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به نام خدا

ريچ
دفترچه راهنمای مشتري

 



مشخصات
نام : دفترچه راهنماي استفاده از خودروي ريچ
 RICH – D4WD OWNERS MANUAL

تعداد صفحات : 172 صفحه
حق چاپ و تکثير محفوظ مي باشد
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به نام خدا

ريچ  جديد  خودرو  دارندگان  گروه  به  را  شما  ورود 

استفاده  با  تحويل می دهيم. چرا که  به شما  خاطر 

کيفيت نيز مراحل جدی را پشت سر گذاشته است.
به شما، در جهت آگاهی  برای کمک  کتابچه حاضر 
تهيه شده  نگهداري خودروي خودتان  از طرز کار و 

است، تا کيلومترها با لذت آن را مطالعه نماييد.
اين  خودرو،  پارس  شرکت  که  باشيد  داشته  بخاطر 
وسيله را بهتر از هر کسی می شناسد  زماني که شما 
نياز به سرويس يا سئوال داشته باشيد، از اينکه شما 
را کمک کرده و منابع وسيع خود را در اختيار شما 

قرار دهد خوشحال خواهد شد.

قبل از شروع 
اطالعات مهم ايمنی ياد آوری می گردد.

از چهار مطلب مهم ايمنی ذکر شده پيروی کنيد تا 
از سفر کامل و ايمن خود و بقيه سر نشينان مطمئن 

شويد.
پيوسته با سرعت مجاز اعالم شده توجه کرده   ·
موجود،  شرايط  گرفتن  نظر  در  با  زياد،  سرعت  از  و 

خودداری کنيد.
مخصوص  محافظ  و  ايمنی  کمربند  از  هميشه   ·

کودک ها )صندلی کودک( استفاده نماييد.
ايمنی  امکانات  از  استفاده  چگونگی  همواره   ·

خودرو را، به سرنشينان خودرو ياد آوری نماييد.
در صورت مصرف داروهای خواب آور از رانندگی   ·

بپرهيزيد.

هنگام مطالعه اين نوشته ها توجه داشته باشید 
که 

دراين کتابچه عالوه بر تجهيزات استاندارد، بعضی از 
تجهيزات اضافی قابل انتخاب در اين خودرو نيز شرح 
داده شده است که ممکن است روی خودروی شما 
نصب نشده باشد. از اينرو تجهيزات اضافی با عالمت 

ستاره )*( مشخص شده اند.
در شرح مشخصات مدار هايی که دارای 2 ديفرانسيل 
×44 در ابتدای توضيح بخش و  هستند، عالمت 

يا موضوع چاپ شده است.

ابتدا مطالعه، سپس با ايمنی رانندگی کنید.
لطفاً قبل از راندن خودرو، کتابچه را به دقت مطالعه 
ها،  کننده  کنترل  با  آشنايی  باعث  کار  اين  نماييد. 
کليد های مختلف و نگهداري های الزم خواهد شد و 
شما را در استفاده ايمن از خودرو کمک خواهد کرد.

در اين کتابچه ما از عالمت ///// همراه با لغت هشدار 
استفاده کرده ايم. اين لغت و عالمت به جهت اعالم 
صدمات  يا  اشخاص  به  صدمه  به  منجر  خطرات 
سنگين بکار گرفته شده است و بايستی با دقت زياد 

مورد توجه قرار گيرد.
گرفته  بکار  کتابچه  طول  در  نيز  لغت  اين  احتیاط: 
يا  اشخاص  به  کمتر  صدمات  وجود  امکان  تا  شده 

پيشنهاد  های  روش  عالوه  به  دهد،  نشان  را  خودرو 
شده را نيز بايستی با دقت بکار بست.

رانندگی در جاده وخارج از جاده
44× پیکاپ 

عکس العمل و مانور اين خودرو با سواری های معمولی 
متفاوت می باشد، و از آنجا که اين تيپ خودروها با 
و  ناهموار  های  راه  در  استفاده  برای  باال  ثقل  مرکز 
بيابانی طراحی شده اند، عدم رانندگی متناسب با آن 
ها ممکن است باعث از دست دادن کنترل خودرو يا 

سانحه گردد.
رانندگی در جاده و  احتياط های  از مطالعه موضوع 
خارج از جاده در بخش )شروع به حرکت و رانندگی( 

غفلت نکنيد.

تغییرات روی خودرو
را  تغییری  گونه  هیچ  نبايستی  خودرو  اين  در 
ايمنی  کار  در  تواند  می  تغییرات  نمود،  اعمال 
قانونی  تأثیر گذاشته و مقررات  يا دوام خودرو 
مربوط به خودروها را نقص نمايد. به عالوه صدمه 
يا کارکرد بد خودرو در اثر تغییرات اعمال شده، 

شامل گارانتی های اين شرکت نمی شود.
کتابچه  اين  در  تصاوير  مشخصات  و  اطالعات  تمام 
مربوط به وضع موجود خودرو تا زمان چاپ کتابچه 
گونه  هر  است  ممکن  خودرو  پارس  شرکت  و  بوده 
تغييرات يا طراحی جديد را بدون اعالم به صاحبان 

قبلی اعمال نمايد. 

پیش گفتار

اطمينان  با  را  خودرو  اين  گوييم  می  آمد  خوش 

از جديدترين تکنولوژی، توليد شده و از نظر کنترل 
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موضوعات 
7 نمايشگرها و کنترل کننده ها )سويیچ و کلیدها(      

23 بازديد های قبل از رانندگی و تنظیم ها       
43 بخاري، کولر و سیستم صوتي        
53 روشن کردن و رانندگی        
69 وضعیت های اضطراری        
79 مواظبت از وضع ظاهر وداخل خودرو       
83 کارهايی که خودتان می توانید انجام دهید      
105 برنامه نگهداري و بازديدهای دوره ای       
117 اطالعات فنی         
131        )SRS( سیستم محافظ تکمیلي
139          )ABS( سیستم ضد قفل 
141 گارانتي          
163 لیست نمايندگي هاي مجاز خودروي ريچ      
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1  نمايشگرها و کنترل کننده ها )سويیچ ها و کلید ها(

9 صفحه نمايشگر جلوی راننده )جلو داشبورد(     
10 اندازه گيرها و نشان دهنده ها       
10 سرعت سنج و کيلومتر شمار       
11 دور سنج )در صورت مجهز بودن(      
11 درجه آب         
12 درجه بنزين        
12 ساعت         
13 چراغ هاي هشداردهنده و زنگ های هشدار      
15 کليدهای برف پاک کن و آب پاش      
16 کليد چراغ جلو، تنظيم نور و کليد های راهنما     
17 کليد چراغ مه شکن عقب       
17 کليد فالشر )چشمک زن(       
18 فندک و زير سيگاری        
18 شيشه باالبر برقی        
20 چراغ داخل اتاق        
20 چراغ سيار )در صورت مجهز بودن(      
21 کليد تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو       
22         OBD سيستم
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صفحه نمايشگر

کيسه هواي راننده

کيسه هواي سرنشين
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اندازه گیرها و نشان دهنده ها

نمايشگرسوييچ
کليد تنظيم ارتفاع نور چراغ جلو * 

چراغ راهنما  سرعت سنج
، هشدار و نشانگرها
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دور سنج *
تغییر نمايش 

فشار دادن دکمه انتخاب وضعيت، نمايش را به شرح 
زير تغيير می دهد.

کيلومتر شمار  ← سفر A ← سفر B ← کيلومتر 
شمار.

تغییر نمايش مسافت سنج
فشار دادن دکمه انتخاب وضعيت، بيشتر از يک ثانيه، 

نمايش مسافت  سنج را  به صفر تغيير می دهد.

دقيقه  در  دور  به صورت  را  موتور  دور سنج سرعت 
)r/min(  .نشان مي دهد

احتیاط:
وارد شد.  قرمز  باند  به  دور سنج  عقربه   که  زماني   
دنده را تغيير داده و با دنده سبک تر حرکت کنيد. 
حرکت موتور در باند قرمز ممکن است باعث صدمه 

جدی به موتور گردد.

درجه آب
درجه آب، درجه حرارت مايع خنک کننده موتور را 

نشان می دهد.
درجه حرارت مايع خنک کننده، موتور با تغيير درجه 

حرارت بيرون و شرايط رانندگی تغيير می کند.
احتیاط:

*هنگام يدک کشيدن تريلر يا رانندگی در سربااليی 
محدوده  انتهای  قسمت  به  نمايشگر  عقربه  اگر  ها 
نرمال يا داغ )HOT( نزديک شد، سرعت خودرو را 
با رعايت ايمنی هر چه سريع تر کم کنيد تا درجه 
حرارت مايع خنک کننده موتور کم شود. استفاده از 
دنده 2 و 3 به ترتيب در سرعت کمتر از 30 کيلومتر 

وکمتر از 60 کيلومتر در ساعت توصيه می شود. 
دهد  نشان  را  نرمال  حد  از  بيشتر  نمايشگر  اگر   *
خودرو را با رعايت ايمنی هر چه زودتر متوقف کنيد.

* اگر موتور داغ کرده باشد ادامه استفاده از خودرو 
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شود.  موتور  به  جدی  صدمه  باعث  است  ممکن 
گيرد.  انجام  بايستی  فوراً  که  اعمالی  از  آگاهی  برای 
وضعيت  به گرم کردن در بخش"  مربوط  به مطالب 

اضطراری" رجوع شود.
هشدار:

در  برداشتن  از  قبل  سوختگی  از  جلوگيری  برای 
رادياتور، موتور بايستی خنک شده باشد.

 

درجه بنزين
نمايشگر مقدار متوسط سطح بنزين در باک را نشان 

می دهد.
در  حرکت  شروع  يا  و  گردش  کردن،  ترمز  هنگام 
است  ممکن  نمايشگر  عقربه  پايينی  سر  و  سربااليی 
اندکی حرکت نمايد. عقربه نمايشگر پس از خاموش 
کردن موتور)سوييچ OFF ( تقريباً همان مقدار قبل 

از خاموش کردن را نشان خواهد داد.
احتیاط: 

را   )E(خالی وضعيت  نمايشگر  عقربه  اينکه  از  قبل 
نشان دهد سوخت گيری نماييد.
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چراغ هاي هشدار دهنده و زنگ های هشدار 

کنترل کردن المپ ها
روشن  حالت  به  را  سوييچ  و  کشيده  را  دستی  ترمز 
)ON( قرار دهيد. بدون آنکه موتور را استارت بزنيد 

چراغ هاي زير روشن خواهند شد.

در صورت روشن نشدن، علت ممکن است سوختن 
المپ يا وجود عيب قطع شدگی در سيستم الکتريکی 

آن ها باشد. سيستم را به نحو صحيح تعمير نماييد.

برای  و هم  پا  زير  ترمز  برای سيستم  اين چراغ هم 
سيستم ترمز دستی بکار گرفته شده است.

هشدار ترمز دستی
زماني که ترمز دستی کشيده شود اين چراغ روشن 

خواهد شد.

هشدار کم بودن روغن ترمز*
اين چراغ پايين بودن سطح روغن ترمز را نشان می 
دهد. اگر چراغ زمانی که موتور روشن و ترمز دستی 
و  کرده  متوقف  را  خودرو  شود،  روشن  باشد.  پايين 

اعمال زيررا انجام دهيد.
1- مقدار روغن ترمز را کنترل کنيد. در صورت نياز 
و  ترمز  "روغن  مطلب  به  کنيد.  اضافه  ترمز  روغن 
کالچ"در بخش "اعمالی که خودتان می توانيد انجام 

دهيد" رجوع کنيد.

هشدار
)Min( در مخزن  نشانه حداقل  از  اگر سطح روغن 
از رانندگی تا زمان کنترل  روغن ترمز پايين تر بود 
خودداری  مجاز  نمايندگی  توسط  سيستم  شدن 

کنيد.
2 - اگر سطح روغن مناسب بود:

سيستم هشدار دهنده ترمز بايستی توسط نمايندگی 
مجاز کنترل شود.

هشدار
خودرو  با  رانندگی  که  کنيد  می  تصور  اگر  حتی   •
به  را  خودرو  هم  باز  ندارد،  ايمنی  نظر  از  اشکالی 
آن  راندن  بدانيدکه  و  کرده  بکسل  صحيح   طريق 

مي تواندخطرناک باشد.
ترمز در حالت موتو ر خاموش با زماني که سطح   •
روغن پايين باشد. نياز به فشار زياد تر و حرکت بيشتر 

چراغ هشدار ترمز ABSچراغ هشدار کيسه هوا

چراغ هشدار باز بودن درهاچراغ هشدار سرعت غير مجاز چراغ هشدار ايراد موتور
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پدال ترمز به سمت پايين تر را دارد. عالوه بر اينکه 
مسافت طی شده تا توقف کامل نيز می توان بيشتر 

شود.

روشن شود.  است  روشن  موتور  که  زمانی  اگر چراغ 
مناسب  کارکرد  عدم  علت  به  است  ممکن  عيب 
اگر  کرده،  خاموش  را  موتور  باشد.  شارژ  سيستم 
تسمه دينام شل، پاره يا افتاده باشد و يا اينکه چراغ 
وتعميرگاه  نمايندگی  به  فوراً  باشد،  روشن  همچنان 

مجاز مراجعه کنيد.

احتیاط
از ادامه رانندگی در صورتی که تسمه شل، پاره ويا 

افتاده باشد خودداری کنيد.

اگر  مي دهد،  را هشدار  روغن  فشار  اين چراغ کمبود 
يا  و  زده  چشمک  رانندگی  معمول  حالت  در  چراغ 
روشن بماند، خودرو را با رعايت مسائل ايمنی به کنار 
جاده هدايت کرده و موتور را فوراً خاموش کنيد، با 
نمايندگی و يا تعميرگاه مجاز تماس بگيريد. روشن 
فشار  هشدار  چراغ  که  حالی  در  موتور  داشتن  نگه 
روغن، روشن مانده باشد، می توان باعث صدمه جدی 

به موتور گردد.

دادن  نشان  برای  روغن  فشار  دهنده  هشدار  چراغ 
کمبود روغن طراحی نشده است. لذا اگر گيج روغن 
به  نماييد  مي  استفاده  روغن  مقدار  کنترل  برای  را 
 مطلب "روغن موتور" در بخش " اعمالی که خودتان

 می توانيد انجام دهيد" رجوع کنيد.

   چراغ اخطار سيستم ABS )در صورت تجهيز( 
بعد از اينکه سوييچ به وضعيت ON چرخانده شود 
سيستم  صورتيکه  در  شد.  خواهد  روشن  چراغ  اين 
ABS بدرستي کار کند بعد از يک ثانيه چراغ هشدار 

خاموش خواهد شد.
اين چراغ  در صورتيکه  موتور  بودن  روشن  زمان  در 
روشن شود نشان دهنده عدم عملکرد صحيح سيستم 
 ABS  مي باشد. الزم است تا نمايندگي مجاز سايپا 
يدک خودرو را بازديد نمايد. در حاليکه روشن شدن 
اين چراغ در زمان روشن کردن موتور نشانه ايراد اين 
در سيستم  ايرادي  در صورتيکه  باشد.  نمي  سيستم 
ولي  متوقف   ABS سيستم  عملکرد  بيفتد  اتفاق 

ترمزهاي معمولي بطور طبيعي کار خواهند کرد. 
در صورتیکه در زمان رانندگي اين چراغ اخطار 
مراجعه  يدك  سايپا  نمايندگي  به  شد  روشن 

نمايید. 

برسد  حداقل  به  باک  داخل  بنزين  که  زماني  چراغ 
روشن می شود، در نزديک ترين پمپ بنزين هر چه 

زودتر بنزين بزنيد.

کند.  می  يادآوری  را  ايمنی  کمربند  بستن   چراغ، 
هر گاه سوييچ به حالت روشن )ON( جرخانده شود 
کمربند  هشدار  چراغ  باشد،  نشده  بسته  کمربند  و 
به طريق  راننده  که کمربند  زماني  تا  و  روشن شده 

صحيح و مطمئن بسته نشود روشن باقی می ماند.

×44 چراغ زمانی که دنده کمک در  )درمدلهای 
حال " 4H" يا حالت ”4L“ قرار داشته باشد روشن 

می شود.
به   "4H " از  کمک  دنده  تعويض  از  پس  چراغ  اگر 
حالت  به  کمک  ،دنده  بماند  روشن  همچنان   “2H”
درگيری هر دو ديفرانسيل باقی مانده است. با رعايت 
يا  و  سرعت  کردن  کم  يا  کردن  اضافه  با  و  ايمنی 
 اينکه با تغيير دنده به دنده عقب، دنده کمک را به 

تک ديفرانسيل تغيير دهيد.

صورت  )در  هوا  کيسه  هشداردهنده  چراخ   
تجهيز(:

يا   ON وضعيت  به  سوييچ  چرخاندن  از  بعد   
روشن  هوا  کيسه  سيستم  هشدار  چراغ   ،START
خواهد شد. در صورت عملکرد صحيح سيستم، چراغ 

پس از 7 ثانيه خاموش خواهد شد.
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در صورتيکه يکي از شرايط زير پيش بيايد، الزم است 
تا خودرو خود را به يکي از نزديک ترين نمايندگي 

هاي مجاز سايپا يدک انتقال دهيد:
- بعد از 7 ثانيه از باز کردن سوييچ و يا استارت زدن، 

چراغ اخطار همچنان روشن بماند.
- چراغ اخطار سيستم کيسه هوا بطور متناوب روشن 

و خاموش شود.
- چراغ اخطار ايربگ به هيچوجه روشن نشود.

در اين شرايط، سيستم کيسه هاي هواي جلو بدرستي 
کار نمي کند و الزم است بررسي و رفع ايراد گردد. 
براي کسب اطالعات بيشتر به قسمت سيستم کيسه 

هوا بخش 10 مراجعه نماييد.

 

اين چراغ زماني که چراغ های جلو به حالت نور باال 
باشند روشن شده و زماني که نور پايين انتخاب شود 

خاموش خواهد شد.

اين چراغ وجود عيب در سيستم های کنترل موتور 
را نشان می دهد.

اگر چراغ هنگامی که موتور روشن است روشن شود 
علت می تواند وجود عيب نسبی در سيستم کنترل 
موتور باشد، در اين حالت اگر خودرو قابل رانندگی  

باشد بايستی در اسرع وقت برای سرويس به نمايندگی 
مجاز  مراجعه کرد. اما برای مراجعه به نمايندگی نيازی 
به بکسل کردن خودرو نمی باشد، استفاده مستمر از 
خودرو بدون مراجعه به تعميرگاه و بازرسی سيستم 
است ضروري  کاری  که  آن  تعمير  و  موتور   کنترل 

مصرف  رفتن  باال  کردن،  کار  بد  به  منجر  تواند  می 
سوخت،  صدمه به سيستم کنترل موتور گردد.

ممکن  موتور  کنترل  سيستم  صحيح   تنظيم  عدم 
است باعث بد کار کردن موتور، به هم خوردن نسبت 
گازهای خروجی و عدول از مقررات کشوری مربوط 

به گازهای خروجی اگزوز گردد. 

حالت  به  عقب  مه شکن  چراغ  که  زماني  چراغ  اين 
روشن قرار داده شود، روشن مي شود.

اين چراغ زماني که دسته راهنما باال و يا پايين داده 
شود، همچنين زماني که کليد چراغ هاي فالشر زده 

شود، روشن شده و شروع به چشمک زدن می کند.

چراغ هشدار باز بودن درها

استفاده  مورد  درها  بستن  يادآوري  اين چراغ جهت 
روشن  چراغ  اين  باشد  باز  دري  اگر  گيرد.  مي  قرار 

مي شود.

چراغ هشدار سرعت غير مجاز

اين چراغ جهت يادآوري عدم سرعت گيري بيش 
از سرعت مجاز )120km/h( تنظيم گرديده است. 
باشدچراغ  مقدار  اين  از  بيش  سرعت  زمانيکه 
سرعت  زمانيکه  در  و  گردد  مي  روشن  هشدار 

کمتر از  )118km/h( گردد قطع مي شود.

چراغ هشدار ايراد موتور

مذکور  چراغ  کند،  مي  بکار  موتورآغاز  زمانيکه 
روشن گردد، نشان دهنده وجود مشکل کنترل 
موتور مي باشد. در اين موقعيت در صورت توانايي 
خودرو براي رانندگي به نزديک ترين نمايندگي 
مجاز مراجعه گردد. خودرو جهت رفع اين مشکل  
يدک کشي نگردد. عدم رسيدگي و ايراد مذکور 
و  سوخت  مصرف  افزايش  موتور  کرد  کار  باعث 

صدمه به سيستم کنترل موتور مي گردد.
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کلید چراغ های جلو، تنظیم نور و چراغ راهنما

چراغ ها 
کليد چراغ را به وضعيت  بچرخانيد. 

چراغ هاي کوچک، چراغ هاي عقب، چراغ پالک نمره 
و چراغ هاي صفحه نمايشگر روشن خواهند شد.

کليد چراغ را به وضعيت  بچرخانيد چراغ هاي 
جلو روشن شده و بقيه چراغ ها نيز روشن خواهند 

ماند.
سمت  به  را  چراغ  اهرم  باال،  نور  کردن  روشن  برای 
سمت  به  را  آن  پايين  نور  برای  و  دهيد  فشار  جلو 

عقب بکشيد.

روشن کردن لحظه ای نور باال )فالش(
سمت  به  اهرم  کشيدن  باال،  نور  کردن  روشن  برای 
راننده چراغ نور باال را روشن خواهد کرد ،هر چند که 

کليد چراغ جلو در وضعيت خاموش باشد.

چراغ راهنما
با باال و پايين دان اهرم چراغ راهنما، سمت گردش را 
می توانيد عالمت دهيد. زماني که گردش کامل شود 

به طور اتوماتيک راهنما خاموش می شود.

عالمت تغییر خط حرکت 
برای تغيير خط حرکت و دادن عالمت، اهرم راهنما 
را به سمت پايين يا باال به اندازه ای که چراغ شروع 

به چشمک زدن کند، حرکت دهيد.

کلید های برف پاك کن و آب پاش
يا   )ACC( به حال وسائل جنبی  را  سوييچ خودرو 
روشن )ON( قرار داده و اهرم برف پاک کن را پايين 
را  اهرم  کند،  کار  به  شروع  کن  پاک  برف  تا  دهيد 
بسمت خودتان بکشيد تا شيشه شوی عمل کند. هر 
بار عمل کردن شيشه شوی با چندين بار عمل کردن 

برف پاک کن همراه خواهد بود.

احتیاط 
• از شيشه شوی بيش از 30 ثانيه استفاه نکنيد. 

• اگر مخزن شيشه شوی خالی باشد از شيشه شوی 
استفاده نکنيد.

هشدار در درجه حرارت زير صفر مايع شيشه شوی 
ممکن است در روی شيشه جلو يخ بزند و جلو ديد 
با استفاده از هوای گرم  شمارا بگيرد. شيشه جلو را 

بخاری قبل از استفاده از شيشه شوی گرم کنيد.
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کلید چراغ مه شکن عقب *
بهتر است زماني که ديد  چراغ مه شکن عقب 
شود.  استفاده  است  يافته  کاهش  جدي  بطور 
)به صورت عمومي ديد کمتر از 100 متر يا 328 

فوت( 
کلید چراغ هاي جلو را به وضعیت 
و  چرخانید و سپس کلید چراغ مه شکن 

را مطابق شکل بچرخانید :

وضعیت  کلید چراغ مه شکن را به حالت  
روشن  عقب  شکن  مه  چراغ  تا  بچرخانید   )1(
شود. زماني که کلید چراغ هاي جلو در وضعیت 
شکن  مه  چراغ  کلید  باشد  داشته  قرار   OFF
حرکت   OFF وضعیت  به  خودکار  صورت   به 

مي کند.

کلید فالشر
برای هشدار به راننده های خودروهای ديگر در زماني 
که شما مجبور به توقف يا پارک در حالت اضطراری 
های  چراغ  همه  دهيد،  فشار  را  کليد  اين  باشيد، 

راهنما چشمک خواهند زد.

هشدار
حالت  در  يا  و  شده  خاموش  موتور  که  هنگامی   •
اضطراری مجبور به توقف در جاده هستيد، خودرو را 

کامال از جاده دورکنيد.
• از اين کليد در هنگام راندگی در جاده و بزرگراه ها 
را  عادی شما  غير  اينکه شرايط  مگر  نکنيد  استفاده 
مجبور به کم کردن شديد سرعت )در حدی که برای 

ديگر خودروها خطرناک باشد( کرده باشد.
در  فالشر  چراغ  از  استفاده  کشورها  از  بعضی  در   •

هنگام رانندگی طبق قانون منع شده است.

چراغ  باشد  روشن  فالشر  چراغ  کليد  که  هنگامی   •
هاي راهنما کار نخواهد کرد.

 )ON( کليد فالشر چه سوييچ خودرو به حالت روشن
و چه خاموش Off باشد با فشار دادن فعال شده و 

چراغ ها شروع به چشمک زدن می کنند.
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فندك و زير سیگاری
وضعيت  در  سوييچ  که  کند  می  کار  زمانی  فندک 

روشن )ON( يا وسايل جنبی )ACC( باشد.
شود،  داغ  که  زمانی  دهيد،  فشار  انتها  تا  را  فندک 

بيرون خواهد زد.
پس از استفاده از فندک آن را به حالت اوليه در جای 

خود قرار دهيد.

احتیاط 
از  نشود  مختل  رانندگی  به  کامل  توجه  اينکه  برای 

فندک در هنگام رانندگی استفاده نکنيد.

شیشه باالبر برقی 
برقی زمانی عمل می کند که سوييچ  بر  باال  شيشه 

خودرو در وضعيت روشن )ON( باشد.
برای باز و بسته کردن شيشه، کليد را به سمت داخل 
فشار داده يا بيرون بکشيد و نگهداريد کليدهای اصلی 
)کليد های سمت راننده( تمام پنجره ها را باز و بسته 

می کنند(.
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قفل کردن پنجره های سرنشین
زماني که دکمه قفل به داخل فشار داده شود فقط 
پنجره سمت راننده قابل باز و بسته شدن می باشد. 
وضيعت  اين  تا  دهيد  فشار  داخل  به  را  آن   مجدداً 

بر طرف شود.

هشدار 
هاي  نبودن دست  درگير  از  پنجره  بستن  از  قبل   •
سرنشينان و چيزهای ديگر با شيشه، اطمينان حاصل 

کنيد .
• بچه ها را بدون همراه در داخل خودرو رها نکنيد، 
فعال  ها  کليد  از  بعضی  است  ندانسته ممکن  ها  آن 

کنند.
کليد پنجره های کناری سرنشين فقط شيشه پنجره 
کنار همان سرنشين را باز و بسته می کند. برای باز 
و بسته کردن پنجره ، کليد را به پايين فشار داده يا 

بيرون بکشيد و نگهداريد.

عمل اتوماتیک 
برای بازو بستن شيشه راننده کليد را کاماًل فشار داده 
يا باال کشيده وسپس رها کنيد. اين کليد نيازی به 
نگهداري ندارد و شيشه به طور اتومات  تا آخر باز و 
راننده،  توقف حرکت شيشه  برای  بسته خواهد شد. 
کافی است فقط کليد را در جهت مخالف فشار داده 

و رها کنيد.

هشدار
از بسته شدن کامل پنجره  فواصل بسيار کمی قبل 
از  قبل  لذا  نيستند.  تشخيص  قابل  که  دارند  وجود 
بستن پنجره از درگير نبودن دست هاي سرنشينان و 

چيزهای ديگر با شيشه اطمينان حاصل کنيد.
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   چراغ داخل اتاق
چراغ داخل اتاق با کليد سه وضعيتی کار می کند 

 “DOOR” يا   “O” وضعيت  در  کليد  که  زماني   •
می  روشن  درها  باز شدن  با  اتاق  داخل  چراغ  باشد 

شود.
 )OFF( خاموش  وضعيت  در  کليد  که  زمانی   •
درها  )با  شد  نخواهد  روشن  داخل  چراغ  گيرد   قرار 

رابطه ای ندارد(
چراغ  باشد،  مي  روشن  وضعيت  در  کليد  که  زماني 
داخل اتاق بدون اينکه درها باز يا بسته باشند روشن 

مي گردد.
  

احتیاطدر هنگامی که موتور خاموش است از چراغ 
داخل اتاق برای مدت طوالنی استفاده نکنيد 

* در صورت نصب

چراغ سیار*
فندکی  به داخل جا  را  )فيش( چراغ گردان  سوکت 
فشار داده و سوييج را در وضعيت روشن )ON( يا 
وسايل جنبی )ACC( قرار دهيد. چراغ سيار روشن 

خواهد شد.
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کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو : 
يا ميزان  به نسبت تعداد سرنشينان درون خودرو و 
باالتر  بار خودرو محور چراغ هاي جلو، ممکن است 
خودرو  از  صورتيکه  در  گيرد.  قرار  دلخواه  ميزان  از 
استفاده  کوهستاني  هاي  جاده  در  مسافرت  براي 
ديد  آيينه  به  است  ممکن  جلو  هاي  چراغ  نور  شود 
عقب خودروهاي جلويي و يا شيشه جلو خودروهايي 
 که از روبرو مي آيند برخورد کند. بوسيله اين کليد 
مي توان نور چراغ هاي جلو را در سطح پايين تري 

تنظيم کرد.
هاي  عدد  از  هاي جلو  نور چراغ  آوردن  پايين  براي 

باالتر استفاده کنيد.
بر طبق مثال روبرو وضعيت کليد را انتخاب کنيد.

ميزان بارتعداد سرنشينان جلووضعيت کليد

بدون بارفقط راننده0

حداکثر ظرفيت بارفقط راننده3

                   

وضعيت سوييچتعداد سرنشينان جلوکل وزن وارده

بدون وزن 0راننده 

3رانندهحداکثر وزن
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به   )on- board diagnostic( OBDمخفف 
معناي سيستم خودعيب ياب مي باشد. زمانيكه 
ايرادي در سيستم يا قطعاتي كه با آاليندگي در 
ارتباط مي باشند به وجود آيد، كه باعث از بين 
رفتن شرايط مناسب و نيز گذشتن از محدوديت 
 )MI/OBD( هاي قانوني آاليندگي گردد چراغ
در  ايرادي  زمانيكه  همچنين  گردد،  مي  روشن 
به  متصل  كه  آاليندگي  به  مربوط  ارتباطي  مدار 
ECU مي باشد، به وجود آيد چراغ مذكور روشن 

خواهد شد. عالمت آن  مي باشد.
در حالتيكه چراغ OBD روشن است يا چشمك 
به  آسيب  از  اجتناب  و  كاهش  براي  زند،  مي 
بايست  مي  را  زير  موارد  موتور   ECU سيستم 

رعايت نمود:
 70 از  بيش  سرعت  با  رانندگي  از  اجتناب   -1

كيلومتر در ساعت
سرعت  كاهش  و  گيري  شتاب  از  اجتناب   -2

ناگهاني
3- اجتناب از رانندگي در سطوح شيب دار و نيز 

پيچ هاي تند
4- اجتناب از بارگيري غير ضروري

رانندگي  قابليت  خودرو  اينكه  رغم  علي 
به  ممكن  زمان  كمترين  در  باشد  داشته 
مراجعه  سايپايدك  مجاز  هاي  نمايندگي 

نمائيد.

احتياط
از بنزين بدون سرب باالتر از اكتان 87 براي 

خودرو استفاده گردد.
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24
26
26
27
27
29
29
31
35
39
40
40
41
41
41

2  بازديد هاي قبل از رانندگي و تنظیم ها  

قفل های در
باز کردن قفل در موتور

جعبه داشبورد
درپوش مخزن سوخت

قفل های در پشت )جای بار( 
قالب های جای بار )در صورت مجهز بودن( 

صندلی ها
کمربند ايمنی

صندلي محافظ براي کودکان خردسال
اهرم ترمز دستی

تنظيم غربيلک فرمان )درصورت مجهز بودن(
آينه بغل )در صورت مجهز بودن(

آينه تاشو بغل
آينه داخل اتاق

سيستم ورود به خودرو بدون استفاده از کليد و استفاده از 
کنترل از راه دور سنسور دنده عقب )در صورت تجهيز(
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قفل کردن درهای جلو با استفاده از کلید
خودرو  جلو  سمت  به  را  کليد  در،  کردن  قفل  برای 
عقب  سمت  به  را  آن  کردن  باز  برای  بچرخانيد. 

بچرخانيد.
درهای  زمان  هم  راننده،  در  کردن  باز  يا  و  قفل  با 
ديگر هم قفل و يا باز می شود )در مدل های مجهز 

به قفل برقی(

قفل کردن درها بدون استفاده از کلید
در راننده را از بيرون بدون استفاده از کليد نمی توان 

قفل کرد.
اين کار برای جلوگيری از قفل شدن تصادفی در جلو 
باشد،  در زماني که کليد در داخل خودرو جا مانده 

صورت می گيرد.
درهای ديگر برای قفل کردن از بيرون بدون استفاده 
از کليد، دکمه قفل داخلی را به حالت قفل قرار داده 

و در را ببنديد.
ريموت  توسط  کليد  بدون  ورود  سيستم  از  استفاده 
مي تواند کليه درها را در يک زمان باز و بسته نمايد.

هشدار
از  استفاده  بدون  در  کردن  قفل  هنگام   •
جا خودرو  در  را  کلید  که  مطمئن شويد   کلید، 

 نگذاشته ايد.
• همیشه قبل از باز کردن درها، عبور ناگهانی 
داشته  نظر  در  را  عبور  حال  در  خودروهای 

باشید.
• بچه ها را تنها در خودرو قفل شده رها نکنید، 
اگر اضطراری پیش آيد، کمک به آن ها مشکل 

خواهد بود.

قفل مرکزی
سيستم قفل مرکزی به شما اجازه می دهد تمام درها 

را همزمان قفل يا باز کنيد.
با فشار دادن و يا کشيدن دکمه داخلی قفل سمت 

راننده، تمام درها قفل و يا باز شوند.
کليد قفل مرکزی در حالت قفل و باز، تمام درها به 

جز در راننده را قفل و باز می کند.
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باز کردن قفل در موتور
1. دسته آزاد کن قفل در موتور را که در زير صفحه 

نمايشگر قرار داده، بکشيد.
2. اهرم جلو در موتور را با نوک انگشتان کشيده و در 

موتور را بلند کنيد.
3. سر ميله نگه دارنده در موتور را در شکاف مخصوص 

آن واقع در لبه خارجی در موتور فرو کنيد 
4. برای بستن در موتور، ميله نگه دارنده در موتور را 
در جای خود به خوابانيد، سپس در را به آرامی بسته 
مطمئن  آن  قفل شدن  از  پايين  به  دادن  فشار  با  و 

شويد.

هشدار 
هميشه بسته و قفل بودن در موتور را کنترل کنيد 
به  جلوگيری  رانندگی  حين  در  آن  شدن  باز  از   تا 
و  قفل  بسته،  موتور  در  با  فقط  خودرو  آيد.  عمل 

مطمئن قابل حرکت و استفاده می باشد.
 

جعبه داشبورد 

هشدار
در جعبه داشبورد را هنگام رانندگی بسته نگهداريد 
تا از صدمه به سرنشينان در هنگام تصادف و يا توقف 

ناگهانی پيش گيری گردد.
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درپوش مخزن سوخت :
 

به منظور باز کردن در پوش مخزن سوخت کليد را 
در جهت حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

ببنديد و کليد را در خالف  را  براي قفل کردن در   
حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

در زمان سوخت گيري در مخزن را در جهت خالف 
حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. اين درپوش از 
نوع جغجغه اي بوده و بعد از سوخت گيري درپوش 
تا  بچرخانيد  هاي ساعت  عقربه  در جهت حرکت   را 

جايي صداي تق تق شنيده شود.

