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به نام خدا 

دفترچه راهنماي مشتري و ضوابط گارانتی خودرو
ویرایش ۵  )بهمن ماه ۹۵(

آریو

 گردآوری و تدوین: شرکت مهندسین مشاور خودرو 



2

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

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.

  توجه

سایپا کارت طالیی:
مشتري گرامي ، ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق با نیازهاي مشتریان از الویت هاي اصلي گروه خودروسازي سایپا مي باشد . در این راستا 
بسته هاي خدمات ویژه و جذابي همچون امداد تکمیلي ، گارانتي خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها ، خدمات در محل مشتري ، افزایش دوره گارانتي 
خودرو پس از پایان گارانتي عادي و موارد دیگري توسط این گروه بصورت تخصصي و مشتري مدار تهیه گردیده است که جهت اطالع از موارد موجود و 
آتي و همچنین مزایاي این خدمات از شما دعوت مي گردد به سایت شرکت سایپا یدك WWW.SAIPAYADAK.ORG و یا به نمایندگي هاي 

مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه نمایید
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داشتند 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. 
تولیدات 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  

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

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

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

 )141
• سال 1384 تولید خودروي ریو 

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

ایراني به نام تیبا   
جدید  خودروهای  تولید  و  سال1389طراحي 

) X100 خانواده سایپا )پلت فرم
• سال 1392 تولید و طراحی خودرو 211 و 151

در 26 خرداد سال 1347 قبل از ورود نخستین 
تولیدات شرکت به بازار، مدیرعامل شرکت، کلمه 
 Societe عبارت:   اول  )حروف   SAIPAC
 Anonyme Iranienne de Production
ثبت  همچنین  و   )Automobile Citroen
تولیدي  هاي  اتومبیل  انواع  براي  را  ژیان  کلمه 

شرکت تقاضا نمود. 
تولید  ایراني  سهامي  شرکت   1353 سال  در 
موافقت  جلب  از  پس  سیتروئن  هاي  اتومبیل 
خودروي  گرفت  تصمیم  فرانسه  در  رنو  شرکت 
نماید و در پي موافقت  تولید  را در شرکت  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  ایراني تولید  شرکت به شرکت سهامي 

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

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

نمایید. 
تاریخچه شرکت سایپا

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

مرکزي( در حال فعالیت مي باشد. 
با  را  خود  فعالیت  تاسیس،  بدو  در  شرکت  این 
حدود  سال  یک  از  پس  و  نمود  شروع  نفر   30
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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 خودرو در یک نگاه  

مشخصات ایمنی خودرو

شرح تجهیزات خودرو

رانندگی با خودرو

نحوه رفتار در مواقع اضطراری

تعمیر و نگهداری 

مشخصات فنی و اطالعات مورد نیازاستفاده کننده خودرو

گارانتی خودرو

فهرست نمایندگی های مجاز
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هشدارهای نیروی انتظامی

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

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

باشیم.  
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نحوه استفاده از این دفترچه راهنما
مهم،  اطالعات  مالک،  راهنمای  کتابچه  این  در 
ملزومات عملیات، پیشنهادات و نکات در رابطه با 
استفاده از خودرو آریو معرفی شده است. توصیه 
و  خود  ایمنی  از  اطمینان  منظور  به  شود  می 
سرنشینان، تمامی مطالب موجود در این دفترچه 
را به دقت مطالعه فرمائید. مجموعه کامل مدارک 
باید همیشه  همراه با خودرو باشد. اگر این خودرو 
را به کسی دیگر می فروشید، باید کل مجموعه 

مدارک را نیز به او بدهید. 
در  خودرو،  این  در  نصب  قابل  تجهیزات  تمام 
راهنما معرفی گردیده است. با این حال، برخی 
مدلهای خاص  از  برخی  برای  تنها  تجهیزات  از 
طراحی شده اند و یا چنین تجهیزاتی متعلق به 

بخش خودرو و تجهیزات سفارشی می باشند. 
در  شده  نصب  تجهیزات  باید  شما  بنابراین، 

مقدمه
مفتخریم از اینکه خودروی آریو را انتخاب نموده 
آریو،  مواردی همچون مشخصات خودروی  اید. 
روش استفاده صحیح از خودرو و نحوه نگهداری 
دفترچه  این  در  که  است  جزئیاتی  روزانه 
مطالعه  با  است.  شده  اشاره  ها  آن  به  راهنما 
به  نسبت  کافی  راهنما، شناخت  دفترچه  دقیق 
خودروی آریو را در کوتاهترین زمان ممکن پیدا 
نگهداری  و  استفاده  نحوه  همچنین  کنید:  می 
مناسب از خودرو را به بهترین روش می آموزید 
که کاهش خسارات وارده به خودرو و در نهایت 

کاهش هزینه ها را به دنبال خواهد داشت. 
این دفترچه راهنمای مشتری برای تمامی مدل 
های خودروی آریو قابل استفاده است اما ممکن 
است برخی از امکانات، تجهیزات و یا عملکردهای 
معرفی شده در دفترچه راهنما در مدل خریداری 
شده فراهم نباشد که مواردی از این قبیل با "*" 
مشخص شده اند که بدان معنا می باشد که مورد 
مذکور مطابق با مدل خودرو می باشد. این دفترچه 
مشخصات  و  اطالعات  آخرین  اساس  بر  راهنما 
محصول در زمان چاپ تهیه شده است. شرکت 
خودروسازی Zotye همواره در راستای بهبود مدل 
و تنوع محصوالت خود حرکت می کند و آگاهی 
از آخرین تغییرات و اصالحات صورت پذیرفته را از 

حقوق مشتریان می داند. 

دفترچه راهنمای مشتری، بخشی جدایی ناپذیر از 
خودروی آریو است که به عنوان مرجع در خودرو 
این  باید  خودرو  فروش  هنگام  گیرد.  می  قرار 
دفترچه همراه با خودرو به مالک جدید ارائه  شود.

سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  کارکنان 
و  ای هستند  نیروهای متخصص و حرفه  یدک 
خصوص  در  ممکن  نحو  بهترین  به  توانند  می 
شما خدمت  به  مشاوره  یا  و  نگهداری  و  تعمیر 

رسانی نمایند.

خودرو خریداری شده  را با توجه به قرارداد خر        
از  درست  استفاده  منظور  به  و  کرده  بررسی 
وسایل و نگهداری بهتر از خودروی خود، فصل 
ها و بخش های مربوطه در این دفترچه راهنمای 
مالک را بخوانید. برخی از فصل ها و بخش ها و 
همچنین تصاویر در این کتابچه راهنمای مالک، 
با توجه به دالیل باال در تمام مدل های خودرو 

صدق نمی کند. 
جهت  به  مربوط  راهنمای  کتابچه  دستورالعمل 
یابی های خودرو )جلو، عقب، چپ و راست( باید 
با جهت رانندگی  خودرو در یک خط باشد مگر 

اینکه به طریقه دیگری مشخص گردد. 

خریدار گرامی:
برای مدل هایی  این دفترچه راهنمای مشتری 
از خودرو آریو که در جدول زیر آورده شده اند 
دفترچه  این  مطالعه  از  قبل  است.  شده  تهیه 
اطمینان حاصل نمایید که مدل خودرو شما در 

این جدول آورده شده است.

نام 
موتورمدلخودرو

حجم 
جابجایی 
)L( موتور

سیستم 
تعویض 

دنده

آریو

TNN4G15A1.55MTدستی
TNN4G16A1.64ATمدل اتومات

TNN4G16A1.65MTدستی
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نحوه استفاده از این دفترچه راهنما
نکات قابل توجه مشتریان 

در این دفترچه مواردی با عنوان هشدار، احتیاط 
به  شود  می  توصیه  که  اند  شده  آورده  توجه  و 
یا  خودرو  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  منظور 
این  خودرو  با  رانندگی  از  قبل  آن،  سرنشینان 

موارد را به دقت مطالعه نمایید. 

عالمت ایمنی
این عالمت بیانگر آن است که "انجام این عمل 
مجاز نیست" یا "رخداد این پدیده مجاز نیست".

توسط  نگهداری  و  "تعمیر  عنوان  با  که  بخشی 
از  مواردی  به  است،  شده  آورده  خودرو"  مالک 
سرویس و نگهداری اشاره دارد که امکان انجام 
آن ها توسط مالک خودرو وجود دارد. توصیه می 
شود از قطعات اصل که در نمایندگی های مجاز 
شرکت سایپا یدک قابل تهیه می باشد استفاده 
نمایید. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب ناشی 
مالک  عهده  بر  اصل  غیر  قطعات  از  استفاده  از 

خودرو می باشد. 
 توجه 

 احتیاط 

 هشدار 

صحیح  نگهداری  به  که  مواردی  توجه  کلمه 
خودرو کمک می کند را یادآوری می کند. 

شدن  وارد  باعث  که  مواردی  احتیاط  کلمه 
خسارت به خودرو می گردد را یادآوری می کند. 

بروز آسیب  باعث  را که  کلمه هشدار مواردی 
دیدگی ها و جراحات جدی و یا حتی منجر به 
مرگ می شود را یادآوری می کند لذا به موارد 

مذکور توجه ویژه ای داشته باشید. 

که  هستند  نکاتی  محیطی  زیست  نکات 
برمحیط زیست تاثیر گذارند.

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

مالزمه پیدا کند ممنوع است.

   نکات زیست محیطی
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الزامات سوخت
موتور کاهش می یابد.

2. اگر در شرایط اضطراری مجبور به استفاده از 
بنزینی با عدد اکتان پایین تر شدید، رانندگی 
موتور  بار  حداکثر  اعمال  و  سرعت  حداکثر  با 
از  وقت  اسرع  در  بایستی  و  باشد  نمی  مجاز 

بنزینی با عدد اکتان مناسب استفاده نمود. 
3. مدل OBD خودرو باید با بنزینی مطابق با 
استاندارد ملی 4 و باالتر سوخت گیری شود. 
اضافه شود، چراغ هشدار  نامناسب  بنزین  اگر 
سیستم اگزوز ممکن است روشن شود. در این 
و  داده  را کاهش  باید شتاب خود  زمان، شما 
خودرو را جهت بازرسی و تعمیر به نزدیکترین 
انتقال  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگی 

دهید.
4. اگر در مواقع اضطراری مجبور به استفاده از 
بنزینی که مطابق با استاندارد ملی 4 یا باالتر 
نیست، شدید، مجاز به راندن موتور با حداکثر 
موتور  دور  با  باید  نیستید.  زیاد  بار  با  سرعت 
متعادل برانید. همچنین، خودرو باید با بنزینی 
مطابق با استاندارد در اسرع وقت سوخت گیری 
شود. در غیر اینصورت، موتور آسیب می بیند.

دار  سرب  بنزین  با  خودرو  گیری  سوخت   .5
شدید  کاهش  به  منجر  بار،  یک  برای  حتی 
می  آن  به  آسیب  و  کاتالیست  مبدل  کارایی 
سرب  بدون  بنزین  از  باید  بنابراین،  شود. 

استفاده کنید.

مکمل های سوخت
مکمل های سوخت ممکن است کیفیت سوخت 

را افزایش دهند.
کیفیت سوخت مهمترین فاکتور موثر در کارایی 
بنزین  بنابراین،  است.  آن  عمر  طول  و  موتور 
استفاده  باید  مکمل  شامل  و  باال  کیفیت  با 
زیادی  میزان  به  تواند  می  بنزین  مکمل  شود. 
انباشته  و  رسانی  سوخت  سیستم  خوردگی  از 
شدن کربن در موتور جلوگیری کند و همچنین 

سیستم را تمیز نگه دارد.

سوخت
نوع بنزین 

نوع سوخت مناسب برای این خودرو روی بخش 
داخلی درب باک چسبانده شده است.

در مدل بدون OBD خودرو که مجهز به مبدل 
کاتالیست است باید از بنزین بدون سرب با عدد 
اکتان 93 یا باالتر که در GB17930 مشخص 
شده است، استفاده شود. در مدل OBD خودرو 
باالتر  یا   4 ملی  استاندارد  با  سوخت  از  باید 

استفاده شود.
دسته   )RON( اکتان   عدد  اساس  بر  بنزین 
بندی می شود. این خودرو می تواند از بنزین با 
عدد اکتان باالتر از مقدار مشخص شده استفاده 
و  موتور  قدرت  افزایش  در  تأثیری  اما  نماید 

کاهش نرخ مصرف سوخت ندارد. 
به منظور کاهش نرخ مصرف سوخت، توصیه می 
شود که از بنزین حاوی مقادیر کم سولفور و یا 

بدون سولفور استفاده کنید.
 احتیاط 

با  مطابق  بنزین  از  باید  خودرو  این   .1
GB17930 یا استاندارد ملی 4 و باالتر با عدد 
اکتان صحیح، استفاده کند. در غیر اینصورت، 
موتور و سیستم سوخت رسانی آن می تواند به 
قدرت  همچنین،  ببیند.  آسیب  جدی  صورت 
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مراحل آب بندی کردن خودرو
خودرو و محیط زیست

آب بندی کردن خودرو و نکات رانندگی در 
دوره آب بندی

آب بندی موتور جدید 
بندی شدن 1500  آب  برای  باید  موتور جدید 

کیلومتر مسیر را طی کند.
1000 کیلومتر اولیه

مجاز،  سرعت   ¾ از  نباید  رانندگی  سرعت   -
تجاوز کند.

روی  انتها  تا  خودرو  پای  رانندگی  هنگام  در   -
پدال گاز فشار ندهید.

- دور موتور و سرعت رانندگی باید به تدریج و 
به آرامی افزایش یابد.

- دیگر خودرو ها را بکسل ننمایید.
کیلومتر 1000-1500

- دور موتور )rpm( و سرعت رانندگی می تواند 
به تدریج تا سرعت مجاز افزایش یابند.

- مقاومت اصطکاکی داخلی موتور در آب بندی 
به  فوق  مسافت  طی  از  بعد  و  است  زیاد  اولیه 

بهترین شرایط کاری می رسند.

آب بندی اولیه الستیک ها و لنت ترمز ها
با  بسیار  باید  اولیه  کیلومتر   500 در  رانندگی 
باید  جدید  های  الستیک  و  گیرد  انجام  دقت 
لنت  گیرند،  قرار  برداری  بهره  مورد  درستی  به 
های ترمز در 200 تا 300 کیلومتر اولیه، برای 
با  باید  اصطکاک،  وضعیت  بهترین  به  رسیدن 

دقت مورد استفاده قرار گیرند.
 300 تا   200 مسافت  طی  از  پس  ترمز  لنت 
عملکرد  و  شود  می  بندی  آب  اولیه  کیلومتر 
ترمزها بیشترین بازده را خواهد داشت. همچنین 
بایستی در نظر داشته باشید که خط ترمز لنت 
ترمز جدید در مواقع ترمز اضطراری     طوالنی 
تر از حالتی است که لنت ترمز آب بندی شده 

باشد.

در صورت رعایت موارد ذکر شده، نه تنها طول 
عمر آن افزایش می یابد، بلکه مصرف سوخت 

نیز کاهش می یابد.

 هشدار    نکات زیست محیطی
ترمز های جدید، حداکثر  لنت  و  ها  الستیک 
دارا  را  اصطکاکی  و  چسبندگی  های  ویژگی 

نیستند.
ترین  مناسب  دارای  جدید  های  الستیک   
برای  بنابراین،  باشند.  نمی  چسبندگی  حالت 
اولیه  کیلومتر   500 در  تصادف  از  جلوگیری 

بادقت رانندگی کنید.
 300 تا   200 در  جدید  های  ترمز  لنت   
اصطکاکی  حالت  بهترین  دارای  اول  کیلومتر 
خود نمی باشند. بنابراین باید آب بندی شوند. 
در این زمان، قدرت عملکرد ترمز گیری کاهش 
می یابد. در نتیجه، نیروی وارده بر پدال ترمز 
افزایش  باید  گیری  ترمز  قدرت  جبران  برای 
بر  باید  جدید  تعویضی  های  ترمز  لنت  یابد. 

اساس این رویه آب بندی شوند.
دیگر  های  خودرو  به  رانندگی،  هنگام  در   
خیلی نزدیک نشوید و یا در موقعیت هایی که 
قرار  است،  زیاد  اضطراری  های  ترمز  احتمال 
از حوادث اشاره شده  نگیرید. برای جلوگیری 
از  استفاده  هنگام  در  تصادف،  از  جلوگیری  و 
آب  که  جدید  های  ترمز  لنت  و  ها  الستیک 

بندی نشده اند، توجه بیشتری نمایید.



هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید، چنانچه خریدار جهت تست، رانندگی خودرو را به عهده 
دارد سعی کنید زمانی از خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار )راننده( از آن پیاده شده و سوییچ 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 حتمًا کلیه سوییچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن 

شدن خودرو توسط کلیه سوییچ 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 نمایید.
- 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 نمایید.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آن ها 
نزد شما بماند تا خودرو فروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آن ها مسروقه باشد.

هشدار انتظامی



فصل 2 - خودرو در یک نگاه

2نمای کلی داشبورد .........................................................................................................................................14
 خودرو در یک نگاه
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نمای کلی داشبورد

1. دستگیره باز کردن درب خودرو
2. سوئیچ تنظیم آینه های بغل

3. جعبه فیوز
4. دریچه هوا

5. دسته راهنما
6. کیسه هوای جلو راننده

7. صفحه کیلومتر 
- صفحه نمایش 

- چراغ های هشدار دهنده / نشانگر ها
8. سوئیچ استارت

9. اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
10. دریچه هوا
11. دریچه هوا

12. کلید فالشر
13. سیستم صوتی 

14. کیسه هوای سرنشین جلو
15. دکمه تنظیم کننده دریچه هوا

16. جعبه داشبورد 
17. دستگیره باز کردن جعبه داشبورد 

18. جای لیوان جلو
19. جاسیگاری

20. فندک / سوکت انرژی
21. دسته دنده

22. مکانیزم کنترل سیستم تهویه 
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نمای کلی داشبورد

23. اهرم تنظیم موقعیت فرمان
24. بوق

25. دستگیره ترمز دستی
26. دستگیره باز کننده درب موتور

27. دکمه قفل مرکزی درب
28.  کلید شیشه باالبر برقی

29. سوئیچ تنظیم کننده ارتفاع چراغ جلو

یادداشت
برخی از تجهیزات ذکر شده در باال تنها در برخی 
از انواع خاص خودرو نصب شده اند و مطابق با 

مدل خودرو می باشند.



هشدارهای نیروی انتظامی

هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنایي کافي اجتناب ورزید.

- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید.
- حتي االمکان به ویژه در شب ها از پارکینگ هاي خصوصي و عمومي استفاده کنید.

- توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نیست؛ لیکن اگر ناچارید حتمًا از تجهیزات ایمني تاخیري همچون قفل، زنجیر، دزدگیر، 
سوییچ مخفي، قفل عصایي، قفل پدال و ... استفاده کنید.

- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خرید روزنامه(، از رها کردن خودرو با درب هاي باز و سوییچ روشن جداً خودداري 
کنید.

- به هنگام سوخت گیري در پمپ بنزین، خودرو را خاموش کرده و سوییچ را بردارید.

نکته
به خاطر داشته باشید هیچکدام از این وسایل جنبه تضمیني ندارند و صرفًا از سرقت سریع و راحت خودرو پیشگیری می کنند، در 

نتیجه ضریب ایمني خودرو را افزایش مي دهند.



فصل 3 – مشخصات ایمنی خودرو

صندلی ...............................................................................................................................................................18
22.............................................................................................................................................. رانندگی  از  قبل 
کمربند ایمنی ...................................................................................................................................................26
31............................................................................................................................. سیستم محافظتی کودک 
مشخصات ایمنی خودروسیستم محافظت تکمیلی )کیسه هوا( ......................................................................................................34
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صندلی

اهمیت تنظیم درست صندلی
تنظیم درست صندلی، در ایفای نقش حفاظتی 
اهمیت  هوا،  کیسه  سیستم  و  ایمنی  کمربند 

حیاتی دارد.
با  است  ممکن  جلو  سرنشین  و  راننده  صندلی 
های  روش  به  شان  فیزیکی  شرایط  به  توجه 

مختلفی قابل تنظیم باشند.
می  زیر  موارد  به  منجر  صندلی  صحیح  تنظیم 

شود: 
1. کنترل دقیق، موثر و بی خطر خودرو.

کاهش  و  بدن  از  حفاظت  روی  بر  تاثیر   .2
خستگی.

3. مهیا شدن امکان ایفای حداکثر نقش حفاظتی 
توسط کمربند ایمنی و سیستم کیسه هوا.

 احتیاط 

 هشدار 

می  زمانی  تنها  صندلی  امنیتی  دالیل  به   .1
و  حرکت  بی  خودرو  که  شود  تنظیم  تواند 

ساکن است.
2. در هنگام تنظیم صندلی مراقب باشید! بی 
دقتی و یا تنظیم کنترل نشده صندلی  ممکن 

است باعث بروز آسیب جدی گردد.
عقب  به  حد  از  بیش  نباید  صندلی  پشت   .3

آسیب جدی  باعث  تواند  می  نامیزان  صندلی 
گردد: 

تعداد سرنشینان در خودرو نباید از تعداد  •
صندلی ها تجاوز کند.

هر سرنشین در خودرو باید به درستی کمربند 
باید از صندلی نوزاد  ایمنی را ببندد. کودکان 
استفاده کنند و مقررات ایمنی مربوطه در این 

مورد را رعایت کنید.
و  • شما  برای  اینکه  از  اطمینان  برای 

است،  ایجاد شده  بهترین حفاظت  سرنشینان 
همه پشت سری ها را باید به درستی و با توجه 

صندلی  پشتی  که  صورتی  در  شود.  متمایل 
خوابیده باشد، در هنگام تصادف امکان لغزش از 
زیر کمربند وجود دارد. در این شرایط کمربند 
ایمنی از سرنشین صندلی جلو محافظت نکرده 
و نیروی فشاری موجود در کمربند باعث آسیب 
دیدن نواحی شکم و در برخی موارد منجر به 
مرگ خواهد شد. در نتیجه برای دستیابی به 
حداکثر نقش حفاظتی کمربند ایمنی و کیسه 
مناسب  وضعیت  در  را  ها  پشتی صندلی  هوا، 

تنظیم نمایید.

به قد خود تنظیم کرده و همیشه به درستی 
کمربند ایمنی را ببندید.

پای  • باید  همیشه  شما  رانندگی،  طول  در 
خود را روی جاپایی قرار دهید.

پای خود را بر روی داشبورد نگذارید و از  •
نکنید. وضعیت نشستن  بیرون دراز  به  پنجره 
نادرست خطر آسیب دیدگی ناشی از ترمز یا 
تصادف را افزایش می دهد. هنگامی که کیسه 
هوا باز گردد، وضعیت نشستن نادرست ممکن 

است باعث ایجاد صدمه جدی گردد.
راننده و سرنشین در ردیف جلو ، همیشه  •

باید حداقل 25 سانتی متر  از فرمان یا داشبورد 
فاصله داشته باشند. اگر این فاصله  کمتر از 25 
به  باشد، سیستم کیسه هوا  قادر  سانتی متر 
عملکرد کامل نخواهد بود، که احتمال به وجود 

آمدن خطر برای راننده و سرنشین می رود.
در  • آن  پشتی  یا  راننده  صندلی  تنظیم  از 

هنگام رانندگی اجتناب ورزید. انجام این عمل 
رانندگی  باعث کاهش قدرت کنترل در حین 
شده و ممکن است باعث بروز صدمات جدی و 

آسیب دیدگی گردد.
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صندلی

پشت سری
تنظیم صحیح  پشت سری

 پشت سری بخش مهمی درحفاظت از سرنشین 
ممکن  سری  پشت  تنظیم صحیح   باشد.   می 
است خطر آسیب دیدگی در  بسیاری از حوادث 

را کاهش دهد.
پشت  مطلوب   حفاظت  از  اطمینان  برای   .1
تنظیم  قد خود  به  توجه  با  را   آن  لطفاً  سری، 
سری  پشت  فوقانی  لبه  که  ای  گونه  به  کنید 
بایستی هم سطح با باالی سر سرنشین بوده و از 

سطح چشمها پایین تر نباشد. 
که  صورتی  در  بلند،  بسیار  سرنشینان  برای   .2
انجام داد، پس  توان  را نمی  الذکر  شرایط فوق 
خود  ارتفاع  باالترین  در  سری  پشت  اینکه   از 

تنظیم زاویه پشتی
- اهرم شماره 2 را به سمت باال بکشید. پشتی 
را کمی به سمت عقب فشار دهید یا به سمت 
جلو هل دهید تا در زاویه مناسب تنظیم گردد.

اهرم شماره 2 را رها کنید و کمی به سمت جلو 
خم شوید تا صندلی قفل شود.

صندلی جلو
تنظیم دستی صندلی های جلو

تنظیم صندلی جلو و عقب
و  دارید  نگه  باال  به سمت  را   1 اهرم   میله    -
صندلی را به سمت جلو و عقب  حرکت دهید تا 

به یک موقعیت مناسب برسید.
-  میله اهرم  1 را رها کرده  و کمی صندلی 

را حرکت دهید تا زمانی که صندلی قفل شود.

تنظیم  ارتفاع صندلی 
- اهرم  شماره 3 را چندین مرتبه به سمت باال 
مناسب  ارتفاع  در  زمانیکه  تا  بکشید،  پایین  پا 

تنظیم شود.
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صندلی

نصب پشت سری
-  پشت سری را بر روی مجرای ارتباط دهنده 

با پشتی قرار دهید. 
-  پشت سری را رو به سمت  پایین فشار دهید.

- ارتفاع پشت سری را با توجه به قد خود تنظیم 
کنید.

تنظیم و برداشتن  پشت سری
تنظیمات ارتفاع  پشت سری صندلی

-  پشت سری را از دو طرف بگیرید  و  به سمت 
باال پا پایین حرکت دهید تا زمانی که به ارتفاع 
مورد نیاز خود دست پیدا کنید  )دکمه قفل در 

زیر  پشت سری را فشار دهید(.

برداشتن پشت سری
-  پشت سری را به باالترین ارتفاع ممکن ببرید.

- زاویه پشتی صندلی را تنظیم کنید  )لطفاً در 
برداشتن  از  قبل  را  صندلی  پشتی  نیاز  صورت 

پشت سری به حالت اول باز گردانید(.
- دکمه قفل در زیر  پشت سری را فشار داده 

و نگه دارید.
-  پشت سری را خارج کنید.

باال  موقعیت  همان  در  را  آن  لطفاًً  گرفت،  قرار 
نگه دارید.

3. برای سرنشینان نسبتا کوتاه، اگر شرایط فوق 
الذکر را نمی توان انجام داد، پس از قرار دادن  
پشت سری در  پایین ترین موقعیت ممکن، لطفاً 

آن را در همان موقعیت پایین نگه دارید.

 هشدار 

آن  • نادرست  تنظیم  یا  سری  پشت  حذف 
می تواند منجر به بروز آسیب جدی شود.

وضعیت  • در  باید  همیشه  سری  پشت 
بتواند کاماًلًًً و به طور  تا  صحیح تنظیم گردد 

موثر از سرنشینان در تصادف محافظت کند.
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صندلی

بازگشت پشتی صندلی عقب به حالت اول
- کمربند ایمنی B را بیرون آورده و آن را در 

کنار تودری قرار دهید.
صندلی  که  زمانی  تا  را  عقب  صندلی  پشتی   -

قفل شود به سمت عقب ببرید.
سپس پشتی صندلی عقب را به سمت جلو بکشید 

تا از محکم شدن آن اصمینان حاصل کنید.
- مطمئن شوید که قفل A به طور کامل در قاب 

خود فرو رفته است.

تا کردن پشتی صندلی عقب 
به جلو تا کردن پشتی  صندلی عقب 

تا کردن  به جلو  از  را قبل  لطفاً صندلی جلو   -
صدمه  از  تا  کنید  تنظیم  عقب،  صندلی  پشتی 
دیدن صندلی جلو در هنگام خم کردن صندلی 

عقب، جلوگیری کنید.
- کمربند ایمنی را کنار زده و آن را کنار تودری 

قرار دهید.
- قفل A را بیرون بکشید تا قفل پشتی صندلی 
به  انتها  تا   را  صندلی  سپس  و  شود  باز  عقب 

سمت جلو خم کنید.

 یادداشت
میزان  بر  عقب،  صندلی  پشتی  کردن  خم  با 

فضای صندوق عقب خودرو افزوده می شود.

 هشدار 

به  • عقب  صندلی  پشتی  بازگشت  از  پس 
کمربند  قفل  و  ایمنی  کمربند  قبل،  حالت 

ایمنی باید در جای اصلی خود قرار بگیرند.
محکم  • بصورت  باید  عقب  صندلی  پشتی 

قفل شده باشد. در غیر این صورت، در هنگام 
ترمز اضطراری اشیای صندوق عقب به داخل 

خودرو پرتاب می شوند. 
لطفاً مطمئن شوید که پشتی صندلی عقب  •

به درستی قفل شده و سپس کمربند ایمنی می 
تواند به طور قابل اطمینان کار خود را انجام دهد.

الزم است قبل از اینکه پشتی صندلی عقب  •
را به سمت عقب برده و قفل نمائید، کمربند 
ایمنی سمت عقب را کنار تودری قرار دهید تا 

از گیر کردن کمربند ایمنی بین پشتی صندلی 
عقب و دیواره داخلی خودرو و در نهایت صدمه 

دیدن جلوگیری شود.
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رانندگی ایمن

تجهیزات ایمنی
تجهیزات ایمنی در محافظت از سرنشین بسیار 
موثر بوده و سبب کاهش خطر آسیب دیدگی در 
حوادث می شوند. هرگز ایمنی خود و سرنشینان 
نقش  ایمنی  تجهیزات  نیاندازید.  مخاطره  به  را 
دیدگیهای  آسیب  احتمال  کاهش  در  بسزایی 
تجهیزات  از  برخی  دارند.  تصادفات  در  شدید 

ایمنی خودرو  در ذیل ذکر شده اند:
1. کمربند ایمنی

2. کمربند ایمنی پیش کشنده*
3. سیستم تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی  

4. کیسه هوای جلو 
به  مجهز  کودک  صندلی  اتصال  نقطه   .5

 "ISOFIX"
6.  پشت سری قابل تنظیم

7. فرمان قابل تنظیم

هستند،  مهم  بسیار  تجهیزاتی  چنین  چرا 
هایی  چیز  چه  کنند؛  می  محافظت  چگونه 
گیرد،  قرار  توجه  مورد  باید  استفاده  هنگام  در 
مؤثرترین  توانید  می  چگونه  سرنشینان  و  شما 
را  ایمنی موجود  از تجهیزات  استفاده  روش در 
انجام دهید. این کتابچه راهنمای مالک، شامل 
اطالعات مربوط به کاهش صدمات شخصی می 
باشد. شما و سرنشینان باید از هشدارهای مهم 
و دستورالعمل ها پیروی کنید. همه سرنشینان 

مسئول امنیت در رانندگی می باشند.

 احتیاط 
اگر وضعیت نشستن شما یا سرنشین نادرست 
باشد و یا تجهیزات ایمنی به درستی تنظیم نشده 
و یا استفاده نشوند، تجهیزات قادر به محافظت 

مناسب از شما و سرنشینان  نخواهند بود.
بنابراین، شما باید به خوبی موارد زیر را درک 

نمایید: 

اصول پایه رانندگی ایمن
دیدگی  آسیب  غیرفعال، خطر  ایمنی  تجهیزات 

در تصادف را کاهش دهند.
و  پیشنهادات  مهم،  اطالعات  بخش،  این  در 
ایمنی  موضوع  به  مربوط  های  دستورالعمل 

غیرفعال این خودرو معرفی خواهند شد.
ایمنی،  با  ارتباط  در  نیاز  مورد  مطالب  تمامی 
حفاظت  و  ایمنی  کودک،  صندلی  هوا،  کیسه 
لطفاً  است.  شده  خالصه  اینجا  در  کودکان   از 
را  بخوانید و دستورالعمل های مربوطه  با دقت 

برای ایمنی خود  و سرنشینان رعایت کنید.

 هشدار 

مورد  • در  مهم  اطالعات  حاوی  بخش  این 
استفاده از خودرو توسط راننده و سرنشین می 

باشد.
در  • همواره  را  مالک  راهنمای  کتابچه  این 

خودرو قرار دهید. این مسئله بخصوص در زمان 
قرض دادن یا فروختن خودرو بسیار مهم است.

*: مطابق با مدل خودرو
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رانندگی ایمن

وضعیت نشستن صحیح
وضعیت نشستن صحیح راننده

اهمیت  از  راننده  صحیح  نشستن  وضعیت 
زیادی برای داشتن امنیت و راحتی در رانندگی  

برخوردار است.
به منظور اطمینان از ایمنی خود و کاهش خطر 
را  زیر  تنظیمات  تصادف،   در  دیدگی  آسیب 

انجام دهید:
1. تنظیم فرمان: فاصله بین فرمان و قفسه سینه 

باید حداقل 25 سانتیمتر باشد.
2. تنظیم  وضعیت جلو و عقب صندلی راننده: 
مطمئن شوید که می توانید به طور کامل پدال 
گاز، ترمز و کالچ را هنگامی که پاهای خود را 

کمی خم می کنید فشار دهید.

تاثیر  رانندگی  در  ایمنی  بر  عوامل  کدام 
دارند؟

رانندگی  طرز  به  بستگی  رانندگی  در  ایمنی 
راننده و رفتار تمامی سرنشینان بستگی دارد.

راننده باید نسبت به خود و سرنشینان مسئولیت 
پذیر باشد. اگر ایمنی در رانندگی نادیده گرفته 
شود، ایمنی شما و سرنشینان  به خطر خواهد 
قرار  توجه  مورد  باید  زیر  موارد  بنابراین،  افتاد. 

گیرد:
و  باشید  داشته  تمرکز  رانندگی  روی  بر   .1
حواستان پرت نگردد )به عنوان مثال از صحبت 
با سرنشینان و یا مکالمه با تلفن همراه خودداری 

نمائید.(
با سرعت  و  رعایت کنید  را  رانندگی  قوانین   .2

مناسب برانید.
3.سرعت رانندگی خود را در جاده  با وضعیت 
جاده، ترافیک و شرایط آب و هوایی تنظیم کنید.

4. در طول رانندگی طوالنی مدت، غذا خورده 
و حداقل هر دو ساعت یک بار استراحت کنید.

قبل از رانندگی
امنیت  و  امنیت سرنشینان  است  راننده موظف 

در رانندگی را تضمین کند.
برای تضمین ایمنی خود و سرنشینان، لطفاً به 

موارد زیر قبل از رانندگی توجه فرمائید:
1. مطمئن شوید چراغ های خودرو سالم هستند.

2. فشار باد الستیک را بررسی کنید.
به  پنجره ها  تمام  اطمینان حاصل کنید که   .3
اندازه کافی برای داشتن دید مناسب تمیز هستند.

4. باربند خودرو را محکم کنید.
مانع  هیچ چیزی  که  کنید  اطمینان حاصل   .5

کارکرد درست پدال نمی شود.
6. آینه، صندلی و  پشت سری را با توجه به فرم 

بدن خود تنظیم کنید.
که  کنید  آوری  یاد  خودرو  سرنشینان  به   .7
را  خود  سری  پشت  بدنشان    فرم  به  باتوجه 

تنظیم کنند.
و  کرده   استفاده  مناسب  کودک  از صندلی   .8
از  ایمنی را برای محافظت  به  درستی کمربند 

کودکان ببندید.
9. در وضعیت صحیح برای رانندگی نشسته و به 

سرنشینان نیز یاداوری کنید.
10. کمربند ایمنی خود را به درستی بسته و به 

سرنشینان نیز یادآوری کنید.
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در  سرنشین  نشستن  صحیح  وضعیت 
صندلی عقب 

مسافری که در صندلی عقب نشسته است باید 
را در جایگاه  پای خود  صاف نشسته و  هر دو 
آن قرار داده و کمربند ایمنی خود را به درستی 

ببندد.
یا  و  اضطراری  ترمز  در  کاهش خطر  منظور  به 
از  باید  عقب  صندلی  سرنشین  تصادف،  هنگام 

مقررات زیر پیروی کند: 
1. کمربند را به درستی ببندد. 

از  است،  نشسته  خودرو  در  کودکی  اگر   .2
تجهیزات ایمنی مناسب کودکان استفاده کنید.

را  باالیی صندلی  پشت سری: سطح  تنظیم   .3
برابر با باالی سر خود قرار دهید. پشت سری می 
تواند بر طبق قد شما به درستی تنظیم گردد. 
موقعیت نامناسب پشت سری ممکن است باعث 
صدمه جدی در هنگام حرکت ناگهانی خودرو، 

ترمز و یا تصادف گردد.
4. کمربند را به درستی ببندید.

جلو  سرنشین  صحیح  نشستن  وضعیت 
)مسافر(

فاصله بین داشبورد و سرنشین جلو، نباید از 25 
بنابراین، بهترین حفاظت  سانتیمتر تجاوز کند. 
ایمنی را می توانید با باز شدن کیسه هوا داشته 

باشید.
برای اطمینان از ایمنی سرنشین جلو و کاهش 
می  توصیه  زیر  تنظیمات  انجام  تصادف،  خطر 

گردد: 
1. صندلی سرنشین جلو را تا جایی که ممکن 

است بسمت عقب ببرید. 
2. سطح باالیی  پشت سری را با اندازه قد خود 

تنظیم کنید.
3. کمربند ایمنی را به درستی ببندید.

 هشدار 

 هشدار 

تواند  • می  صندلی  تنظیم  بودن  نامناسب 
باعث آسیب جدی شود.

برای اطمینان از داشتن بهترین حفاظت از  •
امنیت خود و سرنشینان، صندلی و  پشت سری 
باید با توجه به فرم بدن تنظیم گردد. همچنین، 

کمربند ایمنی باید به درستی بسته شود. 
فاصله بین داشبورد و سرنشین جلو، نباید از  •

25 سانتیمتر تجاوز کند. اگر این حداقل فاصله 
تواند  نکنید سیستم کیسه هوا نمی  را رعایت 
به طور موثر از شما محافظت کند. امکان خطر 

مرگ وجود دارد. 
پای  • باید  همیشه  شما  رانندگی،  طول  در 

را  پای خود  قرار دهید.  را در جایگاه آن  خود 
بر روی داشبورد دراز نکنید از پنجره یا به شکل 
صلیبی روی صندلی ها دراز نکنید. در غیر این 
صورت، امکان صدمه دیدن شما در طول ترمز و 
یا در تصادف افزایش می یابد. وضعیت نشستن 
باز شدن کیسه  هوا حتی  نادرست در هنگام 

ممکن است باعث آسیب مرگ آور شود.  
نباید  • صندلی  پشتی  رانندگی،  طول  در 

بیش از حد به سمت عقب برده شود. در غیر 
ایمنی  کمربند  حفاظتی  عملکرد  صورت،  این 
تاثیر جدی قرار خواهند  و کیسه هوا را تحت 

داشت. امکان خطر مرگ وجود دارد.

 اگر سرنشین صندلی عقب صاف نشینند، با  •
توجه به استفاده نادرست از کمربند ایمنی خطر 

آسیب دیدگی افزایش خواهد یافت. 

رانندگی ایمن
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9. از پنجره به سمت بیرون خم شدن 
10. دراز کردن پا بیرون از پنجره

11. دراز کردن پا بر روی داشبورد
12. دراز کردن پا بر روی پشتی صندلی جلویی.

صندلی            جلوی  بخش  در  سرنشین  داشتن   .13
) جایگاه پا( 

14. نبستن کمربند ایمنی.
15. حمل سرنشین در صندوق عقب

نمونه هایی از وضعیت نامناسب نشستن 
باعث آسیب  نادرست ممکن است  وضعیت نشستن 

جدی و یا حتی مرگ سرنشینان شود. 
داشت  خواهد  وجود  ایمنی  عملکرد  بهترین  زمانی 
که به درستی از آن استفاده شود. وضعیت نامناسب 
نشستن به طور قابل مالحظه ای عملکرد حفاظتی 
همین  در  داد.  خواهد  کاهش  را  ایمنی  کمربند 
حال، خطر آسیب دیدگی شخصی به علت استفاده 
یافت.  خواهد  افزایش  ایمنی  کمربند  از  نادرست 
راننده موظف است از ایمنی  خود و سرنشینان )به 
خصوص کودکان در خودرو( مطمئن شود. در طول 
به  که  ندهید  اجازه  سرنشینان  به  هرگز  رانندگی 

صورت نامناسب بر روی صندلی بنشینند.  
وارد  باعث  است  ممکن  نشستن  نادرست  وضعیت 
نمونه  زیر  موارد  شود.  سرنشینان  به  صدمه  شدن 

هایی از وضعیت اشتباه نشستن است.
رفتارهای زیر در طول رانندگی ممنوع است: 

1. ایستادن در خودرو. 
2. ایستادن روی صندلی.

3. زانو زدن بر روی صندلی. 
4. پشتی صندلی بیش از اندازه به سمت عقب خم 

شده باشد. 
5. خم شدن به سمت داشبورد. 
6. دراز کشیدن بر روی صندلی. 

7. نشستن در لبه صندلی. 
8. نشستن در بین دو لبه صندلی. 

 هشدار 
اگر وضعیت نشستن نامناسب باشد، با توجه به  •

سرعت باز شدن  کیسه هوا سرنشین ممکن است، 
دچار آسیب مرگ آوری بشود.

قبل از رانندگی، لطفاً وضعیت نشستن صحیح  •
را اتخاذ کرده و در طول رانندگی آن را حفظ کنید. 
در همین حال، لطفاً سرنشینان را نسبت  به اتخاذ 

وضعیت صحیح نشستن آگاه کنید.

قبل از رانندگی
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کمربند ایمنی

با   ارتباط  در  مهم  ایمنی  های  دستورالعمل 
استفاده از کمربند ایمنی

تا حد زیادی  ایمنی  از کمربند  استفاده صحیح 
خطر آسیب دیدگی را کاهش می دهد!

چرا باید کمربند ایمنی را ببندیم؟
حفاظت  تواند  می  ایمنی  کمربند  که  امر  این 
مطلوبی در هنگام تصادف ایجاد کند ثابت شده 
است. بنابراین، در بسیار از کشورها بستن کمربند 

ایمنی جزء قانون رانندگی محسوب می شود. 
به  را  امکان  این  ایمنی  کمربند  بستن  درست 
سرنشینان میدهد که وضعیت نشستن مناسبی 
قابل  طور  به  ایمنی  کمربند  باشند.  داشته  را 

توجهی نیروی حرکت بدن را کاهش می دهد.
وقوع  از  تواند  ایمنی می  این، کمربند  بر  عالوه 
به  است  ممکن  که  کنترلی  قابل  غیر   حرکات 
کند.  جلوگیری  شود  ختم  جدی  های  آسیب 
دیگر  و  خودرو  سقف  ساختار  این،  بر  عالوه 
تجهیزات ایمنی غیر فعال )مانند سیستم کیسه 
هوا( نیز می تواند نیروی حرکت بدن را به منظور 
خطر  آوردن  پایین  و  حرکت  از  بخشی  کاهش 

آسیب دیدگی کم کند. 
مناسب  بستن  دهد  می  نشان  حوادث  آمار 
لزوم  صورت  در  است  ممکن  ایمنی  کمربند 
شانس  و  داده  کاهش  را  دیدگی  آسیب  خطر 
دهد.  افزایش  را  جدی  حوادث  در  ماندن  زنده 
بخصوص در زمانی که کودک در خودرو است، 

ایمنی باید مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت
لطفاً در هنگام استفاده از کمربند ایمنی، قوانین 

و دستورات را رعایت فرمائید.

 هشدار  هشدار 

باید  • شما  رانندگی،  از  قبل  زمانی  هر  در 
داخل  در  اگر  حتی  ببندید  را  ایمنی  کمربند 
مورد   در  قاعده  این  کنید.  می  رانندگی  شهر 

سرنشین صندلی عقب نیز صدق می کند.
را  • ایمنی  کمربند  باید  نیز  باردار  زنان 

ببندید، که به معنی حفاظت بهتر  برای کودک 
متولد نشده است.

زیادی  • تاثیر  ایمنی  کمربند  بستن درست 
در اجرا درست و کامل عملکرد کمربند ایمنی 

دارد.

کمربند ایمنی نباید گیر کرده، خراب شده  •
و یا توسط وسیله لبه تیزی بریده شود.

بستن  درست  کمربند ایمنی تاثیر زیادی  •
در عملکرد کامل و صحیح کمربند ایمنی دارد.

هرگز استفاده دو سرنشین از یک کمربند  •
ایمنی مجاز نمی باشد )حتی برای کودکان(.

به  • که  زمانی  تنها  ایمنی  کمربند  عملکرد 
خوبی  به  تواند  می  باشد  شده  بسته  درستی 

اجرا گردد.
چیزهای   • دور  به  ایمنی  کمربند  پیچاندن 

دسته  قلم،  عینک،  )مانند  شکننده   و  سخت 
این  غیر  در  باشد.  نمی  مجاز  غیره(  و  کلید، 
صورت ممکن است باعث صدمه شخص گردد.

پالتو  • )مانند  و شل  گیر  پا  و  دست  لباس 
یا ژاکت( ممکن است شما را از داشتن حالت 
نشستن طبیعی باز دارد و بر عملکرد کمربند 

ایمنی تاثیر بگذارد.
یا  • گیره   از  ایمنی  کمربند  تنظیم  برای 

را  ایمنی  )کمربند  نکنید  استفاده   دیگر  چیز 
متنناسب با قد افراد بایستی تنظیم نمود.(.

به  • را  کمربند  سگک  دارید  اجازه  تنها 
ببندید. بستن اشتباه  قفل مربوط به خود آن 
کمربند  بر روی عملکرد کمربند ایمنی  تاثیر 
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کمربند ایمنی

طریقه بستن کمربند ایمنی
بستن سه مرحله ای کمربند ایمنی

لطفاً کمربند ایمنی را به درستی قبل از روشن 
کردن خودرو ببندید.

لطفاً قبل از بستن کمربند ایمنی صندلی و پشت 
سری را به درستی تنظیم کنید.

کمربند  آرامی  به  و  گرفته  را  کمربند  تسمه   -
قفسه  و  پهلو  ازروی  و  کشیده  بیرون  را  ایمنی 

سینه خود عبور دهید.
- تسمه کمربند را به قفل گوشه صندلی وصل 

کنید تا صدای کلیک آن را بشنوید.
مطمئن  تا  بکشید  عقب  به سمت  را  کمربند   -

شوید که قفل شده است.
هر کمربند ایمنی سه نقطه ای به یک دستگاه 
جمع کننده خودکار مجهز شده است. هنگامی 
می  بیرون کشیده  آرامی  به  ایمنی  کمربند  که 
اجازه  خودکار  کننده  جمع  دستگاه  این  شود، 
میدهد.  ایمنی  کمربند  به  را  آزادانه  حرکت 
کننده  جمع  دستگاه  ناگهانی،  ترمز  در  اگرچه، 

خودکار،کمربند ایمنی را قفل می کند.
باردار،  بانوان  برای  ایمنی  کمربند  از  استفاده 
مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوی 

پزشک معالج الزامی است.

