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گردآوری و تدوین :
شرکت مهندسين مشاور خودرو ایران

دفترچه راهنمای مشتری 
      

وانت سایپا 151
الکترونیکی،  انژکتوری  با تجهیزات )سیستم سوخت رسانی 
سیستم  ضدسرقت،  سیستم  هیدرولیک،  فرمان   ،4 یورو 

ABS و کیسه هوا( 
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به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقيق مطالب این دفترچه به 
مالکين خودرو خانواده سایپا توصيه 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.  

کارت نارنجي
مشتري گرامي، 

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

بدنه خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها ، خدمات در محل مشتري ، افزایش مدت گارانتي خودرو و خدمات جذاب دیگر در قالب کارت هاي نارنجي 
بهره مند گردید. جهت اطالع بیشتر از سایت www.saipayadak.org  بازدید نمایید و یا به نمایندگي هاي مجاز سراسر کشور مراجعه فرمایید.
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شرکت ها و سازمان هاي بزرگي چون هواپیمایي 
داشتند  برعهده  را   ... و  تهران  شهرداري  ملي، 
نشان سایپا را با الهام از آجر کاري سنتي ایران 
در دوران سالجقه که داراي توازن هندسي مثال 
زدني در طراحي و اجرا مي باشد، طراحي نمود. 

توليدات شرکت 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 خوردروي 132

• سال 1387 طراحي و تولید خودروي
   تمام ایراني به نام تیبا )سایپا 231(

• سال 1387 طراحي و تولید خودروي )سایپا111(
• سال 1389 پروژه خانواده سایپا ) پلت فرم 

) x100

ورود  از  قبل   1347 سال  خرداد   26 در 
مدیرعامل  بازار،  به  شرکت  تولیدات  نخستین 
عبارت:   اول  )حروف   SAIPAC کلمه  شرکت، 
 Societe Annonymr 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 
موافقت  پي  در  و  نماید  تولید  در شرکت  را  رنو 
وزارت صنایع و معادن با درخواست شرکت و به 
جهت رفع عدم انطباق میان عنوان شرکت و نوع 
فعالیت مقرر گردید کلمه سیتروئن حذف و نام 
اتومبیل  تولید  ایراني  به شرکت سهامي  شرکت 

)سایپا( تغییر یابد. 
تا قبل از سال 1364، آرم مورد استفاده شرکت 
تغییر  به  با توجه  بود.  سایپا آرم رنو و سیتروئن 
در  تنوع  ایجاد  و  شرکت  تولیدي  هاي  سیاست 
براي   1363 سال  در  که  هایي  برنامه  و  تولید 
آینده شرکت تنظیم گردید، ضروري بود که آرم 
مستقل براي شرکت تهیه شود. پس از مطالعات 
بسیار هنرمند ارجمند استاد ممیز که طراحي آرم 

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

تاریخچه شرکت 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 45 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. 
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روغن سایپا
توصیه مي شود از روغن خاص سایپا 

در وانت سایپا استفاده شود.
10W40 SJ
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 مقدمه 

معرفی خودرو و تجهیزات  

رانندگی با خودرو

نکات رانندگی

فوریتهای فنی 

نگهداری خودرو

گارانتی خودرو

مشخصات خودرو

فهرست نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا
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هشدارهای نيروی انتظامی

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

از طرفی به دليل قيمت نسبتًا  باال و نيز به عنوان وسيله ای برای انجام سایر جرائم مورد توجه سارقين و سایر تبهکاران قرار گرفته است.
بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرائم عمده تبدیل شده است. جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنيت عمومی رده های تخصصی در 
پليس آگاهی ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفيقات مهمی در این راستا حاصل شده است. بطوریکه در حد باالیی 
از خودروهای مسروقه کشف می گردد. ليکن از آنجا که پدیده های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می تواند به وقوع بپيوندد 
که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهيا گردد، از این رو عالج واقعه قبل از وقوع یعنی از بين بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و کم 
هزینه ترین گزینه )راه حل( خواهد بود. توصيه هاي پيشگيري از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعایت رانندگان در قسمت های 
هشدارهای نيروی انتظامی  به اطالع مي رسد. اميد است با رعایت موارد مذکور شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنيت عمومی 

باشيم.  
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فصل1
نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری  

آب بندی خودرو
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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 

 احتياط

هشدار

توجه

نکات زیست محيطی
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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.
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کنترل ها
1- درب داشبورد

2- کیسه هوای سرنشین *
3- فندک

4- زیر سیگاری
5- کلیدهای تنظیم گرمایش و تهویه

6- دسته دنده
7- ساعت

8- رادیو پخش
9- اهرم شیشه شوی و برف پاک کن

10- صفحه نمایش داشبورد
11- بوق

12- کیسه هوای راننده *
13- غربیلک فرمان

14- دسته راهنما
* CNG 15-کلید

16- اهرم باز کننده درب موتور
17- کلید مه شکن عقب

18- اهرم تنظیم موقعیت فرمان
19- کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو

20- دریچه سیستم تهویه مطبوع
21- بلندگو

22-کلیدغیرفعال کننده کیسه هوای سرنشین*
23- ترمز دستی

 
* مطابق با مدل خودرو

13467891011121314

15 16 17 18 19 20 21 22

23

5 2
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خودروي شما به سیستم ضدسرقت الکترونیکي 
موتور مجهز مي باشد که احتمال سرقت خودرو 
یک  به  مجهز  سیستم  این  دهد.  مي  کاهش  را 
سوئیچ  روي  بر  که  است  الکترونیکي  فرستنده 
این  گیرنده  آنتن  و  است  شده  نصب  خودرو 
با  دارد  قرار  سوئیچ  طوقة  روي  بر  که  سیستم 
الکترونیکي سیستم ضدسرقت)ICU( در  واحد 
ارتباط مي باشد. اگر کلید خودروي خود را در 
 ON طوقه سوئیچ بگذارید و کلید را در موقعیت
قرار دهید، آنتن سیستم ضد سرقت سیگنالهایي 
را از فرستنده )سوئیچ( دریافت مي کند و سپس 
ایموبالیزر  الکترونیکي  کنترل  واحد  به  را  آن 
)ICU( ارسال مي نماید. واحد الکترونیکي ضد 
سرقت، کد سوئیچ شما را چک کرده و در صورت 
درست بودن این کد، فرمان روشن شدن موتور 
ارسال   )ECU(موتور الکترونیکي  واحد  به   را 

مي نماید.

در صورتیکه خودرو را با کلیدي به غیر از کلید 
معرفي  آن)کلیدهاي  براي  شده  معرفي  اصلي 
بزنید  استارت  معمولي(  کلیدهاي  یا  و  نشده 
را  موتور  شدن  روشن  اجازه  مذکور  سیستم 
مدت  به  حالت  این  در  و سیستم  داد  نخواهد 
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.
شایان ذکر است با هر بار استفاده از کلیدهاي 
غیر متعارف به همان نسبت زمان الزم براي باز 
شدن قفل سیستم توسط کلید معرفي شده به 

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

سرقت)ایموبالیزر( مي باشد.

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

شدن موتور را نمي دهد.

سيستم ضد سرقت )ایموبالیزر(

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

کنید سپس استارت بزنید.

نکته:
شدن  باز  روي  بر  تأثیري  هیچ  سیستم  این 
روشن  هنگام  در  تنها  و  ندارد  خودرو  دربهاي 

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

و کارت همراه را لحاظ نمائید.

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

نمي باشد.

سيستم ضد سرقت )ایموبالیزر(

توجه

توجه

کليدها 
با خودروي شما کلیدهاي زیر ارائه مي شود: 

1- یک عدد سوئیچ معمولي
2- پالک شماره شناسایي سوئیچ

1 2
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مواظب باشيد
خلوت  مکانهاي  در  خودرو  کردن  پارک  از   -

خوددراي نمائید.
- خودرو را در مکانهاي تاریک پارک نکنید.

داخل  در  را  خودرو  مدارک  و  اسناد  هرگز   -
خودرو جا نگذارید.

جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای پلیس که در 
این دفترچه اعالم شده توجه نمائید.

قفل کردن و باز کردن درب با کليد
- 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 
ساعت  عقربه هاي  حرکت  جهت  در  کردن  قفل 

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

دستگیره درب را بکشید. 

قفل درب

نکات ایمني در پيشگيري از سرقت خودرو
راحتي  خودرو  که  هنگامي  را  زیر  نکات  همواره 

براي چند دقیقه ترک مي کنید رعایت نمائید:
1- پنجره را کاماًل ببندید.

2- اشیاء قیمتي را با خود بردارید.
3- سوئیچ را در داخل خودرو جا نگذارید.

چرخاندن،  کمي  )با  کنید.  قفل  را  فرمان   -4
فرمان قفل مي شود.(

5- همه درها را قفل کنید.
هم  شما  خود  باال،  نکات  رعایت  بر   عالوه 
امکان سرقت  بیاندیشید که  تدابیري  توانید  مي 

خودرو خود را کاهش دهید.
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شيشه باالبر

سمت  درب  روي  برقی  باالبر  شيشه  کليد 
سرنشين 

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  شيشه  های  کليد 
سمت راننده

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

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

باال و پایین بردن شیشه سمت چپ مي باشد.

جلوگیري  کودکان  توسط  کلیدها  دستکاري  از 
آسیب  موجب  است  ممکن  زیرا  آورید،  بعمل 

دیدگیهاي جدي شود.

نفوذ ذرات آب ومواد شوینده به داخل کلیدهای 
شیشه باالبر )هنگام شستشوی رودری خودرو( 

موجب بروز آسیب در آن می گردد.

هشدار

توجه 
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صندلی ها

صندلي ها
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. 

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

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(

تنظيم پشت سري
باال  به سمت  آنرا  بلند کردن پشت سري،  براي 
اهرم  سري،  پشت  بردن  پایین  جهت  بکشید. 
سمت چپ پایه آن را 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.
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از قرار دادن اشیاء در زیر صندلي ها اجتناب 
عملکرد  در  است  ممکن  اشیاء  این  نمایید. 
حرکتي صندلي ها اختالل ایجاد کرده و یا با 
غلتیدن به زیر پاي راننده، باعث ایجاد اشکال 
در استفاده از پدال هاي ترمز، کالچ و گاز شود. 

 احتياط

صندلی ها

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

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

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

چند نفر استفاده نکنید.

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

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

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

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

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

هشدار
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کمربندهای ایمنی
کمربنــدهای ایمنـــي

کمربند ایمنی پیش کشنده *
ایمنی  این سیستم کشیدن کمربندهای  وظیفه 
به گونه ای است که سرنشین 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. 
زنان  برای سرنشینان خودرو به خصوص  ایمنی 

باردار، ضروری می باشد.

هشدار

توجه

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

ایمنی فقط در  سیستم پیش کشنده کمربند 
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  شخصاً  سیستم  این  تعویض  یا 
به  نیاز  صورت  در  و  کنید  خودداری  متفرقه 
یکی از نمایندگی های 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.
* مطابق با مدل خودرو

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

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

نمائید.

هشدار

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

تصادفات مي گردد.
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کمربندهای ایمنی

مي گردد.
و  شدید  زدن  دور  یا  و  گیری  ترمز  صورت  در 
طور  به  ایمنی  کمربندهای  کن  جمع  تصادفات 

خودکار قفل میشود.

به  ایمني  کمربند  از  صحيح  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      . 
قفل داخل جمع کن کمربندها در حین رانندگي 
عادي، فعال نمي باشد و امکان حرکت سرنشینان 
رانندگي  هنگام  آنها  راحتی  باعث  کم  میزان  به 

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

شرکت سایپایدک مراجعه نمائید.

استفاده از کمربنــد براي بانـوان باردار
باردار،  بانوان  براي  ایمني  کمربند  از  استفاده 
مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوي 
کمربند  از  قسمتي  است.  الزامي  معالج،  پزشک 
که زیر شکم بسته مي شود، الزم است کاماًل به 
نرمي و در پائین ترین قسمت ممکن قرار گیرد. 
بانوان باردار دقت نمایند که کمربند را نباید از 

روي شکم و یا از باالي شکم عبور دهند. 
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توصيه 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. 
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. 

در صورتي که مشکل برطرف نگردید الزم است 
همچنان از صندلي کودک استفاده شود. 

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

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

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

نکنید. 

 احتياط

هشدار

کمربندهای ایمنی

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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نحوه استفاده صحيح از کمربندهای ایمنی

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

طریقه بستن کمربند ایمني صندلي

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 کمربندایمني

در  چراغ  این  استارت  سوئیچ  بازکردن  از  پس 
صورت باز بودن کمربند ایمنی روشن مي گردد.
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تنظيم کننده 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 کردن کمربندایمني 
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 صحيح از کمربندهای ایمنی
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تجهيزات ایمني تکميلي- کيسه هوا *

وظيفه کيسه هوا در خودرو
 

خودرو مجهز به تجهیزات ایمني تکمیلي است 
)SRS(که شامل کیسه هوا راننده و کیسه هواي 
سرنشین مي باشد. در برخي مدلها خودرو 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. 
مکمل  ایمنی  سیستم  یک  هوا  کیسه  سیستم 
است و در واقع سرنشین بایستی برای جلوگیری 
از صدمات احتمالی حتماً کمربند ایمنی خود را 
بسته نگه داشته و باعث عملکرد مناسب کیسه 

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

هوا می تواند خطرآفرین باشد.

عمل نکردن کيسه هوا در برخي از تصادفات

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

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

پرتاپ شود، عمل مي کنند.

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

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  جلو  از  جزئي  تصادفهاي 

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

از خودرو در تصادفات.

هشدار

*  مطابق با مدل خودرو

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

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

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

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

سایپا یدک منتقل نمایید.

 کيسه هوا

SRS: Supplemental Restraint System
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این دو فاکتور مهم، ارسال سیگنال عمل کردن 
کیسه هوا را مشخص مي کند. ضمناً عمل کردن 
سرعت  چون  دیگري  عوامل  به  هوا  هاي  کیسه 
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.
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. 

کيسه هوا

 چراغ هشداردهنده کيسه هوا:* 
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.

OWM038OWM039OWM040

براي تشخیص مجهز بودن خودرو به کیسه هوا 
SRS حک  داشبورد عالمت  و  فرمان  قاب  روي 

شده است. 

طریقه عملکرد سيستم کيسه هوا 
و  فرمان  غربیلک  وسط  در  راننده  هواي  کیسه 
قرار  داشبورد  باالي  در  نشین،  سر  هوای  کیسه 

گرفته است. 
به  هوا  هاي  کیسه  جلو،  از  تصادف  صورت  در 
منظور محافظت از سرنشینان خودرو، عمل مي 
هاي  کیسه  اینکه  بر  مبني  عالئمي  هیچ  کنند. 
هوا در چه سرعتي عمل مي کنند وجود ندارد. 
تکمیلي  ایمني  تجهیزات  در  هوا  عملکرد کیسه 

)SRS(، به شدت و جهت تصادف بستگي دارد.
* مطابق با مدل خودرو
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 کيسه هوا
لذا مشاهده صحنه فعال شدن کیسه هوا تقریباً 
مشاهده      که  اي  صحنه  اولین  است.  غیرممکن 
مي شود کیسه هواي عمل کرده اي است که پس 
از تصادف بیرون از محفظه خود قرار گرفته است. 
الزم به ذکر است عملکرد کیسه هوا مي تواند باعث 

خراش، کبودي و شکستگي استخوانها گردد.
صندلي  راننده  اگر  خصوص  به  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 
کیسه  به  مجهز  در خودرو  بیشتر،  کنترل  جهت 

هوا، صندلي را در دورترین فاصله ممکن از
آسیب  از  کار  این  نمایید  تنظیم  فرمان  غربیلک 
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. 

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

صورت پذیرد. 

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

هوا، زمانی که خودرو خاموش است کلید 
 OFF موقعیت  در  تا  بچرخانید  و  داده  فشار  را 
قرار گیرد. در این وضعیت با روشن کردن خودرو 
 5 از  پس  هوا  کیسه  دهنده   هشدار  چراغ 
ثانیه چشمک زدن اولیه، یک ثانیه خاموش شده 

و سپس به صورت دائم روشن خواهد ماند.

OWM041
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کيسه هوا
هشدار

توجه

فعال کردن کيسه هوای سرنشين
روی  از  کودک  صندلی  برداشتن  محض  به 
صندلی سرنشین جلو، مجدداً کیسة هوا را برای 
زمانی  نمایید،  فعال  جلو  سرنشین  از  محافظت 
که خودرو خاموش است )با چرخاندن قفل      و 
قرار دادن آن در وضعیت ON (. دراین وضعیت 

چراغ      می بایست خاموش گردد.
  

بودن  فعال  غير  هشداردهنده  چراغ 
کيسه هوا:* 

درصورتیکه کلید غیر فعال  نمودن کیسه 
این  باشد   OFF موقعیت  در  سرنشین  هوای 

چراغ روشن می ماند.

* مطابق با مدل خودرو

چراغ  حتماً  باز  سوئیچ  حالت  در  کنید  دقت 
هشدار دهنده  کیسه هوا خاموش باشد.

به هنگام غیر فعال بودن کیسة هوای سرنشین 
چراغ مربوط به هشدار دهنده کیسة هوا  

به طور دائم روشن باقی می ماند.

OWM041-1

هشدار

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

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

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 
کیسه  کردن  عمل  از  پس  لذا  داشت.  خواهد  دنبال 
هاي هوا، تنفس در خودرو بسیار مشکل خواهد بود 
باز شدن  ایمني و  بر بسته بودن کمربند  زیرا عالوه 
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 
انفجار صورت گرفته بسیار  فرمان و داشبورد بدلیل 
داغ هستند و در صورت لمس آنها امکان سوختگي 
داخلي  هاي  قسمت  با  تماس  از  لذا  دارد.  وجود 

نگهدارنده کیسه هاي هوا خودداري کنید.
 

اهميت   نشستن صحيح   سرنشين    روي     صند  لي 
راننده  از کیسه هواي  کیسه هوای سمت سرنشین 
کند.  مي  عمل  بیشتري  نیروي  با  و  است  بزرگتر 
روي  صحیح  موقعیت  در  سرنشین  که  صورتي  در 
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هشدار

کيسه هوا
را  خود  ایمني  کمربند  و  باشد  نگرفته  قرار  صندلي 
یا  و  شدید  بسیار  دیدن  امکان صدمه  باشد،  نبسته 

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

عقب ترین موقعیت خود باشد. 

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

جبران ناپذیري براي کودک وجود دارد. 
چراغ هشدار دهنده کيسه هوا

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

است. در موارد زیر سیستم می بایست بازدید شود:
روشن  هوا  کیسه  چراغ  سوئیچ  کردن  باز  از  پس   -

نمي شود. 

بطور  موتور چراغ کیسه هوا  از روشن شدن  - پس 
دائم روشن مي ماند. 

یا  است  روشن  هوا  کیسه  چراغ  در حین حرکت   -
چشمک مي زند. 

تعمير سيستم تجهيزات ایمني تکميلي 
سیستم تجهیزات ایمني تکمیلي در خودرو به جز در 

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

نمائید.
شد،  روشن  هوا  کیسه  دهنده  هشدار  چراغ  اگر   -
مجاز  نمایندگي  بوسیله  سریعتر  چه  هر  را  سیستم 

شرکت 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.

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

خودرو نگذاشته باشد.
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درب موتور

باز کردن درب موتور
بازکردن درب موتور، دستگیره مربوط  براي   -1
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 سمت باال بکشید. سپس قفل دوم را که در 
وسط درب موتور و زیر آن واقع شده را توسط 

اهرم نشان داده شده در شکل باال آزاد کنید. 
میله  آزاد  سر  و  کرده  بلند  را  موتور  درب   -3
نگهدارنده را در شیار مربوطه روي بدنه خودرو 

قرار دهید. 
بستن درب موتور 

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

گردد. 
- درب موتور را به آرامی پائین بیاورید و تقریبا 
از فاصله 35 سانتیمتری رها کنید . پس از بسته 
باال  طرف  به  را  موتور  درب  جلوی  لبه  شدن، 

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

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

موتور، قطعه اي بیرون نمانده باشد.
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درب باک

باز کردن درب باک
در  که  را  باک  درب  کردن  باز  به  مربوط  اهرم 
باال  قرار دارد،  راننده  گوشه سمت چپ صندلي 

بکشید. 

بازکردن درپوش باک
- براي باز کردن درپوش، آن را در جهت خالف 

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

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

2- جهت بازکردن 
3- جهت بستن

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

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

باک خودداري نمایید.
درپوش  شدن  بسته  وصحیح  محکم  از  همواره 

باک بنزین اطمینان حاصل کنید.

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

کنید.

استفاده از درپوش متفرقه در خودرو منجر به 
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 آرامي فشار داده و با وارد کردن ضربات آرام، 

آن را باز نمائید. 

هشدار

1

2

3
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بدن  با وضعیت  متناسب  را  فرمان خودرو  زاویه 
این  براي  کنید.  تنظیم  رانندگي،  هنگام  خود، 
کار، ابتدا باید صندلي خود را تنظیم و اطمینان 
دهنده  هشدار  هاي  چراغ  و  ها  عقربه  که  یابید 
قابل  وضوح  به  داشبورد  جلو  نمایش  صفحه 
رویت هستند. سپس فرمان خودرو را در بهترین 

وضعیت تنظیم کنید. 
دستگیره  فرمان،  غربیلک  زاویه  تغییر  براي 
مخصوص را که در زیر قاب قرار دارد به طرف  
پائین کشیده و نگهدارید. در همین حال غربیلک 
فرمان را به زاویه دلخواه تنظیم کرده و دستگیره 
جهت  دهید.  فشار  باال  طرف  به  را  مخصوص 
به  بار  را چند  فرمان  غربیلک  اطمینان،  حصول 
باال و پائین حرکت دهید تا چنانچه قفل نشده 

کاماًل قفل گردد. 

هرگز فرمان خودرو را در هنگام رانندگي تنظیم 
نکنید، این عمل فوق العاده خطرناک است.

غربيلک فرمان و بوق

هشدار

بر  شده  مشخص  محل  بوق،  از  استفاده  جهت 
روي غربیلک فرمان را بداخل فشار دهید.

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

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

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

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

باشند روشن مي ماند. 
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آینه ها

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

است )مطابق شکل( استفاده نمائید.

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

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

 احتياط
اشیاء  لذا  هستند،  محدب  خودرو  های  آینه   -
نزدیکتر از فاصله اي هستند، که در آینه به نظر 

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

فاصله خود را با خودرو جانبي تخمین بزنید. 

آینه داخل خودرو )حالت شب / روز( 
پس ازتنظیم صندلی و فرمان آیینه 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

3
1 2
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- هرگز از بیرون زدن فندک هنگامي که گرم 

شده است،  جلوگیري ننمائید. 
کنید.  استفاده  استاندارد  فندک  ازانواع   -
ریش  نظیر  استاندارد  غیر  وسایل  از  استفاده 
تراش،  جاروبرقي  هاي دستي، قهوه ساز، ممکن 
است موجب آسیب دیدن سوکت و یا اختالل 

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

فندک 
به  را  آن  است  کافي  فندک  کردن  روشن  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 
موقعیت  در  را  فندک، سوئیچ  از  استفاده  جهت 

ACC قرار دهید. 

توجه
تجهيزات داخلی

استفاده  زباله  جای سطل  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.

جاسيگاري
صورت  به  و  دارد  جابجایی  قابلیت  جاسیگاری 
راست  با  چپ  قسمت  در  را  آن  میتوان  دلخواه 

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

آفتابگيرها
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  آن  نمایید. سپس  خارج  نگهدارنده 

شیشه بچرخانید. 

آینه آفتابگير سرنشين
پایین  را  آفتابگیر  آینه،  این  از  استفاده  براي 

بیاورید. 

جعبه داشبورد
براي باز کردن درب جعبه داشبورد، دستگیره آن 

را به سمت خود بکشید. 

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

رانندگي درب جعبه داشبورد را ببندید. 

ساعت دیجيتال
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. 

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

خودرو باز کرد. 

تجهيزات داخلی

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

کنید. 

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

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

کنسول وسط
از این قسمت جهت نگهداري وسایل کوچک و یا 

بعنوان جالیواني استفاده نمایید. 

هشدار
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سيستم گرمایش و تهویه
1- کلید تنظیم توزیع جریان هوا

2- کلید تنظیم سرعت دمنده 
3- اهرم تنظیم گردش هواي داخل اتاق 

4- کلید کنترل درجه حرارت هوا
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 پا

66
7 7

89 9

1010
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سيستم گرمایش و تهویه

1 - کليد تنظيم 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 - کليد تنظيم 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     (

3 - اهرم تنظيم گردش هواي داخل اتاق
با استفاده از اهرم مربوطه مطابق شکل مي توانید مقدار هواي ورودي را تنظیم نمائید.

گردش هواي داخل اتاق
در این وضعیت از ورودي هواي خارج به داخل خودرو ممانعت شده و فقط هواي داخل در جریان گردش مي باشد.

ورود هواي خارج به داخل اتاق
در این حالت هواي تازه از فضاي خارج وارد خودرو مي شود.

4 - کليد کنترل 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.

5-دستگاه تهویه مطبوع
کلید تهویه مطبوع: 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 
اهرم کنترل درجه هوا  باشد،  را  داشته  سرما 
تنظیم  آخرین حد خود )سمت چپ(  را روي 
کرده و اهرم کنترل هواي ورودي را روي                  

قرار دهید.
بعالوه کلید کنترل سرعت دمنده باید بر روي 

درجه 3 قرار داده شود.

توجه
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1 - کليد تنظيم توزیع جریان هوا
8- موقعيت 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 دمای هوا در آخرین حد خود 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 شيشه 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 شيشه 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 کردن بخاري به ترتيب زیر عمل نمایيد.
1- اهرم کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت توصیه شده قرار دهید.

2- اهرم کنترل هوا ورودي را روي  تنظیم نمائید.
3- اهرم کنترل جریان هوا را روي  قرار دهید.

سيستم گرمایش و تهویه
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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 کردن کولر به ترتيب زیر عمل نمایيد:
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 کردن و از بين بردن رطوبت شيشه 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 کار شيشه 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 اتاق وارد نشود، اهرم کنترل هواي ورودي را روي موقعیت  تنظیم کنید.

سيستم گرمایش و تهویه



هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو 
- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنائي کافي اجتناب ورزید. 

- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل نمائيد. 
- حتي االمکان به ویژه در شبها از پارکينگ هاي خصوصي و عمومي استفاده کنيد. 

تاخيري همچون قفل، زنجير،  ایمني  از تجهيزات  ناچاري حتمًا  ليکن در مواقع  به مصلحت نيست  - توقف هاي طوالني مدت در معابر 
دزدگير، سوئيچ مخفي، قفل عصائي، قفل پدال و ... استفاده کنيد.

- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خرید روزنامه(، از رها کردن خودرو با درهاي باز و سوئيچ روشن جداً  خودداري 
کنيد

- به هنگام سوخت گيري در پمپ بنزین،  خودرو را خاموش  کرده و سوئيچ را بردارید. 

