
Usr820613
Typewritten Text
GSHOM1/1/11

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text

Usr820613
Typewritten Text



دفترچة راهنماي مشتري و گارانتي

بنام خدا
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اطالعات مهم ايمني
يادآوري هايي براي ايمني

جهت اطمينان از س��فر ايمن وکامل براي شما و سرنش��ينانتان، قوانين مهم رانندگي زير 
را رعايت کنيد!

• هرگز در شرايطي که تحت تاثير الکل ويا مواد مخدر مي باشيد، رانندگي نکنيد. 	
• هميش��ه به تابلو هاي حداکثر س��رعت مجاز  توجه کنيد و هرگز با س��رعت غير مجاز 	

رانندگي نکنيد. 
• هنگام رانندگي کمربند ايمني را ببنديد و از سيس��تم محافظ  کودک اس��تفاده کنيد. 	

کودکان زير 13 سال مي بايست در صندلي عقب بنشينند. 
• هميش��ه اطالعات نحوه استفاده مناس��ب از امکانات ايمني را به سرنشينان خودرو ارائه 	

کنيد. 
• هميشه اطالعات مهم ايمني اين “کتابچه راهنما “را مرور کنيد. 	

زمان مطالعه کتابچه راهنما:
از آنجائ��ي ک��ه اين کتابچ��ه راهنما حاوي اطالع��ات مربوط به همه تيپ ه��اي اين مدل 
خودرو نيسان مي باشد، لذا تجهيزات ارائه شده در آن بسته به کشور سفارش دهنده 
خودرو متفاوت مي باش�د و ممكن اس�ت بخش�ي از اطالعات آن در خودرو شما 
کاربرد نداشته باشد. کليه اطالعات و مشخصات و تصاوير اين کتابچه راهنما  مربوط به 
زمان چاپ آن مي باش��د. ش��رکت پارس خودرو حق تغيير  مشخصات  يا طرح ها را  بدون 

اطالع و داشتن تعهدي براي خود محفوظ مي دارد. 

تغيير خودرو 
نباي��د در اين خودرو تغييري داده ش��ود. اين تغيير ممکن اس��ت  عملک��رد، ايمني و دوام 

خودرو را تحت تاثير قرار دهد و حتي ممکن است بر خالف  قوانين دولتي باشد. 
عالوه بر آن، صدمات يا مشکالت ايجاد شده ناشي از تغييرات، تحت پوشش ضمانت سايپا 

يدک نخواهد بود. 
اول مطالعه کنيد- سپس با ايمني رانندگي کنيد

قبل از اس��تفاده از خودرو اين کتابچه راهنما ي مش��تري را  به دقت مطالعه کنيد. بدين 
صورت با ش��رايط نگهداري و کنترل خودرو آش��نا مي ش��ويد، اين به شما کمک مي کند تا 

خودرو خود را ايمن برانيد. 
با کلمه هشدار استفاده کرده ايم. از اين عالمت براي اشاره  در اين راهنما، از عالمت 
به وجود خطري که ممکن اس��ت منجر به جرح يا مرگ ش��ود اس��تفاده شده است. جهت 

جلوگيري وکاهش خطر، روشهاي ارائه شده را بايد با  دقت اجرا کنيد. 
در اين راهنما، از کلمه احتياط نيز اس��تفاده کرده ايم. از اين عالمت براي اش��اره به وجود 
خطري که ممکن است  باعث ايجاد آسيب هاي جزئي و متوسط يا آسيب هايي به خودرو 
ش��ما شود استفاده شده است. جهت جلوگيري وکاهش خطر، روشهاي ارائه شده را بايد با 

دقت اجرا کنيد. 

پيش گفتار:
به خانواده رو به گس��ترش مالکان خودرو نيس��ان خوش آمديد. اين خودرو با اطمينان به ش��ما ارائه شده و با اس��تفاده از آخرين فناوري روز دنيا وبا روش هاي دقيق کنترل کيفي توليد 

شده است. 
اين کتابچه راهنما، به منظور کمک و شناخت شما نسبت به عملکرد اين خودرو و نحوه مراقبت  و نگهداري آن تهيه شده است تا از سالها رانندگي با آن لذت ببريد. لطفا قبل از استفاده 

از خودروي خود، اين کتابچه راهنما را مطالعه کنيد. 
اين کتابچه، اطالعات ضمانت، چگونگي تعميرات ونگهداري و جزئيات مربوط به گارانتي خودروي شما را به تفضيل توضيح مي دهد. 

نمايندگي منتخب س��ايپا يدک ش��ناخت و اطالعات کامل از خودرو ش��ما را دارد. در صورت نياز به هر گونه خدمات يا سوالي، خوشحال مي شويم که با داشتن منابع بي شمار موجود، به 
شما ياري دهيم. 
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0 )4WD رانندگي در  جاده هاي شوسه و ناهموار )مدل
مانور و کنترل  اين خودرو با  خودرو هاي مسافري معمولي 
متفاوت مي باش��د. زيرا جهت استفاده بهينه در جاده هاي 
ناهم��وار، مرکز ثقل آن بلندتر در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
ب��ا همه اين ويژه گي ها، در صورت عدم اس��تفاده صحيح، 
ممکن اس��ت کنترل خودرو از دس��ت خارج ش��ده و باعث 

ايجاد حادثه شود. 
 )به قس��مت“ اقدام��ات احتياطي رانندگ��ي در جاده هاي 
شوس��ه و ناهموار“ در بخش 5 “روش��ن کردن و رانندگي“ 

رجوع کنيد( . 

اگر اين عالمت را مش��اهده کرديد اين بدين معني اس��ت 
ک��ه “ اي��ن کار را انجام ندهيد“ يا “ اج��ازه ندهيد که اين 

اتفاق بيفتد“. 

اگر در ش��کلي عالمتي ش��بيه به اين تصاوي��ر ديديد، اين 
بدين معني است که فلش جلوي خودرو را نشان مي دهد. 

فلش هاي ش��بيه به اين در  شکل ها، نشان دهنده حرکت 
يا فعاليت مي باشد. 

فلش هاي ش��بيه به اين ها در ش��کل ها، توجه شما را به 
موردي در آن شکل جلب مي کند. 

SIC0697

توجه:
 از آنجا كه اين كتابچه حاوي اطالعات مربوط به همه تيپ هاي اين مدل خودرو نيسان 

مي باشد، لذا ممكن است بخشي از اطالعات آن در خودرو شما كاربرد نداشته باشد.
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ليست تجهيزات کنترلي )مدل تهويه اتوماتيك(
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 ب�راي مش�اهده عملك�رد اي�ن قطع�ات به ش�ماره 
صفحه هاي داخل پرانتز مراجعه نمائيد. 

ليست تجهيزات کنترلي )مدل تهويه ساده(

0
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SIC3946

نشانگرها و درجه ها

0
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1
مي شود. براي بررسي قفل شدن صحيح صندلي، آنرا به 

جلو و عقب هل دهيد. 

خوابانيدن پشتي صندلي 
براي خوابانيدن پشتي صندلي، اهرم شماره 2 را به سمت 
باال کش��يده و به صندلي تکيه دهيد. ب��راي برگرداندن 
دوباره صندلي به سمت جلو، اهرم را به سمت باال بکشيد 
و پش��ت خود را به س��مت جلو حرکت دهيد تا پش��تي 

صندلي به سمت جلو حرکت کند. 

تغيير ارتفاع صندلي 
ب��راي تنظيم زاوي��ه و ارتفاع نش��يمنگاه صندلي،  اهرم 

شماره 3 را باال و يا پايين ببريد. 
تنظي��م گودي کمر )صندلي راننده - در صورت تجهيز( 
/ براي تنظيم قسمت گودي کمر، اهرم چرخشي تنظيم 

آنرا در جهت ساعتگرد يا پاد ساعتگرد بچرخانيد. 

هشدار                            
•  هرگز صندلي راننده را در هنگام رانندگي تنظيم نکنيد 	

زيرا ممکن است ناگهان حرکت کند و باعث از دست دادن 
کنترل خودرو شود. 

•   بع��د از تنظي��م، به آرام��ي صندلي را ت��کان دهيد تا 	
مطمئن شويد کاماًل قفل شده است. 

•  نباي��د پش��تي صندلي بيش از حد ني��از )براي راحتي( 	
خوابانيده ش��ود. کمربندهاي ايمني هنگاميکه سرنشينان 
کام��اًل صاف نشس��ته باش��ند، موثرتر عمل م��ي کند. در 
صورتيکه پش��تي صندلي خوابانيده شده باشد، احتمال سر 
خ��وردن از زير لبه هاي کمربند و آس��يب ديدگي بيش��تر 

است. 
•   زمانيکه پش��تي صندلي را به وضعي��ت کاماًل صاف بر 	

مي گردانيد، مطمئن ش��ويد که در حالت ايمن قفل ش��ده 
اس��ت. در صورتيکه کاماًل محکم نش��ده باشد ممکن است 
در تصادفات و يا توقف هاي ناگهاني، سرنش��ينان آس��يب 
ببينند. هميشه بعد از آزاد کردن پشتي صندلي، الزم است 

تا از قفل بودن پشتي صندلي مطمئن شويد. 
•  زمانيک��ه از خودرو براي حمل بار اس��تفاده مي ش��ود، 	

ب��راي جلوگيري از س��ر خوردن و يا حرک��ت بارها، آنها را 
محک��م و به طور صحيح مه��ار کنيد. هيچ وقت بارها را در 
ارتفاع باالت��ر از صندلي هاي عقب قرار ندهيد زيرا در يک 
تصادف و يا توقف ناگهاني، ممکن است باعث آسيب ديدن 

سرنشينان شود. 
•  هرگ��ز اج��ازه ندهيد کس��ي در قس��مت بار بنش��يند، 	

همچنين در زمانيکه صندلي هاي عقب در حالت تا ش��ده 
قرار دارند از نشتن افراد روي صندلي هاي عقب خودداري 

بعمل آوريد. 
•  وقت��ي کودکان در اطراف خودرو هس��تند کامال مراقب 	

آنها باش��يد تا از بازي کردن ب��ا درب و گيرافتادن آنها در 
قسمت عقب ماشين جلوگيري نماييد. ماشين را قفل کنيد 

و صندليها را به حالت اوليه بازگردانيد و مراقب باش��يد که 
کودکان به کليدها دسترسي نداشته باشند. 

صندلي هاي جلو
 تنظيم

حرکت به جلو و عقب
 اهرم ش��ماره 1 را به س��مت باال بکش��يد و صندلي را به 
س��مت جلو و عقب تا موقعيت دلخواهت��ان حرکت دهيد. 
 با آزاد کردن اين اهرم، صندلي در محل تنظيم ش��ده قفل 
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فشار دهيد. 

3- اگ��ر ضام��ن قرمز رنگ قابل مش��اهده باش��د، صندلي 
درس��ت در محل خود قرار نگرفته اس��ت و الزم اس��ت تا 

دوباره آنرا آزاد و صندلي را دوباره جا بزنيد. 

احتياط
هميشه مطمئن شويد که کمربند، بين ضامن آزاد کننده و 

يا ساير قطعات خودرو گير نکرده باشد. 
زير آرنجي ها ) در صورت تجهيز(

X زير آرنجي جلو  
براي استفاده از زير دستي، درب کنسول وسط را به سمت 

جلو حرکت دهيد. 

Y زير  آرنجي عقب 
زير  آرنجي عقب را از داخل صندلي عقب بيرون کشيده و 

به حالت افقي قرار دهيد. 

صندلي عقب 
تا کردن صندلي عقب 

ب��ا تا ک��ردن صندلي هاي عقب به س��مت جل��و، ظرفيت 
محفظه بار عقب بيشتر مي شود. 

براي تا کردن صندلي:
1- همانند قس��مت 1 نش��ان داده ش��ده در ش��کل، زبانه 
کمربند کناري صندلي را وارد شکاف تعبيه شده در ستون 

عقبي درب نماييد. 
2- با کشيدن ضامن شماره 2 پشتي صندلي را آزاد کنيد. 

3- پشتي صندلي را به سمت جلو تا کنيد. )3(
 براي برگرداندن صندلي به حالت صاف:

1- از قرارگيري صحيح کمربند در  مکانيزم ضامن صندلي 
مطمئن شويد. 

2- پش��تي صندلي را بلند کنيد و محکم آنرا درون ضامن 

پشت سري ها
 هشدار

- با خودرويي که پش��ت س��ري آن برداش��ته شده است 
رانندگي نکنيد و به عنوان مس��افر س��وار اين خودرو هم 

نشويد. اين مورد مي تواند خطرناک باشد. 
- پش��ت س��ري بايس��تي بطور صحيح تنظيم شود زيرا 
بيش��ترين محافظت در برابر آس��يب در زم��ان تصادف 
توس��ط اين قطعه تامين مي ش��ود. بعد از هر بار تنظيم 
توسط س��اير اشخاص، الزم است تا ارتفاع مجددا تنظيم 

گردد. 
- اگر پش��ت س��ري ها به هر دليلي برداش��ته شود، الزم 
اس��ت تا آنها در ج��اي مطمئني نگهداري ش��وند تا در 
هنگام تصادف يا توقف هاي ناگهاني از آس��يب رس��يدن 

به سرنشينان جلوگيري بعمل آيد. 
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صندلي، به س��مت جلو حرکت مي کند. اين حرکت رو به 
جلوي پشت سري باعث کاهش حرکت رو به عقب قسمت 
س��ر و گردن سرنش��ين و در نتيجه کاهش نيرو و ش��وک 

اعمالي به سرنشين مي شود. 
اين نوع پش��ت س��ري براي تصادف هاي با س��رعت کم و 
متوسط که بيش��تر منجر به شوک ناگهاني در ناحيه سر و 

گردن مي شود، موثر مي باشد. 
پش��ت س��ري هاي فعال در تصادف هاي خاصي که دقيقاً 
عقب خ��ودرو ضربه مي خ��ورد، فعال مي ش��وند و بعد از 
تصادف پش��ت س��ري هاي فعال به وضعيت اوليه خود باز 

مي گردند. 
نحوه صحيح تنظيم پشت سري ها در قسمت قبل توضيح 

داده شده است. 

 پشت سري ها
تنظيم 

1- براي قرار گيري پشت سري در وضعيت صحيح، آنرا به 
سمت باال بکشيد. 

2- ب��راي پايين آوردن پش��ت س��ري تا محل م��ورد نظر، 
دکمه قفلي آنرا مطابق روش نش��ان داده ش��ده در ش��کل 

فشار دهيد. 
پش��ت س��ري را طوري تنظيم کنيد که مرک��ز آن با مرکز 

گوش شما در يک راستا قرار گيرد. 

پشت سري هاي فعال )صندلي هاي جلو(

هشدار            
- هميشه پشت سري ها را مطابق توضيحات قسمت قبلي 
بط��ور صحيح تنظيم نماييد. کوتاه��ي در تنظيم آن باعث 

کاهش عملکرد پشت سري هاي فعال مي شود. 
- پش��ت سري هاي فعال براي تکميل سيستم هاي ايمني 
ديگ��ر طراحي ش��ده اند. هميش��ه کمربنده��اي ايمني را 
ببنديد. هيچ سيس��تمي نمي تواند به طور کامل از تمامي 

صدمات احتمالي در هر حادثه اي جلوگيري کند. 
- هرگز چيزي را به پايه پش��ت س��ري آويزان نکنيد. چرا 
که اين کار باعث اخالل در عملکرد پشت سري هاي فعال 

مي شود. 
در تصادف هايي که به عقب خودرو ضربه مي خورد، پشت 
س��ري فعال بر اثر ضربه وارده از طرف سرنش��ين به پشتي 
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چراغ هشدار کمربند ايمني 
چراغ هش��دار کمربند ايمني در قس��مت صفحه نشانگرها 
قرار گرفت��ه و در صورتيک��ه کمربند ايمني راننده بس��ته 
نش��ده باش��د روش��ن خواهد ش��د. براي کس��ب اطالعات 
 بيش��تر به فصل 2، بخش “چراغ هاي هش��دار / نش��انگر و 

يادآورنده هاي صوتي“ مراجعه نماييد. 

احتي�اط ه�اي الزم در خصوص اس�تفاده از 
کمربند ايمني

اگ��ر کمربند را ببنديد و آنرا درس��ت تنظيم کنيد احتمال 
صدمه ديدن و يا ش��دت صدم��ات وارده در يک تصادف به 

مقدار زيادي کاهش خواهد يافت. 
ش��رکت پارس خودرو  به ش��دت شما و س��اير سرنشينان 
خودروتان را به بستن کمربند ايمني توصيه مي کند، حتي 
اگر خودرو ش��ما مجهز به سيستم هاي تکميلي کيسه هوا 

باشد. 

هشدار            
در زمان اس��تفاده از کمربندهاي ايمني به هشدارهاي ذيل 
توجه داش��ته باش��يد. عدم توجه،  مي تواند باعث افزايش 

احتمال و يا بيشتر شدن آسيب ها در يک تصادف شود. 
- کمربندهاي ايمني بنحوي طراحي ش��ده اند که ساختار 
استخواني بدن را در بر گيرند و بايستي دقيقاً مقابل قسمت 
لگن، يا لگن، سينه و شانه را بپوشاند. از قرار دادن قسمت 

پاييني کمربند بر روي قسمت شکم اجتناب نماييد. 
- نبايد هيچگونه اصالحات يا اضافاتي بر روي کمربندهاي 
ايمني توس��ط استفاده کننده ايجاد شود زيرا اين امر باعث 
عدم کارايي درست قسمت هاي تنظيم کننده و شل شدن 

آن مي شود. 
- کمربنده��اي ايمن��ي بايس��تي ت��ا حد ممک��ن محکم 
تنظي��م گ��ردد و راحتي م��ورد نياز را نيز داش��ته باش��د. 

 در غي��ر اين ص��ورت ايمن��ي مطلوب سرنش��ينان خودرو 
کاهش خواهد يافت. 

- مراقب باش��يد که رش��ته هاي الياف کمربند به واکس، 
روغن ها و مواد شيميايي بويژه اسيد باطري آلوده نشوند. 
  ب��راي تمي��ز کردن کمربن��د مي توان از م��واد مطمئني 
مانند صابون ماليم و آب اس��تفاده ک��رد. کمربند ها نبايد                 
پارگي يا نخ کش شدگي داشته باشند، در صورت مشاهده 

اين مورد سريعاً بايستي تعويض شوند. 
- تعويض تمامي مجموعه کمربندهاي ايمني بس��ته شده 
در يک تصادف شديد ضروري است، حتي اگر آسيب وارده 

به مجموعه قابل مشاهده نباشد. 
- توجه داشته باشيد که کمربندهاي ايمني پس از بستن، 

پيچ خورده نباشند. 
- استفاده بيش از يک نفر از يک کمربند ايمني مجاز نمي 
باش��د. از قرار دادن کمربند ايمني به دور بدن کودکي که 

در آغوش نشسته است خودداري نماييد. 
- بع��د از هر تصادف الزم اس��ت تا تمام��ي مجموعه هاي 
سيس��تم کمربند ايمني شامل جمع کننده ها و تجهيزات 
متعلق��ه، توس��ط نمايندگ��ي مجاز ش��رکت س��ايپا يدک 
بررسي ش��ود. پارس خودرو توصيه مي کند همه مجموعه 
کمربنده��اي ايمني اس��تفاده ش��ده در هن��گام تصادف، 
تعويض ش��وند مگر اينکه تصادف شديد نباشد و آسيبي به 
کمربندها وارد نيامده باش��د و کمربندها به درس��تي عمل 

کند. 
- کمربندهاي پيش کش��نده )در صورت تجهيز( بعد از هر 
بار فعال ش��دن، بايستي تعويض ش��وند و قابليت استفاده 
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مجدد ندارند. آنها را بايس��تي ب��ا مجموعه جداکننده ها با 
 هم تعويض نمود. براي اي��ن منظور به نمايندگيهاي مجاز 

سايپا يدک مراجعه نماييد. 
- باز و بس��ت کمبرندهاي ايمني پيش کشنده )در صورت 
تجهيز( بايستي توس��ط نمايندگي مجاز سايپا يدک انجام 

گيرد. 
- در صورتيک��ه چراغ هش��دار کمربند پ��س از قرارگيري 
س��وئيچ در وضعيت ON روشن بماند الزم است تا تمامي 
دربهاي خودرو بس��ته و کمربند تمامي سرنش��ينها بس��ته 
ش��ود. اين مورد مي تواند نش��ان دهنده ايراد در سيس��تم 
باشد. از نمايندگيهاي مجاز سايپا يدک بخواهيد تا خودرو 

شما را بازديد کنند. 
- هميش��ه کمربند را از روي شانه و سينه رد کنيد. هرگز 
کمربند را در قس��مت زيرين بازوها قرار ندهيد. عدم بستن 

صحيح کمربند ممکن است باعث آسيبهاي جدي شود. 
- قس��مت پاييني کمربند را تا حد امکان پايين ببريد و از 

روي استخوان لگن رد کنيد )نه از روي کمر(. 

1
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مي بايس��ت کودک را ب��ه ميزاني باالتر بي��اورد که کمربند  ايمني کودک
ايمني کامال روي قس��مت بااليي و مياني ش��انه، و کمربند 
ايمني پاييني )دور تا دور( قسمت ران را بپوشانند. صندلي 
مخصوص همچنين بايد متناس��ب با صندلي خودرو باشد. 
بع��د از اينک��ه کودک بزرگتر ش��د به طوري ک��ه کمربند 
ايمني قس��مت ش��انه، ديگر نزديک به ص��ورت و گردن او 
نباش��د، مي تواند از کمربند ايمني بدون استفاده از صندلي 
مخصوص استفاده کند. بعالوه، بسياري از انواع سيستم هاي 
محافظ کودک براي کودکان بزرگتر موجود است که براي 

ايمني بيشتر، مي توان از آن ها استفاده کرد. 

 زنان باردار
پ��ارس خودرو توصي��ه مي کند که زنان ب��اردار از کمربند 
ايمني اس��تفاده کنن��د. کمربند ايمني مي بايس��ت طوري 
اس��تفاده شود که کامال راحت باش��د و قسمت پاييني آن 
هميش��ه بايد تا حدي پايين باشد که اطراف ران و نه ميان 
تنه را در بر بگيرد. قس��مت بااليي کمربند را کامال بر روي 
شانه و سينه قرار دهيد. هرگز قسمت باال يا پايين کمربند 
را روي ش��کم قرار ندهيد. براي توصيه هاي ويژه با پزشک 

خود تماس بگيريد. 

افراد آسيب ديده
پارس خ��ودرو توصي��ه مي کند ک��ه افراد آس��يب ديده از 
کمربندهاي ايمني اس��تفاده کنند. براي توصيه هاي ويژه  

با پزشک خود تماس بگيريد. 

کودکان )بزرگ تر(:

هشدار:
• هرگز به کودکان اجازه ايستادن يا به حالت زانو نشستن 	

روي صندلي را ندهيد. 
• هرگ��ز هنگامي که خ��ودرو درحال حرکت مي باش��د به 	

ک��ودکان اجازه رفتن به قس��مت ب��ار را ندهيد زيرا ممکن 
است در اثر  تصادف يا ترمز ناگهاني کودک به شدت آسيب 

ببيند. 
کودکاني که براي اس��تفاده از يک سيستم محافظ کودک 
بيش از اندازه بزرگ باش��ند مي بايست توسط کمربندهاي 

ايمني محافظت شوند. 
اگر وضعيت نشستن کودک طوري است که کمربند ايمني 
در قسمت شانه، به صورت و گردن او نزديک است، استفاده 

از يک صندلي مخصوص )که در بازار موجود است( 
مي تواند  به  حل  مشکل کمک  کند. صندلي   مخصوص   

هشدار: 
• اطفال و کودکان نياز به مراقبت ويژه دارند. کمربندهاي 	

ايمني خودرو ممکن است به طور کامل اندازه آن ها نباشد. 
کمربند قس��مت شانه ممکن است بيش از حد به صورت و 
گردن آن ها نزديک باشد. کمربند پاييني دورتا دور ممکن 
اس��ت کامال قس��مت اس��تخوان لگن آن ها را در بر نگيرد. 
در يک تصادف اس��تفاده از يک کمربن��د ايمني که کامال 
متناسب و محکم نباش��د، مي تواند باعث بروز آسيب هاي 

جدي و کشنده باشد. 
• هميش��ه از يک سيستم محافظ کودک مناسب استفاده 	

کنيد. 

کودکان ب��راي محافظت نياز به کمک بزرگس��االن دارند. 
آن ه��ا نياز دارند که به ش��کل مناس��بي محافظت ش��وند. 

محافظ مناسب بستگي به سايز کودک دارد. 

اطفال و کودکان خردسال
پ��ارس خودرو توصي��ه مي کند که اطف��ال و کودکان خرد 
س��ال روي يک صندل��ي کودک بنش��ينند. ش��ما بايد از 
سيستمي استفاده کنيد که متناسب با خودرو و سايزکودک 
باشد، و هميشه براي نصب و استفاده از آن به دستورالعمل 

شرکت سازنده رجوع کنيد. 

1
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کمربندهاي ايمني سه نقطه اي 
هشدار:

مي بايست در هر زمان اشخاصي که با اين خودرو رانندگي 
مي کنند يا س��وار آن مي ش��ود از کمربند ايمني اس��تفاده 

کنند. 

بستن کمربندهاي ايمني
1- صندلي را تنظيم نماييد. 

هشدار: 
پش��تي صندلي نبايد بيش��تر از حد نياز براي راحتي، خم 
شود. عملکرد کمربند ايمني زمانيکه سرنشين بطور کامل 
تکيه داده و کاماًل صاف روي صندلي نشس��ته باشد موثرتر 
مي باش��د. زمانيکه صندلي خم ش��ده باش��د، احتمال سر 
خوردن از قس��مت زيرين کمربند و آس��يب ديدگي بيشتر 

است. 
2- ب��ه آرامي کمربندهاي ايمن��ي را از جمع کننده بيرون 

بکشيد و زبانه آنرا در قفل جا بزنيد تا صداي )کليک( بسته 
شدن آنرا بشنويد. 

احتياط 
جمع کنن��ده کمربند ايمني براي قف��ل کردن کمربند در 
زم��ان ي��ک ضربه ناگهاني طراحي ش��ده اس��ت. حرکت و 
کش��يدن آرام کمربن��د، اجازه حرک��ت آرام و کمي آزادي 

حرکت روي صندلي را مي دهد. 
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باز کردن کمربند ايمني 
الف. دکمه قرمز رنگ روي قفل داخلي )2( رافش��ار دهيد، 
کمربند تا قسمت سياه بيروني قفل )1( بطور خودکار جمع 

خواهد شد. 
ب. ب��راي جمع کردن کام��ل کمربند، دکمه س��ياه رنگ 
قسمت بيروني قفل )1( را فشار دهيد، کمربند بطور کامل 

جمع خواهد شد. 
ج. زبان��ه کمربند را بطور کامل تا انتها در تاخورده س��قفي 

قرار دهيد.  

3- قس��مت پايين��ي کمربن��د را کام��اًل پايي��ن بياوريد تا 
همانطور که در ش��کل نشان داده ش��ده، دور تا دور ران را 

در بر گيرد. 
4- کمربند قسمت شانه را به سمت جمع کننده بکشيد تا 
ش��ل بودن کمربند از بين برود. مطمئن شويد که کمربند 
قس��مت شانه بطور کامل روي ش��انه قرار گرفته و بر روي 

سينه نيز راحت و محکم باشد. 
هشدار: 

- کمربند قس��مت ش��انه مي بايست درست در وسط شانه 
قرار گيرد و از قرار گيري آن مقابل گردن اجتناب شود. 

- مطمئ��ن ش��ويد که کمربن��د ايمني در هيچ قس��مت و 
شرايطي پيچ خورده نباشد. 

باز کردن کمربند ايمني 
ب��راي باز ک��ردن کمربند ايمني، دگمه روي قفل را فش��ار 

دهيد، کمربند بطور اتوماتيک جمع خواهد شد. 

کمربند صندلي وسط عقب
الف. زبانه کمربند ايمني را از قس��مت متصل به س��قف باز 

کنيد. 
ب. کمربند را به آرامي از قسمت جمع کننده سقفي بيرون 
بکش��يد و زبانه انتهايي آنرا تا قسمت سياه پاييني به داخل 
قفل کمربند وارد کنيد )1( تا صداي چفت ش��دن )کليک( 

آنرا بشنويد. 
ج. زبانه غير انتهايي را بکش��يد و داخل قفل )2( وارد کنيد 

تا صداي چفت شدن آنرا بشنويد. 

1
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- اگر روي هدايت کننده کمربند ايمني قسمت شانه کثيف 
ش��ده باشد، ممکن است کمربند به آرامي جمع شود. بنابر 
اين قس��مت هدايت کنن��ده کمربند ايمني را با يک پارچه 

تميز و خشک پاک نماييد. 
- بط��ور دوره اي عملکرد کمربند ايمن��ي و تمامي اجزاي 
فلزي آن مانند قفل ها، زبانه ها، جمع کننده ها، رشته هاي 
انعطاف پذير و تکيه گاهها را کنترل نماييد. اگر گسيختگي 
قطع��ات، فرس��ودگي، پارگي و ي��ا هر آس��يب ديگري در 
 کمربندها مش��اهده کرديد، کل مجموع��ه کمربند ايمني

 مي بايست تعويض شود. 

تنظيم ارتفاع کمربند قس�مت ش�انه )فقط 
صندلي هاي جلو(

بهتر است ارتفاع تکيه گاه قسمت شانه در بهترين وضعيت 
براي ش��ما تنظيم ش��ود. )براي تنظيم به بخش “ احتياط 
هاي الزم در خصوص استفاده از کمربند ايمني“ در بخش 

قبلي اين فصل مراجعه نماييد(
براي تنظيم، مطابق ش��کل دکمه تنظيم را فش��ار دهيد و 
و تکي��ه گاه کمربند ايمني را تا موقعيت مناس��ب حرکت 
دهي��د، به طوريکه کمربند از مرکز ش��انه ش��ما عبور کند 
س��پس براي قفل ش��دن تکيه گاه کمربند ش��انه در نقطه 

تنظيم شده، دکمه تنظيم آنرا رها کنيد. 

هشدار:
- بعد از تنظيم، دکمه تنظيم را رها کرده و با حرکت دادن 
قس��مت تکيه گاه ش��انه به باال و پايين، از محکم و صحيح 

قرار گرفتن آن مطمئن شويد. 

- محل عبور کمربند نبايد به صورت و گردن ش��ما نزديک 
باش��د، ولي توجه داشته باش��يد به حالت شل و افتاده هم 

نباشد. 

بررسي عملكرد کمربند ايمني
 جمع کننده هاي کمربند ايمني ش��ما ب��راي قفل کردن 

کمربند در دو حالت مجزاي زير طراحي شده است:
- زمانيکه کمربند به س��رعت از داخل جمع کننده بيرون 

کشيده شود. 
- زمانيکه خودرو سريعاً کاهش سرعت داشته باشد. 

براي افزايش اطمينان شما در خصوص کمربندها، عملکرد 
آن را مطابق موارد ذيل بررسي کنيد:

براي هر گونه بررس��ي عملکرد کمربن��د ايمني، ابتدا روي 
صندلي بنشينيد. کمربند را از قسمت شانه بگيريد و سريع 
به سمت جلو بکشيد. جمع کننده کمربند، بايستي حرکت 

بيشتر کمربند را محدود نمايد. 
اگر جمع کننده کمربند ايمني در طول اين بررس��ي نتواند 
کمربن��د را قفل کند و يا در صورت وجود هرگونه س��والي 
در خصوص عملکرد کمربندهاي ايمني، به نمايندگي هاي 

سايپا يدک مراجعه نماييد. 

تعميرات و نگهداري کمربند ايمني  
- براي تميز کردن کمربند ايمني، از يک محلول ماليم آب 
و صابون و يا هر محلولي که براي تميز کردن فرش يا پرده 
توصيه شده است، استفاده کنيد و سپس آنرا با يک پارچه 
تميز کنيد و اجازه دهيد تا خشک شود و تا وقتيکه کمربند 

ايمني کاماًل خشک نشده است، آنرا جمع نکنيد. 
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- چراغ هشدار کيسه هوا اصاًل روشن نشود. 

 سيس��تم ه��اي تکميل��ي کيس��ه ه��وا )SRS( و يا پيش 
کش��نده ه��ا در صورتيکه بررس��ي و رفع ايراد نش��ود، به 
درس��تي کار نخواهند کرد. در صورت بوج��ود آمدن ايراد 

حتماً بايستي آنها بررسي و رفع ايراد شوند. 
زمانيکه خودروتان را مي فروش��يد، ما از شما خواهش مي 
کنيم که در خصوص سيستم کمربند ايمني پيش کشنده 
ب��ه خريدار اطالع رس��اني نموده و به خري��دار درخصوص 
مطالعه اين دفترچه راهنمايي هاي الزم را مبذول فرماييد. 

فعال شدن پيش کش��نده صندلي جلو با عملکرد سيستم 
کيس��ه هوا مرتبط و به محکم شدن کمربند در زمان بروز 
تصادف هاي خاص و محافظت سرنش��ينان از طريق جمع 

کردن کمربند ايمني، کمک مي کند. 
پي��ش کش��نده با جم��ع کنن��ده کمربند ايمن��ي در يک 
مجموع��ه قرار گرفته اند. اس��تفاده از اين نوع کمربندهاي 

ايمني همانند کمربندهاي ايمني معمولي مي باشد. 
بعالوه سيس��تم کمربند ايمني پيش کشنده سمت راننده، 
به پيش کش��نده زيرين کمربند نيز تجهيز شده است. هر 
دو پيش کشنده جمع کننده و زيرين مهمترين حفاظت را 
در برابر آسيب در تصادفات ايجاد مي کنند و باعث افزايش 

کارايي سيستم ايمني خودرو مي باشند. 
در زمان آزاد ش��دن سيس��تم هاي کمربن��د ايمني پيش 
کش��نده، دود از آنه��ا متصاعد مي ش��ود و ص��داي بلندي 
شنيده مي ش��ود. اين دود مضر نمي باشد اما توجه داشته 
باش��يد که آنرا استش��مام نکنيد زيرا باعث ناراحتي شما و 

احساس تنگي نفس مي شود. 
زمانيکه س��وئيچ در وضعيت ON يا START قرار داشته 
باشدچراغ هشدار سيستم کيسه هوا )SRS( روشن خواهد 
ش��د. اگر سيستم به درس��تي کار کند، بعد از 7 ثانيه اين 
چراغ خاموش مي ش��ود. در زمانيکه يکي از ش��رايط ذيل 
روي دهد، سيس��تم کيس��ه هوا و يا پيش کش��نده نياز به 
بازديد و تعمير دارند و خودرو ش��ما بايستي به نزديکترين 

نمايندگي مجاز سايپا يدک انتقال داده شود. 
- بعد از 7 ثانيه از باز کردن سوئيچ و يا استارت زدن، چراغ 

هشدار همچنان روشن بماند. 
- چراغ هش��دار سيستم کيس��ه هوا بطور متناوب روشن و 

خاموش شود. 

سيس�تم پيش کش�نده کمربند ايمني )در 
صورت تجهيز(  

هشدار:
- کمربندهاي ايمني پيش کشنده بعد از فعال شدن، قابل 
اس��تفاده مجدد نمي باشد و به عنوان يک قسمت کامل به 

همراه جمع کننده آن مي بايست تعويض شود. 
- اگ��ر براي خودرو تصادف از س��مت جل��و پيش آيد ولي 
پيش کشنده فعال نشده باشد، براي اطمينان الزم است تا 
اين مجموعه توس��ط نمايندگي مجاز سايپا يدک بررسي و 

در صورت نياز تعويض شود. 
- هيچگونه تغييرات غير مجاز بر روي تجهيزات و يا س��يم 
کشي سيس��تم هاي پيش کشنده ها مجاز نمي باشد. اين 
موارد براي جلوگيري از عملکرد تصادفي و يا آسيب رسيدن 
به مجموعه کمربند ايمني مي باشد. کوتاهي در اين موارد 
ممکن است باعث آسيب هاي شديد براي سرنشينان شود. 
- کار بر روي سيس��تم هاي پيش کش��نده ي��ا اطراف آن 
بايستي توسط نمايندگي تاييد شده سايپا يدک انجام شود. 
نصب تجهيزات الکتريکي نيز بايس��تي توس��ط نمايندگي 
سايپا يدک انجام شود. استفاده از تجهيزات بررسي کننده 
سيس��تمهاي الکتريک��ي غير اس��تاندارد و تجهيزات اندازه 
گيري سيستم هاي الکتريکي در سيستمهاي پيش کشنده 

مجاز نمي باشد.   
- در صورتيکه نياز به از بين بردن سيستم پيش کشنده و 
يا اوراق کردن خودرو باش��د، الزم است به نمايندگي سايپا 
ي��دک مراجعه نماييد. در دفترچ��ه راهنماي تعميرات اين 
خ��ودرو، روش صحيح اين کار توضيح داده ش��ده اس��ت. 
کوتاهي در اين امر مي تواند باعث بروز آسيب افراد شود. 
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سيستم محافظ تكميلي )سيستم کيسه هوا( 
بخش سيس��تم محافظ تکميلي )SRS( ح��اوي اطالعات 
مهم��ي در خصوص کيس��ه هاي ه��واي س��مت راننده و 
سرنشين، کيسه هاي هواي جانبي، کيسه هواي پرده اي و 

سيستم کمربند ايمني پيش کشنده مي باشد. 
کيس�ه هواي جلو: در تصادف هاي خاص قسمت جلوي 
خودرو، اين س��يتم به محافظت از قس��مت قفسه سينه و 

صورت راننده و سرنشين جلو کمک مي کند. 
کيس�ه هواي جانبي )در صورت تجهي�ز(: در تصادف 
هاي خاص قسمت کناري خودرو، اين سيستم به محافظت 
از نواحي قفسه سينه راننده و سرنشين جلو کمک مي کند. 
کيس��ه هواي جانبي طوري طراحي شده که در زمان ضربه 

هاي جانبي باد شود. 
کيس�ه ه�واي پ�رده اي )در ص�ورت تجهي�ز(: اي��ن 
سيس��تم به جلوگيري از اعمال نيرو به قسمت سر و گردن 
سرنش��ينان صندلي جلو و سرنشينان کناري صندلي عقب 
کمک مي کند. کيس��ه هواي پرده اي طوري طراحي شده 

که در زمان ضربه هاي جانبي باد شود. 
سيس��تم هاي کيس��ه هوا )SRS( ب��راي تکميل محافظت 
از راننده و سرنش��ين جلو طراحي ش��ده ان��د و هرگز آنها 
به عنوان جايگزين کمربندها طراحي نش��ده اند. هميش��ه 
کمربندهاي ايمني بايستي بسته شوند و راننده و سرنشين 
جل��و  مي بايس��ت در فاصله مناس��ب از غربيل��ک فرمان، 
مجموعه داشبورد و درب ها بنشينند. براي کسب اطالعات 
بيش��تر به قس��مت “ کمربندهاي ايمني“ در قسمت هاي 

قبلي اين بخش رجوع کنيد. 
 ،START يا ON بعد از چرخاندن س��وئيچ به وضعي��ت
چراغ هش��دار سيس��تم کيسه هوا روش��ن خواهد شد. در 

مي ش��وند. اگر ش��ما بدون محافظ نشس��ته باشيد )بدون 
بس��تن کمربند(، به سمت جلو خم شده باشيد، در قسمت 
کناري صندلي نشس��ته باش��يد و يا در هر ش��رايطي بجز 
ش��رايط استاندارد نشسته باشيد، احتمال افزايش آسيب يا 
مرگ در يک تصادف بيش��تر است، همچنين در صورتيکه 
در محدوده باد ش��دن کيس��ه هاي هوا قرار داشته باشيد، 
ممکن اس��ت آسيب کشنده و مهلکي از کيسه هوا در زمان 

باد شدن به شما وارد شود. 

هشدار:
- هرگز اجازه س��وار ش��دن ب��دون سيس��تم محافظ را به 
ک��ودکان ندهي��د و يا اجازه ندهيد که دس��ت ها و صورت 
خود را از پنجره بيرون ببرند. هرگز سعي نکنيد آنها را روي 
زان��و و يا در آغوش بنش��انيد. بعضي از نمونه وضعيت هاي 
خطرناک سوار شدن در تصاوير قبلي نشان داده شده است.

- در صورت عدم اس��تفاده صحيح از سيستم هاي محافظ 
کودک،  در زمان باد ش��دن سيستم کيسه هاي هواي جلو 
و جانبي، کودکان ممکن اس��ت دچار آسيب هاي جدي و 

ص��ورت عملک��رد صحيح سيس��تم، چراغ پ��س از 7 ثانيه 
خاموش مي ش��ود. براي کسب اطالعات بيشتر به فصل 2، 
بخش “چراغهاي هش��دار / نش��ان دهنده و يادآورنده هاي 

صوتي“ مراجعه نماييد.  
کيس��ه هاي هوا فقط زمانيکه سوئيچ در وضعيت ON و يا 

START باشد فعال مي شود. 

هشدار:
کيسه هاي هواي سمت راننده و سرنشين جلو:

- اين کيس��ه هاي ه��وا در حالت متداول، در ضربه هاي از 
کنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات ضعيف  جلوي 
خ��ودرو، عمل نخواهد کرد. ب��راي کاهش هر گونه احتمال 
يا ش��دت آس��يب هاي وارده در انواع تصادف ها، هميش��ه 

کمربند ايمني را ببنديد. 
- کيس��ه هاي هوا و کمربندهاي ايمني، زمانيکه که کاماًل 
صاف و در قس��مت انتهايي صندلي بنشينيد بسيار موثرتر 
 عمل مي کند. کيس��ه هاي هوا با نيروي بس��يار زيادي باد 

وضعيت هاي صحيح نشستن بر روي صندلي عقب
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کيسه هاي هوا، درصورتيکه نيروي وارده در تصادفات ساير 
قس��مت هاي خودرو نيز به شدت تصادف هاي جلو خودرو 
باشد، نيز عمل کنند. )باد شوند(  همچنين ممکن است در 
تصادف هاي خاصي از ناحيه جلو خودرو، اين کيس��ه هاي 
هوا عمل نکنند. در خصوص فعال ش��دن کيس��ه هاي هوا 

نبايد بر اساس ظاهر خودرو نتيجه گيري کرد. 
زمانيکه کيس��ه هاي هواي جلو عمل کنند، صداي نس��بتاً 
بلندي ممکن اس��ت شنيده ش��ود و دود نيز آزاد شود. اين 
دود مضر و نش��انه آتش سوزي نيست. اگرچه، بايد مراقب 
باشيد که آنرا تنفس نکنيد زيرا باعث اذيت شما و احساس 
تنگ��ي نفس مي ش��ود. سرنش��يناني که دچار مش��کالت 
تنفس��ي مثل آسم مي باشند، بهتر اس��ت فوراً هواي تميز 

تنفس کنند. 
کيس�ه هواي جانبي و پ�رده اي )در صورت 

تجهيز(
کيس��ه هواي جانبي در قسمت بيروني پشتي صندلي هاي 
جلو نصب شده اند. کيسه هواي پرده اي در قسمت کناري 
نمدي س��قف واقع شده است. کيس��ه هاي هواي جانبي و 
پرده اي طوري طراحي شده اند که در تصادف هاي شديد 
جانبي عمل مي کنند )باد مي شوند(، اگرچه در صورتيکه 
ش��دت تصادف در س��اير نواحي خودرو به شدت تصادفات 
جانبي خودرو باشد، ممکن است اين کيسه هاي هوا عمل 
کنن��د. اين کيس��ه هاي هوا براي عمل کردن )باد ش��دن( 
در زمان تصادف هاي جانبي طراحي ش��ده اند ولي ممکن 
 اس��ت در تصادفات خاص جانبي خودرو، آنها عمل نکنند. 
آس��يب هاي ظاهري خودرو، تعيين کننده عملکرد يا عدم 

عملکرد کيسه هوا نمي باشد. 
زمانيکه کيس��ه هاي هواي جانبي و پ��رده اي عمل کنند، 

 

يا مرگ شوند. بهتر اس��ت که کودکان و نوجوانان کمتر از 
12 س��ال با اس��تفاده از محافظ مناس��ب در صندلي عقب 

بنشينند. 
- هرگز سيس��تم محافظ ک��ودک را در صندلي جلو نصب 
نکنيد. باد ش��دن کيس��ه هاي هواي جلو م��ي تواند باعث 
آس��يب هاي جدي و يا مرگ کودک شما شود. براي کسب 
اطالعات بيش��تر به قسمت “ محافظ کودک “ در ادامه اين 

بخش مراجعه کنيد.  

هشدار:
کيسه هواي جانبي و پرده اي )در صورت تجهيز(:

- اين کيس��ه هاي ه��وا در حالت مت��داول، در ضربه هاي 
از جل��و يا عقب خودرو و يا تصادفات ضعيف قس��مت هاي 
جانبي خ��ودرو، عمل نخواهد کرد. ب��راي کاهش هر گونه 
احتمال يا ش��دت آس��يب هاي وارده در ان��واع تصادف ها، 

هميشه کمربند ايمني را ببنديد. 
- کيس��ه هاي هواي جانبي، پرده اي و کمربندهاي ايمني، 
زمانيک��ه که کام��اًل صاف و در قس��مت انتهاي��ي صندلي 
بنشينيد بس��يار موثرتر عمل مي کند. اين کيسه هاي هوا 
با نيروي بس��يار زيادي باد مي شوند. به کسي اجازه ندهيد 
تا دس��ت ها، پاها و يا صورت خود را نزديک کيس��ه هواي 
جانبي يا پرده اي قرار دهد. هرگز به سرنشينان جلو اجازه 
ندهيد تا دس��تان خود را بيرون از شيشه قرار دهند و يا به 

سمت درب تکيه دهند. 
- زمانيکه روي صندلي عقب نشس��ته ايد، پش��تي صندلي 
جل��و را نگيري��د. اگر کيس��ه هواي جانبي عم��ل کند )باد 
شود(، ممکن اس��ت سرنشين به شدت آسيب ببيند. بطور 

 ويژه مراقب کودکان باش��يد، بايس��تي هميشه براي آنها از 
سيستم هاي محافظ کودک استفاده کنيد. 

- از روکش صندلي براي قس��مت پشتي صندلي هاي جلو 
استفاده نکنيد زيرا ممکن است باعث مزاحمت در عملکرد 

)باد شدن( کيسه هواي جانبي باشد. 

توجه
براي اطالعات بيش��تر به فص��ل 0، “ جدول مصورمطالب“ 

مراجعه نماييد. 
سيستم کيسه هوا

کيسه هاي هواي جلو
کيس��ه هواي راننده در قسمت وسطي غربيلک فرمان قرار 
داده ش��ده است، کيسه هوا سرنش��ين جلو درون داشبورد 
و در قس��مت بااليي درب داش��بورد نصب شده است. اين 
کيس��ه ه��وا ها براي باد ش��دن در تصادف هاي ش��ديد از 
ناحيه جلو خودرو طراحي شده اند، اگرچه ممکن است اين 
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1 برچسب هاي هشدار سيستم کيسه هوا   
اين برچسب ها بر روي سطح آفتابگير قرار داده شده است. 

2 برچسب هشدار کيسه هوا سرنشين جلو   
اين برچس��ب در قس��مت جانبي داش��بورد قرار داده شده 

است. )سمت سرنشين(
3 برچسب هشدار کيسه هوا جانبي   

يک برچس��ب در قس��مت کناري س��تون مرکزي س��مت 
سرنش��ين قرار داده ش��ده اس��ت و يکبر چسب به روکش 

صندلي دوخته شده است. 

- هيچگونه تغييرات غير مجاز بر روي تجهيزات و يا س��يم 
کشي سيستم هاي کيس��ه هوا مجاز نمي باشد. اين موارد 
براي جلوگيري از عملکرد تصادفي و يا آس��يب رسيدن به 

مجموعه کيسه هوا ها مي باشد. 
- قصور در اين موارد ممکن است باعث آسيب هاي شديد 
براي سرنش��ينان شود. موارد کوتاهي ش��امل تغييرات در 
غربيلک فرمان و مجموعه داش��بورد، قرار دادن اشياء روي 
فرمان و باالي داش��بورد و يا نصب تجهيزات تزئيني اضافي 

در نزديکي قطعات سيستم کيسه هاي هوا مي باشد. 
- هيچگون��ه وس��يله اي )به عنوان مثال وس��ايل تزئيني( 
را روي فرم��ان يا مجموعه داش��بورد ق��رار ندهيد زيرا اين 
اش��ياء در زمان باد شدن کيسه هاي هوا مانند پرتابه هاي 

خطرناکي مي باشند. 
- کار بر روي سيستم کيسه هوا ها و يا اطراف آن بايستي 
توس��ط نمايندگي تاييد شده سايپا يدک انجام شود. نصب 
تجهيزات الکتريکي نيز بايس��تي توس��ط نمايندگي سايپا 
يدک انجام ش��ود. بر روي س��يم هاي زرد رنگ مربوط به 
سيستم کيسه هوا به هيچ عنوان نبايد تغييري ايجاد شود 
و همچنين به هيچ عنوان نبايد آنها را قطع کنيد.  استفاده 
از تجهيزات بررس��ي کنن��ده سيس��تمهاي الکتريکي غير 
اس��تاندارد و تجهيزات اندازه گيري سيستم هاي الکتريکي 

در سيستمهاي کيسه هوا مجاز نمي باشد.   
*  براي شناسايي راحت تر سيم کشي هاي سيستم کيسه 
هوا و حتي کانکتورهاي آن، با روکش زرد رنگ عايق کاري                   

شده است. 

صداي نس��بتاً بلندي ممکن است ش��نيده شود و دود نيز 
آزاد شود. اين دود مضر و نشانه آتش سوزي نيست. اگرچه، 
بايد مراقب باش��يد که آنرا تنفس نکني��د زيرا باعث اذيت 
ش��ما و احساس تنگي نفس مي شود. سرنشيناني که دچار 
مشکالت تنفسي مثل آسم مي باشند، بهتر است فوراً هواي 

تميز تنفس کنند. 
زمانيکه کمربندها بس��ته باش��د، کيس��ه ه��واي جانبي به 
حفاظت از قفس��ه س��ينه سرنش��ينان جلو کمک مي کند 
و کيس��ه هواي پرده اي از س��ر و گردن سرنش��نان جلو و 
سرنشينان کناري صندلي عقب حفاظت مي کند. آنها مي 
توانند جان شما را نجات دهند و آسيب ها را کاهش دهند. 
اگرچه ممکن اس��ت باد شدن کيس��ه هاي هواي جانبي و 
پرده اي باعث جراحت يا س��اير آسيب ها شود. اين کيسه 
هاي هوا باعث محافظت قسمت هاي پايين بدن نمي شوند. 
کمربندها بايس��تي بطور صحيح بسته شده باشند و راننده 
و سرنش��ينان بط��ور کاماًل صاف و دور از کيس��ه هوا هاي 
جانبي نشس��ته باشند. سرنش��ينان عقب بايستي با فاصله 
از قس��مت انتهايي درب و ريل هاي س��قفي بنشينند. اين 
کيسه هوا ها براي کمک به محافظت سرنشينان به سرعت 
ب��اد مي ش��وند. با توجه به اي��ن مطلب، ني��روي وارده در 
اثر باد ش��دن اين کيس��ه هاي هوا، در صورتيکه سرنشين 
بيش از حد به آنها نزديک باش��د و يا ب��ه دربها تکيه داده 
 باش��د، احتمال بوجود آمدن جراحات را بيش��تر کند. اين 

کيسه هاي هوا در زمان تصادف به شدت باد مي شوند. 

هشدار:
- چند لحظه بعد از باد شدن کيسه هاي هوا، ممکن است 
بعضي از اجزاي اين سيستم داغ شوند. آنها را لمس نکنيد 

چون ممکن است به شدت دچار سوختگي شويد. 



27

1
چراغ هشدار کيسه هوا 

چراغ هش��دار سيس��تم هاي محافظ تکميل��ي )SRS( به 
شکل در صفحه نش��انگرها نمايش داده مي شود که 
نمايشگربس��ته بودن سيستم کيس��ه هوا هاي جلو، کيسه 
 ه��وا هاي جانب��ي و پرده اي و کمربندهاي پيش کش��نده 
مي باشد. قسمت هاي بررسي شده شامل مدارهاي: تمامي 
سنسورها، کيسه هاي هوا، تمامي دسته سيم هاي مربوطه 

و کمربندهاي پيش کشنده مي باشد. 
 ،START يا ON بعد از چرخاندن س��وئيچ به وضعي��ت
چراغ هش��دار سيستم کيس��ه هوا روش��ن خواهد شد در 
صورت عملکرد صحيح سيس��تم کيسه هوا، . اين چراغ بعد 

از 7 ثانيه خاموش خواهد شد. 
در صورتيکه يکي از ش��رايط زير پيش بيايد، الزم اس��ت تا 
خودرو خود را به يکي از نزديک ترين نمايندگي هاي مجاز 

سايپا يدک انتقال دهيد.
-  7 ثانيه بعد از باز کردن س��وئيچ و يا استارت زدن، چراغ 

هشدار همچنان روشن بماند. 
- چراغ هش��دار سيستم کيس��ه هوا بطور متناوب روشن و 

خاموش شود. 
- چراغ هشدار کيسه هوا اصاًل روشن نشود. 

در اين ش��رايط، کيسه هوا هاي جلو، جانبي و پرده اي و يا 
کمربندهاي ايمني پيش کشنده به درستي کار نمي کند و 

الزم است بررسي و رفع ايراد گردد. 
فرآيند رفع ايراد و تعويض قطعات:

کيسه هاي هواي جلو، کيسه هاي هواي جانبي )در صورت 
تجهيز( و کمربندهاي ايمني پيش کشنده فقط براي يکبار 
فعال ش��دن طراحي ش��ده اند. بعد از هر گونه تصادف که 

کودک، به قس��مت “محافظ ک��ودک“ در ادامه اين بخش 
مراجعه کنيد.   

کيسه هوا هاي جانبي )در صورت تجهيز(
در صورتيکه خودرو ش��ما به کيسه هوا هاي جانبي تجهيز 
ش��ده باش��د، ش��ما برچس��ب هاي آن را در داخل خودرو 

مطابق تصاوير قبلي پيدا خواهيد کرد. 
اين برچس��ب ها به ش��ما هش��دار مي دهد که اجازه سوار 
ش��دن کودکان و ن��وزادان را روي صندلي جلو ندهيد زيرا 
ممکن است در زمان تصادف و باد شدن کيسه هاي هوا، به 

آنها آسيب جدي برسد. 

برچسب هاي هشدار سيستم کيسه هوا
برچس��ب هاي کيسه هوا جهت اطالع ش��ما از محل هاي 
کيس��ه هوا در خودرو نصب ش��ده اند. اين برچس��ب هاي 
هش��دار براي ايمني شما و سرنش��ينان قرار داده شده اند. 

هرگز آنها را جدا نکنيد. 
نصب محافظ کودک در صندلي سرنشين جلو

شرکت پارس خودرو به شما توصيه مي کند که در صورت 
امکان ک��ودکان و نوزادان با اس��تفاده از محافظ مناس��ب 
در صندلي عقب بنش��ينند. بر اس��اس آمار بدست آمده از 
تصادفات، ايمني کودکان با اس��تفاده از محافظ مناسب در 

صندلي عقب بيشتر از صندلي جلو مي باشد. 
کيسه هوا سرنشين جلو:

خودرو ش��ما ب��ه يک کيس��ه هوا سرنش��ين جل��و مجهز 
 شده اس��ت، همانطور که در شکل نش��ان داده شده، شما 
مي توانيد برچس��ب هشدار آنرا در قسمت کناري مجموعه 

داشبورد )سمت سرنشين( بيابيد. 
اين بر چسب به شما هشدار مي دهد که:

هش��دار بس��يار جدي ! هرگز محافظ ک��ودک را )صندلي 
کودک( رو به عقب روي صندلي که کيس��ه هوا از روبروي 

آن باز مي شود قرار ندهيد ! 
اين برچسب هش��دار مي دهد که محافظ کودک )صندلي 
ک��ودک( رو به عقب را روي صندلي سرنش��ين جلو نصب 

نکنيد. 
زمانيک��ه محاف��ظ ک��ودک )صندل��ي ک��ودک( را بر روي 
خودروت��ان نصب مي کنيد، هميش��ه دس��تورالعمل هاي 

شرکت سازنده را به دقت دنبال کنيد. 
براي کس��ب اطالعات بيش��تر در خص��وص نصب محافظ 
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محافظ کودک
اقدام�ات احتياط�ي در اس�تفاده از محافظ 

کودک 
ک��ودکان و نوزادان را در هنگام رانندگي، هميش��ه بايد در 

يک محافظ کودک )صندلي کودک( مناسب قرار دهيد. 

هشدار:
- ک��ودکان و نوزادان را هرگز روي زانوي خود قرار ندهيد. 
حت��ي قويتري��ن افراد ه��م در برابر ضربات وارد ش��ده در 
تصادفات ش��ديد، قدرت مقاومت ندارند. ممکن اس��ت در 
اين حالت کودک بين فرد بزرگس��ال و قطعات خودرو قرار 
گرفت��ه و آس��يب ببينند. همچنين از ي��ک کمربند ايمني 
مشترک براي خود و کودک استفاده نکنيد. در حالت کلي، 
سيس��تم محافظ کودک براي نصب بوسيله کمربند ايمني 

سه نقطه اي طراحي شده است. 
- ش��رکت پ��ارس خ��ودرو توصيه مي کند ک��ه در صورت 

ام��کان محافظ هاي کودک در صندلي عقب نصب ش��ود. 
بر طبق آمار تصادفات، محافظ هاي نصب شده در صندلي 
 عقب، نسبت به صندلي هاي جلو براي کودکان مطمئن تر 

مي باشد. 
- نصب نامناسب محافظ کودک مي تواند باعث آسيب هاي 

جدي در تصادفات شود. 
محافظ هاي کودک و علي الخصوص محافظ هاي طراحي 
ش��ده براي نوزادان و کودکان خردس��ال، توس��ط چندين 
س��ازنده توليد مي شوند، هميشه موارد زير را در مورد نظر 

قرار دهيد:
- هميش��ه محاف��ظ کودکي را انتخاب کني��د که مطابق با 
آخري��ن اس��تاندارد ايمني اروپ��ا            ECE مطابقت 

داشته باشد. 
- کودکت��ان را در محاف��ظ کودک )صندل��ي کودک( قرار 
دهي��د و هم��ه تنظيم هاي آنرا بررس��ي کني��د و مطمئن 
ش��ويدکه براي کودک شما مناسب باش��د. هميشه تمامي 

روش هاي توصيه شده را دنبال کنيد. 
- محافظ ک��ودک را بر روي خودروت��ان نصب و اطمينان 
 حاص��ل کنيد که ب��ا کمربندهاي ايمني خودرو متناس��ب  

مي باشد. 
- براي کس��ب اطالعات بيش��تر در خصوص وضعيت هاي 
توصيه شده و تاييد شده محافظ کودک، به جدول موجود 

در ادامه اين فصل مراجعه نماييد. 

هشدار:
- هرگ��ز محاف��ظ کودک رو به عق��ب را روي صندلي جلو 

نصب نکنيد. 
- پشتي صندلي قابل تنظيم را بايستي متناسب با صندلي 

کودک تنظيم کنيد، اگرچه پش��تي صندلي بايستي کاماًل 
صاف باشد. 

- تمامي دس��تورالعمل هاي شرکت سازنده محافظ کودک 
را براي نصب و استفاده دنبال کنيد. 

- هميش��ه صندلي کودک مناس��ب خ��ودرو و کودکتان را 
انتخاب نماييد. ممکن اس��ت نصب صحي��ح بعضي از انواع 

محافظ کودک در خودرو شما امکان پذير نباشد. 
- ب��راي جلوگيري از آس��يب به نوزادان، کودکان و س��اير 
سرنش��ينان از سيس��تم محافظ کودک به درستي استفاده 

کنيد. 
- زمانيک��ه از محاف��ظ کودک اس��تفاده نم��ي کنيد، براي 
جلوگيري از پرتاب آن به س��مت جل��و در مواقع ترمزهاي 

ناگهاني، آنرا با کمربند ايمني مهار کنيد. 
- توج��ه داش��ته باش��يد زمانيک��ه محافظ ک��ودک داخل 
خودروي با درب هاي بس��ته قرار داده ش��ده باشد، ممکن 
اس��ت بسيار گرم شود. قبل از قرار دادن کودک داخل آن، 

سطح نشيمنگاه و قالبهاي آنرا بررسي کنيد. 
- بع��د از نصب محافظ ک��ودک و قبل از قرار دادن کودک 
درون آن، الزم اس��ت تا بررسي کنيد که محافظ کودک از 
طرفي��ن کج نباش��د، براي اين منظور، س��عي کنيد آنرا به 
س��مت جلو بکشيد و بررسي کنيد که آيا کمربند در محل 
خود قرار گرفته است. اگر محافظ کودک به درستي محکم 
نشده باشد، در صورت لزوم کمربند انرا محکمتر کنيد و يا 

محافظ کودک را روي صندلي ديگري نصب کنيد. 
- در صورتيک��ه محافظ کودک به درس��تي محکم نش��ده 
باشد، خطر آسيب براي کودک در زمان تصادف و ترمزهاي 

ناگهاني بيشتر مي شود. 

44.03
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- براي نصب سيستم محافظ کودک رو به جلو توسط کمربند ايمني سه نقطه اي، مطمئن شويد که کمربند ايمني سمت شانه از جلوي صورت و گردن کودک قرار نگيرد. 

- در صورتيکه محافظ کودک با گيره هاي قفلي تجهيز ش��ده باش��د، مطمئن ش��ويد که اين گيره ها کامالض محکم شده باش��د. در صورتيکه اين گيره ها استفاده نشود در ترمزگيري و 
گردش هاي معمولي خودرو، مي تواند باعث آسيب رساندن به کودک شود. 

وضعيت هاي مورد تاييد محافظ کودک 

 گروه سني وضعيت نشتن
قسمت جانبي صندلي عقب قسمت مرکزي صندلي عقب صندلي سرنشين جلو

U* U* x گروه +0 )> 13 کيلوگرم(
U U x گروه 1 )9 تا 18 کيلوگرم(
U U x گروه 2 و 3 )15 تا 36 کيلوگرم(

U: مناسب براي استفاده “کليه“ رده هاي تاييد شده در اين گروه سني  
توجه

مطمئن شويد که صندلي ها به درستي در محلشان تنظيم شده باشند. براي کسب اطالعات بيشتر به قسمت هاي قبلي در اين فصل مراجعه کنيد. 
 X: وضعيت صندلي ها براي اين گروه سني مناسب نمي باشد. 

*: فقط براي محافظ رو به عقب 

به صورت متناوب، جهت اطالع از آخرين شرايط، به نمايندگي هاي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 

هشدار:
- خودرو ش��ما به کيس��ه هواي سرنشين جلو مجهز شده اس��ت، هرگز محافظ کودک )صندلي کودک( را بر روي صندلي سرنشين جلو نصب نکنيد. اين کار مي تواند باعث بوجود آمدن 

آسيب هاي جدي براي کودک شما در حين تصادف و عملکرد کيسه هوا شود. 
- در صورتيکه خودرو ش��ما به کيس��ه هوا هاي جانبي تجهيز ش��ده باشد، به کودکان خردسال اجازه نشستن روي صندلي جلو را ندهيد. اين کار مي تواند باعث بوجود آمدن آسيب هاي 

جدي براي کودک شما در حين تصادف و عملکرد کيسه هوا شود. 
توجه 

44.03محافظ کودکي که با استاندارد ايمني اروپا          ECE مطابقت داشته باشد داراي نشان واضح “Universal“ مي باشد. 
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نصب محافظ کودک روي صندلي عقب 

در محل قرار گرفته باشد. 
5- قبل از قرار دادن کودک درون سيستم محافظ )صندلي 
کودک(، توجه داش��ته باش��يد که کاماًل محکم در جايش 

نصب شده باشد. 

2- محاف��ظ ک��ودک رو به جل��و را روي صندلي عقب قرار 
دهيد. 

هميشه روش هاي ارائه شده توسط سازنده محافظ کودک 
را براي نصب و استفاده دنبال نماييد. 

3- زبان��ه کمربند را از داخل محافظ کودک رد کنيد و آنرا 
داخل قفل جا بزنيد. توجه کنيد که شما بايد احساس کنيد 

که به درستي قفل شده و صداي قفل شدن آنرا بشنويد. 
براي جلوگيري از ش��ل شدن قسمت پاييني کمربند، الزم 
اس��ت تا کمربند شانه توسط گيره قفلي A محکم شود. از 
گيره قفلي و يا گيره ديگري با همان اندازه و مقاومت براي 

اتصال محافظ کودک استفاده نماييد. 
از رعاي��ت تمامي دس��تورالعمل هاي س��ازندگان محافظ 

کودک براي کمربندهاي معمولي مطمئن شويد. 
4- قب��ل از ق��رار دادن کودک درون محافظ، آنرا بررس��ي 
نمايي��د تا بيش از حد به طرفين کج نش��ده باش��د. آنرا به 
سمت جلو بکشيد و بررسي کنيد که بطور محکم و صحيح 

نصب محافظ کودک روي صندلي هاي عقب
هشدار:

- ش��رکت پ��ارس خودرو توصي��ه مي کند که ن��وزادان و 
کودکان خردسال در يک محافظ کودک )صندلي کودک( 
بنش��ينند. بر اساس آمار بدس��ت آمده از تصادفات، ايمني 
ک��ودکان با اس��تفاده از محافظ مناس��ب در صندلي عقب 

بيشتر از صندلي جلو مي باشد. 
- انتخاب صندلي کودک بس��تگي به نوع صندلي و س��ايز 

کودک شما دارد. 
محافظ کودک رو به جلو 

زمانيکه يک محافظ ک��ودک )صندلي کودک(رو به جلو را 
در قسمت کناري يا مرکزي صندلي عقب نصب مي کنيد، 

مراحل زير را دنبال نماييد:
1- صندلي سرنش��ين جلو را تا حد ممکن به س��مت جلو 

حرکت دهيد. 
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گيره قفلي و يا گيره ديگري با همان اندازه و مقاومت براي 
اتصال محافظ کودک استفاده نماييد. 

از رعاي��ت تمامي دس��تورالعمل هاي س��ازندگان محافظ 
کودک براي کمربندهاي معمولي مطمئن شويد. 

4- قب��ل از ق��رار دادن کودک درون محافظ، آنرا بررس��ي 
نمايي��د تا بيش از حد به طرفين کج نش��ده باش��د. آنرا به 
سمت جلو بکشيد و بررسي کنيد که بطور محکم و صحيح 

در محل قرار گرفته باشد. 
5- قبل از قرار دادن کودک درون سيستم محافظ )صندلي 
کودک(، توجه داش��ته باش��يد که کاماًل محکم در جايش 

نصب شده باشد. 

1

محافظ کودک رو به عقب
زمانيک��ه قص��د داريد ي��ک محافظ کودک رو ب��ه عقب را 
در قس��مت وس��ط و يا کناري صندلي کودک نصب کنيد، 

مراحل زير را دنبال کنيد:
1- صندلي سرنش��ين جلو را تا حد ممکن به س��مت عقب 

حرکت دهيد. 
2- محاف��ظ کودک رو به عق��ب را روي صندلي عقب قرار 

دهيد. 
هميشه روش هاي ارائه شده توسط سازنده محافظ کودک 

را براي نصب و استفاده دنبال نماييد. 
3-  زبانه کمربند را از داخل محافظ کودک رد کنيد و آنرا 
داخل قفل جا بزنيد. توجه کنيد که ش��ما بايد    احس��اس 
کنيد که به درس��تي قفل ش��ده و صداي قفل ش��دن آنرا 

بشنويد. 
براي جلوگيري از ش��ل شدن قسمت پاييني کمربند، الزم 
اس��ت تا کمربند شانه توسط گيره قفلي A محکم شود. از 
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تكيه گاه بااليي محافظ کودک 
تکيه گاه بااليي محافظ کودک بايستي توسط نقاط اتصال 
آن محکم ش��ود. )براي کس��ب اطالعات بيشتر به قسمت“ 
مح��ل قرار گيري نقاط اتصال“ در ادامه اين بخش مراجعه 

کنيد. 

هشدار:
- ق��الب هاي محافظ کودک فقط براي تحمل وزن کودک 
طراحي ش��ده اند. تحت هيچ ش��رايطي نباي��د از آن براي 
محافظت از بزرگس��االن، بس��تن اش��ياء و ي��ا اتصال ديگر 

وسايل خودرو استفاده شود. 
- تکي��ه گاه باالي��ي محافظ ک��ودک ممکن اس��ت در اثر 
برخ��ورد با طاقچه عق��ب )در صورت تجهيز( و يا وس��ايل 
داخل محفظه بار، دچار آسيب شود. براي جلوگيري از اين 
موضوع، طاقچه عقب را از روي خودرو برداشته و يا آنرا در 
داخل محفظه بار محکم کنيد. براي کسب اطالعات بيشتر 
به قس��مت “باز ک��ردن طاقچه عق��ب“ در ادامه اين بخش 
مراجعه کنيد. همچنين، تمامي وسايل شل )بدون محافظ( 
موجود در داخل محفظه بار را مهار کنيد. در صورت وجود 
آسيب در تکيه گاه بااليي، در يک تصادف احتمال مرگ و 

آسيب هاي شديد براي کودکتان وجود دارد. 

محل قرار گيري نقاط اتصال
در قس��مت پش��ت صندلي عقب، دو تکيه گاه وجود دارد. 
)س��مت محفظه بار( براي دسترس��ي به محل قرار گيري  
تکيه گاههاي بااليي، همانند ش��کل موکت را در قس��مت 
نش��ان داده شده ببريد. ناحيه مورد نياز براي برش، توسط 

4 سوراخ در پشت موکت نشان داده شده است. 

هشدار:
- جهت نصب تکيه گاه بااليي محافظ کودک روي صندلي 
عقب، به دفترچه راهنماي ش��رکت سازنده مراجعه نماييد. 
در ص��ورت وجود هر گونه ابهام، ب��ه نمايندگي هاي مجاز 

سايپا يدک مراجعه نماييد. 
- فقط دو تا از نقاط اتصال مي تواند براي نصب تکيه گاهها 

استفاده شود. 
احتياط 

در صورتيکه در خصوص نصب محافظ کودک با استفاده از 
تکيه گاه بااليي سوالي داش��تيد، به نمايندگي مجاز سايپا 

يدک مراجعه نماييد. 
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در  را  باک  داخل  سوخت  سطح  کاهش  صوتي  هشدار 
کمترين حد مجاز به راننده اعالم مي کند. در اين وضعيت 
باقيمانده سوخت  اينکه  از  در اولين فرصت ممکن و قبل 
اين شرايط  در  نماييد.  به سوختگيري  اقدام  برسد  باتمام 
در  مقداري سوخت  از سوختگيري مجدد همواره  قبل  تا 

باک وجود دارد. 

احتياط:
همواره قبل از رسيدن به وضعيت خالي شدن باک و اعالم 
ان توسط اندازه گير سطح سوخت، اقدام به سوخت گيري 

نماييد. 

احتياط:
شود  مي  نزديک  رنگ  قرمز  ناحيه  به  موتور  دور  زمانيکه 
در  موتور  کارکرد  دهيد.  تغيير  سبکتر  دنده  به  را  دنده 
دورهايي نزديک و در محدوده قرمز رنگ مي تواند موجب 

صدمات جدي به موتور گردد. 

1 نشانگر ميزان سوخت 
با قراردادن سوئيچ در موقيعت ON مي توان اين نشانگر 
را مشاهده نمود. مقدار نمايش داده شده توسط اين نشانگر 
شرايط  در  حرکت  مانند  خودرو  مختلف  وضعيتهاي  در 
ترمزگيري، شتاب خودرو، حرکت در پيچ و يا حرکت در 

مسيرهاي شيبدار به ارامي تغيير مي کند. 

اين عالمت نشان مي دهد که درب باک خودرو در 
سمت راست خودرو قرار دارد. 

تذکر:
يک  بهمراه   )2( باک  ميزان سوخت  کاهش  چراغ هشدار 

نشانگرها و درجه ها 
تذکر:

جهت مشاهده کلي نشانگرها و درجه ها به فصل 0، بخش 
“نشانگرها“ مراجعه نماييد. 

سرعت سنج :
سرعت سنج، سرعت خودرو را بسته به نوع سيستم اندازه 

گيري رايج )Km/h  و يا  MPH( نمايش مي دهد. 

