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به نام خدا 

دفترچه راهنماي مشتري
ویرایش 3
92/2/20

 گردآوری و تدوین: شرکت مهندسین مشاور خودرو 

تیبا



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

توجه

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

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

كارت نارنجي
مشتري گرامي، 

با توجه به اینکه ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق نیازهاي مشتریان از اولویت هاي اصلي گروه خودرو سازي سایپا مي باشد در صورت تمایل 
شما مي توانید در هنگام خرید خودرو و یا پس از فرآیند خرید در نمایندگي هاي مجاز  سراسر کشور از خدمات ویژه اي همچون امداد تکمیلي، گارانتي 

بدنه خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها ، خدمات در محل مشتري ، افزایش مدت گارانتي خودرو و خدمات جذاب دیگر در قالب کارت هاي نارنجي 
بهره مند گردید. جهت اطالع بیشتر از سایت www.saipayadak.org  بازدید نمایید و یا به نمایندگي هاي مجاز سراسر کشور مراجعه فرمایید.
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ایران در دوران سالجقه که داراي توازن هندسي 
مثال زدني در طراحي و اجرا    مي باشد، طراحي 

نمود. 
تولیدات شركت سایپا :

•  سال 1347 تولید انواع مدلهاي خودروي ژیان
•  سال 1355 تولید انواع مدلهاي خودرو رنو 5

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

•  سال 1371 تولید خودروي رنو 21
•  سال 1372 تولید خودروي پراید

•  سال 1376 طراحی و تولید خودروي پراید
   )استیشن سفري(

خودرو اولین  ساخت  و  طراحي   1376 • سال 
       ایراني به نام کاروان

• سال 1379 تولید خودروي زانتیا
• سال 1381 طراحي و تولید خودروي

 )سایپا 141(
• سال 1384 تولید خودروي ریو

• سال 1386 طراحي و تولید خودروي 132
• سال 1387 طراحي و تولید خودروي

   تمام ایراني به نام تیبا 
سال1389طراحي و تولید خودروهای جدید 

) X100 خانواده سایپا )پلت فرم

عبارت:   اول  )حروف   SAIPAC کلمه  شرکت، 
 Societe Anonyme Iranienne de
 )Production Automobile Citroen
انواع  براي  را  ژیان  کلمه  ثبت  همچنین  و 
نمود.  تقاضا  شرکت  تولیدي  هاي  اتومبیل 
تولید  ایراني  سهامي  شرکت   1353 سال  در 
موافقت  جلب  از  پس  سیتروئن  هاي  اتومبیل 
خودروي  گرفت  تصمیم  فرانسه  در  رنو  شرکت 
نماید و در پي موافقت  تولید  رنو را در شرکت 
وزارت صنایع و معادن با درخواست شرکت و به 
جهت رفع عدم انطباق میان عنوان شرکت و نوع 
فعالیت مقرر گردید کلمه سیتروئن حذف و نام 
اتومبیل  ایراني تولید  شرکت به شرکت سهامي 

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

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

تاریخچه شركت سایپا
هاي  اتومبیل  تولید  ایراني  سهامي  شرکت 
سیتروئن در سال 1345 در زمیني به مساحت 
240 هزار مترمربع و زیربناي 20 هزار مترمربع با 
سرمایه اولیه 160 میلیون ریال تاسیس شد و هم 
اکنون در زمیني به مساحت 415 هزار مترمربع 
باشد.  مي  فعالیت  حال  در  مرکزي(  )کارخانه 
این شرکت در بدو تاسیس، فعالیت خود را با 30 
نفر شروع نمود و پس از یک سال حدود 600 نفر 
در شرکت مشغول به کار شدند که از این تعداد 
حدود 150 نفر در خط مونتاژ فعالیت مي نمودند. 
ورود  از  قبل   1347 سال  خرداد   26 در 
مدیرعامل  بازار،  به  شرکت  تولیدات  نخستین 



روغن سايپا
توصيه ميشود از روغن سايپا در 

محصول خانواده سايپا استفاده شود
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هشدارهای نیروی انتظامی

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

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

باشیم .  



مقدمه
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1

مقدمه
مشتري استفاده از دفترچه راهنماي  نحوه 

 
هدف از تهیه این دفترچه، فراهم آوردن شرایطی 
میباشد که امکان استفاده هرچه بهتر و راحت تر 
در  دفترچه  این  آورد.  می  بوجود  را  خودرو  از 
به  کمکي  منبع  یک  بعنوان  مختلفي  موارد 

حساب مي آید.   
این  توصیه مي شود تمامي موارد قید شده در 
دفترچه را به دقت  مطالعه نمایید، از این رو جهت 
جراحات  و  دیدگیها  آسیب  بروز  از  جلوگیري 
جدي در هنگام تصادف یا رانندگي، بایستي  موارد 
 احتیاطي و هشدارهایي را که در کل این دفترچه 
قید شده است به دقت مورد مطالعه قرار دهید. 
استفاده  در  را  شما  دفترچه  در  موجود  تصاویر 
داد.  خواهد  یاري  خودرو  از  بهتر  هرچه 
با مطالعه این دفترچه مشخصات فني، موارد مهم 
مختلف  شرایط  در  رانندگي  نحوه  نیز  و  ایمني 
شد.  خواهد  آوري  یاد  محترم  راننده  شما  به 
نکات  اخطارها،  از  مختلفي  موارد  با  ضمن  در 
که  شد  خواهید  روبرو  توجه  قابل  و  احتیاطي 
بایستي به دقت مورد مطالعه قرار داده  و تمامي 
نمایید. دنبال  را  شده  قید  مراحل  و  ها  توصیه 

 احتیاط

هشدار

توجه

نکات زیست محیطی
بر  که  هستند  نکاتی  محیطی  زیست  نکات 

محیط زیست تاثیر گذارند.
1- اصل پنجاهم قانون اساسي

در جمهوري اسالمي حفاظت محیط زیست که 
حیات  آن  در  باید  بعد  نسل هاي  و  امروز  نسل 
وظیفه ي  باشد،  داشته  رشدي  به  رو  اجتماعي 
فعالیت هاي  این رو  از  مي گردد.  تلقي  عمومي 
اقتصادي و غیر آن که با آلودگي محیط  زیست 
یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند 

ممنوع است.

آسیب  بروز  باعث  که  مواردي  هشدار،  کلمه 
به  منجر  حتي  یا  و  جدي  جراحات  و  دیدگیها 

مرگ مي شود را یادآوري مي کند.

جراحات  بروز  باعث  که  مواردي  احتیاط،  کلمه 
شدید به سرنشینان خودرو مي گردد را یادآوري 

مي کند.

دیدگي  آسیب  باعث  که  شرایطي  توجه،  کلمه 
خودرو مي شود را یادآوري مي کند. 

آب بندي خودرو 
ضرورت  خاصي  اقدام  خودرو  بندي  آب  براي 
نداشته و با رعایت چند مورد ایمني و احتیاط به 
خصوص در 1000 کیلومتر اول مي توانید نحوه 
کار و شرایط اقتصادي خودرو را بهبود بخشیده 
و عمر آن را طوالني سازید. بدین منظور توجه 

داشته باشید که:
قرار  فشار  تحت  را  موتور  رانندگي   حین  در   -

ندهید.
- براي مدت طوالنی دریک سرعت ثابت رانندگي 
نکنید. تغییر در سرعت موتور باعث بهبود شرایط 

آب بندي موتور خواهد شد. 
- از ترمزهاي ناگهاني به جز در موارد اضطراري 

بپرهیزید.
- هنگام روشن کردن خودرو و شروع به حرکت 

از گاز دادن بیش از حد خودداري کنید.



فصل 2- خودرو در یک نگاه
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نمای داخلی و بیرونی خودرو 
نماي داخلي و بیروني خودرو 

1- آینه بغل
2- پشت سري

3- صندلي 
4- چراغ هاي عقب

5- درب باک
6- قفل ایمني کودک )درب عقب(

7- سوئیچ شیشه باالبر برقی
8- درب خودرو

2
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نماي كلي داشبورد
نماي كلي داشبورد

 
1- غربیلک فرمان

2- بوق
3- ساعت دیجیتال

4- کلید فالشر
5- سیستم صوتی
6- جعبه داشبورد

7- کلید های تنظیم گرمایش و تهویه
8- دسته دنده
9- جا لیوانی

10- اهرم ترمز دستی
11- جا سیگاری

12- اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
13- سوئیچ استارت

14 – اهرم تنظیم موقعیت فرمان
15 – اهرم درب موتور

16- دسته راهنما
17- کیسه هوا راننده *

18- کیسه هوا شاگرد )سرنشین( *

* مطابق با مدل خودرو 

2
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هشدارهای نیروی انتظامی

هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو 
- از پارک كردن خودرو در اماكن فوق العاده كم تردد و فاقد دید و روشنائي كافي اجتناب ورزید. 

- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمائید. 
- حتي االمکان به ویژه در شبها از پاركینگ هاي خصوصي و عمومي استفاده كنید. 

- توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نیست لیکن در مواقع ناچاري حتمًا از تجهیزات ایمني تاخیري همچون قفل، زنجیر، 
دزدگیر، سوئیچ مخفي، قفل عصائي، قفل پدال و ... استفاده كنید.

- در هنگام توقف كوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خرید روزنامه( ، از رها كردن خودرو با درهاي باز و سوئیچ روشن جداً  خودداري 
كنید

- به هنگام سوخت گیري در پمپ بنزین،  خودرو را خاموش  كرده و سوئیچ را بردارید. 

نکته : به خاطر داشته باشید هیچکدام  از این وسایل جنبه تضمیني ندارد و صرفًا جنبه تاخیري دارند كه ضریب ایمني خودرو را 
افزایش مي دهند. 
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سیستم ضد سرقت ) ایموبیالیزر(

باز  براي  به همان نسبت زمان الزم  غیرمتعارف 
به  شدن قفل سیستم توسط کلید معرفي شده 

صورت تصاعدي افزایش خواهد یافت. 
بسته  هنگام  در  شکل   زدن  چشمک   -
سیستم  بودن  فعال  دهنده  نشان  سوئیچ  بودن 

ضدسرقت )ایموبیالیزر( مي باشد.  
- فرستنده الکترونیکي نصب شده بر روي سوئیچ 
سیستم   این  اجزاي  مهمترین  از  شما  خودروي 
معرض  در  کلید  که  فرمائید  توجه   . باشد  مي 
دماهاي باالي 85 درجه سانتیگراد، فشار، ضربه 
غیر  در  نگیرد.  قرار  مغناطیسي شدید  میدان  یا 
سوئیچ  روي  بر  ایراد  ایجاد  باعث  صورت  این 
خودروي شما شده و سیستم اجازه روشن شده 

موتور را نمي دهد.

صورت درست بودن این کد، فرمان روشن شدن 
 )ECU( موتور  الکترونیکي  واحد  به  را  موتور 

ارسال مي نماید. 

از  غیر  به  کلیدي  با  را  خودرو  که  صورتي  در   
)کلیدهاي  آن  براي  شده  معرفي  اصلي  کلید 
استارت  معمولي(  کلیدهاي  یا  و  نشده  معرفي 
بزنید سیستم مذکور اجازه روشن شدن موتور را 
نخواهد داد و سیستم در این حالت به مدت یک 
دقیقه قفل مي شود که براي روشن کردن موتور 
با کلید معرفي شده در این شرایط الزم است به 

مدت یک دقیقه صبر نمائید. 
بار استفاده از کلیدهاي  با هر  شایان ذکر است 

خودروي  شما به سیستم ضد سرقت الکترونیکي 
احتمال سرقت خودرو  مي باشدکه  مجهز  موتور 
یک  به  مجهز  این سیستم  دهد.  مي  کاهش  را 
سوئیچ  روي  بر  که  است  الکترونیکي  فرستنده 
این  گیرنده  آنتن  و  است  شده  نصب  خودرو 
با  قراردارد  سوئیچ  طوقه  روي  بر  که  سیستم 
واحد الکترونیکي سیستم ضدسرقت )ICU( در 
ارتباط مي باشد. اگر کلید خودروي خود را در 
 ON طوقه سوئیچ بگذارید و کلید را در موقعیت
قرار دهید، آنتن سیستم ضدسرقت سیگنالهایي 
را از فرستنده )سوئیچ( دریافت مي کند و سپس 
ایموبیالیزر   الکترونیکي  کنترل  واحد  به  را  آن 
الکترونیکي  واحد  نماید.  مي  ارسال   )ICU(
در  و  را چک کرده  ضدسرقت، کد سوئیچ شما 

 احتیاط

3

OWM03
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سیستم ضد سرقت ) ایموبیالیزر(

   

براي  خودرو  سوئیچ  شدن  گم  صورت  در 
به  بر روي خودروي خود  معرفي سوئیچ جدید 
نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 
نمایید. شایان ذکر است که براي معرفي سوئیچ 
جدید به سوئیچ یدک آن و کارت گارانتی نیاز 
ضروري  موضوع  این  به  توجه  با  لذا  باشد،  مي 
است که دقت الزم در حفظ و نگهداري سوئیچ 

یدک و کارت همراه را لحاظ نمائید. 
  

    

هنگام روشن کردن موتور وقتي که کلید را روي 
کنید  کمي صبر  دهید  مي  قرار   ON موقعیت 

سپس استارت بزنید. 

شدن  باز  روي  بر  تاثیري  هیچ  سیستم  این 
روشن  هنگام  در  تنها  و  ندارد  خودرو  درهاي 

شدن خودرو فعال است. 

توجه

3

OWM04OWM06

در صورت هر گونه تغییر یا دستکاري بر روي 
سیستم که باعث ایجاد عیب بر قسمتهاي دیگر 
خودرو شود، سیستم هاي معیوب جزو گارانتي 

نمي باشد.

كلیدها : 
با خودروي شما کلیدهاي زیر ارائه مي شود: 

1- یک عدد سوئیچ معمولي
2- یک عدد سوئیچ به همراه ریموت کنترل* 

3- پالک شماره شناسایي سوئیچ

OWM07
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كلیدها

عملکرد ریموت كنترل :
1- قفل و باز کردن دربها  توسط ریموت کنترل 

2- موقعیت یاب خودرو

جهت جلوگیري از آسیب دیدن فرستنده داخل 
حرارت  درجه  رطوبت،  معرض  در  را  آن  کلید، 

زیاد، نور آفتاب یا ضربه قرار ندهید. 

*  مطابق با مدل خودرو

 احتیاط

ریموت كنترل*
1- قفل و باز کردن دربها توسط ریموت کنترل 

با فشرده کلید      بر روي ریموت در صورت 
واحد  توسط  شدن  باز  فرمان  دربها  بودن  قفل 
کنترل صادر مي گردد. با فشردن کلید      بر 
فرمان  دربها  بودن  باز  صورت  در  ریموت  روي 
قفل شدن توسط واحد کنترل صادر مي گردد. 

2- موقعیت یاب خودرو 
در صورت قفل بودن دربها و فشردن کلید   
به مدت 2 ثانیه ، فالشرها با فرکانس 3 هرتز و 

تعداد 27 بار خاموش و روشن مي شود. 

3

OWM08

تعویض باتري ریموت كنترل
چشمک  کنترل  ریموت  روي  نشانگر  المپ  اگر 
نزد و یا روشن نشود، الزم است نسبت به بررسي 

و تعویض باتري اقدام گردد. 
1- با استفاده از یک پیچ گوشتي، پیچ را باز و 

قاب پشت ریموت کنترل را جدا نمائید.
2- باتري را مطابق تصویر خارج و جایگزین آن 
نمائید و مطمئن شوید به درستي در محل خود 

قرار گیرد.
3- قاب را در جاي خود قرار دهید و پیچ آن را 

ببندید. 

توجه

OWM09

در صورتیکه یکي از دربها باز مانده باشد فرمان 
قفل توسط ریموت بي اثر مي باشد.

درصورتیکه درب خودرو بسته باشد و فرمان
مدت15±2  در  اگر  گردد  صادر  ریموت  توسط 
بصورت  قفل  فرمان  نشود  باز  خودرو  درب  ثانیه 

خودکار صادر مي گردد. 
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از باتري عدسي مدل CR2016 استفاده نمائید. 

باتري مستعمل استفاده نکنید و  المقدور  حتي 
به خاطر داشته باشید، حتي هنگام خالي بودن 
از کلید  با استفاده  باتري، سیستم قفل مرکزي 
عمل می نمائید.  در هنگام تعویض باتري مراقب 
از  ضدسرقت  سیستم  الکترونیکي  تراشه  باشید 

محل خود خارج نشود و یا آسیب نبیند.

 احتیاط

هشدار

3

OWM010

همیشه در هنگام ترک خودرو، سوئیچ موتور را 
برداشته، ترمز دستي را کشیده و تمامي درب 

ها و پنجره ها را ببندید.

قفل كردن و باز كردن درب با كلید
- مي توان از کلید براي قفل و باز کردن هر دو 

درب جلو استفاده نمود. 
- جهت باز کردن درب سمت راننده، کلید را در 
جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت و جهت 
عقربه هاي ساعت  در جهت حرکت  کردن  قفل 

بچرخانید.
- پس از باز شدن قفل، جهت باز کردن درب، 

دستگیره درب را بکشید. 

توجه

OWM011

قفل ایمني كودک 
قرار  خودرو  عقب  دربهاي  در  ها،  قفل  این 
از داخل  بازشدن درب هاي عقب  از  و  گرفته اند 

توسط کودکان جلوگیري مي کنند. 
زائده  دربها   بستن  از  قبل  کردن،  قفل  براي   -
قفل را در موقعیت پایین  )Lock( قرار دهید. 

جهت باز کردن درب عقب به هنگام فعال بودن 
قفل ایمني کودک، درب را از بیرون باز کنید. 

OWM013

قفلهای درب

داخل  تنها  را  کودکان  خودرو،  ترک  هنگام 
گرم  بسیار  خودرو  داخل  زیرا  نگذارید،  خودرو 
دیدگیهاي  آسیب  و  بروز خطرات  باعث  و  شده 

جدي به افراد داخل آن مي شود. 

هشدار
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قفلهای درب و پنجره ها

3

توجه

هشدار

نکات ایمني در پیشگیري از سرقت خودرو
خودرو  که  هنگامي  را  زیر  نکات  همواره 
کنید  مي  ترک  دقیقه  چند  براي  راحتي 

رعایت نمائید:
1- پنجره را کاماًل ببندید.

در   یا  بردارید  خود  با  را  قیمتي  اشیاء   -2
صندوق عقب پنهان کنید.

3- سوئیچ را در داخل خودرو جا نگذارید.
4- فرمان را قفل کنید.)با کمي چرخاندن، 

فرمان قفل مي شود.(
5- همه درها را قفل کنید.

هم  شما  خود  باال،  نکات  رعایت  بر   عالوه 
امکان  که  بیاندیشید  تدابیري  توانید  مي 

سرقت خودرو خود را کاهش دهید.
مواظب باشید

- از پارک کردن خودرو در مکانهاي خلوت 
خوددراي نمائید.

- خودرو را در مکانهاي تاریک پارک نکنید.
- هرگز اسناد و مدارک خودرو را در داخل 

خودرو جا نگذارید.
جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای پلیس که 

در این دفترچه اعالم شده توجه نمائید.

سمت  درب  روي  برقی  باالبر  شیشه  كلید 
سرنشین جلو

جهت پائین آوردن شیشه،  قسمت جلویي کلید 
را به سمت پایین فشار دهید. 

جهت باال بردن شیشه، قسمت جلویي کلید را به 
سمت باال بکشید.

درب  روی  برقی  باالبر  شیشه  های  كلید 
سمت راننده

 با استفاده از کلید های روی درب سمت راننده 
شیشه های جلو تحت کنترل قرار میگیرند.

از  جلو  دربهاي  بردن شیشه  پایین  و  باال  جهت 
استفاده  شکل  مطابق  مخصوص  هاي  دکمه 
نمایید. دکمه سمت راست مخصوص باال و پایین 
چپ  سمت  دکمه  و  راست  سمت  شیشه  بردن 
بردن شیشه سمت چپ  پایین  و  باال  مخصوص 

مي باشد. باز  هنگام  باد،  از  ناشي  لرزش  وجود  در صورت 
را جهت  مقابل  ها، شیشه  از شیشه  یکي  بودن 

تعدیل این حالت کمي به سمت پائین بکشید.
ماندن انگشت دست و سر میان شیشه مجهز به 
شیشه باالبر برقي در حال بسته شدن مي تواند 

جراحات جدي ایجاد کند.
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صندلیها

3

صندلي جلو 
جلو و عقب بردن صندلي 

1-  اهرم تنظیم صندلي را که در زیر لبه جلویي 
صندلي قرار دارد به سمت باال کشیده و نگهدارید. 
2- صندلي را به اندازه دلخواه خود، حرکت دهید. 
3- اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلي در 

موقعیت خود، اطمینان حاصل فرمائید.

تنظیم پشتی صندلي هاي جلو 
1- براي تنظیم زاویه پشتي صندلي جلو، کمي 
در  که  را  تنظیم  دستگیره  و  شده  خم  جلو  به 
قسمت بیروني صندلي واقع شده است، به طرف 

باال بکشید. 
2- پشتي صندلي را به زاویه دلخواه تنظیم کنید.

از قرارگیري پشتي  3- دستگیره را رها کرده و 
اطمینان  خود،  دلخواه  مورد  محل  در  صندلي 

حاصل کنید. 
صندلي،  پشتي  موقعیت  شدن  قفل  )جهت 
اولیه خود  بایستي در موقعیت  دستگیره تنظیم 

قرار گیرد(

تنظیم ارتفاع كفی صندلي راننده*
ابتدا  قسمت  در  ارتفاع صندلي  تغییر  منظور  به 
و انتهای کفی صندلی، دو دستگیره تنظیم واقع 

درکنار صندلي را بچرخانید. 
- براي پایین بردن صندلي، دستگیره را در جهت 

خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید. 
جهت  را  دستگیره  صندلي،  آوردن  باال  براي   -

عقربه هاي ساعت بچرخانید.
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صندلیها

3

OWM019

تنظیم پشت سري
باال  به سمت  آنرا  بلند کردن پشت سري،  براي 
اهرم  سري،  پشت  بردن  پایین  جهت  بکشید. 
سمت چپ پایه آنرا فشار داده و پشت سري را تا 

ارتفاع مناسب پائین ببرید. 
به  حدامکان  تا  آنرا  سري،  پشت  برداشتن  براي 
سمت باال کشیده، اهرم را در همین حالت فشار 

دهید تا پشت سري خارج شود.

جلو  هاي  صندلي  زیر  در  اشیاء  دادن  قرار  از 
در  است  ممکن  اشیاء  این  نمایید.  اجتناب 
ایجاد کرده  عملکرد حرکتي صندلي ها اختالل 
ایجاد  باعث  راننده،  پاي  زیر  به  غلتیدن  با  یا  و 
و  کالچ  ترمز،  هاي  پدال  از  استفاده  در  اشکال 

گاز شود. 

 احتیاط

پشتي  یا  و  راننده  صندلي  کردن  تنظیم  از   -
انجام  ورزید.  اجتناب  رانندگي،  هنگام  در  آن 
حین  در  کنترل  قدرت  کاهش  باعث  عمل  این 
رانندگي شده و ممکن است باعث بروز صدمات 

و آسیب دیدگي گردد. 
باعث  بر روي صندلي که  اشیاء  قرار دادن  از   -
آن  پشتي  یا  صندلي  عادي  موقعیت  تغییر 
است  اشیاء ممکن  این  نمایید.  اجتناب  میشود، 
با جلوگیري از قفل شدن صندلي در هنگام بروز  
صدمات  موجب  ناگهاني،  ترمزهاي  یا  تصادفات 

جدي یا حتي مرگ گردد.
را  صندلي  پشتي  رانندگي،  حین  در  همیشه   -
در حالت عمودي قرار دهید. همچنین کمربند 
ایمني را به نحوي که از روي قسمت پایین کمر 

بگذرد، ببندید. 
جلویي  صندلي  کودکي  روي  که  صورتي  در   -
صندلي  پشتي  باشد،  گرفته  قرار  سرنشین 

بایستي در موقعیت کاماًل عمودي قرار گیرد.
- هیچگاه در حین حرکت خودرو، صندلي جلو 
از قسمت  را نخوابانید زیرا باعث لغزش شخص 
آسیب  بروز  باعث  و  شده  ایمني  کمربند  پایین 
دیدگیها و جراحات خواهد شد. در صورتي که 
تصادفات  براثر  باشد،  خوابیده  صندلي  پشتي 

امکان لغزش از زیر کمربند وجود دارد. در 

هشدار

صندلي  سرنشین  از  ایمني  کمربند  شرایط  این 
موجود  فشاري  نیروي  و  نکرده  محافظت  جلو 
و  شکم  نواحي  دیدن  آسیب  باعث  کمربند  در 
لذا،  به مرگ خواهد شد.  برخي موارد منجر  در 
هنگام حرکت خودرو، پشتي صندلي هاي جلو را 

به حالت عادي برگردانید.
دور  یا  و  بازو  زیر  از  را  ایمني  کمربند  هرگز   -

گردن خود عبور ندهید.
- هر کمربند ایمني براي استفاده یک نفر طراحي 
شده،  هرگز از یک کمربند ایمني براي چند نفر 

استفاده نکنید.



21

صندلیها

3

كمربنــدهای ایمنـــي
کمربند ایمنی پیش کشنده *

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

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

خصوص زنان باردار، ضروری می باشد.

هشدار

توجه

توجه
پس از گذشت 10 سال از عمر خودرو، الزم است 
پیش  و کمربند  و سرنشین  راننده  هوای  کیسه 

کشنده )در صورت وجود( تعویض گردند.

در  فقط  ایمنی  کمربند  کشنده  پیش  سیستم 
تصادفاتی که باعث پرتاب شدن شدید سرنشین 

به سمت جلو می شود عمل می نماید.

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

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

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

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

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

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

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

از بروزتصادف دست وصورت خود را بشویید.

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

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

نمائید.

هشدار

 احتیاط
نمائید  دقت  خودرو  هاي  درب  بستن  هنگام 
وارد  زیرا  نماند  درب  الي  کمربند  از  قسمتي 
آمدن هر گونه آسیبي به تسمه و یا قفل کمربند 
ایمني،  باعث کاهش کارائي آن در تصادفات مي 

گردد.
* مطابق با مدل خودرو
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تسمه گذرنده از زیر شکم است ) دو نقطه ای (. 
قفل داخل جمع کن کمربندها در حین رانندگي 
عادي، فعال نمي باشد و امکان حرکت سرنشینان 
رانندگي  هنگام  آنها  راحتی  باعث  کم  میزان  به 

مي گردد.
و  شدید  زدن  دور  یا  و  گیری  ترمز  صورت  در 
طور  به  ایمنی  کمربندهای  کن  جمع  تصادفات 
خودکار قفل میشود. کمربند قسمت وسط صندلی 
عقب بدلیل نداشتن جمع کن، همواره به حالت 
قفل است. این قسمت از صندلی عقب مناسبترین 

محل جهت نصب صندلی کودک است.

به  ایمني  كمربند  از  صحیح  استفاد  روش 
شرح زیر است : 

- پشتــي صنــدلي در موقعیت عمودي باشد. 
باشند  نشسته  طبیعي  صورت  به  سرنشینان   -

)نخوابیده و یا خم نشده باشند(.
باید  شکم  زیر  از  کمربنـــد  گذرنده  قسمت   -
قرار  خود  محل  پائین ترین  در  و  راحت  کاماًل 

گرفته باشد. 
- قسمت گذرنده از روي شانه باید راحت بوده و 

کاماًل از روي قفسه سینه رد شود.
نباید  صندلي  روي  ســرنشینـــان  نشستن 

بصورت مایل باشد. 
جهت یادآوري بستن کمربند ایمني راننده،  چراغ 

هشدار دهنده تعبیه شده است      . 
به جز قسمت وسط صندلي عقب، کمربند سایر 
روي  از  گذرنده  تسمه  داراي  عقب  صندلیهاي 

شانه و زیر شکم مي باشد )سه نقطه ای(.
داراي  فقط  عقب  صندلي  وسط  قسمت  کمربند 

هشدار
و  نداشته  تاب  ایمني  نمائید تسمه کمربند  دقت 
گیر نکرده باشد. در صورت عدم امکان آزاد کردن 
مجاز شرکت  نمایندگي  نزدیکترین  به  آن سریعاً 

سایپایدک مراجعه نمائید.

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

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

روي شکم و یا از باالي شکم عبور دهند. 



23

كمربند ایمنی

3

توصیه های ایمني 
با  نباید  شانه  روي   از  تسمه کمربند گذرنده   -

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

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

صندلي جلو از ایمني بیشتري برخوردار است. 
یا  کودک  صندلي  توسط  باید  کودک  ضمناً 
کمربند ایمني کاماًل محافظت گردد. در صورتي 
و  نصب  بطور صحیح  کودک  ایمني  که صندلي 
استفاده نشود امکان آسیب دیدن وي در تصادف 
وجود دارد. قبل از خریدن صندلي کودک دقت 

کنید در خودروي شما قابل نصب باشد. 
هنگام نصب صندلي کودک به توصیه هاي شرکت 

سازنده در این خصوص، توجه نمایید. 

روکش صندلي ها و کمربندهای ایمني خودرو 
در طول روزهاي گرم بشدت داغ مي شود و مي 
تواند موجب آسیب دیدن کودک گردد. لذا قبل 
از قرار دادن کودک در صندلي، روکش صندلي 
را  نزدیک وي  فلزي  و قسمت هاي  ها  قفل  و 

بررسي کنید. 
شانه،  از  گذرنده  تسمه  کمربند،  بستن  با  اگر 
گردن و یا صورت کودک را آزار مي دهد، وي 

را به وسط صندلي عقب نزدیکتر نمایید. 
در صورتي که مشکل برطرف نگردید الزم است 

همچنان از صندلي کودک استفاده شود. 

استفاده از كمربندهاي ایمني براي كودكان
براي  حفاظت کودکان در سنین مختلف باید از 

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

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

نکنید. 

 احتیاط

هشدار
هنگام  خود،  پاهاي  روي  بر  کودک  نشاندن  از 
حرکت خودرو خودداري نمایید. زیرا در صورت 
کنترل کودک  امکان  تصادف،  بروز کوچکترین 

وجود ندارد. 
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تا صداي  نمائید  را داخل محفظه قفل  زبانه   -3
کلیک قفل شدن آن شنیده شود. 

طریقه بستن كمربند ایمني صندلي جلو

1-  زبانه قفل کمربند را با دست بکشید.
2- تسمه کمربند را به آرامي از داخل جمع کن 

کمربند به بیرون بکشید. 

چراغ هشدار دهنده كمربندایمني

در  چراغ  این  استارت  سوئیچ  بازکردن  از  پس 
صورت باز بودن کمربند ایمنی روشن مي گردد.

نحوه استفاده صحیح از كمربندهای ایمنی
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تنظیم كننده قسمت گذرنده از شانه
را  کمربند  شانه  قسمت  شونده  تنظیم  قالب 
براي  کنید.  تنظیم  خود  موقعیت  با  متناسب 
تنظیم موقعیت پایه نگهدارنده، دکمه را به سمت 
داخل فشار داده و پایه نگهدارنده را به سمت باال 

یا پایین حرکت دهید.
اطمینان  قالب  شدن  قفل  از  تنظیم،  از  پس 

حاصل کنید. 

آزاد كردن كمربندایمني 
دکمه روي قفل را فشار دهید.

از زیر شکم را طوري تنظیم  4- تسمه گذرنده 
نمائید که در پایین  ترین محل ممکن قرار گیرد 
زیر  از  لغزش شخص  از  تصادف،  بروز  هنگام  تا 
کمربند جلوگیري شود. کمربند را از سمت شانه 
به باال بکشید تا با بدن فاصله نداشته باشد. جمع 
کششي  نیروي  خودکار  بصورت  کمربند  کن 
را  کمربند  بیشتر  ایمني  جهت  کند.  مي  اعمال 

از بدن دور ننمائید. 

نحوه استفاده صحیح از كمربندهای ایمنی
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)وسط  عقب  ایمني  كمربند  بستن  طریقه 
صندلي عقب(

1- قسمت داراي قفل را از زیر شکم عبور دهید. 
قفل  داخل  را  کمربند  دیگر  قسمت  زبانه   -2
قفل شدن  از  با شنیدن صداي کلیک  و  نموده 
کمربند  تسمه  نمائید  دقت  شوید.  مطمئن  آن 

تاب نداشته باشد. 

3

OWM035

5- قسمت اضافي تسمه را تا جایي بکشید که 
تماس  در  بدن  با  و  بگیرد  قرار  زیر شکم  کاماًل 

باشد. 

صندلي  وسطي  کمربند  طرف  دو  کنید  دقت 
عقب کاماًل زیر شکم قرار گیرد و دور کمر نباشد. 
در غیر این صورت هنگام بروز تصادف احتمال 

آسیب دیدن و جراحت وجود دارد.

را  زبانه  کمربند،  تسمه  کردن  بلندتر  براي   -3
تحت زاویه صحیح بکشید تا طول تسمه افزایش 

یابد. 
4- براي کوتاه کردن طول تسمه، زبانه را تحت 
زاویه صحیح به سمت قسمت اضافي آن بکشید 

تا به طول مورد نظر دست یابید. 

هشدار

OWM036OWM037

نحوه استفاده صحیح از كمربندهای ایمنی
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تجهیزات ایمني تکمیلي- كیسه هوا *

وظیفه كیسه هوا در خودرو 
خودرو مجهز به تجهیزات ایمني تکمیلي است 
)SRS(که شامل کیسه هوا راننده و کیسه هواي 
خودرو  مدلها  برخي  در  باشد.  مي  جلو  مسافر 

فقط مجهز به یک کیسه هواي راننده است. 
سرنشینان  ایمني  افزایش  منظور  به  هوا  کیسه 
به تذکر است که کیسه  باشد. الزم  خودرو مي 

هوا جایگزین کمربند ایمني نیست. 
سیستم ایربگ یک سیستم ایمنی مکمل است و 
در واقع مسافر بایستی برای جلوگیری از صدمات 
احتمالی حتماً کمربند ایمنی خود را بسته نگه 

داشته و باعث عملکرد مناسب ایربگ شود.
نبستن کمربند ایمنی بسیار خطرناک می باشد 
و نقش کیسه هوا فقط نقش کمک به عملکرد 
کمربند می باشد و بدون کمربند، سیستم ایربگ 

می تواند خطرآفرین باشد.
عمل نکردن كیسه هوا در برخي از تصادفات

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

هوا در این شرایط نیست. 

باشید کیسه هاي هوا فقط در  به خاطر داشته 
به حدی  رو  روبه  از  تصادف  که شدت  مواردي 
با  یا  و  هوا  کیسه  طرف  به  سرنشین  که  است 
آن  به سمت  راست  یا  به چپ  ناچیزي  انحراف 

پرتاپ شود، عمل مي کنند.
اهمیت استفاده از كمربند ایمني

الزام بستن کمربند  چهار دلیل  بسیار مهم در 
ایمني به همراه کیسه هوا قابل توجه است. 

از  تا  وضعیت،  یک  در  سرنشین  نگهداشتن   -1
جلوگیري  هوا  کیسه  سمت  به  او  شدن  پرتاب 

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

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

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

از خودرو در تصادفات.

هشدار

*  مطابق با مدل خودرو

در خودروهاي مجهز به کیسه هوا، بستن کمربند 
زیرا  است  الزامي  سرنشینان  کلیه  براي  ایمني 
دیدگیهاي شدید  آسیب  احتمال  کاهش  باعث 

در تصادفات مي شود. 
- کمربند ایمني هنگام بروز تصادفات، راننده را 

از کیسه هوا دور نگه مي دارد. 
از  شدید  تصادفات  در  فقط  هوا  هاي  کیسه   -
جلو عمل مي کنند و در اصابتهاي پي در پي در 
تصادفات بین چند خودرو الزامي بر عمل کردن 

آنها نخواهد بود. 
- هنگام گیر کردن خودرو در سیل )نظیر وارد 
جدا  از  قبل  هرگز  خودرو(،  داخل  آب  شدن 
قفل  کردن  آزاد  منظور  به  سرباطري،  کردن 
فرمان سوئیچ را باز نکنید. این کار ممکن است 
دیدن  آسیب  و  هوا  کیسه  کردن  عمل  موجب 
به  تعمیر  جهت  را  خودرو  لذا  گردد.  سرنشین 
نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک 

منتقل نمایید.

 كیسه هوا

SRS: Supplemental Restraint System

توجه
 2 در  کیلومتر  صفحه  محصوالت  از  برخی  در 
در  آنها  تفاوت  که  دارد  وجود  متفاوت  طرح 
هوا  کیسه  هشدار  چراغهای  عملکرد  و  شکل 
میباشد،توضیح تکمیلی در صفحات 53 الی 55 

آمده است.
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 یا        چراغ هشداردهنده كیسه هوا:* 
در  موتور  سوئیچ  قراردادن  بار  هر  با  چراغ  این 
چشمک  ثانیه   5 مدت  به  باید   ON موقعیت 
بزند و در این مدت سیستم را کنترل می نماید 
به  دهنده  هشدار  چراغ  خطا  وجود  صورت  در 
میزند  یا چشمک  و  ماند  می  روشن  ثابت  طور 
متناسب مدل ،توضیح تکملی در صفحه 55 ذکر 

شده است.

طریقه عملکرد سیستم كیسه هوا 
و  فرمان  غربیلک  وسط  در  راننده  هواي  کیسه 
کیسه هوای مسافر جلو، در باالي داشبورد قرار 

گرفته است. 
به  هوا  هاي  کیسه  جلو،  از  تصادف  صورت  در 
خودرو،  جلوي  سرنشینان  از  محافظت  منظور 

اینکه  بر  مبني  عالئمي  هیچ  کنند.  مي  عمل 
کیسه هاي هوا در چه سرعتي عمل مي کنند 
تجهیزات  در  هوا  کیسه  عملکرد  ندارد.  وجود 
ایمني تکمیلي )SRS(، به شدت و جهت تصادف 

بستگي دارد.
این دو فاکتور مهم، ارسال سیگنال عمل کردن 
کیسه هوا را مشخص مي کند. ضمناً عمل کردن 
دیگري چون سرعت  عوامل  به  هوا  کیسه هاي 
یا  و  خودروها  استحکام  برخورد،  زاویه  خودرو، 
کند،  مي  برخورد  آنها  به  خودرو  که  اجسامي 
زماني  فاصله  در  هوا  هاي  کیسه  دارد.  بستگي 

0/1 ثانیه فعال و غیرفعال مي شوند. 
شدن  غیرفعال  و  فعال  بین  زماني  فاصله  این 
کیسه هوا، در کنترل خودرو توسط راننده تاثیر 

خواهد داشت.