نکته : به خاطر داشته باشيد هيچکدام  از این وسایل جنبه تضميني ندارد و صرفًا جنبه تاخيري دارند که ضریب ایمني خودرو را افزایش 
مي دهند. 
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سوئيچ موتور

سوئيچ 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.

نکاتي که باید قبل از روشن کردن موتور در 
نظر گرفت:

کشیده  دستي  ترمز  که  باشید  مطمئن   - 
شده است.

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

جلوگیري شود.
وضعيت استارت 

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

مي گردد. 
در صورتي که کلید در مغزي سوئیچ نمي چرخد، 
است.  فرمان  میل  روي  فشار  علت  به  احتماالً 
را  آن  فرمان،   کردن  آزاد  جهت  حالت  این  در 
را  کلید  سپس  گردانده  یا چپ  راست  به  کمي 
روي  موتور  سوئیچ  دادن  قرار  جهت  بچرخانید. 
 ACC سوئیچ را در موقعیت ،LOCK وضعیت
وضعیت  سمت  به  سپس  داده  فشار  داخل  به 

LOCK بچرخانید.

 روشن کردن 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 

موقعیت LOCK یا ACC قرار ندهید.

احتياط

هشدار
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 روشن کردن خودرو 

روشن کردن 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 کردن 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 

را در وضعیت فشرده و استارت بزنید ثانیه سوئیچ  از 10  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. 
ناحیه سوپاپ  )از  موتور  اندازه  از  بیش  صداي 
موتور  کارکرد  عدم  دلیل  به  است  ممکن  ها( 

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



42

3

گيربکس

تعویض به موقع دنده با توجه به سرعت و بار 
خودرو باعث افزایش عمر موتور و گیربکس و 
همچنین کاهش مصرف سوخت خواهد شد.

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

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

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

راهنما و غیره( استفاده نکنید. 

عملکرد گيربکس 
فوق  دنده مطابق شکل  پنج  با  ها  دنده  تعویض 

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 
 )R( تا از تغییر غیر عمدي دنده 5 به دنده عقب
جلوگیري کند. لذا دسته دنده به موقعیت خالص 
بر مي گردد و سپس در موقعیت دنده 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.

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 احتياط 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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* ABSسيستم ترمز ضد قفل          
)Anti Lock Brake System( ABS 

از قفل شدن چرخها  مانع   ABS ترمز  سیستم 
دو  از  سیستم  این  گردد.  مي  ترمزگیري  هنگام 
مجموعه  و  چرخ  سرعت  سنسور  اصلي  قسمت 

مدوالتور/پردازشگر تشکیل شده است.
خودرو در   ABS سیستم  اصلي  مزایاي   از 

و  توقف  فاصله  شدن  کوتاهتر  به  توان  مي 
اشاره  ترمزگیري  حین  خودرو  فرمانپذیري 
خودرو  چرخهاي  شدن  قفل  با  نمود.)همراه 
مانور  و  به هدایت  قادر  راننده  ترمزگیري،   حین 
ترمز به  مجهز  خودروي  حالیکه  در  باشد،  نمي 

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

با خودروي  نکات قابل توجه در ترمزگيري 
 ABS مجهز به

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

ترمزگیري آرام براي کنترل سرعت، در این گونه 
ترمزگیري قصد دارید که سرعت خودرو را متوقف 
سازید، مثاًل هنگامي که قصد دارید سرنشینی را 
سوار یا پیاده نمایید. در این حالت معموالً چرخها 
مي  عادي  ترمزگیري  یک  با  شما  و  نشده  قفل 

توانید به منظور خود برسید.
گونه  این  در  اضطراري،  شدید  ترمزگیري   )2
را  خودرو  سرعت  که  دارید  قصد  ترمزگیري 
مسافت  کوتاهترین  در  یا  و  داده  کاهش  سریعاً 

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 
در  و  بفشارید  ترمز  پدال  روي  را  خود  پاي  دائم 
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(

به  مجهز  پراید  خودرو  در  توجه  قابل  نکاتي 
 :ABSسيستم ترمز

کردن  عمل  بدلیل   ABS شدن  فعال  هنگام   )1
است  ممکن  هیدرولیک  پمپ  موتور  و  شیرها 
بستگي  صدا  مقدار  که  شود  شنیده  صدایي 
ایجاد  چرخ  هر  در  که  ترمزي  فشار  مقدار   به 
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، 
و  شده  فعال  قفل  ضد  سیستم  داخلي  یابي  عیب 

سيستم ترمز

* مطابق با مدل خودرو

را  هیدرولیک  پمپ  موتور  کوتاهي  زمان  براي 
مي  روشن  آن  عملکرد  نمودن  چک  بمنظور 
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 
صدا  این  که  شود  مي  شنیده  صدایي  گاهي 
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 
این  در  و  شده  روشن  ثانیه  سه  حدود   ABS
نموده  یابي  عیب  و  چک  را  خود   ECU زمان 
چراغ  نشود،  پیدا  خطایي  هیچ  صورتیکه  در  و 
 ABS اخطار خاموش مي شود. اگر چراغ اخطار
اخطار  چراغ  یا  شود  روشن  رانندگي  هنگام  در 
 ABS که  است  معني  بدین  نشود،  خاموش 

احتیاج به بازرسي دارد.
ایمني خودرو  افزایش  ABS سبب  5( سیستم 
که  نیست  سیستمي  این،  وجود  با  گردد.  مي 
برطرف  رانندگي  هنگام  را  راننده  خطاي  بتواند 
ایجاد  تغییري  ترافیک،  وضعیت  در  یا  و  نموده 
نماید. بنابراین، راننده باید با دقت رانندگي نموده 
و ضمن حفظ فاصله مناسب با خودروي جلوئي، 
با سرعت متناسب با شرایط جاده رانندگي نماید.

سیستم  عملکرد  در  مشکل  بروز  مواقع  در   )6
شرکت  مجاز  هاي  نمایندگي  به   ،ABS ترمز 

سایپا مراجعه شود.

هشدار
گاهًا برخي رانندگان نا آشنا با احساس ضربان 
ترمز زیر پاي خود تصور کرده که خودرو دچار 
مي  رها  را  ترمز  پدال  و  است  شده  مشکل 
کنند، در حاليکه این امر یک مسئله عادي در 

ترمزهاي ABS مي باشد.
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سيستم ترمز

قفل  ترمز ضد  اخطار سيستم         چراغ 
)ABS(

معني  بدین  بماند  روشن  همواره  چراغ  این  اگر 
کار   )ABS(ترمز قفل  ضد  سیستم  که   است 
ترمز  سیستم  مواقعي  چنین  در  کند.  نمي 
را  ترمزگیري  عمل  خودرو،  در  معمولي 
با  باید  فوق  مشکل  رفع  براي  دهد.  مي   انجام 
تماس  سایپایدک  شرکت  مجاز  هاي  نمایندگي 

بگیرید.

          چراغ اخطار ترمز دستي، سطح روغن 
:EBD ترمز و

 ABS پراید  خودروهاي  در   EBD سیستم 
که  دارد  را  معمولي  ترمز  تقسیم  شیر  وظیفه 
همان تقسیم نیروي ترمز بین چرخ هاي جلو و 

عقب را انجام مي دهد.

روشن  زیر  دلیل  سه  به  اخطار  چراغ   این 
مي شود:

آزاد  کاماًل  یا  شده  کشیده  دستي  ترمز  اهرم   -
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 سیستم  نگردید،  عیب  شدن  برطرف 
خودرو شما کار نمي کند، در این حالت خودرو 
مجاز  هاي  نمایندگي  با  و  نموده  متوقف  را 

سایپایدک تماس بگیرید(.

ABS عالئم وجود عيب در سيستم 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

روشن   ABS اخطار  )چراغ   ABSنشدن فعال 
مي گردد.(

سيستم ترمز مجهز به بوستر:
تنها  اما  است.  بوستر  به  مجهز  ترمز  سیستم 
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:
بکسل خاموش  موتور  و  خالص  دنده  با   هرگاه 

هنگام  اگر  باشید.  مراقب  بسیار  کنید،  مي 
با  شد،  خاموش  موتور  دلیلي  هر  به  رانندگي، 
ترین  نزدیک  به  را  خودرو  ایمني  موارد  رعایت 
از ترمز  مکان مناسب براي توقف هدایت کنید. 
از  باعث  چون  کنید،  خودداري  مورد  بي  کردن 
بین رفتن نیروي کمکي باقیمانده در بوستر ترمز 

مي شود.

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

دهید.

هشدار



45

3

سيستم ترمز

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. 

 احتياط

 احتياط

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.
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فرمـان هيــدروليک

فرمـان هيــدروليک*

توان  از  استفاده  با  هیدرولیک  فرمان  سیستم 
موتور، چرخش فرمان را تسهیل می نماید. 

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

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

شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید. 

* مطابق با مدل خودرو

توجه
- 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 
کار باعث آسیب دیدن پمپ  هیدرولیک فرمان 

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

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

گرم کنید.
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صفحه نمایش جلو
1- سرعت سنج

2- درجه حرارت موتور
مسافت  و  شمار  کیلومتر  دیجیتالي  نشانگر   -3

سنج
4- دکمه صفر کن مسافت سنج

5- دور سنج موتور
6- درجه بنزین

7- چراغ هشدار دمای باالی آب
8-چراغ هشدار اتمام بنزین

درجه بنزین
صفر  روي  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  صورت  این  در  شود.  مي  روشن 
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.
کيلومتر شمار

نشان  را  خودرو  توسط  شده  طي  مسافت   کل 
مي دهد.

نشانگرهاي صفحه نمایش جلو

1

2 3
4

5

6

7 8
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سوئیچ،  بودن  روشن  با  ایمني:  کمربند   
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. 

قفل    ضد  ترمز  سيستم  اخطار  چراغ   
 * )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.

 سيستم 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. 

این المپ، در صورت عدم وجود عیب در سیستم 
برقي و یا پاره نبودن تسمه دینام، مراتب را به 
اطالع  سایپایدک  مجاز  نمایندگیهاي  از  یکي 

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.

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

باشد.

مقدار  هنگامیکه  کمبود 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.

 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 بودن 

چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

* مطابق با مدل خودرو
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چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

توجه

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

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

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

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

نکردن و یا عملکرد نابهنگام کیسه هوا شود.

بودن  فعال  غير  هشداردهنده  چراغ   
کيسه هوا:* 

درصورتیکه کلید غیر فعال نمودن کیسه 
این  باشد   OFF موقعیت  در  سرنشین  هوای 

چراغ روشن می ماند.

* مطابق با مدل خودرو
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چراغ ها و نشانگرها

کليد چراغ ها
شکل،  مطابق  چراغها  اهرم  چرخاندن  یکبار  با 
خطر  نمره،  چراغهاي  داشبورد،  پشت  چراغهاي 
عقب و کوچک جلو روشن مي شوند. با چرخاندن 
چراغهاي  بر  عالوه  جهت،  همان  در  اهرم  مجدد 
ذکر شده در مرحله اول، چراغهاي اصلي نیز روشن 

مي شوند.

نور باالي چراغ ها
در  چراغها  اهرم  که  حالتي  در  چنانچه 
مطابق  را  آن  باشد  مي  پایین  نور  حالت 
نور  دهید.  حرکت  جلو  سمت  به  باال  شکل 
حال  همین  در  و  روشن  جلو  چراغهاي  باالي 
آبي رنگ  به  که  باال  نور  دهنده  نشان   المپ 

مي باشد، در صفحه عالئم روشن خواهد شد.

نور باالي اخطار دهنده
براي روشن کردن لحظه اي نور باالي چراغهاي 
دسته  اهرم  آرام  بطور  باال،  شکل  مطابق  جلو، 
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 
را  اصلی خودرو  های  ابتدا چراغ  مواقع ضروری 
روشن نموده و سپس دکمه نشان داده شده را 

در شکل باال 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
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چراغ ها و نشانگرها

چراغ راهنما
براي روشن کردن این چراغ، مطابق با شکل باال، 
هنگام گردش به سمت راست، اهرم دسته چراغ 
راهنما را کاماًل به سمت باال و در صورت گردش 
به سمت چپ اهرم دسته چراغ را کاماًل به سمت 
پایین حرکت دهید. اهرم راهنما داراي دو حرکت 
به شرح ذیل مي باشد: حرکت اول- مرحله اول 
که مخصوص تغییر مسیر از یک باند و باند دیگر 
و یا در زمان سبقت مي باشد، استفاده مي گردد. 
حرکت دوم- مرحله دوم که اهرم به طور کامل 
سمت  به  گردش  مخصوص  کند  مي  حرکت 
راست و یا چپ بوده که با گردش فرمان اهرم به 

جاي اولیه خود در مرحله OFF بر مي گردد.

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 
گیرد.در  مي  قرار  استفاده  مورد  ها،  جاده  کنار 
صورت روشن شدن فالشر، چراغ هاي راهنماي 
جلو و عقب همزمان روشن و خاموش مي شوند.

توجه: 
هنگام روشن بودن فالشرها، چراغ هاي راهنما به 

تنهایي کار نخواهند کرد.

 کليد تنظيم کننده 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
اتاق بارموقعیت صندلیهاي جلو

- 1یا2 نفر 0
بار سبک 2نفر 1

بار متوسط 2نفر 2
بار مجاز 2نفر 3
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برف پاکن شيشه جلو
براي روشن کردن برف پاک کن، الزم است که 
و  قرار گرفته   ”ON« موتور در وضعیت سوئیچ 
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.

برف  بازوهاي  دیدن  آسیب  از  جلوگیري  براي 
پاک کن، هیچگاه آنها را با دست حرکت ندهید. 
سایر و  تینر  و  نفت  بنزین،  کردن  نزدیک   از 

کن  پاک  برف  هاي  تیغه  به  دیگر  هاي  حالل 
خودداري نمائید.

شستشوي شيشه
در  را  سوئیچ  جلو،  شیشه  شستسوي  جهت 
وضعیت ON گذاشته و یا موتور را روشن کنید. 
به  شکل  مطابق  را  کن  پاک  برف  اهرم  سپس 
طرف خود کشیده و در همان حالت نگه دارید. 
مایع شستشو در این هنگام بر روي شیشه جلو 

پاشیده مي شود.

برف پاکن و شيشه شوي

احتياطاحتياط
شیشه  پمپ  دیدن  آسیب  از  جلوگیري  براي 
شوي، دقت کنید که هنگام خالي بودن مخزن 
خودداري  آن  انداختن  بکار  از  شوي،  شیشه 

نمائید.
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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. 

* سيستم کنترل 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 احتياطي 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.  رسیده  سایپایدک 
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 محيطی
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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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   •
گازهاي خروجي خودرو مي بایست صورت پذیرد 
حد  از  آالینده  گازهاي  میزان  که  درصورتي  و 
استاندارد تجاوز نماید ، پس از اطمینان عملکرد 
تعویض  به  نسبت  موثر  قطعات  دیگر  صحیح 
کاتالیست در نمایندگي هاي مجاز سایپا  اقدام 

گردد.           

سيستم کنترل آلودگي 

به صدمه دیدن کاتالیست و باطل شدن شرایط 
گارانتي خودرو خواهد شد. 

اقدامـات احتياطـي مربوط به کاتاليست

آالینده ها  کنترل  سیستم  به  مجهز  خودرو  این 
توسط کاتالیست از نوع CCC است و 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 

نکات زیست محيطی
کاتاليست 

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 محيطی
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. 



56

4

نکات قابل توجه قبل از رانندگي 

رانندگي پس از مصرف دارو
بسیار  داروها  از  برخي  مصرف  از  پس  رانندگي 

خطرناک است. 
پزشک در  با  دارو حتماً  دائم  در صورت مصرف 
مورد رانندگي پس از مصرف دارو مشورت 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   -
شوید کلیه چراغ هاي هشدار دهنده صحیح عمل 

مي کنند. 
- کمربند ایمنی خود را بسته و اطمینان حاصل 

نمائید که سرنشین کمربند خود را بسته باشد.
- اهرم ترمزدستي را کاماًل پایین ببرید و مطمئن 
شوید چراغ مربوط به آن در صفحه 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  هر  نظر  از  را  خودرو  زیر  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 
و سطح  ترمز  روغن  رادیاتور،  آب  مخزن  موتور، 
مایع مخزن شیشه شوي را طبق معیار مناسب 
بازدید نمایید. جزئیات هر کدام در بخش تعمیر 

و نگهداري مطرح شده است. 

نکات زیست محيطی
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. 
اضافی  )وسایل  ضروری  غیر  اضافه  بار  وجود   -
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  کارکرد  هایی در خصوص  توصيه 
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. 

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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رانندگي در شرایط خاص

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 
هنوز خودرو در گل یا برف گیرکرده بود، از یک 
یدک کش جهت بیرون آوردن آن استفاده 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. 

رانندگي در شرایط خاص
برف،  نظیر  رانندگي در شرایط خطرناک  هنگام 
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
حرکت با موتور خاموش

هرگز در سراشیبي ها و یا در هر موقعیتي که 
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. 

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

سرعت چرخها و سرخوردن خودرو مي گردد.

از گاز دادن شدید در شروع حرکت یا رها نمودن 
درجا چرخیدن  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.

نکات زیست محيطی
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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رانندگي در شرایط خاص
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  شدید  بارش  در  راننده  دید  اینکه 
یابد جهت متوقف کردن خودرو به مسافت  مي 

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. 
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. 

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

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  که  کنید  تنظیم  طوري  را  ها  آینه   -

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

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

از روبرو قابل رویت باشد. 
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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. 
الستيک 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. 
زنجير چرخ

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

نکات ایمني جهت رانندگي در زمستان
زنجیر  نظیر  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 باتري و کابل هاي آنرا بازدید نمائید. 

سرما باعث کاهش کارائي باتري مي شود لذا بهتر 
است از باتري با کیفیت خوب در زمستان استفاده 
شود تا نیروي استارت در زمستان، 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 
ترمـــزدستي  جاي  به  حالت  این  در  افتد.  مي 

به توصیه شرکت سازنده توجه نمائید. 
نصب زنجير 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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 برچسب هاي اخطار و پالک ها



هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو 
- به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمين و سارقين محسوب می شود از اینرو توصيه می شود در 

هر شرایط هوشياری خود را حفظ کنيد و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت ، غافلگير نشوید.
- هنگام توقف در پارکينگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پارکينگ هاي مترو حتمًا از تجهيزات ایمني استفاده کنيد. 

- براي مقابله با تعقيب کنندگان احتمالي بالفاصله محل پارک خودرو را ترک نکنيد. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو 
حضور داشته باشيد. 

- در توقفگاههاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماکن تفریحي ، فروشگاههاي زنجيره اي و مطب پزشکان( هر از چند گاهي به خودرو خود 
سرکشي نمائيد. 

از قفل بودن درب ها و بکارگيري  به درمانگاه ها  انتقال مصدومين  یا  ، داروخانه ها و  بيمارستان ها   ، به مراکز درماني  -  هنگام رفتن 
تجهيزات الزم اطمينان حاصل کنيد و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگمارید. 

- هنگام رفتن به ميهمانی و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشياری بيشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بيش از پيش رعایت کنيد.
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 تجهيزات هشداردهنده 

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 بيش 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 بازدید 
و تعمیر سیستم خنک کاري موتور، اقدام نمائید.
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روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري
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  را  رادیاتور  و  بخاري  اتصاالت  و  شلنگ ها 

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

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

خنک کننده بیافزائید. 

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

سایر قسمت هاي الکتریکي صدمه بزند

خم  باتري  روي  بر  کابلها  نمودن  متصل  هنگام 
نشوید. 

روي  بر  کمکي  باتري  که  را  ابتدا خودرویي   -3
آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به 
برسانید، سپس خودرویي  2000 دور در دقیقه 
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  وسيله  به  خودرو  کردن  روشن 
است  ممکن  دادن،  هل  با  خودرو  کردن  روشن 
کنترل  سیستم  و  موتور  دیدن  صدمه  باعث 

آالیندگي آن شود. 

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

دور باشد. 
باتري  نباید قطب منفي )-(  دقت کنيد که 
کمکي به قطب منفي )-( باتري تخليه شده، 
متصل شود. احتياط نمایيد که سر هر کابل 
به  شده،  گفته  بدنه  اتصال  یا  قطب  به  جز 

نقطه دیگري تماس پيدا نکند. 

 احتياط
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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روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري

استفاده از باتري کمکي 

مي  نادرست  روش  به  کمکي  باتري  از  استفاده 
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  صحیح  نحوه  از  اطمینان  عدم  صورت  در 
این روش، حتماً از یک مکانیک مجرب و یا واحد 
تعمیر سیار بخواهید تا خودروي شما را برایتان 

روشن نماید.

هشدار

روش اتصال باتري به باتري

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 باتری تخلیه شده.

2- قطب مثبت باتری کمکی.
3- قطب منفی باتری کمکی.

4- اتصال بدنه.
5- کابل کمکی.

- 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. 
در صورتي که باتري تخلیه شده )ضعیف( یخ 
زده یا سطح الکترولیت  آن پایین است از روش 
باتري به باتري استفاده ننمایید، چرا که در این 

حالت ممکن است باتري منفجر شود.

1

45

5

3 2
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محافظت مدارهاي الکتریکي
فيوزهـــا

موقع  در  که  هستند  اي  ساده  اتصاالت  فیوزها 
لزوم جریان برق را قطع مي کنند تا مدارات برقي 

آسیب نبینند. 
و  اتاق  داخل  فیوز  جعبه  یک  داراي  خودرو  این 
درون محفظه اي در سمت چپ راننده )قسمت 

پاییني داشبورد( می باشد. 
روشنایي،   سیستم  قسمتهاي  از  یک  هر  اگر 
تجهیزات جانبي یا واحدهاي کنترلي عمل نمي 
توجه  نمایید.  بازدید  را  فیوز مدار مربوطه  کند، 
داشته باشید که اگر فیوزي بسوزد قطعه فلزي 
داخل فیوز 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- فيوز معمولي 
سالم   1-A 

سوخته   1-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
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فيوزها 
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 مدارات برقي آسیب 
آن  محافظ  فیوز  است  ممکن  نکند  کار  برقي  مدارات  از  یکي  هرگاه  نبینند. 

سوخته باشد.
تعویض فيوزها

1- سوئیچ استارت را ببندید و همه مدارات 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.

فيوزها

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

Q
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فيوزها
جدول جعبه فیوزها به تفکیک مصرف کننده، آمپر و رنگ آنها 

رنگ مدارهایي که تحت مراقبت قرار دارند ظرفیت )آمپر( موقعیت

آبی برف پاک کن و شیشه شوي جلو 15 WIPER A
- - - - B

زرد چراغ هاي مه شکن 20 FOG LAMP C

نارنجي فن خنک کننده موتور 40 FAN D

آبی بخاری 15 BLOWER E

سبز شیشه باالبر 30 P/W F

قرمز پمپ بنزین 10 PUMP G

قرمز گیج ها، درجه ها، چراغهای هشدار دهنده صفحه کیلومتر، چراغ راهنما و چراغ دنده عقب 10 METER H

- - - - I

آبي بوق و چراغ هاي ترمز 15 STOP J

آبي فالشر 15 HAZARD K

قرمز حافظه سیستم صوتی، حافظه ساعت، چراغهای داخل اتاق  10 ROOM L

آبي چراغ خطر-چراغ نمره- چراغ هاي کوچک جلو 15 TAIL M

قرمز واحد کنترل موتور 10  EGI N

آبي فندک، ساعت، رادیو پخش 15 CIGAR O

سبز قفل مرکزي  30 DOOR LOCK P

کانکتور عیب یاب Q
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بکسل کردن خودرو 

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

بکسل کردن خودرو 
توصیه می شود، که اگر مجبور به بکسل کردن 
مجاز  نمایندگی  توسط  کار  این  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 گردد.
از  مانع  برخی شرایط دیگر  یا  زیاد  اگر خسارت 
از  به صورت صحیح شود   بکسل کردن خودرو 
استفاده  جلو  چرخهای  زیر  در  مخصوص  نقاله 

نمایید.
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بکسل کردن خودرو 

حمل خودرو 

حمل با کاميونت

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 
حداقل  با  و  کوتاه  های  مسافت  در  تنها  اجبار، 
در  باید  فرمان  کنید  بکسل  را  خودرو  سرعت 
قرار  مستقیم  کاماًل  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.
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تعویض چرخها

ابزار

1- آچار چرخ ,2- آچار جک , 3- جک

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 تعویض چرخ 

جک ، آچار جک و آچار چرخ را از محل نشان 
داده شده در صندلی راننده خارج کنید.

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

نگهدارنده انجام می شود.

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

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.
افقی  مطمئن شوید که جک در سطح هموار و 

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.

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 
آخر  تا  با دست  را  های چرخ  مهره  و  داده  قرار 

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

کنید.
6-  تمامی مهره ها را توسط آچار چرخ به ترتیب 

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

محل خود بگذارید.

- 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 



هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو 
- از پارک کردن خودرو در سطوح شيب دار خودداری کنيد زیرا امکان حرکت دادن خودرو بدون نياز به استارت زدن و روشن کردن 

آن تا مسافتی نسبتًا طوالنی برای سارقين فراهم ميشود.
- در ایام تعطيالت، چنانچه خودرو خود را در معابر عمومی پارک نمودید حتمًا در ساعات اوليه به آن سر بزنيد )استراحت نباید مانع از 

سرکشی شود(.
- در روزهای تعطيل، سارقين خودرو در خيابانها و کوچه های منتهی به کوهستان کمين می کنند، لذا ضروری است هنگام عزیمت به 

کوه، خودرو را به یک پارکينگ معتبر بسپارید.
- ساعات اوج گرما در تابستان )بين ساعت 12 تا 15( و ساعات 4 تا 5 صبح در فصل زمستان اوج فعاليت سارقين خودرو است. لذا 

مراقبت بيشتری از خودرو در این ساعت توصيه ميشود.
- در اسفند ماه و روزهای پایانی سال  مراقبت از خودرو را چندین برابر ایام دیگر نمائيد.

- سعی کنيد نشانه خاصی که فقط خودتان از آن با خبر باشيد در خودرو تعبيه نمائيد.
- در هنگام بارندگيهای شدید و یا بارش برف بيش از حد معمول به خودرو خود سرکشی کنيد.
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نگهداری سيستم ترمز
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 
ترمز روشن  یا چراغ  و  بوده   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 
سطح روغن ترمز در مخزن بسیار پایین باشد و 
یا نیاز به پر نمودن مجدد در فواصل کوتاه وجود 
داشته باشد حتماً به یکي از نمایندگي هاي مجاز 

مراجعه نمایید.

مخصوص  و  استاندارد  ترمز  روغن  از  فقط 
استفاده نمایید.

هرگز انواع مختلف روغن را با یکدیگر مخلوط 
نکرده 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.