هشدار
• تحت شرايطی بنزين می تواند بسيار قابل اشتعال و 
جداً قابل انفجار باشد هميشه هنگام بنزين زدن موتور 
را خاموش کرده و اجازه ندهيد تا سيگار، جرقه و يا 

شعله آتش در نزديکی خودرو قرار گيرد.
مخزن  در  باشد.  فشار  تحت  است  ممکن  سوخت   •
سوخت را به صورت نيمه بچرخانيد تا جائيکه صداي 
تخليه بخارات سوخت )هيس( قطع گردد تا از پخش 
بخارات سوخت در هوا و نيز ايجاد صدمات احتمالي 

جلوگيري گردد.
اصلی  باک  در  از  فقط  تعويض  به  نياز  صورت  در   •
استفاده کنيد. اين در باک دارای شير مخصوصی است 
که هر دو سيستم کنترل سوخت و کنترل گازهای 
خروجی به آن نياز دارند در باک غير استاندارد می 
تواند هم موجب عيوب جدی شده و هم باعث صدمه 

به افراد گردد.

قفل های در پشت
 برای باز کردن در پشت، دست گيره وسط در پشت 
را کشيده و آن را آزاد کنيد. سپس در پشت را پايين 
دهيد. بازوها / يا زنجيرها، در پشت را در حالت باز 

نگهداري و حمايت می کنند.
• هنگام بستن در پشت از قفل و محکم بودن قفل آن 

اطمينان حاصل کنيد.
بارگيری  نحوی  به  بايستی  پشت  در  شده  بار حمل 
شود که وزن آن بطور مساوی روی اکسل های جلو و 

عقب خودرو تقسيم شود.
بارها بايستی به نحو مطمئن با طناب يا تسمه بسته 
شده و محکم شوند تا از جا به جا شدن و سرخوردن 

آن ها در داخل محل بار جلوگيری شود.

قفل
باز جلو

باز کردن
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رادار دنده عقب )در صورت تجهیز(
حالت به  دنده  که  زماني  عقب  دنده  رادار  سيستم 

اگر  فعال مي گردد.  قرار مي گيرد،  )دنده عقب(   R
عمل  عادي  وضعيت  با  باشد  نداشته  وجود  مشکلي 

مي کند.
دو زنگ به معناي به کار افتادن يکي از ردياب ها و 
ها مي  ردياب  تمام  افتادن  بکار  معناي  به  زنگ  سه 
باشد، چنانچه مسافت کمتر از 90 سانتي متر باشد 
چنانچه  آيد،  مي  در  به صدا   آرام   به صورت  زنگ 
مسافت کمتر از 50 سانتي متر باشد زنگ به صورت 
کوتاه   به صدا  در مي آيد ولي در حالتيکه  مسافت 
به صورت ممتد   باشد زنگ  از 30 سانتي متر  کمتر 
به صدا در مي آيد که مي بايست جهت رفع مشکل 
خودرو را متوقف کرده و عقب خودرو را بازديد نمائيد.

احتیاط:
- سرعت خودرو مي بايست زير 5 کيلومتر در ساعت 

در حالت دنده عقب باشد.
منجر  است  ممکن  خودرو  زمينه  پس  و  موقعيت   -
الخصوص  )علي  گردد  رادار  درست  کارکرد  عدم  به 
عدم هدايت پذيري رادار تحت شرايط دنده عقب در 
سراشيبي ها ايجاد مي گردد که مي بايست مراقبت 

کافي صورت پذيرد.
- لطفا خودرو را زمانيکه به طور ممتد زنگ مي زند 

متوقف نمائيد.

شرايط زير باعث عدم کارکرد درست رادار مي 
گردد:

- اشيائ نازک و باريک شامل دسته سيم ها، طناب 
و غيره

- رانندگي در کوه و دشت هاي داراي خس و خاشاک
- رانندگي در محيطهاي برفي که امواج صدا را جذب 

مي کند.
- بعضي صدا داراي فرکانس مشابه با ردياب ها مي 
فلزات، فراصوت ها و  از  ناشي  مانند صداهاي  باشند 

غيره
روي  است  ممکن  نيز  ارتباطي  تجهيزات  تعدادي   -
و  همراه  تلفن  جز  )به  بگذارد  تاثير  ها  ردياب  اين 

سيستم صوتي(.
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قالب های بستن بار*
برای راحتی شما، قالب های بستن بار در چهار گوشه 
محل نصب شده است. اين قالب ها را می توان برای 

بستن و ايمن کردن بار در حرکت، به کار گرفت.
• بار حمل شده در پشت بايستی به تحوی بارگيری 
شود که وزن آن به طور مساوی روی اکسل های جلو 

و عقب تقسيم شود.
• بارها بايستی به نحو مطمئن با طناب يا تسمه بسته 
شده و محکم شوند تا از جا به جا شدن و سرخوردن 

آن ها در داخل محل بار جلوگيری شود.

هشدار
بارها را به نحو مطمئن با طناب و تسمه محکم کنيد 
تا از سر خوردن و جا به جا شدن آن ها جلوگيری 
يا  بار بسته نشده  ناگهانی يا تصادف،  شود در توقف 

نامطمئن می تواند باعث صدمه جانی شود.

صندلی ها

تنظیم صندلی
هشدار

صندلی  نکنيد.  تنظيم  را  صندلی  رانندگی  هنگام   •
ممکن است به طور ناگهانی حرکت کرده و باعث از 

دست دادن کنترل خودرو شود.
• پس از تنظيم به آرامی صندلی را تکان دهيد تا از 

محکم و قفل شدن آن اطمينان حاصل کنيد .
1. جلو و عقل بردن صندلی

اهرم را باال کشيده و صندلی را به سمت جلو يا عقب 
به دلخواه هدايت کنيد، اهرم را رها کنيد تا صندلی 

در آن حالت قفل شود.
2. خوابانيدن پشتی صندلی )به جز صندلی های يک 

پارچه(
به  و  کشيده  باال  را  اهرم  پشتی  خوابانيدن  برای   .3

سمت عقب تا زاويه دلخواه بخوابانيد. برای برگردانيدن 
دوباره پشتی به جلو ،اهرم را کشيده و بدن خود را 
سمت جلو متمايل کنيد، پشتی به سمت جلو حرکت 

خواهد کرد.

هشدار
جهت  الزم  اندازه  از  بيش  نبايستی  صندلی  پشتی 
راحتی خوابانيده شود، کمربند ايمنی زمانی به خوبی 
راست  و  عقب  به  کاماًل  شخص  که  کنند  می  عمل 
نشسته باشد. خطر سر خوردن از الی کمر بند دور 
کمر و مجروح شدن در زمان تصادف يا توقف ناگهانی 

بيشتر می شود.
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تغییر زاویه صندلی یک پارچه
پشتی صندلی یک پارچه را می توان تغییر زاویه داد 
برداشتن  و  وسائل جک  به  تری  راحت  دسترسی  تا 

آن، ایجاد شود.
برای تغییر زاویه پشتی صندلی، اهرم و یا تسمه را باال 

بکشید، سپس پشتی را به سمت جلو حرکت دهید.

پشت سری صندلی 
پشت سری را طوری تنظیم کنید که سطح باالی آن 

با گوش شما هم سطح شود.
باال بکشید.  باال آوردن پشت سری فقط آن را  برای 
و  داده  فشار  را  کن  قفل  دکمه  آوردن  پایین  برای 
 پشت سری را به سمت پایین برانید. پس از تنظیم از
 قفل شدن آن در محل خود اطمینان حاصل کنید.

هشدار
پشت سری ها بایستی به درستی تنظیم شوند چرا 
که آن ها ممکن است نقش موثری در جلوگیری از 

صدمات نخاعی داشته باشند.

کمربندهای ایمنی
هشدار هایی درباره استفاده از کمربند

این شرکت توصیه مي کند که شما و تمام سرنشینان 
ایمنی  کمربند  از  شدن  سوار  و  رانندگی  هنگام 

استفاده کنید.
اگر شما کمربند ایمنی را بسته و درست تنظیم کرده 
باشید احتمال زخمی شدن در تصادف و یا شدت آن 

به میزان زیادی کاهش مي یابد.

هشدار
کمربند ها طوری طراحی شده اند که با قسمت های 
بسته  بایستی  و  باشند  داشته  تماس  بدن  استخوانی 
به کاربرد. پایین و اطراف لگن، روی سینه و شانه ها 

بسته شوند.
بایستی از بستن کمربند به دور شکم خودداری کرد. 

بستن نامناسب باعث صدمات جدی می شود.
هر گونه تغییر و یا اضافات که از کار وسیله تنظیم 
یا  و  کند  جلوگیری  کمربند  خالصی  گرفتن   و 
به طور کلی مانع از تنظیم کمربند و سفت شدن آن 

گردد. به وسیله استفاده کننده نباید انجام گیرد.
همین  در  و  سفت  ممکن  حد  تا  بایستی  کمربندها 
حال در حالتي که باعث ناراحتي نگردد تنظیم شوند 
تا بتوانند حفاظتی را که برای آن طراحی شده اند، 
فراهم کنند. کمربند شل حفاظت از استفاده کنننده 

را به شدت کاهش می دهد. 
ها،  روغن  ها،  واکس  وسیله  به  کمربند  آلودگی  از 
بایستی باطری  اسید  مخصوصاً  و  شیمیایی   مواد 
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آب  وسيله  به  بايستی  کردن  تميز  کرد.  جلوگيری 
خشک  صورت  در  گيرد،  انجام  رقيق  صابون  و 
کمربند بايستی  می  خرابی  يا  شديد  آلودگی   شدن 

تعويض گردد.
جايگزيني و تعويض مجموعه مونتاژي کمربند ايمني 
استفاده  مورد  برخورد شديد  در يک  که  در صورتي 
قرار گرفته باشند بسيار ضروري مي باشد حتي اگر 

آسيب به سيستم مونتاژي مشهود نباشد.
خورده  تاب  و  پيچ  تسمه  با  نبايستی   کمربند 

بسته شود.
سرنشين  يک  توسط  تنها  بايستی  کمربند  مجموعه 
مورد استفاده قرار گيرد. بستن کمربند و پيچيدن آن 
دور کودک در حالی که کودک روی پا نشسته باشد 

خطرناک می باشد .
مجموعه کمربندها شامل جمع کننده ها و ملحقات 
نمايندگی  توسط  بايستی  تصادف  هر  از  بعد  ها  آن 
مجاز بازرسی شوند. اين شرکت توصيه می کند کليه 
 مجموعه کمربندهايي که در زمان تصادف مورد استفاده 
قرار گرفته اند تعويض گردند مگر اينکه تصادف جزيي 
بوده، کمربندها آسيب نديده و همچنان درست کار 
تصادف  موقع  در  که  هايي  کمربند  مجموعه  کنند. 
شده  بازرسی  بايستی  هم  اند  نبوده  استفاده  مورد 
نکنند،  کار  درست  يا  ديده  صدمه  که  صورتی  در   و 

تعويض شوند.

کودکان خردسال وکودك های شیر خوار
اين شرکت توصيه می کند کودکان خردسال و کودک 
شما  گيرند.  قرار  کودک  صندلی  در  خوار  شير  های 
و  کنيد  انتخاب  خودرو  با  مناسب  را  صندلی  بايستی 
و  نصب  برای  را  سازنده  کارخانه  دستورالعمل  هميشه 

استفاده از آن به کار گيريد.
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کودك ها
کودک  صندلی  اندازه  از  تر  بزرگ  که  هايي  کودک 
بسته  خودرو  کمربندهای  وسيله  به  بايستی  هستند 

و محافظت شوند.
اين شرکت توصيه می کند کودک ها در صورت وجود 
به  بنشينند.  عقب  صندلی  روی  عقب،  در  صندلی 
موجب تحقيقات انجام شده در مورد تصادفات کودک 
ها هنگامی که در صندلی عقب بطور مناسب بسته 
از حفاظت  به صندلی جلو  و محافظت شوند نسبت 
بهتری برخوردارند. اگر وضعيت نشستن کودک باعث 
عبور تسمه از نزديکی صورت و گردن شود، استفاده 
از تشک کمکی )در بازار موجود است( می تواند به 
اين موضوع کمک کند. تشک کمکی بايستی کودک 
را باال بياورد، به نحوی که تسمه شانه از روی باال و 
ميانه شانه عبور کند و تسمه روی پا نيز پايين بوده 
و از اطراف لگن عبور نمايد. تشک کمکی بايستی با 

صندلی خودرو جفت شوند. 
پس از رشد کودک و زماني که تسمه ديگر از صورت 
و گردن عبور نکند بدون استفاده از تشک کمکی از 

کمربند ايمنی استفاده کنيد.
صندلی  روی  ندهید  اجازه  ها  کودك  به  هرگز 
بلند شوند. همچنین آن ها  زانو  يا دو  ايستاده 
صندلی  باز  فضای  در  حرکت  هنگام  نبايستی 

عقب قرار گیرند.

خانم های باردار
از  باردار  های  خانم  کند  می  توصيه  شرکت  اين 
کمربند ايمنی استفاده کنند. برای توصيه های خاص 
با پزشک خود تماس بگيريد. تسمه روی پا بايستی 
نه  از اطراف لگن عبور کند و  پايين و  امکان  تا حد 

اطراف کمر.

شخص مجروح
اين شرکت پيشنهاد می نمايد مجروح بسته به نوع 
توصيه  برای  کند.  استفاده  ايمنی  کمربند  از  صدمه 

های خاص با پزشک خود تماس بگيريد.

نگهداري از کمربند ايمنی
و  آب  از  ايمنی،  کمربند  تسمه  کردن  تميز  برای   •
صابون رقيق يا هر نوع مايع مناسب برای شستشوی 
فرش و رويه صندلی استفاده کنيد، سپس آن را برس 
سايه  در  دهيد  اجازه  و  کننده  تميز  پارچه  با  زده، 
شدن  جمع  از  کامل  شدن  خشک  تا  شود  خشک 

تسمه جلوگيری کنيد.
• اگر گرد و خاک در محل ورودی تسمه جمع کن 
کندی  به  است  ممکن  کمربند  شود  انباشته  )گايد( 
جمع شود. محل ورودی تسمه )گايد( را با پارچه تميز 

و خشک از آلودگی پاک کنيد.
• بطور متناوب کمربند و قطعات فلزی آن را )مانند 
قفل، زبانه، جمع کننده و سيم های قابل ارتجاع( از 
قطعات  اگر  کنيد.  کنترل  کردن  کار  درست  جهت 
باشند  ديده  ديگری  صدمات  ويا  پاره  فرسوده،  شل، 

مجموعه کمربند بايستی تعويض گردد.
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نوع سه اتصال با جمع کن بستن کمربندها
1 - کمربند ها را تنظيم کنيد

هشدار
جهت  الزم  انداره  از  بيش  نبايستی  صندلی  پشتی 
زمانی  ايمنی  کمربندهای  شود.  خوابانيده  راحتی 
عقب  به  کامال  که شخص  کنند  می  عمل  خوبی  به 
به سمت  صندلی  پشتی  اگر  باشد.  نشسته  راست  و 
عقب خوابيده باشد، خطر سر خوردن از الی کمربند 
دور کمر و مجروح شدن در زمان تصادف و يا توقف 

ناگهانی بيشتر می شود.
2- کمربند را به آرامی از جمع کننده بيرون کشيده و 

زبانه را در مادگی داخل کنيد تا درگير شود.
جمع کننده طوری طراحی شده که در توقف ناگهانی 
يا تصادف قفل شود، بيرون کشيدن تسمه به آرامی 
به تسمه اجازه حرکت داده و به شما نيز تا حدودی 

اجازه حرکت در صندلی را می دهد.
3- بخش تسمه روی پا را پايين برده و مانند شکل از 

اطراف لگن عبور دهيد.
باال  کننده  به سمت جمع  را  تسمه  شانه  بخش   -4

بکشيد تا خالصی تسمه گرفته شود.

هشدارن
• تسمه کمربند بايستی از وسط شانه عبور کند تسمه 

نبايستی کنار گردن قرار گيرد. 
پيچيدگی  سمتی  هيچ  از  و  صاف  بايستی  تسمه   •

نداشته باشد.

باز کردن کمربند: 
را  باز کردن کمربند دکمه روی قالب کمربند  براي 

فشار دهيد، کمربند بطور خودکار جمع می شود.

آزمايش کردن عمل کمربند ايمنی
و  قفل شده  دو حالت  در  کننده کمربند شما  جمع 

اجازه حرکت به کمربند را نمی دهد.
جمع  از  سريع  بطور  کمربند  تسمه  که  زماني   -1

کننده بيرون کشيده شود.
برای  شود.  متوقف  ناگهانی  خودرو  که  زماني   -2
به طريق  را  آن  توانيد  به کمربند می  بيشتر  اعتماد 

زير آزمايش کنيد.
• تسمه روی شانه کمربند را گرفته و سريعاً به جلو 
بکشيد، جمع کننده بايستی قفل و از حرکت بيشتر 

تسمه کمربند جلوگيری کند.
اگر جمع کننده ها در حين انجام اين آزمايش قفل 
ها  کمربند  کارکرد  به  نسبت  شما  اگر  يا  و  نشدند 

سئوالی داريد با نمايندگی مجاز تماس بگيريد.
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نوع دو اتصاله بدون جمع کننده ها 
بستن کمربند ها

1 - زبانه را داخل قفل فرو کنيد تا صدای چفت شدن 
شنيده شود.

درجه   90 زاويه  با  را  زبانه  کردن،  بلندتر  برای   -2
نسبت به تسمه نگه داشته و تسمه را بکشيد. 

 برای کوتاه کردن انتهای آزاد تسمه را از زبانه دور 
کرده و بکشيد. سپس گيره تسمه را بکشيد تا خالصی 

آن را بگيريد.
مانند  لگن  اطراف  و  پايين  در  را  پا  روی  تسمه   -3

شکل قرار دهيد.

باز کردن کمربند ايمنی
برای باز کردن کمربند ايمنی دکمه روی قالب تسمه 

را فشار دهيد.
به  نيستند  استفاده  مورد  که  موقعی  را  ها  کمربند 
حالت بسته نگهداريد تا از گير کردن آن ها در الی 

درها جلوگيری شود. 
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انتخاب صحیح زوج )دسته( کمربند
زبانه و قفل کمربند وسط به وسيله نشانه حک شده 
در روی آن ها قابل تشخيص می باشند زبانه کمربند 
صندلی وسط فقط در داخل قالب کمربند وسط جا 

می رود.
آويز کمربند

استفاده  مورد  عقب  صندلی  کمربندهای  که  زماني 
کنيد آويزان  کمربند  آويز  به  را  ها  آن  ندارند،  قرار 

                                      .
صندلی محافظ برای کودکان خردسال

هميشه  خوار  شير  های  وکودک  خردسال  کودکان 
قرار  مخصوص  صندلی  در  سواری  هنگام  بايستی 

داشته باشند.

هشدار
پای شما حمل  روی  نبايد  هرگز  نوزادان  و  کودکان 

شوند. حتی قوی ترين شخص بالغ هم نمی تواند در 
مقابل فشارهای ناشی از تصادف شديد مقاومت کند 
و ممکن است کودک بين شخص و قطعات خودرو له 
شود. همچنين يک کمربند را همزمان برای خود و 
کودک بکار نگيرد. بطور کلی وسايل حافظت ازکودک 
)صندلی( برای نصب شدن با استفاده از تسمه روی 

پای کمربند ايمنی سه نقطه طراحی شده اند.
پيشنهاد می شود صندلی کودک در صندلی عقب بکار 
گرفته شود. به موجب تحقيقات انجام شده در مورد 
تصادفات، کودکان خردسال هنگامی که در صندلی 
عقب بسته و محافظت شوند نسبت به صندلی جلو از 
حافظت بهتری برخوردارند اگر صندلی کودک درست 
باعث صدمات جدی در  تواند  باشد می  نشده  نصب 

تصادف شود.
وکودک  خردساالن  برای  مخصوص  محافظ  صندلی 
های شيرخوار توسط کارخانجات متعددی طراحی و 

عرضه می شوند. هنگام انتخاب صندلی نکات زير را 
مد نظر داشته باشيد.

کليه  و  قرار دهيد  را داخل صندلی  1( کودک خود 
تنظيمات را کنترل کنيد تا مطمئن شويد که صندلی 
دارد.  را  الزم  های  هماهنگی  تمام  شما  کودک  با 

هميشه از تمام مطالب پيشنهاد شده استفاده کنيد.
آزمايش  خود  خودرو  داخل  را  کودک  صندلی   )2
کرده و هماهنگی آن را با سيستم کمربندهای ايمنی 

خودرو  آزمايش کنيد.
با خودرو شما هماهنگ بود،  3( اگر صندلی کودک 
کودک خود را در آن قرار داده و تنظيم های مختلف را 
کنترل کنيد تا از هماهنگی صندلی با کودک خودتان 
مطمئن شويد. هميشه از تمام مطالب پيشنهاد شده 

استفاده کنيد.

هشدار
• صندلی محافظ کودک  را روی صندلی های کناری 
)Jump Seat( )مدل King cab ( سوار نکنيد. اين 
صندلی ها برای سوار کردن صندلی کودک مناسب 

نيستند.
صندلی محافظ کودک را روی صندلی جلو نصب   •
محافظ  صندلی  کردن  سوار  برای  محل  اين  نکنيد. 

کودک مناسب نيست.
را  صندلی  های  سازنده  های  العمل  دستور  تمام   •
برای نصب و استفاده از آن بکار بگيريد. هنگام خريد 
صندلی کودک آن را که مناسب کودک و خودرو شما 
باشد، خريداری کنيد. چرا که ممکن است بعضی از 
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شما  خودرو  روی  نصب  قابل  کاماًل  ها  صندلی  انواع 
نباشد.

• بکارگيری نادرست صندلی کودک می تواند منجر 
به صدمات بيشتر هم به کودک شير خوار و هم به 

ديگر سرنشينان خودرو گردد.
• زماني که از صندلی کودک استفاده نمی کنيد آن 
را در صندلی عقب جا داده و يا در محل به وسيله 
کمربند محکم نمايی، تا از پرتاپ شدن آن به جلو در 

توقف ناگهانی يا تصادف جلوگيری شود.
• بخاطر داشته باشيد صندلی محافظی که در داخل 
گرم  بسيار  تواند  می  گرفته  قرار  بسته  در  و  خودرو 
شود، محل نشستن و محفظه را قبل قرار دادن کودک 

در آن کنترل کنيد.
• پس از نصب صندلی کودک، صندلی را قبل ار قرار 
به  را  آن  کار  اين  برای  کنيد.  آزمايش  کودک  دادن 
اطراف خم و تکان دهيد. سعی کنيد آن را به سمت 
خود  جای  در  که  کنيد  کنترل  و  نماييد  خم  جلو 
محکم قرار داشته باشد. اگر صندلی محافظ در جای 
کافی سفت  اندازه  به  را  ها  تسمه  نبود،  خود محکم 
کنيد. يا اينکه صندلی کودک را در صندلی ديگری 

نصب کرده و آن را مجدداً کنترل کنيد.
صندلی  به  خوبی  به  کودک  محافظ  صندلی  اگر   •
در  کودک  شدن  زخمی  و  صدمه  خطر  نشود،  مهاد 
 تصادف يا در ترمز های ناگهانی در حد زيادی افزايش 

می يابد.
• پشتی صندلی های قابل تنظيم را بايستی با صندلی 
کودک هماهنگ نمود اما تا حد ممکن صاف و راست 

قرار داده شود.
• در صندلی کودک رو به جلو، اگر صندلی که محافظ 
کودک روی آن نصب شده دارای کمربند سه اتصاله 
که  شويد  مطمئن  و  کنترل  را  کمربند  مسير  است. 
تسمه روی شانه، از روری گردن و صورت کودک عبور 
صندلی  پشت  از  را  تسمه  کند  می  عبور  اگر  نکند. 

کودک عبور دهيد.
آن  روی  کودک  محافظ  که  صندلی،  کمربند  اگر   •
نصب شده نياز به گيره قفلی داشته باشد اما از گيره 
زدن  دور  يا  و  معمولی  ترمزهای  در  نشود.  استفاده 
موجب  و  شده  واژگون  کودک  صندلی  است  ممکن 

مصدوميت و زخمی شدن گردد.
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سوار کردن صندلی محافظ کودك روی صندلی 
توسط تسمه روی پای وسط

صندلی محافظ کودک را با تسمه روی پای )صندلی 
محکم  و  نصب  شده  داده  نشان  شکل  مانند  وسط( 
کنيد. تسمه روی پا را فشار کشيده و خالصی تسمه 

را کامال به وسيله تنظيم تسمه بگيريد.

قرار  از  قبل  و  کودک  محافظ  صندلی  نصب  از  پس 
دادن کودک، صندلی محافظ را کنترل کنيد. صندلی 
محافظ را در تمام جهات خم کنيد. اگر کاماًل محکم 

نبود، روش باال را تکرار کنيد.

توسط تسمه روی پا و شانه کناری 
قبل ار استفاده از گیره قفلی دستور العمل نصب 

شده روی آن را مطالعه کنید.
صندلی محافظ کودک را با تسمه روی پا مانند شکل 
نشان داده شده نصب و محکم کنيد. برای جلوگيری 
از خالصی تسمه روی پا، محکم کردن تسمه روی پا 
قفلی در محل خود ضروري  به وسيله گيره  و شانه 

است.



38

جلو  صندلی  روی  کودك  صندلی  کردن  سوار 
سرنشین

العمل  دستور  قفلی،  گیره  از  استفاده  از  قبل 
نصب شده روی آن را مطالعه کنید.

صندلی را تا حد آخر به عقب بکشيد. صندلی محافظ 
مانند شکل  و شانه  پا  تسمه های روی  با  را  کودک 
نشان داده شده نصب و محکم کنيد. برای جلوگيری 
از خالصی تسمه روی پا محکم کردن تسمه روی پا و 

شانه بوسيله گيره قفلی درمحل خود ضروري است.
تسمه،  اينکه  تا  بلغزانيد  جلو  سمت  به  را  صندلی 

صندلی کودک را کاماًل در جای خود محکم کند. 

سوار کردن صندلی کودك با استفاده از تسمه 
انجام  جلو  سرنشین  صندلی  در  نبايستی  باال 

گیرد. 

گیره قفلی
از گيره قفلی اصلی نيسان يا مشابه که از نظر ابعاد و 

قدرت با آن يکسان باشد استفاده کنيد.
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نوع اهرم وسط اهرم ترمز دستی
برای  باال بکشيد  را  اهرم  ترمز دستی،  برای کشيدن 
آزاد کردن، اهرم را کمی باال کشيده و دکمه را فشار 
دهيد. سپس اهرم را کاماًل پايين آوريد. قبل از شروع 
به رانندگی از خاموش شدن چراغ هشدار ترمز دستی 

اطمينان حاصل کنيد.

تنظیم غربیلک فرمان
اهرم تنظيم غربيلک فرمان را به سمت پايين بکشيد. 
غربيلک را باال و پايين برده و در محل دلخواه تنظيم 
کنيد. حال اهرم تنظيم را به باال محکم فشار دهيد تا 

غربيلک را در جای خود قفل کند.
هشدار

در هنگام رانندگی غربیلک را تنظیم نکنید.
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تنظیم آينه هاي بغل از داخل خودرو

آينه هاي بغل فقط زماني تنظيم مي شوند که سوئيچ 
 )ON( و يا روشن )ACC( در حالت وسايل جانبي

باشد. 
پيچ تنظيم را روي آينه بغل چپ يا راست قرار دهيد. 
سپس با استفاده از پيچ تنظيم آينه را تنظيم کنيد. 
آينه طرف ديگر را نيز به همين ترتيب تنظيم نمائيد.

هشدار
چک  رانندگي  از  قبل  را  آينه ها  تمام  موقعیت 
کنید. تغییر موقعیت آينه ها در هنگام رانندگي 
باز  رانندگي  به  کامل  توجه  از  را  شما  مي تواند 
مشاهده  بغل  آينه هاي  در  که  اشیائي  دارد. 
نزديک  تر  مي آيند  نظر  به  آنچه  از  مي کنید 

هستند. )در صورت مجهز بودن(.
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آينه داخل اتاق
وضعيت شب، انعکاس نور باالی خودروهای پشت سر 

را در شب کم می کند.
احتیاط

واجب  نیاز  زمان  در  فقط  شب  وضعیت  از   *
تصوير  وضوح  اينکه  دلیل  به  کنید  استفاده 

پشت سر را تقلیل می دهد.

* در صورت نصب

آينه آفتاب گیر*
را  جلو  سرنشين  گير  آفتاب  آينه،  از  استفاده  برای 

پايين دهيد.

توسط  و  کلید  بدون  خودرو  به  ورود  سیستم 
ريموت کنترل )در صورت تجهیز(

باسيستم ريموت کنترل شما قادر به قفل کردن/باز 
يافتن  کردن تمام درها، فعال سازي سيستم آژير و 

خودو در محيط بيرون مي باشيد
از برداشتن کليد از درون خودرو قبل از قفل کردن 
درها و ترک خودرو مطمئن شويد.هر دستگاه ريموت 
کنترل تنها مختص يک خودرو مي باشد. براي اطالع 
مراجعه  بدک  سايپا  مجاز  هاي  نمايندگي  به  بيشتر 

نمائيد.

صفحه کلید ريموت کنترل در شرايط زير فعال 
نمي باشد:

- اتمام شارژ باطري صفحه کليد
- فاصله بين ريموت کنترل و خودرو بيش از 8 متر 

باشد.

باز کردن

قفل کردن

دکمه يافتن
 خودرو

آژير
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احتیاط:
- جلوگيري از خيس شدن صفحه کليد

- جلوگيري از زمين خوردن ريموت کنترل
- جلوگيري از برخورد ريموت کنترل با اشياء تيز

فضايي  در  کنترل  ريموت  دادن  قرار  از  - جلوگيري 
با دماي باالي 60 درجه سانتي گراد در مدت زمان 

طوالني
- در صورت ربوده شدن ريموت کنترل پيشنهاد مي 
گردد ID CODE مربوط به آن پاک گردد. اين اقدام 
باز کردن  براي  ريموت کنترل  غير مجاز  استفاده  از 
اطالعات  براي  نمايد.  مي  جلوگيري  خودرو  درهاي 
 ID CODE کردن  پاک  روش  در خصوص  بيشتر 

به نمايندگي هاي مجاز سايپا يدک مراجعه نمائيد.

قفل کردن درهاي خودرو
1- خارج کردن سوئيچ خودرو

2- بستن تمامي درها
ريموت  کليد  روي صفحه  بر  را   LOCK دکمه   -3

کنترل فشار دهيد.
4- چراغ هاي خطر 2 بار چشمک خواهند زد و درها 

قفل مي شوند.
بسته  درست  خودرو  درهاي  از  يک  هر  چناچه   -5
چشمک  بار   3 خطر  نشانگر  هاي  چراغ  باشد  نشده 
مي زند، علي رغم توجه به چراغ هاي خطر و تعداد 
چشمک زدن آن ها، براي اطمينان از قفل شدن درها 
خود نيز قبل ترک خودرو درها را کنترل نمائيد، تا از 

قفل بودن آن ها مطمئن شويد.

باز کردن درهاي خودرو
کليد  صفحه  روي  بر  را     UNLOCK دکمه   -1

ريموت کنترل فشار دهيد.
تمامي  و  زد  خواهد  چشمک  بار  يک  خطر  چراغ   -2

درها باز مي گردند.

يافتن خودرو
ريموت  کليد  صفحه  روي  بر   TRUNK دکمه   -1
ثانيه   15 مدت  به  خطر  چراغ  دهيد،  فشار  را  کنترل 

چشمک خواهد زد.
2- دکمه TRUNK را براي لغو کردن چشمک زدن 

خودرو دوباره فشار دهيد.

آژير
بر   PANIC دکمه  دادن  فشار  با  شرايط  بعضي  در 
روي صفحه کليد ريموت کنترل، بوق براي مدت 25 
ثانيه به صدا در خواهد آمد و چراغ هاي خطر نيز به 
طور همزمان چشمک خواهند زد که به طور خودکار 
بعد از 25 ثانيه قطع خواهد شد. در هر حال در صورت 
فشار دادن مجدد دکمه  PANIC صداي بوق قطع 

خواهد گرديد.

قفل شدن خودکار درهاي خودرو
به  ها  آن  درها،  تمامي  مناسب  شدن  بسته  از  پس 
طور خودکار اگر هيچگونه فعاليتي صورت نگيرد پس 
دکمه  توسط  درها  اگر  گردد.  مي  قفل  ثانيه   25 از 
چشمک  يکبار  خطر  چراغ  شوند  باز   UNLOCK"

قفل کردن  از سوئيچ خودرو جهت  زند. چناچه  مي 
درها استفاده کنيد تنها در سمت راننده قفل خواهد 
ريموت  از  حتما  شد.  خواهند  باز  درها  بقيه  و  شد 

کنترل براي بستن همه درها استفاده نمائد.
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دريچه های تهويه وسط و کناری

سمت  يا  و  کرد)*(  بسته  بازو  توان  می  را  دريچه 
هوادهی آن ها را تنظيم نمود.

بخاری و کولر

کلید واهرم تنظیم و کنترل 
اهرم کنترل فن 

اين اهرم فن را خاموش و روشن کرده و سرعت آن 
را تنظيم می کند.

اهرم باز و بست دريچه های هوا 
اين کليد به شما اجازه می دهد، درچه های خروجی 

هوا را انتخاب کنيد.
 - هوا از دريچه های وسط و کناری دميده می 

شود.
پايين  و  از دريچه های وسط، کناری  -  هوا    

سمت پا، دميده می شود.
 -  عمده جريان هوا از ديچه های پايين سمت 

پا دميده می شود.
 - هوا از دريچه های زير شيشه و پايين سمت 

پا دميده می شود.
زير شيشه  از دريچه های   - عمده جريان هوا 

جلو دميده می شود.

اهرم تنظیم کننده درجه حرارت هوا
حرارت  درجه  که  دهد  می  اجازه  شما  به  اهرم  اين 

هوای خروجی را تنظيم کنيد.

اهرم باز و بست هوای بیرون
 وضعيت

هوای بيرون به داخل اتاق مکيده می شود.
اين وضعيت برای استفاده معمول از بخاری يا کولر به 

کار گرفته می شود.
 وضعيت 

هوای داخل اتاق دوباره در داخل اتاق به گردش در 
می آيد.

هنگامی که در جاده های غبار آلود رانندگی می کنيد 
داخل  به  ترافيک  دود  ورود  از  جلوگيری  برای  يا  و 

خودرو، از اين وضعيت استفاده کنيد.

هشدار
طوالنی  مدت  برای  نبايستی  وضعیت  اين  از 
خفگی  باعث  است  ممکن  زيرا  شود.  استفاده 
ها  شیشه  گرفتگی  بخار  و  اتاق  داخل  هوای 

شود. 
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دکمه کولر
اين دکمه فقط در خودروهايی که دارای کولر هستند 

تعبيه شده است.
موتور را روشن کرده و اهرم کنترل فن را در وضعيت 
دلخواه )1 تا 4( قرار دهيد سپس دکمه کولر را برای 
با بکار  روشن کردن فشار دهيد. چراغ نشان دهنده 
افتادن آن روشن می شود. برای خاموش کردن کولر 
دکمه را مجدداً فشار دهيد تا به حالت اوليه برگردد.

فعال  زمانی  فقط  کولر  سيستم  کردن  خنک   عمل 
می شودکه موتور خودرو روشن باشد.

هشدار
مختل  رانندگی  به  کامل  توجه  اينکه  برای 
نشود، از تغییر وضعیت بخاری و کولر در هنگام 

رانندگی خودداری کنید.

