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با آرزوی يك رانندگي لذت بخش برای شما. 
هرگونه نسخه برداری يا ترجمه، حتى جزئى، بدون مجوز كتبى صاحب اثر ممنوع است. 

ا طالعات فنى مدل هايى كه در اين دفترچه راهنما آمده است، براساس مشخصات فنى شناخته شده در زمان تهيه اين مدرک جمع آوری شده است. اين 
دفترچه راهنما، اطالعات مربوط به مجموعه تجهيزات موجود )در كليه توليدات يا تجهيزات جانبى( را در بر مي گيرد، وجود اين تجهيزات و امكانات به نوع 

خودرو، نوع محصول انتخاب شده و بازار كشوری كه محصول در آن به فروش مىرسد، بستگى دارد. 
عالوه بر اين، بعضى تجهيزات و امكاناتي هم كه بايد در طول سال به بازار عرضه شوند، در اين دفترچه معرفى شدهاند. 

به گروه دارندگان محصوالت شركت پارس خودرو خوش آمديد
در اين دفترچه راهنما اطالعاتى گردآوری شده است كه به شما امكان مي دهد:

• خودروی خود را به خوبى بشناسيد و بدينوسيله به طور كامل و در بهترين شرايط استفاده، از تمام امكانات فنى آن بهره مند شويد. 
• با رعايت توصيه هايى ساده ولى دقيق در خصوص نگهداری خودرو از بهترين عملكرد آن به صورت دايمى بهره مند گرديد. 

• بدون اتالف وقت زياد، توان رويارويى با مشكالت ساده ا ی را كسب نماييد كه نياز به مراجعه به متخصص ندارد. 
زمانى را كه صرف مطالعه اين دفترچه راهنما مىكنيد، با توجه به دانش فني و اطالعاتى كه از آن كسب مىكنيد، به خوبى جبران خواهد شد و اگر نكاتى 

همچنان مبهم باقى بماند، نمايندگى های مجاز سايپا يدک با كمال ميل آماده اند تا اطالعات تكميلي مورد نياز شما را در اختيارتان قرار دهند. 
برای كمك به شما در مطالعه اين دفترچه راهنما، از عالمت زير استفاده شده است:

 به منظور نشان دادن هشدار، خطر يا دستورات ايمنى. 





آشنايى با خودرو

رانندگى

راحتى و آرامش شما

سرويس و نگهداری

دستورالعمل هاي كاربردي

خصوصیات فنى

فهرست

1

2

3

4

5

6





بخش 1: مقدمه ای بر شناخت خودرو

2-1 ثانويه   ايمنى  قفل  استفاده،  طرز  و  كلى  اطالعات  رنو:  كارت 
9-1 ها   در 
قفل شدن خودكار در ها در حين  رانندگى 13-1
14-1 ها    جلو/صندلى  های  سری  پشت 
17-1 های ايمنى   كمربند 

 19-1 عقب  ايمنى  های  كمربند 
21-1 ايمني   مكمل  تجهيزات 
22-1 جلو   های  كمربند 
25-1 عقب   های  كمربند 
26-1 جانبى   ايمنى  تجهيزات 
28-1 كلي    اطالعات  كودكان:  ايمنى 
29-1 كودک    صندلى  نصب  محل  انتخاب 
31-1 كودک   صندلى  نصب 
36-1 جلو    سرنشينان  هوای  كيسه  كردن  فعال  غير   / كردن  فعال 
39-1 بيرون    محيط  دمای  و  ساعت 
40-1 كابين    در  راننده  موقعيت 
44-1 هشدار   های  چراغ 
48-1 نشانگرها   صفحه 
50-1 دهنده    هشدار  سيستم  و  سفری  كامپيوتر 
60-1 فرمان   غربيلك 
60-1 هيدروليك   فرمان  سيستم 
61-1 عقب    ديد  های  آينه 
62-1 ها(    )چراغ  نوری  و  )بوق(  صوتى  هشدارهای 
63-1 بيرونى    های  چراغ  و  روشنايى 
تنطيم الكتريكي   ارتفاع  نور چراغ جلو   66-1
67-1 جلو    شيشه  كن  پاک  برف   / شوی  شيشه 
عقب    69-1 پاک كن شيشه  برف   / شيشه شوی 
70-1 سوخت   باک 
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كارت رنو: اطالعات كلى ) 1/2 (
محدوديت كارت رنو

به  است.  متفاوت  محيط  به  بسته  محدوده  اين 
هنگام كار كردن با كارت دقت كنيدكه درها را 
با فشار دادن تصادفى دكمه ها قفل يا باز نكنيد. 

باتری  با  توانيد خودرو خود را حتى  شما مى 
به  كنيد.  روشن  و  بسته  و  باز  رفته  بين  از 
اطالعات در خصوص "باز كردن / قفل كردن 
در خودرو"در بخش 1 و"روشن كردن موتور" 

در بخش 2 مراجعه كنيد. 

مسئولیت راننده
كارت   كه  هنگامى  را  خودرو  هرگز   
درون آن است، رها نكنيد و كودكان 
را بدون نظارت حتى برای يك مدت 
است  ممكن  نگذاريد.  خودرو  داخل  كوتاه 

خطری برای آن ها بوجود بيايد. 
را  موتور  كودكان  است  ممكن  حالت  اين  در 
را  يا قفل  باز كنند  را  روشن كرده، پنجره ها 

فعال كنند. 
خطر زخم و جراحت جدی. 

كارت رنو برای موارد زير استفاده مى شود:
-  قفل كردن / باز كردن در هاو صندق عقب و 

)به صفحات بعد مراجعه كنيد. (
-  بر حسب سطح خودرو برای بستن از راه دور 
های  "شيشه  قسمت  به   ( سانروف  و  ها  پنجره 
مراجعه   3 بخش  در  برقى"  سانروف  برقى"و" 

كنيد. (
-  روشن كردن چراغ ها از راه دور  ) به صفحات 

بعد مراجعه كنيد. (
اطالعات در خصوص  به  موتور،  - روشن كردن 
"روشن كردن موتور" در بخش 2 مراجعه كنيد. 

عمر باتری كارت
باتری  صحيح  نوع  از  كه  باشيد  داشته  دقت 
و  بوده  در شرايط خوب  باتری  و  كرده  استفاده 
تقريبا دو  باشد. عمر آن  داده شده  قرار  درست 
 Replace card" سال است و هنگامى كه پيغام
battery" بر روی صفحه نشانگر ظاهر شد، آن 
را تعويض كنيد. )به اطالعات در خصوص "كارت 

رنو: باتری" در بخش 5 مراجعه نماييد. (

1- باز كردن تمام درها و صندق عقب
2- قفل كردن تمام درها و صندق عقب

3- روشن كردن چراغ ها از راه دور
4- قفل كردن / باز كردن صندق عقب

5- كليد تعبيه شده در كارت رنو 
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دستیابى به كلید 5
دكمه 6 را فشار داده و كليد 5 را بيرون كشيده 

و دكمه را آزاد نماييد. 

استفاده از كلید
به اطالعات در خصوص "قفل كردن / باز كردن 

درها" مراجعه كنيد. 

هنگامیکه با استفاده از كلید تعبیه شده در 
كنید،  مى  پیدا  دسترسى  خودرو  به  كارت 
كلید را سر جای خود قرار داده و كارت رنو 
تا  دهید  قرار  خودرو  خوان  كارت  داخل  را 

خودرو روشن شود. 

كارت رنو: اطالعات كلى ) 2/2 (

كلید تعبیه شده در كارت 5:
باز كردن در جلو  يا  اين كليد برای قفل كردن 
رنو  كارت  نكردن  كار  هنگام  به  چپ  سمت 

استفاده مى شود. 

-  هنگاميكه باتری كارت رنو خشك شده، تخليه 
شده است و. . . 

-   استفاده از تجهيزات دارای فركانس مشابه با 
كارت خودرو  

-  در صورتيكه خودرو در منطقه دارای تشعشات 
مغناطيسى قوی قرار داشته باشد.   

توصیه
از قرار دادن كارت در محل های داغ، سرد و 

مرطوب خودداری نماييد. 
كارت را در محلى كه ممكن است خم شود يا 
در جيب  مثال  ببيند.  آسيب  تصادفى  طور  به 

پشتى شلوارتان قرار ندهيد

تعويض به هنگام نیاز به يک كارت اضافى:
در صورتيكه كارت خود را گم كرده ايد، يا به 
را  آن  توانيد  مى  داريد،  نياز  ديگر  كارت  يك 
از نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک خريداری 
كنيد. در صورتيكه كارت رنو را تعويض كرديد، 
بايد آن را نزد نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک 
شما  كند.  اندازی  راه  را  سيستم  تا   برده 
خودرو  هر  برای  رنو  كارت   4 از  توانيد  مى 

استفاده كنيد. 
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روشن كردن چراغ ها از راه دور

اين عملكرد مى تواند خودرو را از يك فاصله دور 
به هنگام پارک بودن در يك محل مشخص كند. 
چراغ های نور پايين، چراغ های راهنما و سيستم 
روشنايى داخلى به مدت 30 ثانيه به هنگام فشار 

دادن دكمه 3 روشن مى شوند. 

را  ها  المپ   3 دكمه  مجدد  دادن  فشار  نکته: 
خاموش مى كند. 

 
كارت رنو و هشدار عدم شناخت

پيغام عدم شناسايى
"Key card not detected" 

و يك بوق به شما هشدار مى دهد كه در را به 
هنگام روشن بودن موتور باز كرده ايد و كارت در 

كارت خوان نيست. 
هشدار به هنگام قرار دادن مجدد كارت در كارت 

خوان محو مى شود. 

قفل كردن درها

دكمه 2 را فشار دهيد. 
المپ های هشدار خطر دوبار فلش زده تا نشان 

دهد كه در ها قفل شده اند. 
به  با  بوده  باز  عقب  صندق  يا  در  صورتيكه  در 
درستى بسته نشده باشد و يا كارت هنوز داخل 
صندق  و  درها  باشد،  داشته  قرار  خوان  كارت 
و  شود  مى  باز  سريعا  دوباره  و  شده  قفل  عقب 

المپ هشدار خطر فالش نمى زند. 

به  عقب  صندق  كردن  باز   / كردن  قفل 
تنهايى

يا  قفل  عقب  صندق  تا  دهيد  فشار  را   4 دكمه 
باز شود. 

باز كردن درها

دكمه باز كردن 1 را فشار دهيد. 
المپ های هشدار خطر يكبار چشمك مى زند، 

تا نشان دهد كه درها باز شده اند.   

كارت كنترل از راه دور: طرز استفاده

وضعيت فالش زدن المپ های هشدار به شما 
درباره وضعيت خودرو هشدار مى دهد:

- يكبار فالش زدن نشان مى دهد كه در های 
خودرو باز است. 

- دوبار فالش زدن نشان مى دهد كه خودرو 
قفل است. 

موتور  كردن  كار  هنگام  به  كارت  های  دكمه 
غير فعال مى شوند. 
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باز كردن خودرو
محدوده  در  رنو  كارت  داشتن  قرار  هنگام  به 
باز  خودرو  در  بكشيد.  را   2 دسته   ،1 دستيابى 

مى شود. 
) در برخى حالت ها، دسته 2 بايد دوبار كشيده 

شود تا درها باز شوند(

باز  را  عقب  صندق  و  درها  تمام   3 دكمه  فشار 
مى كند. 

المپ های راهنما يكبار فالش مى زند تا نشان 
دهد كه درها باز شده اند. 

استفاده:
بر  عالوه  ويژگى  اين  به  مجهز  های  وسيله  در 
رنو،  كارت  دور  راه  از  كنترل  عملكردهای 
قرار   1 در محدوده دستيابى  كارت  درصورتبكه 
داشته باشد، خودرو مى تواند به طور اتوماتيك 

بدون استفاده از كارت باز و بسته شود. 
 

نزديكى  در  رنو  كارت  كه  باشيد  مراقب  نکته: 
نظير:  الكتريكى  تجهيزات  ساير  با  تماس  يا 
كامپيوتر، موبايل، تبلت و غيره نباشد زيرا ممكن 

است موجب عدم عملكرد صحيح كارت گردد. 

كارت رنو در حالت هندزفری )بدون نیاز به دست( طرز استفاده )3/1(

وضعيت فالش زدن المپ های هشدار به شما 
درباره وضعيت خودرو هشدار مى دهد: 

در  كه  دهد  مى  نشان  يکبار فالش زدن   -
های خودرو كامال باز است. 

- دوبار فالش زدن نشان مى دهد كه درهای 
خودرو كامال قفل است.    هرگزخودرو را هنگامى كه كارت درون آن است، ترک نكنيد.                                              
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نکته خاص:
در صورتيكه مى خواهيد بعد از قفل كردن درها 
با استفاده از كليد 4، از قفل آن ها مطمئن شويد. 
بدون  را  در  تا دسته های  داريد  ثانيه وقت  سه 
باز كردن آن ها امتحان كنيد. بعد از اين زمان، 
حالت "hands-free " دوباره فعال شده و هر 

حركت دسته در خودرو را باز خواهد كرد.  

قفل كردن با استفاده از كلید 4 يا 5
به هنگام بسته بودن درها و صندوق عقب، كليد 
4 را بر روی دسته 2 يا 5 بر روی صندوق عقب را 
فشار دهيد. خودرو قفل خواهد شد. در صورتيكه 
بسته  بدرستى  يا  و  بوده  باز  عقب  صندوق  در  
مى  باز  سريع  و  شده  قفل  خودرو  باشد،  نشده 

شود. 

نکته: كارت رنو بايد در محدوده دستيابى 1 قرار 
قفل  برای  كليد  اين  از  استفاده  تا  باشد  داشته 

كردن خودرو ممكن شود. 

قفل كردن خودرو
از  استفاده  دارد:  وجود  خودرو  در  برای  راه  دو 

دكمه های 4 يا 5 يا استفاده از كارت رنو

كارت رنو در حالت هندزفری ) بدون نیاز به دست( طرز استفاده )3/2(
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به هنگام كار كردن موتور، در صورتيكه بعد از 
باز و بسته شدن در، كارت ديگر در قسمت راننده 
 "Key card not detected" پيغام  نباشد، 
هشدار مى دهد كه كارت ديگر در خودرو نيست. 
اين كار به طور مثال از پياده شدن سرنشينى كه 

كارت رنو همراه اوست جلوگيری مى كند. 
محو    كارت  مجدد  شناخت  از  بعد  هشدار  اين 

مى شود. 

نکته خاص
در موارد زير خودرو قفل نمى شود:

-  هنگاميكه در يا صندق عقب باز بوده و يا به 
درستى قفل نشده باشد. 

يا در   ( باشد  داشته  قرار  ناحيه 7  در  -  كارت 
موقعيت  در  ديگری  كارت  و   ) خوان  كارت 

شناسايى خارجى قرار نداشته باشد. 

كارت رنو در حالت هندزفری ) بدون نیاز به دست( طرز استفاده )3/3(

قفل كردن با استفاده از كارت رنو
به هنگام بسته بودن درها و صندوق عقب كليد 

6 را فشار دهيد: خودرو قفل مى شود. 
المپ های هشدار خطر دوبار فالش مى زنند تا 

نشان دهد كه درها قفل شده اند. 
آن  ای كه خودرو در طى  فاصله  نكته: حداكثر 

قفل مى شود به محيط بستگى دارد.  
يا  خودرو  در  كردن  باز  و  كردن  قفل  بعداز 
های  از دكمه  استفاده  با  فقط  صندوق عقب، 
 hands-freeحالت در  كردن  باز  رنو،  كارت 

غيرفعال مى شود. 
برای فعال سازی مجدد حالت هندزفری موتور 

خودرو را روشن و خاموش نماييد. 
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برای قفل كردن در خودرو بدون استفاده از 
قفل ايمنى ثانويه 

دكمه 2 يا 3 را دوبار فشار دهيد. 

نکته:: برای باال بردن پنجره ها به طور همزمان، 
به  شود،  مى  داده  فشار  دكمه  كه  بعدی  زمان 
مدت بيش از يك ثانيه بايد آن را به سمت پايين 

نگه داريد. 
قفل  تا  زند  بار فالش مى   2 راهنما  المپ های 

شدن در خودرو را نشان دهد.  

برای باز كردن در خودرو 
دكمه 1 را فشار دهيد. 

المپ های راهنما يكبار چشمك مى زند تا نشان 
دهد كه درها باز شده اند.  

برای فعال كردن قفل ايمنى ثانويه

دكمه 2 يا 3 را يكبار فشار دهيد. 
نكته: برای باال بردن پنجره ها به طور همزمان، 
پايين  ثانيه  يك  از  بيش  مدت  به  بايد  دكمه 

نگهداشته شود. 
المپ های راهنما 3 بار فالش زده تا قفل شدن 

در خودرو را نشان دهد.  

در صورتيكه خودرو مجهز به عملكرد قفل ايمنى 
كليدها  كردن  قفل  امكان  شما  به  باشد،  ثانويه 
از دسته  با استفاده  باز كردن درها  از  را داده و 
با  مثال  )برای  كند  مى  جلوگيری  داخلى  های 
شكستن پنحره ها و سپس تالش برای باز كردن 

در خودرو از داخل (

كارت رنو: قفل ايمنى ثانويه

اولين  ثانويه  ايمنى  قفل  هشدار:    
باری كه دكمه 1 را فشار داده شود، 

غيرفعال مى شود. 
مى  خودرو  داخل  شخصى  هنوز  هنگاميكه 
باشد، از قفل ايمنى ثانويه استفاده نكنيد.     

بعداز فعال كردن قفل ايمنى ثانويه با استفاده 
حالت  در  خودرو  در  كردن  باز   ،2 دكمه  از 
برای  شود  مى  ممكن  غير   Hands-Free
موتور  هندزفری  حالت  مجدد  كردن  فعال 

خودرو را روشن و خاموش نماييد. 



9-1

هشدار  صوتي جاماندن كارت
هشدار  يك  در  بودن  باز  هنگام  به  كه  صدايى 
كارت  كه  كند  مى  يادآوری  شما  به  صوتى 
پيغام و  است  مانده  جا  خوان  كارت   در 
نشانگرها  صفحه  روی  بر   "Remove card"  

نمايان مى شود. 

نکته خاص:
بعداز خاموش كردن موتور چراغ ها و ديگر ابزار 
كه در حال كار كردن هستند )راديو و. . . ( به 
عملكرد خود ادامه خواهند داد. بعد از باز شدن 

در راننده عملكرد آن ها متوقف خواهد شد. 

هشدار باز ماندن درها / صندوق عقب 
مانده  باز  عقب(  صندوق  )با  در  صورتيكه  در 
باشد و يا به درستى بسته نشده باشد، به محض 
حدود15km/hپيغام  به  خودرو  سرعت  رسيدن 
"door open"  يا "tailgate open" بر روی 
صفحه نمايشگر ظاهر شده و المپ هشدار روشن 

مى شود. 

باز كردن از داخل
دسته 2 را بكشيد. 

هشدار صوتي  روشن ماندن چراغ ها
در صورتيكه سوئيچ را بسته و چراغ ها را روشن 
گذاشته باشيد، يك هشدار روشن ماندن چراغ ها 

بعداز باز شدن در به صدا در خواهد آمد. 

باز كردن درها از بیرون
به هنگام باز بودن درها يا حالت هندزفری كارت، 

دسته 1 را به سمت خودتان بكشيد. 
كه  شود  الزم  است  ممكن  ها،  حالت  برخى  در 

دوباره دسته را بكشيد تا در باز شود. 

قفل كردن / باز كردن در ها )2/1(
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ايمنى كودک
قفل كردن در های عقب به شيوه دستى: اهرم 3 
را حركت داده و بررسى كنيد كه درها از داخل 
به  درها  شدن  باز  از  تا  باشد  شده  قفل  كامال 

هنگام رانندگى جلوگيری شود. 

قفل كردن / باز كردن در ها )2/2(

  مسئوليت راننده به هنگام پارک كردن يا توقف خودرو  
 هرگز خودرو را هنگاميكه كارت درون آن است و يا كودكتان بدون نظارت داخل آن است، 
حتى برای يك مدت كوتاه ترک نكنيد. چون ممكن است كودكان با روشن كردن خودرو يا 

فعال كردن يكى از تجهيزات مثل شيشه برقى يا با قفل كردن در به خودرو و ديگران آسيب بزنند. 
همچنين به خلطر داشته باشيد كه در هوای گرم يا آفتابى دمای وحفظه سرنشين به سرعت افزايش 

مى يابد. خطر زخم و جراحت جدی. 
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قفل كردن درها به طور دستى
پيچ 3 را به هنگام باز بودن درها بچرخانيد. )با 

استفاده از انتهای كليد ( و در را ببنديد. 
قفل      بيرون  از  درها  كه  است  معنى  اين  به  اين 

شده اند. 
با  از داخل و  از آن فقط  بعد  درها ممكن است 

استفاده از كليد در سمت چپ جلو باز شوند. 
 

استفاده از كلید تعبیه شده درون كارت
كارت  درون  تعبيه شده  كليد  رنو  كارت  در    -
را بيرون بكشيد )به بخش "كارت رنو: اطالعات 

عمومى" مراجعه كنيد. (   
-  درپوش A را از سمت چپ جلو برداريد. 

-  آن را به سمت باال بكشيد تا درپوش برداشته 
شود. 

-  كليد 2 را داخل قفل در سمت چپ وارد كرده 
و در را باز يا قفل نماييد. 

قفل كردن و  باز كردن درها از بیرون
اين كار با استفاده از كارت رنو انجام مى شود. 

در  رنو"  كارت  به  مربوط  "اطالعات  بخش  به 
بخش 1 مراجعه كنيد. 

در موارد خاص زير، كارت رنو كار نمى كند:
-  در صورتيكه باتری كارت تخليه شده يا متورم 

شده باشد. 
مشابه  فركانس  با  ای  وسيله  صورتيكه  در    -
كارت ) مثال موبايل،تلفن و. . . . ( در كنار خودرو 

استفاده شد. 
الكترو  تشعشات  دارای  محل  در  خودرو   -

مغناطيسى قرار داشته باشد. 
انجام  را  زير  اقدامات  توانيد  مى  موارد  اين  در 

دهيد:
-  از كليد تعبيه شده داخل كارت برای باز كردن 

در جلو سمت چپ استفاده كنيد. 
-  هر يك از درها به طور دستى قفل كنيد. 

) به صفحات زير مراجعه كنيد. (    
- از كنترل داخلى قفل و باز كردن درها استفاده 

كنيد. ) به صفحات زير مراجعه كنيد. (    
 

قفل كردن / باز كردن درها )2/1(
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المپ نشانگر وضعیت درها و صندوق عقب
به هنگام باز بودن سوئيچ، المپ نشانگر كليد 4 
شما را در خصوص وضعيت در ها و صندوق عقب 

آگاه مى كند. 
عقب  صندوق  و  درها  روشن:  نشانگر  المپ    -

قفل هستند. 
باز   عقب  صندوق  و  درها  خاموش:  المپ    -

هستند. 
به هنگام قفل كردن در خودرو از بيرون، المپ 
نشانگر به مدت تقريبا يك دقيقه روشن مانده و 

سپس خاموش مى شود. 

قفل كردن بدون كارت رنو
) برای مثال، به هنگام عدم كاركردن كارت (

به هنگام خاموش بودن موتور و باز بودن در جلو 
كليد شماره 4 را به مدت بيش از 5 ثانيه فشار 

دهيد. 
و صندوق  درها  تمام  شود،  بسته  در  هنگاميكه 

عقب قفل خواهد شد. 
باز كردن در خودرو از بيرون فقط با استفاده از 

كارت رنو امكان پذير خواهد بود. 

قفل كردن و باز كردن درها از داخل خودرو
كليد شماره 4 به طور همزمان درها و صندوق 

عقب را كنترل مى كند. 
در صورتيكه درها يا صندوق عقب باز باشد يا به 
درستى بسته نشده باشند، درها و صندوق عقب 

قفل شده و سريعا باز مى شود. 
هنگامى كه جسمى را درون محفظه عقب  مى 
گذاريد به طوريكه اندازه آن اجازه نمى دهد تا 
در صندوق عقب بسته شود مى توانيد زمانيكه 
موتور خاموش است، دكمه 4 را بيش از 5 ثانيه 

نگهداريد تا درها قفل شوند.   

قفل كردن / باز كردن در ها )2/2(

  مسئولیت راننده 
داخل  رنو  كارت  با  را  خودرو  هرگز   

آن، رها نكنيد. 

  مسئولیت راننده
هنگام  به  در صورتيكه مى خواهيد   
به  داريد،  نگه  قفل  را  درها  رانندگى 
مانند  ضروری  موقع  در  كه  باشيد  داشته  ياد 
سرنشينان  كردن  خارج  رانندگى،  تصادف 

توسط پرسنل امدادگر  مشكل مى باشد. 
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خطا های عملکرد 
عملكرد  خصوص  در  مشكلى  با  صورتيكه  در 
)قفل خودرو، عدم روشن  خودرو مواجه شديد، 
به هنگام فشار دادن دكمه  نشانگر  شدن المپ 
 .  . و.  قفل كردن درها و صندوق عقب  برای   1
بررسى كنيد كه درها و صندوق عقب  ابتدل   )
به درستى بسته شده باشد. بعد از اينكه آن ها 
را درست بستيد، اگر هنوز مشكل ادامه دارد،به 
نمايندگي هاي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. 

برای فعال كردن اين عملکرد: 
بعد از روشن كردن سوئيج و به هنگام ثابت بودن 
خودرو شما تقريبا 20 ثانيه وقت داريد كه كليد 
1 را فشار داده و نگهداريد ) به مدت حداقل 5 

ثانيه ( پيغام
 "automatic door locking eactivated" 
بر روی صفحه نمايشگر ظاهر شده و يك وق به 

صدا در مى آيد. 

برای غیر فعال كردن اين عملکرد: 
باز كردن سويئچ، كليد قفل در 1 فشار  از  بعد 

داده و به مدت 5 ثانيه نگه داريد. پيغام
 "automatic door locking eactivated" 
بر روی صفحه نمايشگر ظاهر شده و يك بوق به 

صدا در خواهد آمد. 

اصول عملکرد:
طور  به  سيستم  خودرو،  كردن  روشن  از  بعد 
سرعت  به  خودرو  رسيدن  از  بعد  و  اتوماتيك 

10Km/h درها را قفل مى كند. 

در با يكى از روش های زير باز مى شود:
-  با فشار دادن كليد 1 

بودن  )ثابت  جلو  درهای  از  يكى  كردن  باز    -
خودرو(

نکته: در صورتيكه در باز يا بسته شود، به طور 
اتوماتيك به هنگام رسيدن خودرو به سرعت 10 
km/h مجددا به طور اتوماتيك قفل مى گردد. 

قفل شدن خودكار درها در حین رانندگى

 مسئولیت راننده 
هنگام  به  خواهيد  مى  صورتيكه  در 
خاطر  به  باشند،  قفل  درها  رانندگى 
داشته باشيد كه دستيابى به محفظه سر نشين 
در مواقع ضروری برای پرسنل امداد گر دشوار 

خواهد شد. 



14-1

برای برداشتن پشت سری 
به هنگام فشار دادن دكمه 1، آن را در صورت 

امكان بلند كرده و آن را آزاد كنيد. 

برای نصب مجدد آن: 
ميله  باال،  به سمت  ها  ميله  قراردادن  به هنگام 
قرار دهيد،  را داخل حفره ها  های پشت سری 
دكمه 1 را فشار داده و آن را حركت دهيد تا به 

ارتفاع مورد نظر برسيد. 

برای باال بردن پشت سری 
نظر  مورد  ارتفاع  تا  بكشيد  باال  به سمت  را  آن 

حاصل شود. 

برای پايین آوردن پشت سری 
دكمه 1 را فشار داده و پشت سری را به ميزان 

دلخواه به سمت پائين فشار دهيد. 

برای تنظیم زاويه پشت سری 
) بر حسب سطح خودرو( آن را به سمت جلو يا 
پشت كج كرده تا به موقعيت مورد نظر برسيد. 

پشت سری های جلو

  پشت سری يك جزء ايمنى مهم 
است. دقت كنيد كه در جای خود   
قرار گرفته و در موقعيت صحيح باشد  
قسمت باالی پشت سری و قسمت باالی سر 
و  بوده  راستا  يك  در  ممكن  تا حد  بايد  شما 
فاصله سر و قسمت A بايد در صورت امكان 

در كمترين حد باشد. 
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سطح  حسب  )بر  نشیمنگاه  ارتفاع  تنظیم 
خودرو( 

اهرم 4 را به ميزانى كه نياز است. 
-  به سمت باال حركت دهيد تا صندلى باال رود. 
-  به سمت پايين حركت دهيد تا صندلى پايين 

رود. 

تنظیم زاويه پشتي صندلي
پشت صندلى  زاويه  تا  دهيد  را حركت   5 اهرم 

قابل كنترل شود. 
 

صندلى های جلو با كنترل دستى 
برای جلو و عقب بردن صندلى ها دسته 3 را باال 
به موقعيت مورد  آزاد شود. هنگاميكه  تا  ببريد. 
نظر رسيد، دسته را آزاد كرده مطمئن شويد كه 

در محل خود قفل شده است. 

صندلى های جلو يا كنترل برقى 
برای حركت دادن صندلى به سمت جلو يا عقب، 

كليد 1 را به سمت جلو يا عقب ببريد. 

براي تنظیم ارتفاع نشیمنگاه صندلي
پشت كليد 1 را به سمت باال يا پايين ببريد. 

براي تنظیم زاويه پشتي صندلي: پشت كليد 
2 را به سمت جلو يا عقب ببريد. 

صندلى های جلويى )2/1 (

  بنابر داليل ايمنى، هرگونه تنظيمات 
را به هنگام توقف خودرو انجام دهيد. 
به شما توصيه مى كنيم كه تكيه گاه 
كمربند  اثر  تا  نخوابانيد  خيلى  را  ها  صندلى 

ايمنى كاهش نيابد. 
جلو   ( خودرو  كف  روی  بر  نبايد  شى  هيچ 
راننده ( قرار داشته باشد چون ممكن است در 
حين ترمز بر روی پدال افتاده و استفاده از آن 

را مختل كند. 
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سیستم گرمايش صندلى 
)بر حسب سطح خودرو( 

به هنگام كار كردن موتور، قسمت باالی كليد 8 
پايين  انتخاب گرمترين درجه( و قسمت  )برای 
مي  ميانگين(  تنظيمات  انتخاب  )برای   8 كليد 

باشد. 
المپ نشانگر بر روی دكمه روشن مى شود. 

يا  گرمايش  به  نياز  ترموستات،  دارای  سيستم 
عدم گرمايش را بر اساس موقعيت انتخاب شده 

تشخيص مى دهد. 

گرم شدن صندلى سرنشين  عملكرد  هنگاميكه 
بر  نشانگر   المپ  ميكنيد،  فعال  را  جلو 

روی صفحه نشانگر روشن مى شود. 

در  راننده  صندلي  موقعیت  تنظیم  برای 
قسمت مهره هاي كمر
اهرم 7 را حركت دهيد. 

خواباندن پشتى صندلى سرنشین جلو 
مى  را  صندلى  پشتى  خودرو،  سطح  حسب  بر 
ميز  يك  تا  بخوابانيد  پايين  سمت  به  توانيد 

درست كنيد. 
پايين  را  صندلى  پشت  و  برده  باال  را   6 دسته 

بياوريد. 

صندلى های جلويى )2/2(

  از آنجاييكه عملكرد كيسه هوای سرنشين جلو و موقعيت پشتى صندلى سرنشين نامناسب 
است، اطمينان يابيد كه كيسه هوا غير فعال شده باشد. )به اطالعات بخش 1 "فعال/ غير 

فعال كردن كيسه هوای سرنشين" مراجعه نماييد(. 
اگر كيسه های هوا باز شوند، احتمال صدمات جدی وجود دارد. 

 هنگام رانندگى، برای وجود احتمال صدمه، سرنشينان عقب نبايد پاهای خود را روی پشتى صندلى 
های جلو در هر حالتى قرار دهند. 
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تنظیم كمربندهای ايمنى  
كاماًل به پشتى صندلى تكيه دهيد. 

شود،  مى  بسته   1 سينه  قفسه  روی  كه  نواری 
بايد تا حد ممكن به قسمت پايين گردن نزديك 

باشد، بدون اينكه روی آن قرار بگيرد. 
نواری كه روی ران ها 2 بسته مى شود، بايد از 

پهنا روی ران ها و مقابل لگن قرار بگيرد. 
كمربند مىبايست تا حد ممكن با بدن در تماس 

باشد )خالصى بيش از حد نداشته باشد(. 
مثال: از پوشيدن لباس های ضخيم، قرار دادن 

اشياء الی بند كمربند و غيره خودداری كنيد. 

را  خود  رانندگي  وضعيت  ابتدا  حركت،   از  قبل 
تنظيم كنيد. سپس كمربند ايمني را به منظور 
تنظيم  ايمني  وضعيت  بهترين  از  برخورداري 

كنيد. 

تنظیم وضعیت رانندگي 
-   برروی صندلى درست بنشينيد. 

-  )ابتدا كت و ژاكت خود را درآوريد ( اين به اين 
دليل است كه پشت  شما در موقعيت مناسبى 

قرار داشته باشد. 
-  فاصله بين صندلى و پدال ها را تنظيم كنيد، 
اندازه ای باشد كه شما به  بايد به  صندلى شما 
پشت  دهيد.  فشار  كامال  را  كالج  پدال  آسانى 
صندلى بايد طوری تنظيم شود كه بازوهای شما 

به هنگام نگه داشتن فرمان كمى خم شود. 
-  موقعيت پشت سری ها را تنظيم نماييد. به 
منظور ايمنى بيشتر، سر شما بايد در نزديكترين 

فاصله ممكن با پشت سری باشد. 
-  ارتفاع صندلى را تنظيم كنيد. اين تنظيمات 
به شما امكان انتخاب موقعيتى كه بهترين ديد 

را داشته باشيد، مى دهد 
-  موقعيت فرمان را تنظيم كنيد. 

از ايمني در تمام مدت رانندگي  براي اطمينان 
با  بايد همچنين  ببنديد. شما  را  ايمني  كمربند 
قوانين مخصوص كشوری كه در آن هستيد نير 

هماهنگ باشيد. 

كمربندهای ايمنى ) 2/1(

نادرست  كه  ايمنى  كمربندهای     
بسته مى شوند يا پيچيده مى شوند، 
ممكن است در حين تصادف، سبب 

جراحت شوند. 
برای هر شخصى خواه  ايمنى  از يك كمربند 

كودک يا بزرگسال استفاده كنيد. 
ايمنى  كمربند  بايد  نيز  باردار  خانمهای  حتى 

را ببندند. 
به  كمربند  نوار  كه  كنيد  دقت  حالت  اين  در 
قسمت پايين شكم زياد فشار نياورد در ضمن 

اينكه بيش از اندازه نيز آزاد نباشد. 

دقت داشته باشيد كه قسمت نشيمن صندلى 
تا  باشد  داشته  قرار  درست  موقعيت  در  عقب 
كمربند های ايمنى پشت به درستى كار كند 

به بخش 3  صندلى عقب مراجعه نماييد. 
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تنظیم ارتفاع كمربندهای جلو 
برای تنظيم ارتفاع كمربند دكمه 8 را فشارداده 
مناسب،  موقعيت  در   1 كمربند  شانه  نوار  تا 
شده  داده  نشان  قبلى  تصاوير  در  كه  همانگونه 

قرار گيرد: 
داده  فشار  را  دكمه8  آوردن،  پايين  برای    -

وهمزمان كمربند را پايين بكشيد. 
-  برای باال بردن،  دكمه8 را فشار داده وهمزمان 

كمربند را باال بكشيد. 
پس از انجام تنظيمات از قفل شدن كمربند در 

موقعيت مورد نظر اطمينان حاصل نماييد. 

