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اطالعات مهم ايمني
يادآوري هايي براي ايمني

جهت اطمينان از سفر ايمن وكامل براي شما و سرنشينانتان، قوانين مهم رانندگي زير 
را رعايت كنيد!

	•هرگز در شرايطي كه تحت تاثير الكل ويا مواد مخدر مي باشيد، رانندگي نكنيد.
مجاز  غير  سرعت  با  هرگز  و  كنيد  توجه  مجاز   سرعت  حداكثر  هاي  تابلو  به  	•هميشه 

رانندگي نكنيد. 
كنيد. استفاده  محافظ  كودک  از سيستم  و  ببنديد  را  ايمني  رانندگي كمربند  	•هنگام 

كودكان زير 13 سال مي بايست در صندلي عقب بنشينند.
	•هميشه اطالعات نحوه استفاده مناسب از امكانات ايمني را به سرنشينان خودرو ارايه 

كنيد. 
	•هميشه اطالعات مهم ايمني اين “كتابچه راهنما “را مرور كنيد.

زمان مطالعه کتابچه راهنما:
از آنجايي كه اين كتابچه راهنما حاوي اطالعات مربوط به همه تيپ هاي اين مدل خودرو 
نيسان مي باشد، تجهيزات ارايه شده در آن بسته به کشور سفارش دهنده خودرو 
کاربرد  شما  خودرو  در  آن  اطالعات  از  بخشي  است  ممكن  و  مي باشد  متفاوت 
نداشته باشد.كليه اطالعات و مشخصات و تصاوير اين كتابچه راهنما  مربوط به زمان 

چاپ آن مي باشد. شركت پارس خودرو حق تغيير  مشخصات  يا طرح ها را  بدون اطالع 
و داشتن تعهدي براي خود محفوظ مي دارد.

تغيير خودرو 
ايمني و دوام  تغيير ممكن است  عملكرد،  اين  تغييري داده شود.  اين خودرو  نبايد در 

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

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

قبل از استفاده از خودرو اين كتابچه راهنما ي مشتري را  به دقت مطالعه كنيد. بدين 
صورت با شرايط نگهداري و كنترل خودرو آشنا مي شويد، اين به شما كمک مي كند تا 

خودرو خود را ايمن برانيد. 
در اين راهنما، از عالمت   با كلمه هشدار استفاده كرده ايم. از اين عالمت براي اشاره 
به وجود خطري كه ممكن است منجر به جرح و يا مرگ شود استفاده شده است. جهت 

جلوگيري وكاهش خطر، روشهاي ارايه شده را بايد با  دقت اجرا كنيد.
در اين راهنما، از عالمت    با كلمه احتياط نيز استفاده كرده ايم. از اين عالمت براي 
اشاره به وجود خطري كه ممكن است  باعث ايجاد آسيب هاي جزيي و متوسط و يا آسيب 
هايي به خودرو شما شود استفاده شده است. جهت جلوگيري وكاهش خطر، روشهاي ارايه 

شده را بايد با دقت اجرا كنيد. 

پيش گفتار:
به خانواده رو به گسترش مالكان خودرو پارس خودرو خوش آمديد. اين خودرو با اطمينان به شما ارايه شده و با استفاده از آخرين فناوري روز دنيا وبا روش هاي دقيق كنترل كيفي 

توليد شده است.
اين كتابچه راهنما، به منظور كمک و شناخت شما نسبت به عملكرد اين خودرو و نحوه مراقبت  و نگهداري آن تهيه شده است تا از كيلومترها رانندگي با آن لذت ببريد. لطفا قبل از 

استفاده از خودرو، اين كتابچه راهنما را مطالعه كنيد.
اين كتابچه، اطالعات ضمانت، چگونگي تعميرات و نگهداري و جزييات مربوط به گارانتي خودروي شما را به تفضيل توضيح مي دهد.

نمايندگي مجاز سايپا يدک شناخت و اطالعات كامل از خودرو شما را دارد. در صورت نياز به هر گونه خدمات و يا سوالي، خوشحال مي شويم كه با داشتن منابع بي شمار موجود، به 
شما ياري دهيم.
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رانندگي بر روي سطوح ناهموار و خارج از جاده  0
)4WD/AWD مدلهاي دو محوره(

به دليل مركز ثقل باالتر در مقايسه با خودروهاي معمولي، 
اين خودرو قابليت و قدرت حركت بر روي سطوح ناهموار 
)خارج از جاده( را دارا مي باشد. بايد توجه داشت كه عدم 
سطوح  روي  بر  خودروها  مدل  اين  با  مناسب  رانندگي 
مذكور ممكن است باعث از كنترل خارج گرديدن خودرو 

يا بروز حادثه گردد. 
روي  بر  رانندگي  خصوص  در  اطالع  كسب  جهت  لطفا 
سطوح ناهموار خارج از جاده و شوسه به قسمت »رانندگي 
بر روي سطوح ناهموار و خارج از جاده )مدلهاي دو محوره 

4WD/AWD(« در فصل 5 اين دفترچه رجوع نماييد. است  معني  بدين  اين  کرديد  مشاهده  را  اين عالمت  اگر 
که “ اين کار را انجام ندهيد“ و يا “ اجازه ندهيد که اين 

اتفاق بيفتد“.

اگر در شکلي عالمتي شبيه به اين تصاوير ديديد، اين بدين 
معني است که فلش جلوي خودرو را نشان مي دهد.

فلش هاي شبيه به اين در  شکل ها، نشانگر حرکت و يا 
فعاليت مي باشد.

فلش هاي شبيه به اين ها در شکل ها، توجه شما را به 
موردي در آن شکل جلب مي کند.

SIC0697

توجه:
 از آنجا که اين کتابچه حاوي اطالعات مربوط به همه تيپ هاي اين مدل خودرو نيسان 

مي باشد، لذا ممكن است بخشي از اطالعات آن در خودرو شما کاربرد نداشته باشد.
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0 جدول مصور مطالب

ايمني- صندلي ها، کمربندهاي ايمني و سيستم محافظ تكميلي

کنترل ها و نشانگر ها

تنظيمات و بازرسي قبل از رانندگي

صفحه نمايش، بخاري، کولر و سيستم صوتي

روشن کردن و رانندگي

در مواقع اضطراري

 ظاهر و مراقبت

تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد

اطالعات فني

راهنماي گارانتي، سرويس و نگهداري
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0 ) كمر بند ايمني صندلي وسط عقب )فصل 1. 1
) پشت سري )فصل 1. 2

) كمر بندهاي ايمني )فصل 1. 3
) زيردستي صندلي عقب )فصل 1. 4

) كيسه هاي هواي پرده اي و سقفي )فصل 1. 5
) كيسه هاي هواي جلو )فصل 1. 6

) قفل صندلي كودك )درصورت تجهيز( )فصل 1. 7
) قفل صندلي كودك )فصل 1. 8

) سيستم نگهدارنده صندلي كودك* )فصل 1. 9
) صندلي هاي عقب )فصل 1. 10

) محافظ هاي كودك )فصل 1 -
) كيسه هاي هواي جانبي )فصل 1. 11

كشنده         پيش  به  مجهز  ايمني  كمربند  سيستم  12 .
)فصل 1(

) صندلي هاي جلو )فصل 1. 13
سنسور تشخيص خصوصيات فيزيكي فردى سرنشين  14 .

)سنسور تابع( 
تجهيز(    )درصورت  پيشرفته  هواي  كيسه  سيستم  - 

)فصل 1(  
*: در صورت تجهيز

SSI0431

صندلي ها، کمربندهاي ايمني و سيستم محافظ تكميلي
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الستيك ها0 11 .
) رينگ ها و الستيك ها )فصل 8 -

) پنچرشدن الستيك )فصل 6 -
) مشخصات )فصل 9 -

) مدل 4WD/AWD )فصل 5 -
) چراغ هاي راهنماي جانبي* )فصل 2. 12

) تعويض المپ )فصل 8 -
) آينه هاي بغل )فصل 3. 13

) مدل تاشو برقي* )فصل 3 -
) مدل مجهز به دوربين* )فصل 4 -

درب ها 14 .
) كليدها )فصل 3 -

) قفل درب ها )فصل 3 -
) سيستم كليد هوشمند* )فصل 3 -

) سيستم امنيتي )فصل 3 -
                                      ) قفل حفاظت كودك درب هاي عقب )فصل 3. 15

) درب باك سوخت )فصل 3. 16
*: در صورت تجهيز

) سانروف * )فصل 2. 5
) شيشه باال بر برقي )فصل 2. 6

) قالب يدك كش )بكسل( )فصل 6. 7
) سيستم تشخيص فاصله )سيستم سونار( * )فصل 5. 8

) چراغ هاي مه شكن* )فصل 2. 9
) عملكرد كليد )فصل 2 -
) تعويض المپ )فصل 8 -

) شوينده چراغ هاي جلو* )فصل 2. 10

) درب موتور )فصل 3. 1
) چراغ هاي جلو و چراغ هاي راهنما )فصل 2. 2

) عملكرد كليد )فصل 2 -
) تعويض المپ )فصل 8 -

) شيشه شوي و برف پاك كن شيشه جلو )فصل 2. 3
) عملكرد كليد )فصل 2 -

) مايع شيشه شوي )فصل 8 -
) باربند * )فصل 2. 4

SSI0432

نماي بيروني قسمت جلو خودرو
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) چراغ سوم ترمز )تعويض المپ( )فصل 8. 4
) آنتن )فصل 4. 5

) سيستم تشخيص فاصله )سيستم سونار(* )فصل 5. 6
چراغ مه شكن عقب*. 7 
) عملكرد كليد )فصل 2 -
) تعويض المپ )فصل 8 -

) دوربين ديد عقب* )فصل 4. 8
) مجموعه چراغ هاي عقب )تعويض المپ( )فصل 8. 9

*: در صورت تجهيز

) درب عقب )فصل 3. 1
) سيتم كليد هوشمند* )فصل 3 -

) سيستم كنترل از راه دور )فصل 3 -
) الستيك زاپاس )فصل 6 -

شيشه شوي و برف پاك كن درب عقب 2 .
) عملكرد كليد )فصل 2 -

) مايع شيشه شوي )فصل 8 -
) گرم كن شيشه عقب )فصل 2. 3

نماي بيروني قسمت عقب خودرو
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) چراغ تزئيني* )فصل 2. 10
) محل قرار گيري عينك* )فصل 2. 11

) آينه ديد عقب داخلي )فصل 3. 12
محفظه بار 13 .

) توري* )فصل 2 -
) خروجي برق* )فصل 2 -

) الستيك زاپاس )فصل 6 -
) محل قرار گيري فنجان عقب )فصل 2. 14

) كليدهاي گرم كن )فصل 1. 15
) كنسول وسط )فصل 2. 16

) فيش ورودي و خروجي كمكي )فصل 4. 17
) كنسول وسط )فصل 2. 18
) خروجي برق )فصل 2 -

) فيش ورودي و خروجي كمكي* )فصل 4 -
) محل قرار گيري فنجان جلو )فصل 2. 19

قرار گيري  / محل   ) )فصل 2. 20 فندك*  و  زير سيگاري 
سكه* )فصل 2(

و  صدا  )سنسور  سرقت  هشدار  سيستم  قطع  كليد  21 .
ضربه(* )فصل 3(

*: در صورت تجهيز

) كليد تنظيم اتوماتيك صندلي راننده * )فصل 3. 5
زير دستي درب 6 .

) كليد شيشه باال بر برقي )فصل 2 -
) كليد درب قفل كن اتوماتيك )فصل 3 -

) كليد كنترل از راه دور آينه بغل )فصل 3 -
) آفتاب گير )فصل 2. 7

) كليد سانروف* )فصل 2. 8
) چراغ نقشه خوان  جلو )فصل 2. 9

) پوشش محفظه بار )فصل 2. 1
) چراغ مطالعه عقب  )فصل 2. 2

) آويز كت )فصل 2. 3
 4 .*)MES( سيستم سرگرمي سيار

) صفحه نمايش تاشو )فصل 4 -
) دستگاه پخش DVD  )فصل 4 -
) ريموت كنترل DVD )فصل 4 -

) هد فون )فصل 4 -

قسمت  سرنشين ها
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0 ) كليد برقي اصلي درب عقب* )فصل 3. 11
) كليد پشتي صندلي برقي* )فصل 1. 12

) كليد باز كن درب باك سوخت )فصل 3. 13
دستي*. 14        تلسكوپي  فرمان  غربيلك  تنظيم  اهرم 

)فصل 3(
برقي*. 15           تلسكوپي  فرمان  غربيلك  تنظيم  كليد 

)فصل 3(
)سمت  فرمان  غربيلك  روي  نصب  كنترلي  كليدهاي  16 .

چپ( 
كليد كنترل سيستم صوتي نصب روي غربيلك فرمان  - 

)فصل 4(
غربيلك فرمان  17 .

) سيستم فرمان هيدروليك )فصل 5 -
) بوق )فصل 2 -

فرمان(      غربيلك  روي  )نصب  راننده  هواي  كيسه  - 
)فصل 1(

)سمت  فرمان  غربيلك  روي  نصب  كنترلي  كليدهاي  18 .
راست(

) مجموعه كليد تنظيم/ اصلي كروز كنترل )فصل 5 -
كليدهاي كنترلي نصب روي كنسول وسط 19 .

) كليد هاي  گرم كن صندلي* )فصل 1 -
        * - 4WD/AWD حالت  روي  شدن  قفل  كليد 

)فصل 5(
*: در صورت تجهيز

) چراغهاي مه شكن* )فصل 2 -
) كليد كامپيوتر و اطالعات پيمايش )فصل 2. 6

سنج      مسافت  مجدد  تنظيم   7 .TRIP/RESET دكمه 
)فصل 2(

) كليد شيشه شوي و برف پاك كن  )فصل 2. 8
) اهرم آزاد كننده درب موتور )فصل 3. 9

كليد خاموش كردن سيستم كنترل حركتي خودرو /   10 .
 )ESP( كليد قطع كن سيستم ضد لغزش الكترونيكي

)فصل 5(

مدل فرمان چپ
) كليد تنظيم نور چراغ هاي جلو* )فصل 2. 1

) كليد برقي درب عقب* )فصل 3. 2
) كليد قطع سيستم سونار* )فصل 5. 3

) كليد كنترل روشنايي صفحه نشانگرها )فصل 2. 4
كليد چراغ جلو، چراغ مه شكن و چراغ راهنما  5 .

) چراغ جلو )فصل 2 -
) چراغ راهنما )فصل 2 -

SSI0435

کابين
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محل قرار گيري كليد 0 11 .
) دشارژ باطري كليد هوشمند )فصل 5 -

) تعويض باطري كليد هوشمند )فصل 8 -
) سيستم صوتي )فصل 4. 12

) ساعت* )فصل 2 -
دسته دنده )فصل 5(. 13

جلو*. 14  سرنشين  هواي  كيسه  وضعيت  نشانگر  چراغ 
)فصل 1(

خروجي برق )فصل 2(. 15
فندک، زير سيگاري )فصل 2 و محل نگهداري سكه*. 16 

)فصل 2(
كليد گرم كن شيشه )فصل 2(. 17
بخاري و تهويه مطبوع )فصل 4(. 18
اهرم بازكننده درب جعبه داشبورد )فصل 2(. 19

*: در صورت تجهيز

) دكمه هاي تنظيم و اطالعات خودرو )فصل 4 -
) سيستم صوتي )فصل 4 -

كليد فالشر )فصل 2(. 7
كيسه هواي سرنشين جلو )فصل 1(. 8
درب جعبه فيوز )فصل 8(. 9

ترمز پارک پدالي 10 .
) عملكرد )فصل 5 -
) بازديد )فصل 8 -

مدل فرمان چپ
تهويه كناري )فصل 4(. 1
نشانگرها و درجه ها )فصل 2(. 2
دكمه استارت )فصل 5(. 3
تهويه مركزي )فصل 4(. 4

صفحه نمايش مركزي 5 .
) صفحه نمايش ديد جانبي و عقب خودرو* )فصل 4 -

پنل كنترلي چند منظوره مركزي 6 .

SIC3775

صفحه نشانگرها
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نمايش اطالعات خودرو 9 .
مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره - 

 ) نمايشگر موقعيت گيربكس )CVT( )فصل 2 -

) دكمه صفر كن كيلومتر شمار )فصل 2. 10

) دكمه كنترل روشنايي صفحه نشانگرها )فصل 2. 1
) دورسنج )فصل 2. 2

) سرعت سنج )فصل 2. 3
) نشانگر ميزان سوخت )فصل 2. 4

) چراغ هاي هشدار/ نشانگر )فصل 2. 5
) كليد كامپيوتر و اطالعات پيمايش )فصل 2. 6

) صفحه نمايش )فصل 2. 7
) نشانگر دماي موتور )فصل 2. 8

SIC3775

نشانگرها و درجه ها
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) منبع مايع خنك كننده موتور )فصل 8. 8
) درب رادياتور )فصل 8. 9
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صندلي هاي جلو

    احتياط:
براي اجتناب از آسيب ديدگي خود يا صدمه زدن به لوازم 
ي��ا تجهزات اط��راف صندلي ها هنگام تنظي��م صندلي ها 
مراقب باش��يد با لوازم يا تجه��زات اطراف صندلي برخورد 

نكنيد.

   هشدار:

	•خواباني��دن بيش از ح��د نياز پش��تي صندلي خطرناک 
مي باشد و باعث عدم حفاظت صحيح و كامل كمربندهاي 
ايمني مي گردد و درصورت تصادف راننده و سرنشينان 
م��ي توانند به ط��رف كمربندهاي ايمني  پرتاب ش��وند 
و صدمات ش��ديدي از جمله آس��يب ديدگ��ي به گردن 
ببينند. همچنين در صورتي كه پشتي صندلي خوابانيده 
شده باش��د، احتمال سر خوردن از زير لبه هاي كمربند 
و آس��يب ديدگي جدي بس��يار اس��ت . لذا نبايد هنگام 
رانندگي پشتي صندلي بيش از حد نياز خوابانيده شود.

	•جه��ت حفاظت كامل سرنش��ينان در هن��گام رانندگي، 
پش��تي صندلي ها مي بايستي به حالت عمودي )صاف( 
برگرداننده ش��وند. هميشه روي صندلي خودرو كامال به 
عقب تكيه دهيد و صندلي را به نحو مناس��ب براي خود 

تنظيم كنيد.

صندلي ها 

   هشدار:
جهت معطوف بودن كليه حواس به رانندگي، هرگز صندلي 
راننده را در هنگام رانندگي تنظيم نكنيد زيرا ممكن است 
ناگهان حركت كند و باعث از دس��ت دادن كنترل خودرو 

شود.

تنظيم دستي صندلي

   هشدار:
بع��د از تنظي��م صندلي، به آرام��ي آن را ت��كان دهيد تا 
مطمئن شويد كاماًل قفل ش��ده است. در صورتي كه كاماًل 
محكم نشده باشد ممكن است ناگهان حركت كند و باعث 

از دست دادن كنترل خودرو شود.
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تنظيم ارتفاع صندلي )در صورت تجهيز(:
براي تنظيم ارتفاع نش��يمنگاه صندلي، اهرم تنظيم ارتفاع 
)3( را به سمت باال )جهت افزايش ارتفاع( و يا پايين )جهت 

كاهش ارتفاع( ببريد تا ارتفاع مطلوب حاصل شود.

ويژگي تنظيم پشتي صندلي قابليت تنظيم پشتي صندلي 
را ب��راي سرنش��ينان در اوزان و س��ايزهاي مختلف فراهم 
مي نمايد تا بتوانند ازكمربند ايمني به طور مناسب استفاده 
نمايند. براي كس��ب اطالعات بيش��تر به قسمت »كمربند 

ايمني« در ادامه اين فصل مراجعه كنيد.
قابليت خواباندن پش��تي صندلي به عقب جهت استراحت 
سرنش��ين هن��گام توق��ف كام��ل و پ��ارک ب��ودن خودرو 

مي باشد.

تنظيم حرکت به جلو و عقب:

( را به  اهرم تنظيم حركت به جلو و عقب صندلي )1. 1
سمت باال بكشيد.

صندلي را به سمت جلو و عقب تا موقعيت دلخواهتان  2 .
حركت دهيد.

با آزاد كردن اين اهرم، صندلي در محل تنظيم شده  3 .
قفل مي شود. براي بررسي قفل شدن صحيح صندلي، 

آن را به جلو و عقب هل دهيد.
تنظيم پشتي صندلي:

باال  سمت  به  را   ) 1 .2( صندلي  پشتي  تنظيم  اهرم 
بكشيد. 

پشتي صندلي را به حالت مورد نظر تنظيم نماييد. 2 .
پشتي  تنظيم  اهرم  صندلي،  پشتي  شدن  قفل  جهت  3 .

صندلي )2( را رها كنيد.
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   هشدار:

كودكان و افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند مي توانند 
ندانس��ته كليد ها يا تجهزات كنترل كننده را فعال نموده 
و س��هوا باعث آسيب رساندن جدي به خود گردند . لذا به 
منظور جلوگيري و اجتناب از صدمات شديد، هرگزكودكان، 
افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند يا حيوانات خانگي را 

در خودرو تنها نگذاريد. 

صندلي برقي

تنظي�م گ�ودي کمر در پش�تي صندل�ي )در صورت 
تجهيز(

براي تنظيم گودي كمر پشتي صندلي، اهرم تنظيم گودي 
كمر )1( را به سمت جلو )جهت افزايش انحناي»برآمدگي« 
گ��ودي كمر( و يا عقب )جهت كاهش انحناي »برآمدگي«  
گودي كمر( بچرخانيد تا انحناي )برآمدگي( مطلوب گودي 

كمر پشتي صندلي حاصل شود.
ويژگ��ي تنظي��م گودي كمر پش��تي صندلي باع��ث ايجاد 

وضعيت مناسب براي راننده مي گردد.

 يادآوري در مورد تنظيم صندلي برقي :

	•موت��ور حرك��ت دهنده صندل��ي برقي مجهز ب��ه »مدار 
محافظ��ت در برابر فش��ار بيش از ح��د از طريق تنظيم 
مجدد خودكار« مي باشد.در صورت ايست موتور مذكور 
هن��گام تنظيم صندلي برقي، قبل از راه اندازي مجدد آن 

براي مدت 30 ثانيه صبر كنيد.
	•جه��ت جلوگيري از ضعيف ش��دن باتري خودرو صندلي 
برق��ي را زماني كه موتور خودرو روش��ن اس��ت، تنظيم 
نمايي��د و در صورت خاموش ب��ودن موتور آن را در زمان 
بسياركوتاه تنظيم كنيد. در غير اين صورت باعث ضعيف 

شدن باتري خودرو مي گردد.
لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر به قسمت »نحوه عملكرد 
موقعيت دهنده رانندگي اتوماتيک )حافظه موقعيت صندلي 

راننده(« در فصل 3 مراجعه كنيد.
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تنظيم ارتفاع صندلي )در صورت تجهيز(:

تنظيم  صندلي،كليد  نشيمنگاه  ارتفاع  تنظيم  براي  1 .
يا  و  ارتفاع(  افزايش  )جهت  باال  سمت  رابه  ارتفاع  
مطلوب  ارتفاع  تا  ببريد  ارتفاع(  كاهش  پايين)جهت 

حاصل شود.
صندلي،كليد  نشيمنگاه  جلويي  زاويه  تنظيم  براي  2 .
تنظيم زاويه  را به سمت باال )جهت افزايش زاويه( و يا 
تا زاويه مطلوب  زاويه( بچرخانيد  پايين)جهت كاهش 

حاصل شود.

   هشدار:
پش��تي صندلي را بيش از حد مورد ني��از نخوابانيد. جهت 
كس��ب حداكث��ر به��ره وري از كمربند ايمني، سرنش��ين 
مي بايس��تي تا آخرين حد ممكن عقب نشس��ته باش��د و 
پش��تي صندل��ي را در موقعيت عمودي ق��رار دهد. هنگام 
تص��ادف، در ص��ورت مايل بودن پش��تي صندلي، احتمال 
خطر س��ر خوردن از زي��ر كمربند ايمني و آس��يب ديدن 

افزايش مي يابد. 

تنظيم حرکت به جلو و عقب:
كليد تنظيم حركت به جلو و عقب صندلي )1( را به سمت 
جلو و عقب تا رس��يدن به  وضعيت مورد نظر خود، حركت 

دهيد.

تنظيم پشتي صندلي:
كليد تنظيم پش��تي صندلي )2( را به سمت جلو و عقب تا 

رسيدن به  وضعيت مورد نظر خود، حركت دهيد.
ويژگي تنظيم پشتي صندلي قابليت تنظيم پشتي صندلي 
را ب��راي سرنش��ينان در اوزان و س��ايزهاي مختلف فراهم 
مي كند تا بتوانند ازكمربند ايمني به طور مناس��ب استفاده 
نمايند. )جهت كس��ب اطالعات بيشتر به قسمت »كمربند 

ايمني« در ادامه اين فصل مراجعه كنيد(.
قابليت خواباندن پش��تي صندلي به عقب جهت استراحت 
سرنش��ين هن��گام توق��ف كام��ل و پ��ارک ب��ودن خودرو  

مي باشد.
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گرم كن توس��ط ي��ک ترموس��تات كنترل م��ي گردد كه 
به ص��ورت خودكار گرم كن را خاموش و روش��ن مي نمايد. 
چراغ نش��انگر )3( تا زمان روش��ن بودن گرم كن روش��ن 

ميماند.
هنگامي كه فضاي داخل اتاق خودرو گرم است يا خودرو را 

پارک و ترک مينماييد گرم كن را خاموش كنيد.

صندلي هاي مجهز به گرم كن )در صورت تجهيز(
صندلي ها مجهز به گرم كن توس��ط گ��رم كن هاي نصب 
ش��ده در داخل آن ها گرم مي گيرند. كلي��د گرمكنها روي 
كنس��ول وس��ط و درب هاي عقب )در صورتي كه صندلي 
هاي عقب مجهز به گرم كن باشند( نصب گرديده اند. اين 

كليدها به طور جداگانه عمل مينمايند.

موتور را روشن كنيد. 1 .
درجه حرارت مورد نظر را انتخاب كنيد. 2 .

( فشاردهيد. •	1( HIجهت افزايش گرما كليد را بطرف

( فشاردهيد. •	2( LOجهت كاهش گرما كليد را بطرف
چراغ نشانگر )3( هنگام انتخاب گرما  HI يا LO	• روشن 

مي گردد.
جهت خاموش كردن گرمكن، كليد را به موقعيت وسط  3 .
برگردانيد.  چراغ نشانگر )3( ميبايستي هنگام خاموش 

بودن گرم كن خاموش شود.

تنظي�م گ�ودي کم�ر پش�تي صندل�ي )در ص�ورت 
تجهيز(:

ويژگ��ي تنظي��م گودي كمر پش��تي صندلي باع��ث ايجاد 
وضعيت مناسب براي راننده مي گردد. 

براي تنظيم گودي كمر پش��تي صندلي طرف چپ )1( يا 
راس��ت )2(كليد تنظيم گودي كمر پشتي صندلي را فشار 
دهي��د تا انحن��اي )برآمدگي( مطلوب گودي كمر پش��تي 

صندلي حاصل شود.

   احتياط:

	•هنگام خاموش بودن موتور خودرو گرمكنهاي صندلي ها 
را روش��ن نكنيد زيرا مي تواند باعث ضعيف شدن باتري 

گردد.
	•از  گرمكنهاي صندلي ها براي مدت طوالني يا هنگامي كه 

سرنشيني روي صندلي ننشسته است، استفاده نكنيد. 
	•جهت ممانعت از گرم ش��دن بي��ش از حد گرم كن هاي 
صندلي ها، از گذاردن اجسام مختلف مانند پتو يا بالش و 
كش��يدن پوشش مانند روكش صندلي بر روي صندلي ها 

اجتناب ورزيد.
	•جهت ممانعت ازخراب ش��دن  گرم كن هاي صندلي ها، 
از گذاردن اجس��ام سخت و سنگين و همچنين از ايجاد 

سوراخ يا شكاف بر روي صندلي ها اجتناب ورزيد.
	•در ص��ورت ريزش هر گونه مايعات بر روي صندلي، آن را 

با پارچه خشک سريعا تميز نماييد.
	•هرگز براي تميز نمودن صندلي ها از گازوييل، نفت، تينر 

يا مواد مشابه استفاده نكنيد.
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	•ليوان را از جا ليواني برداريد.

تا کردن صندلي: 
جه��ت تا كردن صندلي، تس��مه )A( را بيرون كش��يده و 
س��پس اهرم آزاد كنن��ده صندلي عقب )B( ك��ه در كنار 
محفظه بار قرارگرفته را بكشيد و پشتي صندلي عقب را به 

طرف جلو تا كنيد. 

 صندلي هاي عقب
تا كردن صندلي هاي عقب

اقدامات قبل از تا کردن صندلي:

	•كمربنده��اي ايمن��ي را روي قالبه��اي كمربن��د ايمني 
»تعبيه ش��ده روي جداره كناري عقب« گير دهيد. )لطفا 
به قسمت »قالبهاي كمربند ايمني« در اين فصل مراجعه 

نماييد(.
	•كمر بند ايمني وس��ط صندلي عقب را بيرون بكش��يد و 
زبانه آن را در ضامن مربوط��ه وارد و قفل نماييد. . )لطفا 
به قس��مت »كمربند ايمني عقب« در اين فصل مراجعه 

نماييد(.
	•پس از برگردان��دن صندلي عقب به حالت اوليه )عمود(، 
كمر بند ايمني وس��ط صندلي عق��ب را از ضامن بيرون 

آورديد و به حالت اوليه برگردانيد.

	•در صورت روشن نشدن يا مشاهده هرگونه نقص در گرم 
كن ه��اي صندلي ه��ا به نمايندگي مج��از  پارس خودرو 

جهت بازديد و رفع عيب مراجعه نماييد.
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   هشدار:

	•هرگ��ز اجازه ندهيد سرنش��يني در محفظه بار خودرو يا 
روي صندلي هاي عقب تاشده بنشيند. زيرا در اين حالت 
سرنش��ين فاقد محافظت كافي و مناس��ب مي باشد، لذا 
هنگام توقف ناگهاني يا تصادف، سرنش��ين آسيب جدي 

و شديد خواهد ديد.
	•كليه وسايل گذاشته شده در محفظه بار را كامال با تسمه 
يا طناب محكم بس��ته و ثابت نگه داريد تا هنگام حركت 
خودرو از جاي خود تكان نخورند. وسايل بسته نشده در 
قس��مت عقب باعث آسيب رساندن به سرنشينان خودرو 
در هن��گام توقف ناگهاني يا تصادف خواهند ش��د. ضمنا 
ارتفاع وس��ايل گذاشته شده در قسمت عقب نبايستي از 

ارتفاع پشتيهاي صندلي عقب بلندتر باشد.
	•با تكان دادن پشتي هاي صندلي هاي عقب، برگشته به 
حال��ت عمودي، از قفل ش��دن كامل آن ها در جاي خود 
مطمئن ش��ويد. قفل نبودن صحي��ح وكامل آن ها باعث 
آسيب ديدن سرنشينان هنگام توقف ناگهاني يا تصادف 

خواهد گرديد.

داش��ته باشد يا اش��كال فني پيش آيد، صدا براي مدت 4 
ثانيه به طور ممتد شنيده مي گردد و سپس پشتي صندلي 
عق��ب به صورت خ��ودكار به موقعيت تاش��ده بر مي گردد. 
در صورت وجود مانع آن را از س��ر راه پشتي صندلي عقب 
برداري��د. در صورتي ك��ه ب��دون بودن مانع ص��دا همچنان 
ش��نيده مي گردد ب��ه نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت 

بازديد و تعمير مراجعه نماييد.

برگرداندن پش�تي هاي  صندلي هاي عقب به حالت 
اوليه:

پشتي معمولي صندلي:
هر يک از پش��تي هاي صندلي هاي عقب را جداگانه بلند 
كنيد و در جاي خود به صورت عمودي قرارداده و با اعمال 

فشار آن ها را درون ضامن خود قفل نماييد.
پشتي برقي صندلي )در صورت تجهيز(:

كليد مربوطه نصب ش��ده در قسمت پايين صفحه كيلومتر 
ش��مار )B( يا در سمت چپ يا راس��ت محفظه بار )A( را 
فشرده نگه داريد. ش��نيدن يكبار صداي »بيب« به معناي 
آن است كه پشتي صندلي عقب در حال برگشتن به حالت 
اوليه )عمودي( خود مي باشد. شنيدن دو صدا به معناي آن 
است كه پشتي صندلي عقب در حال حالت اوليه )عمودي( 

كامل خود قرار گرفته است.
در صورتي كه مانعي بر س��ر راه پش��تي صندلي عقب قرار 

   احتياط:

	•هنگام برگرداندن پش��تيهاي برق��ي صندلي ها،  خودرو 
ميبايس��تي كامال متوقف و در حالت پارک باشد و دنده 

در موقعيت "p" )پارک( گذاشته شود.
	•هنگام تا كردن پش��تيهاي صندلي ه��ا،  درب جا ليواني 

را ببنديد.
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   هشدار:
- بديل وجود خطر، با خودرو فاقد پش��ت س��ري صندلي 

رانندگي نكنيد و به عنوان مسافر سوار اين خودرو هم
نشويد. پش��ت س��ري بايس��تي هماهنگ با فيزيک بدني 
سرنشين تنظيم باشد تا بيشترين محافظت در برابر آسيب 

در زمان تصادف حاصل گردد.
- ارتفاع پشت سري را براي خود تنظيم كنيد.

پشت سري ها تنظيم پشتي صندلي
تس��مه تنظيم پش��تي صندلي )A( را كش��يده و همزمان 
پشتي صندلي را در موقعيت )زاويه( دلخواهتان قرار دهيد. 
پس از قرار گرفتن در وضيعت )زاويه( مورد نظر تس��مه را 

رها كنيد.
ويژگي تنظيم پشتي صندلي قابليت تنظيم پشتي صندلي 
را ب��راي سرنش��ينان در اوزان و س��ايزهاي مختلف فراهم 
مي نمايد تا بتوانند ازكمربند ايمني به طور مناسب استفاده 
نمايند. )لطفا به قس��مت » احتياط هاي الزم در خصوص 

استفاده از كمربند ايمني« در اين فصل مراجعه نماييد(.
قابليت خواباندن پش��تي صندلي جهت استراحت سرنشين 

هنگاه توقف كامل و پارک بودن خودرو  مي باشد.

جهت تنظيم صحيح پش��ت س��ري به نحوي كه در شكل 
نش��ان داده ش��ده اس��ت ، مركز پشت س��ري بايد با مركز 

گوشها هم سطح گردد.

تنظيم پشت سري

جهت افزايش ارتفاع پشت سري، همزمان دكمه قفل  1 .
كن )1( را فشار و پشت سري را تا سطح مناسب باال 
بكشيد. پشت سري هاي صندلي هاي عقب )در صورت 

تجهيز( نيز به همين روش تنظيم مي گردند
ارتفاع پشت سري، همزمان دكمه قفل  جهت كاهش  2 .
كن )1( را فشار دهيد و پشت سري را تا سطح مناسب 

پايين بكشيد. 
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زير آرنجي ها 
زير آرنجي عقب

 زي��ر آرنجي را از داخ��ل صندلي عقب بطرف جلو و تا قرار 
گرفتن در مو قعيت افقي بيرون بكشيد.

پش��ت س��ري فعال در واكنش به نيروي وارده سرنشين به 
پش��تي صندلي در نتيجه بر خ��ورد ضربه  به عقب خودرو 
بطرف جلو حركت مي كند. حركت به جلوي پش��ت سري 
باعث كاس��ته ش��دن از حركت به عقب سر سرنشين و در 
نتيجه حفاظت بيشتري از سر او مي نمايد و همچنين باعث 
جذب )كاس��تن از( مفداري از نيرو حاصله از ضربه به عقب 
خودرو كه ممكن اس��ت منجر به آس��يب احتمالي ناشي از 

ضربه شود مي گردد.
پش��ت سري فعال در س��رعتهاي پايين و متوسط حفاظت 
موثري دارند زيرا در اين س��رعتها آس��يب ناش��ي از ضربه 

بيشتر رخ مي دهد.
پش��ت س��ري فعال در برخ��ي از تصادف��ات از عقب عمل 
مي كند. پش��ت سري فعال پس از ضربه به عقب خودرو به 

حالت اوليه خود بر مي گردد. 
پشت سري فعال را به طور صحيح مطابق شرح پيش گفته 

در قسمت قبلي تنظيم نماييد.

پشت سري فعال

   هشدار:

	•تنظيم نا مناس��ب پشت س��ري فعال باعث كاسته شدن 
كارايي آن خواهد ش��د.  پش��ت س��ري فعال را به روش 
توضيح داده ش��ده براي پش��ت س��ري معمولي، تنظيم 

نماييد.
	•به پايه هاي پشت سري جسمي آويزان نكنيد، زيرا باعث 

ايجاد عيب در كارايي پشت سري فعال خواهد شد. 
	•هميشه كمربند ايمني را بس��ته نگه داريد. پشت سريها 
به عن��وان تجهيز مكمل )تكميلي( سيس��تمهاي ايمني 
ديگر طراحي ش��ده اس��ت. الزم به يادآوري اس��ت كه، 
هيچ سيس��تمي نمي تواند از كليه آسيبهاي ناشي از يک 

تصادف جلوگيري نمايد.
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کمربند ايمني
احتياط هاي الزم در خصوص استفاده از 

كمربند ايمني
بس��تن كمر بند ايمني به طور صحيح، نشستن صاف روي 
صندلي خودرو و تكيه دادن به پشتي صندلي باعث كاستن 
از آس��يب ديدن، مرگ و / يا كاسته شدن ميزان جراحات 

ناشي از تصادفات شديد خواهد شد.
ش��ركت پارس خودرو راننده و سرنش��ينان خودرو را قويا 
توصيه به بستن كمر بند ايمني در هر بعد مسافت حركت 

خودرو و حتي با وجود سيستم كيسه هوا مي نمايد.
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از قرار دادن نوار  پاييني كمربند ايمني بر روي قس��مت 
شكم اجتناب نماييد. نبستن كمربند ايمني مي تواند در 

تصادفات منجر به آسيبهاي شديد سرنشين گردد. 
	•ن��وار پايين��ي كمربند ايمني  را در پايين ترين قس��مت 
ممك��ن كف��ل )نه دوركم��ر( به نحوي ك��ه كامال راحت 
باش��يد، ببنديد. در هنگام تصادف فشار نوار پاييني كمر 
بند ايمني بس��ته ش��ده باالت��ر از حد مج��از )دور كمر( 
احتمال خطر رسيدن آسيبهاي داخلي به بدن را افزايش 

مي دهد. 
	•فقط ي��ک سرنش��ين از يک كمربن��د ايمني اس��تفاده 
نمايد. هر مجموعه از كمر بند ايمني براي اس��تفاده يک 
سرنش��ين طراحي و ساخته شده اس��ت. بستن كمر بند 
ايمني به دور كودكي كه روي زانو نش��انيده ش��ده است 

خطر آفرين مي باشد.
	•به تعداد كمربندهاي ايمني نصب شده در داخل خودرو 

سرنشين سوار خودرو نماييد.
	•كمربندهاي ايمني را پشت رو نبنديد. به منظور ممانعت 
از كاسته ش��دن كارايي، كمربندهاي ايمني نبايد هنگام 

بستن داراي پيچ خوردگي باشند.
	•به منظور بهره گيري حد اكثري از محفاظتي كه از كمر 
بندهاي ايمني انتظار م��ي رود و در طراحي آن ها لحاظ 
گرديده اس��ت، كمربندهاي ايمني بايستي تا حد مقدور 
به طور محكم همراه با داشتن راحتي مطلوب بسته شوند. 
در غير اين صورت ايمني مورد نياز سرنشينان خودرو  به 

طور چشمگيري كاهش خواهد يافت.
	•كليه سرنش��ينان خودرو نيس��ان مورانو ميبايس��تي در 

   هشدار:

	•كمربندهاي ايمني به نحوي طراحي شده اند كه ساختار 
اس��تخواني بدن تحمل آن ها را داشته باشد و بايستي از 
روي قسمت پايين لگن يا لگن، سينه و شانه عبور نمايد 

ط��ول مدت حركت خودرو كمر بنده��اي ايمني خود را 
به طور صحيح بس��ته نگه دارند. كودكان ميبايس��تي بر 
روي صندلي عقب نشانيده شوند و كمر بند ايمني آن ها 
بسته شود يا در صورت امكان از سيستم صندلي كودک 

استفاده گردد.
	•كمربند ايمني را از پش��ت يا زير بغ��ل عبور ندهيد. نوار 
بااليي كمربند ايمني را از روي شانه و سينه عبور دهيد 
و نه تنه��اآن را از روي صورت يا گردن عبور ندهيد بلكه 
از صورت و گردن ميبايس��تي دور باشد ولي نبايد آنقدر 
شل باشد كه از روي شانه بيافتد. هنگام تصادف احتمال 
آس��يبهاي ش��ديد به جهت نبس��تن كمربند ايمني باال 

مي باشد.
	•نبايد هيچگونه اصالحات مانند افزايش طول تسمه كمر 
بند ايمني بر روي كمربندهاي ايمني توس��ط اس��تفاده 
كنن��ده ايجاد ش��ود زيرا اينكار يا ازعمل وس��يله تنظيم 
كننده كشش نوار كمر بند ايمني در خصوص رفع شلي 
نوار كمربند ايمني جلوگيري مي نمايد يا اينكه مجموعه 
كم��ر بند ايمني جهت رفع ش��لي نوار غي��ر قابل تنظيم 

مي گردد.
	•رشته هاي الياف كمربند نبايد آلوده به واكس، روغن ها، 

مواد شيميايي و بويژه اسيد باتري شوند.
ب��راي تميز كردن بي خطر، كمربند ايمني را با آب صابون 
رقيق بش��وييد. كمربند هاي ايمني نبايد فرسوده باشند و/ 
يا س��اييدگي و/ يا پارگي داش��ته باشند و / يا نخ نما و / يا 
آلوده به مواد فوق الذكر ش��ده باشند ، در صورت مشاهده 

اين موارد سريعاً بايستي تعويض شوند.
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   هشدار:
پشتي صندلي بايد در زاويه مناسب به طوري كه راحتي سر 
نش��ين را فراهم سازد قرارگيرد. جهت كسب حداكثر بهره 
وري از كمربند ايمني، سرنش��ين ميبايستي تا آخرين حد 
ممكن عقب نشس��ته باشد و پشتي صندلي را در موقعيت 

عمودي قرار دهد. 

كمربندهاي ايمني سه نقطه اي
 بستن كمربندهاي ايمني

افراد آسيب ديده
شركت پارس خودرو توصيه مي كند كه افراد آسيب ديده از 

كمربندهاي ايمني استفاده كنند. براي توصيه هاي ويژه
با پزشک خود تماس بگيريد.

عالمت وسط سگک كمربند ايمني )در صورت 
تجهيز(

انتخاب صحيح ست كمربند ايمني
وس��ط سگک )قفل( كمربند ايمني توسط عالمت مشخص 
ش��ده اند. زبانه كمربند ايمني فقط با وس��ط سگک )قفل(  

كمربند ايمني متناسب است.

كودكان درش��ت هيكل ك��ه قادر به نشس��تن در صندلي 
كودک نمي باش��ند مي بايس��ت روي صندلي عقب نشسته 
و جهت حفاظت، از كمربندهاي ايمني اس��تفاده كنند. اگر 
وضعيت نشستن كودک طوري است كه كمربند ايمني در 
قسمت شانه، به صورت و گردن او نزديک است، استفاده از 
يک صندلي مخصوص )كه در بازار موجود اس��ت( مي تواند 
به حل مش��كل كمک كند. صندلي مخصوص مي بايس��ت 
ك��ودک را به ميزاني باالتر بي��اورد كه كمربند ايمني كامال 
روي قس��مت بااليي و مياني ش��انه، و نوار پاييني كمربند 
ايمني  قسمت ران را بپوشانند. صندلي مخصوص همچنين 
بايد متناس��ب با صندلي خودرو باشد. بعد از اينكه كودک 
بزرگتر شد به طوري كه كمربند ايمني قسمت شانه، ديگر 
نزديک به صورت و گردن او نباش��د، م��ي تواند از كمربند 
ايمني بدون اس��تفاده از صندلي مخصوص اس��تفاده كند. 
بعالوه، بس��ياري از انواع سيستم هاي محافظ كودک براي 
كودكان درشت هيكل موجود است كه براي ايمني بيشتر،  

مي توان از آن ها استفاده كرد.

زنان باردار
ش��ركت پارس خ��ودرو توصيه مي كند كه زن��ان باردار از 
كمربند ايمني اس��تفاده كنند. كمربند ايمني مي بايس��ت 
طوري اس��تفاده شود كه كامال راحت باش��د و نوار پاييني 
آن هميش��ه بايد تا حدي پايين باش��د كه اطراف ران و نه 
ش��كم را در بر بگيرد. نوار باالي��ي كمربند را كامال بر روي 
شانه و سينه قرار دهيد. هرگز نوار باال يا نوار پايين كمربند 
را روي ش��كم قرار ندهيد. براي توصيه هاي ويژه با پزشک 

خود تماس بگيريد.

صندلي را تنظيم نماييد. )لطفا به قسمت »صندلي ها«  1 .
در اين فصل مراجعه نماييد(.

بيرون  از جمع كننده  را  ايمني  آرامي كمربندهاي  به  2 .
بكشيد و زبانه آن را در سگک )قفل( جا بزنيد تا صداي 

)كليک( بسته شدن آن را بشنويد.
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تنظيم ارتفاع كمربند قسمت شانه  نوار پاييني كمربند را زير شكم )دور تا دور ران( و با  3 .
اندازه )راحت(  همانطور كه در شكل نشان داده شده 

قرار دهيد.
جمع  سمت  به  را  شانه(  )قسمت  كمربند  بااليي  نوار  4 .
كننده بكشيد تا شل بودن احتمالي كمربند رفع گردد. 
از  كامل  به طور  را  شانه(  )قسمت  كمربند  بااليي  نوار 
روي شانه عبور داده و از روي  سينه به نحوي كه با 

اندازه )راحت(  باشد، بگذرانيد.

 توجه
جم��ع كنن��ده كمربند ايمني ب��راي قفل ك��ردن كمربند 
در زمان يک ضربه يا توقف ناگهاني طراحي ش��ده اس��ت. 
كمربند ايمني در صورت كشيدن آرام نوارهاي )نوار بااليي 
و پايين��ي( آن از جمع كننده كمربند ايمني بيرون مي آيد 
تا استفاده كننده قادر باشد روي صندلي به راحتي حركت 

كند.

   هشدار:

	•ارتفاع مهار ن��وار بااليي كمربند بايد در بهترين وضعيت 
ب��راي ش��ما تنظيم ش��ود. در ص��ورت مناس��ب نبودن 
ارتفاع،كاراي��ي كل سيس��تم محاف��ظ تقلي��ل مي يابد و 
احتمال آس��يب ديدگي يا افزايش ش��دت صدمه هنگام 

تصادف را منجر خواهد شد. 
	•نوار بااليي كمربند )قس��مت ش��انه( بايد از وسط سينه 

عبور كند و روي گردن قرار نگيرد.
	•نوارهاي )بااليي و پاييني( كمربند ايمني نبايس��تي پيچ 

خوردگي داشته باشد.
	•مه��ار نوار بااليي كمربند را پس از تنظيم، با باال و پايين 

كردن آن از نظر محكم بودن بررسي نماييد.
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قالبهاي كمر بند ايمني
هنگامي ك��ه صندلي هاي عق��ب را تا مي كني��د يا از كمر 
بندهاي ايمني عقب استفاده نمي گردد آن ها را در قالبهاي 

كمربند گير دهيد.

بررسي عملكرد كمر بند ايمني
در طراحي جمع كننده هاي كمربندهاي ايمني در شرايط 

زير عمل قفل كردن لحاظ شده است:

	•هنگامي كه كمربندهاي ايمني سريع كشيده شوند.
	•هنگامي كه دفعتا از سرعت خودرو كاسته شود. 

