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بستن در موتور
بررسی کنید که وسیله ای درون موتور جا نمانده 
باشد. برای بستن در موتور میله شماره 2 را به 
جایگاه 3 بازگردانید و در موتور را با دست پایین 
آورده و از فاصله 30 سانتی متری رها کنید تا 
بسته شود در موتور به طور اتوماتیک در اثر وزن 

خود بسته می شود.

باز کردن در موتور
از محفظه3  را  میله2  بكشید،  باال  را  موتور  در  
آزاد کنید، برای ایمنی همیشه آن را در جایگاه 

4 ثابت کنید. 

برای باز کردن در موتور، دستگیره شماره 1 در 
قسمت سمت چپ داشبورد را بكشید. 

باز کردن ضامن در موتور 
با حرکت دادن کلید 5 در جهت A )قالب در 

موتور را آزاد می کند( آن را باز کنید. 

در موتور

کاماًل  موتور  در  که  شوید  مطمئن    
قفل شده است. 

مانع  چیزی  هیچ  که  کنید  بررسی 
پارچه  )لباس،سنگریزه،  نشود  آن  شدن  قفل 

و...(

موتور  محفظه  در  کار  هنگام  به    
باشید.  آن  احتمالی  گرمای  مراقب 
عالوه بر این، فن خنک کننده ممكن 

است در هر لحظه شروع به کار کند. 
خطر زخم و جراحت جدی وجود دارد.

 در مواقعی که به شبكه رادیاتور یا در 
شود،  می  وارد  ضربه  یا  فشار  موتور 
سریعتر  چه  هر  کم،  مقدار  حتی 
ضامن در موتور را توسط نمایندگی های مجاز 

سایپا یدک بررسی کنید.

محفظه  در  عملیات  گونه  هر  انجام  از  پس 
آنجا  در  را  چیزی  که  شوید  مطمئن  موتور، 
ابزار  یا  لباس،  )دستكش،  اید.  نكرده  فراموش 

و...(
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اگر میزان روغن به حداقل برسد:
نشانگر  صفحه  روی  »top up oil«بر  پیغام 

نمایان می شود. 
این موضوع بسیار مهم و ضروری است و باید در 

اسرع وقت میزان روغن را افزایش دهید. 

اطالعات میزان روغن در صفحه نشانگرها
وقتی که سوئیچ باز است،کلید 3 یا 4 را یكبار و 

تقریبا 30 ثانیه فشار دهید. 
اگر میزان روغن باالی سطح حداقل باشد.

نمایان        صفحه  روی  بر   »oil level« پیغام 
را  روغن  میزان   1 دایره های  با  که  شود  می 
نشان می دهد. این دایره های زمانی که میزان 
مشخص                       2 های  دایره  با  شود  می  کمتر  روغن 
می شوند. برای خواندن کیلومتر شمار کلید 3 یا 

4  را مجدداً فشار دهید. 

کردن  خنک  و  روغنكاری  برای  روغن  از  موتور 
قطعات متحرک استفاده می کند و طبیعی است 
به  که در فاصله بین دو تعویض مقداری روغن 
آن افزوده شود. با وجود این اگر بعد از دوره آب 
بندی، کم شدن روغن بیشتر از 0.5 لیتر در هر 
سایپا  مجاز  نمایندگی  به  باشد  کیلومتر   1000

یدک مراجعه کنید.
مرتبا  را  روغن  میزان  روغن:  تعويض  تکرار 
و  مسافرت  از  قبل  خصوص  به  و  کنید  بررسی 
آسیب  از  جلوگیری  برای  طوالنی  های  مسافت 

دیدن موتور خودرو، روغن آن را بررسی کنید. 

خواندن میزان روغن
میزان روغن را هنگامی که خودرو در سطح صاف 
است و بعد از اینكه مدت زمانی از خاموش شدن 
موتور گذشت بخوانید. گیج روغن )میله ای که 
درون مخزن روغن قرار می دهند و برای اندازه 
گیری میزان روغنمورد استفاده قرار می گیرد.( 
استفاده  روغن  میزان  دقیق  خواندن  برای  باید 
مجاز  از حداکثر  روغن  که  مطمئن شوید  شود. 
به  موتور(  دیدن  آسیب  )خطر  نباشد  بیشتر 

صفحات بعدی مراجعه نمایید. 
فقط زمانی که میزان روغن به حداقل می رسد، 
نمایان              نشانگرها  صفحه  برروی  هشدارهایی 

می شود. 

میزان روغن موتور: اطالعات کلی)2/1(

  صفحه نمایش تنها زمانی به راننده 
روغن  میزان  که  دهد  می  هشدار 
پایین باشدو به راننده میزان باالبودن 
و  دهد  نمی  اطالع  را  روغن  از سطح حداکثر 
این اندازه گیری فقط توسط گیج روغن امكان 

پذیر است. 
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پس از پایان عملیات، مطمئن شوید که در پوش 
به صورت کامل در محل خود قرار گرفته باشد.

)درپوش پیچی باید کامال در محل خود پیچانده 
شود.(

خواندن میزان روغن توسط گیج روغن
- گیج روغن را بردارید )در خصوص جایگاه آن 
به صفحات بعدی مراجعه کنید( و آن را با یک  

دستمال تمیز پاک کنید.
- تا جایی که ممكن است گیج روغن را به داخل 
فشار دهید. )برای خودروهایی که به گیج پیچی 

مجهز شده اند. درپوش C را کامال بچرخانید(
- دوباره گیج روغن را بیرون بكشید.

میزان روغن را بخوانید. میزان روغن نباید هرگز 
زیر عالمت A و یا باالتر از عالمت B باشد.

میزان روغن موتور: اطالعات کلی)2/2(

روغن  نباید  شرایطی  هیچ  تحت    
چون  شود.  پر   B عالمت  از  بیشتر 
مبدل  و  موتور  دیدن  آسیب  باعث 

کاتالیزور می شود.

باال رفتن میزان روغن موتور از حداکثر میزان 
مجاز روغن فقط باید توسط گیج روغن خوانده 
شود. اگر میزان روغن از میزان حداکثر باالتر 
نمایندگی  با  و  نكنید  روشن  را  ماشین  برود 

های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 

اگر در میزان کم شدن مایعات خودرو متوجه 
مورد غیر طبیعی شدید و یا به ایرادی تكراری 
برخوردید، حتما به نمایندگی های مجاز سایپا 

یدک مراجعه کنید. 

برای جلوگیری از سر رفتن و باال زدن روغن 
روغن  قیف  از  روغن  کردن  سرریز  هنگام  در 

استفاده نمایید. 

موتور  محفظه  در  کار  هنگام  به    
باشید.  آن  احتمالی  گرمای  مراقب 
عالوه بر این، فن خنک کننده ممكن 

است در هر لحظه شروع به کار کند.
خطر زخم و جراحت جدی وجود دارد. 
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- درپوش 1 را باز کنید:
)برای  بیاید.  باال  تا سطح آن  بریزید  را  - روغن 
روی  بر  حداکثر  و  حداقل  بین  راهنمایی حجم 
گیج 2 که بین 1/5 تا 2 لیتر است را خوانید که 

البته بسته به موتور متفاوت است(
- حدودا 20 دقیقه صبر کنید تا روغن کامال به 

موتور برسد.
را  روغن  میزان   2 روغن  گیج  از  استفاده  با   -
بررسی کنید. )همان طور که در باال اشاره شد.(

پس از پایان عملیات مطمئن شوید که درپوش 
به صورت کامل در محل خود قرار گرفته باشد. 
درپوش پیچی باید کامال در محل خود پیچانده 

شود. 

اضافه کردن/ پرکردن روغن
خودرو باید روی یک سطح صاف پارک باشد و 
موتور باید خاموش و خنک باشد )به طور مثال: 
در  بار  اولین  برای  خودرو  کردن  روشن  از  قبل 

روز(

درجه کیفی روغن موتور
به کتابچه سرویس و نگهداری خودروتان مراجعه 

کنید. 

میزان روغن موتور: اضافه کردن/ پرکردن )2/1(

درپوش  بستن  و  نروید  باالتر  ماکزیمم  از حد 
شماره1 و قراردادن گیج شماره2 در جای خود 

را فراموش نكنید.
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تعويض روغن
کتابچه  به  روغن:  تعويض  زمانی  فاصله 
سرویس و نگهداری خودرو خود مراجعه کنید. 

فیلتر  و  روغن  تعويض  ظرفیت  میانگین 
روغن

)جهت اطالع( 

موتور 2/5 لیتر بنزین 16 سوپاپ: 5/1 لیتر
موتور 2 لیتر گازوئیلی: 7/4 لیتر

درجه کیفی روغن موتور
خود  خودرد  نگهداری  و  سرویس  بخش  به 

مراجعه نمایید. 

میزان روغن موتور: اضافه کردن/ پرکردن روغن)2/2(

: زمانی که    تعويض روغن موتور 
خواهید  می  شما  و  است  داغ  موتور 
مراقب  دهید  انجام  را  روغن  تعویض 
باشید که در اثر پاشیدن روغن دچار سوختگی 

نشوید.

که  زمانی  باشید  مراقب  پرکردن:    
روی  بر  روغن  پر می کنید  را  روغن 
اجزای موتور نریزید. زیرا باعث آتش 
که  باشید  داشته  یاد  به  شود.  می  سوزی 
زیرا  کنید.  و محكم  ببندید  دوباره  را  درپوش 
ممكن است روغن بر روی قطعات داغ موتور 

ریخته و باعث آتش سوزی شود. 

موتور  محفظه  در  کار  هنگام  به   
باشید.  آن  احتمالی  گرمای  مراقب 
عالوه بر این، فن خنک کننده ممكن 

است در هر لحظه شروع به کار کند. 
خطر زخم و جراحت جدی وجود دارد. 

 هرگز موتور را در فضای بسته روشن 
موتور  خروجی  گازهای  زیرا  نكنید. 

سمی هستند.

در صورت کم شدن غیر معمول یا پی در پی 
مجاز  های  نمایندگی  به  موتور،  روغن  سطح 

سایپا یدک مراجعه نمایید. 
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فاصله زمانی تعويض ها
به بخش سرویس و نگهداری خودروتان مراجعه 

نمایید. 

مايع  سطح  میزان  بازديد  زمانی  فاصله 
خنک کننده

بررسی کنید.  سطح مایع خنک کننده را مرتباً 
)اگر مایع خنک کننده درون موتور خالی شود 
باعث بروز صدمات جدی به موتور می شود( در 
صورت لزوم پر کردن مخزن فقط از محصوالت 
تائید شده توسط بخش فنی که عملكردهای زیر 

را داشته باشند استفاده نمائید:
- محافظت در برابر یخ زدگی 

خنک  سیستم  خوردگی  برابر  در  محافظت   -
کننده

مايع خنک کننده موتور 
زمانی که موتور خاموش است و خودرو در سطح 
صاف قرار دارد، سطح این مایع در مخزن شماره 

1 باید بین عالمت max و min باشد. 
برسد هنگام   min زیر عالمت  به  اینكه  از  قبل 

سرد بودن موتور آن را پر کنید. 

میزان سطح سیاالت )3/1(

 در زمانی که موتور داغ می باشد.
برروی  نباید  عملیاتی  گونه  هیچ 

سیستم خنک کننده صورت گیرد. 
وجود  جدی  جراحت  و  سوختگی  خطر  زیرا 

دارد!
در صورت کم شدن غیر معمول یا پی در پی 
های  نمایندگی  به  کننده،  خنک  مایع  سطح 

مجاز سایپا یدک مراجعه نمائید.
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اضافه کردن
بر روی سیستم  انجام هر گونه عملیاتی  از  بعد 
متخصص  یک  توسط  باید  ترمز  روغن  ترمز، 
تایید  مورد  های  روغن  از  فقط  گردد.  تعویض 
)و  نمایید  استفاده  یدک  سایپا  مجاز  نمایندگی 

فقط از قوطی پلمپ شده استفاده کنید. 

فاصله زمانی تعويض:
به بخش سرویس و نگهداری خودروتان مراجعه 

نمایید. 

میزان روغن 2 
گرم  دلیل  به  ترمز  روغن  مقدار  ناچیز  کاهش 
از خط  نباید  اما  باشد.  می  طبیعی  لنتها  شدن 

هشدار »min« پایین تر بیاید. 

سطح روغن ترمز 
و  کنید  بررسی  مرتباً  باید  را  ترمز  روغن  میزان 
مخصوصا در صورتی که متوجه تغییرات ناچیزی 
در ترمزگیری شدید سریعا روغن ترمز را بررسی 

کنید. 

موتور  هنگامیكه  بایست  می  ترمز  روغن  سطح 
سطح  یک  در  خودرو  و  است  خاموش  خودرو 

صاف قرار دارد، خوانده شود.

میزان سطح سیاالت )3/2(

موتور  محفظه  در  کار  هنگام  به   
باشید.  آن  احتمالی  گرمای  مراقب 
عالوه بر این، فن خنک کننده ممكن 

است در هر لحظه شروع به کار کند. 
خطر زخم و جراحت جدی وجود دارد ! 

در صورت کم شدن غیر معمول یا پی در پی 
مجاز  های  نمایندگی  به  ترمز  روغن  سطح 

سایپا یدک مراجعه نمایید. 
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فیلترها  
هوای  هوا، فیلتر  )فیلتر  شامل  فیلترها  تعویض 

محفظه سرنشین، فیلتر موتور و...( می باشد.
در برنامه سرویس و نگهداری خودرو شما درج 

شده است. 

بخش  به   : فیلترها  تعویض  میان  زمانی  فاصله 
مراجعه  خودرو  نگهداری  و  سرویس  خدمات 

نمایید. 

نوع مايع
و  شیشه  شستن  برای  شده  استفاده  محصول 
برای فصل زمستان  باید حاوی ضد یخ  سطوح، 

باشد.

نازل های شیشه شور
از یک وسیله نوک تیز مثل سوزن برای تنظیم 

نازل شیشه شور جلو استفاده کنید. 

مخزن آب شیشه شور جلو/ شوينده چراغ 
ها 

پر کردن
درپوش 2 را باز کنید. آن را پر کنید تا جائیكه 
را  درپوش  سپس  و  ببینید  را  آن  درون  مایع 

محكم کنید. 

میزان سطح سیاالت /فیلترها )3/3(

موتور  محفظه  در  کار  هنگام  به   
باشید.  آن  احتمالی  گرمای  مراقب 
عالوه بر این، فن خنک کننده ممكن 

است در هر لحظه شروع به کار کند. 
خط جراحت وجود دارد!

نکته:
میزان  فهمیدن  برای  خودرو  سطح  به  بسته 
مایع درون مخزن درپوش شماره 1 را باز کنید 

و از گیج اندازه گیری استفاده کنید. 
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قسمت B : ابعاد تایر متناسب با خودرو.
قسمت C : فشار باد تایرهای جلو.

قسمت D : سیستم کنترل فشار باد چرخ های 
عقب.

قسمت E: ابعاد چرخ زاپاس
قسمت F : سیستم کنترل فشار باد چرخ زاپاس

قسمت  ستون  روی  بر  شده  نصب   A برچسب 
الستیک     باد  فشار  میزان  دهنده  نشان  راننده 

می باشد در را باز کنید تا آن را بخوانید.

سیستم کنترل فشار باد چرخ ها

به  تایرها،  تعویض  لزوم  صورت  در   
توجه  ساختار  و  اندازه  نوع،  سایز، 

داشته باشید.
باید  ماشین  روی  بر  شده  نصب  تایرهای 
آنها  تایید  برای  و  باشند  تایرهای اصلی  مانند 
مشورت  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  با 

نمایید. 

تایر:به  ایمنی  و  چرخ  زنجیر  از  استفاده 
 « مورد  در   5 بخش  در  شده  گفته  اطالعات 
تایرها« مراجعه کنید و بسته به نوع خودروتان 

از زنجیر چرخ استفاده کنید. 

نکته ويژه :
خودروهایی که با بار سنگین حرکت می کنند 
تریلر  کردن  بكسل  و   ) مجاز  وزن  )حداکثر 
 100 به  محدود  بایست  می  سرعت  حداکثر 
کیلومتر در ساعت و سیستم کنترل فشار باد 
افزایش    2.0bar به میزان  بایست  چرخ می 
یابد. به اطالعات بخش 6 در مورد » وزن ها« 

مراجعه کنید. 
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باتری

 A برچسب
نشانه های روی باتری را مشاهده نمایید:

1- روشن کردن آنش و سیگار کشیدن ممنوع 
2- مراقبت از چشم هایتان ضروری است.

3- دور از دسترس کودکان قرار دهید. 
4- خطر مواد منفجره

5- به دستورالعمل ها مراجعه کنید.
6- خطر مواد خورنده

باتری نیازی به سرویس و نگهداری ندارد.