گذاشته و امکان صدمه شخص باال می رود.
پشتی  • اندازه  از  بیش  دادن  حرکت 

. در غیر  نیست  به سمت عقب مجاز  صندلی 
کارایی  تواند  نمی  ایمنی  کمربند  صورت  این 

مطلوبی داشته باشد.
باید تمیز نگه داشته شود.  • ایمنی  کمربند 

جمع  عملکرد  روی  بر  کثیف  ایمنی  کمربند 
خواهد  تاثیر  ایمنی  کمربند  خودکار  کردن 

گذاشت.
لطفاً کمربند ایمنی را به طور منظم چک  •

کنید. در صورتی که تسمه، زبانه، دستگاه جمع 
ایمنی   کمربند  قفل  و  کمربند  خودکار  کن 
کردن  تعویض  برای  لطفاً  بود  دیده  آسیب 
کمربند به  یکی از نمایندگی های مجاز شرکت 

سایپایدک مراجعه نمایید.
باز، و تعویض و  • کمربند ایمنی را شخصاً  

یا تعمیر نکنید. 
کمربند ایمنی آسیب دیده )مانند زمانیکه  •

می  کشیده  تصادف  در  بار  تحمل  علت  به 
شود  می  توصیه  شود.  جایگزین  باید   ) شود 
کمربند ایمنی در نمایندگی های مجاز شرکت 
قفل  این،  بر  عالوه  گردد.  تعویض  سایپایدک 

کمربند ایمنی نیز باید بررسی شود.

 هشدار 

قسمت گذرنده کمربند از روی شانه نباید  •
باید  نیز  ایمنی  کمربند  بیفتد.  گردن  روی  بر 
تقریباًً از وسط شانه عبور کرده و کاماًل به قفسه 
روی  بر  که  کمربند  از  بخشی  بچسبد.  سینه 
کمر می آید باید بر روی جلوی پهلو قرار گیرد. 
بستن کمربند بر روی شکم مجاز نیست و باید 

همیشه نزدیک به کمر چسبیده باشد.
زنان باردار باید توجه ویژه ای به کمربند  •

ایمنی داشته باشند که بخش پوشش دهنده 
ترین  پایین  در  و  لگن  به  نزدیک  حتما  کمر 
حد ممکن  بسته شده باشد تا از فشار بر روی 

شکم اجتناب گردد.
ایمنی  • کمربند  بستن  صحیح  مسیرهای 

همیشه باید مورد توجه قرار گیرد. اگر کمربند 
ایمنی به درستی بسته نشود، ممکن است حتی 

یک تصادف کوچک باعث ایجاد آسیب شود.
اگر کمربند ایمنی بیش از حد شل بسته  •

سمت  به  تصادف  هنگام  در  شما  است،  شده 
جلو  خودرو پرت خواهید شد وکمربند ایمنی 
به طور ناگهانی شما را متوقف می کند که در 

این صورت امکان آسیب وجود دارد.
شما مجاز هستید که کمربند ایمنی را به  •

قفل مربوط به صندلی خود وصل کنید. در غیر 
کمربند  حفاظتی  عملکرد  روی  بر  اینصورت، 
دیدن  آسیب  میزان  و  گذاشته  تاثیر  ایمنی 

شخص را باال می برد.
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 باز کردن کمربند ایمنی
- دکمه قرمز روی قفل را به سمت پایین فشار 
کننده  جمع  توسط  کمربند  تسمه  تا  دهید 

خودکار جمع شود.

در  ایمنی  کمربند  ارتفاع  تنظیم  مکانیزم 
کمربندهای ایمنی سه نقطه ای، برای اطمینان 
از هم سطح بودن کمربند در ناحیه شانه با خط 

بدن سرنشین، استفاده می شود.
- دستگاه هدایت کننده را به سمت باال یا پایین 

در طول مسیر که نیاز دارید، حرکت دهید.
- بعد از تنظیم به مقدار مورد نیاز به سمت باال 

یا پایین حرکت دهید.

یادداشت
ارتفاع صندلی جلو را بایستی برای مطابقت بیشتر 

با کمربند ایمنی در مقدار مناسب تنظیم نمود.

 هشدار 

 ارتفاع کمربند را به  درستی تنظیم کنید  •
تا مطمئن شوید که کمربند از وسط شانه عبور 

می کند نه از روی گردن.

کمربند ایمنی
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یادداشت
کمربند  کشنده  پیش  دستگاه  که  زمانی   .1
یک  این  کند.  می  آزاد  دود  شود  فعال  ایمنی 
پدیده طبیعی است و نشان دهنده آتش گرفتن 

خودرو نیست.
این  از  هایی  بخش  یا  خودرو  که  هنگامی   .2
مربوطه  ایمنی  مقررات  ببیند،  آسیب  سیستم 
سایپا  مجاز  های  نمایندگی  گردد.  رعایت  باید 
یدک با این مقررات کاماًلًً آشنا می باشند و می 
شما   به  زمینه  این  در  دقیقی  اطالعات  توانند 

ارائه کنند.
3. هنگامی که خودرو یا بخش هایی از سیستم 
بازیافت می گردد، قوانین و مقررات  کیسه هوا 

مربوطه باید رعایت شود.

کمربند پیش کشنده* 
این سیستم به عنوان مکمل سیستم کیسه هوا 
وظیفه کشیدن کمربندهای ایمنی صندلی جلو 
را بر عهده داشته و بدین ترتیب موجب افزایش 

بازده کمربند ایمنی و ایمنی می گردد.
در صورت بروز تصادف و یا ترمز ناگهانی و شدید، 
شود.  می  فعال   سنسور  طریق  از  دستگاه  این 
داخل  پودر  و  شده  منفجر  شود  فعال  زمانیکه 
را  ایمنی  کمربند  کننده خودکار  دستگاه جمع 
پر میکند. پس از آن، کمربند ایمنی توسط یک 
ساختار مکانیکی به داخل دستگاه جمع کننده 
کشیده می شود تا حرکت رو به جلوی سرنشین 

را متوقف کند.

 هشدار 

جهت حفظ موارد ایمنی از مبادرت به تعمیر  •
افراد  توسط  یا  شخصاً  سیستم  این  تعویض  یا 
متفرقه خودداری کنید و در صورت نیاز به یکی از 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

این سیستم می تواند تنها  یک بار عملکرد  •
بایستی  و  بخشد.  بهبود  را  تصادف  محفاظتی 

پس از هر بار عمل کردن تعویض گردد. 
کتابچه  • میشود  فروخته  خودرو  که  زمانی 

*: مطابق با مدل خودروراهنمای مالک باید به خریدار تحویل داده شود.

کمربند ایمنی
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بیش از 10.000 نیوتن است، که برابر با وزن 1 
تن )1000 کیلوگرم( است.

در هنگام تصادف از  سمت جلو، سرنشینی که 
کمربند خود را به درستی نبسته باشد، به جلو 
پرتاب شده و کنترل خود را در برخورد با دیواره 
داخلی خودرو از دست می دهد )به عنوان مثال 
فرمان، داشبورد و شیشه جلو خودرو(، در حالی 
که سرنشینی که کمربند ایمنی خود را نبسته 
باشد حتی ممکن است از خودرو به بیرون پرتاب 
او  بر  مرگباری  جراحات  ایجاد  موجب  و   شده 

گردد.
صندلی  در  که  سرنشینانی  برای  همچنین 
است که  بسیار مهم  نیز  اند  نشسته  های عقب 
ایمنی خود را ببندند، زیرا  به  درستی کمربند 
امکان از دست دادن کنترل و پرتاب شدن آنها 
نه  نتیجه  دارد. در  نیز در هنگام تصادف وجود 
بلکه  انداخته   مخاطره  به  را  خود  زندگی  تنها 
باعث آسیب رسیدن به سرنشینانی که بر روی 

صندلی های جلو نشسته اند، نیز بشوند.

از سمت  تصادف  هنگام  در  فیزیکی  اصول 
جلو

بدین وسیله اصول فیزیکی تصادف از سمت جلو 
به سادگی شرح داده می شود:

کند،  می  حرکت  به  شروع  خودرو  که  هنگامی 
انرژی  تولید  بالفاصله  سرنشینان  و  خودرو 
انرژی  آن   به  اصطالحا  که  کنند  می  حرکتی 
جنبشی )نیروی حرکت( گفته می شود. انرژی 
و  خودرو  وزن  خودرو،  سرعت  به  جنبشی 
باالتر  سرعت  چقدر  هر  دارد.  بستگی  سرنشین 
برود و وزن سنگین تر باشد انرژی بیشتری نیاز 
است که در هنگام تصادف جذب شود .سرعت 
اگر  مثال،  برای  است.  عامل  ترین  مهم  خودرو 
به  ساعت  در  کیلومتر   25 از  خودرو  سرعت 
انرژی  برسد،  برابر(  )دو  ساعت  در  50کیلومتر 

جنبشی چهار برابر خواهد شد. 
است  ممکن  که  است  این  عمومی  تفکر  یک 
استفاده از دست برای حمایت از بدن در تصادف 
است،  تفکراشتباه  این  اما،  باشد.  موثر  جزئی 
بسیار  های  سرعت  در  حتی  که  نیرویی  جلوی 

کم تولید می شود را نمی توان با دست گرفت.
حتی اگر از 25 کیلومتر در ساعت به 50کیلومتر 
شما  بدن  بروی  که  نیرویی  برسید،  ساعت  در 
آسانی  به  گردد   می  اعمال  تصادف  درهنگام  

کمربند ایمنی
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صندلی  روی  دائمی  عالمت  یک  دارای  کرده، 
با  همراه  دایره  در   E بزرگ  )حروف  هستند 

شماره بازرسی وجود دارد( 

مورد  در  مهم  ایمنی  های  دستورالعمل 
استفاده از صندلی کودک

استفاده صحیح از صندلی کودک تا حد زیادی 
خطر آسیب دیدگی را کاهش می دهد.

محفاظت ایمنی کودک
مقدمه

آمار حوادث ثابت می کند که نشستن کودک  بر 
روی صندلی عقب امن تر  از صندلی جلو است.

پیشنهاد می دهیم که کودکان با سن کمتر از 
12 سال باید در صندلی عقب نشسته و تجهیزات 
ایمنی مناسب )مثل صندلی کودک( باید با توجه 
موجود  ایمنی  کمربند  یا  و  وزن  و  قد  سن،  به 
استفاده شودتا از کودک محافظت کند. توصیه 
می شود برای محفاظت کودک در صندلی عقب، 

پشت صندلی سرنشین جلو بنشیند. 
قاعده های فیزیکی  تصادف از جلو که قباًل به آنها 

اشاره شد، در مورد کودکان نیز صدق می کند.
معرض  در  بیشتر  کودکان  بزرگساالن،  برخالف 
آسیب دیدگی عضالت و اسکلت به خاطر رشد 

ناکاملشان هستند.
هایی،  آسیب  چنین  خطر  کاهش  منظور  به 
در  کودک  مخصوص  صندلی  از  باید  کودکان 

خودرو استفاده کنند.
فقط صندلی های کودک با  اجازه رسمی برای 
کودکان و مطابق با ECE - R44 که صندلی 
میکند  بندی  دسته  گروه   5 به  را  کودک  های 
از  حفاظت  سیستم  گیرد.  قرار  استفاده  مورد 
عبور    ECE - R44 بازرسی  از  که  کودکان 

 هشدار 

 هشدار 

هنگام نصب صندلی کودک و استفاده از آن در 
خودرو، به توصیه های شرکت سازنده در این 

خصوص توجه فرمایید.

کودکان(  • خصوص  )به  سرنشینان  همه 
باید کمربند ایمنی خود را به درستی بسته  و 
وضعیت نشستن درستی را در طول رانندگی  

اتخاذ کنند.
در صورت فقدان تجهیزات ایمنی مناسب  •

کودکان، کودکان با اندازه قد کمتر از 1/50متر  
بستن  اجازه  36کیلوگرم   از  کمتر  وزن  یا 
صورت  این  غیر  در  ندارند.  را  ایمنی  کمربند 
امکان آسیب دیدگی گردن و شکم آنها وجود 

سیستم محافظتی کودک

را  مربوطه  مقررات  و  محلی  قوانین  لطفاً  دارد. 
رعایت کنید.

)از  • کودکان  کنید  می  رانندگی  که  زمانی 
جمله نوزاد( در بغل خود نگیرید.

کودکان  • کنید،  می  رانندگی  که  هنگامی 
باید در صندلی کودک مناسب نشستن باشند.

می  • فقط  کودک  های  صندلی  از  یک  هر 
تواند توسط یک کودک استفاده می شود.

مراقب کودک باشید حتی بعد از اینکه  او  •
را در صندلی کودک نشاندید.

تحت برخی از شرایط آب و هوایی خارجی  •
که  شود  تولید  خودرو  در  دمایی  است  ممکن 

باعث تهدید زندگی شما شود.
در صورت فقدان تجهیزات ایمنی کافی، از  •

سوار کردن کودک در خودرو خودداری نمایید.
رانندگی  • در طول  کودکانتان  ندهید  اجازه 

بر روی صندلی زانو زده و یا بایستند. در غیر 
از  بیرون  به  کودک  است  ممکن  صورت  این 
خودرو پرتاب شده و باعث مرگ خود و دیگر 

سرنشینان شود.
به  • کودک  رانندگی  طول  در  که  درصورتی 

اشتباه  بر روی صندلی  یا  سمت جلو خم شده 
زمان  در  دیدگی  آسیب  خطر  باشد،  نشسته 
تصادف افزایش می یابد. این وضعیت مخصوصا 
در زمانی نگران کننده است که کودک بر روی 
صندلی سرنشین جلو نشسته باشد، در این صورت 
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سیستم محافظتی کودک

صندلی کودک
طبقه بندی صندلی های کودک

مناسب  و  رسمی  مجوز  با  کودک  فقط صندلی 
برای استفاده کودکان مجاز است.

فقط صندلی کودک را با  تایید رسمی و مناسب 
و یا صندلی که کودک بتواند از آن استفاده کند 

باید فراهم گردد.
 ECE-R44 با  منطبق  باید  کودک  صندلی 
کمیسیون  اسم  شده  کوتاه   ECE* باشد. 

اقتصادی اروپا است.
با  بازرسی  از  که  کودکان  از  حفاظت  سیستم 
باشد،یک  کرده  عبور    ECE-R44 به  توجه 
با   E( دارد  وجود  صندلی  روی  دائمی  عالمت 
بازرسی  با شماره  دایره همراه  بزرگ در  حروف 
تقسیم  گروه  به 5  دارد(. صندلی کودک  وجود 

می شود:

صندلی  در  کودک  صندلی  از  استفاده 
سرنشین جلو

صندلی کودک باید در صندلی عقب نصب شود.
ما شدیدا توصیه می کنیم که تجهیزات ایمنی 
کودکان را به منظور حفاظت بیشتر در صندلی 
از  استفاده  به  مجبور  اگر  کنید.  نصب  عقب 
صندلی کودک در صندلی سرنشین جلو شدید، 
باید به اطالعات هشدار دهنده مربوط به کیسه 

هوای جلو سرنشین جلو توجه کنید.

باز شدن کیسه هوا در زمان تصادف ممکن است 
باعث آسیب جدی و یا حتی مرگ شود.

در  • زیادی  تاثیر  ایمنی  کمربند  از  استفاده 
دستورالعمل  دارد.  محافظت  حداکثر  داشتن 
ایمنی  کمربند  از  درست  استفاده  به  مربوط 
که توسط شرکت تولید کننده صندلی کودک 
ارائه شده است باید مورد توجه قرار گیرد اگر 
ممکن  نشود،  بسته  درستی  به  ایمنی  کمربند 
ایجاد  باعث  نیز  حادثه  کوچکترین  است حتی 

آسیب دیدگی گردد.
استفاده از کمربند ایمنی باید بررسی گردد.  •

عالوه بر این، توجه داشته باشید که به کمربند 
ایمنی توسط اجسام تیز آسیب نرسانید.

 *:Economic Commission for Europe

 هشدار 

از صندلی ایمنی کودک در صندلی سرنشین  •
جلو استفاده نکنید. از آنجا که صندلی کودک در 
منطقه ای واقع شده است که در آن کیسه هوای 
سرنشین جلو عمل می کند، ممکن است زمانی 
که کیسه هوا فعال میشود باعث آسیب جدی و 

یا حتی مرگ کودک گردد.
در صورتی که تحت شرایط ویژه ای صندلی  •

مورد  جلو  سرنشین  صندلی  روی  بر  کودک 
استفاده قرار گیرد، صندلی سرنشین جلو باید 
گردد  تنظیم  صندلی  موقعیت  ترین  عقب  در 
و پشتی صندلی نیز باید در موقعیت عمودی 
به سیستم  آنجایی که خودرو  از  تنظیم شود. 
تنظیم کردن ارتفاع مجهز است، ارتفاع صندلی 
نیز باید در باالترین موقعیت خود تنظیم گردد.

گروهوزن

100-0 کیلوگرم
+130-0 کیلوگرم
181-9 کیلوگرم
252-15 کیلوگرم
363-22 کیلوگرم
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گروه 2
برای کودکان با وزن 25-15کیلوگرم با سن زیر 
7 بهتر است از صندلی کودک همراه با کمربند 

ایمنی سه نقطه ای استفاده گردد.

گروه 3
برای کودکان با وزن 36-22 کیلوگرم با سن زیر 7 
وقد کوتاهتر از 1/50متر، استفاده از صندلی کودک 

همراه با کمربند ایمنی سه نقطه ای بهتر است.
کودکان با قد بلندتر از 1/50 متر می توانند به 
طور مستقیم از کمربند ایمنی موجود در خودرو 

به جای صندلی کودک استفاده کنند.

توانند  می  1/50متر  از  بلندتر  قد  با  کودکان 
استفاده  خودرو  در  ایمنی  کمربند  از  مستقیماً 

کنند.

گروه 0 /0 +
زیر  وزن  با  ماه   9 تا  تولد  بدو  از  نوزادان  برای 
10کیلوگرم  یا نوزادان از بدو تولد تا 18 ماهه 
با وزن کمتر از 13کیلو گرم کیلوگرم مناسب تر 
می  که  کنند  استفاده  کودکی  صندلی  از  است 

تواند به موقعیت خوابیده تنظیم گردد .

گروه 1
 برای نوزادان و خردساالن با وزن 18-9کیلوگرم 
صندلی  از  است  بهتر  سال   4 از  کمتر  سن  با 

کودک مجهز به کمربند ایمنی استفاده گردد.
صندلی کودک گروه 1، برای نوزادان و کودکان با 
وزن 18-9کیلو گرم و با سن کمتر از 4 مناسب 
باالتر ممکن است  و  است. کودکان در گروه 1 
صندلی کودک را رو به سمت رانندگی استفاده 
کنند. استفاده از صندلی کودک بر روی صندلی 

سرنشین جلو مجاز نیست.

 هشدار 

کمربند ایمنی در بخش شانه باید از وسط  •
شانه عبور و نباید تحت هیچ شرایطی از روی 
گردن عبور کند. همچنین، باید بصورت محکم 

به بدن چسبیده باشد.
از  • باید  پهلو  قسمت  در  ایمنی  کمربند 

روی پهلو به جای معده بگذرد. همچنین، باید 
ایمنی  کمربند  باشد.  بصورت محکم چسبیده 

درصورت لزوم باید تنظیم گردد.

سیستم محافظتی کودک

قفل ایمنی کودک
این قفل ها در دربهای عقب خودرو قرار گرفته 
اند و از باز شدن دربهای عقب از داخل توسط 
کودکان جلوگیری می کنند. قفل ایمنی کودک 
را در حالت "قفل" قرارداده و سپس درب خودرو 
را ببندید. در این حالت، باز کردن درب خودرو 

تنها از بیرون امکان پذیر است.

 هشدار 
زمانی که کودک در خودرو حضور دارد، قفل 

ایمنی کودک را فعال کنید.
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سیستم کیسه هوا )ایربگ(
شرح کلی سیستم کیسه هوا

سه  ایمنی  کمربند  مکمل  یک  جلو،  هوا  کیسه 
یا  و  تصادف  در  سیستم  این  است.  ای  نقطه 
برخورد شدید از سمت جلو، بر میزان حفاظت 
از سر و سینه راننده و سرنشین جلو می افزاید.

فعال  آمادگی  زمانی  تنها  هوا  کیسه  سیستم 
شدن دارد که خودرو روشن باشد.

توسط  هوا  کیسه  سیستم  عملکرد  آمادگی 
سیستم های الکترونیکی کنترل می شود. چراغ 
شدن  روشن  زمان  در  با  هر  هوا  کیسه  نشانگر 
خودرو جهت چک کردن خود، برای چند ثانیه 

روشن باقی می ماند.
سیستم کیسه هوا با توجه به تجهیزات مختلف 
خودرو، عمدتاً از قطعات زیر تشکیل شده است:

1. واحد کنترل الکترونیکی
2. خاموش نشدن چراغ نشانگر کیسه هوا چند 

ثانیه پس از روشن شدن
3. چشمک زدن چراغ نشانگر کیسه هوا در زمان 

روشن بودن خودرو 
ایراد  دارای  هوا  کیسه  سیستم  زیر  شرایط  در 
بوده و الزم است در اولین فرصت به تعمیرگاه 

مجاز سایپا یدک مراجعه شود:
در  هوا  کیسه  نشانگر  چراغ  نشدن  روشن   .1

لحظه روشن شدن خودرو.

قبل از استفاده از صندلی کودک نصب شده  •
با نمایندگی های مجاز  با "ISOFIX"، لطفاً 
صندلی  که  کنید  مشورت  سایپایدک  شرکت 
کودک مربوطه برای خودرو شما مناسب باشد.

شده  • نصب  کودک  های  صندلی  از  برخی 
با "ISOFIX"  نیز ممکن است با استفاده از 
کمربند ایمنی سه نقطه ای معمول بسته شوند. 
با توجه به کتابچه راهنمای دستورالعمل  لطفاً 
کننده صندلی کودک  تولید  توسط  ارائه شده 
اقدام به نصب و باز کردن صندلی کودک کنید.

صندلی  • از  باید  کودکان  رانندگی،  طول  در 
کودک مناسب با سن، وزن و قد خود استفاده کنند.

 هشدار 

در صندلی سرنشین  کودک  ایمنی  از صندلی 
جلو استفاده نکنید. وقتی کیسه هوای  سرنشین 
جلو فعال شود ممکن است باعث آسیب جدی و 

یا حتی مرگ کودک گردد.

تثبیت  برای   "ISOFIX" از  استفاده 
صندلی کودک 

صندلی  تثبیت  برای  کننده  ثابت  حلقه  یک 
کودک بر صندلی عقب خودرو وجود دارد.

صندلی  سازنده  کارخانه  دستورالعمل  به  لطفاً 
صندلی  جداسازی  و  نصب  هنگام  در  کودک 

کودک توجه کنید.

نصب
- حلقه تثبیت کننده "ISOFIX" را از صندلی 

بیرون بکشید.
-  سوکت صندلی کودک در حلقه تثبیت کننده 
"ISOFIX" داخل کنید تا زمانی که صندلی 
با صدای کلیک بصورتی پایدار و  کودک همراه 

محکم جا بیفتد.
-  دو طرف صندلی کودک را بکشید تا مطمئن 

شوید که کاماًلًً سرجای خود قرار گرفته است.

 هشدار 

جا  • مخصوص  کننده  تثبیت  حلقه  هر 
 "ISOFIX" با  کودک  صندلی  یک  افتادن 
کودک  صندلی  بنابراین،  است.  شده  طراحی 
یا چیز دیگری را  در  ایمنی و  دیگر، کمربند 

حلقه تثبیت کننده قرار ندهید.

سیستم محافظت تکمیلی )کیسه هوا(
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ایمنی را ببندید و یا زیاد از حد به سمت جلو خم 
شده باشید و یا موقعیت صندلی درست نباشد، یا 
وضعیت صندلی را نادرست  انتخاب کرده باشید، 
ریسک آسیب دیدگی در هنگام تصادف باال می 
رود و اگر کیسه هوا در هنگام تصادف باز گردد، 

باعث صدمات بیشتر و خطرناک تری می شود.
در صورت وجود هر گونه خرابی در عملکرد  •

کیسه هوا،  لطفاً برای تعمیر به یکی از نمایندگی 
نمایید. در غیر  های مجاز سایپا یدک مراجعه 
در  هوا  کیسه  نکردن  عمل  امکان  صورت  این 

زمان تصادف وجود خواهد داشت.
هیچ کدام از قطعات سیستم کیسه هوا را  •

شخصا تعویض نکنید.
بخش های کیسه هوا را شخصا قطع نکنید.  •

در غیر این صورت ممکن است کیسه هوا باز شود.
هنگام  • در  یکبار  تواند  می  تنها  هوا  کیسه 

اگر  باشد.  داشته  محافظتی  عملکرد  تصادف 
کیسه هوا مورد استفاده قرار گرفته، آن بخش 

از سیستم باید تعویض گردد.
 لطفاً در هنگام فروش خودرو، تمام مدارک  •

را همراه با خودرو به خریدار تحویل دهید.
هنگامی که خودرو یا هر بخشی از سیستم  •

کیسه هوا تعویض و یا آسیب دیده باشد، قوانین 
و مقررات ایمنی مربوطه باید انجام شود.

2. خاموش نشدن چراغ نشانگر کیسه هوا، چند 
ثانیه پس از روشن شدن خودرو.

نشانگر  چراغ  زدن  چشمک  یا  بودن  روشن   .3
کیسه هوا در طول رانندگی.

وقتی سوئیچ خودرو را باز می کنید، چراغ هشدار 
دهنده کیسه هوا برای 4  ثانیه روشن خواهد ماند 
و بعد خاموش می شود. این بدان معنی است که 
عملکرد سیستم کیسه هوا درست است.اگر موارد 
زیر رخ می دهد، به این معنا است که  قطعات 
معیوب توسط سیستم  شناخته شده است. توصیه 
می شود فوراًً برای عیب یابی به تعمیرگاه مجاز 

سایپا یدک مراجعه نمایید.
•  ON هنگامی که سوئیچ خودرو در موقعیت

قرار می گیرد، چراغ هشدار دهنده کیسه  هوا 
روشن نمی شود یا روشن باقی می ماند.

در طول رانندگی، این چراغ روشن است یا  •
چشمک می زند.
 هشدار 

زمان  • در  سرنشینان  از  بتوان  اینکه  برای 
باز شدن کیسه هوا، تا آنجایی که ممکن است 
بدن  سایز  طبق  صندلی  باید  کرد،  محافظت 

تنظیم گردد.
اگر شما موفق نشوید که به درست کمربند  •

چه زمانی کیسه هوا باز میگردد؟
برای  در طراحی سیستم کیسه هوا، کیسه هوا 
راننده و سرنشین جلو در هنگام تصادف نسبتا 

جدی از جلو، باز خواهد شد.
تمامی کیسه هوا هایی که در باال ذکر شد، در 

تصادفات جدی خاص باز می شوند.
عقب  کنار،  جلو،  از  خفیفی  تصادف  که  زمانی 
اتفاق افتد یا خودرو واژگون شود، کیسه هوا باز 

نخواهد شد.

عوامل باز شدن کیسه هوا:
از آنجایی که شرایط خاص در حوادث مختلف 
باز شدن  تعیین شرایط  نیستند، عموماً  یکسان 
غیر  مختلف  اضطراری  شرایط  تحت  هوا  کیسه 

ممکن است.
کیسه  شدن  باز  بر  مهم  عوامل  کلی،  طور  به 
های هوا موثر می باشند که شامل ویژگی شیء 
برخورد کننده، زاویه برخورد، سرعت مربوطه در 

هنگام تصادف و غیره می باشد.
منحنی  به  عمده  طور  به  هوا  کیسه  شدن  باز 
برخورد  هنگام  به  شده  ایجاد  شتاب  کاهش 
تحلیل  و  تجزیه  با  کنترل  واحد  دارد.  بستگی 
کیسه  آیا  که  کند  می  قضاوت  برخورد  منحنی 
هوا باید باز گردد یا نه. اگر منحنی کاهش شتاب 

سیستم محافظت تکمیلی )کیسه هوا(
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ایمنی  از  بخشی  این  شود.  ایمنی  کمربند 
لطفاً  است.  کامل  خودرو  یک  در  فعال  غیر 
زمانی  تنها  هوا  کیسه  سیستم  کنید:  توجه 
باشد  داشته  را  عملکرد  بهترین  تواند  می 
و  شده  بسته  درستی  به  ایمنی  کمربند  که 
باشد. گردیده  تنظیم  درستی  به  سری  پشت 

و  قوانین  بر طبق  و سرنشینان  راننده  بنابراین، 
مقررات و برای ایمنی خود باید  همیشه کمربند 

ایمنی خود را به درستی ببندند. 
و  راننده  از  اینکه  بر  عالوه  ایمنی  کمربند 
بهترین  نماید،  می  محافظت  جلو  سرنشین 
حداکثر  به  یابی  دست  برای  نشستن  موقعیت 
را  هوا  باز شدن کیسه  هنگام  در  ایمنی ممکن 

فراهم می سازد.

یادداشت
برای  جلو  هوای  کیسه  شدن  فعال  از  پس 

سرنشین جلو، داشبورد نیز باید تعویض شود.

عملکرد کیسه هوای جلو 
باز شدن کامل کیسه هوا می تواند خطر آسیب در 

سر و قفسه سینه را کاهش دهد.
پر شده  با گاز  فعال شود، کیسه  اگر کیسه هوا 
و در مقابل راننده و سرنشین جلو باز می گردد. 

کیسه هوای جلو
شرح کیسه هوای جلو

جایگزین  تواند  نمی  هرگز  هوا  کیسه  سیستم 
کمربند ایمنی شود!

کیسه هوا جلو راننده در داخل فرمان تعبیه شده 
است، در حالی که کیسه هوا سرنشین جلو در 
داخل داشبورد است. محل قرارگیری کیسه هوا 
مشخص   )AIRBAG( هوا  کیسه  عالمت   با 

شده است.
زمانیکه ضربه شدید از جلو اتفاق می افتد، کیسه 
هوا جلو به عنوان مکمل کمربند ایمنی سه نقطه 
ای، یک محفاظت اضافی برای سر و سینه راننده 

و سرنشین جلو ایجاد می کند.
جایگزین  تواند  نمی  هرگز  هوا  کیسه  سیستم 

ایجاد شده به هنگام برخورد پایین تر از مقدار 
مرجع پیش فرض در واحد کنترل باشد، کیسه 
در  خودرو  به  شدید  آسیب  امکان  وجود  با  هوا 

تصادف باز نمی شود. 

کیسه هوا تحت شرایط زیر فعال نمی شود:
1. خودرو خاموش شده باشد.

2. ضربه خفیف از جلو 
3. ضربه خفیف از کناره ها

4 . ضربه از عقب
5. واژگون شدن خودرو

6. ضربه به برخی از قطعات خاص

یادداشت
1. "خفیف" در عبارات باال به مقدار ضربه اندازه 
گیری شده توسط کنترلرهای ماشین اشاره دارد 

نه به میزان آسیب وارد شده به خودرو.
2. وقتی که کیسه هوا باز می شود، یک نوع گاز 
بی خطر مایل به رنگ سفید منتشر خواهد شد. 
این یک پدیده طبیعی است و نشان دهنده آتش 

گرفتن خودرو نیست.

سیستم محافظت تکمیلی )کیسه هوا(
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پرشدن کیسه هوا، به عنوان محفاظت اضافی برای 
سرنشینان در تصادف، می تواند در ثانیه ای در 

سرعت باال اتفاق بی افتد.
وقتی راننده و سرنشین جلو در کیسه هوا  که به 
طور کامل بازشده فرو     می روند، اینرسی رو به 
جلوی متوقف می شود و  خطر صدمه و جراحت 

در سر و قسمت باالی بدن کاهش می یابد.

باز شدن کیسه هوا باعث آزاد شدن مقدار معینی 
از گاز می شود که بسته به ضربه ی وارده در اثر 
باالیی  از سر و قسمت  تا  تصادف متفاوت است 

بدن سرنشین محافظت نماید.
پس از حادثه، کیسه هوا ی باز شده، خالی می 
شود تا مطمئن شویم که دید جلوی راننده گرفته 

نشود.
وقتی که کیسه هوا باز شد، یک نوع گاز بی خطر 
مایل به رنگ سفید منتشر خواهد شد. این یک 
پدیده طبیعی است و نشان دهنده آتش گرفتن 

خودرو نیست.
زمانی که کیسه هوا فعال می شود نیروی زیادی 
تولید شده است. بنابراین جراحات شخص ممکن 
است به علت تنظیم نادرست صندلی و یا موقعیت 

نشستن اشتباه رخ دهد.
استفاده درست سیستم کیسه هوا ممکن است تا 
حد زیادی باعث کاهش خطر آسیب دیدگی شود.

 هشدار 

صندلی  • در  کودک  صندلی  از  استفاده 
جلو اکیداًً ممنوع است. باز شدن کیسه هوای 
سرنشین جلو ممکن است باعث آسیب جدی 

و یا مرگ کودک شود.
نشستن  • وضعیت  رانندگی  طول  در  اگر 

از  پس  است  ممکن  است،  نادرست  کودک 
تصادف آسیب جدی به شخص وارد شود.

نباید هیچ شخص دیگر، حیوان خانگی یا  •
چیزی بین سرنشین و فضای فعالیت کیسه هوا 

وجود داشته باشد.
هوا  • های  کیسه  کنترل  واحد  که  آنجا  از 

به  و سنسور فشار نصب شده در ستون وسط 
گونه  هر  ایجاد  کنند،  می  کار  هماهنگ  طور 
داخلی  بدنه  و  خودرو  درب  روی  بر  تنظیمات 
درب )به عنوان مثال نصب بلندگو اضافی( مجاز 
نیست. خسارت ایجاد شده تأثیر منفی بر روی 
عملکرد سیستم کیسه هوا دارد. تمام عملیات بر 
روی درب خودرو و بدنه داخلی درب تنها می 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک  توسط  تواند 

انجام شود.
تنها  • در خودرو  و کاله  آویزان کردن کت 

و  و   باشند  سبک  که  است  مجاز  درصورتی 

قرار  آنها  تیز در جیب  و نوک  اشیای سنگین 
نداشته باشند. 

دچار  • هوا،  کیسه  مجموعه  نباید  هرگز 
عمیق  خراش  یا  و  پاره شدن  دیدگی،  آسیب 

شود. باز کردن کیسه هوا با زور مجاز نیست!

شده  طراحی  ای  گونه  به  هوا  کیسه  سیستم 
است که سرعت آزاد شدن گاز را بر اساس وزن 
سرنشین تنظیم نموده و حرکت سر و در نتیجه 
کاهش  زیادی  میزان  به  را  وارده  آسیب  میزان 

می دهد.
استفاده صحیح از سیستم کیسه هوا می تواند تا 

حد زیادی خطر آسیب دیدگی را کاهش دهد.

 هشدار 

به منظور جلوگیری از آسیب جدی کودک،  •
صندلی مناسب کودک بایدبا توجه به سن، قد 
و وزن کودک انتخاب شود. همچنین، باید در 

خودرو بصورتی پایدار و محکم نصب گردد.

سیستم محافظت تکمیلی )کیسه هوا(



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

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

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

- در توقفگاه هاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماکن تفریحي، فروشگاه هاي زنجیره اي و مطب پزشکان( هراز چند گاهي به 
خودرو خود سرکشي نمایید.

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

- هنگام رفتن به میهمانی و نقاط نا آشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید.

   هشدار انتظامی
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کلیدها

پالک شماره شناسایی سوئیچ
بر روی این پالک، شماره شناسایی سوئیچ ارائه 
نباشد،  شماره  این  که  صورتی  در  است.  شده 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک قادر به 

ساخت سوئیچ برای شما نیستند. بنابراین:
این پالک را در یک مکان امن نگه داری کنید. •
این پالک را در خودرو قرار ندهید. •
در صورت فروش خودرو، این پالک را نیز به  •

مالک جدید آن تحویل دهید.

ساخت سوئیچ
اگر نیاز به ساخت سوئیچ جدید دارید، سوئیچ را 
به همراه پالک شماره شناسایی سوئیچ به یکی 

از تعمیرگاه های مجاز سایپا یدک ببرید.

روشن و خاموش کردن خودرو
کلید

با این خودرو کلید های زیر ارائه می شوند:
A یک عدد ریموت کنترل •
B یک عدد سوئیچ معمولی  •
 هشدار C پالک شماره شناسایی سوئیچ •

 احتیاط 

کودک و یا شخص معلول را در خودرو تنها  •
نگذارید زیرا این افراد قادر به خارج شدن  از 
خودرو   و یا نجات خود در شرایط اورژانسی 

نیستند.
از  • است،  خودرو  در  کودک  که  هنگامی 

رها کردن کلید خودداری نمایید زیرا احتمال 
بروز  و  کودک  توسط  خودرو  کردن  روشن 

تصادف یا آسیب وجود دارد.

قطعات  دارای  کنترل  ریموت  که  آنجایی  از 
الکترونیکی است، لطفاًً از افتادن یا تحت لرزش 

شدید قرار گرفتن آن جلوگیری کنید.

دستگاه  • تمام  موتور،  شدن  روشن  از  پس 
مورد  تواند  می  خودرو  در  الکتریکی  های 
این  از  نادرست  استفاده  گیرند.  قرار  استفاده 
وسایل باعث صدمه دیدن سرنشین می گردد. 
به عنوان مثال، پنجره می تواند باال برده شود  

و باعث آسیب رساندن به کودک شود.
از ریموت کنترل برای  قفل کردن خودرو  •

در  است  ممکن  سرنشینان   کنید.  استفاده 
از  شدن  خارج  به  قادر  و  کرده  گیر  خودرو 
خودرو نباشند و نجات آنها در هنگام تصادف 

سخت شود.
لطفاًً سوییچ را درآورده و هنگام خروج از  •

خودرو با خود ببرید.
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کلیدها

سیستم الکترونیکی هشدار دهنده 
نوع  یک  دهنده،   هشدار  الکترونیکی   سیستم 
سیستم تشخیص کد الکترونیکی  است. هنگامی 
که کلید را وارد سوئیچ می کنید، تکرار کننده 
موجود در سر کلید، کد الکترونیکی را به خودرو 
الکترونیکی  زمانی که کد  تنها  ارسال می کند. 
و کد شناسایی بر روی خودرو   یکسان باشند 

موتور روشن می گردد.
هنگامی که کلید از سوئیچ بیرون کشیده شود، 
طور  به  دهنده  هشدار  الکترونیکی  سیستم 

خودکار فعال می شود.
سیستم  و  قرارهید،  سوئیچ  در  را  اصلی  کلید 
الکترونیکی  هشدار دهنده می تواند به صورت 
خودکار غیر فعال شده و اجازه می دهد تا موتور 

روشن شود. 
اصلی  کلید  شماره  با  کلید  کپی  تهیه  امکان 
توسط تعمیرگاه مجاز شرکت سایپا یدک وجود 

دارد. اگرچه  تعداد کپی محدود است.
از روی کلید کپی بزنید نمی توانید  اگر شخصاً 

خودرو را روشن نمایید.

 احتیاط 
شما مجاز به تغییر دادن، باز کردن و یا تجزیه 
سیستم الکترونیکی هشدار دهنده نمی باشید. 
در   اصالحی  یا  و  تغییر  اجازه   بدون  اگر شما 
کارکرد  برای  تضمینی  دهید،  انجام  سیستم 

صحیح آن وجود نخواهد داشت.
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تعویض باتری
مورد  مدتی  برای  کنترل  ریموت  اینکه  از  پس 
انرژی  است  ممکن  گیرد،  می  قرار  استفاده 
کمتر  تاثیر  باعث  که  کرده  پیدا  کاهش  باتری 
زمان،  این  در  گردد.  می  کنترل  ریموت  امواج 
باتری  تعویض  گردد. جهت  تعویض  باید  باتری 
باتری  کرده،  باز  را  ریموت  پوشش  صفحه  ها، 
قرارداده  را  باتری جدید  خارج،  را  قدیمی  های 

و پوشش آن را سرجایش قرار دهید. 
در طی این فرآیند، از تماس همزمان پایانه های 
مثبت و منفی با یک الکترود خاص از باتری که 
موجب اتصال کوتاه در مدار می گردد، اجتناب 

کنید.

 5 از  زند. خودرو پس  می  دوبار چشمک  تایید 
ثانیه وارد وضعیت هشدار دهنده خواهد شد.

قرار  آن  داخل  در  ریموت  باتری  و  فرستنده 
گرفته است در حالی که گیرنده های بی سیم 
در خودرو نصب شده اند. هنگامی که باتری پر 
است، کلید از راه دور ممکن است در فاصله 10 
متری از خودرو نیز عمل کند. با این حال، اگر 
آب  یا  و  ریموت  و  خودرو  بین  مانعی  گونه  هر 
و  باشد،  داشته  وجود  نامناسب  بسیار  هوای  و 
کوتاه  کلید  عملکرد  دامنه  نباشد،  پر  باتری  یا 

خواهد شد.

در  کرد،  باز  را  ها  درب  ریموت  اینکه  از  پس 
صورتی که بعد از 30 ثانیه هیچکدام از دربهای 
به  نگردد،  باز  خودرو، درب موتور، صنوق عقب 
طور خود کار درب ها دوباره قفل می گردد. پس 
از آن، خودرو دوباره وارد وضعیت هشدار دهنده 

می شود.

ریموت کنترل
باز و بسته کردن خودرو

ریموت کنترل می تواند در یک مسافت مشخص 
خارج از خودرو، خودرو را باز و بسته کند.

با فشار دادن دکمه  ریموت کنترل را می توان 
برای  کرد.  باز   C فلش  توسط  شده  مشخص 
یستن، دکمه را نگه داشته و کلید را خم کنید.

باز کردن خودرو  
- دکمه باز کردن قفل  بروی ریموت )a( را فشار 
باز شده و المپ  دهید، سپس قفل چهار درب 

فرمان برای تایید یک بار چشمک می زند 
قفل کردن خودرو  

- دکمه b بر روی ریموت را فشار دهید، سپس 
برای  المپ  فرمان  و  شود  می  قفل  درب  چهار 

 احتیاط 
درب   / عقب  صنوق   / خودرو  درب  چهار  اگر 
چهار  باشد،  نشده  بسته  کامل  طور  به  موتور 
فرمان  و المپ  نخواهد شد  قفل  درب خودرو 

چشمک نخواهد زد.

کلیدها
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 احتیاط 
به  است  ممکن  خراب  باتری  یک  از  استفاده 
باتری  از  لطفاً  برساند.  آسیب  کنترل  ریموت 

هایی با جریان و سایز مناسب استفاده کنید.

 هشدار 

 احتیاط 

قطعه  یک  کنترل،  ریموت  که  آنجا  از 
زیر  دستورالعمل های  لطفاًً  الکترونیکی است، 
رعایت  آن  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 

کنید.
ریموت کنترل را در مکان های با دمای باال  •

مانند داشبورد قرار ندهید.
ریموت کنترل را از هم باز نکنید. •
زمین  • یا  نکنید  پرت  را  کنترل  ریموت 

نیاندازید.
آن را از تماس با آب دور نگه دارید. •

از ناخن و یا اشیاء نوک تیز برای به کار انداختن 
سوئیچ استفاده نکنید.

دور  مرتبط  محیطی  زیست  نکات  مقررات 
انداختن باتری باید کاماًلًًً رعایت گردد.

   نکات زیست محیطی

غیر فعال کردن  سیستم هشدار دهنده
 بر روی کلید ریموت دار، دکمه باز کردن قفل 
را زده تا قفل تمام دربهای خودرو   باز شده و 
این  سیستم هشدار دهنده غیر فعال گردد. در 
از وضعیت خودرو مطلع  را  زمان، سیستم شما 

می سازد:
 چراغ های خودرو یک بار چشمک بزند.

سیستم هشدار دهنده 
برای  خودرو  سرقت  دهنده  هشدار  سیستم 
است  شده  طراحی  خودرو  سرقت  از  جلوگیری 
زمانی که وضعیت هشدار دهنده فعال نشده، اگر 
هشدار  صدای  سیستم  بیفتد  اتفاق  زیر  شرایط 

دهنده ارسال  خواهد کرد:
خودرو،  دربهای   از  کدام  هر  که  هنگامی   

صندوق عقب باز باشد. )بوق می زند(
 کلید در سوئیچ مانده باشد. )آالرم(

فعال  برای  است  ممکن  ریموت  قفل  کلید  از 
کردن  متوقف  و  دهنده  هشدار  سیستم  نمودن 

صدای هشدار آن استفاده شود.
فعال است،  هنگامی که سیستم هشدار دهنده 
اگر از ریموت برای باز کردن قفل و  باز کردن 
نشود،  استفاده  عقب  صندوق  یا  خودرو  درب 

سیستم آژیر خطر فعال می گردد.
تنظیم سیستم هشدار دهنده

تا  بزنید  را  قفل  دکمه  کلید،  ریموت  بروی   
سیستم هشدار دهنده فعال گردد. در این زمان 
تمام  و  زده  چشمک  دوبار  خودرو  ی  ها  چراغ 
می  قفل  زمان   هم  طور  به  خودرو  های  درب 

گردند.
باشد،  فعال  دهنده  هشدار  سیستم  زمانیکه  تا 
شما قادر به روشن کردن موتور نخواهید بود مگر 

اینکه سیستم هشدار دهنده را غیر فعال کنید.

 احتیاط 
لطفاًً سیستم هشدار دهنده خودرو را در هنگام 
از  تا  کنید  فعال  درستی  به  خودرو  از  خروج 

سرقت احتمالی خودرو پیشگیری نمایید.

سیستم کنترل از راه دور درب ها



44

4

قفل درب ها

قفل و باز کردن درب ها از داخل
از دکمه قفل مرکزی در سمت راننده برای قفل 
و باز کردن درب های خودرو از داخل استفاده 
کنید. قفل ایمنی درب خودرو در سمت راننده 
می تواند برای قفل کردن درب های خودرو مورد 

استفاده قرار گیرد.

قفل کردن درب های خودرو  
- می توان با فشار دادن دکمه قفل a تمام درب 

های خودرو را قفل کرد.

باز کردن درب های خودرو  
- می توان با فشار دادن دکمه باز کردن b تمام 

درب های خودرو را باز کرد.