احتياط

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
مدت  به  دهید  اجازه  و  زده  استارت  مجدداً   -3
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. 
در صورت عدم صحت موارد فوق،  یابد.  کاهش 
از  به یکي  بایستي  و  بوده  ترمز معیوب  سیستم 

نمایندگیهاي مجاز سایپایدک مراجعه نمایید.

نکات زیست محيطی
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 سيستم ترمز و  فرمان هيدروليک

بازدید ترمز دستي
توجه داشته باشید که ترمز دستي باید قادر باشد 
تا در شیب هاي تند به تنهایي خودرو را نگهدارد. 
در حالیکه اهرم ترمز دستي تا انتها خوابیده است 
اهرم را باال کشیده و صداي دندانه ها)تیک( را 
بشمارید. اگر تعداد دندانه ها درست نباشد )5 تا 
7 تیک( جهت تنظیم به یکي از نمایندگي هاي 

مجاز مراجعه نمایید.

نکات زیست محيطی
لنت ترمز/صفحه کالچ

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 
کالچ  /صفحه  ترمز  لنتهاي  غیردولتي  بازار  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.

موقعيت قرارگيري تسمه
1( پولي میل لنگ 
2( کمپرسور کولر

3( تسمه 
4( پمپ هیدرولیک

محل قرارگيري قطعات مجموعه
1( لوله سیال فشار قوي 

2( مخزن
3( لوله مکش
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روغنهاي مجاز
روغنهاي مجازي که در سیستم فرمان هیدرولیک 

مي تواند مورد استفاده قرار گیرد:
DEXRON-II

PSF-III

ميزان روغن
- میزان مورد نیاز روغن هیدرولیک فرمان: 

 875 سي سي

بررسي سطح روغن  فرمان هيدروليک
سطح روغن هیدرولیک باید به طور مرتب بازدید 
شود. براي این منظور می بایست موتور خاموش 

بوده و خودرو روی سطحي صاف باشد.
سطح روغن هیدرولیک را در مخزن آن بررسي 

نمایید.
میله      H و   L نشانه  دو  بین  باید  سطح  این 

نشانگر نصب شده  روی درب مخزن باشد. 
درب  اطراف  هیدرولیک  روغن  افزودن  از  قبل 

مخزن روغن را کاماًل تمیز نمائید. 

نگهداری سيستم  فرمان هيدروليک

توجه
به  خارجي  ذرات  و  غبار  و  گرد  هرگونه  ورود 
داخل روغن هیدرولیک، منجر به بروز آسيب 
خودروي  هیدرولیک  فرمان  سیستم  در  جدي 

شما خواهد گردید. 

روي   H نشانه  تا  است،  پایین  روغن  سطح  اگر 
بیافزایید. در صورتي  نشانگر مخزن، روغن  میله 
به  هیدرولیک  فرمان  روغن  افزودن  به  نیاز  که 
به  بازدید  براي  را  باشد، خودرو  طور غیرمعمول 

یک نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک ببرید.

نکات زیست محيطی
 گریس، روان کارها

 گریس و روان کارها عمدتاً داراي عناصري مثل 
سدیم, کلسیم, آلومینیوم, باریم و مس هستند 
و به جهت باال بردن خاصیت گریس در کاهش 
به  نیز  دي سولفیدمولیبدن  ترکیب  ساییدگي، 
از  آن  نشتي  مواظب  لذا  است  شده  اضافه  آن 

خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم. 
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نگهداري توسط مالک خودرو 

ذیل  موارد  خودرو  با  رانندگي  حين  در   
بررسی گردد: 

گازهاي  بوي  تغییر  یا  و  اگزوز  تغییر صداي   -
خروجي از اگزوز 

-  لرزش در غربیلک فرمان 
- افزایش یا کاهش نیروي الزم براي چرخاندن 
فرمان خودرو ) دقت کنید که غربیلک نسبت 

به جهت مستقیم خود تغییر ننماید(. 
- شنیده شدن صداي غیرعادي، کشیده شدن 
حرکت  اندازه  افزایش   ، سمت  یک  به  خودرو 
پدال یا سفت شدن پدال در هنگام توقف خودرو 
روغن  )سطح  گیربکس  عملکرد  در  تغییر   -

گیربکس(  
- عملکرد ترمزدستي 

- نشتي مایعات از خودرو 
آب  قطرات  چکیدن  که  باشید  داشته  توجه   (
عادي  آن،  از  استفاده  از  پس  کولر  سیستم  از 

است(.

موارد زیر مجموعه اي از بررسي ها و بازدیدهایي 
است که باید در فواصل زماني ذکر شده )بسته 
یا  خودرو  مالک  توسط  خودرو(،  کارکرد  نوع  به 
مکانیک ماهر انجام پذیرد، تا رانندگي راحت تر و 

با اطمینان بیشتري صورت گیرد. 
مجاز  نمایندگي  به  سریعاً  را  مشکلي  گونه  هر 
شرکت سایپایدک یا یک مکانیک مجرب اطالع 
دهید، تا شما را براي تعمیر یا تنظیم، راهنمایي 

نماید. 
مالک  توسط  نگهداري  به  مربوط  هزینه هاي 
خدمات،  هزینه  و  نبوده  گارانتي  شامل  خودرو 
قطعات و روغن مصرفي از مالک دریافت مي شود. 

حداقل هر ماه یک مرتبه موارد ذیل بررسی هشدار 
گردد: 

- سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن آن 
- عملکرد چراغ هاي بیروني خودرو )شامل چراغ 

هاي ترمز، چراغ هاي راهنما و فالشر (
- سطح روغن هیدرولیک فرمان 

- سطح روغن موتور
- سطح روغن ترمز 

 
حداقل هر سال دو مرتبه موارد ذیل بررسی 

گردد: )مثاًل هر بهار و پائيز(
شیشه  مایع  پاشش  و  کن  پاک  برف  عملکرد   -
اي  پارچه  با  را  پاک کن  برف  )تیغه هاي  شوي 
تمیز که با مایع شیشه شوي مرطوب شده است، 

پاک نمایید(. 
عملکرد  و  قرارگیري  به جهت  ایمني  کمربند   -

صحیح آن 
- وضعیت الستیک چرخها 
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محفظه موتور

راهنماي محفظه موتور )مجهز به سيستم انژکتوري(
1- مخزن مایع خنک کننده موتور

2- باتري
3- مخزن روغن ترمز

4- درب رادیاتور
5- درب محفظه روغن موتور
6- مخزن مایع شیشه شوی

7- میله نشانگر سطح روغن موتور
8- مخزن روغن هیدرولیک

8
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 روغن موتور و فيلتر روغن

بررسي سطح روغن موتور 
1- خودرو را در سطحي صاف قرار دهید.

2- موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دماي 
معمول کاري خود برسد. 

صبر  دقیقه  چند  و  کرده  خاموش  را  موتور   -3
کنید تا روغن به کارتل برگردد. 

کشیده،  بیرون  را  روغن  سطح  نشانگر  میله   -4
خود  محل  در  کاماًلً  آنرا  دوباره  و  نمایید  تمیز 

داخل نمایید. 
5- میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و 
است  رسیده  آن  به  روغن  که  محلي  به  بار  این 

)سطح روغن( توجه نمایید.
 سطح روغن باید بین دو عالمت F و L باشد. 

اگر سطح روغن نزدیک یا روي L بود، مقداری 
روغن بیافزایید تا سطح آن به F برسد. 

اضافه  روغن  حد  از  بیش  نباید  که  کنید  توجه 
گردد.

نمائید.  استفاده  تائید  مورد  موتور  روغن  از  تنها 
)به قسمت روغنهاي توصیه شده در همین فصل 

رجوع نمایید.(

موتور  روغن  با  پوست  مدت  طوالني  تماس   -
کارکرده مي تواند باعث سرطان پوست گردد. 
کارکرده،  موتور  روغن  با  کار  از  پس  بنابراین 

پوست خود را با آب و صابون بشوئید. 
- روغن موتور را دور از دسترس کودکان قرار 

دهید. 

هشدار 

نکات زیست محيطی
روغن موتور

- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن 
آلوده نکنیم.

براي  مناسبي  مالک  تنهایي  به  روغن  رنگ   -
آن  تعویض  و  موتور  روغن  کیفیت  تشخیص 

نیست.
خام  نفت  موتور,  روغن هاي  اکثر  پایه ي   -
مي باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از 

منابع بکوشیم.
مراقب  خودرو  روغن  تعویض  هنگام  در   -
شده  مصرف  روغن  تخلیه  از  و  بوده  نشتي ها 
جداً  آب  و  خاک  روي  بر  سوخته(  )روغن 

خودداري کنیم.
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روغن موتور و فيلتر روغن

روغـن فيلتـر  و  موتـور  روغن  تعویض 
فواصل زماني تعویض روغن موتور و فیلتر آن را 
طبق برنامه زماني نگهداري خودرو که در فصل 

7 آمده است، رعایت نمایید. 
و  نموده  روشن  دقیقه  چند  براي  را  موتور   -1
روغن  محفظه  درب  نمائید.  خاموش  آنرا  سپس 

موتور را بردارید.
باز کردن  و  برداشتن درب محفظه روغن  با   -2
پیچ تخلیه، روغن را در یک ظرف مناسب، تخلیه 

نمایید. 
3- در این مرحله فیلتر روغن را با آچار مخصوص 

آن باز نمایید. 
با یک تکه پارچه تمیز محل نصب فیلتر را   -4

پاک نمایید. 
مقداري  به  را  جدید  روغن  فیلتر  اورینگ   -5

روغن آغشته نمایید. 
پیچ  شد،  تخلیه  کاماًل  روغن  آنکه  از  پس   -6

تخلیه را ببندید. 
7- فیلتر روغن را با آچار مخصوص در محل خود 

نصب نمایید. 
8- موتور رابا روغن تازه به حدي پر نمایید که 
نشانگر  میله  روي  بر   F عالمت  به  روغن  سطح 
برسد )دقت نمایید که بیش از حد روغن اضافه 

ننمایید(. 
9- با دقت در محفظه روغن را ببندید. 

نمائید که  بررسي  و  کنید  روشن  را  موتور   -10
اطراف اورینگ فیلتر روغن، نشتي وجود نداشته 

باشد.
11-  موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر 
مجدداً  سپس  برگردد  کارتل  به  روغن  تا  کنید 
سطح روغن را بازدید نمایید و در صورت نیاز تا 

عالمت F روي نشانگر پر نمائید. 

 احتياط

توجه

توجه
- هر چند فیلترهاي روغن ممکن است از نظر 
ظاهري یکي باشند، لیکن طراحي داخلي آنها 
مي تواند متفاوت باشد. این گونه فیلترها قابل 

جایگزیني با یکدیگر نیستند. 
براي جلوگیري از آسیب دیدن احتمالي موتور 
)در  نمایید  استفاده  شده  تعیین  فیلتر  از  تنها 
این زمینه با نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک 

مشورت نمایید(.
دقت  به  را  شده  داده  هاي  دستورالعمل   -
مورد توجه قرار داده و انجام دهید، زیرا نصب 
و  روغن  نشتي  تواند  مي  روغن  فیلتر  نادرست 
در نتیجه آسیب موتور را به همراه داشته باشد. 

مراقب باشید که اورینگ فیلتر روغن قدیمي بر 
روي محل نصب شدن فیلتر باقي نماند، در غیر 
اینصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و 

در نتیجه صدمه دیدن موتور گردد. 

دقت نمائید که روغن مصرفي حتماً باید با درجه 
کیفیت مشخص شده باشد.

هم موتور و هم روغن آن داغ هستند، احتیاط 
نمایید که آسیبي به خودتان نرسانید. 
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سيستم خنک کاری موتور

سيستم خنک کننده موتور
فشار  تحت  نوع  از  موتور  کننده  خنک  سیستم 
بوده و شامل یک مخزن حاوي ضدیخ چهار فصل 

مي باشد. 
نواحي  به  مسافرت  و  زمستان  شروع  از  پیش 
وجود  نظر  از  را  کننده  خنک  سیستم  سردسیر 
مخزن  در  کننده  خنک  مایع  سطح  و  ضدیخ 

بازدید نمائید. 

کننده  مایع خنک  در  متانول  و  الکل  از  -هرگز 
کننده  خنک  مایع  با  را  آنها  و  ننمایید  استفاده 

مخلوط ننمایید.
- از محلولي با بیش از 60٪ و یا کمتر از ٪35 
خنک  مایع  چنین  زیرا  نکنید،  استفاده  ضدیخ 
مناسبي  توانایي  و  خاصیت  داراي  اي  کننده 

نیست. 
- براي دانستن تاثیر مقدار ضدیخ به جدول روبرو 

مراجعه نمایید.

برداشتن در رادیاتور 
- هنگام روشن بودن موتور هرگز در رادیاتور را 

باز ننمائید.
دیدن  صدمه  باعث  تواند  مي  عمل  این  انجام 
موتور  خود  همچنین  و  کاري  خنک  سیستم 
جوش  آب  شدن  خارج  اینکه  مهمتر  و  گردد 
و بخار مي تواند موجب آسیب هاي جدي به 

شما شود. 
براي باز کردن در رادیاتور

تا  ابتدا موتور را خاموش کرده و صبر کنید   -
خنک شود. هنگام باز کردن در رادیاتور احتیاط 

نمایید.
- دستمالي ضخیم را به دور در رادیاتور ببندید 
هاي  عقربه  جهت  خالف  در  آرامي  به  آنرا  و 

ساعت تا اولین پله باز نمائید. 
کاماًل  رادیاتور  داخل  فشار  تا  نمائید  صبر   -
فشار  شدید  مطمئن  که  هنگامي  شود.  تخلیه 
سیستم خنک کاري کاماًل تخلیه شده است، با 
استفاده از دستمال ضخیم در رادیاتور را فشار 
داده و آن را در جهت خالف عقربه هاي ساعت 

به حدي بچرخانید که کاماًل باز شود.

درصد هشدار
حجمي ضد 

یخ 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

به ضدیخ  مقادیر درج شده در جدول مربوط 
از ضد  استفاده  پایه گلیکول هستند.  با  هایي 
فصول  براي  هم  و  سرد  فصول  براي  هم  یخ 
گرم توصیه مي شود. استفاده از مخلوط بهینه 
بعنوان  یخ  ضد  درصد   50 و  آب  درصد   50
سیال خنک کننده موتور)ضد یخ- ضد جوش( 

توصیه مي شود.

توجه
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کاهش        مرتباً  خودرو  کننده  خنک  مایع  اگر 
مي یابد، براي بازدید مدار سیستم خنک کاري 
مراجعه  سایپایدک  شرکت  مجاز  نمایندگي  به 

نمایید.
تعویض مایع خنک کننده

برنامه زماني نگهداري خودرو برای تعویض مایع 
خنک کننده را رعایت نمائید. 

- از آب بدون امالح در مخلوط مایع خنک کننده 
استفاده نمایید. 

- از آن جائي که در موتور خودروي شما اجزاي 
آلومینیومي به کار رفته است براي محافظت آنها 
پایه  با  موادي  از  زدگي  یخ  و  برابر خوردگي  در 
استفاده  کننده  خنک  مایع   در  گلیکول  اتیلن 

نمایید.

بررسي سطح مایع خنک کننده
و شلنگ هاي سیستم  اتصاالت  تمامي  وضعیت 
خنک کاري و بخاري را بررسي نمایید و هر گونه 

شلنگ باد کرده و معیوب را تعویض نمایید. 
 هنگامي که موتور سرد است، سطح مایع خنک 
نیز  بوده و در مخزن  پر  باید  رادیاتور  کننده در 
باید بین عالئم MAX و MIN قرار داشته باشد. 
در صورت کم بودن مایع، مقدار کافي در سیستم 
 MAXعالمت به  مایع  سطح  تا  نمایید  اضافه 
برسد. دقت نمایید که بیش از اندازه مایع اضافه 

نکنید. 

سيستم خنک کاری موتور

بازدید از سطح مایع شيشه شوی
بازدید  را  سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن 

نموده و در صورت نیاز به آن مایع بیافزائید.
آب  از  ندارید  اختیار  در  شوی  شیشه  مایع  اگر 
تمیز استفاده نمائید. در صورتیکه درجه حرارت 
هوا پایین بوده و احتمال یخ زدن آب وجود دارد 
، از محلولی که خاصیت ضد یخ دارد، برای مایع 

شیشه شوی استفاده نمائید. 
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تعویض تيغه هاي برف پاک کن

تعویض تيغه هاي برف پاک کن
هنگامي که برف پاک کن شیشه ها را به صورت 
را  شیشه  سطح  ابتدا  کند   نمي  پاک  مناسبي 
پاک کنید و سپس تیغه ها را با آب و مواد پاک 
کننده به خوبی بشویید و مجدداً عملکرد آن را 
ممکن  بودن  نامطلوب  صورت  در  کنید.  بررسی 
است تیغه های برف پاک کن  سائیده، فرسوده 
و یا شکسته شده باشند. در این حالت تیغه ها را 

باید تعویض نمود.
بازوي برف پاک کن را از روي شیشه بلند کرده 
و آنرا به گونه اي بچرخانید که بست پالستیکي 
و  را فشرده  باشد. بست  قابل دیدن  قفل کننده 
از  آنرا  بلغزانید، سپس  به سمت شیشه  را  تیغه 

بازوي برف پاک کن خارج نمایید.
روي  بر  برف پاک کن  که  بازوي  کنید  احتیاط 

شیشه نیافتد.

توجه

بست پالستيکی

جهت فشرده 
کردن بست

پاک         مناسبي  صورت  به  ها  شیشه  اگر   -
نمي شوند، شیشه و تیغه هاي برف پاک کن را 
با پاک کننده اي خوب و بي ضرر تمیز نموده و 

کاماًل با آب تمیز نمایید. 
صدمه  کن  پاک  برف  هاي  تیغه  آنکه  براي   -
نبینند، گازوئیل، نفت، تینر و سایر حالل ها را 
بر روي آنها )یا حتي نزدیک آنها( به کار نبرید. 
- براي جلوگیري از آسیب دیدن بازوهاي برف 
پاک کن و سایر اجزاء، برف پاک کن را با فشار 

دست حرکت ندهید.
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مراقبت از الستيک ها
جهت نگهداري صحیح خودرو، ایمني بیشتر آن و 
همچنین صرفه جویي در مصرف سوخت، همواره 
فشار باد الستیک ها را تنظیم و نیز حدمجاز بار 

روي خودرو را رعایت نمایید. 

فشار باد الستيک
)شامل  ها  چرخ  تمامي  الستیک  باد  است  الزم 
چرخ زاپاس( را هر ماه بررسي نمائید. اندازه گیري 
فشار باد الستیک ها را هر ماه و هنگامي که سرد 
یعني  بودن الستیک  )سرد  دهید.  انجام  هستند 
اینکه حداقل سه ساعت از زمان رانندگی گذشته 
باشد یا مسافت رانندگي شما کمتر از 1/5 کیلومتر 

باشد.(.
باد الستیک  توجه نمایید که فشار توصیه شده 
و  خودرو  مطلوب  کنترل  و  رانندگي  باید جهت 

حداقل فرسایش الستیک ها رعایت گردد. 
باد(  فشار  و  ها  اندازه  )شامل  مشخصات  تمامي 
روي  بر  و  الستیکها  باد  مشخصات  جدول  در 
برچسبي که در پایین نوار آب بندي درب جلو 
شکل  )مطابق  است  شده  ذکر  شده،  چسبانده 

روبرو(.

نباشند،        مناسب  چرخ  ابعاد  که  صورتي  در 
مي تواند تاثیر نامطلوبي بر عمر چرخ و بلبرینگ 
هاي آن، عملکرد سیستم ترمز، کنترل خودرو، 
تا  بدنه  فاصله  زمین،  سطح  تا  خودرو  فاصله 
دقت  چرخ،  زنجیر  تا  بدنه  فاصله  الستیک، 
کیلومتر شمار، زاویه نور چراغ هاي جلو و ارتفاع 

سپرها بگذارد. 

احتياط

مراقبت از الستيک ها

از  غیر  اندازه الستیک  یا  نوع  هر  از  استفاده   -
در  تواند  مي  کارخانه  توسط  شده  تایید  موارد 
رانندگي، کنترل خودرو، فاصله خودرو تا زمین 
گذارد.  تاثیر  شمار  کیلومتر  دقت  همچنین  و 
- رانندگي با الستیک هاي سائیده شده بسیار 
خطرناک است، زیرا قدرت ترمزها، دقت فرمان و 
همچنین خاصیت  چسبندگي خودرو به زمین 

را کاهش مي دهد. 
تعویض  الستیک،  تعویض  در  روش  بهترین   -
همزمان  صورت  به  چرخ  چهار  هر  الستیک 
است . در صورت عدم امکان، چرخهای جلو و 
یا چرخهای عقب همزمان با هم تعویض گردد.

توجه داشته باشید که تعویض یک الستیک به 
کنترل  روي  بر  زیادي  تاثیر  تواند  تنهایي، مي 

خودرو بگذارد.

 توجه
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از حد مجاز الستیک  یا کمتر  بیشتر  باد  فشار 
مي  الستیک  عمر  کاهش  باعث  آنکه  بر  عالوه 
رانندگي هم  بر کنترل خودرو در زمان   ، شود 

اثر نامطلوبي مي گذارد. 
شدن  باد  بی  یا  ترکیدن  احتمال  همچنین 
عدم  موجب  که  دارد  وجود  الستیک  ناگهاني 

کنترل خودرو می گردد.

 الستيک ها و رینگ ها
درخصوص باد الستیکها به موارد زیر توجه شود:

به  نسبت  است  گرم  که  الستیکی  باد  فشار   -
الستیک سرد بیشتر است. لذا باد الستیک گرم 
را براي تنظیم فشار خالي نکنید  زیرا هنگام سرد 
شدن الستیک فشار باد کمتر از حد مجاز خواهد 

بود. 
- باد الستیک کمتر از حد مجاز ، باعث افزایش 
و  سوخت  مصرف  افزایش  الستیک،  فرسایش 

مشکل شدن کنترل خودرو مي گردد. 
کم بودن فشار باد الستیک مانع آب بندي کافي 
الستیک با رینگ مي گردد. در صورتي که فشار 
باد بیش از اندازه کم شود مي تواند باعث آسیب 
دیدگی رینگ و یا جدا شدن الستیک از رینگ 
در محدوده  را  باد الستیک  فشار  بنابراین  شود. 
مجاز نگه دارید. در صورتي که فشار باد الستیک 
مرتباً کاهش مي یابد ، به نمایندگي مجاز سایپایدک  یا 

یک تعمیرگاه مراجعه نمایید.
- باد بیش از حد مجاز الستیک ها، باعث کوبش 
کنترل  در  مشکالتي  ایجاد  رانندگي،  هنگام  در 
آن  در وسط  فرسایش شدید الستیک  و  خودرو 
در  خودرو  شدن  واژگون  احتمال  و  گردد  مي 

خطرات جاده اي افزایش مي یابد. 

هشدار

نکات زیست محيطی
الستيک 

 6 اندازه  به  خودرو  الستیک  یک  فقط  اگر   -
درجه psi )تقریبا معادل 0/4 بار( کم باد بوده 
و فشار باد بقیه چرخ هاي آن تنظیم شده باشد، 
در این صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو 
به اندازه 3 درصد افزایش یافته و عمر مفید تایر 

کم باد کاهش خواهد یافت.
- با تنظیم فشار باد الستیک ها، مي توان مصرف 

سوخت را تا 6 درصد کاهش دهیم.

 توجه
در هنگام تعویض الستیک ها، هرگز انواع مختلف 
الستیک )رادیال ، بایاس و ...( را همزمان با هم 
به کار نبرید و دقت نمائید که الستیکهاي چهار 
ساختار  و  طراحي  اندازه،  داراي  خودرو  چرخ 
نوع  که  الستیک هایي  از  تنها  باشند.  یکسان 
استفاده  است  توصیه شده  کارخانه  توسط  آنها 

نمائید.
که  رادیال  هاي  الستیک  کردن  جابجا  هنگام 
آج الستیک آنها به صورت غیرمتقارن یا جهت 
دار است، چرخ ها را فقط با چرخ همان سمت 

تعویض کنید.
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دقت نمائید که نشانه اي از تورم، در قسمت آج 
الستیک یا دوطرف الستیک وجود نداشته باشد. 
عالئم  از  یک  هر  متوجه  که  صورتي  در 
نمایید.   تعویض  را  الستیک  شدید،  مذکور 
فشار  شد،  انجام  ها  چرخ  جابجائي  که  هنگامي 
باد الستیک هاي جلو و عقب را به میزان توصیه 
شده تنظیم کرده و مهره چرخ ها را محکم نمایید. 
هر زمان که چرخ ها را با یکدیگر جابجا مي نمایید، 

سایش لنت هاي ترمز را بازدید نمائید.

جابجاکردن چرخ ها
صورت  به  ها  الستیک  فرسایش  آنکه  براي 
یکنواخت انجام پذیرد توصیه مي شود که چرخ 
جابجا  یکدیگر  با  کیلومتر  هزار   10 هر  را  ها 
اندازه وجود دارد،  از  اگر فرسایش بیش  نمایید. 

جابجا کردن چرخ ها را زودتر انجام دهید. 
آنها  بودن  باالنس  ها  چرخ  کردن  جابجا  هنگام 
که  نمائید  بررسي  همچنین  نمائید.  بررسي  را 
وجود  نابرابر  و  ناهموار  خوردگي  و  فرسایش 
نداشته باشد. غالباً فرسایش غیرعادي در اثر فشار 
زاویه  نامناسب  تنظیم  ها،  نامناسب الستیک  باد 
یا    ترمزهاي شدید  آنها،  نبودن  باالنس  چرخ ها، 
به  چرخ  رینگ  کردن  داغ  و  تند  هاي  گردش 

وجود مي آید. 

با توجه به تفاوت میزان درجه باد در الستیک 
های جلو و عقب، در چرخش هر 5 چرخ، مقدار 
باد مجدداً با توجه جدول سیستم ترمز شاسی و 

چرخ ها صفحه 115 تنظیم گردد.

باد  فشار  مقدار  بودن  متفاوت  به  توجه  با   -1
الستیک های جلو و عقب، ضروری است که در 
هنگام تنظیم آنها مقدار باد صحیح الستیک ها 

.)42 psi 28، عقب psi رعایت شود )جلو
محور  روی  مجاز  بار  مقدار  به  توجه  با   -2
عقب خودرو، در هنگام تعویض الستیک چرخ 
با  از الستیک  که  دقت شود  عقب، حتماً  های 
 )Load index = 88/86( مشخصات اعالم شده

استفاده شود.

احتياط

هشدار
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)Directional( ، نصب تایر به گونه ای انجام 
جهت  با  الستیک  روی  فلش  جهت  که  پذیرد 
همسو  و  هماهنگ  خودرو  جلوی  به  رو  حرکت 
باشد. در این حالت اگر از جلوی خودرو به تایر 
 Y یا V نگاه کنیم شیارها  می بایست به شکل

قرار گیرند.