جه��ت آزمايش عملك��رد صحيح كمربنده��اي ايمني نوار 
باالي��ي )ش��انه( كمربند را گرفته و س��ريع بط��رف بيرون 
بكش��يد. در اين حالت جمع كننده كمربند بايد قفل كند. 
در صورتي كه كمربند قفل نش��د به نمايندگي مجاز س��ايپا 

يدک مراجه نماييد.

   احتياط:
از قفل خودكار  كمر بند ايمني مجهز به قفل كن خودكار 
فقط هنگام نصب سيس��تم صندلي كودک اس��تفاده كنيد 
و هنگام اس��تفاده معمولي سرنش��ين  از آن غير فعال نگه 
داشته شود. استفاده از قفل خودكار كمربند در حالت عادي 
توسط سرنشين باعث ايجاد فشار نامساعد بر روي استفاده 
كننده خواهد ش��د و همچنين احتم��ال ايجاد اختالل در 
عملكرد كيسه هواي جلو دارد. )لطفا به قسمت » سيستم 

كيسه هوا« در اين فصل مراجعه نماييد(.

جهت تنظيم دكمه آزاد كننده)1( را كشيده و سپس مهار 
نوار بااليي )2( را در وضعيت مناس��ب قرار دهيد به نحوي 
كه كمربند از مركز ش��انه ش��ما عبور كند. توجه كنيد كه، 
كمربند نزديک گردن و صورت نباشد و از روي شانه نيافتد.  
براي قفل ش��دن مهار نوار بااليي )ش��انه( كمربند در نقطه 

تنظيم شده، دكمه تنظيم آن را رها كنيد.

باز كردن كمربند ايمني
ب��راي باز ك��ردن كمربند ايمني، دگمه روي قفل را فش��ار 
دهيد، كمربن��د به طورخودكار) اتوماتي��ک ( جمع خواهد 

شد.

قفل خودكاركمر بند )در صورت تجهيز(
كمر بندهاي جلو )در صورت تجهيز( و س��ه نقطه اي عقب 
براي نصب سيستم صندلي كودک داراي يک مكانيزم قفل 

كننده خودكار بنام » قفل خودكار« مي باشند.
در صورتي ك��ه كمربند تا آخر ب��از گردد قفل خودكار فعال 
شده و از آن پس كمر بند فقط جمع مي گردد. كمر بند تا 

زمانيكه يكباركامال جمع نگردد قابل باز شدن نمي باشد.
براي غي��ر فعال كردن قف��ل خودكار، زبان��ه كمربند را از 
سگک )قفل( مربوطه آزاد سازيد و سپس كمر بند را كامال 

تا آخر جمع كنيد.
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   هشدار:

	•زبانه رابط و زبانه كمربند بايد مطابق و به ترتيب نش��ان 
داده شده در شكل بسته شوند.

	•پس از بستن كمر بند وسط قسمت عقب، دقت نماييدكه 
زبانه رابط و زبانه كمربند به طور صحيح در سگک هاشان 
قفل شده باشند. بستن فقط زبانه كمربند كافي نمي باشد 
و  در ص��ورت تصادف يا توق��ف ناگهاني خودرو احتمال 

آسيب ديدگي جدي سرنشين باال مي باشد.

كمربند ايمني وسط قسمت عقب
كمربند ايمني وس��ط قس��مت عقب داراي دو زبانه، )الف( 
زبانه رابط )1(  و )ب( زبانه كمربند )2( مي باشد. به منظور 
عملكرد درس��ت كمربند، هر دو زبانه هنگام بستن كمربند 

بايد به طور صحيح در سگک هايشان قفل شوند. 
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   هشدار:

	•فق��ط هنگامي كه صندلي عق��ب را مي خواهيد تا كنيد، 
كمربند ايمني وسط قسمت عقب را باز كنيد. 

	•هنگامي كه رابط كمربند ايمني وسط قسمت عقب را در 
نظر داريد در س��گک مربوطه مه��ار كنيد صندلي عقب 
بايد كامال به حالت اوليه )عمودي( برگش��ته و قفل شده 
باش��د. توجه كنيد كه  رابط كمربند ايمني وسط قسمت 

عقب در سگک مربوطه كامال مهار  و قفل شده باشد.
	•در صورتي كه رابط كمربند ايمني وسط قسمت عقب در 
س��گک مربوطه كامال مهار  و قفل نشده باشد و صندلي 
عق��ب كامال به حال��ت اوليه )عمودي( برنگش��ته و قفل 
نشده باش��د، در صورت تصادف يا توقف ناگهاني خودرو 

احتمال آسيب ديدگي جدي سرنشين باال مي باشد.

جمع کردن کمربند ايمني وسط قسمت عقب:
هنگامي كه صندلي عقب تا ش��ده اس��ت امكان برگرداندن 
كمربند ايمني وس��ط قسمت عقب در جمع كننده مربوطه 

نمي باشد.

هنگام آزاد كردن زبانه از داخل سگک )قفل( و براي  1 .
اينكه كمربند سريع جمع نگردد،  زبانه رابط )1( را با 
دست نگه داريد. با فرو كردن وسيله نازک و كوچكي 
مانند كليد )A(، زبانه رابط را از داخل سگک )قفل( 

مربوطه آزاد نماييد.
( مهار نماييد.  زبانه كمربند را در مقر جمع كننده )2. 2

( مهار نماييد. زبانه رابط را در مقر جمع كننده )3. 3

باز کردن کمربند ايمني وسط قسمت عقب:
زبانه رابط كمربند ايمني وس��ط قس��مت عقب و س��گک 
)قف��ل( رابط بايد دايما وصل باش��ند، به جز در مواقعي كه 

صندلي عقب خوابانده شده است.
وصل كردن سگک:

( خارج نماييد. زبانه رابط را از مقر جمع كننده )1. 1
( خارج نماييد. زبانه كمربند را از مقر جمع كننده )2. 2

تا  ببنديد  را  رابط  سگک  و  كشيده  بيرون  را  كمربند  3 .
صداي قفل)چفت( شدن )كليک( آن را بشنويد )3(.

زبانه رابط و سگک )قفل( رابط كمربند ايمني وسط قسمت 
عقب با عاليم  و  نشان داده شده اند.

زبانه رابط كمربند ايمني وسط قسمت عقب فقط در سگک 
)قفل( رابط كمربند ايمني وس��ط قسمت عقب مهار و قفل 

مي گردد.
لطفا به قس��مت »بستن كمربندهاي ايمني« در قسمتهاي 

قبلي اين فصل مراجعه نماييد.  

   هشدار:
هنگامي كه رابط كمربند ايمني وس��ط قسمت عقب را در 
نظر داريد در س��گک مربوطه مهار كنيد صندلي عقب بايد 
كامال به حالت اوليه )عمودي( برگش��ته و قفل شده باشد. 
توجه كنيد كه  رابط كمربند ايمني وسط قسمت عقب در 

سگک مربوطه كامال مهار  و قفل شده باشد.
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محافظ کودك

اقدامات احتياطي در  استفاده از سيستم 
محافظ كودک

ب��راي تميز ك��ردن كمربند ايمني، از محل��ول رقيق آب و 
صاب��ون و يا هر محلولي كه براي تميز كردن فرش يا پرده 
توصيه شده است، استفاده كنيد و سپس آن را با يک پارچه 
تميز كنيد و بگذاريد خشک شود. تا وقتيكه كمربند ايمني 

كاماًل خشک نشده است، آن را جمع نكنيد.

مهار كردن سگک هاي )قفلهاي( كمربند ايمني عقب
قبل از خوابانيدن صندلي عقب س��گک ها را در محل خود 
روي نش��يمنگاه صندلي عقب قرار دهيد تا زير نش��يمنگاه 

نروند.

تعميرات و نگهداري كمربند ايمني
به ط��ور دوره ايي عملكرد كمربند ايمن��ي و قطعات فلزي 
آن مانند س��گک ها )قفل ها( و زبانه ه��ا، جمع كننده ها، 
س��يمهاي تاشو و قالبها را بازديد كنيد. در صورت مشاهده 
آس��يب مانند گس��يختگي قطعات، پارگي، ش��ل شدن و / 
يا فرس��ودگي  رش��ته هاي الياف كمربند يا ساير قطعات، 

مجموعه كمربند ايمني بايد تعويض گردد.
اگر روي هداي��ت كننده كمربند ايمني نوار بااليي كمربند 
)قس��مت شانه( جرم گرفته باش��د  ممكن است كمربند به 
آرامي جمع ش��ود. بنابر اين قسمت هدايت كننده كمربند 

ايمني را با يک پارچه تميز و خشک پاک نماييد.

   هشدار:

	•در خ��ودرو در حال حركت،كودكان و ن��وزادان را هرگز 
روي زان��وي خود ق��رار ندهيد. ي��ادآوري مي گردد كه، 
قويترين افراد بزرگس��ال هر قدر هم قوي باشند، قادر به 
حفاظت كودک نشسته بر زانوي خود را  در برابر ضربات 
وارد ش��ده ناشي از تصادفات شديد، نخواهند بود. ممكن 
اس��ت در اين حالت كودک بين فرد بزرگسال و قطعات 
خودرو قرارگرفته و آس��يب ببينند. همچنين استفاده از 
كمربند ايمني مش��ترک براي خود و كودک كاري خطر 

ساز مي باشد.
	•اطفال و كودكان نياز به مراقبت ويژه دارند. كمربندهاي 
ايمني خودرو ممكن اس��ت به طور كام��ل اندازه آن ها 
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به وسيله كمر بند ايمني داشته باشد اما اين مورد انجام 
نگيرد، خطر پرت ش��دن صندلي كودک به جلو و آسيب 
رساني نه تنها به كودک بلكه به سرنشينان در ترمزهاي 

عادي يا حركت سر پيچها يا دور زدن مي باشد.
	•پس از نص��ب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک 
درون آن، صندل��ي كودک را از نظر مهار بودن مناس��ب 
و محكم مطابق آنچه در ذيل قيد گرديده اس��ت، بررسي 

نماييد.
( لق��ي حركت به چپ و راس��ت صندل��ي كودک را با  •	1(
تكان دادن به  س��مت طرفين بررس��ي نماييد. اين لقي 

نبايد از 25 ميلي متر تجاوز نمايد.
( لق��ي حركت به جل��و و عقب صندلي ك��ودک را با  •	2(
كش��يدن  به  سمت جلو و عقب بررسي نماييد. اين لقي 

نبايد از 25 ميلي متر تجاوز نمايد.
در صورتي كه لقي صندلي كودک از 25	• ميلي متر تجاوز 
كند و/ يا محكم نباش��د كمر بند ايمني را تا حصول لقي 
مج��از تنگتر كنيد. در صورتي ك��ه تنگتر نمودن كمربند 
ايمن��ي نتيجه نداد، صندلي كودک را روي صندلي ديگر 

خودرو سوار كنيد.
	•صندل��ي كودک را بر روي خودروت��ان نصب و اطمينان 
حاص��ل كنيد ك��ه با كمربنده��اي ايمني خودرو ش��ما 

سازگار مي باشد.
	•در صورتي كه محافظ كودک به درس��تي محكم نش��ده 
باش��د، خطر آس��يب ديدگي كودک در زمان تصادف و 

ترمزهاي ناگهاني بسيار بيشترباال مي رود.
	•عدم اس��تفاده صحيح از سيستم محافظ كودک مي تواند 

نشس��ته و با سيس��تم ايمني حتي مناسب و به درستي 
حفاظت شده اند. 

	•با پيروي از دستورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک، 
آن را روي خ��ودرو خ��ود نصب و اس��تفاده كنيد. هنگام 
خريد سيس��تم ايمني محافظ ك��ودک، دقت نماييد كه  
سيس��تم ايمني )1( با خودرو شما سازگاري داشته و)2( 
قابليت نصب روي خودرو ش��ما را داشته باشد. بعضي از 
سيس��تمهاي ايمني كودک قابل نصب روي خودرو شما 

نمي باشند.
	•هن��گام نصب صندلي روبه جلو ك��ودک دقت نماييد كه 
ن��وار بااليي كم��ر بند ايمني از روي ص��ورت و گردن او 
عب��ور نكند. در صورتي كه ن��وار بااليي كمر بند ايمني از 
روي صورت و گردن او عبور كند، آن را از پش��ت صندلي 
روب��ه جلو كودک عب��ور دهيد. اگر نص��ب صندلي روبه 
جلو كودک روي صندلي جلو ضروري باش��د لطفا جهت 
مطالعه به قس��مت »نصب صندلي كودک« در اين فصل 

مراجعه كنيد. 
	•هرگز صندل��ي رو به عقب ك��ودک را روي صندلي جلو 
نصب نكنيد. كيس��ه هواي جلو مي تواند آسيب جدي به 
كودک بزن��د يا حتي باعث مرگ او ش��ود. صندلي روبه 

عقب كودک را فقط روي صندلي عقب نصب كنيد.
	•پش��تي صندلي قابل تنظيم بايد براي سيس��تم محافظ 
كودک تنظيم گردد. به هر حال پشتي صندلي بايد حتي 
المقدور و حتي االمكان در حالت عمودي و ايستاده قرار 

گيرد.
	•در صورتي كه صندلي كودكي نياز به محكم و مهار شدن 

نگ��ردد. نوار بااليي كمربند ممكن اس��ت بيش از حد به 
صورت و گردن آن ها نزديک باشد. نوا ر پاييني كمربند 
ممكن اس��ت كامال قس��مت كفل كوچک آن ها را در بر 
نگيرد. در يک تصادف استفاده از يک كمربند ايمني كه 
كامال متناسب و محكم نباشد، مي تواند باعث بروز آسيب 

هاي جدي و كشنده باشد.
	•هميش��ه براي نوزادان يا كودكان خردس��االن س��وار بر 
خودرو از يک سيس��تم محافظ كودک مناس��ب استفاده 
كني��د. يادآوري مي گ��ردد كه عدم بكارگيري سيس��تم 
محافظ كودک مناس��ب مي تواند آس��يب ديدگي جدي 
ي��ا مرگ را براي نوزادان يا كودكان خردس��االن در يک 

حادثه همراه داشته باشد. 
	•محاف��ظ هاي ك��ودک و عل��ي الخص��وص محافظ هاي 
طراحي ش��ده براي نوزادان و كودكان خردس��ال، توسط 
چندين سازنده توليد مي ش��وند.كودكتان را در محافظ 
ك��ودک )صندلي كودک(  قرار دهيد و همه تنظيم هاي 
آن را بررس��ي كنيد و مطمئن شويدكه براي كودک شما 
مناسب باشد.  با استفاده از دستورالعمل سازنده سيستم 

محافظ كودک، آن را روي خودرو خود نصب كنيد.
	•شركت پارس خودرو توصيه مي كند كه سيستم محافظ 
كودک حتي المقدور و حتي االمكان روي صندلي عقب 
خودرو نصب گردد. بر اس��اس آماره��اي تصادفات جاده 
ايي، نوزادان و كودكان خردس��ال ك��ه در صندلي عقب 
خودرو نشس��ته اند و به وس��يله سيس��تم ايمني كودک 
مناسب و به درستي حفاظت شده اند ايمن تر از نوزادان 
و كودكان خردس��الي مي باش��ند ك��ه روي صندلي جلو 
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I: مناسب براي تجهيزات گروه ISOFIX قيد شده در جدول 2
L: مناسب براي سيستم محافظ كودک خاص قيد شده در جدول 2

اين محافظ ها مي تواند از گروههاي »خودروي خاص«، »محدود«، »نيمه Universal«، يا »Universal« باشد.
UF: مناسب براي رده Universal- صندلي روبه جلو كودک – تاييد شده براي استفاده اين گروه سني

X: صندلي براي اين گروه سني كودک مناسب نيست

سيستم محافظ كودک Universal براي صندلي جلو  و عقب )براي كشورهاي اروپايي ، روسيه و 
اكراين(

 در انتخاب سيستم محافظ كودک موارد ذيل را در نظر داشته باشيد:
* محافظ كودكي را انتخاب كنيد كه مطابق با آخرين استاندارد ايمني اروپا 44.03 طراحي و ساخته شده باشد.

* كودک را در سيستم محافظ كودک )صندلي كودک( قرار دهيد و همه تنظيم هاي آن را بررسي كنيد و مطمئن شويدكه 
براي كودک شما مناسب باشد. هميشه تمامي روش هاي توصيه شده را دنبال كنيد.

* محافظ كودک را بر روي خودرو نصب و اطمينان حاصل كنيد كه با كمربندهاي ايمني خودرو سازگار باشد.
* جداول 1 و 2 ارايه ش��ده در ادامه اين فصل ليس��ت پيش��نهادي محلهاي نصب لوازم  و وسايل  و سيستم  محافظ كودک 

مورد تاييد براي خودرو شما را نشان مي دهد. 

باعث باال رفتن خطر آس��يب ديدگي يا تش��ديد آسيب 
نوزادان، كودكان خردس��ال و س��اير سرنش��ينان خودرو 

گردد.
	•هميشه از صندلي كودک مناسب استفاده نماثيد.  نصب 
نامناسب سيس��تم محافظ كودک مي تواند باعث آسيب 

هاي جدي يا مرگ در يک تصادف شود.
	•زمانيك��ه صندل��ي ك��ودک اس��تفاده نمي كني��د، براي 
جلوگيري از پرتاب آن به س��مت جلو در مواقع ترمزهاي 

ناگهاني يا تصادف ، آن را با كمربند ايمني مهار كنيد.

ش��ركت پارس خودرو توصيه مي نماي��د كه براي نوزادان و 
كودكان خردسال از صندليهاي كودک استفاده گردد. 

هميش��ه صندلي كودک مناس��ب خودرو خ��ود را انتخاب 
نماييد و تمامي دس��تورالعمل هاي شركت سازنده محافظ 
كودک را براي نصب و استفاده دنبال كنيد. مدلهاي مختلف 
صندلي كودک براي كودكان بزرگتر در بازار موجود اس��ت 

كه براي حفاظت بيشتر بايد از آن ها استفاده گردد.

   هشدار: 
توجه داشته باشيد زمانيكه محافظ كودک داخل خودروي 
با درب هاي بسته قرار داده شده باشد، ممكن است بسيار 
گرم ش��ود. قب��ل از ق��رار دادن كودک داخل آن، س��طح 

نشيمنگاه و قالبهاي آن را بررسي كنيد.

گروه سني
محل نشستن

صندلي عقب طرفينصندلي عقب وسطصندلي جلو سرنشين

10kgxxI<  )0تا 9 ماه(  

13kgxxI < )0تا 24 ماه(  

L  يا9UFLI تا 18kg <  )9تا 48 ماه( 

15UFxx تا 36kg < )4تا 12 سال(  

جدول 1 - محلهاي نصب لوازم  و وسايل  سيستم  محافظ كودک
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*1- فقط صندلي روبه جلو كودک
*2 - فقط صندلي روبه عقب كودک

Universal 3 - فقط صندلي كودک*
*4 – اين صندلي كودک ISOFIX مي باشد كه نياز به سكوي اضافي دارد تا قابل نصب در خودرو شما گردد:

سكويRWFA براي صندلي روبه عقب كودک
سكوي FWFD براي صندلي روبه جلو كودک

گروه سني
محل نشستن

صندلي عقب طرفينصندلي عقب وسطصندلي جلو سرنشين

10kgxxFair G 0/1 *2*4<  )0تا 9 ماه(  

13kgxxFair G 0/1 *2*4 < )0تا 24 ماه( 

-9 تا 18kg < )9تا 48 ماه(  
Romer Dio Plus *1*3

Fair G0/1 *1*3

Romer Dio Plus *1*3

Fair G0/1 *1*4

xx-15 تا 36kg < )4تا 12 سال(  

جدول 2 - ليست ISOFIX تاييد شده و سيستم محافظ كودک Universal خاص
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زبانه كمربند ايمني را از ميان سيستم محافظ كودک  2 .
توجه  بزنيد.  جا  )قفل(  داخل سگک  آن را  و  كنيد  رد 
بايد احساس كنيد كه به درستي قفل  كنيد كه شما 

شده و صداي قفل شدن آن را بشنويد.
محافظ  روي  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.

صندلي روبه جلو کودك:
زمانيكه سيس��تم محافظ روبه جلو ك��ودک )صندلي روبه 
جلو ك��ودک( را روي صندلي عقب نصب مي كنيد، مراحل 

زير را انجام دهيد:

قرار  عقب  صندلي  روي  را  كودک  جلو  به  رو  محافظ  1 .
دهيد.

همواره به دس��تورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک در 
خصوص نصب توجه نماييد.

   هشدار:
در خودروهاي مجهر به كيسه هواي جانبي، هر گز نوزاد يا 
كودک خردس��ال را در صندلي جلو قرار ندهيد زيرا هنگام 
تصادف كيس��ه هواي عمل كرده مي تواند آسيب شديد به 

كودک وارد آورد.

توجه:
محاف��ظ ك��ودک Universal كه ب��ا اس��تاندارد ايمني 
اروپا)ECU( به ش��ماره ثبت 44/03 مطابقت داشته باشد 

داراي نشان واضح “ Universal “ مي باشد. 

نصب سيستم محافظ كودک
نص��ب روي صندلي عقب- كمر بن��د ايمني مجهز به 

قفل كن خودكار

   هشدار

	•سيس��تم محافظ كودک )صندلي ك��ودک( را به منظور 
جلوگي��ري از پرت ش��دن هن��گام ترمز ناگهان��ي و / يا 
تص��ادف با كمربند ايمني مه��ار كنيد. عدم مهار صحيح 
صندل��ي كودک مي تواند در ص��ورت ترمز ناگهاني و / يا 

تصادف به كودک آسيب برساند.
	•انتخاب جهت صندلي كودک روبه جلو يا عقب بس��تگي 

به مدل سيستم محافظ كودک و انداره كودک دارد.
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قبل از هر بار استفاده از سيستم محافظ كودک از ثابت  7 .
بودن آن اطمينان حاصل كنيد. اگر كمربند ايمني در 
حالت قفل خودكار قرار نگرفته باشد مراحل 3 تا 6 را 

تكرار كنيد.
پس از برداشتن سيستم محافظ كودک و جمع شدن كامل 
نوار باالي��ي كمربند ايمني، كمربند ايمن��ي از حالت قفل 

خودكار خارج و به حالت قفل اضطرارى بر مي گردد.

كمر بند را رها كنيد تا جمع شود. نوار بااليي كمربند  4 .
باال  طرف  به  سپس  و  گرفته  را   »A »قسمت  ايمني 

بكشيد تا شلي نوار بااليي كمربند گرفته شود. 
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  5 .
مناسب  مهار  نظر  از  را  كودک  صندلي  آن،  درون 
چپ  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  بودن  محكم  و 
سمت  به   دادن  تكان  با  را  كودک  صندلي  راست  و 
عقب  و  جلو  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  طرفين 
به  سمت جلو و عقب  با كشيدن   را  صندلي كودک 

بررسي نماييد. 
حالت  در  ايمني  كمربند  اينكه  از  اطمينان  منظور  به  6 .
قفل خودكار قرار گرفته، سعي كنيدكمربند را بيرون 
به  كن  جمع  از  كمربند  نوار  نيامدن  بيرون  بكشيد. 
معناي آن است كه كمربند درحالت قفل خودكار قرار 

گرفته است.

نوار بااليي كمربند ايمني را تا آخرين حد ممكن بيرون  3 .
بكشيد تا سيستم قفل كن خودكار فعال گردد.
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نوار بااليي كمربند ايمني را تا آخرين حد ممكن بيرون  3 .
بكشيد تا سيستم قفل كن خودكار فعال گردد.

زبانه كمربند ايمني را از ميان سيستم محافظ كودک  2 .
توجه  بزنيد.  جا  )قفل(  داخل سگک  آن را  و  كنيد  رد 
بايد احساس كنيد كه به درستي قفل  كنيد كه شما 

شده و صداي قفل شدن آن را بشنويد.
محافظ  روي  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.

صندلي روبه عقب کودك:
زمانيكه سيس��تم محافظ روبه عق��ب كودک )صندلي روبه 
عقب كودک( را روي صندلي عقب نصب مي كنيد، مراحل 

زير را انجام دهيد:

قرار  عقب  صندلي  روي  را  كودک  عقب  روبه  محافظ  1 .
دهيد.

همواره به دس��تورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک در 
خصوص نصب توجه نماييد.
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   هشدار

	•كمربند ايمني س��ه نقطه اي خودرو ش��ما فاقد قفل كن 
خودكار مي باشد.

	•انتخاب صندلي روبه جلو يا عقب كودک بستگي به مدل 
سيستم محافظ كودک و انداره كودک دارد.

قبل از هر بار استفاده از سيستم محافظ كودک از ثابت  7 .
بودن آن اطمينان حاصل كنيد. اگر كمربند ايمني در 
حالت قفل خودكارقرار نگرفته باشد مراحل 3 تا 6 را 

تكرار كنيد.
پس از برداشتن سيستم محافظ كودک و جمع شدن كامل 
نوار باالي��ي كمربند ايمني، كمربند ايمن��ي از حالت قفل 

خودكار خارج و به حالت قفل اضطرارى بر مي گردد.

نصب روي صندلي عق��ب- كمر بند ايمني فاقد قفل 
كن خودكار

كمربند را رها كنيد تا جمع شود. نوار بااليي كمربند  4 .
باال  طرف  به  سپس  و  گرفته  را   »A »قسمت  ايمني 

بكشيد تا شلي نوار بااليي كمربند گرفته شود. 
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  5 .
مناسب  مهار  نظر  از  را  كودک  صندلي  آن،  درون 
چپ  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  بودن  محكم   و 
سمت  به   دادن  تكان  با  را  كودک  صندلي  راست  و 
عقب  و  جلو  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  طرفين 
به  سمت جلو و عقب  با كشيدن   را  صندلي كودک 

بررسي نماييد. 
حالت  در  ايمني  كمربند  اينكه  از  اطمينان  منظور  به  6 .
قفل خودكار قرار گرفته، سعي كنيدكمربند را بيرون 
به  كن  جمع  از  كمربند  نوار  نيامدن  بيرون  بكشيد. 
معناي آن است كه كمربند درحالت قفل خودكارقرار 

گرفته است.

صندلي روبه جلو کودك:
زمانيكه سيس��تم محافظ روبه جلو ك��ودک )صندلي روبه 
جلو ك��ودک( را روي صندلي عقب نصب مي كنيد، مراحل 

زير را انجام دهيد:

قرار  عقب  صندلي  روي  را  كودک  جلو  روبه  محافظ  1 .
دهيد.

همواره به دستورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک 
در خصوص نصب توجه نماييد.

زبانه كمربند ايمني را از ميان محافظ كودک رد كنيد  2 .
توجه كنيد كه  بزنيد.  )قفل( جا  آن را داخل سگک  و 
و  شده  قفل  درستي  به  كه  كنيد  احساس  بايد  شما 

صداي قفل شدن آن را بشنويد.
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زبانه)گيره( قفل كننده A محكم شود. از زبانه)گيره( 
مشابه  گيره  يا  كودک  محافظ  سيستم  كننده  قفل 

ديگري به همان اندازه استفاده نماييد.
محافظ  ميان  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  3 .
درون آن، صندلي كودک را از نظر مهار بودن مناسب 
و محكم بررسي نماييد. لقي حركت به چپ و راست 
صندلي كودک را با تكان دادن به  سمت طرفين بررسي 
نماييد. لقي حركت به جلو و عقب صندلي كودک را با 

كشيدن  به  سمت جلو و عقب بررسي نماييد.
قبل از هر بار استفاده از سيستم محافظ كودک از ثابت  4 .

بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 

بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 
صندلي روبه عقب کودك:

زمانيكه سيس��تم محافظ روبه عق��ب كودک )صندلي روبه 
عقب كودک( را روي صندلي عقب نصب مي كنيد، مراحل 

زير را انجام دهيد:

قرار  عقب  صندلي  روي  را  كودک  عقب  روبه  محافظ  1 .
دهيد.

همواره به دستورالعمل سازنده سيستم محافظ كودک 
در خصوص نصب توجه نماييد.

زبانه كمربند ايمني را از ميان محافظ كودک رد كنيد  2 .
توجه كنيد كه  بزنيد.  )قفل( جا  آن را داخل سگک  و 
و  شده  قفل  درستي  به  كه  كنيد  احساس  بايد  شما 

صداي قفل شدن آن را بشنويد.
براي جلوگيري از شل شدن نوار پاييني كمربند، الزم 
است تا نوار بااليي )كمربند شانه( در جاي خود توسط 

براي جلوگيري از شل شدن نوار پاييني كمربند، الزم 
است تا نوار بااليي )كمربند شانه( در جاي خود توسط 
زبانه)گيره( قفل كننده A محكم شود. از زبانه )گيره( 
مشابه  گيره  يا  كودک  محافظ  سيستم  كننده  قفل 

ديگري به همان اندازه استفاده نماييد.
محافظ  ميان  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  3 .
مناسب  مهار  نظر  از  را  كودک  صندلي  آن،  درون 
چپ  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  بودن  محكم  و 
سمت  به   دادن  تكان  با  را  كودک  صندلي  راست  و 
عقب  و  جلو  به  حركت  لقي  نماييد.  بررسي  طرفين 
به  سمت جلو و عقب  با كشيدن   را  صندلي كودک 

بررسي نماييد.
قبل از هر بار استفاده از سيستم محافظ كودک از ثابت  4 .
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   هشدار

	•هرگ��ز صندلي روب��ه عقب ك��ودک را روي صندلي جلو 
نصب نكنيد. كيس��ه هواي جلو بر اث��ر اعمال نيروي باال 
عمل مي كند.سيس��تم محافظ كودكي كه توسط كيسه 
هواي جلو عمل ك��رده مورد ضرب��ه قرارگرفته مي تواند 
آسيب جدي به كودک بزند يا حتي باعث مرگ او شود. 
	•شركت پارس خودرو توصيه مي كند كه سيستم محافظ 
كودک حتي المقدور و حتي االمكان روي صندلي عقب 
خ��ودرو نصب گ��ردد. در صورتي كه مجبور هس��تيد كه 
صندلي كودک را روي صندلي جلو )صندلي س��ر نشين( 
نصب كنيد حتما صندلي سرنشين جلو را تا آخرين حد 

ممكن به عقب بكشيد. 
	•هرگز سيس��تم محافظ كودک را با ن��وار بااليي كمربند 

نص��ب روي صندلي جلو- كمر بن��د ايمني فاقد قفل 
كن خودكار

ايمني روي صندلي جلو نصب نكنيد.
	•سيس��تم محافظ كودک براي نوزادان ميبايس��تي از نوع 
روبه عقب باشد، لذا نبايد روي صندلي جلو نصب گردد. 

صندلي روبه جلو کودك:
1 -  صندلي سرنشين جلو را تا آخرين حد ممكن به عقب 

بكشيد )1(.
2 -  پش��ت سري صندلي جلو )سرنشين( را تا آخرين حد 

ممكن باال بكشيد )2(.
3 -  محاف��ظ رو ب��ه جل��و ك��ودک را روي صندل��ي جلو 
)سرنشين( قرار دهيد. محافظ رو به جلو كودک را فقط در 

جهت روبه جلو نصب كنيد.
هنگام نصب به دس��تورالعملهاي نصب س��ازنده سيس��تم 

محافظ كودک )صندلي كودک( توجه نماييد.
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سيس��تم محاف��ظ ك��ودک ISOFIX )در ص��ورت 
تجهيز(

در طراحي خودرو ش��ما،  پيش بيني نصب سيستم محافظ 
كودک بر روي طرفين صندلي عقب ديده شده است.

تع��داد دو عدد مقر قالب ISOFIX ب��ه منظور گير دادن 

درون آن، صندلي كودک را از نظر مهار بودن مناسب 
و محكم بررسي نماييد. لقي حركت به چپ و راست 
صندلي كودک را با تكان دادن به  سمت طرفين بررسي 
نماييد. لقي حركت به جلو و عقب صندلي كودک را با 

كشيدن  به  سمت جلو و عقب بررسي نماييد. 
قبل از هر بار استفاده ازسيستم محافظ كودک از ثابت  8 .

بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 

زبانه كمربند ايمني را از ميان محافظ كودک رد كنيد  4 .
توجه كنيد كه  بزنيد.  )قفل( جا  آن را داخل سگک  و 
و  شده  قفل  درستي  به  كه  كنيد  احساس  بايد  شما 

صداي قفل شدن آن را بشنويد.
براي جلوگيري از شل شدن نوار پاييني كمربند، الزم  5 .
است تا نوار بااليي )كمربند شانه(در جاي خود توسط 
زبانه)گيره( قفل كننده A محكم شود. از زبانه)گيره( 
مشابه  گيره  يا  كودک  محافظ  سيستم  كننده  قفل 

ديگري به همان اندازه استفاده نماييد.
محافظ  ميان  از  ايمني  كمربند  زبانه  نمودن  رد  براي 
كودک  محافظ  سازنده  هاي  دستورالعمل  به  كودک 

توجه كنيد.
صندلي را تا جايي كه كمربند صندلي كودک را محكم  6 .

نگه دارد به طرف جلو بكشيد.
پس از نصب صندلي كودک و قبل از قرار دادن كودک  7 .

زبانه)گيره( قفل کننده
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   هشدار

	•نصب نا مناس��ب سيستم محافظ كودک مي تواند در يک 
تصادف يا ترمز ناگهاني موجب آس��يب شديد كودک يا 

حتي مرگ او شود. 
	•از آنجاييكه وجود جس��م خارجي در داخل محفظه مقر 
ISOFIX از نصب ايمن سيستم محافظ كودک ممانعت 
مي نمايد، لذا خالي بودن داخل مقر ISOFIX را از گير 
ك��ردن احتمالي نخ يا پ��رز صندلي يا ت��ار كمربند را با 

انگشتانتان  بررسي كنيد. 
	•قبل از هر بار اس��تفاده ازسيستم محافظ كودک از ثابت 

بودن آن اطمينان حاصل كنيد. 

ايم��ن سيس��تم محافظ ك��ودک روي بدنه خ��ودرو )بين 
نشيمنگاه و پشتي صندلي( نصب گرديده است.

توجه داش��ته باش��يد كه، سيس��تم محافظ كودكي نصب 
نماييد كه با سيس��تم ISOFIX  س��ازگار باش��د. در غير 
اي��ن صورت صندلي محافظ كودک ش��ما ممكن اس��ت با 
استاندارد ايمني تطابق نداشته باشد يا اينكه به طور صحيح 

و محكم نصب نگردد. 
هنگام نصب به دس��تورالعملهاي نصب س��ازنده سيس��تم 

محافظ كودک )صندلي كودک( توجه نماييد.

سيستم مهار )تكيه گاه( نگهدارنده محافظ 
كودک )در صورت تجهيز(

در طراحي خودرو ش��ما،  پيش بيني نصب سيستم محافظ 
كودک بر روي صندلي عقب ديده شده است. هنگام نصب 
به دس��تورالعملهاي نصب س��ازنده سيستم محافظ كودک 

)صندلي كودک( توجه نماييد.

   هشدار

	•سيستم هاي مهار محافظ كودک به نحوي طراحي شده 
اند كه فقط وزن و نيروي وارده از محافظ كودک صحيح 
نصب ش��ده تحمل كنند. هرگز به عن��وان كمربند ايمني 
بزرگساالن، قالب يا محكم كردن اشياء و تجهيزات ديگر 

از آن ها استفاده نكنيد.
	•نوار بااليي سيس��تم مهار محافظ كودک ممكن است به 
اشياء داخل صندوق يا الي روكش محفظه بار گير كند. 
لذا روكش  محفظه بار يا اش��ياء داخل صندوق را قبل از 
نصب صندلي كودک برداري��د. در صورتي كه نوار بااليي 
سيس��تم مهار محافظ كودک خودرو ش��ما صدمه ديده 
باشد كودک شما در صورت برور تصادف يا اسيب جدي 

مي بيند يا كشته مي شود.

A نوع
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سيستم محافظ تكميلي
اقدامات احتياطي سيستم محافظ تكميلي

بخش سيس��تم محافظ تكميلي حاوي اطالعات مهمي در 
خصوص كيسه هاي هواي جلو )سمت راننده و سرنشين(، 
كيس��ه هاي هواي جانبي صندلي ، كيس��ه هواي جانبي و 

سيستم پيش كشنده كمربند ايمني مي باشد.

سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي جلو )زم��ان ضربه از 
جلو(

در برخ��ي تصادمهاي برخورد از جلو ، اين سيس��تم كمک 
به دفع ضربه ناش��ي از نيروي برخورد جلو خودرو به قفسه 
س��ينه و س��ر راننده و / يا سرنش��ين جلو مي نمايد. كيسه 
هواي جلو به نحوي طراحي ش��ده است كه مواقع برخورد 

خودرو از جلو فعال مي گردد.

سيستم تكميلي كيسه هواي جانبي- نصب در صندلي 
)زمان ضربه از پهلو(

در برخ��ي تصادمهاي برخورد از پهلو ، اين سيس��تم كمک 
به دفع ضربه ناش��ي از نيروي برخورد پهلو خودرو به قفسه 
س��ينه راننده و / يا سرنش��ين جلو مي نمايد. كيسه هواي 
جانب��ي صندلي به نحوي طراحي ش��ده اس��ت كه مواقع 

برخورد خودرو از پهلو فعال مي گردد. 

سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي پ��رده اي- نصب در 
سقف )زمان ضربه از پهلو(

در برخي تصادمهاي برخورد از پهلو ، اين سيستم كمک به 
دفع ضربه ناشي از نيروي برخورد پهلو خودرو به سر راننده 
و / يا سرنش��ين جلو و / يا سرنشينان كناري صندلي عقب 
مي نمايد. كيسه هواي پرده اي به نحوي طراحي شده است 

:B مدل
محل تكيه گاههاي محافظ كودک در ش��كل نش��ان داده 

شده است.
A: صندلي چپ عقب

B: صندلي راست عقب 
C: صندلي وسط عقب )به جز كشوركره جنوبي(

محل سيستم مهار )تكيه گاه( محافظ كودک
سيس��تمهاي مهار محافظ كودک همانگونه كه در ش��كل 
نشان داده شده اس��ت، در وراي )پشت( پشتي صندليهاي 

عقب )صندلي سرنشينان عقب( قرارگرفته اند.
تس��مه سيس��تمهاي مهار محافظ كودک را از روي پشتي 
صندل��ي عقب عبور دهيد و به قالب پش��ت صندلي) براي 
رس��يدن به صافترين حالت ممك��ن صندلي كودک( وصل 

نماييد. تسمه را طبق دستورالعمل سازنده محكم نماييد.

B نوع
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ش��ده كيسه هواي عمل كرده ، سرنش��ينان بايد در فاصله 

مناسب از محفظه كيسه هوا بنشينند.
 كيسه هاي هواي جلو )س��مت راننده و سرنشين(، كيسه 
ه��اي هواي جانبي صندلي ، كيس��ه ه��واي جانبي پس از 
عمل كردن به س��رعت خالي مي شوند. كيسه هواي جانبي 

و سقفي پس از عمل كردن براي مدتي متورم ميماند.
سيستم محافظ تكميلي فقط زماني که دکمه استارت 

در وضعيت ON باشد، فعال مي شود.
 ،ON بع�د از قرارگي�ري دکمه اس�تارت در وضعيت
چراغ هش�دار سيستم کيسه هوا روشن خواهد شد. 
در صورت عملكرد صحيح سيس�تم، چراغ پس از 7 
ثانيه خاموش مي ش�ود. )لطفا به  قسمت »چراغهاي 
هشدار / نش�ان دهنده و يادآورنده هاي صوتي« در 

فصل 2 مراجعه نماييد(.  

كه مواقع برخورد خودرو از پهلو فعال مي گردد.
سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي پ��رده اي- نصب در 
س��قف )زمان ضرب��ه از پهلو و واژگون��ي خودرو( )در 

صورت تجهيز(
در برخ��ي تصادمهاي برخ��ورد از پهلو يا واژگون ش��دن ، 
اين سيس��تم كمک به دفع ضربه ناش��ي از نيروي برخورد 
پهل��و خ��ودرو يا  واژگون ش��دن خودرو به س��ر راننده و / 
يا سرنش��ين جلو و / يا سرنش��ينان كن��اري صندلي عقب 
مي نمايد. كيس��ه هواي جانبي و س��قفي به نحوي طراحي 
شده است كه )1( مواقع برخورد خودرو از پهلو فعال گردد 
و )2( مواقع واژگون شدن خودرو فعال گردد و كيسه براي 

مدتي متورم بماند.
سيستم هاي محافظ تكميلي به منظور  مكمل كمربندهاي 
ايمني جهت ايمن تر نمودن خودرو براي راننده و سرنشينان 
خودرو طراحي ش��ده اند، لذا راننده و سرنش��ينان خودرو 
مجهز به كيس��ه هوا بايد هميشه كمربندهاي ايمني را در 
طول حركت خودرو بس��ته نگه دارند. كيسه هوا در كاهش 
آسيبهاي شديد و جلوگيري از فوت ناشي از تصادفات تاثير 
بس��ياري دارد هر چند كه كيس��ه هواي عمل كرده ممكن 
است ايجاد خراش��يدگي، جراحت سطحي يا آسيبهايي از 
اين نوع بنمايد. كيس��ه هوا از قس��مت پايين بدن حفاظت 
نمي كند، لذا كمربند ايمني بايدبه طور صحيح بسته باشد و 
سرنشينان مي بايست در فاصله مناسب از غربيلک فرمان، 
مجموعه داش��بورد و درب ها بنش��ينند. )لطفا به قس��مت 
»كمربند ايمني« در اين فصل مراجعه نماييد(. كيس��ه هوا 
به جهت حفاظت از سرنشينان سريعا باد مي شود لذا براي 
كاهش خطر آسيب ديدگي ناش��ي از نيروي )فشار( توليد 
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   هشدار

	•كيس��ه هاي هواي جلو معموال، در ضربه هاي ناش��ي از 
تصادف��ات از كنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات 
ضعيف جلوي خودرو، عم��ل نخواهند كرد. براي كاهش 
هر گونه احتمال يا ش��دت آس��يب ه��اي وارده در انواع 

تصادف ها، هميشه كمربند ايمني را ببنديد.
	•كيسه هاي هواي جلو و كمربندهاي ايمني، زمانيكه كه 
كاماًل صاف و عقب روي صندلي بنش��ينيد بسيار موثرتر 
عم��ل مي كنند. كيس��ه هواي جلو بر اث��ر اعمال نيروي 
باال عمل مي كند. اگر ش��ما و سرنش��ينان خودرو بدون 
محافظ نشسته باش��يد )بدون بستن كمربند(، به سمت 
جلو خم شده باش��يد، كج روي صندلي بنشينيد و يا به 
هر روش��ي بجز روش صحيح نشسته باشيد، خطر آسيب 
ديدگي ش��ديد يا مرگ در يک تص��ادف را براي خود و 
سرنشينان افزايش داده ايد. همچنين شما و سرنشينان 
خودرو مي توانيد در صورتي كه روي كيس��ه هوا زمانيكه 
عمل مي كند تكيه كرده باش��يد دچار آسيبهاي شديد يا 
حتي خطرناک ش��ويد. هميشه به پش��تي صندلي تكيه 
دهيد و تا حد امكان از غربيلک فرمان و داش��بورد فاصله 

بگيريد.
  توجه: هميشه كمربند ايمني را بسته نگه داريد. 

	•هن��گام رانندگي دس��تهاي خ��ود را دور غربيلک فرمان 
نگ��ه داريد، زيرا گرفتن فرمان از داخل غربيلک مي تواند 
در صورت عمل نمودن كيس��ه ه��وا باعث افزايش خطر 

آسيب ديدگي گردد. 
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   هشدار

	•هرگز اجازه س��وار ش��دن بدون سيس��تم محاف��ظ را به 
كودكان ندهيد و يا اجازه ندهيد كه دس��ت ها و صورت 
خود را از پنجره بيرون ببرند. هرگز آن ها را روي زانو و يا 
در آغوش ننش��انيد. لطفا به نمونه هايي از  وضعيت هاي 

خطرناک نشستن در خودرو در تصاوير توجه كنيد.
	•در صورت عدم اس��تفاده صحيح از سيستم هاي محافظ 
كودک، در زمان عمل كردن سيس��تم كيس��ه هاي هوا ، 
كودكان ممكن اس��ت دچار آسيب هاي جدي و يا مرگ 

شوند
	•هرگ��ز صندل��ي روبه عق��ب ك��ودک را در صندلي جلو 
نصب نكنيد زيرا هنگام عمل كردن سيس��تم كيسه هاي 
هوا كودكان ممكن اس��ت دچار آس��يب هاي جدي و يا 
مرگ ش��وند، )لطفا به قسمت »سيستم محافظ كودک« 

درقسمتهاي قبلي اين فصل مراجعه نماييد(. 
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نص��ب در صندلي )زمان ضربه از پهل��و( )قرار گرفته در 
كناره هاي نمدي سقف( بگذارد. هرگز نگذاريد سرنشينان 
صندلي جلو و صندليهاي طرفين عقب دستهاي خود را 
از پنجره ها بيرون كنند يا به درب ها تكيه دهند. لطفا به 
نمونه هايي از  وضعيت هاي خطرناک نشستن در خودرو 

در تصاوير توجه كنيد.
	•هنگامي ك��ه روي صندليهاي عقب نشس��ته ايد، پش��تي 
صندليهاي جلويي خود را نگه نداريد زيرا امكان دارد در 
صورت عمل كردن  كيس��ه هاي هواي جانبي صندلي، و 

يا سقفي به شما آسيب شديد وارد آيد.
	•هرگز روي پش��تي صندليهاي جلو روكش نكش��يد زيرا 
ممكن اس��ت در عمل كرد و كارايي كيس��ه هاي هواي 

جانبي صندلي اختالل ايجاد كنند.

   هشدار

	•سيستم تكميلي كيس��ه هواي جانبي- نصب در صندلي 
)زم��ان ضربه از پهل��و(، معموال در ضربه هاي ناش��ي از 
تصادف��ات از كنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات 
ضعيف جلوي خودرو، عم��ل نخواهند كرد. براي كاهش 
هر گونه احتمال يا ش��دت آس��يب ه��اي وارده در انواع 

تصادف ها، هميشه كمربند ايمني را ببنديد.
	•سيستم تكميلي كيس��ه هواي پرده اي- نصب در سقف 
)زم��ان ضربه از پهل��و( معموال، در ضربه هاي ناش��ي از 
تصادف��ات از كنار يا عقب خودرو، واژگوني و يا تصادفات 
ضعيف جلوي خودرو، عم��ل نخواهند كرد. براي كاهش 
هر گونه احتمال يا ش��دت آس��يب ه��اي وارده در انواع 

تصادف ها، هميشه كمربند ايمني را ببنديد.
	•كيس��ه هاي هواي جانب��ي صندلي، كيس��ه هاي هواي 
جانب��ي و كمربندهاي ايمن��ي، زمانيكه كه كاماًل صاف و 
عقب روي صندلي بنشينيد بسيار موثرتر عمل مي كنند. 
كيس��ه هاي ه��واي جانبي صندلي و كيس��ه هاي هواي 
جانبي ب��ر اثر اعمال نيروي باال عمل مي كند. اگر ش��ما 
و سرنش��ينان خودرو بدون محافظ نشسته باشيد )بدون 
بس��تن كمربند(، به سمت جلو خم شده باشيد، كج روي 
صندلي بنش��ينيد و يا به هرروش��ي بج��ز روش صحيح 
نشس��ته باشيد، خطر آسيب ديدگي ش��ديد يا مرگ در 
يک تصادف را براي خود و سرنشينان افزايش داده ايد. 

	•هرگز نگذاريد سرنش��يني دستها يا پاها يا صورت خود را 
اطراف و نزديک سيستم تكميلي كيسه هواي جلو )زمان 
ضربه از جلو( و سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي جانبي- 

سيستم پيش كشنده كمربند ايمني
سيستم پيش كش��نده كمربند ايمني با فعال شدن كيسه 
ه��واي جلو فع��ال مي گ��ردد. در برخ��ي از تصادفات، اين 
سيس��تم به محض بروز حادثه ب��راي حفاظت و ثابت نگه 
داشتن سرنشينان باعث مي شود كه كمر بند ايمني تنگتر 
گردد. )لطفا به قس��مت » سيس��تم پيش كشنده كمربند 

ايمني« در اين فصل مراجعه نماييد(.