 هشدار 
پس از قفل شدن خودرو، کودک یا معلول باقی 
مشکل  دچار  است  ممکن  خودرو    در  مانده 

گردند.
کودک و یا معلول را در خودرو   تنها  نگذارید. 
دکمه  دقتی  بی  روی  از  معلول  یا  کودک  اگر 
قفل مرکزی  درب را فشار دهد و خودرو قفل 
گردد، آنها قادر نخواهند بود در هنگام تصادف 
نجات  را  خود  اورژانسی،  موارد  یا  ترافیک  در 
داده و از خودرو خارج بشوند همچنین ممکن 

است کمک به آنها سخت تر گردد.
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درب موتور
بستن درب موتور

نگه  میله  و  کنید  بلند  را  موتور  درب  کمی   -
قالب  روی  را  آن  سپس،  کنید  آزاد  را  دارنده 

موجود روی صفحه محفظه موتور جا بزنید.
بلند کنید. و به  را  - بوسیله دست درب موتور 
پایین  سانتیمتری   30 ارتفاع  تا  را  آن  آرامی 
آزادانه  موتور  اجازه دهید درب  بیاورید. سپس، 

بدون هیچ فشاری بیافتد.
بعد از اینکه درب موتور بسته شد، درب موتور 
باید با بدنه خودرو در یک سطح باشد. در غیر 

اینصورت، باید دوباره آن را باز کنید و ببندید.
باز کردن درب موتور

باز کردن درب  از  قبل  را  پاک کن  برف  بازوی 
موتور از شیشه جلو حرکت ندهید و بلند نکنید. 
درب  کردن  باز  هنگام  در  اینصورت،  غیر  در 
موتور، رنگ درب موتور و خودرو ممکن آسیب 

ببیند.
جهت  در  را  موتور  درب  بازکننده  دستگیره   -
فلش نشان داده شده در شکل باال بکشید و به 
آرامی آن را تحت اثر نیروی فنر باز کنید. درب 
 25 تا   20 ارتفاع  در  خودکار  صورت  به  موتور 

میلیمتری قرار می گیرد.
- درب موتور را به آرامی بلند کنید و قفل دوم 
که  شده  واقع  آن  زیر  و  موتور  درب  وسط  در 
شده  داده  نشان  پایین  شکل  در  فلش  توسط 

باز کنید و  را  است. قالب قفل زیر درب موتور 
کنید. سپس  بلند  را  موتور  ارتفاع الزم درب  تا 
از میله نگه دارنده برای نگه داشتن آن استفاده 

کنید.

میله باز کننده درب موتوردستگیره باز کننده قفل درب موتور

 هشدار 

نشده  • بسته  محکمی  به  موتور  درب  اگر 
است، ممکن است در هنگام رانندگی خود به 

خود باز شود و منجر به بروز حادثه شود!
بعد از اینکه درب موتور بسته شد، کنترل  •

کنید که محکم بسته شده باشد. بعد از بستن 
درب موتور، درب موتور باید با بدنه خودرو در 

یک سطح باشد.
شوید  • مطمئن  موتور،  درب  بستن  هنگام 

و  موتور  مابین درب  بدن کسی  از  بخشی  که 
بدنه خودرو قرار نداشته باشد.

که  • شدید  متوجه  رانندگی  حین  در  اگر 
خودرو  است،  نشده  بسته  محکم  موتور  درب 
برای  موتور  درب  و  شود  متوقف  فوراًً  باید 

جلوگیری از بروز حوادث، بسته شود.
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درب صندوق عقب

مرکزی  • پتانسیل  که  باشید  داشته  یاد  به 
خودرو به ناچار در هنگام حمل اشیاء سنگین، 
تغییر         خودرو  عملکرد  کرد.  خواهد  تغییر 
این  بر  باید  رانندگی  بنابراین، روش  می کند. 

اساس تنظیم گردد.

یادداشت
1. فشار باد الستیکها باید با توجه به بار داخل 
برحسب فشار در داخل پوشش درب  و  خودرو 

مخزن بنزین، تنظیم گردد.
2. در هنگام پر کردن صندوق با چمدان و اجسام 
نکنید. همچنین،  را مسدود  راه هوای آن  دیگر 
در داخل خودرو از تهویه مطبوع استفاده کنید.

صندوق عقب
نکته های در ارتباط با پر کردن صندوق

همه چمدانها و اجسام داخل صندوق باید کاماًلًً 
بسته شده باشند.

از ثبات کامل خودرو، موارد زیر  برای اطمینان 
باید در هنگام حمل بار در صندوق عقب مورد 

توجه قرار گیرد.
- بار داخل خودرو حتی االمکان به طور مساوی  

پخش کنید.
مکان  ترین  نزدیک  در  باید  سنگین  اشیاء   -

ممکن به محور عقب باشند.
- از کمربند های مناسب برای ثبات اجسام بار 

شده استفاده کنید.

 احتیاط 

 هشدار 

از قرار دادن اجسام زبر و تیز بر روی سکوی 
پنجره عقب پرهیز نمایید زیرا امکان سایش و 
به گرمکن شیشه عقب وجود  آسیب رساندن 

دارد.

بسته  محکم  اجسام  و  که چمدان  در صورتی 
نشده باشند، ممکن است در هنگام رانندگی با 

عث ایجاد صدمه گردند.
شده  • بسته  شل  صندوق  در  که  اجسامی 

باشند، ممکن است در طول رانندگی به طور 
بین  از  باعث  و  بخورند  اطراف سر  به  ناگهانی 

رفتن ثبات خودرو گردد.
بسته  • محکم  باربند  روی  بر  که  اجسامی 

ترمز  زمان  در  است  ممکن  باشند  نشده 
اضطراری یا تصادف  پرتاب شده و باعث صدمه 

سرنشینان و راننده گردند.
عقب  • صندوق  در  باید  سنگین  اجسام 

ایمنی  تسمه  از  استفاده  با  و  شده  گذاشته 
مناسب بسته شوند.
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پنجره ها

مطمئن  نرسانید.  آسیب  دیگران  و  خود  به 
چیزی   شیشه  بردن  باال  هنگام  در  که  شوید 

بین فضای شیشه نباشد.
کلید خودرو را در هنگام خروج از خودرو   •

با خود ببرید. کودک و یا معلول را در خودرو   
قفل شده  تنها  نگذارید. اگر کلید در خودرو   
استفاده  آن  از  اشتباهی  است  ممکن  بماند  
روشن  اشتباهاً  را  کودک خودرو  )مثالً   کنند 
کند( و به دنبال آن باعث تصادف و صدمه به 

دیگران گردد.
وسایل  • تمام  سوئیچ،  شدن  روشن  از  پس 

شوند.  می  استفاده  قابل  خودرو  الکترونیکی 
استفاده نابجا از این وسایل ممکن است منجر 
برای  گردد.  خودرو  سرنشینان  به  صدمه  به 
باعث  شیشه  بردن  باال  است  ممکن  مثال، 

آسیب به کودک گردد.
از ریموت برای قفل کردن خودرو استفاده  •

کنید. 

دکمه های شیشه باالبر بر روی درب خودرو 
سمت راننده

a:  شیشه سمت چپ جلو
d: شیشه سمت راست  جلو
b:  شیشه عقب سمت چپ

c:  شیشه عقب سمت راست
سمت  در  خودرو  درب  روی  ایمنی  سوئیچ   :e

راننده

سوئیچ ایمنی
سوئیچ ایمنی برای قفل کردن دکمه های شیشه 
های برقی سرنشینان استفاده می شود که اگر 
باالبر  شیشه  های  های  دکمه  از  نباشد،  فعال 
روی درب عقب می توان برای باال بردن یا پایین 

آوردن شیشه های های عقب استفاده کرد.
اگر سوئیچ ایمنی فعال باشد، دکمه های شیشه 
باالبر بر روی درب های عقب کار نخواهند کرد.

شیشه باالبر
شیشه باالبر برقی

در سمت  روی درب خودرو  کنترل  از دکمه   -
راننده برای کنترل تمام شیشه ها استفاده کنید. 
دیگر درب های خودرو به دکمه شیشه مربوط 

به خود مجهزند.

باال و پایین بردن شیشه ها
- دکمه های a ،b ،c و d را برای پایین آوردن 

شیشه مربوطه به سمت داخل فشار دهید.
- برای باال رفتن شیشه مربوطه دکمه مربوطه را 
به سمت خارج بکشید. لطفاً تمام شیشه ها را در 

هنگام پارک و یا خروج از خودرو ببندید.

 هشدار 
باالبر  شیشه  های  دکمه  از  نادرست  استفاده 

ممکن است با عث  صدمه دیگران شود!
باشید.  • مراقب  ها  شیشه  بستن  هنگام 

مراقب باشید که در اثر غفلت یا بی احتیاطی 
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دریچه باک سوخت

اصول  و  قواعد  اساس  بر  را  گیری  سوخت 
شدن  پر  از  پس  دهید.  انجام  مربوطه  ایمنی 
غیر  در  نمایید.  متوقف  را  گیری  سوخت  باک، 
باک  مجاز  غیر  فضای  وارد  سوخت  اینصورت، 
افزایش  اثر  شده و احتمال سرریز شدن آن در 

دما وجود دارد.
باک  درب  داخلی  بخش  روی  بر  برچسب  یک 
چسبانده شده است. کالس سوخت مناسب برای 
استفاده در این خودرو بر روی برچسب ذکر شده 

است.
باید توسط  اینکار  باز نمی شود،  باک  اگر درب 

تکنسین فنی انجام گیرد.

دریچه باک سوخت
درب باک را می توان با اهرم مخصوصی که در 
باز  است  شده  تعبیه  راننده  صندلی  زیر  و  جلو 
لیتر می   55 تقریباًً  نمود. حجم مخزن سوخت 

باشد.

باز کردن درپوش باک
- دستگیره باز کردن درب باک را به آرامی باال 

بکشید تا درب باز شود.
در  را  باک  درپوش  و  کنید  باز  را  باک  درب   -

خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
- درپوش را بر روی درب باک، آویزان کنید.

به منظور جلوگیری از افتادن نازل و ایجاد خطر، 
آویزان  گیری  سوخت  لوله  به  را  سوخت  نازل 

نکنید.

بستن درپوش باک
ساعت  های  عقربه  جهت  در  را  درپوش   -

بچرخانید تا سه بار صدای کلیک دهد.
تا صدای قفل شدن آن  ببندید  را  - درب باک 

شنیده شود.

 احتیاط 

 هشدار 

اگر بنزین بر روی بدنه خودرو ریخت، آن  •
را در اسرع وقت پاک نمایید تا از آسیب دیدن 

رنگ بدنه خودرو جلوگیری نمایید.
قبل از آنکه بنزین باک تمام شود، سوخت  •

بنزین  ممکن  اینصورت  غیر  در  کنید.  گیری 
کاتالیست  مبدل  وارد  ها  آلودگی  و  نسوخته 
شده و به آن آسیب برسانند. همچنین امکان 

اختالل در عملکرد موتور نیز وجود دارد.

مواقع  برای  سوخت  حمل  به  مجبور  اگر 
ضروری در شرایط خاص هستید، قواعد زیر را 

باید رعایت کنید:
سوخت  • مخزن  گیری،  سوخت  هنگام  در 

سقف  روی  بر  یا  خودرو  درون  را  پشتیبان 
جرقه  اینصورت،  غیر  در  ندهید.  قرار  خودرو 
الکتریکی در هنگام سوخت گیری ممکن است 
آتش  سوخت  جریان  نتیجه  در  و  شود  ایجاد 

بگیرد و سوخت منفجر شود.
مخزن سوخت پشتیبان در هنگام سوخت  •

گیری باید روی زمین قرار گیرد.
سوخت  • هنگام  در  است  ممکن  آنجاکه  تا 

سوخت  مخزن  درون  را  سوخت  نازل  گیری، 
پشتیبان قرار دهید.

فلزی  • پشتیبان  سوخت  مخزن  از  اگر 

صورت  به  شد،  پر  تقریباً  باک  اینکه  از  بعد 
غیر  در  ندهید.  ادامه  گیری  به سوخت  مداوم 
اینصورت، هنگامیکه دما باال می رود، سوخت 

ممکن است از باک لبریز شود.

   نکات زیست محیطی
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دریچه باک سوخت

همراه خود را خاموش کنید و از آنها استفاده 
می  مغناطیسی  الکترو  تشعشع  زیرا  نکنید، 
به  منجر  نهایت  در  و  ایجاد جرقه  باعث  تواند 

آتش سوزی شود.
سوخت  • نازل  گیری  سوخت  هنگام  در 

غیر  در  دهید.  قرار  باک  درون  درستی  به  را 
اینصورت، ممکن است سوخت لبریز شود یا به 
بیرون از باک بریزد و باعث آتش سوزی شود.

خودرو  • وارد  گیری  سوخت  هنگام  در 
نشوید، اگر مجبور هستید وارد خودرو شوید، 
سطح  یک  همچنین،  ببندید.  را  خودرو  درب 
نازل سوخت  با  تماس مجدد  از  قبل  را  فلزی 
بدن  ساکن  الکتریسیته  اینکه  تا  کنید  لمس 
اینصورت، جرقه  غیر  در  کنید.  تخلیه  را  خود 
ایجاد شده ممکن است در حین سوخت گیری 

منجر به آتش سوزی شود.
در هنگام سوخت گیری خودرو یا مخزن  •

سوخت پشتیبان سیگار نکشید. از آتش دوری 
کنید و مراقب خطر آتش سوزی باشید.

برای حفظ امنیت از حمل مخزن سوخت  •
پشتیبان به دلیل چکه کردن و آسیب آن در 
هنگام تصادف و ایجاد آتش سوزی، خودداری 

کنید. 

تولید  از  جلوگیری  برای  کنید،  می  استفاده 
گیری  سوخت  هنگام  در  ساکن  الکتریسیته 
از تماس نازل سوخت با بدنه مخزن سوخت 

جلوگیری نمایید.
مورد  • در  مربوطه  قواعد  از  کاماًلًً  لطفاً 

استفاده، ذخیره کردن و حمل مخزن سوخت 
پشتیبان پیروی کنید.

ریختن  • از  گیری،  سوخت  هنگام  در 
سطح  روی  و  باک  دهانه  اطراف  به  سوخت 

خارجی خودرو خودداری کنید.

 هشدار 
تواند  می  نامناسب  روش  به  گیری  سوخت 
باعث ایجاد آتش سوزی و حتی انفجار کشته 

شدن افراد شود.
بسیار  • ماده  یک  سوخت  که  آنجایی  از 

اشتعال پذیر می باشد، سوخت گیری به روش 
به راحتی سبب سوختگی  تواند  نامناسب می 

جدی افراد و حتی مرگ آنها شود.
گیری  • سوخت  از  قبل  ایمنی،  لحاظ  از 

موتور خودرو را خاموش نمایید.
قبل از وارد شدن به پمپ بنزین باید تلفن  •
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غربیلک فرمان

باید حداقل 25 سانتیمتر باشد.
حین  فاصله،  کمینه  رعایت  عدم  درصورت 

تصادف، آسیب جدی  به راننده وارد می آید.

غربیلک فرمان
تنظیم موقعیت غربیلک فرمان

راننده می تواند ارتفاع فرمان را با توجه به حالت 
بدن خود تنظیم کند.

- صندلی راننده را در موقعیت صحیح قرار دهید.
- دستگیره زیر ستون فرمان را فشار دهید.

- غربیلک فرمان را در موقعیت صحیح قرار دهید.
غربیلک  و  کشیده  باال  به سمت  را  دستگیره   -

فرمان را قفل کنید.

دستگیره تنظیم

 هشدار 

 هشدار 

موقعیت  و  فرمان  ستون  نامناسب  تنظیم 
آسیب  راننده  به  است  ممکن  راننده  نادرست 

جدی وارد کند.
دستگیره  • فرمان،  ستون  تنظیم  از  پس 

نشان داده شده در شکل را فشرده و به منظور 
جلوگیری از جا به جایی خودکار ستون فرمان 

در طول رانندگی، آن را قفل کنید.
برای  • تصادف،  از  جلوگیری  منظور  به 

در وضعیت  باید  فرمان، خودرو  تنظیم ستون 
از تنظیم ستون فرمان در حین  باشد.  سکون 

رانندگی خودداری نمایید.
به شکل  • فرمان  غربیلک  و  راننده  صندلی 

تنظیم  مطابق  از  نمایید. پس  تنظیم  صحیح 
شکل، فاصله بین سینه راننده و غربیلک فرمان 

اگر شرایطی که اعالم می گردد، مهیا نگرددکیسه 
ممکن  بلکه  نیست  خوبی  محافظ  تنها  نه  هوا 
اگر  باشد.  داشته  راننده  روی  بر  اثر سوء  است 
به دلیل شرایط فیزیکی بدن خود قادر به حفظ 
حداقل فاصله 25 سانتی متری با فرمان نبودید 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا  از  یکی  به 
نمایند  را حل  مشکل  تا  نمایید  مراجعه  یدک 
یا ضرورت تغییر در خودرو برای تطبیق آن با 

شرایط بدنی شما را تشخیص دهند.
فرمان را در برابر صورت خود تنظیم نکنید.  •

در غیر این صورت، کیسه هوا ، قادر به ایجاد 
از  پس  باشد.  نمی  تصادف  در  موثر  حفاظت 
تنظیم، مطمئن شوید که فرمان به سمت قفسه 

سینه راننده است.
در طول رانندگی، راننده باید هر دو دست  •

خود را بر روی فرمان و در موقعیت ساعت 2 و 
ساعت 10 جدا از هم قرار دهد. دست را برای 
استراحت در موقعیت 12 فرمان قرار ندهید و یا 
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آینه ها 

آینه ها
روش تنظیم آینه های بغل 

1. سوئیچ را در موقعیت 1 قراردهید )آینه بغل 
سمت چپ خودرو(.

2.سوئیچ را در جهت فلش نشان داده شده در 
تصویر فشار دهید تا آینه بغل در بهترین حالت 

برای دید عقب قرار گیرد.
3. سوئیچ را در موقعیت 2 قرار دهید )آینه بغل 

سمت راست خودرو(
4. سوئیچ را در جهت فلش نشان داده شده در 
تصویر فشار دهید تا آینه بغل در بهترین حالت 

برای دید عقب قرار گیرد.

یادداشت
کار  خودرو  بغل  های  آینه  کننده  تنظیم  اگر 
نکردند، با دست به آرامی و با فشار بر قاب، آینه 

هارا تنظیم کنید.

در حاالت دیگر فرمان را نگیرید )به عنوان مثال 
قسمت  یا  و  فرمان  مرکز  در  دست  دادن  قرار 
صورت،  این  غیر  در  فرمان(.  غربیلک  داخلی 
هنگام  در  است  ممکن  سر  یا  دستها  بازوها، 

تصادف صدمه جدی ببینند.

مکانیزم هیدرولیک فرمان
کار         زمانی  تنها  فرمان  هیدرولیک  مکانیزم 

می کند که موتور خودرو در حال کار باشد.
هنگامیکه موتور کار می کند، غربیلک فرمان را 
بیش از 5 ثانیه در موقعیت کاماًل چپ یا راست 
اینصورت، پمپ هیدرولیک  ندارید. در غیر  نگه 
فرمان می بایست مداوماً با فشار باال کار کند که 
افزایش دمای روغن هیدرولیک می شود  باعث 
و تولید صدای غیر عادی می کند و در مجموع 
هیدرولیک  سیستم  دیدن  صدمه  به  منجر 
سیستم  از  حفاظت  منظور  به  شود.  می  فرمان 
هیدرولیک فرمان، باید تعداد دفعاتی که غربیلک 
فرمان کاماًل به چپ یا راست چرخانده می شود 
تا جاییکه ممکن است کاهش یابد. و همچنین 

مدت زمان این عمل کمتر از 5 ثانیه باشد. 

 هشدار 
آینه  کره(  و  محدب  )سمت  انحنای  چه  اگر 
بغل خودرو می تواند باعث افزایش دید گردد، 
تصویر اجسام کوچکتر از خود اجسام هستنند. 
سر  پشت  خودرو  با  را  خود  فاصله  بنابراین، 
خود  با توجه به تصویر اجسام  در آینه تخمین 
نزنید. در غیر این صورت، قضاوت اشتباه شما 

ممکن باعث تصادف و ترافیک گردد.
 برای تخمین فاصله خودرو های پشت سر. تا 
حد امکان از آینه داخل خودرو استفاده کنید.
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صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر

دکمه تنظیم کنندهصفحه نمایشدکمه تنظیم کننده

دور سنج سرعت سنج
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صفحه نمایشگر

صفحه نمایش
حجم  به  مربوط  اطالعات  بنزین  سطح  نشانگر 
بنزین این خودرو  را نشان می دهد و تنها پس 

از روشن کرن سوئیچ به کار می افتد. 
در  بنزین  میزان  همواره  که  شود  می  توصیه 
مخزن  حجم  چهارم(  )یک   1 از  بیشتر  مخزن، 

سوخت باشد.
نشانگر درجه حرارت موتور تنها پس از باز شدن 
عادی،  رانندگی  در  افتد.  می  کار  به  سوئیچ، 

عقربه نشانگر در وسط  قرار دارد.
خودرو  که  است  مسافتی  دهنده  نشان   DTE
با بنزین موجود در باک می تواند بطور متوسط 

طی کند.
 Luminance  درجه روشنایی پس زمینه را 

نشان می دهد.

دور سنج موتور
دورسنج موتور از 1000 برابر RPM برای نشان 
دادن سرعت چرخش موتور استفاده می کند. در 
طول رانندگی، از آن برای انتخاب زمان درست 
از کاهش سرعت و  برای جلوگیری  تغییر دنده 
رسیدن به سرعت باالتر استفاده   می شود. اگر 
استهالک  شود،  رانده  باال  موتور  دور  در  خودرو 
موتور افزایش   می یابد و مصرف مصرف بنزین 

افزایش خواهد یافت.

سرعت سنج
سرعت سنج نشان دهنده سرعت راندن خودرو 

است.
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صفحه نمایشگر

دکمه  تنظیم کننده
دکمه تنظیم چپ

 )0.3S<t<2S( هنگامی که دکمه سمت چپ
پس  نور  تنظیم  حالت  وارد  شود،  داده  فشار 
پس  نور  تنظیم،  حالت  تحت  شود.  می  زمینه 
زمینه هنگامی که دکمه تنظیم نور پس زمینه 
فشار   )0.3S<t<2S( کوتاه  زمان  یک  در 
تنظیم می گردد. هنگامی که دکمه  داده شود 
 )t>2S( تنظیم را برای یک مدت زمان طوالنی
فشاردهید، نور پس زمینه به طور مداوم تغییر 

می کند.
صفحه  کنید،  رها   5S برای  را  تنظیم  دکمه 
برمی  شده  پیموده  مسافت  وضعیت  به  نمایش 

گردد.
تحت حالت زمان، هنگامی که دکمه تنظیم را 
فشار   )t>2S( طوالنی  زمان  مدت  یک  برای 

دهید، زمان تنظیم می گردد.

سیستم  حالت  و  دنده  جعبه  در  دنده  موقعیت 
تعویض دنده اتوماتیک در صفحه نمایش نشان 

داده می شود.
ساعت، مسافت پیموده شده کل، میزان مصرف 
و  متوسط  سوخت  مصرف  سوخت،  ای  لحظه 

سرعت متوسط نمایش داده می شود.
مسافت کل پیموده شده، مقدار مسافتی که تا 

االن پیموده شده را نشان می دهد.
صفحه  شود،  روشن  دوباره  خودرو  که  زمانی 

نمایش حالت قبلی موتور را نشان می دهد.

دکمه تنظیم راست:

وضعیت زمان

زیر مجموعه 
کیلومتر کارکرد                   

پاک شدن 
زیرمجموعه 

کیلومتر کارکرد

سرعت متوسط                 سرعت متوسط

مصرف سوخت 
متوسط

پاک شدن 
مصرف سوخت 

متوسط

میزان مصرف لحظه 
ای سوخت

0.3S<t<2S

t>2S

t>2S

t>2S

0.3S<t<2S

0.3S<t<2S

0.3S<t<2S
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چراغ های اعالم خطر  

دکمه تنظیم کنندهصفحه نمایشدکمه تنظیم کننده

دور سنج سرعت سنج

چراغ های نشانگر و هشدار دهنده ها
برای  ها،  نشانگر   / دهنده  هشدار  های  چراغ 
نشان دادن وضعیت عملگرهای مختلف خودرو 

و خرابی احتمالی استفاده می شود.
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چراغ های اعالم خطر 

شرح جزئیاتنام و معنینماد

چراغ هشدار دهنده  فشار
 روغن موتور

اگر فشار روغن موتور خیلی کم باشد، چراغ هشدار دهنده روشن می شود. لطفاً در این زمان میزان روغن موتور را 
افزایش دهید، اگر سطح روغن موتور عادی باشد اما هنوز چراغ هشدار دهنده چشمک میزند، لطفاً  موتور را خاموش 

کرده و رانندگی نکنید و از یک متخصص برای رفع خرابی خودرو کمک بخواهید.
چراغ هشدار دهنده خطای

 جعبه دنده
هنگامیکه خطایی در جعبه دنده ایجاد شود، این چراغ روشن می شود. اگر دمای روغن جعبه دنده باال برود، این چراغ 

چشمک می زند.

چراغ هشدار دهنده 
 باز بودن درب

این المپ به طور مداوم تا زمانی که همه درب ها به درستی بسته شوند روشن می ماند، زمانی که سرعت خودرو بیش 
از 5 کیلومتر در ساعت باشد، صدای هشدار دهنده  بلند می شود.

2

چراغ هشدار دهنده کمربند 
اگر سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را بسته نباشد، این چراغ روشن می شود تا بستن کمربند را یادآوری نماید.ایمنی سرنشین  جلو

هنگامی که المپ نور باال روشن باشد یا چشمک بزند، این چراغ روشن می باشد.چراغ هشدار دهنده  نور باال

وقتی چراغ مه شکن جلو روشن است، این چراغ روشن می شود.چراغ مه شکن جلو

وقتی چراغ مه شکن عقب روشن است، این چراغ روشن می شود.چراغ مه شکن عقب 

هشدار دهنده سیستم
 ضدسرقت بدنه *

در وضعیت عادی، چراغ نشانگر به آرامی چشمک می زند اما اگر خودرو مورد سرقت قرار بگیرد، چراغ به سرعت  چشمک 
می زند و هشدار دهنده صوتی آن فعال می شود.

هشدار دهنده  سرعت غیرمجاز
هنگامی که سرعت خودرو  بیشتر از 5 ثانیه  بیش از 120 کیلومتر در ساعت باشد، چراغ هشدار دهنده شروع به 
چشمک زدن همراه با ایجاد صدای هشدار دهنده می کند. هنگامی که سرعت کمتر از 115 کیلومتر در ساعت باشد، 

چشمک زدن  چراغ متوقف خواهد شد.
هنگامی که کلید چراغ ها در موقعیت پارک )اولین موقعیت( قرار دارد، چراغ های عقب، صفحه نمایشگر روشن می شوند.چراغ پارک *

* مطابق به مدل خودرو
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چراغ های اعالم خطر 

شرح جزئیاتنام و معنینماد

چراغ هشدار دهنده سرویس 
خودرو

زمانی که خودرو پس از سرویس اولیه بیش از 3000 کیلومتر را طی کند، چراغ هشدار دهنده فعال می شود.هنگامی که 
مسافت پیموده شده در مجموع  به 5000 کیلومتر برسد، برای  یادآوری  راننده که زمان سرویس خودرو به اتمام رسیده 
است، چراغ هشدار دهنده سرویس روشن خواهد شد. هنگامی که بررسی خودرو تمام شود تکنسین ها از ابزار مخصوصی 

برای خاموش کردن چراغ هشداردهنده استفاده می کنند.

هنگامی که چراغ راهنما سمت چپ روشن شود، چراغ سمت چپ  روشن می شود، هنگامی که فالشر سمت  راست روشن چراغ هشدار دهنده 
شود، چراغ همان سمت روشن می گردد.

خرابی در سیستم موتور
هنگامی که سوئیچ را باز می کنید، سیستم خودرو   را برای 3 ثانیه چک می کند. در این حالت این چراغ روشن می 
شود و بعد از  روشن شدن خودرو خاموش می شود. اگر سیستم اگزوز موتور پس از روشن کردن و در طول رانندگی کار 
نکند، چراغ هشدار دهنده روشن می گردد، لطفاً فوراًً  سرعت خود را کم کرده و برای عیب یابی به یکی از نمایندگی های 

مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

وقتی که خرابی در موتور و سیستم الکترونیکی کنترل دریچه گاز رخ می دهد، چراغ هشداردهنده EPC  روشن می شود.خرابی سیستم موتور
بهترین اقدام آن است که سرعت خود را کاهش داده و به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار دهنده کمربند 
ایمنی راننده

چراغ هشدار دهنده به شما یادآوری  می کند که کمربند ایمنی صندلی راننده  بسته نیست. هنگامی که سوئیچ را باز 
می کنید، این چراغ تا زمانیکه کمربند بسته نشود به چشمک زدن ادامه می دهد. اگر به سرعت بیش از 25 کیلومتر در 

ساعت برسید، بوق هشدار هر 100 ثانیه به صدا در می آید، تا زمانیکه راننده کمربند ایمنی خود را ببندد.

وقتی که ترمز دستی باال باشد، چراغ هشداردهنده روشن می شود. اگر سرعت به بیش از 5 کیلومتر در ساعت برسد و  ترمز دستی
ترمز دستی هنوز باال باشد، بوق هشدار به صدا در خواهد آمد، تا زمانیکه ترمز دستی آزاد شود.

هشداردهنده سطح بنزین
هنگامی که سطح بنزین کم است، این هشدار دهنده به طور معمول روشن می شود . اگر بنزین به  1/8 از حجم باک 
برسد چراغ برای یادآوری به راننده شروع به چشمک زدن می کند. در شیب، این چراغ ممکن است زودتر از معمول به 

دلیل نوسان سطح بنزین در مخزن روشن شود.
نشان دهنده سطح و دمای 

آب )مایع خنک کننده(
هنگامی که دمای مایع خنک کننده بیشتر یا برابر با دمای هشدار باشد، چراغ هشدار شروع به  چشمک زدن خواهد کرد، 
زمانی که سطح مایع پایین تر از حداقل مقدار مجاز باشد، چراغ هشدار دهنده شروع  به چشمک زدن سریع خواهد کرد.
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چراغ های اعالم خطر 

شرح جزئیاتنام و معنینماد

چراغ هشدار  ترمز 
ABS

هنگامی که سوئیچ را روشن می کنید این المپ روشن می شود. در صورتی که ABS سالم باشد بعد از 3 ثانیه خاموش می گردد. 
درصورتی که خراب باشد دوباره روشن می گردد

هشداردهنده خرابی 
ترمز

وقتی که خرابی در سیستم ترمز رخ می دهد، هر دو المپ ترمز ABS و چراغ ترمز  روشن می شود، زمانی که سطح روغن 
ترمز  به "MIN" می رسد، چراغ اخطار ترمز روشن می شود، در این مرحله، شما نیاز به اضافه کردن روغن ترمز و یا بررسی 
نشتی احتمالی دارید. هنگامی که این المپ  روشن باشد، شما باید تالش بیشتر برای فشار دادن پدال ترمز بکنید و مدت زمان 

اثر کردن ترمز افزایش خواهد یافت.

شارژ باتری

وقتی سوئیچ را باز می کنید، این چراغ روشن می شود. زمانی که موتور شروع به کار  می کند، هشدار دهنده باتری 
خاموش می شود ، در صورتی که موتور روشن باشد  و هشدار دهنده کار کند، لطفاً خودرو   و تمام بخش های 
الکتریکی آن را خاموش کنید، بررسی کنید که موتور درست کار میکند یا نه. لطفاً از یک متخصص برای تعمیر خرابی 

احتمالی کمک بخواهید.

خرابی کیسه هوا

وقتی سوئیچ را باز می کنید، این هشداردهنده برای 4  ثانیه روشن خواهد ماند و بعد خاموش می شود، این بدان 
معنی است عملکرد سیستم کیسه هوا درست است.اگر موارد زیر رخ می دهد، به این معنا است که  قطعات خراب 

شده توسط سیستم هشدار دهنده شناخته شده است. لطفاً فوراًً برای عیب یابی به تعمیرگاه مجاز بروید.
 هنگامی که سوئیچ روشن می شود، چراغ هشدار دهنده روشن نمی شود یا روشن باقی می ماند.

 در طول رانندگی، این چراغ روشن است  یا چشمک می زند.
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چراغ های داخلی

)درب جلو سمت چپ، درب جلو سمت راست، 
درب عقب سمت چپ، درب عقب سمت راست، 
برای 10  این چراغ  باشد،  باز  عقب(  و صندوق 
این مدت  از گذشت  دقیقه روشن مانده و پس 

زمان فوراًًً  خاموش می شود.
چراغ  دکمه  شود،  آورده  بیرون  کلید  اگر   
خودرو  های  درب  تمام  و  بوده،  روشن  مطالعه 
بسته باشد، چراغ مطالعه برای 15 دقیقه روشن 

مانده و سپس  خاموش می گردد.

یادداشت
کلید را بیرون بیاورید. سوئیچ چراغ مطالعه در 
وضعیت کنترل درب است. اگر تمام درب های 
خودرو بسته نشده باشد، چراغ داخل خودرو به 
مدت 10 دقیقه روشن خواهد ماند و سپس برای 
جلوگیری از تخلیه کامل باتری به طور خودکار 

خاموش می گردد.

از حالت روشن به خاموش تغییر   سوئیچ را 
دهید.

 خاموشی تدریجی چراغ های داخلی
سوئیچ چراغ مطالعه  را روشن کنید. چراغ 
ثانیه در شرایط  زیر، به  مطالعه در عرض 0/7 

صورت تدریجی خاموش خواهد شد:
های خودرو  درب  تمام  بسته شدن  از  پس   
)درب جلو سمت چپ، درب جلو سمت راست، 
درب عقب سمت چپ، درب عقب سمت راست، 
و صندوق عقب(  و گذشت زمان 25 ثانیه قفل 

مرکزی فعال نشود.
سمت  جلو  )درب  خودرو  های  درب  تمام   
چپ، درب جلو سمت راست، درب عقب سمت 
چپ، درب عقب سمت راست، و صندوق عقب(  
بسته شده  و دکمه قفل مرکزی برای قفل کردن 

درب های خودرو استفاده گردد.
 سوئیچ بسته است و تمام درب های خودرو 
بروی  "قفل"   دکمه         اند. سپس،  بسته 

ریموت کنترل فشار داده شود.
 همه درهای خودرو بسته و سوئیچ باز شود.

 عملکرد ذخیره برق
در  مطالعه  چراغ  باشد،  خاموش  موتور  اگر   
خودرو  های  درب  از  یکی  و  بوده  حالت  

چراغ های داخلی
چراغ های داخلی جلو

باال نشان داده  موقعیت کلیدهای زیر در شکل 
شده است.

روشن کردن چراغ های داخلی
به فشار دهید و چراغ داخلی  را  - کلید 
دوباره  شود.  می  روشن  سرعت  به  سقف  جلو 

کلید را فشار دهید تا خاموش شود.
- کلید  را فشار دهید و هر کدام از دربهای 
چراغ  باشد،  بازمانده  زیر  شرایط  تحت  خودرو  

مطالعه به مدت 0/7 ثانیه روشن خواهد شد:
 از دکمه قفل بازکن بر روی ریموت  یا کلید و 
یا کلید کنترل مرکزی برای باز کردن قفل درب 

ها استفاده کنید.
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برف پاک کن و شیشه شوی

- مطابق با شکل باال اهرم را در جهت فلش 5 و 
به سمت فرمان بکشید و سپس سیستم شروع 
به انجام فعالیت تمیز کردن می کند. بعداً ، برف 

پاکن شروع به پاک کردن خواهد کرد. 
- با رها کردن اهرم، سیستم تمیز کننده متوقف 
می گردد. برف پاک کن برای مدت 4 ثانیه به 

کار خود ادامه خواهد داد.

خاموش کردن برف پاک کن
برف  تا  بکشید   0 موقعیت  به سمت  را  اهرم   -

پاک کن خاموش گردد.

برف پاک کن
پاک کردن متناوب:

- اهرم را پایین و به سمت موقعیت 1 بکشید..
- دکمه A را برای تنظیم سرعت برف پاک کن 

بچرخانید.

پاک کردن آهسته
- اهرم را پایین و به سمت موقعیت 2 بکشید.

پاک کردن سریع
- اهرم را پایین و به سمت موقعیت 3 بکشید.

پاک کردن بخار 
- اهرم را باال و به سمت موقعیت 4 بکشید.

مدل  با  )مطابق  خودرو  عقب  های  چراغ 
خودرو(

چراغ سقفی عقب
در  سوئیچ  دادن  قرار  با  را  عقب  سقفی  چراغ 
حالت ON می توان به طور مداوم روشن نگه 
می   ،OFF روی  بر  سوئیچ  قراردادن  با  داشت. 

توانید آن را خاموش کنید.

چراغ صندوق عقب
هنگامی که درب صندوق باز و بسته می شود، 
یا  روشن  خودکار  صورت  به  نیز  صندوق  چراغ 

خاموش می شود.
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روشنایی

چراغ های خودرو و دید جلو
چراغ های خودرو

روشن و خاموش کردن چراغهای خودرو

روشن کردن چراغ های کوچک
- با قراردادن اهرم A  در موقعیت 1: چراغ های 
کوچک جلو - خطر عقب - چراغ نمره - چراغ 

پشت داشبورد روشن می شود.

روشن کردن چراغ های جلو 
A  در موقعیت 2:  چراغ  با قرار دادن اهرم   -

های جلو روشن می شود.

 هشدار 

 احتیاط 

بـرف پـاک کن سـاییده شـده و کثیـف ممکن 
اسـت باعـث کاهـش دیـد  در شیشـه جلـو و 

کاهـش ایمنـی در رانندگی شـود!
 اگـر از دسـتگاه گرمایش و یا تهویـه هوا برای 
گـرم کـردن و یـخ زدایی شیشـه جلـو خودرو  
در فصـول سـرد و یـا تحـت شـرایط دمـای 
پاییـن  اسـتفاده نمـی کنید، از بـرف پاک کن 
/ تمیـز کننـده سیسـتم اسـتفاده نکنیـد. در 
غیـر ایـن صورت، محلـول تمیز کننـده ممکن 
اسـت بر روی شیشـه دچار یخ زدگـی گردیده 

و دیـد جلـو را مسـدود کند. 

وقتی که از برف پاک کن تحت شرایط آب و 
هوایی سرد استفاده می کنید، لطفاً بررسی کنید 
که تیغه برف پاک کن منجمد نشده باشد. در 
غیر این صورت، در زمان استفاده از آن ممکن 

است موتور برف پاک کن آسیب ببیند.

یادداشت
پس از روشن شدن سوئیچ، برف پاک کن شیشه 

جلو خودرو می تواند کار کند.
روی  که  هایی  رسوب  تواند  می  کن  پاک  برف 
این  اگر  کند.  پاک  را  است  مانده  باقی  شیشه 
کن  پاک  برف  باشد،  چسبیده  محکم  رسوبات 
مسدود شده و نمی تواند شیشه را پاک کند. در 
این زمان، باید به موقع رسوبات  برداشته شود 
و بعد از این کار، برف پاک کن می تواند دوباره 

کار خود را شروع کند.
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روشنایی

فعال کردن چراغ نور باال
نور باالی اخطار دهنده

- اهرم را به سمت فرمان و در جهت فلش شماره 
1 بکشید و سپس رها کنید. اهرم خود به خود 
نور  از  استفاده  برای  گردد.  برمی  اول  حالت  به 
باالی اخطار دهنده نیازی به روشن بودن کلیه 

چراغ ها نمی باشد.

روشن و خاموش کردن چراغ نور باال
- چراغ های جلو را روشن کنید.

- اهرم را در جهت فلش شماره 2 قرار دهید تا 
چراغ نور باال روشن شود.

- اهرم را در حالت اولیه قرار دهید تا چراغ نور 
باال خاموش گردد.

خاموش کردن چراغ خودرو  
- اهرم A را در موقعیت 0  قرار دهید تا چراغ 

ها خاموش گردد.

روشن کردن چراغ مه شکن جلو
- اهرم A را در موقعیت 1 یا 2 قرار داده  و اهرم 
B را در موقعیت 1 قرار دهید تا چراغ مه شکن 

جلو روشن شود.

روشن کردن چراغ مه شکن عقب
- بعداز روشن شدن چراغ مه شکن جلو، اهرم 
B را در موقعیت 2 قرار دهید تا چراغ مه شکن 

عقب روشن گردد.

 هشدار 

 هشدار 

هنگام رانندگی تنها چراغ پارک را روشن  •
نکنید. در غیر این صورت، امکان بروز تصادف 
وجود دارد، میزان نور چراغ پارک برای روشن 
کردن جاده به اندازه کافی نیست و باعث می 
شود خودرو های دیگر شما را نبینند. بنابراین 
از چراغ نور پایین در زمان رانندگی در تاریکی 
و یا در دید بسیار ضعیف استفاده کنید. تنها 

چراغ پارک را روشن نکنید!
راننده باید برای ایمنی خود و دیگران، در  •

شرایط مختلف به درستی از چراغ های خودرو 
استفاده کند.

چراغ نور باال ممکن است باعث ایجاد روشنایی 
زننده ای برای رانندگان خودرو  های دیگر و 
تصادف گردد. بنابراین اگر امکان چنین اتفاقی 
باال یا فالشر استفاده  را میدهید، از چراغ نور 

نکنید.
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روشنایی

تنظیم ارتفاع چراغ جلو
فاصله  توانید  می  کننده  تنظیم  کلید  چرخاندن  با 

تاثیر گذاری چراغ نور پایین را تنظیم کنید.

همزمان  به طور  نیز  نمایش  در صفحه  مربوطه 
چشمک خواهد زد.

یادداشت
راهنمای  • چراغ  باشد،  باز  سوئیچ  زمانیکه 

گردش کار خواهد کرد. زمانیکه چراغ راهنمای 
چراغ  است،  روشن  خاصی  سمت  به  گردش 
نیز  نمایش  صفحه  در  مربوطه  دهنده  هشدار 

همزمان با آن چشمک می زند.
روشن  • )فالشر(  خطر  هشدار  چراغ  زمانیکه 

در  راهنما  دهنده  هشدار  چراغ  دو  هر  است، 
صفحه نمایش همزمان باهم به کار می افتند.

عقب  • یا  و  جلو  گردش  راهنما  چراغ  اگر 
تناوب چشمک زدن چراغ  باشد،  خودرو خراب 
خواهد  دوبرابر  نمایش  صفحه  در  هشداردهنده 

شد.
روشن  • پایین  نور  چراغهای  زمانیکه  تنها 

باشد چراغ نور باالی جلو می تواند روشن شود. 
چراغ هشدار دهنده در صفحه نمایش همزمان 

با روشن شدن چراغ نور باال روشن خواهد شد.
را  • اهرم  الذکر  فوق  روش  از  استفاده  با 

روشن  بدون  حتی  جلو،  چراغ  فالشر  و  گرفته 
کند  می  کار  مداوم  به طور  بودن چراغ خودرو 
همچنین، چراغ هشدار دهنده در صفحه نمایش 

نیز روشن می گردد.
زمانیکه کلید بیرون آورده شود و چراغ های  •

باشد سیستم  یا چراغ های جلو روشن  کوچک 
نوعی صدای هشدار ایجاد می کند.

چراغ های راهنما 
روشن کردن چراغ راهنما

گردش به راست: اهرم را در سمت فالش شماره 
2 حرکت دهید و چراغ گردش به راست شروع 
به چشمک زدن خواهد کرد. در این حال، چراغ 
به  گردش  چراغ  شدن  روشن  دهنده  هشدار 

راست شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
- گردش به چپ: اهرم را در سمت فالش شماره 
4 حرکت دهید و چراغ گردش به چپ  شروع 
به چشمک زدن خواهد کرد. در این حال، چراغ 
هشدار دهنده روشن شدن چراغ گردش به چپ  

شروع به چشمک زدن خواهد کرد.
از چراغ راهنما برای تغییر جهت استفاده کنید.

- اهرم را  در امتداد جهت فلش 1 یا  3 بکشید. 
سه  راهنما  چراغ  و  کرده  رها  را  اهرم  سپس، 
دهنده  هشدار  چراغ  و  زد  خواهد  چشمک  بار 
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مکانیزم عمل سیستم تهویه دستی
A -  کلید چرخشی تنظیم دمای هوا

چرخاندن این کلید در جهت عقربه های ساعت 
افزایش دما و در خالف جهت عقربه های ساعت 
کاهش دما را سبب می شود. بدینوسیله می توان 

دمای هوا را در مقدار مورد نظر تنظیم نمود.
B- کلید چرخشی تنظیم سرعت دمنده

با چرخش این کلید می توان سرعت دمنده را در 
4 حالت تنظیم نمود. 

در حین رانندگی با سرعت کم، بایستی سرعت 
دمنده هوا را در مقادیر پایین قرار داد. هنگامی 
که کلید خاموش می شود، سیستم های توزیع 
کننده هوا و تهویه مطبوع خاموش خواهند شد.

یادداشت
نیاز  بیشتری  توجه  به  که  مربوطه  مسائل  لطفاًً 

دارند را حتما رعایت کنید.

سیستم تهویه دستی
این خودرو با سیستم تهویه مناسب جهت تأمین 
گرمایش و سرمایش موردنظر تجهیز شده است تا 
بتوان از آن در فصول مختلف سال استفاده نمود.

سیستم سرمایش  تهویه مطبوع تحت شرایط زیر 
کار می کند.

- موتور روشن باشد.
- دمای محیط باالتر از 2+ درجه سانتیگراد باشد.

- کلید چرخشی تنظیم سرعت دمنده در حالتی 
بین موقعیت 1 تا 4 باشد.

رطوبت  دما  کاهش  بر  عالوه  سرمایش  سیستم 
محیط خودرو را نیز کاهش می دهد. در نتیجه 
شیشه های خودرو دچار بخار گرفتگی و یا یخ 
زدگی نخواهند شد و راننده و سرنشینان از یک 
می  برخوردار  رانندگی  در طول  مطلوب  محیط 

شوند.

 هشدار 

 هشدار 

اگر هوای داخل خودرو مناسب نبوده یا دارای 
اکسیژن کافی نباشد، سطح هوشیاری و قدرت 
به  منجر  تواند  می  که  یافته  کاهش  عملکرد 

بروز تصادف گردد.

دید ناکافی و تار جلو  خطر تصادف و آسیب 
دیدگی را افزایش می دهد!

جهت   کافی  دید  وجود  از  اطمینان  برای 
ایمنی،  تمام شیشه های خودرو   باید عاری از 

یخ، برف، مه و یخ زدگی باشند.
با روش کارکرد سیستم سرمایشی و گرمایشی 
تهویه )خصوصاً نحوه یخ زدایی شیشه ها( در 

اسرع وقت آشنا گردید.