زاویه چرخ ها و باالنس بودن آنها
تصحیح  ها،  الستیک  فشارباد  تنظیم  بر  عالوه 
زاویه چرخ ها عامل دیگري است که  به  کاهش 
تصحیح  نماید.  مي  کمک  الستیک ها   فرسایش 
ماه  باید هر 24  زاویه چرخ هاي خودروي شما 

یا هر20 هزار کیلومتر صورت پذیرد. 
باالنس  کارخانه  در  الستیک هاي خودروي شما 
شده اند. ولی به مرور زمان به باالنس مجدد نیاز 

دارند. 
خودرو  در  لرزش  متوجه  رانندگي  طول  در  اگر 
شدید، خودروي خود را براي بازدید چرخ ها به 
نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک منتقل نمایید. 
هر بار که الستیک از داخل رینگ چرخ بیرون 

بیاید باید مجدداً باالنس شود. 
دار  جهت  تایرهای  به  مجهز  های  خودرو  در 

مراقبت از الستيک ها و چرخ ها



90

6

مراقبت از الستيک ها و چرخ ها

تعویض چرخ ها
هنگام تعویض یک چرخ ، اطمینان حاصل نمائید 
که چرخ جدید از نظر قطر، پهنا، بیرون آمدگي 
چرخ از بدنه و سایر مشخصات ابعادي، منطبق با 
اندازه چرخ هاي تائید شده توسط کارخانه است.

عمر مفيد الستيک 
زمان ساخت الستیک بر روی دیواره الستیک با 
کد 4 رقمی حک شده است. دور رقم سمت چپ، 
به هفته ساخت و دو رقم سمت راست،  مربوط 
مربوط به سال ساخت است. ) بطور مثال : 3010 
ام  سی  هفته  در  الستیک  ساخت  دهنده  نشان 

سال 2010 میالدی می باشد(. 
به عنوان یک قاعده کلی  نباید با الستیکی  که 
بیش از 6 سال از تاریخ ساخت آن گذشته است 
کرد.      رانندگی  باشد(  سالم  ظاهر  به  اگر  )حتی 
این قاعده شامل حال الستیک زاپاس نیز می شود.  

سائيدگی  نشانگر  و  الستيک  تعویض  زمان 
الستيک 

بر روی آج اکثر الستیکهای تولید شده، نشانگر 
به  نشانگر  این  دارد.  وجود  سایش  نهایی  حد 
قسمت  مشخص  فواصل  در  برجستگی  صورت 
چنانچه  دارد.  وجود  الستیک   های  آج  عمیق 
عمق آج الستیک در اثر سایش با این نشانگرها 
فرا  الستیک  تعویض  زمان  شود،   سطح  هم 

رسیده است. 
دچار  الستیک،  دلیلی  هر  به  صورتیکه  در 
فرسایش زودرس، ترک خوردگی بر روی دیواره 
بایست  بروز مشکل در آج ها شده است می  یا 

سریعتر تعویض گردد. 

xxxx
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باتری 
باتري دستورالعمل  با  کار کردن  از  قبل  همواره 

هاي زیر را به خاطر بسپارید:  

باتري  از  را  یا جرقه  و  آتش  گونه سیگار،  هر   -
دور نگهدارید. 

- هیدروژن گازي شدیداً قابل اشتعال مي باشد. 
این گاز مرتباً، در هر خانه )سلول( باتري وجود 
دارد و در معرض شعله یا جرقه منفجر می شود.

- اگر الکترولیت با چشمان شما تماس پیدا کند، آنها 
را حداقل 15 دقیقه با آب شستشو دهید و سریعاً 
در  نمایید.  اقدام  درماني  هاي  فعالیت  انجام  براي 
صورت امکان تا پیش از رسیدن کمک هاي پزشکي 
کردن  پاک  براي  نمناک  اي  پارچه  یا  اسفنج  از 

چشمان خود  استفاده  نمایید. 

- در صورتي که الکترولیت با پوست شما تماس 
پیدا کرد، آنرا کاماٌل با آب بشویید. در صورتي که 
احساس درد یا سوختگي دارید، اقدامات درمانی 

الزم را انجام دهید.
دارید،  نگه  کودکان  دسترس  از  دور  را  باتري   -

زیرا داخل باتري ، اسیدسولفوریک وجود دارد. 

- هنگامي که باتري با بدنه پالستیکي را حمل 
مي کنید ، احتیاط نمائید به بدنه آن فشار وارد 
نشود زیرا ممکن است اسید نشت کرده و باعث 

آسیب دیدن پوست شما گردد. 

متصل  باتري  هاي  کابل  که  وقتي  گاه  هیچ   -
هستند، اقدام به شارژ کردن آن ننمایید. 

نکات زیست محيطی
 باتري

و  باتري خودرو سرب  آالینده هاي  مهم ترین  از 
کهنه  باتري هاي  لذا  مي باشد  سولفوریک  اسید 
و بي استفاده را نباید در طبیعت رها نمود بلکه 

باید آنها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

نگهداری از بــاتــري

نگهداري باتري
- باتري را در جایش محکم و ایمن نمایید. 

- باتري را باید کاماًل خشک و تمیز نگه داشت. 
باتري تمیز و  - دقت نمائید قطب ها و اتصاالت 

محکم باشند. 
- اگر بر روي باتري و قطب هاي آن الکترولیت 
شستشو  آب  از  استفاده  با  آنرا  سریعاً  ریخت، 

دهید. 
- اگر از خودرو براي مدت طوالني استفاده نمی 
کنید، کابل هاي مثبت و منفي را از روي آن باز 

نمایید. 
- بطور مرتب سطح الکترولیت را در باتری بازدید 

نمایید.

توجه
بروز هرگونه عالئم  یا  و  باتری  درصورت دشارژ 
یدک  سایپا  مجاز  نمایندگی  به  عادی  غیر 

مراجعه نمایید.
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چراغ راهنماي گلگير
به  گلگیر  راهنماي  چراغ  المپ  تعویض  جهت 

ترتیب ذیل اقدام نمایید:
1- شل گیر را باز نمایید.

2- سوکت چراغ راهنمای گلگیر را در آورید.
3- چراغ راهنمای گلگیر را با حرکت کشویی از 
محل خود خارج نمایید و المپ را تعویض کنید.

تعویض المپ ها

چراغ سقف
چراغ  طلق  کوچک،  گوشتي  پیچ  یک  توسط 
را  مربوطه  المپ  سپس  و  کرده  باز  را  سقف 
خود  محل  در  را  طلق  انتها  در  نمایید.  تعویض 

قرار دهید.

چراغ عقب
با باز کردن روکش چراغ عقب از داخل اتاق بار 
اقدام  مطابق شکل  ها  المپ  تعویض  به  نسبت 

نمایید.

2

3
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چراغ پالک  
توسط یک پیچ گوشتي کوچک، طلق چراغ پالک 

را باز کرده و سپس المپ را تعویض نمایید.
در انتها طلق را در محل خود قرار دهید.

چراغ جلو
جهت تعویض المپ چراغ هاي جلوي خودروها، 
باز کرده و المپ و  را  پوشش پشتی چراغ جلو 
اینکه  بدون  را  نو  المپ  بردارید.  را  آن  سرپیچ 
با  کند  پیدا  تماس  المپ  شیشه  با  شما  دست 

دقت و احتیاط در محل آن نصب کنید.
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تعویض روغن ها

 توجه
توصیه   کیفی  با سطح  موتور  روغن  از  استفاده 
جدول  طبق  آن  تعویض  و  سایپا  شرکت  شده 
گارانتی  فصل  در  )مشروح  ادواری  سرویسهای 
مفید  عمر  افزایش  به  منجر  دفترچه(  همین 
آسیب  از  و  شده  موتور  مجموعه  قطعات 
دیدگی آنها جلوگیری خواهد شد.  لذا ضروری 
موتور  روغن  از  فوق  موارد  رعایت  ضمن  است 
هوایی  و  آب  شرایط  با  که  سایپا  شده  توصیه 
کلیه  در  سایپا  آرم  با  و  داشته  سازگاری  ایران 
سایپا  های  فروشگاه  و  مجاز  های  نمایندگی 

مشخصه روانکارهای توصيه شده
براي کمک به داشتن موتور و قوای محرکه  سالم، 
روانکارهای  از  تنها  بیشتر،  عمر  و  ثابت  توان  با 
نمائید.  استفاده  مناسب  کیفیت  با  شده  توصیه 
استفاده از روانکارهای توصیه شده باز دهی موتور 
و قوای محرکه را بهبود بخشیده و در نتیجه باعث 

بهبود مصرف سوخت مي گردد.
شده  توصیه  خودرو  این  در  صرفاً  روانکارها  این 

است. 

*مطابق با مدل خودرو

مشخصات روغن هاي توصيه شده:
نوع روغنروغن/ موارد کاربرد

API: GL4 mineralروغن گيربکس
SAE: 75W90

API:SJ/CF 10W40روغن موتور

SAEJ1703,DOT-3روغن ترمز 

NGLI NO.2گریس نسوز

روغن فرمان 
هيدروليک*

DEXRON II
PSF-III

گردد.  استفاده  باشد  می  تهیه  قابل  یدک 
از  استفاده  عدم  درصورت  است  ذکر  شایان 
روغن موتور توصیه شده و بروز مشکل فنی در 
مجموعه موتور خودرو، گارانتی مجموعه موتور 

خودرو ابطال می گردد.
پیشنهاد  ویسکوزیته  اعداد  از  اطالع  جهت 
روانکارها،  برای   SAE استاندارد  توسط  شده 

به جدول زیر مراجعه نمایید.
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- شستشوي محفظه موتور با آب ممکن است 
مدارهاي  از  بعضي  کار  در  اختالل  ایجاد  باعث 
محفظه  شستشو  هنگام  شود.  آن  الکتریکي 

موتور با آب، بسیار احتیاط نمائید.

 احتياط

توجه
براي شستشو بدنه خودرو از صابون هاي قوي، 
پاک کننده هاي شیمیایي یا آب داغ استفاده 
ننمائید. همچنین خودرو را در زیر نور مستقیم 
است،  داغ  آن  بدنه  که  هنگامي  یا  خورشید 

نشوئید. 
دقت نمائید که پس از شستشوي خودرو، اثری 
نماند.  باقي  آن  بدنه  روي  بر  شوینده  مواد  از 
براي این منظور سطح خودرو را با آب خنک یا 

ولرم به صورت کامل بشویید. 

نگهداری بدنه خودرو

نکات زیست محيطی
با تمیز نگه داشتن و رسیدگي به رنگ خودرو 

در زیبایي محیط زیست شهري سهیم باشیم.
رنگ خودرو

 )Cr( از مهم ترین آالینده هاي رنگ خودرو, کرم
رنگ خودرو  از  استفاده  هنگام  در  لذا  مي باشد 
بویژه در تعمیرگاه ها و نمایندگي ها مراقب نشت 

و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

واکس بدنه
را  خودرو  بدنه  زدن،  واکس  از  پیش  همیشه 
که  بزنید  واکس  هنگامي  را  خودرو  و  بشوئید 

قطرات آب بر روي آن باقي نمانده باشد. 
با  مایع  یا  جامد  )پولیش(  جالدهنده  ماده  از 
هاي  توصیه  به  و  نموده  استفاده  خوب  کیفیت 

شرکت سازنده عمل نمائید. 
نیز  را  داخلي  تزئینات  فلزي  هاي  قسمت  همه 

پولیش نمائید تا از سطوح آنها محافظت شود. 
پاک کردن روغن، قیر و موادي مانند آن باعث 
پاک شدن پولیش آن محل بر روي بدنه خودرو         
پولیش  را  قسمت  آن  حتماً  بنابراین  شود.  مي 
نمائید )حتي اگر سایر قسمت هاي بدنه خودرو 

نیاز به پولیش نداشته باشند(.

- پس از شستشو خودرو، در حالیکه با احتیاط 
ترمز  گرفتن  با  کنید،  مي  رانندگي  آهسته  و 
اثر  بررسي نمائید که توانایي و عملکرد آن در 
رطوبت دچار مشکل نشده باشد. در صورتي که 
لنت هاي ترمز خیس شده باشند با چند ترمز 
آهسته، ضمن حرکت رو به جلوی خودرو، لنتها 

را خشک نمایید.

 احتياط

پارچه  با  کثیفي  و  غبار  و  گرد  کردن  پاک   -
خشک از روي بدنه مي تواند باعث خراشیدگي 

سطح رنگ آن شود. 
با  کننده هایي  پاک  سیمي،  برس هاي  از   -
که  قوي  هاي  شوینده  خورندگي،  خاصیت 
شیمیایي  مواد  یا  آلکاالین  زیاد  مقدار  داراي 
روکش  با  قطعات  شستن  برای  هستند،  فعال 

کروم یا آلومینیومی استفاده ننمایید. 
در صورت استفاده از این مواد ، احتمال صدمه 
آنها  رنگ  تغییر  و  محافظ  های  پوشش  دیدن 

وجود دارد.

توجه
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تميز کردن زیر خودرو
پوشانده  ضدزنگ  مواد  با  خودرو  کف  چه  اگر 
ها  جاده  در  که  خورنده  مواد  لیکن  است،  شده 
براي آب کردن برف و یخ استفاده مي شود، مي 
بنزین،  هاي  لوله  سریع  زدن  زنگ  باعث  تواند 
شود.  کارتل  و  اتاق  کف  سیني  اگزوز،  سیستم 
براي جلوگیري از این مسئله، کف خودرو را ماهي 
با زمستان  فصل  انتهاي  در  به خصوص  و  یکبار 

آب سرد یا ولرم بشویید. به شستن این قسمت ها 
توجه خاصي نمائید زیرا در معرض دید نیستند 
و احتمال دارد  متوجه خرابي آن نشوید. سیني 
کف لبه هاي زیرین درها و اجزاء شاسي خودرو 
سوراخ  این  باشند.  مي  آبریز  هاي  سوراخ  داراي 
در  شده  جمع  آب  زیرا  شوند.  مسدود  نباید  ها 
این قسمت ها مي تواند باعث زنگ زدگي شود.

اگر این قسمت ها را فقط خیس کرده و به صورت 
کامل پاک ننمائید، شرایط بدتري به وجود مي آید. 

ترميم آسيب دیدگي سطح بدنه خودرو 
خراش هاي عمیق یا پریدگي هاي بوجود آمده 
شوند،  ترمیم  سریعاً  باید  رنگ خودرو  در سطح 
زیرا قسمتي از فلز که رنگ آن از بین رفته است 
به سرعت زنگ زده و مي تواند در اثر پیشروي 

منجر به هزینه هاي سنگین تعمیراتي شود. 

توجه

نگهداری بدنه خودرو

در صورتي که بدنه خودروي شما صدمه دیده و 
نیاز به هر گونه تعمیري دارد، اطمینان حاصل 
نمائید که تعمیرگاه مربوطه، از مواد ضدزنگ بر 
تعویض شده  یا  تعمیر شده  روي قسمت هاي 

استفاده نماید. 

آنچه  جز  روشي  و  کننده  پاک  هر  از  استفاده 
توصیه شده است، مي تواند باعث صدمه دیدن 
پارچه و یا کاهش مقاومت در برابر سوختن آن 

شود.

نگهداری تزئينات داخل خودرو
هشدارهای کلی 

دقت نمائید مواد خورنده مانند عطرها یا کرمهاي 
توانند  مي  زیرا  نریزد،  داشبورد  روي  بر  آرایشي 
باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن رنگ آن شوند. 
در صورتي که یکي از این مواد بر روي داشبورد 

ریخت، سریعاً پاک نمائید.
 

تميز کردن پارچه هاي تودوزي
ابتدا گرد و غبار روي پارچه را پاک کرده و سپس 

بوسیله شامپو فرش خوب تمیز نمائید. 
لکه هایي را که روي پارچه ها مي افتد سریعاً به 

وسیله لکه بر پارچه، پاک نمائید.
احتمال  ننمائید،  پاک  سریعاً  را  ها  لکه  این  اگر 
دارد که روي پارچه باقي مانده و حتي رنگ آن 

را تغییر دهند.

 احتياط
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نگهداری تزئينات داخل خودرو

تميز کردن شيشه هاي خودرو 
از  اي  الیه  با  خودرو  هاي  شیشه  سطح  اگر 
شود  پوشیده  جالدهنده  ماده  یا  روغن  گریس، 
توسط  باید  شیشه  برود،  بین  از  مناسب  دید  و 
پاک کننده مناسب شیشه پاک گردد. براي این 
قوطي  روي  بر  موجود  دستورالعمل  به  منظور 

پاک کننده دقت نمائید.

نکات زیست محيطی
کولر خودرو 

آالینده هاي سیستم هاي  مهم ترین  از  یکي      
خنک کننده, گازهاي مخرب الیه ي ازن )مانند 
گاز فرئون( مي باشد. خوشبختانه در خودروهاي 
جایگزین   R134 گاز  سایپا،  شرکت  تولیدي 
گازهاي مخرب الیه ازن گردیده است که فاقد 

اثرات مخرب بر الیه ازن مي باشد
ترموستات

عملکرد  موجب  ترموستات  مناسب  عملکرد 
موتور در دماي بهینه 2 درصد صرفه جویي در 

مصرف سوخت را به همراه دارد.
کنيستر

بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت 
با  ارتباط  در صورت  و  تبخیر شده  آن  طبیعي 
بخار  انتشار  منتشرمي شود.  آن  در  آزاد  هواي 
زیست  محیط  آلودگي  باعث  هوا  در  بنزین 
این  رفع  جهت  مي گردد.  خودرو  اطراف  در 
و  جذب  قابلیت  با  مجموعه اي  وجود  مشکل 
بازیافت بخار بنزین ضروري است. در خودروها 
بنزین  بخارگیر  یا  کنیستر  توسط  فرآیند  این 
صورت مي پذیرد. بخار بنزین از طریق شیلنگ 
از  عبور  حین  در  و  منتقل  کنیستر  ورودي  به 

الیه هاي کربن اکتیو جذب آن مي شود.

بخار  انتشار  از  جلوگیري  واسط  به  کنیستر 
محسوسي  کنترلي  اثر  اینکه  بر  عالوه  بنزین 
باعث  دارد،  زیست  محیط  آلودگي  کاهش  بر 
نیز  بنزین  بخار  مجدد  مصرف  و  بازیافت 
مطابق  کنیستر  تعویض  زمان  شد.  خواهد 
در  سازي  خودرو  صنایع  معتبر  استانداردهاي 
صورت منفي بودن نتیجه تست عملکرد توسط 
مراکز معاینات فني خودرو، 30 هزار کیلومتر 
در شرایط عمومي یا 24 ماه بعد از زمان نصب 

مي باشد.

نگهداری سطح بدنه خودرو 
شستشو

براي حفاظت بدنه خودرو از زنگ زدگي و صدمه 
یا  ولرم  آب  با  را  آن  یکبار  ماهي  دیدن، حداقل 

سرد بشوئید. 
توجه داشته باشید که هر گونه ماده باقي مانده و 
ذرات رسوب کرده از جمله نمک، گل و سایر مواد 

کثیف را پاک نمائید. 
کف  آب  تخلیه  هاي  سوراخ  که  شوید  مطمئن 
خودرو و لبه هاي تحتاني درها پاک و تمیز باشد. 
فضله  درختان،  شیره  یا  صمغ  قیر،  حشره، 
در  رسوبات،  سایر  و  صنعتي  مواد  پرندگان، 
صورتي که سریعاً از روي بدنه خودرو پاک نشوند، 

مي توانند به سطح آن صدمه بزنند. 
بدنه  سطح  و  نموده  اقدام  سریع  اگر  حتي 
کننده   پاک  مواد  بدون  و  آب ساده  با  را  خودرو 
رسوبات  این  از  بعضي  است  ممکن  بشویید، 
مالیم  صابون  از  باید  حالت  این  در  بماند.  باقي 

مخصوص شستشوي خودرو استفاده نمائید. 

هشدارهای کلی 
دقت کنید که به کار بستن توصیه هاي سازنده، 
و  کننده  پاک  شیمیایي  مواد  از  استفاده  هنگام 

پولیش، اهمیت فراواني دارد. 
تمام هشدارهای توصیه شده بر روي برچسب ها 

را بخوانید. 



هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری 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 سوئیچ 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 سوئیچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط کلیه 

سوئیچ 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. 
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کارت نارنجي
مشتري گرامي، 

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

بدنه خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها ، خدمات در محل مشتري ، افزایش مدت گارانتي خودرو و خدمات جذاب دیگر در قالب کارت هاي نارنجي 
بهره مند گردید. جهت اطالع بیشتر از سایت www.saipayadak.org  بازدید نمایید و یا به نمایندگي هاي مجاز سراسر کشور مراجعه فرمایید.
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حقوق مشتریان

حقوق مشتریان محصوالت شرکت سایپا

سایپا یدک مبتکر طرحهاي نوین خدماتي در صنعت خودرو کشور ، در راستاي نهادینه کردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبکه نمایندگیهاي مجاز 
در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب با حد 
انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین بشرح ذیل 

ارائه میگردد که امیداست مثمر ثمر واقع گردد.

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگيهاي 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 به عهده 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.
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استثنائات گارانتي 
موارد زیر خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:

انجام  انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم  از عدم  از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی  از فرسودگی متداول خودرو )منظور  1- تعمیرات ناشی 
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.

نكته: 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.

سرویس اولیه و گارانتی
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سرویس اولیه 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.

7- هر گونه تغییر در سیستمهاي الکتریکي و الکترونیکي خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستمهاي صوتي، تغییر در سیم کشي که منجر به بروز ایراد در 
خودرو گردد.

8- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید

موارد منجر به جرح سر نشین
مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی و 

کمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.
موارد منجر به آتش سوزی خودرو

1- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو 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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سرویس اوليه و گارانتی
عمليات مربوط به سرویس اوليه به شرح زیر می باشد

سرویسهاي پیش بیني شده در این دفترچه با توجه به توصیه هاي کارخانه سازنده، این خودرو بوده و انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس هاي ادواري 
شما را در نگهداري خودروي خود در وضعیت مطلوب یاري مي نماید.

عمليات سرویس 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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سرویس های ادواری

جدول سرویسهاي ادواري خودروي سایپا 151

تعداد ماه يا مقدار مسافت)كيلومتر( هر كدام زودتر واقع شوند                                            

انواع سرويسها
54 48 42 36 30 24 18 12 6 ماه
80 70 60 50 40 30 20 10 5 در هزار كيلومتر

بازديد بازديد پيچ و مهره منيفولد دود و سوخت
هر 60000 كيلومتر تعويض شود. تسمه تايمينگ 

تعويض بازديد بازديد بازديد تعويض بازديد بازديد بازديد بازديد تسمه ها
تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض روغن موتور 
تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض تعويض فيلتر روغن
بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد سيستم خنك كننده 

هر 24 ماه يا 40000 كيلومتر تعويض شود. مايع خنك كننده 

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد سيستم سوخت رساني )اتصاالت و شيلنگها(

تعويض تعويض بازديد  فيلترهوا
تعويض تعويض تعويض تعويض فيلتر سوخت

هر 20000 كيلومتر تعويض شود. شمع

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد سيستم هاي الكتريكي

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد
بازديد وضعيت باتري و اتصاالت، ميزان الكتروليت 

باتري و غلظت آن 
بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد پدال كالچ 
بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد اتصاالت، لوله ها و شيلنگهاي ترمز
بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد پدال ترمز
بازديد بازديد تعويض بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد روغن ترمز

فواصل سرويسها        



108

7

سرویس های ادواری
تعداد ماه يا مقدار مسافت )كيلومتر( هر كدام زودتر واقع شوند                               فواصل سرویسها        

  انواع سرویسها

54 48 42 36 30 24 18 12 6 ماه
80 70 60 50 40 30 20 10 5 در هزار كيلومتر

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد ترمز دستي 
بازديد بازديد بازديد بازديد بلبرينگ و لقي چرخهاي جلو و عقب

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد لنت ترمز جلو )ديسكي( 
بازديد بازديد بازديد بازديد لنت ترمز عقب )كاسه اي( 

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد اتصاالت فرمان 
بازديد بازديد سيستم اگزوز

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد طرز كار فرمان و پوسته جعبه فرمان 
بازديد تعويض بازديد بازديد بازديد تعويض بازديد بازديد روغن گيربكس

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد گردگيرهاي پلوس و جعبه فرمان
بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد فشار باد الستيكها 

بازديد بازديد بازديد بازديد سيستم تعليق، كمك فنرها
بازديد بازديد بازديد بازديد كمربندهاي ايمني 

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد چراغها و عالئم 
بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بوق ، برف پاك كن و شيشه شوي جلو 
بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد سيستم تهويه مطبوع

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد و كنترل گشتاور كليه اتصاالت ايمني

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بررسي نشتي از مجموعه موتور و گيربكس

هر 10000 كيلومتر بازديد و هر 100000 كيلومتر تعويض كاتاليست *

 *مطابق با مدل خودرو
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سرویس های ادواری

تعداد ماه يا مقدار مسافت)كيلومتر( هر كدام زودتر واقع شوند                              فواصل سرويسها        

   انواع سرويسها
54 48 42 36 30 24 18 12 6 ماه
80 70 60 50 40 30 20 10 5 در هزار كيلومتر

بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد لوله ها و اتصاالت فرمان هيدروليك 
بازديد بازديد تعويض بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد روغن هيدروليك فرمان 
بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد بازديد ABS سيستم ترمز ضد قفل

شرایط رانندگي زمان ویا كيلومتر كاركرد  انجام عمليات نوع عمليات قسمت مربوطه ردیف

A,B,C,F,H هر5000 كيلومتر يا شش ماه تعويض روغن موتور و فيلتر روغن 1

C,E زودتر از موعد معمول تعويض فيلتر هوا 2

F تعويض      50000 كيلومتر تسمه تايمينگ 3

B,H زودتر از موعد معمول تعويض شمع موتور 4

C,D,E,G,H,I هر30000 كيلو متر تعويض واسكازين گيربكس  5

A : مكرر وپي درپي در مسير كوتاه رانندگي كردن                             B : كاركرد زياد موتور در دور آرام
C :  جاده هاي پرگرد وخاك وناهموار                                             D : رانندگي در نمك زار محيط هاي خورنده ويا بسيار سرد

E :  رانندگي در شن زار                                                              F :  رانندگي درترافيك سنگين شهري دراغلب اوقات وهواي گرم باالي 32درجه سانتيگراد
G :  رانندگي درمحيط هاي كوهستاني                                            H : استفاده ازخودرو بعنوان كشنده كاروان

I  : بكارگيري خودرو بعنوان خودروي گشتي،تاكسي، تجاري، يدك كش            



هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو 
- به منظور جلوگیری از سرقتهای به زور و اخاذی از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشکوک به ویژه در حومه شهر جداً  خودداری  نمایید.