تعويض باتری
این  برای  عملیات  این  بودن  پیچیده  دلیل  به 
تعویض پیشنهاد می کنیم که به نمایندگی مجاز 

سایپا یدک مراجعه نمایید.

مراقب  باتری  در هنگام جابه جایی   
باشید که اسیدسولفوریک با پوست یا 

چشم هایتان تماس نداشته باشد. 
در صورت رخ دادن این اتفاق محل مورد نظر 
را با آب سرد فراوان بشوئید و در صورت لزوم 
به پزشک مراجعه نمائید. هرگونه شعله، اشیاء 
باتری دور نگه دارید:  از اجزاء  داغ و جرقه را 

زیرا خطر انفجار در پی خواهد داشت.

 با توجه به اینكه این باتری مخصوص 
لوله  )وجود  باشد  می  شما  خودرو 
تخلیه جهت جلوگیری از خوردگی و 
موقع  در  که  شوید  مطمئن  گازها(،  انفجار 
تعویض  باتری  همین  مثل  باتری  با  تعویض 
یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  به  شود. 

مراجعه کنید. 

موتور  محفظه  در  کار  هنگام  به   
باشید.  آن  احتمالی  گرمای  مراقب 
عالوه بر این، فن خنک کننده ممكن 

است در هر لحظه شروع به کار کند. 
خطر زخم و جراحت جدی وجود دارد!
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تائید  و  استاندارد  غیر  های  از حالل  استفاده   -
یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  توسط  نشده 
برای از بین بردن زنگ زدگی می تواند به رنگ 

بدنه آسیب برساند. 
های  جاده  و  برف  در  مداوم  کردن  رانندگی   -
و  ها  چرخ  مخصوصاً  خودرو  بدون شستن  گلی 

زیر اتاق.

- برخوردها و تصادفات جزئی
راهكارها،  این  مزایای  از  شدن  مند  بهره  برای 
حداقل توصیه ها به شما ارایه می شود تا کامال 

در مقابل این خطرات ایمن باشید.

چه کارهايی نبايد انجام دهید.
را تمیز و گریس زدائی  - بخش های مكانیكی 
نكنید )بخش های موتوری( بخش زیرین خودرو 
را نشویید، لوالها )لوالی در باک بنزین( را تمیز 
نكنید. در قسمت هایی از بدنه خودرو که با رنگ 
پالستیک رنگ شده اند )سپرها( از پاک کننده 
ها قوی و محصوالتی که توسط کارشناسان مورد 
تایید قرار نگرفته است استفاده نكنید. اگر به این 
هشدارها دقت نكنید ممكن است خطر سایش و 

مشكالتی را به همراه داشته باشد. 
- شستن خودرو در نور آفتاب مستقیم یا درجه 

حرارت زیر صفر 
- زدودن گرد و خاک و گل والی بدون خیس 

کردن
- جمع شدن کثیفی روی هم

- زنگ زدن ذرات معلق

نگهداری مناسب از خودرو موجب افزایش طول 
عمر آن می گردد. 

از همین رو پیشنهاد می گردد که از بدنه خودرو 
به طور منظم مراقبت و نگهداری نمایید.

مراقبت در مقابل عوامل خورنده
خوردگی  ضد  مواد  توسط  شما  خودرو  اگرچه 
پوشیده شده است اما هنوز مواردی هستند که 
می توانند باعث خوردگی بدنه خودرو شما شوند:

- آلودگی جوی )شهرها و نواحی صنعتی(
- محیط نمكی )نواحی ساحل مخصوصا با هوای 

گرم(
)نمک  مرطوب  و  فصلی  هوایی  و  آب  شرایط   -
آب  زمستان،  در  جاده  روی  بر  شده  پاشیده 

استفاده شده برای شستشوی خیابان ها و...(

- عوامل ساینده
گردو خاک موجود در هوا و شن هایی که توسط 
باد آورده می شود، گل و الی،سنگریزه هایی که 

از دیگر خودروها پرتاب می شود.

مراقبت و نگهداری از بدنه )2/1(
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مراقبت و نگهداری از بدنه )2/2(
برف  بروید،  کارواش  ریل  روی  اینكه  از  قبل   -
را خاموش  پاک کن های شیشه جلوی خودرو 
کنید)به اطالعات شستشو / خشک کردن شیشه 
چراغ  ها،  آینه  کنید(  مراجعه   1 بخش  در  جلو 
های اضافی و تجهیزات جانبی خارجی را بررسی 
پاک  برف  تیغه های  که  و مطمئن شوید  کنید 

کن با نوار چسب پوشیده شده باشند. 
اگر خودرو شما با آنتن رادیوئی مجهز شده است، 

آن را بردارید. 
را  نوار  که  باشید  داشته  یاد  به  از شستشو  بعد 

برداشته و آنتن را دوباره نصب کنید. 
- درصورت شستشوی اجزاء مكانیكی، لوالها و ... 
پس از شستشو حتماً آن قسمت ها را با استفاده 

از مواد محافظ مورد تایید پوشش دهید.

خاموش  موتور  حالت  در  را  خودرو  همیشه   -
شستشو  محصول  که  باشید  مطمئن  و  بشوئید 
تائید بخش فنی شرکت رنو باشد.  دهنده مورد 
می  خراش  باعث  که  هایی  شوینده  )از  هرگز 
شوند استفاده نكنید( و مطمئن شوید که خوب 

با آب پاک شده باشد. 
- نقطه هایی که در اثر صمغ درختان و آالینده 

های صنعتی به وجود آمده اند.
- فضوالت پرندگان که در اثر انفعاالت شیمیایی 
ممكن است باعث رنگ بری از بدنه خودرو شود 
و حتی ممكن است باعث ورقه ورقه شدن رنگ 
لكه  این  تا  بشوئید  را  خودرو  فورا  شود.  خودرو 
ها پاک شوند. در صورت لزوم آن قسمت ها را 

پولیش کنید. 
-  نمک، به ویژه در رینگ الستیک و زیر بدنه 

خودرو پس از رانندگی در جاده های شنی. 
- گل در رینگ الستیک و زیر بدنه خودرو

کارهايی که بايد انجام دهید:
رنگ  شدن  زخمی  از  جلوگیری  منظور  به   -
خودرو در جاده های شنی، رعایت فاصله مناسب 

با خودروی جلویی الزامی است.
ترمیم  را  آن  رنگ  شدن  زخمی  صورت  در   -
نمایید تا از گسترش پوسیدگی جلوگیری نمایید.
- اگر خودروی شما دارای گارانتی ضد خوردگی 
یاد  از  را  ای  دوره  های  بازبینی  است،  رنو  بدنه 
نبرید. به بخش سرویس هاي دوره اي و نگهداری 

از خودرو مراجعه نمایید.
خودرو  شستشوی  درخصوص  محلی  قوانین   -
عمومی  مسیرهای  در  )مانند:  کنید.  رعایت  را 

خودروتان را نشویید.(

ما مواد مخصوصی را برای سرویس و نگهداری 
از  را  ها  آن  توانید  می  که  ایم  کرده  انتخاب 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک تهیه نمایید. 
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با  غیره   و  خودرو  کف  ها،  رودری  ها،  صندلی 
ها  این قسمت  توانید  از جاروبرقی می  استفاده 

را تمیز نمایید. 

لکه های تر
نرم  پارچه  یک  از  توانید  می  شستشو  جهت 
سپس  و  نموده  استفاده  صابون  آب  به  آغشته 

فسمت مورد نظر شستشو دهید. 

لکه های خشک
پالستیكی  کاردک  یک  با  را  نظر  مورد  آلودگی 
یا وسیله مشابه با احتیاط جدا نموده و سپس با 
یک پارچه نرم آغشته به آب صابون محل مورد 

نظر را شستشو دهید. 

چسبیدن آدامس يا شیرينی
یا  و  بستنی  شیرینی،  لكه  کردن  تمیز  جهت 
آن  روی  کوچک  یخ  تكه  یک  ابتدا  آدامس 
گذاشته تا حالت سفت و سخت پیدا کند، سپس 
به روش پاک کردن لكه های خشک آن را تمیز 

نمایید. 

تجهیزات  به  مربوط  شفاف  طلق  کردن  تمیز 
)مانند : صفحه نشانگرها،ساعت، نمایشگر دمای 
از پارچه نرم  بیرون خودرو، نمایشگر رادیو و...( 
با  نشد  تمیز  اگر  کتان(  )پارچه  کنید  استفاده 
مرطوب شده  آب  و  به صابون  که  نرم  دستمال 
است به آرامی آن را تمیز کنید و با یک دستمال 
خشک نرم یا کتانی خشک نمائید. شوینده های 

الكلی به هیچ وجه نباید استفاده شوند. 

کمربند ايمنی
باید همیشه تمیز نگهداشته شود. 

استفاده  تائید بخش فنی  از شوینده های مورد 
کنید یا با آب گرم و صابون توسط اسفنج آن را 
بشوئید و با دستمال خشک آن را خشک نمائید. 
تحت هیچ شرایطی از مواد پاک کننده و حالل 

ها استفاده نكنید.

مراقبت و نگهداری مناسب خودرو باعث افزایش 
گردد  می  توصیه  لذا  شود،  می  آن  عمر  طول 
مرتب  طور  به  خودرو  اتاق  داخلی  های  قسمت 

نظافت شوند. 
بایست  می  تودوزی  در  شده  ایجاد  های  لكه 

سریعا پاک شوند. 
جهت پاک کردن لكه ها از آب صابون سرد )یا 

گرم( استفاده نمایید. )صابون معمولی(. 
حاوی  مواد  و  ها  حالل  دیگر،  شوینده  مواد  از 

الكل نباید استفاده شود. 
استفاده  کردن  تمیز  جهت  نرم  پارچه  یک  از 
شستشو  را  نظر  مورد  قسمت  پایان  در  نمایید. 

داده و سپس خشک نمایید. 

هر نوع لکه ای را می توان با استفاده از آب 
)نیمه گرم( و صابون برطرف نمود، با ترکیب: 

- صابون معمولی 
- صابون مایع )0/5 درصد صابون 99/5 درصد 
آب ( از یک پارچه نرم مرطوب استفاده کنید.  

مراقبت از تزئینات داخل

برای اطالعات بیشتر در مورد نگهداری تزئینات 
داخلی یا حصول نتیجه بهتر، نمایندگی های 

مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 
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کارهايی که نبايد انجام دهید
قرار دادن وسایلی نظیر بوگیر، خوشبو کننده و 
به  تواند  می  تهویه  های  دریچه  نزدیكی  در   ...
به  برساند،  آسیب  داشبورد  جلد  روی  پوشش 

هیچ وجه توصیه نمی شود.

در  شده  نصب  اصلی  تجهیزات  وبست  باز 
خودرو که قابلیت جدا شدن دارند

سرنشین  محفظه  نمودن  تمیز  جهت  چنانچه 
کف  نظیر  تجهیزاتی  جدانمودن  به  نیاز  )اتاق( 
نمودن  تمیز  از  پس  دارید،  را  غیره  و  ها  پایی 
و هنگام نصب مجدد، در محل از جهت مناسب 
آنها اطمینان حاصل نموده )مثاًل زیر پایی راننده 
می بایست فقط در سمت راننده نصب شود( و 
محل  در  مخصوص  تجهیزات  وسیله  به  را  آنها 
راننده  پایی  زیر  نمونه  )برای  نمایید.  ثابت  خود 
باید به وسیله خار نگهدارنده تعبیه شده در کف 

خودرو، ثابت نگه داشته شود(.

از صحت  باشد،  هنگامی که خودرو متوقف می 
عملكرد حرکتی خودرو اطمینان حاصل نمایید 
نداشته  وجود  ها  پدال  مسیر  در  مانعی  )هیچ 
باشد، کف پایی ها تا نشده و مانع حرکت پدال 

ها نشوند و غیره(.

مراقبت از تزئینات داخل )2/2(

با  از سیستم های شستشو   استفاده 
جریان آب پرفشار یا اسپری در داخل 
خودرو به هیچ وجه توصیه نمی شود: 
هنگام  در  احتیاط  رعایت  عدم  صورت  در 
استفاده، این امر می تواند به عملكرد صحیح 
داخل خودرو  الكترونیكی  یا  الكتریكی  اجزای 

آسیب برساند. 
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سرويس هاي تکمیلی:
برحسب میزان کارکرد خودرو، الزم است بعضي 
قطعات عالوه بر قطعات تعویض شده در سرویس 

هاي دوره اي تعویض شوند.
و  ها  سرویس  نوع  این  جزئیات  از  اطالع  براي 
به ویژه اینكه آیا با تعویض یک قطعه نیازي به 
تعویض قطعات دیگر نیز هست یا خیر، به شبكه 
خدمات پس از فروش مجاز خودرو مراجعه کنید.

سرويس هاي دوره اي:
روغن،  تعویض  شامل  اي  دوره  هاي  سرویس 
سیاالت  سطح  بررسي  و  روغن،  فیلتر  تعویض 

است. 
مقدار  نمایشگر  اي،  دوره  سرویس  انجام  هنگام 
سرویس«  روغن/  »تعویض  تا  باقیمانده  مسافت 
آن مجهز هستند،  به  بعدي در خودروهایي که 

باید صفر شود.

منظور  به  خودرو  نگهداري  و  سرویس  برنامه 
عمر  پایان  تا  شما  خودرو  اصلي  کیفیت  حفظ 

مفیدش، از سوي سازنده تدوین شده است. 
و  ها  زمان  نگهداري،  و  سرویس  برنامه  رعایت 
مدت  طول  در  مصرفي  مواد  استانداردهاي 
تحت  خودروهاي  کلیه  براي  و  خودرو  گارانتي 

قرارداد سرویس و نگهداري الزامي است. 
هاي           سرویس  از  نگهداري،  و  سرویس  برنامه 
تشكیل          تكمیلي  هاي  سرویس  و  اي  دوره 

مي شود: 
- سرویس هاي دوره اي کلیه خودروهاي رنو را 

در بر مي گیرد. 
- سرویس هاي تكمیلي با توجه به نوع خودور و 

یا نوع موتور مشخص مي شود.

سرويس هاي دوره اي و نگهداري از خودرو

- استفاده از مواد مطابق استانداردهاي مشخص شده الزامي است. 
- شرکت سازنده این حق را براي خود محفوظ نگه مي دارد تا در هر زمان از عمر خودرو برنامه سرویس و نگهداري آن را تغییر دهد.   
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زمان سرويس حداکثر هر ...
)هریک از موارد زیر که زودتر به وقوع بپیوندد(

80000 کیلومتر يا 1 سال10000 کیلومتر يا 1 سال

بنزین

*تمام مدل ها
به غیر از 

- مدل اسپرت 
- مدل هاي داراي موتور مجهز به توربو شارژ 

)2.0T, TCE 100(

*

بنزین
*تمام مدل ها

به غیر از: 
MASTER 3 , MASTER 2 -*

فواصل زماني انجام سرويس ها



18-4

بررسي وضعیت تجهیزات ديد
- چراغ هاي بیروني.
- روشنایي داخلي. 

- وضعیت شیشه جلو و آیینه ها.
- فرسودگي تیغه هاي برف پاک کن جلو و عقب. 

- سطح مایع شیشه شوی

برچسب ها 
برچسب  محل  بودن  مناسب  و  وجود  بررسي   -

هاي ایمني کیسه هوا و محفظه موتور. 

عیب يابي 
- بررسي وضعیت باتري. 

- بررسي واحدهاي کنترل الكترونیكي به وسیله 
دستگاه عیب یاب. 

بررسي عملكرد چراغ هاي هشدار در صفحه   -
نشانگرها. 

برچسب هاي اطالعاتي
- نصب برچسب سرویس در محفظه موتور)1(.

کالچ
هاي  مدل  از  غیر  )به   )1( تنظیم سیم کالچ   -

سیم کالچ اتوماتیک(. 

بازديد سیستم تعلیق و فرمان 
- وضعیت گردگیرها، ضربه گیرها و سیبک ها. 

باد چرخ ها )همچنین چرخ  و فشار  - وضعیت 
زاپاس(. 

- اطمینان از وجود درپوش سوپاپ ورودي هوا. 
- اطمینان از عدم نشتي روغن در کمک فنرهاي 

جلو و عقب. 
- وضعیت لنت هاي ترمز جلو و عقب )1(. 

MASTER فقط
- روغنكاري لوالهاي درب هاي عقب. 

کشویي  درب  باالیي  زبانه  قالب  روغنكاري   -
جانبي. 

DUSTER 4×4 فقط
)چهارچرخ محرک(

- جابه جایي چرخ ها )جلو/ عقب(. 