A D B E C F
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نیز به طور همزمان خاموش می شود.
در حالت گردش داخلی، سیستم تهویه می تواند 
از ورود هوای کثیف و بد بو خارج از خودرو به 
داخل آن جلوگیری کند. به عنوان مثال، سیستم 
گردش هوای داخل اتاق باید در هنگام عبور از 

تونل و در هنگام ترافیک شلوغ فعال شود.
هنگامی که دمای خارج از خودرو بسیار پایین 
است، گزینه گردش هوای داخلی می تواند به با 
گردش سریع هوا باعث گرم شدن هوای داخل 
خودرو گردد. همچنین زمانی که دمای خارج از 
خودرو بسیار باال است، می توان از شیوه گردش 
داخل  هوای  کردن  سرد  برای  داخلی  هوای 

استفاده کرد.
F- دکمه گرمکن شیشه عقب خودرو 

صورتی  در  تنها  خودرو  عقب  شیشه  گرمکن 
فعال می شود که موتور روشن بوده یا سوئیچ در 
موقعیت ACC قرار داشته باشد. در این حالت 

چراغ نشانگر روی دکمه روشن می شود.

C- کلید چرخشی تنظیم توزیع جریان هوا
می  جریان  متفاوتی  های  دریچه  طریق  از  هوا 
از  را  توان هوا  با تنظیم کلید مربوطه می  یابد. 
دریچه های دلخواه )به شرحی که توضیح داده 

خواهد شد( به جریان در آورد.
A/C کلید سیستم تهویه مطبوع -D

این  مطبوع  تهویه  سیستم  نمودن  روشن  برای 
چراغ  حال،  همین  در  دهید.  فشار  را  دکمه 
خواهد  روشن  کلید چرخشی  در   A/C نشانگر 
شد، برای خاموش کردن سیستم سیستم تهویه 
مطبوع، این دکمه را دوباره فشار دهید و چراغ 
نیز به طور همزمان خاموش می   A/C نشانگر 

شود.
E-  دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق 

برای فعال نمودن عملیات گردش هوا در داخل 
حالت  این  در  دهید.  فشار  را  کلید  این  اتاق 
روشن می شود. هنگامی  نشانگر   چراغ 
گردش  حالت  تحت  مطبوع  تهویه  سیستم  که 
اجرا می شود، هوای خارج خودرو نمی  داخلی 
تواند وارد آن گردد. سیستم تهویه، هوای داخل 
اتاق را به طور مداوم می چرخاند، برای غیرفعال 
نمودن عملیات گردش هوای داخل اتاق دوباره 
نشانگر   فشار دهید. چراغ  را  کلید  این 

نحوه توزیع جریان هوانماد دکمه

شیشه جلو و زیرپا

زیرپا

صورت و زیر پای سرنشین

صورت سرنشین

زمانیکه شیشه عقب تمیز باشد، بخاری شیشه 
عقب باید فوراًً خاموش گردد تا از مصرف برق 

خودرو و سوخت جلوگیری شود.

   نکات زیست محیطی

 احتیاط 
زمانیکه سیستم تهویه بر روی  حالت گردش 
سیگار  خودرو  داخل  در  است،  هوا  داخلی 
شده  پخش  دود  این صورت،  غیر  در  نکشید، 
در خودرو وارد  سیستم تهویه مطبوع شده و 
بر روی اواپراتور آن رسوب کرده و سبب تولید 
شود.  می  آن  از  استفاده  حین  نامطبوع  بوی 
برای رفع این مشکل بایستی اواپراتور سیستم 
تهویه را تعویض نمود که نیازمند صرف هزینه 

و زمان است.
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سیستم  خروجی  هوای  های  دریچه  جهت 
تهویه

دریچه های هوای خروجی از سیستم تهویه 

یادداشت
هنگامی که کلید چرخشی تنظیم توزیع جریان 
بر روی  توزیع جریان هوا  هوا در حالت کنترل 
هوای  گیرد، شیوه گردش  می  قرار  نماد  
در  مه  تراکم  از  منظورجلوگیری  به  داخلی، 
 E و D شیشه جلو فعال نخواهد شد. دکمه های

را می توان با هم استفاده نمود.
تنظیم دریچه های هوادریچه های هوای خروجی

12

4 455

233 1

سیستم تهویه مطبوع
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شیشه  و  خودرو   جلوی  شیشه  زدایی  مه 
جانبی

هنگامی که رطوبت هوای خارج باالتر از خودرو 
باشد )به عنوان مثال روزهای بارانی(، مه شیشه 
خودرو را گرفته  و دید را تحت تاثیر قرار می هد. 
توصیه می شود از روش زیر برای تنظیم هر یک 

از دکمه ها و حذف مه شیشه ها استفاده کنید:
برای گرم شدن هوا  را  نیاز سوئیچ  - در صورت 

تنظیم کنید.
سوئیچ B با قرار دادن در موقعیت 2 یا 3  روشن 

کنید.
دکمه  C را به حالت  تغییر دهید.

دکمه D برای شروع به کار سیستم تهویه مطبوع 
فشار دهید.

خروجی هوای  3  را ببندید.
خروجی هوای 4 را به سمت پنجره تنظیم کنید.

گرم کردن سریع خودرو 
توصیه می شود از  روش زیر برای تنظیم هر یک 

از دکمه ها استفاده کنید:
- سوئیچ A را تا انتها به سمت راست بچرخانید.

- سوئیچ B را به سمت موقعیت 3 بچرخانید.
- سوئیچ C را به موقعیت  تغییر دهید.

- دریچه هوای  3  را ببندید.
هوای  گردش  شدن  فعال  برای  را   E دکمه    -

داخلی خودرو، فشار دهید.

روش استفاده از سیستم های تهویه مطبوع
شیشه  و  خودرو   جلوی  شیشه  زدایی  یخ 

جانبی
با  ها  دکمه  تغییر  از  کدام  هر  شود  می  توصیه 

توجه به روش های زیر انجام گیرد:
- سوئیچ A را تا انتها به سمت راست بچرخانید.
- سوئیچ B  را به سمت موقعیت 3 بچرخانید.

- سوئیچ C  را به موقعیت  تغییر دهید. 
خروجی هوای 3  را ببندید.

جانبی  شیشه  سمت  به  را   4 هوای  خروجی 
تنظیم کنید.

گرم یا سرد بودن هوای خروجی از دریچه های 
 A، D هوا، مطابق شکل به موقعیت سوئیچ های

و E بستگی دارد.
توزیع هوا از تمام دریچه های هوا توسط دکمه 

C کنترل می شود. 
باال  سمت  به  خروجی  هوای  دریچه  حرکت  با 
تغییر  را  هوا  عمودی  جهت  توان  می  پایین  یا 
داد. نیز حرکت دریچه به سمت راست یا چب، 
افقی تغییر  جهت هوای خروجی را در راستای 

می دهد.
خروجی هوای پای سرنشین عقب و خروجی هوا 
5  برای پای سرنشین  جلو  به طور همزمان باز 

و یا بسته می شود.

A D B E C F

سیستم تهویه مطبوع
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تنظیم مناسب سیستم گرمایشی
نیاز  مورد  مقدار  به  موتور  دمای  اینکه  از  پس 
حرارت  درجه  تنظیم  برای  زیر  روش  از  رسید، 

داخل خودرو استفاده نمایید:
- سوئیچ A را به سمت راست برای خروج هوای 

گرم بچرخانید.

 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 

 احتیاط 

اجازه ندهید که سیستم تهویه به مدت طوالنی 
این  تحت حالت گردش داخلی هوا بماند، در 
صورت هوای تازه نمی تواند وارد خودرو شود. 
باشد،  خاموش  نیز  مطبوع  تهویه  سیستم  اگر 
شیشه ها مه گرفته و دید شیشه جلو را مختل 
باعث تصادفات  تواند  به راحتی می  کرده، که 

رانندگی کردد!
زمانیکه سیستم تهویه بر روی  حالت گردش 
سیگار  خودرو  داخل  در  است،  هوا  داخلی 
شده  پخش  دود  این صورت،  غیر  در  نکشید، 
در خودرو وارد  سیستم تهویه مطبوع شده و 
بر روی اواپراتور آن رسوب کرده و سبب تولید 
شود.  می  آن  از  استفاده  حین  نامطبوع  بوی 
برای رفع این مشکل بایستی اواپراتور سیستم 
تهویه را تعویض نمود که نیازمند صرف هزینه 

و زمان است.

اجازه ندهید که سیستم تهویه به مدت طوالنی 
این  تحت حالت گردش داخلی هوا بماند، در 
صورت هوای تازه نمی تواند وارد خودرو شود. 
باشد،  خاموش  نیز  مطبوع  تهویه  سیستم  اگر 
شیشه ها مه گرفته و دید شیشه جلو را مختل 

هنگامی که دکمه C در این موقعیت قرار می 
گیرد، باید حداقل یک دریچه هوا باز باشد. در 
غیر این صورت، امکان یخ زدگی سیستم تهویه 

مطبوع وجود دارد.
تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار  را   D دکمه   -

مطبوع شروع به کار کند.
- دریچه های 3 و 4 را در صورت نیاز تنظیم 

کنید.
هوای  مطبوع  تهویه  سیستم  حالت،  این  در 
می  خنک  را  آن  و  گرفته  را  خودرو  از  خارج 

کند.

هنگامی که دکمه C در این موقعیت قرار می 
گیرد، باید حداقل یک دریچه هوا باز باشد. در 
غیر این صورت، امکان یخ زدگی سیستم تهویه 

مطبوع وجود دارد.
تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار  را   D دکمه   -

مطبوع شروع به کار کند.
- دریچه های 3 و 4 را باز کنید.

دکمه E را فشار دهید تا حالت گردش داخلی 
هوا به کار بیفتد.

- دکمه C را بین  و  قرار دهید.
- دریچه هوای 3  را ببندید.

- دریچه هوای 4 را تنظیم کنید.  

خنک کردن به طور منظم
توصیه می شود از روش زیر برای تنظیم سیستم 

تهویه استفاده کنید:
- کلید A در صورت نیاز تنظیم کنید.

- کلید B را در موقعیت مورد نیاز قرار دهید.

- کلید C را در موقعیت مورد نیاز قرار دهید.

حداکثر خنک سازی
به ترتیب زیر عمل نمایید:

- کلید A را به سمت چپ بچرخانید.
- کلید B را به سمت موقعیت 4 بچرخانید.
- کلید C را در موقعیت  قرار دهید.

سیستم تهویه مطبوع
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فیلتر هوای سیستم تهویه مطبوع
جذب  برای  مطبوع  تهویه  غبار  و  گرد  فیلتر 
ناخالصی های موجود در هوای خارج از خودرو 
)از جمله گرد و غبار، گرده، و غیره( و جلوگیری 

از ورود آن ها به خودرو استفاده می شود.
سیستم  بازده  حداکثر  به  دستیابی  منظور  به 
برنامه  اساس  بر  را  آن  فیلتر هوای  لطفاً  تهویه، 

سرویس و نگهداری تعویض کنید.
اگر از  این خودرو در مناطق با آلودگی هوا نسبتاً 
تعویض  دفعات  تعداد  شود،  می  استفاده  جدی 

فیلتر هوای سیستم تهویه باید افزایش یابد.

یادداشت
باال، رطوبت  • در درجه حرارت در و رطوبت 

موجود در هوا در اواپراتور  تهویه مطبوع متراکم 
از  که  آید  می  در  آب  قطرات  شکل  به  و  شده 
زیر  در  آب  تجمع  به  منجر  و  چکیده  اواپراتور 
خودرو می شود. این یک پدیده طبیعی است که 

با نشت آب از خودرو نباید اشتباه گرفته شود.
مدت  • یک  برای  مطبوع  تهویه  سیستم  اگر 

طوالنی استفاده نشود، تهویه هوا به علت رسوب 
بنابراین،  طبیعی بوی نامطبوعی خواهد داشت. 
برای جلوگیری از ایجاد این بوی نامطبوع یا از 
بار  یک  ماه  هر  حداقل  بایستی  آن  بردن  بین 

تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار  را   D دکمه   -
مطبوع خاموش شود.

استفاده اقتصادی از سیستم تهویه مطبوع
هوای  نمودن  سرد  برای  مطبوع  تهویه  سیستم 
خودرو، نیروی موتور را مصرف و مصرف سوخت 
کوتاه  منظور  به  بنابراین،  دهد.  می  افزایش  را 
تهویه  سیستم  از  استفاده  زمان  مدت  کردن 

مطبوع، لطفاًً به موارد زیر توجه کنید.
خورشید  • شدید  تابش  اثر  در  که  هنگامی   

در  باشد،  یافته  افزایش  خودرو  داخلی  دمای 
است،  روشن  مطبوع  تهویه  سیستم  حالیکه 
شیشه های خودرو را باز کنید تا هوای گرم هر 

چه سریعتر از خودرو خارج شود. 
اگر سیستم تهویه مطبوع در طول رانندگی  •

خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، بایستی تمام 
تهویه مطبوع،  تا سیستم  باشد  بسته  شیشه ها 

حداکثر کارایی را داشته باشد.
از  • استفاده  بدون  خودرو  داخلی  دمای  اگر 

سیستم تهویه مطبوع مناسب است، می توانید 
حالت گردش داخلی هوا را فعال نمایید.

کرده، که به راحتی می تواند باعث تصادفات 
رانندگی کردد!

زمانیکه سیستم تهویه بر روی  حالت گردش 
سیگار  خودرو  داخل  در  است،  هوا  داخلی 
نکشید، در غیر این صورت، دود پخش شده 
در خودرو وارد  سیستم تهویه مطبوع شده 
و سبب  آن رسوب کرده  اواپراتور  روی  بر  و 
تولید بوی نامطبوع حین استفاده از آن می 
اواپراتور  بایستی  این مشکل  شود. برای رفع 
نیازمند  که  نمود  تعویض  را  تهویه  سیستم 

صرف هزینه و زمان است.

تهویه خودرو با استفاده از هوای تازه
تنظیمات را  با توجه به روش زیر انجام دهید تا 
مطمئن شوید  دریچه های3 و 4 هوای خنک 

تازه را توزیع می کنند:
- کلید A را تا انتها به سمت چپ بچرخانید.

- کلید B برا در موقعیت مورد نیاز قرار دهید.
- کلید C را در حالت  قرار دهید.

اگر در شیشه جلو خودرو  بخار وجود داشت، می 
توان دکمه F را فشار داد.

توان در حالت   C را می  همچنین، کلید 
قرار داد.

- دریچه های 3 و 4 را باز کنید.
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 سیستم تهویه اتوماتیک *
دمای  با  هوا  با  دسترسی  امکان  سیستم  این 
مناسب در داخل خودرو را در تمام فصول فراهم 

می کند.
درجه  اتوماتیک  تهویه  سیستم  نمودن  فعال  با 
و  هوا  جریان  توزیع  خودرو،  در  هوا  حرارت 
سرعت دمنده به طور اتوماتیک تنظیم می شود. 
از روش زیر که در تمام طول  توصیه می شود 
سیستم  تنظیم  برای  است  استفاده  قابل  سال 

تهویه استفاده کنید:
- تنظیم درجه حرارت در خودرو در 22 درجه 

.)72°F( سانتی گراد
- دکمه  را فشار دهید.

داخل  دمای  باال،  تنظیمات  اعمال  صورت  در 
رسد.  می  مطلوب  مقدار  به  سرعت  به  خودرو 
توانید  می  را  خودرو  داخل  هوای  دمای  البته 

بسته به دلخواه خود تنظیم نمایید.

یادداشت
هنگامی که موتور به دمای نرمال خود می رسد، 
و  عملکرد  حداکثر  با  تواند  می  تهویه  سیستم 

سرعت بخار و مه شیشه خودرو را از بین ببرد.

 کاهش بازده سیستم تهویه مطبوع 
مطبوع،  تهویه  بازده سیستم  کاهش  در صورت 
از  یکی  به  و  نموده  خاموش  را  آن  بالفاصله 
تعمیرگاه های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 

نمایید.

سیستم تهویه مطبوع را در حداکثر قدرت فعال 
نموده و در حین این پروسه یکی از شیشه های 
خودرو را باز نمود و یک پنجره خودرو را باید در 

طول عملیات باز باشد.
سیستم  • طبیعی  عملکرد  از  اطمینان  برای 

گرمایش، تهویه و خنک کننده، ورودی هوا در 
جلوی شیشه جلو نباید با اجسام خارجی مانند 

یخ، برف و برگ درخت مسدود شده باشد.

عیب یابی
  سیستم خنک کننده کار نمی کند.

به دالیل زیر ممکن است نتوان  از سیستم خنک 
کننده استفاده کرد:

- دمای محیط پایین تر از 0 درجه سانتی گراد 
باشد

- فیوز سیستم تهویه مطبوع سوخته است. فیوز 
را تعویض کنید. اگر مشکل رفع نشد، بیانگر آن 
نبوده  فیوز  سوختن  دلیل  به  خرابی  که  است 
تعمیر  برای  بایستی  متخصص  یک  لذا  است 

سیستم را بررسی نماید. 
- سیستم تهویه مطبوع به طور موقت به دلیل 
باال بودن بیش از حد  دمای مایع خنک کننده 

موتور خاموش شده است.

 احتیاط 
اطالعات  به  نیاز  تهویه مطبوع  تعمیر سیستم 
می  پیشنهاد  لذا  دارد،  مهارت  و  تخصصی 
یکی  به  سیستم  این  خرابی  صورت  در  گردد 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  تعمیرگاه  از 

مراجعه نمایید.

* مطابق به مدل خودرو

سیستم تهویه مطبوع
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سیستم تهویه مطبوع استفاده می شود. پس از 
چراغ  روشن شد،،  مطبوع  تهویه  اینکه سیستم 

روی دکمه روشن خواهد شد.
را  اتوماتیک(  عملیات  )حالت   
فشار دهید: از این دکمه برای تنظیم اتوماتیک 
توزیع  و  دمنده  سرعت  خودرو،  داخل  دمای 

جریان هوا استفاده می شود.
نماد هشدار  حالت گردش هوای داخلی و   

خارجی 
 دکمه نمایش دمای هوای بیرون
 دکمه تنظیم توزیع جریان هوا:  مکانیزم عمل سیستم تهویه اتوماتیک

موتور  که  کند  می  کار  زمانی  تهویه  سیستم 
روشن بوده و سرعت دمنده در یکی از موقعیت 

ها تنظیم شده باشد.
برای فعال شدن هر یک از عملگرها دکمه مربوط 
به آن را فشار دهید. در این حالت چراغ مربوط 
به این عملگر بر روی نمایشگر روشن می شود. 
با فشردن مجدد هر دکمه، عملگر مربوط به آن 

غیرفعال خواهد شد.

صفحه نمایش 
 دکمه تنظیم دمای هوا

 دکمه تنظیم سرعت دمنده هوا 
: این کلید برای روشن کردن   سوئیچ 

 یادداشت
را  شده  ارائه  هشدارهای  و  ایمنی  نکات  لطفاًً 

جدی بگیرید و به آنها عمل نمایید.

 هشدار 

 هشدار 

کاهش دید شیشه جلو، خطر تصادف و صدمه 
دیدن را آفزایش می دهد.

و  • واضح  دید  داشتن  از  اطمینان  برای   
باید  خودرو  های  شیشه  تمام  ایمنی،  افزایش 

عاری از یخ، برف، مه و یخ زدگی باشند.
و  • سرمایش  سیستم  کارکرد  روش  با 

گرمایش تهویه )خصوصاً نحوه یخ زدایی شیشه 
ها( در اسرع وقت آشنا گردید.

سطح  شود،  متراکم  خودرو   در  هوا  اگر 
هوشیاری راننده کاهش می یابد، که می تواند 

منجر به بروز تصادف و آسیب گردد.

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10

نحوه توزیع جریان هوانماد دکمه

شیشه جلو و زیرپا

زیرپا

صورت و زیر پای سرنشین

صورت سرنشین
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فعال نمودن حالت اتوماتیک
روی  چراغ  تا  دهید  فشار   AUTO دکمه   -

دکمه روشن شود.
- با فشردن دکمه تنظیم دمای هوا یک درجه 
حرارت را در مقدار مورد نظر خود تنظیم نمایید.

22°C :درجه حرارت توصیه شده
هنگامی که تحت حالت اتوماتیک، درجه حرارت 
خودرو  دمای  گردد،  تنظیم   22°C روی  بر 
رسید.  خواهد  نظر  مورد  دمای  به  سریع  خیلی 
به  توجه  با  هوا  دمای  است  ممکن  همچنین، 
کند.  تغییر  خاص،  محیط  یا  شخص  تقاضای 
از  خودرو  داخل  هوای  دمای  تنظیم  محدوده 

C°18.5 تا C°31.5 می باشد.
اتوماتیک،  سیستم  توسط  دما  تنظیم  از  پس 
ممکن  خودرو  بر  خارجی  دمای  تأثیر  دلیل  به 
است دمای هوای داخل خودرو با دمای تعیین 

شده،کمی متفاوت باشد.
 18.5 از  کمتر  انتخاب شده  درجه حرارت  اگر 
 "LO" درجه سانتی گراد باشد، صفحه نمایش
این شرایط، سیستم  تحت  نمایش می دهد.  را 
خنک کننده با حداکثر قدرت وارد عمل خواهد 
اتوماتیک   طور  به  خودرو  درون  دمای  اما  شد. 

نمی تواند تنظیم گردد.
انتخاب   31.5°C از  باالتر  حرارت  درجه  اگر 
گردد، صفحه نمایش "HI" را نمایش می دهد. 

سیستم تهویه، این سیستم به صورت اتوماتیک 
هر یک از دریچه ها و خروجی از آن ها را کنترل 

می نماید.

یادداشت
باال  سمت  به  خروجی  هوای  دریچه  حرکت  با 
تغییر  را  هوا  عمودی  جهت  توان  می  پایین  یا 
داد. نیز حرکت دریچه به سمت راست یا چب، 
افقی تغییر  جهت هوای خروجی را در راستای 

می دهد.
دریچه هوای پای سرنشین عقب و دریچه زیر پای 
سرنشین جلو به طور همزمان باز و بسته می شوند.

حالت اتوماتیک 
شود،  می  انتخاب  اتوماتیک  حالت  که  هنگامی 
دمای داخل خودرو، سرعت دمنده و توزیع جریان 
هوا به سرعت برای رسیدن به دمای مورد نظر و 

حفظ آن به طور اتوماتیک تنظیم می شود.

 دکمه گرمکن شیشه جلو خودرو   
  : خودرو عقب  شیشه  گرمکن  دکمه   
هنگامی که خودرو روشن است این دکمه را فشار 
دهید تا گرمکن شیشه عقب روشن شود. پس از 
گذشت زمان حدود 20 دقیقه این سیستم به طور 

اتوماتیک خاموش می شود. 
روشن  عقب  شیشه  گرمکن  که  هنگامی  اگر 
است دکمه مربوطه را مجدداً فشار دهید، سریعاً 

خاموش خواهد شد.
 بستن سوئیچ.

یادداشت
را  دارد  نیاز  توجه  به  که  مربوطه  مسائل  لطفاً 

رعایت کنید.

تهویه  هوای خروجی سیستم  های  دریچه 
اتوماتیک

شکل  در  خروجی  هوای  های  دریچه  موقعیت 
صفحه 80 نشان داده شده است.

با تنظیم نحوه توزیع هوای خروجی توسط دکمه 
از  امکان ورود هوای سرد و گرم  های مربوطه، 
هر یک دریچه ها وجود دارد. تنظیم نحوه توزیع 

جریان هوا توسط دکمه 7 انجام می شود.
در صورت انتخاب حالت AUTO برای تنظیم 

 احتیاط 
هنگامی که سیستم تهویه مطبوع روشن است، 
باید یکی از دریچه های 3 یا 4 باز باشند. در 
تهویه  که سیستم  است  ممکن  اینصورت  غیر 

مطبوع یخ بزند.
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گردد، صفحه نمایش "HL" را نمایش می دهد. 
حداکثر  با  گرمکن  سیستم  شرایط،  این  تحت 
درون  دمای  اما  شد.  خواهد  عمل  وارد  قدرت 
خودرو به طور اتوماتیک نمی تواند تنظیم گردد.

سرعت جریان هوا
از دکمه تنظیم سرعت دمنده هوا 3 برای کنترل 
توصیه  نمایید.  استفاده  خروجی  هوای  سرعت 
می شود که سیستم تهویه با سرعت کم شروع 
به کار کند تا از ورود هوای تازه و پاک به خودرو 

اطمینان حاصل شود.
توزیع  تا  قراردهید   OFF حالت  در  را  دکمه 
دکمه  روی  چراغ  و  شده  قطع  هوا  جریان 

AUTO خاموش گردد.

توزیع جریان هوا
برای    هوا  جریان  توزیع  تنظیم  دکمه  از 
در  خروجی  هوای  جریان  توزیع  نحوه  کنترل 
و     ،  ، های  حالت 
توزیع  حالتهای  از  یکی  زمانیکه  کنید.  استفاده 
جریان هوا انتخاب شد، چراغ نشانگر این حالت 
شد.  خواهد  روشن  نمایش  صفحه  روی  بر 
همچنین دریچه های  و   را می توان به 

طور جداگانه باز و بسته نمود.

شروع حالت عملیات دستی 
دکمه   یا  را فشار دهید، یا دکمه تنظیم 
برای  را     دکمه  یا    هوا  دمنده  سرعت 
و  دهید،  فشار  هوا  جریان  توزیع  نحوه  تنظیم 
 AUTO پس از آن چراغ نشانگر بر روی  دکمه
اتوماتیک   به طور  خاموش خواهد شد. سیستم 

وارد حالت عملیات دستی می گردد.

درجه حرارت
با استفاده از دکمه تنظیم دما  درجه حرارت 
هوای داخل خودرو را تنظیم نمایید. دمای تعیین 
شده بر روی صفحه نمایش نشان  داده می شود. 
 18.5°C از  حرارت  درجه  تنظیم  محدوده 
حرارت  درجه  که  آنجا  از  است.     31.5°C تا
واقعی در خودرو از شرایط محیط خارجی تأثیر 
از  داخل خودرو  دمای  است  ممکن  پذیرد،  می 
دمای تنظیم شده در سیستم تهویه کمی باالتر 

یا پایین تر باشد.
 18.5°C اگر درجه حرارت انتخاب شده کمتر از
باشد، صفحه نمایش "LO" را نمایش می دهد. 
با  کننده  خنک  سیستم  شرایط،  این  تحت 
حداکثر قدرت  وارد عمل خواهد شد. اما دمای 
درون خودرو به طور اتوماتیک نمی تواند تنظیم 

گردد.
انتخاب   31.5°C از  باالتر  حرارت  درجه  اگر 

تحت این شرایط، سیستم گرم کننده با حداکثر 
درون  دمای  اما  شد.  خواهد  عمل  وارد  قدرت 
خودرو به طور اتوماتیک  نمی تواند تنظیم گردد.

از  پس  تهویه  سیستم  اتوماتیک،  حالت  تحت 
دلیل  به  اتوماتیک،  سیستم  توسط  دما  تنظیم 
تأثیر دمای خارجی بر خودرو ممکن است دمای 
هوای داخل خودرو با دمای تعیین شده سرعت 
صورت  به  را  هوا  جریان  سرعت  توزیع  نحوه  و 
دمای  تا  کند  می  تنظیم  پیوسته  و  اتوماتیک 
تعیین شده را در خودرو حفظ کند. در همین 
حال، این سیستم همچنین تاثیر  قرار گرفتن در 
معرض نور خورشید در نظر می گیرد. بنابراین، 
حالت اتوماتیک  می تواند بهترین و مطلوبترین 
در  سرنشینان  و  راننده  برای  را  ممکن  محیط 

تمام طول سال فراهم کند.
وقتی  از دکمه های مربوطه برای تنظیم دستی 
توزیع جریان هوا یا سرعت دمنده هوا استفاده 
می شود، حالت اتوماتیک غیرفعال خواهد شد، 

امادرجه حرارت بدون تغییر باقی می ماند.

حالت کنترل دستی
حالت  در  مطبوع  تهویه  سیستم  که  هنگامی 
هوا، سرعت  دمای  کند،  می  کار  کنترل دستی 
به  نیاز  صورت  در  تواند  می  هوا  توزیع  نحوه  و 

صورت دستی تنظیم گردد.
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حالت گردش هوای داخل خودرو
حالت  در  مطبوع  تهویه  سیستم  که  هنگامی 
تواند  می  است،  خودرو  داخل  هوای  گردش 
خودرو  داخل  به  خارج  آلوده  هوای  ورود  از 

جلوگیری کند.
برای فعال نمودن حالت  گردش هوای داخل   
خودرو دکمه  را فشار دهید. هنگامی که 
این سیستم فعال می شود، چراغ روی دکمه آن 

روشن می شود.
هنگامی که خودرو وارد تونل ها و یا بخش های 
ورود  از  جلوگیری  برای  شود،  می  ترافیک  پر 
بایستی  خودرو   داخل  به  خارج  آلوده  هوای 
حالت گردش هوای داخل خودرو را فعال نمود.

بسیار  بیرون  هوای  حرارت  درجه  که  هنگامی 
زیاد است، حالت گردش هوای داخل می تواند با 
چرخش سریع هوا دمای هوای داخل خودرو را 
کاهش داده و بدون نیاز به خنک نمودن هوای 
است،  شده  وارد  خودرو  به  بیرون  از  که  گرم 

راندمان افزایش می یابد. 
بسیار  بیرون  هوای  حرارت  درجه  که  هنگامی 
هوای  گردش  حالت  نمودن  فعال  است،  پایین 
داخل منجر به افزایش سریع هوای داخل خودرو 
شده و در نتیجه بازده سیستم گرمایشی افزایش 

می یابد.

روشن و خاموش کردن سیستم تهویه
بخش پایین دکمه  )تنظیم سرعت دمنده هوا( 
را برای روشن یا خاموش نمودن سیستم تهویه 
هوا فشار دهید. هنگامی که سیستم تهویه روشن 
نمایش  به  بر روی صفحه  مربوطه  شود، عالمت 

در می آید.

تهویه  سیستم  کردن  خاموش  و  روشن 
مطبوع

مطبوع  تهویه  سیستم  کردن  روشن  برای 
روی  بر  نشانگر  چراغ  دهید.  فشار  را   
دکمه آن روشن می شود.  این دکمه را دوباره 
خاموش  مطبوع  تهویه  سیستم  تا  دهید  فشار 

شود.

 هشدار 
یا  بوده  نامناسب  خودرو  داخل  هوای  اگر 
و  گیجی  سبب  باشد،  نداشته  کافی  اکسیژن 
امر  این  راننده می شود که  کاهش هوشیاری 
می تواند به راحتی باعث تصادف و حتی کشته 

شدن مردم گردد!

 هشدار 
دید ناکافی شیشه جلو خطر تصادف و صدمه 

را باال می برد!
تمام  • کافی،   داشتن  از  اطمینان  برای 

شیشه های خودرو باید عاری از یخ، برف، مه 
و شبنم باشد.

و  • سرمایشی  حالتهای  کرد  کار  روش  با 
گرمایشی سیستم تهویه )به ویژه عمییات یخ 

زدایی شیشه ها( در اسرع وقت آشنا گردید.
مطبوع  • تهویه  سیستم  که  ندهید  اجازه 

برای یک مدت طوالنی در حالت گردش هوای 
داخل خودرو باشد، زیرا هوای تازه نمی تواند 
در این مدت وارد خودرو   گردد. اگر سیستم 
تهویه مطبوع نیز خاموش باشد، شیشه جلو  را 
به سرعت مه گرفته و دید راننده را تحت تاثیر 
قرار میدهد، که به راحتی می تواند باعث ایجاد 

یک تصادف و ترافیک گردد.
باید  • را  داخل خودرو  هوای  حالت گردش 

غیر  در  نمود.  فعال  دارد  ضرورت  زمانیکه 
اینصورت آن را انتخاب ننمایید.

سیستم تهویه مطبوع
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از  • استفاده  بدون  خودرو  داخلی  دمای  اگر 
سیستم تهویه مطبوع مناسب است، می توانید 

حالت گردش داخلی هوا را فعال نمایید.

فیلتر هوای سیستم تهویه
فیلتر هوای سیستم تهویه برای جذب ناخالصی 
های موجود در هوای خارج از خودرو )از جمله 
گرد و غبار، گرده، و غیره( و جلوگیری از ورود 

آن ها به خودرو استفاده می شود.
سیستم  بازده  حداکثر  به  دستیابی  منظور  به 
اساس  بر  را  آن  غبار  و  گرد  فیلتر  لطفاً  تهویه، 

برنامه سرویس و نگهداری تعویض کنید.
هوا  آلودگی  با  مناطق  در  خودرو   این  از   اگر 
دفعات  تعداد  شود،  می  استفاده  جدی  نسبتاً 
تعویض فیلتر هوای سیستم تهویه باید افزایش 

یابد.

یادداشت
رطوبت  • باال،  رطوبت  و  حرارت  درجه  در 

موجود در هوا در اواپراتور تهویه مطبوع متراکم 
از  که  آید  می  در  آب  قطرات  شکل  به  و  شده 
زیر  در  آب  تجمع  به  منجر  و  چکیده  اواپراتور 
خودرو می شود. این یک پدیده طبیعی است که 

با نشت آب از خودرو نباید اشتباه گرفته شود.

شرح کلی:
استفاده اقتصادی از سیستم تهویه مطبوع

هوای  نمودن  سرد  برای  مطبوع  تهویه  سیستم 
خودرو، نیروی موتور را مصرف و مصرف سوخت 
کوتاه  منظور  به  بنابراین،  دهد.  می  افزایش  را 
تهویه  سیستم  از  استفاده  زمان  مدت  کردن 

مطبوع، لطفاً به موارد زیر توجه کنید.
خورشید  • شدید  تابش  اثر  در  که  هنگامی 

در  باشد،  یافته  افزایش  خودرو  داخلی  دمای 
است،  روشن  مطبوع  تهویه  سیستم  حالیکه 
شیشه های خودرو را باز کنید تا هوای گرم هر 

چه سریعتر از خودرو خارج شود. 
اگر سیستم تهویه مطبوع در طول رانندگی  •

خودرو مورد استفاده قرار می گیرد، بایستی تمام 
شیشه ها و سانروف بسته باشند تا سیستم تهویه 

مطبوع، حداکثر کارایی را داشته باشد.

 هشدار 
دید ناکافی شیشه جلو خطر تصادف و صدمه 

را باال می برد!
تمام  • کافی،  دید  داشتن  از  اطمینان  برای 

شیشه های خودرو باید عاری از یخ، برف، مه 
و شبنم باشد.

با روش کار کرد سرمایش و گرمایش تهویه  •
نحوه یخ زدایی شیشه ها( در اسرع  )خصوصاً 

وقت آشنا گردید.
مطبوع  • تهویه  سیستم  که  ندهید  اجازه 

برای یک مدت طوالنی در حالت گردش هوای 
داخل باشد، زیرا هوای تازه نمی تواند در این 
مدت وارد خودرو گردد. اگر تهویه مطبوع نیز 
مه  سرعت  به  را  جلو   شیشه  باشد،  خاموش 
گرفته و دید راننده را تحت تاثیر قرار می دهد، 
که به راحتی می تواند باعث ایجاد یک تصادف 

و ترافیک گردد.
باید  • را  داخل خودرو  هوای  حالت گردش 

غیر  در  نمود.  فعال  دارد  ضرورت  زمانیکه 
اینصورت آن را انتخاب ننمایید.

 هشدار 
یا  بوده  نامناسب  خودرو  داخل  هوای  اگر 
و  گیجی  سبب  باشد،  نداشته  کافی  اکسیژن 
کاهش هوشیاری راننده می شود، که این امر 
می تواند به راحتی باعث تصادف و حتی کشته 

شدن مردم گردد!

سیستم تهویه مطبوع
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عیب یابی

  سیستم تهویه مطبوع کار نمی کند.
به دالیل زیر ممکن است نتوان  از سیستم خنک 

کننده استفاده کرد:
- دمای محیط پایین تر از 0 درجه سانتی گراد باشد.

است.  سوخته  مطبوع  تهویه  سیستم  فیوز   -
نشد،  رفع  مشکل  اگر  کنید.  تعویض  را  فیوز 
بیانگر آن است که خرابی به دلیل سوختن فیوز 
نبوده است لذا یک متخصص بایستی سیستم را 

بررسی نماید. 
- سیستم تهویه مطبوع به طور موقت به دلیل 
باال بودن بیش از حد دمای مایع خنک کننده 

موتور خاموش شده است.
 کاهش بازده سیستم تهویه مطبوع 

- در صورت کاهش بازده سیستم تهویه مطبوع، 
از  یکی  به  و  نموده  خاموش  را  آن  بالفاصله 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 

نمایید.

مدت  • یک  برای  مطبوع  تهویه  سیستم  اگر 
طوالنی استفاده نشود، تهویه هوا به علت رسوب 
بنابراین،  طبیعی بوی نامطبوعی خواهد داشت. 
برای جلوگیری از ایجاد این بوی نامطبوع یا از 
بار  یک  ماه  هر  حداقل  بایستی  آن  بردن  بین 
سیستم تهویه مطبوع را در حداکثر قدرت فعال 
نموده و در حین این پروسه یکی از شیشه های 

خودرو را باز نمود.
سیستم  • طبیعی  عملکرد  از  اطمینان  برای 

نباید  جلو  شیشه  جلوی  در  هوا  ورودی  تهویه 
با اجسام خارجی مانند یخ، برف و برگ درخت 

مسدود شده باشد. 
حالت  • روی   بر  مطبوع  تهویه  زمانیکه 

گردش داخلی هوا است، در داخل خودرو سیگار 
نکشید، در غیر این صورت، دود پخش شده در 
خودرو   وارد  سیستم تهویه مطبوع شده و بر 
روی اواپراتور آن رسوب کرده و سبب تولید بوی 
نامطبوع حین استفاده از آن می شود. برای رفع 
را  تهویه  سیستم  اواپراتور  بایستی  مشکل  این 
زمان  و  هزینه  صرف  نیازمند  که  نمود  تعویض 

است.

 احتیاط  احتیاط 
سنسور دمای داخل خودرو را که در زیر دکمه 
است  گرفته  قرار  خودرو  داخل  هوای  گردش 

مسدود نکرده یا نپوشانید.

اطالعات  به  نیاز  تهویه مطبوع  تعمیر سیستم 
می  پیشنهاد  لذا  دارد،  مهارت  و  تخصصی 
یکی  به  سیستم  این  خرابی  صورت  در  گردد 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  تعمیرگاه  از 

مراجعه نمایید.

سیستم تهویه مطبوع
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جعبه های نگهداری اشیاء

جعبه داشبورد سمت سرنشین جلو

باز و بسته کردن جعبه داشبورد 
- درب جعبه داشبورد را به سمت خود بکشید 

تا باز شود. 
بسته  تا  دهید  فشار  را  داشبورد  جعبه  درب   -

شود.

محفظه زیر درب زیر آرنجی وسط  صندلی  
جلو

وسط  آرنجی  زیر  درب  زیر  در  محفظه  یک 
صندلی جلو قرار دارد.

باز و بسته کردن محفظه
نشان  فلش  امتداد  در  را  آرنجی  زیر  درب   -
داده شده در شکل باال، به سمت باال بکشید تا 

محفظه باز گردد.
- درب زیر آرنجی را به سمت پایین برگردانید تا 

درب محفظه بسته گردد.

تجهیزات نگهداری اشیاء
زیر آرنجی کنسول وسط

یک زیر آرنجی وسط بین دو صندلی جلو وجود 
دارد.

 هشدار 

 احتیاط 

 هشدار 

وضعیت  در  باید  محفظه  رانندگی،  هنگام  در 
بسته باشد. در غیر این صورت، در زمان ترمز 
به  است  ممکن  محفظه  در  اجسام  اضطراری، 
سرنشینان  صدمه  باعث  و  شده  پرت  بیرون 

گردد.

اجسام حساس به دما مانند نوار کاست ، شکالت 
یا دارو را در زیر آرنجی کنسول وسط صندلی 

نگذارید.

در هنگام رانندگی، بایستی همواره درب جعبه 
در  صورت،  این  غیر  در  باشد.  بسته  داشبورد 
اجسام   است  ممکن  اضطراری  ترمز  هنگام 
موجود در داشبورد به بیرون پرتاب شده و باعث 

صدمه دیدن سرنشینان گردد.

جعبه داشبورد باز شده
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جعبه های نگهداری اشیاء

سایر تجهیزات نگهداری اشیاء
بدنه  در  اجسام  نگهداری  برای  محفظه  یک 
داخلی درب های جلو و عقب خودرو وجود دارد.

یک توری برای نگهداری اجسام در دیواره سمت 
چپ داخلی صندوق عقب وجود دارد.

کیف نقشه، جاسیگاری، فندک و سوکت برق
کیف نقشه  و جاسیگاری

دو کیف نقشه بر روی کنسول وسط برای این خودرو 
تهیه شده است.

محفظه  بر روی داشبورد کمکی
همانطور که در شکل باال نشان داده شده است  
در این محفظه می توانید اشیاء مورد نظر خود 

را نگهداری نمایید.

 هشدار 

اجسام را در داخل داشبورد پراکنده نکنید..  •
در غیر این صورت، اجسام پراکنده شده ممکن 
یا  و  باال  ترمز اضطراری، سرعت  است در زمان 
پیچیدن در طول داشبورد حرکت کرده و حواس 
ایجاد  باعث  راحتی  به  و  کرده  پرت  را  راننده 

تصادف گردد.
هرگز اجسام سخت، نوک تیز و یا سنگین یا  •

لباس حاوی اجسام مذکور را بر روی طاقچه عقب 
قرار ندهید.  در غیر اینصورت در ترمز اضطراری، 
پرتاب  احتمال  تصادف،  در  یا  و  سریع  گردش 
شدن این اشیاء به داخل خودرو وجود دارد که 
امنیت سرنشینان خودرو را به مخاطره می اندازد.

از قرار دادن اشیاء در زیر صندلی های جلو  •
اجتناب نمایید. این اشیاء ممکن است در عملکرد 
با  یا  و  کرده  ایجاد  اختالل  ها  حرکتی صندلی 
غلتیدن به زیر پای راننده، باعث ایجاد اشکال در 
استفاده از پدال های ترمز، کالچ و گاز شود 
و سبب بروز تصادف یا آسیب دیدگی شوند.

کیف نقشه در کنسول وسط
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تجهیزات داخلی

جلوی  جاسیگاری  بستن  و  کردن  باز 
داشبورد

امتداد جهت فلش  را در  - درپوش جاسیگاری 
نشان داده شده در شکل زیر  بکشید تا باز شود.

نشان  فلش  جهت  در  را  جاسیگاری  درپوش   -
داده شده در شکل زیر ببندید.

جداسازی قطعات جاسیگاریباز کردن جاسیگاری جلوجاسیگاری در پشت کنسول وسط
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تجهیزات داخلی

فندک
برای روشن کردن فندک کافی است آن را به داخل 
فشار داده و رها کنید. هنگامی که کاماًل گرم شود 

بطور خودکار جهت استفاده بیرون می آید. 
است  الزم  باشد  خاموش  موتور  که  صورتی  در 
موقعیت  در  را  سوئیچ  فندک  از  استفاده  جهت 

ACC قرار دهید.

تخلیه جاسیگاری
- جاسیگاری را مانند شکل زیر گرفته و آن را از  
هر دو طرف نگه دارید. سپس بیرون کشیده و 

می توانید آن را خالی کنید.
محل  در  را  آن  جاسیگاری،  تخلیه  از  پس   -
تا در جای خود  مربوطه گذاشته و فشار دهید 

قرار گیرد.

 هشدار 

 هشدار 

در  کاغذ  مانند  احتراق  قابل  مواد  دادن  قرار  از 
جاسیگاری خودداری کنید. خاکستر داغ ممکن 

است باعث آتش گرفتن این مواد گردد.

است  • ممکن  فندک  از  نادرست  استفاده   
به  گردد!  آسیب  ایجاد  و  سوزی  آتش  باعث 
منظور جلوگیری از آتش سوزی، کودک را در 

خودرو تنها نگذارید.
در زمان  استفاده از فندک مراقب باشید.  •

با بی توجهی و یا از دست دادن کنترل باعث 
سوزاندن خود و یا دیگران نشوید. 

یادداشت
باتری خودرو در هنگام روشن و خاموش شدن 
سوئیچ و استفاده از تجهیزات الکتریکی خودرو 

مصرف می شود.
دستورالعمل  جانبی،  لوازم  خرید  از  قبل  لطفاً 

های مربوطه آن را بخوانید.
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تجهیزات داخلی

سوکت برق
سوکت فندک سیگار را می توان به عنوان منبع 
قدرت  با  الکتریکی  تجهیزات  دیگر  برای  انرژی 

120وات و کمتر از آن استفاده کرد.
به منظور جلوگیری از مصرف برق باتری خودرو، 
برق  سوکت  از  است  خاموش  خودرو  زمانیکه 
برای مدت  فقط  برقی  لوازم  برای روشن کردن 

زمان کوتاه استفاده نمایید. 

یادداشت
1. پس از خاموش کردن  سوئیچ، استفاده از تجهیزات 
الکتریکی و وصل آنها به سوکت  برق باعث می شود 

به سرعت باتری  خودرو مصرف گردد.
2. لطفاً قبل از خرید لوازم جانبی دستورالعمل 

های مربوطه به آن را بخوانید.

 هشدار 

 احتیاط 

استفاده نادرست از سوکت برق و لوازم جانبی 
باعث  جدی  طور  به  است  ممکن  الکتریکی 
صدمه  سرنشینان داخل خودرو شده و یا باعث 

آتش گرفتن خودرو گردد.

تجهیزات الکتریکی با قدرت باالتر از 120 وات 
را به سوکت برق متصل نکنید. زیرا این کار به 

خودرو صدمه وارد می کند.

سایبان سقف کشویی
زمانی که سقف کشویی باز شود، سایبان نیز باز 
می شود. زمانیکه سقف کشویی بسته شد  در 
صورت نیاز سایبان را با دست هل دهید تا بسته 

شود.

بسته شدن سقف کشویی 
اگر اشکالی در سیستم رخ دهد و سقف کشویی  
باز شود، شما می توانید به صورت دستی سقف 

کشویی را ببندید.

سقف کشویی )سانروف(* 
باز و بسته  کردن سقف کشویی

پس از روشن کردن سوئیچ، از کلید نشان داده 
شده در شکل زیر برای باز و بسته کردن سقف 

کشویی استفاده کنید.

باز کردن سقف کشویی
برای باز کردن سقف کشویی به طور مداوم کلید 

 را  فشار دهید.

بستن سقف کشویی
کلید  مداوم  طور  به  کشویی  سقف  بستن  برای 

 را  فشار دهید.
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مراحل عملیات بستن دستی سقف کشویی
گوشتی  پیچ  از   55 صفحه  دوم  شکل  مانند   -
سقف  کلیدهای  کنار  درپوش  کردن  باز  برای 

کشویی استفاده کنید.
- آچار شش گوش را در محل فلش نشان داده 
شده در شکل باال فرو برده و آن را بپیچانید تا 

سقف کشویی بسته شود.
- آچار را بیرون کشیده و روکش را ببندید.