دور سنج :
r/( دقيقه  در  دور  به  را  موتور  گردش  سرعت  دورسنج، 

min( نمايش مي دهد. هرگز دور موتور را در منطقه قرمز 
 . 1 قرار ندهيد 

واحد اندازه گيري بنا به سيستم اندازه گيري رايج  بسته 
به مدل خودرو متفاوت مي باشد. 

2
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 نشانگرها و درجه ها 

A کنترل تنظيم ساعت
B کنترل نمايش کامپيوتر پيمايشي

i کليدهاي روي غربيلک فرمان)در صورت تجهيز(

مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره 
 

مسافت سنج و مسافت سنج دو منظوره زمانيکه سوئيچ در 
موقيعيت ON قرار بکگيرد قابل روئيت است. 

مسافت سنج :
کل مسافت طي شده توسط خودرو را ثبت و نمايش مي 

دهد. 

مسافت سنج دو منظوره : 
مسافت طي شده بين دو سفر جداگانه را نمايش مي دهد. 

 LCD نمايشگر
اين نمايشگر اطالعات ذيل را نمايش مي دهد:

1- مسافت سنج
2- مسافت سنج دو منظوره /کامپيوتر پيمايش )در صورت 

تجهيز(
3- ساعت

4- نشانگر وضعيت دنده گيربکس اتوماتيک
5- نمايشگر دماي هواي بيرون

 LCDلزوم روي در صورت  نمايشگر  اين  روشنايي  سطح 
قابل نمايش است. 

3 نشانگر دماي  مايع خنك کننده موتور 
اين نشانگر دماي مايع خنک کننده موتور را نمايش مي 
دهد. اين نشاگر در حالت عادي در محدوده استاندارد قرار 
. دماي مايع خنک کننده موتور با توجه به  4 مي گيرد 

دماي هواي بيرون و شرايط رانندگي تغيير مي کند. 

احتياط :
اگر مقدار نمايش داده شده نشانگر از حد استاندارد تجاوز 
را  خودرو  کامل  احتياط  و  ايمني  شرايط  رعايت  با  کرد، 
متوقف کنيد. اگر موتور جوش آورده باشد ادامه حرکت با 
ان مي تواند صدمه جدي به موتور خودرو وارد نمايد. جهت 
آوردن  “جوش  بخش   ،6 فصل  به  بيشتر  اطالعات  کسب 

موتور“ مراجعه نماييد. 

هشدار:
خطر  از  جلوگيري  جهت  رادياتور  در  کردن  باز  از  قبل 

سوختگي اجازه دهيد که دماي موتور کاهش يابد. 
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فرمان  غربيلک  روي  بر  موجود   i سوئيچ  يا  و   B
)درصورت تجهيز(را بيش از 1 ثانيه فشرده و نگه داريد. 

 
کنترل روشنايي صفحه نمايش

به  توان  مي  باشد   ¥ موقعيت  در  جلو  چراغهاي  زمانيکه 
روشنايي صفحه  A سطح  روشنايي  تنظيم  اهرم  کمک 
سطح  باالترين  به  ممکن  حالت  کمترين  از  را  نمايش 
روشنايي تغيير داد. براي اينکار کافي است اين اهرم را در 
يا خالف ان بچرخانيد. سطح  جهت عقربه هاي ساعت و 
محدوده  و  شده  داده  نمايش   LCD روي  بر  روشنايي 

باالترين و پايين ترين صداي بيپ بگوش خواهد رسيد. 

دماي هواي بيرون
سانتيگراد،  درجه  به  را  بيرون  هواي  دماي  نمايشگر  اين 
زمانيکه سوئيچ در موقعيت ON با شد نمايش مي دهد. 
دماهاي زير صفر درجه سانتيگراد با يک عالمت – نمايش 

داده مي شوند. 
هشدار دماي پايين

با  دماهاي زير 4 درجه سانتيگراد بر روي صفحه نمايش 
هشداري  تا  شود  مي  داده  نمايش  متوالي  زدن  چشمک 

جهت اعالم دماي پايين هواي بيرون باشد. 

احتياط:
حتي اگر عدد نمايش داده شده چشمک نزند هيچ ضمانتي 
وجود  هوا  و  آب  و  بودن سطح جاده  مساعد  در خصوص 

نخواهد داشت. 

تذکر:
بيرون در جلو خودرو نصب شده. در  حسگر دماي هواي 
سرعتهاي پايين عملکرد اين حسگر تحت تاثير هواي گرم 
دود  و  جاده  سطح  برگشتي  گرم  هواي  موتور-  محفظه 
خروجي ساير خودروها بوده و بنابراين مقدار نمايش داده 

هشدار کم بودن سطح سوخت 
زمانيکه سطح سوخت بسيار کاهش يابد، وضعيت نمايش 
مسافت قابل رانندگي تا سوخت گيري مجدد بطور اتوماتيک 
توسط نمايشگر انتخاب مي شود و با چشمک زدن اعداد 
براي  حالت  اين  در  نمايد.  مي  وضعيت  متوجه  را  راننده 
B  را  برگشت به وضعيت قبلي کافي است اهرم تنظيم 
بفشاريد تا از اين حالت خارج شويد. نشانگر مسافت قابل 
( تا زمان سوختگيري همچنان  سوختگيري مجدد )

چشمک خواهد زد. 
نمايشگر،  يابد  کاهش  بسيار  سوخت  سطح  صورتيکه  در 
صفحه  روي  بر   ---- عبارت  را  پيمايش  مقدار  مسافت 

نمايش نشان خواهد داد. 

)mpg  يا  Km  100/L(ميزان مصرف سوخت متوسط
صفر  مرتبه  آخرين  از  متوسط،  سوخت  مصرف  وضعيت 
شروع  جهت  شود.  مي  داده  نمايش  شمارنده،  اين  شدن 
 B مجدد و بازآوري اين شمارنده کافي است اهرم کنترل 
i موجود بر روي غربيلک فرمان )درصورت  و يا سوئيچ 

تجهيز(را بيش از 1 ثانيه فشرده و نگه داريد. 

) MPH  ويا   Km/h( سرعت متوسط
حالت نمايش سرعت متوسط مقدار متوسط سرعت خودرو 
دهد.  مي  نمايش  را  شمارنده  اين  شدن  صفر  آخرين  از 
است  کافي  شمارنده  اين  بازآوري  و  مجدد  شروع  جهت 
i موجود بر روي غربيلک  B و يا سوئيچ  اهرم کنترل 
ثانيه فشرده  از حدود 1  فرمان )درصورت تجهيز(را بيش 

و نگه داريد. 

مدت زمان پيمايش 
از  خودرو  با  شده  رانندگي  و  شده  طي  زمان  حالت  اين 
آخرين مرتبه صفر شدن اين شمارنده را نمايش مي دهد. 
جهت شروع مجدد اين شمارنده کافي است اهرم کنترل 

تغيير وضعيت نمايش :
i بر روي غربيلک فرمان  B و يا سوئيچ  به کمک اهرم 
)در صورت تجهيز( مي توان وضعيت نمايش مسافت سنج 

را بشرح زير تغيير داد:
پيمايش کامپيوتر   B پيمايش  A پيمايش 

A پيمايش

تنظيم مجدد مسافت سنج :
)در  فرمان  غربيلک  روي  بر   i سوئيچ  يا  و   B اهرم 
صورت تجهيز( را بمدت  تقريباً 1 ثانيه فشرده و نگه داريد 

تا مسافتهاي پيمايش A وB صفر گردد. 

کامپيوتر پيمايشي )در صورت تجهيز(
باشد،  داشته  قرار   ON وضعيت  در  سوئيچ  که  زماني 
روي   i يا    B کليد  فشردن  با  پيمايشي  کامپيوتر 

غربيلک فرمان موارد زير را نشان مي دهد:
- مسافت قابل رانندگي تا سوخت گيري مجدد

- متوسط مصرف سوخت
- سرعت متوسط

- مدت زمان حرکت )سفر(
تنظيم مجدد کامپيوتر پيمايشي

i روي غربيلک فرمان کامپيوتر  B يا   کليد کنترل  
تمامي  داريد.  نگه  ثانيه   3 از  بيش  و  فشرده  را  پيمايش 

A صفر مي شود.  مسافتها به جز پيمايش 

مسافت قابل رانندگي تا سوخت گيري مجدد
تا سوختگيري مجدد  رانندگي  قابل  اين وضعيت مسافت 
اساس ميزان سوخت  بر  اين مسافت  نمايش مي دهد.  را 
موجود و مصرف سوخت لحظه اي خودرو محاسبه و نمايش 

داده مي شود. 
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ثانيه مي شود. 
زدن چشمک  به  شروع    )  :  ( نشانگر  وضعيت  اين   در 

مي کند. 
به  ثانيه  شمارنده   A تنظيم  اهرم  مجدد  فشردن  6-با 
صفر ) 0 ( تغيير يافته و از وضعيت تنظيم ساعت خارج 

مي شود. 
ساعت  دهنده  نمايش  اعداد  زدن  لحظه چشمک  اين  در 

متوقف مي شود. 

تذکر:
در صورتيکه در مراحل تنظيم ساعت در هر مرحله بيش از 
60 ثانيه تاخير در تنظيم اعداد وجود داشته باشد، مقدار 
و  تاييد ذخيره شده  مورد  عدد  بعنوان  داده شده  نمايش 

چشمک زدن اعداد متوقف مي شود. 

شده با کمي خطا همراه خواهد بود. به همين منظور اين 
نمايشگر روند  افزايش دما را به کندي نمايش داده و بر 
به سرعت عکس  دما  روندکاهشي  ثبت  در صورت  عکس 

العمل نشان داده و کاهش مي يابد. 

ساعت 
با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت ON ساعت زمان نمايش 

داده مي شود. 

تذکر:
در صورت خالي شدن باطري يا قطع سيستم تغذيه مدارات 
الکتريکي خودرو، نمايشگر به وضعيت نمايش 24 ساعته 

تغيير وضعيت داده و عدد 12:00 را نمايش خواهد داد. 

انتخاب حالت نمايش
A  مي توان بين دو حالت نمايش 24  با فشردن اهرم 

ساعته و AM/PM تغيير وضعيت داد.
 

تنظيم زمان :
 3 بمدت  و  فشرده  را   A اهرم  زمان  تنظيم  جهت   -1

ثانيه نگه داريد. 
عددي که شروع به  چشمک زدن مي کند بيانگر ساعت  

مي باشد. 
A را درجهت ساعتگرد و يا خالف ساعت  2- اهرم کنترل 

بچرخانيد تا عدد مورد نظرنمايش ساعت انتخاب شود. 
محيط  به  تا  دهيد  فشار  را   A تنظيم  اهرم  مجدداً   -3

تنظيم دقيقه وارد شود. 
عدد نمايشگر دقيقه شروع به چشمک زدن مي کند. 

4- با چرخاندن اهرم تنظيم در جهت حرکت عقربه هاي 
ساعت و يا خالف آن عدد مورد نظر جهت نمايش دقيقه 

را انتخاب کنيد. 
A وارد محيط تنظيم  5- با فشردن مجدد اهرم تنظيم 
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چراغهاي هشدار:

 چراغ هشدار ترمز:
پايي  ترمز  يا  و  ترمز دستي  اين چراغ در صورت عملکرد 

فعال مي شود. 

درگير بودن ترمز دستي: 
در صورت عملکرد ترمزدستي روشن مي شود. 

بازرسي المپها
بکشيد،  را  ترمز دستي  بسته است،  تمامي دربها  در حاليکه 
کمربند ايمني را ببنديد و سوئيچ را بدون روشن کردن موتور 
در وضعيت ON قرار دهيد. چراغهاي زير )در صورت تجهيز( 

روشن خواهند شد: 
 ،  ،  ،  ،  ،

چراغهاي زير )در صورت تجهيز (بطور موقت روشن و خاموش 
مي شوند:

 ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  ،  

در صورتيکه هر يک از نشانگرها روشن نشد مي تواند به دليل 
س��وختن چراغ مربوطه و يا قطعي مدار تغذيه چراغ نش��انگر 
باشد. جهت بررسي و رفع مشکل به نماينده مجاز سايپا يدک 

مراجعه فرماييد. 

 چراغ  هشدار  سيستم ترمز ضد قفل )ABS()نارنجي(
 چراغ هشدار ترمز )قرمز(

 چراغ هشدار شارژ باتري )قرمز(
 چراغ هشدار  باز بودن درب)قرمز(
 چراغ هشدار  فرمان برقي )قرمز(

 چراغ هشدار  فشار روغن موتور )قرمز(
           چراغ هشدار حالت 4WD )نارنجي(

           چراغ نشانگر لغزنده بودن سطح )نارنجي(
           چراغ هشدار سرعت )نارنجي(

 چراغ هشدار  قفل کليد هوشمند )قرمز(
 چراغ هشدار  سيستم کليد هوشمند )قرمز و سبز(
 چراغ  هشدار کاهش سطح سوخت )نارنجي(

 چراغ هشدار  کمربند ايمني )قرمز(
 چراغ هشدار سيستم تکميلي کيسه هوا )SRS( )قرمز(

 چراغ نشانگر گيربکس )CVT( )نارنجي(
           چراغ نشانگر کروز کنترل )سبز(    

            چراغ نشانگر کليد تنظيم کروز کنترل )سبز(
              چراغ نشانگر حالت )4WD( LOCK )نارنجي(

 چراغ  نشانگر چراغ هاي مه شکن جلو )سبز(
 چراغ  نشانگر نور باال )آبي(

 چراغ  نشانگر عيب فني )MI( )نارنجي(
 چراغ  نشانگر امنيت )NATS( )قرمز(

 چراغ  نشانگر چراغ کوچک )سبز(
 چراغ نشانگر فالشر )سبز(

                      نشانگر خاموش بودن سيستم کنترل ديناميکي )نارنجي(

            چراغ نشانگر حالت )4WD( AUTO )سبز(
            چراغ نشانگر مه شکن عقب )نارنجي(

چراغ هاي هشدار/نشانگر و هشدارهاي صوتي)در صورت تجهيز(

هشدار کاهش سطح روغن ترمز:
روشن شدن اين چراغ مي تواند بيانگر کاهش سطح روغن 
بودن  روشن  زمان  در  در صورتيکه  باشد.  در مخزن  ترمز 
موتور خودرو و آزاد بودن ترمز دستي اين چراغ روشن شد، 

خودرو را متوقف و بررسيهاي ذيل را انجام دهيد: 
1- سطح روغن ترمز مخزن را چک کنيد. در صورت نياز 
اطالعات  کسب  نماييد. جهت  اضافه  ترمز  روغن  مقداري 

بيشتر به فصل 8، بخش “روغن ترمز“ مراجعه نماييد. 

هشدار:
عالمت  زير  ترمز  روغن  مخزن  در  ترمز  روغن  سطح  اگر 
ترمز  سيستم  حرکت،  گونه  هر  از  قبل  دارد  قرار   MIN
خودرو را به کمک فرد متخصص در نمايندگي  مجاز سايپا 

يدک بررسي نماييد. 
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 چراغ هشدار فشار روغن موتور
 اين چراغ بيانگر فشار پايين روغن موتور در حال گردش 
اين  صورتيکه  در  باشد.  مي  موتور  روغنکاري  سيستم  در 
چراغ چشمک بزند، در زمان حرکت عادي خودرو روشن 
بماند و يا اينکه بعد از روشن شدن موتور همچنان روشن 
بماند، فوراً خودرو را در محل امن متوقف و با نمايندگي 

مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. 
احتياط:

- رانندگي با خودرو در زمانيکه اين چراغ روشن است مي 
تواند باعث صدمات جدي به موتور خودرو گردد. 

را  موتور  روغن  سطح  کاهش  وجه  هيچ  به  چراغ  اين   -
نمايش نمي دهد و جهت کنترل سطح روغن موتور مي 

بايست از  ميله نشانگر سطح روغن کارتل استفاده نمود. 
جهت کسب اطالعات بيشتر فصل 8، بخش “روغن موتور“ 

مراجعه نماييد. 

 چراغ هشدار سوئيچ )مدلهاي مجهز 
به کليد هوشمند(

زماني که سوئيچ به موقعيت ON گردانده مي شود اين 
چراغ هشدار براي چند ثانيه روشن شده و سپس خاموش 
مي شود. اين به معني صحت عملکرد اين سيستم است. 
زمانيکه سوئيچ در موقعيت OFF قرار مي گيرد اين چراغ 
چشمک زده و صداي هشدار دهنده صوتي دو بار شنيده 
خواهد شد. اين هشدار براي اطالع راننده است تا بداند که 

سوئيچ در موقعيت lock قرار داده نشده است. 
 CVT مدلهاي مجهز به گيربكس 

)پارک(   P موقعيت  در  دنده  تعويض  اهرم  مطمئن شويد 
 LOCK قرار داشته باشد و سپس سوئيچ را به وضعيت

تغيير دهيد. 
“سوئيچ   بخش   ،5 فصل  به  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 

استارت“ مراجعه نماييد. 

محدوده  در  مخزن  ترمز  روغن  سطح  صورتيکه  در   -2
استاندارد بود، سيستم هشداردهنده خودرو را به کمک فرد 
متخصص در نمايندگي  مجاز سايپا يدک بررسي نماييد. 

هشدار:
باشد.  اين وضعيت خطرناک مي  با خودرو در  * رانندگي 
مجاز  نمايندگي  به  کش  يدک  يک  کمک  به  را   خودرو 

سايپا يدک منتقل نماييد. 
	•در زمان خاموش بودن موتور، فشردن پدال ترمز نياز به 
نيرو و جابجايي پدال بيشتري داشته ومسافت الزم تا توقف 

کامل خودرو افزايش مي يابد. 

 چراغ هشدار وضعيت شارژ باطري 
روشن شدن اين چراغ در زمان روشن بودن موتور خودرو 
الکتريکي  تغذيه  سيستم  در  مشکل  بروز  بعلت  تواند  مي 
را متوقف و موتور را  اين صورت خودرو  باشد. در  باطري 
نماييد.  کنترل  را  دينام  تسمه  و وضعيت  نماييد  خاموش 
در صورت وجود مشکل در تسمه شامل شل شدن – پاره 
به  فوراً  چراغ  ماندن  روشن  يا  و  تسمه  نبود  يا  و  شدن 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 

احتياط:
به هيچ وجه به رانندگي با تسمه شل شده، پاره شده و يا 

در وضعيت بدون تسمه ادامه ندهيد. 
   

 چراغ هشدار بازبودن درب:
اين چراغ زمانيکه يکي از دربهاي خودرو بطور کامل بسته 
نشده باشد با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت ON روشن 

مي شود.  

 چراغ هشدار فرمان برقي :
اين  باشد  داشته  قرار   ON موقعيت  در  سوئيچ  زمانيکه 
چراغ روشن مي شود که بيانگر فعال بودن و کارکرد فرمان 
برقي است. در صورتيکه پس از روشن شدن موتور خودرو 
همچنان اين چراغ روشن باشد، اين به معني اين است که در 
اين وضعيت هيچگونه نيروي کمکي فرمان وجود ندارد. در 
اين حالت، ولي بايد توجه داشت تنها نيروي موجود جهت  
گرداندن غربيلک فرمان نيروي دست راننده بوده  که نسبت 
گرداندن  برقي،  فرمان  کمکي  نيروي  بودن  فعال  حالت  به 

غربيلک فرمان مستلزم اعمال نيروي بسيار زيادي است. 

هشدار:
	•در صورتيکه در زمان حرکت خودرو اين چراغ روشن شد، 

سريعاً در محلي امن خودرو را متوقف نماييد. 
ساير  تاثير  بعلت  است  ممکن  خاص  شرايط  بعضي  در  •	
سيستمهاي خودرو اين چراغ در حين حرکت روشن شود. 
روشن شد  اين چراغ  زمان حرکت خودرو،  در  زمانيکه  لذا 
سريعاً خودرو را در محل امن متوقف نماييد. سوئيچ را براي 
مدت 20 ثانيه  در موقعيت OFF قرار داده و مجدداًآنرا به 
با  بود  روشن  چراغ  همچنان  اگر  برگردانيد.   ON وضعيت 

نمايندگي مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. 

“سيستم  بخش   ،5 فصل  به  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 
فرمان برقي“ مراجعه نماييد. 
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OFF – و يا ACC باشد چشمک خواهد زد. اين وضعيت 
نشان مي دهد که خودرو به سيستم امنيتي و ضد سرقت 

نيسان معروف به *NATS مجهز مي باشد. 
چراغ  اين  باشد  عيب  داراي  سيستم  اين  صورتيکه  در 

زمانيکه سوئيچ در وضعيت ON باشد روشن مي ماند. 
جهت کسب اطالعات بيشتر به بخش “سيستم امنيتي“ در 

همين فصل مراجعه نماييد. 
Immobilizer *

 چراغ هشدار کمربند ايمني 
اين چراغ زمانيکه راننده کمربند ايمني خود را نبندد روشن 
قرارداشته   ON وضعيت  در  سوئيچ  زمانيکه  شد.  خواهد 
باشد اين چراغ روشن خواهد شد. با بستن کمربند ايمني 

توسط راننده اين چراغ خاموش خواهد شد. 

سيستم  هواي  کيسه  هشدار  چراغ   
)SRS( ايمني تكميلي

  START يا ON زمانيکه سوئيچ در يکي از موقعيتهاي
باشد اين چراغ روشن مي شود. اين  چراغ پس از حدود 
7 ثانيه در صورتيکه عيبي در سيستم و عملکرد آن نباشد 

خاموش خواهد شد. 
در هر يک از موارد زير سيستم کيسه هوا و پيش کشنده 
در  متخصص  افراد  توسط  بايست  مي  ايمني  کمربندهاي 

نمايندگيهاي مجاز سايپا يدک کنترل گردد:
	•چراغ هشدار پس از مدت زمان 7 ثانيه خاموش نشود. 

	•دوره اي چشمک بزند
	•اصاًل روشن نشود. 

توجه داشته باشيد که در صورتيکه اين بازديد و تعمير )در 
احتمال عدم عملکرد صحيح  نپذيرد  نياز( صورت  صورت 

 چشمك زدن با نور قرمز
 ON  ياACC در صورتيکه سوئيچ در يکي از وضعيتهاي
بوده و کليد هوشمند خارج از خودرو باشد اين چراغ شروع 
به چشمک زدن به رنگ قرمز مي نمايد و به کمک يک 
نمايد.  مي  آگاه  وضعيت  اين  از  را  راننده  صوتي  هشدار 
هنگامي که کليد به داخل اتاق خودرو بازگردانده شود از 

چشمک زدن باز مي ايستد. 
موارد  ساير  در  قرمز  نور  با  چراغ  اين  زدن  البته چشمک 
به منزله تاييد و فعال شدن وضعيت عادي عملکرد کليد 
هوشمند نيز مي باشد. جهت کسب اطالعات بيشتر در اين 
مراجعه  انتخابي“   Unlock“ بخش   ،3 فصل  به  خصوص 

شود. 

 چشمك زدن با نور سبز
در زمان تغيير وضعيت سوئيچ از OFF به ON در صورت 
به  شروع  چراغ  اين  است  ممکن  باطري  ولتاژ  بودن  کم 

چشمک زدن با نور سبز نمايد. 
همچنين در زمان تغيير وضعيت عملکرد سيستم هوشمند 
از وضعيت عادي به وضعيت ضد سرقت و فعال شدن اين 
سبز  نور  با  زدن  چشمک  به  شروع  چراغ  اين  وضعيت، 
 ،3 فصل  به  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  نمود.  خواهد 

بخش “Unlock انتخابي“ مراجعه نماييد. 

 روشن ماندن چراغ )به رنگ قرمز(
احتياط

در صورتيکه اين چراغ بطور دائم با رنگ قرمز روشن بماند 
در  باشد.  سيستم  در  عيب  وجود  از  اي  نشانه  تواند  مي 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي  با  شود  مي  توصيه  اينحالت 

تماس بگيريد. 
 NATS چراغ هشدار سيستم امنيتي 
 LOCK اين چراغ زمانيکه سوئيچ در هر يک از وضعيتهاي

احتياط :
سوئيچ  شدکه  خواهد  قفل  زماني  تنها  فرمان  غربيلک   -
از  ترک خودرو  از  قبل  همواره  باشد.   Lock موقعيت  در 
اين وضعيت اطمينان حاصل نماييد. جهت کسب اطالعات 

بيشتر به فصل 5، بخش “قفل فرمان“ مراجعه نماييد. 

 - تنها در موقعيت LOCK امکان بيرون کشيدن کليد 
اضطراري وجود دارد. همواره وضعيت قرار گيري کليد در 
کنترل  ان  کشيدن  بيرون  از  قبل  را  شده  اشاره  موقعيت 
بخش   ،5 فصل  به  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  نماييد. 

“قفل فرمان“ مراجعه نماييد. 

هشدار  چراغ  خودرو  حرکت  حين  در  که  صورتي  در   -
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي  با  سريعاً  شد،  روشن  سوئيچ 

تماس بگيريد. 

به  مجهز  )مدلهاي  کليد هوشمند   چراغ 
کليد هوشمند(

 ON وضعيت  به   ACC وضعيت  از  سوئيچ  زمانيکه 
چرخانده مي شود اين چراغ به رنگ قرمز براي چند ثانيه 
روشن شده و سپس خاموش مي شود، که به معني صحت 

عملکرد سيستم مي باشد. 

سوئيچ  و  باشد  خودرو  داخل  در  هوشمند  کليد  زمانيکه 
به رنگ سبز  اين چراغ  بيايد  بيرون   LOCK از وضعيت 
با  روشن خواهد شد)پدال ترمز مي بايست فشرده شود(. 
مي  خاموش  چراغ  اين   ACC به  سوئيچ  وضعيت  تغيير 
“روشن   ،5 فصل  به  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت  شود. 

کردن و رانندگي“ مراجعه نماييد. 
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تجهيز(“ مراجعه نماييد. 

کروز  بودن  فعال  نشانگر  چراغ   
کنترل)در صورت تجهيز(

با  پيمايش  سيستم  کنترل  تحت  خودرو  سرعت  زمانيکه 
سرعت ثابت باشد اين چراغ روشن مي ماند. در صورتيکه 
در زمان روشن بودن موتور خودرو اين چراغ چشمک بزند 
نشانه وجود عيب در سيستم خواهد بود. در اينحالت مي 
بايست خودرو توسط نمايندگي مجاز شرکت سايپا يدک 

بازديد گردد. 
“کروز  بخش   ،5 فصل  به  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 

کنترل )در صورت تجهيز(“  مراجعه نماييد. 

مجهز  )مدلهاي   CVTنشانگر چراغ   
)CVT به گيربكس

با قرار گرفتن سوئيچ خودرو در موقعيت ON اين چراغ 
طي  در  صورتيکه  در  شود.  مي  روشن  اي  لحظه  بطور 
نشانگر  شود،  روشن  چراغ  اين  خودرو  عادي  عملکرد 
احتمال وجود عيب درعملکرد مجموعه دنده تغيير پيوسته 
)CVT( مي باشد. در اينصورت خودرو مي بايست توسط 

نمايندگي مجاز سايپا يدک بازديد گردد. 

فعال  غير  وضعيت  نشانگر  چراغ   
 VDCبودن سيستم کنترل پايداري خودرو

)در صورت تجهيز(
کردن  فعال  غير  با  عادي  کارکرد  شرايط  در  چراغ  اين 
از طريق فشردن  پايداري حرکتي خودرو  سيستم کنترل 
اين  شود.  مي  روشن    OFF وضعيت  به  مربوطه،  دکمه 
 ON وضعيت  در  سوئيچ  گرفتن  قرار  با  همچنين  چراغ 

در سرعتهاي باال بپرهيزيد. 
	•هرگز در وضعيت LOCK در جاده هاي خشک و جاده 

با سطوح سخت رانندگي نکنيد. 
	•در صورتيکه اين چراغ در زمان حرکت خودرو در هر يک 
از وضعيتهاي زير شروع به چشمک زدن نمود، طبق توصيه 

هاي عنوان شده در هر حالت عمل نماييد:
- چشمک زدن سريع چراغ ) در هر ثانيه 2 يار چشمک 

بزند(
در اين حالت با رعايت شرايط احتياط خودرو را در جاي 
امني در کنار جاده متوقف نماييد)موتور خودرو روشن و 
در دور آرام باشد(. در اين شرايط بطور خودکار سيستم از 
وضعيت  4WD به 2WD جهت جلوگيري از هر گونه 
صدمه به سيستم انتقال قدرت خودرو تغيير مي يابد. پس 
از خاموش شدن چراغ مي توانيد به رانندگي ادامه دهيد. 

چشمک  يکبار  ثانيه   2 هر  آرامي)در  به  زدن  چشمک   -
بزند(

در اين حالت وضعيت سيستم را به 2WD تغيير داده و 
با رعايت شرايط ايمني سرعت خودرو را کاهش دهيد. در 
صورتيکه چراغ همچنان روشن بوده و چشمک مي زند با 
نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت کنترل سيستم مراجعه 

نمائيد.

چراغهاي نشانگر
 چراغ نشانگر سيستم کروزکنترل)در 

صورت تجهيز(
فشرده  سيستم  اين  شدن  فعال  اصلي  سوئيچ  هنگاميکه 
شود، چراغ مربوطه روشن مي شود. با فشردن مجدد اين 
شد.  خواهد  خاموش  چراغ  و  فعال  غير  سيستم  سوئيچ 
سيستم  اين  بودن  فعال  صورت  در  چراغ  بودن  روشن 
بيانگر عملکرد صحيح آن مي باشد. جهت کسب اطالعات 
صورت  )در  کنترل  “کروز  بخش   ،5 فصل  به  تکميلي 

سيستم ايمني وجود خواهد داشت. 
“چراغ  بخش   ،1 فصل  به  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 

هشدار کيسه هوا“ مراجعه نماييد. 

ضد  ترمز  سيستم  هشدار  چراغ   
)ABS(قفل

روشن  چراغ  اين   ON به  سوئيچ  وضعيت  تغيير  از  پس 
سيستم  در  مشکلي  صورتيکه  در  چراغ  اين  شد.  خواهد 

نباشد پس از 2 ثانيه خاموش خواهد شد. 
در صورتيکه در زمان روشن بودن موتور خودرو اين چراغ 
صحيح  عملکرد  عدم  از  اي  نشانه  تواند  مي  شود،  روشن 
سيستم باشد. در اين صورت به نمايندگي مجاز سايپا يدک 

جهت کنترل سيستم مراجعه شود. 

)ويژه   4WD هشدار  چراغ   
خودروهاي دو ديفرانسيل(

ON روشن  قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت  با  اين چراغ 
اين چراغ  موتور خودرو  به محض روشن شدن  مي شود. 

خاموش خواهد شد. 
در صورت وجود عيب در سيستم  و يا تفاوت در دور ويا 
اين چراغ بطور دائم روشن  قطر الستيکهاي جلو و عقب 
به چشمک زدن مي کند. جهت کسب  يا شروع  و  مانده 
اطالعات بيشتر به فصل 5، بخش “رانندگي با چهار چرخ 

محرک“ مراجعه شود. 

احتياط:
	•در صورتيکه در حين حرکت اين چراغ روشن شده و يا 
چشمک بزند وضعيت سيستم انتقال قدرت بطور اتوماتيک  
از  4WD  به 2WD تغيير خواهد کرد. در اينحالت ضمن 
تماس با نمايندگي مجاز سايپا يدک از رانندگي با خودرو 
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اين چراغ در زمان کارکرد سيستم کنترل پايداري حرکتي 
خودرو چشمک زده و به راننده هشدار مي دهد که سطح 

جاده لغزنده بوده و احتمال لغزش خودرو وجود دارد. 
در زمان کارکرد اين سيستم ممکن است که لرزش و يا 
صدايي شنيده شود که اين وضعيت عادي است. اين چراغ 
پايداري  اتمام فعاليت سيستم کنترل  از  براي مدتي پس 

حرکتي خودرو همچنان چشمک مي زند. 

 چراغ هشدار سرعت
مجاز  حد  از  خودرو  حرکت  سرعت  زمانيکه  چراغ  اين 
از  را  راننده  نمايد،  تجاوز  120 کيلومتر در ساعت  حدوداً 
اين افزايش سرعت آگاه می سازد. در هنگام رانندگی به 
داشته  توجه  نشانگرها  صفحه  در  سرعت  مجاز  محدوده 

باشيد. 

انتخاب  وضعيت  نشانگر  چراغ   
خودکار4WD )درمدلهای دو ديفرانسيل(

زمانيکه سوئيچ در وضعيت ON قرار می گيرد اين چراغ 
بودن  روشن  زمان  در  شود.  می  روشن  لحظه  چند  برای 
  4WD  موتور خودرو اين چراغ با انتخاب وضعيت خودکار
به فصل  بيشتر  اطالعات  روشن خواهد شد. جهت کسب 
5، بخش “رانندگي با چهار چرخ محرک“ مراجعه فرماييد. 

در سيستم کنترل موتور باشد. 
دائم روشن بماند :

سيستم  در  عيب  ثبت  و  وجود  از  اي  نشانه  وضعيت  اين 
بايست  اين حالت خودرو مي  باشد. در  کنترل موتور مي 
توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک بازديد و کنترل گردد. 

نيازي به حمل خودرو با يدک کش نيست. 
چشمك بزند)در صورت تجهيز(:

اين وضعيت نشانه اي از ايجاد احتراق ناقص در موتور است 
موتور  کنترل  سيستم  به  صدمه  موجب  است  ممکن  که 

گردد. 
در  موتور  کنترل  سيستم  ديدن  صدمه  از  اجتناب  جهت 

صورت چشمک زدن چراغ:
رانندگي  ساعت  در  کيلومتر   70 از  باالتر  سرعتهايي  با  •	

نکنيد. 
	•در شيبهاي تند )سربااليي و سرازيري( رانندگي نکنيد. 

	•در صورت امکان از بار خودرو کاسته و وسيله ديگري را 
يدک نکشيد. 

در اينصورت ممکن است اين المپ ديگر چشمک نزده و 
بطور ثابت روشن بماند. هرچه سريعتر خودرو  مي بايست 
توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک بازديد و کنترل گردد. 

نيازي به حمل خودرو با يدک کش به نمايندگي نيست. 

احتياط:
رفع  عدم  و  مجاز  نمايندگي  به  مراجعه  عدم  صورت  در 
عيب، ادامه اين وضعيت مي تواند موجب صدماتي از جمله 
کاهش توان حرکتي خودرو، افزايش مصرف سوخت و در 
مواردي صدمه به سيستم کنترل موتور خودرو گردد و انرا 

از پوشش گارانتي خارج نمايد. 

صورت  )در  لغزش  نشانگر  چراغ   
تجهيز(

و در صورت  ثانيه روشن شده    1 بمدت  اي  بطور لحظه 
صحت عملکرد سيستم خاموش مي شود. 

پايداري حرکتي  بودن سيستم کنترل  فعال  اگر در زمان 
غير  آنرا   OFF کليد  فشردن  با  راننده  که  معني  اين  )به 
 SLIP و VDC OFF فعال نکرده باشد( چراغهاي نشانگر
)نشانگر لغزش( روشن شوند، اين مطلب هشداري به راننده 
است که سيستم از وضعيت کارکرد عادي خارج شده و در 
شرايط  اين  در  دارد.  قرار  ايمني  عملکرد  خرابي  وضعيت 
سيستم به درستي کار نخواهد کرد. لذا مي بايست خودرو 
توسط  نمايندگي مجاز سايپا يدک مورد بازديد قرار بگيرد. 
در صورت بروز هر گونه مشکل در سيستم کنترل پايداري 
حرکتي، اين سيستم غير فعال مي شود،  ولي مانع حرکت 
خودرو و موجب توقف ان نخواهد شد. براي کسب اطالعات 
بيشتر به فصل 5، “روشن کردن و رانندگي“ مراجعه کنيد. 

سوخت  سطح  کاهش  نشانگر  چراغ   
باک

صدايي  بهمراه  چراغ  اين  باک،  سوخت  سطح  کاهش  با 
هشدار دهنده راننده را از کمبود سوخت آگاه مي سازند. 
لذا قبل از اينکه حسگر سطح سوخت وضعيت اتمام سوخت 
را حس کند در اولين فرصت ممکن اقدام به سوختگيري 
ميزان  نشانگر  که  زماني  در  است  توضيح  به  نماييد. الزم 
کمي  مقدار  دهد،  مي  نشان  را  باک  بودن  خالي  سوخت 

سوخت در باک وجود دارد. 

 چراغ نشانگر عيب )نارنجي رنگ(
با قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت ON، اين چراغ روشن 
مي شود که به معني صحت عملکرد و فعال بودن  سيستم 
بودن  روشن  زمان  در  صورتيکه  در  است.  عيب  تشخيص 
موتور خودرو اين چراغ روشن بماند و يا چشمک بزند 0در 
صورت تجهيز(، اين وضعيت مي تواند نشانگر وجود مشکل 
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به  مجهز  کليد)مدلهای  جاماندن  هشدار 
کليد هوشمند(

شنيده  بار  سه  بيب(  صوتی)  هشدار  زير  حالت  سه  در 
خواهد شد:

	•زمانيکه سوئيچ در وضعيتی غير از LOCK بوده و کليد 
هوشمند از داخل اتاق خودرو خارج شود. 

	•خودرو بکمک کنترل از راه دور ويا سوئيچ بيرونی قفل 
دربها , قفل شود ولی کليد هوشمند در داخل اتاق خودرو 

جامانده باشد. 

هشدار صوتي وضعيت پارک جعبه دنده)در 
صورت تجهيز(

LOCK قرار گيرد ولی  در صورتيکه سوئيچ در وضعيت 
دنده در موقعيت P نباشد اين هشدار شيده خواهد شد. 

هشدار صوتي روشن ماندن چراغ مه شكن 
در صورتيکه سوئيچ در وضعيت LOCK يا OFF، چراغ 
چراغ  و  تجهيز(  صورت  )در   AUTO وضعيت  در   جلو 
به گوش  اين هشدار صوتي  باشد،  مانده  مه شکن روشن 

مي رسد.
براي کسب اطالعات بيشتر به قسمت مربوط به کليد چراغ 

جلو و راهنما در ادامه اين فصل مراجعه کنيد.

 نشانگر چراغ راهنما يا خطر
با فعال نمودن چراغهای راهنما ويا چراغ خطر )فالشر( اين 

نشانگر روشن می شود. 

هشداردهنده های صوتی )در صورت تجهيز(
باز بودن درب

در زمانيکه يکی از دربها بجز درب راننده در زمان فشردن 
دکمه  قفل مرکزی باز باشد با ايجاد هشدار صوتی راننده 

از باز بودن درب آگاه خواهد شد. 
در مدلهای مجهز به کليد هوشمند در صورت باز بودن 
هر يک از دربها و فعال نمودن قفل مرکزی بکمک کنترل 
از راه دور و يا سوئيچ قفل بيرونی درب راننده , اين هشدار 

صوتی شنيده خواهد شد. 

 باال بودن )درگير بودن (ترمز دستی
بحرکت  شروع  ترمزدستی  کردن  آزاد  بدون  صورتيکه  در 
يادآور  شما  به  را  وضعيت  اين  صوتی  هشدار   نماييد 

می شود. 

روشن ماندن چراغ
در صورتيکه سوئيچ در وضعيت OFF و يا LOCK بوده 
راننده هشدار  نمودن درب  باز  با  باشند,  روشن  و چراغها 

صوتی بمدت 10 ثانيه شنيده خواهد شد. 
جهت کسب اطالعات بيشتر به بخشهای بعدی در خصوص 

چراغهای جلو و راهنما در همين فصل مراجعه نماييد. 

نبستن کمربند ايمنی
در صورتيکه راننده بدون بستن کمربند ايمنی با سرعتی 
هشدار  اين  کند  حرکت  ساعت  در  کيلومتر   15 از  بيش 

صوتی برای مدت 90 ثانيه شنيده خواهد شد. 

انتخاب       وضعيت  نشانگر  چراغ   
4WD LOCK )در مدلهای دو ديفرانسيل(

با قرار گرفتن سوئيچ در وضعيت ON اين چراغ بطور 
لحظه ای روشن می شود. در زمان روشن بودن موتور 
خودرو با انتخا ب وضعيت 4WD LOCK اين چراغ 
 4WD AUTO بهمراه چراغ وضعيت انتخاب خودکار

روشن خواهند شد. 
جهت کسب اطالعات بيشتر به فصل 5، بخش “رانندگي با 

چهار چرخ محرک“ مراجعه فرماييد. 

)در  جلو  شكن  مه  نشانگر  چراغ   
صورت تجهيز(

در  نشانگر  چراغ  اين  جلو  شکنهای  مه  کردن  روشن  با 
صفحه نشانگرها روشن می شود. 

  چراغ نشانگر مه شكن عقب
با روشن کردن مه شکن عقب اين چراغ نشانگر در صفحه 

نشانگرها روشن می شود. 

 نشانگر نور باالي چراغهای نور باال
اين چراغ با انتخاب وضعيت نور باالی چراغهای جلو روشن 

و با انتخاب وضعيت نور پايين خاموش می شود. 

 نشانگر چراغهای کوچك نورپايين)در 
صورت تجهيز(

ويا  کوچک  چراغهای  وضعيت  انتخاب  با  نشانگر  اين 
نورپايين روشن می شود. برای مشاهده جزئيات بيشتر به 

بخشهای قبلی در همين فصل مراجعه فرماييد. 

2



46

ناخواسته موجب فعال شدن برف پاک کن شود. 

شيشه عقب
برف پاک کن و شيشه عقب زمانيکه سوئيچ در موقعيت 

ON باشد فعال می شوند. 
با چرخاندن انتهای اهرم برف پاک کن به يکی از وضعيتهای 
( برف پاک کن عقب  2 ( و متناوب )-, 1 خودکار)- - ,
فعال می شود. برای فعال کردن شيشه شوی عقب , اهرم 
3 فشار دهيد. در  برف پاک کن را به سمت جلو خودرو 

اينحالت برف پاک عقب نيز همزمان فعال می شود. 

احتياط:
	•بيش از 15 ثانيه متناوب اهرم را جهت فعال نگه داشتن 

شيشه شوی عقب نفشاريد. 
	•زمانی که مخزن مايع شيشه شوی عقب خالی است يا 

مايع آن يخ زده است اهرم برف پاک کن را نفشاريد. 

اهرم برف پاک کن و شيشه شوی 
شيشه جلو

در صورت قرار داشتن سوئيچ در موقعيت ON می توان 
بکمک اين شيشه شوی جلو و برف پاک کن را فعال نمود. 
اهرم را به سمت پايين فشار دهيد تا برف پاک کن مطابق 

سرعتهاي زير عمل کند:

بودن  مجهز  صورت  )در  پالسی  يا  خودکار  وضعيت   1
خودرو به سنسور باران,  وضعيت متناوب فعال وسرعت آن 

بر اساس شدت باران تنظيم می شود(. 
با چرخاندن اهرم تنظيم سرعت در اين وضعيت در جهت 
B افزايش  A سرعت کارکرد کاهش يافته و در جهت 

می يابد. 
همچنين در خودروهای مجهز به سيستم کنترل سرعت 
يا  افزايش  با  ؛  خودرو  سرعت  با  کن  پاک  برف  کارکرد 
نيز  کن  پاک  برف  کاکرد  سرعت  خودرو،  سرعت  کاهش 

بطور متناسب تغيير می کند. 
2 وضعيت سرعت کم : عملکرد دائم با سرعت کم

3 وضعيت سرعت باال : عملکرد دائم با سرعت باال
4 باال کشيدن اهرم از وضعيت اوليه )خاموش( موجب 

يک بار کارکرد برف پاک کن خواهد شد. 
5 کشيدن اهرم به سمت خود با عث کارکرد همزمان 

برف پاک کن و شيشه شوی خواهد شد. 

هشدار:
روی  بر  مايع شيشه شوی  زدن  يخ  امکان  در هوای سرد 
شيشه و کاهش ديد شما جلو وجود دارد. لذا قبل از شستن 

شيشه ابتدا شيشه را گرم کنيد. 

احتياط:
• زمانيک��ه بازوهای برف پاک کن را از روی شيش��ه بطور 	

موقت جدا نموده و باال آورده ايد درب موتور را باز نکنيد. 
• بيش از 15 ثانيه بطور مداوم کليد شيش��ه شوی را فعال 	

نکنيد. 
• زمانيکه مايع مخزن  شيش��ه ش��وی يخ زده و يا مخزن 	

خالی است کليد شيشه شوی را فعال نکنيد. 
  

سنسور باران )در صورت تجهيز(
خودکار وضعيت   در  کن  پاک  برف  اهرم  گرفتن  قرار  با 

اينحالت  باران فعال خواهد شد. در  1 سيستم سنسور 
در صورت بارش باران، برف پاک کن با سرعتی متناسب با 

برخورد باران با شيشه جلو شروع به کار خواهد کرد. 

تذکر:
سنسور باران تنها در زمان بارندگی و هوای بارانی کاربرد 
دارد. قراردادن اهرم برف پاک کن در وضعيت خودرکاردر 
سنسور  سيستم  برای  اگرچه  هوايی،  و  آب  شرايط  ديگر 
و  خاص  شرايط  در  است  ممکن  ولی  ندارد  ضرری  باران 
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کليد بخار زدايي
شيشه گرم کن عقب

عقب،  شيشه  روی  يخ  اليه  يا  و  بخار  بردن  بين  از  برای 
پس از روشن کردن موتور خودرو و فشردن دکمه مربوطه 
)وع A و يا B مطابق شکل( گرم کن شيشه عقب را فعال 
روشن  صفحه  در  آن  نشانگر  چراغ  اينحالت  در  نماييد. 
فعال شدن  خواهد شد. فشردن مجدد دکمه موجب غير 
آن می شود. سيستم گرم کن شيشه عقب بعد از 15 دقيقه  
بطور خودکار قطع می شود. در صورتيکه قبل از اين زمان 
شيشه عقب کاماًل پاک و ديد عقب مناسب ممکن شد با 

فشردن دکمه مربوطه گرم کن را غير فعال نماييد. 

احتياط:
در زمان تميز کردن شيشه عقب از داخل مراقب باشيد به 

خطوط رسانای گرم کن عقب صدمه ای وارد نشود. 

هشدار:
روی  بر  شوی  شيشه  مايع  زدن  يخ  امکان  سرد  درهوای 
از استفاده از  شيشه عقب و کاهش ديد وجود دارد. قبل 
عقب  گرم کن  بکمک  را  ابتدا شيشه  عقب،  شيشه شوی 
گرم نموده و سپس با فعال کردن شيشه شوی تميز نماييد. 

کليد چراغهای جلو و راهنما
چراغهای زنون )در صورت تجهيز(

هشدار:
ولتاژ باال

	•اين چراغها در زمان کارکرد دمای بسيار بااليی داشته و 
گرمای بااليی توليد می کنند. جهت جلوگيري از هر گونه 
شوک الکتريکي، براي تنظيم و يا تعويض اين چراغها به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
	•اين چراغها نسبت به چراغهای معمولی شدت نور قوی 
تری دارند. در صورتيکه بدرستی تنظيم نشوند، می توانند 
جلويی  خودروی  راننده  بينايی  عدم  موجب  موقت  بطور 
تواند  می  که  شوند  مقابل  در خط  عبوری  خودروی  يا  و 
حوادث جدی را بدنبال داشته باشد. در صورتيکه چراغهای 
خودروی شما تنظيم نيست فوراً جهت تنظيم چراغها به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
روشنايی و رنگ نور اين چراغها پس از روشن شدن کمی 

تغيير نموده و پس از لحظاتی پايدار می شود. 
خاموش  و  روشن  مرتبه  تعداد  به  زنون  چراغهای  عمر  •	
کاهش آن  افزايش  با  و  دارد  مستقيم  بستگی  انها   شدن 

 می يابد. بنابراين توصيه می شود درحد امکان در فاصله 
زمان های کوتاه)بطور مثال پشت چراغ قرمز(  از خاموش 

و روشن نمودن آنها بپرهيزيد. 
	•در زمانيکه عمرالمپ اين چراغها روبه اتمام است شدت 
نور آنها بتدريج کم شده و روشن و خاموش می شود و يا 
رنگ آن مايل به قرمز می شود. در صورتيکه يکی از عالئم 
يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي  با  نموديد  مشاهده  را  فوق 

مراجعه نماييد. 
نيسان توصيه می نمايد در استفاده از اين چراغها به قوانين  
و مقررات کشوری که خودرو در آن تردد می کند توجه 

شود. 
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انتخاب سطح روشنايی چراغهای جلو
در  اهرم  زمانيکه  است  کافی  باال  نور  انتخاب  برای   1
خودرو  جلو  سمت  به  را  اهرم  دارد،  قرار  موقعيت 
فشار دهيد. در اينحالت نور باال فعال شده و نشانگر  

در صفحه نشانگرها روشن می شود. 
2 اهرم را به عقب بکشيد. )موقعيت نور پايين( 

)بسمت  اهرم چراغهابه سمت عقب خودرو  3 کشيدن 
راننده( حتی زمانيکه کليد چراغها در موقعيت OFF قرار 

دارد موجب روشن شدن نور باال می شود. 
سيستم روشنايی دوستانه )در صورت تجهيز(

اين سيستم يکی از امکانات آسايشی برای راننده است. اين 
سيستم اين امکان را فراهم می نمايد که راننده بتواند بعد 
از قرار گرفتن سوئيچ در موقعيت Lock نيز از روشنايي 

چراغها استفاده نمايد.
کشيدن اهرم تنظيم چراغها بسمت راننده، چراغهای جلو 
زمان  اين  از  بعد  نمود،  روشن خواهد  ثانيه   30 بمدت  را 
را  عمل  اين  شد.  خواهند  خاموش  خودکار  بطور  چراغها 
مي توان تا چهار مرتبه انجام داد و در حدود 2 دقيقه از 

روشنايي چراغها استفاده نمود. 

سيستم روشنايی خودکار-AUTO )در صورت 
تجهيز(

سيستم روشنايی خودکار اين امکان را فراهم می کند که 
چراغها بطور خودکار روشن و خاموش شوند. زمانيکه اين 

سيستم فعال است:
	•با تاريک شدن هوا اين سيستم چراغهای جلو، چراغهای 
کوچک جلو، عقب، چراغ پالک  و صفحه نشانگرها را روشن 

می کند. 
	•با روشن شدن هوا همه چراغها را خاموش می کند. 

برای فعال کردن سيستم روشنايی خودکار :
1 بچرخانيد.   AUTO 1- کليد چراغها را به مقعيت

2- سوئيچ را در موقعيت ON قرار دهيد. 

روشنايی  سيستم  نمودن  فعال  غير  برای 
خودکار:

يا         ،OFF موقعيت  به  را  چراغها  کليد 
بچرخانيد. 

اهرم چراغهای جلو
روشن کردن چراغها

1 کليد چراغ را به موقعيت  بچرخانيد:
صفحه  و  خودرو  –پالک  جلو-عقب  کوچک  چراغهای 
صفحه  در  چراغ   شوند.  می  روشن  نشانگرها 

نشانگرها روشن می شود. 

چراغ را به موقعيت  بچرخانيد: 
نيز  چراغها  ساير  و  شوند  می  روشن  جلو  چراغهای   2

روشن می مانند. 

احتياط:
زمانيکه موتور خودرو روشن نيست چراغهای جلو را برای 

مدت طوالنی روشن نگذاريد. 
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جهت خاموش کردن مه شکنها کافي است کليد مربوطه را 
به موقعيت OFF برگردانيد.
چراغ مه شكن عقب

که  شود  استفاده  بايد  زماني  فقط  عقب  شکن  مه  چراغ 
يا  متر   100 از  )کمتر  باشد  يافته  کاهش  شدت  به  ديد 

328 فوت( 
نوع A )بدون مه شكن جلو(:

براي روشن کردن چراغ مه شكن عقب:
1(  کليد چراغ ها را در وضعيت  قرار دهيد.

2( کليد چراغ مه شکن را در وضعيت  قرار دهيد 
)حالت 1 در تصوير(

- چراغ مه شکن عقب و نشانگر آن روشن مي شود.
- کليد چراغ مه شکن به وضعيت OFF بر مي گردد.

براي خاموش کردن چراغ مه شكن عقب:
کليد چراغ مه شکن را دوباره در وضعيت  قرار دهيد 

)حالت 1 در تصوير(
- چراغ مه شکن عقب و نشانگر آن خاموش مي شود.
- کليد چراغ مه شکن به وضعيت OFF بر مي گردد.

راهنما را بطور جزئي به باال يا پايين حرکت داده)1(  تا 
چراغهاي راهنما بطور خودکار سه مرتبه چشمک بزنند. 

تغيير جهت )گردش(:
جهت گردش به چپ يا راست کافي است که دسته  راهنما 
را بطور کامل باال يا پايين آورد. )2(. پس از اينکه گردش 
انجام شد بطور خودکار دسته راهنما به محل خود بازمي 

گردد. 
کليد چراغ مه شكن:

چراغ مه شكن جلو )در صورت تجهيز(
تنها در صورتيکه حد ديد راننده کمتر از 100 متر باشد 
جهت  شود.  استفاده  جلو  شکن  مه  چراغ  از  بايست  مي 
چراغها  اهرم  انتهاي  است  کافي  شکنها  مه  کردن  روشن 
يا  قرارداده و کليد مه شکن  را در موقعيت 
. مه شکن و چراغ   1 را در موقعيت قرار گيرد 
جهت  شوند.  مي  روشن  نشانگرها  صفحه  در  آن  نشانگر 
فصل  همين  در  قبلي  بخشهاي  بيشتربه  اطالعات  کسب 
مراجعه  نشانگرها  و  دهنده  هشدار  چراغهاي  در خصوص 

فرماييد. 

تذکر :
جهت خارج شدن از اين وضعيت کافي است که سوئيچ را 

مجدداً به وضعيت Acc يا ON برگردانيد. 
سيستم حفظ توان باطري

از  يکي  راننده  توسط  خودرو  ترک  از  پس  صورتيکه  در 
چراغهاي بيروني –چراغ داخل اتاق يا چراغ نقشه روشن 
مانده باشد، اين سيستم مانع خالي شدن باطري مي شود. 
 OFF در اينحالت سوئيچ مي بايست در يکي از وضعيتهاي

يا LOCK باشد. 
تذکر:

با روشن شدن مجدد موتور خودرو چراغهاي فوق  مجدداً 
روشن مي شوند. 

در  باطري  توان  حفظ  سيستم  عملكرد   
خصوص چراغهاي بيروني خودرو:

و  دارد  قرار   OFF موقعيت   در  سوئيچ  زمانيکه  در  اگر 
چراغهاي جلو بطور اتفاقي روشن مانده اند، درب راننده باز 

شوند بطور خودکار اين چراغها خاموش مي شوند. 
در صورتيکه راننده بخواهد چراغهاي جلو همچنان روشن 
را  چراغها  اهرم  روي  بر  مربوطه  کليد  است  کافي  باشند 
بچرخاند تا چراغها بطور دائم روشن بمانند. در اين وضعيت 
صورتي  هشدار  آن  ترک  و  خودرو  درب  بازکردن  هنگام 

راننده را از روشن بودن چراغها مطلع خواهد ساخت. 
در  باطري  توان  حفظ  سيستم  عملكرد   

خصوص چراغهاي داخلي خودرو:
هنگام  داخلي  چراغهاي  اتفاقي  ماندن  روشن  صورت  در 
ترک خودرو، بمنظور حفظ توان باطري اين چراغها بطور 

خودکار پس از 15 دقيقه خاموش مي شوند. 
اهرم چراغهاي راهنما 

تغيير خط سرعت در جاده :
دسته  که  است  کافي  جاده  در  سرعت  باند  تغيير  جهت 
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شوينده چراغ هاي جلو )در صورت تجهيز(:
براي شستشوي چراغ هاي جلو زمانيکه سوئيچ در وضعيت 
ON و کليد چراغ ها در وضعيت  قرار داشته باشد، 

اهرم شوينده شيشه شوي را به سمت خودتان بکشيد.  
توجه:

بار عملکرد کليد برف پاک کن و شيشه شوي،   از 5  بعد 
سيستم شويندة چراغ جلو به صورت خودکار عمل خواهد 

کرد.
براي کسب اطالعات بيشتر به قسمت مربوط به برف پاک 
کن و شيشه شوي در قسمت هاي قبلي اين فصل مراجعه 

کنيد.
احتياط:

- به صورت پيوسته بيشتر از 15 ثانيه از سيستم شوينده 
چراغ ها استفاده نکنيد.

- در صورتيکه مخزن شيشه شوي خالي باشد يا مايع آن 
يخ زده باشد،  از سيستم شوينده چراغ ها استفاده نکنيد.

پر کردن  8 قسمت  به فصل  بيشتر  اطالعات  براي کسب 
مخزن ذخيره مراجعه نماييد.

تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو
کليد تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو

با توجه به تعداد نفرات و حجم بار در حال جابجايي توسط 
خودرو، راستاي نور چراغهاي جلو باال و پايين ميشود. در 
صورتيکه خودرو در جاده شيبدار در حال حرکت باشد نور 
چراغهاي جلو مي تواند راننده خودروي جلو و يا عبوري از 
باند مقابل را آزار دهد. به کمک يک کليد بر روي داشبورد 
ارتفاع  توان  مي  راننده  سمت  در  فرمان  غربيلک  نزديک 

راستاي نور چراغهاي جلو را کاهش داد. 
با افزايش شمارنده کليد سطح نور پايينتر مي آيد. زمانيکه 
خودرو بدون بار سنگين تردد مي کند شمارنده را بر روي 

صفر تنظيم نماييد. 

تنظيم خودکار )چراغهاي زنون( 
خودروهاي مجهز به چراغهاي زنون داراي تنظيم خودکار 
نور  به توصيه نيسان جهت تنظيم سطح  چراغها هستند. 
چراغها حتماًبه قوانين و مقررات کشور محل تردد خودرو 

توجه نماييد. 

2

توجه:
وضعيت  از  جلو  هاي  چراغ  کليد  صورتيکه  در 

خودکار  صورت  به  عقب  شکن  مه  چراغ  شود،  چرخانده 
خاموش مي شود.

نوع B )داراي چراغ مه شكن جلو(:
براي روشن کردن چراغ مه شكن عقب:

1(  کليد چراغ ها را در وضعيت  و يا  قرار 
دهيد.

2( کليد چراغ مه شکن را در وضعيت  قرار دهيد 
)حالت 2 در تصوير(.

روشن  نشانگر  چراغ  دو  هر  و  عقب  شکن  مه  چراغ   - 
مي شود.

بر  )1 )حالت  وضعيت   به  شکن  مه  چراغ  کليد   - 
مي گردد.

براي خاموش کردن چراغ مه شكن عقب:
کليد چراغ مه شکن را دوباره در وضعيت  قرار دهيد 

)حالت 2 در تصوير(
- چراغ مه شکن عقب و نشانگر آن خاموش مي شود.

- کليد چراغ مه شکن به وضعيت  بر مي گردد.
توجه:

OFF وضعيت  از  جلو  هاي  چراغ  کليد  صورتيکه  در 
خودکار  صورت  به  عقب  شکن  مه  چراغ  شود،  چرخانده 

خاموش مي شود.
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بوق
در  شده  داده  قرار  صفحه  بوق،  آوردن  در  صدا  به  براي 

قسمت مرکزي غربيلک فرمان )1( را فشار دهيد. 

گرم کن صندلي )در صورت تجهيز(
گرم داخلي  هاي  کن  گرم  بوسيله  جلو   صندليهاي 

 مي شوند. کليد اين گرم کن ها بر روي کنسول وسط و 
قابل   )B( )A( و راست  براي صندلي چپ  بطور جداگانه 

استفاده مي باشند. 
1- سوئيچ را در موقعيت ON قرار دهيد. 

 تذکر:
 ON گرم کن صندلي تنها زماني  که سوئيچ در موقعيت

باشد فعال مي شود. 
2- موتور خودرو را روشن نماييد. 

3- محدوده دمايي را انتخاب نماييد:
جلويي  بخش    )HIGH(باال دماي  کردن  فعال  براي  •	

کليد )نقطه سياه بزرگ( را فشار دهيد. 
انتهايي  براي فعال کردن دماي پايين)LOW(  بخش  •	

کليد )نقطه سياه کوچک( را فشار دهيد. 
	•براي غير فعال کردن گرم کن بخش مياني کليد يعني 
وضعيت  OFF بين دو وضعيت دماي باال و پايين را فشار 

دهيد. 
فعال  کن  گرم  حالت  دو  از  يکي  زمانيکه  کليد  اين   -4

کليد فالشر
خودرو فوري  توقف  به  نياز  اضطراري  شرايط  در   زمانيکه 

وضعيت  از  را  رانندگان  ساير  فالشر  کمک  به  باشد  مي   
راهنما  چراغهاي  تمامي  وضعيت  اين  در  سازيد.  مطلع 

چشمک خواهند زد. 

 شود روشن شده و تا زمانيکه گرم کن فعال است روشن 
مي ماند. 

5- زمانيکه داخل خودرو گرم شده باشد يا زمانيکه خودرو 
صندليها  کن  گرم  بودن  فعال  غير  از  کنيد  مي  ترک  را 

اطمينان حاصل نماييد. 
احتياط:

	•زمانيکه موتور خودرو خاموش است جهت جلوگيري از 
خالي شدن باطري براي مدت طوالني  از گرم کن صندلي 

استفاده نکنيد. 
	•از قراردادن هر گونه شي از قبيل بالش، روکش و ساير 
اجسام که مانع انتقال حرارت از طريق صندليها مي شود 
خودداري نماييد چرا که مي توان موجب افزايش بيش از 

حد مجاز گرما در داخل صندلي گردد. 
سوراخ  و  و سخت  سنگين  گونه جسم  هر  قراردادن  از  •	
گردن صندليها با ميله يا هر جسم ديگر بپرهيزيد. اين کار 

ممکن است به گرمکن ها صدمه بزند. 
	•در صورت ريختن هر گونه مايع بر روي صندليها فوراً با 

يک پارچه خشک آنرا تميز نماييد. 
و  تينر  بنزين،  از  هرگز  صندليها  کردن  تميز  جهت  •	

سايرمواد آتشزا استفاده نکنيد. 
	•در صورت مشاهده هرگونه وضعيت غير عادي يا اشکال 
در سيستم آنرا خاموش نموده و جهت بازديد به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
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محل قرارگيري اشياء

1 محل نگهداري فنجان)جلو/يا عقب(-)در صورت تجهيز(
2 محل نگهداري بطري )در صورت تجهيز(

3 محل نگهداري ساير اشياء )کنسول وسط(
4 محل نگهداري نقشه

5 محل نگهداري عينک، دستکش، اجسام خنک
6 محل نگهداري زير صندلي)در صورت تجهيز(

7 محل نگهداري اشياء پشت صندلي)در صورت تجهيز(

2

فندک 
 ON و يا ACC با قراردادن سوئيچ در يکي از موقعيتهاي

مي توان از فندک استفاده نمود. 
انتهاي  فندک را کاماًل به داخل  اينحالت  کافي است در 
فشار داده و منتظر باشيد. بمحض گرم شدن انتهاي فندک 
بطور خودکار به بيرون جهيده و به حالت اول برمي گردد. 

پس از استفاده از فندک انرا در محل خود قرار دهيد. 

هشدار:
با  و  نکنيد  استفاده  فندک  از  رانندگي هرگز  در هنگام  •	

هوشياري رانندگي نماييد. 
	•فندک در زمان استفاده و تا لحظاتي پس از آن بسيار داغ 

است. مراقب باشيد. 

احتياط:
و  نماييد  استفاده  فندک  براي  خود  تنها  فندکي  جا  از   
استفاده از آن بعنوان منبع تغذيه براي ساير تجهيزات اصاًل 

توصيه نمي شود. 
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محل نگهداري فنجان
هشدار:

در زمان رانندگي از اين محل استفاده نکنيد چرا که ممکن 
است تمرکز شما را بهم بزند. 

از محل نگهداري فنجان عقبي )در صورت  براي استفاده 
تجهيز( زير دستي وسط را بخوابانيد. 

احتياط
	•زمانيکه از اين محل جهت نگهداري فنجان پر از مايعات 
استفاده مي کنيد از حرکتهاي سريع و شتابدار و ترمزهاي 
ناگهاني بپرهيزيد. در صورتيکه مايع داخل فنجان داغ باشد 

مي تواند موجب صدمه به شما يا همراه شما گردد. 
	•تنها از فنجانهاي يکبار مصرف استفاده کنيد. فنجانهاي با 
بدنه سخت و محکم مي تواند در تصادفات خطر ساز باشد. 

محل نگهداري بطري )در صورت تجهيز(
احتياط

از اين محل جهت نگهداري ساير اشياء استفاده نکنيد  •	
چرا که احتمال پرتاب شدن آنها به بيرون و صدمه زدن 
به سرنشينان خودرو در ترمزهاي ناگهاني يا تصادف وجود 

دارد. 
اين محل خودداري  باز در  با درب  بطريها  قراردادن  از  •	

نماييد. 

کنسول وسط
هشدار:

هرگز در زمان رانندگي از اين محل استفاده ننماييد چرا 
که مي تواند تمرکز شما را در رانندگي کاهش دهد. 

جهت استفاده از اين فضا درب آنرا باال بکشيد. 

محل نگهداري نقشه 
محلهاي نگهداري نقشه ها در هر دو درب راننده و شاگرد 

تعبيه شده است. 

جعبه داشبورد
هشدار:

همواره در زمان رانندگي درب داشبورد را بسته نگهداريد 
صدمه  موجب  شديد  ترمزهاي  يا  ناگهاني  توقفهاي  در  تا 

نگردد. 

براي بازکردن درب داشبورد زبانه قفل را چرخانده و درب 
را به پايين بکشيد. 

 
محل نگهداري اجسام خنك

در داخل درب داشبورد دريچه تهويه هوا وجود داشته که 
خروجي  هواي  از  و   1 نمود  بسته  و  باز  آنرا  توان  مي 

اجسام  داشتن  نگه  خنک  جهت  مطبوع  تهويه  سيستم 
داخل جعبه داشبورد استفاده نمود. 

سيستم  خنک  هواي  است  روشن  خودرو  موتور  زمانيکه 
جعبه  داخل  به  باز  دريچه  اين  از  ميتواند  مطبوع  تهويه 

 . 2 داشبورد مطابق شکل وارد شود 

محل نگهداري عينك آفتابي
هشدار:

	•در هنگام رانندگي از اين محل استفاده نکنيد چرا که مي 
تواند تمرکز شما در رانندگي را کاهش دهد. 

	•زمانيکه خودرو را در محلي در زير نور آفتاب پارک کرده 
ايد عينک آفتابي را در داخل داشبورد رها نکنيد چراکه 

ممکن است در اثر گرماي زياد آسيب ببيند. 

جعبه داشبورد محلي براي نگهداري عينک آفتابي دارد که 
با بازکردن درب داشبورد در دسترس خواهد بود. 

جعبه محفظه )در صورت تجهيز(
هشدار:

هرگز در زمان رانندگي از اين محل استفاده ننماييد چرا 
که مي تواند تمرکز شما را در رانندگي کاهش دهد. 

اين جعبه بعنوان يک محل نگهداري دور از دسترس در 
زير صندلي تعبيه شده است. 

 

2
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شيشه ها
شيشه باالبرهاي  برقي 

تعبيه  خودرو  درب  روي  بر  برقي  باالبر  شيشه  كليدهاي 
فعال  باشد   ON موقعيت  در  سوئيچ  زمانيكه  و  اند  شده 

هستند. 
هشدار

داشته  همراه  را  سوئيچ  همواره  خودرو  ترك  زمان  در   •
باشيد و در داخل خودرو رها نكنيد. در صورتيكه كودكان 
بدون مراقبت در داخل خودرو رها باشند ممكن است بطور 
را  باالبرها  شيشه  كليد  سوئيچ(  وجود  صورت  )در  اتفاقي 

فعال نمايند. 
• زمان باالبردن شيشه ها مواظب باشيد دست سرنشينان 
جابجايي   عدم  از  اطمينان  جهت  نباشد.  پنجره  از  بيرون 
شيشه  قفل  كليد  كمك  به  ها  پنجره  شيشه  ناخواسته 

باالبرها انها را غير فعال نماييد. 
نحوه  خصوص  در  سرنشينان  همه  به  كه  است  الزم   •
ايمن  استفاده  ويژه   به  و  باالبرها  از كليد شيشه  استفاده 
با توجه به كليه موارد حمايتي  از كودكان اطالع رساني 

گردد. 

هاي  صندلي  پشت  اشيا   نگهداري  محل 
جلو)در صورت تجهيز(

اين محل در پشت صندليهاي عقب راننده و شاگرد قرار 
دارد. 

ريل سقفي )در صورت تجهيز(
به كمك ريل هاي موجود بر روي سقف خودرو و باربند 
هاي  مسافت  در  و  ايمن  بطور  را  بار  توان  مي  مناسب 
محدود حمل نمود. جهت نصب باربند مناسب به توصيه ها 
و دفترچه راهنماي سازندگان باربند توجه نماييد. ريل هاي 
تا سقف  توانند  مي  كه  اند  شده  طراحي  نحوي  به  سقف 
75 كيلوگرم )شامل وزن بازبند و بار حمل شده( را حمل 
تواند موجب  اين مقدار مي  از  بار سنگينتر  نمايند. حمل 

صدمه به خودرو شود. 

معرفي مجدد سيستم
كليد شيشه باالبر سمت راننده در هر يك از شرايط ذيل 

نياز به معرفي و تنظيم مجدد دارد:
• كابل باطري قطع و وصل شود. 

• فيوز مرتبط جايگزين گردد. 
جهت كسب اطالعات بيشتر در خصوص نحوه تعريف پس 
از قطع و وصل اتصاالت باطري به فصل 8 مراجعه فرماييد. 

مجموعه كليد شيشه باالبرسمت راننده
1 كليد خودكار شيشه باالبرسمت راننده

2 كليد قفل شيشه باالبرها
3 كليدهاي شيشه باالبرسمت شاگرد و درب هاي عقب

مجموعه كليد شيشه باالبرسمت راننده  شامل كليد قفل 
باالبرهايسمت  شيشه  كليد  نيز  و  باالبرها  شيشه  كليه 

شاگرد نيز مي باشد. 

عملكرد خودكار:
هشدار:

كليد شيشه  به كمك  راننده  بستن شيشه سمت  از  قبل 
باالبر خودكار كنترل نماييد مانعي برسر راه بستن شيشه 

نباشد. 
راننده كافي است كه  بازكردن كامل شيشه سمت  جهت 
كليد شيشه باالبر مربوطه  را به پايين فشرده و نگه داريد 
ويا اينكه كليد عملكرد خودكار شيشه سمت راننده را باال 
خودكار  كليد  از  استفاده  صورت  در  كنيد.  رها  و  كشيده 
بطور  سيستم  اين  نيست.  كليد  داشتن  نگه  به  نيازي 

خودكار شيشه را باال يا پايين خواهد آورد. 

به  وضعيت خودكار  در  باالبر  كردن شيشه  متوقف  جهت 
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چراغهاي داخلي
چراغ اتاق )سقف(

. 1 اين چراغ سه وضعيت کارکرد دارد 
      چراغ  همواره خاموش باشد

    چراغ همواره روشن باشد
     با باز شدن دربها چراغ روشن مي شود. 

زمان سنج چراغ داخل 
از  يک  هر  در  ثانيه   30 حدود   بمدت  اتاق  داخل  چراغ 

حالتهايزير روشن خواهد ماند:
	•سوئيچ در موقعيت OFF قرار گيرد. 

	•قفل دربها باز شود. 
	•يکي از دربها باز و سپس بسته شود. 

اين زمان سنج در وضعيتهاي زير غير فعال شده و چراغ 
داخل خاموش مي شود:

	•دربها قفل شده باشند. 
	•سوئيچ در موقعيت ON قرار گيرد. 

کليد شيشه باالبر سمت شاگرد
4 تنها شيشه باالبرسمت شاگرد را فعال مي  اين کليد 

کند. 
براي باال بردن و پايين آوردن شيشه کافي است کليد را به 
باالکشيده و يا پايين فشارداده و نگه داريد. با رها کردن 

کليد شيشه باالبر متوقف ميشود. 

2

را  باالبررا   شيشه  کليد  است  کافي  پايين،   بااليا  سمت 
با آرامي باال کشيده و يا  در جهت مخالف حرکت شيشه 

فشار دهيد. 