- به هنگام نقص فنی و انجام تعمیر، به تعمیرگاه های مورد اطمینان مراجعه نموده و همچنین از سپردن کلید به افراد غیر مطمئن پرهیز نمائید.
- کلیه شهروندان گرامی به ویژه صاحبان خودرو های گران قیمت و همچنین اشخاصی که خودرو را به صورت لیزینگ و با اخذ وام خریداری می کنند 
خودرو را در قبال سرقت بیمه نمایند تا در صورت سرقت ، با دریافت بخش عمده ای از خسارت از شرکتهای بیمه با مشکالت روحی و مالی شدید مواجه 

نشوند.
-  به هنگام ایجاد نقص فني در معابر، مواظب باشید فردي که تظاهر به کمک دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد. 

-  از گذاشتن اشیاء گران قیمت، اسناد و مدارک به ویژه اسناد و مدارک خودرو در داخل آن خودداري کنید و صرفاً در مواقع لزوم آنرا حمل و پس از 
رفع نیاز به محل مطمئن بازگردانید.



مشخصات خودرو

8
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1- چراغ جلو
2- چراغ کوچک جلو

3- چراغ راهنماي جلو
4- چراغ پالک

5- چراغ دنده عقب 
6- چراغ کوچک عقب

7- چراغ خطر ترمز
8- چراغ راهنماي عقب
9- چراغ مه شکن عقب

تعویض المپ ها
از  قبل  را  بیروني  چراغهاي  کلیه  عملکرد  نکته: 
تعویض  بررسي کنید. هنگام  رانندگي  به  شروع 
هر المپ، کلید چراغ را خاموش کنید تا از اتصال 

کوتاه جلوگیري شود.

المپ ها

توان )وات( المپ
55/55 جلو )نورباال / پایین(

5 کوچک جلو
21 راهنماي جلو
5 راهنماي روی گلگیر

5/21 کوچک عقب/ترمز
21 راهنمای عقب
21 دنده عقب
21 مه شکن عقب

5 پالک عقب

10 روشنایی اتاق 

123
4

5
79 6

8
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اطالعات فني
موتور

M13 EURO4 انژکتوري مدل

بنزینی- اشتعال جرقه ای نوع موتور

4 عدد خطي تعداد سیلندر 

71 میلیمتر قطر سیلندر

83/6 میلیمتر کورس پیستون

1323 سي سي حجم جابجایي سیلندرها

1: 10/5 نسبت تراکم

1-3-4-2 ترتیب احتراق

71 اسب بخار در 5250 دور در دقیقه حداکثر قدرت موتور

108 نیوتن متر در 2750 دور در دقیقه حداکثر گشتاور 

بنزین بدون سرب مطابق استاندارد یورو 4 نوع سوخت

میل سوپاپ در سرسیلندر- تسمه اي سیستم سوپاپ

سيستم سوخت رساني

انژکتوري با کنترل الکترونیکي نوع

برقي نوع پمپ بنزین
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اطالعات فني

سيستم الکتریکي
12ولت - 65 آمپر آلترناتور

12 ولت 50 آمپر ساعت باتري

مغناطیسي )12ولت-0/85 کیلووات( استارت 

سيستم انتقال قدرت 
تک صفحه اي خشک با فنر خورشیدي نوع کالچ

5 دنده گیربکس

نسبت دنده موقعيت دنده

3/454 1

1/944 2

1/3 3

0/972 4

0/784 5
3/545 دنده عقب

4/375 دنده نهایي

سيستم ترمز
ABS + هیدرولیک بوستر دار نوع

دیسکي ترمزهاي جلو
کاسه اي ترمزهاي عقب
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اطالعات فني

سيستم ترمزشاسي و چرخها
فوالدی نوع

4.5J×13 )فوالدي(  اندازه رینگ

165/70R13LT  88/86S ابعاد الستیک )1(
28 Psi مقدار فشار باد الستیک چرخهاي جلو
42 Psi مقدار فشار باد الستیک چرخهاي عقب
4/55متر حداقل شعاع گردش اتومبیل 

سيستم فرمان 
دنده شانه اي  جعبه فرمان

تلسکوپی با قابلیت تنظیم زاویه ستون فرمان

سيستم تعليق
مک فرسون- فنر لول  تعلیق جلو

اکسل صلب + فنر تخت تعلیق عقب
تلسکوپی کمک فنر جلو

تلسکوپی  کمک فنر عقب

1- با توجه به متفاوت بودن مقدار فشار باد الستیک های جلو و عقب، ضروری است که در هنگام تنظیم آنها مقدار باد صحیح الستیک ها رعایت شود 
.)42 psi 28، عقب psi جلو(

2- با توجه به مقدار بار مجاز روی محور عقب خودرو، در هنگام تعویض الستیک چرخ های عقب، حتماً دقت شود که از الستیک با مشخصات اعالم شده 
)Load index = 88/86( استفاده شود.

هشدار
:)1(
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اطالعات فني

ظرفيتها
3 لیتر )3/4( لیتر روغن موتور- بدون فیلتر روغن)با فیلتر روغن(

2/5 لیتر روغن گیربکس 
875 سی سی روغن هیدرولیک

5 لیتر مایع خنک کننده
49 لیتر باک بنزین

فيلترها
کاغذي فیلتر روغن
کاغذي فیلتر هوا
کاغذي فیلتر بنزین 

صندلي ها
کشویي با پشتي قابل تنظیم داراي پشت سري  صندلي

وزن ها )کيلو گرم برای مدل بنزین سوز(
900 وزن وانت
540 وزن روي چرخهاي جلو
360 وزن روي چرخهاي عقب
460 حداکثر وزن در  اتاق بار وانت

1510 بیشترین وزن خودرو با حداکثر بار مجاز
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اطالعات فني

)mm( ابعاد
3928 طول خودرو

1605 عرض خودرو

1455 ارتفاع

2345 فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب

1405 فاصله مراکز چرخهاي جلو 

1385 فاصله مراکز چرخهاي عقب

160 حداقل فاصله تا زمین )از زیر رکاب تا زمین(



هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو 
-  به هنگام مسافرت در بین راه از استراحت در داخل خودرو در جاهاي خلوت و تاریک خودداری نموده و سعي نمائید در کنار مراکز انتظامي و محل 

هاي عمومي پر تردد استراحت کنید. 
- چنانچه  مسافر و افراد غریبه را سوار نموده اید از خوردن و آشامیدن )نظیرغذا، آب و نوشابه(  حتي بصورت پلمپ و در بسته  تعارف شده از سوي افراد 

فوق پرهیز نمایید زیرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربایند. 
-  چنانچه در جاده یا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادي با خودرو و لباس شخصي شما را متوقف و عنوان نمودند که خودرو شما مسروقه است یا 

تخلفي مرتکب شده اید به هیچ وجه تسلیم نشوید مگر آنکه از مامور بودن آنها اطمینان حاصل کنید. 
- چنانچه افرادي ملبس به لباس نیروي انتظامي خودروی شما را به هر دلیل متوقف و آن را به پارکینگ منتقل نمودند دقت کنید قبض صادره توسط 

مسئول پارکینگ باید داراي مهر توقیفي باشد. 
- چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق یا سارقین با شما تماس گرفته و تقاضاي قرار مالقات یا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهیز  نموده 

و سریعاً مراتب را به پلیس آگاهي اطالع دهید. 



9
فهرست نمایندگيهای مجاز

فصل 9 - فهرست نمایندگيهای مجاز

فروش  از  نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس  لیست  آخرین  از  اطالع  جهت 
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
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ليست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا
خانواده نام نمایندگيشهراستانکدتابلوردیف

X100
سایپا 

کدتلفن آدرس151
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

34701701-0264بعد از پمپ بنزین،قطعه دوم شمالي×عادل شاهپروري کمال شهرالبرز31075

34554445- 34552715 -02634563874خ قزوین - بعد ازمیان جاده - دست راست×سیدمحمدرضا آقا میرکریميکرجالبرز4126

34679590-450265متري اتوبان گلشهر خ هوشیار پ 24×رضا وتقي  زینلي قاهانيکرجالبرز5535

02632200645م قدس - بلوار امام زاده حسن - روبروی مصلی××عباس رهبردهقانکرجالبرز61040

36602945- 02636600444بلوار فردیس- بعد از میدان انبار نفت - ایستگاه الله×امید صفات کرجالبرز71069

34416773-02634403202خ شهید بهشتی-روبروی بازار بزرگ مالصدرا××حسن واسجیکرجالبرز81076

34561877-02634567459کیلومتر 4 خیابان شهید بهشتي- بعد از میان جاده-پ38×محمود ناصرترابيکرجالبرز91106

36613517-36644780-0261بلوار فردیس - بعد از میدان انبار نفت - خ گلستان بیست و نهم )پیک( - پ 27×شرکت صنعتي خدماتي بازرگاني پردیس یاران کارا کرجکرجالبرز101136

32713446-02632730480چهارراه کارخانه قند – بلوار شهید فهمیده – جاده ماهدشت – نرسیده به بانک کشاورزي پالک 467×جمال پاکارکرجالبرز111153

36516163-0266فردیس - فلکه پنجم - بلوار بیات×علیرضا بغداديکرجالبرز125587

33305353-33304995-02633301724حسین آباد - خیابان عدالت-پالک63×شرکت ارم خودرو میالدکرجالبرز131113

02632285134ظلع غربي بلوار شورا 300 متر مانده به میدان کرج×شرکت آوا خودرو پرشینکرجالبرز145616

32303106-02632314879انتهاي ج مخصوص کرج-کالک-نرسیده به پل عابرپیاده- پالک 227×شرکت پویش خودرو آسیاکرجالبرز151095

44334450-02644334430ورودي شهر - روبروي جاده پادگان×شرکت جهان صنعت خودرو کردانکوهسارالبرز161165

36101213-0266کیلومتر 26 جاده مخصوص تهران کرج - ایستگاه عباسي ×شرکت خدماتي ایمن دهنوي گرمدره البرز171139

37312168-37312167-0268بلوار امام خمیني - نرسیده به خیابان شهید بیات ×گودرز قیاسي ماهدشت البرز181155

36206537-02636209544اول بلوار امام -جنب کارواش میهن×خسرو احمديمحمدشهرالبرز191088

36217575-0267ابتداي بلوار دشت بهشت- پالک 110×حسین امین ترابيمشکین دشتالبرز201114

45382332-0264سه راه نظرآباد××رشید آزادفالحنظرآبادالبرز211035

4222960-02644230260جنب میدان شهدا×سیاوش عاليهشتگردالبرز221018

5278620-5278912-5222020-02421بلوار خرمشهر - جنب پمپ بنزین××محمد  محمدبیگيابهرزنجان232202

5229925 - 2425222703بلوار انقالب - نبش کوچه چهل چشمه - پالک 225×امید شهسواريابهرزنجان242212

4223815-02424223919خ شهرداري جنب شهرداري××قربانعلي صدر محمدي پیغمبري خدابندهزنجان252201

5530300-02425530301بلوار امام خمیني، بطرف زنجان،نرسیده به جهاد کشاورزي×شرکت راهیان خودرو خرمدرهخرمدرهزنجان262208
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ليست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا
خانواده نام نمایندگيشهراستانکدتابلوردیف

X100
سایپا 

کدتلفن آدرس151
تلفنشهر

3222432-02413232885خيابان خيام -روبروي راه آهن××عبدالحسين برکابي اقدمزنجانزنجان272203

7283434-7273666-02417289666میدان بسیج- ابتداي جاده تهران×ایرج شفقتیانزنجانزنجان282205

7288777-02417288840خیابان خرمشهر- نرسیده به میدان بسیج×سیدیحیی مجتهدیزنجانزنجان292206

5248074-02415248890دروازه تبریز،بین بلوار استقالل و میدان جهاد،پالک 678×محمود مستنديزنجانزنجان302207

7273342-7276014-7288095-02417288096خیابان خرمشهر ضلع شمالي میدان بسیج ×قربانعلي محمديزنجانزنجان312210

3224282-3-02413263702خیابان خیام روبروي ایستگاه راع آهن تعمیرگاه پارس خودرو ×حمید اسکندریونزنجانزنجان322211

2843930-2843926-02428 گیلوان×سیدمحمد موسويطارمزنجان332209

5247111-4-02325253637بلوار آزادگان ) جهاد (×حسین علي حسینيدامغانسمنان343212

3321010-02313329727بلوار 15 خرداد-مقابل ترمینال×عبدالعظیم و محمد کالنتريسمنانسمنان35396

3303008-3303000-02316میدان قومس- روبروي پارک سیمرغ××حسین نیک بینسمنانسمنان363214

3302190-3302192-3303245-02313304156بلوار علویان روبروي کارخانه یخ××رضا خسروانيسمنانسمنان373216

3302116 - 023118بعد از میدان سیمرغ - جنب بانک ملت×علي خرمیانسمنانسمنان383220

2226108-2231397-02732231381 سر چشمه خ مشهد مقدس جنب اداره کل راه××فرخ ترابيشاهرودسمنان393211

3337444-02733373766 بلوار خیابان تهران روبروي راهنمایي و رانندگي جنب کوچه 32 ×بابک انارکي حاجي باقريشاهرودسمنان403217

4230559-02324225255بلوار ابریشم - روبروي هنرستان امام )ره(×شرکت راه ابریشم گسترگرمسارسمنان413213

4222338-4225822-02324227089بلوار ابریشم - نرسیده به کوچه خرداد×محمدرضا خرمیان *گرمسارسمنان423218

3628232-02324ابتداي بلوار کارگر×سیداسداله سادات مهدي شهرسمنان433219

4226331-2-02824226335بلوار شهید بهشتي-بین میدان امام حسین و بلوار امام خمیني×حسینعلي امیدلوبوئین زهراقزوین442053

5246160 - 02823روبروي جنگل خزانه - جنب شرکت پژوهش×شرکت آذرخش خودرو تاکتاکستانقزوین452062

2220127 - 02812239611میدان ولیعصر-بلوار آیت اله خامنه اي قابل کارخانه آلومتک××جالل دوست محمديقزوینقزوین462051

2853185-6-2853188-028291بزرگراه قزوین کرج - کیلومتر 20×ابراهیم جوادي قزوینقزوین472052

2292550-028170جاده قدیم تهران کیلومتر 3- مقابل شرکت نازنخ××یعقوب نعمتيقزوینقزوین482054

2240880-02813خ میرزا کوچک خان-مقابل خیابان بهار×شرکت راکب تک تاز البرزقزوینقزوین492055

2561681-02812562926کیلومتر 4 جاده بوئین زهرا×مرتضي موسي لواحمديقزوینقزوین502056

2227900-2227100-2242694-02815خ نواب مقابل شهرداري منطقه یک×سیدعلي اکبر کرمانيقزوینقزوین512057
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ليست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا
خانواده نام نمایندگيشهراستانکدتابلوردیف

X100
سایپا 

کدتلفن آدرس151
تلفنشهر

2245522-02815میدان ولیعصر-بلوار آیت اله خامنه اي بعد از هتل مرمر×محمد قلي پورقزوینقزوین522058

7-02813787302شهرک مينودر - بلوارصيادشيرازي - نرسيده به پمپ بنزین- داخل20متري مرصاد×شرکت خدمات نوین خودرو الماسيقزوینقزوین532059

2559053 - 02812559762بلوار سید جمال الدین اسدآبادي - جنب بانک کشاورزي - پالک 76×شرکت سفیر خودرو امینقزوینقزوین542060

2568100 - 2568200 - 02822564777خ شهید بابایي - جنب مجتمع تجاري 110 - پالک 27×رمضان سیادهنيمحمدیهقزوین552061

6666441-2-02516655440ابتداي خیابان امام خمیني - نرسیده به پل شهید دستغیب ××شرکت خدماتي نگین خودروي قم قمقم56121

6614477-02516606053خ شهید بهشتي روبروي بیمارستان شهید بهشتي×علیرضا  آدابيقمقم57122

7220533-7231125-02517230888میدان پلیس-خیابان شهید محالتي-پالک109×عباس خالقيقمقم583441

8838600-02518838500خ امامزاده ابراهیم جنب امامزاده روبروي کوچه 20×مجید عبادي فردقمقم593443

6602683-6707400-02516707401میدان امام خمیني)ع(، جنب بانک مسکن×مهدي ولي الهيقمقم603445

8759991-02514بلوار حضرت معصومه)س( - نرسیده به کمربندي - روبروي کوچه 26××نعمت اله دیانيقمقم613447

8815300-8803454-8810642-8810500-251جاده اراک-بلوار امام رضا)ع( روبروي پمپ بنزین جنب 20متري طباطبائي×علي اصغر مومنيقمقم623446
8839990

4255138 - 08619خ مشهد نمایشگاه غیاثي××داود  غیاثي فرداراکمرکزي63131

4178002-08616میدان انقالب - بلوار کرهرود- پ 63×احمد  مطهري منشاراکمرکزي643361

2761515-4175252-08614175253میدان انقالب- ابتداي بلوار سردشت- پالک 47×محمدرضا رحمتي *اراکمرکزي653367

4173002 - 08614سردشت- میدان بسیج- جنب بانک کشاورزي×محمدتقي قاسمياراکمرکزي663370

4134053-08626وردي شهراز سمت سلفچگان -روبروي شهرک صنعتي قطب اراک×شرکت کیهان موتور مرکزياراکمرکزي673371

6237854-08626237625ابتداي بلوار انقالب ×شرکت فجرآذین تفرش تفرش مرکزي683369

08652332563بلوار پاسداران - روبروي بیمارستان امام خمیني×مرتضي مرتضويخمینمرکزي693362

2337099-08652335850بلوار انقالب - نبش بلوار جانبازان×شرکت میعادخودرو مرکزيخمینمرکزي703364

4227866-4224558-08664230061خ امام خمیني - جنب بیمه ایران×علي رحیميدلیجانمرکزي713363

2227755 - 2238112 - 02552239619نبش میدان آزادي××عباس احمديساوهمرکزي723373

3227079 -08663230680خ انقالب اول جاده خمین×حمید و علي یارمحمديمحالتمرکزي73132

4225833-08124222817بلوار آیت اهلل بهاري×حسین اسديبهارهمدان742406

4246100-4242370-08521بلوار شهید اشرفي اصفهاني، روبروي ترمینال مسافربري×مسعود مال امیريتویسرکانهمدان752408

5221919-5221902-08123بلوار بعثت جنب ساختمان جدید فرمانداري ×شرکت نسیم خودرو کبودرآهنگکبودر آهنگهمدان762410
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ليست نمایندگی های مجاز شرکت سایپا
خانواده نام نمایندگيشهراستانکدتابلوردیف

X100
سایپا 

کدتلفن آدرس151
تلفنشهر

3347551-08513344551 ابتداي بلوار شهید بهشتي-روبروي ترمینال همدان×حسن حسینيمالیرهمدان772402

3345050-3347388-08513335300بلوار شهیدبهشتي روبروي دریاچه تفریحي××فرهاد قنبريمالیرهمدان782405

3340280-3348974-08513351393بلوار شهید بهشتي - جنب میدان تره بار- روبروي ستاد نیروي انتظامي ×شرکت گسترش تعمیر بهنام مالیرهمدان792413

3262060-08523263399کيلومتر 2 بلوار کربال)پائين تر از باغ بهشت(×شرکت منقنهاوندهمدان802403

2645440-08112 میدان امام حسین ابتداي خیابان صنعت×محسن کوچک عظیميهمدانهمدان81311

4228570-4225826-4243001-08114انتهای خیابان اکباتان- جنب ترمینال اتوبوسها××حافظ فتحیهمدانهمدان822407

2743555-7-2743100-0811200بلوار بهشت - روبروي درب اول باغ بهشت×شرکت سامان گستر زندهمدانهمدان832409

4240002-5-4249000-08113بلوار 45 متري بدیع الزمان-روبروي ترمینال میني بوسها×غالمحسین میرزایي پارساهمدانهمدان842411

4241122-081125بلوار کرمانشاه- تقاطع میدان بار همدان×مهدي بیگلريهمدانهمدان852412

4246996-99-08114247000میدان سپاه - بلوار انقالب - روبروي بانک کشاورزي××عباس هاجريهمدانهمدان862416

02623233364روبروي بانک ملي -بعد از شهرداري - جنب پل عابر پیاده ×ابراهیم عباسعلي زاده باغستانتهران871125

3437491-02623437493جنب پاسگاه بي بي سکینه ) مقابل بانک ملي (×شرکت تجارتي و خدماتي سحرگاهان غرب صفادشتتهران881122

65997470-0213 جاده چیتگر-بعد از شهرک جعفریه-نرسیده به چهارراه مالرد×اسداله محتشم مالردتهران891101

65637417-02120 کیلومتر 6 جاده شهریار / رباط کریم - روبروي سه راه وحیدیه- نبش میدان والیت×شرکت نیک خودرو شهریار وحیدیهتهران901123

02136733600میدان شهید اردستاني - ابتداي بلوار شهید قمي - سمت راست ×شرکت پرشین خودرو پیشواپیشواتهران911156

55303939-55336343-0214خ فدائیان اسالم مقابل سازمان موتوري شهرداري پ300الي308××شرکت نیکوپیامتهران تهران92105

77560642-0213خ نظام آباد- سه راه عظیم پور×سیدمرتضي میري لواسانيتهران تهران93107

77836298-7 0217813019خ دماوند - بعد از بانک ملي شعبه قاسم آباد - نرسیده به تقاطع خ اشراقي - پ 960 ، 962 و 964×عبداله  البرزکوهتهران تهران94109

 55079636-9 /02155074849 خ فدائیان اسالم نبش خیابان بني هاشم پ 282×شرکت بازرگاني پژمان تهران تهران95111

22763990-0216خ پاسداران شهیدکالهدوزجنب مسجدمحمدیه پ 423ـ421×اکبر  محسنیانتهران تهران96112

77551320-77560725-0216خ دماوند - روبروي تاالر پذیرایي قصر پارسیان - نبش خ شهید رجبي - پ 1101 و 1103×جلیل  کفاش محمديتهران تهران97113

22719081-22733310-02122706823فرمانیه ـ ایستگاه زیباپ 2/100×محمد  بهراميتهران تهران98114

77950347 -02177900092نارمک - 46متري غربي مقابل درمانگاه خصوصي پ 352×حیدر  حیدرخانيتهران تهران99115

22516069-22516071-02122519387خ مجیدیه شمالي باالتر ازمیدان ملت خ طاهر×علیرضا بهرامي - اسداله زینلي رادتهران تهران100127

77501329 - 77600602-02177509912خ شهیدنامجوباالترازچهارراه معینیه پ 424×  موسي اکبرزادگان - شکراله خدامي  تهران تهران101128

77479578-77472621-02177478623 پیروزي ایستگاه2نیروهوائي مقابل ساختمانهاي بانک رهني پ628×حسنقلي خلیفهتهران تهران102129
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88462507-88462509-88462237-8-021خ شریعتي بعدازخ سیدخندان اول45متري رسالت پ43 مرجان×سیدحسن   دیبازرحسینيتهران تهران103502
88463507

66501189-02166509460خ ستارخان روبروي مخابرات- جنب پارک ستارخان- پالک 229×شرکت خدماتي پیشتاز خودرو غربتهران تهران104512

66833389 - 02166881418خ کمیل نرسیده به سه راه اکبر آباد×نقي   محمدي مؤیدتهران تهران105515

44515051 - 44516532-44522511-0212جاده مخصوص کرج- کیلومتر 7×نا صر  معالجتهران تهران106516

55646766 -02155649265خ قزوین پل امامزاده معصوم اول خ فیروزآباد×جعفر  مبرهني آذر شربیاني تهران تهران107520

33349591 - 02133348185خ پیروزي روبروي تسلیحات× علي آقائي پور- محمدحسن سلوکي تهران تهران108526

77404243-4-77408812-02114خ دماوند - روبروي مجتمع ورزشي ایمان - پ 160×محمدجعفر فرجي )1(تهران تهران109530

77458013-77452960-02177895346نارمک- خیابان فرجام شرقي- بعد از چها رراه ولیعصر پ275××عین اله مسیبي تهران تهران110531

33179843 -3 0213100278م سرآسیاب دوالب -اول خ شیوا پ 327×احمد  مهاجرتهران تهران111533

22519424-02122310776بزرگراه رسالت نبش 16متري دوم شمالي پ 1×مجید  روشنتهران تهران1121001

33124568-02133122547میدان شهداخ 17شهریورمقابل پمپ بنزین پ 745××احمدرضا  رحیميتهران تهران1131003

66911414 - 02166921913خیابان اسکندري جنوبي بین جمهوري وارومیه پ 522×شرکت مشتاق گستران پویانتهران تهران1141013

66048017-8-64020-02166048020خیابان آزادي نبش زنجان جنوبي پالک 534××سازمان کوثرتهران تهران1151019

88808087-88808074-02188890683خ انقالب، نبش خ نجات الهی، پالک 729×قدرت اله شیرزادی تهران تهران1161021

55218590-2-5520790-0211شهرري- جاده قدیم قم نرسیده به درب شرقي بهشت زهرا ×شرکت صنعت تعمیرکاران مهرتهران تهران1171027

44073322-02144083309خ آیت اله کاشاني- مقابل پمپ بنزین- پالک 136-138×حسین افشین پورتهران تهران1181028

66453003-66951112-02120خ ولیعصر- باالتر از میدان منیریه- مقابل بیمارستان اخوان- پالک 1282-1280×مهرداد مرادنژادتهران تهران1191031

55702169-02155784303خ قزوین- 16 متری امیری- روبروی خ 20 متری شبیری- پالک 298و 300×شرکت فخرآوران البرزتهران تهران1201033

55848323-02155858641بزرگراه شهید نواب - خیابان زمزم - پالک 293-295-299×شرکت سامان خودرو فتح تهران تهران1211034

66646565-66633525-6-66635419-02120سه راه آذری- به طرف میدان آزادی- نرسیده به سی متری جی- جنب پمپ بنزین ××شرکت حامي رایان تندرتهران تهران1221047

66001356-66047768-02166045425میدان آزادي،خیابان آزادي، جنب پمپ بنزین، خیابان لعل آخر، پالک 13×حمید ذکائي مقدمتهران تهران1231048

55370440-02155380991خیابان شوش-نرسیده به میدان راه آهن-روبروي فروشگاه راه آهن-پالک 1129-30×مراد نوري تهران تهران1241054

66081870-66001967-02166050550خ آزادی- بلوار استاد معین، مابین طوس و دامپزشکی، جنب مسجد فاطمه زهرا- پالک 23 و 21×سیدمحمد خدامیتهران تهران1251056

02188714011 خ سید جمال اسدآبادی- خ 18- پالک 23××سیدکمال رضائی *تهران تهران1261057

66922119-66904205-0216خیابان کارگر جنوبي،پایینتر از جمهوري،نبش کوچه آیرم،پالک 193الي 195×شرکت حقیقت نوین پارتتهران تهران1271064
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88706890-0214خ ولیعصر-ضلع جنوبی پارک ساعی-پ1093×تعمیرگاه ساعيتهران تهران1281065