 چراغ هشدار كمربند ايمنى صندلى     
جلو 

 )بر حسب سطح خودرو( 
مركزی  نمايشگر  صفحه  روی  بر  عالمت  اين 
و در  موتور  نشانگر 7 هنگام روشن كردن  يا   6
را  خود  كمربندهای  جلو  سرنشينان  صورتيكه 
كيلومتر   20 سرعت  به  خودرو  و  باشند  نبسته 
مدت  به  بوق  يك  و  زده  باشد چشمك  رسيده 

120 ثانيه به صدا در خواهد آمد. 
نكته: ممكن است در بعضى موارد با قرار گرفتن 
بك شى بر روی نشيمنگاه نيز اين هشدارها فعال 

شوند. 

بستن 
كمربند را به آرامى صاف كرده و دقت كنيد كه 
قالب سر كمربند 3 به داخل ضامن 5 قفل شود. 
شده  محكم  كه  كنيد  بررسى  آن  كشيدن  )با 
نوار  از قفل شدن زبانه در قفل  باشد(. اگر قبل 
آن گير كند، مقدار زيادي از آن را جمع كرده، 
دوباره بكشيد. اگر كمربند كامال گير كرده باشد 
تا  بكشيد  زياد  نيروي  با  و  آرامي  به  را  آن  نوار 
شود،   كشيده  بيرون  آن  از  سانتيمتر   3 حدود 
سپس بگذاريد كمربند خود به خود جمع شود و 
آن را دوباره بكشيد. اگر مشكل برطرف نشد به 

نمايندگي مجاز سايپايدک مراجعه كنيد. 
باز كردن 

وسيله  به  كمربند  دهيد  فشار  را   4  دكمه 
جمع كن جمع مى شود. برای بهتر جمع شدن 

كمربند، زبانه را با دست هدايت كنيد. 

كمربند های ايمنى )2/2(
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كمربند ايمنى صندلى وسط 
قالب 4 را در دست گرفته و آن را به آرامى روی 

كمربند بكشيد. 
نزديك  امكان  حد  تا  را  كمربند  بااليى  قسمت 
شانه و قسمت پايينى آن را تا حد امكان نزديك 

سينه قرار دهيد.
قالب 4 را داخل قفل 5 قرار دهيد. 

كمربند صندلى كناری 
قالب 1 را در دست گرفته و آن را به آرامى بر 

روی كمربند هل دهيد. 
نزديك  امكان  حد  تا  را  كمربند  بااليى  قسمت 
شانه و قسمت پايينى آن را تا حد امكان نزديك 

سينه قرار دهيد. 

گيره 1 را داخل قفل 3 قرار دهيد. 

عدم  هنگام  به  را  كناری  ايمنى  كمربند  نکته: 
استفاده داخل بسته های 2 قرار دهيد. 

كمربند ايمني صندلى های عقبى

  هربار كه نشيمنگاه صندلى عقب باز 
كه  كنيد  بررسى  شود،  مى  بسته  و 
موقعيت  در  ايمني  كمربندهای 

درست قرار داشته باشند. 
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اطالعات زير در خصوص كمربند ايمنى صندلى های جلو و عقب مى باشد:

كمربندهای ايمنى: هشدارها

 - هيچ گونه تغييری نبايد در اجزاء سيستم ايمنى سرنشين ايجاد شود: كمربند، صندلى و نيز بست های آنها.
- برای موارد خاص )بعنوان مثال: نصب صندلى كودک( به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

-  از وسيله هايى كه باعث ايجاد لقى در نوار كمربند مى شوند استفاده نكنيد )مثل: گيره، سنجاق و غيره( زيرا شل بودن كمربند ايمنى مى تواند باعث ايجاد
جراحت در هنگام حادثه بشود.

-  هيچ گاه نوار كمربند ايمنى شانه را از زير بازو يا از پشتتان عبور ندهيد.
-  يك كمربند را برای بيشتر از يك نفر استفاده نكنيد و هيچ گاه نوزاد يا خردسالى را كه روی پايتان نشسته است با كمربند خودتان نبنديد.

-  كمربند نبايد پيچ بخورد.
-  پس از يك تصادف جدی كمربندی را كه در هنگام حادثه فعال شده است تعويض نماييد. همچنين اگر در كمربندتان خرابي مشاهده مى كنيد، آنرا 

تعويض نماييد.
-  هنگام قراردادن مجدد صندلى عقب، دقت كنيد كمربند ايمنى به خوبى در جای خود قرار گيرد تا بتوان از آن به درستى استفاده نمود.

- در صورت لزوم، هنگام رانندگى، وضعيت كمربند و ميزان كشيدگى آنرا تنظيم كنيد.
-  دقت كنيد كه زبانه كمربند داخل قفل قرار گيرد.
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پیش كشنده ها 
كمربند  تا  شوند  مى  باعث  ها  كشنده  پيش 
ايمنى، بدن سر نشينان را به صورت محكم روي 
را  ايمنى  آيى كمربند  كار  لذا  نگهدارد،  صندلي 

افزايش مى دهد. 
وارد شدن ضربه های جلويى شديد  در صورت 
و در صورت باز بودن سوئيچ،ممكن اين سيستم 
بسته به ميزان ضربه از سيستم های ايمنى زير 

استفاده كنند: 
-  پيستونى1كه سريعاً قفل كمربند را مى كشد؛

-  پيستونى2كه روی صندلى جلو قرار دارد.

خودرو،  سطح  حسب  بر  تجهیزات  اين 
تشکیل شده اند از:

-  پيش كشنده قفل كمربند)1(
-  پيش كشنده تسمه كمربند در ناحيه شكم)2(
-  كيسه هوای جلويي راننده و سرنشين جلو)3(
در  تا  شده اند  تعبيه  نوعي  به  ها  سيستم  اين 
صورت وارد آمدن ضربه از جلو، به طور مستقل 

يا مشترک عمل كنند.
سيستم مى تواند با توجه به شدت ضربه، يكى از 

موارد زير را فعال كند:
-  قفل شدن كمربند ايمنى؛

برای  )كه  ايمنى  -  پيش كشنده قفل كمربند 
اصالح ميزان خالصى كمربند فعال مى شود(؛

-  پيش كشنده تسمه كمربند واقع بر روی شكم
برای مهار نمودن سرنشين بر روی صندلى

-كيسه هواي جلويي

 تجهیزات مکمل كمربندهای ايمني جلو )4/1(
از تصادف مجموعه وسايل          بعد    -  

ايمنى سرنشين را كنترل كنيد.
-  هرگونه تعميرات و عمليات بر روی

ها،  كشنده  )پيش  سرنشين  ايمنى  سيستم 
سيم  الكترونيكى،  كنترل  واحد  هوا،  كيسه 
كشى و...( يا استفاده مجدد از اين سيستم در
يك خودرو ديگر، حتى اگر مشابه باشد، اكيداً

ممنوع است.
-  برای اجتناب از فعال شدن ناگهانى سيستم

خسارت  آمدن  وجود  به  باعث  تواند  مى  كه 
نمايندگى  ديده  آموزش  پرسنل  فقط  شود، 
يا  و  تعميرات  به  مجاز  يدک  سايپا  مجاز 
دستكاری پيش كشنده ها يا كيسه های هوا 

هستند.
كننده  فعال  الكتريكى  مدارهای  كنترل    -
كه  پرسنلى  توسط  بايد  فقط  هوا  های  كيسه 
به طور تخصصى آموزش ديده اند و با استفاده

از ابزارهای مخصوص، انجام شود.
-  هنگام از رده خارج كردن خودرو، برای از 
سيستم  كننده  فعال  های  چاشنى  بردن  بين 
پيش كشنده ها و كيسه های هوا به نمايندگى 

مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.



22-1

محدود كننده نیرو 
مكانيسم  اين  ضربه،  رفتن شدت  باال  هنگام  به 
برای محدود كردن فشار كمربند روی بدن سر 
نشين به كار رفته تا در حد مناسب قرار  بگيرد. 

 تجهیزات مکمل كمربندهای ايمني جلو )4/2(

اصول  براساس  هوا  كيسه  سيستم    
بدين  مىكند،  عمل  پيروتكنيك 
صورت كه در هنگام باز شدن توليد گرما كرده، 
دود  از  متفاوت  كه  )دودی  مىكند  آزاد  دود 

ناشى از آتش سوزی است(
و صدای انفجار آن به گوش مى رسد. باز شدن 
شود،  انجام  سريع  بسيار  بايد  كه  هوا   كيسه 
مى تواند باعث ايجاد جراحت روی پوست و يا

ديگر اعضا شود. 

كیسه هوای راننده و سرنشین جلو
قرار  سرنشين  و  راننده  طرف  جلو  قسمت   در 

مى گيرد.
داشبورد  و  فرمان  روی  هوا"  "كيسه  عالمت 
)ناحيه عملكرد كيسه هوا A( و در قسمت پايين 
در  اين سيستم  وجود  دهنده  نشان  جلو  شيشه 

خودرو است.
هر سيستم كيسه هوا تشكيل شده است از:

-  يك كيسه هوا و چاشنى فعال كننده آن كه 
برای سرنشين داخل  راننده روی فرمان و  برای 

داشبورد تعبيه شده است؛
-  يك واحد كنترل هوشمند مشترک شامل يك

زن  جرقه  هدايت  سيستم  و  ضربه  سنسور 
الكتريكى چاشنى فعال كننده؛

-  چراغ وضعيت در صفحه نشانگرها. 
در قسمت  پيشرفته نصب شده  -  يك سنسور 

جلو، اين مجموعه را تكميل مى كند.
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بروز ايراد در عملکرد
در   4 هشدار  چراغ  سوئيچ،  شدن  باز  هنگام   -
صفحه نشانگرها روشن شده و پس از چند ثانيه

خاموش مى شود.
هشدار  چراغ  سوئيچ،  كردن  باز  هنگام  در  اگر 
يا در هنگام روشن بودن موتور،  روشن نشود و 
بروز  دهنده  نشان  باشد،  روشن شده  چراغ  اين 

ايراد در عملكرد سيستم است.
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگى  به  سريعتر  هر چه 
مراجعه كنيد. هرگونه تأخير در اين كار به معنى 

كاهش كارايى سيستم ايمنى سرنشينان است.

عملکرد 
اين سيستم فقط به هنگام باز بودن سوئيچ فعال 

مى شود. 
جلويى،  شديد  ضربات  شدن  وارد  صورت  در 
كيسه های هوا به سرعت باز شده و از برخورد 
سر و سينه راننده در برابر فرمان و سر و سينه 
سرنشين جلو در برابر داشبورد جلوگير مى كند. 
كيسه های هوا سپس خود خالى شده تا از بيرون 

آمدن سر نشينان از خورد جلوگيری نشود. 

 تجهیزات مکمل كمربندهای ايمني جلو ) 4/3(
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تمام  هشدارهايى كه در زير قید شده است  به منظور جلوگیری از  باز نشدن كیسه هوا و اجتناب از جراحات مستقیم بر اثر پرتاب قطعات در 
هنگام باز شدن كیسه هواست. 

 تجهیزات مکمل كمربندهای ايمني جلو ) 4/4(

  هشدارهای مربوط به كیسه هوای راننده
-  غربيلك فرمان يا كيسه هوای آنرا به هيچ وجه تغيير ندهيد.

-  پوشاندن كيسه هوای فرمان اكيداً ممنوع است.
-  هيچ گونه وسيله ای )سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و...( را بر روی كيسه هوای فرمان نچسبانيد.

-  باز كردن غربيلك فرمان ممنوع است )به جز برای پرسنل مجاز نمايندگى مجاز سايپا يدک(.
-  در حالت نزديك به فرمان رانندگى نكنيد، وضعيت خودتان را طوری تنظيم كنيد كه دستانتان تقريباً بصورت مستقيم باشند )به پاراگراف » تنظيم وضعيت 

رانندگى « در فصل 1 مراجعه كنيد(. رعايت فاصله كافى جهت باز شدن، كارايى صحيح كيسه هوا را تأمين مىنمايد.

توصیه هايى در مورد كیسه هوای سرنشین
-  هيچ گونه وسيله ای )سنجاق، آرم، ساعت، پايه تلفن همراه و...( را بر روی جلو داشبورد در ناحيه كيسه هوا نچسبانيد.

-  هيچ وسيله ای را بين داشبورد و سرنشين قرار ندهيد )حيوان، چتر، عصا، بسته و...(.
-  پاهايتان را روی داشبورد يا صندلى قرار ندهيد زيرا اين امر در صورت عملكرد سيستم باعث وارد آمدن جراحت های جدی خواهد شد. بطوركلى تمام 

اجزاء بدن را )زانو، دست، سر و...( از داشبورد دور نگه داريد.
-  به محض برداشتن صندلى كودک، برای اطمينان از ايمنى سرنشين در هنگام ضربه شديد، كيسه هوای سرنشين را دوباره فعال كنيد.

در صورت تمايل برای نصب صندلى كودک بر روی صندلى سرنشین جلو، آنرا حتمًا بصورت پشت به جاده و فقط پس از غیر فعال نمودن 
كیسه هوای سرنشین نصب كنید.

)به پاراگراف» غيرفعال كردن كيسه هوا سرنشين جلو «در فصل 1 مراجعه كنيد.(
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محدود كننده نیرو 
ميزان  از يك  رفتن شدت ضربه  باال  به هنگام   
فشار  كردن  محدود  برای  مكانيسم  اين  معين، 
وارده كمربند بر روی بدن به كار رفته تا در يك 

حد مناسب قرار بگيرد. 

تجهیزات مکمل كمربندهای ايمنى عقب

  -  بعد از تصادف مجموعه وسايل ايمنى سرنشين را بازبينى كنيد.
-  هرگونه تعميرات و عمليات بر روی سيستم ايمنى سرنشين )پيش كشنده ها، كيسه هوا، 
واحد كنترل الكترونيكى، سيم كشى و ...( يا استفاده مجدد از اين سيستم در يك خودرو ديگر، حتى 

اگر مشابه باشد، اكيداً ممنوع است.
- برای اجتناب از فعال شدن ناگهانى سيستم كه مى تواند باعث به وجود آمدن خسارت شود، فقط 
پرسنل آموزش ديده نمايندگى مجاز سايپا يدک مجاز به تعميرات و يا دستكاری پيش كشنده ها يا 

كيسه های هوا هستند.
-  كنترل مدارهای الكتريكى فعال كننده كيسه های هوا فقط بايد توسط پرسنلى كه به طور تخصصى 

آموزش ديده اند و با استفاده از ابزارهای مخصوص، انجام شود.
-  هنگام از رده خارج كردن خودرو، برای از بين بردن چاشنى های فعال كننده سيستم پيش كشنده 

ها و كيسه های هوا به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.
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كیسه های هوای جانبى 
اين كيسه های هوا در صندلى های جلو تعبيه 
شده اند و در كنار صندلى فعال مى شود )سمت 
در( تا در صورت بروز ضربه جدی از سرنشينان 

محافظت كند. 

كیسه های هوای پرده ای 
اين كيسه های هوا در راستای كناری خودرو در 
سقف تعبيه شده اند كه در راستای پنجره های 
عقب و جلو فعال مى شوند تا در صورت ضربه 
های  وارده از كنار سر نشينان را محافظت كند. 

تجهیزات جانبي ايمنى سرنشین

  هشدارها در خصوص كیسه های هوای جانبى 
-  نصب روكش صندلى: با توجه به اينكه صندلى مجهز به كيسه هوا است، چنانچه مايل به

اين  كردن  تهيه  برای  نماييد.  استفاده  آن  مخصوص  روكش  از  فقط  هستيد،  روكش صندلى   نصب 
روكش ها به نمايندگى های مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. استفاده از هر نوع روكش متفرقه )يا 
روكش مخصوص يك خودرو ديگر( مي تواند بر روی عملكرد صحيح كيسه های هوا تأثير گذاشته و 

ايمنى شما را به خطر اندازد.
-  از قرار دادن تجهيزات جانبى، وسائل متفرقه، حيوانات و ... بين صندلى های جلو و ستون های 
جانبى اكيداً خودداری كنيد. همچنين پشتى صندلى را با وسايلى مانند لباس يا لوازم جانبى نپوشانيد. 
زيرا اين امر مى تواند بر روی عملكرد صحيح كيسه هوا تاثير گذاشته و باعث ايجاد جراحت در هنگام 

باز شدن آن شود.
- هر گونه باز و بسته كردن و تغييرات بر روی صندلي ها و رودری ها اكيداً ممنوع است، مگر توسط 

پرسنل نمايندگى مجاز سايپا يدک.
- شكاف های روی پشتى صندلى های جلو )سمت درب( و نيز بين پشتى صندلى های جلو و عقب 

و رودری ها مربوط به ناحيه باز شدن كيسه هوا است. قرار دادن اشياء در اين فضاها ممنوع است.
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تمام هشدارهايى كه در زير قید شده است به منظور جلوگیری از باز نشدن كیسه هوا و اجتناب از جراحات مستقیم بر اثر پرتاب قطعات در 
هنگام باز شدن كیسه هواست. 

تجهیزات مکمل ايمنى

  كيسه هوا مكمل عملكرد كمربند ايمنى است و اين دو اجزاء الينفك سيستم ايمنى سرنشين هستند. بنابراين بستن كمربند ايمنى بطور دايم 
اجباری است،

نبستن آن موجب ايجاد صدمه و جراحات جدی در هنگام تصادف خواهد شد و عملكرد كيسه هوا در اين شرايط مى تواند باعث بروز جراحت های شديد برای
سرنشين خودرو شود. همچنين مى تواند خطر ايجاد جراحت در سطح پوست را كه در هنگام باز شدن كيسه هوا اجتناب ناپذير است افزايش دهد.

كيسه های هوا و پيش كشنده های كمربند ايمنى هنگام واژگون شدن خودرو و يا ضربه از پشت، عمل نمى كنند. در صورت بروز ضربه های شديد در زير 
خودرو احتمال فعال شدن كيسه های هوا و تجهيزات مربوطه وجود دارد.

-  هرگونه تعميرات بر روی سيسستم كيسه هوا )كيسه های هوا، پيش كشنده ها، جعبه الكترونيك، سيم كشى و ...( اكيداً ممنوع است )به جز توسط پرسنل 
آموزش ديده نمايندگى مجاز سايپا يدک(.

- به منظور تضمين عملكرد صحيح كيسه هوا و پرهيز از باز شدن ناگهانى آن، فقط پرسنل آموزش ديده نمايندگى مجاز سايپا يدک مجاز به انجام تعميرات 
آن هستند.

-  به منظور ايمنى خود، در صورت تصادف، سرقت يا اقدام به سرقت خودرو، برای بازبيني سيستم كيسه هوا به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
-  هنگامى كه قصد فروش خودرو را داريد، خريدار را از اين شرايط آگاه كنيد و اين دفترچه راهنما را دراختيارش بگذاريد.

-  در هنگام از رده خارج كردن خودرو، برای از بين بردن چاشنى های فعال كننده سيستم، به نمايندگى مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.



28-1

حمل كودكان 
صحيح  طرز  به  بايد  بالغ  فرد  مانند  نيز  كودک 
بنشيند و كمربند او در مسيرهای كوتاه يا بلند 
به هر حال بسته شود شما مسئول جان كودكى 
را  كودک  كنيد.  مى  حمل  خود  با  كه  هستيد 

فردی بالغ در مقياس كوچك تصور نكنيد. 
كوكان در خطر جراحت های خاص هستند چون 
اندازه  ماهيچه ها و استخوان های آنها هنوز به 
كافى رشد نكرده است. كمربند ايمنى به تنهايى 
براي حمل و نقل او كافي نيست. از يك صندلى 
داشته  دقت  و  كرده  استفاده  كودک  مناسب 

باشيد كه از آن درست استفاده كنيد. 

ايمنى كودكان: اطالعات كلي

شدن  باز  از  جلوگيری  منظور  به    
استفاده  كودک  ايمنى  ابزار  از  درها، 
نماييد. ) به اطالعات در خصوص باز كردن و 

بستن درها در بخش يك مراجعه نماييد ( 

  توجه داشته باشيد كه يك ضربه با 
سرعت 50 كيلومتر در ساعت معادل 
است.  متری   10 ارتفاع  از  سقوط 
آزاد  همانند  كودک،  ايمنى  كمربند  نبستن 
بالكن بدون حفاظ  بازی در  برای  او  گذاشتن 

طبقه چهارم است!
ننشانيد. در  پايتان  را هيچ وقت روی  كودک 
صورت بروز حادثه، شما حتى اگر كمربند هم 
بسته باشيد قادر به نگهداشتن او نخواهيد بود.

را  كودک  صندلى  شديد،  تصادف  از  پس 
های  بست  و  كمربندها  و  نماييد  تعويض 

ISOFIX را مورد بازبينى   قرار دهيد.

هنگام  در  راننده  مسئولیت    
پارک كردن يا توقف خودرو 

هيچگاه يك حيوان، كودک يا شخص 
را  ندارد  را  خود  از  مراقبت  توانايى  كه  بالغى 

داخل خودرو رها نكنيد. 
زيرا ممكن است آنها با روشن نمودن خودرو، 
فعال كردن تجهيزاتى مانند شيشه باالبرها و يا 
قفل كردن درهای خودرو برای خود و ديگران 

ايجاد خطر نمايند. 
همچنين به خاطر داشته باشيد كه در هوای 
به  نشين  سر  محفظه  دمای  آفتابى  يا  و  گرم 

سرعت افزايش مى يابد. 

خطر زخم و جراحت جدی. 
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سطح ايمنى صندلى كودک به 
شما  كودک  از  محافظت  در  آن  توانايى  ميزان 
بستگى دارد. نصب نادرست سبب كاهش ضريب 
ايمنى كودک به هنگام ترمز يا ضربه های  شديد 

مى شود. 
قبل از خريدن يك صندلى كودک، بررسى كنيد 
كه صندلى با قوانين كشوری كه در آن زندگى 
روی  بر  نصب  قابل  داشته.  مطابقت  كنيد،  مى 

خودرو باشد. 
دفترچه  اين  كودک،  يك صندلى  نصب  از  قبل 
راهنما و دستور العمل مربوط به آن را به دقت 
به  نصب  حين  در  صورتيكه  در  نماييد.  مطالعه 
مجاز   هاي  نمايندگى  با  خورديد  بر  مشكل 

سايپايدک تماس بگيرد. 

استفاده از صندلى كودک

در  نظارت  بدون  را  كودک  هرگز    
خودر رها نكنيد. 

همواره  كودكنان   كه  كنيد  بررسى 
به  ايمنى  كمربند  و  باشد  بسته  را  كمربند 
لباس  پوشاندن  از  باشد.  تنظيم شده  درستى 
های بسيار ضخيم كه سبب شل شدن كمربند 

مى شود برای كودكان خود داری كنيد. 
دست  سريا  كودكان  كه  ندهيد  اجازه  هرگز   

هايشان را ببرون پنجره ها قرار دهند. 
بررسى كنيد كه كودک كل سفر در موقعيت 
وقتى  خصوص  به  باشد  داشته  قرار  مناسبى 

خواب است. 

با بستن هميشه كمربند ايمنى و آموزش موارد 
زير به كودكانتان يك الگوی خوب باشيد: 

-  با درست نسشتن بر روی صندلى
-  پياده و سوار شدن از سمت مخالف  عبور 

و مرور خودرو 

استفاده  كودک  دوم  دست  های  صندلى  از 
نكنيد. 

بررسى كنيد كه هيچ شى در نزديك صندلى 
كودک مانع نصب صحيح آن نگردد. 
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صندلى باال برنده
وزن  يا  سال   4 به  كودک  سن  كه  هنگامى  از 
روی  بر  تواند  مى  رسد  مى  كيلوگرم   15 به  او 
يك صندلي باال برنده مخصوص كه امكان تنظيم 
قرار  خودرو  در  دهد  مى  او  اندام  با  را  كمربند 

گيرد. 
روی  بر  هايى  بست  با  بايد  برنده  باال  نشيمگاه 
صندلى نصب شود تا كمربند ايمنى بر روی بدن 

كودک محكم تر شود. 
توصيه مى شود كه از يك پشتى صندلى كه مى 
توانيد ارتفاع آن را برای قراردادن كمربند ايمنى 
در مركز شانه كودک  تنظيم كنيد استفاده كنيد. 
قرار  بازو  يا  بر روی گردن  نبايد   كمربند هرگز 
بگيرد. برای محافظت بهتر از پلهو های كودک، 

يك صندلى كناره دار انتخاب كنيد. 

صندلى های كودک در موقعیت رو به جاده 
 محافظت  سر كودک بايد در اولويت قرار داشته 
باشد صندلى كه به خودرو متصل مى شود خطر 
دقت  دهد.  مى  كاهش  سر  به  رسيدن  ضربه 
اجازه كودک  قد  كه  زمان  هر  تا  باشيد   داشته 

يا  دارای بست  را در يك صندلى  او   مى دهد، 
و  نقل  جاده  به  رو  موقعيت  در  كمربند  قالب 

انتقال دهيد.
يك  كودک،  پهلوهای  از  بهتر  محافظت  برای 

صندلى كناره دار انتخاب كنيد. 

به  پشت  موقعیت  در  كودک  های  صندلى 
جاده 

سر كودک به نسبت سنگين تراز سر بزرگساالن 
بوده و گردن وی بسيار شكننده است. كودک را 
حتى االمكان در اين موقعيت حمل كنيد )تا سن 
2 سالگى ( اين موقعيت سر وگردن را محافظت 

مى كند. 
اين نوع صندلى  را به منظور بهترين محافظت 
انتخاب كرده و بعد از آنكه كودک بزرگتر شده 

آن را تعويض كنيد 

ايمنى كودكان: انتخاب يک صندلى كودک
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 ISO FIX اتصال از طريق سیستم
مطابق  مجاز   ISO FIX كودک  های  صندلى 
های  حالت  از  يكى  در   ECE-R44 استاندارد 

زير تاييد شده اند 
3 نقطه ای روبه جاده   ISO FIX عمومى  -

2 نقطه ای  ISO FIX نيمه عمومى  -
-  خاص

فهرست  به  مراجعه  با  آخر،  مورد  دو  برای 
صندلى  كه  شويد  مطمئن  مجاز،  خودروهای 

كودک شما قابل نصب است.
در   ISO FIXهای بست  با  را  كودک  صندلى 
سيستم   ببنديد.  آن،  به  بودن  مجهز  صورت 
ISO FIX امكان نصب آسان، سريع و مطمئن 

را فراهم كرده است.
ISOFIX دارای دو حلقه و در برخى  سيستم 

موارد، سه حلقه است.

دو روش برای اتصال صندلى كودک وجود دارد:
 ISO از طريق كمربند يا با استفاده از سيستم

FIX

تثبیت با كمربند ايمنى
آن  عملكرد  تا  شود  تنظيم  بايد  ايمنى  كمربند 
هنگام ترمز ناگهانى يا وارد آمدن ضربه تضمين 

شود.
توسط  كه  را  كمربند  تسمه  عبور  های  محل 
سازنده صندلى كودک توصيه شده است، رعايت 

نماييد.
تا حد  ايمنى و جمع كردن  با كشيدن كمربند 
از  كودک،  صندلى  دادن  فشار  طريق  از  ممكن 

قفل بودن اطمينان حاصل كنيد.
با اعمال حركت های راست / چپ و جلو / عقب 
حاصل  اطمينان  صندلى  شدن صحيح  نصب  از 

كنيد:
صندلى بايد محكم سر جای خود قرار گيرد.

مطمئن شويد كه صندلى كودک كج نصب نشده 
باشد و با شيشه در تماس نباشد

ايمنى كودكان: انتخاب روش نصب صندلى كودک )2/1(

 
های  سيستم  در  تغييری  گونه  هيچ 
نصب شده اوليه كارخانه نبايد اعمال

و   ISOFIX های  بست  كمربندها،  گردد: 
صندلى ها و اتصاالت آنها.

 ISO قبل از نصبيك صندلى كودک 
ديگری  خودروي   برای  كه   FIX
شويد  مطمئن  ايد،  كرده  خريداری 
كه نصب آن برروی خودروی شما مجاز است.

نصب  برای  مجاز  خودروهای  فهرست  به 
صندلى كه توسط سازنده تجهيزات تهيه شده

است، مراجعه كنيد.

صورتيكه  در  كودک  صندلى  از    
ايد  بسته  را  آن  ايمنى  كمربند 

استفاده نكنيد 
پايه صندلى نبايد بر روی گيره يا قفل كمربند 

ايمنى قرار گيرد. 
 

يا  نبايد شل  هرگز  ايمنى  كمربند    
جمع شود. هيچ وقت كمربند ايمنى 
شانه را از زير بغل، و يا از پشت رد 

نكنيد.
بررسى كنيد كه كمربند توسط برآمدگى های 

تيز آسيب نديده نباشد.
نكند،  عمل  درست  ايمنى  كمربند   اگر 
نمايد.با  محافظت  كودک  از  تواند  نمى 
نمايندگىهاي مجاز سايپايدک تماس بگيريد. 
اين  از  است  نشده  تعمير  كمربند  وقتى  تا 

صندلى استفاده نكنيد.
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را  نوار  و  داده  قرار   3 حلقه  داخل  را  نوار  قالب 
با  تماس  در  كودک  صندلى  پشتي  تا  بكشيد 

باالی صندلى خودرو قرار بگيرد. 

حلقه سوم برای اتصال نوار بااليى بر روی برخى 
صندلى های كودک استفاده مى شود. 

برای نصب قالب كمربند در حلقه سوم، پوشش 
4 را بكشيد. سپس كمربند را طوری بكشيد تا 
پشتي صندلى كودک در تماس با پشتي صندلى 

خودرو قرار گيرد. 

قرا  صندلى  پشتى  و  نشيمگاه  بين   1 حلقه  دو 
كرفته اند و با يك بر چسب مشخص شده اند. 

برای نصب و قفل كردن صندلى كودک بر روی 
حلقه های 1  گيره های هدايت كننده 2 صندلى 

استفاده كنيد. 

ايمنى كودكان: انتخاب روش نصب صندلى كودک )2/2(

 ISO FIX منحصرا برای صندلى كودک دارای سيستم ISO FIX حلقه های نگهدارنده 
در نظر گرفته شده اند هرگز كمربند،  اشياء يا صندلى هاي كودک ديگری را به اين حلقه ها 

وصل نكنيد.
تصادف شديد  از  پس  نيست  اتصال  نقاط  در  نصب صندلى  مانع  چيزی  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 
كمربند ها و بست های ISO FIX را مورد باز بينى قرار دهيد و صندلى كودک خود را تعويض نمايند. 

صندلى  پشتى  كه  كنيد  بررسى   
كودک در حالت رو به جاده با پشتى 
صندلى خورد در تماس باشد در اين 
پايه  روی  بر  هميشه  كودک  صندلى  حالت 

صندلى فشار وارد نمى آورد. 
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روی صندلى های جانبى عقب
سبد حمل كودک در جهت عرض خودرو نصب

اشغال  را  دو صندلى  فضای  حداقل  و  شود  مى 
مى كند.

در اين حالت سر كودک را مخالف جهت درب 
خودرو قرار دهيد.

به  پشت  حالت  در  كودک  صندلى  نصب  برای 
جاده، صندلى جلوی خودرو را تا آخرين حد جلو

را  جلو  های  صندلى  يا  صندلى  سپس  ببريد، 
صندلى  راهنمای  دفترچه  دستورالعمل  مطابق 

كودک به عقب برگردانيد.
رو  حالت  در  كودک  ايمنى  حفظ  منظور  به 
اندازه  نصف  از  بيشتر  را  جلو  صندلى  جاده،  به 
جابه جايى عقب نبريد، پشتى را زياد نخوابانيد 
)حداكثر 25 درجه( و نشينگاه را تا حد ممكن 
صندلى  كه  كنيد  حاصل  اطمينان  ببريد.  باال 
كودک در حالت رو به جاده به خوبى به پشتى 
خودرو  سری  پشت  و  است  داده  تكيه  صندلى 

مانعى ايجاد نمى كند.

برروی صندلى وسط عقب
بعضى از صندلى های كودک عرض زيادی دارند
و مانع دسترسى به قفل كمربند ايمنى مى شوند.
شما  كودک  صندلى  كه  كنيد  حاصل  اطمينان 

قابل نصب است.

روی صندلى جلو
به  جلو  سرنشين  صندلى  برروی  كودک  حمل 
قوانين  به  شود.  مى  مربوط  كشور  هر  قوانين 
و دستورالعمل  مراجعه كنيد  جاری كشور خود 

های تصوير بعد را دنبال نماييد.
اين  برروی  كودک  صندلى  نصب  از  قبل 

صندلى )در صورت مجاز بودن آن(:
-  كمربند ايمنى را تا انتها پايين بياوريد؛

-  صندلى سرنشين را تا آخرين حد عقب ببريد؛
  پشتى صندلى را نسبت به حالت عمود كمى؛ 

بخوابانيد )حدود ° 25(
-  نشيمنگاه صندلى را برای خودروهايى كه به 

آن مجهز هستند، كاماًل باال ببريد.
كودک  صندلى  نصب  از  بعد  را  تنظيمات  اين 

تغيير ندهيد.

صندلي  از  بعضى  برروی  كودک  صندلى  نصب 
های خودرو مجاز نمى باشد. تصوير صفحه بعد 
به شما نشان مى دهد صندلى كودک را در كدام 

محل نصب كنيد. 
ممكن  شده  داده  نشان  كودک  صندلى  انواع 
از صندلى  استفاده  از  قبل  باشند.  موجود  است 
كودک متفادت با سازنده چك كنيد كه صندلى 

با اتومبيل سازگار باشد. 

ايمنى كودک: نصب صندلى كودک)3/1(

 خطر زخم و جراحت جدی:
 قبل از نصب صندلى كودک در حالت پشت

به جاده برروی صندلى سرنشين جلو، از غير 
كنيد  حاصل  اطمينان  هوا  كيسه  بودن  فعال 
هوای  كيسه  كردن  »غيرفعال  پاراگراف  )به 

سرنشين جلو« در فصل 1 مراجعه نماييد(.

 صندلى كودک را ترجيحاً روی يكى
  از صندلى هاي عقب  نصب نماييد. 
در  كودک  صندلى  نصب  هنگام  به 
اتومبيل بررسى كنيد كه صندلى در خطر جدا 
شدن از پايه اش نباشد. در صورتيكه بايد پشت 
سری ها را برداريد بررسى كنيد كه آن را در 
جای مطمئنى نگهداری مي كنيد تا از پرتاب 
صندلى  اگر  حتى  شود.  جلوگيری  آن  شدن 
است حتما  نگرفته  قرار  استفاده  مورد  كودک 
ترمز  هنگام  ببنديدتا  ايمنى  كمربند  با  را  آن 

ناگهانى يا وارد آمدن ضربه پرتاب نشود. 
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ISOFIX نصب صندلى كودک با بست

با  برای نصب صندلى كودک   محل مجاز 
.ISOFIX بست

 صندلىهای عقب به يك حلقه نگهدارنده 
برای نصب صندلى كودک با بست ISOFIX در 
در  ها  حلقه  هستند.  مجهز  جاده  به  رو  حالت 

پشت نشيمنگاه صندلى عقب قرار گرفته اند.
حرف  يك  با   ISOFIX كودک  صندلى  اندازه 

مشخص شده است:

-  B ،A وB1 : برای صندلى كودک در حالت رو 
به جاده در گروه 1)از 9 تا 18 كيلوگرم(

-  C: صندلى كودک در حالت پشت به جاده در 
گروه1 )از 9 تا 18 كيلوگرم(

- E و D: صندلى های پشت به جاده گروه 0 يا 
+ 0 )كمتر از 13كيلوگرم(

- F و G: سبد حمل كودک گروه 0 )كمتر از 
10كيلوگرم(

نصب صندلى كودک با كمربند ايمنى
كودک  نصب صندلى  برای  مجاز   محل 

باكمربند و دارای استاندارد »بين المللى«

كودک  نصب صندلى  برای  مجاز   محل 
فقط در حالت پشت به جاده و دارای استاندارد 

»بين المللى«

راهنماي نصب صندلى كودک
از  را قبل   وضعيت كيسه هوای جلويى 
نصب صندلى كودک يا قراردادن كودک برروی 

آن بررسى كنيد. 
 

