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گارانتی خودرو

گارانتی خودرو و سرویسهای دورهای – 

هیای در ایی  راسیتا بهیته   باشید.  ا میی مشتری گرامی، ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اول ویتهای اصلی گروه خودروسازی سایپ 
و امیداد امیداد ۷۴۲  و همچنیی  امیداد پشیتی ان،    پاییه   نیومی و  کامی ، اکو سه سیط   خدمات ویژه و جذابی همچون گارانتی بدنه و بیمه بدنه )در  

اسیتاندارد کیلیومتر  مازاد بر زمیان و    گارانتی به میزان یکهال یا ۷۲۲۲۲ کیلومتر  ۷۴۲)پالس  و سرویس تمدید گارانتی خودرو بمنظور افزایش دوره
اییای جهیت االیالا از مز  تهیه گردیده اسیت.   های خدماتی دیگری به صورت تخصصی، با م زیتهای رقابتی و مشتری مدار  تعیی  شده خودرو و بهته

  http://narenji.saipayadak.org هیای مایاز ایی  شیرکت در    نماینیدگی و ییا  ای  خدمات از شما دعوت میگردد به سایت شرکت سایپا یدک
سراسر کشور مراجعه نمایید. در صورت نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود، میتوانید از قهمت سوابق کارت در آدرس مذکور نه ت 

 

به دریافت االالعات با

 

گارانتی رنگ خودرو......................................................................................................................................

راهنمای سرویس و نگهداری خودرو..........................................................................................................

سرویس و نگهداری روزانه ............................................................................................................................
سرویس اولیه ..................................................................................................................................................
سرویس ادواری ..............................................................................................................................................

استثنائات گارانتي...........................................................................................................................................

مشتری گرامی، جهت اطالع از خدمات تحت پوشش و سرویس های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی

 www.saipayadak.org / طالیی مراجعه فرمایید.-نارنجی خدمات کارتمنوی خدمات مشتری/ سوابق 

 در آدرس « شرایط ارائه خدمات گارانتی و سرویس های دوره ای»همچنین آخرین 

 

برداریبهرهزیر قابل  می باشد:

www.saipayadak.org ضوابط/منوی خدمات مشتری/ راهنمای مشتری و  گارانتی 

 ورود شماره شاسی خودرو اقدام نمایید. 

1
سایپا کارت طالیی:
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حقوق مشتريان محصوالت شركت سايپا
سایپا یدك مبتكر طرحهاي نوین خدماتي در صنعت خودرو كشور، در راستاي نهادینه كردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبكه نمایندگیهاي مجاز 
در سراسر كشور در نظر دارد مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب با حد 
انتظار مالكین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعیین كننده دامنه اختیارات طرفین بشرح 

ذیل ارائه میگردد كه امیداست مثمر ثمر واقع گردد.

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظايف نمايندگيهاي مجاز
- خدمات گارانتي منوط به انجام سرویس اولیه و ادواری مي باشد كه دوره زماني و كیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما در این دفترچه ذكر 

شده است.

از آنجائیكه طبق مقررات گارانتي، كلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتي متعلق به شركت خودروساز مي باشد لذا نمایندگي از عودت قطعات داغي 
به شما مشتري گرامي معذور مي باشد.

واحد پذیرش نمایندگي موظف است هزینه تقریبي ارائه خدمات فني و قطعات یدكي مصرفي و زمان تحویل خودرو را به مالكین محترم اعالم نماید.
مسئولیت عیب یابي، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب بعهده كارشناس فني نمایندگي هاي مجاز مي باشد. لذا در هنگام مراجعه به تعمیرگاه 

صرفاً نسبت به اعالم عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع كارشناسي یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمائید.
- نمایندگي موظف به پیش بیني تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوي كه خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمایندگي راداشته باشد زیرا نمایندگي 

در مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.

توجه
متعلقات الزامی همراه خودرو

متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش، چرخ زاپاس، جک، آچار چرخ، كفپوش متحرك، مثلث خطر

گارانتی خودرو و سرویسهای دورهای
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ارائه نوبت

گارانتی خودرو و سرویسهای دورهای 

نمایندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائید شركت مي باشد.
تبعات ناشي از تعمیرات غیر استاندارد بعهده نمایندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگي به مشتریان از وظایف 

مهم نمایندگي مجاز مي باشد.
نمایندگي مجاز موظف به ارائه فاكتور رسمي در قبال ارائه كلیه خدمات اعم از سرویس اولیه، گارانتي و غیر گارانتي مي باشد و در صورت وجود هرگونه 

ابهام در شرح اقدامات انجام شده و یاهزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.
نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي ) رتبه ارزیابي نمایندگي در آن درج شده است ( در محل پذیرش مي باشد

نمایندگي مجاز موظف است در دوران وارانتي تعمیرات را فقط براساس موارد ذكر شده در برگ پذیرش انجام دهند و از تعمیرات مازاد
نمایند.

در صورت  نمایند  تنظیم   تعمیرات  ساعت  نرخ  همچنین  و  تعمیرات  زمان  فهرست  براساس  را  مشتري  صورتحساب  موظفند  مجاز  تعمیرگاههاي   -
درخواست مشتري فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند. 

- مجموعه هاي معیوب قبل از سرویس اولیه نیز بایستي تعمیر یا تعویض گردند.
یرش خودرو جهت سرویس اولیه و گارانتي در روز مراجعه مي باشند. - كلیه نمایندگی

- هرگونه عیب و نقص و خسارت مالي و جاني وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهاي جانبي و یا دریافت 
خدمات خارج از شبكه خدمات پس از فروش سایپا یدك در طي دوران گارانتي ایجاد شود، مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف كننده 

و اشخاص ثالث در برابر شركت پارس خودرو و یا شركت سایپا یدك ایجاد نمي كند.
- هرگونه عملیات الزم تحت عنوان گارانتي مي بایست توسط نمایندگي مجاز سایپا یدك صورت پذیرد.

- خدمات گارانتي محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب )بنا به تشخیص شركت سایپا یدك(و دستمزد مربوطه مي باشد.
- تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد.

- براي دریافت خدمات سرویس اولیه و گارانتي حتماً از طریق نمایندگي هاي مجاز و یا تعمیرگاه هاي مركزي شركت اقدام شود.این شركت در قبال 
هزینه هاي صرف شده از طریق تعمیركاران متفرقه هیچگونه مسئولیتي ندارد.

“جهت اطالع از متن كامل آیین نامه اجرایی و قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان خودرو از سایت اینترنتي www.saipayadak.org بازدید نمایید. “

گرردد.  سال تضمین می 01عات یدکی به مدت های گارانتی و وارانتی( شامل ارائه خدمات تعمیراتی و تامین قطمدت زمان تعهد خدمات )مجموع دوره

کیلرومتر   01111ماه یا  6یدکی  و برای قطعات کیلومتر 0111ماه یا  2های مجاز به مدت رائه شده توسط نمایندگیضمانت کلیه خدمات و تعمیرات ا

 باشد. )هرکدام که زودتر فرا برسد(می

 خودداري 

 

 

 

 

 

 

 

هاي مجاز موظف به پذ

بدون هماهنگی 
مشتریقبلی 
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سرويس های ادواری: 
مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبكه نمایندگی های مجاز شركت سایپا یدك منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.

تبصره: اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد. خدماتی كه هزینه آنها بر 
( می باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.عهده بسته خدمت )ك طالییارت 

گارانتي خودرو
خودروی شما مطابق زمان 42 ماه و یا 24444 کیلومتر )هرکدام که زودتر فرا رسد( به شرط انجام به موقع سرویس های اولیه و سرویس های ادواری 

 خدماتی كه هزینه آنها بر عهده بسته خدمت )كارت طالیی

 

 

 

های گروه خودروسازی سایپا و نمایندگان آن در سراسر کشور ثبت   با توجه به اینکه اطالعات خودرو و خدمات آن به صورت مکانیزه در سیستمنکته:

هتای  از خدمات مرتبط استفاده نمایند. )خدمات و سرویستوانند به کارت خدمات خودرویی )کارت گارانتی( می بدون نیازشده اس ، مشتریان محترم 

 باشند(قابل شناسایی می ،هاو شماره موتور در کلیه سیستم خودرو از طریق شماره شاسی
 

موازاد   کیلوومتر  02222توانید به میزان یکسال یا مجاز، دوره گارانتی خودرو را می هایگارانتی عمومی خودرو از نمایندگیبا خرید سرویس تمدید 

 .افزایش دهید بر زمان و کیلومتر

* در صورت نیاز تعویض گردد.

مطابق شرایط درج شده در این دفترچه، توسط شرکت سایپا یدک گارانتی می گردد.

      

 انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می پذیرد.

*(هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها )روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا  تبصره 2: 
( می باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.



استثنائات گارانتي

5

 
 

 
 

   
 

 

 

 

 
 

 

   
 

  

  
 

   
 

  

  
 

   
 

  

 

 
 

 
   

 
  

 

 
 

 

 
   

 
  

 

 

 
 

 
   

 
  

 

 
 

 
  

  
  

  
 

      

استثنائات گارانتي 
موارد زیر خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:

1- تعمیرات ناشی از فرسودگی متداول خودرو )منظور از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی از عدم انجام تعمیرات و نگهداری مناسب، عدم انجام 
بازدیدهای ادواری، فرسودگی الستیک و مواردی نظیر المپ و فیوز می باشد(.

2- هزینه هاي مربوطه به عملیات سرویس و نگهداري خودرو، تنظیمات رایج و سرویس های ادواری
3- هر گونه صدمات ناشي از عوامل كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگی،خراش، سرقت، آتش سوزي و بالیاي طبیعی و 

غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.
۴- 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، گیربكس، ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر مایع ضد یخ، مایع شیشه شوی

فیلتر ها نظیر فیلتر بنزین، فیلتر هوا و فیلتر روغن

 نکته
 الزم بذكر است كه چنانچه قطعات فوق در اثر استهالك مصرف شده و نقص فني در قطعه موجود نبوده یا بروز نكرده باشد شرایط گارانتي براي آن 

قطعه ملحوظ نمي باشد.

بدیُی است در . صًرت می پذیزد تبییدي تًسط کبرشىبسبن مًرد پبرس خًدري شزکتصزفب در شبکٍ ومبیىدگی َبی مجبس ضزيری است وصب َزگًوٍ آپشه 

خسبرات  َشیىٍ سبیز مزاکش غیز مجبس وداشتٍ ي رد وبشی اس قطعبت آپشه وصب شدٌ تبعبت َیچ گًوٍ مسئًلیتی در قببل پبرس خًدريایه صًرت شزکت  غیز

.  ، بز عُدٌ مشتزی خًاَد بًد اردٌي احتمبلی
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موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو

تحت شرا

 
موارد منجر به جرح سر نشين

مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موكت كف اقدام به نصب مشمع در كف اتاق می نمایند كه به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی و 
كمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.

موارد منجر به آتش سوزی خودرو
1- مشاهده شده است به هنگام نصب روكش صندلی، دسته سیم بین اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته كه این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
2- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم كشی و مدارات الكتریكی خودرو می دهند كه این امر موجب آتش سوزی خودرو میگردد.

3- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند )فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنما و ...(
۴- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندك مانند )مدوالتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی، ...( كه این امر موجب آتش سوزی خودرو  می گردد.

یط زیر گارانتي خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شركت سایپا یدك هیچگونه تعهدي در خصوص خودروي مشتري نخواهد داشت:
1- استفاده از قطعاتي كه مورد تایید شركت سایپا یدك نباشد.

2- ایجاد تغییرات بر روي خودرو، بدون تایید و موافقت شركت سایپا یدك 
3- عدم انجام سرویس اولیه و سایر سرویس هاي ادواري مندرج در همین دفترچه

۴- هرگونه تغییر در سیم كشی و مدارات الكتریكی خودرو )سوییچ قطع كن صفحه كیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...(
5- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم هاي جانبي و یا 
دریافت خدمات خارج از شبكه خدمات پس از فروش سایپا یدك در طي دوره گارانتي ایجاد شود، مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي 

مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر شركت هاي سایپا و سایپا یدك ایجاد نمي كند.
6- در صورتیكه هر كدام از قطعات مربوط به سیستم كیلومترشمار دستكاري شود بگونه اي كه اختالف پیمایش در سیستم خودرو رویت  گردد.

ییر در سیم كشي كه منجر به بروز ایراد  یكي خودرو مانند نصب دزدگیر، سی ی 7- هر گونه تغییر در سی
۸- تعویض اتاق كامل در اثر تصادف شدید.

استثنائات گارانتي

الكترون گردد.ستم هاي صوتي، تغكي و ستم هاي الكتر

یدک تعلقات اضافی که توسط شرکت سایپاتغییر، تعویض و یا تغییرات ناصحیح، دستکاری و نصب نامناسب و یا نصب هرگونه وسیله، قطعه یا م -
 گردد.اجزا و موارد مرتبط از ضمانت می تامین نشده باشد، منجر به خارج شدن قطعات و

یدک های دورهتور، تعویض روغن گیربکس یا سرویس -
 گردد.های مرتبط از ضمانت میمنجر به خارج شدن قطعات و مجموعه

، تعویض روغن مو های  مجاز شرکت سایپاای خارج از تعمیراتی            نمایندگیانجام هرگونه عملیات 



7

 
 

 
 

   
 

 

 

 

 
        

 

 

 
 

 
 

 
    

 

 
 

 
      

 

 

 
 

 
 

 
    

 

 
   

 
    

  
 

      

    
 

    

         

  
 

      

محدوديت هاي گارانتي خودرو
1- خدمات گارانتي محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب مي باشد كه هزینه آن بر عهده شركت سایپا یدك مي باشد. همچنین تشخیص عیب 

قطعه و تصمیم گیري در خصوص تعمیر یا تعویض آن بر عهده شركت سایپا یدك است.
2- قطعات تعویض شده در دوره گارانتي خودرو، متعلق به شركت سایپا یدك مي باشند.

3- تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد.

حداقل كاركرد معادل ده هزار كیلومتر از تسمه هاالمپلنت ترمز
تحویل خودرو شمع موتورتیغه برف پاك كن 

حداقل 1۸ ماه یا 30 هزار كیلومتركاتالیست كانورتوركربن كنیستر حسگر دوم اكسیژن

2۴ ماه یا ۴0 هزار كیلومتر

استثنائات گارانتي

* اطالعات تکمیلی استثنائات و محدودیت های گارانتی در سایت شرکت سایپا یدك به آدرس: www.saipayadak.org ارائه شده است.

*

. ضمانت بر عهذه شرکت عرضه کننذه خودرو می باشذ صوت، در خصوص الستیک و سیستم پخش

 ۴- لیست قطعاتی كه به عنوان قطعات مصرفی و استهالكی نبوده ولی عمر كاركرد آن ها كمتر از مدت زمان معین در دوران ضمانت خودرو می باشد
كه برای این گونه قطعات می بایست ضمانت كاركرد مطابق با زمان اعالمی در جدول ذیل لحاظ گردد

 تبصره - تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالكی چنانچه ناشی از عیب كیفی و مونتاژی موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بصورت
رایگان بوده و بر عهده عرضه كننده خودرو می باشد

نصف مدت زمان دوره ضمانت و كاركردباطری
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گارانتی رنگ خودرو
خودروی شما دارای 3 سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن، مشتری می 

بایست با مراجعه به یكی از نمایندگی های مجاز شركت سایپا یدك، مراتب را سریعاً به اطالع برساند.

تبصره 1- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.
تبصره 2- زدودن چربی و یا تمیز كردن قطعات مكانیكی، زیر اتاق خودرو، قطعات لوالدار،قطعات پالستیكی بیرونی رنگ شده به كمک موادی كه مورد 

تایید فنی نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.

شرايط گارانتی: 
هزینه رنگ و پولیش بعد از رنگ كلیه قطعات رنگ شده ای كه خسارت آن ناشی از كیفیت مواد اولیه و یا خط تولید باشد و توسط نمایندگی های مجاز 
منتخب تعمیرات انجام شده باشد. تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد. )این گونه تعمیرات بر حسب شرایط عمومی خودرو، كیلومتر كاركرد، عمر خودرو 

و چگونگی انجام سرویس ها محاسبه می شود(. 

شرايط لغو گارانتی رنگ :
1- تمامی موارد اشاره شده در مبحث استثنائات گارانتی

2- خسارات ناشی از صاعقه، آتش سوزی، سیل، زلزله، طوفان، جنگ، آشوب و شورش.
3- باران های اسیدی، شهد گیاهان و درختان، فضوالت پرندگان و پاشش مواد شیمیایی.

۴- قطعاتی ك

گارانتی رنگ خودرو

ههجزو اصلی بدنه خودرو محسوب نمی شوند از قبیل رینگ چرخ، سیستم اگزوز و تجهیزات اضافی.



 ماه و یا 3باید پس از طی مسافت 1000 ك
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راهنمای سرويس و نگهداری خودرو
اهميت سرويس و نگهداری خودرو

با افزایش مسافت طی شده توسط خودرو و نیز تحت تأثیر فاكتورهای گوناگون،كارایی خودرو تغییر خواهد كرد، كه به سبب آن خواص دینامیكی، 
راندمان اقتصادی و قابلیت اطمینان به خودرو ضعیف می شود. از این رو هنگام استفاده از خودرو، باید اقدامات الزم جهت نگهداری از خودرو را انجام 
دهید. انجام این كار، نه تنها منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت، افزایش كارایی، عملكرد صحیح خودرو و افزایش مؤثر طول عمر خودرو می شود، 
بلكه مشكالت و نقایص احتمالی خودرو را یافته و به سرعت برطرف می كنید و از بروز اشكال جلوگیری می كنید. انجام برنامه سرویس و نگهداری 
برای خودرو، بهترین روش برای صرفه جویی در هزینه است. برای خودروهای جدید و یا خودرویی كه تعمیر اساسی شده، سرویس اولیه ی خودرو 

نمایید. مراجعه  كت سایپا یدك 
نکات مربوط به سرويس و نگهداری

1- درحین بررسی خودرو، اگر نیاز به باز كردن یا تعویض قطعه ای بود، باید بر اساس برنامه سرویس و نگهداری خودروی خود این كار را انجام دهید و 
توصیه می شود برای انجام این كار به نمایندگی های مجاز شركت سایپا یدك مراجعه نمایید.

2- اگر هنگام نصب مجدد قطعات بر روی خودرو برای جلوگیری از بروز مشكالت و سهولت مراحل، نیاز به عالمت گذاری قطعات دارید، باید این عالمت 
ها را در موقعیت هایی بگذارید كه اثری بر روی عملكرد و ظاهر قطعات نگذارد. در ضمن نكته های زیر باید رعایت شود:

الف( قطعات باز شده باید به ترتیب بسته شوند.
ب( قطعات تعویضی و قطعات دارای قابلیت استفاده ی مجدد را مشخص كنید.

ج( اگر نیاز به تعویض پیچ یا مهره دارید، باید از یكسان بودن نوع آنها با پیچ و مهره ی اصلی مطمئن شوید و آنها را براساس مقدار نیروی گشتاور تعیین 
شده سفت نمایید.

3-  در صورتیكه برای باز كردن و نصب قطعات خودرو از ابزار مخصوص این كار استفاده نكنید، امكان آسیب رسیدن به خودرو و بروز حادثه وجود دارد. 
بنابراین صرفنظر از مرحله ای كه برای باز كردن و نصب قطعات خودرو انتخاب می كنید، حتماً از ابزار مخصوصی كه برای انجام این كار تعیین شده 

است استفاده نمایید. 

برنامه سرويس و نگهداری

 عالوه بر این، بایستی بسته به شرایط استفاده از خودرو آن را به صورت منظم سرویس 
بهتر است برای سرویس و نگهداری منظم و فراهم شدن بهترین سرویس دهی، به نمایندگی های مجاز شر

نمود. 
انجام شود. یلومتر 
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۴ - در صورتیكه قطعات زیر باز شده اند، آنها را با قطعات جدید تعویض نمایید:
الف( كاسه نمد

ب( واشر )به استثنای واشر درب سوپاپ(
ج( واشر

د( اورینگ 
هـ( واشر قفل شونده

و( اشپیل 
ز( مهره ی قفلی

ح( پیچ و مهره ی یكپارچه
5- در صورت نیاز به تعویض قطعات و برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو، از قطعات مورد تأیید شركت سایپا یدك استفاده نمایید در غیر اینصورت 

شركت سایپا یدك هیچگونه تعهدی در خصوص خودروی مشتری نخواهد داشت.
6- در طول تعمیر، توجه داشته باشید كه بنزین، روغن موتور یا روغن ترمز بر روی خودرو نریزد، چون ممكن است باعث خوردگی و آسیب قطعات 

پالستیكی و رنگ خودرو شود.

برنامه سرويس و نگهداری

نکات ايمنی مربوط به تعمير
هنگام كار بر روی خودرو همواره نكات ایمنی را مد نظر داشته و آن ها را رعایت نمایید تا از بروز خطرات و آسیب احتمالی پیشگیری نمایید. در ادامه 

به برخی از این نكات اشاره شده است:
1- درصورت روشن بودن موتور باید انگشترها، كروات و امثال آنها را در آورده و دستها، لباسها و ابزار خود را از فن  و تسمه ی موتور دور نگه دارید.

2-  نزدیک باك بنزین و باتری خودرو سیگار نكشید و آتش روشن نكنید.
3- هنگامی كه خودرو را توسط جک باالبر خودرو باال برده اید، كسی نباید به فضای خالی زیر خودرو برود.

۴- هنگام انجام كار در زیر خودرو، برای جلوگیری از آسیب دیدن چشم ها در اثر پایین افتادن اجسام و یا ریختن مایعات، باید از عینک ایمنی استفاده 
كنید. عالوه بر این باید تجهیزات شستشوی چشم نیز در دسترستان باشد.

5- از تماس مكرر و طوالنی مدت پوست خود با روغن موتور اجتناب ورزید. پیش از شروع به كار، از كرم یا لوسیون برای محافظت از دست های خود 
استفاده كنید و پس از اتمام كار دست های خود را با صابون بشویید.
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سرويس و نگهداری روزانه
مراقبت روزانه به بررسی های معمول اشاره می كند كه هر روز انجام می شود تا خودرو كاماًل در شرایط فنی بدون عیب باقی بماند. بخش عمده ی این 
موضوع مربوط به بررسی و غبار زدایی، مانند تمیز كردن ظاهر خودرو و بررسی مكانیزم امنیت و نیز اتصال بین قطعات است. مراقبت های روزانه را می 
توان در زمان بسیار كمی انجام داده و با برطرف كردن خطرات احتمالی، آسایش و ایمنی رانندگی را تضمین نمود. از این رو انجام این كار از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. همچنین در طول بررسی، الزم است كه از مناسب بودن وضعیت تهویه محیط اطراف اطمینان حاصل نمایید تا از مسمومیت و 

آسیب دیدن در اثر گازهای سمی خروجی از موتور جلوگیری شود. برخی از اقداماتی كه بایستی انجام شوند در ذیل آورده شده است:
1- الستیک ها را به صورت چشمی بررسی نمایید. اگر الستیک ها كم باد به نظر می رسند، فشار باد آن ها را توسط فشار سنج اندازه گرفته و در صورت 
كم بودن فشار، فوراً الستیک ها را باد كنید و مطمئن شوید فشار همه ی آنها بین 195 تا 205 كیلوپاسكال است. همچنین از سفت بودن پیچ و مهره 

ی چرخ ها اطمینان حاصل نمایید.
2-  هر روز پیش از رانندگی زیر خودروی خود را بررسی نمایید كه در صورت نشتی روغن یا آب متوجه شوید )ریزش آب ناشی از سیستم تهویه مطبوع 
طبیعی است(. اگر نشتی رخ نداده بود، بررسی نمایید كه میزان سوخت و خنک كننده ها كافی باشند. در غیر اینصورت آنها را تا حد تعیین شده پر كنید.

3- بررسی نمایید كه تمام قسمت های الكتریكی مهم مانند بوق، مجموعه داشبورد، برف پاك كن، آب پاش شیشه، چراغ های جلو، چراغ های ترمز، 
چراغ جانبی جلو و چراغ های راهنما به طور طبیعی كار كنند. اگر درست كار نمی كنند، فوراً آنها را تعویض نمایید.

سرويس و نگهداری روزانه

۴- داخل خودرو و خارج آن را تمیز كنید. گردوخاك و گل موجود در داخل و خارج خودرو را پاك نمایید، قسمتهای رنگ شده خودرو را با احتیاط پاك 
نمایید. گرد و خاك و آلودگی های روی شیشه ها، آینه ها و چراغ های بیرون خودرو را تمیز كنید. تمیزكاری خودرو می تواند به وسیله ی غبارگیر، 

پارچه گردگیری، مواد خشک كن و سیستم مه زدایی خودرو انجام شود.
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بررسی منظم
شما باید بررسی های الزم را به طور منظم برای خودروی خود انجام دهید. اگر از روش بررسی اطمینان ندارید، به جدول راهنمای سرویس و نگهداری 

این دفترچه مراجعه كنید.
1- مقدار سوخت موجود در باك را بررسی نمایید.

2-  سطح مایع خنک كننده را پس از هر بار پر كردن مخزن بررسی نمایید تا در محدوده ی مجاز باشد.
ً از آن استفاده كنید، باید پس از هر بار پر 

عالوه بر اینها شرایط عملكرد سیستم تهویه مطبوع را هر هفته بررسی كنید. هر هفته سیستم گرمایش و سرمایش تهویه مطبوع را روشن كنید تا از 
عملكرد عادی آن اطمینان حاصل نمایید. عملكرد صحیح چراغ های جلو، چراغ های مه شكن، چراغ های جانبی، چراغ های عقب، چراغ های راهنما، 
چراغ های ترمز و چراغ پالك را هر ماه بررسی نمایید. درب صندوق عقب و سایر درب ها )از جمله درب های عقب( را كنترل كنید كه به نرمی باز و 

بسته شده و به درستی قفل شوند. وضعیت صدای بوق را نیز بررسی نمایید.

سرويس و نگهداری روزانه

3-  سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن را هر ماه بازدید نمایید. اگر بنا به شرایط جوی مجبور هستید مكررا
كردن، سطح مایع شیشه شوی موجود در مخزن را كنترل كنید.

۴-  برف پاك كن را هر ماه بازبینی كنید و اگر شیشه ها را به درستی پاك نمی كند، ممكن است دچار ساییدگی، ترك و یا صدمات دیگر شده باشد. 
در این صورت آن را تعویض نمایید.

5-  میزان روغن گیربكس را هرماه چک كنید.
6- میزان روغن ترمز و كالچ را نیز هر ماه بررسی نمایید.

7-  مطمئن شوید كه پدال ترمز به صورت عادی كار می كند.
۸- از عادی بودن عملكرد ترمز دستی نیز اطمینان حاصل نمایید.

9-  فشار هوای الستیک ها، وضعیت ساییدگی آن ها و نیز وجود اجسام خارجی در آن ها را به صورت ماهانه بازبینی نمایید.
10- وضعیت باتری خودرو و نیز وجود خوردگی در قطب های آن را به صورت ماهانه كنترل كنید.



 ماه و یا 53- پس از اینكه خودرو مسافت 1000 ك

 دارای عملكرد بسیار خوبی است. البته كارایی خودرو با گذراندن دوره آب بندی و سرویس اولیه به بهترین حالت خودروی  برلیانس
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ً سرویس شده است، حتما باید برای استفاده از آن نكاتی كه در ذیل به آن ها اشاره شده است را 

1- از رانندگی در سرعت های باال خودداری كنید و دقت كنید كه سرعت خودرو و دور موتور از مقدار میانی تجاوز نكند. جهت اطالع از حداكثر سرعت 
خودرو و دور موتور خودروی  به بخش »مشخصات فنی« مراجعه ك

كه باعث وارد شدن صدمات خاصی به خودرو 
ك

می شوند خودداری نمایید.
2- مطمئن شوید كه وزن بار قرارگرفته در خودرو در دوره ی آب بندی بیشتر از %۸0 حداكثر بار مجاز نباشد وگرنه امكان آسیب دیدن قطعات خودرو 

وجود دارد. )مطابق پارامترهای وزن خودرو كه در بخش »مشخصات فنی« این دفترچه آورده شده است(.
3- در طول دوره ی آب بندی خودرو از رانندگی در مسافت های طوالنی اجتناب نمایید زیرا این كار زمان فعالیت مداوم موتور خودرو را افزایش داده و 

ممكن است منجر به استهالك قطعات موتور شود. هنگام استارت زدن یا در حین رانندگی پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.
كن است تحت فشار قرار گیرد و فشار بار شاسی خودرو كه به موتور  ۴- سعی كنید دفعات ترمزهای اضطراری را ك

وارد می شود، افزایش خواهد یافت. در صورت امكان در 300 كیلومتر اول از ترمز اضطراری استفاده نكنید.

مجاز شركت سایپا یدك می توانند بهترین خدمات را برای سرویس اولیه به شما ارائه كنند. 
به منظور تضمین كیفیت مناسب تعمیرات و بررسی خودرو و نیز دستیابی به بهترین شرایط برای خودرو، سرویس اولیه باید در نمایندگی های مجاز 

شركت سایپا یدك انجام شود.
موارد سرويس اوليه

1 – تعویض روغن موتور
2- تعویض فیلتر روغن موتور

3- تمیز كردن فیلتر هوای موتور و فیلتر تهویه مطبوع 
۴- بررسی وجود نشتی در موتور و جعبه دنده 

5- بررسی سطح الكترولیت باتری و آب بندی سیستم تهویه مطبوع، سیستم ترمز.
6- بررسی طبیعی بودن عملكرد كمک فنر، سیبک و اتصاالت فرمان، گردگیر پلوس، سیستم تعلیق و فشار باد الستیک ها

سرويس اوليه

یلومتر را طی نمود،
 نمایندگی های 

 باید سرویس اولیه خودرو را در طی دوره ی آب بندی انجام دهید.

اهش دهید وگرنه سیستم ترمز مم

 از اقداماتی نظیر شتاب گرفتن ناگهانی، رانندگی با یک دنده برای مدت طوالنی، رانندگی با دنده ی سبک و سرعت 
نید.

سرويس اوليه

م یا دنده  ی سنگین و سرعت زیاد، 

خود می رسد. 
رعایت كنید، 

 برلیانس

خودروی شما جدید است و یا اخیرا
اگر 

عملكرد مناسب خودروی خود را تضمین نمایید.
تا 
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سرويس های ادواری
سرویس و نگهداری نامناسب و ناقص ممكن است منجر به بروز مشكالتی در رانندگی شود. برخی از اقداماتی كه در این فصل شرح داده می شوند، توسط 

مالک خودرو و با استفاده از ابزار موجود در خودرو قابل انجام هستند. برنامه ی سرویس و نگهداری را بایستی براساس شرایط رانندگی تنظیم نمود.
شرایط سخت شامل موارد زیر است:

1- رانندگی در جاده های پر گرد و غبار، نزدیک دریا یا مناطقی كه نمک وجود دارد
2- رانندگی در جاده های ناهموار، خیس و یا كوهستانی

3- رانندگی در هوای سرد
۴- در فصل های سرد، زمانی كه موتور خودرو برای مدت طوالنی خاموش می ماند و یا خودرو اغلب مسافت های كوتاه را طی می كند

5- استفاده ی پی در پی از ترمز، به ویژه ترمزهای ناگهانی
6- از خودرو برای بكسل كردن خودروهای دیگر استفاده می شود.

7- هنگامی كه بیش از 50 درصد مدت زمان رانندگی در ترافیک سنگین و در هوای گرم با دمای باالتر از ۴0 درجه سانتیگراد باشد.
۸- هنگامی كه بیش از 50 درصد مدت زمان رانندگی با سرعت های باالتر از 120 كیلومتر بر ساعت و در هوای گرم با دمای باالتر از ۴0 درجه سانتیگراد 

باشد.
9- رانندگی با اضافه بار

تمامی شرایط رانندگی غیر از مواردی كه در باال به آن ها اشاره شد، شرایط عادی رانندگی محسوب می شوند و سرویس خودرو باید بر اساس برنامه ی 
سرویس و نگهداری در شرایط عادی انجام شود.  

سرويس های ادواری

هاهای سازمانی یا ارگانکش، تجاری، گشتی یا در ناوگانگیری خودرو به عنوان تاکسی، یدککارب  -01
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 آپشن های خودرو

–  آپشن های خودروفصل 
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 آپشن
بننت هيزاننو ا و   و ا  ونيكو اننن   آپشنن  

 طالق م  گنك   هنت ونالور بنك مش  ن ا      
 ، سي  د ر  هعكيف شدر  ز سوي خنو رو سن ز  

و   ن     ر خو رو مور   سيف  ر قك ر گكفيت
آن  من   ا و ر حي  باشيك بك ي سك شناا ن  

. همچانا   خو رو ر  بت همك ر خو هد   شت 
قطع ا آپش    ونيكو ان ب  هوجت بت م هات 

  نن  آ زنن  همننو رر ه ااننك ا  س سنن   ر  ، 
منند ر ا  ونيكو اننن  خننو رو ر  بننت    نن    
خو هد   شت هت ب  هوجت بت ضكورا رو ينت  

د ر ه ي فانننن  مننننور  ه يانننند    سنننني  
الزم  ست ه      قطع ا آپشن   ،خو روس ز

يادگ  هن ي  حيم ً هوسط خو روس ز و ي   م 
صورا   روس زخومعكف  شدر  ز سوي مي ز 

و ر   پذيك  ه   ز بنكوز هكگو نت  خنيال  و ين     
 ر ساسنننيمز ي جننندي آسنننا   شننندن

 جلوگاكي بعمل آيد.  خو رو ونيكو ان  

  تجهيزات جانبي
بننت آن  سننيت  ز هيزاننو ا تاك ونيكو اننن  
 طالق من  گنك   هنت  تلن  جزنت  ره ن         

ب ن    و ين  بز نو  وملننك    زي  ي  ظ هكي 
  ر قسننميز ي بد ننتت و نن ً ) هنن ي   زخننو رو
    م   ( خو رو   خل هكيم  خ رج  و ي  

بنك   معمنوالً  كي هت گك   هت ب  هوجت بت ه ثا
قطع ا و ميمووت ه ي مي ور بن  خنو  من     
گذ ر نند ، الزم  سننت هنن   سنني  د ر ه ي الزم 

 ز  خو رو ر    شيت ب شناد.   رجزت  سيف  ر 
 ياكو  ر خ وص هيزاو ا ج      او  هاند ً  

گك   هنت حيمن ً  ز منو ر  منور       هوصات م 
خو روس ز هت  ر  م ياندگاز ي مين ز    ه ياد

وكضنت من     خو روسن ز معكف  شدر هوسنط  
 گك  د ،  سيف  ر گك  .

 انواع آپشن و تجهيزات 
نصب شده بر روي آپشن ات تجهيز-1

)توسو    در زمان توليد خوودرو خودرو 
 خودروساز(

هن ي     سنيت  ز آپشن     ي   وع آپش  بت آن
 طالق م  گك   هت پس  ز ط  مك حل الزم 
 ر ز ياننكر هنن ما  خو روسنن زي ، هوسننط   

و  رزم ن هوواد خو رو بك  شكهت خو روس ز
    گك يدر و همن م  موضنوو ا    روي آن

بن  هلانت ساسنيم     هط بقمكه ط ب  آن  وم  ز 
ه ي خو رو و  سني  د ر ه ي منكه ط  ر آن   

الزم بت ذهك  سنت  ر حن     وح ظ م  گك  . 
ح ضننك ب نن  ق بننل هننوجز   ز مح ننوالا 
خو روس ز ن   خل  ، بدون  ي   نوع آپشن    

 بت ب ز ر م كف وكضت م  گك  د.

 
نصب شده بر روي آپشن  اتتجهيز-2

و خوار  از  پس از توليد خودرو خودرو 
 خودرو فرآيند توليد

بت هلات آپش  هن ي  هنت خن رز  ز فكآياند      
 و ق ل ي  پس  ز هحويل خنو رو هوواد خو رو 

مين ز   يكي هوسط مك هو مي ز و ي  تاكبت مش
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بك روي خو رو     م  گك  د ،  طالق من   
گك  . ب  هوجت بنت هعكينف منذهور ، بنديز      

 ي   وع  ز هيزاو ا  ست   ط  ق و س زگ ري 
ب  مد  و مش   ا فا  خنو رو   و آپش  ه 

 ز  همات فوق  وع  ر ب الي  بكخنور  ر  سنت   
هت  ر    مت بت آن خو هام پك  خت.

اهميووا انابوواا و ان بووا  آپشوون و   
 تجهيزات جانبي با سيسام هاي خودرو

ه ااننك ا و  ره نن    سنني  د ر ه ي    مننكوزر 
خو روه  مايك بنت هوسنعت و پاچاندگ  روز    

و شنل گاكي  يكين  ون فوون ساسيم ه ي 
م با  ب   ه ي  ره  ط ا  ونيكو ان  ويژر 

. وذ  ب  هوجنت بنت   گك يدر  ست  صل  خو رو 
وجو  ساسنيم هن ي  ونيكو انن  ميعند  و     

 هن ثاك پنذيكي  پاچادر جديد  ر خو روهن  و  
يننديرك، ضنكوري     زساسيم هن ي م يلنف   

 ست مش   ا و  وع آپش  منور   سنيف  ر   
 ا فا  خنو رو   ر خو رو ماط ق ب  مش  

بو ر و حد هثك سن زگ ري ر  بن  آ زن    شنيت     
ب شد. بديز   ست  ر تاك  ي  صورا ، بنكوز  
 خيالالا جدي  ر وملننك  ساسنيم هن ي    

خنو رو    صل  و پا مده ي ميكهن   ز آن  ر 
  جيا ب   پذيك خو هد بو .

 ز  ي  رو  صل  هكي  مشنل   ن  آپشن  و   
 يين      هيزاو ا ج      ر مك هو تاك مي ز ،

مشنالا فا  و  خيال   ر وملنك  ساسنيم  
ه ي  صل  خو رو و خنكوز آ زن   ز شنك يط    
گ ر  ي  بو ر و بت هما  خ طك هاند ً هوصنات   

بننت مارننور جلننوگاكي  ز  بطنن   منن  گننك   
 ز آن گ ر  ي   صل  خو رو و ي  ب   هن ي   

 ر  حيمن ً  ،    آپش  و هيزاو ا جن     ، 
سنن ي   هننت ماي نن   م يانندگ  هنن ي مينن ز 

  ر ي ميوز  ر ئنت خندم ا آپشن   ز سنوي     
   .س ي  يدك ب شاد ، صورا پذيك 

نقووآ آپشوون و تجهيووزات جووانبي در 
مزاياي اسواااده از  خودروهاي جديد و 

ن هوواي مووورد تاييوود شوور ا  آپشوو
 ساياايدك  

رشد و پاشكفت هناوونويي هن ي م يلنف ،    
موجنن   فننو ي  سننطن  من  نن ا هلاننت     
و مح ننوالا صنناعي  و  ز جملننت خننو رو   

   يرن ر ا  همچاا   فو ي  سنطن  ا زهن  و  
 تلن    منكوزر  مشيكي ن گك يدر بطوري هت ، 

آپشن  هن  و     سنيف  ر  ز  مشيكي ن مي  ضن  
خو روهنن ي  ر هووانند ا  جنن     هيزاننو ا

 جديد م  ب شاد.  
  

نماينوودگان داراي فهرسووا  از آگوواهي
 يدك آپشن سايپامجوز ارائه خدمات 

گ ن ب  هوجنت بنت ضنكورا شا سن ي   م ياند     
جزننت   ر ي ميننوز  ر ئننت خنندم ا آپشنن ، 
  هنت  آگ ه   ز آخنكي  فزكسنت  م ياندگ     

  ر ي ميوز  ر ئنت خندم ا آپشن   ز سنوي     
فزكسنت  بت س ي  يدك م  ب شاد م  هو  اد 

 ر ئت خندم ا آپشن      ر ي ميوز  م يادگ ن 
آ رس  بنننتب ننن  خننندم ا مشنننيكي  ر 

 م ياد :فكذيل مك جعت  يايك ي  
G 
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و  شا س ي   ا ز منذهور  ب شكهت س ي  يدك 
 يينن   زيكسنن خت هنن ي مزادسنن  و  ضننم 
،  قند م بنت فع وانت  ر حنوزر      مكه ط هاف 

ي  و خدم ا پنس  ه ما  ،     و  ر ئت گ ر  
 ز فكوش هلات آپش  ه  و هيزانو ا جن       

 منو ر  هووادي گكور س ي    خو روه ي س ك
ه   ر ر سي ي   ين م وظن يف و مسنيووايز ي    
خو   ر حوزر  ر ئت خدم ا پس  زفكوش بنت  
مح والا گكور خو روس زي س ي   همچنون  

وننالور بننك پ سنن روي  بننت  انن ز    ،گذشننيت
 ر خ نوص  سن ي    شكهت مشيكي ن محيكم 

آپش  ، ب  رو يت  سي  د ر ه ي منور  ه ياند   
خو روسنن ز ،  طماانن ن خنن طك مشننيكي ن  ز  
  ط نن ق و سنن زگ ري خننو رو بنن  آپشنن  و    
هيزاو ا جديد ر  هن ما   منو ر و بن   ر ئنت     
گ ر  ي  و خدم ا پس  ز فنكوش گسنيك ر ،   

 ويمنن   و گنن م   يرننك  ر جلنن  و  فننو ي  
 سن ي   رض يت مشيكي ن گكور خو رو سن زي  

بك  شيت  ست. 

والور بك مو ر  منذهور،  يين   ساسنيم هند     
ر ي ب    ح ن ري بنك ي آپشن  هن ي   ن       
شدر هوسط  م يادگ ن ماي    ر ئت خدم ا 
آپش ، ب وث گك يدر ه  ضم  هضما   ص وت 
قطعننت و خنندم ا پننس  ز فننكوش ،  مننن ن  
هكگو ت سو   سيف  ر  ز س يك وكضت گاادگ ن 

بان بك ي   سنيف  ر  ز   تاك مي ز سل  گنك  .  
آپشنن  و هيزاننو ا مننور  ه يانند شننكهت    
س ي  يدك هوسط  م ياندگ ن ماي ن   ين     

مطمنني  هننكي  روش بنندون شننك شننكهت، 
جزننت هيزاننو خننو روي شننم  بننت آپشنن  و 

هيزاو ا ج     خو هد بو .  
 

جزت آگ ه   ز آخنكي  واسنت مح نوالا    
آپش  مور  ه ياد شكهت س ي  يدك و خكيد 

 ذيل مك جعت فكم ياد :آ الي  بت آ رس 
http://option.saipayadak.org



فصل 3

 

– فهرست نمايندگی ها

   

فهرست نمایندگی ها

 جهت اطالع از آخرین لیست نمایندگي هاي مجاز شبكه خدمات پس از فروش شركت سایپا یدك شامل لیست نمایندگان داراي مجوز ارائه خدمات 
به خودروي شما ، لطفاً به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شركت در سایت شركت سایپا یدك به آدرس ذیل مراجعه نمایید.

www.saipayadak.org 
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 
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فهرست نمایندگی ها (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 



46

فهرست نمایندگی ها (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 
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فهرست نمایندگی ها (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 
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فهرست نمایندگی ها (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 
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فهرست نمایندگی ها (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 
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فهرست نمایندگی ها (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 
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ارائه کلیه خدمات به همراه تعمیرات اساسی: شامل 1سطح 

 .تعویض انواع روانکارها، مایع خنک کننده و سرویس های ادواری می باشد: شامل کلیه بازدیدها، تعویض انواع فیلتر، 0سطح 

فهرست نمایندگی ها (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 







به نام خدا 


دفترچه راهنماي مشتري و ضوابط گارانتی خودرو


H230 و H220


 گردآوری و تدوین: شرکت مهندسین مشاور خودرو 











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


توجه


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


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


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.


  


 به شرح زیر می باشد: 
ی و زمانی ی مسافت ها انجام سرومحدوده


 اولیه
یس


ماه پس از تاریخ شروع گارانتی  6: محدوده زمانی 5000الی  3500: محدوده کیلومتر
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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 در حد باالیی 
از خودروهای مسروقه کشف می گردد. لیکن از آنجا که پدیده های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می تواند به وقوع بپیوندد 
که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد، از این رو عالج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و 
کم هزینه ترین گزینه )راه حل( خواهد بود. توصیه هاي پیشگیري از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعایت رانندگان در قسمت 
های هشدارهای نیروی انتظامی  به اطالع مي رسد. امید است با رعایت موارد مذکور شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی 


باشیم.  
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مقدمه
خودروی  اینکه  از  مفتخریم 


BRILLIANCE-H220,H230
دفترچه  اید. 


 


نموده انتخاب  را  خودرو  پارس 
از  ناپذیر  جدایی  بخشی  مشتری،  راهنمای 


گیرد. هنگام 
 


شود. به مالک جدید ارائه  


روزانه  نگهداری  نحوه  و  خودرو  از  صحیح 
جزئیاتی است که در این دفترچه راهنما به آنها 
دفترچه  دقیق  مطالعه  با  شما  است.  اشاره شده 
خودروی  به  نسبت  بهتری  شناخت  راهنما، 


کنید: 
می  پیدا   


خودرو  از  نگهداری  و  استفاده  نحوه  همچنین 
خود را به بهترین روش می آموزید به طوریکه 
به  را  به خودرو خود  وارده  توانید خسارات  می 
احساس  رانندگی  به  نسبت  و  رسانده  حداقل 
بهتری داشته باشید. نگهداری صحیح از خودرو 
بسیاری  حوادث  از  تا  کند  می  کمک  شما  به 
نمایید.  جویی  صرفه  ها  هزینه  در  و  جلوگیری 
آنچه مهم تر است اینکه شما می توانید خودرو 
خود را به درستی بکار بگیرید. خواهشمند است 


هنگام مطالعه دفترچه راهنما به محتوای مواردی 
"هشدار"   یا  "توجه"  "اخطار"،  عنوان  به  که 
اشاره شده توجه خاص داشته باشید زیرا در غیر 
اینصورت ممکن است به خودروی شما و یا حتی 


به خودتان و سایرین آسیبی وارد آید.
  های 


قابل   
استفاده است اما به علت وجود تفاوت هایی در 
مدل های مختلف این سری ممکن است برخی 
معرفی  عملکردهای  یا  و  تجهیزات  ها،  دستگاه 
شده در دفترچه راهنما در مدل خریداری شده 
فراهم نباشد )موارد مشخص شده با "*" مواردی 
است که تنها برخی مدل ها به آن تجهیز گردیده 
است(. به بیان دیگر، مدل خریداری شده توسط 
شما ممکن است برخی دستگاه ها، تجهیزات و 
یا عملکردهای معرفی شده در دفترچه راهنما را 
توجه داشت که مجوز چاپ  باید  باشد.  نداشته 
دفترچه ، نشان دهنده ی اعتبار مطالب مندرج 
در آن است اما با توجه به ارتقاء مستمر محصول، 


برای خود محفوظ  قبلی  اطالع  بدون  را  راهنما 
می دارد. 


کارکنان نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک 
به  ای هستند،  و حرفه  دیده  آموزش  به خوبی 
در  ممکن  نحو  بهترین  به  توانند  می  طوریکه 
خصوص سرویس و نگهداری و یا مشاوره به شما 


خدمت رسانی نمایند.
پارس  شرکت  برای  راهنما  دفترچه  چاپ  حق 


خودرو محفوظ می باشد.


نکات زیست محیطی


بر  که  هستند  نکاتی  محیطی  زیست  نکات 
محیط زیست تاثیر گذارند.


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


ممنوع است.


1


 اینفروش خودرو باید
همراه با خودرو 


 دفترچه 
به عنوان مرجع در خودرو


 می
ست که خودرو قرار


 محصول


 راهنمای مشتری برای تمامی مدل
دفترچه
خودرو


BRILLIANCE-H220,H230 ، روش استفاده مواردی همچون مشخصات خودرو


BRILLIANCE-H220,H230


شرکت پارس خودرو حق فسخ یا تغییر دفترچه 
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نکات قابل توجه برای مشتریان
را  خودرو  شخصی  نگهداری  و  سرویس  مجاز 
می  توصیه  کند.  می  معرفی  خودرو  مالک  به 
شود تنها قطعات استاندارد ساخته شده توسط 
شرکت سایپا یدک را که می توان از مراکز مجاز 


خریداری نمود، در خودروی خود به کار ببرید.
یدک،  سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگیهای   .11
مستقیم  غیر  یا  مستقیم  خسارت  مسئولیت 
ناشی از بکارگیری قطعات غیر اصل را بر عهده 


نمی گیرد.
12. اگر قصد فروش خودرو را دارید این کتایچه 


را به مالک بعدی تحویل دهید.
دلیل  به  یدک  سایپا  شرکت  صورتی  در   .13
خواند،  فرا  را  خود  محصوالت  قانونی  ملزومات 
مالک موظف است با این شرکت همکاری نماید.


در  شده  اشاره  های  روش  به  توجه  با  بایستی 
به تخلیه هوا  اقدام  نگهداری،  و  بخش سرویس 


نمود.
7. اگر خودروی شما به کیسه هوا مجهز است، 
از نشاندن کودکان روی صندلی های جلو پرهیز 


نمایید.
قطعات  اتصال  از صحت  اطمینان  منظور  به   .8
فلزی خودروی  های  از بست  خودرو، هیچ یک 
در  بخصوص  نکنید.  بسته  و  باز  را شخصاً  خود 
به  که  شاسی  روی  شده  نصب  قطعات  مورد 
منظور ایجاد یک لقی مجاز، در اتصال آن ها از 
بست های فلزی استفاده می شود و نمی توان 
بست های جدا شده را مجدداً مورد استفاده قرار 


داد.
گونه  هر  کردن  اضافه  یا  و  خودرو  تعمیر   .9
به  است.  ممنوع  مجوز  بدون  آن،  به  تجهیزات 
نمودن  اضافه  یا  و  تعمیر  که  مواردی  در  ویژه 
ترمز،  الکتریکی،  های  سیستم  به  تجهیزاتی 
ایمنی  به  مربوط  های  سیستم  سایر  و  فرمان 
صورت گرفته باشد. مسئولیت هر گونه خسارت 
مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از این اقدام غیر 


مجاز بر عهده این شرکت نخواهد بود.
10. "سرویس و نگهداری خودرو توسط مالک" 
که محدوده ی  است  راهنما  دفترچه  از  بخشی 


ضد  ترمز  سیستم  به  شما  خودرو  اگر  حتی   .1
اضطراری  مواقع  در  باشد،  مجهز   )ABS( قفل 
باید پدال ترمز را محکم فشار دهید. زیرا سیستم 
عدم  و  جانبی  لغزش   ،)ABS( قفل  ضد  ترمز 
فرمان پذیری را به حداقل می رساند اما بدیهی 
تا  به ترمز  از شروع  است که مسافت طی شده 


توقف کامل را تغییر نمی دهد.
2. استفاده از بنزین و مایع خنک کننده موتور 
مخصوص به طور مؤثری سبب طوالنی تر شدن 


عمر موتور می شود.
3. حرکت را با دنده یک آغاز کنید و در سرازیری 


دنده را خالص نکنید.
4. حفظ سرعت در محدوده مجاز و با توجه به 
شرایط جاده برای عملکرد موتور سودمند است.