OWM038

که  است  اهمیت  حائز  تصادفاتي  در  مساله  این 
پس از اصابت، خودرو همچنان در حال حرکت 
است و راننده کنترل محدودي بر فرمان، ترمزها، 

سرعت و گیربکس دارد. 

OWM040 OWM039
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لذا مشاهده صحنه فعال شدن کیسه هوا تقریباً 
مشاهده      که  اي  صحنه  اولین  است.  غیرممکن 
است  اي  کرده  عمل  هواي  کیسه  شود  مي 
قرار  خود  محفظه  از  بیرون  تصادف  از  پس  که 
کیسه  عملکرد  است  ذکر  به  الزم  است.  گرفته 
و شکستگي  کبودي  باعث خراش،  هوا مي تواند 

استخوانها گردد.
صندلي  راننده  اگر  به خصوص  موارد  برخي  در 
خود را نزدیک غربیلک فرمان تنظیم کرده باشد، 
بسیار  صدمات  به  منجر  هوا  کیسه  کردن  عمل 

خطرناکي مي گردد. 
صندلي  موقعیت  تنظیم  هنگام  االمکان  حتي 
جهت کنترل بیشتر، در خودرو مجهز به کیسه 

هوا، صندلي را در دورترین فاصله ممکن از
از آسیب  این کار  غربیلک فرمان تنظیم نمایید 
جلوگیري      تصادفات  در  مرگ  یا  و  شدید  هاي 

مي کند. 

هشدار

هشدار

توجه
الزم  خودرو،  عمر  از  سال   10 گذشت  از  پس 
است کیسه هوای راننده و سرنشین و کمربند 
پیش کشنده )در صورت وجود( تعویض گردند.

 - از قراردادن اشیاء روي محفظه کیسه هوا و 
پایین کیسه هوا و خودتان خودداري کنید. زیرا 
پس از عمل کردن کیسه هوا و پرتاب شدن این 
اشیاء احتمال آسیب دیدگي شدید وجود دارد. 

هرگونه تعمیر و یا تعویض دسته سیم، کانکتورها 
ایربگ و واحد  و دیگر قطعاتی که به نحوی به 
کنترل ایربگ مربوط می شود می بایست توسط 

نمایندگی های سایپا صورت پذیرد. 

غیر فعال نمودن كیسه هوای سرنشین جلو
اینکه بتوانید صندلی کودک را )با رعایت  برای 
استاندارد ها و قوانین( در روی صندلی سرنشین 
جلو نصب کنید، الزاماً باید کیسه هوای سرنشین 
را غیر فعال کنید. برای غیر فعال کردن کیسه 

هوا، زمانی که خودرو خاموش است کلید 
 OFF تا در موقعیت  را فشار داده و بچرخانید 
قرار گیرد. در این وضعیت با روشن کردن خودرو 
چراغ هشدار دهنده  یا      کیسه هوا پس 
از 5 ثانیه چشمک زدن اولیه، یک ثانیه خاموش 
شده و سپس به صورت دائم روشن خواهد ماند.  
متناسب با مدل صفحه کیلومتر، توضیح تکمیلی 

در صفحات 53 الی 55 آمده است.

OWM041-1
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فعال كردن كیسه هوای سرنشین جلو
روی  از  کودک  صندلی  برداشتن  محض  به 
را  هوا  کیسة  مجدداً   ، جلو  سرنشین  صندلی 
نمایید)با  فعال  جلو  سرنشین  از  محافظت  برای 
چرخاندن قفل     و قرار دادن آن در وضعیت 
ON(.دراین وضعیت چراغ      یا       )متناسب 

با مدل خودرو( می بایست خاموش گردد.

* مطابق با مدل خودرو

OWM041-1

هشدار

قسمتهاي  سایر  و  فرمان  غربیلک   در  هرگز    -
تجهیزات  ایمني تکمیلي تغییري  ایجاد  نکنید. 

- هرگز در اجزاء و سیم کشي سیستم تغییر ایجاد 
غیرمنتظره  کردن  عمل  باعث  امر  این  نکنید. 
کیسه هوا و آسیب رسیدن به اطرافیان مي شود. 
ضمناً این کار باعث غیرفعال شدن کیسه هوا و 

در نتیجه عمل نکردن به موقع آن مي گردد. 

هشدار

صدا و دود متصاعد شده 
دود  و  شدید  صداي  هوا،  هاي  کیسه  کردن  عمل 
به  را  اتاق  داخل  در  انفجار  از  ناشي  شده  متصاعد 
از عمل کردن کیسه  لذا پس  داشت.  دنبال خواهد 
هاي هوا، تنفس در خودرو بسیار مشکل خواهد بود 
زیرا عالوه بر بسته بودن کمربند ایمني و باز شدن 
را  امر  این  انفجار  از  ناشي  غبار  و  دود  هوا،  کیسه 

مشکل ساخته است. 
توصیه مي شود پس از تصادف و عمل کردن کیسه 
هاي هوا جهت ایجاد آسایش بیشتر و امکان تنفس ، 

درب ها و پنجره ها را هر چه سریعتر باز کنید. 
 

پس از عمل کردن کیسه هاي هوا مجموعه غربیلک 
فرمان و داشبورد بدلیل انفجار صورت گرفته بسیار 
داغ هستند و در صورت لمس آنها امکان سوختگي 
داخلي  هاي  قسمت  با  تماس  از  لذا  دارد.  وجود 

نگهدارنده کیسه هاي هوا خودداري کنید.
 

اهمیت   نشستن صحیح   سرنشین    روي     صند  لي 
کیسه هوای سمت مسافر جلو از کیسه هواي راننده 
بزرگتر است و با نیروي بیشتري عمل مي کند. در 

صورتي که مسافر جلو در موقعیت صحیح روي 
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صندلي قرار نگرفته باشد و کمربند ایمني خود 
را نبسته باشد، امکان صدمه دیدن بسیار شدید 

و یا مرگ ، وجود دارد.
الزم است صندلي کنار راننده نیز تا حد امکان 

در عقب ترین موقعیت خود باشد. 

جلو  مسافر  براي  تصادف  از  قبل  شدید  ترمزهاي 
زیرا  بوده  است، خطرناک  نبسته  ایمني  که کمربند 
ممکن است بر اثر این ترمزگیري به سمت کیسه هوا 
پرتاب گردد. در این حالت امکان عمل کردن کیسه 
هوا و آسیب دیدن مسافر جلویي که کمربند ایمني 
را نبسته وجود دارد. بدلیل وجود کیسه هوا، از نصب 
صندلي کودک بر روي صندلي جلو خودداري کنید 
)بجز موارد خاص و با رعایت استانداردها و قوانین با 
در صورت  فعال کردن کیسه هوای سرنشین(.  غیر 
عملکرد کیسه هواي جلو امکان بروز صدمات جبران 

ناپذیري براي کودک وجود دارد. 
چراغ هشدار دهنده كیسه هوا        ،

خودرو،  در  هوا  کیسه  دهنده  هشدار  چراغ  وظیفه 
 )SRS( ایمني تکمیلي اعالم بروز عیب در سیستم 

است.
شده  ذكر   55 صفحه  در  تکملی  توضیح 

است.

تعمیر سیستم تجهیزات ایمني تکمیلي 
به  در خودرو  تکمیلي  ایمني  تجهیزات  سیستم 

جز در موارد زیر نیاز به تعمیر ندارد :  
باید  کند،  عمل  هوا  کیسه  که  صورتي  در   -
انجام  را  کار  این  شخصاً  هرگز  گردد.  تعویض 
مجاز شرکت  نمایندگیهاي  از  یکي  به  و  ندهید 

سایپایدک مراجعه نمائید.
مطابق  هوا  کیسه  دهنده  هشدار  چراغ  اگر   -
را  سیستم  شد،  روشن   55 صفحه  توضیحات 
نمایندگي مجاز شرکت  بوسیله  هر چه سریعتر 

سایپایدک مورد بررسي قرار دهید. 
از هر  بایست پس  هوا می  سیستم های کیسه 
عمر  از  سال   10 گذشتن  یا  و  کردن  عمل  بار 
خودرو توسط پرسنل آموزش دیده عوامل مجاز 

تعویض گردند.

آسیب  احتیاطی،  های  توصیه  تمامی  علیرغم 
دیدن بازوها و بدن در تمامی موارد توسط کیسه 
و  موقعیت  سبب  )به  گردد  نمی  تضمین  هوا 

ماهیت سیستم و شخص(

وسط  در  خود  های  دست  قراردادن  با  هرگز 
غربیلک فرمان رانندگی نکنید.

اطمینان حاصل نمایید که مسافر خودرو پاهای 
خود را بر روی داشبورد در حین حرکت خودرو 

نگذاشته باشد.

چنانچه سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار 
گرفت و چراغ هشدار دهنده  یا  

به مدت 5 ثانیه چشمک نزد سیستم دارای 
ایرادی می باشد. در این حالت می بایست به 

نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا 
مراجعه شود.

هشدار
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درب صندوق عقب 
را  کلید  عقب  صندوق  درب  بازکردن  براي   -
تا  بچرخانید  ساعتگرد  جهت  در  قفل،  داخل 

صداي کلیک شنیده شود. 
دو  با  را  آن  عقب  صندوق  درب  بستن  براي   -
دست به سمت پائین فشار دهید تا صداي قفل 

شدن آن شنیده شود. 
- از محکم بستن درب صندوق عقب بپرهیزید.

- پس از بستن در یک بار با دست آنرا به سمت 
باال بکشید تا از بسته بودن آن مطمئن شوید. 

در  عقب  صندوق  درب  بودن  باز  صورت  در   -
داخل  به  اگزوز  خروجي  گازهاي  حرکت  حین 
بود.  وارد شده و خطرناک خواهند  اتاق خودرو 

OWM042

باز كننده درب صندوق عقب 
راننده  صندلي  چپ  سمت  گوشه  در  اهرم  این 
اهرم   ، صندوق  درب  باز شدن  براي  دارد.  قرار 

را باال بکشید.
اگر مجبور به رانندگي با درب صندوق عقب باز 
هستید، با بازنگهداشتن پنجره ها جریان هوا را 

به داخل اتاق هدایت کنید.

OWM043

کشش فنر درب صندوق عقب پس از باز و بسته 
شدن زیاد از حالت اولیه خارج وفنر قدرت اولیه 
خود را از دست خواهد داد جهت رفع مشکل در 
قطعه فلزی بدنه که فنر به آن متصل می گردد 
موقعیت رگالژتعبیه شده است و با تغییر موقعیت 
نصب فنر کشش اولیه در آن ایجاد خواهد شد.  

توجه 

OWM045
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OWM046

OWM047

OWM048

باز كردن درب موتور
1- براي بازکردن درب موتور، دستگیره مربوط به آن 
را که در قسمت زیر داشبورد، سمت چپ قرار دارد، 

به طرف خود بکشید.
2- به قسمت جلوي خودرو رفته و درب موتور را به 
را که در وسط  قفل دوم  بکشید. سپس  باال  سمت 
درب موتور و زیر آن واقع شده را توسط اهرم نشان 

داده شده در شکل باال آزاد کنید. 
3- درب موتور را بلند کرده و سر آزاد میله نگهدارنده 

را در شیار مربوطه روي بدنه خودرو قرار دهید. 
بستن درب موتور 

- قبل از بستن درب موتور میله را در خار نگهدارنده 
اش روی درب موتور جا بزنید تا از صداي لقي آن در 

حین حرکت خودرو جلوگیري گردد. 
- درب موتور را به آرامی پائین بیاورید و تقریبا از 
فاصله 20تا 25 سانتیمتری رها کنید. پس از بسته 
شدن، لبه جلوی درب موتور را به طرف باال بکشید 

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

 احتیاط
قبل از بستن درب موتور، دقت کنید کلیه قطعات 
شده  خارج  محفظه  داخل  از  ابزار  و  شده  تعویض 
باشد و از قطعات مربوط به داخل موتور، قطعه اي 

بیرون نمانده باشد.

درب  کنید  دقت  صندوق  درب  بستن  هنگام 
کاماًل بسته باشد، در غیر این صورت بسته نشدن 
صحیح درب موجب روشن ماندن چراغ و نهایتاً 

دشارژ باطري مي شود. 

چراغ داخل صندوق عقب
این چراغ هنگام باز بودن در صندوق عقب روشن 

مي شود و تا بستن مجدد آن روشن مي ماند.

توجه 

OWM044
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OWM050
OWM051

هشدار

OWM052

OWM053

روش اضطراری باز كردن درب باک
 چنانچه به هر دلیلی باز کردن درب باک توسط 
اهرم داخلی امکان پذیر نباشد با کنار زدن لبه 
باالیی موکت جانبی سمت چپ صندوق عقب و 
فشردن اهرمی که در قسمت باالیی قفل تعبیه 

شده  است درب باک باز خواهدشد.

باز كردن درب باک
اهرم مربوط به باز کردن درب باک را که در گوشه 

سمت چپ صندلي راننده قرار دارد، باال بکشید.
بازكردن درپوش باک

خالف  جهت  در  را  آن  درپوش،  کردن  باز  براي   -
عقربه هاي ساعت بچرخانید.

عقربه هاي  جهت  در  را  آن  درپوش،  بستن  براي   -
نشان دهنده  که  کلیک  تا صداي  بچرخانید  ساعت 

بسته شدن صحیح درپوش است، شنیده شود. 
1- درپوش باک 

2- جهت بازکردن 
3- جهت بستن

با توجه به احتمال وجود فشار در محفظه باک، در 
پوش داخلي را با احتیاط و به آرامي باز کنید.

در حالي که از درپوش باک، بنزین بیرون         مي 
تا  شود،  مي  شنیده  فش  فش  صداي  یا  و  ریزد 
هنگام برطرف شدن این حالت از باز کردن درپوش 
احتمال  توجه،  عدم  صورت  در  نمایید.  خودداري 
بسیار  که  دارد  فشار وجود  با  بنزین  بخارات  خروج 

خطرناک خواهد بود. 
لذا  است  اشتعال  قابل  و  خطرناک  بنزین  بخارات 
از  و  کرده  خاموش  را  موتور  گیري  سوخت  هنگام 
نزدیک کردن جرقه، شعله یا سیگار به گلویي باک 

خودداري نمایید.
باک  از محکم وصحیح بسته شدن درپوش  همواره 

بنزین اطمینان حاصل کنید.

باشد  داشته  تعویض  به  نیاز  باک  پوش  در  اگر 
گردد.  استفاده  استاندارد  قطعه  از  کنید  دقت 
به  منجر  در خودرو  متفرقه  درپوش  از  استفاده 
و  رساني  سوخت  سیستم  عملکرد  در  اختالل 

کنترل آلودگي خواهد شد. 
در صورتي که در هواي سرد به دلیل یخ زدگي، 
در باک بنزین به راحتي باز نشود، در پوش را به 
 ، با وارد کردن ضربات آرام  آرامي فشار داده و 

آن را باز نمائید.

هشدار
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بـــوق 
آن  است  کافي  بوق  آوردن  در  صدا  به  براي 
قسمت از غربیلک فرمان را که تصویر بوق  روی 

آن می باشد، فشار دهید. 

اخطار 

OWM054OWM055

غربیلک فرمان و بوق

 اهرم تنظیم موقعیت فرمان
با وضعیت بدن  زاویه فرمان خودرو را متناسب 
خود ، تنظیم کنید . برای اینکار ابتدا باید صندلی 
خود را تنظیم و اطمینان یابید که عقربه ها و 
جلو  نمایش  صفحه  دهنده  هشدار  های  چراغ 
سپس  هستند.  رویت  قابل  وضوح  به  داشبورد 
فرمان خودرو را در بهترین وضعیت تنظیم کنید.
دستگیره   ، فرمان  غربیلک  زاویه  تغییر  برای 
مخصوص را که در زیر فرمان قرار دارد به پایین 

کشیده نگهدارید.
در همین حال غربیلک فرمان را به زاویه دلخواه 
تنظیم کرده دستگیره مخصوص را به سمت باال 
، غربیلک  اطمینان  . جهت حصول  فشار دهید 
فرمان را چند بار به باال و پایین حرکت دهید تا 

چنانچه قفل نشده کاماًل قفل گردد.

هرگز فرمان خودرو را در هنگام  حرکت خودرو 
عمل فوق العاده خطرناک  این   ، ننمایید  تنظیم 

است. 

در  آینه  دادن  قرار  باشید،  داشته  خاطر  به   -
حالت شب، وضوح دید عقب را کاهش مي دهد. 
روي  بر  موجود  اشیاء  باشید  داشته  دقت   -

صندلي عقب، مانع دید شما نشوند. 

چراغ سقفي 
چراغ سقفي که در قسمت وسط سقف قرار دارد، 

داراي سه حالت زیر است : 
باز  زماني که درب  ( چراغ حتي   OFF  (  :   1

باشد، خاموش مي ماند. 
باز و بسته شدن درب به ترتیب   با   ) O ( :  2

روشن و خاموش میگردد
ON ( : 3 (چراغ حتي در حالیکه دربها بسته 

باشند روشن مي ماند. 

OWM058
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 آینه ها

آینه هاي بغل 
سمت  در  یکي  جانبی،  آینه  دو  داراي  خودرو 
این  باشد.  مي  در سمت چپ  دیگري  و  راست 
اهرم مربوطه  از  استفاده  با  توان  را مي  ها  آینه 

تنظیم کرد. 
مي توان آینه ها را هنگام کارواش، به عقب خم 
کرد تا از آسیب دیدن آینه ها جلوگیري گردد. 

 احتیاط

3

OWM056

آینه داخل خودرو 
)حالت شب / روز( 

پس ازتنظیم صندلی و فرمان آینه ها را طوری 
تنظیم کنیدکه از شیشه عقب دید کافی داشته 

باشید .
برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهای عقبی، 
در  تا  کشیده  خود  سمت  به  را  تنظیم  اهرم 

وضعیت شب قرار گیرد.
1- اهرم تنظیم حالت شب و روز 

2- حالت شب 
3- حالت روز

OWM057

تنظیم آینه 
در  که  دستي  اهرم  از  بغل  آینه  تنظیم  جهت 
شده  تعبیه  جانبی  شیشه  قاب  جلوي  قسمت 

است )مطابق شکل( استفاده نمائید.

لذا  است  محدب  خودرو  راست  سمت  آینه   -
آینه  در  که  فاصله اي هستند،  از  نزدیکتر  اشیاء 

به نظر میرسند. 
آینه وسط داخل  از  تغییر مسیردادن،  - هنگام 
خودرو استفاده کنید و یا با نگاه کردن مستقیم 

فاصله خود را با خودرو جانبي تخمین بزنید.

نکنید  پاک  شدت  با  آینه  روي  از  را  یخ  هرگز 
زیرا باعث آسیب دیدن سطح آینه مي شود. در 
صورتي که یخ زدگي مانع حرکت آینه گردد، با 
باشید.  نداشته  آن  تنظیم  به  اصرار  نیرو  اعمال 
در این مواقع مي توان از اسپري های مخصوص 
ذوب کردن یخ و یا از تکه اسفنج یا پارچه نرم به 

همراه آب گرم استفاده نمود.

توجه 
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تجهیزات داخلی

كنسول وسط
از این قسمت جهت نگهداري وسایل کوچک و 

یا بعنوان جالیواني استفاده نمایید. 

هشدار

3

OWM059

فندک 
به  را  آن  است  کافي  فندک  روشن کردن  براي 
داخل فشار داده و رها کنید. هنگامي که کاماًل 
گرم شود بطور خودکار جهت استفاده بیرون مي 
آید. در صورتي که موتور خاموش باشد، الزمست 
از فندک، سوئیچ را در موقعیت  جهت استفاده 

ACC قرار دهید.
توجه

OWM060

بدون  داغ،   مایعات  لیوان حاوي  قراردادن  از   -
 درپوش  در جا لیواني ، هنگامي که  در حین حرکت 

هستید، خودداري کنید. 
براثر  دیدن  آسیب  از  جلوگیري  منظور  به   -
قراردادن  از  تصادفات،  یا  و  شدید  ترمزگیري 
بطري،  شیشه، کنسرو، داخل جالیواني یا کنسول 

وسط، درحین حرکت، خودداري نمایید.

بیرون زدن فندک هنگامي که گرم  از  - هرگز 
شده است،  جلوگیري ننمائید. 

- ازانواع فندک استاندارد استفاده کنید. استفاده 
از وسایل غیراستانداردمانند،جاروبرقي ،قهوه ساز، 
ممکن است موجب آسیب دیدن ویا اختالل در 

مدار برقي گردد.
بطور  ثانیه  از 30  - در صورتي که فندک پس 
خودکار بیرون نیاید به منظور جلوگیري از گرم 
شدن بیش از حد، آن را با دست بیرون بیاورید.

OWM062

جاسیگاري
صورت  به  و  دارد  جابجایی  قابلیت  جاسیگاری 
دلخواه میتوان آن را در قسمت جلویی یا عقبی 

کنسول وسط نصب نمود.
در صورت عدم استفاده از جاسیگاری می توان از 
محل مورد نظر به عنوان جالیوانی استفاده نمود.

هشدار
استفاده  زباله  سطل  جای  به  جاسیگاری  از   -

نکنید.
جا  داخل  روشن  کبریت  یا  سیگار  انداختن   -
سیگاری حاوی برخی زباله های مشتعل شونده 

ممکن است منجر به آتش سوزی گردد .
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آفتابگیرها
جهت استفاده از آفتابگیر، آن را به سمت پایین 

بکشید. 
به منظور استفاده از آفتابگیر براي شیشه کناري، 
پایه  داخل  از  و  کشیده  پایین  سمت  به  را  آن 
به سمت  را  نمایید. سپس آن  نگهدارنده خارج 

شیشه بچرخانید. 

آینه آفتابگیر
پایین  را  آفتابگیر  آینه،  این  از  استفاده  براي 

بیاورید. 

جعبه داشبورد
دستگیره  داشبورد،  جعبه  درب  کردن  باز  براي 

آن را به سمت خود بکشید. 
  

بروز  هنگام  دیدگي  آسیب  از  جلوگیري  جهت 
هنگام  همواره  شدید،  ترمزگیري  یا  و  تصادف 

رانندگي درب جعبه داشبورد را ببندید. 

 احتیاط

3

OWM063OWM065OWM066

ساعت دیجیتال
دکمه هاي  بــاشد،  باز  سوئیــچ  که  هنگامــي 

ساعت به شرح زیر عمل مي کنند.
ساعت 

صفحه  روي  ساعت  عدد  دادن  تغییر  جهت 
نمایشگر، دکمه H را فشار دهید. 

دقیقه 
جهت تغییر دادن عدد دقیقه دکمه M را فشار 

دهید.
RESET

صفحه  روي  از  دقیقه  اعداد  کردن  حذف  براي 
مي توان دکمه R را فشار داد. پس از فشار دادن 

دکمه، عدد ساعت نشان داده خواهد شد. 
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تجهیزات داخلی

آنتــن
به  مجهز  و  است  صوتي  سیستم  داراي  خودرو 
شستن  هنگام  توان  مي  باشد.  مي  نیز  آنتن 
خودرو آنتن را به باال و پایین حرکت داد و یا از 

روي خودرو باز کرد. 

هنگام  آنتن  دیدن  صدمه  از  جلوگیري  جهت 
شستشوي خودرو، آن را از روي خودرو باز کنید. 

 احتیاط

3

OWM067

گرمکن شیشه عقب 
ایجاد گرما، بخار و الیه  با  گرمکن شیشه عقب 
پاک  را  شیشه  خارج  و  داخل  سطح  یخ  نازک 

مي کند.
سوئیچ  عقب،  شیشه  گرمکن  از  استفاده  جهت 

باید در موقعیت ON  قرار بگیرد. 

چراغ مربوط به گرمکن شیشه عقب در صفحه 
روشن  گرمکن  که  زماني  تا  نیز  شمار  کیلومتر 

است، روشن مي ماند. 
انباشته  عقب  شیشه  روي  برف  که  صورتي  در 
آرامي  به  روي شیشه  از  را  ها  برف  است،  شده 

پاک کنید. 

توجه

کردن  پاک  جهت  تیز  و  زبر  اشیاء  از  هرگز   -
صدمه  باعث  زیرا  نکنید،  استفاده  عقب  شیشه 

دیدن گرمکن شیشه عقب مي شود. 
از  باطري،  شدن  دشارژ  از  جلوگیري  براي   -
گرمکن عقب فقط در مواقعي که موتور روشن 

است استفاده کنید. 

OWM085
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سیستم گرمایش و تهویه 
1-کلید تنظیم توزیع جریان هوا
2- کلید تنظیم سرعت دمنده 

3- کلید کنترل درجه حرارت هوا
4- اهرم تنظیم گردش هواي داخل اطاق 

5- دکمه فعال کردن سیستم تهویه مطبوع 
6- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جانبی

7- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جلو
8- دریچه های هوای مرکزی

9- دریچه هوای جانبی
10- دریچه هوای زیر پای

OWM092

123
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سیستم گرمایش و تهویه 
1 - كلید تنظیم توزیع جریان هوا

هوا از طریق دریچه هاي متفاوتي جریان مي یابد. با تنظیم کلید مربوطه مي توان هوا را از دریچه هاي دلخواه به شرحي که توضیح داده خواهد شد 
به جریان در آورد.

2 - كلید تنظیم سرعت دمنده
با چرخاندن این دکمه مي توانید گردش دمنده را به روي سرعت دلخواه به روش زیر تنظیم نمائید.

          
حالت خاموش بودن پنکه

1- گردش دمنده با سرعت کم ) عالمت     (
2- گردش دمنده با سرعت متوسط) عالمت      (
3- گردش دمنده با سرعت زیاد) عالمت       (  

4- گردش دمنده با سرعت خیلی زیاد) عالمت         (

3 - كلید كنترل درجه حرارت هوا
با چرخاندن این کلید به طرف راست هواي گرم به طرف چپ براي هواي سرد، درجه حرارت و برودت دلخواه خود را تنظیم و انتخاب نمائید.

4 -كلید تنظیم گردش هواي داخل اطاق
با استفاده از دکمه مربوطه مطابق شکل می توانید نحوه گردش هوای ورودی را تنظیم نمایید.

گردش هواي داخل اطاق
در حالت  فشرده بودن دکمه ، از ورود هوای خارج به داخل خودرو ممانعت شده و فقط هوای داخل اتاق در جریان و گردش می باشد.

ورود هواي خارج به داخل اطاق
در حالت غیرفعال بودن دکمه ، هوای تازه از فضای خارج وارد خودرو می شود.

-5دستگاه تهویه مطبوع
کلید تهویه مطبوع: مطابق شکل دکمه را فشار دهید و کلید تنظیم دمنده را در موقعیت1یا2یا 3قراردهید. براي خاموش کردن دستگاه تهویه مطبوع، 

دکمه را مجدداً فشار دهید.

اگر تمایل دارید که هواي کولر حداکثر خنکي 
سرما را  داشته باشد، اهرم کنترل درجه هوا 
را روي آخرین حد خود )سمت چپ( تنظیم 

کرده و اهرم کنترل هواي ورودي را روي                  
قرار دهید.

بعالوه کلید کنترل سرعت دمنده باید بر روي 
درجه 3 قرار داده شود.

توجه

3
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سیستم گرمایش و تهویه 
1 - كلید تنظیم توزیع جریان هوا

8- موقعیت تهویه:
در این حالت مطابق شکل باال، مستقیماً به صورت شما خواهد وزید.

8و9و10- تهویه دوطرفه
 در این حالت باد به زیر پا و صورت شما 

مي وزد. غیر از مواقعي که اهرم کنترل هواي گرم در آخرین حد خودرو در طرف چپ قرار دارد، معموالً بادي که به طرف زیر پا مي وزد، گرم تر از 
بادي است که به صورت شما مي وزد.

10- حالت گرمکن زیر پا
در این حالت قسمت اعظم هوا به زیر پا وزیده و مقدار بسیار کمي از آن به شیشه جلو و شیشه هاي کناري مي وزد.

6و7و10- حالت گرمکن شیشه جلو و زیر پا
در این حالت قسمت اعظم هواي گرم به شیشه جلو و زیر پا وزیده و مقدار بسیار کمي از آن به شیشه هاي جلو کناري مي وزد.

6و7- حالت گرمکن شیشه جلو
در این حالت قسمت اعظم هواي گرم به شیشه جلو وزیده و مقدار کمي از آن به شیشه هاي کناري و زیر پا مي وزد.

روش تهویه هواي داخل خودرو
اهرم کنترل هوا را روي موقعیت توصیه شده قرار دهید.

اهرم کنترل هواي ورودي را روي      تنظیم نمائید.
اهرم کنترل جریان هوا را روي        قرار دهید.

کلید سرعت دمنده را روي موقعیت 1 قرار دهید.
نکته: 

در صورتیکه خودرو، در معرض نور مستقیم خورشید متوقف شده باشد، قبل از بکار انداختن تهویه مطبوع، باید شیشه ها را باز کنید تا هواي گرم از 
 خودرو خارج شود. براي اینکه در روزهاي باراني شیشه هاي مه گرفته پاک شوند، 

مي توانید با روش کردن تهویه مطبوع، رطوبت داخل خودرو را کاهش دهید.

جهت روشن كردن بخاري به ترتیب زیر عمل نمایید.
1- اهرم کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت توصیه شده قرار دهید.

2- اهرم کنترل هوا ورودي را روي      تنظیم نمائید.

3
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سیستم گرمایش و تهویه 
3- اهرم کنترل جریان هوا را روي       قرار دهید.

چنانچه سطح شیشه جلو را بخار پوشانده است، الزم است  که اهرم کنترل هوا ورودي را روي موقعیت      قرار دهید.
4- اگر تمایل دارید که هوا گرم و خشک بدون رطوبت در خودرو جریان داشته باشد، دستگاه تهویه مطبوع را روشن کنید.

جهت روشن كردن كولر به ترتیب زیر عمل نمایید:
1- اهرم کنترل درجه هوا را روي موقعیت توصیه شده قرار دهید.

2- اهرم کنترل هواي ورودي را روي       تنظیم نمائید.
3- موتور را روشن کرده و سپس کلید      را فشار دهید.

4- اهرم کنترل جریان هوا را بر روي      قرار دهید.
5- کلید سرعت دمنده را روي موقعیت توصیه شده قرار دهید.

خشک كردن و از بین بردن رطوبت شیشه جلو و بغل با استفاده از دستگاه تهویه: 
براي اینکه در هواي سرد و خنک، رطوبت شیشه جلوي خودرو خشک شود، الزم است که از دستگاه تهویه به شرح زیر استفاده نمائید.

1- اهرم کنترل درجه حرارت را روي مناسب ترین موقعیت تنظیم کنید.
2- اهرم کنترل هواي ورودي را روي موقعیت      قرار دهید.

3- موتور را روشن کرده و دستگاه تهویه را بکار اندازید.
4- درجه دلخواه جریان هوا و سرعت گردش دمنده را انتخاب و تنظیم نمائید.

طرز كار شیشه گرمکن جلو با استفاده از دستگاه تهویه:
1-کلیدکنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت توصیه شده قرار دهید.

2- اهرم کنترل هواي ورودي را روي      قرار دهید.
3- کلید کنترل جریان هوا را روي موقعیت      قرار دهید.

توجه:
اگر مي خواهید که زیر پا نیز گرم باشد، کلید کنترل جریان هوا را روي      بگذارید.

4- کلید کنترل سرعت دمنده را روي موقعیت توصیه شده تنظیم نمائید. )1 یا 2(
اگر مي خواهید که هوا از بیرون به داخل اطاق وارد نشود، اهرم کنترل هواي ورودي را روي موقعیت     تنظیم کنید.

3



هشدارهای نیروی انتظامی

هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو 
- به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود از اینرو توصیه می شود 

در هر شرایط هوشیاری خود را حفظ كنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت مورد غافل  نشوید.
- هنگام توقف در پاركینگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پاركینگ هاي مترو حتمًا از تجهیزات ایمني استفاده كنید. 

- براي مقابله با تعقیب كنندگان احتمالي بالفاصله محل پارک خودرو را ترک نکنید. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو 
حضور داشته باشید. 

- در توقفگاههاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماكن تفریحي ، فروشگاههاي زنجیره اي و مطب پزشکان( هر از چند گاهي به خودرو 
خود سركشي نمائید. 

-  هنگام رفتن به مراكز درماني ، بیمارستان ها ، داروخانه ها و یا انتقال مصدومین به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگیري 
تجهیزات الزم اطمینان حاصل كنید و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگمارید. 

- هنگام رفتن به میهمانی و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت كنید.
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سوئیچ استارت:

همانطور که در شکل مالحظه مي نمایید. عالئم 
روي سوئیچ به شرح زیر مي باشند:

LOCK- حالت قفل فرمان
ACC- استفاده از بعضي تجهیزات مثل رادیو، 

فندک و ساعت 

ON- در این وضعیت کلیه عالئم روشن بوده و 
صحت کار آنها را مي توانید کنترل کنید.

START- حالت استارت موتور- پس از روشن 
شدن موتور سوئیچ را رها کنید.

PUSH- پس از خاموش کردن موتور، سوئیچ 
را فشار داده، سپس خارج نمائید.

نكاتي كه بايد قبل از روشن كردن موتور در 
نظر گرفت:

 - مطمئن باشید که ترمز دستي کشیده 
شده است.

- دسته دنده را در حالت خالص قرار دهید.
- پدال کالچ را تا آخر فشار دهید تا از گردش 
چرخ دنده هاي گیربکس هنگام استارت زدن 

جلوگیري شود.
وضعیت استارت 

دراین وضعیت موتور روشن مي شود و 
در صورتي که سوئیچ را رها کنید به 

وضعیت ON بازمي گردد. 
در صورتي که کلید در مغزي سوئیچ 

نمي چرخد، احتماالً به علت فشار روي 
میل فرمان است. در این حالت جهت 

آزاد کردن فرمان،  آن را کمي به راست 
یا چپ گردانده سپس کلید را بچرخانید. 

جهت قرار دادن سوئیچ موتور روي 
وضعیت LOCK، سوئیچ را در موقعیت 

ACC به داخل فشار داده سپس به 
سمت وضعیت LOCK بچرخانید.

 روشن كردن خودرو 
1- مطمئن شوید که ترمز دستي باال باشد. 

2- پدال کالچ را تا آخر فشار داده و دسته  دنده 
را در حالت خالص قرار دهید. 

هنگام روشن کردن موتور، پدا ل کالچ را تا آخر 
فشار دهید. 

وضعیت   سمت  به  سوئیچ  چرخاندن  با   -3
START، استارت بزنید و تا زمان روشن شدن 
وضعیت  همان  در  ثانیه(   10 )حداکثر  موتور 

نگهدارید.
در هواي بسیار سرد زیر 18 درجه سانتیگراد، یا 
هنگامي که موتور به مدت چند روز روشن نشده 
است، الزم است موتور به اندازه کافي گرم شود.
این کار را بدون فشردن پدال گاز انجام دهید. به 
منظور روشن کردن خودرو بدون در نظر گرفتن 
گاز  پدال  فشردن  از  موتور،  بودن  سرد  یا  گرم 

خودداري کنید. 

بزنید، استارت  نباید  متوالي  ثانیه  ده  از   بیش 
استارت دوباره  و  کرده  صبر  ثانیه  ده   حداقل 
 بزنید. بعد از روشن شدن موتور سوئیچ را رها

.کنید
در حرکت  حال  در  را  موتور  سوئیچ   هرگز 

.قرار ندهید ACC یا LOCK موقعیت

احتیاط

هشدار
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روشن كردن موتور در حالت گرم
وقتي موتور گرم است و به طور طبیعي )پس از 
چند مرتبه استارت زدن بدون فشار دادن پدال 
گاز( روشن نمي شود، اقدامات زیر را انجام دهید. 
به مدت یک دقیقه  از استارت زدن مجدد  قبل 
صبر کنید  و مطمئن باشید ترمز دستي باال باشد.
1- دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید. 
هنگام استارت زدن پدال کالچ را فشار دهید.  

2- در حالیکه پدال گاز را تا نیمه   فشرده اید 
در  را  سوئیچ  ثانیه   10 از  )بیش  بزنید.  استارت 

وضعیت START نگه ندارید(.
3- پس از روشن شدن موتور به مدت 10 ثانیه 
صبر کنید تا موتور در دور آرام کار کند سپس 

حرکت نمایید. 

روشن كردن موتور در حالت خفه
موتور  خفگي  علت  به  است  ممکن  شرایط  این 
سیلندر(  داخل  در  حد  از  بیش  سوخت  )وجود 
روي بدهد. در چنین حالتي اقدامات زیر را انجام 

دهید. 
1- مطمئن شوید ترمز دستي باال باشد.

2- دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید. 
پائین  اندازي موتور  راه  را در هنگام  پدال کالچ 

نگهدارید. 
3- پدال گاز را تا آخر فشار داده، در همان حالت 

نگهدارید. 
اید،  فشرده  انتها  تا  را  گاز  پدال  حالیکه  در   -4
وضعیت  همان  در  را  سوئیچ  و  زده  استارت 
اضافي  تا سوخت  نگهدارید.  ثانیه(  )حداکثر 10 

از داخل موتور تخلیه شود. 

موتور در حالت خفه 
پدال گاز را تا آخر 

فشرده و استارت بزنید

موتور در حالت گرم 
پدال گاز را تا نیمه 

فشرده و استارت بزنید
وضعیت  در  را  سوئیچ  ثانیه   10 از  بیش  هرگز 

START  نگه ندارید. 
اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و یا 
خاموش گردد، استارت زدن مجدد را 5 تا 10 

ثانیه بعد تکرار کنید. 
استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است 

باعث صدمه دیدن آن بشود. 
صداي بیش از اندازه موتور )از ناحیه سوپاپ ها( 
ممکن است به دلیل عدم کارکرد موتور پس از 

مدت طوالني باشد. 
این صدا باید پس از اینکه دماي موتور به حد 
استاندارد رسید قطع شود، در غیر این صورت 
جهت رفع صداي موتور، به نمایندگیهاي مجاز 

شرکت سایپایدک مراجعه کنید. 

توجه

OWM069OWM070
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عقب  دنده  موقعیت  در  را  دنده  هنگامي،  صرفاً 
شده  متوقف  کاماًل  خودرو  که  دهید  قرار   )R(

باشد. 
زود  فرسایش  و  ساییدگي  از  جلوگیري  براي 
هنگام سیستم کالچ، هرگز از پدال کالچ بعنوان 

تکیه گاه پا استفاده نکنید. 
همچنین از نیم کالچ جهت نگهداشتن خودرو در 
سطوح شیبدار )مثاًل پشت چراغ راهنما و غیره( 

استفاده نکنید. 