* مطابق با مدل خودرو

آفتاب گیر
- آفتاب گیر را می توانید از گیره اش درآورده و 

به سمت درب خودرو بچرخانید.
- آفتاب گیر مجهز به آینه می باشد که می تواند 
در امتداد جهت فلش )نشان داده شده در شکل 

باال( باز شود.

 هشدار 
استفاده نادرست از سقف کشویی، ممکن است 

باعث آسیب دیدگی گردد
در زمان بستن سقف کشویی مراقب باشید!  •

باعث صدمه  است  ممکن  این صورت،  غیر  در 
خود یا دیگران گردید. اگر در حین بسته شدن 
سقف کشویی، هر نوع مانع یا قسمتی از بدن 
در مسیر حرکت پنجره قرار گیرد، پروسه بسته 

شدن متوقف می شود.
لطفاً در هنگام خروج از خودرو، کلید را با  •

خود ببرید.
قفل  • خودرو    در  را  معلول  یا  و  کودک 

شده  تنها  نگذارید. اگر کلید در خودرو بماند 
ممکن است اشتباهی خودرو را روشن کرده و یا 
الکتریکی خودرو استفاده کند )مثاًل  از وسایل 
ایجاد  به  منجر  که  کند(.  باز  را  سقف کشویی 
صدمه گردد! زمانیکه خارج از خودرو   هستید 
خودرو    کردن  قفل  برای  توانید  می  ریموت  از 
استفاده کنید. اگرچه سرنشینان ذکر شده در 
باال ممکن است در خودرو گیر کرده و نتوانند 
در موارد اورژانسی از خودرو خارج شده احتمال 
بروز حادثه افزایش می یابد و نیز نجات آنها نیز 

مشکل تر می شود.
سمت  • جلو  درب  کرده،  خاموش  را  موتور 

راننده و یا کمک راننده را باز کنید، عمل بسته 
شدن سقف کشویی انجام نگیرد.
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و  در خودرو هستند  افرادی که  توسط  برقی( 
بروز آسیب جلوگیری شود.

تنها  • عنوان  هیچ  به  را  معلول  یا  کودک 
وسیله  به  خودرو    اینکه  از  بعد  نگذارید. 
خودرو  سرنشینان  شد،  قفل  کنترل  ریموت 
ممکن است دچار مشگل گردند. درجه حرارت 
داخل خودرو تحت شرایط مختلف آب و هوایی 
ممکن است بسیار باال و یا بسیار پایین  باشد، 
که به راحتی می توانید به باعث مریضی و یا 

صدمه به سرنشینان گردد. 
در  • فرمان  شدن  قفل  از  جلوگیری  برای 

هرگز  تصادف،  نهایت  در  و  رانندگی  زمان 
متوقف  کامل  خودرو  که  زمانی  تا  را  سوئیچ 

نشده است  بیرون نکشید.

باز گردد.
 )ON 3 ) موقعیت

 تمام تجهیزات الکتریکی می توانند کار کنند.
)START 4 )موقعیت

زمانیکه کلید در این موقعیت باشد موتور روشن 
می شود. تجهیزاتی که انرژی زیادی مصرف می 

کنند، به طور موقت  خاموش می شوند.

به   ACC موقعیت  از  کلید  که  زمانی  توجه: 
LOCK تغییر داده می شود، الزم است برای 

چرخاندن کلید به آن فشار وارد کنید.

دنده  که  زمانی  داخلی:  ایمنی  قفل  عملکرد 
یابد،  می  تغییر   P دنده  موقعیت  به  اتوماتیک 
خودروهای  در  کشید.  بیرون  توان  می  را  کلید 
کشیدن  بیرون  برای  اتوماتیک،  دنده  به  مجهز 
کلید و خاموش کردن آن باید دنده در موقعیت 

P  قرار گیرد.

سیستم رانندگی
موقعیت های سوییچ خودرو:

همانطور که در شکل مشاهده می نمایید، عالئم 
روی سوئیچ به شرح زیر می باشند:

)LOCK : 1 )موقعیت
در صورت قراردادن سوئیچ در این حالت منبع 
خاموش  موتور   / شود  می  قطع  سوئیچ  انرژی 
)پس  می شود  قفل  فرمان  غربیلک   / می شود 
تا  بچرخانید  را  فرمان  سوئیچ  آوردن  بیرون  از 

قفل شود(
)ACC 2 ) موقعیت

برق سوئیچ وصل می شود. اگر چرخاندن کلید 
باید  است،  موقعیت 2 مشکل  به   1 موقعیت  از 
فرمان را به چپ و راست بچرخانید تا قفل آن 

1 2

3

4

 هشدار 

لطفاً هنگام ترک خودرو کلید را از سوئیچ  •
خارج نمایید تا از استارت تصادفی خودرو )یا 
به کار افتادن تجهیزات الکتریکی مانند شیشه 
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یا حتی مرگ افراد گردد!
زمانی که خودرو روشن است هرگز آن را  •

در وضعیت بدون مراقب قرار ندهید.
از دستگا ه های کمکی برای  روشن کردن  •

چراکه  نکنید،  استفاده  وجه  هیچ  به  موتور 
با ال رفتن سرعت عملکرد  باعث  ممکن است 

موتور و صدمه به آن گردد.

دنده  تعویض  سیستم  به  مجهز  خودروی 
اتوماتیک *

- دنده را در موقعیت های N یا P قراردهید.
- پدال کالج را تا انتها فشار دهید.

سمت  به  را  کلید  موتور  کردن  روشن  برای   -
موقعیت START بچرخانید.

رها  را  کلید  فوراًًً  شد،  روشن  موتور  زمانیکه   -
است  روشن  موتور  که  هنگامی  هرگز  کنید. 

استارت نزنید.
 هنگامی که موتور کمی گرم شد، ممکن است 
نیاز باشد که کمی بر روی پدال گاز فشار وارد 

کنید.
مدت  در  است  ممکن  سرد،  موتور  حالت  در 
زمان کوتاهی کمی سر و صدا ایجاد شود. نگران 
نباشید. این یک پدیده طبیعی است. اگر موتور 
متوالی  ثانیه  از 10  بیش  نشد،  بالفاصله روشن 
مجدداً  و  نموده  صبر  ثانیه   30 نزنید.  استارت 

استارت بزنید.

روشن و خاموش کردن موتور
روشن کردن موتور

با کد  از کلید اصلی و  با استفاده  تنها  را  موتور 
صحیح که تولید شده است روشن نمود.

 هشدار 

 احتیاط 

با تهویه  • به هیچ وجه موتور را در فضایی 
نامناسب و یا فضای بسته روشن نکنید. از آنجا 
که گاز اگزوز موتور سمی و حاوی CO است، 
بسیار مراقب باشید زیرا ممکن است باعث کما 

اینکه موتور در حالت سرد روشن شد  از  پس 
اما هنوز به حالت عملیاتی نرمال خود نرسیده، 
سرعت خودرو را باال نبرید یا به زور پدال گاز را 
فشار ندهید، در غیر این صورت، موتور ممکن 

است آسیب ببیند.
فاصله هل دادن یا کشیدن خودرو برای روشن 
شدن موتور نباید از 50 متر بیشتر شود. در غیر 
این صورت، بنزین خام وارد  مبدل کاتالیزوری 

شده و به آن  آسیب می رساند.
تا حد امکان از باتری خودرو های دیگر برای 
از  کنید.  استفاده  خود  خودرو  کردن  روشن 
برای  خودرو  کشیدن  یا  و  دادن  هل  روش 
روشن شدن آن استفاده نکنید مگر اینکه تنها 

راه حل شما باشد.
* مطابق با مدل خودرو
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خاموش کردن موتور
- خودرو را به طور کامل متوقف کنید.

- کلید را به سمت  موقعیت LOCK بچرخانید.

کردن  متوقف  از  موتور،  کردن  روشن  از  پس 
به  کنید.  اجتناب  موتور  کردن  گرم  و  خودرو 
جای این عمل، فوراًًً شروع به رانندگی کنید تا 
موتور به حرارت نرمال مورد نظر خود سریعتر 

برسد و انتشار مواد سمی کاهش یابد.

   نکات زیست محیطی

 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 

هرگز قبل از متوقف شدن کامل خودرو سوئیچ 
ممکن  صورت  این  غیر  در  نکنید  خاموش  را 
باعث  و  داده  از دست  را  کنترل خودرو  است 

تلفات جدی گردد.
پس از خاموش شدن موتور، کیسه هوا و  •

اهرم کشنده کمربند ایمنی عمل نمی کنند.
فعالیت  • طول  در  تواند  می  خالء  بوستر 

موتور، کار کند.  بنابراین، پس از خاموش شدن 
بروی پدال  برای فشار  بیشتری  نیروی  موتور، 

ترمز و متوقف کردن خودرو مورد نیاز است.

بوستر فرمان تنها هنگامی که موتور روشن  •
است، فعال می باشد. بنابراین، پس از خاموش 
چرخاندن  برای  بیشتری  نیروی  موتور،  شدن 

فرمان مورد نیاز است.
پس از خارج کردن کلید، فرمان بالفاصله  •

بچرخد.  تواند  نمی  خودرو  شد.  خواهد  قفل 
لطفاً مراقب تصادفات احتمالی باشید.

دمای  • سنگین،  طوالنی  فعالیت  از  پس 
موتور بسیار باال  می رود. اگر آن را بالفاصله 
باعث  آسیب آن  خاموش کنید، ممکن است 
خاموش  بالفاصله  را   موتور  بنابراین،  گردد. 
در  کمی  خودرو  موتور  دهید  اجازه  نکنید. 
حالت ساکن، روشن بماند تا دمای آن کاهش 

یابد.
نظیر  • احتراقی  قابل  مواد  روی  را  خودرو 

از  تا  نکنید  متوقف  بنزین  یا  و  خشک  چمن 
اشتعال چنین موادی توسط مبدل کاتالیست 
در زمان باال رفتن دمای موتور جلوگیری شود. 
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سیستم تعویض دنده اتوماتیک *
آزاد کننده قفل تعویض دنده

- در مواقعی که مکانیزم دسته دنده گیر کرده یا 
زمانی که موتور خاموش است، دکمه آزاد کننده 
قفل را فشار داده و نگه می داریم تا اینکه دسته 

دنده آزاد شود.
- جهت تعویض دنده پدال ترمز را فشار دهید و 
قفل تعویض دنده را هم فشار داده و نگه داریدتا 

دسته دنده آزاد گردد.

سیستم تعویض دنده دستی
دنده عقب

است،  شده  متوقف  کاماًلًًً  خودرو  که  زمانی   -
پدال کالج را تا انتها فشار دهید.

- دنده را در حالت خالص قرار دهید.
- دنده را به سمت راست و پایین تغییر دهید 
تا در موقعیت دنده عقب R نشان داده شده بر 

روی دسته دنده قرار گیرد.

در این صورت:
می  روشن  عقب  دهنده  هشدار  های  چراغ   

گردد.
 سیستم هشدار دهنده فاصله پارک به طور 

اتوماتیک روشن می گردد.

 هشدار 

 احتیاط 

زمانی که موتور روشن است، اگر دنده در  •
هرکدام از موقعیت ها بجز حالت خالص باشد 

خودرو   فوراًً شروع به حرکت خواهد کرد.
در هنگام حرکت خودرو به سمت جلو، از  •

تغییر دنده به دنده عقب خودداری نمایید. در 
غیر این صورت ممکن است تصادف جدی رخ 

بدهد.

طور  • به  را  خود  دست  رانندگی  طول  در 
از  تا  ندهید  قرار  دنده  دسته  روی  بر  مداوم 
سایش دنده در اثر فشار ممتد جلوگیری شود.

دیدن  • آسیب  و  سایش  از  جلوگیری  برای 
کالچ حین تعویض دنده پدال را تا انتها فشار 

دهید.

کننده  آزاد  دکمه 
قفل تعویض دنده

موقعیت دسته دنده

* مطابق با مدل خودرو
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D  دنده حرکت
هنگامی که دسته دنده را در حالت "D" قرارمی 
بر  و  کرده  حرکت  جلو  سمت  به  خودرو  دهید 
اساس میزان بار موتور یا سرعت خودرو یا شیوه 
رانندگی شخص، جعبه دنده به طور خودکار در 

دنده مناسب قرار می گیرد.
برای افزایش لذت رانندگی امکان تعویض دنده 
حالت  در  که  دارد  وجود  نیز  دستی  صورت  به 
و  گیرد  می  انجام  باالتر  دنده  به  تعویض   "+"
تر  پایین  های  دنده  به  تعویض   "-" حالت  در 
صورت می گیرد. تعویض دنده به اینصورت تحت 
شرایط خاصی انجام می شود در غیر اینصورت 

سیستم کنترل عملکرد را تغییر میدهد.

روشن کردن خودرو
جعبه دنده دارای سوئیچی است که اجازه روشن 
شدن خودرو را تنها درحالتی که دسته دنده در 
وضعیت "P" یا "N" قرار دارد می دهد تا مانع 

از حر کت خودرو  هنگام روشن شدن شود.

شروع به حرکت
- پدال ترمز را فشار داده و نگه دارید

دهید،  قرار   "D" وضعیت  در  را  دنده  دسته   -
مدتی صبر کنید تا دنده درگیر شود.

P پارک
شوید  مطمئن  کنید،  می  پارک  که  هنگامی   -
که دسته دنده در حالت "P" قرار گرفته و ترمز 
دستی را بکشید. در حالت "P" مکانیزم درون 
جعبه دنده باعث قفل شدن شفت خروجی جعبه 
دنده شده و از حر کت خودرو جلوگیری می کند.

- وقتی که ماشین را برای مدتی طوالنی متوقف 
می کنید و یا می خواهید خودرو را ترک کنید، 
ترمز  و  داده  قرار   "P" را در حالت  دنده  دسته 

دستی را بکشید.

R دنده عقب
- هنگام دنده عقب، ابتدا پدال ترمز زا فشار داده و 
پس از آن  دسته دنده را در حالت "R" قرار دهید. 

در این حالت چراغ دنده عقب روشن می شود.

N دنده خالص
خواهید  می  و  است  روشن  موتور  که  هنگامی 
برای مدت کوتاهی توقف کنید لطفاً دسته دنده 

را در وضعیت خالص قرار دهید.
قرار   "N" - هنگامی که دسته دنده در حالت 
انجام نمی  به چرخهای جلو  انتقال قدرت  دارد 
به سمت  اینکه در سرازیری خودرو  برای  شود. 
در  دنده  که دسته  هنگامی  نکند  پائین حرکت 
حالت "N" قرار دارد، پدال ترمز را  فشار داده 
و ترمز دستی را بکشید. هنگامی که پشت چراغ 
قرمز راهنمایی یا به مدت طوالنی در ترافیک می 
در وضعیت  را  دنده  که دسته  است  بهتر  مانید 

"N" قرار دهید.

 احتیاط 

 احتیاط 

را  خودرو  که  هنگامی  شوید  مطمئن  لطفاً 
کامالً  خودرو  دهید،  می  قرار   "P" حالت  در 
متوقف شده باشد. در غیر اینصورت به سیستم 

جعبه دنده اتوماتیک صدمه وارد خواهد شد.

هنگامی خودرو در حال حرکت به سمت جلو 
است یا هنوز به طور کامل متوقف نشده است، 
دسته دنده را در وضعیت "R" قرار ندهید در 
اتوماتیک  دنده  جعبه  سیستم  اینصورت  غیر 

صدمه خواهد دید.
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- ترمز دستی  را آزاد کنید.
- پدال ترمز را رها کنید.

افزایش سرعت
در حالتی که دسته دنده در وضعیت "D" قرار 
دارد، پدال ترمز را رها کرده و پدال گاز را فشار 

دهید.
 احتیاط 

- هنگامی که خودرو در سراشیبی قرار دارد، 
تعویض  از  خودرو  لغزیدن  از  جلوگیری  برای 
گاز  پدال  فشردن  و   "N" وضعیت  به  دنده 
خودداری کنید. این وضعیت باعث گرم شدن 
آن آسیب  به  و  دنده شده  از حد جعبه  بیش 
خواهد زد. بهترین روش برای اینکه خودرو را 
در سراشیبی نگه دارید این است که پدال ترمز 

را فشار داده و ترمز دستی را بکشید.
- اگر موتور را خاموش کنید و دسته دنده را در 
حالت "N" قرار دهید تا آنرا هل دهید، جعبه 
دنده به خاطر کمبود روغن  صدمه خواهد دید.

نگه  رانندگی  را در هنگام  دسته دنده  لطفاً   -
ندارید زیرا در این صورت قطعات داخلی جعبه 
دنده فرسوده یا ساییده خواهند شد حتی اگر 

نیروی کمی به دسته دنده وارد شود.

)ABS( سیستم ترمز ضد قفل
سیستم ترمز ABS مانع از قفل شدن چرخ ها 

هنگام ترمزگیری می شود.

ABS اصول کار سیستم
اگر سرعت یک چرخ معین از خودرو از سرعت 
تواند فشار  این سیستم می  باشد،  خودرو کمتر 
ترمز گیری چرخ را در صورتیکه قفل شود، کاهش 
دهد. هنگام فعال شدن ABS ضربان ترمز زیر 
احساس می شود. همچنین صدایی  راننده  پای 
شنیده می شود که عادی بوده و بیانگر امکان قفل 
شدن یک یا چند چرخ و تنظیم فشار ترمزگیری 
شرایطی،  چنین  تحت  باشد.  می   ABS توسط 
به منظور دستیابی به حداکثر بازده برای تنظیم 
انتها  تا  باید پای خود را  عملکرد ABS، راننده 
روی پدال ترمز قرار دهد. پدال ترمز را جلو و عقب 
روی  بر  اضطراری  گیری  ترمز  هنگام  در  نکنید. 
زمین صاف، چرخ ها قفل نخواهند شد، بنابراین 

حداکثر قابلیت کنترل فرمان مورد نیاز است. 

تکنولوژی های هوشمند
سیستم ترمز

بوستر خالء
بوجود  خالء  بین  فشار  اختالف  از  خالء  بوستر 
آمده توسط منیفولد القایی موتور و اتمسفر برای 
تولید فشار کمکی ترمز گیری استفاده می کند، 
که منجر به کاهش اعمال نیروی پدال ترمز می 

شود و همچنین باعث تقویت ترمز می شود.
خاموش  یا  و  خرابی  دلیل  به  خالء  بوستر  اگر 
کند،  کار  عادی  به صورت  نتواند  شدن خودرو، 
برای جبران اثر بوستر خالء، باید نیروی فشردن 

پدال ترمز، افزایش داده شود.

 هشدار 

 هشدار 

عوامل مختلفی بر میزان طول ترمزگیری تأثیر 
گذارند.

 اگر خودرو هنوز در حال حرکت است، آن 
را خاموش ننمایید زیرا در اثر اینرسی خودرو 
منجر  تواند  می  و  داده  ادامه  خود  حرکت  به 
بوستر  شرایط  این  در  شود.  تصادف  بروز  به 
خالء کار نمی کند و طول خط ترمز به شدت 

افزایش می باید.
بیشتری  نیروی  نکند،  کار  بوستر خالء  اگر   
نسبت به حالت عادی باید به پدال ترمز وارد شود.

با  را  خودرو  سرعت  لطفاً  رانندگی،  هنگام  در 
ترافیک  وضعیت  و  جاده  هوا،  و  آب  به  توجه 
تر  ایمن  عملکرد  دلیل  به  و  کنید،  تنظیم 
خودرو دارای سیستم ABS، زندگی خود را 
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محکم  را  دستی  ترمز  کردن  پارک  بعداز  لطفاًً 
به خود  از حرکت خود  تا  باال بکشید  به سمت 
خودرو جلوگیری کنید. هرگز در حالتی که اهرم 
ترمز دستی باال است رانندگی نکنید. اگر سوئیچ 
ترمز  چراغ  دستی  ترمز  کشیدن  با  باشد،  باز 

 روشن خواهد شد. 
بعد از آزاد کردن ترمز دستی، این چراغ خاموش 

خواهد شد.

بعد از اینکه ترمز دستی کشیده شد، اگر سرعت 
باشد،  کیلومتر   5 از  بیشتر  خودرو  رانندگی 
 BUZZ مداوم صدای هشدار  به طور  سیستم 

خواهد داد.

ترمز دستی
روش کار

پس از پارک کردن یا قبل از  خروج از خودرو، 
از ترمز دستی باید  استفاده شود. 

استفاده از ترمز دستی
-  ترمز دستی را محکم به سمت باال بکشید.

آزاد کردن ترمز دستی
و  کشیده  باال  به سمت  کمی  را  دستی  ترمز   -
دکمه انتهای اهرم ترمز دستی که در شکل باال 
نشان داده شده است  را فشار دهید. سپس کاماًلًًً 
اهرم را به سمت پایین ببرید تا ترمز دستی آزاد 

شود.

 هشدار 

سعی نکنید از ترمز دستی به منظور کاهش  •
سرعت خودرو در طول رانندگی استفاده کنید، 
بر  فقط  ترمز دستی  عملکرد  که  علت  این  به 
روی چرخ های عقب اعمال می گردد و نمی 
بنابراین،  کند.  کوتاه  را  ترمز  زمان  تواند طول 

احتمال تصادف بسیار زیاد است.
به  • باید  دستی  ترمز  رانندگی،  هنگام  در 

اینصورت  غیر  در  باشد.  شده  آزاد  کامل  طور 
ترمز چرخ های عقب  بیش از اندازه داغ خواهد 

به مخاطره نیندازید و همواره از خطر تصادف 
آگاه باشید!

محدودیت  بر  تواند  نمی   ABS سیستم   
به  چسبندگی  نیروی  از  ناشی  فیزیکی  های 
به  مجهز  خودرو  اگر  حتی  کند.  غلبه  جاده 
سیستم ABS باشد، ایمنی خودرو در هنگام 
دارای  خیس،  های  جاده  روی  بر  را  رانندگی 
رانندگی در شرایط  از  سنگریزه و یخی کمتر 
شرایطی  چنین  در  بنابراین  باشد.  می  عادی 
بایستی سرعت رانندگی را با توجه به وضعیت 
جاده ای و ترافیکی کاهش داد. از خطر تصادف 

آگاه باشید!
 سیستم ABS نمی تواند خطر تصادف ناشی 
از رانندگی نا مناسب مانند رانندگی با سرعت 
باال و یا نزدیک شدن بیش از حد به خودروی 
جلویی را از بین ببرد. عملکرد نامناسب خودرو 
یا نصب تجهیزات اضافی )برای مثال عملکرد نا 
مناسب یا  نصب تجهیزات اضافه بر روی موتور، 
سیستم ترمز، سیستم محرک یا قطعاتی که بر 
گذارند(  تأثیر  ها  الستیک  و  ها  چرخ  کارایی 
 ABS سیستم  کارایی  روی  بر  است  ممکن 

تاثیر گذار باشند.
هنگامی  تواند  می  تنها   ABS سیستم   
الستیک  که  باشد  مناسب  عملکرد  دارای 

مناسب نصب شده باشد.
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هستند موتور یا تجهیزات الکترونیکی را روشن 
نموده و منجر به بروز آسیب یا تصادف شوند.

تنها  • خودرو  در  را  معلول  یا  و  کودک 
از  خودرو  های  درب  اینکه  از  پس  نگذارید. 
خارج به وسیله ریموت قفل شدند، کودک یا 
معلول ممکن است دچار مشکل گردند. ممکن 
است درجه حرارت درون خودرو تحت شرایط 
مختلف آب و هوایی  بسیار باال و یا بسیار کم 
باعث مریضی و  تواند  شود، که به راحتی می 

یا صدمه کودک یا معلول درون خودرو گردد!

پارک کردن بر روی  شیب
 قبل از اینکه سوئیچ را بیرون بکشید، فرمان 
را بچرخانید تا مطمئن شوید که چرخهای جلو  
یا  پایین(  به  رو  )در شیب  به جدول گیر کرده 
چرخ های عقب خودرو به جدول گیر کند )در 

شیب رو به باال(.
 به روش معمول خودرو را پارک کنید. ترمز 
دستی را باال بکشید. دنده را به موقعیت P تغییر 

دهید.

سنسور دنده عقب
این دستگاه کمکی برای پارک کردن  است. اگر 
در پارک کردن مانعی در پشت خودرو باشد، این 

سیستم به راننده هشدار خواهد داد.
پارک کردن و  راننده در  به  سنسور دنده عقب 
اگر قسمت  کند.  پارک کمک می  تنظیم جای 
سیستم  شود،  نزدیک  مانعی  به  خودرو  عقب 
هشدار صوتی متناوبی را برای راننده ارسال می 

کند.
مانع کمتر شود، صدای  با  فاصله خودرو  هرچه 
فاصله بین زنگ هشدار کوتاه تر خواهد شد. وقتی 
باشد سیستم، صدای  نزدیک  مانع  به  کاماًلًًً  که 
هشدار ممتدی ارسال خواهد کرد. اگر خودرو به 

پارک کردن
کشیده  کردن  پارک  زمان  در  باید  دستی  ترمز 

شود.
موارد زیر باید در هنگام  پارک کردن  رعایت گردد:

- از پدال ترمز برای  متوقف کردن کامل خودرو 
استفاده کنید.

- ترمز دستی را محکم به سمت باال بکشید.
- در خودرو با دنده دستی، دنده را در موقعیت 
1 قرار دهید و در خودرو با دنده اتوماتیک، دنده 

را در حالت P قرار دهید.
- موتور را خاموش کنید، سوئیچ را بیرون بکشید 
و فرمان را بچرخانید تا مطمئن شوید که گیره 
فرمان  و  گرفته  قرار  قفل  در  درستی  به  فرمان 

قفل شده است.
- هنگام خروج از خودرو، سوئیچ را با خود ببرید.

شد، درنتیجه باعث کاهش تاثیر ترمز شده و به 
آسانی باعث بروز تصادف می گردد.

 احتیاط 

 هشدار 

را  دستی  ترمز  باید  خودرو  از  خروج  از  قبل 
کشید. همچنین دنده باید به موقعیت P تغییر 

یابد.

می  ترک  مراقب  بدون  را  خودرو  که  زمانی 
از  جلوگیری  برای  را  زیر  اقدامات  باید  کنید، 

تصادفات و تلفات انجام دهید:
برای جلوگیری از تصادف، سوئیچ را بیرون  •

بکشید. فرمان باید قفل گردد تا خودرو نتواند 
بچرخد.

خودرو را در  کنار مواد قابل احتراق مانند  •
علف خشک، بوته های کوتاه و سوخت پخش 
شده  برای جلوگیری از اشتعال چنین موادی 

توسط سیستم اگزوز داغ شده، پارک نکنید.
هنگامی که خودرو را ترک می کنید باید  •

سوئیچ را بیرون بکشیده و با خود ببرید. در غیر 
این صورت، ممکن است افرادی که در خودرو 
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طور ناگهانی به مانع نزدیک گردد، سیستم هشدار 
بود. نخواهد  پشت  در  مانع  تشخیص  به  قادر 

این سیستم برای اندازه گیری فاصله بین عقب 
خودرو و مانع، متکی بر سه سنسور التراسونیک 
بر روی سپر عقب است. این سنسور امواج مافوق 
صوت را فرستاده و دریافت می کند، و سیستم 
مافوق  امواج  از  گیری  بهره  با  الکترونیکی  های 
عقب  بین  فاصله  مانع،  از  شده  منعکس  صوت 

خودرو و مانع  را اندازه گیری می کنند.

فعال کردن سنسور دنده عقب 
در  را  دنده  کردید،  روشن  را  خودرو  زمانیکه   -
دهید. سپس، سنسور  قرار  عقب  دنده  موقعیت 
این  در  فعال خواهد شد.  بالفاصله  عقب   دنده 
"بوق"  صوتی  سیگنال  یک  سیستم  مرحله، 

ارسال می کند.

در  کنید.  خارج  عقب  دنده  حالت  از  را  دنده   -
غیرفعال  بالفاصله  عقب  دنده  سنسور  نتیجه 

خواهد شد.

نداشته  وجود  خودرو  پشت  در  مانعی  هیچ  اگر 
باشد و شرایط زیر رخ دهد به معنی خرابی در 

این سیستم است:

- پس از تغییر دنده به دنده معکوس، سیستم 
سیگنال صوتی "بوق" ارسال نکند؛

یا  و  دستی  صورت  به  دنده  تغییر  از  پس   -
اتوماتیک به دنده عقب، سیستم   سیگنال صوتی 
 BUZZ هشدار  مداوم  سیگنال  یا  و  "بوق" 
ارسال کند، در این صورت، لطفاًً در اسرع وقت 
نمایندگی  از  یکی  به  سیستم  این  تعمیر  برای 

های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

تشخیص نرده، درختان یا برآمدگی نباشد. این 
یک پدیده معمولی است.

نسبتاً  • کردن  پارک  سرعت  که  هنگامی 
سریع باشد، دقت تشخیص سنسور دنده عقب 
ممکن است کاهش پیدا کند. بنابراین پیشنهاد         
می شود سرعت دنده عقب بیشتر از 2 کیلومتر 

در ساعت نباشد. 
به  • مداوم  طور  به  عقب  دنده  سنسور  اگر 

رفتن  عقب  دنده  بالفاصله  باید  آمد  در  صدا 
بسیار  خودرو  مرحله،  این  در  کرد.  متوقف  را 
نزدیک به مانع است. باعث جلوگیری از حادثه 

می گردد.
مناسب سنسور  • از عملکرد  اطمینان  برای 

بر روی سپر عقب، باید آن را تمیز نگه داشت. 
شود.  جلوگیری  باید  آن  انجماد  از  همچنین، 
هنگامی که از پاک کننده فشار باال برای تمیز 
کردن خودرو استفاده می شود، بایستی هنگام 
شستن سنسور دنده عقب دقت نمود که این 
عمل به آرامی و در زمان کوتاهی انجام شود. 
سنسور  و  آب   لوله  سر  بین  فاصله  همچنین 

باید حداقل 10 سانتی متر باشد.
متصل   • سنسور  روی  بر  آب  قطرات  اگر 

حساسیت  باشد،  داشته  وجود  عقب  سپر  به 
یافت. حساسیت  کاهش خواهد  سنسور کمی 

 هشدار 
سنسور دنده عقب نمی تواند جایگزین مشاهده 
محیط توسط  راننده  شود. راننده بایستی با 
توجه به شرایط موجود تمرکز کافی برای پارک 
پارک  جای  تنظیم  و  خودرو  مناسب  کردن 

داشته باشد.
موانع  • تشخیص  در  عقب  دنده  سنسور 

در  که  باشد  داشته  کوری  نقاط  است  ممکن 
راننده  لذا  نقاط احتمال خطا وجود دارد.  این 
را  کافی  تصادف دقت  بروز  از  برای جلوگیری 
هنگام پارک کردن مبذول داشته باشد. در این 
از تصادف   برای جلوگیری  باید  راننده  مرحله، 
در پارک کردن از نزدیک محل را مشاهده کند.

در طول پارک کردن در مکان های تنگ  •
یا شیب رو به باال، سیستم ممکن است قادر به 
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روی  بر  عقب  دوربین  تصویر  چگونه 
شود: می  داده  نشان  نمایش  صفحه 

 خودرو را استارت زده و روشن کنید.
قرار  عقب  دنده  وضعیت  در  را  دنده  دسته   
دهید. صفحه نمایش در وضعیت دوربین عقب 

قرار می گیرد.

این  از  زیر  شرایط  در  که  شود  می  توصیه 
عقب  دنده  یا  کردن  پارک  برای  سیستم 

رفتن استفاده نشود:
 تصویر بدست آمده از دوربین واضح نیست، به 
طور مثال دوربین کثیف است یا صفحه نمایش 

تمیز نیست.
 تصویر به خاطر نور زیاد خورشید واضح نیست.

دوربین عقب *
قرار  عقب  صندوق  درب  روی  که  دوربین  یک 
دارد نواحی پشت خودرو را نمایش می دهد و 
برای دنده عقب و پارک کردن استفاده می شود.

 

ممکن است با پاک کردن قطرات آب از روی 
سنسور بهبود یابد.

باز  • از  لذا  است  حساسی  بخش  سنسور 
نمایید.  اجتناب  آن  شخصی  تعمیر  یا  کردن 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک هیچ 
با  مالک   که  آسیبی  برای  کیفیتی   تضمین 
ایجاد  مجاز   غیر  تعمیر  و  قطعات  جداسازی 

محل دوربینکرده باشد ندارد.

* مطابق با مدل خودرو

صفحه نمایش
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و  ها  بسیار مشکل است که چاله  نشان دهد. 
برآمدگی به خاطر کمبود عمق فضای صفحه 

نمایش  نشان داده شود.
چراغ  نور  زیر  سیستم  این  از  که  هنگامی   
خیابان استفاده می کنید، ممکن است تصویر 
شرایط  به  نسبت  بنابراین  باشد  لرزش  دارای 

اطراف آگاه باشید.
 هنگامی زاویه یا مکان نصب دوربین تغییر 
می کند )در اثر ضربه خوردن( ازاین سیستم 

استفاده نکنید.
 این سیستم هنگامی که درب صندوق کاماًل 
بسته باشد استفاده می شود. توصیه می شود 
از اینکه شیئی مانع دید دوربین شود ممانعت 

کنید.

حد  از  بیش  بار  دارای  خودرو  عقب  قسمت   
می باشد.

 با این سیستم آشنایی ندارید.
 نور بسیار زیاد یا بسیار کم می باشد.

در حالت های ذیل فاصله واقعی بین خودرو 
صفحه  روی  بر  خودرو  پشت  در  مانعی  و 

نمایش نشان داده نمی شود:
 هنگامی که از سطح صاف به سمت سراشیبی 

یا سرازیری حرکت می کنید.
 از سراشیبی یا سرازیری به سمت سطح صاف 

حرکت می کنید.
حد  از  بیش  بار  دارای  خودرو  عقب  قسمت   

می باشد.
برآمدگی حرکت  یک  به سمت  که  هنگامی   
می کنید، اگر فاصله آن با خودرو کم باشد امکان 
آن که در صفحه نمایش نشان داده نشود وجود 

دارد.

نسبت  لطفاً  باشد.  می  قبیل  این  از  و  کردن 
به جهت و نواحی اطراف خودرو در هر زمانی 

آگاه باشید.
 فقط تصویر صفحه نمایش را بدون بررسی 
یا  کردن  پارک  برای  خودرو  اطراف  وضعیت 

دنده عقب استفاده ننمایید.
 در هنگام دور زدن یا پارک کردن فقط از 
صفحه نمایش استفاده نکنید زیرا ممکن است 
صفحه نمایش وضوح کافی برای نمایش همه 

موانع موجود نداشته باشد.
لطفاً  باشد.  می  کور  نقطه  دارای  دوربین   
توجه ویژه به کودکان و حیوانات خانگی داشته 
هر  در  را  آنها  تواند  نمی  دوربین  زیرا  باشید 

زمانی نشان دهد.
 سیستم دید کمکی درشرایطی که به اندازه 
کافی تمیز باشد می تواند استفاده شود. تصویر 
کثیفی  زمینه،  پس  نور  تاثیر  تحت  تواند  می 
روی لنز و یا صدمه دیدگی باشد. خطر تصادف 

وجود دارد.
 زمانی که تصویر نا واضح بوده یا به خاطر 
صدمه دیدگی  یا کثیفی دیده نمی شود، لطفاً 
تصادف  خطر  نکنید.  استفاده  سیستم  این  از 

وجود دارد.
 دوربین تنها می تواند تصاویر دو بعدی را 

 هشدار 
می  راننده  سیستم  این  وسیله  به  چه  اگر   
تواند ناحیه عقب خودرو را ببیند، این سیستم 
راننده  شود.  وسط  آینه  جایگزین  تواند  نمی 
پارک  عقب،  سمت  به  خودرو  راندن  مسئول 
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به صورت معقول خودرو را برانید
را  سوخت  مصرف  خودرو  شتاب  با  رانندگی 
منظور  به  بنابراین،  دهد.  می  افزایش  به شدت 
کاهش ترمز و شتاب گیری، مسیر رانندگی باید 
انتخاب  ای  ترافیکی و جاده  به شرایط  توجه  با 
شود. اگر شرایط جاده ای اجازه می دهد، قبل از 
اینکه خودرو را متوقف کنید، سرعت خودرو را 
به آرامی کم کنید. برای مثال، هنگامیکه چراغ 
راهنمایی و رانندگی قرمز می شود، باید اینگونه 

بایستید.

از  کاهش هزینه های اقتصادی و محافظت 
محیط زیست

نرخ مصرف سوخت، میزان تاثیر بر روی محیط 
زیست و میزان استهالک موتور، ترمز و الستیک 

ها بستگی به موارد ذیل دارند:
 نحوه رانندگی

 شرایط استفاده از خودرو )آب و هوا، شرایط 
جاده ای و غیره(

 وضعیت فنی خودرو
برای  ساده  روشی  اقتصادی،  روش  به  رانندگی 
می  میزان %25-10  به  کاهش مصرف سوخت 

باشد.
و  خودرو  تجهیزات  هزینه  کاهش  منظور  به 
کلیدی  نکات  زیست،  محیط  کمتر  آلودگی 
شده  آورده  بخش  این  در  رانندگی  به  مربوط 

است. لطفاً این بخش را با دقت بخوانید.
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سانتیگراد  درجه   7 به  هوا  دمای  هنگامیکه 
ها  الستیک  سریعاًً  باید  گردد،  می  باز  باالتر  و 
دلیل  به  شوند،  تعویض  تابستانی  الستیک  با 
پایداری در عملکرد، الستیک های تابستانی در 
جاده های بدون یخ و برف، نسبت به الستیک 

های زمستانی در اولویت می باشند.

با  را  بترکد، چرخ  یا  و  پنچر شود  اگر الستیک 
چرخ زاپاسی که مقررات مرتبط چرخ زاپاس در 

آن لحاظ شده باشد، تعویض کنید.

الستیک زمستانی
عملکرد  پایداری  میتواند  زمستانی  الستیک 
های  جاده  روی  بر  رانندگی  هنگام  را  خودرو 
افزایش دهد. توصیه می شود که  برفی و یخی 
از 7 درجه  دما کمتر  که  زمانی  را  ها  الستیک 
زمستانی  های  الستیک  با  است  گراد  سانتی 

تعویض کنید. 
عملکرد  پایداری  میتواند  زمستانی  الستیک 
های  جاده  روی  بر  رانندگی  هنگام  را  خودرو 
لغزشي  ضد  خاصیت  دهد.  افزایش  زمستانی 
زمستانی  های  جاده  در  تابستانی  الستیک 
جنس  الستیک،  )پهنای  ساختاری  دالیل  به 

الستیک، نوع آج و ...( بسیار ضعیف می باشد.
تنها الستیک زمستانی رادیال می تواند در این 
ابعاد  تمامی  گیرد.  قرار  استفاده  مورد  خودرو 
برای  خودرو  مدرک  در  شده  ارائه  الستیک 

الستیک زمستانی مناسب می باشد.
هنگامیکه عمق آج الستیک تا 4 میلیمتر ساییده 
شده، الستیک زمستانی دیگر مناسب نمی باشد.

الستیک زمستانی تنها در شرایط جاده زمستانی 
استفاده می شود و تمامی چرخ ها باید مجهز به 

این الستیک باشند.
زمستانی  های  الستیک  مجاز  سرعت  حداکثر 

باید بر اساس کد سرعت باشد.

 هشدار 
 هشدار 

 لطفاً از پیچ چرخی که متعلق به این خودرو 
است استفاده کنید!

با مدل های مختلف در خودرو  از پیچ ها   
استفاده نکنید.

 لطفاً پیچ چرخ را با توجه به گشتاور معین 
کردن  سفت  گشتاور  اگر  نمایید!  سفت  شده 
کمتر از مقدار معین باشد، ممکن است پیچ در 
حین رانندگی باز شود، و باعث تصادف گردد. 
و اگر از گشتاور مجاز تجاوز کند، پیچ چرخ و 

رزوه آن ممکن است آسیب ببیند.

زمستانی  الستیک  مجاز  سرعت  حداکثر  از 
سرعت  اگر  نکنید.  تجاوز  رانندگی  حین  در 
کند، الستیک  تجاوز  مجاز  از حداکثر سرعت 
دهد،  دست  از  را  خود  باد  فشار  است  ممکن 
بروز  سبب  و  بترکد  حتی  یا  و  شود  متورم 

تصادف شود.
 لطفاً سرعت را با توجه به آب و هوا، جاده و 
شرایط ترافیکی در زمان مناسب تنظیم کنید. 
عملکرد  مورد  در  تصادف،  از  جلوگیری  برای 

ضد لغزشی الستیک زمستانی ریسک نکنید.
 توصیه می شود که برچسب حداکثر سرعت 
مجاز الستیک زمستانی را در بخش قابل دید 

راننده نصب نمایید.

های  الستیک  کمتر  غلتشی  صدای  دلیل  به 
در  هنگامیکه  کمتر،  سایش  نرخ  و  تابستانی 
ها  الستیک  ندارد،  وجود  یخی  و  برف  جاده 
کنید.  تعویض  تابستانی  الستیک  با  بموقع  را 
این امر همچنین می تواند مصرف بنزین را نیز 

کاهش دهد.

   نکات زیست محیطی
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انتخاب زنجیر چرخ
در ابتدا، مطمئن شوید که زنجیر چرخ استفاده 
شده مطابق با مدل الستیک می باشد. از طرف 
دیگر، هنگامی که زنجیر چرخ روی چرخ نصب 
بین  کافی  فضای  که  شوید  مطمئن  شود،  می 
زنجیر چرخ و گلگیر وجود دارد. اگر زنجیر چرخ 
جانبی  ضخامت  افزایش  شود،  نصب  نیاز  مورد 
و  کند  تجاوز  میلیمتر   15 ار  نباید  الستیک 
افزایش  از 10 میلیمتر  نباید بیش  ضخامت آج 
 TPU پیدا کند. توصیه می شود از زنجیر چرخ

استفاده کنید.
زنجیر چرخ باید با توجه به دستورالعمل سازنده 
آن روی چرخ جلو نصب شود. بعد از اینکه خودرو 
برای 1 کیلومتر رانده شد، دوباره زنجیر چرخ را 

یادداشت
زنجیر چرخ  با  رانندگی خودرو  حداکثر سرعت 

40km/h می باشد.

زنجیر چرخ
زنجیر چرخ تنها می تواند روی چرخ های جلو 
نصب شود. از طرف دیگر، زنجیر چرخ باید روی 
الستیک با مشخصات ارائه شده در اطالعات فنی 

نصب شود.
تنها زنجیر الستیک با قالب نازک )شامل وسائل 
پیش سفت کننده( با طولی کمتر از 15 سانتی 
نصب  خودرو  این  الستیک  روی  تواند  می  متر 
شود. قالپاق چرخ باید قبل از نصب زنجیر چرخ 

باز شوند.
درپوش  با  باید  چرخ  پیچ  بیشتر،  امنیت  برای 
از  را  محافظ نصب شود. در پوش های محافظ 
تهیه  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی 

کنید.

 هشدار 

 احتیاط 

استفاده از زنجیر چرخ نامناسب یا نصب اشتباه 
زنجیر چرخ ممکن است باعث تصادف و آسیب 

جانی شود.
 لطفاً زنجیر چرخ را با توجه به دستورالعمل 

تولید کننده زنجیر چرخ، نصب نمایید.

جاده  روی  هنگامیکه خودرو  باید  زنجیر چرخ 
بدون یخ و برف حرکت می کند، باز شود. در 
ممکن  خودرو  عملکرد  پایداری  اینصورت  غیر 
است دچار مشکل شود و ساییدگی افزایش یابد.

از آنجاییکه زنجیر چرخ مستقیما با چرخ تماس 
یا به آن  دارد، ممکن است چرخ را بخراشد و 
به  باید  چرخ  زنجیر  بنابراین،  برساند.  آسیب 

درستی نصب شود.
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بدون برف و یخ، خصوصاً   جاده های ناهموار 
اجتناب نمایید.

 با دقت زنجیر چرخ را نصب کنید. اگر هرگونه 
یا احساس کردید،  صدای غیر عادی شنیدید 
خودرو را متوقف کرده و از درست نصب شدن 

زنجیر چرخ اطمینان حاصل فرمایید.
 30 از  چرخ  زنجیر  ساییدگی  هنگامیکه   
آن  از  نباید  دیگر  باشد،  کرده  تجاوز  درصد 
استفاده کنید. اگر قطعات زنجیر شکسته شده 
باشد، برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو، 
زنجیر چرخ باید تعویض گردد. لطفاً از آب گرم 
برای تمیز کردن زنجیر چرخ استفاده کنید و 

سپس آن را خشک کنید.

سفت کنید. بعد از اینکه زنجیر چرخ نصب شد، 
سرعت را کاهش داده و به آرامی رانندگی کنید.

 احتیاط 
 هنگامیکه خودرو روی جاده ای که به زنجیر 
چرخ نیاز ندارد رانده می شود، زنجیر چرخ را 
از سفر درست  قبل  است  بهتر  کنید.  باز  فوراًً 
بستن زنجیر چرخ را تمرین کنید. زنجیر چرخ 
مواجه  یخی  و  برفی  جاده  با  هنگامیکه   تا  را 
نشده اید. خودرو باید در هنگام نصب و پیاده 
شود.  پارک  امن  جای  در  چرخ  زنجیر  سازی 
باید در جاده های پر  عالمت هشدار ترافیکی 

تردد نصب شود.
 هنگامیکه الستیک صاف است، زنجیر چرخ 

نصب نکنید.
 بعد از نصب زنجیر چرخ و پیمودن 20–30 
و  برای کنترل و تنظیم زنجیر چرخ  باید  متر 
زنجیر  و  الستیک  نزدیک  ارتباط  از  اطمینان 

چرخ، خودرو  را متوقف کنید.
تجاوز   40km/h از  نباید  رانندگی   سرعت 

کند.
چرخش  گیری،  شتاب  سخت،  ترمز  از   

ناگهانی در حین رانندگی خودداری کنید.
 از رانندگی با زنجیر چرخ بر روی جاده های 
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بکسل کردن

حلقه بکسل عقب
حلقه بکسل عقب به زیر ستون افقی سمت چپ 

سپر عقب، جوش داده شده است.

نکات مربوط به بکسل کردن
از روش هل دادن خودرو  توصیه نمی شود که 
برای استارت زنی در خودرو با باتری بدون شارژ 
استفاده شود. از کابل اتصال برای متصل  کردن 
خودرو  زدن  استارت  برای  دیگر  خودرو  باتری 

استفاده کنید.
کردن  بکسل  برای  طناب  از  که  هنگامی  در 
استفاده می کنید باید از قوانین زیر پیروی کنید:

بکسل کردن 
حلقه بکسل جلو
قالب بکسل جلو

حلقه بکسل جلو، داخل سوراخ رزوه داری دقیقا 
در جلوی سپر )همانطور که در شکل باال نشان 
از  توان  می  است.  شده  پیچ  است(،  شده  داده 
طریق باز کردن قاب محافظت کننده به سوراخ 

رزوه شده دسترسی پیدا کرد.