طرز کار بخاری 
برای استفاده از هوای گرم که از طريق دريچه های 
انجام  را  ذيل  اعمال  شود  می  دميده  اتاق  پايين 

دهيد. 
1. برای گرمای معمولی اهرم کنترل هوا را در وضعيت

  قرار دهيد.
2. اهرم کنترل دريچه های هوا را در وضعيت  قرار 

دهيد.
3. بوسيله اهرم کنترل، فن را روشن کنيد.

دلخواه  را در وضعيت  تنظيم درجه حرارت  اهرم   .4
بين وسط و حداکثر )Hot ( قرار دهيد.

* برای گرم شدن سريع هوا اهرم کنترل هوا را در 
برای گرم  تا  نکنيد  فراموش  قرار دهيد.  وضعيت 

کردن معمولی اهرم را به وضعيت  برگردانيد.

تهويه
برای استفاده از هوای بيرون که از ديچه های کناری 
انجام  را  ذيل  اعمال  منتقل می شود  داخل  و وسط 

دهيد.
1. اهرم هوای بيرون را در وضعيت  قرار دهيد.

در وضعيت   را  هوا  دريچه های  کنترل  اهرم   .2
قرار دهيد.

3. بوسيله اهرم کنترل، فن را روشن کنيد.
4. اهرم تنظيم درجه حرارت به سمت دلخواه حرکت 

دهيد.
پاك کردن يخ يا بخار 

را  ذيل  اعمال  ها  شيشه  بخار  يخ  کردن  پاک  برای 
انجام دهيد.

1. اهرم هوای بيرون را در وضعيت  قرار دهيد.
2. اهرم کنترل دريچه های هوا را در وضعيت  قرار 

دهيد.
3. بوسيله اهرم کنترل، فن را روشن کنيد.

دلخواه  را در وضعيت  تنظيم درجه حرارت  اهرم   .4
بين وسط و حداکثر )Hot( قرار دهيد.

• برای برطرف کردن سريع يخ و بخار شيشه ها  اهرم 
کنترل هوا را در وضعيت اهرم کنترل فن را در 
وضعيت "4" و اهرم کنترل درجه حرارت در وضعيت 

حداکثر )Hot( قرار دهيد.

بالفاصله بعد از پاک شدن شيشه اهرم کنترل هوا را به 
وضعيت  برگردانيد.

از  استفاده  بدون  يخ  از  جلو  شيشه  کردن  پاک   .5
سيستم تهويه مشکل است. آن را روشن کنيد.

 )Bi( گرم کردن دو حالته
انجام مراحل ذيل موجب می شود تا هوای بيرون به 
دريچه های کناری و وسط دميده شود و هوای گرم 

نيز از دريچه کف به داخل اتاق هدايت شود.
1. اهرم هوای بيرون را در وضعيت  قرار دهيد.

قرار  وضعيت   در  را  هوا  های  دريچه  اهرم   .2
دهيد.

3. بوسيله اهرم کنترل، فن را روشن کنيد.
را  حرارت  درجه  تنظيم  اهرم  معمولی  حالت  در   .4
)سرد(   )COLD( و   )Hot( بين  در وضعيت وسط 

قرار دهيد.

گرم کردن و برطرف کردن بخار
انجام مراحل زير موجب گرم کردن داخل اتاق و پاک 

شيشه ها از بخار می شود.
1. اهرم کنترل هوای بيرون را در وضعيت  قرار 

دهيد.
2. اهرم کنترل دريچه های هوا را در وضعيت قرار 

دهيد.
3. بوسيله اهرم کنترل، فن را روشن کنيد.

را در وضعيت دلخواه  اهرم کنترل درجه حرارت   .4
بين وسط و حداکثر )Hot( قرار دهيد.
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راهنمای بکار گیری
برف و يخ انباشته شده روی تيغه های برف پاک کن 
ها ورودی های هوای بيرون، در جلو شيشه را، پاک 

کنيد. اين کار
 باعث بهتر عمل کردن بخاری می شود.

طرز کار کولر
به دلخواه  را  اهرم کنترل فن  را روشن کنيد.  موتور 
تنظيم کنيد )بين 1 تا 4( دکمه کولر را فشار دهيد 
تا کولر روشن شود. در اين هنگام عمل سرد کردن و 

رطوبت زدايی، بکارهای بخاری اضافه می شود.
عمل خنک کردن کولر فقط زمانی فعال می شود که 

موتور خودرو روشن باشد.
سرد کردن

برای خنک کردن و رطوبت زدايی اعمال زير را انجام 
دهيد.

1. اهرم ورودی هوا را در وضعيت  قرار دهيد.
2. اهرم کنترل ديچه های هوا را در وضعيت  قرار 

دهيد.
3. بوسيله اهرم کنترل، فن را روشن کنيد.

دهنده  نشان  چراغ  دهيد.  فشار  را  کولر  دکمه   .4
روشن خواهد شد.

وضعيت  در  را  حرارت  درجه  کننده  تنظيم  اهرم   .5
دلخواه قرار دهيد.

رطوبت زدايی و گرم کردن
برای رطوبت زدايی و گرم کردن اعمال زير را انجام 

دهيد.
1. اهرم کنترل هوای ورودی را در وضعيت قرار 

دهيد.
2. اهرم کنترل دريچه های هوا را در وضعيت   

قرار دهيد.
3. بوسيله اهرم کنترل، فن را روشن کنيد.

دهنده  نشان  چراغ  دهيد.  فشار  را  کولر  دکمه   .4
روشن خواهد شد.

را در وضعيت دلخواه  اهرم کنترل درجه حرارت   .5
قرار دهيد.

رطوبت زدايی و بخار زدايی
براي رطوبت زدايي و بخار زدايي شيشه ها اعمال زير 

را انجام دهيد:
1. اهرم کنترل هوای ورودی را در وضعيت  قرار 

دهيد.
در وضعيت  را  هوا  های  دريچه  کنترل  اهرم   .2

قرار دهيد.
3. بوسيله اهرم کنترل، فن را روشن کنيد.

دهنده  نشان  چراغ  دهيد.  فشار  را  کولر  دکمه   .4
روشن خواهد شد.

را در وضعيت دلخواه  اهرم کنترل درجه حرارت   .5
قرار دهيد.

راهنمای بکار گیری 
بسته  را  ها  پنجره  است،  روشن  کولر  که  زماني   •

نگهداريد.
• هنگامی که خودرو در آفتاب پارک شده باشد، در 
شروع حرکت 2 تا 3 دقيقه پنجره ها را باز بگذاريد 
سپس  شود،  رانده  بيرون  اتاق  از  گرم  هوای   تا 
پنجره ها را ببنيديد. اين عمل باعث می شود کولر، 

داخل اتاق را زودتر خنک کند. 
• کولر بايد حداقل يکبار در ماه در حدود 10 دقيقه 
از  عمل  اين  زمستان(.  در  خصوص  )به  شود  روشن 
نشدن  کاری  روغن  علت  به  سيستم  ديدن  صدمه 

قطعات جلوگيری می کند.
 )Hot( اگر نشانگر درجه حرارت موتور از حداکثر •
بايد  خودرو  کنيد.  خاموش  را  کولر  کرد،  تجاوز 
توسط نمايندگی مجاز بازديد وکنترل شود به بخش 
خودرو  کردن  گرم  مطلب  اضطراری  های  "وضعيت 

مراجعه کنيد.
سرويس کولر

کننده  خنک  گاز  با  شما  خودرو  در  کولر  سيستم 
لحاظ شده  آن  اصول محيط زيست در  جديدی که 

است، شارژ گرديده است.
اوزون دور  به اليه  گاز خنک کننده جديد  اين 

زمین صدمه نمی زند.
هر چند ممکن است در گرم شدن هوای کره زمين 

اندکی تأثير داشته باشد.
ابزار مخصوص شارژ  نيسان،  برای شارژ کولر خودرو 
گاز  از  استفاده  باشد.  می  نياز  مودر  کاری  روغن  و 
خودرو  کولر  سيستم  به  نامناسب  روغن  با  نامناسب 

شما صدمه شديد خواهد زد.
هايی  "توصیه  مطلب  "اطالعات فنی"  بخش  به 
مراجعه  کولر"  در سیستم  روغن  و  گاز  باره  در 

نمايید.
نمايندگی مجاز با آگاهی از سريس کولر، دوست شما 

و همراه با محيط زيست می باشد.
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دستورالعمل استفاده از سیستم صوتي
- در هنگام نصب دستگاه صوتي خودرو را خاموش کنید.

- در زمان تعمیر دستگاه براي جلوگیري ازصدمات احتمالي دستگاه خاموش باشد.
- براي جلوگیري از صدمات احتمالي پوسته دستگاه را در زمان کار با ولتاژ باال و نیز زمانیکه دستگاه 

روشن است باز نکنید.
- براي اطمینان از ايمني صداي دستگاه را در محدوده اي قرار دهید که به گوش شما آسیب نرساند و 

نیز از صداي اطراف در حین رانندگي مطلع گرديد )بطور مثال شنیدن صداي بوق ساير خودروها و آژير 
خودرو(

هشدار
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Hs-C2203 نوار عملکردي
1- دکمه روشن/خاموش

FM/AM 2- وضعيت راديو
سي  )راديو-  صوتي  سيستم  حالت  انتخاب   -3

)USB -دي
راديو  موج  اتوماتيک/يافتن  کردن  ذخيره   -4

ذخيره شده
5- تنظيم صدا

6- 6-1 دکمه ذخيره پيش فرض
جستجوي   /CD آهنگ  انتخاب   -  8-7

ايستگاهاي راديوئي
9-دکمه قطع کردن صدا
10- انتخاب بلندي صدا

11- دکمه نمايش زمان/تنظيم زمان
CD 12- خارج کردن
CD  13- محل خروج

14- صفحه نمايش
USB -15
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صفحه  در  شده  جستجو  راديوئي  هاي  ايستگاه 
با فشار دادن مجدد  زند،  نمايشگر چشمک مي 
دکمه AST در اين زمان، فرکانس در موقعيت 

مورد درخواست ثابت مي گردد.
ثانيه   2 از  بيشتر  مدت  براي  را   AST دکمه 
طور  به  راديوئي  هاي  ايستگاه  جستجوي  براي 
قويترين  با  ايستگاه   6 و  دهيد  فشار  اتوماتيک 
خواهند  ثبت   1-6 حافظه  در  بترتيب  سيگنال 
شد. سپس ايستگاه هاي ثابت شده قابل پخش 

خواهد بود.
تنظيم صدا/کيفيت صدا

تغيير  توان  مي   PUSHSEL دکمه  فشار  با 
بلندگوهاي  صدا  تنظيم حجم  زير،  و  بم  صداي 
اکواليزر  سيستم  عقب،  و  جلو  و  راست  و  چپ 
را  ديگر  کارهاي  نيز  و  صدا  حجم  تنظيم  صدا، 
BAS-TRE-BAL- عالئم  بخشيد   تحقق 

صفحه  روي  بر   FAD-CUSTOM-VOL
نمايان مي شوند. )5ثانيه بدون  نمايش دستگاه 
هيچ فعاليتي، صفحه نمايشگر به حالت قبل که 

همان نمايش مي باشد باز مي گردد(.
1. کنترل و تنظيم حجم صدا:

از  جهت  در  صدا  تنظيم  پيچ  چرخش  با 
Volume.0 به Volume.30 افزايش مي يابد.

هاي  عقربه  خالف  جهت  در  پيچ  چرخش  با 

1- دکمه خاموش/روشن
روشن مي  مذکور، دستگاه  دکمه  دادن  فشار  با 
گردد و به فشار مجدد آن باعث خاموش شدن 

دستگاه مي گردد.
FM/AM 2- وضعيت باند

تغيير  راديو  دريافتي  باند  دکمه  اين  فشار  با 
بر  دکمه،  اين  فشاردادن  هربار  با  و  کرد  خواهد 
 ,FM3 ,FM2,FM1 :روي نمايشگر حالت هاي

AM2 ,AM1 نمايش داده شود.
CD/USB/3- تعيين حالت )راديو

 MODE دکمه  دادن  فشار  با   .1   
مي توان وضعيت درخواستي خود را بين راديو / 

CD/USB انتخاب نمائيد.
دستگاه  در   CD که  حالتي  در   .2  
موجود نيست يا USB وصل نمي باشد. با فشار 
قراردادن در حالت  براي   MODE دادن دکمه 
CD, روي صفحه نمايش به مدت 2 ثانيه جمله 
به  سپس  و  گردد  مي  نمايان   »NO DISK«

حالت قبلي باز مي گردد.
3. در حالتي که خطائي در سيستم در   
حالت خواندن CD بوجود بيايد، به حالت قبلي 

که راديو، USB  مي باشد باز مي گردد.
4. دکمهMODE را براي قرار گيري   
دستگاه در حالت CD  فشار دهيد )در زمانيکه 

يک  ضمناَ  و  باشد  مي  راديو  حالت  در  دستگاه 
  CD مخزن  در   )WMA  ,MP3J( CD3
نمايان   DDX باشد(کلمه  مي  موجود  دستگاه 
مي گردد و نيز نمايشگر کلمه CD يا MP3 را 
وابسته به نوع لوح فشرده مورد استفاده نمايش 

مي دهد.
استفاده  صورت  در  را   MP3 کلمه  )نمايشگر 
نشان   WMA سيستم  با  اي  فشرده  لوح   از 

مي دهد(
داده  نمايش  آهنگ  شماره  و  ها  آهنگ  پوشه 
خواهد شد و محتويات CD پخش مي گردند. در 
حالت MP3 يا WMA موقعيت نشان دهنده 
نشان را  موزيک  پخش  زمان  ها  آهنگ   پوشه 

مي دهد.

يادآوري:
در صورت موجود بودن CD در مخزن دستگاه، 

نمايشگر کلمه »DISK« را نشان خواهد داد.

ASTَ ذخيره اتوماتيک/جستجوي ايستگاه هاي 
راديوئي

هاي  ايستگاه  جستجوي  جهت  را   AST دکمه 
براي  راديوئي  ايستگاه  هر  دهيد.  فشار  راديوئي 
مدت 5 ثانيه اجرا مي گردد و موقعيت فرکانسي 
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نمايشگر  RPT در صفحه  خواهد گرديد. حرف 
دکمه  مجدد  دادن  فشار  و  گردد  مي  نمايان 
مذکور عمليات تکرار قطع گرديده و عالمت آن 

نيز از روي صفحه نمايش محو مي گردد.
RND .2 پخش به صورت اتفاقي )رندوم(

با فشار دادن دکمه RND آهنگ هاي موجود 
)رندوم(  اتفاقي  صورت  به  فشرده  لوح  روي  در 
دادن مجدد دکمه  فشار  با  و  پخش خواهد شد 
مذکور عمليات قطع شده و عالمت آن نيز از روي 

صفحه نمايش محو مي گردد.
3. فهرست پخش INT براي پخش آهنگ هاي 
موجود در ليست براي مدت 10 ثانيه از ابتداي 
آلبوم دکمه INT را فشار دهيد و براي بازگشت 
به حالت پخش معمولي مجددا آن را فشار دهيد.

7-8  يا 
انتخاب آهنگ مورد نظر بر روي CD / جستجوي 
 MP3 موج دلخواه راديو / انتخاب پوشه آهنگ

حالت راديو
جستجوي  سيستم  دو  داراي  صوتي  دستگاه 
 . باشد  مي  دستي  و  اتومات  راديويي  ايستگاه 
به  دستگاه  يا  دکمه  دادن  فشار  با 
صورت خودکار سيگنالهاي ايستگاههاي راديويي 

حجم صدا در طرفين مي باشد.   
5- کنترل و تنظيم تعادل صدا در جلو و عقب

جلو  در  صدا  تعادل  تنظيم  و  کنترل  براي 
در  و  دهيد  فشار  را   SEL دکمه  عقب   و 
کنترل  براي  را   VOL پيچ  ثانيه   5 طي 
محدوده  بچرخانيد)در  صدا  تعادل   وتنظيم 
 R9 جلو(،  قسمت  در  صدا  )همه   Fader F9  

Fader همه صدا در قسمت عقب(.
6- پيش ذخيره در حالت هاي 1-6

حالت راديو
هر باند فرکانسي مي تواند 6 ايستگاه راديوئي را 
 FM ذخيره نمايند. در کل 18 ايستگاه راديوئي

و 12 ايستگاه راديوئي AM موجود مي باشد.
ذخيره سازي ايستگاههاي راديوئي: 

براي مدت بيشتر از 2 ثانيه هر يک از دکمه هاي 
6-1 را فشار دهيد، ايستگاه جاري در آن ذخيره 

خواهد شد.
انتخاب ايستگاههاي راديوئي:

يکي از دکمه هاي 6-1 را فشار دهيد، دستگاه 
را  شده  ذخيره  راديوئي  ايستگاههاي  از  يکي 

پخش مي نمايد.
CD/USB حالت

RPT .1 تکرار
تکرار  جاري  برنامه   RPT دکمه  دادن  فشار  با 

به   Volume.0( يابد  مي  کاهش  صدا  ساعت 
فعاليتي  هيچ  بدون  ثانيه   5(  )Volume.30
صفحه نمايشگر به حالت قبل که همان نمايش 

ساعت مي باشد باز مي گردد(.
2- کنترل تنظيم حجم و بمي صدا

را   SEL بمي صدا دکمه  تنظيم  و  کنترل  براي 
صدا  بمي  تنظيم  و  کنترل  عمل  انتخاب  براي 
بچرخانيد )در محدوده BASS+7 ~-7( )5 ثانيه 
بدون هيچ فعاليتي صفحه نمايشگر به حالت قبل 
که همان نمايش ساعت مي باشد باز مي گردد(

3- کنترل و تنظيم حجم صدا زير
براي کنترل و تنظيم حجم صداي بچرخانيد )در 
محدوده TREBLS+7 ~-7( )5 ثانيه بدون هيچ 
فعاليتي صفحه نمايشگر به حالت قبل که همان 

نمايش ساعت مي باشد باز مي گردد(
در  صدا  باالنس  و  تعادل  تنظيم  و  کنترل   -4

بلندگوهاي چپ و راست خودرو
در  صدا  باالنس  و  تعادل  تنظيم  و  کنترل  براي 
 SEL دکمه  خودرو  راست  و  چپ  بلندگوهاي 
را   VOL پيچ  ثانيه  و در طي 5  را فشار دهيد 
بچرخانيد)در  صدا  تعادل  وتنظيم  کنترل  براي 
محدوده باالنس L9 )همه صدا در سمت چپ(، 
 باالنس R9 همه صدا در سمت راست( باالنس 5

بودن  متعادل  دهنده  نشان   )BALANCE0(  
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مجدد  دادن  فشار  با  گردد  مي  نمايان  نمايشگر 
نمايش  از  قبل  حالت  به  نمايشگر  مذکور  دکمه 
 5 مدت  به  اگر  چنين  هم  گردد  مي  باز  ساعت 
ثانيه به هيچ دکمه دستگاه دست نزنيد وضعيت 
مي  باز  ساعت  نمايش  از  قبل  حالت  به  نمايش 

گردد .
ثانيه   2 از  بيش   )DISP( دکمه  نگهداشتن 
زمانيکه ساعت بر روي نمايشگر نمايان است مي 
توان ساعت را تنظيم نمود و فشار دادن مجدد 

آن ميتوان دقيقه را تنظيم نمود.
حالت تنظيم ساعت   -2

فشار  با  نموديد  تنظيم  را  ساعت  آنکه  از  پس 
مجدد دکمه )DISP( کاراکترهاي دقيقه شمار 
توانيد  مي  حالت  اين  در  که  زند  مي  چشمک 
نماييد نگهداشتن مجدد دکمه  را تنظيم  دقيقه 
به  توان  ثانيه مي  از 2  بيش  به مدت   )DISP(

وضعيت قبل از تنظيم بازگشت.
)هم چنين اگر به مدت 5 ثانيه به هيچکدام از 
دکمه هاي دستگاه دست نزنيد وضعيت به حالت 

قبل از تنظيم ساعت باز مي گردد.(
)CD( ورود/خروج لوح فشرده )12

  CD با فشار دادن دکمه مي توانيد  
آن  مجدد  فشار  با  يا  کنيد  خارج  دستگاه  از  را 

CD را وارد دستگاه نماييد .

اولين  به  توان  مي  است  پخش  حال  در  آهنگ 
پوشه آهنگ ها دست يافت.

پوشه  آخرين  زمانيکه  دکمه   دادن  فشار  با 
آهنگ در حال پخش است مي توان به آخرين 

پوشه آهنگ ها دست يافت.
9( حالت ساکت

)MUTE( صداي دستگاه  با فشار دادن دکمه 
 MUTE کلمه  و  آيد  مي  در  ساکت  حالت  به 
بر روي نمايشگر نمايان مي گردد. با فشار دادن 
مي  لغو  وضعيت ساکت   MUTE دکمه  مجدد 
گردد و صداي دستگاه پخش مي شود. هم چنين 
کلمه MUTE  در روي نمايشگر محو مي گردد.

10( حالت بلندي صدا
وضعيت  در   «  LOUD  « دکمه  دادن  فشار  با 
ايجاد  صدا  بلندي  حالت  دستگاه  بودن  روشن 
بر روي صفحه  نيز   LOUD و کلمه  مي گردد 
نمايشگر نمايان مي گردد . با فشار دادن مجدد 
دکمه LOUD وضعيت بلندي صدا لغو شده و 
نيز کلمه LOUD از روي صفحه نمايشگر محو 

مي گردد.
11( وضعيت نمايش )DISP( و نمايش ساعت/ 

تنظيم ساعت
نمايش ساعت  -1

روي  بر  ساعت   )DISP( دکمه  دادن  فشار  با 

بااليي يا پاييني را به سرعت جستجو مي کند . 
زماني که کانال راديويي پيدا شد جستجو متوقف 
مي گردد و برنامه راديويي پخش مي گردد . با 
فشار دادن دکمه  يا  مي توان موج دلخواه 
راديويي را به صورت دستي پيدا نمود. به صورت 
دستي و گام به گام مي توان فرکانس مد نظر را 
يا ممتد دکمه         )با فشاردادن کوتاه  نمود  تنظيم 

 يا  (

CD/ USB حالت پخش
توان  مي  يا   دکمه   دادن  فشار  با 
آهنگهاي مد نظر را جستجو نمود دکمه  
يا  را يک با فشار دهيد تا ْآهنگ بعدي يا 
هاي  دکمه  دادن  فشار  با  و  کنيد  پيدا  را  قبلي 
بطور  شده  داده  نشان  آهنگ  شماره  مذکور 

متوالي افزايش يا کاهش مي يابد.
مي   WMA يا   MP3 پخش  حالت  زمانيکه 
باشد، با فشار دادن دکمه  پوشه آهنگ جلوتر 
و  توان جستجو  مي  را  پخش  حال  در  پوشه  از 
پوشه مورد نظر را انتخاب و آهنگ مورد نظر را 

پخش نمود .
آهنگ  پوشه هاي  به  تا  فشار دهيد  را  دکمه 

قبل از پوشه در حال پخش دست يابيد.
پوشه  آخرين  زمانيکه  دکمه    دادن  فشار  با 
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از دستگاه صوتي استفاده نميشود وصل كنيد.   حداكثر 65025 آهنگ را داراست
روي  بر  آهنگ   255 از  بيش  كه  زماني  ب( 
دستگاه حافظه موجود مي باشد مي بايست آنها 
از دو پوشه جا گذاري گردند. هر  بر روي بيش 
آهنگ   255 داراي  تنها  تواند  مي  آهنگ  پوشه 
آهنگ   255 از  بيش  داراي  هاي  پوشه  و  باشد 

قابليت پخش ندارد و پشتيباني نمي گردد. 
1-6 زمان الزم جهت راه اندازي دستگاه حافظه 

 USB
حافظه  دستگاه  اندازي  راه  جهت  الزم  زمان 
USB بستگي به ساختارپوشه ها و ظرفيت و نيز 

كيفيت دستگاه حافظه USB دارد.
 4G حافظه  دستگاه  اندازي  راه  مثال  بطور   
ثانيه  از 18  زمان كمتر  به    KINGSTONE
نياز دارد. البته در صورتي كه تنها شامل فايلهاي 

آهنگ با  فرمت MP3 باشد.
  USB 2( اتصال يا جدا كردن دستگاه حافظه(

2-1 جهت اطمينان از عدم صدمه ديدن دستگاه  
از سيم   ، ها  نيز پخش مناسب آهنگ  و   USB

واسط جهت اتصال USB استفاده نگردد.
 USB 2-2 اتصال  يا جدا كردن دستگاه حافظه
در شرايط كاري و در حالت هاي پخش راديو نيز 
ولي جهت  پذيرد  تواند صورت  مي   CD پخش 
اطمينان بيشتر دستگاه USB را در حالتي كه 

CD 13( دهانه ورود و خروج
يك CD از دهانه ورودي دستگاه مي تواند وارد 

يا خارج شود 
USB 14( دستورالعمل استفاده از سيستم

سيستم  از  استفاده  به  مربوط  توضيحات   )1(
USB

استاندارد  بر طبق  دستگاه   USB 1-1 سيستم 
قابليت  كه  است  گرديد  طراحي   USB101

پشتيباني USB2.0 را نيز دارا مي باشد 
1-2 نياز مندي هاي دستگاه USB مورد استفاده 
و   FAT32 هاي  فرمت  فقط  دستگاه  الف( 

FAT16 را پوشش مي دهد. 
ب( دستگاه هارد ديسكها را پشتيباني نمي كند.

1-3 پشتيباني فرمت آهنگ ها     
اين سيستم تنها فرمت هاي MP3 و WMA را 
پشتيباني مي نمايد )تذكر: WMA تنها فرمت 

9.0 و يا كمتر را پشتيباني مي كند(
سيستم مذكور فايل هاي صوتي كه شرايط باال 
پخش  را  آنها  و  نكرده  پشتيباني  نباشد  دارا  را 

نمي كند.
1-4 سيستم اطالعات شامل ليست آهنگ ها ، 

شعرها و نام آهنگ ها را پشتيباني نمي كند
1-5 مديريت فايل هاي صوتي 

قابليت پخش  اين سيستم به طور معمول  الف( 
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برنامه و روش آب بندی خودرو
را به جهت  اول توصيه های زير  در 1600 کيلومتر 
کارکرد قابل قبول و اقتصادی خودرو در آينده بکار 
باعث  است  ممکن  ها  توصيه  به  توجه  عدم  ببنديد. 

صدمه به خودرو و کوتاهی عمر موتور گردد.
• به موتور بيش از 4000 دور در دقيقه گاز نداده و 

از سرعت هايی که در زير اشاره شده تجاوز نکنيد.
 )2H 44 )وضعيت× مدل های دو ديفرانسيل   •

90 کيلومتر در ساعت
)4H 44 )وضعيت× مدل 

80  کيلومتر در ساعت 
 )4L 44 )وضعيت× مدل 

50 کيلومتر در ساعت

مسافت 
)کيلومتر(

وزن

بار

دور موتور

)دور بر دقيقه(
10~20002000~3000

2200~800%25≤2000~35000

3800~1500％50≤2000~4000

41500~2000％75≤2000~4000

طوالنی  مدت  برای  ثابت  سرعت  با  رانندگی  از 
خودداری کنيد. چه سرعت کم باشد و چه زياد.

• در دنده های سبک به طور ناگهانی، حداکثر گاز را 
بکار نگيريد.

• از شروع به حرکت های سريع )TAKE OFF( و 

تخت گاز کردن خودداری کنيد.
• از ترمزهای ناگهانی در حد امکان خودداری کنيد.

• روغن موتور و فيلتر روغن را در بازه 500 - 2000 
تعويض   ، اوليه  بازديد  برنامه  مطابق  اوليه  کيلومتر 

نمائيد.
خودداری  تريلر  کشيدن  از  اول  کيلومتر  در 800   •

کنيد.

مراحل قبل از استارت
هشدار

عمل کرد خودرو شما، می تواند به مقدار قابل 
توجهی با اضافه کردن بار اضافی، جابجا شدن بار 
با اضافه کردن تجهیزات اضافی ) تريلر، باربند 
و غیره( تغییر يابد. نحوه و سرعت رانندگی شما 
يابد  تغییر  گفته،  پیش  تغییرات  با  بايستی  نیز 
علی الخصوص در زماني که خودرو بار سنگینی 
کافی  مقدار  به  بايد  سرعت  کند.  می  حمل  را 

تقلیل داده شود.

• از خالی بودن اطراف خودرو اطمينان حاصل کنيد.
خنک  مايع  روغن،  مانند  خودرو  مايعات  سطوح   •
کننده موتور، روغن ترمز و کالچ و مايع شيشه شوی، 
را غالباً و هر زمان که امکان بود يا حداقل هر بار که 

بنزين می زنيد، کنترل کنيد.
• تمام شيشه ها و چراغ ها را کنترل کرده و از تميز 

بودن آن ها اطمينان حاصل کنيد.
• وضع ظاهری و شرايط الستيک ها را بازديد کنيد 

و  بازديد  را  ها  الستيک  باد  مناسب  فشار  همچنين 
تأييد کنيد.

تمام درها را قفل کنيد.
• صندلی و پشت سری ها را تنظيم کنيد.
• آينه های داخل و بيرون را تنظيم کنيد.

• کمربند ايمنی را بسته و از تمام سرنشينان بخواهيد 
که آن ها نيز چنين کنند.

• در جا نامه ای عقب يا جلو )محفظه تعبيه شده روی 
داشبورد و پشت شيشه عقب( وسائل سخت و سنگين 
قرار ندهيد تا در ترمز های شديد از صدمه و زخمی 

شدن جلوگيری شود
چرخانيدن  با  را  دهنده  هشدار  های  چراغ  عمل   •
سوييج به حالت روشن ”ON“ يا وضعيت )3( کنترل 

کنيد.
• راديو را روی ايستگاه دلخواه تنظيم کنيد.

زمان  و  حرکت  شروع  در  الزم  های  احتیاط 
رانندگی

هشدار
را  اعتماد و حيوانات خانگی  قابل  افراد غير  بچه ها، 
تنها در خودرورها نکنيد آن ها ممکن است تصادفاً با 
روشن کردن يا حرکت دادن خودرو، خود يا ديگران 
را مجروح کنند. همچنين در روزهای گرم و آفتابی، 
درجه حرارت در داخل خودرو به سرعت باال می رود. 
گرمای باال می تواند صدمات شديد يا حتی کشنده 

به سرنشينان و حيوانات خانگی وارد آورد.
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گازهای خروجی )منو اکسید کربن(

هشدار
نکنید،  تنفس  را  خودرو  اگزوز  خروجی  گازهای   •"
آن ها گاز بی بو و بیرنگ منو اکسید کربن را در خود 

دارند. گاز منو اکسید کربن خطرناک است. 
این گاز می تواند باعث بیهوشی یا مرگ شود.

داخل  به  اگزوز  گازهای  نشست  به  مشکوک  اگر   •
خودرو شدید. با پنجره های کاماًل باز رانندگی کرده 
و فوراً جهت بررسی به تعمیرگاه مجاز مراجعه نمایید.

• موتور را در فضای سربسته روشن نگذارید.
• در توقف های طوالنی مدت، موتور خودرو را روشن 

نگذارید
موتور  با  که  خودرویی  در  مدت،  طوالنی  نشستن   •

روشن پارک شده توصیه نمي گردد.
زمانیکه خودرو در یك فضاي باز متوقف مي باشد و 
ورود  را جهت  تهویه  است سیستم  آن روشن  موتور 

هواي بیرون روشن کنید.

مبدل کاتالیست *
گازهای  کنترل  وسائل  از  یکی  کاتالیست  مبدل 
خروجی می باشد. این مبدل گازهای خروجی اگزوز 
را با حرارت می سوزاند تا به کم کردن آالینده های 

هوا کمك شود.

احتیاط
• گازهای خروجی اگزوز و سیستم اگزوز بسیار داغ 
هستند. هنگامی که موتور روشن است. افراد یا مواد 

قابل اشتعال را از لوله های اگزوز دور نگهدارید.
خودرو را روی مواد قابل اشتعال مانند علف های   •
خشك یا کاغذهای باطله وبا زیر اندازها متوقف و یا 
پارک نکنید. آن ها ممکن است مشتعل شده و موجب 

آتش سوزی شوند.
قابل  ومواد  اشخاص  بودن  دور  از  پارک  درهنگام   •

اشتعال از لوله اگزوز اطمینان حاصل نمایید.
برای جلوگیری از صدمات

احتیاط 
در  شده  توصیه  سرب  بدون  بنزین  از  فقط   •
انجام  می توانید  خودتان  که  کارهایی  بخش 
بنزین  نوع  توصیه  به  مربوط  مطلب  در  دهید 
استفاده کنید. بنزین سرب دار "شدیداً به مبدل 

کاتالیستی" صدمه می زند.
نکنید.  استفاده  دار  سرب  بنزین  از   •"
دار  سرب  بنزین  سوخت  از  حاصل  های  مانده  پس 
آوردن  پایین  در  را  کاتالیستی  مبدل  توانایی  شدیداً 

مواد آالینده کم می کند.
• موتور را همیشه تنظیم نگهدارید. عیب در سیستم 
جرقه کاربراتور/ انژکتور با سیستم الکتریکی می تواند 
باعث ورود بنزین خام به مبدل کاتالیستی شده و آن 
را بیش از حد داغ نماید. در صورت پس زدن یا کم 
شدن قابل توجه قدرت یا عملکرد غیر معمول دیگر،  
موتور خودرو را جهت بازدید دقیق به نمایندگی مجاز 

هدایت کنید.
• رانندگی با بنزین سرب دار می تواند باعث پس زدن 
موتور و در نتیجه صدمه دیدن مبدل کاتالیستی شود.

• هنگامی که موتور در حال گرم شدن است با گاز 
بازی نکنید.

• از روشن کردن خودرو به وسیله هل دادن یا بکسل 
کردن خودداری کنید.

از  و خارج  )داخل  احتیاط های الزم در رانندگی 
جاده آسفالته(

این خودرو از سطح بلندتری نسبت به زمین برخوردار 
بوده و فاصله چرخ هایش از هم کمتر است تا بتوانند 
استفاده  مورد  تر  متنوع  جاده  از  خارج  سطوح  در 
باعث  ها  آن  این طراحی مخصوص  بنابر  گیرد.  قرار 
به دیگر خودروهای  ثقل نسبت  تر شدن مرکز  بلند 
معمولی شده است. مزیت مرکز ثقل بلندتر، داشتن 
دید بهتر نسبت به جاده است تا به شما اجازه دهد 
زودتر نسبت به مسائل تصمیم گیری کنید. این گونه 
برای  دیفرانسیل  تك  خودروهای  مانند  خودروها 
بتوانند  تا  اند  نشده  طراحی  باال  سرعت  با  پیچیدن 
داشته  از جاده  در شرایط خارج  قبولی  قابل  کارایي 
از پیچیدن های  باشد  لذا هر قدر که ممکن  باشند. 
سریع و مانورهای ناگهانی خودداری کنید. به خاطر 
در  مناسب  رفتار  عدم  این خودرو،  در  باشید  داشته 
رانندگی ممکن است باعث از دست دادن کنترل و یا 

چپ کردن خودرو شود.
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احتیاط های الزم هنگام رانندگی 
و  ايمنی  برای  رانندگی  در  موجود  شرايط  به  توجه 
راحتی شما واجب است. به عنوان راننده خودرو، شما 
بهترين روش ممکن در چگونگی  لحظه  بايد در هر 

هدايت خودرو را بدانيد.

زمان الزم جهت گرم شدن موتور سرد
در  است  باالتری  دور  دارای  سرد  موتور  که  آنجا  از 
هنگام تعويض دنده در طول مدت گرم شدن موتور 

بايستی احتياط بيشتری بکار گرفته شود.