عملکرد گیربکس 
با پنج دنده مطابق شکل فوق  تعویض دنده ها 

صورت مي گیرد. 
پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و پس از تعویض 

دنده آن را به آرامي رها نمائید. 
نوعي سیستم ایمني در خودرو تعبیه شده است 
عقب  دنده  به   5 دنده  عمدي  غیر  تغییر  از  تا 
)R( جلوگیري کند. لذا دسته دنده به موقعیت 
بر مي گردد و سپس در موقعیت دنده  خالص 

عقب قرار مي گیرد. 

توجه

نحوه تعویض دنده ها
گرفتن قرار  موقعیت  و  ها  دنده  تعویض   نحوه 
خودرو، هاي  دنده  از  یک  هر  در  دنده   دسته 

.مطابق شکل روبرو مي باشد
.سرعت هر یک از دنده ها، به شرح زیر مي باشد
 دندة 1 به 2:            30-25 کیلومتر در ساعت
 دندة 2 به 3:            50-40 کیلومتر در ساعت
 دنده 3 به 4:           80-70 کیلومتر در ساعت
 دنده 4 به 5:         100-90 کیلومتر در ساعت
قطعات بیشتر  عمر  منظور  به  گردد  مي   توصیه 
.موتور و گیربکس، این سرعت ها را رعایت نمایید

تعویض دنده معکوس
 وقتي مجبور هستید در ترافیک سنگین سرعت
ها سرباالیي  در  یا  و  دهید  کاهش  را   خودرو 
 رانندگي کنید، قبل از آنکه به موتور فشار آید،
دنده نمایید.  استفاده  مناسب  معکوس  دنده   از 
 معکوس احتمال ریپ زدن موتور را کاهش داده
 و براي افزایش سرعت، شتاب بهتري به خودرو

.مي دهد

نکات احتیاط هنگام رانندگي
 از دسته دنده به عنوان تکیه گاه دست استفاده -
 نکنید. فشاري که دست شما بر روي دسته دنده
 وارد مي کند موجب فرسایش زود هنگام مکانیزم

.تعویض دنده مي شود
استفاده - پا  گاه  تکیه  عنوان  به  کالچ  پدال   از 
هنگام زود  فرسایش  باعث  عمل  این   نکنید، 

.سیستم کالچ خودرو مي شود
در - خودرو  داشتن  نگاه  براي  کالچ  نیم    از 
 جاده هاي شیبدار استفاده نکنید. این عمل باعث
 فرسایش کالچ مي گردد، براي این کار همیشه از

.ترمز دستي استفاده کنید
 از رانندگي طوالني با دنده سنگین خودداري -
مصرف سبب  سنگین  دنده  با  حرکت   کنید. 
هرچه شود.  مي  بیشتر  صداي  تولید  و   سوخت 
باعث کار  این  کنید.  سبک  را  دنده    سریعتر 

.مي شود تا به موتور فشار نیاید
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* ABSسیستم ترمز ضد قفل        
 Anti Lock Brake System( ABS(
سیستم ترمز ABS مانع از قفل شدن چرخها 
هنگام ترمزگیري مي گردد. این سیستم از دو 
قسمت اصلي سنسور سرعت چرخ و مجموعه 

مدوالتور/پردازشگر تشکیل شده است.
 از مزایاي اصلي سیستم ABS در خودرو
مي توان به کوتاهتر شدن فاصله توقف و 

فرمانپذیري خودرو حین ترمزگیري اشاره نمود.
)همراه با قفل شدن چرخهاي خودرو حین 

 ترمزگیري، راننده قادر به هدایت و مانور 
نمي باشد، در حالیکه خودروي مجهز به ترمز

ABS چرخها قفل نشده و راننده قادر به هدایت 
و مانور مي باشد(

نکات قابل توجه در ترمزگیري با خودروي مجهز 
 ABS به

 1( ترمزگیري عموماً به دو منظور زیر انجام 
مي شود:

ترمزگیري آرام براي کنترل سرعت، در این گونه 
ترمزگیري قصد دارید که سرعت خودرو را متوقف 

سازید، مثاًل هنگامي که قصد دارید مسافري را 
سوار یا پیاده نمایید. در این حالت معموالً چرخها 

قفل نشده و شما با یک ترمزگیري عادي مي 
توانید به منظور خود برسید.

2( ترمزگیري شدید اضطراري، در این گونه 
ترمزگیري قصد دارید که سرعت خودرو را سریعاً 

کاهش داده و یا در کوتاهترین مسافت متوقف 

سازید، مثاًل هنگامیکه بطور ناگهاني با یک مانع 
روبرو مي شوید در این حالت اغلب تمامي یا 

برخي از چرخها قفل شده که شما مي بایست 
بطور دائم پاي خود را روي پدال ترمز بفشارید و 
در نظر داشته باشید که خودرو شما قابل هدایت 

مي باشد.)توجه داشته باشید در صورتي که خودرو 
در اثر تغییر مسیر سریع به سمت کنار کشیده 

شود سیستم ترمز ABS تأثیري بر روي کنترل 
خودرو نخواهد داشت(

نکاتي قابل توجه در خودرو پراید مجهز به سیستم 
 :ABSترمز

1( هنگام فعال شدن ABS بدلیل عمل کردن 
شیرها و موتور پمپ هیدرولیک ممکن است 
صدایي شنیده شود که مقدار صدا بستگي به 

 مقدار فشار ترمزي که در هر چرخ ایجاد 
مي شود، دارد. این صدا عادي بوده و ناشي از 

وجود مشکل در سیستم ترمز ABS نمي باشد.
2( بعد از استارت زدن و حرکت نمودن، هنگامیکه 
سرعت خودرو به 10 کیلومتر در ساعت مي رسد، 

عیب یابي داخلي سیستم ضد قفل فعال شده و  مطابق با مدل خودرو *

براي زمان کوتاهي موتور پمپ هیدرولیک را 
بمنظور چک نمودن عملکرد آن روشن مي 

نماید. این عمل سبب ایجاد صدائي مي شود 
که بوسیله سیستم ترمز ABS تولید شده و 

کاماًل عادي مي باشد.
3( هنگام ترمزگیري معمولي در چرخهاي عقب 

گاهي صدایي شنیده مي شود که این صدا 
بوسیله سیستم EBD ایجاد مي گردد. این 

صدا عادي است و نیازي به تعویض مدوالتور در 
ترمز ABS نیست.

4( هنگامیکه موتور روشن مي شود، چراغ 
اخطار ABS حدود سه ثانیه روشن شده و 

در این زمان ECU خود را چک و عیب یابي 
نموده و در صورتیکه هیچ خطایي پیدا نشود، 

چراغ اخطار خاموش مي شود. اگر چراغ اخطار 
ABS در هنگام رانندگي روشن شود یا چراغ 

اخطار خاموش نشود، بدین معني است که 
ABS احتیاج به بازرسي دارد.

5( سیستم ABS سبب افزایش ایمني خودرو 
مي گردد. با وجود این، سیستمي نیست که 

بتواند خطاي راننده را هنگام رانندگي برطرف 
نموده و یا در وضعیت ترافیک، تغییري ایجاد 

نماید. بنابراین، راننده باید با دقت رانندگي 
نموده و ضمن حفظ فاصله مناسب با خودروي 

جلوئي، با سرعت متناسب با شرایط جاده 
رانندگي نماید.

7( در مواقع بروز مشکل در عملکرد سیستم 
ترمز ABS، به نمایندگي هاي مجاز شرکت 

سایپا مراجعه شود.

هشدار
گاهاً برخي رانندگان نا آشنا با احساس ضربان 
ترمز زیر پاي خود تصور کرده که خودرو دچار 
مشکل شده است و پدال ترمز را رها مي کنند، 

در حالیکه این امر یک مسئله عادي در ترمزهاي 
ABS مي باشد.
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         چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل 
)ABS(

اگر این چراغ همواره روشن بماند بدین معني 
 است که سیستم ضد قفل ترمز)ABS( کار 

نمي کند. در چنین مواقعي سیستم ترمز 
معمولي در خودرو، عمل ترمزگیري را انجام مي 

 دهد. براي رفع مشکل فوق باید با 
نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپایدک تماس 

بگیرید.

          چراغ اخطار ترمز دستي، سطح 
:EBD روغن ترمز و

 ABS در خودروهاي پراید EBD سیستم
وظیفه شیر تقسیم ترمز معمولي را دارد که 

همان تقسیم نیروي ترمز بین چرخ هاي جلو و 
عقب را انجام مي دهد.

 این چراغ اخطار به سه دلیل زیر روشن 
مي شود:

- اهرم ترمز دستي کشیده شده یا کاماًل آزاد 
نشده باشد)عیب یابي: ترمز دستي را بطور کامل 

آزاد نمایید.(
- پایین بودن سطح روغن ترمز در مخزن 

سیلندر اصلي، )عیب یابي: پس از باز نمودن 
درب موتور میزان سطح روغن ترمز را در مخزن 

بررسي و در صورت نیاز روغن ترمز اضافه 
نمایید.(

- وجود اشکال در سیستم EBD، )عیب یابي: 
در صورتیکه هیچ یک از موارد اول و دوم باعث 

 EBD برطرف شدن عیب نگردید، سیستم
خودرو شما کار نمي کند، در این حالت 

خودرو را متوقف نموده و با نمایندگي هاي 
مجاز سایپایدک تماس بگیرید(.

ABS عالئم وجود عیب در سیستم ترمز
در صورت مشاهده هر یک از عیوب ذیل باید به 

تعمیرگاههاي مجاز مراجعه گردد:
قفل شدن چرخ و ترمزگیري ناقص

 EBDو ABS بد عمل کردن
ABS افت عملکرد

فعال نشدنABS )چراغ اخطار ABS روشن 
مي گردد.(

سیستم ترمز مجهز به بوستر:
سیستم ترمز مجهز به بوستر است. اما تنها 
هنگامي که موتور روشن باشد، فعال است. 
بدون استفاده از این  سیستم براي توقف 

خودرو نیاز به فشار بیشتري بر روي پدال ترمز 
است و در این حالت خودرو در مسافت طوالني 

 تر متوقف 
مي شود. همیشه به نکات زیر توجه داشته 

باشید:
 هرگاه با دنده خالص و موتور خاموش بکسل

مي کنید، بسیار مراقب باشید. اگر هنگام 
رانندگي، به هر دلیلي موتور خاموش شد، با 

رعایت موارد ایمني خودرو را به نزدیک ترین 
مکان مناسب براي توقف هدایت کنید. از ترمز 
کردن بي مورد خودداري کنید، چون باعث از 

بین رفتن نیروي کمکي باقیمانده در بوستر 
ترمز مي شود.

چنانچه موتور خاموش باشد، سیستم ترمز 
کمکي عمل نمي کند و فشار بیشتري باید 
بر پدال وارد شود در این حال، فاصله توقف 
خودرو افزایش خواهد یافت. قبل از حرکت 

خودرو کلیه تدابیر احتیاطي را مورد توجه قرار 
دهید.

هشدار
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سیستم ترمز

4

چراغ  اهرم  کردن  آزاد  از  پس  که  صورتي  در 
بروز عیب  بود، احتمال  مربوطه همچنان روشن 
توجه  مورد  باید  و  دارد  وجود  ترمز  سیستم  در 
قرار گیرد. در این شرایط خودرو را متوقف کنید 
و اگر این امر امکان پذیر نبود، با احتیاط تا اولین 
نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک حرکت نمایید.

ترمز دستي  به  فقط  ترک خودرو  هنگام  هرگز 
اکتفا نکنید. پس از کشیدن اهرم ترمز دستي، 
اهرم تعویض دنده را در دنده یک یا دنده عقب 

قرار دهید. 

چراغ  به  موتور  کردن  روشن  از  پس  همواره 
ترمزدقت کنید. در صورتي که اهرم ترمزدستي 
نباشد  پائین  کاماًل  موتور  شدن  روشن  از  پس 
این چراغ روشن مي شود . لذا قبل از حرکت از 
پایین بودن اهرم و خاموش شدن چراغ مربوطه 

اطمینان حاصل کنید.

ترمز دستي
که  حالي  در  ترمزدستي،  از  استفاده  براي 
پدال ترمز را فشار مي دهید، اهرم ترمز دستي را 

محکم به سمت باال بکشید. 

 احتیاط

 احتیاط

باال  ترمزدستي  اهرم  که  حالتي  در  هرگز 
سائیدگي  باعث  کار  این  نکنید،  رانندگي  است 

زودهنگام لنت هاي ترمز عقب مي شود. 
را  آن  ابتدا  ترمزدستي  اهرم  کردن  آزاد  جهت 
کمي به سمت باال بکشید سپس دکمه انتهاي 

آن را فشار داده و اهرم را به آرامي بخوابانید.

OWM072OWM073OWM074
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فرمـان هیــدرولیک

4

- هرگز هنگام توقف خودرو، در حالي که موتور 
روشن است، غربیلک فرمان را بیش از 5 ثانیه 
در موقعیت کاماًل چپ یا راست نگه ندارید. این 
باعث آسیب دیدن پمپ  هیدرولیک فرمان  کار 

مي شود. 
- در صورت پاره شدن تسمه هیدرولیک فرمان و 
یا معیوب بودن پمپ ، نیروي الزم جهت فرمان 
پذیري به میزان قابل توجهي افزایش مي یابد.

هنگامي که خودرو به مدت طوالني در هواي سرد 
متوقف  گراد(  سانتی  درجه   -10 زیر  دمای  )با 
به  باشد، لزجت )ویسکوزیته( روغن هیدرولیک 
دلیل سرما افزایش یافته لذا پس از روشن کردن 
موتور، ممکن است عملکرد سیستم هیدرولیک 
که   بیفتد  تاخیر  به  کوتاهي  مدت  براي  فرمان 
این امری طبیعي است. در این شرایط الزم است 

خودرو را در دور آرام گرم کنید.

فرمـان هیــدرولیک

موتور،  توان  از  استفاده  با  هیدرولیک  فرمان 
جهت فرمان پذیري بهتر خودرو بکار مي رود.

در حالت خاموش بودن موتور و یا از کار افتادن 
سیستم فرمان هیدرولیک، فرمان پذیري خودرو 
بطور عادي امکان پذیر است ولي نیاز به اعمال 

نیروي بیشتري دارد.
اگر هنگام کارکرد عادي موتور فرمان پذیري به 
نیروي  اعمال  به  نیاز  و  شود  مي  انجام  سختي 
مجاز  هاي  نمایندگي  از  یکي  به  دارد،  بیشتر 

شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید. 

توجه
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صفحه كیلومتر شمار 

4

1- سرعت سنج
2- نشانگر سطح بنزین

3- دکمه صفرکن مسافت سنج
4- نشانگر درجه حرارت موتور

5- نشانگردیجیتالی کیلومتر شمار و مسافت 
سنج

6- دور سنج موتور

درجه بنزین
روي صفر  بر  عقربه  سوئیچ،  بودن  بسته  هنگام 
قرار مي گیرد و باز شدن سوئیچ سطح سوخت 

مخزن را نشان مي دهد.
هنگامیکه سطح بنزین در مخزن سوخت پایین 
بیاید)حدود 7 لیتر( چراغ هشدار دهنده سوخت 
وقت  اسرع  در  این صورت  در  روشن مي شود. 
سوختگیري کنید. حجم مخزن سوخت 37 لیتر 

است.
دور سنج موتور

را  دقیقه  هر  در  موتور  دور  موتور،  سنج  دور 
به  آسیب  از  جلوگیري  براي  دهد.  مي  نمایش 
موتور، هرگز اجازه ندهید که عقربه دور سنج به 

مدت طوالني در محدوده قرمز باقي بماند.

سرعت سنج
کیلومتر  حسب  بر  خودرو  سرعت  دهنده  نشان 

در ساعت است.
مسافت سنج

مسیر  یک  در  شده  طي  مسافت  تعیین  براي 
مشخص بکار مي رود.

دکمه صفر کننده مسافت سنج
را  دکمه  سنج،  مسافت  ارقام  کردن  صفر  براي 

بفشارید.
كیلومتر شمار

نشان  را  خودرو  توسط  شده  طي  مسافت   کل 
مي دهد.

طرح 1* طرح 2*

و  شکل  در  1و2  طرح  در  کیلومتر  صفحه  *تفاوت 
عملکرد چراغهای هشدار کیسه هوا میباشد.
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عالمت هشدار دهنده کمربندهاي ایمني روشن 
خودرو  سرنشینان  و  راننده  به  تا  ماند  خواهد 
نماید.  یادآوري  را  ایمني  کمربند  از  استفاده 
چراغ  راننده،  ایمنی  بند  کمر  بستن  درصورت 

هشدار خاموش می گردد. 

 چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل   
 * )ABS(

معني  بدین  بماند  روشن  همواره  چراغ  این  اگر 
کار   )ABS(ترمز قفل  ضد  سیستم  که   است 

ترمز  سیستم  مواقعي  چنین  در  کند.  نمي 
انجام  را  ترمزگیري  عمل  خودرو،  در  معمولي 
مي دهد. براي رفع مشکل فوق باید با نمایندگي 

هاي مجاز شرکت سایپا یدک تماس بگیرید.

 سیستم ضد سرقت: در صورت چشمک 
فعال  این چراغ سیستم ضدسرقت خودرو  زدن 

مي باشد.

 مه شکن عقب: این چراغ، به هنگام روشن 
بودن چراغ هاي مه شکن عقب روشن مي گردد. 

 مه شکن جلو*: این چراغ، به هنگام روشن 
بودن چراغ هاي مه شکن جلو روشن مي گردد. 

 چراغ عیب یاب موتور 
عیب یابي  سیستم  اجزاي  از  یکي  چراغ  این 

دهید.
 ”ON»توجه: هنگام باز بودن سوئیچ در وضعیت
باید  موتور  شدن  روشن  با  و  شده  روشن  چراغ 

خاموش گردد.

به  چراغ،  این  باالي چراغهاي جلو:  نور   
در  جلو،  اصلي  چراغهاي  بودن  روشن  هنگام 

موقعیت نور باال روشن مي گردد.

 شیشه گرمکن عقب: این چراغ هنگامي 
روشن مي شود که شیشه گرمکن عقب در حال 

کار کردن باشد.

چراغ  این  فالشر:  دهنده  هشدار   
هنگامي روشن مي شود که کلید فالشر روشن 

باشد.

مقدار  هنگامیکه   كمبود سطح سوخت: 
بنزین در باک به حدود 7 لیتر برسد، این چراغ 
بزودي  که  است  آن  بیانگر  شودو  مي  روشن 

سوخت تمام خواهد شد.

با روشن بودن سوئیچ در   باز بودن درها: 
صورت باز بودن درهاي جانبي و یا یکي از درها، 

نشانگر باز بودن درها روشن خواهد شد.

سوئیچ،  بودن  روشن  با  ایمني:  كمربند   

 ترمز دستي: روشن بودن این المپ نشان 
دهنده درگیر بودن ترمزدستي و یا پایین بودن 
سطح روغن ترمز در مخزن روغن ترمز مي باشد. 
زمانیکه سوئیچ موتور در وضعیت "ON” باشد با 

خواباندن ترمز دستي، المپ خاموش مي شود.

این  شدن  روشن  موتور:  روغن  فشار   
 چراغ نشان دهنده پایین بودن فشار روغن موتور 
مي باشد. هنگام حرکت، در صورت روشن شدن 
این چراغ، سریعاً خودرو را متوقف کرده و سپس 
و  نموده  بازدید  را  روغن  نمائید. سطح  خاموش 
صورت  در  نمائید.  اضافه  روغن  نیاز  صورت  در 
از  یکي  با  روغن،  فشار  عالمت  نشدن  خاموش 

نمایندگي هاي مجاز سایپایدک تماس بگیرید.
 "ON"توجه: هنگام باز بودن سوئیچ در وضعیت

چراغ روغن روشن مي شود.
باید  روغن  چراغ  موتور،  روشن شدن  محض  به 

خاموش گردد.

چراغ  این  شدن  روشن  باطري:  شارژ   
نشانگر وجود عیب در سیستم برقي و یا موتور 

مي باشد.
در هنگام حرکت خودرو در صورت روشن شدن 
این چراغ، در صورت عدم وجود عیب در سیستم 
برقي و یا پاره نبودن تسمه دینام، مراتب را به 
اطالع  سایپایدک  مجاز  نمایندگیهاي  از  یکي 

* مطابق با مدل خودرو

چراغهای نشانگر و هشدار دهنده
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توجه

خودرو است. 
در صورتی که این چراغ در حین رانندگي روشن 
سیستم  قسمت هاي  از  یکي  در  ایرادي  شود، 
الکتریکی موتور بوجودآمده است. در این وضعیت 
خودرو قادر به حرکت می باشد ولي براي بازدید 
شرکت  مجاز  هاي  نمایندگي  از  یکي  به  موتور 

سایپایدک مراجعه نمایید.   

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

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

موتور وجود دارد.
- جهت بازدید سیستم به یکي از نمایندگي هاي 

مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

موجب  باک  درب  صحیح  بستن  عدم  گاهي 
روشن شدن چراغ عیب یاب مي گردد. لذا در 
این حالت از بسته بودن صحیح درب باک نیز 

اطمینان حاصل کنید.

 چراغ هشداردهنده كیسه هوا در 
طرح 2: )مطابق شکل صفحه 53(*

در  موتور  سوئیچ  قراردادن  بار  هر  با  چراغ  این 
موقعیت ON باید به مدت 5 ثانیه چشمک بزند 
و در این مدت سیستم را کنترل می نماید در 
صورت وجود خطا چراغ هشدار دهنده به طور 
ثابت روشن می ماند و در غیر این صورت چراغ 
هشدار  چراغ  صورتیکه  در  گردد.  می  خاموش 
به  یا  و  بزند  چشمک  ثانیه   5 از  کمتر  دهنده 
صورت ثابت روشن بماند وجود خطا در سیستم 
نزدیکترین  به  باید سریعاً  را نشان می دهد که 
نمایندگی مجاز سایپا مراجعه شود. چرا که در 
عملکرد سیستم کیسه هوا اختالل ایجاد شده و 
مي تواند باعث عمل نکردن و یا عملکرد نابهنگام 

کیسه هوا شود.

بودن  فعال  غیر  هشداردهنده  چراغ   
كیسه هواي سرنشین: )مطابق شکل صفحه 

 *)53
در  موتور  سوئیچ  قراردادن  بار  هر  با  چراغ  این 
چشمک  ثانیه   5 مدت  به  باید   ON موقعیت 
بزند و در این مدت سیستم را کنترل می نماید 
کیسه  نمودن  فعال  غیر  کلید  درصورتیکه 
این  باشد   OFF موقعیت  در  سرنشین  هوای 

چراغ روشن می ماند.

* مطابق با مدل خودرو

چراغهای نشانگر و هشدار دهنده
       چراغ هشداردهنده كیسه هوا در 

طرح1: )مطابق شکل صفحه 53(*
چراغ هشدار دهنده کیسه هوا برای نشان دادن 
به  جلو  سرنشین  و  راننده  هوا  کیسه  وضعیت 
قرار  بار  با هر  این چراغ  به کار می رود.  راننده 
به مدت   ،ON موتور در وضعیت  دادن سوئیچ 
5 ثانیه چشمک می زند سپس به مدت 1 ثانیه 
خاموش شده و پس از آن یکی از سه حالت زیر 

را نشان می دهد:
هوا  کیسه  سیستم  خاموش:  چراغ   :1 حالت 
بدون ایراد بوده و کیسه هوای سرنشین جلو نیز 

فعال می باشد.
کیسه  سیستم  روشن:  دائم  چراغ   :2 حالت 
هوا بدون ایراد بوده و کیسه هوای سرنشین غیر 

فعال می باشد.
کیسه  حالت 3: چراغ چشمک زن: سیستم 
هوای راننده یا سرنشین جلو دارای ایرادی می 
باشد. در این حالت می بایست به نزدیک ترین 

نمایندگی مجاز شرکت سایپا مراجعه شود.

چنانچه سوئیچ موتور در موقعیت ON قرار 
گرفت و چراغ هشدار دهنده  یا     

به مدت 5 ثانیه چشمک نزد سیستم دارای 
ایرادی می باشد. در این حالت می بایست به 

نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا 
مراجعه شود.

هشدار
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چراغها

كلید چراغ ها4
با یکبار چرخاندن اهرم چراغها مطابق شکل، 

چراغهاي پشت داشبورد، چراغهاي نمره، 
خطر عقب و کوچک جلو روشن مي شوند. با 
چرخاندن مجدد اهرم در همان جهت، عالوه 

بر چراغهاي ذکر شده در مرحله اول، چراغهاي 
اصلي نیز روشن مي شوند.

نور باالي چراغ ها
چنانچه در حالتي که اهرم چراغها در حالت نور 
پایین مي باشد آن را مطابق شکل باال به سمت 

جلو حرکت دهید. نور باالي چراغهاي جلو 
روشن و در همین حال المپ نشان دهنده نور 

 باال که به رنگ آبي
مي باشد، در صفحه عالئم روشن خواهد شد.

نور باالي اخطار دهنده
براي روشن کردن لحظه اي نور باالي چراغهاي 

جلو، مطابق شکل باال، بطور آرام اهرم دسته 
چراغ رابه طرف خود بکشید، سپس اهرم را رها 
کنید اهرم خودبخود به حالت اول بر مي گردد. 
براي استفاده از نور باالي اخطار دهنده لزومي 

به روشن بودن کلید چراغها نمي باشد.

چراغ مه شکن عقب 
در  عقب  شکن  مه  چراغ  کردن  روشن  جهت 
ابتدا چراغ های اصلی خودرو را  مواقع ضروری 
روشن نموده و سپس دکمه نشان داده شده را 

در شکل باال فشار دهید.

چراغ مه شکن جلو* 
در  جلو  شکن  مه  چراغ  کردن   روشن  جهت 
مواقع ضروری ابتدا چراغ های خطر در شب را 
روشن نموده و سپس دکمه نشان داده شده در 

شکل باال را فشار دهید.

مواقع  در  فقط  شکن  مه  چراغ  از  استفاده 
می  توصیه  غبار،  و  گرد  و  مه  نظیر  ضروری 
گردد. در سایر موارد باعث کاهش دید و آزار 

رانندگان خودروهای عقب می شود.

توجه

*مطابق با مدل خودرو
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چراغها

چراغ هاي راهنما
سوئیچ  راهنما  هاي  چراغ  کردن  روشن  جهت 
با  مطابق  باشد.   ON موقعیت  در  باید  موتور 
دسته  اهرم  راست،  به  گردش  هنگام  باال  شکل 
چراغ را به سمت باال و هنگام گردش به چپ،  آن 

را بسمت پایین فشار دهید. 
اهرم راهنما دارای دو حرکت به شرح ذیل می 

باشد: 
تغییر  مخصوص  که  اول  مرحله  اول-  حركت 
زمان  در  یا  و  دیگر  باند  به  باند  یک  از  مسیر 

سبقت می باشد، استفاده میگردد.
طور  به  اهرم  که  دوم  مرحله   – دوم  حركت 
کامل حرکت میکند مخصوص گردش به سمت 
راست و یا چپ بوده که با گردش کامل فرمان،  

اهرم به جاي اولیه خود بر مي گردد. 

4
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 كلید تنظیم كننده چراغ هاي جلو
این کلید جهت تنظیم چراغ هاي جلو بوده و به 
طوري که نور آن مانع دید رانندگان خودروهاي 

مقابل در شب یا روز، نشوند.
تشریح کلید تنظیم نور چراغ هاي جلو:

به منظور تنظیم نور چراغ هاي جلو در راستاي 
عمودي، مطابق جدول ذیل عمل نمایید.

بار روي خودرو
صندوقموقعیت  صندلیهاي

عقب
 صندلیهاي

جلو
- - 1 یا 2 نفر 0
- 1  2 نفر  3 نفر

35 کیلوگرم 2  2 نفر  3 نفر
حداکثر بار 

مجاز
- 3  1 نفر

چراغ فالشر
چراغ  فالشر،  چراغ   شدن  روشن  صورت  در 
و  روشن  همزمان  راست  و  چپ  راهنماي  هاي 
خاموش مي شوند و بعنوان چراغ هشدار دهنده 
براي راننده ای است که در حال نزدیک شدن و 

سبقت گرفتن از خودروي شما مي باشند.
براي روشن کردن فالشر کلید مربوط به آن را 
این  که در وسط کنسول قراردارد، فشار دهید. 
مي  عمل  سوئیچ  هاي  موقعیت  کلیه  در  کلید 

کند. 
براي خاموش کردن چراغ هاي فالشر، کلید را 

مجدداً فشار دهید.

OWM086
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 برف پاک كن و شیشه شوی

4
OWM089OWM090OWM091

برف پاکن شیشه جلو
براي روشن کردن برف پاک کن، الزم است که 
سوئیچ موتور در وضعیت »ON” قرار گرفته و 

سپس اهرم برف پاک کن مطابق شکل به شرح 
زیر عمل مي نماید:

OFF- مرحله خاموش بودن برف پاک کن
INT- دور اتوماتیک برف کن

I-دور کند برف پاک کن
II-دور تند برف پاک کن

حرکت تکي برف پاک کن)تنها یک رفت و 
برگشت(

براي یکبار حرکت تیغه هاي برف پاک کن و یا 
یک لحظه، اهرم برف پاک کن را مطابق شکل 

حرکت دهید.

براي جلوگیري از آسیب دیدن بازوهاي برف 
پاک کن، هیچگاه آنها را با دست حرکت ندهید. 

 از نزدیک کردن بنزین، نفت و تینر و سایر
حالل هاي دیگر به تیغه هاي برف پاک کن 

خودداري نمائید.

شستشوي شیشه
جهت شستسوي شیشه جلو، سوئیچ را در 
وضعیت ON گذاشته و یا موتور را روشن 
کنید. سپس اهرم برف پاک کن را مطابق 

شکل به طرف خود کشیده و در همان حالت 
نگه دارید. مایع شستشو در این هنگام بر روي 

شیشه جلو پاشیده مي شود.
احتیاطاحتیاط

براي جلوگیري از آسیب دیدن پمپ شیشه 
شوي، دقت کنید که هنگام خالي بودن مخزن 

شیشه شوي، از بکار انداختن آن خودداري 
نمائید.
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5

مشخصات الزم سوخت خودرو 
خودرو باید پایین باشد.

- هرگز در مکان هاي بسته )پارکینگ سرپوشیده( 
خودرو را روشن رها ننمائید. دقت نمائید حداکثر 
زماني که موتور در این مکان ها روشن مي ماند 
از  شدن  خارج  و  خودرو  دادن  حرکت  جهت 

پارکینگ باشد. 
با موتور  باز خودرو  - در صورتي که در محیط 
را در وضعیت  تهویه  اهرم  است،  روشن متوقف 
ورود هواي خارج به داخل قرار دهید. در صورت 
استشمام بوي دود فوراً موتور را خاموش نمائید. 
- هرگز داخل خودروئي که به مدت طوالني با 

موتور روشن متوقف است ننشینید. 

* سیستم كنترل آالینده ها
 CCC1نوع از  خودرو  این  کاتالیست  سیستم 
ایجاد  متصل به منیفولد اگزوز میباشد. هرگونه 
تغییر در خودرو توسط مالک مي تواند برعملکرد، 
ایمني و عمر خودرو تاثیر داشته و موجب نقص 

قوانین کنترل آلودگي محیط زیست گردد. 
نقص  یا  دیدگي  آسیب  گونه  هر  این،  بر  عالوه 
در عملکرد خودرو که در اثر تغییرات بکار رفته 
شامل  باشد،  پذیرفته  صورت  مشتري  توسط 

خدمات گارانتي نخواهد گردید. 
اقدامات احتیاطي موتور 

گازهاي خروجي از اگزوز، حاوي مونوکسیدکربن 
در  و  بوده  بو  بي  و  بیرنگ  گاز  این  است. 
باشد.   مي  خطرناک  بسیار  استشمام  صورت 
گازهاي  سایر  با  همراه  کربن  مونوکسید  گاز   -

خروجي از اگزوز می باشد.
در  دود  و  گاز  نوع  هر  استشمام  صورت  در  لذا 
داخل اتاق خودرو، سریعاً به نزیکترین تعمیرگاه 
در  نمائید.  مراجعه  یدک  سایپا  شرکت  مجاز 
با  هرگز  تعمیرگاه  به  دسترسي  عدم  صورت 
داخل  به  گازهاي خروجي  و  دود  که  خودرویي 
اتاق آن نشت مي کند، به رانندگي ادامه ندهید. 
شیشه هاي  کلیه  رانندگی  به  اجبار  صورت  در 

مشخصات الزم سوخت خودرو 
در این خودرو الزم است از بنزین  با استاندارد 
یورو4 استفاده شود. در صورت استفاده از بنزین 
بدون سرب این خودرو بهترین عملکرد را خواهد 
داشت. بنزین بدون سرب باعث کاهش آالینده 
ایجاد  مانع  و  گردیده  اگزوز  از  خروجی  های 

رسوب سر شمع می شود. 

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید. استفاده 
از بنزین سرب دار باعث آسیب دیدن کاتالیست 
بنزین  مکمل هاي  از  صورتي  در  تنها  مي شود. 
رساني  سوخت  سیستم  کردن  پاک  جهت 
شرکت  تائید  به  آن  نوع  که  نمائید  استفاده 
به  بنزین حاوي سرب  باشد.  سایپایدک رسیده 
سنسور اکسیژن در سیستم کنترل موتور آسیب 
سیستم  صحیح  عملکرد  مانع  و  رسانده  جدي 

کنترل آالینده هاي خودرو مي شود. 

توجه

1- Close-Coupled Catalyst
* مطابق با مدل خودرو

نکات زیست محیطی
در  اگزوز،  از  غیرطبیعي  دود  در صورت خروج 
اولین فرصت جهت عیب یابي و تنظیم موتور به 
خروج  زیرا  نمایید  مراجعه  مجاز  تعمیرگاه هاي 
دنبال  به  را  هوا  بیشتر  آلودگي  غیرعادي  دود 

خواهد داشت.
مصرف سوخت خودرو را کنترل نموده و آن را 
با میزان مصرف بهینه اعالم شده توسط سازنده 
خودرو مقایسه کنید و در صورت وجود تفاوت 
مراجعه  مجاز  هاي  تعمیرگاه  به  مالحظه  قابل 

نمایید.
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سیستم كنترل آلودگي 
به صدمه دیدن کاتالیست و باطل شدن شرایط 

گارانتي خودرو خواهد شد. 
اقدامـات احتیاطـي مربوط به كاتالیست

در صورتیکه خودرو شما مجهز به سیستم کنترل 
آالینده ها توسط کاتالیست از نوع CCC باشد، 

متصل به منیفولد اگزوز می باشد. 
لذا اقدامات احتیاطي زیر را مدنظر قرار دهید:

- فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.
علف  )نظیر  اشتعال  قابل  مواد  روي  بر  هرگز   -
خشک، کاغذ، برگ خشک، مواد سوختني و ...( 
یا رانندگي نکنید زیرا کاتالیست بسیار  توقف و 

داغ بوده و احتمال آتش سوزي وجود دارد. 
- در صورت مشاهده هر نشانه اي مبني بر عدم 
یا  موتور  لرزش  نظیر  موتور  صحیح  عملکرد 
مشاهده کاهش توان موتور، به رانندگي با خودرو 

ادامه ندهید.
به مدت طوالني  دادن در حالت درجا  گاز  از   -

خودداري نمائید. 
آالینده ها  کنترل  سیستم  و  موتور  اجزاء  در   -

هیچگونه تغییري ندهید. 
کلیه تغییرات و تنظیمات باید توسط متخصصین 
انجام  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  هاي  تعمیرگاه 

گردد. 
منجر  شده  ذکر  احتیاطي  اقدامات  عدم  رعایت 

5

نکات زیست محیطی
كاتالیست 

به  مجهز  امروزي،  مدرن  خودروهاي  اکثر 
 Three –( راهه  سه  کاتالیتیکي  مبدل هاي 
مي باشند.   )Way Catalytic Converter
اساسي  آالینده  سه  به  اشاره  راهه،  سه  مفهوم 
شامل  خودروها  موتور  توسط  شده  تولید 
و  نیتروژن  اکسیدهاي  کربن،  مونوکسید 
هیدروکربن هاست که توسط این مبدل ها مورد 
استفاده  با  این مبدل ها  قرار مي گیرند.  پاالیش 
گازهاي  خود  ویژه  ساختار  و  خاص  عناصر  از 
کربن،  دي اکسید  به  را  خودرو  اصلي  آالینده 
نیتروژن و آب تبدیل مي کنند که خطر چنداني 

براي محیط زیست ندارند.     
تعویض  عدم  یا  و  حذف  که  داشت  توجه  باید 
آلودگي  ایجاد  بر  عالوه  کاتالیست  موقع  به 
عملکرد  در  اختالل  موجب  زیست  محیط  در 

مناسب خودرو نیز مي گردد.

نکات زیست محیطی
این خودرو مجهز به سیستم کنترل آالینده ها 
توسط کاتالیست مي باشد . به منظور نگهداري 
و اطمینان از عملکرد صحیح قطعه مذکور موارد 

ذیل مي بایست همواره مد نظر قرار گیرد. 

طول عمر مفید کاتالیست در شرایط کارکرد   •
استاندارد100 هزار کیلومتر مي باشد.

• درصورت بروز نقص عملکردي موتور و یا پس 
از طي کارکرد 100 هزار کیلومتر قطعه مذکور 
مي بایست در نمایندگي هاي مجاز شرک سایپا 

تعویض گردد.
از  هزارکیلومتر   10 هر  اي  دوره  بازدیدهاي   •
صورت  بایست  مي  خودرو  خروجي  گازهاي 
آالینده  گازهاي  میزان  که  درصورتي  و  پذیرد 
از حد استاندارد تجاوز نماید ، پس از اطمینان 
به  نسبت  موثر  قطعات  دیگر  صحیح  عملکرد 
تعویض کاتالیست در نمایندگي هاي مجاز سایپا  

اقدام گردد.           
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نکات قابل توجه قبل از رانندگي 
رانندگي پس از مصرف دارو

بسیار  داروها  از  برخي  مصرف  از  پس  رانندگي 
خطرناک است. 

پزشک  با  حتماً  دارو  دائم  مصرف  صورت  در 
مشورت  دارو  مصرف  از  پس  رانندگي  مورد  در 

نمائید. 

قبل از استارت زدن
- مطمئن شوید کلیه دربها بسته و قفل هستند.

- صندلي خود را تنظیم نمائید. 
- آینه هاي بغل و آینه وسط را تنظیم کنید. 

اطمینان  ها  چراغ  کلیه  عملکرد  صحت  از   -
حاصل کنید.

بررسي  را  کیلومترشمار  صفحه  نشانگرهاي   -
کنید.