تنظیم مجدد
تعویض  تا  باقیمانده  مسافت  مقدار  نمایشگر   -

روغن/ سرویس بعدي )1(. 

بدنه
- بررسي عدم زنگ زدگي قطعات 

هاي  پنل  و  بادشكن  بازوهاي  کردن  تمیز   -
متحرک سقف شیشه اي. 

- بررسي عملكرد و روغن کاري قفل درب موتور. 

موتور
- تعویض روغ موتور. 
- تعویض فیلتر روغن 
- بازدید مسیر اگزوز. 

بازديد سطح سیاالت و عدم نشتي در مدارها
- بازدید سیستم فرمان هیدرولیک)1(. 

- بازدید مدار مایع خنک کننده.
- بازدید ترمز/ کالچ هیدرولیک)1( . 

- بازدید بلوک هیدرولیک گیربكس اتوماتیک)1(. 
- بازدید کالچ هیدرولیک گیربكس روبوتیک)1(. 

)1( برحسب سطح خودرو

سرويس هاي دوره اي فهرست عملیات
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زمان انجام سرویس تا تعویض قطعه هر .... )هریک از موارد زیر که زودتر به وقوع بپیوندد(

خودروهاي داراي سرويس 
تسمه دينام و فیلتر هواشمع هادوره اي در هر ...

پولي ها)2(

تسمه تايمینگ 
و غلتک ها)2( 

)3(
فیلتر بنزين)1(

هر 10000 کیلومتر یا 1 سال

60000 کیلومتر
به غیر از:

- 120000 کیلومتر براي:
 .V4Y*3.6 V6 خودروهاي با موتور

 .M4R*2.0 16V خودروهاي با موتور

در هر بار 
سرویس یا هر 

سال

هر 60000 
کیلومتر یا هر 4 

سال 

هر 60000 
کیلومتر یا هر 4 

سال 

هر 120000 
کیلومتر 

56000 کیلومترهر 8000 کیلومتر یا 1 سال
در هر بار 

سرویس یا هر 
سال

هر 64000 
کیلومتر یا هر 4 

سال 

هر 64000 
کیلومتر یا هر 4 

سال 

هر 120000 
کیلومتر 

* براي شناسایي نوع موتور خودروي خود، به دفترچه راهنماي مشتري یا نمایندگي مجاز رنو مراجعه نمایید. 
)1( تعویض فیلترهاي داخل باک بنزین داراي زمان بندي مشخصي نیست.

)2( در بعضي از موتورها، هنگام انجام این سرویس پولي ها داراي ضربه گیر باید تعویض شوند. براي اطالعات بیشتر، توصیه مي کنیم به نمایندگي هاي 
مجاز سایپایدک مراجعه فرمایید. 

)3( براي خودروهاي مجهز به زنجیر تایمینگ، تسمه تایمینگ و غلتک ها جزو برنامه سرویس و نگهداري نمي باشد.  

در صورت استفاده از خودرو در شرایط سخت، باید برنامه سرویس با فواصل زماني کوتاه تر رعایت شود: به فصل »شرایط خاص استفاده« مراجعه شود.

سرويس هاي تکمیلي خودروهاي بنزيني
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زمان انجام سرویس تا تعویض قطعه هر .... )هریک از موارد زیر که زودتر به وقوع بپیوندد(

خودروهاي داراي سرویس دوره اي 
در هر ...

 DOT4 ISO , )4(روغن ترمز
 RENAULT و  CLASS6

 STANDARD
006-50-03 و مایع خنک 

کننده

بادید و تمیزکردن 
سیستم تهویه 

مطبوع

بازدید سیال خنک 
کننده سیستم 
تهویه مطبوع و 
درصورت لزوم 
اضافه کردن آن 

فیلتر هواي 
داخل اتاق

بازدید وضعیت و 
گردگیري روي 
لنت هاي ترمز 

)کاسه ترمز(

هر  60000کیلومتر یا هر 2 هر 10000 کیلومتر یا 1 سال
در هر بار هر 3 سال یكبارهر 2 سال یكبارسال

سرویس
هر 60000 

کیلومتر

هر 64000 کیلومتر یا هر 2 هر 8000 کیلومتر یا 1 سال
در هر بار هر 3 سال یكبارهر 2 سال یكبارسال

سرویس
هر 64000 

کیلومتر
 RENAULT                                            و استاندارد  DOT4 ISO CLASS6 , 4( براي خودروهاي غیر مجهز به سیستم کنترل مسیر، رنو استفاده از روغن( 

005-50-03  را مجاز مي داند.

سرويس هاي تکمیلي خودروهاي بنزيني )ادامه(
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زمان انجام سرویس تا تعویض قطعه هر .... )هریک از موارد زیر که زودتر به وقوع بپیوندد(
کلیه مدل هاي دیزلي داراي برنامه 

فیلترهواي داخل  فیلتر سوخت)1(فیلتر هوا سرویس دوره اي در هر ...
اتاق 

در هر بار سرویس یا هر هر 10000 کیلومتر یا 1 سال
سال

هر 20000 کیلومتر 
به غیر از:

Master 3 هر 10000 کیلومتر براي -
در هر بار سرویس

هر 8000 کیلومتر یا 1 سال

هر 20000 کیلومتر 
به غیر از:

- هر دو سرویس یكبار یا هر 
Trafic سال براي

 هر 16000 کیلومتر 
به غیر از:

- هر 8000 کیلومتر براي:
Latitude, Koleos, Megane 2.0 dCi, Scenic 2.0, 
Laguna2.0, dCi 
 Modus, هاي  مدل  به  مربوط   1.5dCi موتورهاي 
 Twingo, Scenic, Megane, Symbol, Thalia,

.Clio, Kangoo, Fluence
Trafic. هر 24000 کیلومتر براي -

در هر بار سرویس

 )1( هنگام بازبیني یک خودرو با موتور دیزلي، اگر زمان تعویض فیلتر گازوئیل فرا نرسیده است، حتمُا صافي آن ار تخلیه کنید. 
به منظور آسیب نرسیدن به موتور خودرو، حتماً باید از گازوئیل با کیفیت باال که مطابق استانداردهاي جاري کشورتان است استفاده نمایید )به توضیحات 

احتمالي که در برچسب  داخل درپوش فلزي باک قرار داد مراجعه فرمایید(.

در صورت استفاده از خودرو در شرایط سخت، باید برنامه سرویس با فواصل زماني کوتاه تر رعایت شود: به فصل »شرایط خاص استفاده« مراجعه شود. 

سرويس هاي تکمیلي خودروهاي ديزلي
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زمان انجام سرویس تا تعویض قطعه هر .... )هریک از موارد زیر که زودتر به وقوع بپیوندد(

خودروهاي داراي سرویس دوره اي 
در هر ...

 DOT4 , )2(روغن ترمز
ISO CLASS6  و 

 RENAULT
STANDARD
03-50-006 

تعویض مایع 
خنک کننده

تسمه دینام 
تسمه تایمینگ و غلتک-و پولي ها )2(

ها )2()1(

هر  60000 کیلومتر یا هر 2 هر 10000 کیلومتر یا 1 سال
سال

هر  60000 
کیلومتر یا هر 2 

سال

هر  60000 کیلومتر یا هر 4 
سال

هر  60000 کیلومتر یا 
هر 4 سال

هر 8000 کیلومتر یا 1 سال

 2 هر  یا  کیلومتر   64000 هر 
سال  

به غیر از:
- هر 56000 کیلومتر یا هر 2 

 Koleos سال براي

 64000 هر  
 2 هر  یا  کیلومتر 

سال

 2 هر  یا  کیلومتر   64000 هر 
سال  

به غیر از:
- هر 40000 کیلومتر یا هر 4 
 Laguna 1.5 سال یكبار براي

 . dCi
- هر 80000 کیلومتر یا هر 4 
 Laguna 2.0 سال یكبار براي

. dCi, Lalitude 2.0 dCi

هر 64000 کیلومتر یا هر 
4 سال  
به غیر از:

یا  کیلومتر   80000 هر   -
Laguna هر 4 سال براي

  RENAULT 03-50-005 و استاندارد  DOT4 ISO CLASS6 , 1( براي خودروهاي غیر مجهز به سیستم کنترل مسیر، رنو استفاده از روغن( 
را مجاز مي داند.

)2( در بعضي از موتورها، هنگام انجام این سرویس پولي هاي داراي ضربه گیر باید تعویض شوند. براي اطالعات بیشتر، توصیه مي کنیم به نمایندگي هاي 
مجاز رنو مراجعه فرمایید. 

)3( براي خودروهاي مجاز به زنجیر تایمینگ، تسمه تایمینگ و غلتک ها جزو برنامه سرویس و نگهداري نمي باشد. 

سرويس هاي تکمیلي خودروهاي ديزلي )ادامه(
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زمان انجام سرویس تا تعویض قطعه هر .... )هریک از موارد زیر که زودتر به وقوع بپیوندد(
کلیه مدل هاي دیزلي داراي برنامه 

سرویس دوره اي در هر ...
بررسي و تمیزکردن سیستم 

تهویه مطبوع
بازدید و اضافه کردن سیال خنک کننده 

سیستم تهویه مطبوع
بازدید وضعیت و گردگیري روي 

لنت-هاي ترمز )کاسه ترمز(
هر 60000 کیلومترهر 3 سال یكبار هر 2 سال یكبار هر 10000 کیلومتر یا 1 سال
هر 64000 کیلومترهر 3 سال یكبار هر 2 سال یكبار هر 8000 کیلومتر یا 1 سال

سرويس هاي تکمیلي خودروهاي ديزلي  )ادامه(
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سرويس هاي تکمیلي خودروهاي گازسوز 
فواصل زماني انجام سرویس ها براي خودروهاي 
گازسوز مشابه فواصل زماني در نظر گرفته شده 

براي خودروهاي بنزیني همان مدل است. 

عالوه بر آن: 
هر 20000 کیلومتر یكبار: 

- تعویض فیلتر گاز. 

هر 3 سال یكبار:
- بررسي ظاهري مخزن گاز و پایه نگهدارنده آن 
خط  دیدگي،  آسیب  زدگي،  زنگ  وجود  )عدم  

افتادگي( 
با  بررسي  محلي،  قوانین  مطابق  است  ممكن 
 )... مخزن  )تست  دیگري  تكمیلي  عملیات 

درخواست شود. 
 

 CNG ويژگي هاي خودروهاي گازسوز CNG ويژگي هاي خودروهاي گازسوز
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در صورت استفاده از خودرو در شرایط سخت، رنو کاهش فاصله زماني تعویض سیاالت و بعضي قطعات خودرو را با توجه به این شرایط الزامي مي داند. 
نباید نمایشگر مقدار مسافت باقیمانده تا »تعویض روغن/ سرویس« بعدي درهنگام انجام سرویس هاي خاص صفر شود. 

فهرست شرایط خاص استفاده و کاهش فواصل زماني مربوط به آنها )فاصله زماني محدود مي شود به »هرکدام از دو حالت که زودتر به وقوع بپیوندد«(.
1( خودرو در بیش از %50 زمان ها در حالت دور آهسته کار مي کند )مثل کارکردن مداوم در جا بدون خاموش کردن موتور(. 

- استفاده از خودرو در حداقل %50 مسیرها با سرعت کمتر از 30 کیلومتر در ساعت )استفاده از خودرو بیشتر در محیط هاي شهري، تاکسي ها، خودروهاي 
آموزش رانندگي، حمل بار و ...( 

- استفاده خودرو در حداقل %30 مسیرها در حال بكسل کردن، یدک کشیدن، کاروان و ... به وزن بیشتر از 500 کیلوگرم )فقط مربوط به خودروهاي خاص(. 
- استفاده از خودرو در محیط هاي پر گرد و خاک )محیط کارگاهي، بیش از 1000 کیلومتر در سال رانندگي در پیست اتومبیلراني، ...(

فاصله زماني سرويس هايي که بايد انجام شود
تعویض روغن موتور و تعویض فیلتر روغن موتور

تعویض فیلتر هواي داخل اتاق
تعویض مكانیزم هاي حرکتي )تسمه هاي دینام، تایمینگ و پولي ها( )1( )2(

)1( در بعضي از موتورها، هنگام انجام این سرویس پولي هاي داراي ضربه 
گیر باید تعویض شوند. براي اطالعات بیشتر، توصیه مي کنیم به نمایندگي 

هاي مجاز رنو مراجعه نمایید. 

در شرایط استفاده عادي، فواصل تعویض برحسب کیلومتر، تقسیم بر دو شود.
زماني  فاصله  پر گرد و خاک«  )2( شرایط خاص »استفاده در محیط هاي 
تعویض تسمه ها )دینام و تایمینگ( را که براي استفاده عادي توصیه شده 

است، تغییر نمي دهد.

تذکر: براي شرایط خاص استفاده از خودرو در بیش از %50 زمان ها در حالت دور آهسته )مثال: کارکردن مداوم در جا بدون خاموش کردن موتور( 
فاصله زماني تعویض روغن موتور و فیلتر روغن باید تقسیم بر 2 شود. 

شرايط خاص استفاده )1/3(
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مثال: خودروي دیزلي با موتور dCi 1.5 شامل سرویس دوره اي 8000 کیلومتر )با یک سال(، تعویض فیلتر هواي داخل اتاق در هر بار سرویس، تعویض فیلتر 
گازوئیل هر 8000 کیلومتر، تعویض تسمه دینام هر 64000 کیلومتر )یا 4 سال( و تعویض تسمه تایمینگ هر 64000 کیلومتر )یا 4 سال( . 

فاصله زماني در »شرایط خاص« فاصله زماني در»شرایط عادي« سرویس
بدون»استفاده در حالت دور آهسته«

فاصله زماني در »شرایط »خاص: 
استفاده در حالت دور آهسته«

هر 4000 کیلومتر یا 1 سالهر 4000 کیلومتر یا 1 سالهر 8000 کیلومتر یا 1 سالبازدید
تعویض روغن موتور و تعویض فیلتر 

روغن موتور 
هر 4000 کیلومتر یا 6 ماه هر 4000 کیلومتر یا 1 سالهر 8000 کیلومتر یا 1 سال

در هر بار سرویس )هر 8000 تعویض فیلتر هواي داخل اتاق 
کیلومتر یا 1 سال(

هر 4000 کیلومتر یكبارهر 4000 کیلومتر یا 1 سال

هر 4000 کیلومتر یكبارهر 4000 کیلومتر یكبارهر 8000 کیلومتر یكبارتعویض فیلتر گازوئیل 
هر 32000 کیلومتر یا 4 سالهر 32000 کیلومتر)1(یا 4 سالهر 64000 کیلومتر یا 4 سالتعویض تسمه دینام و پولي ها
هر 32000 کیلومتر یا 4 سالهر 32000 کیلومتر)1(یا 4 سالهر 64000 کیلومتر یا 4 سالتعویض تسمه دینام و پولي ها

)1( به جز شرایط خاص »استفاده در محیط هاي پر گرد و خاک« فاصله زماني برابر است با هر 64000 کیلومتر یا 4 سال براي تسمه دینام و هر64000 
کیلومتر یا 4 سال براي تسمه تایمینگ.

شرايط خاص استفاده )2/3(
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2( استفاده طوالني مدت )بیش از 5000 کیلومتر در سال( دردماي ثابت کمتر از 15- درجه سانتیگراد.

فاصله زمانيسرويس هاي که بايد انجام شود
در شرایط عادي استفاده فواصل تعویض توصیه شده برحسب کیلومتر تعویض روغن موتور و تعویض فیلتر روغن موتور

تقسیم بر دو شود.

3( خودروهاي چهارچرخ محرک )4WD( استفاده طوالني مدت در شرایط محیطي بسیار سخت )مثال: باران شدید، ...( در مناطق بسیار مرطوب با رانندگي 
مداوم در آب یا گل و الي. 

فاصله زمانيسرويس هاي که بايد انجام شود
تعویض روغن دیفرانسیل عقب 

TRANSELF UNIVERSAL FE 80W90 :در هر دو بار تعویض روغن موتور روغن

4( استفاده طوالني مدت )بیش از 3000 کیلومتر در سال( از سوخت هاي غیر منطبق با توصیه هاي رنو یا با کیفیت نامناسب )به دفترچه راهنماي مشتري 
مراجعه کنید(. 

- برحسب سوخت استفاده شده، زمان تعویض شمع هاي جرقه مي تواند جلو انداخته شود. براي اطالعات بیشتر، توصیه مي کنیم به نمایندگي هاي مجاز رنو 
مراجعه فرمایید. 

شرايط خاص استفاده )3/3(
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- لطفاً بعد از بررسي یا افزایش سطح روغن گیج 
کاماًل  را  گیج  درپوش  و  دهید  فشار  انتها  تا  را 

بپیچانید و محكم کنید.