سوار کردن بار و لوازم 
بارها، تقسيم آن ها و لوازم مربوط به بار )وسايل يدک 
کشی، باربند و غيره( خصوصيات عملکرد خودرو را به 

مقدار قابل توجهی تغيير می دهند.
نحوه و سرعت رانندگی شما نيز بايستی بر حسب اين 

شرايط تغيير کند.

زمانی که جاده خیس است
گاز  تخت   ،)Take off( سريع  حرکت  به  شروع  از 

کردن و توقف ناگهانی، خودداری کنيد.
از پيچيدن وخط عوض کردن سريع خودداری کنيد.

فاصله بيشتری را از خودرو جلويی حفظ کنيد.
به  و  است  پوشانيده  را  جاده  سطح  آب  که  زماني 
صورت گودال های پر از آب، رودهای کوچک و غيره 
شناور  از  تا  کنيد  کم  را  سرعت  شود.  می  مشاهده 

کنترل  دادن  دست  از  و  سرخوردن  الستيک،  شدن 
جلوگيری شود. الستيک های فرسوده چنين خطری 

را بيشتر می کنند.

در شرايط زمستانی
• با حساسيت رانندگی کنيد.

فرمان  غربيلک  ناگهانی  و  سريع  دادن  حرکت  از   •
خودداری کنيد.

• فاصله بيشتری از خودرو جلويی بايستی حفظ شود.

يدك کشیدن تريلر
بار  و  مسافر  حمل  برای  اصوالً  شما  جديد  خودرو 
يدک  باشيد  داشته  خاطر  به  است.  شده  طراحی 
کشيدن تريلر، فشار اضافه ای را به موتور، گيربکس، 
جعبه فرمان، ترمز و سيستم های ديگر، تحميل کرده 
و پديده ای مانند لنگر اندازی که توسط باد از يک 
طرف انجام می شود. با برقراری روی جاده در هنگام 

گذر از کاميون مقابل را تشديد می کنند.
بنابر اين نحوه و سرعت رانندگی نيز بايستی با توجه 

به شرايط تغيير يابد.
• از وسايل کوپلينگ مناسب استفاده نمائيد.

• هرگز اجازه ندهيد که مجموع وزن تريلر )تريلر و  
بار آن( از حداکثر وزن تعيين شده برای تريلر، بار و 

لوازم چفت و بست تجاوز نمايد.
های  سيستم  مناسب  کارکرد  از  رانندگی  از  قبل   •

چراغ تريلر اطمينان حاصل کنيد.
سرعت های مجاز و قانونی حمل تريلر را در نظر   •

داشته باشيد. 
از شروع به حرکت ناگهانی، تخت گاز کردن و يا   •

توقف های ناگهانی خودداری کنيد.
ناگهانی  های  کردن  عوض  خط  و  پيچيدن  از   •

خودداری کنيد
• هميشه خودرو را با سرعت متوسط و متعادل برانيد.

• هميشه چرخ های تريلر و خودرو را هنگام پارک با 
چوب چرخ يا مانع مهار کنيد. در صورت وجود ترمز 

دستی تريلر، آن را نيز بکشيد. 
• پارک کردن در شيب های تند توصيه نمی شود. از 
راهنمايی و دستورالعمل های کارخانه سازنده تريلر 

استفاده نمائيد.
نوشته شده روی  با فشار  را  باد الستيک ها  فشار   •
الستيک برای حداکثر بار مقايسه و از آن پيروی کنيد.

بارهای  که  شود  بارگيری  طوری  بايستی   •تريلر 
سنگين روی اکسل آن قرار گيرد. 
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سويیچ خودرو
سوييچ مجهز به سيستم قفل فرمان می باشد.

قفل ”LOCK“ وضعيت معمول خودرو در پارک )0( 
تنها در اين وضعيت سوييچ قابل بيرون آوردن است. 
حالت  در  را  سوييچ  ابتدا  فرمان،  کردن  قفل  برای 
خاموش ”OFF“ قرار داده، سپس در حالی که آن را 
  “LOCK” به داخل فشار می دهيد به وضعيت قفل

بچرخانيد. 
در  دور   

6
1 بايستی  غربيلک  فرمان،  قفل شدن  برای 

مستقيم  حالت  از  ساعت  های  عقربه  حرکت  جهت 
خارج شود.

برای خارج کردن فرمان از قفل، سوييچ را داخل کرده 
و به آرامی بچرخانيد در حالی که فرمان را کمی به 

راست و چپ حرکت می دهيد.

هشدار 
هرگز سويیچ را در هنگام رانندگی خارج نکنید. 
قفل  فرمان  غربیلک  شود  خارج  سويیچ  اگر 
خواهد شد در اين حالت خودر از کنترل خارج 
شده و ممکن است باعث صدمه جدی به خودرو 

و صدمات جانی به اشخاص گردد.

 )1( “OFF” خاموش
اينکه  بدون  کند  را خاموش می  موتور  اين وضعيت 

فرمان قفل شود.

 )2( “ACC” وسايل جانبی
اين وضعيت برق وسايل الکتريکی جانبی مانند راديو 

را در زمان خاموشی موتور فعال می کند.

 )3( “ON”  وضعیت عادی روشن بودن
اين وضعيت سيستم جرقه موتور را فعال می کند تا 
موتور شروع به کار کند. همچنين برق وسايل جانبی 

را نيز فعال می کند.

 )4( “START” استارت
موتور  و  کرده   فعال  را  استارت  موتور  وضعيت  اين 
خودرو را روشن می کند. به محض روشن شدن موتور 
و رها کردن کليد، سوييچ بطور اتوماتيک به وضعيت 

”ON“ )روشن( باز خواهد گشت.

روشن کردن موتور
1. ترمز دستی را بکشيد.

2. دسته دنده را در وضعيت ”N“ )خالص( قرار داده 
به  شروع  سپس  دهيد  فشار  انتها  تا  را  کالچ  پدال 

استارت زدن نماييد.
گاز  روی  از  را  خود  پای  که  حالی  در  را  موتور    .3
حالت  به  سوييچ  چرخانيدن  وسيله  به  ايد  برداشته 
)START( ، استارت بزنيد. بالفاصله پس از روشن 
شدن سوييچ را رها کنيد. اگر استارت عمل کرد اما 

روشن نشد، روش باال را تکرار کنيد.
در صورتيکه موتور در هواي بسيار سرد يا بسيار گرم 
روشن  جهت  گاز  پدال  از  گرديد  روشن  سختي  به 

کردن موتور کمک بگيريد. 
در تابستان زمانیکه خودرو را پس از 30 دقیقه 
توقف مجدداَ روشن مي کنید پدال گاز را کاماَل 

در حین استارت زدن رها کنید.

هشدار:
دو بار بيش از 5 ثانيه استارت نزنيد. اگر موتور روشن 
ثانيه صبر کنيد. در  از استارت مجدد 15  نشد قبل 
وارد  صدمه  استارت  به  است  ممکن   اينصورت  غير 

شود.
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موتور گرم )حرارت معمولی(
هميشه بعد از روشن کردن خودرو، اجازه دهيد موتور 
ابتدا  در  سپس  کند.  کار  جا  در  ثانيه   30 مدت  به 
يک مسافت کمي را با سرعت ماليم )به خصوص در 

روزهاي سرد( رانندگي کنيد.

رانندگی با گیر بکس معمولی بحرکت در آوردن 
خودرو

1. پدال کالچ تا انتها فشار داده و دسته دنده را در 
وضعيت ”1“ يا ”R“ )عقب( قرار دهيد.

2. در حالی که پدال گاز را به آرامی فشار می دهيد 
ترمز دستی و کالچ را به رها کنيد.

مشکل   “R” عقب  يا   “1” يک  به  دهنده  تغيير  اگر 
بود ابتدا دنده را به حالت خالص )N( تغيير داده و 
 “R” کالچ را رها کنيد. سپس دنده را به يک يا عقب

تغيير دهيد.

احتیاط های رانندگی 
برای تغيير دنده ها، ابتدا پدال کالچ را تا انتها فشار 
از  بعد  دهيد.  حرکت  را  دنده  دسته  سپس  داده، 
تعويض دنده پدال را به آرامی رها کنيد در مدل های 
پنج دنده شما نمی توانيد مستقيما از دنده 5 به دنده 
عقب برويد. ابتدا دنده را به خالص ”)N(“ تغيير داده 

سپس دنده عقب را جا بزنيد.

احتیاط
هنگام رانندگی پای خود را روی پدال کالچ قرار   •
ندهيد. اين عمل ممکن است باعث خرابی کالچ شود.

• قبل از تعويض دنده به دنده عقب، خودرو را کامال 
متوقف نماييد.

• هنگام تعويض دنده از يک دنده به دنده ديگر حتماً 
پدال کالچ را تا انتها فشار دهيد تا از اصطکاک شديد 

و پريدگی لبه دنده ها جلوگيری شود.
 )TAKE OFF( ناگهانی  حرکت  به  شروع  از   •"
خودداری  خود  ايمنی  خاطر  به  کردن،  گاز  تخت  و 

کنيد.
باشد،  نياز  زماني که شتاب سريع به هر دليل مورد 
دنده ها را با دنده سنگين تر تعويض نمائيد حداکثر 
سرعت در هر دنده سرعت بگيريد از سرعت مجاز در 
هر دنده تجاوز نکنيد. هنگام شتاب گرفتن و يا دنده 
معکوس کشيدن در جاده های لغزنده بسيار مواظب 
باشيد. شتاب ناگهانی با دنده معکوس می تواند منجر 
به ليز خوردن چرخ ها و از دست دادن کنترل خودرو 

شود.
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دنده  به  دنده  تعويض  در  شده  توصیه  سرعت 
های باالتر

در جدول زير محدوده های سرعت برای تعويض هر 
دنده به دنده باالتر ارائه شده است. اين توصيه ها بر 

مبنای شرايط راه و عادت رانندگی تصحيح گردد. 
 44× • مدلهای تک ديفرانسيل و دود ديفرانسيل 

اعداد ذکر شده در جدول به محدوده نسبی سرعت 
برای هر دنده اشاره می کند. هر چند سرعتی که در 
رانندگی عمل می شود بايد با قوانين کشور مطابقت 
داشته و با شرايطی که در آن رانندگی انجام می شود 

نيز هماهنگی داشته باشد.

حداکثر سرعت توصیه شده در هر دنده
اگر در حال حرکت نياز به سرعت گيري بيشتر بود و 
يا موتور از نرمی افتاد )کم جان شد( به دنده پايين تر 

)دنده معکوس( تغيير دنده دهيد.
سرعت های نشان داده شده در زير حداکثر سرعت 
توصيه شده برای هر دنده می باشد؛ از اين سرعت ها 
تجاوز نکنيد. در جاده های صاف، سبک ترين دنده ای 
را که برای آن سرعت توصيه شده است بکار گيريد. 
هميشه سرعت مجاز وشرايط جاده از جهت سرعت 
ايمن را در نظر گرفته و بر اين اساس رانندگی کنيد. 
کشيدن  معکوس  هنگام  در  موتور،  دور  حداکثر  از 
دنده تجاوز نکنيد چرا که ممکن است باعث صدمه به 

موتور يا از کنترل خارج شدن خودرو شود.

حداکثر سرعت مجاز در هر دنده
مدل های تک ديفرانسيل و دو ديفرانسيل

15
40
80
100

25
50
80
120
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2H- )تک ديفرانسل و در محدوده استفاده از سرعت 
باال( خودور در اين وضعيت فقط بوسيله چرخ های 
عقب به حرکت در می آيد از اين حالت برای رانندگی 
استفاده  ديفرانسيل  تک  خودروهای  مشابه  و  عادی 

می شود.
4H – )دو ديفرانسيل ودر محدوده استفاده از سرعت 
باال( خودرو در اين وضعيت به وسيله چرخ های عقب 
اين  از  آيد.  می  در  حرکت  به  چرخ(  )چهار  جلو  و 
به  رانندگی  رانندگی در مکان هايی که  برای  حالت 
کنيد  استفاده  باشد  مشکل  ديفرانسيل  تک  حالت 
جاده  در  عادی  با سرعت  رانندگی  مثال  )بطور 
 پوشیده از برف، يخ زده، خیس، پر گل والی و يا 

جاده های شنی( 
از  بخاطر  زياد  بسيار  سرعت  از   )4H( وضعيت   در 
نمود  خودداری  بايستی  خودرو  کنترل  رفتن  دست 

و سرعت بيش از 80 کيلومتر نيز توصيه نمی شود.
 ) پايين  محدوده سرعت  در  و  ديفرانسيل  )دو   -4L
خودرو در اين وضعيت به وسيله چرخ های عقب و 
اين حالت  از  آيد.  جلو )چهار چرخ( بحرکت در می 
يا و  تند  های  شيب  در  رفتن  پايين  و  باال   برای 

برف عميق  يا  و  رانندگی های سخت در شن، گل   
استفاده کنيد.

در وضعيت )4L( حداکثر قدرت توام با بهترين کنترل 
روی خودرو قابل دسترسی است. در اين وضعيت از 
سرعت زياد پرهيز نماييد. چرا که از حداکثر سرعت 
ساعت  در  کيلومتر   50 حدود  تقريباً   5 دنده   در 

می باشد.

N- در اين وضعيت هيچيک از چرخ ها محرک نبوده 
و خودرو را به حرکت در نمی آورند. هيچ گاه دنده 
کمک را در وضعيت )N( قرار ندهيد. گذر از وضعيت 
خودرو  توقف  حال  در  و  سريع  و  نرم  بايستی   )N(

انجام پذيرد.
اگر در گذر از وضعيت )N( تأمل کنيد، دنده ها ممکن 

است با يکديگر برخورد و اصطکاک پيدا نمايند.

احتیاط
• در جاده های خشک و سفت در حالت دو ديفرانسيل 

رانندگی نکنيد.
وضعيت  در  سفت  و  های خشک  جاده  در  رانندگی 
)4H( يا )4L( ممکن است باعث سر و صدای زيادی و 
فرسايش بيهوده الستيک ها گردد. در چنين شرايطی 

رانندگی در وضعيت )2H( توصيه می شود.
• برای روغن کاری شدن ديفرانسيل و چرخ های جلو 
حداقل يکبار در ماه به حالت دو ديفرانسيل رانندگی 

نماييد.

هشدار 
هنگام پارک ترمز دستی را کشيده و دنده کمک را 
در يکی از وضعيت های )2H( و )4H( يا )4L( قرار 
دهيد. دنده کمک را در وضعيت )N( رها نکنيد در 
غير اين صورت خودرو ممکن است ناخواسته و غير 
اينکه  وجود  با  نمايد.  حرکت  و  شده  جابجا  مترقبه 
دسته دنده های اصلی خودرو در يکی از دنده ها قرار 

داشته باشد.

تعويض دنده کمک )درخودرو دو ديفرانسيل(
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قفل اتوماتیک توپی )پولس خالص کن(
قفل اتوماتيک چرخ، برای قفل شدن اتوماتيک توپی 
ها زمانی که دسته دنده کمک به وضعيت )H 4( يا 
)4L( تغيير داده شود طراحی شده است. اگر خودرو 
های  احتياط  از  است.  مجهز  سيستم  اين  به  شما 

عملياتی زير پيروی کنيد.

احتیاط 
هنگام درگیر شدن و آزاد شدن قفل صدای   •
گوش  به  مانند(  تق  تق،  يا  )کلیلک  خاصی 

خواهد رسید، اين صدا عادی است.
• سرعت گرفتن ناگهانی از حالت توقف در حالی 
 )4L( يا )4H( که دسته دنده کمک در وضعیت
باشد ممکن است قفل را درگیر نکند و صدای 
از  استفاده  ادامه  برسد.  گوش  به  ها  دنده  تقه 
با اين صدا ممکن است باعث صدمه به  خودرو 

همچنین در زمستان های سرد اگر هنگام تغییر 
از )2H( به )4H( دچار مشکل شديد، کم کردن 
برای حل مشکل  است  ممکن  توقف  يا  سرعت 

ضروری باشد.

قفل توپی شود، در چنین وضعیتی، پدال گاز را 
برای کم کردن دور موتور رها کنید.

گوش  به  فلز  های  دنده  سايش  صدای  اگر   •
رسید در حالی که دسته دنده کمک در وضعیت 
)2H( قرار داشته باشد. خودرو را متوقف کرده 
و آن را 2 تا 3 متر )7 تا 10 پا( در جهت عکس 

حرکت قبل حرکت کنید.
  )5°F( 15°C در شرايط بسیار سخت سرما زير •
حرکت  ديفرانسیل  تک  حالت  به  خودرو  اگر 
دنده  روغن  ابتدا خودرو  آنکه  بدون  داده شود 
را گرم کرده باشیم، ممکن است پلوس شروع به 
چرخیدن کرده و باعث به گوش رسیدن صدای 

فلز از توپی های چرخ شود. 
برای جلوگیری از اين وضعیت ابتدا در حالت دو 
ديفرانسیل  تک  حالت  به  سپس  و  ديفرانسیل 

حرکت کنید.
 )4H( به   )2H( وضعیت  از  تغییر  هنگام   •
حین  در  را  دنده  دسته  رانندگی(  )درهنگام 
حرکت  نکنید.  متوقف  دنده  دو  بین  حرکت 
ناقص تغییر از )2H( به )4H( و يا عدم درگیری 
قفل يک توپی، ممکن است باعث ايجاد صدای 

سايش فلز در قفل اتوماتیک توپی شود.
باعث  صدا  اين  با  خودرو  از  استفاده   ادامه 
می شود به قفل توپی صدمه وارد شود برای بر 
طرف شدن صدا به حالت دو ديفرانسیل تغییر 
وضعیت دهید، توپی ها را آنچنان که قباًل گفته 

شد از قفل خارج کنید.
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روش تعويض دنده کمک برای مدل های مجهز به قفل اتوماتيک توپی چرختعويض دنده کمک

)4H( به )2H(
دسته دنده کمک را در سرعتی کمتر از 40 کيلومتر )52 ميل( در ساعت به )4H( تغيير دهيد . برای اين عمل گرفتن پدال 

کالچ ضروری نيست. اين عمل را در موقع حرکت مستقيم انجام دهيد

)2H( به )4H( از

دسته دنده کمک را در وضعيت 2H قرار دهيد. اين تغيير در هر سرعتی تا 80 کيلومتر در ساعت قابل انجام است و نيازی 
به گرفتن کالچ نيست. اين عمل را در موقع حرکت مستقيم انجام دهيد.

توجه: 
1- برای حرکت به حالت تک ديفرانسيل، توپی ها را در وضعيت آزاد قرار دهيد. قفل توپی آزاد نخواهد شد مگر اينکه خودرو 

حدود يک متر )3 پا( در جهت عکس حرکت قبل حرکت نمايد.
2- هنگام حرکت به جلو، متوقف شده و يک متر )3 پا( به سمت عقب حرکت نماييد.

3- هنگام حرکت به عقب، متوقف شده و يک متر )3 پا( به سمت جلو حرکت کنيد سپس خودرو را حدود يک متر به عقب 
حرکت دهيد. اين کار باعث کم مصرف سوخت، رانندگی کم صدا تر و استهالک کمتر قطعات خواهد شد.

تک  حالت  ماند  روشن   )2H( به   )4H( از  دنده کمک  دسته  وضعيت  تغيير  از  بعد  ديفرانسيل  دو  نمايشگر  چراغ  اگر   -4
ديفرانسيل انتخاب نشده است. ايمنی را رعايت کرده و با اضافه کردن يا کم کردن سرعت و با حرکت در دنده عقب به حالت 

تک ديفرانسيل تغيير حالت دهيد.

 )4L( به   )4H( از 
)4H(  به )4L(و

1- خودرو را متوقف کنيد.
2- پدال کالچ را بگيريد

3- دسته دنده کمک را فشار داده و آن را به وضعيت دلخواه  )4L(يا )4H( تغيير دهيد. 

)4L( به )2H(از
- خودرو را متوقف کنيد.
2- پدال کالچ را بگيريد

3- دسته دنده کمک را فشار داده و آن را به وضعيت  )4L( تغيير دهيد.
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)2H( به )4L(  از

- خودرو را متوقف کنيد.
2- پدال کالچ را بگيريد

3- دسته دنده کمک را فشار داده و آن را به وضعيت )2H( تغيير دهيد. 
توجه: 

اگر چراغ نمايشگر دو ديفرانسيل بعد از تغيير وضعيت دسته دنده کمک از )4H( به )2H( روشن ماند حالت تک ديفرانسيل 
به حالت تک  يا حرکت در دنده عقب  يا کم کردن سرعت و  اضافه کردن  با  و  را رعايت کرده  ايمنی  انتخاب نشده است. 

ديفرانسيل تغيير حالت دهيد.
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احتیاط های ايمنی در رانندگی
 44× )ريچ( 

خودرو شما برای رانندگی در داخل وخارج از جاده 
طراحی شده است اما بايستی از رانندگی در آب عميق 
و يا گل خودداری کنيد، شايان ذکر است که خودرو 
شما اساساً بر خالف ديگر خودروهای مخصوص خارج 
از جاده )بيابانی( برای اوقات فراغت و تفريحی شما 

طراحی شده است.
ديفرانسيل  تک  های  مدل  که  باشيد  داشته  بخاطر 
در  ديفرانسيل   2 خودروهای  از  کمتری   کارايی 
جاده های ناهموار را داشته و هنگام فرو رفتن در برف 

عميق، گل يا مانند آن ها، دچار مشکل می شوند. 
آمده  زير  در  که  را  هايی  احتياط  است  خواهشمند 

است را در نظر داشته باشيد.

احتیاط
• هنگام حرکت درخارج از جاده با احتياط رانندگی 
کرده و از محل های خطرناک دوری کنيد. هميشه 
را  ها  کمربند  ناهموار  سطوح  در  رانندگی  هنگام 

ببنديد تا به حفاظت شما و مسافران کمک نماييد.
در شيب های تند رانندگي نکنيد، به جای آن از   •
بياييد. خودروهای  پايين  يا  باال رفته  شيب مستقيم 
خارج از جاده )بيابانی( از سمت بغل بسيار راحت تر 

از سمت جلو و عقب واژگون می شوند.
• باال رفتن از بسياری تپه ها برای هر نوع خودرويی 
امکان پذير نمی باشد اگر شما بوسيله خودرو از آن 
باال رويد ممکن است به عقب سر بخوريد و اگر بوسيله 

کنترل  به  قادر  است  ممکن  بياييد  پايين  خودرو 
سرعت خودرو نباشيد و در اين شيبها رانندگي کردن 

ممکن است باعث واژگوني گردد.
• هنگام راندن به باالی تپه هوشيار باشيد. در باالی 
موجب  که  خطراتی  يا  رفتگی  فرو  است  ممکن  تپه 

حادثه شود وجود داشته باشد.
• اگر موتور از کار بيافتد يا نتوانيد خود را به باالی تپه 
برسانيد هرگز نبايد اقدام به دور زدن نمايد. خودرو 
شما ممکن است کج شده و يا واژگون شود. هميشه 
با دنده عقب و مستقيم به سمت پايين بياييد، هرگز 
در دنده خالص يا با استفاده از کالچ و گرفتن ترمز به 
سمت پايين نياييد چرا که اين عمل می تواند باعث 

از دست دادن کنترل خودرو شود.
• ترمز های سنگين در پايين رفتن از تپه می تواند 
در  و  ترمز شده  دادن  از دست  و  کردن  داغ  موجب 
نتيجه خودرو از کنترل شما خارج و منجر به حادثه 
شود. از ترمزهاي سبک و نيز دنده هاي پايين براي 

کنترل سرعت استفاده کنيد.
• در راه های ناهموار بارهای بسته نشده می توانند به 
اطراف پرتاپ شوند، آن ها را به طرز مناسب محکم 
نماييد تا از پرتاب آن ها به جلو و صدمه به شما يا 

مسافران شما جلوگيری شود.
• ارتفاع مرکز ثقل خودرو را با بستن بار روی سقف 
خودرو و يا استفاده از الستيک های بزرگ تر از اندازه 
توصيه شده در کتابچه، باال نبريد. اين عمل مي تواند 
باعث چپ کردن خودرو شما شود، بارهای سنگين را 
در پايين ترين و جلوترين نقطه محل بار قرار دهيد.

نگهداري  برای  جاده  از  خارج  در  رانندگی  هنگام   •
فرمان از داخل بازوهای داخل غربيلک فرمان استفاده 
موجب  تواند  می  ناگهانی  حرکت  يا  غربيلک  نکنيد. 
دايره  آن  بجای  و  شود  شما  هاي  دست  به  آسيب 
بيرونی غربيلک را با انگشتان و شست دست گرفته 

و رانندگی کنيد.
• قبل از شروع حرکت از بسته بودن کمربند راننده و 

مسافران اطمينان حاصل کنيد.
بايد در جای خود قرار  کفی های خودرو هميشه   •
به  خودرو  کف  است  ممکن  که  چرا  باشند  داشته 
که  زماني  در  مخصوص  مواظبت  شود.  داغ   شدت 

پا برهنه هستيد بايستی اعمال شود.
سرعت  پهلو،  از  شديد  بادهای  با  برخورد  هنگام   •
خودرو را کم کنيد. خودرو شما بيشتر از بقيه خودروها 
به علت مرکز ثقل باال تحت تاثير بادهای ناگهانی که 
است  الزم  لذا  گيرد  می  قرار  شود  می  وارد  کنار  از 
سرعت را کم کنيد تا کنترل بهتر و مطمئن تر گردد.

• با توجه به مشخصات الستيک هيچ گاه از حداکثر 
حدود توانمندی آن تجاوز نکنيد  )حتی در حالت دو 

ديفرانسيل(.
شتاب سريع، گردش تند و ترمز های ناگهانی ممکن 

است باعث از دست دادن کنترل خودرو شود.
زمستانی  اندازه  هم  های  الستيک  از  زمستان  در   •
)الستيک يخ شکن( در هر چهار چرخ استفاده کرده 
و در صورت لغزنده بودن جاده، می توانيد از زنجير 
در چرخ های عقب استفاده کنيد )بطور مثال پس از 
بارش برف( در اين حال با مواظبت و به کار گرفتن 
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هر دو ديفرانسيل رانندگی نماييد.
• از کنترل کردن ترمزها بالفاصله پس از عبور از گل 
يا آب به نحوی که در مطلب "ترمزهای خيس" تحت 
اطمينان  ذکر شده  رانندگی"  های  "احتياط  موضوع 

حاصل کنيد.
• هر گاه در خارج از جاده از ميان شن، گل يا آب 
عبور کرديد و سطح آن ها تا توپی چرخ باال آمده بود، 

مراقبت مکرر ممکن است مورد نياز باشد.
برای شرح بيشتر به " نگهداری تحت شرايط سخت 
رانندگی" در بخش " برنامه نگهداري" مراجعه کنيد.

• از پارک خودرو در شيب های تند خودداری کنيد. 
اگر از خودرو پياده شويد و خودرو به سمت جلو، عقب 
يا پهلو حرکت کند يا متمايل شود، ممکن است باعث 

صدمه جانی به شما شود.

×44 الستیک های خودرو دو ديفرانسیل
احتیاط

همیشه از الستیک های هم اندازه و از يک نوع 
ساخت وهم آج در هر چهار چرخ استفاده کنید.
عدم انجام چنین کاری باعث بهم خوردن تعادل 
و  جلو  محور  های  الستیک  بین  ازمرکز  خارج 
می  خود  که  شد  خواهد  عقب  های  الستیک 
تواند باعث سايیدگی بیش از اندازه الستیک ها 
و  به گیربکس، دنده کمک  شده و ممکن است 

دنده های ديفرانسیل صدمه وارد نمايد.
الستيک  اندازه  از  بيش  ساييدگی  متوجه  اگر 
با  الستيک  چهار  هر  شود  می  توصيه  شديد،   ها 

آج  و هم  نوع ساخت  يک  اندازه،  هم  های  الستيک 
تعويض شوند. در صورت نياز تنظيم فرمان و تنظيم 
فشار باد الستيک ها نيز بايد انجام شود. با نمايندگی 

مجاز تماس حاصل کنيد.
الستیک يخ شکن 

اگر از الستيک يخ شکن استفاده می کنيد الستيک 
ها بايستی از نظر نوع ساخت، اندازه و آج در هر چهار 

چرخ يکسان باشند.

احتیاط 
دو  مدل  همان  زاپاس  های  الستیک  از  فقط 

ديفرانسیل استفاده شود

فشار باد الستیک ها
فشار باد را درهمه چرخ ها )شامل زاپاس( يا گيج باد 
بطور مرتب و در مراجعه برای سرويس بازديد کنيد.

در صورت نياز فشار باد الستيک ها را برابر مشخصات 
نصب  برچسب  در  باد  فشار  کنيد  تنظيم  شده  داده 

شده در روی جعبه داشبورد چاپ شده است.

جا به جايی الستیک ها 
کيلومتر   5000 هر  کند  می  توصيه  خودرو  پارس 
که  آن  بدون  شوند  جا  جابه  ها  الستيک  يکبار، 

الستيک موقت زاپاس در نظر گرفته شود.

زنجیر چرخ
زنجير چرخ فقط بايستی روی چرخ های عقب )و نه 

چرخ های جلو( نصب شود.
رانندگی  چرخ  زنجير  با  برف  از  شده  پاک  جاده  در 
نکنيد رانندگی با زنجير در چنين شرايطی می تواند 
باعث صدمه به سيستم های مختلف مکانيکی خودرو 
در  رانندگی  هنگام  از حد شود.  بيش  فشار  علت  به 
در  خودرو  دادن  قرار  از  برف،  از  شده  پاک  جاده 

وضعيت تک ديفرانسيل، اطمينان حاصل کنيد.
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پارك کردن
احتیاط

علف  مانند  اشتعال،  قابل  مواد  روی  را  خودرو 
آن  نکنید.  پارك  باطله  کاغذهای  های خشک، 
آتش  موجب  و  شده  مشتعل  است  ممکن  ها 

سوزی شوند.
روش ايمنی پارک کردن نيازمند کشيدن ترمز دستی 

و قرار دادن دنده در وضعيت مناسب می اشد.
1. ترمز دستی را کاماًل بکشيد.

)R( قرار  2. دسته دنده را در وضعيت "دنده عقب" 
دهيد. )زمانيکه در سربااليي پارک مي کنيد دنده را 

در وضعيت 1 قرار دهيد(
هشدار 

  )2H( بايد در حالت  ×44 دسته دنده کمک 
خودرو  حرکت  از  جلوگیری  برای   4L يا   )4H(

قرار داده شود.

3. سوييچ را به حالت قفل LOCK بچرخانيد و آن 
را بيرون آوريد.

هشدار 
• هرگز خودرو روشن را ترک نکنيد.

• هرگز کودک ها را بدون همراه در خودرو رها نکنيد.
هنگام پارک کردن در خيابان شيب دار، چرخ ها را 
به سمت کنار خيابان بچرخانيد تا در صورت حرکت 
منحرف  خيابان  وسط  سمت  به  خودرو  ناخواسته، 

نشود.
رو به سمت پايین جاده شیب دار: 

چرخ ها را به سمت جدول بچرخانيد و اجازه دهيد 
خودرو به سمت جلو حرکت کرده و چرخ کناری به 
آرامی با جدول تماس حاصل کند. سپس ترمز دستی 

را بکشيد.
به سمت باالی خیابان شیب دار: 

چرخ ها را به سمت مخالف جدول بچرخانيد و اجازه 

چرخ  و  کرده  حرکت  عقب  سمت  به  خودرو  دهيد 
کناری به آرامی با جدول تماس حاصل کند. سپس 

ترمز دستی را بکشيد.
رو به سمت باال يا پايین جاده بدون جدول: 

در  تا  بچرخانيد  خيابان  کنار  سمت  به  را  ها  چرخ 
وسط  سمت  به  خودرو  ناخواسته  حرکت  صورت 

خيابان منحرف نشود. سپس ترمز دستی را بکشيد.
برای امنیت خودرو شما 

هنگام ترك خودرو بدون سرنشین: 
هميشه سوييچ را برداريد، حتی اگر در پارکينگ يا 
گاراژ شخصی خودتان، خودرو را نگهداري می کنيد.

تمام پنجره ها را ببنديد و درها را قفل کنيد.
رويت  قابل  که  کنيد  پارک  را جايی  هميشه خودرو 
دزدگير  کنيد.  پارک  روشن  جاهای  در  شبها  باشد. 
يا وسيله بازدارنده حرکت را در صورت وجود به کار 
اندازيد، حتی اگر برای مدت زمان کوتاهی خودرو را 

ترک می کنيد.
خودرو  در  همراه  بدون  را  خانگی  وحيوانات  ها  بچه 

رها نکنيد.
اشياء قيمتی را در معرض ديد قرار ندهيد تا موجب 
همراه  را  قيمتی  اشياء  هميشه  شود  دزدان  تحريک 
خود ببريد. اگر ناچار به قرار دادن چيزی در خودرو 
هستيد، آن را در صندوق عقب جا داده و صندوق را 

قفل کنيد و يا آن را دور از چشم قرار دهيد.
اسناد خودرو را در خودرو نگهداري نکنيد در صورت 
بد شانسی و سرقت خودرو اسناد به دزدان در فروش 

خودرو کمک می کند.
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اشياء را روی باربند به طوريکه آن ها قابل حمل باشد 
رها نکنيد، در صورت امکان آن ها را در صندوق عقب 

قرار دهيد.
- کليد يدک را در خودرو نگذاريد بلکه آن را در جاي 

امن در خانه نگهداري کنيد.
احتیاط هاي هنگام رانندگي:

رانندگي با ترمز کمکي فعال با خالء:
بوستر ترمز توسط خالء ايجاد شده توسط موتور به 
از  موتور خودرو  زمانيکه  کند.  مي  ترمزگيري کمک 
کار مي افتد، خودرو با فشار بر روي پدال گاز متوقف 
براي  بيشتري  باالي  فشار  که  هرچند  شد.  خواهد 
نياز مي باشد و مسافت توقف  متوقف کردن خودرو 

بيشتر مي گردد.
هشدار:

در حالت خالص با خودرو حرکت نکنيد.
رانندگي با فرمان هیدرولیک:

هيدروليک  پمپ  از  استفاده  براي  هيدروليک  فرمان 
طراحي گرديده است. اگر موتوراز کار بيفتد يا تسمه 
محرک پاره شود شما همچنان توانايي کنترل خودرو 
فرمان  کنترل  نيروي  که  هر چند  داشت  را خواهيد 
بزرگتري به خصوص در پيچ هاي تند و نيز در سرعت 

هاي پايين مورد نياز مي باشد.
• ترمز های خیس 

اگر خودرو شسته شود يا از مکان های بسيار خيس 
عبور کند، ترمز ها ممکن است خيس شوند، در نتيجه 
تا توقف، طوالنی تر شده و ممکن است در  مسافت 
حين ترمز کردن، خودرو به يک سمت کشيده شود.

برای خشک کردن ترمزها خودرو را با سرعت مطمئن 
به حرکت در آوريد و پدال ترمز را به مقدار کم فشار 
دهيد تا ترمزها گرم شوند. اين کار را تا عادی شدن 
با خودرويی که  رانندگی سريع  از  ادامه دهيد.  ترمز 
خودداری  ترمز  شدن  عادی  تا  ندارد  مناسب  ترمز 

کنيد.
از قرار دادن پا روی پدال ترمز در حين رانندگی   •
ترمز ها  باعث داغ کردن  اين عمل  خودداری کنيد، 
شده، لنت و کفشک هاي ترمز ها را فرسوده و مصرف 

بنزين را افزايش می دهد.
گرم  از  جلوگيری  و  ماندن  سالم  به  کمک  برای   •
کردن آن ها در سرازيری و مکان های شلوغ سرعت 

را کم کرده و با دنده سنگين تر حرکت کنيد.
• هنگام رانندگی در جاده های لغزنده مواظبت الزم 
را در حين ترمز کردن، شتاب گرفتن و دنده معکوس 
شتاب  با  ناگهانی  ترمزهای  داريد.  معمول  کشيدن، 

ناگهانی باعث سرخوردن چرخ ها خواهد شد.
رانندگی در سربااليی 

در هنگام شروع به حرکت در سربااليی تند، استفاده 
از کالچ و ترمز در بعضی از اوقات مشکل است. برای 

نگه داشتن خودرو از ترمز دستی استفاده کنيد.
برای شروع حرکت  وقتی  نمايد.  بکسباد  نبايد  کالچ 
آماده شديد به آرامی ترمز دستی را رها کنيد و هم 

زمان از گاز و کالچ استفاده کنيد.