مطمئن   ،ON حالت  در  سوئیچ  قراردادن  با   -
صحیح  دهنده  هشدار  هاي  چراغ  کلیه  شوید 

عمل مي کنند. 
و  ببرید  پایین  کاماًل  را  ترمزدستي  اهرم   -
صفحه  در  آن  به  مربوط  چراغ  شوید  مطمئن 

کیلومترشمار، خاموش شده است. 
حرکت  از  قبل  بیشتر  ایمني  حفظ  منظور  به 
اطمینان حاصل نمائید که به کلیه قسمت ها و 

تجهیزات خودرو آشنا شده اید. 

قبل از رانندگي
قبل از نشستن در خودرو به موارد زیر دقت شود :

- از تمیز بودن سطوح بیروني شیشه هاي عقب 
و جلو، آینه ها و سطح چراغ ها اطمینان حاصل 

کنید. 
- وضعیت الستیک ها را بازدید کنید. 

نشتي  گونه  نظر هر  از  را  زیر خودرو  - قسمت 
بازدید کنید.

- در صورتي که تصمیم به حرکت با دنده عقب 
دارید مطمئن شوید مانعي پشت خودرو نباشد. 

بازدیدهاي مهم 

قبل از شروع به حرکت با خودرو سطوح روغن 
موتور، مخزن آب رادیاتور، روغن ترمز و سطح 
مایع مخزن شیشه شوي را طبق معیار مناسب 
بازدید نمایید. جزئیات هر کدام در بخش تعمیر 

و نگهداري مطرح شده است. 

5

نکات زیست محیطی
از مسافرت هاي غیر ضروري با خودرو شخصي 

تک سرنشین خودداري نمایید.
از حمل بار اضافي به وسیله خودرو پرهیز کنید 
زیرا هر 100 کیلوگرم بار اضافي بطور متوسط 
مصرف سوخت را یک لیتر در هر 100 کیلومتر 

باال مي برد.
محوطه پارک اتومبیل خود را کنترل کنید تا از 
نشتي روغن و مایعات دیگر بموقع مطلع شوید.

ایجاد  صوتي  آلودگي  غیرضروري  زدن  بوق  با 
نکنید.
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استفاده اقتصادي از خودرو 
از استفاده غیرضروري سیستم تهویه مطبوع   -

خودداري کنید.
- هنگام رانندگي در جاده هاي ناهموار از سرعت 

خودرو بکاهید. 
افزایش عمر الستیک ها و کاهش  به منظور   -
باد الستیک ها را همواره  مصرف سوخت فشار 

در حد استاندارد نگهدارید. 
- فاصله ایمني تا خودروي جلوئي را حفظ کنید 
تا از ترمزگیریهاي شدید و در نتیجه سائیدگي 
الستیکها و لنت هاي ترمز جلوگیري شود و نیز 
در مصرف بنزین اضافي براي شتابگیري مجدد 

صرفه جویي گردد. 
- استفاده از باربندهای غیر استاندارد و وجود بار 
اضافه غیر ضروری )وسایل اضافی و غیر ضروری( 
در خودرو باعث افزایش مصرف سوخت می شود.
- پایین بودن شیشه های جانبی )مخصوصاً در 
افزایش مصرف سوخت  باعث  باال(  سرعت های 

می شود.
به  )تعویض  ادواری  سرویسهای  انجام  عدم   -
موقع قطعات مصرفی مانند فیلتر هوا، شمع ها، 

وایرها و فیلتر سوخت(
استراحت  براي  را  خود  پاي  رانندگي  هنگام   -
باعث  کار  این  ندهید.  تکیه  ترمز  پدال  روي 

اقتصادي  كاركرد  هایی در خصوص  توصیه 
خودرو 

میزان مصرف سوخت درج شده بر روی برچسب 
مصرف سوخت براساس شرایط استاندارد یورو 2 
و یورو 4 )متناسب با مدل خودرو( می باشد که 
جاده(  و  شهر  )ترکیبی  رانندگی  سیکل  مطابق 
در  رانندگی  درصورت  لذا  است.  آمده  به دست 
سوخت  مصرف  میزان  استاندارد  غیر  شرایط 

افزایش خواهد یافت.
و  زمان  رانندگي،  نحوه  به  بنزین  میزان مصرف 

مکان رانندگي بستگي دارد. 
صرفه  و  خودرو  از  تر  اقتصادي  استفاده  جهت 
را  زیر  هاي  توصیه  سوخت  مصرف  در  جوئي 

رعایت نمائید : 
- از رانندگی پر شتاب پرهیز کنید

- استفاده از سیستم های الکتریکی 
درجا،  حالت  در  موتور  کردن  گرم  براي   -

زمان طوالني صرف ننمائید. 
- هنگام حرکت از حالت سکون، به آرامي شتاب 

بگیرد.
همواره  خود  خودروي  موتور  بودن  تنظیم  از   -
زمانبندي  جدول  از  و  نمائید  حاصل  اطمینان 
کار  این  نمائید.  پیروي  دوره اي  سرویس هاي 

باعث افزایش عمر قطعات خودرو خواهد شد. 

5

بهینه ترین مصرف سوخت در محدوده سرعتی 
80 تا 90 کیلومتر در ساعت و دور موتور کمتر 

از 3000 حاصل می گردد.

توجه

افزایش  و  ترمز  هاي  لنت  زودرس  سائیدگي 
مصرف سوخت مي شود. 

سائیدگي  باعث  چرخها  زاویه  نبودن  تنظیم   -
نهایتاً  و  موتور  توان  افت  و  الستیکها  زودرس 

مصرف سوخت بیشتر مي شود.  
- باز بودن پنجره ها در سرعت هاي باال، باعث 

افزایش مصرف سوخت مي شود.
باعث  رانندگي  مخالف  جهت  در  باد  وزش   -
چنین  در  شود.  مي  سوخت  مصرف  افزایش 
حرکت  کمتري  سرعت  با  است  بهتر  شرایطي 

نمائید.
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لغزنده  سطح  روي  معکوس  دنده  از  استفاده 
ناگهاني  تغییر  باعث  کار  این   . است  خطرناک 

سرعت چرخها و سرخوردن خودرو مي گردد. 

در آوردن خـودرو از گل و الي و برف
در صورت گیرکردن خودرو در برف، گل و ماسه، 
را   دنده  مکرر  بطور  آن  آوردن  بیرون  منظور  به 
بین دنده 1 و دنده عقب تغییر دهید و به آرامي 

پدال گاز را بفشارید. 
فوق  موارد  انجام  از  پس  اگر  ندهید.  گاز  زیاد 
از  بود،  گیرکرده  برف  یا  گل  در  خودرو  هنوز 
استفاده  آن  آوردن  بیرون  یک یدک کش جهت 
نمائید. در غیر این صورت بدلیل باال رفتن دماي 

موتور، به موتور و گیربکس آسیب مي رسد. 

ز  ا مي توان  نیاز  درصورت  جلوگیري شود. 
سنگین تر) 1 و عقب( استفاده کرد.  دنده هاي 
- در صورتي که خودرو در برف، یخ یا گل و الي 
گیر کرده است، از شن، نمک، زنجیر چرخ یا مواد 
دیگري که اصطکاک را زیاد کند )نظیر موکت( 

در زیر چرخ هاي جلو استفاده نمائید. 

حرکت با موتور خاموش
یا در هر موقعیتي که  هرگز در سراشیبي ها و 
خودرو در حال حرکت است، موتور را خاموش 

ننمائید. 
سیستم تقویتي هیدرولیک فرمان و ترمز هنگام 

خاموش بودن موتور، عمل نخواهد کرد. 
لذا در سراشیبي ها بهتر است با استفاده از دنده 

سنگین از اثر ترمزي موتور استفاده نمائید. 

رانندگي در شرایط خاص
هنگام رانندگي در شرایط خطرناک نظیر برف، 
یخ، گل و الي و ماسه و موارد مشابه به توصیه 

هاي زیر توجه کنید : 
- با احتیاط رانندگي کنید و ضمن حفظ فاصله 
را  ترمزگیري  مسافت  جلو،  خودروي  با  ایمني 

بیشتر کنید.
- از ترمزگیري یا دورزدن هاي ناگهاني خودداري 

نمائید. 
ماسه  یا  گل  برف،  در  حرکت  شروع  هنگام   -  
گاز  پدال  آرامي  به  و  کرده  استفاده   2 دنده  از 
را بفشارید تا از در جا چرخیدن چرخ هاي جلو، 

هشدارهشدار

5

نکات زیست محیطی
در صورت توقف خودرو بیش از 3 دقیقه، خودرو 
را خاموش نمایید زیرا میزان مصرف بنزین در 
کیلومتر  یک  نمودن  طي  معادل  حالت  این 

مسافت مي باشد.    
را  گاز  پدال  مطلوب,  سرعت  به  رسیدن  براي 
پرگاز،  گرفتن  سرعت  زیرا  دهید  فشار  نیمه  تا 

مصرف بنزین را بصورت آني افزایش مي دهد.
ساعت  در  کیلومتر   90 الي   60 مابین  سرعت 
سرعت  افزایش  با  است،  اقتصادي  و  مطمئن 
افزایش  شدت  به  آلودگي  و  سوخت  مصرف 

مي یابد.
غیر  اگزوزهاي  سر  مانند  قطعاتي  از  استفاده 
گازهاي  سر  بر  مانعي  به عنوان  که  استاندارد 
خروجي اگزوز عمل مي نماید، باعث بروز اشکال 
در نحوه احتراق موتور خودرو و در نتیجه سبب 

افزایش مصرف سوخت خواهد شد.
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باال موجب  با سرعت  از گودال هاي آب  - عبور 
کاهش کارایي ترمزها خواهد شد. عبور از گودال 

آب را حتماً به آهستگي انجام دهید. 
- در صورتیکه احتمال مي دهید ترمزها خیس 
به  را  خودرو  آنها،  کردن  خشک  براي  اند  شده 
آرامي برانید و چند بار به نرمي ترمز بگیرید تا 

نیروي ترمزي عادي مجدداً حاصل شود. 

خودروهائي که از روبرو مي آیند، بپرهیزید. زیرا 
و چندین  باعث کاهش دید شما شده  کار  این 
به  تا چشمهایتان مجدداً  زمان الزم است  ثانیه 

تاریکي شب عادت کنند. 
- چراغ هاي جلو را روشن کنید تا خودروي شما 

از روبرو قابل رویت باشد. 

رانندگي در باران 
رانندگي در جاده هاي مرطوب و لغزنده خطرناک 
است و الزم است آمادگي الزم را جهت رانندگي 
در این شرایط داشته باشید. لذا به توصیه هاي 

زیر در این خصوص توجه نمایید. 
- از صحت عملکرد برف  پاک کن و شیشه شــوي 

اطمینـــان حاصل نمائید. 
- با سرعت کمتري رانندگي کنید، زیرا عالوه بر 
کاهش  باران  بارش شدید  در  راننده  دید  اینکه 
مي یابد جهت متوقف کردن خودرو به مسافت 

ترمزگیري بیشتري نیاز است. 
- در صورتي که الستیکها فرسوده باشند، ترمز 
گرفتن روي سطوح لغزنده به سر خوردن خودرو 

و سانحه منجر خواهد شد. 
- چراغ هاي جلو را روشن کنید تا خودروي شما 

از روبرو قابل رویت باشد. 

از گاز دادن شدید در شروع حرکت یا رها نمودن 
چرخیدن  درجا  موجب  که  کالچ  پدال  ناگهاني 
عمل  این  نمائید.  خودداري  گردد  مي  چرخها 
موجب داغ شدن الستیک ها و یا حتي ترکیدن 
کنار  افراد  به  رساندن  صدمه  نتیجه  در  و  آنها 

خودرو خواهد شد. 

رانندگي در شب 
بیشتر  شب  در  رانندگي  خطرات  اینکه  به  نظر 
از روز است، توصیه هاي زیر را مورد توجه قرار 

دهید : 
- دید رانندگي در شب بخصوص در خیابان هاي 
بدون چراغ، کاهش مي یابد لذا از سرعت خودرو 
جلوئي  خودروي  تا  را  ایمني  فاصله  و  بکاهید 

حفظ کنید. 
انعکاس  از  تنظیم کنید که  را طوري  آینه ها   -

نورچراغ هاي سایر خودروها، بکاهید. 
- سطح چراغ هاي جلو را همواره تمیز نگهدارید. 
عدم تمیز بودن چراغ ها و یا معیوب بودن آنها، 

از دید در شب مي کاهد. 
چراغهاي  نور  به  مستقیم  کردن  نگاه  از   -

هشدار
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55

ترمـــزدستي  جاي  به  حالت  این  در  افتد.  مي 
گیربکس را در موقعیت دنده یک و یا عقب قرار 

دهید. 
استفاده  عقب  چرخهای  در  مناسب  مانع  از  و 

نمایید.  
رانندگي در مناطق پرآب 

دقت  پرآب  منطقه  از  عبور  به  نیاز  صورت  در 
ها  چرخ  طوقه  از  تر  پایین  آب  سطح  نمائید 
به  ترمزها  زیرا  نمائید  حرکت  آرامي  به  باشد. 
دلیل خیس شدن کارایي عادي خود را ندارند و 
فاصله توقف در اثر ترمزگیري زیاد مي شود. پس 
از عبور از منطقه پرآب در حالیکه خودرو را به 
آرامي مي رانید، چند بار به نرمي ترمز بگیرید تا 

ترمزها خشک شوند. 
الستیک مخصوص برف

از الستیک  استفاده  توصیه مي شود در صورت 
این  به  مجهز  را  چرخ  چهار  هر  برف  مخصوص 
این صورت  نمایید، چرا که در غیر  الستیک ها 
سرعت  مي شود.  مشکل  کمي  خودرو  کنترل 
خودرو، هنگام استفاده از این الستیک ها، نباید 

بیش از 120 کیلومتر برساعت باشد. 
زنجیر چرخ

قوانین  با  متناسب  باید  چرخ  زنجیر  از  استفاده 

نکات ایمني جهت رانندگي در زمستان
نظیرزنجیر  کمکي  وسایل  داشتن  همراه  به   -
چرخ، مایع مخصوص یخ زدایي شیشه جلو، یک 
کیسه شن یا نمک، چراغ قوه، یک بیلچه کوچک 

و کابل باطري کمکي توصیه مي گردد. 
- از کافي بودن میزان ضدیخ در رادیاتور مطمئن 

شوید. 
- وضعیت باطري و کابل هاي آنرا بازدید نمائید. 
لذا  شود  مي  باطري  کارائي  کاهش  باعث  سرما 
بهتر است از باطري با کیفیت خوب در زمستان 
زمستان،  در  استارت  نیروي  تا  شود  استفاده 

کاهش نیابد. 
نظر هرگونه قطع شدگي  از  را  - سیستم جرقه 

اتصاالت و آسیب دیدگي بازدید نمائید. 
در  شوي  شیشه  مایع  مخصوص  ضدیخ  از   -
مخزن شیشه شوی استفاده نموده و دقت نمائید 
مایع شیشه شوي به میزان کافي در مخزن فوق 

موجود باشد. 
استفاده  موتور  کننده  خنک  مایع  ضدیخ  )از 

ننمائید(
دستي  ترمز  از  زدگي  یخ  احتمال  صورت  در   -
استفاده ننمائید. این امر اصوالً پس از رانندگي در 
برف و باران و افت دما تا دماي یخ زدگي، اتفاق 

باید  چرخ  زنجیر  باشد.  رانندگي  و  راهنمایي 
با سایز الستیک باشد در این خصوص  متناسب 

به توصیه شرکت سازنده توجه نمائید. 
نصب زنجیر چرخ 

به توصیه هاي شرکت سازنده هنگام نصب دقت 
کنید. زنجیر چرخ باعث خراشیدگي سطح قالپاق       
مي شود لذا قبل از نصب زنجیر چرخ، قالپاق ها 

را جدا کنید. 

- استفاده از زنجیر کنترل خودرو را تحت تاثیر 
قرار مي دهد. 

- هنگام استفاده از زنجیر چرخ، سرعت خودرو 
عدد  یا  و  کیلومتربرساعت   50 از  بیشتر  نباید 

پیشنهاد شده توسط شرکت سازنده باشد.
- با احتیاط رانندگي نمائید و حتي االمکان از 
عبور روي دست اندازها، چاله ها، پیچهاي تند و 
سایر مواردي که منجر به پرش خودرو مي شود، 

بپرهیزید. 
تا  جلو  هاي  چرخ  روي  را  چرخ  زنجیر   -
حدامکان محکم نمائید. استفاده از زنجیر براي 
چرخ هاي عقب توصیه نمي شود. پس از طي 
آنها  تا یک کیلومتر مجدداً  نیم  مسافت حدود 

را محکم نمائید.

هشدار
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هشدارهای نیروی انتظامی

هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو 
- به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود از اینرو توصیه می شود 

در هر شرایط هوشیاری خود را حفظ كنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت ، غافلگیر  نشوید.
- هنگام توقف در پاركینگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پاركینگ هاي مترو حتمًا از تجهیزات ایمني استفاده كنید. 

- براي مقابله با تعقیب كنندگان احتمالي بالفاصله محل پارک خودرو را ترک نکنید. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو 
حضور داشته باشید. 

- در توقفگاههاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماكن تفریحي ، فروشگاههاي زنجیره اي و مطب پزشکان( هر از چند گاهي به خودرو 
خود سركشي نمائید. 

-  هنگام رفتن به مراكز درماني ، بیمارستان ها ، داروخانه ها و یا انتقال مصدومین به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگیري 
تجهیزات الزم اطمینان حاصل كنید و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگمارید. 

- هنگام رفتن به میهمانی و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت كنید.
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OWM105

فالشر

براي دهنده  هشدار  چراغ  عنوان  به   فالشر 
و شدن  نزدیک  حال  در  که  است   رانندگاني 
باشند. مي  شما  خودروي  از  گرفتن   سبقت 
در توقف  یا  خودرو  بکسل  منظور  به   همچنین 
قرار مي گیرد. در استفاده  مورد  ها،   کنار جاده 
 صورت روشن شدن فالشر، چراغ هاي راهنماي
.جلو و عقب همزمان روشن و خاموش مي شوند

توجه

مثلث ایمني 
در مواقع اضطراري و در زمان توقف خودرو در 
تا  قرار دهید  در جاده  را  مثلث  این  کنار جاده، 
خودروهایي که به سمت خودروي شما در حال 
و  اضطراري  وضعیت  متوجه  هستند،  حرکت 

وجود خودرو در جاده بشوند.

 هنگام روشن بودن فالشرها، چراغ هاي راهنما
.به تنهایي کار نخواهند کرد

گرماي بیش از حد موتور 
اگر نشانگر دماي موتور، دماي بیش از اندازه را 
نشان دهد، یا موتور دچار افت توان گردد و یا اگر 
صداي بلند کوبش از موتور شنیده شود، احتماالً 
دماي موتور بیش از حد باال رفته است. در صورت 
بروز هر یک از عالئم فوق طبق دستورالعمل زیر 

عمل نمایید: 
1- چراغ فالشر را روشن نمایید، به نزدیکترین 
محل ایمن رفته و خودرو را متوقف نمائید. دنده 

را خالص کرده و ترمزدستي را بکشید. 
خاموش  کولر  که  نمائید  حاصل  اطمینان   -2

است. 
رادیاتور  از  بخار  یا  کننده  خنک  مایع  اگر   -3
بیرون مي زند، موتور را خاموش نموده، سوئیچ 
را  موتور  لیکن  دهید،  قرار    ON موقعیت  در  را 
 ON روشن ننمائید. وقتي که سوئیچ در وضعیت

باشد، فن به طور خودکار به کار مي افتد. 
از  یکي  به  کند،  نمي  عمل  فن  که  صورتي  در 
مراجعه  سایپایدک  شرکت  مجاز  نمایندگي هاي 

نمایید. 
چنانچه مایع خنک کننده از رادیاتور بیرون نمي 
زند، اجازه دهید که موتور در دور آرام کار کند،  
تا موتور  باال زده و منتظر بمانید  درب موتور را 

آرام آرام خنک شود. 

هشدار
باز  را  رادیاتور  درب  موتور  بودن  گرم  هنگام 
داغ  آب  و  بخار  است،  ممکن  که  چرا  ننمائید. 
به بیرون پاشیده و صدمات جدي به شما وارد 

سازد.
اگر موتور دائماً جوش مي آورد نسبت به تعمیر و 
بازدید سیستم خنک کاري موتور، اقدام نمائید.
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اگر دماي موتور در دور آرام، پایین نیامد،  موتور 
تا  نمایید  صبر  کافي  مدت  و  نموده  خاموش  را 

خنک شود. 
را  کننده  خنک  مایع  سطح  بعد  مرحله  در   -4
کننده  خنک  مایع  سطح  اگر  نمائید.  بررسي 
آب،  پمپ  رادیاتور،  درب  بود،  پایین  مخزن  در 
بازدید  شلنگ ها و اتصاالت بخاري و رادیاتور را 

نمائید. 
عیب  یا  مالحظه   قابل  نشتي  وجود  در صورت 
آوردن موتور  باعث جوش  تواند  دیگري که مي 
گردد،  موتور را تا زمان رفع عیب روشن ننمایید 
یدک  سایپا  مجاز  نمایندگي هاي  از  یکي  با  و 

تماس بگیرید. 
اگر نشتي یا مشکل دیگري را در سیستم خنک 
کاري خودرو نیافتید، با احتیاط، به مخزن، مایع 

خنک کننده بیافزائید. 

توجه
استفاده  باتري کمکي 12 ولت  از سیستم  تنها 
نمایید، زیرا استفاده از ولتاژ تغذیه 24 ولت )دو 
باتري 12 ولت به صورت سري یا یک ژنراتور 24 
ولت( مي تواند به استارت، سیستم جرقه و سایر 

قسمت هاي الکتریکي صدمه بزند

باتري خم  روي  بر  کابلها  نمودن  متصل  هنگام 
نشوید. 

بر روي  باتري کمکي  را که  ابتدا خودرویي   -3
آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به 
2000 دور در دقیقه برسانید، سپس خودرویي 
که باتري تخلیه شده روي آن قرار دارد )گیرنده( 

را روشن نمایید. 
معلوم  درستي  به  باتري  شدن  خالي  علت  اگر 
نیست )غیر از مواردي چون روشن ماندن اتفاقي 
نمایندگي  توسط  خودرو  است  الزم  ها(  چراغ 

مجاز شرکت سایپا یدک بررسي شود. 

دادن  هل  وسیله  به  خودرو  كردن  روشن 
است  ممکن  دادن،  هل  با  کردن خودرو  روشن 
کنترل  سیستم  و  موتور  دیدن  صدمه  باعث 

آالیندگي آن شود. 

اتصال كابل هاي رابط 

کابلهاي رابط را طبق ترتیب اعداد ذکر شده در 
شکل متصل نموده و جهت جدا کردن به روش 

عکس عمل نمایید. 
را  خودرو  غیرضروري  برقي  تجهیزات  کلیه   -1

خاموش نمایید. 
که  ترتیبــي  مانند  دقیقاً  را  رابط  کابلهاي   -2
در شکل صفحه بعد مي بینید، متصل نمایید، به 
قطب  به  را  رابط  سرکابل  ابتدا  که،  ترتیب  این 
دیگر  سر   ،)1( شده  تخلیه  باتري   )+( مثبت 
باتري کمکي )2( متصل  به قطب مثبت  را  آن 
منفي  قطب  به  را  دوم  سرکابل  سپس  نمایید. 
نموده و سر دیگر آن  باتري کمکي )3( متصل 
را به یک نقطه فلزي ثابت و محکم )مثل دسته 
موتور یا هر سطح رنگ نشده دیگر( از خودروي 
گیرنده متصل نمایید. دقت کنید که اتصال بدنه 

از باتري دور باشد. 
دقت كنید كه نباید قطب منفي )-( باتري 
تخلیه  باتري   )-( منفي  قطب  به  كمکي 
شده، متصل شود. احتیاط نمایید كه سر هر 
كابل جز به قطب یا اتصال بدنه گفته شده، 

به نقطه دیگري تماس پیدا نکند. 

 احتیاط
هیچ گاه از بکسل کردن براي روشن نمودن خودرو 
استفاده نکنید، زیرا حرکت ناگهاني رو به جلوي 
خودرو ، در هنگام روشن شدن موتور آن، ممکن 
است باعث برخورد دو خودرو با یکدیگر شود. 
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استفاده از باتري كمکي 

نادرست          روش  به  کمکي  باتري  از  استفاده 
مي تواند خطر آفرین باشد. 

بنابراین براي آنکه آسیبي به خودتان، خودرو یا 
باتري وارد نیاید، اتصال باتري به باتري را آنگونه 
انجام   ، است  آمده  راهنما  دفترچه  این  در  که 

دهید. 
انجام  نحوه صحیح  از  اطمینان  عدم  در صورت 
این روش، حتماً از یک مکانیک مجرب و یا واحد 
تعمیر سیار بخواهید تا خودروي شما را برایتان 

روشن نماید. 

روش اتصال باتري به باتري6

1- اطمینان حاصل نمایید که باتري کمکي 12 
شده  بدنه  اتصال  آن  منفي  قطب  و  است  ولت 

باشد. 
بررسي  را  باتري  خانه  هر  الکترولیت  سطح   -2

نمایید. 
3- اگر باتري کمکي روي خودروي دیگري قرار 
دارد، مطمئن شوید که دو خودرو با هم تماس 

نداشته باشند. 
اجزاي مرتبط به قرار زیر مي باشند : 

1- قطب مثبت باتري دشارژ شده خودرو 
2- قطب مثبت باتري کمکي 
3- قطب منفي باتري کمکي 

4- اتصال بدنه 
5OWM106- کابل کمکي 

توجه
تنها از سیستم باتري کمکي 12 ولت استفاده 
نمایید، زیرا استفاده از ولتاژ تغذیه 24 ولت )دو 
باتري 12 ولت به صورت سري یا یک ژنراتور 
24 ولت( مي تواند به استارت، سیستم جرقه و 

سایر قسمت هاي الکتریکي صدمه بزند. 

هشدار
 - هر گونه جرقه یا شعله اي را از باتري دورنگه 
گاز  تولید  عادي  شرایط  در  باتري  زیرا  دارید. 
هیدروژن نموده که در صورت تماس با شعله یا 

جرقه مي تواند باعث بروز انفجار گردد. 
باتري تخلیه شده )ضعیف( یخ  در صورتي که 
زده یا سطح الکترولیت  آن پایین است از روش 
باتري به باتري استفاده ننمایید، چرا که در این 

حالت ممکن است باتري منفجر شود.



73

6

دادن  هل  وسیله  به  خودرو  كردن  روشن 
است  ممکن  دادن،  هل  با  خودرو  کردن  روشن 
کنترل  سیستم  و  موتور  دیدن  صدمه  باعث 

آالیندگي آن شود. 

هیچ گاه از بکسل کردن براي روشن نمودن خودرو 
استفاده نکنید، زیرا حرکت ناگهاني رو به جلوي 
خودرو ، در هنگام روشن شدن موتور آن، ممکن 
شود.  یکدیگر  با  خودرو  دو  برخورد  باعث  است 

خم  باتري  روي  بر  کابلها  نمودن  متصل  هنگام 
نشوید. 

بر روي  باتري کمکي  که  را  ابتدا خودرویي   -3
آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به 
2000 دور در دقیقه برسانید، سپس خودرویي 
که باتري تخلیه شده روي آن قرار دارد )گیرنده( 

را روشن نمایید. 
معلوم  درستي  به  باتري  شدن  خالي  علت  اگر 
نیست )غیر از مواردي چون روشن ماندن اتفاقي 
نمایندگي  توسط  خودرو  است  الزم  ها(  چراغ 

مجاز شرکت سایپا یدک بررسي شود. 

اتصال كابل هاي رابط 

کابلهاي رابط را طبق ترتیب اعداد ذکر شده در 
شکل متصل نموده و جهت جدا کردن به روش 

عکس عمل نمایید. 
را  غیرضروري خودرو  برقي  تجهیزات  کلیه   -1

خاموش نمایید. 
که  ترتیبــي  مانند  دقیقاً  را  رابط  کابلهاي   -2
نمایید،  متصل  مي بینید،  قبل  در شکل صفحه 
به این ترتیب که، ابتدا سرکابل رابط را به قطب 
دیگر  سر   ،  )1( شده  تخلیه  باتري   )+( مثبت 
باتري کمکي )2( متصل  آن را به قطب مثبت 
منفي  قطب  به  را  دوم  سرکابل  سپس  نمایید. 
باتري کمکي )3( متصل نموده و سر دیگر آن 
را به یک نقطه فلزي ثابت و محکم )مثل دسته 
موتور یا هر سطح رنگ نشده دیگر( از خودروي 
گیرنده متصل نمایید. دقت کنید که اتصال بدنه 

از باتري دور باشد. 
باتري   )-( منفي  قطب  نباید  که  کنید  دقت 
شده،  تخلیه  باتري   )-( منفي  قطب  به  کمکي 
کابل  هر  سر  که  نمایید  احتیاط  شود.  متصل 
جز به قطب یا اتصال بدنه گفته شده، به نقطه 

دیگري تماس پیدا نکند. 

 احتیاط

روشن كردن خودرو در شرایط اضطراري
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فیوزهـــا
فیوزها اتصاالت ساده اي هستند که جریان برق 
را هنگام عبور جریان بیش از حد مشخص شده 

را قطع نموده تا مدار الکتریکي آسیب نبینند. 
داخل اتاق و  فیوز  داراي یک جعبه  این خودرو 
درون محفظه اي در سمت چپ راننده )قسمت 
فیوز  جعبه  یک  همچنین  و  داشبورد(  پاییني 
می  باتري  نزدیک  موتور،  محفظه  داخل  رله،  و 

باشد.
ادامه  این دو جعبه در  فیوز هاي داخل  جدول 

همین بخش آورده شده است. 
اگر هر یک از قسمتهاي سیستم روشنایي، تجهیزات 
جانبي یا واحدهاي کنترلي عمل نمي کند، فیوز 
مدار مربوطه را بازدید نمایید.توجه داشته باشید 
فیوز  داخل  فلزي  قطعه  بسوزد  فیوزي  اگر  که 
ذوب مي شود. همیشه فیوز سوخته را با فیوزي 

با همان ظرفیت تعویض نمایید. 
نشان                 سوخت،  مجدداً  تعویضي  فیوز  اگر 
خودرو   الکتریکي  سیستم  در  که  دهد  مي 
مشکلی وجود دارد بنابر این از سیستم الکتریکی 
نمایندگي  به  سریعاً  و  ننموده  استفاده  مربوطه 

مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید. 

1- فیوز معمولي 
سالم   1-A 

سوخته   1-B 
2- فیوز اصلي 
سالم   2-A 

سوخته  2-B 

موقتي  صورت  به  حتي  باشید  داشته  توجه   -
نیز، از سیم به جاي فیوز استفاده ننمایید. این 
عمل مي تواند باعث صدمه دیدن سیم کشي یا 

حتي آتش سوزي گردد. 
الکتریکي  هاي  سیستم  از  یکي  اگر   -
فیوز داخل  ابتدا جعبه  نمي کند،  کار  خودرو  
نمایید. بازدید  را  راننده(  چپ  )سمت  اتاق 

- تنها از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت 
تعویض فیوز سوخته استفاده نمائید. 

- استفاده از فیوز با ظرفیت باالتر از حد مجاز 
یا حتي آتش  بروز خسارت  باعث  ممکن است 

سوزي شود. 

هشدار

هشدار

محافظت مدارهاي الکتریکي
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براي این منظور:
1- سوئیچ موتور را بسته و تمامي تجهیزات برقي 

را خاموش و در جعبه فیوز را باز نمایید. 
2- با استفاده از انبرک قرار گرفته داخل جعبه 
صورت  به  را  معیوب  فیوز   ، اتاق(  )داخل  فیوز 

صاف و مستقیم، از محل خود بیرون بکشید.
بیرون کشیده اید، سوخته  که  را  فیوزي  اگر   -3

است، آن را تعویض نمایید. 

4- فیوزي با همان ظرفیت به جاي فیوز سوخته 
قرار داده و مطمئن شوید که در جایش محکم 

است. 
 

OWM108

 براي این منظور :
1- سوئیچ موتور را بسته و تمامي تجهیزات برقي 

را خاموش نمایید. 
باز  2- در جعبه فیوز )داخل محفظه موتور( را 

کنید. 
3- فیوزها را بازدید نمایید و اگر یکي از فیوزها 
با همان ظرفیت  با فیوزي  را  سوخته است، آن 

تعویض نمایید. 

اگر متوجه شدید که فیوز در جایش محکم نمي 
شرکت  مجاز  هاي  نمایندگي  از  یکي  با  شود،  

سایپا یدک مشاوره نمایید. 
اگر فیوز یدکي به همراه ندارید، فیوزي با همان 
ظرفیت را از مداري که براي راه اندازي خودرو 
یا  صوتي  سیستم  فیوز  )مانند  نیست  ضروري 
فندک( استفاده نمائید.اگر فیوزهاي داخل اتاق 
سالم بوده و  چراغ هاي جلو یا سایر تجهیزات 
برقي کار نکنند، جعبه فیوز داخل محفظه موتور 
را بررسي و چنانچه یکي از فیوزها سوخته است، 

آنرا تعویض نمایید.

OWM109
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OWM110

فیوزها 
جعبه فیوز در سمت چپ غربیلک فرمان قرار دارد.

براي دسترسي به فیوزها در جعبه فیوز را باز کنید. فیوزها اتصاالت ساده 
اي هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع مي کنند تا تجهیزات برقي 

آسیب نبینند. هرگاه یکي از تجهیزات برقي کار نکند ممکن است فیوز 
محافظ آن سوخته باشد.

تعویض فیوزها
-1 سوئیچ استارت را ببندید و همه تجهیزات برقي را خاموش کنید.

-2 در جعبه فیور را باز کرده و با توجه به جدول راهنما، بدنبال فیوز 
معیوب بگردید.

-3 انبرک قرار گرفته در جعبه فیوز را خارج کنید و به کمک آن فیوز 
معیوب را از جاي خود بیرون بکشید، فیوز سوخته از قطع بودن سیم آن 

قابل تشخیص است.
-4 فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر، تعویض کنید، توجه 

کنید دو عدد فیوز یدکي در جعبه فیوز قرار دارد.

هرگز از فیوزهاي غیر استاندارد حتي براي 
مدت زمان کوتاه استفاده نکنید زیرا در 

اینصورت به سیم کشي و سیستمهاي الکتریکي 
آسیب وارد شده و باعث آتش سوزي خواهد 

شد.

حتماً از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمائید.
استفاده از فیوز با ظرفیت باالتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتي آتش سوزي 

شود.
توجه داشته باشید حتي بصورت موقتي نیز، از سیم به جاي فیوز استفاده ننمائید. این عمل مي 

تواند باعث صدمه دیدن سیم کشي یا حتي آتش سوزي شود.

هشدارهشدار
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محافظت مدارهاي الکتریکي 
جدول  مشخصات فیوزها

جعبه فیوز داخل اتاق

نام فیوزظرفیت فیوزمدارهای تحت محافظت

  30P/W آمپرشیشه باالبر

40FAN آمپرفن رادیاتور

20FOG آمپرچراغ مه شکن جلو

15WIPER آمپربرف پاک کن ، شیشه شوی

30HEATER آمپربخاری

5ALT آمپرآلترناتور

10AIR BAG آمپرکیسه هوای ایمنی *

15A/C آمپرسیستم تهویه

10ROOM آمپرحافظه سیستم صوتی، حافظه ساعت، چراغهای داخل اتاق و چراغ صندوق عقب  

15HAZARD آمپرفالشر

15STOP آمپرچراغ ترمز، بوق

5RELAY-FAN آمپررله فن رادیاتور
*  مطابق با مدل خودرو

6
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تغذیه مدارهاي الکتریکي 

6

جعبه فیوز داخل اتاق
نام فیوزظرفیت فیوزمدارهای تحت محافظت

15DEF آمپرگرمکن شیشه عقب

گیج ها، درجه ها، چراغهای هشدار دهنده صفحه کیلومتر، چراغ راهنما و چراغ 
10METER آمپردنده عقب

10PUMP آمپرپمپ سوخت

ABS 10 آمپرسیستم ترمزABS

30INJECTION آمپرانژکتور ها

15CNDS FAN آمپرفن کندانسور

30DOOR LOCK آمپرقفل مرکزی

15CIGAR آمپرفندک، ساعت ، رادیوپخش 

10EGI آمپرواحد کنترل موتور

15TAILGATE آمپرچراغ خطر، چراغ نمره ، چراغ کوچک جلو
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جعبه رله داخل محفظه موتور 

محل فیوزهای شماره 11، 16 و 17 خالی 
می باشد. 

تغذیه  مدارهاي الکتریکي 

6

OWM111
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ظرفیتمدارهای تغدیه شوندهرله / فیوز شماره

1)A/C( 1 رله 30 آمپرتهویه مطبوع
2)A/C(  2 رله 30 آمپرتهویه مطبوع
3 )A/C(  3 رله 30 آمپرتهویه مطبوع
4)HORN(   رله 30 آمپربوق 
5)Fr FOG( رله 30 آمپرچراغ مه شکن جلو
6)REAR DEF( رله 30 آمپرچراغ شیشه گرمکن عقب
7)HI SPEED FAN( )رله 30 آمپرفن رادیاتور )دور باال
8)LOW SPEED FAN( )رله 30 آمپرفن رادیاتور )دور پایین
9)Rr  FOG( رله 30 آمپرچراغ مه شکن عقب
10)DUAL RELAY( رله 30 آمپر رله دوبل

11 ABS فیوز 40 آمپرترمز

فیوز 30 آمپرچراغ مه شکن عقب ، چراغهای جلو12

فیوز 30 آمپر واحد کنترل موتور13

14  ABS فیوز 30 آمپر ترمز

تغذیه مدارهاي الکتریکي 
جدول مشخصات رله ها و فیوزها 

6
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بکسل كردن خودرو 

بکسل بند جلویی و عقبی خودرو
داشتن  نگه  منظورثابت  به  تنها  ها  حلقه  این  از 
انتقال استفاده می شود. خودرو در حین نقل و 

بکسل بند جلویی خودرو
برای استفاده از بکسل بند جلویی ، حلقه مذکور 
را از کیف ابزار خودرو خارج نمایید و پس از باز 
کردن درپوش روی سپر آن را در جهت عقربه 

ساعت بچرخانید و محکم کنید.

بکسل كردن خودرو 
توصیه می شود، که اگر مجبور به بکسل کردن 
نمایندگی مجاز  این کار توسط  خودرو هستید، 
شرکت سایپایدک یا خودروی یدک کش مناسب 
عمل  این  طی  در  که  شود  دقت  شود.  انجام 
آسیبی به خودرو نرسد و قوانین موجود در این 
زمینه رعایت گردد.  به عنوان یک قاعده کلی ، 
خودرو باید به گونه ای بکسل شود که چرخهای 

محرک آن از زمین بلند شود. 
از  یا برخی شرایط دیگر مانع  اگر خسارت زیاد 
از  بکسل کردن خودرو به صورت صحیح شود  
استفاده  جلو  چرخهای  زیر  در  مخصوص  نقاله 

نمایید.