مناسب  كودک  صندلى  نصب  جهت   
نيست. 

ايمنى كودكان: نصب صندلى كودک )3/2(

 خطر زخم و جراحت جدی.: قبل ازنصب يك صندلى كودک در حالت پشت به جاده در 
ايمنى  اند )به بخش  قسمت صندلى جلو مطمئن شود كه كيسه های هوا غير فعال شده 

كودک: فعال كردن/غير فعال كردن كيسه هوای صندلى جلو در بخش 1 مراجعه كنيد. ( 

 استفاده از سيستم ايمنى كودک نا 
متناسب با خودرو، از نوزاد يا كودک 
به خوبى محافظت نخواهد كرد. خطر 

زخم و جراحت جدی. 
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جدول زير اطالعات نشان داده شده در دياگرام صفحه قبل را برای آگاهى از قوانينى كه بايد به آن ها توجه كنيد، خالصه كرده است. 

وزن كودکنوع صندلى كودک
اندازه 
صندلى

ISOFIX

صندلى 
سرنشین جلو 

)1( )5(

صندلى های 
كناری عقب

صندلى 
مركزی عقب

F-GXU-IL)2(Uكمتر از 10 كيلوگرمسبد معلق گروه0

كمتر از 13 كيلوگرم و از 9 صندلى پشت به جاده گروه 0و +0و 1
C،D،EUU-IL)3(Uتا18 كيلوگرم

A،B،B1XU-IUF-IL)4(U 9 تا 18كيلوگرمصندلى رو به جاده گروه1

 صندلى مخصوص كودک با نگهدارنده براي
 گروه های 2و3

بين 15 تا25 كيلوگرم از 22 تا 
26كيلوگرم

XU)4(U

X= محل غير مجاز كه امكان نصب صندلى كودک بر روی آن نيست. 
U= محل مجاز برای نصب صندلى كودک با كمربند و دارای استاندارد » بين المللى « اطمينان حاصل كنيد كه صندلى قابل نصب است.

IUF-IL= محل مجاز برای نصب صندلى كودک به وسيله بست ISOFIX و دارای استاندارد » بين المللى/ نيمه بين المللى يا مخصوص يك خودروی خاص« 
اطمينان حاصل كنيد كه صندلى قابل نصب است. 

1( فقط صندلى كودک قابل نصب در حالت پشت به جاده مىتواند روی اين صندلى قرار گيرد: صندلى خودرو را تا آخرين حد عقب ببريد، نشينگاه آن را در 
باالترين سطح قرار دهيد و پشتى را كمى بخوابانيد )حدود 25 درجه(. 

2( سبد حمل كودک در جهت عرض خودرو نصب مى شود و فضای دو صندلى را اشغال مى كند. دراين حالت سر كودک را مخالف جهت درب خودرو قرار 
دهيد.

3( برای نصب صندلى كودک در حالت پشت به جاده، صندلى جلوی خودرو را تا آخرين حد جلو ببريد، سپس صندلى يا صندلى های جلو را مطابق دستورالعمل 
دفترچه راهنمای صندلى كودک به عقب برگردانيد.

4( صندلى كودک در حالت رو به جاده، پشتى صندلى كودک را به پشتى صندلى خودرو بچسبانيد. ارتفاع پشت سری را تنظيم كنيد يا در صورت لزوم آن را 
برداريد، صندلىجلو را بيشتر از نصف اندازه محدوده جابه جايى عقب نبريد و پشتى صندلى را بيش از 25 درجه خم نكنيد.

ايمنى كودكان: نصب صندلى كودک)3/3(

 )5( خطر زخم و جراحت جدی:  قبل از نصب صندلى كودک در حالت پشت به جاده بر روی صندلى سرنشين جلو، از غير فعال بودن كيسه هوا 
اطمينان حاصل كنيد )به پاراگراف  » غيرفعال كردن كيسه هوای سرنشين جلو «  مراجعه نماييد(.
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برای غیر فعال كردن كیسه هوا: 
به هنگام متوقف بودن خودرو،كليد تعبيه شده 
درون كارت را وارد سوئيچ 1 كرده و آن را فشار 
دهيد و بر روی موقعيت off بچرخانيد. به هنگام 
باز بودن سوئيچ شما بايد بررسى كنيد كه المپ 
نشانگر 2 بر روی نمايشگر مركزی روشن بوده و 
بر حسب سطح خودرو بررسى نماييد كه پيغام 
روی  بر   PASSEGER AIR BAG OFF

نمايشگر ظاهر شود. 
اين المپ نشانگر تا زمانيكه كيسه هوا غير فعال 

باشد روشن باقى مى ماند. 

غیر فعال نمودن
كیسه هوای سرنشین جلو

سيستم  اين  به  مجهز  كه  خودروهائى  )برای 
هستند(

روی  بر  كودک  صندلى  نصب  از  قبل  بايد  شما 
صندلى جلويى قسمت سرنشين جلو كيسه هوا 

را غير فعال كنيد. 

ايمنى كودكان: فعال كردن/غیرفعال كردن كیسه هوای سرنشین جلو)3/1(

 خطر!
جلو  هوای  كيسه  عملكرد  چنانچه 
صندلى  نصب  موقعيت  با  متناسب 
هيچگاه  نيست،  عقب  به  رو  در حالت  كودک 
صندلى كودک را در حالت رو به عقب همزمان 
با فعال بودن كيسه هوای سرنشين جلو نصب 

ننماييد. 
در صورت فعال شدن كيسه هوا ممكن است 

كودک دچار آسيب جدی شود. 

 كيسه هوا بايد به هنگام بسته بودن 
سوئيچ فعال يا غيرفعال شود. 

اين  رانندگى  هنگام  به  صورتيكه  در 
و                    نشانگر   شود،  اختالل  دچار  وسيله 
 روشن مى شود برای بازيابى وضعيت 
را  با موقعيت كليد، سوئيچ  كيسه هوا مطابق 

بسته و سپس مجددا باز كنيد. 





38-1

فعال  غير   / كردن  فعال  هنگام  به  در صورتيكه 
شديد  خطايى  متوجه  جلو  هوای  كيسه  كردن 
روی صندلى سرنشين  بر  كودک  نصب صندلى 
نشستن  باشد. همچنين  نمى  مجاز  جلو خودرو 
سرنشين بر روی صندلى جلو توصيه نمى شود. 

خطاهای عملکرد:
هشدار  نشانگر  خطا  گونه  هر  بروز  صورت  در 
نشانگر   و  زده  چشمك  و   
پيغام                                       همراه  به  نشانگر  صفحه  روی  بر 
»check air bag« روشن مى شود. در اسرع 
تماس  سايپايدک  مجاز  هاي  نمايندگى  با  وقت 

بگيريد. 

فعال كردن كیسه هوای صندلى جلو
به محض برداشتن صندلى كودک از روی صندلى 
سرنشين خودرو به منظور ايمنى از سرنشين در 

برابر ضربه عملكرد كيسه هوا را فعال كنيد. 
هنگام  به  هوا:  كيسه  مجدد  كردن  فعال  برای 
متوقف بودن خودرو كليد تعبيه شده در كارت را 
وارد سوئيچ 1 كرده،آن را فشار دهيد و بر روی 
باز  سوئيچ  هنگام  به  دهيد.  قرار   On موقعيت 
ضروری است كه المپ هشدار 2 خاموش باشد. 
دراين هنگام،عالوه بر ايربگ،سيستم های پيش 

كشنده ايمنى هم فعال مى شوند. 

ايمنى كودكان: فعال كردن/غیر فعال كردن كیسه هوای سرنشین جلو)3/3(

 فعال يا غير فعال شدن كيسه هوای 
صورت  هنگامى  بايد  جلو  سرنشين 
در  باشد،  متوقف  خودرو  كه  گيرد 
حركت،  حالت  در  خودرو  دستكاری  صورت 
چراغ های هشدار  و  روشن 
هوا  كيسه  وضعيت  بازيابى  برای  شود.  مى 
و  بسته  را  سوئيچ  كليد،  موقعيت  با  مطابق 

سپس مجددا فعال كنيد. 
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نشانگر دمای بیرون 

نکته ويژه: 
c°-2تا  بين  بيرون  محيط  دمای  كه  هنگامى 
زند.  مى  چشمك   ْ  C حرف  باشد،  مى   c°+3
)جهت هشدار برای وجود يخ زدگى روی جاده(

نکته: در بعضى مواقع توقف خودرو كمتر از 3 
ساعت و نيم ( امكان دارد اطالعات نمايش داده 
شده بر روی صفحه نمايشگر پس از باز نمودن 

سوئيچ صحيح نباشد. 

به هنگام باز بودن سوئيچ، ساعت و دمای محيط 
بيرون نمايش داده مى شوند. 

تنظیم كردن ساعت 1 
مخصوص  تجهيزات  های  العمل  دستور  به 
به  دستيابى  برای   ) راديو  ناوبری،  )سيستم 

ويژگيهای خاص مراجعه نماييد. 

ساعت و دمای محیط بیرون

  نشانگر دمای محیط بیرون 
قرار  به  يخ  تشكيل  آنجائيكه  از   
گرفتن در محيط سرد بيرون، دمای 
لذا  دارد.  بستگى  آن  رطوبت  ميزان  و  محيط 
نمى  تنهايى  به  محيط  حرارت  درجه  ميزان 
تواند مالكى برای تشخيص تشكيل يخ باشد. 

در صورتيكه منبع برق قطع شده باشد ) قطع 
 )  .  . و.  برق  سيم  شدن  قطع  باتری،  شدن 
ساعت تنظيمات زمان خود را از دست خواهد 

داد. بعد از آن زمان بايد مجددا تنظيم شود. 

توصيه مى شود كه اين تنظيمات را به هنگام 
رانندگى انجام ندهيد. 



40-1

موقعیت راننده: مدل های فرمان سمت چپ )1/1(
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24 دكمه استارت 
هوای  كيسه  كردن  فعال  غير  هشدار  چراغ   25

سرنشين جلو 
26 كليدهای روی فرمان كروز كنترل / محدود 

كننده سرعت 
27 باز كردن قفل در باک 
28 باز كردن قفل در موتور

29 كنترل برای 
- تنظيم نور چراغ حلو 

- تنظيم نور صفحه نشانگر ها و داشبورد 
- غير فعال كردن سنسورهای پارک 

- غير فعال كردن ) سيستم پايداری خودرو( 
)ESP(

11 كليد قفل كردن درها
12 چراغ هشدار كمربند ايمنى سرنشين جلو 

13 محل كيسه هوای قسمت سرنشين جلو 
14 دريچه های تهويه هوا

15 جعبه داشبورد 
16 كنترل تهويه مطبوع و گرمايش 

17 سيستم صوتى 
18 فندک سيگار

19 اهرم تعويض دنده 
20 كنترلهای سيستم ناوبری 

21 ترمز دستي الكترونيكي
22 كليد ) كنترل حركت در سراشيبى (

 )HDC( -
- كروز كنترل و محدود كننده سرعت 

23  كارت خوان 

1   دريچه های كناری تهويه هوا 
2  دسته: 

- چراغ راهنما 
- چراغ جلو و عقب 

- چراغ مه شكن عقب 
3  كيسه هوای راننده و شاسى بوق 

4  صفحه نشانگر ها 
5  اهرم برف پاک كن 

- شيشه شور -  برف پاک كن 
- كنترل كامپيوتر سفری و منوی تنظيمات 

شخصى 
6   خروجى مركزی هوا

سرنشين  كمربند  بازبودن  هشدار  های  چراغ   7
جلو و غير فعال بودن كيسه هوای سرنشين جلو

8   دريچه های گرمكن شيشه جلو 
9  اطالعات سيستم پيمايش و. . . 

10 كليد فالشر 
 

تجهيزات ساخته شده كه در زير آورده شده اند به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه خودرو بستگى دارد. 

موقعیت راننده: مدل های فرمان سمت چپ )2/2(
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موقعیت راننده: مدل های فرمان سمت راست )2/1(
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19 چراغ هشدار كمربند ايمنى سرنشين جلو 
20 كنترل تهويه مطبوع وگرمايش 

21 دكمه استارت
22 كارت خوان 
23 كليد جهت 

)HDC( كنترل حركت در سراشيبى -
- كروز كنترل و محدود كننده سرعت 

24 كنترلهای سيستم ناوبری 
25 ترمز دستى برقى 
26 اهرم تعويض دنده 

27 فندک سيگار 
28 تجهيزات صوتى 
29 جعبه داشبورد 

13 اهرم برف پاک كن جهت 
- برف پاک كن و شيشه شوی 

- كنترل كامپيوتر سفری و منوی تنظيمات 
شخصى 

14 دريچه های تهويه 
15 كليد برای 

- تنظيم چراغ های جلو 
- تنظيم نور داشبورد و صفحه نمايشگر 

- كليد غير فعال كردن سنسورهای پارک 
پايداری  سيستم  كردن  فعال  غير  كليد   -

)ESP( خودرو
16 باز كردن قفل در موتور 
17 باز كردن قفل در باک 

 / كنترل  كروز  فرمان  روی  های  كليد   18
محدودكننده سرعت 

1 دريچه های كناری تهويه هوا
2 محل كيسه هوای قسمت سرنشين جلو 

هوای  كيسه  كردن  فعال  هشدارغير  المپ   3
سرنشين جلويى 

4 كليد قفل مركزی 
5 كليد المپ هشدار خطر

6 چراغ های هشدار باز بودن كمربند سرنشين 
جلو و غير فعال بودن كيسه هوای سرنشين جلو 
دما،  زمان،   ) اتوموبيل  به  بسته   ( نمايشگر   7
اطالعات راديو، اطالعات سيستم پيمايش و. . . 

8 دريچه گرمكن شيشه جلو 
9 خروجى های مركزی هوا

10 اهرم راهنما برای 
- چراغ راهنما 

- چراغ جلو و عقب 
- چراغ مه شكن جلو

- چراغ مه شكن عقب 
11 صفحه نمايشگر 

12 محل كيسه هوای راننده و محل بوق

تجهيزات ساخته شده كه در زير آورده شده اند به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه خودرو بستگى دارد.  

موقعیت راننده: مدل های فرمان سمت راست )2/2(
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 چراغ هشدار سیستم ضد آاليندگى
اين چراغ به هنگام باز شدن سوئيچ روشن شده 
كردن  كار  به  از شروع  بعد  ثانيه  از چند  بعد  و 

موتور خاموش مى شود. 
- در صورتيكه اين چراغ به طور مداوم روشن شد 
در اسرع وقت با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک  

تماس بگيريد. 
- در صورتيكه اين چراغ چشمك مى زند سرعت 
موتور را كاهش دهيد تا زمانى كه چشمك زدن 
هاي  نمايندگى  با  وقت  اسرع  در  شود  متوقف 

مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 
به اطالعات در خصوص اقدامات ضد آاليندگى، 
صرفه جويى در سوخت و رانندگى در بخش 2 

مراجعه كنيد. 

 چراغ هشدار كیسه هوا:
اين چراغ به هنگام باز شدن سوئيچ روشن شده 

و بعد از چند ثانيه خاموش مى شود. 
سوئيچ  شدن  باز  هنگام  به  چراغ  صورتيكه  در 
بماند  روشن  رانندگى  از  بعد  يا  نشده  روشن 
خطايى در سيستم وجود دارد. در اسرع وقت با 
نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

 چراغ های نشانگر كنترل سرعت و 
محدوده كننده سرعت:

و  سرعت  كننده  محدود  به  مربوط  اطالعات  به 
كنترل سرعت در بخش 2 مراجعه كنيد. 

 المپ نشانگر گرم كن صندلى
صندلى  كن  گرم  عملكرد  كه  دهد  مى  نشان 

قسمت سرنشين جلو در حال كاركردن است. 

سوئيچ  شدن  باز  هنگام  به   A نمايشگر  صفحه 
شدن  ظاهر  موارد،  برخى  در  شود.  مى  روشن 

چراغ هشدار با يك پيغام همراه مى شود. 

وجود و عملكرد چراغ های هشدار كه در ادامه شرح داده مى شود به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد. 

صفحه نشانگرها:چراغ های هشدار)4/1(

  چراغ هشدار  شما را ملزم 
ايمنى هر جا  به منظور  مى كند كه 
كه شرايط اجازه مى دهد، خودرو را 
نكنيد.  روشن  مجددا  را  آن  و  كرده  خاموش 
سايپايدک  مجاز   هاي  نمايندگى  با  سپس 

تماس بگيريد. 

يا    در صورتيكه چراغ روشن نشده 
صدای بوق به گوش نرسد اين بدين 
صفحه  در  خطايى  كه  است  معنى 
نمايشگر بروز كرده است. اين يعنى بايد فورا 
خودرو را متوقف كنيد. )هر جايى كه شرايط 
اجازه مى دهد( دقت داشته باشيد خودرو به 
درستى متوقف شده و سپس با نمايندگى هاي 

مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

المپ هشدار  شما را ملزم مى كند كه 
تا رسيدن به نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک 

به دقت رانندگى كنيد.  
توصيه،خطر  اين  به  توجه  عدم  صورت  در 

آسيب رسيدن به خودرو وجود دارد. 
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 المپ هشدار شارژ باتری
هشدار  المپ  همراه  به  المپ  اين  صورتيكه  در 
 روشن مى شود نشان دهنده آن است 
كه مدار برقى بيش از حد شارژ شده يا شارژآن 

كم است. 
        

 المپ هشدار فشارروغن
و  رانندگى  هنگام  به  المپ  اين  صورتيكه  در 
همراه با المپ هشدار  و يك بوق روشن 
شده باشد.  بايد خودرو را متوقف كرده و موتور 

را خاموش كنيد. 
سطح  قسمت  )به  كنيد  بررسى  را  روغن  سطح 
در   ) كنيد  مراجعه   4 بخش  در  موتور  روغن 
صورتيكه سطح روغن مناسب است المپ به يك 
نمايندگى هاي  با  دليل ديگر روشن شده است 

مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

 المپ توقف
اين المپ به هنگام باز شدن سوئيچ روشن شده 
و بعد از چند ثانيه خاموش مى شود. اين المپ به 
همراه ديگر المپ های هشدار يا پيغام ها همراه 
با يك بوق فعال مى شود. اين المپ شما را ملزم 
به توقف فوری خودرو در جايى كه شرايط اجازه 
و  كرده  خاموش  را  خودرو  كند  مى  دهد،  مى 

موتور را مجددا روشن نكنيد. 
با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

ترمز  مدار  در  ايراد  هشدار  المپ   
دستى الکترونیکى و مدار ترمز 

المپ هشدار  نشان مى دهد كه سطح 
در  نقصى  يا  و  بوده   پايين  ترمز  مدار  سيال 
وقت  اسرع  در  است.  كرده  بروز  ترمز  سيستم 
اجازه مى دهد،  ترافيك  در جايى كه شرايط  و 
خودرو را متوقف كرده و با نمايندگى هاي مجاز  

سايپايدک تماس بگيريد. 

 المپ هشدار 
اين المپ به هنگام باز شدن سوئيچ روشن شده 
و بعد از چند ثانيه خاموش مى شود. اين المپ به 
همراه ديگر المپ های نشانگر و پيغام ها بر روی 
صفحه نمايشگر روشن مى شود. اين بدين معتى 
به  تا رسيدن  با دقت  بايد خيلى  است كه شما 
نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک رانندگى كنيد. 
در صورت عدم توجه به اين توصيه اتومبيل شما 

در معرض آسيب جدی تر قرار خواهد داشت. 

صفحه نشانگرها: چراغ های هشدار )4/2(
وچود عملكرد المپ های هشدار كه در ادامه شرح داده مى شود به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه بستگى دارد. 
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 المپ هشدار فیلتر ذرات ريز

)بستگي به تجهیزات خودرو دارد(
خاص  های  »ويژگى  خصوص  در  اطالعات  به 
خودروهای ديزلى« در بخش دو مراجعه نماييد. 

 2DW المپ عملکرد حالت 

به اطالعات در خصوص رانندگى »4WD« در 
بخش 2 مراجعه نماييد. 

 چراغ نشانگر سیستم كنترل حركت 
در )HDC( سراشیبى

اين المپ به هنگام باز شدن سوئيچ روشن شده 
و بعد از چند ثانيه خاموش مى شود. به اطالعات 
در خصوص » ابزار كمك به راننده « در بخش 

2 مراجعه نماييد. 

ديفرانسیل  قفل  نشانگر  المپ   
)4WD(

به اطالعات در خصوص رانندگى »4WD« در 
بخش دو مراجعه نماييد. 

 المپ هشدار كم بودن سطح سوخت
در صورتيكه روشن شد يا چشمك زد، در اسرع 
بعد  كيلومتر  تقريبا50  كنيد.  پر  را  باک  وقت 
توانيد  مى  المپ  اين  شدن  روشن  بار  اولين  از 

رانندگى كنيد. 

باد  فشار  میزان  دهنده  نمايش  المپ   
چرخ 

به اطالعات در خصوص » سيستم كنترل فشار 
باد چرخ ها « در بخش دو مراجعه نماييد. 

كن  )نوع  گرم  پیش  هشدار  المپ   
ديزلى(

اين المپ بايد به هنگام باز شدن سوئيچ روشن 
اتصاالت هيتر  اين معنى است كه  به  اين  شود. 
به محض  اين المپ  كاركردن هستند.  در حال 

روشن شدن موتور خاموش مى شود. 

مصرف  هشدار  های  چراغ   
بهینه سوخت 

پيشنهاد  شما  به  چراغها   اين  شدن   روشن 
مى دهد كه دنده را به يك دنده باالتر )عالمت 
فلش به سمت باال( يا يك دنده پايين تر )عالمت 

فلش به سمت پايين ( تغيير دهيد. 

صفحه  نشانگر: چراغ های هشدار )4/3(
وجود المپ های هشدار كه در ادامه شرح داده مى شود به تجهيزات خودرو كشور مربوطه بستگى دارد. 
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نشانگر چراغهاي كوچک
نشانگر نور باال

نشانگر نورپايین
نشانگر مه شکن جلو

نشانگر مه شکن عقب 
نشانگر راهنمای سمت راست

نشانگر راهنمای سمت چپ

ترمز   چراغ هشدار دهنده سیستم 
 )ABS( ضد قفل چرخ ها

سپس  و  روشن  موتور،  شدن  روشن  هنگام 
خاموش مى شود.

اگر هنگام حركت روشن شود، نشان دهنده اين 
است كه سيستم ضد قفل چرخ ها به خوبى عمل 

نمى كند.
خودروهايى  مانند  ترمز  سيستم  اين صورت  در 
كه به سيستم ABS مجهز نيستند عمل خواهد 
كرد.  هر چه سريع تر به نمايندگى مجاز سايپا 

يدک مراجعه نماييد.

 چراغ هشدار باال بودن ترمز دستى
به اطالعات در خصوص » ترمز دستى« در بخش 

2 مراجعه نماييد. 

 چراغ هشدار يادآور بستن كمربند 
ايمنى جلو

در  و  موتور  شدن  روشن  هنگام  به  چراغ  اين 
صورت  )در  جلو  سرنشين  يا  راننده  صورتيكه 
نبسته  را  ايمنى  صندلى(كمربند  بودن  اشغال 
باشند و خودرو به سرعت حدودا 20 كيلومتر در 
ساعت رسيده باشد، چشمك مى زند يك بوق به 

مدت 120 ثانيه به صدا در مى آيد. 

نکته: ممكن است در بعضى موارد با قرار داشتن 
هشدارها  اين  نيز  نشيمنگاه  روی  بر  شىء  يك 

فعال شوند. 

به  كمک  ابزارهای  نشانگر  چراغ   
راننده

به اطالعات در خصوص ابزازهای كمك به راننده 
در بخش 2 مراجعه نماييد. 

صفحه نشانگرها:چراغ های هشدار )4/4(
وجود عملكرد المپ های هشدار كه در ادامه شرح داده مى شود به تجهيزات  و كشور مربوطه بستگى دارد. 
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نشانگر دمای مايع خنک كننده موتور
از  بايد قبل  در استفاده های معمولى نشانگر 6 

ناحيه 5 قرار داشته باشد. 
به هنگام رانندگى با سرعت، ممكن است نشانگر 

وارد اين محدوده شود. )ناحيه 5(
چنانچه چراغ هشدار  و عالمت نشانگر 
 Engine«پيغام با  همراه   4 موتور  باالی  دمای 
شوند  ظاهر  نمايشگر  برروی   »overheating
متعلقه  قطعات  و  موتور  ديدن  آسيب  احتمال 

وجود دارد. 

هشدار سرعت بیش از حد
بر حسب سطح خودرو به محض تجاوز سرعت 
خودرو از 120km/h يك بوق به مدت 10 ثانيه 

هر 40 ثانيه يكبار به صدا در مى آيد. 

درجه میزان سوخت 3
حداقل  ميزان  به  سوخت  سطح  كه   هنگامى 
صفحه  روی  هشدار   المپ  رسد،  مى 
باک  وقت  اسرع  در  شود.  مى  روشن  نشانگرها 
اين  كه  هنگامى  نماييد.  پر  مجددا  را  سوخت 
تواند  مى  تنها  خودرو  شود،  مى  روشن  چراغ 

مسافت تقريبى 50 كيلومتر را طى نمايد. 

)rpm×1000( دور سنج موتور
مجاز  غير  محدوده  دهنده  نشان  قرمز  محدوده 

دور موتور مى باشد. 

)mph يا Km/h( 2 سرعت سنج

صفحه نشانگرها: نمايشگرها و نشانگرها)2/1(
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نمايشگر اطالعات 8
بر حسب سطح خودرو اطالعات زير در نمايشگر 

8  نشان داده مى شود. 
- وضعيت درها و صندوق عقب 

- فشار تاير )به اطالعات در خصوص » سيستم 
مراجعه  باد چرخ ها« در بخش 2  كنترل فشار 

نماييد. (
به  مجهز  خودروهای  )در  شده  انتخاب  دنده   -

دنده اتوماتيك(

هشدار پايین بودن سطح روغن موتور 
به هنگام روشن شدن خودرو نمايشگر به راننده 
هشدار مى دهد كه سطح روغن موتور كم شده 
است، به قسمت سطح روغن موتور در بخش 4 

مراجعه نماييد. 

كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده 7
روی  هشدارها  و  سفری  كامپيوتر  پارامترهای 
اطالعات  به  شوند.  مى  داده  نشان   7 نمايشگر 
در خصوص »كامپيوتر سفری و سيستم هشدار 

دهنده« در صفحات بعد مراجعه نماييد. 

المپ هشدار كاهش سطح روغن موتور )2/2(
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- مسافت طى شده 
- سرعت ميانگين

c( مقدار مسافت قبل ار سرويس 
d( سرعت )محدود كننده سرعت/ تنظيم كننده 

كنترل(
اطالع  های  پيغام  و  خطا  های  پيغام  شرح   )e

دهنده در طول مسير

تنظیم نمايشگر 2 و 3 
با  را  نمايشگر  روی  اطالعات  توانيد  مى  شما 
فشردن كليد 2 به سمت باال و فشردن كليد 3 
از  انتخاب هر كدام  پايين مرور كنيد.  به سمت 
موارد را مى توانيد با فشردن كوتاه و مداوم كليد 
به  توجه  با  نمايشگر  )نوع  دهيد.  انجام   3 و   2
كشور مربوط و سطح تجهيزات خودرو متفاوت 

مى باشد(
a( ثبت مقدار كافى مسافت طى شده 

b(  پارامترهای سفر
- سوخت استفاده شده

- ميانگين مصرف سوخت
- مصرف سوخت لحظه ای 
- محدوده تخمين زده شده

هشدار  سیستم  و  سفری  كامپیوترهای 
دهنده 1

دارای  ويژگى  اين  خودرو،  سطح  حسب  بر 
عملكردهای زير مى باشد:
- مقدار مسافت طى شده 

- پارامترهای سفر
- پيغام های اطالع دهنده 

به  چراغ  پيغام های خطای عملكرد )متصل   -
) هشدار 

هشدار  چراغ  به  )متصل  هشدار  های  پيغام   -
)

تمام اين عملكردها در صفحات بعد توضيح داده 
شده اند. 

كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده )10/1(
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تنظیم مجدد خودكار پارامترهای سفر:
هنگاميكه پارامترهای سفر به عدد حداكثر برسد 
(خواهند  مجدد)صفر  تنظيم  خودكار  صورت  به 

شد. 

شده  داده  نمايشي  مقادير  از  تفسیربعضي 
بعد از تنظیم مجدد

هر چقدر مسافت بيشتری را طى كنيد، مقادير 
مسافت  سوخت،  مصرف  برای  شده  داده  نشان 
فشاردادن  از  بعد  سرعت  ميانگين  و  شده  طى 
اطمينان  قابل  و  پايدارتر  مجدد،  تنظيم  دكمه 
تر خواهند بود. در طى اولين مسافت ها بعد از 
دريافت  خواهيد  مجدد  تنظيم  كليد  فشاردادن 
كه عدد مسافت طى شده به هنگام طى كردن 
اين محدوده ميانگين  يابد.  افزايش مى  مسافت 
دكمه  كه  باری  آخرين  از  را  سوخت  مصرف 
محاسبه  است،  شده  داده  فشار  مجدد   تنظيم 
در  سوخت  مصرف  ميانگين  بنابراين  كند.  مى 

موارد زير كاهش مى يابد:
- عدم شتابگری ناگهانى

)در  برسد.  مناسب  عملكرد  دمای  به  موتور   -
تنظيم  دكمه  فشاردادن  هنگام  به  صورتيكه 

مجدد موتور خنك بوده باشد. (
به  شهری  منطقه  يك  از  رانندگى  هنگام  به   -

يك جاده باز

تنظیم مجدد مسافت طى شده:
بعد از انتخاب trip mileage recorder، بر 
عدد  زمانيكه  تا  را   3 يا   2 دكمه  نمايشگر  روی 

مسافت طى شده، صفر شود، فشار دهيد. 

تنظیم مجدد پارامترهای سفر:
به هنگام انتخاب يكى از پارامترهای سفر بر روی 
نمايشگر، دكمه 2 يا3 را فشار دهيد تا زمانيكه 

نمايشگر مجددا تنظيم شود. 

كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده )10/2(
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پارامترهای سفر
نمايش اطالعات نشان داده شده در زير به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه  بستگى دارد. 

          پیغام هايي به عنوان مثال                               پیغام نمايش داده شده

 


   


   


   

كامپیوترهای سفری و سیستم هشدار دهنده )10/3(

a( ثبت كل مسافت طى شده و مسافت سفر آخر

b( پارامترهای سفر
سوخت سفر

مقدار سوخت مصرف شده از آخرين صفركردن شمارشگر 

c( میانگین مصرف سوخت 
اين مقدار بعد از طى مسافت حداقل 500 متر از آخرين بار صفر كردن شمارشگر نمايش داده مى شود. 
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كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده )10/4(
نمايش اطالعات نشان داده شده در زير به تجهيزات خودرو  و كشور  مربوطه بستگى دارد. 

          پیغام هايي به عنوان مثال                               پیغام نمايش داده شده

 


   


   


   


   

مصرف لحظه ای سوخت
 اين مقدار بعد از رسيدن سرعت خودرو به حدود 30Km/h  نشان داده مى شود. 

مقدار مسافتى كه مى توان با سوخت باقیمانده پیمود
اين محدوده مقدار مصرف سوخت را از آخرين باری كه دكمه تنظيم مجدد را فشار داده ايد، محاسبه مى كند. 

مسافت پیموده شده از آخرين صفر كردن شمارشگر 

سرعت میانگین از آخرين صفر كردن شمارشگر 
اين مقدار بعد از 500 متر رانندگى نشان داده مى شود.                                                             
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كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده)10/5(
نمايش اطالعات نشان داده شده در زير به تجهيزات خودرو  و كشور مربوطه بستگى دارد. 

          پیغام هايي به عنوان مثال                               پیغام نمايش داده شده

 


   

  

نکته:  بر حسب سطح خودرو مسافت قبل از سرويس بسته به  نوع رانندگى )تعداد دفعات رانندگى زياد در سرعت كم، سفرهای كوتاه، استفاده طوالنى در 
سرعت معمولى، يدک كشيدن و. . . ( تغيير مى كند. بنابراين فاصله باقى مانده تا زمان سرويس بعدی در برخى موارد كمتر از فاصله واقعى طى شده مى شود. 
تنظیم كردن مجدد نمايشگر بعد از سرويس مطابق با برنامه نگه داری: مسافت طى شده قبل از سرويس بايد بعد از يك سرويس كه با توصيه هايى 
در برنامه زمان بندي هماهنگي مي كند، مجدد تنظيم شود. در صورتيكه نياز به تعويض روغن در بازه هاي زماني كمتري داريد، به منظور جلوگيري از تغيير 

در بازه هاي زماني تعويض قطعات ديگر ميزان مسافت طي شده قبل از سرويس را مجدد تنظيم نكنيد.
برای تنظیم مجدد میزان مسافت طى شده قبل از سرويس: يكى از دكمه های تنظيم مجدد را فشار داده و به مدت حدودا 10 ثانيه نگه داريد تا زمانى 

كه صفحه نشانگر ميزان مسافت را به صورت ثابت نشان دهد.  

 c( مسافت قبل از سرويس
مسافت باقيمانده تا سرويس بعدی )كه به كيلومتر و ماه نمايش داده مى شود( را نمايش داده و بعد از رسيدن مقدار                                                                       

مسافت به حدود مسافت مورد نظر، چندين مورد امكان پذير مى باشد
- محدوده كمتر از 1500 كیلومتر يا يک ماه: پيغام »schedule service within« به همراه مقدار مسافت 

باقى مانده نشان داده مى شود. 
تاريخ تعمير پيغام »service vehicle« به همراه روشن شدن المپ  يا به هنگام رسيدن  - محدوده 0كيلومتر 

 نمايش داده مى شود. در اين حالت خودرو بايد در اسرع وقت سرويس شود. 
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كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده )10/6(
تجهيزات ساخته شده كه در زير آورده شده اند به تجهيزات خودرو و كشور مربوطه خودرو بستگى دارد. 

          پیغام هايي به عنوان مثال                               پیغام نمايش داده شده

  

   

a( سرعت تنظيم شده در كروز كنترل / محدوده كننده سرعت
    -  به اطالعات مربوط به محدود كننده سرعت و كروز كنترل در بخش 2 مراجعه كنيد. 

g( نمايشگر تعميرات و ثبت وقايع
    نمايش مداوم

   -  پيغام های اطالعاتى )غيرفعال شدن كيسه هوای سرنشين و. . . (
   -  پيغام های خطای عملكرد )بررسى سيستم انژكتور و. . . (
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پیغام های اطالعاتى )ادامه(
اين اطالعات مى تواند در مرحله روشن كردن خودرو مفيد باشد يا اطالعاتى در خصوص انتخاب يا وضعيت رانندگى به شما ارائه دهد. نمونه های اين اطالعات 

در صفحات بعد ارائه شده است. 

                                    پیغام نمايش داده شده          پیغام هايي به عنوان مثال                           

"Top up oil level" .در اسرع وقت روغن موتور را پر كنيد
"Replace card battery")شارژ باتری كارت رنو خيلى كم است. )به اطالعات در خصوص "باتری كارت رنو" در بخش 5 مراجعه نماييد
"Bleed diesel filter" .نشان دهنده وجود آب در فيلتر ديزل مى باشد. در اسرع وقت با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد

"No keycard press and hold" برای خاموش كردن موتور به هنگام عدم شناخت كارت رنو توسط خودرو، دكمه روشن / خاموش كردن را فشار داده
و نگه داريد. 