نصب حلقه بکسل
داخل  از  را  بکسل  حلقه  و  چرخ  مهره  آچار   -

جعبه ابزار بیرون بیاورید.
محافظ  قاب  کردن  باز  برای  گوشتی  پیچ  از   -

استفاده کنید.

در سوراخ  آن  پیچاندن  برای  بکسل  حلقه  از   -
ساعت  های  عقربه  جهت  خالف  در  شده  رزوه 
استفاده کنید و سپس از آچار چرخ برای سفت 

کردن آن استفاده کنید.
- بعد از اتمام بکسل کردن خودرو، حلقه بکسل 
را در جهت عقربه های ساعت باز کنید و سپس 

قاب محافظ را ببندید.
- حلقه بکسل، آچار چرخ و پیچ گوشتی را تمیز 
کنید و سپس آنها را درون جعبه ابزار قرار دهید.

دستورالعمل  از  کردن  بکسل  هنگام  در  لطفاً   -
های ایمنی مربوطه پیروی کنید.
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باز  باید  شونده  بکسل  خودرو  استارت  سوئیچ 
از  از طرف دیگر، می توان در این حالت  باشد. 
چراغ های راهنما، بوق، برف پاک کن و شیشه 

شور نیز استفاده کرد.
اگر  شود،  می  بکسل  خودرو  این  هنگامیکه 
)فالشر(  و چراغ خطر  باشد  باز  استارت  سوئیچ 
می  همچنان  راهنما  های  چراغ  باشد،  روشن 
چراغ  دسته  گیرند.  قرار  استفاده  مورد  توانند 
راهنما را به جهت مورد نظر تغییر وضعیت دهید 
تا چراغ راهنمای مربوطه روشن شود. در هنگام 
استفاده از چراغ راهنما، چراغ خطر خاموش می 
شود. هنگامی که دسته به حالت اولیه خود باز 
می گردد، چراغ خطر دوباره شروع به چشمک 

زدن می کند.
بوستر ترمز فقط هنگامی کار می کند که موتور 
کردن  ترمز  هنگام  بنابراین،  باشد.  کار  حال  در 
به  باید  عادی  حالت  به  نسبت  بیشتری  نیروی 

پدال ترمز وارد نمود.
فرمان  مکانیزم  موتور،  کردن  کار  هنگام 
هیدرولیک عمل می کند. بنابراین در این حالت 
فرمان  غربیلک  برای چرخاندن  بیشتری  نیروی 

نسبت به حالت عادی نیاز می باشد.

طناب بکسل کردن و میله بکسل کردن
استفاده از میله بکسل کردن راحت تر و ایمن تر 
می باشد. بنابراین، اگر این میله وجود ندارد از 

طناب برای یدک کشیدن استفاده کنید.
طناب باید از االستیسیته خاصی برخوردار باشد. 
توصیه می شود که از طنابی ساخته شده از فیبر 
سنتتیک یا موادی با االستیسیته مشابه استفاده 

کنید.
طناب یا میله بکسل باید به حلقه بکسل در هر 

دو خودرو متصل باشد.

روش رانندگی
تجربه مناسب باید برای بکسل کردن، خصوصاً 
باشد.  از طناب وجود داشته  استفاده  در هنگام 
بکسل  روند  با  باید  خودرو  دو  هر  های  راننده 
کردن و مسائل فنی مربوطه آشنا باشند. راننده 
های بی تجربه نباید از این روش استفاده کنند.

زیاد  بکسل  نیروی  از  کردن،  بکسل  هنگام  در 
غیر  در  فرمایید.  خودداری  شدت  با  بکسل  یا 
است  ممکن  بکسل  کننده  متصل  اینصورت، 
دچار اضافه باری شود و یا در جاده های ناهموار 

دچار آسیب شود.
در هنگام بکسل کردن، برای اطمینان از اینکه 
فرمان خودرو در حالت غیر قفل و آزاد می باشد، 

نکاتی برای خودرو بکسل کننده
توجه  نمایید.  روشن  را  خودرو  خطر  چراغ   -
ایمنی  نکات  و  قوانین  باید  که  باشید  داشته 

مربوطه را رعایت نمایید.
- ابتدا به آرامی حرکت کنید و طناب را سفت 
گیری  شتاب  به  شروع  آرامی  به  سپس  کنید. 

کنید.
- بعد از شروع حرکت باید به آرامی دنده ها را 
تعویض کنید )گیربکس دستی( یا پدال گاز را به 

آرامی بفشارید )گیربکس اتوماتیک(.
ترمز و  بوستر خالء  باشید که  - در نظر داشته 
هنگام  در  خودرو،  فرمان  هیدرولیک  مکانیزم 
بکسل کردن عمل نمی کند. بنابراین، در طول 
گیری  ترمز  و  پذیری  فرمان  کنید.  ترمز  زمان 

نسبت به حالت عادی سخت تر می باشد.

نکاتی برای راننده خودرو بکسل شده
قوانین  کنید.   روشن  را  )فالشر(  چراغ خطر   -

و نکات ایمنی مربوطه را مد نظر داشته باشید.
دهید  قرار  خالص  حالت  در  را  دنده  دسته   -
)دنده دستی( یا دسته دنده را در حالت N قرار 

دهید )جعبه دنده اتوماتیک(.
- طناب بکسل همیشه باید در حالت سفت شده 

باشد.
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مثلث ایمنی
قرار  بر روی موکت صندوق عقب  ایمنی  مثلث 
کنید  استفاده  آن  بستن  برای  تسمه  از  دارد. 

)شیئ قرمز در سمت راست شکل(.
- باز کردن صندوق عقب.

- تسمه را جدا کنید.
- مثلث ایمنی را بیرون بکشید.

یادداشت
لطفاً قبل از خرید لوازم جانبی دستورالعمل های 

مربوطه به آن را بخوانید.

دنده  به  مجهز  خودروی  کردن  بکسل 
اتوماتیک

 دسته دنده را در حالت  N قرار دهید.
 50km/h از  نباید  کردن  بکسل  سرعت   

تجاوز کند.
 50km از  بیش  نباید  کردن  بکسل  فاصله   
باشد. اگر از 50 کیلومتر تجاوز کرد، چرخ های 

جلو باید از روی زمین بلند شوند.
استفاده  کردن  بکسل  برای  جرثقیل  از  اگر   
از  این خودرو  های جلوی  باید چرخ  کنید  می 

زمین بلند شوند.

یادداشت
نکات  و  قوانین  کردن،  بکسل  هنگام  در  لطفاً 

ایمنی مربوطه را رعایت نمایید.
 1. اگر خودرو آسیب دیده است و هیج روغنی 
بکسل کردن  برای  ندارد،  دنده وجود  در جعبه 

باید چرخ های جلو از روی زمین بلند شوند.
به بکسل  اقدام  نباید  رانندگان بی تجربه   .2 

کردن خودرو کنند.

 احتیاط 
مبدل  به  مجهز  شونده  بکسل  خودرو  اگر   
کردن  بکسل  فاصله  باشد،  می  کاتالیست 
نباید از 50 متر تجاوز کند. در غیر اینصورت، 
سوخت کامل نسوخته ممکن است وارد مبدل 

شود و به آن صدمه بزند.
 در خودروی مجهز به دنده اتوماتیک نباید 
از روش بکسل کردن  یا  و  از روش هل دادن 
آن  موتور  کردن  روشن  برای  زدن  استارت  و 

استفاده کرد.
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محفظه موتور

موتور بنزینی 5/ 1 و 6/ 1 لیتری
 مخزن محلول شیشه شوی

 مخزن انبساط مایع خنک کننده
 درپوش مخزن روغن موتور
 شاخص مقدار روغن موتور

 مخزن روغن ترمز
 باتری
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باشند. همچنین،  می  سایپا  تایید شرکت  مورد 
تعمیرگاه های مجاز دارای تخصص نصب حرفه 
ای و امکانات الزم برای اطمینان از نصب صحیح 

تجهیزات جانبی و قطعات یدکی می باشد.

شرکت سایپا یدک همواره از بهترین تجهیزات 
و قطعات یدکی متناسب با خودرو برای تعمیر، 
نماید.  می  استفاده  آن  نگهداری  و  سرویس 
یدکی  قطعات  و  جانبی  تجهیزات  اگر  بنابراین 
توسط  یا  و  نبوده  شرکت  این  تأیید  مورد  که 
نمایندگی ها نصب نشده باشند را تضمین نمی 

نماید.

کارکرد  روی  مستقیم  تاثیر  که  تجهیزاتی  اگر 
رانندگی خودرو دارند )برای مثال سیستم کروز 
کنترل( بر روی خودرو نصب شده است، تاییدیه 
شرکت سایپا یدک مورد نیاز می باشد. در غیر 
حوادث  مسئول  یدک  سایپا  شرکت  اینصورت، 

احتمالی نمی باشد.

ارتباط  شده  نصب  الکتریکی  تجهیزات  اگر 
مستقیم با عملکرد خودرو ندارند، مانند یخچال، 
استاندارد های مرتبط  باید مطابق  و فن،  رایانه 

باشند.

نگهداری منظم خودرو
در صورت نگهداری منظم خودرو مطابق مطالب 
توان  راهنمای مشتری، می  مندرج در دفترچه 
حداکثر کارایی خودرو و موتور را تضمین نمود. 
رعایت این اصول عالوه بر اینکه مصرف سوخت 
عملکرد  بخشد،  می  بهبود  اقتصادی  نظر  از  را 
و  موتور  عمر  طول  بخشیده،  بهبود  را  موتور 

خودرو را افزایش می دهد.
کارامدی  موتور،  مناسب  نا  نگهداری  و  تنظیم 

اقتصادی موتور را کاهش می دهد.

قطعات  و  جدید  تجهیزات  نصب  و  تعویض 
یدکی

تجهیزات و قطعات یدکی
می  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی 
به  را  مناسب  یدکی  قطعات  و  تجهیزات  توانند 
شما پیشنهاد دهند و آیین نامه های مربوطه را 

برای شما شرح دهند.

که  یدکی  قطعات  و  جانبی  تجهیزات  از  لطفاً 
اند،  شده  تایید  یدک  سایپا  شرکت  بوسیله 
پذیری،  تطابق  اینکه  بدلیل  نمایید.  استفاده 
اطمینان و ایمنی این اقالم توسط شرکت سایپا 
اند. در ضمن، نمایندگی های مجاز  تأیید شده 
یدکی  قطعات  و  جانبی  تجهیزات  ارائه  آماده 

 هشدار 

 هشدار 

خودرو  نامناسب  تجهیزات  نصب  و  تعمیرات 
را  هوا  کیسه  حفاظتی  عملکرد  است  ممکن 
مختل کند و خطا ایجاد کند و این امر حتی 

می تواند منجر به تصادف شود.
تلفن  و  لیوان  دارنده  نگه  مانند  تجهیزاتی   
بخش  یا  هوا  کیسه  مجموعه  قاب  روی  را 

عملکردی کیسه هوا، نصب ننمایید.
 هنگامیکه کیسه هوا بر اثر تصادف باز می 
شود، تجهیزات نصب شده روی قاب مجموعه 
یا بخش عملکردی کیسه هوا، می  کیسه هوا 
حتی  و  شدید  جانی  صدمات  به  منجر  تواند 

مرگ افراد شود!

نصب نامناسب تجهیزات جدید و قطعات یدکی 
که برای این خودرو مناسب نیستند، می توانند 

باعث ایجاد خرابی و تصادف شوند!
یدکی  قطعات  و  جانبی  تجهیزات  از  لطفاً   
اند  تأیید شده  یدک  سایپا  توسط شرکت  که 
و  ایمنی  پذیری،  تطابق  زیرا  نمایید  استفاده 
یدک  سایپا  شرکت  توسط  اقالم  این  کارایی 

تست شده و تحت بررسی قرار گرفته اند.
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نمایندگی  در  را  تجهیزات  نصب  و  تعمیر  لطفاً 
های مجاز شرکت سایپا یدک انجام دهید.

تعمیرات و نکات فنی نصب تجهیزات جدید
تعمیر و نصب تجهیزات این خودرو باید با توجه 
انجام  یدک  سایپا  شرکت  فنی  مشخصات  به 

پذیرد.
نرم  یا  الکترونیکی  قطعات  فنی  تغییرات 
تخصصی  نظارت  بدون  خودرو  این  های  افزار 
نمایندگی های شرکت سایپا یدک ممکن است 
سبب آسیب دیدن قطعات شود و در مورد شبکه 
ارتباط  یکدیگر  با  قطعات  که  الکترونیکی  های 
عملکرد  بر  اجزاء  از  یکی  در  خطا  بروز  دارند، 
کل سیستم تأثیر گذار است. در چنین شرایطی 
ایمنی خودرو تحت تأثیر قرار گرفته و می تواند 
میزان استهالک قطعات خودرو را افزایش دهد.

در صورت نصب و استفاده نامناسب از تجهیزات، 
خودرو از گارانتی شرکت سایپا یدک خارج می 

شود.

کنترلي  اثر  بنزین  بخار  مصرف  و  بازیافت 
بخار  انتشار  از  جلوگیري  واسط  به  محسوسي 
زمان  داشت.  خواهد  زیست  محیط  در  سمي 
معتبر  استانداردهاي  مطابق  کنیستر  تعویض 
بودن  منفي  صورت  در  سازي  خودرو  صنایع 
معاینات  مراکز  توسط  عملکرد  تست  نتیجه 
شرایط  در  کیلومتر  هزار   30 خودرو،  فني 

عمومي، 24 ماه بعد از زمان نصب مي باشد.

کولر خودرو 
سیستم هاي  آالینده 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.

کنیستر
بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت 
با  طبیعي آن تبخیر شده و در صورت ارتباط 
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  و در حین  منتقل  ورودي کنیستر  به 

الیه هاي کربن اکتیو جذب آن مي شود.
زیست  محیط  آلودگي  کاهش  بر  کنیستر  اثر 

   نکات زیست محیطی

 هشدار 
نصب نامناسب تجهیزات جدید و قطعات یدکی 
که برای این خودرو مناسب نیستند، می توانند 

باعث ایجاد خرابی و آسیب جانی شود!
مشخصات  و  ها  ویژگی  با  یدکی  قطعات   
متفاوت با آنچه قطعات اصلی این خودرو می 
باشد را نصب نکنید، همچنین از نصب رینگ 
سایپا  شرکت  توسط  که  هایی  الستیک  و  ها 

یدک تایید نشده اند، خودداری کنید.
 نصب و استفاده نامناسب از خودرو )مانند 
نصب تجهیزات روی موتور، سیستم ترمزگیری، 
سیستم پیشرانه یا قطعاتی که عملکرد رینگ 
و الستیک را تحت تاثیر قرار می دهند( ممکن 
است اثرات محافظتی کیسه هوا را تحت تاثیر 
قرار داده و سبب آسیب دیدگی جدی راننده و 

سرنشینان شود.
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روی محفظه موتور نمی باشند! در غیر اینصورت، 
حوادث احتمالی ممکن است اتفاق بیافتد! اگر 
از روند عملیات مطمئن نیستید، این کار باید 
توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 

انجام گیرد.
قبل از هرگونه عملیاتی موتور باید خاموش شود. 

همچنین، سوئیچ باید خارج شود.
در  را  دنده  و دسته  بکشید  را  ترمز دستی   
یا  )گیربکس دستی(  قرار دهید  حالت خالص 
دسته دنده را در حالت P قرار دهید )گیربکس 

اتوماتیک(.
 کودکان را دور از خودرو نگه دارید.

 در حالتی که موتور گرم است به اجزاء آن 
دست نزنید.

سوخت  سوزی،  آتش  از  جلوگیری  برای   
در  اگزوز  سیستم  و  موتور  روی  بر  را  خودرو 

حالت گرم نریزید.
 از ایجاد اتصال کوتاه در سیستم الکتریکی و 
بویژه باتری خودداری کنید. این کار باعث انفجار 

باتری می شود.
 فن رادیاتور را لمس نکنید.از آنجاکه فن با 
دما کنترل می شود، حتی بعد از خاموش کردن 
است فن  و خارج کردن سوئیچ، ممکن  موتور 

ناگهان به صورت خودکار شروع به کار کند.

محفظه  قطعات  روی  بر  کار  ایمنی  نکات 
موتور

محفظه  قطعات  روی  بر  کردن  کار  هنگام  در 
موتور کاماًلًً مراقب باشید.

روی  بر  کردن  کار  هنگام  در  باید  زیر  موارد 
قطعات محفظه موتور رعایت شوند:

 موتور را خاموش کنید و سوئیچ را خارج کنید.
 ترمز دستی را بکشید.

دهید  قرار  خالص  حالت  در  را  دنده  دسته   
 P گیربکس دستی( یا دسته دنده را در حالت(

قرار دهید )گیربکس اتوماتیک(.
 مطمئن شوید که موتور خنک شده است.

 کودکان را دور از خودرو نگه دارید.
 درب موتور را باز کنید.

اگر از جریان کار اطالع ندارید یا ابزار مورد نیاز 
را در دسترس ندارید، درون محفظه موتور کاری 
انجام ندهید! عملیات مربوطه توسط نمایندگی 

های مجاز شرکت سایپا یدک اجرا می شود.
از آنجاییکه سوخت و دیگر موارد مصرفی مورد 
استفاده در این خودرو مانند روغن موتور، مایع 
خنک کننده )آب رادیاتور(، شمع و باتری مداوماً 
تعویض می شوند، و نمایندگی های مجاز شرکت 
سایپا یدک دارای قطعات و مواد استاندارد و با 

که  شود  می  توصیه  هستند،  مناسب  کیفیت 
موارد مصرفی مذکور در این مراکز تعویض شوند.
محفظه موتور محدوده ای کاماًلًً خطرناک است.

 هشدار 

 هشدار 

کاماًلًً  ای  محدوده  موتور  محفظه  که،  آنجا  از 
خطرناک است، مراقب حوادث احتمالی باشید.

از  کننده  خنک  مایع  جریان  یا  بخار  اگر   
محفظه موتور بیرون می آید، برای جلو گیری 
از سوختگی با آب داغ مجاز به باز کردن درب 
موتور نمی باشید. درب موتور باید بعد از خنک 

شدن موتور باز شود.
 لطفاً نکات ایمنی را رعایت نموده و ریسک 

نکنید.
بر روی محفظه موتور  انجام کار   در هنگام 
لحظه  هر  روغن،  کردن  اضافه  و  بازدید  مانند 
دارد.  وجود  آسیب  یا  و  حادثه  بروز  احتمال 
همواره خطرات احتمالی را مدنظر داشته باشید.

کسانی که با روند عملکرد آشنایی ندارند، دارای 
تجربه استفاده از ابزار نیستند و یا قوانین ایمنی 
را نمی دانند، مجاز به انجام هرگونه اقدامی بر 
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 سیگار نکشید.
و  کار  محیط  در  آتشی  هیچگونه  نباید   

اطراف آن باشد.
 کپسول آتش نشانی باید در دسترس باشد.

استارت زنی فشار باال به اپراتور آسیب نرسانند.
در ضمن، موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند.:

 سیم سیستم استارت را لمس نکنید.
 دقت کنید که زیورآالت، لباس شل، موهای 
بلند و دیگر موارد بوسیله اجزاء دوار چرخانده 
می  وخیمی  اینصورت، حوادث  غیر  در  شوند. 
این  در  ایمنی  موارد  لطفاً  افتد.  اتفاق  تواند 

زمینه را لحاظ نمایید. 
 قبل از اینکه پای خود را بر روی پدال گاز 
قرار دهید کنترل نمایید که دنده در موقعیت 
اینصورت،  غیر  در  باشد.  گرفته  قرار  مناسب 
اید،  کشیده  را  دستی  ترمز  هنگامیکه  حتی 
خودرو فوراًً بعد از فشردن پدال گاز به حرکت 
حادثه  بروز  به  است  ممکن  که  افتد،  می 

بیانجامد.

قرار  خود  گرم  حالت  در  موتور  هنگامیکه   
دارد، درپوش فشار رادیاتور یا قاب منبع انبساط 
مایع خنک کننده را باز نکنید زیرا در این زمان 
سیستم خنک کننده در وضعیتی با دما و فشار 

باال قرار دارد.
 برای جلوگیری از سوختگی صورت، دست 
ها و بازو ها از یک کیسه پارچه ای ضخیم برای 
پوشاندن قاب منبع انبساط مایع خنک کننده 

استفاده کنید.
محفظه  درون  را  ابزار  و  کاری  تمیز  پارچه   

موتور قرار ندهید.
مراقب  خودرو  زیر  در  کردن  کار  هنگام  در   
باشید. به منظور جلوگیری از آسیب دیدن اپراتور 
زیر خودرو، عملیات مناسب برای حرکت نکردن 
خودرو باید انجام گیرد یا محافظ مناسب برای 

نگه داشتن خودرو باید مورد استفاده قرار گیرد.

 هشدار 
 هشدار 

 احتیاط 

که  هنگامی  در  عملیات  انجام  به  نیاز  اگر 
می  است،  روشن  یا  خورد  می  استارت  موتور 
باشد.  بزرگ  بسیار  است  ممکن  خطر  باشد، 
لطفاً مراقب باشید که اجزاء دوار مانند تسمه 
انتقال قدرت، دینام و رادیاتور دینام و سیستم 

اگر سیستم سوخت رسانی یا سیستم الکتریکی 
باید مورد تعمیر قرار گیرند، موارد ایمنی زیر 

را رعایت کنید:
قفل  زمان،  این  در  کنید.  جدا  را  باتری   
خودرو باید باز باشد. در غیر اینصورت، سیستم 

هشدار دهنده به کار می افتد.

آن  افزودن  یا  و  خودرو  روغن  تعویض  هنگام 
دقت نمایید که با توجه به عملکرد موردنظر از 
روغن مناسب استفاده کنید. در غیر اینصورت، 
این مسئله می تواند باعث خطای عملکردی و 

آسیب دیدن سیستم شود!

مواد نفتی مورد استفاده در خودرو برای محیط 
زیست خطرناک می باشد! بنابراین، باید کنترل 
کنید که اثر روغن یا هرگونه مایع دیگر بر روی 
وجود  صورت  در  نباشد.  خودرو  زیر  زمین 
نمایندگی  در  را  اسرع وقت خودرو  در  نشتی، 

های مجاز شرکت سایپا یدک بازدید نمایید.

   نکات زیست محیطی
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طول ترمز گیری و قدرت ترمز گیری
طول ترمز گیری و قدرت ترمز گیری به شدت 
و  رانندگی  روش  رانندگی،  شرایط  تاثیر  تحت 

شرایط جاده ای می باشند.
لنت ترمز های فرسوده نمی توانند دارای عملکرد 
ترمز گیری مناسبی باشند. سرعت سایش لنت 
ترمز به صورت عمده بستگی به شرایط استفاده 
از خودرو و روش رانندگی آن دارد. اگر خودرو 
معموال در مرکز شهر و یا جاده های کوهستانی 
یا برای مسابقه مورد استفاده قرار می گیرد،  و 
بازدید ضخامت  دفعات  تعداد  شود،  می  توصیه 

لنت ترمز آن افزایش یابد.
خیس شدن لنت ترمز در اثر طوفان، فرو رفتن 
خودرو در آب یا شستشوی آن در زمستان می 
امر  این  لنت شود که  به یخ زدگی  تواند منجر 
قدرت ترمز گیری را کاهش می دهد. تحت این 
شرایط، پدال ترمز باید به نرمی فشار داده شود 
رطوبت  و  گرم شده  اصطکاک  تحت  ها  لنت  تا 
نرمال  به حالت  ترمز گیری  بخار شود و قدرت 

خود باز گردد.
روغن ترمز باید هر دو سال یکبار تعویض شود. 
در سیستم  مدت طوالنی  برای  ترمز  روغن  اگر 
ترمز بماند، ممکن است حباب های هوا در لوله 
دچار  را  ترمز  عملکرد  و  شود  ایجاد  ترمز  های 

اختالل کند.

 هشدار  هشدار 

 هشدار 

تحت  رطوبت  یا  زدگی  یخ  بوسیله  ترمز  اگر 
جاده  در  خودرو  یا  و  است  گرفته  قرار  تاثیر 
هایی که نمک روی آن ها پخش شده است، 
رانده می شود، ترمز ممکن است با تاخیر کار 
افزایش طول ترمز گیری شود.  کند و موجب 
با  تصادف،  از  جلوگیری  برای  لطفاًً  بنابراین، 

دقت برانید.

داغ شدن بیش از حد ترمز کارایی آن را کاهش 
می دهد و سبب افزایش طول ترمز گیری می 

شود.
 دقت کنید ترمز بیش از حد داغ نشود.

در  رانندگی  هنگام  در  ترمز  روی  فشار   
سرازیری افزایش می یابد که می تواند سبب 

گرم شدن بیش از حد آن شود.
 توصیه می شود در حین رانندگی در شیب 
طوالنی برای کاهش سرعت، دسته دنده را در 
بار  و  قرار دهید.  تر  دنده های سنگین  حالت 
ترمز را با استفاده از قدرت ترمز گیری موتور 

کاهش دهید.
قرار  ترمز  پدال  روی  بر  دائما  را  پای خود   
ندهید. در غیر اینصورت، این امر می تواند به 
طول  افزایش  و  ترمز  حد  از  بیش  شدن  داغ 
فاصله  با  گیری  ترمز  شود.  منجر  گیری  ترمز 
ممکن است با توجه به شرایط ترافیکی و جاده 

ای اجرا شود.
 موتور را در حین رانندگی خاموش نکنید و 
اجازه ندهید خودرو با اینرسی حرکت کند. به 
این دلیل که بوستر خال در این حالت کار نمی 
کند و طول ترمز گیری به شدت افزایش می 

ترمز  درطول  کشیدن  صوت  صدای  اگر   
شدن   ساییده  دهنده  )نشان  شنیدید  گیری 
لنت ترمز می باشد(، لطفاًً لنت ترمز را بازدید 
کنید و در سریع ترین زمان ممکن لنت ترمز 
را در نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 
ترمز  لنت  تعویض  به  نیاز  اگر  نمایید.  تعویض 
ترمز  دیسک  نکنید،  تعویض  را  آن  و  باشد 
ایمنی  حتی  و  ببیند،  آسیب  است  ممکن 

رانندگی تحت تاثیر قرار گیرد.
شوید  مطمئن  ترمز،  لنت  تعویض  هنگام   
لنت راست و چپ در یک محور همزمان  که 

تعویض می شوند.
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روغن موتور
مشخصات روغن موتور

الزم است از روغن موتور مناسب با خواص مورد 
نظر استفاده شود.

توصیه  کیفی  سطح  با  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 
قطعات مجموعه موتور شده و از آسیب دیدگی 
است  ضروری  لذا  شد.  خواهد  جلوگیری  آنها 
از روغن موتور توصیه  ضمن رعایت موارد فوق 
ایران  هوایی  و  آب  شرایط  با  که  سایپا  شده 

سازگاری دارد استفاده گردد. 
از  استفاده  عدم  صورت  در  است  ذکر  شایان 
روغن موتور توصیه شده و بروز مشکل فنی در 
مجموعه موتور خودرو، گارانتی مجموعه موتور 

خودرو ابطال می گردد.

نکنید. هنگامی که احساس کردید موتور ناپایدار 
کاهش  دنده  نزدیکترین  به  باید  کند،  می  کار 

دنده دهید.

نکات رانندگی بعد از آب بندی
 وقتی موتور در حالت سرد می باشد، اجازه 
ندهید که موتور با دور موتور باال در هیچیک از 
دمای  به  موتور  اینکه  از  بعد  کند.  کار  ها  دنده 
با  باشد  می  مجاز  رسید،  خود  نرمال  کاری 

حداکثر دور خود کار کند.
 ابتدای محدوده قرمز در نمایشگر دور موتور 
نشان دهنده حداکثر دور موتور مجاز می باشد. 
وارد  نباید  رانندگی  در طول  موتور  دور  نشانگر 

این محدوده شود.
 در حین رانندگی با دور موتور باال رانندگی 

باید و می تواند منجر به تصادف شود.
جانبی  تجهیزات  خرید  از  قبل  لطفاًً   
دستورالعمل ها و اطالعات مربوطه را با دقت 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.
امکان  یابد،  افزایش  گیری  ترمز  طول  اگر   
دهنده  نشان  و  باید  می  افزایش  تصادف  بروز 
وجود مشکلی در سیستم ترمز گیری می باشد.

 پای خود را به آرامی بر روی پدال ترمز قرار 
دهید و سیستم ترمز را کنترل کنید.

ترمز  پدال  روی  بر  آرامی  به  را  خود  پای   
قرار دهید تا لنت ترمز ها خشک شوند یا یخ و 

نمک ضد لغزش از روی ترمز پاک شود.

 هشدار 
 اجازه ندهید آب به داخل موتور وارد شود!

می  رانندگی  پرآب  مناطق  در  هنگامیکه 
موتور  داخل  آب  که  کنید  توجه  بسیار  کنید، 
شدیداً  موتور  اینصورت،  غیر  در  نشود.  وارد 
آسیب می بیند. شرکت سایپا یدک هیچگونه 
هرگونه  آمدن،  پیش  صورت  در  مسئولیتی 
این شرایط  در  ای  قطعه  و جدا شدن  مشکل 

نمی پذیرد.

در هنگام رانندگی، از رانندگی غیر ضروری با 
دنده  تعویض  کنید.  خودداری  باال  موتور  دور 
بهبود  به  باال  به  پایین  های  دنده  از  مناسب 
موتور  صدای  شدن  کمتر  و  بنزین  سوخت 
زیست  محیط  از  همچنین  و  کند  می  کمک 

حفاظت می کند.

   نکات زیست محیطی
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طوالنی، سطح روغن موتور کنترل شود.

اگر خودرو در بزرگراه در طول تابستان رانده می 
شود یا خودرو دیگری را می کشد یا در شیب 
موتور  و هنگامی که  رانده می شود  کوهستانی 
است  بهتر  رانده می شود،  تحت شرایط سخت 
روغن موتور را در ناحیه b شکل 3 نگه داریم. و 
همچنین نباید از ناحیه a در شکل 3 تجاوز کند.

- از یک پارچه تمیز برای پاک کردن روغن روی 
میله نشانگر سطح استفاده کنید و آن را دوباره 

در جای خود قرار دهید.
بیرون  موتور  روغن  سطح  نشانگر  میله  دوباره 
را همانطور که در شکل  بکشید و سطح روغن 
نیاز  اگر  کنید.  چک  است،  شده  داده  نشان   3
روغن  باشد،  می  موتور  روغن  کردن  اضافه  به 

موتوری با همان مشخصات را اضافه نمایید.
- شاخص روغن موتور را تا انتها در جای خود 

فرو برید.

میله  روی  بر  روغن  سطح  و  شکل  به  توجه  با 
نشانگر سطح روغن موتور حالت های زیر پیش 

می آید:
 a محدوده  در  موتور  روغن  سطح  که  هنگامی 
باشد. نیاز به اضافه کردن روغن موتور نمی باشد.

 b محدوده  در  موتور  روغن  سطح  هنگامیکه 
باشد، می توانید روغن موتور اضافه کنید.

 c محدوده  در  موتور  روغن  سطح  هنگامیکه 
باشد، باید روغن موتور اضافه گردد.

موتور  روغن  مشخصی  مقدار  ها  موتور  تمامی 
موتور  روغن  سطح  بنابراین،  کنند.  می  مصرف 
باید به صورت منظم کنترل شود. بهتر است در 
هنگام سوخت گیری و رانندگی در مسیر های 

بازدید سطح روغن موتور
بررسی  برای  موتور  روغن  نشانگر سطح  میله  از 

سطح روغن موتور استفاده کنید.
اگر سطح روغن موتور در حالتی که موتور گرم 
است کنترل می شود، ابتدا باید موتور را خاموش 
کرد. روغن موتور باید بعد از گذشت 10 دقیقه 
کنترل شود، تا اینکه روغن موتور به مخزن خود 
بر گردد، اگر موتور سرد است، روغن موتور را می 

شود فوراًً چک کرد.
- خودرو را در سطح هموار پارک نمایید

- قبل از باز کردن درب موتور، لطفاً بخش "نکات 
دقت  به  را  موتور"  محفظه  روی  بر  کار  ایمنی 

مطالعه نمایید.
- درب موتور را باز کنید.

- میله نشانگر سطح روغن موتور را بیرون بکشید.

میله نشانگر سطح روغن موتور با عالمت های روی آن
 هشدار 

 احتیاط 

در هنگام کار بر روی محفظه موتور یا موتور، 
بسیار مراقب باشید.

 لطفاً قبل از انجام هرگونه عملیاتی بر روی 
محفظه موتور،  نکات ایمنی مربوطه را با دقت 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.

اگر سطح روغن موتور باالتر از محدوده a نشان 
نباید  موتور  باشد،  می   3 در شکل  شده  داده 
مبدل  اینصورت،  غیر  در  شود.  زده  استارت 
کاتالیست و موتور ممکن است آسیب ببینند. 
تعمیر  برای  افتد،  اتفاق  شرایطی  چنین  اگر 
سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  با  موتور، 

یدک تماس حاصل فرمایید.
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اضافه کردن روغن موتور
هنگام اضافه کردن روغن موتور، آن را در چندین 

مرحله با مقدار کم اضافه نمایید.
در هنگام باز کردن درب موتور، از دستورالعمل 

های مربوطه پیروی کنید.
خودرو را در یک سطح هموار پارک نمایید.
- درپوش محفظه روغن موتور را باز کنید. 

- مقدار کمی روغن موتور با مشخصات صحیح، 
اضافه نمایید.

- به منظور جلوگیری از اضافه کردن روغن موتور 
زیادی، هر بار باید مقدار کمی روغن موتور اضافه 
شود. همچنین، میله نشانگر سطح  روغن موتور 
استفاده  موتور  روغن  سطح  کنترل  برای  باید 
شود. روغن موتور با توجه به سطح روغن موتور 

یادداشت
که  خودرویی  موتور  روغن  سطح  نشانگر  میله 
به  توجه  با  است  ممکن  کردید  خریداری  شما 
با شاخص روغن موتور نشان داده  مدل خودرو 
سطح  اگرچه،  باشد.  متفاوت   3 شکل  در  شده 
روغن موتور روی شاخص روغن موتور در شکل 
برای تمامی شاخص های روغن موتور قابل اجرا 

درپوش روغن موتور محفظه موتورمی باشد.

باید اضافه شود.
- اگر سطح روغن موتور به ناحیه b برسد، اضافه 
درپوش  و  کرده  متوقف  را  موتور  روغن  کردن 
داده  قرار  خود  جای  در  را  موتور  روغن  مخزن 

و سفت کنید.
 هشدار 

در هنگام کار بر روی محفظه موتور یا موتور، 
بسیار مراقب باشید.

بسیار  ماده  یک  موتور  روغن  آنجاییکه  از   
اشتعال پذیر می باشد، در هنگام اضافه کردن 
روی  بر  را  آن  که  باشید  مراقب  موتور،  روغن 

بخش های گرم موتور نریزید.
همیشه  باید  موتور  روغن  مخزن  درپوش   
در حالت سفت خود قرار داشته باشد. در غیر 
بیرون  به  است  موتور ممکن  روغن  اینصورت، 

موتور بریزد و باعث ایجاد آتش سوزی شود.

بیشتر   a محدوده  ار  نباید  موتور  روغن  سطح 
باشد. در غیر اینصورت، روغن موتور ممکن است 
به واسطه دریچه هوای محفظه میل لنگ جذب 
شده و بوسیله سیستم اگزوز، به اتمسفر وارد شود.

   نکات زیست محیطی

 هشدار 
لطفاً از روغن موتور با سطح کیفی پیشنهادی 
استفاده  خودرو  این  برای  یدک  سایپا  شرکت 

کنید.
با  متفاوت  خواصی  با  موتوری  روغن  اگر   
است،  شده  بیان  راهنما  کتابچه  این  در  آنچه 
استفاده شود، موتور ممکن است آسیب ببیند !
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کار  ایمنی  "نکات  مربوطه  های  دستورالعمل 
کردن بر روی محفظه موتور" پیروی کنید.

 کار بر روی موتور باید بعد از خنک شدن 
موتور صورت گیرد. لطفاً مراقب روغن موتور با 
دمای باال باشید، ممکن است باعث ایجاد آتش 

سوزی شود!
پاشیدن  از  جلوگیری  برای  کار  هنگام  در   
ایمنی  عینک  از  ها  چشم  روی  موتور  روغن 

استفاده نمایید.
باز  را   هنگامی که پیچ تخلیه روغن موتور 
می کنید، برای جلوگیری از جاری شدن روغن 
موتور روی بازو ها، باید دستها در حالت موازی 

با زمین قرار گیرند.
 اگر روغن روی پوست تان ریخت، با فشار 

آب آن را کاماًلًً شستشو دهید.
مخزنی  در  باید  تعویض شده  موتور  روغن   
مناسب قرار داده شود که بتواند تمامی روغن 

موتور اضافی را درون خود جای دهد.

تعویض روغن موتور
لطفاً روغن موتور را با توجه به دوره تعیین شده 

در دفترچه راهنمای مشتری تعویض نمایید.

توصیه می شود روغن موتور بوسیله نمایندگی 
های مجاز شرکت سایپا یدک تعویض شود. 

اگر خودرو از بنزین با سولفور استفاده می کند یا 
اغلب در مسافت های کوتاه، محل هایی با گرد و 
غبار زیاد رانده می شود یا خودرو ی دیگری را 
می کشد، دوره تعویض روغن موتور باید کاهش 

یابد و تعداد تعویض روغن باید افزایش یابد.

 هشدار 

 احتیاط  هشدار 

 روغن موتور یک ماده سمی می باشد! روغن 
موتور تعویض شده باید قبل از انهدام در مکانی 
کودکان  دسترس  از  دور  شود.  نگهداری  امن 

نگهداری شود.

روغن  کردن  اضافه  برای  ای  حرفه  دانش  اگر 
موتور ندارید، اینکار را خودتان انجام ندهید.

از  لطفاً  موتور،  درب  کردن  باز  از  قبل   

روانسازی  نوع  هر  کردن  اضافه  به  مجاز  شما 
به روغن موتور نمی باشید. در غیر اینصورت، 
موتور آسیب می بیند. و هرگونه خرابی ایجاد 

شده شامل گارانتی نمی باشد.

 بازیافت روغن موتور تعویض شده کاری بسیار 
حرفه ای و نیاز به تجهیزات خاص دارد. بنابراین، 
توصیه می شود روغن موتور و فیلتر روغن موتور 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  در 

تعویض شوند.
محیط  تواند  می  شده  تعویض  موتور  روغن   
زیست و منابع آب را آلوده کند. بنابراین، روغن 
موتور تعویض شده را در مجرای فاضالب یا بر 
روی زمین نریزید، از بین بردن خاکی که روغن 
موتور را به خود جذب کرده است بسیار هزینه 

بر است.
روغن موتور

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

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

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

بکوشیم.
- در هنگام تعویض روغن خودرو مراقب نشتي ها 
بوده و از تخلیه روغن مصرف شده )روغن سوخته( 

بر روي خاک و آب جداً خودداري کنیم.

   نکات زیست محیطی
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نتیجه به موتور آسیبی جدی وارد می کند.
با  نباید  )سبز(  کننده  خنک  مایع  مکمل   
مکمل های دیگر مخلوط شود.  اگر حالل ضد 
یخ در منبع انبساط سبز نیست، نشان دهنده 
این امر است که باید مکمل به آن اضافه شود. 
فوراًً  باید  کننده  خنک  مایع  زمان،  این  در 
تعویض شود. در غیر اینصورت، عملکرد موتور 
به  و  شود  مشکل  دچار  شدیداً  است  ممکن 

موتور آسیب برسد.

مشخصات مایع خنک کننده
ضد یخ با آب مقطر مخلوط می شود و حداقل 

باید دارای %50 ضد یخ باشد.
با خنک  باید  این خودرو  سیستم خنک کننده 
کننده حاوی مکمل ضد یخ استاندارد پر شود. 
گراد  سانتی  درجه   -35 آن  یخی  ضد  توانایی 
باعث جلوگیری  تواند  باشد. .همچنین، می  می 
خنک  سیستم  در  رسوب  تولید  و  خوردگی  از 
کننده شود و نقطه جوش مایع خنک کننده را 

بهبود می بخشد.
غلظت ضد یخ نباید کمتر از %50 باشد. از طرف 
دیگر، مایع خنک کننده با مکمل باید در تمام 

طول سال مورد استفاده قرار گیرد.
اگر خودرو در فصل و مناطق بسیار سرد مورد 
باید  یخ  ضد  غلظت  گیرد،  می  قرار  استفاده 
به  باید  مکمل  و  یخ  ضد  نسبت  یابد.  افزایش 
صورت مناسب انتخاب شود. اگرچه، غلظت ضد 
یخ نباید از %60 بیشتر باشد. در غیر اینصورت، 
یابد  کاهش  آن  یخی  ضد  توانایی  است  ممکن 
نیز  کننده  مایع خنک  کنندگی  اثرات خنک  و 
خنک  مایع  یخی  ضد  توانایی  یابد.  می  کاهش 
کننده با %60 ضد یخ، 40- درجه سانتی گراد 

می باشد.

 هشدار 

 احتیاط 

هر  یا  بطری  غذا،  ظرف  درون  را  یخ  ضد   
ظرف دیگری غیر از قوطی ضد یخ نریزید. در 
به  را  آن  است  ممکن  دیگران  اینصورت،  غیر 
جای نوشیدنی اشتباه بگیرند و این امر سبب 

مسمومیت شود.
خاصیت  از  اطمینان  حصول  منظور  به   
نا  شرایط  تحت  کننده  خنک  مایع  یخی  ضد 
مناسب آب و هوایی، با توجه به دمای محیط 
باید مقدار مناسب ضد یخ اضافه شود. در غیر 
یخ  مایع خنک کننده ممکن است  اینصورت، 
در  شود.  موتور  افتادگی  کار  از  باعث  و  بزند 
این زمان، سیستم گرم کن خودرو کار نخواهد 
کرد، که باعث ایجاد شرایطی بسیار سرد برای 

راننده و سرنشینان می شود.

از  دیگری  نوع  هر  کردن  اضافه  به  مجاز   
در  باشید.  نمی  کننده  خنک  مایع  در  مکمل 
مایع  خوردگی  ضد  توانایی  اینصورت،  غیر 
خنک کننده به شدت کاهش می یابد و سبب 
که  شود  می  کننده  خنک  سیستم  خوردگی 
باعث اتالف مایع خنک کننده می شود و در 
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بازدید سطح مایع خنک کننده
کنید  کنترل  شد،  خنک  موتور  اینکه  از  بعد   -
که سطح مایع خنک کننده در محدوده بین دو 
عالمت مشخص شده در شکل در دیواره جانبی 

منبع انبساط باشد.
 "LOW" اگر سطح مایع پایین تر از عالمت -
کننده  خنک  مایع  وقت،  اسرع  در  باید  باشد، 

اضافه شود.

باز کردن درب منبع انبساط
- موتور را خاموش کنید و منتظر شوید تا سرد 

شود.
- برای جلوگیری از سوختن با مایع داغ از یک 
پارچه ضخیم برای پوشاندن درب منبع انبساط 
منبع  درب  سپس  و  کنید  استفاده   )5 )شکل 

انبساط را بیرون بیاورید.

باز کردن درپوش فشار رادیاتور
- موتور را خاموش کنید و منتظر شوید تا سرد 

شود.
- در حالت عادی برای اضافه کردن مایع خنک 
اینکه  از  بعد  باشد.  خاموش  موتور  باید  کننده 
انبساط،  منبع  دهانه  طریق  از  شد،  سرد  موتور 

مایع خنک کننده را اضافه کنید.
- هنگامی که مایع خنک کننده اضافه می کنید، 

قبل از باز کردن محفظه موتور، خودرو باید در 
سطحی صاف پارک شود. لطفاً دستورالعمل های 
مرتبط را با دقت بخوانید و از آنها پیروی کنید.

اضافه  و  کننده  خنک  مایع  سطح  بازدید 
کردن مایع خنک کننده

خنک  مایع  مناسب  سطح  از  بودن  برخوردار 
کننده برای عملکرد سیستم خنک کننده موتور 

امری تعیین کننده است.

در پوش فشار رادیاتور داخل محفظه موتورعالئم سطح مایع روی منبع انبساط 
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برای  باشد.لطفاً  می  کننده  خنک  سیستم  در 
تعمیر در اسرع وقت با نمایندگی مجاز شرکت 
غیر  در  فرمایید.  حاصل  تماس  یدک  سایپا 
اینصورت، موتور ممکن است به صورت جدی 

آسیب ببیند.

مذکور اضافه گردد.
بعد از اضافه کردن مایع خنک کننده، سطح مایع 
خنک کننده نباید از محدوده مشخص شده در 
اینصورت، هنگامی  غیر  در  کند.  تجاوز  شکل 5 
که موتور به حالت گرم خود می رسد، مایع خنک 

کننده ممکن است تحت فشار لبریز شود.

باید در ابتدا توسط دهانه رادیاتور پر شود. سپس 
باید مایع خنک کننده درون منبع انبساط اضافه 

شود.
- برای جلوگیری از سوختن با مایع داغ  از یک 
رادیاتور   درپوش  پوشاندن  برای  ضخیم  پارچه 

استفاده کنید. و به آرامی درپوش را باز نمایید.

اضافه کردن مایع خنک کننده
- سطح مایع خنک کننده بعد از اضافه کردن آن 
باید مابین محدوده مشخص شده در شکل باشد. 

باید حداقل باالتر از عالمت "LOW" باشد.

بستن درب منبع انبساط
- درب منبع انبساط را در جای خود قرار داده 

و سفت کنید.

بستن درپوش رادیاتور
- درپوش رادیاتور را در جای خود قرار داده و 

سفت کنید.
مشخصات مایع خنک کننده باید مطابق شرایط 
ذکر شده باشد. اگر به ضد یخ مناسب دسترسی 
استاندارد  غیر  یخ  ضد  افزودن  از   ندارید، 
خودداری نمایید. موقتاً آب مقطر استفاده نمایید 

ولی در اسرع وقت ضد یخ را به آن بیفزایید.
مایع خنک کننده جدید باید با توجه به شرایط 

 هشدار  هشدار 

 احتیاط 

روی  بر  یا  و  موتور  محفظه  در  کار  هنگام  در 
موتور بسیار مراقب باشید.

 لطفاً در هنگام کار کردن در محفظه موتور 
از نکات ایمنی مربوطه پیروی کنید.

 هنگامی که موتور به حالت گرم خود می 
فشار  و  دما  در  کننده  خنک  سیستم  رسد، 
جلوگیری  برای  زمان،  این  در  باشد.  می  باال 
از سوختگی با بخار داغ، درب منبع انبساط یا 

درپوش رادیاتور را باز نکنید.

لطفاً مواظب باشید که با مایع خنک کننده با 
دمای باال دچار سوختگی نشوید!