1

51

1

چراغ هشدار كيسه هوا
چراغ هشدار سيستم هاي محافظ تكميلي به شكل  
در صفحه كيلومتر شمار) نش��انگرها( نصب مي باشند،. كه 
مدار سيستم تكميلي كيسه هواي جلو )زمان ضربه از جلو(، 
سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي جانبي- نصب در صندلي 
)زمان ضربه از پهلو(، سيس��تم تكميلي كيس��ه هواي پرده 
اي- نصب در سقف )زمان ضربه از پهلو(، سيستم تكميلي 
كيس��ه هواي پرده اي- نصب در سقف )زمان ضربه از پهلو 
و واژگوني خودرو( )در صورت تجهيز( و پيش كشنده هاي 
كمربندهاي ايمني را نش��ان مي دهند. مدارهايي كه چراغ 
هش��دار سيس��تم هاي محافظ را فرابيني مي كند ش��امل 
دس��تگاه سنسور تشخيص عيب، سنس��ور محدوده ضربه، 
سنسورهاي جانبي، سيستم تشخيص خصوصيات فيزيكي 
فردى سرنش��ين )در صورت تجهيز(، محفظه كيسه هواي 
جلو، محفظه كيس��ه هواي جانبي صندلي، محفظه كيسه 
هواي س��قفي، پيش كش��نده كمربندهاي ايمني و تمامي 

»بس��يار خطرناک  ! هرگ��ز صندلي روبه عقب كودک روي 
صندل��ي كه كيس��ه هوا از روب��روي آن باز مي ش��ود قرار 

ندهيد.« 
 هميش��ه هنگام نصب صندلي كودک به دستورالعمل هاي 

نصب شركت سازنده توجه كنيد.
 براي كس��ب اطالعات بيش��تر در خص��وص نصب صندلي 
كودک، لطفا به قسمت »صندلي كودک« در قسمت قبلي 

اين فصل مراجعه كنيد.

کيسه هواي جانبي صندلي و کيسه هواي جانبي )در 
صورت تجهيز(:

برچسب)3( »در صورت تجهيز« بر روي ستون وسط طرف 
سرنشين جلو قرار داده شده است.

برچسب هاي هشدار سيس��تم كيسه هوا )در صورت 
تجهيز(

برچس��بهاي كيس��ه هواي جلو و كيس��ه هواي جانبي در 
محلهاي نشان داده در شكل قرار گرفته اند.

کيسه هوي سيستم محافظ تكميلي:
برچس��ب )1( بر روي س��طح آفتابگير قرار داده شده است 

)راننده و سرنشين جلو(.

کيسه هوا سرنشين جلو )در صورت تجهيز(:
برچسب هشدار)2( درطرف سرنشين جلو و كنار داشبورد 
نصب شده است. اين بر چسب به شما هشدار مي دهد كه 
صندلي روبه عقب كودک را روي صندلي جلو نصب نكنيد 
زيرا كودک در صورت تصادف و عمل كردن كيس��ه هوا به 
ش��دت صدمه خواهد ديد. در خودروهاي مجهر به كيس��ه 
ه��واي جلو صندلي روبه عقب ك��ودک را روي صندليهاي 

عقب نصب كنيد.
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سنسور تشخيص عيب 8 . سنسور محدوده ضربه 1 .
مجموعه هاي كيسه هواي جلو 2 .

مجموعه هاي كيسه هواي جانبي صندلي 3 .
صورت  )در  سقفي  هواي  هاي  كيسه  هاي  مجموعه  4 .

تجهيز(
صورت  )در  سقفي  هواي  هاي  كيسه  هاي  مجموعه  5 .

تجهيز(
جمع كن پيش كشنده كمربند ايمني 6 .

سنسورهاي جانبي 7 .

سيم كشيهاي مربوطه مي باشند.
بع��د از قرار دادن دكمه اس��تارت در وضعيت ON ، چراغ 
هش��دار سيستم كيسه هوا روش��ن خواهد شد. در صورت 
عملك��رد صحيح سيس��تم، چراغ پ��س از 7 ثانيه خاموش 
مي شود. اين عمل روشن و خاموش شدن نشانه سالم بودن 

سيستم مي باشد.
در صورتي كه يكي از شرايط زير پيش بيايد، سيستم كيسه 
هوا و / يا سيس��تم پيش كش��نده كمربند نياز به سرويس 

دارند.

چراغ هشدار پس از 7	• ثانيه همچنان روشن بماند. 
	•چراغ هش��دار سيستم كيسه هوا به طور متناوب روشن و 

خاموش شود.
	•چراغ هشدار كيسه هوا اصاًل روشن نشود.

در اي��ن ش��رايط، كيس��ه ه��اي ه��وا و/ يا پيش كش��نده 
كمربندهاي ايمني به درس��تي كار نمي كند و الزم اس��ت 
بررسي و رفع ايراد گردد، لذا ضروري است كه خودرو خود 

را به نمايندگي  مجاز سايپا يدک انتقال دهيد.

فاقد سيستم کيسه هواي پيشرفته
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سيستمهاي كيسه هوا

   هشدار

	•هرگز اش��يايي را روي صفحه كيلومتر ش��مار و غربيلک 
فرم��ان يا نزديک رودري ها يا صندليه��اي جلو نگذاريد. 
هرگز اشيايي را بين سرنشينان و غربيلک فرمان،  صفحه 
كيلومتر ش��مار يا نزديک رودري ها ي��ا صندليهاي جلو 
نگذاريد زيرا نيروي ناش��ي از فعال ش��دن كيس��ه هاي 
هوا باعث پرتاب ش��دن اين اش��ياء و آس��يب رساني به 

سرنشينان خواهد شد.
	•بعضي از قطعات كيس��ه هواي عمل كرده بالفاصله پس 
از فعال شدن بسيار داغ مي شوند، لذا جهت جلوگيري از 

سوختن به آن ها دست نزنيد.
	•جهت ممانعت از معيوب ش��دن يا بي هنگام عمل كردن 
سيس��تم كيس��ه هوا از دادن هر گونه تغييردر قطعات يا 

سيمكشي آن اكيدا اجتناب ورزيد.
	•جهت ممانعت از ايجاد خلل در عملكرد و كارايي سيستم 
كيسه هوا از دادن هر گونه تغيير در سيستم سيمكشي ، 
سيس��تم تعليق، سازه جلو و پانلهاي جانبي خودرو اكيدا 

اجتناب ورزيد.
	•تغيير فض��اي اطراف غربيلک فرم��ان و صفحه كيلومتر 
ش��مار با كش��يدن رو فرماني يا  گذاشتن اجسام روي يا 
اطراف آن ها مي توانند آسيبهاي فردي جدي وارد آورد.

	•دس��تكاري ي��ا تغيير مانن��د تغيي��ر در صندليهاي جلو 
با گذاش��تن جس��مي روي نش��يمنگاه صندلي يا تزيين 
صندل��ي با روك��ش نم��ودن آن )روك��ش صندلي مانع 

عملكرد صحيح كيس��ه هوا مي شود( مي تواند آسيبهاي 
فردي جدي وارد آورد.

	•انجام هرگون��ه كار در اطراف يا روي كيس��ه هوا بايد از 
طريق نمايندگي مجاز شركت سايپا يدک صورت پذيرد. 
قطع يا تغيير در اقالم برقي سيستم كيسه هوا نبايد انجام 
گيرد. دستگاه غير استاندارد آزمايش تجهيزات الكتريكي 
و ابزار )ادوات( غير اس��تاندارد عيب يابي )كاوشگر( براي 
آزمايش و تش��خيص عيب سيستم كيسه هوا نبايد مورد 

استفاده قرار گيرند.
	•جهت تش��خيص آس��ان، اتصاالت دسته س��يم سيستم 
كيسه هوا به رنگهاي زرد و / يا نارنجي ساخته شده اند.

زمان��ي كه كيس��ه هاي ه��وا عمل كنند، متعاقب ش��نيده 
ش��دن صداي نس��بتاً بلندي ممكن اس��ت دودي متصاعد 
ش��ود. اگرچه دود متصاعد شده مضر و نشانه آتش سوزي 
نمي باش��د.، ولي بايد مراقب باش��يد كه آن را تنفس نكنيد 
زي��را باعث اذيت ش��ما و احس��اس تنگي نفس مي ش��ود. 
سرنشيناني كه سابقه عارضه تنفسي دارند، بهتر است فوراً 

هواي تازه تنفس كنند.
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كيسه هاي هواي جلو، كيس��ه هاي هواي جانبي صندلي، 
كيس��ه هاي هواي س��قفي و كمر بندهاي ايمني مجهز به 
پيش كش��نده فقط براي يكبار عمل كردن طراحي ش��ده 
اند. الزم به يادآوري اس��ت كه، چراغ هشدار سيستم كيسه 
هوا بعد از هر بار عمل كردن سيس��تم روش��ن مي ش��ود و 
بايد روشن بماند به اس��تثناء زمانيكه چراغ هشدار مذكور 
معيوب يا س��وخته باش��د. تعمير و تعويض سيستم كيسه 
هوا فقط بايد توس��ط نمايندگي مجاز ش��ركت سايپا يدک 

صورت پذيرد.

فرآيند رفع ايراد و تعويض قطعات كش��نده كمربند ايمني و يا اس��قاط خودرو باش��د، الزم 
است به نمايندگي سايپايدک مراجعه گردد. در دفترچه 
راهنم��اي تعمي��رات اين خ��ودرو، روش صحيح اين كار 
توضيح داده ش��ده اس��ت. كوتاهي در اين امر مي تواند 

باعث بروز آسيب افراد شود.

سيستم پيش كشنده كمربند ايمني )درصورت 
تجهيز(

   هشدار

	•كمربنده��اي ايمني مجهز به پيش كش��نده بعد از فعال 
شدن، قابل اس��تفاده مجدد نمي باشد و مجموعه كامل 
آن به همراه جمع كننده و س��گک مي بايس��ت تعويض 

شود.
	•اگ��ر سيس��تم كمربند ايمن��ي مجهز به پيش كش��نده 
درتصادفي عمل نكند ، الزم اس��ت كه مجموعه سيستم 
پيش كشنده كمربند ايمني توسط نمايندگي مجاز سايپا 

يدک بررسي و در صورت نياز تعويض شود.
	•هيچگون��ه تغيي��رات غير مج��از بر روي تجهي��زات و يا 
سيم كش��ي مجموعه پيش كش��نده كمربند ايمني مجاز 
نمي باشد. اين موارد براي جلوگيري از عملكرد تصادفي 
و يا آسيب رسيدن به مجموعه كمربند ايمني مي باشد. 
كوتاه��ي در اين موارد ممكن اس��ت باعث آس��يب هاي 

شديد براي سرنشينان شود.
	•انجام هرگون��ه كار در اطراف يا روي كيس��ه هوا بايد از 
طريق نمايندگي مجاز شركت سايپا يدک صورت پذيرد. 
قطع يا تغيير در اقالم برقي سيستم كيسه هوا نيايد انجام 
گيرد. دستگاه غير استاندارد آزمايش تجهيزات الكتريكي 
و ابزار )ادوات( غير اس��تاندارد عيب يابي)كاوشگر( براي 
آزمايش و تش��خيص عيب سيستم كيسه هوا نبايد مورد 

استفاده قرار گيرند.
	•در صورتي كه نياز به دورانداختن مجموعه سيستم پيش 

سيستم پيش كش��نده كمربند ايمني با فعال شدن كيسه 
ه��واي جلو عمل مي كند.  در خودروهاي مجهز به كيس��ه 
هواي جانبي و س��قفي نيز سيس��تم پيش كشنده كمربند 
ايمن��ي با عمل كردن كيس��ه هواي جانبي و س��قفي و در 
برخ��ي از تصادفات منجر به واژگوني يا روي پهلو خوابيدن 
عمل مي كند. مجهز بودن خودرو به سيستم پيش كشنده 
كمربن��د ايمني داراي اين مزيت اس��ت كه با  عمل كردن 
كيسه هوا در برخي از تصادفات، اين سيستم به محض بروز 
حادثه براي حفاظت و ثابت نگه داش��تن سرنشينان باعث 

مي شود كه كمر بند ايمني تنگ تر گردد.
سيس��تم قفل كن برق��ي كمربند ايمن��ي و جمع كننده و 

سگک كمربند ايمني جلودر يک محفظه مي باشند 
زمانيكه پيش كش��نده كمربند عمل كنند، متعاقب شنيده 
ش��دن صداي نس��بتاً بلندي ممكن اس��ت دودي متصاعد 
ش��ود. اگرچه دود متصاعد شده مضر و نشانه آتش سوزي 
نمي باش��د.، ولي بايد مراقب باش��يد كه آن را تنفس نكنيد 
زي��را باعث اذيت ش��ما و احس��اس تنگي نفس مي ش��ود. 
سرنشيناني كه سابقه عارضه تنفسي دارند، بهتر است فوراً 

هواي تازه تنفس كنند.

   هشدار

	•كيسه هاي هواي جلو، كيسه هاي هواي جانبي صندلي 
و كيسه هاي هواي سقفي فقط براي يكبار عمل مي كنند 
و پ��س از هر ب��ار عمل ك��ردن بايد توس��ط نمايندگي 
مجازس��ايپايدک تعويض گردنند.الرم به ذكر اس��ت كه 

كيسه هاي هوا قابل تعمير نمي باشند.
	•در صورت هرگونه آسيب ديدن قسمت جلو و كناره هاي 
خودرو، سيس��تمهاي كيس��ه هوا بايد توسط نمايندگي 

مجاز شركت سايپا يدک بازديد گردد.
	•در صورتي كه نياز ب��ه دورانداختن مجموعه كمربندهاي 
ايمني و يا اس��قاط خودرو باشد، الزم است به نمايندگي 
سايپايدک مراجعه گردد. در دفترچه راهنماي تعميرات 
اي��ن خودرو، روش صحي��ح اين كار توضيح داده ش��ده 
اس��ت. كوتاه��ي در اين امر مي تواند باعث بروز آس��يب 

افراد شود.
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هنگام رجوع به نمايندگي مجاز ش��ركت سايپا يدک يا هر 
تعمي��رگاه ديگر جهت تعمير خودرو، بايد آخرين اطالعات 
در خصوص وضعيت سيس��تم كمربندهاي ايمني، كيس��ه 
هاي هوا و قطعات مربوطه را به اطالع تعميركار برس��انيد. 
ه��ر زمان كه روي موتور يا داخل اتاق خودرو كاري صورت 
 »LOCK « مي دهيد دكمه اس��تارت را باي��د در موقعيت

قرار دهيد.
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تجهيزات نصب شده روي جلو داشبورد............................................................... 60
مدل فرمان چپ............................................................................................... 60
نشانگرها و اندازه گيرها )درجه ها(....................................................................... 61
سرعت سنج و مسافت سنج )كيلومتر شمار(............................................. 61
62 ............................................................................................................ دور سنج
نشانگر دماي موتور- آمپر آب........................................................................ 63
آمپر سوخت )بنزين(: ..................................................................................... 64
كنترل روشنايي صفحه نمايش..................................................................... 64
65 ...........................................................)CVT( نشانگر موقعيت دسته دنده
قطب نما )در صورت تجهيز(: ................................................................................ 65
روش تنظيم قطب نما )در صورت تجهيز(.................................................. 67
67 .................................................... چراغهاي هشدار/ نشانگر و هشدارهاي صوتي
67 ................................................................................................... بازرسي المپها
68 ............................................................................................... چراغهاي هشدار
چراغهاي نشانگر............................................................................................... 70
هشدارهاي صوتي............................................................................................. 73

نشانگرهاي عملكرد خودرو............................................................................. 74
77 ...................................................)Maintenance( نشانگرهاي تعميرات
كامپيوتر سفري ............................................................................................... 77
83 ................................................................. اهرم چراغهاي جلو و چراغهاي راهنما
83 ............................................................... چراغهاي زنون )در صورت تجهيز(
اهرم مجموعه چراغهاي جلو.......................................................................... 84
سيستم محافظ باطري )سيستم حفظ توان باطري(................................ 85
كليد تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو........................................................... 86
86 ...................................................................................... اهرم چراغهاي راهنما
87 .............................................................. اهرم چراغ مه شكن )در صورت تجهيز(
چراغ مه شكن جلو.......................................................................................... 88
چراغ مه شكن عقب )در صورت تجهيز(..................................................... 88
اهرم برف پاک كن و شيشه شوی......................................................................... 88
اهرم برف پاک كن و شيشه شوی جلو........................................................ 89

سيستم برف پاكن خودكار در صورت تشخيص باران )در صورت تجهيز( 91
92 ............................................................... برف پاک كن و شيشه شوی عقب
92 ....................................................................................... كليد گرم كن شيشه



2

58

2

كليد فالشر................................................................................................................. 94
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كليدهاي پشتي صندلي برقي*. 12
كليد باز كن درب باک سوخت 13 .

اهرم تنظيم فرمان تلسكوپي دستي*. 14
كليد تنظيم فرمان تلسكوپي برقي*. 15

. 16 كليدهاي كنترلي نصب روي فرمان )سمت چپ(
كليد كنترل سيستم صوتي نصب روي فرمان - 

غربيلک فرمان 17 .
فرمان هيدروليک - 

بوق - 
مجموع��ه كيس��ه هواي رانن��ده )نص��ب روي غربيلک  - 

فرمان(
كليدهاي كنترلي نصب روي فرمان )سمت راست( 18 .

مجموعه تنظيم/ كليد اصلي كنترل سرعت كروز - 
كليدهاي كنترلي نصب روي كنسول وسط 19 .

- كليد هاي گرم كن برقي*
*AWD/4WD كليد قفل بر روي وضعيت -

*: در صورت تجهيز

چراغ مه شكن* -
چراغهاي راهنما - 

دكمه صفر كن كامپيوتر سفري  6 .
دكمه صفر كن مسافت سنج سفري دوگانه 7 .

اهرم برف پاكن و شيشه شور 8 .
اهرم آزاد كننده درب موتور 9 .

 ) 10 .VDC( كليد خاموش كردن سيستم كنترل ديناميكي
)ESP( كليد قطع كن سيستم ضد لغزش /

كليد برقي اصلي درب عقب*. 11

مدل فرمان چپ
كليد تنظيم ارتفاع نور مجموعه چراغهاي جلو*. 1
كليد برقي درب عقب*. 2
كليد قطع سيستم سونار*. 3

كليد تنظيم روشنايي صفحه نمايش 4 .
و  شكن  مه  چراغ  جلو،  چراغهاي  مجموعه  اهرم  5 .

چراغهاي راهنما
مجموعه چراغهاي جلو - 

تجهيزات نصب شده بر روي صفحه کيلومتر شمار و فرمان 
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تجهيزات نصب شده روي جلو داشبورد
محل قرار گيري كليد هوشمند  11 .

ضعيف بودن باطري كليد هوشمند - 
تعويض باطري كليد هوشمند - 

سيستم صوتي 12 .
ساعت* -

دسته دنده 13 .
چراغ نشانگر وضعيت كيسه هواي سرنشين جلو*. 14

پريز 15 .
فندک، زير سيگاري و جعبه سكه 16 .

كليد شيشه گرم كن 17 .
بخاري و تهويه مطبوع 18 .

اهرم بازكننده درب جعبه داشبورد 19 .
*: در صورت تجهيز

دكمه هاي اطالعات خودرو و تنظيم آن ها - 
سيستم صوتي - 

كليد چراغ خطر )فالشر( 7 .
مجموعه كيسه هواي سرنشين جلو 8 .

درب جعبه فيوز 9 .
ترمز پارک 10 .

عملكرد - 
بازديد - 

مدل فرمان چپ
دريچه تهويه كناري 1 .

نشانگرها و اندازه گيرها )درجه ها( 2 .
دكمه فشاري استارت 3 .
دريچه تهويه وسطي 4 .

صفحه نمايشگر وسط 5 .
مانيتور ديد از عقب و كنار* -

پانل كنترل چند منظوره وسط 6 .
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نشانگرها و اندازه گيرها )درجه ها(

سرعت سنج و مسافت سنج )كيلومتر شمار(
سرعت سنج

سرعت سنج سرعت خودرو را نشان مي دهد.

نمايشگر اطالعات خودرو 9 .
مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره  - 

نمايشگر موقعيت دسته دنده - 
دكمه صفر كن كيلومتر شمار اختياري 10 .

 *: حرکت مختصر واحتمالي  عقربه ها چند لحظه بعد 
از اينكه دکمه استارت در موقعيت OFF قرار گرفت 

نشانه عيب نمي باشد.

كيلومتر  صفحه  داخل  چراغهاي  نور  كننده  تنظيم  1 .
)LCD( )شمار) نشانگرها

دورسنج  2 .
سرعت سنج 3 .

آمپر سوخت )بنزين( 4 .
چراغ هاي فالشر 5 .

كليد كنترل كامپيوتر اطالعات پيمايش 6 .
نمايشگر ديجيتالي 7 .

نشانگر دماي موتور- آمپر آب 8 .
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دور سنج
 )rpm( دورسنج، سرعت گردش موتور را به دور در دقيقه

نمايش مي دهد.
هرگز دور موتور )rpm(تا منطقه قرمز نبايد باال برود 

.)1(

تنظيم مجدد مسافت سنج :
س��وييچ )3( را بمدت تقريباً 1 ثانيه فشرده و نگه داريد تا 

مسافتهاي پيمايش A و B صفر گردد.

مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره
مسافت س��نج و مسافت س��نج دو منظوره زمانيكه دكمه 

استارت در موقيعيت ON قرار بگيرد قابل رويت است.
مس��افت سنج )1(كل مسافت طي ش��ده توسط خودرو را  

نمايش مي دهد.
مسافت سنج دو منظوره )2(مسافت طي شده بين دو سفر 

جداگانه را نمايش مي دهد.
تغيير وضعيت نمايش مسافت سنج دو منظوره :

با فش��ار دادن سوييچ TRIP RESET )3( واقع در طرف 
راس��ت پانل نشانگر مي توان وضعيت نمايش مسافت سنج 

را بشرح زير تغيير داد:
TRIP A   TRIP B   TRIP A

مسافت سنج/ مسافت سنج دو منظوره
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   احتياط:

اگر عقربه آمپر ّآب به  محدوده H	• نزديک شد، از سرعت 
خودرو بكاهيد تا دم��اي مايع خنک كننده موتوركاهش 

يابد.
اگر عقربه آمپر آب از  محدوده H	• تجاوز نمايد، با رعايت 
ش��رايط ايمني و احتياط كامل خودرو را هرچه سريع تر 

متوقف كنيد.
	•اگر موتور جوش آورده باشد ادامه حركت خودرو مي تواند 
صدمه جدي به موتور خودرو وارد نمايد. )لطفا به قسمت 

»جوش آوردن خودرو« در فصل6 مراجعه نماييد(.

نشانگر دماي موتور- آمپر آب
اين نشانگر )آمپر آب( دماي مايع خنک كننده موتور)آب( 

را نشان مي دهد.
زمانيكه عقربه آمپر ّآب در محدوده )1( باش��د دماي مايع 

خنک كننده موتور)آب( نرمال مي باشد.
 دم��اي ماي��ع خنک كننده موتور با توج��ه به دماي هواي 

بيرون و شرايط رانندگي تغيير مي كند.

نوع C )براي اروپا(
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آمپر س��وخت )بنزين( هنگام ترمز گرفتن، سر پيچها، دور 
گرفت��ن خودرو، در س��رباالي ه��ا يا س��رپايني ها به دليل 

حركت سوخت در باک مقدار كمي حركت مي كند
 ظاهر ش��دن هش��دار كاهش ميزان س��وخت باک  بر 
روي صفح��ه نماي��ش اطالعات خودرو ب��ه معناي كاهش 
يافتن سطح سوخت داخل باک مي باشد. بهتر است قبل از 

رسيدن آمپر سوخت به عالمت E  سوخت گيري نماييد.
عالمت   به معناي اين اس��ت كه درب باک س��وخت 

سمت چپ خودرو واقع شده است.

آمپر سوخت )بنزين(
آمپر سوخت )بنزين( هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت 
ON باش��د ميزان تقريبي سوخت در باک سوخت را نشان 

مي دهد.

   احتياط:
قبل از رس��يدن آمپر سوخت به عالمت E  سوخت گيري 

نماييد.
هنگامي ك��ه آمپر س��وخت به عالمت E  ميرس��دمقداري 

سوخت در كف باک موجود  است.
:)MIL( چراغ نشانگر عيب

كنترل روشنايي صفحه نمايش
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باشد تنظيم 
كننده )دكم��ه( نور صفحه كيلومتر شمار)نش��انگرها( كار 

مي كند.
با يكبار فشار دادن دكمه )A( درخشندگىنور در وضعيت 

شب قرار مي گيرد.
با يكبار فشار دادن دكمه )B( درخشندگى نور در وضعيت 

روز قرار مي گيرد.
جه��ت تنظيم درخش��ندگي ن��ور صفحه كيلومتر ش��مار، 
دكمه هاي تنظيم درخشندگي را فشار دهيد. با فشار دادن 
دكمه )A( درخش��ندگي نور افزاي��ش مي يابد. هنگامي كه 
درخش��ندگي نور به حداكثر برسد هش��دار دهنده صوتي 
 )B( مربوط��ه توليد صدا مي نماي��د. با فش��ار دادن دكمه

درخشندگى نور كاهش مي يابد.

نوع B )براي اروپا(
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)CVT( نشانگر موقعيت دسته دنده
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باشد، نشانگر 
موقعي��ت دس��ته دن��ده )CVT( موقعيت دس��ته دنده را 
نش��ان مي دهد. )لطفا به قسمت »نش��انگر موقعيت دسته 
دنده )CVT(« در فصل5  و قس��مت »رانندگي با خودرو 

CVT« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد(.

قطب نما )در صورت تجهيز(: 

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باشد، صفحه 
نمايش��گر قطب نما )B( جهت روبه جلو خودرو را نش��ان 

مي دهد.

در صورتي ك��ه قط��ب نم��ا عالم��ت )C( را نش��ان دهد با 
3 ب��اردور زدن كامل در ش��عاع كمت��ر از 8 كيلومتر آن را 

واسنجي )كاليبره- تنظيم( كنيد.
ش��ما همچنين مي توانيد قطب نما را هن��گام رانندگيهاي 
روزمره تان واسنجي )كاليبره- تنظيم( نماييد پس از  انجام 
3 باردور زدن كامل قطب نما واس��نجي )كاليبره- تنظيم(

مي گردد.
براي خاموش و روشن كردن فطب نما به طور دستي، دكمه   
 ON را هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت )A( 

مي باشد، فشار دهيد.
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در صورتي كه پس از رهاكردن دكمه مرحله 3	• فوق انجام 
نگرفت )جهت قطب نم��ا با جهت صحيح داراي مغايرت 
باش��د( ، جهت رفع عيب قطب نما ب��ه تمايندگي مجاز 

سايپايدک مراجعه نماييد.
	•قطب نما در س��رباالييها يا س��رپاينيهاي تند يا در تونلها 

ممكن است جهت صحيح را نشان ندهد.

داريد. كد موقعيت جغرافيايي كه در آن هستيد روي 
صفحه نمايش ظاهر مي گردد.

روي نقشه شماره مغايرت جغرافيايي )واريانس( مشابه  2 .
كد موقعيت جغرافيايي كه در آن هستيد خود را پيدا 

كنيد.
دكمه . 3 را متناوبا فشار داده و آنقدر نگه داريد تا 
كد موقعيت جديد روي صفحه نمايش قطب نما ظاهر 
نما  قطب  جهت  دكمه  فشاردادن  اتمام  از  گردد.پس 
نما ظاهر  نمايش قطب  روي صفحه  ثانيه  ظرف چند 

مي گردد.

روش تنظيم قطب نما )در صورت تجهيز(
مغاي��رت جغرافيايي)واريان��س( به معناي اختالف ش��مال 
مغناطيس��ي با ش��مال جغرافيايي مي باش��د. در بعضي از 
موقعيتهاي جغرافيايي مغايرت جغرافيايي)واريانس( بحدي 
باال مي باش��د كه باع��ث خطاي  قطب نم��ا مي گردد.  در 
صورت مش��اهده خطاي  قطب نما در موقعيت جغرافيايي 
كه هس��تيد به روش ذيل مغايرت جغرافيايي)واريانس( را 

تنظيم كنيد:

دكمه   را فشار و براي مدت بيش از3. 1 ثانيه نگه 

   احتياط:

	•از نص��ب هرگون��ه تجهيزاتي به خودرو  توس��ط آهن ربا 
مانند آنتن، باربند حمل وس��ايل اسكي و غيره خوداري 

كنيد، زيرا روي عملكرد قطب نما تاثير ميگذارند.
	•جهت تميز كردن آينه از دس��تمال كاغذي يا دس��تمال 
مش��ابه آغش��ته به مواد شيش��ه شور اس��تفاده كنيد. از 
پاش��يدن مواد شيشه ش��ور به طور مس��تقيم روي آينه 
اجتناب ورزيد، زيرا ممكن اس��ت مايع شيش��ه ش��ور به 

داخل آينه نفوذ كند.
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چراغه��اي زير )در صورت تجهيز( به طور موقت روش��ن و 
خاموش مي شوند:

،  ،  يا  يا   ، ،  يا   
،  يا  يا  .   ،

در صورتي كه هر يک از نش��انگرها روشن نشد مي تواند به 
دليل س��وختن چراغ مربوطه و يا قطعي مدار تغذيه چراغ 
نش��انگر باشد. جهت بررسي و رفع مشكل به نماينده مجاز 

سايپا يدک مراجعه فرماييد.

بازرسي المپها
در حاليكه تمامي درب ها بس��ته است، ترمز پارک را فعال 
كني��د، كمربند ايمني را ببنديد و دكمه اس��تارت را بدون 
روشن كردن موتور در وضعيت ON قرار دهيد. چراغهاي 
  ، زير )در صورت تجهيز( روش��ن خواهند شد: 
،  يا   ، ،  يا  ،   ، ي��ا 

. 

چراغهاي هشدار/ نشانگر و هشدارهاي صوتي

             
)ABS( چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل             

 

             چراغ هشدار ترمز

 

 چراغ هشدار شارژ باتري

*)CVT(چراغ نشانگر گيربكس 

 چراغ نشانگر موقعيت دسته دنده

 چراغ هشدار فشار روغن موتور

4WD/AWD چراغ هشدار حالت          

 چراغ هشدار كليد هوشمند

 چراغ هشدار اصلي
 چراغ هشدار كمربند ايمني

*}km/h120{چراغ هشدار سرعت 

 چ��راغ هش��دار كيس��ه ه��واي سيس��تم محافظ 
تكميلي

 چراغ نشانگر سيستم كروز كنترل*

 چراغ نمايشگر قفل در

 چراغ نشانگر خاموش بودن سيستم ضد لغزش

4WD/AWD حالت LOCK چراغ نشانگر          

 
 چراغ نشانگر مه شكن جلو*

 چراغ وضعيت كيسه هواي سرنشين جلو*

 چراغ نشانگر نور باال

           چراغ نشانگر عيب فني
 

Overdrive چراغ نشانگر خاموش بودن 
 چراغ نشانگر مه شكن عقب*

 چراغ نشانگر لغزندگي*

 چراغ نشانگر چراغ هاي كوچک

 چراغ نشانگر حالت اسپرت*
 چراغ نشانگر فالشر/ راهنما

 چراغ نش��انگر خاموش بودن كنت��رل ديناميكي 
خودرو )VDC( )به جز اروپا(

*: در صورت تجهيز

بعضي از نش��انگرها و هش��دارها روي صفحه ديجيتالي نيز 
نصب شده اند.)لطفا به قسمت » صفحه ديجيتالي« در اين 

فصل مراجعه نماييد(.
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روشن شدن اين چراغ مي تواند بيانگر كاهش سطح روغن 
ترم��ز در مخزن، يا معي��وب بودن سيس��تم ترمز پارک يا 

سيستم ضد قفل ترمز  باشد.

چراغ هشدار پارك:
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د و ترمز 
پارک  فعال باش��د، چراغ هش��دار ترمز روش��ن مي شود. 
زمانيكه ترمز پارک آزاد مي گردد، چراغ هشدار ترمز پارک 

خاموش مي شود.
در صورتي ك��ه ترمز پارک كامال آزاد نگردد، چراغ هش��دار 
ترم��ز پارک روش��ن ميماند. قبل از حرك��ت ترمز پارک را 
آزاد كني��د و مطمئن ش��ويد كه چراغ هش��دار ترمز پارک 
خاموش ش��ده باشد. .)لطفا به قس��مت » ترمز پارک« در 

فصل3 مراجعه نماييد(.

چراغ هشدار کاهش سطح روغن ترمز:
 در صورتي كه در زمان روشن بودن موتور خودرو يا هنگام 
رانندگ��ي و آزاد ب��ودن ترمز پارک، چراغ هش��دار كاهش 
س��طح روغن ترمز روشن شود، امكان دارد كه سطح روغن 

ترمز در مخزن روغن ترمز پايين باشد.
اگر هنگام رانندگي چراغ هش��دار كاهش سطح روغن ترمز 
روشن ش��د،خودرو را با احتياط و سريع متوقف و موتور را 
خاموش كنيد و سطح روغن ترمز در مخزن را بازديد نماييد. 
در ص��ورت نياز مقداري روغن ترمز اضافه نماييد. .)لطفا به 

قسمت » روغن ترمز« در فصل8 مراجعه نماييد(.
اگر س��طح روغن ترمز كافي است، سيستم روغن را توسط 

نماينده مجاز پارس خودرو چک كنيد.

   هشدار:

	•در صورتي كه س��طح روغن ترمز در مخ��زن روغن ترمز 
پايي��ن تر از عالمت »MIN« باش��د، با خ��ودرو قبل از 
بازديد توس��ط نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک رانندگي 

نكنيد.
	•حتي اگر ش��ما تش��خيص مي دهيد رانندگ��ي با خودرو 
داراي روغ��ن ترمز زير س��طح عالم��ت »MIN« بدون 
خطر اس��ت، خ��ودرو را تا نمايندگي مجاز س��ايپا يدک 

بكسل نماييد.
	•در زمان خاموش بودن موتور يا پايين بودن سطح روغن 
ترمز، فش��ردن پدال ترمز نياز به ني��رو و جابجايي پدال 
بيش��تري داش��ته ومس��افت الزم تا توقف كامل خودرو 

افزايش مي يابد.

چراغهاي هشدار
  چ��راغ هش��دار سيس��تم ترم��ز ضد 

 )ABS(قفل
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار سيس��تم ترمز ضد قفل)ABS( روش��ن و سپس 
خام��وش مي ش��ود. در صورتي ك��ه در زمان روش��ن بودن 
موتور خودرو يا حين رانندگي اين چراغ روش��ن شود، مي 
تواند نش��انه اي از عدم عملكرد صحيح سيس��تم باشد. در 
اي��ن صورت به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت كنترل 
سيس��تم مراجعه شود. اگر عيبي در سيستم ترمز ضد قفل 
رخ دهد، اين سيس��تم غير فعال مي گ��ردد، ولي ترمزهاي 
معمول��ي كار خواهند كرد. .)لطفا به قس��مت » سيس��تم 

ترمز« در فصل5 مراجعه نماييد(.
  چراغ هشدار ترمز

)ABS( چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل
در صورتي كه ترمز پارک آزاد باش��د ومقدار روغن ترمز در 
مخرن به اندازه كافي باش��د اما چراغ هش��دار ترمز پارک و  
چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل)ABS( همزمان روشن 
ش��ود مي تواند نش��انه اي از عدم عملكرد صحيح سيستم 
ترمز ضد قفل)ABS( باش��د، لذا به نمايندگي مجاز سايپا 
ي��دک جهت كنترل و در صورت نياز تعمير سيس��تم ترمز 

ضد قفل)ABS( مراجعه نماييد. 

 چراغ هشدار وضعيت شارژ باطري
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار وضعيت شارژ باطري روش��ن مي گردد و بايد پس 
از روش��ن شدن موتور چراغ هش��دار وضعيت شارژ باطري 
خاموش گردد، كه اين نشان  دهنده بي عيب بودن سيستم 

شارژ باطري )تغذيه الكتريكي باطري( مي باشد. 
در صورتي كه در زمان روش��ن بودن موتور خودرو يا هنگام 
رانندگي، چراغ هش��دار وضعيت شارژ باطري روشن گردد 
مي تواند نش��انه اي از عدم عملكرد صحيح سيس��تم شارژ 
باطري) تغذيه الكتريكي باطري( باش��د و نياز به س��رويس 

دارد.
اگر هنگام رانندگي چراغ هشدار وضعيت شارژ باطري روشن 
شد، خودرو را با احتياط و سريع متوقف و موتور را خاموش 
كنيد و تس��مه دينام را بازديد نماييد. اگر تسمه دينام شل 
، پاره يا افتاده باشد، سيستم شارژ باطري )تغذيه الكتريكي 
باطري( نياز به تعمير دارد. )لطفا به قسمت »تسمه موتور« 

در فصل8 مراجعه نماييد(.
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 چراغ هشدار فشار روغن موتور

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار فش��ار روغن موتور روش��ن مي گردد و بايد پس از 
روشن شدن موتور چراغ هشدار فشار روغن موتور خاموش 
گردد، كه اين نش��ان  دهنده بي عيب بودن سنس��ور فشار 

روغن نصب شده روي پوسته موتور مي باشد. 
در صورتي كه هنگام رانندگي خودرو ، چراغ هش��دار فشار 
روغن موتور روش��ن گردد يا چشمک بزند، مي تواند نشان 
دهنده پايين بودن فش��ار روغن موتور باش��د. خودرو را با 
احتياط و س��ريع متوقف و موتور را خاموش كنيد و سريعا 

به نمايندگي سايپا يدک مراجعه نماييد.

   احتياط:
به هيچ وجه به رانندگي با تس��مه شل شده، پاره شده و يا 

در وضعيت بدون تسمه ادامه ندهيد.

اگر تس��مه دينام را بي عيب تش��خيص دادي��د ولي چراغ 
هش��دار وضعيت ش��ارژ باطري همچنان روش��ن ميماند ، 
سريعا به نمايندگي سايپا يدک جهت بازديد سيستم شارژ 

باطري ) تغذيه الكتريكي باطري( مراجعه نماييد.

   احتياط:

	•رانندگي با خودرو يا روشن نگه داشتن موتور در زمانيكه 
چراغ هش��دار فشار روغن موتور روش��ن است مي تواند 

باعث صدمات جدي به موتور خودرو گردد.
	•چراغ هشدار فشار روغن موتور به هيچ وجه كاهش سطح 
روغ��ن موتور را نمايش نمي دهد و جهت كنترل س��طح 
روغن موتور ميبايست از ميله نشانگر سطح روغن كارتل 

استفاده نمود. )لطفا به قسمت »روغن موتور« در فصل8 
مراجعه نماييد(.

مح��وره                دو  م��دل  خ��ودرو  هش��دار   چ��راغ   
4WD/AWD

) ويژه خودروهاي دو ديفرانسيل(- )در صورت تجهيز(
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار  خودرو مدل دو محوره 4WD/AWD روش��ن 
مي گردد و بايد پس از روش��ن ش��دن موتور چراغ هش��دار  
خودرو م��دل دو مح��وره 4WD/AWD خاموش گردد، 
كه اين نش��ان  دهنده بي عيب بودن سيس��تم  دو محوره 

4WD/AWD مي باشد.

در ص��ورت وجود عيب در سيس��تم و يا تفاوت در دور و يا 
قطر الس��تيكهاي جلو و عقب اين چراغ به طور دايم روشن 
مانده و يا شروع به چشمک زدن مي كند. )لطفا به قسمت 
»خ��ودرو م��دل دو مح��وره 4WD/AWD» در فصل5 

مراجعه نماييد(.

   احتياط:

	•در صورتي ك��ه هن��گام رانندگي خودرو ، چراغ هش��دار  
4WD/AWD روش��ن گ��ردد ، مي تواند نش��انه اي از 
عدم عملكرد صحيح سيس��تم 4WD/AWD باشد، لذا 
سريعا از سرعت خودرو بكاهيد و به نمايندگي سايپايدک 

جهت بازديد سيستم 4WD/AWD مراجعه نماييد.
	•در صورتي ك��ه اين چراغ در زم��ان حركت خودرو در هر 
يک از وضعيتهاي زير شروع به چشمک زدن نمود، طبق 

توصيه هاي عنوان شده در هر حالت عمل نماييد:
چش��مک زدن تن��د چراغ )در هر ثانيه2 - بار چش��مک 

بزند(:
 در اين حالت با رعايت شرايط احتياط خودرو را در 
جاي امني در كنار جاده متوقف نماييد و موتور خودرو 
را روشن و در دور آرام نگه داريد. در اين شرايط به طور 
خودكار سيستم از وضعيت 4WD به 2WD جهت 
جلوگيري از هر گونه صدمه به سيستم انتقال قدرت 
خودرو تغيير مي يابد. در صورت خاموش شدن چراغ 

مي توانيد به رانندگي خود ادامه دهيد.
چشمک زدن آرام چراغ )در هر 2 - ثانيه يكبار چشمک 

بزند(:
 در اين حالت با رعايت شرايط احتياط خودرو را در 
جاي امني در كنار جاده متوقف نماييد و موتور خودرو 
را روشن و در دور آرام نگه داريد الستيكها را از نظر 
يكسان بودن سايز و داشتن عاج و فشار باد استاندارد 

بازديد نماييد.
در صورتي كه با انجام توصيه هاي باال چراغ همچنان 
روشن بود سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت 

كنترل سيستم مراجعه نماييد.



2

70

2

هشدار كيسه هوا روشن و پس از 7 ثانيه خاموش مي شود، 
كه اين نش��ان  دهنده بي عيب بودن كيسه هواي سيستم 

محافظ تكميلي مي باشد. 
در ص��ورت مواج��ه باهر يک از موارد زيرب��ه منظور بازديد 
يا تعمير سيس��تم كيس��ه هوا و پيش كشنده كمربندهاي 

ايمني به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد:

چراغ هش��دار كيس��ه هوا پ��س از مدت زم��ان 7	• ثانيه 
خاموش نشود

	•چراغ هشدار كيسه هوا متناوبا چشمک بزند
	•چراغ هشدار كيسه هوا اصاًل روشن نشود 

توجه داشته باشيد كه در صورتي كه اين بازديد و تعمير )در 
ص��ورت نياز( صورت نپذيرد احتم��ال عدم عملكرد صحيح 
سيس��تم ايمني وجود خواهد داش��ت. )لطفا به  قس��مت 

»سيستم محافظ تكميلي« در فصل 1 مراجعه نماييد(.

چراغهاي نشانگر
 چراغ نش��انگر CVT- مدلهاي مجهز به گيربكس 

CVT

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
نشانگر روشن وسپس خاموش مي شود، 

CVT چراغ نشانگر موقعيت دسته دنده 
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باشد، نشانگر 
موقعيت دس��ته دنده را نش��ان مي دهد. )لطفا به قس��مت 
»رانندگ��ي با خ��ودرو دنده CVT « در فص��ل 5 مراجعه 

نماييد(.

 چراغ هشدار كمربند ايمني
چراغ هشدار كمربند ايمني و آهنگ)صداي هشدار دهنده 
صوت��ي( جهت يادآوري باز بودن كمربند ايمني مي باش��د. 
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار كمربند ايمني روش��ن مي گردد وتا بستن كمربند 

ايمني راننده روشن ميماند.
چراغ هش��دار كمربند ايمني سرنش��ين جل��و )در صورت 
تجهيز( هنگامي كه صندلي جلو اشغال شده باشد و كمربند 
ايمني سرنش��ين جلو )در صورت تجهيز( باز باشد، روشن 
مي گردد سيستم در 5 ثانيه اوليه پس از قرار گرفتن دكمه 
اس��تارت در موقعيتON ، چراغ هش��دار كمربند ايمني 

سرنشين جلو را قعال نمي كند. 
 )لطف��ا ب��راي اقدام��ات احتياطي در  اس��تفاده از كمربند 
ايمني  به قسمت »كمربندهاي ايمني« در فصل 1 مراجعه 

نماييد(.

 چراغ هش��دار س��رعت )120km/h(- براي 
خاورميانه

اي��ن چ��راغ زمانيكه س��رعت حركت خ��ودرو از حد مجاز 
حدوداً 120 كيلومتر در س��اعت تج��اوز نمايد، راننده را از 
اين افزايش س��رعت آگاه مى س��ازد. در هنگام رانندگى به 

محدوده مجاز سرعت در صفحه نشانگرها توجه داشته
باشيد.

 چراغ هش��دار كيس��ه هواي سيستم محافظ 
تكميلي

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 

 چراغ هشدار كليد هوشمند
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هشدار كليد هوشمند روشن و سپس خاموش مي شود، كه 
اين نش��ان  دهنده بي عيب بودن سيستم  قفل فرمان )در 
صورت تجهيز( مي باش��د. روشن ماندن اين چراغ مي تواند 
نش��انه اي از عدم عملكرد صحيح سيس��تم قفل فرمان)در 

صورت تجهيز( يا سيستم كليد هوشمند باشد.
در صورتي كه اين چراغ هنگام خاموش بودن موتور روش��ن 
گردد آزاد كردن قفل فرمان )در صورت تجهيز(  يا روش��ن 

نمودن موتور مي تواند غير ممكن گردد.
اگ��ر اين چراغ هنگام روش��ن ب��ودن موتور روش��ن گردد 
مي ت��وان با خ��ودرو رانندگي نمود. به ه��ر حال در صورت 
وقوع چنين موردي به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت 

كنترل سيستم مراجعه نماييد.

 چراغ هشدار اصلي
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
هش��دار اصلي در صورت ظاهر شدن هر يک از موارد ذيل 

روي صفحه ديجيتالي روشن مي گردد:

) •	No Key( هشدار نبود كليد
	•هشدار سطح پايين سوخت در مخرن سوخت

	•هشدار سطح پايين مايع شستشو در مخرن شستشو
	•هشدار باال )درگير(  بودن ترمز پارک

	•هشدار باز بودن درب/ درب عقب
)لطفا به قس��مت » صفحه ديجيتال« دراين فصل مراجعه 

نماييد(.
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به قس��مت » خودرو دو محوره 4WD/AWD« در فصل 
5 مراجعه نماييد(.

 چ��راغ نش��انگر م��ه ش��كن جل��و )درصورت 
تجهيز(

با روش��ن كردن مه ش��كنهاى جلو اين چراغ نش��انگر در 
صفحه نشانگرها روشن مى ش��ود. )لطفا به قسمت »كليد 

چراغ مه شكن« در اين فصل مراجعه نماييد(.

 چ��راغ نش��انگر غير فعال بودن سيس��تم ضد 
)ESP( لغزش الكترونيكي

چراغ نش��انگر فعال نبودن سيستم ضد لغزش الكترونيكي 
)ESP( زمانيكه كليد خاموش )OFF(سيستم ضد لغزش 
الكترونيكي )ESP( به س��مت خاموش )OFF( فشار داده 

شود روشن مي گردد.
زمانيك��ه كلي��د خام��وش )OFF(سيس��تم ض��د لغزش 
الكترونيكي )ESP( به س��مت خاموش )OFF(فشار داده 
ش��ود سيس��تم ضد لغزش الكترونيك��ي )ESP( خاموش 

مي گردد.
در صورتي كه هنگام رانندگي خودرو يا روش��ن بودن موتور 
، چراغ نشانگر فعال نبودن سيستم ضد لغزش الكترونيكي 
)ESP( يا چراغ نش��انگر لغزش روش��ن گ��ردد ، مي تواند 
نش��انه اي از ع��دم عملك��رد صحيح سيس��تم ضد لغزش 
الكترونيكي )ESP( باش��د، لذا س��ريعا جه��ت بازديد و در 
  )ESP( صورت نياز تعمير سيس��تم ضد لغزش الكترونيكي
به نمايندگي س��ايپا يدک مراجعه نماييد. )لطفا به قسمت 
»سيس��تم ضد لغ��زش الكترونيك��ي )ESP(« در فصل 5  

مراجعه نماييد(.