5. فشار باد الستیک به طور مستقیم بر فرمان 
پذیری و نرمی خودرو مؤثر است. پس بهتر است 
فشار باد الستیک را مرتب بررسی کنید و مقدار 
آن را در محدوده 2/05-1/95 بار حفظ نمایید. 
موقع  به  باید  دیده  آسیب  الستیک  همچنین 


تعویض شود.
6. اگر در سیستم خنک کننده هوا وجود داشته 
و  گرم  حد  از  بیش  موتور  است  ممکن  باشد، 
دچار آسیب شود. بنابراین در صورت تعویض و 
یا اضافه کردن مقادیر زیادی مایع خنک کننده، 


2
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امنیت رانندگان و سرنشینان
وظایف مهم سیستم ایمنی


سرعت  و  تعداد  افزایش  با  مدرن،  جوامع  در 
بیشتر  نیز  ای  جاده  تصادفات  تعداد  خودروها، 
شده است. بنابراین راننده باید با احتیاط فراوان 
رانندگی نماید. سیستم پیشرفته ی حفاظت از 
سرنشین که این خودرو به آن تجهیز شده است، 
می تواند رانندگان و سرنشینان را هنگام وقوع 
محافظت  احتمالی  های  آسیب  برابر  در  حادثه 


نماید.
کمربند ایمنی مهمترین وسیله برای حفاظت از 
رانندگان و سرنشینان است. استفاده ی درست 
از کمربند ایمنی می تواند صدمات جدی و تلفات 
سرنشینان  برای  را  رانندگی  تصادفات  از  ناشی 
یک  در  دهد.  کاهش  زیادی  مقدار  به  خودرو 
حادثه ی رانندگی، کمربند ایمنی می تواند مانع 
برخورد شخص با اجزایی مانند داشبورد و درب 
از خودرو  بیرون  به  پرتاب شدن  مانع  نیز  و  ها 
صورت  در  شده،  انجام  تحقیقات  بنابر  گردد. 
استفاده از کمربند ایمنی، احتمال مصدومیت در 
از  استفاده  عدم  با شرایط  مقایسه  در  تصادفات 
یافت.  ایمنی 57 درصد کاهش خواهد  کمربند 
البته کمربند ایمنی در همه ی موارد نمی تواند 
شما را محافظت نماید، ولی در اکثر مواقع می 
تواند احتمال جراحت را کاهش داده و یا حتی 


زندگی شما را نجات دهد.
کمربند  از  استفاده  جزئیات  از  آگاهی  برای 
کمربند  صحیح  »بستن  بخش  به  لطفاً  ایمنی، 
ایمنی سه نقطه ای« و »بستن صحیح کمربند 
ای(«  )دونقطه  شکم  زیر  از  گذرنده  ایمنی 


مراجعه نمایید.
این  هوا،  ی  کیسه  به  مجهز  خودروهای  در 
نمی  و  است  ایمنی  برای  کمکی  ابزاری  وسیله 
تصادف،  وقوع  هنگام  شود؛  آن  جایگزین  تواند 
کیسه ی هوا و کمربند ایمنی با هم از سرنشینان 
خودرو محافظت می کنند. هنگام تصادف شدید 
ی هوا  برخوردهای جانبی، کیسه  یا  و  از روبرو 
ی  سینه  ی  قفسه  و  سر  از  حفاظت  منظور  به 
راننده و دیگر سرنشینان، باد می شود تا بخشی 


از انرژی را جذب کند.
نشانگر کیسه ی هوا/کمربند ایمنی، فعال بودن 
سیستم  که  زمانی  دهد.  می  نشان  را  سیستم 
کیسه  نشانگر  کند،  نمی  عمل  درست  ایمنی 
می  روشن  دائم  طور  به  ایمنی  هوا/کمربند  ی 
بیانگر آن است که نقصی در سیستم  ماند، که 
ایمنی شما وجود دارد و یا کمربند ایمنی بسته 
زودتر  هرچه  باید  ایمنی  و سیستم  است  نشده 
مشاهده  برای  گردد.  تعویض  یا  و  شده  بررسی 
هوا  ی  از کیسه  استفاده  به  مربوط  ی جزئیات 


هوا«  ی  کیسه  از  استفاده  »راهنمای  بخش  به 
مراجعه نمایید.


تنظیم صحیح زاویه ی پشتی صندلی و قسمت 
سرنشینان  و  راننده  امنیت  برای  سری  پشت 
وقوع  هنگام  است.  بسزایی  اهمیت  دارای 
تصادفات شدید، اگر پشتی صندلی در زاویه ی 
مناسب قرار گرفته باشد، می تواند مانع لغزیدن 
از صندلی گردد. همچنین  به خارج  سرنشینان 
هنگام برخوردهای شدید از عقب، پشت سری به 
میزان مؤثری از سر و گردن راننده و سرنشینان 


محافظت می کند.


2







12


امنیت رانندگان و سرنشینان
نکات قابل توجه قبل از رانندگی


توصیه می شود قبل از شروع رانندگی به منظور 
فراهم کردن مناسب ترین وضعیت برای راحتی 
بررسی  مورد  را  زیر  موارد  امنیت سرنشینان،  و 
انجام  را  الزم  تنظیمات  و  اقدامات  و  داده  قرار 


دهید:
بر روی کمربند  اضافی  لوازم  •در صورت وجود 
ایمنی آن ها را بردارید، زیرا ممکن است عملکرد 
حفاظتی کمربند را مختل کنند و یا حتی باعث 


جراحت سرنشینان شوند.
سرنشینان  ی  همه  نمایید  حاصل  اطمینان   •
بسته  درستی  به  را  خود  ایمنی  کمربند 
کمربند  صحیح  »بستن  بخش  به  لطفاً  باشند. 
صحیح  »بستن  و  ای«  نقطه  سه  ایمنی 
نمایید. مراجعه  ای«  نقطه  دو  ایمنی  کمربند 


• آینه های جانبی خودرو را به گونه ای تنظیم 
دهند.  پوشش  را  الزم  دید  میدان  که  نمایید 
تنظیم زوایای آینه های جانبی بسیار مهم است؛ 
چرا که راننده در هنگام رانندگی، عمدتاً شرایط 
مسیر را از روی آینه های جانبی می سنجد و 
در صورت محدود بودن میدان دید امکان وقوع 


تصادف وجود دارد.
از  نوزادان  و  کودکان  ایمنی  تأمین  جهت   •
لطفاً  نمایید.  استفاده  کودک  ایمنی  صندلی 


جهت کسب اطالعات بیشتر به بخش » ایمنی 
کودکان« مراجعه نمایید.


• اگر بانوی باردار در خودرو است، مطمئن شوید 
که کمربند ایمنی را به درستی بسته باشد. لطفاً 
سه  ایمنی  کمربند  صحیح  »بستن  بخش  به 
ایمنی  کمربند  صحیح  »بستن  و  ای«  نقطه 
دونقطه ای« مراجعه نمایید. همچنین به منظور 
جلوگیری از آسیب رسیدن به جنین، اطمینان 
مناسبی  موقعیت  نمایید که کمربند در  حاصل 


نسبت به شکم قرار گیرد. 
• از بسته بودن همه ی درب ها مطمئن شوید.


عقب  و  جلو  های  صندلی  که  شوید  مطمئن   •
به درستی تنظیم و محکم شده باشند، زاویه ی 
پشتی صندلی ها به درستی تنظیم شده باشد، 
فرمان  غربیلک  و  پشتی صندلی  بین  ی  فاصله 
طور  به  سری  پشت  نهایت  در  و  باشد  مناسب 


مناسب تنظیم شده باشد.
• مطمئن شوید همه ی اشیاء و لوازم در محل 


مناسب خود قرار گرفته باشند.


2
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کمربند ایمنی


بستن صحیح کمربندهای ایمنی سه نقطه ای
نقش  حداکثر  صورتی  در  تنها  ایمنی  کمربند 
بسته  صحیح  که  داراست  را  خود  حفاظتی 
ایمنی در  از کمربند  نادرست  ی  استفاده  شود. 
بعضی موارد می تواند حتی باعث صدمه دیدن 
سرنشین خودرو شود. در ادامه، راهنمای استفاده 


ی درست از کمربند ایمنی ارائه شده است.
1( پیش از بستن کمربند ایمنی، پشتی صندلی 
باید در زاویه ی 10 الی 30 درجه نسبت به خط 
عمود تنظیم شده باشد تا در تصادفات خطرناک 
از صندلی جلوگیری  از لغزش شخص به خارج 
در  باید  جلو،  سرنشین  و  راننده  صندلی  شود. 
گیرد  قرار  داشبورد  به  نسبت  فاصله  بیشترین 
سرنشینان  برای  الزم  انتظارات  که  ای  گونه  به 
تأمین گردد. فاصله ی بین مرکز غربیلک فرمان 


زیر  و  شانه  از  گذرنده  ایمنی  کمربندهای 
شکم )سه نقطه ای(


شده  داده  نشان   A-1 شکل  در  که  همانطور 
شانه،  روی  از  ایمنی  کمربند  مدل  این  است، 


قفسه ی سینه و زیر شکم عبور می کند.
قفل  یک سیستم  به  ای  نقطه  کمربندهای سه 
در شرایط  اند.  اضطراری مجهز شده  کننده ی 
آزادی  و  باشد  نمی  فعال  سیستم   این  عادی، 
و  دارد  وجود  حدی  تا  سرنشینان  حرکت 
برای  کمربند،  از طول خود  غیر  به  محدودیتی 
جابجا شدن وجود نخواهد داشت. هنگام تصادف 
و یا ترمز شدید، سیستم قفل کننده فعال شده 
کند.  می  قفل  را  کمربند  اتوماتیک  طور  به  و 
بنابراین بدن سرنشین از برخورد شدید در داخل 


خودرو در امان می ماند.


ساختار و عملکرد کمربند ایمنی
های  صندلی  خودرو،  های  مدل  از  برخی  در 
جلو به کمربند ایمنی پیش کشنده مجهز شده 
برخوردهای  این سیستم جهت عملکرد در  اند. 
شدید جانبی و روبرو طراحی شده است. زمانی 
که سیستم پیش کشنده فعال می شود، ممکن 
گازی شبیه  و  بلندی شنیده شده  است صدای 
دود متصاعد شود. این گاز بی ضرر بوده و موجب 
آتش سوزی نمی شود. هنگامی که کمربند عمل 
نگه  ثابت  را  ایمنی  کند، قفل کن، کمربند  می 
می دارد. این سیستم حتی زمانی که کسی روی 


صندلی جلو نباشد، عمل می کند.
صندلی  روی  ای  نقطه  سه  ایمنی  کمربندهای 
های  درب  کنار  های  صندلی  نیز  و  جلو  های 
عقب قرار داده شده اند و کمربندهای دو نقطه 
ای که فقط تسمه ی گذرنده از زیر شکم را دارند 


برای وسط صندلی عقب استفاده می شوند.


تنظیم کننده ارتفاع کمربند


باز شدن


تسمه گذرنده از زیر شکم


زبانه 
کمربند


تسمه گذرنده 
از روی شانه 


قفل کمربند 
ایمنی


2
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کمربند ایمنی


4( همانطور که در شکل  A-4 نشان داده شده 
است، تسمه ی گذرنده از زیر شکم را تا جایی 
تنظیم  ران  باالی  به  چسبیده  دارد  امکان  که 
کرده و سپس قسمت اضافی تسمه ی کمربند 
را با کشیدن آن به سمت باال و موازی با بدن، 


محکم نمایید.


3( مطابق شکل A-3، سر کمربند ایمنی را به 
سینه  ی  قفسه  از  که  طوری  به  بکشید  آرامی 
ی  زبانه  کند. سپس  عبور  ران  باالی  قسمت  و 
به  مربوط  قفل  ی  محفظه  داخل  به  را  کمربند 
قفل  کلیک  صدای  تا  کنید  وارد  خود  صندلی 


شدن آن شنیده شود.  


بین  ی  فاصله  نیز  و  راننده  ی  سینه  قفسه  تا 
داشبورد  تا  جلو  سرنشین  ی  سینه  ی  قفسه 
شده  داده  نشان   A-2 شکل  در  که  )همانطور 
است(، باید بیشتر از 30 سانتی متر باشد تا باعث 


کاهش صدمات در تصادفات رانندگی گردد.
2( تسمه ی کمربند ایمنی بایداز روی شانه عبور 
کرده و در هیچ شرایطی این قسمت از تسمه ی 


کمربند ایمنی نباید از گردن سرنشین بگذرد.
زبانه قفل کمربند را داخل 


محفظه قفل نمایید


قسمت اضافی تسمه ی 
کمربند را با کشیدن به 
سمت باال، محکم نمایید


زیر  از  گذرنده  ی  تسمه 
شکم را تا جای ممکن به 


باالی ران بچسبانید A-3A-4


بستن صحیح کمربند ایمنی گذرنده از زیر 
شکم )دو نقطه ای(


کمربند ایمنی را از یک سمت بدن، از جای خود 
و در  داده  عبور  ران  باالی  از  بکشید،  بیرون  به 
کنید؛  قفل  ی  محفظه  وارد  را  آن  دیگر  سمت 
مطمئن  تا  بکشید  را  آن  امتحان  برای  سپس 


شوید که قفل شده است.


2
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کمربند ایمنی


باز کردن کمربندهای ایمنی
مطابق شکل A-5 دکمه ی قرمز قفل را فشار 


دهید تا قفل کمربند باز شود. 


سرنشین  ایمنی  کمربند  ی  دهنده  هشدار 
جلو


- اگر خودروی شما مجهز به سنسور تشخیص 
باشد )همانطور که در شکل  سرنشین جلو می 
جلو  به سرنشین  است،  داده شده  نشان   )A-6


بستن کمربند ایمنی را یادآوری می کند.
- در صورتی که سرنشین جلو کمربند ایمنی خود 
را نبسته باشد هنگامی که سوئیچ موتور باز می 
شود چراغ نشانگر کمربند ایمنی سرنشین جلو 


روشن می شود.


- در صورتی که صندلی سرنشین جلو خالی باشد 
هنگامی که سوئیچ موتور باز می شود چراغ نشانگر 


کمربند ایمنی سرنشین جلو روشن نمی شود.
- اگر راننده کمربند ایمنی خود را بسته نباشد 
چراغ هشدار کمربند ایمنی راننده روشن شده و 
هنگامی که سرعت خودرو باالی 25 کیلومتر بر 
ساعت شود زنگ هشدار شنیده خواهد شد.چراغ 
صورت  در  جلو  سرنشین  ایمنی  کمربند  هشدار 
نبستن کمربند ایمنی سرنشین جلو بدون زنگ 


هشدار روشن خواهد شد.
- اگر راننده کمربند ایمنی خود را نبندد پس از 90 
ثانیه از اعالم  هشدار، چراغ هشدار روی داشبورد 
پیوسته روشن مانده و صدای اعالم هشدار قطع 


دکمه قرمز روی 
قفل  ی  محفظه 


را فشار دهید


سنسور تشخیص 
سرنشین جلو


A-5A-6


2


می شود؛ اگر سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را  
پس از 90 ثانیه از اعالم هشدار نبندد چراغ هشدار 


روی داشبورد روشن می ماند.
- برای عملکرد نرمال سیستم محافظت شخصی 
روکش  قبیل  )از  اضافی  ی  وسیله  گونه  هیچ 
صندلی( برروی صندلی جلو قرار ندهید در غیر 
آسیب  ایمنی  کمربند  هشدار  عملکرد  اینصورت 


خواهد دید.
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هوا پس از باد شدن، درکمتر از یک ثانیه جمع 
می شود.


ی  کیسه  شدن  فعال  اثر  در  شده  متصاعد  گاز 
بیماریهای  به  مبتال  افراد  در  است  ممکن  هوا 
چنین  در  شود.  ناراحتی  ایجاد  سبب  تنفسی 
چه  هر  سرنشینان  که  شود  می  توصیه  حالتی 
سریع تر خودرو را با در نظر گرفتن نکات ایمنی 
ترک کنند. سیستم حفاظتی کیسه ی هوا می 
نیز  را  ایمنی  کمربند  حفاظتی  عملکرد  تواند 
ی  ی سینه  قفسه  و  برخورد سر  از  و  برده  باال 
سرنشینان جلو با وسایل داخل خودرو جلوگیری 
کند. هرچند کیسه ی هوا نمی تواند جایگزین 
کمربند ایمنی شود و تنها نقش محافظت کمکی 
را ایفا می کند. مراحل عملکرد کیسه ی هوا در 


راهنمای استفاده از کیسه ی هوا
کیسه هوای جلو*


اگر خودروی شما به سیستم ایمنی کیسه  هوای 
جلو مجهز شده باشد، راننده و سرنشین جلو به 
طور مؤثرتری محافظت خواهند شد. زمانی که 
خودروی شما دچار یک برخورد شدید از روبرو 
اندک  بسیار  زمانی  در  هوا  ی  کیسه  شود،  می 
باد می شود تا از بدن سرنشینان در برابر ضربه 
ی وارد شده محافظت نموده و نیروی ناشی از 
برخورد را جذب کند. بنابراین راننده و سرنشین 
تولید  گاز  اندک  مقدار  شوند.  جلو حفاظت می 
شده ی ناشی از باد شدن کیسه ی هوا طبیعی 
بوده و منجر به آتش سوزی نمی شود. همانطور 
که در شکل A-7 نشان داده شده است، کیسه ی 


 اخطار 
یا  ایمنی  کمربندهای  فرسودگی  صورت  در 
را در  بایستی کمربندها  تصادف شدید،   بروز 
یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت سایپا یدک 
تعویض نمود. زیرا حتی اگر کمربند ایمنی در 
ظاهر آسیبی ندیده باشد، امکان آنکه حداکثر 
نداشته  حادثه  بروز  هنگام  در  را  خود  کارایی 
باشد، وجود دارد. بنابراین توصیه می شود که 
در چنین شرایطی حتماً کمربندهای ایمنی را 


تعویض نمایید.


کیسه هوا


2


A-7A-8
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شده  طراحی  ای  گونه  به  جلو  هوای  ی  کیسه 
عمل  روبرو  از  شدید  برخورد  هنگام  که  است 
کند. عملکرد کیسه ی هوا به باز یا بسته بودن 


کمربند ایمنی وابسته نیست.
1. اولین قدم برای امنیت، بستن کمربند ایمنی 


است.
2. کیسه ی هوا یک سیستم ایمنی مکمل است 
و نمی تواند جایگزین کمربند ایمنی شود. کیسه 
را  بیشتری  ایمنی  تا  ی هوا طراحی شده است 
همراه با سیستم ایمنی اصلی که توسط کمربند 
واقع  در  آورد.  فراهم  شود  می  ایجاد  ایمنی 
سرنشینان جلو، تنها زمانی که کیسه ی هوا و 
کمربند ایمنی همزمان استفاده شوند، می توانند 


از بیشترین حد ایمنی بهره مند گردند.


شکل های A-9 و A-8 نشان داده شده است. 
نیروی  جلو،  هوای  ی  کیسه  شدن  باد  فرآیند 
کافی برای محافظت از سرنشینان را فراهم می 
کند. به دلیل انرژی باالی تولید شده، الزم است 
که راننده و سرنشین جلو همواره حالت صحیح 
ی  فاصله  حداقل  و  نموده  حفظ  را  نشستن 
مطمئن را از غربیلک فرمان و یا داشبورد رعایت 
نمایند. زمانی که موقعیت راننده یا سرنشین جلو 
و یا نحوه ی استفاده از کمربند ایمنی مناسب 
نباشد، ممکن است منجر به آسیب جدی تری 
آزادراه،  در  رانندگی  هنگام  رو،  این  از  شود. 
سرنشینان جلو باید صندلی خود را تا حد امکان 
صندلی  پشتی  به  کامل  طور  به  و  ببرند  عقب 


تکیه دهند.


شرایطی که در آن 
کیسه هوا عمل می 
کند )باز می شود(


3. کیسه ی هوا زمانی فعال می شود که :
بر  کیلومتر   25 از  بیش  سرعتی  با  خودرو   •
ساعت، از جلو با یک دیوار بتونی محکم و ثابت 


برخورد کند.
بر  کیلومتر   32 از  بیش  سرعتی  با  خودرو   •
ساعت، از جلو با یک ستون بتونی محکم و ثابت  


برخورد نماید.
در  شدید  برخوردی  دچار  خودرو  جلوی   •
محدوده ی زاویه نشان داده شده در شکل گردد.
4. کیسه ی هوا در موارد زیر ممکن است عمل نکند :


• خودرو با شیئی مانند درخت برخورد کند که 
دفرمگی ایجاد می شود حتی اگر سرعت خودرو 


بیش از 32 کیلومتر بر ساعت باشد. 


شرایطی که در آن کیسه 
هوا عمل می کند


کیسه هوا


2


A-9
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وزن مشابه برخورد کند، حتی اگر سرعت خودرو 
از 50 کیلومتر بر ساعت بیشتر باشد.


• راستای برخورد و نقطه ی برخورد نسبت به 
مرکز راستای جلوی خودرو انحراف داشته باشد.


پشت،  از  برخورد  پهلو،  از  برخورد  هنگام   •
واژگونی خودرو یا برخورد آرام از جلو.


وضعیت  در  استارت  سوییچ  که   زمانی   .5
هوا  ی  کیسه  باشد،   "ACC" یا   "LOCK"


عمل نمی کند.
به  استارت،  سوییچ  جزئیات  با  آشنایی  )برای 


بخش سوییچ استارت مراجعه نمایید.(


• خودرو در حین حرکت و با شدت زیاد، با یک 
شیء پله برخورد کند.


یا گودال عمیق  ناگهان در یک حفره  • خودرو 
بیفتد.


کند  برخورد  کامیون  یک  پشت  به  خودرو   •
)برخورد با زیر خودروی جلو(.


• خودرو از جلو با جلوی یک خودروی ساکن با 


 توجه 
سیستم کیسه هوای جلو، از یک کیسه ی هوا و 
یک واحد کنترل الکترونیک )ECU( تشکیل 
شده است. »برخورد شدید« براساس برنامه ی 
به  ارتباطی  و  تعریف می شود  ECU خودرو 


میزان خسارت خودرو ندارد.


شرایطی که در آن کیسه 
هوا عمل نمی کند 


 شرایطی که ممکن 
است در آن کیسه هوا 


عمل نکند


شرایطی که در آن ممکن است 
کیسه هوا عمل نکند


شرایطی که در آن 
کیسه هوا عمل 


می کند


کیسه هوا


2
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1. کیسه های هوای جانبی زمانی عمل می کند 
که:


• خودرو با سرعت بیش از 25 کیلومتر بر ساعت 
محکم  و  ثابت  ای  دیواره  با  جانبی  صورت  به 


برخورد کند.
2. کیسه های هوای جانبی ممکن است در موارد 


زیر عمل نکنند:
• برخورد از جلو


• برخورد آرام جانبی
• برخورد از عقب 
• واژگونی خودرو 


کیسه های هوای جانبی و پرده ای *
کیسه هوای جانبی در زیر آستری پشتی صندلی 
های جلو )مطابق شکل A-10 ( قرار داده شده 
باالی  "AIRBAG" در قسمت  با کلمه ی  و 
پشتی صندلی مشخص شده است. کیسه هوای 
ای  نقطه  سه  ایمنی  کمربند  مکمل  جانبی 
هستند و می توانند از شدت جراحات وارده به 
بدن سرنشینان که ناشی از برخوردهای جانبی 


است، بکاهند. 
* مطابق با مدل خودرو


کیسه هوا


2


A-10


 شرایطی که ممکن 
است در آن کیسه هوا 


عمل نکند


 شرایطی که ممکن 
است در آن کیسه هوا 


عمل نکند
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نکات مربوط به سیستم ایمنی
تواند  می  ایمنی  سیستم  از  استفاده ی صحیح 
یک  از  ناشی  جراحات  مؤثری، شدت  میزان  به 


تصادف را کاهش دهد.
تجهیزات  توسط  ایمنی  سیستم  عملکرد 
الکترونیک بررسی می شود. هر بار که  سوییچ 
استارت در موقعیت ON قرار می گیرد، چراغ 
هشدار دهنده ی آن برای مدت تقریباً 3 ثانیه، 
ایمنی  سیستم  اتوماتیک  کردن  چک  جهت 


 توجه  
 )ECU( ی  برنامه  براساس  آرام«  »برخورد 
میزان  به  ارتباطی  و  شود  می  تعریف  خودرو 


خسارت خودرو ندارد.


شرایطی که در آن ممکن 
است کیسه هوا عمل نکند 


روشن می شود، در صورت وقوع هریک از موارد 
زیر، ممکن است سیستم کمربند ایمنی/ کیسه 


هوا دچار نقص باشد:
1. سوییچ استارت در موقعیت ON قرار گرفته 
باشد ولی چراغ هشدار دهنده روشن نشده باشد.


 ON 2. پس از اینکه سوییچ استارت در موقعیت
قرار گرفت، چراغ هشدار دهنده در مدت تقریباً 


3 ثانیه خاموش نشود.
3. چراغ هشدار دهنده  خاموش باشد ولی پس 
 ،ON از قرار گرفتن  سوییچ استارت در موقعیت


دوباره روشن شود.
4. چراغ هشدار دهنده  در طول رانندگی روشن 


بماند و یا چشمک بزند.


 توجه 
را  کیسه هوا زمانی حداکثر عملکرد حفاظتی 
داراست که کمربند ایمنی عمل کند. بنابراین 
کمربندهای ایمنی باید همواره بسته باشند. نیز 
بایستی صندلی ها را به درستی تنظیم نموده و 
وضعیت صحیح نشستن را همواره رعایت نمود.


شرایطی که در آن ممکن 
است کیسه هوا عمل نکند


شرایطی که در آن ممکن 
است کیسه هوا عمل نکند


کیسه هوا


2
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 توجه 
بار تصادف عملکرد  برای یک  تنها  کیسه هوا 
هوای  کیسه  که  صورتی  در  دارد.  حفاظتی 
باید  شود،  باد  و  کند  عمل  شما  خودروی 
 )ECU( کیسه هوا و واحد کنترل الکترونیک


آن تعویض شود.
تعویض کیسه هوا حتما باید توسط نمایندگی 


های مجاز سایپا یدک انجام شود.


 هشدار 


 هشدار 


 توجه 


کیسه هوای راننده و سرنشین جلو به ترتیب 
روی غربیلک فرمان و باالی داشبورد قرار دارند. 
بنابراین قرار دادن اشیاء روی این قسمت ها یا 
در محلی بین کیسه هوا و سرنشینان ممنوع 
است. به دلیل اینکه ممکن است اشیاء مذکور 
و  شوند  پرتاب  هوا  کیسه  شدن  باز  هنگام 


سرنشینان خودرو را مجروح کنند.


جانبی،  هوای  کیسه  به  مجهز  خودروهای  در 
قرار دادن اشیاء و تزئینات در قسمت قرارگیری 
کیسه های هوای جانبی در صندلی های جلو 
ممنوع است زیرا ممکن است بر عملکرد کیسه 


های هوا تاثیرگذار باشد.


به  خودرو  باید  نقص  هرگونه  بروز  صورت  در 
سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  از  یکی 
ممکن  اینصورت  غیر  در  شود.  منتقل  یدک 
به  تصادف  هنگام  در  ایمنی  سیستم  است 


درستی عمل نکند.


 توجه 
باز شدن کیسه هوا بطور کلی به شتاب منفی 
برخورد  اثر  در  شده  ایجاد  سرعت  کاهش  یا 
گیری  اندازه   ECU توسط  که  دارد  بستگی 
اثر  در  ایجاد شده  منفی  اگر شتاب  می شود. 
برای  شده  تعریف  مقدار  از  کمتر  برخورد، 
و  جلویی  هوای  های  کیسه  باشد،   ECU
جانبی عمل نمی کنند حتی اگر بدنه خودرو 


آسیب جدی ببیند و قسمتی از آن جدا شود.


شرایطی که در آن ممکن 
است کیسه هوا عمل نکند 


کیسه هوا


2


 توجه 
و قطعات  هـوا كيسـه عملكرد صحيح سيستم


و بر اسـاس صرفاً مشمول دوره تضمين نبوده
استانداردهاي ابالغي شامل دوران تعهـد نيـز 


.مي باشد
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ایمنی بانوان باردار و کودکان


نگیرید  آغوش  در  رانندگی  هنگام  را  کودک 
)همانطورکه در شکل A-12 نشان داده شده(؛ 
هنگام  کودک  است  ممکن  اینصورت  غیر  در 
بزرگسال  فرد  اگر  شود.  آسیب  دچار  تصادف 
کمربند ایمنی را بسته و کودک را هم در آغوش 
اثر  بر  شده  ایجاد  شدید  ضربه  باشد،  گرفته 
از  رها شدن کودک  باعث  است  ممکن  تصادف 
دستان فرد مذکور شود و منجر به آسیب دیدگی 
ایمنی  کمربند  اگر  شود.  کودک  مرگ  حتی  یا 


ایمنی کودکان
بر اساس اطالعات آماری به دست آمده از تصادفات، 
بدون در نظر گرفتن قد و سن کودک، همواره 
ایمن ترین مکان برای کودک صندلی عقب است. 


ایمنی بانوان باردار
محافظت  جنین،  از  محافظت  برای  راه  بهترین 
از مادر است. بنابراین بانوی باردار چه به عنوان 
ایمنی  کمربند  باید  سرنشین  چه  و  راننده 
)ترجیحاً کمربند گذرنده از شانه و زیر شکم( را 
مطابق وضعیت مناسب نشان داده شده در شکل 
)A-11( ببندد و عمل بستن تسمه گذرنده از 
انجام شود. مهمترین  آرامی  به  کاماًل  زیر شکم 
یا  رانندگی  هنگام  در  باردار  بانوی  برای  نکته 
رعایت  سرنشین،  عنوان  به  خودرو  از  استفاده 
بانوی  یک  وقتی  است.  پزشک  های  توصیه 
باردار رانندگی می کند یا سوار خودرو می شود، 
خودرو در طول رانندگی باید با احتیاط فراوان 


رانده شود تا ایمنی مادر و جنین تأمین شود. 


 هشدار 


 هشدار 


 هشدار 


شکم  از  قسمتی  روی  نباید  ایمنی  کمربند 
بانوی باردار که جنین در آن قرار دارد یا باالی 
چنین  در  ایمنی  کمربند  اگر  شود.  بسته  آن 
اثر  بر  بسته شود، ممکن است  هایی  موقعیت 
آسیب  جنین  ناگهانی  ترمزهای  یا  تصادف 


جدی ببیند.


قرار  جلو  سرنشین  صندلی  روی  را  کودک 
ندهید. ضربه شدید ایجاد شده بر اثر باز شدن 
کیسه هوا منجر به آسیب جدی یا حتی مرگ 


کودک می شود.


تسمه  خودرو،  حرکت  هنگام  در  نباید  هرگز 
کودک  صورت  یا  گردن  روی  ایمنی  کمربند 


قرار گیرد.


2


A-11A-12
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ایمنی بانوان باردار و کودکان
است  ممکن  باشد،  نشده  بسته  بزرگسال  فرد 
کودک بر اثر فشار بدن آن فرد در خودرو آسیب 
ببیند. اگر فرد بزرگسال و کودک از یک کمربند 
ایمنی استفاده نمایند، ممکن است فشار وارد از 
بروز  به بدن کودک سبب  طرف تسمه کمربند 


آسیب جدی گردد.
کودک در خودرو باید توسط یک نفر تحت نظر 
باشد وگرنه ممکن است باعث ایجاد خطر برای 
درب  کودک  مثال،  برای  شود؛  دیگران  یا  خود 


خودرو را باز کند.
باشد، حتما  می  در خودرو  که کودک  هنگامی 
ناگهانی  باز شدن  تا  کنید  قفل  را  درب خودرو 
جلوگیری  شد  خواهد  جراحت  سبب  که  درب 


کنید.


2


 – کودک  صندلی  نگهدارنده  سیستم 
)ISOFIX( ایزوفیکس


وقتی ایزوفیکس نصب می شود و مورد استفاده 
از دستورالعمل های مربوط  باید  قرار می گیرد، 
کارخانه  توسط  شده  ارائه  ایمنی  و  استفاده  به 
سازنده صندلی ایمنی کودک پیروی شود در غیر 
اینصورت ممکن است عملکرد سیستم تحت تاثیر 


قرار گیرد.


سیستم ایزوفیکس مناسب:
کودک  ایمنی  ایزوفیکس صندلی  های  سیستم 
قابل استفاده روی صندلی  های جانبی عقب در 
جدول زیر قابل مشاهده است. حروف مشخصه 
روی  توان  می  را   ISO مشخصات  و  مربوطه 


صندلی ایمنی کودک مشاهده نمود.


 توجه 
سیستم  پایینی  زبانه  گیره  نگهدارنده  دو  هر 
به  باید  ایزوفیکس  کودک  صندلی  نگهدارنده 
باشند و سیستم  و محکم شده  بسته  درستی 
به  محکم  باید  کودک  صندلی  نگهدارنده 
است  ممکن  وگرنه  شود  بسته  عقب  صندلی 


سیستم عملکرد مناسبی نداشته باشد.
صندلی کودک در مجموعه خودرو وجود ندارد 


و باید توسط مالک تهیه شود.
استفاده  ایمن  و  تائید  از صندلی کودک مورد 


کنید.


ISO/F3ISO/R2
ISO/F2ISO/R1


ISO/F2XISO/L1
ISO/R3ISO/L2
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قبل از نصب سیستم ایزوفیکس صندلی ایمنی 
کودک، کمربند ایمنی کودک را از مکانش روی 
سیستم نگهدارنده صندلی کودک بیرون آورید.


به  باالیی  نگهدارنده  تسمه  اتصال  هنگام 
نگهدارنده باالیی مطابق شکل A-14، اطمینان 
حاصل کنید که تسمه از روی هیچ لبه ی تیزی 
عبور نکرده و تاب و چین نخورد وگرنه در صورت 
بروز تصادف، کمربند ایمنی حداکثر کارایی خود 
را برای ثابت نگهداشتن صندلی ایمنی کودک و 


تأمین امنیت وی نخواهد داشت.


A-13-1A-13-2


1- جهت رانندگی
2- پشت سری


3- قالب تسمه نگهدارنده باالیی
4- پشت صندلی عقب


5- نگهدارنده پایینی
6- پشتی صندلی


7- تسمه نگهدارنده باالیی صندلی کودک


A-14


2


ایمنی بانوان باردار و کودکان


محل قرارگیری نگهدارنده های پایینی گیره 
زبانه سیستم ایزوفیکس صندلی ایمنی کودک


محل قرارگیری نگهدارنده های پایینی گیره 
زبانه سیستم ایزوفیکس صندلی ایمنی کودک


گیره  پایینی  های  نگهدارنده  قرارگیری  محل 
کودک  ایمنی  ایزوفیکس صندلی  زبانه سیستم 
در زیر صندلی با عالمت نشان داده شده است. 
دو نگهدارنده قالب در باالی سیستم ایزوفیکس 
صندلی ایمنی کودک قرار دارد. تنها گیره های 
برای  توان  می  را  ایمنی  کمربند  تسمه  باالیی 
بستن صندلی ایمنی کودک استفاده کرد و این 
گیره ها فقط برای بستن صندلی ایمنی کودک 
باید مورد استفاده قرار گیرد وگرنه ممکن است 
شکل  در  همانطورکه  ببینند،  آسیب  ها  گیره 


A-14 نشان داده شده است.


)H220()H230(
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موتور در دور آرام کار می کند، باید گردش هوای 
داخلی غیر فعال باشد و دمنده در حالت باالترین 
 CO میزان سرعت باشد تا خطر مسمومیت گاز


وجود نداشته باشد.
که  نمایید  حاصل  اطمینان  رانندگی،  از  قبل 
آینه ها تمیز  باشد،  خودرو در وضعیت مناسبی 
و درب  باشند، درب های خودرو  تنظیم  و  بوده 


موتور و صندوق عقب بسته باشند.


سایر نکات
از رانندگی، توصیه می شود که از مناسب  قبل 
خودرو  درون  خود  لوازم  قرارگیری  محل  بودن 
صندوق  داخل  اشیاء  و  نمایید  حاصل  اطمینان 
عقب را در صورت امکان توسط طناب در جای 
به  اشیاء  شدن  پرتاب  از  تا  نمایید  محکم  خود 
اطراف در هنگام حادثه رانندگی یا ترمز ناگهانی 
جلوگیری شود که شدیداً ایمنی رانندگی را تهدید 
می کند. ضمناً اگر شیئی روی جالباسی عقب قرار 
داده می شود، وزن آن نباید از 5 کیلوگرم بیشتر 


باشد تا جالباسی عقب تغییر فرم پیدا نکند.
گازهای خروجی از اگزوز خودرو حاوی مونوکسید 
کربن )CO( می باشند. اگر گاز CO وارد خودرو 
که  شود  می  سرنشینان  مسمومیت  باعث  شود 
بنابراین  داشت.  خواهد  دنبال  به  را  مرگ  خطر 
تا  بررسی شود  مرتباً  باید  اگزوز خودرو  سیستم 
نشتی نداشته باشد. اگر درب صندوق عقب بعد 
است  ممکن  باشد،  باز  خودرو  کردن  روشن  از 
گاز CO وارد خودرو شود و منجر به مسمومیت 
سرنشیان گردد. اگر مجبور به باز نگه داشتن درب 
توصیه می  رانندگی هستید،  در هنگام  صندوق 
شود همه شیشه های خودرو را به منظور تهویه 
در یک  موتور  زدن  استارت  موقع  کنید.  باز  هوا 
فضای بسته )مانند پارکینگ(، باید درب پارکینگ 
باز باشد و خودرو اندکی بعد از استارت زدن از 
پارکینگ خارج شود. وقتی خودرو متوقف است و 


محل  در  را  کودک  ایمنی  کمربند  باالیی  تسمه 
اتصال محکم کنید:


1( پشت سری را به سمت باال حرکت دهید.
2( تسمه نگهدارنده باالیی را از فضای بین صندلی 


و پشت سری عبور دهید؛
نگهدارنده  به  را  ایمنی کودک  3( قالب کمربند 


متصل کنید.
4( تسمه کمربند را محکم کنید


5( پشت سری را در جای اولیه خود قرار دهید. 
است،  نشسته  خودرو  داخل  در  کودک  وقتی 
بایستی از قفل ایمنی کودک )درب عقب( استفاده 
نمایید )باید مطابق شکل A-15 قفل بسته باشد( 
درب  کردن  باز  از  ناشی  احتمالی  حوادث  از  تا 
خودرو بدون نظارت، توسط کودک جلوگیری شود.


هنگامی که زبانه قفل ایمنی کودک درب عقب 
بسته می شود درب فقط از بیرون باز می شود.


A-15


2


سایر نکات


 هشدار 
• وقتی موتور در حال کار کردن است، گازهای 
خروجی از اگزوز بسیار داغ هستند. بنابراین از 
قرار گرفتن مواد قابل اشتعال در نزدیکی لوله 


ی اگزوز اجتناب نمایید. 
• از رانندگی، پارک و توقف خودرو روی مواد 
قابل اشتعال مانند پارچه، کاغذ، علف ها و برگ 


های خشک پرهیز کنید.


 هشدار 
سیستم  کوتاه  اتصال  از  جلوگیری  برای   -
صوتی، قبل ازاتصال کابل منفی باتری سیستم 


صوتی را نصب و تنظیم کنید.
- در هنگام استفاده از سیستم صوتی مطمئن 
شوید که صداهای ترافیکی نظیر بوق و آژیر را 


می شنوید.







هشدارهای نیروی انتظامی


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


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


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


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


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


نکته: 
به خاطر داشته باشید هیچکدام  از این وسایل جنبه تضمیني ندارد و صرفًا جنبه تاخیري دارند که ضریب ایمني خودرو را افزایش مي 


دهند. 
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کلید ها


کلید و سیستم ریموت کنترل
کلید


شده  داده  نشان   B-1 شکل  در  که  همانطور 
باشد.  می  کلید  دو  دارای  شما  خودروی  است 
یکی ریموت و دیگری یدکی می باشد. کلیدها 
برای باز کردن و بستن درب ها و روشن کردن 


موتور می باشد.


وقتی از یک کلید هوشمند یا یک ریموت کنترل 
استفاده می کنید که دارای یک تراشه فرستنده 


و گیرنده است، لطفاً به نکات زیر توجه کنید:
امواج  کننده  مسدود  شیء  هر  چسباندن  از   .1
فلزی  اشیاء  مانند  کلید،  الکترومغناطیسی روی 


پرهیز کنید.
2. از آویزان کردن هر شیء با قابلیت تولید امواج 
الکترومغناطیسی )مانند آویز الکتریکی( از کلید 


پرهیز کنید.
3. کلید را برای مدت طوالنی در معرض دمای 
مستقیم  نور  زیر  داشبورد  روی  )مانند  باال 


خورشید( قرار ندهید.
امواج  فرستنده  یک  کنار  را  کلید   .4
الکترومغناطیسی مانند تلفن همراه قرار ندهید.


B-1


تراشه کلید


کلید یدکی


محل باز کردن 
بدنه کلید


کلید ریموت


5. قطعات کلید را از هم جدا نکنید.
6. کودک را بدون نظارت در خودرویی که کلید 
کلید  نگذارید،  تنها  است  آن  داخل  هوشمند 
هوشمند را برای بازی به دست کودک ندهید تا 
از وارد آمدن زیان و آسیب در اثر اشتباه کودک 


جلوگیری نمایید.
7. تنها هنگامی که به عملکرد دکمه های روی 
کلید نیاز دارید آن را بفشارید. هیچگاه هنگامی 
زمانی  حتی  ندارید  کلید  عملکرد  به  نیازی  که 
آنرا  ندارید  قرار  آن  کارکرد  ی  محدوده  در  که 
شدن  باز  سبب  است  ممکن  چراکه  نفشارید 


تصادفی درب ها شود.


 احتیاط 
ترک کردن کودکان و کلید در خودرو خطرناک 
قرار  در سوئیچ  کلید  که  هنگامی  است. حتی 
ندارد، کودک ممکن است به تقلید از افرا بالغ 
کلید را در سوئیچ قرار داده و شیشه باالبر یا 
دیگر کنترل کننده ها را بکار اندازند و یا حتی 
خودرو را حرکت دهند که سبب آسیب شود. 
ترک کردن کودکان به همراه کلید در خودرو 


ممنوع می باشد.
است.  ضروری  اصلی  کلیدهای  از  استفاده   -


3
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 توجه:  
در صورت مفقود شدن کلید خودرو در اسرع 
مجاز شرکت  های  نمایندگی  از  یکی  به  وقت 
ثبت  درخواست  و  نموده  مراجعه  یدک  سایپا 
ثبت  فرآیند  آنجاکه  از  بدهید.  جدید  کلید 
در  شده  ذخیره  اطالعات  کردن  پاک  نیازمند 
یک  ثبت  برای  است،  کلید  های  بخش  تمام 
خودرو  های  کلید  همه  بایستی  جدید  کلید 
به نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک تحویل 
شده  مفقود  کلیدهای  نتیجه  در  شود.  داده 


کارایی خود را از دست می دهند. 


بدون استفاده از کلیدهای اصلی سوئیچ احتراق 
از ON به START نخواهد چرخید. در این 
شرایط استارتر همچنان کار می کند که سبب 
آسیب به موتور آن خواهد شد همچنین جریان 
که  شد  خواهد  برقرار  ها  سیم  طول  در  مازاد 


سبب آتش سوزی می شود.


کلید
شده  داده  نشان   B-1 شکل  در  که  همانطور 
باشد.  می  کلید  دو  دارای  شما  خودروی  است 
یکی ریموت و دیگری یدکی می باشد. کلیدها 
برای باز کردن و بستن درب ها و روشن کردن 


موتور می باشد.


باز کردن:
با فشار دادن دکمه ی باز کردن بر روی ریموت 


" همه ی درب ها باز خواهد شد. "
چراغ های خطر یک بار روشن شده و نشان می 
دهد که کلیه درب ها باز است. در صورتی که 
بعد از فشار دادن دکمه دربی باز نشده و یا در 
طی 20 ثانیه دکمه ای برروی ریموت فشار داده 


نشود تمامی درب ها دوباره قفل می شوند.


قفل کردن
هنگامی که تمامی درب ها  و نیز درب صندوق 
 " عقب قفل باشند با فشار دادن کلید قفل"
بر روی ریموت تمامی درب ها قفل خواهد شد. 
چراغ های خطر دو بار روشن شده و نشان می 


دهد که کلیه درب ها بسته است.


باز کردن درب صندوق عقب
باز کردن درب صندوق  با فشار دادن دکمه ی 
از 1  " بر روی ریموت )بیش تر  " عقب 


ثانیه( درب صندوق عقب باز خواهد شد.


B-2
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 توجه:  
به  آسیب  سبب  باتری  نادرست  تعویض   -1


کلید می شود.
2- استفاده از باتری نامناسب و یا بی کیفیت 


سبب آسیب به کلید می شود.
را در جهت  باتری  3- دقت کنید قطب های 


درست در کلید قرار دهید.
باتری  تخت  سطوح  به  زدن  دست  از   -4
خودداری کنید، این عمل عمر باتری را کوتاه 


می کند.
5- باتری های مستعمل سبب آلودگی محیط 
کشور  بازیافت  قوانین  به  شوند،  می  زیست 


توجه کنید.


نکات و توصیه ها:
1. فرستنده ریموت و باتری داخل کلید هوشمند 
است.  نصب شده  در خودرو  بی سیم  گیرنده  و 
زمانی که توان باتری کلید به میزان کافی باشد، 
ریموت کنترل یا کلید هوشمند در فاصله چندین 
متری دورتر از خودرو عمل می کنند. اما وقتی 
مانعی بین خودرو و ریموت کنترل وجود داشته 
ضعیف  یا  بد  هوایی  و  آب  شرایط  در  یا  باشد، 
باتری، برد مؤثر ریموت کنترل و یا کلید  بودن 


هوشمند کاهش خواهد یافت.
2. کلید هوشمند یا ریموت کنترل را می توان 
برای قفل و باز کردن خودرو، تنها در محدوده 
ای که در آن سیگنال ریموت قابل دریافت باشد، 


استفاده نمود.
هوشمند  کلید  با  خودرو  کردن  باز  از  پس   .3
های  درب  از  یکی  کنترل، حداقل  ریموت  یا  و 
خودرو بایستی در بازه زمانی چند ثانیه ای باز 
شود وگرنه خودرو مجدداً به طور اتوماتیک قفل 
می شود. این عملکرد از قرار گرفتن خودرو در 
وضعیت باز بودن قفل ها برای مدت طوالنی به 
باز کردن قفل  دلیل فشار دادن اشتباهی کلید 
جلوگیری می کند. می توان عملکرد مذکور را 
دستگاه  روی  بر  رفاهی"  "تنظیمات  منوی  در 


غیر فعال/فعال نمود.
فرستنده  منبع  یک  نزدیکی  در  خودرو  اگر   .4
رادیویی مانند یک ایستگاه رادیویی، یک دستگاه 
باشد،  فرودگاه  یک  یا  و  ترانزیستوری  مخابره 
ریموت  یا  هوشمند  کلید  عملکرد  است  ممکن 
کنترل مختل شده یا نامعتبر شود. اگر اختالالت 
رادیویی قوی و مداوم است، لطفاً در کوتاه ترین 


زمان اقدامات ضروری الزم را انجام دهید.
یا  و  با کلید هوشمند  اگر قفل درب خودرو   .5
ریموت کنترل عمل نکند یا المپ نشانگر روی 


 توجه:  
• ضعیف شدن شارژ باتری سبب می شود که 
ریموت عملکرد خود را از دست بدهد، بنابراین 


در صورت لزوم باتری آنرا تعویض کنید.
باز  را  کنترل  ریموت  پوشش   -1


کنید.
را خارج کرده و  باتری قدیمی   -2
توجه کنید که به دیگر قطعات مدار 


دست نزنید.
کنید،  نصب  را  جدید  باتری   -3
به  باتری  دقت کنید که سر منفی 
باتری  ی  نگهدارنده  پایین،  طرف 


قرار گیرد.
را  کنترل  ریموت  پوشش   -4


ببندید.
• ریموت کنترل باید دور از آب و دیگر مایعات 
کنترل  ریموت  خرابی  که  صورتی  در  باشد. 
باشد مشمول  مایعات  دیگر  یا  و  آب  دلیل  به 


گارانتی نخواهد شد.
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باتری  توان  است  ممکن  باشد،  خاموش  کلید 
کلید کافی نباشد و یا باتری بکار رفته مستعمل 
و  بررسی  موقع  به  را  کلید  باتری  لطفاً  باشد. 
تعویض نمایید ) برای جزئیات بیشتر به بخش 
مربوط به تعویض باتری مراجعه شود( و در اسرع 


وقت اقدامات ضروری الزم را انجام دهید.
6. ممکن است عملکرد ریموت بر اثر استفاده از 
پوشش های ضد آفتاب )به خصوص اگر پوشش 
تحت  باشد(  فلزی  ترکیبات  حاوی  شده  اعمال 


تاثیر قرار گیرد.
الکترونیکی  قطعات  حاوی  ها  کلید  تمام   .7
هستند لذا از قرار دادن کلید ها در مکان مرطوب 
یا تکان دادن شدید آنها خودداری نمایید، زیرا 
کلید  یا  و  کنترل  ریموت  عملکرد  است  ممکن 


هوشمند تحت تاثیر قرار گیرد.


• قفل درب و قفل درب صندوق عقب
قفل درب ها


سیستم قفل درب ها تمامی درب ها را قفل و 
باز می کند و  از روش های زیر عمل می کند:


با استفاده از ریموت برای باز کردن و بستن درب ها
باز کردن و بستن از سمت راننده


با استفاده از کلید یدکی از سمت راننده


قفل شدن خودکار در سرعت های باال
و  باال حرکت کرده  اگر خودرو در سرعت های 
کلیه درب های خودرو بسته باشد، تمامی درب 


ها به طور خودکار قفل خواهد شد.


باز شدن درب ها پس از خاموش شدن موتور
اینکه درب های خودرو در سرعت های  از  بعد 
هنگامی  مرکزی   کننده  کنترل  شد،  قفل  باال 
که خودرو توقف کرده و موتور خاموش شد باز 


خواهد شد.


 توجه:  


 توجه:  


تمامی درب ها با استفاده از کلیداصلی و یدکی 
از سمت راننده تنها زمانی قفل می شوند که 
بسته  عقب  صندوق  درب  و  ها  درب  تمامی 


باشند.
اگر دکمه ی باز کردن و بستن در مدت کوتاهی 
قفل  سیستم  شود   بسته  و  باز  بار  چندین 
سیستم  اضافی  بار  از  جلوگیری  برای  مرکزی 
برای مدت کوتاهی سیستم را قفل خواهد کرد.