6
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اخطار 
اگر از بکسل بند جلو یا عقب  برای بکسل کردن 
استفاده شود احتمال صدمه دیدن سپرها و یا 
حتی جدا شدن خودرو در هنگام بکسل کردن  

وجود دارد.

بکسل بند عقبی خودرو 

خودرو  عقب  سپر  زیرین  قسمت  در  حلقه  این 
واقع شده است. 

OWM114
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بکسل كردن خودرو 

6

حمل خودرو 

حمل با كامیونت :

حمل با کامیونت روشی است که برای جلوگیری 
از هرگونه تصادف و آسیب توصیه می شود.

بکسل از عقب:
در صورت امکان از بکسل کردن معلق خودرو  بر 
روی چرخ های جلو خودداری کنید ، در صورت 
با حداقل  و  کوتاه  در مسافت های  تنها   ، اجبار 
در  باید  فرمان  کنید  بکسل  را  خودرو  سرعت 
قرار  مستقیم  کامال  موقعیت  در  چرخها  حالیکه 
گرفته اند ، قفل شود به این منظور عالوه برقفل 
مناسب  نگهدارنده  های  بست  یا  گیره  از  فرمان 

استفاده کنید.
بکسل از جلو :

موقعیت  در  ها  چرخ  که  حالی  در  باید  فرمان 
عالوه   ، شود  قفل  اند  گفته  قرار  مستقیم  کامال 
نگهدارنده  های  بست  یا  گیره  از  فرمان  قفل  بر 

استفاده کنید.

OWM115



83

تعویض چرخها

6

چرخ زاپاس:

براي بیرون آوردن چرخ زاپاس، پیچي که چرخ 
را در جایش نگه داشته، خالف جهت عقربه هاي 

ساعت بچرخانید و باز نمایید.

چرخ زاپاس و ابزار پنچرگیري 

جک ، آچار جک و آچار چرخ را از محل نشان 
داده شده در زیر موکت کف صندق عقب خارج 

کنید.

الزم به ذکر است با چرخاندن پیچ جک بوسیله 
پایه  زیر  جک  کردن  ثابت  و  درآوردن  دست، 

نگهدارنده انجام می شود.

OWM116OWM117OWM118

ابزار

1- آچار چرخ ,2- آچار جک , 3- جک

هشدار 

تعویض چرخ جلو 
هنگامي که زیریکي از چرخهاي جلوجک زده اید، 
حتی درگیر کردن دنده و قرار دادن صحیح جک 
رفتن  در  و  حرکت  از  تواند  نمي  خودرو  زیر  به 

احتمالي خودرو جلوگیري نماید. 
در این حالت باید حتماً ترمز دستي را کامال باال 
قطري  حالت  به  که  دو طرف چرخي  و  کشیده 
روبه روي چرخ پنچر قرار دارد مانعي قرار دهید.

پس از انجام عملیات فوق هر چه سریعتر، فشار 
باد چرخ را بازدید نمایید و در صورت نیاز در حد 

تعیین شده تنظیم کنید.
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تعویض چرخها

6
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جک زدن زیر خودرو :
شل  چرخ  آچار  توسط  را  چرخ  های  مهره   -1

کنید.
بلند  زمین  روی  از  جک  توسط  را  خودرو   -2

نموده تا حدی که چرخ از زمین جدا شود.
3- مهره های چرخ را کامال باز کرده و چرخ را 

خارج نمایید.
4-  الستیک زاپاس را در جای الستیک بازشده 
تا آخر  با دست  را  قرار داده و مهره های چرخ 

سفت نمایید.
5-  جک را پایین آورده و از زیر خودرو  خارج 

کنید.
6-  تمامی مهره ها را به ترتیب ضربدری کاماًل 

محکم کنید.
7- ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در 

محل خود در قسمت عقب خودرو بگذارید.

محل جک در زیر خودرو
در  شده  داده  نشان  نقاط  از  یکی  در  را  جک 
دوطرف خودرو نزدیک چرخی که  می خواهید 

تعویض کنید قرار دهید.
مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی 

قرار دارد.
هرگز با وجود سرنشین در داخل خودرو از جک 

استفاده نکنید.
مستقیم  کامال  جلو  های  چرخ  شوید  مطمئن 

هستند.
ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دنده  یک 

قرار دهید.

- براي تعویض چرخ و سایر تعمیرات،  خودرو را 
کاماًل به خارج از جاده ببرید. 

به  قادر  درستي  به  که  کردید  احساس  اگر   -
جاده  کنار  به  را  نیستید، خودرو  تعویض چرخ 

برده و از یک سرویس کار سیار کمک بگیرید. 
- بار بیش از حد مجاز به جک وارد نیاورید. 

مناسب  محلهاي  از  تنها  زدن،  جک  هنگام   -
تعیین شده استفاده نمائید. 

دقت نمائید که هیچگاه نباید زیر سپرها و سایر 
شده(  تعیین  هاي  محل  جز  )به  خودرو  نقاط 

جک زد.
اید  برده  باال  با جک  را  خودرو  که  هنگامي   -
هیچ  که  باشید  مراقب  و  نروید  آن  زیر  هرگز 

قسمت بدنتان زیر خودرو قرار نگرفته  باشد.
- هنگامي که زیر خودرو جک زده اید استارت 

نزنید و موتور را روشن نکنید.
- براي جلوگیري از صدمه و یا خطر احتمالي، تنها 
از جک قرار داده شده در خودرو  و فقط از محل 
های تعیین شده براي جک زدن، استفاده نمائید.

هشدار 
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فصل 7 -  راهنمای استفاده از خودروهای دوگانه سوز*
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در خالل آزمایش هایي که اخیراً بر روي خروجي هاي اگزوز خودروها، تحت شرایط متفاوت رانندگي در جهان صورت گرفته است، یک خودرو با سوخت 
گاز طبیعي و یک خودرو مشابه با سوخت بنزین مقایسه شده اند، نمودار فوق بیانگر میزان کاهش در آالینده هاي خروجي خودرو گاز سوز مي باشد 
)بدون تعویض کاتالیست اگزوز(. استفاده از گاز طبیعي سبب از بین رفتن دوده سیاه و ذرات معلق و همچنین آالینده هایي مي شود که عمدتاً ناشي از 
موتورهاي دیزلي هستند و عامل بوجود آمده حساسیت و بیماري ریوي از جمله آسم مي شود. همچنین مزیت خاص استفاده از گاز طبیعي، صداي کم 
موتورهاي گاز سوز در مقایسه با موتورهاي بنزیني و دیزلي است، ضمن آنکه احتمال خطر انفجار آنها در هنگام سوانح اتومبیل کمتر است زیرا گاز به 
آساني در اتمسفر پخش مي شود و بعلت سبکي بطرف باال حرکت مي کند. گاز طبیعي معموالً در داخل مخازن با فشار bar 200 در خودروها ذخیره 
مي شود و با توجه به وزن و اندازه و حجم موتور خودرو، مخازن با حجم هاي متفاوت به تعداد مورد نیاز بر روي خوروها نصب مي شوند. از سوي دیگر 
مي توان گفت، خودروهاي دو سوخته، یک باک بنزین دارند، بنابراین پیمایش خودرو با سوخت گاز به پیمایش خودرو با سوخت بنزین اضافه مي شود.

CNG معرفي گاز

7



87

 محفظه موتور   صفحه نمايش جلو

قطعات محفظه موتور
:)CNGمجهز به سيستم گاز سوز(

1- رگالتور گاز
2- شیر برقی قطع کن گاز

3- سنسور فشار گاز
4- شیلنگ گاز )فشار پايین(

5- باطری
6- مخزن مايع ترمز

7- کوئل
8- مخزن آب شیشه شور

صفحه نمايش جلو
1- سرعت سنج

2- نمايشگر میزان سطح بنزين
3- دکمه صفر کننده مسافت سنج

4- درجه حرارت موتور
CNG 5- نشانگر ديجیتالي کیلومتر شمار و مسافت سنج و سطح سوخت

6- دورسنج موتور
7- نشانگر وضعیت سوخت خودرو

اين نشانگر         در صورتي که روشن باشد يعني خودرو در حالت گاز و در 
صورتي که خاموش باشد خودرو در حالت بنزين سوز است.

 

7
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نحوة عملکرد خودرو با گاز و بنزین
گاز  سوخت  با  کارکرد  که  امر  این  به  توجه  با 
نحوه  باشد،  مي  برخوردار  بیشتري  ارجحیت  از 
تا  است  شده  تعبیه  گونه  به  سیستم  عملکرد 
و  روشن شده  بنزیني  در حالت  همیشه خودرو 
)دما،...( الزم  شرایط  حصول  صورت  در  سپس 

تغییر  گاز  سوخت  به  خورو  خودکار  صورت  به 
در  مصرفي  سوخت  نوع  وضعیت  دهد.  وضعیت 
بر  سوخت  وضعیت  نشانگر  کمک  به  لحظه  هر 
روي صفحه نمایش جلو به اطالع راننده رسانده 
فشار  بار  هر  با  راننده  حال  عین  در  شود  مي 
دادن کلید وضعیت سوخت مي تواند از وضعیت 
سوخت گاز به بنزین و یا از حالت بنزین به گاز 
صورتي  در  سوخت  البته  دهد.  وضعیت  تغییر 
امکان پذیر است که دماي موتور به حد مناسب 
رسیده باشد و سوخت در مخازن بنزین و گاز به 
اندازه کافي موجود باشد. اگر خورو روي گاز کار 
نماید و گاز تمام شود، سیستم مدیریت موتور به 
صورت خودکار به سوخت بنزین تغییر وضعیت 
مي دهد و در صورتي که خودرو روي بنزین کار 
نماید و سطح بنزین پایین باشد خودرو به صورت 
خودکار به سوخت گاز تغییر وضعیت مي دهد، 
در این حالت هنوز مقدار  سوخت در باک موجود 

مي باشد.

کلید تغییر وضعیت سوخت

كلید تغییر وضعیت سوخت
در خودروي های گاز سوز انژکتوري کلید تغییر 
وضعیت سوخت به صورت Push button است 
که با هر با فشار دادن آن به سمت باال  و مکث 
مناسب مي توان وضعیت سوخت خودرو را تغییر 

داد. این کلید روي داشبورد قرار دارد.

مدیریت کنترل موتور)ECU( این مقدار سوخت 
تا در  براي استارت هاي بعدي نگه مي دارد  را 
باشد.   موجود  کافي  بنزین  زدن،  استارت  زمان 
الزم بذکر است است که تغییر وضعیت سوخت 
هنگامي انجام مي شود که سوخت کافي در باک 

بنزین یا مخزنCNG وجود داشته باشد.

نکته مهم در خصوص نوع سوخت
داشته  توجه  باید  خودرو  این  محترم  مالکان 
صورت  به  بنزین  و  گاز  از  استفاده  که  باشند 
مدت  براي  صورتیکه  در  است.  الزامي  متناوب 
زمان طوالني خودرو با گاز و یا بنزین کار نماید 
ممکن است خودرو دچار مشکالتي در انژکتورها 
و دیگر اجزاء شود. پس الزامي است که هیچگاه 
خودرو بیش از 1000 کیلومتر با یک سوخت کار 
بعد از هر 1000 کیلومتر کارکرد  نکند و حتماً 
خودرو با یک سوخت حداقل یک مخزن یا باک 

کامل از سوخت دیگر استفاده شود.

7



89

CNG نشانگر مقدار گاز مخزن
در  و  خودرو  جلوي  نمایش  صفحه  روي  بر 
دارد،  قرار  خودرو  شمار  کیلومتر  که  قسمتي 
نشانگر دیجیتالي سطح مخزن سوخت نیز دیده 
مي شود. این نشانگر بصورت نمودار استوانه اي با 
پنج سطح،empty،1/4،1/2،3/4,full نمایش 
گاز،  شدن  تمام  صورت  در  که  شود.  مي  داده 
نشانگر میزان سوخت CNG شروع به چشمک 
پایین  قسمت  در  که  )عددي  کند.  مي  زدن 
شده  پیموده  مسافت  به  مربوط  شود  مي  دیده 
بعضي  در  اینکه  به  توجه  با  باشد.(  مي  خودرو 
از جایگاههاي تغذیه گاز CNG و در برخي از 
مواقع بدالیل فني فشار گاز تغذیه نسبت به فشار 
استاندارد متفاوت مي باشد لذا امکان دارد فشار 

و حجم گاز ثابت نبوده و ممکن است زودتر از 
حد مورد نظر خاموش گردد، در این شرایط هیچ 
مصرف  یا  و  نمایشگر  در سیستم  مشکلي  گونه 

باالي گاز وجود ندارد و طبیعي میباشد.

CNG نشانگر مقدار گاز مخزن

نشانگر نوع سوخت مصرفي
مخزن  سمبل  بصورت  سوخت  وضعیت  نشانگر 
جلو  نمایش  صفحه  روي  بر   CNG نوشته  و 
نشان داده مي شود. وقتي خودرو با گاز کار مي 
نماید چراغ نمایشگر روشن مي باشد و وقتي که 
خودرو با سوخت بنزین کار مي کند این چراغ 

خاموش میشود.
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نکات ایمني در مورد مخازن
اطمینان  ضرایب  اساس  بر   CNG گاز  مخازن 
حصول  بخاطر  و  اند  شده  طراحي  باال  بسیار 
اطمینان از عملکرد آنها و لوله هاي فشار قوي 
و اتصاالت آنها، بایستي تحت بازرسي هاي دوره 
از  زیر  موارد  به  توجه  این  بنابر  قرار گیرند،  اي 

طرف استفاده کننده خودرو ضروري مي باشد:
قطعات  توسط  مخزن  شده  خراشیده  از  باید   -
صندوق  در  که  دیگر  قطعه  گونه  هر  یا  خودرو 
عقب خودرو قرار داده مي شود جلوگیري شود.

- حفاظ مخازن هر 6 ماه یکبار چک شود تا بر 
تکانهاي هنگام حرکت در محل نصب خود  اثر 

شل نشده باشد.
- دسترسي به شیرهاي مخزن، پس از باز کردن 
درب صندوق عقب و برداشتن موکت خواهد بود.

- مخازن هر سه سال یکبار مورد بازرسي ادواري 
قرار مي گیرند و براي اینکار باید به مراکز صاحب 

صالحیت مراجعه نمود.

سوختگیري

سوختگیري
نحوه سوختگیري سیستم به شرح ذیل است:

- موتور را خاموش کنید.
- پیچ درب شیر پر کن را باز کنید.

- اپراتور جایگاه، پر کن )دیسپنسر( را در محل 
مخصوص قرار داده و مخزن را پر مي نماید.

- پس از تکمیل شدن مرحله سوختگیري، درب 
محکم  خود  نشیمنگاه  محل  در  را  کن  پر  شیر 

نمائید.

- برای اینکه نشتی احتمالی گاز از طریق مجرای 
دراین  و  شده  هدایت  خودرو  بیرون  به  تهویه 
گاز در داخل خودرو جلوگیری  از تجمع  حالت 
گردد، بایستی از سالم بودن و اتصال صحیح لوله 
های خرطومی، کاور الستیکی متصل به پرکن و 
نیز محکم بودن بست های لوله خرطومی واقع 

در صندوق عقب خودرو اطمینان حاصل گردد.
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نکات و الزمات ایمني استفاده از خودروهاي  گاز سوز:
موارد کلي که توسط راننده هنگام استفاده و سوخت گیري باید رعایت شود عبارتند از :

الف- موارد عمومي ایمني استفاده كنندگان در خودروهاي گاز سوز
-  در صورت استشمام هرگونه بوي گاز بویژه صبح ها و پیش از روش کردن خودرو، ابتدا باید شیر اطمینان قطع گاز که بر روي مخزن تعبیه شده است 

بسته و با استفاده از سوخت بنزین خودرو راه اندازي شده و سریعاً به نمایندگي مجاز مراجعه شود.
- چنانچه خودرو در یک محیط بسته قرار گرفته باشد و نشت گاز  محرز شود، باید خودرو به حالت یدک کشیدن یا هل دادن به محوطه باز منتقل شود. 

در این وضعیت هیچ منبع احتراق نباید فعال شود، هیچگونه سوئیچ برقي نباید خاموش یا روشن شود و موتور نباید استارت زده شود.

توجه: 
در صورت نشت گاز قبل از باز کردن درب هاي خودرو نهایت دقت و احتیاط الزم است زیرا احتمال جرقه در اثر فعال شدن سوئیچ هاي روشنائي، چراغ 

هاي داخل خودرو و قطع اتصال باتري وجود دارد.

- توصیه مي شود که از ضد یخ در تمامي طول سال چه فصل گرم و چه در فصل سرد استفاده گردد. در صورت عدم استفاده از ضد یخ احتمال آسیب 
دیدن قطعات سیستم گاز سوز و موتور خودرو وجود خواهد داشت.

ب- موارد احتیاطي و ایمني در هنگام سوخت گیري:
-  قبل از سوخت گیري موتور باید خاموش شود.

- در هنگام سوخت گیري راننده باید از خودرو خارج شده و اجاز داده شود تا سوختگیري توسط اپراتور انجام گیرد.
- راننده باید از بسته شدن درب شیر پر کن مطمئن شود.

2- نکات ایمني در مورد کیت:
با توجه به فشار باالي گاز مورد استفاده در خودروهاي دو گانه سوز  و حساس بودن قطعات سیستم به هرگونه عیب و ایراد غیر اساسي، استفاده کننده 
باید از موارد ایمني مربوط به قطعات کیت اطالع داشته باشد و نکات ایمني ذکر شده در دفترچه را با اهمین تلقي نموده و براي رفع عیب حتماً به 

مراکز مراجعه نماید.

نکات و الزمات ایمني
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ایرادات كلي كه مي تواند توسط شخص راننده شناسایي شود به شرح زیر است:
الف( نکات ایمني در مورد لوله هاي فشار قوي انتقال گاز و در پوش پر كن اتصاالت:

راننده باید اطالعات زیر که همواره در کنار و نزدیک محل پر کن درج مي گردد را با دقت مطالعه کند این اطالعات شامل موارد زیر مي باشند.
- نوع سوخت)CNG( مي باشد.

- تاریخ انقضاي اعتبار استفاده از مخازن گاز که بر روی مخزن حک گردیده است.
- فشار سرویس سیستم

در صورتیکه لوله هاي انتقال سوخت آسیب دیده باشند، باید در مراجعه به نمایندگیهاي مجاز تعویض شوند. ) هر گونه عملیات تعمیر لوله هاي سوخت 
رساني ممنوع مي باشد.( در صورت مشاهده هر کدام از موارد زیر در اتصاالت و لوله هاي فشار قوي باید به نمایندگي هاي مجاز مراجعه شود:

- هر گونه زنگ زدگي، خوردگي، سائیدگي ویا خرابي ناشي از ضربه در اتصاالت لوله هاي فشار قوي گاز.
- الغر شدن پیچ هاي اتصال مخزن)در اثر تنش(، بریدگي هاي اتاق)ترک ها( و فرسایش فلزهاي اتاق و یا فریم مخازن و...

- هر گونه پیچ خوردگي، خرابي و سائیدگي پوشش لوله هاي انتقال گاز و شیلنگ هاي قابل انعطاف.
به این نکته بایستي توجه داشت که تمامي موارد فوق در مراکز و تعمیرگاههاي مجاز، سالي یکبار مورد بررسي قرار مي گیرند. همواره بعد از سوخت 
گیري براي جلوگیري از ورود گرد و غبار، مایعات، و سایر موارد باید درپوش شیر پر کن در جاي خود بسته شود. با توجه به مطالب فوق، موارد زیر در 

ارتباط با وسائل اطمینان تخلیه فشار باید مورد بازرسي هاي دوره اي قرار گیرند:
فعالیتهاي حرارتي)مانند جوشکاري( که در نزدیکي لوله هاي فشار قوي گاز و با اتصاالت انجام مي شود باید به گونه اي انجام شود که افزایش دماي 
لوله هاي انتقال گاز و اتصاالت نسبت به دماي محیط بیشتر نشود. در غیر اینصورت باید از عایق هاي حرارتي استفاده شود. در صورت مشاهده هر گونه 
سوراخ و یا وجود ترک هاي سطحي روي لوله هاي الستیکي باید به مراکز و تعمیرگاههاي مجاز مراجعه شود. در صورت عدم استفاده از سیستم سوخت 
 رساني گاز طبیعي بنا به هر دلیل براي مدت طوالني باید شیر قطع کن اصلي سیستم CNG حتماً بسته باشد. به هنگام بروز شکستگي یا گسیختگي در

لوله هاي انتقال گاز، براي جلوگیري از انباشت گاز، جریان گاز از مخزن با بسته شدن شیر مخازن بصورت کامل قطع گردد.

نکات و الزمات ایمني
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ب( الزامات ایمني وسایل اطمینان تخلیه فشار:
در سیستم گاز رساني فشار قوي براي اطمینان از عدم افزایش فشار بیش از حد مجاز که معادلbar 260 مي باشد، شیر مخازن گاز CNG مجهز به 

وسایل یا مکانیزم هاي ایمني زیر مي باشد:
- وسیله اطمینان تخلیه فشار جهت جلوگیري از افزایش فشار بیش از حد، داخل مخازن که شامل مکانیزم هاي زیر است: 

     - صفحه حساس به فشار
     - قطعه حساس به دما

- وسیله اطمینان از جریان بیش از حد گاز CNG که در صورتي که لوله هاي فشار قوي آسیب دیده باشد و دچار نشتي و جریان گاز به فضاي آزاد 
شد، باشد این وسیله جریان گاز را قطع مي کند.

ج( نکات ایمني در مورد كاهنده فشار)رگالتور(:
- الزم است استحکام محل قرار گیري رگالتور و عدم لقي و جابجایي آن به صورت ماهیانه کنترل شود.

- به علت افت فشار شدید، دما در محل رگالتور شدیداً افت مي کند و در صورت قطع شدن و یا گردش غیر کافي مایع گرم کننده رگالتور، ممکن است 
بعد از روشن نمودن خودرو در محل رگالتور یخ زدگي دیده شود. در صورت مشاهده هر گونه یخ زدگي در اطراف رگالتور باید به نمایندگي هاي مجاز 

مراجعه شود.
 - از آنجائیکه رگالتورها بوسیله آب رادیاتور که از سر سیلندرها عبور مي کنند، گرم مي شوند، بایستي از ضدیخ هاي مجاز که بر روي عملکرد رگالتور 

تأثیر منفي ندارند، استفاده شود.
- بایستي دقت شود که وزن مربوط به رگالتور را لوله انتقال گاز متصل به آن تحمل نکند در صورت مشاهده هر گونه تغییر حالت در لوله گاز متصل به 

رگالتور، یا خارج شدن لوله از بست هاي نگهدارنده بایستي به نمایندگیهاي مجاز مراجعه شود.
در صورت مشاهده هر گونه لقي در محل اتصال شیر برقي و یا بقیه اتصاالت مربوط به لوله و شیلنگهاي انتقال گاز باید به مراکز تعمیر مجاز مراجعه شود.

د( سایر موارد ایمني قابل توجه:
- هنگام شستشوي داخل موتور باید از تماس مایع شستشو با اتصاالت و تجهیزات سیستم گازسوز جلوگیري شود.

- مخازن و تسمه هاي نگهدارنده آن از نظر عالئم خرابي باید بازرسي شوند. در صورت مشاهده هر گونه آسیب دیدگي در مجموعه مخازن، باید در 
تعمیرگاههاي مجاز بازرسي دقیق انجام شود.

- هر کدام از مخازن باید جداگانه مورد بررسي قرار گیرند و مخازن به لحاظ نصب صحیح مورد بازبیني قرار گیرند.
- لوله ها و شیلنگها از نظر نشتي)با استفاده از محلول آب و صابون(، خرابي، فرسایش و عالئم استهالک یا خوردگي باید بازرسي شوند.

- در صورت وقوع هر گونه سانحه یا تصادف شدید رانندگي، بدلیل امکان جدا شدن مخازن از حفاظ لوله هاي انتقال، خودرو براي کنترل مخازن باید به 
نمایندگیهاي مجاز به منظور انجام بازرسي ها مراجعه نماید.

نکات و الزمات ایمني
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- باید دقت شود که مخازن توسط تسمه هاي نگهدارنده با خوبي مهار شده باشد به این معني که هیچگونه لقي، حرکت طولي و شل بودن پیچ ها در 
محل نصب مشاهده نشود.

- باید دقت شود پیچ هاي اتصال تسمه ها به بدنه محکم و در جاي خود قرار داشته باشند.
- باید دقت شود که لوله هاي سوخت و تخلیه بطور مناسب و محکم به خودرو متصل شده باشند.

- دقت شود که واشرهاي الستیکي زیر تسمه ها به خوبي در جاي خود قرار گرفته باشند و تاب خوردگي و یا تغییر شکل نداشته باشند.
- در صورت صدمه دیدن شیر یا لوله هاي رابط شیرهاي اطمینان یا وسایل تخلیه فشار و مخزن، سیستم باید براي بازرسي به نمایندگیهاي مجاز ارجاع 

شود.
- در صورت استشمام بوي گاز در اطراف مخازن یا لوله هاي رابط، خودرو باید براي بازرسي به نمایندگیهاي مجاز ارجاع شود.

- هیچگونه فرو رفتگي در سطح روي مخازن نباید بوجود آید.
- هرگز از سوهان براي زدودن خوردگي سطحي مخزن استفاده نشود.

- از ریختن هر گونه مایع اسید یا باز، روي مخازن که موجب ازبین رفتن رنگ و نهایتاً خوردگي مخازن فلزي شود یا در مورد مخازن کامپوزیتي باعث 
از بین رفتن الیه رزین مي شود باید جداً پرهیز شود.

- علیرغم وجود موکت محافظ در صندوق عقب، دقت نمایید به هنگام حمل مواد اسیدي و خورنده که احتمال ریزش آن در صندوق عقب وجود دارد 
به مخازن گاز آسیبي وارد نشود.

- در صورت صدمه دیدن یا زنگ زدگی شیر پر کن گاز یا لوله های رابط آن، سیستم باید برای بازرسی و تعمیر به نمایندگی های مجاز ارجاع شود.

نکات و الزمات ایمني

7



95

نگهداري و بازدید از خودرو:
در استفاده از خودروي گاز سوز موارد زیر را رعایت نمایید:

رعایت این موارد ساده و بازرسي هفتگي یا ماهیانه، عالوه بر جلوگیري از بروز خطر، طول عمر خودرو را نیز افزایش مي دهد.
موارد قابل بازدید:

1- نشت گاز از مخزن و اتصاالت 
2- سوراخ شدگي و یا وجود ترکهاي سطحي روي لوله هاي الستیکي

3- محکم بودن کانکتور اتصالي قطعات الکتریکي نظیر شیر قطع کن گاز و...
4- سالم بودن فیوزها

5- محکم بودن محل اتصال رگالتور، شیر سوخت گیري، شیر برقي و لوله هاي فشار قوي
عیب یابي

- اگر خودرو قادر به کارکرد در حالتCNG نباشد، موارد زیر را بررسي کنید:
- آیا مقدار کافي گاز در مخزن وجود دارد؟

- آیا مقدار بنزین کافي جهت استارت در حالت بنزین وجود دارد؟
- آیا فیوزها سالم است؟

- از بکار بردن فیوزهایي بغیر از موارد توصیه شده، اجتناب نمایید، زیرا باعث سوختنECU خواهد شد.
- در صورت خرابي سیستم گاز سوز در حین رانندگي، بررسي کنید که آیا این حالت در موقعیت بنزین سوز نیز رخ مي دهد یا خیر.

- در صورت کنترل موارد ذکر شده و عدم رفع عیب خودرو، با یکي از نمایندگي هاي مجاز تماس بگیرید و از تعمیرات یا تنظیمات توسط خودتان یا 
نمایندگیهایي به غیر از نمایندگي هاي مجاز جداً خودداري نمایید، زیرا باعث عدم اعتبار گارانتي خودرو خواهد شد.

CNG عملیات تعمیراتي سیستم
جهت تعمیرات در بازه هاي زماني معین و رانندگي با سیستم CNG، توجه ویژه اي به موارد زیر داشته باشید:

- تنظیم سوپاپها
- بازدید شمع ها و کابلهاي جرقه

- کنترل دور آرام )بررسي شرایط عملکرد( و قطعات مرتبط
- عملکرد خودرو در حالت کارکرد با بنزین با توجه ویژه به سنسور المبدا

- خواندن کدهاي خطا
- مکش هوا را مورد بررسي قرار دهید.

- عملکرد کاهنده فشار در رگالتور را مورد بررسي قرار دهید.

نگهداري و بازدید از خودرو و عیب یابي اولیه سیستم

7
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عمليات سرويسهاي دوره اي

7

توجه
تأكيد مي شود كه موارد ذكر شده توسط نمايندگي هاي مجاز شركت سايپايدك انجام مي شوند و نبايد مشتري راساً سيستم را باز يا تعمير نمايد.

نکته

توجه

عمر مخازن گاز CNG به مدت 15 سال پس از تاريخ ساخت مي باشد و پس از آن مي بايست مخازن تعويض گردند.

 الزم است براي خودروهاي دوگانه سوز از الستيكهايي استفاده گردد كه حداكثر فشار قابل تحمل آنها بيش از psi 40)معادلkpa 275( باشد.

كيلومتر كاركرد عمليات پريود زماني

10000

[KM]

20000

[KM]

50000

 [KM]

100000

[KM]
6 ماه يك سال 2 سال 3 سال

* * انجام تست نشتي كليه اجزاي سيستم
* بازديد واشر شير تغذيه سوخت گاز  *

* بازديد حفاظ مخازن گاز *
* بازديد مخازن گاز *

* فشار قوی CNG بازديد لوله های گاز *



فصل 8- نگهداری خودرو 

نگهداری سیستم ترمز .................................................................................................................................98
نگهداری سیستم فرمان هیدرولیک  ........................................................................................................99

نگهداری توسط مالک خودرو .....................................................................................................................101
محفظه موتور .................................................................................................................................................102
روغن موتور و فیلتر...................................................................................................................................... 103
 سیستم خنک کاری موتور ........................................................................................................................ 105
  بازدید از سطح مایع شیشه شوی ............................................................................................................ 106
تعویض تیغه های برف کن .........................................................................................................................107
مراقبت از الستیک ها و چرخ ها ...............................................................................................................107
نگهداری از باتری ..........................................................................................................................................111
تعویض المپ ها  ...........................................................................................................................................112
تعویض روغن ها ............................................................................................................................................114
نگهداری از بدنه خودرو ...............................................................................................................................115
نگهداری از تزیینات داخلی خودرو ...........................................................................................................117

نگهداری خودرو
8



98

8

نگهداری سیستم ترمز

OWM126

بازدید روغن ترمز
سطح روغن ترمز را بازدید نمایید. سطح روغن در 
داخل مخزن مربوطه باید بین MAX )حداکثر( 
روغن  سطح  چنانچه  باشد.  )حداقل(   MIN و 
یا چراغ ترمز روشن  بوده و   MIN از  تر  پایین 
شود مي بایست روغن به آن اضافه نمایید تا به 

خط MAX برسد.
مخزن  در  اطراف  روغن،  کردن  اضافه  از  قبل 
مربوطه را براي جلوگیري از هر گونه ورود مواد 

اضافه به داخل روغن پاک نمایید.
توجه داشته باشید که با طي مسافت هاي زیاد 
مقدار روغن ترمز کاهش مي یابد. در صورتیکه 
باشد  پایین  بسیار  مخزن  در  ترمز  روغن  سطح 
کوتاه  فواصل  در  مجدد  نمودن  پر  به  نیاز  یا  و 
نمایندگي  از  یکي  به  حتماً  باشد  داشته  وجود 

هاي مجاز مراجعه نمایید.

مخصوص  و  استاندارد  ترمز  روغن  از  فقط 
استفاده نمایید.

هرگز انواع مختلف روغن را با یکدیگر مخلوط و 
مورد مصرف قرار ندهید.

باشید،  مراقب  سوزي،  آتش  احتمال  دلیل  به 
روغن ترمز روي موتور گرم نریزد.

روغن ترمز شدیداً سمي است و باید در ظرف 
سربسته و دور از دسترس کودکان نگه داشته 
به  سریعاً  ترمز،  روغن  در صورت خوردن  شود 

پزشک مراجعه کنید.

روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب مي کند. 
روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید 
مخصوص  شامپوي  و  آب  با  را  محل  سپس  و 

خودرو بشویید.

احتیاط

توجه

هشدار

توجه

بازدید عملکرد بوستر ترمز
صحت کار بوستر ترمز را بشرح زیر مورد بازرسي 

و آزمایش قرار دهید:
-1 پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن 
را پایین نگه دارید استارت بزنید، پس از روشن 

شدن موتور پدال ترمز به آرامی پایین می رود.
-2 پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش 
کنید. حدود 30 ثانیه پدال را پایین نگه دارید. 

در این لحظه پدال نه باال مي رود نه پایین
به مدت  اجازه دهید  و  زده  استارت  -3 مجدداً 
2 دقیقه موتور روشن باشد. سپس آنرا خاموش 
فشار  را  ترمز  پدال   بار  چندین  اکنون  کنید. 
پدال  حرکت  دادن،  فشار  بار  هر  با  باید  دهید. 
کاهش یابد. در صورت عدم صحت موارد فوق، 
سیستم ترمز معیوب بوده و بایستي به یکي از 

نمایندگیهاي مجاز سایپایدک مراجعه نمایید.

نکات زیست محیطی
روغن ترمز

مایع ترمز )روغن ترمز( ترکیبي سنتزي مي باشد 
پلي گلیکول  ترکیبات  را  آن  اعظم  قسمت  که 
برروي  از ریختن آن  لذا  اتري تشکیل مي دهد 
خودداري  آنها جداً  آلوده کردن  و  آب  و  خاک 

نمایید.
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نگهداری سیستم ترمز و  فرمان هیدرولیک

بازدید ترمز دستي
قادر  باید  دستي  ترمز  که  باشید  داشته  توجه 
باشد تا در شیب هاي تند به تنهایي خودرو را 
انتها  تا  دستي  ترمز  اهرم  حالیکه  در  نگهدارد. 
خوابیده است اهرم را باال کشیده و صداي دندانه 
ها )تیک( را بشمارید. اگر تعداد دندانه ها درست 
از  یکي  به  تنظیم  جهت  تیک(   7 تا   5( نباشد 

نمایندگي هاي مجاز مراجعه نمایید.

نکات زیست محیطی
لنت ترمز/صفحه كالچ

به رغم رعایت قانون ممنوعیت استفاده از مواد 
ترمز/ هاي  لنت  از  استفاده  و  آزبست  داراي 

صفحه کالچ با الیاف جایگزین آزبست در تمامي 
محصوالت گروه خودرو سازي سایپا، متاسفانه 
/ صفحه کالچ  ترمز  لنتهاي  بازار غیردولتي  در 
لذا  مي شوند.  یافت  وفور  به  غیرمجاز  وارداتي 
توصیه مي شود در هنگام تعویض لنتهاي ترمز /

از نمایندگي هاي  به یکي  صفحه کالچ ترجیحاً 
این  خرید  هنگام  در  یا  و  نموده  مراجعه  مجاز 
توجه   )Free Asbestos( عبارت  به  قطعات 

نمایید.

محل قرارگیري قطعات مجموعه
1( لوله سیال فشار قوي 

2( مخزن
3( لوله مکش
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روغنهاي مجاز
روغنهاي مجازي كه در سيستم فرمان 

هيدروليك مي تواند مورد استفاده قرار گيرد:
DEXRON-II

PSF-III

ميزان روغن
- ميزان مورد نياز روغن هيدروليك فرمان: 

 875 سي سي

بررسي سطح روغن  فرمان هيدروليک
سطح روغن هيدروليك بايد به طور مرتب بازديد 
شود. براي اين منظور می بايست موتور خاموش 

بوده و خودرو روی سطحي صاف باشد.
سطح روغن هيدروليك را در مخزن آن بررسي 

نماييد.
ميله      H و   L نشانه  دو  بين  بايد  سطح  اين 

نشانگر نصب شده  روی درب مخزن باشد. 
درب  اطراف  هيدروليك  روغن  افزودن  از  قبل 

مخزن روغن را كاماًل تميز نمائيد. 

نگهداری سيستم  فرمان هيدروليك

توجه
به  خارجي  ذرات  و  غبار  و  گرد  هرگونه  ورود 
داخل روغن هيدروليك، منجر به بروز آسيب 
جدي در سيستم فرمان هيدروليك خودروي 

شما خواهد گرديد. 

H روي  نشانه  تا  است،  پايين  روغن  اگر سطح 
ميله نشانگر مخزن، روغن بيافزاييد. در صورتي 
به  هيدروليك  فرمان  روغن  افزودن  به  نياز  كه 
طور غيرمعمول باشد، خودرو را براي بازديد به 

يك نمايندگي مجاز شركت سايپايدک ببريد.

نکات زیست محيطی
 گریس، روان کارها

 گريس و روان كارها عمدتاً داراي عناصري مثل 
سديم, كلسيم, آلومينيوم, باريم و مس هستند 
و به جهت باال بردن خاصيت گريس در كاهش 

ساييدگي، تركيب دي سولفيدموليبدن نيز به 
آن اضافه شده است لذا مواظب نشتي آن از 
خودروها و ريزش آن به آب و خاک باشيم. 
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نگهداري توسط مالک خودرو 

ذیل  موارد  خودرو  با  رانندگي  حين  در   
بررسی گردد: 

گازهاي  بوي  تغيير  يا  و  اگزوز  تغيير صداي   -
خروجي از اگزوز 

-  لرزش در غربيلك فرمان 
- افزايش يا كاهش نيروي الزم براي چرخاندن 
فرمان خودرو )دقت كنيد كه غربيلك نسبت به 

جهت مستقيم خود تغيير ننمايد(. 
- شنيده شدن صداي غيرعادي، كشيده شدن 
حركت  اندازه  افزايش  سمت،  يك  به  خودرو 
توقف  هنگام  در  پدال  شدن  سفت  يا  پدال 

خودرو 
روغن  )سطح  گيربکس  عملکرد  در  تغيير   -

گيربکس(  
- عملکرد ترمزدستي 

- نشتي مايعات از خودرو 
آب  قطرات  چکيدن  كه  باشيد  داشته  )توجه 
عادي  آن،  از  استفاده  از  پس  كولر  سيستم  از 

است(.