سيستم برگشت  خودکار )در صورت تجهيز(:
در زمان عملکرد شيشه باالبر سمت راننده، بمحض اينکه  
سيستم احساس کند که مانعي در جهت باالبردن شيشه 
اين  آورد.  مي  پايين  را  شيشه  خوکار  بطور  دارد،  وجود 
سيستم برگشت خودکار شيشه باالبر سمت راننده همواره 

چه در حالت خودکار و چه در حالت عادي فعال است. 

هشدار:
در انتهاي مرحله بسته شدن و باالرفتن شيشه،  سيستم 
مراقب  نميشود.  مانع  وجود  متوجه  خودکار  برگشت 

انگشتان خود باشيد.

احتياط
است  ممکن  رانندگي  يا  و  محيطي  خاص  شرايط  تحت 
را  مانع  وجود  مشابه  وضعيتي  خودکار  برگشت  سيستم 

حس کرده و عمل نمايد. 

کليد قفل شيشه باالبرها:
با توجه به مشخصات خودرو و سيستمهاي آن، در صورت 
استفاده از کليد قفل شيشه باالبرها يکي از وضعيتهاي زير 

اتفاق مي افتد:
	•کليد شيشه باالبرهاي عقب غير فعال مي شود. 

	•کليد شيشه باالبرهاي جلو وعقب سرنشينان همزمان غير 
فعال مي شوند. 

براي قفل کردن کليد شيشه باالبرها کافي است کليد قفل 
را فشاردهيد. فشردن مجدد آن، وضعيت قفل را غير فعال 

مي کند. 
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احتياط
زمان  مدت  براي  است  متوقف  خودرو  موتور  زمانيکه   
موجب  است  ممکن  نکنيد.  استفاده  چراغ  ازاين  طوالني 

خالي شدن باطري گردد. 

تذکر
 ACC چراغهاي داخل در صورتيکه سوئيچ در موقعيت    

يا ON نباشد پس از 15 دقيقه خاموش خواهند شد. 

چراغ محفظه بار 
با باز شدن درب عقباين چراغ بطور خودکار روشن ميشود. 

تذکر
چراغهاي داخل در صورتيکه سوئيچ در موقعيت ACC يا 

ON نباشد پس از 15 دقيقه خاموش خواهند شد. 

چراغهاي نقشه خوان )در صورت تجهيز(
براي روشن شدن چراغ نقشه يکي از کليدهاي

 . 2          يا      را فشار دهيد 
براي خاموش کردن کافي است   را فشار دهيد. 

احتياط
زمانيکه موتور خودرو متوقف است براي مدت زمان طوالني 
ازاين چراغ استفاده نکنيد. ممکن است موجب خاليشدن 

باطري گردد. 

چراغ مطالعه )در صورت تجهيز(
با فشردن کليد )3( مي توان چراغ مطالعه عقب را روشن 

يا خاموش نمود. 

A مدلB مدل
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توجه:
ش��ماره کليد تنها هنگامي الزم مي ش��ود که ش��ما همه 
کليدهايت��ان را گم کرده باش��يد و حتي يکي از آنها را هم 
جهت س��اختن بقيه کليدها از روي آن نداشته باشيد. اگر 
تنها يک کليد هم داش��ته باشيد، نمايندگيهاي مجاز سايپا 

يدک مي توانند بقيه کليدها را از روي آن بسازند.

کليد  به  مجهز  )مدلهاي  اضطراري  کليد  تيغه 
هوشمند( 

تيغه کليد اضطراري جهت باز کردن درب راننده و روشن 
کردن موتور خودرو در شرايط خاص و اضطراري استفاده 
کليد  باطري  شدن  خالي  زمان  در  مثال  )بطور  شود  مي 
هوشمند( جهت مشاهده جزئيات در خصوص نحوه استفاده 
از اين فصل 5، بخش “ )در صورت تجهيز(“ مراجعه نماييد.

پالک شماره کليد
 1 کليدها با يک بر چسب شماره کليد همراه مي باشند 
اين شماره کليد را در صفحه آخر اين دفترچه راهنما در 
امني  جاي  در  آنرا  و  يادداشت  ايمني“  “اطالعات  بخش 
نگهداري کنيد )نه در داخل خودرو(. در صورت گم شدن 
کليد خودرو، تعريف کلمه جديد با استفاده از اين کد، در 

نمايندگي مجاز سايپا يدک ممکن مي باشد.
بايگاني نمي کند،  شرکت پارس خودرو شماره کليدها را 

بنابراين نگهداري اين کد توسط شما بسيار مهم است. 

کليد هاي جديد
همزمان مي توان تعداد 4 عدد کليد ضد سرقت را براي 

خودرو اختصاص داد. 
 NATS کليد هاي جديد مي بايست قبل از استفاده در

خودروي شما توسط نمايندگي سايپا يدک ثبت شوند. 
حافظه  شدن  پاک  باعث  کليد  معرفي  فرايند  که  آنجا  از 

سيستم ضد سرقت مي شود.

کليد ها
دسترسي به خودرو شما فقط با کليدهاي مخصوص به خود 
خودرو امکان پذير مي باشد. )به بخش سيستم امنيتي در 
 2 ادامه اين فصل مراجعه کنيد(. تيغه کليد اضطراري 

در قسمتهاي ذيل قابل استفاده مي شود:
	•مغزي سوئيچ

	•قفل درب

توجه:
باز  هنگام  که  داشت  توجه  بايد  راننده  درب  در خصوص 
کردن درب با کليد، تمامي قسمت فلزي کليد بطور کامل 

در داخل قفل قرار نمي گيرد. 

احتياط:
• در هنگام ترک خودرو، کليد ها را داخل خودرو نگذاريد. 	
•  اجازه ندهيد کليد NATS که داراي قطعات الکتريکي	

 مي باشد، در تماس با آب و يا آب نمک قرار گيرد. اين کار 
بر عملکرد سيستم کليد اثر مي گذارد. 

3
کليد هوشمند همراه با تيغه کليد اضطراريريموت کنترل
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علل عدم عملكرد صحيح مجموعه کليد
عمل  صحيح  بطور  ذيل  وضعيتهاي  در  کليد  مجموعه 

نخواهد کرد :
8، بخش  به فصل   : کليد  باطري مجموعه  خالي شدن  •	

»تعويض باطري کليد هوشمند« مراجعه کنيد. 
	•انجام عمل قفل کردن و باز کردن مکرر و متناوب

بمنظور جلوگيري از داغ شدن موتور سيستم قفل مرکزي 
کردن  باز  و  کردن  قفل  عمليات  تکرار  صورت  در  دربها، 

دربها در بازه زماني کوتاه، سيستم غير فعال مي شود. 
فشردن  و  بيرون  از  درب  دستگيره  همزمان  کشيدن  •	"

دکمه هاي کنترل از راه دور )ريموت( 
	•خالي شدن باطري خودرو

انتخابي  حالت  به  وضعيت  تغيير  منظور  به  و  مي شوند 
مي بايست مراحل ذيل انجام شود :

A ريموت کنترل 
1- سوئيچ را ببنديد. 

2- هر دو دکمه LOCK و UNLOCK را بمدت 5 ثانيه 
همزمان فشرده و نگه داريد. 

3- تغيير وضعيت به حالت انتخابي
    - فالشر خودرو يکبار روشن و خاموش مي شود. 

     در صورت تغيير به وضعيت عادي
    - فالشر 3 بار روشن و خاموش مي شود. 

B کليد هوشمند 
1- سوئيچ را از حالت ON به وضعيت LOCK بچرخانيد. 
2- دربهاي خودرو را با دکمه LOCK کليد هوشمند قفل 

کنيد. 
را   UNLOCK و   LOCK دکمه  دو  هر  همزمان   -3
فشرده و براي مدت 10 ثانيه نگه داريد. سپس فوراً دکمه 

قفل بيروني درب راننده را فشار دهيد. 
4- در صورت تغيير وضعيت به حالت انتخابي

   - چراغ کليد کليد هوشمند  با رنگ سبز چشمک 
مي زند.

   در صورت تغيير به وضعيت عادي 
   - چراغ نشانگر کليد  با رنگ سبز روشن مي شود.

و  چراغها  خصوص  در  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 
نشانگرها“  “چراغهاي هشدار  2، بخش  به فصل  نشانگرها 

مراجعه کنيد. 

3
کليد هوشمند/ ريموت کنترل

با استفاده از کنترل از راه دور مي توان تمامي درب ها با 
بر   LOCK و    UNLOCK دکمه  فشردن 
تا  است  قادر  اين سيستم  نمود.  بسته  و  باز  ريموت  روي 
فاصله حدود  5 متر )15 فوت( با توجه به شرايط اطراف 

خودرو و وضعيت شارژ باطري کنترل عمل کند. 
ريموت کنترل در شرايط آسيب خواهد ديد :

	•خيس شدن مجموعه کليد
	•افتادن مجموعه کليد بر روي زمين 

	•برخورد محکم مجموعه کليد به اجسام ديگر 

باز کردن انتخابي
حالت باز کردن انتخابي يا ضد سرقت اين امکان را فراهم 
مي کند که به کمک ريموت کنترل تنها بتوان درب راننده 
)بدون باز شدن ساير دربها( باز نمود که اين امر از ورود 
افراد تبهکار به درون خودرو از ساير درب ها در هنگام باز 

کردن درب خودرو ممانعت مي کند. 
باز  دربها  تمام  کليد  اين  فشردن  با  فرض،  پيش  بطور 
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2- بمدت 5 ثانيه سوئيچ قفل درب را فشار دهيد. 
- همه دربها باز مي شوند. 

- فالشر، به آهستگي دوبار مي زند. 

تذکر : 
هوشمند  کليد  عملکرد  در  است  ممکن  راديويي  امواج 

اختالل ايجاد کند. 
کليد  مجموعه  در  اضطراري  کليد  از  وضعيت  اين  در 
بخش  جزئيات  مشاهده  جهت  نمايند.  استفاده  هوشمند 

“قفل دربها“ در صفحات بعد را مطالعه نمائيد. 

احتياط:
توجه  باشيد.  باطري کليد هوشمند مطمئن  از سالمت  •	
مقدار  و  شرايط  به  بسته  باطري  عمر  که  باشيد  داشته 

استفاده و دماي محيط متفاوت مي باشد. 
که  است  کوچک  فرستنده  يک  داراي  هوشمند  کليد  •	
عملکرد آن در صورت نزديکي به اشياء فلزي مختل مي 

گردد. 
کليد هوشمند را به دور از گوشيهاي تلفن، رايانه هاي  •	

قابل حمل و ديگر تجهيزات الکترونيکي نگه داريد. 

روشن کردن موتور خودرو با کليد هوشمند
 به فصل 5، بخش “سوئيچ“ مراجعه فرمائيد. 

احتياط : 
	•همواره در هنگام روشن کردن و رانندگي با خودرو کليد 

هوشمند را به همراه داشته باشيد. 
	•در صورتيکه کليد هوشمند از دورتر باشد، ممکن است 

خودرو روشن نشود. 

قفل کردن درب ها
از  را  هوشمند  کليد  خود  همراه  که  شويد  مطمئن   -1

خودرو بيرون مي آوريد.
2- درب ها را ببنديد. 

درهاي  )روي  دهيد  فشار  را  قفل  سوئيچهاي  از  يکي   -3
جلو يا در صندوق(. 

- همه دربها قفل مي شوند. 
- فالشرها يکبار خاموش و روشن مي شوند. 

احتياط :
هيچگاه کليد هوشمند دوم را در داخل خودرو رها نکنيد 

چرا که در اينصورت دربها قفل نخواهد شد. 

تذکر:
و  بماند  داخل خودرو جا  در  کليد هوشمند  در صورتيکه 
سوئيچ قفل بيروني دربها يا درب عقب فشرده شود، صداي 
هشدار دهنده اي بگوش خواهد رسيد که به مالک يادآور 

مي شود که کليد هوشمند در خودرو جا مانده است. 

باز کردن درب ها
بين  وضعيت  تغيير  مراحل  جزئيات  مشاهده  بمنظور 
حالتهاي عادي و ضد سرقت، به بخش باز کردن انتخابي 

در صفحات قبل در همين فصل مراجعه نمائيد. 
وضعيت عادي :

1- کليد هوشمند را به همراه داشته باشيد. 
2- سوئيچ قفل روي دستگيره درب را فشار دهيد. 

3- فالشر دو بار خاموش و روشن مي شود. 
وضعيت ضد سرقت :

1- سوئيچ قفل روي درب را فشار دهيد. 
- درب مذکور باز مي شود. 

- فالشر دو بار خاموش و روشن مي شود. 

سيستم کليد هوشمند )در صورت تجهيز(
سيستم کليد هوشمند يک سيستم معمول براي ورود به 
خودرو )بدون کليد( مي باشد. که اين سيستم به شما اين 
امکان را مي دهد که بدون استفاده از کليد واقعي تمامي 

عملکردهاي آنرا در اختيار داشته باشيد. 

قفل کردن / باز کردن 
که  فراهم مي کند  را  امکان  اين  کليد هوشمند،  سيستم 
بدون استفاده از کليد اصلي و کليد اضطراري، بتوان درب 

راننده، ساير دربها و يا درب عقب را قفل و يا باز نمود. 
رنگ  خاکستري  محدوده  در  هوشمند  کليد  که  هنگامي 
اطراف خودرو قرار بگيرد )مطابق شکل( کليد هوشمند يک 
کد شناسايي را ارسال مي کند که به راننده اين امکان را 
مي دهد که بطور دستي و با فشردن کليد روي دستگيره 

درب از بيرون درب ها را باز و يا قفل نمايد. 
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کليد قفل مرکزي در قس��مت کنس��ول وس��ط قرار گرفته 
1 همه دربها از داخل قفل و  اس��ت و با فش��ردن دکمه 

2 باز مي شود. دکمه 
باشد،  مي  قفل  دربها  که  وقتي  مرکزي  قفل  کليد  چراغ 

روشن مي شود.
قفل  کليد  و  باشد  باز  ها  درب  از  يک  هر  که  در صورتي 
مرکزي جهت قفل شدن فشرده شود، درب ها قفل نخواهد 

شد و با يک صدا هشدار مي دهد.

 نحوه قفل کردن درب ها هنگام ترک خودرو
به شيوه ذيل مي توان هنگام ترک خودرو با فشردن دکمه 

قفل کليد مرکزي، دربها را قفل نمود:
1- درب راننده را باز و کليد را از روي مغزي سوئيچ و يا 

اگر کليد هوشمند است از داخل اتاق بيرون آوريد.
1 را فشار دهيد. 2- دکمه قفل مرکزي 
همه دربها بجز درب راننده قفل مي شود.

3- درب راننده را ببنديد.
- درب راننده قفل مي شود.

- کليد قفل مرکزي روشن مي شود.

مجموعه کليد هوشمند فصل 5، بخش “ روشن کردن و 
راندن خودرو “ را مطالعه نمائيد. 

تعويض  از  بعد  مرکزي  قفل  سيستم  مجدد  تنظيم 
باطري يا شارژ باطري

بعد از هر بار تعويض يا شارژ باطري، سيستم قفل مرکزي   
بايد مجددا تنظيم شود.

- کليد را داخل مغزي سوئيچ قرار داده و سپس در 
موقعيت ON قرار دهيد.

- خودرو را با استفاده از کليد باز کنيد.
1 دکمه 1 را جهت قفل کردن بفشاريد.
2 دکمه 2 را جهت باز کردن بفشاريد.

کليد قفل مرکزي
 هشدار:

وقتي ک��ه خودرو را ترک مي کنيد، کليد هوش��مند را در 
داخل خودرو جا نگذاريد. 

خالي  زمان  در  دربها  کردن  باز  و  کردن  قفل 
شدن باطري

 هشدار:
داخل خودرو  در  را  کليد  ترک خودرو،  هنگام  هيچگاه  •	

جا نگذاريد. 
	••هرگز کودکان را تنها در داخل خودرو رها نکنيد و همواره 
از همراه داشتن کليد در زمان ترک خودرو مطمئن باشيد. 
در شرايط خاص ممکن است امکان کمک و پشتيباني از 

کودکان وجود نداشته باشد. 
کليد  کمک  به  باشد  خالي  خودرو  باطري  که  زماني  در 

اضطراري مي توان درب را از بيرون قفل و يا باز نمود. 
براي قفل درب، کليد را در داخل مغزي سوئيچ درب قرار 

داده و به سمت جلوي خودرو بچرخانيد. 
جهت قفل نمودن درب، کليد را در قسمت قفل دستگيره 

. 1 بيروني قرار داده و در جهت جلو خودرو بچرخانيد 
جهت باز نمودن نيز کليد را بر خالف جهت باال به سمت 

. 2 عقب خودرو بچرخانيد 
در  اضطراري  کليد  به  دسترسي  نحوه  از  آگاهي  جهت 
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	•فشردن دکمه unlock روي کليد هوشمند )در صورت 
تجهيز( بخش سيستم کليد هوشمند در فصلهاي قبل را 

مالحظه نمائيد. 
در   ( کنترل  ريموت  روي  بر   unlock کليد  فشردن  •	
صورت تجهيز( سيستم کليد هوشمند در فصلهاي قبل را 

مالحظه نمائيد. 
	•فشردن دکمه unlock کليد قفل مرکزي .

جهت بستن درب عقب آنرا به پائين کشيده و فشار دهيد 
تا بسته شود قفل ايمني آن درگير شود. 

 

قسمت عقب خودرو حبس نشوند همواره دربهاي خودرو 
دسترس  از  را  کليدها  و  نموده  قفل  را  عقب  درب  بويژه 

کودکان دور نگه داريد. 
به کمک سيستم قفل مرکزي مي توانيد همه دربها را از 

جمله درب عقب را قفل و يا باز نمائيد. 
زماني که خودرو قفل نباشد، مي توانيد به کمک سوئيچ 
باز  را  درب  اين  عقب،  دستگيره  لبه  در  شده  تعبيه   )1(

نمائيد. 

تذکر:
در صورتيکه قفل مرکزي فعال باشد، درب عقب از بيرون 
باز نخواهد شد. در زمان عملکرد سوئيچ درب عقب، صداي 

هشداري به گوش خواهد رسيد. 
براي باز کردن درب عقب، پس از انجام هر يک از اقدامات 
1 و باال کشيدن  ذيل با فشردن ميکرو سوئيچ درب عقب 

دستگيره   آنرا باز کنيد.
2 )در صورت  	••فشردن سوئيچ قفل بيروني درب عقب 
تجهيز( بخش سيستم کليد هوشمند در فصلهاي قبل را 

مالحظه نمائيد. 

قفل ايمني کودک درب عقب
عقب  درب  شدن  باز  از  عقب  درب  کودک  ايمني  قفل 
در زماني که  اتفاقي جلوگيري مي کند، خصوصاً  بصورت 

کودکان کوچک در خودرو باشند. 
از کودک درب عقب در وضعيت  زماني که قفل حفاظت 
باز مي  بيرون  از  قرار گيرد، درب حودرو فقط    LOCK

شود. 
 .

قفل درب عقب
 هشدار:

	•همواره از بسته بودن درب عقب اطمينان حاصل نمائيد 
تا از باز شدن ناگهاني آن هنگام رانندگي جلوگيري شود. 

نکنيد.  رانندگي  عقب  درب  بودن  باز  زمان  در  هيچگاه  •	
اين وضعيت مي تواند موجب ورود گاز هاي اگزوز به داخل 

اتاق شود. 
بازي  مشغول  خودرو  اطراف  در  کودکان  که  هنگامي  •	
هستند، بشدت مراقب آنها باشيد تا بطور ناگهاني در داخل 
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چراغ نشانگر امنيتي: 
   OFF و  LOCK  اين چراغ زماني که سوئيچ در وضعيت

يا  ACC   قرار داشته باشد، روشن مي شود. 
سيستم  به  مجهز  خودرو  که  دهد  مي  نشان  چراغ  اين 

امنيتي NATS مي باشد. 
اگر سيستم NATS بخوبي کار نکند، اين چراغ در زماني 
که سوئيچ در وضعيت   ON   قرار داشته باشد همچنان 

روشن مي ماند. 
نشد،  روشن  موتور  و  ماند  روشن  چراغ  که  صورتي  در 
سريعاً به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت تعمير سيستم 
مجاز  نمايندگي  به  مراجعه  هنگام  کنيد.  رجوع   NATS
سايپا يدک کليه کليدهاي ثبت شده NATS را با خود 

همراه داشته باشيد. 

استفاده  زير  روش  از  خودرو  کردن  روشن  جهت 
کنيد:

قرار   ON موقعيت  در  ثانيه   5 مدت  براي  را  سوئيچ   .1
دهيد. 

2. سوئيچ را در وضعيت  OFF   يا  LOCK   قرار دهيد 
و براي تقريباً 5 ثانيه منتظر بمانيد. 

3. مراحل 1 و 2 را دوباره تکرار کنيد. 
4. وسايلي که ممکن است در عملکرد سوئيچ اختالل ايجاد 

کنند را دور نگه داشته و سپس موتور را روشن کنيد. 
5. در صورت روشن شدن موتور، جهت جلوگيري از تکرار 
اين وضعيت و تداخل کليد ثبت شده NATS را از وسايل 

مختل کننده کليد جدا کنيد. 

اهرم آزاد کننده قفل درب عقب
استفاده  با  باشد  شده  خالي  خودرو  باطري  صورتيکه  در 
تجهيز(  صورت  )در  عقب  درب  قفل  کردن  آزاد  اهرم  از 
اين  براي  کرد.  باز  داخل  از  را  عقب  درب  قفل  مي توان 
منظور صندلي عقب را بخوابانيد. پوشش قفل درب عقب را 

1 را جابجا کنيد.  باز کرده و اهرم آزاد کننده 
عملکرد  نحوه  خصوص  در  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 
صندليها به فصل 1 “ ايمني صندليها و کمربندهاي ايمني“

مراجعه نمائيد. 
) NATS ( سيستم ضد سرقت نيسان

اين سيستم اجازه نمي دهد که موتور خودرو بدون استفاده 
از کليد ثبت شده ) NATS ( روشن شود، ممکن است 

خودرو به علت مداخله موارد زير روشن نشود: 
	•کليد NATS ديگر   

	•کارت هاي پرداخت مغناطيسي در کنار دسته کليد
	•تجهيزات خاص جاده
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درب باک سوخت
اهرم باز کننده درب باک سوخت

باز کننده درب باک  باز کردن درب باک، دستگيره  براي 
باال  به سمت  را  راننده  نشانگرها در سمت  در زير صفحه 

بکشيد. جهت قفل شدن، آنرا با دست ببنديد. 

باز کردن درب موتور 
را که در   1 آزاد کننده قفل درب موتور  1- دستگيره 
تا قفل درب موتور  زير صفحه کيلومتر قرار دارد، بکشيد 

آزاد شود. 
نوک  با  را  پنجره  جلو  و  موتور  درب  بين   2 اهرم   -2

انگشتان جابجا کنيد و درب موتور را به باال بکشيد. 
3 را در جاي خود روي  3-  ميله نگهدارنده درب موتور 

درب موتور قرار دهيد. 
4-  هنگام بستن درب موتور، ميله نگهدارنده درب موتور 
را سر جاي خود برگردانيد. درب موتور را به آرامي پائين 
آورده تا چفت فنري آن قفل شود. سپس درب را به طرف 

پائين فشار دهيد تا محکم شود. 

 هشدار :
همواره از بسته بودن و درگير بودن قفل درب موتور بطور 
ناگهاني  بطور  حرکت  زمان  در  تا  باشيد  مطمئن  کامل 
با خودرو  باز نشود. تنها در زمان بسته بودن درب موتور 

رانندگي نماييد. 
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رانده  خودرو  دستي،  ترمز  کردن  آزاد  بدون  صورتيکه  در 
شود، صداي هشدار دهنده اي بگوش خواهد رسيد. 

جهت کسب اطالعات بيشتر، به فصل 2، بخش “صداهاي 
هشدار دهنده“ مراجعه نمائيد. 

غربيلك فرمان :
 هشدار :

هرگز هنگام رانندگي فرمان را تنظيم نکنيد. اين کار مي 
تواند موجب از دست رفتن کنترل خودرو و وقوع تصادف 

گردد. 
کنيد  آزاد  شکل  مطابق  را  فرمان  ميل  کننده  قفل  اهرم 
تا  پائين حرکت دهيد  يا  باال  و سپس فرمان را در جهت 

وضعيت مناسب بدست آيد. 
اهرم قفل کننده ميل فرمان را به جاي خود برگردانيد تا 

فرمان در محل خود ثابت شود.

از  بخشي  بعنوان  که  است  داخلي  سوپاپ  داراي  درب 
سيستم سوخت رساني است و در سيستم کنترل آلودگي 
خودرو نقش دارد. استفاده از درپوش نا مناسب مي تواند 

مشکالت جدي را ايجاد نموده و موجب صدمه شود. 

تذکر : 
جهت  ريخت،  خودرو  بدنه  روي  بر  سوخت  صورتيکه  در 

جلوگيري از صدمه به رنگ خودرو آنرا با آب بشوئيد. 

اهرم ترمز دستي
1 جهت درگير شدن : اهرم را کمي به باال بکشيد. 

جهت رها شدن : اهرم را کمي به باال بکشيد و دکمه آزاد 
2 را فشار دهيد و اهرم را به پائين بکشيد.  کننده 

قبل از حرکت، کنترل نمائيد چراغ هشدار ترمز دستي در 
صفحه نمايش خاموش باشد. 

جهت کسب اطالعات بيشتر به فصل 2، بخش “چراغ ها و 
عالئم هشدار دهنده“، مراجعه نمائيد. 

تذکر : 

در پوش باک
باشد. جهت  اي مي  نوع درپوش جغجغه  از  باک  درپوش 
بستن درپوش آنرا در سمت عقربه هاي ساعت بچرخانيد تا 
صداي جغجغه اي شنيده شود. در زمان باز کردن، درپوش 
آنرا مطابق شکل در محل نگه دارنده روي درب قرار دهيد. 

 هشدار :
پذير  اشتغال  سوخت خودرو تحت شرايط خاص کاماًل  •	
را خاموش  باشد. همواره موتور خودرو  انفجار مي  قابل  و 
کرده و هرگز در زمان سوختگيري سيگار نکشيد و يا اجازه 
ندهيد که هرگونه شعله و جرقه اي در نزديک خودرو وجود 

داشته باشد. 
باشد.  فشار  تحت  است  ممکن  باک  داخل  در  سوخت  •	
همواره در زمان باز کردن درب باک بمنظور جلوگيري از 
پاشش سوخت به بيرون و صدمه احتمالي شما، ابتدا آنرا 
باک  تنفس  صداي  تا  بمانيد  منتظر  و  کرده  باز  نيمه  تا 

تمام شود. 
اين  تائيد استفاده نمائيد.  از درپوش باک مورد  همواره  •	
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تذکر : 
زماني که طاقچه عقب باز شده است، آنرا در محل مناسب 

قرار دهيد تا به آن هيچ گونه صدمه اي وارد نشود. 

نصب طاقچه عقب : 
1- درب عقب خودرو را باز کنيد. 

2-  لبه هاب طاقچه عقب را به آرامي بر روي محل خود در 
بدنه قرار داده  و فشار دهيد تا صداي کليک شنيده شود. 

3- بندهاي نگهدارنده را در محل خود قرار دهيد. 
4-  درب عقب را ببنديد. )بخش قفل کردن درب عقب را 

در صفحه قبل را مالحظه نمائيد. 

طاقچه عقب 
 هشدار:

هرگز هيچ وسيله اي حتي وسايل نرم و سبک را بر روي 
اين طاقچه قرار ندهيد. وجود هرگونه وسيله در اين قسمت 
مي تواند در تصادفات احتمالي يا ترمزهاي ناگهاني و شديد 

موجب صدمه گردد. 

باز کردن طاقچه عقب 
باز کردن درب  باز کنيد. )بخش “نحوه  1- درب عقب را 

عقب“، در صفحات قبل را مالحظه نمائيد(. 
1 طاقچه را از محل خود آزاد  2- هر دو بند نگهدارنده 

نمائيد. 
2 به  3- هر دو لبه طاقچه را از محل خود بر روي بدنه 

آرامي بلند کرده و جدا نمائيد. 
3 را به آرامي بلند کرده و آنرا از طريق درب  4- طاقچه 

عقب بيرون بياوريد. 

آفتابگيرها
تذکر : هرگز قبل از برگرداندن کامل آفتابگيرها به محل 

خود، ضامن آنرا درگير نکنيد. 
از آفتابگير در جهت جلو خودرو، تنها  1- جهت استفاده 

کافي است آنرا به سمت پائين بکشيد. 
کناري  و  عرضي  در جهت  آفتابگير  از  استفاده  2- جهت 
ابتدا ضامن آنرا رها کنيد و سپس آنرا به پائين و در نهايت 

به بغل بچرخانيد. 
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تنظيم دستي آينه ها)در صورت تجهيز( 
آينه هاي بغل را مي توان دستي بطور دقيق تنظيم نمود. 

آينه ها
1 موقعيت شب

2 موقعيت روز -2
A جلوي خودرو

آينه ديد عقب – داخلي
1 موجب کاهش تآثير آزار  قرارگيري آينه در موقعيت 

دهنده نور چراغ خودروهاي پشت سر در شب مي شود. 
 هشدار :

1 قرار دهيد چرا  تنها در صورت لزوم آينه را در وضعيت 
که در اين حالت ديد راننده کامل نيست. 

آينه هاي ديد عقب – بيروني )آينه بغل(
 هشدار : 

	•فبل از حرکت آينه ها را تنظيم نمائيد. 
رانندگي  از  را  آينه ها در هنگام حرکت حواستان  تنظيم 

منحرف مي سازد. 
همواره فاصله اجسام در اين آينه هاکمتر از اندازه واقعي 

است. 

تنظيم برقي آينه ها )در صورت تجهيز(
با قرار دادن سوئيچ در موقعيت ACC يا ON مي توان 
مربوطه  کنترل  برقي  سوئيچ  کمک  به  را  بغل  هاي  اينه 

تنظيم نمود. 
1 يا چپ  سوئيچ برقي کنترل آينه ها را به سمت راست 
به  مناسب  موقيت  در  را  ها  آينه  و سپس  بگردانيد   2

. 3 کمک اين سوئيچ تنظيم نمائيد 
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خم کردن آينه ها )به صورت دستي(
با فشردن آينه هاي بغل به سمت عقب خودرو، مي توان 

آنها را جمع کرد. 

آينه آفتابگير
جهت استفاده از اين آينه، آفتابگير را به پائين کشيده و 

درپوش آينه را باال بزنيد. 
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فصل 4
سيستمهاي صوتي، تهويه مطبوع )كولر(  و بخاري 
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دريچه هاي جانبي و مركزي........................................................................................70
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سيستم راديو....................................................................................................................87
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     105 ..................................................................... بر روي غربيلك فرمان )در صورت تجهيز( 
عملكرد سيستم...................................................................................................................... 105                 
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دريچه هاي بااليي)زير شيشه( 
با فشار دکمه مربوطه بر روي داشبورد و يا پشت کنسول 
وسط توسط سرنشينان عقب خودرو مطابق شکل، جريان 

هوا از دريچه بااليي) زير شيشه جلو( مي وزد. 

دريچه ها
دريچه هاي جانبي و مرکزي

 : A به کمک تغيير وضعيت دريچه ها  شامل وضعيتهاي
بازکردن  - B بستن و C چرخاندن مي توان جهت جريان 

هوا را تنظيم نمود. 
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سيستم تهويه مطبوع دستي 
و هواي سرد با استفاده از وضعيت ورود هواي بيرون مانع 
فراهم  را  کامل  ديد  امکان  و  ها شده  گرفتگي شيشه  مه 

نماييد. 
کليدهاي  تغيير  و  تنظيم  به  اقدام  رانندگي  زمان  در  •	

تنظيم سيستم تهويه مطبوع يا بخاري ننماييد. 
 

کنترلها
کليد کنترل سرعت دوران فن دمنده  : 

با گرداندن دکمه کنترل فن دمنده مي توان آنرا خاموش و 
يا روشن نموده و با گردش آن در جهت حرکت عقربه هاي 
آن  گردش  با  داد.  افزايش  را  فن  دوران  سرعت  ساعت 
درجهت  خالف حرکت عقربه هاي ساعت سرعت دوران 

فن کاهش مي يابد. 

کليد کنترل دما :
با گرداندن کليد کنترل دما مي توان دماي هواي خروجي  
دلخواه را از دريچه ها و خروجيهاي کف اتاق تنظيم نمود. 

کليد کنترل جريان )مسير وزش( هوا:
از  خروجي  هواي  جريان  توان  مي  کليد  اين  کمک  به 

سيستم را بشکل زير کنترل نمود: 
 : وزش هوا از دريچه هاي وسط و کناري

 : وزش هوا از دريچه هاي وسط، کناري و خروجيهاي 
پاييني )به سمت کف اتاق(

 هشدار
	•کودکان يا افراد بالغ نيازمند به مراقبت ديگران را تنها 
در خودرو رها نکنيد. حيوانات خانگي نيز تنها در خودرو 
داخل  هواي  دماي  آفتابي  و  گرم  روزهاي  در  نشوند.  رها 
اتاق خودرو به شدت و به حدي  باال مي رود که مي تواند 
حيوانات  يا  اشخاص  به  ناپذيري  جبران  و  صدمات جدي 

داخل خودرو وارد نمايد. 
	•از وضعيت گردش هوا در داخل اتاق بطور مداوم استفاده 
نکنيد چرا که هواي تازه وارد اتاق نمي شود وهواي موجود 
عالوه بر ايجاد بوي نامناسب)ماندگي( موجب تشکيل بخار 
)مه(بر روي شيشه ها مي شود. توصيه مي شود که در آب 

عملكرد سيستم بخاري و کولر
1 - کليد کنترل دما 

2 -  دکمه گردش داخلي هوا در محفظه سرنشين 
3 - کليد کنترل سرعت دوران  فن دمنده

4 - دکمه گرم کن شيشه عقب
)جهت کسب اطالعات بيشتر به فصل 2 مراجعه نماييد. (

5 - کليد کنترل جريان )مسير وزش( هوا 
6 - دکمه روشن /خاموش سيستم کولر )در صورت تجهيز(
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خود قرار دهيد. 
انتها  و  وسط  بين  وضعيت  در  را  دما  تنظيم  کليد   -4

)HOT( تنظيم نماييد. 
جهت پاک کردن سريعتر بخار/يخ از روي شيشه ها کليد 
تنظيم سرعت دوران فن را بر روي عدد 4 و کليد تنظيم 

دماي هوا را بر روي HOT قرار دهيد. 

گرمايش محفظه سرنشين و بخار زدايي از 
شيشه جلو :

پاک  و  اتاق  داخل  هواي  کردن  گرم  امکان  وضعيت  اين 
کردن بخار از روي شيشه جلو را همزمان فراهم مي کند. 
1- دکمه گردش داخلي هوا  را فشرده و در وضعيت 
قرار  اتاق  داخل  هواي  عادي  نمودن  گرم  جهت    OFF

دهيد. 
وضعيت  در  را  هوا  جريان  مسير  کنترل  کليد   -2

تنظيم نماييد. 
3- کليد کنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

خود قرار دهيد. 
انتها  و  وسط  بين  وضعيت  در  را  دما  تنظيم  کليد   -4

)HOT( تنظيم نماييد. 
تهويه مطبوع )کولر(

ابتدا موتور خودرو  اندازي سيستم کولر خودرو  راه  جهت 
کليد  از  استفاده  با  را  فن  دوران  نموده، سرعت  روشن  را 

مربوطه تنظيم و دکمه A/C را فشار دهيد. 
کردن  گرم  بر  عالوه  است  روشن  خودرو  کولر  که  زماني 
مناسب هوا، ميزان رطوبت و خنکي آن نيز توسط سيستم 
تهويه  سيستم  کردن  خاموش  جهت  گردد.  مي  کنترل 
ديگر  يکبار  را   )A/C( مربوطه  دکمه  است  کافي  )کولر( 

فشار دهيد. 

3- با استفاده از کليد تنظيم سرعت دوران فن، سرعت را 
در مقدار مطلوب تنظيم نماييد. 

4-کليد تنظيم دما را در وضعيت بين وسط و حداکثر گرما 
)HOT( تنظيم نماييد. 

گردش  دکمه  سرنشينان  محفظه  سريع   گرمايش  جهت 
ON قرار دهيد. بخاطر داشته  را در وضعيت  داخلي هوا 
بخار  از  جلوگيري  و  عادي  گرمايش  جهت  که  باشيد 
گرفتگي شيشه ها  و بوي نامناسب )ماندگي( هواي داخل 
اتاق دکمه را پس از لحظاتي به وضعيت OFF برگردانيد. 

تهويه )تعويض (هوا :
اين وضعيت امکان ورود هواي خارج از دريچه هاي مرکزي 

و کناري را فراهم مي کند. 
1- دکمه گردش داخلي هوا  را فشرده و در وضعيت 
قرار  اتاق  داخل  هواي  عادي  نمودن  گرم  جهت    OFF

دهيد. 
تنظيم  2- کليد کنترل مسر جريان هوا را در وضعيت 

نماييد. 
را در وضعيت دلخواه  3- کليد کنترل سرعت دوران فن 

خود قرار دهيد. 
4- کليد کنترل دما را جهت تنظيم دماي دلخواه بگردانيد. 

بخار زدايي – يخ زدايي  از روي شيشه ها :
از اين وضعيت جهت از بين بردن بخار/يخ روي شيشه ها 

استفاده نماييد. 
  OFF 1- دکمه گردش داخلي هوا را فشرده و در وضعيت

جهت گرم نمودن عادي هواي داخل اتاق قرار دهيد. 
وضعيت در  را  هوا  جريان  مسير  کنترل  کليد   -2

تنظيم نماييد. 
3- کليد کنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

 : وزش هوا تقريباً بطور کامل از خروجيهاي پاييني 
)به سمت کف اتاق(

 :وزش هوا از خروجيهاي بااليي )زير شيشه جلو( و 
خروجيهاي پاييني )به سمت کف اتاق( 

 : وزش هوا تقريباً از خروجي بااليي )زير شيشه جلو(

دکمه گردش هوا در داخل اتاق : 
OFF چراغ نمايشگر خاموش

	•ورد هواي تازه )هواي بيرون (  به داخل اتاق 
	•با انتخاب حالت OFF عملکرد گرمايش و تهويه مطبوع 

به حالت عادي بر مي گردد.

ON چراغ نمايشگر روشن
کند  داخل گردش مي  در  داخل محفظه سرنشين  هواي 

هواي تازه ازبيرون وارد نمي شود.
 ON وضعيت  به  دکمه  عکس  فشردن  با  زير  شرايط  در 

وضعيت گردش داخلي هوا را انتخاب نماييد:
در  دود  ورود  از  جلوگيري   – خاکي  هاي  جاده  در  تردد 
سيستم  )خنکي(  سرمايش  افزايش  يا   و  ترافيک  شرايط 

کولر )در صورت تجهيز(. 

بخاري 
گرمايش مناسب پس از گرم شدن موتور خودرو مي باشد.

گرمايش :
اين وضعيت زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که راننده 
بخواهد  تمام جريان هواي گرم را از خروجيهاي پاييني به 

سمت کف اتاق و پاي سرنشينان هدايت نماييد. 
1- جهت گرمايش عادي محفظه سرنشينان دکمه گردش 

هوا ) ( را در موقعيت OFF قرار دهيد. 
وضعيت  در  را  هوا  جريان  مسير  کنترل  کليد   -2

تنظيم نماييد. 

4



73

 

آورده تا هواي گرم از داخل محفظه اتاق خارج شود. سپس 
شيشه هار اباال برده تا سيستم تهويه مطبوع بسرعت دماي 

هوا را متعادل سازد. 
	•در زمان کارکرد سيستم تهويه مطبوع همواره شيشه ها 

را باال نگهداريد. 
تهويه  سيستم  احتمالي  خرابي  از  جلوگيري  منظور  به  •	
قطعات  روغنکاري  عدم  و  روغن  نشست  اثر  در  مطبوع 
 10 بمدت حدود  يکبار  ماهيانه حداقل  داخلي سيستم،  

دقيقه سيستم تهويه مطبوع را راه اندازي نماييد. 
 “HOT “ در صورتيکه درجه نشانگر دماي آب موتور به•	
جهت  نماييد.  خاموش  را  مطبوع  تهويه  سيستم  رسيد، 
کسب اطالعات بيشتر به فصل 6، بخش “جوش“ مراجعه 

نماييد. 
	•در صورتيکه دماي مايع خنک کننده موتور به بيشترين 
خودکار  بطور  مطبوع  تهويه  سيستم  برسد،  ممکن  حد 
خاموش خواهد شد. اين وضعيت مي تواند در يکروز گرم و 
آفتابي زمانيکه خودرو در حالت درجا کار کند اتفاق بيافتد. 

نحوه تنظيم عملگرها در وضعيتهاي مختلف
در جدولهاي ذيل نحوه تنظيم دکمه ها، کليدهاي کنترل 
گرمايش،  وضعيتهاي  سريع  تنظيم  جهت  دريچه ها،  و 

سرمايش و يخ زدايي ارائه شده است. 

تذکر
وضعيت گردش داخلي هواي سرنشين نبايد در وضعيتهاي 

گرمايش و يخ زدايي  انتخاب شود. 

گرمايش و رطوبت زدايي
اين وضعيت جهت افزايش دما و کاهش رطوبت هوا مورد 

استفاده قرار مي گيرد. 
1- دکمه گردش داخلي هوا  را فشرده و در وضعيت 

OFF  قرار دهيد
وضعيت   در  را  هوا  جريان  مسير  کنترل  کليد   -2

تنظيم نماييد
3- کليد کنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

خود قرار دهيد. 
چراغ  دهيد.  قرار   ON وضعيت  در  را   A/C دکمه   -4

نشانگر آن روشن مي شود. 
5- کليد تنظيم دما را در وضعيت  مطلوب خود قرار دهيد. 

پاک کردن بخار شيشه و رطوبت زدايي 
رطوبت  و  ها  بخار شيشه  کردن  پاک  وضعيت جهت  اين 

زدايي استفاده مي شود. 
  OFF 1- دکمه گردش داخلي هوا    را در وضعيت

قرار دهيد.
وضعيت   در  را  هوا  جريان  مسير  کنترل  کليد   -2

تنظيم نماييد
3- کليد کنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

خود قرار دهيد. 
4- کليد تنظيم دما را در وضعيت  مطلوب خود قرار دهيد. 

و  از سيستم گرمايش  موارد قابل توجه در استفاده 
تهويه مطبوع خودرو

	•جهت افزايش بازدهي گرمايشي سيستم بخاري خودرو، 
در زمستان برف و يخ رااز روي تيغه هاي برف پاک کن و 

دريچه هاي ورودي هوا در جلوي شيشه پاک کنيد. 
نور  مستقيم  تابش  زير  در  خودرو  پارک  صورت  در  •	
خورشيد، در آغاز حرکت 2 تا 3 دقيقه شيشه ها را پايين 

تذکر: 
موتور  که  زماني  تنها  مطبوع  تهويه  سيستم  از  استفاده 
خودرو روشن بوده و و فن دمنده فعال باشد، ممکن است. 

سرمايش  
هواي  رطوبت  کاهش  و  کردن  خنک  جهت  وضعيت  اين 

داخل محفظه سرنشين کاربرد دارد. 
1- دکمه گردش داخلي هوا  را فشرده و در وضعيت 

OFF  قرار دهيد. 
وضعيت  در  را  هوا  جريان  مسير  کنترل  کليد   -2

تنظيم نماييد
3- کليد کنترل سرعت دوران فن را در وضعيت مطلوب 

خود قرار دهيد. 
4-دکمه A/C را جهت تغيير به وضعيت ON فشاردهيد. 

چراغ نشانگر آن روشن مي شود. 
قرار  مطلوب خود  در وضعيت   را  دما  تنظيم  کليد     -5

دهيد. 
بمنظور خنک شدن سريعتر هواي داخل محفظه سرنشين 
وضعيت  باالست،  )بيرون(  محيط  هواي  دماي  زمانيکه 
گردش هواي داخلي  را فعال نماييد. پس از خنک 
شدن هوا فراموش نکنيد که مجدداً دکمه گردش داخلي 

هوا را غير فعال نماييد. 

تذکر
زمانيکه دماي هوا و ميزان رطوبت آن باالست با سرد کردن 
از  اي  مشاهده  قابل  بخار  دما،  آوردن  پايين  و  هوا  سريع 
دريچه ها خارج مي شود که بيانگر عيب در سيستم نمي 

باشد. 
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گرمايش
تنظيمات کنترلها
HOT کليد کنترل دما 1

OFF دکمه گردش هواي داخلي 2
4 کليد کنترل سرعت دوران فن 3

کليد  کنترل مسر جريان هوا 4

OFF )A/C( 5 دکمه سيستم کولر

4

گرمايشيخ زدايي/بخار زدايي
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يخ زدايي/بخار زدايي
تنظيمات کنترلها
HOT کليد کنترل دما 1

OFF دکمه گردش هواي داخلي 2

4 کليد کنترل سرعت دوران فن 3
کليد  کنترل مسر جريان هوا  4

ON )A/C( 5 دکمه سيستم کولر

 سرمايش

تنظيمات کنترلها

COLD کليد کنترل دما 1

ON)Max( دکمه گردش هواي داخلي
2

OFF)Normal(

4 کليد کنترل سرعت دوران فن 3

کليد  کنترل مسر جريان هوا 4

ON )A/C( 5 دکمه سيستم کولر

4

سرمايش
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8 دکمه روشن و خاموش کنترل دو ناحيه اي دما 
9 دکمه فعال سازي سيستم بخار زداي شيشه عقب و 

آينه بيروني
جهت کسب اطالعات بيشتر به فصل 2، بخش کليد “بخار 

زدا“ مراجعه نماييد.
10 کليد کنترل دما )سمت سرنشين(

11 نمايشگر دما )سمت سرنشين(
12 دکمه فعال سازي سيستم بخار زداي شيشه جلو 

13 دکمه هاي کنترل دريچه هاي وزش هوا

صورت  )در  خودکار  مطبوع  تهويه  سيستم 
تجهيز(

1 نمايشگر دما )سمت راننده(
2 کليد کنترل دما )سمت راننده(

3 دکمه هواي بيرون
AUTO  4 )دکمه کنترل خودکار(

5 دکمه گردش داخلي هوا
6 دکمه کنترل سرعت دوران

      روشن و خاموش فن
)A/C( 7 دکمه روشن و خاموش سيستم کولر

فيلتر سيستم تهويه مطبوع 
در سيستم تهويه مطبوع فيلتري نصب شده است که  گرد 
نمايد.  را جذب مي  غيره  و  معلق  ذرات  غبار، کثيفيها،  و 
مطبوع  تهويه  سيستم  عملکرد  صحت  از  اطمينان  جهت 
در وضعيتهاي مختلف عملکردي، گرمايش – سرمايش و 
بخارزدايي اين فيلتر مي بايست طبق زمانبندي مشخصي 
به  فيلتر  تعويض  جهت  شود.  تعويض  متناوب  بطور 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
و  زدايي  بخار  سرمايش،  گرمايش،  مناسب  عملکرد  از 
نسبت  صورت  اين  غير  در  و  بشود  مطمئن  هوا  گردش 
نماييد. جهت تعويض فيلتر تهويه  اقدام  به تعويض فيلتر 

مطبوع به نمايندگيهاي مجاز سايپا يدک مراجعه نمائيد.

 تعمير و نگهداري سيستم تهويه مطبوع 
در سيستم تهويه مطبوع خودروي شما از مبرد سازگار با 

محيط زيست استفاده شده است. 

 طرح سبز نيسان
اين مبرد اليه ازن را تخريب نمي کند. 

به  نياز  مطبوع  تهويه  نگهداري سيستم  و  جهت سرويس 
تجهيزات تزريق گاز و روغن مخصوص مي باشد. استفاده 
از مبرد يا روغن مغاير با استاندارد و مشخصات توصيه شده 
مي تواند سيستم تهويه مطبوع خودرو را با مشکل مواجه 
سازد. جهت اطالعات بيشتر به فصل 9، “اطالعات فني“، 

مراجعه فرماييد. 
در صورت مراجعه، نمايندگيهاي مجاز سايپا يدک خدمات 
سرويس و نگهداري سيستم تهويه مطبوع خودرو را به شما 

ارائه خواهند داد. 
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تذکر
زمانيکه دماي هوا و ميزان رطوبت آن باالست با سرد کردن 
از  اي  مشاهده  قابل  بخار  دما،  آوردن  پايين  و  هوا  سريع 
دريچه ها خارج مي شود که بيانگر عيب در سيستم نمي 

باشد. 

گرمايش )حالت خودکار(
از اين حالت تنها در حالت گرمايش استفاده نماييد. 

AUTO را فشار دهيد. )چراغ دکمه AUTO 1- دکمه
روشن خواهد شد(.

2- دکمه A/C را براي خاموش کردن سيستم کولر فشار 
دهيد. )چراغ مربوطه خاموش مي شود. (

3- با استفاده از کليد تنظيم دما، دماي مطلوب را تنظيم 
نماييد. 

تنظيم  قابل  بطور مجزا  راننده و سرنشين  ناحيه  دماي  •	
است. 

	•سرعت دوران فن دمنده، دماي محفظه سرنشين و توزيع 
جريان هوا بطور خودکار تنظيم مي شوند. 

	•دماي تنظيم شده هوا نبايد از دماي هواي محيط  کمتر 
مناسب  بازدهي  عدم  احتمال  اينصورت  غير  در  باشد. 

سيستم وجود دارد. 
از وضعيت  است  بخار گرفته  در صورتيکه  شيشه جلو  •	

خودکار استفاده نکنيد. 
	•دکمه A/C جهت برگشت به وضعيت تهويه مطبوع فشار 

دهيد. 

بخار زدايي شيشه جلو  :
زير  بشرح  جلو  شيشه  زدايي  بخار  جهت  حالت  اين  از 

استفاده نماييد:   
1- دکمه    را فشار دهيد. 

کنترل  را  فن  سرعت  خودکار  بطور   سيستم 

کنترلها
تذکر

ابتدا قبل از هرگونه انتخاب و تنظيمي دکمه AUTO را 
فشار  مطبوع  تهويه  يا سيستم  بخاري  سازي  فعال  جهت 

دهيد. 

زدايي  رطوبت  با  گرمايش  يا  و/  سرمايش 
)وضعيت کنترل خودکار( : 

تمام طول  در  توان  تمايل مي  را در صورت  اين وضعيت 
توزيع  نحوه  زير  بشرح  مطلوب  دماي  تنظيم  براي  سال 
در  ثابت  دماي  ايجاد  و  فن،  دوران  سرعت  هوا،  جريان 

محفظه سرنشينان خودرو  را کنترل نمايد:
روشن  دکمه  دهيد)چراغ  فشار  را   AUTO دکمه   -1  

خواهد شد(
باشد)چراغ  روشن شده  کولر  نماييد سيستم  کنترل   -2 

کليد A/C روشن شده باشد(
 3- کليد کنترل دما درسمت راننده را جهت تنظيم دما در 
مقدار مطلوب ساعتگرد يا در جهت عکس در محدوده بين 
LO )بيشترين خنک کنندگي( و HI )بيشترين گرمايش( 

بگردانيد. 
 	•جهت تنظيم دما در محدوده طبيعي آنرا بر روي حدود 

22 درجه سانتيگراد تنظيم نماييد. 
فوق سيستم  مقدار  بجز  روي عددي  بر  تنظيم  جهت  •	  

بطور خودکار عدد مناسب را انتخاب خواهد نمود. 
 	•دماي هوا در هر دو سمت راننده و سرنشين مي تواند 
بطور مجزا تنظيم گردد. بخش “دکمه دو ناحيه اي“ را بعداً 

در همين فصل مطالعه فرماييد. 
توزيع  يا  فن  دوران  کنترل سرعت  انتخاب  در صورت  •	  
شد.   خواهد  خارج  خودکار  حالت  از  سيستم  هوا  جريان 
جهت برگشت به حالت خودکار دکمه AUTO را فشار 

دهيد. 

 هشدار
	•کودکان يا افراد بالغ نيازمند به مراقبت ديگران را تنها 
در خودرو رها نکنيد. حيوانات خانگي نيز تنها در خودرو 
داخل  هواي  دماي  آفتابي  و  گرم  روزهاي  در  نشوند.  رها 
اتاق خودرو به شدت و به حدي  باال مي رود که مي تواند 
حيوانات  يا  اشخاص  به  ناپذيري  جبران  و  صدمات جدي 

داخل خودرو وارد نمايد. 
	•از وضعيت گردش هوا در داخل اتاق بطور مداوم استفاده 
نکنيد چرا که هواي تازه وارد اتاق نمي شود وهواي موجود 
عالوه بر ايجاد بوي نامطبوع )ماندگي( موجب تشکيل بخار 
)مه( بر روي شيشه ها مي شود. توصيه مي شود که در 
آب و هواي سرد با استفاده از وضعيت ورود هواي بيرون 
را  کامل  ديد  امکان  و  شده  ها  شيشه  گرفتگي  مه  مانع 

فراهم نماييد. 
کليدهاي  تغيير  و  تنظيم  به  اقدام  رانندگي  زمان  در  •	

تنظيم سيستم تهويه مطبوع يا بخاري ننماييد. 

تذکر
فعال خواهد شد که موتور خودرو  زماني  سيستم کولر  •	
روشن بوده و دماي محيط باالي 2- درجه سانتيگراد باشد. 
جهت  تنظيم  صورت  در  )کولر(  مطبوع  تهويه  سيستم  •	
ايجاد گرمايش مي تواند جهت رطوبت زدايي و در صورت 
ايجاد سرمايش مي تواند جهت کاهش دما  تنظيم جهت 
و رطوبت زدايي بکار برده شود. اين وضعيتها در دو حالت 
دستي و يا خودکار سيستم  بشرط قرار گيري سرعت فن 

در پايين ترين مقدار ممکن قابل استفاده است. 
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از  يکي  که  شود  مي  فعال  غير  زماني  وضعيت   اين 
دکمه هاي  ورود هوا از بيرون، بخار زدايي شيشه جلو و يا 

AUTO فشرده شود. 
زماني که وضعيت گردش داخلي هوا غير فعال مي شود، 
داخل  در  هوا  توزيع  هاي  دريچه  طريق  از  بيرون  هواي 

محفظه سرنشين پخش مي شود. 
در وضعيت گرمايش عادي، تهويه هوا يا عملکرد سيستم 
در  داخل  هواي  گردش  دکمه  که  نماييد  کنترل  کولر، 

وضعيت OFF باشد. 
ورود هواي بيرون  :

از اين دکمه جهت ورود هواي محيط به محفظه سرنشين 
در وضعيت  عادي گرمايش، تهويه يا عملکرد سيستم کولر 
محيط  هواي  ورود  شود. جهت  مي  استفاده  داخل  هواي 
در  فشار دهيد.  را  اين دکمه  داخل محفظه سرنشين،  به 
انتخاب و فشردن دکمه گردش داخلي هوا، بطور  صورت 

خودکار اين وضعيت غير فعال مي شود. 

 تذکر
زمانيکه وضعيت بخار زدايي شيشه جلو انتخاب شده باشد 
نمي توان حالت تنظيم ناحيه اي را فعال و استفاده نمود. 

کنترل سرعت فن دمنده  :
جهت تنظيم سرعت دوران فن دمنده کليد مربوطه را در 

جهت ساعتگرد يا مخالف آن بچرخانيد. 
صورت  به  دمنده  فن  سرعت   AUTO دکمه  فشردن  با 

خودکار تنظيم مي گردد.

دکمه هاي کنترل مسير وزش جريان هوا  :
 : وزش هوا از دريچه هاي مرکزي و کناري

و  کناري  مرکزي،  هاي  دريچه  از  هوا  وزش   :  
خروجيهاي پايين به سمت کف اتاق 

 : وزش هوا از خروجيهاي پايين به  سمت کف اتاق 
 : وزش هوا از دريچه هاي بخار زدا )زير شيشه( و 

خروجيهاي پايين بسمت کف اتاق
 :  وزش هوا از دريچه هاي  بخار زدايي شيشه جلو 

)زير شيشه(

گردش داخلي هوا  :
بدون  اين وضعيت جهت گردش هوا در داخل خودرو  از 
ورود هوا از محيط در محلهايي مثل جاده هاي پر گرد و 
غبار، در ترافيک و يا  جهت سرمايش سريع سيستم کولر 

استفاده مي شود. 
شود،  مي  فشرده  هوا  داخلي  گردش  دکمه  زمانيکه 
بمنظور  کولر  سيستم  و  شده  روشن    )  ( نشانگر 
رطوبت  کاهش  و  ها  شيشه  گرفتگي  بخار  از  جلوگيري 

فضاي سرنشينان فعال مي گردد. 

، جهت جريان  مي نمايد. وضعيت ورود هواي بيرون 
فعال  بطور خودکار  کولر  اندازي سيستم  راه  و  هوا  
) زير  از خروجيهاي بخار زدا  مي شود. پخش بيشتر هوا 

شيشه( خواهد وزيد. 
2- جهت غير فعال نمودن وضعيت، يا دکمه را جهت 
برگشت به حالت قبل فشار دهيد و يا اينکه با فشار دکمه 

AUTO  وضعيت تنظيم خودکار رافعال نماييد. 

گرمايش و بخار زدايي )حالت دستي( 
در اين حالت هم  هواي داخل گرم مي شود و هم بخار 

شيشه ها پاک مي شود. 
دهيد.  فشار  را  ها  دريچه  تنظيم  جهت  دکمه   -1

)چراغ مربوطه روشن مي شود(
سيستم کولر بطور خودکار روشن شده و هوا از بيرون به 

داخل مکيده مي شود.   
تذکر

زدايي شيشه  بخار  انتخاب وضعيت  با  توان همزمان  نمي 
جلو، دريچه هاي مرکزي و کناري را انتخاب و جهت توزيع 

هوا فعال نمود.   
2- کليد کنترل سرعت دوران فن را براي سرعت دلخواه 

تنظيم نماييد.  
3- دماي دلخواه را با استفاده از کليد تنظيم دما تنظيم 

نماييد.    

دکمه تنظيم دو ناحيه اي :
دماي ناحيه راننده و سرنشين به کمک کليدهاي جداگانه 
بطور مجزا قابل تنظيم است. با يکبار فشردن دکمه تنظيم 
دماي  تنظيم  کليد  گرداندن  يا  و   DUAL اي  ناحيه  دو 
هواي سرنشين اين وضعيت فعال و نشانگر آن روشن مي 
 DUAL شود. جهت غير فعال نمودن اين وضعيت دکمه

را مجدداً فشار دهيد. 
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فيلتر سيستم تهويه مطبوع 
در سيستم تهويه مطبوع فيلتري نصب شده است که گرد 
نمايد.  را جذب مي  غيره  و  معلق  ذرات  غبار، کثيفيها،  و 
مطبوع  تهويه  سيستم  عملکرد  صحت  از  اطمينان  جهت 
در وضعيتهاي مختلف عملکردي، گرمايش – سرمايش و 
بخارزدايي اين فيلتر مي بايست طبق زمانبندي مشخصي 
بطور متناوب تعويض شود. جهت تعويض فيلتر به نماينده 

مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 
در صورتيکه جريان هوا کاهش يافته و يا شيشه ها در زمان 
کارکرد سيستم کولر به سادگي بخار مي گيرند نسبت به 

تعويض فيلتر اقدام نماييد. 

تعمير و نگهداري سيستم کولر
با محيط  مبرد سازگار  از  در سيستم کولر خودروي شما 

زيست استفاده شده است. 
 

طرح سبز نيسان
اين مبرد اليه ازن را تخريب نمي کند. 

جهت سرويس و نگهداري سيستم کولر نياز به تجهيزات 
مبرد  از  استفاده  باشد.  مي  روغن مخصوص  و  گاز  تزريق 
توصيه شده مي  و مشخصات  استاندارد  با  مغاير  يا روغن 
تواند سيستم کولر خودرو را با مشکل مواجه سازد. جهت 
اطالعات بيشتر به فصل 9، بخش “اطالعات فني“، مراجعه 

فرماييد. 
در صورت مراجعه، نمايندگيهاي مجاز سايپا يدک خدمات 
سرويس و نگهداري سيستم تهويه مطبوع خودرو را به شما 

ارائه خواهند داد. 

و  از سيستم گرمايش  موارد قابل توجه در استفاده 
کولر خودرو

	•جهت افزايش بازدهي گرمايشي سيستم بخاري خودرو، 
در زمستان برف و يخ را از روي تيغه هاي برف پاک کن و 

دريچه هاي ورودي هوا در جلوي شيشه پاک کنيد. 
هواي  دماي  و  موتور  کننده  مايع خنک  دماي  زمانيکه  •	
خروجيهاي  از  هوا  جريان  باشند،  پايين  دو  هر  محيط 
پايين )بسمت کف( در حدود 150ثانيه نخواهيد وزيد. اين 
وضعيت عادي بوده و سيستم مشکلي ندارد. بمحض گرم 
شدن موتور و افزايش دماي مايع خنک کننده موتور، هوا 

از دريچه هاي پاييني جريان خواهد يافت. 
	•در صورت پارک خودرو در محلي تحت تابش مستقيم 
دقيقه   3 تا   2 مجدد  حرکت  از  بعد  خورشيد،   نور 
شيشه ها را پايين آورده تا هواي گرم از داخل محفظه اتاق 
کولر  تا سيستم  برده  باال  را  ها  خارج شود سپس شيشه 

بسرعت دماي هوا را متعادل سازد. 
باال  را  در زمان کارکرد سيستم کولر همواره شيشه ها  •	

نگهداريد. 
در  کولر  سيستم  احتمالي  خرابي  از  جلوگيري  بمنظور  •	
اثر نشست روغن و عدم روغنکاري قطعات داخلي سيستم،  
سيستم  دقيقه   10 حدود  بمدت  يکبار  حداقل  ماهيانه 

تهويه مطبوع را راه اندازي نماييد. 
 “HOT “ در صورتيکه درجه نشانگر دماي آب موتور به•	
کسب  جهت  نماييد.  خاموش  را  کولر  سيستم  رسيد، 

اطالعات بيشتر به فصل 6 مراجعه نماييد. 
	•در صورتيکه دماي مايع خنک کننده موتور به بيشترين 
خودکار  بطور  مطبوع  تهويه  سيستم  برسد،  ممکن  حد 
خاموش خواهد شد. اين وضعيت مي تواند در يکروز گرم و 
آفتابي زمانيکه خودرو در حالت درجا ايستاده باشد اتفاق 

بيفتد. 

عملكرد دستي
گردش  فن،  دوران  سرعت  تنظيم  نحوه  از  اطالع  جهت 
کنتل  و  اتاق  داخل  به  محيط  هواي  ورود  هوا،  داخلي 
دريچه ها به بخشهاي قبلي در همين فصل مراجعه نماييد. 
براي بازگشت به حالت تنظيم خودکار کافي است دکمه 

AUTO را فشار دهيد. 

جهت روشن و خاموش نمودن سيستم:
( را جهت روشن نمودن و  دکمه روشن / خاموش ) 

خاموش نمودن سيستم فشار دهيد. 

 حسگر  A  )در کنار پخش سيستم صوتي سمت راننده( 
ثابت  مقدار  در  دما  تنظيم  در  مطبوع  تهويه  سيستم  به 
کمک مي کند. جسمي را نزديک و يا بر روي حسگر قرار 
نداده و کنترل نماييد که سايه وسايل روي شيشه نزديک 

حسگر بر روي آن نيافتد. 
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دارد. قبل از استفاده از پخش صوت دما را کاهش دهيد. 
خورشيد  نور  مستقيم  تابش  معرض  در  را   CD هرگز  •	

قرار ندهيد. 
	•صداي CDهاي فشرده کثيف، خط دار، بدون کيفيت و 
يا پر از اثر انگشت بر روي سطح آن ممکن است بدرستي 

پخش و شنيده نشود. 
بامشخصات  فشرده  CDهاي  پخش  عدم  احتمال  •	

زيروجود دارد:
)CCCD( هاي فشردهCD•	
)CD-R( هاي فشردهCD•	

)CD-RW( هاي فشردهCD•	
که  چرا  ننماييد  استفاده  نيز  زير  فشرده  CDهاي  از  •	

ممکن است موجب خرابي پخش شوند:
	•CDهاي فشرده 8 سانتيمتري

	•CDهاي فشرده اي که مدور نيستند. 
	•CDهاي فشرده داراي برچسب

سيستم صوتي خودرو
 هشدار 

در زمان رانندگي از تنظيم سيستم صوتي پرهيز نماييد. 
 ON يا  و   ACC موقعيتهاي  در  سوئيچ  دادن   قرار   با 
مي توان سيستم صوتي را فعال نمود. در صورتيکه تمايل 
نوار  داريد در زمان خاموش بودن موتور خودرو به راديو، 
 ACC گوش دهيد سوئيچ را در موقعيت CD کاست و يا
در  است  خاموش  خودرو  موتور  حالتيکه  در  دهيد.  قرار 
استفاده  صوتي  ازسيستم  وضعيت  اين  در  مدت  طوالني 

ننماييد. 

سيستم  از  استفاده  جهت  توجه  قابل  نكات 
صوتي
راديو 

فرستنده  توان  به  بسته  راديو  گيرنده  مناسب  عملکرد  •	
پلها،  ساختمانها،  فرستنده،  تا  خودرو  فاصله  امواج، 
کوهستان و ساير موارد مشابه دارد. موارد اشاره شده تاثير 

مستقيمي در کيفيت امواج راديويي دريافتي دارند. 
در  تواند  مي  راديو  نزديکي  در  همراه  تلفن  از  استفاده  •	

کيفيت دريافت امواج موثر باشد. 
	•جهت دريافت مناسبترو با کيفيت  امواج از آنتن استفاده 

نماييد. 

)CD Player( پخش
کارکرد  عدم  امکان  سرد  هواي  يا  و  باراني  روزهاي  در  •	
وقوع  دارد. در صورت  بعلت رطوبت وجود  مناسب پخش 
را  و پخش  نموده  را خارج   )CD(  CD چنين وضعيتي، 

کاماًل از رطوبت پاک کنيد. 
	•در زمان حرکت در جاده هاي خشن و پر فراز و نشيب 

احتمال پرش صدا در عملکرد پخش وجود دارد. 
	•در دماهاي بسيار باال  احتمال عدم کارکرد پخش وجود 
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آنتن
زاويه  با  را  آنتن  راديويي  امواج  مناسب  دريافت  جهت 

مناسب نصب نماييد. 

بازکردن آنتن
جهت بازکردن آنتن بخش پاييني انرا با دست نگه داريد 

ودر خالف جهت گردش عقربه هاي ساعت بگردانيد. 

احتياط
قبل از ورود به پارکينگ با سقف کوتاه و همچنين قبل از 
ورود خودرو به کارواش آنتن را جهت جلوگيري از هرگونه 

صدمه احتمالي باز کنيد. 
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در وضعيت CD : دکمه انتخاب تصادفي موزيک
ايستگاههاي  راديو: دکمه پيش تنظيم  13 - در وضعيت 

راديويي
در وضعيت CD :دکمه برگشت سريع

ايستگاههاي  راديو: دکمه پيش تنظيم  14 - در وضعيت 
راديويي

در وضعيت CD : کليد پخش آهنگ قبلي
15 - دکمه هاي تنظيم / جستجوي دستي

)MENU( 16 - دکمه فهرست

ايستگاههاي  تنظيم  پيش  دکمه   : راديو  در وضعيت   -  7
راديويي

در وضعيت CD : جلو بردن سريع 
ايستگاههاي  تنظيم  پيش  دکمه   : راديو  در وضعيت   -  8

راديويي
در وضعيت CD : دکمه پخش مجدد 

9 - دکمه جستجو
)OFF/ON( 10 - دکمه روشن و خاموش

 )VOL( 11 - کليد کنترل ميزان صدا
12 - در وضعيت راديو : دکمه پيش تنظيم ايستگاههاي 

راديويي

و   AM-FM راديو  به  مجهز  صوتي  سيستم 
پخش CD)در صورت تجهيز(

CD 1 - دکمه خروج
2 - محل ورود CD  به سيستم

3 - نمايشگر
 AM/FM 4 - دکمه

 CD 5 - دکمه پخش
ايستگاههاي  تنظيم  پيش  دکمه   : راديو  وضعيت  در   -  6

پخش راديويي
در وضعيت CD : دکمه پخش موزيک بعدي
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تنظيم ساعت: در صورتيکه عبارت CLOCK در زمان 
بر    ACC يا  و   ON موقعيتهاي  در  گرفتن سوئيچ  قرار 
وضعيت  ساعت  تنظيم  از  قبل  نشد،  ظاهر  نمايشگر  روي 

CLOCK-ON را انتخاب نماييد. 

روش تنظيم مطابق مراحل زير مي باشد:
عبارت  تا  دهيد  فشار  چندبار  را   MENU دکمه   -1
هاي  دکمه  با  شود.  ظاهر  نمايشگر  روي  بر   CLOCK
 يا  وضعيت CLOCK-ON را فعال نماييد. 
2- با فشردن مجدد دکمه MENU اعداد نمايشگر زمان 

در روي صفحه  شروع به چشمک زدن مي کنند. 
تنظيم  را  ساعت  يا   کليدهاي   کمک  3-به 

نماييد. 
4- با فشار مجدد دکمه MENU صفحه  به حالت تنظيم 

دقيقه تغيير مي کند. 
5- اعداد نمايشگر دقيقه شروع به چشمک زدن مي کنند. 
به کمک دکمه هاي  يا  دقيقه را تنظيم نماييد. 
تنظيم  وضعيت  از   MENU دکمه  مجدد  فشردن  با   -6

ساعت خارج مي شود. 

تنظيم سريع ساعت
ثانيه   10 از  پس  يا   MENU دکمه  مجدد  فشردن  با 

نمايشگر به وضعيت عادی نمايش ساعت بر می گردد. 
با نگه داشتن دکمه MENU  و فشردن دکمه های  

يا  زمان بشکل زيرتنظيم می شود:
صفحه  در  دقيقه  نمايش  عددی  مقدار  صورتيکه  در  •	  
نمايش قبل از تنظيم سريع بين 0  تا 29 باشد مقدار عدد 
نمايشگر ساعت پس از تنظيم سريع همچنان همان مقدار 

ثابت می ماند. 
صفحه  در  دقيقه  نمايش  عددی  مقدار  صورتيکه  در  •	
باشد مقدار  تا59    30 از تنظيم سريع  بين  نمايش قبل 

ظاهر  نمايش  صفحه  روي  بر  مطلوب  وضعيت  زمانيکه 
مي شود، به کمک دکمه هاي يا  آنرا تنظيم 
کافي  شده  انجام  تنظيمات  ذخيره  و  ثبت  جهت  نماييد. 
فشار  سرهم  پشت  را   MENU دکمه  چندبار  يا   است 
روي  بر   CD پخش  يا  و   Radio راديو  عبارت  تا  دهيد 
 10 بمدت حداقل  اينکه  يا  و  نمايشگر ظاهر شود  صفحه 

ثانيه هيچگونه دکمه را فشار ندهيد. 
 

 )BASS( کنترل ميزان بم بودن صدا
مي  افزايش  يا  و  کاهش  را  صدا  بمي  ميزان  کنترل  اين 
آنرا  توانيد  مي  يا   به کمک دکمه هاي  دهد. 

تنظيم نماييد. 

)TREBLE(کنترل ميزان تن صدا
اين کنترل ميزان تن صدا )زير و يا باال بودن صدا( را تغيير 
مي دهد. به کمک دکمه هاي  يا   مي توانيد 

آنرا تنظيم نماييد. 
کنترل وضعيت پخش صدا بين باندهاي جلو يا عقب 
)FADER ( از اين کنترل جهت تنظيم صدا بين باندهاي 
عقب و جلو)در صورت تجهيز( استفاده مي شود. به کمک 

دکمه هاي يا  مي توانيد آنرا تنظيم نماييد. 
و  چپ  باندهاي  بين  صدا  پخش  وضعيت  کنترل 
راست)BALANCE( از اين کنترل جهت تنظيم صدا 
کمک  به  شود.  مي  استفاده  راست  و  چپ  باندهاي   بين 
دکمه هاي  يا   مي توانيد آنرا تنظيم نماييد. 

ساعت )راديو پخش(: دکمه MENU را چند بار فشار 
شود.  ظاهر  صفحه  روي  بر   CLOCK عبارت  تا  دهيد 
سپس با استفاده از دکمه هاي   يا   ساعت را 

خاموش و روشن کنيد. 