  چراغ نشانگر كليد قفل كن خودرو دو 
محوره 4WD/AWD )در صورت تجهيز(

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
4WD/AWD نش��انگر كليد قفل كن خودرو دو محوره

روشن و سپس خاموش مي شود، 
در زمان روش��ن ب��ودن موتور خودرو ب��ا انتخا ب وضعيت 
4WD/AWD LOCK چ��راغ نش��انگر كلي��د قفل كن 
خودرو دو محوره 4WD/AWD روشن خواهد شد. )لطفا 

 چراغ نشانگر سيستم كروزكنترل
هنگامي كه س��وييچ اصلي نشانگر سيس��تم كروزكنترل باز 
مي شود، چراغ نشانگر سيستم كروزكنترل روشن مي شود 
كه نشان دهنده آن است كه  سيستم كروزكنترل درحالت 

آماده به كار )Stand By( قرار گرفته است.

عيب درسيستم کروزکنترل
چشمک زدن چراغ نشانگر سيستم كروزكنترل هنگامي كه 
موتور روش��ن اس��ت، مي تواند به منزل��ه بروزعيب در اين 
سيس��تم باش��د. جهت بازديد سيس��تم ك��روز كنترل به 
نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. )لطفا به قسمت 

»كروز كنترل« در فصل 5 مراجعه نماييد(.

 چراغ نش��انگر قف��ل درب )در صورت تجهيز 
براي اروپا(

چراغ نش��انگر قفل درب كه باالي زيرس��يگاري نصب شده 
است هنگامي كه كليه درب ها قفل باشند، روشن مي گردد.

	•هنگامي كه كليه درب ها به وسيله كليد برقي  قفل شوند، 
چراغ نش��انگر قف��ل درب براي مدت 30 دقيقه روش��ن 

مي گردد.
	•هنگامي كه كليه درب ها به وس��يله كليد هوشمند )فشار 
دادن دكمه LOCK ( يا قفل مركزي قفل ش��وند، چراغ 

نشانگر قفل درب براي مدت 1 دقيقه روشن مي گردد.
	•چراغ نشانگر قفل درب پس از باز شدن هر دري خاموش 

مي شود. 
)لطف��ا براي قفل كردن و باز ك��ردن قفل درب ها به بخش  
قف��ل درب ه��ا در فص��ل 3 »رانندگي با خ��ودرو« مراجعه 

نماييد(.

 چراغ نشانگر نور باال
اين چراغ با انتخاب وضعيت نور باالى چراغهاى جلو روشن 

و با انتخاب وضعيت نور پايين خاموش مى شود.
)لطفا به قسمت » اهرم مجموعه چراغهاي جلو و چراغهاي 

راهنما« دراين فصل مراجعه نماييد(.

)MIL يا MI( چراغ نشانگر عيب 

   احتياط:

	•در ص��ورت عدم مراجعه به نمايندگ��ي مجاز و عدم رفع 
عيب، ادام��ه اين وضعيت مي توان��د موجب صدماتي از 
جمل��ه كاهش ت��وان حركت��ي خ��ودرو، افزايش مصرف 
س��وخت و در مواردي صدمه به سيس��تم كنترل موتور 

خودرو گردد و آن را از پوشش گارانتي خارج نمايد.
	•تنظي��م نبودن موت��ور- ب��د كار كردن موتور)سيس��تم 
كنترلي موت��ور( مي تواند به عدم رعايت قوانين زيس��ت 

محيطي منجرگردد.
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)درصورت تجهيز(
هنگامي ك��ه وضعيت اس��پرت )SPORT( انتخاب ش��ود، 
چراغ نشانگر وضعيت اسپرت )SPORT( روشن مي گردد. 
)لطفا جهت اطالع بيشتر به به قسمت » دنده CVT« در 

فصل 5 مراجعه نماييد(.

 چراغهاي نشانگر چراغ راهنما يا خطر
ب��ا فعال نمودن چراغهاى راهنما و يا چراغ خطر )فالش��ر( 
چراغهاي نش��انگر چراغ راهنما يا خطر چشمک مى زنند. 
)لطفا جهت اطالع بيش��تر به قسمت » مجموعه چراغهاي 
جلو چراغهاي راهنما« يا »چراغهاي خطر- فالشر« در اين 

فصل مراجعه نماييد(.

 چراغ نشانگر وضعيت غير فعال بودن سيستم 
)VDC(كنترل پايداري خودرو

زماني كه كليد به س��مت خاموش )OFF( فشار داده شود، 
روش��ن مي گردد. ب��ا فش��ار دادن مجدد اي��ن كليد چراغ 

خاموش مي گردد.
در صورتي كه در زمان روشن بودن موتور خودرو يا رانندگي 
چراغهاي سيس��تم  كنترل پايداري VDC يا سيستم ضد 
لغزش )ESP(  روشن گردد، اين وضعيت مي تواند نشانگر 
وجود مشكل در سيستمهاي كنترل پايداري VDC باشد 
و نياز به سرويس دارد. لذا سريعا جهت بازديد و در صورت 
نياز تعمير سيس��تمهاي مذكور به نمايندگي س��ايپا يدک 
مراجعه نماييد. )لطفا به قس��مت »چراغ نش��انگر وضعيت 
 »VDC غير فعال بودن سيس��تم كنترل پايداري خودرو

در فصل 5 مراجعه نماييد(.

نش��ان  دهن��ده بي عيب بودن سيس��تم كنت��رل پايداري 
خودرو )VDC(/ سيس��تم ضد لغزش )ESP( مي باش��د. 
زماني كه سيس��تم كنترل پايداري خودرو VDC/ سيستم 
ضد لغزش )ESP( چراغ نش��انگر لغزش چش��مک مي زند.

چشمک زدن چراغ نشانگر لغزش يه هنگام حركت نشانگر 
بيش از حد لغزنده بودن جاده مي باشد.

در صورتي ك��ه در زم��ان روش��ن ب��ودن موتور خ��ودرو يا 
 VDC رانندگي چراغهاي سيستم  كنترل پايداري خودرو
يا سيس��تم ضد لغزش )ESP(  روشن گردد، اين وضعيت 
مي تواند نش��انگر وجود مش��كل در سيس��تمهاي كنترل 
پايداري خودرو VDC يا ضد لغزش )ESP( باش��د و نياز 
به س��رويس دارد. لذا سريعا جهت بازديد و در صورت نياز 
تعمير سيستمهاي مذكور به نمايندگي سايپا يدک مراجعه 

نماييد.
)لطفا به قس��مت »چراغ نش��انگر وضعيت غير فعال بودن 
سيس��تم كنترل پايداري خودرو VDC« يا » سيستم ضد 

لغزش )ESP(« در فصل 5 مراجعه نماييد(.

 چراغ نشانگر چراغهاى كوچک نور پايين
چراغ نش��انگر چراغه��اى كوچک نورپايين هنگام روش��ن 
ش��دن چراغهاى كوچ��ک جلو، صفح��ه كيلومتر ش��مار، 
مجموع��ه چراغهاي عقب و چراغ پالک روش��ن مي گردد. 
چراغ نشانگر چراغهاى كوچک نور پايين با خاموش كردن 

  خاموش مي گردد.

 )SPORT( چراغ نش��انگر وضعيت اس��پرت 

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
نش��انگر عي��ب )MIL( روش��ن و پس از روش��ن ش��دن 
موتورخاموش مي گردد كه به معني صحت عملكرد و فعال 

بودن سيستم تشخيص عيب است.
به جز کشورهاي کره جنوبي، مكزيك روسيه ،اکراين 

و اروپا:
در صورتي ك��ه در زمان روش��ن بودن موت��ور خودرو چراغ 
نش��انگر عيب )MIL( روشن گردد، اين وضعيت مي تواند 
نش��انگر وجود مشكل در سيستم كنترل موتور باشد و نياز 
به سرويس دارد. لذا س��ريعا جهت بازديد و در صورت نياز 
تعمير سيس��تم كنترل موت��ور به نمايندگي س��ايپا يدک 

مراجعه نماييد.

 چراغ نشانگر خاموش بودن Overdrive )در 
صورت تجهيز(

 Overdrive اين چراغ نشانگر زمانيكه حالت خاموش بودن
انتخاب ش��ود روشن مي گردد. )لطفا جهت اطالع بيشتر به 

قسمت دنده CVT در فصل 5 مراجعه نماييد(.

 چ��راغ نش��انگر مه ش��كن عق��ب )درصورت 
تجهيز(

با روش��ن كردن مه ش��كنهاى عقب اين چراغ نش��انگر در 
صفحه نش��انگرها روشن مى ش��ود. )لطفا به قسمت »كليد 

چراغ مه شكن« دراين فصل مراجعه نماييد(.

 چراغ نشانگر لغزش
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د، چراغ 
نش��انگر لغزش روش��ن و س��پس خاموش مي شود، كه اين 
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هشدار صوتي كمربند ايمني

:A مدل
در صورت نبستن كمربند ايمني راننده، هشدار صوتي براي 

مدت 6 ثانيه توليد صدا مي كند

:B مدل 
در ص��ورت نبس��تن كمربن��د ايمني جلو، هش��دار صوتي 
هنگامي كه س��رعت خودرو از 15 كيلومتر درساعت تجاوز 

كرد براي مدت 90 ثانيه توليد صدا مي كند.
صفحه ديجيتالي )LCD( )1( روي صفحه كيلومتر ش��مار 
نصب شده است و عملكرد كليد هوشمند، ساير هشدارها و 

اطالعات خودرو را نمايش مي دهد. 

	•سيستم كليد هوشمند
سيستم كليد هوشمند در فصل 3 - آمده است

دكمه استارت در فصل 5 - آمده است

هش��دار صوتي خودروهاي مجهز به كليد هوش��مند تحت 
شرايط مختلف توليد صدا در داخل و خارج خودرو مي كند.

در اين حالت كليد هوشمند و خودرو را بررسي كنيد.
)لطفا به قس��مت »چراغ سيستم كليد هوشمند«  در فصل 

3 مراجعه نماييد(.

هشدار صوتي چراغ
هش��دار صوتي چراغ هنگامي كه درب راننده بازش��ود  ودر 

صورت بروز يكي از موارد ذيل توليد صدا مي كند:

 •	LOCK يا OFF در صورتيكه دكمه استارت در وضعيت
ي��ا  ACC و كليد مجموعه چراغه��اي جلو در وضعيت

 يا  باشد.
 LOCK يا OFF در صورتيكه دكمه استارت در وضعيت
ي��ا  ACC وكلي��د مجموع��ه چراغهاي جل��و در وضعيت 
AUTO )در صورت تجهيز( باش��د و چراغ هاي مه شكن 
روش��ن باشد، هشدار صوتي چراغ براي مدت 2 ثانيه توليد 

صدا مي كند.
تذك��ر: هنگام ترک خودرو، كليد مجموعه چراغهاي جلو را 
در موقعيت OFF يا AUTO و چراغ هاي مه شكن را در 

موقعيت OFF قرار دهيد. 

هشدار صوتي درگير بودن ترمز پارک
در صورتيكه بدون آزاد كردن ترمز پارک بيش از 7 كياومتر 
رانندگي نماييد هشدار صوتى اين وضعيت را به شما يادآور 

مى شود. خودرو را متوقف و ترمز پارک را آزاد كنيد.

هشدارهاي صوتي
هشدار صوتي ساييدگي لنت ترمز 

لنتهاي ترمز داراي  هش��دار س��اييدگي صوتي مي باش��د. 
زمانيك��ه لنتهاي ترمز به حدي برس��د ك��ه نياز به تعويض 
داش��ته باش��ند، هنگام رانندگي )درحال ترم��ز گرفتن يا 
حركت( صدايي با فركانس )گام( باال توس��ط ابزار هش��دار 
س��اييدگي لن��ت ترمز توليد مي ش��ود جه��ت بازديد و در 
صورت نياز تعمير سيس��تمهاي مذكور به نمايندگي سايپا 
يدک مراجعه نماييد. )لطفا به قس��مت »ترمزها« در فصل 

8 مراجعه نماييد(.

هشدار صوتي كليد
هشدار صوتي كليد در صورت بروز يكي از موارد ذيل توليد 

صدا مي كند:

 •	ACC درب راننده هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت
باشد، باز شود.

 •	OFF درب راننده هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت
ي��ا   LOCK قرار گرفته، باز ش��ود و كليد در جاكليدي 

جا مانده باشد
	•وقت��ي درب راننده باز باش��د و كلي��د روي جاكليدي جا 
مانده باش��د، كليد قف��ل برقي درب )قف��ل مركزي( در 

موقعيت قفل قرار مي گيرد.
	•هر يک از درب ها هنگامي كه كليد قفل برقي درب )قفل 

مركزي( در موقعيت LOCK قرار گرفته، باز باشد
تذك��ر: هنگامي ك��ه درب باز اس��ت دكمه اس��تارت را در 
موقعيت LOCK قرارداده و كليد را از مقر كليد برداريد.

LCDصفحه ديجيتالي
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نشانگر نبودن كليد در مقر خود 3 .
در ص��ورت نياز به گذاش��تن كليد در مقر خود )براي مثال 
زمانيكه باطري كليد ش��ارژ نداشته باشد( اين هشدار ظاهر 

خواهد شد. 
در ص��ورت نياز به گذاش��تن كليد در مقر خود )براي مثال 
زمانيكه باطري كليد ش��ارژ نداش��ته باشد( كليد را در مقر 
خ��ود به ط��ور صحيح بگذاري��د. )لطفا به قس��مت »دكمه 

استارت« در فصل5  مراجعه نماييد(.

نشانگر آزاد نشدن فرمان 2 .
در صورتيك��ه فرم��ان از حال��ت LOCK آزاد نگردد اين 
هش��دار ظاهر خواهد ش��د. در صورت آزاد نش��دن فرمان 
همزمان با به چپ و راس��ت چرخان��دن آرام فرمان، دكمه 

استارت را فشار دهيد.

نشانگرهاي عملكرد خودرو
نشانگر طرز روشن كردن موتور خودرو 1 .

در صورتيكه دسته دنده در موقعيت »p« )پارک( باشد اين 
پيغام ظاهر خواهد شد.

ظاهر شدن اين نشانگر به معني آن است كه با فشار دادن 
ترمز و فشردن دكمه استارت روشن مي گردد. الزم به ذكر 
اس��ت كه موتور به طور مس��تقيم در هر وضعيتي روش��ن 

مي گردد.



2

75

2

حركت كند در صورت درگير بودن ترمز پارک  اين هشدار 
ظاهرمي گردد كه با آزاد كردن ترمز پارک خاموش خواهد 

شود.

نشانگر كاهش سطح سوخت باک 10 .
با كاهش سطح س��وخت باک، اين نشانگر ظاهر مي گردد. 
ل��ذا در اولين فرصت ممكن اقدام به س��وختگيري نماييد، 
ترجيها قبل از رس��يدن آمپر سوخت به عالمت E  سوخت 

گيري نماييد.

هنگامي که آمپر س�وخت به عالمت E  مي رسد فقط 
مقدار کمي سوخت در باك موجود  است.

. 11 نشانگر كاهش سطح مايع شيشه شور 
با كاهش س��طح مايع شيش��ه ش��ور ، اين نش��انگر ظاهر 
مي گ��ردد. لذا در اولين فرصت ممكن مايع شيش��ه ش��ور 

اضافه كنيد.،
)لطفا به قس��مت » مايع شيشه شور«  در فصل 8  مراجعه 

نماييد(.

درب  و  درب ها  كليه  بودن  باز  نيمه  يا  باز  نشانگر  12 .
موقعيت  در  استارت  )هنگامي كه دكمه  صندوق عقب 

ON باشد(
در ص��ورت باز يا نيمه باز بودن ه��ر يک از درب ها يا درب 
صندوق عقب اين نش��انگر ظاهر مي گردد، و با بستن درب 

باز، خاموش مي گردد.

) 13 .Time to rest( نشانگر تنظيم ساعت
هنگامي كه تنظيم ساعت )Time to rest( فعال مي شود 
اين نش��انگر ظاهر مي گردد. ساعت تا 6 ساعت قابل تنظيم 

در حاليك��ه دس��ته دنده در موقعيتي به ج��ز “p” )پارک(
باش��د اين نش��انگرظاهر مي گردد و صداي يادآوري كننده 

شنيده مي گردد.
 در اي��ن صورت دس��ته دنده در موقعي��ت ”p“ )پارک( يا 

دكمه استارت را در موقعيت ON قرار دهيد.

7 .PUSH نشانگر هشدار
هنگامي كه دكمه اس��تارت بعد از اينكه نش��انگر هش��دار 
”SHIFT ”P ظاهر ش��د،  در موقعيت ACC قرار بگيرد 
و دس��ته دن��ده به موقعي��ت ”p“)پارک( برده ش��ود، اين 

نشانگرظاهر مي گردد.
جهت برگرداندن دكمه اس��تارت به موقعيت OFF روش 

زير انجام گيرد:
 P دس��ته دنده را به موقعيت( ← SHIFT “P“ هش�دار
برگردانيد( ← هش�دار PUSH )دكمه اس��تارت را فشار 
دهيد ← دكمه اس��تارت را در موقعيت ON قرار دهيد ← 
هش�دار PUSH )دكمه استارت را فشار دهيد ← دكمه 

استارت را به موقعيت  OFF بچرخانيد(

نشانگر هشدار شارژ باطري كليد هوشمند 8 .
اين نش��انگر هنگامي كه ش��ارژ باطري كليد هوشمند تمام 
مي ش��ود ظاهر مي گ��ردد. جهت رقع عيب باط��ري آن را 

تعويض نماييد.
)لطف��ا به قس��مت »باط��ري كليد«  در فص��ل 8  مراجعه 

نماييد(.

نشانگر هشدار درگير بودن ترمز پارک: 9 .
هنگامي كه خودرو با س��رعت بيش از 7 كيلومتر در ساعت 

يادآوري كننده برداشتن كليد  4 .
 LOCK يا OFF هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت
باش��د، درب راننده باز و كليد در داخل جاكليدي جامانده 
باش��د ظاهر مي گ��ردد و صداي  يادآوري كننده برداش��ت 
كليد ش��نيده مي گردد. در اين صورت هنگام ترک خودرو 

كليد را برداريد.

( اين هشدار  5 .NO KEY( يادآوري كننده فقدان كليد
در هريک از شرايط ذيل اين نشانگر ظاهر مي گردد:

کليد داخل خودرو نباشد:
براي مدل خودرو داراي كليد هوش��مند: هنگامي كه دكمه 
اس��تارت در موقعيت ON يا ACC باش��د، درب بسته و 
كليد خارج از خودرو باش��د، هشدار ظاهر مي گردد. در اين 

صورت كليد را داخل خودرو بگذاريد.
براي مدل خودرو بدون كليد هوش��مند: هنگامي كه دكمه 
اس��تارت در موقعيت ON يا ACC باش��د، درب بسته و 
كليد خارج از جاكليدي )مقر( باشد نشانگر ظاهر مي گردد. 

در اين صورت كليد را داخل جاكليدي بگذاريد.

کليد ثبت نشده
هنگامي كه دكمه استارت  از موقعيت LOCK به موقعيت 
بعدي برود و سيس��تم نتواند كليد ثبت نش��ده را بشناسد، 

هشدار ظاهر مي گردد. از كليد ثبت نشده استفاده نكنيد.
)لطفا به قسمت » كليدها« در فصل 3 مراجعه نماييد(.

وضعيت  چراغ هشدار   -  6 .SHIFT ”P”هشدار نشانگر 
پارک جعبه دنده

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت Stop قرار بگيرد 
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اس��ت. )به بخش »كامپيوتر س��فري« در ادامه اين بخش 
رجوع كنيد(. 

هشدار دماي خارجي پايين 14 .
اين هش��دار زماني ظاهر مي شود كه دماي خارجي خودرو 
پايين تر از 3 درجه س��انتي گراد باش��د. م��ي توان نماش 
اين هش��دار را غير فعال نمود. )لطفا به قسمت »كامپيوتر 

سفري« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد(.
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كامپيوتر سفري 
كليدهاي كامپيوتر پيمايشي سمت راست مجموعه صفحه 
كيلومتر ش��مار نصب اس��ت. جهت فعال كردن آن كليد را 

مطابق شكل فشاردهيد.
A سوييچ 
B سوييچ 

زماني ك��ه دكمه اس��تارت در وضعيت ON قرار داش��ته 
باشد، كامپيوتر پيمايشي با فشردن كليد )A( مي توان 

حالتهاي كامپيوتر پيمايشي را انتخاب كنيد.
ب��ا هر ب��ار فش��ار دادن  نش��انگر  )A( اطالعات روي 

صفحه به صورت ذيل تغيير مي كند:
Current fuel consumption   Average 
fuel consumption and speed   Elapsed 
time and trip odometer   Distance to 
empty )dte(   Outside air temperature 
)ICY(   Setting   Warning check

)Maintenance( نشانگرهاي تعميرات
نشانگر تعويض روغن موتور 1 .

اين نش��انگر زمان از قبل تنظيم شده تعويض روغن موتور 
را نش��ان مي دهد. مي توان نشانگر را براساس مسافت مورد 
نظ��ر جهت تعوي��ض روغن تنظيم نمود. )لطفا به قس��مت 

»كامپيوتر پيمايش« دراين فصل مراجعه نماييد(.

نشانگر تعويض فيلتر روغن 2 .
اين نش��انگر زمان از قبل تنظيم شده تعويض فيلتر روغن 
موتور را نشان مي دهد. مي توان نشانگر را براساس مسافت 
م��ورد نظر جهت تعويض فيلتر روغ��ن تنظيم نمود. )لطفا 
به قس��مت »كامپيوت��ر پيمايش«  دراين فص��ل  مراجعه 

نماييد(.

نشانگر تعويض الستيک 3 .
اين نش��انگر زمان از قبل تنظيم ش��ده تعويض الستيک را 
نش��ان مي دهد. مي توان نشانگر را براس��اس مسافت مورد 
نظر جهت تعويض الس��تيک تنظيم نمود. )لطفا به قسمت 

»كامپيوتر پيمايش«  دراين فصل مراجعه نماييد(.

4 .OTHER نشانگر
اين نشانگر زمان از قبل تنظيم شده تعويض ساير تجهيزات 
را نش��ان مي دهد. مي توان نشانگر را براساس مسافت مورد 
نظر جهت تعويض س��اير تجهي��زات تنظيم نمود. )لطفا به 

قسمت »كامپيوتر پيمايش« دراين فصل مراجعه نماييد(.
نش��انگرهاي يادآوري كننده ديگري روي صفحه ديجيتالي 
وسط قابل دسترسي اس��ت. )لطفا به قسمت » استفاده از 

INFO BUTTON«  در فصل 4 مراجعه نماييد(.
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3. نشانگر متوسط مصرف سوخت
(km/l, l/100km يا MPG)

)MPH يا km/h( و سرعت متوسط 

مصرف سوخت:
اي��ن وضعيت، ميزان مصرف س��وخت متوس��طه خودرو از 
آخرين باري  كه نش��انگر صفر شده است را نشان مي دهد. 
)B( را بيش از 1 ثانيه فش��ار  ب��راي صفركردن دكمه 
داده و نگه داريد. الزم به ذكر اس��ت كه س��رعت متوس��ط 

همزمان صفر مي گردد.
صفح��ه نمايش ه��ر 30 ثانيه به هن��گام مي گردد. در طي 
500 متر اوليه حركت و بعد از صفرش��دن عالمت »----«   

ظاهر مي گردد. 

سرعت:
اين وضعيت ميزان متوس��ط س��رعت متوس��طه خودرو از 

نشانگر مصرف سوخت جاري  1 .
(km/l, l/100km يا MPG)

حالت )وضعيت( مصرف سوخت جاري ميزان مصرف  2 .
سوخت جاري خودرو را نشان مي دهد.

آخرين باري  كه نش��انگر صفر شده است را نشان مي دهد. 
)B( را بيش از 1 ثانيه فش��ار  ب��راي صفركردن دكمه 
داده و نگ��ه داريد.الزم به ذكر اس��ت كه متوس��ط مصرف 

سوخت نير همزمان صفر مي گردد.
صفح��ه نمايش ه��ر 30 ثانيه به هن��گام مي گردد. در طي 
30 ثانيه اوليه بعد از صفرش��دن عالم��ت »----«   ظاهر 

مي گردد. 
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يا   3 .km( شمار   كيلومتر  و  شده  سپري   زمان  نشانگر 
)miles

زمان سپري  شده:
اين وضعيت زمان س��پري  شده زمان را از آخرين باري  كه 

نشانگر صفر شده است را نشان مي دهد.
ب��راي صفركردن دكمه  )B( را بيش از 1 ثانيه فش��ار 
داده و نگه داريد.الزم به ذكر اس��ت كه كيلومتر ش��مار  نيز 

همزمان صفر مي گردد.

کيلومتر شمار :
اين وضعيت كيلومتر شمار جمع مسافت طي شده از آخرين 

باري  كه نشانگر صفر شده است را نشان مي دهد.
ب��راي صفركردن دكمه  )B( را بيش از 1 ثانيه فش��ار 
داده و نگه داريد.الزم به ذكر است كه زمان سپري  شده نيز 

همزمان صفر مي گردد.

B نوع B نوع
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) 5 .ºC( دماي بيرون
دماي بيرون خودرو بين 30- تا 55 درجه سانتيگراد و نماد 

ºC ظاهر مي گردد.
نش��انگر دماي بيرون خودرو داراي ويژگي هش��دار پايين 
بودن دما مي باشد بدين ترتيب كه، هنگامي كه دماي بيرون 
خودرو به 3 درجه س��انتيگراد برسد هش��دار روي صفحه 

نمايش ظاهر مي شود. 
سنسور دماي بيرون خودرو در جلوي رادياتور نصب است. 
سنس��ور دماي بيرون خودرو ممكن است تحت تاثير دماي 

موتور، جهت باد ، جاده يا شرايط ديگر  قراربگيرد.
ع��دد دماي روي صفحه ممكن اس��ت با دم��اي حقيقي يا 

تابلوهاي نشاندهنده دما جاده ايي مغاير باشد.

سوخت  شدن  تمام  تا  پيمايش  قابل  مسافت  نشانگر  4 .
)km - dte(

اين وضعيت نش��ان دهنده مس��افت تقريب��ي باقيمانده تا 
س��وختگيري بعدي را نش��ان مي دهد. اين عدد بر اس��اس 
ميزان س��وخت باقيمانده در مخزن و ميزان واقعي مصرف 

سوخت محاسبه مي شود. 
صفحه نمايش هر 30 ثانيه به هنگام مي گردد.

اين نشانگر داراي ويژگي هشدار پايين بودن سطح سوخت 
مي باش��د بدين ترتيب كه، هنگامي كه س��طح س��وخت در 
مخزن پايين بيايد اين نش��انگر ظاهر مي شود. هنگامي كه 
سطح س��وخت در مخزن پايين تر بيايد نشانگر به عالمت 

»---« تعويض مي شود. 

	•در صورت��ي كه مق��دار  كمي س��وخت در مخزن ريخته 
شود، نشانگر قبل از اينكه سوييج در موفعيت OFF قرار 

بگيرد همچنان ظاهر ميماند.
	•هنگام رانندگي، س��ر پيچها، در س��رباالييها يا سرپاينيها 
به دلي��ل حركت س��وخت در باک نش��انگر موقتا تغيير 

مي كند

B نوع
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FILTER	• )روغن(
اي��ن من��وي فرعي ب��راي تنظيم ي��ا صفر كردن مس��افت 
طي ش��ده خودرو به  كيلومتر جه��ت تعويض فيلتر روغن 

مي باشد

 TIRE	• )الستيک(
اي��ن منوي فرعي براي تنظيم يا صفر كردن مس��افت طي 

شده خودرو به كيلومتر جهت تعويض الستيک مي باشد

OTHER	• )ساير(
اي��ن منوي فرعي براي تنظيم يا صفر كردن مس��افت طي 
شده خودرو به كيلومتر جهت تعويض ساير قطعات خودرو 

به غير از الستيک،  فيلتر روغن و روغن موتور مي باشد.

دكمه  )B( را براي انتخاب متوهاي ديگر فشار دهيد

ALERT )هشدار( 

من��وي  ALERT )هش��دار( داراي س��ه من��وي فرع��ي 
مي باشد

BACK	• )عقب(
اي��ن من��و فرع��ي ب��راي برگش��ت ب��ه ب��االي حال��ت 

تنظيمات)Setting( مي باشد

 TIMER	• )تايمر(
 TIMER اي��ن من��و فرعي ب��راي فعال ك��ردن نش��انگر

مي باشد

ICY	• )دماي بيرون خودرو(
اي��ن منو فرعي براي نمايش هش��دار دم��اي پايين بيرون 

خودرو مي باشد

Maintenance

منوي   Maintenance )تعميرات( داراي 5 منوي فرعي 
مي باشد

BACK	• )عقب(
اين من��و فرعي براي برگش��ت به باالي حال��ت تنظيمات 

)Setting( مي باشد

OIL	• )روغن(
اي��ن من��وي فرعي ب��راي تنظيم ي��ا صفر كردن مس��افت 
طي ش��ده خودرو به كيلومتر جه��ت تعويض روغن موتور 

مي باشد.

 )Setting(تنظيمات

تنظيمات در حين رانندگي ممكن نمي باشد. پيغام

 Setting can only be operated when
stopped« )تنظيم�ات فق�ط هن�گام توق�ف کامل 
خودرو قابل انجام است( روي صفحه ديجيتالي ظاهر 

مي گردد.
دكم��ه ه��اي  )A( و  )B( ب��راي تنظي��م مورد 

استفاده قرارميگيرند.
دكم��ه  )B( را براي پرش به گزينه هاي منوي اصلي 

فشار دهيد
دكمه  )A( را براي وارد شدن به منو فشار دهيد

SKIP

بازدي��د  ب��ه هش��دار  ب��راي ورود  دكم��ه   )A( را 
)Warning check( فشار دهيد
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)Warning check(  منوهاي هشدار
جهت مش��اهده وضعيت هش��دارهاي به ش��رح ذيل وارد 

منوهاي هشدار )Warning check( شويد.

. )هشدار نبود كليد( •	No key warning

Low fuel warning	• )هش��دار پايي��ن بودن س��طح 
سوخت(

Low washer fluid warning	• )هشدار پايين بودن 
سطح مايع شيشه شور(

Parking brake release warning	• )هشدار درگير 
بودن ترمز پارک(

Door/lift gate open warning	• )هش��دار باز بودن 
كليه درب ها(

SKIP )برگشت(

دكم��ه  )A( را ب��راي برگش��ت از هش��دار بازدي��د 
)Warning check( فشار دهيد

دكمه  )B( را براي انتخاب متوهاي ديگر فشار دهيد

 DETAIL )جزييات(
من��وي DETAIL )جزييات( فقط هنگامي كه هش��داري 

ظاهرگردد، روي صفحه نمايش ديده مي شود.
جهت مشاهده جزييات هشدار وارد اين منو شويد.

OPTIONS )گزينه ها(

BACK	• )عقب(
اين من��و فرعي براي برگش��ت به باالي حال��ت تنظيمات 

)Setting( مي باشد

LANGUAGE	• )زبان(
اين منو فرعي براي انتخاب زبان مي باشد

UNIT	• )واحد(
اي��ن منو فرعي ب��راي انتخاب واحد )ب��راي مثال km/l يا 

 و غيره( مي باشد
EFFECTS

 )off( و خاموش )on( اين منوي فرعي براي تنظيم روشن
ويژگي dial effects به شرح ذيل مي باشد

براي روش��ن ماندن دايم حلقه هاي دور كيلومتر شمار  - 
يا روش��نايي موقت و سپس خاموش شدن تدريجي آن 

مي باشد.

B نوع
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A نوع

   هشدار:

ولتاژ باال

	•اين چراغها در زمان كاركرد دماى بس��يار بااليى داشته 
و گرماى باالي��ى توليد مى كنند. جهت جلوگيري از هر 
گونه ش��وک الكتريكي، ب��راي تنظيم و ي��ا تعويض اين 

چراغها به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نما ييد.
	•اين چراغها نس��بت به چراغهاى معمولى شدت نور قوى 
ت��رى دارند. در صورتيكه بدرس��تى تنظيم نش��وند، مى 
توانن��د به طور موقت موجب عدم بينايى راننده خودروى 
جلويى و يا خودروى عبورى در خط مقابل شوند كه مى 
تواند حوادث جدى را بدنبال داش��ته باشد. در صورتيكه 
چراغهاى خودروى شما تنظيم نيست فوراً جهت تنظيم 

چراغها به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.

اهرم چراغهاي جلو و چراغهاي راهنما
چراغهاي زنون )در صورت تجهيز(

 روشنايى و رنگ نور اين چراغها پس از روشن شدن كمى 
تغيير نموده و پس از لحظاتى پايدار مى شود.

عمر چراغهاى زنون به تعداد مرتبه روشن و خاموش شدن 
انها بس��تگى مستقيم دارد و با افزايش آن كاهش مى يابد. 
بنابراين توصيه مى ش��ود درحد امكان در فاصله زمان هاى 
كوتاه(به طور مثال پش��ت چراغ قرمز) از خاموش و روش��ن 

نمودن آن ها بپرهيزيد.
در زمانيكه عمرالمپ اين چراغها روبه اتمام اس��ت ش��دت 
نور آن ها بتدريج كم ش��ده و روش��ن و خاموش مى ش��ود 
و ي��ا رنگ آن ماي��ل به قرمز مى ش��ود. در صورتيكه يكى 
از عاليم فوق را مش��اهده نموديد به نمايندگي مجاز سايپا 

يدک  مراجعه نما يي��د. پارس خودرو توصيه مى نمايد در 
اس��تفاده از اي��ن چراغها به قوانين و مقررات كش��ورى كه 

خودرو در آن تردد مى كنيد توجه شود.

كنترل خودكارسطح نور
خودروهاي مجهز به چراغهاى زنون داراي سيستم خودكار 
تنظي��م نور مي باش��ند. مح��ور چراغها يص��ورت اتوماتيک 

)خودكار( تنظيم مي گردد.

B نوع
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   احتياط:
هرگز روي سنس��ور )A( را با شيئي نپوشانيد.اين سنسور 
س��طح روش��نايي نور را اندازه گيري و عملكرد سيس��تم 
روش��نايي خودكار )autolight( را كنت��رل مي نمايد.در 
صورت پوش��اندن اين سنس��ور، سنس��ور به علت تاريكي 

مصنوعي ايجاد شده چراغها را روشن مي كند.

تاخير مجموعه چراغهاي جلو به قسمت »سيستم خاموش 
خودكار )AUTO( ب��ا تاخير مجموعه چراغهاي جلو« در 

فصل 4 رجوع نماييد.

اهرم مجموعه چراغهاي جلو
پ��ارس خودرو توصيه مي كند كه جهت تنظيم س��طح نور 
چراغها حتماً به قوانين و مقررات كشور محل تردد خودرو 

توجه نماييد.

سيس��تم روش��نايى خودكار )AUTO( )در صورت 
تجهيز(

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت ON و مجموعه 
چراغه��اي جلو روي موقعيت خودكار )AUTO( باش��ند، 
چراغه��اي كوچک جلو، چراغهاي صفحه كيلومتر ش��مار، 
مجموعه چراغهاي عقب و س��اير چراغها به صورت خودكار 
)اتوماتيک( و با توجه به روشنايي محيط روشن مي شوند.

 هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت OFF قرار بگيرد 
كليه چراغها به طور خودكار خاموش مي شوند.

سيستم خاموش خودکار )AUTO( با تاخير مجموعه 
چراغهاي جلو )در صورت تجهيز(

اين سيس��تم به ش��ما اين امكان را مي ده��د كه مجموعه 
چراغهاي جلو پس از قرار دادن دكمه استارت  در موقعيت 
OFF براي مدت 180 ثانيه قبل از خاموش ش��دن روشن 
بمانن��د تا به ش��ما زمان بده��د كه درب ها را باز و بس��ته 

كنيد. 
اي��ن مدت 180 ثانيه از 0 ت��ا 180 ثانيه پس از قرار دادن 
دكمه اس��تارت  در موقعيت OFF قابل تنظيم مي باش��د. 
مدت تاخير را س��ازنده خودرو روي 45 ثانيه تنظيم كرده 

است.
لطفا براي تنظيم سيس��تم خاموش خودكار )AUTO( با 

موقعيت 
چراغهاي كوچک جلو و عقب، چراغهاي  اين موقعيت 
صفحه كيلومتر ش��مارو  چراغهاي روي پالک ش��هرباني را 

روشن مي كند.

موقعيت 
اي��ن موقعي��ت  مجموع��ه چراغهاي جلو را روش��ن 

مي كند.

نور باال
براى روش��ن كردن نور باال، اهرم را به س��مت جلو خودرو 

فشار دهيد )2(.
ب��راي خام��وش كردن ن��ور باال، اه��رم را به حال��ت اوليه 

برگردانيد )1(.
ب��راي زدن فالش با مجموعه چراغه��اي جلو، اهرم چراغها 
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خاموش ش��دند، چراغها زمانيكه موتور روش��ن مي ش��ود، 
روشن مي شوند.

C )نوع )تيپ
در صورتي كه درب ها با كليد هوشمند يا قفل مركزي قفل 
شوند هنگامي كه اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  
 يا  قراردارد، سيس��تم محافظ باطري)سيستم 
حفظ توان باط��ري( چراغها را ب��راي جلوگيري از ضعيف 
شدن شارژباطري خاموش مي كند. چراغها زمانيكه درب ها 

باز مي شوند روشن خواهند گرديد.

LOCK  ياOFF  يا ACC دكمه استارت در موقعيت
قرار بگيرد.

 ، •	AUTO  اه��رم مجموع��ه چراغهاي جل��و در موقعيت
چراغ مه ش��كن جلو يا عقب )در صورت تجهيز( روش��ن 
باش��د و دكمه اس��تارت در موقعيت ACC يا  OFFيا  

LOCK قرار بگيرد.
توج��ه: هنگامي ك��ه خ��ودرو را ت��رک مي كني��د مجموعه 

چراغهاي جلو را خاموش كنيد.

A )نوع )تيپ
وقتي دكمه اس��تارت در وضعيت ON باشد، و اهرم چراغ 
جلو در هر يک از وضعيت هاي  يا   قرار داشته 
باشند، چراغ ها 5 دقيقه پس از قرار گرفتن دكمه استارت 

در وضعيت OFF خاموش مي شوند.
هنگامي كه اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  
ي��ا  باش��د پس از آن ك��ه چراغها به ص��ورت خودكار 
خاموش شدند، چراغها زمانيكه دكمه استارت در موقعيت 

ON قرار بگيرد، روشن مي شوند.

B )نوع )تيپ
هنگامي كه موتور روش��ن اس��ت اه��رم مجموعه چراغهاي 
جلو در موقعيت  ي��ا  قرار بگيرد ، چراغها پس 
از آن ك��ه دكمه اس��تارت در موقعي��ت ACC يا  OFFيا  
LOCK ق��رار بگي��رد و درب رانن��ده باز گ��ردد به صورت 

خودكار خاموش مي شوند.
هنگامي كه اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  
ي��ا  باش��د پس از آن ك��ه چراغها به ص��ورت خودكار 

را به عقب ترين وضعيت بكش��يد )3(. حتى زمانيكه كليد 
چراغه��ا در موقعيت OFF ق��رار دارد مي توان با مجموعه 

چراغهاي جلو فالش زد.
در صورت تجهيز خودرو به سيس��تم روش��ن شدن موقت 
مجموع��ه چراغهاي جلو ، اين ام��كان فراهم  مي گردد كه، 
 LOCK  يا OFF هنگامي كه دكمه اس��تارت در موفعيت
ق��رار داده ش��ود و اهرم چراغه��ا را به س��مت عقب ترين 
وضعيت خودرو  كش��يده ش��ود )3(، چراغهاى جلو بمدت 
30 ثانيه روش��ن خواهند ش��د و بعد از اي��ن زمان چراغها 
به طور خودكار خاموش خواهند ش��د. اين عمل را مي توان 
ت��ا چهار مرتبه انجام داد و در حدود 2 دقيقه از روش��نايي 

چراغها استفاده نمود.

سيستم چراغ روز )در صورت تجهيز(
حت��ي در صورتي ك��ه اهرم مجموع��ه چراغه��اي جلو در 
موقعيت OFF باش��د چراغهاي روز پس از روش��ن شدن 
موتور روش��ن مي گيرند. الزم به ذكر اس��ت ك��ه تغيير نور 
 OFF پايين به باال زمانيكه كليد چراغهاي جلو در موقعيت

باشد امكان ندارد.
قرار  زمانيكه اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت 

بگيرد،  نور پايين خاموش مي شود.

سيستم محافظ باطري )سيستم حفظ توان 
باطري(

اگر هنگام باز ش��دن در سمت راننده، هر يک از موارد زير 
اتفاق بيافتد، هشدار صوتي به گوش مي رسد:

و  اهرم مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  يا 	•

   احتياط :
براي جلوگيري از ضعيف شدن شارژ باطري، هرگز زمانيكه 
چراغها روش��ن اس��ت براي مدت زيادي موتور را خاموش 

نگه نداريد. 
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   احتياط:
در صورتي ك��ه زاوي��ه چرخش جاده يا تغيير مس��ير كمتر 
از زاويه برگش��ت خودكار اهرم راهنما باش��د دسته راهنما 
به صورت خ��ودكار در موقعيت خاموش قرار نمي گيرد، لذا 
پس از هر تغيير مس��ير از خاموش بودن چراغهاي راهنما 

اطمينان حاصل كنيد. 

اهرم چراغهاي راهنما

كليد تنظيم ارتفاع نور چراغهاي جلو
نوع دستي

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت ON و مجموعه 
چراغه��اي جلو جهت تنظيم محور نور بر اس��اس ش��رايط 
رانندگي روش��ن باش��د كليد تنظيم ارتفاع چراغهاي جلو 

عمل مي كند.
زمانيكه خودرو بدون بار س��نگين ي��ا در جاده صاف تردد 

مي كند، كليد را روي موقعيت صفر )0( تنظيم نماييد. 
اگر تعداد سرنشينان و ميزان بار خودرو تغيير كند، راستاي 

نور چراغ هاي جلو ممكن است باالتر از حد نرمال باشد. 
در صورتي ك��ه خ��ودرو در جاده ش��يبدار در حال حركت 
باش��د نور چراغهاي جلو مي توان��د راننده خودروي جلو و 
ي��ا عبوري از باند مقابل را آزار دهد. بوس��يله اين مي توان 
ارتفاع راس��تاي نور چراغهاي جلو را كاهش داد. با افزايش 

شمارنده كليد، ارتفاع سطح نور پايين تر مي آيد.

نوع خودكار)اتوماتيک(
تنظيم محور نور درخودروهاي مجهز به سيس��تم  خودكار 

به صورت اتوماتيک انجام مي گيرد.
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اهرم چراغ مه شكن )در صورت تجهيز(

چراغ هاي مه شكن جلو

تغيير جهت )گردش(:
 جه��ت گردش به چپ يا راس��ت كافي اس��ت كه دس��ته 
راهنم��ا را به ط��ور كامل باال)1( يا پايي��ن)2( آورد. پس از 
اينك��ه گردش انجام ش��د به طور خودكار دس��ته راهنما به 

محل خود بازمي گردد.

تغيير خط سرعت در جاده :
جهت تغيير باند س��رعت در جاده كافي اس��ت كه دس��ته 
راهنما را به طور جزيي به باال )1( يا پايين )2(حركت داده  
تا چراغهاي راهنما به طور خودكار ش��روع به چشمک زدن 
كنند. در صورتي كه دسته راهنما را به طور جزيي به باال)1( 
و عق��ب يا پايين )2( و عقب حركت داده چراغهاي راهنما 

به طور خودكار سه مرتبه چشمک خواهند زد. 
جه��ت متوقف نمودن چش��مک زدن ، دس��ته راهنما رابه 

طرف مخالف حركت دهيد.  

چراغ هاي مه شكن جلو و عقب

چراغ هاي مه شكن جلو چراغ هاي مه شكن جلو و عقب
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اهرم برف پاك کن و شيشه شوی
در صفحه كيلومتر شمار )نشانگرها( خاموش شود.

هنگام��ي ك��ه اهرم مجموع��ه چراغهاي جل��و در موقعيت 
»AUTO« قرارگيرد، موارد زير قابل انجام است:

در صورت گذاش��تن كليد مه ش��كن در موقعيت 	• و 
 ON موتور روش��ن باش��د يا دكمه اس��تارت درموقعيت
قرارگيرد مجموعه چراغهاي جلو، چراغهاي مه ش��كنها و 

ساير چراغها روشن خواهند گرديد.
تنها در صورتي كه حد ديد راننده كمتر از 100 متر باش��د 

مي بايست از چراغ مه شكن عقب استفاده شود

چراغ مه شكن جلو
 جهت روش��ن كردن مه ش��كنهاي جلو كافي اس��ت كليد 
مه ش��كن در موقعيت  و اهرم مجموع��ه چراغها در 

موقعيت  يا   قرار گيرد. 
جهت خاموش كردن مه شكنها كافي است كليد مربوطه را 

به موقعيت OFF برگردانيد.
هنگام��ي ك��ه اهرم مجموع��ه چراغهاي جل��و در موقعيت 

»AUTO« قرارگيرد، موارد ذيل قابل انجام است:

در صورت گذاش��تن كليد مه شكن در موقعيت 	• و 
 ON موتور روش��ن باشد يا دكمه اس��تارت در موقعيت
قرارگي��رد مجموعه چراغهاي جلو، چراغهاي مه ش��كنها 
و س��اير چراغها روش��ن خواهند گرديد.)براي كشورهاي 

اروپا، اكراين و روسيه(
در صورت گذاش��تن كليد  مه ش��كن در موقعيت 	•  
، مجموعه چراغهاي جلو، چراغهاي مه ش��كنها و س��اير 
چراغها روش��ن خواهند گرديد.)به جز كش��ورهاي اروپا، 

اكراين و روسيه(
چراغ مه شكن عقب )در صورت تجهيز(

جهت روش��ن كردن مه ش��كنهاي عقب كافي است كليد 
مه شكن در موقعيت  قرار گيرد. كليد به طور خودكار 
به موقعيت  بر مي گردد و مه شكنهاي عقب همراه با 
مه ش��كنهاي جلو روشن خواهند شد. بايد نشانگر  در 

صفحه كيلومتر شمار )نشانگرها( روشن شود.
جهت خاموش كردن مه ش��كنهاي عقب كافي است كليد 
مه ش��كن مجددا در موقعيت  قرار گيرد. بايد نشانگر 

   هشدار :
در هواى س��رد امكان يخ زدن مايع شيش��ه شوى بر روى 
شيش��ه و كاهش ديد ش��ما وجود دارد. لذا قبل از شستن 

شيشه ابتدا شيشه را با گرمكن شيشه گرم كنيد.

   احتياط:

شيش��ه ش��وى را بيش از 30	• ثانيه به طور م��داوم فعال 
نكنيد. 

	•زمانيكه مخزن خالى است شيشه شوى را فعال نكنيد.
	•در ص��ورت وجود موانعي مانند يخ يا برف برف پاک كن 
جه��ت محافظت از موت��ور برف پاک كن ممكن اس��ت 
متوقف ش��ود. در اين صورت برف پ��اک كن را خاموش 
كني��د و پس از برداش��تن موانع از روي شيش��ه و تميز 
نم��ودن اطراف تيغه برف پاک كن مجددا آن را پس از 1 

دقيقه روشن كنيد.



2

89

2

اهرم برف پاک كن و شيشه شوى جلو
برف پاک كن و شيش��ه ش��وى جل��و را هنگامي كه دكمه 
اس��تارت در موقعي��ت ON ق��رار بگيرد مى ت��وان  فعال 

نمود.