1- کودکان را در خودرو تنها نگذارید، ممکن 
است با استفاده از دکمه ی قفل مرکزی تمامی 
در  که  شوند  سبب  و  کنند  قفل  را  ها  درب 


خودرو محبوس شوند.
2- هرگز اجازه ندهید کودکان و یا افراد ناتوان 
لزوم  مواقع  بمانند چرا که در  تنها  در خودرو 
نمی توانند فرار کرده و یا به خود کمک کنند.


باشید  از بستن صندوق عقب مراقب  3- قبل 
کلید را در آن جا نگذارید.


صندوق  درب  بستن  و  کردن  باز  مراقب   -4
عقب باشید، در غیر اینصورت سبب آسیب و 


جراحت خواهد شد.
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 توجه:  
خاموش  موتور  که  زمانی  تنها  کنترل  ریموت 
مغناطیسی  امواج  اگر  کند.  می  کار  باشد  می 
ریموت  باتری  یا  و  ایجاد کرده  تداخل  محیط 
عملکرد  به  قادر  سیستم  باشد  ضعیف  کنترل 
از  توان  این هنگام می  بود، در  عادی نخواهد 


کلی یدکی استفاده نمود.
ریموت کنترل باید دور از آب و دیگر مایعات 
کنترل  ریموت  خرابی  که  صورتی  در  باشد. 
باشد مشمول  مایعات  دیگر  یا  و  آب  دلیل  به 


گارانتی نخواهد شد.
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قفل کردن با استفاده از  کلید کمکی
تنها هنگامی که تمامی درب ها و درب صندوق 
از  یدکی  کلید  از  استفاده  با  است  بسته  عقب 


سمت راننده می توان درب ها را قفل کرد.


قفل دوباره خودکار
وسیله  به  قفل  شدن  باز  از  پس  ثانیه   20 اگر 
ی ریموت از خارج خودرو هیچ یک از درب ها 
باز نشوند، تمامی درب ها به طور خودکار بسته 


خواهند شد.
قفل درب صندوق عقب


باز  ی  دکمه  است  خاموش  موتور  که  هنگامی 
روی  بر   " " عقب  صندوق  درب  کردن 
ریموت را بیشتر از 1 ثانیه فشار دهید تا درب 


صندوق عقب باز شود.
باز  روشی  هر  به  درب  چهار  هر  که  هنگامی 
با فشار دادن دکمه ی خارجی صندوق  شدند، 
عقب )که در کنار چراغ پالک قرار دارد( درب 


آن باز خواهد شد.
به  خودرو  مرکزی  کنترل  که  هنگامی  توضیح: 
هرروشی قفل شود، در حالتی که درب صندوق 
حالت  به  بدنه  کنترل  واحد  است،  بسته  عقب 
"ممانعت از باز شدن درب صندوق عقب " وارد 


شده و دکمه ی خارجی کار نخواهد کرد.


باز کردن با استفاده از  کلید کمکی
 )B-3 )مطابق شکل  یدکی  کلید  از  استفاده  با 
قفل درب ها را باز کرده و دستگیره را به سمت 


بیرون بکشید.


 توجه:  
صندوق  درب  یا  و  قفل  که  حالتی  در  هرگز 
این  در  چراکه  نکنید  حرکت  است  باز  عقب 
حالت دودهای خروجی از اگزوز وارد اتاق می 
خواهد  سرنشینان  مسمومیت  سبب  که  شود 


شد.


B-3


3


قفل درب ها


مغزی سوئیچ


 توجه:  
در موارد زیر درب صندوق عقب به وسیله ی 


کلید داخل باز نخواهد شد:
- هنگامی که خودرو از بیرون قفل شده باشد.


باال  های  سرعت  در  خودرو  که  هنگامی   -
) 30~24 km/h حرکت میکند. )حدود
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قفل ایمنی کودک
است،از  فعال  کودک  ایمنی  قفل  که  هنگامی 
از  این حالت  نمی شود.  باز  داخل خودرو درب 
وقوع تصادف به دلیل باز شدن درب  حتی اگر 
وسیله  به  خودرو  درب  کردن  باز  مراقب  کسی 


کودک نباشد جلوگیری می شود. 
عقب  درب  در  کودک  ایمنی  قفل  کشیدن  با 
خودرو به وضعیت قفل یا باز می توان آنرافعال 


یا غیر فعال کرد.


B-4


قفل درب موتور
شده  داده  نشان   B-4 شکل  در  که  همانطور 
درب  کردن  باز  به  مربوط  ی  دستگیره  است، 
را که زیر داشبورد سمت چپ قرار دارد  موتور 
را به سمت بیرون بکشید و اهرم باز کردن درب 
شکل  مطابق  را  دارد  قرار  درب  زیر  که  موتور، 


B-5  باال بکشید.


میله ی نگهدارنده ی درب موتور 
را  درب  سپس  و  کرده  باز  را  موتور  درب  قفل 
باز کنید و میله ی نگهدارنده ی درب را درون 


سوراخ آن )مطابق شکلB-6 ( قرار دهید.


B-5B-6


3


قفل درب ها
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قفل درب باک سوخت
شده  داده  نشان    B-8 شکل  در  که  همانطور 
است، دستگیره ی مربوط به باز کردن درب باک 
دارد  قرار  راننده   گوشه سمت چپ  زیر  که  را 
را  باک  درپوش  بکشید سپس  باال  به سمت  را 
باز کنید. پس از پر کردن باک ابتدا درپوش و 


سپس درب باک را ببندید.


قفل درب جعبه داشبورد
جعبه داشبورد سمت سرنشین جلو قرار داشته 
آن  درب  دستگیره،  کشیدن  با  و   )B-9 )شکل 


باز می شود.


B-8B-9


3


قفل درب ها
کلید درب 
باک سوخت


درب  ی  نگهدارنده  ی  میله  آوردن  بیرون 
موتور


با استفاده از یک دست درب موتور را نگه دارید 
میله  سر  دیگر  دست  از  استفاده  با  همزمان  و 
را نگه داشته و جهت فلش نشان داده شده در 
شکل B-7 حرکت دهید تا از سوراخ آزاد شود. 
پس از قرار دادن میله در جای خود می توانید 


درب موتور را ببندید.


B-7
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چراغ های داخلی
چراغ های سقفی داخلی


چراغ های سقفی جلو و عقب در خودرو، چراغ 
اساس  بر  و  داخلی در شب هستند  اصلی  های 


نیاز شما می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.
مطابق شکل B-15، B-16  چراغ های سقفی 
داخلی با فشار دادن کلیدهای طراحی شده برای 
ضمن  گردند.  می  خاموش  و  روشن  ها،  چراغ 
اینکه این چراغ ها بیانگر باز یا بسته بودن درب 


ها نیز هستند.
خودرو  باتری  شدن  خالی  از  جلوگیری  برای 
برای  را  ها  چراغ  موتور،  بودن  خاموش  هنگام 


مدت طوالنی روشن نگذارید.


B-15B-16


آینه داخل خودرو
شده  داده  نشان   B-21 شکل  در  )همانطورکه 
است( آینه داخل خودرو روی شیشه جلو نصب 
با چرخاندن حول  را  آینه  توان  است. می  شده 
محور چرخش آینه در موقعیت مناسب تنظیم 
باشد؛  داشته  را  دید  بهترین  راننده  تا  نمود، 
داده  نشان  درعین حال، همانطور که در شکل 
)برای  انعکاس  میزان  تنظیم  اهرم  است،  شده 
از چراغ خودرو  منعکس شده  نور  تاثیر  کاهش 


های عقبی( در پایین آینه قرار دارد.


B-21


 احتیاط:  
داخل  آینه  است،  حرکت  حال  در  خودرو  وقتی 
خودرو را تنظیم نکنید در غیر اینصورت ممکن 
است خودرو از کنترل راننده خارج شود و منجر به 
تصادفات و صدمه به اشخاص و حتی مرگ گردد.


اهرم کنترل


3


چراغ های داخلی و آینه ها


با سانروف بدون سانروف
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آینه های جانبی


B-22B-23


3


آینه های جانبی برقی
شده  داده  نشان   B-22 شکل  در  که  همانطور 
است زاویه آینه های جانبی باید قبل از رانندگی 


چک شده و تنظیم شود.
کلید تنظیم آینه های برقی جانبی در سمت چپ


را  ابتدا کلید وسط  قرار دارد.  پایین داشبورد  و 
بچرخانید تا نقطه سفید روی آن در جهت آینه


مورد نظر برای تنظیم قرار گیرد، در این حالت 
می توان با فشار دادن و لغزاندن کلید مذکور در


4 جهت اصلی )باال، پایین، چپ و راست( آینه 
از  پس  نمود.  تنظیم  برقی  به صورت  را  جانبی 
وضعیت  به  را  کلید  حتماً  جانبی  آینه  تنظیم 
اولیه )حالت وسط( بازگردانید. آینه های جانبی 
مجهز به چراغ های جانبی هستند، با تا شدن به 


صورت دستی روی بدنه، امکان راحت تر پارک 
کردن خودرو را در مکان های کم عرض )باریک( 


فراهم می کنند.


 توجه:  


 احتیاط:  


اگر آینه های جانبی یخ بزنند، یخ ها را از روی 
آینه        به  آسیب  سبب  چراکه  نکنید  پاک  آینه 
می شود، بلکه از اسپری که سبب ذوب یخ آن     
می شود و یا آب گرم )هرگز از ضد یخ رادیاتور 
استفاده نکنید( به همراه اسفنج و یا پارچه ی 
نرم استفاده کنید همچنین می توانید خودرو را 


به فضای گرم منتقل کنید.
هرگز آینه های خارجی را با استفاده از نیروی 


دست تنظیم نکنید.


آینه های  وقتی خودرو در حال حرکت است، 
ممکن  وگرنه  نکنید  تنظیم  را  خودرو  جانبی 
است خودرو از کنترل راننده خارج شود و منجر 
به تصادفات و صدمه به اشخاص و حتی مرگ 


گردد.


تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
وقتی چراغ های جلوی خودرو روشن است،


همانطور  را  جلو  چراغ  تنظیم  کلید  توان  می 
که در شکلB-23 نشان داده شده است برای 
تنظیم ارتفاع چراغ نور پایین به کار برد. وقتی 
کلید در وضعیت "0" قرار گیرد، باالترین ارتفاع


وضعیت      در  کلید  وقتی  و  شود  می  حاصل  نور 
ارتفاع  ترین  پایین  جلو  چراغ  گیرد،  قرار   "3"


نور را دارد.


کلید تنظیم آینه های 
کلید تنظیم چراغ های جلوجانبی برقی
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شیشه باالبر


مجموعه کلیدهای شیشه باالبر
شیشه باالبر برقی


که  هنگامی  برقی  باالبر  از شیشه  استفاده  برای 
سوئیچ استارت در موقعیت ON قرار دارد با فشار 


دادن کلیدها شیشه ها را باال یا پایین بیاورید.
با فشار دادن دکمه ی شیشه  شیشه جلو چپ 
باالبر پایین می آید اما اگربه مدت بیش از 0/5 
ثانیه فشار داده شود به طور اتوماتیک پایین می 


آید در این حالت:
1( در صورتی که دکمه را بیش از 500ms فشار 
دهید پایین رفتن اتوماتیک آن متوقف می شود.


2( در صورتی که دکمه را کمتر از 300ms باال 
بکشید پایین رفتن اتوماتیک آن متوقف می شود.


3( در صورتی که دکمه را بیش از 300ms باال 
بکشید پایین رفتن اتوماتیک آن متوقف شده و 


باال آمدن اتوماتیک شیشه ها*
هنگامی که موتور خاموش باشد، و تمامی درب ها 
و درب صندوق عقب بسته باشد وقتی کلید قفل 
مدت  به  کنترل   ریموت   / کلید هوشمند  روی 
بیش از 1 ثانیه فشار داده شود شیشه درب هایی 


که پایین باشند، بطور اتوماتیک باال می روند.
عملکرد »باال آمدن اتوماتیک شیشه ها«، شیشه 
هایی را که پایین باشند، بطور اتوماتیک باال می 
توجه کنید دکمه قفل کردن خودرو  لطفاً  برد. 
این  ثانیه نگه داشته شود و در  از 1  باید بیش 
شدن  قفل  از  ثانیه   40 گذشت  از  پس  صورت 
خودرو، شیشه ها بطور اتوماتیک تا بسته شدن 
کامل باال می روند. برای ایمنی بیشتر توصیه می 
شود پس از باال رفتن شیشه ها بطور اتوماتیک، 
تمامی شیشه ها را بررسی و از بسته بودن آن ها 


اطمینان حاصل نمایید.


آمدن  »باال  عملکرد  نمودن  غیرفعال 
اتوماتیک شیشه ها«*


آمدن  »باال  عملکرد  وقتی  اضطراری،  مواقع  در 
این  است،  انجام  حال  در  ها«  اتوماتیک شیشه 
عملکرد با فشار دادن هر یک از کلیدهای روی 
می  متوقف  کنترل  ریموت  یا  هوشمند  کلید 
شود؛ نیز در صورت امکان، عملکرد کلید فشار 


داده شده، بطور معمول اجرا می شود.


B-24


3


شیشه به طور دستی باال رفته تا زمانی که کلید 
رها شود.


 )1( باالبر  شیشه  کلید  کشیدن  باال  حین  در 
شیشه ی جلو چپ به طور دستی باال می رود.


در حین فشار دادن کلید شیشه باالبر )2( شیشه 
ی جلو راست به طور دستی پایین می آید.


 )2( باالبر  شیشه  کلید  کشیدن  باال  حین  در 
شیشه ی جلو راست به طور دستی باال می رود.


در حین فشار دادن کلید شیشه باالبر )4( شیشه 
ی عقب راست به طور دستی پایین می آید.


 )4( باالبر  شیشه  کلید  کشیدن  باال  حین  در 
شیشه ی عقب راست به طور دستی باال می رود.


در حین فشار دادن کلید شیشه باالبر )5( شیشه 
ی عقب چپ به طور دستی پایین می آید.


 )5( باالبر  شیشه  کلید  کشیدن  باال  حین  در 
شیشه ی عقب چپ به طور دستی باال می رود.


* مطابق با مدل خودرو
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شیشه باالبر
 توجه


وقتی خودرو پارک شده است و موتور با قرار 
 »OFF« وضعیت  در  استارت  سوییچ  دادن 
هنوز  راننده  سمت  درب  و  شود  می  خاموش 
برقی  باالبر  های شیشه  کلید  است،  نشده  باز 
و می  هستند  فعال  دقیقه   2 مدت حدوداً  به 
توان شیشه ها را باال یا پایین آورد. در شرایط 
خاص )مانند دمای پایین هوا در زمستان(، اگر 
بعضی از شیشه  ها بطور کامل باال نیایند، شما 
می توانید در مدت نیم ثانیه کلید شیشه باالبر 
را 2 مرتبه بطور سریع باال بکشید تا عملکرد 
باال آمدن مجدداً فعال شود. وقتی دستور صادر 
درب  روی  برقی  باالبر  شیشه  کلید  از  شده 
راننده با دستور کلید روی سایر درب ها برای 
حرکت شیشه متفاوت باشد، آن شیشه حرکتی 


نخواهد کرد تا وقتی این تفاوت برطرف شود.
در مورد بسته شدن شیشه درب ها باید مراقب 
باشید که با بی دقتی و فشار دادن سهوی کلید 


باعث آسیب رساندن به سایرین نشوید.
آن  سوییچ  کنید   می  ترک  را  خودرو  وقتی 
را همراه خود ببرید و هرگز کودکان را بدون 
مراقب در خودرو رها نکنید. وقتی خودرو توسط 
کلید هوشمند یا ریموت کنترل قفل می شود، 


همه قفل ها و شیشه باالبرها از داخل خودرو 
غیرفعال می شوند؛ بنابراین، نباید هیچکس در 
داخل خودرو باقی بماند، زیرا درب ها و پنجره 
ها در شرایط اضطراری باز نمی شوند و سبب 


تأخیر در عملیات نجات می شود. 3
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تجهیزات داخلی
حرکت لوالیی )شیب دار( سانروف


اولیه(،  )وضعیت  است  بسته  سانروف  که  وقتی 
اگر کلید جلویی فشار داده شود، سانروف بطور 
شیب دار از حالت اولیه خود خارج می شود و 
می  افزایش  آن  شیب  شود،  رها  کلید  وقتی  تا 
به مدت طوالنی فشار  یابد؛ وقتی کلید جلویی 
بیشترین شیب  داده شود، سانروف در وضعیت 
ممکن قرار می گیرد. در این حالت با فشار دادن 
را  سانروف  شیب  میزان  توان  می  عقبی  کلید 
کمتر نمود و با نگه داشتن کلید عقبی به مدت 


طوالنی، سانروف به طور کامل بسته می شود.


* مطابق با مدل خودرو


سانروف *
به سمت   H230 و   H220 سانروف خودروی 
و  کشویی  حرکت  دارای  و  شود  می  باز  داخل 
روی  سانروف  کلید  است.  دار(  )شیب  لوالیی 
چراغ سقفی جلو قرار دارد )همانطورکه در شکل 
B-16 قابل مشاهده است(؛ عملکرد سانروف در 


ادامه تشریح می شود:
است؛  بسته  حالت  در  سانروف  اولیه  وضعیت 
وقتی  سوییچ استارت در وضعیت »ON« باشد، 
برقی  صورت  به  را  سانروف  موقعیت  توان  می 


تنظیم نمود.


حرکت کشویی سانروف
اگر کلید عقبی به مدت کمتر از نیم ثانیه فشار 
داده شود، سانروف به مدت نیم ثانیه به سمت 
عقب سر می خورد؛ اگر کلید بیش از نیم ثانیه 
اتوماتیک  بطور  رها شود، سانروف  و  داده  فشار 
کاماًل به سمت عقب و به صورت کشویی باز می 
کلید جلویی  دادن  فشار  با  این حالت  در  شود. 
کلید  اگر  شود.  می  متوقف  سانروف  حرکت 
جلویی را فشار دهید سانروف می تواند به جای 
با  سانروف  کشویی  حرکت  برگردد.  خود  اولیه 
فشار دادن کلید سانروف بطور اتوماتیک متوقف 


می شود.


 هشدار
1( اگر در دماهای زیر صفر درجه سانتیگراد یا 
وقتی سانروف توسط برف و یخ پوشیده شده 
است اقدام به باز کردن آن نمایید،  ممکن است 


قاب بیرونی یا موتور سانروف آسیب ببیند.
2( وقتی خودرو در حال حرکت است، خارج 
کردن سر و یا هر قسمت دیگر بدن از پنجره 
سانروف ممکن است منجر به آسیب جدی و یا 


حتی مرگ شود.


3
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تجهیزات داخلی


B-25B-26B-27


ACC قرار دهید. توصیه می شود از فندک به 
عنوان سوکت برق استفاده نشود، زیرا در صورت 
فندک  دیدن  آسیب  امکان  نادرست  استفاده 


وجود دارد.


زیرسیگاری و فندک
شده  داده  نشان   B-25 شکل  در  همانطورکه 
است، مکان زیرسیگاری جلو در وسط داشبورد 
طراحی شده است و با فشار دادن برآمدگی روی 
درب آن باز می شود و می تواند به سمت بیرون 
کشیده شود و با فشار دادن به سمت داخل بسته 
می شود. فندک در سمت راست قسمت داخلی 
زیرسیگاری قرار دارد و زمانیکه درب زیرسیگاری 
برای  است.  مشاهده  قابل  شود،  می  باز  جلویی 
روشن کردن فندک، آن را به سمت داخل فشار 
بطور  شد  گرم  کافی  میزان  به  زمانیکه  و  داده 
قابل  این حالت  در  و  اتوماتیک خارج می شود 
استفاده است. الزم به ذکر است که برای استفاده 
از فندک، بایستی  سوییچ استارت را در موقعیت 


 هشدار
1- لطفا فندک را ازسر آن بگیرید وگرنه ممکن


از  بعد  همواره  شود؛  سوختگی  سبب  است 
خاموش کردن موتور و همراه با سوئیچ خودرو را


ترک کنید در غیر اینصورت ممکن است کودک 
با استفاده از فندک به خود آسیب وارد کند.


2- در هنگام استفاده از فندک مراقب باشید، 
استفاده نادرست ممکن است سبب آتش سوزی 


و یا جراحت شود.


3


جالیوانی برروی درب 
جالیوانی برروی درب جلوعقب


جالیوانی
همانطورکه در شکل های B-26 و B-27 نشان 
داده شده است، جالیوانی هایی روی قاب درب 


های جلو و عقب طراحی شده است.
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 توجه
1- لطفا شارژر باتری را به محل فندک متصل
نکنید زیرا ممکن است سبب آسیب به وسایل


الکترونیکی شود.
از  فقط  ایمنی  مسائل  رعایت  منظور  به   -2
تائید  مورد  که  شارژر،  مانند  جانبی،  وسایل 
شرکت سایپا یدک باشد استفاده کنید در غیر 


اینصورت سبب آسیب به اجزا شود.
3- قبل از قرار دادن سوئیچ موتور در موقعیت 
ON و یا OFF و یا روشن کردن موتور کلیه 
غیر  در  کنید،  خارج  فندک  جای  از  را  لوازم 
ولتاژ  نوسان  دلیل  به  است  ممکن  اینصورت 


آسیب ببینند.
4- هنگام خاموش بودن موتور برق مصرفی در 
خودرو از باتری تامین می شود، کلیه وسایلی 
استفاده  به فندک متصل می شوند سبب  که 


سریع از شارژ باتری می شوند.


B-28


جعبه کنسول وسط 
و  راننده  صندلی  بین  وسط  کنسول  جعبه 
دارد  قرار  عقب  و  جلو  قسمت  جلو  سرنشین 
)شکل B-28( و 2 عدد جالیوانی نیز بین آنها 
قرار دارد. از جالیوانی نیز می توان به عنوان زیر 


سیگاری می توان استفاده کرد.


3


تجهیزات داخلی


محفظه ی اشیا برروی 
کنسول وسط


جالیوانی برروی 
کنسول وسط
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صندلی


B-31 B-30


3


2- تنظیم زاویه پشتی صندلی جلو 
شده  داده  نشان    B-30 در شکل  همانطورکه 
پشتی  زاویه  تنظیم  برای   »B« اهرم  است، 
و  کفی  دهنده  اتصال  قسمت  در  جلو  صندلی 
به  اهرم  کشیدن  با  دارد.  قرار  صندلی  پشتی 
سمت باال، قفل آن باز می شود و می توان زاویه 
پشتی صندلی را به سمت عقب یا جلو تغییر داد. 
محدوده تنظیم 40 درجه به جلو و 43 درجه به 


عقب است. 


3- تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی
 C تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی توسط اهرم
B-30 نشان داده  انجام می شود که در شکل 


شده است. 


صندلی های خودرو و تنظیم آن ها
صندلی های جلو


1- جلو و عقب بردن صندلی های جلو
شده  داده  نشان   B-30 شکل  در  همانطورکه 
موقعیت  تنظیم  برای  که   »A« اهرم  است، 
رود،  به کار می  یا عقب  به سمت جلو  صندلی 
در زیر لبه جلویی صندلی  قرار دارد. با کشیدن 
اهرم به سمت باال صندلی بطور آزادانه به سمت 
رها  را  اهرم  دارد؛  حرکت  قابلیت  عقب  یا  جلو 
نموده و صندلی را کمی به سمت جلو و عقب 
حرکت دهید تا از قفل شدن صندلی در موقعیت 


خود اطمینان حاصل نمایید. 


صندلی های عقب
شده  داده  نشان   B-31 در شکل  که  همانطور 
یک  و  پشتی  یک  از  عقب  های  صندلی  است، 
کفی تشکیل شده است. کفی صندلی کاماًل ثابت 
است و پشتی صندلی می تواند به نسبت 4 به 6 
جدا شود. قفل پشتی صندلی عقب با فشار دادن 
کلید های »D« که در باالی آن قرار دارد، باز 
می شود و در این حالت می توان پشتی را روی 


کفی صندلی خواباند.


A


B


C
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سیستم صوتی


3


سری  پشت  تنظیم  درباره  توضیحاتی 
صندلی های جلو و عقب


بطور  سرنشینان  گردن  و  سر  از  سری  پشت 
مؤثری حفاظت می کند و موقعیت مناسب آن 
باالی  با  پشت سری  باالی  که  است  حالتی  در 


گوش های شما هم تراز باشد.


 احتیاط
و  به دقت  نیاز  تنظیم صندلی  آنجا که  از   -1
و  خود  ایمنی  از  اطمینان  برای  دارد،  تمرکز 
نسبت  رانندگی  هنگام  در  خودرو،  سرنشینان 


به تنظیم صندلی اقدام نکنید.
2- هیچ گونه وسیله ای برروی پشت سری و یا 


پایه ی آن آویزان نکنید.
و  سری  پشت  بین  ای  وسیله  گونه  هیچ   -3


سرنشین قرار ندهید. 
4- فقط پشت سری تولید شده توسط سازنده 
ی اصلی باید به عنوان جایگزین استفاده شود.


سیستم صوتی
وسط  قسمت  در  کنترل سیستم صوتی  صفحه 
باالی  قسمت  در  آن  نمایش  و صفحه  داشبورد 


آن قرار گرفته است.
مدل  دو  دارای   H230 و   H220 خودروی 
با  صوتی   سیستم  باشد:  می  صوتی  سیستم 
پخش  رادیو  سیستم  دیگر  مدل  و    CDپخش
روی  درخواستی  مدل  با  مطابق  که  باشد  می 
شکل  در  )همانطورکه  شود  می  تعبیه  خودرو 
شده  داده  نشان   B-32-2 و شکل    B-32-1


است(.


از  نوع مختلف  دو  به مدل خودرو  توجه  با 
سیستم صوتی برروی خودرو وجود دارد:


USB/ پخش  ورودی  به  مجهز  مدل  هردو 
فایلهای  پخش  قابلیت  که  هستند   AUX IN


صوتی MP3 را دارد. 
عملکردهای اصلی سیستم صوتی به قرار زیرند:
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سیستم صوتی
1- مجموعه رادیو پخش


3


B-32-1
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سیستم صوتی
عملکرد  صفحه کنترل


صدا  افزایش  برای   :PWR – ON/OFF  -1
کلید را در جهت چرخش عقربه های ساعت و 
چرخش  خالف  جهت  در  را  کلید  صدا  کاهش 


عقربه های ساعت بچرخانید.
FM 2- تبدیل ایستگاه های رادیویی به
AM 3- تبدیل ایستگاه های رادیویی به


USB دکمه انتخاب پخش :USB -4
SND -5: دکمه تنظیمات صدا


RPT -6: پخش دوباره
RDM  -7: دکمه پخش تصادفی


SCN -8: جستجوی ایستگاه های رادیویی
- پوشه قبلی  -9


- پوشه بعدی -10
های  ایستگاه  جستجوی  دکمه   - -11


رادیویی با فرکانس پایین تر )رادیو(
های  ایستگاه  جستجوی  دکمه   - -12


رادیویی با فرکانس باالتر )رادیو(
13- 1- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش 


تنظیم شده 1)رادیو(
14- 2-  دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش 


تنظیم شده 2 )رادیو(
15- 3- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش 


تنظیم شده 3 )رادیو( 


16- 4- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش 
تنظیم شده 4 )رادیو(


17- 5- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش 
تنظیم شده 5 )رادیو( RPT: دکمه تکرار


18- 6- دکمه انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش 
تنظیم شده 6 )رادیو( 


SET -19: دکمه تنظیم 1
تنظیم  رادیو:  حالت  )دکمه(   -ROTARY
دستی رادیو، حالت منو: تنظیم گزینه ی انتخابی


MUTE -20: دکمه قطع صدا


3







46


سیستم صوتی
CD 2- مجموعه پخش


B-32-2


3
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تنظیم ساعت
• دکمه SET را کوتاه مدت فشار دهید تا وارد 
رابه  )دکمه  شوید.   SETUP تنظیمات  منوی 


مدت طوالنی نگه دارید تا خارج شوید.(
ساعت  وارد  تا  دهید  فشار  را   SET دکمه   •


"CLOCK" شوید.
• دکمه SET را فشار دهید تا ارقام ساعت را 


انتخاب کنید.
به عنوان مثال صفحه نمایش "16:33" را نشان 


خواهد داد. )بر اساس ساعت 24 ساعته(
رقم ساعت شروع به چشمک زدن خواهند کرد.


• دکمه کنترل )شماره 1 در شکل( را بچرخانید 
و رقم ساعت را تنظیم نمایید.


• برای تنظیم رقم دقیقه دکمه SET را فشار 
دهید.


 رقم دقیقه شروع به چشمک زدن می کند.
را  ساعت  رقم  و  بچرخانید  را  کنترل  دکمه   •


تنظیم نمایید.
• دکمه SET را دوباره فشار دهید تا به حالت 
تنظیم ساعت برگردید و دوباره دکمه ی ساعت 
را فشار دهید. ساعت از عدد تنظیم شده شروع 


به کار می کند.
• به مدت 10 ثانیه هیچ کلید یا دکمه ای فشرده 
نشود، صفحه نمایش، ساعت را نشان خواهد داد.


AUDIO پخش
روشن / خاموش


صوتی  سیستم  کردن  خاموش  یا  روشن  برای 
دکمه PWR را فشار دهید.


کنترل بلندی صدا
• دکمه کنترل SET را برای کنترل بلندی صدا 
به  باید  صدا  که  باشید  داشته  دقت  بچرخانید. 
مانند  اطراف  محیط  صدای  که  باشد  ای  اندازه 
صدای سایر خودروها و بوق آن ها شنیده شود. 
دکمه MUTE را فشار دهید تا صدا قطع شود.  


سپس cancel mute را بزنید.


تنظیمات صدا
• دکمه SND را برای ورود به منوی تنظیمات 
 SND دکمه  دادن  فشار  با  دهید.  فشار  صدا 
برای  نمایید.  انتخاب  را  خود  نظر  مورد  گزینه 
را  کنترل  دکمه  نظر،  مورد  گزینه  تنظیم 


بچرخانید.


روی  بر  شده  انتخاب  های  گزینه  از  یک  هر   •
صفحه نمایش نشان داده خواهند شد.


•  دکمه ی EQ را برای خروج از حالت تنظیم 
صدا نگه دارید.


کلید  هیچ  ثانیه   5 زمان  مدت  طی  در  اگر   •
آخرین  به  سیستم  نشود،  فشرده  ای  دکمه  یا 


تنظیمات اعمال شده برمی گردد.
رادیو


موج رادیو
• جهت تنظیم موج موردنظر، دکمه BND را 


فشار دهید.
FM:FM1→FM2→FM3
AM:AM1→ AM2


• CD: دکمه ی BND را فشار دهید تا موج 
مورد نظر خود را انتخاب کنید.


FM1→FM2→FM3→AM1→ AM2


BASS صدای بم ) فرکانس های پایین( 
)+7،-7(


های  فرکانس   ( زیر  صدای   TREBLE
باال( )7-،7+(


BAL تعادل صدا  )راست / چپ( )7-،7+(
بلندگوهای جلو  FADER کنترل صدای 


و عقب )7-،7+(
LOUD )روشن/ خاموش(


- نوع صدا
ROCK / CLASSIC / POP/(
)VOCAL / JAZZ / BASS-TRE


سیستم صوتی


3







48


ایستگاه رادیویی مورد نظر می باشد.
 


تنظیم  پیش  از  رادیویی  ایستگاه  انتخاب 
شده


رادیویی  ایستگاه  که   )6 تا   1( مرتبط  دکمه   •
مورد نظر در آن ذخیره شده است را فشار دهید


USB/  انتخاب پخش رادیو از حالت پخش
AUX/CD&MP3


• فقط رادیو: دکمه ی FM/AM را فشار دهید 
فرکانس  و سپس  فعال شده  رادیو  پخش  به  تا 


مورد نظر خود را انتخاب کنید.
• CD: با فشردن دکمه BND می توان حالت 
پخش رادیو را انتخاب نمود و سپس رادیو را بر 


روی فرکانس و موج مورد نظر تنظیم نمود.


CD/MP3 پخش
تا  دهید  فشار  را   CD پخش  انتخاب  دکمه   •


حالت پخش CD یا MP3 فعال شود.
• اطالعاتی که بر روی صفحه نمایش نشان داده 


می شود:
انتخاب  که  صورتی  )در  صدا  تنظیمات  نوع   -


شده باشد(.
-  اطالعات آهنگی که در حال پخش شدن است 


نظیر شماره آهنگ و زمان پخش آن


جستجوی خودکار
فرکانس  با  رادیویی  ایستگاه  انتخاب  برای   •
باالتر، دکمه  و ایستگاه رادیویی با فرکانس 


پایین تر دکمه  را فشار دهید.
•  به منظور انتخاب سایر ایستگاه های رادیویی، 


دکمه  یا  را دوباره فشار دهید.


جستجوی دستی
دکمه ی SET را در خالف جهت عقربه های 
ساعت بچرخانید تا فرکانس رادیو را به طور پله 
ای کاهش یابد، و نیز آنرا در جهت عقربه های 
ساعت بچرخانید تا فرکانس رادیو را به طور پله 


ای افزایش یابد. 


ذخیره دستی یک ایستگاه رادیویی)1-6(
• مشخصات 6 ایستگاه رادیویی را می توان در 
حافظه ذخیره نمود و با فشردن هر یک از دکمه 
های 1 تا 6، ایستگاه رادیویی مورد نظر انتخاب 


می شود.
نظر  مورد  رادیویی  ایستگاه  روی  بر  را  رادیو   •


خود تنظیم کنید.
• دکمه مورد نظر خود )1-6( خود را انتخاب کنید.


به ایستگاه رادیویی مورد نظر رفته و دکمه مورد 
نظر را به مدت بیش از 2 ثانیه فشار دهید اگر 
صدای بوق شنیده شود به معنای ذخیره شدن 


انتخاب آهنگ قبلی یا بعدی
• به منظور انتخاب آهنگ بعدی یا قبلی دکمه 


 یا  را فشار دهید.
آهنگ  از  دکمه   فشردن  با  مثال،  عنوان  به 
فشردن  با  و   )T04 به   T03(  4 به   3 شماره 
رود.  می   3 به   4 شماره  آهنگ  از  دکمه  
قبلی  یا  بعدی  آهنگ  انتخاب  با  آهنگ  پخش 


متوقف می شود.


عقب / جلو بردن سریع
• برای عقب یا جلو بردن سریع آهنگ دکمه  


یا   را فشار دهید.
با فشردن مجدد دکمه مورد نظر، پخش آهنگ 


آغاز می شود.


پخش تصادفی آهنگ
• دکمه RDM را به منظور فعال نمودن پخش 


تصادفی آهنگ فشار دهید.
دوباره حالت  نظر،  مورد  نگه داشتن دکمه  با   •


پخش عادی فعال می شود.


سیستم صوتی
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تکرار پخش آهنگ
پخش،  حال  در  آهنگ   RPT دکمه  فشردن  با 


تکرار می شود.
دکمه  آهنگ،  یک  پخش  تکرار  لغو  منظور  به 


مذکور را فشرده و نگه دارید.


AUX پخش
 AUX برای اتصال دستگاه های جانبی به پورت
و پخش فایل های آن از سیستم صوتی، از کابل 


استاندارد 3.5mm استفاده نمایید.


اتصال
دستگاه جانبی خود را به پورت AUX متصل 
پخش  حالت   USB دکمه  فشردن  با  و  نموده 


AUX را انتخاب نمایید.
حالت پخش USB: رادیو و پخش دارای ورودی 
استاندارد USB می باشند که می توانید از آن 


برای نصب USB استفاده نمود.


MP3 پخش
انتخاب پوشه )فولدر( قبلی / بعدی برای انتخاب 
پوشه بعدی دکمه   و پوشه قبلی دکمه  


را فشار دهید.


انتخاب آهنگ
از Browser می توانید برای شنیدن 10 ثانیه 
 SCN اول هر آهنگ استفاده کنید. با فشار دادن


می توانید از Browser استفاده کنید.
با فشار دادن دوباره ی SCN Browser غیر 


فعال می شود.


) خارج کردن دیسک )
دکمه را فشار دهید تا دیسک از دستگاه خارج 


شود.
مراقبت از دیسک


روی  بر  انگشت  اثر  که  باشید  مراقب  همواره   •
دیسک باقی نماند.


• پس از خارج نمودن دیسک از دستگاه، آن را در 
قاب خود قرار دهید.


مستقیم  نور  و  گرما  معرض  در  را  ها  دیسک   •
خورشید قرار ندهید


 فرمت )نوع( فایل قابل پخش
 mp4,.mp3. فایل های صوتی •


با  مموری  فلش  پشتیبانی:  قابل  حافظه   •
حافظه32 مگابایت تا 32 گیگا بایت


• قابلیت پشتیبانی هارد دیسک جانبی )فقط از 
نوع تک پارتیشن(


 USB(جانبی حافظه  پشتیبانی  قابلیت   •
memory(  با فایل های سیستمی فرمت های  


FAT32 و FAT16
• sampling rate: 8k, 16k, 32k, 11.025k, 
22.05k, 44.1k, 12k, 24k, 48kHz;
• bit rate: 8k – 320kbps, VBR )MP3 
PRO(.


اتصال
محل  به  فقط  را  خود   )USB( جانبی  حافظه 
کنید.  متصل  صفحه  برروی  استاندارد  اتصال 
 USB  ، به پورت  اتصال حافظه جانبی  از  پس 
جستجوی فایل های MP3 و شناسایی آن ها 
نیاز به گذشت چند ثانیه زمان دارد.  بنابراین در 
از  جانبی  حافظه  نمودن  جدا  از  زمان  این  طی 


پورت USB خودداری نمایید.


پخش آهنگ
نوع تنظیمات صدا )در صورتی که انتخاب شده 
باشد(، اطالعات آهنگی که در حال پخش شدن 
آن  پخش  زمان  و  آهنگ  شماره  نظیر  است 


نمایش داده می شود.


سیستم صوتی


3







50


MP3 انتخاب محتوای دیسک
برای انتخاب بخش بعدی دیسک MP3 دکمه 


 را فشار دهید.
MP3 دکمه انتخاب بخش قبلی دیسک  برای 


 را فشار دهید.


 توجه 
پخش  حال  در  صوتی  سیستم  که  هنگامی 
حافظه  کردن  جدا  از  است،   USB از  آهنگ 
اینصورت  غیر  در  نمایید  خودداری  جانبی 
حافظه  در  موجود  اطالعات  به  است  ممکن 
اتصال  صورت  در  و  شود  وارد  آسیب  جانبی 
پیغام  نمایش  امکان  جانبی،  حافظه  مجدد 
خطای " USB ERR " وجود دارد. بنابراین 
توصیه می شود پس از خاموش نمودن سیستم 
از پورت USB جدا  صوتی، حافظه جانبی را 
 USB نمایید. از اتصال کابل دیگری به کابل
به طول و مقاومت  زیرا عملکرد آن  بپرهیزید 
بستگی  اطالعات  ارسال  بین  وقفه  و  سیم 
آن  امکان  دوم،  کابل  اتصال  صورت  در  دارد. 
نشوند  خوانده  جانبی  حافظه  از  اطالعات  که 


وجود دارد.


3
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تنظیمات اولیه
تنظیمات اولیه دستگاه را می توانید براساس انتخاب خود تغییر دهید:


• دکمه ی SET را فشار دهید تا وارد منوی SETUP شوید.
• با فشار دادن دکمه ی SET گزینه ی مورد نظر را انتخاب کنید.


• تنظیمات گزینه را با چرخاندن دکمه ی کنترل تغییر دهید.
• 5 ثانیه بعد از آخرین عملکرد سیستم از SETUP خارج می شود.


بررسی قبل از تعمیرات
اگر سیستم صوتی خودرو عملکرد مناسب ندارد توصیه می شود پیش از مراجعه به نمایندگی ها برای عیب یابی و تعمیر آن، موارد ارائه شده در جدول 


ذیل را بررسی نمایید. زیرا ممکن است عیب جزئی بوده و به سادگی قابل رفع باشد.


روشگزینهگزینه


SETدکمه کنترل را بچرخانید


CLOCK)12H, 24H(انتخاب ساعت، 12 و یا 24 ساعته


3
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علت احتمالی / راهکارعیب 


می
مو


د ع
وار


صفحه کنترل کار نمی کند، عالئم مرتبط بر م
- فیوز مرتبط و اتصاالت را بررسی نمایید.روی صفحه نمایش نشان داده نمی شوند.


صفحه کنترل کار می کند اما صدا ضعیف 
است یا صدایی پخش نمی شود.


- بلندی صدا را تنظیم نمایید و حالت قطع صدا را غیرفعال نمایید.
- صدای بلندگوهای جلو و عقب و تعادل صدا را بررسی نمایید.


- گرم شدن صفحه کنترل در اثر کارکرد عادی است.صفحه کنترل گرم شده است


دیو
دریافت ضعیف سیگنالرا


- کنترل کنید که آنتن کاماًل باز شده است و  اتصاالت سالم است. )الکترود منفی اتصال بدنه شده است(
- بررسی کنید که آمپلی فایر آنتن آسیب ندیده باشد.


- سیگنال رادیو ضعیف است، فرکانس آنرا دستی تنظیم کنید.


U
SB


ش 
پخ


- اطمینان حاصل کنید که فایل ها از فرمت )نوع( MP3 باشند.فایل ها اجرا نمی شوند


بلندی صدا ثابت نمی ماند
- به دلیل وجود تعداد زیاد فایل MP3 در حافظه جانبی، امکان پخش آهنگ ها بر اساس استاندارد مشخصی برای بلندی 
صدا وجود ندارد و احتمال آنکه کیفیت و صدای فایل های مختلف با یکدیگر متفاوت باشند وجود دارد. بلندی صدا را به 


صورت دستی کنترل نمایید.
اطالعاتی نظیر خواننده، شماره فایل یا نام 


- سیستم صوتی قادر به نمایش اطالعات D3 نیست.آهنگ نمایش داده نمی شود.


در حین پخش موسیقی ناگهانی قطع می 
ممکن است به دلیل فرمت فشرده سازی آهنگ باشد.شود


سیستم قادر به شناسایی حافظه جانبی 
نیست.


- بررسی کنید که حافظه جانبی از نوع FAT16 یا FAT32 باشد. در غیر اینصورت باید آن را در فرمت های ذکر شده 
تنظیم نمایید تا قابل شناسایی توسط سیستم صوتی باشد.


- ممکن است صدای تولید شده از فایل یا حافظه جانبی باشد. با دستگاه پخش کننده دیگری این احتمال را بررسی نمایید.صدای غیر عادی


C
D


/M
P3


ش 
"NO CD"بر روی صفحه نمایش نشان داده پخ


می شود
- دیسکی در دستگاه قرار داده نشده است.


 بر روی صفحه"ERROR" نمایش نشان 
داده می شود


- دیسک به صورت وارونه قرار داده شده است.
- دیسک آسیب دیده یا کثیف است.


- فرمت یا نوع دیسک مطابق با سیستم صوتی نیست.
- دیسک آسیب دیده یا کثیف است.صدای غیرعادی در حین پخش 
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سنسور عقب*
همانطور که در شکل B-33-1 نشان داده شده 
است سنسور عقب وسیله ی کمکی پارک کردن 
می باشد. این وسیله در هنگام یافتن مانع عقب 
خودرو عالمت هشداری را به راننده می فرستد. 
عالمت  باشد  تر  نزدیک  خودرو  به  مانع  هرچه 
هنگامی  بود.  خواهد  سریعتر  و  کوتاهتر  هشدار 
به مانع نزدیک شود سیستم،  که خودرو بسیار 


هشدار را پیوسته اعالم می کند. 
فعال شدن سیستم هشدار سنسور عقب


هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار بگیرد، 
عقب،  دنده  موقعیت  در  دنده  دادن  قرار  از  بعد 
هیچ  اگر  شود،  روشن  تواند  می  پارک  هشدار 
غیر  معنای  به  نشود  فرستاده  هشداری  عالمت 
فعال بودن سیستم می باشد. برای کنترل سیستم 


به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.


 توجه 
1- در صورتی که با بررسی موارد ذکر شده در 
جدول عیب یابی هنوز سیستم صوتی خودرو 
معیوب است، برای بررسی به یکی از نمایندگی 
های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید 
تعمیر شخصی سیستم صوتی خودداری  از  و 


نمایید.
2- هرگونه تعمیر و یا تعویض توسط مالک ممنوع 
بوده و مسئولیت هرگونه خرابی، آتش سوزی و 
دیگر عواقب ناشی از تعمیر دستگاه توسط عوامل 


غیر مجاز بر عهده ی مالک می باشد.
3- برای جلوگیری از هرگونه اتصال کوتاه ابتدا 
کل سیستم صوتی را نصب کرده سپس کابل 


منفی باتری را نصب کنید.
صدای  که  باشد  ای  اندازه  به  باید  صدا   -4
و  خودروها  سایر  صدای  مانند  اطراف  محیط 


بوق آن ها شنیده شود.


*  مطابق با مدل خودرو


توضیحات:
این سیستم قادر به مشاهده و ارزیابی وضعیت 
ترافیک نمی باشد. در صورت عدم وجود مانع در 
زیر سیستم  فاصله ی ردیابی در موقعیت های 


همچنان هشدار می دهد:
1. باران سنگین


2. سنسور کثیف و یا یخ زده است.
3. سنسور با برف پوشیده شده است.


4. جاده نا هموار است.
5. در ساختمان های بزرگ و مربع با دیوار های 


صاف مانند پارکینگ های زیر زمینی
6. منابع ماورائ صوت دیگر مانند ماشین های 


تمیز کننده، بخارشو، المپ نئون.


B-33-1
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 توجه 
راننده  این سیستم،  به  در خودرو های مجهز 
باید در این توقف و پارک کردن دقت کافی را 


به کار ببرید.
1- سنسور دارای نقاط کوری است که افراد و 
موانعی که در این ناحیه قرار می گیرند قابل 


شناسایی نیستند.
2- در حین دور زدن راننده باید توجه خاصی 
باشد  داشته  کوچک  حیوانات  و  کودکان  به 
تشخیص  سنسور  توسط  است  ممکن  چراکه 


داده نشود.
3- سطح برخی موانع )مانند لباس( نمی توانند 
سیگنال های فرستاده شده توسط سیستم را 
منعکس کنند بنابراین سیستم نمی تواند شیئ 
یا فردی که اینگونه پارچه ای دارد را تشخیص 


دهد.
سیستم  برروی  خودرو  بیرونی  صداهای   -4
به  قادر  سیستم  بنابراین  گذاشته  تاثیر  پارک 


شناسایی موانع یا افراد نخواهد بود.
5- اگرچه ممکن است سیستم برخی از موانع 
آنها  به  شدن  نزدیک  با  اما  کند  شناسایی  را 
)موانع خیلی بلند یا خیلی کوتاه( ممکن است 


موانع از محدوده ی شناسایی خارج شود.


6- شستن سنسورها به وسیله ی فشار نازل 
باید در زمان کوتاهی انجام شده و از فاصله ی 


بیشتر از 10 سانتیمتر انجام شود.
مانع  یک  عنوان  به  نیز  را  آب  سیستم   -7


شناسایی خواهد کرد. 3


سنسور عقب*
ارسال  به  قادر  سیستم  زیر  موارد  در 
ردیابی  ی  بازه  چراکه  باشد  نمی  هشدار 


محدود  می باشد.
1. موانع باریک  و گوه شکل


2. موانع کوتاه
3. موانعی با گوشه های تیز


4. هرگز به طور ناگهانی دور نزنید. سرعت دور زدن 
باید کمتر از 10km/h باشد تا سیستم بتواند به 


موقع موانع فیزیکی را تشخیص دهد.


*  مطابق با مدل خودرو
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سیستم تهویه مطبوع


B-32-1


سیستم تهویه مطبوع
کلیات مربوط به سیستم تهویه مطبوع


سیستم تهویه مطبوع وسیله ایست برای تنظیم وضعیت هوای داخل خودرو که شامل دو سیستم هوای گرم و هوای سرد می باشد. اگر سیستم تهویه 
مطبوع درست استفاده شود، دارای حالت های تهویه هوا، مه زدایی، گرمایش و سرمایش می باشد. بنابراین سیستم تهویه مطبوع می تواند هوای تازه 
ی کافی را درون خودرو مهیا کند تا از کسالت سرنشینان و بروز عوارضی نظیر خستگی، سردرد و حالت تهوع که ناشی از استنشاق هوای نامطبوع و 
نامناسب داخل خودرو باشد، جلوگیری نماید. دما و توزیع جریان هوا را می توان براساس نیاز سرنشینان تنظیم نمود به طوری که دمای داخل خودرو 
مناسب و ثابت باشد. رطوبت داخل خودرو نیز قابل تنظیم بوده و درون خودرو را می توان خشک نگه داشت. عالوه براین، سیستم توانایی جلوگیری از 


ایجاد بخار یا مه بر روی سطح داخلی شیشه ها و یا از بین بردن آنها را دارد تا دید واضح و رانندگی ایمن را فراهم کند.


سیستم تهویه هوای دستی
صفحه کنترل سیستم تهویه هوای دستی در شکل B-32-1 نشان داده شده است.


کلید تنظیم هوای 
خروجی


کلید برطرف کردن 
بخار شیشه عقب


کلید تنظیم سرعت 
دمنده


دکمه ی تنظیم گردش 
هوای داخل اتاق


کلید تنظیم توزیع 
جریان هوا


دکمه ی فعال کردن 
سیستم تهویه مطبوع


پوشش کنترل کننده


3
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سیستم  از  استفاده  های  دستورالعمل  از  برخی 
زیر  شرح  به  اتوماتیک  کنترل  با  مطبوع  تهویه 


بیان شده است:
 ON 1( زمانی که سوییچ استارت در وضعیت(
با  مطبوع  تهویه  ی  کننده  کنترل  مدار  است، 
کار  به  شروع  و  شده  برقرار  اتوماتیک  کنترل 
ی  کننده  کنترل  لحظه،  این  در  کرد.  خواهد 
سیستم تهویه مطبوع به طور اتوماتیک سیستم 
را در شرایطی که پیش از خاموش شدن در آن 


قرار داشته است، تنظیم می نماید. 
)2( در همه ی دکمه های مه زدای شیشه ی 
جلو، گرمکن شیشه ی عقب، تنظیم حالت هوای 
ورودی و  A/C  تعویض عملکرد با کلیک کردن 
انجام می شود بدین صورت که با یک بار فشار 
قرار  فعال  حالت  در  آن  عملکرد  دکمه،  دادن 
گرفته و با فشردن مجدد همان دکمه، عملکرد 


آن را غیر فعال می شود.
)3( دمای هوای خروجی سیستم تهویه مطبوع 
هوای  و  گرم  هوای  از  هایی  نسبت  ترکیب  با 
سیستم،  هوای  خروجی  کانال  قسمت  در  سرد 
تنظیم می شود و کاربر می تواند با استفاده از 
ترکیب  نسبت  هوا،  حرارت  درجه  کنترل  کلید 
هوای سرد و گرم را به منظور رسیدن به دمای 


خروجی مطلوب، تنظیم نماید.
)4( با فعال نمودن دکمه ی )گرمکن شیشه ی 


عقب ( صفحه نمایش روشن شده و چراغ نشانگر 
فعال بودن این سیستم که بر روی دکمه مذکور 
قرار دارد روشن می شود و شکل شماتیک آن 
صفحه  روی  بر  دکمه  این  عملکرد  با  مطابق 
نمایش نشان داده خواهد شد. گرمکن شیشه ی 
زمان  به  وابسته  دارای عملکرد محافظتی  عقب 
است. مثال به طور 20 دقیقه پیوسته کار کرده  


و به طور اتوماتیک خاموش می شود.
هوای  تنظیم  ی  دکمه  چرخاندن  از  پس   )5(
ورودی به راست، سیستم تهویه مطبوع شروع به 
جریان انداختن مجدد و گردش هوای موجود در 
درون خودرو می کند. پس از چرخاندن دکمه ی 
ورود هوای خارج به داخل اتاق به چپ ، سیستم 
تهویه مطبوع از هوای خارج خودرو استفاده می 


کند.