عملكرد سيستم پخش 
 ON يا  و   ACC موقعيتهاي  در  سوئيچ  دادن  قرار  با 

مي توان سيستم راديو پخش را فعال نمود. 

) PWR (دکمه روشن و خاموش
دهيد.  فشار  را  دکمه  اين  سيستم  نمودن  روشن  جهت 
شود  خاموش  پخش  راديو  سوئيچ  بستن  با  صورتيکه  در 
با چرخاندن سوئيچ مجدداً روشن مي شود. در اين حالت 
يا  راديو  سوئيچ  شدن  بسته  از  قبل  وضعيت  به  سيستم 

پخش با همان سطح تنظيم صدا برمي گردد. 
با فشردن مجدد دکمه PWR و يا  سيستم راديو پخش 
خاموش   LOCK يا  و   OFF به  سوئيچ  موقعيت  تغيير 

مي شود. 

)VOL( کنترل تنظيم صدا
در جهت  را   VOL صدا  تنظيم  کليد  تنظيم صدا  جهت 

ساعتگرد و يا خالف آن بچرخانيد. 

احتياط
دکمه  فشردن  با  پخش  سيستم  نمودن  روشن  زمان  در 
PWR و يا قراردادن سوئيچ در موقعيت ON در صورتيکه 
سطح صدا در باالترين مقدار ممکن باشد موجب صدمه به 

گوش شما خواهد شد. 
 

)MENU( دکمه فهرست
با فشردن اين دکمه وارد وضعيت تنظيم صدا شويد. با هر 
بار فشردن اين دکمه مي توانيد بين حالتهاي تنظيمي زير  

جابجا شويد:
 BAS)BASS(   TRE )TREBLE(  FAD
  )FADER(  BAL  )BALANCE(  
CLOCK   NORMAL )Radio  or  CD(
mode   BAS)BASS(
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:)SCAN(  جستجوی کلی
امواج  فرکانس  جستجو  شود،  فشرده  دکمه  اين  زمانيکه 
راديويی از کمترين مقدار به سمت بيشترين مقدار شروع 
می شود. با يافتن هر ايستگاه سيستم جستجو برای مدت 
5 ثانيه در فرکانس آن ايستگاه متوقف شده و پس از اين 
می  جستجو  به  شروع  بعدی  ايستگاه  يافتن  برای  زمان 

نمايد. 
يا      ،SCAN های  دکمه  از  يکی  فشردن 

فرايند جستجو را متوقف می کند. 
راديويی  ايستگاههای  تنظيم  پيش  های  دکمه 
اين  از  يک  هر  فشردن   1 2 3 4 5 6
دکمه ها کمتر از 2 ثانيه موجب تغيير فرکانس و پخش 
می  دکمه  اين  حافظه  در  شده  ذخيره  ايستگاه  فرکانس 
ثانيه    2 از  بيش  ها  دکمه  اين  از  يک  هر  فشردن  شود. 
موجب ذخيره و جايگزينی فرکانس فعلی در حال پخش 
درحافظه اختصاصی اين دکمه در سيستم بجای فرکانس 

ذخيره شده قبلی در آن می گردد. 
امواج  پخش  فرکانس   18 جمعاً   FM  باند خط  در  •	
راديويی بطور پيش تنظيم قابل ذخيره است. )در هريک از 
خط باندهای FM1,FM2,FMT هر کدام 6 فرکانس(. 

	•در خط باند  AM نيز 6 فرکانس می توان بطور پيش 
تنظيم ذخيره نمود. 

جابجايی  يا  و  خودرو  باطری  کابل  شدن  جدا  صورت  در 
راديو پخش( حافظه  الکتريکی سيستم  تغذيه  فيوز )مدار 
پاک  تنظيم  پيش  های  دکمه  اين  به  سيستم  اختصاصی 
می شود. در اينصورت می بايست مجدداً فرايند جستجو و 

ذخيره ايستگاهها مطلوب را انجام داد. 

و راديو روی آخرين ايستگاه دريافتی قبلی مجدداً روشن 
می شود. 

    ) Manual( جستجو دستی
 هشدار

در زمان رانندگی از تنظيم راديو بپرهيزيد چرا که اين کار 
تمرکز شما رادر رانندگی کاهش می دهد. 

با فشردن هر بار کليدهای يا  در کمتر از نيم 
 FM ثانيه مقدار فرکانس موج در حال پخش در خط باند
     KHz بميزان   AM باند  خط  در  و   50  KHz بميزان 

10 کاهش خواهد يافت. 

)SEEK( جستجوی اتوماتيك
برای  يا    های  دکمه  از  هريک  صورتيکه  در 
سيستم  شود  نگهداشته  و  فشرده  ثانيه   105 از  بيش 
فرکانسهای  در  جستجو  با  و  نموده  بکار  شروع  جستجو 
باالتر و يا پايينتر نزديکترين ايستگاه  به فرکانس فعلی را 
می يابد و در آن متوقف می شود. در طول فرايند جستجو 
هيچ صدايی از راديو پخش نمی شود. در صورتيکه در اين 
جستجو هيچ فرکانسی يافت نشود سيستم مجدداً به همان 

فرکانس اول قبل از  شروع جستجو باز می گردد. 
يا  برای  از دکمه های  در صورتيکه هر کدام 
مدت طوالنی ثابت نگه داشته شوند فرکانس بطور پيوسته 
کم و يا زياد می شود و بمحض رها کردن دکمه جستجو 
برای اولين ايستگاه راديويی با فرکانسی نزديک به فرکانس 

فعلی انتخاب می شود. 

عدد نمايشگر ساعت پس از تنظيم سريع يک رقم افزايش 
خواهد يافت. 

يا  های  دکمه  و   MENU دکمه  اگر  مثال  برای 
 همزمان فشرده شوند و زمان مقداری بين  8:00 تا  
  8:29 باشد زمان به 8:00   تغيير می يابد. در صورتيکه 
در زمان فشردن دکمه ها زمان مقداری بين 8:30 و 8:59  
اين  افزايش خواهد يافت. در  باشد زمان به مقدار  9:00 

حالت نمايشگر به وضعيت پخش برمی گردد. 

سيستم راديو
روی   بر  سيستم  شود  می  فشرده   PWR دکمه  زمانيکه 
در  البته  شود،  می  فعال  شده   ذخيره  ايستگاه  آخرين 
صورتيکه سيستم قبل از خاموش شدن بر روی راديو باشد. 
وضعيت  در  شدن  خاموش  از  قبل  سيستم  صورتيکه  در 
 AM يا    FM  های دکمه  فشردن  بوده،   CD پخش 
پخش سيستم را قطع و آخرين ايستگاه راديويی دريافت 

شده فعال می شود. 

: FM   -  AM   انتخاب خط باند امواج راديويی
فشردن دکمه های  FM يا AM خط باند امواج راديويی 

دريافتی را تغيير می دهند. 

 FM  : FM خط باند
 AM : AM خط باند

در صورتيکه دکمه AM يا FM فشردع شود و سوئيچ در 
يکی از دو وضعيت ACC  يا ON باشد راديو روی آخرين 

ايستگاه پخش شده قبلی مجدداً روشن می شود. 
در صورتيکه سيستم در وضعيت پخش CD باشد، با فشار 
AM  پخش خاموش شده  يا  FM و  از دو دکمه   يکی 
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RPTدکمه تكرار
زير  بشرح  پخش   وضعيت  دکمه  اين  متوالی  فشردن  با 

تغيير می دهد:
قطعه     يک  مکرر  پخش  عادی       پخش 

پخش عادی  
بطور  را  فعلی  )RP(: سيستم پخش موزيک  پخش مکرر 
متوالی پخش می کند.  پخش عادی : با پخش يک قطعه 
و رسيدن به انتهای آن، قطعه بعدی بترتيب ضبط بر روی 

CD انتخاب و پخش می شود. 

)RDM( دکمه انتخاب تصادفی
زير  بصورت  پخش  وضعيت  دکمه  اين  متوالی  فشردن  با 

تغيير می يابد :
پخش عادی  پخش تصادفی   پخش عادی

پخش تصادفی RDM : نحوه  انتخاب قطعات ضبط شده 
ترتيب  و  بوده  تصادفي  کاماًل  پخش  جهت   CD روی  بر 

خاصی ندارد. 
پخش عادی : با پخش يک قطعه و رسيدن به انتهای آن، 
انتخاب و پخش   CD قطعه بعدی بترتيب ضبط بر روی

می شود. 

 )Eject(از سيستم پخش CD خارج کردن
 CD فشردن اين دکمه باعث توقف پخش و خارج شدن

از دستگاه می گردد. 
تذکر

چنانچه در طی 15 ثانيه CD از شيار دستگاه پخش بيرون 
کشيده نشود، سيستم جهت محافطت از CD مجدداً آنرا 

بداخل سيستم می برد. 
در صورتيکه پيام CHECK بر روی نمايشگر مشاهده شد 
با فشردن اين دکمه CD موجود را از سيستم خارج نموده 
و کنترل نماييد که CD برعکس در داخل شيار سيستم 
پخش قرار نگرفته باشد. در غير اينصورت  CD ديگری را 

در سيستم قرار دهيد. 

 DISC )دکمه )پخش
داخل  در  نيز  ای   CD و  باشد  خاموش  سيستم  زمانيکه 
سيستم پخش موجود باشد با فشردن اين دکمه سيستم 
داخل  در  صورتيکه  در  کند.  می   CD پخش  به  شروع 
سيستم پخش هيچ CD اي نباشد، پيام هشدار دهنده ای 

در اين خصوص بر روی نمايشگر ظاهر می شود. 

دکمه های جابجايی سريع )جلو – عقب( 
   

زمانيکه دکمه يا   فشرده شود قطعه با سرعت 
با رها کردن دکمه سرعت پخش  بااليی پخش می شود. 

عادی می شود. 

پخش موزيك بعدی /قبلی        
سيستم  دکمه       فشردن  مرتبه   يک  با 
انتخاب  پخش  جهت  را  بعدی  موزيک   پخش 
شود  می  باعث  دکمه  اين  فشردن  مرتبه  جند  کند.  می 
که چند موزيک جلوتر جهت پخش انتخاب شود. بنابراين 
سيستم پخش بتعداد مرتبه فشردن اين دکمه، جلو رفته 
به  صورتيکه  )در  کند.  می  پخش  را  بعدی  موزيکهاي  و 
موزيک  اولين  بعدی  موزيک  برسد  نهايی   CD موزيک 

موجود بر روی CD خواهد بود(.
، موجب می شود که  با يک مرتبه فشردن دکمه  
سيستم پخش به ابتدای قطعه درحال پخش فعلی برگردد. 
چند  که  شود  می  باعث  دکمه  اين  فشردن  مرحله  چند 
موزيک قبلتر از موزيک فعلی جهت پخش انتخاب گردد. 
درحقيقت بتعداد دفعات فشردن اين دکمه سيستم پخش 

از موزيک فعلی به عقب برمی گردد. 

  SCAN دکمه جستجو
موزيک  هر  سيستم  شود،  می  فشرده  دکمه  اين  زمانيکه 
آن  مجدد  فشار  کند.  می  پخش  ثانيه   10 مدت  برای  را 

سيستم باعث خارج شدن از اين وضعيت می شود. 

)CD PLAYER( CD عملكرد سيستم پخش
دکمه  فشردن  باشد  روشن  پخش  راديو  سيستم  زمانيکه 
DISC باعث فعال شدن سيستم پخش CD( CD( می 
شود. سيستم پخش آخرين موزيک قبل از خاموش شدن 

سيستم را پخش می کند. 
با  باشد،  فعال  راديو  وضعيت  در  سيستم  صورتيکه  در 
فشردن دکمه مذکور بطور خودکار راديو خاموش شده و 
سيسم پخش CD فعال می شود. البته در صورتيکه در 
اين وضعيت CD ای در سيستم پخش نباشد، پيام آگاه 
کننده ای در اين خصوص توسط سيستم بنمايش درآمده 

و سيستم در وضعيت راديو همچنان فعال می ماند. 

احتياط
	•هرگز با فشار CD فشره را در داخل شيار سيستم قرار 

ندهيد. اين عمل می تواند به سيستم پخش صدمه بزند. 
	•از ديسکهای 8 سانتيمتری استفاده ننماييد. 

   
نحوه قراردادن CD فشارده 

قرار  دستگاه  در  مربوطه  شيار  در  بنحوی  را   CD
باشد.  باال  سمت  به  آن  دار  برچسب  سطح  که  دهيد 
پخش  و  برده  داخل  به  را   CD سيستم  خودکار   بطور 
می نمايد. بعد از خواندن CD مشخصات قطعه در حال 

پخش بر روی نمايشگر قابل مشاهده است. 
قراردادن  با  باشد  راديو  وضعيت  در  در صورتيکه سيستم 
CD جهت پخش سيستم بطور خودکار راديو را خاموش 

نموده و سيستم پخش CD فعال می شود. 

احتياط
	•هرگز با فشار CD را در داخل شيار سيستم قرار ندهيد. 

اين عمل می تواند به سيستم پخش صدمه بزند. 
	•از ديسکهای 8 سانتيمتری استفاده ننماييد. 
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19 - در راديو : دکمه جستجو
در سيستم پخش : انتخاب موزيک قبلی /بعدی 

20 - دکمه انتخاب و تنظيم سيستم صوتی

)MUTE( 10 -  دکمه صامت
11 - در  راديو : دکمه تنظيم دستی )طول موج( 

در سيستم پخش : دکمه های جلو / عقب برنده سريع 
) AUTO(12 - دکمه پيش تنظيم خودکار

 SCAN 13-  دکمه جستجو
14 - در راديو : دکمه پيش تظيم ايستگاه راديويی

در سيستم پخش : دکمه انتخاب CD در CD چنجر
)ENTER( 15 - دکمه تاييد

16 - کليد تنظيم صدا يا تنظيم فهرست 
)MIX( 17 - دکمه پخش تصادفی

)RPT( 18 - دکمه پخش مجدد

با   AM-FM راديو  به  مجهز  پخش  سيستم 
قابليت پخش CD 6 )در صورت تجهيز(

1 - دکمه روشن و خاموش 
2 - دکمه دريافت CD جهت پخش

CD 3 - دکمه پخش
4 - شيار ورود CD به سيستم پخش

 FM 5 - دکمه انتخاب خط باند
 AM 6 - دکمه انتخاب خط باند

7 - نمايشگر
8 - دکمه خروج CD از سيستم پخش

)MENU( 9-  دکمه فهرست
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در جهت عقربه هاي ساعت يا خالف آن ميزان صدا بين 
باندهاي چپ و راست را  تنظيم نماييد. 

کنترل وضعيت پخش صدا بين باندهاي جلو يا 
 )  FADER(عقب

و  عقب  باندهاي  بين  صدا  تنظيم  جهت  کنترل  اين  از 
جلو)در صورت تجهيز( استفاده مي شود. با چرخاندن کليد 
يا خالف  MENU/VOL  در جهت عقربه هاي ساعت 
آن ميزان صدا بين باندهاي جلو و عقب  را  تنظيم نماييد. 

Equalizer)کيفيت پخش صدا )اکواليزر
تنظيم کيفيت پخش صدا  توان جهت  اين کنترل مي  از 
در    MENU/VOL کليد  چرخاندن  با  نمود.  استفاده 
جهت عقربه هاي ساعت يا خالف آن وضعيت پخش صدا 

بصورت ذيل تغيير مي کند:
 OFF    ENHANCE ACOUSTIC 
 LIVE   OFF

سيستم راديو
زمانيکه دکمه روشن و خاموش،    فشرده می شود سيستم 
بر روی  آخرين ايستگاه دريافت  شده  فعال می شود، البته 
در صورتيکه سيستم قبل از خاموش شدن بر روی راديو 
بوده باشد. در صورتيکه سيستم قبل از خاموش شدن در 
يا    FM  بوده، فشردن دکمه های  CD وضعيت پخش 
راديويی  ايستگاه  آخرين  و  قطع  را  پخش  سيستم   AM

دريافت شده فعال می شود. 

- مجدداً دکمه MUTE را فشار دهيد. 
- کليد MENU/VOL را بچرخانيد. 

- يکي از دکمه هاي CD,FM,AM را فشار دهيد. 

)SOUND( دکمه تنظيم کيفيت صدا
دکمه   را جهت ورود به ليست تنظيمهاي صدا فشار دهيد. 
با فشردن اين دکمه وارد وضعيت تنظيم صدا شويد. با هر 
بار فشردن اين دکمه مي توانيد بين حالتهاي تنظيمي زير  

جابجا شويد:
 BASS    TREBLE    BALANCE 
FADER   EQ  BASS

ظاهر  نمايش  صفحه  روي  بر  مطلوب  وضعيت   زمانيکه 
تنظيم  آنرا   MENU/VOL دکمه  کمک  به  شود،  مي 
کافي  شده  انجام  تنظيمات  ذخيره  و  ثبت  جهت  نماييد. 
فشار  سرهم  پشت  را   ENTER دکمه  چندبار  يا   است 
هيچگونه  ثانيه   5 مدت   طي  حداقل  اينکه  يا  و   دهيد 

دکمه اي  را فشار ندهيد. 

 )BASS( کنترل ميزان بم بودن صدا
اين کنترل ميزان بمي صدا را کاهش و يا افزايش مي دهد. 
با چرخاندن کليد MENU/VOL  در جهت عقربه هاي 
ساعت يا خالف آن ميزان بم بودن صدا را تنظيم نماييد. 

)TREBLE( کنترل تن صدا
اين کنترل ميزان تن صدا )زير و يا باال بودن صدا( را تغيير 
MENU/VOL  در جهت  با چرخاندن کليد  مي دهد. 
عقربه هاي ساعت يا خالف آن تن صدا را  تنظيم نماييد. 

کنترل وضعيت پخش صدا بين باندهاي چپ و 
)BALANCE(راست

از اين کنترل جهت تنظيم صدا بين باندهاي چپ و راست 
  MENU/VOL کليد  چرخاندن  با  شود.  مي  استفاده 

سيستم ضد سرقت
با سيستم ضدسرقت خودرو  نيسان  پخش  راديو  سيستم 
ممکن  ديگر  به خودروي  آن  جابجايي  لذا  و  بوده  مرتبط 
که  شود  مي  فعال  زماني  تنها  سيستم  اين  باشد.  نمي 
قابل شناسايي سيستم ضد سرقت(  و  )ثبت شده  سوئيچ 

در موقعيت ACC و يا ON قرار بگيرد. 

عملكرد سيستم راديو پخش
با قرار دادن سوئيچ در موقعيتهاي ACC و يا ON مي 

توان سيستم راديو پخش را فعال نمود. 

)POWER (دکمه روشن و خاموش
دهيد.  فشار  را  دکمه   اين  سيستم  نمودن  روشن  جهت 
شود  خاموش  پخش  راديو  سوئيچ  بستن  با  صورتيکه  در 
اينحالت  در  شود.  مي  روشن  مجدداً  سوئيچ  چرخاندن  با 
يا  راديو  سوئيچ،  شدن  بسته  از  قبل  وضعيت  به  سيستم 

پخش با همان سطح تنظيم صدا برمي گردد. 
سيستم راديو پخش با فشردن مجدد اين دکمه و يا تغيير 
موقعيت سوئيچ به OFF و يا LOCK خاموش مي شود. 

)VOL( کنترل تنظيم صدا
در جهت  را   VOL صدا  تنظيم  کليد  تنظيم صدا  جهت 

ساعتگرد و يا خالف آن بچرخانيد. 
سيستم راديو پخش به سيستم کنترل سرعت مجهز است 
که به اين معني است که سيستم با توجه به سرعت خودرو 

سطح صدا را تنظيم مي کند. 

)MUTE( دکمه صامت
 MUTE عبارت  و  قطع شده  دکمه صدا  اين  فشردن  با 
اين  از  بر روي صفحه به نمايش درمي آيد. جهت خروج 

وضعيت يکي از راههاي زير را انجام دهيد:

4



88

 

دکمه های پيش تنظيم ايستگاههای راديويی 
اين  از  يک  هر  فشردن   1 2 3 4 5 6
دکمه ها کمتر از 2 ثانيه موجب تغيير فرکانس و پخش 
می  دکمه  اين  حافظه  در  شده  ذخيره  ايستگاه  فرکانس 
ثانيه    2 از  بيش  ها  دکمه  اين  از  يک  هر  فشردن  شود. 
موجب ذخيره و جايگزينی فرکانس فعلی در حال پخش 
درحافظه اختصاصی اين دکمه در سيستم بجای فرکانس 

ذخيره شده قبلی در آن می گردد. 
امواج  پخش  فرکانس   18 جمعاً   FM  باند خط  در  •	
راديويی بطور پيش تنظيم قابل ذخيره است. )در هريک از 
خط باندهای FM1,FM2,FMT هر کدام 6 فرکانس(. 

	•در خط باند  AM نيز 6 فرکانس می توان بطور پيش 
تنظيم ذخيره نمود. 

جابجايی  يا  و  خودرو  باطری  کابل  شدن  جدا  صورت  در 
راديو پخش( حافظه  الکتريکی سيستم  تغذيه  فيوز )مدار 
پاک  تنظيم  پيش  های  دکمه  اين  به  سيستم  اختصاصی 
می شود. در اينصورت می بايست مجدداً فرايند جستجو و 

ذخيره ايستگاهها مطلوب را انجام داد. 

)MENU(دکمه فهرست
وصدای   ) صدا  )تنظيم   SPEED VOL تنظيم  جهت 

BEEP مراحل ذيل را انجام دهيد:
1- دکمه MENU را فشار دهيد. 

2- کليد MENU/VOL را در جهت عقربه هاي ساعت  
يا خالف آن بچرخانيد، پيام روي صفحه نمايشگر بشکل 

زير تغيير مي کند:
 SPEED VOL  -BEEP

نمايشگر  روي  بر   SPEED VOL عبارت  زمانيکه  •	
ظاهر شد، دکمه تاييد )ENTER( را فشار داده و کليد 

 MENU/VOL را جهت تنظيم سطح صدا بچرخانيد. 
تنظيم اين سطح )صدا( بر روي عدد صفر، باعث غير فعال 
شدن اين امکان در سيستم راديو پخش مي شود. افزايش 

مقدار آن نيز باعث افزايش سريعتر  سطح صدا مي شود.

فرکانس موج دريافتي را افزايش يا کاهش داد. ميزان تغيير 
  50 KHz بميزان FM فرکانس در هر مرحله در خط باند

و در خط باند AM بميزان KHz 9  مي باشد. 
در صورتيکه  دکمه هاي  يا  بمدت طوالني 
نگه داشته شوند، فرکانس تا زمان رها نمودن دکمه  بطور 

پيوسته افزايش يا کاهش خواهد يافت. 

وضعيت  به  ايستگاه  نزديكترين   جستجوی 
  )SEEK(  فعلی

در صورتيکه هريک از دکمه های       و فشرده شود سيستم 
جستجو شروع بکار نموده و با جستجو در فرکانسهای باالتر 
و يا پايينتر نزديکترين ايستگاه  به فرکانس فعلی را می 
جستجو  فرايند  طول  در  شود.  می  متوقف  آن  در  و  يابد 
هيچ صدايی از راديو پخش نمی شود. در صورتيکه در اين 
جستجو هيچ فرکانسی يافت نشود سيستم مجدداً به همان 

فرکانس اول قبل از  شروع جستجو باز می گردد. 
در صورتيکه هر کدام از دکمه های يا  دکمه 
جستجوي آن  برای مدت طوالنی فشرده  شوند فرکانس تا 
زمان رها نمودن دکمه  بطور پيوسته کم و يا زياد می شود. 
با رها نمودن دکمه سيستم جستجو نزديکترين  ايستگاه 
را  فعلی  فرکانس  به  نزديک  فرکانسی  با  راديويی  پخش 

جستجو مي کند. 

 SCAN  دکمه جستجوی کلی
امواج  فرکانس  جستجو  شود،  فشرده  دکمه  اين  زمانيکه 
راديويی از کمترين مقدار به سمت بيشترين مقدار شروع 
می شود. با يافتن هر ايستگاه سيستم جستجو برای مدت 
از  پس  و  شده  متوقف  ايستگاه  آن  فرکانس  در  ثانيه   5
جستجو  به  شروع  بعدی  ايستگاه  يافتن  برای  زمان   اين 

می نمايد. 
  ) يا    و    MIX,RPT( بجز  اي  فشردن هر دکمه 

فرايند جستجو را متوقف می کند. 

FM AM انتخاب خط باند امواج راديويی
فشردن دکمه های  FM يا AM خط باند امواج راديويی 

دريافتی را تغيير می دهند. 
FM خط باند

 FM 1     FM 2    FM T
 AM : AM خط باند

در صورتيکه دکمه AM يا FM فشرده شود و سوئيچ در 
يکی از دو وضعيت ACC  يا ON باشد راديو روی آخرين 

ايستگاه پخش شده قبلی مجدداً روشن می شود. 
در صورتيکه سيستم در وضعيت پخش CD باشد، با فشار 
يکی از دو دکمه  FM و يا AM ، سيستم پخش خاموش 
مجدداً  قبلی  دريافتی  ايستگاه  آخرين  روی  راديو  و  شده 

روشن می شود. 

 AUTO. P)دکمه تنظيم خودکار )راديو
زمانيکه دکمه AUTO. P فشرده شود، سيستم راديو به 
جستجوي موج ارسالي  ايستگاههاي راديو يي پرداخته و از 
بين  قويترين امواج دريافتي مشخصات 6 موج را در حافظه 
هاي 1 تا 6 خط باند FM  T بصورت پيش فرض ذخيره 
مي کند. در زمان جستجو و يافتن ايستگاها صدا قطع شده 
و نوشته اي جهت اعالم وضعيت جستجو بر روي نمايشگر 
ظاهر مي شود. پس از تکميل جستجو سيستم راديو بطور 
حافظه  در  شده  ذخيره  پيش  ايستگاه  اولين  فرض  پيش 

شماره 1 را پخش مي کند. 

دکمه هاي تنظيم دستی )راديو (  

 هشدار
در زمان رانندگی از تنظيم راديو بپرهيزيد چرا که اين کار 

تمرکز شما رادر رانندگی کاهش می دهد. 
توان  يا   مي  بار کليدهای  با فشردن هر 
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شروع به پخش CD می کند. 
فشردن  با  باشد  راديو  وضعيت  در  سيستم  صورتيکه  در 
دکمه CD،  سيستم بطور خودکار راديو را خاموش نموده 

و سيستم پخش CD فعال می شود. 

CD دکمه انتخاب
 1 2 3 4 5 6  

جهت انتخاب و تغيير CD در حال پخش به CD ديگری 
در  دهيد.  فشار  را  مربوطه  از سيستم پخش، دکمه شيار 
صورت انتخاب هر CD، سيستم از  اولين قطعه ضبط شده 

شروع به پخش می کند. 

دکمه های جابجايی سريع )جلو – عقب(
  

يا    فشرده شود سرعت  زمانيکه دکمه  
پخش موزيک افزايش می يابد. با رها کردن دکمه سرعت 

پخش عادی می شود. 

دکمه انتخاب موزيك بعدی/قبلی      
با يکمرتبه  فشردن دکمه  يا    سيستم پخش 
موزيک بعدی/قبلی  را جهت پخش انتخاب می کند. جند 
قطعه  چند  که  شود  می  باعث  دکمه  اين  فشردن  مرتبه 
بنابراين سيستم پخش  انتخاب شود.  جلوتر جهت پخش 
رفته و چند  اين دکمه، جلو/عقب   مرتبه فشردن  بتعداد 

قطعه بعد/قبل را پخش می کند. 

MIX  MIX دکمه
فشردن متوالی اين دکمه موجب تغيير وضعيت پخش بين 

حالتهای زير می شود:
  MIX DISC  MIX ALL    RPT ALL
   MIX DISC

)CD LOAD( CD دکمه ورود
جهت قراردادن CD در سيستم پخش بر طبق روش زير 

عمل کنيد:
ثانيه   1/5 از  کمتر  برای  را   CD LOAD دکمه   -  1

بفشاريد. 
سيستم  در    )CD قرارگيری  )محل  شيارها  از  يکی   -2
پخش را که از قبل در آن CD ديگری وجود نداشته باشد 
با فشردن دکمه مربوطه فعال نماييد. در صورت نفشردن 
هيچ دکمه ای پس از 5 ثانيه سيستم بطور خودکار شيار 
اول را انتخاب خواهد کرد. در صورتيکه در شيار انتخابی 
نمايشگر  بر روی  باشد  CD ديگری وجود داشته  از قبل 
انتخابی  شيار  در   CD وجود  بر  مبنی  پيامی  سيستم 

نمايش داده خواهد شد. 
3- زمانيکه پيام LOAD CD بر روی نمايشگر سيستم 
مشاهده شد CD را بنوحی در داخل شيار قرار دهيد که  
طرف دارای برچسب CD به سمت باال باشد. در اين لحظه 
سيستم پخش بطور خودکار CD را به داخل سيستم برده 

و پخش قطعات ضبط شده آغاز می شود. 
بعد از انتخاب CD و شروع پخش قطعات آن، شماره قطعه 
حال  در   CD گيری  قرار  شيار  شماره  و  پخش  حال  در 

پخش بر روی صفحه نمايش داده می شود. 
در صورتيکه طی 10 ثانيه يچکدام از CDها انتخاب نشود 
سيستم بطور خوکار آخرين CD پخش شده، و يا آخرين 

ايستگاه راديوی دريافت شده را پخش می کند. 
جهت قراردادن تمامی CD ها در سيستم پخش با قابليت 
CD CHANGER( CD 6(، دکمه CD LOAD را 

فشار داده و بيش از 1/5 ثانيه نگه داريد. 

CD  CD دکمه پخش
داخل  در  نيز  ای   CD و  باشد  خاموش  سيستم  زمانيکه 
سيستم پخش موجود باشد با فشردن اين دکمه سيستم 

تغييرات  ثبت  شود. جهت   مي  با سرعت حرکت خودرو 
فشار  مجدداً  را   ENTER  دکمه حافظه  در  شده  انجام 

دهيد. 
نمايشگر ظاهر  بر روی صفحه   BEEP عبارت  زمانيکه  •	
کليد  چرخاندن  تاييد)MENU(و  دکمه  فشردن  با  شد، 
MENU/VOL  در جهت ساعتگرد يا خالف آن صدای 
بودن  فعال  زمان  در  نماييد.  خاموش  يا  روشن  را  بيپ 
هر  فشردن  و  استفاده  زمان  در  صدا  اين  بودن(  )روشن 
مجدد  فشردن  با  شد.  خواهد  شنيده  بيپ  صدای  دکمه 
می  ثبت  شده  اعمال  تغييرات   )MENU(تاييد دکمه 

گردد. 
بعد از تنظيم در سطح مطلوب، در صورت  فشردن دکمه 
نفشردن  و  انتظار  ثانيه   10 از  يا پس  و   )MENU(تاييد
هيچگونه دکمه ای سيستم از وعيت تنظيم خارج می شود. 

سيستم پخش با CD چنجر 6 تايي
زمانيکه سوئيچ  در موقعيت ACC ويا ON باشد فشردن 
دکمه CD موجب روشن شدن سيستم پخش خواهد شد. 
با  باشد،  فعال  راديو  وضعيت  در  سيستم  صورتيکه  در 
و  شده  خاموش  راديو  خودکار  بطور  مذکور  دکه  فشردن 
البته در صورتيکه در  CD فعال می شود.  سيسم پخش 
اين وضعيت CD ای در سيستم پخش نباشد، پيام آگاه 
کننده ای در اين خصوص توسط سيستم بنمايش درآمده 

و سيستم در وضعيت راديو همچنان فعال می ماند. 

احتياط
	•هرگز با فشار CD را در داخل شيار سيستم قرار ندهيد. 

اين عمل می تواند به سيستم پخش صدمه بزند. 
	•از CD هاي 8 سانتيمتری استفاده ننماييد. 
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بيرون  باعث  شيار  هر  دکمه  ثانيه   1/5 از  کمتر  فشردن 
آمدن CD مربوطه می شود. 

جهت بيرون کشيدن همه CDها بترتيب، زمانيکه سوئيچ 
در يکی از دو موقعيت LOCK و يا OFF قرار دارد دکمه   
 را برای بيش از 1/5 ثانيه نگه داريد. سيستم بترتيب 
را  CDها  انتخاب شده،   CD يا آخرين  CD جاری و  از 
يک  برداشتن  و  بيرون کشيدن  از  اندازد. پس  می  بيرون 

CD ،CD بعدی بيرون می آيد. 

تذکر
زمانيکه يک CD از شيار مربوطه در طی 15 ثانيه بيرون 
کشيده نشود، بطور خودکار سيستم آنرا بداخل شيار می 

کشد  تا ازصدمه آن جلوگيری شود. 

دکمه خروج CD )از شيار سيستم پخش( 
1. يک CD را می توان مطابق با روشهای ذيل بيرون آورد:
* فشردن دکمه   )CD موجود و فعال در آن لحظه (

* فشردن دکمه  انتخاب CD و سپس دکمه         . 

 CD فشردن دکمه    انتخاب *

2- پس از فشردن دکمه  بيرون انداز، پيغامی بر روی 
نمايشگر سيستم ظاهر می شود. 

3- زمانيکه هر يک ازشيارها باز می شود، CD به بيرون  
هدايت شده و می توان آنرا برداشت. 

قرار دهيد و  را در شيار  CD ديگری  نياز  4- در صورت 
يا اجازه دهيد سيستم پخش شيار درب ورودی را ببندد. 

بترتيب؛  فشرده  CDها  تمامی  درآوردن  بيرون  جهت   *

دکمه  را برای بيش از 1/5 ثانيه، فشرده و نگه داريد. 
سيستم  CD قبلی در حال پخش و يا آخرين CD  را 
انتخاب می نمايد. بعد از خروج CD اول , CD بعدی به 

بيرون هدايت می شود. 
خودش  محل  از  ثانيه   15 طی   CD هر  صورتيکه  در   *
خارج نکنيد، سيستم جهت محافظت از CD مذکور آنرا 

به داخل می کشد. 

در صورت مشاهده پيام اشتباه در صفحه نمايشگر، دکمه    
را فشرده و CD معيوب را خارج  نموده و کنترل نماييد 
برعکس داخل شيار وارد نشده باشد و يا از CD ديگری 

استفاده نماييد. 

OFF و يا  CD )درصورتيكه سوئيچ در  خروج 
LOCK باشد(:

 OFF و يا LOCK زمانيکه سوئيچ در يکی از دو موقعيت
قرار دارد امکان بيرون کشيدن کليه CDها فراهم است. 

به هرحال سيستم راديو پخش در اين حالت فعال نيست. 

MIX ALL: تمامی قطعات ضبط شده موجود در CDها 
بطور تصادفی انتخاب و پخش می شوند. 

فعلی   CD بر روی  تنها قطعات موجود   :  MIX DISC
)در حال پخش( بطور تصادفی انتخاب و پخش می شوند. 
CDهای  همه  روی  در  قطعات  تمامی   :  RPT ALL

فشرده بترتيب انتخاب و و پخش می شوند. 

RPT دکمه تكرار   
فشردن مکرر اين دکمه موجب می شود که وضعيت پخش 

بين حالتهای زير جابجا شود :
RPT)REPEAT( TRACK   RPT )R -

 PEAT( DISC  RPT)REPEAT( ALL 
 RPT )REPEAT( TRACK

RPT TRACK: قطعه موجود بطور مکرر پخش خواهد 
شد. 

CD : RPT DISC موجود بطور مکرر پخش خواهد شد. 
CD بر روی همه  تمامی قطعات موجود   :  RPT ALL

های فشرده بترتيب پخش خواهند شد. 

 SCAN دکمه جستجو
زمانيکه اين دکمه برای مدت کمتر از 1/5 ثانيه  فشرده 
شود، سيستم هر قطعه ازهمه  CDها را برای مدت 10 
مدت  برای  دکمه  اين  فشردن   و  کند  می  پخش  ثانيه 
CD بيش از 1/5 ثانيه ، موجب پخش اولين قطعه همه

ها فشرده  برای مدت 10 ثانيه می شود.  فشار مجدد آن  
باعث خارج شدن سيستم از اين وضعيت می شود. 
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تذکر
تلفن  مالک  راهنماي  به  بيشتر  جزئيات  مشاهده  جهت 

همراه خود مراجعه نماييد. 

1 کليد تنظيم 
2 دکمه تماس 

SRC )3 دکمه پايان تماس تلفني )قطع تماس
4 دکمه هاي تنظيم صدا

سيستم  کمک  به  خود  همراه  تلفن  از  استفاده  بمنظور 
بلوتوث ابتدا مي بايست تلفن همراه را تنظيم نمود. جهت 
اطالعات از جزئيات تنظيم بخش ارتباطات  در همين فصل 
شود  انجام  تنظيم  يکبار  صورتيکه  در  نماييد.  مطالعه  را 
بمحض قرار گيري تلفن همراه در محوده عملکرد سيستم 

)بلوتوث( اين وضعيت بطور خودکار فعال مي شود. 

تذکر
تنها زمانيکه تلفن همراه جهت برقراري ارتباط با سيستم 
بطور  تماس  باشدامکان  شده  تنظيم  نيسان  فري  هندز 
اين  بيشتر در  اطالعات  دارد. جهت کسب  خودکار وجود 
مراجعه  خود  همراه  تلفن  مالک  راهنماي  به  خصوص 

فرماييد. 
زمانيکه تماسي را از طريق تلفن همراه دريافت مي کنيد 
) زنگ مي خورد( سيستم راديو پخش، ميکروفن )در جلو 
آينه مرکزي( و کليدهاي غربيلک فرمان امکان ارتباط از 

طريق سيستم هندز فري را فراهم مي سازند. 
در صورتيکه همزمان با دريافت تماس سيستم راديوپخش  
نيز روشن باشد  صداي اين سيستم قطع شده و تا زمان 

پايان ارتباط تلفني همچنان در سکوت مي ماند. 
شما  همراه  تلفن  با  نتواند  بلوتوث  ارتباطي  سيستم  اگر 
ارتباط برقرار کند، اين اشکال ممکن است از يکي از علل 

زير باشد:
	•تلفن همراه از خودرو دور است. 

	•سيستم بلوتوث در تلفن همراه شما فعال نشده است. 
	•تلفن همراه شما براي استفاده از سيستم بلوتوث نيسان  

تنظيم نيست. 
	•تلفن همراه شما با تکنولوژي مورد استفاده در سيستم 
 1/2 مدل  بلوتوث  )برنامه  نيست.  سازگار  نيسان  بلوتوث 
V  0/96  ،V  1/0 مدلهاي  فري  هندز  برنامه  بهمراه   V

 .)V 1/5 مدل Object Push همچنين برنامه

قابليت اتصال تلفن همراه )در صورت تجهيز(

 هشدار 
از تلفن همراه در زمان رانندگی بسيار خطرناک  استفاده 
است چرا که باعث کاهش تمرکز شما در رانندگی شده و 
عکس العمل شما در مواجه با تغييرات ناگهانی در جاده را 
کم می کند و می تواند موجب حوادث بسيار بدی گردد. 

احتياط 
در برخی کشورها استفاده از تلفن همراه مستلزم استفاده 

از هندز فری است. 
اين فصل در خصوص  اطالعات سيستم هندز فری  نيسان 
با استفاده از بلوتوث)Bluetooth (  مواردی را مطرح  مي 
کند. بلوتوث سيستم ارتباط راديويي بدون سيم استاندارد 
است. اين سيستم اين امکان را براي شما فراهم مي کند 
که بدون مشکل در رانندگي از تلفن همراه خود استفاده 
تردد  محل  کشور  قوانين  رعايت  است  ذکر  )قابل  نماييد. 

خودرو در اين خصوص الزامي است. (
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گوشي  مالک  راهنماي  به  تکميلي  اطالعات  کسب  جهت 
به  موفق  صورتيکه  در  نماييد.  مراجعه  خود  همراه  تلفن 
يافتن سيستم شود، پيام مرتبط بر صفحه نمايش گوشي 

تلفن همراه به نمايش درمي آيد. 
3(در وضعيت تنظيم گوشي تلفن همراه خود:

نام قطعه را My Car را انتخاب نماييد. 
4( در وضعيت تنظيم گوشي تلفن همراه خود :

با استفاده از صفحه کليد گوشي تلفن همراه  کد شناسايي 
)پين کد( 1234 را وارد نماييد و با فشردن دکمه مرتبط 

در روي گوشي آنرا تاييد نماييد. 
سيستم  باشد،  صحيح  شده  وارد  کد  که  صورتيکه  5(در 

پاسخ خواهد داد:
“To complete the pairing, please say the 
name of the phone after the beep”

مثال  )براي  را  تلفن  نام  بيپ  صداي  شنيدن  از  بعد   )6
دهد  مي  پاسخ  سيستم  بگوييد.   )MOBILE ONE

“MOBILE ONE“. سپس سيستم تاييد مي کند که 
“Phone MOBILE ONE has been 
successfully paired”.

 تذکر
* در صورتيکه در طول فرايند معرفي گوشي تلفن همراه 
معرفي  فرايند  شود،  فشرده   ) ( تماس  قطع  دکمه 

متوقف مي شود. 
* در صورتيکه معرفي بدرستي انجام نشود، سيستم پاسخ 

مي دهد:
“Error while pairing. try again.”

يا
«Failure while recording. The phone has 
not been registered».

کد شناسايي  صحيح را وارد نماييد و يا  راهنماي مالک 
گوشي تلفن همراه خودر را بدقت مطالعه نماييد. 

با پيغامي مثاًل  قابل تشخيص نباشد سيستم هندز فري  
“ please speak louder“ شما را از اين وضعيت آگاه 

مي سازد. 
 

تنظيم سيستم هندز فري
حالتهاي زير جهت انتخاب وجود دارد:

	•ليست تماسها
	•فهرست شناسايي و  تنظيم ارتباط 

	•فهرست تنظيم )فعال يا غيرفعال نمودن سيستم بلوتوث(
	•پاک کردن يک تلفن همراه شناخته شده

	•پاک کردن يک تماس

شناسايي و ارتباط
در صورتيکه براي اولين بار قصد استفاده از سيستم بلوتوث 
هندز فري و تنظيم آن با گوشي تلفن همراه خود را داريد 

مراحل زير را جهت تنظيم دنبال نماييد:
1( سوئيچ را در موقعيت Acc قرار دهيد. 

روشن  را  پخش  راديو  سيستم  و  همراه  تلفن  گوشي   )2
نماييد. 

جهت معرفي و شناسايي گوشي تلفن با سيستم :
1( دکمه تماس )   ( بر روي غربيلک فرمان را فشار دهيد. 

سيستم پاسخ مي دهد:
«to use the Bluetooth hands-free system, 
please pair a phone. To exit, press the 
PHONE END button”

2( سيستم پاسخ مي دهد :
“Please start pairing from your BLUETOOTH 
phone. When phone requests PIN please 
enter 1234”

در وضعيت  تنظيم گوشي تلفن همراه خود :
نماييد.  فعال  را  بلوتوث  سيستم  براي  جستجو  وضعيت 

دکمه هاي کنترل هندز فري
/ کليدهاي انتخاب ) و (: اين کليد را به سمت باال 

پايين حرکت داده و بين گزينه ها جابجا شويد. 

) دکمه تماس )
اين دکمه اين امکان را مي دهد که :

	•با فشردن آن به تماس دريافتي  پاسخ داده شود. 
	•با فشردن آن براي بيش از 2 ثانيه از طريق شماره گير 

صوتي  تماس جديد برقرار شود. 
	•به کمک آن تنظيم هندزفري  را انجام داد. 

دکمه پايان تماس )  ( :
اين دکمه اين امکان را به شما مي دهد که :

زمان  در  ثانيه   2 از  بيش  براي  دکمه  اين  فشردن  با  •	
 .)Reject(دريافت تماس، از پذيرش آن صرفنظر  شود

	•با فشردن آن مکالمه در حال انجام پايان  يابد. 
	•در زمان تنظيم سيستم  هندز فري،  از فهرست تنظيم 

خارج شويد. 
	•با فشردن آن براي حدود 3 ثانيه زبان مورد استفاده در 

فهرستها تغيير يابد. 

دکمه هاي کنترل صدا :
اين دکمه ها اين امکان را فراهم مي کند که صداي باندها 

را با فشردن دکمه هاي  +   و -  کم و يا زياد کنيد. 

)Voice command( دستورات  صوتي
بطور واضح و طبيعي در راستاي ميکروفن )روبروي آينه 

وسط( صحبت کنيد. 

تذکر
و  واضح  سيستم  براي  اعالمي  نام  يا  شماره  صورتيکه  در 
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معرفي يك گوشي تلفن همراه جديد:
پاسخ سيستم نام فرايند

(تماس را دو بار فشار دهيد دکمه  )
“Pairing and connection menue” *1

 کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را به باال فشار دهيد.
“Do you want to pair a new phone”

“Please start pairing from your BLUETOOTH phone. 
When phone requests PIN please 1234”

(را جهت تاييد فرايند ارتباط فشار دهيد.  دکمه تماس  )

 سيستم بلوتوث را در گوشي تلفن همراه خود فعال نماييد.

 گزينه جستجو در گوشي تلفن همراه خود را فعال نماييد. بمحض يافتن و شناسايي
  را انتخاب و کد 1234 را وارد نماييد.MY CARسيستم خودرو عبارت 

“To complete the pairing, please say the name of the 
phone after the beep”

نام گوشي را پس از شنيدن صداي بيپ  بگوييد)براي مثال گوشي شماره 2(
“Phone MOBILE TWO has been successfully paired”

)Stand by( برگشت به حالت آماده بکار
( سيستم  ليست تلفنها »phonebook menu« و در ادامه فهرست تنظيم ارتباطات »pairing and connection menu« را  *1 پس از هر بار فشردن دکمه تماس )

نمايش مي دهد. 
تذکر

(را يکبار فشار دهيد.  * جهت توقف فرايند در هر مرحله، دکمه قطع تماس)

* در صورتيکه معرفي بدرستي انجام نشود، سيستم پاسخ مي دهد:“ Error while paring. Try again« يا 
“ »Failure while recording. The phone has not been registered“  کد شناسايي  صحيح را وارد نماييد. 

شما مي توانيد تا 5  عدد بلوتوث گوشيهاي  تلفن همراه را در سيستم معرفي نماييد. به هر حال در هر زمان تنها مي توانيد از يک گوشي استفاده نماييد. در صورتيکه پنج بلوتوث 
گوشيهاي مختلف را تعريف نموده ايد، معرفي گوشي جديد تنها با جايگزيني يکي از گوشيهاي قبلي ممکن خواهد بود. در زمان معرفي گوشي ششم، سيستم  با پيامي به شما هشدار 

مي دهد که يکي از گوشيهاي تعريف شده قبلي پاک خواهد شد. 
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پاسخ سيستم نام فرايند

“You cannot pair more than five devices. Please choose a phone to delete 
if you want to pair a new phone”

“Do you want to delete phone MOBILE ONE”
 کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را به ) يا ( جهت انتخاب گوشي

«Do you want to delete phone MOBILE TWO» مورد نظر )جهت حذف(فشار دهيد.

“Do you want to delete phone MOBILE FIVE”

“Please press PHONE button to confirm the detection of MOBILE FIVE or 
press PHONE END button to cancel and choose another phone to delete” ( را فشار دهيد.  جهت تاييد عمليات پاک کردن دکمه تماس )

(   را جهت معرفي يک گوشي جديد فشار دهيد.  دکمه تماس )
“Device unregistered”

 گوشي جديد را مطابق روش گفته شده در قبل معرفي نماييد.
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نحوه ارتباط سيستم  با  گوشي:
اگر در سيستم هندز فري چند گوشي معرفي شده باشد، شما مي توانيد گوشي مورد نظر خود را جهت ارتباط با اين سيستم انتخاب کنيد. 

پاسخ سيستم نام فرايند

( را دو بار فشار دهيد دکمه تماس)
“Pairing and connection menu” *  1

کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را به پايين  فشار دهيد. *2

“Do you want to disconnect from MOBILE 
ONE“

 کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را دو بار به پايين  فشار دهيد.

“Do you want to connect to MOBILE TWO“

*  3
“Disconnecting from MOBILE ONE” ( را جهت تاييد ارتباط فشار دهيد.  دکمه تماس )

“Attempting to connect from MOBILE TWO”

“Connected to MOBILE TWo” در صورت موفقيت  *4
برگشت به حالت آماده بکار

( سيستم  “Phonebook menu“ و در پي آن “Pairing and connection menue“ را در اختيار مي گذارد.  *1 پس از هر بار فشردن دکمه تماس )

( سيستم  اولين گوشي معرفي شده را انتخاب مي کند.  *2 با دو بار فشردن سوئيچ روي غربيلک به سمت  باال ) 

*3 در اين مثال گوشي شماره MOBILE ONE ( 1 ( قبل از گوشي شماره 2 )MOBILE TWO( به سيستم متصل شده است. 

*4 در صورت قطع ارتباط گوشي شماره 2، گوشي شماره 1 همچنان متصل باقي مي ماند. 

تذکر
( را فشار دهيد.  جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يکبار دکمه پايان تماس )
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قطع ارتباط يك گوشي متصل به سيستم :
پاسخ سيستم نام فرايند

(  را دوبار فشار دهيد.  دکمه تماس )
“Pairing and connection menu”  *1 

 کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را به پايين  فشار دهيد.  *2
 *3 

“Do you want to connect to MOBILE ONE”  کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را دوبار به پايين  فشار دهيد.

“Do you want to disconnect from MOBILE TWO”
 *4 

“disconnecting from MOBILE TWO” ( را فشار دهيد.  دکمه تماس )
“disconnected from MOBILE TWO”

برگشت به حالت آماده بکار

(  سيستم  ”Phonebook menu“ و در پي آن “Pairing and connection menu“را در اختيار مي گذارد.  *1 پس از هر بار فشردن دکمه تماس )

 *2 با دو بار فشردن سوئيچ روي غربيلک به سمت  باال )  ( سيستم  اولين گوشي معرفي شده را انتخاب مي کند. 
*3 در اين مثال گوشي شماره 2 در حال حاضر به سيستم متصل شده و گوشي شماره 3 آخرين گوشي معرفي شده به سيستم هندزفري مي باشد. 

*4 در اين مثال ارتباط گوشي شماره 2 قطع خواهد شد. 

تذکر
جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يکبار دکمه پايان تماس) (را فشار دهيد. 

4



97

 

فهرست تنظيمات
غير فعال سازي سيستم بلوتوث:

جهت غير فعال نمودن سيستم بلوتوث مطابق رويه زير عمل کنيد:
پاسخ سيستم نام فرايند

(  را سه مرتبه  فشار دهيد.  دکمه تماس)
“Setting menu” *  1

 کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را به باال  فشار دهيد.
“Do you want to turn BLEUTOOTH OFF”

( را فشار دهيد.  دکمه تماس )

“Disconnecting from MOBILE ONE” در صورتيکه ارتباط گوشي تلفن همراه شماره 1 قطع شده باشد *2

“BLUETOOTH has been turned off”

برگشت به حالت آماده بکار

(سيستم  “Phonebook menu“ و در پي آن ”Pairing and connection menu“ را در اختيار مي گذارد.  *1 پس از هر بار فشردن دکمه تماس)

*2 در اين مثال، ارتباط گوشي شماره 1 قطع خواهد شد. در غير اينصورت سيگنال بلوتوث قطع خواهد شد. 

تذکر
(را فشار دهيد.  جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يکبار دکمه پايان تماس)
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فعال سازي بلوتوث
جهت تنظيم سيستم هندز فري بشرح زير مي بايست  سيستم بلوتوث را فعال نماييد. 

پاسخ سيستم نام فرايند

( را سه مرتبه  فشار دهيد.  دکمه تماس )
“Setting menue” *  1

 کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را به پايين  فشار دهيد.

“Do you want to turn BLEUTOOTH ON”

( را فشار دهيد.  دکمه تماس )
“BLUETOOTH is ON. Trying to connect a paired 

phone”

«ENO ELIBOM ot detcennoC» در صورت موفقيت  *2
برگشت به حالت آماده بکار

(  سيستم  “Phonebook menu“ و در پي آن “Pairing and connection menu« را در اختيار مي گذارد.  *1  پس از هر بار فشردن دکمه تماس )

*2 در صورتيکه اجراي اين فرايند موفق نباشد سيستم پاسخي نخواهد داد و به وضعيت غير فعال )Stand By( در مي آيد. 

تذکر
جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يکبار دکمه پايان تماس )  (را فشار دهيد. 

دفترچه تلفن
جابجايي و وارد کردن شماره جديد در ليست :

با استفاده از سيستم بلوتوث نام )contact( را از گوشي تلفن همراه به دفترچه تلفن بفرستيد و به ليست اضافه نماييد. دفترچه تلفن توانايي ذخيره تا  100 نام و شماره تماس را دارد 
که مي توان انتخاب و تماس گرفت. 

تذکر
شماره تلفنها )contacts( ارسالي مختص  گوشي هستند که توسط آن به سيستم معرفي شده اند  و تنها زمانيکه  اين گوشي در دسترس باشد قابل رويت و استفاده خواهند بود. 
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افزودن مشخصات يك تماس جديد به دفترچه تلفن بشكل زير انجام مي شود:

پاسخ سيستم نام فرايند
( را فشار دهيد.  دکمه تماس )

“Phonebook menu”

 کليد تنظيم بر روي غربيلک فرمان را به باال فشار دهيد.
“Do you want to add a new contact”  *1  

(  را فشار دهيد.  دکمه تماس )
“Please send your phonebook contact now”  *2 

 تماس را از روي گوشي به سيستم منتقل نماييد. جهت کسب اطالعات بيشتر
 دفترچه راهنماي مالک گوشي را مطالعه نماييد.

 در صورتيکه سيستم هندز فري شماره تماس  را با موفقيت دريافت نمايد.
“Please say the name of the contact that has been sent 

after the beep”
 *2 

نام تماس را بگوييد )براي مثال  آقاي ... (
“Please repeat SMITH after the beep”

“SMITH has been added to your phonebook” نام مورد نظر را دوباره بگوييد
“Please retry or press PHONE END button”  *4*3 

“Cancelling contact transfer” دکمه پايان تماس )  (  را فشار دهيد
 برگشت به حالت آماده بکار

“Local phonebook is full. you cannot add new contact“ :1 در صورتيکه، حافظه دفترچه تلفن پر شده است سيستم اين  پيغام را اعالم مي کند*

*2 در صورتيکه انتقال مشخصات تماس به دفترچه تلفن با موفقيت انجام نشود، سيستم پيام “Error while receiving phonebook contact. try again“ را اعالم مي کند. 

*3 در صورتيکه مشخصات تماس ارسالي از گوشي اطالعات ديگري داشته باشد سيستم اين پيام را اعالم مي کند:

“The phone number attached to your new contact is {MOBILE, GENERAL,WORK or HOME}”
*4 در صورتيکه فرمان صوتي بطور کامل ذخيره نشود، سيستم يکي از پيامهاي ”Please speak louder“ يا ”The word is too long“ يا ”Please speak softer“ را اعالم 

مي کند. در اينصورت مجدداً آغاز نموده و بطور واضح مطابق دستورالعمل سيستم صحبت کنيد. 
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تذکر
	•سيستم هندزفري مي تواند تا 100 شماره با اسم مرتبط 
را ذخيره کند. در صورتيکه دفترچه تلفن پر است، به بخش 

“پاک کردن يک نام“ در همين فصل مراجعه نماييد. 
	•در صورتيکه در زمان ذخيره يک نام مشکلي پيش آمد 
يا اينکه سيستم نام خوانده شده را بدرستي تشخيص نداد، 
دستورالعمل ارائه شده توسط سيستم هندزفري را مطالعه 

نماييد

. )براي مثال
‘The word is too long’
“Please speak softer” 
«Please speak louder”

مجدداً نام را به آرامي و شفاف در راستاي ميکروفن تکرار 
اين مرحله مکالمات اطراف  باشيد در طي   کنيد. مراقب 

بطور مثال صندلي عقب خللي در روند کار ايجاد نکند. 
و مشخصات  نام  آن  با  که  را  تنها صدايي  اين سيستم  •	
به  است  ممکن  لذا  کند.  مي  شناسايي  شده  ذخيره 
بيان مي کند  را  نام  درخواست شخص ديگري که همان 

پاسخ ندهد. 
پايان  از سيستم در هر مرحله، يکبار دکمه  جهت خروج 

( را فشار دهيد.  تماس )
هندزفري  سيستم  در  خودکار  بطور  ها  شماره  و  نامها  •	
ذخيره نمي شود. بنابراين نامها و شماره ها مي بايست به 
روش ذکر شده در بخشهاي قبل در سيستم ذخيره شوند. 
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پاک کردن يك نام:
جهت پاک کردن يک نام )contact( از دفترچه تلفن، بشکل زير انجام مي شود:

پاسخ سيستم نام فرايند

( را پنج مرتبه فشار دهيد“ “دکمه تماس )

“Deletion of phonebook entry”  *1 
“Delete BROWN”  کليد تنظيم بر روي غربيلک فرمان جهت جابجايي بين  پيامهاي

 صوتي ضبط شده به باال يا پايين ) يا (  فشار دهيد.
“Delete SMITH”

“Delete BROWN”

(را فشار دهيد.  دکمه تماس )
“Please press PHONE button to confirm the deletion of BROWN or press 

PHONE END button to cancel and choose another contact to delete”

( را فشار دهيد.  دکمه تماس)
“Contact deleted”

 Press PHONE button to delete another contact. Press PHONE END”
“button to exit this menu

“Leaving phone mode’ دکمه پايان تماس)  (  را فشار دهيد
برگشت به حالت آماده بکار

  “Setting menu”  “Pairing and connection menu”  “Phonebook menu” سيستم ،) *1 بعد از هر بار فشردن دکمه تماس)

“Deletion of registered devices” و “Deletion of phonebook contacts“  را در اختيار کاربر مي گذارد. 
تذکر

جهت خروج از سيستم در هر مرحله، يکبار دکمه پايان تماس ) (را فشار دهيد. 
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پاک کردن يك گوشي معرفي شده 
جهت پاک کردن يک گوشي معرفي شده، بشکل زير عمل نماييد:

نام فرايند پاسخ سيستم

( را چهار مرتبه فشار دهيد.  دکمه تماس )
“delete a paired phone” *1 

“Do you want to delete phone MOBILE 
ONE”

 کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را جهت جابجايي بين نام گوشيهاي معرفي شده به باال يا پايين) يا (
 فشار دهيد.

“Do you want to delete phone MOBILE 
TWO”

 *2

( را فشار دهيد.  دکمه تماس )

“Please press PHONE button to confirm 
the deletion of MOBILE TWO or press 

PHONE END button to cancel and 
choose another phone to delete”

 دکمه تماس را جهت تاييد عمليات پاک کردن فشار دهيد.
“Phone deleter”  *3 

“Press PHONE button to delete another 
paired phone. Press PHONE END 

button to exit this menu”

“Leaving phone mode”
 دکمه پايان تماس )  ( را جهت خروج از وضعيت تنظيم فشار دهيد.

برگشت به وضعيت آماده بکار
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برقراري تماس به کمك شماره گير صوتي:
در  صوتي،  گير  شماره  کمک  به  تماس  برقراري  بمنظور 
نام و شماره تماس مورد نظر قباًل در سيستم  حالتي که 

ذخيره شده باشد، بروش زير عمل نماييد:
( را براي حداقل 2 ثانيه فشار دهيد.  1(دکمه تماس)

2(سيستم پاسخ مي دهد :
»Please say a neme after the beep«

بگوييد  ميکروفن  راستاي  در  و  واضح  را  نظر  مورد  3(نام 
)مثال X( )ميکروفن در جلو آينه مرکزي نصب شده است(. 
نمايد  شناسايي  را  نظر  مورد  نام  سيستم  صورتيکه  4(در 

 “Calling X“: پاسخ مي دهد
نشد  نام  صحيح  دريافت  به  موفق  سيستم  صورتيکه  در 

مجدداً اقدام نماييد. 

تذکر
اين سيستم تنها صدايي را که با آن نام و مشخصات ذخيره 
درخواست  به  است  ممکن  لذا  کند.  مي  شناسايي  شده 
شخص ديگري که همان نام را بيان مي کند پاسخ ندهد. 

 ) ( تماس  دکمه  عالقه  مورد  زبان  انتخاب  از  پس   )4
را فشار دهيد. سيستم پاسخ مي دهد )در صورت انتخاب 
زبان انگليسي ( :“ ENGLISH بعنوان زبان پاسخ انتخاب 
شد“ و سيستم به حالت آماده به کار)Stand by( بر مي 

گردد. 
تذکر

پايان  از سيستم در هر مرحله، يکبار دکمه  جهت خروج 
تماس  ) ( را فشار دهيد. 

کنترل سيستم هندزفري تلفن
روي  کنترل  هاي  دکمه  کمک  به  را  فري  هندز  سيستم 

غربيلک فرمان مي توان کنترل نمود. 

برقراري تماس :
به يکي از روشهاي زير مي توان يک تماس برقرار نمود:

- شماره گيري مجدد
- شماره گير صوتي

- دفترچه تلفن 
- شماره گيري از طريق صفحه کليد گوشي تلفن همراه

شماره گيري مجدد:
توان جهت  )Redial( مي  گيري مجدد  از حالت شماره 
استفاده  شده  گرفته  تماس  آخرين  مجدد  گيري  شماره 

نمود. 
( را فشار دهيد.  1( دکمه تماس)

“Phonebook menu“: 2(سيستم پاسخ مي دهد
به  فرمان  غربيلک  روي  بر  تنظيم  کليد  دادن  فشار  با   )3

سمت پايين)  (، سيستم پاسخ مي دهد که :
“Last outgoing call“

مي  پاسخ  (سيستم  ( تماس  دکمه  مجدد  فشار  4(با 
دهد:

“Redialling in progress”

(، سيستم  *1 بعد از هر بار فشردن دکمه تماس)

“Phonebook menu“, “Pairing and 
connection menu“, ”Setting menu“, 
“Deletion of registered devices“

 را به کاربر نمايش مي دهد. 
باال، MOBILE TWO پاک خواهد شد  * 2 در مثال 
در حاليکه MOBILE ONE همچنان مرتبط با سيستم 

باقي مي ماند. 
*3 در صورتيکه تعداد بيشتري گوشي جهت معرفي باشد 

الزم است که آنها پاک شود.

تذکر
پايان  از سيستم در هر مرحله، يکبار دکمه  جهت خروج 

تماس  )  ( را فشار دهيد. 

انتخاب زبان 
بمنظور تغيير زبان مورد استفاده سيستم در اعالم پاسخها، 

طبق مراحل زير عمل نماييد:
1( دکمه پايان تماس  )  ( را حداقل 3 ثانيه بفشاريد. 

2( سيستم پاسخ خواهد داد
“English in the naturally speaking 
language“

باال  سمت  به  را  فرمان  غربيلک  روي  بر  تنظيم   3(کليد 
و  عربي  زبان  دو  بين  و  دهيد  فشار  پايين  يا  و    )  (  
انگليسي جابجا شويد. هنگام جابجايي بين اين دو زبان با 
قرار گرفتن بر روي هر عبارت سيستم پاسخ مي دهد که :
“ARABIC in the naturally speaking 
language“

يا
“ENGLISH in the naturally speaking 
language“
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برقراري تماس از طريق دفترچه تلفن:
جهت برقراري تماس از طريق دفترچه تلفن بشکل زير اقدام نماييد:

پاسخ سيستم نام فرايند

( را فشار دهيد.  دکمه تلفن)
“Phonebook menu”

کليد تنظيم  روي غربيلک فرمان دوبار به باال يا پايين) يا (  فشار دهيد. 
 *2*1  

“BROWN”
کليد تنظيم روي غربيلک فرمان جهت جابجايي بين شماره تماسها  را به باال يا پايين) يا (  فشار 

دهيد و شماره تماسي مورد نظر را انتخاب نماييد. 

“SMITH”

(جهت  شماره گيري و برقراري تماس فشار دهيد.  دکمه تماس)

“Calling SMITH”

 تماس مورد نظر شماره گيري مي شود.
*1 در صورتيکه سوئيچ تنظيم روي غربيلک فرمان براي اولين بار به سمت باال )  ( فشرده شود، سيستم  سوال مي کند

“Do you want to add a new contact”

“Last outgoing call“ 2 در صورتيکه سوئيچ تنظيم روي غربيلک فرمان براي اولين بار به سمت پايين )   ( فشرده شود، سيستم اعالم مي کند*

برقراري تماس از طريق صفحه کليد گوشي تلفن همراه:
زمانيکه از طريق صفحه کليد گوشي تلفن همراه شماره گيري شود، برقراري تماس بطور خودکار از طريق سيستم هندزفري صورت مي پذيرد. 

پاسخ به تماس دريافتي
زمانيکه تماس تلفني دريافت مي کنيد سيستم به شما اعالم مي کند که “You have an incoming call“ و يا اگر شماره تماس گيرنده قباًل در حافظه سيستم موجود باشد، 

“You have an incoming call from SMITH“ سيستم به شما اعالم مي کند که
( به آن پاسخ دهيد.  * با فشردن دکمه تماس )

* با فشردن دکمه پايان تماس)  ( از پاسخ دادن به تماس مذکور امتناع نموده و صرفنظر کنيد. 
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( فشار دهيد و يکي از ايستگاههاي  به باال / پايين) يا 
راديويي از پيش ذخيره شده را انتخاب نماييد. 
- جستجو ايستگاه راديويي )در وضعيت راديو(

کليد تنظيم روي غربيلک فرمان را براي بيش از 1/5 ثانيه 
يا  قبلي  ايستگاه  تا  فشار دهيد    ) يا   ( پايين  باال/  به 

بعدي نزديک به ايستگاه فعلي را بيابيد. 
)CD  انتخاب قطعه ضبط شده )در وضعيت پخش -

با فشار کليد تنظيم روي غربيلک فرمان براي کمتر از1/5 
(، سيستم پخش  به ابتداي  ثانيه به باال / پايين ) يا 
پخش موزيک فعلي )در حال پخش( و يا ابتداي موزيک 
بعدي مي رود. فشردن متوالي به باال يا پايين موجب پخش 

چند موزيک بعد يا قبل مي شود. 
- تعويض Disc change( CD()در صورت تجهيز- در 

)CD وضعيت پخش
باال/پايين  به  فرمان  غربيلک  روي  تنظيم  کليد  با فشردن 
براي بيش از 1/5 ثانيه مي توان CD مورد نظر را انتخاب 

نمود. 

 دکمه اطالع رساني 
جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص عملکرد اين دکمه 

به فصل 2 مراجعه نماييد. 

دکمه پايان تماس /تغيير وضعيت راديو پخش
با فشردن متوالي اين دکمه مي توان بشکل زير يکي از دو 
 )CD حالت عملکرد سيستم راديو پخش )راديو يا پخش

را انتخاب نمود:
 Radio      CD     Radio

دکمه  عملکرد  خصوص  در  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 
پايان تماس بخشهاي قبلي در همين فصل“ سيستم تلفن 

همراه )در صورت تجهيز(“  را مطالعه نماييد. 

کليدهاي تنظيم و کنترل سيستم راديو پخش 
بر روي غربيلك فرمان )در صورت تجهيز(

A کليد تنظيم
B دکمه تماس 

C دکمه پايان تماس / تغيير وضعيت
D دکمه هاي تنظيم صدا 

دکمه اطالع رساني  ،E

عملكرد سيستم
سيستم راديو پخش با استفاده از مجموعه کليدهاي روي 

غربيلک فرمان قابل تنظيم و کنترل است. 
موقعيت  در  را  ابتدا سوئيچ  کليدها  اين  از  استفاده  جهت 
 )ON( قرار داده و دکمه روشن /خاموش ON و يا ACC

را بفشاريد. 

کليد تنظيم غربيلك فرمان) يا (
- انتخاب ايستگاه  از پيش ذخيره شده )در وضعيت راديو(

کليد تنظيم روي غربيلک فرمان رابراي کمتر از 1/5 ثانيه  

تماس خصوصي :
شما،  همراه  تلفن  گوشي  امکانات  و  مشخصات  به  بسته 
امکان انتقال تماس دريافتي از سيستم هندزفري به گوشي 
( وجود دارد که در  تلفن همراه با فشردن دکمه تماس )

صورت انجام سيستم اعالم مي کند که
“Communication is now redirected on 
your handset“

( شما مي توانيد مجدد  با فشار مجدد دکمه تماس )
تماس دريافتي را به سيستم هندزفري انتقال دهيد. 

پايان تماس 
دکمه پايان تماس ) ( را فشار دهيد. 
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) دکمه تماس)
دکمه  عملکرد  خصوص  در  بيشتر  اطالعات  کسب  جهت 
پايان تماس بخشهاي قبلي در همين فصل“ سيستم تلفن 

همراه )در صورت تجهيز(“  را مطالعه نماييد. 

دکمه هاي تنظيم صدا   
با فشردن دکمه   +  يا -  سطح صدا را در مقدار مورد نظر 

تنظيم نماييد. 
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در قسمت بار نبايد بيشتر از ارتفاع پشتي صندلي باشد. در 
يک  تصادف يا ترمز شديد، محکم نبودن بار مي تواند باعث 

صدمه ديدن سرنشين شود. 
-  جهت جلوگيري از سر خوردن يا حرکت بارها، تمامي 

آنها را با طناب ببنديد. 
- عدم توجه به دستورالعمل هاي نشستن صحيح مطابق 
فصل 1، بخش “صندلي ها“  مي تواند باعث بوجود آمدن 
آسيب هاي جدي براي سرنشينان در زمان وقوع تصادفات 

شود. 

گاز خروجي از اگزوز )مونو اکسيد کربن(

هشدار: 
- گازخروج��ي از اگزوز را تنفس نکنيد. اين گاز حاوي مونو 
اکس��يد کربن که بي رنگ و بو اس��ت. مونو اکس��يد کربن 
خطرناک است و ممکن است سبب بيهوشي يا مرگ شود.     
 -  اگر احس��اس کرديد که دود اگزوز وارد خودرو مي شود، 
همه شيش��ه ها را کام��اًل پايين دهيد و س��ريعا خودرو را 

کنترل کنيد.    
 - در محيط هاي بس��ته مثل گاراژ، موتور را بيش��تر از حد 

نياز روشن نگه نداريد.    
 - خ��ودرو را براي مدت طوالني در وضعيت پارک، روش��ن 

نگه ندارد.   
 - هنگام رانندگي در پش��تي را ببنديد، در غير اين صورت 
گاز هاي خروجي از اگزوز وارد کابين سرنش��ين مي ش��ود. 
اگر ناچار هس��تيد ک��ه در حين رانندگي در پش��تي را باز 

نگه داريد، 
احتياط هاي زير را در نظر داشته باشيد:

 1( تمامي شيشه ها را پايين دهيد. 
 2( سيس��تم گ��ردش هواي مج��دد  را در حالت 

خاموش قرار دهيد.    
 3( کنترل س��رعت فن را روي باالترين درجه قرار دهيد تا 

کنيد. فشار باد الستيک ها را اندازه گيري و کنترل کنيد 
تا به اندازه کافي باشد.      

فصل  در  شده  عنوان  تعميراتي  موارد  دوره اي  بصورت   -
را  انجام دهيد“  بايد  کارهايي که خودتان  و  “تعميرات   8

کنترل کنيد.     
- کنترل کنيد که همه شيشه ها و چراغ ها تميز باشند.                

- کنترل کنيد همه درب ها بسته باشند. 
- صندلي  و پشت سري را تنظيم کنيد.    

- آينه هاي داخلي و بيروني خودرو را تنظيم کنيد.              
نيز  از ساير سرنشينان  را بسته و  تان  ايمني  بند  -  کمر 

بخواهيد که اين کار را انجام دهند. 
- وضعيت عملکرد چراغ هاي هشدار دهنده / نشان دهنده 
بررسي  باشد،  ON مي  را در حالتيکه سوئيچ در حالت  

کنيد. 
هاي  توقف  در  شما  ديدگي  آسيب  از  جلوگيري  جهت   - 
ناگهاني، از قرار دادن اشياء و لوازم سنگين روي داشبورد يا 

طاقچه عقب )در صورت تجهيز( خودداري نماييد.