66700405-66713020-02166703622خیابان امام خمیني،خیابان شهیدمیردامادي،پالک 9تا 11×حمید اقلیمي تهران تهران1291066

77504400-77504444-02177606364خ انقالب- بین چهارراه گرگان و پل چوبي- پالک 199-201×عبدالرضا کاظمي افجهتهران تهران1301068

55417766-55401156-02155410931خیابان کارگر جنوبي،چهارراه لشکر،خیابان کمالي،پالک274-276-278×داود عزیزآبادي فراهانيتهران تهران1311072

77416670-02177410663خ دماوند - روبروي بیمه آسیا - نبش خ هاتف - پ 368×علي غفاري آشتیانيتهران تهران1321074

77930386-77901850-02177901602خ شهید آیت،ایستگاه داروخانه،پالک 167×عزیزاله رحیمي زادهتهران تهران1331078

22447444-02122496686شهرک محالتي - کوچه شهیدگمنام - کوچه شهیدشریفي×محمدرضا رمضان نسبتهران تهران1341079

33582344-33584944-33594040-0214کیلومتر 17 جاده خاوران،روبروي پمپ بنزین صحرا، نبش خیابان برلیان×حسین پورجمشیدیانتهران تهران1351082

55335544 - 55334427 - 0219بزرگراه بعثت،مقابل پارک خزانه،بعد از آتش نشاني پالک 25-15××شرکت پرشین خودرو کارتهران تهران1361083

33008616-33703563-02133009647تهران-م خراسان-خ خاوران-ایستگاه امیرسلیمانی-پالک 510-روبروی کمیته امداد×محمد قراگوزلوتهران تهران1371091

02177443511رسالت خ هنگام نبش سیمتري اول پالک 317××عباس غضنفري تهران تهران1381092

66304941-0213بزرگراه آیت اهلل سعیدي - چهارراه یافت آباد-بلوارمعلم-میدان معلم شماره 202×شرکت خودروسپندصنعتتهران تهران1391094

66567129-66593020-0212خ آزادي-بین تقاطع نواب ورودکي-پ285×مرتضي ناظمتهران تهران1401098

44199192-02144194410کیلومتر 14جاده  مخصوص کرج-بعدازچهاراه ایران خودرو-خ ایندامین-جنب شرکت ترخینه- پالک 3××شرکت سبز اندیش کارآمدتهران تهران1411099

22885700-02122860952خ دکتر شریعتي باالتر از پل سید خندان نمبش کوچه شهید خیرمندي پ 817×علي جاونکو *تهران تهران1421107

77250785-6-02177264238خ دماوند - نبش خ شهید ناصري - پ 812 ، 814 و 816×محسن سرباخته تهران تهران1431112

02177578800/77542659خ دماوند - روبروي تاالر پذیرایي لوکس سبز - نبش خ شهید انیسي - پ 1064 ، 1066 و 1068×یوسف احمدیان تهران تهران1441116

55423401 -8 -02155423000خیابان هالل احمر بعد از چهارراه عباسي جنب آتش نشاني پالک 495×شرکت پیروز خودرو یدکتهران تهران1451132

 66613211 - 66690115 - 66623199 -021میدان آزادي -  میدان فتح -  بلوار آیت اله سعیدي - نرسیده به سه راه شمشیري - سمت راست - پالک 1930×شرکت پیشتاز خودرو جهانتهران تهران1461140
66695162

33300033-02133300946خ پیروزي خ شکوفه خ شهداي نورصالحي )جابري( پ 49×مرتضي صباغچيتهران تهران1471143

55637554-02155624155م وحدت اسالمي  پ 595×رضا وشکینيتهران تهران1481145

22080628-22376003-0215خیابان شهید فرحزادي - پالک 73×محمدعلي فرحزادي تهران تهران1491160

55527080-0212خاني آباد - شهرک سریعتي - خ شهید صمدي - بعداز کوچه 73-روبروي مدرسه شهید رابعي ×شرکت پیشتاز خودرو سهیل تهران تهران1501161

77702131 - 02177707863خ دماوند - بعد از چهارراه تهرانپارس - روبروي برج دماوند - پ 221 و 223×منوچهر بهرامیانتهران تهران1511163

76262665-76264871-02176263697کیلومتر 3 بعد از پلیس راه جاده جاجرود منطقه صنعتي کمرود نرسیده به کارخانه امرسان×سیدمحسن میرهاديجاجرودتهران1521152



9

126

خانواده نام نمایندگيشهراستانکدتابلوردیف
X100

سایپا 
کدتلفن آدرس151

تلفنشهر

76314758-02176312662دوراهي گیالوند بلوار شهید بهشتي×رضا فرهومند نژاددماوندتهران1531006

56436900-56428177-02156423077داودیه-بلوار امام خمیني×حبیب اله فهیميرباط کریمتهران1541023

56439700-10-20-30-40-02150بعد از میدان امام خمیني سمت راست ××محسن کلهر منفردرباط کریمتهران1551134

65446110-0216جاده کهنز- به طرف باطري سازي نور - نرسیده به چهارراه شاهدشهر××شرکت طاهرخودرو شهریارشاهدشهرتهران1561157

36456479-80-02182جاده خراسان-کیلومتر 25-دوکیلومتر مانده به شریف آباد×شرکت خودروسازان میثاق آراشریف آبادتهران1571086

65557000-0212 بلواراصلي فاز3جنب پمپ بنزین××وحید عاصفيشهراندیشهتهران1581022

65523737-65536005-026265536007 خیابان اصلي - روبروي فاز 3××احمد پیروزشهراندیشهتهران1591087

46852225 - 02146871403خیابان انقالب،روبروي پارک آزادگان،جنب پمپ بنزین×حمید سعیدي نژادشهرقدستهران1601063

46899503 - 0218جاده قدیم کرج بزرگراه فتح نرسیده به شهر قدس××مجید صادقي توحیدي شهرقدستهران1611093

65999203-0214بلوارشورا)جاده شهریار/مالرد( نبش میدان جعفریه جنب قلعه نصرت×اردشیر همتي زادهشهریارتهران1621104

46893060-02170 اتوبان 76متري شهریارکرج - اول هفت جوي - روبروي فاز 5 شهرک اندیشه - جنب شرکت شن و ماسه کوشا×منصور موحدي شهریارتهران1631164

76400466-0217خیابان 45متري - نرسیده به اداره تامین اجتماعي - پالک 600××شرکت حمد خودرو فیروزکوه فیروزکوه تهران1641158

36146006-02136146883خیابان اصلي - جنب شرکت گاز×سیدمطهر حسینيقرچکتهران1651014

36138770-0213قرچک-جاده ورامین-میدان پوئینک پالگ11×شرکت کاسپین خودرو امینقرچکتهران1661176

 28 جاده قدیم تهران/ساوه- بعد از سه راه آدران)سه راهي نور(- بعد از بریدگي اول- دست ××سعید خانجانيگلستانتهران1671100
56868900-56866855-0217چپ- مجتمع میالد نور

4321935-02294321087جاده قدیم تهران/ساوه-کیلومتر 26- بین سبزدشت و گلستان- جنب خ امیر کبیر - پ 2×شرکت یدک گستر سبز دشتگلستانتهران1681118

02136220020میدان بسیج ابتداي جاده پیشوا مقابل اداره راه و ترابري××هاشم اشجع زادهورامینتهران1691096

3239086-02917بعد از میدان ولي عصر جنب پل عابر پیاده و ترمینال ×علیرضا جماليورامینتهران1701115

4162870-07733 جاده کمر بندي - روبروي کارخانجات آرد×عالي اسماعیليبرازجانبوشهر1714202

4230600-07732جاده برازجان-اهرم کیلومتر یک،جنب پمپ بنزین×شرکت خدمات خودرو گروه 1381برازجانبوشهر1724208

4242666-07728ورودي جنوبي شهر- جاده دیلم - گناوه - سمت راست×محمود احمديبندردیلمبوشهر1734209

7226869-70-07727225188ابتداي بلوار امام خمیني - روبروي ترمینال مسافربري کنگان ×شرکت خدماتي کنگان یدک پارس جنوبي بندرکنگانبوشهر1744214

5551551-07715551550بزرگراه آیت اهلل طالقاني××بهروز دستارانبوشهربوشهر1754204

4552131-07713میدان آزادي-ابتداي بزرگراه نیروگاه اتمي×عبدالمحمد کاردانيبوشهربوشهر1764210

2223373-07716سه راهي چغادک ابتداي خیابان اصلي اهرم به خورموج×عیسي دشتيچغادکبوشهر1774206
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6224876-07726229098جاده اصلی بوشهر کنگان- جنوب اداره راه و ترابری××سعید تیموریخورموجبوشهر1784205

3244760-077261سه راهي گناوه -دیلم جاده کمر بندي×خداکرم خدريگناوهبوشهر1794203

8228600-7725کیلومتر یک جاده ساحلي دیر به بوشهر×محمدتقي بحرانيدیربوشهر1805515

4240421-07322ابتداي جاده نیریز-جنب ساختمان فرمانداري×محمدمهدي شجاعیاناستهبانفارس1815017

4223211-07524225690بلوار کشاورز×اصغر کاظمياقلیدفارس1825007

3627680-078281بلوار امام خمیني-روبروي کالنتري14×ابراهیم احمدياوزفارس1835025

3335424 - 07513334565 ابتداي جاده شیراز بلوار جمهوري روبروي دانشگاه پیام نور×محمدهادي محبيآبادهفارس1845002

3363650 -07513کیلومتر 2 جاده اصفهان - روبروي خیابان داود×شرکت خدمات اتومبیل راه سپهر آباده آبادهفارس1855028

3342688-079195میدان  بسیج - نبش میدان شهید اسدزاده ××حمید رحمانیانجهرمفارس186229

4446907-07913337000بلوار نخلستان-مقابل پارک شهر×ناصر رحمانیان کوشککيجهرمفارس1875010

4446340-07914442240میدان سپاه×محمدصادق ترابیخواه جهرمفارس1885027

4526153-07825بلوار خاتم االنبیا- باالتر از میدان گلستان×ایوب کمالیخنجفارس1895011

6240700-6240701-07326240799بلوار امام خمیني×علي شایقدارابفارس190227

6248881-7322کیلو متریک جاده داراب به شیراز مقابل اتحادیه کامیونداران×محسن فرجيدارابفارس1915038

4222945 - 07126کیلومتر 24 جاده شیراز/مرودشت - سمت چپ×شرکت رامین خودرو نوید فارسزرقانفارس1925040

7302111 - 07115بلوار سلمان فارسي××نصراله  حریتشیرازفارس193221

8327788-07118327798انتهاي بلوار امیر کبیر جنب پمپ بنزین سایپا×حسن  هاشمي نژادشیرازفارس194222

7212141 - 7223141-07117220505بلوار نصر کیلومتر 5 باالتر از باشگاه بانک صادرات×حمید فهندژسعديشیرازفارس195224

8220555 / 8220666 / 8320922-07114بلوار امیر کبیر باالتر از باغ جنت و مخابرات امیر کبیر ×خلیل  احمدي شوليشیرازفارس196230

7226661-3-7222311-07112بلوار خلیج فارس)جاده پل فسا(- بعد از پادگان ولیعصر×یوسف رهنماشیرازفارس1975006

8207970-5-8309330-07118200493کیلومتر یک بلوار امیرکبیر، نرسیده به انبار نفت××سیدامیر جعفريشیرازفارس1985012

8215473-07118202022بلوار امیرکبیر-باالتر از شرکت نفت×اکبر دل افکارشیرازفارس1995018

2288660-07115چهارراه ادبیات-ابتداي بلوار گلستان×علیرضا نعمت الهيشیرازفارس2005019

7322131-07112بلوار سلمان فارسي-جنب شرکت بیمه ایران- پالک 116×حمیدرضا جامعيشیرازفارس2015022

8327290-07114ابتداي بلوار امیرکبیر-جنب بیمه ایران×جعفر دل افکارشیرازفارس2025023

8315491-07112بلوار رحمت - بین چهارراه باهنر و قالیشوئي ×حمیدرضا رضایي پورشیرازفارس2035029
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7134520 - 07112بلوار خلیج فارس -  به سمت فسا - روبروي پلیس راه××شرکت ارم خودرو عرفانشیرازفارس2045035

6753860-6753858-07119جاده  سپیدان - بعد از پلیس راه - دو کوهک - روبروي کوچه المپ سازي ×شرکت پیشرو خودرو پرنیان گستر هخامنش شیرازفارس2055039

7540990-7113کمربندي شیراز-بین شهرک میان رود وشهرک صنعتي - جنب پمپ بنزین پارس×سعید فتوحيشیرازفارس2065595

3333363-3341030-40-073150 بلوار آزادي روبروي شهرک طالقاني×اصغر محبي نژادفسافارس207220

07313333592م جام جم-کمربندي بندرعباس-بعد از زیرگذر×مجید رستم صولتفسافارس2085020

6233600-07126233466خ 22 بهمن-رویروي پارک شهر×محمد زکي خانيفیروز آبادفارس2095021

2226153-07222229291بلوار انقالب، ابتداي جاده کازرون بوشهر×مسلم جوکارقائمیهفارس2105013

2235471-2242551-5-07212242666کیلومتر 6 جاده شیراز بعد از دانشگاه آزاد اسالمي×محمدحسین قناعتيکازرونفارس2115004

2230006-07212243419ورددي شهر، بلوار دانشگاه×آرمان داوديکازرونفارس2125015

07852231420کیلومتر یک جاده الر×شرکت تندر سوار گراشگراشفارس2135540

3330031-2-3333004-5-07813333007شهر قدیم -سه راه بندرعباس - خ حاج محمد کارگر×رضاعلي استوارالرفارس214225

2250080-1-2255117-07818میدان امام خمیني ، خیابان والیت فقیه×اکبر مهرآزمايالرفارس2155024

5223351-07823 بلوار 15 خرداد- نرسیده به میدان شهدا×حسین شریفیالمردفارس2165009

3332543 - 07283334188خ انقالب×عبداله روزگارمرودشتفارس217226

07282223663خیابان 7تیر-نرسیده به میدان قدس-تعمیرگاه وفروشگاه ایران پراید×شرکت حامي خودرو بیات مرودشتمرودشتفارس2185016

2234301 - 07282بلوار امام علي )ع( - بعد از اداره محیط زیست - روبروي دادگستري×محمدحسین آزادپور مرودشتفارس2195032

4225317-07224228892 بلوار هفت تیر×محمدکریم چوبینهنورآبادممسنيفارس2205003

4241060-07226بلوار آیت اله خامنه اي - نرسیده به چهار راه بهشت زهرا - روبروي اداره راه و ترابري×مازیار کیانينورآبادممسنيفارس2215030

5235230-07323بلوار امام رضا)ع(-روبروي پمپ بنزین-نبش خ نواب صفوي×فرزاد  فربدني ریزفارس2225026

4225839-03474228787خ امام خمیني-جنب بانک تجارت مرکزي-نبش کوچه امانت×سیدرضا موسويبافتکرمان2235113

2214698-03442212200بلوار جمهوري اسالمي×رضا معین نیابمکرمان2245103

2217791-03443خیابان مفتح - روبروي آژانس زاهد×عیسي صوفي آباديبمکرمان2255114

2414918-03482411681چهارراه صاحب آباد - خیابان سلمان فارسی - پالک 87××محمود کریمی افشارجیرفتکرمان2265107

4220132-03464220135خ اصلي بم/زاهدان-جنب پمپ بنزین××عباس رستمي پوررستم آبادکرمان2275116

8221737 - 8225088 - 03918220403 بلوار امام رضا )ع( - بعدازپمپ بنزین×اصغر میرزائي عباس آباديرفسنجانکرمان228266

03918231218میدان سردار سازندگي - بلوار ولیعصر)عج( -  نرسیده به پمپ بنزین×محمود میرزایي عباس آباديرفسنجانکرمان2295110
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4230575-4232137-03918خ عدالت - نبش کوچه 5××محمدعلي ناصري شمس آبادرفسنجانکرمان2305112

3225601-03913225600بلوار مطهري - جنب اداره راه و ترابري×محمد میرزایي عباس آباديرفسنجانکرمان2315117

4228852-03423ابتداي جاده رفسنجان - روبروي پمپ بنزین×محمدمحسن سلطانزادهزرندکرمان2325108

5225353-03455229992بلوارشهید عباسپور خیابان درخشان×محمدرضا دانایيسیرجانکرمان2335105

3232626 - 03453232929بلوار امام رضا )ع( - روبروي شرکت پسته×محسن دانایيسیرجانکرمان2345119

4228260-4228270-03924244710جاده یزد به سیرجان بعدازسه راه ولیعصر×احمد  پورغریب شاهيشهربابککرمان2355106

2111236- 03412110465جاده تهران- نرسیده به پل راه آهن ×علي  گروهيکرمانکرمان236261

2231889-03412221491خ شریعتی- مقابل سینما مهتاب×شرکت بهساز خودرو گسترش جنوب شرق کرمانکرمان2375101

2517100-2525377-8-03412523932خ خواجو ) تون آپ سابق (×محمدعلي جدیداالسالميکرمانکرمان2385102

2223748-03412266622خیابان مطهري-نرسیده به میدان علي ابن ابیطالب××احمد اشرف گنجوئيکرمانکرمان2395104

3343900-03416ابتداي جاده ماهان - کیلومتر2×حکمت مددي ماهانيکرمانکرمان2405109

2736111-03414 بزرگراه شمالي-روبروي شهرک افضلي پور××آرش محتشم ماهانيکرمانکرمان2415115

2522440-1-03412520017بلوار شهید صدوقي خیابان اتو رفسنجان ×احمد زرنگي پورکرمانکرمان2425118

3342700-03415خیابان سرباز - بین کوچه 36و38- روبروي بانک ملت شعبه سرباز×شرکت سریر تکران کویرکرمانکرمان2435120

5230381-03493بلوار شهید بهشتي بعد از سراه زه×محمد پرکانکهنوجکرمان2445111

3226376-07443226500کمربندی دوم، جنب درمانگاه تأمین اجتماعی×علی رستاکدهدشتکهکیلویه و بویراحمد2454301

 2221101- 2221150-07422221140بلوار ولیعصر )عج( - بعد از خیابان پرستار - روبروي ایستگاه برق - نرسیده به میدان نماز×شرکت خدمات دیزل حبیب گچسارانگچسارانکهکیلویه و بویراحمد2464306

2222326- 2222325-07412220014میدان ساعت××کورش تیموری نیایاسوجکهکیلویه و بویراحمد2474303

4362359-07414362039تل خسرو-جنب پلیس راه یاسوج-شیراز×شرکت یاسوج خودرو بشاریاسوجکهکیلویه و بویراحمد2484304

2222626-07622225655 بلوار معلم- جنب معاونت راهنمائی و رانندگی×ماشاءاله اورنگیبندر لنگههرمزگان2495403

3333120 -07613333765اول آزادگان ×جلیل رحمانیان کوشککيبندرعباسهرمزگان250284

6675550-1 - 6667671-07616675105گلشهر شمالي خ ایثار روبروي شرکت واحد× محمدمهدي اصطهباناتيبندرعباسهرمزگان2515401

2793266-07617ابتداي جاده سیرجان - نرسیده به پایانه بار- جنب شرکت هوا فلز×محمدرضا اقدمي بندرعباسهرمزگان2525409

4511425 - 076130بلوار پاسداران - بعد از سه راه جهانبار - نرسیده به بانک ملي - روبروي بلوار دانشمند××شرکت توسعه خودرو خلیج فارسبندرعباسهرمزگان2535410

4626421-07642 اتوبان شهید گمنام روبروي پست برق××هادي نصوريپارسیان هرمزگان2545407

4225603-07634222837جنب فلکه ورودی شهرستان، ضلع غربی امامزاده سید محمد، بر جاده سیرجان بندرعباس×فریدون درستکارحاجی آبادهرمزگان2555404



9

130

خانواده نام نمایندگيشهراستانکدتابلوردیف
X100

سایپا 
کدتلفن آدرس151

تلفنشهر

4225750-07664225860بلوار انقالب-بعد از مسجد جامع-جنب پمپ بنزین شماره 2×پرویز آبگونرودانهرمزگان2565406

07635221090ابتداي جاده درگهان - جنب شرکت مشعل گاز×احمد فیض آباديقشمهرمزگان2575408

2281004-8 -2284430-07651 بلوار رسالت جنب هنرستان شهید بهشتي×اصغر پورباقريمینابهرمزگان2585402

2284270-1-07652283687بلوار امام خمیني - شیخ آباد - جنب بانک صادرات ×یوسف خواجه دادیانمینابهرمزگان2595412

2213960-3-05612230111 خ طالقاني - پ 110××غالمحسین فوالديبیرجندخراسان جنوبي260153

2338000-05612بلوار شهید هاشمي نژاد- مقابل پایانه مسافربري×محمدحسین قرباني رادبیرجندخراسان جنوبي2613029

2229292-05612225155بلوار دانشگاه - نرسیده به پمپ بنزین شعله ×عبداله یوسفيبیرجندخراسان جنوبي2623031

2226803-05344بلوار امام رضا )ع( - نبش خیابان معلم×هاشم معراجیفردوسخراسان جنوبي2633009

5226800-5227800-05625228020حاشیه جاده آسیائي - جنب کارخانه یخ شهید امین زاده×حسن حیدرنژادقائنخراسان جنوبي2643001

4225362-4222211-05294233037خیابان امام خمیني 12 - پالک 1×غالمعلي کربالئي اسماعیليتایبادخراسان رضوي2653037

2228678-05282226009خ امام خمیني - نرسیده به فلکه شهر  ) آقاي علي صادقي (×شرکت یدک خودروجامتربت جامخراسان رضوي2663004

2238820-05281میدان بسیج -  ابتداي بلوار شاهد -  بعد از پمپ بنزین×شرکت وحدت یدک جامتربت جامخراسان رضوي2673045

2311167-05312316167بلوار شهید باهنر - روبروي شهرک بهداشت××عباس ترکمانيتربت حیدریهخراسان رضوي268152

05312225458جاده آسیایي -  میدان جهاد،مقابل میدان تره بار×محسن شبرنگتربت حیدریهخراسان رضوي2693014

2241638-05312224249جاده سنتو - میدان امداد -  نبش خیابان امام رضا47×علیرضا تازريتربت حیدریهخراسان رضوي2703039

6770606-05117جاده آرامگاه فردوسي- نرسیده به بلوار ورودي شهر- جنب پمپ بنزین ×شرکت ریحان خودرو شرقتوسخراسان رضوي2713019

6229499-6222899-05826231816بلوار شهید انفرادی - روبروی فرمانداری - حاشیه جاده آسیایی×اکبر اکبرزادهچنارانخراسان رضوي2723013

4229600-4224271-05324221006کیلومتر 1 جاده تربت حیدریه - نرسیده به پمپ بنزین×محمد حاجي زادهخوافخراسان رضوي2733028

2644757-05712646418میدان شهرباني - بلوارشهیدشریعتي - ساختمان زارعي×ابوالقاسم و احمد زارعيسبزوارخراسان رضوي274155

4444733-4451400-05714458895بلوار شهرک خاوران- جنب بوتان گاز××غالمحسین کوشکيسبزوارخراسان رضوي2753017

4216982-05714216010بلوار دکتر شریعتي - جنب شرکت نفت×محمدعلي طاهريسبزوارخراسان رضوي2763038

2224196 - 05712224450خ سیدجمال الدین اسدآبادي -  بین چهارراه کوشک و میدان مادر ×شرکت خدمات خودرو آریا تندر شرقسبزوارخراسان رضوي2773043

2264239-057140اول جاده تهران - 500 متر قبل از پلیس راه×محسن طالبیانسبزوارخراسان رضوي2785571

5238646-05127میدان الغدیر -  خ امام علي )ع( - جنب ترمینال سرخس×محمود آصف آباديسرخسخراسان رضوي2793046

2225033-2228855-05812237318 جاده آسیایي - روبروي سپاه پاسداران×علي نوري زادهقوچانخراسان رضوي2803002

2212802-05813ج آسیایي- بعد ازمیدان ورزش- انتهاي بلوار امام رضا)ع( ×شرکت قائم خودرو آساکقوچانخراسان رضوي2813026
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2213020-05812213023کیلومتر 2 جاده مشهد×مهدي عقیقيقوچانخراسان رضوي2823041

05328223638/8228886بعد از پایانه مسافربري  ×شرکت چاپار خودرو ترشیزکاشمرخراسان رضوي2833024

7256550-05331نبش میدان گل زعفران×مهدي نوريگنابادخراسان رضوي2843005

7222667-05337222666جاده سنتو- م آزادي)سه راهي مند( - به طرف جاده بیدخت×حسین عاشوريگنابادخراسان رضوي2853030

8511660-05111خ تهران - مقابل پمپ بنزین×مرتضي و مصطفي احمدي یزدي مشهدخراسان رضوي286141

8545961-8597500-05118595961خ بهار - روبروي بانک مسکن ×محمود  کشمیريمشهدخراسان رضوي287142

6576080-1-05116579293جاده مشهد قوچان کیلومتر یک×امیریوسف  توتونچیانمشهدخراسان رضوي288143

8530021-05112نبش چهارراه بیسیم و پیشاهنگ×اصغر توتونچیانمشهدخراسان رضوي289145

7293764- 7296765-7243126-05117243125خ شهیدقرني - روبروي تي بي تي سابق - جنب پاساژ  ×شرکت بهاران خودرومشهدخراسان رضوي290147

6670001-3-6650002-05113جاده سنتو - مقابل بلوارشاهد )پلیس راه(  ××شرکت امیران غفوریان جممشهدخراسان رضوي291148

05117528811بلوار صد متري - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام×علیرضا سیاسيمشهدخراسان رضوي2923008

5511456-5511450-05114بلوار وکیل آباد -ابتداي جاده شاندیز  ×شرکت صنعت خودرو کهربائيمشهدخراسان رضوي2933021

3420347- 05113434111خ گاراژدارها - کوشش 32 - خ بزرگمهر×محمدرضا ورزنده کامه علیامشهدخراسان رضوي2943022

3444777-3444778-05113444776انتهاي خ نخ ریسي- نبش خ صدر جنوبي- پ9- مقابل پمپ گاز ×شرکت بازرگاني یاران خودرو خراسانمشهدخراسان رضوي2953025

2244439-05112236891خ چمران )جهانباني سابق( -  بین گلستان و جنت - روبروي بانک ملي×داریوش گلبوئيمشهدخراسان رضوي2963032

7312839-05117315562خ خواجه ربیع - مقابل بلوار مجلسي- پ700 الي 708  ×شرکت یاران خودرو صنعتمشهدخراسان رضوي2973033

2244111-05116خ شیرازي - حد فاصل میدان شهداء و چهارراه شهدا - بین شیرازي 19 و 21- پ 483 ××شرکت کوشا صنعت خودرو پارسیانمشهدخراسان رضوي2983035