توصیه هايي براي بازديد سطح روغن: 
بازدید سطح روغن باید در شرایطي انجام شود 

که: 
- خودرو در حالت افقي قرار داشته باشد، 

- موتور خاموش و سرد باشد، 
- میله گیج تا انتها در جاي خود قرار گرفته باشد 

با درپوش گیج کاماًل محكم شده باشد. 
- رنو استفاده از هیچ گونه مكمل روغن موتور را 

مجاز نمي داند. 

توصیه هايي براي اضافه کردن روغن: 
- کیفیت روغن نقشي اساسي در سالمت موتور 
خودرو شما دارد. توصیه هاي کارخانه سازنده را 
که در فصل سرویس و نگهداري ارائه شده است، 

با دقت دنبال کنید، 
- هنگام اضافه کردن روغن، ضروري است اندازه 
گیري مجدد روغن، حدود ده دقیقه پس از انجام 
گاه  هیچ  روغن  میزان  گیرد.  صورت  عمل  این 
روغن  گیج   )maxi( حداکثر  عالمت  از  نباید 

بگذرد )خطر سوختن موتور( 

رنو ELF را توصیه مي کند

بازديد سطح و اضافه کردن روغن 
رنو به شما توصیه مي کند به طور مرتب میزان 

روغن موتور خودرو را بازدید نمایید. 
یک  از  قبل  یا  بندي  آب  دوره  در  خصوص  به 

سفر طوالني. 
براي این منظور خودرو شما مجهز به ابزار اندازه 
در  شده  داده  نمایش  )اطالعات  است  گیري 

صفحه نشانگرها و یا گیج روغن موتور(. 
به  روغن  میزان  که  زماني  روغن  کردن  اضافه 
عالمت حداقل )mini( گیج روغن رسیده باشد، 
به اطالعات  با توجه  یا )برحسب سطح خودرو( 
صفحه  نمایشگر  روي  بر  شده  داده  نمایش 

نشانگرها ضروري است. 

روغن موتور )1/4(
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- لطفاً بعد از بررسي یا افزایش سطح روغن گیج 
کاماًل  را  گیج  درپوش  و  دهید  فشار  انتها  تا  را 

بپیچانید و محكم کنید.

توصیه هايي براي بازديد سطح روغن: 
بازدید سطح روغن باید در شرایطي انجام شود 

که: 
- خودرو در حالت افقي قرار داشته باشد، 

- موتور خاموش و سرد باشد، 
- میله گیج تا انتها در جاي خود قرار گرفته باشد 

با درپوش گیج کاماًل محكم شده باشد. 
- رنو استفاده از هیچ گونه مكمل روغن موتور را 

مجاز نمي داند. 

توصیه هايي براي اضافه کردن روغن: 
- کیفیت روغن نقشي اساسي در سالمت موتور 
خودرو شما دارد. توصیه هاي کارخانه سازنده را 
که در فصل سرویس و نگهداري ارائه شده است، 

با دقت دنبال کنید، 
- هنگام اضافه کردن روغن، ضروري است اندازه 
گیري مجدد روغن، حدود ده دقیقه پس از انجام 
گاه  هیچ  روغن  میزان  گیرد.  صورت  عمل  این 
روغن  گیج   )maxi( حداکثر  عالمت  از  نباید 

بگذرد )خطر سوختن موتور( 

رنو ELF را توصیه مي کند

بازديد سطح و اضافه کردن روغن 
رنو به شما توصیه مي کند به طور مرتب میزان 

روغن موتور خودرو را بازدید نمایید. 
یک  از  قبل  یا  بندي  آب  دوره  در  خصوص  به 

سفر طوالني. 
براي این منظور خودرو شما مجهز به ابزار اندازه 
در  شده  داده  نمایش  )اطالعات  است  گیري 

صفحه نشانگرها و یا گیج روغن موتور(. 
به  روغن  میزان  که  زماني  روغن  کردن  اضافه 
عالمت حداقل )mini( گیج روغن رسیده باشد، 
به اطالعات  با توجه  یا )برحسب سطح خودرو( 
صفحه  نمایشگر  روي  بر  شده  داده  نمایش 

نشانگرها ضروري است. 

روغن موتور )1/4(
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- لطفاً بعد از بررسي یا افزایش سطح روغن گیج 
کاماًل  را  گیج  درپوش  و  دهید  فشار  انتها  تا  را 

بپیچانید و محكم کنید.

توصیه هايي براي بازديد سطح روغن: 
بازدید سطح روغن باید در شرایطي انجام شود 

که: 
- خودرو در حالت افقي قرار داشته باشد، 

- موتور خاموش و سرد باشد، 
- میله گیج تا انتها در جاي خود قرار گرفته باشد 

با درپوش گیج کاماًل محكم شده باشد. 
- رنو استفاده از هیچ گونه مكمل روغن موتور را 

مجاز نمي داند. 

توصیه هايي براي اضافه کردن روغن: 
- کیفیت روغن نقشي اساسي در سالمت موتور 
خودرو شما دارد. توصیه هاي کارخانه سازنده را 
که در فصل سرویس و نگهداري ارائه شده است، 

با دقت دنبال کنید، 
- هنگام اضافه کردن روغن، ضروري است اندازه 
گیري مجدد روغن، حدود ده دقیقه پس از انجام 
گاه  هیچ  روغن  میزان  گیرد.  صورت  عمل  این 
روغن  گیج   )maxi( حداکثر  عالمت  از  نباید 

بگذرد )خطر سوختن موتور( 

رنو ELF را توصیه مي کند

بازديد سطح و اضافه کردن روغن 
رنو به شما توصیه مي کند به طور مرتب میزان 

روغن موتور خودرو را بازدید نمایید. 
یک  از  قبل  یا  بندي  آب  دوره  در  خصوص  به 

سفر طوالني. 
براي این منظور خودرو شما مجهز به ابزار اندازه 
در  شده  داده  نمایش  )اطالعات  است  گیري 

صفحه نشانگرها و یا گیج روغن موتور(. 
به  روغن  میزان  که  زماني  روغن  کردن  اضافه 
عالمت حداقل )mini( گیج روغن رسیده باشد، 
به اطالعات  با توجه  یا )برحسب سطح خودرو( 
صفحه  نمایشگر  روي  بر  شده  داده  نمایش 

نشانگرها ضروري است. 

روغن موتور )1/4(
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استاندارد و درجه گرانروی روغن توصیه شده برای خودرو خود را در جدول زیر بیاید. 
درخصوص درجات گرانروی، پایین ترین درجه حرارت عنوان شده است .

موتور بنزینی 
استاندارداتمسفریک

درجه گرانروی
T > -15ºC

T > -20ºC
T > -25ºC

T > -30ºC

کلیه مدل 
های دارای 

موتور بنزینی 
اتمسفریک

یا

RN 070010W4010W405W30 5 یاW40 0W30 0 یاW40
ACEA A1/
ACEA A2/ 
ACEA A3/ 
ACEA A5

15W40 15 یاW5010W30 10W40 یا  
10W40 یا

5W30 5 یاW40  یا 
5W500W30 0 یاW40

API SL/ API SM15W40 15 یاW5010W30 10W40  یا 
10W50 یا

5W30 5 یاW40 یا 
5W500W30 0 یاW40

روغن موتور )2/4(
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استاندارد و درجه گرانروی روغن توصیه شده برای خودرو خود را در جدول زیر بیاید. 
درخصوص درجات گرانروی، پایین ترین درجه حرارت عنوان شده است.

موتور بنزینی مجهز 
به توربو شارژ یا 
 RENAULT

SPORT

استاندارد

درجه گرانروی 
T > -15ºC

T > -20ºC
T > -25ºC

T > -30ºC

موتور بنزینی 
مجهز به 

توربو شارژ یا 
 RENAULT

SPORT

یا
RN 0710

5W405W405W400W40

ACEA A3/B4 

به غیر از موتور 
TCe 100یا

RN 07105W405W405W400W40
ACEA A3/B4 5W405W405W400W40
ACEA A3/B5 5W305W305W300W30

روغن موتور )3/4(
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استاندارد و درجه گرانروی روغن توصیه شده برای خودرو خود را در جدول زیر بیاید. 
درخصوص درجات گرانروی، پایین ترین درجه حرارت عنوان شده است.

موتور دیزلی 
برای آگاهی از اینكه خودروی 

شما به صافی ذرات معلق مجهز 
است یا خیر، لطفاً به نمایندگی 

مجاز خودرو 
مراجعه کنید. 

استاندارد

درجه گرانروی 
T > -15ºC

T > -20ºC
T > -25ºC

T > -30ºC

کلیه مدل های دارای موتور 
دیزلی 

)بدون صافی ذرات معلق(
یا

RN 07005W405W405W400W40
ACEA B3/ 
ACEA B4 15W40 یا 

15W50
10W40 یا  
10W505W40 5 یاW50 

0W30 0 یاW40

API CF0W40

به غیر از 
 Espace IV 

)بدون صافی ذرات معلق(، 
V6 3.0 dCi موتورهای

یا
RN 0710

5W405W405W400W40
ACEA A3/B4 

کلیه موتورهای دیزلی 
مجهز به صافی ذرات معلق

RN 07205W30 5  یاW405W30 5 یاW405W30 5  یاW405W30 5  یاW40

به غیر از 
 موتورهای dCi 2.2 مجهز 

به صافی ذرات
ACEA B4 5W405W405W400W40

روغن موتور )4/4(
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قطعات یدکي اصلي براساس مشخصات فني بسیار دقیق طراحي شده اند و به طور مرتب تست مي شوند. به همین دلیل از کیفیتي معادل یا باالتر از قطعات 
نصب شده بر روي خودرو برخوردارند. با استفاده مداوم از قطعات یدکي اصلي، کارآرایي خودرو شما تضمین خواهد شد. 

به عالوه تعمیرات، انجام شده در شبكه خدمات پس از فروش رنو و با قطعات یدکي اصلي، براساس شرایط ذکر شده در پشت برگه سفارش تعمیر، گارانتي 
مي شوند. 

تعويض قطعات يدکي و تعمیرات
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شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

فرم خدمات )6/1(
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شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

فرم خدمات )6/2(



35-4

فرم خدمات )6/3(
شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 
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فرم خدمات )6/4(
شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 



37-4

فرم خدمات )6/5(
شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 
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فرم خدمات )6/6(
شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 

نظريه / امور متفرقهتاريخ                             کیلومتر                                      شماره فاکتور
نوع کارکرد : 

خدمات                                 □
□     ........................................................

مـهـر

بررسي ضذخوردگي :
  خیر                                 بله 

*دیدن صفحه مشخص 
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اگر براي تعمیر خودرو خود هنوز از گارانتي استفاده مي کنید به فرم زیر توجه کنید: 
شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

بررسي ضد خوردگي )5/1(
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بررسي ضد خوردگي )5/2(
اگر براي تعمیر خودرو خود هنوز از گارانتي استفاده مي کنید به فرم زیر توجه کنید: 

شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر
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بررسي ضد خوردگي )5/3(
اگر براي تعمیر خودرو خود هنوز از گارانتي استفاده مي کنید به فرم زیر توجه کنید: 

شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر
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بررسي ضد خوردگي )5/4(
اگر براي تعمیر خودرو خود هنوز از گارانتي استفاده مي کنید به فرم زیر توجه کنید: 

شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر
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بررسي ضد خوردگي )5/5(
اگر براي تعمیر خودرو خود هنوز از گارانتي استفاده مي کنید به فرم زیر توجه کنید: 

شماره شناسایي خودرو : .......................................................................................................................

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر

مـهـرتعمیر خودروگي خودرو انجام شد.

تاریخ تعمیر
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اطالعات تکمیلی درباره شرايط گارانتی 
شرایط ذکر شده در این راهنما فقط در کشور جمهوری اسالمی ایران معتبر می باشد.

 ترکیب تكنولوژی، مهارت و تخصص باعث شده تا این خودرو با کیفیت مطلوب به شما ارائه گردد. 
 کلیه نمایندگی های مجاز منتخب آماده ارائه هرگونه مشاوره و خدمات به شما می باشند. 

 در این بخش دفترچه راهنما که بخشی از مدارک خودرو شما می باشد، خدمات گارانتی شرکت سازنده که از طریق شبكه نمایندگی های مجاز منتخب 
به شما ارائه می گردد را معرفی می کنیم. 



45-4

گارانتی خودرو در يک نگاه

عمر  خودرو به سال
خریدار  اولین  به  خودرو  تحویل  تاریخ  )براساس 

محاسبه می گردد(
123456

موارد مشمول گارانتی

گارانتی خودرو
عدم  مونتاژ،  اولیه،  مواد  کیفیت  در  نقص  نوع  هر 
فرسودگی  از  خارج  که  قطعات  صحیح  عملكرد 

طبیعی باشد. 
گارانتی قطعات*

عدم  مونتاژ،  اولیه،  مواد  کیفیت  در  نقص  نوع  هر 
فرسودگی  از  خارج  که  قطعات  صحیح  عملكرد 

طبیعی باشد.
گارانتی رنگ

از  خارج  که  اولیه،  مواد  کیفیت  در  نقص  نوع  هر 
فرسودگی طبیعی باشد.

گارانتی پوسیدگی
پوسیدگی از داخل و قسمت های خارجی باشد.

مطابق با شرایط مندرج در کارت خدمات خودرو **

یک سال از زمان تعویض قطعه

* گارانتی قطعات یدکی به گارانتی خودرو ارتباط نداشته و تحت شرایط خاصی برقرار می  گردد. 
به منظور دریافت اطالعات جزئی تر به بخش های مربوطه مراجعه نمایید. 

** کارت خدمات خودرو که در هنگام تحویل خودرو به مشتري ارائه مي گردد، کارتي است که به منظور استفاده از خدمات خودرو ثبت مكانیزه و سیستمي
سوابق تعمیراتي خودرو تهیه شده است.

تبصره 1: همراه داشتن کارت خدمات خودرو به هنگام مراجعه به نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپایدک جهت استفاده از خدمات گارانتي الزامي است.
تبصره 2: کارت خدمات بصورت سالم تحویل مشتري مي گردد و در صورت بروز هر گونه ایراد فیزیكي و اختالل سیستمي در کارت خدمات، هزینه صدور 

مجدد کارت بر عهده مشتري خواهد بود.

گارانتی خودرو در يک نگاه
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برابر  در  مسئولیتی  هیچ  سازنده  شرکت 
گارانتی قطعات نخواهد داشت اگر: 

- خودرو به غیر از شرایط استفاده سازنده مورد 
استفاده قرار بگیرد، جزئیات در سایر بخش های 
دفترچه ذکر شده است، از قبیل حمل بار بیش 
از حد مجاز داخل خودرو، استفاده از خودرو در 
غیر  شرایط  در  استفاده  اتومبیلرانی،  مسابقات 

استاندارد.
- انجام تعمیرات خارج از شبكه های نمایندگی 

های مجاز منتخب.

از گارانتی خودرو چگونه استفاده کنیم؟ 

مالک  گارانتی،  موارد  از  استفاده  منظور  به 
خودرو بايد: 

کارت  در  شده  ثبت  تحویل  تاریخ  صحت  از   -
گارانتی خودرو اطمینان حاصل نماید، زیرا این 
مزایای  از  استفاده  اصلی  ارکان  از  یكی  تاریخ 

گارانتی می باشد. 
- مراجعه به یكی از نمایندگی های مجاز منتخب 

جهت انجام تعمیرات. 
با  گارانتی  کارت  و  سرویس  دفترچه  ارائه   -
هویت  احراز  جهت  شده  تكمیل  مشخصات 

خودرو و انجام سرویس ها. 
مجاز  های  نمایندگی  از  یكی  ساختن  مطلع   -
قطعات  در  فنی  نقص  بروز  محض  به  منتخب 

تحت پوشش گارانتی.

گارانتی خودرو

 توجه: 
- هر قطعه ای که براساس شرایط   
از  جزئی  شود،  می  تعویض  گارانتی 
به  و  اموال شرکت سازنده محسوب می شود 
هیچ عنوان به مالک خودرو نباید تحویل گردد. 
کلیه  گارانتی خودرو،  انقضاء  زمان  پایان  تا   -
مواردی  جز  به  یدکی،  قطعات  و  تعمیرات 
قبل ذکر گردید مشمول  که در قسمت های 

گارانتی خودرو می شوند. 
- در صورت خرید و فروش خودرو در کشوری 
که خودرو در آن عرضه می گردد. گارانتی قابل 

انتقال از مالک به مالک دیگر می باشد.
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پوسیدگي تا پایان زمان اعتبار گارانتي پوسیدگي 
خودرو میسر خواهد بود. 

گارانتي  این  ماهیت  در  خودرو  مالكیت  تغییر 
تأثیري نخواهد داشت. 