"Press clutch + START" .برای روشن كردن موتور، پدال كالچ را فشار داده و دكمه روشن / خاموش كردن موتور را فشار دهيد

كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده  )10/7(
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پیغام های خطای عملکرد
اين پيغام ها به همراه هشدار  ظاهر شده وبه اين معنى است كه با احتياط رانندگى نموده و سريعا خود را به نزديكترين نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک 

برسانيد. در صورتيكه به اين توصيه ها عمل نكنيد، احتمال آسيب رسيدن به خودرو وجود دارد. 
اين پيغام ها بعد از فشار دادن دكمه تنظيم نمايشگر و يا بعد از چند ثانيه محو خواهند شد و درون كامپيوتر ثبت ذخيره مى شوند. چراغ هشدار 

روشن مى ماند. 
نمونه هايى از اين پيغام های خطا را در صفحات بعدی مشاهده مى كنيد. 

          پیغام هايي به عنوان 
مثال                           

                                    پیغام نمايش داده شده

"Check vehicle" .نشان دهنده آن است كه خطايى در يكى از سنسورهای پدال، سيستم كنترل باتری يا سنسور سطح روغن بروز كرده است
"Check power steering" .نشان دهنده آن است كه خطايى در سيستم كمكى فرمان بروز كرده است
"Check parking brake" .نشان دهنده خطايى در ترمز دستى است
"Check exhaust emission" .نشان دهنده آن است كه در سيستم فيلتر ذرات ريز خودرو خطايى رخ داده است
"Check 4WD" .4( مى باشدWD( نشان دهنده نقصى در سيستم انتقال قدرت چهارچرخ متحرک
"Check air bag") . . .نشان دهنده خطايى در سيستم كيسه هوا مى باشد. )كيسه هوا، پيش كشنده ها و

كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده )10/8(
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پیغام های هشدار
اين پيغام ها به همراه نشانگر هشدار  ظاهر شده و شما را ملزم مى كند كه به منظور ايمنى خودتان فوراً در جايى كه شرايط ترافيك اجازه مى دهد، 

خودرو را خاموش نماييد. 
موتور را سريعاً متوقف كرده و آن را مجدداً روشن نكنيد. با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

نمونه های پيغام هشدار در زير ارائه شده اند. 
نکته: پيغام ها بر روی نمايشگر ممكن است به صورت جداگانه يا به صورت جايگزين )به هنگام نمايش چندين پيغام با هم( ظاهر شده و به همراه نشانگر 

هشدار و يا بوق ظاهر شوند. 

                                    پیغام نمايش داده شده          پیغام هايي به عنوان مثال                           
“Injection system fault” .نشان دهنده آن است كه يك نقص جدی در موتور خودرو بوجود آمده است
“Oil pressure fault” .نشان دهنده آن است كه نقصى در فشار روغن بروز كرده است
“Brake system fault” .نشان دهنده آن است كه نقصى در سيستم ترمز بروز كرده است
“Battery recharging fault” .نشان دهنده آن است خطايى در مدار شارژ  باتری رخ داده است
“Power steering fault” .نشان دهنده آن است كه نقصى در سيستم كمكى فرمان با سيستم تقويت كننده بوجود آمده است
“Parking brake fault” .نشان دهنده آن است كه خطايى در ترمز دستى بروز كرده است

كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده )10/9(
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پیغام های هشدار
اين پيغام ها به همراه نشانگر هشدار  ظاهر شده و شما را ملزم مى كند كه به منظور ايمنى خودتان فورا در جايى كه شرايط ترافيك اجازه مى دهد، 

خودرو را خاموش نماييد. 
موتور را سريعاً متوقف كرده و آن را مجددا روشن نكنيد. با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

نمونه هايي از پيغام هشدار در زير ارائه شده اند. 
نکته: پيغام ها بر روی نمايشگر ممكن است به صورت جداگانه يا به صورت جايگزين )به هنگام نمايش چندين پيغام با هم( ظاهر شده و به همراه نشانگر 

هشدار و يا بوق ظاهر شوند. 

                                    پیغام نمايش داده شده          پیغام هايي به عنوان مثال                           

“Stop vehicle” نشان دهنده نقصى در سيستم ترمز دستى برقى است. ترمز دستى برقى را به طور دستى فعال كرده و دقت كنيد
كه خودرو را با استفاده از يك مانع ثابت نگهداريد. 

“Engine overheating” .نشان دهنده آن است كه موتور بيش از حد گرم شده است
“Puncture” .نشان دهنده پنچر شدن چرخ نشان داده شده بر روی نمايشگر است
“Under inflation Critical” .نشان دهنده كم باد شدن شديد چرخ نشان داده شده بر روی نمايشگر مى باشد
“Risk of steering locking” .نشان دهنده نقصى در فرمان است

كامپیوتر سفری و سیستم هشدار دهنده )10/10(
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خطاهای عملکرد
 check power” پيغام  صورتيكه  در   -
همراه  به  نمايشگر  صفحه  روی  بر   “steering
نشانگر هشدار  ظاهر شد، با نمايندگى 

هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 
 steering power” پيغام  صورتيكه  در    -
fault“ بر روی صفحه نمايشگر به همراه روشن 
شدن نشانگر هشدار  ظاهر شد،در اسرع 
وقت با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس 

بگيريد. 

سیستم فرمان متغیر با سرعت
ميزان  است كه  به سيستمى مجهز  اين خودرو 
سفتى فرمان را با توجه به سرعت خودرو تغيير 

مى دهد. 
فرمان در هنگام پارک كردن نرم تر مى شود و 
باالتر مى رود فرمان سفت  هنگامى كه سرعت 

تر مى شود. 

تنظیم ارتفاع و درستى فرمان
اهرم 1 را كشيده و فرمان را در موقعيت مورد 
نظر قرار دهيد. اهرم را كمى بيشتر از موقعيت 
موقعيت  در  فرمان  تا  دهيد  فشار  شدن  سفت 
خود قفل شود. دقت كنيد كه فرمان به درستي 

قفل شود. 

فرمان/فرمان هیدرولیک

به  را  فرمان  تنها  ايمنى،  به داليل    
تنظيم  خودرو  بودن  ثابت  هنگام 

كنيد. 

سر  در  حركت  هنگام  به  هرگز    
پايينى سوئيچ را نبسته و در رانندگى 

معمولى از آن استفاده نكنيد. 

رانندگى  باتری  شارژ  بودن  كم  صورت  در 
صحيح  صورت  به  است  ممكن  فرمان  نكنيد. 
عمل نكند. هنگام حركت سريع فرمان ممكن 
است يك صدايى شنيده شود. اين صدا طبيعى 

است. 
هرگز فرمان را به هنگام ثابت بودن خودرو تا 

انتها نچرخانيد. 
در  نقصى  بروز  يا  سوئيچ  بستن  هنگام  به 
پذير  امكان  هنوز  فرمان  چرخاندن  سيستم، 
اما در اين هنگام نيروی بيشتری برای  است، 

چرخاندن فرمان نياز است. 
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آينه های ديد عقب داخلى
موقعيت اين آينه قابل تنظيم است. 

آينه ديد عقب با اهرم 2
به هنگام رانندگى در شب به منظور جلوگيری 
از تار شدن ديد به دليل نور باالی خودرو های 
پشتى، اهرم كوچك آينه نمای عقب را كمى به 

سمت پايين فشار دهيد. 

آينه ديد عقب بدون اهرم 2 
در صورتيكه المپ های خودرو پشتى شما روشن 
باشد، آينه ديد عقب به طور اتوماتيك در شب 

تيره مى شود. 

آينه های تاشو
به هنگام روشن بودن موتور، دكمه 1 را بر روی 
درها  سمت  به  ها  آينه  قراردهيد:   F موقعيت 

جمع مى شوند. 
برای تنظيم مجدد كردن برای رانندگى آن را بر 

روی موقعيت C،E،D قراردهيد. 

آينه مجهز به گرمکن
گرمكن آينه ها همزمان با گرمكن شيشه عقب 

فعال مى شود. 

آينه های در:
به هنگام روشن بودن موتور دكمه 1 را حركت 

دهيد:

-   موقعيت c را برای تنظيم آينه در سمت چپ 
فشار دهيد. 

-   موقعيت E برای تنظيم آينه در سمت راست
-   موقعيت D غير فعال مى باشد. 

آينه های ديد عقب

  آينه های در راننده دارای 2 ناحيه 
تعريف شده است.  است كه مشخصا 
كه  آنچه  دهنده  نشان   B ناحيه 
معموال در هر آينه معمولى از نمای پشت ديده 
را  كنار  ديد   A ناحيه  و  باشد  مى  شود  مى 

افزايش مى دهد. 
اشياء در ناحيه A بسيار بزرگتر از حد واقعى 

به نظر مى رسند. 
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 چراغ اعالم خطر )فالشر(
كليد 2 را فشار دهيد. چراغ های راهنما )جلو، 
ها  چراغ  اين  شوند.  مى  روشن  ها(  عقب،كناره 
به هنگام نياز به پارک اضطراری خودرو در يك 
محل ممنوع و يا رانندگى و يا حمل چيزی در 

شرايط خطرناک هشدار مى دهند. 

بر حسب سطح خودرو المپ های هشدار خطر 
ممكن است. 

اتوماتيك  طور  به  ناگهانى  ترمزگيری  هنگام 
فشار  با  را  ها  آن  توانيد  مى  شما  شود.  روشن 

دادن كليد 2 خاموش كنيد. 

چراغ های راهنما
اهرم راهنما را در راستای فرمان و در جهتى كه 

مى خواهيد آن را بچرخانيد، حركت دهيد. 
به  اغلب  فرمان  بزرگراه،  در  رانندگى  هنگام  به 
اندازه كافى نمى چرخد تا اهرم را به طور خودكار 
به موقعيت 0 برگرداند. يك موقعيت متوسط كه 
در آن ممكن است اهرم راهنما به هنگام تغيير 

مسير نگه داشته شود، وجود دارد. 
طور  به  شود،  مى  رها  راهنما  اهرم  هنگاميكه 

خودكار بر روی موقعيت 0 باز مى گردد. 
حركت دادن اهرم راهنما 1 به سرعت به جهت 
باز  اوليه  موقعيت  محدوده  در  و  پايين  يا  باال 
بار چشمك   3 موجب  ان  كردن  رها  و  متوسط 

زدن چراغ های راهنما مى گردد. 
بوق

مركز فرمان را فشار دهيد. 

فالشر نور باال
تا  بكشيد  خودتان  سمت  به  را   1 راهنما  اهرم 

المپ های جلو فالش بزند. 

هشدارهای صوتى )بوق( و نوری )چراغ ها( 
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 چراغ های نور باال
به هنگام روشن بودن چراغ های نور پايين اهرم 
المپ  اين  بكشيد  خود  سمت  به  را   1 راهنما 
نشانگر بر روی صفحه نمايشگر روشن مى شود. 
برای بازگشت به موقعيت نور پايين اهرم راهنما 
1 را به سمت خودتان بكشيد. در صورتيكه المپ 
های جلو خاموش باشند، مى توانيد با كشيدن 

اهرم راهنما به سمت خودتان فالش بزنيد. 
به محض رها كردن اهرم راهنما المپ های جلو 

خاموش مى شوند. 

 روشن كردن چراغ های نور پايین

عملکرد دستى:
در  آن  نشانه  زمانى  تا  بچرخانيد  را   3 حلقه 
راستای نقطه 2 قرار بگيرد. اين المپ نشانگر بر 

روی صفحه نمايشگر روشن مى شود. 

عملکرد خودكار
)بر حسب سطح خودرو(

 Auto نشانه  زمانيكه  تا  بچرخايند  را   3 حلقه 
در مقابل نقطه 2 قرار گيرد. به هنگام كاركردن 
موتور، نور های جلوی خودرو بسته به نور محيط 
روشن يا خاموش مي گردند بدون اينكه نيازي 

به لمس اهرم راهنما )1(باشد.

 روشن كردن چراغ های كوچک 
حلقه 3 را بر روی اهرم راهنما بچرخانيد تا در 
مقابل نشانه 2 قرار بگيرد. صفحه نمايشگر روشن 
خواهد شد. ميزان نور را مى توانيد با چرخاندن 

درجه 4 تنظيم نماييد. 
در صورتى كه چراغ های كوچك خاموش باشند 

تنظيم نور نمايشگر امكان پذير نمى باشد. 

روشنايى و چراغ های بیرونى خودرو )3/1(

بررسى  شب  در  رانندگى  از  قبل    
به  الكتريكي  تجهيزات  كه  نماييد 
بر حسب سطح  و  كنند  كار  درستى 
نماييد.  تنظيم  را  جلو  هاي  چراغ  نور  خودرو 
معمول  از  بيشتر  باری  خودرو  صورتيكه  )در 

حمل مى كند. (
جهت حفظ ايمنى چراغ ها را بررسى كنيد تا 
به وسيله گل و الی، برف و يا اشيايى كه حمل 

مى كنيد پوشيده نشده باشند. 
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راننده  همراه  روشنايى  سیستم  عملکرد 
)see-me-home(

كوتاه  شدن  روشن  امكان  شما  به  عملكرد  اين 
مدت چراغ های جلو را مى دهد. 

)به عنوان مثال هنگام باز كردن در پاركينگ و يا 
درون پاركينگ قابل استفاده است. (

به هنگام خاموش بودن موتور و المپ ها و قرار 
داشتن حلقه 3 در موقعيت OFF، اهرم راهنما 

را به سمت خودتان بكشيد. 
روشن            ثانيه   30 مدت  به  جلو  های  المپ 
مى شوند. برای افزايش اين زمان مى توانيد اهرم 

را تا ده بار بكشيد. 
)زمان كلى محدود به 10 دقيقه مى باشد. (

خاموش  از  قبل  ها  المپ  كردن  خاموش  برای 
شدن به طور خودكار، حلقه بر روی اهرم راهنما 
 off موقعيت  روی  بر  را  ان  بعد  و  چرخانده  را 

ببريد. 
 

خاموش كردن چراغ ها
به دو روش ممكن است:

موقعيت  روی  بر  را  به طور دستى؛حلقه 3     -
off قرار دهيد. 

-  به طور اتوماتيك المپ ها به هنگام خاموش 
شدن موتور و بازو بسته شدن در راننده خاموش 

مى شود. 
در اين حالت مرتبه بعدی كه موتور روشن مى 
شود، بر اساس موقعيت حلقه 3 المپ ها روشن 

مى شوند. 

هشدار چراغ-روشن
روشن  موتور  شدن  خاموش  از  بعد  چراغها  اگر 
در  هنگاميكه  كوتاه  بوق  هشدار  صدای  باشند، 
راننده باز شود به شما هشدار مى دهد كه چراغها 

هنوز روشن هستند. 

چراغ های روشن كننده پیچ ها
هنگاميكه  خودرو،  تجهيزات  سطح  به  توجه  با 
روشن  پيچيدن  هنگام  پايين  نور  های  چراغ 
باشند و همچنين يك سری شرايط برقرار باشد 
)سرعت،زاويه،چرخش فرمان و. . . ( چراغ های 
پيچ  داخل  محيط  كردن  روشن  جهت  مكمل 

روشن مى شوند. 

روشنايى و چراغ های بیرونى خودرو )3/2(
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خاموش كردن المپ های مه شکن جلويى 
و عقبى 

دوباره حلقه 5 را بچرخانيد تا نشانه 4 در مقابل 
نشانه off قرار گيرد. 

به هنگام  و پشتى  المپ های مه شكن جلويى 
خاموش      خارجى،  های  المپ  شدن  خاموش 

مى شوند. 

 المپ مه شکن عقب
حلقه مركزی 5 بر روی اهرم راهنما را بچرخانيد 
تا زمانيكه نشانه المپ مه شكن مقابل نقطه 4 

قرار بگيرد. سپس آن را رها كنيد. 
صفحه  روی  بر  نشانگر  المپ  سپس   
نشانگر روشن ميشود. برای خاموش كردن المپ 
اهرم  روی  بر   5 مركزی  حلقه  عقب  شكن  مه 
راهنما را بچرخانيد تا زمانيكه نشانه مقابل نقطه 

4 قرار بگيرد. سپس آن را آزاد كنيد. 
نشانگر  صفحه  روی  بر  نشانگر  المپ   

روشن شده و سپس خاموش مى شود. 
به منظور اجتناب از اذيت شدن ديگر رانندگان 
جاده به خاطر داشته باشيد،كه در صورت عدم 

نياز اين چراغ ها را خاموش نماييد. 
 المپ مه شکن

حلقه مركزی 5 بر روی اهرم راهنما را بچرخانيد 
تا زمانيكه نشانه المپ مه شكن مقابل نقطه 4 
قرار بگيرد. عملكرد المپ های مه شكن وضعيت 
روشن بودن چراغ های بيرون و يك المپ نشانگر 

بر روی صفحه نشانگر روشن ميشود. 

روشنايى و چراغ های بیرونى خودرو )3/3(

به هنگام رانندگى در برف يا مه يا حمل باری 
كه ارتفاع آن بيش از سقف خودرو باشد چراغ 
های جلو به طور اتوماتيك روشن نمى شوند. 

مسئوليت روشن كردن المپ های مه شكن با 
راننده است. المپ های نشانگر بر روی صفحه 
اعالم مى كند كه المپ های  به شما  نشانگر 
مه شكن روشن هستند )المپ نشانگر روشن( 

يا روشن نمى باشند )المپ نشانگر خاموش(
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نمونه های تنظیم برای تنظیم كنترل A براساس بار

0

0

1

1

2

3

 A در خودرو های مجهز به اين عملكرد،كنترل
بر  ارتفاع چراغ های جلو  تنظيم  امكان  به شما 
اساس وزن بار مى دهد. كنترل A را به سمت 
پايين چرخانده تا نور المپ ها پايين آمده و آن 

را به سمت باال بچرخانيد تا نور باال رود. 
برای خودرو هايى كه به درجه كنترل A مجهز 
نمى باشند، تنظيمات اتوماتيك انجام مى شود. 

تنظیمات برقى ارتفاع  چراغ های جلو
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شیشه  در  باران  سنسور  به  مجهز  خودرو 
جلو

A  براساس درخواست
به  شدن  رها  هنگام  به  كن  پاک  برف  اهرم 

موقعيت B باز مى گردد. 
B  خاموش

C  عملكرد برف پاک كن اتوماتيك
به هنگام انتخاب اين موقعيت سيستم آب روی 
شيشه ماشين را تشخيص داده و برف پاک كن 

ها را با سرعت مناسب فعال مى كند. 
برف  عملكرد  زمان  و  شدن  فعال  آستانه  تغيير 
پذير  امكان   2 حلقه  چرخاندن  با  ها  كن  پاک 

مى باشد. 
D  حركت متناوب آهسته
E  حركت متناوب سريع

نکته ويژه
توقف  خودرو  كه  زمانى  رانندگى،هر  حين  در 
حركت  از  كن  پاک  برف  حركت  كند،سرعت 
سريع به آهسته تغيير مى كند، به محض اينكه 
خودرو حركت مى كند، سرعت برف پاک كن به 

سرعت انتخاب شده قبلى تغيير مى كند. 
اگر دسته برف پاک كن 1 را حركت دهيد،عملكرد 

اتوماتيك متوقف خواهد شد. 

باز بودن سوئیچ، اهرم برف پاک  به هنگام 
كن را جا به جا كنید:

A  پاک كردن بر اساس نياز راننده
به  شدن  رها  هنگام  به  كن  پاک  برف  اهرم 

موقعيت B باز مى گردد. 
B  خاموش

C  حركت برف پاک كن با دور متناوب
حين  در  ثانيه  چند  مدت  به  ها  كن  پاک  برف 
زمانى  های  بازه  شوند.  مى  متوقف  كردن  تميز 
توقف بين تميز كردن با چرخاندن حلقه 2 قابل 

تغيير مى باشد. 
با چرخاندن حلقه 2 قابل تغيير مى باشد. 

D  حركت متناوب آهسته
E  حركت متناوب سريع

برف پاک كن ها/شیشه شوی )2/1(

محفظه  در  كاركردن  هنگام  به    
اهرم  كه  باشيد  داشته  دقت  موتور، 
)B )موقعيت  در  كن  پاک  برف 

خاموش باشد. خطر زخم و جراحت جدی. 
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چراغ های جلو روشن
همزمان  طور  به  جلو  های  چراغ  های  شوينده 

فعال ميشوند. 

شیشه شور/شوينده چراغ های جلو
)بر حسب سطح خودرو(

به هنگام باز بودن سوئيچ اهرم برف پاک كن 1 را 
به سمت خود كشيده و سپس رها كنيد. 

چراغ های جلو خاموش
كشيدن كوتاه اهرم برف پاک كن، يكى از برف 
پاک كن ها را يك بار عالوه بر شيشه شو فعال 

مى كند. 
كشيدن بيشتر دسته برف پاک كن باعث فعال 
بار حركت برف پاک كن ها همزمان  شدن سه 
با شيشه شور و بعد از چند ثانيه حركت چهارم 

برف پاک كن مى شود. 

برف پاک كن ها/شیشه شوی )2/2(

از  قبل  برفى،  هوای  و  يخبندان  شرايط  در 
استفاده از برف پاک كن ها از عدم يخ زدگى 
نيز  وسط  آيينه  پشت  در  واقع  شيشه  سطح 
نيز  عقب  شيشه  سطح  از  و  گردد(  بررسى 

اطمينان حاصل نماييد. 
شرايط تيغه ها را به طور منظم بررسى نماييد. 

عمر مفيد آنها به طرز نگهداری بستگى دارد:
ها،  تيغه  مرتباً  باشند:  تميز  بايد  ها  تيغه   -
و صابون  آب  با  را  و شيشه عقب  شيشه جلو 

شستشو نماييد. 
-   زمانى كه سطح شيشه جلو يا عقب خشك 

هستند از برف پاک كن استفاده ننماييد. 
-  چنانچه از برف پاک كن ها به مدت طوالنى 
شيشه  سطوح  از  را  آنها  كنيد،  نمى  استفاده 

جلو و عقب جدا نماييد. 
به محض كاهش بازدهى آنها را تعويض نماييد. 

)تقريبا سالى يك بار(

روی  بر  عملكرد  هرگونه  از  قبل   
يخ  خودرو،  )شستن  جلو  شيشه 
زدايى، تميز كردن شيشه جلو و. . . (

 B موقعيت  روی  بر  را  پاک كن 1  برف  اهرم 
قرار دهيد.)خاموش( 

خطر زخم و جراحت جدی. 



69-1

برف پاک كن وشیشه شور شیشه عقب
برای استفاده از اين عملكرد اهرم برف پاک كن 
پاک  برف  دسته  بيشتر  كشيدن  دهيد.  فشار  را 
كن باعث فعال شدن چهار بار حركت برف پاک 
كن خواهد شد. به طوريكه سه حركت پشت سر 
انجام  ثانيه  فاصله چند  به  هم و حركت چهارم 

خواهد شد. 

نکته خاص
انتخاب دنده عقب، برف  در صورتيكه به هنگام 
طور  به  عقب  شيشه  باشند،  فعال  ها  كن  پاک 

متناوب تميز مى شود. 
خودرو،  بودن  روشن  هنگام  به   

انتهای حلقه 2 را بچرخانید. 
-   OFF: برف پاک كن خاموش

-   LO: حركت عادی برف پاک كن
-   HI: حركت سريع برف پاک كن

برف پاک كن شیشه شور شیشه عقب

قبل از استفاده از برف پاک كن عقب، كنترل 
برف  تيغه  حركت  مسير  شىء  كه  نماييد 

پاک كن را مسدود نكرده باشد. 
از بازويى برف پاک كن برای باز كردن يا بستن 

در عقب استفاده نكنيد. 

روی  بر  عملكرد  هرگونه  از  قبل   
زدايى،  يخ  خودرو،  )شستن  شيشه 
تميز كردن، پنجره و. . . ( اهرم برف 
دهيد.  قرار   B موقعيت  روی  بر  را  كن  پاک 

)خاموش(
خطر زخم و جراحت جدی. 
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مدل های ديزلى
اطالعات  با  كه  ديزلى  سوخت  از  است  ضروری 
دارد،استفاده  مطابقت   A كاور  در  شده  نصب 

نماييد. 
است.  حياتى  سرب  بدون  بنزين  از  استفاده 
اكتان )مشخصات سوخت مورد استفاده( بايد با 
اطالعات ثبت شده بر روی درپوش A مطابقت 
داشته باشد. به اطالعات در خصوص "مشخصات 

موتور" در بخش 6 مراجعه نماييد. 

درجه سوخت
با  كه  باال  درجه  با  سوخت  يك  از  همواره 
ارائه  خصوصيات  و  كشورتان  در  موجود  قوانين 
A مطابقت مى  شده در برچسب داخل دريچه 
خصوص  در  اطالعات  به  نماييد.  كند،استفاده 
ويژگى های موتور در بخش 1، مراجعه نماييد. 

ظرفیت باک سوخت:
65 ليتر )تقريباً(

اهرم 1 واقع در قسمت زير داشبورد سمت راننده 
را بكشيد. 

دريچه در باک A باز خواهد شد. سپس در باک 
B را بچرخانيد تا باز شود. 

برای جزئيات در خصوص پر كردن باک سوخت 
سوخت  باک  كردن  پر  به  مربوط  اطالعات  به 

مراجعه كنيد. 

باک سوخت )3/1(

فشار  پر  آب  با  باک  در  شستن  از   
خودداری نماييد. 

 در باک سوخت: 
 اين درپوش از نوع خاص مى باشد. 

مى  تعويض  را  آن  صورتيكه  در 
نوع  همان  از  كه  باشيد  داشته  دقت  كنيد 
نمايندگى هاي مجاز   با  استفاده كنيد.  مشابه 
را  پوشش  هرگز  بگيريد.  تماس  سايپايدک 
نزديك يك منبع گرمايى يا شعله قرار ندهيد. 
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پركردن سوخت 
طور  به  سوختگيری،  شروع  از  قبل  را  لوله  سر 

كامل درون لوله باک قرار دهيد. 
سر لوله را در كل زمان پر كردن در اين موقعيت 
قرار دهيد. هنگاميكه پمپ به طور اتوماتيك در 
پايان مرحله پر كردن متوقف مى شود، حداكثر 
دو مرتبه تالش بيشتر برای پركردن قابل انجام 
برای  سوخت  باک  در  كافى  فضای  چون  است. 

سوخت بيشتر وجود دارد. 
دقت داشته باشيد كه حين پركردن سوخت آب 
وارد باک نشود. دريچه در باک A فضای اطراف 

آن بايد تميز باقى بماند. 

خودروهای نوع بنزينى 
ضد  سيستم  به  دار  سرب  بنزين  از  استفاده 
آلودگى آسيب زده و ممكن است به باطل شدن 

گارانتى منجر شود. 
به منظور اطمينان از اينكه باک سوخت با بنزين 
سرب دار پر نشود، باک سوخت به يك سيستم 
نازل های  از ورود  محافظ مجهز شده است كه 

بنزين سرب دار جلوگيری مى كند. 

خودروهای برپايه سوخت اتانول
كار          اتانول  پايه  بر  سوخت  با  كه  هايى  خودرو 
مى كنند الزاما از بنزين بدون سرب و يا سوخت 
استفاده   )E85( درصد   85 حداكثر  اتانول  با 

كنيد. 
روشن شدن موتور در هوای بسيار سرد ممكن 
است دشوار يا حتى غير ممكن باشد. برای پرهيز 
بنزين بدون سرب استفاده  از  از چنين مشكلى 
سيستم  به  كه  خودروهايى  برای  يا  و  نماييد 
پيش گرم كن موتور مجهز باشند، قبل از اولين 
در  را  مخصوص  رابط  سيم  اتصال  سر  استارت 
پريزی كه به قسمت جلو پنجره متصل مى باشد 
و سر ديگر آن را به برق 220 ولت بزنيد             

)حداقل به مدت 6 ساعت(
از  استفاده  هنگام  در  است  ممكن  شما  نکته: 
اين نوع سوخت متوجه افزايش مصرف سوخت 

شويد. 

باک سوخت )3/2(

 تحت هيچ شرايطى، حتى ذره ای از      
و   )E85 يا  سرب  )بدون  بنزين 

گازوئيل را باهم مخلوط ننماييد. 
اگر خودروی شما با پايه اتانولى مطابقت ندارد، 

به هيچ وجه از اين سوخت استفاده نكنيد. 

 استشمام بوی بنزين 
   در صورتيكه بوی دائمى بنزين را 

در خودرو استشمام مى كنيد بايد: 
شرايط  چنانچه  و  وقت  اسرع  در  را  خودرو   -
جاده و ترافيك اجازه مى دهد، متوقف كرده و 

آنرا خاموش نماييد. 
از  و  كرده  روشن  را  خطر  هشدار  المپ   -
سرنشينان بخواهيد كه خودرو را ترک نموده و 

از مسير تردد ساير خودروها دور بمانند. 
تماس  سايپايدک  مجاز   هاي  نمايندگى  با   -

بگيريد. 
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موتور بايد بعد از آن Restart شود. 
اجازه  كند،  نمى  كار  درست  هنوز  در صورتيكه 
در  برسد.  عادی  موقعيت  به  تا  كند  كار  دهيد 
بار تالش شروع  از چندين  بعد  صورتيكه موتور 
به كار نكرد، با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک 

تماس بگيريد. 

نوع  خودروهای  در  سوخت  شدن  تمام 
ديزلى 

كامل  تمام شدن  دليل  به  خودرو  توقف  از  بعد 
سوخت، سيستم بايد قبل از شروع مجدد موتور 

Restart  شود. 

- در موتور را باز كنيد. 
كار  به  بار  چندين  را   2 اندازی  راه  حباب   -
انداخته و هنگاميكه فشار را احساس كرديد، آن 

را متوقف كنيد. 

باک سوخت )3/3(

موتور  محفظه  در  كار  هنگام  به    
باشد،  آن  احتمالى  گرمای  مراقبت 
عالوه بر اين، فن خنك كننده ممكن 
خطر  كند.  كار  به  شروع  لحظه  هر  در  است 

زخم و جراحت جدی. 

  هيچ گونه تغييری از هر نوع بر روی 
هيچ قسمت از سيستم منبع سوخت 
مدار سوخت  )كامپيوتر، سيم كشى، 
مجاز   )  .  . و.  های حفاظت  پوشش  انژركتور، 
باشد.  خطرناک  تواند  مى  چون  باشد.  نمى 
هاي  نمايندگى  توسط  بايد  كارهای  )چنين 

مجاز  سايپايدک شرايط انجام شود. (
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نوع ديزلى
موتور  دور  از  اول،   1500km مسافت  برای 
اين  طى  از  بعد  نكنيد.  تجاوز   2500rpm
اما  كنيد.  رانندگى  سريعتر  مى توانيد  مسافت، 
تقريباً 6000km مسافت را بايد طى كنيد تا به 

عملكرد و بازده كامل خودرو برسيد. 
به هنگام سرد  رانندگى در يك دوره،  در حين 
بودن موتور خيلى گاز نداده و اجازه ندهيد كه 

موتور با سرعت باال حركت كند. 

بازه های زمانى سرويس: به دفترچه سرويس و 
نگهداری خودرو مراجعه نماييد. 

نوع بنزينى
شده  توصيه  سرعت  حداكثر  اول،   200km در 
130km در ساعت در دنده های باال و دور موتور 
است  دقيقه  در  دور    3500 تا   3000 حداكثر 
نبريد.  باال  را  موتور  دور  دنده  تعويض  هنگام  و 
همچنين تا آنجا كه ممكن است از شتاب گيری 
ناگهانى هنگام شروع حركت و ترمزهای ناگهانى، 

پرهيز نمائيد. 
تقريباً   از  بعد  را  عملكرد  بهترين  مى توانيد  شما 

3000km انتظار داشته باشيد. 
اين  در  خودرو:  سرويس  زمانى  بازه های 
خصوص به كتابچه سرويس و نگهداری خودرو 

مراجعه نماييد. 

مراقبت های اولیه

يدک  را  خودرويى  هيچ  اول،   800km برای 
نكشيد. اين كار به موتور، اكسل و ديگر اجزا 

آسيب مى زند. 
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روشن كردن خودرو با جعبه دنده اتوماتیک: 
اهرم در موقعيت p قرار دارد. 

برای تمام خودروها:
- در صورتيكه يكى از شرايط روشن شدن مهيا 

نشده باشد، پيغام
   "Apply brake+start"
"Press cluch +start"  يا

"Gear lever top" يا
بر روي صفحه A ظاهر مي شود.

- در برخى موارد ممكن است نياز باشد با فشار 
ستون  تا  داده  حركت  را  فرمان   1 دكمه  دادن 

فرمان باز شود. پيغام
اين   Turn steering wheel+ START

مساله را هشدار مى دهد. 

روشن كردن خودرو به هنگام باز بودن در 
صندوق عقب )در حالت هندزفری(

قرار داشتن كارت در  به هنگام  تنها  اين حالت 
كارت خوان 2 امكان پذير مى باشد. 

كارت رنو در حالت دست آزاد )هندزفری( 
كارت رنو در اين حالت بايد در كارت خوان 2 يا 

در ناحيه تشخيص 3 قرار بگيرد. 
فشار  را  پدال كالچ  يا  ترمز  برای روشن كردن، 
داده و سپس دكمه 1 را فشار دهيد. در صورتيكه 
است(  دنده  در  )خودرو  هستند  درگير  دنده ها 
روشن  كالچ  پدال  دادن  فشار  با  فقط  خودرو 

مى شود. 
 

كارت كنترل از راه دور 
به طور  را  رنو  كارت  به خودرو،  ورود  هنگام  به 

كامل وارد كارت خوان 2 كنيد. 
در  دهيد.  فشار  را   1 دكمه  كردن،  روشن  برای 
صورتيكه دنده ها درگير هستند )خودرو در دنده 
است(. پدال كالج را فشار دهيد تا خودرو روشن 

شود. 

روشن كردن موتور )2/1(
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بروز ايراد در عملکرد
ممكن  هندزفری  رنو  كارت  خاص،  شرايط  در 

است كار نكند:
شدن  تمام  رنو،  كارت  باتری  شدن  ضعيف   -

باتری
فركانس  با  كه  تجهيزاتى  و  ابزار  به  نزديكى   -
)مانيتور،  مانند  مى كنند  كار  رنو  كارت  مشابه 

تلفن همراه، بازيهای كامپيوتری و. . . (
- در صورتيكه خودرو در محدوده ای با تشعشات 

الكترو مغناطيسى باال قرار گرفته باشد. 
صفحه  روی  بر   Please Insert card پيغام 
را به طور كامل  نشانگر ظاهر مى شود كارت رنو 

وارد كارت خوان 2 نماييد.  عملکرد لوازم جانبى
)درحالت سوئيچ باز(

برای روشن كردن برخى عملكردها )مثل راديو، 
راه بری، برف پاک كنها و. . . ( به هنگام خاموش 
بودن موتور، دكمه 1 را بدون فشار دادن پدال ها، 

فشار دهيد. 
نکته: با فشار دادن مكرر دكمه 1 مى توانيد اين 

عملكردها را خاموش نماييد. 

روشن كردن موتور )2/2(

  مسئولیت راننده
هيچ گاه كودک و يا حيوان خانگى را 
بدون مراقبت بزرگترها، در خودرويى 
كه كارت رنو داخل آن است، حتى برای زمان 

كوتاه ترک ننماييد. 
اين خطر وجود دارد كه آنها بتوانند خودرو را 
باالبر  مانند  الكترونيكى  تجهيزات  با  و  روشن 
شيشه ها  را فعال نموه و قسمتهای بدن آنها 
بين شيشه گير كند )مثل بازوها، دستها و. . . (

خطر زخم و جراحت جدی. 