و  کردن  روشن  زمان  در  الزم  هاي  احتياط 
رانندگي کردن

 هشدار: 
-  هرگ��ز ک��ودکان يا افرادي که در حال��ت عادي به کمک 
ديگران نياز دارند، تنها در خودرو رها نکنيد. حتي حيوانات 
خانگ��ي نيز نبايد در خودرو تنها بمانند زيرا ممکن اس��ت 
ندانسته کليدها يا کنترل ها را فعال کنند و به طور ناگهاني 
در معرض خطر قرار گرفته و به خودش��ان صدمه بزنند. در 
هواي گ��رم و روزهاي آفتابي، ممکن اس��ت دما آنقدر باال 
باش��د که باعث بروز صدمات جدي ي��ا حتي مرگ آور در 

افراد يا حيوانات شود.    
 -  باره��ا را به خوبي ببنديد تا از س��رخوردن يا برگش��تن 
آن ها در هنگام ترمز گرفتن جلوگيري ش��ود. ارتفاع بارها 

برنامه ريزي براي رانندگي
براي به دس��ت آوردن حداکثر عملکرد موتور و اطمينان از 
کاراي��ي و اقتصادي بودن خودروي جديد خود، در  1600   
کيلومتر )1000 مايل( اول که رانندگي مي کنيد، به توصيه 
ه��اي زير عمل کنيد. عدم رعايت اين موارد ممکن اس��ت 
باع��ث کوتاه ش��دن طول عمر موتور و کاه��ش کارايي آن 

شود. 
-  به مدت طوالني با سرعت يکنواخت، زياد يا کم، رانندگي 

نکنيد.      
- در هيچ دنده ايي تا آخر گاز ندهيد.   

- پشت سر هم استارت نزنيد.    
-  تا حد امکان ترمزشديد نگيريد.   

-  ح��د اقل در 800 کيلومت��ر )500مايل( اول، خودرويي را 
بکسل نکنيد. 

قبل از روشن کردن موتور

هشدار:
ويژگ��ي ه��اي رانندگي ش��ما با ق��رار دادن ب��ار اضافي و 
پراکندگي آن و نيز با اضافه کردن تجهيزات اضافي )باربند 
و غي��ره( تا ح��د قابل توجه��ي تغيير مي کن��د. بايد روش 
رانندگي  و س��رعت شما بر اساس اين شرايط تنظيم شود. 
به ويژه در صورت حمل بار هاي س��نگين بايد سرعت را تا 

حد لزوم کم کنيد. 

-  اطمين��ان حاصل کنيد که در اطراف خودرو مانعي وجود 
ندارد. 

- سطح مايعات از جمله روغن موتور، مايع خنک کننده 
موتور، روغن ترمز و مايع شيشه شور را در فواصل منظم 
و در صورت امکان در هر بار سوخت گيري بررسي نماييد.   
- ظاهر و شرايط الستيک ها را به صورت چشمي بازرسي 
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 - از رانندگ��ي در زماني که ميزان س��وخت بيش از اندازه 
پايين اس��ت، پرهيز نماييد. کم بودن سوخت ممکن است 
باعث احتراق ناقص در موتور شود و اين مورد باعث آسيب 

ديدن کاتاليست سه راهه مي شود.    
 -  در ش��رايطي که احتراق ناق��ص و يا هر گونه موارد قابل 
توج��ه غير عادي  )که باعث ايراد در عملکرد موتور ش��ود( 
ب��ه وج��ود آمد، رانندگ��ي را ادامه ندهيد. در اين ش��رايط 
 الزم اس��ت ت��ا عملک��رد خودرو توس��ط نمايندگ��ي مجاز 

سايپا يدك به دقت بررسي شود. 
 - زماني که در حال گرم کردن خودرو مي باشيد، با سرعت 

رانندگي نکنيد.    
 - براي روش��ن کردن موتور، خودرو را هل ندهيد و بکسل 

نکنيد. 

احتياط هنگام رانندگي
در هنگام رانندگي براي ايمني و راحتي خود، الزم است 
که با شرايط سازگار شويد. به عنوان راننده، شما بايد بهتر 
از هر کسي بدانيد که در شرايط موجود چگونه رانندگي 

کنيد. 

روشن كردن موتور در وضعيت سرد 
بعد از روشن کردن موتور بايد توجه بيشتري کنيد، زيرا 
تا گرم شدن  باال مي باشد.  موتور  و دور  است  موتور سرد 

موتور بايد در انتخاب دنده دقت داشته باشيد. 

قرار دادن بار در خودرو 
حمل بار و نحوه توزيع آنها و نصب تجهيزات اضافي جهت 
رانندگي  غيره( شرايط  و  باربند  وسايل،  )اتصال  بار  حمل 
بايد  مي دهند.  تغيير  توجهي  قابل  ميزان  به  را  خودرو  با 
چگونگي و سرعت رانندگي شما بر اساس شرايط موجود 

تنظيم شود. 

كاتاليست سه راهه )در صورت تجهيز(
 برنامه نيسان براي حفاظت از محيط زيست 

کاتاليست هاي سه راهه قطعه اي براي کاهش آلودگي مي 
باش��د که در مسير اگزوز نصب شده اس��ت. در اين مبدل 
ه��ا جهت کاه��ش آالينده هاي زيس��ت محيطي، گازهاي 

خروجي در دماهاي باال مي سوزند. 

احتياط
 - گازه��اي خروجي از اگزوز و سيس��تم اگزوز بس��يار داغ 
هستند. افراد، حيوانات و مواد قابل اشتعال را دور از قطعات 

سيستم اگزوز نگه داريد.       
 - خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک، کاغذ 
باطله يا پارچه کهنه پارك نکنيد زيرا ممکن است به آساني 

آتش بگيرند. 
- زمانيکه خودرو را پارك مي کنيد، مطمئن شويد که افراد 

و مواد قابل اشتعال از لوله هاي اگزوز دور باشند. 

پيشگيري از آسيب  
احتياط

 - فقط از بنزين بدون س��رب و خصوصاً از نوع توصيه شده 
اس��تفاده کنيد، براي کسب اطالعات بيش��تر به  فصل 9، 

بخش“سوخت توصيه شده/ روغن ها“ رجوع کنيد.
 - از بنزين س��رب دار استفاده نکنيد. رسوبات بنزين سرب 
دار بطور جدي باعث آسيب رساندن به کاتاليست سه راهه 

مي شود.  
 - هميشه )علي الخصوص در سرويس هاي دوره اي، مطابق 
فصل 10( با مراجعه به نمايندگي هاي مجاز س��ايپا يدك 
نس��بت به بررس��ي عملکرد موتور خودرو را از نظر سيستم 
هاي جرقه، س��وخت رساني و سيس��تم هاي الکتريکي که 
ممکن اس��ت باع��ث افزايش پاش��ش بنزين و داغ ش��دن 

کاتاليست کانورتور مي شود، اقدام نماييد.  

هوا را به گردش در آورد. 
• هنگاميک��ه خودرو براي مدت طوالني بنا بر هر دليلي با 	

موتور روشن ساکن مانده باشد، فن را روشن کنيد تا هواي 
بيرون به داخل بيايد.    

• در مواقع زير بايد سيس��تم اگزوز و بدنه خودرو توس��ط 	
نمايندگي مجاز سايپا يدك بازديد شود:

-  احس��اس مي کنيد که دود اگزوز وارد کابين سرنش��ين 
مي شود. 

- متوجه تغيير صداي سيستم اگزوز مي شويد. 
- پس از تصادفي که در آن سيستم اگزوز، زير بدنه يا عقب 

خودرو آسيب ديده است. 

احتي�اط ه�اي رانندگي در جاده هاي شوس�ه و 
ناهموار

خودرو هاي شاس�ي بلند احتمال واژگون شدن آنها 
نسبت به خودرو ها ي ديگر بيشتر است. 

اي��ن خودرو ها نس��بت به خودرو هاي س��واري از س��طح 
زمين بلندتر بوده و توانايي بيش��تري در جاده هاي شوسه 
و ب��رون ش��هري دارند. مرکز ثقل آن ها نس��بت به خودرو 
ه��اي معمولي باالتر مي باش��د و از ويژگي هاي اين خودرو 
ها، ديد بهتر نسبت به جاده و قدرت پيش بيني بهتر موانع 
مي باش��د. اگرچه، آنها براي رانندگي در سرعت هاي مشابه 
خودرو هاي معمولي، سواري يا اسپرت طراحي نشده اند اما 
بطور رضايت بخش��ي براي جاده هاي برون شهري طراحي 
شده اند. در صورت امکان از چرخش هاي تند يا مانورهاي 
شديد در س��رعتهاي باال اجتناب کنيد. با همه اين ويژگي 
ها، در صورت عدم رعايت موارد فوق، ممکن اس��ت کنترل 
خودرو از دس��ت راننده خارج و باعث واژگوني خودرو شود. 
در تصادفي که منجر به واژگوني خودرو مي شود، شخصي 
که کمربند ايمني را نبس��ته باش��د در مقايسه با فردي که 
کمربند ايمني را بسته است آسيب هاي بيشتري مي بيند. 
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نگيرد و امکان خارج کردن کردن آن نباشد. 
زمانيک��ه کليد را در حالت LOCK از س��وئيچ خارج مي 
کنيد، مطمئن شويد که دسته دنده در وضعيت P  )پارك(  

قرار داشته باشد. 
دس��ته دنده فقط درحالتيکه سوئيچ در حالت ON و پدال 
ترمز فش��رده شده باشد، قابل حرکت از وضعيت P  )پارك( 

به ساير وضعيت ها مي باشد. 
براي خارج کردن کليد از مغزي سوئيچ موارد زير را دنبال 

نماييد:
 1( دسته دنده را در وضعيت P  )پارك( قرار دهيد. 

 2( کليد را به وضعيت LOCK بچرخانيد. 
 3( کليد را از مغزي سوئيچ خارج نماييد. 

در صورتيکه کليد را از مغزي س��وئيچ خارج نماييد، امکان 
تغيير وضعيت دس��ته دنده از وضعيت P  )پارك( به س��اير 

وضعيت ها وجود ندارد. 
 LOCK در صورتيکه امکان چرخان��دن کليد به وضعيت

نباشد، مراحل زير را براي خارج کردن کليد انجام دهيد:
 1( دسته دنده را در وضعيت P )پارك( قرار دهيد. 

 2( کليد را به آرامي به وضعيت ON بچرخانيد. 
 3( کليد را به سمت وضعيت LOCK بچرخانيد. 

 4( کليد را خارج نماييد.  

قفل فرمان 
- قفل كردن غربيلك فرمان 

 1( کليد را به وضعيت LOCK بچرخانيد. 
 2( کليد را از مغزي سوئيچ خارج کنيد. 

 3( غربيلک فرمان را از حالت کاماًل مس��تقيم به اندازه يک 
ششم )6 / 1( دور، در جهت ساعتگرد بچرخانيد. 

- باز كردن قفل فرمان 
 1( کليد را درون مغزي سوئيچ قرار دهيد. 

 2( ب��ه آرامي کلي��د را بچرخانيد، در حاليک��ه فرمان را به 

سوئيچ 
OFF 1  حالت سوئيچ بسته

هشدار 
سوئيچ  از  را  کليد  مي کنيد،  رانندگي  که  زماني  هرگز 
زيرا  ندهيد.  قرار   “LOCK“ وضعيت  در  يا  نکنيد  خارج 
دست  از  خودرو  کنترل  و  شده  قفل  فرمان  است  ممکن 
راننده خارج شود و باعث آسيب هاي جدي براي خودرو و 

جراحات شديد براي سرنشينان آن گردد. 
س��وئيچ به عنوان يک ابزار ضد س��رقت و قف��ل فرمان نيز 

مي باشد. 
يک وضعيت سوئيچ بسته OFF بين وضعيت LOCK و 
ACC وجود دارد، اگرچه اين وضعيت روي مغزي سوئيچ 
 OFF نش��ان داده نشده است. زمانيکه سوئيچ در وضعيت

قرار داشته باشد، فرمان قفل نمي شود. 
حالت قفل س��وئيچ )LOCK( براي اي��ن منظور طراحي 
ش��ده اس��ت که در صورت عدم قرار گيري دسته دنده در 
وضعي��ت P )پارك(، س��وئيچ در وضعي��ت LOCK قرار 

رانندگي در شرايط باراني 
 - از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري کنيد.   

 - از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد.    
 - فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ کنيد.    

 - وقت��ي ک��ه آب س��طح جاده را ب��ه هم��راه گل و الي و 
پوشانده، براي جلوگيري از لغزيدن و از دست دادن کنترل 
خودرو، س��رعت را کاهش دهيد. س��اييدگي الس��تيک ها 

ريسک لغزش خودرو را بيشتر مي کند. 

رانندگي در شرايط زمستاني )برفي(
- با احتياط رانندگي کنيد.   

- از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري کنيد.    
- از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد.             

- از حرکت دادن ناگهاني فرمان اجتناب کنيد. 
- فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ کنيد. P )پارك(
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ACC وجود دارد، اگرچه اين وضعيت روي مغزي سوئيچ 
نش��ان داده نشده اس��ت. زمانيکه دکمه گردان استارت در 

وضعيت OFF قرار داشته باشد، فرمان قفل نمي شود. 

احتياط
 - زمانيکه مي خواهيد از خودرو استفاده کنيد، از به همراه 

داشتن کليد هوشمند مطمئن شويد. 
 - هرگز زمانيکه قصد خارج شدن از خودرو را  داريد، کليد 

هوشمند را در داخل خودرو قرار ندهيد. 
 - اگر کليد هوشمند خيلي از راننده دور باشد، ممکن است 

خودرو استارت نخورد. 
 دکم��ه گردان اس��تارت طوري طراحي ش��ده اس��ت که 
در ص��ورت ع��دم قرار گي��ري دس��ته دن��ده در وضعيت                     
P  )پ��ارک(، در وضعيت LOCK قرار نگيرد. دس��ته دنده 
 ON فقط درحالت��ي که دکمه گردان اس��تارت در حالت
و پدال ترمز فش��رده ش��ده باش��د، قابل حرکت از وضعيت        

P  )پارک( به ساير وضعيت ها مي باشد. 

توجه 
زمانيکه دکمه گردان اس��تارت به وضعيت OFF چرخانده 
مي شود، چراغ هشدار دکمه گردان استارت  روشن 
و خاموش مي ش��ود و هش��دار دهنده صوتي )بازر( دو بار 
  P  صدا مي دهد. مطمئن شويد که دسته دنده در وضعيت
)پارک( قرار داشته باشد، سپس دکمه گردان استارت را به 
وضعيت LOCK بچرخانيد. براي کس��ب اطالعات بيشتر 
در خص��وص عملکرد اين چراغ هش��دار به فصل 2، بخش 
“چراغهاي هشدار دهنده / هشدار و يادآورنده هاي صوتي“ 

مراجعه نماييد. 

کني��د و دوباره کلي��د را به وضعيت اس��تارت بچرخانيد تا 
خودرو روشن شود. 

- براي کس��ب اطالعات بيش��تر به قس��مت “ سيستم ضد 
س��رقت نيس��ان )NATS(“ در فص��ل 3 “ بازرس��ي ها و 

تنظيمات قبل از رانندگي“ مراجعه کنيد. 

دکمه گردان استارت )در صورت تجهيز(
OFF 1 وضعيت

 هشدار 
هرگز زماني که رانندگي مي کنيد، دکمه گردان استارت را 
در وضعيت “LOCK“ قرار ندهيد. زيرا ممکن است فرمان 
و  خارج شود  راننده  از دست  کنترل خودرو  و  قفل شده 
باعث آسيب هاي جدي براي خودرو و جراحات شديد براي 

سرنشينان آن گردد. 
دکمه گردان اس��تارت ش��امل يک ابزار ضد س��رقت قفل 

فرمان نيز مي باشد. 
يک وضعيت سوئيچ بسته OFF بين وضعيت LOCK و 

آرامي به چپ و راست حرکت مي دهيد. 

وضعيت هاي قرار گيري کليد 
قفل LOCK ) وضعيت نرمال پارک کردن( )0(

کليد را فقط در اين حالت مي توان از مغزي سوئيچ خارج 
کرد. 

)1( OFF
در اين حالت موتور خاموش مي شود ولي فرمان قفل نمي 

شود. 

ACC )تجهيزات( )2( 
در اي��ن حالت در زم��ان خاموش بودن موت��ور، تجهيزات 

الکتريکي )مانند راديو( فعال و قابل استفاده مي باشد. 

ON )حالت استفاده عادي( )3(
اين حالت باعث فعال ش��دن سيس��تم جرق��ه و تجهيزات 

الکتريکي مي باشد. 

)4(  START 
در اين حالت اس��تارتر فعال و موتور روش��ن مي ش��ود، به 
محض روش��ن شدن موتور، فوراً کليد را رها کنيد. کليد به 

وضعيت ON  برمي گردد. 

 )NATS( سيستم ضد سرقت نيسان
سيستم ضد سرقت نيسان )NATS *( امکان روشن شدن 
موت��ور را به افرادي که س��عي دارند تا خ��ودرو را با کليد 
ديگري )که در سيس��تم NATS ثبت نشده است( روشن 

کنند، نمي دهد. 
* ايموبياليزر )سيستم ضد سرقت(

اگر با استفاده از کليد ثبت شده در NATS خودرو روشن 
نشد، س��وئيچ را در وضعيت OFF قرار داده، 5 ثانيه صبر 
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سوئيچ قرار دهيد. 
مطابق  معمولي  کليد  همانند  اضطراري  کليد  از   6
توضيحات قبلي، قسمت “ سوئيچ“ در اين بخش استفاده 

نماييد. 

کليد اضطراري – خالي شدن باطري کليد هوشمند
 )UNLOCK( باز  سمت  به  را  کن  قفل  ضامن   1

حرکت دهيد. 
2 همانند شکل درپوش کليد هوشمند را خارج کنيد. 

3 کليد )A( را از داخل کليد هوشمند باز کنيد. )مانند 
شکل(

قرار  روي محل  مناسب، روکش موجود  ابزار  با يک   4
گيري سوئيچ را خارج کنيد. 

مغزي  درون  شکل  مطابق  را   )A( اضطراري  کليد   5

قفل فرمان 
- قفل کردن غربيلك فرمان 

- در وضعي��ت LOCK، غربيلک فرمان را از حالت کاماًل 
مستقيم به اندازه يک ششم )6 / 1( دور بچرخانيد. 

- باز کردن قفل فرمان 
- پدال ترمز را فش��ار دهيد، در حالتيکه  به آرامي کليد را 
به حال��ت ACC مي چرخانيد، فرمان را به آرامي به چپ 

و راست حرکت دهيد. 

وضعي�ت ه�اي ق�رار گي�ري دکم�ه گردان 
استارت

- قفل LOCK ) وضعيت نرمال پارک کردن( )0(
فرمان فقط در اين حالت قفل مي شود. 

)1( OFF
- در اي��ن حالت موتور خاموش مي ش��ود ولي فرمان قفل 

نمي شود. 
ACC )تجهيزات( )2(

- در اي��ن حالت در زمان خاموش ب��ودن موتور، تجهيزات 
الکتريکي )مانند راديو( فعال و قابل استفاده مي باشد. 

- ON )حالت استفاده عادي( )3(
- اين حالت باعث فعال ش��دن سيس��تم جرقه و تجهيزات 

الکتريکي مي باشد. 
)4(  START  -

-  در اين حالت اس��تارتر فعال و موتور روشن مي شود، به 
محض روشن شدن موتور، فوراً دکمه گردان استارت را رها 

کنيد. کليد به وضعيت ON  برمي گردد. 
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هشدار 
 - هر بار بيش از 15 ثانيه اس��تارت نزنيد. اگر موتور روشن 
نش��د، قبل از اينکه دوباره اس��تارت بزنيد، سوئيچ را بسته 
)OFF( و 10 ثاني��ه صبر کنيد در صورت عدم رعايت اين 

موضوع ممکن است استارتر آسيب ببيند.    
 - در صورت نياز به اس��تفاده از باتري کمکي يا کابل رابط 
براي روشن کردن  موتور، بايد کاماًل دستورالعمل و احتياط 
هاي عنوان شده در فصل 6، بخش “روشن کردن خودرو با 

باتري کمکي“ را رعايت کنيد. 
 6- گرم کردن موتور

حداقل 30 ثانيه صبر کنيد  بعد از روشن کردن موتور   
تا موتور در جا کار کرده و گرم شود. به ويژه در هواي 

سرد،ابتدا مسير کوتاهي را با سرعت کم رانندگي کنيد. 

  هشدار 
ترک  را  آن  مراقب(،  )بدون  خودرو  کردن  گرم  حال  در 

نکنيد. 

س��رقت نيس��ان )NATS(“ در فص��ل 3 “ بازرس��ي ها و 
تنظيمات قبل از رانندگي“ مراجعه کنيد. 

 روشن کردن موتور 
 1- ترمز دستي را بکشيد.   

  P 2- پدال ترمز را فشار دهيد و دسته دنده را در وضعيت 
)پارک( يا N )خالص(  قرار دهيد )وضعيت P  )پارک( بهتر 

است(. 
استارتر براي عملکرد در حالتي به غير از پارک P و خالص 

N طراحي نشده است. 
3- سوئيچ را به وضعيت ON بچرخانيد. 

در مدل هايي که به کليد هوشمند مجهز شده اند، پدال 
ترمز را فشار دهيد و  محل قرار گيري سوئيچ را به وضعيت 

ON بچرخانيد. 
هشدار 

 - زمانيکه مي خواهيد از خودرو استفاده کنيد، از به همراه 
داشتن کليد هوشمند مطمئن شويد. 

 - اگر کليد هوشمند خيلي از راننده دور باشد، ممکن است 
خودرو استارت نخورد. 

 4- با چرخاندن سوئيچ به وضعيت START و قرار دادن 
پا روي پدال ترمز ) نه پدال گاز( استارت بزنيد. 

 5- زمانيکه موتور روشن شد، سوئيچ را رها کنيد. زمانيکه 
استارتر عمل کند ولي موتور روشن نشود، عمليات باال را 

مجدداً تکرار نماييد. 
 - اگر هوا بيش از حد گرم يا س��رد است و موتور به سختي 
روشن مي شود، پدال گاز را فشار داده و نگه داريد، اين کار 

به روشن شدن موتور کمک مي کند. 
 - در تابستان هنگاميکه مي خواهيد موتور را 30 دقيقه بعد 
از خاموش کردن، دوباره روشن کنيد، الزم است تا در حين 

استارت زدن پدال گاز را تا آخر فشار دهيد. 

به  استارت  گردان  دکمه  چرخاندن  امکان  صورتيکه  در   
وضعيت LOCK نباشد، مراحل زير را براي خارج کردن 

کليد انجام دهيد:
 )UNLOCK( ضامن قفل کن را به س��مت حالت باز )1 

حرکت دهيد. 
2( همانند شکل درپوش کليد هوشمند را خارج کنيد. 

3( کليد )A( را از داخل کليد هوشمند باز کنيد. )مانند 
شکل(

4( با يک ابزار مناسب، روکش موجود روي دکمه گردان 
استارت را خارج کنيد. 

 5( کليد اضطراري )A( را مطابق شکل درون مغزي سوئيچ 
قرار دهيد. 

 6( دسته دنده را به وضعيت P  )پارک( حرکت دهيد. 
 7( کليد اضطراري را به آرامي به وضعيت ON بچرخانيد. 
 8( کليد اضطراري را به سمت وضعيت LOCK بچرخانيد. 

 9( کليد اضطراري را خارج کنيد. 
اگر کليد از مغزي س��وئيچ خارج شود، امکان حرکت دسته 
دن��ده از وضعيت P  )پارک( نمي باش��د. دس��ته دنده فقط 
زماني از حالت P  )پارک( خارج مي ش��ود که دکمه گردان 
استارت در وضعيت ON و پدال ترمز فشرده شده باشد. 

 )NATS( سيستم ضد سرقت نيسان
- سيس��تم ضد سرقت نيس��ان )NATS *( امکان روشن 
شدن موتور را به افرادي که سعي دارند تا خودرو را با کليد 
ديگري )که در سيس��تم NATS ثبت نشده است( روشن 

کنند، نمي دهد. 
- * ايموبياليزر )سيستم ضد سرقت(

- اگ��ر با اس��تفاده از کليد ثبت ش��ده در NATS خودرو 
روشن نشد، سوئيچ را در وضعيت OFF قرار داده، 5 ثانيه 
صبر کنيد و دوباره کليد را به وضعيت اس��تارت بچرخانيد 

تا خودرو روشن شود. 
- براي کس��ب اطالعات بيش��تر به قس��مت “ سيستم ضد 
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را  دستي  ترمز  داده،  قرار  )پارک(    P حالت  در  را  دنده 
بکشيد و پدال ترمز را رها کنيد. 

روشن کردن خودرو 
 1( بعد از روشن کردن موتور، قبل از حرکت دادن  دسته 
 ،R عقب  دنده  وضعيت  به  )پارک(    P دنده از وضعيت 
وضعيت حرکت به جلو D و يا حالت دستي،  پدال ترمز را 

کاماًل فشار دهيد.   
 2( پدال ترمز را نگهداريد و با فشردن ضامن روي دسته 
انتقال  انرا به سمت وضعيت هاي حرکتي،  دنده موقعيت 

دهيد. 
 3( ترمز دستي را آزاد و پدال ترمز را رها کنيد، سپس با 
فشردن پدال گاز، به تدريج خودرو را به حرکت درآوريد.    
سيستم انتقال قدرت پيوسته طوري طراحي شده است که 
براي تغيير وضعيت از حالت پارک P به ساير وضعيت هاي 
حرکتي، در ابتدا الزم است که سوئيچ در وضعيت ON و 

پدال ترمز بايستي فشرده نگه داشته شود.   

- در زمان تغيير وضعيت دسته دنده از خالص N به هر 
وضعيت حرکتي، دور موتور را از حالت درجا باالتر نبريد. 

هشدار )در زمان استارت زدن خودرو(:
-  پدال ترمز را فشار دهيد. 

به  دنده  دسته  وضعيت  تغيير  است  روشن  موتور  وقتي 
دستي،   گيربکس  وضعيت  يا  )عقب(   R )رانندگي(،   D
خودرو  که  مي شود  باعث  ترمز،  پدال  دادن  فشار  بدون 
را حرکت  اينکه دسته دنده  از  آرامي حرکت کند. قبل  به 
دهيد، مطمئن شويد که پدال ترمز را کاماًل فشار داده و 

خودرو متوقف شده باشد. 
- از وضعيت قرار گيري دسته دنده آگاه شويد. 

گرفته  قرار  مطلوب  وضعيت  در  دنده  که  شويد  مطمئن 
)رانندگي( يا وضعيت دستي جهت   D  از وضعيت باشد. 
حرکت به جلو و  وضعيت R )عقب(  جهت حرکت به عقب 
رها  را  ترمز  پدال  و  آزاد  را  ترمز دستي  استفاده مي شود. 
کنيد، سپس پدال گاز را فشار دهيد تا خودرو حرکت کند. 
 - زمان��ي که خودرو متوقف اس��ت، از گاز دادن و باال بردن 
دور موت��ور خودداري کنيد. اين کار مي تواند باعث حرکت 
غير منتظره خودرو )اگر دسته دنده در وضعيت دنده عقب 
R و يا وضعيت حرکت به سمت جلو  D باشد( و يا آسيب 
 N پارک( و يا( P ديدن موتور )اگر دسته دنده در وضعيت

)خالص( باشد( شود. 

- گرم کردن موتور
زمانيکه موتور سرد است، دور موتور در حالت درجا باالتر 
تا در زمان شروع  لذا الزم است  باشد  از حد معمول مي 
حرکت،  نهايت توجه را در هنگام حرکت دسته دنده به 

وضعيت هاي حرکتي بعمل آوريد. 

- پارک کردن خودرو
پدال ترمز را فشار دهيد و به محض توقف خودرو، دسته 

رانندگي با خودرو 
رانندگي با سيستم انتقال قدرت پيوسته   

هشدار 
 - دور موتور در حالت درجا، در زمان س��رد بودن موتور باال 
اس��ت، بنابراين قبل از گرم ش��دن موتور، دسته دنده را با 
احتياط به وضعيت دنده هاي جلو و عقب حرکت دهيد.     
 - زمان��ي که خودرو متوقف اس��ت، از گاز دادن و باال بردن 
دور موت��ور خودداري کنيد. اين کار مي تواند باعث حرکت 

غير منتظره خودرو مي شود. 

احتياط هاي الزم رانندگي 
 - هرگز وقتي خودرو در حرکت اس��ت، دنده را در وضعيت 
P  )پ��ارک( يا R )عقب( قرار ندهيد. اين کار باعث آس��يب 

جدي به سيستم انتقال قدرت مي شود.    
 - موت��ور را در وضعي��ت P  )پ��ارک( و ي��ا  N )خ��الص( 
روش��ن کني��د. اگر دن��ده در وضعي��ت هاي ديگر باش��د، 
 موتور روش��ن نمي ش��ود. در صورت  روشن شدن موتور در 
وضعي��ت هايي غي��ر از وضعيت فوق، ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه کنيد.    
 - به هنگام تغيير وضعيت دسته دنده از وضعيت P  )پارک( 
و يا N )خالص( به وضعيت R )دنده عقب(، D )حرکت به 
جلو( و يا حالت دس��تي گيربکس پدال گاز را فشار ندهيد 
و  هميش��ه تا زمان کامل شدن تغيير وضعيت دسته دنده، 

پدال ترمز را فشار دهيد.   
 - در س��ر بااليي ها، براي جلوگيري از داغ ش��دن بيش از 
حد روغن گيربکس، خودرو را با فشار دادن پدال گاز درجا 
ثاب��ت نگه نداريد. در اين ش��رايط بايد پدال ترمز را فش��ار 

دهيد. 
دسته  باشد،  کوتاه  هاي  توقف  به  نياز  که  مواقعي  در   -
ترمز دستي  و  N حرکت دهيد  به حالت خالص  را  دنده 

را بکشيد. 
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به طور دستي  را  تغيير دنده  و مي توان محدوده  مي شود 
انتخاب کرد. 

در وضعيت تغيير دستي دنده، محدوده تغيير روي صفحه 
به  دنده  دسته  زمانيکه  مي شود.  داده  نمايش  نشانگرها 
وضعيت دستي حرکت داده مي شود، سيستم انتقال قدرت 

مناسب ترين دنده را انتخاب مي کند. 
محدوده تغيير از باال يا پايين به صورت زير است:

1st   2nd   3rd  4th 5th  6th
 +up در زم��ان تغيير دادن، دس��ته دن��ده را به وضعيت - 

)باال( حرکت دهيد. )به محدوده باالتر تغيير مي کند(    
 -down در زمان تغيير دادن، دس��ته دنده را به وضعيت - 
)پايين( حرکت دهيد. )به محدوده پايين تر تغيير مي کند(   
 - در صورت حرکت دادن س��ريع دسته دنده براي دو بار به 
يک وضعيت يکسان، تعويض دنده بصورت پي در پي انجام 

خواهد شد.   
 - از وضعي��ت 1st هن��گام باال رفتن از تپه با ش��يب تند يا 
رانندگي آهس��ته در برف س��نگين، ش��ن يا گل يا براي به 
حداکثر رس��اندن ترمز موتوري در سرازيري هاي با شيب 

زياد استفاده کنيد.   
 - از وضعيت هاي 3rd  ،2nd و 4th  براي باال رفتن از س��ر 

بااليي يا ترمز موتور در سرازيري ها استفاده کنيد.   
 - از وضعي��ت   5th ب��راي رانندگ��ي در س��رازيري ه��ا و 
س��ربااليي هاي طوالني که ترمز موتور مفيد است استفاده 

کنيد.    
 - از وضعيت 6th براي همه وضعيت هاي رانندگي معمولي 

رو به جلو استفتده کنيد.
خودروي  از  گرفتن  سبقت  يا  شتابگيري  هنگام  هرچند 
ديگر، نياز است که دنده ها را کم کنيد. )اصطالحاً دنده 

معکوس(
 - براي لغو وضعيت تغيير دس��تي دنده، دس��ته دنده را به 
وضعي��ت “D“ بر گردانيد. گيربکس ب��ه وضعيت رانندگي 

عادي باز مي گردد.  

که خودرو کاماًل متوقف شده است و سپس دسته دنده را 
در وضعيت P )پارک( قرار دهيد. براي ايمني بيشتر،  قبل 
از حرکت دادن دسته دنده به وضعيت P )پارک(  ترمز را 
فشار دهيد. زماني که در سر بااليي پارک مي کنيد، ابتدا 
پدال ترمز دستي را فشار دهيد و سپس دسته دنده را در 

وضعيت P )پارک( قرار دهيد. 

R )عقب(:
احتياط 

فقط زمانيکه خودرو کاماًل  متوقف شد، دسته دنده را در 
اين وضعيت قرار دهيد. 

از اين وضعيت براي حرکت به سمت عقب استفاده کنيد. 
وقتي که دسته دنده در وضعيت دنده R )عقب( قرار داشته 
باشد، سنسور هاي کمکي پارک اولتراسونيک )در صورت 
به  بيشتر،  اطالعات  کسب  براي  شوند.  مي  فعال  تجهيز( 
قسمت “سنسور هاي کمکي پارک اولتراسونيک“ در ادامه 

اين بخش مراجعه نماييد. 

N )خالص(:  
اين  در  نيستند.  فعال  دنده هاي جلو  نه  و  دنده عقب  نه 
وضعيت مي توان موتور را روشن کرد. اگر در حال حرکت 
 N موتور ناگهان توقف کرد، مي توانيد دنده را در وضعيت

)خالص( قرار داده و دوباره استارت بزنيد. 

D )رانندگي(: 
از اين وضعيت براي رانندگي عادي به سمت جلو استفاده 

کنيد. 

وضعيت تغيير دستي دنده )در صورت تجهيز(
تغيير  وضعيت  به   “D“ وضعيت  از  دنده  دسته  که  وقتي 
در حالت حرکت  0چه  داده مي شود  دنده حرکت  دستي 
دنده  دستي  تغيير  وضعيت  وارد  گيربکس  ساکن(،  يا  و 

براي حرکت دادن دسته دنده :
ايد،  داشته  نگه  فشرده  را  ترمز  پدال  حالتيکه  در   

ضامن روي دسته دنده را فشار دهيد. 

 براي تغيير وضعيت دسته دنده، ضامن روي دسته 
دنده را فشار دهيد. 

 تغير وضعيت بدون فشردن پدال ترمز 

تغيير وضعيت دسته دنده 
براي تغيير وضعيت دسته دنده از P )پارک( و R )عقب( 
فشار  را  دنده  دسته  روي  ضامن  ها،  وضعيت  ساير  به 
دهيد. ساير وضعيت ها بدون فشردن ضامن، قابل انتخاب 

مي باشد. 

P )پارک(:
از اين وضعيت وقتي که خودرو پارک شده است يا هنگام 
استفاده کنيد. اطمينان حاصل کنيد  روشن کردن موتور 
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بوسيله پدال گاز قابل کنترل مي باشد ولي قدرت موتور 
سايپا  مجاز  نمايندگي  از  اين حالت  در  محدود مي شود. 

يدک بخواهيد تا سيستم انتقال قدرت را بررسي نمايد. 
بيش  چرخيدن  مثل  شرايط سخت،  در  خودرو  که  وقتي 
قرار گيرد،  ترمزهاي شديد متوالي  يا  و  اندازه چرخ ها  از 
سيستم خرابي ايمني فعال مي شود. اين مورد حتي وقتي 
اتفاق  که همه مدارهاي الکتريکي خوب کار مي کنند نيز 
مي افتد. در اين وضعيت، سوئيچ را خاموش کرده 10 ثانيه 
صبر کنيد. سپس دوباره سوئيچ را در وضعيت “ON“ قرار 
دهيد. خودرو به شرايط عملکرد عادي خود باز مي گردد. 
اگر به شرايط عملکرد عادي باز نگشت، سريعا به نمايندگي 
مجاز سايپا يدک جهت کنترل سيستم جعبه دنده مراجعه 

کنيد. 

 هشدار 
سرعت  مي افتد،  اتفاق  ايمني  خرابي-  عملکرد  که  وقتي 
تصادف  باعث  و  کمتر  ها  خودرو  ساير  سرعت  از  خودرو 
داشته  مطلب  اين  به  خاصي  توجه  رانندگي  هنگام  شود. 
باشيد. در صورت لزوم، در جاي مطمئن، خودرو را به کنار 
جاده کشيده و صبر کنيد تا جعبه دنده به عملکرد عادي 
بازگردد يا در صورت نياز از نمايندگي سايپا يدک بخواهيد 

که خودرو را رفع ايراد نمايد. 

آزاد کردن قفل تغيير وضعيت دنده 
حالت  در  اگرسوئيچ  حتي  باشد،  شده  دشارژ  باتري  اگر 
ON، دکمه دسته دنده فشرده و پدال ترمز پايي را تحت 
P خارج  پارک  از وضعيت  دنده  دهيد،  دسته  قرار  فشار 
تغيير  ضامن  دنده،  دسته  دادن  حرکت  براي  نمي شود. 
وضعيت دسته دنده را )مطابق شکل( فشرده نگهداريد و 
دسته دنده را فشار دهيد )3(. در اين حالت امکان حرکت 

دادن دسته دنده به حالت خالص N وجود دارد. 
فوق، مطمئن  عمليات  انجام  در حين  بيشتر  ايمني  براي 

شويد که ترمز دستي باال و ترمز فشرده شده باشد. 
 P حالت  از  دنده  دسته  کردن  خارج  براي  صورتيکه  در 
)پارک( مشکلي پيش آيد، از نمايندگي مجاز سايپا يدک 

بخواهيد که خودروتان را مورد بررسي قرار دهد. 

وضعيت ايراد – ايمني  
زمانيکه حالت ايراد – ايمني اتفاق بيفتد، سرعت خودرو به 
صورت اتوماتيک کاهش مي يابد تا احتمال آسيب سيستم 
خودرو  سرعت  حالت  اين  در  شود.  کمتر  قدرت  انتقال 

 - دروضعي��ت تغيير دنده دس��تي، ممکن اس��ت گيربکس 
به دنده انتخاب ش��ده توسط ش��ما نرود. اين کار به حفظ 
عملک��رد رانندگي کمک کرده و امکان آس��يب ديدن يا از 

دست رفتن کنترل خودرو را کم مي کند. 
در  باشد،  مي  دستي  حالت  در  دنده  دسته  که  وقتي   -
ببريد،  باال  خطرناک  محدوده  تا  را  موتور  دور  صورتيکه 
و  رود  مي  سبکتر  دنده  به  اتوماتيک  به صورت  گيربکس 
در صورتيکه سرعت خودرو کم شود، گيربکس به صورت 
 1st به حالت  توقف  از  قبل  و  دنده سنگينتر  به  اتوماتيک 

مي رود. 
“D“کم کردن گاز- در وضعيت 

براي عبور سريع يا باال رفتن از سر بااليي، پدال گاز را تا 
آخر فشار دهيد تا به کف خودرو بچسبد. اين کار بسته به 
تر تنظيم  پايين  سرعت خودرو، جعبه دنده را روي دنده 

مي کند. 
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چرخ )LOCK( چراغ نشانگر وضعيت 4WD LOCK در 
صفحه نشانگرها روشن خواهد شد.  براي غير فعال کردن 
وضعيت LOCK، کليد انتخاب وضعيت را در جهت خالف 
عقربه هاي ساعت به سمت وضعيت LOCK بچرخانيد و 
رها کنيد. چراغ نشانگر وضعيت 4WD LOCK در صفحه 

نشانگرها خاموش خواهد شد. 

 )4WD( رانندگي در حالت چهار چرخ محرک   
)در صورت تجهيز(

شرايط  به  بسته   )4WD( محرک  چرخ  چهار  سيستم 
 LOCK و يا AUTO ،2WD براي انتخاب حالت هاي

رانندگي، مورد استفاده قرار مي گيرد. 
راکنترل  محورها  شدن  جفت  عملکرد   4WD سيستم 
)که در قسمت کنسول وسط  آنرا  مي کند. کنترل کننده 
 ،2WD هاي  وضعيت  از  کدام  هر  براي  شده(  تعبيه 
AUTO و LOCK بسته به شرايط رانندگي بچرخانيد. 

حالت AUTO: کليد انتخاب وضعيت چهار چرخ محرک 
را به حالت خالص )AUTO( حرکت دهيد، در اين حالت 

نشانگر  در صفحه نشانگرها روشن خواهد شد.  
حالت 2WD: براي قرار دادن در اين حالت، کليد انتخاب 

وضعيت را در جهت ساعتگرد بچرخانيد. 
را  وضعيت  انتخاب  کليد  هنگاميکه   :LOCK حالت 
زمانيکه  بچرخانيد،  ساعت  هاي  عقربه  خالف  جهت  در 
 AUTO حالت  به  فنري  صورت  به  کنيد  رها  را  کليد 
چهار  شدن  درگير  وضعيت  دادن  نشان  براي  برمي گردد. 

)در  اولتراسونيك  پارک  کمكي  هاي  سنسور 
صورت تجهيز(

A ، بر روي سپر عقب خودرو  سنسورهاي اولتراسونيک 
تجهيز شده است و در زمان استفاده از دنده عقب، فاصله 
بين خودرو و موانع را اندازه گيري مي کند زمانيکه خودرو 
در دنده عقب قرار داده مي شود يک صداي بيپ شنيده 
فرکانس  شويد،  مي  نزديک  مانعي  به  وقتيکه  شود.  مي 
صداي بيپ بيشتر مي شود و زمانيکه به فاصله 30 سانتي 
به  دائم  بيپ  صداي  رسيد،  مي  مانع  اينچي(   12( متري 

گوش مي رسد. 

توجه    
به  حرکت  براي  کمکي  سيستم  عنوان  به  سيستم  اين   -
عقب  آينه  با  تکميلي  بصورت  بايستي  و  باشد  مي  عقب 

استفاده شود
نشده  مسدود  سنسورها  روي  سطح  که  شويد  مطمئن   -

باشد. )بوسيله خاک، برف، گل و الي و غيره( 

5



118

 

4WD هشدار عملياتهاي حالت
با توجه به شرايط رانندگي، در حالت چهار چرخ محرک، 
وضعيت 4WD ممکن است از حالت 2WD  به حالت 
 2WD وضعيت  اگر  حتي  دهد،  وضعيت  تغيير   4WD

انتخاب شده باشد. 
 ،2WD هاي  وضعيت  از  يک  هيچ  در  زير  حاالت  در 

AUTO و LOCK موتور را روشن نکنيد:
- زماني که خودرو با باال بردن چرخهاي عقب بکسل شده 

است،
- زمانيکه چرخ عقب روي زمين و چرخ جلو روي گاري 

هاي مخصوص بکسل کردن خودرو باشد. 

4WD  نكات مهم در استفاده از وضعيت
- زماني که خودرو در حالت 4WD کار کند، در حاالت 
کليد  که  حالتي  يا  و  پيچها  سر  گيري،  ترمز  شتابگيري، 
انتخاب وضعيت در LOCK و يا AUTO باشد و سوئيچ 
را به وضعيت OFF ببريد، ممکن است تکان کمي )تفه( 

را احساس کنيد که اين مورد طبيعي مي باشد. 
- دماي روغن قواي محرکه خودرو در صورتي که خودرو 
اختالف سرعت  کار کند که  در حالت ممتد در شرايطي 
چرخ هاي جلو و عقب زياد باشد )لغزش چرخها(، باال مي 
رود. به طور مثال شرايط رانندگي در جاده هاي ناهموار و 
بين گل و الي و ماسه و يا زماني که چرخ ها بکسباد کند. 
و  به سرعت روشن   4WD اين شرايط، چراغ هشدار  در 
خاموش مي شود و براي محافظت از قواي محرکه، خودرو 
 2WD 4 به وضعيتWD به صورت اتوماتيک از وضعيت
تغيير وضعيت مي دهد. خودرو را متوقف کنيد )در شرايط 
کارکرد دور آرام( و منتظر شويد تا چراغ نشانگر خاموش 
حالت  تغيير   AUTO وضعيت  به   4WD وضعيت  شود، 

مي دهد. 
 4WD فاصله مورد نياز ترمز گيري )خط ترمز( در حالت -

و 2WD يکسان مي باشد.  

حالت 
4WDچرخهاي محرک

وضعيت چراغ 
هاي نشانگر 

4WDوضعيت هاي رانندگي

2WD
چرخهاي جلو – 

 2WD در شرايط عادي رانندگي در حالت 
قرار مي گيرد

براي جاده هاي خشک و خاموش مي شوند
آسفالت شده

AUTO

گشتاور بين چرخ هاي جلو و عقب به صورت 
خودکار با توجه به شرايط جاده تقسيم مي شود

 2WD نسبت 100:0براي
4WD نسبت 50:50 براي

اين مورد باعث بهبود پايداري خودرو مي شود. 

براي رانندگي در جاده هاي 
آسفالت شده و لغزنده

LOCK1* چهار چرخ
براي رانندگي در جاده هاي 

ناهموار

* زمانيکه خودرو ناگهاني شتابگيري کند و يا در زماني که با سرعت باالتر از 40 کيلومتر بر ساعت )25 مايل بر ساعت( 
 OFF تبديل مي شود. با چرخاندن سوئيچ به وضعيت AUTO  بصورت اتوماتيک به حالت LOCK رانندگي شود، حالت

اين حالت به صورت خودکار غبر فعال مي شود.
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در يک  را  اين حالت خودرو  در  ثانيه(.   در  دوبار  )تقريباً 
کند.  کار  )درجا(  آرام  دور  با  تا  کنيد  متوقف  امن  مکان 
 در صورتيکه بعد از چند لحظه چراغ هشدار خاموش شد، 

مي توانيد به رانندگي ادامه دهيد. 
- زمانيکه اختالف دور )سرعت( بين چرخهاي عقب و جلو 
زياد باشد )لغزش چرخ(، بطور مثال : شرايط رانندگي در 
جاده هاي ناهموار و در بين گل و الي و ماسه و يا زماني 
هشدار  چراغ  شرايط،  اين  در  کند.  بکسباد  ها  چرخ  که 
در  )تقريباً  شود.  مي  خاموش  و  روشن  آرامي  به   4WD
هر دو ثانيه يکبار(. اختالف قطر چرخهاي جلو وعقب نيز، 
مي تواند باعث روشن و خاموش شدن آرام اين چراغ هشدار 
شود. بررسي نماييد که اندازه تمامي چرخ ها يکسان، فشار 

باد آنها تنظيم و تايرها ساييده نباشد. 

هشدار 
- در صورتيکه چراغ هشدار 4WD در حال حرکت روشن 
 2WD وضعيت  به    4WD وضعيت  است  ممکن  شود، 
در  و  کنيد  کم  را  خودرو  سرعت  دهد.  وضعيت  تغيير 
نمايندگي مجاز سايپا يدک بخواهيد که  از  اولين فرصت 

خودروتان را بازديد کند. 
- بر روي سطوح خشک و سخت، از حالت LOCK براي 

رانندگي استفاده نکنيد. 
رانندگي  شرايط  در   4WD چراغ هشدار  در صورتيکه   -

روشن شود، مطابق مراحل ذيل عمل کنيد:
و روشن  به سرعت خاموش  در صورتيکه چراغ هشدار  •	
شود )در هر ثانيه دوبار(، در يک محل امن از جاده خارج 
شويد و اجازه دهيد تا موتور در دور درجا کار کند. وضعيت 
به  ايراد،  آمدن  بوجود  از  جلوگيري  جهت  به   4WD
وضعيت 2WD تغيير مي کند. به محض خاموش شدن 

چراغ، دوباره مي توانيد به رانندگي ادامه دهيد. 
خاموش  و  روشن  آرامي  به  هشدار  چراغ  صورتيکه  در  •	
شود، وضعيت رانندگي را به حالت 2WD تغيير دهيد و 

4WD چراغ هشدار
)سرعت سنج(  نشانگرها  در صفحه   4WD نشانگر  چراغ 
وضعيت  در  سوئيچ  وقتيکه  چراغ  اين  است.  گرفته  قرار 
ON قرار گيرد، روشن شده و بعد از روشن شدن موتور 
هشدار  چراغ  صورتيکه  در  شود.  مي  خاموش  سرعت  به 
انتخاب  کليد  روي  نشانگر  چراغ  بماند،  روشن   4WD

وضعيت خاموش مي شود. 
اگر سيستم 4WD درست کار نکند و يا شعاع و سرعت 
باشد، چراغ هشدار روشن  چرخهاي جلو و عقب متفاوت 
شود  مي  خاموش  و  روشن  زير  شرح  به  يا  و  ماند  مي 

)چشمک مي زند(:
عقب  به  قدرت  انتقال  محفظه  روغن  دماي  بودن  باال   -
شود  چراغ  اين  شدن  روشن  باعث  تواند  مي  )ترانسفر( 

وضعيت  به  اتوماتيک  صورت  به  حالت  اين  اگر  حتي   -
AUTO برود، در حاليکه شما در حالت LOCK رانندگي 

مي کنيد، چراغ نشانگر در وضعيت LOCK مي ماند. 

هشدار 
زمانيکه در مسير مستقيم  براي  4WD فقط  از حالت   -
 ،2WD انتخاب  )براي  استفاده شود.  رانندگي مي کنيد، 

)LOCK يا AUTO
 4WD حالت  از  عقب  به  حرکت  و  پيچيدن  زمان  در   -

استفاده نکنيد. 
 4WD در زمان بکسباد کردن چرخ هاي جلو، از حالت -
يا   AUTO  ،2WD انتخاب  )براي  نکنيد.  استفاده 

)LOCK
 AUTO در زمان حرکت روي سطوح لغزنده در وضعيت -

به شدت مراقب باشيد. 

 مشخصه چراغ هاي نشانگر

  روشن باشد

در عملکرد سيستم 
4WD مشکل بوجود 

آمده است

 
به سرعت چشمک بزند

 دماي روغن سيستم
 قواي محرکه به

 صورت غير طبيعي
 باال مي باشد

به آرامي چشمک بزند

 اختالف سرعت زياد
 بين سرعت گردش

 چرخها

5



120

 

ممکن است کنترل خودرو را از اختيار شما خارج کند. 
زمانيکه به سمت نوک تپه رانندگي مي کنيد، بيشتر    - 
مراقب باشيد. در قسمت باالي تپه ها، امکان سقوط يا ساير 

خطرات مي تواند باعث وقوع يک تصادف شود. 
 - زمانيکه موتور کم بياورد و يا شما نتوانيد به باالي شيب 
تپه برسيد، فرمان را نچرخانيد، اين کار ممکن است باعث 
به  واژگون شدن آن شود. هميشه  يا  و  کج شدن خودرو 
)R( حرکت کنيد.  سمت عقب و مستقيم در دنده عقب 
هيچ وقت در زمان حرکت به عقب، خودرو را در وضعيت 
خالص )N( و استفاده تنها از ترمز به سمت عقب نرانيد، 

اين کار باعث کاهش کنترل خودرو شود. 
 - ترمزهاي شديد در سرازيري تپه ها، ممکن است باعث 
باعث  نهايت  در  و  آن  راندمان  کاهش  و  ترمز  شدن  داغ 
کم شدن کنترل راننده روي خودرو و تصادف شود. ترمز 
از  خودرو  کنترل سرعت  براي  و  دهيد  فشار  آرامي  به   را 

دنده هاي سنگين تر استفاده کنيد. 
 - درست مهار نکردن بارها، ممکن است در زمان رانندگي 
شود.  اطراف  به  آنها  پرتاب  باعث  ناهموار،  هاي  جاده  در 
از  تا  کنيد  مهار  درستي  به  را  بار  محفظه  داخل  بارهاي 
سرنشينان  ديدن  آسيب  و  جلو  سمت  به  آنها  پرتاب 

جلوگيري بعمل آيد. 
ثقل  مرکز  حد  از  بيش  رفتن  باال  از  جلوگيري  براي   - 
خودرو، از قرار دادن بار بيش از حد روي باربند سقفي )در 
صورت تجهيز( جلوگيري نموده و بارها را در خودرو تقسيم 
کنيد. بارهاي سنگين را حتي االمکان در قسمت جلويي و 
پاييني محفظه بار قرار داده و به درستي مهارشان کنيد. 
هرگز خودرو را به الستيک هاي پهن تر از اندازه تعين شده 
تجهيز نکنيد، اين کار مي تواند باعث واژگوني خودرو شود. 
 - شتابگيري ناگهاني، اعمال حرکت هاي شديد به فرمان و 
ترمز هاي ناگهاني، مي تواند باعث کاهش کنترل راننده بر 

روي خودرو شود. 
از کارايي الستيک ها رانندگي  هرگز در محدوده فراتر   - 

محرک  چرخ  چهار  حالت  در  ايمن  رانندگي 
 : 4WD

خودرو شما براي هر دو حالت رانندگي عادي و جاده هاي 
رانندگي  از  اين حال،  با  برون شهري طراحي شده است، 
در قسمت هاي عميق محل عبور آب و گل و الي پرهيز 
)بر  راحت  رانندگي  براي  عموماً  شما  خودرو  زيرا  نماييد 
خالف خودروهاي عرف جاده هاي ناهموار( طراحي شده 

است. 
به  نسبت   2WD خودروهاي  که  باشيد  داشته  خاطر  به 
خودروهاي 4WD از تعادل بهتري )در رانندگي در جاده 
هاي ناهموار( برخوردار مي باشند. )به طور مثال در برفهاي 

عميق و گل و الي(.
خواهشمند است موارد احتياطي زير را دنبال کنيد:

 - در زمان رانندگي در جاده هاي ناهموار، دقت بيشتري 
بعمل آورده و از رانندگي در نواحي خطرناک پرهيز نماييد. 
هميشه براي محافظت از خود و سرنشينان خودروتان در 
را  ايمني  کمربندهاي  ناهموار،  سطوح  در  رانندگي  زمان 

ببنديد. 
در  نکنيد.  رانندگي  عرضي  بصورت  تند  هاي  شيب  در   - 
عوض به دو حالت کاماًل صاف به سمت باال و  کاماًل صاف 
به سمت پايين حرکت کنيد. خودروهاي ويژه جاده هاي 
و  به جلو  از حرکت  راحت  ها  در سربااليي  برون شهري، 

عقب، حرکت مي کنند. 
بيش  نوع خودرويي،  هر  براي  ها  تپه  از  بسياري  شيب   - 
رانندگي  باال  به سمت  آنها  در  اگر شما  است.  تند  از حد 
کنيد، ممکن است خودرو شما سقوط کند و اگر در آنها 
به سمت پايين رانندگي کنيد، ممکن است نتوانيد سرعت 
ها  جاده  اينگونه  عرض  در  اگر  و  کنيد  کم  را  خودروتان 

رانندگي کنيد، ممکن است خودرو شما واژگون شود. 
حرکت  تند  هاي  سربااليي  يا  و  سراشيبي  در  زمانيکه   - 
کار  اين  ندهيد،  تغيير  را  دنده  دسته  وضعيت  مي کنيد، 

سرعت خودرو را تا حد ممکن و ايمن پايين بياوريد. 
در صورتيکه بعد از انجام مراحل فوق چراغ هشدار همچنان 
تا  بخواهيد  يدک  سايپا  مجاز  نمايندگي  از  ماند،  روشن 

خودروتان را بررسي کند. 

4WD چراغ نشان دهنده حالت 
  چراغ نشانگر LOCK( 4WD( )مدل هاي 

 : )4WD مجهز به
وضعيت  و   ON حالت  در  سوئيچ  زمانيکه  چراغ  اين 
LOCK انتخاب شود، روشن خواهد شد. زمانيکه وضعيت 
اين  انتخاب شود،  موتور  بودن  روشن  در حالت   LOCK
چراغ همزمان با چراغ نشانگر AUTO( 4WD( روشن 

خواهد شد. 
)( چراغ نشانگر 4WD )AUTO( )مدل هاي مجهز 
به 4WD( : اين چراغ زمانيکه سوئيچ در حالت ON قرار 
گيرد، روشن و پس از يک ثانيه خاموش مي شود. زمانيکه 
موتور روشن باشد و وضعيت AUTO انتخاب شود، اين 

چراغ روشن خواهد شد. 
سنج(  )سرعت  نشانگرها  صفحه  در   4WD نشانگر  چراغ 
کردن  باز  از  پس  ثانيه  يک  چراغ  اين  است.  گرفته  قرار 

سوئيچ، خاموش خواهد شد. 
در زمان روشن بودن موتور اين چراغ وضعيت انتخاب شده 

توسط کليد انتخاب وضعيت 4WD را نمايش مي دهد. 
	•ممکن است چراغ نشانگر 4WD در زمان تغيير از يک 
وضعيت رانندگي به ساير وضعيت ها، روشن شود. بعد از 
شود.  مي  خاموش  چراغ  اين  وضعيت،  تغيير  کامل شدن 
اگر اين چراغ فوراً خاموش نشد، مطمن شويد که اطراف 
خودرو ايمن و بدون مانع باشد. خودرو را بصورت مستقيم 
برانيد )گاز ندهيد، ترمز نکنيد و دنده عقب نرويد(، سپس 

کليد انتخاب وضعيت 4WD را بچرخانيد. 
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بيشتر  خودرو  روي  راننده  کنترل  مطمئناً  پايين،  هاي 
خواهد بود. 

 - بعد از عبور از آب و گل و الي، فوراً عملکرد ترمز خودرو 
را مطابق توصيه هاي بخش “ ترمزهاي مرطوب“ در ادامه 

اين فصل را بررسي  نماييد. 
 - هر وقت که در جاده هاي برون شهري و در بين ماسه، 
رانندگي  چرخ  توپي  از  باالتر  ارتفاع  با  آب  و  الي  و  گل 
نماييد، دوره تناوب سرويس هاي دوره اي زودتر از موعد 
بايستي انجام شود. براي کسب اطالعات بيشتر به قسمت 
“سرويس هاي دوره اي در شرايط سخت“ در فصل آخر 

اين کتاب “راهنماي سرويس و گارانتي“ مراجعه نماييد. 
 - بعد از رانندگي در جاده هاي برون شهري در ميان گل 
و  بشوييد. خس  آب  با  را  خودرو  اطراف  ماسه،  و  الي  و 
خاشاک هايي را که اطراف خودرو گير کرده را، جدا کنيد. 
از  پس  مثال  عنوان  )به  لغزنده  هاي  جاده  در  زمانيکه   - 
زمستاني  هاي  الستيک  کنيد،  مي  رانندگي  برف(  بارش 
با اندازه مشابه الستيک هاي خودروتان را براي هر چهار 
براي چرخهاي جلو استفاده  يا زنجير چرخ  چرخ نصب و 
کنيد. در اين حالت از وضعيت 4WD استفاده و با دقت 

رانندگي کنيد. 
 - از پارک کردن خودرو در سرازيري تپه ها اجتناب کنيد، 
ممکن است در موقع پياده شدن لغزيدن خودرو به جلو، 

عقب و يا طرفين، موجب آسيب ديدگي شما شود. 

شتابگيري   ،4WD خودروهاي  مورد  در  حتي  نکنيد، 
به  شديد  هاي   حرکت  اعمال  و  ناگهاني   گيري  ترمز  و 
فرمان مي تواند باعث کاهش کنترل خودرو توسط راننده 

و لغزيدن خودرو شود. 
هاي  چرخش  از  اوقات،  تمامي  در  امکان  صورت  در   - 
مرکز  نماييد.  اجتناب  باال  هاي  سرعت  در  مانور  و  سريع 
باالتر   2WD خودرو  به  نسبت   4WD خودروهاي  ثقل 
 2WD مي باشد و  در شرايط يکسان نسبت به خودروهاي
براي  خودرو  اين  شوند.  مي  واژگون  زودتر  خودروها  اين 
پيچيدن با سرعت هاي مشابه خودروهاي 2WD معمولي 
و همچنين خودروهاي اسپرت طراحي نشده اند. کوتاهي 
در استفاده صحيح از اين نوع خودروها، مي تواند باعث از 
دست دادن کنترل خودرو و يا تصادف منجر به واژگوني 

خودرو شود. 
توجه  مي کنيد،  رانندگي  ناهموار  هاي  جاده  در  وقتي   - 
را  فرمان  غربيلک  داخلي  هاي  قسمت  که  باشيد  داشته 
نگيريد زيرا ممکن است لرزش غربيلک فرمان باعث آسيب 
ديدگي دستان شما شود. در عوض، با انگشتان و انگشت 

شست خود لبه بيروني فرمان را بگيريد. 
تمامي  که  شويد  مطمئن  خودرو،  از  استفاده  از  قبل   - 
بسته  را  خود  ايمني  کمربند  راننده،  و  سرنشينان خودرو 

باشند. 
 - با قرار دادن بار روي سقف و يا تجهيز تايرهاي پهن تر 
از نوع تعيين شده در  اين کتاب، مرکز ثقل خودرو را باال 

نبريد. 
قرار  جايش  در  خودرو  کف  موکت  زمانيکه  در  هميشه   - 
داده شده رانندگي کنيد زيرا ممکن است کف خودرو داغ 
شود. توجه ويژه را بعمل آوريد وقتيکه با پاي برهنه سوار 

خودرو مي شويد. 
 - در زمان رويارويي با بادهاي جانبي قوي، سرعت خودرو 
را کم کنيد. مرکز ثقل باالي خودرو شما مي تواند در برابر 
بادهاي جانبي طوفاني، اثر بيشتري داشته باشد. در سرعت 
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دنبال کنيد. 
الف( کليد CANCEL را فشار دهيد، در اين حالت چراغ 

نشانگر SET خاموش خواهد شد. 
ب( به آرامي پدال ترمز را فشار دهيد، در اين حالت چراغ 

نشانگر SET خاموش خواهد شد. 
ج( کليد ON / OFF را در وضعيت OFF قرار دهيد. هر 

دو چراغ نشانگر CRUISE و SET خاموش مي شود. 
   - اگر در حالتيکه کليد ACCEL / RES را به سمت 
باال و يا کليد COAST / SET را به سمت پايين فشار 
داده باشيد، همزمان پدال ترمز را فشار دهيد، سرعت هاي 
تنظيم شده قبلي حذف و سيستم کروز کنترل، غير فعال 

مي شود.  
ساعت  بر  کيلومتر   13 از  کمتر  به  خودرو  سرعت  اگر   -
به  يابد، سيستم کروز کنترل  بر ساعت( کاهش  )8 مايل 

صورت خودکار غير فعال مي شود. 
- حرکت دادن دسته دنده نيز باعث حذف سرعت تنظيم 

شده در سيستم کروز کنترل گردد. 

از  يكي  باالتر،  روي سرعت  تنظيم مجدد  براي 
سه روش زير را انجام دهيد:

 الف( پدال گاز را فشار دهيد. هنگاميکه سرعت خودرو به 
سرعت دلخواهتان رسيد، کليد COAST / SET را به 

سمت پايين فشار داده و رها کنيد. 
ب( کليد ACCEL / RES را به سمت باال فشار داده 
و نگهداريد، زمانيکه سرعت خودرو به سرعت دلخواهتان 

رسيد، اين کليد را رها کنيد. 
و  فشرده  باال  سمت  به  را   ACCEL / RES کليد  ج( 
دهيد  مي  انجام  را  کار  اين  که  بار  هر  کنيد،  رها  سريع 
سرعت خودرو به اندازه km/h 1/6 افزايش خواهد يافت. 

از کروز  استفاده  احتياط هاي الزم در خصوص 
کنترل

اين  کنترل،  کروز  سيستم  در  ايراد  وجود  صورت  در   - 
سيستم به صورت خودکار غير فعال مي شود. در اين حالت 
تا خودرو شما را  از نمايندگي مجاز سايپا يدک بخواهيد 

بررسي کند. 
کنترل،  کروز  سيستم  صحيح  تنظيم  و  استفاده  براي   - 
کروز  “عملکرد  قسمت  در  شده  داده  شرح  موارد  تمامي 

کنترل“ را در ادامه اين بخش انجام دهيد. 

عملكرد کروز کنترل
پا  دادن  قرار  بدون  رانندگي  امکان  کنترل،  کروز  سيستم 
روي پدال گاز را بين سرعت هاي 40 تا 160 کيلومتر در 

ساعت ميسر مي سازد. )25 تا 100 مايل بر ساعت(
 ON / OFF براي فعال کردن اين سيستم، کليد اصلي
 ON آنرا که روي غربيلک فرمان قرار داده شده، به حالت
کروز  سيستم  نشانگر  چراغ  حالت  اين  در  دهيد.  فشار 

کنترل در صفحه نشانگرها روشن خواهد شد. 
براي تنظيم سرعت ثابت موارد ذيل را انجام دهيد:

1 خودرو را به سرعت مورد نظرتان برسانيد. 
فشار  پايين  سمت  به  را   COAST / SET کليد   2
دهيد و رها کنيد. چراغ نشانگر SET در صفحه نشانگرها 

روشن خواهد شد. 
3 پاي خود را از روي پدال گاز برداريد. 

براي سبقت گرفتن و عبور از ساير خودروها، پدال گاز را 
فشاردهيد. زمانيکه پدال گاز را رها کنيد، خودرو به سرعت 

تنظيم شده قبلي باز خواهد گشت. 
ممکن است خودرو شما، سرعت تنظيم شده را در جاده 
هاي کوهستاني و مارپيچي حفظ نکند، در اين حالت بدون 

استفاده از سيستم کروز کنترل رانندگي را ادامه دهيد. 
را  از روش هاي ذيل  تنظيم شده، يکي  لغو سرعت  براي 

کروز کنترل )در صورت تجهيز(

 هشدار
در شرايط زير از کروز کنترل )سيستم تنظيم سرعت ثابت( 

استفاده نکنيد:
 - زمانيکه امکان رانندگي با سرعت ثابت نباشد. 

سرعت  که  هايي  ترافيک  يا  سنگين  هاي  ترافيک  در   - 
خودروها متغير است. 

 - در جاده هاي مارپيچي و کوهستاني 
 - در جاده هاي لغزنده )باراني، برفي، يخ زده و غيره... (

 - در مناطق باد خيز 
استفاده از کروز کنترل در شرايط فوق، مي تواند باعث از 

دست رفتن کنترل خودرو و تصادف شود. 
  ACCEL / RES 1( کليد 
 COAST / SET 2( کليد 

 CANCEL 3( کليد 
 ON / OFF 4( کليد 
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 پارک کردن     

 هشدار 
 - خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک، کاغذ 

باطله يا پارچه کهنه پارک نکنيد.       
- پارک کردن ايمن، مستلزم اين است که:

• ترمز دستي کشيده شده باشد. 	
• دسته دنده روي وضعيت P )پارک( قرار داده شده باشد. 	

عدم توجه به توصيه هاي فوق ممکن اس��ت باعث حرکت 
غير منتظره و يا چرخش خودرو و باعث بروز تصادف شود. 
- هرگز خودرو را تا زماني که موتور روشن است و کسي 

داخل آن نيست ترک نکنيد.         
کمک  به  عادي  حالت  در  که  افرادي  يا  کودکان  هرگز   -
ديگران نياز دارند، تنها در خودرو رها نکنيد. حتي حيوانات 
است  زيرا ممکن  بمانند  تنها  در خودرو  نبايد  نيز  خانگي 
ندانسته کليدها يا کنترل ها را فعال کنند و به طور ناگهاني 
در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان صدمه بزنند. در 
هواي گرم و روزهاي آفتابي، ممکن است دماي داخل اتاق 
آنقدر باال باشد که باعث بروز صدمات جدي يا حتي مرگ 

آور در افراد يا حيوانات شود. 
در  را  دنده  دسته  و   دهيد  فشار  کاماًل  را  ترمز  پدال   -

وضعيت P )پارک( قرار دهيد. 

 هشدار 
مطمئن شويد که دسته دنده تا حد امکان به سمت جلو 
حرکت کرده باشد، در اين شرايط دسته دنده بدون فشردن 

ضامن روي دسته دنده حرکت نخواهد کرد. 

براي تنظيم مجدد روي سرعت پايين تر، يكي 
از سه روش زير را انجام دهيد:

 الف( به آرامي پدال ترمز را فشار دهيد. هنگاميکه سرعت 
خودرو به ميزان دلخواه رسيد، کليد COAST / SET را 

به سمت پايين فشار داده و رها کنيد. 
ب( کليد COAST / SET را به سمت پايين فشار داده 
و نگهداريد، زمانيکه سرعت خودرو به سرعت دلخواهتان 

رسيد، اين کليد را رها کنيد. 
فشرده  پايين  سمت  به  را   COAST / SET کليد  ج( 
انجام مي دهيد  اين کار را  بار که  و سريع رها کنيد، هر 
سرعت خودرو به اندازه km/h 1/6 افزايش خواهد يافت. 
کليد  قبلي،  شده  تنظيم  سرعت  يادآوري  براي 
باال فشرده و رها کنيد.  به سمت  را   ACCEL / RES
اگر سرعت خودرو باالتر از 40 کيلومتر بر ساعت )25 مايل 
باز  قبلي  تنظيم شده  به سرعت  باشد، خودرو  بر ساعت( 

مي گردد. 

توجه
سرعت خودرو به سرعت تنظيم شده قبلي باز مي گردد، 
 ON / مگر اينکه در همان لحظه به صورت همزمان کليد

OFF فشرده شود.   
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)وزن وسيله يدک کش شده و بار آن(، از بيشترين مقدار 
حد تحمل تجهيزات اتصال بيشتر شود. 

براي کسب اطالعات بيشتر در اين خصوص، با نمايندگي 
مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. 

روي  در  را  سنگين  وسايل  االمکان  حد   - 
اکسل وسيله يدک کش شده و در ارتفاع پايين قرار دهيد. 
خوردن  برهم  باعث  تواند  مي  بار،  وزن  نامناسب  توزيع 

تعادل وسيله يدک کش شده و خودرو شود. 
ابزار اتصال  - توجه داشته باشيد که بار عمودي وارده بر 

وسيله يدک کش شده، از ميزان مجاز آن بيشتر نشود. 
روشنايي  سيستم  که  شويد  مطمئن  رانندگي،  از  قبل   - 

)چراغهاي( وسيله يدک کش شده سالم باشد. 
 - وقتيکه از خودرو 4WD براي يدک کشيدن استفاده مي 
انتخاب وضعيت روي  باشيد که کليد  کنيد، توجه داشته 
حالت AUTO باشد. خودرو در اين حالت کشش بيشتري 
مخصوصاً زمان شروع به حرکت و در سربااليي ها دارد و 

امکان لغزيدن چرخها کمتر مي باشد. 
ناگهاني  شتابگيري  و  گيري  ترمز  حرکت،  به  شروع  از   - 

بپرهيزيد. 
 - از پيچيدن و تغيير مسير ناگهاني بپرهيزيد. 

 - هميشه با سرعت متعادل برانيد. 
 - هميشه موانعي را جلوي چرخ خودرو و وسيله يدک کش 
شده قرار دهيد )در زمان پارک( و ترمز دستي وسيله يدک 
کش شده )در صورت تجهيز( را بکشيد. پارک کردن در 

سربااليي و شيب هاي تند توصيه نمي شود. 
 - هميشه روش هاي ارائه شده توسط سازنده وسيله يدک 

کش شده را دنبال کنيد. 
را  ادواري  هاي  سرويس  تا  است  الزم  شرايط  اين  در   - 
مطابق فصل 10 “ راهنماي سرويس و گارانتي“، در فاصله 

زماني کوتاهتري نسبت به شرايط عادي انجام دهيد. 
 - در شرايط يدک کشيدن، مصرف سوخت خودرو نسبت 
به شرايط عادي بيشتر مي شود و به دليل افزايش نيروي 

يدک کشيدن 
خودروي شما به گونه اي طراحي شده که بتواند سرنشين 
يا بار را جا به جا کند. پارس خودرو توصيه مي کند که از 
اين خودرو جهت يدک کشيدن استفاده نگردد، زيرا  اين 
امر باعث ايجاد  بار اضافي روي موتور، گيربکس، فرمان، 

ترمز و ديگر سيستم ها مي شود. 
توجه داشته باشيد که يدک کشيدن باعث اعمال بار اضافي 
روي موتور، سيتم انتقال قدرت، فرمان و ساير سيستم ها 
اثر ساير  افزايش  باعث  مي شود. همچنين يدک کشيدن 
پديده ها نظير بادهاي جانبي، سطوح ناهموار جاده ها و 

سبقت گرفتن از ماشين هاي سنگين مي شود. 
در اين حالت نحوه رانندگي و سرعت خودرو مي بايست با 
شرايط جديد تنظيم شود. قبل از وصل کردن وسيله يدک 
به نمايندگي مجاز سايپا  کش شده )بطور مثال کاروان(، 
اين کار و  انجام  نحوه  تا در خصوص  يدک مراجعه کنيد 

تجهيزات آن براي شما توضيح دهد. 

 نكات عملكردي
- در زمان آببندي خودرو از يدک کشيدن اجتناب کنيد. 