8214700 -1 - 05118214703رضاشهر - بلوار پیروزي - میدان سلمان فارسي - 20متري نیلوفر - انتهاي خ حق شناس 2×شرکت صنعتي کشمیر خراسانمشهدخراسان رضوي2993044

05112575050بلوار مفتح- خ مفتح 43 - نبش چهارراه اول×احسان کشمیريمشهدخراسان رضوي3003050

3330441-3330442-05513338007 شهرک صنعتي - خ سي متري طالقاني×شرکت ظهیر کار بینالودنیشابورخراسان رضوي301154

2231947- 3353448-05512231946میدان باغرود - ابتداي بزرگراه نیشابور/مشهد - جنب باشگاه تیراندازي ارژن×شهرزاد ژاسمین سلطاني نیشابورخراسان رضوي3023006

2239440-4 -2231500-05514 بلوار آزادگان - جنب جایگاه CNG ×شرکت آشیان خودرو نیشابور نیشابورخراسان رضوي3033042

7224590-7222590-05857223590 بلوار مدرس×مسعود علیزادهاسفراینخراسان شمالي3043007

05854225424جاده مشهد به گرگان - ورودي شهر آشخانه - جنب فرمانداري ×محسن عفتيآشخانهخراسان شمالي3053015

2310254-05842312311خ امام خمیني غربي - جنب نیروگاه×محمد سعادتيبجنوردخراسان شمالي306151

2259555-2259666-05842259777ابتداي جاده   بجنورد - مشهد   مقابل  شهربازي××عبداله معینيبجنوردخراسان شمالي3073020
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2311284-05842237273خ امام خمیني غربي - پالک 1272 الي 1284×بهروز میانجيبجنوردخراسان شمالي3083034

6210047-6210654-05856210545خیابان امام خمیني -  بعد از پل -  بطرف بجنورد×قربان قربان نژادشیروانخراسان شمالي309158

05853252977ابتدای بلوار امام رضا)ع(×حسن نجاریگرمه جاجرمخراسان شمالي3103010

3314018-05473312253کیلومتر4 جاده بمپور-مقابل بیمارستان ایران××سؤالي دهانيایرانشهرسیستان وبلوچستان311403

2223925-2224074 0547خیابان مولوي - میدان بانک رفاه مرکزي×عبدالسالم آسودهایرانشهرسیستان وبلوچستان3125210

3310683 - 05474بلوار ارتش - جنب بهزیستي×شرکت رفاه سازان خودرو بلوچستانایرانشهرسیستان وبلوچستان3135214

2223945-05452224013بلوار قدس - روبروي اداره آب و فاضالب  ×شرکت همکار صنعت  چابهارچابهارسیستان وبلوچستان3145405

05434223326خیابان شهید بهشتي - روبروي اداره کشاورزي× نورمحمد یاراحمدزهي رودکزيخاشسیستان وبلوچستان3155202

05424242033انتهاي خیابان شهیدباقري - بلوار شهیدان دولتي مقدم - سه راهي نهبندان×مهدي میرزابلسیستان وبلوچستان3165203

2295930-05421میدان رستم- بلوار امیرالمومنین -  مقابل بیمارستان×سمیه نیکخواه نوريزابلسیستان وبلوچستان3175207

2223237 - 05422229227خیابان شهید میرحسیني - روبروي پمپ بنزین  ×شرکت پارسا خودرو نیمروززابلسیستان وبلوچستان3185211

3251171-05414خ میرزاي شیرازي - پ 1/193×شه زاد   مهاجريزاهدانسیستان وبلوچستان319402

4517669 - 4502911-054112خ سعدي غربي - ابتداي کمربندي خرمشهر- پشت تعاوني شماره2 ××شرکت خدمات گسترپیشروسیستانزاهدانسیستان وبلوچستان3205201

3224968-3261931-05413230020خ طالقاني شمالي -  بین خ امام خمیني )ره( و سعدي×محمدباقر مشیري ترخانيزاهدانسیستان وبلوچستان3215208

4517631 - 05412انتهاي بلوار شهید فاضلي - نرسیده به کمربندي اصلي - بعد از میدان میوه و تره بار×شهریار مهاجريزاهدانسیستان وبلوچستان3225213

5228381 -5233911 -05482جاده دزک - جنب نمایندگي تراکتورسازي××مجید آلباسراوانسیستان وبلوچستان3235209

6733050-01746733060ورودي آزادشهر،ابتداي کمربندي ، جنب پل هوایي×شرکت ارجاسب آزادشهرآزادشهرگلستان3243078

5226892-01735خ معلم- جنب دبیرستان دخترانه الزهرا×عبدالحمید پوريآق قالگلستان3253080

4293133-4-01734294446 انتهاي خیابان شهید بهشتی- ج گرگان ×قربان ایریبندر ترکمنگلستان3263076

3728200-01734جاده سراسري ساري به گرگان - بعداز پلیس راه نوکنده - جنب دانشگاه آزاد - نبش روستاي جفا کنده ×حمیدرضا دائي بندر گزگلستان3273085

6232266-01736223561بلوار امام رضا روبروي مسجد محمدیه×محمدحسین عابديعلي آبادگلستان3283072

6236601-01736ورودي از سمت گرگان - جنب اداره راهنمایي و رانندگي×شرکت خودرو مایان صنعت علي آبادگلستان3293081

 3286282--01733284788خ امام خمینی- بلوار امام رضا- ضلع شرقی×باباعلي  درزيکردکويگلستان3303073

01744220244خیابان امام خمیني جنوبي-جنب پمپ بنزین×شرکت سامان خودرو کاللهکاللهگلستان3313079

3361040-3361041-01713376746کیلومتر 3 جادهگرگان به علي آباد-نبش روستاي فیض آباد××شرکت بازرگاني عدالت روشن گرگانگلستان332211

3345310 - 017113بلوار جرجان - بین جرجان 16 و 18 - پائین تر از ایستگاه اوزینه ×سیداحمد حسینی نژادگرگانگلستان3333075
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2366777-2351031-01712364141خیابان شهید بهشتي - جنب پل - شماره 318 الي 320×محمدرضا درماني مطلق گرگانگلستان3343082

4470470-2 - 4470474-01718بلوار امام رضا )ع( - روبروي دانشگاه علوم پزشکي×شرکت فراگستر طبرستانگرگانگلستان3353084

3332732-01723343600خ امام خمیني جنوبي - روبروي شرکت گاز×امیر سلیماني اصفهانيگنبد کاووسگلستان336203

3335044-01723343710خ امام خمینی جنوبی، جنب سیلو×یوسف مؤمنیگنبد کاووسگلستان3373074

5559560 - 01725559580ورودي شهر از سمت مینودشت - نرسیده به پمپ CNG×ابوطالب قره چماقلوگنبد کاووسگلستان3383083

5280100-1741جنب مدرسه باغچه بان - روبروي کشتارگاه دوگوري××محمدباقر قزل سفلومینودشتگلستان3393089

01825223359بلوار جانبازان جنب پاسگاه مرزي×مهدي فرج نژادآستاراگیالن3402006

4234813-4228060-01424234811خ آزادي-باالتراز میدان امام حسین-اول جاده الهیجان×شرکت صبا ماشین اشرفیهآستانه اشرفیهگیالن3412007

01424230557جاده الهیجان - اولین دور برگردان - جنب شالي کوبي زماني×شرکت سامان قطعه زماني آستانه اشرفیهگیالن3422022

3228501 -01813244020 غازیان باالتر ازپمپ بنزین راحتي×شرکت صبا ماشین انزلبندر انزليگیالن3432005

3291600-01815طالب آباد-جنب کارخانه آرد پالک69×شرکت خودروپردازان آریابندر انزليگیالن3442029

01824220527بلوار ولیعصر××رحیم آسوبارتالشگیالن345244

4354400-01328خمام - جاده چوکام - کیلومتر 2 ×شرکت شکوفه موتور گیالنخمامگیالن3462031

2234026 -7-01312247017میدان شهرداري خ سعدي روبروي مدرسه ارامنه×خلیل  زمانيرشتگیالن347231

3227110 - 3223310-01313238111میدان فرهنگ خیابان آزادگان×صادق  صباحيرشتگیالن348234

7752069-7756464-01317723631بلوار جاده انزلي نرسیده به فرودگاه××مهدي   پور نصیررشتگیالن349235

8824589 - 01318829384خ شهدا - بلوار امام رضا روبروي ترمینال خط کناره×شرکت آسیا خودرو خزررشتگیالن3502003

5594501-01314 کیلومتر3 جاده فومن×شرکت فن آوران صنعت خودرورشتگیالن3512012

5537376-01317انتهاي خیابان طالقاني - نرسیده به داناي علي - پالک 934××شرکت خودروسرویس خزررشتگیالن3522014

8825551-01313بلوار امام رضا)ع(-آج بیشه-جنب پمپ بنزین×شرکت کاسانه گیالنرشتگیالن3532017

8894540-8894440-01318894441خیابان الهیجان پیچ دوم آج بیشه×خداداد دل افروزرشتگیالن3542020

7781000-01315کیلومتر 6 جاده رشت انزلي - باالتر از کارخانه پوشش - روبروي پمپ بنزین عبداله زاده ×شرکت پایاب صنعت خودرو رشتگیالن3552021

6666341-6666342-01316666343بلوار امام خمیني،نرسیده به میدان گیل روبروي کوچه دانشگاه پیام نور ×اسماعیل کامرانفررشتگیالن3562023

01824626331به طرف تالش- انتهاي بلوار امام خمیني×ایرج رحیمي جنبه سرایيرضوانشهرگیالن3572013

6296612-01424جاده اصلي رودسر به لنگرود - جنب نمایندگي ایران خودرو×جواد صادقي پوررودسرگیالن358241

7565658-013262سه راهي شفت جنب پلیس راه رشت فومن ×شرکت گیالن خودرو نصرشفتگیالن3592016
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3223006-01828ورودي شهرازسمت رشت-نرسیده به پل×میرشجاع حسیني پناهصومعه سراگیالن3602010

7222151-7234540-01323میدان پاسداران-بلوار عالمه طباطبائي-پالک 114-116×شرکت سمیع خودرو فومنفومنگیالن3612018

2232381 - 01412237559میدان انتظام ××امیر پور نصیرالهیجانگیالن362242

01425224299خ سعدي ×حبیب رستگاريلنگرودگیالن3632002

6445270-6445280-01326445290روبروی بیمارستان31 خرداد×حمید باقری راجعونیمنجیلگیالن3642009

3249797-9-01113244040کمربندي بابل،جنب پمپ بنزین××شرکت خدمات خودرو بزرگ روشنامیرکالمازندران3653155

2249970-01216جاده تهران پلیس راه جنب سردخانه جمشیدي××شرکت گروه فني آمل یدک جمشیدي آملمازندران366208

3285055-01216 ورودي شهر از سمت بابل 300مترمانده به میدان هزارسنگر ×عیسي صداقتآملمازندران3673174

3284505-01212240089خیابان امام خمیني بلوار مدرس باالتر از کوي بسیج بین آفتاب 72 و 74 ×اسداله حسني - ابراهیم رزانيآملمازندران3683178

2220821-01212229303خیابان طالقاني -روبروي درب شرفي سپاه - پالک 1×ابراهیم قلي پور آملمازندران3693179

2277065-01112040672جاده  بابل به آمل-200 متر باالتر از پاسگاه راهنمایي و رانندگي دهک×رمضان داداش نژادبابلمازندران3703153

3233515-3262515-01113231515خ شریعتي-روبروي دانشکده فني-نبش کوچه12×پیام نهرینيبابلمازندران3713163

2267660-01112کیلومتر 4 جاده بابل / قائمشهر - جنب آهن آالت دنیاي فلز×ایمان اسماعیل زادهبابلمازندران3723186

3673343-01113673280پائین احمد چال پي - روبروي پمپ بنزین ×حسن شاکري بابلمازندران3733187

3281648-9-01113283648جاده بابل به بابلسر کیلومتر 8×محمدعلي ابوطالبيبابلسرمازندران374205

5574160-5574771-01125574773جاده بابل به بابلسر جنب کارخانه فرش البرز×حمید احمدنتاج آهنگريبابلسرمازندران3753168

5221750-01125221540بلوار پاسداران روبروي دارائي ×شرکت نوا خودرو شمالبابلسرمازندران3763180

5233812-01525225415خ شهید هاشمي نژاد-روبروي پارک 22بهمن×غالمرضا باباوليبهشهرمازندران3773161

5281881-01523ابتداي اتوبان بهشهر، ساري×شرکت خدماتي خودروسازان بهشهربهشهرمازندران3783177

5351133-01125جاده بابلسر - منطقه کاله - 200 متر بعد از مسجد امام حسین)ع(×شرکت خودرو مهر بهنمیربهنمیرمازندران3793173

4270101-01924بلوار امام رضا )ع( به سمت چالوس جنب اداره منابع طبیعي ×ابراهیم کاویانيتنکابنمازندران3803175

3231410-01243231420 ورودي شهر از سمت قائمشهر×رحمت اله مژدهجویبارمازندران3813166

2250751-01912250311 خ امام خمیني سه راه کمربندي×بهروز دیلم نژادچالوسمازندران382216

2210110-01914خ 17 شهریور-جنب سازمان صنایع دستي ایران-مقابل دانشگاه آزاد اسالمي××نریمان فقیه عبداللهيچالوسمازندران3833160

2250619-2256112-01912252391انتهاي کمربندي - جنب پاسارگاز سر خط هشت×حسن خلیل خلیليچالوسمازندران3843181

5263614-012215جاده آمل-جنب پمپ بنزین آهودشت×غالمحسین عقاچمستانمازندران3853171
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5214645-5213479-019280ورودي شهرازسمت تنکابن-روبروي فرودگاه× سعید شاه نظريرامسرمازندران3863158

5247154-5248845-01925248847بلوار امام رضا )ع(روبروي پلیس راه میان هاله×ابوالقاسم علیمردانیانرامسرمازندران3873159

5213100 - 01925219419کیلومتر 3 جاده تنکابن- بعداز دوراهي سادات شهر×محمدعلي کاظمي پور رامسرمازندران3883182

2383511-01114 کیلومتر 9 جاده بابل آمل×مهرداد بندگانزرگرمحلهمازندران3893172

3283030-3284949-01513288555جاده ساري نکا - جنب سه راه بیمارستان شهید زارع×مهدي   نادريساريمازندران390200

3283333-01513281919خ گرگان -  بعدازپل تجن بلوارامام رضا)ع( اتو سرویس حشمت×حشمت اله  هدایتيساريمازندران391201

2258162-01513کیلومتر 2 جاده جویبار×شرکت خدماتي بازرگاني مهربخش ساري ساريمازندران3923141

3218347-8-3212211-01513211700بزرگراه ولي عصر)عج(-مقابل بانک صادرات شعبه میدان بار××علیرضا بخشي کیادهيساريمازندران3933151

2172295 - 01516کیلومتر 4 جاده جویبار×حسن ملکيساريمازندران3943164

5664111-01122خ امام خمیني-جنب شرکت بیلدر×شرکت پیشتاز خودرو شمالفریدونکنارمازندران3953157

2276690-2-01232273878خ شریعتي ابتداي بلوار×منصور خداداديقائم شهرمازندران396213

3245583-01234کیلومتر3 جاده قائمشهر به ساري، جنب پمپ بنزین اسدي×بخشعلي بائوقائم شهرمازندران3973156

2293476-01232292950کیلومتر3 جاده قائمشهر بابل×محمدعلي صابرقائم شهرمازندران3983162

3244841-01232کیلومتر 1 بزرگراه قائمشهر به ساري - بعد از میدان جانبازان - بریدگي اول- روبروي چوب بري قندي×شرکت خدماتي مهرگان خودرو مازند قائم شهرمازندران3993183

7734771-2-01227734774بلوار امام خمیني ×شرکت خدماتي امیر خودرومحمودآبادمازندران4003147

7332703-01227333703کیلومتر 6 جاده محمودآباد آمل - کلوده×وحید رضاپورمحمودآبادمازندران4013154

01227789934جاده محمودآباد به آمل - محله ترسیاب - روبروي دانشگاه غیرانتفاعي نیما×شرکت کاسپین خودرو محمودّآبادمحمودآبادمازندران4023188

5640001-01523خ انقالب اسالمي×نورالدین مسلمي -  شمس اله ودودينکامازندران4033148

6222490-6229662-01223خ شیخ فضل اله نوري×عین اله سلطانپورنورمازندران404210

3233253-3259210-01912کمربندي نوشهر- خیابان باباطاهر ×خیراله اماني پرچکوهي نوشهرمازندران4053169

8813141-2-04514خ جام جم روبروي تي بي تي سابق××شهروز رمزي پیراقوم اردبیلاردبیل406371

8811861 - 04513میدان جهاد روبروي فروشگاه زنجیره اي رفاه ابتداي جام جم×ابابیل  نورياردبیلاردبیل407372

04513333343میدان مبارزان-خ کارگر-جنب پمپ بنزین×شرکت سبالن ثمیناردبیلاردبیل4082103

8816832 - 04514بزرگراه بسیج - دروازه آستارا - کمربندي دوم - جنب خروجي ترمینال×اسماعیل حسنخاني قواماردبیلاردبیل4092110

7730351-04513ورودي شهر از سمت تبریز- جنب ورودي شهرک اداري بعثت 1××مهدي الزمي زارع اردبیلاردبیل4102111

3358870 - 04511دروازه آستارا- میدان جهاد- ابتداي بزرگراه شهدا - پ32×شرکت امید پدر سبالناردبیلاردبیل4112112
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7289901-04524خ کمربندي- تقاطع خیابان سرو- جنب باسکول زینالي×شرکت مغان خودرو زیناليپارس آباداردبیل4122104

7282554 - 04527282887ورودي شهر از سمت اردبیل - جنب شرکت حمل و نقل جهان بار مغان×رامین جهانتابپارس آباداردبیل4132113

4250246-4528خوجین-کیلومتر یک جاده اسالم نرسیده پمپ بنزین×شرکت آواي فن آوران الماس خلخالخلخالاردبیل4145506

6244003-62443008-04529کیلومتر 1 جاده بیله سوار - جنب پمپ بنزین ×رحیم محمدي رمضانلوگرمي اردبیل4152107

5232513-045214کنارگذر مشکین شهر به اهر نرسیده به کارخانه آردسازي××خوشروز غالمحسینيمشکین شهراردبیل4162102

3482771-041272جاده اسکو به خسروشهر×شرکت روانکار اسکو اسکوآذربایجان شرقي4172266

04262224500ابتداي بلوار جمهوري اسالمي××عسگر گل ریحاناهرآذربایجان شرقي4182252

2226632-04262235663کیلومتر 1 جاده اهر به تبریز پائین تر از ایران خودرو×ابوالفضل بردیدهاهرآذربایجان شرقي4192281

4234424-04125خروجي شهر به سمت تبریز×محسن ممقانیانآذرشهرآذربایجان شرقي4202271

4122436-4127445-04326کیلومتر 1 جاده تبریز×محمود،کریم و احمد کفیليبستان آبادآذربایجان شرقي4212256

7222664-7239357-04127226040خ امام خمیني جنب ترمینال×ایوب داداش کریميبنابآذربایجان شرقي4222259

7262780-04127264651خیابان مطهري- بلوار رسالت - باالتر از بیمارستان امام - نبش بن بست مهر 1×مرتضي آسابنابآذربایجان شرقي4232280

4410472-2802018-04112813222خ را ه آ هن چهارراه قطران×امیراحمد و بهرام  ارومچیانتبریزآذربایجان شرقي424181

4779505 - 4795339-04114761414خ ابوریحان ××سیدعلي فضل آذرشربیانيتبریزآذربایجان شرقي4252255

3303408-3314119-04113293416دروازه تهران، نرسیده به پل هوایي اتوبان×پرویز پرویزيتبریزآذربایجان شرقي4262263

5240616-18-5245461-04113خیابان فلسطین)ملل متحد سابق(روبروي کلینیک پردیس×حسن درخشي تبریزيتبریزآذربایجان شرقي4272264

6377487-6376620-04111ابتداي جاده تهران-سه راهي اهر سمت راست×غالمرضا جعفريتبریزآذربایجان شرقي4282267

2861130-5-2861137-041141سه راهي فرودگاه کیلومتر 2 جاده مرند ×شرکت تیزران خودرو تبریزتبریزآذربایجان شرقي4292268

5511111-04115515253خ امام خمیني - روبروي باغ گلستان××محمود وفادوستتبریزآذربایجان شرقي4302270

3324870-2- 3321141 -04112دروازه تهران-جنب بانک سپه استاد شهریار-کوي شهید محالتي×محمد دسترنج آزادي تبریزآذربایجان شرقي4312274

2228787-2235190-04312234242ابتداي جاده اردبیل - روبروي اردوگاه شهیدفهمیده× ابوالفضل رنجبرانسرابآذربایجان شرقي4322258

22235111-04313دروازه تبریز - خیابان امام×شرکت خدماتي رفاه امداد سراب سرابآذربایجان شرقي4332284

2224745-04722223931شند آباد کیلومتر4جاده سلماس×کریم گلي زاده اصلشبسترآذربایجان شرقي434185

2226290-2225946-04712223022جاده شبستر به صوفیان-نرسیده به پمپ بنزین×رضا شیراحمدشبسترآذربایجان شرقي4352278

2276868-70-2276872-04214جنب میدان مادر×شرکت رصد خودرو مراغهمراغهآذربایجان شرقي4362272

3254000/3253232-04212بلوار شهید شکاري- ساختمان ابراهیمي - پالک 116×زمان ابراهیميمراغهآذربایجان شرقي4372275
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2239913-04912246864 کیلومتر 3 جاده خوی- روبروی سه راه یامچی×حمزه تیراندازمرندآذربایجان شرقي4382262

2263113-2264113-04912261277میدان دانشگاه- جنب دانشگاه آزاد اسالمي×جواد عمارت پرداز مرندآذربایجان شرقي4392279

8221914-042215کمربندي×رضا محمد قاسم نژادملکانآذربایجان شرقي4402273

2222005-04236جاده ترانزیت روبروي سینما عصرجدید×رضا امینيمیانهآذربایجان شرقي4412257

2226131-04232239125جاده ترانزیت جنب هتل سولماز×سیامک عونيمیانهآذربایجان شرقي4422282

3050616-049220روبروي پمپ بنزین×یعقوب اسکندري زادههادي شهرآذربایجان شرقي4432288

6227000-04246228865خیابان دکتر بهشتي جنوبي - روبروي دادگستري ×سیروس لطفي سراسکانرودهشترود آذربایجان شرقي4442276

2773430-2778898-04412777422بلوار آزادي روبروي سیلو×شرکت باخترتعمیرارومیهارومیهآذربایجان غربي445251

2352006-04412358018بلوار شیخ شلتوت جنب گاراژ آذربایجان پ 157 ××علي   جعفري لکارومیهآذربایجان غربي446252

04412352029جاده مهاباد کیلومتر 4 جنب اردوگاه تربیتي معلم×شرکت کیا تعمیر ارومیهارومیهآذربایجان غربي4472303

2761965-04416بلوار آزادی، روبروی پمپ بنزین×شرکت سپهرتعمیر ارومیهارومیهآذربایجان غربي4482306

2354012-04412351793بلوار شیخ شلتوت،نرسیده به میدان تره بار×حسین شاکري ارومیهآذربایجان غربي4492309

2620178-04412621449کیلومتر 2 جاده سلماس روبروي سازمان کشاورزي×عباس اله وردیانارومیهآذربایجان غربي4502325

2622287 - 2620085-04412622454بلوار فرودگاه - روبروي دانشگاه آزاد اسالمي - پ 333×اکبر جوانمنشارومیهآذربایجان غربي4512326

2374834 - 3573591 - 04413ابتداي جاده مهاباد - جنب جایگاه CNG×شرکت اروم کیا خودروارومیهآذربایجان غربي4522327

04445623565بلوار بسیج- روبروي کتابخانه عمومي×شرکت وحدت یدک اشنویهاشنویهآذربایجان غربي4532312

6252220-04826232500جاده میاندوآب، بلوار امام خمیني،  مقابل خرمنکوب سازي برادران شامه×حسین عباسيبوکانآذربایجان غربي4542310

4625581 - 04622بعد از میدان قلم - ابتداي جاده ماکو ×محمدرضا مجردپلدشتآذربایجان غربي4552328

4229043-4-04444229012جنب بازار تره بار×کریم حسن کهنه الهیجانيپیرانشهرآذربایجان غربي4562308

4224150-04444230250بلوار کردستان میدان والفجر 2 ×عمر سوريپیرانشهرآذربایجان غربي4572319

2450037-04612450077کیلومتر5 جاده تبریزپائین ترازکارخانه قندروبروي جاده قره شبان×عباس آهنگري - میرحسین شکاريخويآذربایجان غربي4582302

2456301-04615بلوار مطهري××حسین بیگ زادهخويآذربایجان غربي4592317

2458335 - 04616بلوار مطهري - میدان نصراللهي×میرحسین شکاريخويآذربایجان غربي4602329

3221721-044423سردشت - سه راهي پیرانشهر و سردشت - روبروي پلیس راه ×لقمان میرزائي سردشتآذربایجان غربي4612320

5224673 - 5224773-04435221073 کمربندي جاده تسوج جنب نیروگاه برق×اسماعیل منسوبيسلماسآذربایجان غربي462253

5237002-04433خ امام خمیني )ره(- روبروي اداره راه و ترابري- فلکه سرباز×احد اسدي اهرنجانيسلماسآذربایجان غربي4632311
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 5252589 -044393جاده تازه شهر- بلوار ملت×داود یاقوتي گلعذانيسلماسآذربایجان غربي4642321

5260060 - 04435260923انتهاي بلوار جمهوري اسالمي - ابتداي مغانجوق×قاسم نوراني مغانجوقسلماسآذربایجان غربي4652322

04824220995جاده میاندوآب ابتداي بلوارغدیرخم×شرکت شاهین صنعت حاتمشاهین دژآذربایجان غربي4662304

2728833-04622728844 جاده ترانزیت تبریز /بازرگان روبروي ورودي شهر جنب باسکول چایپاره×سعید باقرزادهقره ضیاءالدینآذربایجان غربي4672316

3226888-04629بلوارمدرس،جنب پلیس راه×شرکت تعاوني خدماتي پدرام حسام ماکوماکوآذربایجان غربي4682307

2445601-04422443152 بلوار توحید پائین ترازراهنمائي ورانندگي×نادر سینامهابادآذربایجان غربي469257

2334888-04422341415میدان استاد هیمن×انورعبداله زادهمهابادآذربایجان غربي4702313

2224437-2264700-04812261123بلوار انقالب روبروي تعاوني 8×جوانشیر اسکندرزادهمیاندوآبآذربایجان غربي471254

6227177-6228001-04432انتهاي بلوار بهشتي - روبروي باربري توحید×کاظم دانش پرورنقدهآذربایجان غربي472255

6269990-04432خ ولي عصر)عج(-جنب مرکزبهداشت-روبروي بانک تجارت×شرکت نسیم یدک سلدوزنقدهآذربایجان غربي4732314