از  کننده  خنک  مایع  جریان  یا  بخار  اگر   
محفظه موتور بیرون می آید، برای جلو گیری 
از سوختگی با آب داغ مجاز به باز کردن درب

موتور نمی باشید. درب موتور باید بعد از خنک 
شدن موتور باز شود.

در  عملیاتی  هرگونه  انجام  از  قبل  لطفاً   
محفظه موتور، دستورالعمل های مربوطه را با 

دقت بخوانید و از آنها پیروی کنید

مایع  شد  سرد  موتور  اینکه  از  پس  بایستی 
افزود. در  نیاز  به میزان مورد  را  خنک کننده 
غیر اینصورت امکان آسیب دیدن موتور وجود 
دارد. اگر مایع خنک کرده بیش از حد مصرف 
نشتی  وجود  دهنده  نشان  شود(،  )کم  شود 
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روغن ترمز
سطح روغن ترمز

لطفاً قبل از باز کردن محفظه موتور، دستورالعمل 
های مربوطه را بخوانید و از آنها پیروی کنید.

عالمت  دو  بین  همیشه  باید  ترمز  روغن  سطح 
"MAX" و "MIN" باشد. 

ترمز  از خودرو، سطح روغن  استفاده  در هنگام 
ممکن است کمی بر اثر ساییدگی و تنظیم خود 

به خود لنت ترمز افت کند.
کوتاهی  زمان  مدت  در  ترمز  روغن  سطح  اگر 
 "MAX" به زیر عالمت  به صورت محسوسی 
کاهش یابد، این امر نشان دهنده احتمال نشتی 
مایع  سطح  اگر  باشد.  می  ترمز  سیستم  در 

مخزن ذخیره سازی روغن ترمز در 
محفظه موتور

ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  است،  پایین  بسیار 
این  در  شود.  می  روشن  داشبورد  نمایشگر  در 
اسرع  در  شود.  متوقف  باید  فوراًً  خودرو  حالت، 
وقت برای تعمیر سیستم ترمز با نمایندگی های 
مجاز شرکت سایپا یدک تماس حاصل فرمایید.

تعویض روغن ترمز
روغن ترمز باید هر دو سال یکبار تعویض شود.

در صورت نیاز به تعویض روغن ترمز توصیه می 
شود برای محافظت از سیستم ترمز، روغن ترمز 
نمایندگی های مجاز شرکت  اسرع وقت در  در 

سایپا یدک تعویض گردد.

روغن ترمز می تواند آب را جذب کند. در هنگام 
استفاده از خودرو، به صورت پیوسته آب جذب 
روغن  در  اگر آب موجود  ترمز می شود.  روغن 
پوسیدگی  باعث  تواند  می  باشد،  زیاد  ترمز 
جوش  نقطه  چشمگیر  کاهش  و  ترمز  سیستم 
روغن ترمز شود. در نتیجه، مقاومت هوا ممکن 
است در ترمز های اضطراری اثر ترمز گیری را 
دو  هر  باید  ترمز  روغن  بنابراین،  دهد.  کاهش 

سال یکبار تعویض شود.

 هشدار 

 هشدار 

لطفاً قبل از باز کردن محفظه موتور و کنترل 
سطح روغن ترمز، دستورالعمل های مربوطه را 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.

روغن ترمز یک ماده سمی است!
 روغن ترمز را در ظرف خالی با بطری مواد 
قوطی  از  غیر  دیگری  ظرف  هر  یا  خوراکی 
اینصورت،  غیر  در  ندهید.  قرار  ترمز   روغن 
ممکن است افراد آن را با مواد خورا کی اشتباه 

بگیرند و باعث مسمومیت شود.
و آب  اصلی  بطری  در  را  ترمز  روغن  لطفاً   
بندی شده نگهداری نمایید و دور از دسترس 
آگاه  مسمومیت  خطر  از  دهید.  قرار  کودکان 

باشید.!
 روغن ترمز باید هر دو سال یکبار تعویض 
شود! اگر روغن ترمز برای مدت طوالنی مورد 
ایجاد  هوای  مقاومت  گیرد،  قرار  استفاده 
در  را  ترمزگیری  اثر  ترمز،  سیستم  در  شده 
امنیت  و  داده  کاهش  اضطراری  ترمزگیری 
تعویض  بنابراین  را کاهش می دهد.  رانندگی 
خرابی  بر  عالوه  ترمز  روغن  موقع  به  نکردن 
سیستم ترمز، احتمال بروز حوادث رانندگی را 

افزایش می دهد.
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 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 
تواند  می  مناسب  نا  ترمز  روغن  از  استفاده 
شدیداً سیستم ترمز گیری را دچار مشکل کند 

یا باعث خرابی سیستم ترمز گیری شود.
بندی  بسته  روی  ترمز  روغن  مشخصات   
شرایطی  هر  در  است.  شده  درج  ترمز  روغن 
مورد  باید  مخصوص  و  استاندارد  ترمز  روغن 

استفاده قرار گیرد.

لطفاً قبل از باز کردن محفظه موتور و کنترل 
سطح روغن ترمز، دستورالعمل های مربوطه را 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.
هنگام  در  ترمز  سیستم  هشدار  چراغ  اگر   
این  است،  روشن  یا  نیست  خاموش  رانندگی 
امر نشان می دهد که سطح روغن ترمز خیلی 
بروز  از  جلوگیری  برای  لطفاً  است.  پایین 
با  و  کنید.  متوقف  سریعاًً  را  خودرو  تصادف، 
روغن  کنترل  را جهت  خودرو  فراوان  احتیاط 
شرکت  مجاز  نمایندگی  نزدیکترین  به  ترمز 

سایپا یدک انتقال دهید.

روغن ترمز می تواند باعث خوردگی و آسیب 
اسرع  در  بنابراین،  شود.  خودرو  بدنه  رنگ  به 
وقت روغن ترمز ریخته شده روی سطح رنگ 
شده خودرو با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید 
شامپوی مخصوص  و  آب  با  را  محل  و سپس 

خودرو بشویید.

لطفاً از قواعد مربوطه در هنگام تخلیه یا از بین 
بردن روغن ترمز مصرفی پیروی کنید.

روغن ترمز
سنتزي  ترکیبي  ترمز(  )روغن  ترمز  مایع 
ترکیبات  را  آن  اعظم  قسمت  که  مي باشد 
پلي گلیکول اتري تشکیل مي دهد لذا از ریختن 
آن برروي خاک و آب و آلوده کردن آنها جداً 

خودداري نمایید.

   نکات زیست محیطی
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مدل  )برای  اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن 
)AT

طور  به  را  اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن  سطح 
منظم بازدید کنید.

خودرو را روی یک سطح افقی نگه دارید. ترمز 
 "N" دستی را بکشید. دسته دنده را در وضعیت
قرار دهید. مطمئن شوید که موتور در حالت دور 

درجا کار می کند.
)دمای  کنید  گرم  را  بکس  گیر  کافی  اندازه  به 
روغن به C°80-70 برسد(. به طور مثال برای 
رانندگی  دقیقه  به مدت 10  با خودرو  کار  این 
کنید و دسته دنده را در موقعیت های مختلف 
قرار دهید و در انتها دسته دنده را در وضعیت 
بیرون  را  روغن  گیج  دهید.  قرار   "P" یا   "N"

حد باالیی

حد باالیی

حد پایینی

حد پایینی

آن  دوباره  و  کنید  تمیز  پارچه  با  آنرا  و  بکشید 
باید  روغن  .سطح  کنید.  روغن  مخزن  وارد  را 
سطح  اگر  باشد.  حد  کمترین  و  بیشترین  بین 
روغن بیشتر از حد باالیی باشد باید مقدار روغن 
اضافی را تخلیه کنید و اگر سطح روغن کمتر از 
حد پایینی باشد باید به جعبه دنده روغن اضافه 
کنید. پس از بازدید سطح روغن، گیج را درون 

مکان اصلی خود قرار دهید.
 30-20°C در وضعیت سرد )دمای روغن بین
و  باالیی  حد  بین  باید  روغن  سطح  باشد(  می 
C(. اگر سطح روغن  باشد )قسمت  پایینی  حد 
به اندازه کافی نبود آنرا پر کنید و دوباره بازدید 

کنید.
آشکاری  طور  به  روغن  سطح  که  شرایطی  در 
پایین بیاید جعبه دنده باید از یک نقطه نشتی 
حد  از  تر  پایین  روغن  سطح  اگر  باشد.  داشته 
اضافه  روغن  آن  به  زودتر  چه  هر  بود  معمول 

کنید.
 احتیاط 

و  مناسب  دنده  جعبه  روغن  از  بایستی 
استاندارد استفاده نمود که در این صورت در 
مقدار  از  معمولی  شرایط  تحت  رانندگی  طی 

روغن کم نمی شود.
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هر سه ماه
- واکس سخت روی رینگ ها بزنید.

برنامه  یک  اساس  بر  باید  آلیاژ  کم  های  رینگ 
آنها حفظ شود.  تا ظاهر  نگهداری شوند  منظم 
نمک ضد لغزش و گرد و غبار ساینده لنت ترمز 
باید طبق برنامه ای منظم از روی رینگ ها پاک 
تحت  سطوح  تمیزی  اینصورت،  غیر  در  شوند. 

تاثیر قرار می گیرد.
ها  رینگ  کردن  پاک  برای  اسید  بدون  مواد  از 

استفاده کنید.
از پولیش خودرو و دیگر مواد سایش دهنده برای 
الیه  اگر  نکنید.  استفاده  ها  رینگ  از  نگهداری 
ببیند  آسیب  آلیاژی  های  رینگ  سطح  محافظ 
)مانند برخورد سنگ(، محل آسیب دیدگی باید 

به موقع تعمیر شود.

نگهداری رینگ های فوالدی
برای  مخصوص  اسفنج  از  منظم،  صورت  به   -

تمیز کردن رینگ ها استفاده کنید.
از مواد شوینده صنعتی مناسب برای پاک کردن 
رینگ استفاده کنید. اگر رنگ روی رینگ آسیب 
ببینید باید قبل از زنگ زدن فلز، آن را تعمیر کرد.

نگهداری رینگ های آلیاژی
هر دو هفته

لنت  ساینده  غبار  و  گرد  و  لغزش  ضد  نمک   -
ترمز را پاک کنید.

- از مواد بدون اسید برای پاک کردن رینگ ها 
استفاده کنید.

امنیت در رانندگی
چرخ ها

کلیات
اقدامات پیشگیرانه در برابر آسیب دیدگی 

چرخ ها
- هنگامیکه خودرو از روی موانع شهری )دست 
انداز ها و موانع هشدار( عبور می کند، باید خودرو 

تا آنجاکه ممکن است به آرامی رانده شود.
- از تماس الستیک ها با گریس، روغن موتور و 

سوخت جلوگیری کنید.
- شرایط آسیب دیدگی معمول الستیکها )آسیب 
برداشتن  شکاف  الستیک،  بریدگی  مانند  هایی 
یا متورم شدن( را کنترل کنید و آلودگی های 

خارجی روی الستیک را تمیز کنید. 

نکاتی برای انبار کردن الستیک ها
را  آن  الستیک  کردن  باز  از  قبل  بایستی   -
با  مجدد  نصب  هنگام  در  و  نموده  عالمتگذاری 
حاصل  اطمینان  شود.  نصب  عالمت  به  توجه 
باالنس  وضعیت  و  چرخش  جهت  که  کنید 

دینامیکی چرخ، بدون تغییر باقی بماند.
- چرخ و الستیک باز شده باید در اتاق تاریک و 

خنک انبار شوند.
به  باید  است  نشده  نصب  هنوز  که  - الستیکی 

صورت افقی انبار شود.

 هشدار 
 اگر وسیله  تمیز کننده  فشار باال به صورت 
امکان  بگیرد،  قرار  استفاده  مورد  نامناسبی 
می  که  دارد  وجود  ها  الستیک  دیدن  آسیب 

تواند باعث تصادف شوند.
روی  کردن  اسپری  برای  متمرکز  نازل  از   
فاصله  از  اسپری  نکنید. حتی  استفاده  خودرو 
های  آسیب  ایجاد  باعث  تواند  می  نزدیک 
ایجاد کند  را در الستیک ها  تا شدید  خفیف 

که احتمال بروز تصادف را افزایش می دهد.
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آنها 6 سال و یا بیشتر می گذرد استفاده نکنید. 
الستیکهایی  چنین  از  استفاده  به  مجبور  اگر 

شدید، در هنگام رانندگی بسیار دقت کنید.
 اگر لرزش غیر عادی و یا انحراف در خودرو 
در حال رانندگی احساس کردید، سریعاًً خودرو 
را متوقف کنید و آسیب دیدگی الستیک ها را 

کنترل کنید.

الستیک جدید
آماده سازی  استفاده  برای  باید  الستیک جدید 

شود.
عمق گام الستیک جدید بستگی به برند، مدل 

و نوع گام دارد.

آسیب دیدگی های پنهان
رینگ  و  الستیک  های  دیدگی  آسیب  کشف 
اغلب دشوار است. اگر شما لرزشی غیر عادی و 
یا انحراف در هنگام رانندگی با خودرو احساس 
احتمالی  ایرادی  دهنده  نشان  امر  این  کردید، 
در یکی از الستیک ها می باشد. لطفاً در اسرع 
وقت، چرخ ها را در یکی از نمایندگی های مجاز 

شرکت سایپا یدک کنترل کنید.

جهت چرخش الستیک
جهت چرخش الستیک ها بر روی دیواره جانبی 
با فلش عالمت گذاری شده است. تنها در  آنها 
صورتیکه الستیک بر طبق جهت چرخش معین 
شده نصب شود، می توان از چسبندگی جاده ای 
و کیفیت ضد سایش الستیک اطمینان حاصل 
را  غلتش  و صدای  نرخ سایش الستیک  و  کرد 

کاهش داد.

بازدید فشار باد الستیک ها
خریداری  خودروی  های  الستیک  باد  فشار   .1
نیاز  باد مورد  با توجه به برچسب فشار  شده را 

کنترل کنید.
باز  را  والو الستیک  2. درپوش ضد گرد و غبار 
والو نصب کنید و  را روی  باد  کنید، گیج فشار 

فشار باد الستیک را کنترل کنید.
کنترل  را  ها  الستیک  باد  فشار  هنگامیکه   .3
باشد.  سرد  حالت  در  باید  الستیک  کنید،  می 
هنگامیکه دما افزایش می یابد، فشار باد ممکن 
اما،  باشد.  نیاز  مورد  مقدار  از  باالتر  کمی  است 

فشار باد الستیک را کاهش ندهید.
4. لطفاً فشار باد الستیک را با توجه به بار خودرو 

تنظیم نمایید.
5. فشار باد چرخ زاپاس را نیز کنترل نمایید.

 هشدار 
نمی  ای الستیک جدید  جاده   چسبندگی 
به  رانندگی  ابتدایی  کیلومتر   500 در  تواند 
از  جلوگیری  برای  لطفاً  برسد.  حالت  بهترین 

تصادف با سرعت متوسط حرکت کنید.
شده  ساییده  یا  و  نشده  استفاده  الستیک   
دارای چسبندگی جاده ای مناسب نمی باشد. 
ترمزگیری  روی  بر  مستقیم  تاثیر  امر  این  که 

دارد.
 در هنگام رانندگی از الستیک آسیب دیده 
استفاده نکنید! در غیر اینصورت الستیک صاف 

می تواند باعث بروز حادثه شود.
 فشار باد الستیک باید به میزان استاندارد 
نیست،  کافی  الستیک  باد  فشار  اگر  باشد. 
تشدید  باعث  باال  سرعت  با  مداوم  رانندگی 
افزایش  شود.همچنین  می  الستیک  فرسایش 
مصرف سوخت، صاف شدن الستیک و اختالل 

در کنترل خودرو را به دنبال خواهد داشت.
 از الستیک هایی که به میزان حداکثر مقدار 
مجاز آسیب دیده یا ساییده شده اند استفاده 
نکنید. این نوع الستیک ها باید بموقع تعویض 

شوند.
 از الستیک های قدیمی که از تاریخ تولید 
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فشار باد الستیک
فشار باد مورد نیاز بایستی با فشار باد الستیک 
سرد مطابقت داشته باشد. فشار باد الستیکی که 
گرم است نسبت به الستیک سرد بیشتر است. 
لذا باد الستیک گرم را برای تنظیم فشار خالی 
باد  نکنید زیرا هنگام سرد شدن الستیک فشار 
کمتر از حد مجاز خواهد بود. فشار باد الستیک 
باال بسیار مهم می باشد.  با سرعت  در رانندگی 
بنابراین، فشار باد باید در هنگام سوخت گیری و 
در رانندگی در مسافت های طوالنی کنترل شود.

طول عمر الستیک
طول عمر الستیک بستگی به فشار باد الستیک، 

روش رانندگی و شرایط نصب دارد.
نامناسب  باد  فشار  دلیل  به  سوخت  مصرف 
الستیک ها افزایش می یابد که این امر منجر 

به تشدید آلودگی محیط زیست می شود.
الستیک 

 6 اندازه  به  خودرو  الستیک  یک  فقط  اگر   -
درجه psi )تقریبا معادل 4.0 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.
مي توان  الستیک ها،  باد  فشار  تنظیم  با   -
دهیم. کاهش  درصد   6 تا  را  سوخت  مصرف 

   نکات زیست محیطی

 هشدار 
 فشار باد نامناسب می تواند منجر به صاف 
شدن الستیک و بروز تصادف، آسیب دیدگی و 

یا حتی مرگ اشخاص شود.
در  بار  باید حداقل یک  باد الستیک  فشار   
ماه و قبل از هر بار رانندگی برای مسافت های 
باید  الستیک  باد  فشار  شود.  کنترل  طوالنی 
باد  فشار  با  مطابق  تصادف  از  جلوگیری  برای 

معین شده باشد.
- اگر فشار باد الستیک به میزان کافی نباشد، 
تورم و تغییر شکل الستیک تشدید می شود. 

- فرقی ندارد که فشار باد الستیک ها بسیار کم 
است یا بسیار زیاد، هر دو حالت به ساییدگی 
سریع الستیک می انجامد. و همچنین پایداری 
بروز  عامل  تواند  می  که  شود  می  کم  خودرو 

تصادف شود.
مشخص  مقدار  با  الستیک  باد  فشار  اگر   
ساییدگی  سبب  باشد،  نداشته  مطابقت  شده 
سریع الستیک می شود. و می تواند در هنگام 
رانندگی بترکد، فشار باد الستیک باید حداقل 
یک بار در ماه و قبل از هر بار رانندگی برای 

مسافت های طوالنی کنترل شود. 

 احتیاط 
به  یا  و  والو الستیک گم شود  اگر درپوش   
درستی  به  یا  و  نگردد  نصب  مناسب  صورت 
مشکالتی  بروز  باعث  تواند  می  نشود،  سفت 
شود. بنابراین، تمامی درپوش ها باید در هنگام 
رانندگی سفت باشند. از طرف دیگر، در پوش 
درپوش  مشابه  دقیقا  باید  شده  استفاده  های 

های اصلی باشند.
یک  وقت  اسرع  در  شود،  گم  درپوش  اگر   

درپوش جدید جایگزین کنید.
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ناهماهنگی چرخ ها
ناهماهنگی چرخ ها می تواند سبب سایش بیش 
رانندگی  در  امنیت  کاهش  و  الستیک  حد  از 
شود. در صورت بروز این پدیده، لطفاً هماهنگی 
چرخ ها را در تعمیرگاه های مجاز شرکت سایپا 

یدک کنترل کنید.

الستیک جدید و چرخ جدید
کارکرد  دارای  باید  جدید  الستیک  و  چرخ 

مطلوب باشند. 
خودرو  کلیدی  های  بخش  رینگ  و  الستیک 
جاده  چسبندگی  تضمین  منظور  به  هستند. 

نشانگر ساییدگی
همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، 
بر روی گام الستیک نو چندین نشانگر ساییدگی 
ارتفاع 1/6 میلیمتر وجود دارد. معموال 6-8  با 
به  با توجه  نشانگر در قسمت خارجی الستیک 
برند الستیک وجود دارد. برای نشان دادن محل 
نشانگرهای ساییدگی بر روی الستیک، از عالئم 
مختلفی مانند "TWT" بر روی دیواره جانبی 
استفاده می شود. هنگامیکه عمق آج  الستیک 
الستیک در اثر سایش با این نشانگرها هم سطح 

شود باید الستیک تعویض شود.
روش رانندگی

چرخش  اثر  در  است  ممکن  الستیک  سایش 
ناگهانی، شتاب زیاد و ترمز ناگهانی افزایش یابد.

جابجا کردن چرخ های عقب و جلو
از  بیش  جلو  های  چرخ  الستیک  سایش  اگر 
می  پیشنهاد  باشد،  عقب  های  چرخ  الستیک 
شود که چرخ های عقب و جلو را جابجا نمایید 
تمامی  عمر  طول  اینکه  از  اطمینان  جهت  و 
الستیک ها یکسان است، جابجایی الستیک ها 

را مطابق با شکل انجام دهید.
باالنس چرخ ها

چرخ های خودرو شما در کارخانه باالنس شده 
نیاز  مجدد  باالنس  به  زمان  مرور  به  ولی  اند. 
دارند. در غیر اینصورت مکانیزم فرمان، سیستم 
تعلیق و چرخ ها دچار فرسایش شدید می شوند.

شود،  می  تعمیر  یا  تعویض  چرخ  که  بار  هر 
بایستی چرخ مجدداً  باالنس شود.

 هشدار 
یا  رانندگی، الستیک پنچر شود  اگردر هنگام 
بترکد، به سادگی می تواند سبب تصادف شود.

اثر  در  الستیک  آج  ارتفاع  هنگامیکه   
شود،  سطح  هم  ساییدگی  نشانگر  با  سایش 
به  را  کار  این  شود.  تعویض  باید  الستیک 
تاخیر نیندازید. چسبندگی جاده ای الستیک 
ساییده شده به شدت کم می شود، خصوصا 
خیس  آسفالت  مانند  لغزنده  سطوح  روی  بر 
در  امنیت  و  داده  رخ  خودرو  خوردن  سر 

رانندگی را به خطر می اندازد.
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195: عرض الستیک )واحد: میلیمتر(
65: درصد ارتفاع به عرض الستیک 

R: الستیک رادیال
15: قطر رینگ )واحد: اینچ(

91: کد ظرفیت یاتاقان
V: کد سرعت خودرو

روی  نیز  زیر  اطالعات  است  ممکن  همچنین 
الستیک درج شده باشد:

 جهت چرخش الستیک
Reinforced : الستیک تقویت شده

تاریخ تولید الستیک
جانبی  دیواره  روی  الستیک  تولید  تاریخ 
الستیک درج شده است )ممکن است تنها درون 
 DOT“ مثال  برای  باشد(  شده  درج  الستیک 
0305……” که نشان می دهد این الستیک 
تولید شده  میالدی  هفته سوم سال 2005  در 

است.

امنیت  و  خودرو  عملکرد  پایداری  ها،  چرخ  ای 
رانندگی، الزم است که از رینگ و الستیک مورد 
تأیید شرکت سایپا یدک استفاده شده و باید با 

این خودرو تطابق داشته باشد.
توصیه می شود که تمامی عملیات روی الستیک 
و چرخ توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا 
یدک انجام گیرد، به این دلیل که این نمایندگی 
و همچنین  دارند  کار  روند  با  کامل  آشنایی  ها 
تجهیزات  و   مخصوص  آالت  ایزار  به  مجهز 

بازیافت الستیک می باشند.
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی 
تعویض  و  نصب  های  تکنیک  در  متخصص 
الستیک و رینگ های اسپرت می باشند. لطفاً 
نمایندگی های مجاز  با  برای موضوعات مرتبط 

شرکت سایپا یدک تماس حاصل فرمایید.
ها  ایمنی، الستیک  منظور حفظ  به  است  بهتر 
تایی  انفرادی، به صورت دو  را به جای تعویض 
تعویض نمایید )برای مثال دو چرخ جلو و یا دو 

چرخ عقب در یک زمان(.

کد مدل الستیک
به  آن  معنی  و  الستیک  مدل  فهم  و  تشخیص 

انتخاب الستیک مناسب کمک می کند.
برای مثالR15 91V 195/65 به صورت زیر 

معنی می شود:

 هشدار 
تعیین شده  از حد  بیش  نباید  سرعت خودرو 
مجاز الستیک نصب شده باشد. اگر این سرعت 
را  باد خود  کند، الستیک  تجاوز  مجاز  از حد 
حین  در  است  ممکن  و  دهد،  می  دست  از 
رانندگی متورم شود و یا حتی بترکد، که می 

تواند به راحتی باعث تصادف شود.
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 هشدار 
اگر الستیک نا مناسب در خودرو مورد استفاده 
قرار می گیرد،ایمنی به خطر می افتد و ممکن 

است باعث تصادف شود.
 از الستیک های قدیمی که از تاریخ تولید 
آنها 6 سال و یا بیشتر می گذرد استفاده نکنید. 
الستیکهایی  چنین  از  استفاده  به  مجبور  اگر 

شدید، در هنگام رانندگی بسیار دقت کنید.
 اگر قالپاق تزئینی روی چرخ ها نصب شده 
است، اطمینان حاصل نمایید که جریان هوای 
کافی برای خنک نمودن ترمزها وجود دارد. در 

غیر اینصورت، ترمز بسیار داغ می شود.
و  طراحی  اندازه،  با  رادیال  های  الستیک   
استفاده  چرخ  چهار  هر  برای  یکسان  ساختار 

شود.
 اگر الستیک چرخ زاپاس دارای مشخصات 
الستیک  مثال  )برای  باشد  می  متفاوتی 
زمستانی(، این الستیک تنها در دوره کوتاهی 
باید مورد استفاده قرار گیرد. در هنگام رانندگی 
در چنین شرایطی دقت کنید و در اسرع وقت 

الستیک استاندارد را جایگزین کنید.

کد سرعت خودرو و میزان بار

حداکثر سرعت مجازکد

P150 km/h
Q160 km/h
R170 km/h
S180 km/h
T190 km/h
H210 km/h
V240 km/h
W270 km/h
Y300 km/h

مقدار بار

kg  250  =  60kg  400  =  76kg  630  =  92
kg  257  =  61kg  412  =  77kg  650  =  93
kg  265  =  62kg  425  =  78kg  670  =  94
kg  272  =  63kg  437  =  79kg  690  =  95
kg  280  =  64kg  450  =  80kg  710  =  96
kg  290  =  65kg  462  =  81kg  730  =  97
kg  300  =  66kg  475  =  82kg  750  =  98
kg  307  =  67kg  487  =  83kg  775  =  99
kg  315  =  68kg  500  =  84kg  800  =  100

kg  325  =  69kg  515  =  85kg  825  =  101

kg  335  =  70kg  530  =  86kg  850  =  102

kg  345  =  71kg  545  =  87kg  875  =  103

kg  355  =  72kg  560  =  88kg  900  =  104

kg  375  =  74kg  600  =  90kg  950  =  106

kg  387  =  75kg  615  =  91

الستیک قدیمی باید با توجه به اصول مربوطه 
دور انداخته شود.

   نکات زیست محیطی
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فیوز
فیوزهای این خودرو در داشبورد و محفظه موتور 

قرار دارند.

پیچ چرخ
پیچ چرخ باید تا گشتاور معین سفت شود.

باشد.  داشته  مطابقت  رینگ  با  باید  چرخ  پیچ 
اند،  شده  نصب  ها  رینگ  از  مختلفی  انواع  اگر 
با طول، مشخصات و شکل سر  پیچ های چرخ 
نصب  محکمی  از  اطمینان  برای  باید  مناسب 
چرخ و عملکرد نرمال سیستم ترمز، نصب شود.

از پیچ چرخ های مدل های مختلف خودرو برای 
پیچ  از  استفاده  حتی  نکنید.  استفاده  یکدیگر 
متفاوت  خودروهایی  به  مربوط  که  مشابه  های 

هستند نیز مجاز نمی باشد.

 هشدار 

 احتیاط 

اگر پیچ چرخ ها به درستی نصب نشود، ممکن 
است در هنگام رانندگی چرخ باز شود و باعث 

تصادف شود.
 رزوه روی چرخ و رینگ باید تمیز باشد و 

راحت پیچانده شود.
 رزوه روی پیچ چرخ و رینگ نباید آغشته به 
گریس یا روغن موتور باشد. در غیر اینصورت، 
حتی اگر پیچ ها تا گشتاور معین سفت شده 
باشند، پیچ ها ممکن است حین رانندگی جدا 

شوند و باعث تصادف شوند.

گشتاور سفت کردن پیچ های رینگ فوالدی و 
باشد.  می   110N.m این خودرو برای  آلیاژی 
بعد از اینکه چرخ تعویض شد، لطفاً به نمایندگی 
کنترل  برای  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های 

گشتاور سفت کردن مراجعه فرمایید.
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F1: سقف کشویی )سانروف(
F2: یدکی

/ سقف  ترمز  / سوئیچ چراغ  کیلومترشمار   :F3
کشویی )سانروف(

)Cabin fuse box( واحد کنترل اصلی :F4
BCM / ایموبیالیزر :F5

F6: رادیو
F7: کیلومترشمار / سوئیچ استارت

F8: یدکی
F9: سوئیچ تهویه / هشدار دهنده سنسور دنده 

عقب
F10: کیسه هوا

F11:  قفل مرکزی جلو
F12:  چراغ ها / ذخیره انرژی

F13:  گرمکن شیشه عقب
F14: یدکی

F15: چراغ چک / عیب یاب / سیستم هشدار 
دهنده / چراغ ترمز

F16: فندک
BCM / رادیو / آینه / فن دمنده :F17

F18: یدکی
F19: برف پاک کن / بوق 

شوی/  شیشه  پمپ   / جلو  های  چراغ   :F20
راهنما / فالشر
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تعویض فیوز های داشبورد
الکتریکی  تجهیزات  دیگر  و  استارت  سوئیچ   -

مربوطه را ببندید.
- فیوز مربوطه را بیرون بکشید.

- اگر فیوز سوخته است )فلز آن ذوب شده است(، 
جایگزین  را  مشخصات  همان  با  جدیدی  فیوز 

کنید )رنگ و مشخصات هر دو یکی باشند(.
- بعد از تعویض فیوز، صفحه قاب باید به درستی 

نصب شود.

تعویض فیوز های داخل محفظه موتور
- درب موتور را باز کنید.

- قاب را به باال بکشید و آن را باز کنید.
- فیوز مربوطه را بیرون بکشید.

شده  ذوب  آن  )فلز  است  سوخته  فیوز  اگر   -
را  مشخصات  همان  با  جدیدی  فیوز  است(، 
جایگزین کنید )رنگ و مشخصات با هم است(.

- قاب جعبه فیوز را روی جعبه فیوز نصب کنید 
تا صدای قفل شدن را بشنوید.

تمامی مدار ها در این خودرو با فیوز محافظت 
می شوند. توصیه می شود چندین فیوز یدکی 
های  فیوز  باشید.  داشته  همراه  به  خودرو  در 
های  نمایندگی  از  را  خودرو  این  برای  مناسب 

مجاز شرکت سایپا یدک تهیه فرمایید.
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یادداشت
با  است  ممکن  الکتریکی  تجهیزات  از  برخی   

بیش از یک فیوز تجهیز شده باشند.
 همچنین ممکن است چند تجهیزات الکتریکی 

دارای یک فیوز باشند.
 جعبه فیوز داخل داشبورد دارای فضایی برای 

فیوز های یدک می باشد.
 برخی از فیوز ها باید توسط نمایندگی های 

مجاز شرکت سایپا یدک تعویض شوند.

تشریح رنگ فیوز ها

شدت جریان )آمپر(رنگ
3ارغوانی

5قهوه ای روشن
7/5قهوه ای

10قرمز
15آبی
20زرد

25سفید یا شفاف
30سبز

40نارنجی

 احتیاط 

 هشدار 

 اگر فیوز تازه تعویض شده، دوباره در مدت 
زمان کوتاهی بسوزد، لطفاً سیستم الکتریکی را 
در یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا 

یدک بازدید نمایید.
تعویض  مشخصات  اساس  بر  فیوزی  اگر   
الکتریکی  سیستم  به  است  ممکن  نگردد، 

خودرو آسیب برسد.

استفاده از فیوز نامناسب و تعمیر شده ممکن 
است باعث بروز آتش سوزی  و ایجاد حوادث 

شود!
استفاده  تعمیر  از  بعد  نباید  سوخته  فیوز   

شود.
باالتر  جریان  شدت  با  فیوزی  از  هیچگاه   

استفاده نکنید.
باید  جدید  فیوز  ابعاد  و  جریان  شدت   
باشد )هم رنگ و هم  اصلی  فیوز  مانند  دقیقا 

مشخصات آنها باید یکسان باشند(.
سنجاق  یا  فلزی  صفحه  مانند  وسایلی  از   
کاغذ به عنوان جایگزین فیوز استفاده نکنید. 
حتی جایگزینی موقت آنها نیز مجاز نمی باشد.

محفظه  در  عملیات  هرگونه  انجام  از  قبل   
موتور، لطفاً با دقت دستور العمل های هشدار 
قطعات  روی  بر  کار  ایمنی  "نکات  مربوطه 
محفظه موتور" را بخوانید و از آن پیروی کنید.
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بندی  بسته  در  را  نگهداری  و  تعمیر  مواد   
های غیر اصلی برای مثال شیشه غذا یا بطری، 
نگهداری نکنید. اگر این مواد سهواً بلعیده شوند، 

ممکن مسمومیت را به دنبال داشته باشند.
با مواد مصرفی تعمیر و   از تماس کودکان 

نگهداری پیشگیری نمایید.
 لطفاًً دستورالعمل و نکات ایمنی روی بسته 
بندی مواد تعمیر و نگهداری را قبل از مصرف 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.

مجاز  های  نمایندگی  در  خودرو  این  نگهداری 
شرکت سایپا یدک فراهم شده اند.

تمیز کردن و تعمیر و نگهداری خودرو
کلیات

خودرو  منظم  نگهداری  و  تعمیر  و  کردن  تمیز 
برای حفظ ارزش خودرو بسیار سودمند است. از 
طرفی دیگر، این یکی از پیش شرط های شرکت 
زنگ  گارانتی  داشتن  اعتبار  برای  یدک  سایپا 

زدگی و مشکالت رنگ بدنه خودرو می باشد.
تمیز کردن و واکس زدن دائمی خودرو بهترین 
وسیله برای دور نگه داشتن خودرو از فرسایش 
در شرایط بد آب و هوایی و محیطی می باشد. 
رزین،  پرندگان،  فضوالت  حشرات،  مثال،  برای 
گرد و غبار، گرد و غبار صنعتی، قیر، دوده، نمک 
و دیگر مواد فرسایش دهنده روی سطح خودرو 
می مانند و باعث آسیب رسیدن به رنگ خودرو 
می شوند. دمای باال و تابش شدید خورشید نیز 

باعث افزایش اثرات فرسایشی می شود.
مواد خورنده مانند نمک که در جاده ها برای آب 
کردن برف و یخ استفاده می شوند، می توانند 
باعث زنگ زدن سریع قسمتهای زیرین خودرو 
شوند. به همین دلیل برای جلوگیری از بروز این 
پدیده، کف خودرو را ماهی یکبار به خصوص در 
انتهای فصل زمستان با آب سر یا ولرم بشویید.

خودرو،  نگهداری  و  تعمیر  تسهیل  منظور  به 
و  تعمیر  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  تمامی 

 هشدار 

 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 

 اگر تجهیزات تعمیر و نگهداری استفاده شده 
از خود دود متصاعد می کنند، باید در فضای 
باز یا محلی با تهویه مناسب مورد استفاده قرار 

گیرند.
 از سوخت، تربانتین ، روغن موتور، مواد پاک 
برای  کننده  پاک  مایعات  دیگر  یا  رنگ  کننده 
پاک کردن یا نگهداری خودرو استفاده نکنید، 
به این دلیل که تمامی این مواد سمی و قابل 
اشتعال می باشند، و می توانند باعث بروز آتش 

سوزی و انفجار شوند!

از  نگهداری  و  تعمیر  مواد  که  آنجایی  از 
باشند،  و خطرناک  است سمی  ممکن  خودرو 
استفاده ناصحیح از این مواد ممکن است باعث 
مسمومیت افراد و یا آسیب دیدن خودرو شود.

مکانی  در  باید  نگهداری  و  تعمیر  مواد   
داری  نگه  کودکان  دسترس  از  دور  و  امن 
باعث  است  ممکن  ناصحیح  نگهداری  شوند. 

مسمومیت افراد شود.

و  تعمیر  یا  و  کردن  تمیز  از  قبل  باید  موتور 
نگهداری خودرو خاموش شود. سوئیچ خودرو 

را در آورید و ترمز دستی را بکشید.

 هنگامی که سطح خودرو خشک است، سعی 
روی  از  را  غبار  و  گرد  یا  گل  کثیفی،  نکنید 

خودرو پاک کنید.
از  خودرو،  سطح  کردن  تمیز   هنگام  در   
ممکن  نکنید،  استفاده  خشک  فوم  یا  پارچه 
است این مواد به شیشه و یا رنگ بدنه خودرو 

آسیب بزنند.
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الستیک، روغن موتور، گریس و سیلیکون باقی 
شوینده  ماده  بوسیله  باید  شیشه  روی  مانده 

شیشه  یا ماده شوینده سیلیکون تمیز شوند.

پاک کردن باقی مانده واکس
مواد  و  شوینده  با  خودرو  شدن  شسته  از  بعد 
است  ممکن  واکس  های  لکه  نگهداری خودرو، 
روی سطح شیشه باقی بماند. واکس باقی مانده 
باید با استفاده از مواد تمیز  کننده مخصوص یا 
پارچه آغشته به حالل واکس، پاک شود. واکس 
تیغه  است  ممکن  جلو  شیشه  روی  مانده  باقی 
های برف پاک کن را دچار فرسایش کند و سبب 
فرسایش زودرس تیغه های برف پاک کن شود. 
تمیز  بار  هر  از  قبل  شود  می  توصیه  بنابراین، 
کردن خودرو، از پارچه مناسب برای پاک کردن 
استفاده  جلو  شیشه  روی  مانده  باقی  واکس 
واکس  به حالل  آغشته  پارچه مخصوص  کنید. 
ممکن است از فرسایش تیغه های برف پاک کن 
توسط لکه های واکس، جلوگیری کند. همچنین 
بایستی توجه داشت که از حالل واکس با نسبت 

مورد نیاز استفاده نمود.

تعمیر و نگهداری بدنه و تجهیزات خارجی 
خودرو

برای تمیز کردن شیشه های خودرو و آینه های 
بغل خودرو در ابتدا، از مواد پاک کننده شیشه 
کردن  مرطوب  برای  هستند  الکل  حاوی  که 
استفاده  بغل  های  آینه  و  خودرو  های  شیشه 
تمیز   پارچه  یا  پارچه جیر  یک  از  کنید. سپس 
که کرکدار  نیستند، برای پاک کردن شیشه و 

بغل استفاده کنید.

پارچه جیر استفاده شده برای پاک کردن رنگ 
سطح بدنه خودرو نباید برای تمیز کردن شیشه 
زیرا  گیرند،  قرار  استفاده  مورد  عقب  آینه  و  ها 
واکسی که روی پارچه مانده است ممکن است 

باعث لکه دار شدن آنها شود.

 لطفاًًً برای تعمیر و نگهداری خودرو خریداری 
موادی کنید که بدون خطر باشند.

نگهداری  و  تعمیر  مواد  مانده  باقی  با  نباید   
لطفاًً  رفتار کرد.  مانند پسماند خانگی،  خودرو 
آنها را  بر طبق دستورالعمل روی بسته بندی 

به دور بیندازید.

 هشدار    نکات زیست محیطی

 احتیاط 

دید محدود شیشه ها ممکن است باعث بروز 
تصادف و صدمات جانی شود.

برای  رانندگی،  در  امنیت  ایجاد  منظور  به   
اطمینان از وضوح دید، تمامی شیشه ها باید 

عاری از هرگونه برف، یخ، مه و برفک باشند.

 از چند ماده پاک کننده با یکدیگر استفاده 
ننمایید زیرا امکان واکنش این مواد با یکدیگر 
وجود دارد و بسته شدن چشمی شیشه شوی 

وجود دارد.
بردن یخ و  بین  از  برای  یا داغ  از آب گرم   
برف روی شیشه خودرو و آینه های دید عقب 
استفاده نکنید، زیرا ممکن است باعث ترکیدن 

شیشه شوند.
پاک  برای  یخ  دهنده  خراش  کاردک،  از   
زیرا  نکنید،  استفاده  وعقب  کردن شیشه جلو 
شیشه  به  شیشه،  روی  کثیفی  است  ممکن 

آسیب بزند.
گرم  نوار  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای   
کننده درون شیشه عقب خودرو، از نوار چسب 

برای محکم کردن آن استفاده نکنید.
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کردن  پاک  برای  کروم  کننده  تمیز  ماده  از   -
به  های چسبیده  کثیفی  و  های سطح  آلودگی 

آن استفاده کنید.
- از پارچه نرم خشک برای پولیش کردن سطح 

بخش های با روکش کروم استفاده کنید.

نگهداری الیه محافظ کف بدنه خودرو
برای جلوگیری از زنگ زدگی و آسیب دیدن، کف 

خودرو با پوشش محافظ، پوشیده شده است. 
در  است  ممکن  خودرو  کف  محافظ  پوشش 
توصیه  ببیند.  آسیب  خودرو  از  استفاده  هنگام 
می شود به صورت منظم، پوشش محافظ کف 
خودرو و سیستم حرکت خودرو را بازدید نمایید. 
در  دیگر  بار  و  بهار  انتهای  در  یکبار  است  بهتر 

ابتدای پاییز آن را بازدید نمایید.
از  یکی  به  لزوم  صورت  در  شود  می  توصیه 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 
نمایید تا پوشش ضدزنگ کف خودرو را تعمیز 
مواد  و  تجهیزات  دارای  مراکز  این  زیرا  نمایند 

الزم جهت انجام این پروسه می باشند.

تمیز کردن محفظه موتور
لطفاً در هنگام تمیز کردن محفظه موتور، بسیار 

مراقب باشید.

تعمیر و نگهداری نوار آب بند الستیکی
دقیق  نگهداری  با  تنها  الستیکی،  بند  آب  نوار 

نمی تواند، حالت خود را حفظ کند. 
- از پارچه های نرم برای پاک کردن گرد و غبار 

و کثیفی از روی نوار آب بند استفاده کنید.
دار  پوشش  برای  مخصوص  محافظ  ماده  از   -
منظم  برنامه  یک  اساس  بر  بند  آب  نوار  کردن 

استفاده کنید.
)مانند  مناسب  محافظ  ماده  از  مداوم  طور  به 
های  نوار  از  نگهداری  برای  سیلیکونی(  اسپری 
آب بند الستیکی درب های خودرو، پنجره ها و 
... استفاده کنید. این کار نه تنها انعطاف پذیری 
آنها را حفظ می کند بلکه طول عمر آنها را نیز 

افزایش می دهند. 
می  الستیکی  بند  آب  نوار  از  مداوم  نگهداری 
تواند از فرسایش زود رس آن جلوگیری کند و 
همچنین کارایی آب بند را بهبود بخشد. از طرف 
دیگر، درب های خودرو می توانند به راحتی باز 
شوند و صدای برخورد در هنگام بستن درب ها 
کاهش یابد. همچنین، در زمستان به آسانی یخ 

نمی زند.
تمیز کردن بخش های با روکش کروم

- از پارچه خیس برای تمیز کردن بخش های با 
روکش کروم استفاده کنید.

 هشدار 
دمای کاری مبدل کاتالیست، بسیار باال است. 

مراقب آتش سوزی باشید.
که  موادی  روی  خودرو  کردن  پارک  از   
و  خشک  علف  مانند  دارند  احتراق  احتمال 
توسط  آتش  ایجاد  از  جلوگیری  برای  بنزین، 
دمای باالی مبدل کاتالیست، خودداری کنید.

عامل  یا  شاسی  محافظ  مواد  استعمال  از   
درزگیر بر روی قسمت های گرم موتور مانند 
لوله اگزوز یا مبدل کاتالیست خودداری نمایید 
زیرا در غیر اینصورت امکان آتش سوزی وجود 

دارد.

 هشدار 
موتور شویي ممنوع

محفظه  در  آب  پاشش  و  موتور  شستشوي  از 
و  ها  سیستم  به  آسیب  دلیل  به  موتور 
نظیر  خودرو  الکترونیکي  و  قطعات برقي 
ECU  و ...  اجتناب گردد. در غیر این صورت 
مسئولیت هر گونه رویدادي بر عهده مشتري 

مي باشد.
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ترمز دستی باید کشیده شود و سوئیچ استارت 
بیرون کشیده شود.

 محفظه موتور باید بعد از اینکه موتور سرد 
شد، تمیز شود.

از آسیب دیدن دست ها و بازو های   لطفاً 
در  فلز  های  بخش  تیز  های  لبه  بوسیله  خود 

هنگام تمیز کاری، جلوگیری کنید.
 اگر آب، یخ یا نمک ضد لغزش روی ترمز 
وجود دارد، عکس العمل ترمز با تاخیر خواهد 
که  یابد،  می  افزایش  گیری  ترمز  طول  و  بود 
می تواند باعث تصادف شود. بعد از تمیز کردن 
گیری  ترمز  از  است  ممکن  آنجاکه  تا  خودرو 

اضطراری پرهیز کنید.

عملیات ضد زنگ
محفظه موتور هنگامیکه خودرو از کارخانه خارج 
قرار  زنگ  ضد  عملیات  تحت  کاماًلًً  شود  می 

گرفته است.
خودرو  زمستانی،  شرایط  در  رانندگی  هنگام 
پخش  آن  روی  نمک  که  آسفالتی  روی  اغلب 
شده است، رانده می شود.  بنابراین، عملیات ضد 
زنگ مناسب از اهمیت خاصی برخوردار است. به 
منظور جلوگیری از زنگ خودرو توسط نمک ضد 
لغزش، تمام محفظه موتور باید بعد از دوره نمک 

پاشی، تمیز شود.
کردن  تمیز  برای  گریس  کننده  پاک  از  اگر 
تمیزکاری  یا  شود  می  استفاده  موتور  محفظه 
بین  از  امکان  است،  انجام شده  دیگری  مواد  با 
رفتن پوشش ضد زنگ وجود دارد. بنابراین، بعد 
از تمیز کردن محفظه موتور، تمامی سطوح، گپ 
ها، مفاصل و دیگر بخش های محفظه موتور باید 

تحت عملیات ضد زنگ قرار گیرند.