- از تجهيزات اتصال صحيح )ابزارهاي اتصال وسيله يدک 
خودرو  براي  غيره(  و  اطمينان  زنجيرهاي  شده،  کش 
تجهيزات  اين  نماييد.  استفاده  شده  کش  يدک  وسيله  و 
شما  و  باشد  مي  موجود  يدک  سايپا  هاي  نمايندگي  در 
مي توانيد اطالعات بيشتر در خصوص اين تجهيزات را از 

نمايندگي هاي سايپا يدک بخواهيد. 
تجهيزات با دوام زياد در نمايندگي هاي سايپا يدک موجود 

مي باشد. 
کشيدن  يدک  از  قبل  که  شود  مي  توصيه  بسيار   -
نمايندگي  با  دار،  شيب  يا  و  طوالني  مسيرهاي   در 

سايپا يدک تماس بگيريد. 
- هرگز اجازه ندهيد تا مجموع وزن وسيله يدک کش شده 

کنيد،  مي  پارک  جدول  داراي  خيانهاي  در  زمانيکه   - 
هميشه چرخ ها را به سمت جدول بچرخانيد تا در شرايط 
حرکت هاي غير منتظره، خودرو به سمت داخل خيابان 

حرکت نکند. 
 - جلوي خودرو  به سمت پايين:  )1(

        چرخها را به سمت جدول بچرخانيد و اجازه دهيد 
آرامي  به  کناري چرخها  و قسمت  کند  تا خودرو حرکت 

جدول را لمس کند. سپس ترمز دستي را بکشيد. 
-    جلوي خودرو  به سمت باال:  )2(

چرخها را به سمت خالف جدول بچرخانيد و اجازه دهيد 
آرامي  به  کناري چرخها  و قسمت  کند  تا خودرو حرکت 

جدول را لمس کند. سپس ترمز دستي را بکشيد. 
پارک کردن در حالتي که   – بدون جدول  خيابان   - 

جلوي خودرو به سمت باال يا پايين باشد: )3(    
  چرخها را به سمت کنار خيابان بچرخانيد، در اين حالت 
در صورت حرکت خودرو، حرکت به سمت وسط خيابان 

نمي باشد. سپس ترمز دستي را بکشيد. 
 - سوئيچ را در وضعيت LOCK قرار داده و کليد يا کليد 

هوشمند )در صورت تجهيز( را خارج نماييد. 
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استفاده  کشور  محلي  قوانين  با  مطابق  کاروان(،  مثال 
کننده، نصب شده باشد. همچنين بررسي کنيد که ساير 
تجهيزات وسيله يدک کش شده نيز مطابق با قوانين محلي 

کشور استفاده کننده باشد. 

نصب ابزار اتصال
اتصال  ابزار  پارس خودرو توصيه مي کند در شرايط زير، 

وسيله يدک کش شده نصب شود:
 - حداکثر بار عمودي وارده بر روي ابزار اتصال 736 نيوتن 

)75 کيلوگرم، 165 پوند(
داده  نشان  تصوير  نمونه  مطابق  اتصالي  قطعات  تمامي   - 

شده باشد. 
را  اتصال  تجهيزات  سازندگان  هاي  دستورالعمل  تمامي 

براي نصب و استفاده مورد نظر قرار دهيد.  

مقاوم، نيروي کشش بيشتري براي يدک کشيدن نياز مي 
باشد. 

 - قوانين محدوديت سرعت براي يدک کشيدن را رعايت 
که  کشوري  رانندگي  و  راهنمايي  قوانين  )مطابق  نماييد. 

خودرو در آن تردد مي کند(

احتياط 
زماني که وسيله يدک کش شده )بطور مثال کاروان( را به 
از داغ شدن  بمنظور جلوگيري  ايد،  نموده  خودرو متصل 
موتور، بطور منظم به دماي مايع خنک کننده موتور توجه 

کنيد. 

فشار باد الستيك ها
زماني که وسيله يدک کش شده را به خودرو متصل نموده 
ايد، الستيک ها را تا بيشترين مقدار تصيه شده در حالت 
)بر  ها  الستيک  باد  برچسب  اطالعات  اساس  بر  و  سرد 
اساس بيشترين وزن بار( باد کنيد. مطمئن شويد که فشار 

باد الستيک هاي وسيله يدک کش شده صحيح باشد. 

زنجيرهاي اطمينان 
 هميشه از زنجير اطمينان مناسب بين وسيله يدک کش 
شده و خودرو استفاده نماييد. اين زنجيرها بايستي به ابزار 
اتصال وسيله يدک کش شده متصل شود و نبايد آنرا به 
سپر و اکسل خودرو متصل نمود. مطمئن شويد که زنجير 
مشکلي  زدن  دور  هنگام  در  تا  بوده  بلند  کافي  اندازه  به 

بوجود نيايد. 
کشيده  زمين  به  حرکت  حال  در  زنجير  که  کنيد  دقت 
نشود. رد کردن زنجير از ميان ابزار اتصال، بسته به شرايط 

وسيله يدک کش شده بهترين حالت مي باشد. 

ترمز هاي وسيله يدک کش شده )مثال کاروان(
مطمئن شويد که ترمز هاي وسيله يدک کش شده )بطور 
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 - برآمدگي قسمت عقب ابزار اتصال: 
A 898 ميلي متر 

امنيت خودرو    
هنگامي که خودرو بدون سرنشين خود را ترک مي کنيد:

يا کليد هوشمند )در صورت تجهيز(  و  هميشه سوئيچ   - 
را از خودرو خارج کنيد و آنرا همراه خود ببريد، حتي اگر 

خودرو داخل پارکينگ شخصي باشد. 
 - تمام شيشه ها را ببنديد و دربها را قفل کنيد. 

 - هميشه خودرو را در جايي پارک کنيد که امکان ديدن 
پارک  روشن  محيط  يک  در  را  خودرو  ها  باشد. شب  آن 

کنيد. 
و  سرقت  ضد  ابزارهاي  به  خودروتان  صورتيکه  در   - 
براي حتي  آن  از  باشد،  شده  مجهز  دهنده  هشدار   يا 

 زماني که مدت کوتاهي خودرو را ترک مي کنيد استفاده 
کنيد. 

 - کودکان و حيوانات اهلي را بدون مراقبت در خودرو رها 
نکنيد. 

 - وسايل با ارزش خود را در معرض ديد قرار ندهيد، اينکار 
ارزش  با  وسايل  سارقين مي شود. هميشه  وسوسه  باعث 
را با خود همراه داشته باشيد. در صورتيکه مجبور به قرار 
دادن برخي از وسايل با ارزش در داخل خودرو مي باشيد، 
آنها را داخل جعبه داشبور قرار داده و انرا قفل کنيد و يا 

در داخل خودرو و خارج از ديد مخفي کنيد. 
 - مدارک خودرو را داخل خودرو قرار ندهيد. در صورتي که 
خودرو شما به سرقت رود، مدارک خودرو فقط مي تواند 

باعث فروش خودرو توسط سارقين شود. 
آنجا  در  زيرا  نگذاريد  جا  باربند  روي  را  خود  وسايل   - 
احتمال آسيب آنها وجود دارد. در صورت امکان، آنها را از 

روي باربند برداريد و در داخل خودرو قرار دهيد. 
 - کليد وسيله يدک کش شده و يا کليد هوشمند وسيله 
يدک کش شده را در داخل خودرو قرار ندهيد – هميشه 

آنها را در يک مکان امن داخل منزلتان قرار دهيد. 
 - هرگز کد کليد را داخل خودرو قرار ندهيد. ممکن است 
سارق وارد خودرو شده و کد را برداشته و پس از ساخت 

کليد جديد خودروتان را روشن کند. 
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سيستم ترمز 
سيستم ترمز داراي دو مدار هيدروليک مجزا مي باشد، در 
صورتيکه يک مدار درست کار نکند، خودرو توانايي ترمز بر 

روي دو چرخ ديگر را دارد.
احتياط هاي الزم در خصوص ترمز 

ترمز هاي خاليي 
بوستر ترمز با استفاده از خالء موتور به ترمز گرفتن کمک 
دادن  فشار  با  مي توانيد  شود،  متوقف  موتور  اگر  مي کند. 
پدال ترمز، خودرو را متوقف کنيد. اما براي متوقف کردن 
در  بياوريد  ترمز  پدال  روي  بيشتري  فشار  بايد  خودرو، 
نتيجه مسافت ايستادن طوالني تر خواهد بود. اگرچه، نياز 
به نيروي پا بيشتر روي پدال ترمز باعث افزايش مسافت 

توقف خودرو مي شود. 

ترمز گيري در حالت خيس شدن لنت ها 
آب  ميان  از  يا  است  شده  شسته  خودرو  هنگامي که 
نتيجه  در  شوند.  خيس  است  ممکن  ترمزها  عبورکند، 
و خودرو  بود  تر خواهد  ترمزگرفتن شما طوالني  مسافت 
به يک طرف کشيده  گرفتن،  ترمز  زمان  در  است  ممکن 

شود. 
براي خشک کردن ترمزها، خودرو را با يک سرعت ايمن 
ترمزها گرم  تا  آرامي فشار دهيد  به  را  ترمز  برانيد و پدال 
عادي  حالت  به  ترمزها  که  زماني  تا  را  کار  اين  شوند. 
عمل  درست  ترمزها  که  زماني  تا  دهيد.  انجام  برگردند 
نمي کنند، از رانندگي خودرو با سرعت باال، اجتناب کنيد. 

استفاده از ترمزها 
روي  بر  استراحت(  )جهت  پاهاي خود  دائم  دادن  قرار  از 
پدال ترمز اجتناب کنيد. اين کار ممکن است باعث افزايش 
دماي لنت هاي ترمز و فرسايش سريع آنها شود و مصرف 

سوخت باالتر رود. 

حرکت دادن غربيلک فرمان، علي الخصوص در پيچ هاي 
تند و سرعت هاي کم، نياز به نيروي بيشتري داريد. در اين 
شرايط از نمايندگي مجاز سايپا يدک بخواهيد تا در اولين 

فرصت ممکن از خودرو شما بازديد بعمل آورد. 

توجه
 کم باد بودن الستيک ها مي تواند باعث کم شدن نيروي 
راننده  است  ممکن  حالت  اين  در  و  شود  فرمان  کمکي 
باد  فشار  هميشه  کند.  شک  فرمان  سيستم  خرابي   به 

الستيک ها را تنظيم کنيد. 

هشدار
آمدن  بوجود  باعث  تواند  مي  که  تصادف  يا  ايراد  هرگونه 
ايراد در اجزاي سيستم فرمان شود بايستي به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک اعالم و خودرو مورد بازديد قرار گيرد. 

سيستم فرمان برقي 

 هشدار 
 - زمانيکه خودرو روشن و در حال رانندگي باشد و چراغ 
هشدار فرمان برقي )EPAS( روشن شود، نيروي کمکي 
سيستم فرمان برقي غير فعال مي شود. در اين حالت علي 
براي  پايين،  هاي  سرعت  و  تند  هاي  پيچ  در  الخصوص 
چرخاندن غربيلک فرمان نيروي بيشتري الزم است. حتي 
االمکان و در اولين فرصت ممکن، خودرو را در يک محل 
ايمن پارک کنيد و براي دريافت کمک با نمايندگي مجاز 

سايپا تماس بگيريد.  
است عوامل خارجي  در شرايط خاص محيطي، ممکن   - 
حال  در  اگر  شود.   EPAS هشدار  چراغ  روشن  باعث 
فرصت  اولين  در  شد،  روشن  هشدار  چراغ  اين  رانندگي 
 OFF ممکن خودرو را متوقف کنيد. سوئيچ را در وضعيت
سپس  بمانيد  منتظر  ثانيه   20 حدود  براي  و  داده  قرار 
سوئيچ را دوباره به وضعيت ON بچرخانيد. در صورتيکه 
اين چراغ هشدار همچنان روشن ماند، ما به شما توصيه 
مي کنيم که با نمايندگي مجاز سايپا يدک تماس بگيريد. 
براي کسب اطالعات بيشتر به فصل 2،  بخش “چراغ هاي 

هشدار“ مراجعه نماييد. 
چرخش  به  کمک  براي  برقي(  )فرمان   EPAS سيستم 

فرمان توسط راننده طراحي شده است. 
در زمان پارک کردن وقتيکه فرمان را تا آخر مي چرخانيد، 
نشانه  اين مورد  باشد.  تر  فرمان کمي سفت  است  ممکن 
ايراد نيست بلکه بدليل جلوگيري از گرم شدن بيش از حد 
موتور الکتريکي سيستم فرمان مي باشد و نياز به تعميراتي 
از  لحظاتي  از  بعد  برقي(  )فرمان   EPAS سيستم  ندارد. 

رانندگي به حالت عملکرد عادي باز مي گردد. 
بطور مشابه سيستم EPAS در زمان کاهش ولتاژ باطري، 
و  هدايت  براي  نتيجه  در  کرد.  نخواهد  کار  کامل  بطور 
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به  را  خودرو  چرخيدن  و  شدن  منحرف  و  کرده  کمک 
حداقل مي رساند. 

استفاده از سيستم 
نياز پدال  پدال ترمز را فشار داده و نگه داريد. در مواقع 
نکنيد.  اما پمپ  و محکم فشار دهيد،  ثابت  بطور  را  ترمز 
قفل  از  که  کرد  خواهد  عمل  اي  گونه  به   ABS سيستم 
شدن چرخ ها جلوگيري مي کند و در اين مواقع با توجه 
به افزايش فرمان پذيري خودرو، امکان رد شدن از موانع 

وجود دارد. 

 هشدار  
پدال ترمز را پمپ نکنيد. انجام اينکار ممکن است باعث 

افزايش مسافت توقف خودرو شود. 

ويژگي سيستم خود کنترلي 
ABS ش��امل سنس��ور ه��اي الکترونيک��ي، پم��پ هاي 
الکتريک��ي، س��ولنوئيد ه��اي هيدروليک و ي��ک کامپيوتر 
مي باشد. کامپيوتر داراي ويژگي تشخيص داخلي است که 
در هر بار که موتور را روشن مي کنيد و خودرو را با سرعت 
کمي  به جلو يا عقب حرکت مي دهيد، سيس��تم را کنترل 
مي کند. هنگامي که خود کنترلي انجام مي شود، صدايي به 
گوش رسيده يا در پدال ترمز احساس ضربه مي کنيد. اين 
عادي اس��ت و نشانگر اين اس��ت که اين سيستم به خوبي 
کار مي کن��د. اگر کامپيوتر وجود عيبي را تش��خيص دهد، 
 ABS را غير فعال کرده و چراغ هش��دار ABS سيس��تم
روي صفحه نشانگرها روشن مي شود. در اين حال سيستم 
ترم��ز به طور ع��ادي و بدون کمک سيس��تم ضد قفل کار 

مي کند. 
 ABS اگر در زمان خود کنترلي و يا رانندگي چراغ هشدار
روشن شد، سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه 

کنيد. 

)ABS( سيستم ترمز ضد قفل

 هشدار 
 - سيس��تم  ترمز  ضد  قفل  )ABS(  دس��تگاه  پيشرفته 
اي مي باش��د اما نمي تواند از تصادفات ناش��ي از روش هاي 
رانندگ��ي ب��ي احتياط يا خطرن��اک جلوگي��ري کند. اين 
سيستم به حفظ کنترل خودرو در هنگام ترمز گرفتن روي 
س��طوح لغزنده کمک مي کند. به خاطر داش��ته باشيد که 
 ABS فاصله توقف بر روي س��طوح لغزنده حتي با داشتن
از سطوح عادي بيش��تر خواهد بود. همچنين فاصله توقف 
ممکن اس��ت بر روي جاده هاي ناهموار، شني، پوشيده از 
برف يا زماني که از زنجير چرخ اس��تفاده مي کنيد بيش��تر 
ش��ود. هميش��ه فاصله ايمني را از خ��ودروي جلويي حفظ 
کنيد. در نهايت، راننده مسئول ايمني سرنشينان است.   

 - نوع الس��تيک و وضعيت آن نيز مي تواند بر کارآيي ترمز 
تاثير داشته باشد. 

 - هنگام تعويض الستيک ها، الستيک هايي با اندازه تعيين 
شده بر روي هر چهار چرخ نصب کنيد.     

 - در زمان نصب الس��تيک زاپ��اس، اطمينان حاصل کنيد 
که اندازه و نوع آن مطابق با اندازه و نوع مش��خص شده در 
برچسب مشخصات الستيک ها مي باشد. به فصل 9، بخش 

“مشخصات الستيک ها“ رجوع کنيد. 
- براي اطالع از جزئيات بيشتر به فصل 8 بخش “الستيک 

ها و رينگ ها“ مراجعه کنيد. 
سيستم ترمز ضد قفل )ABS( ترمز ها را کنترل مي کند، 
در  گرفتن  ترمز  يا  هاي شديد  ترمز  هنگام  که  به طوري 
سطوح لغزنده، چرخ ها قفل نمي کنند. اين سيستم، سرعت 
گردش هر يک از چرخ ها را تشخيص داده و فشار روغن 
ترمز را به گونه ايي تغيير مي دهد که از قفل کردن يا ليز 
خوردن چرخ ها جلوگيري کند. اين سيستم با جلوگيري 
فرمان  راننده در حفظ کنترل  به  ها،  از قفل کردن چرخ 

براي کمک به کاهش فرسايش لنت ها و جلوگيري از داغ 
شدن بيش از حد لنت هاي ترمز، در سرازيري هاي تند و 
تپه ها، سرعت خودرو را با انتخاب دنده هاي سنگين کمتر 
کنيد. داغ شدن بيش از حد لنت ها باعث کاهش کارايي 

ترمز و کاهش توانايي راننده در کنترل خودرو مي شود. 

احتياط  
ترمز  هنگام  لغزنده،  سطوح  روي  بر  رانندگي  زمان  در 
احتياط  تر  پايين  دنده  به  رفتن  يا  گرفتن، شتاب گرفتن 
بيشتري به عمل آوريد. ترمز گرفتن و گاز دادن ناگهاني 
تصادف  نتيجه  در  و  ها  چرخ  خوردن  ليز  باعث  مي تواند 

خودرو شود. 
توجه داشته باشيد که از ترمز گرفتن هاي شديد و پي در 

پي اجتناب کنيد. 

رانندگي در سربااليي 
زمانيکه خودرو را در سربااليي روشن مي کنيد و يا حرکت 
اين  براي  باشد.  مي  مشکل  ترمز  از  استفاده  دهيد،  مي 
از ترمز دستي استفاده  منظور و ثابت نگه داشتن خودرو 
نماييد. زماني که آماده حرکت هستيد، ضمن فشردن پدال 

گاز، ترمز دستي را به آرامي رها کنيد.

رانندگي در سرازيري 
عملکرد ترمز موتوري براي کنترل خودرو در زمان پايين 
آمدن از تپه ها موثر مي باشد. قبل از رسيدن به سرازيري 
نهايت خاصيت ترمز موتوري، وضعيت  از  براي استفاده  و 

دستي را انتخاب کنيد. 
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تا اينکه نيرو روي ساير چرخهاي محرک توزيع شود. 
 VDC زمانيکه خودرو در شرايط خاموش بودن سيستم
فعال  غير   TCS و   VDC عملکردهاي  تمامي  کند،  کار 
و   )ABLS( ترمز  محدود  کردن  فعال  باشد. سيستم  مي 
ABS در زمان خاموش بودن سيستم VDC نيز کار مي 
کند. زمانيکه سيستم ABSL و يا ABS فعال شود، چراغ 
نشانگر SLIP )( روشن وخاموش مي شود و ممکن است 
ترمز  پدال  را روي  زيادي  ارتعاش  يا  و  بشنويد  را  صدايي 
ايراد  دهنده  نشان  و  است  مورد طبيعي  اين  کنيد.  حس 

نيست. 
زمانيکه سيستم VDC فعال شود، شما صداي لرزش را 
از قسمت زيرين درب موتور مي شنويد و لرزش پدال ترمز 
را حس مي کنيد. اين مورد طبيعي است و نشان دهنده 

کارکرد صحيح سيستم VDC مي باشد. 
داخلي  ياب  عيب  سيستم  يک  داراي   VDC سيستم 
مي باشد که پس از هر بار روشن کردن موتور و يا حرکت 
آهسته به جلو و عقب، سيستم را کنترل مي کند. زمانيکه 
اين سيستم عيب يابي داخلي فعال مي شود، ممکن است 
ترمز  پدال  را روي  زيادي  ارتعاش  يا  و  بشنويد  را  صدايي 
ايراد  دهنده  نشان  و  است  مورد طبيعي  اين  کنيد.  حس 

نيست. 

احتياط 
• سيس��تم کنترل ديناميکي خ��ودرو VDC به گونه اي 	

طراحي شده است که در جهت بهبود رانندگي پايدار کمک 
مي کند، اما از تصادف هاي ناش��ي از حرکت هاي ناگهاني 
فرمان در سرعت هاي باال و يا روش هاي ناشي از بي دقتي 
و رانندگي خطرناک جلوگيري نمي کند. هنگام رانندگي بر 
روي سطوح لغزنده، سرعت را کم کرده و احتياط بيشتري 

بعمل آوريد و با دقت رانندگي کنيد. 
• - اگر براي تجهيزات مربوط به موتور مانند منبع اگزوز، 	

از تجهيزات استاندارد استفاده نشود و يا بيش از حد آسيب 

)در   VDC خودرو  ديناميكي  کنترل  سيستم 
صورت تجهيز(

 در زمان شتاب گيري، رانندگي روي سطوح لغزنده و در 
است  ممکن  سريع(  هاي  )گردش  موانع  کردن  رد  زمان 
سيستم  شود.  منحرف  اصلي  مسير  از  يا  و  بلغزد  خودرو 
سرعت  پيوسته  بطور   VDC خودرو  ديناميکي  کنترل 
مورد نظر راننده و مسير حرکت خودرو را بررسي و مقايسه 
خودرو،  تعادل  بهبود  و  کمک  براي  سيستم  اين  مي کند. 
فشار ترمزي وارده بر چرخ و گشتاور موتور را کنترل مي 

کند.  
• وقتيکه سيستم VDC کار مي کند، چراغ نشان دهنده  	

لغزش در صفحه نشانگرها چشمک مي زند. 
• زمانيکه سيس��تم TCS )سيس��تم کنترل کش��ش( در 	

سيس��تم VDC فع��ال ش��ود، نش��انگر در صفح��ه 
نش��انگرها ش��روع به روش��ن و خاموش ش��دن م��ي کند. 

)چشمک مي زند(
• زمانيک��ه چراغ نش��ان دهن��ده لغزش  روش��ن و 	

خاموش شود، نشان دهنده اين است که جاده لغزنده است 
و بايد با دقت بيشتري رانندگي کنيد. براي کسب اطالعات 
بيشتر به فصل 2، بخش “چراغهاي هشدار“ مراجعه کنيد. 

• چراغهاي نشانگر 	
چراغ  آيد،  بوجود  سيستم  اين  عملکرد  در  ايرادي  اگر    
در    VDC نشانگر  چراغ  و  لغزش  نشانگر 

صفحه نشانگرها روشن خواهد شد. 
عملکرد  باشند،  روشن  نشانگر  چراغهاي  اين  زمانيکه  تا 

سيستم کنترل کشش غير فعال خواهد شد. 
ترمز  محدود  کردن  فعال  سيستم  از   VDC سيستم 
استفاده مي کند.  براي کنترل کشش خودرو    )ABLS(
چرخهاي  از  يکي  که  شود  مي  فعال  زماني  سيستم  اين 
اين  لغزيدن کنند.  به  ليز شروع  محرک روي سطح هاي 
سيستم باعث ترمز گرفتن چرخي مي شود که لغزيده است 

عملكرد عادي 
ABS در سرعت هاي كمتر از 5 تا 10 کيلومتر بر ساعت 
اين سرعت  نمي کند.  بر ساعت( عمل  مايل   6 تا   3( يا  و 
 ABS که  وقتي  مي کند.  تغيير  جاده  شرايط  اساس  بر 
تشخيص مي دهد که يک يا چند چرخ در حال قفل شدن 
هيدروليکي  فشار  ها،  کننده  فعال  توسط  فوراً  مي باشند، 
با  ها  ترمز  که  است  اين  شبيه  عمل  اين  مي کند.  آزاد  را 
سرعت، پمپ شوند. ممکن است در اين حال ضربه هايي را 
در پدال ترمز احساس کنيد و يا صدايي از زير درب موتور 
بشنويد يا ارتعاش هايي را در فعال کننده احساس کنيد. 
به   ABS است  که  اين  نشانگر  و  است  عادي  موارد  اين 
خوبي کار مي کند. اما ضربه ها بيانگر اين مطلب هستند 
که شرايط جاده خطرناک است و احتياط بيشتري در حين 

رانندگي الزم مي باشد. 
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کليد خاموش کردن سيستم کنترل ديناميكي 
)VDC OFF(  خودرو

 VDC سيستم  است  بهتر  رانندگي،  شرايط  اغلب  براي 
روشن )ON( باشد. 

باشد، سيستم  يا گل گير کرده  برف  زمانيکه خودرو در   
VDC قدرت خروجي موتور را کاهش داده و در نتيجه 
موتور  دور  حالت  اين  در  شود.  مي  کمتر  چرخها  لغزش 
شده  فشرده  آخر  تا  گاز  پدال  اگر  حتي  شود  مي  کاسته 
از  جلوگيري  براي  موتور  قدرت  بيشترين  زمانيکه  باشد. 
 VDC لغزش چرخها مورد نياز باشد، الزم است تا سيستم

را خاموش کنيد. 
 VDC OFF کليد ،VDC براي خاموش کردن سيستم
VDC OFF را فشار دهيد. در اين حالت چراغ هشدار

 روشن مي شود. 

توجه  
VDC در حال عملکرد و چراغ نشانگر   زمانيکه سيستم 
توانيد  نمي  باشد،  زدن  چشمک  حال  در    SLIP

سيستم VDC را خاموش کنيد. 
 VDC کليد   ،VDC سيستم  مجدد  کردن  فعال  براي 
OFF را مجدداً فشار دهيد و يا موتور را خاموش و روشن 
کنيد. براي کسب اطالعات بيشتر در خصوص عملکرد اين 
سيستم، به قسمت هاي قبلي در اين بخش مراجعه کنيد. 

توجه 
- سيستم VDC بهتر است در شرايط عادي فعال شود، 
اگرچه اين مورد مفيد است ولي در شرايط زير بهتر است 
سيستم VDC غير فعال شده تا اجازه لغزش چرخ وجود 

داشته باشد:
	•در زمان رانندگي در برف عميق يا گل 

کرده  گير  برف  در  زمانيکه  خودرو،  دادن  براي حرکت  •	
باشد

	•در زمان رانندگي با زنجير چرخ 
- تا زمانيکه سيستم VDC خاموش است، با سرعت پايين 
تري رانندگي کنيد. زمانيکه شرايط جاده مساعدتر شود، 

بهتر است سيستم VDC روشن شود. 

ديده باشند، چراغ نشانگر خاموش نبودن  و يا لغزش 
 ممکن است روشن شود. 

مانند ترمز  سيستم  با  مرتبط  تجهيزات  براي  اگر   - 
تجهيزات  از  کاليپرها  و  ترمز  سيلندر  ترمز،  هاي  لنت   
ديده  آسيب  حد  از  بيش  يا  و  نشود  استفاده  استاندارد 
نکند و  VDC بدرستي کار  باشند، ممکن است سيستم 

چراغ نشانگر  و يا  روشن بماند. 
اگر  نکنيد.  ايجاد  تغييرات  خودرو  تعليق  سيستم  در   -
فنر  فنرها،  مانند کمک  تعليق  به سيستم  مربوط  قطعات 
تاييد شرکت  مورد  تجهيزات  از  غيره  و  ها  بوش  ها،  لول 
باشد،  ديده  آسيب  از حد  بيش  يا  و  نباشد  پارس خودرو 
ممکن است سيستم VDC به درستي کار نکند. اين مورد 
نامطلوبي بر نحوه رانندگي و کنترل خودرو  اثر  مي تواند 
نشانگر  چراغ  است  ممکن  شرايط  اين  در  و  باشد  داشته 

 و يا  روشن شود. 
- هنگام رانندگي در سطوح با شيب زياد مانند سواحل دريا 
کار  بخوبي   VDC سيستم  است  ممکن  زياد(،  شيب  )با 
نکند و ممکن است چراغ نشانگر  و يا  روشن 
صورتيکه  در  نکنيد.  رانندگي  ها  جاده  اينگونه  در  شود. 
چراغ نشانگر  VDC OFF  در اين شرايط روشن 
 ،VDC تا سيستم  را روشن و خاموش کنيد  شد، موتور 

دوباره تنظيم شود. 
- اگر از رينگ و الستيک هايي به غير از موارد توصيه شده 
استفاده شود، ممکن است سيستم VDC بدرستي عمل 
 SLIP يا  و    VDC OFF نشانگر   چراغ  و  نکند 

 روشن شود. 
سيستم  برفي،  هاي  جاده  در  که  باشيد  داشته  توجه   -
يا  و  زمستان  مخصوص  هاي  الستيک  جايگزين   VDC

زنجير چرخ نمي باشد. 
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توجه
قابليت لغزش و کشش الستيک هاي يخ شکن در سطوح 
مرطوب يا خشک از الستيک هاي مخصوص برف بدون يخ 

شکن کمتر است.  
3( در صورت تمايل مي توانيد از زنجير چرخ استفاده کنيد. 
اطمينان حاصل کنيد که سايز آنها متناسب با الستيک 
 باشد و بر اساس دستورالعمل سازنده زنجير چرخ نصب 
سفتي زنجير چرخ مي بايستي مطابق آنچه  باشد.  شده  
در دستورالعمل کارخانه سازنده قيد گرديده تنظيم شود.  
جهت جلوگيري از ضربه خوردن به گلگيرها و زير بدنه 
زنجير چرخ را به نحوي نصب کنيد که هيچ  خودرو، 
در صورت امکان بار سنگين  از آن آزاد نباشد.  قسمتي 
با خودرو مجهز به زنجير چرخ حمل نکنيد.  ضمنا جهت 
جلوگيري از حادثه و از دست دادن تعادل خودرو مجهز به 

زنجير چرخ، آن را با سرعت آرام برانيد.   

تجهيزات مخصوص زمستان
توصيه مي شود که در زمستان موارد زير را همراه داشته 

باشيد:
• يک برس مويي زبر يا ليس��ه براي پاک کردن يخ و برف 	

از شيشه ها.     
• يک تخته صاف و محکم براي قرار دادن زير جک.  	
• يک بيلچه براي مواقعي که خودرو درون برف گير کرده 	

باشد. 
• مايع شيش��ه ش��ور اضافي براي پر کردن مخزن شيشه 	

شور 

باتري 
باشد،  نشده  شارژ  کاماًل  باتري  سرد،  بسيار  هواي  در  اگر 
آسيب  باتري  به  و  زده  يخ  آن  درون  مايع  است  ممکن 
برساند. براي حفظ حداکثر کارايي باتري، بايد مرتباً آن را 
کنترل کرد. براي کسب جزئيات بيشتر به فصل 8، بخش 

“باتري“ رجوع کنيد.   

مايع خنك کننده موتور
باز  محيط  در  يخ  بدون ضد  را  که خودرو  است  الزم  اگر 
پارک کنيد، سيستم خنک کننده که شامل پوسته موتور 
نيز مي باشد را تخليه کنيد. قبل از استفاده از خودرو دوباره 
  ،8 به فصل  بيشتر  براي کسب جزئيات  پر کنيد.  را   آنها 

بخش “تعويض مايع خنک کننده موتور“ رجوع کنيد. 

تجهيزات الستيك
1( الستيک هاي مخصوص فصل تابستان بطور کاماًل موثر 
الستيک  اين  کارايي  و  داشته  کارايي  خشک  سطوح  در 
ها در شرايط برف و يخ به شدت کاهش مي يابد. اگر از 
خودروتان در جاده هاي برفي و يخ زده استفاده مي کنيد، 
پارس خودرو به شما پيشنهاد مي کند از الستيکهاي چهار 
فصل و يا الستيک هاي مخصوص برف و يخ استفاده کنيد. 
با  الستيک  انتخاب  براي  يدک  سايپا  نمايندگي  از  لطفاً 
چرخ  چهار  هر  براي  سرعت  محدوده  و  سايز  نوع،  همان 

مشاوره بخواهيد.    
بايد از  براي اصطکاک بيشتر در جاده هاي يخ زده،   )2
است  ممکن  الستيک هاي يخ شکن استفاده کنيد.  اما 
استفاده از اين الستيک ها در برخي از کشورها، ايالت ها 
و استان ها، ممنوع باشد. قبل از نصب الستيک هاي يخ 

شکن قوانين کشوري را بررسي کنيد. 

رانندگي در هواي سرد 

 هشدار 
• تح��ت هر ش��رايط، با احتياط رانندگ��ي کنيد. در موقع 	

گاز دادن و يا کم کردن س��رعت دقت زيادي بعمل آوريد. 
اگر س��ريع گاز را کم و زياد کنيد، اصطکاک چرخ ها کمتر 

مي شود.   
• هنگام رانندگي در هواي س��رد، توجه داش��ته باشيد که 	

فاصله مس��افت ترمز گيري تا توقف کامل بيش��تر از حالت 
عادي مي باش��د. لذا مي بايس��ت نس��بت به مس��ير هاي 

خشک، زودتر ترمز گرفته شود. 
• در ج��اده ه��اي لغزنده فاصله خود را ب��ا خودرو جلويي 	

بيشتر کنيد.    
• ي��خ  مرط��وب )صفر درجه س��انتي گراد ي��ا 32 درجه 	

فارنهايت و تگرگ(، برف بس��يار سرد و يخ مي تواند لغزنده 
باش��د و رانندگي روي آن ها بس��يار دش��وار است. در اين 
ش��رايط اصطکاک خودرو بسيار کمتر است. سعي کنيد که 
از رانندگي روي يخ مرطوب  خودداري کنيد تا جاده نمک 

پاشي و شن پاشي شود.   
• مراقب مکان هاي لغزنده )يخ زده( روي جاده ها باشيد. 	

اين مکان ها در قس��مت هاي س��ايه جاده هاي بدون برف 
ديده مي ش��وند. در صورتي که يک تکه يخ  جلوي مس��ير 
ديديد، قبل از رس��يدن به آن ترمز کنيد. سعي کنيد وقتي 
ک��ه روي يخ هس��تيد ترمز نک��رده و از انج��ام مانور هاي 

ناگهاني خودداري کنيد. 
• از سيس��تم کروز کنت��رل )درصورت تجهي��ز(، بر روي 	

سطوح يخ زده استفاده نکنيد.    
• برف ممکن است باعث حبس کردن گاز خطرناک اگزوز 	

در زير خودرو ش��ود. برف روي لوله اگزوز و اطراف خودرو 
را پاک کنيد. 
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محافظت از برابر خوردگي 
سطوح  زدايي  يخ  براي  استفاده  مورد  شيميايي  مواد 
مواد  اين  هستند.  زيادي  خورندگي  اثر  داراي  ها،  جاده 
زير  قطعات  تخريب  و  خوردگي  سرعت  افزايش  باعث 
ترمز،  و  سوخت  هاي  لوله  اگزوز،  سيستم  همچون   بدنه 

کابل هاي ترمز، کف خودرو و گلگير ها مي شوند. 
کسب  براي  شود.  تميز  مرتباً  بدنه  زير  بايد  زمستان،  در 
اطالعات بيشتر به فصل 7، بخش “محافظت از خوردگي“ 

رجوع کنيد. 
براي محافظت بيشتر در برابر زنگ زدگي و خوردگي در 
برخي از مناطق ممکن است الزم باشد با نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مشورت کنيد. 
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آماده کردن ابزارها و الستيک زاپاس
جک، ابزار هاي مورد نياز و الس��تيک زاپاس را از قس��مت 

مخصوص نگه داري اين وسايل برداريد.
در ص��ورت تجهي��ز به قفل کننده، آن را قبل از برداش��تن 

زاپاس برداريد.

کمک نياز داريد.
از همه سرنشينان بخواهيد که از خودرو بيرون رفته و . 8

در جاي امني دور از خودروهاي عبوري و با فاصله از 
خودروي شما بايستند.

پنچرشدن الستيک
اگر خودروي شما پنچر ش��د، طبق دستورالعمل زير عمل 

کنيد:

متوقف کردن خودرو

هشدار:

مطمئن شويد که ترمز دستي را کشيده ايد.	•
مطمئن شويد دسته دنده در حالت P )پارک( قرار دارد.	•
هرگز وقتي که خودرو در س��رازيري يا جاده هاي يخي و 	•

لغزنده قرار دارد، الس��تيک ها را تعويض نکنيد. اين کار 
خطرناک است.

هرگز الستيک ها را در محل هاي پرتردد تعويض نکنيد. 	•
خ��ودرو را به کنار جاده، جايي که از ترافيک دور باش��د 

منتقل کنيد.
به آرامي خودرو  را به کنار جاده و دور از خودرو هاي . 1

عبوري هدايت کنيد.
چراغ هاي فالشر را روشن کنيد.. 2
برروي يک سطح هموار پارک کنيد. . 3
ترمز دستي را بکشيد.. 4
دسته دنده را در حالت P )پارک( قرار دهيد.. 5
موتور را خاموش کنيد.. 6
درب موتور را باز کنيد.. 7
به ساير خودروهاي عبوري هشدار دهيد.	•
به پرس��نل امدادخودرو در ج��اده ها عالمت دهيد که به 	•

SCE0750
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A نوع

قرار دادن مانع جلوي چرخ ها 

هشدار:
حتماً جلوي چرخ  مانع مناس��بي ق��رار دهيد تا از حرکت 
خودرو جلوگيري ش��ود. حرکت خودرو ممکن است باعث 

آسيب ديدن افراد شود.
موانع مناس��بي )1( را در جلو و عقب الستيکي که بصورت 
ضرب��دري رو به روي الس��تيک پنچر ش��ده )A( قرار دارد 
بگذاري��د تا وقتي که جک را ب��اال مي بريد،  خودرو حرکت 

نکند.

SCE0630 MCE0001D

SCE0633
B نوع
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محل های اتصال جک به بدنه

هرگز خودرو را بيش از حد الزم باال نبريد.	•
هرگز مانع ها را در زير يا روي جک قرار ندهيد.	•
هرگز در حال��ي که خودرو روي جک قرار دارد، موتور را 	•

روشن نکنيد. ممکن است خودرو ناگهان حرکت کرده و 
باعث بروز تصادف شود.

هرگز به سرنش��ينان اجازه ندهيد زمان تعويض الستيک 	•
داخل خودرو بمانند.

حتماً قبل از اس��تفاده از جک، برچسب احتياط روي آن 	•
را بخوانيد.

احتياط
ج��ک را بايد بر روي قس��متي از زميني که صاف و محکم 

است نصب کنيد.

باال بردن خودرو با جک

هشدار:

حتماً دستورالعمل هاي اين بخش را مطالعه کرده و طبق 	•
آن عمل کنيد.

زي��ر خودرويي که فقط روي جک قرار دارد نرويد: از پايه 	•
هاي نگه دارنده خودرو استفاده کنيد.

هرگز از جکي که متعلق به خودروي شما نيست استفاده 	•
نکنيد.

جک خودروي ش��ما فقط براي باال بردن خودروي ش��ما 	•
در زمان تعويض الستيک طراحي شده است. هرگز از آن 

براي خودروهاي ديگر استفاده نکنيد.
هرگ��ز جهت باال ب��ردن خ��ودرو با جک، غي��ر از محل 	•

مخص��وص اتصال جک با بدنه، از  قس��مت ديگر خودرو 
استفاده نکنيد.

SCE0574 SCE0572

باز کردن الستيک
باز کردن روکش چرخ )در صورت تجهيز(

هشدار:
هرگز روکش چرخ ها را با دس��ت باز نکنيد. اين کار ممکن 

است باعث آسيب ديدن شما شود.
براي باز کردن روکش چرخ، همان طور که در ش��کل نشان 

داده شده از ميله جک )1( استفاده کنيد.
پارچه اي )2( بين چرخ و ميله جک قرار دهيد تا از آسيب 

ديدن چرخ و روکش چرخ جلوگيري شود.
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تا  بچرخانيد  دور  دو  از  بيش  چرخ  آچار  با   )5 تا   1(
سفت شوند.

خودرو را به آرامي  پايين بياوريد تا الستيک با زمين . 4
تماس پيدا کند.

مهره ها را به ترتيبي که در شکل نشان داده شده است . 5
با آچار چرخ کامال سفت کنيد.

خودرو را کامال پايين بياوريد.. 6
7. قالپاق ها را نصب کنيد )در صورت تجهيز(. 

توجه: قبل از نصب، آرم نيسان )در پوش مرکزي( را توسط 
باد الستيک  با درپوش  به حالت عمودي  يا  مهره چرخ و 

قرار دهيد )در صورت تجهيز(.
در اولين فرصت مهره هاي چرخ را با آچار گشتاور تا 

گشتاور معين شده براي آن ها سفت کنيد.
گشتاور سفت کردن مهره چرخ:

)ft-lb 83 ,kg-m 12( N.m 113
مهره هاي چرخ بايد هميشه در گشتاور تعيين شده محکم 
باش��ند. توصيه مي شود که مهره هاي چرخ ها را در هر بار 

تعويض روغن محکم کنيد.

هشدار:
 )mile 600( km 1000 مه��ره ه��اي چ��رخ را پ��س از
رانندگي مجددا س��فت کني��د )همچنين در مواردي مانند 

تعويض الستيک پنچر، اين کار صورت گيرد(.
مهره ه��اي چرخ همواره بايس��تي به اندازه توصيه ش��ده 
محکم ش��وند. توصيه مي ش��ود مهره هاي چرخ در هر بار 

سرويس مطابق استاندارد محکم شوند.
فشار باد الستيک ها را همواره در حالت سرد تنظيم کنيد.

نصب الستيک

هشدار:

هرگز از مهره هاي چرخي که متعلق  به خودروي ش��ما 	•
نيس��ت اس��تفاده نکنيد. مهره هاي نامناس��ب يا بستن 
نادرس��ت آن ها، ممکن است باعث شل شدن يا باز شدن 

چرخ ها شوند و ايجاد حادثه کنند.
هرگز روي پيچ و مهره هاي چرخ، روغن يا گريس نريزيد. 	•

اين کار ممکن اس��ت باعث شل ش��دن مهره هاي چرخ 
شود.

گرد و غبار بين چرخ و توپي چرخ را پاک کنيد.. 1
الستيک را بدقت قرار داده و مهره ها را با انگشتانتان . 2

سفت کنيد. مطمئن شويد همه مهره ها با سطح چرخ 
در تماس هستند.

مهره هاي چرخ را بصورت پشت سرهم مطابق شکل . 3

جک بايد روي سطح زمين محکم و هموار قرار بگيرد.
بدنه . 1 روي  آن  مخصوص  محل  زير  مستقيما  را  جک 

باالي جک در آن  تا قسمت  قرار دهيد  مطابق شکل 
نقطه به خودرو متصل شود.

سر جک را مطابق شکل بين دو شکاف قرار دهيد.. 2
شيار سر جک را در محل مخصوص آن روي بدنه قرار . 3

دهيد.
مهره هاي چرخ را بترتيب در خالف جهت عقربه هاي . 4

ساعت توسط آچار چرخ، يک يا دو دور بچرخانيد.
قبل از اينکه الستيک از روي زمين بلند شود مهره ها 

را کامل باز نکنيد.
براي باال بردن خودرو، اهرم جک و ميله را با دو دست . 5

هل داده و اهرم جک را بچرخانيد.
با دقت خودرو را بلند کنيد تا اندکي فاصله بين زمين . 6

و الستيک ايجاد شود.
باز کردن الستيک

مهره هاي چرخ را باز کنيد.. 1
الستيک آسيب ديده را باز کنيد.. 2

احتياط:
الستيک سنگين است، پا هاي خود را دور از الستيک قرار 
دهيد و حتماً براي جلوگيري از آس��يب ديدن دست ها از 

دستکش استفاده کنيد.

SCE0039
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روشن کردن خودرو با باتري کمکي

 هشدار:

اس��تفاده نادرس��ت از باتري کمکي مي تواند باعث انفجار 	•
باتري گردد. انفجار باتري ممکن اس��ت منجر به جراحت 
عمي��ق يا مرگ ش��ود. همچنين ممکن اس��ت به خودرو 
آسيب بزند. حتماً دس��تور العمل هاي اين بخش را اجرا 

کنيد.
.گاز منفجر شونده هيدروژن هميشه اطراف باتري وجود 	•

دارد. هرگونه شعله يا جرقه اي را دور از باتري نگه داريد.
هميشه از محافظ چش��م مناسب استفاده کنيد و حلقه، 	•

دست بند و هرگونه جواهري را هنگام کارکردن از باتري 
دور نگه داريد.

هرگ��ز در زمان اس��تفاده از باتري کمک��ي روي آن خم 	•
نشويد. 

هرگز اجازه ندهيد اسيد باتري با چشمان، پوست، لباس 	•
هاي ش��ما يا سطوح رنگ ش��ده خودرو تماس پيدا کند. 
اس��يد باتري، اسيد سولفوريک خورنده است که مي تواند 
باعث س��وختگي شديد ش��ود. اگر سيال با چيزي تماس 

پيدا کرد سطح تماس را با مقدار زيادي آب بشوييد.
باتري را دور از دسترس اطفال نگه داريد.	•
باتري کمکي بايد ولتاژي در حدود 12 ولت داشته باشد. 	•

اس��تفاده از بات��ري با ولتاژ نامناس��ب به خودروي ش��ما 
آسيب مي رساند.

هرگز تالش نکنيد از باتري کمکي براي  راه اندازي باتري 	•
يخ زده استفاده کنيد. باتري يخ زده مي تواند منفجر شده 

و آسيب جدي ايجاد کند.

حالت س��رد، شرايطي است که خودرو براي مدت 3 ساعت 
يا بيش��تر در حالت خاموش پارک باش��د و يا کمتر از 1/6 

کيلومتر )1 مايل( با آن رانندگي شده باشد.
ميزان فش��ار باد الستيکها در حالت سرد به روي بر چسب 

ستون و سطي سمت راننده نشان داده شده است.

جاي دادن الستيک معيوب و ابزارها 

 هشدار
اطمين��ان حاص��ل کنيد که الس��تيک، ج��ک و ابزار هاي 
مورد اس��تفاده، پس از استفاده در جاي مناسبي قرار داده 
مي ش��وند. اين وس��ايل ممکن اس��ت در صورت تصادف يا 

توقف ناگهاني پرتاب شده و ايجاد خطر کنند.

الستيک معيوب، جک و ابزار مورد استفاده را در فضاي . 1
مخصوص نگهداري آن ها قرار دهيد.

پوشش کف را در محل خود قرار دهيد.. 2
در عقب را ببنديد.. 3



6

141

هشدار
هرگز موتور اس��تارتر را بيش از 10 ثانيه درگير نگه نداريد. 
اگر موتور روشن نشد، س��وئيچ را بسته و حداقل 10 ثانيه 

صبر کنيد سپس مجددا روشن کنيد.

پس از اينکه موتور روشن شد، کابل هاي باتري کمکي . 12
را بدقت و بر عکس ترتيبي که وصل کرده بوديد )4 و 

3 و 2 و 1( جدا کنيد.
است . 13 ممکن  چون  بياندازيد  دور  و   برداريد  را  پارچه 

آغشته به اسيد خورنده باشد.
قرار . 14 مجددا سر جاي خود  را  باتري  هاي  پوشش سر 

دهيد )در صورت تجهيز(.
15. درب موتور را ببنديد.

مطمئن شويد که سوئيچ در وضعيت “LOCK“ است.. 5
پوشش سر هاي باتري را )در صورت تجهيز( برداريد.. 6
باتري را با يک پارچه بپوشانيد تا خطر انفجار کاهش . 7

يابد.
کابل هاي باتري کمکي را مطابق شکل وصل کنيد )1 . 8

و 2 و 3 و 4(.
احتياط:

هميش��ه مثبت را به مثبت و منف��ي را به بدنه ) به طور 	•
مثال قالب بلند کردن موتور و غيره( و نه به منفي باتري 

وصل کنيد.
اطمين��ان حاصل کنيدک��ه کابل هاي بات��ري کمکي با 	•

قسمت هاي متحرک موتور تماس پيدا نمي کند.
اطمين��ان حاص��ل کنيدکه گيره هاي کاب��ل هاي باتري 	•

کمکي با هيچ گونه فلزي تماس ندارند.
اتصال نادرست ممکن است باعث آسيب ديدن مدار شارژ 	•

شود.
موتور خودروي کمکي B را روشن کرده و اجازه دهيد . 9

چند دقيقه کار کند.
10 . rpm 2000 پدال گاز خودروي کمکي را تا دور حدود

فشار دهيد.
موتور خودروي اصلي A را روشن کنيد.. 11

باتري کمکي در يک خودروي ديگر B است، دو . 1 اگر 
خودروي A و B را مطابق شکل روبروي هم قرار دهيد 

تا باتري ها تا حد ممکن نزديک هم قرار بگيرند.

هشدار
اگر باتري خودروي A مجهز به سيس��تم کليد هوش��مند، 
دش��ارژ شود، س��وييچ نمي تواند از حالت “LOCK“ تغيير 
کند و اگر قفل فرمان درگير باش��د، فرم��ان نيز نمي تواند 
حرک��ت کند. قبل از چرخاندن س��وئيچ و غير فعال کردن 
قفل فرمان،  کابل هاي باتري کمکي را به خودروي کمکي 

B وصل کنيد.

ترمز دستي را بکشيد.. 2
دسته دنده را در حالت P )پارک( قرار دهيد.. 3
را خاموش . 4 غير ضروري  الکتريکي  هاي  تمام سيستم 

کنيد )چراغ هاي جلو، بخاري، کولر و غيره(.

SCE0708
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موتور را خاموش نکنيد

همه شيشه ها را باز کنيد.. 5
وضعيت . 6 در  را  دما  کنترل  و  کنيد  خاموش  را  کولر 

حداکثر گرما HOT قرار دهيد و درجه فن را نيز روي 
باالترين سرعت قرار دهيد.

از خودرو خارج شويد.. 7
قبل از باز کردن درب موتور يک بازرسي ظاهري انجام . 8

داده و به صداي بخار خروجي از رادياتور گوش کنيد. 
صبر کنيد تا همه بخار و مايع خنک کننده خارج شود 

و سپس کارتان را انجام دهيد.
درب موتور را باز کنيد.. 9

فن خنک کننده را بازرسي کنيد که آيا کار مي کند.. 10
نشتي . 11 که  کنيد  بازرسي  را  آن  هاي  لوله  و  رادياتور 

نداشته باشد.

 هشدار:
اگر فن خنک کننده کار نکرد، يا مايع خنک کننده نشتي 

داشت، موتور را خاموش کنيد.
مايع خنک کننده  از خنک شدن موتور، سطح  12. پس 
را در مخزن آن چک کنيد. به هيچ وجه درب رادياتور را 

باز نکنيد.
13. در صورت لزوم مقداري مايع خنک کننده به مخزن 
 ،MAX اضافه کنيد. بعد از ريختن مايع خنک کننده تا

درب مخزن را ببنديد.
14. درب موتور را ببندبد.

س��ريعا جهت بازديد و در صورت نياز تعمير، به نمايندگي 
مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

اگرخودروي شما جوش آورد

 هشدار:

اگر خودروي ش��ما جوش آورد به رانندگي ادامه ندهيد. 	•
اين کار ممکن است باعث آتش گرفتن خودرو شود

اگر بخار از سمت موتور بيرون مي آيد، به هيچ وجه درب 	•
موتور را باز نکنيد.

هرگز درب منبع انبساط را در زماني که موتور داغ است 	•
ب��از نکنيد. اين کار باعث مي ش��ود آب داغ و پرفش��ار به 

بيرون پاشيده و جراحت و سوختگي جدي ايجاد شود.
اگر از خودرو بخار بيرون مي آيد، دور از خودرو بايس��تيد 	•

تا از سوختگي در امان بمانيد.
فن خنک کننده موتور هر زمان که دماي مايع خنک کن 	•

از حد معيني بيشتر شود، روشن خواهد شد.
دقت کنيد که دس��ت ها، مو، لباس يا جواهرات ش��ما با 	•

فن خنک کننده يا تس��مه ها تماس نداش��ته و بين آن 
گير نکند.

اگر خودروي شما جوش آورد )که در نشانگر درجه حرارت 
باال نش��ان داده مي ش��ود(،  يا اگر احساس مي کنيد قدرت 
موتور کم شده است يا صداي غير عادي به گوشتان رسيد، 

مراحل زير را انجام دهيد:

خودرو را به کنار جاده و دور از ترافيک منتقل کنيد.. 1
فالشر ها را روشن کنيد.. 2
ترمز دستي را بکشيد.. 3
دسته دنده را در حالت P )پارک( قرار دهيد.. 4

روشن کردن خودرو با هل دادن
هيچ وقت س��عي نکنيد موتور خودرو را با هل دادن روشن 

کنيد.

احتياط:

م��دل گيربکس )CVT( با هل دادن روش��ن نمي ش��ود. 	•
تالش ب��راي اينکار ممکن اس��ت به سيس��تم گيربکس 

آسيب برساند.
مدل مجهز به کاتاليس��ت س��ه راهي را نبايد با هل دادن 	•

روشن کنيد. تالش براي اينکار ممکن است به کاتاليست 
سه راهي آسيب بزند.

هرگز س��عي نکنيد که خودرو را با بکس��ل کردن روشن 	•
کنيد. وقتي که موتور روش��ن مي ش��ود، ت��کان ناگهاني 
خودرو ممکن اس��ت باعث تصادف آن با خودروي بکسل 

کننده شود.
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)2WD( مدلهای دو چرخ محرک

چرخ هاي عقب روي زمين

سوييچ دروضعيت “ON“ قرار داشته باشد.. 1
يا . 2 طناب  يک  با  مستقيم  در جهت  را  فرمان  غربيلک 

چيزي شبيه به آن محکم ببنديد.
دسته دنده را در وضعيت “N“ )خالص( قرار دهيد.. 3
ترمز دستي را آزاد کنيد.. 4
زنجير هاي ايمني را ببنديد.. 5

هر چهار چرخ روي زمين
احتياط:

هرگ��ز مدل گير بکس CVT را وقت��ي همه چرخ ها روي 
زمين هستند يدک نکش��يد. اين کار باعث آسيب جدي و 

پرهزينه به سيستم گيربکس مي شود. 

هميشه قبل از بکسل کردن، زنجير ايمني را وصل کنيد.	•
روش بکسل پيشنهادي پارس خودرو

)2WD( بکسل کردن مدل دو چرخ محرک

چرخ هاي جلو روي زمين
 احتياط:

هرگ��ز مدل گيربکس CVT را ب��ا چرخ هاي جلو که روي 
زمين هس��تند، بکس��ل نکنيد.  اين کار باعث آسيب جدي 
و پرهزينه به سيس��تم گيربکس مي ش��ود. اگر الزم اس��ت  
که خودرو را بکس��ل کنيد، هميش��ه زير چرخ هاي جلو از 

چرخهاي مخصوص بکسل يا خودرو بر استفاده کنيد.

بکسل کردن خودرو
خودرو را بايد مطابق ضوابط و مقررات کشور بکسل کنيد. 
استفاده از تجهيزات نامناسب براي بکسل کردن، به خودرو 
آسيب مي رس��اند. پارس خودرو پيشنهاد مي کند که براي 
اطمينان از درس��تي روش بکس��ل ک��ردن و جلوگيري از 
تصادف، از پرسنل متخصص امداد خودرو سايپا در جاده ها 
بخواهيد که خودروي ش��ما را بکسل کنند. توصيه مي شود 
که پرسنل متخصص امداد خودرو سايپا در جاده ها احتياط 

هاي زير را به دقت مطالعه کنند.

احتياط:

در زمان بکس��ل کردن به سرنشينان خودرو، اجازه سوار 	•
شدن در خودرو را ندهيد.

زماني که خودرو بوس��يله خودرو بر، باالبرده شده است، 	•
زير آن نرويد.

احتياط هاي الزم در هنگام بکسل کردن
قبل از بکس��ل ک��ردن اطمينان حاص��ل کنيد که جعبه 	•

دنده، سيس��تم فرمان و سيستم انتقال نيرو کار مي کنند. 
اگ��ر يکي از قس��مت ها آس��يب ديده بود، خ��ودرو را با 
اس��تفاده از خودرو بر يا گاري مخصوص بکس��ل )صفحه 

.)2WDچرخ دار(، حمل کرد )در مدلهاي
پارس خودرو پيش��نهاد مي کند که خودرو را در وضعيتي  	•

که چرخ هاي متحرک )جلو( آن  از زمين بلند شده اند، 
.)2WDبکسل کنيد )در مدل هاي

ترم��ز دس��تي را آزاد و خ��ودرو را در حالت N )خالص( 	•
قرار دهيد.

SCE0438
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قالب بکسل بند
قالب بکسل بند در تجهيزات خودرو و در داخل الستيک 

زاپاس قرار داده شده است )محفظه بار(
1. درپوش روي سپر را باز کنيد.

2. به طور ايمن و مطابق شکل صفحه بعد، قالب بکسل 
بند را وصل کنيد. بعد از استفاده، مطمئن شويد که قالب 
بکسل بند به درستي در محل طراحي شده براي آن، قرار 

داده شود.

روش بکسل پيشنهادي پارس خودرو
)4WD( بکسل کردن مدل چهار چرخ محرک

احتياط

هرگ��ز خودروي م��دل 4WD را در حالتيک��ه هر يک از 
چرخهاي آن روي زمين است بکسل نکنيد، اين کار ممکن 
اس��ت آس��يب جدي و پر هزينه به سيس��تم انتقال قدرت 

وارد کند.

پارس خودرو پيشنهاد مي کند در مواقعي که امکان حمل 
خودرو ب��ا خودروبر )کفي( نباش��د، از چرخهاي مخصوص 
بکس��ل  براي بکسل کردن خودرو اس��تفاده کنيد)مطابق 

شکل(.

زماني که خودرو را در حاليکه چرخهاي جلو روي دالي قرار 
دارد بکسل مي کنيد:

توجه داش��ته باشيد که س��وئيچ را در وضعيت OFF قرار 
داده و به وس��يله يک طناب يا وس��يله مشابه آن غربيلک 

فرمان را در حالت کاماًل صاف ثابت کنيد.

)4WD( مدل 4 چرخ محرک
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با ابزار مناسب درپوش قالب را برداريد.. 1
مطابق شکل قالب را نصب نمائيد.. 2

قالب هاي بکسل را بدقت مطابق شکل نصب کنيد. مطمئن 
شويد اين قالب با ابزار هاي جک نگهداري مي شود.

پس از استفاده اطمينان حاصل کنيد که قالب هاي بکسل 
به خوبي در قسمت مخصوص نگهداري محکم شده است.

آزاد کردن خودروي گير کرده در ماس�ه، برف يا 
گل و الي

 هشدار

هرگ��ز به کس��ي اجازه ندهي��د هنگام کش��يدن خودرو 	•
نزديک مسير بايستد.

هرگز الس��تيک ها را با س��رعت زي��اد نچرخانيد. اينکار 	•
باعث ترکيدن آن ها و آسيب جدي مي شود. ممکن است 
قسمت هايي از خودرو نيز بيش از حد گرم شده و آسيب 

ببيند.
خودرو را با قالب عقب، نکش��يد. قالب عقب براي کشيدن 
خ��ودرو در اين حالت طراحي نش��ده اس��ت و خودرو گير 
مي افتد. وقتي الس��تيک هاي خودروي شما در ماسه، برف 
يا گل گير کرده اند و خودرو نمي تواند بدون کش��يدن آزاد 

شود، از قالب بکسل استفاده کنيد.

فق��ط از قالب بکس��ل اس��تفاده کني��د. ازمتصل نمودن 	•
ابزارهاي بکس��ل به قس��مت ه��اي  ديگر بدن��ه خودرو 
خودداري کني��د. در غير اينصورت بدن��ه خودرو ممکن 

است آسيب بيند.
از قالب بکس��ل فقط ب��راي آزاد کردن خودرو اس��تفاده 	•

کنيد.
هنگام کش��يدن و آزاد کردن خودروي گير افتاده، قالب 	•

بکسل تحت فشار بس��يار زيادي هستند. هميشه وسايل 
مخصوص کش��يدن را در جهت مس��تقيم بکشيد. هرگز 

قالب بکسل را به صورت مايل نکشيد.

SCE0753 SCE0752
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آس��يبي نرس��د. تميز کننده هاي مخصوصي در نمايندگي 
هاي مجاز س��ايپا يدک يا فروش��گاه هاي ل��وازم و قطعات 

خودرو در دسترس شما مي باشد.

واکس زدن
واکس زدن مرتب از سطح رنگ خودرو محفاظت مي کند و 
به تميز نگه داشتن ظاهر آن کمک مي کند. توصيه مي شود 
ک��ه خودرو خود را بعد از واکس پوليش کنيد زيرا س��طح 
آن را از ذرات ب��ه ج��اي مانده پاک مي کن��د و از تاثير آب 
و هوا بر روي س��طح خودرو جلو گيري مي کند. نمايندگي 
هاي مجاز س��ايپا يدک مي توانند شما را در انتخاب واکس 

مناسب کمک کنند.

احتياط

قب��ل از واکس زدن روي س��طح رنگ، خ��ودرو را کاماٌل 	•
بشوئيد.

هميش��ه به دس��تور العمل س��ازنده واکس که همراه با 	•
واکس در اختيار شما قرار داده مي شود عمل کنيد.

از واک��س داراي مواد س��اينده، ترکيبات برن��ده يا تميز 	•
کنن��ده هاي��ي که ممکن اس��ت به رنگ خودرو آس��يب 

برسانند استفاده نکنيد.
در صورتيکه سطح خودرو براحتي پوليش نمي شود قبل 	•

از پوليش از يک پاک کننده مناسب استفاده کنيد.
ترکيبات ماش��يني يا پوليش ک��ردن محکم بر روي رنگ 	•

اثر مي گذارد و  ممکن است جالي رنگ را از بين ببرد يا 
اثراتي بر روي آن باقي بگذارد.

احتياط:

خ��ودرو را ب��ا صابون ه��اي خانگي قوي، مواد ش��وينده 	•
شيميايي قوي، بنزين يا حالل ها نشوييد.

خودرو را زير نور مس��تقيم خورشيد يا وقتي که بدنه آن 	•
داغ است نش��وييد، در اين صورت ممکن است لکه هاي 

آب روي سطح رنگ باقي بماند.
از پارچه هاي س��فت و زبر مثل اس��کاچ استفاده نکنيد. 	•

بايد هنگام تميز کردن لکه هاي خشک شده يا ساير مواد 
اضافي از روي رنگ خودرو دقت داش��ته باشيد که سطح 

. خودرو خراشيده نشده و آسيب نبيند. 
سطح خودرو را کامال با آب کافي تميز بشوييد.. 3
براي خشک کردن سطح رنگ از پارچه نازک خشک . 4

استفاده کنيد. قطرات آب را روي سطح رنگ خودرو 
باقي نگذاريد.

هنگام شستن خودرو مراقب موارد زير باشيد:

داخل لبه ها، اتصال ها و قس��مت هاي تا شده در، روزنه 	•
ها و درب موتور بيش��تر در معرض  نمک جاده هس��تند. 

بنابراين مرتباً اين قسمت ها را تميز کنيد.
حتمٌا روزنه هاي تخليه آب لبه زير درب ها باز باشند.	•
براي بر طرف کردن آلودگي ها و شستن نمک جاده، آب 	•

را به زير بدنه و در داخل چرخ ها بپاشيد.
تميز کردن لکه ها 

ه��ر چه زودتر، لکه هاي قي��ر و روغن، گرد و غبار صنعتي، 
باقي مانده حش��رات و صمغ هاي درختان را از روي سطح 
رنگ تميز کنيد تا لکه ها روي رنگ ثابت نش��ده و به رنگ 

تميز کردن بيرون خودرو
ب��ه منظور نگهداري ظاهر خودرو، مهم اس��ت که به خوبي 

از آن مراقبت شود.
 براي به حداقل رساندن آسيب ديدن رنگ خودرو خود، در 
صورت امکان آن را در داخل پارکينگ يا محل سرپوشيده 

پارک کنيد.
در صورت��ي که مجبور به پارک در فضاي آزاد هس��تيد آن 
را در س��ايه پارک کنيد يا روي آن  روکش خودرو بکشيد. 
مراقب باش��يد که به هنگام کشيدن روکش يا برداشتن آن 

رنگ خودرو خراشيده نشود.

شستشو
براي حفظ رنگ خودرو، در موارد زير، هر چه زودتر خودرو 

را بشوييد:

بعد از بارش باران که ممکن است باران اسيدي، به سطح 	•
رنگ خودرو آسيب برساند.

پ��س از رانندگي بر روي جاده هاي س��احلي که ممکن 	•
است بعلت رطوبت، سبب پوسيدگي خودرو شود.

زمان��ي که آل��وده کننده هاي��ي مانن��د دوده،  فضوالت 	•
پرندگان، صمغ درختان، ذرات فلز يا باقي مانده حشرات 

روي سطح رنگ را خراب کنند.
وقتي که گرد و غبار و گل روي سطح رنگ باشد.	•
سطح خودرو را با اسفنج مرطوب و مقداري آب بشوييد.. 1
ماليم، . 2 صابون  محلول  از  استفاده  با  را  خودرو  سطح 

صابون مخصوص شستشوي خودرو يا مايع ظرفشويي 
داغ  آب  از  هرگز   ( ولرم  و  تميز  آب  و  منظوره  چند 

استفاده نکنيد( کاماٌل و به آرامي تميز کنيد.
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تميز کردن داخل خودرو
مرتباً گرد و غبار روي تزئينات جلو، قسمت هاي پالستيکي 
و صندلي ها را با جارو برقي يا برس نرم تميز کنيد. سطوح 
وينيلي و چرمي  را با يک تکه پارچه نرم و آغشته به محلول 
صاب��ون ماليم پاک کرده و س��پس با يک تک��ه پارچه نرم 
خش��ک کنيد. براي حفظ ظاهر چرم، بايد مرتباً آن را تميز 
کنيد. قبل از استفاده از هر گونه محافظ پارچه اي، توصيه 
هاي سازنده آن را بخوانيد. بعضي از محافظ ها، داراي مواد 
ش��يميايي هستند که باعث لک شدن يا از بين رفتن رنگ 

پارچه روي صندلي ها مي شوند.
براي تميز کردن نش��انگرها و درجه ه��ا، از يک پارچه نرم 

آغشته به آب استفاده کنيد.

احتياط

هرگز از بنزين، تينر يا مواد مشابه ديگر استفاده نکنيد.	•
ذرات کوچک آلوده مي تواند س��بب س��اييدگي يا آسيب 	•

ديدگي س��طوح چرمي  ش��وند، بنابراين بايد سريعا آن را 
تمي��ز کنيد. براي تميز کردن س��طوح چرمي  از صابون ، 
واکس هاي خودرو، پوليش ها، روغن ها، مايع هاي پاک 
کنن��ده، حالل ها و مواد پاک کننده آمونياکي اس��تفاده 

نکنيد زيرا ممکن است به اين سطوح آسيب برسانند.
هرگ��ز از محافظ هاي پارچه اي بجز مواردي که توس��ط 	•

سازنده توصيه شده است استفاده نکنيد.
هرگز از پاک کننده هاي شيشه وپالستيک جهت پوشش 	•

روي نش��انگرها و درجه ها اس��تفاده نکني��د. زيرا ممکن 
است سبب آسيب ديدگي پوشش هاي لنز آن ها شوند. 

بازرس��ي کنيد که اين امر س��بب کاهش فشار يا آسيب 
ديدگي الستيک ها مي شود.

ش��رکت پارس خودرو توصيه مي کند ک��ه در مناطقي که 
در طول زمس��تان از نمک جاده استفاده مي شود، چرخ ها 

واکس زده شود تا در اثر نمک جاده آسيب نبينند.

تميز کردن رينگ هاي آلومينيومي
در زمس��تان و در مناطق��ي ک��ه از نم��ک جاده اس��تفاده 
مي ش��ود، مرتباً چرخ ها را به وسيله يک اسفنج آغشته به 
محلول صابون ماليم بشوييد. در صورتي که چرخ ها مرتباً 
شسته نش��وند، نمک باقيمانده از نمک جاده رنگ چرخ ها 

را از بين مي برد.

احتياط
جهت جلوگيري از لک ش��دن يا تغيير رنگ الس��تيک ها، 

دستور العمل زير را اجرا کنيد:

جهت تميز کردن چرخ ها، ازپاک کننده هاي اس��يدي يا 	•
قليايي قوي استفاده نکنيد.

وقتي الس��تيک ها داغند از پاک کننده هاي الس��تيک 	•
اس��تفاده نکنيد. درجه حرارت چ��رخ بايد همانند درجه 

حرارت محيط باشد.
بعد از بکار بردن پاک کننده جهت شستش��وي چرخ ها، 	•

ظرف مدت 15 دقيقه سطح آن را با آب کامال بشوييد. 
قسمت هاي کرومي

مرتباً همه قس��مت هاي کرومي  را با يک پوليش کروم غير 
ساينده، تميز کنيد تا جالي آن حفظ شود.

تميز کردن شيشه ها
ازماي��ع شيش��ه پاک کن جه��ت زدودن دود و اليه غبار از 
سطح شيشه استفاده کنيد. معموالً اگر خودرو براي مدتي 
زير آفتاب داغ پارک ش��ده باش��د، اليه اي از دوده و گرد و 
غبار روي س��طح شيشه را مي پوشاند. با اس��تفاده از مايع 
شيشه ش��وي و يک پارچه نرم مي توانيد به آساني شيشه 

را تميز کنيد.

زير بدنه
در مناطقي که در فصل زمس��تان  جه��ت آب کردن برف 
ها از نمک اس��تفاده مي ش��ود، ضروري اس��ت که زير بدنه 
اتومبيل به منظور جلوگيري ازجمع شدن آلودگي  و نمک 
که س��بب خوردگي سريع بدنه خودرو و سيستم تعليق آن 

مي شود، مرتبا زيرشويي شود.
قبل از زمس��تان و هم چنين در بهار سيلر زير خودرو بايد 

کنترل شود و در صورت نياز دوباره بازسازي شود.

مراقبت از چرخ ها
در زمان شستش��وي خودرو به منظ��ور حفظ ظاهر آن، 	•

چرخ ها را نيز بشوييد.
زماني که چرخ ها را تعويض مي کنيد، قسمت داخلي آن 	•

ها را بش��وييد. هم چنين وقتي که خودرو را مي شوييد، 
قسمت زير چرخ ها را نيز تميز کنيد. 

 در زمان شستش��وي چرخ ها، از مواد ش��وينده سايشي 	•
استفاده نکنيد. 

رين��گ چ��رخ ها را مرتب��ا از نظر تورفتگ��ي يا خوردگي 	•
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محلول آب و صابون ماليم استفاده کنيد.
قب��ل از اس��تفاده از کمربند ها، اجازه دهي��د که آن ها در 
سايه کامال خشک شوند. ) به قسمت“کمربند هاي ايمني“ 
در بخ��ش 1 “ ايمني- صندلي ه��ا و کمربندهاي ايمني و 

سيستم محافظ تکميلي“ رجوع کنيد(.

تميز کردن شيشه ها
ازماي��ع شيش��ه پاک کن جه��ت زدودن دود و اليه غبار از 
سطح شيشه استفاده کنيد. معموالً اگر خودرو براي مدتي 
زير آفتاب داغ پارک ش��ده باشد، اليه ايي از دوده و گرد و 

غبار روي سطح شيشه را مي پوشاند.

احتياط:
هنگام تميز کردن شيش��ه ها از داخل خودرو، از ابزار هاي 
ن��وک تيز، پاک کننده هاي س��اينده يا ش��وينده هاي ضد 
عفوني کننده کلردار اس��تفاده نکنيد. اين کار باعث آسيب 
دي��دن رس��اناها، مانند المنت هاي گرم کن شيش��ه عقب 

مي شود.

قسمتهاي پالستيکي
قس��متهاي پالس��تيکي را بايس��تي با محلول آب و صابون 
ماليم تميز کنيد. در صورتيکه لکه ها به راحتي پاک نشد، 
از تميز کننده هاي پالستيک استفاده کنيد. از حالل هاي 

ديگر استفاده نکنيد.

کمربندهاي ايمني

هشدار:

اج��ازه ندهيد جمع کنن��ده، کمربندهاي ايمني مرطوب 	•
را جمع کند.