رانندگی در سرازيری
هنگام  در  خودرو  کنترل  برای  سنگين  دنده  عمل 

سرازير شدن مؤثر است. دنده گيربکس را بايستی با 
دنده سنگين تر قبل از اينکه خودرو شروع به پايين 

رفتن کند، تعويض کرد.
شمع ها

روی  در  سازنده  کارخانه  توسط  شده  نصب  شمع 
خودرو شما طوری طراحی شده است که تمام نيازهای 
شرايط معمولی رانندگی خودرو شما را برآورده سازد، 
ولی اگر از خودرو تحت هر يک از شرايط زير استفاده 
می کنيد، توصيه می شود که از شمع های معرفی 

شده با محدوده حرارتی مناسب استفاده کنيد.
زماني که خودرو اکثراً برای سفرهای کوتاه )در شهر( 
مورد استفاده قرار می کيرد به طوريکه موتور به اندازه 
کارکرد  عادی  حرارت  درجه  به  تا  نشود  گرم  کافی 

برسد، از شمع های گرم استفاده کنيد.
3. زماني که خودرو اغلب با حداکثر گاز برای مدت 
های  شمع  از  گيرد  می  قرار  استفاده  مورد  طوالنی 

سرد استفاده کنيد
نمايندگی  با  شمع  نوع  مورد  در  بيشتر  اطالع  برای 

مجاز پارس خودرو مشاوره نماييد.
رانندگی در هوای سرد

باز کردن قفل يخ زده در
برای جلوگيری از يخ زدن، سوراخ قفل در را با ضد يخ 
يا گليسيرين آغشته نماييد. اگر قفل يخ زده باشد قباًل 

کليد را گرم کرده سپس داخل سوراخ قفل نماييد.
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ضد يخ
در زمستان هنگامی که درجه حرارت زير صفر پيش 
بينی می شود ضد يخ )با پايه اتيلن گليکول( خودرو 
را برای اطمينان و جلوگيری از يخ زدگی بازديد کنيد. 
برای شرح بيشتر به سيستم خنک کننده موتور در 
بخش "کارهايی که خودتان می توانيد انجام دهيد" 

مراجعه کنيد.
باطری 

نشده  شارژ  کاماًل  باطری  سرد  بسيار  هوای  در  اگر 
به  و  زده  يخ  است  ممکن  باطری  داخل  مايع  باشد، 
باطری  توان،  برای حفظ حداکثر  زند  باطری صدمه 
بايستی بطور منظم کنترل شود. برای شرح بيشتر به 
"باطری" در بخش "کارهايی که خودتان می توانيد 

انجام دهيد" مراجعه کنيد.
تخلیه مايع خنک کننده موتور

اگر در خودرو ضد يخ نريخته و آن را در هوای آزاد 
باز  وسيله  به  را  کننده  خنک  مايع  ايد.  کرده  پارک 
کردن پيچ های تخليه در زير رادياتور و روی پوسته 
خودرو،  از  استفاده  از  قبل  نماييد.  تخليه  موتور، 
به  بيشتر  شرح  برای  نماييد  پر  مجدداً  را  رادياتور 
"سيستم خنک کننده موتور " در بخش کارهايی که 

خودتان می توانيد انجام دهيد مراجعه کنيد.
الستیک ها و تجهیزات آن 

1. اگر خورو را با الستيک يخ شکن تجهيز کرده ايد، 
آن ها بايد از يک اندازه يک ظرفيت وزنی و از يک 
نوع ساخت برخوردار بوده و به عنوان الستيک های 

عقب/جلو بکار گرفته شوند. 

از خودرو  زمستان  در شرايط سخت  بايستی  اگر   .2
بايد در چهار  استفاد کنيد، الستيک های يخ شکن 

چرخ نصب شده باشند.
3. برای تاثير بيشتر، از الستيک ها يخ شکن ميخ دار 
می توانيد استفاده کنيد. هر چند بعضی از کشورها، 
استان ها و يا مناطق، استفاده از آن را ممنوع کرده 
اند. بنابر اين قبل از استفاده از آن ها مقررات محل 

مربوطه را کنترل کنيد.
زمين  با  دار  ميخ  يخ شکن  های  اصطکاک الستيک 
شکن  يخ  های  الستيک  به  نسبت  يا خشک  خيس 

بدون ميخ ممکن است ضعيف تر باشد.
4. اگر تمايل داشته باشيد می توانيد از زنچير چرخ 
استفاده کنيد. از مناسب بودن ساز زنجير با توجه به 
سايز الستيک و دستور العمل کارخانه سازنده زنجير 
اطمينان حاصل کنيد، از زنجير سفت کن در صورت 
زنجيرها،  کردن  جفت  و  برای جذب  سازنده  توصيه 
و  به گلگير  از صدمه  برای جلوگيری  استفاده کنيد. 
زير خودرو قالب و ديگر ملحقات زنجير را کاماًل مهار 
کنيد. به عالوه رانندگی بايد با سرعت کمتری، انجام 
گيرد، در غير اين صورت خودرو ممکن است صدمه 

ديده يا کنترل آن با اشکال روبرو شود.
تجهیزات مخصوص زمستان

همراه داشتن تجهيزات زير درخودرو هنگام زمستان 
توصيه می شود.

1. کاردکس برس سخت وسفت برای پاک کردن برف 
يخ از روی شيشه ها.

جک  زير  دادن  قرار  جهت  صاف  تخته  تکه  يک   .2

درهنگام تعويض الستيک.
در  ها  چرخ  اطراف  کردن  پاک  برای  بيلچه  يک   .3

هنگام گير کردن چرخ در برف.
هشدار

از گرم کن پوسته موتور )نوعی گرم کننده برای 
نقاط سردسیر( که سیم بدنه نداشته و دو شاخه 
عمل  اين  با  است  ممکن  نکنید  استفاده  باشد 

دچار برق گرفتگی شده و مجروح شويد.

جلوگیری از زنگ زدگی
برف و يخ روی  براي  آب کردن  مواد شيميايی که 
زنگ  ايجاد  در  زيادی  تاثير  شوند  می  مصرف  جاده 

زدگی دارند.
و  زدگی  زنگ  به  بخشيدن  سرعت  باعث  مواد  اين 
سيستم  مانند  خودرو  زبر  تجهيزات  شدن  پوسيده 
اگزوز لـوله های بنزين و ترمز، کابل های تـرمز، کفی 

های زير اتاق و گلگيـر می شوند.
را  خودرو  زير  منظم  بطور  بايستی  زمستان  در 
تمیز نمود برای اطالعات بیشتر به "جلوگیری از 
زنگ زدگی " در بخش " مواظبت از شکل ظاهر 

و داخل خودرو" مراجعه نمايید.
برای مراقبت بيشتر در جهت جلوگيری از زنگ زدگی 
و پوسيدگی که ممکن است  در بعضی از مناطق الزم 

باشد با نمايندگی مجاز مشورت نماييد.
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5  وضعیت های اضطراری
پنچر شدن الستيک 

استارت با باطری کمکی
نحوه روشن کردن خودرو به روش هل دادن

اگر دمای موتور از حد مجاز باالتر برود
بکسل کردن خودرو
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پنچر شدن الستیک 
اگر الستيک شما پنچر شد از دستورالعمل زير پيروی 

کنيد.
متوقف کردن خودرو

از  ايمنی خودرو را به کنار جاده خارج  با رعايت   .1
رفت و آمد هدايت کنيد.

2. چراغ هاي خطر فالشر را روشن کنيد.
دستی  ترمز  و  کرده  پارک  صاف  سطحی  در   .3
در  معمولی(  های  گيربکس  )در  را  دنده  بکشيد.  را 

وضعيت دنده عقب قرار دهيد.

هشدار
×44 دنده کمکي  در خودروهای دو ديفرانسيل ( 
 )4L( يا )4H(و )2H( بايستی در يکی از حالتهای
قرار داشته باشد تا از حرکت خودرو جلوگيری شود.

قرار   “N” خالص  حالت  در  را  کمک  دنده  هرگز 
ندهيد.

4. موتور را خاموش کنيد.

هشدار
نرم  يا در زمين  هرگز الستيک ها را در شيب ها و 
خطرناک  کار  اين  نکنيد.  تعويض  سطح  هم  غير  و 

است.
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بیرون آورن الستیک زاپاس و ابزار
در  واقع  آن  از محل  را  ابزار  کيسه  و  ميله  1. جک، 
پشت صندلی راننده يا پشت صندلی عقب يا داخل 

جعبه ابزار، بيرون آوريد.
2. آچار چرخ را از کيسه ابزار بيرون آوريد، سر چند 
آچار  داخل سوراخ چند ضلعی  را  ميله جک  ضلعی 

چرخ نماييد.
3. سوراخ بيضی شکل واقع در وسط و پشت خودرو 
را پيدا کنيد. سر T شکل ميله جک را داخل سوراخ 
کرده و به سمت وينچ )نگه دارنده( زاپاس که درست 

باالی چرخ زاپاس قرار گرفته هدايت کنيد.
4. سر T شکل ميله  جک را داخل سوراخ T شکل 
وينچ زاپاس کرده و ميله جک را بر خالف عقربه های 

ساعت بچرخانيد تا الستيک زاپاس پايين بيايد.
5. زماني که الستيک زاپاس کاماًل پايين آمد به زير 
خودرو رفته، زنجير نگه دارنده را باز کرده و با احتياط 
الستيک را از زير وسمت عقب خودرو بيرون بکشيد.

  میزان سفت کردن مهره ها 
نیوتن متر  89-66
)برابر 6.7 - 9.1 کیلوگرم متر(
از ابزار مناسب استفاده کنید.
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سفت  محکم  را  آن   ، الستيک  کردن  سوار  موقع 
کنيد.

ثابت کردن چرخ با استفاده از مانع
دو عدد بلوک مناسب را در جلو وعقب چرخ مقابل 
ضربدری الستيک پنچر شده قرار دهيد تا از حرکت 

خودرو در هنگام جک زدن جلوگيری شود.
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جک زدن و پیاده کردن الستیک
قرار  جک  تماس  محل  زير  در  درست  را  جک   .1

دهيد.

احتیاط
بايستی  امکان  حد  تا  جک،  زير  زمین  سطح 

صاف و سفت باشد.
2. قالپاق )درپوش( وسط چرخ را در آوريد 

3. هر يک از مهره های چرخ را با آچار چرخ يک يا 
دو دور در جهت عکس عقربه های ساعت چرخانيده 

و شل کنيد.
 مهره ها را قبل از بلند شدن چرخ از زمین باز 

نکنید.
4. با دقت خودرو را بلند کنيد تا حدی که الستيک از 
زمين جدا شود. ابتدا مهره و سپس چرخ را باز کنيد. 

قطعات مربوط به ترمز را با چرخ باز نکنيد.

هشدار
- هرگز زماني که خودرو فقط به وسيله جک باال نگه 
داشته شده در زير خودرو قرار نگيريد از چهار پايه 

محافظ استفاده کنيد.
- اجازه ندهيد سرنشينان با وجود جک در زير خودرو 

در خودرو حضور داشته باشند.
- زمانيکه خودرو بر روي جک مي باشد هرگز خودرو  

را روشن و يا موتور را به کار نيندازيد.
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محدوديت  ها  آن  ديفرانسيل  که  هايی  مدل  در   •
در  اند.  شده  مجهز  سيستم  اين  به  و  دارد  خالصی 
حالی که يکی از چرخ های عقب از زمين جدا شده 
است  اين عمل ممکن  نکنيد.  روشن  را  موتور  هرگز 

باعث حرکت خودرو شود.

سوار کردن چرخ
1. هر گونه گل و گرد وخاک را از سطح بين چرخ و 

ديسک چرخ تميز نماييد.
2. با احتياط چرخ را سوار کرده مهره ها را با دست 

سفت کنيد.
3. با آچار چرخ مهره ها را هم اندازه  و يک در ميان 

کم کم سفت کنيد تا همگی سفت شوند.
باز مين  تا چرخ  آوريد  پايين  آرامی  به  را  4. خودرو 
تماس پيدا نمايد سپس با آچار چرخ مهره ها را به 

ترتيب نشان داده شده کاماًل سفت کنيد.

• در اولین فرصت ممکن مهره های چرخ را به 
گیر  )اندازه  متر  تورك  با  شده  مشخص  میزان 

گشتاور( سفت کنید.

میزان سفت کردن مهره چرخ:
118-147 نيوتن متر )12-15 کيلوگرم متر(

فشار سرد
يا  به فشار الستيک خودرويی که حدود سه ساعت 
حرکت  کيلومتر   1/6 از  کمتر  يا  شده  پارک  بيشتر 
کرده باشد اطالق می گردد. فشار باد الستيک سرد 
روی برچسب تاير چاپ و به جعبه داشبورد يا ستون 

وسط، سمت راننده نصب شده است.
5. قالپاق )درپوش( وسط چرخ را در جای خود به نحو 

مطمئن سوار کنيد.
6. الستيک پنجر شده، جک و متعلقات آن را به نحو 

مطمئن در خودرو جا دهيد.

استارت با باطری کمکی 

احتیاط
ديگر  باطری  به  کمک  برای  ولت  باطری12  از 

استفاده کنید.
1. درپوش خانه های باطری را باز کنيد )در صورت 
را  باطری  کهنه،    پارچه  تکه  يک  با  بودن(  مجهز 

مطابق شکل بپوشانيد.
2. کابل های کمکی را به ترتيب نشان داده شده در 

شکل وصل نماييد.

احتیاط 
وصل نادرست کابل ها می تواند منجر به صدمه 

ديدن سیستم شارژ شود.
3. موتور خودرو کمکی را روشن کرده و اجازه دهيد 
تا برای چند دقيقه کار کند. سرعت موتور را به حدود 
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2000 دور در دقيقه رسانده و آن را حفظ کنيد. حال 
موتور خود را به طور معمول استارت بزنيد.

4. پس از روشن شدن موتور خودرو، با احتياط ابتدا 
کابل منفی کمکی و سپس کابل مثبت را جدا کنيد.

بودن(  مجهز  )در صورت  را  باطری  های  درپوش   .5
جا بزنيد.

باشد.  می  زوجی  باطری  به  مجهز  شما  خودرو  اگر 
نيازی به وصل کردن باطری کمکی به هر دو باطری 
نبوده و اتصال به يک باطری کافی است. روش استفاده 
از باطری کمکی مانند روش معمول در خودرو تک 
باطری بوده و بايد از دستور العمل ذکر شده در قبل 

پيروی کنيد.

نحوه روشن کردن به روش هل دادن
احتیاط

دادن  به روش هل  توان  نمی  را  اتوماتيک  خودرو   •
خرابی  باعث  است  ممکن  عمل  اين  نمود  روشن 

گيربکس شود.
به  نبايد  را  به مبدل کاتاليستی  خودروهای مجهز   •
اين عمل ممکن است  وسيله هل دادن روشن کرد. 

باعث صدمه به مبدل کاتاليستی شود.
روشن  بکسل  با  را  خودرو  که  نکنيد  تالش  هرگز   •
روشن  از  پس  خودرو  سرعت  ناگهان  افزايش  کنيد. 
بکسل  خودرو  با  تصادف  باعث  است  ممکن  شدن 

کننده شود.

موتورهای بنزينی )به جز مدل های مجهز به مبدل 
کاتاليستی(

1. سوييچ را به حالت روشن )ON( بچرخانيد.
2. پدال کالچ را کاماًل فشار داده و دسته دنده را در 

دنده 2 يا 3 قرار دهيد.
قفل  و   )2H( وضعيت  در  را  کمک  دنده   :: 44×
توپی چرخ را در حالت FREE قرار دهيد )مدل های 

مجهز به قفل دستی پلوس خالص کن توپی چرخ(.
3. پدال گاز را تا نيمه فشار دهيد.

4. هل دادن را شروع و زماني که سرعت خودرو به
16 کيلومتر در ساعت رسيد، به آرامی کالچ را آزاد 

کنيد تا موتور روشن شود.

اگر دمای موتور باالتر از حد مجاز برود

هشدار
رادياتور  در  سوختگی  خطر  از  جلوگیری  برای 

موتور داغ را هرگز باز نکنید.
1. خودرو را با احتياط به سمت خارج جاده هدايت 

کنيد. ترمز دستی را کشيده و دنده را خالص کنيد.
موتور را خاموش نکنید.

2. سيستم تهويه را خاموش کرده و تمام پنجره ها را 
باز کنيد. کليد تنظيم بخاری را در وضعيت حداکثر 
قرار دادهن و فن را نيز روشن و در حداکثر سرعت 

قرار دهيد.
3. در موتور را باز کنيد.

برای  زند،  بیرون می  از موتور  يا آب  بخار  اگر   

جلوگیری از سوختگی به موتور نزديک نشويد.
4. اگر گرم کردن موتور به علت حرکت در سر بااليی 
طوالنی در هوای گرم به وجود آمده است. موتور را 
زياد )حدود 1500 دور در دقيقه(  در دور در جای 
را  عادی  حرارت  حرارت،  درجه  نشانگر  تا  نگهداريد 

نشان دهد.
5. با چشم تسمه را از نظر آسيب ديدگی يا شل بودن 
را  کننده  فن خشک  کنيد. همچنين حرکت  بازديد 
نبايد  آن  های  شيلنگ  و  رادياتور  کنيد  کنترل  نيز 

نشتی داشته باشد.

هشدار
مواظب باشید تا دست، مو يا لباس شما با فن، 
پیدا  تماس  ديگر  متحرك  قطعات  و  ها  تسمه 

نکند. 
اگر رادياتور نشتی داشته، تسمه شل يا افتاده باشد و 
يا اينکه فن خنک کننده از کار افتاده بود، موتور را 

خاموش کنيد.
اينکه موتور سرد شد، مخزن مايع خنک  از  6. پس 
صورت  در  و  کرده  کنترل  روشن  موتور  با  را  کننده 
نمايندگی  ترين  نزديک  به  کنيد.  اضافه  مايع  نياز، 

مجاز مراجعه و خودرو را تعمير کنيد.
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بکسل کردن خودرو
بايستی  عمومی  مقررات  خودرو  کردن  بکسل  برای 
کاماًل رعايت شود. بکسل کردن با وسايل غير استانداد 
می تواند به خودرو شما صدمه بزند. برای اطمينان از 
به خودرو،   از صدمه  نحوه بکسل کردن و جلوگيری 
اين شرکت توصيه می کند، از سرويس های بکسل 
مجاز برای بکسل کردن استفاده کرده و از سرويس 
خدمات جرثقيل بخواهيد تا توصيه های ايمنی زير را 

به دقت مطالعه نمايد.

احتیاط های الزم در بکسل کردن
از وضعيت مناسب گيربکس،  هنگام بکسل کردن   •
اطمينان  موتور  ومجموعه  فرمان  سيستم  ها،  اکسل 
حاصل کنيد و در صورت معيوب بودن يا صدمه ديدن 
را بوسيله گاری مخصوص  از آن ها، خودرو  هر يک 

)صفحه چرخ دار( بکسل نماييد.

• بکسل کردن به نحوی که چرخ های جلو روی 
زمین قرار داشته باشد: 

سوييچ را به حالت خاموش )OFF( بچرخانيد. چرخ 
داده  قرار  به جلو  رو  مستقيم  به حالت  را  های جلو 
هرگز  نماييد.  محکم  مشابه  وسيله  يا  و  طناب  با  و 
سوييچ را به حالت قفل فرمان )LOCK( قرار ندهيد، 
چون اين عمل باعث صدمه ديدن سيستم قفل فرمان 

خواهد شد.

در مدل های دو ديفرانسیل 
پلوس خالص کن را در حالت خالص )آزاد( قرار   •
دهيد )به بخش توضيحات مربوط به قفل اتوماتيک يا 
مکانيکی پلوس خالص کن( در بخش روشن کردن و 

رانندگی مراجعه کنيد(.
دنده کمک را در وضعيت 2H و دنده گير بکس را در 

وضعيت خالص N“ قرار دهيد.

احتیاط
• دنده کمک را در وضعیت”4L” قرار ندهید اين  

عمل باعث صدمه به گیربکس خواهد شد.
• زنجیر های ايمنی را در تمام مدت بکسل به 

حالت وصل باقی نگهداريد.
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نحوه بکسل کردن به توصیه ای شرکت
اين شرکت توصيه می کند خودرو را به نحوی بکسل 
نماييد که چرخ های محرک )عقب( روی زمين قرار 

نگيرد، مانند شکل باال.

مدل های دو ديفرانسیل
مخصوص  گاری  از  کند  می  توصيه  شرکت  اين 
برای بکسل کردن خودرو خود  دار(   )صفحه چرخ 

استفاده کنيد. مانند شکل باال

که  نحوی  به  را  خود  خودرو  شديد  مجبور  اگر 
هر چهار چرخ و يا چرخ های عقب يا جلو روی 
زمین قرار داشته باشد، بکسل کنید موارد زير 

را انجام دهید.
1. ترمز دستی را آزاد کرده و دسته دنده را در وضعيت 

خالص قرار دهيد.
2. محدوديت های سرعت و مسافت زيرين را رعايت 

نماييد.
• سرعت: کمتر از 95 کیلومتر در ساعت باشد.

• مسافت: کمتر از 800 کیلومتر باشد.
مسافت  در  يا  باال  با سرعت  لزوم حرکت  در صورت 
جدا  را  عقب  و  جلو  های  گاردن  ميل  های طوالنی، 

نماييد تا از صدمه ديدن گيربکس جلوگيری شود.

هشدار
• هرگز خودروی خود را به نحوی که هر چهار 
عقب  از  باشد  داشته  قرار  زمین  روی  چرخ 
)با  جدی  آسیب   باعث  کار  اين  نکنید.  بکسل 

هزينه باال( به گیر بکس خودرو خواهد شد. 
 “2H” از قرار داشتن دنده کمک در وضعیت  •
در   “N” خالص  وضعیت  در  بکس  گیر  دنده  و 
حاصل  اطمینان  خودرو،  شدن  بکسل  صورت 

نمايید.



78

بیرون کشیدن خودرو از ماسه، برف يا گل
• فقط از قالب مخصوص بکسل ) و نه جاهای ديگر(  
استفاده کنيد. در غير اين صورت، بدنه خودرو صدمه 

خواهد ديد.
خودرو  کشيدن  بيرون  برای  فقط  بکسل  قالب  از   •
از ماسه، برف، گل و غيره استفاده کنيد. هرگز برای 
بکسل کردن طوالنی خودرو )مسافت زياد( با استفاده 

از قالب مخصوص بکسل اقدام نکنيد.
تحت  خودرو  کشيدن  بيرون  هنگام  بکسل  قالب   •
فشار بسيار زياد قرار دارد. هميشه کابل را مستقيم 
از  هرگز  عقب(  يا  جلو  )از  بکشيد  خارج  سمت  به 
قالب بکسل جهت کشيدن غير مستقيم )با زاويه به 

طرفين( استفاده نکنيد.
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6 مواظبت از وضع ظاهر و داخل خودرو
تمیز کردن خارج و داخل خودرو

جلوگیری از زنگ زدگی
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تمیز کردن خارج و داخل خودرو
حفظ  را  خود  خودرو  ظاهری  وضعيت  اينکه  برای 

نماييد. نگهداري مناسب از آن بسيار مهم است.
به  نياز  خودرو  رنگ  از  محافظت  برای  زير  درموارد 

شستشو در اولين فرصت می باشد.
 بعد از هر باران برای جلوگيری از صدمات احتمالی 

ناشی از باران های اسيدی
 بعد از رانندگی در جاده های ساحلی 

پرندگان  فضوالت  دوده  مانند  چيزهايی  گاه  هر   
صمغ درختان، براده فلزات و يا حشرات روی سطح 

رنگ قرار گيرند.
 هر گاه گرد و غبار يا گل و الی روی بدنه انباشته 

شود.
يا  گاراژ  در  را  خود  خودروی  امکان  صورت   در 

محل های سرپوشيده پارک کنيد.
هر گاه مجبور به پارک در فضای باز باشيد، در سايه 

ظاهر  وضع  از  چادر  از  استفاده  با  يا  و  نموده  پارک 
خودرو محافظت نماييد.

خش  مواظب  چادر  برداشتن  و  کشیدن  هنگام 
خوردگی و خط افتادن روی رنگ باشید.

شستشو
زياد  و آب  اسفنج خيس  از  استفاده  با  را  ها  کثيفی 
تميز نماييد. خودرو را کاماًل با آب صابون رقيق و يا 
مواد پاک کننده )ماده مخصوص شستشوی خودرو يا 
مايع معمولی ظرفشويی( همراه با آب ولرم )هرگز داغ 

نباشد( پاک کنيد.

هشدار 
پاك کننده های  از صابون های غلیظ،  هرگز   •
ديگر  های  حالل  يا  ،گازويیل  قوی  شیمیايی 

استفاده نکنید.
• خودرو را در زير آفتاب و يا هنگامی که بدنه 
آن داغ شده است شستشو ندهید چون باعث 

لکه شدن رنگ آن خواهد شد.
• از بکار بردن مواد اسکاچ مانند و يا پارچه های 
مواد  پاك کردن  کنید. هنگام  خشن خودداری 
چسبنده و يامواد زائد ديگر توجه الزم را بکار 
گیريد تا سطوح رنگ شده خط وخش نخورده و 

صدمه نبیند.
خود رو را با آب کافی و پاکيزه آب کشی نماييد.

و  ها  خوردگی  چين  ها،  خم  اطراف  و   داخل 

موتور  در  و  ها  دريچه  و  درها  در  ها  خوردگی  تا 
بسيار مستعد برای جذب نمک های جاده می باشند 
نمودن  باز  از  شوند.  تميز  مرتباً  بايستی  اين   بنابر 
سوراخ های تخليه آب در پايين درها مطمئن شويد. 
دهيد  آب شستشو  فشار  با  را  گلگيرها  داخل  و  زير 
را  جاده  های  نمک  و  شل  را  چسبنده  مواد   تا 

زايل نمايد. 
از يک قطعه جير مرطوب برای خشک کردن و پاک 

کردن لکه های آب می توانيد استفاده کنيد.

واکس زدن
محافظت  شده  رنگ  سطوح  از  خودرو  مرتب  واکس 
نموده و به حفظ ظاهر خودرو کمک می نمايد. پس 
از واکس زدن پوليش کردن توصيه می شود تا باقی 
مانده های زائد را زايل و از ظاهر شدن لکه جلوگيری 

نمايد.
نمايندگی مجاز می تواند شما را در انتخاب محصوالت 

مناسب ياری نمايد.
• خودرو را فقط پس از شستشوی کامل واکس بزنيد 
پيروی  واکس  با  همراه  شده  ارائه  دستورالعمل  از 

نماييد.
• از واکس های مواد زبر و ساينده و يا پاک کننده 
هايی که ممکن است به سطوح خارجی صدمه زنند 

استفاده نکنيد.
• اگر سطوح به راحتی پوليش نشدند از پاک کننده 

های مخصوص استفاده و مجدداً واکس بزنيد.
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مواد پاك کننده ماشین ها و يا پولیش های قوی 
کدر  باعث  است  ممکن  متالیک  های  رنگ  در 
آن  در  پولیش  اثرات  ماندن  باقی  و  رنگ  شدن 

ها شود.
فقط از واکس مشکی و يا واکس کفش برای پوليش 

سپرهای اورتين يا پلی پروپيلن استفاده کنيد.

پاك کردن لکه ها
لکه های قطران، چربی، گرد و غبار صنعتی، حشرات 
و صمغ درختان را هر چه زودتر از سطوح رنگ شده 
هميشگی  های  لکه  يا  صدمات  از  تا  نماييد  پاک 
از  کننده  تميز  خاص  محصوالت  شود.  جلوگيری 
نمايندگی مجاز يا فروشگاه های وسائل خودرو قابل 

تهيه است.

زير خودرو
جاده  کردن  پاک  برای  زمستان  در  که  مناطقی  در 
از نمک استفاده می کنند. زير خودرو بايستی مرتباً 
انباشته شدن مواد  از  تميز و شستشو شود. اين کار 
زايد و نمک که باعث پوسيدگی زير بدنه و سيستم 
فصل  از  قبل  کند.  می  جلوگيری  شود  می  تعليق 
بايد  بدنه  زير  پاشی  قير  بهار  در  مجدداً  و  زمستان 

کنترل و در صورت لزوم ترميم گردد.

تمیز کردن شیشه ها
برای پاک کردن سطوح شيشه از اليه نازک دوده و 
گرد و غبار از مواد شيشه شوی استفاده کنيد. پس 

از پارک خودرودر زير آفتاب داغ اليه نازکی از دوده 
اليه  اين  ايجاد می شود.  روی شيشه  غبار  و  گرد  و 
هنگام  باشد.  می  شدن  پاک  قابل  آسانی  به   نازک 
تميز کردن شيشه از داخل اتاق از وسائلی که لبه 
عفونی  ضد  و  کننده  پاك  مواد  ويا  دارند  تیز 
ها  آن  در  ساينده  مواد  که  کلر  پايه  با  کننده 
بکار رفته و يا از آن ساخته   شده اند، استفاده 
شيشه  داخل  گرمکن  به  توانند  می  ها  آن  نکنید. 
عقب )ضد بخار( ، گرمکن آنتن راديو و يا سيم های 

الکتريکی صدمه بزنند.

تمیز کردن رينگ های آلیاژی
فصل  در  خصوص  به  و  مرتب  طور  به  را  ها  رينگ 
زمستان در مکان هايی که نمک جاده مورد استفاده 
در  تواند  می  نمک  دهيد.  شستشو  گيرد.  می  قرار 

صورت تميز نکردن، رنگ رينگ ها را تغيير دهد.

قطعات کرمی
قطعات کرمی را بطور مرتب با براق کننده های بدون 
مواد ساينده تميز کنيد تا وضعيت ظاهر آن ها حفظ 

شود.

قطعات پالستیکی 
قابل  صابون  آب  رقيق  محلول  با  پالستيکی  قطعات 
تميز  قابل  آسانی  به  جرم  اگر  هستند.  شدن  تميز 
شدن نبود از تميز کننده پالستيک استفاده کنيد. از 

حالل ها استفاده نکنيد.

تمیز کردن داخل خودرو
غبار پخش شده در داخل  و  از چند گاهی گرد  هر 
خودرو و صندلی ها را با جارو برقی و يا برس، تميز 
کنيد. سطوح مشمايی و چرمی را با پارچه نرم آغشته 
را  ها  آن  سپس  نموده  پاک  رقيق  صابون  و  آب  به 
استفاده  از  قبل  نماييد.  تميز  وخشک  نرم  پارچه  با 
سازنده  های  توصيه  پارچه،  محافظ  ماده  نوع  هر  از 
مواد  دارای  مواد محافظ  از  بعضی  نماييد.  را مطالعه 
شيميايی هستند که ممکن است باعث لکه شدن يا 

رنگ پريدگی پارچه گردند.
مشابه  ماده  نوع  هر  يا  تینر  بنزين،  از  هرگز   •

استفاده نکنید.
• صندلی های چرمی بايد به طور مرتب با واکس 

مخصوص چرم تمیز شوند.
هرگز از واکس خودرو استفاده نکنید.

مگر  نکنید  استفاد  پارچه  محافظ  از  هرگز   •
اينکه بوسیله سازنده توصیه شده باشد.

کمربند های ايمنی
کمربند ها را می توان با اسفنج آغشته به آب و صابون 
رقيق تميز نمود. قبل از استفاده از کمربند ها اجازه 
خيس  کمربندهای  به  شوند.  خشک  کاماًل  تا  دهيد 
ندهيد  را  کننده  جمع  داخل  در  شدن  جمع  اجازه 
هرگز از مواد سفيد کننده، رنگ کننده يا حالل های 
شيميايی استفاده نکنيد، چون آن ها به شدت تارو 

پود تسمه ها را ضعيف خواهند کرد.
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جلوگیری از زنگ زدگی 
مهمترين عوامل موثر در زنگ زدگی خودرو 

1. جمع شدن رطوبت، گرد وخاک و ذرات خورنده در 
سطوح بدنه، فرو رفتگی ها و نقاط ديگر خودرو

علت  به  که  پوششی  عوامل  ديگر  و  رنگ  صدمه   .2
برخورد سنگ ريزه، شن و ماسه و يا تصادف جزيی 

ايجاد می شوند.

زنگ  سرعت  میزان  در  موثر  محیطی  عوامل 
زدگی

رطوبت:
بدنه خودرو  زير  در  آب  و  وخاک  گرد   ، تجمع شن 
می تواند زنگ زدگی را سرعت بخشد. قسمت هايی 
از کف که در زير کف پوش و موکت آن رطوبت نفوذ 

کرده باشد، به آسانی خشک نمی شود.
رطوبت نسبی: 

زنگ زدگی در مناطقی که دارای رطوبت نسبی باال 
به خصوص در جاهايی که  و  بوده  تر  هستند سريع 
دارای درجه حرارت باالی صفر، آلودگی هوا و نمک 

روی جاده باشند اين عمل تشديد می شود.
درجه حرارت:

زنگ زدگی در  تسريع  باعث  رفتن درجه حرات  باال 
قطعاتی که به خوبی تهويه نمي شوند ، می شود. 

آلودگی هوا: 
يا  ساحل  در  هوا  در  نمک  وجود  و  صنعتی  آلودگی 
استفاده زياد از نمک در جاده باعث تسريع عمل زنگ 
باعث تسريع در  زدگی می شود. نم جاده همچنين 

تجزيه رنگ سطوح رنگ شده می شود.

برای حفاظت از خودرو در مقابل زنگ زدگی 
  خودرو خود را غالباً شسته سپس واکس بزنيد تا 

خودرو را تميز نگهداريد.
  هميشه صدمات کوچک به رنگ را کنترل کرده و 

آن ها را تعمير نماييد.
باز  را  پايين درها  لبه  تخليه آب در    سوراخ های 

نگهداريد تا از جمع شدن آب جلوگيری شود.
و  از جهت تجمع شن،  گرد  را  بدنه خودرو  زير    
خاک و نمک کنترل کنيد. در صورت تجمع، هر چه 

سريع تر،  با آب آن ها را شستشو و پاک کنيد.
را  اتاق  داخل  ديگر  ذرات  و  زايد، شن  مواد   هرگز 
به  را  مواد  اين  نرانيد،  بيرون  آب  شيلنگ  بوسيله 

وسيله جارو برقی و يا گردگير تميز کنيد.
داخل  الکترونيکی  قطعات  با  ديگر  مايعات  يا  آب   

اتاق نبايستی برخورد داشته باشند.
 مواد شيميايی معمول برای پاک کردن يخ جاده ها 
به شدت باعث تسريع در زنگ زدگی و پوسيده شدن 
تجهيزات زير خودرو، مانند سيستم اگزوز، لوله های 
بنزين و ترمز، سيم های ترمز، کفی های زير اتاق و 

گلگيرها می شوند.ژ

در زمستان، به طور منظم بايستی زيرخودرو را 
تمیز نمود.