خودرو  كامل  توقف  از  قبل  را  موتور  هرگز 
شود،  خاموش  موتور  وقتى  نكنيد.  خاموش 
همچنين  و  غيره  و  فرمان  ترمز،  بوستر 
نخواهد  كار  ديگر  كشنده  پيش  كمربندهای 

كرد. 
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نکته خاص
موتور،  كردن  خاموش  هنگام  به  صورتيكه  در 
 No پيغام  نباشد  خوان  كارت  در  ديگر  كارت 
بر روی صفحه   keycard press and hold
نشانگر A ظاهر مى شود. دكمه 1 را فشار داده و 
حدودا 2 ثانيه نگه داريد تا موتور خاموش شود. 

كارت رنو در حالت هندزفری
دكمه  خودرو،  در  كارت  داشتن  قرار  هنگام  به 
1 را فشار دهيد موتور خاموش مى شود. ستون 
قفل  يا  و  راننده  در  شدن  باز  هنگام  به  فرمان 
به  صورتيكه  در  مى شود.  قفل  خودرو،  شدن 
محفظه  در  كارت  موتور  كردن  خاموش  هنگام 
 No keycard press پيغام  نباشد،  سرنشين 
ظاهر  نشانگر  صفحه  روی  بر   and hold
مى شود. دكمه 1 را فشار داده و حدودا 2 ثانيه 
هنگام  به  شود.  خاموش  موتور  تا  داريد  نگه 
لوازم  گونه  هر  عملكرد  موتور،  شدن  خاموش 
جانبى مورد استفاده مثل راديو و. . . . به مدت 
1 دقيقه ادامه خواهد داشت. به هنگام باز شدن 
در راننده عملكرد لوازم جانبى متوقف مى شود. 

شرايط خاموش كردن موتور:
خودرو بايد متوقف بوده و برای خودروهای دنده 
 N اتوماتيك اهرم تعويض دنده بر روی موقعيت

و يا P قرار داشته باشد. 

كارت كنترل از راه دور رنو
 2 خوان  كارت  در  كارت  داشتن  قرار  هنگام  به 

دكمه 1 را فشار دهيد موتور خاموش مى شود. 
با برداشتن كارت از كارت خون 2 ستون فرمان 

قفل مى شود. 

خاموش كردن موتور

ترک  را  خود  خودرو  هنگاميكه    
مى كنيد به خصوص اگر كارت رنو را 
كه  كنيد  بررسى  داريد.  همراه  به 

موتور كامال خاموش شده باشد. 

 هيچ گاه خودرو را هنگاميكه كارت 
رنو داخل آن مى باشد ترک ننماييد و 
بدون  را  خانگى  حيوان  يا  و  كودک 
برای  حتى  نكنيد،  رها  خودرو  درون  نظارت 

مدت زمانى كوتاه. 
اين خطر وجود دارد كه آنها بتوانند موتور را 
روشن كنند و يا تجهيزات الكتريكى0شيشه های 
برقى و. . . ( را فعال نمايند و قسمتى از بدن 
.بين   . و.  دست ها  بازوها،  گردن،  مثل  آنها 
شيشه ها گير كند. خطر زخم و جراحت جدی. 
كامل خودرو،  توقف  از  قبل  را  موتور  هيچگاه 
خاموش  موتور  زمانيكه  ننماييد.  خاموش 
مى شود، سيستم كمكى ترمز، سيستم فرمان 
فعال  غير  ايمنى  تجهيزات  همچنين  و   .  . و. 
پيش  كمربندهای  و  هوا  كيسه های  مثل 

كشنده، عمل نخواهند كرد. 
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عملكرد  خطاهای  از  يكى  متوجه  صورتيكه  در 
وقت  اسرع  در  را  الزم  تعميرات  شديد،  فوق 
انجام  سايپايدک  مجاز   هاي  نمايندگى  توسط 

دهيد. 
های  نمايندگى  به  مستمر  مراجعه  صورت  در 
در   شده  تعيين  زمانهای  در  سايپايدک  مجاز 
دفترچه سرويس و نگهداری خود را از مواجه با 

چنين حوادثى مصون مى داريد. 

مشکالت مربوط به روشن كردن خودرو
به  خسارت  شدن  وارد  از  جلوگيری  منظور  به 
كاتاليست كانورتورها سعى نكنيد قبل از بررسى 
و شناسايى علل بروز خرابى و رفع آنها، خودرو 
را روشن نماييد. )با استفاده از دكمه استارت يا 

هل دادن و. . . (
در صورتيكه ايراد مشخص نيست، جهت روشن 
نمودن موتور تالش نكنيد بلكه با نمايندگى هاي 

مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

از شرايط عملکرد زير اجتناب نمايید:
- رانندگى برای دوره های طوالنى به هنگام كم 
بودن سطح سوخت كه المپ هشدار روشن مى 

شود. 
- استفاده از بنزين سربدار

- استفاده از سوخت يا مواد افزودنى روغنى كه 
مورد تاييد نيستند. 

يا خطاهای عملکرد به شرح زير:
قطع  يا  سوخت  شدن  تمام  ناقص،  احتراق   -
شدن اتصال شمع ها كه سيستم آن را به شكل 
رانندگى  حين  در  زدن  ريپ  و  ناقص  احتراق 

نشان مى دهد. 
- افت قدرت موتور

در  از حد  بيش  دمای  ايجاد  باعث  است  ممكن 
كاتاليست كانورتور و كاهش عملكرد آن شود و 
مى تواند منجر به خرابى آن و وارد آمدن صدمات 

حرارتى به خودرو شود. 

ويژگى های خاص خودروهای نوع بنزينى

روشن  يا  و  خودرو  كردن  پارک  از   
مواد  كه  محلهايى  در  آن  نمودن 
محترقه و آتش زا مثل علف و يا برگ 
با سيستم  است  و ممكن  دارند  خشك وجود 

اگزوز در تماس باشند، خودداری نماييد. 
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احتیاط ها در زمستان
در  خودرو  شدن  خراب  از  جلوگيری  منظور  به 

يخبندان 
- دقت داشته  باشد كه باتری هميشه كامال شارژ 

باشد. 
- به منظور جلوگيری از تراكم بخار آب و جمع 
را  سوخت  باک  همواره  باک  كف  در  آن  شدن 

نسبتا پر نگه داريد. 

دور موتور خودروهای ديزلى:
انژكتوری  تجهيزات  حاوی  ديزلى  موتورهای 
خاصى هستند كه به هيچ وجه امكان باال رفتن 
بيش از حد دور موتور در هر وضعيت جعبه دنده 

را نمى دهد. 

تمام شدن سوخت
شما مى توانيد موتور خودرو را حتى در صورت 
به  مجدد  كردن  پر  از  پس  باک  كامل  تخليه 
صورت عادی روشن نماييد، به شرطى كه باتری 

خودرو در شرايط مناسب باشد. 
چنانچه پس از چندين مرتبه استارت زدن موتور 
مجاز   هاي  نمايندگى  با  نشود،  روشن  خودرو 

سايپايدک تماس بگيريد. 

ويژگى های خاص خودروهای نوع ديزلى

روشن  يا  و  خودرو  كردن  پارک  از   
مواد  كه  محلهايى  در  آن  نمودن 
محترقه و آتش زا مثل علف و يا برگ 
با سيستم  است  و ممكن  دارند  خشك وجود 

اگزوز در تماس باشند، خودداری نماييد. 
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احتیاط ها در زمستان
در  خودرو  شدن  خراب  از  جلوگيری  منظور  به 

يخبندان 
- دقت داشته باشد كه باتری هميشه كامال شارژ 

باشد. 
تا  نگهداريد  پر  را  ديزل  باک سوخت  همواره   -
باک  كف  در  و  آن  درون  آب  بخارات  تقطير  از 

جلوگيری شود. 

دور موتور و خودروهای ديزلى
مجهز  انژكتور  تجهيزات  به  ديزلى  موتورهای 
از  فراتر  موتور  گرفتن  دور  از  كه  مى باشند 

محدوده دنده انتخاب شده جلوگيری مى كند. 
 Check exhaust پيغام  صورتيكه  در 

emission بر روی          
المپ های         همراه  به  نشانگر  صفحه   
هاي  نمايندگى  با  شود،  ظاهر  هشدار  
هنگام  به  بگيريد.  تماس  سايپايدک  مجاز  
شده،  استفاده  سوخت  درجه  به  بسته  رانندگى 

ممكن است مقداری دود خارج شود. 
اين به دليل تميز شدن اتوماتيك فيلتر از ذرات 
تاثيری  خودرو  عملكرد  روی  بر  و  بوده  زائد 

نخواهد داشت. 

روی  بر  هشدار   المپ  شدن  روشن 
صفحه نشانگر 

بيانگر وجود خطر مسدود شدن فيلتر ذرات ريز 
برای  مى شود. برای تميز كردن فيلتر مواد زائد 
المپ  شدن  روشن  از  بعد  اول،  كيلومتر   100
 km/h 70 حداقل  ميانگين  سرعت  با  هشدار 
اجازه  ترافيك  و جايى كه شرايط  كرده  حركت 
هشدار  المپ  تا  كنيد  محدود  را  سرعت  داد، 

خاموش شود. 
چراغ  شدن  خاموش  از  قبل  را  خودرو  چنانچه 
هشدار خاموش نماييد، ممكن است نياز به انجام 

مجدد عمليات باشد. 
به عنوان مثال، در اين حالت عملكرد تميز كردن 

ممكن است تا 20 دقيقه طول بكشد. 

ويژگى های خاص خودروهای نوع ديزلى دارای فیلتر ذرات معلق

امكان  كه  در محل هايى  را    خودرو 
كه  موادی  با  اگزوز  سيستم  تماس 
قابليت اشتغال دارند وجود دارد )مثل 
در  را  آن  و  ننموده  پارک   )  . و.  برگ  علف، 

چنين مكانهايى روشن نكنيد. 
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ترمز دستى
برای آزاد كردن ترمز دستى:

و سپس  باال كشيده  مقدار جزئى  به  را  اهرم 4 
پايين  را  اهرم  و  داده  فشار  را   3 شماره  دكمه 

بياوريد. 
برای اعمال كردن:

اهرم 4 را به سمت باال برده و بررسى كنيد كه 
خودرو كامال متوقف شده باشد. 

در  اطالعات  به  اتوماتيك،  دنده  خودروهای  در 
 2 بخش  در  اتوماتيك"  دنده  "جعبه  خصوص 
مراجعه نماييد. المپ های عقب به محض انتخاب 
دنده عقب در حالت سوئيچ باز روشن مى شوند. 

انتخاب دنده عقب
دياگرام  به  دستى،  دنده  جعبه  با  خودروها  در 
بر  و  كرده  دقت   1 دنده  سر  روی  دنده  تعبيه 
اهرم  را در خالف  حسب سطح خودرو حلقه 2 

دنده باال ببريد تا دنده عقب انتخاب شود. 

اهرم تعويض دنده/ ترمز دستى

  دقت داشته  باشيد به هنگام رانندگى 
ترمز دستى را كامال آزاد كرده باشيد 
)المپ نشانگر قرمز خاموش باشد( در 
از  بيش  گرم شدن  است  ممكن  غيراينصورت 

حد ديسك ترمز رخ دهد. 

  بنا به شيب محل و يا وزن خودرو 
ترمز  اهرم  تا  باشد  است الزم  ممكن 
بيشتر  درجه   2 ميزان  به  دستى 
برای  عقب(  يا  )يك  دنده  شود  كشيده 
خودروهايى با جعبه دنده معمولى و يا دنده در 
دنده  جعبه  با  خودروهايى  برای    p موقعيت 

اتوماتيك قرار بگيرد. 

  ضربه خوردن بر قسمت زيرين خودرو )شاسى( )مثل كشيده شدن بر روی زمين، جدول های 
برآمده و ديگر پوششهای خيابانى( ممكن است سبب آسيب رسيدن به خودرو شود. 

توسط  را  تصادف، خودروتان  از خطر  جلوگيری  منظور  به  عقب(  اكسل  تغيير شكل  )مثال 
نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک چك كنيد. 
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اتوماتيك  صورت  به  ترمزدستى  كردن  آزاد 
چنانچه خودرو را روشن نموده و شروع به حركت 
نماييد. ترمزها به صورت اتوماتيك آزاد مى شوند. 

عملکرد دستى
كشیدن ترمز دستى

كليد 2 را بكشيد و آزاد كنيد، برای تاييد اينكه 
المپ  كرده ايد،  فعال  را  برقى  پارک  ترمز  شما 
روشن  نشانگر  صفحه  روی  بر  نشانگر  
شده و پيغام parking brake on نشان داده 

مى شود. همچنين چراغ 3 نيز روشن مى شود. 

آزاد كردن ترمزدستى
فشار  را  ترمز  پدال  سوئيچ،  بودن  باز  هنگام  به 
تا زمانيكه المپ  داده و دكمه 2 را فشار دهيد 
نشانگر 3 بر روی كليد2 و المپ  بر روی 

صفحه نشانگر خاموش شود. 

ترمزگیری در حركت
در مواقع اضطراری و در شرايط استثنا، مى توانيد 
كليد2 را بكشيد تا خودرو متوقف شود. در اين 
روشن  و   چراغ های   لحظه 
مى شوند. با نمايندگي ها مجاز سايپا يدک تماس 

بگيريد. 

المپ  موتور،  شدن  خاموش  از  بعد  ثانيه  چند 
نشانگر3 و  خاموش مى شود. 

نكته: به هنگام بازشدن در راننده المپ نشانگر 3 
 دوباره روشن شده و بعد از بسته شدن 

در خاموش مى شود. 

و  شده  باز  درها  از  يكى  صورتيكه  در  هشدار: 
صدا  به  بوق  يك  نشده باشد،  اعمال  ترمزدستى 
بر   Apply braking park پيغام  و  آمده  در 
روی صفحه نشانگر ظاهر مى شود. در اين حالت 
خودرو بايد با كشيدن و رها كردن دكمه 2 كامال 

متوقف شود. 
آزاد  ترمزدستى  افتادن خودرو  راه  به  به محض 

مى شود. 

عملکرد اتوماتیک
ترمز دستى برقى به هنگام خاموش شدن موتور 
و فشار دادن دكمه1، ايست كامل خودرو را به 

صورت اتوماتيك تضمين مى كند. 
كشورهای  در  ويژه  مدلهای  خودروهای  در 
خاص، عملكرد اتوماتيك ترمزدستى برقى فعال 
»عملكرد  خصوص  در  اطالعات  به  نشده است. 

دستى« مراجعه فرماييد. 
كار  الكترونيك  ترمزدستى  اينكه  تاييد  برای 
و المپ   parking brake on پيغام  مى كند، 
و المپ  نشانگر  روی صفحه  بر  نشانگر  

نشانگر 2 بر روی سوئيچ 3 روشن مى شود. 

ترمز دستى برقى )4/1(

بررسى  خودرو  كردن  ترک  از  قبل   
كامال  برقى  ترمزدستى  كه  كنيد 
نشانگر  المپ  باشد.  شده  اعمال 
 بر روی صفحه نشانگر روشن شده  و 
parking brake on بر روی صفحه  پيغام 

نشانگر نمايش داده مى شود.  
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توقف كوتاه:
برای فعال كردن ترمزدستى برقى به طور دستى، 
)به هنگام قرار گرفتن در چراغ قرمز يا توقف به 
. ( كليد 2 را كشيده  هنگام كاركردن موتور و. 

و آزاد نماييد. 
به محض روشن كردن موتور ترمز آزاد مى شود. 
اتوماتيك  صورت  به  ترمزدستى  كردن  آزاد 
چنانچه خودرو را روشن نموده و شروع به حركت 
نماييد. ترمزها به صورت اتوماتيك آزاد مى شوند. 

پارک كردن خودرو بدون به كارگرفتن ترمز 
دستى )درصورت خطر يخ و. . . (

  on/off  1 دكمه  دادن  فشار  با  را  موتور   -
خاموش نماييد. 

- يك دنده انتخاب كرده )در حالت جعبه دنده 
دستى( و يا در خودروهای دنده اتوماتيك دنده 

را بر روی موقعيت )P( قرار دهيد. 
- پدال ترمز را فشار داده و كليد 2 را همزمان 

فشار دهيد تا المپ نشانگر1 خاموش شود. 

به هنگام باز شدن در راننده، يك پيغام هشدار
داده  نمايش  ثانيه   5 مدت  به  بوق  يك  همراه 
اعمال  دستى  ترمز  كه  دهد  نشان  تا  مى شود 

نشده است. 

نكرده ايد  بسته  يا  باز  را  در  كه  زمانى  تا  نکته: 
مى توانيد  هنوز  نشده است،  قفل  خودرو  يا  و 

ترمزدستى را آزاد نماييد. 

مواقع خاص
به هنگام پارک بر روی يك سراشيبى و يا يدک 
كشيدن يك خودرو، كليد2 را به مدت 2 ثانيه 

بكشيد تا حداكثر نيروی ترمز حاصل شود. 

نکته: در صورتيكه خودرو با وجود اعمال حداكثر 
نيروی ترمز با توجه به شدت شيب متوقف نشود، 
نشانگر  صفحه  روی  بر   stop vehicle پيغام 
ظاهر مى شود. در اين حالت خودرو بايد در مكان 

ديگری پارک شود )ترجيحا سطح مسطح( 

ترمز دستى برقى)4/2(
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اتوماتيك  صورت  به  ترمزدستى  كردن  آزاد 
چنانچه خودرو را روشن نموده و شروع به حركت 
نماييد. ترمزها به صورت اتوماتيك آزاد مى شوند. 

عملکرد دستى
المپ نشانگر  چشمك زده و المپ های 
 parking نشانگر  و  به همراه

brake fault روشن مى شوند:
كه  جايى  در  بايد  كه  است  معنى  اين  به  اين 
شرايط ترافيك اجازه مى دهد، خودرو را خاموش 
كرده و با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس 

بگيريد. 

بروز ايراد در عملکرد
به هنگام روشن شدن المپ نشانگر  و 
در شرايط خاص روشن شدن المپ  بر 

روی صفحه نشانگر به همراه پيغام
نمايندگى  يا   "  check parking brake  "

هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

خودروهای دارای جعبه دنده اتوماتیک
به داليل ايمنى، به هنگام بازماندن در راننده و 
يا بسته نشدن كامل آن و كاركردن موتور آزاد 
مى شود  فعال  غير  ترمزدستى  اتوماتيك  شدن 
)به منظور جلوگيری از به حركت افتادن خودرو 

بدون راننده( پيغام
" realease manually parking brake  "
 بر روی صفحه نشانگر به هنگام فشار دادن پدال 

گاز ظاهر مى شود. 

ترمز دستى برقى )4/3(

 هرگز خودرو را بدون قرار دادن اهرم 
رها   N يا   P موقعيت  روی  بر  دنده 
اين دليل است كه به  به  اين  نكنيد. 
هنگام ثابت بودن خودو و كار كردن موتور و 
در  است  ممكن  دنده،  روی  بر  داشتن  قرار 

صورت گاز دادن، خودرو حركت كند. 
خطر تصادف وجود دارد. 

 در صورتيكه هيچ المپى روشن نشده 
و يا هيچ بوقى به صدا در نيايد، اين 
امر نشان دهنده يك نقص در صفحه 
وقت)در  اسرع  در  بايد  و  مى باشد  نشانگر 
اجازه  ترافيك  و  جاده  شرايط  صورتى كه 
مى دهد( خودرو را متوقف نماييد دقت داشته 
باشيد كه خودرو كامال متوقف شده و سپس با 
تماس  سايپايدک  مجاز   هاي  نمايندگى 

بگيريد. 

با  خودرو  حركت  توقف  بنابراين   
يا قرار دادن بر  استفاده از دنده يك 
دنده  خوروهای  در   Pموقعيت روی 
اتوماتيك، ضروری مى باشد. در هنگام توقف در 
از  باشد  تند  شيب  صورتيكه  در  سراشيبى، 
سنگ يا يك شى نگهدارنده جهت اطمينان از 

توقف موارد استفاده نماييد. 
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المپ نشانگر  به همراه پيغام
" روشن ميشود.   check parking brake  "
به هنگام باز بودن سوئيچ، پدال ترمز را و كليد 
صورتيكه  در  دهيد  فشار  همزمان  طور  به  را   2
با  و  ننموده  رانندگى  خودرو  با  نشد،   خاموش 
نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

باتری  كه  صورتى  در  حتى  برقى  دستى  ترمز 
دچار ايراد باشد يا عملكرد سيم مختل شود نيز 

قابل آزاد كردن مى باشد. 
برای آزاد كردن ترمزدستى برقى به طور دستى:

- موكت كف صندوق عقب و پوشش چرخ يدكى 
را برداريد. دسته جك 4 را در حلقه 6 وارد كرده 
و برای خودروهای بدون آمپلى فاير7، روی محل 

شماره 5 فشار دهيد. 
- قسمت باالی دسته جك 4 را بكشيد )در جهت 
حركت B ( يافشار دهيد )در جهت حركت C( تا 
زمانيكه صدای آزاد شدن ترمز دستى را بشنويد. 

مجدداً اين كنترل را نمى توان بكار برد. 

باز كردن خودرو در مواقع اضطراری

ترمز دستى برقى )4/4(

 هيچگاه كودک )يا حيوان خانگى( را 
در خودرويى كه كارت رنو داخل آن 

است، تنها رها نكنيد. 
آزاد  را  ترمزدستى  تصادفا  آنها  دارد،  امكان 

نمايند كه موجب حركت خودرو خواهد شد. 

 قبل از آزاد كردن ترمز دستى به طور 
با  همزمان  را  خودرو  بايد  دستى، 
گرفتن دنده يك )جعبه دنده دستى( 
و يا قرار دادن اهرم بر روی موقعيت P )برای 

دنده اتوماتيك( متوقف نماييد. 
را  خودرو  داريم،  نياز  شيب  به  كار  اين  براي 
امكان  با يك شى متوقف كنيد. در صورتيكه 
كار  اهرام  با  نداريد،  را  خاموش كردن خودرو 
سايپايدک  مجاز   هاي  نمايندگى  با  و  نكرده 

تماس بگيريد. 



14-2

با  مطابق  را  خودرو  بازرسى های  و  تنظيمات 
و  سرويس  دفترچه  در  مندرج  دستورالعملهای 
سايپايدک  مجاز  های  نمايندگى  در  نگهداری 
انجام دهيد. نمايندگى ها به تمام امكانات الزم 
تجهيز شده اند تا اطمينان شما را نسبت با انجام 
سرويس ها و تعميرات متناسب با استانداردهای 

شركت سازنده جلب نمايد. 

تنظیمات موتور
- جرقه نياز به تنظيم ندارد. 

- شمع ها: برای مصرف بهينه سوخت راندمان 
كه  تمام خصوصياتى  موتور،  مناسب  عملكرد  و 
بايد  است،  شده  ارائه  طراحى  دپارتمان  توسط 

اعمال شود. 
- در صورت نياز به تعويض شمعها، از شمع هايى 
شمع(  )دهانه  هوايى  فاصله  و  مدل  مارک  با 
برای  نماييد  استفاده  با خودروی خود  متناسب 
سايپايدک  مجاز  های  نمايندگى  به  منظور  اين 
تنظيم  اتوماتيك  صورت  )به  نماييد.  مراجعه 

مى شود( 
- فیلتر هوا: فيلتر ديزل، فيلتر كثيف و مسدود 
را  آن  بايد  ميشود،  راندمان  افت  باعث  شده  

تعويض نمود. 

كمك كردن به صرفه جويى در سوخت
بهينه كردن  منظور  به  بر حسب سطح خودرو، 
مصرف سوخت يك المپ نشانگر بر روی صفحه 
برای  نشانگر به شما در خصوص بهترين لحظه 

تعويض دنده آگاهى مى دهد. 
 سبك كردن دنده

 سنگين كردن دنده

نگهداری
بايد به ياد داشته باشيم كه عدم توجه به قوانين 
زيست محيطى مى تواند منجر به برخورد قانونى 
با مالك خودرو شود. عالوه برآن تعويض موتور، 
سيستم تامين سوخت و تجهيزات سيستم اگزوز 
با قطعاتى به غير از قطعاتى كه توسط كارخانه 
خودروی  در  است  ممكن  است  شده  توصيه 
شما تغيير ايجاد نمايد و ديگر با قوانين زيست 

محيطى مطابقت نداشته باشد. 

و  بازيافت  معيارهای  تمامى  با  شما  خودروی 
سرويس دهى  پايان  در  قطعات  دوباره  بازيابى 
قطعات  از  بعضى  دارد.  مطابقت   2015 تا  خود 
خودرو طوری طراحى شده اند كه كار بازيافت را 

در آينده سرعت مى بخشند. 
قابل جداكردن  راحتى  به  اين قطعات  از  بعضى 
بازيافت  كارخانه های  توسط  كه   مى باشند 

مى تواند انجام شود. 
متعادل  مصرف  در  خودرو  اين  طراحى  مزيت 
مى باشد  شده  انجام  تنظيمات  پيش  و  سوخت 
و اين خودرو با قواعد معمول كاهش آاليندگى 

مطابقت دارد. 
كم  در  سعى  جدی  بسيار  طور  به  توليدكننده 

نمودن آاليندگى بنزين و ذخيره انرژی دارد. 
آاليندگى  و  بنزين  مصرف  مسئول  نيز  شما  اما 
ناشى از دود اگزوز خودرو خود هستيد. از مصرف 
بهينه و استفاده درست از خودرو خود مطمئن 

شويد. 

توصیه: امکانات ضدآلودگى، صرفه جويى در سوخت خودرو در حین رانندگى)3/1(
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نگه  ثابت  جای  به  است  بهتر  سربااليى ها  در 
داشتن سرعت، وضعيت پدال را ثابت نگه داريد 

و از فشار دادن بيشتر آن اجتناب كنيد. 
- در خودروهای پيشرفته كالج گرفتن و گازدادن 
قبل از خاموش كردن خودرو ضروری نمى باشد. 

- در آب و هوای بد و جاده های آب گرفته:

قسمت  از  باالتر  آب  صورتيكه  در   
است، در داخل  قرار گرفته  رينگ چرخ  پايينى 

آب رانندگى نكنيد. 

رانندگى
- به جای اينكه خودرو را در حالت توقف گرم 
به  تا موتور  با آن حركت كنيد  آرامى  به  كنيد، 

دمای مناسب برسد. 
-  سرعت سبب باال رفتن هزينه های خودرو مى شود. 
نبريد.  باال  دنده  تعويض  هنگام  را  موتور  دور 
فشار  بدون  ممكن  دنده  ترين  سبك  از  همواره 

آوردن بيش از حد به موتور استفاده كنيد. 
در خودروهای دنده اتوماتيك بهتر است كه دنده 

را بر روی موقعيت D قرار دهيد. 
- از شتاب گرفتن ناگهانى خودداری نماييد. 

چک كردن گازهای خروجى خودرو
اگزوز،  خروجى  گازهای  كردن  چك  سيستم 
ضد  تجهيزات  در  عملكرد  خطای  هرگونه 
آاليندگى خودرو را تشخيص مى دهد. در صورت 
به  سمى  مواد  است  ممكن  سيستم  اين  خرابى 
يا به خودرو آسيب وارد  داخل جو وارد شده و 

شود. 

: اين المپ هشدار بر روی صفحه نشانگر 
آيا خطايى در سيستم وجود  نشان مى دهد كه 
دارد يا خير اين المپ به هنگام بازشدن سوئيچ 
روشن شده و پس انجام استارت موتور خاموش 

مى شود. 
در  است،  روشن  پيوسته  چراغ  اين  چنانچه   -
سايپايدک  مجاز   هاي  نمايندگى  با  وقت  اسرع 

تماس بگيريد. 
دور  مى زند،  چشمك  المپ  اين  درصورتيكه   -
زمانيكه چشمك زدن آن  تا  را كم كنيد  موتور 
هاي  نمايندگى  با  وقت  اسرع  در  شود  متوقف 

مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

توصیه: امکانات ضدآلودگى، صرفه جويى در سوخت خودرو در حین رانندگى )3/2(

صحیح  عملکرد  جهت  موانع   
راننده

در سمت راننده فقط از كف پايى های 
دارای  كه  خودرو  جهت  مناسب  و  استاندارد 
و  نموده  استفاده  نگهدارنده هستند  تجهيزات 
مرتبا بررسى نماييد كه در جای خود به طور 
از  جلوگيری  خطر  باشد.  گرفته  قرار  صحيح 

عملكرد پدال ها وجود دارد. 
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- از خودرو برای مسافت های بسيار كم استفاده 
طوالنى  های  توقف  با  كوتاه  )سفرهای  نكنيد. 
بين آن( چون موتور هرگز به دمای نرمال خود 

نمى رسد. 

چرخ ها
افزايش  را  سوخت  مصرف  باد  كم  چرخ  يك   -

مى دهد. 
رنو  توسط  نشده  توصيه  تايرهای  از  استفاده   -

مصرف سوخت را افزايش مى دهد. 

مطبوع،  تهويه  به  مجهز  خودروهای  در   -
سوخت  مصرف  افزايش  كه  است  طبيعى  اين 
شهری(.  شرايط  در  خصوص  )به  شود  مشاهده 
برای خودروهای مجهز به تهويه مطبوع دستى، 
سيستم را به هنگام عدم استفاده خاموش نماييد. 

به  كمک  و  مصرف  كاهش  جهت  توصیه 
نگهداری از محیط زيست

در صورتيكه خودرو در آفتاب پارک شده است 
قبل از روشن كردن درها را برای يك مدت كم 

باز گذاشته تا هوای داغ از آن، خارج شود. 
- منظور جلوگيری از سر ريزشدن سوخت هرگز 

باک را تا لبه پر نكنيد. 
- هرگز يك باربند خالى را بر روی سقف خودرو 

نصب نكنيد. 
بند  پشت  از  بزرگ  اشيا  برای  است  بهتر   -

استفاده نماييد. 
آن  روی  بر  كاروان  كشيدن  يدک  هنگام  به   -
بادگير )بادشكن( نصب نموده و به دقت تنظيم 

نماييد. . 

توصیه جهت استفاده
- مصرف برق به نوعى مصرف سوخت است. تمام 
اجزای برقى را به هنگام عدم نياز خاموش كنيد. 
اما المپ ها را به هنگام مشكل يودن ديد، روشن 

نگهداريد. )ايمنى اولى تر است(
نماييد.  استفاده  هوا  تهويه  دريچه های  از   -
 100km/h سرعت   در  باز  پنجره  با  رانندگى 

مصرف سوخت را تا %4 افزايش مى دهد. 

توصیه: امکانات ضدآلودگى، صرفه جويى در سوخت خودرو در حین رانندگى )3/3(
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بازيافت
خودرو شما %85 قابل بازيافت بوده و %95 قابل 

ترميم است. 
از  بسياری  اهداف  اين  به  دستيابى  منظور  به 
قابل  كه  شده اند  طراحى  طوری  خودرو  اجزای 
اجزا  و  دهنده  تشكيل  مواد  باشند.  بازيافت 
شده اند  طراحى  طوری  دقت  با  خودرو  سازنده 
كه جداسازی آنها آسان بوده و بتوان سازمانهای 
منظور حفظ  به  گيرند.  قرار  بازيافت  مورد  ويژه 
منابع مواد اوليه، در اين خودرو از قطعات ساخته 
بازيافت يا قابل نوسازی  شده از پالستيك قابل 
چون  حيوانى  بافتهای  يا  گياهى  بافتهای  )مثل 

كتان يا پنبه( استفاده شده است. 

خروج گازهای سمى
كه  است  شده  طراحى  طوری  شما  خودرو 
اكسيد  )دی  گلخانه ای  گازهای  مقدار  كمترين 
كربن( را در زمان مصرف توليد كرده و بنابراين 
مثال  )برای  مى يابد.  كاهش  سوخت  مصرف 
 100km هر  در  ليتر   3/5 معادل    140g/km
كيلومتر برای خودروهای ديزلى( خودروهای ما 
همچنين مجهز به يك سيستم فيلتر ذرات ريز 
شامل: كاتاليست كانورتور، يك سنسور اكسيژن 
آزاد  از  جلوگيری  )جهت  فعال  فيلتركربن  و 
شدن بخار از باک سوخت به داخل هوای آزاد( 

مى باشد. 

لطفا شما نيز تالش خود را در جهت محافظت از 
محيط زيست انجام دهيد. 

- قطعات كهنه و پوسيده كه در راستای عمليات 
نگهداری عادی خودرو تعويض مى شوند )باتری، 
روغن  ظروف  و    .  . و.  هوا  فيلتر  روغن،  فيلتر 
روغن  آنها  داخل  كه  ظروفى  يا  خالى  )ظروف 
سازمانهای  طريق  از  بايد  باشد(  شده  مصرف 

متخصص دور ريخته شوند. 
به  را  بايد آن  پايان عمر مصرفى دستگاه،  - در 

مراكز مجاز ارسال كرده تا بازيافت شود. 
عمل  محلى  قوانين  مطابق  حاالت  تمامى  در   -

نماييد. 

زيست  اصول  گرفتن  نظر  در  با  شما  خودروی 
حين  در  خود،  مصرفى  عمر  تمام  در  محيطى 
طراحى  خود  عمر  انتهای  در  و  استفاده  توليد، 
مخصوص    عالمت  توسط  الزام  اين  شده است. 

eco 2  گروه رنو مشخص مى شود. 

محیط زيست

سازنده
از  كه  صنعتى  محیط  يک  در  شما  خودرو 
محيط  به  آسيب  كاهش  جهت  پيشرفته  روش 
استفاده  و مناطق طبيعى  زيست در رودخانه ها 
مى كند، ساخته شده است )كاهش مصرف آب و 
انرژی، كاهش آلودگى صوتى و بصری، جلوگيری 
دسته بندی  فاضالب،  و  گازهای سمى  خروج  از 

كردن و بازيافت زباله ها و. . . ( 
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اصول عملکرد
هر چرخ )به غير از زاپس( دارای يك سنسور در 
سوپاپ باد مى باشد كه به صورت متناوب فشار 

چرخ را بررسى مى نمايد. 
اين سيستم از طريق كامپيوتر سفری و سيستم 
باد  بودن  كافى  خصوص  در  شما  به   1 هشدار 
كم  الستيك  صورتيكه  در  و  داده  اطالع  چرخ 
باد بوده و با نشتى داشته باشد، به شما هشدار 

مى دهد. 

اين سيستم فشار باد چرخ ها را كنترل مى كند. 
تنظيم  چرخ ها  بودن  سرد  هنگام  به  بايد  فشار 
در  چرخها  باد  فشار  اندازه گيری  چنانچه  شود. 
حالت  در  باد  فشار  نباشد،  ممكن  سرد  حالت 
گرم بايد psl 3 تا 0. 3 يا bar( 0. 2( بيشتر از 

حالت سرد در نظر گرفته شود. 
هرگز الستيك داغ را خالى نكنيد. 

سیستم كنترل فشار باد چرخ ها )3/1(

  اين عملكرد يك ابزار كمك رانندگى 
به  اين سيستم هيچ گاه  اما  مى باشد. 
كرد.  نخواهد  عمل  راننده  جای 
بنابراين در تحت هيچ شرايطى جايگزين نقش 

و مسئوليت راننده نمى شود. 
اضطراری   يدكى  چرخ  شامل  فشارچرخ ها 

)زاپاس( را ماهى يكبار بررسى كنيد. 

  تعويض چرخ
برای  دقيقه  چند  استفاده  به  بسته 
و  جديد  چرخ  موقعيت  شناسايى 
فشار چرخ  است.  زمان الزم  آن  فشار  بررسى 
را بعد از انجام تمام عملكردها بررسى نماييد. 