هرگز براي تميز کردن کمربند ها از س��فيد کننده، رنگ 	•
يا حالل هاي شيميايي استفاده نکنيد، چون اين مواد به 

شدت بافت کمربند ايمني را ضعيف مي کند.
براي تميز کردن کمربند هاي ايمني، از اس��فنج آغشته به 

زير پايي ها
استفاده از زير پايي هاي فابريک NISSAN  باعث افزايش 
ط��ول عمر موکت کف خودرو ش��ده و تمي��ز کردن داخل 
خودرو را آس��انتر مي کند. مهم نيس��ت  که از چه زير پايي 
اس��تفاده مي کنيد، اما حتماً بايد کاماٌل مناس��ب خودروي 
ش��ما بوده و به خوبي کف خودرو را بپوشاند تا در عملکرد 
پدال ها تداخلي ايجاد نشود. بايد زير پايي ها را مرتباً تميز 
کرده و در صورتي که بيش از حد س��اييده شده باشند آنها 

را تعويض کنيد. 
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الکترونيکي داخل خودرو تماس پيدا کنند، چون ممکن 
است به آن ها آسيب برسانند.

مواد ش��يميايي مورد استفاده براي يخ زدايي سطوح جاده 
ه��ا، داراي اثر خورندگي زيادي هس��تند. اي��ن مواد باعث 
افزايش س��رعت خوردگي و تخريب قطع��ات زير بدنه هم 
چون سيس��تم اگزوز، لوله هاي سوخت و ترمز، کابل هاي 

ترمز، کف خودرو و گلگير ها مي شوند.
در زمستان، بايد زير بدنه مرتبًا تميز شود. 

براي محافظت بيشتر در برابر فرسايش و خوردگي، ممکن 
است در برخي از مناطق الزم باشد با نمايندگي مجاز سايپا 

يدک  مشورت کنيد.

مي شود. همچنين فرايند خوردگي در نواحي با دماي ثابت 
باالي صفر بيشتر است.

آلودگي هوا
آلودگي صنعتي، وجود نمک در هواي مناطق س��احلي، يا 
اس��تفاده زياد از نمک براي آب کردن برف سطح جاده ها، 
به فرآيند خوردگي سرعت مي بخشد. نمک جاده همچنين  

فرسايش سطوح رنگ شده را نيز تسريع مي کند.

محافظت از خودرو در برابر خوردگي
بيش��تر اوقات خودروي خود را بشوييد و واکس بزنيد تا 	•

هميشه تميز باشد.
هميش��ه س��طح رنگ خودرو خود را کنت��رل کنيد و در 	•

صورت مش��اهده  آسيب هاي جزئي ، هر چه سريعتر آن 
را تعمير کنيد.

هميشه روزنه هاي خالي کننده آب زير در ها باز باشد تا 	•
از جمع شدن آب جلوگيري شود.

زير بدنه خودرو را از نظر جمع شدن آلودگي ها، نمک و 	•
ماس��ه کنترل کنيد. در صورت مشاهده، هر چه سريع تر 

با آب آن را بشوييد.
احتياط:

هرگز آلودگي، ماسه و ساير موارد ديگر را از داخل خودرو 	•
با ش��لنگ آب تميز نکنيد. براي اين کار از جارو برقي يا 

جاروي دستي استفاده کنيد. 
هرگ��ز نگذاري��د ک��ه آب ي��ا س��اير مايعات ب��ا قطعات 	•

محافظت در برابر خوردگي
متداول ترين عواملي که به خوردگي 

خودرو کمک مي کنند
جمع شدن آلودگي ها و خار و خاشاک که در قسمت هاي 	•

بدنه، حفره ها و س��اير قسمت ها رطوبت را در خود نگه 
مي دارند. 

آس��يب رسيدن به سطوح رنگ شده و ساير روکش هاي 	•
محافظ که در اثر تماس با س��نگريزه و تکه هاي سنگ يا 

تصادف هاي جزئي به وجود آمده اند.
تاثير عوامل زيست محيطي بر ميزان 

خوردگي
رطوبت

جمع ش��دن ماس��ه، آلودگي و آب در داخ��ل کف خودرو  
مي توان��د از عوام��ل تس��ريع خوردگي  باش��ند. زير پايي 
مرطوب داخل خودرو به خوبي خش��ک نمي شوند. آن ها را 
بايد بيرون آورد تا کامال خشک شوند. اين عمل از خوردگي 

کف خودرو جلوگيري مي کند.

رطوبت نسبي
در مناطقي که رطوبت نسبي باال است، خوردگي با سرعت 
بيش��تري اتفاق مي افتد، مخصوصا در نواحي با دماي ثابت 
باالي صفر، وجود آلودگي هوا و اس��تفاده از نمک در جاده 

ها سرعت خوردگي را باال مي برد.

دما
دم��ا هاي باال در قس��مت هاي��ي که تهويه ه��وا به خوبي 
انجام نمي شود، باعث سرعت بخشيدن به فرآيند خوردگي 
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سرويس و  نگهداري عمومي
 در زمان استفاده روزانه از خودرو، برخي از اصول سرويس 
و  نگه��داري باي��د بر اس��اس آن چه كه در اين قس��مت 
توصيه ش��ده انجام گيرد. اگ��ر متوجه صدا، ارتعاش يا بوي 
غيرعادي ش��ديد، حتماً علت آن را جستجو كنيد يا سريعا 

به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.
 ع��اوه برآن، در صورت نياز خودرو ش��ما ب��ه تعمير،  اين 

مورد را با نمايندگي مجاز سايپا يدک در ميان بگذاريد.
 در زم��ان انج��ام ه��ر گونه بازرس��ي يا تعمير به قس��مت 
“احتي��اط هاي الزم در خصوص س��رويس و نگهداري“ در 

ادامه اين بخش رجوع كنيد.

توضيح موارد سرويس و نگهداري عمومي
اطالع�ات بيش�تر  در ب�اره م�واردي ک�ه داراي “*“ 

مي باشند، در ادامه اين بخش خواهيد ديد.
بررس��ي و سرويس مواردي كه فهرست آن ها در زير آورده 
شده است را بايد انجام دهيد، مگر اينكه الزم باشد عمليات 

ديگري انجام شود.

بيرون خودرو

درب عقب، درب ها و درب موتور
كنت��رل كنيد كه هم��ه درب ها و درب موتور به خوبي كار 
كنن��د. همچني��ن اطمينان حاصل كنيد ك��ه همه قفل ها 
كامٌا بس��ته شده اند. در صورت لزوم به چفت ها و لوال ها 
روغن روانس��از بزنيد. اطمينان حاصل كنيد كه وقتي قفل 
اول درب موتور باز مي شود، قفل دوم مانع از باز شدن درب 
موتور مي ش��ود. اگر در جاده هايي كه نمک يا ديگر موارد 
خورن��ده دارند، رانندگي مي كنيد بط��ور مرتب روغنكاري 

انجام دهيد.

انجام كنترل هاي س��رويس و نگهداري عمومي به كمترين 
س��طح مهارت مكانيك��ي نياز دارد و داش��تن چن��د ابزار 
عمومي مرب��وط به خودرو كافي مي باش��د. اين كنترل ها و 
بازرسي ها را مي توانيد خودشما ، يک تكنسين ماهر يا اگر 
ترجيح مي دهيد ، نمايندگي مجاز سايپا يدک انجام دهند. 

براي سرويس به کجا مراجعه کنيم؟
اگر خودروي شما به سرويس ونگهداري نياز دارد يا به نظر 
مي رسد كه عيبي پيدا كرده است، آن را كنترل كنيد و به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

سرويس و نگهداري مورد نياز
خودروي جديد ش��ما به گونه اي طراحي شده كه كمترين 
نياز به س��رويس در زمان طوالني را داشته باشد و اين امر 
هم از نظر زمان و هم از نظر هزينه به نفع شما خواهد بود. 
اگر چه برخي س��رويس منظم جهت حفظ ش��رايط بهينه 
مكانيكي خودروي ش��ما، مثل آاليندگي و عملكرد موتور، 

ضروري است.
اطمين��ان از انجام س��رويس تعيين ش��ده مثل س��رويس 
عمومي بعهده مالک خودرو اس��ت. بعنوان مالک، شما تنها 
كسي هستيد كه مي دانيد  خودروي شما سرويس مناسب 
را دريافت كرده اس��ت. ش��ما يک حلق��ه حياتي از زنجيره 

سرويس هستيد.

سرويس و نگهداري بر اساس برنامه زماني
جهت رضايت ش��ما، موارد مرتبط با س��رويس و نگهداري،  
برنامه ريزي زماني ش��ده و در فص��ل 10 “راهنماي گارانتي 
و سرويس و نگهداري” ش��رح داده شده است . جهت اطمينان 
از اي��ن كه س��رويس و نگهداري الزم روي خودروي ش��ما 
بصورت منظم در زمان هاي ذكر شده صورت گرفته، بايد به 

اين بخش مراجعه كنيد.

سرويس و  نگهداري عمومي
سرويس و نگهداري عمومي مشتمل بر سرويس و نگهداري 
اس��ت كه بص��ورت عادي باي��د در خال عملك��رد خودرو 
بصورت روز به روز چک شود. جهت كاركرد مناسب خودرو 
شما، اين سرويس و بازديدها اساسي و ضروري است. انجام 
مرتب و منظم اين دس��تورات مطابق آن چه كه شرح داده 

شده وظيفه شماست.
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سطح روغن ترمز*:
مطمئن ش��ويد كه س��طح روغن ترمز در مخ��زن آن بين 

MIN  و MAX  مي باشد.

سطح مايع خنک کننده موتور*:
سطح مايع خنک كننده موتور را وقتي كه موتور سرد است 

كنترل كنيد.

تسمه هاي موتور*:
اطمينان حاصل كنيد كه تسمه هاي موتور دچار ساييدگي، 

فرسودگي ، ترک نيستند و روغني نشده اند. 

سطح روغن موتور*:
س��طح روغن را ب��ا ميله اندازه گيري روغ��ن،  بعد از پارک 
كردن خودرو در يک س��طح صاف و خاموش كردن موتور 

كنترل كنيد.

نشتي مايعات:
پ��س از مدت زمان��ي كه از پارک كردن خ��ودرو مي گذرد 
زير خودرو را از لحاظ نش��ت س��وخت، روغن، آب يا ديگر 
مايعات كنت��رل كنيد. اگر متوجه چكي��دن بنزين يا بخار 
بنزي��ن ش��ديد، فوراً علت آن را پيدا ك��رده و اصاح كنيد. 
چكيدن آب از تهويه هوا بعد از استفاده از آن عادي است.

مايع شيشه شوي*:
كنترل كنيد كه مايع شيش��ه شوي كافي در مخزن وجود 

داشته باشد.

مهره هاي چرخ 
هن��گام بازديد و جابجايي چرخ ها، مراقب باش��يد كه همه 
مهره هاي بس��ته ش��ود و در صورت ني��از آن ها را محكم 

كنيد.
شيشه جلو:

شيشه جلو را بطور منظم تميز كنيد. هر 6 ماه يكبار شيشه 
جلو را از لحاظ داش��تن ترک يا خراب��ي كنترل كنيد. اگر 
شيش��ه  آسيب ديده است آن را توسط يک تعمير كار ماهر 

تعمير كنيد.

تيغه هاي برف پاك کن*: 
اگر تيغه ها بدرس��تي عمل پاک ك��ردن را انجام نمي دهند 
آن ه��ا را از لحاظ داش��تن ترک يا فرس��ودگي موردكنترل 

قرار دهيد. 

ناحيه زير خودرو و محفظه موتور
موارد سرويس��ي كه در اين جا فهرس��ت شده بايد بصورت 
متناوب مورد بررس��ي ق��رار گيرد. )براي مث��ال هر موقع 
ك��ه روغن موتور را چک مي كنيد يا مجدداً س��وخت گيري 

مي كنيد(.

باتري*:
ميزان س��طح ماي��ع را در هر يک ازمخ��ازن باتري كنترل 
كنيد. اين س��طح بايد بين حد بااليي و پاييني درج ش��ده 
روي باتري  باشد.خودرويي كه در دماهاي باال يا در شرايط 

سخت كار مي كند بايد مرتبا مورد كنترل قرار گيرند.

چراغ ها*:
چراغ ه��اي جلو را مرتب��اً تميز كنيد. مطمئن ش��ويد كه 
چ��راغ هاي جلو، چراغ هاي ترم��ز، چراغ هاي عقب، چراغ 
هاي راهنما و ديگر چراغ ها بدرس��تي كار مي كنند و نصب 
ش��ده اند. همچني��ن تنظيم نور چراغ هاي جل��و را كنترل 

كنيد.

الستيک ها*:
قبل از مس��افرت هاي طوالني فش��ار باد الس��تيک ها را با 
درج��ه كنت��رل كني��د. اگر ضرورت دارد فش��ار ب��اد تمام 
الستيک ها، حتي الستيک زاپاس را بر اساس  درجه باد 
توصيه ها ش��ده تنظيم كنيد. الستيک ها را از نظر هرگونه 

خرابي، پارگي و فرسودگي بيش از حد كنترل كنيد.

تعويض  جاي الستيک ها*: 
مدل )2WD(: الستيک ها هر10000 كيلومتر)6000مايل( 
 4WD باي��د تعويض جا ش��وند. در خص��وص خودروهاي
)چهار چرخ مح��رک( هر 5000 كيلومت��ر )3000 مايل( 
اگر چه زمان تعويض الس��تيک ممكن است بر اساس نوع 

رانندگي شما و شرايط سطح جاده تغيير كند.
تنظيم زواياي چرخ و باالنس

 در صورتيك��ه در يک جاده صاف و مس��طح خودرو ش��ما 
به يک س��مت مي كشد و يا اگر الس��تيک هاي خودروي 
ش��ما فرس��ايش غير عادي دارند حتماً مي بايست زواياي 
 چ��رخ تنظي��م ش��وند. در صورتيك��ه هن��گام رانندگي در 
سرعت هاي عادي در بزرگراه در غربيلک فرمان يا صندلي 

لرزش احساس شود، چرخها نياز به باالنس دارد.
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احتياط هاي الزم در خصوص سرويس و 
نگهداري

در زم��ان انجام هرگونه بازرس��ي يا س��رويس و نگهداري، 
مراقب باش��يد تا آس��يبي به خود و خودرو وارد نش��ود. در 
زي��ر احتياط هاي عمومي كه بايد كامٌا  آن را رعايت كنيد 

آورده شده است:

خودرو را در يک س��طح صاف پارک كنيد. ترمزدستي را 	•
بكش��يد و جلوي چرخ ها مانعي ق��رار دهيد تا از حركت 
چرخ ها جلوگيري كند. دسته دنده را به وضعيت )پارک( 

”P” يا “N“ )خاص( قرار دهيد.

وقتي كه موتور داغ اس��ت در منطقه زير درب موتور كار 	•
نكنيد. هميش��ه موتور را خام��وش كنيد و اجازه دهيد تا 

خنک شود. 
•	 “OFF“ اطمين��ان حاصل كنيد كه س��وئيچ در وضعيت

يا “LOCK“ قرارداش��ته باش��د. خودروي ش��ما به يک 
فن خن��ک كننده اتوماتيک موتور مجهز اس��ت. اين فن 
ممكن است هر زماني، حتي وقتي كه سوئيچ در وضعيت 
“OFF“ قرار داشته باش��د، يا موتور كار نمي كند، بدون 
هشدار روشن ش��ود. هميش��ه براي جلوگيري از آسيب 
ديدگ��ي، قبل از كار در نزديكي ف��ن، كابل منفي باتري 

را قطع كنيد.
اگر الزم اس��ت هنگام كار، موتور روشن باشد، دست ها، 	•

لباس ها، مو ها و ابزارهايتان را دور از فن و تس��مه ها يا 
ساير قسمت هاي در حال  حركت نگهداريد.

کمربندهاي ايمني:
كنت��رل كنيد كه آيا تم��ام اجزاء سيس��تم كمربند ايمني 
)ب��راي مث��ال ق��اب ه��ا ، تكيه گاه ه��ا، تنظيم كننده ها و 
جمع كننده ه��ا( بخوبي و نرمي كار مي كنن��د و بطرز ايمن 
نصب ش��ده اند. تس��مه كمربند را از لحاظ داشتن هر گونه 
بريدگي، س��اييدگي، پوسيدگي يا خرابي مورد بررسي قرار 
دهيد. جهت كس��ب اطاعات بيش��تر به فص��ل 1 مراجعه 

نماييد.

غربيلک فرمان:
هرگون��ه تغييرات در ش��رايط فرمان را، مث��ل لقي بيش از 
حد، چرخش س��خت  فرمان  يا س��ر و صداي غيرعادي را 

كنترل كنيد.

چراغ هاي هشدار دهنده و يادآوردنده صوتي: 
اطمين��ان حاص��ل كنيد كه چ��راغ هاي هش��داردهنده و 

يادآوردنده صوتي به خوبي كارمي كنند.

بخار زدائي شيشه جلو:
 كنت��رل كنيد ك��ه هواي خروج��ي از كانال هاي قس��مت 
بخار زدائي شيش��ه جلو به خوبي و به مقدار مناسب جريان 
دارد و در اي��ن حالت بخاري يا كولر ب��ه صورت اتوماتيک 

فعال مي شود. 

شيشه شوي و برف پاك کن شيشه جلو:
كنترل كنيد كه شيش��ه شوي و برف پاک كن شيشه جلو 
عملك��رد مناس��ب دارند و همچنين  ب��رف پاک كن  روي 

شيشه خط نمي اندازد.

داخل خودرو
موارد فهرس��ت شده در اين قس��مت بر اساس يک برنامه 
منظم بايد مورد بررس��ي قرار گيرد، همان طور كه سرويس 

دوره اي، تميز كردن و غيره صورت مي گيرد.

پدال گاز:
كنترل كنيد كه پدال گاز به نرمي كار كند و مطمئن شويد 
كه براي فش��ار دادن آن نياز به نيروي زيادي نياز نيس��ت. 

زير پايي را از پدال دور نگاه داريد.

پدال ترمز*:
كنترل كنيد كه پ��دال ترمز به نرمي كار كند. در صورتيكه 
با فش��ردن پدال، اين پدال به ط��ور ناگهاني پائين رود و يا 
زماني كه احس��اس مي كنيد پدال بيش از حد نرم است و 
به نظر مي رس��د كه مسافت توقف خودرو طوالني تر شده 
اس��ت با نمايندگي مجاز سايپايدک تماس بگيريد. هميشه 

زير پايي را از پدال دور نگاه داريد.

ترمزدستي*:
كنترل كنيد كه ترمز دس��تي بتواند در شيب مايم خودرو 

را متوقف كند.
صندلي ها:

تمامي اهرم هاي تنظيم صندلي را كنترل نمائيد و مطمئن 
ش��ويد كه در تمامي وضعيت ه��اي تنظيمي، صندلي قفل 
ش��ده و ثابت مي ش��ود. همچنين وضعيت پشت سريها را 
كنترل نموده و مطمئن شويد آنها نيز در وضعيت هاي باال 

و پائين به نرمي جابجا شده و ثابت مي شود.
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سيستم خنک کننده موتور
هشدار:

هرگز زماني كه موتور داغ است درپوش رادياتور يا مخزن 	•
انبساط را برنداريد. خارج ش��دن مايعات تحت فشار باال 
از رادياتور ممكن اس��ت باعث سوختگي هاي شديد شود. 

صبر كنيد تا موتور و رادياتور خنک شوند.
ماي��ع خنک كنن��ده موتور س��مي بوده و باي��د در ظروف 	•

مخصوص و دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.

سيستم خنک كننده موتور در محل كارخانه توسط محلول 
خنک كننده كه حداقل يک س��ال دوام داشته و با كيفيت 
ب��اال و با ضد يخ  پر مي ش��ود. محلول ضدي��خ داراي مواد 
ضدزنگ و ضدخوردگي است بنابراين نياز به  مواد افزودني 

ديگر به سيستم خنک كننده نمي باشد. 

احتياط:
 هنگامي ك��ه ماي��ع خنک كنن��ده را اضاف��ه ي��ا جايگزين 
مي كني��د اطمينان حاصل نماييد ك��ه از مايع خنک كننده 
اصلي نيس��ان يا مش��ابه آن از لحاظ كيفيت با يک نس��بت 

تركيبي مناسب استفاده  مي كنيد.
 بكارگي��ري انواع ديگ��ر محلول ه��اي خنک كننده باعث 

صدمه ديدن سيستم خنک كننده موتور شود.
 درب رادياتور مجهز به يک سوپاپ كنترل فشار مي باشد. 
جهت جلوگيري از صدمه ديدن موتور فقط از درب رادياتور 
اصلي نيسان )در صورت نياز به جايگزيني( استفاده كنيد.

 حفاظت از محيط زيست
روغن موتور، مايع خنک كننده موتور و/ يا هر مايع ديگري 
به  است  ممكن  شده  واقع  استفاده  مورد  خودرو  در  كه 
ريختن  دور  هنگام  هميشه  رسانند.  آسيب  زيست  محيط 

مايعات خودرو، طبق مقررات عمل كنيد.
اين فصل شامل سرويس و دستورالعمل هايي مي باشد كه  

تقريباً آسان هستند و صاحب خودرو مي تواند انجام دهد.
بايد آگاه باشيد كه سرويس ناقص و نامناسب، ممكن است 
منجر به ايجاد مش��كات يا آالينده هاي بيش از حد گردد 
و پوش��ش گارانتي خودرو شما را تحت تاثير قرار دهد. اگر 
در رابطه با هر گونه خدمات و سرويس��ي مطمئن نيستيد، 

انجام آن را به نمايندگي مجاز سايپا يدک بسپاريد.

توصيه مي ش��ود كه قب��ل از كار روي خودرو، لباس هاي 	•
گش��اد يا جواهراتي مثل انگشتر، ساعت و غيره را محكم 

يا باز كنيد.
اگر الزم اس��ت موتور خودرو را در يک فضاي سربس��ته 	•

مثل پاركينگ روش��ن كنيد مطمئن ش��ويد كه سيستم 
تهويه مناسب براي خروج گازهاي اگزوز وجود دارد.

هرگز زماني كه خودرو روي جک قرار دارد به زير خودرو 	•
نروي��د. اگر الزم اس��ت زير خ��ودرو كار كني��د حتماً از 

نگهدارنده هاي ايمن استفاده كنيد.
مواد دودزا، ش��عله و جرقه ها را از س��وخت و باتري دور 	•

نگاه داريد.
زماني كه س��وئيچ در وضعيت “ON“ قرار داش��ته باشد، 	•

از قطع و وصل باتري يا هر قطعه ترانزيس��توري ديگر به 
شدت اجتناب كنيد. 

س��رويس فيلتر س��وخت و خط��وط انتقال س��وخت در 	•
مدل هايي كه موتور بنزيني با سيس��تم تزريق س��وخت 
انژكتوري دارند حتماً بايد توس��ط نمايندگي مجاز سايپا 
يدک ص��ورت گيرد زي��را خطوط انتقال س��وخت حتي 
زماني كه موتور خاموش اس��ت تحت فشار بسيار بااليي 

قرار دارند.
هميش��ه هنگام كار روي خودرو از محافظ چشم استفاده 	•

كنيد.
هرگز وقتي كه س��وييچ در وضعيت“ ON“ قرار داش��ته 	•

باش��د، اتصاالت دسته سيم قطعات مربوط به جعبه دنده 
يا موتور را قطع نكنيد.
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ممكن است باعث سوختگي هاي شديد شود. 
از تماس مس��تقيم پوس��ت با مايع خنک كننده استفاده 	•

ش��ده ، اجتناب كنيد. در صورت تماس با پوست، سريعاً  
آن را با صابون يا مايع پاک كننده دست بشوييد.

ماي��ع خنک كننده را دور از دس��ترس ك��ودكان و حتي 	•
حيوانات خانگي نگهداري كنيد.

مايع خنک كننده موتور بايد به نحو مناس��بي دور ريخته 	•
شود. بدين منظور طبق مقررات عمل كنيد. 

حفاظت از محيط زيست
 روش نامناسب دور ريختن روغن موتور يا ساير روانكارهاي 
شود  زيست  محيط  كردن  آلوده  باعث  تواند  مي  خودرو 
هميشه مطابق دستورالعمل هاي محلي اين كار بايد انجام 

گيرد.
1( دماي سيستم تهويه را روي حالت HOT تنظيم كنيد.

2( درب موتور را باز كنيد )به فصل 3 مراجعه نمائيد(.
3( درب منبع انبساط مايع خنک كننده را باز كنيد.

4( لوله پايين رادياتور )شماره 2 در تصوير(  را باز كنيد.
5( با ريختن آب تميز از درب منبع انبساط، مايع خنک 

كننده را خالي كنيد.
6( لوله 2 را مجدداً نصب كنيد.

كسب  )براي  كنيد  پر   MAX تا  را  انبساط  منبع   )7
اطاعات بيشتر به فصل 9 مراجعه نمائيد(

8( درب منبع انبساط را ببنديد.
از  ميزان كمتر  به  بار   3 تا   2 و  را روشن كنيد  موتور   )9

محدوده قرمز رنگ گاز دهيد.

تعويض مايع خنک کننده موتور 
اگ��ر ماي��ع خنک كنن��ده موتور ني��از به تعوي��ض دارد  به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.
سرويس اساس��ي سيس��تم خنک كننده موتور بايد توسط 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک صورت گيرد. روش سرويس 

در راهنماي سرويس شركت سايپا يدک موجود است.
سرويس نامناسب ممكن اس��ت منجر به كاركرد نامناسب 

بخاري و گرم شدن بيش از حد موتور شود.

هشدار:

زماني كه موتور داغ اس��ت جهت جلوگيري از سوختگي 	•
توس��ط مايع يا بخارات آن،  هرگ��ز مايع خنک كننده را 

تعويض نكنيد.
هرگز زماني كه موتور داغ اس��ت درپوش  مخزن انبساط 	•

را برنداريد. خارج شدن مايعات تحت فشار باال از رادياتور 

کنترل سطح مايع خنک کننده موتور  
س��طح مايع خنک كننده در مخزن را وقتي كه موتور سرد 
اس��ت كنترل كنيد. اگر سطح  مايع خنک كننده زير سطح 
 MAX 2( باشد به آن مايع اضافه كنيد تا به سطح( MIN
)1( برس��د. اگر ظرف مايع خنک كننده خالي اس��ت سطح 
آن را در راديات��ور هنگام س��رد بودن موت��ور كنترل كنيد. 
اگر مايع خنک كننده در رادياتور كافي نيس��ت رادياتور را 
ب��ا مايع خنک كننده تا محل لوله ورودي بااليي رادياتور پر 
كنيد و همچنين به مخزن اضافه كنيد تا سطح مايع در آن 
تا سطح MAX )1(باال بيايد. درپوش محفظه روي قسمت 
لول��ه باالي��ي رادياتور قرار دهيد و درب مخزن انبس��اط را 
برداريد و موتور را روش��ن كني��د تا به درجه حرارت نرمال 
برسد. س��پس مايع خنک كننده را تا سطح MAX )1( پر 

كرده و درب آن را محكم ببنديد.

احتياط :
اگر سيس��تم خنک كننده مرتباً نياز ب��ه مايع خنک كننده 
دارد جهت كنترل به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه 

كنيد.

SDI2225

WARNING

• Never remove the engine coolant reservoir
cap when the engine is hot. Serious burns
could be caused by high pressure fluid es-
caping from the engine coolant reservoir. Wait
until the engine and radiator have cooled
down.

• Engine coolant is poisonous and should be
stored carefully in marked containers out of
the reach of children.

The engine cooling system is filled at the factory
with a high-quality, year-round and extended life en-
gine coolant. The high quality engine coolant con-
tains the specific solutions effective for the anti-cor-
rosion and the anti-freeze function. Therefore, addi-
tional cooling system additives are not necessary.

CAUTION

• When adding or replacing engine coolant, be
sure to use Genuine NISSAN engine coolant
or equivalent.

• The use of other types of engine coolant may
damage the engine cooling system.

• The engine coolant reservoir tank is equipped
with a pressure cap, use a Genuine NISSAN
cap or its equivalent when replacement is re-
quired.

CHECKING ENGINE COOLANT
LEVEL

Check the coolant level in the reservoir when the
engine is cold. If the coolant level is below MIN j2 ,
add coolant up to the MAX j1 level.

CAUTION

If the cooling system frequently requires coolant,
have it checked by a NISSAN dealer or qualified
workshop.

CHANGING ENGINE COOLANT
CAUTION

• Major cooling system repairs should be per-
formed by a NISSAN dealer or qualified work-
shop. The service procedures can be found in
the appropriate NISSAN Service Manual.

• When checking or replacement is required,
NISSAN recommends contacting a NISSAN
dealer or qualified workshop for servicing.

• Improper servicing or engine coolant change
can result in reduced heater performance and
engine overheating.

WARNING

• To avoid the danger of being scalded, never
change the coolant when the engine is hot.

• Avoid direct skin contact with used coolant. If
skin contact is made, wash thoroughly with
soap or hand cleaner and plenty of water as
soon as possible.

• Keep coolant out of reach of children and
pets.

NISSAN GREEN PROGRAM

Engine coolant must be disposed of properly.
Check your local regulations.

1. Set the heater or air conditioner temperature
control to the maximum “HOT” position.

NDI909Z
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ENGINE COOLING SYSTEM

8-6 Maintenance and do-it-yourself
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خودرو را در سطح همواري پارک كرده و ترمزدستي . 1
را بكشيد.

منتظر . 2 است  سرد  موتور  اگر  كنيد،  روشن  را  موتور 
بمانيد تا در دور آرام به دماي معمولي و نرمال برسد.

موتور را خاموش كنيد.. 3
حداقل 10 دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل . 4

روغن بازگردد.
درب موتور باز كنيد )جهت كسب اطاعات بيشتر به . 5

فصل 3 مراجعه كنيد(.
گيج روغن را درآوريد و آن را تميز كنيد.. 6
خود . 7 جاي  در  كامل  صورت  به  را  روغن  گيج  مجدداً 

قرار دهيد.
گيج را درآورده و سطح روغن را بررسي كنيد، مقدار . 8

.)C( آن بايد در محدوده مشخص شده باشد
اگر سطح روغن پايين است )A(، در پوش مخزن روغن . 9

را برداشته و داخل آن، روغن توصيه شده بريزيد. روغن 
      .)B( را بيش از حد پر نكنيد

در هنگام ريختن روغن موتور، گيج روغن را خارج نكنيد.

 مجدداً سطح روغن را با گيج روغن كنترل كنيد.. 10
 درپوش مخزن روغن را ببنديد.. 11
درب موتور را ببنديد.. 12

روغن موتور

کنترل سطح روغن موتور
احتياط: 

س��طح روغن باي��د مرتبا كنترل ش��ود. ران��دن خودرو در 
ش��رايطي كه مق��دار  روغن موت��ور  كافي نمي باش��د، به 
موتور آس��يب مي رساند و اين آسيب تحت پوشش گارانتي 

نمي باشد.
حفاظت از محيط زيست

روغن مصرف ش��ده بايد به نحو مناسبي دور ريخته شود. 	•
هرگ��ز روغن را روي زمين، داخل كانال، رودخانه و غيره 
نريزيد. روغن بايد از طريق روش هاي مناس��ب دفع مواد 
زائد، دور ريخته ش��ود. توصيه مي كنيم كه روغن موتور، 

توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک تعويض شود.

10( لوله رادياتور را لمس كنيد تا جريان آب را احساس 
كنيد.

 3000rpm 11( دور موتور را براي مدت 10 دقيقه روي
نگه داريد.

12( همواره مراقب باشيد تا نشانگر دماي آب باال نرود.
13( موتور را خاموش و سطح مايع خنک كننده را بررسي 
تا  را  آن  و سپس  شود  موتور خنک  تا  كنيد  صبر  كنيد، 

مقدار MAX پر نمائيد.
14( لوله پائيني و ساير قسمت ها را از لحاظ نشتي بررسي 

كنيد.
15( درب موتور را ببنديد.

SDI1993
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كامل . 9 بطور  روغن  تا  كنيد،  باز  آچار  با  را  تخليه  پيچ 
تخليه شود. اگر الزم است كه فيلتر روغن عوض شود 
ارائه شده در  باز كرده و مطابق توصيه هاي  را  فيلتر 

ادامه اين فصل آن را تعويض كنيد.
 روغن توصيه شده را از قسمت درب ورودي روغن به . 10

داخل موتور بريزيد.
 مجدداً سطح روغن را چک كنيد.. 11
 درب محفظه ورود روغن را به درستي نصب كنيد.. 12
 درب موتور را ببنديد.. 13

)1( درپوش مخزن روغن
)2( درپوش خروجي روغن

)3(  فيلتر روغن

تعويض فيلتر روغن

هشدار: 

پارس خودرو توصيه مي كند، جهت تعويض فيلتر روغن 	•
به نمايندگي مجاز سايپايدک مراجعه كنيد. 

حفاظت از محيط زيست
از تجهيزات  انداختن فيلتر روغن مصرف شده  جهت دور 
خاصي استفاده مي شود. قوانين محلي را در اين خصوص 

مد نظر داشته باشيد.  
روغن را تخليه كنيد )مطابق روش ارائه شده در قسمت  . 1

قبلي(
فيلتر روغن را با آچار فيلتر شل كنيد.. 2

حداقل 10 دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل . 4
روغن بازگردد.

درب موتور را باز كنيد.. 5
و . 6 بلند كرده  افقي مناسب  را توسط يک جک  خودرو 

توسط جک نگهدارنده ايمني آن را نگاه داريد.
نگهدارن��ده ايمني جک را زير محل مخصوص قرار گيري 	•

جک خودرو قرار دهيد )جهت كس��ب اطاعات بيشتر به 
فصل 6 مراجعه نمائيد(. 

جه��ت جلوگيري از صدمه ديدن زي��ر خودرو، قطعه اي 	•
مناس��ب روي س��طح فوقاني نگهدارنده ايمني جک قرار 

دهيد.
صورت . 7 )در  برداريد.  را  موتور  زير  پاستيكي  پوشش 

تجهيز( 
يک ظرف تخليه بزرگ زير پيچ تخليه قرار دهيد.. 8

تعويض روغن موتور و فيلتر روغن
هشدار:

پ��ارس خودرو توصيه مي كند، جه��ت تعويض روغن به 	•
نمايندگي مجاز سايپايدک مراجعه كنيد. 

حفاظت از محيط زيست
ها،  كانال  داخل  زمين،  روي  نبايد  را  شده  مصرف  روغن 
از  ها  آن  ريختن  دور  جهت  ريخت.  غيره  و  ها  رودخانه 
تجهيزات خاصي استفاده مي شود. قوانين محلي را در اين 

خصوص مد نظر داشته باشيد.  
است  ممكن  چون  نشويد.  سوختگي  دچار  باشيد  مراقب 

روغن موتور داغ باشد.
تماس طوالني مدت و دائم با روغن موتور استفاده شده، 	•

ممكن است باعث سرطان پوست شود.
از تماس مس��تقيم پوس��ت با روغن موتور استفاده شده، 	•

جلوگيري كنيد. 

در صورت تماس، سريعا پوست را كاما با آب و صابون 
يا محلول شستشوي دست و مقدار كافي آب بشوييد.

روغن استفاده ش��ده را در ظروف داراي عامت و دور از 	•
دسترس كودكان نگهداري كنيد.

خودرو را در سطح همواري پارک كرده و ترمزدستي . 1
را بكشيد.

منتظر . 2 است  سرد  موتور  اگر  و  كنيد  روشن  را  موتور 
بمانيد تا در دور آرام به دماي كاركرد عادي برسد. 

موتور را خاموش كنيد.. 3

SDI1978A
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)CVT( روغن گيربكس
در ص��ورت نياز ب��ه كنترل يا تعويض، ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه كنيد.

احتياط:
فقط از روغن اصلي NS-2 نيسان استفاده كنيد و آن را 	•

با سيال هاي ديگر مخلوط نكنيد.
•	 ،NS-2 اس��تفاده از روغن هاي جعب��ه دنده ديگر به جز

به جعبه دنده CVT آس��يب مي رس��اند و تحت پوشش  
گارانتي قرار ندارد.

فيلتر روغن را با دست چرخانده و باز كنيد.. 3
سطحي كه فيلتر روغن موتور روي آن سوار مي شود را . 4

با يک پارچه تميز كنيد. اگر روغن روي موتور پاشيده 
است آن را نيز تميز كنيد.

كمي از روغن موتور مصرف نشده  را روي واشر فيلتر . 5
روغن جديد بماليد.

فيلتر روغن را بچرخانيد تا احساس كنيد كه مقاومتي . 6
در برابر پيچاندن وجود دارد، سپس براي محكم كردن 

روغن فيلتر، 2/3 دور ديگر آن را بچرخانيد.
گشتاور محكم كردن فيلتر روغن:

N.m 17/7
)13 ft-Ib 11 تا ،kg-m 1/8(

واشر جديد . 7 با يک  و دوباره  تميز كرده  را  تخليه  پيچ 
با آچار كامٌا محكم كنيد.  نصب كنيد. پيچ تخليه را 

بيش از حد فشار وارد نكنيد.
گشتاور محكم كردن پيچ تخليه:

 N.m 34/3
 )ft-Ib 25 ، kg-m 3/5(

روغن موتور توصيه شده را به مقدار مناسب بريزيد )به . 8
ظرفيت ها“  و  شده  توصيه  هاي  قسمت“سوخت/روغن 

در بخش 9 “اطاعات فني“ رجوع كنيد(.
هنگام پركردن روغن موتور گيج روغن را خارج نكنيد.

با استفاده از گيج سطح روغن را كنترل نمائيد. جهت . 9
اطاع از نحوه كنترل 

در پوش محفظه روغن را محكم ببنديد.. 10
موتور را روشن كنيد.. 11

كنترل كنيد كه پيچ تخليه نشتي نداشته باشد.. 12
موتور را خاموش نموده و چند دقيقه صبر كنيد.. 13
مجدداً به كمک گيج سطح روغن را كنترل نمائيد و در . 14

صورت نياز مجدداً روغن اضافه كنيد.
 سيني زير موتور )در صورت تجهيز( را نصب نمائيد.. 15
خودرو را با دقت پايين بياوريد.. 16
درب موتور را ببنديد.. 17

حفظ محيط زيست
آل��وده كردن كانال ها، منابع آب و خاک غيرقانوني اس��ت. 
از امكان��ات جمع آوري دفع م��واد زائد، مثل اماكن رفاهي 
ش��هري و گاراژ هايي كه داراي سيس��تم هاي مناسب دور 

ريز روغن و فيلتر روغن مي باشند، استفاده كنيد. 
اگر مطمئن نيستيد با ادارات محلي جهت نحوه دور ريختن 

اين مواد تماس بگيريد.
قواني��ن مرتب��ط با آلودگي محيط زيس��ت در كش��ورهاي 

مختلف، متفاوت است.
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ترمز ها 
کنترل پدال ترمز

هشدار:
اگ��ر ارتفاع پدال ترمز به وضعيت ع��ادي باز نمي گردد، به 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت كنترل  سيس��تم ترمز 

مراجعه كنيد.

در صورتيكه پدال ترمز بصورت ناگهاني بيشتر از حد مجاز 
پائين رود و يا حالت اس��فنجي داش��ته باش��د و يا مسافت 
ترمزگي��ري زياد ش��ود الزم اس��ت تا ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپايدک مراجعه نماييد.

                       

ترمزها

کنترل ترمز دستي
با  را  دستي  ترمز  عملكرد  مشخص  زماني  هاي  بازه  در 

پارک كردن خودرو در سراشيبي تند بررسي نمائيد.
در صورتيكه در اين حالت خودرو به خوبي متوقف نشود 
الزم است تا به نمايندگي مجاز سايپايدک مراجعه نمائيد.

روغن ترمز
هشدار:

هميش��ه فقط از روغن جديد استفاده كنيد. روغن كهنه، 	•
بي كيفيت و آلوده به سيس��تم ترمز آس��يب مي رس��اند. 
اس��تفاده از روغن هاي نامناس��ب به سيستم ترمز آسيب 

رسانده و بر قابليت توقف خودرو تاثير مي گذارد.
درپوش مخزن روغن را قبل از برداشتن تميز كنيد.	•

SDI2091

روغن ترمز سمي است و بايد به دقت در ظرف مخصوص 	•
و عامت دار و دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

س��طح روغن ترم��ز را در مخزن كنترل كنيد.  اگر س��طح 
روغن ترمز زير س��طح MIN )2( بود، چراغ هش��دار ترمز 
روش��ن مي ش��ود. به مخزن تا خط MAX )1( روغن ترمز 
اضافه كنيد. ) به قسمت“س��وخت/ روغن هاي توصيه شده 

و ظرفيت ها“ در فصل 9 “اطاعات فني“ رجوع كنيد(.
اگ��ر مرتب��اً الزم اس��ت ك��ه روغن ترم��ز اضافه ش��ود، به 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت كنترل سيستم ترمزها 

مراجعه كنيد.

احتياط:
 روغ��ن ترمز را روي س��طوح رنگ ش��ده نريزيد، چون به 
رنگ آسيب مي رساند. اگر روغن ترمز روي سطح رنگ شده 

ريخت، فوراً با مقدار زيادي آب بشوييد.
 در ص��ورت نياز به تعويض يا كنترل ب��ه نمايندگي هاي 

مجاز سايپايدک مرلجعه نمائيد.
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مايع شيشه شوي

هشدار:
ضد يخ سمي اس��ت و بايد در ظرف مخصوص و عامت دار 

و دور از دسترس كودكان نگهداري شود.
س��طح مايع شيشه ش��ور را در مخزن آن كنترل كنيد. در 
صورت پايين بودن س��طح مخ��زن، آن را تا حد MAX پر 

نماييد. 
براي تميز كردن بهتر، يک حال شيشه شوي به آب اضافه 
كنيد. در فصل زمس��تان، به مايع، ضد يخ اضافه كنيد. در 
مورد نسبت تركيب، طبق دستور العمل سازنده عمل كنيد.

SDI2269
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باتري

باتري خودرو
هشدار:

اگر مقدار آب باتري كم است، از خودرو استفاده نكنيد. كم 
بودن آب باتري بار باتري را افزايش داده و در نتيجه توليد 
گرم��ا مي كند، عم��ر باتري را كاهش مي ده��د و در برخي 

موارد ممكن است باعث انفجار شود.

هشدار  نمادهاي احتياط براي باتري 

هرگز در نزديكي باتري سيگار نكشيد و هرگز باتري را در معرض شعله هاي باز يا جرقه هاي الكتريكي قرار ندهيد.سيگار نكشيد، شعله و جرقه توليد نكنيد.1

با احتياط با باتري كار كنيد و براي محافظت چش��م ها در برابر اس��يد باتري يا مواد منفجره هنگام كار با باتري از از چشم ها محافظت كنيد.2
عينک محافظ چشم استفاده كنيد.

هرگز اجازه ندهيد كه كودكان با باتري كار كنند يا به آن دست بزنند. باتري را دور از دسترس كودكان قرار دهيد.دور از دسترس كودكان قرار دهيد.3

اسيد باتري4

اجازه ندهيد كه آب باتري با پوس��ت، چش��م ها، پارچه و سطوح رنگ شده تماس پيدا كند. پس از كار با باتري يا 
درپوش باتري، فوراً دست ها را بشوييد. اگر آب باتري با چشم ها، پوست يا لباس هاي شما تماس پيدا كرد فوراً 
حداقل به مدت 15 دقيقه با مقدار زيادي آب شس��ته و به پزش��ک مراجعه كنيد. آب باتري اسيدي است. اگر آب 

باتري با چشم ها يا پوست تماس پيدا كند ممكن است باعث از دست دادن بينائي يا سوختگي شود.

قبل از كار با باتري، براي اطمينان از درستي و بي خطر بودن نحوة كار، دستور العمل استفاده را به دقت بخوانيد.به دستور العمل استفاده توجه كنيد.5

گاز هيدروژن كه از آب باتري توليد مي شود منفجره است.گاز منفجره6
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کنترل سطح آب باتري
س��طح آب باتري را در همه خانه هاي باتري كنترل كنيد. 
 UPPER LEVEL  س��طح آب باتري بايد بين خط��وط

)1( و LOWER LEVEL )2( باشد.
اگر الزم باش��د كه آب باتري اضافه شود، براي اينكه سطح 
مايع به نشانگر محفظه پر كننده برسد، فقط آب فاقد مواد 

معدني/ مقطر اضافه كنيد.

در پوش هاي خانه هاي باتري )3( را  با يک وسيله ي . 1
مناسب باز كنيد.

. *)در صورت مجهز بودن(

تا خط UPPER LEVEL )1( آب مقطر اضافه كنيد.. 2
 اگر مقدار آب باتري از كنار آن بوضوح ديده نمي شود، 
كنيد.  نگاه  مستقيماً  باال  از  آن  هاي  خانه  داخل  به 
ميزان آب باتري )مطابق شكل( در وضعيت A مناسب 
است و اگر در وضعيت B باشد، بايد به آن آب مقطر 

اضافه كنيد.
در پوش خانه ها را سر جاي خود قرار داده و محكم . 3

كنيد.
بايد س��طح آب باتري خودروهاي��ي كه در دماهاي باال يا 	•

شرايط سخت كار مي كنند، زود به زود كنترل شود.
س��طح باتري را تميز و خشک نگاه داريد. باتري را با يک 	•

محلول جوش شيرين و آب تميز كنيد.
اطمين��ان حاصل كنيد ك��ه اتصاالت ترمين��ال ها تميز 	•

هستند و محكم بسته شده اند.
اگر براي مدت بيش از 30 روز از خودرو استفاده نخواهيد 	•

كرد، كابل ترمينال منفي )-( باتري را قطع كنيد تا باتري 
دشارژ نشود.

اقدامات الزم پس از اتصال مجدد باتري
شيشه باالبر ها )سمت راننده(

هنگامي كه باتري مجدداً وصل شود الزم است تا اقدامات 
زير انجام شود.

و  داده  فشار  پايين  سمت  به  را  باالبر  شيشه  كليد   )1
نگهداريد. پس از اينكه شيشه بطور كامل پايين آمد كليد 

را رها كنيد.
باالبر  شيشه  كليد  لمسي،  تک  باالبرهاي  شيشه  در   )2
سمت راننده را به سمت باال بكشيد و تا 5 ثانيه پس از باال 

آمدن كامل شيسشه نگهداريد.
3( سيستم در حال حاضر مجدداً تنظيم شده است.

هر بار كه سرباتري را برمي داريد، نياز به انجام اين فرآيند 
انجام  بدرستي  فرآيند  اين  انجام  صورتيكه  در  باشد.  مي 

نشد به نمايندگي مجاز سايپايدک مراجعه نمائيد.
روشن کردن خودرو با باتري کمكي

در صورت نياز به روش��ن كردن خودرو با باتري كمكي )به 
قس��مت “ روش��ن كردن خودرو با باتري كمكي“ در بخش 
6 “ در مواق��ع اضطراري“ رجوع كنيد(. اگر با باتري كمكي 
موتور روش��ن نش��د يا باتري ش��ارژ نگرديد، ممكن است 
الزم باش��د كه باتري عوض ش��ود. براي تعويض باتري ، به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

DI0137MD
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ذخيره شده آن را به شدت كاهش مي دهد.
اطمين��ان پي��دا كنيد ك��ه ط��رف )+( به ط��رف دكمه 	•

قاب)پايين( مي باشد. 
در پوش را محكم ببنديد و پيچ  آن را نصب كنيد.. 4
دكمه ها را فشار داده و عملكرد آن ها را كنترل كنيد.. 5

در ص��ورت نياز ب��ه كمک يا تعويض ، ب��ه نمايندگي مجاز 
سايپا يدک مراجعه كنيد. براي تعويض باتري:

پيچ را باز كنيد.. 1
يک پيچ گوشتي تخت را كه سر آن پارچه اي پيچيده . 2

شده است، به داخل شيار گوشه وارد كنيد و بچرخانيد 
تا قسمت باال و پايين آن از هم جدا شوند.

باتري را با باتري جديد تعويض كنيد.. 3
باتري توصيه شده: CR 2016 يا مشابه آن

به مدار داخلي و ترمينال هاي الكتريكي دست نزنيد.	•
لبه هاي باتري را بگيريد. گرفتن نقاط تماس��ي باتري، بار 	•

باتري ريموت کنترل/ تعويض باتري 
احتياط:

مراقب باشيد و اجازه ندهيد كه كودكان باتري و قطعات 	•
جدا شدني آن را در دهان فرو برند.

اگر باتري به روش صحيح دور انداخته نش��ود، به محيط 	•
زيس��ت آسيب مي رس��اند. هميش��ه هنگام دور انداختن 

باتري طبق مقررات عمل كنيد. 



8

168

تسمه ها
 “OFF “اطمينان حاصل كنيد كه  كه س��وئيچ در وضعيت
قرار داش��ته باشد. بصورت چشمي تسمه ها را كنترل كنيد 
تا ساييدگي غيرعادي، بريدگي، پوسيدگي نداشته و  شل 

نشده باشند. اين شرايط و كشش تسمه ها را مرتبا كنترل 
كنيد. اگر تس��مه پروانه ش��رايط خوبي ندارد يا ش��ل شده 
اس��ت، به نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک جهت تعويض آن 

مراجعه كنيد.

شمع ها
هشدار:

مطمئن شويد كه موتور و سوئيچ در وضعيت “OFF“ قرار 
داشته باشند، و ترمز دستي باال كشيده شده است.

شمع ها را بر اساس جدول زماني تعميرات و نگهداري، در 
قس��مت 10 “راهنماي گارانتي، سرويس و نگهداري”، تعويض 

كنيد.
در صورت نياز به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت تعويض 

آن مراجعه كنيد.

باتري کليد هوشمند
تعويض باتري

احتياط

مراقب باشيد و اجازه ندهيد كه كودكان باتري و قطعات 	•
جدا شدني آن را در دهان فرو برند.

اگر باتري به روش صحيح دور انداخته نش��ود، به محيط 	•
زيس��ت آسيب مي رس��اند. هميش��ه هنگام دور انداختن 

باتري طبق مقررات عمل كنيد. 

تعويض باتري:

1( كليد مكانيكي را  از كليد هوشمند جدا كنيد.

2( ابزار مناسبي را به داخل شيار گوشه كليد هوشمند وارد 
كنيد و بچرخانيد تا قسمت باال و پايين از هم جدا شوند.

3( باتري را با باتري جديد تعويض كنيد.
باتري توصيه شده: CR 2032 يا مشابه آن

به مدار داخلي و ترمينال هاي الكتريكي دست نزنيد، اين 	•
كار باعث بروز ايراد مي شود.

لبه هاي باتري را بگيريد. گرفتن نقاط تماس��ي باتري بار 	•
ذخيره شده آن را به شدت كاهش مي دهد.

اطمين��ان پي��دا كنيد ك��ه ط��رف )+( به ط��رف دكمه 	•
قاب)پايين( مي باشد. 

4( در پوش را محكم مطابق شكل صفحه قبل ببنديد.
5( دكمه ها را فشار داده و عملكرد آن ها را كنترل 

كنيد.
در ص��ورت نياز به كمک يا تعوي��ض ، به نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه كنيد.
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تيغه هاي برف پاك کن ها
تيغه هاي برف پاك کن شيشه جلو

تميز کردن
اگر پس از اس��تفاده از شيشه شوي شيشه جلو، شيشه ها 
تميز نمي ش��وند يا اگر تيغه هاي برف پاک كن هنگام كار 
صدا مي دهد، ممكن اس��ت روي شيش��ه جلو يا تيغه هاي 

برف پاک كن، واكس يا مواد ديگري چسبيده باشد.
سطح بيروني شيشه هاي جلو را با يک محلول شيشه شوي 
يا پاک كننده مايم تميزكنيد. شيشه جلو شما زماني تميز 
است كه اگر آب بر روي آن بريزيد،  قطره هاي آب بر روي 

شيشه نمانند.
شيشه ها را با يک پارچه آغشته به محلول شيشه شوي يا 
پاک كننده مايم تميزكنيد. اگر پس از تميز كردن شيشه 
ها و تيغه ها و اس��تفاده از برف پاک كن باز هم شيش��ه ها 

تميز نشدند، تيغه ها را عوض كنيد.

ه��وا را بر اس��اس برنام��ه زمانبندي س��رويس و نگهداري 
ارائه ش��ده در قس��مت 10 راهنماي “گارانتي، سرويس و 

نگهداري“ تعويض كنيد.
هن��گام تعويض فيلتر هوا، داخل محفظه تميز كننده هوا و 

روكش آن را با پارچه مرطوب تميز كنيد.

فيلتر هوا

هشدار:
روش��ن كردن موتور، در حالي كه فيلت��ر هوا بيرون آورده 
ش��ده است، باعث س��وختگي شما و س��اير افراد مي شود. 
فيلت��ر هوا نه تنها هواي جذب ش��ده را تميز مي كند، بلكه 
در صورت��ي كه موتور پس بزند، از ايجاد ش��عله جلوگيري 
مي كند. اگر فيلتر هوا نصب نشود و موتور پس بزند، ممكن 
اس��ت باعث سوختگي شما ش��ود. هرگز در حالي كه فيلتر 
هواي موتور بيرون آورده شده است رانندگي نكنيد. زماني 
كه فيلتر هوا بيرون آورده شده است، هنگام كار روي موتور 

احتياط كنيد.
براي باز كردن فيلتر، گيره هاي قفل كننده را آزاد كنيد و 

قطعه را به سمت باال بكشيد.
نمي توان فيلتر هايي كه از جنس كاغذ ويس��كوز هس��تند 
را تمي��ز كرده و دوباره اس��تفاده كرد. فيلتر از جنس كاغذ 
خش��ک را مي توان تميز كرده و دوباره استفاده كرد. فيلتر 
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احتياط:

پ��س از تعويض برف پاک كن، بازوي برف پاک كن را به 	•
وضعي��ت اوليه اش بازگردانيد. در غير اين صورت ممكن 
اس��ت بازوي برف پاک كن يا درب موتور خراشيده شده 

و آسيب ببيند.
اگر تيغه ها آس��يب ديده باشند، به شيشه آسيب رسانده 	•

و ديد راننده را با مشكل مواجه مي كنند.
برف پاك کن عقب

در ص��ورت نياز ب��ه كنترل يا تعويض، ب��ه نمايندگي مجاز 
سايپا يدک مراجعه كنيد.

تعويض کردن

بازوي برف پاک كن را از روي شيشه جلو بلند كنيد.. 1
قسمت  اول  كن،  پاک  برف  بازوي  كردن  بلند  هنگام 
طرف راننده و سپس طرف سرنشين را بلند كنيد. در 
غير اينصورت ممكن است برف پاک كن خراشيده شده 

و آسيب ببيند.
زائده آزاد كننده )A( را فشار داده و سپس تيغه برف . 2

پاک كن را به پايين )1( بازوي برف پاک كن بكشيد 
تا باز شود.

تيغه برف پاک كن را جدا كنيد.. 3
يک تيغه جديد برف پاک كن داخل بازوي برف پاک . 4

كن قرار داده و آن را جا بياندازيد.

اگر س��طح درب موتور را پوليش مي زنيد، مراقب باشيد كه 
پوليش وارد نازل شيش��ه شوي نش��ود. اين امر باعث بسته 
ش��دن نازل )A( ش��ده و در نتيجه كار شيشه شوي شيشه 
جلو را مختل مي كند. اگر پوليش وارد نازل ش��د، س��وراخ 

.)B(نازل را با سوزن يا سنجاق كوچک باز كنيد

SDI1649 SDI2226
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داخل محفظه موتور
احتياط:

هرگ��ز از في��وز با آمپ��ر باالتر يا پايين ت��ر از آن چه كه بر 
روي روكش جعبه فيوز قيد ش��ده استفاده نكنيد. اين كار 
ممكن اس��ت باعث خرابي سيستم الكتريكي يا ايجاد آتش 

سوزي شود.
در صورت عدم كارك��رد تجهيزات الكتريكي، فيوز مربوطه 

آن را كنترل كنيد.
1 . “OFF“ اطمينان حاصل كنيد كه سوئيچ در وضعيت

قرار داشته باشد.
اطمينان حاصل كنيد كه كليد چراغ جلو در وضعيت . 2

“OFF“ قرار داشته باشد.
درب موتور را باز كنيد.. 3
داكت فيلتر هوا را برداريد. )به قسمت “محفظه موتور“ . 4

در فصل )0 ( رجوع كنيد(. 
با فشار گيره 1 اتصال جعبه فيوز را برداريد. . 5
جاي فيوزي كه بايد تعويض شود را پيدا كنيد.. 6

The fuse box is located in the lower part of the
instrument panel at the driver’s side.

The affected circuits j2 are shown on the back of
the fuse box lid j1 .

1. Make sure the ignition switch and the headlight
switch are in the “OFF” position.

2. Open the fuse box lid.

3. Locate and remove the fuse with the fuse puller
(where fitted).

NOTE

The fuse puller is stored in the fusebox.

4. If the fuse is open jA , replace it with a new fuse
jB .

5. Close the fuse box lid.

NOTE

If the new fuse opens again, after installing,
have the electrical system checked and re-
paired by a NISSAN dealer or qualified work-
shop.

ENGINE COMPARTMENT

CAUTION

Never use a fuse of higher or lower amperage
rating than that specified on the fuse box cover.

If any electrical equipment does not operate, check
for an open fuse.

1. Make sure the ignition switch and the headlight
switch are in the “OFF” position.

2. Open the bonnet. For details, see “Bonnet
release” in the “3. Pre-driving checks and
adjustments” section.

3. Remove the clips j1 and air duct j2 .

4. Remove the fusible link covers.

5. Locate the fuse that needs to be replaced.

6. Remove the fuse with the fuse puller (where fit-
ted). The fuse puller is located in the fuse box of
the passenger compartment.

7. If the fuse is open jA , replace it with a new fuse
jB .

8. Install the fusible link covers.

9. Install the air duct and clips in the reverse order
of removal.

10. Close the bonnet.

NOTE

If the new fuse opens again, after installing,
have the electrical system checked and re-
paired by a NISSAN dealer or qualified work-
shop.

NDI1089
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The fuse box is located in the lower part of the
instrument panel at the driver’s side.

The affected circuits j2 are shown on the back of
the fuse box lid j1 .

1. Make sure the ignition switch and the headlight
switch are in the “OFF” position.

2. Open the fuse box lid.

3. Locate and remove the fuse with the fuse puller
(where fitted).

NOTE

The fuse puller is stored in the fusebox.

4. If the fuse is open jA , replace it with a new fuse
jB .

5. Close the fuse box lid.

NOTE

If the new fuse opens again, after installing,
have the electrical system checked and re-
paired by a NISSAN dealer or qualified work-
shop.

ENGINE COMPARTMENT

CAUTION

Never use a fuse of higher or lower amperage
rating than that specified on the fuse box cover.

If any electrical equipment does not operate, check
for an open fuse.

1. Make sure the ignition switch and the headlight
switch are in the “OFF” position.

2. Open the bonnet. For details, see “Bonnet
release” in the “3. Pre-driving checks and
adjustments” section.

3. Remove the clips j1 and air duct j2 .

4. Remove the fusible link covers.

5. Locate the fuse that needs to be replaced.

6. Remove the fuse with the fuse puller (where fit-
ted). The fuse puller is located in the fuse box of
the passenger compartment.

7. If the fuse is open jA , replace it with a new fuse
jB .

8. Install the fusible link covers.

9. Install the air duct and clips in the reverse order
of removal.

10. Close the bonnet.

NOTE

If the new fuse opens again, after installing,
have the electrical system checked and re-
paired by a NISSAN dealer or qualified work-
shop.
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همان گونه كه در ش��كل نش��ان داده شده است جايگزين 
ك��ردن في��وز  از نوع A  با فيوز از ن��وع B اثر منفي بر كار 
كرد ن��دارد هرچند كه بلندتر از ن��وع B در جعبه خواهند 

بود.فيوزها مي بايستي در محل خود صحيح نصب گردند.
فيوزهاي از نوع B در جعب��ه فيوز داخل موتور قابل نصب 
نمي باش��ند لذا در اين حالت فقط از فيوز نوع A اس��تفاده 

كنيد.
جهت تعويض فيوز 

 - مطمئ��ن ش��ويد كه س��وئيچ در حال��ت OFF و كليد 
چراغ ها در حالت خاموش باشد.

- درب جعبه فيوز را باز كنيد.
- توس��ط ابزار مخصوص باز كردن فيوز )در صورت تجهيز 

روي درب جعبه فيوز وجود دارد( فيوز را در بياوريد.
- در صورتيكه فيوز باز ش��ده از نوع A مي باش��د، آن را با 

فيوز نوع B جايگزين كنيد.
- درب جعبه فيوز را ببنديد. 

توجه مهم:
 در صورتيك��ه في��وز جدي��د بع��د از نصب دوباره بس��وزد، 
سيس��تم هاي الكتريكي نياز به بازديد و يا تعمير توس��ط 

نمايندگي مجاز سايپا يدک را دارد.

فيوزها
في��وز از ن��وع A در بعضي خودروها در محفظ��ه موتور  و 

قسمت سرنشين درداخل خودرو تعبيه شده اند.
في��وز از نوع A در بعضي خودروها در محفظه موتور  و نوع 

B در قسمت سرنشين درداخل خودرو تعبيه شده اند.
في��وز از نوع A مي تواند در محفظ��ه موتور و همچنين در 

قسمت سرنشين درداخل خودرو تعبيه شود.

BACK DOOR WINDOW WIPER
REPLACEMENT

1. Lift the wiper arm.

2. Hold and rotate carefully the wiper blade clock-
wise until the blade becomes free.

3. Insert the new wiper blade onto the wiper arm
and snap it into place.

4. Return the wiper arm to its original position.

WINDSCREEN WASHER NOZZLE

If you wax the surface of the engine bonnet, be care-
ful not to let wax get into the washer nozzle jA . This
may cause clogging or improper windscreen washer
operation. If wax gets into the nozzle, remove it with
a needle or small pin jB .

PASSENGER COMPARTMENT

CAUTION

Never use a fuse of higher or lower amperage
rating than that specified on the fuse box cover.

If any electrical equipment does not operate, check
for an open fuse.

NDI924Z

NDI892Z

NDI1088

FUSES
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چراغ ها
چراغ هاي جلو

)xenon(تعويض المپ زنون

هشدار:

ولتاژ باال
چ��راغ هاي زنون )xenon( هنگام روش��ن بودن ولتاژ باال 
ايجاد مي كنن��د، لذا جهت جلوگيري از ش��وک الكتريكي 
هرگز س��عي نكنيد كه اين چراغ ه��ا را تعمير يا باز كنيد. 
جه��ت تعويض چراغ هاي  زن��ون )xenon( به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. 
جه��ت تعويض ، ازچراغ اصلي و با وات و ش��ماره س��ريال 

مشابه چراغ قبلي استفاده كنيد.

SDI2228
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چراغ هاي بيروني

وات )W(مورد

چراغ راهنماي جلو
چراغ كوچک

*)H11 چراغ مه شكن جلو )مدل
راهنماي جانبي

مجموعه چراغ عقب
    راهنما

    چراغ ترمز/چراغ عقب
چراغ دنده عقب*

چراغ سوم ترمز/ عقب*
چراغ پاک

*) H7 چراغ جلو )نور باال يا پايين مدل
چراغ مه شكن عقب

21
5
55
5

21
21/5
21

LED

5
55
21

*: براي تعويض به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

چراغ هاي داخلي

وات )W(مورد

چراغ داخل خودرو
چراغ آينه آفتاب گير )در صورت 

تجهيز(
چراغ مطالعه عقب )در صورت 

تجهيز(

چراغ قسمت بار

5
1/2

8

5

المپ را به مدت طوالني بيرون از بازتابنده چراغ جلو قرار 	•
ندهيد چون ممكن اس��ت گرد وغبار، رطوبت و دود وارد 
بدنه چراغ جلو شده و بر عملكرد چراغ جلو تاثير بگذارد .

تنظيم نور چراغ پس از تعويض المپ نياز نمي باشد. جهت 
تنظيم ن��ور چراغ به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه 

كنيد. 
در داخل شيش��ه هاي چراغ هاي خ��ودرو هنگام بارندگي يا 
شستش��و ممكن است موقتا به علت اختاف دماي داخل و 
خارج چراغ بخار جمع گردد. جمع شدن بخار دليل خرابي 
نمي باشد. در صورت مشاهده آب داخل چراغ به نمايندگي 

سايپا يدک رجوع نمائيد.

تعويض المپ چراغ هاي هالوژني جلو
چراغ ه��اي هالوژني جل��و از نوع نيمه پرس مي باش��ند و 
المپ ه��اي آن ها از داخ��ل محفظه موتور و ب��دون نياز به 

پياده نمودن مجموعه چراغ قابل تعويض مي باشند.

احتياط:
داخل المپ هاي هالوژن گاز تحت فش��ار هالوژن مي باشد. 

المپ بر اثر خراش روي آن يا افتادن مي شكند.

اتصال منفي باتري را از آن جدا كنيد. . 1
اتصال الكتريكي انتهاي  پشت المپ را برداريد.. 2
درپوش را برداريد. . 3
بيرون . 4 زمان  در  بياوريد.  بيرون  و  بچرخانيد  را  المپ 

آوردن المپ، نيازي به  لرزاندن يا چرخاندن نيست.
با انجام عكس مراحل گفته شده ، المپ جديد را نصب . 5

كنيد.
احتياط:

در زمان بيرون آوردن و نصب كردن المپ به شيش��ه آن 	•
دست نزنيد.

از المپي با همان شماره و ولتاژ المپ اصلي اوليه استفاده 	•
كنيد:     

مدل چراغ هالوژني جلو 	•
)H7( چراغ نور باال: 55 وات

)H7( چراغ نور پايين: 55 وات
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 : باز كنيد
 : ببنديد

روش تعويض
همه انواع ديگر چراغ ها نوع A، B، C يا D هستند. هنگام 

تعويض المپ، ابتدا لنز و/ يا روكش آن را باز كنيد.

چراغ محفظه بار )در صورت تجهيز(. 8
چراغ ترمز سوم. 9

 چراغ داخل اتاق )در صورت تجهيز(. 10
چراغ  مطالعه - نوع B )در صورت تجهيز(. 11
 مجموعه چراغ عقب. 12
چراغ دنده عقب. 13
 چراغ پاک. 14
 چراغ مه شكن عقب. 15
 چراغ داخل درب )در صورت تجهيز(. 16

محل قرار گيري چراغ ها
چراغ كوچک جلو. 1
چراغ راهنماي جلو. 2
چراغ نقشه خواني/ چراغ داخل خودرو. 3
چراغ  مطالعه - نوع A )در صورت تجهيز(. 4
راهنماي جانبي. 5
چراغ هاي جلو. 6
چراغ مه شكن جلو )در صورت تجهيز(. 7

SDI1805 SDI2339
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SDI2232

SDI2231 SDI2229

SDI2230

چراغ راهنماي جلو

چراغ کوچک

راهنماي جانبي

مجموعه چراغ عقب

چراغ مه شكن عقب
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SDI2115

SDI2234

SDI1858
چراغ پالك

چراغ داخل خودرو )در صورت تجهيز(

چراغ مطالعه عقب

چراغ قسمت بار
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چراغهاي زنون )در صورت تجهيز(
 هشدار:

           ولتاژ باال:
زيادي  ولتاژ  باشد  مي  روشن  زنون  چراغهاي  زمانيكه   -
شوک  آمدن  بوجود  از  جلوگيري  براي  شود،  مي  توليد 
الكتريكي هرگز سعي نكنيد تجهيزات چراغ زنون را تغيير 

دهيد و يا آنها را باز كنيد.
- جهت هر گونه تعميرات روي اين سيستم و يا تعويض 
شركت  منتخب  هاي  نمايندگي  به  زنون  هاي  چراغ 

سايپايدک مراجعه نماييد.
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رينگ ها و الستيک ها
در صورتي كه الس��تيک خودروي ش��ما پنچر ش��ده است 
به قس��مت “پنچر شدن الس��تيک“ در بخش6 “در مواقع 

اضطراري“ رجوع كنيد.

فشار باد الستيک ها
مرتباً فش��ار باد الس��تيک ها از جمله الس��تيک زاپاس را 
كنترل كنيد. در صورتي كه فش��ار باد الس��تيک نامناسب 
باش��د، باعث كم ش��دن طول عمر الس��تيک و عدم تعادل 
خودرو خواهد ش��د. فشار باد الستيک را زماني بايد كنترل 
كرد كه خودرو س��رد باشد. الستيک ها زماني سرد هستند 
كه خودرو به مدت 3 ساعت يا بيشتر پارک بوده يا مسافت 
كمت��ر از mile( 1/6 km 1( طي كرده باش��د. فش��ار باد 
الس��تيک س��رد روي برچسب ستون وسط س��مت راننده 

نصب شده است.

الستيک هاي تابستاني
ب��ه منظور به��ره وري حداكثر از الس��تيک ه��ا در فصل 
تابس��تان، پارس خودرو توصيه مي كند از الس��تيک هاي 
تابستاني براي بعضي از مدل هاي خودرو استفاده شود كه 
در جاده هاي خش��ک كار كرد بس��يار خوبي داشته باشد. 
اما ازعملكرد الس��تيک هاي تابس��تاني در جاده هاي برفي 
و يخي  به ميزان زيادي كاس��ته مي شود. بر روي الستيک 

هاي تابستاني عامت M&S حک شده است. 
پارس خودرو توصيه مي كند كه اگر قصد داريد با خودرو در 
ش��رايط برفي يا يخي رانندگي كنيد، روي هر چهار چرخ، 
الستيک مخصوص برف يا الستيک چهار فصل نصب كنيد. 

الستيک مخصوص برف 
الس��تيک مخصوص برف مي بايس��تي داراي مش��خصات 
الس��تيک اصلي از نظر س��ايز و تحمل فش��ار باش��د. عدم 
رعاي��ت موارد گفته ش��ده مي تواند ايمن��ي در  رانندگي را 

به خطر بيندازد.
بطور كلي ميزان سرعت خودرو با الستيک هاي مخصوص 
برف كمتر از الستيک هاي اصلي مي باشد. هرگز با سرعت 
بيش از تحمل الستيک رانندگي نكنيد. در صورت استفاده 
از الس��تيک هاي مخص��وص برف ، پارس خ��ودرو توصيه 
مي كند از يک نوع الستيک براي چهار چرخ استفاده شود.

كم بودن فشار باد الس��تيک ممكن است باعث گرم شدن 
بيش از حد الس��تيک و آسيب ديدن داخل آن بشود. اين 
موضوع در س��رعت هاي باال باعث نخ نما شدن الستيک و 

حتي تركيدن آن شود.  

انواع الستيک ها
احتياط:

هنگام تعويض الس��تيک ها، اطمينان حاصل كنيد كه هر 
چهار الس��تيک از يک نوع )الستيک تابستان، چهار فصل 
يا برف( هس��تند. نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک مي تواند 
اطاعاتي در مورد نوع الس��تيک، اندازه، درجه سرعت و در 

دسترس بودن آن به شما ارائه كند.
ممكن اس��ت درجه س��رعت الس��تيک هايي ك��ه پس از 
تعوي��ض نصب مي ش��وند پايين تر از الس��تيک هاي نصب 
ش��ده در كارخان��ه باش��ند و از توانائي تحم��ل كمتري در 
س��رعت حداكثر خودرو برخوردار گردند. هرگز با س��رعت 

بيش از تحمل الستيک رانندگي نكنيد.

الستيک هاي چهار فصل
به منظور بهره وري حداكثر از الس��تيک ها در طول س��ال 
)شامل ش��رايط برفي يا يخي جاده(، پارس خودرو توصيه 
مي كند از الستيک هاي چهار فصل را براي بعضي از مدل 
هاي خودرو اس��تفاده ش��ود. عامت ALL SEASON يا 
M&S روي الس��تيک ها درج شده اس��ت. در جاده هاي 
برف��ي و يخي الس��تيک مخصوص برف  عملك��رد بهتري 

نسبت به الستيک چهار فصل دارد.



8

179

انتخاب الستيک غير استاندارد و نصب نامناسب الستيک، 	•
باعث كم شدن ايمني و رانندگي خودرو و افزايش ريسک 
و بروز حادثه و آس��يب ديدگي ش��ما مي شود. اگر ترديد 
داريد با نمايندگي مجاز س��ايپا يدک و يا كارخانه توليد 

كننده الستيک مشورت كنيد.

چنين شرايطي به دليل فشار اضافي به خودرو، به مكانيزم 
هاي مختلف آن مي تواند صدمه وارد كند.