زنگ  از  جلوگيری  جهت  در  بيشتر  مواظبت  برای 
از  بعضی  در  است  ممکن  که  پوسيدگی  و  زدگی 

مناطق الزم باشد با نمايندگی مجاز مشورت نماييد.
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توصیه های نگهداري
هنگام انجام هر بازديد يا کارهای تعميراتی در روی 
تا  کنيد  مراعات  را  احتياط  هميشه  خود،  خودرو 
خودرو  به  صدمه  يا  و  خودتان  به  جدی  صدمات  از 
جلوگيری شود. مطالب زير تذکراتی است که بايستی 

در هنگام کار با دقت مراعات شود.
ترمز  کنيد.  پارک  محلی صاف  در  را  خودرو خود   •
وسيله  به  را  ها  و الستيک  کشيده  محکم  را  دستی 
مانع مهار کنيد تا از حرکت خودرو جلوگيری شود. در 
گيربکس های معمولی دسته دنده را در حالت خالص 

)N( قرار دهيد.
• هنگام داغ بودن موتور در داخل محفظه موتور کار 
نکنيد. هميشه موتور را خاموش کرده و تا سرد شدن 

آن صبر کنيد.
• اگر بايستی هنگام روشن بودن موتور روی آن کار 
کنيد. دستها، لباس، موها و ابزارها را از فن ها و تسمه 

فن ها در حال حرکت، دور نگهداريد.
خاموش  از  تعمير  و  جابجايي  گونه  هر  هنگام  در   •

بودن خودرو اطمينان حاصل کنيد.
• توصيه می شود قبل از کار روی خودرو خود، کراوات 

و هر نوع زينت، حلقه، ساعت و غيره را باز کنيد.
اگر مجبور به روشن کردن موتور در فضای بسته   •
مانند گاراژ هستيد از تهويه مناسب گازهای خروجی 

 مطمئن شويد.
باال  به وسيله جک  هرگز در زير خودرويی که فقط 
نگه داشته شده قرار نگيريد. اگر مجبور به کار در زير 
زير خودرو  پايه( مخصوص  )چهار  از  خودرو هستيد 

استفاده کنيد.
•  سيگار، پيپ، شعله و هر نوع جرقه را از بنزين و 

باطری دور نگهداريد.
و  سيم   .)ON( است  باز  سوييچ  که  زماني  هرگز   •
سوکت باطری يا قطعات ترانزيستوری را قطع و وصل 

نکنيد.
• در موتورهای انژکتوری بنزينی )PM(، فيلتر بنزين 
و لوله های بنزين فقط بايستی توسط تعميرگاه مجاز 
اين سيستم، حتی  در  اينکه  دليل  به  سرويس شود 
فشار  تحت  بنزين  های  لوله  هم  خاموش  موتور  با 

هستند.

  عدم رعايت اين تذکرها يا هر نوع احتیاط 
معقول ديگر ممکن است منجر به صدمات 

جدی به اشخاص و يا خودرو گردد.

دور ريختن نامناسب روغن موتور يا ديگر مايعات   •
خودرو به محيط زيست صدمه می زند.

ريختن  دور  به  مربوط  عمومی  مقررات  هميشه   •
مايعات خودرو را رعايت کنيد.

انجام  توانيد  می  خودتان  که  "کارهايی  دو  بخش 
نسبتاً  که  کارهايی  باره  در  هايی  راهنمايی  دهيد" 
آسان بوده و صاحب خودرو قادر به انجام آن مي باشد 

ارائه می دهد.

يا  ناقص  سرويس  که  باشيد  آگاه  بايستی  شما 
يا  بد کارکردن خودرو  به  توانند منجر  نامناسب می 
گازهای خروجی بيش از اندازه شود و در گارانتی های 
خودرو نيز تاثير بگذارد. اگر در مورد انجام هر کدام از 
اين سرويس ها شک داشتيد از تعميرگاه مجاز خود 

بخواهيد تا آن را انجام دهد.

جعبه فیوز

باطري
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گیج روغن موتورمخزن روغن ترمز

مخزن هیدرولیک فرمان

جعبه فیوز

هواکش

مخزن آب رادياتوردر رادياتوردر روغنمخزن مايع شیشه شوي

باطري

ZG24 موتور بنزيني
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سیستم خنک کننده موتور
کننده  خنک  مايع  تعويض  يا  کردن  اضافه  هنگام 
نسبت  به  گليکول  اتيلن  ضديخ  کردن  مخلوط  از 
متناسب با آن اطمينان حاصل نماييد. مثال هايی در 

روبرو نشان داده شده است.

هشدار
• هرگز در رادياتو را هنگام داغ بودن موتور باز 
اثر  در  تواند  مي  شديد  های  سوختگی  نکنید. 

مايع داغ تحت فشار ايجاد شود. 
به کنید.  صبر  رادياتور  و  موتور  شدن  سرد   تا 
به  "مربوط  بخش  در  شده  ذکر  های  احتیاط 
وضعیت های اضطراری" مطلب اگر دمای موتور 

از حد مجاز باالتر رود مراجعه نمايید.
با دقت  بايستی  و  است  موتور سمی  يخ  ضد   •
اطفال  دسترس  از  دور  و  دار  مارك  ظروف  در 

نگهداري شود. 

حداقل درجه حرارت بيرون مواد متشکله

C ° مايع مخصوص سيستم 
خنک کننده )ضديخ(

 آب بدون امالح يا آب
مقطر

-15 30% 70%

-35 50% 50%

-45 55% 45%
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بازديد سطح مايع خنک کننده
خنک  مايع  سطح  است  سرد  موتور  که  هنگامی 
کننده رادياتور را در مخزن کنترل کنيد. اگر سطح 
مايع از حداقل پايين تر است تا سطح حداکثر مايع 
اضافه کنيد. اگر مخزن خالی بود، سطح مايع را در 
باشد(.  سرد  موتور  که  )زماني  کنيد  کنترل  رادياتور 
اگر در رادياتور مايع خنک کننده کافی وجود نداشت، 
رادياتور را تا سطح گلوگاه پر کرده و مخزن را نيز تا 

سطح حداکثر )MAX( پر نماييد.

احتیاط 
غالبًا  )رادياتور(  موتور  کن  خنک  سیستم  اگر 
از تعمیرگاه مجاز بخواهید تا  مايع کم می کند 

آن را کنترل کند.

تعويض مايع خنک کننده
تعميرات مهم سيستم خنک کننده موتور بايستی   •

توسط تعميرگاه مجاز انجام گيرد.
روش کار را می توان در کتاب کار مربوط به سرويس 

خودرو پيدا نمود.
• سرويس نامناسب می تواند منجر به ضعف کارکرد 

بخاری و گرم کردن موتور شود.



88

هشدار
• برای جلوگیری از سوختگی هرگز هنگام داغ 
بودن موتور مايع خنک کننده را تعويض نکنید.
• هرگز در رادياتور را هنگام داغ بودن موتور باز 
نکنید سوختگی های شديد می تواند در هنگام 

فرار مايع تحت فشار، ايجاد شود.
آب  مجاری  گرفتگی  بازکردن  برای  را  زير  روش   .1

بخاری بکار ببنديد.
اهرم کنترل درجه حرارت را در وضعيت حداکثر داغ 

)HOT( قرار دهيد.
2. در رادياتور و شير تخليه رادياتور را باز کنيد. شير 

تخليه موتور و شير تخليه هوا را باز کنيد.
از طريق  آب  با شيلنگ  را  کننده  3. سيستم خنک 

رادياتور شستشوی نماييد.
4. شيرهای تخليه رادياتور و تخليه پوسته موتور را 

محکم ببنديد

اطالعات  به بخش"  از مقدار ظرفيت  اطالع  برای   .5
فنی" مطلب مربوط به ظرفيت سيستم خنک کننده 
مراجعه کنيد. مخزن مايع خنک کننده را تا عالمت 
حداکثر )MAX( پر کنيد سپس در رادياتور و شير 

تخليه هوا را ببنديد.
6. موتور را روشن کرده تا گرم شدن معمول )نرمال( 
صبر کنيد. سپس به حالت درجا موتور را 2 يا 3 بار 

گاز دهيد.
از  عالئمی  برای  موتور  حرات  درجه  نشانگر  مواظب 

گرم کردن موتور باشيد.
7. موتور راخاموش کنيد و پس از سرد شدن کامل 
رادياتور  )گلويی(  دهانه  تا  مجدداً  را  رادياتور  موتور، 
پر   )MAX( حداکثر  سطح  تا  را  رادياتور  ومخزن 

کنيد.
8. برای خارج کردن هوا، شير تخليه هوا را باز و بسته 
نماييد. سپس رادياتور را مجدداً پر کرده و در رادياتور 

را ببنديد.
 9. شير تخليه را از جهت نشتی کنترل کنيد.
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کنترل کردن سطح روغن موتور 
تا  را  آن  درجا  حالت  در  و  کرده  روشن  را  موتور   .1

درجه حرارت عادی گرم کنيد.
ای جهت  دقیقه  چند  کنيد.  خاموش  را  موتور   .2

بازگشت روغن به کارتل روغن صبر کنید.
3. گيج روغن را بيرون آورده و با کهنه تميز، آن را 

خشک کنيد. سپس گيج روغن را تا آخر جا بزنيد.
4. گيج روغن را بيرون آورده وسطح روغن را کنترل 

کنيد. بايد بين عالئم ”H و L”باشد. 
روغن  در  بود   “L” از عالمت  کمتر  روغن  اگر سطح 
را باز کرده و روغن توصيه شده را از طريق دهانه در 

آن بريزيد.
5. سطح روغن را به وسيله گيج روغن کنترل کنيد.

احتیاط
کار  شود.  کنترل  مرتبًا  بايستی  روغن  سطح   •
صدمه  موجب  کافی،  روغن  بدون  موتور  کردن 
به موتور خواهد شد. اين صدمات شامل گارانتی 

نمی شود.
• اضافه کردن روغن در بین فواصل تعويض روغن 
يا در زمان آب بندی بستگی به سختی شرايط 

کارکرد موتور دارد. 



90

تعويض روغن موتور
تا گرم شدن، صبر کنيد  1. موتور را روشن کرده و 

سپس آن را خاموش نماييد.
قرار  تخليه  زير شير  در  را  ای  تخليه  بزرگ  لگن   .2

دهيد.
3. در روغن را باز کنيد.

4. شير تخليه روغن را با آچار باز کرده و تمام روغن 
را تخليه نماييد.

اگر نياز به تعويض فيلتر روغن باشد، آن را در همين 
زمان پياده و به "تعويض فيلتر روغن" رجوع کنيد.

هشدار
داغ  موتور  روغن  نسوزانيد،  را  خود  باشيد  مواظب 

است.
مخصوص  گروه  به  بايستی  شده  استفاده  احتياط 
تحويل  هستند  مناسب  تجهيزات  دارای  که  تخليه 

داده شود مقررات عمومی را رعايت کنيد.
سوار  واشر  با  همراه  و  کرده  تميز  را  تخليه  شير   .5
کنيد. شير تخليه را پس از بستن با آچار سفت کنيد. 

فشار زياد بکار نبريد.

میزان گشتاور يا سفت کردن، 
29 يا 39 نیوتن متر

)3 تا 4 کیلومتر، 22 تا 29 فوت پوند(
موتور  داخل  مجدداً  را  تازه  شده  توصيه  روغن   .6

بريزيد و در روغن را بسته و سفت کنيد.
7. موتور راروشن کنيد.

در  کنيد،  کنترل  نشتی  برای  را  تخليه  شير  اطراف 
صورت نياز آن را رفع عيب کنيد.

8. موتور را خاموش کرده و برای چندين دقيقه صبر 
کنيد. سطح روغن را با گيج روغن اندازه بگيريد، در 

صورت نياز روغن اضافه کنيد.

هشدار
موتور  روغن  با  تکراری  و  طوالنی  تماس   •
پوست  سرطان  ايجاد  موجب  شده  استفاده 

خواهد شد.
• دقت الزم را برای جلوگیری از تماس مستقیم 
پوست با روغن استفاده شده انجام گیرد و پس 
از تماس بايد هر چه زودتر با آب و صابون و يا 

تمیز کننده دست، کامال شسته شود.
کودکان  دسترس  از  دور  را  موتور  روغن   •

نگهداريد.

حفاظت از محیط زيست
قانون  خالف  خاک  و  ها  رودخانه  ها،  چاه  آلودگی 
زباله  و  آشغال  آوری  جمع  مجاز  تجهيزات  از  است. 
مانند ايستگاه های جمع آوری بهداشتی و گاراژهايی 
که تجهيزاتی را که جهت جمع آوری روغن سوخته 
و فيلتر روغن استفاده شده ارائه می دهند، استفاده 

کنيد.
قوانین محیط زيست در باره آلوده کننده های 
هم  با  مختلف  کشورهای  در  محیطی  زيست 

تفاوت دارند.
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تعويض فیلتر روغن 
در  بايستی  شده  استفاده  روغن  های  فیلتر 
وسايل  به  مجهز  زباله  تخلیه  های  ايستگاه 
فیلتر  شود  می  توصیه  گردد.  تخلیه  مناسب 
روغن خود را در تعمیرگاه مجاز تعويض نمايید.

1. موتور را خاموش کنيد.
2. فيلتر روغن را با آچار مخصوص فيلتر شل کنيد. 

فيلتر روغن را بوسيله دست گردانده و پياده کنيد.

مواظب  باشد.  داغ  است  ممکن  موتور  روغن 
باشید دست خود را نسوزانید.

را  روغن  فيلتر  نصب  محل  سطح  تميز  کهنه  با   .3
پاک کنيد.  

روغن  فيلتر  الستيکی  واشر  کردن  پياده  و  جدا  از   
نصب  محل  از  آن  های  مانده  باقی  و  شده  استفاده 

فيلتر در روی موتور مطمئن شويد.

چرب  موتور  روغن  با  را  نو  فيلتر  الستيکی  واشر   .4
کنيد.

5. فيلتر روغن را سوار کرده و بپيچانيد تا حدی که 
اندک مقاومت و سفت شدن آن را حس نماييد.
سپس 2/3 دور آن را سفت کنيد. )دو سوم دور(

را  روغن  فيلتر  اطراف  و  کرده  روشن  را  موتور   .6
رفع نياز  حسب  بر  کنيد.  کنترل  نشتی  جهت   در 

 عيب کنيد.
7. موتور را خاموش کرده و چندين دقيقه صبر کنيد، 
نياز  صورت  در  کنيد.  کنترل  را  روغن  سطح  سپس 

روغن اضافه نماييد.

روغن فرمان هیدرولیک 
سطح مايع را در مخزن کنترل کنيد.

طبق  هيدروليک  فرمان  روغن  مخزن  مايع  سطح 
قابل  مخزن  داخل  محور  بروی   )- )عالمت  شاخص 

کنترل می باشد.
احتیاط

• مخزن را بیش از اندازه پر نکنید
 DEXTRONIIITM فقط از روغن های •

استفاده  مشابه  يا    DEXTRONIIITM  IIE  
کنید. 

هشدار
بايستی  روغن فرمان هیدرولیک سمی است و 
از  دور  شده،  گذاری  عالمت  ظروف  در  دقت  با 

دسترس کودکان نگهداري شود.

فیلتر روغن
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روغن ترمز و کالچ 
کنيد.  کنترل  مخازن  از  يک  هر  در  را  روغن  سطح 
اگر سطح روغن از خط حداقل پايين تر بود يا چراغ 
 DOT4 هشدار ترمز روشن شد، تا خط حداکثر روغن
اضافه کنيد. در صورت کم کردن مکرر روغن، سيستم 

بايستی توسط تعميرگاه مجاز کنترل شود.

احتیاط 
ترمز  سیستم  کنترل  و  کردن  پر  دوباره   •
شود،  سپرده  مجاز  های  تعمیرگاه  به  بايستی 
زيرا هم روغن ترمز مناسب و هم اطالعات فنی 

مورد نیاز را دارا هستند.
نو استفاده کنید. روغن کهنه،  از روغن  فقط   •
به  است  ممکن  شده  استفاده  يا  نامرغوب 
از  استفاده  بزند.  صدمه  کالچ  و  ترمز  سیستم 
روغن ترمز نامناسب می تواند به سیستم ترمز 

کامل  توقف  تا  ترمز  مسافت  در  و  زده  آسیب 
تاثیر بگذارد.

شده  رنگ  سطوح  با  ترمز  روغن  ازتماس   •
جلوگیری کنید. اين عمل باعث صدمه به رنگ 
شده  رنگ  نقاط  روی  روغن  اگر  شد.  خواهد 

پاشیده شده آن را با آب بشويید.

هشدار
در  دقت  با  بايستی  و  است  سمی  ترمز  روغن 
دسترس  از  دور  و  شده  گذاری  عالمت  ظروف 

کودکان نگهداري شود.

مايع شیشه شوی
سطح مايع شيشه شوی را در مخزن کنترل کرده و 
در صورت نياز مايع اضافه کنيد. برای پاک کنندگی 
در  نماييد.  اضافه  کننده  پاک  محلول  آب  به  بيشتر 
فصل زمستان، مايع مخصوص شيشه شوی ضد يخ به 
آب اضافه کنيد. دستور العمل کارخانه سازنده را در 

ترکيب ضد يخ و آب بکار ببريد.
احتیاط

)رادياتور(  موتور  کننده  خنک  مايع  يخ  ضد  از 
برای شیشه شوی استفاده نکنید،  اين کار باعث 

صدمه به رنگ خواهد شد.

هشدار
ضد يخ سمی است و بايستی در ظروف عالمت 
گذاری شود و دور از دسترس کودکان نگهداري 

شود.
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باطری 
- سطح باطري را تميز و خشك نگهداريد.

جوش  محلول  با  بايستي  زدگي  زنگ  گونه  هر   -
شيرين و آب شسته شود.

حاصل  اطمينان  اتصاالت  بودن  محكم  و  تميز  از   -
كنيد.

قرار  استفاده  براي مدت طوالني مورد  اگر خودرو   -
نمي گيرد، سر باطري منفي را از باطري جدا كنيد تا 

از خالي شدن باطري جلوگيري كند.
را  باطري  هرگز  باطري  آسيب  از  جلوگيري  براي   -

پياده و نيز مايع به آن اضافه ننمائيد.
- اگر باطري كار نمي كند به نمايندگي هاي مجاز 

سايپايدك مراجعه نمائيد.
برچسب هشدار نصب  بر روي  نكات ذكر شده  به   -

شده بر روي باطري توجه فرمائيد.

هشدار
باطری را در معرض شعله یا جرقه الکتریکی قرار 
ندهید. چون هیدروژن تولید شده توسط باطری 
پوست،  با  نباید  باطری  مایع  است.  انفجار  قابل 
چشم، پارچه یا سطوح رنگ شده تماس داشته 
باشد. پس از دست زدن به باطری، سر باطری، از 
 دست زدن به چشمان خود جداً خودداری نمایید 
با  اسید  اگر  بشویید  کاماًل  را  خود  هاي  دست 
چشم، پوست یا لباس شما تماس پیدا کرد فوراً با 
 آب آن را برای مدت 15 دقیقه شستشو داده و از 

دستورالعمل های پزشکی کمک بگیرید.
باطري را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

استارت با باطری کمکی
با باطری كمكی الزم باشد به "استارت  اگر استارت 
با باطری كمكی" در بخش "وضعيت های اضطرای" 

كمكی  باطری  از  استفاده  با  موتور  اگر  كنيد.  رجوع 
روشن نشد. ممكن است مجبور به تعويض باطری با 

تعميرگاه مجاز تماس بگيريد.

تسمه ها
از بسته بودن سوييچ )OFF( اطمينان حاصل كنيد.

نظر  از  را  ها  تسمه  از  يك  هر  ظاهری  وضعيت   .1
كنترل  بودن  شل  يا  سوختگی  بريدگی،  فرسودگی، 
كنيد. اگر تسمه شل بوده يا درشرايط مناسبی قرار 
يا  تنظيم  مجاز  تعميرگاه  توسط  را  آن  باشد  نداشته 

تعويض كنيد.
2. بطور منظم تسمه ها را از نظر وضعيت و سفتی

طبق برنامه نگه داری در اين كتابچه مورد بازديد و
بازرسی قرار دهيد.

برچسب باطري
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تعويض شمع ها
احتیاط 

از بسته بودن سوييچ )OFF( و نيز از باال بودن ترمز 
دستي اطمينان حاصل کنيد. 

1. وايرها را از شمع ها جدا کنيد. محل قرار گرفتن 
هر واير را يادداشت کنيد.

پايه سر شمع  و  از غالف  هنگام جدا کردن هميشه 
گرفته و آن را جدا کنيد.

تمام وايرها از جهت محل قرار گرفتن عالمت بزنيد.
2. بوسيله آچار شمع، شمع ها را باز کنيد. 

را کنترل کنيد. )در  نو  با فيلر، دهانه شمع های   .3
بخش "اطالعات فنی" اندازه دهنه شمع ها ارائه شده 
تنظيم  را  ها  اندازه دهنه شمع  نياز  بر حسب  است. 

کنيد.
4. شمع ها را سوار کنيد.

احتیاط
يا  دو  دست  با  ابتدا  شمع،  کردن  سوار  هنگام 
سه دور آن را پیچانده و بعد با آچار شمع سفت 

کنید.
میزان سفت کردن )گشتاور( مجاز شمع ها

 20 تا 29 نیوتن متر
)2 تا 3 کیلوگرم، 14 تا 22 فوت پوند( 

جا  ها  شمع  روی  اوليه  درمحل  مجدداً  را  وايرها   .5
بزنيد.

فیلتر هوا 
اگر   . کنید  کنترل  بودن  کثیف  نظر  از  را  فیلتر 
کثیف بود ، آن راتکان دهید تا گرد و غبار خارج 
شود . توصیه می شود فیلتر طبق زمان بندی در 
بخش " برنامه نگهداري " تمیز يا تعويض شود. 
هنگام تمیز کردن يا تعويض فیلتر محفظه فیلتر 

و داخل آن را با پارچه نم دار تمیزکنید.
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هشدار
تواند  می  هوا  فیلتر  بدون  موتور  کردن  روشن 
گردد.  ديگران  يا  شما  سوختگی  به  منجر 
کند  می  راتمیز  هوا  آنکه  بر  عالوه  هوا  فیلتر 
زدن  پس  اثر  در  باال،  به  زدن شعله  کمپرس  از 
موتور جلوگیری می کند. اگر فیلتر سوار نباشد 
و موتور پس بزند، ممکن است دچار سوختگی 
شويد. بدون فیلتر رانندگی نکرده و هنگام کار 

روی موتورها بدون فیلتر مواظب باشید.

تعويض تیغه های برف پاك کن
1( تمیز کنندگی

اگر پس از استفاده از برف پاک کن و شيشه شوی، 
برف پاک کن  اگر  يا  و  پاک نمی شود  شيشه کاماًل 
هنگام کار، بريده بريده پاک می کند، واکس و چربی 
يا مواد ديگر ممکن است روی تيغه و يا شيشه باقی 

مانده باشد.
يا  شوی  شيشه  محلول  با  را  شيشه  بيرونی  قسمت 
مواد پاک کننده رقيق ديگر، تميز کنيد. اگر شيشه 
روی  آب  قطرات  آب کشی  از  پس  باشد  تميز شده 
شيشه تشکيل نمی شود. تيغه ها را با پارچه آغشته 
ديگر،  رقيق  کننده  پاک  يا  شوی  شيشه  محلول  به 
تميز کرده و آبکشی نماييد. اگر پس از تميز کردن 
تيغه و شيشه، برف پاک کن، شيشه را شفاف تميز 

نمی کند تيغه های برف پاک کن را تعويض کنيد.

1  (   تعويض تیغه
1. بازوی تيغه را بلند کنيد.

باال نگهداريد. سپس  با فشار  2. گيره قفل کننده را 
تيغه را بيرون آوريد.

3. تيغه جديد را داخل بازوی تيغه کرده و فشار دهيد 
تا با صدای تقه در جای خود قرار گيرد.

احتیاط
پس از تعويض تیغه، بازوی تیغه را به محل اولیه 
باز کردن  اين صورت هنگام  برگردانید در غیر 
در موتور، برف پاك کن ممکن است دچار صدمه 
شود.  از تماس تیغه با شیشه جلو مطمئن شويد 
اثر  بازوی برف پاك کن در  اين صورت  در غیر 

فشار باد ممکن است دچار صدمه شود.
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توجه:
هنگام واکس زدن در موتور مراقب چشم شیشه 
شور باشید. وارد شدن واکس موجب گیر کردن 
يا بدکار کردن شیشه شوی می شود. اگر واکس 
يک  يا  سوزن  با  را  آن  شد،  شوی  شیشه  وارد 

سنجاق کوچک تمیز کنید.
    

بازرسي وضعیت ترمز 
 ترمز دستي

در بازه هاي زماني مختلف کارکرد ترمز دستي را با 
با  تنها  خودرو  داشتن  نگه  و  ها  تپه  شيب  بر  توقف 
استفاده از ترمز دستي، کنترل نمائيد. چنانچه خودرو 
توسط ترمز دستي به صورت مناسب ثابت نمي ماند، 

به نمايندگي هاي مجاز سايپايدک مراجعه نمائيد.
پدال ترمز

چنانچه پدال ترمز به طور ناگهاني پائين تر از حالت 
عادي باشد و پدال حالت اسفنجي پيدا کرده است و 

مسافت توقف خودرو بيشتر شده 
به نمايندگي هاي مجاز سايپايدک مراجعه نمائيد.

بوستر ترمز
کار بوستر ترمز را به ترتيب زير کنترل کنيد: 

فشار  بار  چندين  را  ترمز  پدال  خاموش  موتور  با   .1
ترمز  پدال  حرکت  مقدار  نکردن  تغيير  از  تا  دهيد 

مطمئن شويد.
2. در حالی که پدال را فشرده و نگه داشته ايد، موتور 

را روشن کنيد. پدال بايد کمي پايين رود.
ايد،  داشته  نگه  را  پدال  همچنان  که  حالی  در   .3
پدال  ثانيه   30 مدت  برای  کنيد.  خاموش  را  موتور 

را همچنان نگهداريد، ارتفاع پدال نبايد تغيير کند.
را فشار  پدال  آنکه  بدون  برای 1 دقيقه  را  4. موتور 
دهيد، روشن نگهداريد، حال موتور را خاموش کنيد 
و پدال را چندين بار فشار هيد. پدال با هر بار فشرده 
شدن )به علت خارج شدن فشار مکش از بوستر ترمز( 

بايد کمی پايين تر برود.
5. اگر ترمز به نحو باال عمل نکرد به نمايندگی مجاز 

مراجعه کنيد.
فیوزها 

محفظه موتور
اگر وسيله ای از وسايل الکتريکی کار نکرد، به دنبال 

فيوز قطع شده آن وسيله باشيد.
1. از خاموش بودن سوييچ خودرو و چراغ هاي جلو 

مطمئن شويد.
2. در موتور را باز کنيد.

3. در جعبه فيوزها را باز کنيد.
4. فيوز را با گيره سوزن بيرون می آوريد.

5. اگر فيوز سوخته بود آن را با فيوز نو تعويض کنيد.
آمپر فيوزها در روی جعبه فيوز مشخص شده است 

هرگز از فيوز آمپر باالتر استفاده نکنيد.
قطع شد، سيستم  و  نيز سوخت  فيوز جديد  اگر   .6
بازديد  مجاز  نمايندگی  توسط  بايستی  خودرو  برقی 

و تعمير شود.

نازل شیشه شوي شیشه جلو

سوزني شیشه شور
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محفظه اتاق
اگر وسيله ای از وسايل الکتريکی کار نکرد، به دنبال 

فيوز قطع شده آن وسيله باشيد.
1. از خاموش بودن سوييچ خودرو و نيز چراغ هاي 

جلو مطمئن شويد.
2. درپوش جعبه فيوزها را باز کنيد
3. فيوزها را با گيره بيرون بياوريد.

4. اگر فيوز سوخته بود آن را با فيوز نو تعويض کنيد. 

احتیاط 
آمپر فیوزها در روی در جعبه فیوز مشخص شده 

است هرگز از فیوز آمپر باال استفاده نکنید.
و قطع شد، سيستم  نيز سوخت  فيوز جديد  اگر   .5
و  بازديد  مجاز  تعميرگاه  توسط  بايد  خودرو  برقی 

تعمير شود. 
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در چراغ جلو از حباب هاي المپ که قابليت جابه 
جايي دارند استفاده مي شود. حباب المپ را مي 
بدون خارج کردن  موتور  درون محفظه  از  توان 

مجموعه چراغ تعويض نمود.

احتیاط
المپ  حباب  درون  زياد  فشار  با  هالوژن  گاز 
هالوژني بطور کامل آب بندي شده است. حباب 
المپ ممکن است در صورت خراش شيشه آن يا 
افتادن آن بشکند. هرگز پوشش شيشه اي حباب 

لمس نکنيد.  

جلو

فشار دهيد و
بچرخانيد

درپوش پالستيکي

جلو

به سمت خارج 
بيرون بکشيد

گيره موقعيت



99

تعويض المپ چراغ جلو
1. کابل منفی باطری را جدا کنيد.

2. اتصال يا سوکت برق را از انتهای المپ جدا 
کرده ودر الستيکی را باز کنيد.

تا  بچرخانيد  و  داده  فشار  را  دارنده  نگه  پين   .3
آزاد شود.

4. المپ چراغ جلو را باز کنيد.
5. المپ نو را برعکس روش باز کردن ببنديد.

در الستيکی را با فشار جا بزنيد به طوريکه لبه 
آن با بدنه چراغ تماس پيدا کند.

احتیاط
· حباب المپ را لمس نکنيد.

· شماره وات المپ تعويضی را مطابق المپ اصلی 
انتخاب کنيد 60 / 55 وات

المپ  تعويض  از  پس  چراغ  نور  محور  تنظيم   ·
با  تنظيم  به  نياز  صورت  در  نيست  ضروری 

نمايندگی مجاز تماس بگيريد.
·برای جلوگيری از ورود گرد و غبار به داخل چراغ 
هاي جلو و کم شدن کارآيی آن المپ چراغ جلو 

را بالفاصله پس از بيرون آوردن جا بزنيد.    

21
21/5
21

مجموعه چراغ عقب
چراغ راهنما

چراغ ترمز
مه شکن عقب

5
10
8

چراغ پالک عقب
چراغ داخل خودرو

چراغ مطالعه

)w( وات مورد

21
4/5
5

المپ چراغ راهنما جلو
المپ چراغ موقعيت جلو

المپ چراغ راهنماي کناري

چراغ سقفي داخل خودرو

مجموعه چراغ جلو

چراغ راهنماي کناري چراغ مه شکن عقب

چراغ پالک عقب خودرو

مجموعه چراغ عقب
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روش تعويض
بقيه چراغ ها يکی از انواع C,B,A ياD هستند.

باز  را  قاب  يا  و  ابتدا طلق  تعويض المپ  هنگام 
کنيد.
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چرخ ها و الستیک ها 
بخش  به  است  شده  پنچر  شما  الستيک   اگر 

"وضعيت های اضطراری" مراجعه کنيد.
هر چند مدت يکبار فشار باد الستيک ها را کنترل 
کنيد )شامل الستيک زاپاس( . فشار باد الستيک ها 

را بايد زمانی اندازه گرفت که چرخ ها سرد باشند
فشار باد الستيک سرد، در جعبه داشبورد يا ستون 
وسط سمت راست راننده، بوسيله برچسب مشخص 

شده است.
احتیاط 

عمر  روی  بدی  تأثير  است  ممکن  نادرست  فشار 
الستيک و هدايت خودرو داشته باشد.

فشار سرد 
باد الستيکی گفته می شود که  فشار  به  فشار سرد 
خودرو آن به مدت سه ساعت يا بيشتر پارک شده يا 

بيش از 1/6 کيلومتر راه نرفته باشد.
داغ  به   منجر  توانند  می  الستيک  باد  ناکافی  فشار 
باد  فشار  کمبود  شود.  چرخ  لوازم  خرابی  و  شدن 
الستيک در ساعت هاي زياد ممکن است باعث جدا 

شدن آج و حتی ترکيدن الستيک شود.
جابه جايی الستیک ها 

پارس خودرو توصيه می کند جابه جايی الستيک ها 
دو  و  کيلومتر   10000 هر  در  ديفرانسيل  تک  برای 

ديفرانسيل در هر 5000 کيلومتر انجام پذيرد.
مطلب  به  ها  الستيک  تعويض  روش  از  اطالع  برای 
های  "وضعيت  بخش  در  الستيک  شدن  پنچر 

اضطراری" مراجعه کنيد. 
باد  فشار  ها،  الستيک  جايی  جابه  از  پس   •"

الستيک ها را تنظيم کنيد.
هشدار 

الستیک،  انتخاب  در  نادرست  عمل  و  نحوه 

در  تواند  می  تعمیرات  و  نگهداري  و  جازدن، 
تصادف  خطر  و  گذاشته  تأثیر  خودرو  ايمنی 
بود  ابهامی  اگر  کند.  بیشتر  را  مجروح شدن  و 
الستیک  سازنده  کارخانه  يا  مجاز  نمايندگی  با 

مشورت کنید.

فرسودگی وخرابی الستیک ها
الستيک ها بايد هر چند مدت يکبار از نظر ساييدگی 
يا گيرکردن چيزی در  ترک خوردگی، ورم کردن و 
ترک  زياد،  فرسودگی  اگر  بازديد شوند.  ها،  آج  الی 
خوردگی، ورم کردن يا بريدگی عميق مشاهده شد، 

الستيک را فوراً تعويض کنيد.
دهنده  نشان  با  کارخانه  در  را  اصلی  های  الستيک 
فرسودگی آج تجهيز کرده اند. وقتی آج الستيک تا 
را  الستيک  شده،  ساييده  دهنده،  نشان  خط  سطح 

تعويض کنيد.
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عمر الستیک
باشيد. عمر الستيک  داشته  بخاطر  را  عمر الستيک 
نبايد از 6 سال بيشتر باشد بدون توجه به اينکه مورد 
استفاده قرار گرفته يا نگرفته باشد. عمر الستيک ها 
الستيک  وضعيت  تعيين  در  بايد  فرسودگی  همانند 
ها مورد توجه قرار گرفته و در دفعات بيشتری مورد 
گيرد.  قرار  خبره  تعميرکار  توسط  باالنس  و  کنترل 
را )هر  اثر تصادف  به الستيک در  وارد شده  ضربات 

چند که جزيی باشد( با تعميرکار در ميان بگذاريد.

تعويض الستیک ها ورينگ ها 
هنگام تعويض الستيک از مشابه اصلی )از نظر اندازه 
حد سرعت و تحمل فشار( استفاده کنيد. نوع و سايز 
توصيه شده در مطلب چرخ ها و الستيک ها در بخش 
اطالعات فنی ارائه شده است. استفاده از الستيک و 
دو  از  استفاد  يا  شده،  توصيه  آنچه  از  غير  به  چرخ 
تواند  می  آج  شکل  يا  ساخت  ازنظر  الستيک  نوع 
فاصله  کنترل،  ترمز،  سواری،  روی  آوری  زيان  تاثير 
از زمين، فاصله چرخ تا بدنه،  فاصله زنجير تا بدنه، 
ارتفاع  و  جلو  چراغ  نور  محور  تنظيم  سنج،  سرعت 

سپر بگذارد.

 بعضی از اين تأثیرات می تواند منجر به تصادف 
و مصدومیت جدی افراد شود.

از  اگر رينگ ها به هر دليلی تعويض شدند هميشه 
از محور آن  ابعاد خارج  رينگی استفاده کنيد که به 
به اندازه رينگ اصلی باشد هر رينگی با ابعاد خارج 

يا اصلی می تواند باعث فرسودگی  از محور متفاوت 
زود هنگام الستيک، پايين آمدن کنترل در خودرو و 
اختالل در کار ديسک ترمز يا پمپ ترمز گردد. اين 
يا  تواند منجر به کم شدن کارايی ترمز  اختالل می 

فرسودگی زود هنگام لنت های ترمز شود.