باد چرخ ها ممكن است  عملكرد كنترل فشار 
خودرو  نزديكى  در  كه  وسايلى  تاثير  تحت 
فركانس  مشابه  فركانس  و  مى شوند  استفاده 
سيستم  حالت  اين  در  بگيرد.  قرار  دارند،  آن 
نشان مى دهد كه فشار چرخ پايين تر از شرايط 
قرار دارد. )كم شده است( درصورت  معمولى 
يا مسدود  بر روی چرخ ها  زنجير چرخ  بستن 
سيستم  عملكرد  برف ،  توسط  چرخ ها  شدن 
تحت  است  ممكن  چرخ ها  باد  فشار  كنترل 

تاثير قرار بگيرد. 
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نمايشگر
در صورتيكه المپ هشدار 1 يا 2 بر روی صفحه 
كه  است  معنى  اين  به  شود،  روشن  نشانگر 
خطايى مربوط به فشار چرخ رخ داده است. )كم 
و.  سيستم  شدن  خراب  شدن،  پنجر  بودن،  باد 
نشانگر،  المپ های  در خصوص  توضيحات   )  .  .
شده  ارائه  بعد  صفحات  در  پيغامها  و  سيگنالها 

است.  

چرخ يدكى اضطراری )زاپاس(
نبوده  سنسور  دارای  اضطراری  يدكى  چرخ 
نمى شود.  شناخته  سيستم  توسط  بنابراين  و 
به خودرو مى بنديد، سيستم  را  هنگامى كه آن 

يك خطای عملكرد را تشخيص مى دهد. 

تعويض چرخها/ تايرها
دارد  خاصى  تجهيزات  به  نياز  عملكرد  اين 
تايرهای  نصب  برای   )  . و.  قالپاق ها  )چرخ ها، 
با  سازگار  جانبى  لوازم  از  آگاهى  برای  و  جديد 
سيستم و موجود در نمايندگى های مجاز، با آنها 
جانبى  لوازم  هرگونه  از  استفاده  بگيريد.  تماس 
متفرقه بر عملكرد صحيح سيستم تاثير گذاشته 

و يا موجب خرابى سنسور مى شود. 
 

تعويض چرخها
تقريبا 8 دقيقه طول مى كشد تا سيستم كنترل 
شناسايى  را  شده  تعويض  كه  چرخى  باد  فشار 
كار  چرخ  تعويض  حين  سيستم  اين  كند. 

نمى كند. 

نصب تايرها
)تعويض چرخ يا نصب چرخ های زمستانى(

خاص  تجهيزات  به  نياز  كار  اين  آنجائيكه  از 
مجاز   هاي  نمايندگى  با  مى كنيم  توصيه  دارد، 

سايپايدک تماس بگيريد. 

سیستم كنترل فشار باد چرخها )3/2(

  هنگاميكه سيستم كنترل فشار باد 
چرخ ها در حال مشخص كردن فشار 
خيلى  شده است.  تعويض  تازه  چرخ 
دقيق نبوده و تبعات جدی به دنبال داشته باشد. 
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نمونه های پیغامیى كه ممکن است بر روی صفحه نشانگر ظاهر شود. 

تحلیل پیغام نمايش داده شدهشکل پیغامنمونه های پیغام

Adjust tyre pressure .فشار چرخ  نشان داده شده كمتر از حد معمول است

Under inflation critcal
المپ هشدار به همراه يك بوق روشن مى شود. در اسرع وقت خودرو را خاموش كرده 
و با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. فشار چرخ خيلى كمتر از حد معمول بوده 

و در حد قابل مالحظه ای كم مى شود. 

Puncture
المپ هشدار  به همراه يك بوق روشن مى شود. در اسرع وقت خودرو را خاموش كرده 
و با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. چرخ نشان داده شده پنجر است و يا باد 

آن بسيار كم است. 

Check tyre pressure sensors .يكى از چرخها نمايش داده نمى شود. اين به دليل نقص سنسور اين چرخ مى باشد

Check tyre pressure sensors .هيچ يك از سنسورهای فشار شناسايى نمى شوند. اين به دليل خطای سيستم است

Tyre pressure sensors absent هيچ سيگنالى از تاير نشان داده شد دريافت نشده و تاير ديگر توسط سيستم كنترل فشار باد
چرخ ها نشان داده نمى شود )مثال تعويض چرخ يدكى و. . . (

سیستم كنترل فشار باد چرخ ها )3/3(
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4WD LOCK حالت قفل چهار چرخ
قسمت پايينى دكمه1 را فشار دهيد. دكمه فورا 
نشانگر  المپ  مى گردد.  باز  اصلى  موقعيت  به 
 بر روی صفحه نشانگر روشن خواهد شد. 
برای غير فعال كردن اين ويژگى قسمت پايينى 
بر  نشانگر  المپ  دهيد.  فشار  دوباره  را  دكمه1 

روی صفحه نشانگر خاموش مى شود. 

اصول عملکرد
و  جلو  محورهای  از   4WD LOCK حالت 
عقب هر كدام %50 توان استفاده مى كند. از اين 
حالت در جاده های ناهموار و غير مسطح استفاده 

نماييد. 
  40Km/h نکته: در صورتيكه سرعت خودرو از
به حالت  اتوماتيك  به طور  تجاوز كند، سيستم 

AUTO باز مى گردد. 

AUTO حالت
روشن  موتور  كه  هربار  كه  است  حالتى  اين 

مى شود، فعال مى گردد. 

اصول عملکرد
نيروی  اتوماتيك  طور  به   AUTO حالت 
سرعت  و  جاده  شرايط  براساس  را  گشتاوری 
خودرو بين محورهای جلو و عقب توزيع مى كند. 
اين موقعيت كنترل جاده را بهينه مى كند از اين 
حالت در جاده های شيب دار و يا شرايط معمولى 

استفاده نماييد. 

2WD حالت
المپ  دهيد.  فشار  را   1 دكمه  بااليى  قسمت 
روشن  نشانگر  صفحه  روی  بر  نشانگر  

مى شود. 

اصول عملکرد
استفاده  جلو  چرخهای  از  فقط   2WD حالت 
قرار داشتن در  به هنگام  اين حالت  از  مى كند. 

جاده با شرايط مناسب استفاده نماييد. 
بااليى  ويژگى قسمت  اين  غيرفعال كردن  برای 
بر  نشانگر  فشار دهيد. المپ  دوباره  را   1 دكمه 

روی صفحه نشانگر خاموش مى شود. 

كلید حالت رانندگى1
بسته به شرايط جاده، دكمه 1 حالتهای زير را 

فعال مى كند:
AUTO -

2WD -
 4WD -

 )3/1()4WD( قابلیت چهار چرخ متحرک: رانندگى در حالت چهار چرخ متحرک



بروز خطا در عملکرد
را  عملكرد  خطای  يك  سيستم  هنگاميكه 
و   Check 4WD پيغام  مى دهد،  تشخيص 
نشانگر  روی صفحه  بر  المپ هشدار   
روشن مى شود. در اسرع وقت با نمايندگى هاي 

مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

)3/2( )4WD( قابلیت چهار چرخ متحرک: رانندگى در حالت چهار چرخ متحرک

نکته خاص در خصوص سیستم رانندگى 
تمام چرخ

شدن  فعال  هنگام  به  است  ممكن  خودرو   -
نويز   4WD LOCK و   AUTO حالتهای 
بيشتری توليد نمايد. اين مسئله طبيعى است. 
سرعت  در  تفاوتى  سيستم  صورتيكه  در   -
چرخش چرخ های جلو و عقب تشخيص دهد 
دارای  تايرهای  بستن  صورت  در  مثال  )برای 
بيش  بادشدن  كم  در صورت  يا  اشتباه  اندازه 
مالحظه  قابل  بودن  كهنه  با  و  تايرها  حد  از 
بر   4WD not available پيغام   )  . و.  آن 
روی صفحه نشانگر ظاهر شده و المپ نشانگر، 
چشمك مى زند حالت  را انتخاب كرده 

و با سرعت متوسط برانيد. 
فرسودگى  سطح  با  چرخ  چهار  از  همواره   -

يكسان استفاده نماييد. 

از خودرو  سرعت  اينكه  محض  به   - 
تجاوز   4WD LOCK 40درحالت   km/h
حالت  به  اتوماتيك  طور  به  سيستم  كند، 
نيز  نشانگر  المپ  مى گردد.  باز   ATUO

خاموش مى شود. 
سرعتهای  در  خودرو  چرخهای  هنگاميكه   -
هنگام  به  مثال  )برای  مى چرخند،  مختلف 
رانندگى در جاده های ناهموار شن و ماسه ای 
يا  شدن  كشيده  يدک  يا  و  الی،  و  گل  يا  و 
متفاوت(  فرسودگى  سطح  دارای  تايرهای 
و  يافته  افزايش  روغن  دمای  است  ممكن 
حالت  اين  در  مى آيد.  بوجود  مكانيكى  تنش 
سيستم به منظور جلوگيری از گرم شدن بيش 
باز   2WD اتوماتيك به حالت از حد به طور 
بر   4WD not available پيغام  مى گردد. 
روی صفحه نشانگر ظاهر شده و المپ نشانگر 
را  مى شود. خودرو  روشن  يا    
 4WD پيغام  تا  بمانيد  منتظر  و  كرده  پارک 

not available محو گردد. 
شد،  ظاهر  هشدار  اين  دوباره  صورتيكه  در 
تماس  سايپايدک  مجاز   هاي  نمايندگى  با 

بگيريد. 

22-2
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)3/3(  )4WD( قابلیت چهار چرخ متحرک: رانندگى در حالت چهار چرخ متحرک

- هنگام رانندگى در جاده های دارای شرايط نرمال، استفاده دائمى از حالت 4WD lock توصيه نمى شود. 
- همواره دقت داشته باشيد كه چرخ های مشابه با مشخصات مشابه )برند، سايز، ساختار، سطح فرسودگى و. . . ( را به خودرو بسته باشيد. چرخ های دارای 
مشخصات متفاوت در جلو و عقب خودرو ممكن است سبب بروز مشكالت جدی برای چرخ ها، جعبه دنده، سيستم اتصال جعبه دنده و ديفرانسيل عقب 

خودرو شود. 

  سیستم رانندگى تمام چرخ
 4WD 4 تغيير كند. در اين حالت المپ نشانگرWD 2 به حالتWD بسته به شرايط رانندگى، ممكن است سيستم به طور اتوماتيك از حالت  -

روشن نمى شود. 
- در هيچ يك از حالتهای انتخابى، در صورتيكه چرخ های عقب بر روی زمين هستند و چرخ های جلو بر روی هوا )مثال جك زدن زير خودرو و. . . ( و يا اگر 

چراغ ها بر روی نقاله ساكن هستند، خودرو را روشن نكنيد. 
 ATUO, 2WD,4WD كليد انتخابگر حالت را به هنگام چرخش دنده و عقب يا در صورتيكه چرخها در حالت شيب دار قرار دارند، فشار ندهيد. حالتهای -

را تنها به هنگاميكه در خط مستقيم حركت مى كند، انتخاب نماييد. 
- هنگاميكه موتور گرم ميشود ممكن است سرعت ايده آل بيشتر شود. به هنگام رانندگى يا توقف بر روی جاده های شيبدار از حالت ATUO استفاده نماييد. 

- تنها از تايرهايى كه دارای خصوصيات مربوطه هستند، استفاده نماييد. 
- زنجير به چرخ های جلو بسته شود. 

- اين عملكرد ابزار كمكي براي رانندگى در شرايط بحرانى است كه خودرو را قادر به هماهنگ شدن با شرايط جاده مى كند. 
اما اين عملكرد جانشين راننده نبوده و جای وی را نمى گيرد. اين عملكرد محدوديتهای خودرو را افزايش نداده و نبايد شما برآن تكيه كرده و سريعتر رانندگى 

كنيد. 
بنابراين تحت هيچ شرايطى جای مسئوليت راننده را به هنگام راندن خودرو نمى گيرد. )راننده بايد همواره خود را آماده مواجه شدن با حوادث خطرناک كه 

ممكن است، در حين رانندگى رخ دهد، كند(
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بروز ايراد در عملکرد
نشانگر  صفحه  روی  بر  و     -
 CHECK ABS پيغام  همراه  به  شده  روشن 
فعال  غير   ABS كه  است  آن  دهنده  نشان 
تضمين  همچنان  ترمز  ايمنى  اما  شده است. 

مى شود. 
،  و  - المپ های هشدار 

روشن شده بر روی صفحه نشانگر به همراه پيغام 
brake system fault نشان دهنده آن است 
كه خطايى در سيستم ترمز بروز كرده است. با 
نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

ABS سیستم ترمز ضد قفل
در ترمزهای سنگين، ABS از قفل شدن چرخها 
و  ترمز  مسافت  كنترل  به  و  مى كند  جلوگيری 
كمك  )فرمانپذيری(  خودرو  كنترل  نگهداشتن 

مى كند. 
تحت اين شرايط، خودرو به منظور جلوگيری از 
تماس با مانع به هنگام ترمز قابل كنترل است. 
عالوه برآن اين سيستم مى تواند مسافت توقف را 
به خصوص در جاده های صعب العبور )مثال زمين 

خيس و. . . ( افزايش دهد. 
هربار كه اين سيستم فعال ميشود شما ضربات 
كرد.  خواهيد  احساس  ترمز  پدال  در  را  ممتد 
خودرو  فيزيك  عملكرد  وجه  هيچ  به   ABS
مربوط به سطح جاده را بهبود نمى بخشد. و حتى 
از  كه  است  ضروری  سيستمى  چنين  وجود  با 
قوانين رانندگى درست )مثال رعايت فاصله ايمن 

از خودرو جلويى (پيروی نماييد. 

بر حسب سطح خودرو ممکن است اين ابزار 
شامل موارد زير باشند:

- ترمز ABS )سيستم ترمز ضد قفل(
با  الكترونيك(  پايداری  كنترل  )برنامه   ESC  -

ASR كنترل كشش خودرو
- كمك ترمز اضطراری

- كنترل پايين آمدن از سراشيبى تپه
- كمك به شروع حركت خودرو به هنگام حركت 

كردن در سربااليى تپه

ابزارهای كمک به راننده )5/1(

اين عملكردها مزايای اضافى برای    
بحرانى  شرايط  و  مواقع  در  راننده 
رانندگى مى باشند كه عملكرد خودرو 
سازگار  رانندگى  شرايط  با  تا  كرده  كنترل  را 
شود. اما اين عملكردها به معنای رفع مسئوليت 
راننده نبوده و محدوديت های خودرو را كاهش 
به  تشويق  برای  عاملى  نبايد  و  نمى دهد 
شود.  محسوب  بيشتر  سرعت  با  رانندگى 
شرايطى  هيچ  تحت  نبايد  راننده  بنابراين 
مسئوليت خود را به هنگام رانندگى فراموش 
نمايد. )راننده همواره بايد آمادگى الزم جهت 
تصادف های ناگهان كه ممكن است به هنگام 

رانندگى رخ دهد، را داشته باشد(

شما  ترمز  سيستمهای  از  بخشى   
هواره فعال هستند. 

خطرناک  ناگهانى  گرفتن  ترمز  اما 
بوده و ضروری است كه فورا و در اسرع وقت 
مى دهد،  اجازه  ترافيك  شرايط  كه  جايى  در 
توقف كرده با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک 

تماس بگيريد. 

مداوم  و  محكم  فشار  اضطراری  شرايط  در 
پمپ  به  نيازی  كنيد  وارد  ترمز  پدال  روی  بر 
فشار   ABS نيست.  مداوم  طور  به  آن  كردن 

وارده در سيستم ترمز را تنظيم خواهد كرد. 
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بروز ايراد در عملکرد
را  عملكرد  خطای  يك  سيستم  هنگاميكه 
  CHECK ESC پيغام  مى دهد،  تشخيص 
شدن  روشن  همراه  به  نشانگر  صفحه  روی  بر 
المپ های  و  ظاهر مى شود. در 
با  فعال شده اند.  ASR غير  و   ESC اين حالت 
نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

 

)ASR( كنترل لغزش
اين سيستم به محدود كردن چرخش چرخها و 
و رها كردن  به هنگام گاز دادن  كنترل خودرو 

پدال گاز كمك مى كند.

اصول عملکرد:
سيستم  اين  چرخ،  سنسورهای  از  استفاده  با 
كرده  كنترل  مدت  تمام  در  را  چرخ ها  سرعت 
صورتيكه  در  مى نمايد.  كند  را  آنها  چرخش  و 
يك چرخ شروع به لغزش كند، سيستم به طور 
كنترل  چرخ  زمانيكه  تا  كرده  ترمز  اتوماتيك 
با  چرخ  محرک  )نيروی  آورد.  بدست  را  خود 

ماندگاريش بر روی جاده متناوب شود(
تا  مى كند  عمل  گونه ای  به  سيستم  همچنين 
دور موتور متناسب يا ماندگاری چرخها بر روی 
جاده تنظيم شود و اين كار مستقل از فشار وارده 
شدن  روشن  مى گيرد.  انجام  گاز  پدال  روی  بر 
  ESC عالمت  بيانگر فعال شدن سيستم

)به همراه ASR( مى باشد. 

كنترل پايداری الکترونیک )ESC( كنترل 
 )ASR( كم دورزنى و سیستم كنترل لغزش

ESC كنترل پايداری الکترونیک
اين سيستم به شما در كنترل خودرو در مواقع 
مانع  با  برخورد  از  )جلوگيری  رانندگى  بحرانى 
دست دادن كنترل فرمان در پيج و. . . ( كمك 

مى كند. 

اصول عملکرد
يك سنسور در فرمان جهت انتخاب شده توسط 
سنسورهای  ديگر  مى دهد.  تشخيص  را  راننده 
اندازه گيری  را  واقعى  جهت  خودرو  در  موجود 

مى كنند. 
اين سيستم جهت انتخاب شده توسط راننده و 
جهت واقعى خودرو را مقايسه كرده و در صورت 
به  يا  و  شده  انتخاب  ترمزهای  اعمال  با  لزوم 
اصالح  را  حركت  جهت  موتور  نيروی  كارگيری 

مى كند. 

ابزارهای كمک به راننده )5/2(
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ترمز كمکى اضطراری
كاهش  به  و  كرده  كامل  را   ABS سيستم  اين 

مسافت توقف خودرو كمك مى كند. 

اصول عملکرد
بسته به سرعتى كه در آن پدال ترمز فشار داده 
را  اضطراری  ترمز  موقعيت  يك  سيستم  شده، 
تشخيص  اين سيستم جهت  مى دهد.  تشخيص 
حالت  اين  در  مى باشد  اضطراری  ترمز  موقعيت 
كمك ترمز فورا حداكثر توان را به كار گرفته و 

ممكن است ABS را فعال نمايد. 
فشار  را  ترمز  پدال  زمانيكه  تا   ABS ترمز 

مى دهيد، فعال است. 
روشن شدن المپ هشدار خطر

بر حسب سطح خودرو، اين المپ ها ممكن است 
در صورت كاهش شتاب ناگهانى روشن شوند. 

نماييد،  فعال  غير  را  عملكرد  اين  صورتيكه  در 
غيرفعال  نيز   ASR كشش  كنترل  سيستم 
 ESP و   ASR سيستم  آنجائيكه  از  مى شود. 
ضريب ايمنى را افزايش مى دهد، غير فعال كردن 
آنها توصيه نمى شود. در اسرع وقت با فشار دادن 

مجدد كليد1 آن را مجددا فعال نماييد. 
شود،  خاموش  خودرو  موتور  كه  هربار  نكته: 
فعال خواهد  مجددا  به صورت خودكار  سيستم 

شد. 

كنترل  )و   ESC عملکرد  كردن  فعال  غیر 
))ASR( لغزش

زمين های  در  )رانندگى  موقعيت ها  برخى  در 
بسيار خيس، برف، گل و الی و غيره يا رانندگى 
با زنجير چرخ( ممكن است اين سيستم خروجى 
چرخش  كردن  محدود  جهت  را  موتور  توان 
سيستم  اين  به  نياز  صورتيكه  در  دهد.  كاهش 
فعال  غير   1 كليد  دادن  فشار  با  را  آن  نداريد، 

كنيد. 
المپ  شدن  روشن  همراه  به   ESC off پيغام 
هشدار بر روی صفحه نشانگر جهت اطالع رسانى 

به شما، روشن مى شوند. 

ابزارهای كمک به راننده )5/3(
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سيستم كنترل پايين آمدن از تپه به محض فشار 
دادن پدال ترمز يا پدال گاز غيرفعال شده و به 

هنگام آزاد كردن مجدد آن فعال مى گردد. 

روشن شدن سیستم
ياسرعت  سراشيبى  روی  بر  رانندگى  هنگام  به 
پايين تر از  25Km/h يا قرار داشتن اهرم دنده، 
بر  اهرم  داشتن  قرار  يا  و  عقب  يا  يك  دنده  در 
دنده  خودروهای  )برای   R يا   D موقعيت  روی 
 4wd حالت  انتخاب  برای  را  كليد2  اتوماتيك( 

lock فشار دهيد. 
مى شود،  داده  تشخيص  كافى  شيب  هنگاميكه 
 HDC operational هشدار   المپ 

به همراه پيغام  نشانگر ظاهر مى شود. 
 40Km/h  نكته: در صورتيكه سرعت خودرو از
حالت  به  اتوماتيك  طور  به  خودرو  كند،  تجاوز 
هشدار   )چراغ  مى گردد.  باز   AUTO

خاموش مى شود(
 4wd lock با فشار دادن دكمه   اين سيستم 
كمتر   40Km/h از  خودرو  سرعت  هنگاميكه 

شود، مجددا فعال مى شود. 

كنترل پايین آمدن از تپه
اين سيستم سرعت خودرو را از سرعت تقريبى  
ترمز  پدال  بر  فشار  گونه  هيچ  بدون   7Km/h
از  آمدن  پايين  هنگام  )به  مى نمايد  محدود 

سراشيبى(

فعال كردن/ غیر فعال كردن سیستم
- فعال كردن: دكمه1 را فشار دهيد. 

پيغام HDC on بر روی صفحه نشانگر روشن 
مى شود. 

فشار  مجددا  را   1 دكمه  كردن:  فعال  غیر   -
دهيد. 

بر روی صفحه نشانگر روشن   HDCoff پيغام 
مى شود. 

ابزارهای كمک به راننده )5/4(

اين سيستم زمانى كه اهرم دنده در وضعيت 
خالص باشد )موقعيت N يا P برای خودروهای 
دنده اتوماتيك(، يا خودرو در حال حركت بر 

روی زمين مسطح باشد، عمل نمى كند. 

  به هنگام سرد شدن موتور، عملكرد 
تپه  از  آمدن  پايين  كنترل  اتوماتيك 
كردن  فعال  غير  قابل  موقت  به طور 
مى شود(  خاموش  هشدار  )المپ  است 
المپ  مى رود،  باال  موتور  دمای  هنگاميكه 
هشدار   مجددا روشن شده و عملكرد 
فعال مى گردد. كنترل خودكار پايين آمدن از 
تپه، در صورت خطر گرم شدن سيستم ترمز، 

ممكن است به طور موقت غير فعال شود. 
در صورت لزوم از پدال ترمز برای توقف خودرو 

استفاده نماييد. 
به هنگام  را  بايد هوشياری كامل خود  راننده 
سطوح  يا  شيبدار  سطوح  روی  بر  رانندگى 
صعب العبور و يا تپه ها حفظ نمايد. در صورت 
عدم توجه راننده خطر زخم و جراحت جدی. 
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كمک به شروع حركت در تپه
حركت  شروع  هنگام  به  راننده  به  عملكرد  اين 
بر روي تپه كمك مى كند. اين عملكرد با اعمال 
سمت  به  خودرو  سرخوردن  از  ترمز  اتوماتيك 
عقب به هنگام برداشتن پای راننده از روی پدال 
ترمز برای فشار دادن پدال گاز جلوگيری مى كند 

)بسته به زاويه شيب(

عملکرد سیستم
اهرم  داشتن  قرار  هنگام  به  تنها  عملكرد  اين 
خالص  ازموقعيت  غير  موقعيتى  روی  بر  دنده 
 P يا N درگيربكس دستي )و يا موقعيت غير از
(كار مى كند و  اتوماتيك  برای خودروهای دنده 
خودرو كامال ثابت است )فشار دادن پدال ترمز(

ثابت  ثانيه  به مدت حدود 2  را  سيستم خودرو 
آزاد  تدريج  به  ترمز  آن  از  بعد  مى دارد.  نگه 
مى شود. )خودرو براساس شيب حركت مى كند(

ابزارهای كمک به راننده )5/5(

  سيستم كمك استارت تپه نمى تواند 
به طور كامل از سرخوردن خودرو به 
شرايط   تمامى  در  عقب  سمت 

)شيب های بسيار زياد( جلوگيری كند. 
در تمامى حالتها راننده مى تواند پدال ترمز را 
برای جلوگيری از سرخوردن خودرو به سمت 
تپه  استارت  كمك  عملكرد  دهد.  فشار  عقب 
نبايد برای يك مدت طوالنى استفاده شود: از 

پدال ترمز استفاده كنيد. 
دائمى  داشتن  نگه  ثابت  برای  عملكرد  اين 
لزوم  صورت  در  است.  نشده  طراحى  خودرو 
از پدال ترمز برای نگهداشتن خودرو استفاده 

نماييد. 
سطوح  در  رانندگي  هنگام  به  بايد  راننده 

شيبدار و يا تپه ها دقت ويژه داشته باشد. 
خطر زخم و جراحت جدی. 
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روشن كردن
عالمت    با  كه  را  كليد1  از  قسمت  آن 
نشانگر  المپ  دهيد.  فشار  است  شده  مشخص 
 speed نارنجى روشن شده و پيغام 6 به رنگ 
به همراه خط  نشانگر  بر روی صفحه   limiter
كه  دهد  نشان  تا  مى شود  روشن  فاصله  های 
است  فعال شده  كننده سرعت  عملكرد محدود 
و منتظر ذخيره محدوده سرعت مى باشد. برای 
را   5  )-( و   2  )+( كليد  كنونى،  سرعت  ذخيره 
شدن   ذخيره  قابل  سرعت  حداقل  دهيد،  فشار 

30km/h مى باشد. 

كنترل ها
On/Off 1- كليد اصلى

و  ذخيره  شده،  ذخيره  سرعت  سازی  فعال   -2
كليد افزايش+

كليد  و  فعال سازی سرعت محدود، ذخيره   -3
)R( استفاده مجدد

ذخيره سرعت  )با  عملكرد  كردن  فعال  غير   -4
)O( )محدود

و  ذخيره  شده،  ذخيره  سرعت  سازی  فعال   -5
كليد كاهش )-(

محدود كننده سرعت سيستمى است كه توسط 
آن اين امكان فراهم مى آيد تا سرعت خودرو از 
سرعت انتخاب شده )ذخيره شده( تجاوز نكند. 

كروز كنترل/ محدود كننده سرعت: عملکرد محدود كننده )3/1(
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تجاوز از سرعت محدود
از سرعت محدود در هر لحظه ای ممكن  تجاوز 
است به منظور انجام اين كار پدال گاز را محكم 
تعويض  نقطه  از  )فراتر  دهيد.  فشار  انتها  تا  و 
پيدا  تجاوز  سرعت  هنگاميكه  دنده(  معكوس 
نشانگر  صفحه  روی  بر  سرعت  كنترل  مى كند، 
كنيد.  رها  را  گاز  پدال  سپس  مى زند.  چشمك 
اينكه  محض  به  سرعت  كننده  محدود  عملكرد 
به سرعت كمتر از سرعت ذخيره شده مى رسيد، 

بازمى گردد. 

سرعت محدود شده قابل نگهداری نيست. 
شيب  با  سراشيبى  يك  در  رانندگى  هنگام  به 
محدود  سرعت  حفظ  به  قادر  سيستم  تند، 
صفحه  روی  بر  شده  ذخيره  سرعت  نيست. 
موقعيت  اين  به شما  تا  نشانگر چشمك مى زند 

را يادآوری كند. 

تغییر سرعت محدود
 2  )+( دكمه  محدود،  سرعت  دادن  تغيير  برای 
افزايش  سرعت  تا  دهيد  فشار  مكرر  طور  به  را 
تا سرعت  را فشار دهيد   5 )-( يا كليد  و  يافته 

كاهش يابد. 

رانندگى
اين  و  شده  ذخيره  محدود  سرعت  هنگاميكه 
مشابه  رانندگى  نمى شود،  حاصل  سرعت 
مى  عملكرد  اين  بدون  خودرويى  با  رانندگى 
شود. هنگاميكه به سرعت ذخيره شده مى رسيد 
هرگونه فشار بر روی پدال گاز هيچ گونه تاثيری 
بر افزايش سرعت برنامه ريزی شده مگر در مواقع 
اضطراری نخواهد داشت )به اطالعات در خصوص 

تجاوز از سرعت محدود مراجعه نماييد(. 

كروز كنترل/ محدود كننده سرعت: عملکرد محدود كننده )3/2(

  عملكرد محدود كننده سرعت ربطى 
به سيستم ترمز ندارد. 
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غیر فعال كردن عملکرد
دادن  فشار  با  سرعت  محدودكننده  عملكرد 
سرعت  حالت  اين  در  مى شود:  غيرفعال  كليد1 
ديگر ذخيره نمى شود. المپ نشانگر نارنجى  
بر روی صفحه نشانگر خاموش مى شود تا نشان 

دهد كه اين عملكرد غيرفعال شده است. 

استفاده مجدد از سرعت ذخیره شده
اگر سرعتى در حافظه ذخيره شده باشد، مى توان 
با فشردن كليد R( 3( آن را مجددا فعال نموده. 

حالت  روی  بر  عملكرد   اين  دادن  قرار 
به  سرعت  محدودكننده  عملكرد   "Standby"
غيرفعال  موقتا   )O( 4 كليد  دادن  فشار  هنگام 
مى شو. در اين حالت سرعت محدود ذخيره باقى 
مى ماند و پيغام "memorised" به همراه اين 

سرعت بر روی صفحه نشانگر ظاهر مى شود. 

كروز كنترل/ محدود كننده سرعت: عملکرد محدود كننده )3/3(

سرعت  كننده  محدود  هنگاميكه    
تعليق مى شود، فشار دادن كليدهای 
گرفتن  نظر  در  بدون   2)+( يا   3)-(
غيرفعال  را  حالت  اين  شده  ذخيره  سرعت 

مى كند. 
حركت  آن  با  خودرو  كه  است  سرعتى  اين 

مى كند. 
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كنترلها
On/Off 1- كليد اصلى

كليد  و  ذخيره  كنترل  كروز  سازی  فعال   -2
افزايش )+(

3- فعال سازی مجدد سرعت كروز ذخيره شده
سرعت  ذخيره  با  عملكرد  كردن  غيرفعال   -4

)O( كروز
5- فعال سازی كروز كنترل، ذخيره و كاهش)-(

كروز كنترل به شما امكان نگهداشتن خودرو در 
يك سرعت انتخاب شده توسط شما را مى دهد. 

كه سرعت كنترل شده ناميده مى شود. )كروز(
اين سرعت كنترل شده مى تواند در سرعت باالی  

30km/h تنظيم شود. 

كروز كنترل/ محدود كننده سرعت: عملکرد كنترل سرعت )4/1(

  عملكرد محدود كننده سرعت ربطى 
به سيستم ترمز ندارد. 

كمكى  سيستم  يك  عملكرد  اين    
برای رانندگى است با اين حال، اين 
سيستم هيچ گاه به جای راننده عمل 
حالتى  هيچ  در  بنابراين  و  كرد.  نخواهد 
و  قوانين  كردن  رعايت  جايگزين  نمى تواند 
برای  يا دقت )هميشه  محدوديت های سرعت 
يا  و  باشد(  آماده  هر شرايطى  در  ترمز كردن 

مسئوليت راننده شود. 
ترافيك  يك  در  نبايد  هيچگاه  كنترل  كروز 
سنگين يا در يك جاده پيچ در پيچ يا لغزنده 
و  شنى(  زمين  خيس،  زمين  )يخبندان، 
هنگامى كه شرايط آب و هوايى مناسب نيست 

)مه، باران، طوفان و. . . ( استفاده شود. 
خطر وقوع حادثه وجود دارد.

كه  است  شده  طراحى  طوری  سيستم  اين 
تشخيص تفاوت بين سرعت برنامه ريزی شده 
نشانگر  صفحه  در  شده  داده  نشان  سرعت  و 

امكان پذير مى باشد. 
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رانندگى
تنظيم شده، ذخيره شد  هنگاميكه يك سرعت 
مى توانيد  است،  فعال  كنترل سرعت  عملكرد  و 

پايتان را از روی پدال گاز برداريد. 

فعال كردن كنترل سرعت
 ) 30km/h در يك سرعت ثابت )تقريبا باالی
كليد )+(2 و يا )-(5 را فشار دهيد اين عملكرد 

فعال شده و سرعت كنونى ذخيره مى شود. 
فعالسازی كنترل سرعت به هنگام روشن شدن 
نشانگر 7  بر المپ  به رنگ سبز عالوه  المپ 6 

تاييد مى گردد. 

فعال كردن
آن قسمت از كليد1 كه با عالمت  مشخص 

شده است را فشار دهيد. 
و  شده  روشن  سبز  رنگ  به   7 نشانگر  المپ 
پيغام"cruise control" بر روی صفحه نشانگر 
به همراه عالمت های خط فاصله، ظاهر ميشود تا 
نشان دهد كه عملكرد كنترل سرعت فعال شده 

و منتظر ذخيره سرعت كنترل شده مى باشد. 

كروز كنترل/ محدود كننده سرعت: عملکرد كنترل سرعت )4/2(

  نکته مهم:
مى گردد  توصيه  شما  به  حال  اين  با 
نگه  پدال ها  نزديكى  در  را  خود  پای 
واكنش  بتوانيد  اضطراری  مواقع  در  تا  داريد 

نشان دهيد. 
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تجاوز از سرعت تنظیم شده
با فشار دادن  تنظيم شده در هر لحظه  سرعت 

پدال گاز قابل افزايش مى باشد. 
هنگاميكه سرعت خودرو، از سرعت تنظيم شده 
تجاوز پيدا مى كند سرعت حركت بر روی صفحه 
كنيد.  رها  را  گاز  پدال  نشانگر چشمك مى زند. 
به  اتوماتيك  طور  به  خودرو  ثانيه  چند  از  بعد 

سرعت تنظيم شده، بازمى گردد. 
سرعت حركت قابل نگهداری نيست. 

شيب  با  سراشيبى  يك  در  رانندگى  هنگام  به 
به حفظ سرعت تنظيم شده  قادر  تند، سيستم 
صفحه  روی  بر  شده  ذخيره  سرعت  نيست. 
موقعيت  اين  به شما  تا  نشانگر چشمك مى زند 

را يادآوری كند. 
تنظیم سرعت حركت

با فشار دادن مكرر  سرعت حركت ممكن است 
كليدهای زير تغيير كند:

كليد)+(2 برای افزايش سرعت  -
كليد)-(5 برای كاهش سرعت  -

كروز كنترل/ محدود كننده سرعت: عملکرد كنترل سرعت )4/3(

به  سرعت  كننده  تنظيم  عملكرد    
مربوط  ترمز  سيستم  به  عنوان  هيچ 

نمى باشد. 
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غیر فعال كردن عملکرد
فشاردادن  با  سرعت  و  كننده  تنظيم  عملكرد 
كليد1 غير فعال مى شود: در اين حالت سرعت 
ديگر ذخيره نمى شود.  المپ نشانگر سبز 
و  المپ بر روی صفحه نشانگر خاموش 
مى شود تا نشان دهد كه اين عملكرد غير فعال 

شده است. 

استفاده مجدد از سرعت ذخیره شده
در صورتيكه يك ميزان سرعت را ذخيره كنيد، 

مى توانيد از آن مجددا استفاده نماييد. 
هنگاميكه از شرايط جاده مطمئن شديد )ترافيك 
سطح جاده، شرايط آب و هوايى و. . . ( با سرعت 

باالی 30km/h كليدR( 3( را فشار دهيد. 
شده  ذخيره  قبل  از  سرعت  صورتيكه  در  نكته: 
بسيار باالتر از سرعت كنونى باشد، خودرو شتاب 

مى گيرد تا سريعا به سرعت آستانه برسد. 