موارد زير مجموعه اي از بررسي ها و بازديدهايي 
است كه بايد در فواصل زماني ذكر شده )بسته 
يا  خودرو  مالك  توسط  خودرو(،  كاركرد  نوع  به 
مکانيك ماهر انجام پذيرد، تا رانندگي راحت تر و 

با اطمينان بيشتري صورت گيرد. 
مجاز  نمايندگي  به  سريعاً  را  مشکلي  گونه  هر 
شركت سايپايدک يا يك مکانيك مجرب اطالع 
دهيد، تا شما را براي تعمير يا تنظيم، راهنمايي 

نمايد. 
مالك  توسط  نگهداري  به  مربوط  هزينه هاي 
خدمات،  هزينه  و  نبوده  گارانتي  شامل  خودرو 
قطعات و روغن مصرفي از مالك دريافت مي شود. 

حداقل هر ماه یک مرتبه موارد ذیل بررسی هشدار 
گردد: 

- سطح مايع خنك كننده موتور در مخزن آن 
- عملکرد چراغ هاي بيروني خودرو )شامل چراغ 

هاي ترمز، چراغ هاي راهنما و فالشر (
- سطح روغن هيدروليك فرمان 

- سطح روغن موتور
- سطح روغن ترمز 

 
حداقل هر سال دو مرتبه موارد ذیل بررسی 

گردد: )مثاًل هر بهار و پائيز(
مايع شيشه  پاشش  و  پاک كن  برف  - عملکرد 
با پارچه اي  شوي )تيغه هاي برف پاک كن را 
تميز كه با مايع شيشه شوي مرطوب شده است، 

پاک نماييد(. 
ايمني به جهت قرارگيري و عملکرد  - كمربند 

صحيح آن 
- وضعيت الستيك چرخها 
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محفظــه مـوتــور

1- مخزن مايع خنك كننده موتور
2- مخزن مايع شيشه شوي

3- مخزن روغن هيدروليك فرمان
4- ميله نشانگر سطح روغن موتور )گيج روغن(

5- در محفظه روغن موتور 
6- در  رادياتور

7- مخزن روغن ترمز 
8- باتري 

9- سوئيچ قطع اضطراری سوخت
10- جعبه فيوز

OWM122
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 روغن موتور و فيلتر روغن

بررسي سطح روغن موتور 
1- خودرو را در سطحي صاف قرار دهيد.

2- موتور را روشن نموده و بگذاريد تا به دماي 
معمول كاري خود برسد. 

صبر  دقيقه  چند  و  كرده  خاموش  را  موتور   -3
كنيد تا روغن به كارتل برگردد. 

بيرون كشيده،  را  روغن  نشانگر سطح  ميله   -4
خود  محل  در  كاماًلً  آنرا  دوباره  و  نماييد  تميز 

داخل نماييد. 
5- ميله نشانگر سطح را دوباره بيرون بکشيد و 
به آن رسيده است  به محلي كه روغن  بار  اين 

)سطح روغن( توجه نماييد.
 سطح روغن بايد بين دو عالمت F و L باشد. 

اگر سطح روغن نزديك يا روي L بود، مقداری 
روغن بيافزاييد تا سطح آن به F برسد. 

اضافه  روغن  حد  از  بيش  نبايد  كه  كنيد  توجه 
گردد.

نمائيد.  استفاده  تائيد  از روغن موتور مورد  تنها 
)به قسمت روغنهاي توصيه شده در همين فصل 

رجوع نماييد.(

موتور  روغن  با  پوست  مدت  طوالني  تماس   -
پوست گردد.  باعث سرطان  تواند  كاركرده مي 
كاركرده،  موتور  روغن  با  كار  از  پس  بنابراين 

پوست خود را با آب و صابون بشوئيد. 
- روغن موتور را دور از دسترس كودكان قرار 

دهيد. 

هشدار 

OWM123

نکات زیست محيطی
روغن موتور

- محيط زيست را با تعويض بيش از حد روغن 
آلوده نکنيم.

براي  مناسبي  مالک  تنهايي  به  روغن  رنگ   -
آن  تعويض  و  موتور  روغن  كيفيت  تشخيص 

نيست.
خام  نفت  موتور,  روغن هاي  اكثر  پايه ي   -
مي باشد. لذا با مصرف بهينه آن در حفاظت از 

منابع بکوشيم.
مراقب  خودرو  روغن  تعويض  هنگام  در   -
شده  مصرف  روغن  تخليه  از  و  بوده  نشتي ها 
جداً  آب  و  خاک  روي  بر  سوخته(  )روغن 

خودداري كنيم.
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روغن موتور و فيلتر روغن
روغـن فيلتـر  و  موتـور  روغن  تعویض 

فواصل زماني تعويض روغن موتور و فيلتر آن را 
طبق برنامه زماني نگهداري خودرو كه در ابتداي 

همين فصل آمده است، رعايت نماييد. 
و  نموده  روشن  دقيقه  چند  براي  را  موتور   -1
نمائيد. درب محفظه روغن  آنرا خاموش  سپس 

موتور را برداريد.
2- با برداشتن درب محفظه روغن و باز كردن 
پيچ تخليه، روغن را در يك ظرف مناسب، تخليه 

نماييد. 
3- در اين مرحله فيلتر روغن را با آچار مخصوص 

آن باز نماييد. 
4- با يك تکه پارچه تميز محل نصب فيلتر را 

پاک نماييد. 
مقداري  به  را  روغن  فيلتر  جديد  اورينگ   -5

روغن آغشته نماييد. 
پيچ  شد،  تخليه  كاماًل  روغن  آنکه  از  پس   -6

تخليه را ببنديد. 
محل  در  مخصوص  آچار  با  را  روغن  فيلتر   -7

خود نصب نماييد. 
8- موتور رابا روغن تازه به حدي پر نماييد كه 
نشانگر  ميله  روي  بر   F به عالمت  روغن  سطح 
برسد )دقت نماييد كه بيش از حد روغن اضافه 

ننماييد(. 
9- با دقت در محفظه روغن را ببنديد. 

10- موتور را روشن كنيد و بررسي نمائيد كه 
اطراف اورينگ فيلتر روغن، نشتي وجود نداشته 

باشد.
11-  موتور را خاموش كرده و چند دقيقه صبر 
مجدداً  سپس  برگردد  كارتل  به  روغن  تا  كنيد 
سطح روغن را بازديد نماييد و در صورت نياز تا 

عالمت F روي نشانگر پر نمائيد. 

 احتياط

توجه

توجه
- هر چند فيلترهاي روغن ممکن است از نظر 
آنها  باشند، ليکن طراحي داخلي  ظاهري يکي 
مي تواند متفاوت باشد. اين گونه فيلترها قابل 

جايگزيني با يکديگر نيستند. 
براي جلوگيري از آسيب ديدن احتمالي موتور 
)در  نماييد  استفاده  شده  تعيين  فيلتر  از  تنها 
اين زمينه با نمايندگي مجاز شركت سايپايدک 

مشورت نماييد(.
- دستورالعمل هاي داده شده را به دقت مورد 
توجه قرار داده و انجام دهيد، زيرا نصب نادرست 
فيلتر روغن مي تواند نشتي روغن و در نتيجه 

آسيب موتور را به همراه داشته باشد. 
مراقب باشيد كه اورينگ فيلتر روغن قديمي بر 
روي محل نصب شدن فيلتر باقي نماند، در غير 
اينصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و 

در نتيجه صدمه ديدن موتور گردد. 

دقت نمائيد كه روغن مصرفي حتماً بايد با درجه 
كيفيت مشخص شده باشد.

هم موتور و هم روغن آن داغ هستند، احتياط 
نماييد كه آسيبي به خودتان نرسانيد. 
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سيستم خنک کاری موتور
سيستم خنک کنند موتور

فشار  تحت  نوع  از  موتور  كننده  سيستم خنك 
چهار  ضديخ  حاوي  مخزن  يك  شامل  و  بوده 

فصل مي باشد. 
نواحي  به  مسافرت  و  زمستان  شروع  از  پيش 
نظر وجود  از  را  كننده  سردسير سيستم خنك 
مخزن  در  كننده  خنك  مايع  سطح  و  ضديخ 

بازديد نمائيد. 

برداشتن در رادیاتور 
- هنگام روشن بودن موتور هرگز در رادياتور را 

باز ننمائيد.
ديدن  صدمه  باعث  تواند  مي  عمل  اين  انجام 
موتور  خود  همچنين  و  كاري  خنك  سيستم 
اينکه خارج شدن آب جوش و  گردد و مهمتر 
بخار مي تواند موجب آسيب هاي جدي به شما 

شود. 
براي باز کردن در رادیاتور

تا  كنيد  و صبر  را خاموش كرده  موتور  ابتدا   -
خنك شود. هنگام باز كردن در رادياتور احتياط 

نماييد.
- دستمالي ضخيم را به دور در رادياتور ببنديد 
هاي  عقربه  جهت  خالف  در  آرامي  به  آنرا  و 

ساعت تا اولين پله باز نمائيد. 
- صبر نمائيد تا فشار داخل رادياتور كاماًل تخليه 
شود. هنگامي كه مطمئن شديد فشار سيستم 
خنك كاري كاماًل تخليه شده است، با استفاده 
از دستمال ضخيم در رادياتور را فشار داده و آن 
را در جهت خالف عقربه هاي ساعت به حدي 

بچرخانيد كه كاماًل باز شود.

هشدار

مايع خنك كننده  متانول در  و  الکل  از  -هرگز 
مايع خنك كننده  با  را  آنها  و  ننماييد  استفاده 

مخلوط ننماييد.
- از محلولي با بيش از 60٪ و يا كمتر از ٪35 
خنك  مايع  چنين  زيرا  نکنيد،  استفاده  ضديخ 
مناسبي  توانايي  و  خاصيت  داراي  اي  كننده 

نيست. 
جدول  به  ضديخ  مقدار  تاثير  دانستن  براي   -

روبرو مراجعه نماييد. 

درصد 
حجمي ضد 

يخ در آب

نقطه انجماد 
)°C(

نقطه جوش 
)°C(

10 -4 101

17 -7 102

25 -10 ~-11 103

33  -17 ~  -18 105

50 -36 ~ -37 108
60 -50 ~ -52 111

ضديخ  به  مربوط  جدول  در  شده  درج  مقادير 
ضد  از  استفاده  هستند.  گليکول  پايه  با  هايي 
يخ هم براي فصول سرد و هم براي فصول گرم 
بهينه 50  از مخلوط  استفاده  توصيه مي شود. 
سيال  بعنوان  يخ  ضد  درصد   50 و  آب  درصد 
خنك كننده موتور)ضد يخ- ضد جوش( توصيه 

مي شود.

توجه
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كاهش        مرتباً  خودرو  كننده  خنك  مايع  اگر 
مي يابد، براي بازديد مدار سيستم خنك كاري 
مراجعه  سايپايدک  شركت  مجاز  نمايندگي  به 

نماييد.
تعویض مایع خنک کننده

برنامه زماني نگهداري خودرو برای تعويض مايع 
خنك كننده را رعايت نمائيد. 

خنك  مايع  مخلوط  در  امالح  بدون  آب  از   -
كننده استفاده نماييد. 

- از آن جائي كه در موتور خودروي شما اجزاي 
آلومينيومي به كار رفته است براي محافظت آنها 
پايه  با  از موادي  برابر خوردگي و يخ زدگي  در 
استفاده  كننده  خنك  مايع   در  گليکول  اتيلن 

نماييد.

بررسي سطح مایع خنک کننده
و شلنگ هاي سيستم  اتصاالت  تمامي  وضعيت 
خنك كاري و بخاري را بررسي نماييد و هر گونه 

شلنگ باد كرده و معيوب را تعويض نماييد. 
 هنگامي كه موتور سرد است، سطح مايع خنك 
نيز  بوده و در مخزن  پر  بايد  رادياتور  كننده در 
بايد بين عالئم MAX و MIN قرار داشته باشد. 
در صورت كم بودن مايع، مقدار كافي در سيستم 
    MAXعالمت به  مايع  سطح  تا  نماييد  اضافه 
برسد. دقت نماييد كه بيش از اندازه مايع اضافه 

نکنيد. 

بازدید از سطح مایع شيشه شوی

سطح مايع شيشه شوی داخل مخزن را بازديد 
نموده و در صورت نياز به آن مايع بيافزائيد.

آب  از  نداريد  اختيار  در  مايع شيشه شوی  اگر 
تميز استفاده نمائيد. در صورتيکه درجه حرارت 
هوا پايين بوده و احتمال يخ زدن آب وجود دارد، 
از محلولی كه خاصيت ضد يخ دارد، برای مايع 

شيشه شوی استفاده نمائيد. 

سيستم خنک کاری موتور

OWM124OWM129
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تعویض تيغه هاي برف پاک کن مراقبت از الستيک ها
تعویض تيغه هاي برف پاک کن

هنگامي كه برف پاک كن شيشه ها را به صورت 
را  شيشه  سطح  ابتدا  كند   نمي  پاک  مناسبي 
پاک كنيد و سپس تيغه ها را با آب و مواد پاک 
كننده به خوبی بشوييد و مجدداً عملکرد آن را 
بودن ممکن  نامطلوب  بررسی كنيد. در صورت 
است تيغه های برف پاک كن سائيده، فرسوده و 
يا شکسته شده باشند. در اين حالت تيغه ها را 

بايد تعويض نمود.
بازوي برف پاک كن را از روي شيشه بلند كرده 
و آنرا به گونه اي بچرخانيد كه بست پالستيکي 
قفل كننده قابل ديدن باشد. بست را فشرده و 
از  آنرا  بلغزانيد، سپس  به سمت شيشه  را  تيغه 

بازوي برف پاک كن خارج نماييد.
روي  بر  برف پاک كن  كه  بازوي  كنيد  احتياط 

شيشه نيافتد.

توجه

بست پالستيکی

جهت فشرده 
کردن بست

- اگر شيشه ها به صورت مناسبي پاک  نمي 
با  را  كن  پاک  برف  هاي  تيغه  و  شيشه  شوند، 
پاک كننده اي خوب و بي ضرر تميز نموده و 

كاماًل با آب تميز نماييد. 
صدمه  كن  پاک  برف  هاي  تيغه  آنکه  براي   -
نبينند، گازوئيل، نفت، تينر و ساير حالل ها را 
بر روي آنها )يا حتي نزديك آنها( به كار نبريد. 
- براي جلوگيري از آسيب ديدن بازوهاي برف 
پاک كن و ساير اجزاء، برف پاک كن را با فشار 

دست حركت ندهيد.

مراقبت از الستيک ها
جهت نگهداري صحيح خودرو، ايمني بيشتر آن و 
همچنين صرفه جويي در مصرف سوخت، همواره 
فشار باد الستيك ها را تنظيم و نيز حدمجاز بار 

روي خودرو را رعايت نماييد. 
فشار باد الستيک

الزم است باد الستيك تمامي چرخ ها )شامل چرخ 
زاپاس( را هر ماه بررسي نمائيد. اندازه گيري فشار باد 
الستيك ها را هر ماه و هنگامي كه سرد هستند 
اينکه  يعني  الستيك  بودن  )سرد  دهيد.  انجام 
حداقل سه ساعت از زمان رانندگی گذشته باشد يا 
مسافت رانندگي شما كمتر از 1/5 كيلومتر باشد.(.

باد الستيك  توصيه شده  فشار  نماييد كه  توجه 
و  خودرو  مطلوب  كنترل  و  رانندگي  جهت  بايد 

حداقل فرسايش الستيك ها رعايت گردد. 
تمامي مشخصات )شامل اندازه ها و فشار باد( در 
جدول مشخصات باد الستيکها و بر روي برچسبي 
بندي درب جلو چسبانده  نوار آب  پايين  كه در 

شده، ذكر شده است )مطابق شکل صفحه بعد(.

مي  نباشند،  مناسب  ابعاد چرخ  كه  در صورتي 
تواند تاثير نامطلوبي بر عمر چرخ و بلبرينگ هاي 
آن، عملکرد سيستم ترمز، كنترل خودرو، فاصله 
خودرو تا سطح زمين، فاصله بدنه تا الستيك، 
فاصله بدنه تا زنجير چرخ، دقت كيلومتر شمار، 
زاويه نور چراغ هاي جلو و ارتفاع سپرها بگذارد. 

احتياط

از  غير  الستيك  اندازه  يا  نوع  هر  از  استفاده   -
در  تواند  مي  كارخانه  توسط  شده  تاييد  موارد 
رانندگي، كنترل خودرو، فاصله خودرو تا زمين 
گذارد.  تاثير  شمار  كيلومتر  دقت  همچنين  و 
بسيار  با الستيك هاي سائيده شده  رانندگي   -
خطرناک است، زيرا قدرت ترمزها، دقت فرمان و 
همچنين خاصيت  چسبندگي خودرو به زمين را 

كاهش مي دهد. 
تعويض  الستيك،  تعويض  در  روش  بهترين   -
همزمان  صورت  به  چرخ  چهار  هر  الستيك 
و  جلو  چرخهای  امکان،  عدم  صورت  در  است. 

يا چرخهای عقب همزمان با هم تعويض گردد.
توجه داشته باشيد كه تعويض يك الستيك به 
كنترل  روي  بر  زيادي  تاثير  تواند  مي  تنهايي، 

خودرو بگذارد.

 توجه
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مراقبت از الستيک ها و چرخ ها

مجاز الستيك  از حد  كمتر  يا  بيشتر  باد  فشار 
مي  الستيك  عمر  كاهش  باعث  آنکه  بر  عالوه 
شود ، بر كنترل خودرو در زمان رانندگي هم اثر 

نامطلوبي مي گذارد. 
شدن  باد  بی  يا  تركيدن  احتمال  همچنين 
عدم  موجب  كه  دارد  وجود  الستيك  ناگهاني 

كنترل خودرو می گردد

 الستيک ها و رینگ ها
درخصوص باد الستيکها به موارد زير توجه شود:

به  نسبت  است  گرم  كه  الستيکی  باد  فشار   -
الستيك سرد بيشتر است. لذا باد الستيك گرم 
را براي تنظيم فشار خالي نکنيد  زيرا هنگام سرد 
شدن الستيك فشار باد كمتر از حد مجاز خواهد 

بود. 
- باد الستيك كمتر از حد مجاز، باعث افزايش 
و  سوخت  مصرف  افزايش  الستيك،  فرسايش 

مشکل شدن كنترل خودرو مي گردد. 
كم بودن فشار باد الستيك مانع آب بندي كافي 
الستيك با رينگ مي گردد. در صورتي كه فشار 
باد بيش از اندازه كم شود مي تواند باعث آسيب 
ديدگی رينگ و يا جدا شدن الستيك از رينگ 
باد الستيك را در محدوده  بنابراين فشار  شود. 
مجاز نگه داريد. در صورتي كه فشار باد الستيك 
مرتباً كاهش مي يابد ، به نمايندگي مجاز سايپايدک  يا 

يك تعميرگاه مراجعه نماييد.
- باد بيش از حد مجاز الستيك ها، باعث كوبش 
كنترل  در  مشکالتي  ايجاد  رانندگي،  هنگام  در 
خودرو و فرسايش شديد الستيك در وسط آن 
در  خودرو  شدن  واژگون  احتمال  و  گردد  مي 

خطرات جاده اي افزايش مي يابد. 

هشدار

كه  راديال  هاي  الستيك  كردن  جابجا  هنگام 
آج الستيك آنها به صورت غيرمتقارن يا جهت 
دار است، چرخ ها را فقط با چرخ همان سمت 

تعويض كنيد.

نکات زیست محيطی
الستيک 

 6 اندازه  به  خودرو  الستيك  يك  فقط  اگر   -
درجه psi )تقريبا معادل 0/4 بار( كم باد بوده 
و فشار باد بقيه چرخ هاي آن تنظيم شده باشد، 
در اين صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو 
به اندازه 3 درصد افزايش يافته و عمر مفيد تاير 

كم باد كاهش خواهد يافت.
- با تنظيم فشار باد الستيك ها، مي توان مصرف 

سوخت را تا 6 درصد كاهش دهيم.

 توجه

در هنگام تعويض الستيك ها، هرگز انواع مختلف 
الستيك )راديال ، باياس و ...( را همزمان با هم 
به كار نبريد و دقت نمائيد كه الستيکهاي چهار 
ساختار  و  طراحي  اندازه،  داراي  خودرو  چرخ 
نوع  كه  الستيك هايي  از  تنها  باشند.  يکسان 
استفاده  است  توصيه شده  كارخانه  توسط  آنها 

نمائيد.

OWM133
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مراقبت از الستيک ها و چرخ ها

OWM134

عالئم  از  يك  هر  متوجه  كه  صورتي  در 
نماييد.   تعويض  را  الستيك  شديد،  مذكور 
فشار  انجام شد،  ها  هنگامي كه جابجائي چرخ 
باد الستيك هاي جلو و عقب را به ميزان توصيه 
محکم  را  چرخ ها  مهره  و  كرده  تنظيم  شده 

نماييد. 
جابجا  يکديگر  با  را  ها  چرخ  كه  زمان  هر 
مي نماييد، سايش لنت هاي ترمز را بازديد نمائيد.

زاویه چرخ ها و باالنس بودن آنها
تصحيح  ها،  الستيك  فشارباد  تنظيم  بر  عالوه 
زاويه چرخ ها عامل ديگري است كه  به  كاهش 
تصحيح  نمايد.  مي  كمك  الستيك ها   فرسايش 
زاويه چرخ هاي خودروي شما بايد هر 24 ماه يا 

هر20 هزار كيلومتر صورت پذيرد. 
باالنس  الستيك هاي خودروي شما در كارخانه 

جابجاکردن چرخ ها
صورت  به  ها  الستيك  فرسايش  آنکه  براي 
يکنواخت انجام پذيرد توصيه مي شود كه چرخ 
جابجا  يکديگر  با  كيلومتر  هزار   10 هر  را  ها 
اندازه وجود دارد،  نماييد. اگر فرسايش بيش از 

جابجا كردن چرخ ها را زودتر انجام دهيد. 
آنها  بودن  باالنس  ها  چرخ  كردن  جابجا  هنگام 
كه  نمائيد  بررسي  همچنين  نمائيد.  بررسي  را 
وجود  نابرابر  و  ناهموار  خوردگي  و  فرسايش 
نداشته باشد. غالباً فرسايش غيرعادي در اثر فشار 
باد نامناسب الستيك ها، تنظيم نامناسب زاويه 
شديد  ترمزهاي  آنها،  نبودن  باالنس  ها،  چرخ 
و داغ كردن رينگ چرخ  تند  يا   گردش هاي 

به وجود مي آيد. 
دقت نمائيد كه نشانه اي از تورم، در قسمت آج 
الستيك يا دوطرف الستيك وجود نداشته باشد. 

مجدد  باالنس  به  زمان  مرور  به  ولی  اند.  شده 
نياز دارند. 

در خودرو  لرزش  متوجه  رانندگي  در طول  اگر 
ها  چرخ  بازديد  براي  را  خود  خودروي  شديد، 
منتقل  سايپايدک  شركت  مجاز  نمايندگي  به 

نماييد. 
هر بار كه الستيك از داخل رينگ چرخ بيرون 

بيايد بايد مجدداً باالنس شود. 
دار  جهت  تايرهای  به  مجهز  های  خودرو  در 
انجام  ای  به گونه  تاير  )Directional(، نصب 
جهت  با  الستيك  روی  فلش  جهت  كه  پذيرد 
و همسو  هماهنگ  به جلوی خودرو  رو  حركت 
باشد. در اين حالت اگر از جلوی خودرو به تاير 
 Y يا V نگاه كنيم شيارها  می بايست به شکل

قرار گيرند.
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مراقبت از الستيک ها و چرخ ها

تعویض چرخ ها
هنگام تعويض يك چرخ ، اطمينان حاصل نمائيد 
كه چرخ جديد از نظر قطر، پهنا، بيرون آمدگي 
چرخ از بدنه و ساير مشخصات ابعادي، منطبق با 
اندازه چرخ هاي تائيد شده توسط كارخانه است.

عمر مفيد الستيک 
الستيك  ديواره  روی  بر  الستيك  ساخت  زمان 
با كد 4 رقمی حك شده است. دور رقم سمت 
سمت  رقم  دو  و  ساخت  هفته  به  مربوط  چپ، 
راست، مربوط به سال ساخت است. )بطور مثال: 
هفته  در  الستيك  ساخت  دهنده  نشان   3010

سی ام سال 2010 ميالدی می باشد(. 
به عنوان يك قاعده كلی  نبايد با الستيکی  كه 
بيش از 6 سال از تاريخ ساخت آن گذشته است 
كرد.      رانندگی  باشد(  سالم  ظاهر  به  اگر  )حتی 
می  نيز  زاپاس  الستيك  حال  شامل  قاعده  اين 

شود.  

و نشانگر سائيدگی  زمان تعویض الستيک 
الستيک 

بر روی عاج اكثر الستيکهای توليد شده، نشانگر 
به  نشانگر  اين  دارد.  وجود  سايش  نهايی  حد 
قسمت  مشخص  فواصل  در  برجستگی  صورت 
دارد. چنانچه  عاج های الستيك  وجود  عميق 
عمق عاج الستيك در اثر سايش با اين نشانگرها 
هم سطح شود، زمان تعويض الستيك فرا رسيده 

است. 
دچار  الستيك،  دليلی  هر  به  صورتيکه  در 
فرسايش زودرس، ترک خوردگی بر روی ديواره 
يا بروز مشکل در عاج ها شده است می بايست 

سريعتر تعويض گردد. 

xxxx
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باتری 
با باتري دستورالعمل  همواره قبل از كار كردن 

هاي زير را به خاطر بسپاريد:  

باتري  از  را  يا جرقه  و  - هر گونه سيگار، آتش 
دور نگهداريد. 

- هيدروژن گازي شديداً قابل اشتعال مي باشد. 
اين گاز مرتباً، در هر خانه )سلول( باتري وجود 
دارد و در معرض شعله يا جرقه منفجر می شود.

- اگر الکتروليت با چشمان شما تماس پيدا كند، 
آنها را حداقل 15 دقيقه با آب شستشو دهيد و 
سريعاً براي انجام فعاليت هاي درماني اقدام نماييد. 
از رسيدن كمك هاي  تا پيش  امکان  در صورت 
پزشکي از اسفنج يا پارچه اي نمناک براي پاک 

كردن چشمان خود  استفاده  نماييد. 

- در صورتي كه الکتروليت با پوست شما تماس 
پيدا كرد، آنرا كاماٌل با آب بشوييد. در صورتي كه 
احساس درد يا سوختگي داريد، اقدامات درمانی 

الزم را انجام دهيد.
نگه داريد،  از دسترس كودكان  را دور  باتري   -
زيرا داخل باتري ، اسيدسولفوريك وجود دارد. 

- هنگامي كه باتري با بدنه پالستيکي را حمل 
مي كنيد ، احتياط نمائيد به بدنه آن فشار وارد 
نشود زيرا ممکن است اسيد نشت كرده و باعث 

آسيب ديدن پوست شما گردد. 

متصل  باتري  هاي  كابل  كه  وقتي  گاه  هيچ   -
هستند، اقدام به شارژ كردن آن ننماييد.

نکات زیست محيطی
 باتري

و  باتري خودرو سرب  آالينده هاي  مهم ترين  از 
كهنه  باتري هاي  لذا  مي باشد  سولفوريك  اسيد 
و بي استفاده را نبايد در طبيعت رها نمود بلکه 

بايد آنها را در اختيار مراكز مجاز قرار دهيم.

نگهداری از بــاتــري

نگهداري باتري
- باتري را در جايش محکم و ايمن نماييد. 

- باتري را بايد كاماًل خشك و تميز نگه داشت. 
- دقت نمائيد قطب ها و اتصاالت باتري تميز و 

محکم باشند. 
- اگر بر روي باتري و قطب هاي آن الکتروليت 
شستشو  آب  از  استفاده  با  آنرا  سريعاً  ريخت، 

دهيد. 
- اگر از خودرو براي مدت طوالني استفاده نمی 
آن  روي  از  را  منفي  و  مثبت  هاي  كابل  كنيد، 

باز نماييد. 
باطری  در  را  الکتروليت  سطح  مرتب  بطور   -

بازديد نماييد.

توجه
بروز هرگونه عالئم  يا  و  باتری  درصورت دشارژ 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگی  به  عادی  غير 

مراجعه نماييد.
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تعویض المپ ها

تعویض المپ چراغ جلو
1- درب محفظه موتور را باز نمائيد.

2- مجموعه چراغ را با باز كردن 2 عدد پيچ به 
طرف بيرون كشيده و از روی بدنه جدا نماييد.

3-كانکتور برق را از مجموعه چراغ جدا نمائيد. 
4- درپوش روی المپ را در جهت خالف عقربه 

های ساعت بچرخانيد و باز نماييد.
5- كانکتور المپ را جدا نماييد.

انتهاي  جلو،  چراغ  المپ  كردن  جدا  6-براي 
خار فلزي را فشار داده واز محل قرارگيری خود 

خارج نماييد 
چراغ  مجموعه  روي  محل خود  از  را  7- المپ 

جلو بيرون بکشيد. 
جلو  چراغ  مجموعه  روي  را  جديدي  المپ   -8
در  را  المپ  فلزي  خار  توسط  و  نموده  نصب 

جايش ثابت نماييد. 

هشدار

OWM138

تعویض المپ چراغ راهنماي جلو
1- مجموعه چراغ جلو را ازبدنه باز نماييد.

2- سرپيچ المپ چراغ راهنما را به سمت بيرون 
بکشيد و از مجموعه چراغ جلو جدا نمائيد. 

سرپيچ  از  آنرا  المپ،  آوردن  بيرون  براي   -3
بيرون بکشيد. 

سرپيچ  داخل  آنرا  و  گرفته  را  جديد  المپ   -4
نماييد.

هشدار
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المپ هاي هالوژن
- هنگام تعويض المپ از عينك ايمني استفاده 

نماييد. 
- قبل از كار بر روي المپ ها، اجازه دهيد خنك 

شوند.
- المپ هاي هالوژني حاوي گاز فشرده هستند. 
منفجر  بشکند،  هالوژني  المپ  كه  صورتي  در 
شده و خرده شيشه به اطراف پراكنده مي كند. 
دقت  با  بسيار  هالوژن  هاي  با المپ  هميشه   -
كار كنيد، تا از ضربه ديدن و سوانح ناشي از آن 

جلوگيري شود.

احتياط نمائيد هنگامي كه المپ روشن است با 
مايعات تماس پيدا نکند. 

لمس  پوشش  بدون  دست  با  را  المپ  هرگز 
نکنيد، هر نوع آلودگی و چربی باقي مانده روی 
المپ ممکن است سبب شود  المپ هنگامي كه 
روشن شود، بيش از اندازه داغ شده و در نتيجه 

منفجر گردد. 
در  المپ  كه  هنگامي  تنها  باشيد  داشته  توجه 
نصب  جايش  در  و  جلو  چراغ  مجموعه  داخل 

شده، مي توان آن را روشن كرد

8



113

تعویض المپ چراغ عقب
و3  بزنيد  كنار  را  1- موكت كف صندوق عقب 
بدنه  به  عقب  چراغ  مجموعه  اتصال  مهره  عدد 

را باز نمائيد. 
جدا  خودرو  از  را  ها  چراغ  مجموعه  دقت  2-با 

نمائيد. 
را در جهت عکس   چرخش  3- سرپيچ چراغ 
عقربه هاي ساعت، بپيچانيد تا باز شود ، سپس 

آنرا از محفظه بيرون بياوريد.
4- المپ را كمي فشار داده و يك چهارم دور 
عکس جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و المپ 

را از سرپيچ بيرون بياوريد.
و  گذاشته  سرپيچ  داخل  را  جديد  المپ   -5
مقداري فشار دهيد، سپس يك چهارم دور در 
جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا در جايش 

قفل شود. 

تعویض المپ ها

OWM140

6- سرپيچ المپ را در مجموعه چراغ هاي عقب 
قرار داده و يك چهارم دور در جهت عقربه هاي 
ساعت بپيچانيد تا سرپيچ در جايش قفل شود. 

7- مجموعه چراغ ها را با دقت در جايش نصب 
نماييد.

تعویض چراغ داخل اتاق
1-با استفاده ازيك پيچ گوشتی دو سو ، به آرامی 
و با حركت اهرم مانند )مطابق شکل( طلق را از 

محفظه روی چراغ جدا نماييد.
باال  به سمت  را  فلزی(  نوع  )از  فنری  گيره   -2

فشار داده تا المپ خارج گردد. 
3- يك المپ جديد را در جای خود نصب كنيد. 
كه  است  اين  كار  اين  برای  روش  ترين  راحت 
ابتدا المپ را داخل گيره فنری قرار دهيد، سپس 

انتهای ديگر را بلغزانيد تا در جايش قرار گيرد.
4- برآمدگی طلق را با شيار های محفظه چراغ 
سقفی هم راستا نموده و فشار دهيد تا در جايش 

قفل شود.

OWM141
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مشخصه روانکارهای توصیه شده
براي کمک به داشتن موتور و قوای محرکه  سالم، 
روانکارهای  از  تنها  بيشتر،  عمر  و  ثابت  توان  با 
نمائيد.  استفاده  مناسب  کيفيت  با  شده  توصيه 
دهی  باز  شده  توصيه  روانکارهای  از  استفاده 
در  و  بخشيده  بهبود  را  محرکه  قوای  و  موتور 

نتيجه باعث بهبود مصرف سوخت مي گردد.
توصيه شده  اين خودرو  در  روانکارها صرفاً  اين 

است. 

تعويض روغن ها
 توجه

توصيه   کيفی  با سطح  موتور  روغن  از  استفاده 
جدول  طبق  آن  تعويض  و  سايپا  شرکت  شده 
گارانتی  فصل  در  )مشروح  ادواری  سرويسهای 
مفيد  عمر  افزايش  به  منجر  دفترچه(  همين 
آسيب  از  و  شده  موتور  مجموعه  قطعات 
ديدگی آنها جلوگيری خواهد شد.  لذا ضروری 
موتور  روغن  از  فوق  موارد  رعايت  ضمن  است 
هوايی  و  آب  شرايط  با  که  سايپا  شده  توصيه 
کليه  در  سايپا  آرم  با  و  داشته  سازگاری  ايران 
سايپا  های  فروشگاه  و  مجاز  های  نمايندگی 
يدک قابل تهيه می باشد استفاده گردد. شايان 
ذکر است درصورت عدم استفاده از روغن موتور 
مجموعه  در  فنی  مشکل  بروز  و  شده  توصيه 
خودرو  موتور  مجموعه  گارانتی  خودرو،  موتور 

ابطال می گردد.
جهت اطالع از اعداد ويسکوزيته پيشنهاد شده 
به  روانکارها،  برای   SAE استاندارد  توسط 

جدول روبرو مراجعه نماييد

*مطابق با مدل خودرو

روغن سايپا
توصيه ميشود از روغن سايپا در محصول خانواده 

سايپا استفاده شود

مشخصات روغن هاي توصيه شده:
نوع روغنروغن/ موارد کاربرد

روغن گيربکس
API:GL4 mineral

SAE: 75W90
**SAE: 80W90

روغن موتور
API:SJ

SAE:10 W 40

SAEJ1703,DOT-3روغن ترمز 

NLGI NO.2گريس نسوز

روغن فرمان 
هيدروليک*

DEXRON II
PSF-III

  ** پيشنهاد ميگردد گريدهاي ستاره دار در 
مناطق گرمسير مورد استفاده قرار گيرد.
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با آب ممکن است  - شستشوي محفظه موتور 
مدارهاي  از  بعضي  كار  در  اختالل  ايجاد  باعث 
محفظه  شستشو  هنگام  شود.  آن  الکتريکي 

موتور با آب، بسيار احتياط نمائيد.

 احتياط

توجه
براي شستشو بدنه خودرو از صابون هاي قوي، 
پاک كننده هاي شيميايي يا آب داغ استفاده 
ننمائيد. همچنين خودرو را در زير نور مستقيم 
است،  داغ  آن  بدنه  كه  هنگامي  يا  خورشيد 

نشوئيد. 
دقت نمائيد كه پس از شستشوي خودرو، اثری 
نماند.  باقي  آن  بدنه  روي  بر  شوينده  مواد  از 
براي اين منظور سطح خودرو را با آب خنك يا 

ولرم به صورت كامل بشوييد. 

نگهداری بدنه خودرو
نکات زیست محيطی

با تميز نگه داشتن و رسيدگي به رنگ خودرو 
در زيبايي محيط زيست شهري سهيم باشيم.

رنگ خودرو
 )Cr( از مهم ترين آالينده هاي رنگ خودرو, كرم
رنگ خودرو  از  استفاده  در هنگام  لذا  مي باشد 
بويژه در تعميرگاه ها و نمايندگي ها مراقب نشت 

و ريزش آن به آب و خاک باشيم.

واکس بدنه
را  خودرو  بدنه  زدن،  واكس  از  پيش  هميشه 
كه  بزنيد  واكس  هنگامي  را  خودرو  و  بشوئيد 

قطرات آب بر روي آن باقي نمانده باشد. 
با  مايع  يا  جامد  )پوليش(  جالدهنده  ماده  از 
هاي  توصيه  به  و  نموده  استفاده  كيفيت خوب 

شركت سازنده عمل نمائيد. 
نيز  را  داخلي  تزئينات  فلزي  هاي  قسمت  همه 

پوليش نمائيد تا از سطوح آنها محافظت شود. 
پاک كردن روغن، قير و موادي مانند آن باعث 
پاک شدن پوليش آن محل بر روي بدنه خودرو         
پوليش  را  قسمت  آن  حتماً  بنابراين  شود.  مي 
نمائيد )حتي اگر ساير قسمت هاي بدنه خودرو 

نياز به پوليش نداشته باشند(.

- پس از شستشو خودرو، در حاليکه با احتياط 
ترمز  گرفتن  با  كنيد،  مي  رانندگي  آهسته  و 
اثر  توانايي و عملکرد آن در  نمائيد كه  بررسي 
رطوبت دچار مشکل نشده باشد. در صورتي كه 
لنت هاي ترمز خيس شده باشند با چند ترمز 
آهسته، ضمن حركت رو به جلوی خودرو، لنتها 

را خشك نماييد.

 احتياط

پارچه  با  كثيفي  و  غبار  و  گرد  كردن  پاک   -
خشك از روي بدنه مي تواند باعث خراشيدگي 

سطح رنگ آن شود. 
با  كننده هايي  پاک  سيمي،  برس هاي  از   -
خاصيت خورندگي، شوينده هاي قوي كه داراي 
فعال  شيميايي  مواد  يا  آلکاالين  زياد  مقدار 
هستند، برای شستن قطعات با روكش كروم يا 

آلومينيومی استفاده ننماييد. 
در صورت استفاده از اين مواد ، احتمال صدمه 
آنها  رنگ  تغيير  و  محافظ  های  پوشش  ديدن 

وجود دارد.