عملكرد برف پاک كن جلو
اه��رم در موقعيت )1(: برف پاک كن به ط��ور متناوب كار 

مي كند.

	•حركت متناوب برف پاک ك��ن با چرخاندن اهرم تنظيم 
 B قابل تنظيم اس��ت بدين ترتيب كه س��رعت در جهت

كاهش يافته و در جهت A افزايش مى يابد.
	•در خودروهاى مجهز به سيس��تم كنترل سرعت كاركرد 
برف پاک كن با س��رعت خ��ودرو، با افزاي��ش يا كاهش 
س��رعت خودرو، سرعت كاركرد برف پاک كن نيز به طور 
متناسب تغيير مى كند. الزم به ذكر است كه اين فعاليت 
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A نوع

سيس�تم رفت و برگش�ت خودکار برف پاك کن )در 
صورت تجهيز(

پ��س از اينكه برف پاک كن و شيش��ه ش��ور عمل نمودند، 
برف پاک كن جهت تميز كردن مايع شيش��ه شور از روي 
شيشه، يكبار در هر  تقريبا 3 ثانيه رفت و برگشت خودكار 

خواهد داشت.

برف پ��اک كن مجموع��ه چراغهاي جل��و)در صورت 
تجهيز(

جه��ت فعال كردن برف پاک كن مجموعه چراغهاي جلو ، 
اهرم را به س��مت خودتان )عقب خودرو( بكشيد)5(. برف 
پاک كن مجموعه چراغهاي جلو همراه با فعال شدن شيشه 

شور كار مي كند.

	•برف پاک كن مجموعه چراغهاي جلو همراه با فعال شدن 
شيشه شور كار مي كند. برف پاک كن مجموعه چراغهاي 
جل��و با برف برف پاک كن مجموعه چراغهاي جلو با قرار 
دادن دكمه اس��تارت و اه��رم مجموعه چراغهاي جلو در 
موقعيت ON و OFF يكبار فعال و غير فعال مي گردد.

	•پ��س از رف��ت و برگش��ت اول برف پاک ك��ن مجموعه 
چراغه��اي جل��و، هر 5 بار كاركردن شيش��ه ش��ور فعال 

مي شود.

كه به طور دس��تي قابل روش��ن و خاموش كردن اس��ت 
در كارخانه تنظيم ش��ده اس��ت. )لطفا به قسمت »نحوه 

استفاده از كليد تنظيم« در فصل4 مراجعه نماييد(.
  )A نوع(« INT « زمانيكه اهرم برف پاک كن در موقعيت
ي��ا  » AUTO« )بج��ز نوع A(  )1( قراربگيرد، سيس��تم 
سنس��ور باران برف پاک كن خودكار  را فعال مي شود. )در 
صورت تجهيز(. )لطفا به قس��مت »سيس��تم سنسور باران 

برف پاک كن خودكار« دراين فصل مراجعه نماييد(.
 رفت و برگش��ت برف پاک كن با س��رعت پايين: اهرم در 

موقعيت » LO « يا  »  «  )2( بايد باشد
 رفت و برگش��ت برف پاک كن با س��رعت ب��اال : اهرم در 

«  )3( بايد باشد موقعيت » H i « يا  »
 »OFF«خام��وش كردن برف پاک كن: اه��رم در موقعيت

بايد باشد
ي��ک رفت و برگش��ت برف پاک ك��ن: اه��رم در موقعيت 

»MISt « يا »  «  )4( بايد باشد

شيشه شور
جهت فعال كردن شيش��ه ش��ور، اهرم را به سمت خودتان 
)عقب خودرو( بكش��يد)5( تا مفدار مايع مورد نظرتان روي 
شيشه پاش��يده ش��ود. در اين حالت برف پاک كن به طور 

خودكارچندين سيكل رفت و برگشت انجام مي دهد.
برف پاک كن مجموعه چراغه��اي جلو)در صورت تجهيز( 
با بكار افتادن برف پاكن شيش��ه عم��ل مي نمايد. )لطفا به 
قس��مت » برف پاک كن مجموع��ه چراغهاي جلو« در اين  

فصل مراجعه نماييد(.

    احتياط:
ب��رف پاک كن مجموع��ه چراغهاي جل��و را زمانيكه مايع 

مخزن شيشه شور جلو خالى است فعال نكنيد.

B نوع
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    احتياط :
 »AUTO« هنگامي ك��ه اهرم برف پاک ك��ن در موقعيت
)بج��ز نوع A( ي��ا »INT« )نوع A( و دكمه اس��تارت در 
موقعيت ON قرار دارند سنسور باران و اطراف آن را دست 
نزنيد، زيرا برف پاک كن ممكن است دفعتا حركت كرده و 

باعث آسيب به شما يا خود برف پاک كن گردد. 

	•برف پاک كن بايد در هواي باراني استفاده شود. اگر اهرم 
ب��رف پاک كن در موقعيت »AUTO« )بجز نوع A( يا 
»INT« )نوع A( قرار بگيرد، هنگامي كه گرد و غبار، اثر 
انگشت، لكه چربي، دود يا رطوبت خارج شده از اگزوز يا 
حشره اي به سنسور باران چسبيده باشد،  برف پاک كن 

ممكن است دفعتا حركت كند.
	•هنگامي كه شيش��ه جلو آل��وده به مواد دافع آب باش��د 
س��رعت رفت و برگش��ت برف پاک كن  راه اندازي شده 
توس��ط سيس��تم فعال كردن برف پاكن به طور خودكار 
در صورت تش��خيص باران علي رغم  مي��زان بارش باال 

مي باشد.
	•هنگام شستش��وي خودرو سيستم برف پاكن خودكار را 

خاموش كنيد.
	•درصورتي كه باران روي سنسور باران نريزد سيستم برف 
پاک كن خودكار حتي اگر هوا باراني باشد، فعال نخواهد 

گرديد.

سيستم برف پاكن خودكار در صورت تشخيص 
باران )در صورت تجهيز(

سيس��تم ب��رف پاكن خ��ودكار در صورت تش��خيص باران 
به صورت خودكار برف پاكنها را توس��ط سنس��ور باراني كه 
در قس��مت بااليي شيشه جلو نصب است فعال مي نمايد و 
همچنين س��رعت برف پاک كن را بر اساس ميزان بارش و 

سرعت خودرو تنظيم مي نمايد.
براي فعال نمودن سيس��تم برف پاك��ن خودكار در صورت 
تش��خيص باران، اه��رم را به طرف پايي��ن حركت دهيد تا 
در موقعي��ت »AUTO« )بجز ن��وع A( يا »INT« )نوع 
A(  موقعي��ت )1( قرار گيرد. در اين حالت و زمانيكه دكمه 
اس��تارت در موقعيت ON باشد، برف پاک كن يک رفت و 

برگشت خواهد داشت.
حساس��يت سنس��ور با چرخاندن دكمه به سمت جلو )2( 
حساس��يت باال )High( و چرخاندن دكمه به سمت عقب 

)3( حساسيت پايين )Low( قابل تنظيم مي باشد.

-------  حساسيت باال •	High

-------  حساسيت پايين •	Low
براي غي��ر فعال نمودن سيس��تم فعال ك��ردن برف پاكن 
به طور خودكار در صورت تش��خيص باران، اهرم را به طرف 
ب��اال حركت دهيد تا در موقعيت )OFF( يا به طرف پايين 
ت��ا در موقعيت » « )LO( ي��ا » «  )HI( قرار 

گيرد.

C نوع

D نوع
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برف پاک كن و شيشه شوى عقب
A نوعC نوع

B نوعD نوع

E نوع

   احتياط :
در ص��ورت وجود موانعي مانند يخ ي��ا برف برف پاک كن 
جهت محافظت از موتور برف پاک كن ممكن است متوقف 
ش��ود. در اين صورت برف پاک كن را خاموش كنيد و پس 
از برداشتن موانع از روي شيشه و تميز نمودن اطراف تيغه 

برف پاک كن مجددا آن را پس از 1 دقيقه روشن كنيد.
برف پاک كن و شيش��ه ش��وى عقب را هنگامي كه دكمه 
اس��تارت در موقعي��ت ON ق��رار بگيرد مى ت��وان  فعال 

نمود.

عملكرد برف پاک كن عقب
ب��ه منظور فعال نم��ودن برف پاک كن عق��ب، كليد را از 

موقعيت OFF در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانيد. 



2

93

2

هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت ON باشد ، كليدهاي 
گرم كن شيش��ه عقب و آينه هاي بغل )در صورت تجهيز( 

فعال مي گيرند.

کليد گرم کن شيشه
« )متناوب(- عملكرد متناوب  )INT «  )1 «   يا   »

)غير قابل تنظيم(
« )پايين( – رفت و برگش��ت  )ON « )2 »   يا    »

دايم با سرعت كم

عملكرد همزمان برف پ�اك کن هاي جلو وعقب )در 
صورت تجهيز(

 ON  هنگامي ك��ه كليد ب��رف پاک كن جل��و در موقعيت
باش��د، با كش��يدن اهرم آن به  موقعيت  
برف پاک كن و شيشه ش��ور عق��ب نيز فعال مي گردد. الزم 
به ذكر است كه، تا زمانيكه حالت پيش گفته پا برجا باشد 
برف پاک كن عقب هر 7 ثانيه يک رفت و برگش��ت خواهد 

داشت. 

عملكرد شيشه شور
با فش��ار دادن كليد به طرف جلو )3(، شيش��ه ش��ور فعال 
مي گردد و همرمان برف پاک كن چندين رفت و برگش��ت 

خواهد داشت.

سيس�تم رفت و برگش�ت خودکار برف پاك کن )در 
صورت تجهيز(

پس از اينكه برف پاک كن و شيشه شور عمل نمودند، برف 
پاک كن عقب جهت تميز كردن مايع شيش��ه شور از روي 
شيشه، يكبار در هر  تقريبا 3 ثانيه رفت و برگشت خودكار 

خواهد داشت.

گرم كن شيش��ه ب��راي افزايش ديد، از بخارات، ش��بنم يا 
رطوبت ايجاد ش��ده روي سطح شيش��ه عقب و آينه هاي 

بغل)در صورت تجهيز( خواهد كاست.
هنگامي كه كليد گرم كن شيش��ه )1( به داخل فشار داده 
مي شود، چراغ نشانگر)2( آن روشن و گرم كن شيشه براي 
م��دت 15 دقيق��ه فعال مي گردد و س��پس به طور خودكار 
خاموش مي ش��ود. براي خاموش نمودن گرم كن شيش��ه 
به صورت دس��تي، كلي��د گرم كن شيش��ه )1( را دوباره به 
داخل فش��ار دهيد و مطمئن ش��ويد كه چراغ نش��انگر)2( 

خاموش گردد.

   احتياط:

	•براي جلوگيري از ضعيف ش��دن باط��ري خودرو، هنگام 
اس��تفاده از گرم كن هاي شيشه، موتور خودرو را روشن 

كنيد.
	•هنگام تميز كردن سمت داخلي شيشه، دقت نماييد كه 
به رس��انا هاي گرم كن شيش��ه آس��يب يا خراشي وارد 

نياوريد.
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پنجره ها بوق کليد فالشر

كليد فالش��ر صرف نظ��ر از وضعيت دكمه اس��تارت عمل 
مي كن��د به اس��تثناء زمانيكه باطري خودرو ضعيف ش��ده 

باشد.
زمانيكه در شرايط اضطراري نياز به توقف فوري خودرو مي 
باش��د به كمک فالشر س��اير رانندگان را از وضعيت مطلع 
س��ازيد. در اين وضعيت تمامي چراغهاي راهنما چش��مک 
خواهند زد. براي خاموش نمودن فالش��ر كليد آن را دوباره 

به داخل فشار دهيد.

بوق )A( صرفنظر از وضعيت دكمه اس��تارت عمل مي كند 
به استثناء زمانيكه باطري خودرو ضعيف شده باشد.

ب��راي ب��ه صدا در آوردن ب��وق، صفحه قرار داده ش��ده در 
قس��مت مركزي غربيل��ک فرمان )A( را فش��ارداده و نگه 
داري��د. براي قطع ص��داي بوق، صفحه قرار داده ش��ده در 

قسمت مركزي غربيلک فرمان )A( را رها كنيد.

شيشه باالبرهاي برقي )پنجره برقي(
   هشدار:

* قبل از باال بردن شيش��ه هاي پنجره هاي برقي)شيش��ه 

ه��اي باالبرهاي برقي( مطمئن ش��ويد هي��چ مانعي مانند 
دست يا انگشتان سرنشينان سر راه شيشه ها نباشد 

* هرگز اطفال يا بزرگساالني كه نياز به مراقبت دارند را به 

تنهايي داخل خودرو رها ننماييد، زيرا آن ها ممكن اس��ت 
كليده��ا يا كنترل كنن��ده ها را فعال نمايند و ناخواس��ته 

آسيب ببينند.
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON باش��د ، كليد 
ه��اي شيش��ه باالبرهاي برق��ي )پنجره ه��اي برقي( عمل 

خواهند كرد.
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A نوع

كليد پنجره برقي )شيشه باالبر(  راننده
با كليد پنجره برقي )شيش��ه باالب��ر(  راننده )كليد اصلي( 
حركت )باال و پايين ش��دن(كليه پنجره هاي برقي )شيشه 

باالبر(  را مي توان كنترل كرد.
جهت باز كردن هر پنجره برقي )شيشه(، كليد پنجره برقي 

)شيشه باالبر( را به طرف پايين فشار دهيد. 
جهت بس��تن هر پنجره برقي )شيش��ه(، كليد پنجره برقي 

)شيشه باالبر( را به طرف باال بكشيد.

کلي�د قفل شيش�ه باالبره�اي )پنجره ه�اي برقي( 
سرنشينان :

جه��ت قفل كردن شيش��ه باالبرهاي )پنج��ره هاي برقي( 
سرنشينان ، كليد قفل را به طرف داخل فشار دهيد. 

جهت باز كردن قفل شيش��ه باالبرهاي )پنجره هاي برقي( 
سرنش��ينان ، كلي��د قف��ل را دوباره به طرف داخل فش��ار 

دهيد.

پنجره برقي )شيشه باالبر(  طرف راننده 1 .
پنجره برقي )شيشه باالبر( طرف سرنشين جلو 2 .

پنجره برقي )شيشه باالبر( طرف سرنشين چپ عقب 3 .
راست  سرنشين  طرف  باالبر(   )شيشه  برقي  پنجره  4 .

عقب
كليد قفل كن پنجره برقي )شيشه باالبر( 5 .

B نوع A نوع

B نوع
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سيستم برگشت خودکار)در صورت تجهيز(:

جهت مخالف حركت شيشه پنجره برقي )شيشه باالبر(  با 
آرامي باال كشيده و يا فشار دهيد

شيش�ه باالبر  )پنج�ره برق�ي( مجهز ب�ه تايمر )در 
صورت تجهيز(

به وس��يله تايمر شيش��ه باالبر  )پنجره برق��ي( ، مي توانيد 
هر لحظه حتي در صورتي كه دكمه اس��تارت در موقعيت 
OFF  باش��د مدت زمان عملكرد )فعال بودن(كليد شيشه 
باالبر  )پنجره برقي( به مدت زمان تقريبي 45 ثانيه يا 15 
دقيقه مي باش��د. با باز كردن درب راننده يا درب سرنشين 
جلو يا انقضاء مدت زمان از پيش تنظيم شده تايمر، شيشه 

باالبر  )پنجره برقي( غير فعال مي گردد.

كليد شيشه باالبر) پنجره برقي( سرنشين
هر يک از شيشه باالبرهاي ) پنجره هاي  برقي( سرنشينان 
داراي كليد شيش��ه باالبر) پنج��ره برقي( متعلق به خود را 

دارد.
اگ��ر كلي��د قفل شيش��ه باالبره��اي )پنجره ه��اي برقي( 
سرنش��ينان )نصب شده روي كليد كناري راننده( به طرف 
داخل فشار داده شود، شيشه باالبر) پنجره برقي( غير فعال 

مي گردد.

سيستم  عملكرد خودكار
كليده��اي داراي عالمت  روي سطحش��ان، مجهز به 

سيستم  عملكرد خودكار مي باشند.
به وسيله سيستم  عملكرد خودكار، بدون نياز به نگه داشتن 
كليد در موقعيت پايين يا باال، مي توان شيشه )پنجره( را به 

طور كامل باز و بسته كرد.
جهت بازكردن كامل شيش��ه )پنجره( كافي است كه كليد 
شيش��ه باالبر) پنجره برقي(   مربوطه را به پايين )تا ضامن 
دوم( فشرده وسپس رها نماييد. جهت بستن كامل شيشه 
)پنجره( كافي اس��ت كه كليد شيش��ه باالبر) پنجره برقي(  
مربوط��ه را ب��ه باال )تا ضامن دوم( كش��يده و س��پس رها 
نماييد. در صورت اس��تفاده از كلي��د خودكار نيازي به نگه 
داشتن كليد نيست. اين سيس��تم به طور خودكار شيشه ) 

پنجره برقي( را باال يا پايين خواهد آورد.
جه��ت متوقف نمودن حرك��ت باال و پايي��ن رفتن پنجره 
برقي)شيش��ه باالبر( توسط سيس��تم  عملكرد خودكار) در 
وضعيت خودكار( ، كليد شيش��ه باالبر )پنجره برقي(  را در 

   هشدار:
در انتهاي مرحله بسته ش��دن و باالرفتن شيشه )پنجره(، 
سيستم برگش��ت خودكار متوجه وجود مانع نمي شود. لذا 
قب��ل از باال ب��ردن پنجره هاي برقي مطمئن ش��ويد هيچ 
مانعي مانند دس��ت يا انگش��تان خود وسرنشينان سر راه 

پنجره ها نباشد. 

سيس��تم برگش��ت خودكار باعث برگش��ت خودكار شيشه 
)پنجره( در حال بس��ته ش��دن در صورت مواج��ه با مانع 

مي گردد.
در زم��ان عملك��رد شيش��ه باالبر، بمحض اينكه سيس��تم 
احس��اس كند كه مانعي در جهت باالبردن شيش��ه وجود 

دارد، به طور خوكار شيشه را پايين مي آورد. 
تحت ش��رايط خ��اص محيطي و يا رانندگي ممكن اس��ت 
سيس��تم برگش��ت خودكار وضعيتي مش��ابه وجود مانع را 
حس كرده و عم��ل نمايد، بدين معني ك��ه به طور خوكار 

شيشه )پنجره( به سمت پايين )باز شدن( برگردد.
عدم برگشت شيشه )پنجره( به طور خوكار  

 اگر سيستم برگش��ت خودكار صحيح عمل نكند و شيشه 
)پنج��ره( را به ط��ور خ��ودكار بر نگرداند  )فقط در مس��ير 
بستن( مراحل ذيل را جهت بازسازي مجدد سيستم انجام 

دهيد. 

دكمه استارت را در موقعيت ON. 1 قرار دهيد.
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سانروف )در صورت تجهيز(
درب را ببنديد. 2 .

بر)پنجره  باال  شيشه  كليد  بوسيله  را  )پنجره(  شيشه  3 .
برقي(  كامال باز كنيد.

)پنجره  بر  باال  بوسيله كليد شيشه  را  )پنجره(  شيشه  4 .
برقي( كامال ببنديد و پس از بسته شدن كامل، كليد 
نگه  ثانيه   3 از  بيش  را  برقي(  )پنجره  بر  باال  شيشه 

داريد. 
جهت  كنيد.  رها  را  برقي(  بر)پنجره  باال  شيشه  كليد  5 .
برگشت  سيستم  صحيح  عملكرد  از  اطمينان  حصول 
سيستم  با  را  برقي(  )پنجره  بر  باال  شيشه  خودكار، 

برگشت خودكار مورد آزمايش قرار دهيد.
مراحل 2 تا 5. 6 را براي ساير شيشه هاي )پنجره هاي( 

انجام دهيد.
در صورتي كه پس از انجام مراحل فوق سيس��تم برگش��ت 
خودكار همچنان عمل نكرد به نمايتدگي مجاز سايپايدک 

مراجعه كنيد.

   هشدار:

	•در يک تصادف ممكن اس��ت ش��ما از س��انروف باز شده 
خودرو به بيرون پرتاب ش��ويد، لذا هنگام حركت خودرو 
بزرگساالن ميبايست كمربند ايمني را بسته نگه دارند و 

اطفال روي صندلي كودک نشانده شوند.
	•هرگز اجاره ندهيد هنگام حركت خودرو سرنش��يني در 
داخل خودرو بايس��تد يا قسمتي از بدن خود را از بخش 
باز خودرو يا س��انروف در حال بس��ته شدن، بيرون نگه 

دارد. 
    احتياط:

	•قبل از باز كردن س��انروف قطرات آب ، برف ، يخ يا شن 
و گرد و غبار را از روي آن پاک نماييد.

	•هرگز اشياء سنگين را روي يا اطراف سانروف نگذاريد.
	•جهت ممانعت از معيوب شدن، هرگز سايه بان سقفي ر ا  

به سمت بسته يا باز شدن نه بكشيد و نه هل دهيد. 

سانروف و سقف شيشه اي )سايبان سقف( 
خودكار

ب��از كردن و بس��تن س��انروف و س��قف شيش��ه اي 
خودكار

با فش��ار دادن س��مت OPEN )1( كليد سانروف، سقف 
شيشه اي )سايبان سقف( جلو و عقب به طور خودكاركامال 
 )1( OPEN باز مي ش��وند و با فش��ار دادن مجدد سمت

كليد سانروف، به طور خودكار كامال باز خواهد شد.

با فشار دادن س��مت » CLOSE« )2( كليد سانروف، آن 
به طور خودكاركامال بس��ته مي شوند و با فشار دادن مجدد 
س��مت » CLOSE« )2( كليد س��انروف، سقف شيشه اي 
)س��ايبان س��قف( جلو و عقب به طور خودكاركامال بس��ته 

خواهند شد.
 )2( »CLOSE « يا )1( OPEN با فش��ار دادن س��مت
س��انروف ت��ا ضامن دوم )3( ي��ا )4(، آفتاب گير و س��قف 
شيش��ه اي )س��ايبان س��قف( به طور خ��ودكار باز و بس��ته 

مي شوند. 
جهت متوقف كردن س��انروف و س��قف شيشه اي )سايبان 
 »CLOSE« ، )1( OPEN درحال حركت، سمت )سقف

)2( يا UP )5( كليد را فشار دهيد. 
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سيس��تم برگشت خودكار باعث برگشت خودكار سانروف و 
س��قف شيشه اي در حال بسته ش��دن در صورت مواجه با 

مانع مي گردد.
در زمان عملكرد سانروف و سقف شيشه اي ، بمحض اينكه 
سيستم احساس كند كه مانعي در جهت بستن سانروف و 
سقف شيشه اي وجود دارد، به طور خوكار سانروف و سقف 

شيشه اي را باز مي كند. 
تحت ش��رايط خ��اص محيطي و يا رانندگي ممكن اس��ت 
سيس��تم برگش��ت خودكار وضعيتي مش��ابه وجود مانع را 

    هشدار:
در انتهاي مرحله بس��ته شدن سانروف و سقف شيشه اي، 
سيستم برگش��ت خودكار متوجه وجود مانع نمي شود. لذا 
قبل از بس��تن سانروف و سقف شيش��ه اي مطمئن شويد 
هيچ مانعي مانند دس��ت يا انگشتان خود و سرنشينان سر 

راه سانروف و سقف شيشه اي نباشد. 

سانروف شيبدار
 UP جهت شيب دادن سانروف شيب دار بطرف باال، سمت

)5( كليد را فشار دهيد. 
جهت شيب دادن سانروف ش��يب دار بطرف پايين، سمت 

»CLOSE« )2( يا UP )5( كليد را فشار دهيد. 
جهت بس��تن س��قف شيشه اي )س��ايبان س��قف( زمانيكه 
 »CLOSE « س��انروف به طرف باال ش��يب دارد، س��مت
كليد را تا ضامن دوم فشار دهيد. در اين حالت سانروف به 
طرف شيب پايين مي آيد و سقف شيشه اي )سايبان سقف( 

بسته مي گردد.

سيستم برگشت خودكار)در صورت تجهيز(

ح��س كرده و عمل نمايد، بدي��ن معني كه به طور خودكار 
سانروف و سقف شيشه اي به سمت باز شدن برگردد.

اگر سيس��تم برگش��ت خ��ودكار پي  در پي  فع��ال گردد يا 
باط��ري خودرو ضعيف باش��د ممكن اس��ت به طور صحيح 
عمل نكند. در اين حالت براي بس��تن آفتاب گير س��قفي، 

سمت »CLOSE« )2( كليد را فشار دهيد.

عمل نكردن س��انروف و س��قف شيش��ه اي )سايبان 
عقب( 

 اگر س��انروف و س��قف شيشه اي )س��ايبان عقب( صحيح 
عمل نكنند مراحل ذيل را جهت باز كردن شيشه )پنجره( 

انجام دهيد. 

اگر سانروف و سقف شيشه اي )سايبان عقب(. 1 باز 
را مكررا فشار  CLOSE« )2( كليد  باشند، سمت » 

دهيد تا كامال بسته شوند.
براي  ( كليد را فشار دهيد و  2 .2( »CLOSE سمت » 

مدت10 ثانيه نگه داريد.
سقف  و  سانروف  اينكه . 3 از  پس  را  سانروف  كليد 
رها  كردند  حركت  كمي  عقب(  )سايبان  شيشه اي 

نماييد.
براي  ( كليد را فشار دهيد و  4 .2( »CLOSE سمت » 

مدت10 ثانيه نگه داريد.
سقف  و  سانروف  نماييد. . 5 رها  را  سانروف  كليد 
سپس  و  باز  كامال  ابتدا  عقب(  )سايبان  شيشه اي 

كامال بسته مي شوند. 
كليد سانروف را آزمايش كنيد 6 .

در صورتي كه پس از انجام مراحل فوق س��انروف همچنان 
عمل نكرد به نمايتدگي مجاز سايپايدک مراجعه كنيد.

ساعت

مدل با صفحه نمايشگر سياه و سفيد
ساعت ديجيتالي نصب روي سيستم صوتي زمانيكه دكمه 
اس��تارت در موقعي��ت ACC يا ON  قرار گيرد روش��ن 

مي گردد و زمان را نشان مي دهد.

تنظيم ساعت

 1 .2 مدت  براي  و  داده  فشار  را   CLOCK  )1( دكمه 
Hour Adjust« روي  تا عالمت »  نگه داريد  ثانيه 

صفحه نمايشگر ظاهر گردد. 
( سيستم صوتي ساعت را تنظيم  با چرخاندن دكمه )2. 2

كنيد.
را   3 .AUDIO  )2( دكمه  يا   CLOCK  )1( دكمه 
جهت ثبت فعل انجام شده )مرحله 2 فوق( فشار دهيد. 
نمايشگر  صفحه  روي   »Minute Adjust« عالمت 

ظاهر خواهد گرديد.
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کنسول وسط

تنظيم  را  دقيقه   4 .AUDIO  )2( دكمه  چرخاندن  با 
كنيد.

دكمه )1( CLOCK يا دكمه )AUDIO )2. 5 را جهت 
ثبت فعل انجام شده )مرحله 4 فوق( فشار دهيد.

پس از 10 ثانيه س��اعت عادى روي صفحه نمايشگر ظاهر 
خواهدگرديد.

س��اعت زمان صحيح را در صورت قطع برق خودرو نش��ان 
نمي دهد.

در اي��ن حالت س��اعت را مجددا پ��س از وصل برق تنظيم 
نماييد.

مدل با صفحه نمايشگر رنگي
 جهت تنظيم ساعت به قسمت »تنظيم صداها )مدل فاقد 

سيستم مسيرياب(« در فصل 4 مراجعه نماييد.

پريز

A جعبه کنسول- نوع

جعبه کنسول- نوع Bمحفظه بار
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   احتياط:

	•س��وكت فندک فقط براي فندک مي باش��د ل��ذا توصيه 
مي گردد كه از آن براي برق رس��اني به ساير لوازم برقي 

استفاده نشود.
	•از س��اير پريزها براي گرم كردن فندک س��يگار استفاده 

نكنيد.

زيرسيگاري و فندك سيگار )در صورت تجهيز(
قبل از استفاده از پريز درپوش آن را برداريد.

   احتياط:

	•پريز و دوش��اخه در خ��الل اس��تفاده و بالفاصله پس از 
استفاده بسيار گرم خواهند بود.

	•از پريز براي نصب سيستم فندک سيگار استفاده نكنيد.
	•از پري��ز براي برق گيري بيش از ي��ک مبدل )اداپتور( و 
همچنين لوازم برقي با ولتاژ بيش از 12 ولت )10 آمپر( 

استفاده نكنيد.
	•هنگام ب��رق گيري از پريز موتور را روش��ن نگه داريد تا 

باطري خودرو ضعيف نگردد.
	•هن��گام برق گيري از پريز تهويه مطبوع، چراغهاي جلو و 

گرمكن شيشه عقب را خاموش كنيد.
	•براي اجتناب از گرم شدن پريز و در نتيجه سوختن فيوز، 

آن را تا به آخر در دوشاخه پريز جا بزنيد.
	•قبل از در آوردن يا جا زدن دوشاخه از و به پريز، مصرف 

كننده را خاموش كنيد.
	•پس از اس��تفاده از پريز درپوش آن را بگذاريد. ضمنا پريز 

نبايد با آ ب در تماس باشد.

جلو
زيرسيگاري

جهت بازكردن زيرس��يگاري  درپوش آن را فشار داده و رها 
كنيد)1(.

جهت بيرون آوردن زيرس��يگاري، قسمت داخلي آن را )2(
نگه داشته و زيرسيگاري را بيرون بكشيد.

فندک
   هشدار:

جهت داش��تن تمركز در حين رانندگي از فندک استفاده 
نكنيد.

فن��دک هنگامي كه دكم��ه اس��تارت در موقعيت ON يا 
ACC باش��د كارمي كن��د. براي گرم ك��ردن فندک )3( را 
به طرف داخل فش��ار دهيد تا ضامن سوكت آن را نگه دارد. 
پس از اينكه حرارت فندک به درجه گرماي از قبل طراحي 

شده رسيد به صورت خودكار به بيرون جهش مي كند.



2

101

2

جعبه داشبورد اصلي
جهت بازكردن جعبه داش��بورد دس��تگيره )1( را به طرف 

بيرون بكشيد.
جهت بس��تن جعبه داشبورد آن را با فشار به جلو ببنديد تا 

در ضامن مربوطه گير كند.
جهت قفل كردن )2( يا باز كردن قفل)3( از كليد استفاده 
كنيد. لطفا براي اطالعات بيش��تر در خصوص اس��تفاده از 

كليد به قسمت »كليد« در فصل 3 مراجعه نماييد.

محل قرارگيري اشياء
   هشدار:

	•جهت داش��تن تمركز در حين رانندگي هيچ شيئي را در 
محل قرارگيري اشياء قرارندهيد.

	•جهت كاس��تن از خطر آس��يب ديدگي، هنگام رانندگي 
درب محل قرارگيري اشياء را باز نگذاريد.
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جلو

جعبه كنسول عقب
جهت بازكردن ابتدا دس��تگيره  )1( را كش��يده و س��پس 

دستگيره  )2( را به سمت بيرون بكشيد.

جعبه كنسول جلو
جهت استفاده از طبقه فوقاني كنسول وسط براي گذاشتن 
ش��يي كوچک، اهرم ط��رف چپ )A( را بكش��يد و جهت 
استفاده از طبقه تحتاني كنسول وسط جسم بزرگتر ، اهرم 

طرف راست )B( را بكشيد.

عقب
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   احتياط:
زمانيكه از اين مح��ل جهت نگهداري فنجان پر از مايعات 
استفاده مي كنيد از حركتهاي سريع و شتابدار و ترمزهاي 
ناگهان��ي بپرهيزيد. در صورتي كه ماي��ع داخل فنجان داغ 

باشد مي تواند موجب صدمه به شما يا همراه شما گردد.

جعبه داشبورد كوچک- جانبي )در صورت 
تجهيز(

جهت بازكردن درب )1( را آنطور كه درش��كل نشان داده 
قشاردهيد.

س��يني )كفي( داخل )2( آنطور كه درش��كل نش��ان داده 
برداريد.

توج�ه: از گذاش�تن اش�ياء گ�ران قيم�ت در جعبه 
داشبورد خودداري کنيد.

محل نگهداري فنجان

محل نگهداري عينک آفتابي - جا عينكي)در 
صورت تجهيز(

    احتياط:

	•فق��ط در محل نگهداري عينک آفتاب��ي، براي نگهداري 
عينک استفاده كنيد.

	•زماني ك��ه خ��ودرو را در محلي در زير ن��ور آفتاب پارک 
كرده ايد عينک آفتابي را در داخل داش��بورد رها نكنيد 

چراكه ممكن است در اثر گرماي زياد آسيب ببيند.
جهت بازكردن دس��تگيره  )1( را بكشيد و براي بستن آن را 

به طرف باال ببريد تا در ضامن مربوطه گير كند.

جا ليواني جلو
جهت بازكردن جا ليواني جلو درب )1( را قشاردهيد.

جهت تميز كردن سيني )كفي( داخلي  آنطور كه درشكل 
نشان داده آن را برداريد )2(.
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جعبه كفي صندوق عقب )در صورت تجهيز(
A )نوع )تيپ 

 ) 1 .A(جهت بازكردن جعبه كفي صندوق عقب ، تسمه
را بازكنيد.

روي  شده  تعبيه  محل  روي  و  بازكنيد  را   ) 2 .B( تسمه 
قسمت باز درب صندوق عقب قالب كنيد.

B )نوع )تيپ
 )A( جهت بازك��ردن جعبه كفي صندوق عقب ، قس��مت
را فش��ار دهيد و جهت بستن، درب صندوق عقب را كامال 

ببنديد.
تس��مه را بازكنيد و روي محل تعبيه شده روي قسمت باز 

درب صندوق عقب قالب كنيد.
.)B(توري جدا كننده را براي داشتن فضاي بيشتر برداريد
 جهت اس��تفاده از الس��تيک زاپاس، جعب��ه كفي صندوق 
عقب بايد برداشته شود. )لطفا به قسمت »الستيک پنچر« 

در فصل6 مراجعه نماييد(.

جا ليواني عقب
جا ليواني عقب در زير آرنجي وسطي عقب نصب مي باشد.

جهت بازكردن جا ليواني عقب، درب آن را برداريد
قبل از بس��تن زير آرنجي وس��طي عق��ب، درب جا ليواني 

عقب را ببنديد.

    احتياط:
جهت جلوگيري از صدمه خوردن جعبه كف صندوق عقب، 

شيئي با وزن بيش از 10 كيلو گرم داخل آن نگذاريد.
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دس��تگيره هاي كمك��ي عقب به آويزه��اي مخصوص كت 
مجهز مي باشند.

جا لباسي

قالب چمدان گير)در صورت تجهيز(

   احتياط:
روي جالباسي وزنهايي بيش از 1 كيلو گرم آويزان نكنيد.

   احتياط:

	•چمدانه��ا را در صندوق عقب محكم با تس��مه يا طناب 
مناسب محكم ببنديد.

	•چمدان محكم بس��ته نش��ده مي تواند هن��گام ترمزهاي 
ناگهاني يا تصادف خط آفرين باشند.

( و  •	A( هرگ��ز باري با وزن بيش از 10 كيلو گرم به گيره
بيش از 7 كيلو گرم به گيره )B( وصل نكنيد
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جهت برداشتن پوشش محفظه بار، پس از جمع كردن آن، 
نگهدارنده آن را به طرف مخالف )3( بكشيد.

پوشش محفظه بار )در صورت تجهيز(
پوش��ش محفظه بار تم��ام محتويات داخ��ل محفظه بار را 

ميپوشاند.
جهت استفاده از پوشش محفظه بار آن را بيرون آورده و هر 

دو طرف آن را روي قالبها ) 1(  آويزان كنيد.
جهت اس��تفاده از پوشش محفظه بار، هر دو بند نگهدارنده 

را پشت زير سري عقب ) 2( آويزان كنيد. 
جهت جمع كردن پوشش محفظه بار، قالب آن را آزاد كنيد 

و اجازه دهيد در جمع كن خود جمع شود.

جا چمداني بغل
برا ي استفاده از جا چمداني بغل تسمه آن را بازكنيد.

   هشدار:

	•هرگز هيچ وس��يله اي حتي وس��ايل نرم و س��بک را بر 
روي اين پوش��ش قرار ندهيد. وجود هرگونه وس��يله در 
اين قس��مت مي تواند در تصادفات احتمالي يا ترمزهاي 

ناگهاني و شديد موجب صدمه گردد.
	•قبل از تا كردن پشتي صندلي عقب، پوشش محفظه بار 

را جمع كنيد.
	•پوش��ش محفظه بار را هميش��ه به قالبهاي مربوطه گير 

دهيد.
	•جهت جلوگيري از حركت و جابجايي اش��ياء، هميش��ه 
آن ها را با طناب يا تس��مه مناسب محكم ببنديد. هرگز 
اشياء با ارتفاع بيش از پشتي صندليهاي عقب در خودرو 
نگذاريد. اش��ياء بسته نش��ده مي توانند هنگام ترمزهاي 

ناگهاني يا تصادف آسيب رسان باشند.
	•تسمه فوقاني آسيب ديده صندلي كودک مي تواند خطر 
مرگ يا آس��يب شديد براي كودک شما در  يک تصادف 

بهمراه داشته باشد.
اگر پوشش محفظه بار با تسمه فوقاني صندلي كودک  - 
در تماس باش��د بايد پوش��ش محفظه ب��ار را از داخل 
خ��ودرو برداش��ت يا ب��ه كف صندوق عقب در پش��ت 
اتصاالتش محكم بسته ش��ود.الزم به ذكر است كه، بر 
نداشتن پوشش محفظه بار كه در شرايط فوق مي باشد 
باع��ث صدمه ديدن  تس��مه فوقاني صندلي كودک در 

خالل يک تصادف مي گردد.
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   هشدار:

	•جهت جلوگيري از حركت و جابجايي اش��ياء، هميش��ه 
آن ها را با طناب يا تس��مه مناسب محكم ببنديد. هرگز 
اشياء با ارتفاع بيش از پشتي صندليهاي عقب در خودرو 
نگذاريد. اش��ياء بسته نش��ده مي توانند هنگام ترمزهاي 

ناگهاني ياتصادف آسيب رسان باشند.
) •	A( ه��ر چهارقالبهاي توري بايد به قالبگيرهاي طرفين
به ط��ور صحيح وصل كنيد. ورن اش��ياء حفاظت ش��ده 

توسط توري نبايد از 13/6 كيلوگرم تجاوز كند.

توري )در صورت تجهيز(
 توري از جابجا شدن اشياء داخل محفظه بار هنگام حركت 

خودرو جلوگيري مي كند.
جهت بس��تن توري، قالبهاي آن را ب��ه قالبگيرهاي طرفين 

)A(وصل كنيد

نگذاريد پوش��ش محفظه بار با تس��مه فوقاني  صندلي  - 
كودک  هنگامي كه به قالب فوقاني بس��ته ش��ده است 
تماس داش��ته باش��د، بنابر اين پوش��ش محفظه بار را 
ب��ه نحوي ببنديد كه با تس��مه فوقاني  صندلي كودک  
در تماس نباش��د. اشياء محكم بس��ته نشده و پوشش 
محفظه ب��ار تماس گرفته با تس��مه فوقان��ي  صندلي 
ك��ودک مي تواند باع��ث صدمه ديدن  تس��مه فوقاني  

صندلي كودک در خالل يک تصادف مي گردد.
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   هشدار:

	•هنگام حمل بار س��نگين داخل خ��ودرو يا روي باربند با 
دقت بسيار رانندگي كنيد.

	•بار سنگين روي باربندعامل بالقوه ايي در اثر گذاري روي 
كنترل و رانندگي خودرو در ش��رايط نامناسب رانندگي 

مي باشد.
	•بار روي باربند بايد به طور مس��اوي روي س��قف و باربند 

تقسيم گردد.
	•بار روي باربند را براي جلوگيري از سر خوردن و افتادن 
با طناب يا تس��مه محكم ببنديد. بار ش��ل بس��ته شده 
مي تواند هنگام توقف ناگهاني يا تصادف آس��يب رس��ان 

باشند.
   احتياط:

 هن��گام باال گذاش��تن ب��ار روي باربند دق��ت نماييد و در 
صورت نياز از نردبان استفاده كنيد.

باربند و ريل سقفي )در صورت تجهيز(
ب��ه كمک ريل هاي موجود بر روي س��قف خودرو و باربند 
مناس��ب مي توان ب��ار را به طور ايمن و در مس��افت هاي 
محدود حمل نمود. جهت نصب باربند مناس��ب به توصيه 
ها و دفترچه راهنماي س��ازندگان باربند توجه نماييد. ريل 
هاي س��قف به نحوي طراحي ش��ده اند كه م��ي توانند تا 
س��قف100 كيلوگرم » براي كش��ورهاي روسيه، اكراين و 
اروپايي« و  75 كيلوگرم »به جزكش��ورهاي روسيه، اكراين 
و اروپايي« )ش��امل وزن باربند و بار حمل ش��ده( را حمل 
نمايند. حمل بار س��نگينتر از اي��ن مقدار مي تواند موجب 
صدمه به خودرو ش��ود. جهت كسب اطالعات در خصوص 
ريل هاي سقفي و ساير تجهيزات خودرو با نمايندگي مجاز 

سايپا يدک تماس بگيريد.

آفتاب گيرها



2

109

2

چراغهاي مطالعه جلو - چراغهاي نقشه )در 
صورت تجهيز(

ب��راي روش��ن يا خاموش ك��ردن چراغه��اي مطالعه جلو-
چراغهاي نقش��ه، كليد را  به نحوي كه در شكل نشان داده 

شده است، فشار دهيد 

1 -  جهت اس��تفاده از آفتابگير در جهت جلو خودرو، تنها 
كافي است آن را به سمت پايين بكشيد)1(.

2 -  جهت اس��تفاده از آفتابگير در جهت عرضي و كناري 
ابت��دا ضامن آن را رها كنيد و س��پس آن را ب��ه پايين و در 

نهايت به بغل بچرخانيد )2(.
3 - جه��ت اس��تفاده از آفتابگيركوچ��ک)3( »در ص��ورت 
تجهيز« براي داش��تن سايه بيش��تر، آن را به سمت پايين 

باز كنيد.

   احتياط:

	•قبل از برگردان��دن آفتابگير اصل��ي، آفتابگير كوچک را 
برگردانيد.

	•آفتابگير كوچک را با اعمال نيرو بطرف پايين نياوريد.
	•هرگ��ز قبل از برگرداندن كامل آفتابگيرها به محل خود، 

ضامن آن را درگير نكنيد.

چراغهاي داخلي
   احتياط:

	•هنگام ترک خودرو چراغ ها را خاموش كنيد.
	•زمانيك��ه موتور خودرو متوقف اس��ت ب��راي مدت زمان 
طوالني ازاين چراغ اس��تفاده نكنيد. ممكن است موجب 

ضعيف شدن باطري گردد.
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UNLOCK هنگامي ك��ه درب ها با فش��ار دادن دكمه 	•
روي كليد خودرو يا دكمه قفل كن روي درب در زمانيكه 
دكمه استارت در موقعيت »LOCK« قرار داشته باشد، 

قفل شوند. 
چراغها براي مدت 15 - ثانيه روشن ميما نند.

	•هنگامي كه هر يک از درب ها باز و س��پس بس��ته ش��ود 
در زمانيك��ه دكم��ه اس��تارت در موقعي��ت »ACC« يا 

»ON«قرار داشته باشد. 
چراغها با باز ش��دن درب روش��ن و با بسته شدن درب  - 

خاموش مي شوند.
حالت )ج(-   OFF موقعيت )3(:

هنگامي ك��ه كلي��د در حال��ت )ج(-   OFF موقعيت )3(
قرارگيرد چراغها صرفنظر از هر شرايطي خاموش ميمانند.

كليد كنترل چراغهاي داخل
 ،ON )1( كليد كنترل چراغهاي داخل داراي س��ه حالت

)2(  DOOR و )OFF  )3 مي باشد.

حالت  الف - ON موقعيت )1(:
هنگامي ك��ه كلي��د در حالت  ال��ف – ON  موقعيت )1( 
قرارگيرد چراغهاي مطالعه جل��و و چراغهاي مطالعه عقب 

روشن مي شوند.

حالت )ب(-   DOOR موقعيت )2(:
هنگامي ك��ه كليد در حالت )ب(-   DOOR موقعيت )2( 
قرارگيرد چراغهاي مطالعه جل��و و چراغهاي مطالعه عقب 

تحت شرايط ذيل روشن مي شوند:

« قرار  •	LOCK« هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت
گيرد.

چراغها براي مدت 15 - ثانيه روشن ميما نند.

چراغهاي مطالعه عقب
براي روشن يا خاموش كردن چراغهاي مطالعه عقب، كليد 
را  به نحوي كه در ش��كل نش��ان داده ش��ده اس��ت، فشار 

دهيد .
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چراغ آينه سرنشين جلو
براي اس��تفاده از آينه سرنشين جلو، آفتاب گير را به پايين 

كشيده و درب آينه را باز كنيد.
چراغ آينه سرنش��ين جلو با باز كردن درب آينه روشن و با 

بستن درب آينه خاموش مي گردد.

	•زير قسمت عقب سقف)در صورت تجهيز(
	•زير صفحه كيلومتر شمار

	•زير كليد پنجره برقي )شيشه باالبر برقي( راننده
نور چراغ تزئيني با كليد كنترل نور قابل تنظيم مي باشد.

)لطف��ا به قس��مت »كنترل ن��ور نش��انگرها« در اين فصل  
مراجعه نماييد(.

چراغ تزئيني )در صورت تجهيز(

چراغ تزئيني كه در مكانهاي قيد شده ذيل نصب مي باشند 
زمانيكه مجموعه چراغهاي جلو در موقعيت  يا  

قرار گيرد روشن مي شود.

	•نزديک چراغهاي مطالعه جلو

چراغ صندوق عقب
هنگامي كه كليد در حالت ON  موقعيت )1( باشد و درب 
صندوق عقب باز شود چراغ صندوق عقب روشن مي گردد 

و با بستن درب صندوق عقب چراغ خاموش مي شود. 
هنگامي ك��ه كليد در حالت OFF موقعي��ت )2(قرارگيرد 

چراغ صرفنظر از هر شرايطي خاموش مي ماند.

سيستم محافظ باطري
چراغ داخل روش��ن 30 دقيقه پس از اينكه دكمه استارت 
در موقعي��ت OFF ق��رار بگيرد به طور خ��ودكار خاموش 
مي گ��ردد. بر اي روش��ن كردن چ��راغ داخ��ل بايد دكمه 

استارت را در موقعيت ON قرار دهيد.
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C نوع

) كليد هوشمند )2. 1
) كليد معمولي )داخل  كليد هوشمند( )2. 2

) بر چسب شماره كليد)1. 3

کليدها
كليدها با يک بر چس��ب ش��ماره كليد همراه مي باش��ند. 
اين ش��ماره كليد را در صفحه آخر اين دفترچه راهنما در 
قس��مت »اطالعات ايمني« يادداشت و آن را در جاي امني 
نگهداري كنيد( نه در داخل خودرو )در صورت گم ش��دن 
كليد خودرو، تعريف كليد جديد با اس��تفاده از اين كد، در 

نمايندگي مجاز سايپا يدک ممكن مي باشد.
شركت پارس خودرو ش��ماره كليدها را بايگاني نمي كند، 

بنابراين نگهداري اين كد توسط شما بسيار مهم است.
ش��ماره كليد تنها هنگامي الزم مي ش��ود كه ش��ما همه 
كليدهايتان را گم كرده باش��يد و حتي يكي از آن ها را هم 
جهت س��اختن بقيه كليدها از روي آن نداشته باشيد. اگر 
تنها يک كليد هم داش��ته باشيد، نمايندگيهاي مجاز سايپا 

يدک مي توانند بقيه كليدها را از روي آن بسازند.