حالت  روی  بر  عملکرد  اين  دادن  قرار 
Standby

طور  به  زير  حالتهای  از  يكى  در  عملكرد  اين 
موقت غيرفعال مى شود:

)O( 4 فشار دادن كليد -
- فشار دادن پدال ترمز

در  دنده  قراردادن  يا  كالچ  پدال  دادن  فشار   -
حالت خالص 

 CVT خودروهای اتوماتيك يا -

 "memorised" در تمامى 3 حالت فوق، پيغام
روی  بر  تنظيم شده  و سرعت  تنظيم  و سرعت 
صفحه نشانگر ظاهر مى شود.  هنگاميكه 
 standby المپ نشانگر خاموش مى شود، حالت

تاييد مى شود. 

كروز كنترل/ محدود كننده سرعت: عملکرد كنترل سرعت )4/4(

بر  سرعت  كنترل  حالت  قراردادن    
كردن  خاموش  يا    Standby روی 
سرعت  سريع  كاهش  سبب  آن 
پدال  دادن  فشار  با  بايد  شما  نمى شود. 

ترمز،ترمز كنيد. 

 هنگاميكه تنظيم كننده سرعت به طور موقت 
غير فعال مى شودفشار دادن كليد )+(2 يا كليد 
5 )-( بدون در نظر گرفتن سرعت ذخيره شده 
اين  مى كند.  فعال  مجددا  را  عملكرد  اين 
سرعتى است كه خودرو با آن حركت مى كند
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كنترل فاصله پارک از جلو )بر حسب سطح 
خودرو( 
عملکرد:

سرعت  صورتيكه  در  جلو  به  حركت  هنگام  در 
در  مانعى  و  بوده  كيلومتر   12 از  كمتر  خودرو 
فاصله تقريبى 1متر قرار داشته باشد. يك صدای 

بوق به شما هشدار خواهد داد. 

اتوماتیک  كردن  فعال  غیر  و  كردن  فعال 
سیستم كمکى پارک

اين سيستم در موارد زير غيرفعال مى شود. 
- هنگاميكه سرعت خودرو از 12 كيلومتر تجاوز 

مى كند. 
ثانیه   3 از  بیشتر  مدت  به  تنها  هنگامیکه 
متوقف باشد: تنها در حالتى كه سرعت خودرو 
از 12 كيلومتر كاهش يافته و هيچ مانعى در 30 

سانتى متری از خودرو قرار نداشته باشد. 
- هنگاميكه دنده در حالت خالص بوده و يا در 
روی  بر  دنده  جعبه  اتوماتيك  دنده  اتومبيلهای 

موقعيت N  يا P قرار داشه باشد. 

اصول عملکرد
در خودروهايى كه مجهز به اين سيستم هستند، 
سپرهای  روی  بر  كه  صوتى  مافوق  سنسورهای 
جلو و عقب نصب شده )بر حسب سطح خودرو( 
فاصله بين خودرو مانع را اندازه گيری مى كنند. 

اين اندازه گيری با بوقى كه فركانس آن به هنگام 
نزديك شدن بر مانع سريع تر شده و بعد از آن 
هنگاميكه خودرو به فاصله 25 سانتى متری از 
مانع مى رسد، به طور مداوم زده ميشود، شنيده 

خواهد شد. 

ويژگى های خاص
صوتى   فرا  سنسورهای  كه  باشيد  داشته  دقت 
توسط كثيفى گل و الی، برف و. . . مسدود نشده 

باشند. 

سیستم كمکى پارک )3/1(

  اين عملكرد يك ابزار كمكى جهت تشخيص فاصله بين خودرو و مانع در هنگام عقب رفتن 
و  دقت  جايگزين  شرايطى  هيچ  تحت  مى كند.  استفاده  صوتى  سيگنال های  لذا  كه  بوده 
مسئوليت راننده به هنگام عقب رفتن نمى باشد. راننده بايد مراقب خطرهای ناگهانى در حين 
رانندگى باشد. همواره اطمينان نماييد كه هيچ مانعى متحركى )مثل كودكان، حيوانات، دوچرخه و. . 

. ( يا اشيا كوچك مثل سنگ يا جدول در مسير رانندگى شما قرار نداشته باشد. 
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اتوماتیک  كردن  فعال  وغیر  كردن  فعال 
سیستم كمکى پارک عقب

اين سيستم در موارد زير غيرفعال مى شود. 
- هنگاميكه ترمز دستى برقى اعمال شده است. 
- هنگاميكه سرعت خودرو از 12 كيلومتر تجاوز 

مى كند. 
در  يا  و  بوده  خالص  حالت  در  دنده  هنگاميكه 
اتومبيل های دنده اتوماتيك جعبه دنده بر روی 

موقعيت N  يا P قرار داشته باشد. 

در صورتيكه اشيا هم از طريق سنسورهای جلو 
تنها  شوند،  شناسايى  عقب  سنسورهای  هم  و 
از  نزديكترين شى شناسايى شده و صدای بوق 

جلو يا عقب به صدا در خواهد آمد. 
و  از جلو  به طور همزمان  در صورتيكه دو شى 
عقب شناسايى شوند و هر دو در فاصله كمتر از 
30 سانتى متر خودرو قرار داشته باشند. بوق های 
مربوط به سنسورهای جلو و عقب به طور يك در 

ميان به صدا درخواهد آمد. 

سیستم كمکى پارک عقب 
عملکرد

به هنگام دنده عقب، تمامى اشيا قرار گرفته در 
فاصله تقريبى 1/5 متر از عقب خودرو شناسايى 

شده و يك بوق به صدا درخواهد آمد. 

سیستم كمکى پارک )3/2(

زيرين  قسمت  بر  خوردن  ضربه    
سمت  به  حركت  هنگام  به  خودرو 
عقب )شاسى( )مثل كشيده شدن بر 
ديگر  و  برآمده  جدول های  زمين،  روی 
پوششهای خيابانى( ممكن است سبب آسيب 
رسيدن به خودرو شود. به منظور جلوگيری از 
نمايندگى  توسط  را  خودروتان  تصادف،  خطر 
هاي مجاز  سايپايدک مورد بازبينى قرار دهيد. 
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فعال كردن و غیرفعال كردن طوالنى مدت 
سیستم 

سوئیچ را برای مدت سه ثانیه برای غیرفعال 
كردن سیستم فشار دهید:

المپ نشانگر بر روی سوئيچ روشن شده و پيغام 
parking sensor off  بر روی صفحه نشانگر 

نمايش داده مى شود. 
برای  سوئيچ  مجدد  دادن  فشار  با  سيستم  اين 

مدت 2 ثانيه دوباره فعال مى شود. 

بروز ايراد در عملکرد
را  عملكرد  خطای  يك  سيستم  هنگاميكه 
 check parking پيغام  مى دهد،  تشخيص 
و  شده  روشن  نشانگر  صفحه  روی  بر   sensor
المپ هشدار  روشن شده و يك بوق به 

صدا درمى آيد. 
با نمايندگى هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 

موقتى  كردن  غیرفعال  و  كردن  فعال 
سیستم 

دكمه1 را برای غيرفعال كردن اين سيستم فشار 
دهيد. المپ نشانگر بر روی سوئيچ روشن شده 
و پيغام parking sensor off بر روی صفحه 

نشانگر نمايش داده مى شود. 
فعال  مجددا  سوئيچ  دادن  فشار  با  سيستم  اين 

مى شود. 

نکته: در اين حالت هرگاه موتور خاموش شود، 
سيستم مجددا به صورت اتوماتيك فعال مى شود. 

سیستم كمکى پارک )3/3(

زير                       سرعت  در  خودرو  هنگاميكه 
نويزهای  برخى  مى كند،  حركت   12km/h
بادی  دريل  كاميون،  )موتورسيكلت،  خاص 
را  سيستم  است  ممكن   )  .  . و.  آالرم  باران، 
دچار اختالل نموده و صدای بوق را فعال كند. 

سیستم  است  ممکن  زير  شرايط  تحت 
كمکى پارک كردن كار نکند:

- سنسورها مسدود شده باشند )توسط كثيفى، 
گل و الی، برف و. . . (

- سنسورها منجمد شده اند. 

سیستم  است  ممکن  زير  شرايط  تحت 
كمکى پارک كردن درست كار نکند:

- سطح نامسطح، تپه ها، مسيرهای دارای شن 
و ماسه، مسيرهای جنگلى و. . . 
- غوطه وری و حركت در سيالب

سیستم ممکن است اشیايى مثل اشیا زير 
را تشخیص ندهد:

يا  تيز،  كناره های  دارای  )اشيا  باريك  اشيا   -
طناب(

مى كند  جذب  را  صوتى  امواج  كه  موادی   -
)مثل كتان، اسفنج، برف و. . . (

)مثل  خاص  نويزهای  و  صوتى  منابع  برخى 
ممكن   )  .  . و.  كاميون  موتورسيكلت،  صدای 

است سبب به صدا درآمدن اين بوق شوند. 
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رانندگى در حالت اتوماتیک
موقعيت D را انتخاب نماييد. در بيشتر شرايط 
ترافيكى، شما نبايد اهرم انتخاب دنده را دوباره 

لمس كنيد:
سرعت  با  متناسب  و  مناسب  زمان  در  دنده ها 
چون  مى كند.  تغيير  اتوماتيك  طور  به  موتور 
را  بار خودرو و شرايط جاده  اتوماتيك،  سيستم 
در نظر گرفته و خود را با نوع رانندگى انتخاب 

شده هماهنگ مى كند. 

رانندگى اقتصادی
 D به هنگام رانندگى، همواره اهرم را در موقعيت
رها كرده و به پدال گاز به مقدار جزئى فشار وارد 
كنيد تا دنده به طور اتوماتيك در سرعت پايين 

تر تعويض شود. 

گاز دادن و سبقت گرفتن
فشار دهيد  به طور محكم  و  كامال  را  گاز  پدال 
كار  اين  معكوس  دنده  تعويض  نقطه  از  )فراتر 
در  را  مناسب  دنده  كه  مى كند  كمك  شما  به 

محدوده موتور انتخاب كنيد. 

عملکرد
به هنگام قرار داشتن اهرم دنده بر روی موقعيت 

N يا P خودرو را روشن كنيد. 
برای خارج شدن از موقعيت P، بايد پدال ترمز را 

قبل از فشار دادن دكمه1 فشار دهيد
به هنگام قرار داشتن پا روی پدال ترمز، )المپ 
خاموش   A نمايشگر  روی  بر  هشدار  
مى شود( اهرم دنده را از موقعيت P خارج كنيد. 
به هنگام توقف خودرو و  تنها   R يا   D از دنده 
بودن  آزاد  و  ترمز  پدال  روی  بر  پا  داشتن  قرار 

پدال گاز استفاده نماييد. 

به  است خودرو  بر حسب سطح خودرو، ممكن 
جعبه دنده اتوماتيك يا جعبه دنده CVT مجهز 

باشد. 

اهرم انتخاب دنده
نمايشگر A بر روی صفحه نشانگر حالت و دنده 

انتخاب شده را نشان مى دهد:
P :3: پارک

R :4: دنده عقب
N :5: خالص

D :6: حالت اتوماتيك
7: حالت دستى

استفاده  دنده  يا  دنده  حالت  نمايش  ناحيه   :8
شده در حالت دستى

)CVT )3/1 گیربکس اتوماتیک
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پارک خودرو 
به هنگام خاموش شدن خودرو همزمان با فشار 
قرار   P موقيعت  در  را  دنده  ترمز،  پدال  دادن 
اين حالت گيربكس به حالت خالص  دهيد. در 
در مى آيد و چرخ های محرک به صورت مكانيكى 
ترمز  مى شوند.  قفل  نيرو  انتقال  سيستم  توسط 
خودرو  سطح  حسب  بر  يا  و  كشيده  را  دستى 
دقت كنيد كه ترمز دستى برقى نيز فعال شده 
باشد. )به اطالعات در خصوص “ترمز دستى“ و يا 
“ترمز دستى برقى“ در بخش 2 مراجعه نماييد. ( 

موقعیت های خاص
اجازه  شما  به  جاده  خم  و  پيچ  صورتيكه  در   -
)مثال  نمى دهد،  را  اتوماتيك  دنده  از  استفاده 
كه  مى كنيم  توصيه  كوهستانى(  جاده های  در 
خودرو را به حالت دستى برگردانيد. اين كار به 
خاطر اجتناب از تغيير پى در پى دنده از حالت 
اتوماتيك در سربااليى و نيز برای ترمز موتور در 

سراشيبى مى باشد. 
از  منظور جلوگيری  به  و هوای سرد،  آب  در   -
از  دنده  تعويض  از  قبل  موتو،  شدن  خاموش 
موقعيت P يا N به موقعيت D يا R چند لحظه 

صبر كنيد. 
لغزش  كنترل  به سيستم  كه  در خودروهايى   -
مجهز نمى باشند در جاده های لغزنده و پايداری 
كم به منظور جلوگيری از ليز خوردن در هنگام 
شروع حركت مناسبتر است كه به حالت دستى 

رفته و با دنده 2 شروع به حركت كنيد. 

رانندگى در حالت دستى
در  دنده  انتخاب  اهرم  داشتن  قرار  هنگام  به 
موقعيتD اهرم را به سمت چپ حركت دهيد. 
تغيير  امكان  شما  به  مكرر  طور  به  دنده  تغيير 

دنده به طور دستى را مى دهد. 
به  را  اهرم  سنگين،  دنده های  به  رفتن  برای   -

سمت عقب حركت دهيد. 
- برای رفتن به دنده های سبك اهرم را به سمت 

جلو حركت دهيد. 
دنده انتخاب شده بر روی صفحه نشانگر نمايش 

داده مى شود. 

حالتهای خاص
از  محافظت  )مثال  خاص  رانندگى  شرايط  در 
موتور، عملكرد كنترل پايداری الكترونيكى و. . . . 
( ممكن است سيستم اتوماتيك دنده را تعويض 

نمايد. 
همين طور برای جلوگيری از تعويض اشتباه دنده 
ممكن است كه دنده مورد نظر به وسيله سيستم 
اتوماتيك تاييد نشود كه در اين حالت نمايشگر 

دنده به مدت چند ثانيه به عنوان هشدار 
چشمك مى زند. 

)CVT )3/2 گیربکس اتوماتیک

در آب و هوای خيلى سرد، اين سيستم مى تواند از تغيير دنده از حالت دستى جلوگيری كند تا دنده 
اتوماتيك به دمای مناسب برسد. 

زيرين  قسمت  بر  خوردن  ضربه   
)شاسى(  حركت  هنگام  به  خودرو 
زمين،  روی  بر  شده  كشيده  )مثل 
جدول های برآمده و ديگر پوشش های خيابانى( 
خودرو  به  رسيدن  آسيب  سبب  است  ممكن 
تصادف،  خطر  از  جلوگيری  منظور  به  شود. 
مجاز   هاي  نمايندگى  توسط  را  خودروتان 

سايپايدک مورد بازبينى قرار دهيد.  



41-2

در هنگام خاموش بودن موتور، اگر اهرم تعويض 
دنده در حالت P قفل شده باشد و حتى با فشار 
دادن پدال ترمز و دكمه 1 آزاد نشود، مى توان 
آن را به صورت دستى آزاد نمود، برای اين كار 
روكش 9 در محل پايه اهرم تعويض دنده را باز 

كنيد. سپس به طور همزمان 
- دكمه واقع در زير پوشش 9 را فشار دهيد. )با 

استفاده از يك پيچ گوشتى يا ابزار مشابه( 
- پدال ترمز را فشار دهيد. 

- دكمه 1 را فشار دهيد. 
سپس اهرم را حركت دهيد. 

بروز ايراد در عملکرد 
 check” به هنگام رانندگى: در صورتيكه پيغام -
شد،  ظاهر  نشانگر  صفحه  روی  بر   “gearbox
سيستم  در  خطا  يك  بروز  بيانگر  نكته  اين 
مى باشد. هرچه سريعتر با نمايندگى هاي مجاز  

سايپايدک تماس بگيريد. 
 Auto” در هنگام رانندگى در صورتيكه پيغام -
صفحه  روی  بر   “gearbox overheading
نمايندگى  با  وقت  اسرع  در  شد،  روشن  نشانگر 

هاي مجاز  سايپايدک تماس بگيريد. 
اتوماتيك خراب  دنده  با  در صورتيكه خودرو   -
 5 بخش  در  كشيدن  يدک  اطالعات  به  شد، 

مراجعه نماييد. 

 CVT به  مجهز  خودروهای  برای  خاص  نكته 
ممكن  باال،  سرعت های  در  خاص  شرايط  تحت 
را  موتور  دور  موقت  طور  به  دنده  جعبه  است 

محدود نماييد، اين امر طبيعى است. 

)CVT )3/3 / گیربکس اتوماتیک
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دریچه های هوا )خروجی های هوا( )2/1(

6- خروجی بخارزدایی )گرم کن( شیشه سمت 
راست

7- دریچه هوای سمت راست 
8- دریچه های هوای زیر پای سرنشین 

9- دریچه های هوای زیر پای راننده 

1- دریچه هوای خروجی سمت چپ 
2- خروجی بخار زدایی )گرم کن( شیشه سمت 

چپ 
3- خروجی بخارزدایی )گرم کن( شیشه جلو 

4- دریچه هوای مرکزی 
5- صفحه کنترل
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از  فقط  خودرو  از  بد  بوی  کردن  خارج  جهت 
برای  نمایید  استفاده  شده  طراحی  سیستم 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک  با  این منظور 

مشورت کنید.

جهت
کلید 1 با 3 را حرکت دهید. 

گردش هوا از دریچه های عقب
)بسته به نوع خودرو( 

به اطالعات موجود در ”کنترل دمای اتوماتیک” 
مراجعه کنید.

گردش هوا 
پیچ کنترل شماره 2 را برای تنظیم گردش هوا 

بچرخانید.

دریچه های هوا )2/2(

خودرو  هوای  تهویه  سیستم  به   
چیزی اضافه نکنید. )برای مثال برای 

خارج کردن بوی بد از خودرو( 
یا  آسیب  باعث  و  است  خطرناک  کار  این 

آتش سوزی می شود.
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حالت گردش مجدد هوا 
روشن  نشانگر  چراغ  دهید:  فشار  را   B کلید 
می شود. در این شرایط هوا از محفظه سرنشین 
هیچ  و  می کند  گردش  مجدد  و  می شود  گرفته 

هوایی از خارج خودرو گرفته نمی شود. 

گردش مجدد هوا امکان می دهد: 
- عایق بندی داخل خودرو نسبت به هوای بیرون 

)در هنگام رانندگی در محیط های آلوده و ...( 
- محفظه سرنشین به دمای مورد نیاز، سریع تر 

برسد. 
تنظیم دما 

کنترل A را برای دمای مورد نیاز بچرخانید. 
دهنده  نشان  قرمز  خط های  سمت  به  حرکت 

دمای باالتر می باشد. 

کنترل ها 
)بسته به سطح خودرو( 

A- تنظیم درجه حرارت هوا 
B- فعال/ غیرفعال کردن گردش مجدد هوا

C- تنظیم سرعت سیستم تهویه 
آینه  و  عقب  شیشه  زدایی  یخ  بخارزدایی/   -D

جانبی 
E- کنترل توزیع 

F- کنترل و چراغ نشانگر عملکرد تهویه هوا 

سیستم گرمایشی/ تهویه مطبوع دستی )3/1(

اطالعات و پیشنهاداتی برای مصرف: 
پیشنهاداتی  و  اطالعات  هوا:  ”تهویه  بخش  به 

برای استفاده” مراجعه کنید.

استفاده طوالنی مدت از حالت گردش مجدد 
و  جانبی  شیشه های  گرفتگی  بخار  باعث  هوا 
وجود  عدم  و  می شود  خودرو  جلویی  شیشه 
می گردد.  مسافر  ناراحتی  باعث  تازه  هوای 
پیشنهاد می کنیم در صورتی که نیاز به گردش 
نرمال  حالت  به  وقت  اسرع  در  ندارید  مجدد 
برگردید )هوای خارج( و با فشار دادن مجدد 
خارج  هوا  مجدد  گردش  حالت  از   B کلید 

شوید.
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روشن یا خاموش کردن تهویه مطبوع
روشن  تهویه مطبوع  کلید   Fکلید از  استفاده  با 
می شود )چراغ نشانگر روشن می شود( یا خاموش 

می شود )چراغ نشانگر خاموش می شود(

سیستم تهویه هوا برای موارد زیر استفاده 
می شود:

- پایین آوردن درجه حرارت محفظه سرنشین
- به سرعت رطوبت را برطرف می کند

تهویه  باشد  پایین  خارجی  حرارت  درجه  وقتی 
هوا عمل نمی کند.

طوالنی  مدت  برای  هوا  تهویه  سیستم  وقتی 
استفاده شود، ممکن است احساس سرما بکنید.

اگر چنین اتفاقی افتاد، دما را باال ببرید.
ساعت  عقربه های  جهت  در  را   A )انتخابگر 

بچرخانید(

o موقعیت
در این حالت :

اتوماتیک  صورت  به  مطبوع  تهویه  سیستم   -
متوقف می شود حتی اگر کلید F فعال شده باشد 

)چراغ نشانگر روی دکمه روشن می ماند( 
- سرعت تهویه مطبوع صفر است.

- وقتی که خودرو در حال حرکت است. وزش 
آرام هوا را احساس می کنید.

تنظیم سرعت تهویه هوا

استفاده معمولی
کنترل C را به یکی از چهار موقعیت بچرخانید 
تا سیستم تهویه روشن شده و قدرت آن تنظیم 

شود.
و  تهویه  سرعت  کمترین  برای  را   1 موقعیت 
موقعیت 4 را برای حداکثر سرعت تهویه انتخاب 

کنید. 

سیستم گرمایشی/ تهویه مطبوع دستی )3/2(
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بخار زدایی/ یخ زدایی شیشه عقب
روشن  نشانگر  چراغ  دهید:  فشار  را   D کلید 
از  جلوگیری  برای  عملکرد  این  می شود. 

بخارگرفتگی در شیشه عقب صورت می گیرد.
را دوباره فشار   Dبرای خاموش کردن آن کلید

دهید.

عملکرد دید واضح
کنترل ها  تمام  بخارگرفتگی  از  جلوگیری  برای 
)دما، سرعت  قرار دهید  را در موقعیت  
سرنشین(  محفظه  در  توزیع  و  مطبوع  تهویه 
از  استفاده  روی  بر  کنترل  که  شوید  مطمئن 
نشانگر  )چراغ  است  شده  تنظیم  خارجی  هوای 

B خاموش می شود.(
گرفتگی،  بخار  از  جلوگیری  برای   
خودرو،  جلوی  شیشه  بین  هوا  جریان 
شیشه های کناری و پایین پای سرنشین توزیع 
می شود. این تنظیم دما را در هوای سرد به سطح 

بهینه می رساند.

گرفتگی  بخار  از  جلوگیری  برای   
جریان کامل هوا مستقیما از سمت شیشه جلوی 

خودرو و شیشه های کناری خارج می شود.

توزیع هوا در محفظه سرنشین
نیاز  مورد  حالت  انتخاب  برای  را   E کنترل 

بچرخانید.

دریچه های  از  مستقیم  هوا  جریان   
داشبورد بیرون می آید.

دریچه های  از  مستقیم  هوا  جریان   
داشبورد و زیر پای سرنشین بیرون می آید: 
این تنظیم، دما را در هوای گرم به سطح بهینه 

می رساند.

 جریان هوا مستقیم و کامل ازسمت 
پایین پاها بیرون می آید. 

سیستم گرمایشی/ تهویه مطبوع دستی )3/3(
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تنظیم دما
راننده  سمت  دما  تنظیم  برای  را  درجه1   -

بچرخانید:
دما روی صفحه 2 نمایش داده می شود.

- درجه 9 را برای تنظیم دما سرنشین بچرخانید:
دما روی صفحه 10 نمایش داده می شود.

نکته ویژه: تنظیم دما HI و LO به میزان 32 
درجه و 16 درجه سانتی گراد به سیستم، امکان 
را  حرارت  درجه  حداقل  و  حداکثر  به  رسیدن 

می دهد.

عملکرد دوگانه
کلید3 را فشار دهید و به میزان 2 ثانیه نگهدارید 
تا درجه حرارت قسمت مسافر با درجه حرارت 

قسمت راننده تنظیم شود.

6. تنظیم سرعت تهویه هوا
آینه  و  عقب  شیشه  یخ زدایی  بخارزدایی/   .7

جانبی
8. حداکثر یخ زدایی 

9. تنظیم دما سمت راست
10. نمایش دما سمت راست
11. کنترل گردش مجدد هوا

12. تنظیم توزیع هوا در محفظه سرنشین
13. تنظیم تهویه هوا برای سرنشینان عقب

کنترل ها
)بسته به سطح خودرو(

1. تنظیم دما سمت چپ
2. نمایش دما سمت چپ

عملکرد  اتوماتیک  حالت   On/Off کلید   .3
DUAL

4. کلید On/Off تهویه مطبوع
On/Off 5. کلید اصلی

کنترل دمای اتوماتیک)6/1(

اطالعات و پیشنهاداتی برای مصرف
به بخش تهویه هوا : اطالعات و پیشنهاداتی 

برای استفاده مراجعه کنید.

از  هرکدام  روی  بر  نشانگر  چراغ  یک 
دکمه ها وجود دارد:

فعال  عملکرد  نشانگر،  چراغ  بودن  روشن   -
است.

عملکرد  نشانگر،  چراغ  بودن  خاموش   -
غیرفعال است.
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برای رسیدن و رساندن در سطح مناسب آسایشی 
و حفظ میزان دید مناسب، سیستم موارد زیر را 

کنترل می کند:

- سرعت تهیه هوا
- توزیع هوا

- توقف /شروع تهویه مطبوع
- دمای هوا

- فقط درجه های دما و چراغ نشانگر روی دکمه 
3 روشن می شوند.

حالت اتوماتیک
چراغ  دهید.  فشار  را  اتوماتیک  حالت   3 دکمه 

روی دکمه روشن خواهد شد.
سیستم کنترل دمای اتوماتیک، سیستمی است 
که )به جز در حالتهای استفاده حداکثر( راحتی 
را  دید  از  مناسبی  سطح  و  سرنشین  محفظه 
مصرف  میزان  حال  عین  در  و  می کند  تضمین 

)سوخت( را بهینه می نماید.
استفاده از این حالت را به شما توصیه می کنیم. 

کنترل دمای اتوماتیک)6/2(

چراغ  بودن  روشن  )یا  اتوماتیک  حالت  در 
نشانگر کلید3(، سیستم به طور اتوماتیک کلیه 
عملکردها را کنترل می کند، وقتی شما برخی 
نشانگر  تغییر می دهید، چراغ  را  عملکردها  از 
عملکرد  تنها  می شود.  خاموش   3 دکمه  روی 

تغییر یافته از کنترل سیستم خارج می شود.
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روشن و خاموش کردن تهویه مطبوع
شرایط  به  توجه  با  سیستم  اتوماتیک  حالت  در 

هوا، تهویه مطبوع را روشن یا خاموش می کند.
کلید4 را برای روشن نمودن تهویه مطبوع فشار 
)چراغ  یا   روشن می شود(  نشانگر  )چراغ  دهید 

نشانگر خاموش می شود( 
نکته: با فعال شدن عملکرد دید واضح، به طور 
اتوماتیک تهویه هوا نیز فعال می شود. کلید3 را 
فشار  دوباره  اتوماتیک  حالت  شدن  فعال  برای 

دهید..

تغییر سرعت تهویه هوا
هوای  مقدار  از  سیستم  اتوماتیک،  حالت  در 
مناسبی برای رسیدن و ماندن در حالت مناسب 
و دلخواه استفاده می کند. برای کاهش یا افزایش 

سرعت تهویه هوا از کلید6 استفاده نمایید.
در این موقعیت حالت اتوماتیک خاموش می شود. 

کنترل دمای اتوماتیک)6/3(

رفاهی  سطح  بیانگر  شده،  داده  نشان  دمای 
سرد  یا  گرم  هوای  در  خودرو  وقتی  می باشد. 
روشن می شود، کاهش یا افزایش دما نمی تواند 
با  تهویه  سیستم  بیافتد.  اتفاق  سریع  خیلی 
به  و  نمی کند  کار  به  شروع  حداکثر  سرعت 
تدریج افزایش می یابد تا زمانی که دمای موتور 
به حد کافی برسد اینکار می تواند از چندثانیه 

تا چند دقیقه به طول بیانجامد( 
وجود  خاصی  ایراد  مادامیکه  کلی  طور  به 
باید  باشد، دریچه های هوای داشبورد  نداشته 

باز بماند.



10-3

بخارزدایی/ یخ زدایی شیشه عقب 
روشن  نشانگر  چراغ  دهید:  فشار  را  کلید7 
که  می شود  باعث  عملکرد  این  می شود. 
به سرعت در شیشه عقب  یخ زدایی  بخارزدایی/ 
خودروهای  گیرد.)در  انجام  جانبی  آینه های  و 

مجهز به این سیستم (
برای خروج از این عملکرد کلید7 را دوباره فشار 

دهید.
خاموش  اتوماتیک  طور  به  بخارزایی  سیستم 

می شود.

عملکرد دید واضح
کلید8 را فشار دهید، چراغ نشانگر کامال روشن 
می شود. این عملکرد به سرعت بخار و یخ را از 
شیشه جلو، شیشه عقب و آینه جانبی می زداید. 
عملکرد یخ زدایی شیشه عقب و تهویه هوا باید 
فعال  شوند. کلید7 را برای توقف گرمکن شیشه 
نشانگر  چراغ  زمان  این  در  دهید.  فشار  عقب 

کلید7 کامال خاموش می شود.
شما می توانید سرعت تهویه هوا را با استفاده از 

چرخاندن کلید6 تغییر دهید.

برای خروج از این عملکرد:
- کلید 8 را دوباره فشار دهید.

- کلید 3 را فشار دهید. 

کنترل دمای اتوماتیک)6/4(

سیستم  اتوماتیک،  حالت  در  سرد  هوای  در 
تهویه به طور اتوماتیک با حداکثر سرعت کار 
افزایش  تدریج  به  هوا  تهویه  دمای  نمی کند: 
برای  کافی  اندزه  به  موتور  زمانیکه  تا  می یابد 
شود  گرم  سرنشین  محفظه  دمای  بردن  باال 
این عملکرد ممکن است از چند ثانیه تا چند 

دقیقه به طول بیانجامد.
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 جریان هوا فقط به قسمت پای سرنشین 
هدایت می شود.

دریچه های  سمت  به  مستقیما  هوا   
داشبورد   دریچه های  در  و  جلو  شیشه  ضدبخار 
و پای سرنشین می وزد. این حالت در هوا گرم، 
بهینه ترین دما را در اتاق خودرو حفظ می نماید.

دریچه های  سمت  به  مستقیما  هوا   
ضدبخار شیشه جلو می وزد.

سمت  به  مستقیما  هوا  جریان  تمام   
شیشه های  جلو،  شیشه  ضدبخار  دریچه های 

جانبی می ورزد.
سمت  به  مستقیما  هوا  جریان  تمام   
شیشه های  جلو،  شیشه  ضدبخار  دریچه های 
جانبی و دریچه های داشبورد می وزد. این حالت 
در هوای سرد بهینه ترین دما را در اتاق خودرو 

حفظ می نماید.

توزیع هوا در محفظه سرنشین
که  دارد  وجود  هوا  توزیع  برای  ترکیب  پنج 
می توانید با فشار دادن کلید 12 یکی از آنها را 

انتخاب کنید.

حالت  دهنده  نشان  کلید،  روی  نشانگر  چراغ 
انتخابی می باشد.

کنترل دمای اتوماتیک)6/5(

دستی  حالت  از  هوا  توزیع  برای  اگر 
خاموش   3 نشانگر  چراغ  می کنید  استفاده 
توزیع  عملکرد  تنها  اتوماتیک(  می شود)حالت 
هوا توسط سیستم به صورت اتوماتیک کنترل 
حالت  به  بازگشت  برای  را  کلید3  نمی شود 

اتوماتیک فشار دهید.
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وزش هوا از دریچه های هوای عقبی
)بسته به سطح خودرو(

آوردن  بدست  برای  را   17 یا  کلید13  مرتبا 
سرعت تهویه دلخواه در محفظه سرنشین عقب 

فشار دهید، تنظیمات متفاوت را اعمال کنید:

- سرعت کم)چراغ 14 یا 18 روشن می شود(

- سرعت زیاد)چراغ 15 یا 16 روشن می شود(

-  در حالت توقف.

فعالیت طوالنی، در این حالت ممکن است، باعث 
بخار گرفتگی شیشه ها شود و به علت عدم وجود 
توصیه  بنابراین  شود.  تولید  بد  بوی  تازه  هوای 
می شود، در اسرع وقت چنانچه نیاز به استفاده 
حالت  به  هوانباشد،  مجدد  گردشی  حالت  از 
گردش  یا  و  بیرون  هوای  از  معمولی)استفاده 
هوای اتوماتیک( برگردید. برای این کار کلید11 

را فشار دهید.

تنظیم حالت گردش مجدد هوا:
کلید 11 را برای فعال سازی حالت گردش مجدد 

فشار دهید)چراغ نشانگر کامال روشن می شود(
در طول زمان گردش مجدد هوا، هوا از قسمت 
و  و می چرخد  محفظه سرنشین گرفته می شود 
هیچ هوایی از خارج وسیله نقلیه گرفته نمی شود.

گردش مجدد هوا این اجازه را به شما می دهد که 
هوای داخل را نسبت به هوای بیرون عایق بندی 
آلوده  رانندگی در محیط های  نمایید.)در هنگام 

و ...(

کنترل دمای اتوماتیک)6/6(
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تهویه هوا: اطالعات و توصیه هایی برای استفاده

توصیه هایی برای استفاده
خاموش،  هوای  )تهویه  موقعیت ها  برخی  در 
گردش مجدد هوا فعال، سرعت تهویه مطبوع 
صفر یا خیلی کم( شما باید توجه داشته باشید 
که تراکم هوا )بخار( در کنار پنجره ها یا شیشه 

جلویی ایجاد می شود.
اگر بخار جمع شد، از عملکرد دید واضح را از 
اتوماتیک  بین می برد تهویه هوا را در حالت 
قرار دهید تا تشکیل مجدد بخار متوقف شود.

بروز ایراد در عملکرد
نمایندگی  با  برای رفع مشکالت  به طور کلی 

های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.
هوا  تهویه  سیستم  در  کارآیی  کاهش   -
دلیل  به  است  یخ زدایی، که ممکن  بخارزایی/ 

مسدود شدن فیلتر محفظه سرنشین باشد.
- هوای خنک تولید نمی شود. وضعیت صحیح 
کلیدها و سالم بودن فیوزها را کنترل نمایید. 
اگر در این قسمت ایرادی مشاهده نشد، تهویه 

مطبوع را خاموش کنید.

مصرف سوخت
وقتی که از تهویه هوا استفاده می کنید طبیعتا 
داشته  توجه  سوخت  مصرف  افزایش  به  باید 
رانندگی  شهر  در  که  وقتی  باشید)مخصوصاً 

می کنید(
برای خودروهایی که در آنها تهویه هوای دستی 
نصب شده است، زمانیکه نیاز ندارید سیستم را 
خاموش کنید. توصیه ای برای کاهش مصرف و 
کمک به محیط زیست سالم با پنجره بسته و 

دریچه های هوای باز رانندگی کنید.

اگر خودرو در زیر آفتاب پارک شده است در ها 
و سپس  خارج شود  گرم  هوای  تا  کنید  راباز 

موتور را روشن کنید.