توجه
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پس از شستشوي خودرو بايد آهسته رانندگي 
كرده، ترمز بگيريد و از خشك شدن لنت هاي 

ترمز اطمينان حاصل نمائيد. 

تميز کردن زیر خودرو
پوشانده  ضدزنگ  مواد  با  خودرو  كف  چه  اگر 
ها  جاده  در  كه  خورنده  مواد  ليکن  است،  شده 
براي آب كردن برف و يخ استفاده مي شود، مي 
بنزين،  هاي  لوله  سريع  زدن  زنگ  باعث  تواند 
شود.  كارتل  و  اتاق  كف  سيني  اگزوز،  سيستم 
براي جلوگيري از اين مسئله، كف خودرو را ماهي 
با انتهاي فصل زمستان  به خصوص در  و  يکبار 

آب سرد يا ولرم بشوييد. به شستن اين قسمت ها 
توجه خاصي نمائيد زيرا در معرض ديد نيستند 
و احتمال دارد  متوجه خرابي آن نشويد. سيني 
كف لبه هاي زيرين درها و اجزاء شاسي خودرو 
سوراخ  اين  باشند.  مي  آبريز  هاي  سوراخ  داراي 
در  شده  جمع  آب  زيرا  شوند.  مسدود  نبايد  ها 
اين قسمت ها مي تواند باعث زنگ زدگي شود.
اگر اين قسمت ها را فقط خيس كرده و به صورت 
كامل پاک ننمائيد، شرايط بدتري به وجود مي آيد. 

ترميم آسيب دیدگي سطح بدنه خودرو 
خراش هاي عميق يا پريدگي هاي بوجود آمده 
ترميم شوند،  بايد سريعاً  در سطح رنگ خودرو 
زيرا قسمتي از فلز كه رنگ آن از بين رفته است 
به سرعت زنگ زده و مي تواند در اثر پيشروي 

منجر به هزينه هاي سنگين تعميراتي شود. 

 احتياط

توجه

نگهداری بدنه خودرو

در صورتي كه بدنه خودروي شما صدمه ديده و 
نياز به هر گونه تعميري دارد، اطمينان حاصل 
نمائيد كه تعميرگاه مربوطه، از مواد ضدزنگ بر 
شده  تعويض  يا  شده  تعمير  هاي  قسمت  روي 

استفاده نمايد. 

در هنگام پاک كردن سطح داخلي شيشه عقب، 
نبايد آنرا بخراشيد يا با چيزي تيز بر روي آن 
بکشيد، زيرا ممکن است شبکه گرمکن شيشه 

عقب صدمه ببيند.

آنچه  جز  روشي  و  كننده  پاک  هر  از  استفاده 
توصيه شده است، مي تواند باعث صدمه ديدن 
سوختن  برابر  در  مقاومت  كاهش  يا  و  پارچه 

آن شود.

نگهداری تزئينات داخل خودرو
هشدارهای کلی 

دقت نمائيد مواد خورنده مانند عطرها يا كرمهاي 
توانند  نريزد، زيرا مي  بر روي داشبورد  آرايشي 
باعث آسيب ديدن يا از بين رفتن رنگ آن شوند. 
در صورتي كه يکي از اين مواد بر روي داشبورد 

ريخت، سريعاً پاک نمائيد.
 

تميز کردن پارچه هاي تودوزي
و  كرده  پاک  را  پارچه  روي  غبار  و  گرد  ابتدا 

سپس بوسيله شامپو فرش خوب تميز نمائيد. 
لکه هايي را كه روي پارچه ها مي افتد سريعاً به 

وسيله لکه بر پارچه ، پاک نمائيد.
احتمال  ننمائيد،  پاک  را سريعاً  لکه ها  اين  اگر 
دارد كه روي پارچه باقي مانده و حتي رنگ آن 

را تغيير دهند.

توجه احتياط
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نگهداری تزئينات داخل خودرو
تميز کردن شيشه هاي خودرو 

از  اي  اليه  با  خودرو  هاي  شيشه  سطح  اگر 
شود  پوشيده  جالدهنده  ماده  يا  روغن  گريس، 
توسط  بايد  شيشه  برود،  بين  از  مناسب  ديد  و 
پاک كننده مناسب شيشه پاک گردد. براي اين 
قوطي  روي  بر  موجود  دستورالعمل  به  منظور 

پاک كننده دقت نمائيد.

نکات زیست محيطی
کولر خودرو 

آالينده هاي سيستم هاي  مهم ترين  از  يکي      
خنك كننده, گازهاي مخرب اليه ي ازن )مانند 
گاز فرئون( مي باشد. خوشبختانه در خودروهاي 
جايگزين   R134 گاز  سايپا،  شركت  توليدي 
گازهاي مخرب اليه ازن گرديده است كه فاقد 

اثرات مخرب بر اليه ازن مي باشد
ترموستات

عملکرد  موجب  ترموستات  مناسب  عملکرد 
موتور در دماي بهينه 2 درصد صرفه جويي در 

مصرف سوخت را به همراه دارد.
کنيستر

بنزين موجود در باک خودرو به واسطه ماهيت 
با  ارتباط  در صورت  و  تبخير شده  آن  طبيعي 
بخار  انتشار  منتشرمي شود.  آن  در  آزاد  هواي 
زيست  محيط  آلودگي  باعث  هوا  در  بنزين 
اين  رفع  جهت  مي گردد.  خودرو  اطراف  در 
و  جذب  قابليت  با  مجموعه اي  وجود  مشکل 
بازيافت بخار بنزين ضروري است. در خودروها 
بنزين  بخارگير  يا  كنيستر  توسط  فرآيند  اين 
صورت مي پذيرد. بخار بنزين از طريق شيلنگ 
از  عبور  حين  در  و  منتقل  كنيستر  ورودي  به 

اليه هاي كربن اكتيو جذب آن مي شود.
زيست  محيط  آلودگي  كاهش  بر  كنيستر  اثر 

كنترلي  اثر  بنزين  بخار  مصرف  و  بازيافت 
بخار  انتشار  از  جلوگيري  واسط  به  محسوسي 
زمان  داشت.  خواهد  زيست  محيط  در  سمي 
معتبر  استانداردهاي  مطابق  كنيستر  تعويض 
بودن  منفي  صورت  در  سازي  خودرو  صنايع 
نتيجه تست عملکرد توسط مراكز معاينات فني 
خودرو، 30 هزار كيلومتر در شرايط عمومي، 24 

ماه بعد از زمان نصب مي باشد. نگهداری سطح بدنه خودرو 
شستشو

براي حفاظت بدنه خودرو از زنگ زدگي و صدمه 
يا  ولرم  آب  با  را  آن  يکبار  ماهي  ديدن، حداقل 

سرد بشوئيد. 
توجه داشته باشيد كه هر گونه ماده باقي مانده و 
ذرات رسوب كرده از جمله نمك، گل و ساير مواد 

كثيف را پاک نمائيد. 
كف  آب  تخليه  هاي  سوراخ  كه  شويد  مطمئن 
خودرو و لبه هاي تحتاني درها پاک و تميز باشد. 
فضله  درختان،  شيره  يا  صمغ  قير،  حشره، 
در  رسوبات،  ساير  و  صنعتي  مواد  پرندگان، 
صورتي كه سريعاً از روي بدنه خودرو پاک نشوند، 

مي توانند به سطح آن صدمه بزنند. 
بدنه  سطح  و  نموده  اقدام  سريع  اگر  حتي 
كننده   پاک  مواد  بدون  و  آب ساده  با  را  خودرو 
رسوبات  اين  از  بعضي  است  ممکن  بشوييد، 
ماليم  صابون  از  بايد  حالت  اين  در  بماند.  باقي 

مخصوص شستشوي خودرو استفاده نمائيد. 

هشدارهای کلی 
دقت كنيد كه به كار بستن توصيه هاي سازنده، 
و  پاک كننده  مواد شيميايي  از  استفاده  هنگام 

پوليش، اهميت فراواني دارد. 
برچسب  روي  بر  شده  توصيه  هشدارهای  تمام 

ها را بخوانيد. 
8



هشدارهای نیروی انتظامی

هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو 
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید،چنانچه خریدار جهت تست،  رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید زمانی از 
خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار )راننده( از آن پیاده شده و سویچ را به شما مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن اسناد مالکیت در 

داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خریدار( خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سویچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط 

کلیه سویچ ها مطمئن شوید.
- چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمیني و یا مسافرتي ارائه مي نماید قبل از بررسي اصالت چک از تحویل دادن خودرو به 

خریدار خودداري نمائید. 
-  اگر قصد خریداري خودروي دست دوم را دارید  ابتدا هویت اصلي فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده 
و سپس اقدام به خرید نمایید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگاني معامالت خودرو و با مشورت کارشناس بررسي اصالت آن مراکز، خریداري 

نمائید. 
-  چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودرو 

فروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آنها مسروقه باشد. 



فصل 9 – مشخصات خودرو

مشخصات خودرو
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مشخصات خودرو
مشخصات

گاز مبرد 

R134aمبرد 

                               gr 25±625 میزان شارژ

وزن ها )كیلوگرم(

                        وزن )كیلوگرم(شــــرح

                           1000  مدل استاندارد )بدون آپشن( بدون بار

                          1350با حداکثر بار مجاز

9
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مشخصات خودرو

ابعاد )میلیمتر(

 4105طول خودرو 

1635عرض خودرو 

1484ارتفاع بدون باربند

2415فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب

1440فاصله مراکز چرخ هاي جلو

1411فاصله مراکز چرخ هاي عقب

160حداقل فاصله تا زمین

9
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مشخصات خودرو

مشخصات خودرو
چـــراغ ها

1- چراغ مه شکن جلو *                                       
2- چراغ جلو چپ                                                                
3- چراغ راهنما                                                                          
4- چراغ راهنمای گلگیر                                                                
5- چراغ جلو راست                                                                 

6-چراغ کوچک               
7-چراغ پالک
8- چراغ عقب

9- چراغ دنده عقب
10- چراغ مه شکن عقب 

11- چراغ راهنما عقب
* مطابق با مدل خودرو

9
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مشخصات خودرو
چـــراغ ها

توان مصرفي )وات(المپ مربوطهشرح
55/55جلو  )نور باال/ نور پایین( چراغ هاي جلو

5کوچک
5راهنمای گلگیر

21راهنماي تغییر مسیر
55مه شکن جلو*

21-5 عقب و استپچراغ هاي عقب
21راهنماي عقب

21دنده عقب
5پالک خودرو 
21مه شکن عقب

10داخل اتاقچراغ هاي داخل اتاق
5داخل صندوق عقب

                                                                                                                                                        * مطابق با مدل خودرو

9
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مشخصات خودرو
سیستم انتقال قدرت

نسبت دندهنوع دنده 
3/45دنده 1
1/94دنده 2
1/3دنده 3
0/97دنده 4
0/78دنده 5

3/55دنده عقب

9
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مشخصات خودرو
مشخصات موتور تیبا

مقادیرواحدمشخصات موتورردیف

mm75/6  قطر سیلندر1

mm83/7کورس پیستون  2

    cc1503حجم جابجایی موتور3

1:  9/7نسبت تراکم4

hp/rpm80/5300حداکثر قدرت موتور5

N.m/rpm126/3600 حداکثر گشتاور6

SOHCنوع سوپاپها7

4 تعداد سیلندرها8

2-4-3-1ترتیب احتراق سیلندرها9

یورو 4استاندارد آالیندگي10

   rpm850 دور آرام11

9
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مشخصات خودرو
ظرفیتها )لیتر(

3/4روغن موتور
6/4مایع خنک کننده

2/5روغن گیربکس

41باک بنزین

9
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مشخصات خودرو
سیستم الکتریکي

50 آمپر ساعت   باطري
12ولت 90 آمپرولتاژ و شدت جریان آلترناتور

12 ولت 0/85 کیلو واتاستارت

شمع
0/7 میلیمترفیلر دهانه شمع

FR8DE- BOSCHنوع

الستیک ها

ابعاد  الستیکنوع موتور 
فشار باد الستیک

عقبجلو

  رینگ فوالدی R 13-82 H 175/70بنزینی
2/3 bar, 33  psi2/3 bar, 33  psi

185/60 R 14-82 H *رینگ آلومینیومی

رینگ فوالدی R 13-82 H 175/70دوگانه سوز
2/3 bar, 33  psi2/5 bar, 36  psi

185/60 R 14-82 H *رینگ آلومینیومی

* مطابق با مدل خودرو

9
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حقوق مشتریان

حقوق مشتریان محصوالت شركت سایپا

سایپا یدک مبتکر طرحهاي نوین خدماتي در صنعت خودرو کشور ، در راستاي نهادینه کردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبکه نمایندگیهاي 
مجاز در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب 
با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین 

بشرح ذیل ارائه میگردد که امیداست مثمر ثمر واقع گردد.

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگیهاي مجاز
- خدمات گارانتي منوط به انجام سرویس اولیه و ادواری مي باشد که دوره زماني و کیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما در این دفترچه ذکر 

شده است.
- استهالک معمولي قطعات داخلي: تودوزي، روکش هاي صندلي، موکت کف، المپ چراغها و همچنین بهاي روغن موتور، واسکازین گیربکس، فیلتر 

روغن، فیلتر هوا و موارد مصرفي: لنت ترمز، صفحه کالچ و تیغه برف پاک کن جز تعهدات گارانتي نمي باشد.
از آنجائیکه طبق مقررات گارانتي، کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتي متعلق به شرکت خودروساز مي باشد لذا نمایندگي از عودت قطعات داغي 

به شما مشتري گرامي معذور مي باشد.

واحد پذیرش نمایندگي موظف است هزینه تقریبي ارائه خدمات فني و قطعات یدکي مصرفي و زمان تحویل خودرو را به مالکین محترم اعالم نماید.
مسئولیت عیب یابي، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب بعهده کارشناس فني نمایندگي هاي مجاز مي باشد. لذا در هنگام مراجعه به تعمیرگاه 

صرفاً نسبت به اعالم عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسي یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمائید.
- نمایندگي موظف به پیش بیني تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوي که خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمایندگي راداشته باشد زیرا نمایندگي 

در مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.

نمایندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائید شرکت مي باشد.
تبعات ناشي از تعمیرات غیر استاندارد بعهده نمایندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگي به مشتریان از وظایف 

مهم نمایندگي مجاز مي باشد.

10







133

 استثنائات گارانتي
:موارد زیر خارج از تعهدات گارانتي مي باشد

 1- تعمیرات ناشی از فرسودگی متداول خودرو )منظور از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی از عدم انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم انجام
.)بازدیدهای ادواری، فرسودگی الستیک و مواردی نظیر المپ و فیوز می باشد

2- هزینه هاي مربوطه به عملیات سرویس و نگهداري خودرو، تنظیمات رایج و سرویس های ادواری

 3- هر گونه صدمات ناشي از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگی،خراش، سرقت، آتش سوزي و بالیاي طبیعی و
.غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب

 4- اقالم ضمانت در خودرو شامل موارد و قطعات مصرفی: روغن موتور و گیربکس، روغن هیدرولیک، روغن ترمز، گاز کولر، مایع خنک کننده، آب باتری،
 فیلترهای هوا و روغن و استهالک: لنت ترمز، صفحه کالچ، تسمه ها، درپوش ها و کورکن ها، فیوزها، تیغه برف پاک کن و الستیک چرخ )به جز اقالم

.مصرفی( که از طرف عرضه کننده تضمین گردیده است

 تبصره: تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالکی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد، بر عهده عرضه کننده بوده و
.مشمول تضمین می گردد

 نکته: الزم بذکر است که چنانچه قطعات فوق در اثر استهالک مصرف شده و نقص فني در قطعه موجود نبوده یا بروز نکرده باشد شرایط گارانتي براي
.آن قطعه ملحوظ نمي باشد

استثنائات گارانتی

10
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10

سرويس اوليه و گارانتی
موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو

تحت شرایط زیر گارانتي خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدي در خصوص خودروي مشتري نخواهد داشت:
1- استفاده از قطعاتي که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.

2- ایجاد تغییرات بر روي خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک 
3- عدم انجام سرویس اولیه و سایر سرویس هاي ادواري مندرج در همین دفترچه

4- هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو )سوئیچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...(
5- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهاي جانبي و یا دریافت 
خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوره گارانتي ایجاد شود، مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف کننده

و اشخاص ثالث در برابر شرکت هاي سایپا و سایپا یدک ایجاد نمي کند.
6- در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومترشمار دستکاري شود بگونه اي که اختالف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.

موارد منجر به جرح سر نشين
مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی 

و کمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.
موارد منجر به آتش سوزی خودرو

1- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو میگردد.

2- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهند که این امر موجب آتش سوزی خودرو میگردد.
3- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند )فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنما و ...(

4- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند )مدوالتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی، ...( که این امر موجب آتش سوزی خودرو 
میگردد.

هشدار
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عمليات سرويس اوليه 

10

عمليات مربوط به سرويس اوليه به شرح زير می باشد
سرویسهاي پیش بیني شده در این دفترچه با توجه به توصیه هاي کارخانه سازنده، این خودرو بوده و انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس هاي ادواري 

شما را در نگهداري خودروي خود در وضعیت مطلوب یاري مي نماید.

عمليات سرويس اوليه 
1. بازدید و کنترل گشتاور کلیه اتصاالت ایمني 

2. بازدید سیستم خنک کننده موتور
3. بازدید وضعیت تسمه دینام و کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز

4. بازدید لقي پدال و تنظیم سیم کالچ
5. بازدید وضعیت عملکرد ترمزو کنترل سطح روغن ترمز )نشتي(

6. بازدید وضعیت باک بنزین ، لوله ها ، شلنگ ها و اتصاالت )نشتي(
7. بازدید سیستم فرمان هیدرولیک )نشتي سیستم و همچنین اتصاالت چهارشاخ بوسیله چرخش فرمان و وجود صدا چک شود.(

8. بازدید وضعیت گردگیرهاي مجموعه هاي جعبه فرمان و پلوس
9. بازدید وضعیت تایرها )تنظیم باد(

10. بررسي نشتي از مجموعه موتور و گیربکس
11. بازدید وضعیت باتري و اتصاالت
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  بـرنامه سرويس و نگهداري در شرايط عادي

ف
ردي

زمان انجام

قسمت مربوطه

کيلومتر و يا مدت زمان کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بيافتند
1224364860728496ماه

1000020000300004000050000600007000080000کيلومتر
IIIRIIIRتسمه دینام و کولر1
RRRRRRRRروغن موتور2
RRRRRRRRفیلتر روغن3
IIIRIIIRروغن گیربکس4
IIIIIRIIتسمه تایمینگ5
هر 20000 کیلومتر تعویض شودشمع موتور6
IRIRIRIRفیلتر هوا7
IIIIIIIIلوله های سوخت8
IIIIIIIIوضعیت باتری9
IIIIIIIIسیستم الکتریکی10

IIIIIIIIلوله ها ، شیلنگها و اتصاالت ترمز11

IIIIپدال ترمز12

IIIIIIIIترمز دستی13
IIIIIIIIپدال کالچ14

10
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  بـرنامه سرويس و نگهداري در شرايط عادي

ف
ردي

زمان انجام

قسمت مربوطه

کيلومتر و يا مدت زمان کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بيافتند
1224364860728496ماه

1000020000300004000050000600007000080000کيلومتر

IIIIIRIIروغن ترمز15
IIIIIIIIبررسی وضعیت لنت ترمز جلو16
IIIIبررسی وضعیت لنت ترمز عقب17
IIIIIRIIروغن هیدرولیک فرمان18
IIIIIIIIلوله ها و اتصاالت فرمان هیدرولیک19
IIIIIIIIاتصاالت سیستم تعلیق جلو20
هر 24 ماه یا 40000 کیلومتر تعویض شودمایع خنک کننده موتور21

سیستم خنک کاری موتور22
IIIIIIII)شامل بررسی سطح مایع خنک کننده(

IIIIIIIIسیستم تهویه مطبوع23
RRRRفیلتر سوخت24

مجهز 25 صورت  )در  تهویه  هوای  فیلتر 
RRRRبودن(

I=  بازدید و در صورت نیاز تنظیم ، تمیز یا تعویض گردد.                                              R = تعویض گردد.

10
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برنامه سرويس و نگهداري در شرايط سخت 
برنامه سرويس و نگهداري در شرايط سخت 

قطعات و سیستمهای خودرو هنگامي که در شرایط سخت مورد استفاده قرار مي گیرند، باید در فواصل کوتاه تري بازدید و تعویض شوند. براي فاصله 
زماني بین بازدیدها و تعمیرات به جدول و شرح آن رجوع نمایید. 

شرايط رانندگیزمان و يا کيلومتر کارکرد انجام عملياتنوع عملياتقسمت مربوطهرديف
A,B,C,F,Hهر 5000 کیلومتر یا شش ماهتعویضروغن موتور و فیلتر آن1

B,C,Eزودتر از موعد معمولتعویضفیلتر هوا2

Fهر 40000 کیلومترتعویضتسمه تایمینگ3

B,Hزودتر از موعد معمولتعویضشمع موتور4
C,D,E,G,H,Iهر 30000 کیلومترتعویضروغن گیربکس5

A : رانندگی به دفعات زیاد ودرمسافت های کوتاه 
B : کارکرد طوالنی مدت خودرو در حالت درجا

C : رانندگی درجاده های ناهموار و پر گرد و غبار
D : رانندگی در مناطقی که نمک یا سایر مواد خورنده وجود دارد و یا در سرمای شدید

E :  رانندگی در جاده های شن و ماسه ای 
F : هنگامی که بیش از 50 درصد مدت زمان رانندگی با خودرو در ترافیک سنگین ودر هوای گرم باالتر از 32درجه سانتی گراد باشد.

G: رانندگی در مناطق کوهستانی
H :یدک کشیدن کاروان سفری

I :  استفاده از خودرو به منظور گشت زنی ، تاکسی ، یدک کش یا امور بازرگانی 

10
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عمليات مربوط به سرويس اوليه خودروهای دوگانه سوز و انجام سرويس های دوره ای:
- بازدید لوله های گاز CNG فشار قوی )حداقل شش ماه یک بار(

    CNG بازدید رگالتور -
- بازدید از سالمت مخازن گاز CNG فریم نگهدارنده آنها و در صورت نیاز محکم کردن پیچ های آن.

 CNG بازدید کلیه سوکت های سیستم -
CNG باز دید از خرطومی های تهویه مسیر گاز فشار قوی -

- بازدید از بست های سیستم گاز فشار ضعیف  )از رگالتور تا ریل سوخت(
  

10



فصل 11  - فهرست نمایندگیهای مجاز

جهت اطالع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت 
سایپا یدک شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما، لطفاً 
به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یدک به 

آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
www.saipayadak.org

فهرست نمایندگیهای مجاز
11
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فهرست نمایندگیهای مجاز

11

كدتلفن آدرستیبانام نمایندگيشهراستانكدتابلوردیف
تلفنشهر

77356755-77354311-02177321725خ دماوند - بعدازچهارراه تهرانپارس×  تعمیرگاه  مرکزي 1 تهران تهران11166

66647377 - 0219سه راه آذري - به سمت میدان قزوین- جنب ایستگاه اتوبوس×تعمیرگاه  مرکزي2تهران تهران21090

34554445- 34552715 -02634563874خ قزوین - بعد ازمیان جاده - دست راست×سیدمحمدرضا آقا میرکریميکرجالبرز3126

34679590-450265متري اتوبان گلشهر خ هوشیار پ 24×رضا وتقي  زینلي قاهانيکرجالبرز4535

02632200645م قدس - بلوار امام زاده حسن - روبروی مصلی×عباس رهبردهقانکرجالبرز51040

33305353-33304995-02633301724حسین آباد - خیابان عدالت-پالک63×شرکت ارم خودرو میالدکرجالبرز61113

36702200-4-36702511-02614 ابتداي جاده محمدشهر، بعداز راه آهن×محمدعلي کاظمي فروزمحمدشهرالبرز71062

36217575-0267ابتداي بلوار دشت بهشت- پالک 110×حسین امین ترابيمشکین دشتالبرز81114

45382332-0264سه راه نظرآباد*رشید آزادفالحنظرآبادالبرز91035

4222960-02644230260جنب میدان شهدا*سیاوش عاليهشتگردالبرز101018

5278620-5278912-5222020-02421بلوار خرمشهر - جنب پمپ بنزین*محمد  محمدبیگيابهرزنجان112202

3232885-02413222432خیابان خیام -روبروي راه آهن×عبدالحسین برکابي اقدمزنجانزنجان122203

7283434-7273666-02417289666میدان بسیج- ابتداي جاده تهران*ایرج شفقتیانزنجانزنجان132205

7288777-02417288840خیابان خرمشهر- نرسیده به میدان بسیج*سیدیحیی مجتهدیزنجانزنجان142206

5248074-02415248890دروازه تبریز،بین بلوار استقالل و میدان جهاد،پالک 678×محمود مستنديزنجانزنجان152207

5247111-4-02325253637بلوار آزادگان ) جهاد (*حسین علي حسینيدامغانسمنان163212

3303008-3303000-02316میدان قومس- روبروي پارک سیمرغ×حسین نیک بینسمنانسمنان173214

3302190-3302192-3303245-02313304156بلوار علویان روبروي کارخانه یخ×رضا خسروانيسمنانسمنان183216

2226108-2231397-02732231381 سر چشمه خ مشهد مقدس جنب اداره کل راه×فرخ ترابيشاهرودسمنان193211

3337444-02733373766 بلوار خیابان تهران روبروي راهنمایي و رانندگي جنب کوچه 32 *بابک انارکي حاجي باقريشاهرودسمنان203217

4230559-02324225255بلوار ابریشم - روبروي هنرستان امام )ره(×شرکت راه ابریشم گسترگرمسارسمنان213213

4226331-2-02824226335بلوار شهید بهشتي-بین میدان امام حسین و بلوار امام خمیني×حسینعلي امیدلوبوئین زهراقزوین222053

2220127 - 02812239611میدان ولیعصر-بلوار آیت اله خامنه اي قابل کارخانه آلومتک×جالل دوست محمديقزوینقزوین232051

5-2242694-2227100-02812227900خ نواب مقابل شهرداري منطقه یک×سیدعلي اكبر كرمانيقزوینقزوین242057

مرصاد*شرکت خدمات نوین خودرو الماسيقزوینقزوین252059 داخل20متري  بنزین-  پمپ  به  نرسیده   - بلوارصیادشیرازي   - مینودر  3787302-02817شهرک 
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فهرست نمایندگیهای مجاز

11

كدتلفن آدرستیبانام نمایندگيشهراستانكدتابلوردیف
تلفنشهر

2568100 - 2568200 - 02822564777خ شهید بابایي - جنب مجتمع تجاري 110 - پالک 27×رمضان سیادهنيمحمدیهقزوین262061

6666441-2-02516655440ابتداي خیابان امام خمیني - نرسیده به پل شهید دستغیب ×شرکت خدماتي نگین خودروي قم قمقم27121

6614477-02516606053خ شهید بهشتي روبروي بیمارستان شهید بهشتي×علیرضا  آدابيقمقم28122

7220533-7231125-02517230888میدان پلیس-خیابان شهید محالتي-پالک109×عباس خالقيقمقم293441

8868281-3-8868285-02516اول کمربندي اراک،روبروي کشتارگاه صنعتي×سیدمحمدسعید عارفي مقدمقمقم303442

8759991-02514بلوار حضرت معصومه)س( - نرسیده به کمربندي - روبروي کوچه 26×نعمت اله دیانيقمقم313447

4255138 - 08619خ مشهد نمایشگاه غیاثي×داود  غیاثي فرداراکمرکزي32131

4178002-08616میدان انقالب - بلوار کرهرود- پ 63×احمد  مطهري منشاراکمرکزي333361

08652332563بلوار پاسداران - روبروي بیمارستان امام خمیني*مرتضي مرتضويخمینمرکزي343362

4227500-4227300-08664222300کیلومتر یک جاده تهران - روبروي نمایندگي ایران خودرو - ساختمان صدف *شهرام ابراهیميدلیجانمرکزي355578

2227755 - 2238112 - 02552239619نبش میدان آزادي*عباس احمديساوهمرکزي363373

3347551-08513344551 ابتداي بلوار شهید بهشتي-روبروي ترمینال همدان×حسن حسینيمالیرهمدان372402

3345050-3347388-08513335300بلوار شهیدبهشتي روبروي دریاچه تفریحي*فرهاد قنبريمالیرهمدان382405

2645440-08112 میدان امام حسین ابتداي خیابان صنعت×محسن کوچک عظیميهمدانهمدان39311

4228570-4225826-4243001-08114انتهای خیابان اکباتان- جنب ترمینال اتوبوسها×حافظ فتحیهمدانهمدان402407

02623233364روبروي بانک ملي -بعد از شهرداري - جنب پل عابر پیاده ×ابراهیم عباسعلي زاده باغستانتهران411125

3437491-02623437493جنب پاسگاه بي بي سکینه ) مقابل بانک ملي (*شرکت تجارتي و خدماتي سحرگاهان غرب صفادشتتهران421122

55303939-55336343-0214خ فدائیان اسالم مقابل سازمان موتوري شهرداري پ300الي308*شرکت نیکوپیامتهران تهران43105

 55079636-9 /02155074849 خ فدائیان اسالم نبش خیابان بني هاشم پ 282×شرکت بازرگاني پژمان تهران تهران44111

22719081-22733310-02122706823فرمانیه ـ ایستگاه زیباپ 2/100×محمد  بهراميتهران تهران45114

77501329 - 77600602-02177509912خ شهیدنامجوباالترازچهارراه معینیه پ 424*  موسي اکبرزادگان - شکراله خدامي  تهران تهران46128

44515051 - 44516532-44522511-0212جاده مخصوص کرج- کیلومتر 7×نا صر  معالجتهران تهران47516

55646766 -02155649265خ قزوین پل امامزاده معصوم اول خ فیروزآباد×جعفر  مبرهني آذر شربیاني تهران تهران48520

77458013-77452960-02177895346نارمک- خیابان فرجام شرقي- بعد از چها رراه ولیعصر پ275×عین اله مسیبي تهران تهران49531

33124568-02133122547میدان شهداخ 17شهریورمقابل پمپ بنزین پ 745*احمدرضا  رحیميتهران تهران501003
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66911414 - 02166921913خیابان اسکندري جنوبي بین جمهوري وارومیه پ 522×شرکت مشتاق گستران پویانتهران تهران511013

66048017-8-64020-02166048020خیابان آزادي نبش زنجان جنوبي پالک 534×سازمان کوثرتهران تهران521019

55218590-2-5520790-0211شهرري- جاده قدیم قم نرسیده به درب شرقي بهشت زهرا ×شرکت صنعت تعمیرکاران مهرتهران تهران531027

300*شرکت فخرآوران البرزتهران تهران541033 298و  پالک  شبیری-  متری   20 خ  روبروی  امیری-  متری   16 قزوین-  55702169-02155784303خ 

بنزین ×شرکت حامي رایان تندرتهران تهران551047 پمپ  جنب  جی-  متری  سی  به  نرسیده  آزادی-  میدان  طرف  به  آذری-  راه  66646565-66633525-6-66635419-02120سه 

195×شرکت حقیقت نوین پارتتهران تهران561064 193الي  آیرم،پالک  کوچه  جمهوري،نبش  از  جنوبي،پایینتر  کارگر  66922119-66904205-0216خیابان 

88706890-0214خ ولیعصر-ضلع جنوبی پارک ساعی-پ1093*تعمیرگاه ساعيتهران تهران571065

66700405-66713020-02166703622خیابان امام خمیني،خیابان شهیدمیردامادي،پالک 9تا 11*حمید اقلیمي تهران تهران581066

77416670-02177410663خ دماوند - روبروي بیمه آسیا - نبش خ هاتف - پ 368×علي غفاري آشتیانيتهران تهران591074

02177443511رسالت خ هنگام نبش سیمتري اول پالک 317*عباس غضنفري تهران تهران601092

202*شرکت خودروسپندصنعتتهران تهران611094 شماره  معلم  آباد-بلوارمعلم-میدان  یافت  چهارراه   - سعیدي  اهلل  آیت  66304941-0213بزرگراه 

77250785-6-02177264238خ دماوند - نبش خ شهید ناصري - پ 812 ، 814 و 816*محسن سرباخته تهران تهران621112

55423401 -8 -02155423000خیابان هالل احمر بعد از چهارراه عباسي جنب آتش نشاني پالک 495×شرکت پیروز خودرو یدکتهران تهران631132

77702131 - 02177707863خ دماوند - بعد از چهارراه تهرانپارس - روبروي برج دماوند - پ 221 و 223*منوچهر بهرامیانتهران تهران641163

76314758-02176312662دوراهي گیالوند بلوار شهید بهشتي*رضا فرهومند نژاددماوندتهران651006

56439700-10-20-30-40-02150بعد از میدان امام خمیني سمت راست ×محسن کلهر منفردرباط کریمتهران661134

65446110-0216جاده کهنز- به طرف باطري سازي نور - نرسیده به چهارراه شاهدشهر×شرکت طاهرخودرو شهریارشاهدشهرتهران671157

65557000-0212 بلواراصلي فاز3جنب پمپ بنزین×وحید عاصفيشهراندیشهتهران681022

65523737-65536005-026265536007 خیابان اصلي - روبروي فاز 3×احمد پیروزشهراندیشهتهران691087

46852225 - 02146871403خیابان انقالب،روبروي پارک آزادگان،جنب پمپ بنزین*حمید سعیدي نژادشهرقدستهران701063

65999203-0214بلوارشورا)جاده شهریار/مالرد( نبش میدان جعفریه جنب قلعه نصرت×اردشیر همتي زادهشهریارتهران711104

76400466-0217خیابان 45متري - نرسیده به اداره تامین اجتماعي - پالک 600*شرکت حمد خودرو فیروزکوه فیروزکوه تهران721158

 28 جاده قدیم تهران/ساوه- بعد از سه راه آدران)سه راهي نور(- بعد از بریدگي اول- دست ×سعید خانجانيگلستانتهران731100
56868900-56866855-0217چپ- مجتمع میالد نور

02136220020میدان بسیج ابتداي جاده پیشوا مقابل اداره راه و ترابري×هاشم اشجع زادهورامینتهران741096

3239086-02917بعد از میدان ولي عصر جنب پل عابر پیاده و ترمینال *علیرضا جماليورامینتهران751115
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4162870-07733 جاده کمر بندي - روبروي کارخانجات آرد*عالي اسماعیليبرازجانبوشهر764202

4230600-07732جاده برازجان-اهرم کیلومتر یک،جنب پمپ بنزین×شرکت خدمات خودرو گروه 1381برازجانبوشهر774208

5551551-07715551550بزرگراه آیت اهلل طالقاني×بهروز دستارانبوشهربوشهر784204

4552131-07713میدان آزادي-ابتداي بزرگراه نیروگاه اتمي*عبدالمحمد کاردانيبوشهربوشهر794210

3244760-077261سه راهي گناوه -دیلم جاده کمر بندي×خداکرم خدريگناوهبوشهر804203

4223211-07524225690بلوار کشاورز*اصغر کاظمياقلیدفارس815007

3335424 - 07513334565 ابتداي جاده شیراز بلوار جمهوري روبروي دانشگاه پیام نور×محمدهادي محبيآبادهفارس825002

3363650 -07513کیلومتر 2 جاده اصفهان - روبروي خیابان داود×شرکت خدمات اتومبیل راه سپهر آباده آبادهفارس835028

3342688-079195میدان  بسیج - نبش میدان شهید اسدزاده ×حمید رحمانیانجهرمفارس84229

4446907-07913337000بلوار نخلستان-مقابل پارک شهر×ناصر رحمانیان کوشککيجهرمفارس855010

6240700-6240701-07326240799بلوار امام خمیني*علي شایقدارابفارس86227

4222945 - 07126کیلومتر 24 جاده شیراز/مرودشت - سمت چپ×شرکت رامین خودرو نوید فارسزرقانفارس875040

7302111 - 07115بلوار سلمان فارسي×نصراله  حریتشیرازفارس88221

8327788-07118327798انتهاي بلوار امیر کبیر جنب پمپ بنزین سایپا×حسن  هاشمي نژادشیرازفارس89222

8220555 / 8220666 / 8320922-07114بلوار امیر کبیر باالتر از باغ جنت و مخابرات امیر کبیر ×خلیل  احمدي شوليشیرازفارس90230

7226661-3-7222311-07112بلوار خلیج فارس)جاده پل فسا(- بعد از پادگان ولیعصر×یوسف رهنماشیرازفارس915006

8327290-07114ابتداي بلوار امیرکبیر-جنب بیمه ایران×جعفر دل افکارشیرازفارس925023

6753860-6753858-07119جاده  سپیدان - بعد از پلیس راه - دو کوهک - روبروي کوچه المپ سازي ×شرکت پیشرو خودرو پرنیان گستر هخامنش شیرازفارس935039

3333363-3341030-40-073150 بلوار آزادي روبروي شهرک طالقاني×اصغر محبي نژادفسافارس94220

6233600-07126233466خ 22 بهمن-رویروي پارک شهر×محمد زکي خانيفیروز آبادفارس955021

2235471-2242551-5-07212242666کیلومتر 6 جاده شیراز بعد از دانشگاه آزاد اسالمي×محمدحسین قناعتيکازرونفارس965004

2230006-07212243419ورددي شهر، بلوار دانشگاه*آرمان داوديکازرونفارس975015

3330031-2-3333004-5-07813333007شهر قدیم -سه راه بندرعباس - خ حاج محمد کارگر×رضاعلي استوارالرفارس98225

2250080-1-2255117-07818میدان امام خمیني ، خیابان والیت فقیه*اکبر مهرآزمايالرفارس995024

5223351-07823 بلوار 15 خرداد- نرسیده به میدان شهدا×حسین شریفیالمردفارس1005009
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3332543 - 07283334188خ انقالب×عبداله روزگارمرودشتفارس101226

4241060-07226بلوار آیت اله خامنه اي - نرسیده به چهار راه بهشت زهرا - روبروي اداره راه و ترابري*مازیار کیانينورآبادممسنيفارس1025030

2214698-03442212200بلوار جمهوري اسالمي×رضا معین نیابمکرمان1035103

2414918-03482411681چهارراه صاحب آباد - خیابان سلمان فارسی - پالک 87×محمود کریمی افشارجیرفتکرمان1045107

8221737 - 8225088 - 03918220403 بلوار امام رضا )ع( - بعدازپمپ بنزین×اصغر میرزائي عباس آباديرفسنجانکرمان105266

03918231218میدان سردار سازندگي - بلوار ولیعصر)عج( -  نرسیده به پمپ بنزین*محمود میرزایي عباس آباديرفسنجانکرمان1065110

4228852-03423ابتداي جاده رفسنجان - روبروي پمپ بنزین*محمدمحسن سلطانزادهزرندکرمان1075108