A نوع

B نوع
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هرگ��ز از جاكليدي داراي قوه مغتاطيس��ي اس��تفاده  - 
نكنيد.

هرگز كليد هوش��مند را نزديک يا اط��راف تجهيزاتي  - 
كه داراي ميدان مغناطيس��ي هستند  يا توليد ميدان 
مغناطيس��ي مي كنند مانند راديو، لوازم صوتي و رايانه 

نگذاريد. 
از تماس كليد هوش��مند با آب يا آب شور ممانعت به  - 
عمل آوريد و آن را با ماشين لباس شويي نشوييد. اين 

كار ها بر عملكرد سيستم كليد اثر مي گذارد. 
	•س��ايپا ي��دک توصيه مي نمايد كه در صورت گم ش��دن 
كليد هوش��مند خودرو، به منظور عدم دسترس��ي افراد 
غير مجاز به داخل خودرو، رمز كد »ID« كليد هوشمند 
را پ��اک كنيد.جهت فرا گيري روش پاک كردن رمز كد 
»ID« كليد هوش��مند با نمايندگي مجاز س��ايپا يدک 

تماس حاصل نماييد.

  ) NATS( هوش��مند و  سيس��تم هشدار سرقت نيس��ان
خودروي ش��ما توسط نمايندگي س��ايپا يدک ثبت شوند. 
. از آنج��ا كه فرايند معرفي كليد باعث پاک ش��دن حافظه 
سيستم كليد هوشمند مي ش��ود، هنگام مراجعه به سايپا 
يدک كلي��ه كليدهاي هوش��مند را با خود همراه داش��ته 

باشيد.
ممكن اس��ت عملكرده��اي كليد هوش��مند از كار بيفتند، 
لذا در اين صورت به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه 

نماييد.

كليد مجهز به سيستم هشدار سرقت نيسان 
) NATS(*

خودروي ش��ما فق��ط با كليد مجهز به سيس��تم هش��دار 
 ) NATS( كه به قطعات نيسان) NATS( سرقت نيسان
خودروي ش��ما معرفي شده است كار مي كند. همزمان مي 
توان تعداد 4 عدد كليد مجهز به سيس��تم هش��دار سرقت 
نيسان )NATS( را براي خودرو اختصاص داد. كليد هاي 
جديد مي بايست قبل از استفاده در سيستم هشدار سرقت 
نيسان )NATS(  خودروي ش��ما توسط نمايندگي سايپا 
يدک ثبت شوند. از آنجا كه فرايند معرفي كليد باعث پاک 
شدن حافظه سيستم كليد مجهز به سيستم هشدار سرقت 
نيسان )NATS ( مي شود، هنگام مراجعه به سايپا يدک 
كليه كليدهاي مجهز به سيس��تم هش��دار س��رقت نيسان 

)NATS ( را با خود همراه داشته باشيد.
*: ايموباليزر

     احتياط
كليده��اي NATS مجهز به ترانس��پوندر )گيرنده( برقي 
مي باشد، لذا جهت جلوگيري از معيوب شدن آن، از تماس 

كليد با آب يا آب شور ممانعت به عمل آوريد.
كليد هوشمند )در صورت تجهيز(

خودروي ش��ما فقط با كليد هوش��مند كه به قطعات كليد 
 ) NATS( هوش��مند و سيستم هش��دار سرقت نيس��ان
خودروي ش��ما معرفي شده است كار مي كند. همزمان مي 
توان تعداد 4 عدد كليد هوشمند را براي خودرو اختصاص 
داد. كليد هاي جديد مي بايس��ت قبل از استفاده در كليد 

     احتياط

	•در هن��گام ت��رک خ��ودرو، كليد ه��ا را داخ��ل خودرو 
نگذاريد.

	•در هنگام رانندگي كليد هوشمند را همراه داشته باشيد. 
كلي��د هوش��مند يک قطع��ه دقيق مجهز به فرس��تنده 
)Buit-in-transmitter( م��ي باش��د، ل��ذا جه��ت 

نگهداري صحيح موارد ذيل را رعايت نماييد:
علي رغم ضدآب بودن كليد هوشمند، آب مي تواند به  - 
آن آس��يب برس��اند، لذا در صورت خيس شدن سريعا 

آن را با دستمال تميز كامال خشک نماييد.
از افت��ادن يا ضربه خوردن كليد هوش��مند جلوگيري  - 

نماييد.
كليد هوش��مند را در مكان با درجه حرارت باالي 60 - 

درجه سانتيگراد براي مدت طوالني نگه نداريد.
هرگ��ز اق��دام ب��ه تعويض يا اص��الح كليد هوش��مند  - 

ننماييد.



3

116

قفلهاي در
كليد معمولي را از كليد هوشمند جداكنيد. 1 .

جعبه داشبورد را با كليد معمولي قفل كنيد. )لطفا به  2 .
قسمت » محل قرارگيري اشياء«  در فصل 2 مراجعه 

نماييد(.
كليد هوشمند را نزد پاركبان بگذاريد و كليد معمولي  3 .
را در جاي امني مانند كيف يا جيب بگذاريد. پس از 
تحويل خودرو از پاركبان آن را در مقر خود داخل كليد 

هوشمند بگذاريد.

كليد معمولي
جهت در آوردن كليد معمولي، دكمه قفل آن را كه پش��ت 
كليد هوشمند مي باشد، فش��ار دهيد. براي گذاشتن كليد 
، آن را داخ��ل كش��ويي بطرف داخل فش��ار دهيد تا دكمه 
قف��ل به موقعي��ت اوليه خود بازگردد. ب��راي قفل كردن و 
بازكردن درب ها، و جعبه داشبورد از كليد معمولي مي توان 
استفاده كرد. )لطفا به قسمت »قفلهاي درب« در اين فصل 
و قس��مت »مح��ل قرارگيري اش��ياء«  در فصل 2 مراجعه 

نماييد(.

سپردن خودرو به پاركبان
 هنگامي كه خودرو خود را نزد پاركبان ميگذاريد فقط كليد 
هوش��مند را ن��زد او بگذاريد و جهت محافظت از وس��ايل 

شخصي كليد معمولي را همراه خود ببريد.
براي قفل نگه داشتن جعبه داشبورد خودرو ترک شده نزد 

پاک بان، مراحل ذيل را انجام دهيد:

     احتياط

	•هنگام بازكردن درب مراقب خودروهاي پشت باشيد.
	•ك��ودكان و اف��رادي ك��ه نياز ب��ه كمک ديگ��ران دارند 
مي توانند ندانس��ته كليد ها يا تجهزات كنترل كننده را 
فعال نموده و س��هوا باعث آس��يب جدي به خود گردند 
. ل��ذا به منظور جلوگيري و اجتناب از صدمات ش��ديد، 
هرگزك��ودكان، افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند را 

در خودرو تنها نگذاريد.

سيستم قفل ويژه )در صورت تجهيز(
     احتياط

در خودروهاي مجهز به  سيس��تم قف��ل ويژه عدم رعايت 
مراحل ذيل منتج به بروز شرايط ناگوار خواهد شد. رعايت 
روش صحي��ح اس��تفاده و فعال كردن سيس��تم قفل ويژه 

الزم است.

	•هرگ��ز درب هاي خ��ودرو داراي سرنش��ين را ب��ا كليد 
هوش��مند قفل نكنيد، زيرا اين سيس��تم مانع بازش��دن 

درب هاي خودرو از داخل خواهد شد.
	•هميش��ه هنگام قفل كردن درب هاي خ��ودرو مجهز به 
سيس��تم قفل ويژه با كليد هوشمند، از نبودن سرنشين 

در داخل خودرو اطمينان حاصل كنيد.
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 كليه درب ها قفل مي شوند.
جهت باز كردن قفل درب ، كليد را داخل مغزي كليد درب 
رانن��ده ق��رار داده و به طرف عقب خ��ودرو )2( بچرخانيد. 

كليه درب ها قفل مي شوند.
اگر كليد را داخل مغزي كليد درب سرنشين قرار داده فقط 

قفل درب سرنشين باز و بسته مي شود.

C )نوع )تيپ
جه��ت قفل كردن درب ، كلي��د را داخل مغزي كليد درب 

قرار داده و به طرف جلوي خودرو )1( بچرخانيد.
 كليه درب ها قفل مي شوند.

جه��ت باز كردن قفل درب ، كليد را به طرف عقب خودرو 
)2(بچرخاني��د. قف��ل درب رانن��ده ب��از مي ش��ود. پس از 
برگردان��دن كليد به حالت نرم��ال، آن را دوباره در مدت 1 
دقيقه به س��مت عقب بچرخانيد، قفل كليه درب ها و درب 

عقب باز مي شوند

قفل كردن با كليد
A)نوع )تيپ

مغزي كليد روي درب راننده مي باشد.
جهت قفل ك��ردن درب راننده، كليد را داخل مغزي كليد 

قرار داده و به طرف جلوي خودرو )1( بچرخانيد.
جه��ت باز كردن قفل درب رانن��ده، كليد را به طرف عقب 

خودرو )2( بچرخانيد.
جهت باز و بسته كردن ساير درب ها از كليد قفل مركزي ،  
دكم��ه »UNLOCK«  روي كليد يا دكمه قفل روي 

دستگيره استفاده كنيد

B )نوع )تيپ
مغزي كليد روي درب راننده يا سرنشين مي باشد.

جه��ت قفل كردن درب ، كلي��د را داخل مغزي كليد درب 
راننده قرار داده و به طرف جلوي خودرو )1(بچرخانيد.

قف��ل ك��ردن درب ها ب��ا دكم��ه »LOCK«     كليد 
هوشمند يا دكمه قفل روي دستگيره عالوه بر قفل نمودن 
درب ها و درب عقب سيستم قفل ويژه را نيز فعال مي كند. 
اي��ن عمل بدين معني اس��ت كه به منظ��ور بوجود آوردن 
سيستم هشدار سرقت هيچ يک از درب ها از داخل خودرو 

باز نمي شوند.
ب��ا دكمه« UNLOCK«     كليد هوش��مند يا دكمه 
قفل روي دس��تگيره عالوه بر باز شدن قفل درب ها و درب 

عقب سيستم قفل ويژه را نيزغير فعال مي كند. 

شرايط اضطراري
در صورتي كه تحت شرايط اضطراري مانند تصادف خودرو 
داراي سرنش��ين سيس��تم قفل ويژه فعال گردد و درها از 

داخل باز نشوند موارد ذيل را انجام دهيد:

دكمه اس��تارت را در موقعيت ON	• قرار دهيد تا سيستم 
قف��ل ويژه غير فعال گردد س��پس با كلي��د قفل مركزي 

،قفل درب ها و سپس خود درب ها را باز كنيد. 
	•با كليد هوش��مند قفل درب ها را باز كنيد تا سيستم قفل 

ويژه غير فعال گردد.



3

118

D )نوع )تيپ
جه��ت باز كردن قفل درب و باز كردن درب، دكمه داخلي 
قف��ل را مطابق ش��كل بكش��يد. الزم به ذكر اس��ت كه در 

صورت فعال بودن 
سيس��تم قفل ويژه درب با دكمه داخل��ي قفل باز نخواهد 

شد.

B )نوع )تيپ
جه��ت قفل ك��ردن درب ، دكمه داخلي قف��ل را به طرف 

موقعيت )1( فشار دهيد و درب را ببنديد.
جه��ت باز كردن قفل درب ، دكمه داخلي قفل را به طرف 

موقعيت )2( بكشيد.

C )نوع )تيپ
جهت قفل ك��ردن درب هاي جلو ، دكمه داخلي قفل را به 
طرف موقعيت )1( فشار دهيد و سپس همزمان با كشيدن 
دس��تگيره بيرون درب راننده را ببنديد. جهت قفل كردن 
درب هاي عقب ، دكمه داخلي قفل را به طرف موقعيت )1( 

فشار دهيد و درب را ببنديد.
جه��ت باز كردن قفل درب ، دكمه داخلي قفل را به طرف 

موقعيت )2( بكشيد.
قف��ل كردن و باز كردن قفل درب رانن��ده با دكمه داخلي 
قفل آن باعث قفل ش��دن يا  باز ش��دن قفل كليه درب ها 

شامل درب عقب خواهد شد )در صورت تجهيز(.

قفل كردن از داخل

     احتياط
هنگامي كه با استفاده از قفل داخل درب ها را قفل مي كنيد، 

فراموش نكنيد كه كليد را از داخل خودرو برداريد.
A)نوع )تيپ

جه��ت قفل ك��ردن درب راننده، دكمه داخل��ي قفل را به 
طرف موقعيت )1( فشار دهيد و سپس همزمان با كشيدن 

دستگيره بيرون درب راننده را ببنديد.
جه��ت باز كردن قفل درب ، دكمه داخلي قفل را به طرف 

موقعيت  )2( بكشيد.
هنگامي كه درب راننده قفل است، با كشيدن دستگيره آن 

قفل درب راننده باز مي گردد )در صورت تجهيز(.
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3      احتياط
هنگامي ك��ه ب��ا اس��تفاده از كليد قفل مرك��زي درب ها را 
قف��ل مي كنيد، فراموش نكنيد كه كليد را از داخل خودرو 

برداريد.

قفل كردن با كليد قفل مركزي
با كليد قفل مركزي قف��ل كليه درب ها را مي توان باز كرد 

يا قفل نمود. 
جهت قفل نمودن درب ها، كليد قفل مركزي )نصب ش��ده 
روي درب راننده و سرنش��ين جل��و(را در موقعيت قفل)1( 
قراردهي��د و س��پس درب رانن��ده را همزمان با كش��يدن 

دستگيره آن به طرف بيرون ببنديد.

A نوع

B نوع

جهت باز كردن قفل درب ها، كليد قفل مركزي )نصب شده 
روي درب راننده و سرنشين جلو( را به طرف موقعيت )2( 

فشاردهيد.

قفلهاي خودكار درب )در صورت تجهيز(
كلي��ه درب ه��ا هنگامي كه س��رعت خودرو ب��ه 24	• كيلو 
متر در س��اعت )براي كش��ور مكزيک( و 10كيلو متر در 
س��اعت )بجز كشور مكزيک( برس��د به طور خودكار قفل 

مي شوند.
	•كلي��ه درب ه��ا هنگامي ك��ه دكمه اس��تارت در موقعيت 
OFF قرار بگيرد )براي كش��ور مكزيک( به طور خودكار 

قفل مي شوند.
قفل شدن خودکار و باز شدن خودکار قفل را مي توان 

مستقل از يكديگر فعال و غير فعال نمود.

جهت فعال و غير فعال كردن سيستم قفل شدن خودكار و 
باز شدن خودكار روش ذيل را دنبال دهيد:

كليه درب ها را ببنديد. 1 .
دكمه استارت را در موقعيت ON. 2 قرارهيد. 

در خالل20 ثانيه پس از انجام مرحله 2. 3 فوق مراحل 
ذيل را انجام دهيد:

	•تغيي��ر تنظيمه��اي قفل نم��ودن خودكار )براي كش��ور 
مكزيک(:

دكم��ه   كليد قفل مرك��زي را بيش از 5 ثانيه فش��ار 
دهيد

	•تغيير تنظيمهاي قفل نمودن خودكار:
دكم��ه  كلي��د قفل مرك��زي را بيش از 5 ثانيه فش��ار 

دهيد

چراغهاي خطر هنگام فعال كردن 2. 4 بار و هنگام غير 
فعال كردن 1 بار چشمک ميزنند.

دكمه استارت بايد در موقعيت OFF و ON. 5 بين هر 
تغيير تنظيم قرار  بگيرد.
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     احتياط

	•هنگام رانندگي كليد هوشمند را همراه داشته باشيد.
	•وقتي كه خودرو را ترک مي كنيد، كليد هوش��مند را در 

داخل خودرو جا نگذاريد.

سيستم کليد هوشمند )در صورت تجهيز(

قفل ايمني كودک درب عقب  
قف��ل ايمن��ي كودک درب عق��ب از باز ش��دن درب عقب 
به ص��ورت اتفاقي جلوگيري مي كند، خصوصاً در زماني كه 

كودكان كوچک در خودرو باشند. 
زمان��ي كه قفل حفاظت از ك��ودک درب عقب در وضعيت 
)1( ق��رار گي��رد، درب حودرو فقط از بيرون باز مي ش��ود. 
جه��ت خالص كردن ضام��ن، آن را  در وضعي��ت )2( قرار 

دهيد.

     هشدار
ام��واج راديوي��ي اث��رات منفي ب��ر روي تجهي��زات برقي 
ميگذارن��د. افرادي ك��ه از باطري در قلبش��ان اس��تفاده 
مي كنند بايد بخش پزش��كي و درماني س��ازنده تجهيزات 

برقي جهت اخذ مشاوره هاي الزم تماس حاصل نمايند.
سيس��تم كليد هوش��مند مي تواند قفل تمام درب ها شامل 
درب عق��ب را بوس��يله عملكرد كليد كنت��رل از راه دور يا 
كليدهاي نصب ش��ده روي خودرو بدون نياز به اس��تفاده 
از كليد قفل بازكند. ش��رايط و / يا محيط ممكن اس��ت بر 

عملكرد سيستم كليد هوشمند اثر گذار باشد.
قبل از استفاده از سيس��تم كليد هوشمند موارد ذيل را با 

دقت مطالعه نماييد.

كليد هوشمند به طور دايم از طريق دريافت امواج راديويي 
با خودرو در تماس اس��ت. سيس��تم كليد هوشمند امواج 
راديويي ضعيفي ارسال مي كند. ممكن است شرايط محيط 
با عملكرد سيستم كليد هوشمند تحت شرايط كاري ذيل 

تداخل داشته باشد. 

	•هنگامي كه نزديک مكانهايي مانند ايستگاه راديو، نيروگاه 
برق و برجهاي تلويزيوني كه امواج قوي راديويي س��اطع 

مي شود.

	•هنگامي كه نزديک تلفن همراه ، دستگاه گيرنده فرستنده 
)بى سيم( و راديو موج كوتاه باشد.

	•هنگامي كه كليد هوش��مند نزديک اجس��ام فل��زي يا با 
پوشش فلزي در تماس باشد.

	•هنگامي كه كليد هوش��مند نزديک تجهيزات برقي مانند 
رايانه قرار بگيرد.

جهت بكار گيري كليد هوش��مند بايد شرايط محيط عوض 
گردد يا از كليد معمولي )مكانيكي( استفاده شود.

اگر چه عمر مفيد باطري بستگي به مدت و ميزان استفاده 
از آن را دارد ولي عمر متوسط باطري كليد هوشمند تقريبا 
2 س��ال مي باشد.در صورت تمام شدن باطري، آن را با يک 

باطري نو تعويض نماييد.
به دليل دريافت دايم امواج راديويي توس��ط كليد هوشمند 
، در صورتي كه كليد هوش��مند نزدي��ک رايانه يا تلويزيون 
كه جزو تجهيزاتي مي باشند كه امواج راديويي قوي ساطع 

مي كنند، عمر متوسط باطري كم خواهد شد.
)جهت كسب اطالع بيشتر در خصوص تعويض باطري لطفا 

به قسمت »باطري كليد«  در فصل 8 مراجعه نماييد(.
خودروهاي مجهز به مكانيزم قفل فرمان:

ب��ه دليل اينكه فرمان با نيروي ب��رق قفل مي گردد، لذا در 
صورتي كه باطري خودرو ضعيف باشد باز كردن قفل فرمان 

با LOCK بودن دكمه استارت غير ممكن مي باشد.
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     احتياط

	•از تماس كليد هوش��مند كه داراي اجزاء برقي مي باش��د 
با آب يا آب ش��ور ممانعت به عمل آوريد. اين كار ها بر 

عملكرد سيستم كليد اثر مي گذارد. 
	•از افتادن كليد هوشمند جلوگيري نماييد.

	•از  ضرب��ه خوردن يا دي��دن كليد هوش��مند جلوگيري 
نماييد. 

	•هرگز اقدام به تعويض يا تغيير كليد هوشمند ننماييد .
	•علي رغم ضدآب بودن ، آب مي تواند به كليد هوش��مند 
آس��يب برساند، لذا در صورت خيس شدن سريعا آن را با 

دستمال تميز كامال خشک نماييد.
كلي��د هوش��مند را در مكان با درجه ح��رارت باالي 60	• 

درجه سانتيگراد براي مدت طوالني نگه نداريد.
	•هرگز از جاكليدي داراي قوه مغتاطيسي استفاده نكنيد.

	•هرگ��ز كلي��د هوش��مند را نزديک يا اط��راف تجهيزاتي 
كه داراي ميدان مغناطيس��ي هس��تند  ي��ا توليد ميدان 
مغناطيس��ي مي كنند مانند راديو، ل��وازم صوتي و رايانه 

همچني��ن باز كردن قف��ل فرمان حتي با گذاش��تن كليد 
هوشمند در مقر كليد هوشمند غير ممكن مي باشد. 

قبل از  تمام شدن عمر مفيد باطري خودرو و ضعيف شدن 
آن، باطري خودرو را تعويض كنيد.

همزمان مي توان تعداد 4 عدد كليد هوش��مند را براي يک 
خ��ودرو اختصاص داد. جهت تهي��ه و خريد كليد اضافي و 
كس��ب اطالعات مربوطه ب��ا نمايندگي مجاز س��ايپا يدک 

تماس  حاصل نماييد.

نگذاريد.
س��ايپا يدک توصيه مي نمايد كه در صورت گم شدن كليد 
هوش��مند خودرو، به منظور عدم دسترسي افراد غير مجاز 
ب��ه داخل خ��ودرو، رمز كد »ID« كليد هوش��مند را پاک 
 »ID« كنيد.جه��ت ف��را گيري روش پاک ك��ردن رمز كد
كليد هوشمند با نمايندگي مجاز سايپا يدک تماس حاصل 

نماييد.
كاراي��ى كليد هوش��مند را مي ت��وان از كار انداخت. جهت 
كس��ب اطالعات در خص��وص از كار انداختن كارايى كليد 
هوش��مند با نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک تماس حاصل 

نماييد.
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نحوه استفاده از سيستم كليد هوشمند
دكمه قفل روي دستگيره تحت شرايط ذيل كار نمي كند:

	•هنگامي كه كليد هوشمند در خودرو باشد.
	•هنگامي ك��ه كلي��د هوش��مند در محدوده تعريف ش��ده 

نباشد
	•هنگامي كه هر كدام از درب ها باز يا نيمه باز باشد.

	•هنگامي كه باطري كليد هوشمند شارژ نباشد.
 •	ON يا ACC هنگامي ك��ه دكمه اس��تارت در موقعيت

باشد

محدوده كارايي كليد هوشمند
كليد هوش��مند فقط در محدوده تعريف شده  از هر دكمه 

قفل كار مي كند )1(.
در صورتي كه امواج راديويي نزديک كليد هوش��مند باش��د 
يا باطري كليد ضعيف ش��ده باش��د محدوده كارايي كليد 
هوش��مند كمتر از محدوده تعريف شده خواهد بود و كليد 

هوشمند كارايي مناسب را نخواهد داشت.
مس��افت تعريف شده 80 سانتي متر از هر دكمه قفل روي 

دستگيره مي باشد)1(.
در صورتي كه  كليد هوش��مند نزديک شيشه ها، دستگيره 
ه��اي درب ها يا س��پر عقب خودرو باش��د دكمه قفل روي 

دستگيره كار نخواهد كرد.
در صورتي كه  كليد هوشمند در محدوده تعريف شده باشد 
ه��ر فردي مي تواندكليه درب ها را قفل يا قفل آن را باز كند 

حتي اگر كليد هوشمند را در اختيار نداشته باشد.
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هنگامي كه كليد هوش��مند را در دس��ت داشته باشيد و در 
محدوده تعريف ش��ده باش��يد مي توانيد با دكمه قفل روي 
دستگيره درب راننده و سرنشين جلو )A( و درب صندوق 

عقب )B(، آن ها را قفل يا قفل آن ها را باز كنيد.
هنگامي ك��ه درب ها )ش��امل درب صندوق عق��ب( را قفل 
مي كني��د يا قفل آن ه��ا را باز مي كنيد فالش��رها همراه با 
ص��داي بوق )ص��داي آهنگ( براي تاييد عمل باز و بس��ته 
ك��ردن قفل چش��مک ميزنند. )جهت كس��ب اطالعات به 
قسمت »نشانگر فالشر وعملكرد بوق« در اين فصل مراجعه 

نماييد(.

قفل كردن درب ها

را  دنده  دسته  باشيد،  داشته  همراه  را  هوشمند  كليد  1 .
در موقعيت پارک ”p“)پارک( و دكمه استارت را در 

موقعيت OFF قراردهيد .
كليه درب ها را بنديد. 2 .

دكمه قفل روي دستگيره درب راننده و سرنشين جلو  3 .
)A( يا درب صندوق عقب )B( را فشار دهيد.

كليه درب ها و درب صندوق عقب قفل مي شوند. 4 .
درب    قفل  نشانگر  چراغ  راست  فرمان  درخودروهاي 
 )نصب شده روي پانل نشانگرهاي وسط( براي 1 

دقيقه روشن مي گردد.
درب  شدن  قفل  از  درب،  دستگيره هاي  كشيدن  با  5 .

مطمئن شويد.

	•هنگامي كه كليد هوشمند را در دست داريد سعي نكنيد 
مانند آنچه كه در ش��كل نش��ان داده ش��ده است دكمه 
قفل روي دس��تگيره درب را  فشار دهيد . در اين حالت 
تشخيص سيستم كليد هوشمند اين خواهد بود كه كليد 

هوشمند داخل خودرو مي باشد.
	•پ��س از قفل ك��ردن درب با دكمه قفل روي دس��تگيره 

درب، از قفل شدن درب مطمئن شويد.
	•قب��ل از بس��تن درب خودرو مطمئن ش��ويد ك��ه كليد 

هوشمند را از داخل خودرو برداشته باشيد.
	•قب��ل از فش��ار دادن دكمه قفل روي دس��تگيره، درب را 
نكشيد زيرا علي رغم باز شدن قفل درب باز نخواهد شد. 
دراين حالت دكمه قفل روي دس��تگيره را رها كنيد و با 

فشار دادن مجدد آن درب را بازكنيد.
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با دستگيره هاي درب ها، آن ها را باز كنيد. 6 .
حالت  باز کردن قفل درب ها

كليد هوشمند را همراه داشته باشيد. 1 .
( يا دكمه قفل روي  2 .A( دكمه قفل روي دستگيره درب

دستگيره درب )صندوق( عقب )B( رافشار دهيد.
قفل كليه درب ها و قفل درب عقب باز مي شوند. 3 .

قفل درب عقب )صندوق( و خود درب عقب با فش��ار دادن 
دستگيره باز كننده درب عقب باز مي شوند. لطفا به قسمت 

»درب عقب )صندوق(« در اين فصل رجوع نماييد.
اگر دستگيره درب همزمان با باز  نمودن قفل درب كشيده 
شود، آن درب ممكن است باز نگردد. با رها كردن دستگيره 
درب به موقعيت اوليه مي توان قفل درب را باز نمود. اما در 
صورتي كه قفل درب باز نش��د دكمه قفل روي دستگيره را 

جهت باز نمودن قفل فشار دهيد.
در ص��ورت عدم اجراي يكي از مراحل ذيل ظرف مدت 30 
ثاني��ه يا 1 دقيقه پس از اينكه دكمه قفل روي دس��تگيره  
همزمان با قفل ش��دن درب ها فشار داده شود كليه درب ها 

به صورت خودكار قفل مي شوند.

	•هر كدام از درب ها باز گردد.
	•دكمه استارت فشار داده شود

 »UNLOCK« اگ��ر در خالل زمان پيش تنظي��م دكمه
 كليد هوش��مند فشار داده ش��ود كليه درب ها پس از 

پيش تنظيم بعدي  به طور خودكار قفل مي شوند.

باز كردن درب صندوق عقب برقي 

كليد هوشمند را همراه داشته باشيد. 1 .

باشد.
سيس�تم هش�دار دهنده جا ماندن کليد هوش�مند 
داخل خودرو ممكن است  هنگامي که کليد هوشمند 
بيرون از خودرو ولي بسيار نزديك خودرو باشد عمل 

نمايد.

باز كردن درب ها
تغييرحالت  باز کردن قفل درب)در صورت تجهيز(

جه��ت راه  گزين��ي  )تغيير( حالت  باز ك��ردن قفل درب از 
يكي به ديگري:

	•بجز كشورهاي اروپايي، روسيه،اكراين وآفريقاي جنوبي: 
به قس��مت »تنظيمات و اطالعات خودرو )خودرو مجهز 
به صفح��ه كيلومترش��مار رنگي(« در فص��ل 4 مراجعه 

نماييد(.
	•ب��راي كش��ورهاي اروپايي، روس��يه، اكراي��ن و آفريقاي 
جنوبي: به قس��مت »سيستم كليد كنترل از راه دور« در 

اين فصل مراجعه نماييد(.
حال�ت  ب�از ک�ردن قف�ل درب انتخاب�ي )در صورت 

تجهيز(:

كليد هوشمند را همراه داشته باشيد. 1 .
( يا دكمه قفل روي  2 .A( دكمه قفل روي دستگيره درب

دستگيره درب عقب )B( رافشار دهيد.
قفل درب مربوطه و درب عقب باز مي شوند. 3 .

دكمه قفل روي دستگيره درب را براي 30 ثانيه يا 1. 4 
دقيقه فشار دهيد.

قفل كليه درب ها باز مي شوند. 5 .

سيس�تم هش�دار دهنده جا ماندن کليد هوش�مند 
داخل خودرو

جهت جلوگيري از جاماندن كليد هوش��مند داخل خودرو، 
اين سيستم كليد هوشمند به هشدار دهنده ايي مخصوص 

مجهز مي باشد. 

	•در صورتي كه كليد هوش��مند داخل خودرو باش��د و شما 
س��عي كنيد پس از خارج شدن از خودرو را با كليد قفل 
مركزي يا دكمه )شاس��ي قفل( قفل درب راننده، درب را 
قفل كني��د، قفل كليه درب ها به طور خ��ودكار همراه به 

صداي هشدار دهنده باز مي گيرند.
	•در صورتي كه كليد هوشمند داخل خودرو و درب راننده 
باز باش��د و شما سعي كنيد پس از خارج شدن از خودرو 
ب��ا كليد قفل مركزي  درب را قفل كنيد، صداي هش��دار 
دهنده ايي از داخل خودرو پس از فعال كردن كليد قفل 
مركزي يا دكمه )شاسي قفل( قفل درب راننده ، شنيده 

مي گردد.
     احتياط

سيس��تم هش��دار دهنده جا ماندن كليد هوش��مند داخل 
خودرو در شرايط ذيل عمل نخواهد كرد:

	•هنگامي كه كليد هوشمند روي داشبورد باشد.
	•هنگامي كه كليد هوشمند روي طافچه عقب باشد.

	•هنگامي كه كليد هوشمند داخل جعبه داشبورد باشد.
	•هنگامي كه كليد هوش��مند زير يا روي الس��تيک زاپاس  

باشد.
	•هنگامي كه كليد هوش��مند نزديک اجس��ام از جنس فلز  
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سيستم اعالم خطر  
سيس��تم كليد هوش��مند به نحوي طراحي شده است كه 
ضمن داش��تن  خطاي حداقلي، ضد س��رقت نيز باشد. در 
صورت يافتن عملكرد مغاير زنگ هشدار به صدا در مي آيد 
و هش��دار روي صفحه ديجيتالي ظاه��ر مي گردد. لطفا به 

راهنماي رفع عيب در صفحه بعد رجوع نماييد.
)جهت كسب اطالعات در خصوص نشانگرها و هشدار روي  
صفحه ديجيتالي به قس��مت »صفحه ديجيتالي«  در فصل 

2 مراجعه نماييد(.

( را فشار  2 .C( كليد درب بازكن درب صندوق عقب برقي
دهيد.

قفل درب صندوق عقب برقي باز و درب آن هم به طور  3 .
خودكار باز مي شود.

چراغهاي فالشر 4. 4 بار همراه با صدا چشمک ميزنند.
جهت بس��تن درب صندوق عقب روي كليد هوشمند، زير 
صفحه كيلومتر ش��مار يا قسمت پايين درب صندوق عقب 
را فش��ار دهيد. )لطفا به قس��مت »درب صندوق عقب« در 

فصل3 مراجعه نماييد(.

سيستم محافظ باطري  
اگ��ر كليه موارد ذيل در م��دت 60 دقيقه صورت پذيرد به 
منظور جلوگيري از ضعيف شدن باطري خودرو، برق آن ها 

قطع مي گردد.

دكمه استارت در موقعيت » ACC	• » باشد، و 
	•كليه درب ها بسته باشند، و

)پارک( باشد •	“p” دسته دنده در موقعيت پارک

     احتياط
در صورت ش��نيدن زنگ هشدار يا مش��اهده هشدار روي 
صفح��ه ديجيتال��ي، خودرو و كليد هوش��مند را بررس��ي 

نماييد.
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راهنماي رفع عيب سيستم كليد هوشمند

رفع عيبعلت هاي احتماليعيب

زمان فشردن دكمه استارت براي 
خاموش كردن موتور

هشدار“SHIFT”P بر صفحه نمايش 
ظاهرشده و صداي زنگ هشدار داخل قطع 

نمي شود.

دسته دنده در وضعيت ”p“)پارک( 
نمى باشد.

دسته دنده را در وضعيت ”p“)پارک(
قرار دهيد.

زمان باز شدن درب راننده هنگام خروج 
صداي زنگ  هشدار داخل قطع نمي شود.از خودرو

   “ACC“ دكمه استارت در وضعيت
مى باشد.

 “OFF“ دكمه استارت را در وضعيت
قرار دهيد.

كليد هوشمند را ازجا كليدي بيرون كليد هوشمند در جا كليدي مى باشد.
آوريد.

زمان بستن درب سمت راننده بعد از 
خارج شدن از خودرو

هشدار NO KEY بر صفحه نمايش ظاهر 
شده و صداي زنگ هشدار بيرون 3 دفعه 
و زنگ هشدار  داخل براي 3 ثانيه شنيده 

مي شود.

دكمه استارت در وضعيت “ACC“ يا       
“ON“  مى باشد.

 “OFF“ دكمه استارت را در وضعيت
قرار دهيد.

هشدار “SHIFT”P برصفحه نمايش ظاهر 
شده و صداي زنگ هشدار بيرون قطع 

نمي شود.

دكمه استارت در وضعيت “ACC“ قرار 
داشته باشد و دسته دنده در وضعيت 

”p“)پارک( نمى باشد.

دسته دنده را در وضعيت ”p“)پارک(
 “OFF“ و دكمه استارت  رادر وضعيت

قرار دهيد.

زمان بستن درب با دكمه قفل داخلي 
»LOCK« در وضعيت قفل

صداي زنگ هشدار بيرون براي 3 ثانيه شنيده 
شده و همه درب ها باز مي باشند.

كليد هوشمند داخل خودرو يا صندوق 
كليد هوشمند را به همراه داشته باشيد.عقب مى باشد.

زمان قفل نمودن درب با فشار دادن 
دكمه قفل كن روي دستگيره درب

صداي زنگ هشدار بيرون براي 2 ثانيه شنيده 
مي شود.

كليد هوشمند داخل خودرو يا صندوق 
كليد هوشمند را به همراه داشته باشيد.عقب مى باشد.

درب را كامال ببنديد.يک درب كامال بسته نشده است.

دكمه روي دستگيره درب قبل از بسته 
شدن درب فشار داده شده است.

دكمه روي دستگيره درب را پس از 
بسته شدن درب فشاردهيد.
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عملكرد فالشر و بوق
هنگامي كه توس��ط قفل كن روي دستگيره بيروني درها يا 
كليد كنترل از راه دور )به شرح آمده در اين فصل( درب ها 
)شامل درب صندوق عقب( را قفل مي كنيد يا قفل آن ها را 
باز مي كنيد فالش��رها همراه با صداي بوق يا صداي آهنگ 
)جهت تاييد عمل بازو بسته كردن قفل( چشمک ميزنند.

ش��رح ذي��ل چگونگي فعال ش��دن بوق / ص��داي آهنگ و 
فالشرها هنگام باز و بسته كردن قفل درب ها )شامل درب 

صندوق عقب(  را توضيح مي دهد. 

باز کردن دربقفل کردن دربعملكرد

سيستم كليد هوشمند )با استفاده از 
دكمه قفل روي دستگيره(

فالشر- دو مرتبه
صداي آهنگ بيرون - دو مرتبه

فالشر-يک مرتبه
صداي آهنگ بيرون - يک مرتبه

سيستم كنترل از راه دور )با استفاده 
ازدكمه هاي  يا  (

فالشر- دو مرتبه
بوق - دو مرتبه

فالشر-يک مرتبه
بوق - يک مرتبه

حالت عملكرد فالشر و بوق
به جز کشورهاي اروپايي، روسيه، اکراين، هنگ کنگ، سنگاپور )دو محوره( و آفريقاي جنوبي: 

حالت عملكرد فالشر
به جز کشورهاي اروپايي، روسيه، اکراين، هنگ کنگ،سنگاپور)دو محوره( و آفريقاي جنوبي: 

باز کردن دربقفل کردن دربعملكرد

سيستم كليد هوشمند )با استفاده 
فالشر-فالشر- دو مرتبهاز دكمه قفل روي دستگيره(

سيستم كنترل از راه دور )با 
فالشر-فالشر- دو مرتبهاستفاده ازدكمه هاي  يا  (
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     احتياط

	•از تماس كليد هوش��مند كه داراي اجزاء برقي مي باش��د 
با آب يا آب ش��ور ممانعت به عمل آوريد. اين كار ها بر 

عملكرد سيستم كليد اثر مي گذارد. 
	•از افتادن كليد هوشمند جلوگيري نماييد.

	•از  ضرب��ه خوردن يا دي��دن كليد هوش��مند جلوگيري 
نماييد. 

كلي��د هوش��مند را در مكان با درجه ح��رارت باالي 60	• 
درجه سانتيگراد براي مدت طوالني نگه نداريد.

سيستم کنترل از راه دور
روش راه  گزيني  )به جز كشورهاي اروپايي، روسيه، اكراين، 

هنگ كنگ، سنگاپور)دو محوره( و آفريقاي جنوبي( 
جهت راه گزيني عملكرد نمايش��گر فالش��ر و بوق )صداي 
آهنگ(، از دكمه هاي »LOCK«  )1( و  )2( كليد 

هوشمند را براي 2 ثانيه فشار دهيد.

	•هنگامي كه روي حالت نمايشگر فالشر تنظيم شود فالشر 
3 بار چشمک مي زند.

	•هنگامي ك��ه روي حالت نمايش��گر فالش��ر وحالت  بوق 
تنظيم ش��ود فالش��ر يک بار چش��مک مي زند و بوق هم 

يكبار صدا مي كند.

سيستم كنترل از راه دور قفل كليه درب ها و درب صندوق 
عقب را باز و بسته مي كند و ضمنا توليد صداي زتگ خطر 
)panic alarm( )در ص��ورت تجهيز ( مي كند. سيس��تم 
كنت��رل از راه دور فاصله 1 متري از خ��ودرو كار مي كند. 

فاصله كاردهي بستگي به شرايط محيط دارد.
همزم��ان مي توان تعداد 4 ع��دد كليد را براي يک خودرو 
اختص��اص داد.جه��ت تهيه و خريد كليد اضافي و كس��ب 
اطالع��ات مربوطه ب��ا نمايندگي مجاز س��ايپا يدک تماس  

حاصل نماييد.
سيستم كنترل از راه دور تحت شرايط ذيل كار نمي كند:

	•هنگامي كه كليد در محدوده تعريف شده نباشد
	•هنگامي ك��ه هر ك��دام از درب ها باز باش��د. )عملكرد باز 

شدن انجام مي شود(.
	•هنگامي كه باطري كليد شارژ نباشد.

 •	ON يا ACC هنگامي ك��ه دكمه اس��تارت در موقعيت
باشد

س��ايپا يدک توصيه مي نمايد كه در صورت گم شدن كليد 
هوش��مند خودرو، به منظور عدم دسترسي افراد غير مجاز 
ب��ه داخل خ��ودرو، رمز كد »ID« كليد هوش��مند را پاک 
 »ID« كنيد.جه��ت ف��را گيري روش پاک ك��ردن رمز كد
كليد هوشمند با نمايندگي مجاز سايپا يدک تماس حاصل 

نماييد.
جهت كس��ب اط��الع در خص��وص تعويض باط��ري كليد 
كنترل از راه دور  به  قسمت »باطري« در فصل 8 مراجعه 

نماييد.
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استفاده از سيستم كنترل از راه دور  
محدوده عمل

كليد كنترل از راه مي تواند قفل تمام درب ها ش��امل درب 
عق��ب و درب مخزن س��وخت را باز و بس��ته كند. عملكرد 
كليد كنترل از راه بستگي به  شرايط محيط اطراف خودرو 
دارد. جه��ت باز و بس��ته ايمن در فاصل��ه 1 متري از درب 

خودرو مستقر باشيد.
سيستم كنترل از راه دور تحت شرايط ذيل كار نمي كند:

	•هنگامي كه كليد در محدوده تعريف شده نباشد
	•هنگامي كه باطري كليد شارژ نباشد.

قفل كردن درب ها
هنگامي ك��ه درب ها )ش��امل درب صندوق عق��ب( را قفل 
مي كني��د يا قفل آن ها را باز مي كنيد فالش��رها براي تاييد 
عمل باز و بسته كردن قفل چشمک ميزنند. )جهت كسب 
اطالعات به قس��مت »نشانگر فالشر وعملكرد بوق« در اين 

فصل مراجعه نماييد(.

را  دنده  دسته  باشيد،  داشته  همراه  را  هوشمند  كليد  1 .
در موقعيت پارک ”p“)پارک( و دكمه استارت را در 

موقعيت OFF قراردهيد .
كليه درب ها از جمله درب صندوق عقب را بنديد. 2 .

دكمه LOCK . 3 َ كليد را فشار دهيد.
كليه درب ها و درب صندوق عقب قفل مي شوند. 4 .

A نوع

B نوع

C نوع

D نوع
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باز كردن درب ها
راه  گزين�ي  )تغيي�ر( حالت  باز ک�ردن قفل درب )در 

صورت تجهيز(
جه��ت راه  گزين��ي  )تغيير( حالت  باز ك��ردن قفل درب از 

يكي به ديگري:
بجز كش��ورهاي اروپايي، روس��يه،اكراين وآفريقاي جنوبي: 
به قس��مت »تنظيمات و اطالعات خودرو )خودرو مجهز به 

صفحه كيلومترشمار رنگي(« در فصل 4 مراجعه نماييد.
براي كشورهاي اروپايي، روسيه،اكراين وآفريقاي جنوبي: 

كليده��اي  » LOCK«  و » UNLOCK«  را 
همزمان براي مدت بيش از 4 ثانيه فشار دهيد.

	•هنگامي كه قفل هر كدام از درب ها روي حالت  باز كردن 
انتخابي تنظيم شود فالشر 3 بار چشمک مي زند.

	•هنگامي كه روي حالت باز كردن قفل درب ها تنظيم شود 
فالشر يک بار چشمک مي زند.

      احتياط

	•پس از قفل كردن درب ها توسط كليد، با دستگيره درب 
از قفل شدن آن ها مطمئن شويد.
	•كليد را داخل خودرو جا نگذاريد.

در خودروهاي فرمان راست چراغ نشانگر قفل درب    
)نصب ش��ده روي پانل نشانگرهاي وس��ط( براي 1 دقيقه 

روشن مي گردد.

درب  شدن  قفل  از  درب،  دستگيره هاي  كشيدن  با  5 .
مطمئن شويد.

حال�ت  باز ک�ردت قف�ل درب انتخاب�ي )در صورت 
تجهيز(:

دكمه« UNLOCK« . 1 كليد رافشار دهيد.
قفل د رب راننده باز مي شود. 2 .

براي 30. 3  دوباره  را  كليد    »UNLOCK دكمه« 
ثانيه يا 1 دقيقه فشار دهيد.

قفل كليه درب ها و درب عقب باز مي شوند. 4 .
با دستگيره هاي درب ها آن ها را باز كنيد. 5 .

حالت بازکردن قفل درب ها:

دكمه« UNLOCK« . 1 كليد رافشار دهيد.
قفل كليه درب ها و درب عقب باز مي شوند 2 .

در ص��ورت عدم اج��راي يكي از مراح��ل ذيل ظرف مدت 
      »UNLOCK »30 ثاني��ه يا 1 دقيقه پس از اينكه دكمه
 كليدفش��ار داده شده اس��ت و هنگامي كه درب ها قفل 

هستند، به صورت خودكار قفل مي شوند.

	•هر كدام از درب ها باز گردد.
	•دكمه استارت يک بار فشار داده شود

      »UNLOCK« اگ��ر در خالل زمان پيش تنظيم   دكمه
 كليد فشار داده شود كليه درب ها پس از پيش تنظيم 

بعدي  به طور خودكار قفل مي شوند.

باز كردن پنجره ها )براي كشور مكزيک(
   »UNLOCK « جه��ت باز كردن پنجره ه��ا ، دكمه
درب را ب��راي م��دت 3 ثانيه پس از باز ك��ردن قفل درب 

فشار دهيد.

جه��ت متوق��ف نم��ودن بازش��دن پنج��ره ه��ا ، دكمه« 
UNLOCK«  را رها كنيد.

با دكمه روي كليد نمي توان پنجره ها را بست.
باز و بس��ته ك��ردن پنجره ها را مي توان با دس��تگيره روي 

درب انجام داد.

باز و بسته كردن درب عقب )در صورت تجهيز(
دكم��ه درب برق��ي عق��ب   » C«  زمانيكه دكمه 

استارت در موقعيت  ON باشد عمل نمي كند.
باز کردن:

«  را براي بيش از  1 .C «  دكمه درب برقي عقب
1 ثانيه فشار دهيد.

درب برقي عقب به طور خودكار باز مي شود. 2 .
چراغهاي فالش��ر 4 بار چش��مک ميزنن��د و صداي آهنگ 
بيرون از خودرو براي مدت تقريبي3 ثانيه شنيده مي شود.

بستن:

« را فشار دهيد. 1 .C«  دكمه درب برقي عقب
درب برقي عقب به طور خودكار بسته مي شود. 2 .

اگ��ر  دكمه درب برقي عقب  » C »  زمانيكه درب 
عقب در حال باز يا بس��ته ش��دن مي باشد فشار داده شود، 

درب در جهت معكوس حركت خواهد كرد.
» C«  زمانيك��ه دكمه  دكم��ه درب برق��ي عق��ب 

استارت در موقعيت  ON باشد عمل نمي كند.
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 )panic alarm( اس��تفاده از زن��گ  اع��الن خط��ر
)درصورت تجهيز(

در صورتي كه ش��ما نزديک خودرو خود هستيد و احساس 
تهدي��د و خطر مي كني��د، مي توانيد با فع��ال نمودن زنگ  
اع��الن خط��ر )panic alarm( طب��ق مراحل ذيل جلب 

توجه كنيد: 

دكمه  )D( كليد هوشمند را براي مدت بيش از1. 1 
ثانيه فشار دهيد.

)درصورت  جلو  چراغهاي  و  سرقت  خطر  اعالن  زنگ  2 .
تجهيز( براي مدت بيش از25 ثانيه فعال ميمانند.
زنگ اعالن خطر در موافع ذيل خاموش مي شود 3 .

بعد از 25	• ثانيه فعال بودن، يا
	•هر دكمه ايي روي كليد هوشمند فشار داده شود.)توجه: 
دكمه زنگ  اعالن خطر بايد بيش از 1 ثانيه فش��ار داده 

شود(
عملكرد فالشر و بوق

هنگامي كه توسط كليد، دكمه قفل روي دستگيره يا كليد 
كنت��رل از راه دور)ب��ه ش��رح آمده در اين فص��ل( درب ها 
)ش��امل درب صندوق عقب( را قفل مي كنيد يا قفل آن ها 
را ب��از مي كنيد فالش��رها هم��راه با صداي ب��وق يا صداي 
آهنگ )جهت تاييد عمل باز و بس��ته كردن قفل (چشمک 

ميزنند.
ش��رح ذي��ل چگونگي فعال ش��دن بوق / ص��داي آهنگ و 
فالشرها هنگام باز و بسته كردن قفل درب ها )شامل درب 

صندوق عقب(  را توضيح مي دهد. 
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روش راه  گزيني  )به جز كشورهاي اروپايي، روسيه، اكراين، 
هنگ كنگ، سنگاپور )دو محوره( و آفريقاي جنوبي( 

جهت راه گزيني عملكرد نمايش��گر فالش��ر و بوق )صداي 
آهنگ(، ازدكمه هاي »LOCK«  )1( و  )2( كليد 

هوشمند را براي 2 ثانيه فشار دهيد.