شرايط استفاده از گارانتي پوسیدگي 
در صورتي که در سرویس هاي دوره اي خودرو، 
بازدیدهاي مربوط به پوسیدگي بدنه انجام شده 

باشد، مي توان از این گارانتي استفاده نمود. 
در            باید  منتخب  مجاز  هاي  نمایندگي 
راهنما  دفترچه  در  که  مشخصي  هاي  سرویس 
ذکر شده است و یا حداقل هر دو سال یک بار 

این کنترل را انجام دهند. 
هزینه بازدید و کنترل هاي پوسیدگي خارج از 
برنامه سرویس هاي دوره اي نیز به عهده مالک 

خودرو مي باشد. 
خودرو  مالک  ها،  سرویس  این  انجام  از  پس 
باید از ثبت اطالعات در سابقه خودرو اطمینان 
حاصل نماید، زیرا گارانتي پوسیدگي بدنه بر این 

اساس محقق مي گردد. 

پوسیدگي هاي بوجود آوده در بدنه هر چه سریع 
استفاده  جهت  بگیرد.  قرار  تعمیر  مودر  باید  تر 
استفاده  با  باید  تعمیرات  پوسیدگي،  گارانتي  از 
نمایندگي  از  یكي  در  و  اصلي  یدکي  قطعات  از 
در  باید  مالک  شود.  انجام  منتخب  مجاز  هاي 
زمان مراجعه، دفترچه سرویس و کارت گارانتي 
را به منظور کنترل تاریخ تحویل خودرو و انجام 
گارانتي  مسؤول  به  پوسیدگي،  هاي  سرویس 

نمایتدگي مجاز تحویل دهد. 
تعمیر و یا تعویض قطعات تحت پوشش گارانتي 

دوره گارانتي پوسیدگي
این گارانتي از تاریخ تحویل خودرو ثبت شده در 
برگه سند گارانتي به مدت 3 )سه( سال برقرار 

خواهد بود. 

شرايط استفاده از گارانتي پوسیدگي 
در  را  اتاق  کف  و  بدنه  قطعات  سازنده،  شرکت 
برابر پوسیدگي که ناشي از کیفیت مواد اولیه و 

ایراد در تولید باشد، گارانتي مي نماید. 
این شرکت فقط قطعات بدنه اي را که در شبكه 
نمایندگي هاي مجاز منتخب تعمیر و یا تعویض 
شده اند تحت پوشش گارانتي خود قرار مي دهد. 

در شرايط زير گارانتي پوسیدگي بدنه ملغي 
خواهد شد: 

- موارد ذکر شده در صفحات )46-4 و 4-47( 
این دفترچه راهنما. 

بدنه  اصلي  اجزا  از  جزئي  که  قطعاتي  کلیه   -
رینگ  قبیل  )از  شوند.  نمي  محسوب  خودرو 
و  مكانیكی  قطعات  اگزوز،  سیستم  چرخ، 

تجهیزات اضافی(

پوسیدگي
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قطعه  گارانتي  مشمول  اند  گردیده  تعمیر  یا 
یدکي نمي شوند. 

از  رسمي  فاکتور  داشتن  اختیار  در  صورت  در 
نمایندگي مجاز و یا فروشگاه مجاز قطعات یدکي 
مي توان از پوشش گارانتي قطعه یدکي استفاده 

کرد. 

موارد زير تحت پوشش گارانتي قطعه قرار 
نمي گیرد: 

- موارد ذکر شده در صفحات )46-4 و 4-47( 
این دفترچه راهنما. 

- قطعات مصرفي خودرو 
هاي  سرویس  در  که  تنظیماتي  و  تعمیرات   -

دوره اي صورت مي گیرد. 
- پیامدهاي ناشي از عدم استفاده صحیح

- خسارات ناشي از تصادف، ضربه، بالیاي طبیعي 
)سیل، زلزله و صاعقه( 

گونه  هیچ  زير  موارد  در  سازنده  شرکت 
مسؤولیتي نخواهد داشت: 

- دستكاري و یا تغییر در قطعه 
- تعویض قطعه و یا متعلقات آن با نوع غیر اصلي

استاندارد،  غیر  تعمیرات  از  ناشي  خسارات   -
حمل و نقل بار بیش از حد مجاز، رانندگي غلط، 
هاي  نمایندگي  شبكه  از  خارج  تعمیرات  انجام 

مجاز منتخب. 

دوره گارانتي قطعات يدکي خريداري شده
پس از اتمام دوره گارانتي خودرو، کلیه قطعات 
نمایندگي  شبكه  توسط  که  اصلي  تجهیزات  و 
مي  تعویض  یا  و  استفاده  منتخب  مجاز  هاي 
شوند، تحت پوشش گارانتي قطعات یدکي قرار         

مي گیرند.
خودرو،  گارانتي  دوره  رسیدن  پایان  به  از  پس 
مالک مي تواند در زمان خرید قطعات یدکي از 
شبكه نمایندگي هاي مجاز منتخب، از گارانتي 
یک ساله آن قطع بهره مند شود. این گارانتي از 
یدکي  قطعه  فروش  فاکتور  در  درج شده  تاریخ 

محاسبه مي شود. 

نحوه استفاده از گارانتي قطعات يدکي 
مجاز  نمایندگي  در  که  یدکي  قطعه  گارانتي 
زیر  موارد  شامل  است  گردیده  تعویض  منتخب 

مي شود: 
و  شده  خریداري  قطعه  تعمیر  یا  تعویض   -
دچار  قطعه،  آن  خرابي  موجب  به  که  قطعاتي 

ایراد گشته اند. 
میزان  مطابق  قطعه  تعویض  اجرت  هزینه   -

استاندارد 
مجاز  هاي  فروشگاه  از  شده  خریداري  قطعه   -
قطعات یدکي نیز شامل گارانتي قطعه مي شود.

- قطعات خریداري شده از شبكه نمایندگي هاي 
مجاز منتخب که در خارج از این شبكه تعویض 

گارانتي قطعات يدکي خريداري شده*
در  استفاده  یا  و  رانندگي  مسابقات  در  - شرکت 

شرایط غیر استاندارد. 

* گارانتي قطعات یدکي به گارانتي خودرو ارتباط 
گردد. مي  برقرار  خاصي  شرایط  تحت  و  نداشته 
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نکته ویژه:
سیستم کنترل فشار باد چرخ ها، میزان باد چرخ 
زاپاس  )وقتی چرخ  نمی کند.  بررسی  را  زاپاس 
روی خودرو نصب می شود چراغ شناسایی چرخ 
نمایشگر  روی  از  زاپاس  با چرخ  جایگزین شده 

صفحه نشانگر محو می شود.(
باد  فشار  کنترل  سیستم  مورد  در   2 بخش  به 

چرخ ها مراجعه کنید. 

چرخ زاپاس 6 
این چرخ در محفظه بار قرار دارد. 

برای دسترسی به آن :
- در صندوق عقب را باز کنید. کف پوش صندوق 
عقب 1 را بردارید و سپس کمربند 3 را به قالب 
شماره 2 وصل کنید، روکش صندوق 4 را خارج 

کنید. 
- پیچ واقع شده در مرکز چرخ زاپاس 5 را در 
شود،  باز  تا  بپیچانید  ساعت  های  عقربه  خالف 

حال می توانید چرخ را بردارید. 
- اگر خودرو با بلندگوی 7 مجهز شده است نوار 

چسب را بردارید سپس آن را کنار بگذارید. 
- چرخ زاپاس 6 را خارج کنید. 

پنچر شدن

 اگر چرخ های زاپاس به مدت چند 
سال نگهداری شده باشند، از وضعیت 
توسط  استفاده  برای  آن  مناسب 
اطمینان  یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی 

حاصل نمایید. 

از  ها  آن  زاپاس  که   خودروهایی 
می  کوچکتر  دیگر  چرخ  چهار 

باشد:
برای  زاپاس  از یک عدد چرخ  بیشتر  - هرگز 

یک خودرو استفاده نكنید.
- هر چه سریعتر چرخ زاپاس را با چرخ اصلی 

با همان اندازه تعویض نمایید. 
زاپاس، که  از چرخ  استفاده  - در طول مدت 
نباید  خودرو  سرعت  باشد،  موقتی  باید  البته 
از سرعت مشخص شده بر روی برچسب قرار 

گرفته بر روی چرخ تجاوز نماید. 
نیازبه نصب زنجیر چرخ باشد،  - هنگامی که 
های  چراغ  از  یكی  برروی  را  زاپاس  الستیک 
عقب نصب کنید تا اندازه الستیک های جلو و 

میزان باد آن ها استاندارد باشد
در  است  ممكن  زاپاس  الستیک  نصب   -
حرکت خودرو تغییر ایجاد کند. از شتابگیری 
هنگام  و  کنید  پرهیز  ناگهانی  ترمزگیری  و 

پیچیدن سرعت خود را کم کنید. 
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1 جک
به  را  آن  خود  جای  در  جک  گذاشتن  از  قبل 

درستی ببندید. 
2 دسته  جک 
3 قالب بكسل

به اطالعات بخش 5 در مورد یدک کش مراجعه 
کنید. 

4 آچار چرخ 
باز کردن پیچ و مهره های چرخ  برای بستن و 

استفاده می شود. 
نكته: بسته به نوع خودرو ابزارهای 2و4 در یک 

کیف قرار دارند. 
صندوق  درون  پوش  کف  زیر  در  وسایل  این 
کیت  در  شده  تعبیه  ابزارهای  دارند.  قرار  عقب 

تعمیراتی بستگی به سطح خودرو دارند.

کیت تعمیراتی پنچرگیری

 هیچ ابزاری را بدون حفاظ مناسب درون خودرو قرار ندهید و بررسی کنید که هر کدام پس 
از استفاده کامال بسته شده باشند ودر جایگاه خود در جعبه قرار بگیرند. خطر  زخم و جراحت 

جدی وجود دارد.
اگر پیچ های مخصوصی در جعبه ابزار قرار دارد برای چرخ زاپاس فقط از آن ها استفاده کنید. 

به برچسب نصب شده بر روی چرخ زاپاس مراجعه نمایید.
جک فقط برای تعویض چرخ طراحی شده است، تحت هیچ شرایطی نباید از آن برای عملیات دیگری 

از قبیل تعمیرات و یا دسترسی به زیر خودرو استفاده گردد.
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آچار چرخ 1 و دسته جک 6 )را به هم متصل 
نموده و در قالب 5 قرار دهید(

آچار را چرخانده تا چرخ از زمین جدا شود. 

در خودروهای مجهز به جک و آچار چرخ :
از آچار شماره 1 برای باز کردن پیچ های چرخ 
استفاده کنید و آن را طوری قرار دهید که آچار 
چرخ را طوری قرار دهید که بتوانید به روی آن 

ضربه وارد کنید. 
با چرخاندن دسته جک، جک 4 را به سمت باال 
برده تا با صفحه زیر رکاب خودرو مماس شود.

هل  زیر خودرو  به  آرامی  به  بایستی  می  )جک 
داده شود(و سر جک 3 به نقطه 2 برسد.   

تعویض چرخ )2/1(

 خودرو را در محلی دور از شلوغی و 
قرار  لغزنده  غیر  و  صاف  سطحی  در 
)در صورت  نخورد.  ُسر  تا جک  داده 
لزوم یک حائل در زیر پایه جک قرار دهید(.  
فالشرها را روشن کنید. ترمز دستی را بكشید 
و دنده را درگیر کنید )دنده یک یا دنده عقب 
دنده  خودروهای  برای   p موقعیت  یا  و 
که  بخواهید  سرنشینان  همه  از  اتوماتیک( 

پیاده شوند و از خودرو فاصله بگیرند. 
گونه  هر  ایجاد  از  جلوگیری  برای   
از  جلوگیری  همچنین  و  جراحت 
آسیب به خودرو، جک را تا آنجا باال 
ببرید که فاصله الستیكی که در حال تعویض 
آن هستید تا زمین حداکثر 3 سانتی متر شود.

اگر خودرو دارای جک و آچار چرخ نمی باشد، 
می توانید این ابزارها را از نمایندگی های مجاز 

سایپا یدک تهیه کنید. 



5-5

پیچ ها را باز کرده و چرخ را جدا نمائید.
مرکزی  چرخ  کاسه  روی  بر  را  زاپاس  چرخ 
راهنمای  های  سوراخ  تا  بچرخانید  و  گذاشته 
چرخ  توپی  های  سوراخ  مقابل  در  چرخ،  نصب 

قرار گیرند. 
خود  به  مخصوص  های  پیچ  دارای  زاپاس  اگر 
ها  پیچ  کرد  استفاده  آنها  از  باید  فقط  باشد. 
به  ها  چرخ  که  کنید  بررسی  و  بسته  سفت  را 
درستی درون کاسه چرخ قرار گرفته باشد و جک 

را بچرخانید تا آزاد شود. 

زمانی که چرخ ها کامل روی زمین قرار گرفتند 
پیچ ها را بالفاصله سفت کنید: )میزان گشتاور 

سفت کردن پیچ ها : 108 نیوتن متر (

تعویض چرخ )2/2(

نامناسبی  جای  در  را  خودرو  اگر   
پارک نموده اید می بایست به وسیله 
مثلث خطر و یا سایر تجهیزات هشدار  
دهنده که با قوانین راهنمایی رانندگی کشور 
مطابقت دارند به سایر رانندگان اطالع )هشدار( 

دهید، تا حادثه ای رخ ندهد. 

در  شود،  می  پنچر  چرخ  که  وقتی   
تعویض  را  آن  ممكن  فرصت  اولین 

نمایید. 
مورد  باید  حتماً  باشد  شده  پنچر  که  چرخی 
یک  تعمیر(  امكان  صورت  در  )و  بازبینی 

متخصص قرار گیرد.

پیچ ضد سرقت 
اگر از پیچ های ضد سرقت استفاده می کنید 
باد  سوپاپ  به  ممكن  جای  نزدیكترین  را  آن 

ببندید. 
)ممكن است نتوانید قالپاق را نصب کنید(
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هنگامی که سایش آج الستیک به حد نوارهای 
قابل  که  صورتی  به  رسد  می  فرسایش  نشانگر 
ها  الستیک  که  است  ضروری   ،2 باشند  رویت 
تعویض شوند زیرا ضخامت آن ها در این حالت 
سطوح  روی  و  باشد  نمی   1.6mm از   بیش 
خیس نمی تواند پایداری مناسبی داشته باشد. 
از جمله مواردی که سبب فرسوده شدن سریع 
رانندگی  از  توان  می  شود،  می  ها  الستیک  تر 
به  ها  اتوبان  در  های طوالنی  زیاد، مسیر  بار  با 
خصوص در هوای گرم و همچنین در جاده های 

ناهموار اشاره کرد.

نگهداری ازالستیک ها 
الستیک ها باید در وضعیت مناسبی باشند و آج 
از برآمدگی خوبی برخوردار باشند،  های آن ها 
فنی،  توسط سرویس  تایید شده  های  الستیک 
نشان دهنده فرسودگی 1  دارای مشخصه های 
هستند که از عالمت ها و نقوش تعبیه شده در 

ضخامت آج ساخته شده اند. 

ایمنی چرخ و الستیک
می  وجاده  خودرو  مابین  اتصال  تنها  ها  چرخ 
شرایط  در  که  است  ضروری  بنابراین  باشند. 
مطمئن  باید  شما  شود.  مراقبت  آنها  از  خوبی 
شوید که چرخ های خودرو شما با شرایط جاده 

ای محل زندگی شما هماهنگی دارند. 

الستیک ها )3/1(

بود،  تایر  تعویض  به  نیاز  که  زمانی   
حتما باید تایرهای همسان، هم سایز، 
هم نوع استفاده شوند. چرخ هایی که 
توسط  باید  شوند  می  نصب  خودرو  روی  بر 
بخش فنی سایپا یدک تائید شده و مانند تایر 

اصلی باشند. 

 اتفاق شایعی که هنگام رانندگی رخ 
جدول  با  برخورد  مانند  دهد،  می 
ها  چرخ  و  الستیک  به  است  ممكن 
صدمه بزند و همچنین می تواند تنظیم زوایای 
اکسل جلو و عقب را خراب کند. در این موارد 
الزم است به نمایندگی های مجاز سایپا یدک 

مراجعه نمایید. 



7-5

چرخ زاپاس اضطراری 
و دستورات  زاپاس"  "چرخ  موجود  اطالعات  به 

"تعویض چرخ" در بخش 5 مراجعه نمایید. 
 