نگهداری تزئینات داخل خودرو
تمیز کاری و نگهداری بخش های پالستیکی و 

داشبورد
محلول پاک کننده حاوی حالل ممکن است به 

بخش های پالستیکی آسیب برساند.
- از پارچه خیس تمیز برای پاک کردن بخش 

های پالستیکی و داشبورد استفاده کنید.
از  نگرفت،  صورت  نظر  مورد  کاری  تمیز  اگر   -
برای  حالل  بدون  پالستیک  کننده  پاک  مواد 

تمیز کردن آن استفاده کنید.

 هشدار 
به منظور جلوگیری از ایجاد آسیب، احتراق و 
تصادف، در هنگام کار در محفظه موتور بسیار 

مراقب باشید.
درب  اینکه  از  قبل  باید  استارت  سوئیچ   
شود.  خاموش  شود،  باز  موتور  محفظه  موتور 

موتور،  روغن  خودرو،  موتور  هنگام شستشوی 
که  شوند  می  مخلوط  آب  با  گریس  و  بنزین 
بایستی   لذا  است.  مضر  زیست  محیط  برای 
از  آب-روغن  های  توسط جداکننده  مواد  این 
تمیز  است،  بهتر  بنابراین  شوند.  جدا  یکدیگر 
مجاز  های  نمایندگی  توسط  موتور  کردن 
شرکت سایپا یدک یا ایستگاه های  مخصوص 

انجام شود.

   نکات زیست محیطی

 هشدار 
هیچگاه از اسپری یا محلول پاک کننده حاوی 
حالل برای پاک کردن بخش های پالستیکی 
و قاب مجموعه کیسه هوا استفاده نکنید، زیرا 
امکان خوردگی بخش های پالستیکی و قاب 
دارد.  وجود  توسط حالل  هوا  کیسه  مجموعه 
باد شود،  و  کند  عمل  هوا  کیسه  که  هنگامی 
پالستیک هایی که خوردگی در آنها رخ داده 
از داشبورد جدا شده و ممکن است به  است، 

سرنشینان آسیب جدی برسانند.
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نگهداری محصوالت چرمی
- از ماده محافظ چرم هر 6 ماه یکبار استفاده 

کنید.
کردن  تمیز  برای  خشک  نرم  پارچه  یک  از   -

سطح چرم استفاده کنید.

تزئینات  ای  پارچه  روکش  کردن  تمیز 
داخلی

روکش پارچه ای تزئینات داخلی در صندلی ها، 
با  بایست  می  غیره  و  های خودرو  درب  سقف، 
استفاده از ماده شوینده مخصوص یا فوم خشک 

و برس نرم تمیز شوند.

تمیز کردن محصوالت چرم طبیعی
تمیز کردن به صورت معمول

- از آب برای خیس کردن روکش و پاک کردن 
سطح چرم استفاده کنید.

تمیز کردن کثیفی های جدی 
- مخلوط صابون مایع و آب )دو قاشق از صابون 
همچنین  و  تمیز(  آب  لیتر  یک  و  خنثی  مایع 
بایست  می  ها  کثیفی  کردن  پاک  برای  پارچه 

مورد استفاده قرار گیرند.
اتصاالت  یا  چرم  داخل  آب  که  ندهید  اجازه   -

نفوذ کند.
- در انتها، از یک پارچه نرم خشک برای تمیز 

کردن سطح چرم استفاده کنید.

تمیز کردن تزئینات  چوبی داخلی
- از پارچه تمیز نمدار برای تمیز کردن تزئینات  

چوبی داخلی استفاده کنید.
- در صورت نیاز از کمی صابون مایع برای تمیز 

کردن استفاده نمایید.

 احتیاط 

 احتیاط 

 احتیاط 

مواد پاک کننده حاوی حالل می تواند به مواد 
بخش های داخلی خودرو آسیب برساند.

های  بخش  به  حالل،  حاوی  شوینده  مواد 
داخلی آسیب می رسانند.

 از حالل، خمیر پولیش و دیگر مواد مشابه 
برای تمیز کردن چرم استفاده نکنید.

دیدن  آسیب  از  جلوگیری  منظور  به   
شستشوی  های  شرکت  چرمی،  محصوالت 
کثیفی  پاک کردن  برای  توانند  ای می  حرفه 

های جدی مورد استفاده قرار گیرند.
مواد  )مانند  غبار  گردو  و  کثیفی  ذرات   
اتصاالت  و  چرم  های  منفذ  وارد  که  ساینده( 

می شوند به سطح چرم آسیب می رسانند.
آفتاب  زیر  طوالنی  مدت  برای  خودرو  اگر   
سوزان پارک می شود، از وسائل مناسب برای 
از در معرض نور مستقیم خورشید  جلوگیری 

بودن چرم، استفاده نمایید.
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خرابی سیستم موتور و سیسیتم اگزوز
چراغ  الکترونیک(  برق  )کنترل   EPC

هشدار سیستم مدیریت موتور بنزینی
برای کنترل وضعیت عملکرد  این چراغ هشدار 
استفاده  مورد  بنزینی  موتور  مدیریت  سیستم 

قرار می گیرد.
شود،  می  روشن  استارت  سوئیچ  که  هنگامی 
نیز روشن می  الکترونیک(  برق  )کنترل   EPC
شود. بعد از اینکه موتور استارت زده می شود، 

چراغ خاموش خواهد شد.
سیستم  در  خطایی  رانندگی  حین  در  اگر 
چراغ  این  بیافتد،  اتفاق  بنزینی  موتور  مدیریت 
فوراًًً  شرایطی،  چنین  تحت  شد.  خواهد  روشن 
های  نمایندگی  از  یکی  به  موتور  تعمیر  برای 

مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

تمیز کردن کمربند ایمنی
صورت  به  است  ممکن  کثیف  ایمنی  کمربند 
محافظتی  عملکرد  روی  بر  یا  نکند  کار  عادی 
تمامی  بایستی  لذا  بگذارد.  تاثیر  کمربند 
کمربندهای ایمنی را به صورت دوره ای بازدید 
نمود تا از تمیز بودن آنها اطمینان حاصل شود.

تمیز کردن کمربند ایمنی
- کمربند ایمنی را به آرامی بیرون بکشید و در 

موقعیت کشیده شده نگه دارید.
- از صابون مایع برای تمیز کردن کمربند ایمنی 

کثیف استفاده کنید.
- کمربند ایمنی را خشک کنید.

- کمربند ایمنی را به جای خود برگردانید.

به جای  عادی  به صورت  ایمنی کثیف  کمربند 
خود بر نمی گردد.

 هشدار 

 هشدار 

 احتیاط 

شرایط تمامی کمربند ها باید به صورت منظم 
پایه  در  دیدگی  آسیب  اگر  شوند.  کنترل 
کمربند ایمنی، بخش های ارتباط دهنده آن، 
شد،  پیدا  قفل  سگک  یا  آن،  کشنده  مکانیزم 
لطفاً کمربند ایمنی را در نمایندگی های مجاز 

سریعاًً  باید  دیده  آسیب  ایمنی  کمربند   
کمربند  ساختار  و  مشخصات  شود.  تعویض 
ایمنی جدید باید کاماًلًً همانند کمربند ایمنی 
اینکه  از  بعد  باشد.  خودرو  در  شده  استفاده 
تصادف رخ می دهد، حتی اگر کمربند ایمنی 
دارای آسیب دیدگی های ظاهری نباشد، باید 

کمربند ایمنی تعویض گردد.
 سعی نکنید کمربند ایمنی خراب را شخصاً 
هیچ  تحت  نباید  ایمنی  کمربند  کنید،  تعمیر 

شرایطی پیاده سازی و یا تعمیرشود.
کتابچه  و  مربوطه  اطالعات  دقت  با  لطفاً   
را  ایمنی"  هشدار"کمربند  دستورالعمل 

بخوانید و از آنها پیروی کنید.

و  شده  جمع  بایستی  خشک  و  تمیز  کمربند 
به حالت اول خود بازگردد. در غیر اینصورت، 
ممکن است قرقره جمع کننده کمربند ایمنی 

آسیب دیده باشد.
پیش از خرید تجهیزات جانبی و قطعات یدکی 
یا نصب آنها بر روی خودرو با نمایندگی های 

مجاز شرکت سایپا یدک مشورت نمایید.

شرکت سایپا یدک تعویض کنید.
تمیز  برای  شیمیایی  کننده  پاک  ازمواد   
این  زیرا  نکنید  استفاده  ایمنی  کردن کمربند 
مواد حاوی مواد شیمیایی خاصی هستند که 
آسیب  ایمنی  کمربند  پایه  به  است  ممکن 
برسانند. از طرف دیگر، کمربند ایمنی نباید با 

مواد خورنده در تماس باشد.
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مبدل کاتالیست
مبدل  نظر  مورد  کارکرد  از  اطمینان  منظور  به 
کاتالیست در بلند مدت، موارد ذیل باید رعایت 

شوند:
- باید از بنزین بدون سرب استفاده شود.

است  کم  خیلی  باک  بنزین  مقدار  که  زمانی   -
رانندگی نکنید.

- بیش از حد روغن موتور اضافه نکنید.
هل  یا  خودرو  کشیدن  روش  از  کنید  سعی   -
خودرو  این  موتور  کردن  روشن  برای  آن  دادن 
باتری  از  لزوم  صورت  در  و  نکنید.  استفاده 
این  موتور  کردن  روشن  برای  دیگری  خودروی 

خودرو استفاده کنید.
یعنی  کند،  نمی  کار  درستی  به  موتور  اگر 
عملکرد ناپایدار یا کاهش قدرت موتور در طول 
سرعت  سریعاًً  باید  است،  آمده  بوجود  رانندگی 
نزدیک  در  را  موتور  و  دهید  کاهش  را  خودرو 
ترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک بازدید 
نمایید. اگر خطای ذکر شده در باال اتفاق بیافتد، 
سیستم  هشدار  "چراغ  سریعاًًً  اگزوز  سیستم 
شرایطی،  چنین  کند.در  می  فعال  را  موتور" 
از  است  ممکن  است  نسوخته  هنوز  که  بنزینی 
و  شود،  وارد  اتمسفر  به  اگزوز  سیستم  طریق 
مبدل کاتالیست به دلیل گرم شدن بیش از حد، 

صدمه خواهد دید.

چراغ هشدار سیستم اگزوز موتور
برای کنترل وضعیت عملکرد  این چراغ هشدار 
سیستم اگزوز موتور مورد استفاده قرار می گیرد.

چشمک زدن چراغ هشدار
نمی  کار  درستی  به  موتور  که  دهد  می  نشان 
کند، ممکن است مبدل کاتالیست آسیب دیده 
باشد. تحت چنین شرایطی، باید سرعت رانندگی 
را فوراًًً کاهش دهید. به یکی از نمایندگی های 

مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

چراغ هشدار روشن شده است
اگزوز  سیستم  در  خطایی  بروز  دهنده  نشان 
سنسور  دیدگی  آسیب  مثال  )برای  باشد  می 
اکسیژن( و کیفیت عملکرد سیستم اگزوز دچار 
سریعاًًً  باید  زمان،  این  در  است.  شده  مشکل 
خودرو  دقت  با  داد.   کاهش  را  خودرو  سرعت 
را تا نزدیک ترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا 

یدک برسانید.

 هشدار 

 احتیاط 

نادیده  را  چراغ  از  شده  فرستاده  هشدار  اگر 
بگیرید، ممکن است این بی توجهی به تصادف و 

حتی مرگ منجر شود.

کم  • خیلی  باک  بنزین  مقدار  که  زمانی 
نکنید. سوخت گیری در زمان  رانندگی  است 
نامناسب می تواند به بد سوختن بنزین منجر 
به  نسوخته  بنزین  شدن  وارد  باعث  شود،و 
سیستم اگزوز شود و در نتیجه سیستم بسیار 
آسیب  کاتالیست  مبدل  و  شد  خواهد  گرم 

خواهد دید.
باالترین  • از  بیش  موتور  روغن  سطح  اگر 

موتور  باشد،  روغن  سطح  استاندارد  مقدار 
مبدل  اینصورت،  غیر  در  نکنید.  روشن  را 
در  لطفاًً  بینند.  آسیب می  موتور  و  کاتالیست 
شرکت  مجاز  های  نمایندگی  با  خصوص  این 

سایپا یدک مشورت نمایید. 
مبدل  • دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 

دقت  با  را  مربوطه  دستورالعمل  کاتالیست، 
بخوانید.

منظور  • به  خودرو  دادن  هل  هنگام  در 
است  ممکن  نسوخته  بنزین  زدن،  استارت 
وارد سیستم اگزوز شود و به مبدل کاتالیست 

آسیب برساند.
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حتی اگر مبدل کاتالیست به صورت عادی کار 
کند، بوی سولفور گاهی اوقات در خروجی لوله 
به  بستگی  امر  این  است.  استشمام  قابل  اگزوز 
به  میزان سولفور سوخت استفاده شده دارد و 
دلیل غیر عادی کار کردن سیستم نمی باشد. 
با  از سوختهای  استفاده  با  معموال  مشکل  این 

کیفیت حل می شود.

   نکات زیست محیطی



هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید، چنانچه خریدار جهت تست، رانندگی خودرو را به عهده 
دارد سعی کنید زمانی از خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار )راننده( از آن پیاده شده و سوییچ 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 حتمًا کلیه سوییچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن 

شدن خودرو توسط کلیه سوییچ 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 نمایید.
- 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 نمایید.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آن ها 
نزد شما بماند تا خودرو فروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آن ها مسروقه باشد.

   هشدار انتظامی
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)VIN( شماره مشخصه خودرو
شماره مشخصه خودرو )VIN( را می توانید در

قسمت پایین سمت چپ شیشه جلو بخوانید.

عالمت گذاری شاسی
این عالمت روی کف خودرو زیر صندلی سرنشین
جلو سمت چپ حک شده است و می توانید با

بلند کردن کف پوش آن را ببینید. اطالعات زیر
در این قسمت آورده شده اند:

شماره جهانی شاسی )یا شماره مشخصه خودرو:
VIN( همانطور که در شکل نشان داده شده

است.

مشخصات فنی خودرو

کتاب  این  در  شده  استفاده  های  مخفف 
راهنما

مقدمه ای مختصر بر اطالعات فنی
دستورالعمل ها

تمامی اطالعات فنی آورده شده در این دفترچه 
راهنمای مشتری بر طبق مدارک رسمی خودرو 

می باشد.
تمامی اطالعات فنی آورده شده در این دفترچه 
راهنما مربوط به خودرو های با پیکربندی پایه 
می باشند به جزء در مواردی که نشان داده شده 
است.  ای ذکر شده  به طور جداگانه  یا  و  است 
نوع موتور خودروی خریداری شده توسط شما، 

در مدارک فروش، ثبت شده است.

توضیحاتمخفف

kW
قدرت  گیری  اندازه  واحد  وات،  کیلو 

خروجی موتور

hp
قدرت  گیری  اندازه  واحد  بخار،  اسب 

خروجی موتور در گذشته
rpmسرعت چرخش موتور، دور بر دقیقه

Nm
نیوتن متر، واحد اندازه گیری گشتاور 

موتور
L/100

km
لیتر در 100 کیلومتر، مصرف سوخت 

در هر 100 کیلومتر

g/km
دی  انتشار  واحد  کیلومتر،  بر  گرم 

اکسید کربن در هر کیلومتر
CO2دی اکسید کربن

CN
احتراق  عملکرد  شاخص  ستان،  عدد 

بنزین

RON
ضد  عملکرد  شاخص  اکتان،  عدد 

انفجار بنزین
5MTجعبه دنده دستی 5 دنده
4ATجعبه دنده اتوماتیک 4 دنده

خودروی سفارشی
اطالعات فنی نوع خاص و نوع صادراتی ممکن 
این  در  شده  آورده  اطالعات  از  متفاوت  است 
کتاب راهنما باشد. لطفاً با مدارک رسمی خودرو 

مطابقت داده شود.
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مشخصات فنی خودرو

و  ای  جاده  شرایط  رانندگی،  روش  به  بسته 
فاکتور های محیطی خارجی و شرایط مختلف 
فنی خودرو، مصرف سوخت واقعی ممکن است 

با مقدار ذکر شده در اینجا کمی متفاوت باشد.

نرخ مصرف سوخت
نرخ  و  خودرو  این  شهری  سوخت  مصرف  نرخ 
ترتیب  به  باید  ثابت  سرعت  با  سوخت  مصرف 
GB/ با توجه به شرایط کاری تعیین شده در

  GB/T13545.1-3001 و T19233-2003
تعیین شود:

پارامتر های عملکرد خودرو
پارامتر های عملکرد لیست شده خودرو در اینجا 
تاثیر  تجهیزات  که  است  شده  تعیین  هنگامی 
گذار بر روی عملکرد خودرو روی آن نصب نبوده 

است )باربند، الستیک  بادي آج دار و غیره(.

MT1500 AT1600MT1600مدل

بین 
شهری

5.8
L/100km

 6.6
L/100km

5.59
L/100km

شهری
8.9

L/100km
11.3

L/100km
8.16

L/100km

ترکیبی
 7

L/100km
 8.3

L/100km
6.54

L/100km

وزن کل خودرو با سوخت و تجهیزات
مدل  راهنما  کتاب  این  در  بحث  مورد  خودرو 
سوخت  درصد   90 باشد.  می  خودرو  این  پایه 
در مخزن سوخت قرار دارد. هیچگونه تجهیزات 
سفارشی و همچنین راننده در خودرو نمی باشد.

با وزن کل  تمامی اطالعات لیست شده مطابق 
مگر  باشد،  می  تجهیزات  و  سوخت  با  خودرو 

اینکه مورد دیگری ذکر شده باشد.
وزن کل خودرو با سوخت و تجهیزات در مدل 
به  نسبت  اضافی،  تجهیزات  با  و  سفارشی  های 

خودرو مدل پایه افزایش می یابد.
با  رانندگی  یا  سقف  روی  اجسام  حمل  هنگام 
بخش اضافه شده به عقب خودرو، مجموع وزن 

خودرو نباید از وزن مجاز تجاوز کند.

یادداشت
نرخ مصرف سوخت و آالیندگی لیست شده در 
این کتاب راهنما بر اساس شرایطی که هیچگونه 
شده  تعیین  نشده،  وارد  تجهیزات  روی  باری 
اضافه  خودرو  به  تجهیزاتی  صورتیکه  در  است. 
و  یابد  می  افزایش  خودرو  وزن  مجموع  شود، 
می  افزایش  کمی  سوخت  مصرف  نرخ  بنابراین 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  یابد. 
شما را از اطالعات فنی خودروی خریداری شده 

با خبر می نمایند.



142

8

مشخصات فنی خودرو

TNN4G15ATNN4G16ATNN4G16Aموتور
kW / 6000 rpm83 kW/5800 rpm83 kW/5800 rpm 77حداکثر قدرت موتور

                                                                                                                                         Nm / 4000 rpm151 Nm / 4000 rpm                                                                                                                                          151 Nm / 4000 rpm 141حداکثر گشتاور
تعداد سیلندرها/ حجم 

ml / 41601 ml / 41601 ml / 4 1499جابجایی موتور

بنزین RON93  بدون سرب با کیفیت باال یا بنزین با استاندارد ملی IV یا باالتربنزین بدون سرب

5MT4AT5MTسیستم تعویض دنده

استاندارد ملی IV: خودرو OBD باید با بنزینی مطابق با استاندارد ملی 4 یا باالتر سوخت گیری شود.

پارامترهای وزن

MT1500AT1600MT1600مدل

1650kg1650kg1650kgمجموع وزن مجاز خودرو
1350kg1350kg1350kgجرم خالص

940kg940kg940kgبار مجاز اکسل جلو
860kg860kg860kgبار مجاز اکسل عقب
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مشخصات فنی خودرو

پارامترهای ابعادی

mm 4565  طول
mm 1766عرض

mm 1486ارتفاع )بدون بار(
mm 2700فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب

m 10.7 قطر حداقل گردش
mm 1532 / 1530فاصله چرخ های جلو/عقب

mm 150حداقل فاصله از زمین
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الستیک ها و چرخ ها

زنجیر چرخ
جلو  چرخ  روی  بر  تواند  می  تنها  چرخ  زنجیر 

نصب شود.
تنها می توانید زنجیر چرخ را بر روی الستیک با 

مشخصات زیر نصب کنید:

پیچ چرخ
برای  از آچار گشتاورسنج  از تعویض چرخ،  بعد 
استفاده  پیچ چرخ  کنترل گشتاور سفت کردن 

کنید.

یادداشت
با  رابطه  در  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت 
مشخصات چرخ، الستیک و زنجیر چرخ مناسب 
برای این خودرو با نمایندگی های مجاز شرکت 

سایپا یدک مشورت نمایید.

چرخ ها
فشار باد الستیک، زنجیر چرخ و پیچ چرخ

فشار باد الستیک
فشار باد مورد نیاز برای این خودرو روی برچسب 
قرار گرفته در بخش داخلی درب سمت راننده، 
به  مربوط  نیاز  مورد  باد  فشار  است.  شده  درج 
هنگامیکه  باشد.  می  سرد  حالت  در  الستیک 
الستیک گرم شده است، فشار باد کمی افزایش 
می یابد. اما به این دلیل فشار باد خود را کاهش 

ندهید.

مشخصات سایز الستیک
رینگ

فشار باد 
)بدون بار(

195/65R156J*15220kPa

 هشدار 

 هشدار 

اگر فشار باد هوا مطابق با مقدار مشخص شده 
به  منجر  است  ممکن  صاف  الستیک  نباشد، 
تصادف و آسیب دیدگی و یا حتی مرگ افراد 

شود. 
ماه  در  یکبار  حداقل  را  الستیک  باد  فشار   
های  تصادف  از  جلوگیری  برای  کنید.  کنترل 
احتمالی، فشار باد الستیک باید مطابق با مقدار 

 هنگامیکه اجسام سنگین توسط خودرو حمل 
افزایش می یابد،  می شوند، وزن خودرو ناچاراًًً 
و این امر سبب تاثیر بر روی پایداری عملکرد 
خودرو می شود. بنابراین برای جلوگیری از بروز 
تصادف، سرعت رانندگی و روش رانندگی را با 

شرایط حقیقی تنظیم نمایید.
نباید  خودرو  مجموع  وزن  و  محوری  بار   
غیر  در  نمایند.  تجاوز  شده  معین  مقادیر  از 
اینصورت، پایداری عملکردی خودرو به شدت 
بروز  باعث  است  ممکن  و  رود  می  بین  از 
صدمه  و  خودرو  به  رسیدن  آسیب  تصادف، 

دیدن افراد شود.

مشخص شده باشد.
- اگر فشار باد کافی نمی باشد. تورم، تغییر شکل 
رانندگی  هنگام  در  الستیک  دمای  افزایش  و 
شدت می یابد، که می تواند سبب از بین رفتن 

آج الستیک و حتی صاف شدن الستیک شود.
باشد،  بسیار کم  یا  زیاد  بسیار  باد  فشار  اگر   -
به  منجر  عملکرد،  در  پایداری  عدم  دلیل  به 

ساییدگی زود رس الستیک می شود.
 گشتاور سفت کردن پیچ چرخ باید بر طبق 
میزان معین شده باشد. در غیر اینصورت، ممکن 
است پیچ در حین حرکت باز شود و سبب بروز 
پیچ  کردن  سفت  گشتاور  اگر  و  شود.  تصادف 
است  باشد، ممکن  تعیین شده  مقدار  از  بیش 

باعث آسیب دیدگی پیچ و رزوه شود.

چرخ
رینگالستیک

195/65 R15 91V6J*15
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الستیک ها و چرخ ها

فشار هوای الستیک
میزان فشار باد مورد نظر الستیک روی برچسب قرار گرفته بر روی دیواره داخلی درب مخزن سوخت درج شده است.

زنجیر چرخ
نصب زنجیر چرخ تنها بر روی الستیک و رینگ با مشخصات آورده شده در زیر مجاز می باشد.

چرخ

رینگالستیک
195/65 R15 91V15×6J

یادداشت
مالحظاتی برای انتخاب زنجیر چرخ خودرو آریو: بعد از اینکه زنجیر چرخ نصب شد، تلرانس عمودی زنجیر چرخ در دو طرف الستیک نباید از 15 میلیمتر 

تجاوز کند و همچنین تلرانس افقی نباید بیش از 10 میلیمتر از گام الستیک، تجاوز کند.

پارامترهای قرارگیری چرخ جلو
′45زاویه کمبر چرخ جلو
′45±′36    ˚5زاویه کستر پین اصلی
0.5mm±1.8زاویه تواین چرخ جلو
0.5mm±1.8افتادگی پین اصلی

پارامترهای قرارگیری چرخ جلو
′45±′23    ˚1-زاویه کمبر چرخ عقب
′45±′23    ˚1-زاویه تواین چرخ عقب



146

8

روانکارهای توصیه شده و ظرفیت ها

نوع روغنروغن / موارد کاربرد

مورد استفاده در بازار: طبقه بندی API: SL روغن موتور با کیفیت باال
)SA 10W-40(

DOT-4روغن ترمز 
 75W/90 GL-4روغن جعبه دنده دستی

روغن جعبه دنده اتوماتیک 
DIAMOND ATF SP-III

 یا 
SK ATF SP-III 

پارامترهای ظرفیت

2 لیترظرفیت مخزن شیشه شوی
4 لیترظرفیت روغن موتور )با تعویض فیلتر روغن(

 2- 1/8 لیترظرفیت روغن جعبه دنده دستی
7 لیترظرفیت روغن جعبه دنده اتوماتیک
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حقوق مشتريان محصوالت شركت سايپا
سايپا يدك مبتكر طرحهاي نوين خدماتي در صنعت خودرو كشور ، در راستاي نهادينه كردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبكه نمايندگيهاي 
مجاز در سراسر كشور در نظر دارد مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابين را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب 
با حد انتظار مالكين محترم تقديم نمايد. لذا با اعتقاد به اين مجموعه قوانين و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعيين كننده دامنه اختيارات طرفين 

بشرح ذيل ارائه ميگردد كه اميداست مثمر ثمر واقع گردد.

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظايف نمايندگيهاي مجاز
- خدمات گارانتي منوط به انجام سرويس اوليه مي باشد كه دوره زماني و كيلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما در اين دفترچه ذكر شده است.

- استهالك معمولي قطعات داخلي نظير تودوزي، روكش هاي صندلي، موكت كف، المپ چراغها و همچنين بهاي روغن موتور، واسكازين گيربكس، 
فيلتر روغن، فيلتر هوا و موارد مصرفي از جمله لنت ترمز، صفحه كالچ و تيغه برف پاك كن جز تعهدات گارانتي نمي باشد.

از آنجائيكه طبق مقررات گارانتي، كليه قطعات تعويض شده در دوره گارانتي متعلق به شركت خودروساز مي باشد لذا نمايندگي از عودت قطعات داغي 
به شما مشتري گرامي معذور مي باشد.

كليه قطعات معيوب كه ماهيتاً معيوب مي باشند دردوران گارانتي بايستي تعويض گردد.
واحد پذيرش نمايندگي موظف است هزينه تقريبي ارائه خدمات فني و قطعات يدكي مصرفي و زمان تحويل خودرو را به مالكين محترم اعالم نمايد.

مسئوليت عيب يابي، تعمير و يا تشخيص تعويض قطعات معيوب بعهده كارشناس فني نمايندگي هاي مجاز مي باشد. لذا در هنگام مراجعه به تعميرگاه 
صرفاً نسبت به اعالم عيوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع كارشناسي يا تعويض قطعات را به نمايندگان مجاز واگذار نمائيد.

- نمايندگي موظف به پيش بيني تامين قطعات مورد نياز بوده بنحوي كه خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمايندگي راداشته باشد زيرا نمايندگي 
در مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.

نمايندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائيد شركت مي باشد.
تبعات ناشي از تعميرات غير استاندارد بعهده نمايندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضايت مشتريان و تحقق تعهدات نمايندگي به مشتريان از وظايف 

مهم نمايندگي مجاز مي باشد.

حقوق مشتريان

متعلقات الزامی همراه خودرو
متعلقات الزامی همراه خودرو از قبيل راديو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، كفپوش متحرك، مثلث خطر و ساير تجهيزات خودرو

توجه
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نمايندگي مجاز موظف به ارائه فاكتور رسمي در قبال ارائه كليه خدمات اعم از سرويس اوليه، گارانتي و غير گارانتي مي باشد و در صورت وجود هرگونه 
ابهام در شرح اقدامات انجام شده و ياهزينه تعميرات اعم از قيمت قطعات و اجرت تعميرات پاسخگو خواهد بود.

نمايندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي ) رتبه ارزيابي نمايندگي در آن درج شده است ( در محل پذيرش مي باشد.
نمايندگي مجاز موظف است در دوران وارانتي تعميرات را فقط براساس موارد ذكر شده در برگ پذيرش انجام دهند و از تعميرات مازاد برآن خودداري 

نمايند.
در صورت  نمايند  تنظيم   تعميرات  ساعت  نرخ  همچنين  و  تعميرات  زمان  فهرست  براساس  را  مشتري  صورتحساب  موظفند  مجاز  تعميرگاههاي   -

درخواست مشتري فهرست تعميرات خود را به رؤيت ايشان برسانند. 
- مجموعه هاي معيوب قبل از سرويس اوليه بايستي بطور كامل تعويض گردند . در صورت درخواست كتبي مشتري تعميرگاه ميتواند فقط به تعميرات  

اكتفا نمايد.
- كليه نمايندگيهاي مجاز موظف به پذيرش خودرو جهت سرويس اوليه و گارانتي در روز مراجعه مي باشند.

- هرگونه عيب و نقص و خسارت مالي و جاني وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه بدليل تعويض يا نصب قطعات در سيستمهاي جانبي و يا دريافت 
خدمات خارج از شبكه خدمات پس از فروش سايپا يدك در طي دوران گارانتي ايجاد شود ، مشمول گارانتي نبوده و هيچگونه حقي براي مصرف كننده 

و اشخاص ثالث در برابر شركت سايپا و يا شركت سايپا يدك ايجاد نمي كند.
- هرگونه عمليات الزم تحت عنوان گارانتي مي بايست توسط نمايندگي مجاز سايپا يدك صورت پذيرد.

- خدمات گارانتي محدود به تعويض و يا تعمير قطعات معيوب )بنا به تشخيص شركت سايپا يدك(و دستمزد مربوطه مي باشد.
- تعويض يا تعمير قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمديد دوره گارانتي خودرو گردد.

- براي دريافت خدمات سرويس اوليه و گارانتي حتماً از طريق نمايندگيهاي مجاز و يا تعميرگاههاي مركزي شركت اقدام شود.اين شركت در قبال هزينه 
هاي صرف شده از طريق تعميركاران متفرقه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

- خودروی شما مطابق زمان و كيلومتر )هر كدام زودتر فرا رسد( مندرج بر روی كارت خدمات خودرو، به شرط انجام به موقع سرويس اوليه و سرويس 
های ادواری، مطابق شرايط درج شده در اين دفترچه، توسط شركت سايپا يدك، گارانتی می گردد.

 “جهت اطالع از متن كامل آيين نامه اجرايی و قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو از سايت اينترنتي www.saipayadak.org بازديد نماييد. “

حقوق مشتريان
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سرویس اولیه 
انجام سرویس اولیه این خودرو، بین کیلومتر 4500 تا 5500 و یا 6 ماه پس از تاریخ شروع گارانتی )هر کدام زودتر فرا رسد( الزامی بوده و عدم انجام 

سرویس اولیه در محدوده های زمانی و مسافتی مذکور، منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.

تبصره 1: انجام سرویس اولیه فقط یک بار صورت می پذیرد.
تبصره 2: هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها )روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا*( در سرویس اولیه به عهده مشتري مي باشد.

سرویس های ادواری : 
انجام سرویس های دوره ای مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به 

ابطال گارانتی خودرو می گردد.
تبصره 1: اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد. خدماتی که هزینه آنها بر

عهده بسته خدمت )کارت نارنجی( می باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.
تبصره 2: اولین سرویس دوره اي مي تواند هم زمان با سرویس اولیه انجام شود.

کارت خدمات خودرو
کارت خدمات خودرو که در هنگام تحویل خودرو به مشتری ارائه می گردد، کارتی دو منظوره )بانکی-خدماتی( است که به منظور استفاده از خدمات 

خودرو ثبت مکانیزه و سیستمی سوابق تعمیراتی خودرو تهیه شده است.

تبصره 1: همراه داشتن کارت خدمات خودرو به هنگام مراجعه به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک جهت استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
تبصره 2: کارت خدمات بصورت سالم تحویل مشتري مي گردد و در صورت بروز هر گونه ایراد فیزیکي و اختالل سیستمي در کارت خدمات، هزینه 

صدور مجدد کارت بر عهده مشتري خواهد بود. 

* در صورت نیاز تعویض گردد.

گارانتی خودرو 
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استثنائات گارانتي 
موارد زير خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:

1- تعمیرات ناشی از فرسودگی متداول خودرو )منظور از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی از عدم انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم انجام 
بازديدهای ادواری، فرسودگی الستیک و مواردی نظیر المپ و فیوز می باشد(.

2- هزينه هاي مربوطه به عملیات سرويس و نگهداري خودرو، تنظیمات رايج و سرويس های ادواری.
3- هر گونه صدمات ناشي از عواملی كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد نظیر تصادفات، سنگ خوردگی،خراش، سرقت، آتش سوزي و بالياي طبیعی و 

غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.
4- اقالم ضمانت در خودرو شامل كلیه اجزاء، قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی و استهالكی می باشد.

لیست قطعات و مواد مصرفی در خودرو كه مشمول ضمانت نمی باشند:

روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک
مايعات نظیر مايع ضد يخ، مايع شیشه شوی

فیلتر ها نظیر فیلتر بنزين، فیلتر هوا و فیلتر روغن

استثنائات 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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محدوديت هاي گارانتي خودرو
1- خدمات گارانتي محدود به تعمير و يا تعويض قطعه معيوب مي باشد كه هزينه آن بر عهده شركت سايپا يدك مي باشد. همچنين تشخيص عيب 

قطعه و تصميم گيري در خصوص تعمير يا تعويض آن بر عهده شركت سايپا يدك است.
2- قطعات تعويض شده در دوره گارانتي خودرو، متعلق به شركت سايپا يدك مي باشند.

3- تعمير يا تعويض قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمديد دوره گارانتي خودرو گردد.
4- ليست قطعاتی كه به عنوان قطعات مصرفی و استهالكی نبوده ولی عمر كاركرد آن ها كمتر از مدت زمان معين در دوران ضمانت خودرو می باشد 

كه برای اين گونه قطعات می بايست ضمانت كاركرد مطابق با زمان اعالمی در جدول ذيل لحاظ گردد:

نصف مدت زمان دوره ضمانت و كاركردباطریصفحه كالچ

حداقل كاركرد معادل ده هزار كيلومتر از تسمه هاالمپلنت ترمز
تحويل خودرو شمع موتورتيغه برف پاك كن 

حداقل 1۸ ماه يا 3۰ هزار كيلومتركاتاليست كانورتوركربن كنيستر حسگر دوم اكسيژن

24 ماه يا 4۰ هزار كيلومترالستيک تاير و سيستم پخش خودرو ضمانت به عهده شركت عرضه كننده خودرو می باشد

تبصره - تعويض قطعات مصرفی و قطعات استهالكی چنانچه ناشی از عيب كيفی و مونتاژی موجود در هر يک از مجموعه های خودرو باشد بصورت 
رايگان بوده و بر عهده عرضه كننده خودرو می باشد.

گارانتی رنگ خودرو
خودروی شما دارای 3 سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغييراتی در رنگ خودرو نظير ريزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری     

می بايست با مراجعه به يکی از نمايندگی های مجاز شركت سايپا يدك، مراتب را سريعاً به اطالع برساند.

تبصره 1- ريزش مواد شيميايی و آسيب های ايجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گيرند.
تبصره 2- زدودن چربی و يا تميز كردن قطعات مکانيکی، زير اتاق خودرو، قطعات لوالدار،قطعات پالستيکی بيرونی رنگ شده به كمک موادی كه مورد 

تاييد فنی نيستند يا وسايل شوينده با فشار توصيه نمی گردد.

موارد نقض گارانتی 
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عملیات مربوط به سرویس اولیه به شرح زیر می باشد:
سرویسهاي پیش بیني شده در این دفترچه با توجه به توصیه هاي کارخانه سازنده، این خودرو بوده و انجام به موقع سرویس اولیه و سرویس هاي ادواري 

شما را در نگهداري خودروي خود در وضعیت مطلوب یاري مي نماید:

عملیات سرویس اولیه :
1. بازدید سیستم خنک کننده موتور

2. بازدید وضعیت تسمه دینام و کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز
3. بازدید لقي پدال و تنظیم سیم کالچ

4. بازدید وضعیت عملکرد ترمزو کنترل سطح روغن ترمز )نشتي(
5. بازدید وضعیت باک بنزین ، لوله ها ، شلنگ ها و اتصاالت )نشتي(

6. بازدید سیستم فرمان هیدرولیکي )نشتي سیستم و همچنین اتصاالت چهارشاخ بوسیله چرخش فرمان و وجود صدا چک شود(.
7. بازدید وضعیت گردگیرهاي مجموعه هاي جعبه فرمان و پلوس

8. بازدید وضعیت تایرها )تنظیم باد(
9. بررسي نشتي از مجموعه موتور و گیربکس

10 . بازدید وضعیت باتري و اتصاالت
11 . بازدید و کنترل گشتاور کلید اتصاالت ایمنی

عملیات سرویس اولیه 
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برنامه سرویس و نگهداری
I: بازدید و در صورت نیاز تنظیم، تمیز یا تعویض گردد.

R: تعویض نمایید.

                                       کیلومتر کارکرد                    
)×1000(                                            

       دوره
مدت زمان5000±5001015202530354045505560

کارکرد )ماه(

اجزاء موتور
1III96- لقی سوپاپ ها *1

2IIIIII24- تسمه تایم
3RRRRRRRRRRRR12- روغن موتور
4RRRRRRRRRRRR12- فیلتر روغن

5III24- شیلنگ ها و اتصاالت سیستم تهویه *2 *3
-6IIIIIIIRII- مایع خنک کننده *4 *5

-7IRIRIR- صافی روغن سوپاپ تنظیم خودکار
8IIIIIIIIIII12- لوله اگزوز و نگه دارنده ها

سیستم جرقه
-9RR- شمع ها
10IIIIIIIIIIII12- باتری

-11RR- فیلتر سوخت
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برنامه سرویس و نگهداری

                                       کیلومتر کارکرد                    
مدت زمان5001015202530354045505560±5000       دوره                                            )1000×(

کارکرد )ماه(

اجزاء موتور

12RRRRRRRRRRRRR:6- فیلتر هوا

13III24- درپوش مخزن سوخت/ لوله/ سیستم تبخیر *6
14II60- کنیستر

شاسی و بدنه
15IIIIIIIIIIII6- پدال ترمز و ترمز دستی
16IIIIIIIIIIII6- لنت ترمز و دیسک ترمز

17IIIIIIIIIIIRI:6/R:36- روغن ترمز
18IIIIIIIIIIII12- لوله و شلنگ ترمز 

19IIIIIIIIIIII6- روغن سیستم فرمان
20IIIIIIIIIIII12- غربیلک فرمان/اتصاالت/روغن جعبه فرمان

21IIIIIIIIIIII24- گردگیر پلوس
22IIIIIIIIIII12- گردگیرها و اتصاالت

23IIIIRIIIIIR18- روغن جعبه دنده دستی
24IIIIIIIIIIR36- روغن جعبه دنده اتوماتیک

25IIIIIIIIIIII12- تعلیق عقب و جلو
26IIIIIIIIIIII6- الستیک و فشار الستیک
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برنامه سرویس و نگهداری

                                       کیلومتر کارکرد                    
)×1000(                                            

       دوره
مدت زمان5000±5001015202530354045505560

کارکرد )ماه(

اجزاء موتور

27IIIIIIIIIIII6-  تمام چراغ ها، بوق ها، برف پاکن هاو شیشه شوی ها
28RRRR12- فیلتر سیستم تهویه

IIIIII12سیستم تهویه مطبوع

مالحظات
1- نشان می دهد که صدای سوپاپ هایا شوک موتور باید چک شوند و در صورت نیاز تنظیم شوند.

2- نشان می دهد که بازدید باید در هر 20000 کیلومتر یا 12 ماه بعد از 80000 کیلومتر یا 48 ماه اجرا شود.
3- نشان می دهد که چک شود آیا مخزن آب و کندانسور بوسیله برگ درختان یا خاک یا حشرات نگرفته باشد و اتصاالت شیلنگ را تمیز کنید.

4- باید بعد از 60000 کیلومتر تعویض شود و بعد از آن هر 30000 کیلومتر تعویض شود.
5- باید از مایع خنک کننده مخصوص شرکت سایپا یدک یا معادل آن که دارای تکنولوژی ترکیبی اسید ارگانیک می باشد استفاده گردد.

6- هر 20000کیلومتر یا 12 ماه بعد از رسیدن به 80000 کیلومتر یا 48 ماه بازدید انجام دهید.





فصل 10– فهرست نمایندگی ها

فهرست نمایندگی ها ....................................................................................................................................160 
    

فهرست نمایندگی ها
10
 جهت اطالع از آخرین لیست نمایندگي هاي مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک شامل لیست نمایندگان داراي مجوز ارائه خدمات 

به خودروي شما، لطفاً به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه نمایید.
www.saipayadak.org 

 



160

10

فهرست نمایندگی ها

آدرسآریونام نمایندگيشهر استانکد تابلوردیف 
کدتلفن 

تلفنشهر

04513333343میدان مبارزان-خ کارگر-جنب پمپ بنزین*شرکت سبالن ثمیناردبیلاردبیل12103

5575460-4-5601200-03115575070انتهاي خ معراج )هفتون( بعد از پل تمدن روبروي پمپ بنزین *شرکت باند ماشین سپاهان اصفهاناصفهان23312

02634416773بلوارشهیدبهشتي - نرسیده به سه راه گوهردشت - روبروي بازار مالصدرا*حسن واسجيکرجالبرز31076

5511111-04115515253خ امام خمیني - روبروي باغ گلستان* محمود وفا دوستتبریزآذربایجان شرقی 42270

2773430-2778898-04412777422بلوار آزادي روبروي سیلو*شرکت باخترتعمیرارومیهارومیهآذربایجان غربي5251

5551551-07715551550بزرگراه آیت اهلل طالقاني*بهروز دستارانبوشهربوشهر64204

77250785-6-02177264238خ دماوند - نبش خ شهید ناصري - پ 812 ، 814 و 816*تعمیرگاه مرکزي شماره1تهرانتهران71112

9 - 02166647377سه راه آذري - به سمت میدان قزوین- جنب ایستگاه اتوبوس*تعمیرگاه مرکزي شماره2تهرانتهران81090

02166508681اتوبان شیخ فضل اله نوري اول پل ستارخان تعمیرگاه هوتن*شرکت هوتن خودرو مهرتهرانتهران9510

55303939-55336343-0214خ فدائیان اسالم مقابل سازمان موتوري شهرداري پ300الي308*شرکت نیکوپیامتهرانتهران10105

3346820-03813346822سه راه قطب صنعتي*نعمت اله بهامین - حسن کریمیانشهرکردچهارمحال وبختیاري11361

2213960-3-05612230111 خ طالقاني - پ 110*غالمحسین فوالديبیرجندخراسان جنوبی12153

5511456-5511450-05114بلوار وکیل آباد -ابتداي جاده شاندیز  *شرکت صنعت خودرو کهربائيمشهدخراسان رضوی133021

2259555-2259666-05842259777ابتداي جاده   بجنورد - مشهد   مقابل  شهربازي*عبداله معینيبجنوردخراسان شمالي143020

5536161-3-06115536165اتوبان آیت اهلل بهبهاني کوي مدرس*شرکت کجور اهوازاهواز خوزستان15193

7288777-02417288840خیابان خرمشهر- نرسیده به میدان بسیج*سید یحیي مجتهديزنجانزنجان162206

3302190-3302192-3303245-02313304156بلوار علویان روبروي کارخانه یخ*رضا خسروانيسمنانسمنان173216

05414517669خ سعدي غربي - ابتداي کمربندي خرمشهر- پشت تعاوني شماره2*شرکت خدمات گستر پیشرو سیستانزاهدانسیستان بلوچستان185201

7302111 - 07115بلوار سلمان فارسي*نصراهلل حریتشیرازفارس19221

2220127 - 02812239611میدان ولیعصر-بلوار آیت اله خامنه اي قابل کارخانه آلومتک*جالل دوست محمديقزوینقزوین202051

6666441-2-02516655440ابتداي خیابان امام خمیني - نرسیده به پل شهید دستغیب *شرکت خدماتي نگین خودروي قم قمقم21121

3384009-3384006-08717جنب پمپ بنزین سیلو-روبروي بانک رفاه*شرکت راهنیان کردستان سنندجکردستان222155

8239344-5-8245835-8256015-16-0831بلوار شهید بهشتي جنب اداره ارشاد اسالمي*علي  صدیقي صفائيکرمانشاهکرمانشاه23271
8253780-8253779

2111236- 03412110465جاده تهران- نرسیده به پل راه آهن *علي گروهيکرمانکرمان24261

01712332462خیابان شهید بهشتي - جنب پل - شماره 318 و 320*محمدرضا درماني مطلق گرگانگلستان253082

7752069-7756464-01317723631بلوار جاده انزلي نرسیده به فرودگاه*مهدي پور نصیررشتگیالن26235

06614209926خرم آباد - جاده اهواز - پایین تر از میدان شقایق - روبروي کارخانه آرد ایران عشایر*شرکت بهرو صنعت خرم آبادخرم آبادلرستان272460

3218347-8-3212211-01513211700بزرگراه ولي عصر)عج(-مقابل بانک صادرات شعبه میدان بار*علیرضا بخشي کیادهيساريمازندران283151
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آدرسآریونام نمایندگيشهر استانکد تابلوردیف 
کدتلفن 

تلفنشهر

9-08614255138خ مشهد نمایشگاه غیاثي*داود غیاثي فرداراکمرکزي29131

3333120- 07613333765اول آزادگان*جلیل رحمانیان کوش ککيبندرعباسهرمزگان30284

08114241122چهارراه میدان بار - ابتداي بلوار ارتش - بعد از تقاطع کمربندي*مهدي بیگلريهمدانهمدان312412

8-03515251077بلوار 17 شهریور بعداز مثلثي امام شهر*سیدمحمد مصالئيیزدیزد32341

نشانگر نمایندگي داراي مجوز سطح دو )2( ارائه خدمات پس از فروش به خودرو خاص است*

شانگر نمایندگي داراي مجوز سطح کي )1( ارائه خدمات پس از فروش به خودرو خاص است×

سطح کي )×( شامل ارائه کلیه خدمات به همراه تعمیرات اساسي و سطح دو )*(شامل کلیه بازدیدها ، تعویض انواع فیلتر، تعویض انواع روانکارها ، مایع خنک کننده و سرویسهاي ادواري میباشدتوضیحات

فهرست نمایندگی ها