نگهداری و محافظت 
برای نگهداری از خودرو خود در شرایط خوب، 

به بخش سرویس  و نگهداری مراجعه نمایید.

نکته:
وجود آب در زیر خودرو

سیستم  از  مدت  طوالنی  استفاده  از  بعد 
خودرو  زیر  در  آب  وجود  مطبوع  تهویه 
تراکم  از  ناشی  مساله  این  می باشد.  طبیعی 

  مدار مایع سیستم خنک کننده را بخارآب)میعان( می باشد.
و  چشم  برای  مایع  این  نکنید  باز 

پوست خطرناک می باشد.
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نکته ویژه: شیشه های برقی حدودا تا 45 ثانیه 
پس از خاموش شدن موتور قبل از بازشدن در 

سمت راننده کار می کنند.

برای سرنشینان عقبی و جلویی
کلید6 را فشار دهید.

در حالت سوئیچ باز، کلید را برای تنظیم ارتفاع 
را  کلید  دهید  فشار  دلخواه  موقعیت  در  شیشه 
برای باال رفتن شیشه بکشید تا به ارتفاع دلخواه 

برسید.

برای راننده
کلیدها را به شرح زیر استفاده کنید:

- 1 برای شیشه راننده
- 2 برای شیشه سرنشین جلو
- 3 و 5 برای شیشه های عقب

شیشه باالبرهای برقی )2/1(

 ایمنی مسافرین عقب
راننده می تواند با فشار دادن کلید 4 
را  برقی  شیشه های  تنظیم  عملکرد 

برای سرنشینان عقب غیر فعال سازد.

 وظایف راننده
هیچ گاه خودرو را در صورتیکه کارت 
رنو داخل آن بوده و کودک )یا حیوان 
خودرو  داخل  بزرگترها  کنترل  بدون  خانگی( 
زمان  یک  برای  حتی  نکنید.  ترک  می باشند، 
کوتاه آنها ممکن است با روشن کردن موتور، 
فعال نمودن تجهیزاتی نظیر شیشه های برقی 
به خطر  را  دیگران  یا  و  درها، خود  قفل  یا  و 
بیاندازند. اگر چیزی بین شیشه ها گیر کرد، در 
شیشه  ممکن جهت حرکت  زمان  سریع ترین 
کلید مربوطه را در جهت معکوس فشار دهید.

خطر زخم و جراحت جدی!
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بروز ایراد در عملکرد:
ایرادی  در حالتی که هنگام بسته شدن شیشه 
رخ دهد، سیستم به حالت طبیعی برمی گردد)از 
حالت اتوماتیک( کلید را برای بستن پنجره کامال 
به سمت باال بکشید و به مدت 3 ثانیه نگه دارید.
سپس  است(  بسته  کماکان  شیشه  حالیکه  )در 
تا  نمایید  بسته  و  باز  کامل  طور  به  را  شیشه 

سیستم اتوماتیک مجدداً راه اندازی شود.
سایپا  مجاز  های  نمایندگی  با  لزوم  صورت  در 

یدک تماس بگیرید.

کنترل از راه دور بستن شیشه ها
به  مجهز  شیشه های  دارای  خودروهای  )برای 

باالبر برقی(
قفل  بیرون  از  را  خودرو  در  شما  که  وقتی 
فشار  رنو  کارت  راروی  قفل  دکمه  می کنید، 
دهید یا در حالت دست آزاد )هندزفری( دکمه 
سریع  دوبار  را  صندوق  در  دریا  دستگیره  روی 
اتوماتیک بسته  فشار دهید، شیشه ها به صورت 
از  زمانی  راننده  پیشنهاد می گردد  خواهند شد. 
این سیستم استفاده کند که خودرو در معرض 
دید باشد و یا هیچ کس در داخل خودرو نباشد.

نکته ویژه: برای خودروهایی که با عملکرد قفل 
کارت  اطالعات  به  هستند،  مجهز  ثانویه  ایمنی 
رنو: قفل ایمنی ثانویه در بخش 1 مراجعه نمایید.

رنو،  کارت  از  استفاده  با  شیشه ها  بستن  نکته: 
حالت هندزفری را غیر فعال می کند.

شیشه باالبرهای برقی با سیستم اتوماتیک
باشد،  تجهیز شده  عملکرد  این  با  وقتی خودرو 
عملکرد تک لمسی عالوه بر عملکرد پنجره های 

برقی که بیشتر توضیح داده شده کار می کند.
- کلید مربوطه را کامل و مختصر در جهت پایین 

فشار دهید: شیشه کامال باز می شود.
- کلید مربوطه را کامل و مختصر در جهت باال 

بکشید: شیشه کامالبسته می شود.
فشار دادن مجدد کلید در زمان حرکت شیشه 

موجب توقف حرکت می شود.
این حالت می تواند فقط بر روی شیشه راننده یا 
همه پنجره ها نصب شود. کلیدهای 1-2-3-5 یا 

6 را فشار دهید.

مشخصات ویژه:
چنانچه شیشه در هنگام بسته شدن مقاومتی را 
انگشتان الی  )برای مثال: وجود  نماید  احساس 
آن، شاخه درخت و ...( خود به خود متوقف شده 
و سپس چند سانتی متر به سمت پایین حرکت 

می کند. 

شیشه باالبرهای برقی )2/2(

 بسته شدن شیشه ها می تواند باعث
 آسیب شود.

نیمه  شیشه  روی  بر  وسایل  دادن  قرار  از 
دیدگی  آسیب  خطر  نمایید:  جلوگیری  باز 

شیشه های برقی وجود دارد.
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سیستم در مواقع زیر عمل می کند:
- وقتی که سوئیچ باز است.

در  زمانیکه  تا  است،  بسته  سوئیچ  که  وقتی   -
سمت راننده باز/ بسته شود)تقریبا به مدت 45 

ثانیه(

زاویه دار کردن سان روف
بازکردن: آفتاب گیر سان روف را باز کنید، سپس 
به  سان روف  دهید:  فشار  را   )A )سمت  کلید2 

حالت زاویه دار باز می شود.
بستن: کلید2 )سمت B( را فشار دهید.

حالت کشویی بودن سان روف:
بازکردن : آفتابگیر را باز کرده و کلید2 )سمت

A( را برای مدتی کوتاه فشار دهید.
استفاده  سن روف  حرکت  توقف  برای  کلید2  از 

کنید.
بستن: کلید2)سمت B( را کامال فشار دهید.

آفتابگیر سان روف
برای باز کردن آفتابگیر سان روف دستگیره 1 را 

به سمت طرفین بکشید تا باز شود.

سان روف برقی)2/1(

- هرگز از سان روف با آفتابگیر بسته استفاده 
نکنید.

بسته  آفتابگیر  و  باز  سان روف  با  هرگز   -
رانندگی نکنید.

 مسئولیت های راننده
 هیچگاه خودرو را در صورتیکه کارت 
رنو داخل آن بوده و کودک)یا حیوان 
خودرو  داخل  بزرگترها  کنترل  بدون  خانگی( 
زمان  یک  برای  حتی  نکنید.  ترک  می باشند، 
کوتاه آنها ممکن است با روشن کردن موتور، 
فعال نمودن تجهیزاتی نظیر شیشه های برقی 
به خطر  را  دیگران  یا  و  درها، خود  قفل  یا  و 
بیاندازند. اگر چیزی بین سان روف گیر کرد در 
با فشار  اسرع وقت جهت حرکت سان روف را 
دادن قسمت عقب کلید2)سمت A( معکوس 

نمایید.
خطر صدمات جدی وجود دارد



17-3

احتیاط هایی در زمان استفاده
از ترک کردن خودرو مطمئن شوید که  - قبل 

سان روف کامال بسته است.
- پیشنهاد می شود هر سه ماه یکبار نوار آب بندی 

روی سان روف را با مواد مخصوص تمیز کنید.
از موادی که توسط بخش فنی شرکت رنو توصیه 

شده استفاده نمایید.
- بعد از کارواش یا بارش باران فورا سان روف را 

باز نکنید.
- خودرو با باربند سقف

وجود  سقف  روی  باری  اگر  کلی،  قانون  طبق 
دارد، استفاده از سان روف توصیه نمی شود.

قبل از استفاده از سان روف، وسایل و یا تجهیزات 
جانبی )باربند دوچرخه، باربند صندوق و ...( که 
نمایید:  بررسی  را  شده اند  نصب  باربند  روی  بر 
گرفته  قرار  خود  جای  در  خوبی  به  باید  آنها 
باشد. چیدمان آنها مرتب بوده و از ایمنی باالیی 
سان روف  عملکرد  مانع  نباید  و  بوده  برخوردر 
شوند. برای اطالع از جزئیات و تنظیمات ممکن 
با نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

مشکالت عملکردی سان روف
وجود  مانعی  که  کنید  بررسی  حالت،  این  در 
B حرکت  موقعیت  به سمت  را  کلید2  و  ندارد 

دهید تا سان روف کامال بسته شود.

بستن سان روف با کنترل از راه دور
)برای خودروهایی که با سیستم اتوماتیک تجهیز 
بیرون قفل  از  را  شده اند( وقتی شما در خودرو 
فشار  رنو  کارت  روی  را  قفل  دکمه  می کنید، 
دهید یا در حالت دست آزاد )هندزفری( دکمه 
را دوبار سریع  یا در صندوق  روی دستگیره در 
صورت  به  سان روف  و  شیشه ها  دهید.  فشار 

اتوماتیک بسته می شوند.

نکته ویژه:
 anti- ایمنی  سیستم  به  مجهز  شما  خودرو 
pinch می باشد: وقتی سان روف در هنگام بسته 
دست  )انگشت  شود،  روبه رو  مقاومتی  با  شدن 
خاموش  سان روف   ).. و  شود  شدن  بسته  مانع 
شده و سپس چند سانتی متر به عقب برمی گردد. 
استفاده  سیستم  این  از  زمانی  می کنیم  توصیه 
و  باشد  دید  معرض  در  کامال  خودرو  که  کنید 

کسی درون خودرو نباشد.

نکته: برای خودروهایی که با عملکرد قفل ایمنی 
ثانویه مجهز هستند. به اطالعات کارت رنو: قفل 

ایمنی ثانویه در بخش 1 مراجعه نمایید.

سان روف برقی)2/2(

باعث  می تواند  سان روف  بستن    
صدمات جدی شود.

 anti برنامه  عملکرد،  این  طول  در  مهم: 
pinch، سان روف غیر فعال می شود.

سایپا  مجاز  های  نمایندگی  با  وقت  اسرع  در 
یدک تماس بگیرید.
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آینه آفتابگیر با چراغ
کاور 4 را بکشید.

چراغ 5 به طور اتوماتیک روشن می شود.

آفتابگیرجلو
را  جلویی  شیشه  روی  بر   )1 )شماره  آفتابگیر 
پایین بکشید یا با آن را از گیره جدا نموده و به 

سمت شیشه جانبی بچرخانید.

آینه آفتابگیر بدون چراغ 3
کاور 2 را بکشید.

آفتابگیر)2/1(

هستید،  رانندگی  حال  در  وقتی   
مطمئن شوید که کاور آینه آفتابگیر 

بسته باشد.
خطر زخم و جراحت جدی!
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آینه نظارت بر کودک
)بسته به سطح خودرو(

این آینه برای نگاه کردن به صندلی عقب تعبیه 
شده است.

- بازکردن: کلید8 را فشار دهید. آینه 9 پایین 
می آید.

- بستن: آینه 9 را به سمت باال حرکت دهید.
این آینه می تواند به صورت عمودی قرار گیرد.

پرده کشویی شیشه جانبی
سمت  به  را  آفتابگیر  پره   6 زبانه  از  استفاده  با 
باال بکشید تا قالب های 7 در محل مربوطه ثابت 

شوند)بررسی کنید که کامال وصل شده باشند(

آفتابگیر/ آینه نظارت بر کودک)2/2(
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چراغ های جعبه داشبورد)5(
است  باز  داشبورد  زمانی که در  چراغ شماره 5 

روشن می شود.

چراغ های در
در  بودن  باز  صورت  در   4 چراغ ها  از  کدام  هر 

روشن می شوند.

چراغ های سقفی
از کلید 3 استفاده کنید.

- سمت چپ: چراغ زمانی که شما در خودرو را 
از بسته شدن  باز می کنید روشن می شود. پس 
تمام درها، چراغ خاموش می شود، اگر سوئیچ و 
 30 از  بعد  تقریبا  چراغ  باشند  بسته  خودرو  در 

ثانیه خاموش می شود.
- سمت راست : چراغ حتی اگر در خودرو باز 

باشد نیز روشن نمی شود.
چراغ های خواندن نقشه

برای  را  چراغ1  روکش  جلو،  صندلی های  در 
جلویی  مسافر  برای  را  چراغ2  روکش  و  راننده 

فشار دهید.

چراغ های داخلی)2/1(

باز هستند  یا در صندوق عقب  وقتی که در ها 
روشن  موقتا  پایی  جلو  و  سقفی  چراغ های 

می شوند.
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چراغ صندوق عقب 9
از کلید 8 استفاده کنید.

- در حالت پایین و باال: چراغ خاموش است.
- در حالت مرکزی: وقتی که در صندوق عقب 
باز است، چراغ روشن می شود و وقتی در صندوق 

بسته است، چراغ خاموش می شود.

چراغ عقب 7
از کلید6 استفاده کنید.

- در حالت باال: چراغ خاموش می شود.
- در حالت مرکزی: وقتی درباز می شود چراغ 
می شود  بسته  در  که  وقتی  می شود.  روشن  نیز 
چراغ نیز خاموش می شود. وقتی که سوئیچ باز 
است و درها بسته هستند، چراغ تقریبا 15 ثانیه 

بعد خاموش می شود.
روشن  ثابت  طور  به  چراغ  پایین:  موقعیت   -

است.

چراغ های داخلی)2/2(
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محفظه نگهدارنده روی در جلو6

جیب در 7
از این محفظه برای نگهداری کتاب ها، نقشه ها، 

فنجانها و ... استفاده کنید.

این صندوق شامل موارد زیر می باشد:
- نگهدارنده کارت 2

- دریچه خنک کننده جعبه داشبورد: بسته به 
سطح خودرو از کنترل 3 برای بازو بسته کردن 
فضای  از  نیاز  مورد  هوای  کنید.  استفاده  آن 

بیرون یا از سیستم تهویه هوا می آید.
محفظه برای تلفن موبایل4

محفظه نگهداری مدارک خودرو 5

جعبه داشبورد
دستگیره 1 را بکشید تا باز شود.

شما می توانید مستنداتی را به ابعاد A4 و یا یک 
بطری آب بزرگ و... را در این صندوق قرار دهید.

خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین )6/1(

در  راننده  پای  زیر  نباید  شی  هیچ   
ممکن  زیرا  بگیرد  قرار  خودرو  کف 

است.
در حین حرکت به زیر پدال سربخورد و مانع 

ترمز یا گاز دادن شود.

 مطمئن شوید که هیچ وسیله سفت، 
باز  محفظه های  در  تیزی  یا  سنگین 
قرار نداشته باشد به نحوی که امکان 
حال  در  سرنشینان  با  آنها  برخورد  و  افتادن 
حین  در  یا  و  ترمزگیری  ناگهانی  گردش های 

تصادف باشد.
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A صندوق کنسول مرکزی
کنترل 13 را بکشید سپس روکش 12 را بکشید.

صندوق کنسول متحرک
)بسته به سطح خودرو(

را   14 دستگیره  صندوق  کردن  جا  جابه  برای 
بکشید. سپس آن را به سمت باال بیاورید. برای 
نصب کردن صندوق از محل خود، دستگیره 14 
ر به سمت پایین فشار داده و صندوق را نصب 

)B کنید)جهت حرکت

محفظه سکه شماره 15

محفظه نگهدارنده تلفن همراه و جاسیگاری 
 10

)بسته به سطح خودرو(
یا  بطری  نگهداری  برای  محفظه  این  از  نکته: 

لیوان استفاده نکنید.
نگهدارنده لیوان11

نگه دارنده عینک آفتابی 8

محفظه آفتابگیر شماره9
حین  در  می بایست  که  مدارکی  می توانید  شما 
قرار  مکان  این  در  باشد،  دسترس  در  رانندگی 

دهید.
)قبض عوارض بزرگراه، نقشه راه ها و ...(

خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین )6/2(

 هنگام دور زدن در پیچ ها، شتابگیری 
که  شوید  مطمئن  ترمزگیری،  یا  و 
لیوان  نگهدارنده  داخل  که  ظرفی 
است. از جای خود بلند نشده باشد. در صورت 
و  بیرون خطر سوختگی  به  داغ  مایع  ریختن 

جراحت جدی وجود دارد.



24-3

بیرون آوردن کنسول عقب
تسمه 21 را بکشید تا باز شود.

جهت  دهید)در  فشار  را  کنسول  چپ  سمت 
حرکت E( سپس بین D را در همان سمت آزاد 
کنید )در جهت حرکت F( کنسول از جای خود 

در می آید.
برای نصب مجدد، نخست پین نقطه C را وارد 
نموده سپس پین سمت D را وارد نمایید. تسمه 
را  کنسول  برگردانید.  قبل  موقعیت  به  را   21
دوباره ببندید و از عملکرد صحیح آن )باز و بسته 

شدن( اطمینان حاصل نمایید.

دریچه چوب اسکی:
اگر می خواهید وسایل بلند را در صندوق عقب 
کنسول   )... و  اسکی  وسایل  )مثل  کنید،  حمل 
16 را پایین بیاورید، زبانه 20 را فشار داده و به 

سمت جلو بکشید.

کنسول مرکزی عقب 16
بسته به نوع خودرو، ممکن است کنسول مرکزی 

عقب مجهز به یک محفظه نگهداری باشد.
کنسول 16 را پایین بیاورید و قاب 17 را با آزاد 

کردن دستگیره 18، بکشید.

جالیوانی شماره 19
)بسته به نوع بستن(

خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین )6/3(

 هنگام دور زدن در پیچ ها، شتابگیری
 و یا ترمزگیری، مطمئن شوید ظرفی 
از  است،  لیوان  نگهدارنده  داخل  که 
جای خود بلند نشده باشد. در صورت ریختن 
مایع داغ به بیرون خطر سوختگی و جراحت 

جدی وجود دارد.
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جیب در عقب 27
می توانید از این محفظه برای نگهداری کتاب ها، 

نقشه ها یا نوشیدنی ها استفاده کنید.

سینی پشت صندلی عقب
)بسته به سطح خودرو(

آن را پایین بکشید تا به صورت افقی قرار بگیرد.

محفظه های نگهدارنده 25

کشوی عقبی نگهدارنده کنسول وسط 26
)بسته به سطح خودرو(

هنگام  در  کیف ها  بستن  برای  دستگیره 
حرکت 22

برای نگهداری و بستن کیف ها در حین حرکت 
از این دستگیره استفاده کنید. برای سوار شدن 

یا خارج شدن از خودرو از آن استفاده نکنید.

آویز لباس 23

خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین )6/4(

  مطمئـن شـوید کـه هیـچ وسـیلـه
در  تیزی  یا  و  سنگین  سخت،   
باشد.  نداشته  قرار  باز  محفظه های 
آنها  برخورد  و  افتادن  امکان  که  نحوی  به 
ناگهانی  گردش های  حال  در  سرنشینان  با 

ترمزگیری و یا در حین تصادف باشد.
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محفظه کف صندوق عقب 32
فالپ 32 در دو طرف قسمت صندوق عقب وجود 

دارد. روکش را با کشیدن تسمه 33، بردارید.
از این محل می توانید برای نگهداری توری داخل 

صندوق استفاده کنید.

محفظه کف ماشین قسمت سرنشین 30 
)بسته به سطح خودرو(

عقب  قسمت  محفظه  طرف  دو  در   30 فالپ 
تسمه  از  استفاده  با  را  آن  روکش  دارد.  وجود 
31 به سمت باال بکشید. از این محل می توانید 
برای نگهداری چراغ قوه، کتاب ها با لباس هایتان 

استفاده کنید.

کشوی زیر صندلی مسافر 29
دستگیره 28 را نگهدارید و کشو29 را به بیرون 
نگهداری  برای  می توانید  کشو  این  از  بکشید. 

نقشه راه، کتاب ها و .... استفاده کنید.

خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین )6/5(

  مطمئـن شـویـد که هیـچ وسـیلـه
در  تیزی  یا  و  سنگین  سخت،   
باشد.  نداشته  قرار  باز  محفظه های 
آنها  برخورد  و  افتادن  امکان  که  نحوی  به 
ناگهانی  گردش های  حال  در  سرنشینان  با 

ترمزگیری و یا در حین تصادف باشد.
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عقب  صندوق  در  خودرو،  سطح  به  بسته 
محفظه هایی برای قرار دادن اشیا مختلف مطابق 

شکل وجود دارند.

دستگیره را بکشید سپس قالب 35 را به حلقه 
36 وصل کنید.

محفظه زیر کف پوش صندوق عقب
کنترل 34 را فشار دهید تا به دستگیره دسترسی 

پیدا کنید.

خصوصیات / فضاهای محفظه سرنشین )6/6(
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سوکت های تجهیزات جانبی 5 و 4
 )بسته به سطح خودرو(

بسته به سطح خودرو، این سوکت ها می توانند به 
جای فندک 2 نصب شوند.

ماکزیمم  با  تجهیزاتی  نصب  برای  سوکت  این 
که  ولت(   12 )ولتاژ  وات   120 مصرفی  توان 
تایید شده، طراحی شده  توسط بخش فنی رنو 

است.
مجاز  های  نمایندگی  با  بیشتر  اطالعات  برای 

سایپا یدک تماس بگیرید.

زیر سیگاری1
یک زیر سیگاری متحرک وجود دارد که ممکن 
یا محفظه  لیوان  پایه های  از  بر روی یکی  است 

شماره 3 نصب شود.

فندک )شماره 2(
زمانیکه سوئیچ باز است فندک را به داخل فشار 
را  آن  بیرون می پرد  آماده شد  که  زمانی  دهید 
از مصرف  بعد  نمایید،  استفاده  و  بکشید  بیرون 
بدون فشار دادن آن را در جای خود قرار دهید.

زیر سیگاری/ فندکی/ سوکت تجهیزات جانبی

اگر خودرو شما با فندک و یا زیرسیگاری تجهیز 
نشده است می توانید آنها را از نمایندگی های 

مجاز سایپا یدک خریداری کنید.

  فقط از تجهیزات جانبی با حداکثر 
توان 120 وات استفاده نمایید

خطر آتش سوزی!
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برای برداشتن پشت سری ها
زبانه 1 یا 2 را فشار داده و پشت سریها را بردارید.

را  پشت سری  میله های  آنها  مجدد  نصف  برای 
داخل حفره ها قرار داده و زبانه های 1و 2 را به 
طور همزمان فشار داده و پشت سری ها را پایین 

بیاورید.

پشت  مجدد  نصب  با  درآوردن  برای  نکته: 
به  شود.  کج  کمی  باید  صندلی  پشت  سری ها، 
اطالعات در خصوص صندلی های عقب در بخش 

3 مراجعه نمایید.

وضعیت پشت سری برای استفاده
به سمت جلو  در حین کشیدن پشت سری ها 

آنها را باال یا پایین بیاورد.
وضعیت کامال پایین )عدم استفاده(

زبانه 1 یا 2 را فشار داده و پشت سری را کامال 
پایین بیاورید. هنگامیکه پشت سری در موقعیت 
برای  فقط  موقعیت  این  می شود،  تنظیم  پایین 
مرتب کردن داخل خودرو بوده و به هنگام سوار 
شدن سرنشین نباید از این حالت استفاده شود.

پشت سری های عقب

مهم  ایمنی  جز  یک  سری  پشت    
خود  جای  در  که  کنید  دقت  است. 
صحیح  موقعیت  در  و  گرفته  قرار 

باشد.
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اصلی  موقعیت  به  صندلی  برگشتن  برای 
خود

اصلی  به موقعیت  و  بکشید  را  - پشتی صندلی 
خود برگردانید.

- پایه صندلی 2 را به سمت پایین خم کنید.
- مطمئن شوید که صندلی به درستی در جای 

خود قفل شده است.
وقتی که کمربند ایمنی استفاده نمی شود آن را 

به قالب 5 آویزان کنید.

برای خواباندن صندلی عقب از سمت داخل 
صندل مسافر

- پشت سری را پایین بیاورید
- صندلی جلو را تا جایی که الزم است به سمت 

جلو حرکت دهید.
- کمربند ایمنی را به گیره 5 برگردانید.

- اهرم 3 را بکشید پایه صندلی باال آزاد می شود.
به  را  و پشتی صندلی  بکشید  را  - دستگیره 4 

سمت پایین خم کنید.

سمت  از  عقب  صندلی  خواباندن  برای 
صندوق عقب 

)بسته به سطح خودرو(
- پشت سری را پایین بیاورید.

- صندلی جلو را تا جایی که الزم است به سمت 
جلو حرکت دهید.

- کمربند ایمنی را به گیره 5 برگردانید.

عملکرد های صندلی عقب)2/1(

  بررسی کنید که هیچ شخص یا هیچ
 حیوانی در هنگام کشیدن دستگیره1 
روی صندلی عقب یا در مجاورت آن 

نباشد.
خطر زخم و جراحت جدی! 

  وقتی که صندلی را تنظیم می کنید، مطمئن شوید که کمربند ایمنی توانایی برگشتن به 
محل اصلی خود را دارد. وقتی که صندلی را مجددا نصب می نمایید مطمئن شوید که به 

درستی قفل شده است.
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برای تنظیم پشتی صندلی عقب
)بسته به سطح خودرو(

عقب  صندلی  شیب  و  تنظیم  برای  موقعیت   5
وجود دارد. وقتی که اهرم 6 را می کشید پشتی 

صندلی را کج کنید.

عملکرد های صندلی عقب)2/2(

  وقتی که صندلی را تنظیم می کنید.
مطمئن شوید که کمربند می تواند به 
وقتیکه  برگردد  خودش  اصلی  جای 
مطمئن  می دهید  حرکت  را  عقب  صندلی 
شوید که محل تکیه گاه ها تمیز باشد )آنها باید 
عادی از هرگونه کثیفی و گرفتگی یا پارچه و 
... باشند( وقتی پشتی صندلی را مجددا نصب 
در  درستی  به  که  شوید  مطمئن  می نمایید 
صندلی  کاور  اگر  باشد.  شده  قفل  خود  جای 
نصب شده است. مطمئن شوید که مانع وصل 
شدن قفل پشتی صندلی نشود. مطمئن شوید 
خود  درست  جای  در  ایمنی  کمربندهای  که 

قرار گرفته اند.
پشت سری را به جای خود برگردانید.
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قسمت  که  وقتی  صندوق:  در  کامل  بازکردن 
 B باالیی باز شد، دستگیره 2 را بکشید و قسمت

را کامال به سمت پایین راهنمایی کنید.

در دوتکه صندوق عقب 
باز کردن:

دسترسی سریع کلید1 را فشار دهید و قسمت 
باالیی A را به سمت باال بکشید.

صندوق عقب )2/1(

  وقتی که قسمت پایینی در صندوق 
با  شرایط  این  در  است،  باز  عقب 

خودرو رانندگی نکنید.

  حداکثر وزن مجاز بر روی قسمت 
در صندوق   بازبودن  زمان  در  پایینی 
200kg می باشد و این وزن باید در 
کل محفظه صندوق عقب پخش باشد. مطمئن 
خودرو  حرکت  هنگام  در  وسایل  که  شوید 
)زمانی که در صندوق عقب باز است( به بیرون 
نمی ریزد. قسمت پایین در صندوق عقب را در 
هنگام باز شدن نگه داشته و به آرامی به سمت 
رها  ناگهانی  صورت  به  را  آن  بیاورید،  پایین 

نکنید.

  رانندگی با در باز صندوق عقب ممکن است برای سرنشینان ناخوشایند باشد چرا که باعث 
وارد شدن گاز به اتاق سرنشینان می شود. فقط در زمان حمل کردن وسایل بزرگ که مانع 
بسته شدن در صندوق عقب می شود، رانندگی در مسیر کوتاه با در باز صندوق عقب اشکالی 
ندارد. در این مورد، پنجره ها و سان روف را بسته و تهویه هوا را در حالت متوسط یا حداکثر تنظیم 

کنید تا از جمع شدن گاز اگزوز درون اتاق خودرو جلوگیری شود.
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باز کردن در از داخل خودرو
اگر نتوانستید در را از بیرون باز کنید، می توانید 

آن را از داخل خودرو باز کنید.

- صندلی های عقب را به سمت جلو کشیده و 
خم کنید تا به صندوق عقب وارد شوید.

- کاور 5 را برداشته و از آچار پیچ گوشتی یا هر 
وسیله مناسبی استفاده کنید.

- اهرم 4 را حرکت دهید.
و در صندوق عقب  داده  را هل  باالیی  - بخش 

را باز کنید.

بعد، قسمت باالیی در A را ببندید.
بستن  برای   3 دستگیره  از  خود،  راحتی  برای 

درها استفاده کنید.
نکته: همیشه مطمئن شوید که بخش پایینی در 
کامال بسته شده و سپس بخش باالیی را ببندید.

بستن در صندوق عقب:
را  آن  و سپس  بکشید  را   B در  پایینی  قسمت 

ببندید.

صندوق عقب )2/2(
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محفظه طاقچه عقب
 ) A قفسه بار را بردارید)در جهت حرکت

کاور صندوق عقب را بردارید و آن را در موقعیت 
B بگذارید.

طاقچه عقب را بردارید
هر دو طرف انتهایی قسمت 3 را فشار دهید و به 
سمت مرکز صندوق عقب بکشید، سپس کاور را 

کج کرده و بردارید.

احتیاط: طاقچه عقب سنگین است.
برای نصب، طاقچه عقب، همین کارها را برعکس 

انجام دهید.

نکته: اگر قسمت پایینی در صندق عقب بسته 
باشد بیرون آوردن آسان تر می شود.

برای باز کردن طاقچه عقب بخش متحرک
انتهای  و  بکشید  طاقچه  زیر  در   1 دستگیره 

طاقچه را در شکاف 2 قرار دهید.

برای جابه جاکردن بخش متحرک
را  باز شدن آن  تا  را بکشید سپس  دستگیره 1 

نگهدارید.

طاقچه عقب

  وسایل سنگین خود را روی طاقچه 
عقب قرار ندهید. این کار ممکن است 
سرنشینان  افتادن  خطر  به  سبب 
خودرو شود اگر راننده به صورت ناگهانی اقدام 
به ترمزگیری کند یا در صورتیکه خودرو دچار 

تصادف شود.
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C: 1138 mm
حداکثر وزن مجاز قسمت جلوی خودرو، حداکثر 
وزن یدک کش، با ترمز مجزا و بدون ترمز مجزا: 

به اطالعات بخش 6 اوزان مراجعه کنید.

را  کنید  حمل  می خواهید  که  وسایلی  همیشه 
آنها  بزرگتر  قسمت  که  دهید  قرار  صورتی  به 
مقابل پشتی صندلی های عقب قرار گیرد، برای 
بارهای عادی )مثل A( یا طوری قرار دهید که 
پشت صندلی های جلو قرار گیرد در حالتی که 

)B صندلی های عقب خوابیده اند )مثل

حمل و جابه جایی بار در صندوق عقب

  همیشه بارهای سنگین را مستقیماً
اگر  بگذارید  خودرو  کف  روی   
خودروی شما مجهز به نگهدارنده در 
کف صندوق عقب باشد. از آنها جهت نگهداری 

اشیا استفاده کنید.
وسایل را به نحوی در صندوق قرار دهید که 
هیچ یک از آنها در هنگام ترمزگیری ناگهانی و 

شدید روی سرنشینان پرتاب شود.
هنگامیکه کسی در عقب خودرو نشسته است، 

بهتر است که کمربندها را ببندید.
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توری باز صندوق
توری را می توانید به نقاط 1 و 2 یا 3 ببندید.

نقاط دارای قالب داخل صندوق

قالب/ توری بار صندوق

  همیشه بارهای سنگین را مستقیما 
روی کف خودرو بگذارید اگر خودروی 
کف  در  نگهدارنده  به  مجهز  شما 
صندوق عقب باشد. از آنها جهت نگهداری اشیا 

استفاده کنید.
وسایل را به نحوی در صندوق قرار دهید که 
هیچ یک از آنها در هنگام ترمزگیری ناگهانی و 

شدید روی سرنشینان پرتاب شود.
هنگامیکه کسی در عقب خودرو نشسته است، 

بهتر است که کمربندها را ببندید.

  نصب توری بار صندوق به قالب های 
توسط  آنها  صورتیکه  در   3 قسمت 
قرار  استفاده  مورد  بچه  صندلی 
است(  وصل  قالبها  به  بچه  )صندلی  گرفته اند 
ممنوع می باشد. )به اطالعات ایمنی کودک در 

بخش 1 مراجعه کنید(
برخورد  علت  به  جدی  جراحت  و  زخم  خطر 

وجود دارد!

  توری نبایـد بـرای مهـار کـردن و  
 نگهداشتن وسایل استفاده شود. 

خطر زخم و جراحت جدی!
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نقاط نصب میله های باربند 2
برای دسترسی به نقاط نصب، با استفاده از آچار 
به  را   2 بخش  آن  شبیه  چیزی  یا  پیچ گوشتی 

سمت باال برگردانید.
و  نصب  مورد  در  سازنده  دستورالعمل های  به 

استفاده از باربند مراجعه کنید.

باربند1
)بسته به نوع خودرو(

باربند  سقفی  میله های  روی  بر  می توانید  را  بار 
دستورالعمل های  به  لطفا  کنید.  حمل  خودرو 
سازنده در مورد نصب و چگونگی استفاده از این 

میله ها مراجعه کنید.

باربند

باربندهای اصلی که توسط   چنانچه 
به  را  شده  تایید  رنو  فنی  قسمت 
تحویل  مخصوص  پیچ های  همراه 
گرفته اید، جهت نصب باربند فقط از این پیچ ها 

استفاده نمایید.

قبل از نصب باربند، کاورهای خالی زیر بخش 
2 را بردارید و در جای مطمئن نگهدارید.

خود  جای  به  را  آنها  باربند  کردن  باز  از  بعد 
برگردانید.

در هنگام وارد شدن به کارواش اتوماتیک قرار 
ممنوع  اکیدا  عرضی  صورت  به  باربند  دادن 

می باشد.

اطالعات  به  باربند:  روی  بر  مجاز  بار  حداکثر 
لطفا  کنید.  مراجعه  وزنها  مورد  در   6 بخش 
و  نصب  مورد  در  سازنده  دستورالعمل های  به 
این  لطفا  کنید.  مراجعه  باربندها  از  استفاده 
خودرو  مدارک  کنار  در  را  دستورالعمل ها 

نگهداری نمایید.
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وجود و محل قرار گیری این تجهیزات بسته به 
مدیا(  )مولتی  تصویری  صوتی،  تجهیزات  سطح 

خودرو متفاوت است.
1- رادیو

2- صفحه نمایش
3- کنترل های روی فرمان خودرو

4- میکروفون
5- دکمه های تجهیزات صوتی، تصویری )مولتی 

مدیا(
 Hands- کنترل تلفن تعبیه شده به صورت

Free
روی خودروهای مجهز شده به این سیستم ها، 
روی  های  کنترل  و   4 قسمت  از  را  میکروفون 
فرمان خودرو را از قسمت 3 می توانید استفاده 

کنید.

تجهیزات صوتی، تصویری )مولتی مدیا(

  استفاده از تلفن
 درخصوص استفاده از این تجهیزات، 
قوانین  با  به مطابقت  نیاز  به شما  ما 

جاری را یادآوری می کنیم.

برای استفاده از این تجهیزات، به دستورالعمل 
خودرو  اطالعات  سایر  با  باید  که  تجهیزات 

نگهداری شود مراجعه نمایید.