هشدار
شکل  تغییر  های  الستیک  و  رينگ  از  هرگز 
استفاده  باشد،  شده  هم  تعمیر  اگر  حتی  يافته 
است  ممکن  ها  الستیک  و  رينگ  اين  نکنید. 
عالمتی  هیچ  بدون  و  داشته  ساختاری  عیب 

دچار از کار افتادگی شوند.

احتیاط
همیشه از يک سايز با يک نوع ساختار و شکل 
و آج در هر چهار چرخ استفاده کنید. عمومَا نام 
اختالل در هم خوانی دو  به  کاری منجر  چنین 
ديفرانسیل شده که در نتیجه باعث فرسودگی 
زياد الستیک و احتماالً خرابی گیربکس، دنده 

کمک و دنده های ديفرانسیل خواهد شد.
برای الستیک  زاپاس فقط از نوع مشخص شده 

برای مدل های دو ديفرانسیل استفاده کنید.

باالنس چرخ ها
چرخ های باالنس نشده می توانند در کنترل خودرو و 
عمر الستيک ها تاثير بگذارند حتی با استفاده معمولی 

نيز چرخ ها، می توانند از باالنس خارج شوند. 

بنابر اين در صورت نياز بايستی باالنس شوند.

نگهداري از چرخ ها
هنگام  ها،  چرخ  ظاهر  وضع  از  نگهداري  برای   •

شستشوی خودرو، چرخ ها را نيز بشوييد.
• قسمت داخلی چرخ ها را هنگام تعويض چرخ ها و 

يا هنگام شستشوی زير خودرو، تميز کنيد.
های  کننده  تميز  از  ها  چرخ  شستشوی  هنگام   •

ساينده استفاده نکنيد.
• رينگ چرخ ها را مرتباً از جهت فرو رفتگی يا زنگ 
زدگی کنترل کنيد. اين عيوب ممکن است باعث کم 

شدن فشار و خرابی آج الستيک ها شوند.
که  هايی  مکان  در  کند  می  توصيه  خورو  پارس   •
ها  چرخ  کنند  می  استفاده  نمک  از  زمستان   در 

واکس زده شوند.

زنجیر چرخ ها
استفاده از زنجير چرخ به موجب قوانين در بعضی از 
نقاط ممنوع است. قبل از سوار کردن زنجير قوانين 
از  زنجير  کردن  سوار  هنگام  کنيد.  کنترل  را  محلی 
اندازه الستيک  اندازه آن ها نسبت به  مناسب بودن 
کارخانه  برابر دستورالعمل  را  ها  آن  و  خود مطمئن 

سازنده مورد استفاده قرار دهيد.
توصيه  را  کن  سفت  زنجير  از  استفاده  سازنده  اگر 
نموده است از آن استفاده کنيد تا از سفت و جذب 
بودن زنجير مطمئن شويد. برای جلوگيری از صدمه 
به گلگير و زير خودرو قالب و ديگر ملحقات زنجير را 
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کاماًل مهار کرده و يا برداريد. به عالوه رانندگی بايد با 
سرعت کمتری انجام گيرد در غير اين صورت خودرو 
با اشکال  يا کنترل خودرو  ممکن است صدمه ديده 

مواجه شود.
هرگز زنجير چرخ را روی الستيک های زاپاس سايز 

کوچک سوار نکنيد.
زنجير چرخ فقط بايد روی الستيک های چرخ عقب 

بسته شود و نه روی الستيک های جلو.
با زنجير چرخ روی جاده آسفالت بدون برف رانندگی 
نکنيد. رانندگی با زنجير در چنين شرايطی می تواند 
باعث صدمه به سيستم های مکانيکی مختلف خودرو، 
در  رانندگی  هنگام  از حد شود.  بيش  فشار  علت  به 
جاده آسفالته فقط از وضعيت تک ديفرانسيل استفاده 

کنيد.

پوسته کالچ

کنترل کردن آب گرفتگی
هنگام رانندگی در آب عميق و يا گل، پوسته کالچ 
را از جهت ورود آب کنترل کنيد. اين کار با برداشتن 
از  ميسر می شود. پس  پوسته  زير  در  واقع  درپوش 
کنترل کردن از سوار کردن مجدد درپوش اطمينان 

حاصل کنيد.
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8  برنامه نگهداري و بازديد های دوره ای
نگهداري عمومی

نگهداري دوره ای
نگه داري تحت شرايط سخت رانندگي
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نیازمندي هاي نگهداري
به گونه ای طراحی شده که به حداقل  خودرو شما 
تعميرات نياز داشته و فواصل سرويس   ها نيز طوالنی 
باشد، تا هم در وقت و هم در هزينه شما صرفه جويی 
دوره  و  روزانه  های  نگهداري  از  بعضی  گرچه  شود. 
ای واجب نيز بايد انجام گيرد تا خودرو شما از نظر 
مکانيکی، گازهای خروجی و کارکرد موتور در شرايط 

خوبی بماند اما:
انجام نگهداري عمومی و نگهداري های  از  اطمينان 
صاحب  وظايف  حيطه  در  خودرو،  اين  مخصوص 

خودرو می باشد.
شما به عنوان صاحب خودرو تنها کسی هستيد که 
می توانيد رسيدگی ها و انجام امور نگهداري خودرو 
خود را تضمين کنيد. بنابر اين شما يک حلقه کليدی 

در زنجيره نگهداري خودرو خود می باشيد.

نگهداري عمومی
بايستی  روزانه  که  است  مواردی  عمومی  نگهداري 
ادامه  برای  ها  بازديد  اين  گيرد.  قرار  بازديد  مورد 
انجام  الزامی و ضروري است.  کارکرد درست خودرو 
شرح قباًل  که  نحوی  به  ها  دستورالعمل  اين   مرتب 

 داده شده از وظايف دارنده خودرو می باشد اين بازديد 
و بازرسی ها می تواند توسط خودرو شما، تعميرکار 
نمايندگی مجاز  بوسيله  اگر ترجيح دهيد  يا  و  مجاز 

انجام گيرد.

بازديدهای دوره ای
به  نياز  بخش  اين  در  شده  اعالم  نگهداري  موارد 

سرويس های منظم دوره ای دارند.
خودرو،  از  استفاده  سنگين  و  سخت  شرايط  در  اما 
بايد بيشتری  و  اضافی  های  سرويس  و   نگهداري 

 انجام گيرد.
برای سرويس به کجا بايد مراجعه شود.

اگر نياز به سرويس داشته يا خودرو شما به نظر معيوب 
آيد، بايستی برای کنترل و تعمير به نمايندگی مجاز 

مراجعه کنيد.
متخصصين  مجاز  های  نمايندگی  تعميرکاران 
اطالعات  دريافت  با  که  هستند  ای  ديده  تعليم 
مکرر  آموزشی  های  دوره  و  ها  بولتن  توسط  روز 
و  سرويس  اطالعات  آخرين  از  تعميرگاه،  در 
مجاز  نمايندگی  باشند.  می  برخوردار  تعميرات 
جهت  در  کيفيت  بهترين  با  را  ممکن  کار   بهترين 
نگهداري از خودرو شما به نحو قابل قبول و با صرفه 

انجام خواهد داد.

نگهداري عمومی 
ضمن استفاده روزانه از خودرو، نگهداري عمومی نيز 
بخش  اين  در  که  نحوی  به  مرتب  طور  به  بايستی 
شرح داده می شود انجام گيرد. اگر صدا، بو يا لرزش 
ايد، سعی  غير معمولی را در خودرو احساس نموده 
نمايندگی مجاز  از  يا  و  پيدا کرده  را  آن  کنيد علت 
اين کار را برای شما انجام دهد. به  بخواهيد تا فوراً 
عالوه شما بايد نظر خود را در مورد اينکه آيا نيازی 

به تعميرات وجود دارد يا خير اعالم نماييد. هنگامی 
دهيد  می  انجام  تعميراتی  کارهای  يا  بازديد  که 
انجام  ميتوانيد  خودتان  که  بخش"کارهايی  به  بايد 
آن  و  مراجعه  نگهداري(  )احتياط ها ی  دهيد"مطلب 

ها را با دقت رعايت کنيد.
شده  ذکر  موارد  ادامه  در  تر  اضافی  اطالعات 
در بخش "کارهای که خودتان می توانید انجام 
دهید" با عالمت ** مشخص و ارائه شده است.

قسمت بیرون خودرو 
در  بايد  قسمت  اين  در  شده  ذکر  نگهداري  موارد 
طريق  اينکه  مگر  شود.  انجام  معين  زمانی  فواصل 

ديگری اعالم شده باشد.
با  را  زاپاس  و  ها  الستيک  باد  فشار   : ها  الستیک 
برای  مراجعه  هنگام  و  مرتباً  باد(  )درجه  گير  اندازه 
فشار  برابر  نياز  صورت  در  و  کرده  کنترل  سرويس 
مشخص شده تنظيم نماييد. الستيک ها را به دقت 
از نظر صدمه ديدگی، بريدگی و فرسودگی زياد، نيز 

بازديد نماييد.
تیغه های برف پاك:** اگر برف پاک کن درست

نظر  از  را  پاک کن  برف  های  تيغه  کند  نمی  تميز   
ترک و فرسودگی بازديد نماييد.

و  موتور  در  درها،  موتور:  در  و  جانبی  درهای 
بازديد  شدن  بسته  و  باز  نظر  از  را  عقب  پشتی  در 
و  لوال  شدن  بسته  درست  از  همچنين  نماييد 
نياز صورت  در  و  نموده  حاصل  اطمينان  ها   قفل 
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قفل  محافظ  زبانه  نماييد،  کاری  روغن  را  ها  آن    
در موتور را کنترل نموده و از اينکه از باز شدن در 
جلوگيری  اصلي(  قفل  شدن  رها  صورت  )در   موتور 
رانندگی  مناطقی  در  اگر  شويد.  مطمئن  کند   می 
در  ديگر  خورنده  مواد  و  نمک  از  که  کنيد   می 
جاده ها استفاده می کنند. محل های روغن کاری را 

مرتباً کنترل کنيد.
کيلومتر   10000 هر  ها:**  الستیک  جابجايی 
در خودرو های تک ديفرانسيل و 5000 کيلومتر در 
بايد  بار  خودروهای دو ديفرانسيل، الستيک ها يک 

جا به جا شوند.
چراغ ها: ** از درست کار کردن چراغ هاي جلو، 
ترمز، عقب، راهنما و ديگر چراغ ها اطمينان حاصل 
داشته  قرار  محکم  خود  محل  در  اينکه  از  و  نموده 
نور  محور  تنظيم  همچنين  شويد.  مطمئن  باشند. 

چراغ ها جلو را نيز بازديد کنيد.
قسمت داخل خودرو

مواد نگهداري ذکر شده در اين قسمت بايستی بطور 
بازديد و  بازديد شود بطور مثال هر زمان که  منظم 
تعميرات دوره ای انجام می شود، يا زمان تميز کردن 

خودرو و غيره
/آالرم/  صداهای  دهنده/  هشدار  هاي  چراغ 
زنگها: از درست کارکردن چراغ هاي هشدار دهنده، 

صداهای آالرم و رنگ ها، اطمينان حاصل نماييد.
تغييرات  و  خودرو  فرمان  وضعيت  خودرو:  فرمان 
احتمالی در آن مانند خالصی زياد، سفتی فرمان و يا 

صدای اضافی را کنترل نماييد. 

کمربندها: تمام قطعات سيستم کمربند )بطور مثال 
قفل، زبانه، قالب، تنظيم کننده و جمع کننده ها( را 
از نظر نرم کارکردن، درست کارکردن و محکم بودن 
درجای خود، بازديد نماييد. همچنين تسمه کمربند 
يا صدمه  و  بريدگی، سوختگی، فرسودگی  نظر  از  را 

ديدن کنترل کنيد.
فضای محفظه موتور

موارد نگه دارنده ذکر شده در اين قسمت بايستی به 
صورت دوره ای کنترل شود بطور مثال هر زمان شما 

روغن را تعويض می کنيد يا بنزين می زنيد.
مايع شیشه شوی: ** مقدار مايع شيشه شوی را 

در منبع کنترل کنيد.
سطح مايع خنک کننده موتور: ** سطح  مايع 
خنک کننده را در زماني که موتور سرد است کنترل 

کنيد
سطح روغن موتور: ** سطح روغن موتور را پس 
را  موتور  و  نموده  پارک  صاف  سطحی  در  اينکه  از 

خاموش کرديد. کنترل کنيد.
سطح  اينکه  از   **  : کالچ  و  ترمز  روغن  سطح 
مايع موجود در منبع روغن ترمز و کالچ بين خطوط 
حداقل )MIN( و حداکثر )MAX( قرار داشته باشد 

اطمينان حاصل کنيد.
باطری: ** سطح مايع باطری را در هر خانه کنترل 
 )MIN( کنيد. اين سطح بايستی بين خطوط حداقل

و حداکثر )MAX( باشد.

احتیاط 
انجام  خودرو  روي  بر  تعميري  يا  بازديد   زمانيکه 
مي دهيد مي بايست مراقب باشيد تا آسيب جدي به 
خود يا خودرو وارد نگردد. موارد کلي احتياط در اين 

خصوص در زير به تفصيل آمده است:
و  نمائيد  پارک  صاف  سطح  در  را  خود  خودرو   *
حالت  در  را  خودرو  دنده  و  بکشيد  را  ترمزدستي 

خالص قرار دهيد.
انجام مي دهيد.  * زمانيکه در محفظه موتور کاري 
تا موتور خنک  را خاموش کرده و صبر کنيد  موتور 

شود.
خودرو  روي  بر  جايي  جابه  يا  تعمير  هنگاميکه   *
قرار  و  خودرو  بودن  خاموش  از  گيرد  مي  صورت 
گرفتن سوئيچ در وضعيت off اطمينان حاصل کنيد.

کاري  روشن  موتور  حالت  در  است  الزم  زمانيکه   *
برروي خودرو انجام دهيد. دستان، لباس ها و موها و 
ابزارها را از تسمه ها و فن هاي در حال حرکت دور 

نگهداريد.
*پيشنهاد مي گرددگردنبند يا ساير جواهرات شامل 
حلقه و يا ساعت خود را در هنگام کار برروي خودرو، 

باز کنيد.
* اگر الزم است که در فضاي بسته مانند گاراژ موتور 
خودرو روشن باشد و شما مشغول کار بر روي خودرو 

باشيد از تهويه مناسب محل اطمينان حاصل کنيد.
* هرگز در صورتيکه که خودرو تنها توسط يک جک 
نگهداشته شده است در زير خودرو قرار نگيرد. در اين 
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وضعيت مي بايست از پايه هاي ايمن استفاده کنيد.
* سيگار يا وسايل اشتغال زا را از باطري ها و بنزين 

دور نگهداريد.
* هرگز وسايل ترانزيستوري و نيز باطري را در هنگام 

روشن بودن سوئيچ خودرو اتصال يا قطع ننمائيد.
* هميشه ترمز دستي را جهت جلوگيري از حرکت 
خودرو باال نگهداريد و نيز از بلوک هايي جهت عدم 

حرکت چرخ ها استفاده نمائيد.
* در مدل هاي موتور بنزيني که مجهز به سيستم 
بايست  مي  باشد،  مي  پورته  انژکتوري سوخت چند 
توسط  رساني  سوخت  خطوط  نيز  و  سوخت  فيلتر 
نمايندگي هاي مجاز سرويس گردند زيرا که خطوط 
سوخت رساني حتي در وضعيت خاموش بودن موتور 

نيز تحت فشار باالتر مي باشند.
نيز  و  خود  به  صدمه  مذکور  نکات  رعايت  عدم   *

خودرو را در پي خواهد داشت.
مايعات  يا  و  مناسب  غير  معادل  موتور  روغن   *
خودروهاي ديگر مي تواند به طبيعت آسيب رساند و 
هميشه مي بايست سياالت مورد استفاده در خودرو با 

مقررات محلي هر کشور مطابقت داشته باشد.
* توجه داشته باشيد که سرويس نامناسب و نيز غير 
کامل خودرو، ممکن است بر روي آاليندگي خودرو 
پوشش  برروي  نيز  و  خودرو  نامناسب  کارکرد  نيز  و 

شرايط گارانتي تاثير داشته باشد.

نگهداري دوره ايی
از  ليستی  بعد  صفحات  در  شده  داده  نشان  جدول 
سرويس و تعميرات دوره ای ارائه مي دهد. اين اعمال 
سيستم  و  موتور  درست  کارکرد  از  اطمينان  برای 
کنترل گازهای خروجی و صحيح کارکردن سيستم 
های مکانيکی خودروي جديد شما توسط نمايندگی 

مجاز بايد انجام پذيرد.
مهمترين  از  يکی  اول  کیلومتر   1000 سرويس 
دوره های سرويس بوده و از نظر ايجاد شرايط 
نقشی حیاتی  برای خودرو جديد شما  ايده آل 

دارد.
جدول های نشان داده شده برنامه معمول نگهداري 
را نيز نشان می دهد هر چند نسبت به هوا و شرايط 
جوی، سطوح متفاوت جاده ها، عادت رانندگی فردی 
در  يا  و  اضافی  نگهداري  خودرو،  از  استفاده  نوع  و 
دفعات بيشتر ممکن است مورد نياز باشد. به مطلب 

"نگهداري در شرايط سخت رانندگی" مراجعه کنيد.
نگهداري دوره ای بعد از آخرين مورد نشان داده شده 

در جدول، مشابه آخرين مورد، تکرار می گردد.
نگهداري موتور وسيستم کنترل گازهای خروجی 

)در  تعويض  يا  تصحيح  و  بازرسی   = ب  ها:  مخفف 
صورت نياز( کنيد. ع = عوض کنيد. ت= تنظيم کنيد. 
ک= کنترل کرده و نسبت مخلوط مايع خنک کننده 

موتور را تصحيح کنيد.
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توجه : موارد نگهداري با ستاره )*( بايستی در دفعات بيشتر انجام شود بموجب توصيه )نگهداري تحت شرايط سخت رانندگی(
1( مايع خنک کننده اصلی يا مشابه از نظر کيفيت را بکار ببريد )برای جلوگيری از خوردگی آلومينيوم در سيستم خنک کننده موتور که به علت استفاده از مايع غير اصلی ممکن 

است اتفاق بيافتد(
توجه داشته باشید اگر از مايع خنک کننده اصلی استفاده نکنید، هر نوع تعمیری به هر دلیلی انجام شود ممکن است شامل گارانتی نشود هر چند در زمان مجاز 

گارانتی اتفاق بیافتد.
2( نسبت مخلوط هوا و بنزين را در مدل هايی که برای مناطق خاص )دارای محدوديت نسبت مخلوط هوا و بنزين( ساخته شده اند کنترل کنيد.

1- مدل های بدون مبدل کاتاليستی
2- برای مدل های مجهز به مبدل کاتاليستی نگهداري دوره ای الزم نيست ولی چنانچه صدای سوپاپ ها زياد شده، خالصی سوپاپ ها بايستی کنترل شود.

*1
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عمليات نگهداري و تعميرات

توجه: موارد نگهداري با )*( بايستی در دفعات بيشتر انجام شود به موجب توصيه )نگهداري تحت شرايط سخت رانندگی(
1-: مدل های بدون مبدل کاتاليستی

2-: مدل های مجهز به مبدل کاتاليستی

)ZG24موتور(

)ZG24موتور(

*1
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نگهداري شاسی و بدنه
مخفف ها: ع = عوض کنید. ب = بازرسی تصحیح )در صورت نیاز(  ر= روغن کاری کنید. س= سفت کنید.
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مخفف ها : ع = عوض کنيد. ب = بازرسی و تصحيح )درصورت نياز( ر= روغن کاری کنيد. س = سفت کنيد.

توجه : موارد نگهداري با )*( بايستی بيشتر انجام شود به موجب )نگهداري تحت شرايط سخت رانندگی( 
1-: روغن گيربکس را در 100000 کيلومتر تعويض کنيد بستگی به نوع روغن دارد.

نگهداري تحت شرايط سخت رانندگی
فواصل انجام امور رانندگی در صفحات قبل برای شرايط عادی درنظر گرفته شده است. اگر خودرو در شرايط سخت رانندگی بکار گرفته شود موارد نگهداري هم چنانچه 

در جدول زير نشان داده شده می بايد در دفعات بيشتری انجام گيرد.
رانندگی در گرد و غبار  .A

رانندگی مکرر در فواصل کوتاه  .B
بکسل کردن  .C

کار کردن موتور در حالت درجا برای مدت طوالنی  .D
رانندگی در هوای بسيار بد يا در مکان هايی با درجه حرارت بسيار سرد يا بسيار گرم  .E

رانندگی در مکان هايی با رطوبت زياد و يا مناطق کوهستانی  .F
رانندگی در مکان هايی که از نمک يا مواد خورنده ديگر در جاده ها استفاده مي کنند.  .G

رانندگی در جاده های ناهموار، پر گل يا کويری  .H
استفاده مکرر از ترمز يا رانندگی در مناطق کوهستانی  .I

رانندگی مکرر در آب و جاده های خيس  .J
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نگهداري برای رانندگی در خارج از جاده ها
رانندگی در خارج از جاده در شن، گل يا آب که تا سطح توپی چرخ ارتفاع داشته باشد نياز به نگهداري دقيق تر و در دفعات بيشتر در موارد زير را دارد: 

- لقمه های ترمز )لنت ترمز ديسکی( وديسک ها
- لقمه های ترمز

- لنت ترمز و کاسه ترمز چرخ
- لوله ها و شيلنگ ترمز

- گريس بلبرينگ های چرخ و پلوس خالص کن
- روغن ديفرانسيل، گيربکس و دنده کمک

- اتصاالت فرمان
- گاردان و پلوس ها

- فيلتر هوا
- پوسته کالچ )ورود آب در پوسته را کنترل کنيد(.

به بخش "اعمالی که خودتان می توانيد انجام دهيد" رجوع شود.
برای اطمينان از کارکرد ايمن و مناسب خودرو خود موارد باال را در دفعات بيشتر مورد بازديد قرار دهيد.
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9 اطالعات فنی
ظرفيت ها و انواع بنزين و روغن های توصيه شده 

موتور
تايرها و رينگ ها )مشخصات(

رينگ و الستيک ها)ابعاد(
مسافرت به کشورهای ديگر يا ثبت خودرو در کشور ديگر

نحوه شناسايی خودرو 

119
123
124
126
127
127
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ظرفیت ها و انواع بنزين و روغن های توصیه شده
مقاديری که در زيرآمده است، ظرفيت های تقريبی هستند و با ظرفيت های واقعی ممکن است اندکی تفاوت داشته باشند. هنگام تعويض و پر کردن از روش آموزش 

داده شده در بخش "کارهايی که خودتان می توانيد انجام دهيد" برای تعيين مقدار مناسب گنجايش استفاده کنيد.

1* : برای شرح بيشتر به جدول SAE VISCOSITY توصيه شده مراجعه کنيد.
2* : برای مدل های مجهز به کولر

توجه داشته باشید که هر گونه تعمیر در سیستم خنک کننده به علت استفاده از مايع غیر اصلی شامل گارانتی نمی شود حتی اگر در زمان مجاز 
گارانتی انجام شده باشد.

ZG246 مطابق با استاندارد با فيلتر*2  

ZG249/5               

API
APISL

1*
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1*: برای شرح بيشتر به جدول SAE viscosity  توصيه شده مراجعه کنيد.
2*: هرگز DOT4,DOT3 را با هم مخلوط نکنيد) DOT3 در کارخانه پر شده است(.

SAE90 برای درجه حرارت باالی O˚F(- 18˚C( قابل قبول است.

گريس چند منظوره

2/2

1/6

2/8روغن دنده کمک            دستي  
1/2 الکتريکي  

75W/90, API GL-4
SPEC40-00-244-001, ATF DEXRON III

API GL -5*1روغن دنده ديفرانسيل      

پر کردن تا سطح مناسب روغن
DOT4پر کردن تا سطح مناسب روغن
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احتیاط هاي استفاده از بنزين
از بنزين بدون رب با اکتان باالي 93 استفاده نمائيد. 
اما در مناطقي که ارتفاع از سطح درياي آن ها باالتر 
بدون  بنزين  از  توانيد  مي  شما  است  متر   1219 از 

سرب با اکتان 88 استفاده نمائيد.
اکتان 93  از  تر  پائين  بدون سرب  بنزين  از  استفاده 
باعث ايجاد صداي تق تق نوعي صدا از نوع صداي تق 
تق فلز مي باشد و در شرايط سخت به موتور خودرو 
آسيب مي رساند. زمانيکه شما از بنزين بدون سرب 
با اکتان باالي 93 استفاده مي کنيد و با سرعت مجاز 
در حال حرکت در سطح صاف مي باشيد و صدايي 
تق تق در هنگام رانندگي مي شنويد، به نزديکترين 
تعميرگاه مجاز سايپايدک جهت تنظيم خودروي خود 
مراجعه نمائيد. در غير اينصورت و استفاده نادرست 
از خودرو هيچ گونه مسئوليتي متوجه شرکت پارس 

خودرو نخواهد بود.

احتراق نامنظم نيز مي تواند سبب ايجاد صداي تق 
تق گردد که باعث افزايش پوشش روغن کاري و نيز 
داغ شدن موتور مي گردد. اگر شما به اين وضعيت 
يدک  سايپا  مجاز  مرکز  نزديکترين  به  شديد  مواجه 

جهت بررسي مراجعه نمائيد.
يک  شما  رفتن،  باال  يا  شتابگيري  موقعيت  در  اما 
نباشيد  نگران  شنيد.  خواهد  ماليم  تق  تق  صداي 
بازدهي روغن کاري در  نهايت  اين صدا نشانگر  زيرا 

وضعيت بار سنگين موتور مي باشد.

بنزين توصیه شده

موتورهای بنزينی: 
مدل های با کاتاليست:

 )RON( 87 بنزين بدون سرب باالی اکتان

احتیاط
مبدل  دستگاه  به  شما  خودرو  صورتیکه  در 
مجهز  )Catalyst converter(  کاتالیستی 
نکنید  استفاده  دار  سرب  بنزين  از  باشد  می   
صدمه  مذکور  سیستم  به  موجود  سرب  چون 

جدی وارد خواهد نمود.

به جز مدل های با کاتالیست:
 87 باال  اکتان  با  دار  سرب  يا  سرب  بدون  بنزين  از 

)Ron( استفاده کنيد.
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20W-50,20W-20,15W-40

در صورتی که در روی در باك استفاده از بنزين 
سرب  بنزين  از  باشد  شده  توصیه  سرب  بدون 

دار استفاده نکنید.
شماره روغن توصیه شده

برای نقاط سرد و گرم
از  بيشتر  حرارت  درجه  برای   10w-30 

)ْ  C  ْ )-4F 20-     ترجيح داده می شود.
• برای نقاط گرم

•                                   مناسب هستند.
• برای نقاط سرد وگرم 

75W-90 برای کمک و  80W-90 برای ديفرانسيل 
ترجيح داده می شود

• برای نقاط گرم 
 40C ْ (104F˚( از کمتر  حرارت  درجه  برای   90ْ 

هوای بيرون مناسب است.

  

گاز خنک کننده و روغن توصیه شده سیستم 
کولر

توصیه های مربوط به گاز روغن کولر
HFC- در خودرو ريچ ، سیستم کولر بايد با گاز
)134a)R-134a و روغن تیپ R يا مشابه دقیق 
ديگر  روغن  نوع  هر  از  استفاده  آن سرويس شود. 
باعث صدمه شديد شده و شما بايستی کل سيستم 
کولر خود را تعويض کنيد. تخليه گاز خنک کننده در 
HFC-134a)R- شود.  نمی  توصيه  بيرون  هوای 

اوزون  اليه  به  صدمه  باعث  شما  خودرو  در   134a(
نمی شود هر چند ممکن است به مقدار کم درگرم 
اين شرکت  باشد.  داشته  اثر  زمين  شدن هوای کره 
توصيه می کند، گاز خنک کننده جمع آوری شده و 

مجدداً مورد استفاده قرار گيرد.
برای سرويس کولر با نمايندگی مجاز تماس حاصل 

فرمائيد.
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موتور 

1-* شلنگ وکيوم دلکو، جدا و درپوش شده باشد.

95×86 )mm(
2438 )ml(
1-3-4-2

ZG24

)KW/rpm(حداکثر قدرت موتور و سرعت مربوطه
97,5/5000

800

9,2:1
208/3000 )N.M/rpm(حداکثر گشتاور و سرعت مربوطه

1/1 ± 0/1
Euro IV+OBDاستاندارد انتشار آالينده ها
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تايرها و رينگ ها

تاير رينگ    

فشار باد تاير

عقب/جلو          
نیمه بار بارگیري کامل           

 

LT215/75R15,6PR 15×6JJ،15×5½JK
LT215/75R15,8PR 15×6JJ،15×5½JK

250/250  250/350 LT215/75R15,6PR
250/250  250/450 LT215/75R15,8PR
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پارامترهاي تنظیم چرخ
      

مدل 4×2    مدل4 ×4  

10°48′±30′ انحراف کینگ پین       9°13′±30′   

2°10′±30′    0°32′±30′ زاويه کستر       

0°36′±30′    0°17′±30′  کمبر چرخ جلو       

توئین چرخ هاي جلو)میلیمتر(       5~3      6~4

توجه : پارامتر ذکر شده در باال در حالت خودروي بدون بار مي باشد.
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 ابعاد و اوزان

رينگ و الستیک ها

16*6j
205 R16 c

4980
1820
1715
2950
1545
1525
215
5 نفر
160

1665
2740

تعداد سرنشين
ماکسيمم سرعت

1395×1390×430ابعاد اتاق بار
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مسافرت يا ثبت خودرو در کشورهای ديگر
هنگام برنامه ريزی برای سفر به کشورهای ديگر ابتدا 
دراره بنزين موجود در آن کشور تحقيق و از مناسب 

بودن آن برای موتور خود مطمئن شويد.
است  پايين ممکن  بسيار  اکتان  با  بنزين  از  استفاده 
سفر  از  بنابراين  گردد.  می  موتور  به  صدمه  باعث 
مناسب  بنزين  دارای  که  مناطقی  با  خود  خودرو  با 

نيستند خودداری کنيد.
با  انتقال و ثبت خودرو خود در کشور ديگر  از  قبل 
فنی  مشخصات  تطبيق  باره  در  الزم  قانونی  مرجع 
خودرو خود با استانداردهای آن کشور مشاوره نماييد 
آن  قبول  قابل  فنی  شرايط  حائز  است  ممکن  چون 
مرجع نباشيد. در بعضی از موارد به طور کل خودرو 
از نظر فنی با استانداردهای قانونی قابل تطبيق نيست 
و در بعضی ديگر بايستی در خودرو تغييراتی ايجاد 

نمود تا با مقررات محلی و قانونی تطبيق نمايد.

قوانين و مقررات مربوط به گازهای خروجی خودروها 
است  ممکن  کشور  هر  در  ايمنی  استانداردهای  و 
خودروها  فنی  مشخصات  چنانکه  هم  باشد.  متفاوت 

هم ممکن است دارای فرق هايی باشند. 
کشور،  قوانین  با  خودرو  تطبیق  برای  تغییر 
های  مسئولیت  از  آن  ثبت  و  حمل  همچنین 
شرکت  اين  و  بوده  خودرو  از  کننده  استفاده 
حاصله  ناخوشايند  اتفاقات  درمورد  مسئولیتی 

ندارد.

نحوۀ شناسايی خودرو
پالک در محل نشان داده شده، نصب شده است.

شماره شناسايی خودرو )شماره شاسی(
خودرو  در  شده  داده  نشان  محل  در  شاسی  شماره 

حک شده است.

پالک شناسايي

شماره شناسايي
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شماره سريال موتور
شماره در محل نشان داده شده در روی موتور حک 

شده است.

برچسب فشار باد الستیک 
زياد  فشار  برچسب  روی  در  باد الستيک سرد  فشار 

الستيک نشان داده شده است.

برچسب فشار باد الستيک
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پالك شماره جلو خودروبرچسب مخصوص مشخصات کولر
پالک شماره جلو خودرو را به نحو نشان داده شده به 

طوريکه با سپر هم سطح شود نصب و محکم کنيد.
شماره خودرو بايستی محکم به سطح سپر جلو نصب 

و هيچ گونه فاصله ای با سپر نداشته باشد.
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  10   سیستم محافظ تکمیلي )SRS( )درصورت تجهیز(  

) AIR BAG ( سيستم کيسه هوا راننده و سرنشين جلو
) AIR BAG ( برچسب هشدار دهنده کيسه هوا

) AIR BAG ( چراغ هاي اخطار کيسه هوا

132
136
137
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سیستم کیسه هواي راننده و سرنشین جلو:

بخش سيستم محافظ تکميلي )SRS( حاوي اطالعات 
مهمي در خصوص کيسه هاي هواي سمت راننده و 

سرنشين جلو، مي باشد.
اين سيستم مي تواند به کاهش ضربه وارده به راننده 
روبرو  از  شديد  برخوردهاي  در  جلويي  سرنشين  و 

کمک کند. 
سيستم هاي ايربگ )SRS( براي تکميل محافظت از 
راننده و سرنشين جلو طراحي شده و هرگز آن ها به 
عنوان جايگزين کمربندها طراحي نشده اند. هميشه 
و  شوند  بسته  بدرستي  بايستي  ايمني  کمربندهاي 
راننده و سرنشين جلو مي بايست در فاصله مناسب 
از غربيلک فرمان و مجموعه داشبورد بنشينند. براي 
کمربندهاي   " قسمت  به  بيشتر  اطالعات  کسب 

ايمني" در قسمت هاي بعدي رجوع کنيد.
 START يا ON بعد از چرخاندن سوييچ به وضعيت
، چراغ هشدار سيستم کيسه هوا روشن خواهد شد. 
از 7  در صورت عملکرد صحيح سيستم، چراغ پس 

ثانيه خاموش خواهد شد. 
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    هشدار:
ضربه  در  متداول،  حالت  در  هوا  هاي  کيسه  اين   -
هاي از کنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات 
ضعيف  جلوي خودرو، عمل نخواهد کرد. براي کاهش 
هر گونه احتمال يا شدت آسيب هاي وارده در انواع 

تصادف ها، هميشه کمربند ايمني را ببنديد. 
که  زماني  ايمني،  کمربندهاي  و  هوا  هاي  کيسه   -
که کاماًل صاف و در قسمت انتهايي صندلي بنشينيد 
بسيار موثرتر عمل مي کند. کيسه هاي هوا با نيروي 
محافظ  بدون  شما  اگر  شوند.  مي  باد  زيادي  بسيار 
به سمت جلو  )بدون بستن کمربند(،  باشيد  نشسته 
نشسته  صندلي  کناري  قسمت  در  باشيد،  شده  خم 
استاندارد  به جز شرايط  هر شرايطي  در  يا  و  باشيد 
در  مرگ  يا  آسيب  افزايش  احتمال  باشيد،  نشسته 
يک تصادف بيشتر است، همچنين در صورتي که در 
محدوده باد شدن کيسه هاي هوا قرار داشته باشيد، 
ممکن است آسيب کشنده و مهلکي از کيسه هوا در 

زمان باد شدن به شما وارد شود.
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  هشدار: 
را  محافظ  سيستم  بدون  شدن  سوار  اجازه  هرگز   -
به کودکان ندهيد )مطابق موارد نشان داده شده در 

شکل(
- در زمان باد شدن سيستم کيسه هاي هواي جلو 
، کودکان ممکن است دچار آسيب هاي جدي و يا 
مرگ شوند در صورتيکه از سيستم هاي محافظ براي 

آن ها به درستي استفاده نشود. 
روي  را  به عقب  رو  - هرگز سيستم محافظ کودک 
صندلي جلو نصب نکنيد. براي کسب اطالعات بيشتر 
به قسمت " محافظ کودک " ادامه اين بخش مراجعه 

کنيد.  
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چراغ هشدار دهنده کيسه هوا  - 1
کيسه هواي راننده و سرنشين جلو  - 2

واحد سنسور تشخيص )کنترل يونيت ايربگ(   - 3

سیستم کیسه هوا )ايربگ( :
کيسه هواي راننده در قسمت وسطي غربيلک فرمان 
قرار داده شده است، کيسه هواي سرنشين جلو درون 
داشبورد و در قسمت بااليي در داشبورد نصب شده 
است. اين ايربگ ها براي باد شدن در تصادف هاي 
شديد از ناحيه جلو خودرو طراحي شده اند، اگرچه 
ممکن است اين کيسه هاي هوا، درصورتي که نيروي 
به  نيز  تصادفات ساير قسمت هاي خودرو  در  وارده 
شدت تصادف هاي جلو خودرو باشد، نيز عمل کنند. 