تعویض محل چرخ ها

را  آن  فشار  باید  است  خنک  چرخ  که  زمانی 
بررسی کنید:

فشارهای باالتر را که در هوای گرم یا رانندگی با 
سرعت باال به وجود آمده است را در نظر نگیرید. 
روی الستیک  بر  باد  میزان  بازدید  که  هنگامی 

های خنک ممكن نباشد. 
باید به میزان فشارهای اندازه گیری شده مقادیر 

0.2 تا 0.3 بار )یا 3psi( اضافه کرد. 

هرگز باد یک الستیک داغ را تخلیه نکنید. 

نکته ویژه:
بسته به سطح خودرو، آداپتور مخصوصی وجود 
دارد که باید قبل از باد شدن چرخ درون سوپاپ 

قرار گیرد.

فشار باد چرخ
رعایت کردن میزان فشار باد چرخ ها مهم است 
)حتی چرخ زاپاس( فشار باد باید یكبار در ماه و 
به عالوه قبل از هر مسافرت طوالنی بررسی شود 
لبه در سمت راننده  بر  )به برچسب نصب شده 

مراجعه نمایید.(

الستیک ها )3/2(

 فشار کم 
و  الستیک  عادی  غیر  سایش  باعث 
ایجاد حرارت اضافی در حین حرکت 
می شود. این ها عواملی هستند که تاثیر جدی 

بر روی ایمنی می گذارند و باعث:
- عدم پایداری مناسب در سطح جاده

- خطر انفجار یا کنده شدن آج الستیک
سرعت  و  وزن  به  بستگی  الستیک  باد  فشار 
با  متناسب  را  الستیک  باد  دارد.فشار  خودرو 
شرایط استفاده تنظیم کنید. )به اطالعات ارائه 
مراجعه  الستیک"  باد  "فشار  به  مربوط  شده 

کنید.

 توجه، گم شدن درپوش سوپاپ یا بد 
بسته شدن آن ممكن است منجر به 

کاهش فشار باد شود.
یا  مشابه  سوپاپ  های  درپوش  از  همیشه 
درپوش های اولیه استفاده کنید و آنها را کامال 

محكم کنید. 

سیستم  به  که  خودروهایی   
باد الستیک مجهز  فشار  نشانگر 

می باشند :
سیستم کنترل فشار باد چرخ ها در عرض 8 
جا  جابه  یا  تعویض  که  را  هایی  چرخ  دقیقه 
شده اند شناسایی می کند. سیستم در طول 
سیستم  که  وقتی  کند.  نمی  کار  زمان  این 
جا  به  جا  های  چرخ  چرخ،  باد  فشار  کنترل 
شده را شناسایی می کند، اطالعات فرستاده 
شده توسط سیستم ممكن است نادرست باشد 
بر  در  جدی  عواقب  تواند  می  موضوع  این  و 

داشته باشد.
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الستیک یخ شکن
استفاده از این الستیک ها فقط برای یک دوره 
زمانی محدود که توسط قوانین و مقررات محلی 
سرعت  رعایت  است  ممكن  شود،  می  مشخص 

تعیین شده در قوانین جاری الزامی است.
چرخ  دو  روی  بر  باید  حداقل  ها  الستیک  این 

اکسل جلو سوار شوند. 

استفاده در زمستان 
زنجیرها 

برای اطمینان بیشتر، بستن زنجیر چرخ بر روی 
چرخ های عقبی اکیدا ممنوع است. 

بزرگتر  اندازه  با  هایی  چرخ  کردن  سوار 
غیر  را  چرخ  زنجیر  بستن  اولیه،  اندازه  از 

ممکن می کند.
چرخ های زمستانی یا برفی 

ما توصیه می کنیم که این تایرها برای هر چهار 
چرخ استفاده شوند تا مطمئن شوید که خودرو 

شما بیشترین اصطكاک و چسبندگی را دارد. 

موارد  شامل  گاهی  ها،  الستیک  این   : هشدار 
زیر می باشند. جهت چرخش، شاخص حداکثر 
از حداکثر  است  ممكن  که  تعیین شده  سرعت 

سرعت خودرو کمتر باشد. 

نصب الستیک های نو
مشخصات تمامی الستیک های نصب شده می 
بایست یكسان باشد )برند، سایز، طرح و غیره(. 

نصب الستیک با سازهای مختلف در جلو و عقب 
آسیب  موجب  است  ممكن  راست  و  چپ  یا  و 
دیدن چرخ ها، گیربكس، دیفرانسیل و سیستم 

انتقال قدرت گردد. 

الستیک ها )3/3(

 به دلیل ایمنی، این عمل باید فقط 
به یک متخصص سپرده شود. 

سوار کردن یک الستیک متفاوت 
می تواند موارد زیر را تغییر دهد: 

- تطابق خودرو شما با استانداردهای جاری
- رفتار آن در پیچ ها 

- احساس سفتی در فرمان
- صدای ایجاد شده از چرخ ها 

- بستن زنجیر چرخ
برای چرخ های هم  فقط  ها  زنجیر   
خودروشما  اصلی  های  چرخ  با  سایز 

مناسب هستند.

با  که  کنیم  می  پیشنهاد  موارد،  این  همه  در 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید 
از  تجهیزات  کلیه  درست  استفاده  مورد  در  و 

پرسنل نمایندگی کمک بگیرید. 

 جهت کارآیی سیستم انتقال قدرت، به هنگام تعویض یک الستیک بهتر است کلیه الستیک 
های دیگر نیز تعویض گردد. 
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چراغ راهنما 
نگهدارنده المپ 1 را یک چهارم دور بچرخانید و 

المپ را خارج کنید. 

.WY21W : نوع المپ

چراغ کوچک جلو
را  المپ  سپس  و  کنید  جدا  را   3 المپ  پایه 

بردارید.
.W5W : نوع المپ

چراغ های نورپایین/ نورباال
درپوش A  یا B را در آورید. سپس اتصال 4 یا 

2 را از المپ جدا کنید. 
خارهای 5 یا 6 را جدا نموده سپس المپ راخارج 

نمایید. 
پالستیكی  به شیشه  نرساندن  آسیب  منظور  به 
چراغ ها الزاما از المپ های ضد ماوراء بنفش 55 

ولت استفاده نمایید. 
المپ H7         2)طول عمر زیاد(

 H7          4المپ
شیشه المپ را با انگشت خود لمس نكنید. آن 

را با پایه نگهدارید. 
بعد از تعویض المپ، درپوش آن را دوباره با دقت 

سرجایش قرار دهید. 

هنگام  به  حفاظتی  پوششهای  اینكه  دلیل  به 
بنابراین  شوند.  آورده  در  باید  ها  المپ  تعویض 
به  را  ها  المپ  تعویض  که  شود  می  توصیه 

نمایندگی های مجاز سایپا یدک بسپارید.

چراغ های هالوژن : تعویض المپ ها

 المپ ها تحت فشار هستند و ممكن 
است هنگام تعویض شكسته شوند. 

خطر زخم و جراحت جدی!

 هنگام کار در نزدیكی موتور، مراقب 
بر  عالوه  باشید.  آن  احتمالی  گرمای 
این موتور فن رادیاتور ممكن است هر 

لحظه شروع به کار کند.
خطر زخم و جراحت جدی! 

توانید  می  احتمالی  از خطر  پیشگیری  جهت 
جعبه ابزار اضطراری را از نمایندگی های مجاز 
سایپا یدک تهیه نمایید که شامل یک دست 
کامل از فیوزها و المپ های یدکی می باشد.  
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تمیز کردن چراغ های جلو
پالستیک  جنس  از  های  چراغ  آنجائیكه  از 
هستند از دستمال نرم یا کتان برای تمیز کردن 
آن استفاده کنید. اگر تمیز نشد آن را با آب و 

صابون خیس کرده و چراغ ها را تمیز کنید. 
را  آن  نرم  دستمال  یک  با  و  دقت  با  آخر،  در 

خشک کنید. 
تحت هیچ شرایطی از مواد و مایعاتی که دارای 

الكل هستند استفاده نكنید. 

چراغ های روشن کننده پیچ ها
درپوش B را بردارید، اتصال 2 را فشار دهید. 

قسمت  به  دادن  فشار  با  نمایید.  جدا  را   3 خار 
پایین نگهدارنده المپ را جدا نمایید. 

H7 : نوع المپ

چراغ کوچک جلو
را جدا  پایه المپ 4  بردارید، سپس  را   B کاور 

کنید. 
W5W نوع المپ

چراغ های راهنما 
پایه المپ 1 را به سمت چپ بچرخانید. 

.WY21W : نوع المپ

پیشنهاد می کنیم که برای تعویض المپ چراغ 
ها به نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه 
پایه  باتری،  )مثل  قطعات  از  بعضی  زیرا  نمائید، 

باتری( باید درآورده شوند. 

 A چراغ نورپایین
آتش  خطر  ننمایید.  جدا  را   A کاور  هیچگاه 

سوزی

چراغ زنون جلوی خودرو: تعویض المپ ها

قطعات  کردن  لمس  که  آنجائی  از   
نوع  این  است.  خطرناک  باال  ولتاژ 
المپ ها می بایست توسط نمایندگی 

های مجاز سایپا یدک تعویض شوند.

 هنگام کار در نزدیكی موتور، مراقب 
بر  عالوه  باشید.  آن  احتمالی  گرمای 
این موتور فن رادیاتور ممكن است هر 

لحظه شروع به کار کند.
خطر زخم و جراحت جدی!

 برای نصب این چراغ ها نیاز به نصب 
پایه مخصوص می باشد، نصب چراغ 
زنون بر روی خودرویی که برای این 

چراغ طراحی نشده است ممنوع می باشد.
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چراغ های اضافی
اگر می خواهید چراغ های مه شكن یا چراغ های 
با  کنید.  ماشین خود نصب  روی  بر  زیاد  برد  با 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک  تماس بگیرید. 

چراغ های مه شکن جلو 1 
سایپا  مجاز  های  نمایندگی  با  المپ:  تعویض 

یدک تماس بگیرید. 

چراغ های جلو : چراغ های مکمل / چراغ های مه شکن

 المپ ها تحت خالء هستند هنگام 
وجود  آنها  شكستن  امكان  تعویض 

دارد. 
خطر زخم و جراحت جدی!

سیستم  روی  بر  عملیاتی  گونه  هر   
نمایندگی  نظر  تحت  باید  الكتریكی 

های مجاز سایپا یدک صورت گیرد:
است  ممكن  غیر صحیح  اتصال  گونه  هر  زیرا 
خصوصاً  و  )قطعات  الكتریكی  تجهیزات  به 
در  عالوه،  به  کند.  وارد  آسیب  آلترناتور( 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک قطعات الزم 

جهت نصب این تجهیزات موجود می باشد. 
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را  چراغ  مجموعه  عقب  به سمت  دادن  فشار  با 
آزاد کنید. پایه المپ 3-4 یا 5 را یک چهارم دور 

بچرخانید و سپس المپ را تعویض کنید. 
چراغ،  نصب  از  قبل  که  شوید  مطمئن   : نکته 

سیم برق در سر جای خود قرار گرفته باشد. 

المپ کوچک عقب 3 
 W5W : نوع المپ

راهنما2
 PY21W: نوع المپ

چراغ ترمز 5 
 P21W : نوع المپ

بیرون آوردن المپ ها
در عقب خودرو را باز کنید، سپس درپوش 1 را 

با پیچ گوشتی دو سو باز کنید. 
باز  را  پشتی  مهره  سپس  بردارید  را   2 پوشش 

کنید. 

در هر صورت به دلیل اینكه بعضی قطعات بدنه 
کنیم  می  توصیه  شما  به  شود  باز  بایست  می 
جهت تعویض المپ ها به نمایندگی های مجاز 

سایپا یدک مراجعه نمائید.

چراغ  های عقب و چراغ  کوچک های عقب : تعویض المپ ها )3/1(

نصب  و  ها  المپ  تعویض  زمان  در   
مدارهای  به  جدید  های  المپ 
ممكن  نزنید.  دست  آن  الكتریكی 

 المپ ها تحت فشار هستند و هنگام است به چراغ آسیب برسانید. 
وجود  آنها  شكستن  امكان  تعویض 

دارد.
خطر زخم و جراحت جدی!
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چراغ ترمز سوم 10 
با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 

چراغ مه شکن عقب 11
)بسته به سطح ماشین(

با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 

یا 9 را یک چهارم دور بچرخانید  پایه المپ 8 
سپس المپ را تعویض کنید. 

نكته : قبل از نصب مجموعه چراغ از سر جای 
حاصل  اطمینان  برق،  سیم  گرفتن  قرار  خود 

کنید. 

چراغ های دنده عقب 8
 W16W : نوع المپ
چراغ کوچک عقب 9

 W5W : نوع المپ

چراغ کوچک عقب و چراغ دنده عقب روی 
در صندوق 

به  آن  دادن  فشار  و   6 چراغ  کردن  باز  از  قبل 
سمت بیرون، پیچ های 7 در را باز کنید. 

چراغ های عقب و چراغ کوچک های عقب : تعویض المپ ها )3/2(

 المپ ها تحت فشار هستند و هنگام 
تعویض امكان شكستن وجود دارد. 

خطر زخم و جراحت جدی!

 برای تعویض المپ ها، ماشین خود 
را با جک باال نبرید. 

خطر  زخم و جراحت جدی! 
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چراغ راهنمای روی آینه 14
با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 

چراغ های پالک خودرو 13
دو پیچ 12 را باز کنید سپس چراغ را باز کنید. 
روکش شفاف چراغ را باز کنید. )از پیچ گوشتی 

دو سو یا مشابه آن استفاده کنید.(
المپ را تعویض کنید. 

 W5W: نوع المپ

چراغ های عقب و چراغ کوچک های عقب : تعویض المپ ها )3/3(

 المپ ها تحت فشار هستند و هنگام 
تعویض امكان شكستن وجود دارد. 

خطر زخم و جراحت جدی!
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المپ را باز کنید 
نوع المپ : C5W المپ هاللی

چراغ سقف 
روکش شفاف 2 را با استفاده از پیچ گوشتی دو 

سو یا چیزی شبیه آن باز کنید. 

چراغ آینه آفتابگیر 
ابزاری  با استفاده از یک پیچ گوشتی دو سو یا 

مشابه روکش شفاف موجود ر ادر آورید. 
المپ را باز کنید. 

 12V 0.15A  : نوع المپ

روشنایی داخل: تعویض المپ ها )3/1(

 المپ ها تحت فشار هستند و هنگام 
تعویض امكان شكستن وجود دارد. 

خطر زخم و جراحت جدی!
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چراغ های در
با استفاده از پیچ گوشتی دو سو چراغ شماره 5 
باز کرده و سپس  را  باز کنید. روکش شفاف  را 

المپ را تعویض کنید. 
W5W :نوع المپ

چراغ جعبه داشبورد 4 
با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

روشنایی داخل: تعویض المپ ها )3/2(

 المپ ها تحت فشار هستند و هنگام 
تعویض امكان شكستن وجود دارد. 

خطر زخم و جراحت جدی!
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پیچ 8 را باز کنید )با استفاده از پیچ گوشتی دو 
سو( سپس روکش شفاف را باز کنید. المپ 9 را 

بیرون بیاورید. 

نوع المپ : C5W المپ هاللی

چراغ های قسمت سرنشین عقب 6 و چراغ 
صندوق عقب 7

چراغ 6 یا 7  را با استفاده از پیچ گوشتی دو سو 
یا چیزی شبیه آن باز کنید. 

روشنایی داخل: تعویض المپ ها )3/3(

 المپ ها تحت فشار هستند و هنگام 
تعویض امكان شكستن وجود دارد. 

خطر  زخم و جراحت جدی!
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برای جدا کردن فیوز از انبر 2 استفاده کنید. 
فیوز را عقب بكشید تا از انبر جدا شود. دوباره از 

فیوز استفاده نكنید. 

جعبه فیوز 1 
اگر هر یک از قطعات برقی از کار افتاد وضعیت 

فیوز را بررسی کنید. 
در پوشش را باز کنید. 

برای شناخت فیوزها به برچسب مخصوص فیوز 
در صفحه بعد مراجعه کنید. 

فیوزها )2/1(

 فیوز مورد نظر را امتحان کنید، در 
صورت نیاز آن را با یک فیوز با شدت 

جریان یكسان جایگزین نمایید. 
تر  قوی  جریان  شدت  با  فیوز  از  استفاده 
مدار  حد  از  بیش  شدن  داغ  باعث  تواند  می 

الكتریكی گردد. 
)خطر آتش سوزی!(

مطابق با مقررات موجود با توجه به نکات 
ایمنی :

شما می توانید از نمایندگی های مجاز سایپا 
یدک، یک جعبه حاوی انواع المپ ها و فیوز 

ها را تهیه نمایید. 
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در  که  فیوزهایی  بوسیله  عملكردها  از  بعضی 
جعبه فیوز موتور قرار دارند، محافظت می شوند. 
احتمالی  تعویض  و  بازبینی  اینكه  به  توجه  با 
آنها مشكل است، توصیه می شود برای تعویض 
این فیوزها به نمایندگی های مجاز سایپا یدک 

مراجعه کنید. 