استفاده ی سریع از تهویه ی مطبوع
هوا  توزیع جریان  تنظیم  کلید  که  هنگامی   -1
تنظیم  جلو  شیشه  بخار  کردن  برطرف  برروی 
باشد،  فعال  خروجی  هوای  ورودی  نیز  و  شده 
تهویه مطبوع  تا  را فشار دهید   A/C دکمه ی 
روی  بخار  نیز  همزمان  طور  به  و  شده  روشن 


شیشه ها برطرف شود.
2- اگر دمای خارج از خودرو نزدیک به 0 درجه 
سانتیگراد باشد حتی اگر دکمه ی A/C فعال 


باشد سیستم تهویه مطبوع کار نخواهد کرد.
سیستم  است  خاموش  موتور  که  هنگامی   -3
برطرف کردن بخار شیشه عقب نباید برای مدت 
شدن  خالی  سبب  چراکه  شود  فعال  طوالنی 


باتری خواهد شد.


سیستم تهویه مطبوع


 توجه 
داخل،  هوای  گردش  از  استفاده  حالت  در 
اگر  بنابراین  نخواهد شد  اتاق  وارد  تازه  هوای 
زودی  به  است  غیرفعال  کن  خنک  سیستم 
برروی شیشه ها بخار جمع می شود. بنابراین 
از چرخش هوای داخل به مدت طوالنی برای 


جلوگیری از تصادف خودداری کنید.


3
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سیستم تهویه مطبوع
 توجه 


پره ها بیش از 90 درجه باز نمی شوند بنابراین 
سعی  ها  پره  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  برای 
از  بیش  بیشتر،  نیروی  اعمال  با  را  آنها  نکنید 


90 درجه بچرخانید.


• دریچه هوا
B-35 موقعیت دریچه های هوا، شکل


دو دریچه ی دایره ای خروجی هوا در راست و 
چپ داشبورد و نیز دو دریچه در وسط داشبورد 


قرار دارد.


• تنظیم دریچه های هوای چپ و راست
شده  داده  نشان   B-36 شکل  در  که  همانطور 
است و دریچه دایره ای یکسان در چپ و راست 
برروی  پره  دو  که  هنگامی  دارد.  قرار  داشبورد 
یکدیگر قرار گرفته باشند دریچه ها بسته خواهد 
بود. همانطور که در شکل نشان داده شده است 
بزرگ  پره  چرخاندن  نتیجه  در  و  دادن  فشار  با 
بازشدگی  زاویه  باز خواهد شد. ماکزیمم  دریچه 
پره ها 90 درجه بوده و در هر موقعیت دلخواهی 
ثابت باقی خواهد ماند با تنظیم زاویه باز شدگی 
و چرخش پره ها می توان به جهت دلخواه  هوای 


خروجی دست پیدا کرد.


B-35B-36
1- دریچه های دایره ای هوای چپ و راست


2- دریچه های مرکزی هوا


دریچه هوای راست


دریچه هوای چپ


محل اعمال فشار و جهت دادن


3
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B-39


فیلتر هوای تهویه مطبوع 
این فیلتر می تواند مقدار زیادی از غبار موجود 
در هوای ورودی به سیستم تهویه را جذب کند. 
این فیلتر همانند فیلتر هوای موتور خودرو باید 
برنامه تعمیر و نگهداری تعویض شود.  براساس 
فیلتر هوای تهویه مطبوع پشت جعبه داشبورد 


قرار دارد )زیر دریچه ی ورودی هوا(


 احتیاط 
و  نداده  قرار  ها  دریچه  درون  را  هرگز چیزی 
در  نیز  اسپری  از  نکنید،  نصب  آن  برروی  یا 
نزدیکی این دریچه ها خودداری کنید چراکه 


سبب عملکرد غیرعادی سیستم می شود.


B-37B-38


توانند  می  ها  پره 
برای  درجه   360
تنظیم جهت هوای 


خروجی بچرخند.


با استفاده از اهرم دریچه را به سمت باال، پایین، 
چپ یا راست حرکت دهید.


• تنظیم دریچه های هوای وسط
شود،  می  دیده   B-38 شکل  در  که  همانطور 
به  وسط  هوای  های  دریچه  از  هرکدام  تنظیم 
صورت متقارن برای تمامی پره های آن توسط 
دارد  قرار  آنها  از  هرکدام  وسط  در  که  اهرمی 
می  ها  اهرم  این  از  استفاده  با  شود.  می  انجام 
توان دریچه ها را به سمت باال پایین ، چپ و یا 
 15 زاویه چرخش  ماکزیمم  داد.  حرکت  راست 
درجه به سمت باال، 25 درجه به سمت پایین و 
35 درجه به سمت چپ و راست می باشد. این 
پره ها در هر زاویه دلخواه در محدوده ی قابل 


حرکت آن تنظیم می شوند.


3


سیستم تهویه مطبوع
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B-40B-41B-42


روش تعویض فیلتر هوای تهویه مطبوع به شرح 
زیر می باشد:


1- درب جعبه داشبورد را باز کنید، آنرا با فشار 
خارج  آنرا   B-39 شکل  مطابق  و  بکشید  باال 


کنید.
بیرون  آنرا  و  نگهدارید  دست  با  را  قالب   -2
بکشید تا صفحه ی فیلتر هوا را بیرون بکشید، 
نشان  )توجه:مطابق جهت   B-40 مطابق شکل 


داده شده توسط فلش(
B-41 3- خارج کردن فیلتر هوا مطابق شکل


 B-42 شکل  مطابق  را  جدید  هوای  فیلتر   -4
پایین  سمت  به  باید  فیاتر  برروی  فلش  )جهت 


باشد.( نصب کنید.


سیستم تهویه مطبوع


 احتیاط  توجه 
برای حفظ سالمتی خود و خانواده فیلتر هوا 
را هر 10000 کیلومتر و یا هر 6 ماه تعویض 


کنید.


مقدار  نشود  تعویض  موقع  به  فیلتر  اگر   -1
فیلتر  درون  ناخالصی  و  وخاک  گرد  زیادی 
جریان  کاهش  سبب  که  شد  خواهد  جمع 
هوای ورودی و در نتیجه گرمایش و سرمایش 
سیستم خواهد شد، بنابراین پیشنهاد می شود 


در زمان مقرر فیلتر هوا را تعویض کنید.
2- ابزارهای مخصوص برای باز و نصب کردن 
فیلتر هوا مورد نیاز است، در صورت نیاز برای 
کنترل و تعویض فیلتر هوا به نمایندگی های 


مجاز مراجعه نمایید.


3
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رانندگی با خودرو
بررسی موارد ایمنی مورد نیاز 


بررسی  صرف  را  دقایقی  باید  رانندگی،  از  قبل 
و  راحت  رانندگی  از  تا  نمایید  خود  خودروی 
ایجاد  بالقوه  عوامل  و همه  ایمن مطمئن شوید 
خطر را که برای رانندگی اهمیت حیاتی دارند، 
از بین ببرید. هنگام بررسی خودرو ضروری است 
که از تمیز بودن هوای ورودی از بیرون خودرو 
اطمینان حاصل نمایید تا از ورود گازهای سمی 


اگزوز به داخل خودرو جلوگیری شود. 


از  قبل  را  زیر  های  بررسی  تمام  باید  شما 
شروع رانندگی انجام دهید:


فشار  کم  اگر  ها:  الستیک  چشمی  بررسی   )1
بودن باد الستیک ها قابل مشاهده است، توسط 
اندازه  را  ها  الستیک  باد  فشار  فشارسنج،  یک 
باد  کم  های  الستیک  باد  فشار  و  کنید  گیری 
باد همه  تا مطمئن شوید فشار  تنظیم کنید  را 
بار می باشد. پیچ چرخ  الستیک ها حدود 2.2 
ها را بررسی کنید و از لق نبودن آن ها اطمینان 


حاصل نمایید.
2( بررسی کنید که هیچ یک از لوله های خودرو 


نشتی نداشته باشند.
بغل   های  آینه  ها،  شیشه  که  کنید  بررسی   )3
چراغ های خارجی خودرو عملکرد عادی داشته 


باشند. نیز آب، برف یا آلودگی روی آن ها باید 
مانعی  که  نمایید  اطمینان حاصل  تا  پاک شود 


برای دید هنگام رانندگی وجود ندارد.
های  چراغ  چون  اجزائی  که  کنید  بررسی   )4
داخلی، تجهیزات، برف پاک کن و شیشه شوی 
عملکرد عادی دارند. نیز با توجه به نشانگرهای 
نمایش داده شده در جلو آمپر بررسی کنید که 
در رابطه با ترمز، باتری، روغن ترمز و سایر موارد 


مشکلی وجود نداشته باشد.
5( بررسی کنید که غربیلک فرمان، صندلی ها و 
کمربند ایمنی به درستی تنظیم شده اند و درب 


ها بطور کامل بسته شده اند.
6( بررسی کنید که درب موتور و صندوق عقب 
محکم بسته شده اند، تجهیزات الزم برای تعمیر 
در  خودرو  داخل  بارهای  است،  کامل  خودرو 
و  اند  شده  محکم  و  گرفته  قرار  مناسب  محل 


فشار باد الستیک چرخ زاپاس مناسب است.


4


سوئیچ موتور
فرمان  ستون  از  راست  سمت  در  موتور  سوئیچ 
قرار دارد )شکل B-10 را ببینید( در چهار حالت 


تنظیم می شود.
LOCK: این حالت فرمان را برای جلوگیری از 
سرقت قفل می کند. کلید تنها زمانی می تواند 
خارج شود که در حالت LOCK قرار گرفته باشد.


و  شده  خارج  قفل  حالت  از  فرمان   :ACC
تجهیزات الکتریکی کار می کنند.


ON: چراغ های هشدار را قبل از روشن کردن 
موتور چک می کند. در حالت عادی پس از روشن 
کردن موتور سوئیچ در این وضعیت قرار می گیرد.


وضعیت  به  کلید  چرخاندن  با   :START
START موتور روشن می شود، با روشن شدن 


موتور کلید به ON برگردانده می شود.


B-10
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نحوه عملکرد موتور
قرار   ON موقعیت  در  را  استارت  سوییچ   )4
سوییچ  گاز،  پدال  دادن  فشار  بدون  و  دهید 
از  پس  دارید.  نگه  حالت  این  در  ثانیه  چند  را 
سوییچ  سوخت،  پمپ  آهسته  صدای  شنیدن 
استارت را در موقعیت START قرار دهید. اگر 
از 10  را بیش  نباید سوییچ  موتور روشن نشد، 
ثانیه در وضعیت START  نگه دارید. پس از 
رها کردن سوییچ، 30 ثانیه صبر نمایید و دوباره 


استارت بزنید.
ممکن  نشود،  روشن  روشی  هیچ  به  موتور  اگر 
کنترل  واحد  یا  برقی  بنزین  پمپ  فیوز  است 
الکترونیک )ECU( سوخته باشد، بنابراین باید 


در اسرع وقت آن را تعویض نمایید.


نحوه عملکرد موتور
روش استارت زدن موتور


الکترونیکی  ای  نقطه  چند  پاشش  سیستم 
مناسب  میزان  اتوماتیک  بطور  شما  خودروی 
ترکیب سوخت و هوا را متناسب شرایط مختلف 
استارت زدن  نماید. فرآیند  تعیین و فراهم می 
استارت  ولی  نیست  بیرونی  محیط  دمای  تابع 
زدن موتور گرم و سرد تفاوت دارد. لطفاً موتور را 


مطابق دستورالعمل زیر استارت بزنید.
کاهش  منظور  به  را  برقی  تجهیزات  تمام   )1


مصرف باتری خودرو خاموش کنید.
2( در مدل های گیربکس دستی پدال کالچ را 
تا انتها فشار دهید و دنده را در وضعیت خالص  


قرار دهید.
در مدل های گیربکس اتوماتیک پدال ترمز را تا 
 P یا N انتها فشار دهید و دنده را در وضعیت


قرار دهید.
3(  در مواردی که موتور برای بار اول روشن می 
است،  بوده  پارک  برای مدت طوالنی  یا  و  شود 
را در موقعیت  استارت  توصیه می شود سوییچ 
نگه  این حالت  در  ثانیه  و چند  داده  قرار   ON
دارید. سپس به وضعیت اولیه بازگردانید تا قبل 
 ECU حافظه  موتور  مجدد  زدن  استارت  از 


بازخوانی شود.


4


 تذکر 
1( در مواردی که خودرو مدت زمان زیادی پارک 
بوده است و یا در فصل زمستان، موتور باید برای 


چند دقیقه پس از روشن شدن، گرم شود.
2( استارت زدن موتور وقتی سرد است، باعث 
می شود موتور برای مدتی کوتاه با صدای تق 
دهنده  نشان  و  بوده  عادی  که  کند  کار  تق 
وجود عیب در خودرو نمی باشد و می توانید از 
رانندگی ایمن با خودروی خود اطمینان داشته 
طوالنی  زمان  مدت  برای  صدا  اگر  اما  باشید. 
قطع نشود، برای بررسی به یکی از نمایندگی 


های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.
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سیستم انتقال قدرت
عملکرد کالچ


هنگام تعویض دنده باید پدال کالچ تا انتها فشرده 
شود تعویض دنده انجام شده و پدال آزاد شود. 
ندارید  پدال  فشردن  به  نیاز  که  هنگامی  هرگز 
پای خود را برروی آن قرار ندهید چرا که سبب 
از دست  یا  و  زود هنگام صفحه کالچ  خوردگی 


دادن قدرت آن می شود.
از دنده 1 برای شروع به حرکت استفاده کنید. 
با  دنده  از  سرعت  هر  برای  عادی  رانندگی  در 
سرعت باال استفاده کنید تا خودرو پایدار حرکت 


کرده و به صورت یکنواخت شتاب بگیرد.


تعویض دنده به دنده های سنگین تر
سرعت  ترافیک  و  سرباالیی  در  حرکت  هنگام 
های  دنده  به  دنده  و  گردیده  کم  باید  خودرو 
پایین تر تعویض گردد. تعویض دنده از خاموش 
شدن موتور جلوگیری کرده و در هنگام نیاز به 
فراهم  را  مناسب  گیری  شتاب  سرعت  افزایش 
خواهد کرد.در هنگام حرکت در سراشیبی قرار 
دادن در دنده های سنگین تر به حرکت خودرو 
در سرعت مطمئن کمک کرده و سبب افزایش 


طول عمر ترمز خواهد شد.


عادت رانندگی خوب
- در حین رانندگی در سراشیبی، حرکت دنده 
خالص خطرناک است. در حین رانندگی، وسیله 


نقلیه باید در دنده قرار گرفته باشد.
پدال  روی  را  خود  پای  رانندگی،  حین  در   -  
ترمز قرارندهید، که ترمز بیش از حد گرم شده و 
باعث خرابی آن خواهد شد. هنگامی که در یک 
سرعت  کنید،  می  رانندگی  طوالنی  سراشیبی 
قرار داده  و گیربکس در دنده سنگین  باید کم 
کاهش  به  تواند  می  موتور  روش،  این  در  شود. 


سرعت کمک کند.
- قبل از تعویض دنده به دنده سنگین تر سرعت 
به  موتور  به  رسیدن  آسیب  از  تا  کنید،  کم  را 


دلیل سرعت بیش از حد جلوگیری کند.
-  هنگامی که باد جانبی وجود دارد، برای کنترل 


وسیله نقلیه خود با سرعت کم رانندگی کنید.
- قبل از قرار دادن به دنده عقب، وسیله نقلیه 
باید به طور کامل متوقف شده باشد. در غیر این 
صورت، به گیربکس آسیب می رسد. پدال کالچ 
را به پایین فشار داده، اهرم دنده را درموقعیت 
خالص قرار دهید، به مدت 3 ثانیه صبر کنید و 


سپس آن را در موقعیت دنده عقب قرار دهید.
دقت  با  لغزنده  مسیرهای  در  حرکت  هنگام   -
ترمز،  برای  ویژه  به  کنید.،  رانندگی  بیشتری 


4


شتاب و یا تغییر دنده. 
صاف،   سطح  روی  بر  ناگهانی  سرعت  تغییر   -
سبب از دست رفتن نیروی کشش چرخ محرک 


خواهد شد و خودرو از کنترل خارج می شود. 
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سیستم انتقال قدرت


4
C-1


• سیستم انتقال قدرت
سیستم انتقال قدرت دستی


شده  داده  نشان   C-1 شکل  در  که  همانطور 
است، گیربکس دستی دارای 5 دنده حرکت رو 
ها  دنده  از  هرکدام  موقعیت  باشد.  می  جلو  به 
برروی دسته دنده نشان داده شده است. تعویض 
با  انجام می پذیرد یعنی  به طور همزمان  دنده 
تغییر دسته دنده به دنده های باالتر یا پایین تر، 
دنده در گیربکس نیز تغییر خواهد کرد. در حین 
تعویض دنده پدال کالچ را تا انتها فشار داده و 


سپس آن را به آرامی رها کنید.
دسته دنده باید قبل از حرکت به R )دنده عقب( 
به حالت خالص برود. هرگز طوری رانندگی نکنید 
که نشانگر دور موتور به محدوده ی قرمز وارد شود.


در هوای سرد تعویض دنده به سختی انجام می 
پذیرد. گرم کردن روغن گیربکس ضروری می 


باشد تا گیربکس آسیب نبیند.
بعد از توقف کامل خودرو، اگر تعویض دنده به 1 
یا دنده عقب امکان پذیر نیست، ابتدا دنده را در 
موقعیت خالص قرار داده و کالچ را رها کنید.


سپس کالچ را فشار دهید و دنده را به دنده 1 یا 
دنده عقب تغییر دهید.


 توجه 


مراقب باشید هنگام تعویض دنده از 5 به 4 سهوا 
آنرا به دنده 2 نبرید. اعمال نیرو برای تعویض دنده 
سبب خواهد شد تا دور موتور افزایش یافته و وارد 
محدوده ی قرمز شود که سبب آسیب به موتور 


خواهد شد.
هنگامی که دور موتور باالی rpm 5000 شود. 
تعویض دنده به دو دنده ی پایین تر ممنوع می 
باشد، در غیر اینصورت موتور آسیب خواهد دید.


هنگام تعویض دنده به دنده عقب ابتدا دنده را 
به حالت خالص برده سپس به دنده عقب ببرید.


 توجه 


 احتیاط 


برای جلوگیری خوردگی و آسیب دیدگی زودهنگام 
کالچ در حین رانندگی پای خود را برروی کالچ 
قرار ندهید. در هنگام رانندگی در ترافیک و یا پارک 


در سرباالیی از کالچ استفاده نکنید.
در هنگام رانندگی دستان خود را به عنوان تکیه 
گاه برروی دسته دنده قرار ندهید، این کار سبب 


خوردگی زودهنگام دو شاخه کالچ می شود.


در هنگام  ترک صندلی راننده، ترمز دستی را 
تا انتها باال کشیده و موتور را خاموش کنید. در 
هنگام توقف بر سطح مسطح و یا سرباالیی برای 
اطمینان دنده را در موقعیت دنده 1 قرار دهید 
اگر دنده برروی سراشیبی پارک می شود دسته 
دنده را در موقعیت R )دنده عقب( قرار دهید. 
اگر توضیحات باال لحاظ نگردد ممکن است سبب 


حرکت غیر منتظره ی خودرو گردد.
سوئیچ  به  شما  خودروی  دستی  گیربکس  اگر 
ایمنی استارت مجهز نیست و موتور را در حالتی 
که ترمز دستی آزاد بوده و کالچ درگیر می باشد 
و دسته دنده در موقعیت خالص نیست روشن 
سبب  که  کرد  خواهد  حرکت  خودرو  کنید، 


تصادف جدی خواهد شد.
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 A قرار می گیرد چراغ نشانگر A
M در موقعیت 


و  شود  می  روشن  کیلومترشمار  صفحه  برروی 
موقعیت حرکت  در  دنده  که  است  معنی  بدین 
این  از  حرکت  هنگام  در  باشد.  می  جلو  به  رو 
دنده استفاده کنید. گیربکس اتوماتیک با کنترل 
الکتریکی بهترین دنده را برای شما انتخاب می 
بهینه  تا سرعت و شتاب خودرو در حالت  کند 
باشد. در هنگامی که موتور سرد است، سیستم 
تا  انتقال قدرت دنده را دیرتر تعویض می کند 
به  تغییر  برای  یابد.  افزایش  زودتر  موتور  دمای 
به  را  دنده  دسته  ابتدا  دستی  گیربکس  حالت 
سمت باال، N، حرکت داده، آنرا به سمت چپ 
ببرید و سپس آنرا رها کنید تا به حالت گیربکس 


دستی برود.
4( افزایش دنده)+(: هنگامی که خودرو متوقف 
A
M قرار دادن دسته دنده در موقعیت  با  است 


گیربکس در حالت دنده اتوماتیک قرار می گیرد. 
کنید  رها  آنرا  سپس  داده  حرکت  چپ  به  آنرا 
قرار می گیرد.  گیربکس در حالت دنده دستی 
دنده ای که بر روی صفحه کنترل نمایش داده 
می شود 1 می باشد، برای افزایش دنده، دسته 
دنده را به سمت + ببرید، یک دنده باالتر خواهد 
رفت و به طور همزمان صفحه کیلومتر نیز همان 


دنده را نشان خواهد داد.


دستی/ اتوماتیک. پنج وضعیت کنترل الکتریکی 
اتوماتیک مکانیکی به شرح زیر  انتقال قدرت  و 


می باشند:
در  دنده  دسته  که  هنگامی   :)N( خالص   )1
 )N( دنده  نشانگر  چراغ  دارد،  قرار   N وضعیت 
بر روی صفحه کیلومترشمار روشن می شود که 
موقعیت خالص  در  دنده  داشتن  قرار  معنی  به 
می باشد. اگر می خواهید موتور را روشن کرده 
و یا موتوری که در حالت بی باری کار می کند 
را خاموش کنید دسته دنده را در این موقعیت 
قرار دهید. در هر حالت فقط وقتی می خواهید 
خودرو را ترک کنید دنده را در این موقعیت قرار 
دهید. هنگامی که می خواهید دنده را از حالت 
خالص به دنده عقب تعویض کنید ابتدا خودرو 
را کامال متوقف کنید در غیر اینصورت سیستم 
انتقال قدرت آسیب خواهد دید، در حالت تغییر 
ترمز  ابتدا   R به   N از  یا  و   A


M
به   N از  دنده 


بگیرید.
2( دنده عقب )R(: هنگامی که دسته دنده در 
برروی   R نشانگر  بگیرد چراغ  قرار   R موقعیت 
بدین  و  شود  می  روشن  کیلومترشمار  صفحه 
دنده  موقعیت  در  دنده  دسته  که  است  معنی 


عقب می باشد.
( هنگامی که دسته دنده  A


M 3( حرکت به جلو )


عملکرد گیربکس اتوماتیک
شده  داده  نشان   C-2 شکل  در  که  همانطور 
است، سیستم انتقال قدرت خودروی H220 و 
H230 گیربکس اتوماتیک مکانیکی 6 دنده ی 
کنترل الکتریکی می باشد، در دنده های 1، 2، 3، 
4، 5 و 6 سیستم انتقال قدرت دنده را براساس 
سرعت خودرو و مقدار بازشدگی دریچه گاز برای 
تغییر  بهینه  رانندگی  وضعیت  به  یابی  دست 
خواهد داد. پنج وضعیت دسته دنده عبارتند از: 
وضعیت  سه  دنده  دسته   .- و   +  ، AM  ،N ،R
ناپایدار دارد. سه وضعیت  پایدار و سه وضعیت 
پایدار عبارتند از: خالص )N(، دنده عقب )R( و 
حرکت رو به جلو )D(.وضعیت ناپایدار عبارتند 
تعویض   ،)-( تر  پایین  دنده   ،)+( باالتر  دنده  از 


C-2
4
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5( کاهش دنده)-(: هنگامی که خودرو متوقف 
  A
M قرار دادن دسته دنده در موقعیت  با  است 


گیربکس در حالت دنده اتوماتیک قرار می گیرد. 
کنید  رها  آنرا  سپس  داده  حرکت  چپ  به  آنرا 
قرار می گیرد.  گیربکس در حالت دنده دستی 
دنده ای که بر روی صفحه کنترل نمایش داده 
می شود 1 می باشد، هنگامی که دنده 2 و یا 
باالتر باشد برای کاهش دنده، دسته دنده را به 
سمت - ببرید، یک دنده پایین تر خواهد رفت و 
به طور همزمان صفحه کیلومتر نیز همان دنده 


را نشان خواهد داد.
و  شخصی  درست  تجربه  دنده  تعویض  برای 
رانندگی  تعویض،  برای  مناسب  زمان  انتخاب 
اینصورت  غیر  در  کند.  می  تضمین  را  راحتی 
تعویض دنده در زمانهای نامناسب باعث دورهای 
باالی موتور و یا دنده ی نامناسب می شود. در 
به  مجهز  خودروهای  با  رانندگی  هنگام  واقع 
چنین  وقوع  امکان   )MT( دستی  دنده  جعبه 
موتور  )حالت خفه کردن  دارد  مشکالتی وجود 
ترمز  پدال  لحظه  که یک  دارد  را  همان حالتی 


فشرده می شود(.


رانندگی با خودرو
روشن وخاموش کردن موتور


روشن کردن: دسته دنده را در موقعیت خالص 
را  کلید  و  دهید  فشار  را  ترمز  پدال  داده،  قرار 


بچرخانید تا موتور روشن شود.
تا  دهید  فشار  را  ترمز  پدال  کردن:  خاموش 
موقعیت  به  را  دنده  متوقف شود، دسته  خودرو 
برده و موتور را خاموش کنید، کلید را  خالص 


خارج نمائید.


 توجه 


استارت  را  موتور  توانید  می  زمانی  تنها   )1
قرار   »N«موقعیت در  دنده  دسته  که  بزنید 


داشته باشد.
برای  اید  کرده  متوقف  را  خودرو  وقتی   )2
نشده  کنترل  و  ناگهانی  حرکت  از  جلوگیری 


خودرو، باید ترمز دستی را بکشید.


 توجه 


اگر آخرین باری که موتور خاموش شده است 
نداشته،  قرار  خالص  موقعیت  در  دنده  دسته 
کلید را به ON بچرخانید، پدال ترمز را فشار 
سپس  برده  خالص  به  را  دنده  دسته  داده، 


موتور را روشن کنید.


تعویض بین گیربکس اتوماتیک و دستی         
 A
M موقعیت  چپ،  سمت  به  را  دنده  دسته 


حرکت داده و آنرا رها کنید تا تعویض از حالت 
اتوماتیک به دستی یا برعکس اتفاق بیافتد. بعد 
به  به صورت خودکار  دنده  دسته  کردن  رها  از 


موقعیت D باز خواهد گشت.


4
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حرکت کردن و دنده عقب


آغاز به حرکت می توانداز دنده 1 و یا دنده عقب 
از  را  دنده  داده، دسته  فشار  را  ترمز  باشد.پدال 
پدال  تغییر دهید،   R یا  و   D به  حالت خالص 


ترمز را رها کرده و حرکت کنید.
برای  یخی،  های  جاده  برروی  رانندگی  هنگام 
 2 دنده  از  توانید  می  خوردن  سر  از  جلوگیری 
حرکت را آغاز کنید. این کار را برروی جاده های 


عادی انجام ندهید.


حرکت در سرباالیی
هنگام حرکت خودرو با دنده 1 یا دنده عقب ، 
اگر پدال ترمز را رها کنید و پدال گاز را فشار 
عقب  یا  جلو  به سمت  آرامی  به  خودرو  ندهید 


حرکت خواهد کرد.
اگر حرکت را از دنده 2 آغاز کنید حالت حرکت 


در سرباالیی عمل نخواهد کرد.
سرباالیی  در  خودرو  اگر  سرباالیي:  در  حرکت 
شروع به حرکت کند، ابتدا ترمز دستی را بکشید 
سپس پدال ترمز را رها کرده و به آرامی پدال 
قدرت  افزایش  که  هنگامی  دهید،  فشار  را  گاز 
آزاد  را  دستی  ترمز  کردید  احساس  را  موتور 
تا خودرو  بیشتر فشار دهید  را  کرده، پدال گاز 


شروع به حرکت کند.


 احتیاط 


 توجه 


هنگام ترک خودرو دقت کنید که دسته دنده 
در موقعیت N بوده و ترمز دستی را بکشید.


ابتدا  زیر  های  در حالت  دنده  تغییر  برای   -1
ترمز بگیرید:


N→D; D→R; R→N
2- توصیه می شود هنگام حرکت در سرعت 
های باال با دنده ی خالص حرکت نکنید. عالوه 
بر این، این عمل سبب کاهش مصرف سوخت 


نمی شود.
نباشد،   متوقف  کامال  خودرو  که  هنگامی   -3
و  شد  نخواهد  اجرا   R→D یا  و   D→R
نشانگر دنده بر روی صفحه کیلومتر روشن و 
پیشنهاد نمی شودهنگامی  خاموش می شود. 
دنده  تعویض  نیست  متوقف  کامال  خودرو  که 


های D→R و یا  R→D را انجام دهید. 


رانندگی با دنده اتوماتیک
راننده تنها با پدال گاز و ترمز می تواند خودرو را 
کنترل کند. سیستم به صورت اتوماتیک دنده را 
تعویض خواهد کرد همچنین می توان با حرکت 
رو به جلو و یا عقب دسته دنده را یک دنده باالتر 
و یا پایین تر ببرید اما هنگامی که تعویض دنده 
تعویض  نباشد،  مناسب  راننده  درخواستی  ی 
انجام نشده و چراغ نشانگر صفحه کیلومتر شمار 


چشمک خواهد زد.
اتوماتیک:  گیربکس  حالت  در  معکوس  دنده 
هنگامی که پدال گاز را تا انتها و یا نزدیک آن 
فشار دهید، سیستم آن را به عنوان درخواست 
محاسبات  سپس  و  کرده  تلقی  معکوس  دنده 
خود را برای تعویض دنده به دنده سنگین تر و 
براساس شرایط  افزایش گشتاور خروجی موتور 


واقعی انجام میدهد.
است 1،  واقعی سیستم ممکن  براساس شرایط 


2، 3 و یا حتی 4 دنده کاهش دهد.


4
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توضیحات ویژه
و  روشن  )مانند  خاص  موارد  برخی  در   -1
برروی  کردن  روشن  و  متناوب  کردن  خاموش 
سطح شیبدار(، به دلیل باال رفتن بیش از اندازه 
حالت  به  قدرت  انتقال  سیستم  کالچ  دمای 
هشدار  چراغ  براین  عالوه  رود،  می  حفاظتی 
خرابی گیربکس نیز روشن خواهد شد. هنگامی 
بیش  دمای  دلیل  به  کالچ  حفاظتی  حالت  که 
در  حالت حرکت  است  فعال  کالچ  اندازه ی  از 
سرباالیی فعال نشده و کیفیت تعویض دنده نیز 
پایین خواهد بود. در این حالت خودرو را متوقف 
کرده و یا با سرعت ثابتی در یک دنده ی معین 
حرکت کنید تا دمای کالچ پایین بیاید. بعد از 
خنک شدن کامل کالچ موتور را بعد از 15 ثانیه 
از خاموش کردن آن دوباره روشن کنید تا چراغ 


هشدار گیربکس خاموش شود.
)نظیر  خارجی  موانع  با  که خودرو  هنگامی   -2
یا  و  ناهموار  های  جاده  سرباالیی،  در  حرکت 
حرکت در حالتی که ترمز دستی به طور کامل 
کاهش  سرعت  شود،  روبرو  است(  شده  کشیده 
می یابد و بعد از برطرف شدن این موانع )اتمام 
سرعت  دستی(  ترمز  کردن  آزاد  یا  و  سرباالیی 
افزایش خواهد یافت و پس از مدتی به  خودرو 


حالت طبیعی خود باز خواهد گشت.


پارک
مطمئن شوید که موتور را بعد از قرار دادن دنده 
در حالت خالص خاموش کرده و ترمز دستی را 


کشیده اید.
ترمز  حتما  شیبدار  سطح  در  پارک  هنگام  در 
دستی را برای جلوگیری از حرکت خودرو بکشید.
خودرو را در جاده های قابل اشتعال پارک نکنید.


جلو  های  چرخ  سرباالیی  در  پارک  هنگام  در 
نباید به سمت لبه پیاده رو باشند. 


در هنگام پارک در سرازیری چرخ های جلو باید 
به سمت لبه پیاده رو باشند. 


رانندگی با دنده دستی
انجام                   -/+ طریق  از  دستی  دنده  تعویض 
ی  دنده  تعویض  که  هنگامی  اما  شود  می 
درخواستی راننده مناسب نباشد، تعویض انجام 
شمار  کیلومتر  صفحه  نشانگر  چراغ  و  نشده 


چشمک خواهد زد.
در هنگام شتاب گیری خودرو اگر تعویض دنده 
افزایش  موتور  دور  نپذیرد،  انجام  راننده  توسط 
می یابد، هنگامی که دور موتور به محدوده ی 
اتوماتیک  صورت  به  دنده  تعویض  برسد  قرمز 


انجام می شود.
در هنگام کاهش شتاب خودرو اگر تعویض دنده 
کاهش  موتور  دور  نپذیرد،  انجام  راننده  توسط 
می یابد، هنگامی که دور موتور به مقدار خاصی 
برسد تعویض دنده به صورت اتوماتیک انجام می 


شود.
گیری  شتاب  اگر  دستی  گیربکس  حالت  در 
دنده  تعویض  گیربکس  است،  نیاز  مورد  فوری 
گیربکس  حالت  مانند  خودکار  صورت  به  را 
تعویض دنده  بلکه  داد،  نخواهد  انجام  اتوماتیک 


باید به صورت دستی انجام پذیرد.


سیستم انتقال قدرت


 احتیاط بکسل:
در برخی مواقع که نیاز به بکسل کردن خودرو 
می باشد، باید دقت کنید که قبل از خاموش 
خالص  حالت  به  را  دنده  دسته  موتور  کردن 
دنده  اگر دسته  اینصورت حتی  غیر  در  ببرید 
و  شود  برده  خالص  حالت  به  نیرو  اعمال  با 
داده  نمایش   N شمار  کیلومتر  صفحه  در 
قرار  حالت خالص  در  دنده  در حقیقت  شود، 
به  شود  بکسل  باید  که  یی  اگر خودرو  ندارد. 
دنده  اینکه  بدون  شود  خاموش  ناگهانی  طور 
در حالت خالص باشد، چرخهای محرک باید 
بلند شوند.در  زمین  از  کردن  بکسل  در حین 
غیر اینصورت ممکن است سبب آسیب جدی 


به موتور شود.
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 توجه 


 احتیاط 


برای  یا ترافیک  هنگام حرکت در سرباالیی و 
مدتی خودرو را به وسیله ی ترمز متوقف کرده 
و یا ترمز دستی را بکشید. برا ی مدت طوالنی 
خودرو را با استفاده از پدال گاز از سرخوردن 
خودرو جلوگیری نکنید چراکه سبب آسیب به 


کالچ خواهد شد.


 در هر صورت مالک شخصا نباید عملگر کالچ 
می  ضروری  کالچ  کردن  باز  اگر  کند.  باز  را 
باشد به نمایندگی های مجاز مراجعه کنید. در 
صورت باز کردن عملگر کالچ توسط نیروهای 
غیر مجاز کلیه عواقب آن متوجه مالک خواهد 


بود.


ترمز
در حین رانندگی در شرایط عادی، پای خود را 
به پدال ترمز تکیه ندهید، زیرا این امر باعث گرم 
شدن زیاد و غیر معمول ترمز، فرسایش لنت ها 
می شود و درنتیجه اثر ترمز کاهش می یابد و 
نیز ممکن است چراغ ترمز را روشن نگه دارد، 
که باعث می شود رانندگان پشت سر به اشتباه 


تصور کنند که شما قصد ترمز گرفتن دارید. 
H220 و H230 به یک بوستر ترمز مجهز شده 
است که به شما کمک می کند تا هنگام ترمز 
نیروی کمتری به پدال وارد کنید. سیستم ترمز 
از یک ساختار دو حلقه ای تشکیل شده است 
که تضمین می کند اگر یکی از حلقه ها عمل 
نکرد، حلقه ی دیگر می تواند عمل ترمزگیری 
را انجام دهد. اگرچه در این گونه موارد، نیروی 
بیشتری برای گرفتن ترمز مورد نیاز خواهد بود و 
مسافت طی شده از شروع به ترمز تا توقف کامل 
بیشتر خواهد شد. بنابراین توصیه می شود برای 
کاهش احتمال بروز حادثه، در اسرع وقت به یکی 
از نمایندگی های مجازشرکت سایپا یدک مراجعه 


نمایید.
اکیداً  از حرکت خودروی خاموش در سرازیری 
خودرو  موتور  که  هنگامی  نمایید.  جلوگیری 
ترمز درست  بوستر  خاموش است، ممکن است 


عمل نکند و اثر ترمز ضعیف باشد. در نتیجه در 
شرایط اضطراری، احتمال عمل نکردن سیستم 
ترمز و بروز تصادف وجود دارد. هنگام رانندگی 
یا سایر  و  بارانی  پر آب، در روزهای  در مناطق 
ترمز  لنت  است  ممکن  جوی،  نامساعد  شرایط 
کارایی  شود  می  باعث  که  شود  مرطوب  عقب 
شما  زمان،  این  در  یابد.  کاهش  حدی  تا  ترمز 
باید چند بار به آرامی ترمز بگیرید تا ترمز گرم 
با سرعت  نباید  گردد. همچنین  و خشک  شده 
این  ترمز در  نکردن  حرکت کنید، چراکه عمل 
شرایط ممکن است منجر به وقوع تصادف گردد. 
تعویض  و  ترمز  های  لنت  فرسایش  صورت  در 
آن ها مرتبا ترمز گرفته و آنرا رها کنید، از ترمز 
لنت  اتوماتیک  تنظیم  تا  نمایید  پرهیز  ناگهانی 


های ترمز انجام شود.


 احتیاط 
از رانندگی دقت کنید ترمز دستی کامال  قبل 
آزاد شده و چراغ هشدار آن خاموش شده باشد.
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ترمز
ABS سیستم ترمز ضد قفل


خودروی H220 و H230 به سیستم ترمز ضد 
کنترل  برای  که  است  شده  مجهز   ABS قفل
و  کند  می  استفاده   ECU از  ها  چرخ  ترمز 
ترمزهای  را هنگام  احتمال قفل شدن چرخ ها 
شدید کاهش می دهد. به عالوه پایداری خودرو 
یابد.  می  کاهش  لغزش خودرو  و  یافته  افزایش 
هرچند در شرایطی که سطح جاده لغزنده و یا 
را  قابلیت های ذکر شده  است، خودرو  ناهموار 
نخواهد داشت و نمی تواند ایمنی رانندگی شما 


را به طور کامل تضمین کند.
خودروی   )ABS( قفل  ضد  ترمز  سیستم 
H220 و H230 دارای عملکرد EBD )توزیع 


الکترونیکی نیروی ترمزی( می باشد.


B-20


دکمه ی قفل ترمز دستی


ترمز دستی 
موقعیت اهرم ترمز دستی در شکل B-20 نشان 
داده شده است، برای عمل کردن ترمز دستی، 
اهرم آن را به طور کامل باال بکشید؛ برای آزاد 
کردن ترمز دستی، اهرم آن را به آرامی کمی به 
با فشار دادن دکمه  باال بکشید و سپس  سمت 
وضعیت  ترین  پایین  در  را  آن  اهرم،  انتهای 
وضعیت  ترمز،  سیستم  اخطار  چراغ  قراردهید. 


ترمز دستی را نشان می دهد. 
وقتی خودرو را در سراشیبی با شیب تند پارک 
کرده اید، دسته دنده باید در وضعیت دنده یک 
 "P" برای خودروی مدل دنده دستی( یا دنده(
)برای خودرو مدل دنده اتوماتیک( قرار گیرد و 
اهرم ترمز دستی را تا جای ممکن باال بکشید تا 
از حرکت خودرو جلوگیری شود. استفاده از ترمز 


ترمزهای  به  است  رانندگی ممکن  دستی حین 
می  اضطراری  شرایط  در  برساند.  آسیب  عقب 
ترمزاضطراری  عنوان  به  دستی  ترمز  از  توان 


استفاده نمود.


 توجه 


 احتیاط 


در  یا  کنید  می  ترک  را  خود  خودروی  وقتی 
حالت پارک قرار دارید، باید اهرم ترمز دستی را 
محکم باال بکشید تا از حرکت خودرو جلوگیری 
آزاد شدن کامل  از  نیز  رانندگی  از  شود؛ قبل 


ترمز دستی اطمینان حاصل نمایید.


در صورت نیاز به کشیدن ترمز دستی در حین 
حرکت، آنرا با نیروی زیاد باال نکشید، در غیر 
ترمز دستی ممکن است  زیاد  اینصورت تنش 
سبب قفل شدن چرخ های عقب و لغزش آنها 
برای جلوگیری  شود. در حقیقت ترمز دستی 
از حرکت خودرو در شرایط توقف خودرو است 


که برروی چرخ های عقب عمل می کند.
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وقتی سوییچ استارت در موقعیت »ON« قرار 
می گیرد روشن می شود و پس از روشن شدن 
چراغ  شدن  روشن  گردد.  می  خاموش  موتور، 
دهد  می  نشان  مواقع،  سایر  در  هشداردهنده 
اشکال شده  الکتریکی دچار  فرمان  که سیستم 
است. در این مواقع باید خودرو را در محلی ایمن 
پارک کنید و سپس موتور را خاموش نمایید. با 
الکتریکی  فرمان  موتور، سیستم  استارت مجدد 
راه اندازی می شود. چراغ هشداردهنده  مجدداً 
توانید  می  شما  و  شود  نمی  خاموش  سریعاً 
حرکت خود را چند کیلومتر دیگر ادامه دهید و 
در این مدت عملکرد چراغ هشداردهنده سیستم 
چراغ  اگر  بگیرید.  نظر  زیر  را  الکتریکی  فرمان 
هشدار دهنده روشن بماند یا در طول رانندگی 
دوباره روشن شد، باید به یکی از نمایندگی های 
مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید تا عیب 
یابی سیستم فرمان الکتریکی انجام شده و نقص 
آن برطرف شود غیر فعال کردن سیستم فرمان 
هشداردهنده  چراغ  که  شرایطی  در  الکتریکی 
آن روشن است، فرمان فرمان پذیری خودرو را 


دشوار می کند.


فرمان


4


)EPS(  سیستم فرمان الکتریکی
فرمان  به سیستم   H230 و  H220 خودروی 
با واحد  باشد که  )EPS( مجهز می  الکتریکی 
ECU در ارتباط است تا بطور اتوماتیک نیروی 
متناسب  را  فرمان  حرکت  برای  الزم  کمکی 
به  شده  اعمال  گشتاور  و  خودرو  سرعت  با 
که  سیستم  این  نماید.  تنظیم  فرمان  غربیلک 
با  کند  می  استفاده  )الکتریکی(  موتور  یک  از 
سیستم فرمان هیدرولیکی مرسوم تفاوت هایی 
از  استفاده  عدم  آن  های  مزیت  از  یکی  دارد. 
شیلنگ،  نظیر  هیدرولیکی  تجهیزات  هرگونه 
به عالوه،  است.  روغن هیدرولیک و مخزن آن 
الکتریکی  فرمان  سیستم  در  انرژی  بازدهی 
بسیار  هیدرولیکی  فرمان  سیستم  به  نسبت 
بیشتر است. در سیستم فرمان هیدرولیک برای 
سیستم،  نیاز  مورد  هیدرولیکی  فشار  تأمین 
باید بطور مداوم کار کند. در  پمپ هیدرولیک 
برای  که  زمانی  تنها  الکتریکی  فرمان  سیستم 
کمکی  گشتاور  به  فرمان  غربیلک  چرخاندن 
نیاز باشد، موتور فعال  انرژی مصرف می شود. 
را  سوخت  مصرف  الکتریکی  سیستم  بنابراین 
سیستم  هشداردهنده  چراغ  دهد.  می  کاهش 
فرمان الکتریکی »EPS« روی صفحه کیلومتر 
عادی  عملکرد  شرایط  در  و  دارد  قرار  شمار 


 توجه 
عمل  زمانی  تنها  الکتریکی  فرمان  سیستم 
سیستم  وقتی  کند.  کار  موتور  که  کند  می 
»EPS« دچار نقص شده یا بطور کامل غیر 
بیشتری  دقت  و  احتیاط  با  باید  شود  فعال 
به  نسبت  شرایط  این  در  زیرا  کنید  رانندگی 
می  عادی  سیستم  این  عملکرد  که  شرایطی 
نیروی  باید  خودرو  فرمان  هدایت  برای  باشد، 


بسیار بیشتری را بکار بگیرید.
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فرمان


 توجه 
رانندگی  شروع  از  قبل  باید  فرمان  غربیلک 
حین  در  را  فرمان  غربیلک  اگر  شود.  تنظیم 
غربیلک  است  ممکن  کنید،  تنظیم  رانندگی 
ممکن  حتی  یا  شود،  خارج  کنترل  از  فرمان 
از  قبل  شود.   جدی  تصادفی  به  منجر  است 
در  را  صندلی  باید  فرمان  غربیلک  تنظیم 
و  نمایید  تنظیم  نظرتان  مد  مناسب  وضعیت 


سپس اقدام به تنظیم غربیلک فرمان کنید. با 
فشار دادن اهرم تنظیم موقعیت غربیلک فرمان 
به سمت پایین که در زیر غربیلک فرمان قرار 
سمت  به  را  فرمان  غربیلک  توانید  می  دارد، 
باال یا پایین حرکت دهید تا در موقعیت ایده 
توانید  می  تنظیم،  از  بعد  گیرد.  قرار  آل شما 
اهرم را به موقعیت اولیه بازگردانید تا غربیلک 
فرمان در موقعیت مورد نظر ثابت بماند. برای 
موقعیت  در  فرمان  غربیلک  اینکه  از  اطمینان 
به  را  فرمان  غربیلک  است،  شده  ثابت  خود 


سمت باال و پایین فشار دهید.
تنظیم موقعیت غربیلک فرمان 


می توانید موقعیت غربیلک فرمان را همانطورکه 
در شکل B-17 قابل مشاهده است، در وضعیت 
زاویه  )حداکثر  دهید  قرار  نظرتان  مد  مناسب 


قابل تنظیم 3 درجه است(


B-17


اهرم تنظیم 
موقعیت غربیلک 
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صفحه ی کیلومتر شمار


4


• چراغ های هشدار و نشانگر
هماطور که در شکل B-11 نشان داده شده است، چراغ های نشانگر و هشدار دهنده که در صفحه کیلومتر شمار قرار دارند، وضعیت فعلی خودروی 
شما را نشان می دهند و زمانی که سوییچ استارت در موقعیت »ON« باشد، قابلیت نمایش دارند. بر اساس وضعیت چراغ های نشانگر و هشدار دهنده، 


می توان از شرایط خودرو آگاهی یافته و ضرورت تعویض، تعمیر یا سرویس خودرو را تشخیص داد.


B-11


1- سرعت سنج  2- چراغ های هشدار و نشانگر 3- دور سنج موتور
4- نمایشگرمصرف سوخت/ مسافت قابل پیموده شدن   5- نمایش دنده و مسافت پیموده شده فواصل کوتاه


6- مسافت پیموده شده تجمعی 7- نشانگر سطح سوخت 8- دکمه ی صفر کن مسافت سنج
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چراغ های نشانگر و هشدار دهنده


4


چراغ های هشدار و نشانگر با ترکیب و رنگ های متفاوتی روشن می شوند. هنگامی که موتور روشن شده و یا خاموش می شود برخی از این چراغ ها 
عملکرد ها را چک کرده و به مدت کوتاهی چشمک می زنند.


عملکرد موتور چراغ های جانبی و پارک


)ABS( سیستم ترمز ضد قفل باز بودن درب ها


ترمز سیستم کیسه هوا


گیربکس کمربند ایمنی راننده


چراغ های راهنما کمربند ایمنی سرنشین جلو


چراغ مه شکن جلوفشار روغن موتور


نور باالی چراغهاي جلو نشانگر درجه حرارت موتور )سبز(


سیستم فرمان الکتریکی نشانگر باال بودن درجه حرارت موتور )قرمز(


چراغ مه شکن عقب سیستم باتری


چراغ هشدار سطح پایین سوخت
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سرعت سنج
شده  داده  نشان   B-12 شکل  در  که  همانطور 
است، هنگامی که موتور روشن شده و یا سوئیچ 
را  خود  سنج  سرعت  شود  می  فعال  استارت 
کنترل کرده و نشانگر از 0 به مقدار ماکزیمم می 
رسد، هنگامی که به ماکزیمم رسید، چراغ های 
پشت آن روشن شده، نشانگر به 0 باز گشته و 


چراغها خاموش خواهند شد.


دورسنج موتور
شده  داده  نشان   B-13 شکل  در  که  همانطور 
است دورسنج موتور نشان دهنده ی دور موتور 
می  دقیقه  بر  دور  هزار  بر حسب  که  باشد  می 
تعویض  برای  توان  می  نمایشگر  این  از  باشد. 
صحیح دنده جهت جلوگیری از اضافه بار بر روی 
روشن  موتور  که  هنگامی  کرد.  استفاده  موتور 
شود، دورسنج خود را کنترل کرده و نشانگر از  
0 به مقدار ماکزیمم رفته و چراغ های پشت آن 
روشن خواهد شد؛ سپس به مقدار 0 باز گشته و 


چراغها خاموش خواهند شد. 