	•هنگامي كه روي حالت نمايشگر فالشر تنظيم شود فالشر 
3 بار چشمک مي زند.

	•هنگامي ك��ه روي حالت نمايش��گر فالش��ر وحالت  بوق 
تنظيم ش��ود فالش��ر يک بار چش��مک مي زند و بوق هم 

يكبار صدا مي كند.

باز کردن دربقفل کردن دربعملكرد

سيستم كليد هوشمند )با استفاده از 
دكمه قفل روي دستگيره(

فالشر- دو مرتبه
صداي آهنگ بيرون - دو مرتبه

فالشر-يک مرتبه
صداي آهنگ بيرون - يک مرتبه

سيستم كنترل از راه دور )با استفاده 
ازدكمه هاي  يا  (

فالشر- دو مرتبه
بوق - يک مرتبه

فالشر-يک مرتبه
بوق - 

حالت عملكرد فالشر و بوق
به جز کشورهاي اروپايي، روسيه، اکراين، هنگ کنگ، سنگاپور )دو محوره( و آفريقاي جنوبي: 

حالت چراغ نمايشگر اعالم وضعيت خطر
به جز کشورهاي اروپايي، روسيه، اکراين، هنگ کنگ، سنگاپور )دو محوره( و آفريقاي جنوبي: 

باز کردن دربقفل کردن دربعملكرد

سيستم كليد هوشمند )با استفاده 
فالشر-فالشر- دو مرتبهاز دكمه قفل روي دستگيره

سيستم كنترل از راه دور )با 
فالشر-فالشر- دو مرتبهاستفاده ازدكمه هاي  يا  (
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در صورت باز بودن هر كدام از درب ها صداي هشدار 
شنيده مي شود. پس از بستن درب باز، صداي هشدار 

قطع خواهد گرديد.
در  كنيد.  امتحان  را  امنيتي  نشانگر  چراغ  كاركرد  5 .
صورتي كه چراغ نشانگر امنيتي براي 20 ثانيه به تندي 
و سپس آرام چشمک بزند، سيستم فعال است. اگر در 
خالل اين 20 ثانيه توسط كليد هوشمند قفل هر كدام 
موقعيت  در  را  استارت  دكمه  يا  شود  باز  ها  درب  از 

»ON« قرار گيرد سيستم فعال نمي گردد.
حت�ي در صورتي ک�ه درب ه�ا قف�ل و رانن�ده و / يا 
سرنش�ين  داخل خ�ودرو باش�د با گذاش�تن دکمه 
اس�تارت در موقعيت OFF سيس�تم فعال مي گردد. 
دکمه اس�تارت را در موقعيت »ON« ق�رار دهيد تا 

سيستم غير فعال گردد.
در صورتي که سيس�تم معيوب باش�د، هن�گام فعال 
ش�دن 5 صداي کوتاه از آن ش�نيده مي شود. جهت 
رفع عي�ب به نمايندگي مجاز س�ايپا ي�دك مراجعه 

کنيد.
عملكرد سيستم هشدار سرقت

اين سيستم، هشدارهاي زير را مي دهد:

سيس��تم براي م��دت 30	• ثانيه چش��مک مي زند و آالرم 
)اع��الن خطر( به ط��ور متناوب توليد ص��دا مي كند.)اين 

هشدار براي 8 بار تكرار مي گردد(
سيستم هشدار سرقت به صورت خودكار بعد از تقريبا30	• 
ثانيه قطع مي ش��ود. سيستم هشدار سرقت در صورتي كه  

خودرو مجددا دستكاري شود فعال مي گردد.

چراغ نشانگر امنيتي:
چراغ نش��انگر امنيت��ي »A« روي داش��بورد جلو نزديک 

شيشه جلو نصب است.
اين چراغ زماني كه دكمه استارت در موقعيت LOCK يا

OFF يا ACC قرار داشته باشد، روشن مي شود.

خودروه��اي مجه��ز ب��ه سنس��ورهاي م��اوراء صوت 
)آلتراسونيک( و شيب

فعال کردن سيستم

سانروف و سقف شيشه اي )سايبان  كليه پنجره ها و . 1
عقب( )در صورت تجهيز( را ببنديد.

دكمه استارت را در موقعيت OFF. 2 قرار دهيد.
قبل از ترک خودرو كليد را برداريد. 3 .

كليد  با  شويد.  مطمئن  موتور  درب  بودن  بسته  از  4 .
هوشمند كليه درب ها قفل كنيد.

سيستم امنيتي
خودرو ش��ما به دو سيس��تم امنيتي قيد ش��ده ذيل مجهز 

مي باشد:

	•سيستم  ضد سرقت )در صورت تجهيز(
 ) •	NATS( سيستم هشدار سرقت نيسان

وضعيت سيستم ايمني توس��ط چراغ نشانگر ايمني نشان 
داده مي شود.

سيستم هشدار سرقت )در صورت تجهيز(
در صورتي ك��ه قس��متي از خودرو ضربه بخورد، سيس��تم  
هش��دار س��رقت س��يگنال اعالن خطرديداري ) بصري( و  

)شنيداري( سمعي ساطع مي كند.
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      احتياط
دس��ت زدن به سنس��ورهاي ماوراء صوت )اولتراسونيک( 

)A( مي تواند به آن ها اسيب برساند.

کليد قطع سنس�ورهاي ماوراء صوت )اولتراسونيك( 
و ماوراء شيب )در صورت تجهيز(:

سنس��ورهاي ماوراء صوت )اولتراسونيک( حركات قسمت 
سرنش��ينان را ح��س مي كند. سنس��ورهاي ماوراء ش��يب 
حركت خودرو در سراش��يبي را حس مي كند. هنگامي كه 
سيس��تم هشدار س��رقت روشن باشد سنس��ورهاي ماوراء 
صوت )اولتراس��ونيک( و ماوراء شيب به طور خودكار روشن 

مي شوند.

سيستم هشدار سرقت تحت شرايط ذيل فعال مي گردد:

	•قفل كردن درب ها بدون استفاده ا ز كليد خوشمند
	•باز كردن درب موتور

	•سيس��تم ح��س حجم��ي} سنس��ورهاي م��اوراء صوت 
)اولتراسونيک({ فعال شود.

	•حركت خودرو در سراش��يبي توس��ط سنسورهاي ماوراء 
شيب حس شود هنگامي كه آن ها فعال شوند.

متوقف کردن آالرم )اعالن خطر(:

	•ب��ا باز ك��ردن قفل هر ك��دام از درب ها بوس��يله دكمه 
»UNLOCK«  كليد يا دكمه قفل روي دس��تگيره 

درب، آالرم )اعالن خطر( متوقف مي گردد.
،  آالرم  •	"ON" ب��ا قرار دادن دكمه اس��تارت در موقعيت

)اعالن خطر( متوقف مي گردد.

سنس��ورهاي ماوراء ص��وت )اولتراس��ونيک( را مي توان در 
مواقع مورد ني��از  »مثال زمانيكه حي��وان اهلي در خودرو 
باش��د يا خودرو در منطقه پر س��رو صدا پارک شده باشد« 

از كار انداخت. 
از كار انداختن سنسورهاي ماوراء صوت )اولتراسونيک(:

كليه پنجره ها را ببنديد. 1 .
دكمه استارت را در موقعيت OFF. 2 قرار دهيد.

مطالعه  چراغ  روي  شده  نصب   ) 3 .B كن)  قطع  كليد 
)امنيتي(  ايمني  نشانگر  چراغ  دهيد.  فشار  )نقشه(را 

به طور سريع )3 بار در ثانيه( سريع.
كليه درب ها، درب موتور و صندوق عقب را ببنديد و با  4 .
كليد هوشمند قفل نماييد. چراغ نشانگر ايمني)امنيتي( 

سريعتر و يک بار صداي هشدار شنيده مي شود. 
پس از اعمال موارد پيش گفته، سنس��ورهاي ماوراء صوت 
)اولتراسونيک( و ماوراء ش��يب سيستم هشدار سرقت غير 
فعال مي ش��وند. مابقي فعاليتهاي  سيس��تم هشدار سرقت 
فع��ال باق��ي ميمانند مگ��ر اينكه سيس��تم  كال غير فعال 

گردد.

ص��وت  م��اوراء  سنس��ورهاي  فاق��د  خودروه��اي 
)اولتراسونيک( و ماوراء شيب

فعال کردن سيستم
:A )نوع )تيپ

سانروف و سقف شيشه اي )سايبان  كليه پنجره ها و . 1
عقب( )در صورت تجهيز( را ببنديد.

دكمه استارت را در موقعيت OFF. 2 قرار دهيد.
قبل از ترک خودرو كليد را برداريد. 3 .

كليد  با  شويد.  مطمئن  موتور  درب  بودن  بسته  از  4 .
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	•قف��ل كردن درب ه��ا بدون اس��تفاده ا ز سيس��تم كليد 
هوشمند

	•باز كردن درب موتور
متوقف کردن آالرم )اعالن خطر(:

	•ب��ا ب��از كردن قف��ل هر ك��دام از درب ها بوس��يله دكمه 
»UNLOCK«     كلي��د يا دكمه قفل روي دس��تگيره 

درب آالرم )اعالن خطر( متوقف مي گردد.
،  آالرم  •	ON  ب��ا قرار دادن دكمه اس��تارت در موقعي��ت

)اعالن خطر( متوقف مي گردد.
در صورتي ک�ه پ�س از انج�ام مراح�ل مذک�ور فوق 
سيس�تم عمل نكرد به نمايندگي مجاز س�ايپا يدك 

مراجعه کنيد.

)NATS( سيستم هشدار سرقت نيسان
سيستم هشدار سرقت نيسان )NATS ( بدون وارد كردن 

كد )رمز( صحيح اجازه روشن شدن موتور را نمي دهد.

گرديد. اگر در خالل اين 20 ثانيه توسط كليد هوشمند 
قفل هر كدام از درب ها باز شود يا دكمه استارت را در 
موقعيت« ON » قرار گيرد سيستم فعال نمي گردد. 
چراغ نشانگر امنيتي تقريبا هر 3 ثانيه يكبار شروع به 

چشمک زدن مي كند.
كدام  هر  اندازي،  راه  پيش  ثانيه   30 خالل   در  اگر 
دكمه  دستگيره،  روي  قفل  دكمه  با  درب ها  از 
»UNLOCK« روي كليد هوشمند، يا قفل مركزي 
باز شود يا اينكه دكمه استارت در موقعيت »ON« يا 

» ACC« قرار گيرد، سيستم فعال نخواهد گرديد.
حت�ي در صورتي ک�ه درب ه�ا قف�ل و رانن�ده و / يا 
سرنش�ين  داخل خ�ودرو باش�د با گذاش�تن دکمه 
استارت در موقعيت LOCK سيستم فعال مي گردد. 
دکم�ه اس�تارت را در موقعي�ت »OFF«  قرار دهيد 
تا سيس�تم غير فعال گردد. جهت غي�ر فعال کردن 
سيس�تم دکم�ه اس�تارت را در موقعي�ت »ON« يا 

»ACC« قرار دهيد.
عملكرد سيستم هشدار سرقت:

سيستم هشدار سرقت هشدارهاي ذيل را مي دهد:

سيس��تم براي م��دت 30	• ثانيه چش��مک مي زند و بوق 
به ط��ور متناوب توليد صدا مي كند. )اين هش��دار براي 8 

بار تكرار مي گردد(
سيستم هشدار سرقت به صورت خودكار بعد از تقريبا30	• 
ثانيه قطع مي ش��ود. سيستم هشدار سرقت در صورتي كه  

خودرو مجددا دستكاري شود فعال مي گردد.
سيستم هشدار سرقت تحت شرايط ذيل فعال مي گردد:

هوشمند كليه درب ها قفل كنيد.
در  كنيد.  امتحان  را  امنيتي  نشانگر  چراغ  كاركرد  5 .
صورتي كه چراغ نشانگر امنيتي براي 20 ثانيه به تندي 

و سپس آرام چشمک بزند، سيستم فعال است.
اگر در خالل اين 20 ثانيه توسط كليد هوشمند قفل 
در  را  استارت  دكمه  يا  شود  باز  ها  درب  از  كدام  هر 

موقعيت »ON« قرار گيرد سيستم فعال نمي گردد.
حت�ي در صورتي ک�ه درب ه�ا قف�ل ورانن�ده و / يا 
سرنش�ين  داخل خ�ودرو باش�د با گذاش�تن دکمه 
اس�تارت در موقعيت OFF سيس�تم فعال مي گردد. 
دکمه اس�تارت را در موقعيت »ON« ق�رار دهيد تا 

سيستم غير فعال گردد.
:B )نوع )تيپ

كليه پنجره ها را ببنديد و دكمه استارت را در موقعيت  1 .
OFF قرار دهيد.

سيستم را مي توان با پنجره هاي باز فعال نمود.
قبل از ترک خودرو كليد هوشمند را برداريد. 2 .

از بسته بودن درب موتور مطمئن شويد. كليه درب ها  3 .
دكمه  درب،  دستگيره  روي  قفل  دكمه  با  و  بسته  را 
»LOCK«  روي كليد هوشمند، شاسي قفل روي 

درب يا قفل مركزي قفل نماييد.
چراغ  كنيد.  امتحان  را  امنيتي  نشانگر  چراغ  كاركرد  4 .
ميماند.  روشن  ثانيه   30 تقريبا  براي  امنيتي  نشانگر 
پيش  خودرو  )امنيتي(  ايمني  سيستم  حالت  اين  در 
راه اندازي شده است. پس از تقريبا 30 ثانيه سيستم 
خواهد  فعال  خودكار  به طور  خودرو  )امنيتي(  ايمني 
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تعمير سيس�تم NATS رجوع کنيد. هنگام مراجعه 
به نمايندگي مجاز س�ايپا ي�دك کليه کليدهاي ثبت 

شده NATS را با خود همراه داشته باشيد.
براي كشورهاي اروپايي )فرمان راست(:

اگر سيستم NATS بخوبي كار نكند، اين چراغ در زماني 
كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON   قرار داش��ته باش��د 
همچنان روش��ن مي ماند. اگر چراغ نشانگر امنيتي پس از 
15 دقيقه خاموش ش��د ، موتور را يكبار مي توانيد روش��ن 
كنيد. س��ريعاً به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت تعمير 

سيستم NATS رجوع كنيد.

چراغ نشانگر امنيتي:
چراغ نش��انگر امنيت��ي »A« روي داش��بورد جلو نزديک 
شيشه جلو نصب است. اين چراغ وضعيت سيستم را نشان 

مي دهد.
چراغ نش��انگر امنيتي زمانيكه دكمه اس��تارت در موقعيت 
»LOCK«، »ACC« ي��ا »OFF«  فعال مي ش��ود. اين 

چراغ نشانگر حاضر به كاربودن سيستم مي باشد.
در ص��ورت معي��وب بودن سيس��تم چراغ نش��انگر ايمني 
)امنيت��ي( زمانيك��ه دكمه اس��تارت در وضعيت ON قرار 

دارد، روشن مي ماند.
اگر سيستم NATS بخوبي كار نكند، اين چراغ در زماني 
كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON   قرار داش��ته باش��د 

همچنان روشن مي ماند. 
در صورتي که چراغ روش�ن ماند و / يا موتور روشن 
نش�د، س�ريعًا به نمايندگي مجاز س�ايپا يدك جهت 
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      هشدار

	•هم��واره از بس��ته بودن و درگير ب��ودن قفل درب موتور 
به طور كامل مطمئن باش��يد ت��ا در زمان حركت به طور 

ناگهاني باز نشود. 
	•تنها در زمان بس��ته بودن درب موتور با خودرو رانندگي 

نماييد.
	•به منظور جلوگيري از آسيب ديدن، هرگز درب موتور را 
زمانيكه در محفظه موتور بخار يا دود مش��اهده مي شود، 

باز نكنيد.

درب موتور

باز كردن درب موتور
( را كه در زير  دستگيره آزاد كننده قفل درب موتور )1. 1
درب  قفل  تا  بكشيد  دارد،  قرار  كيلومترشمار  صفحه 

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

انگشتان جابجا كنيد و درب موتور را به باال بكشيد.
درب موتو را بلند كنيد 3 .

بستن درب موتور
هنگام بستن درب موتور، ميله درب موتور را سر جاي خود 
برگرداني��د. درب موتور را به آرامي پايي��ن آورده تا چفت 
فنري آن قفل ش��ود. س��پس درب را به طرف پايين فشار 

دهيد تا محكم شود.
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 درب صندوق عقب برقي )در صورت تجهيز(
جهت بكار انداختن  درب صندوق عقب برقي، دس��ته دنده 

را در موقعيت ”p“)پارک( قرار دهيد.
در ص��ورت ضعيف بودن ولتاژ باط��ري درب صندوق عقب 

برقي كار نخواهد كرد.

     هشدار

	•همواره از بسته بودن درب عقب اطمينان حاصل نماييد 
ت��ا از باز ش��دن ناگهاني آن هن��گام رانندگي جلوگيري 

شود.
	•هيچگاه در زمان باز بودن درب عقب رانندگي نكنيد. اين 
وضعيت م��ي تواند موجب ورود گاز هاي اگزوز به داخل 
اتاق ش��ود. )لطفا به قسمت » دقت هنگام روشن كردن 

موتور و رانندگي«  در فصل 5 مراجعه نماييد(.
	•هنگام��ي كه ك��ودكان در اطراف خودرو مش��غول بازي 
هس��تند، بش��دت مراقب آن ها باش��يد تا به طور ناگهاني 
در داخل قس��مت عق��ب خودرو حبس نش��وند. همواره 
درب هاي خودرو بويژه درب عقب را قفل نموده و كليدها 
را از دس��ترس كودكان دور نگه داريد زيرا ممكن اس��ت 
سيس��تمهاي خودرو را ناخواس��ته فعال كنن��د و باعث 

آسيب به خود و ديگران شوند..
	•هنگام بستن درب عقب مراقب باشيد دست و / يا پا الي 

درب گير نكرده باشد.

درب صندوق عقب

درب صندوق عقب معمولي
جه��ت باز ك��ردن درب صندوق عقب معمول��ي پس از باز 
ك��ردن قفل آن، دكم��ه قفل باز كن )A( را فش��ار داده و 

درب را بلندكنيد.
درب صن��دوق عق��ب به روش��هاي ذي��ل قابل ب��از كردن 

مي باشد:

دكمه » UNLOCK«  كليد را 2	• بار فشار دهيد.
	•دكمه قفل روي دستگيره درب عقب را فشار دهيد.
دكمه قفل روي دستگيره درب را 2	• بار فشار دهيد.

« فش��ار  •	UNLOCK« كليد قفل مركزي را به موقعيت
دهيد. 

درب صندوق عقب را به آرامي پايين آورده تا قفل شود.
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کليد درب صندوق عقب برقي-کيلومتر شمار

كليد اصلي درب صندوق عقب برقي
با كليد اصلي درب صندوق عقب برقي نصب روي كيلومتر 
شمار مي توان سيستم برقي درب صندوق عقب برقي را بكار 

انداخت )روشن كرد( يا از كار انداخت  )خاموش كرد(.
زمانيكه كليد اصل��ي درب صندوق عقب برقي در موقعيت 
»OFF« ق��رار گيرد كليد درب صندوق عقب برقي و كليد 

باز كننده درب برقي صندوق عقب كار نخواهند كرد.

بازکننده درب برقي صندوق عقب

کليد

کليد درب صندوق عقب برقي-صندق عقب
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بمحض اينكه سيس��تم احس��اس كند كه مانعي در مسير 
حركت درب صندوق عقب وجود دارد، به طور خوكار درب 
صندوق عقب حركت برگش��ت تا باز يا بس��ته  شدن كامل 

را انجام خواهد داد.
در صورتي كه در مس��ير برگشت درب صندوق عقب مواجه 
با مانع دوم شود بالفاصله موتور محرک خاموش مي شود و 

درب صندوق عقب وارد وضعيت دستي مي گردد.
يک سنسور  معكوس كننده در طرفين درب صندوق عقب 
نصب شده اس��ت. در صورتي كه درب صندوق عقب هنگام 

بسته شدن با مانعي مواجه شود
عم��ل ك��رده و فرمان حرك��ت معكوس مي ده��د. در اين 
حالت درب صندوق عقب به طرف باز ش��دن كامل حركت 

معكوس مي كند.
توجه

در ص�ورت فقدان يا معيوب بودن سنس�ور  معكوس 
کنن�ده، عم�ل برگش�ت درب صندوق عق�ب انجام 

نمي گيرد.

شده روي قسمت پاييني درب صندوق عقب
 ) •	C ( با فش��ار دادن  دكمه رهاكننده درب صندوق عقب

نصب شده روي كليد براي مدت بيش از 1 ثانيه.
هنگام بسته شدن درب عقب ، فالشر 4 بار چشمک مي زند 

و صداي هشداري به گوش خواهد رسيد.

عمل معكوس
اگ��ر يك��ي از اعمال ذيل هنگام باز يا بس��ته ش��دن درب 
صندوق عقب برقي صورت پذيرد درب صندوق عقب برقي 

سريعا در جهت معكوس حركت خواهد كرد.

با فشار دادن  كليد درب صندوق عقب برقي )A	• ( نصب 
شده روي كيلومتر شمار 

با فش��ار دادن  كليد درب صندوق عقب )D	• ( نصب شده 
روي قسمت پاييني درب صندوق عقب

  » •	C «  با فش��ار دادن  دكمه درب برق��ي عقب
روي كليد

درب صندوق عقب با صدايي كه ش��نيده مي شود در جهت 
عكس حركت مي كند.

هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ON   قرار داشته 
» C «  روي كليد  باش��د دكمه درب برقي عق��ب 

كار نمي كند.

سيستم برگشت خودكار:
سيس��تم برگش��ت خودكار باعث برگش��ت خودكار درب 
صندوق عقب در حال بس��ته يا باز شدن در صورت مواجه 

با مانع مي گردد.
در زم��ان عملكردسيس��تم خ��ودكار  درب صندوق عقب ، 

باز شدن برقي درب صندوق عقب 
درب صن��دوق عقب كامال بس��ته را با اج��راي موارد ذيل 

مي توان به طور خودكار باز نمود:

با فشار دادن  كليد درب صندوق عقب برقي )A	• ( نصب 
شده روي كيلومتر شمار 

 ) •	B ( با فشار دادن  كليد باز كن  درب صندوق عقب
( نصب  •	C (با فشار دادن  دكمه درب صندوق عقب برقي

شده روي كليد براي مدت بيش از 1 ثانيه
هنگام باز شدن درب عقب ، فالشر 4 بار چشمک مي زند و 

صداي هشداري به گوش خواهد رسيد.
توجه:

درب صن�دوق عق�ب قفل ش�ده يا قفل نش�ده را با 
کلي�د درب صن�دوق عقب برقي )A( ي�ا دکمه درب 
برق�ي عقب  » C« مي توان باز کرد. قفل درب 
صندوق عقب ابتدا باز مي ش�ود و س�پس خود درب 
ب�از مي گردد. قف�ل درب صندوق عق�ب پس از قفل 
شدن با وضعيت باز و بسته شدن قفل خودرو تطبيق 

مي يابد.

بسته شدن برقي درب صندوق عقب
درب صن��دوق عقب ب��از را با اجراي م��وارد ذيل مي توان 

به طور خودكار بست:

با فشار دادن  كليد درب صندوق عقب برقي )A	• ( نصب 
شده روي كيلومتر شمار 

با فشار دادن  كليد درب صندوق عقب برقي )D	• ( نصب 

     هشدار
درس��ت قبل از بسته ش��دن كامل شيشه )پنجره( خودرو، 
فاصل��ه اي وجود دارد كه براي حس��گرها قابل تش��خيص 
نيس��ت، لذا قبل از ب��اال بردن پنجره ه��اي برقي مطمئن 
شويد هيچ مانعي مانند دست يا انگشتان خود و سرنشينان 

سر راه پنجره ها نباشد. 
حالت دستي

در صورت عمل نكردن سيستم درب باز كن خودكار، درب 
صندوق عقب بايد به طور دس��تي باز و بسته گردد. سيستم 



3

141

3

افت فش��ار پيدا نموده/ نم��وده اند لذا قب��ل از مراجعه 
به نمايندگي س��ايپا يدک جهت رفع عيب، س��عي بر باز 

كردن درب صندوق عقب برقي نكنيد.

      احتياط

	•اگ��ر درب صن��دوق عقب برق��ي به طور غي��ر منتظره و 
غير عادي بس��ته مي ش��ود يا باز نمي ماند ممكن اس��ت 
نگهدارن��ده/ نگهدارنده ه��اي گازي درب صندوق عقب  

درب باز كن خودكار در صورت مواجه شدن مصرف كننده 
سيس��تم با چندي��ن مانع پي در پي در ي��ک دور كاري يا 
ضعيف بودن باطري عمل نخواهد كرد. زمانيكه كليد اصلي 
درب صندوق عقب برقي در موقعيت »OFF« قرار داشته 
باشد، درب صندوق عقب را بايد با  فشار دادن كليد باز كن  

درب صندوق عقب باز نمود.
در صورتي كه هنگام باال يا پايين رفتن درب صندوق عقب 
برقي به ص��ورت  خودكار، كلي��د درب صندوق عقب برقي 
فشار داده شود، سيستم خودكار قطع مي شود و بايد درب 

را به صورت دستي باز نمود يا بست.

حالت ايمن
 در صورتي ك��ه نگهدارنده ه��اي گازي درب صندوق عقب 
)1( اف��ت فش��ار پيدا كنند حال��ت ايمن فع��ال مي گردد. 
هنگامي كه حالت ايمن فعال مي ش��ود درب صندوق عقب 
به طور غير منتظره و غير عادي به طرف كامل بس��ته شدن 
حركت كرده و نهايتا بس��ته و قفل مي گ��ردد. هنگامي كه 
درب صن��دوق عقب برقي در اين وضعيت بس��ته مي گردد 
ت��ا زمانيكه رفع عي��ب نگردد با هيچ ك��دام از  كليدها باز 

نخواهد شد.
قبل از مراجعه به نمايندگي س��ايپا يدک جهت رفع عيب، 
س��عي بر باز كردن درب صندوق عق��ب برقي با هيچ كدام 

از  كليدها نكنيد.

	•جهت جلوگيري از آسيب ديدن احتمالي سيستم برق و 
/ يا مكانيزم درب صندوق عقب، در صورتي كه نگهدارنده/ 
نگهدارنده هاي گازي درب صندوق عقب برداش��ته شده/

ش��ده اند س��عي بر باز كردن درب صندوق عقب برقي با 
هيچ كدام از  كليدها نكنيد.

بستن خودكار
اگ��ر درب صندوق عق��ب برقي مقداري به طور دس��تي به 
سمت بس��ته شدن برده ش��ود، درب صندوق عقب مابقي 
مس��افت تا بسته شدن كامل را به طور خودكار طي خواهد 

كرد. 
جه��ت جلوگيري از معيوب ش��دن احتمالي مكانيزم درب 
صندوق عقب هنگامي كه بس��تن خودكار فعال است درب 

صندوق عقب  را تحت فشار قرار ندهيد.

      احتياط

	•درب صندوق عقب برقي از موقعيت مقداري بسته مابقي 
مسافت تا بسته شدن كامل را به طور خودكار طي خواهد 
نمود. جهت جلوگيري از فعال ش��دن سيس��تم برگشت 
خودكار دست و انگشتانتان را پشت درب صندوق عقب 

برقي نگه نداريد.
	•از فعال كردن سيس��تم خودكار توسط كودكان ممانعت 

بعمل آوريد.

اهرم آزاد كننده درب صندوق عقب )در صورت 
تجهيز(

اگر سيستم خودكار درب صندوق عقب برقي به  علت ضعيف 
بودن باطري كار نكند طبق موارد ذيل عمل نماييد:

پوشش پشت درب صندوق عقب برقي  )A. 1 ( را جهت 
دسترسي پيدا كردن به ابزار مناسب برداريد.
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درب پوش باک سوخت
درپ��وش باک از نوع درپوش جغجغه اي مي باش��د. جهت 
باز كردن درپوش آن را در س��مت عكس عقربه هاي ساعت 
بچرخانيد. جهت بس��تن درپوش آن را در سمت عقربه هاي 

ساعت بچرخانيد تا صداي جغجغه اي شنيده شود. 
هنگام س��وخت گيري درپ��وش را روي نگهدارنده درپوش 

باک )A( قرار دهيد.

درب باك سوخت  

     هشدار

	•سوخت خودرو تحت شرايط خاص كاماًل اشتغال پذير و 
قابل انفجار مي باش��د. در صورت استفاده و به كارگيري 
نادرست آن ممكن است به شدت صدمه و آسيب ببينيد.

همواره موتور خ��ودرو را خاموش كرده و هرگز در زمان 
س��وختگيري سيگار نكشيد و يا اجازه ندهيد كه هرگونه 

شعله و جرقه اي در نزديک خودرو وجود داشته باشد.
	•س��وخت در داخل باک ممكن اس��ت تحت فشار باشد. 
هم��واره در زمان باز كردن درب باک بمنظور جلوگيري 
از پاش��ش سوخت به بيرون و صدمه احتمالي شما، ابتدا 
آن را ت��ا نيمه باز كرده و منتظ��ر بمانيد تا صداي خروج 

گاز باک تمام شود.
	•همواره از درپوش باک مورد تاييد اس��تفاده نماييد. اين 
درب داراي س��وپاپ داخلي اس��ت كه به عنوان بخش��ي 
از سيس��تم س��وخت رساني اس��ت و در سيستم كنترل 
آلودگي خودرو نقش دارد. استفاده از درپوش نا مناسب 
مي تواند مشكالت جدي را ايجاد نموده و موجب صدمه 

شود.

باز كردن درب باک سوخت
ب��راي باز كردن درب باک، دكم��ه باز كننده درب باک در 
زير كيلومتر ش��مار فش��ار دهيد. جهت قفل شدن، آن را با 

دست ببنديد.

     احتياط
در صورتي كه س��وخت بر روي بدنه خودرو ريخت، جهت 

جلوگيري از صدمه به رنگ خودرو آن را با آب بشوييد.

عقب  صندوق  درب  كننده  آزاد  اهرم  دادن  حركت  با  2 .
»B«، طبق شكل درب صندوق عقب را باز كنيد.

براي تعمير به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
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تنظيم دستي غربيلک فرمان
عملكرد تلسكوپي )باال پايين و جلوعقب( غربيلک فرمان

اهرم قفل كننده مي��ل فرمان »1« به طرف پايين ببريد و 
غربيل��ک فرمان را با جلو يا عقب ب��ردن براي خود تنظيم 
نمايي��د. اهرم قف��ل كننده مي��ل فرمان را ب��ه جاي خود 

برگردانيد تا فرمان در محل خود ثابت شود.
اه��رم قفل كننده ميل فرمان »2« به طرف پايين بكش��يد 
و غربيل��ک فرمان را با باال يا پايين كردن براي خود تنظيم 
نمايي��د. اهرم قف��ل كننده مي��ل فرمان را ب��ه جاي خود 

برگردانيد تا فرمان در محل خود ثابت شود.

غربيلك فرمان :
     هشدار

هرگز هن��گام رانندگي فرم��ان را تنظيم نكني��د. اين كار 
مي توان��د موج��ب از دس��ت رفتن كنترل خ��ودرو و وقوع 

تصادف گردد.

تنظيم غربيلک فرمان برقي
عملكرد تلسكوپي )باال پايين و جلو عقب( غربيلک فرمان

ب��ا حركت دادن اهرم قف��ل كننده ميل فرم��ان »1« ، به 
طرف جلو يا عقب يا باال و پايين غربيلک فرمان براي خود 

تنظيم نماييد. 

ورود/ خروج
هنگامي ك��ه درب راننده باز مي ش��ود و دكمه اس��تارت در 
موقعي��ت »LOCK« قرار دارد، سيس��تم تنظيم خودكار 
صندلي راننده و فرمان را براي ورود و خروج آسان و راحت 

راننده، غربيلک فرمان را به طور خودكار باال مي برد.
)جهت كسب اطالعات به قسمت » سيستم تنظيم خودكار 

صندلي راننده و فرمان« در اين فصل مراجعه نماييد(.
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تنظيم دس��تي آينه ديد عق��ب )داخلي( در موقعيت 
شب

قرارگي��ري آينه در موقعي��ت )1( موجب كاهش تآثير آزار 
دهنده نور چراغ خودروهاي پشت سر در شب مي شود.

آينه را جهت ديد بهينه در روز در موقعيت )2( قراردهيد. 
به جهت جلوگيري نكردن از عملكرد صحيح سيستم 
کليد هوش�مند )در صورت تجهيز( و سيستم کنترل 
از راه دور از  هرگ�ز ش�يئي يا وس�يله برقي به آينه 

داخل نچسبانيد.

آينه ها

     هشدار :
قب��ل از حركت آينه ها را تنظيم نماييد. تنظيم آينه ها در 

هنگام حركت حواستان را از رانندگي منحرف مي سازد.

آينه ديد عقب – داخلي
آينه ديد عقب )داخلي( را با يک دس��ت نگه داريد و آن را 

براي خود تنظيم كنيد.
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تنظيم برقي آينه ها )در صورت تجهيز(
 ON يا ACC ب��ا ق��رار دادن دكمه اس��تارت در موقعيت
مي توان آين��ه هاي بغل را به كمک س��وييچ برقي كنترل 

مربوطه تنظيم نمود.

 ) 1 .R( 1 سوييچ برقي كنترل آينه ها را به سمت راست
يا چپ L( 2( بگردانيد و سپس آينه ها را در موقيت 

مناسب به كمک اين سوييچ تنظيم نماييد .
هر آينه را با فشار دادن كليد به طوري كه مناسب شما  2 .

باشد، تنظيم نماييد.
گرم كن هاي آينه هاي بغل )در صورت تجهيز(

گرم كن هاي آينه هاي بغل با روشن كردن گرم كن شيشه 
عقب فعال مي گيرند. 

هرگز ش�يئي از آينه داخل آوي�زان نكنيد و آن را با 
مايع شيشه شور نشوييد. انجام اين کار باعث کاهش 
حساسيت سنسور )  C( و درنتيجه عملكرد نامناسب 

آن خواهد شد.

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

	•براي جلوگيري از آس��يب ديدا انگش��ت و دس��ت هرگز 
هنگام حركت كردن آينه هاي ديد عقب – بيروني )آينه 

بغل( به آن ها دست نزنيد.
	•براي جلوگيري از كم شدن ديد عقب و تصادف احتمالي 
ناشي از آن،  هرگز با آينه هاي ديد عقب – بيروني( آينه 

بغل تا )خم( شده رانندگي نكنيد. 
	•همواره فاصله اجسام در اين آينه ها كمتر از اندازه واقعي 

است.
	•ابعاد و فاصله اجسام در اين آينه ها حقيقي نمي باشد.

تنظيم خودكار آينه دي��د عقب )داخلي( در موقعيت 
شب )در صورت تجهيز(

آينه ديد عقب )داخلي( زمانيكه دكمه استارت در موقعيت 
»ON« قرار مي گيرد روش��ن مي گردد و به نحوي طراحي 
شده است كه بر اساس ميزان درخشندگي نور خودروهاي 

پشت سري خود را تنظيم مي كند.
 )B (هنگامي كه سيس��تم روش��ن مي شود، چراغ نش��انگر
روشن ش��ده و از ميزان درخشندگي نور خودروهاي پشت 

سري ميكاهد.
دكمه   كليد )A( را براي 3 ثانيه فش��ار دهيد تا آينه 
ديد عقب )داخلي( به حال��ت عملكرد معمولي برگردد كه 
دراين حالت چراغ نشانگر خاموش مي شود. در صورت فشار 
كليد )A(  براي 3 ثانيه سيس��تم  دادن مج��دد دكمه 

روشن مي گردد.
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آينه هاي كوچک )فرعي( آينه هاي بغل )در 
صورت تجهيز(

آينه ه��اي كوچک )فرعي( آينه هاي بغ��ل  )A(كمک به 
داشتن ديد بهتر از قسمت پايين سمت چپ خودرو هنگام 

رانندگي را خواهدكرد. 

تا )خم( کردن )تنظيم دستي آينه ها( آينه هاي بغل 
)به صورت دستي(

با فش��ردن آينه هاي بغل به سمت عقب خودرو، مي توان 
آن ها را جمع كرد.

تا )خم( كردن آينه ها بغل
ت�ا )خم( کردن آينه ها بغل با دکمه برقي )در صورت 

تجهيز(
هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت ACC يا ON باشد 

مي توان آينه هاي بغل را با دكمه برقي تا )خم( كرد.
با فشار دادن دكمه كليد تا )خم(كن  آينه ها بغل، اين آينه 
ها به ط��ور خودكار تا )خم( خواهند ش��د. جهت باز كردن  

آينه ها بغل دكمه را مجددا فشار دهيد.

     احتياط:
فش��ار دادن م��داوم دكمه كليد تا )خم(ك��ن  آينه ها بغل 
ممكن اس��ت كلي��د را از فعاليت ب��از دارد. در  اين حالت 
كلي��د را به موقعي��ت معمولي خود قب��ل از تنظيم مجدد 

برگردانيد.
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جه��ت درگير كردن ترمز پدالي، پدال )1( را تا پايين ترين 
حد فشار دهيد.

 جه��ت آزاد كردن ترمز پدالي، پ��دال ترمز )2( را تا پايين 
نگه داريد و ترمز پدالي را مجددا تا پايين ترين حد فش��ار 

داده و رها نماييد.
قبل از رانندگي مطمئن ش��ويد چراغ نش��انگر ترمز پدالي 

خاموش شده باشد.

ترمز پارك

آينه آفتابگير
جهت اس��تفاده از اين آينه، آفتابگير را به پايين كش��يده و 

درپوش آينه را باال بزنيد.

     هشدار :

	•هرگ��ز با ترمز پارک درگير رانندگ��ي نكنيد. رانندگي با 
ترم��ز پارک درگي��ر باعث گرم كردن لنته��اي ترمزها و 
عم��ل نكردن آن ها و در نتيج��ه رخ دادن حادثه خواهد 

گرديد.
	•هرگ��ز ترمز پارک درگير را از بي��رون خودرو آزاد نكنيد 
زيرا در صورت حركت خودرو درگير كردن مجدد آن غير 

ممكن است و باعث رخ دادن حادثه خواهد گرديد.
	•هنگام توقف خودرو در دنده نگه داشتن خودرو بجاي در 
گير كردن ترمز پارک اشتباه است. هميشه هنگام توقف 

خودرو ترمز پارک را در گير كنيد.
	•كودكان و افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند مي توانند 
ندانس��ته ترمز پارک  را آزاد نموده و س��هوا باعث ديدن 
آس��يب جدي به خود گردند . لذا به منظور جلوگيري و 
اجتناب از صدمات شديد، هرگزكودكان، افرادي كه نياز 

به كمک ديگران دارند را در خودرو تنها نگذاريد.
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سيستم تنظيم خودكار صندلي راننده و فرمان )در صورت 
تجهيز( داراي دو ويژگي است:

	•ويژگي عمل ورود/ خروج
	•ويژگي ذخيره در حافظه

عمل ورود/ خروج
اين سيس��تم طراحي شده است كه هنگامي كه دسته دنده 
در موقعي��ت پارک ”p“)پارک( قرار دارد، صندلي راننده و 
غربيلک فرمان را به طور خودكار براي راحت و آس��ان سوار 

و پياده شدن راننده جابجا مي كند.
هنگامي ك��ه درب رانن��ده باز، دكمه اس��تارت در موقعيت  
LOCK ق��رار گيرد وكلي��د در مقر خود نباش��د، صندلي 
رانن��ده به عق��ب و غربيلک فرم��ان بطرف ب��اال را به طور 

خودكار جابجا مي شوند.
هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعيت ACC قرار گيرد، 
صندل��ي راننده و غربيلک فرمان به ط��ور خودكار به حالت 

اوليه خود بر مي گيرند.
در صورتي ك��ه كلي��د تنظي��م  صندلي ي��ا غربيلک فرمان 
هنگامي كه صندلي راننده در حال عقب رفتن اس��ت، فعال 

گردند، صندلي راننده به حالت اوليه خود بر نمي گردد.

فعال يا غير فعال كردن عمل ورود/ خروج
عم��ل ورود/ خروج را مي توان هنگامي كه دس��ته دنده در 
 »OFF»پارک( و دكمه استارت در موقعيت(“p” موقعيت
باشد، با فشردن و نگه داشتن كليد SET براي مدت بيش 

از 10 ثانيه فعال يا غير فعال كرد.
هنگامي ك��ه عم��ل ورود/ خروج متوقف يا فعال مي ش��ود، 

سيستم تنظيم خودکار صندلي راننده و فرمان )در صورت تجهيز(
چراغهاي نشانگر روي كليد حافظه )1 و 2( به ترتيب يكبار 
يا 2 بار چش��مک مي زند. الزم به ذكر اس��ت كه چراغهاي 
نشانگر ممكن است بعد از 5 ثانيه روشن گردد در زمانيكه 
كليد SET نگه داش��ته ش��ده است. اين نش��انگر آمادگي 
پيوند دادن كليد به يكي ازحافظه ها)حافظه هاي انباشته( 
مي باشد. جهت فعال و غير فعال كردن عمل ورود/ خروج، 
كلي��د SET را ب��راي مدت بيش از 10 ثانيه تحت فش��ار 

نگه داريد. 
همچني��ن عم��ل ورود/ خ��روج در تنظيم��ات )محي��ط( 
»Comfort & Conv.« )در ص��ورت تجهيز( قابل فعال 
و غير فعال ش��دن مي باشند. )لطفا به قسمت »تنظيمات و 

اطالعات خودرو«  در فصل 4 مراجعه نماييد(.
فعال كردن مجدد )مقدار اوليه دادن( عمل ورود/ خروج:

در صورتي ك��ه كاب��ل باطري خ��ودرو قطع گ��ردد يا فيوز 
مربوطه بس��وزد عمل ورود/ خروج كار نخواهد كرد اگر چه 
قبال تنظيم )برنامه ريزي( ش��ده باش��د.جهت راه انداختن 
سيس��تم ، ابت��دا كابل باطري خ��ودرو را وص��ل كنيد  يا 
فيوز مربوطه را تعويض كنيد و س��پس دكمه اس��تارت را 
از موقعيت ON به موقعي��ت LOCK بچرخانيد و نهايتا 

درب راننده را بيش از 2 بار باز و بسته كنيد.
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تاييد حافظه )حافظه انباشته(

 •	SET قرار دهيد و كليد ON دكمه استارت در موقعيت
را فش��ار دهيد. اگر در حافظه اصلي ذخيره سازي نشده 
است چراغ نش��انگر براي مدت تقريبي 0/5 ثانيه روشن 
مي ش��ود. هنگامي ك��ه در حافظ��ه اصلي ذخيره س��ازي 
مي شود چراغ نش��انگر براي مدت تقريبي 5 ثانيه روشن 

ميماند.
	•در صورتي ك��ه كاب��ل باطري خودرو قطع گ��ردد يا فيوز 
مربوط��ه بس��وزد حافظه پ��اک مي ش��ود. در اين حالت 
صندل��ي راننده، ميل فرمان و  آينه هاي بغل را مجددا با 

تكرار روش پيش گفته بر اي خود تنظيم نماييد..
( و پيوند دادن  روش ذخيره اطالع��ات در حافظه )1يا 2	•
)تنظي��م ( كليد با موقعيت  ذخيره ش��ده در حافظه بايد 
براي هر كليد جديد به طور جداگانه انجام ش��ود. )جهت 
كسب اطالعات بيشتر به قسمت »كليدها«  دراين فصل 

مراجعه نماييد(.
انتخاب موقعيت ذخيره شده

)پارک( قراردهيد. 1 .“p” دسته دنده در موقعيت
با استفاده از يكي از روشهاي ذيل صندلي راننده، ميل  2 .

فرمان و  آينه هاي بغل را براي خود تنظيم نماييد:
دكمه استارت در موقعيت ON	• قرار دهيد و كليد حافظه 

)1يا 2( را فشار دهيد.

5 ثانيه پس از فشار دادن كليد روشن ميماند.
ورود اطالعات جديد به حافظه باعث پاک شدن داده قبلي 

به همان حافظه خواهد شد.

پيون��د دادن كليد به يك��ي ازحافظه ها )حافظه هاي 
انباشته(

كليد را مي توان به يكي از حافظه ها )حافظه هاي انباشته( 
با روشهاي ذيل پيوند داد:

پس از انجام ذخيره سازي در يكي ازحافظه ها )حافظه  1 .
هاي انباشته(، دكمه استارت را موقعيت LOCK قرار 

دهيد.
كليد SET. 2 را فشار دهيد. چراغ نشانگر كليد حافظه 

تنظيم شده براي مدت 5 ثانيه روشن مي شود.
كليد حافظه تنظيم شده را فشار دهيد. 3 .

 » 4 .UNLOCK« دكمه   و  حافظه  كليد  همزمان 
روي كليد را  فشار دهيد. كليد پس از خاموش شدن 
داده  پيوند  شده  تنظيم  حافظه  كليد  با  نشانگر  چراغ 

خواهد شد.
دكمه اس��تارت را در موقعيت »OFF« قرار دهيد و دكمه 
» UNLOCK«  روي كليد را  فش��ار دهيد. صندلي 
رانن��ده، ميل فرمان و  آينه ه��اي بغل در موقعيت  ذخيره 
ش��ده در حافظه ق��رار خواهن��د گرفت ي��ا زمانيكه عمل 
ورود/ خروج فعال مي گ��ردد، در موقعيت عمل خروج قرار 

مي گيرند.

حافظه )حافظه انباشته( 
دو وضعي��ت براي صندلي راننده، مي��ل فرمان و آينه هاي 
بغل در حافظه سيس��تم تنظيم خ��ودكار صندلي راننده و 
فرمان قبل ذخيره كردن است. جهت كار كردن با سيستم 

حافظه ها روشهاي ذيل را انجام دهيد:

)پارک( قراردهيد. 1 .“p” دسته دنده در موقعيت پارک
دكمه استارت در موقعيت ON. 2 قرار دهيد.

صندلي راننده، ميل فرمان و  آينه هاي بغل را با كليد  3 .
تنظيم هركدام به طور دستي در وضعيت مناسب با خود 
تنظيم نماييد. )جهت كسب اطالعات بيشتر به قسمت 
»صندليها« در فصل 1 و قسمت هاي »غربيلک فرمان« 

و »آينه هاي بغل« در اين فصل مراجعه نماييد(.
كليد SET را فشار دهيد و پس از 5. 4 ثانيه كليد حافظه 

)1 يا 2( را نيز فشار دهيد.
چراغ نشانگر كليد فشارداده شده حافظه براي مدت تقريبي 
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موقعيت ديگر گذاش��ته شود. )در حالت برگشت صندلي 
رانن��ده و ميل فرمان به موقعيت قبلي ش��ان، سيس��تم 
تنظي��م خودكار صندلي راننده و فرمان حين كار متوقف 

نمي شود ) عمل ورود/ خروج(.
	•هنگامي ك��ه درب رانن��ده در زمانيكه دكمه اس��تارت در 
موقعيت ON اس��ت ب��راي مدت بي��ش از 45 ثانيه باز 

بماند.