محل قرار گیرینشانه ها

ELEC IGNتجهیزات برقی

4WD CONT  انتقال قدرت به چهار
چرخ

METERشمارشگر

ROOM LAMPچراغ داخل

 MIRROR
HEATERگرم کن آینه بغل

BOSE AMPسیستم صوتی

STOP LAMPچراغ ترمز

)+(ELEC Bتجهیزات برقی

AIR BAGکیسه هوا

METER تجهیزات جانبی و
آپشن ها

قرارگیری فیوزها )بسته به میزان تجهیزات(

محل قرار گیرینشانه ها

SPAREفیوز های یدکی

 BLOWER
MOTORتهویه هوا

REAR DEFOGگرم کن شیشه عقب

BOSE AMPسیستم صوتی

 FRONT
 POWER
SOCKET

چراغ های جلو

 CIGAR
LIGHTERفندک

 AUDIO
MIRROR

سیستم صوتی و آینه 
های برقی

 REAR
 POWER
SOCKET

چراغ های عقب

فیوزها )2/2(
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برای جلوگیری از خطر جرقه زدن :
- مطمئن شوید که قبل از قطع و وصل کردن 
باتری کلیه مصرف کننده های برقی )چراغ های 

جلوی راننده و...( خاموش باشد.
- وقتی باتری در حال شارژ است، قبل از قطع و 

وصل کردن باتری، شارژ راجدا کنید. 
- وسایل فلزی را روی باتری نگذارید زیرا ممكن 
است بین باتری و جسم فلزی اتصال کوتاه برقرار 

شود. 
- همیشه بعد از خاموش کردن موتور 1 دقیقه 

صبر کنید و بعد باتری را جدا کنید. 
صحیح  اتصال  از  باتری،  مجدد  نصب  از  پس   -

قطب های آن اطمینان حاصل کنید. 

باتری: عیب یابی )2/1(

زیرا  کنید،  حمل  دقت  با  را  باتری   
دارای اسید سولفوریک است و نباید 
با پوست و چشم برخورد داشته باشد. 
اگر این اتفاق رخ داد قسمت مورد نظر را با آب 
سرد فراوان بشویید. در صورت لزوم با پزشک 
شعله،  که  شوید  مطمئن  نمایید.  مشورت 
تماس  در  باتری  با  ای  جرقه  و  داغ  اجسام 

نباشد، زیرا خطر انفجار وجود دارد. 
رادیاتور  هنگام کارکرد در محفظه موتور، فن 

می تواند در هر لحظه شروع به کار نماید. 
خطر زخم و جراحت جدی !
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کابل اتصال مثبت )+(A  را ابتدا بر روی قطب 
)+(1 باتری تخلیه شده محكم کنید، سپس آن را 
بر روی قطب )+(4 باتری کمكی متصل نمایید. 

بر وری قطب )-( 3  ابتدا  را   B)-( اتصال کابل 
باتری کمكی محكم کنید. سپس آن را بر روی 

قطب )-(2 باتری تخلیه شده متصل نمایید. 

 A,B های  کابل  بین  اتصالی  که  کنید  بررسی 
نباشد. کابل برق A که مثبت است نباید به هیچ 
جسم فلزی برخورد کند. خطر زخم و جراحت 

جدی به خودرو وجود دارد. 

بزنید و به محض روشن   به طور عادی استارت 
شدن موتور کابل های A و B را در جهت عكس 

عمل اتصال جداً نمائید. )1 – 4 – 3 – 2(

روشن کردن خودرو با استفاده از باتری یک 
خودرو دیگر 

در صورتی که مجبور به استفاده از باتری کمكی 
شدید، از کابل های مناسب با سطح قطع بزرگ 

استفاده کنید. 

هر دو باتری باید به طور یكسان دارای ولتاژ 12 
 )Ah ولت باشند. توان باتری کمكی )آمپر ساعت

بایدحداقل برابر با باتری تخلیه شده باشد. 
دو  اتصال  بابت  از  خطری  که  شوید  مطمئن 
خودرو وجود ندارد )وقتی قطبهای مثبت متصل 
می باشند خطر اتصال  کوتاه پیش می آید( و 
شده  متصل  صحیح  طور  به  شده  تخلیه  باتری 

است، سوئیچ خودرو را ببندید. 
خودرو کمكی را روشن کرده و دور موتور آن را 

متعادل نگه دارید. 

اتصال یک شارژ 
شارژر باید با ولتاژ رسمی 12 ولتی سازگار 

باشد. 

برق  های  کابل  موتور،  بودن  خاموش  زمان  در 
متصل به دو قطب باتری را جدا کنیدو این عمل 

را ابتدا با بازکردن قطب منفی انجام دهید. 

باتری  اتصاالت  است،  روشن  موتور  که  هنگامی 
را باز نكنید به دستورالعملی که سازنده دستگاه 

شارژر باتری داده است مراجعه کنید. 

باتری : عیب یابی )2/2(

برای  خاصی  مراحل  است  ممكن   
نمایندگی  با  باشد.  نیاز  باتری  شارژ 
های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 
ممكن  زیرا  کنید،  جلوگیری  زدن  جرقه  از 
در  را  باتری  و  شود  انفجار  باعث  فورا  است، 

محلی امن ومناسب شارژ کنید. 
خطر  زخم و جراحت جدی!
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خطا در عملکرد
است،  شده  ضعیف  کارت  باتری  که  هنگامی 
جهت استفاده صحیح می توانید کارت را درون 
کارت خوان قرار داده و خودرو را روشن کرده و 
درها را فقل یا باز کنید. ) با مراجعه به بخش 1 

قسمت باز و بسته کردن درها(

هنگامی که باتری را جا انداختید، مراحل را به 
صورت عكس انجام دهید و سپس یكی از دکمه 
های روی کارت را 4 بار در نزدیک خودرو بزنید، 
محو  پیغام  شود،  روشن  خودرو  که  بعد  دفعه 

خواهد شد. 
نکته : به هیچ وجه توصیه نمی شود که هنگام 
تعویض باتری به مدارات داخلی کارت و سیستم 

الكترونیكی آن دست بزنید. 

تعویض باتری
پیغام " Replace Card Battery" بر روی 
را  کارت  باتری  شود  می  ظاهر  نشانگر  صفحه 
کلید  دهید،  فشار  را   1 دکمه  نمایید.  تعویض 
یدکی 2  را بیرون کشیده و با استفاده از زبانه 
4  روکش شماره 3  را جدا کنید. با فشار دادن 
و   )A باتری )جهت حرکت  بر روی یک سمت 
را  B(آن  حرکت  )جهت  دیگر  سمت  کشیدن 
بودن  از صحیح  نمایید.  تعویض  و  آورده  بیرون 
جهت قطب های باتری و مدل آن مطمئن شوید. 
همانطور که درون روکش 3 مربوطه نشان داده 

شده است. 

کارت رنو : باتری

 باتری های مصرف شده و تمام شده 
را بیرون نریزید. آنها را به ارگانهایی 
باتری  بازیافت  و  دریافت  که مسئول 

هستند، تحویل دهید. 

شده  بسته  کامل  آن  کاور  که  کنید  بررسی 
باشد.

باتری ها در نمایندگی های مجاز سایپا یدک موجود می باشند و میانگین عمر این باتری ها 2 سال 
است، بررسی کنید که زنگ روی اتصال باتری نریخته باشد: خطر اتصال نادرست الكتریكی وجود دارد.
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لوازم جانبی

 قبل از وصل کردن یک وسیله برقی 
گیرنده  مورد  در  )خصوصا  به خودرو 
باند منبع  : پهنای  ها و فرستنده ها 
نیرو، موقعیت آنتن و...( از سازگاری آن ها با 

خودروی خود اطمینان حاصل کنید. 

 طرز استفاده از فرستنده ها / گیرنده 
ها )تلفن، تجهیزات CB و...(

ممكن است تلفن و تجهیزات بیسیم 
تجهیزات  روی  بر  داخلی  آنتن  به  مجهز 
لذا  کنند  ایجاد  تداخل  خودرو  الكترونیكی 
بیرونی  آنتن  از  ها  آن  برای  توصیه می کنیم 

استفاده شود. 

در  موجود  قوانین  رعایت  لزوم  این،  بر  عالوه 
مورد استفاده از این نوع وسایل را نیز فراموش 

نكنید. 

 اگر می خواهید لوازم جانبی بر روی 
خودرو خود نصب کنید: با نمایندگی 
های مجاز سایپا یدک مشورت کنید. 
درست  عملكرد  از  اطمینان  برای  همچنین 
خودرو خود و برای اجتناب از خطر، توصیه می 
مخصوصی  جانبی  لوازم  از  فقط  که  کنیم 
طراحی  شما  خودرو  برای  که  کنید  استفاده 
شده است و توسط کارخانه گارانتی شده است. 

 اگر از تجهیزات ضد سرقت استفاده 
ترمز  پدال  به  فقط  را  آن  کنید،  می 

وصل کنید. 

 لوازم جانبی الکتریکی :
شما می توانید لوازم جانبی با توان   -
مصرفی حداکثر 120 وات را استفاده 

و نصب کنید. 
روی  بر  نباید  تعمیراتی  عملیات  گونه  هیچ   -
مدارات الكتریكی یا رادیویی خودرو انجام شود 
یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  توسط  مگر 
نادرست بسته شده  به صورت  سیم هایی که 
ممكن است منجر به آسیب  به تجهیزات برقی 

و یا وسایل متصل به آن شود. 
- اگر خودرو با یک وسیله جانبی تجهیز شده 
باشد از اینكه آن واحد به درستی توسط فیوز 
از  کنید  حاصل  اطمینان  شود  می  محافظت 
صحت و درستی موقعیت فیوز مطمئن شوید. 
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تیغه های برف پاک کن

تیغه برف پاک کن شیشه عقب 4 
- بازویی برف پاک کن 5 را بكشید. 

)حرکت  بچرخانید  اتصال  نقطه  از  را   4 تیغه   -
 )C در جهت

تیغه را تعویض کنید.

برای نصب مجدد
مراحل  کن،  پاک  برف  تیغه  مجدد  نصب  برای 
را به همان ترتیب در جهت عكس انجام دهید. 
مطمئن شوید که تیغه به درستی در جای خود 

قرار گرفته است. 

تعویض تیغه های برف پاک کن شیشه جلو 1 
با بستن سوئیچ و خاموش کردن موتور خودرو، 
پایین  سمت  به  کامال  را  کن  پاک  برف  دسته 
آورید. تیغه ها با فاصله کمی از در موتور متوقف 

خواهند شد. 
حال بازوی برف پاک کن را بلند کنید، 2 تیغه 
را حول محور اصلی بچرخانید )حرکت در جهت 
A( زبانه را بكشید، سپس تیغه را به طرف باال 

)B فشار دهید )حرکت در جهت

برای نصب مجدد
آن  به  تا  دهید  حرکت  دسته  طول  در  را  تیغه 
وصل شود. مطمئن شوید که تیغه به درستی در 
پاک کن  برف  تیغه  است.  قفل شده  جای خود 

شیشه جلو را به جای خود برگردانید. 

که  شوید  مطمئن  برفی  هوای  در   
یخ  توسط  کن  پاک  برف  های  تیغه 
کنند.     حرکت  بتوانند  تا  باشند  نزده 
پاک  برف  موتور  داغ شدن و سوختن  )امكان 

کن( 
بررسی  را  کن  پاک  برف  های   تیغه  شرایط 
کنید. تیغه ها را به محض اینكه کارایی خود را 
از دست دادند تعویض کنید. )تقریبا هر سال(

مراقب  کنید  می  تعویض  را  تیغه  که  وقتی 
به  و  نیافتد  پنجره  روی  بر  دستتان  باشید 
است شیشه  ممكن  زیرا  نكنید  وارد  فشار  آن 

بشكند.

کنید،  بررسی  را  کن  پاک  برف  تیغه  شرایط 
شما مسئول زمان تعویض آن هستید. 

و  آب  با  مرتبا  را  جلویی  شیشه  و  ها  تیغه   -
صابون تمیز کنید. 

- وقتی شیشه جلو یا عقب خشک است از برف 
پاک کن استفاده نكنید. 

- وقتی برای مدت طوالنی از آن استفاده نمی 
کنید، آن را از شیشه جلو یا عقب جدا کنید. 
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در پایان کشیدن، دکمه Start/Stop را دوباره 
سوئیچ  تا  دهید  فشار  پدال  دادن  فشار  بدون 
خاموش شود. )در غیر این صورت امكان خالی 

شدن باتری وجود دارد(

و  راهنمایی  مقررات  و  قوانین  این،   بر  عالوه 
کشیدن  یدک  شرایط  مورد  در  کشور  رانندگی 
الزامی است و اگر خودروی شما خودرویی است 
مجاز  وزن  از  باید  کشید،  می  یدک  آن  با  که 
فنی  سرویس  توسط  که  خودرو  کشیدن  یدک 
رنو تعیین شده است، تجاوز نكنید. به نمایندگی 

های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید. 

عملیات بکسل کردن
باز  را  خودرو  فرمان  قفل  کردن،  بكسل  از  قبل 
کنید. اگر قفل بود، کارت رنو را درون کارت خوان 
وارد کرده و کلید خاموش / روشن را دوبار، بدون 
فشار دادن پدال ها بزنید. در این حالت فرمان 
خودرو باز شده، تجهیزات الكتریكی خودرو آماده 
خواهند شد. می توانید می توانید از چراغ های 
خطر )فالشر، چراغ راهنما و ...( استفاده نمایید. 
در هنگام شب چراغ ها حتما باید روشن باشند. 
یدک  در حال  که خودرو  هنگامی  را  رنو  کارت 

شدن است از کارت خوان خارج نكنید.   

بکسل کردن: از کار افتادن خودرو )4/1(
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)2WD(خودروهای تک دیفرانسیل
خودرو های مجهز به جعبه اتوماتیک یا سیستم 

انتقال قدرت پیوسته متغیر 
عمل  باشد،  می  بسته  سوئیچ  که  هنگامی 
لذا  شود.  نمی  انجام  دنده  جعبه  در  روغنكاری 
بر روی کامیون ویا  توصیه می شود که خودرو 
جرثقیل به حالتی که چرخ های جلو بلند شده 

است )با زمین تماس ندارد( حمل می شود. 

بکسل کردن: از کار افتادن خودرو )4/2(

 در صورتی که با وجود فشار آوردن 
روی  دنده  دسته  ترمز،  پدال  روی 
موقعیت P قفل شده باشد، این امكان 
وجود دارد که آن را به روش دستی آزاد کرد.

بدین منظور، روکش قسمت تحتانی دسته را 
بردارید.

دسته دنده را به حالت خالص )N( برد و بدین 
بردارید.  را   2 تحتانی  قسمت  روکش  منظور، 
همزمان با فشردن پدال ترمز، دکمه 1 بر روی 
دسته دنده و دکمه زیر روکش 2 را فشار دهید.



27-5

)4WD( خودروهای دو دیفرانسیل
در این خودروها بدون توجه به این که چه نوع 
جعبه دنده ای روی آن نصب شده باشد، هرگونه 
یدک کشیدن خودرو به طوریكه چرخ ها با زمین 
در تماس باشند ممنوع می باشد. )هنگام یدک 
کشیدن این خودروها هیچ یک از چرخ ها نمی 

بایست بر روی زمین قرار گیرد.( 

بکسل کردن: از کار افتادن خودرو )4/3(

چرخ  چهار  از  یكی  که  زمانی  تا   
 4WD دیفرانسیل  دو  خودروهای 
یدک  را  آن  نباید  باشد  زمین  روی 

بكشید.
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استفاده از نقاط یدک کشیدن
درپوش 2 را باز کنید.

تا  را  کشیدن  یدک  مخصوص   3 بكسل  حلقه 
جایی که ممكن است بپیچانید: 

ابتدا برای این کار قالب بكسل 3 را وارد کنید و 
با دست بچرخانید، سپس از آچار استفاده کنید. 
این قالب بكسل و آچار در صندوق عقب خودرو 

در جعبه ابزار موجود می باشد. 
مراجعه  ابزار"  "جعبه  مورد  در   5 بخش  )به 

کنید(.

از قسمت جلو  برای یدک کشیدن خودرو فقط 
کنید.  استفاده   4 شماره  قسمت  یا  و   1 شماره 
کار  این  برای  خودرو  های  پلوس  از  )هرگز 
استفاده نكنید.( این قسمت ها فقط برای یدک 
کشیدن استفاده می شوند. هیچ گاه از این نقاط 
برای بلند کردن خودرو به طور مستقیم یا غیر 

مستقیم استفاده نكنید.