B-12B-13B-14


 توجه 


 توجه 


به  آسیب  سبب  موتور  ی  اندازه  از  بیش  دور 
شد  خواهد  بیشتر  سوخت  مصرف  و  موتور 
نشانگر دورسنج نباید به منطقه ی قرمز برسد 
دید. خواهد  آسیب  موتور  اینصورت  غیر  در 


قبل از این که نشانگر دورسنج به منطقه ی قرمز 
برسد، دنده را به موقع تعویض کنید، این کار 
سبب مصرف سوخت و صدای کمتر خواهد بود.
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نمایشگر
کیلومتر  صفحه   ،B-14 شکل  در  که  همانطور 
قابل  مسافت  سوخت،  مصرف  میزان  شمار 
پیموده شدن، دنده، مسافت پیموده شده فواصل 


کوتاه و حجم سوخت را نشان می دهد.
نمایشگر  این  سوخت:  مصرف  نمایشگر   -1
دهد.  می  نشان  را  سوخت  ای  لحظه  مصرف 
فرکانس  طبق  را  سوخت  مصرف  نمایشگر  این 
پاشش سوخت انژکتورها در واحد زمان نمایش 
می دهند.  مقدار مصرف سوخت به شدت متاثر 
از شیوه ی رانندگی است. مسافت قابل پیموده 
و  موجود  سوخت  حجم  اساس  بر  هم  شدن  
اخیر  زمانی  بازه ی  در  متوسط مصرف سوخت 
و یا مقدار  پیش فرض تعیین می شود. هنگامی 
مسافت قابل پیموده شدن کمتر از 50 کیلومتر 
می  نشان  را   " " نمایش  باشد صفحه 


دهد.
فواصل  پیموده شده  مسافت  و  دنده  نمایش   -2
کوتاه. نمایش دنده فقط در سیستم های انتقال 
است.  موجود  اتوماتیک  دستی-  مرکب  قدرت 
ماکزیمم مسافت پیموده شده فواصل کوتاه قابل 
نمایش 999/9 می باشد. هنگامی که مقدار آن به 
999/9 کیلومتر برسد به طوراتوماتیک پاک خواهد 
شد. اگر دکمه ی وسط صفحه کیلومتر شمار را 
به مدت 5 ثانیه نگه دارید به طور اتوماتیک پاک 


خواهد شد.
تجمعی  شده  پیموده  مسافت  دهنده  نشان   -3


حداکثر 999/999 کیلومتر را نشان می دهد.
است.  الکترونیکی  سوخت  نشانگر  این   -4
 LCD باشد  بسته  استارت  هنگامی که سوئیچ 
روشن نخواهد شد. هنگامی که نشانگر به مقدار 
سطح  بودن  پایین  هشدار  چراغ  برسد   1/16
سوخت روشن خواهد شد و باید مخزن سوخت 
ناهمواری  پر شود. هنگام حرکت در سرباالیی، 
حرکت  دلیل  به  سوخت  نشانگر  دورزدن  یا  و 
سوخت در مخزن نشانگر سوخت نوسان خواهد 
سوخت  نشانگر  در  تغییر  حالت،  این  در  کرد. 
روشن شدن  نیز  و  تغییر  دلیل  به  است  ممکن 
از  زودتر  نیز  پایین سوخت  چراغ هشدار سطح 


انتظار اتفاق بیافتد.


چراغ های هشدار
موتور هنگامی که  نشانگر درجه حرارت 
درجه حرارت موتور عادی باشدچراغ سبز خواهد 


بود.
حرارت  درجه  بودن  باال  نشانگر 
موتور خیلی  هنگامی که درجه حرارت  موتور: 
باال باشدچراغ قرمزخواهد بود. اگر درجه حرارت 
تا  فورا متوقف شده  باید  باشد  باال  موتور خیلی 


سرد شود.
عملکرد سخت  شرایط  در  موتور  حرارت  درجه 


باال میرود. برخی از این شرایط به قرار زیرند:
• حرکت در سرباالیی در هوای گرم


• کم کردن شتاب و یاپارک کردن خودرو بعد از 
حرکت در سرعت باال


کار  یا  و  مطبوع   تهویه  سیستم  از  استفاده   •
کردن موتور در شرایط ترافیک سنگین


• در هنگام کشیدن خودروی دیگر







78


چراغ هشدار خرابی موتور: این چراغ 
نشان دهنده سالم و یا خراب بودن سیستم مدار 
سوئیچ  که  هنگامی  باشد.  می  موتور  الکتریکی 
چراغ  این  بگیرد،  قرار   ON موقعیت  در  موتور 
برای چند ثانیه روشن شده و هنگامی که موتور 
روشن می شود خاموش خواهد شد که به معنی 
حرکت  صورت  در  است.؛  موتور  بودن  سالم 
خودرو اگر چراغ روشن باشد به این معنی است 
که سیستم موتور دارای ایراد است خودرو را به 


تعمیر گاه مجاز منتقل کنید.
چراغ هشدار ترمز دستی: در شرایط 
کارکرد عادی، چراغ هنگامی روشن می شود که 
ترمز دستی درگیر شود هم هنگامی که سوئیچ 
باشد.   ON یا  و   START وضعیت  در  موتور 
چراغ  شود  آزاد  دستی  ترمز  اهرم  که  هنگامی 


باید خاموش شود.
هنگامی  ترمز:   روغن  سطح  هشدار  چراغ 
سطح روغن پایین باشد این چراغ روشن خواهد 
خاموش  چراغ  این  رانندگی  حین  در  اگر  شد، 
نشد، خودرو را در نزدیکترین محل متوقف کرده 
را  ترمز  روغن  سطح  و  کنید  خاموش  را  موتور 
چک کنید و در صورت لزوم روغن را پر کنید. 
به لحاظ  را  سپس تمامی قطعات سیستم ترمز 
داشتن نشتی چک کنید. اگر چنین باشد چراغ 


بودن  غیرعادی  معنی  به  که  ماند  می  روشن 
را  خودرو  حال  این  در  باشد  می  ترمز  سیستم 
ترمز  سیستم  که  کنید  توجه  ندهید،  حرکت 
معیوب بوده، فاصله توقف ترمز افزایش یافته و 
بازده ترمز نیز کاهش می یابد. سطح روغن ترمز 
را از سمت شیشه ای  مخزن روغن چک کنید.


اگر این چراغ به همراه چراغ ABS روشن شود 
بدین معنی است که  ABS  دارای ایراد است 
در این حالت حرکت خودرو  امن نبوده و برای 
کنترل سیستم به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.


سیستم  ی  دهنده  نشان  چراغ   
موقعیت  یه  سوئیچ  که  هنگامی  اگر  باتری: 
ON چرخیده ولی موتور روشن نشده است این 
باتری در  چراغ روشن شدبدین معنی است که 
استفاده است. پس از روشن شدن موتور باتری 
برق را به تمام خودرو می فرستد و چراغ نشانگر 
خاموش خواهد شد اگر بعد از روشن شدن موتور 
این چراغ روشن بماند به معنی خرابی سیستم 
باتری است اما موتور تا زمان خالی شدن باتری 
وسایل  تمامی  حالت،  این  در  کرد.  خواهد  کار 
الکتریکی را خاموش و به یکی از نمایندگی های 


مجاز مراجعه کنید.


 احتیاط 
رانندگی با خودرویی که هرکدام از چراغ های 
هشدار آن روشن است خطرناک می باشد. اگر 
چراغ هشدار ترمز دستی روشن بماند سریعا به 
نمایندگی مجاز کرده و سیستم ترمز را تعمیر 


کنید.
کن  خنک  سیستم  از  را  ترموستات  هرگز   •
موتور خارج نکنید. از ترموستات برای کنترل 
جریان خنک کن به جهت نگه داشتن دمای 
موتور در محدوده ی مناسب استفاده می شود.


• اگر نشانگر دمای موتور دمای بیش از اندازه را 
نشان دهد، به رانندگی با خودرو ادامه ندهید.


• اگر با بررسی خود متوجه شدید سیستم ترمز 
به صورت عادی کار می کند به آرامی و با دقت 


به نزدیکترین نمایندگی مجاز رانندگی کنید.
• اگر سیستم ترمز ناکارآمد است، خودرو را به 


نزدیکترین نمایندگی مجاز منتقل کنید.
• اگر سطح روغن ترمز نرمال بوده و سیستم 
کند  تولید  اضافی  صدای  کار  حین  در  ترمز 
نمایندگی  نزدیکترین  به  احتیاط  با  را  خودرو 


مجاز هدایت کنید.


4
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 شاخص هشدار فشار روغن موتور: 
روشن شدن این چراغ به معنی کم بودن فشار 
زدن  در حالت چشمک  باشد..  می  موتور  روغن 
این چراغ و یا روشن ماندن آن خودرو را به مکان 
با  و  کنید  خاموش  را  موتور  کرده  منتقل  امنی 
نمایندگی مجاز تماس بگیرید. هنگامی که موتور 
در دور آرام کار می کند و یا هنگام ترمز گیری 
با فشار دادن پدال گاز  اما  ناگهانی روشن شود، 
دوباره خاموش می شود. هنگام پایین بودن سطح 
روغن موتور نیز چراغ ممکن است روشن شود اما 
این چراغ برای نشان دادن سطح پایین روغن قرار 
داده نشده است.برای کنترل سطح روغن از میله 


ی نشانگر سطح روغن استفاده کنید.


چراغ  سوخت:  پایین  سطح  نشانگر   
نشانگر قبل از تمام شدن سوخت روشن می شود، 
در اسرع وقت دوباره مخزن سوخت را پر کنید. 
در هنگام حرکت در سرباالیی و دور زدن چراغ 


ممکن است زودتر روشن شود.
 چراغ هشدار کیسه هوا: هنگامی که 
این  ON بچرخد،  یا   ACC به  استارت  سوئیچ 
چراغ روشن شده و بعد از 3 ثانیه روشن خاموش 
عملکرد  معنای  به  که  شود  می  خاموش  شدن، 


صحیح کیسه هوا می باشد.
سیستم چراغ هشدار نشانگر عملکرد واحد کنترل 
الکترونیکی ، چاشنی کیسه هوا و کمربند ایمنی، 
چراغ هشدار، مدارهای داخلی و برق کیسه هوا را 


کنترل می کند.
موارد زیر نشان دهنده ی یافتن خرابی برخی از 
اجزا  توسط ECU می باشد، هر چه زودتر به 


یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه کنید.
 ON یا ACC هنگامی که سوئیچ استارت به •
بچرخد چراغ هشدار روشن نشده و یا روشن مانده 


و خاموش نشود.
• در هنگام رانندگی چراغ هشدار روشن شود.


 چراغ هشدار سیستم ترمز ضد قفل 
)ABS(: هنگامی که سوئیچ موتور در موقعیت


 توجه 


 توجه 


به  شود،  پاره  یا  کولر شل  و  دینام  تسمه  اگر 
رانندگی با خودرو ادامه ندهید.


با  هنگامی که چراغ روشن می شود رانندگی 
خودرو حتی برای مدت کوتاه ممنوع می باشد 
در غیر اینصورت سبب آسیب به موتور خواهد 


شد.


کنترل  را  خود  ابتدا  سیستم  بگیرد،  قرار   ON
کرده این چراغ برای چند ثانیه روشن شده و در 
صورت سالم بودن سیستم دوباره خاموش خواهد 
خودرو  و  شده  روشن  موتور  که  درصورتی  شد؛ 
در  ایرادی  باشد  روشن  چراغ  این  کند  حرکت 
سیستم وجود دارد، برای رفع عیب هرچه سریعتر 


به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.


 چراغ نشانگر بازبودن درب: اگر هریک 
بودتا  خواهد  روشن  چراغ  باشد،  باز  ها  درب  از 


زمانی که همه درب ها بسته شود.
 چراغ جانبی، پارک: هنگامی که چراغ 
های جانبی روشن شوند این نشانگر روشن خواهد 


شد.


اگر  راننده:  ایمنی  کمربند  چراغ   
کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد این چراغ 
روشن خواهد شد و هنگامی که سرعت خودرو 
بیشتر از 25 کیلومتر بر ساعت برسد این چراغ 
روشن و خاموش شده و زنگ هشدار به صدا در 
هشدار  شود  بسته  ایمنی  کمربند  اگر  آید.  می 


خاموش می شود.


 چراغ کمربند ایمنی سرنشین جلو:  
اگر کمربند ایمنی سرنشین جلو بسته نشده باشد 
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چراغ هشدار سیستم فرمان برقی   
EPS: هنگامی که سوئیچ در موقعیت ON قرار 
گیرد این چراغ روشن شده و بعد از روشن شدن 
موتور خاموش می شود اگر این چراغ روشن شود 
نشان دهنده ی ایراد در این سیستم می باشد . 
جهت بررسی بیشتر به نمایندگی مجاز مراجعه 


نمایید.


این چراغ روشن خواهد شد و هنگامی که سرعت 
خودرو بیشتر از 25 کیلومتر بر ساعت برسد این 
چراغ روشن و خاموش شده و زنگ هشدار به صدا 
در می آید. اگر کمربند ایمنی بسته شود هشدار 


خاموش می شود.
هنگام  به  چراغ،  این  جلو:  شکن  مه   
روشن بودن چراغ هاي مه شکن جلو روشن مي 


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


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


درموقعیت نور باال روشن مي گردد.
 چراغ راهنمای گردش به راست یا 


چپ:
مطابق با چراغ روشن شده سمت گردش چپ یا 
راست چراغ نشانه چراغ راهنما روشن می شود.در 
هنگام روشن شدن فالشر هردو چراغ باهم روشن 


می شوند.
 خرابی گیربکس: این چراغ هنگام خرابی 


گیربکس روشن می شود.


 توجه 
EPS تنها زمانی که موتور روشن است کار می 
کند. اگر سیستم خراب شده و یا کامال از کار 
عادی  زمان  به  نسبت  بیشتری  نیروی  بیفتد، 
برای چرخاندن فرمان نیاز است. در این حالت 


مراقب رانندگی خود باشید.


B-17


عملکرد کنترلی دسته راهنما و اهرم برف 
پاک کن و شیشه شوی دسته راهنما


شده  داده  نشان   B-17 شکل  در  که  همانطور 
است.


1- انتهای اهرم را در جهت "A" بچرخانید تا 
نشانه  در مقابل عالمت قرار گیرد و چراغ 
های جانبی جلو و عقب خودرو روشن می شوند. 
کیلومتر  صفحه  ی  زمینه  پس  چراغ  همزمان 
داخل  در  کنترلی  های  صفحه  سایر  و  شمار 


خودرو روشن خواهند شد.
 "A" جهت  در  را  راهنما  دسته  انتهای   -2
بچرخانید تا نشانه  در مقابل عالمت قرار 
پایین چراغ ها روشن  نور  این حالت  بگیرد. در 
باال چراغ، دسته  نور  برای داشتن   . خواهد شد 


4


چراغ های نشانگر و هشدار دهنده


1


F
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اهرم برف پاک کن و شیشه شوی )مدل 1(
همانطور که در شکل B-18-1 نشان داده شده 


است:
به     "A" جهت  در  را  کن  پاک  برف  اهرم   -1
" قرار می گیرد  " نشانه  که در مقابل   "1"
برده و رها کنید. پس از رها کردن اهرم به طور 
اتوماتیک به وضعیت "O" باز می گردد و برف 
پاک کن یک بار حرکت رفت و برگشتی انجام 


می دهد.
  "O" 2- وقتی اهرم برف پاک کن در وضعیت


قرار دارد، برف پاک کن خاموش است.
موقعیت  سمت  به  را  کن  پاک  برف  اهرم   -3
دهید  حرکت   "B" جهت  در  شکل  در   "2"
پاک  برف  تا  بگذارید   " " موقعیت  در  و 
کن به طور متناوب کار کند. با سوییچ کردن 


قرار بگیرد  تا چراغ های مه شکن عقب روشن 
خواهد شد. هنگامی که انتهای دسته راهنما از 
به  نیز  شکن  مه  کلید  برگردد   "O" به   
طور خودکار به  باز خواهد گشت. در مدل 
هایی که مجهز به چراغ مه شکن جلو نیستند، 
باز  به   تنها زمانی  سوئیچ کلید مه شکن 
به   چراغ  دکمه ی  سوئیچ  که  گردد  می 
این هنگامی که سوئیچ دکمه  بر  بچرخد عالوه 
از   راهنما  دسته  انتهای  در  ها  چراغ  ی 
طور  به  هم  مه شکن  سوئیچ  بچرخد  عکس  به 


خودکار به "O " برمیگرد.


دسته راهنما و اهرم برف پاک کن
دسته  که  زمانی  بکشید.   C به سمت جهت  را 
آزاد شود به موقعیت اول خود باز خواهد گشت. 
، دسته را به سمت جهت F بکشید، نور باال و 


پایین به طور همزمان روشن خواهد شد.
به   "D" جهت  در  را  راهنما  دسته  انتهای   -3
سمت موقعیت "2" بکشید، هر دو چراغ گردش 
به سمت چپ  گردش  نشانگر  و  به سمت چپ 
حالت  به  فرمان  چرخش  با  شد.  خواهد  روشن 
قبل  موقعیت  به  خودکار  طور  به  دسته  عادی، 
بر میگردد و چشمک زدن چراغ راهنما متوقف 


می شود.
 "E  " جهت  در  را  راهنما  دسته  انتهای   -4
چراغ  دو  هر  بکشید،   "1  " موقعیت  سمت  به 
گردش به سمت راست ونشانگر گردش به سمت 
به  فرمان  چرخش  با  خواهدشد.  روشن  راست 
حالت عادی، دسته به طور خودکار به موقعیت 
راهنما  چراغ  زدن  چشمک  و  میگردد  بر  قبل 


متوقف می شود.
در  را   " " شکن  مه  کنترل  ی  دکمه   -5
در   " " نشانه  تا  بچرخانید   "A" جهت 
این حالت  بگیرد. در  قرار  مقابل عالمت  
شد.  خواهد  روشن  جلو  شکن  مه  های  چراغ 
" را دوباره در  دکمه ی کنترل مه شکن "
جهت "A"بچرخانید تا در مقابل عالمت  


B-18-1


4
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دسته راهنما و اهرم برف پاک کن
نشانه از "D" به " E" می توان زمان تناوب را )از 
2 تا 12 ثانیه( برف پاک کن را از زیاد به کم تغییر 
" قرار  " که مقابل " داد. هر چه عالمت "
می گیرد پهن تر شود بازه ی زمانی برف پاک 


کن بیشتر خواهد شد و برعکس.
4- اهرم برف پاک کن را مطابق شکل "3" در 
 " " و در موقعیت  "B" حرکت دهید  جهت 
بگذارید. برف پاک کن به طور مداوم با دور کند 


کار می کند.
شکل"4"  مطابق  را  کن  پاک  برف  اهرم    -5
 " در جهت"B"حرکت دهید و در موقعیت"
بگذارید. برف پاک کن به طور مداوم با دور تند 


کار می کند.
6- اهرم برف پاک کن را در جهت " C" حرکت 
دهید و نگه دارید، تا برف پاک کن به طور مداوم 
پس از پاشیده شدن مایع شستشو عمل رفت و 
به  شود  رها  اهرم  وقتی  و  دهد  انجام  برگشتی 
و  گردد  برمی  قبلی  موقعیت  به  اتوماتیک  طور 
برف  و  متوقف می شود  مایع شستشو  پاشیدن 
و  رفت  حرکت  بار  دو  انجام  از  پس  کن  پاک 


برگشت متوقف می شود.


اهرم برف پاک کن و شیشه شوی )مدل 2(
همانطور که در شکل B-18-2 نشان داده شده 


است:
" A" )به  1- اهرم برف پاک کن را در جهت 
سمت "1" در شکل( حرکت دهید به موقعیت  
"  برده و رها کنید. پس از رها کردن اهرم  "
به طور اتوماتیک به وضعیت "O"  باز می گردد 
و برف پاک کن یک بار حرکت رفت و برگشتی 


انجام می دهد.
 "O" 2- وقتی اهرم برف پاک کن در وضعیت


قرار دارد، برف پاک کن خاموش است.
)به   "B " در جهت  را  کن  پاک  برف  اهرم   -3
سمت "2 " در شکل( حرکت دهید و در موقعیت 
" بگذارید تا برف پاک کن به طور متناوب  "


به            "D  " از  نشانه  کردن  سوییچ  با  کند.  کار 
" E" می توان زمان تناوب را )از 2 تا 12 ثانیه ( 
برف پاک کن را از زیاد به کم تغییر داد. هر چه 
گیرد  می  قرار   " " مقابل  که   " " عالمت 
پهن تر شود بازه ی زمانی برف پاک کن بیشتر 


خواهد شد و برعکس.
در   "B " جهت  در  را  کن  پاک  برف  اهرم   -4
 " موقعیت" در  و  دهید  حرکت  شکل"3" 
)بدون  مداوم  طور  به  کن  پاک  برف  بگذارید. 


توقف( با دور کند کار می کند.
5- اهرم برف پاک کن را در جهت " B" در شکل 
بگذارید.   " "4" حرکت دهید و در موقعیت"
برف پاک کن به طور مداوم )بدون توقف( با دور 


تند کار می کند
6- اهرم برف پاک کن را در جهت " C" حرکت 
دهید و نگه دارید، تا برف پاک کن به طور مداوم 
پس از پاشیده شدن مایع شستشو عمل رفت و 
به  شود  رها  اهرم  وقتی  و  دهد  انجام  برگشتی 
و  گردد  برمی  قبلی  موقعیت  به  اتوماتیک  طور 
برف  و  متوقف می شود  مایع شستشو  پاشیدن 
و  رفت  حرکت  بار  دو  انجام  از  پس  کن  پاک 


برگشت متوقف می شود.
 "D" 7- اهرم برف پاک کن عقب را در جهت
" قرار  " در موقعیت " حرکت دهید تا "


 توجه 
است  انجام  قابل  زمانی  فقط  باال  عملکردهای 


که سوییچ استارت در وضعیت "ON" باشد.


B-18-2
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بگیرد، مایع شستشو تا وقتی اهرم رها شود و  به 
طور اتوماتیک به موقعیت قبلی بر گردد پاشیده 


می شود.
 "D " 8- اهرم برف پاک کن عقب را در جهت
 " " "  در موقعیت  " تا  حرکت دهید 
قرار بگیرد، برف پاک کن عقب به طور متناوب 


حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد.
9- اهرم برف پاک کن را در جهت " E" حرکت 
" قرار بگیرد  " در موقعیت " دهید تا "
مداوم  به طور  پاک کن  برف  تا  دارید،  نگه  آنرا 
رفت  عمل  شستشو  مایع  شدن  پاشیده  از  پس 
به  اهرم رها شود  وقتی  و  انجام دهد  برگشتی  و 
"  بازگردد پاشیدن مایع شستشو  موقعیت "
متوقف می شود و برف پاک کن حرکت رفت و 


برگشتی انجام دهد.


 توجه 
1- اگر بازو های برف پاک کن از روی شیشه 
استارت زدن  از  باید قبل  اید،  بلند کرده  جلو 
خودرو آن را به موقعیت اولیه روی شیشه جلو 


برگردانید.
روی  از  را  کن  پاک  برف  های  بازو  وقتی   -2
موتور  درب  نباید  کنید،  می  بلند  جلو  شیشه 
موتور  درب  رنگی  پوشش  وگرنه  کنید  باز  را 
ممکن است خط بیفتد، یا بازو های برف پاک 


کن آسیب ببینند.
یا شرایط دمایی  3- در فصل های سرد سال 
روی  از  کن  پاک  برف  های  بازو  اگر  پایین، 
شیشه جلو بلند نشود باید بررسی کنید که آیا 
تیغه های برف پاک کن روی شیشه جلو یخ 
زده است یا خیر وگرنه ممکن است تیغه های 


برف پاک کن یا موتور آن آسیب ببیند.
یا شرایط دمایی  4- در فصل های سرد سال 
پایین، اگر یخ زدگی شیشه جلو با یک دستگاه 
گرمکن یا دمنده هوا مرتفع شده است، نباید از 
سیستم شستشو و برف پاک کن استفاده نمود؛ 
وگرنه ممکن است مایع شستشو روی شیشه 


یخ بزند و دید راننده را محدود نماید.
5- وقتی شیشه جلوی خودرو خشک است از 


برف پاک کن استفاده نکنید وگرنه ممکن است 
شیشه خط بیفتد.


6- اگر مایعی درون مخزن برای پاشش از نازل 
وجود ندارد اهرم شیشه پاک کن را برای پاشش 
مایع شیشه پاک کن به سمت خود نکشید چرا 


که سبب آسیب شیشه شو خواهد شد.
7- اگر دهانه آب پاش مسدود شده باشد، آن 
را با سوزن و اشیاء مشابه آن تمیز نکنید وگرنه 


آب پاش آسیب می بیند.
8- برای جلوگیری از تاب برداشتن تیغه های 
برف پاک کن، باید بازو های برف پاک کن و 


تیغه های آن را در وضیعتی ثابت نگه دارید.
برف  های  تیغه  آسیب  از  جلوگیری  برای   -9
و  تینر رنگ  بنزین،  با  آنها  تماس  از  پاک کن 


غیره جلوگیری کنید.
تیغه های برف پاک کن دارا ی قطعات   -10
نگهداری  برای  بنابراین  باشند،  می  مختلفی 


مناسب از آنها نکات فوق را رعایت کنید.
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 احتیاط 


بستن زنجیر چرخ
برای نصب زنجیر چرخ خودرو را برروی سطح 
صاف به دور از ترافیک با روشن کردن فالشر 
از  امکان  در صورت  و  انجام شود  باید  خودرو 
کنید.   استفاده  نیز پشت خودرو  عالمت خطر 
قبل از نصب زنجیر چرخ حتما ترمز دستی را 


درگیر کرده و موتور را خاموش کنید.


زنجیر چرخ
بوده  نازک  رادیال  آنجا که الیه جانبی چرخ  از 
استفاده از برخی مدل های زنجیر چرخ ممکن 
است سبب آسیب به تایر شود. بنابراین از تایر 
یخ شکن با سایز، نوع و بار مناسب استفاده کنید. 
آلومینیومی  رینگ  برروی  زنجیر چرخ  از  هرگز 
استفاده نکنید چراکه سبب آسیب به آن خواهد 
شد. اگر مجبور به استفاده از زنجیر چرخ شدید 
از زنجیر چرخی استفاده کنید که قطورتر از 15 
دلیل  به  نباشد. هرگونه خرابی خودرو  میلیمتر 
استفاده نامناسب از زنجیر چرخ خارج از تعهدات 


گارانتی می باشد.
قابل  جلو  های  چرخ  برروی  تنها  چرخ  زنجیر 


استفاده می باشد.


نصب زنجیر چرخ
زنجیر چرخ را فقط تا زمانی که سازنده ی آن 
نصب  از  پس  کنید.  استفاده  کند  می  پیشنهاد 
زنجیر چرخ به آرامی با خودرو حرکت کنید. اگر 
یا  بدنه و  برروی  را  صدای برخورد قالب زنجیر 
شاسی شنیدید خودرو را متوقف کرده و زنجیر 
را ببندید. اگر این صدا ادامه دارد شتاب خودرو 
را کم کنید تا صدای آن قطع شود. اگر به سطح 
جاده ی عادی باز گشتید هرچه سریعنر زنجیر 


را باز کنید.


 توجه 
• دقت کنید که سایز و نوع زنجیر چرخ مناسب 
از  الستیک های شما باشد. استفاده نامناسب 
زنجیر چرخ سبب آسیب به شاسی و سیستم 
تعلیق خودرو خواهد شد که خارج از تعهدات 
از سوی دیگر قالب زنجیر  باشد.  گارانتی می 
چرخ ممکن است با گیر کردن به اجزای بدنه 
آسیب دیده و  سبب شود که از زنجیر از روی 
چرخ باز شود. دقت کنید که از زنجیر چرخ با 


گرید S استاندارد SAE استفاده کنید.
از  )کمتر  کوتاه  مسافتی  کردن  طی  از  بعد   •
1 کیلومتر( نصب درست زنجیر چرخ را چک 
کنید. اگر زنجیر شل شده بود آنرا سفت کرده 


و یا دوباره نصب کنید.
• نصب زنجیر چرخ سبب ایجاد نیروی محرک 


می شود اما مانع از لغزش جانبی نمی شود.
• اگر از تایر یخ شکن استفاده می کنید همه 
نیروی کشنده  تعویض شود.  باید  ها  ی چرخ 
خودرو ی مجهز به تایر یخ شکن حین حرکت 
برروی جاده ی خشک کمتر از تایرهای اصلی 
دقت  خوب  شرایط  در  رانندگی  هنگام  است. 
توسط  باید  حرکت  سرعت  ماکزیمم  کنید. 


سازنده ی تایر تعیین شود.


زنجیر چرخ
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کاهش مصرف سوخت 
روش های کاهش مصرف سوخت 


خودرو  در  را  اجسام  مناسب  ای  شیوه  به 
بارگذاری کنید و اجسام بال استفاده که ممکن 
است باعث هدر رفتن سوخت شوند را در خودرو 
قرار ندهید. توصیه می شود نکات اساسی زیر را 


هنگام رانندگی رعایت نمایید:
گرم  به  نیازی  عادی،  در شرایط  شروع حرکت: 
از  پس  نیست.  حرکت  از  پیش  خودرو  کردن 
شروع حرکت، باید خودرو را به آهستگی برانید 


و به تدریج شتاب بگیرید.
رانندگی:  با باالترین دنده ی ممکن حرکت کنید 
و به موتور اجازه دهید تا با مناسب ترین سرعت 
بسیار  سرعت  در  موتور  کردن  کار  از  کند.  کار 
پایین نیز جلوگیری کنید. به صورت ناگهانی و 
مکرر ترمز نگیرید و در عوض باید سرعت حرکت 
را پایدار و ثابت نگه دارید. برای تغییرات شرایط 
ترافیکی آماده باشید تا عکس العمل مناسب را 


در شرایط اضطراری داشته باشید.
کنترل سرعت: هرچند رانندگی با دنده ی سبک 
باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود 
را  سوخت  مصرف  خودرو  سرعت  افزایش  ولی 
افزایش خواهد داد، یعنی سرعت بسیار باال باعث 


افزایش مصرف سوخت خواهد شد.
سازماندهی صحیح رانندگی:  در خودروهای غیر 


4


 احتیاط 
زنجیر چرخ تایر


برروی  است  زنجیر چرخ ممکن  از  استفاده   •
عملکرد خودرو اثر بگذارد.


یا  و   km/h  30 از  نباید  حرکت  سرعت   •
سرعت تعیین شده توسط سازنده زنجیر چرخ 


تجاوز کند.
و  اندازها  دست  از  و  کرده  رانندگی  دقت  با   •
که  جاده  دیگر شرایط خطرناک  و  ها  چرخش 
ممکن است سبب پرش خودرو شود پرهیز کنید.


• از دور زدن ناگهانی و یا ترمزی که سبب قفل 
شدن چرخ ها شود پرهیز کنید.


• سایز و یا نصب نامناسب زنجیر چرخ سبب 
تعلیق،  سیستم  ترمز،  های  لوله  به  آسیب 


شاسی و یا چرخ ها می شود.
را  چرخ  زنجیر  قالب  برخورد  صدای  اگر   •
برروی بدنه یا شاسی شنیدید خودرو را متوقف 


کرده و آنرا دوباره ببندید.


از مدل های کم مصرف، سعی کنید از رانندگی 
در مسیرهای کوتاه اجتناب ورزید. پس از شروع 
اول  کیلومتر  یک  در  سوخت  مصرف  حرکت، 
معادل دو برابر یا بیشتر از مصرف سوخت خودرو 
در شرایط عادی است. چراکه موتور خودرو هنوز 
دمای بهینه ی خود را بدست نیاورده است. شما 
رانندگی در شهر  باشید که  آگاه  به خوبی  باید 
در صورت  دهد.  می  افزایش  را  مصرف سوخت 
انتخاب  رانندگی  برای  مناسب  مسیری  امکان 
بزرگراه،  وجود  در صورت  نمایید  و سعی  کنید 
از رانندگی در مسیرهای شهری یا هر مسیری 
است،  پیاده  عابرین  و  ازدحام خودرو  دارای  که 


اجتناب ورزید.
کاری  شرایط  در  را  خود  خودروی  همیشه 


خوب حفظ کنید. 
منظم  نگهداری  و  سرویس  برنامه  از  پیروی 
ضروری می باشد. عالوه بر مواردی چون بازدید 
موتور، تعویض روغن ها و خنک کننده ها، باید 
شرایط کاری قسمتهایی که روی مصرف سوخت 
اثر بیشتری دارند را بررسی نموده و در صورت 


نیاز تعویض کنید.
تنظیم موتور: اجزای اصلی سیستم احتراق و منبع 


سوخت را حداقل سالی یک بار بررسی کنید.
و  نموده  تمیز  را  ها  شمع  زنی:  جرقه  سیستم 
منظم  طور  به  و  کنید  حفظ  را  آن  فیلر  اندازه 
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به مقدار زیادی کاهش می دهد، که این امر در 
زمان افزایش یا کاهش شتاب و نیز هنگام ترمز 


گرفتن باعث سر خوردن خودرو می شود.
باشید،  مراقب  گرفتن  سبقت  هنگام  باید  شما 
خودروهای  توسط  شده  پاشیده  آب  چراکه 
را کاهش  قابلیت دید شما  بزرگتر ممکن است 


داده و خطراتی را ایجاد کند.


محافظت خودرو از آتش
1- نگهداری مواد قابل اشتعال در خودرو ممنوع 


است.
از  2- در هنگام توقف خودرو گازهای خروجی 
اگزوز نباید با برگ ها، ریشه ها و یا علف های 


خشک تماس داشته باشد.
استاندارد ممنوع می  3- نصب المپ های غیر 


باشد.
ارتقا سیستم صوتی خودرو نباید  4- در هنگام 


دسته سیم جدید  نصب شود.
5- المپ های استفاده شده باید دقیقا مطابق با 


مشخصات قید شده باشند.
6- استراحت در خودرو هنگامی که موتور روشن 


است ممنوع می باشد.
7- اگر محفظه موتور به وسیله ی روغن موتور 
به  آن  کردن  تمیز  و  کنترل  است،  شده  آلوده 


صورت ادواری الزامی است.
از  را  سیگار  ی  باقیمانده  که  کنید  دقت   -8


خودرو خارج می کنید.


 رانندگی در شرایط جوی بد و محافظت خودرو


 تذکر 
رانندگی  آب  پر  مناطق  در  امکان  صورت  در 
نکنید. وگرنه برای خودرو صدمات جدی ذکر 


شده در زیر ممکن است اتفاق بیفتد:
1( از حرکت ایستادن موتور؛


2( اتصال کوتاه اجزای الکتریکی؛
3( صدمه دیدن موتور به دلیل خیس شدن.


وارد  و  آب  پر  مناطق  در  رانندگی  از  پس 
شود  می  توصیه  خودرو،  داخل  به  آب  شدن 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  به 
مراجعه نموده و موارد زیر را مورد بررسی قرار 


دهید:
1( عملکرد ترمز


روغن  و  موتور  روغن  کیفیت  و  مقدار   )2
گیربکس


تعلیق  اتصاالت سیستم  روانکاری  3( وضعیت 
)نقاط قابل دسترس( و عملکرد متعلقات آن


4


رسوب شمع ها را بررسی کنید. 
فیلتر هوا: اگر فیلتر هوا رسوب گرفته باشد،بازده 
که  یافت  خواهد  کاهش  موتور  ورودی  هوای 
شد.  خواهد  موتور  زودهنگام  خوردگی  سبب 
کنترل  کتاب  این  نکات  براساس  را  هوا  فیلتر 


کرده و در صورت لزوم تعویض کنید.
سیستم سوخت رسانی: وضعیت سیستم سوخت 


رسانی و نشتی احتمالی آن را کنترل کنید.
کنترل فشار الستیک ها: فشار الستیک ها را به 
صورت هفتگی چک کنید، اگر فشار الستیک ها 
کم باشد، مقاومت چرخشی آنها افزایش خواهد 
خواهد  سوخت  مصرف  افزایش  سبب  که  یافت 


شد.


رانندگی در شرایط جوی بد 
بر  بسزایی  تأثیر  برفی  و  بارانی  ابری،  هوای 
روی رانندگی و شرایط آن دارند. شما مکرراً به 
استفاده از برف پاک کن، آب پاش شیشه ی جلو 
و استفاده از سرویس هایی چون مه زدا و تهویه 
هوا نیاز دارید که برای از بین بردن بخار از روی 
شیشه و به منظور اطمینان از دید خوب مورد 


استفاده قرار می گیرند.
ویژه  دقت  باید  شما  بارانی،  یا  برفی  هوای  در 
به شرایط اطراف داشته باشید. زمانی که دمای 
شود،  می  نزدیک  درجه  صفر  به  خودرو  بیرون 
که  چرا  بود،  خواهد  خطرناک  بسیار  رانندگی 
را  جاده  سطح  در  اصطکاک  میزان  برف  و  یخ 
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فوریت های فنی 


هشدار هنگام توقف کنار جاده
دیگر  رانندگان  توجه  جلب  سبب  فالشرها 


خودروها می شود.
هنگام نیاز به تعمیر اضطراری خودرو و یا توقف 


موقتی در کنار جاده از فالشرها استفاده کنید.
بدون توجه به موقعیت کلید استارت، دکمه ی 
را  دارد  قرار  کنترل  صفحه  وسط  که  را  فالشر 
طور  به  هشدار  های  چراغ  تمامی  دهید  فشار 


همزمان روشن و خاموش می شوند.
حتی در هنگام حرکت خودرو نیز فالشر ها کار 


می کنند.
راهنما  های  چراغ  فالشرها  عملکرد  هنگام  در 


عمل نخواهند کرد.
باید  ها  فالشر  خودرو  کردن  بکسل  هنگام  در 


روشن باشند.


خودرو به صورت عادی روشن نمی شود.
قابل  نکات  فصل  در  شده  گفته  مراحل  مطابق 
روشن  را  خودرو  موتور  رانندگی،  از  قبل  توجه 
کنید. اگر به صورت عادی نمی توانید موتور را 
خاص  مشکالت  قسمت  براساس  کنید،  روشن 
می توانید آن را برطرف کنید. در زیر به روش 
های تشخیص و رفع برخی از مشکالت متداول 


اشاره شده است.


روش های بررسی ساده
آرامی  به  یا  و  کند  نمی  حرکت  موتور  اگر   )1
را  آن  زیر  های  روش  مطابق  کند،  می  حرکت 
کنترل نمایید. شما باید پیش از بررسی، دسته 
دنده را در موقعیت خالص قرار دهید. ابتدا باید 
ترمینال باتری را چک کنید و اطمینان حاصل 
تمیز  و  محکم  باتری  های  ترمینال  که  نمایید 
اگر  کنید.  روشن  را  موتور  آن  از  پس  هستند. 
توانید موتور را روشن کنید، سوییچ  هنوز نمی 
استارت را در موقعیت »ON« قرار دهید. چراغ 
جلو را روشن کرده و روشنایی آن را چک کنید. 
اگر چراغ ها بسیار کم نور هستند، کار نمی کنند 
و یا در حال خاموش شدن هستند، بیانگر این 
است. شما  تمام شدن  باتری در حال  است که 
دیگر،  باتری  یک  به  باتری  اتصال  با  توانید  می 


D-1
5


موتور را روشن کنید. اگر چراغ ها خاموش و کم 
نور نشدند، جعبه فیوز را چک کنید. اگر جعبه 
فیوز هم عاری از عیب و نقص بود، احتمال دارد 
که مدار سوییچ استارت یا سیستم استارت دچار 
نقص شده باشد. در اینگونه موارد پیشنهاد می 
شود برای تعمیر از متخصصین نمایندگی های 


مجاز شرکت سایپا یدک کمک بگیرید.
عادی  صورت  به  استارت  سیستم  اگر   )2
عمل                                  درستی  به  موتور  ولی  کند  می  کار  
را  خودرو  زیر،  های  روش  مطابق  کند،  نمی 
بررسی کنید. ابتدا مطمئن شوید که آیا خودرو 
بررسی  سپس  اید.  زده  استارت  درستی  به  را 
به  مربوط  اتصاالت  تمام  که سیم کشی  نمایید 
سیستم ایموبیالیزر، محکم و سالم باشد و وجود 
مدارهای باز را بررسی نمایید. همچنین اطمینان 
حاصل نمایید که سوخت به اندازه کافی وجود 


دارد و در غیر اینصورت سوخت گیری نمایید.
3(  مطمئن شوید که اتصاالت کویل ها، صفحه 
محکم  ها  شمع  و   )switch board( سوییچ 
باید  شود،  نمی  روشن  همچنان  موتور  اگر  اند. 
خودرو در یکی از نمایندگی های مجاز شرکت 


سایپا یدک بررسی شود. 
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خارج  پارکینگ  حالت  از  دنده  دسته  اگر 
:)AT( نمی شود


با فشار دادن دکمه ی دسته دنده  هنگامی که 
از حالت پارکینگ خارج نمی شود، سیستم قفل 
صورت  این  در  باشد.  می  خراب  دنده  تعویض 
تغییر دنده با اعمال نیرو سبب خرابی دائمی آن 
خواهد شد. لطفا به نمایندگی های مجاز مراجعه 


نمائید.


در مواقع اضطراری اقدامات زیر را انجام دهید:
1. ترمز دستی را به آرامی باال بکشید.


و  )الف( صفحه  نمایید.  را خارج  دنده  2. دسته 
بست آنرا به طرف پایین حرکت دهید تا زمانی 
که میله ی فلزی آن نمایان شود. ب( دسته را 
به طرف باال در جهت میله بکشید تا زمانی که 
بتوانید آنرا خارج کنید. ج( صفحه ی دسته دنده 
را خارج کنید.( دکمه ی باز کن دستی در جلوی 
به  را  را فشار دهید و دسته  تعویض دنده  اهرم 


سمت موقعیت N حرکت دهید.


فوریت های فنی
فشار روغن موتورپایین است


در  موتور  روغن  فشار  دهنده  هشدار  چراغ 
صورتیکه موتور عملکرد عادی داشته باشد، نباید 
روشن  موتور  وقتی  چراغ  این  اگر  باشد.  روشن 
که  است  آن  معنای  به  زند،  می  است چشمک 
نیاز  و  فشار روغن داخل موتور غیر عادی است 
به بررسی فوری دارد. موتور با فشار روغن پایین 
ممکن است از لحاظ مکانیکی آسیب ببیند، لذا 
نمایید.  این مشکل  رفع  به  اقدام  وقت  اسرع  در 
اقدامات ضروری در این شرایط به شرح زیر می 


باشند:
1( خودرو را در مکانی ایمن کنار جاده متوقف کنید.


2( مدتی صبر کنید تا موتور خودرو خنک شود. 
سپس درب موتور را برای بررسی میزان روغن 
فقط  موتور  روغن  فشار  اگرچه  کنید.  باز  موتور 
نیست،  وابسته  موجود  موتور  روغن  مقدار  به 
اما در صورتیکه سطح روغن موتور پایین باشد 
ممکن است هنگام دور زدن یا سایر فعالیت های 


رانندگی، فشار روغن موتور افت پیدا کند.
3( موتور را روشن کنید و چراغ هشدار دهنده 
اگر چراغ  نمایید.  را مشاهده  فشار روغن موتور 
را  موتور  باید  نشد،  خاموش  ثانیه   10 از  پس 
از  یکی  به  را  خود  خودروی  و  کنید  خاموش 


نمایندگی های مجاز سایپا یدک برساند.


چراغ هشدار دهنده عیب یاب موتور روشن 
می شود.


این چراغ هشدار  موتور روشن می شود،  وقتی 
دهنده برای چند ثانیه روشن می شود. اما اگر 
این چراغ روشن بماند یا چشمک بزند، به معنای 
این است که سیستم موتور خودرو دچار نقص 
شده است. اگرچه ممکن است هنگام رانندگی 
احساس نکنید که اتفاق خاصی برای خودروی 
شما افتاده باشد، ممکن است سوخت هدر برود، 
ادامه  و  کند  تولید  از حد  بیش  حرارت  خودرو 
جدی  آسیب  شما  خودروی  موتور  به  رانندگی 
برساند. در این شرایط، شما باید با دقت خودرو را 
به کنار جاده هدایت کنید و اقدام به پارک خودرو 
و خاموش کردن موتور نمایید. سپس موتور را 
مجدد استارت بزنید و وضعیت نشانگر را مشاهده 
نمایید. اگر نشانگر هنوز روشن است، خودروی 
خود را با سرعت کم به یکی از نمایندگی های 


مجاز شرکت سایپا یدک منتقل نمایید.


 توجه 


اگر چراغ هشدار دهنده عیب یاب موتور روشن 
دهید،  ادامه  خود  رانندگی  به  شما  و  باشد 
ممکن است به موتور خودرو آسیب وارد شود.


5
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فوریت های فنی 
گرم شدن بیش از حد موتور


موتور  حرارت  درجه  نشانگر  عادی،  شرایط  در 
قرمز  ی  ناحیه  باشد.  مجاز  ی  محدوده  در  باید 
به معنای آن است که موتور خودرو داغ کرده و 
ممکن است آسیب ببیند. بنابراین باید خودرو را 
متوقف کرده و طبق دستورالعمل زیر دلیل این 


اتفاق را بیابید:
1( خودرو را در مکانی امن در کنار جاده متوقف 
و  دهید  قرار  موقعیت خالص  در  را  دنده  کنید، 
مطبوع  تهویه  سیستم  بکشید.  را  دستی  ترمز 
را  و چراغ های هشدار دهنده  را خاموش کنید 
روشن کنید. اگر در آزادراه توقف کرده اید توصیه 
می شود مثلث ایمنی را در مکانی قابل مشاهده 
در فاصله ی حدوداً 100 متری خودرو قرار دهید.


شود،  نمی  خارج  بخار  موتور  درب  از  اگر    )2
اجازه دهید موتور در دور آرام کار کند و نشانگر 
درجه حرارت موتور را تحت نظر بگیرید. اگر داغ 
کردن بر اثر فشار زیاد وارد بر موتور باشد، مدتی 
صبرکنید تا درجه حرارت موتور به حالت عادی 
قرار  میانی  نقطه  از  تر  پایین  نقاط  در  )نشانگر 
ادامه  خود  رانندگی  به  سپس  و  بازگردد  گیرد( 


دهید.
3( اگر از درب موتور بخار خارج می شود، باید 
موتور را خاموش کنید. پس از اینکه دیگر بخاری 


مشاهده نکردید، درب موتور را برای بررسی باز 
ابتدا بررسی کنید که مایع خنک کننده  کنید. 
مثال  برای  است.  نکرده  نشت  قسمتی  هیچ  از 
ندارد  وجود  ها  لوله  روی  ترکی  کنید  بررسی 
باید  اینصورت  در  است که  نشده  یااتصالی جدا 
قبل از شروع مجدد رانندگی نقص را برطرف و 


مایع خنک کننده از دست رفته را اضافه کنید.
4( اگر نشتی قابل مشاهده ای رخ نداده باشد، 
مقدار مایع خنک کننده رادیاتور را بررسی کنید.


اگر مقدار آن از حداقل مجاز کمتر باشد، مایع 
خنک کننده را به اندازه کافی اضافه کنید. اگر 
دسترس  در  کافی  اندازه  به  کننده  خنک  مایع 
نیست، از آب معمولی استفاده نمایید. اما مد نظر 
داشته باشید که بایستی در اولین فرصت، مایع 
خنک کننده مناسب را جایگزین آب ریخته شده 
در رادیاتور نمایید. پس از اینکه موتور خنک شد 
عادی  حالت  به  موتور  حرارت  درجه  نشانگر  و 
)در موقعیت وسط( بازگشت، رادیاتور را مجدداً 


بررسی کنید تا احتماالً داغ نکرده باشد.
کنید،  می  روشن  مجدداً  را  موتور  وقتی   )5
قرمز  ناحیه  در  موتور  حرارت  نشانگر  هنوز  اگر 
قرار دارد، باید فوراً خودروی خود را به یکی از 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک جهت 


بررسی و تعمیرات الزم بکسل کنید.


 هشدار 


رادیاتور  و  موتور  حرارت  درجه  زمانیکه  نباید 
زیاد است، درب رادیاتور باز شود وگرنه بخار و 
مایع داغ با فشار زیاد به بیرون پاشیده می شود 
و منجر به آسیب دیدگی شدید شما می شود.


5
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با  باتری  از  اگر گاز متصاعد شده  به طور کلی، 
خواهد  انفجار  به  منجر  کند،  برخورد  ای  جرقه 
روشن  برای  شرایطی  چنین  در  بنابراین  شد. 
را  باز  فضای  یک  باید  خودرو،  موتور  کردن 
محیط  در  آتشی  هیچ  همچنین  کنید.  انتخاب 
در  باتری  اگر  باشد.  داشته  وجود  نباید  اطراف 
شرایط بسیار سرد قرار بگیرد، الکترولیت درون 
آن یخ می زند. اگر هنگام استارت خودرو باتری 
یخ زده باشد، ممکن است باتری ترک بردارد و 
بایستی مطمئن  بنابراین،  منفجر شود.  یا حتی 
شوید که دمای محیطی که باتری در آن شارژ 
می شود باالی دمای انجماد باشد بدان معنا که 


الکترولیت مایع باشد.
 12 کمکی  باتری  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
باتری کمکی را نمی توان  ولت باشد. اگر ولتاژ 


تعیین کرد، از باتری مذکور استفاده نکنید.
کابل  کردن  باز  و  نصب  مراحل  تمامی  طی 
های بین باتری کمکی و باتری خودرو، سوییچ 
استارت باید بسته باشد. ضمناً برای جلوگیری از 
بوجود آمدن اتصال کوتاه، تجهیزات الکترونیکی 


غیر ضروری نیز باید خاموش شوند.


اتصال باتری به باتری


5


اتصال باتری به باتری
در صورت خالی شدن باتری، می توانید از یک 
استفاده  موتور  کردن  روشن  برای  دیگر  باتری 
ولی  رسد،  می  نظر  به  ساده  کار  روش  کنید. 
امکان دارد در صورت درست انجام ندادن مراحل 
کار، به شما و سایر افراد صدمات جدی وارد کند. 


پس با دقت مراحل راهنمای زیر را اجرا کنید.


1( نکات :
انجام  نحوه صحیح  از  اطمینان  عدم  در صورت 
این روش، به یک مکانیک مجرب اجازه دهید که 
خودرو را بررسی کرده و رسیدگی نماید. باتری 
با اسید سولفوریک رقیق شده پر شده است که 
مایعی خورنده می باشد. بنابراین در طول شارژ 
باتری، شما باید جهت حفاظت از خود از ماسک 
باشید  مراقب  استفاده کنید. ضمناً  لباس کار  و 
روی  نیز  و  لباس  پوست،  روی  باتری  اسید  که 
خودرو نریزد. اگر اسید سولفوریک به طور اتفاقی 
با پوستتان برخورد کرد و یا وارد چشمتان شد، 
با  به مدت 15 دقیقه،  را  آلوده شده  باید محل 
آب تمیز شستشو داده و سپس در اسرع وقت به 
پزشک مراجعه کنید. در صورت امکان، در مسیر 
بیمارستان نیز به شستشوی محل آلوده شده با 


آب تمیز ادامه دهید.