4228260-4228270-03924244710جاده یزد به سیرجان بعدازسه راه ولیعصر×احمد  پورغریب شاهيشهربابککرمان1085106

2111236- 03412110465جاده تهران- نرسیده به پل راه آهن ×علي  گروهيکرمانکرمان109261

2517100-2525377-8-03412523932خ خواجو ) تون آپ سابق (×محمدعلي جدیداالسالميکرمانکرمان1105102

3343900-03416ابتداي جاده ماهان - کیلومتر2*حکمت مددي ماهانيکرمانکرمان1115109

2736111-03414 بزرگراه شمالي-روبروي شهرک افضلي پور*آرش محتشم ماهانيکرمانکرمان1125115

5230381-03493بلوار شهید بهشتي بعد از سراه زه*محمد پرکانکهنوجکرمان1135111

3226376-07443226500کمربندی دوم، جنب درمانگاه تأمین اجتماعی*علی رستاکدهدشتکهکیلویه و بویراحمد1144301

4362359-07414362039تل خسرو-جنب پلیس راه یاسوج-شیراز×شرکت یاسوج خودرو بشاریاسوجکهکیلویه و بویراحمد1154304

2222626-07622225655 بلوار معلم- جنب معاونت راهنمائی و رانندگی×ماشاءاله اورنگیبندر لنگههرمزگان1165403

3333120 -07613333765اول آزادگان ×جلیل رحمانیان کوشککيبندرعباسهرمزگان117284

2793266-07617ابتداي جاده سیرجان - نرسیده به پایانه بار- جنب شرکت هوا فلز×محمدرضا اقدمي بندرعباسهرمزگان1185409

4511425 - 076130بلوار پاسداران - بعد از سه راه جهانبار - نرسیده به بانک ملي - روبروي بلوار دانشمند×شرکت توسعه خودرو خلیج فارسبندرعباسهرمزگان1195410

4225750-07664225860بلوار انقالب-بعد از مسجد جامع-جنب پمپ بنزین شماره 2*پرویز آبگونرودانهرمزگان1205406

2213960-3-05612230111 خ طالقاني - پ 110×غالمحسین فوالديبیرجندخراسان جنوبي121153

2338000-05612بلوار شهید هاشمي نژاد- مقابل پایانه مسافربري×محمدحسین قرباني رادبیرجندخراسان جنوبي1223029

2226803-05344بلوار امام رضا )ع( - نبش خیابان معلم×هاشم معراجیفردوسخراسان جنوبي1233009

5226800-5227800-05625228020حاشیه جاده آسیائي - جنب کارخانه یخ شهید امین زاده*حسن حیدرنژادقائنخراسان جنوبي1243001

4225362-4222211-05294233037خیابان امام خمیني 12 - پالک 1*غالمعلي کربالئي اسماعیليتایبادخراسان رضوي1253037

فهرست نمایندگیهای مجاز



147

11

كدتلفن آدرستیبانام نمایندگيشهراستانكدتابلوردیف
تلفنشهر

2238820-05281میدان بسیج -  ابتداي بلوار شاهد -  بعد از پمپ بنزین×شرکت وحدت یدک جامتربت جامخراسان رضوي1263045

2311167-05312316167بلوار شهید باهنر - روبروي شهرک بهداشت×عباس ترکمانيتربت حیدریهخراسان رضوي127152

2241638-05312224249جاده سنتو - میدان امداد -  نبش خیابان امام رضا47*علیرضا تازريتربت حیدریهخراسان رضوي1283039

6229499-6222899-05826231816بلوار شهید انفرادی - روبروی فرمانداری - حاشیه جاده آسیایی×اکبر اکبرزادهچنارانخراسان رضوي1293013

4229600-4224271-05324221006کیلومتر 1 جاده تربت حیدریه - نرسیده به پمپ بنزین*محمد حاجي زادهخوافخراسان رضوي1303028

2644757-05712646418میدان شهرباني - بلوارشهیدشریعتي - ساختمان زارعي×ابوالقاسم و احمد زارعيسبزوارخراسان رضوي131155

4444733-4451400-05714458895بلوار شهرک خاوران- جنب بوتان گاز×غالمحسین کوشکيسبزوارخراسان رضوي1323017

5238646-05127میدان الغدیر -  خ امام علي )ع( - جنب ترمینال سرخس*محمود آصف آباديسرخسخراسان رضوي1333046

2225033-2228855-05812237318 جاده آسیایي - روبروي سپاه پاسداران×علي نوري زادهقوچانخراسان رضوي1343002

2212802-05813ج آسیایي- بعد ازمیدان ورزش- انتهاي بلوار امام رضا)ع( ×شرکت قائم خودرو آساکقوچانخراسان رضوي1353026

05328223638/8228886بعد از پایانه مسافربري  *شرکت چاپار خودرو ترشیزکاشمرخراسان رضوي1363024

7256550-05331نبش میدان گل زعفران×مهدي نوريگنابادخراسان رضوي1373005

8511660-05111خ تهران - مقابل پمپ بنزین*مرتضي و مصطفي احمدي یزدي مشهدخراسان رضوي138141

8545961-8597500-05118595961خ بهار - روبروي بانک مسکن ×محمود  کشمیريمشهدخراسان رضوي139142

6576080-1-05116579293جاده مشهد قوچان کیلومتر یک×امیریوسف  توتونچیانمشهدخراسان رضوي140143

8530021-05112نبش چهارراه بیسیم و پیشاهنگ×اصغر توتونچیانمشهدخراسان رضوي141145

6670001-3-6650002-05113جاده سنتو - مقابل بلوارشاهد )پلیس راه(  ×شرکت امیران غفوریان جممشهدخراسان رضوي142148

05117528811بلوار صد متري - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام×علیرضا سیاسيمشهدخراسان رضوي1433008

5511456-5511450-05114بلوار وکیل آباد -ابتداي جاده شاندیز  *شرکت صنعت خودرو کهربائيمشهدخراسان رضوي1443021

3444777-3444778-05113444776انتهاي خ نخ ریسي- نبش خ صدر جنوبي- پ9- مقابل پمپ گاز ×شرکت بازرگاني یاران خودرو خراسانمشهدخراسان رضوي1453025

2244111-05116خ شیرازي - حد فاصل میدان شهداء و چهارراه شهدا - بین شیرازي 19 و 21- پ 483 ×شرکت کوشا صنعت خودرو پارسیانمشهدخراسان رضوي1463035

05112575050بلوار مفتح- خ مفتح 43 - نبش چهارراه اول×احسان کشمیريمشهدخراسان رضوي1473050

3330441-3330442-05513338007 شهرک صنعتي - خ سي متري طالقاني×شرکت ظهیر کار بینالودنیشابورخراسان رضوي148154

7224590-7222590-05857223590 بلوار مدرس×مسعود علیزادهاسفراینخراسان شمالي1493007

05854225424جاده مشهد به گرگان - ورودي شهر آشخانه - جنب فرمانداري *محسن عفتيآشخانهخراسان شمالي1503015
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2310254-05842312311خ امام خمیني غربي - جنب نیروگاه×محمد سعادتيبجنوردخراسان شمالي151151

2259555-2259666-05842259777ابتداي جاده   بجنورد - مشهد   مقابل  شهربازي×عبداله معینيبجنوردخراسان شمالي1523020

6210047-6210654-05856210545خیابان امام خمیني -  بعد از پل -  بطرف بجنورد*قربان قربان نژادشیروانخراسان شمالي153158

05853252977ابتدای بلوار امام رضا)ع(×حسن نجاریگرمه جاجرمخراسان شمالي1543010

3314018-05473312253کیلومتر4 جاده بمپور-مقابل بیمارستان ایران×سؤالي دهانيایرانشهرسیستان وبلوچستان155403

2223945-05452224013بلوار قدس - روبروي اداره آب و فاضالب  ×شرکت همکار صنعت  چابهارچابهارسیستان وبلوچستان1565405

2295930-05421میدان رستم- بلوار امیرالمومنین -  مقابل بیمارستان*سمیه نیکخواه نوريزابلسیستان وبلوچستان1575207

3251171-05414خ میرزاي شیرازي - پ 1/193×شه زاد   مهاجريزاهدانسیستان وبلوچستان158402

3224968-3261931-05413230020خ طالقاني شمالي -  بین خ امام خمیني )ره( و سعدي*محمدباقر مشیري ترخانيزاهدانسیستان وبلوچستان1595208

5228381 -5233911 -05482جاده دزک - جنب نمایندگي تراکتورسازي×مجید آلباسراوانسیستان وبلوچستان1605209

 3286282--01733284788خ امام خمینی- بلوار امام رضا- ضلع شرقی*باباعلي  درزيکردکويگلستان1613073

3361040-3361041-01713376746کیلومتر 3 جادهگرگان به علي آباد-نبش روستاي فیض آباد×شرکت بازرگاني عدالت روشن گرگانگلستان162211

3345310 - 017113بلوار جرجان - بین جرجان 16 و 18 - پائین تر از ایستگاه اوزینه ×سیداحمد حسینی نژادگرگانگلستان1633075

4470470-2 - 4470474-01718بلوار امام رضا )ع( - روبروي دانشگاه علوم پزشکي*شرکت فراگستر طبرستانگرگانگلستان1643084

3332732-01723343600خ امام خمیني جنوبي - روبروي شرکت گاز×امیر سلیماني اصفهانيگنبد کاووسگلستان165203

3335044-01723343710خ امام خمینی جنوبی، جنب سیلو×یوسف مؤمنیگنبد کاووسگلستان1663074

01825223359بلوار جانبازان جنب پاسگاه مرزي×مهدي فرج نژادآستاراگیالن1672006

4234813-4228060-01424234811خ آزادي-باالتراز میدان امام حسین-اول جاده الهیجان×شرکت صبا ماشین اشرفیهآستانه اشرفیهگیالن1682007

3228501 -01813244020 غازیان باالتر ازپمپ بنزین راحتي×شرکت صبا ماشین انزلبندر انزليگیالن1692005

2234026 -7-01312247017میدان شهرداري خ سعدي روبروي مدرسه ارامنه×خلیل  زمانيرشتگیالن170231

7752069-7756464-01317723631بلوار جاده انزلي نرسیده به فرودگاه×مهدي   پور نصیررشتگیالن171235

8824589 - 01318829384خ شهدا - بلوار امام رضا روبروي ترمینال خط کناره×شرکت آسیا خودرو خزررشتگیالن1722003

5594501-01314 کیلومتر3 جاده فومن×شرکت فن آوران صنعت خودرورشتگیالن1732012

5537376-01317انتهاي خیابان طالقاني - نرسیده به داناي علي - پالک 934×شرکت خودروسرویس خزررشتگیالن1742014

8894540-8894440-01318894441خیابان الهیجان پیچ دوم آج بیشه×خداداد دل افروزرشتگیالن1752020
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7781000-01315کیلومتر 6 جاده رشت انزلي - باالتر از کارخانه پوشش - روبروي پمپ بنزین عبداله زاده ×شرکت پایاب صنعت خودرو رشتگیالن1762021

7565658-013262سه راهي شفت جنب پلیس راه رشت فومن ×شرکت گیالن خودرو نصرشفتگیالن1772016

3223006-01828ورودي شهرازسمت رشت-نرسیده به پل*میرشجاع حسیني پناهصومعه سراگیالن1782010

2232381 - 01412237559میدان انتظام ×امیر پور نصیرالهیجانگیالن179242

3249797-9-01113244040کمربندي بابل،جنب پمپ بنزین×شرکت خدمات خودرو بزرگ روشنامیرکالمازندران1803155

2249970-01216جاده تهران پلیس راه جنب سردخانه جمشیدي×شرکت گروه فني آمل یدک جمشیدي آملمازندران181208

3285055-01216 ورودي شهر از سمت بابل 300مترمانده به میدان هزارسنگر ×عیسي صداقتآملمازندران1823174

3233515-3262515-01113231515خ شریعتي-روبروي دانشکده فني-نبش کوچه12*پیام نهرینيبابلمازندران1833163

2267660-01112کیلومتر 4 جاده بابل / قائمشهر - جنب آهن آالت دنیاي فلز*ایمان اسماعیل زادهبابلمازندران1843186

3673343-01113673280پائین احمد چال پي - روبروي پمپ بنزین ×حسن شاکري بابلمازندران1853187

3281648-9-01113283648جاده بابل به بابلسر کیلومتر 8×محمدعلي ابوطالبيبابلسرمازندران186205

5574160-5574771-01125574773جاده بابل به بابلسر جنب کارخانه فرش البرز×حمید احمدنتاج آهنگريبابلسرمازندران1873168

5221750-01125221540بلوار پاسداران روبروي دارائي *شرکت نوا خودرو شمالبابلسرمازندران1883180

5281881-01523ابتداي اتوبان بهشهر، ساري*شرکت خدماتي خودروسازان بهشهربهشهرمازندران1893177

5351133-01125جاده بابلسر - منطقه کاله - 200 متر بعد از مسجد امام حسین)ع(×شرکت خودرو مهر بهنمیربهنمیرمازندران1903173

4270101-01924بلوار امام رضا )ع( به سمت چالوس جنب اداره منابع طبیعي *ابراهیم کاویانيتنکابنمازندران1913175

3231410-01243231420 ورودي شهر از سمت قائمشهر×رحمت اله مژدهجویبارمازندران1923166

2250751-01912250311 خ امام خمیني سه راه کمربندي×بهروز دیلم نژادچالوسمازندران193216

2210110-01914خ 17 شهریور-جنب سازمان صنایع دستي ایران-مقابل دانشگاه آزاد اسالمي*نریمان فقیه عبداللهيچالوسمازندران1943160

5214645-5213479-019280ورودي شهرازسمت تنکابن-روبروي فرودگاه* سعید شاه نظريرامسرمازندران1953158

5247154-5248845-01925248847بلوار امام رضا )ع(روبروي پلیس راه میان هاله×ابوالقاسم علیمردانیانرامسرمازندران1963159

3283030-3284949-01513288555جاده ساري نکا - جنب سه راه بیمارستان شهید زارع*مهدي   نادريساريمازندران197200

3283333-01513281919خ گرگان -  بعدازپل تجن بلوارامام رضا)ع( اتو سرویس حشمت×حشمت اله  هدایتيساريمازندران198201

3218347-8-3212211-01513211700بزرگراه ولي عصر)عج(-مقابل بانک صادرات شعبه میدان بار×علیرضا بخشي کیادهيساريمازندران1993151

5664111-01122خ امام خمیني-جنب شرکت بیلدر×شرکت پیشتاز خودرو شمالفریدونکنارمازندران2003157
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2276690-2-01232273878خ شریعتي ابتداي بلوار*منصور خداداديقائم شهرمازندران201213

3245583-01234کیلومتر3 جاده قائمشهر به ساري، جنب پمپ بنزین اسدي×بخشعلي بائوقائم شهرمازندران2023156

2293476-01232292950کیلومتر3 جاده قائمشهر بابل×محمدعلي صابرقائم شهرمازندران2033162

7332703-01227333703کیلومتر 6 جاده محمودآباد آمل - کلوده×وحید رضاپورمحمودآبادمازندران2043154

5640001-01523خ انقالب اسالمي*نورالدین مسلمي -  شمس اله ودودينکامازندران2053148

6222490-6229662-01223خ شیخ فضل اله نوري×عین اله سلطانپورنورمازندران206210

3233253-3259210-01912کمربندي نوشهر- خیابان باباطاهر *خیراله اماني پرچکوهي نوشهرمازندران2073169

8813141-2-04514خ جام جم روبروي تي بي تي سابق×شهروز رمزي پیراقوم اردبیلاردبیل208371

8811861 - 04513میدان جهاد روبروي فروشگاه زنجیره اي رفاه ابتداي جام جم×ابابیل  نورياردبیلاردبیل209372

04513333343میدان مبارزان-خ کارگر-جنب پمپ بنزین×شرکت سبالن ثمیناردبیلاردبیل2102103

7730351-04513ورودي شهر از سمت تبریز- جنب ورودي شهرک اداري بعثت 1×مهدي الزمي زارع اردبیلاردبیل2112111

6244003-62443008-04529کیلومتر 1 جاده بیله سوار - جنب پمپ بنزین ×رحیم محمدي رمضانلوگرمي اردبیل2122107

5232513-045214کنارگذر مشکین شهر به اهر نرسیده به کارخانه آردسازي*خوشروز غالمحسینيمشکین شهراردبیل2132102

3482771-041272جاده اسکو به خسروشهر×شرکت روانکار اسکو اسکوآذربایجان شرقي2142266

04262224500ابتداي بلوار جمهوري اسالمي×عسگر گل ریحاناهرآذربایجان شرقي2152252

2226632-04262235663کیلومتر 1 جاده اهر به تبریز پائین تر از ایران خودرو×ابوالفضل بردیدهاهرآذربایجان شرقي2162281

7262780-04127264651خیابان مطهري- بلوار رسالت - باالتر از بیمارستان امام - نبش بن بست مهر 1×مرتضي آسابنابآذربایجان شرقي2172280

4410472-2802018-04112813222خ را ه آ هن چهارراه قطران×امیراحمد و بهرام  ارومچیانتبریزآذربایجان شرقي218181

4779505 - 4795339-04114761414خ ابوریحان *سیدعلي فضل آذرشربیانيتبریزآذربایجان شرقي2192255

5240616-18-5245461-04113خیابان فلسطین)ملل متحد سابق(روبروي کلینیک پردیس×حسن درخشي تبریزيتبریزآذربایجان شرقي2202264

6377487-6376620-04111ابتداي جاده تهران-سه راهي اهر سمت راست×غالمرضا جعفريتبریزآذربایجان شرقي2212267

5511111-04115515253خ امام خمیني - روبروي باغ گلستان×محمود وفادوستتبریزآذربایجان شرقي2222270

2228787-2235190-04312234242ابتداي جاده اردبیل - روبروي اردوگاه شهیدفهمیده× ابوالفضل رنجبرانسرابآذربایجان شرقي2232258

2224745-04722223931شند آباد کیلومتر4جاده سلماس×کریم گلي زاده اصلشبسترآذربایجان شرقي224185

2276868-70-2276872-04214جنب میدان مادر×شرکت رصد خودرو مراغهمراغهآذربایجان شرقي2252272
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2222005-04236جاده ترانزیت روبروي سینما عصرجدید×رضا امینيمیانهآذربایجان شرقي2262257

3050616-049220روبروي پمپ بنزین×یعقوب اسکندري زادههادي شهرآذربایجان شرقي2272288

2773430-2778898-04412777422بلوار آزادي روبروي سیلو×شرکت باخترتعمیرارومیهارومیهآذربایجان غربي228251

2352006-04412358018بلوار شیخ شلتوت جنب گاراژ آذربایجان پ 157 ×علي   جعفري لکارومیهآذربایجان غربي229252

04412352029جاده مهاباد کیلومتر 4 جنب اردوگاه تربیتي معلم×شرکت کیا تعمیر ارومیهارومیهآذربایجان غربي2302303

2761965-04416بلوار آزادی، روبروی پمپ بنزین*شرکت سپهرتعمیر ارومیهارومیهآذربایجان غربي2312306

6252220-04826232500جاده میاندوآب، بلوار امام خمیني،  مقابل خرمنکوب سازي برادران شامه×حسین عباسيبوکانآذربایجان غربي2322310

2456301-04615بلوار مطهري*حسین بیگ زادهخويآذربایجان غربي2332317

5224673 - 5224773-04435221073 کمربندي جاده تسوج جنب نیروگاه برق×اسماعیل منسوبيسلماسآذربایجان غربي234253

5237002-04433خ امام خمیني )ره(- روبروي اداره راه و ترابري- فلکه سرباز×احد اسدي اهرنجانيسلماسآذربایجان غربي2352311

3226888-04629بلوارمدرس،جنب پلیس راه×شرکت تعاوني خدماتي پدرام حسام ماکوماکوآذربایجان غربي2362307

2445601-04422443152 بلوار توحید پائین ترازراهنمائي ورانندگي×نادر سینامهابادآذربایجان غربي237257

6227177-6228001-04432انتهاي بلوار بهشتي - روبروي باربري توحید×کاظم دانش پرورنقدهآذربایجان غربي238255

6269990-04432خ ولي عصر)عج(-جنب مرکزبهداشت-روبروي بانک تجارت×شرکت نسیم یدک سلدوزنقدهآذربایجان غربي2392314

3274242-08743کیلومتر یک جاده سقز بوکان- جنب سقز گاز×شرکت توسعه و گسترش سرمایه گذاري ایلیادسقزکردستان2402153

3384009-3384006-08717جنب پمپ بنزین سیلو-روبروي بانک رفاه×شرکت راهنیان کردستان سنندجکردستان2412155

2711121-08342711090ورودي شهر از اسالم آباد غرب ، جاده راه کربال×علیرضا شامحمديسرپل ذهابکرمانشاه2422362

8239344-5-8245835-8256015-16-0831بلوار شهید بهشتي جنب اداره ارشاد اسالمي×علي  صدیقي صفائيکرمانشاهکرمانشاه243271
8253780-8253779

8244194-08318243451خیابان عشایر،جنب فروشگاه تامین اجتماعي، پالک 187-181*مجتبي کیاني خواهکرمانشاهکرمانشاه2442355

7224883 -08317228866خ کشاورز - روبروي ساختمان مدیریت برق شهرستانهاي تابعه کرمانشاه×عبدالعلي خروشي کرمانشاهکرمانشاه2452358

7265000-08312کمربندي راه کربال - روبروي ترمینال اسالم آباد غرب×شرکت خودرو حرکت غربکرمانشاهکرمانشاه2462366

3228140-08351ورودي شهر از سمت اسالم آبادغرب - روبروي پلیس راه ×شرکت سرکش خودرو گیالنغرب گیالنغرب کرمانشاه2472363

2229993-06642221045خ آیت اله سعیدي×اسداله صادقي خوانساري الیگودرزلرستان248325

06624448422خ امام خمیني - جنب اداره راه×احمد اشرفي گودرزي - خلیل  مطیعيبروجردلرستان2492451

5302011-066214میدان زائران کربال - جنب ترمینال غرب×محمدرضا گل آرابروجردلرستان2502455
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4204736-06614229979کیلومتر 1 جاده خوزستان -جنب ماهواره مخابراتي شهیدرحیمي×نصرت اله  اسالمي زادهخرم آبادلرستان251322

03116288010بلوار بوستان سعدي سه راه نظر خ وحید×رضا   سلیمياصفهان اصفهان252161

3335556-8-03113312491خ امام خمیني جنب پل شهیدخرازي مقابل پارک قلمستان×حسین و مجید زاهدياصفهان اصفهان253164

4416420-03114441486اتوبان کاوه سه راه ملک شهر خ بهارستان فلکه ملک شهر×مصطفي عصارزادگاناصفهان اصفهان254166

3311775-3319002-3335058-3341577 0311خ امام خمیني مقابل خ شریف مرکزخدمات فني اصفهان×محمد   سالمتیاناصفهان اصفهان255167

3869975-3868900-03113862571خ امام خمیني بلوارعطارالملک شهرک صنعتي امیرکبیر*شرکت حافظ قطعات اصفهاناصفهان اصفهان256174

5513312-5517712-03115517710 زینبیه- چهارراه عاشق اصفهانی- ابتدای عاشق اصفهانی غربی*شرکت بازرگاني کیاخودروآپادانااصفهان اصفهان2573296

2263931-2287608-03112317516خ ولیعصر- سه راه صغیر×محسن مهدي افاصفهان اصفهان2583303

5575460-4-5601200-03115575070انتهاي خ معراج )هفتون( بعد از پل تمدن روبروي پمپ بنزین ×شرکت باند ماشین سپاهاناصفهان اصفهان2593312

6286000-6244364-03115 خیابان حکیم نظامي بین پل فلزي و چهارراه حکیم نظامي  پالک 160×شرکت کیان کار صفاهاناصفهان اصفهان2603318

7735310 - 031114خیابان آتشگاه - حد فاصل خیابان وحدت و خیابان قدس×نبي اله شیخاني سودانياصفهان اصفهان2613329

2754060-03621جنب پارک بزرگ شادي×شرکت آرمان گسترقطبآران وبیدگلاصفهان2623307

4342524-03624346524خیابان امام خمیني - جنب مرکز مخابرات ×شرکت تولیدي عسل خودرو بادرودبادروداصفهان2633289

6820888-03116820889کیلومتر 15 جاده اصفهان به شیراز، جنب خیابان اخوت× احمدرضا رفیعيبهارستاناصفهان2643300

6819752-5-03116819759جاده اصفهان/شیراز-ورودی شهر بهارستان-جنب پمپ بنزین×حسن چترآبگونبهارستاناصفهان2653308

3636365 - 7-03113513802خ امیرکبیر - نرسیده به میدان بهمن×رحمان فاتحيخمیني شهراصفهان2663281

3654255-7383197-7391818-03119خ کهن دژ مقابل سردخانه کهن دژ×پرویز  بختیاريخمیني شهراصفهان2673313

5241030-03115241040خوراسگان- خ جی شرقی - روبروی مسجدالمهدی×محمود قاسمیانخوراسگاناصفهان2683294

5836312 - 031213اتوبان دولت آباد نرسیده به میدان قائم جنب مخابرات×اصغر زارعاندولت آباداصفهان2693282

2239163-03344بلوار معراج جنب استخر شهرداري×حسن  بیگي ریزيزرین شهراصفهان270178

5271700-4-5757030-03123جاده قدیم اصفهان / تهران )بزرگراه آزادگان( - نرسیده به شاهین شهر - روبروي خیریه همدانیان×اکبر جهانگیريشاهین شهراصفهان2713328

2236151-03215خ 45 متري)بلوار امام خمیني(×مسیح اله کوپائيشهرضااصفهان272171

2287172-03214ابتداي جاده شیراز - مجتمع صنایع کارگاهي امیرکبیر*عباس اسماعیليشهرضااصفهان2733333

میدان بسیج - خروجي شهر به سمت نطنز- خیابان شهدا دارالسالم - بلوار یکم صنایع ×شرکت فني ایلیا گستر آرزو کاشانکاشاناصفهان2743320
2555051 - 03614کارگاهي - قطعه 12

3226061-03723222242 بلوار فردوسي کیلومتر 1*محمدرضا صفوي تهرانيگلپایگاناصفهان275177
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2237860-2237864-03312238070 ورودي شهراز سمت نجف آباد نبش بلوار ابوذر×مجید سلجوقیانگلدشتاصفهان2763314

2253524-03232259503بلوار بعثت - پالک 131*قنبردهقاني شاهکوئينائیناصفهان2773292

2446741-03314خیابان امام خمیني)بلوار پلیس راه (- روبروي ایستگاه پمپ گازCNG×شرکت صنعت پارس نوري نجف آباداصفهان2783330

4248003 - 4 0362میدان تختي،  ابتداي 45  متري مصطفي خمیني*علیرضا عظیمينطنزاصفهان2793311

2224406-2220815-08412231188جاده کرمانشاه حد فاصل میدان امام حسن )ع( و خیابان دانشگاه×علي محمد  سوختهایالمایالم280381

5225444-5-5226446-8 0842ابتداي کوي طالقاني - نرسیده به ترمینال مسافربري ×احتشام هاشميدره شهرایالم2814001

3346820-03813346822سه راه قطب صنعتي×نعمت اله بهامین - حسن کریمیانشهرکردچهارمحال وبختیاري282361

2272360-03812272082دروازه فارسان روبروي ترمینال فارسان مجتمع نیمه مزاحم فردوسي×زال  محموديشهرکردچهارمحال وبختیاري283363

5223007-03825228536جنب شرکت بوتان گاز*شرکت کالریدکلردگانچهارمحال وبختیاري2844402

5561280- 2-06115565154اتوبان  کوت عبداهلل روبروي اسالم آباد×عبداالمیر  منابياهوازخوزستان285192

5536161-3-06115536165اتوبان آیت اهلل بهبهاني کوي مدرس*شرکت کجوراهوازاهوازخوزستان286193

3369148-3777794-061195فلکه بزرگ3راه خرمشهراتوبان حمیدیه روبروي مسجدالرحمن×محسن   محمدياهوازخوزستان2874102

3770566- 3779747-06113787092خ انقالب-خ آهن افشار-روبروي اداره کارواموراجتماعي*فرحان سلطانیان اهوازخوزستان2884120

3396950-06111سراه خرمشهر بعد از پاسگاه انتظامي شماره 19*شرکت مجد صالحاهوازخوزستان2894123

3787183-3772361-06113771174خیابان انقالب)کمپلو( بین خیابان زینب و فراهاني جنب سنگ بري خوش اخالق ×شرکت کارآوران صنعت یدک خودرواهوازخوزستان2904127

2281810 - 061111بلوار سپیدار- بعداز ترمینال شرق اهواز *شرکت روهینا یدک اهواز اهوازخوزستان2914132

2299100-06112میدان تپه - ابتداي جاده فرودگاه ×سید رحیم صالحي اهوازخوزستان2924133

4444767-06314432491 بلوار میدان طیب×شرکت ستاره آبي مهتابآبادانخوزستان2934109

3348352-3348354-06317بلوار ورودي آبادان خرمشهر- نرسیده به پل ایستگاه 12×سیاوش کریم پورآبادانخوزستان2944116

2221992-4-06712221898جاده شیراز - ابتداي کمربندي - جنب میدان تره بار×احسان عقبائيبهبهانخوزستان2954107

2220893-06715میدان محسني - بلوار بعثت - جنب فرهنگسراي بهبهان×رضا متوسلبهبهانخوزستان2964119

6261402 - 06416262286بلوار میدان تره بار-نبش خ تابستان روبروي بهشت علي×سعید ساعيدزفولخوزستان2974110

2292161-2292220 0691بلوار خلیج فارس -  بعد از میدان خلیج فارس*شرکت زاگرس زویديرامهرمزخوزستان2984131

5229183-06425222066بلوار امام خمیني*سعید غیاثي خیاطشوش خوزستان2994114

6225233-06126شهرک علم الهدي - اتوبان خروجي شهر به سمت اهواز - جنب نمایندگي ایران خودرو *عبدعلي فوادي شوشترخوزستان3005579
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2320114-065216 انتهاي خ امام خمیني سایت صنعتي اول جاده هندیجان×عبد الکریم یاسین صدريماهشهرخوزستان3014103

06522325384کمربندي هندیجان-سایت صنعتي*علي سلطانیانماهشهرخوزستان3025671

6822300 - 03526826512کیلومتر 2 جاده ابرکوه به شیراز*سیدحسام رسوليابرکوهیزد3035306

7233300-03527231333بلوارشهیدبهشتي باالترازمیدان آیت اهلل خاتمي*علیرضا بهاریهاردکانیزد3045304

3622570-03523626081خ سنتو-جنب اورژانس صاحب الزمان)ع(×محمدرضا کاظمي پوراشکذرياشکذریزد3055312

6232918-6232919-03526232921ورودی شهر از سمت یزد*محمدابراهیم انوری تفتیتفتیزد3065310

4225251-4231111-03537میدان آزادگان×مهدی عابدزادهطبسیزد3075307

5229010-03525229012بعد از بلوار ورودي به طرف یزد*مهدي عبدليمهریزیزد3085308

5229665-5229667-03525229666جاده سنتو-زوبروي قلعه تاریخي علي آباد*محمود زارع بیدکي مهریزیزد3095316

8/5251077 0351بلوار 17شهریور بعداز مثلثي امام شهر×سیدمحمد  مصالئيیزدیزد310341

7215552-3-03517218005بلوار جانباز جاده قدیم تفت×سیدعلي حسیني پورهدشیزدیزد3115301

7225657-7211703-7224942-03514بلوار آزادگان)فرودگاه(-جنب هتل کاروان×علي بمان غنیانیزدیزد3125311

5252000-5254000-03515253000بلوار آزادگان چهارراه خضر آباد×شرکت خدماتي جم تندر یزدیزدیزد3135314

8219900-03515بلوار امیرکبیر - بعدازپمپ بنزین *شرکت بازرگاني خودرو یزد سیلویزدیزد3145315

نشانگر نمایندگي داراي مجوز سطح دو )2( ارائه خدمات پس از فروش به خودرو خاص است *

نشانگر نمایندگي داراي مجوز سطح یک )1( ارائه خدمات پس از فروش به خودرو خاص است ×

سطح یک )×(شامل ارائه کلیه خدمات به همراه تعمیرات اساسي و سطح دو )*(شامل کلیه بازدیدها ، تعویض انواع فیلتر، تعویض انواع روانکارها ، مایع خنک کننده و سرویسهاي ادواري میباشد. توضیحات
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 فهرست موضوعات  شماره صفحات
 آزاد کردن کمربند ایمني  25
آفتابگیر  38
آنتن  39
آالرم باز بودن دربها  54
 آینه ها  36
آینه داخل خودرو  36
آینه هاي بغل 36-10
 اهرم تنظیم موقعیت فرمان  35-11
 اتصال کابل هاي رابط                                            74
اجزاي  سیستم کیسه هوا  27
استفاده از باتري کمکي 72
اهرم ترمز دستي  11
اهرم درب موتور   11
اهرم شیشه شوی و برف پاک کن  11
باز کردن  اضطراري درب باک  34
باز کردن در پوش باک  34
باز کردن درب باک  34
 باز کردن درب موتور  33

 باز کننده درب صندوق عقب  32
بازدید سطح مایع شیشه شوي  106
بازدیدهاي مهم  62
برچسبهاي خودرو  67
بررسي سطح روغن هیدرولیک  100
برف پاک کن و شیشه شوي  58
برنامه سرویس و نگهداري خودرو  138
برنامه سرویس و نگهداري خودرو در شرایط سخت  140
بستن درب موتور     33
بکسل کردن خودرو  82
بوق 35-11
پشت سري  20
 پنجره ها  18
 تجهیزات داخلي  37
ترمز                                                                                                                          49
ترمز بوستري  50
ترمز دستي  51-99
ترمز ضد قفل  49
ترمز هاي عقب  51
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تعویض باطري ریموت کنترل   16
تعویض تیغه هاي برف پاک کن  107
تعویض چرخها  83
تعویض روغن موتور و فیلتر هوا  104
تعویض فیوزها  76
تعویض المپها  113
تعویض مایع خنک کننده  106
تنظیم  موقعیت فرمان  35
تنظیم ارتفاع نشیمنگاه صندلي  19
تنظیم آینه  36
تنظیم پشت سري  20
تنظیم پشتي صندلي  19
 توصیه هایي در خصوص تعویض دنده  48
جا سیگاري  37-11
جا لیواني  11
جعبه داشبورد 38-11
جعبه رله داخل محفظه موتور   79
 چراغ داخل صندوق عقب  33
چراغ سقفي  35

چراغ عیب یاب موتور   54
چراغ فالشر  57
چراغ نشان دهنده گرم کن شیشه عقب  39
چراغ نشان دهنده مه شکن جلو  56
چراغ نشان دهنده مه شکن عقب  56
چراغ نشان دهنده نور باال 56
 چراغ نشان دهنده نور پایین  56
چراغ هاي عقب  122
چراغ هشدار دهنده کمربند ایمني  24
چراغ هشدار دهنده کیسه هوا  28
چراغها  56
 چراغهاي داخل اتاق  35
چراغهاي راهنما  57
چراغهاي هشدار دهنده ترمز دستي   54
چراغهاي نشانگر و هشدار دهنده ها                                 54
چراغهاي هشدار دهنده ترمز ضد قفل 54
چراغهاي هشدار دهنده توزیع الکترونیکي نیروي 54
چراغهاي هشدار دهنده سطح پایین روغن ترمز  54
چراغهاي هشدار دهنده سیستم ضد سرقت  54
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چراغهاي هشدار دهنده شارژ باطري  54
چراغهاي هشدار دهنده فشار روغن موتور  54
چراغهاي هشدار دهنده کمربند ایمني  54
چراغهاي هشدار دهنده کیسه هوا  55
چرخ زاپاس  83
در آوردن خودرو از گل و الي و برف  64
در صندوق عقب  32
در موتور  33
درب باک  34-10
درب خودرو  10
دسته دنده  11
دسته راهنما  11
دنده معکوس  48
دور سنج موتور  53
رانندگي در باران  65
رانندگي در شب 65
رانندگي در شرایط خاص  66
رانندگي در مناطق پرآب  66
روش اتصال باتري به باتري  72

روشن کردن خودرو  47
روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري  72
روشن کردن موتور در حالت خفه  47
روشن کردن موتور در حالت گرم  47
 ریموت کنترل  16
زنجیر چرخ  66
ساعت دیجیتال 38-11
سرعت سنج  53
سوئیچ شیشه باالبر برقي 18
سوئیچ موتور  46
سیستم ترمز  49
سیستم صوتي  11
 سیستم ضد سرقت  14
سیستم کنترل از راه دور 16
سیستم گرمایش و تهویه 40
شیشه باالبر برقي دربهاي جلو  18
شیشه شوي  58-106
 صندلي  19
صندلي جلو  19 12
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صندلي کودک  22
طریقه بستن کمربند ایمني جلو 24
طریقه بستن کمربند ایمني عقب  26
طریقه عملکرد کیسه هوا  27
عملکرد ریموت کنترل  16
عملکرد شیشه شوي  58-106
عملکرد گیربکس  48
فرمان هیدرولیک  52
 فشار باد الستیک  108
فالشر 70
فندک  37
فیوزها   74
قفل ایمني محافظت از کودک  17-10
 قفلهاي درب  17
کاتالیست  61
کارکرد اقتصادي خودرو  63
کلید تنظیم  نور چراغهای جلو  57
کلید فالشر 57
کلید هاي تنظیم گرمایش و تهویه 41

کلیدهاي شیشه باالبر برقي روي درب سمت راننده  18
کلیدهاي شیشه باالبر برقي روي درب سمت سرنشین    18
 کمربند ایمني  21
کمربند هاي ایمني براي کودکان  23
کنسول وسط  37
کیسه هوا 27
 کیلومتر شمار 53
گارانتي خودرو  132
گرم کن شیشه جلو  42
گرم کن شیشه عقب  39
گرماي بیش از حد موتور  71
 گیربکس  48
الستیک مخصوص برف  66
مثلث ایمني 70
محل زدن جک در زیر خودرو 84
مراقبت از الستیکها  108
مسافت سنج  53
مشخصات خودرو 119
مشخصات سوخت  60
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مشخصات فیوزها  77
مشخصه روغنها  114
موقعیت یاب خودرو   16
نشا نگر درجه حرارت موتور  53
نشانگر سطح  بنزین   53
نشانگرها   54
نشانگرها و چراغهاي هشدار دهنده   54
نصب زنجیر چرخ   66
نکات ایمني جهت رانندگي در زمستان   66
نگهداری خودرو توسط مالک خودرو   101
نگهداري باتري  111
 نگهداري بدنه خودرو  115
نور باالي اخطار دهنده  56
وضعیت استارت   46