بکسل کردن: از کار افتادن خودرو )4/4(

 وقتی که موتور خامـوش می شـود، 
 فرمان و ترمز عملكرد مناسب خود را 

از دست می دهند. 

 ابزار را در داخل خودرو رها نكنید.
 چون ممكن است هنگام ترمز گرفتن 
به این طرف و آن طرف پرتاب شود.

میله  یک  از  گردد  می  پیشنهاد    - 
کردن  بكسل  جهت  ثابت  و  محكم 
از  نمایید. درصورت استفاده  استفاده 
تناب و یا کابل )هنگامی که قانون آن را مجاز 
قابلیت  شده  بكسل  خودروی  باید  داند(،  می 

ترمز گیری داشته باشد.
و  حرکت  امكان  که  را  خودرویی  نباید   -

رانندگی ندارد بكسل کرد.
خودرو  به  رسیدن  آسیب  از  ممانعت  برای   -
و  شدید  کردن  ترمز  از  که  است  الزامی 
همچنین شتاب گرفتن ناگهانی اجتناب شود.

- وقتی که خودرو را بكسل می کنید، سرعتتان 
نباید بیش تر از 25 کیلومتر / ساعت باشد. 
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توصیه هایی که در زیر ذکر شده اند به شما کمک می کنند که ایرادات را سریع حل کنید و به صورت موقتی خودرو را تعمیر کنید تا آن را در اسرع وقت به 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک برسانید.

کاری که می توان انجام داد  دالیل ممکناستفاده از کارت رنو

هنوز    شارژ باتری کارت تخلیه شده است.کارت رنو، درهای خودرو را باز یا قفل نمی کند. نیز  صورت  این  در  کنید.  تعویض  را  باتری 
روشن  را  خودرو  یا  باز   / قفل  را  درها  توانید  می 
کنید. )به اطالعات بخش 1 قفل/ باز کردن درها و 
بخش 2 روشن خاموش کردن موتور مراجعه کنید(

استفاده کردن از دستگاه هایی که با یک فرکانس 
مشابه کار می کنند )تلفن همراه و... (

استفاده از این تجهیزات برقی خودداری نموده و از 
کلید اضطراری استفاده کنید )به اطالعات بخش 1 

در موردباز / قفل کردن درها مراجعه کنید.(

خودرو در معرض تشعشع الكترومغناطیسی فرار 
گرفته است. باتری خودرو تخلیه شده است.

استفاده  کارت  در  شده  تعبیه  اضطراری  کلید  از 
کنید )به اطالعات بخش 1 در مورد باز/ قفل کردن 

درها مراجعه کنید(.

خطاهای عملکردی )5/1(
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خطاهای عملکردی )5/2(
کاری که می توان انجام داد  دالیل ممکنهنگام استارت زدن

چراغ های هشدار دهنده ضعیف روشن می شوند 
و  یا اصاًل روشن نمی شوند استارت خیلی ضعیف 

عمل می کند و یا اصاًل عمل نمی کند.

یک باتری دیگر به باتری معیوب وصل کنید برای باتری خالی شده  ویا از بین رفته است.
اطالعات بیشتر به "باتری: عیب یابی" در بخش 5 
مراجعه کنید ویا در صورت لزوم باتری را تعویض 

کنید.

بست های باتری سفت نشده اند، قطب های 
باتری سولفاته شده اند.

بست های باتری را محكم نموده و یا بازو بسته نمائید 
و در صورتی که اکسید شده اند آن ها را تمیز کنید.

خاموش شرایط استارت زدن مهیا نشده است.موتور روشن نمی شود.  / "روشن  مورد  در   2 بخش  اطالعات  به 
کردن موتور" مراجعه کنید. 

موتور کارت رنو در حالت هندزفری کار نمی کند. تا  دهید  قرار  خوان  کارت  درون  را  کارت 
روشن شود.

به اطالعات بخش 2 در  مورد "روشن /خاموش" 
کردن موتور مراجعه کنید.

کارت را درون کارت خوان قرار دهید.کارت شناخته نمی شود.موتور خاموش نمی شود.

کلید استارت را به تعداد 5 بار پشت سر هم فشار دهید.مشكل الكترونیكی وجود دارد.

موتور غربیلک فرمان قفل شده است.فرمان قفل شده است. کردن  روشن  کلید  دادن  فشار  با  زمان  هم 
اطالعات  )برای  دهید.   را حرکت  فرمان  غربیلک 
بیشتر به بخش 2 در مورد "روشن کردن موتور" 

مراجعه کنید.
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خطاهای عملکردی )5/3(

کاری که می توان انجام داد  دالیل ممکندر جاده

فشار باد چرخ نامناسب است و یا اینكه باالنس ارتعاش
نیست و یا اینكه ایراد پیدا کرده اند.

مشكل  اگر  کنید.  بررسی  را  ها  چرخ  باد  فشار 
سایپا  مجاز  های  نمایندگی  یک  به  نشد  برطرف 

یدک مراجعه کنید.
لزوما دلیل بر خرابی نیست، ممكن است به خاطر خروج غیر عادی دود سفید از اگزوز

فیلتر کثیف تولید شده باشد.
ویژه  مشخصات  مورد  در   2 بخش  اطالعات  به 

موتورهای دیزلی مراجعه کنید

نشتی در سیستم خنک کننده یا اتصال کوتاه در دود در زیر در موتور
مدار برق

توقف کنید، سوئیچ را بسته، از خودرو خارج شوید 
و با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

چراغ هشدار فشار روغن روشن می شود:

روغن موتور را پر کنید )به اطالعات"میزان روغن میزان روغن خیلی پایین آمده است.در پیچ های یا زمان ترمز کردن
موتور پر کردن / سرریز شدن" دربخش 4 مراجعه 

کنید(.

به آهستگی خاموش می شود یا هنگام شتابگیری 
روشن می شود.

خودرو را خاموش کنید و با نمایندگی های مجاز کمبود فشار روغن
سایپا یدک تماس بگیرید
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خطاهای عملکردی )5/4(

کاری که می توان انجام داد  دالیل ممکندر جاده

با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.سیستم تقویت کننده فرمان گرم شده است.فرمان سفت می شود.

موتور داغ می کند. عقربه نمایش دهنده دمای آب 
در ناحیه هشدار قرار گرفته و چراغ هشدار 

روشن شده است.

خودرو را متوقف کنید و موتور را خاموش کنید و خرابی فن رادیاتور
با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

باید حاوی نشتی مایع خنک کننده  : بررسی کنید  را  مخزن خنک کننده 
با  فورا  بود  خالی  اگر  باشد.  کننده  خنک  مایع 

نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

 رادیاتور: درصورت کم شدن شدید آب، به یاد داشته باشید که نباید وقتی که موتور گرم است درون آن را با آب سرد پر کنید. 
 بعد از انجام هر عملیاتی بر روی خودرو که شامل تخلیه مدار مایع خنک کننده باشد، می بایستی سیستم خنک کننده مجدداً با مخلوطی تازه از 

مایع خنک کننده پر شود. یاد آوری: فقط محصوالت تایید شده توسط بخش سرویس فنی سایپا یدک پیشنهاد می شود. 
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کاری که می توان انجام داد  دالیل ممکنتجهیزات برقی 

قبل از استفاده تیغه ها را آزاد کنیدتیغه های برف پاک کن چسبیده اند.برف پاک کن عمل نمی کند.
با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.ایراد مدار برق

فیوز را تعویض کنید. به اطالعات قسمت "فیوزها" فیوز آسیب دیده است.
مراجعه کنید.

با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.ایراد در کنترل های برقیحرکت برف پاک کن قطع نمی شود.

خاموش  و  روشن  سریع  خیلی  راهنما  های  چراغ 
می شوند.

– المپ سوخته یا شكسته است. جلو  های  "چراغ  مورد  در   5 بخش  اطالعات 
تعویض  عقب  های  "چراغ  یا  ها"  المپ  تعویض 

المپ ها" را مشاهده کنید.

با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیریدخرابی مدار برقچراغ های راهنما کار نمی کند.

با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.خرابی مدار برق یا کنترلچراغ ها روشن یا خاموش نمی شوند.

اثر بخار آب در چراغ های ممكن است پدیده ای اثر بخار آب در چراغ ها
طبیعی مرتبط با تغییرات دما باشد. 

سریعا  ها  چراغ  کردن  روشن  با  صورت  این  در 
ناپدید می شوند.

عدم هماهنگی )همخوانی( چراغ هشدار کمربند با 
وضعیت واقعی کمربند ایمنی.

گیر کردن یک شی بین صندلی و کف و ایجاد 
اخالل در عملكرد سنسور

های  صندلی  زیر  در  که  را  متفرقه  شی  گونه  هر 
عقب قرار دارد، جا به جا نمایید.

خطاهای عملکردی )5/5(
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6 مشخصات فني خاص خودرو
7 شماره کد رنگ
8 سطح تجهيزات

9 نوع خودرو )تيپ(
10 کد پارچه صندلي ها

11 مشخصات تجهيزات تکميلي
12 شماره ساخت

13 کد تزئينات داخلی

هاي  پالک  روي  بر  شده  داده  نشان  اطالعات 
شناسايي خودرو مي بايست در تمام نامه نگاري 

ها و درخواست هاي شما ذکر شود.

A پالک شناسايي خودرو
1 شماره شناسايی خودرو، بسته به نوع خودرو 

اين اطالعات بر روي پالک B نيز وجود دارد.
2 حداکثر وزن مجاز خودرو با بار

)خودرو  رانندگی  هنگام  در  خودرو  کل  وزن   3
کامال پر از بار، با يدک کش(

4 حداکثر وزن مجاز روي محور جلو
5 حداکثر وزن مجاز روي محور عقب

پالک هاي شناسايي خودرو
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B پالک موتور
است  موتور  شماره  و  موتور  نوع  دهنده  نشان 
)بسته به نوع موتور جاي قرار گيري اين پالک 

متفاوت است(.

اطالعات ذکر شده در روي برچسب A يا بر روي 
پالک موتور B مي بايست در تمام نامه نگاري ها 

و درخواست هاي شما ذکر شود.

A پالک خودرو
شامل شماره شناسايی خودرو مي باشد.

زير  برچسب  يک  خودرو  نوع  به  بسته   : نکته 
خصوص  در  شما  به  که  شده  نصب   A پالک 
آسيب ديدن و مخدوش شدن شماره شاسي به  
بريدن،  شدن،  رنگ  شدن،  پوشانده  های  شيوه 
غيره  و  دادن  نمودن، جوش  کردن، جدا  جابجا 

هشدار مي دهد.

پالک هاي شناسايي موتور
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ابعاد )متر(

)1( بدون باربند سقف
)2( با باربند سقف
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16V 2.5dCl 2.0مدل ها

نوع موتور 
)شماره موتور را مشاهده کنيد(

2TRM9R Turbo

24881995حجم موتور )سي سي(

عنوان نوع سوخت خودرو به  بدون سرب  بنزين  از  که  است  ضروري 
برچسب  روي  آن  اکتان  عدد  که  خودرو  سوخت 
کنار در باک بنزين نشان داده شده است، استفاده 

کنيد.
اگر موجود نبود، براي مدت زمان کوتاه، از سوخت 

بدون سرب استفاده کنيد:
سوخت اکتان 91 براي برچسب 95 يا 98

سوخت اکتان 87 براي برچسب 91، 95 يا 98

موتور ديزل
برچسبي براي سوخت مورد تائيد در کنار در باک 

بنزين قرار گرفته است.

شما شمع موتور خودرو  موتور  براي  که  موتور  شمع  از  فقط 
بايد  مدل  اين  کنيد.  استفاده  است،  طراحي شده 
در کنار محفظه موتور بر روي برچسب نصب شده 
باشد. در صورت نبودن برچسب با نمايندگي مجاز 

تماس بگيريد.
خودرو  موتور  به  مربوط  که  موتوري  شمع  نصب 

شما نباشد، مي تواند به موتور صدمه بزند.

مشخصات موتور
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اوزان براي خودرو بدون در نظر گرفتن آپشن ها نشان داده شده است : بنا به نوع قطعات خودرو وزن متفاوت مي باشد. با نمايندگي مجاز تماس بگيريد.

)MMAC( حداکثر وزن مجاز
)MTR( وزن کلي خودرو در هنگام رانندگی

اوزان بر روي پالک شناسايي خودرو مشخص شده اند.
)به بخش 6 اطالعات "پالک هاي شناسايي خودرو" مراجعه کنيد.(

به اين طريق محاسبه کنيد: MTR- MMACحداکثر وزن يدک کش با ترمز مجزا
750حداکثر وزن يدک کش بدون ترمز مجزا

100وزن مجاز بر روي قالب اتصال
85 کيلوگرم )شامل حمل کردن وسيله اي(وزن مجاز بر روي سقف يا باربند

وزن قابل يدک کشيدن )يدک کشيدن کاروان، قايق و ...(
- الزم است وزن هاي مجاز قابل يدک کشيدن را که توسط قوانين محلی مشخص شده است و به خصوص آن هايي را که در قوانين رانندگي ذکر شده است 

رعايت نمائيد. براي هرگونه تنظيم قالب اتصال به نمايندگي های مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
- براي خودروهايي که يدک کش نصب نموده اند، وزن کل خودرو در حال حرکت )خودرو+ يدک کش( بايد رعايت شود. با وجود اين دو حالت زير مجاز است. 

- گذشتن حداکثر وزن کل مجاز عقب از حد 15٪
- گذشتن حداکثر وزن مجاز با بار از حد ٪10 يا 100 کيلوگرم )در اولين دستيابي به يکي از اين دو حد(

در هر دو حالت، حداکثر سرعت خودرو و يدک کش در حال حرکت بايد محدود به 100 کيلوگرم در ساعت باشد و فشار باد الستيک ها به ميزان 0/2 بار يا 
)3PSI( افزايش يابد.

- راندمان و قدرت موتور در جاده کوهستاني با افزايش ارتفاع کاهش مي يابد، به شما پيشنهاد مي کنيم که از حداکثر وزن اعالم شده ٪10 در اولين 1000 
متر و بعد از ٪10 اضافي به ازاي هر 1000 متر ديگر کم کنيد.

اوزان )کيلوگرم(



كد رديف
نمايندگي

آدرسنام نمايندگيشهراستان
كدتلفن 
شهر

تلفن

بعد از ميان جاده-پ38محمود ناصرترابيكرجالبرز11106 34566868-34567459-02634561877كيلومتر 4 خيابان شهيد بهشتي-
45 متري بديع الزمان-روبروي ترمينال ميني بوسهاغالمحسين ميرزايي پارساهمدانهمدان22411 3-4249000-5-08114240002بلوار
4-01315594501 كيلومتر3 جاده فومنشركت فن آوران صنعت خودرورشتگيالن32012
3244040-9-01113249797كمربندي بابل،جنب پمپ بنزينشركت خدمات خودرو بزرگ روشناميركالمازندران43155
2621449-04412620178كيلومتر 2 جاده سلماس روبروي سازمان كشاورزيعباس اله وردياناروميهآذربايجان غربي52325
160شركت كيان كار صفاهاناصفهاناصفهان63318 5-6244364-03116286000 خيابان حكيم نظامي بين پل فلزي و چهارراه حكيم نظامي  پالك
5568301-3-06115566061اتوبان آيت اهللا بهبهاني اسالم آباد نبش خيابان صباسيدعباس موسوياهوازخوزستان74122
7218005-3-03517215552بلوار جانباز جاده قديم تفتسيدعلي حسيني پورهدشيزديزد85301
66044328-66053489-02166023060ضلع شمال شرقي ميدان آزادي  تعميرگاه  مركزي3تهرانتهران91141
423ـ421اكبر  محسنيانتهرانتهران10112 6-02122763990خ پاسداران شهيدكالهدوزجنب مسجدمحمديه پ
خ بزرگمهرمحمدرضا ورزنده كامه عليامشهدخراسان رضوي113022 - 32 كوشش - 3434111 -05113420347خ گاراژدارها
2- 3321141 -2-04113324870دروازه تهران-جنب بانك سپه استاد شهريار-كوي شهيد محالتيمحمد دسترنج آزاديتبريزآذربايجان شرقي122274

جهت اطالع از آخرين ليست نمايندگى هاى مجاز شبكه خدمات پس از فروش شركت سايپا يدك شامل ليست نمايندگان داراى مجوز ارائه خدمات به خودروى 
شما، لطفاً به بخش خدمات مشترى - فهرست نمايندگان شركت در سايت شركت سايپا يدك به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:

www.saipayadak.org

ليست نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش سايپا

پيامك: 5000196770
 customer@saipa_crm.ir:پست الكترونيك 