2( اقدامات الزم برای شارژ کردن باتری
سیستم  مانند  الکتریکی  تجهیزات  تمام  الف( 
را  دنده  دسته  کنید،  خاموش  را  مطبوع  تهویه 
را  دستی  ترمز  و  دهید  قرار  پارک  وضعیت  در 


بکشید.
ب(  کابل رابط را بطور صحیح متصل کنید یعنی 
قطب مثبت باتری کمکی با کابل رابط به قطب 
و  شود  متصل  شما  خودروی  باتری   )+( مثبت 
قطب منفی باتری کمکی با کابل دیگر به قطب 


منفی )-( باتری خودروی شما متصل شود.
پ( اگر باتری کمکی متعلق به خودروی دیگری 
است، موتور آن خودرو را روشن کنید و پدال گاز 
را فشار دهید تا برای چند دقیقه در دور باال کار 
کند و در حین شارژ کردن باید دور موتور روی 


2000rpm  نگه داشته شود.
اگر  کنید،  روشن  را  خود  خودروی  موتور  ت( 
های  کابل  کند،  می  کار  آهسته  هنوز  موتور 
رابط و اتصاالت آن ها را بررسی کنید. اطمینان 
بطور صحیح متصل  نمایید که کابل ها  حاصل 


شده اند.
ث( بعد از آنکه خودروی خود را روشن کردید، 
ابتدا کابل رابط را از قطب منفی باتری خودروی 
خود و سپس از باتری کمکی جدا کنید. سپس 
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اگر چرخ های عقب آسیب دیده و چرخ  باشد. 
های جلو حتما باید در تماس با زمین باشند، در 
نقطه ی تماس چرخ با زمین حتما باید از چرخ 
های یدکی  )مطابق با شکل D-5( استفاده شود.


3( بکسل کردن موازی: اگر امکان بکسل کردن 
با کامیونت، از جلو یا از عقب وجود ندارد، می 
با  را  خودرو  بکسل  قالب  از  استفاده  با  توانید 
صورت  به  کوتاه  مسافتی  برای  و  پایین  سرعت 
موازی بکسل نمایید. مراحل بکسل کردن خودرو 


به این روش در زیر آمده است:


بکسل کردن
بکسل کردن خودرو


اگر خودروی شما دچار مشکل شده است و امکان 
رانندگی با آن وجود ندارد، با یک خودروی یدک 
کش مناسب خودرو را به یکی از نمایندگی های 


مجاز شرکت سایپا یدک بکسل کنید.
بزرگ  کش  یدک  با  کردن  بکسل  روش   )1
)کامیونت(:  قرار دادن خودرو در محفظه عقب 
خودرو  کردن  بکسل  راه  بهترین  کامیونت  یک 


است.
عقب  عقب:  یا  جلو  از  خودرو  کردن  بکسل   )2
یدک کش مجهز به دو بازوی قابل چرخش است 
یا  عقب  های  چرخ  زیر  مناسب  موقعیت  تا  که 
باید  ضمن  در  گیرند.  می  قرار  و  شده  باز  جلو 
آسیب  از  جلوگیری  مناسب جهت  تجهیزات  از 
رسیدن به بدنه و سپرهای جلو و عقب استفاده 
گیربکس  به  مجهز  خودروهای  در  نمایید. 
اتوماتیک چرخ های عقب باید در تماس با زمین 
و  شوند،  بلند  زمین  از  جلو  های  چرخ  و  بوده 
خودرو باید فقط از سمت جلو بکسل شود. دسته 
دنده باید در موقعیت خالص )N( قرار داده شود 
و یدک کش نباید با سرعت بیش از 40 کیلومتر 
بر ساعت حرکت کند. طول مسافتی که خودرو 
یدک کشیده می شود نباید بیش از 25 کیلومتر 


5


 هشدار 


روش  از  خودرو  نمودن  روشن  برای  هیچگاه 
حرکت  زیرا  نکنید  استفاده  کردن  بکسل 
به جلوی خودرو در هنگام روشن  ناگهانی رو 
شدن موتور آن، ممکن است سبب برخورد دو 


خودرو به یکدیگر شود.


 توجه 


هنگام جدا کردن کابل چراغ های جلو را روشن 
نکنید در غیر اینصورت ممکن است ولتاژ باال 


سبب سوختگی المپ ها شود.


باتری  از  ابتدا  را  مثبت  قطب  به  مربوط  کابل 
جدا  کمکی  باتری  از  سپس  و  خود  خودروی 


کنید.
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6( دنده خودروی بکسل شده باید قبل از بکسل 
شدن در موقعیت دنده دو یا سه قرار گیرد. البته 
قبل از شروع حرکت باید پا را روی پدال کالچ 
بگذارید و دنده را در موقعیت خالص قرار دهید 
از برخورد به خودروی یدک کش جلوگیری  تا 


شود.


روشن  شونده  وبکسل  کش  یدک  خودروهای 
باشند.


باید دقت  بکسل می شود  راننده خودرویی که 
بکسل  طول  در  بکسل  طناب  که  باشد  داشته 
کردن همواره تحت کشش باشد. خودرویی که 
از یدک کش  تر  نباید سنگین  بکسل می شود 
باشد و قبل از بکسل شدن در دنده ی 2 یا 3 
فشار  را  کالچ  پدال  از حرکت  قبل  بگیرد.  قرار 
داده و دسته دنده را به حالت خالص ببرید تا از 


برخورد به یدک کش جلوگیری کنید.
4( هنگامی که یک خودروی گیربکس اتوماتیک 
را بکسل می کنید، اتومبیل باید از جلو بکسل 
استارت  سوییچ  کند،  حرکت  جلو  به  و  شده 
خودرویی که بکسل می شود  باید در وضعیت 
 N وضعیت  در  را  دنده  دسته  باشد   »ACC«
سرعت  کنید.  آزاد  را  دستی  ترمز  و  داده  قرار 
حرکت نباید بیش از km/h  15 بوده و مسافت 
حرکت خودرو نباید بیش از 1/5 کیلومتر باشد.


مشکل  کردن  بکسل  شرایط  در  رانندگی   )5
برانید  آهسته  شود  می  توصیه  بنابراین  است، 
نچرخانید.  اندازه  از  بیش  را  فرمان  غربیلک  و 
فرمان  منظور  به  نفر  یک  است  بهتر  همچنین 


دادن، شما را راهنمایی کند.


نکاتی درباره بکسل کردن خودروها
در طول بکسل کردن خودرو باید به موارد زیر 


توجه نمایید:
1( قبل از بکسل کردن، قالب بکسل را از لحاظ 
شکستگی و آسیب دیدگی کنترل کنید طناب 
بکسل باید کمتر از 5 متر بوده و پارچه ای سفید 
یا قرمز  به عرض 30 سانتیمتر در وسط طناب 


بکسل برای شناسایی بسته شود.
2( پس از آنکه خودرو به یدک کش متصل شد، 
در  باشد.  نشده  کج  خودرو  عقب  کنید  بررسی 
کش  یدک  از  را  خودرو  باید  بودن  کج  صورت 
جدا نموده و بکسل کردن را مجدداً انجام دهید.


ترافیکی  مقررات  باید  کردن  بکسل  هنگام   )3
مربوطه رعایت شود و چراغ های هشدار دهنده 


D-5


بکسل کردن


5


چرخ های یدکی
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4( تمام اتصاالت را باز کنید و همه ابزارها را در 
جای قبلی خود قرار دهید.


و   H220 خودروی  یک  کش  یدک  اگر   )5
بکسل  حلقه  در  را  بکسل  سیم  است،   H230
 D-8 عقب محکم کنید )همانطورکه در شکل 
نشان داده شده است( و خودروی معیوب را به 
یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 


به روش بیان شده در باال منتقل نمایید.


D-7D-8


 توجه 
بیشتر  رسیدن  آسیب  از  جلوگیری  منظور  به 
به خودرو نباید مسافت بکسل کردن به روش 
موازی از 50 کیلومتر بیشتر باشد وگرنه باید از 
یدک کش کامیونت برای بکسل کردن خودرو 
به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا 
به  مجهز  های  مدل  در  نمود.  استفاده  یدک 
گیربکس اتوماتیک قبل از بکسل کردن خودرو 
روغن  سطح  اگر  کنید  چک  را  روغن  سطح 
پایین تر از نشانه ی HOT می باشد، به آن 
روغن اضافه کنید اگر امکان اضافه کردن روغن 
وجود ندارد از چرخ های یدکی بکسل استفاده 


کنید.


D-6


مراحل بکسل کردن:
مشاهده  قابل   D-6 شکل  در  همانطورکه   )1
در  واقع  دهانه  داخل  را  گوشتی  پیچ  است، 
اهرم  با  و  فرو کنید  بکسل  پایین قالب  قسمت 
را در  کردن پیچ گوشتی، درپوش قالب بکسل 
مسیری که اتصال راهنما هدایت می کند )اجازه 


می دهد( باز نمایید.
و  کنید  خارج  ابزار  کیف  از  را  بکسل  حلقه   )2
سر  یک  به  را  بکسل  سیم   D-7 شکل  مطابق 
آن گره بزنید و سر دیگر را در جهت عقربه های 
ساعت در اتصال راهنمای قالب بکسل بپیچانید.


اتصاالت بکسل  از محکم بودن  از آنکه  3( پس 
اطمینان حاصل کردید، خودروی یدک کش را با 
سرعت ثابت و آهسته به یکی از نمایندگی های 


مجاز شرکت سایپا یدک انتقال دهید.


5


بکسل کردن
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تعویض چرخ ها


5( کیف ابزار واقع در سمت چپ صندوق عقب 
را )همانطورکه در شکل D-3 نشان داده شده 
است(، بردارید. ابزار داخل کیف عبارتند از جک 
مثلث  بکسل،  قالب  چرخ،  آچار  جک،  آچار  و 


ایمنی.
باید  است،  قالپاق  به  اگر خودرو شما مجهز   )6
های  پیچ  سپس  کنید.  جدا  را  ها  قالپاق  ابتدا 
دایره  نیم  اندازه  به  چرخ  آچار  توسط  را  چرخ 
در خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده و 


شل کنید.


تعویض چرخ ها
اگر فشار باد هریک از الستیک ها کافی نباشد و 
یا چرخی آسیب دیده باشد، باید چرخ معیوب را 
با چرخ زاپاس تعویض نمایید. باید توجه داشت 
حدود  باید  زاپاس  چرخ  الستیک  باد  فشار  که 
2.5 بار باشد. مراحل تعویض چرخ به شرح زیر 


می باشد:
جاده  کنار  در  مسطح  مکانی  در  را  خودرو    )1
متوقف کنید، موتور را خاموش کرده و به کمک 
های  چراغ  و  نمایید  ثابت  را  آن  موقعیت  جک 
هشدار دهنده را روشن نمایید. برای ایمنی بیشتر 
مثلث ایمنی واقع در صندوق عقب را خارج نموده 


و در مکانی مناسب در پشت خودرو قرار دهید. 


2( ترمز دستی را بکشید و دنده را در موقعیت 
خالص قرار دهید.


3(  چرخ زاپاس در حفره تعبیه شده زیر کفپوش 
شکل  در  )همانطورکه  دارد.  قرار  عقب  صندوق 
D-2 نشان داده شده است.( چرخ زاپاس توسط 
پیچ به بدنه متصل شده است. کفپوش را بردارید 
خالف  جهت  در  را  پیچ  نگهدارنده  دستگیره  و 
عقربه های ساعت بچرخانید و چرخ زاپاس را از 


محل خود خارج کنید.
از  یکی  زیر  خودرو  داشتن  نگه  ثابت  برای   )4
چرخ های جلو و یکی از چرخ های عقب که به 
حالت قطری روبروی چرخ پنچر قرار دارند، گوه 
چرخ یا مانعی را برای ثابت نگه داشتن خودرو 


بطور قطری جا بزنید.


D-2
5


D-3
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تعویض چرخ ها


خواهید  می  که  چرخی  نزدیک  را  جک  محل 
تعویض کنید، پیدا کنید )این نقاط در زیر بدنه 
خودرو با عالمت مشخص شده و قابل مشاهده اند( 
سپس جک و آچار آن را از کیف خارج کنید و در 
زیر محل جک قرار دهید )همانطورکه در شکل 
D-3 نشان داده شده است( سپس آچار جک را در 
جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا قسمت گودی 
)شیاردار( باالی جک با محل لبه دار زیر بدنه )محل 
جک( تماس پیدا کند )به خاطر داشته باشید که 
باید مطمئن شوید که قسمت شیاردار باالی جک 
درون محل جک زیر بدنه قرار گرفته است(. آچار 
جک را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا 
از سطح زمین جدا شود و  وقتی الستیک چرخ 


سپس پیچ های چرخ را باز کنید.
7( چرخ پنچر را با چرخ زاپاس تعویض کنید و 
پیچ ها را در محل هایشان جا زده و با دست کمی 


ضربدری  ترتیب  به  را  ها  پیچ  سپس  بچرخانید. 
محکم کنید )تا زمانیکه دیگر لق نباشند(.


8( آچار جک را در جهت عکس عقربه های ساعت 
بچرخانید تا خودرو به موقعیت اولیه خود برگردد، 


سپس جک را از زیر بدنه خارج کنید.
9( پیچ ها را به ترتیب ضربدری بطور کامل محکم 
کنید. بدین منظور پیچ ها را به نوبت و هر کدام 
یک دور بچرخانید تا زمانیکه کاماًل محکم شوند و 


به گشتاور بستن 120N.m برسند.
10(  اگر چرخ خودرو قالپاق دارد آن را جا بزنید. 
مناسب در  بطور  را  والو الستیک  سپس درپوش 
و  خاک  و  گرد  ورود  از  تا  دهید  قرار  خود  جای 
رطوبت به داخل آن و نشتی باد الستیک جلوگیری 
وقت  اسرع  در  ندارند،  قالپاق  ها  چرخ  اگر  شود. 
قالپاق خریداری نموده و روی چرخ ها نصب کنید.


بطور  باید  شده  تعویض  چرخ  تعویض،  از  پس 
مناسب در محل چرخ زاپاس در کف صندوق عقب 
قرار گیرد و با پیچ محکم شود تا بر اثر هرگونه تکان 
یا ترمز ناگهانی به سرنشینان و بدنه خودرو آسیب 
وارد نشود. ضمناً همه ابزارهای استفاده شده باید در 


مکان اولیه خود قرار گیرند.


 توجه 


اگر چهار چرخ خودرو از جنس آلیاژ آلومینیوم و 
چرخ زاپاس از جنس فوالد باشد، پس از تعویض 


 توجه 


خودرو  در  شخصی  که  حالتی  در  هرگز   -1
نشسته است خودرو را با جک بلند نکنید.


را  بتوان الستیک  ارتفاعی که  تا  را  2- خودرو 
خارج کرده و تعویض کنید بلند کنید.


3- هرگز با الستیک کم باد حتی برای فاصله 
ی کوتاه رانندگی نکنید چراکه سبب آسیب به 


الستیک می شود که قابل تعمیر نیز نمی باشد.
4- فقط از جکی که در خودرو قرار دارد استفاده 
کنید. این جک نباید در خودروهای دیگر مورد 
استفاده قرار گیرد. از جک خودروهای دیگر نیز 
برای بلند کردن خودروی خود استفاده نکنید در 
غیر اینصورت جک و خودرو آسیب خواهند دید.


و  آلومینیومی  رینگ  مهره  بستن  5- گشتاور 
فوالدی: 120N.m می باشد.


6- بعد از نصب الستیک زاپاس فشار انرا کنترل 
کرده و در صورت نیاز فشار آنرا به حد مشخص 


شده برسانید.


یکی از چرخ ها با چرخ زاپاس نباید برای مدت 
سرعت  و  نمود  استفاده  چرخ  این  از  طوالنی 
خودرو نیز نباید از 80 کیلومتر بر ساعت تجاوز 
کند. باید به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت 
سایپا یدک مراجعه نمایید تا نسبت به تعویض 
چرخ با مدل مشابه با سایر چرخ ها اقدام نمایند.


5
D-4







فصل 6– تعمیر و نگهداری


موتور....................................................................................................................................................98 محفظه 
تسمه ی دینام، کولر و روغن موتور..............................................................................................................99
روغن موتور و فیلتر روغن...........................................................................................................................100
مایع خنک کننده موتور.................................................................................................................................101
فیلتر هوای موتور، مایع شیشه شوی، شمع و ترمز.....................................................................................103
روغن ترمز.......................................................................................................................................................104
روغن گیربکس ...............................................................................................................................................105
 الستیک ها .....................................................................................................................................................106
لوازم الکتریکی ...............................................................................................................................................108
باتری ...............................................................................................................................................................109
چراغ های خارجی............................................................................................................................................113
تعویض تیغه برف پاک کن...........................................................................................................................114
فیوز ها .............................................................................................................................................................. 116
المپ ها ............................................................................................................................................................125
سرویس و نگهداری ......................................................................................................................................126


تعمیر و نگهداری
6







98


محفظه موتور
1. مخزن روغن ترمز


2. باتری
3. دریچه پر کن روغن موتور


4. دریچه پر کن گاز مبرد
5. دریچه مخزن مایع شیشه شوی
6. میله نشانگر سطح روغن موتور


E-1


6







99


 تسمه ی دینام، کولر و روغن موتور


E-2E-3


پیچ تخلیه


و  حداقل  های  عالمت  بین  روغن  سطح  اگر 
حداکثر نشان داده شده روی شکل باشد، بیانگر 
مناسب بودن میزان روغن موتور است. اگر مقدار 
آن زیاد است، باید مقداری از روغن را از طریق 
پیچ تخلیه ی که در قسمت پایینی کارتل قرار 
است  شده  داده  نشان   E-3 شکل  در  و  دارد 
تخلیه نمایید تا به میزان مناسبی از روغن دست 
روغن  مقداری  بود،  کم  روغن  میزان  اگر  یابید. 


اضافه کنید.


1-  تسمه ی دینام و کولر را بررسی کنید
تسمه  ی  همه  و  کنید  خاموش  را  موتور  ابتدا 
لقی،  ترک،  هیچگونه  که  نمایید  بازبینی  را  ها 
سایش بیش از حد و یا آلودگی ناشی از روغن 
نداشته باشند. در صورتی که وضعیت تسمه ای 


نامناسب است، فوراً باید آن را تعویض کنید.


2-  روغن موتور را بازدید کنید
سطح  نشانگر  میله  و  کرده  خاموش  را  موتور 
روغن موتور را مطابق شکل E-1 بیرون بکشید 
مراحل  کنید.  بازدید  را  موتور  روغن  سطح  تا 


انجام کار:
1( خودروی خود را در یک مکان مسطح پارک 
از  پیش  موتور،  شدن  خاموش  از  پس  و  کنید 
منتظر  دقیقه  چند  موتور  روغن  سطح  بازدید 


بمانید.
2( میله نشانگر سطح روغن موتور را به بیرون 
کشیده و با یک پارچه ی نخی آن را تمیز کنید. 
سپس میله نشانگر را مجدداً تا انتها وارد مخزن 
نتایج  اینصورت  غیر  در   نمایید.  موتور  روغن 


بدست آمده دقیق نخواهد بود.
مطابق  را  موتور  روغن  سطح  نشانگر  میله   )3
شکل E-2 بیرون بکشید و به محلی که روغن 
کنید.  توجه  روغن(  )سطح  است  رسیده  آن  به 


6


باالپایین
سوراخ تخلیه روغن
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روغن موتور و فیلتر روغن 


با پوستتان تماس پیدا کرد، پوست خود را با آب 
و صابون فراوان بشویید. از گازوئیل، رقیق کننده 
ها و حالل ها نیز جهت شستشو استفاده نکنید.


نکات  باید  موتور  روغن  و  فیلتر  تعویض  هنگام 
موتور  روغن  و  فیلتر  نمود.  رعایت  را  ایمنی 
زمین  زباله،  های  توده  روی  را  شده  استفاده 
کارتل  اگر  نریزید.  فاضالب  مجرای  داخل  یا 
دارای مقدار زیادی آلودگی است، باید با روغن        
رقیق تر شسته شود، ولی شستشو با گازوئیل و 


نفت سفید ممنوع است.


3-  روغن موتور و فیلتر روغن را تعویض 
کنید.


1( خودرو را در یک مکان مسطح پارک کرده و 
موتور را برای چند دقیقه روشن کنید. تا زمانی 
که نشانگر درجه حرارت موتور به عدد 80-90 
درجه سانتیگراد نرسیده، موتور را خاموش نکنید 
)زیرا روغن در دماهای باال سریعتر و بهتر حرکت 
می کند( و سپس موتور را خاموش کرده و درب 


مخزن روغن را مطابق شکل E-4 بردارید.
شکل  مطابق  را  کارتل  روی  ی  تخلیه  پیچ   )2
E-3 باز کنید تا روغن به طور کامل تخلیه شود.


که  ظرفی  از  باید  موتور،  روغن  ی  تخلیه  برای 
استفاده  شده  دیده  تدارک  روغن  تخلیه  جهت 
بزرگ  کافی  ی  اندازه  به  باید  ظرف  این  شود. 
باشد تا تمام روغنی که از موتور خارج می شود 
را در خود جای دهد. پیچ تخلیه را می توان با 
یک آچار باز کرد. توجه داشته باشید که دمای 
روغن موتور در این لحظه ممکن است باال باشد، 
بنابراین مراقب باشید تا از آسیب های ناشی از 


سوختگی جلوگیری شود.
روغن موتور حاوی موادی است که ممکن است 
های  بیماری  و  پوست  سرطان  التهاب،  باعث 
دیگر پوستی شود بنابراین از تماس روغن موتور 
با پوست خود جلوگیری کنید. اگر روغن موتور 


نکات زیست محیطی


روغن موتور
- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن 


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


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


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


خودداري کنیم.


E-4


6


درپوش پرکن روغن
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مایع خنک کننده موتور


مایع  تعویض  یا  کردن  اضافه  بررسی   -4
خنک کننده موتور


4-1 نشتی را در مایع خنک کننده بررسی کنید.
4-1-1 )همانطور که در شکل E-6 نشان داده 
شده است( بررسی کنید سطح مایع خنک کننده 
درپوش  تستر  یک  و  است  پرشده  آن  تاگلویی 
رادیاتور نصب کنید و فشار 150 کیلو پاسکال بکار 
بررسی  نشتی  برای  را  رادیاتور  اتصاالت  و  ببرید 


کنید به دستورالعمل به شرح ذیل توجه کنید:
1- پاک کردن بخار آب در محل بررسی ضروری 


است.
کننده  مایع خنک  فوران  از  جلوگیری  برای   -2
زمانی که دستگاه تستر را بیرون می آورید مراقبت 


بیشتری باید انجام شود.
3-  برای جلوگیری از آسیب به گلویی پرکننده 
رادیاتور در هنگام نصب ، جدا کردن تستر و در 


طول آزمون مراقبت بیشتری باید انجام شود.


سپس میزان روغن موتور را توسط میله نشانگر 
را  موتور  نمایید.  بررسی  موتور  روغن  سطح 
روشن کرده و با احتیاط بررسی کنید که نشتی 
روغن در اطراف فیلتر روغن یا پیچ تخلیه وجود 


نداشته باشد.
موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر کنید. 
سپس میزان روغن موتور را بازدید نمایید. اگر 
روغن اضافه کنید. پس از  کافی نیست، مجدداً 
هر بار پر کردن مخزن روغن، بایستی موتور برای 
مدت زمان کوتاهی در حالت دور آرام کار کند 
تا روغن موتور کافی به سیستم روغنکاری و نیز 
همه ی قسمت هایی که نیاز به روغن دارند برسد.


3( همانطور که در شکل E-5 نشان داده شده 
است، پیچ ایمنی فیلتر روغن موتور را با آچار باز 
خارج شود.  موتور  روغن  قدیمی  فیلتر  تا  کنید 
سپس اورینگ جدید فیلتر را به مقداری روغن 
موتور آغشته نمایید. هنگام بررسی واشر، سطح 
اتصال با موتور را با پارچه ای  تمیز، پاک کنید. 
فیلتر جدید را تا حدی محکم کنید که واشر آب 
پیدا کند. سپس  اصلی تماس  ی  بدنه  با  بندی 
با استفاده از آچار با گشتاور N.m 19 فیلتر را 
محکم کنید و واشر و پیچ تخلیه را مجدداً نصب 
محکم  آچار  یک  توسط  را  تخلیه  پیچ  نمایید. 
آسیب  از  تا  نکنید  اعمال  زیادی  نیروی  کنید. 


دیدن رزوه های پیچ جلوگیری شود.
4( پس از پر کردن مخزن با مقدار مشخصی از 
روغن موتوردرب مخزن روغن را محکم ببندید. 


فیلتر روغن موتور


E-5E-6


کانکتور درپوش 
رادیاتور


6


  اتصال
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مایع خنک کننده
حدی که از درپوش تخلیه آب سر ریز شود پر 


کنید و سپس درپوش تخلیه آب را ببندید.
4-3-5 رادیاتوررا از مایع خنک کننده موتور به 
آرامی تا حدی که کامل پر شود پر کنیدو سپس 
مخزن آب با مایع خنک کننده موتور تا حدی که 
سطح مایع به حد پر برسد پر کنید توصیه می 
شود از مایع ضد یخ گلیکول با کیفیت باال استفاده 


کنید و درپوش رادیاتور را به محکمی ببندید.
و  شود  گرم  تا  کنید  روشن  موتوررا   6-3-4
به  مرتبه  سه  را  موتور  دور  شود  باز  ترموستات 


3000rpm برسانید.
بررسی سطح  برای  را  رادیاتور  درپوش   7-3-4
مایع خنک کننده جدا کنید. اگر سطح مایع کم 
است، لطفاً مراحل 6 و 7 را تکرار کنید تا سطح 


مایع به حداکثر مقیاس برسد. 


تخلیه  پوش  در  و  آب  تخلیه  پوش  4-3-1در 
هواگیر  پیچ  سپس  کنید  جدا  را  سیلندر  آب 
کاربراتوررا باز کرده  و درپوش رادیاتور و مخزن 
را  مایع خنک کننده موتور  و  را جدا کرده  آب 


تخلیه کنید.
لوله  شستن  برای  را  رادیاتور  پوش  در   2-3-4
پر  تمیز  آب  موتوریا  کننده  خنک  مایع  های 


کنید.
4-3-3 با استفاده از درزگیر مخصوص روی رزوه 
در پوش تخلیه آب سیلندر بپوشانید و آن را با 
گشتاور  تعیین شده ببندید توصیه می شود از 
شماره 4171 یا نوع معادل آن به طول 3 متر 


استفاده شود.
4-3-4  پیچ تخلیه آب رادیاتور را به طور مطمئن 
ببندید و رادیاتور با مایع خنک کننده موتور تا 


یا  تعمیر  نشتی،  گونه  هر  صورت  در   2-1-4
تعویض قطعات مربوطه ضروری است.


باز شدن سوپاپ درپوش رادیاتوررا   4-2  فشار 
بررسی کنید. )همانطور که در شکل E-7 نشان 


داده شده است(.
4-2-1 درپوش رادیاتور را جدا کنید.


4-2-2 با استفاده از رابط درپوش رادیاتور، تستر 
را به درپوش رادیاتور وصل کنید.


گیج  عقربه  حرکت  که  حدی  تا  فشار   3-2-4
فشار سنج متوقف شود افزایش دهید.  


مقدار استاندارد: 15 ± 108 کیلو پاسکال
4-2-4  اگر مقدارخوانده شده آن کمتر از مقدار 
حد آن نیست، درپوش رادیاتور را تعویض کنید.


4-3  تعویض مایع خنک کننده )همانطور که در 
.)E-8 شکل نشان داده شده است


E-7E-8


کانکتور درپوش 
رادیاتور


درپوش رادیاتور


پیچ تخلیه آب


 توجه
1- روغن موتور را برروی هیچکدام از قطعات 


خودرو نریزید.
نکنید، در غیر  اضافه  اندازه روغن  از  بیش   -2
اینصورت موتور آسیب خواهد دید، بعد از اضافه 
ی  میله  از  اسفاده  با  آنرا  سطح  روغن  کردن 


نشانگر روغن چک کنید.
3- برای اضافه کردن روغن دقیقا روغن مشابه 


استفاده کنید.
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فیلتر هوای موتور، مایع شیشه شوی، شمع، ترمز
شد. عالوه بر این، پس زدن موتور موجب آتش 


سوزی زیر درب موتور خواهد شد. 


6-  بازدید و بررسی مایع شیشه شوی
در شرایط استفاده ی عادی، توصیه می شود که 
آن  مخزن  در  موجود  شوی  شیشه  مایع  مقدار 
را حداقل یک بار در ماه چک کنید. در شرایط 
برف  از  متناوب  ی  استفاده  و  نامناسب  جوی 
پاک کن، پس از هر بار رانندگی باید سطح مایع 


شیشه شوی را بررسی کنید.
نشان   E-1 در شکل مایع شیشه شوی  مخزن 
بودن  کافی  ارزیابی  منظور  به  است.  شده  داده 
مقدار مایع شیشه شوی، سطح آن را در داخل 
مخزن به صورت چشمی مورد بررسی قرار دهید. 
بین  فاصل  تا حد  مایع شیشه شوی  اگر سطح 
مخزن و درب آن باشد، مقدار آن کافیست. اگر 
پایین تر از این موقعیت است، به آن مایع شیشه 


شوی بیافزایید تا به حد مناسب برسد.
باال در  با کیفیت  مایع شیشه شوی  از  استفاده 
را  کنندگی  پاک  اثر  اینکه  بر  عالوه  آن  مخزن 
زمستان  در  مایع  زدن  یخ  از  بخشد،  بهبود می 
جلوگیری می کند. همچنین باید مد نظر داشته 
باشید که از مایع شیشه شوی توصیه شده توسط 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک استفاده 


هوای  فیلتر  کردن  تعویض  و  بررسی   -5
موتور 


ابتدا  در  فیلتر،  اجزاء  کردن  چک  هنگامی   -1
کلیپس ها ی نصب شده در هر دو طرف را باز 
کنید، و سپس درپوش فیلتر را بردارید تا بتوانید 


اجزای فیلتر را جدا کنید.
2- دمیدن گرد و غبار از داخل به خارج توسط 


هوای خشک
بطور  فیلتر  اجزاء  در  دمیدن  هنگام  در  الف( 
و  گرد  که  زمانی  تا  دهید  حرکت  آنرا  همزمان 
غبار در خارج از اجزاء فیلتر خارج شده و فیلتر 


پاک گردد.
نیست،  دسترس  در  فشرده  هوای  هیچ  اگر  ب( 
پایین  انتهای  به  از یک دسته چوبی  استفاده  با 
و  بزنید  ضربه  آرامی  به  فیلتر  اجزاء  در  درپوش 
اجزاء فیلتر را تکان دهید تاگرد و غبار را از سطح 
آن بیرون رود. با استفاده از نور آفتاب  و یا نور، 
بررسی کنید که اجزاء فیلتر تمیز شده باشد اگر 
اجزاء فیلتر آسیب دیده است  آن را تعویض کنید.


3- الزم است تمام گرد و غبار در سطح تماس 
را  هوا  فیلتر  وقتی  شود.  تمیز  نصب  از  قبل 
برداشته اید، موتور را روشن نکنید. در غیر این 
صورت موتور قبل از موعد مقرر فرسوده خواهد 


یخ  ضد  با  را  شوی  شیشه  مایع  مخزن  نمایید. 
نکنید، چراکه ضد  پر  یا محلول سرکه  و  موتور 
برساند  آسیب  خودرو  رنگ  به  است  ممکن  یخ 
و محلول سرکه نیز ممکن است به پمپ شیشه 


شوی صدمه بزند.


7 – سرویس و نگهداری شمع ها
شمع ها براساس برنامه ی سرویس و نگهداری 
که در این دفترچه آمده است، تعویض نمایید. 
به  کار  این  انجام  جهت  شود  می  توصیه 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 
نمایید تا عالوه بر این که سرویس با کیفیت باال 
و تخصصی بر روی خودروی شما صورت گیرد، 


خودرو به طور کامل مورد بررسی قرار گیرد. 


8-  بررسی پدال ترمز و ترمز دستی
1. خالصی پدال ترمز را چک کنید.


موتور را خاموش کنید، ابتدا جهت کاهش فشار 
خالء بوستر، چندین بار پدال ترمز را با پا فشار 
آرامی  به  و  میزان کم  به  را  پدال  دهید. سپس 
هیچگونه  که  زمانی  تا  دهید،  فشار  دست  با 
اندازه  را  فاصله  نشود. سپس  احساس  مقاومتی 
میلیمتر   4-8 بین  پدال  خالصی  اگر  بگیرید. 
نبود، باید برای تنظیم آن به یکی از نمایندگی 


های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.
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روغن ترمز
2. ترمز دستی را بررسی کنید


باال     را  دستی  ترمز  اهرم  آرامی  به  که  هنگامی 
خواهید  را  مانند  »کلیک«  صدایی  آورید،  می 
شنید. اگر عدد صدای کلیک بین 4 تا 6 باشد، 
نشان دهنده ی این است که تنظیمات درست 
ی  محدوده  در  کلیک  صدای  عدد  اگر  است. 
های مجاز  نمایندگی  از  به یکی  نیست،  مذکور 
تنظیمات  و  کرده  مراجعه  یدک  سایپا  شرکت 


الزم را انجام دهید.
9 – بررسی روغن ترمز


به  را  ترمز  روغن  مخزن  در  روغن  میزان 
شکل  )مطابق  نمایید.  بررسی  چشمی  صورت 
فاصله  حدود  در  باید  روغن  میزان   )E-9
افزودن  هنگام  باشد.   "MAX"و"MIN"ی
بوده  زیرا سمی  باشید،  مراقب  باید  ترمز  روغن 
و برای انسان و برای سطوح رنگی خودرو مضر 
در  سال  یک  از  بیش  ترمز  روغن  اگر  است. 
توان  نمی  دیگر  گیرد،  قرار  آزاد  هوای  معرض 
ترمز  داد. چون روغن  قرار  استفاده  مورد  را  آن 
می تواند رطوبت هوا را جذب کند و اگر رطوبت 
زیادی جذب شود، بازده آن کاهش خواهد یافت. 
روغن ترمز را باید بر اساس برنامه ی سرویس و 


نکات زیست محیطی


لنت ترمز/صفحه کالچ
علیرغم رعایت قانون ممنوعیت استفاده از مواد 
ترمز/ هاي  لنت  از  استفاده  و  آزبست  داراي 


صفحه کالچ با الیاف جایگزین آزبست در تمامي 
محصوالت گروه خودرو سازي سایپا، متاسفانه 
در بازار غیردولتي لنتهاي ترمز / صفحه کالچ 
لذا  مي شوند.  یافت  وفور  به  غیرمجاز  وارداتي 
توصیه مي شود در هنگام تعویض لنتهاي ترمز 
/صفحه کالچ ترجیحاً به یکي از نمایندگي هاي 
این  در هنگام خرید  یا  و  نموده  مراجعه  مجاز 
توجه   )Free Asbestos( عبارت  به  قطعات 


نمایید.


نکات زیست محیطی


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


خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم. 


E-9E-10
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روغن گیربکس


کنید. درپوش تخلیه روغن دنده های گیربکس 
است.  گرفته  قرار  گیربکس  چپ  سمت  در 
)همانطور که در شکل E-11 نشان داده شده 
است(. توصیه می شود گریس دوشاخه کالچ و 
مکانیزم تعویض دنده را چک کنید. در صورت 


لزوم 1.5-1 لیتر گریس اضافه کنید.


11- بررسی روغن گیربکس اتوماتیک
انتقال قدرت خودروی شما 6 دنده ی  سیستم 
زمین  در  را  خودرو  ابتدا  باشد.  می  اتوماتیک 
مسطح پارک کرده موتور را خاموش کنید و به 
صورت چشمی آنرا بررسی کنید. پیچ پرکن روغن 
را در قسمت جلوی سیستم انتقال قدرت باز کرده 
داده شده  نشان   E-12 در شکل  که  )همانطور 


نگهداری خودرو تعویض نمود. 
10- بررسی روغن گیربکس دستی


با گیربکس دستی مجهز شده  اگر خودرو شما 
است، الزم است که ابتدا موتور را خاموش کنید 
اندازه گیری  را  دنده  روغن  مقدار  آن  از  و پس 
مشاهدات  آوردن  دست  به  منظور  به  کنید. 
نقلیه در سطح صاف  درست، الزم است وسیله 
چک شود. پیچ درپوش پر کردن روغن با عالمت 
" OIL " درجلوی گیربکس )همانطور که در 
شکل  E-10 نشان داده شده است( را باز کنید. 
میلیمتر   5 از  کمتر  به  روغن  مقدار  است  بهتر 
ناکافی  گیربکس  روغن  اگر  نرسد.  سوراخ  زیر 
است، الزم است به آن اضافه کنید. لطفاً با توجه 
عوض  را  دنده  روغن  نگهداری  برنامه  فاصله  به 


E-11E-12


است(، سطح روغن باید 3±5 میلیمتر زیر سطح 
سوراخ باشد. اگر روغن گیربکس کم باشد آنرا پر 
کنید. روغن گیربکس را طبق برنامه ی تعمیرات 


و نگهداری تعویض کنید.
پیچ تخلیه روغن گیربکس سمت چپ سیستم 
شکل  در  که  )همانطور  باشد  می  قدرت  انتقال 


پیچ تخلیه روغن
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بررسی نمایید. فشار باد الستیک ها را زمانی که 
خودرو سرد شده است )سه ساعت پس از توقف 
خودرو( چک کنید. اگر مجبور هستید که فشار 
از حرکت بررسی کنید،  ها را پس  باد الستیک 
می توانید پس از طی مسافت 16 کیلومتر این 
کار را انجام دهید، چون الستیک ها در این زمان 
که  کردید  احساس  اگر  دارند.  سرد  حالت  هنوز 
باد  باید فشار  فوراً  است،  باد شده  الستیکی کم 
آن را چک کنید. همچنین توجه داشته باشید که 
باید همزمان با بررسی فشار الستیک های خودرو، 


الستیک چرخ زاپاس را نیز بررسی نمایید.


الستیک ها


2. بررسی ظاهر الستیک ها
سالم بودن الستیک ها را به طور منظم بررسی 
های  تکه  و  ریزه  سنگ  مانند  اجسامی  نمایید. 
اند را خارج  فلزی که در الستیک ها فرو رفته 
کنید زیرا ممکن است آسیب جدی به بدنه ی 
الستیک وارد کنند. در صورت مشاهده ی هرگونه 
برآمدگی و ناهمواری روی سطح الستیک و نیز 
حد  از  بیش  سایش  یا  ترک  کندگی،  بریدگی، 
باید الستیک را  در قسمت دارای آج الستیک، 
قدیمی  های  الستیک  ی  همه  کنید.  تعویض 
بررسی  مورد  متخصص  یک  با کمک  را  خودرو 
حاصل  اطمینان  آنها  کارایی  از  تا  دهید  قرار 
نشانگر  با  الستیک  آج  عمق  چنانچه  نمایید. 
ساییدگی هم سطح شده باشد، بایستی الستیک 


E-14


نشانگر حد 
خوردگی


E-13 نشان داده شده است(
12-  سرویس و نگهداری الستیک ها


استفاده از الستیک های بیش از حد فرسوده و 
یا به طور نامناسب باد شده ممکن است موجب 
تصادفات سنگین شود و امنیت سرنشینان خودرو 


را به خطر می اندازد.
از  پریدن  جاده،  های  کناره  با  شدید  برخورد 
روی دست اندازها، عبور از موانع غیر منتظره و 
رانندگی در جاده های با شرایط نامناسب، دالیل 
مهمی برای آسیب دیدن الستیک ها هستند که 


در طول رانندگی باید از آنها جلوگیری کرد.
1. تنظیم فشار باد الستیک ها


در  بسزایی  تأثیر  ها  الستیک  باد  فشار  تنظیم 
عملکرد آنها و شرایط رانندگی دارد و عمر مفید 
الستیک ها را افزایش می دهد. میزان باد بیش از 
اندازه و یا ناکافی نه تنها باعث تهدید ایمنی می 
شود، بلکه باعث سایش ناهموار الستیک ها می 
شود که منجر به خارج شدن خودرو از وضعیت 
اثر  در  ها  به الستیک  آسیب  افزایش  و  متعادل 
افزایش دما می شود. همچنین فشار باد نامناسب 
می  افزایش  نیز  را  سوخت  مصرف  ها  الستیک 


دهد.
چشمی  صورت  به  روز  هر  که  شود  می  توصیه 
باد  فشار  و  کنید  را چک  خودرو  های  الستیک 
آن ها را حداقل یک بار در ماه توسط فشار سنج 
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الستیک ها
را تعویض نمود زیرا عملکرد آن با سایش آج ها 
تضعیف می شود. کاهش چسبندگی، به ویژه در 
جاده های لغزنده احتمال سر خوردن الستیک 
بروز تصادف می  به  افزایش داده و منجر  را  ها 
حد  نشانگر  به  آن  های  آج  که  الستیکی  شود. 
وقت  اسرع  در  باید  است،  رسیده  نهایی سایش 
روی  سایش  نهایی  حد  نشانگر  شود.  تعویض 
دیواره ی الستیک و بین آج ها عالمت گذاری 


)E-14 شده است. )مطابق شکل


نکات زیست محیطی


الستیک 
 6 اندازه  به  خودرو  الستیک  یک  فقط  اگر   -
باد  کم  بار(   0/4 معادل  )تقریبا   psi درجه 
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   -


مصرف سوخت را تا 6 درصد کاهش دهیم.


یکنواخت  غیر  فرسایش  کاهش  منظور  به   .3
را  ها  چرخ  باید  مدت،  طوالنی  در  ها  الستیک 
برای  کنید.  جابجا  هم  با  کیلومتر   10000 هر 
اطمینان از اینکه الستیک های جلو و عقب عمر 
در  که  )همانطور  باشند  داشته  یکسان  کارکرد 
شکل E-15 نشان داده شده است(، جای چرخ 
های جلو و عقب را با هم عوض کنید. هر چهار 
الستیک باید ساختار، اندازه و نوع مشابه داشته 
ممکن  حد  تا  ها  الستیک  آج  شکل  و  باشند 
شبیه به هم باشند؛ وگرنه ممکن است سیستم 
تفاوت سرعت چرخ  به علت  دیفرانسیل خودرو 


ها دچار آسیب شود.
بعالوه، از آنجاکه الستیک و توپی چرخ از قسمت 
های مهم خودرو هستند، باید از الستیک هایی 


E-15


برای  باشند  یدک  تأیید شرکت سایپا  مورد  که 
خودرو استفاده کنید. زیرا خودرو طوری طراحی 
کارایی  ها  الستیک  نوع  این  با  که  است  شده 
و راحت تضمین  ایمن  رانندگی  و  دارد  باالتری 
می شود. در این صورت خودرو بهترین عملکرد 


را از خود نشان خواهد داد.


 احتیاط 
سال   6 از  بیش  برای  که  الستیکی  هر   -1
های  تکنسین  توسط  باید  باشد  شده  استفاده 
مجرب مورد بررسی قرار بگیرد حتی اگر ظاهرا 


آسیب ندیده باشد.
2- در هنگام تغییر الستیک ها با یکدیگر و یا 
تعادل الستیک ها ضروری  آنها حفظ  تعویض 


می باشد.
3- اگر در حین حرکت فشار باد تایرها کم می 
مسافت  حتی  ندهید.  ادامه  رانندگی  به  شود 
کوتاه نیز ممکن است سبب آسیب به الستیک 


شود.
4- در هنگام تعویض الستیک ها، از الستیک 
بار  با سایز و ساختار یکسان که ظرفیت  های 
همانند و یا بیشتر دارند استفاده کنید. فقط از 
الستیک های توصیه شده توسط سازنده مجاز 
می باشد در غیر اینصورت خطراتی پیش خواهد 
آمد که منجر به آسیب های جدی خواهد شد.
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 لوازم الکتریکی
نکات زیست محیطی


کولر خودرو 
سیستم هاي  آالینده هاي  مهم ترین  از  یکي 
)مانند  ازن  خنک کننده, گازهاي مخرب الیه ي 
گاز فرئون( مي باشد. خوشبختانه در خودروهاي 
جایگزین   R134a 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 
بهینه 2 درصد صرفه جویي در  موتور در دماي 


مصرف سوخت را به همراه دارد.


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


الیه هاي کربن اکتیو جذب آن مي شود.
زیست  محیط  آلودگي  کاهش  بر  کنیستر  اثر 
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 
نتیجه تست عملکرد توسط مراکز معاینات فني 
عمومي،  شرایط  در  کیلومتر  هزار   30 خودرو، 


24 ماه بعد از زمان نصب مي باشد.


6


سرویس و نگهداری لوازم الکتریکی
باید  منفی،  کابل  کردن  قطع  یا  اتصال  از  قبل 
ممکن  وگرنه   ببندید؛  را  استارت  سوییچ  ابتدا 
دچار  خودرو  داخلی  الکتریکی  تجهیزات  است 


سوختگی شوند.
اگر یکی از تجهیزات الکتریکی کار نکند فیوزها 
ابتدا فیوزها را چک  ممکن است سوخته باشد. 
کنید و سپس کابل های رابط، باتری، مدارها و 


تجهیزات الکتریکی را چک کنید.


تیوب هستند  بدون  5- در الستیک هایی که 
تصادف  سبب  چراکه  نکنید  وارد  تیوب  هرگز 


شده و منجر به آسیب های جدی خواهد شد.
هستند  محدودی  عمر  دارای  ها  الستیک   -6
که بسته به نوع راننگی و شرایط جاده متفاوت 


خواهد بود.
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باتری


6


* مطابق با مدل خودرو


است.  الکتریکی  چشم  به  مجهز  باتری  این   *
شارژ  وضعیت  چون  اطالعاتی  الکتریکی  چشم 
طریق  از  را  باتری  الکترولیت  سطح  و  باتری 
به  باتری خشک  کند.  می  ارائه  رنگی  نمایشگر 
آب احتیاج ندارد، اما وقتی توان باتری تمام می 


شود نیاز به شارژ مجدد دارد.


تعریفعالمت


شارژ کامل


شارژ کم


1. سرویس و نگهداری باتری
نوع  از   H230 و   H220 خودروی  باتری 
باتری خشک است. عالوه بر درپوش آب بندی، 
درپوشی روی الکترولیز کننده باتری قرار دارد. 


 توجه


 توجه


مراقب باشید!
روی  از  را  درپوش  که  نیستید  مجاز  شما 
ممکن  وگرنه  بردارید.  باتری  کننده  الکترولیز 
باتری  و  وارد شود  باتری صدمه  قاب  به  است 


دیگر قابل استفاده نباشد.


دهد  می  نشان  الکتریکی  چشم  که  اطالعاتی 
تنها برای بررسی و مراجعه کلی راننده است. 
علت  به  کهنه  باتری  یک  در  است  ممکن 
بطور  الکترولیت  با  واکنش  قطعات  فرسودگی 
عادی صورت نگیرد. که در این موارد، قضاوت 
در مورد وضعیت باتری به بررسی متخصص و 


استفاده از ابزارهای مخصوص نیاز دارد. 


نکات زیست محیطی


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


باید آنها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.
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عالئم هشدار دهنده و توصیف آن ها برای عملکرد باتری


تعریفعالمت


وجود هر نوع شعله رو باز، منابع احتراقی، جرقه و دود در محل کار ممنوع است!


عینک محافظ به چشم بزنید.


کودکان باید از باتری و ماده الکترولیت دور نگه داشته شوند.


الکترولیت باتری یک ماده سمی با خورندگی باال می باشد، بنابراین برای کار با آن باید از دستکش و عینک محافظ استفاده کنید.


قبل از کار با باتری دفترچه راهنمای استفاده از آن را مطالعه نمایید.


باتری در هنگام شارژ شدن ممکن است گاز قابل اشتعال و انفجار تولید کند.
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9( باتری یخ زده یا در حال یخ زدن را شارژ 
نکنید زیرا این عمل ممکن است باعث منفجر 
شدن باتری و سوختگی شیمیایی شما گردد. 
باتری یخ زده را باید تعویض نمود. توجه داشته 
باشید که باتری بدون جریان ممکن است در 


دمای حدود صفر درجه سانتیگراد یخ بزند.
10( از باتری آسیب دیده استفاده نکنید زیرا 
بنابراین  انفجار شود!  وقوع  باعث  است  ممکن 
توصیه می شود باتری آسیب دیده را در اسرع 


وقت تعویض نمایید.
اگر محل اتصال کابل ها روی قطب های باتری 
شل شده است، باید مهره ها را به اندازه کافی 
نه خیلی سفت محکم کنید. برای محافظت از 
باتری از بست های ثابت کننده استفاده کنید 
و مواظب باشید که آنها را بیش از اندازه محکم 
باتری  جعبه  به  اینصورت  غیر  در  زیرا  نکنید 


آسیب وارد می شود.


ای  نباید هیچگونه جرقه  بنابراین  دارد.  وجود 
نباید  همچنین  شود،  ایجاد  باتری  اطراف  در 
باتری  نزدیکی  در  شعله  هرگونه  یا  سیگار  از 


استفاده نمود.
ماده  حاوی  باتری  الکترولیت  آنجاکه  از   )5
باید  است،  سولفوریک  اسید  خورنده  و  سمی 
مواظب باشید که الکترولیت با چشم ها، سطح 
پوست و لباس شما تماس پیدا نکند. همچنین 
از نوشیدن سهوی الکترولیت جلوگیری نمایید. 
هنگام کار در اطراف باتری باید از عینک محافظ 
استفاده کنید و به کودکان اجازه نزدیک شدن 


به باتری را ندهید.
6( هنگام تمیز کردن باتری، نباید اجازه دهید 


مواد شوینده وارد باتری شوند.
بسته  فضای  در  باتری  کردن  شارژ  از   )7
نیست،  مناسب  هوا  تهویه  که  پارکینگ  مانند 
خودداری نمایید.  این عمل بایستی در فضای 


باز انجام شود.
8( قبل از اتصال باتری، باید تمامی تجهیزات 
برقی خاموش شوند، سپس ابتدا کابل مثبت و 
بعد کابل منفی وصل گردد. مراقب باشید که 
کابل ها را به قطب اشتباه باتری متصل نکنید 
وگرنه ممکن است منجر به وقوع آتش سوزی 


شود.