)باد شوند(  
زماني که کيسه هاي هواي جلو عمل کنند، صداي 
نسبتاً بلندي ممکن است شنيده شود و دود نيز آزاد 

شود. اين دود غير مضر و نشانه آتش سوزي نيست. 
اگرچه، بايد مراقب باشيد که آن را تنفس نکنيد زيرا 

باعث اذيت شما و احساس تنگي نفس مي شود. 
کمربندهاي  از  استفاده  صورت  در  هوا  هاي  کيسه 
سينه  و  صورت  به  وارده  نيروهاي  کاهش  به  ايمني 

سرنشينان کمک مي کند.
و  باشند  شده  بسته  بطور صحيح  بايستي  کمربندها 
راننده و سرنشينان بطور کاماًل صاف و دور از فرمان 
براي  اين کيسه هاي هوا  باشند.  داشبورد نشسته  و 
کمک به محافظت سرنشينان به سرعت باد مي شوند. 
با توجه به اين مطلب، نيروي وارده در اثر باد شدن 
بيش  سرنشين  که  صورتي  در  هوا،  هاي  کيسه  اين 
تکيه  ها  در  به  يا  و  باشد  نزديک  ها  آن  به  حد  از 
آمدن جراحات  بوجود  احتمال  تواند  باشد، مي  داده 
اين کيسه هاي هوا در زمان تصادف  را بيشتر کند. 

سريعاً باد آن خالي مي شوند. 
يا   ON وضعیت  به  سويیچ  چرخاندن  از  بعد 
هوا  کیسه  سیستم  هشدار  چراغ   ،  START
صحیح  عملکرد  صورت  در  شد.  خواهد  روشن 
ثانیه خاموش خواهد   7 از  سیستم، چراغ پس 

شد.
 هشدار: 

- چند لحظه بعد از باد شدن کيسه هاي هوا، ممکن 
داغ  هوا  کيسه  هاي  سيستم  اجزاي  از  بعضي  است 
به  است  ممکن  چون  نکنيد  لمس  را  ها  آن  شوند. 

شدت باعث سوختگي شما شود.
تجهيزات  روي  بر  مجاز  غير  تغييرات  هيچگونه   -

مجاز هوا  کيسه  هاي  سيستم  کشي  سيم  يا   و 
عملکرد  از  جلوگيري  براي  موارد  اين  باشد.  نمي   
ها  ايربگ  مجموعه  به  رسيدن  آسيب  يا  و  تصادفي 

مي باشد. 
- کوتاهي در اين موارد )سيستم کيسه هوا( ممکن 
است باعث آسيب هاي شديد براي سرنشينان شود. 
و  فرمان  غربيلک  در  تغييرات  شامل  کوتاهي  موارد 
و  فرمان  روي  اشياء  دادن  قرار  داشبورد،  مجموعه 
باالي داشبورد و يا نصب تجهيزات تزييني اضافي در 

نزديکي قطعات سيستم ايربگ مي باشد.
- هيچ گونه وسيله اي )به عنوان مثال وسايل تزييني( 
زيرا  ندهيد  قرار  داشبورد  يا مجموعه  فرمان  روي  را 
مانند  هوا  هاي  کيسه  شدن  باد  زمان  در  اشياء  اين 

پرتابه هاي خطرناکي مي باشند.
آن  اطراف  يا  و  هوا  کيسه  سيستم  روي  بر  کار   -
بايستي توسط نمايندگي تاييد شده سايپا يدک انجام 
توسط  بايستي  نيز  الکتريکي  تجهيزات  نصب  شود. 
نمايندگي سايپا يدک انجام شود. بر روي سيم هاي 
زرد رنگ مربوط به سيستم ايربگ به هيچ عنوان نبايد 
نبايد  ايجاد شود و همچنين به هيچ عنوان   تغييري 
بررسي  تجهيزات  از  استفاده  کنيد.   قطع  را  ها  آن 
و  استاندارد  غير  الکتريکي  سيستمهاي  کننده 
در  الکتريکي  هاي  سيستم  گيري  اندازه  تجهيزات 
براي  باشد.   نمي  مجاز  هوا  کيسه  هاي  سيستم 
ايربگ  هاي سيستم  تر سيم کشي  راحت  شناسايي 
عايق  رنگ،  زرد  روکش  با  آن  کانکتورهاي  حتي  و 

کاري شده است.
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برچسب هشدار دهنده کیسه هوا :
روي  بر   )1( هوا  کيسه  دهنده  هشدار  ها  برچسب 
نصب جلو  سرنشين  يا  راننده  سمت  گير   آفتاب 

 شده است.

سیستم محافظ کودك روي صندلي جلو  
در صورتي که خودرو شما به کيسه هواي سرنشين 
جلو يي مجهز شده باشد مطابق شکل برچسب اخطار 

آن را در قسمت داخلي خودرو پيدا خواهيد کرد.
اين برچسب به شما اخطار مي دهد که هرگز سيستم 
بر  روي صندلي جلو  را  به عقب  رو  محافظ کودک 
نصب نکنيد. اين وضعيت مي تواند باعث بوجود آمدن 
باد  آسيب هاي جدي براي کودکان و نوزادان حين 

شدن کيسه هاي هوا در زمان يک تصادف شود.
                   

خودرو شما به يک ايربگ سرنشين جلو مجهز شده 
است، همانطور که در شکل مشخص شده است، شما 
کناري  قسمت  در  را  آن  اخطار  برچسب  توانيد  مي 

مجموعه داشبورد )سمت سرنشين( بيابيد.
مجهز  سرنشين  هواي  کيسه  به  که  خودروهايي  در 
عقب  به  رو  کودک  محافظ  که  است  الزم  اند  شده 
فقط در صندلي هاي عقب نصب شود. ) در صورت 

مجهز بودن (
اخطار بسیار جدي ! هرگز محافظ کودک )صندلي 
کودک( رو به عقب را روي صندلي که کيسه هوا از 

روبرويش باز مي شود قرار ندهيد ! 
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چراغ هاي اخطار کیسه هوا 
 )SRS( تکميلي  محافظ  هاي  سيستم  اخطار  چراغ 
داده  نشان  آمپر  جلو  در  عالمت      شکل   به 
وضعيت  و  نمايش  نشانگرها  صفحه  در  شود.  مي 
را  جلو  سرنشينان  هواي  کيسه  سيستم  مدارهاي 

نشان مي دهد.
اين بررسي شامل مدارهاي: تمامي سنسورها، کيسه 

هاي هوا، تمامي دسته سيم هاي مربوطه مي باشد.
يا   ON وضعیت  به  سويیچ  چرخاندن  از  بعد 
روشن  ايربگ  سیستم  اخطار  چراغ   ،START
خواهد شد در صورت عملکرد صحیح سیستم 
ايربگ،  اين چراغ بعد از 7 ثانیه خاموش خواهد 

شد. 
در صورتيکه يکي از شرايط زير پيش بيايد، الزم است 
تا خودرو خود را به يکي از نزديک ترين نمايندگي 

هاي مجاز سايپا يدک انتقال دهيد:

- بعد از 7 ثانيه از باز کردن سوييچ و يا استارت زدن، 
چراغ اخطار همچنان روشن بماند.

- چراغ اخطار سيستم ايربگ بطور متناوب روشن و 
خاموش شود.

- چراغ اخطار ايربگ اصاًل روشن نشود.
کار  بدرستي  هاي هواي جلو  اين شرايط، کيسه  در 

نمي کند و الزم است بررسي و رفع ايراد گردد.

فرآيند رفع ايراد و تعويض قطعات:
شدن  فعال  يکبار  براي  فقط  جلو،  هاي  هاي  کيسه 
منجر  که  تصادف  گونه  هر  از  بعد  اند.  طراحي شده 
به باز شدن کيسه هوا شود، چراغ اخطار کيسه هوا 

روشن مي ماند.
ايراد و تعويض قطعات سيستم کيسه هوا فقط  رفع 
ديده  تعليم  و  مجاز  هاي  نمايندگي  توسط  بايستي 

شرکت سايپا يدک انجام شود.
زماني که موارد تعميراتي روي خودرو مورد نياز باشد، 
کار بر روي قطعات سيستم هاي کيسه هوا، قطعات 
شود.  انجام  ديده  دوره  افراد  توسط  بايستي  مرتبط 
در زمان انجام فرآيندهاي تعميراتي در قسمت هاي 
داخلي در موتور و داخل خودرو، سوييچ بايستي در 

وضعيت LOCK يا بسته باشد.

هشدار : 
- هر بار که کيسه هاي هوا عمل کند )باد شود( اين 
استفاده مجدد  قابل  و  تعويض شود  بايستي  قطعات 
نمي باشد و الزم است تا توسط نمايندگي هاي مجاز 

شرکت سايپا يدک اينکار صورت پذيرد. کيسه هاي 
هوا قابل تعمير نمي باشد.

- در صورت بوجود آمدن هر گونه آسيب در قسمت 
است  الزم  خودرو،  ديگر  هاي  قسمت  يا  و  جلويي 
توسط  هوا  کيسه  سيستم  هاي  قسمت  تمامي  تا 

نمايندگي مجاز سايپا يدک بازديد شود.
شما  از  ما  فروشيد،  مي  را  خودروتان  که  زماني   -
خواهش مي کنيم که در خصوص سيستم ايربگ به 
خريدار اطالع رساني نموده و به خريدار درخصوص 
مبذول  را  الزم  هاي  راهنمايي  دفترچه  اين  مطالعه 

فرماييد.
- در صورتي که نياز به از بين بردن سيستم کيسه 
به  است  الزم  باشد،  خودرو  کردن  اوراق  يا  و  هوا 
دفترچه  در  نماييد.  مراجعه  يدک  سايپا  نمايندگي 
راهنماي تعميرات اين خودرو، روش صحيح اين کار 
توضيح داده شده است. کوتاهي در اين امر مي تواند 

باعث بروز آسيب به افراد شود.
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11   سیستم ترمز ضد قفل )ABS( )درصورت تجهیز(  

) ABS( سيستم ترمز ضد قفل
) ABS( ويژگي سيستم خود کنترلي

) ABS( عملکرد عادي
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140
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صورت  در   (  )  ABS  ( قفل  ضد  ترمز  سیستم 
تجهیز ( :

کنترل  را  ها  ترمز   )ABS( قفل  ضد  ترمز  سيستم 
مي کند، به طوري که هنگام ترمز هاي سخت يا ترمز 
گرفتن در سطوح لغزنده، چرخ ها قفل نمي کنند. اين 
سيستم سرعت گردش هر يک از چرخ ها را تشخيص 
داده و فشار روغن ترمز را به گونه ايي تغيير مي دهد 
ها جلوگيري  ليز خوردن چرخ  يا  کردن  قفل  از  که 
کند. اين سيستم با جلوگيري از قفل کردن چرخ ها، 
به راننده در حفظ کنترل فرمان کمک کرده و منحرف 

شدن و چرخيدن خودرو را به حداقل مي رساند.
مدت  به  ناهموار  جاده  يک  در  چرخ  يک  چه  چنان 
تقريبي بيش از 40 ثانيه بلغزد، چراغ هشدار دهنده 
ترمز ABS ممکن است روشن شود، کليد استارت را 
خاموش کنيد، موتور را مجدد روشن کرده و خودرو 
حرکت  به  ثانيه  در  کيلومتر   30 باالي  سرعت  با  را 
خاموش  دهنده  هشدار  چراغ  چنانچه  آوريد.  در 
نشود، خودرو را براي بررسي به يکي از نزديک ترين 

نمايندگي هاي سايپا يدک ببريد.

ويژگي سیستم خود کنترلي 
هاي  پمپ  الکترونيکي،  هاي  سنسور  شامل   ABS
الکتريکي، سولنوييد هاي هيدروليک و يک کامپيوتر 
داخلي  تشخيص  ويژگي  داراي  کامپيوتر  مي باشد. 
و  مي کنيد  روشن  را  موتور  که  بار  هر  در  که  است 
حرکت  عقب  يا  جلو  کمي  به  سرعت  با  را  خودرو 
مي دهيد، سيستم را کنترل مي کند. هنگامي که خود 

و  رسيده   گوش  به  صدايي  مي شود،  انجام  کنترلي 
عادي  اين  مي کنيد.  ضربه  احساس  ترمز  پدال  در  
است و نشانگر اين است که اين سيستم به خوبي کار 
مي کند. اگر کامپيوتر وجود عيبي را تشخيص دهد، 
سيستم ABS را غير فعال کرده و چراغ هشدار روي 
صفحه نشانگرها روشن مي شود. در اين حال سيستم 
ترمز به طور عادي و فقط بدون کمک سيستم ضد 

قفل کار مي کند. 
اگر در زمان خود کنترلي و يا رانندگي چراغ هشدار 
سايپا  مجاز  نمايندگي  به  سريعا  شد،  روشن   ABS

يدک مراجعه کنيد.

عملکرد عادي 
ABS در سرعت هاي کمتر از 5 تا 10 کيلومتر بر 
شرايط  اساس  بر  سرعت  اين  نمي کند.  عمل  ساعت 

جاده تغيير مي کند.
چند  يا  يک  که  مي دهد  تشخيص   ABS که  وقتي 
چرخ در حال قفل شدن مي باشند، فوراً توسط فعال 
کننده ها، فشار هيدروليکي را آزاد مي کند. اين عمل 
پايين  و  باال  با سرعت،  ها  ترمز  که  است  اين  شبيه 
در  را  هايي  ضربه  حال  اين  در  است  ممکن  شوند. 
پدال ترمز احساس کنيد و يا صدايي از زير در موتور 
احساس  فعال کننده  را در  ارتعاش هايي  يا  بشنويد 
کنيد. اين موارد عادي است و نشانگر اين است  که 
ABS به خوبي کار مي کند. اما ضربه ها بيانگر اين 
و  است  خطرناک  جاده  شرايط  که  هستند  مطلب 

احتياط بيشتري در حين رانندگي الزم مي باشد.

    هشدار: 
دستگاه     )ABS( قفل   ضد   ترمز   سيستم    - 
پيشرفته اي مي باشد اما نمي تواند از تصادفات ناشي از 
روش هاي رانندگي بي احتياط يا خطرناک جلوگيري 
به حفظ کنترل خودرو در هنگام  اين سيستم  کند. 
به  مي کند.  کمک  لغزنده  سطوح  روي  گرفتن  ترمز 
بر روي سطوح  توقف  فاصله  باشيد که  خاطر داشته 
لغزنده حتي با داشتن ABS از سطوح عادي بيشتر 
خواهد بود. همچنين فاصله توقف ممکن است بر روي 
جاده هاي ناهموار، شني، پوشيده از برف يا زماني که 
از زنجير چرخ استفاده مي کنيد بيشتر شود. هميشه 
در  کنيد.  جلويي حفظ  از خودروي  را  ايمني  فاصله 

نهايت، راننده مسئول ايمني سرنشينان است.   
- نوع الستيک و وضعيت آن نيز مي تواند بر کارآيي 

ترمز تاثير داشته باشد.
- هنگام تعويض الستيک ها، الستيک هايي با اندازه 

تعيين شده بر روي هر چهار چرخ نصب کنيد.     
اطمينان  زاپاس،  الستيک  نصب  زمان  در   -
اندازه  با  مطابق  آن  نوع  و  اندازه  که  کنيد  حاصل 
مشخصات برچسب  در  شده  مشخص  نوع   و 
  الستيک ها   باشد.  )به  قسمت  ” مشخصات  الستيک ها

  در بخش 9 ” اطالعات فني” رجوع کنيد(. 
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گارانتي  و سرويس نگهداري
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*

*      جهت اطالع از قانون و آئين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مشتريان لطفاً به سايت سايپايدک به آدرس   www.saipayadak.org  بخش 
خدمات مشتري مراجعه فرمائيد.



146
���

 -��������������������������������
�	���������������������������������������������� �������������
�	�������������������� �������������������
����
�	��� ����������� �����������������������
�������
�	����� ������
����������
�	������� ������ ����������������������������������������
�	�������

������� �����������������������

 -�����������������������������������¡�������
 ������	¢£�¤¥�����¦��	��§
¨������©¨�ª�«�¬�����������®�¥��������������¡����¨�����������¯�����¤
��������
��������������������������©¨�ª�«�¬�����������®�¥���������°����±�
������������������²�����³��������������������������´����µ����¶�� ��������·�������

���������������µ����¶�� ����������
 -������������µ����¶�� �������������� �������������������������������¸���
¹���������
 -����������´������º�� ���»µ����¶�� ������¯
¬���������¼���
	����	¢£��
�	�������¦��	������������������������
 -�������������������������������¤¡���������������������������������	¢£��
�	�����¦��	�

��������������������������
�	��������������������������������� ��������

�½��´�������®����������º��²��£��������������������£��������º�����������
�	��������������
��������½��´���¾���°������������
¨���·��� �����������������������
���������
¨�¿������±�
���£�����������
�	�

خودداري نمايند.
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به ابطال گارانتي خودو مي گردد.
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اجرت تعويض مواد مصرفي )روغن موتور، فيلتر روغن و فيلتر هوا*( در سرويس اوليه به عهده مشتري مي باشد.

 انجام سرويس اوليه اين خودرو در کيلومتر  1000 تا 1500 به مدت يک ماه الزامي بوده و عدم انجام سرويس اوليه در محدوده هاي زماني و مسافتي مذکور، منجر به ابطال گارانتي خودرو 
مي گردد.
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4- اقالم ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفي: روغن موتور و گيربکس، روغن هيدروليک ، روغن ترمز، مايع خنک کننده، آب باتري، فيلتر هوا و روغن و استهالکي، لنت 
ترمز، صفحه کالچ، تسمه ها، تيغه برف پاک کن و الستيک چرخ )به جزء اقالم مصرفي که از طرف عرضه کننده تضمين گرديده است( .

تبصره: طي گارانتي خودرو، تعويض قطعات مصرفي و قطعات استهالکي که ناشي از عيب موجود در هر يک از مجموعه هاي خودرو باشد، بر عهده خودرو ساز بوده و مشمول تضمين 
مي گردد.
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توجه:
اطالعات تکمیلي استثنائات و محدوديت هاي گارانتي در سايت شرکت سايپا يدك به آدرس www.saipayadak.org ارائه شده است.
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ليست نمايندگيهاي شبكه خدمات پس از فروش شركت سايپا
ارائه دهنده خدمات به گروه خودروهاي 

ماكسيما و پيكاپ

جهت اطالع از آخرين ليست نمايندگى هاى مجاز شبكه خدمات پس از فروش
شركت سايپا يدك شامل ليست نمايندگان داراى مجوز ارائه خدمات به خودروى
شما، لطفاً به بخش خدمات مشتريان فهرست نمايندگان شركت در سايت شركت

سايپا يدك به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
www.saipayadak.orgs

ريچ
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لیست نمايندگي هاي مجاز خودروي ريچ
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هشدارهاى نيروى انتظامى
 امروزه خودرو به عنوان يكى از اركان حمل و نقل ونيز منبع امرار معاش تعداد زيادى از مردم نقش عمده اى را در زندگى فردى و اجتماعى افراد دارا

مى باشد.
از طرفى به دليل قيمت نسبتاً باال و نيز به عنوان وسيله اى براى انجام ساير جرائم مورد توجه سارقين و ساير تبهكاران قرار گرفته است .

بطوريكه سرقت خودرو به يكى از جرائم عمده تبديل شده است . جهت مقابله با اين جرم و ارتقاء امنيت عمومى رده هاى تخصصى در پليس آگاهى
ايجاد گرديده و با برنامه ريزى و اقدامات مناسب توفيقات مهمى در اين راستا حاصل شده است . بطوريكه در حد بااليى از خودروهاى مسروقه كشف

مى گردد. ليكن از آنجا كه پديده هاى مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامى مى تواند به وقوع بپيوندد كه فرصت ارتكاب جرم براى سارق مهيا گردد،
از اين رو عالج واقعه قبل از وقوع يعنى از بين بردن فرصت وقوع اين جرم، بهترين و كم هزينه ترين گزينه )راه حل( خواهد بود. توصيه هاي پيشگيري

از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعايت رانندگان به شرح ذيل به اطالع مي رسد. اميد است با رعايت موارد مذكور شاهد كاهش وقوع اين جرم و
افزايش امنيت عمومى باشيم .

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيرى از سرقت خودرو
- از پارك كردن خودرو در اماكن فوق العاده كم تردد و فاقد ديد و روشنائي كافي اجتناب ورزيد.

- هنگام ترك خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل نمائيد.
- حتي االمكان به ويژه در شبها از پاركينگ هاي خصوصي و عمومي استفاده كنيد.

- توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نيست ليكن در مواقع ناچاري حتماً از تجهيزات ايمني تاخيري همچون قفل، زنجير، دزدگير، سوئيچ
مخفي، قفل عصائي، قفل پدال و ... استفاده كنيد.

نكته : به خاطر داشته باشيد هيچكدام از اين وسايل جنبه تضميني ندارد و صرفاً جنبه تاخيري دارند كه ضريب ايمني خودرو را افزايش مي دهند.
- از پارك كردن خودرو در كوچه هاي پرت و دور افتاده خودداري نمائيد )توقف در محلهاى روشن توصيه مي شود(.

- در هنگام توقف كوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خريد روزنامه( ، از رها كردن خودرو با درهاي باز و سوئيچ روشن جداً خودداري كنيد.
- به هنگام سوخت گيري در پمپ بنزين، خودرو را خاموش كرده و سوئيچ را برداريد.

- به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو يك فرصت براى مجرمين و سارقين محسوب مى شود از اينرو توصيه مى شود در هر شرايط
هوشيارى خود را حفظ كنيد و به ويژه در صحنه هاى ساختگى تصادف براى سرقت غافل نشويد.

- هنگام توقف در پاركينگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پاركينگ هاي مترو حتماً از تجهيزات ايمني استفاده كنيد.
- براي مقابله با تعقيب كنندگان احتمالي بالفاصله محل پارك خودرو را ترك نكنيد. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضور

داشته باشيد.

269

- در توقفگاههاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماكن تفريحي ، فروشگاههاي زنجيره اي و مطب پزشكان( هر از چند گاهي به خودرو خود سركشي
نمائيد.

- هنگام رفتن به مراكز درماني ، بيمارستان ها ، داروخانه ها و يا انتقال مصدومين به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بكارگيري تجهيزات الزم 
اطمينان حاصل كنيد و در صورت امكان فردي را جهت مراقبت در محل بگماريد.

- هنگام رفتن به ميهمانى و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشيارى بيشترى عمل نموده و موارد حفاظتى را بيش از پيش رعايت كنيد.
- از پارك كردن خودرو در سطوح شيب دار خوددارى كنيد زيرا امكان حركت دادن خودرو بدون نياز به استارت زدن و روشن كردن آن تا مسافتى 

نسبتاً طوالنى براى سارقين فراهم ميشود.
- در ايام تعطيالت، چنانچه خودرو خود را در معابر عمومى پارك نموديد حتماً در ساعات اوليه به آن سر بزنيد )استراحت نبايد مانع از سركشى شود(.
- در روزهاى تعطيل، سارقين خودرو در خيابانها و كوچه هاى منتهى به كوهستان كمين مى كنند، لذا ضرورى است هنگام عزيمت به كوه، خودرو را 

به يك پاركينگ معتبر بسپاريد.
- ساعات اوج گرما در تابستان )بين ساعت 12 تا 15 ( و ساعات 4 تا 5 صبح در فصل زمستان اوج فعاليت سارقين خودرو است. لذا مراقبت بيشترى از 

خودرو در اين ساعت توصيه ميشود.
- در اسفند ماه و روزهاى پايانى سال مراقبت از خودرو را چندين برابر ايام ديگر نمائيد.
- سعى كنيد نشانه خاصى كه فقط خودتان از آن با خبر باشيد در خودرو تعبيه نمائيد.

- در هنگام بارندگيهاى شديد و يا بارش برف بيش از حد معمول از خودروهاى خود بيشتر سركشى كنيد.
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طريق انتشار آگهى در جرايد،چنانچه خريدار جهت تست، رانندگى خودرو را به عهده دارد سعى كنيد زمانى از

خودرو پياده شويد كه خودرو خاموش شده وخريدار )راننده( از آن پياده شده و سوئيچ را به شما مسترد نمايد. در ضمن از قرار دادن اسناد مالكيت در
داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خريدار( خوددارى و بهتر است فردى از بستگان و دوستان نيز شما را همراهى نمايند.

- در هنگام خريدارى خودرو حتماً كليه سوئيچ ها را تحويل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سيستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط 
كليه سوئيچ ها مطمئن شويد.

- به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو يك فرصت براى مجرمين و سارقين محسوب مى شود از اينرو توصيه مى شود در هر شرايط
هوشيارى خود را حفظ كنيد و به ويژه در صحنه هاى ساختگى تصادف براى سرقت مورد غافل نشويد.

- به منظور جلوگيرى از سرقتهاى به زور و اخاذى از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشكوك به ويژه در حومه شهر جداً خوددارى نماييد.
- به هنگام نقص فنى و انجام تعمير، به تعميرگاه هاى مورد اطمينان مراجعه نموده و همچنين از سپردن كليد به افراد غير مطمئن پرهيز نمائيد.

- كليه شهروندان گرامى به ويژه صاحبان خودرو هاى گران قيمت و همچنين اشخاصى كه خودرو را به صورت ليزينگ و با اخذ وام خريدارى ميكنند
خودرو را در قبال سرقت بيمه نمايند تا در صورت سرقت ، با دريافت بخش عمده اى از خسارت از شركتهاى بيمه با مشكالت روحى و مالى شديد 
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هشدارهاى نيروى انتظامى
 امروزه خودرو به عنوان يكى از اركان حمل و نقل ونيز منبع امرار معاش تعداد زيادى از مردم نقش عمده اى را در زندگى فردى و اجتماعى افراد دارا

مى باشد.
از طرفى به دليل قيمت نسبتاً باال و نيز به عنوان وسيله اى براى انجام ساير جرائم مورد توجه سارقين و ساير تبهكاران قرار گرفته است .

بطوريكه سرقت خودرو به يكى از جرائم عمده تبديل شده است . جهت مقابله با اين جرم و ارتقاء امنيت عمومى رده هاى تخصصى در پليس آگاهى
ايجاد گرديده و با برنامه ريزى و اقدامات مناسب توفيقات مهمى در اين راستا حاصل شده است . بطوريكه در حد بااليى از خودروهاى مسروقه كشف

مى گردد. ليكن از آنجا كه پديده هاى مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامى مى تواند به وقوع بپيوندد كه فرصت ارتكاب جرم براى سارق مهيا گردد،
از اين رو عالج واقعه قبل از وقوع يعنى از بين بردن فرصت وقوع اين جرم، بهترين و كم هزينه ترين گزينه )راه حل( خواهد بود. توصيه هاي پيشگيري

از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعايت رانندگان به شرح ذيل به اطالع مي رسد. اميد است با رعايت موارد مذكور شاهد كاهش وقوع اين جرم و
افزايش امنيت عمومى باشيم .

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيرى از سرقت خودرو
- از پارك كردن خودرو در اماكن فوق العاده كم تردد و فاقد ديد و روشنائي كافي اجتناب ورزيد.

- هنگام ترك خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل نمائيد.
- حتي االمكان به ويژه در شبها از پاركينگ هاي خصوصي و عمومي استفاده كنيد.

- توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نيست ليكن در مواقع ناچاري حتماً از تجهيزات ايمني تاخيري همچون قفل، زنجير، دزدگير، سوئيچ
مخفي، قفل عصائي، قفل پدال و ... استفاده كنيد.

نكته : به خاطر داشته باشيد هيچكدام از اين وسايل جنبه تضميني ندارد و صرفاً جنبه تاخيري دارند كه ضريب ايمني خودرو را افزايش مي دهند.
- از پارك كردن خودرو در كوچه هاي پرت و دور افتاده خودداري نمائيد )توقف در محلهاى روشن توصيه مي شود(.

- در هنگام توقف كوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خريد روزنامه( ، از رها كردن خودرو با درهاي باز و سوئيچ روشن جداً خودداري كنيد.
- به هنگام سوخت گيري در پمپ بنزين، خودرو را خاموش كرده و سوئيچ را برداريد.

- به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو يك فرصت براى مجرمين و سارقين محسوب مى شود از اينرو توصيه مى شود در هر شرايط
هوشيارى خود را حفظ كنيد و به ويژه در صحنه هاى ساختگى تصادف براى سرقت غافل نشويد.

- هنگام توقف در پاركينگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پاركينگ هاي مترو حتماً از تجهيزات ايمني استفاده كنيد.
- براي مقابله با تعقيب كنندگان احتمالي بالفاصله محل پارك خودرو را ترك نكنيد. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضور

داشته باشيد.
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- در توقفگاههاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماكن تفريحي ، فروشگاههاي زنجيره اي و مطب پزشكان( هر از چند گاهي به خودرو خود سركشي
نمائيد.

- هنگام رفتن به مراكز درماني ، بيمارستان ها ، داروخانه ها و يا انتقال مصدومين به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بكارگيري تجهيزات الزم 
اطمينان حاصل كنيد و در صورت امكان فردي را جهت مراقبت در محل بگماريد.

- هنگام رفتن به ميهمانى و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشيارى بيشترى عمل نموده و موارد حفاظتى را بيش از پيش رعايت كنيد.
- از پارك كردن خودرو در سطوح شيب دار خوددارى كنيد زيرا امكان حركت دادن خودرو بدون نياز به استارت زدن و روشن كردن آن تا مسافتى 

نسبتاً طوالنى براى سارقين فراهم ميشود.
- در ايام تعطيالت، چنانچه خودرو خود را در معابر عمومى پارك نموديد حتماً در ساعات اوليه به آن سر بزنيد )استراحت نبايد مانع از سركشى شود(.
- در روزهاى تعطيل، سارقين خودرو در خيابانها و كوچه هاى منتهى به كوهستان كمين مى كنند، لذا ضرورى است هنگام عزيمت به كوه، خودرو را 

به يك پاركينگ معتبر بسپاريد.
- ساعات اوج گرما در تابستان )بين ساعت 12 تا 15 ( و ساعات 4 تا 5 صبح در فصل زمستان اوج فعاليت سارقين خودرو است. لذا مراقبت بيشترى از 

خودرو در اين ساعت توصيه ميشود.
- در اسفند ماه و روزهاى پايانى سال مراقبت از خودرو را چندين برابر ايام ديگر نمائيد.
- سعى كنيد نشانه خاصى كه فقط خودتان از آن با خبر باشيد در خودرو تعبيه نمائيد.

- در هنگام بارندگيهاى شديد و يا بارش برف بيش از حد معمول از خودروهاى خود بيشتر سركشى كنيد.
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طريق انتشار آگهى در جرايد،چنانچه خريدار جهت تست، رانندگى خودرو را به عهده دارد سعى كنيد زمانى از

خودرو پياده شويد كه خودرو خاموش شده وخريدار )راننده( از آن پياده شده و سوئيچ را به شما مسترد نمايد. در ضمن از قرار دادن اسناد مالكيت در
داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خريدار( خوددارى و بهتر است فردى از بستگان و دوستان نيز شما را همراهى نمايند.

- در هنگام خريدارى خودرو حتماً كليه سوئيچ ها را تحويل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سيستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط 
كليه سوئيچ ها مطمئن شويد.

- به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو يك فرصت براى مجرمين و سارقين محسوب مى شود از اينرو توصيه مى شود در هر شرايط
هوشيارى خود را حفظ كنيد و به ويژه در صحنه هاى ساختگى تصادف براى سرقت مورد غافل نشويد.

- به منظور جلوگيرى از سرقتهاى به زور و اخاذى از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشكوك به ويژه در حومه شهر جداً خوددارى نماييد.
- به هنگام نقص فنى و انجام تعمير، به تعميرگاه هاى مورد اطمينان مراجعه نموده و همچنين از سپردن كليد به افراد غير مطمئن پرهيز نمائيد.

- كليه شهروندان گرامى به ويژه صاحبان خودرو هاى گران قيمت و همچنين اشخاصى كه خودرو را به صورت ليزينگ و با اخذ وام خريدارى ميكنند
خودرو را در قبال سرقت بيمه نمايند تا در صورت سرقت ، با دريافت بخش عمده اى از خسارت از شركتهاى بيمه با مشكالت روحى و مالى شديد 
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مواجه نشوند.
- به هنگام ايجاد نقص فني در معابر، مواظب باشيد فردي كه تظاهر به كمك دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد.

- از گذاشتن اشياء گران قيمت، اسناد و مدارك به ويژه اسناد و مدارك خودرو در داخل آن خودداري كنيد و صرفاً در مواقع لزوم آنرا حمل و پس از
رفع نياز به محل مطمئن بازگردانيد.

- به هنگام مسافرت در بين راه از استراحت در داخل خودرو در جاهاي خلوت و تاريك خوددارى نموده و سعي نمائيد در كنار مراكز انتظامي و
محل هاي عمومي پر تردد استراحت كنيد.

- چنانچه افراد غريبه را سوار نموده ايد از خوردن و آشاميدن ) نظيرغذا، آب و نوشابه( حتي بصورت پلمپ و در بسته تعارف شده از سوي افراد فوق 
پرهيز نماييد زيرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربايند.

- چنانچه قصد فروش خودرو را داريد و فروشنده چك تضميني و يا مسافرتي ارائه مي نمايد قبل از بررسي اصالت چك از تحويل دادن خودرو به 
خريدار خودداري نمائيد.

- اگر قصد خريداري خودروي دست دوم را داريد ابتدا هويت اصلي فروشنده و مالكيت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده و 
سپس اقدام به خريد نماييد. در صورت امكان خودرو را از مراكز همگاني معامالت خودرو و با مشورت كارشناس بررسي اصالت آن مراكز، خريداري 

نمائيد.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نموديد و خريداران به آدرس شما مراجعه و عنوان كردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودرو

فروشي شما را امتحان كنند به هيچ وجه قبول نكنيد چه بسا كه خودروي ارائه شده آنها مسروقه باشد.
- چنانچه در جاده يا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادي با خودرو و لباس شخصي شما را متوقف و عنوان نمودند كه خودرو شما مسروقه است يا

تخلفي مرتكب شده ايد به هيچ وجه تسليم نشويد مگر آنكه از مامور بودن آنها اطمينان حاصل كنيد.
- چنانچه افرادي ملبس به لباس نيروي انتظامي خودروى شما را به هر دليل متوقف و آن را به پاركينگ منتقل نمودند دقت كنيد قبض صادره توسط

مسئول پاركينگ بايد داراي مهر توقيفي باشد.
- چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق يا سارقين با شما تماس گرفته و تقاضاي قرار مالقات يا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهيز 

نموده و سريعاً مراتب را به پليس آگاهي اطالع دهيد.