جابجايي الستيک ها
پ��ارس خ��ودرو توصي��ه مي كن��د ك��ه در خودروه��اي 
ت��ک ديفرانس��يل )2WD( چ��رخ ه��ا در ه��ر  10000 
كيلومت��ر)6000 ماي��ل( و در خودروه��اي )4WD( چرخ 
ه��ا در هر  5000 كيلومتر)3000 مايل( جابجا ش��وند. به 
هرحال جابجايي بطور كلي بستگي به شرايط جاده و عادت 
رانندگي راننده دارد )به قسمت “پنچر شدن الستيک“ در 

بخش6 “در مواقع اضطراري“ رجوع كنيد(.

هشدار:

مهره چرخ ه��ا را پس از 10000 كيلومت��ر )600 مايل( 	•
رانندگ��ي و بع��د از جابجايي يا تعويض الس��تيک پنجر 

شده، محكم كنيد. 

ب��راي اصطكاک بيش��تر در ج��اده هاي يخي از الس��تيک 
هاي يخ ش��كن ممكن اس��ت اس��تفاده گردد. در بعضي از 
كش��ورها ممكن است استفاده از الس��تيک هاي يخ شكن 
بر روي جاده هاي يخي ممنوع باش��د، لذا قبل از اس��تفاده 
از الس��تيک هاي يخ ش��كن قوانين كشور در اين خصوص 
را مطالعه كنيد. قابليت لغزش الس��تيک هاي يخ شكن از 

الستيک هاي برفي بدون يخ شكن كمتر است.

زنجير چرخ 
اس��تفاده از زنجير چرخ در بعضي از كش��ورها ممكن است 
ممنوع باش��د، لذا قبل از اس��تفاده از زنجي��ر چرخ قوانين 
كش��ور در اين خصوص را مطالعه كنيد. سايز زنجير چرخ 
مي بايستي متناسب با سايز چرخ باشد . همچنين در سوار 
كردن زنجير چرخ رعايت استاندارد كارخانه سازنده زنجير 

چرخ الزامي است.
سفتي زنجير چرخ مي بايستي مطابق آنچه در دستورالعمل 
كارخانه س��ازنده قيد گرديده، باش��د. جه��ت جلوگيري از 
ضربه خوردن گلگير و متعلقات آن، زنجير چرخ را به نحوي 
نصب كنيد كه هيچ قس��متي از آن آزاد نباش��د. در صورت 
ام��كان بار س��نگين با خودرو مجهز ب��ه زنجير چرخ حمل 
نكنيد. ضمنا جهت جلوگيري حادثه و از دست دادن تعادل 

خودرو مجهز به زنجير چرخ، آن را با سرعت آرام برانيد.
زنجير چ��رخ را فقط بر روي چرخ ه��اي جلو نصب كنيد. 
هن��گام رانندگي بر روي جاده هاي خش��ک از زنجير چرخ 

استفاده نكنيد.
هن��گام رانندگي ب��ر روي جاده هاي تميز ش��ده از برف از 
زنجي��ر چرخ اس��تفاده نكنيد. اس��تفاده از زنجير چرخ در 
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تا الستيک، فاصله چرخ مجهز به زنجير چرخ، كاليبراسيون 
س��رعت س��نج، تنظيم چراغ هاي جلو و ارتفاع سپر داشته 
باشد. بعضي از اثرات منفي قيد شده فوق مي تواند منجر به 

حادثه در رانندگي و آسيب رسيدن به افراد باشد.
اگ��ر به هر دليلي چرخ ها را تعويض مي كنيد، هميش��ه از 
چرخ هايي اس��تفاده كنيد كه داراي ابعاد شعاعي يكساني 
باشند. اگر ابعاد شعاعي چرخ ها با هم متفاوت باشد، باعث 
زود ساييده شدن الستيک و احتماالً بد شدن ويژگي هاي 
كنترل خودرو و/ يا تعامل با ديس��ک/ كاسه ترمز مي شود. 
اين تعامل ممكن است باعث كمتر شدن كارآيي ترمز و/ يا 

سائيده شدن زود هنگام لنت ترمز شود.

 )4WD(خودرو هاي مدل
 احتياط:

- هميش��ه الزم اس��ت تا الس��تيک هاي با اندازه، مارک و 
نوع س��اخت )راديال، باياس و غيره( مش��ابه براي هر چهار 
الس��تيک انتخاب ش��ود. وجود تفاوت بين الس��تيک هاي 
اكس��ل جلو و عقب موجب س��ايش بيش از حد الس��تيک 
و يا آسيب رس��يدن به سيستم انتقال قدرت، ترانسفر و يا 

ديفرانسيل مي شود.

باالنس چرخ
اگر چرخ ها باالنس نباش��ند بر كاركرد خودرو و طول عمر 
الس��تيک ها تاثير مي گذارند. حتي ممكن است با استفاده 

عادي از خودرو نيز چرخ ها از حالت باالنس خارج شوند.

مدت زمان استفاده از الستيک
هرگز از الس��تيک هاي با  عمر بيش از شش سال استفاده 

نشود، حتي اگر تا كنون استفاده نشده باشد. 
الس��تيک ها ب��ه مرور زمان و در اثر اس��تفاده روي خودرو 
خ��راب مي ش��وند. براي كنت��رل و باالنس الس��تيک هاي 
خ��ودرو به تعميرگاه يا اگر ترجي��ح مي دهيد به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

تعويض رينگ ها والستيک ها
هشدار:

هرگز الستيک تغيير شكل پيدا كرده را حتي پس از تعمير 
روي خودرو نصب نكنيد. ممكن اس��ت اين الس��تيک ها از 
لحاظ ساختاري آسيب ديده باشند و بدون اينكه هشداري 

بدهند به خودرو آسيب برسانند.
در زماني كه  الس��تيک را تعويض مي كنيد ، بايد از نوعي 
كه داراي تمامي  مش��خصات يكس��ان با الستيک اصلي از 
قبي��ل ميزان ظرفيت تحمل وزن ، س��رعت و اندازه باش��د 
اس��تفاده كنيد. )به  قس��مت “رينگ ها و الستيک ها “ در 
بخش 9 “اطاعات فني“ در خصوص نوع و اندازه رينگ ها 

و الستيک ها رجوع كنيد.(
استفاده از رينگ ها و الستيک ها ي غير استاندارد، نداشتن 
مش��خصه هاي الستيک اصلي ، مش��ابه نبودن با الستيک 
پيش��نهادي يا اس��تفاده همزمان رينگ ها و الس��تيک ها 
متفاوت از نظر عاج ، س��ايز، مارک ، س��ازنده  يا نوع )سيم 
دار، تيوپ دار و راديال “بدون تيوپ“( مي تواند اثرات منفي 
بر ترمز، هدايت خودرو، فاصله تا زمين، فاصله بدنه خودرو 

)1( نشانگر ساييدگي
)2( عامت محل نشانگر ساييدگي

ساييدگي و آسيب الستيک
الس��تيک ها از نظر پارگي، ورم كردگي و فرورفتن اش��ياء 
خارج��ي به داخ��ل آن ها بصورت دائم مي بايس��تي كنترل 
ش��وند. در صورت مش��اهده پارگ��ي، ورم كردگي، ترک و 
هرگون��ه صدمه ديگر  در الس��تيک، س��ريعا آن را تعويض 

كنيد.
الس��تيک هاي اصلي داراي نش��انگر داخلي ساييدگي آج 
هس��تند. وقتي كه نش��انگر ظاهر مي ش��ود، بايد الستيک 

تعويض شود.
س��رويس نادرست الس��تيک زاپاس ممكن است منجر به 
آس��يب شديد افراد شود. در صورت نياز به تعمير الستيک 

زاپاس، به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

SDI1663
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الستيک زاپاس
همراه خودروي ش��ما يک الستيک استاندارد ) مشابه سايز 

چرخ هاي اصلي( داده مي شود. 

 احتياط:

الستيک زاپاس را فقط در مواقع اضطراري استفاده كنيد. 	•
و در اولين فرصت مي بايس��تي با الستيک سالم تعويض 

گردد.
هنگام اس��تفاده از الس��تيک زاپ��اس در رانندگي دقت 	•

بيشتري گردد.
از دور زدن يا ترمز ناگهاني  خودداري نماييد.	•
فشار باد الس��تيک زاپاس را مدام چک نماييد. فشار باد 	•

مي بايس��تي مطابق با برچس��ب مش��خصات روي ستون 
مركزي سمت راننده باشد. 

با س��رعت بيش از 80 كيلومتر در س��اعت )50 مايل در 	•
ساعت(رانندگي نكنيد.

به جهت صدمه وارد ش��دن ب��ه خودرو به دلي��ل اندازه 	•
نبودن زنجير چرخ با الستيک زاپاس از زنجير چرخ روي 

اين الستيک استفاده نگردد.
ع��اج الس��تيک چرخ ه��اي زاپاس س��ريعتر نس��بت به 	•

الس��تيک هاي اصلي س��ائيده مي ش��ود. ل��ذا به محض 
مشاهده ساييدگي الستيک زاپاس آ نرا تعويض نمائيد.

ب��ه دلي��ل كوچكت��ر ب��ودن الس��تيک هاي زاپ��اس از 	•
الس��تيک هاي اصل��ي، فاصله ك��ف خودرو ت��ا زمين در 
خودروهايي كه از الس��تيک زاپاس  اس��تفاده مي كنند 

نسبت به الستيک هاي اصلي كمتر است.

هنگام اس��تفاده از الس��تيک زاپاس از رانندگي بر روي 	•
جاده ه��اي ناهم��وار و كارواش اتوماتي��ک“ ب��ه منظور 

جلوگيري از صدمه ديدن خودرو“ خودداري نماييد.
الستيكزاپاس  را در خودروهاي ديگر استفاده نكنيد.	•
فق��ط از يک الس��تيک زاپ��اس  در هر زم��ان درخودرو 	•

استفاده نماييد.
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ظرفيت تقريبي
سوخت/ روانساز هاي توصيه شده

واحد انگليسيواحد متريك )ليتر( 

به قسمت” توصيه هايي در مورد سوخت” در ادامه اين بخش رجوع کنيد.gal 1/4-6514سوخت

روغن موتور اصل NISSAN يا مشابه )*2(روغن موتور )*1(

درجه  API برابر با: SL يا SM و )*2(

درجه ILSAC برابر با: GF- 3 و GF- 4 و )*2(
MR20DE

qt 7/8 -4.43با فيلتر روغن

qt 3/4 -4.23بدون فيلتر روغن

سيستم خنك کننده )با ذخيره(

مايع خنك کننده موتور اصل NISSAN يا مشابه آن با همان کيفيت )*3( MR20DE8.67-5/8 qt   کلي

qt 0.83/4   در مخزن

qt 0.61/2روغن ديفرانسيل

روغن ديفرانسيل سوپر هيپوئيد اصل نيسانqtAP1 GL5 - 80W90 3/8 0.4 روغن جعبه دنده کمك

)CVT( روغن جعبه دنده
8.5  2WD  7-1/2 qt

  NS-2اصل نيسان  CVT روغن
9.5  4WD8-3/8 qt

روغن ترمز
تا س��طح مشخص ش��ده در دس��تورالعمل بخش ”8- تعميرات و کارهايي که خودتان بايد 

انجام دهيد”  پر کنيد.
)VS FMVSS No.116(     DOT 3 

NLGI No. 2 )پايه صابون ليتيم(-- گريس چند منظوره

)HFC-134a )R-134a--مبرد سرد کننده سيستم تهويه هوا

روغن سيستم A/C اصل NISSAN يا نمونه دقيقاً مشابه.--روغن روانساز سيستم تهويه هوا

سوخت/ روغن هاي توصيه شده و ظرفيت ها
در جدول زير ظرفيت هاي تقريبي آورده شده اند. ممكن است مقادير پرکردن مايعات واقعي کمي تفاوت داشته باشند. هنگام تعويض به دستور العمل هاي بخش 8” تعميرات و کارهايي 

که خودتان بايد انجام دهيد” رجوع  کنيد و ظرفيت تعويض مناسب را تخمين بزنيد.

h)4*3 و*(  
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براي كسب اطالعات تكميلي به فصل 10 ” 
راهنماي سرويس و گارانتي” مراجعه شود.

*1:  براي کس��ب اطالعات بيش��تر، به قس��مت ”ش��ماره 
ويسكوزيته توصيه شده” در ادامه اين بخش مراجعه کنيد.
*2 : ب��راي جلوگيري از خوردگ��ي در قطعات آلومينيومي 
هم��واره از مايع خنك کننده اصلي نيس��ان و يا معادل آن 
استفاده شود. توجه داشته باشيد که استفاده از مايع خنك 
کننده غير اس��تاندارد باعث خارج ش��دن قطعات سيستم 

خنك کننده از محدوده گارانتي خواهد شد.
*3: ب��راي سيس��تم CVT هم��واره روغ��ن NS-2 اصلي 
نيس��ان اس��تفاده نماييد. کوتاهي در اين زمينه باعث لغو 

گارانتي سيستم انتقال قدرت خواهد شد.
 *4: ب��راي انج��ام س��رويس ب��ا نمايندگي ه��اي منتخب 

 سايپا يدك تماس بگيريد.

مبرد و روغن  سيستم تهويه مطبوع
سيس��تم تهويه مطبوع خودروي ش��ما بايد با مبرد خنك 
کننده )HFC-134a (R134a و روانس��از سيستم مبرد 
نيسان،  روغن S يا مشابه آن پر شود. استفاده از انواع ديگر 
س��رد کننده ها و روان س��از ها، باعث آسيب شديد به اين 
سيستم شده و ممكن است مجبور به تعويض کل سيستم 

تهويه خودرو گرديد.
در بس��ياري از کش��ور ها و مناطق، آزاد شدن مبرد خنك 
کنن��ده  در اتمس��فر ممن��وع اس��ت. مب��رد س��رد کننده     
)HFC-134a (R134a در خودروي ش��ما خطري براي 
اليه ازن زمين ندارد. به هر حال، ممكن است تاثير کمي  بر 
پديده گرم شدن زمين داشته باشد. نيسان توصيه مي کند 
که مبرد خنك کننده  بازيافت شده و دوباره استفاده شود. 
در زمان س��رويس سيس��تم تهويه هوا، به نمايندگي مجاز 

سايپا  يدك رجوع کنيد.

شماره ويسكوزيته SAE توصيه شده
روغن موتور بنزينی

روغن 5w-30 ترجيح داده مي شود.
5W- 30 در صورت��ي ک��ه

جدول، ويسك
انتخاب کنيد.

روغن سيستم انتقال قدرت
براي سيستم هاي انتقال قدرت )ديفرانسيل و دنده کمك، 

روغن 80W- 90 ترجيح داده مي شود(

توصيه هايي در مورد سوخت
مدل با كاتاليست سه راهي

احتياط:
از بنزين س��رب دار استفاده نكنيد. استفاده از بنزين سرب 

دار باعث خراب شدن کاتاليست سه راهي مي شود.

  MR20DE موتور مدل
از بنزي��ن س��وپر بدون س��رب با ع��دد اکت��ان حداقل91 

)RON( استفاده کنيد.

STI0589

 قبل از تعويض روغن، محدوده دماي 
محيط را در نظر داشته باشيد.

روغن موتورهاي بنزيني

وزيته مناس��ب براي محدوده دماي بيرون را 
 در دس��ترس نباش��د ، از روي 
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MR20DEمدل موتور

بنزيني، 4  زمانه، DOHCنوع

4 سيلندر، خطيمدل

)mm)in(84.0 * 90.1 )3.307 * 3.547قطر داخلي × کورس

)cm3 )cu in(1,997 )121.86حجم                                                                  

rpm700±50سرعت در دور آرام در حالت N )خالص(

degree at idle15±5oزمان احتراق )B.T.D.C( در حالت N )خالص(

شمع ها

)NGK(نوع                                                                استاندارد      PLZKAR6A-11

)in( mm1.1 )0.043(     دهانه شمع                                                      

زنجير تايمينگنوع سيستم تايمينگ

بيشترين سرعت خودرو *1

2WDKm/h 
)mph(

180)112(

4WDKm/h 
)mph(

178)111(

2-4-3-1ترتيب احتراق

*1: بيشترين سرعت اعالم شده باال، در شرايط داخلي آزمايش شده است. با توجه به شرايط استفاده، ممكن است اين عدد 

متفاوت باشد. شرکت پارس خودرو همواره توصيه مي کند که با سرعت مجاز )بر اساس قوانين محلي( رانندگي کنيد.

موتور
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ابعاد

واحد ميلي متر )اينچ(ابعاد

(170) 4315طول کلي

(70.2) 1,783عرض کلي

(63.2) 1,606ارتفاع کلي

(60.6) 1,540فاصله بين مرکز چرخ هاي جلو

(61.2) 1,550فاصله بين مرکز چرخ هاي عقب

فاصله طولي ميان مرکز چرخ 
هاي جلو و عقب

2,630 (103.5)

رينگ ها و الستيك ها

يدکاستاندارد                                              

 الستيك
215/65 R16215/65 R16
215/60 R17215/60 R17

رينگ
آفست mm (in)سايز                                     

16× 6.5J40(1.57)

17×6.5 J                                  40(1.57)

)آلومينيوم(
)آلومينيوم(
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شماره شناسايي خودرو )شماره شاسي(
ش��ماره شناس��ايي روي پالك داخل محفظه موتور مطابق 

شكل نصب شده است. پوشش را برداريد.

مشخصات خودرو

پالك شناسايي خودرو
شماره موتور روي ستون وسط سمت سرنشين نصب شده 

است.)مطابق تصاوير باال(

هنگام مسافرت يا ثبت خودرو در كشور 
ديگر

وقتي براي  مسافرت  به  يك  کشور  يا  ناحيه ديگر برنامه 
ريزي مي کنيد، ببينيد که آيا س��وخت مورد نياز خودروي 
شما در آن کش��ور يا منطقه موجود است يا خير. استفاده 
از س��وخت با عدد اکتان پايين به موتور آس��يب مي رساند. 
بنابراين اطمين��ان حاصل کنيد که به هر کجا که مي رويد 
س��وخت مورد نياز در دس��ترس مي باش��د. براي اطالعات 
بيشتر در مورد س��وخت توصيه شده به قسمت هاي قبلي 

اين بخش رجوع کنيد.
هنگام انتقال ثبت خودروي خود در کش��ور، ايالت، استان 
يا بخش ديگر، با مقامات مربوطه تماس بگيريد تا مطمئن 
ش��ويد خودروي شما با قوانين محلي آنجا سازگار است. در 
برخي از موارد، خودرو نمي تواند بااين قوانين مطابق باش��د 
و الزم است در خودرو اصالحاتي صورت گيرد. عالوه براين 
ممكن است يك خودرو بطور کلي با شرايط منطقه خاصي 

سازگاري نداشته باشد.
قوانين و مقررات کنترل آالينده هاي وسايل نقليه موتوري 
و اس��تاندارد هاي ايمني بر اساس کش��ور، ايالت، استان يا 
منطقه متفاوت اس��ت، بنابراين ممكن اس��ت مش��خصات 

خودرو نيز متفاوت باشند.
ه��ر گاه که خودرويي به کش��ور، ايالت، اس��تان يا منطقه 
ديگري برده مي ش��ود، هزينه هاي اصالحات، حمل و نقل، 
ثب��ت و س��اير هزينه هايي که ممكن اس��ت پيش بيايد بر 
عهده کار بر اس��ت. پارس خودرو هيچگونه مس��ئوليتي در 

قبال مشكالتي  که ممكن است پيش بيايد ندارد.

STI0503 STI0464
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برچسب مشخصات سيستم تهويه مطبوع
محل برچسب در شكل نشان داده شده است.

مشخصات الستيك ها
مي��زان  ب��اد  الس��تيك ها  ب��ر  روي  صفحه مش��خصات 
الس��تيك ها که بر روي ستون وسط س��مت راننده نصب 

شده نشان داده شده است.

شماره سريال موتور
شماره س��ريال موتور روي موتور همان طور که نشان داده 

شده حك شده است.

STI0578 STI0453 STI0466

مشخصات خودرو
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برچسب مشخصات خودرو
برچسب مش��خصات خودرو مطابق تصاوير باال نشان داده 

شده است.

STI0453 STI0466
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راهنماي گارانتي ، سرويس و نگهداري
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مشخصات شناسايي خودرو ومالك                                                     )اين برگ توسط نماينده مجاز از دفترچه جدا مي شود(

نام مالك :

آدرس و شماره تلفن تماس :

شماره شاسي خودرو: شماره موتور :

شماره پالك : كدرنگ: كد تودوزي :

نام و كد نماينده فروش :                                          شهر:
آدرس نماينده :

تاريخ تحويل :

كيلومتر كاركردهنگام تحويل :

بدينوسيله گواهي ميشود دفترچه گارانتي خودرو  درتاريخ ............................................ به اينجانب ...................................................................... مالك 

خودرو  نيسان قشقايي   تحويل گرديد .

                                                                                                                           
                                                                                                                                             امضاء مالك 
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مشخصات شناسايي خودرو ومالك

نام مالك :

آدرس و شماره تلفن تماس :

شماره شاسي خودرو: شماره موتور :

شماره پالك : كدرنگ: كد تودوزي :

نام و كد نماينده فروش :                                          شهر:
آدرس نماينده :                                                   

مهر و امضاء نماينده فروش

تاريخ تحويل :

كيلومتر كاركردهنگام تحويل :

 توجه: 
به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتي، مطالعه دقيق مطالب اين دفترچه به مالكين خودرو توصيه مي گردد



194

10

مشتري گرامي : 
مندرجات اين دفترچه به هيچ عنوان ناقض حقوق دارندگان اين خودرو نمي باشد و تنها مبين حدود و تعهدات گارانتي ) ضمانت ( بوده كه مورد قبول شركت سايپا يدك مي باشد و 

تعهدات ديگري در اين زمينه پذيرفته نخواهد بود. 

قابل توجه مالكين محترم

عنوانهاصفحهعنوانهاصفحه

سرويسهاي دوره اي خودرو)شامل شرايط خاص تردد خودرو(212حقوق مشتريان محصوالت شركت پارس خودرو195

مشخصات مايعات و روانكارها219شرايط گارانتي خودرو197

توصيه هاي ايمني و مراقبتي از خودرو220استثنائات گارانتي198

ليست نمايندگيهاي مجاز شركت سايپا يدك223شرايط گارانتي رنگ و خوردگي خودرو201

شرايط انجام سرويس اوليه211

باتوجه به لزوم و آشنايي و آگاهي از نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه نگهداري خودرو ، خواهشمند است باتوجه به فهرست مطالب موارد مطرح شده در مندرجات دفترچه گارانتي 

را بادقت مطالعه فرمائيد.  ضمن تاكيد مجدد لطفاً پس از تحويل خودرو اين دفترچه را به دقت مطالعه نموده تا با شرايط و مقررات گارانتي خودرو وحقوق مشتريان محصوالت شركت 

پارس خودرو آشنا گرديد ، ارائه خدمات گارانتي منوط به رعايت مقررات گارانتي ) مقررات پيش بيني شده در اين دفترچه ( انجام سرويس اوليه ورعايت برنامه هاي سرويس ادواري 

تهيه شده درانتهاي اين دفترچه مي باشد.خدمات گارانتي فقط ازطريق شبكه نمايندگي هاي مجاز و تعميرگاه مركزي سايپا يدك ارائه ميشود.
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حقوق مشتريان محصوالت شركت پارس خودرو
سايپا يدك مبتكر طرحهاي نوين خدماتي در صنعت خودرو كشور ، در راستاي نهادينه كردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبكه نمايندگيهاي مجاز در سراسر كشور در نظر دارد 
مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابين را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب با حد انتظار مالكين محترم تقديم نمايد. لذا با اعتقاد به اين مجموعه 

قوانين و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعيين كننده دامنه اختيارات طرفين بشرح ذيل ارائه ميگردد كه اميداست مثمر ثمر واقع گردد.

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظايف نمايندگيهاي مجاز
- خدمات گارانتي منوط به انجام سرويس اوليه ميباشد كه دوره زماني و كيلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما در اين دفترچه ذكر شده است.  

- نمايندگي مجاز پس از انجام سرويس اوليه نسبت به ممهور نمودن صفحة مخصوص سرويس اوليه اقدام مي نمايد.  
- استهالك معمولي قطعات داخلي نظير تودوزي ، روكش هاي صندلي ، موكت كف ، المپ چراغها و همچنين بهاي روغن موتور ، واسكازين گيربكس ، فيلتر روغن ، فيلتر هوا و موارد   

مصرفي از جمله لنت ترمز، صفحه كالچ و تيغه برف پاك كن جز تعهدات گارانتي نمي باشد.
از آنجائيكه طبق مقررات گارانتي ، كليه قطعات تعويض شده در دوره گارانتي متعلق به شركت خودروساز مي باشد لذا نمايندگي از عودت قطعات داغي به شما مشتري گرامي - 

معذور مي باشد.
كليه قطعات معيوب كه ماهيتاً معيوب مي باشند دردوران گارانتي بايستي تعويض گردد .- 
واحد پذيرش نمايندگي موظف است هزينه تقريبي ارائه خدمات فني و قطعات يدكي مصرفي و زمان تحويل خودرو را به مالكين محترم اعالم نمايد.- 
مسئوليت عيب يابي ، تعمير و يا تشخيص تعويض قطعات معيوب بعهده كارشناس فني نمايندگيهاي مجاز مي باشد . لذا در هنگام مراجعه به تعميرگاه صرفاً نسبت به اعالم عيوب - 

خودرو خود اقدام فرموده ، موضوع كارشناسي يا تعويض قطعات را به نمايندگان مجاز واگذار نمائيد .
- نمايندگي موظف به پيش بيني تامين قطعات مورد نياز بوده بنحوي كه خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمايندگي راداشته باشد زيرا نمايندگي در مقابل توقف بي مورد خودرو   

مسئول ميباشد.

نمايندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائيد شركت مي باشد- 
تبعات ناشي از تعميرات غير استاندارد بعهده نمايندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضايت مشتريان و تحقق تعهدات نمايندگي به مشتريان از وظايف مهم نمايندگي مجاز ميباشد- 
نمايندگي مجاز موظف به ارائه فاكتور رسمي در قبال ارائه كليه خدمات اعم از سرويس اوليه ، گارانتي و غير گارانتي ميباشد و در صورت وجود هرگونه ابهام در شرح اقدامات - 

انجام شده و ياهزينه تعميرات اعم از قيمت قطعات و اجرت تعميرات پاسخگو خواهد بود

نمايندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي ) رتبه ارزيابي نمايندگي در آن درج شده است ( در محل پذيرش مي باشد- 
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نمايندگي مجاز موظف است در دوران وارانتي تعميرات را فقط براساس موارد ذكر شده در برگ پذيرش انجام دهند و از تعميرات مازاد برآن    خودداري نمايند.- 
-     تعميرگاههاي مجاز موظفند صورتحساب مشتري را براساس فهرست زمان تعميرات و همچنين نرخ ساعت تعميرات تنظيم  نمايند در صورت درخواست مشتري فهرست تعميرات 

خود را به رؤيت ايشان برسانند . 
-      مجموعه هاي معيوب قبل از سرويس اوليه بايستي بطور كامل تعويض گردند . در صورت درخواست كتبي مشتري تعميرگاه ميتواند فقط به تعميرات  اكتفا نمايد.

-      كليه نمايندگيهاي مجاز موظف به پذيرش خودرو جهت سرويس اوليه و گارانتي در روز مراجعه ميباشند .
هرگونه عيب و نقص و خسارت مالي و جاني وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه بدليل تعويض يا نصب قطعات در سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه - 

خدمات پس از فروش سايپا يدك در طي دوران گارانتي ايجاد شود ، مشمول گارانتي نبوده و هيچگونه حقي براي مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر شركت پارس خودرو 
و يا شركت سايپا يدك ايجاد نمي كند.

هرگونه عمليات الزم تحت عنوان گارانتي مي بايست توسط نمايندگي مجاز سايپا يدك صورت پذيرد.- 
خدمات گارانتي محدود به تعويض و يا تعمير قطعات معيوب )بنا به تشخيص شركت سايپا يدك(و دستمزد مربوطه مي باشد.- 
تعويض يا تعمير قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمديد دوره گارانتي خودرو گردد.- 
هزينه كليه سرويسهاي ادواري )بجز سرويس اوليه( بر عهده دارنده خودرو بوده و هيچكدام از هزينه هاي اجرت و بازديد و قطعات مصرفي بر عهده نمايندگي مجازو سايپا - 

يدك  نمي باشد.تنها در سرويس اوليه اجرت بازديدها و تعويض روغن موتور و فيلتر روغن  رايگان بوده ولي مشابه ساير سرويسهاي ادواري هزينه مواد مصرفي بر عهده دارنده 
خودروست.

-    براي دريافت خدمات سرويس اوليه و گارانتي حتماً از طريق نمايندگيهاي مجاز و يا تعميرگاههاي مركزي شركت اقدام شود.اين شركت در قبال هزينه هاي صرف شده از طريق 
تعميركاران متفرقه هيچگونه مسئوليتي ندارد.

-     انجام  سرويسهاي دوره اي اجباري نبوده و لي انجام  بموقع آنها به  مالكين محترم خودروها توصيه مي شود.  پر واضح است كه انجام سرويسهاي دوره اي موجب افزايش عمر 
و كاركرد صحيح مجموعه سيستمهاي خودرو مي شود. در دوران گارانتي خودرو ،درصورتيكه به تشخيص كارشناسان  و متخصصين مستقر در شبكه نمايندگيهاي  مجاز و 
همچنين شركت سايپا يدك ، عدم انجام سرويسهاي دوره اي و يا عدم توجه به توصيه هاي فني و نگهداري مندرج در اين دفترچه عامل بروز عيب يا عيوب در خودرو باشد ، 

هزينه كليه فعاليتهاي تعميراتي و مواد مصرفي )اجرت و قطعات(  خارج از گارانتي   بوده و مي بايست توسط مالك خودرو پرداخت گردد.
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سرويس اوليه و گارانتي 
گارانتي خودرو

خودروي شما مطابق زمان و كيلومتر ) هركدام زودتر فرارسد( مندرج بر روي كارت خدمات خودرو ، به شرط انجام بموقع سرويس اوليه و سرويسهاي ادواري ، مطابق شرايط درج 
شده دراين دفترچه ، توسط شركت سايپا يدك ، گارانتي ميگردد.

* درخصوص اتمام زمان گارانتي يا كيلومتر كاركرد ، هريك از موارد كه زودتر محقق گردد مبناي اتمام گارانتي منظور خواهد گرديد.

سرويس اوليه 
انجام سرويس اوليه اين خودرو ، بين كيلومتر 1000 تا 2500 و يا 6 ماه پس از تاريخ شروع گارانتي )هركدام زودتر فرارسد( الزامي بوده و عدم انجام سرويس اوليه درمحدوده هاي 

زماني و مسافتي مذكور ، منجر به ابطال گارانتي خودرو ميگردد.
تبصره1 : انجام سرويس اوليه فقط يكبار صورت ميپذيرد.

تبصره 2: اجرت انجام سرويس اوليه براي مشتري رايگان مي باشد.

سرويس هاي ادواري : 
انجام سرويس هاي دوره اي مطابق با جدول مندرج در همين دفترچه الزامي بوده و عدم انجام آنها در شبكه نمايندگي هاي مجاز سايپا منجر ابطال گارانتي خودرو مي گردد.

تبصره 1: اجرت انجام سرويس هاي ادواري و هزينه مواد مصرفي مورد استفاده در اين سرويس ها بر عهده مشتري مي باشد.
تبصره 2: اولين سرويس دوره اي مي تواند همزمان با سرويس اوليه انجام شود.

كارت خدمات خودرو :
كارت خدمات خودرو كه درهنگام تحويل خودرو به مشتري ارائه ميگردد، كارتي دو منظوره ) بانكي - خدماتي ( است كه به منظور استفاده از خدمات خودرو ، ثبت مكانيزه و 

سيستمي سوابق تعميراتي خودرو تهيه شده است .
تبصره 1 : همراه داشتن كارت خدمات خودرو به هنگام مراجعه به نمايندگيهاي مجاز شركت سايپا يدك جهت استفاده از خدمات گارانتي الزامي است .

تبصره 2 : كارت خدمات بصورت سالم تحويل مشتري ميگردد و درصورت بروز هرگونه ايراد فيزيكي و اختالل سيستمي دركارت خدمات ، هزينه صدور مجدد كارت برعهده 
مشتري خواهد بود.
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استثنائات گارانتي :
موارد زير خارج از تعهدات گارانتي ميباشد:

1- تعميرات ناشي از فرسودگي متداول خودرو ) منظور از فرسودگي متداول ، خرابيهاي ناشي از عدم انجام تعميرات و نگهداري مناسب ، عدم انجام بازديدهاي ادواري ، فرسودگي 
الستيك و مواردي نظير المپ و فيوز ميباشد (.

2- هزينه هاي مربوط به عمليات سرويس و نگهداري خودرو ، تنظيمات رايج و سرويسهاي ادواري 
3- هرگونه صدمات ناشي از عواملي كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد نظير تصادفات ، سنگ خوردگي ، خراش ، سرقت ، آتش سوزي و بالياي طبيعي و غير مترقبه ، جنگ ، اختشاش 

و آشوب .
4- اقالم ضمانت درخودرو شامل مواد و قطعات مصرفي:  روغن موتور و گيربكس، روغن هيدروليك، روغن ترمز، گاز كولر، مايع خنك كننده، آب باطري، فيلترهاي هوا و روغن و 
استهالك:  لنت ترمز، صفحه كالچ، تسمه ها، درپوش ها و كوركن ها، فيوزها، تيغه برف پاك كن و الستيك چرخ ) بجز اقالم مصرفي( كه از طرف عرضه كننده تضمين گرديده است.

تبصره : تعويض قطعات مصرفي و قطعات استهالكي كه ناشي از عيب موجود درهريك از مجموعه هاي خودرو باشد ، برعهده عرضه كننده بوده و مشمول تضمين ميگردد.
نكته : الزم به ذكر است كه چنانچه قطعات فوق در اثر استهالك مصرف شده و نقص فني در قطعه موجود نبوده يا بروز نكرده باشد شرايط گارانتي براي آن قطعه ملحوظ نميباشد.

5- درصورتيكه عيوب حاصله ناشي از استفاده نامناسب از خودروها ، غفلت يا خطاي راننده ، قراردادن باربيش از حد در خودرو و يا استفاده غير معمول نظير استفاده در مسابقات 
رانندگي و يا سرعت غير مجاز ) حتي كوتاه مدت ( باشد .
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موارد نقص و ابطال گارانتي خودرو:

هشدار 
موارد منجر به جرح سرنشين 

مشاهده شده است جهت تميز ماندن موكت كف اقدام به نصب مشمع در كف اتاق مينمايند كه به دليل عدم رعايت گشتاور در مونتاژ مجدد به صندلي و كمربند ايمني درهنگام حادثه 
باعث مجروح شدن سرنشينان شده است .
موارد منجر به آتش سوزي خودرو 

1- مشاهده شده است به هنگام نصب روكش صندلي ، دسته سيم بين اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته كه اين امر موجب آتش سوزي خودرو ميگردد .
2- مشاهده شده است به هنگام نصب دزد گير تغييراتي در سيم كشي و مدارات الكتريكي خودرو ميدهند كه اين امر موجب آتش سوزي خودرو ميشود .

3- استفاده از وسايل غير استاندارد مانند ) فيوزها ، باندها ، چراغهاي جلو و عقب و راهنما و .......( 
4-استفاده از وسايل غير استاندارد درمحل فندك مانند ) مدوالتور fm ، دستگاه تصفيه هوا ، چراغ شارژي ،....( كه اين امر موجب آتش سوزي خودروميگردد. 

تحت شرايط زير گارانتي خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شركت سايپا يدك هيچگونه تعهدي درخصوص خودرو مشتري نخواهد داشت :
1- استفاده از قطعاتي كه مورد تائيد شركت سايپا يد ك نباشد.

2- ايجاد تغييرات برروي خودرو ، بدون تائيد وموافقت شركت سايپا يدك. 
3- عدم انجام سرويس اوليه و ساير سرويسهاي ادواري مندرج درهمين دفترچه. 

4- هرگونه تغيير در سيم كشي و مدارات الكتريكي خودرو ) سوئيچ قطع كن صفحه كيلومتر ، تغيير به دليل نصب دزدگير و ....(.
5- هرگونه عيب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات در سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه خدمات 
پس ازفروش سايپا يدك درطي دوره گارانتي ايجاد شود ، مشمول گارانتي نبوده و هيچگونه حقي براي مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر شركتهاي پارس خودرو  و سايپا يدك 

ايجاد نميكند .
6- درصورتيكه هركدام از قطعات مربوط به سيستم كيلومتر شمار دستكاري شود بگونه اي كه اختالف پيمايش در سيستم خودرو رويت گردد.
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استثنائات گارانتي :
موارد زير خارج از تعهدات گارانتي ميباشد:

1- تعميرات ناشي از فرسودگي متداول خودرو ) منظور از فرسودگي متداول ، خرابيهاي ناشي از عدم انجام تعميرات و نگهداري مناسب ، عدم انجام بازديدهاي ادواري ، فرسودگي 
الستيك و مواردي نظير المپ و فيوز ميباشد (.

2- هزينه هاي مربوط به عمليات سرويس و نگهداري خودرو ، تنظيمات رايج و سرويسهاي ادواري 
3- هرگونه صدمات ناشي از عواملي كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد نظير تصادفات ، سنگ خوردگي ، خراش ، سرقت ، آتش سوزي و بالياي طبيعي و غير مترقبه ، جنگ ، اختشاش 

و آشوب .
 4- اقالم ضمانت درخودرو شامل مواد و قطعات مصرفي :  روغن موتور و گيربكس، روغن هيدروليك، روغن ترمز، گاز كولر، مايع خنك كننده، آب باطري، فيلترهاي هوا و روغن و
  استهالك :  لنت ترمز، صفحه كالچ، تسمه ها، درپوش ها و كوركن ها، فيوزها، تيغه برف پاك كن و الستيك چرخ ) بجز اقالم مصرفي( كه از طرف عرضه كننده تضمين گرده است.

تبصره : تعويض قطعات مصرفي و قطعات استهالكي كه ناشي از عيب موجود درهريك از مجموعه هاي خودرو باشد ، برعهده عرضه كننده بوده و مشمول تضمين ميگردد.
نكته : الزم به ذكر است كه چنانچه قطعات فوق در اثر استهالك مصرف شده و نقص فني در قطعه موجود نبوده يا بروز نكرده باشد شرايط گارانتي براي آن قطعه ملحوظ نميباشد.

5- درصورتيكه عيوب حاصله ناشي از استفاده نامناسب از خودروها ، غفلت يا خطاي راننده ، قراردادن باربيش از حد در خودرو و يا استفاده غير معمول نظير استفاده در مسابقات 
رانندگي و يا سرعت غير مجاز ) حتي كوتاه مدت ( باشد .
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شرايط گارانتي رنگ خودرو
رنگ خودرو به مدت3  سال از زمان تحويل با شرايط ذيل تضمين ميگردد:

1- زنگ زدگي در بدنه خودرو
2- پوسته و طبله شدن رنگ

3- ترك خوردگي رنگ 
در صورت وقوع هريك از موارد فوق در مدت ذكر شده ، مالك مي بايست به نزديك ترين نمايندگي مجاز سايپا يدك مراجعه نموده كه در صورت تائيد نماينده مذكور ، شركت پارس 
خودرو متعهد است عيوب و نواقص رنگ را توسط نمايندگي هاي مجاز و يا در داخل كارخانه بدون دريافت هزينه رفع نمايد. بديهي است در هيچ موردي شركت تعهدي براي جبران 

نقدي خسارت مذكور ندارد.
اين ضمانت نامه شامل ايراد و عيوبي خواهد بود كه دراثر استفاده از مواد اوليه نامناسب و يانحوه رنگ آميزي ايجاد شده باشد.بديهي است كه ريزش مواد شيميايي و آسيبهايي كه در 
اثر نگهداري نامناسب خودرو ايجاد مي گرددشامل گارانتي خودرو نمي باشد.زدودن چربي يا تميز كردن قطعات مكانيكي )مانند قطعات ظاهري موتور(، زير اتاق ، قطعات لوالدار )مانند 
بخش داخلي درپوش فلزي باك( و قطعات پالستيكي بيروني رنگ شده )مانند سپر(بكمك وسايل شوينده با فشار يا استفاده از موادي كه مورد تاييد اين دفترچه نيستند توصيه نمي 

شود.در صورت تاثير موارد فوق بر رنگ خودرو ، اين موارد شامل گارانتي نمي شوند.
توجه: قطعات رنگي بدنه نظير سپرها ، جلوپنجره ، داشبورد فقط تا انتهاي محدوده زماني گارانتي خودرو داراي ضمانت مي باشد.
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برگ بازديد رنگ خودرو)سال اول(

بدينوسيله گواهي ميشود كه خودرو --------------------------- به شماره شاسي -------------------------------- و شماره انتظامي ----------------
----------- درتاريخ ------------------------------ توسط اين نمايندگي كنترل و بازديد گرديد:

      £  الف ( هيچگونه اشكالي مشاهده نگرديد.
      £   ب  ( اشكاالت زير مشاهده و رفع عيب گرديد:

-1
-2
-3
-4
-5

                                                                                                                                                             مهر و امضاء نمايندگي مجاز
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 برگ بازديد رنگ خودرو)سال دوم(

بدينوسيله گواهي ميشود كه خودرو --------------------------- به شماره شاسي -------------------------------- و شماره انتظامي ----------------
----------- درتاريخ ------------------------------ توسط اين نمايندگي كنترل و بازديد گرديد:

      £  الف ( هيچگونه اشكالي مشاهده نگرديد.
      £   ب  ( اشكاالت زير مشاهده و رفع عيب گرديد:

-1
-2
-3
-4
-5

                                                                                                                                                             مهر و امضاء نمايندگي مجاز
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برگ بازديد رنگ خودرو)سال سوم(

بدينوسيله گواهي ميشود كه خودرو --------------------------- به شماره شاسي -------------------------------- و شماره انتظامي -----------------
---------- درتاريخ ------------------------------ توسط اين نمايندگي كنترل و بازديد گرديد:

      £  الف ( هيچگونه اشكالي مشاهده نگرديد.
      £   ب  ( اشكاالت زير مشاهده و رفع عيب گرديد:

-1
-2
-3
-4
-5

                                                                                                                                                             مهر و امضاء نمايندگي مجاز
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گارانتي خوردگي
شركت پارس خودرو ، خودروهاي توليدي خود را  از روز تحويل خودروي جديد به خريدار براي مدت 12 سال بدون محدوديت كيلومتر، تحت پوشش 

گارانتي خوردگي قرار مي دهد.
گارانتي خوردگي، تعمير و يا تعويض بخشهاي پوسيده بدنه و فعاليتهايي كه به منظور تعمير و تعويض قطعات انجام مي شود را شامل مي گردد. اين 
خوردگي ها بايستي توسط نمايندگان مجاز شبكه خدمات پس از فروش تشخيص داده شوند و انجام تعميرات بايستي مطابق دستورالعمل هاي شركت 

پارس خودرو باشد.
دوره گارانتي ضد خوردگي شامل 4 بازديد ادواري است كه هزينه آن بر عهدة مشتري بوده ولي بايست حتماً 4 سال بعد از تاريخ شروع گارانتي خودرو 

هر 2 سال يكبار، صورت پذيرد كه در مجموع 12 سال گارانتي ضد خوردگي را شامل مي شود.

 تعمير خرابيهاي خوردگي ناشي از عوامل خارجي
براي اينكه گارانتي خوردگي قابل اجرا باقي بماند صاحب خودرو بايد در ظرف دو ماه بعد از بازرسي دوره اي بر اساس استاندارد سايپا يدك به تعمير خودرو 
و رفع عيوب ناشي از عوامل خارجي بپردازد، چنين تعميراتي، چنانچه انجام گيرند، بايد در اين دفترچه به همراه نام نمايندگي، تاريخ تعمير، كيلومتر 
كاركرد خودرو و شماره صورتحساب تعمير ثبت گردند. ارائه اين دفترچه، تكميل و بروز رساني آن بيانگر اين مسئله است كه صاحب خودرو خواستار ادامه 

گارانتي خوردگي سايپا يدك مي باشد. اين تعميرات با هزينه صاحب خوردو انجام مي گيرند.
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گارانتي خوردگي خودرو شامل موارد ذيل نمي شود:
- خرابي هاي ناشي از سهل انگاري صاحب خودرو و نگهداري غلط خودرو بر خالف توصيه هاي سازنده 

- خرابي هاي ناشي از مواردي كه در تعهدات گارانتي نمي باشند.
-  آثار خرابي بجا مانده به سبب استفاده از مواد ضد خوردگي كه توسط توليد كننده توصيه نشده اند و نيز انجام برنامه تعمير و نگهداري خودرو به غير 

از برنامة توصيه شده توليد كننده خودرو
-  خوردگي هاي ناشي از نصب تجهيزات غير توصيه شده توسط سازنده و يا نصب اشتباه تجهيزات بر خالف دستوالعمل هاي توليد كننده خودرو

-  چرخها و قسمتهاي مكانيكي كه جزء قسمتهاي بدنه محسوب نمي شوند
-  خرابي هاي ناشي از انجام تعميرات در مراكز غير مجاز  
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عمليات مربوط به سرويس اوليه
1- بازديد نشتي مسيرهاي  مايعات ، روغن و سوخت

2- بازديد تسمه ها از نظر كشش و آسيب ديدگي احتمالي                 
3- بازديد سيستم خنك كننده ، بازديد شلنگ ها ،رادياتور  و فن رادياتور

4- بازديد سيستم كولر و شلنگ هاي مربوط به آن
5- بازديد)كنترل( صداي سوپاپ ها 
6- بازديد جلوبندي و سيستم تعليق

7- بازديد پيچ و مهره هاي چرخ و آچاركشي آنها
8- بازديد پلوس ها

9- بازديد جعبه فرمان و اتصاالت
10- بازديد  و آچاركشي مانيفولدهاي هوا و دود- سيستم اگزوز و همچنين دسته موتورها

11- تعويض روغن موتورو فيلتر روغن
12- بازديد سيستم ترمز و هواگيري درصورت لزوم و كنترل سطح روغن مخزن آن

13- بازديد ترمزپارك و تنظيم آن درصورت لزوم 
14-بازديد مجموعه جعبه دنده از نظر نشتي و كنترل سطح روغن جعبه دنده

15- بازديد وضعيت تايرها ، رينگها و زاپاس و تنظيم فشار باد آنها
16- بازديد قفل و لوالهاي درب –روغنكاري و تنظيم آنها در صورت لزوم

17- بازديد آمپرها ، چراغ ها و در صورت نيازتنظيم آنها
18-بازديد  باطري شامل كنترل ولتاژ آن

19-بازديد عملكرد برف پاك كن و شيشه شوي و سطح مايع مخزن آن 
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سرويسهاي دوره اي خودرو
اين بخش سرويسهاي الزم جهت نگهداري خودرو دردو وضعيت عادي و شرايط سخت تردد را ارائه مي نمايد.در صورتيكه محل و شرايط تردد خودرو شامل يكي 
از شرايط مشروح در جدول شرايط سخت )در ادامه همين بخش ( مي شود، الزم است نسبت به انجام برخي از سرويسهاي دوره اي در بازه زماني كوتاهتر و در 

كيلومتر كاركردهاي كمتر توجه و اقدام الزم صورت پذيرد.
هر 10 سال يكبار سيستم كيسه هوا )ايربگ( مي بايست در نمايندگيهاي مجاز شبكه توسط افراد متخصص و با رعايت كامل كليه شرايط 

ايمني بازديد گردد.

حروف اختصاري مورد استفاده در جدول سرويسهاي دوره اي:
ب : بازديد و كنترل و در صورت نياز  تنظيم و يا تعويض      

 پ : پاك گردد                     
 ت:تعويض گردد)مايعات – روانكارها –لنتها – فيلتر روغن  و ساير مواد مصرفي همچنين قطعات آسيب ديده در صورت نيازو طبق راهنماي تعميرات خودرو(

ر: روغنكاري گردد.
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1-شرايط عادي 
120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 هزار كيلومتر

موارد كنترلي
ف

ردي
72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 ماه

ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب  روغن ترمز)شامل كنترل نشتي لوله ها ومدار روغن سيستم 
ترمز- سطح  روغن مخزن سيستم ترمز(   

1

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مجموعه قطعات سيستم ترمز)شامل لنتها( و ترمز پارك)شامل 
كنترل خالصيها و كورس حركتي( 2

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب مجموعه سيستم اگزوز 3

ت ب ت ب ت ب مجموعه سيستم خنك كننده موتور )شامل رادياتور ( 4

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت 5     روغن موتور و فيلتر روغن

  هر 100هزار كيلومترتعويض گردند.در صورتيكه دهانه شمع بيشتر از مقدار استاندارد 1.4 ميليمتر باشد، 
حتي قبل از كاركرد خودرو به ميزان مشروح در فوق نسبت به تعويض شمعها اقدام گردد. شمع ها )مدلهاي پالتينيوم/ايريديوم(

6

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
روغن ديفرانسيل و جعبه دنده كمك)سطح و نشتي(

7
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120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 هزار كيلومتر

موارد كنترلي
ف

ردي

72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 ماه

ب )1( ب ب ب ب روغن جعبه دنده    8

ب ب    ب    مسير سوخت شامل لوله هاي مسير بخارات بنزين  به    
) EVAP(كنيستر 9

ب ب ب ب ب ب  جعبه فرمان و اتصاالت، اكسل و قطعات سيستم تعليق ،گاردان و  
پلوس ها 

10

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر    قفل، لوالي  دربها ، و زبانه قفل درب موتور
11

ب ب  ب  ب  ب  ب  كمربندهاي ايمني، قفل كمربند، جمع كننده ها، نگهدارنده ها و  
تنظيم كننده ها 

12

ب ب   ب   كليه شلنگهاي خالء و اتصاالت                 
)شامل اتصاالت بوستر ترمز( 13

)1(  ميزان كاركرد روغن جعبه دنده توسط افراد متخصص شبكه نمايندگيهاي مجاز از نظر شفافيت ، بوي سوختگي و وجود ذرات معلق  و  ميزان كاركرد كنترل  و در صورت نياز تعويض گردد.در صورتيكه خودرو در شرايط 
سخت از جمله يدك كشيدن كاروان يا تريلر ، حركت در جاده هاي گلي و غيرآسفالته  تردد مي كند ، هر 100هزار كيلومتر نسبت به تعويض روغن جعبه دنده اقدام گردد.
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120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 هزار كيلومتر
موارد كنترلي

ف
ردي

72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 ماه

بازديد دوره اي ندارد. هر زمان كه صداي سوپاپها بطور غير عادي افزايش يافت توسط كارشناس 
متخصص نماينده مجاز بازديد و كنترل گردد.  صداي سوپاپها  

14

ب ب   ب     )PCV (15 سيستم تهويه بخارات كارتل

ب ب  ب  ب  ب  ب   
زواياي چرخ )در صورت نياز جابجايي و باالنس چرخ ها(  16

ت ت  ت  ت  ت  ت  17 فيلتر تهويه هواي كابين)تهويه مطبوع( 

ت پ پ پ ت پ پ پ ت پ پ پ 18 فيلتر هوا )نوع كاغذي خشك(

ب ب  ب  ب  ب  ب  19 سطح مخزن شيشه شوي ، آب باطري  

)1(    )1(    )1( تسمه ها         20

ب ب  ب  ب  ب  ب  تيغه هاي برف پاك كن  21
)1(بازديد گردد. در صورت وجود هر گونه خراشيدگي و پارگي، ويا قرار گرفتن نشانگر تنظيم كشش تسمه در باالترين حد خود، تعويض شود.
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120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 هزار كيلومتر
موارد كنترلي

ف
ردي

72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 ماه

ب ب  ب  ب  ب  ب  22 عملكرد چراغها ، عالئم و بوق 

ب ب  ب  ب  ب  ب  23 فشار باد تايرها و زاپاس* 

* هر 10هزار كيلومتر طبق روش توصيه شده در دفترچه راهنما نسبت به جابجايي الستيكها اقدام گردد.
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2- شرايط سخت)تردد در شرايط خاص( 

رانندگي 
در 

محيطهاي 
پر گرد و 

غبار

رانندگي 
مكرر در 
فواصل 
كوتاه

يدك 
كشيدن 
كاروان يا 

تريلر

كاركرد مكرر 
موتور در 

حالت درجا 
براي مدت 

طوالني

حركت در 
جاده هاي 
ناهموار -يا 

گلي ويا شنزار 
و غير آسفالته

تردد در 
شرايط بد 

آب و هوايي 
)بسيار گرم 
-بسيار سرد(

تردد در 
مكانهايي 
با رطوبت 
باال و يا 
نواحي 

كوهستاني

تردد در 
محيطهاي 

داراي 
نمك يا 
ديگرمواد 
خورنده 

استفاده 
مكرر از ترمز 
و همچنين 
جاده هاي 
كوهستاني

شرايط خاص                                                 
تردد                          خودرو

ف
ردي

شرح عمليات

  *  * تعويض روغن جعبه دنده CVT  هر 100 هزار كيلومتر       1

  *  * يا هر      تعويض روغن  ديفرانسيل عقب هر 40هزار كيلومتر   
24ماه  2

    *   *  
 بازديد سيستم جعبه فرمان و اتصاالت، محورهاي جلو و 
عقب، قطعات سيستم تعليق ، گاردان و پلوس ها در هر 
10هزار كيلومتر و يا هر 6ماه

3

* * * * تعويض روغن موتور و فيلتر روغن در هر 5هزار كيلومتر ويا      
هر 3 ماه 4
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رانندگي 
در 

محيطهاي 
پر گرد و 

غبار

رانندگي مكرر 
در فواصل 

كوتاه

يدك 
كشيدن 
كاروان يا 

تريلر

كاركرد مكرر 
موتور در 

حالت درجا 
براي مدت 

طوالني

حركت در 
جاده هاي 
ناهموار -يا 

گلي ويا شنزار 
و غير آسفالته

تردد در 
شرايط بد 

آب و هوايي 
)بسيار گرم 
-بسيار سرد(

تردد در 
مكانهايي با 
رطوبت باال 
و يا نواحي 
كوهستاني

تردد در 
محيطهاي 
داراي نمك 
يا ديگرمواد 

خورنده 

استفاده 
مكرر از ترمز 
و همچنين 
جاده هاي 
كوهستاني

شرايط خاص                                                 
تردد                          خودرو ف

ردي

شرح عمليات

*  *  *   * * بازديد كامل سيستم ترمز در هر5 هزار 
كيلومتر يا هر 3ماه 5

      * تعويض روغن ترمزدر هر 20هزار كيلومتر و   
يا هر يكسال 6

       *  
  بازديد - آچاركشي و روغنكاري قفلها، 

لوالي  دربها ،  زبانه قفل درب موتور در هر 
5هزار كيلومتر و يا هر 3ماه

7

*
پاك كرذن فيلتر هوا   در هر 5هزار كيلومتر 
يا 3ماه - تعويض فيلتر هوا و فيلتر تهويه 

هواي كابين  در هر 10 هزار كيلومتر يا 6 ماه
8



219

10

مشخصات مايعات و روانكارها

حجم مورد نياز)ليتر( مشخصات استاندارد  نام  مايع يا روانكار
ف

ردي

5.2 در صورت تعمير موتور و تخليه كامل )موتور 
خشك(

 گرانروي       
                                                                                                                       SAE: 5 W 30 API: SL,SM درجه كيفيت     روغن موتور 14.4 با تعويض فيلتر روغن

4.2 بدون تعويض فيلتر روغن

8.5 2WD NS-2   اصلي نيسان CVT  روغن ويژه گيربكس مدل       
)استفاده از هر نوع روغن ديگر يا هر سازنده و تامين كننده بجز نمونه اصل و مورد تاييد نيسان،توصيه 

نشده ، چرا كه  موجب صدمات جدي به گيربكس شده و تحت پوشش گارانتي نخواهد بود.(

روغن گيربكس مدل 
تغييرات پيوسته 

)CVT(
2

9.5 4WD

1 Dexron  TM  VI  TYPE   ATF يا معادل آن :     روغن فرمان هيدروليك اصلي نيسان   روغن هيدروليك 
فرمان 3

)DOT 4 ) US FMVSS NO.116 روغن ترمز  4

گيريس با درجه سفتي NLGI 2( 2(  و پايه صابوني ليتييم  گيريس  5

7/8 حجم مورد استفاده بدون مخزن 
مايع خنك كننده اصلي نيسان - پيشنهاد مي شود از مخلوط 50 درصد مايع خنك كننده و 50 درصد آب 

بدون امالح استفاده شود كه قابليت محافظت تا دماي حدود 35- درجه را داراست.
مايع خنك كننده 

موتور 6
8/6 حجم مورد استفاده با مخزن 
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توصيه هاي ايمني و مراقبتي از خودرو : 
براي حفظ خودرو در شرايط كاري مطلوب رعايت چند مورد احتياط ساده ضروري ميباشد . رعايت توصيه هاي زير اين امكان را به شما خواهد داد تا درحين رانندگي مطمئن باشيد 

كه كليه قسمت هاي خودرو به خوبي عمل ميكنند.
1- بازديد هاي اوليه :

قبل از هر رانندگي طوالني نسبت به بازديد سطح روغن موتور ، مايع خنك كننده رادياتور ، الكتروليت باطري و زاپاس اقدام نمائيد.

2-آلودگي :
همه مادر حفظ محيط زيست نقش داريم ، موضوعي كه روز به روز درجامعه مابيشتر اهميت پيدا مي كند. بنابراين توصيه مي كنيم كه ميزان آاليندگي گازهاي خروجي موتور خودرا 

هرساله از طريق نمايندگي مجاز تحت كنترل قرار دهيد.

3- شستشوي دوره اي زمستاني :
توصيه ميشود قسمتهاي زيرين خودروهاي خود را پس از هر دوره رانندگي در فصل زمستان خصوصاً پس از تردد در جاده هاي پرگل و الي و نمك پاشي شده بازديد و تميز نمائيد.

4- نگهداري بدنه خودرو : 
هرگز برروي بدنه ، دستمال خشك و مانند آن را نكشيد . هرگز از بنزين ، پارافين ، تري كلرواتيلن ، الكل يا سفيد كننده هاي قوي جهت پاك نمودن بدنه ، قطعات پالستيكي شيشه 

و طلق چراغها استفاده نكنيد ، مراقب باشيدروغن ترمز برروي بدنه نريزد.

5-    شستشوي بدنه :
شستشوي مرتب به منظور حفظ رنگ بدنه خودرو در شرايط مطلوب ضروري مي باشد . توجه داشته باشيد كه خودرو راتحت تابش مستقيم نور خورشيد ويا دردماي بيش از حد پائين 
نبايد شستشو داد.اگر از شوينده مخصوص خودرو استفاده مي نمائيد، پس از شستشو سطح خودرو را با آب تميز شستشو نمائيد و ازيك دستمال نرم به منظور خشك كردن آن استفاده 

كنيد . 

پس از شستشودرهنگام رانندگي چند بار به آرامي ترمز بگيريد تاآبي كه برروي لنت هاي ترمز قراردارد برطرف گردد فضوالت پرندگان ، ترشحات حشرات و شيره درختان مي توانند 
آسيب هاي شديدي برروي رنگ سطوح وارد آورند و ميبايست دركمترين زمان پاك گردند تاثير مخرب اين موارد برروي رنگ درهواي گرم به ميزان قابل مالحظه اي افزايش مي يابد. 

خودروي شما قابل شستشو دريك كارواش ميباشد ، اگر چه الزم است كه فشار برس هاي آن تاحد ممكن پايين باشد.
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6- شيشه ها : 
براي تميز كردن شيشه ها بهتر است فقط از شوينده هاي مخصوص استفاده گردد و ازبكار گيري محصوالتي كه محتوي سيليكن مي باشند پرهيز شود.

7- پوليش زدن رنگ بدنه :
رنگ بدنه خودروي شما ميبايست بوسيله پوليش مناسب خودرو محفاظت گردد مراقب باشيد درحين عمليات پوليش كاري ، پوليش به قسمتهاي پالستيكي خودرو ماليده نشود زيرا 

پاك كردن اثرات باقيمانده ، دشوار خواهد بود.
8- سطح را نتراشيد :

سعي نكنيد قير را از روي سطوح بدنه بتراشيد بلكه از پاك كننده هاي قير استفاده نمائيد.

توصيه :
هنگامي كه از تجهيزات شستشو و پاك كننده با فشار باال استفاده مي كنيد ، از پاشش مستقيم مايع تميز كننده به سمت محافظ هاي الستيكي سيستم   فرمان ، 

اجزاي سيستم فرمان ، اجزاي سيستم انتقال قدرت ، تزئينات بيروني خودرو ، رادياتور و مجموعه موتور جداً خودداري نمائيد. 
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ليست نمايندگيهاي شبكه خدمات پس از فروش شركت سايپا 
ارائه دهنده خدمات به خودروهاي تينا و قشقايي

جهت اطالع از آخرين ليست نمايندگى هاى مجاز شبكه خدمات پس از فروش
شركت سايپا يدك شامل ليست نمايندگان داراى مجوز ارائه خدمات به خودروى
شما، لطفاً به بخش خدمات مشتريان فهرست نمايندگان شركت در سايت شركت

سايپا يدك به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
www.saipayadak.org
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تلفن كدتلفن شهر آدرس نام نمايندگي شهر استان بلو
د تا

ك

ف
ردي

6286000-6244364 0311  خيابان حكيم نظامي بين پل فلزي و 
چهارراه حكيم نظامي  پالك 160 شركت كيان كار صفاهان اصفهان اصفهان 3318 1

 3324870-2-
-2 3321141 0411 دروازه تهران-جنب بانك سپه استاد 

شهريار-كوي شهيد محالتي محمد دسترنج آزادي  تبريز آذربايجان شرقي 2274 2

55481005-
55382422-32 021 خيابان منيريه نرسيده به چهارراه 

لشگر پالك 288- 290 ابراهيم فرهت نيا تهران تهران 1137 3

3434111 3420347- 0511 خ گاراژدارها-كوشش 32-خ بزرگمهر محمدرضا ورزنده كامه 
عليا مشهد خراسان رضوي 3022 4

7322131-2 0711 بلوار سلمان فارسي-جنب شركت 
بيمه ايران- پالك 116 حميدرضا جامعي شيراز فارس 5022 5

2250619-2252391 0191 انتهاي كمربندي - جنب پاسارگاز سر 
خط هشت حسن خليل خليلي چالوس مازندران 3181 6

66044328-6605389 021 ضلع شمال شرقي ميدان آزادي تعميرگاه مركزي 5 تهران تهران 1141 7
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تلفن كدتلفن شهر آدرس نام نمايندگي شهر استان بلو
د تا

ك

ف
ردي

77346555-
77356756 021  خيابان دماوند بعداز چهارراه

تهرانپارس تعميرگاه مركزي 1 تهران تهران 1166 8

8215473 0711 بلوار اميركبير-باالتر از 
شركت نفت اكبر دل افكار شيراز فارس 5018 9

8327284-8327296 0711 ابتداي بلوار اميركبير-
جنب بيمه ايران جعفر دل افكار شيراز فارس 5023 10

11
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هشدارهاى نيروى انتظامى
 امروزه خودرو به عنوان يكى از اركان حمل و نقل ونيز منبع امرار معاش تعداد زيادى از مردم نقش عمده اى را در زندگى فردى و اجتماعى افراد دارا

مى باشد.
از طرفى به دليل قيمت نسبتاً باال و نيز به عنوان وسيله اى براى انجام ساير جرائم مورد توجه سارقين و ساير تبهكاران قرار گرفته است .

بطوريكه سرقت خودرو به يكى از جرائم عمده تبديل شده است . جهت مقابله با اين جرم و ارتقاء امنيت عمومى رده هاى تخصصى در پليس آگاهى
ايجاد گرديده و با برنامه ريزى و اقدامات مناسب توفيقات مهمى در اين راستا حاصل شده است . بطوريكه در حد بااليى از خودروهاى مسروقه كشف

مى گردد. ليكن از آنجا كه پديده هاى مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامى مى تواند به وقوع بپيوندد كه فرصت ارتكاب جرم براى سارق مهيا گردد،
از اين رو عالج واقعه قبل از وقوع يعنى از بين بردن فرصت وقوع اين جرم، بهترين و كم هزينه ترين گزينه )راه حل( خواهد بود. توصيه هاي پيشگيري

از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعايت رانندگان به شرح ذيل به اطالع مي رسد. اميد است با رعايت موارد مذكور شاهد كاهش وقوع اين جرم و
افزايش امنيت عمومى باشيم .

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيرى از سرقت خودرو
- از پارك كردن خودرو در اماكن فوق العاده كم تردد و فاقد ديد و روشنائي كافي اجتناب ورزيد.

- هنگام ترك خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل نمائيد.
- حتي االمكان به ويژه در شبها از پاركينگ هاي خصوصي و عمومي استفاده كنيد.

- توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نيست ليكن در مواقع ناچاري حتماً از تجهيزات ايمني تاخيري همچون قفل، زنجير، دزدگير، سوئيچ
مخفي، قفل عصائي، قفل پدال و ... استفاده كنيد.

نكته : به خاطر داشته باشيد هيچكدام از اين وسايل جنبه تضميني ندارد و صرفاً جنبه تاخيري دارند كه ضريب ايمني خودرو را افزايش مي دهند.
- از پارك كردن خودرو در كوچه هاي پرت و دور افتاده خودداري نمائيد )توقف در محلهاى روشن توصيه مي شود(.

- در هنگام توقف كوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خريد روزنامه( ، از رها كردن خودرو با درهاي باز و سوئيچ روشن جداً خودداري كنيد.
- به هنگام سوخت گيري در پمپ بنزين، خودرو را خاموش كرده و سوئيچ را برداريد.

- به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو يك فرصت براى مجرمين و سارقين محسوب مى شود از اينرو توصيه مى شود در هر شرايط
هوشيارى خود را حفظ كنيد و به ويژه در صحنه هاى ساختگى تصادف براى سرقت غافل نشويد.

- هنگام توقف در پاركينگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پاركينگ هاي مترو حتماً از تجهيزات ايمني استفاده كنيد.
- براي مقابله با تعقيب كنندگان احتمالي بالفاصله محل پارك خودرو را ترك نكنيد. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضور

داشته باشيد.
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- در توقفگاههاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماكن تفريحي ، فروشگاههاي زنجيره اي و مطب پزشكان( هر از چند گاهي به خودرو خود سركشي
نمائيد.

- هنگام رفتن به مراكز درماني ، بيمارستان ها ، داروخانه ها و يا انتقال مصدومين به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بكارگيري تجهيزات الزم 
اطمينان حاصل كنيد و در صورت امكان فردي را جهت مراقبت در محل بگماريد.

- هنگام رفتن به ميهمانى و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشيارى بيشترى عمل نموده و موارد حفاظتى را بيش از پيش رعايت كنيد.
- از پارك كردن خودرو در سطوح شيب دار خوددارى كنيد زيرا امكان حركت دادن خودرو بدون نياز به استارت زدن و روشن كردن آن تا مسافتى 

نسبتاً طوالنى براى سارقين فراهم ميشود.
- در ايام تعطيالت، چنانچه خودرو خود را در معابر عمومى پارك نموديد حتماً در ساعات اوليه به آن سر بزنيد )استراحت نبايد مانع از سركشى شود(.
- در روزهاى تعطيل، سارقين خودرو در خيابانها و كوچه هاى منتهى به كوهستان كمين مى كنند، لذا ضرورى است هنگام عزيمت به كوه، خودرو را 

به يك پاركينگ معتبر بسپاريد.
- ساعات اوج گرما در تابستان )بين ساعت 12 تا 15 ( و ساعات 4 تا 5 صبح در فصل زمستان اوج فعاليت سارقين خودرو است. لذا مراقبت بيشترى از 

خودرو در اين ساعت توصيه ميشود.
- در اسفند ماه و روزهاى پايانى سال مراقبت از خودرو را چندين برابر ايام ديگر نمائيد.
- سعى كنيد نشانه خاصى كه فقط خودتان از آن با خبر باشيد در خودرو تعبيه نمائيد.

- در هنگام بارندگيهاى شديد و يا بارش برف بيش از حد معمول از خودروهاى خود بيشتر سركشى كنيد.
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طريق انتشار آگهى در جرايد،چنانچه خريدار جهت تست، رانندگى خودرو را به عهده دارد سعى كنيد زمانى از

خودرو پياده شويد كه خودرو خاموش شده وخريدار )راننده( از آن پياده شده و سوئيچ را به شما مسترد نمايد. در ضمن از قرار دادن اسناد مالكيت در
داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خريدار( خوددارى و بهتر است فردى از بستگان و دوستان نيز شما را همراهى نمايند.

- در هنگام خريدارى خودرو حتماً كليه سوئيچ ها را تحويل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سيستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسط 
كليه سوئيچ ها مطمئن شويد.

- به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو يك فرصت براى مجرمين و سارقين محسوب مى شود از اينرو توصيه مى شود در هر شرايط
هوشيارى خود را حفظ كنيد و به ويژه در صحنه هاى ساختگى تصادف براى سرقت مورد غافل نشويد.

- به منظور جلوگيرى از سرقتهاى به زور و اخاذى از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشكوك به ويژه در حومه شهر جداً خوددارى نماييد.
- به هنگام نقص فنى و انجام تعمير، به تعميرگاه هاى مورد اطمينان مراجعه نموده و همچنين از سپردن كليد به افراد غير مطمئن پرهيز نمائيد.

- كليه شهروندان گرامى به ويژه صاحبان خودرو هاى گران قيمت و همچنين اشخاصى كه خودرو را به صورت ليزينگ و با اخذ وام خريدارى ميكنند
خودرو را در قبال سرقت بيمه نمايند تا در صورت سرقت ، با دريافت بخش عمده اى از خسارت از شركتهاى بيمه با مشكالت روحى و مالى شديد 
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مواجه نشوند.
- به هنگام ايجاد نقص فني در معابر، مواظب باشيد فردي كه تظاهر به كمك دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد.

- از گذاشتن اشياء گران قيمت، اسناد و مدارك به ويژه اسناد و مدارك خودرو در داخل آن خودداري كنيد و صرفاً در مواقع لزوم آنرا حمل و پس از
رفع نياز به محل مطمئن بازگردانيد.

- به هنگام مسافرت در بين راه از استراحت در داخل خودرو در جاهاي خلوت و تاريك خوددارى نموده و سعي نمائيد در كنار مراكز انتظامي و
محل هاي عمومي پر تردد استراحت كنيد.

- چنانچه افراد غريبه را سوار نموده ايد از خوردن و آشاميدن ) نظيرغذا، آب و نوشابه( حتي بصورت پلمپ و در بسته تعارف شده از سوي افراد فوق 
پرهيز نماييد زيرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربايند.

- چنانچه قصد فروش خودرو را داريد و فروشنده چك تضميني و يا مسافرتي ارائه مي نمايد قبل از بررسي اصالت چك از تحويل دادن خودرو به 
خريدار خودداري نمائيد.

- اگر قصد خريداري خودروي دست دوم را داريد ابتدا هويت اصلي فروشنده و مالكيت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده و 
سپس اقدام به خريد نماييد. در صورت امكان خودرو را از مراكز همگاني معامالت خودرو و با مشورت كارشناس بررسي اصالت آن مراكز، خريداري 

نمائيد.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نموديد و خريداران به آدرس شما مراجعه و عنوان كردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودرو

فروشي شما را امتحان كنند به هيچ وجه قبول نكنيد چه بسا كه خودروي ارائه شده آنها مسروقه باشد.
- چنانچه در جاده يا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادي با خودرو و لباس شخصي شما را متوقف و عنوان نمودند كه خودرو شما مسروقه است يا

تخلفي مرتكب شده ايد به هيچ وجه تسليم نشويد مگر آنكه از مامور بودن آنها اطمينان حاصل كنيد.
- چنانچه افرادي ملبس به لباس نيروي انتظامي خودروى شما را به هر دليل متوقف و آن را به پاركينگ منتقل نمودند دقت كنيد قبض صادره توسط

مسئول پاركينگ بايد داراي مهر توقيفي باشد.
- چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق يا سارقين با شما تماس گرفته و تقاضاي قرار مالقات يا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهيز 

نموده و سريعاً مراتب را به پليس آگاهي اطالع دهيد.