 هشدار
خطرات  به  کاماًل  باید  باتری  با  کار  هنگام 
احتمالی آن آگاه باشید، زیرا عملکرد نامناسب 
ممکن است منجر به وقوع حادثه، آتش سوزی 
و سوختگی بر اثر تماس با مواد شیمیایی شود. 
را  زیر  هشدارهای  و  ها  توصیه  باید  بنابراین، 
پیروی  آنها  از  و  مطالعه  باتری  با  کار  از  قبل 


کنید:
حاصل  اطمینان  باید  باتری،  تعمیر  قبل   )1
خودرو  تجهیزات  سایر  و  موتور  که  نمایید 
خاموش هستند و سپس کابل منفی باتری را 


قطع کنید.
سیستم  و  باتری  برق  کردن  قطع  هنگام   )2
و  منفی  کابل  ابتدا  باید  همواره  برقی خودرو، 


سپس کابل مثبت قطع شود.
از  ها  کابل  و  برقی  سیستم  با  کار  هنگام   )3
جلوگیری  جرقه  و  ساکن  الکتریسیته  تولید 
اتصال  پدیده  ندهید  اجازه  همچنین  نمایید. 
کوتاه در قطب های باتری اتفاق بیفتد وگرنه 
جرقه ی پر انرژی ایجاد شده بر اثر اتصال کوتاه 


ممکن است به شما آسیب وارد کند.
گاز  تولید  احتمال  باتری  شارژ  هنگام   )4
است  انفجار  و  اشتعال  قابل  که  هیدروژن 
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1( اگر ماده الکترولیت با چشم شما تماس پیدا 
کرد، باید به سرعت چشم های خود را با فشار 
آب زیاد بشویید و به پزشک مراجعه نمایید. در 
صورت امکان در طول مسیر رسیدن به درمانگاه، 
بطور مرتب محل آلوده به الکترولیت را با اسفنج 
تمیز کنید. تازه  به آب  تمیز آغشته  پارچه  یا 


2( اگر ماده الکترولیت با پوستتان تماس پیدا 
کرد، باید قسمت آلوده به الکترولیت و اطراف 
آن را بطور کامل با فشار آب زیاد بشویید. اگر 
دارد،  وجود  محل  در  یا سوزش  درد  احساس 
نمایید. مراجعه  پزشک  به  سریعتر  چه  هر 


بریزد  شما  لباس  روی  الکترولیت  اگر   )3
پوستتان  به  و  کرده  نفوذ  آن  به  است  ممکن 
آلوده  لباس  سرعت  به  باید  بنابراین   برسد. 
نیاز،  صورت  در  و  کنید  خارج  خود  تن  از  را 
در  شده  داده  توضیح  های  روش  مطابق 
نمایید. تمیز  را  آلوده  ناحیه  قبلی  موارد 


4( اگر به اشتباه ماده الکترولیت را نوشیدید، 
تازه  شیر  یا  آب  زیادی  مقدار  سرعت  به  باید 
بنوشید. همچنین شیر حاوی اکسید منیزیم، 
بخورید.  سبزیجات  روغن  یا  خام  مرغ  تخم 


سپس سریعاً به پزشک مراجعه کنید.


2. چراغ های خارجی
حداقل یک بار در ماه وضعیت چراغ های خارجی 
خودروی خود را بررسی کنید. اگر المپی سوخته 
باشد، قدرت دید شما هنگام رانندگی کاهش می 
یابد و سایر رانندگان ممکن است تصمیمات شما 
را در حین رانندگی متوجه نشوند و این مسائل 
ممکن است ایمنی شما را به خطر بیاندازند. اگر 
باید به  متوجه شدید که چراغی سوخته است، 
یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 
یا فروشگاه های تجهیزات برقی مراجعه کنید و 
المپ با مشخصات مناسب را خریداری نموده وبا 
رعایت نکات ایمنی و قواعد کار، آن را به جای 


المپ معیوب نصب نمایید.
باید چراغ هایی را که در زیر اشاره شده است، 


مرتباً بررسی نمایید:
نور باال، نور پایین، چراغ های جلو و عقب، چراغ 
عقب،  و  جلو  راهنمای  های  چراغ  ترمز،  های 
چراغ های جانبی، چراغ های دنده عقب، چراغ 
های نمره، چراغ سوم ترمز و چراغ های مه شکن 


جلو و عقب.


 اقدامات اضطراری توجه
باز  استارت  سوییچ  وقتی  که  باشید  مراقب   •
است و موتور کار می کند، باتری را جدا نکنید 
وگرنه ممکن است به سیستم و تجهیزات برقی 


خودرو آسیب وارد شود.
در  مدت طوالنی  برای  باتری  باشید  مراقب   •
نداشته  قرار  خورشید  نور  مستقیم  معرض 
باشد، زیرا ممکن است اشعه پرقدرت فرابنفش 


به جعبه باتری آسیب برساند.
پارک  مکانی سرد  در  را  اگر خودروی خود   •
کرده و برای مدت طوالنی از آن استفاده نکرده 
اید، باید اقدامات الزم را برای جلوگیری از یخ 


زدن باتری و آسیب دیدن آن انجام دهید.
• هنگام جابجا کردن باتری باید آن را به آرامی 
به  یا  کنید  وارونه  را  آن  نباید  و  دهید  انتقال 


پهلو قرار دهید.
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 هشدار
تاول  و  سوختگی  از  جلوگیری  برای   )1
باید  ها  المپ  تعویض  هنگام  در  زدگی، 
صبر  مدتی  و  کنید  خاموش  را  ها  چراغ 
شوند. خنک  کافی  اندازه  به  تا  کنید 
2( چراغ های نور باال و نور پایین دارای المپ 
حاوی  ها  المپ  این  که  هستند  هالوژن  های 
بنابراین  هستند.  متراکم  و  فشار  پر  گازهای 
ها  المپ  این  با  کار  هنگام  شود  می  توصیه 
ها  المپ  اگر  نمایید.  رعایت  را  ایمنی  نکات 
دچار خراشیدگی شوند یا با زمین برخود کنند 
هنگام  شوند.  منفجر  یا  شکسته  است  ممکن 
دست زدن به المپ ها مجازید فقط از قسمت 
و  دارید  نگه  را  آن  پالستیکی،  یا  فلزی  های 
کنید. لمس  را  آن  ای  شیشه  قسمت  نباید 


نباید  است،  روشن  جلو  های  چراغ  وقتی   )3
بزنید. دست  ها  المپ  فلزی  های  قسمت  به 


4( برای اطمینان از ایمنی خود بهتر است هیچ 
یک از قطعات داخلی چراغ های جلو، مدارهای 
برقی و قسمت های مربوطه را تعمیر یا تعویض 
نکنید و برای انجام این کار به یکی از نمایندگی 
های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.


6


چراغ های خارجی







114


تعویض تیغه برف پاک کن


E-14-1E-14-2E-14-3


با فلش بکشید تا شیار تیغه از قالب بازویی برف 
پاک کن خالص شود.


 E-14-2 2( تیغه را بچرخانید تا مطابق شکل
در راستای 45 درجه با بازویی برف پاک کن قرار 
گیرد. سپس تیغه را در جهت فلش نشان داده 
شده در شکل بکشید تا از بازویی برف پاک کن 
جدا شود. سپس بازویی برف پاک کن را در طول 


شیار حرکت دهید.


3. تعویض تیغه برف پاک کن
جلو  دید  میدان  کثیف،  یا  فرسوده  های  تیغه 
ایمنی  نتیجه  در  دهند،  می  قرار  تاثیر  تحت  را 
متوجه  گاه  هر  کند.  می  پیدا  کاهش  رانندگی 
شدید که تیغه برف پاک کن کثیف است، باید 
که  شدید  متوجه  اگر  کنید.  تمیز  را  آن  سریعاً 
کاهش  آن  کارایی  یا  است  دیده  آسیب  تیغه 
یافته است، در اسرع وقت آن را تعویض نمایید. 
هنگام تعویض تیغه باید بازویی برف پاک کن را 
یک  تعویض  مراحل  کنید.  بلند  شیشه  روی  از 


تیغه معمولی به صورت زیر است:
شکل             مطابق  تا  بچرخانید  را  تیغه   )1
E-14-1 در راستای عمود بر بازویی برف پاک 
کن قرارگیرد. تیغه را در جهت نشان داده شده 


شیار  داخل  را  کن  پاک  برف  بازویی  قالب   )3
تیغه جدید قرار دهید به صورتیکه تیغه و بازویی 
برف پاک کن مطابق شکل E-14-3 با هم زاویه 
قالب  با  را  تیغه  شیار  باشند.  داشته  درجه   45
بازویی برف پاک کن هم تراز کنید و تیغه را در 


جهت فلش بکشید.


6


 توجه
هرگز برف پاک کن را برروی شیشه رها نکنید 


چراکه سبب شکستگی شیشه خواهد شد.
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تعویض تیغه برف پاک کن


E-14-4E-15-1E-15-2


شیشه  کن  پاک  برف  تیغه  تعویض  مراحل 
عقب:


را درجهت  پاک کن شیشه عقب  برف  تیغه   .1
کنید.  خارج  شکل  در  شده  داده  نشان  فلش 
همانطور که در شکل E-15-1 نشان داده شده 


است.
2. تیغه جدید برف پاک کن شیشه عقب را در 
جهت فلش با شیار بازویی برف پاک کن شیشه 
عقب تنظیم کنید و مطابق شکل تیغه را داخل 
شکل  در  که  همانطور  بزنید.  جا  بازویی  شیار 


E-15-2 نشان داده شده است.


 توجه


1( الزم است تیغه های برف پاک کن و شیشه 
جلو را بطور مرتب تمیز کنید، چون آلودگی ها 
سرعت فرسودگی تیغه ها را افزایش می دهند.


است  ممکن  دیده  آسیب  و  کثیف  تیغه   )2
شیشه جلو را خط بیاندازد.


3( وقتی بازویی برف پاک کن را از روی شیشه 
بلند می کنید، نباید درب موتور را باز کنید وگرنه 
درب موتور خط می افتد و ممکن است بازویی 


برف پاک کن یا شیشه جلو آسیب ببینند.
باید  رانندگی  در  ایمنی  از  اطمینان  برای   )4
حداقل چهار بار در سال، تیغه برف پاک کن را 


تعویض نمایید.


6  E-14-4 4( تیغه را بچرخانید تا مطابق شکل
به  سپس  شود.  عمود  کن  پاک  برف  بازویی  بر 
تا در  ادامه دهید  تیغه در جهت فلش  کشیدن 
جای خود بطور کامل محکم شود. سپس تیغه را 


بچرخانید تا در وضعیت عادی قرار گیرد.
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فیوز ها


را  فیوز  اتصال  ندارد،کابل  ایرادی  فیوز  اگر   )4
باشد،  سوخته  فیوزی  اتصال  اگر  کنید  کنترل 
فلزی  از سیم  هرگز  نمایید.  تعویض  را  آن  باید 


بجای فیوز حتی بطور موقت استفاده نکنید.
5( مدار اصلی را خود ارتقا ندهید و هیچ گونه 
وسیله الکترونیکی را بدون تائید نصب نکنید، در 
غیر اینصورت عواقب ناشی از این عمل متوجه 


خود شما می باشد.


E-16E-17


جعبه فیوز 
داخل اتاق


1( فیوزها را با دقت بررسی کنید و اگر هر یک 
از آنها سوخته است، فوراً آن را تعویض نمایید.


نامی  جریان  اساس  بر  باید  فیوزها  تعویض   )2
نشان داده شده برای هر یک از آن ها در داخل 
جعبه فیوز باشد. هرگز نباید از فیوزی استفاده 
کنید که جریان نامی آن بیشتر از جریان فیوز 


اصلی باشد.
کوتاهی  مدت  از  پس  نیز  جدید  فیوز  اگر   )3
مدار سیستم  اشکاالتی در  است  بسوزد، ممکن 
خودروی  باید  لذا  باشد.  داده  رخ  خوردو  برقی 
از  یکی  به  تعمیر  و  بررسی  جهت  را  خود 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک انتقال 


دهید.


E-15


5- بررسی و تعویض فیوزها
عادی  بطور  برقی خودرو  تجهیزات  از  یکی  اگر 
فیوزهای  از  یکی  است  ممکن  کند،  نمی  کار 
وقت  اسرع  در  باید  که  باشد  سوخته  خودرو 
 E-15 بررسی شود. همانطورکه در شکل های
و E-17 نشان داه شده است، جعبه های فیوز 
به ترتیب در سمت چپ جلوی محفظه موتور و 
سمت چپ پایین داشبورد قرار دارند. باید قبل از 
باز کردن جعبه فیوز، سوییچ استارت را ببندید. 
نقشه فیوزها و عملکرد آن ها روی برچسبی در 
داخل جعبه فیوز چسبانده شده است، همچنین 
در شکل و جدولی که در ادامه آمده است، قابل 


مشاهده می باشد:


6
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فیوز ها


6
جعبه فیوز توزیع کننده الکترود مثبت باتری


نام فارسی
UEC برق


فرمان الکتریکی
ژنراتور


نام انگلیسی )A( مشخصات


PFB جعبه فیوز


)PFB( جعبه توزیع الکترود مثبت باتری







118


)کنترل برق زیر درب موتور( جعبه فیوز قسمت موتور


6


فیوز ها
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 فیوز محفظه موتور)کنترل برق زیر درب موتور (
مشخصات. )A(نام فارسی 


F1 15پمپ
F2 10کمپرسور
F3  سوپاپ ABS25
F4 AM230
F5 30سیستم گرمکن شیشه عقب
F6 15چراغ مه شکن جلو
F7 15نور پایین
F8 15نور باال
F930رله  استارت
F10 30رله اصلی
F1110بوق
F12NANA
F13 10بار رله اصلی
F14  15کویل
F15 10سنسور اکسیژن
F1610انژکتور


6


فیوز ها
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 فیوز محفظه موتور )کنترل برق زیر درب موتور (
مشخصات. )A(نام فارسی 


F1710نور پایین جلو چپ
F1810نور پایین جلو راست
F19 5سیگنال اصلی
F20موجود نیستموجود نیست
F21موجود نیستموجود نیست
F22موجود نیستموجود نیست
F23موجود نیستموجود نیست
F24موجود نیستموجود نیست
F2510ذخیره
F2615ذخیره
F2730ذخیره
JF1 40فن خنک کننده
JF2IEC 1  50باتری
JF3AMT50
JF4 ABS 40موتور پمپ
JF5IG240


6


فیوز ها
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 فیوز محفظه موتور )کنترل برق زیر درب موتور (


مشخصات. )A(نام فارسی 
JF6IEC 2 50باتری
JF71 30سوئیچ استارت
JF8موجود نیستموجود نیست
JF940ذخیره
R01 40فن خنک کننده سرعت باال
R0240فن خنک کننده سرعت پایین
R03AMT 50رله
R04موجود نیستموجود نیست
R05 40رله اصلی
R0630بوق
R0730رله استارت
R0830پمپ
R0930کمپرسور تهویه مطبوع
R01030المپ مه شکن جلو
R01130نور پایین
R01230نور باال


* نکته: رله R3 رله خاص است که 50A و رنگ آن خاکستری است.


6


فیوز ها
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)IPجعبه فیوز کابین )کنترلر برق 


6


فیوز ها
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 جعبه فیوز کابین )IP کنترلر برق(


مشخصات. )A(نام فارسی 
F110فیوز داشبورد / ضد سرقت/ المپ داخلی
F210فیوز ترمز
F315رادیو
F415واحد کنترل موتور
F515گرمکن شیشه عقب / برف پاک کن
F615المپ مه شکن عقب / هشدار خطر
F720قفل درب
F815سانروف
F920کلید شیشه باالبر برقی جلو چپ
F1020کلید شیشه باالبر برقی جلو راست
F1120کلید شیشه باالبر برقی عقب چپ
F1220کلید شیشه باالبر برقی عقب راست
F1310تهویه مطبوع
F145کویل کنترل
F1510پمپ شیشه شوی
F1610سوئیچ حرکت به عقب


6


فیوز ها
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فیوز قسمت موتور )کنترلر الکتریکی(


مشخصات. )A(نام فارسی 
F1720برف پاک کن جلو
F181  10چراغ های جانبی
F19 2 10چراغ های جانبی
F205استارت
F21ABS/EPS10
F22ECU/TCU10
F2310کنترل بدنه/ داشبورد
F2410کیسه هوا
F257.5آینه جانبی
F2615فندک
JF1موجود نیستموجود نیست
JF2موجود نیستموجود نیست
JF330دمنده
R0130گرمکن شیشه
R0230المپ حرکت به عقب
R03IG2 40رله


6


فیوز ها
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چراغ ترمز باالالمپ داخلی جلوچراغ پالکچراغ عقبچراغ مه شکن جلوچراغ های جلونوع المپ  


H4
2


)ترکیب نور باال
و پایین(


H72


Py21w2 
)چراغ راهنمای جلو(


 2
)چراغ راهنمای عقب(


W5w2
22 )چراغ جانبی(


P21w
 4


)چراغ مه شکن عقب 
و دنده عقب(


P21/5w2
)چراغ پارک/ ترمز(


W16w1


6


المپ ها
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سرویس و نگهداری 
وجود دارد، رانندگی می کنید و یا در زمستان 
زنگ  از  جلوگیری  برای  هستید،  دریا  نزدیک 
زدگی باید حداقل یک بار در ماه شاسی خودرو 


را تمیز کنید.
توپی  و  خودرو  شاسی  کردن  تمیز  هنگام   •
چرخ، استفاده از آب یا بخار با فشار باال، روشی 
مؤثر است. به خصوص برای گل و الی و گرد و 
غباری که به راحتی در معرض دید نیست. اگر 
این عوامل مانند گل مرطوب و سایر آلودگی ها 
از خودرو پاک نشوند، باعث زنگ زدگی بیشتر 
خواهند شد. از جمع شدن آب یا خاک در محل 
دارد  وجود  تخلیه  مجرای  یا  سوراخ  که  هایی 
زیرا  نمایید  جلوگیری  ها  درب  دور  قاب  مانند 
امکان بسته شدن این مجاری وجود داشته و در 


نهایت امکان زنگ زدگی وجود دارد.
از فصل زمستان بهتر است قسمت های  • بعد 
داخلی و زیرین بدنه را به طور کامل تمیز کنید. 
باید توجه  رانندگی،  از  از شستشو و پیش  پس 
کامل  طور  به  ترمز  سیستم  که  باشید  داشته 


خشک شده باشد.
ب- سطوح رنگی بدنه را بررسی و تمیز کنید. اگر 
ترک یا خراشی بر روی الیه ی رنگ پیدا شد، باید 
سعی کنید فوراً از رنگی با سرعت خشک شدن 
از  تا  کنید  استفاده  آن قسمت  تعمیر  برای  باال 


که دمای آن باالتر از نقطه ی انجماد است.
بدنه  های  قسمت  برخی  مرطوب،  نواحی  در   •
اگرچه  بزند،  زنگ  زمان  طول  در  است  ممکن 
قسمت های دیگر بدنه خشک نگه داشته شوند.


زنگ  احتمال  باشد،  باال  از حد  بیش  دما  اگر   •
دلیل  به  که  خودرو  از  هایی  بخش  در  زدگی 
تهویه ضعیف خشک نشده اند یا بخار هوا امکان 
خروج از محل مورد نظر را نداشته است، افزایش 


می یابد. 
باید اجتناب  از همه ی موارد ذکر شده در باال 
آید،  عمل  به  جلوگیری  زدگی  زنگ  از  تا  شود 
در  بدنه.  داخلی  های  قسمت  برای  به خصوص 
پوسته  خودرو  از  هایی  قسمت  رنگ  صورتیکه 
اسرع  در  باید  است،  رفته  بین  از  کاماًل  یا  شده 


وقت تعمیر شود.
2( برای جلوگیری از زنگ زدگی بدنه باید موارد 


زیر را مورد توجه قرار دهید:
در  کنید:  تمیز  را  خودرو  مداوم  طور  به  الف- 
صورتیکه این عمل را به طور منظم انجام دهید، 
عالوه بر اینکه همواره بدنه خودرو تمیز خواهد 
بود، از زنگ زدگی و خوردگی بدنه نیز جلوگیری 
می شود. البته بایستی توجه داشته باشید که برای 
نمایید. رعایت  را  زیر  موارد  تمیز کردن خودرو 


قلیایی  یا  نمکی  محلول  که  ای  در جاده  اگر   •


سرویس و نگهداری خودرو توسط مالک
پیشگیری از زنگ زدگی


تا زمانی که راننده تمام کارهای مربوط به خودرو 
را به طور مناسب و به موقع انجام دهد، خودرو 
به مدت طوالنی در بهترین شرایط استفاده قرار 
گرفته و از صدمه دیدن ناشی از زنگ زدگی در 


امان می ماند.
1( متداولترین دالیل زنگ زدگی عبارتند از:


و  و خاک  گرد  نمک،  مانند  موادی  وجود  الف- 
در  که  شاسی  از  هایی  قسمت  روی  بر  رطوبت 


معرض دید نیستند.
ب- خراشیده شدن پوشش محافظ رنگ سطحی 
برخورد  یا  خفیف  های  تصادف  دلیل  به  بدنه 


سنگ، که منجر به زنگ زدگی می شود.
ج- استفاده از خودرو در شرایط محیطی خاص 


و یا موقعیت های ویژه
غبار  و  گرد  یا  و  قلیایی  نمکی،  های  محلول   •
ها  جاده  سطح  روی  که  شیمیایی  مواد  حاوی 
خوردگی  تسریع  باعث  توانند  می  دارند،  وجود 
شوند. در نواحی ساحلی هوا دارای محلول نمک 
است. نیز در مناطقی با آلودگی صنعتی، گرد و 


غبار موجود در هوا دارای مواد شیمیایی است.
زدگی  زنگ  باال، سرعت  با رطوبت  نواحی  در   •
ممکن است افزایش یابد. به خصوص در مناطقی 


6
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سرویس و نگهداری 
مراحل شستشوی خودرو مطابق زیر است:


ابتدا گل و  باید  الف- هنگام شستشوی خودرو، 
الی چسبیده به تمامی قسمتهای بدنه را با فشار 
آب پاک کنید. به منظور پاک کردن گل و الی 
یا رسوب نمک و مواد قلیایی که محکم چسبیده 
اند، باید از آب با فشار بیشتر و شستشو در زمان 
طوالنی تر بهره جست. هنگام تمیز کردن از مواد 
شوینده متداول که خیلی قوی نیستند با رعایت 
تمام نکات مطرح شده جهت پیشگیری از وارد 
شدن آسیب به رنگ و بدنه خودرو استفاده کنید. 
از شوینده های متداول که برای مصارف خانگی 
مورد استفاده قرار می گیرند برای شستن خودرو 
پارچه  باید  خودرو  شستن  برای  نکنید.  استفاده 
شستشو را در ماده تمیز کننده فرو کنید و پارچه 
را آهسته روی بدنه بکشید، تا گرد و غبار و کثیفی 


جذب ماده تمیزکننده شوند و برطرف گردند.
باید  تمیزکننده،  ماده  با  تمیز کردن  از  بعد  ب. 
پرفشار  آب  با  را  خودرو  بدنه  بر  باقیمانده  مواد 
پاک  مواد  این  وجود  از  کاماًل  بدنه  تا  بشویید 
آثار  خودرو،  شدن  خشک  از  بعد  وگرنه  شود. 
ماند.  می  باقی  خودرو  بدنه  روی  بر  مواد  این 
از  از پاک کردن هر قسمت  در هوای گرم پس 
خودرو آن را با آب تمیز و با فشار بشویید. پس 
اینکه یک قسمت بدنه بطور کامل تمیز شد  از 


تمیز کردن و واکس زدن خودرو
1( در صورتی که دمای بدنه باال نباشد، شما می 
کردن  تمیز  مخصوص  شامپوی  و  آب  از  توانید 
خودرو استفاده کرده و خودرو را بشویید. پس از 
تمیز کردن، خودرو را با آب تمیز شستشو دهید.


خط  باعث  است  ممکن  کثیف  شیء  هرگونه 
شیمیایی  مواد  ی  همه  شود.  بدنه  رنگ  افتادن 
به  توانند  می  یابند،  می  انتقال  هوا  توسط  که 
رنگ خودرو آسیب برسانند. رانندگی در نواحی 
نواحی  در  خودرو  کردن  پارک  یا  و  دریا  کنار 
ساحلی یا مناطقی که دارای محلول نمک است، 
ممکن است احتمال زنگ زدگی را افزایش دهد. 
بنابراین باید خودرو را به طور منظم تمیز کنید.


شستشوی  های  مکان  در  توان  می  را  خودرو 
اتوماتیک خودرو، تمیز نمود. اما امکان خراشیده 
دارد.  وجود  ها  برس  با  خودرو  رنگ  شدن 
دوام  و  درخشندگی  است  ممکن  خراشیدگی 
رنگ را کاهش دهد. به خصوص برای رنگ های 
تیره این پدیده ممکن است بیشتر مشاهده شود. 
فراهم  و  مناسب  شرایط  ی  همه  صورتیکه  در 
را شخصاً  تمیز کردن خودرو  توانید  باشند، می 


انجام دهید. 


زنگ زدگی ناشی از این ترک جلوگیری به عمل 
آید. اگر سطحی فلزی در مناطقی که رنگ آنها 
از بین رفته است مشاهده شد، باید از یک فرد 
متخصص برای تعمیر آن قسمت کمک بگیرید.


ج- بررسی کنید که آب یا گرد و خاک که به 
راحتی باعث زنگ زدن می شوند، در قطعات و 
کف بدنه وجود نداشته باشد. همچنین به طور 
نگه  خشک  خودرو  کف  که  کنید  چک  منظم 
شیمیایی،  مواد  که  صورتی  نیزدر  شود.  داشته 
خودرو  در  غیره  و  نمک  محلول  شوینده،  مواد 
باشد، باید توجه بیشتری نسبت به تمیزی کف 
انتقال  از  پیش  باال  موارد  باشید.  داشته  خودرو 
باید در ظرفی مناسب قرار داده شوند. در صورت 


هرگونه نشتی باید فوراً آن را تمیز کنید.
د- از پارک کردن خودرو در پارکینگ مرطوب 
و با تهویه ضعیف اجتناب کنید. اگر شستشوی 
خودرو را در پارکینگ انجام دهید یا پس از آنکه 
کردید،  رانندگی  مرطوب  و  برفی  ای  جاده  در 
پارکینگ نیز ممکن است مرطوب شود که می 
تواند منجر به خوردگی شود. حتی اگر پارکینگ 
بسیار خشک است، زنگ زدن بدنه ممکن است 
به دلیل تهویه ی ضعیف و مرطوب بودن خودرو، 


رخ دهد.
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سرویس و نگهداری 
آسیب دیدگی رنگ سطح بدنه خودرو


در مواردی که رنگ بدنه خراشیده شده است، 
برای جلوگیری از زنگ زدگی باید در اسرع وقت 
آسیب  های  قسمت  فوری  رنگ  از  استفاده  با 
دیده را رنگ کنید. به منظور رنگ کردن سطح 
بدنه با رنگ فوری، توصیه می شود که رنگ را 
کاماًل هم بزنید تا یکنواخت شود سپس با قلم 
رنگ روی قسمت های خراشیده بزنید. قبل از 
و  تمیز  را  دیده  آسیب  قسمت  باید  زدن  رنگ 
رنگ  مقدار  از حداقل  است  بهتر  کنید.  خشک 
دیده  آسیب  های  قسمت  دادن  پوشش  برای 
استفاده کنید و اگر اطمینان دارید که رنگ به 
را پوشش می  خوبی قسمت های آسیب دیده 
دهد از رنگ زدن نواحی اطراف که رنگ سالم 
دارند، اجتناب کنید. همچنین توصیه می شود 


که از حداقل مقدار رنگ استفاده نمایید.


تمیز کردن داخل خودرو
ابتدا، با جارو برقی قسمت های آلوده به گرد و 
خاک را به خوبی تمیز کنید. سپس با یک تکه 
در  دقیقه  برای چند  که  تمیز  اسفنج  یا  پارچه 
محلول آب صابون قرار داده شده است، قسمت 
سطوح  نباید  بکشید.  دستمال  را  کثیف  های 
ها،  کننده  رقیق  ها،  با حالل  را  داخلی خودرو 
بنزین یا مواد شوینده متداول مانند شیشه پاک 


کن تمیز کنید.


به سراغ قسمت دیگر بروید. بعد از تمیز کردن 
کل بدنه باید آن را با حوله نرم خشک کنید تا 
در  شود  بدنه خشک  روی  مانده  باقی  آب  تمام 
باقی  بدنه  بر روی سطح  لکه آب  اینصورت  غیر 
خواهد ماند. برای خشک کردن پارچه را با فشار 
روی بدنه نکشید تا آثار آن روی بدنه باقی نماند.


2( بدنه را واکس بزنید و پولیش کنید، تا سطح 
بدنه تمیز و شفاف شود.


پس از آنکه بدنه خودرو را شسته و کاماًل خشک 
نمودید، بدنه را واکس بزنید. حتی اگر از ترکیبی 
می  استفاده  خودرو  واکس  و  ها  تمیزکننده  از 
کنید باید مطابق مراحل ذکر شده عمل نمایید. 
باید  است،  چسبیده  بدنه  به  آسفالت  ذرات  اگر 
پاک  ها  آن  تربانتین(  )مانند  مناسب  محلول  با 
نمایید. اگر هرگونه حشره یا صمغ و امثال اینها 
به بدنه خودرو چسبیده است، باید با آب گرم یا 
های  شوینده  )از  کنید  پاک  را  آنها  صابون  آب 
تجاری هم می توانید استفاده کنید(. نباید بدنه 
را با  بنزین یا حالل های قوی دیگر پاک کنید 
وگرنه ممکن است به رنگ بدنه آسیب وارد شود.


داخلی  تزئینات  فلزی  و  تمام سطوح رنگ شده 
به  زدن  واکس  از  بعد  بزنید.  واکس  را  خودرو 
بدنه با اسپری آب  بپاشید. اگر آب روی واکس 
نشان  مختلف جاری شود،  در جهات  و  بنشیند 
می دهد که بدنه بخوبی واکس زده نشده و باید 


مجدداً واکس زده شود.


نکات زیست محیطی


با تمیز نگه داشتن و رسیدگي به رنگ خودرو 
در زیبایي محیط زیست شهري سهیم باشیم.


رنگ خودرو
کرم  خودرو,  رنگ  آالینده هاي  مهم ترین  از 
رنگ  از  استفاده  هنگام  در  لذا  مي باشد   )Cr(
نمایندگي ها  و  تعمیرگاه ها  در  بویژه  خودرو 
مراقب نشت و ریزش آن به آب و خاک باشیم.


 توجه
بدنه و  - دقت کنید هنگام شستن کف و زیر 


شاسی به دست خود صدمه نزنید.
- شستن خودرو هنگامی که بدنه داغ نباشد در 


سایه مجاز است.
اند دست  تا خنک نشده  را  اگزوز  لوله های   -


نزنید.
- از مواد آلی استفاده نکنید )از قبیل بنزین و 
ها ی خورنده  یا حالل  و  روغن سبک  و  نفت 
خطر  احتمال  صورت  این  غیر  در  قوی( 


مسمومیت یا صدمه است.
از  استفاده  با  را  قطعات خودرو  از  - هیچکدام 
برس زبر تمیز نکنید، در غیر اینصورت ممکن 


است قطعات آسیب ببینند. 
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)H220( مشخصات خودرو


7


مشخصات فنی 
● موتور


                                                 نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


BM15Lمدل موتور
EURO IVاستاندارد آلودگی


4سیلندر خطی، آب خنک، 16 سوپاپ، DOHC ،MPIنوع موتور
بدون سرب #93 یا باالتر،           مطابق با استاندارد GB17930مدل بنزین            


42حجم بنزین 
1.498مجموع حجم سیلندر 


75×84.8قطر × کورس 
76قدرت اسمی


حداکثر گشتاور / دور سرعت 
4200-138/3800)نیوتن متر / دور در دقیقه( 


10:1نسبت تراکم
242پایین ترین نسبت مصرف سوخت
)r/min(  50±750دور موتور در دور آرام
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 )H220( مشخصات خودرو


7


● مشخصات خودرو


                                                 نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


4170mmطول کلی
1703mmعرض کلی
1482mmارتفاع کلی


2570mmفاصله ی دو محور چرخ جلو و عقب 
1465mmفاصله مراکز چرخ های جلو
1460mmفاصله مراکز چرخ های عقب


890mmفاصله مرکز چرخ جلو تا جلوی خودرو
710mmفاصله مرکز چرخ عقب تا انتهای خودرو


≥11mحداقل شعاع دوران
114mmحداقل  فاصله از زمین
°15.3زاویه چرخ جلو با زمین
°19زاویه چرخ عقب با زمین


170حداکثر سرعت خودرو )کیلومتر / ساعت( 
مصرف سوخت در سفر با سرعت ثابت


90km/h )L/100km(5.5


≤30حداکثر قابلیت شیب روی )%(
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● روغن


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


روغن جعبه دنده هیپوئیدروغن گیربکس
SAE 75W-90درجه ویسکوزیته 


API نوعAPI GL-4
2.0L1.7L-1.8حجم روغن گیربکس 


SAE 10W/40 API SLمشخصات روغن موتور 
4.2Lحجم روغن موتور
°40 -مایع شیشه شور 


3.0Lحجم مایع شیشه شور 
°40 -ضد یخ


5.5Lحجم ضد یخ
DOT4 روغن ترمز


——حجم روغن ترمز 
——روغن فرمان الکتریکی


——حجم روغن فرمان الکتریکی
A/C نوع مبردR134a


A/C 460حجم مبردg


7
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● پارامترهای اصلی خودرو 


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


12591259وزن بدون بار )کیلوگرم(          


770770وزن محور جلو بدون بار )کیلوگرم( 


489489وزن محور عقب بدون بار )کیلوگرم( 


15741574وزن با بار کامل )کیلوگرم( 


850850وزن محور جلو با بار کامل )کیلوگرم( 


724724وزن محور عقب با بار کامل )کیلوگرم( 


● سیستم حرکتی خودرو


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


سیستم  تعلیق مستقل مک فرسون جلونوع سیستم تعلیق جلو
سیستم تعلیق عقب از نوع اکسل پیچشینوع سیستم تعلیق عقب            


رینگ چرخ فوالد و رینگ چرخ آلومینیوم آلیاژیرینگ چرخ                   
185/60R15, 175/65R15مشخصات الستیک


 بدون بار: 0.22        بار کامل جلو: 0.25،      عقب: 0.25فشار باد الستیک )مگاپاسکال(


7
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● سری برق


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


اتوماتیک       دستی      نوع گیر بکس


3.3083.308نسبت سرعت دنده 1 


1.9131.913نسبت سرعت دنده 2 


1.2581.258نسبت سرعت دنده 3 


0.9430.943نسبت سرعت دنده 4 


0.7630.763نسبت سرعت دنده 5 


0.643——نسبت سرعت دنده 6


3.2313.231نسبت سرعت دنده عقب 


4.1584.158نسبت محرک نهایی 


محور جلو با سرعت پایدارنوع محور انتقال نیرو


دنده مخروطی هیپوئیدنوع محرک نهایی      


7
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● داده های تنظیم کردن


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


-10mm~5خالصی پدال کالچ
mm 8~4خالصی پدال ترمز
'5±'5تواین چرخ جلو


'20≤اختالف زاویه تواین چرخ های عقب
'20±'13مجموع زاویه تواین چرخ های عقب


'48°10زاویه انحراف کینگ پین
'45±'26°4کستر کینگ پین
'45±'5کمبر چرخ جلو
'30±'54-کمبر چرخ عقب


ملزومات باالنس دینامیکی
 ≥5g در هنگام نصب کردن، مقدار باقیمانده ی باالنس دینامیکی جانبی
 ≥10g در هنگام چک کردن، مقدار باقیمانده ی باالنس دینامیکی جانبی


محدوده قابل قبول کارکرد ترمز


 ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با 22 میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش
 برابر با 20 میلیمتر  و ضخامت استاندارد صفحه اصطکاک برابر با 12 میلیمتر و ضخامت حد


سایش برابر با 2 میلیمتر است
 ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با 200 میلیمتر – حد ضخامت سایش / حد قطر سایش
 برابر با 201 میلیمتر  و ضخامت استاندارد کفشک اصطکاک برابر با 4 میلیمتر و ضخامت حد


سایش برابر با 1 میلیمتر است


7
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● سایر


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


جعبه فرمان الکتریکی از نوع دنده شانه ای و پینیوننوع جعبه فرمان 


سمت چپموقعیت فرمان 


ترمز دیسکی و کاسه اینوع ترمز  


دستی و مکانیکی، در ترمز عقب عمل می کنندنوع ترمز دستی


بدنه یکپارچهنوع بدنه


12ولتاژ  اسمی 7
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 )H230( مشخصات خودرو
مشخصات فنی


● موتور


                                                 نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


BM15Lمدل موتور
EURO IVاستاندارد آلودگی


4سیلندر خطی، آب خنک، 16 سوپاپ، DOHC ،MPIنوع موتور
بدون سرب #93 یا باالتر، مطابق با استاندارد GB17930مدل بنزین            


42حجم بنزین 
1.498مجموع حجم سیلندر 


75×84.8قطر × کورس 
76قدرت اسمی


حداکثر گشتاور / دور سرعت 
4200-138/3800)نیوتن متر / دور در دقیقه( 


10:1نسبت تراکم
242پایین ترین نسبت مصرف سوخت
)r/min(  50±750دور موتور در دور آرام
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● مشخصات خودرو


                                                 نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


4390mmطول کلی
1703mmعرض کلی
1482mmارتفاع کلی


2570mmفاصله ی دو محور چرخ جلو و عقب 
1465mmفاصله مراکز چرخ های جلو
1460mmفاصله مراکز چرخ های عقب


890mmفاصله مرکز چرخ جلو تا جلوی خودرو
930mmفاصله مرکز چرخ عقب تا انتهای خودرو


≥11mحداقل شعاع دوران
114mmحداقل  فاصله از زمین
°15.6زاویه چرخ جلو با زمین
°15.3زاویه چرخ عقب با زمین


175حداکثر سرعت خودرو )کیلومتر / ساعت( 
مصرف سوخت در سفر با سرعت ثابت


90km/h )L/100km(5.5


≤30حداکثر قابلیت شیب روی )%(


)H230( مشخصات خودرو
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 )H230( مشخصات خودرو
● روغن


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


روغن جعبه دنده هیپوئیدروغن گیربکس
SAE 75W-90درجه ویسکوزیته 


API نوعAPI GL-5
2.0L1.7L-1.8حجم روغن گیربکس 


SAE 10W/40 API SLمشخصات روغن موتور 
4.2Lحجم روغن موتور
°40 -مایع شیشه شور 


3.0Lحجم مایع شیشه شور 
°40 -ضد یخ


5.5Lحجم ضد یخ
DOT4 روغن ترمز


——حجم روغن ترمز 
——روغن فرمان الکتریکی


——حجم روغن فرمان الکتریکی
A/C نوع مبردR134a


A/C 460حجم مبردg
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● پارامترهای اصلی خودرو 


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF)مدل دستی( SY7150E3SBAF     مشخصات


12691269وزن بدون بار )کیلوگرم(          


765765وزن محور جلو بدون بار )کیلوگرم( 


504504وزن محور عقب بدون بار )کیلوگرم( 


15841584وزن با بار کامل )کیلوگرم( 


845845وزن محور جلو با بار کامل )کیلوگرم( 


739739وزن محور عقب با بار کامل )کیلوگرم( 


● سیستم حرکتی خودرو


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


سیستم  تعلیق مستقل مک فرسون جلونوع سیستم تعلیق جلو
سیستم تعلیق عقب از نوع اکسل پیچشینوع سیستم تعلیق عقب            


رینگ چرخ فوالد و رینگ چرخ آلومینیوم آلیاژیرینگ چرخ                   
185/60R15, 175/65R15مشخصات الستیک


 بدون بار: 0.22        بار کامل جلو: 0.25،      عقب: 0.25فشار باد الستیک )مگاپاسکال(


)H230( مشخصات خودرو


7







141


 )H230( مشخصات خودرو
● سری برق


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


اتوماتیک       دستی      نوع گیربکس


3.3083.308نسبت سرعت دنده 1 


1.9131.913نسبت سرعت دنده 2 


1.2581.258نسبت سرعت دنده 3 


0.9430.943نسبت سرعت دنده 4 


0.7630.763نسبت سرعت دنده 5 


0.643——نسبت سرعت دنده 6


3.2313.231نسبت سرعت دنده عقب 


4.1584.158نسبت محرک نهایی 


محور جلو با سرعت پایدارنوع محور انتقال نیرو


دنده مخروطی هیپوئیدنوع محرک نهایی      


7
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● داده های تنظیم کردن


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


-10mm~5خالصی پدال کالچ
mm 8~4خالصی پدال ترمز
'5±'5تواین چرخ جلو


'20≤اختالف زاویه تواین چرخ های عقب
'20±'13مجموع زاویه تواین چرخ های عقب


'48°10زاویه انحراف کینگ پین
'45±'26°4کستر کینگ پین
'45±'5کمبر چرخ جلو
'30±'54-کمبر چرخ عقب


ملزومات باالنس دینامیکی
 ≥5g در هنگام نصب کردن، مقدار باقیمانده ی باالنس دینامیکی جانبی
 ≥10g در هنگام چک کردن، مقدار باقیمانده ی باالنس دینامیکی جانبی


محدوده قابل قبول کارکرد ترمز


 ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با 22 میلیمتر - حد ضخامت سایش / حد قطر سایش
 برابر با 20 میلیمتر  و ضخامت استاندارد صفحه اصطکاک برابر با 12 میلیمتر و ضخامت حد


سایش برابر با 2 میلیمتر است
 ضخامت استاندارد / قطر استاندارد برابر با 200 میلیمتر – حد ضخامت سایش / حد قطر سایش
 برابر با 201 میلیمتر  و ضخامت استاندارد کفشک اصطکاک برابر با 4 میلیمتر و ضخامت حد


سایش برابر با 1 میلیمتر است


)H230( مشخصات خودرو
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 )H230( مشخصات خودرو
● سایر


                                            نوع
)مدل AMT( SY7150E3ZBAF )مدل دستی( SY7150E3SBAF      مشخصات


جعبه فرمان الکتریکی از نوع دنده شانه ای و پینیوننوع جعبه فرمان 


سمت چپموقعیت فرمان 


ترمز دیسکی و کاسه اینوع ترمز  


دستی و مکانیکی، در ترمز عقب عمل می کنندنوع ترمز دستی


بدنه یکپارچهنوع بدنه


127ولتاژ  اسمی
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 : VIN محل


VIN: تعریف


)H230( و )H220( مشخصات خودرو


7


P
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شماره 
موتور


F-2


)H230( و )H220( مشخصات خودرو


7


)L/100 km مصرف سوخت )بر حسب


MTAMTمدل جعبه دنده 
H230H220H230H220مدل خودرو


8.38.38.28.2 شهری


5.45.45.35.3بین شهری


6.46.46.56.5ترکیبی
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گارانتی خودرو
8


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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گارانتی خودرو


8


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 و ادواری مي باشد كه دوره زماني و كيلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما در اين دفترچه ذكر 


شده است.
- استهالك معمولي قطعات داخلي: تودوزي، روكش هاي صندلي، موكت كف، المپ چراغها و همچنين بهاي روغن موتور، واسكازين گيربكس، فيلتر 


روغن، فيلتر هوا و موارد مصرفي: 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.


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.


 توجه
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
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گارانتی خودرو
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.


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 نيز بايستي تعمير يا تعويض گردند.
- 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 


- 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 نمايندگي هاي مجاز و يا تعميرگاه هاي مركزي شركت اقدام شود.اين شركت در قبال 


هزينه هاي صرف شده از طريق تعميركاران متفرقه هيچگونه مسئوليتي ندارد.


“جهت اطالع از متن كامل آيين نامه اجرايی و قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو از سايت اينترنتي www.saipayadak.org بازديد نماييد. “


و يا شركت سايپا يدك ايجاد نمي كند.و اشخاص ثالث در برابر شركت  پارس خودرو 
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گارانتي خودرو
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.


سرويس اوليه 
انجام سرويس اوليه اين خودرو، بين كيلومتر 5000-3500 و يا 6 ماه پس از تاريخ شروع گارانتی )هر كدام زودتر فرا رسد( الزامی بوده و عدم انجام 


سرويس اوليه در محدوده های زمانی و مسافتی مذكور، منجر به ابطال گارانتی خودرو می گردد.
تبصره 1: انجام بازديدهای سرويس اوليه فقط يک بار و به صورت رايگان صورت می پذيرد.


تبصره 2: هزينه مواد مصرفی و اجرت تعويض آنها )روغن موتور، فيلتر روغن و فيلتر هوا*( در سرويس اوليه به عهده مشتري مي باشد.


سرويس های ادواری: 
مطابق با جدول مندرج در همين دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبكه نماي


تبصره: اجرت انجام سرويس های ادواری و هزينه مواد مصرفی مورد استفاده در اين سرويس ها بر عهده مشتری می باشد. خدماتی كه هزينه آنها بر 
عهده بسته خدمت )كارت نارنجی( می باشد، نيازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نيست.


كارت خدمات خودرو
كارت خدمات خودرو كه در هنگام تحويل خودرو به مشتری ارائه می گردد، كارتی است كه به منظور استفاده از خدمات خودرو ثبت مكانيزه و سيستمی 


سوابق تعميراتی خودرو تهيه شده است.
تبصره 1: همراه داشتن كارت خدمات خودرو به هنگام مراجعه به نمايندگی های مجاز شركت سايپا يدك جهت استفاده از خدمات گارانتی الزامی است.
تبصره 2: كارت خدمات بصورت سالم تحويل مشتري مي گردد و در صورت بروز هر گونه ايراد فيزيكي و اختالل سيستمي در كارت خدمات، هزينه 


صدور مجدد كارت بر عهده مشتري خواهد بود. 


8


گارانتی خودرو


منجر به ابطال  پارس خودرو  ندگی های مجاز
 می گردد.


گارانتی خودرو
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استثنائات گارانتي
استثنائات گارانتي 


موارد زير خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:
1- تعميرات ناشی از فرسودگی متداول خودرو )منظور از فرسودگی متداول، خرابی های ناشی از عدم انجام تعميرات و نگهداری مناسب، عدم انجام 


بازديدهای ادواری، فرسودگی الستيک و مواردی نظير المپ و فيوز می باشد(.
2- هزينه هاي مربوطه به عمليات سرويس و نگهداري خودرو، تنظيمات رايج و سرويس های ادواری


3- هر گونه صدمات ناشي از عوامل كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگی،خراش، سرقت، آتش سوزي و بالياي طبيعی و 
غير مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.


4- اقالم ضمانت در خودرو شامل كليه اجزاء، قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی و استهالكی می باشد.


ليست قطعات و مواد مصرفی در خودرو كه مشمول ضمانت نمی باشند:


روغن ها نظير روغن موتور، گيربكس، ترمز و هيدروليک
مايعات نظير مايع ضد يخ، مايع شيشه شوی


فيلتر ها نظير فيلتر بنزين، فيلتر هوا و فيلتر روغن
8


 نکته
 الزم بذكر است كه چنانچه قطعات فوق در اثر استهالك مصرف شده و نقص فني در قطعه موجود نبوده یا بروز نكرده باشد شرایط گارانتي براي آن 


قطعه ملحوظ نمي باشد.


بدیُی است در . صًرت می پذیزد تبیید ي تًسط کبرشىبسبن مًرد پبرس خًدري شزکتصزفب در شبکٍ ومبیىدگی َبی مجبس ضزيری است وصب َزگًوٍ آپشه 


خسبرات  َشیىٍ سبیز مزاکش غیز مجبس وداشتٍ ي رد وبشی اس قطعبت آپشه وصب شدٌ تبعبت َیچ گًوٍ مسئًلیتی در قببل پبرس خًدريایه صًرت شزکت  غیز


.  ، بز عُدٌ مشتزی خًاَد بًد اردٌي احتمبلی
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 هشدار


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


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


1- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی، دسته سیم بین اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
2- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهند که این امر موجب آتش سوزی خودرو می 


گردد.
3- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند )فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنما و ...(


4- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند )مدوالتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی، ...( که این امر موجب آتش سوزی خودرو  
می گردد.


 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 )سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...(


5- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم هاي جانبي و یا دریافت 
خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوره گارانتي ایجاد شود، مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف کننده و 


اشخاص ثالث در برابر شرکت هاي سایپا و سایپا یدک ایجاد نمي کند.
6- در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط سیستم کیلومترشمار دستکاري شود بگونه اي که اختالف پیمایش در سیستم خودرو رویت  گردد.


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


8- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید.


استثنائات گارانتي
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استثنائات گارانتي و گارانتی رنگ خودرو
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 


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 كيلومتر


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.


8


قطعه و تصميم گيري در خصوص تعمير يا تعويض آن بر عهده شركت سايپا يدك است.


   


. ضمانت بر عهذه شرکت عرضه کننذه خودرو می باشذ صوت، در خصوص الستیک و سیستم پخش
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راهنمای سرویس و نگهداری خودرو
اهمیت سرویس و نگهداری خودرو


با افزایش مسافت طی شده توسط خودرو و نیز تحت تأثیر فاکتورهای گوناگون،کارایی خودرو تغییر خواهد کرد، که به سبب آن خواص دینامیکی، 
راندمان اقتصادی و قابلیت اطمینان به خودرو ضعیف می شود. از این رو هنگام استفاده از خودرو، باید اقدامات الزم جهت نگهداری از خودرو را انجام 
دهید. انجام این کار، نه تنها منجر به صرفه جویی در مصرف سوخت، افزایش کارایی، عملکرد صحیح خودرو و افزایش مؤثر طول عمر خودرو می شود، 
بلکه مشکالت و نقایص احتمالی خودرو را یافته و به سرعت برطرف می کنید و از بروز اشکال جلوگیری می کنید. انجام برنامه سرویس و نگهداری برای 
خودرو، بهترین روش برای صرفه جویی در هزینه است. برای خودروهای جدید و یا خودرویی که تعمیر اساسی شده، سرویس اولیه ی خودرو باید پس 
از طی مسافت 3500 تا 5000 کیلومتر انجام شود. عالوه بر این، بایستی بسته به شرایط استفاده از خودرو آن را به صورت منظم سرویس نمود. بهتر 


است برای سرویس و نگهداری منظم و فراهم شدن بهترین سرویس دهی، به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.
نکات مربوط به سرویس و نگهداری


1- درحین بررسی خودرو، اگر نیاز به باز کردن یا تعویض قطعه ای بود، باید بر اساس برنامه سرویس و نگهداری خودروی خود این کار را انجام دهید و 
توصیه می شود برای انجام این کار به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.


2- اگر هنگام نصب مجدد قطعات بر روی خودرو برای جلوگیری از بروز مشکالت و سهولت مراحل، نیاز به عالمت گذاری قطعات دارید، باید این عالمت 
ها را در موقعیت هایی بگذارید که اثری بر روی عملکرد و ظاهر قطعات نگذارد. در ضمن نکته های زیر باید رعایت شود:


الف( قطعات باز شده باید به ترتیب بسته شوند.
ب( قطعات تعویضی و قطعات دارای قابلیت استفاده ی مجدد را مشخص کنید.