6260380-6272761-04432خ پیرانشهر - نرسیده به میدان دفاع مقدس - خیابان سایپا××مصطفي بیگ زادهنقدهآذربایجان غربي4742318

08724228188بلوار فجر-نرسیده به میدان سپاه×رضا شیرزادبیجارکردستان4752152

3728115-08726ورودي شهر از سمت سقز×شهرام کاکه سونديدیواندرهکردستان4762156

3274242-08743کیلومتر یک جاده سقز بوکان- جنب سقز گاز××شرکت توسعه و گسترش سرمایه گذاري ایلیادسقزکردستان4772153

3384009-3384006-08717جنب پمپ بنزین سیلو-روبروي بانک رفاه××شرکت راهنیان کردستان سنندجکردستان4782155

5246801-08724بلوار غدیر خم ورودي شهر از همدان×غالمرضا میرزائيقروهکردستان4792154

5244442-3 0872بلوار غدیر خم - نرسیده به سه راه تختي - جنب ترمینال دهگالن×اصغر عباسيقروهکردستان4802157

08753245597  500متري ورودي شهر از سمت سنندج×ریبوار رسایيمریوانکردستان4812160

5323205-9-08325323473بین نیروگاه برق و شهرک صنعتي - پالک 20×اسکندر صادقياسالم آباد غربکرمانشاه4822367

5323490-08321کیلومتر 2 جاده کرمانشاه - جنب نیروگاه برق×مهدي جلیلیاناسالم آباد غربکرمانشاه4832370

6222829-6224050-6225600-08326229696ورودي شهرازسمت روانسر-نرسیده به پمپ بنزین××شرکت خودرو شاهوي غربجوانرودکرمانشاه4842361

2711121-08342711090ورودي شهر از اسالم آباد غرب ، جاده راه کربال×علیرضا شامحمديسرپل ذهابکرمانشاه4852362

4236085-08384237081ورودي شهر از سمت کرمانشاه میدان شهید دکامي جنب جایگاه CNG×حجت اله بیگلريسنقروکلیائيکرمانشاه4862365

3229662-3229554-08383229553میدان امام حسین - روبروي دانشگاه آزاد-نبش بلوار اصلي×محمدرضا همایون پورصحنهکرمانشاه4872357

8239344-5-8245835-8256015-16-0831بلوار شهید بهشتي جنب اداره ارشاد اسالمي××علي  صدیقي صفائيکرمانشاهکرمانشاه488271
8253780-8253779
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7277926 - 08317229512میدان وکیل آقا جنب بانک ملت و داروخانه نجات×منوچهر ساالريکرمانشاهکرمانشاه489274

8248344 - 08315خ سنجابي خ حکیم نظامي×احمد کمريکرمانشاهکرمانشاه4902351

8244194-08318243451خیابان عشایر،جنب فروشگاه تامین اجتماعي، پالک 187-181×مجتبي کیاني خواهکرمانشاهکرمانشاه4912355

8273070-8262450-08318273080دیزل آباد، خیابان اول×علیرضا  بنکداري کرمانشاهکرمانشاه4922356

7224883 -08317228866خ کشاورز - روبروي ساختمان مدیریت برق شهرستانهاي تابعه کرمانشاه×عبدالعلي خروشي کرمانشاهکرمانشاه4932358

8261703-08318274800دیزل آباد - خیابان تاکسیراني - سه راهي سمت چپ بانک صادرات×سیاوش یاريکرمانشاهکرمانشاه4942359

7265000-08312کمربندي راه کربال - روبروي ترمینال اسالم آباد غرب×شرکت خودرو حرکت غربکرمانشاهکرمانشاه4952366

3228140-08351ورودي شهر از سمت اسالم آبادغرب - روبروي پلیس راه ×شرکت سرکش خودرو گیالنغرب گیالنغرب کرمانشاه4962363

3222995-08353222559خیابان کارگر - میدان امام خمیني - روبروي دادگستري - ناحیه کارگاهي -×نوذر قرباني هرسین کرمانشاه4972364

4222183-4226163-06664226262بلوارولیعصر خ دادگستري جنب تعاوني آهن فروشان×علي پاپيازنالرستان4982452

2229993-06642221045خ آیت اله سعیدي×اسداله صادقي خوانساري الیگودرزلرستان499325

2221080-06642235959بلوار شرقي-بلوار شهید رضا روشني-روبروي شرکت گاز×عبدالحمید بهرامسريالیگودرزلرستان5002458

06624448422خ امام خمیني - جنب اداره راه×احمد اشرفي گودرزي - خلیل  مطیعيبروجردلرستان5012451

5302011-066214میدان زائران کربال - جنب ترمینال غرب××محمدرضا گل آرابروجردلرستان5022455

5304122-06623ابتداي کمربندي مالیر-پائین تراز هواشناسي-روبروي قلعه کرم×غالمعباس امیرسرداري بروجردلرستان5032459

4221044-066345بلوار امام خمیني - کیلومتر 3 جاده اندیمشک×عین اله حقي پورپلدخترلرستان5042453

4206443-06614206996کیلومتر 2 جاده خوزستان×شرکت کوثر خودرو لرستانخرم آبادلرستان505321

4204736-06614229979کیلومتر 1 جاده خوزستان -جنب ماهواره مخابراتي شهیدرحیمي××نصرت اله  اسالمي زادهخرم آبادلرستان506322

4209011-06614209926کیلومتر یک جاده اهواز - پایین تر از میدان امام حسین ، روبروي کارخانه آرد ایران عشایر×شرکت بهرو صنعت خرم آبادخرم آبادلرستان5072460

4237529-06654237530ورودي شهر،جنب کارخانه آرد سفیدکوه صندوق پستي353×شرکت تعاوني نگاه اشترانکوهدورودلرستان5082454

6243271 - 06632بلوار سپاه پاسداران - ابتداي خیابان دانش آموز - جنب پمپ بنزین×گل میرزا شاهیوندکوهدشتلرستان5092463

06637228089بلوار شهید بهشتي)آزادي(-روبروي منابع طبیعي×عبدالرضا رستمي نورآبادينورآبادلرستان5102456

5246707-03628جاده کمربندي،شرق جاده،جنب پست برق×محمدرضا خانياردستاناصفهان5113302

03116288010بلوار بوستان سعدي سه راه نظر خ وحید×رضا   سلیمياصفهان اصفهان512161

3335556-8-03113312491خ امام خمیني جنب پل شهیدخرازي مقابل پارک قلمستان×حسین و مجید زاهدياصفهان اصفهان513164

4416420-03114441486اتوبان کاوه سه راه ملک شهر خ بهارستان فلکه ملک شهر×مصطفي عصارزادگاناصفهان اصفهان514166
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3311775-3319002-3335058-3341577 0311خ امام خمیني مقابل خ شریف مرکزخدمات فني اصفهان×محمد   سالمتیاناصفهان اصفهان515167

7762277-7757363-03117753550سه راه بلوارکشاورزي جنب تاالر بیستون×حسین  پاکرواناصفهان اصفهان516169

3869975-3868900-03113862571خ امام خمیني بلوارعطارالملک شهرک صنعتي امیرکبیر×شرکت حافظ قطعات اصفهاناصفهان اصفهان517174

3868482-03113خیابان امام خمیني - ابتداي خیابان باباگلي ×مسعود هماپور اصفهان اصفهان5183284

5513312-5517712-03115517710 زینبیه- چهارراه عاشق اصفهانی- ابتدای عاشق اصفهانی غربی×شرکت بازرگاني کیاخودروآپادانااصفهان اصفهان5193296

2263931-2287608-03112317516خ ولیعصر- سه راه صغیر×محسن مهدي افاصفهان اصفهان5203303

5575460-4-5601200-03115575070انتهاي خ معراج )هفتون( بعد از پل تمدن روبروي پمپ بنزین ××شرکت باند ماشین سپاهاناصفهان اصفهان5213312

3362747-3388131-03113چهارباغ پائین - حدفاصل میدان شهدا و چهارراه تختي - روبروي بانک سپه ×علیرضا عنبرزاده اصفهان اصفهان5223317

6286000-6244364-03115 خیابان حکیم نظامي بین پل فلزي و چهارراه حکیم نظامي  پالک 160×شرکت کیان کار صفاهاناصفهان اصفهان5233318

4586070-4587546-03114586776بزرگراه  دکتر چمران - بین پل و پارک الله ×شرکت تندر خودرو سپاهان اصفهان اصفهان5243319

4444478-9-03114448340خیابان جابرانصاري - ابتداي خیابان 5 آذر×ابراهیم و مسیح عنبرزاده اصفهان اصفهان5253323

3204044-03118 خیابان امام خمیني - بعد از تابلو عاشق آباد - روبروي بانک ملي شهرک رسالت×احمد اعتمادفراصفهان اصفهان5263324

7735310 - 031114خیابان آتشگاه - حد فاصل خیابان وحدت و خیابان قدس×نبي اله شیخاني سودانياصفهان اصفهان5273329

2754060-03621جنب پارک بزرگ شادي××شرکت آرمان گسترقطبآران وبیدگلاصفهان5283307

4342524-03624346524خیابان امام خمیني - جنب مرکز مخابرات ×شرکت تولیدي عسل خودرو بادرودبادروداصفهان5293289

6820888-03116820889کیلومتر 15 جاده اصفهان به شیراز، جنب خیابان اخوت× احمدرضا رفیعيبهارستاناصفهان5303300

6819752-5-03116819759جاده اصفهان/شیراز-ورودی شهر بهارستان-جنب پمپ بنزین×حسن چترآبگونبهارستاناصفهان5313308

3227131-03323223119کمربندي-کیلومتر 1-جنب ترمینال کامیونداران×بهرام شیرازيتیراناصفهان5323306

3636365 - 7-03113513802خ امیرکبیر - نرسیده به میدان بهمن×رحمان فاتحيخمیني شهراصفهان5333281

3654255-7383197-7391818-03119خ کهن دژ مقابل سردخانه کهن دژ×پرویز  بختیاريخمیني شهراصفهان5343313

3521010-031112 خ کهندژ - مفابل کارخانه یخ ×یداله سرخیانخمیني شهراصفهان5353327

5241030-03115241040خوراسگان- خ جی شرقی - روبروی مسجدالمهدی××محمود قاسمیانخوراسگاناصفهان5363294

4228414-03724224760میدان کاوه ابتداي جاده الیگودرز×شرکت خودروکار طوفان فریدن داراناصفهان5373298

03724227779بلوارطالقاني شرقي-روبروي انبار اداره راه وترابري×غالمرضا کاویانيداراناصفهان5383315

5457444-03125بلوار معلم)بهارستان(-جنب مخابرات×بهرام هاشمیاندستگرد برخواراصفهان5393304

5836312 - 031213اتوبان دولت آباد نرسیده به میدان قائم جنب مخابرات×اصغر زارعاندولت آباداصفهان5403282
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2239163-03344بلوار معراج جنب استخر شهرداري×حسن  بیگي ریزيزرین شهراصفهان541178

5247785- 03125272300خیابان خواجه انصاري)صنعتي(×محمد مشایخشاهین شهراصفهان5423299

5271700-4-5757030-03123جاده قدیم اصفهان / تهران )بزرگراه آزادگان( - نرسیده به شاهین شهر - روبروي خیریه همدانیان×اکبر جهانگیريشاهین شهراصفهان5433328

2236151-03215خ 45 متري)بلوار امام خمیني(×مسیح اله کوپائيشهرضااصفهان544171

2287172-03214ابتداي جاده شیراز - مجتمع صنایع کارگاهي امیرکبیر×عباس اسماعیليشهرضااصفهان5453333

3116677-03123116688اتوبان ذوب آهن موسیان جنب شرکت تراک ایران×حیدر ترابي - نبي اله صفري کلیشادي فالورجاناصفهان546179

2642211-03343بلوار مدرس - خیابان سوم ××میرولي رضائي فوالدشهراصفهان5473326

5552799 - 5550008-03615578617بلوار قطب راوندي - روبروي صنایع کرک×عباسعلي میرزاپورکاشاناصفهان548175

5534580-03613بلوار قطب راوندي - روبروي شهرک صنعتي×جهانگیر نارنجيکاشاناصفهان5493286

میدان بسیج - خروجي شهر به سمت نطنز- خیابان شهدا دارالسالم - بلوار یکم صنایع ×شرکت فني ایلیا گستر آرزو کاشانکاشاناصفهان5503320
2555051 - 03614کارگاهي - قطعه 12

4444495-03614444380 خیابان طالقاني نبش آزادگان×اصغر نوابي نژادکاشاناصفهان5513325

3240844-3242222-03723خ امام حسین )ع(×ولي اله تدینگلپایگاناصفهان552172

3226061-03723222242 بلوار فردوسي کیلومتر 1×محمدرضا صفوي تهرانيگلپایگاناصفهان553177

2237860-2237864-03312238070 ورودي شهراز سمت نجف آباد نبش بلوار ابوذر×مجید سلجوقیانگلدشتاصفهان5543314

5251301 - 03355251142بلوار نیکبخت روبروي راهنمائي ورانندگي×طهمورث اعظم پناه - بابک ذبیحیان مبارکهاصفهان555173

2253524-03232259503بلوار بعثت - پالک 131×قنبردهقاني شاهکوئينائیناصفهان5563292

2266650-03232266660ابتداي جاده تهران - باالتر از دانشگاه آزاد اسالمي ××مرتضي افشاري نائیناصفهان5573334

2446741-03314خیابان امام خمیني)بلوار پلیس راه (- روبروي ایستگاه پمپ گازCNG×شرکت صنعت پارس نوري نجف آباداصفهان5583330

4248003 - 4 0362میدان تختي،  ابتداي 45  متري مصطفي خمیني×علیرضا عظیمينطنزاصفهان5593311

2254070-03341بلوار شهید شاهمرادي جنب شهرداري×شرکت پویا صنعت لنجانورنامخواست اصفهان5603316

2224406-2220815-08412231188جاده کرمانشاه حد فاصل میدان امام حسن )ع( و خیابان دانشگاه××علي محمد  سوختهایالمایالم561381

2228282-08412240526بلوارشهیدبهشتي-نرسیده به میدان امام حسن)ع(×شرکت دانیال یدک کرامتایالمایالم5624003

6334091-8422کیلومتر2 جاده دزفول×محسن پیرانيآبدانانایالم5635676

5225444-5-5226446-8 0842ابتداي کوي طالقاني - نرسیده به ترمینال مسافربري ××احتشام هاشميدره شهرایالم5644001

08427226318ورودي غربي شهر،روبروي فرماندهي نیروي انتظامي×سیده زهرا حسینيدهلرانایالم5654002
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4225420-30-084240بلوار امامزاده قاسم ×علي شیرخانيسرابلهایالم5664005

8226113-08424 ورودي شهر از سمت ایالم - ابتداي بلوار امام خمیني×شرکت ماهور یدک مهرانمهرانایالم5674004

4228888-03824236300 کیلومتر 1 جاده مبارکه×الیاس اسکندريبروجنچهارمحال وبختیاري5684401

3346820-03813346822سه راه قطب صنعتي××نعمت اله بهامین - حسن کریمیانشهرکردچهارمحال وبختیاري569361

2272360-03812272082دروازه فارسان روبروي ترمینال فارسان مجتمع نیمه مزاحم فردوسي×زال  محموديشهرکردچهارمحال وبختیاري570363

3330246-03817سه راه شهرک-مقابل اداره راه و ترابري×اسکندر قدیري شهرکردچهارمحال وبختیاري5714404

7230108-03829 بلوار شهدا - روبروي دانشکده هنر×رسول بهراميفارسانچهارمحال وبختیاري5724403

5223007-03825228536جنب شرکت بوتان گاز××شرکت کالریدکلردگانچهارمحال وبختیاري5734402

3225991-3222070-06523221193خیابان اصلی-خیابان امام پالک 26، 27 و 28×خلف خدادادزادهامیدیهخوزستان5744112

4223536 - 4226644-06424226635خیابان انقالب مقابل ترمینال×خدابخش وغالمعباس کشتکارلملیکياندیمشکخوزستان5754108

5561280- 2-06115565154اتوبان  کوت عبداهلل روبروي اسالم آباد×عبداالمیر  منابياهوازخوزستان576192

5536161-3-06115536165اتوبان آیت اهلل بهبهاني کوي مدرس××شرکت کجوراهوازاهوازخوزستان577193

3369148-3777794-061195فلکه بزرگ3راه خرمشهراتوبان حمیدیه روبروي مسجدالرحمن××محسن   محمدياهوازخوزستان5784102

4481836-06114481832بلوار پاسداران، بعد از شرکت خرم نوش×مکي دورقياهوازخوزستان5794115

3770566- 3779747-06113787092خ انقالب-خ آهن افشار-روبروي اداره کارواموراجتماعي×فرحان سلطانیان اهوازخوزستان5804120

5566061-3-06115568301اتوبان آیت اهلل بهبهاني اسالم آباد نبش خیابان صبا×سیدعباس موسوياهوازخوزستان5814122

3396950-06111سراه خرمشهر بعد از پاسگاه انتظامي شماره 19×شرکت مجد صالحاهوازخوزستان5824123

3787183-3772361-06113771174خیابان انقالب)کمپلو( بین خیابان زینب و فراهاني جنب سنگ بري خوش اخالق ×شرکت کارآوران صنعت یدک خودرواهوازخوزستان5834127

3392621 -3399641-06114کیلومتر 5 جاده خرمشهر- جنب مرکز معاینه فني - پالک 960×شرکت بهکار خودرو جنوب اهوازخوزستان5844130

2281810 - 061111بلوار سپیدار- بعداز ترمینال شرق اهواز ××شرکت روهینا یدک اهواز اهوازخوزستان5854132

2299100-06112میدان تپه - ابتداي جاده فرودگاه ×سید رحیم صالحي اهوازخوزستان5864133

5220445-5220447-06928 بزرگراه انقالب×سهراب رضائیایذهخوزستان5874113

4444767-06314432491 بلوار میدان طیب××شرکت ستاره آبي مهتابآبادانخوزستان5884109

3348352-3348354-06317بلوار ورودي آبادان خرمشهر- نرسیده به پل ایستگاه 12×سیاوش کریم پورآبادانخوزستان5894116

2237881 - 06513بلوار آیت اله خامنه اي ×شرکت مهرپارس ساحل جنوب بندرامام خمیني خوزستان5904128

2221992-4-06712221898جاده شیراز - ابتداي کمربندي - جنب میدان تره بار×احسان عقبائيبهبهانخوزستان5914107
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2220893-06715میدان محسني - بلوار بعثت - جنب فرهنگسراي بهبهان×رضا متوسلبهبهانخوزستان5924119

06713337210 جاده قدیم اهواز حریم کانال سمت چپ×حسین دارخالبهبهانخوزستان5934129

2225001-06123ورودي شهر از سمت اهواز-روبروي ورزشگاه حمیدیه××شرکت خودرو گستر جاویدحمیدیهخوزستان5944125

4209400 - 06323ابتداي جاده اهواز- روبروي کارخانه آسفالت×شرکت پرستوي نخلستان خرمشهرخرمشهرخوزستان5954134

 6260745-626970 0641جاده سنجر روبروي سد تنظیمي×محمدعباس حویزاويدزفولخوزستان596197

2282058-06419کیلومتر 2 جاده شوشتر×عبدالعظیم شیرزاددزفولخوزستان5974104

6261402 - 06416262286بلوار میدان تره بار-نبش خ تابستان روبروي بهشت علي×سعید ساعيدزفولخوزستان5984110

2223823 - 2231763-06914 خیابان ولیعصر×علیرضا  بهبهانيرامهرمزخوزستان5994106

2292161-2292220 0691بلوار خلیج فارس -  بعد از میدان خلیج فارس×شرکت زاگرس زویديرامهرمزخوزستان6004131

4225050-06124بلوارورودی شهرازسمت اهواز-بعداز اداره امورآب×منصور منیشداویسوسنگردخوزستان6014124

3229117-18-063220 بلوار بهبهاني نیا مقابل پمپ بنزین سیدالشهدا×شرکت همت خودرو شادگانشادگانخوزستان6024117

5229183-06425222066بلوار امام خمیني×سعید غیاثي خیاطشوش خوزستان6034114

6238071-06125جاده کشت و صنعت کارون-بلوار بهمن×شرکت تولیدي بازرگاني خودروسازان نوین شوشترشوشترخوزستان6044126

6225233-06126شهرک علم الهدي - اتوبان خروجي شهر به سمت اهواز - جنب نمایندگي ایران خودرو ×عبدعلي فوادي شوشترخوزستان6055579

2320114-065216 انتهاي خ امام خمیني سایت صنعتي اول جاده هندیجان××عبد الکریم یاسین صدريماهشهرخوزستان6064103

06522325384کمربندي هندیجان-سایت صنعتي×علي سلطانیانماهشهرخوزستان6075671

3339447 - 06818 نفتک، جنب ترمینال مسافربري ولیعصر×سهراب شیخ شهنيمسجدسلیمانخوزستان608198

6822300 - 03526826512کیلومتر 2 جاده ابرکوه به شیراز×سیدحسام رسوليابرکوهیزد6095306

7233300-03527231333بلوارشهیدبهشتي باالترازمیدان آیت اهلل خاتمي×علیرضا بهاریهاردکانیزد6105304

3622570-03523626081خ سنتو-جنب اورژانس صاحب الزمان)ع(×محمدرضا کاظمي پوراشکذرياشکذریزد6115312

4221776-3524221718بلوار امام خمیني - نبش خ بنیاد مسکن×شرکت نماد خودرو کویربافقیزد6125318

6232918-6232919-03526232921ورودی شهر از سمت یزد×محمدابراهیم انوری تفتیتفتیزد6135310

4225251-4231111-03537میدان آزادگان××مهدی عابدزادهطبسیزد6145307

5229010-03525229012بعد از بلوار ورودي به طرف یزد×مهدي عبدليمهریزیزد6155308

5229665-5229667-03525229666جاده سنتو-زوبروي قلعه تاریخي علي آباد×محمود زارع بیدکي مهریزیزد6165316
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7734876-7730022-03527730066،محمود آباد،خیابان شهید میرباقري×بي بي نصرت نقیبيمیبدیزد6175309

8/5251077 0351بلوار 17شهریور بعداز مثلثي امام شهر××سیدمحمد  مصالئيیزدیزد618341

7215552-3-03517218005بلوار جانباز جاده قدیم تفت×سیدعلي حسیني پورهدشیزدیزد6195301

7225657-7211703-7224942-03514بلوار آزادگان)فرودگاه(-جنب هتل کاروان××علي بمان غنیانیزدیزد6205311

8248383- 8259700-03515خ آیت ا... کاشاني-نرسیده به پل قطارصفائیه×ناصر خورشیديیزدیزد6215313

5252000-5254000-03515253000بلوار آزادگان چهارراه خضر آباد×شرکت خدماتي جم تندر یزدیزدیزد6225314

8219900-03515بلوار امیرکبیر - بعدازپمپ بنزین ×شرکت بازرگاني خودرو یزد سیلویزدیزد6235315

8244470-03511بلوار دانشجو - روبروي سالن غذاخوري میزبان×حسین تقوي یزدیزد6245317
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 فهرست موضوعات  شماره صفحات
 آزاد کردن کمربند ایمني  21
آفتابگیر  32
آنتن  33
 آینه ها  30
آینه داخل خودرو  30
آینه هاي بغل 30
 اتصال کابل هاي رابط                                                        65
استفاده از باتري کمکي 66
باز بودن دربها  48
باز کردن در پوش باک  28
باز کردن درب باک  28
 باز کردن درب موتور  27
بازدید سطح مایع شیشه شوي  84
باالنس بودن چرخها  88
برچسبهاي اخطار و پالک  61
بررسي سطح روغن هیدرولیک  78
برف پاک کن و شیشه شوي  52
برنامه سرویس های ادواری خودرو سایپا  107

برنامه سرویس های ادواری در شرایط سخت  109
بستن درب موتور     27
بکسل کردن خودرو  70
بوق 29
 تجهیزات داخلي  31
ترمز دستي  45
ترمز ضد قفل  43
تعویض تیغه هاي برف پاک کن  85
تعویض چرخها  90
تعویض روغن ها  94
تعویض المپها  92
تنظیم آینه  30
تنظیم پشت سري  15
تنظیم پشتي صندلي  15
 توصیه هایي در خصوص تعویض دنده  42
جابجا کردن چرخ ها 88
جاسیگاري 31
جعبه داشبورد 32
چراغ هشدار دهنده فالشر  48

 فهرست موضوعات
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فهرست موضوعات
چراغ نشان دهنده مه شکن عقب  48
چراغ نشان دهنده نور باالی چراغ های جلو  48
چراغ هشدار دهنده ترمز ضد قفل 48
چراغ هشدار دهنده ترمز دستي   48
چراغ هشدار دهنده سیستم ضد سرقت  48
چراغ هشدار دهنده شارژ باتري  48
چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور  48
چراغ هشدار دهنده کمربند ایمني  48
چراغ هشدار دهنده کیسه هوا  49
چراغها  50
چراغهاي راهنما  51
چراغهاي نشانگر و هشدار دهنده ها                                               48
چرخ زاپاس  72
رانندگي در باران  59
رانندگي در شب 59
رانندگي در شرایط خاص  59
روش اتصال باتري به باتري  66
روشن کردن خودرو  41
روشن کردن موتور در حالت خفه  41

روشن کردن موتور در حالت گرم  41
سرعت سنج  47
سوئیچ موتور  40
43  ABS سیستم ترمز ضد قفل
سیستم ترمز مجهز به بوستر 44
سیستم ضد سرقت 11
سیستم گرمایش و تهویه 34
شیشه باالبر برقي  14
شیشه شوي  52
 صندلي ها 15
طریقه بستن کمربند ایمني  18
طریقه عملکرد کیسه هوا  23
عملکرد شیشه شوي  52
فرمان هیدرولیک  46
 فشار باد الستیک  86
فالشر  51
فندک  31
فیوزها   67
 قفل هاي درب 13
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 فهرست موضوعات
کاتالیست  55
کارکرد اقتصادي خودرو  57
کلید تنظیم  نور چراغهای جلو  51
کلید فالشر 51
کلید هاي تنظیم گرمایش و تهویه  35
 کمربند ایمني  17
کنسول وسط  33
کیسه هوا  22-26
گارانتي خودرو  99
 گیربکس  42
الستیک مخصوص برف  60
مثلث ایمني  64
محل زدن جک در زیر خودرو  73
مراقبت از الستیک ها  86
مسافت سنج  47
مشخصات خودرو  111
مشخصات سوخت  54
مشخصات فیوزها  68
مشخصه روغنها  94

نحوه تعویض دنده  42
نشانگر درجه حرارت موتور  47
نشانگر سطح  بنزین   47
نشانگرهای صفحه نمایش جلو   47
نکات ایمني جهت رانندگي در زمستان   60
نگهداری خودرو توسط مالک خودرو   79
نگهداري باتري  91
 نگهداري بدنه خودرو  96