ج( اگر نیاز به تعویض پیچ یا مهره دارید، باید از یکسان بودن نوع آنها با پیچ و مهره ی اصلی مطمئن شوید و آنها را براساس مقدار نیروی گشتاور تعیین 
شده سفت نمایید.


3-  در صورتیکه برای باز کردن و نصب قطعات خودرو از ابزار مخصوص این کار استفاده نکنید، امکان آسیب رسیدن به خودرو و بروز حادثه وجود دارد. 
بنابراین صرفنظر از مرحله ای که برای باز کردن و نصب قطعات خودرو انتخاب می کنید، حتماً از ابزار مخصوصی که برای انجام این کار تعیین شده 


است استفاده نمایید. 
4- در صورتیکه قطعات زیر باز شده اند، آنها را با قطعات جدید تعویض نمایید:
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الف( کاسه نمد
ب( واشر )به استثنای واشر درب سوپاپ(


ج( واشر
د( اورینگ 


هـ( واشر قفل شونده
و( اشپیل 


ز( مهره ی قفلی
ح( پیچ و مهره ی یکپارچه


5- در صورت نیاز به تعویض قطعات و برای جلوگیری از آسیب دیدن خودرو، از قطعات مورد تأیید شرکت سایپا یدک استفاده نمایید در غیر اینصورت 
شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص خودروی مشتری نخواهد داشت.


6- در طول تعمیر، توجه داشته باشید که بنزین، روغن موتور یا روغن ترمز بر روی خودرو نریزد، چون ممکن است باعث خوردگی و آسیب قطعات 
پالستیکی و رنگ خودرو شود.


نکات ایمنی مربوط به تعمیر
هنگام کار بر روی خودرو همواره نکات ایمنی را مد نظر داشته و آن ها را رعایت نمایید تا از بروز خطرات و آسیب احتمالی پیشگیری نمایید. در ادامه 


به برخی از این نکات اشاره شده است:
1- درصورت روشن بودن موتور باید انگشترها، کروات و امثال آنها را در آورده و دستها، لباسها و ابزار خود را از فن  و تسمه ی موتور دور نگه دارید.


2-  نزدیک باک بنزین و باتری خودرو سیگار نکشید و آتش روشن نکنید.
3- هنگامی که خودرو را توسط جک باالبر خودرو باال برده اید، کسی نباید به فضای خالی زیر خودرو برود.


4- هنگام انجام کار در زیر خودرو، برای جلوگیری از آسیب دیدن چشم ها در اثر پایین افتادن اجسام و یا ریختن مایعات، باید از عینک ایمنی استفاده 
کنید. عالوه بر این باید تجهیزات شستشوی چشم نیز در دسترستان باشد.


5- از تماس مکرر و طوالنی مدت پوست خود با روغن موتور اجتناب ورزید. پیش از شروع به کار، از کرم یا لوسیون برای محافظت از دست های خود 
استفاده کنید و پس از اتمام کار دست های خود را با صابون بشویید.
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مراقبت روزانه به بررسی های معمول اشاره می کند که هر روز انجام می شود تا خودرو کاماًل در شرایط فنی بدون عیب باقی بماند. بخش عمده ی این 
موضوع مربوط به بررسی و غبار زدایی، مانند تمیز کردن ظاهر خودرو و بررسی مکانیزم امنیت و نیز اتصال بین قطعات است. مراقبت های روزانه را می 
توان در زمان بسیار کمی انجام داده و با برطرف کردن خطرات احتمالی، آسایش و ایمنی رانندگی را تضمین نمود. از این رو انجام این کار از اهمیت 
بسزایی برخوردار است. همچنین در طول بررسی، الزم است که از مناسب بودن وضعیت تهویه محیط اطراف اطمینان حاصل نمایید تا از مسمومیت و 


آسیب دیدن در اثر گازهای سمی خروجی از موتور جلوگیری شود. برخی از اقداماتی که بایستی انجام شوند در ذیل آورده شده است:
1- الستیک ها را به صورت چشمی بررسی نمایید. اگر الستیک ها کم باد به نظر می رسند، فشار باد آن ها را توسط فشار سنج اندازه گرفته و در صورت 
کم بودن فشار، فوراً الستیک ها را باد کنید و مطمئن شوید فشار همه ی آنها بین 215 تا 225 کیلوپاسکال است. همچنین از سفت بودن پیچ و مهره 


ی چرخ ها اطمینان حاصل نمایید.
2-  هر روز پیش از رانندگی زیر خودروی خود را بررسی نمایید که در صورت نشتی روغن یا آب متوجه شوید )ریزش آب ناشی از سیستم تهویه مطبوع 
طبیعی است(. اگر نشتی رخ نداده بود، بررسی نمایید که میزان سوخت و خنک کننده ها کافی باشند. در غیر اینصورت آنها را تا حد تعیین شده پر کنید.


3- بررسی نمایید که تمام قسمت های الکتریکی مهم مانند بوق، مجموعه داشبورد، برف پاک کن، آب پاش شیشه، چراغ های جلو، چراغ های ترمز، 
چراغ جانبی جلو و چراغ های راهنما به طور طبیعی کار کنند. اگر درست کار نمی کنند، فوراً آنها را تعویض نمایید.


4- داخل خودرو و خارج آن را تمیز کنید. گردوخاک و گل موجود در داخل و خارج خودرو را پاک نمایید، قسمتهای رنگ شده خودرو را با احتیاط پاک 
نمایید. گرد و خاک و آلودگی های روی شیشه ها، آینه ها و چراغ های بیرون خودرو را تمیز کنید. تمیزکاری خودرو می تواند به وسیله ی غبارگیر، 


پارچه گردگیری، مواد خشک کن و سیستم مه زدایی خودرو انجام شود.


بررسی منظم
شما باید بررسی های الزم را به طور منظم برای خودروی خود انجام دهید. اگر از روش بررسی اطمینان ندارید، به جدول راهنمای سرویس و نگهداری 


این دفترچه مراجعه کنید.
1- مقدار سوخت موجود در باک را بررسی نمایید.


2-  سطح مایع خنک کننده را پس از هر بار پر کردن مخزن بررسی نمایید تا در محدوده ی مجاز باشد.
3-  سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن را هر ماه بازدید نمایید. اگر بنا به شرایط جوی مجبور هستید مکرراً از آن استفاده کنید، باید پس از هر بار پر 


کردن، سطح مایع شیشه شوی موجود در مخزن را کنترل کنید.
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4-  برف پاک کن را هر ماه بازبینی کنید و اگر شیشه ها را به درستی پاک نمی کند، ممکن است دچار ساییدگی، ترک و یا صدمات دیگر شده باشد. 
در این صورت آن را تعویض نمایید.


5-  میزان روغن گیربکس را هرماه چک کنید.
6- میزان روغن ترمز و کالچ را نیز هر ماه بررسی نمایید.


7-  مطمئن شوید که پدال ترمز به صورت عادی کار می کند.
8- از عادی بودن عملکرد ترمز دستی نیز اطمینان حاصل نمایید.


9-  فشار هوای الستیک ها، وضعیت ساییدگی آن ها و نیز وجود اجسام خارجی در آن ها را به صورت ماهانه بازبینی نمایید.
10- وضعیت باتری خودرو و نیز وجود خوردگی در قطب های آن را به صورت ماهانه کنترل کنید.


عالوه بر اینها شرایط عملکرد سیستم تهویه مطبوع را هر هفته بررسی کنید. هر هفته سیستم گرمایش و سرمایش تهویه مطبوع را روشن کنید تا از 
عملکرد عادی آن اطمینان حاصل نمایید. عملکرد صحیح چراغ های جلو، چراغ های مه شکن، چراغ های جانبی، چراغ های عقب، چراغ های راهنما، 
چراغ های ترمز و چراغ پالک را هر ماه بررسی نمایید. درب صندوق عقب و سایر درب ها )از جمله درب های عقب( را کنترل کنید که به نرمی باز و 


بسته شده و به درستی قفل شوند. وضعیت صدای بوق را نیز بررسی نمایید.


سرویس و نگهداری روزانه
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خودروی H220 و H230 دارای عملکرد بسیار خوبی است. البته کارایی خودرو با گذراندن دوره آب بندی و سرویس اولیه به بهترین حالت خود می 
رسد. اگر خودروی شما جدید است و یا اخیراً سرویس شده است، حتماً باید برای استفاده از آن نکاتی که در ذیل به آن ها اشاره شده است را رعایت 


کنید، تا عملکرد مناسب خودروی خود را تضمین نمایید.
1- از رانندگی در سرعت های باال خودداری کنید و دقت کنید که سرعت خودرو و دور موتور از مقدار میانی تجاوز نکند. جهت اطالع از حداکثر سرعت 
خودرو و دور موتور خودروی H220 و H230 به بخش »مشخصات فنی« مراجعه کنید. از اقداماتی نظیر شتاب گرفتن ناگهانی، رانندگی با یک دنده 
برای مدت طوالنی، رانندگی با دنده ی سبک و سرعت کم یا دنده  ی سنگین و سرعت زیاد، که باعث وارد شدن صدمات خاصی به خودرو می شوند 


خودداری نمایید.
2- مطمئن شوید که وزن بار قرارگرفته در خودرو در دوره ی آب بندی بیشتر از %80 حداکثر بار مجاز نباشد وگرنه امکان آسیب دیدن قطعات خودرو 


وجود دارد. )مطابق پارامترهای وزن خودرو که در بخش »مشخصات فنی« این دفترچه آورده شده است(.
3- در طول دوره ی آب بندی خودرو از رانندگی در مسافت های طوالنی اجتناب نمایید زیرا این کار زمان فعالیت مداوم موتور خودرو را افزایش داده و 


ممکن است منجر به استهالک قطعات موتور شود. هنگام استارت زدن یا در حین رانندگی پدال گاز را تا انتها فشار ندهید.
4- سعی کنید دفعات ترمزهای اضطراری را کاهش دهید وگرنه سیستم ترمز ممکن است تحت فشار قرار گیرد و فشار بار شاسی خودرو که به موتور 


وارد می شود، افزایش خواهد یافت. در صورت امکان در 300 کیلومتر اول از ترمز اضطراری استفاده نکنید.
5- پس از اینکه خودرو مسافت 3500 تا 5000 کیلومتر را طی نمود، باید سرویس اولیه خودرو را در طی دوره ی آب بندی انجام دهید. نمایندگی های 


مجاز شرکت سایپا یدک می توانند بهترین خدمات را برای سرویس اولیه به شما ارائه کنند. 
به منظور تضمین کیفیت مناسب تعمیرات و بررسی خودرو و نیز دستیابی به بهترین شرایط برای خودرو، سرویس اولیه باید در نمایندگی های مجاز 


شرکت سایپا یدک انجام شود.


موارد سرویس اولیه
1 – تعویض روغن موتور


2- تعویض فیلتر روغن موتور
3- تمیز کردن فیلتر هوای موتور و فیلتر تهویه مطبوع 


4- بررسی وجود نشتی در موتور و جعبه دنده 


8







5- بررسی سطح الکترولیت باتری و آب بندی سیستم تهویه مطبوع، سیستم ترمز.
6- بررسی طبیعی بودن عملکرد کمک فنر، سیبک و اتصاالت فرمان، گردگیر پلوس، سیستم تعلیق و فشار باد الستیک ها


تبصره 1: انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می پذیرد.
تبصره 2: هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها )روغن موتور، فیلتر روغن و فیلتر هوا*( در سرویس اولیه به عهده مشتري مي باشد.


سرویس اولیه


8


* در صورت نیاز تعویض گردد.
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سرویس های ادواری
سرویس و نگهداری نامناسب و ناقص ممکن است منجر به بروز مشکالتی در رانندگی شود. برخی از اقداماتی که در این فصل شرح داده می شوند، توسط 


مالک خودرو و با استفاده از ابزار موجود در خودرو قابل انجام هستند. برنامه ی سرویس و نگهداری را بایستی براساس شرایط رانندگی تنظیم نمود.
شرایط سخت شامل موارد زیر است:


1- رانندگی در جاده های پر گرد و غبار، نزدیک دریا یا مناطقی که نمک وجود دارد
2- رانندگی در جاده های ناهموار، خیس و یا کوهستانی


3- رانندگی در هوای سرد
4- در فصل های سرد، زمانی که موتور خودرو برای مدت طوالنی خاموش می ماند و یا خودرو اغلب مسافت های کوتاه را طی می کند


5- استفاده ی پی در پی از ترمز، به ویژه ترمزهای ناگهانی
6- از خودرو برای بکسل کردن خودروهای دیگر استفاده می شود.


7- هنگامی که بیش از 50 درصد مدت زمان رانندگی در ترافیک سنگین و در هوای گرم با دمای باالتر از 32 درجه سانتیگراد باشد.
8- هنگامی که بیش از 50 درصد مدت زمان رانندگی با سرعت های باالتر از 120 کیلومتر بر ساعت و در هوای گرم با دمای باالتر از 30 درجه سانتیگراد 


باشد.
9- رانندگی با اضافه بار


تمامی شرایط رانندگی غیر از مواردی که در باال به آن ها اشاره شد، شرایط عادی رانندگی محسوب می شوند و سرویس خودرو باید بر اساس برنامه ی 
سرویس و نگهداری در شرایط عادی انجام شود.  
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برنامه سرویس و نگهداری


8


● طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی
 توضیح:   ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم.   ▲ = تعویض،   T = بستن با گشتاور مشخص


فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار 
اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.


×1000KMسرویس
اولیه


1020304050607080
612182430364248ماه


تور
مو


 B
M


1 
ای


ی ه
سر


▲▲▲▲▲▲▲▲▲روغن موتور )APISL یا باالتر(
▲▲▲▲▲▲▲▲▲فیلتر روغن                           


▲▲▲▲▲▲▲▲●فیلتر هوا
▲●●●▲●●●●ماده خنک کننده )ضد یخ( 


▲●●▲●●شمع موتور


می
مو


ت ع
طعا


ق


بازرسي و تنظیم پس از 20000 کیلومتر اول و سپس تعویض هر 2 سال یا 60000 کیلومترتسمه دینام و کولر                        


●●●●●●●●●بازدید رادیاتور 
●●●●شلنگ ها و اتصاالت سیستم  تهویه مطبوع


●●شلنگ و بست های سیستم خنک کننده موتور
   PCVسوپاپ●●●●●


PCV شلنگ و بست های سیستم●●
 PCV سیستم کنترل●●


▲▲▲▲فیلتر سوخت
●●●●●درب باک، لوله سوخت، شلنگ و اتصاالت 


● ●
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 توضیح:   ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم.   ▲ = تعویض،   T = بستن با گشتاور مشخص


فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار 
اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.


×1000KMسرویس
اولیه


1020304050607080
612182430364248ماه


تور
مو


می
مو


ت ع
طعا


ق


●●●●●لوله اگزوز و اتصاالت آن


●●بررسی مکانیزم دریچه گاز
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● طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی
 توضیح:   ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم.   ▲ = تعویض،   T = بستن با گشتاور مشخص


فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار 
اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.


×1000KMسرویس
اولیه


1020304050607080
612182430364248ماه


دنه
و ب


ی 
اس


ش


●●●●●●●●●خالصي پدال کالچ 


●●●●●خالصي پدال ترمز 


●●●●●●●●●لنت ترمز و دیسک ترمز 


▲●●●▲●●●●روغن ترمز 


●●●●●●●●●شیلنگ روغن ترمز


●●●●●متعلقات سیستم انتقال قدرت


●●●●●بازدید و تنظیم زوایاي چرخ 


●●●●●●●●●سیبک و گردگیر سیبک


●●●●▲●●●▲


●●●●●سیستم تعلیق جلو و عقب 


TTTTTTپیچ و مهره های شاسی و بدنه 1 *


●●●●●●الستیکها و فشار باد آن ها


AMT●●▲●●▲ روغن گیربکس  


روغن گیربکس دستی 
▲▲▲
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 توضیح:   ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم.   ▲ = تعویض،   T = بستن با گشتاور مشخص


فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار 
اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.


×1000KMسرویس
اولیه


1020304050607080
612182430364248ماه


دنه
و ب


ی 
اس


ش


●●●●●●چراق ها، بوق، برف پاک کن و پمپ شیشه شوی
●●●●●●تهویه مطبوع


●●●●●تست جاده 2 *
●●▲●●▲●●فیلتر تهویه مطبوع


* 1 برنامه تعمیر و نگهداری برای شرایط عادی و یا برای شرایط طاقت فرسا، در مورد پیچ چسبدار و مهره بدنه و شاسی، الزم است که آن را تعویض  
کنید و یا با استفاده ازچسب رزوه )Loctite 262( درزگیری کرده و آنها را مطابق با گشتاور ذکر شده آنها را سفت کنید.


* 2 در آزمون جاده، بررسی عملکرد وسیله نقلیه، از قبیل چک کردن وجود صدای غیر طبیعی در شاسی و یا خودرو به یک طرف کشیده شود)مانند، 
شما می توانید سطح روغن جذب شده توسط تست جاده را احساس کنید. بررسی پیچ های شاسی برای لقی: بررسی کنید که تمام سوئیچ ها به طور 


معمول کار و غیره(.
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● طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط سخت
 توضیح:   ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم.   ▲ = تعویض،   T = بستن با گشتاور مشخص


فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار 
اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.


×1000KMسرویس
اولیه


1020304050607080
612182430364248ماه


تور
مو


 B
M


1 
ای


ی ه
سر


هر 5000 کیلومتر تعویض شودروغن موتور )APISL یا باالتر(
هر 5000 کیلومتر تعویض شودفیلتر روغن موتور                           


هر 5000 کیلومتر تعویض شودفیلتر هوا
▲●●●▲●●●●ماده خنک کننده )ضد یخ( 


▲●▲●▲●▲●شمع


می
مو


ت ع
طعا


ق


بررسی هر 20000 کیلومتر اول، تعویض هر 2 سال یا 60000 کیلومتر  تسمه کولر و دینام                        
بررسی هر 1500 کیلومتر، در صورت لزوم تمیز کردنتمیز کردن رادیاتور            


●●●●●●●●●شلنگ ها و اتصاالت سیستم تهویه مطبوع 
●●●●●●●●●شلنگ و بست های سیستم خنک کننده موتور


   PCVسوپاپ●●●●
PCV شلنگ و بست های سیستم●●


 PCV سیستم کنترل●●
●▲●▲فیلتر سوخت


●●●●●درب باک، لوله سوخت، شلنگ و اتصاالت 
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 توضیح:   ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم.   ▲ = تعویض،   T = بستن با گشتاور مشخص


فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار 
اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.


×1000KMسرویس
اولیه


1020304050607080
612182430364248ماه


تور
مو


می
مو


ت ع
طعا


ق


●●●●●لوله اگزوز و بست ثابت کننده آن


●●بررسی دریچه گاز
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● طرح تعمیر و نگهداری برای شرایط سخت
 توضیح:   ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم.   ▲ = تعویض،   T = بستن با گشتاور مشخص


فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار 
اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.


×1000KMسرویس
اولیه


1020304050607080
612182430364248ماه


تنظیم پس از هر 10000 کیلومترکورس ازاد پدال کالچ 


●●●●●خالصی پدال ترمز 


●●●●●●●●●لنت ترمز و دیسک ترمز 


●▲●●▲●●●●روغن ترمز 
●●●●●●●●●شیلنگ روغن ترمز


●●●●متعلقات سیستم انتقال قدرت
●●●●●●●●●بازدید و تنظیم زوایاي چرخ 


●●●●●●●●●سیبک و گردگیر


* 1
 


AMT
●●●●سیستم تعلیق جلو و عقب 


TTTTTTTTTپیچ و مهره های شاسی و بدنه 2 *
●●●●●●●●●الستیکها و فشار باد آن ها


8
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●●●●


●●●●●●●


دنه
و ب


ی 
اس


روغن گیربکس  ش
▲▲ 1 *روغن گیربکس دستی 


▲▲▲▲▲







 توضیح:   ● = بازرسی، تنظیم و یا تمیز کردن، تعویض در صورت لزوم.   ▲ = تعویض،   T = بستن با گشتاور مشخص


فاصله تعمیر و نگهداری: در هر کیلومتر شمار 
اتومبیل و یا ماه، هر کدام که اول بیاید.


×1000KMسرویس
اولیه


1020304050607080
612182430364248ماه


کی
تری


الک
م 


ست
●●●●چراق ها، بوق، برف پاک کن و پمپ شیشه شویسی


●●●●تهویه مطبوع


▲●▲●▲●▲●●فیلتر تهویه مطبوع


8
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فصل 9– فهرست نمایندگی ها


فهرست نمایندگی ها .................................................................................................................................... 170
    


فهرست نمایندگی ها
9


 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 
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فهرست نمایندگی ها
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


 7 7788 تهران تهران   7تعميرگاه  مركزي    7 جنب كيميدارو -بعد از چهار راه تهرانپارس  727 00486977-5


88890600-4 727 
جنب ايستگاه  -ميدان قزوينبه سمت  -سه راه آذري 


 اتوبوس
 2 7747 تهران تهران  2تعميرگاه  مركزي    7


85266689 


85260688 


85267579-8 


727 
باغستان بين خادم آباد و سعيد آباد ربروي كالنتري 


 250باغستان پ 
 6 7725 تهران باغستان  ابراهيم عباسعلي زاده 7


66704696-6 


6777206 
 9 566 تهران تهران  احمد  مهاجر 7 620شيوا پ  ياباناول خ -سرآسياب دوالب  يدانم 727


22570766 


22575975 


22570770 


727 
كوچه  -خيابان شهيد عراقي شمالي  -بزرگراه رسالت 


 5پ  -شهيد عابدي 
 5 7772 تهران تهران  آلفرد عيسي قليان 7


 8 7785 تهران تهران  تعميرگاه ساعي 2 7746پ-ساعيضلع جنوبي پارک -خ وليعصر 727 66078647-9


88796770-6 


89727-


88796727 


 2 569خيابان آزادي نبش زنجان جنوبي پالک  727
شركت خدماتي  بازرگاني 


 تحفه
 0 5000 تهران تهران 


764پالک  -پورنرسيده به سه راه عظيم -بادآمخ نظا 727 00587892-6  6 770 تهران تهران  سيدمرتضي ميري لواساني 2 


55709694 


55704868-4 
 4 777 تهران تهران  شركت بازرگاني پژمان  2 262پ  -نبش خيابان بني هاشم  -خ فدائيان اسالم  727
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فهرست نمایندگی ها


 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


55967775 


55662922-62 
 77 7760 تهران تهران  شركت فرهت نيا موتور 2 277خيابان منيريه نرسيده به چهارراه لشگر پالک  727


55676464 


55668696-9 
727 


ميدان شوش خ فدائيان اسالم جنب بيمارستان مهديه 


 677پ
*مشركت نيكوپيا 7


 
 77 775 تهران تهران 


00958700 


00942800 


00274047 


727 
بين چهارراه ولي عصر )عج( و سراج  -خ فرجام شرقي 


 578پالک  -
 72 7790 تهران تهران  عالءالدين توكلي 2


00227527 


00952269 
 76 567 تهران تهران  عين اله مسيبي  7 967پالک  -بعد از چهارراه وليعصر  -خيابان فرجام  727


22574929 


22677008 
727 


استاد حسن بنا)متري دوم 78بزرگراه رسالت نبش 


 7شمالي( پ 
 79 7777 تهران تهران  مجيد  روشن 7


00979296-9 


00976672-79 
727 


 –روبروي مجتمع ورزشي ايمان  -خ دماوند 


 787 الکپ 
 75 567 تهران تهران  (7محمدجعفر فرجي ) 7


22767826 


22608776-5 
727 


اتوبان يادگار امام شمال به جنوب فرحزاد شمالي 


 78نرسيده به كوچه آبشار پالک 
 78 7787 تهران تهران   *محمدعلي فرحزادي 7


88580724 


88546727-2 
 70 7746 تهران تهران  مرتضي ناظم 2 265پالک  -بين توحيد و رودكي  -خيابان آزادي  727


99575757 


99578562 


99522577-2 


727 
نبش ورودي تهرانسر  - 0جاده مخصوص كرج كيلومتر 


 08پ 
 76 578 تهران تهران  نا صر  معالج 7
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


00592854 


00506677 
727 


ايستگاه فرودگاه روبروي بانك ملت  -خ دماوند 


و  7788،  7789پ  -نبش خ شهيد انيسي  -بازنشتگان


7786 


 74 7778 تهران تهران  يوسف احمديان  2


 27 5058 تهران تهران  عبدالرضا حسيني سيانكي 2 جاده خاوران روبروي پمپ بنزين صحرا 70كيلومتر  727 66549797-5


08679056 


08672882 
727 


رويروي بانك  -بلوار شهيد بهشتي -دوراهي گيالوند


 778پالک  - 2كشاورزي نبش زنبق 
 27 7778 تهران دماوند رضا فرهومند نژاد 2


58964077-77-


27-67-97-57 
727 


رباط كريم بلوار امام خميني مابين ميدان امام خميني 


 و ميدان بهشتي
 22 7769 تهران رباط كريم محسن كلهر منفرد 2


85998777-8 727 
نرسيده به  -به طرف باطري سازي نور  -جاده كهنز


 چهارراه شاهدشهر
 26 7750 تهران شاهدشهر شركت طاهرخودرو شهريار 7


98646787-07 727 
روبروي  -اول هفت جوي  -متري شهرياركرج 08اتوبان 


 جنب شركت شن و ماسه كوشا -شهرک انديشه  5فاز 
 29 7789 تهران شهريار منصور موحدي  7


68264765 


68264766 
727 


پل ورامين ميدان وليعصر بعد از ميدان وليصر اولين 


 7775عابر پياده دست چپ پ 
 25 7775 تهران ورامين عليرضا جمالي 2


62224242 


62225755 
758 


خراسان جنوبي ،شهر بيرجند ، چهارراه غفاري ،بلوار 


 نرسيده به پمپ بنزين شعله -خليج فارس
 بيرجند *عبداله يوسفي 7


خراسان 


 جنوبي
6767 28 


 طبس مهدي عابدزاده 2 بلوار گلستانطبس، ميدان آزادگان، نبش  758 62667777-0
خراسان 


 جنوبي
5670 20 


52297866 


52229294 
757 


تربت حيدريه ،جاده سنتو،ميدان امداد، بلوار امام رضا ، 


 90نبش امام رضا 
 عليرضا تازري 2


تربت 


 حيدريه


خراسان 


 رضوي
6764 26 


217
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فهرست نمایندگی ها


 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


99999066 


99957977 


99956645 


757 


 سبزوار، بلوار سربداران ،شهرک خاوران،


 ، جنب بوتان گاز،2نبش خاوران 


 9پالک 


 سبزوار غالمحسين كوشكي 2
خراسان 


 رضوي
6770 24 


90272677-6 757 


 -ازميدان ورزش بعد  -قوچان ،جاده آسيايي)سنتو( 


ضلع شمالي جنب نمايندگي  -انتهاي بلوار امام رضا)ع( 


 كرمان خودرو


 قوچان *شركت قائم خودرو آساک 7
خراسان 


 رضوي
6728 67 


60526677 757 


حد فاصل ميدان امام حسين و  -بلوارصدمتري-مشهد


 ميدان خيام، بعد از پمپ گاز، 


 67نبش شهيد چراغچي 


 مشهد *عليرضا سياسي 7
خراسان 


 رضوي
6776 67 


66927690 


66969777 
757 


  62خيابان كوشش -مشهد،خيابان گاراژدارها 


 خ بزرگمهر
 مشهد محمدرضا ورزنده كامه عليا 7


خراسان 


 رضوي
6722 62 


92264997-9 


92267577-9 
757 


 نيشابور، بلوار آزادگان،


سي ان جيجايگاه جنب    
 نيشابور علي آشياني 7


خراسان 


 رضوي
5090 66 


62254555 


62254888 


62254000 


756 
بجنورد،ميدان امام رضا ، مقابل شهر بازي و ايسگاه 


 تاكسي هاي خطي مشهد
 بجنورد *عبداله معيني 7


خراسان 


 شمالي
6727 69 


62575755 


62572400 
756 


خراسان شمالي ،شهر گرمه ،ابتداي بلوار امام رضا)ع( 


 04،پالک
 حسن نجاري 2


گرمه 


 جاجرم


خراسان 


 شمالي
6777 65 


68266777 767 
خ وحيد نرسيده  -سه راه نظر  -بلوار بوستان سعدي 


 به امامزاده شاهزاده محمد
 68 787 اصفهان اصفهان  رضا   سليمي 2


173
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


65505987-9 


65877277 


65505707 


767 
روبروي  -بعد از پل تمدن  -اصفهان خيابان هفتون 


 پمپ بنزين
 60 6672 اصفهان اصفهان  شركت باند ماشين سپاهان 7


68268777 


68299689-5 
767 


بين پل فلزي و چهارراه حكيم  -خ حكيم نظامي 


 787پالک -نظامي 
 66 6676 اصفهان اصفهان  شركت كيان كار صفاهان 7


 64 6624 اصفهان اصفهان  *نبي اله شيخاني سوداني 7 خيابان آتشگاه، حد فاصل خيابان وحدت و قدس 767 60068677-76


66868685–0 


66576672 
767 


ابتداي خ اميركبير،  -بهمن 22خميني شهر، ميدان 


 768روبروي فرعي 
 رحمان فاتحي 7


خميني 


 شهر
 97 6267 اصفهان


95207077-4 767 
 جاده اصفهان/تهران)بزرگراه آزادگان(،


 روبروي كارخانه ابزاران -نرسيده به شاهين شهر 
 اكبر جهانگيري 7


شاهين 


 شهر
 97 6626 اصفهان


55575757-9 767 


  -خروجي شهر به سمت نطنز -ميدان بسيج 


 -بلوار يكم صنايع كارگاهي  -خيابان شهدا دارالسالم 


 72قطعه 


7 
فني ايليا گستر آرزو شركت 


 كاشان
 92 6627 اصفهان كاشان


92260687 


92260689 


92266707 


767 


نجف آباد ، گلدشت ،خيابان امام  -جاده اصفهان 


خميني نبش بلوار ابوذر صد متر مانده به شهرداري 


 گلدشت


 96 6679 اصفهان گلدشت مجيد سلجوقيان 7


92998097-9 767 
روبروي -نجف آباد ، يزدانشهر ، خيابان امام خميني 


 يزدانشهر CNGايستگاه پمپ گاز 
 99 6667 اصفهان نجف آباد شركت صنعت پارس نوري  7


66698627 


66698622 
766 


شهركرد ، سه راه شهرک صنعتي ، اول ورودي شهرک 


 صنعتي سمت چپ
7 


حسن  -نعمت اله بهامين 


 كريميان
 شهركرد


چهارمحال 


 وبختياري
687 95 


4
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


62524885 


62524888 


62524880 


 98 5678 يزد مهريز محمود زارع بيدكي  2 مهريز، جاده سنتو، روبروي قلعه تاريخي شاه عباسي. 765


60275552 


60275556 


60276775 


765 
حد فاصل ميدان امام علي )ع( و  -يزد بلوار جانباز


 ميدان ابوالفضل )ع( جنب نمايندگي ايران خودرو
7 


سيدعلي حسيني 


 *پورهدش
 90 5677 يزد يزد


65278967-5 


65276457-5 
765 


ابتداي بلوار آيت اهلل فقيه خراساني -دروازه قرآن -يزد


 يزد روبروي شركت كاشي
 96 5676 يزد يزد *ناصر خورشيدي 7


65252777 


65259777 


65256777 


765 
ميدان صنعت ، ابتداي جاده  -يزد ، بلوار آزادگان 


 فرودگاه ، روبروي شركت پارس مداد
7 


شركت خدماتي جم تندر 


 يزد
 94 5679 يزد يزد


69264980 


69264966 
 7 برازجان كيلومتر يك جاده اهرم جنب پمپ بنزين 700


شركت خدمات خودرو گروه 


7667* 
 57 9276 بوشهر برازجان


65926870 700 
بندر دير كيلومتر يك جاده ساحلي بندر دير به بوشهر ، 


 سمت چپ
 57 5575 بوشهر دير محمدتقي بحراني 2


 2 روبروي خيابان داود -جاده اصفهان  2آباده كيلومتر  707 99686857-6
شركت خدمات اتومبيل راه 


 سپهر آباده 
 52 5726 فارس آباده


 56 224 فارس جهرم حميد رحمانيان 2 نبش ميدان شهيد اسدزاده -جهرم بلوار بسيج  707 59692866-45


56596667 707 
داراب كيلومتر يك جاده شيراز روبروي تعاوني كاميون 


 داران
 59 5059 فارس داراب سيدعليرضا حسيني 2


5
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


66620247-9 707 
بعد از پليس راه جاده  -شيراز ابتداي بلوار اميركبير


 جنب بيمه ايران -بوشهر 
 55 5726 فارس شيراز جعفر دل افكار 2


66620066 


66620046 
 58 222 فارس شيراز *حسن  هاشمي نژاد 7 جنب پمپ بنزين سايپا -شيراز انتهاي بلواراميركبير  707


60622767-2 707 
 -جنب شركت بيمه ايران  -شيراز بلوار سلمان فارسي 


 778پالک 
 50 5722 فارس شيراز حميدرضا جامعي 7


68076656-87 707 
 -دو كوهك  -راه بعد از پليس  -شيراز جاده سپيدان 


 روبروي كوچه المپ سازي
2 


شركت پيشرو خودرو پرنيان 


 گستر هخامنش 
 56 5764 فارس شيراز


 54 227 فارس شيراز *نصراله  حريت 7 جنب پمپ بنزين -شيراز بلوار سلمان فارسي  707 60672777-5


92978756 


92974247 
 87 5776 فارس قائميه جوكارمسلم  7 ابتداي جاده بوشهر -قائميه بلوار انقالب  707


52257767-7 


52255770-6 
 87 5729 فارس الر اكبر مهرآزماي 2 خيابان واليت فقيه -الر ميدان امام خميني  707


52667767-2 


52666779-5 


52666770 


707 
خيابان حاج محمد  -سه راه بندرعباس -الر شهر قديم 


 كارگر
 82 225 فارس الر رضاعلي استوار 2


66666696 795 
جنب پمپ  -خيابان كارگر  -ميدان مبارزان  -اردبيل 


 278پالک  -بنزين 
 86 2776 اردبيل اردبيل شركت سبالن ثمين 2


66067657-6 795 
ابتداي جاده اردبيل  -بعد از پل هوايي  -ميدان بسيج 


 به تبريز
 89 2777 اردبيل اردبيل  *مهدي الزمي زارع 7
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


62899776 


62896776-4 
 85 2770 اردبيل گرمي  رحيم محمدي رمضانلو 7 روبروي نيروگاه-جاده بيله سوار 7كيلومتر  795


99228862 


992265886 
 اهر ابوالفضل برديده 7 پايين تر از ايران خودرو-جاده اهر به تبريز 7كيلومتر  797


آذربايجان 


 شرقي
2267 88 


99229577 


99220677 
797 


اهر اول بلوار جمهوري اسالمي نرسيده به پل اهر چايي 


 پايين تر از كارخانه آرد سازي
 اهر عسگر گل ريحان 2


آذربايجان 


 شرقي
2252 80 


68600960 


68608827-7 
797 


قطعه  -سه راهي اهر  -ورودي ازسمت تهران  -تبريز 


 دوم سمت راست
 تبريز غالمرضا جعفري 7


آذربايجان 


 شرقي
2280 86 


66629607-2 


66627797 -2 
797 


كوي  -جنب بانك سپه استاد شهريار  -دروازه تهران 


 شهيد محالتي
 تبريز احسان دسترنج آزادي  7


آذربايجان 


 شرقي
5096 84 


 تبريز *محمود وفادوست 7 از پل پتروشيمي بعد -جاده تبريزبه آذرشهر 797 69274777
آذربايجان 


 شرقي
2207 07 


96265777-6 797 
جاده تبريز سراب نرسيده به پمپ بنزين  -دروازه تبريز 


 2روبروي ايران خودرو شماره 
2 


شركت خدماتي رفاه امداد 


 سراب 
 سراب


آذربايجان 


 شرقي
2269 07 


92925498 


92926722 
797 


نرسيده  -شبستر، جاده شبستر به صوفيان بلوار بسيج 


 به پمپ بنزين جايگاه شماره يك
 شبستر رضا شيراحمد 2


آذربايجان 


 شرقي
2206 02 


62609666-9 


62925547 


62925546 


799 
  –اروميه ،ابتداي جاده مهاباد 


 جنب جايگاه سي ان جي حبيب زاده
 اروميه شركت اروم كيا خودرو 2


آذربايجان 


 غربي
2620 06 
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


62055787 


62057000 


62057676 


799 
اروميه،ابتداي جاده سلماس ،ضلع جنوب غربي پل سوم 


 خرداد
 اروميه شركت باخترتعميراروميه 7


آذربايجان 


 غربي
257 09 


62027706 


62027994 
799 


روبروي سازمان  -جاده اروميه/سلماس  2كيلومتر 


 كشاورزي
 اروميه عباس اله ورديان 2


آذربايجان 


 غربي
2625 05 


62656764 


62697567 


62656776 


 اروميه *علي   جعفري لك 7 750جنب گاراژآذربايجان، پالک -بلوارشيخ شلتوت 799
آذربايجان 


 غربي
252 08 


98262577 


98252227 
799 


روبروي خرمنكوب ،سازي برادران  -بلوارامام خميني 


 شامه باالتر از ميدان علي آباد
 بوكان حسين عباسي 7


آذربايجان 


 غربي
2677 00 


68026666 


68026699 
799 


 -روبروي ورودي شهر -جاده ترانزيت تبريز/بازرگان 


 جنب باسكول چايپاره
 باقرزادهسعيد  2


قره 


 ضياءالدين


آذربايجان 


 غربي
2678 06 


 7 جنب پليس راه ماكو -بلوارمدرس  799 69224758
شركت تعاوني خدماتي 


 پدرام حسام ماكو
 ماكو


آذربايجان 


 غربي
2670 04 


92669666 


92697975 
799 


ضلع شمالي ميدان استاد  -شهرک كارمندان  -مهاباد 


 هيمن
 مهاباد انورعبداله زاده 2


آذربايجان 


 غربي
2676 67 


65884442-2 799 
روبروي بانك  -جنب مركز بهداشت  -خيايان وليعصر 


 تجارت
 نقده شركت نسيم يدک سلدوز 2


آذربايجان 


 غربي
2679 67 


65887667 


65802087-2 
799 


خيابان  -نرسيده به ميدان دفاع مقدس  -خ پيرانشهر 


 سايپا
 نقده *مصطفي بيگ زاده 7


آذربايجان 


 غربي
2676 62 
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 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


69268878 770 
جنب اداره راهنمايي  -علي آباد ورودي از سمت گرگان 


 و رانندگي
 66 6767 گلستان علي آباد شركت خودرو مايان صنعت  2


69226587 


69262200 


9262288 


 69 6702 گلستان علي آباد محمدحسين عابدي 7 علي آباد بلوار امام رضا روبروي مسجد محمديه 770


62707477 


62787797 
 7 جاده گرگان گنبد نبش خ فيض آباد 7گرگان كيلومتر  770


شركت بازرگاني عدالت 


  *روشن
 65 277 گلستان گرگان


 ابوطالب قره چماقلو 7 جنب نمايندگي گروه بهمن -مينو دشت  گنبد جاده 770 66554587
گنبد 


 كاووس
 68 6766 گلستان


65260907 


65268660 


65260907 


770 
روبروي كشتارگاه  -مينودشت جنب مدرسه باغچه بان 


 دوگوري
 60 6764 گلستان مينودشت محمدباقر قزل سفلو 2


62694040-4 


62696997 
777 


جنب پمپ بنزين  -بابلسراميركال كمربندي بابل به 


 حميديان
7 


شركت خدمات خودرو 


 *بزرگ روشن
 66 6755 مازندران اميركال


96265755-8 


96256726 
777 


به طرف جاده -متر بعد از ميدان هزار سنگر  677-آمل 


 بابل
 64 6709 مازندران آمل عيسي صداقت 7


62666575 


62682575 


62667575 


62629575 


 47 6786 مازندران بابل *پيام نهريني 7 مقابل دانشكده فني و مهندسي -خيابان شريعتي بابل  777


9







فهرست نمایندگی ها


9


 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


62888696 


62888828 


62888267 


56986696 


777 
آمل احمد چاله پي روبروي پمپ جاده قديم بابل به 


 74بنزين رمضاني پ 
 47 6760 مازندران بابل حسن شاكري  7


62669476 


62667050 


62667080 


62666689 


62666896 


62667896 


 42 275 مازندران بابلسر محمدعلي ابوطالبي 2 جاده بابلسر به بابل 6بابلسر كيلومتر  777


52257057 


52257677 


52258068 


 46 278 مازندران چالوس بهروز ديلم نژاد 7 خ امام خميني سه راه كمربندي چالوس 777


52258772-9 


52258484 


52257874 


 49 6767 مازندران چالوس حسن خليل خليلي 7 ابتداي خط هشت -چالوس روبروي كمربندي  777


66276690-6 


66272277 


66277077 


 45 6757 مازندران ساري عليرضا بخشي كيادهي 2 ميدان بارمقابل بانك صادرات شعبه -بزرگراه ولي عصر 777


99522947 


99524886 
 48 277 مازندران نور عين اله سلطانپور 2 انتهاي كمربندي خ شيخ فضل اله نوري 777


801
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فهرست نمایندگی ها


1


 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


69978006 


69976272 
728 


كرج, بلوارشهيدبهشتي, نرسيده به سه راه گوهردشت, 


 روبروي بازار مالصدرا , نمايندگي شركت سايپا
 40 7708 البرز كرج *حسن واسجي 7


 46 565 البرز كرج رضا وتقي  زينلي قاهاني 2 29پ  -خ هوشيار  -متري اتوبان گلشهر 95 728 69804547-5


69559995 


69552075 


69586609 


728 
خيابان قزوين بعد از ميانجاده دست راست جنب تاالر 


 آپادانا
7 


سيدمحمدرضا آقا 


 ميركريمي
 44 728 البرز كرج


68270505-0 728 
مشكين دشت كرج، ابتداي بلوار دشت بهشت، پالک 


777 
 حسين امين ترابي 2


مشكين 


 دشت
 777 7779 البرز


66676776 


66676777-8 
 777 6279 سمنان سمنان *حسين نيك بين 7 روبروي پارک سيمرغ، نمايندگي سايپا -ميدان قومس  726


66677299-5 


66677777 


66672742 


66672747 


 772 6278 سمنان سمنان رضا خسرواني 7 روبروي كارخانه يخ، نمايندگي سايپا -بلوارعلويان  726


62228776 726 
جنب اداره راه، نمايندگي  -خ امام رضا )ع(  -سرچشمه 


 سايپا
 776 6277 سمنان شاهرود فرخ ترابي 2


60279776 


60272256 
759 


جاده بمپور, مقابل بيمارستان ايران,  9ايرانشهر, كيلومتر


 نمايندگي شركت سايپا
 ايرانشهر *سؤالي دهاني 7


سيستان 


 وبلوچستان
976 779 


65666827-25 759 
خيابان مدرس, روبروي چابهار, خيابان حافظ, نبش 


 پارک بانوان, نمايندگي شركت سايپا
2 


شركت همكار صنعت  


 چابهار
 چابهار


سيستان 


 وبلوچستان
5975 775 


81







فهرست نمایندگی ها


9


 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


62226260 


62224220 
759 


زابل, خيابان شهيد ميرحسيني , روبروي پمپ بنزين 


 دولتي, نمايندگي شركت سايپا
 زابل شركت پارسا خودرو نيمروز 2


سيستان 


 وبلوچستان
5277 778 


66570884 


66572477-72 
759 


زاهدان, خيابان سعدي غربي, ابتداي كمربندي 


نمايندگي شركت  2خرمشهر, پشت تعاوني شماره


 سايپا


7 
شركت خدمات 


 گسترپيشروسيستان
 زاهدان


سيستان 


 وبلوچستان
5277 770 


68879900 


68878756 
 776 722 قم قم *عليرضا  آدابي 7 روبروي بيمارستان شهيد بهشتي -خ شهيد بهشتي  725


66054447-9 725 
نرسيده به  -بلوار حضرت معصومه )س( )قلعه كامكار( 


 28روبروي كوچه  -كمربندي 
 774 6990 قم قم نعمت اله دياني 2


69769756-5 768 
روبروي -ورودي شهر از سمت سلفچگان  -اراک 


 شهرک صنعتي قطب اراک
7 


شركت كيهان موتور 


 *مركزي
 777 6607 مركزي اراک


66629262-6 


66686072 
 777 2277 زنجان زنجان حميد اسكندريون 2 روبروي ايستگاه راه آهن -خيابان خيام  729


66066000 


66066697 
729 


بعد از پمپ  -نرسيده به ميدان بسيج  -خيابان خرمشهر


 جنب سنگبري -گاز 
 772 2278 زنجان زنجان سيديحيي مجتهدي 2


66596667 


66596647 


66596709 


 776 2270 زنجان زنجان *محمود مستندي 7 806پالک -بين بلواراستقالل وميدان جهاد  729


66227720 


66264877 


66299962 


726 
بلوار آيت اله خامنه اي مقابل كارخانه -وليعصرچهارراه 


 آلومتك
 779 2757 قزوين قزوين جالل دوست محمدي 2


182







9


فهرست نمایندگی ها


183


 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


 775 2755 قزوين قزوين *شركت راكب تك تاز البرز 7 خيابان بهارروبروي  -خيابان ميرزا كوچك خان  726 66297667-6


92767558-0 776 
جنب شالي كوبي  -اولين دوربرگردان  -جاده الهيجان 


 زماني
 شركت سامان قطعه زماني  2


آستانه 


 اشرفيه
 778 2722 گيالن


99926577 


99999727-7 
 770 2775 گيالن بندر انزلي ماشين انزلشركت صبا  2 باالتر ازپمپ بنزين راحتي -غازيان  776


66077777-9 776 
 -بعد از كارخانه پوشش  -جاده رشت انزلي  8كيلومتر 


 روبروي پمپ بنزين عبداله زاده
 776 2727 گيالن رشت شركت پاياب صنعت خودرو  2


 774 2779 گيالن رشت شركت خودروسرويس خزر 2 روبروي امامزاده داناي علي -خ طالقاني  776 66524547-9


 7 آتشگاه -جاده فومن 6كيلومتر 776 66549577-9
شركت فن آوران صنعت 


 خودرو
 727 2772 گيالن رشت


 727 2770 گيالن رشت شركت كاسانه گيالن 7 جنب پمپ بنزين -آج بيشه  -بلوارامام رضا )ع(  776 66625557-6


 722 265 گيالن رشت *مهدي   پور نصير 7 نرسيده به فرودگاه -بلوار جاده انزلي  776 66069005-0


92260554 


92262667 
 726 292 گيالن الهيجان امير پور نصير 2 ميدان انتظام روبروي نيروي انتظامي 776


66669774 


66669778-0 
760 


ميدان محمدي،نرسيده به پليس راه همدان،جنب پمپ 


 بنزين سيلو
 729 2755 كردستان سنندج  *شركت راهنيان كردستان 7


 725 207 كرمانشاه كرمانشاه *علي  صديقي صفائي 7 روبروي زيبا پارک -بلوار شهيد بهشتي  766 66264699







فهرست نمایندگی ها


9


1


 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


96622249 


96627795 
 728 625 لرستان اليگودرز اسداله صادقي خوانساري  2 شهرداري خيابان آيت اله سعيديچهار راه  788


 720 2955 لرستان بروجرد محمدرضا گل آرا 2 جنب مسافربري مالير)غرب( -ميدان زائران كربال  788 92672772-79


692967779 


69225628 
 726 2970 همدان همدان *فتحيحافظ  7 جنب ترمينال اتوبوسها -انتهاي خيابان اكباتان 767


 724 677 همدان همدان *محسن كوچك عظيمي 7 جنب بانك كشاورزي -ميدان امام حسين  767 62895997-6


62226262 


62297528 
 7 نرسيده به ميدان امام حسن )ع( -بلوار شهيد بهشتي  769


شركت دانيال يدک 


 *كرامت
 767 9776 ايالم ايالم


62247870-6 


6224776-79 
 767 9766 خوزستان اهواز  *سيد رحيم صالحي 7 420اول اتوبان فرودگاه پ -ميدان تپه -اهواز 787


65588787-6 


65586677 
787 


نبش خيابان -اسالم آباد-اتوبان آيت اله بهبهاني-اهواز


 صبا
 762 9722 خوزستان اهواز سيدعباس موسوي 2


65568787 


65568785 
787 


جنب بانك  -كوي مدرس  -بزرگراه آيت اله بهبهاني 


 صادرات
 766 746 خوزستان اهواز شركت كجوراهواز 2


96827995 


96827996 
87 


ايذه، بلوار انقالب، بعد از ميدان آزادگان، پنجاه متر بعد 


 از روبروي پمپ بنزين كيواني، سمت چپ
 769 5080 خوزستان ايذه ايمان گل شكوه 2


56626677 


56662947 
 765 9774 خوزستان آبادان شركت ستاره آبي مهتاب 2 9و  6طيب بين طيب آبادان بلوار  787


84
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فهرست نمایندگی ها


185


 (H022-H022لیست نمایندگی های خودروی برلیانس )گروه 


 تلفن
کد 


 تلفن
 آدرس


سطح 


 خدمات
 استان شهر نام نمایندگی


کد 


ف تابلو
دی


 ر


52067646-5 787 
بعد از  -بلوار امام خميني  -ميدان شهيد محسني 


 جنب پارک بعثت -بهبهانيان فرهنگ سراي 
 768 9774 خوزستان بهبهان رضا متوسل 2


52627766 787 
بهبهان، فلكه استيل،كمربندي راه و ترابري، روبروي 


 اداره راه و شهرسازي
 760 9797 خوزستان بهبهان محمد عقبائي 2


92927972 


92922268 
787 


روبروي بهشت  -نبش خ تابستان  -بلوارميدان تره بار


 علي
 766 9777 خوزستان دزفول سعيد ساعي 2


52627779-78 787 
انتهاي خ امام خميني سايت صنعتي اول جاده 


 هنديجان
 764 9776 خوزستان ماهشهر عبد الكريم ياسين صدري 2


69625877-7 769 
رفسنجان خيابان مطهري ،جنب اداره راه نمايندگي 


 سايپا
 797 5770 كرمان رفسنجان محمد ميرزايي عباس آبادي 2


62570777 


62525600-6 
 797 5772 كرمان كرمان *محمدعلي جديداالسالمي 7 ) تون آپ سابق ( 24نبش كوچه  -خ خواجو  769


62586780 708 
ابتداي جاده بندرعباس سيرجان، نرسيده به پايانه بار، 


 جنب شركت هوافلز
 792 5974 هرمزگان بندرعباس  *محمدرضا اقدمي 7
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