كليد حافظه )1يا 2( را در خالل 45	• ثانيه كه درب راننده 
 » OFF « را باز مي كنيد و دكمه اس��تارت  در موقعيت

مي باشد، فشار دهيد.
در اين حالت، صندلي راننده، ميل فرمان و  آينه هاي  3 .
بغل در موقعيت ذخيره شده در حافظه قرار ميگيرند يا 
زمانيكه عمل ورود/ خروج فعال مي گردد، در موقعيت 
عمل خروج قرار مي گيرند. طي اين مرحله از عمليات، 
چراغ نشانگر ابتدا چشمک مي زند و سپس براي مدت 

5 ثانيه روشن ميماند.
عملكرد سيستم

سيس��تم تنظي��م خودكار صندل��ي رانن��ده و فرمان تحت 
شرايط ذيل كار نمي كند يا حين كار متوقف مي شود:

هنگامي كه س��رعت خودرو بيش از 7	• كيلومتر در ساعت 
)عمل ورود/ خروج( باشد.

	•هنگامي ك��ه خ��ودرو در حركت اس��ت )ذخيره س��ازي 
درحافظه (.

	•هنگامي ك��ه كليد تنظيم صندلي راننده و ميل فرمان در 
زمان عملكرد سيس��تم تنظيم خ��ودكار صندلي راننده و 

فرمان روشن شود. 
	•هنگامي ك��ه صندلي راننده، ميل فرمان و  آينه هاي بغل 

در موقعيت ذخيره شده در حافظه قرار گرفته اند.
	•هنگامي كه هيچ اطالعاتي در حافظه ذخيره نشده باشد.

	•هنگامي كه همزمان با فعال بودن سيستم تنظيم خودكار 
صندلي راننده و فرمان، موتور روشن شود

)پارک( به هر  •	“p” هنگامي كه دس��ته دنده از موقعي��ت
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روشن كردن صفحه نمايشگر
»STATUS« 13. دكمه وضعيت

*: خودرو براي كش��ور افريقاي جنوبي فاقد دستگاه صوتي 
مجهز به سيستم مسير ياب مي باشد.

پانل کنترل چندکاره )چند منظوره( وسط 
داشبورد )خودرو مجهز به صفحه نمايش 

رنگي(.
1، 2، 6، 7، 8 و 9 . دكمه هاي تنظيم سيس��تم مسير ياب  
)جهت كس��ب اطالع از نحوه عملك��رد دكمه هاي تنظيم 
سيستم مس��ير ياب  به دفترچه مالک سيستم مسير يابي 

مراجعه نماييد(*.
3. تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره( 

PHONE 4. دكمه تلفن
CAMERA 5. دكمه دوربين

10. دكمه اطالعات 
11.دكمه تنظيم 

12. دكمه  و دكم��ه ON/OFF  به ترتيب دكمه 
تنظي��م نور )روش��نايى/ درخش��ندگي( و دكمه خاموش و 

احتياط هاي الزم ايمني
هشدار:

	•جه��ت معطوف بودن كلي��ه حواس ب��ه رانندگي، هرگز 
صفحه نمايش��گر، تهويه مطبوع، بخارى و سيستم صوتي  
را در هنگام رانندگي تنظي��م نكنيد زيرا ممكن باعث از 

دست دادن كنترل خودرو شود.
	•در صورت مش��اهده يا متوجه شدن به وجود دود يا بوي 
ناش��ي از س��وختگي، پاش��ش مايع يا افتادن جسمي به 
داخل دس��تگاه يا رخ دادن هر مورد غير عادي، س��ريعا 
دس��تگاه صوت��ي را خاموش كنيد و ب��ه نمايندگى مجاز 
س��ايپا يدک مراجعه نماييد. الزم به ذكر اس��ت كه عدم 
رفع عي��ب مي تواند باعث بروز تصادف، آتش س��وزي يا 

شوک برقي )الكتريكى( گردد.
	•جهت جلوگيري از بروز تصادف، آتش س��وزي يا ش��وک 
برق��ي )الكتريكى( احتمالي، هرگز سيس��تم صوتي را باز 

يا دستكاري نكنيد. 
	•ب��ه منظور اتصال دس��تگاه تصويري از طري��ق اتصال به 
س��وكت جهت تماش��اي تصاويري روي صفحه نمايشگر 
وس��ط جلويي، خودرو را در محل ايمني متوقف كنيد و 

ترمز پدالي را در گير نماييد.
 احتياط

جهت جلوگيري از ضعيف شدن باطري خودرو، از سيستم 
صوتي زمانيكه موتور خودرو روشن است استفاده نماييد و 
در صورت خاموش بودن موتور از آن در زمان بس��ياركوتاه 
اس��تفاده كنيد. در غي��ر اين صورت باعث ضعيف ش��دن 

باطري خودرو مي گردد.

مجهز به سيستم مسيرياب  )براي اروپا و آفريقاي جنوبي(
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مجهز به سيستم مسيرياب  )به جز اروپا و آفريقاي جنوبي(

1 -  دكمه تنظيم صفحه نمايشگر
2، 6، 7، 8 و 9 – دكمه هاي تنظيم سيس��تم مس��ير ياب  
)جهت كس��ب اطالع از نحوه عملك��رد دكمه هاي تنظيم 
سيستم مس��ير ياب  به دفترچه مجزاي راهنماي مشتري  

سيستم مسير يابي مراجعه نماييد(.
3- تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره( 
4 -  دكمه نمايش وضعيت

5 - دكمه  و دكمه ON/OFF  به ترتيب 
دكمه تنظيم نور )روشنايى/درخشندگي( و دكمه خاموش 

و روشن كردن صفحه نمايشگر 
10-  دكمه اطالعات خودرو و سيس��تم مسير 

ياب )در صورت تجهيز( 
11-  دكمه تنظيم  
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بدون سيستم ناوبري )به جز هنگ كنگ و مكزيک(

. 1 دكمه اطالعات خودرو  
. 2 دكمه نمايش وضعيت

تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره(  3 .
 دكمه  و دكمه ON/OFF. 4  به ترتيب 
دكمه  و  )روشنايى/درخشندگي(  نور  تنظيم  دكمه 

خاموش و روشن
. 5 دكمه تنظيم  

بدون سيستم ناوبري )براي مكزيک(
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به جزكشور افريقاي جنوبي:
جهت كسب  اطالع از  نحوه  كاركرد سيستم مسير ياب به 

دفترچه مالک سيستم مسير ياب مراجعه نماييد.

نحوه استفاده از كنترل كننده هاي  چندكاره 
)چند منظوره(

گزينه اي توس��ط يكي از دكمه ه��اي روي تنظيم كننده 
چن��دكاره )چند منظوره(، دكمه هاي ب��اال/ پايين يا چپ/

راست)2(، دكمه هاي آزاد انتخاب گزينه )3( انتخاب كنيد 
و سپس دكمه تاييد )ENTER( )1( را فشار دهيد.

اگر دكمه برگشت )BACK( )4( قبل از اينكه عمل تنظيم 
تمام ش��ود فشار داده شود، عمل تنظيم حذف مي گردد و / 

يا صفحه نمايشگر گزينه قبلي را نشان مي دهد.
پ��س از اينك��ه عمل تنظي��م تمام ش��د دكمه برگش��ت 
)BACK( )4( را ب��راي بازگش��ت ب��ه گزين��ه قبلي روي 

صفحه نمايشگر فشار دهيد.
)VOICE( جهت كسب  اطالع از  نحوه كاركرد دكمه صدا

)6( )در صورت تجهيز( به دفترچه مالک سيس��تم مس��ير 
ياب مراجعه نماييد.

صفحه راه اندازي )خودرو مجهز به سيستم 
مسير ياب( )SYSTEM START-UP( )در 

صورت تجهيز(
هنگامي ك��ه دكمه اس��تارت را در موقعي��ت »ACC«  يا 
 SYSTEM(  مي گذاريد، گزينه راه اندازي سيستم »ON«
START-UP( روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد. اگر 
مي خواهيد از سيستم مسير ياب استفاده كنيد دكمه تاييد 

)ENTER( را فشار دهيد.
اگر دكمه تاييد )ENTER( را فش��ار ندهيد نمي توانيد از 

سيستم مسير ياب استفاده كنيد.

C نوع
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 اطالعات و تنظيمات خودرو )خودرو مجهز 
به صفحه نمايش رنگي(

)STATUS ( نحوه استفاده از دكمه وضعيت
جه��ت نش��ان دادن وضعي��ت ) STATUS( سيس��تم 
صوت��ي، تهوي��ه مطبوع و مصرف س��وخت كلي��د وضعيت 
)STATUS( را فشار دهيد. با فشار دادن اين كليد موارد 

ذيل روي صفحه نمايش ظاهر مي گردد: 
براي كشورهاي اروپايي و آفريقاي جنوبي:

سيستم صوتي← سيستم صوتي و تهويه مطبوع← سيستم 
صوتي و اطالعات خط سير)مسير( مسير ياب*← سيستم 

صوتي  
*:خودرو هاي وارداتي به كشورافريقاي جنوبي فاقد سيستم 
مسير ياب مي باش��د. در صفحه نمايشگر سيستم صوتي و 
اطالعات خط س��ير )مسير( مس��ير ياب اين خودروها پيام  

فاقد مسير »No Route« ظاهر مي گردد.
به جز كش��ورهاي اروپايي، افريقاي جنوبي و كش��ورهنگ 

كنگ:
سيستم صوتي← سيستم صوتي و تهويه مطبوع← سيستم 

صوتي و مصرف سوخت← سيستم صوتي  

نحوه استفاده از دكمه كنترل 
ON/ )درخشندگي نور و دكمه )روشن/خاموش

OFF صفحه )به جز كشور هنگ كنگ(
با فش��ار دادن دكمه   هنگامي كه نشانگر 
در قسمت پايين صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد، روشنايي 
صفحه نمايشگر در روز يا شب را انتخاب كنيد و همچنين 
توس��ط تنظي��م كنن��ده چن��د كاره )منظوره( روش��نايي 

)UP/DOWN( 3 – نشانگر باال/ پايين
نش��انگر باال/ پايي��ن )UP/DOWN(، نش��ان دهنده آن 
است كه  مي توان از تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره( 
جهت انتخاب گزينه هاي مختلف روي صفحه نمايش��گر با 

باال و پايين بردن فهرست انتخاب )منو(، استفاده نمود.
)Screen Count( 4 – تعدادگزينه ها

تعدادگزين��ه ه��ا )Screen Count(، نش��ان دهنده كل 
تعداد گزينه هاي فهرس��ت انتخاب )منو( مي باش��د. براي 

مثال 6/10 به معناي گزينه 6 از 10 گزينه مي باشد.
)Footer/Information Line( 5 – پاورقي/ اطالع

پاورق��ي / اطالع ، ارايه دهنده اطالعاتي در خصوص گزينه 
فهرس��ت انتخاب )منو( پر رنگ ش��ده  )در صورت وجود( 
مي باشد. براي مثال  يک نوع برنامه راديويي را انتخاب 

مي كند. 

نحوه استفاده از صفحه نمايشگر
عملكرد خودرو روي صفحه نمايش��گر وسط در فهرستهاي 
انتخ��اب ) منوه��ا( ظاهر مي گردد. با انتخاب هر فهرس��ت 
انتخ��اب )منو( ي��ا پررنگ ك��ردن يک گزينه از فهرس��ت 
انتخ��اب )من��و(، اطالعات مه��م نواحي مختلف را نش��ان 

مي دهد. جزييات در ذيل درج شده است:

) 1 .Header( عنوان
عنوان )Header( نش��ان دهنده فرمان بكارگرفته ش��ده 
جهت نش��ان دادن صفحه نمايش��گر رايج مي باش��د، بدين 
 ،)SETTING( ترتيب كه پس از فشار دادن دكمه تنظيم
گزينه »AUDIO« از فهرس��ت انتخاب )منو( را انتخاب 

كنيد.

گزينشهاي فهرست انتخاب )منو( 2 .
گزينشهاي فهرست انتخاب )منو(، نشان دهنده گزينه هاي 
فهرست انتخاب )منو( }طبقه / فهرست PTY{ مي باشد. 
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براي اروپا و افريقاي جنوبي

دكمه DISP را فش��ار دهيد تا تنظيمات صفحه نمايشگر 
ظاهر شود. )به قسمت  »لطفا به قسمت »تنظيمات صفحه 

نمايشگر« در ادامه اين فصل رجوع نماييد(.

 :  INFO نحوه استفاده از دكمه
صفح��ه نمايش��گر به منظور تس��هيل در آگاه��ي يافتن از 

وضعيت خودرو، اطالعات خودرو را نشان مي دهد.
اطالعات نمايان شده خودرو روي صفحه نمايشگر، به منزله 

راهنمايي در خصوص وضعيت خودرو مي باشد.
به نكات ذيل توجه نماييد:

)درخشندگي ( صفحه نمايشگر را تنظيم نماييد.
همچنين روش��نايي )درخش��ندگي ( صفحه نمايش��گر را 
 ) -( )DOWN(يا پايين )+( )UP( مي ت��وان با دكمه باال

به ترتيب روشنتر يا كم نورتر كرد.
دكمه   را بيش از 2 ثانيه تحت فش��ار نگه 
داريد و تا صفحه نمايشگر خاموش شود. جهت روشن شدن 

صفحه نمايشگر ، اين دكمه را مجددا فشار دهيد.

 نحوه استفاده از دكمه صفحه نمايشگرخاموش 
 :)DISPLY OFF(

دكم��ه صفح��ه نمايش��گرخاموش )DISPLY OFF( را 
بيش از 2 ثانيه تحت فش��ار نگه داريد و تا صفحه نمايشگر 
خاموش ش��ود. جهت روشن ش��دن صفحه نمايشگر ، اين 

دكمه را مجددا فشار دهيد.

نحوه استفاده از دكمه تلفن )PHONE( )در 
صورت تجهيز(:

براي كشورافريقاي جنوبي:
جهت كسب اطالعات به  قسمت » سيستم تلفن هند فري 

بلوتوث« در اين فصل مراجعه نماييد.
بجز كشورافريقاي جنوبي:

جهت كس��ب اطالعات در خصوص نحوه استفاده از دكمه 
تلفن) PHONE (، به دفترچه مالک سيس��تم مسير ياب 

مراجعه نماييد.

نحوه استفاده از دكمه DISP  )در صورت 
تجهيز( :
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•	Where am I? موقعيت جغرافيايي من
) •	GPS( موقعيت جغرافيايي فعلي مكان ياب

	•نگارشهاي مسير ياب
براي كشورهاي اروپايي: جهت كسب اطالعات در خصوص 
زيرگزينه ه��اي اطالعات »Information« ، به دفترچه 

مالک سيستم مسير ياب مراجعه نماييد. 
براي كشورآفريقاي جنوبي: زيرگزينه هاي ذيل روي صفحه 

نمايشگر ظاهر مي شوند ولي اجرايي نمي باشند.

). •	TMC )Traffic Inf اطالعات ترافيک
? •	Where am I         موقعيت جغرافيايي من

 ) •	GPS( موقعيت جغرافيايي فعلي مكان ياب
	•نگارشهاي مسير ياب  

بجز كشورهاي اروپايي و آفريقاي جنوبي:

	•اقتصاد سوخت
	•سرويس خودرو

براي اروپا، آفريقاي جنوبي و هنگ كنگ

نمايش اطالعات خودرو:
1 - دكمه INFO را روى صفحه كنترل فشار دهيد.

صفحه نمايشگر مطابق شكل ظاهر مي گردد.
2 – گزين��ه مورد نظر را با تنظي��م كننده چندكاره )چند 
  )ENTER( انتخاب كنيد و س��پس كليد تاييد )منظ��وره

را فشار دهيد.
3 -  بعد از تنظيم يا رويت اطالعات »Information«روي 
صفح��ه نمايش��گر دكمه بازگش��ت )BACK( را فش��ار 
داده تا ب��ه صفحه قبل برگردي��د. زيرگزينه هاي اطالعات 
»Information« به ش��رح ذيل روي صفحه نمايش��گر 

ظاهر مي شوند.
براي كشورهاي اروپايي و آفريقاي جنوبي:

» •	TMC Traffic Inf« اطالعات ترافيک
	•سرويس خودرو

به جز هنگ كنگ



4

162

*»Km/l« )بج��ز ب��راي مكزي��ک( ي��ا »MPG« )براي 

مكزيک( ممكن است بجاي  نشان داده شود. 
اگر توس��ط تنظيم كننده چن��دكاره )چند منظوره( گزينه 
»View«  پررن��گ گردد و س��پس  دكم��ه ENTER را 
فش��ار داده ش��ود، تاريخچه ميزان متوسط مصرف سوخت 
به ش��كل نمودار همراه با ميزان متوس��ط دوره باز نشاندن 
)reset(  تا باز نشاندن )reset( قبلي روي صفحه نمايشگر 

ظاهر مي شوند.
ممكن است اطالعات اقتصاد سوخت با اطالعات نشان داده 
ش��ده روي صفحه نمايش��گر ديجيتالي متفاوت باشد. اين 
تف��اوت به دليل اختالف زمان در به روز رس��اني اطالعات 

است و نشانگر عيب سيستم نمى باشد.

اطالعات اقتصاد س��وخت ) بجز كشورهاي اروپايي و 
آفريقاي جنوبي(

 ،)distance to empty(مسافت تا تمام شدن س��وخت
ميانگين اقتصاد سوخت )average fuel economy( و 
اقتصاد سوخت جاري  )current fuel economy(روي 

ميله طرف راست به عنوان مرجع نشان داده مي گيرند.  
جهت باز نش��اندن )reset( گزينه ميانگين اقتصاد سوخت 
)average fuel economy(، توس��ط تنظي��م كنن��ده 
چندكاره )چن��د منظوره( گزينه باز نش��اندن )reset(  را  
پررن��گ كنيد و س��پس كليد تاييد )ENTER( را فش��ار 

دهيد.
به جز هنگ كنگ
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 MAINTENANCE( اطالعات س��رويس خودرو
)information

 جه��ت  تنظيم دوره س��رويس خودرو ، ي��ک گزينه را با 
اس��تفاده از تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره( انتخاب 

كنيد و كليد ENTER  را فشار دهيد.

	•بجز براي كشور هنگ كنگ:
1 تا 4يادآوري )Reminders ( را مي توان تنظيم كرد.

شما مي توانيد سيستم را جهت يادآوري فرا رسيدن زمان 
انجام س��رويس تنظيم كنيد. اين ي��ادآوري به صورت پيام 

روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.
مث��ال زير نحوه تنظيم يادآوري اول )Reminder 1 (  يا 
روغن موتور را نشان مي دهد. جهت تنظيم ساير موارد در 

خصوص سرويس ، همين مراحل بايد انجام گيرد.

به جز هنگ كنگبه جز هنگ كنگ
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باشد.
 )BACK( جهت بازگش��ت به گزينه قبلي دكمه بازگشت

را فشار دهيد.
هر دفعه كه  دكمه استارت در موقعيت“ON”  قرار گيرد، 
گزينه ي��اآوري  » Reminder » روي صفحه نمايش��گر 
به طور خودكار ظاه��ر خواهد گرديد مگر آن كه موارد ذيل 

انجام پذيرد:

« انتخاب  •	Rest Distance« گزينه بازنش��اندن مسافت
گردد.

 ” •	interval Reminder“   از گزينه »OFF« زير گزينه
انتخاب گردد.

« مج��ددا  •	MAINTENANCE interval« گزين��ه
انتخاب گردد.

گزين��ه  باش��د  در ح��ال حرك��ت  هنگامي ك��ه خ��ودرو 
 MAINTENANCE( خ��ودرو  س��رويس  اطالع��ات 
information( روي صفح��ه نمايش��گر ظاه��ر نخواهد 
گرديد. جهت روي��ت اين گزينه خودرو را  در محل ايمنى 

متوقف كنيد.
       »Reminder «  گزينه يادآوري

گزينه يادآوري  » Reminder« طي دو مرحله به ش��رح 
ذي��ل روي صفحه نمايش��گر به طور خ��ودكار ظاهر خواهد 

گرديد.

	•خودرو مس��افت )كيلومتر( ذخيره شده در حافظه را طي 
 ”LOCK“ نموده باشد و دكمه اس��تارت را در موقعيت

قرار داده باشيد.
	•خودرو مس��افت )كيلومت��ر( ذخيره ش��ده در حافظه را 
طي نموده باش��د، هنگام رانندگي مجدد با خودرو دكمه 
اس��تارت در موقعي��ت “ACC” يا “ON” ق��رار گرفته 

1 - جهت برنامه جديد س��رويس، ابتدا كيلومتر )مس��افت 
 Reset( را با انتخاب كليد بازنش��اندن مسافت )طي ش��ده
Distance( و فش��ار دادن دكمه تاييد )ENTER (، باز 

نشان )RESET( كنيد.
2 - دوره س��رويس خودرو را انتخاب و تنظيم  كنيد. براي 
كس��ب اطالع از دوره س��رويس توصيه ش��ده به دفترچه 
تعمير و نگهداري مربوطه مراجعه كنيد. براي تعيين كردن 

مسافت تعميرات و نگهداري به فصل 10 رجوع كنيد.
3 -  جهت رويت يادآوري فرا رسيدن زمان انجام  سرويس 
از پيش تنظيم شده بر روي صفحه نمايشگر به طورخودكار 
، ابتدا توسط تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره( گزينه 
“interval Reminder” را  پررنگ كنيد و سپس كليد 

تاييد )ENTER( را فشار دهيد.
 )BACK(4 -  جهت بازگش��ت به گزينه  دكمه بازگشت

را فشار دهيد.
براي كشورهاي اروپايي و افريقاي جنوبي:

تبدي��ل واحد كيلو متر به ماي��ل و بالعكس در گزينه زبان 
)LANGUAGE ( قابل اجرا مي باش��د.) لطفا به قسمت 
»نحوه استفاده از دكمه SETTING« در ادامه اين فصل 

مراجعه كنيد(.
براي مكزيک:

تبدي��ل واحد  آمريكايي«US« ب��ه متريک »Metric« و 
بالعكس قابل انجام اس��ت. ) لطفا به قسمت »نحوه استفاده 
از دكم��ه SETTING « در ادام��ه اي��ن فص��ل مراجعه 

كنيد(.
بجز از اروپا و افريقاي جنوبي:
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نحوه استفاده از دكمه تنظيمات 
)SETTING(

 ) SETTING( تنظيم��ات )هنگامي ك��ه دكمه )گزين��ه
فشار داده شود، گزينه »تنظيمات )SETTING (« روي 

صفحه نمايشگر  ظاهر خواهد گرديد.
زير گزينه هاي اين گزينه به شرح ذيل مي باشند:

براي كشورهاي اروپايي و افريقاي جنوبي:

« )در  •	Display Rear« صفحه نمايش��گر دي��د عق��ب
صورت تجهيز(    

» •	Display »صفحه نمايشگر
) •	Audio( سيستم صوتي

) •	Navigation( سيستم مسير ياب
 •	Volume and( )فركانس ص��دا )ولوم( و صدا )بي��پ

)Beeps

به جز براي اروپا، آفريقاي جنوبي و هنگ كنگبراي اروپا و آفريقاي جنوبي

  ) •	Phone( تلفن
 ) •	Voice Recognition( شناسايي صدا

) •	Clock( ساعت
) •	Language( زبان

جه��ت كس��ب اطالع��ات در خص��وص گزينه »سيس��تم 
مس��يرياب ) Navigation(«، به دفترچه مالک سيستم 

مسير ياب مراجعه نماييد. 

) •	Navigation( سيستم مسير ياب
براي كش��ور آفريقاي جنوبي، گزينه »سيس��تم مسير ياب 
)Navigation(« روي صفحه نمايش��گر ظاهر مي گيرند 

ولي اجرايي نمي باشند.
بجز كشورهاي اروپايي، افريقاي جنوبي و هنگ كنگ :

 ) •	Audio( سيستم صوتي
» •	Display« نمايش

« )در  •	Display Rear« صفحه نمايش��گر دي��د عق��ب
صورت تجهيز(   

 •	Volume and( )فركانس ص��دا )ولوم( و صدا )بي��پ
Beeps( – خودروهاي مجهز به سيستم مسير ياب

( - خودروهاي فاقد سيس��تم مسير  •	Beeps( )صدا )بيپ
ياب

(-  خودروهاي مجهز به سيس��تم مس��ير  •	Phone( تلفن
ياب

) •	Clock( ساعت
 •	Comfort & (  تنظيم��ات خودكار جه��ت آس��ايش

)Conv

 ) •	Select Units( انتخاب واحد
) •	Units /Language( زبان/ واحد

جه��ت رويت گزين��ه تنظيم��ات خودكار جهت آس��ايش  
)Comfort & Conv( دكمه اس��تارت بايد در موقعيت 

“ON” قرار گيرد.

نمايش گزين��ه ديد عق��ب »Display Rear« )در 
صورت تجهيز(   

هنگامي كه ابتدا گزينه تنظيمات )SETTING ( انتخاب 
گردد، س��پس گزينه ديد عق��ب »Display Rear« را با 
تنظي��م كننده چن��دكاره )چند منظوره( انتخاب ش��ود و 
نهايت��ا گزينه تايي��د )ENTER(  را انتخاب كنيد، گزينه 
ديد عقب »Display Rear« روي صفحه نمايشگر ظاهر 

مي گردد.
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»Display« تنظيمات گزينه نمايش
هنگامي كه ابتدا گزينه تنظيمات )SETTING( انتخاب 
ش��ود ،سپس گزينه نمايش » Display« با تنظيم كننده 
چندكاره )چند منظوره( انتخاب ش��ود و نهايتا گزينه تاييد 
   Display« را انتخاب كنيد، گزينه ديد عقب  )ENTER(

Rear« روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.

»Display« گزينه نمايش
براى خام��وش كردن گزينه نماي��ش »Display« ، ابتدا 
گزينه تاييد )ENTER(  را انتخاب كنيد و سپس نشانگر 

»ON«را خاموش »OFF« كنيد.
صفحه نمايشگر خاموش را با فعال كردن هر فرمان مي توان 
روش��ن نمود. صفحه نمايشگر روشن به طور خودكار پس از 

گذشت5 ثانيه از اتمام هر فعاليت خاموش خواهد گرديد.
براى روش��ن كردن صفحه نمايشگر، گزينه در حال اجرا را 

روى موقعيت »ON« قرار دهيد. 

:»Display Rear«  باز کردن گزينه ديد عقب
وقت��ي كه اين گزينه در وضعي��ت ON قرار بگيرد، گزينه 
دي��د عق��ب » Display Rear« باز مي ش��ود. زماني كه 
دكمه استارت در موقعيت »ACC« يا »ON« قرار داشته 
باشد، گزينه ديد عقب »Display Rear« به طور خودكار 

باز مي شود.
وقتي كه اين گزينه در موقعيت ON قرار داش��ته باش��د و 
دكمه اس��تارت در موقعيت »OFF« ق��رار بگيرد ، گزينه 
ديد عقب »Display Rear« به طور خودكار بسته خواهد 

مي شود. 
با استفاده از كنترل از راه دور)ريموت كنترل( نيز مي توان 
گزينه ديد عقب » Display Rear«را باز يا بس��ته نمود. 
 )MES(  لطفا به قسمت » سيستم پخش سيار همه  كاره (

)در صورت تجهيز(« در ادامه اين فصل مراجعه كنيد(.

به جز هنگ كنگ

روشنی )درخشندگي(/ شفافيت / رنگ زمينه
  ،»Brightness« )براى تنظي��م روشنايى)درخش��ندگي
 Background« و رنگ زمينه ،»Contrast« شفافيت
Color« پ��س از پررنگ كردن گزينه مربوطه گزينه تاييد 

)ENTER( را انتخاب كنيد. 
س��پس ش��ما مى توانيد با تنظيم كننده چن��دكاره )چند 
منظوره( روشنايى )درخش��ندگي( و شفافيت را كم )-( يا 
زي��اد)+( كنيد. با انتخاب گزين��ه تاييد )ENTER( رنگ 
  ) nighttime( يا ش��ب )Daytime ( زمينه جهت روز

قابل انتخاب است.
لطفا جهت كس��ب اطالعات بيش��تر در مورد روش تنظيم 
صفحه نمايش ، هنگامي كه نمايش��گر ديد عقب )درصورت 
تجهي��ز(  روي صفحه نمايش ظاهر مي باش��د، به قس��مت 
»صفحه نمايش ديد جلو وعقب خودرو« در ادامه اين فصل 

مراجعه كنيد(.
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ه��م چني��ن اين م��وارد با فش��ار و چرخي��دن دكمه صدا 
»Audio« قاب��ل تنظي��م مى باش��ند. )لطفا به قس��مت 
»راديوپخ��ش ) ام��واج  FM- AM و  CD چنجر( )نوع 

A(« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد(.

)ب��راي   )AUDIO settings( ص��دا  تنظيم��ات 
كشورهاي اروپايي و افريقاي جنوبي(

ب��ا انتخاب گزين��ه تنظيم��ات »SETTING« ، انتخاب 
گزينه صدا »Audio« بوس��يله تنظي��م كننده چندكاره 
 ،)ENTER( و سپس انتخاب گزينه تاييد  )چند منظوره(
صفح��ه ص��دا »Audio« روي صفح��ه نمايش��گر ظاهر 

مي گردد. 
قط�ع صوت)ت�ن(  ص�دا »Fader« / تع�ادل صوت 
)تن( ص�دا »Balance«/ صدای زير صوت )تن( صدا 

»Bass« صدای بم صوت )تن( صدا /»Treble«
كيفي��ت صوت )تن( صدا و ص��داي بلندگو، پس از انتخاب 
گزين��ه هاي قطع ص��وت )تن(  ص��دا »Fader« / تعادل 
صوت )تن( صدا »Balance«/ صداى زير صوت )تن( صدا 

»Bass« صداى بم صوت )تن( صدا / »Treble«
ب��ا تنظي��م كننده چن��دكاره )چند منظ��وره( قابل تنظيم 

مي باشند.

درجه  صداي )ولوم( حساس به سرعت خودرو
 حساس��يت س��طح بلندي صداي سيستم صوتي بر اساس 
س��رعت خودرو را مي توان از صف��ر )خاموش »OFF«( تا 

حداكثر 5 تغيير داد.
  ص�داTA  PTY / / AF/ REG/  TA /}طبق�ه / 
)ب�راي   })PTY  ) Category    PTY فهرس�ت 

کشورهاي اروپايي، افريقاي جنوبي(:
 CD  و FM- AM  لطفا به قسمت »راديوپخش ) امواج(

چنجر( )نوع A(« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد(.
بعضي ازعملك��رد هاي RDS براي افريق��اي جنوبي قابل 

اجرا نمي باشد.
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 )BEEPS( و ، صداي بيپ )تنظي��م درجه  صدا )ولوم
)خودرو مجهز به سيستم مسير ياب(

با انتخ��اب گزينه تنظيم��ات« SETTING » ، انتخاب 
گزينه درجه  صدا )ولوم( و ، صداي بيب)BEEPS( بوسيله 
تنظي��م كننده چندكاره )چند منظوره(  و س��پس انتخاب 
گزين��ه تايي��د  )ENTER(، صفحه درجه  ص��دا )ولوم( و 
، ص��داي بي��ب)BEEPS( روي صفح��ه نمايش��گر ظاهر 

مي گردد.
سيستم هدايت صدا )ولوم(

براى تنظيم بلندي يا كوتاهي صداي )ولوم( سيستم هدايت 
صدا )ولوم( »Guidance volume«، به وس��يله تنظيم 
كننده چندكاره )چند منظوره( گزينه سيستم هدايت صدا 

)ولوم( را انتخاب و سپس آن را تنظيم نماييد.
 ش��ما هم چنين مى توانيد هنگام شنيدن صداي سيستم 
هدايت ص��دا )ولوم(“Guidance volume”با چرخاندن 

)بج��ز   )AUDIO settings( ص��دا  تنظيم��ات 
كشورهاي اروپايي، افريقاي جنوبي و هنگ كنگ(

با انتخ��اب گزينه تنظيم��ات« SETTING » ، انتخاب 
گزينه صدا »Audio« بوس��يله تنظي��م كننده چندكاره 
 ،)ENTER(  و سپس انتخاب گزينه تاييد  )چند منظوره(
صفح��ه ص��دا »Audio« روي صفح��ه نمايش��گر ظاهر 

مي گردد.

قط�ع ص�وت )ت�ن(  ص�دا »Fade« / تع�ادل صوت 
)تن( صدا«Balance«/ ص�دای زير صوت )تن( صدا 

»Bass« صدای بم صوت )تن( صدا /»Treble«
كيفي��ت صوت )تن( صدا و ص��داي بلندگو، پس از انتخاب 
گزينه ه��اي قطع صوت)ت��ن(  ص��دا »Fader« / تعادل 
صوت )تن( صدا«Balance«/ صداى زير صوت )تن( صدا 
»Treble«/ صداى بم صوت )تن( صدا »Bass« با تنظيم 

كننده چندكاره )چند منظوره( قابل تنظيم مي باشند.

ه��م چني��ن اين م��وارد با فش��ار و چرخي��دن دكمه صدا  
»Audio« قاب��ل تنظي��م مى باش��ند. )لطفا به قس��مت 
»راديوپخ��ش ) ام��واج  FM- AM و  CD چنجر( )نوع 

B(« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد(.
صداي )ولوم( حساس به سرعت خودرو

 حساس��يت س��طح بلندي صداي سيستم صوتي بر اساس 
س��رعت خودرو را مي توان از صف��ر )خاموش« OFF«( تا 

حداكثر 5 تغيير داد.
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شنيد. 

تنظيمات ص��داي بيپ )Beeps( )خ��ودرو مجهز به 
سيستم مسير ياب(

با انتخ��اب گزينه تنظيم��ات« SETTING » ، انتخاب 
گزين��ه ص��داي بي��پ) Beeps( بوس��يله تنظي��م كننده 
چن��دكاره )چند منظوره(  و س��پس انتخ��اب گزينه تاييد  
)ENTER(، صفحه ص��داي بيپ ) Beeps( روي صفحه 

نمايشگر ظاهر مي گردد.

:)Beeps (دکمه صداي بيپ
هنگامي كه اين گزينه  فعال )ON( مي ش��ود، ش��ما زمان 
اس��تفاده از هر دكم��ه ايي صداى بي��پ )Beep( خواهيد 

شنيد.

تنظيمات تلفن )خودرو مجهز به سيستم مسير ياب(
 بجز كشور افريقاي جنوبي:

دكم��ه تنظيم صداي )ولوم( صداي سيس��تم مورد بحث را 
تنظيم )كوتاه يا بلند( نماييد.

سيستم هدايت صوت 
هنگامي كه اين گزينه  فعال )ON( مي ش��ود، شما صداي 
سيستم هدايت صوت را هنگام عملكرد سيستم مسير ياب 

يا ساير عملكردها خواهيد شنيد.

 Phone Ringer (.( زنگ تلفن )درجه صداي )ولوم
:Vol

 Phone Ringer Vol درجه صداي )ولوم( زن��گ تلفن
ص��داى زنگ تلفن را تنظيم }بلندتر )+( يا ضعيف تر )-({ 

مى كند.

 Phone Incoming( تلفن وارده )درجه صدای)ولوم
 :  ).Vol

 Phone Incoming( تلف��ن وارده )درجه صداى )ولوم
Vol ،ص��داى تلفن وارده را تنظيم }بلند تر )+( يا ضعيفتر 

)-( {مى كند.

 Phone ( تلف�ن خروج�ی )درج�ه ص�دای )ول�وم
:  ) .outgoig Vol

 Phone outgoig ( تلف��ن خروجى )درجه صداى)ولوم
Vol. (   ، ص��داى تلف��ن خروجي را تنظيم }بلند تر )+( يا 

ضعيفتر )-({ مى كند.

: )Beeps( دکمه صداي بيپ
هنگامي كه اين گزينه  فعال )ON( مي ش��ود ، شما هنگام 
اس��تفاده از يک دكمه ص��داى بي��پ )Beep( را خواهيد 

  )جهت كس��ب اط��الع از جزييات »تنظيم��ات تلفن« به 
دفترچه مالک سيستم مسير يابي مراجعه نماييد(.

براي كشور افريقاي جنوبي:
)لطفا جهت كس��ب اطالع از جزيي��ات » تنظيمات تلفن« 
به قس��مت »سيستم تلفن هند فري بلوتوث« در ادامه اين 

فصل مراجعه نماييد(.
تنظيمات سيس��تم صوتي فرمان اجراي عمليات )تشخيص 
 »VOICE  RECOGNITION «  )صداي ضبط شده

)براي كشور هاي اروپايي و افريقاي جنوبي(
براي كشور هاي اروپايي:

  }جهت كس��ب اط��الع از جزييات« تنظيمات سيس��تم 
صوتي فرمان اجراي عمليات )تشخيص صداي ضبط شده(  
» VOICE  RECOGNITION« ب��ه دفترچه مالک 

سيستم مسير يابي مراجعه نماييد{.
براي كشور آفريقاي جنوبي:

}لطفا جهت كس��ب اطالع از جزييات » تنظيمات سيستم 
صوتي فرمان اجراي عمليات )تشخيص صداي ضبط شده( 
»VOICE  RECOGNITION« به قسمت »سيستم 
تلف��ن هن��د فري بلوت��وث« در ادام��ه اين فص��ل مراجعه 

نماييد.

بدون سيستم ناوبري )به جز هنگ كنگ(
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شكل نش��ان دادن زمان )Clock Format( ساعت را بر 
مبناى 12 ساعت يا 24 ساعت انتخاب كنيد.

کاه�ش  ي�ا  افزاي�ش  ب�ا  س�اعت  تنظي�م  گزين�ه 
:)Offset Adjust(دقيقه

توس��ط اين گزين��ه)Offset Adjust( ، ش��ما مى توانيد 
ساعت را با افزايش يا كاهش هر دقيقه تنظيم كنيد. 

 Daylight(  گزين�ه زمان صرفه جويی روش�ني  روز
:)Saving Time

تنظي��م اين گزينه)Daylight Saving Time( از س��ه 
موقعي��ت »ON«، »OFF«و »AUTO« قاب��ل انتخاب 

مي باشد.

 Time( گزينه زمان و ساعت يك منطقه جغرافيايي
:)Zone

زمان و س��اعت يک منطقه جغرافيايي )Time Zone( را 
از ليست مربوطه مي توان انتخاب كرد.

 )SETTING Clock ( گزين��ه تنظيمات س��اعت
)براي كشور هاي اروپايي و افريقاي جنوبي( 

ب��ا انتخاب گزين��ه تنظيم��ات »SETTING« ، انتخاب 
گزينه س��اعت )Clock( بوس��يله تنظيم كننده چندكاره 
 ،)ENTER(  و سپس انتخاب گزينه تاييد  )چند منظوره(

صفحه »Clock«  روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.

 on-screen(گزينه س�اعت روی صفحه نمايش�گر
)Clock

هنگامي ك��ه اين گزينه  فعال )ON( مي ش��ود، هميش��ه 
درگوشه سمت راست باالي صفحه نمايشگر زمان)ساعت( 
ظاهر مي گردد. ، اين س��اعت به دلي��ل تنظيم دايمي  آن 
توسط سيس��تم GPS، زمان را به تقريبا طور دقيق نشان 

مى دهد.

:)Clock Format( گزينه شكل نشان دادن زمان
توس��ط اين گزينه)Clock Format( ، ش��ما مى توانيد 

مجهز به سيستم ناوبري
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 Daylight(  گزين�ه زمان صرفه جويی روش�ني  روز
Saving Time( )براي کشور مكزيك( :

اي��ن گزينه را براي كاربرد و اس��تفاده  گزين��ه زمان صرفه 
جويى روش��ني  روز  )Daylight Saving Time( فعال 

)ON( نماييد.

 Time( گزينه زمان و ساعت يك منطقه جغرافيايي
Zone( )براي کشور مكزيك( :

زمان و س��اعت يک منطقه جغرافيايي )Time Zone( را 
از ليست ذيل انتخاب كرد.

) •	Pacific( پاسيفيک
) •	Mountain( كوه
) •	Central( مركزي

	•شرقي 
) •	Atlantic( آتالنتيک

) •	Newfounland( جزيره  نيوفاوندلند
) •	Hawaii( هاوايي
) •	Alaska( آالسكا

تنظيم ساعت )مدل بدون سيستم مسير ياب(:
ساعت و دقيقه را با وارد كردن عدد تنظيم كنيد.

 )SETTING Clock ( گزين��ه تنظيمات س��اعت
)بجز كشور هاي اروپايي و آفريقاي جنوبي( 

با انتخ��اب گزينه تنظيم��ات« SETTING » ، انتخاب 
گزينه س��اعت )Clock( بوس��يله تنظيم كننده چندكاره 
 ،)ENTER(  و سپس انتخاب گزينه تاييد  )چند منظوره(

صفحه »Clock«  روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.

 on-screen(گزينه س�اعت روی صفحه نمايش�گر
)Clock

هنگامي ك��ه اين گزينه  فعال )ON( مي ش��ود، هميش��ه 
درگوشه سمت راست باالي صفحه نمايشگر زمان)ساعت( 
ظاهر مي گردد. ، اين س��اعت به دلي��ل تنظيم دايمي  آن 
توسط سيس��تم GPS، زمان را به تقريبا طور دقيق نشان 

مى دهد.)خودرو مجهز به سيستم مسير ياب(

:)Clock Format( گزينه شكل نشان دادن زمان
توس��ط اين گزينه )Clock Format( ، ش��ما مى توانيد 
شكل نش��ان دادن زمان )Clock Format( ساعت را بر 

مبناى 12 ساعت يا 24 ساعت انتخاب كنيد.

گزين�ه تنظيم س�اعت ب�ا افزايش يا کاه�ش دقيقه 
)Offset Adjust( )خودرو مجهز به سيس�تم مسير 

ياب(:
توس��ط اين گزين��ه)Offset Adjust( ، ش��ما مى توانيد 

ساعت را با افزايش يا كاهش هر دقيقه تنظيم كنيد. 

بدون سيستم ناوبري )براي مكزيک(

بدون سيستم ناوبري )به جز هنگ كنک و مكزيک(
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فصل 2 مراجعه نماييد(
گزينه تنظيم خودکار حساسيت مجموعه چراغ های 
جلو )Auto Headlights Sensibility()در صورت 

تجهيز(:
با اين گزينه مي توان حساس��يت مجموعه چراغ هاى جلو 
را} افزايش حساسيت )راست/+( يا كاهش حساسيت پايين 

)چپ/-({ تنظيم كرد.
گزين�ه خاموش ش�دن  تاخي�ري خ�ودکار مجموعه 
)off Delay  Auto Headlights ( چراغ های جلو

)در صورت تجهيز(:
با اي��ن گزينه مي توان مجموعه چراغ هاى جلو را توس��ط 
تايم��ر ) زمان بند( با تاخي��ر  0، 30، 45، 60، 90، 120، 

150 و 180 ثانيه به طور خودكار خاموش كرد.

 Selective( حال�ت بازکردن انتخاب�ي قفل درب ه�ا
Door Unlock( )در صورت تجهيز(:

هنگامي ك��ه اين گزينه  فعال )ON( مي ش��ود، ابتدا فقط 
قف��ل درب راننده پس از فع��ال نمودن گزينه باز مي گردد. 
هنگامي ك��ه دكم��ه قف��ل روي دس��تگيره درب راننده يا 
درب سرنش��ين جلو ب��ه منظور باز كردن قفل فش��ار داده 
مي ش��ود، فقط ابتدا قفل درب مربوطه ب��از مي گردد. قفل 
مابقي درب ها در صورتي كه دكمه قفل روي دستگيره درب 
راننده يا درب سرنش��ين جلو در خالل 5 ثانيه دوباره فشار 

داده شود باز خواهند شد. 
هنگامي كه اين گزينه غير  فعال )OFF( مي ش��ود، پس از 
ي��ک بار انجام دادن باز كردن قفل درب، قفل كليه درب ها 

باز مي گردد.

آس��ايش           جه��ت  خ��ودكار  تنظيم��ات  گزين��ه 
)Comfort & Conv( )بج��ز كش��ور هاي اروپايي 

و افريقاي جنوبي(
ب��ا انتخاب گزين��ه تنظيم��ات »SETTING« ، انتخاب 
 Comfort & ( گزينه تنظيمات خودكار جهت آس��ايش
Conv( بوس��يله تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره(  و 
سپس انتخاب گزينه تاييد  )ENTER(، صفحه تنظيمات 
خودكار جهت آس��ايش  ) Comfort & Conv(   روي 
صفحه نمايش��گر ظاهر مي گردد. الزم به ذكر اس��ت دكمه 
اس��تارت بايد در موقعيت ON باش��د تا صفحه تنظيمات 
خ��ودكار جهت آس��ايش ) Comfort & Conv(  روي 

صفحه نمايشگر ظاهر گردد.
گزينه روشنايی خودکار داخل اتاق خودرو  

هنگامي كه اي��ن گزينه  فعال )ON( مي ش��ود، چراغهاي 
داخل اتاق خودرو  تحت ش��رايط مختلف روشن مي شوند.

)لطفا به قس��مت »كليد چراغهاي داخل اتاق خودرو«  در 

به جز هنگ كنگ

کلي�د  توس�ط  درب  قف�ل  ک�ردن  بس�ته  و  ب�از 
)Intelligent Key Lock/Unlock(هوشمند

هنگامي كه اين گزينه  فعال )ON( مي شود، با فشار دادن 
دكمه قفل روي دستگيره درب عمل باز و بسته كردن قفل 

درب )Key Lock/Unlock( فعال خواهد گرديد. 
حرکت به باالي خودکارغربيلك فرمان جهت خروج 
 )Lift Steering Wheel on Exit( آسان از خودرو

)در صورت تجهيز(:
هنگامي كه اين گزينه  فعال )ON( مي شود، دكمه استارت 
در موقعيتOFF قرار داش��ته باش��د، درب راننده باز شده 
باش��د، غربيلک فرمان جهت خروج آسان از خودرو به طور 
خودكار به سمت باال مي رود. بعد از سوار شدن  به خودرو 
، زمانى كه دكمه استارت در موقعيت »ACC« قرار گيرد، 
غربيلک فرم��ان به طور خودكار به موقعي��ت قبلي خود بر 

مي گردد.

حرکت به عق�ب خودکارصندلي راننده جهت خروج 
 Slide Driver Seat Back on( آس�ان از خ�ودرو

Exit()در صورت تجهيز(:

هنگامي كه اين گزينه  فعال )ON( مي شود، دكمه استارت 
در موقعيتOFF قرار داش��ته باش��د، درب راننده باز شده 
باش��د، صندلي راننده جهت خروج آس��ان از خودرو به طور 
خودكار به س��مت عقب مي رود. بعد از س��وار ش��دن  به 
 »ACC« خ��ودرو ، زمانى كه دكمه اس��تارت در موقعيت
ق��رار گيرد، صندلي راننده به طور خودكار به موقعيت قبلي 

خود بر مي گردد.
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). •	Kmكيلومتر( )English(انگليسي
) •	Francais(فرانسه
) •	Deutsch(آلماني

) •	Spanol(اسپانيايي
) •	Italiano(ايتاليايي

) •	Nederlands(هلندي
) •	Portugues(پرتقالي

را  داده مي شود، متن هشدار  نشان  پيام هشدار  يک  2 .
و   »YES« گزينه  هشدار  تاييد  از  پس  كنيد.  تاييد 

سپس گزينه تاييد) ENTER( را انتخاب نماييد.
اي��ن هش��دار زماني ك��ه گزين��ه  را به 

 تغيير مي دهيد، ظاهر نمي شود.

صفحه  نظر،  مورد  زبان  تنظيم  مراحل  اجراي  از  پس  3 .
به صورت خودكار نشان داده مي شود.

تنظيمات زبان )LANGUAGE( )براي كشورهاي 
اروپايي و آفريقاي جنوبي(

ب��ا انتخاب گزين��ه تنظيم��ات »SETTING« ، انتخاب 
گزين��ه زب��ان )LANGUAGE( بوس��يله تنظيم كننده 
چن��دكاره )چند منظوره(  و س��پس انتخ��اب گزينه تاييد  
)ENTER(، صفح��ه زب��ان » LANGUAGE «  روي 

صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.
براي انتخاب زبان )LANGUAGE( و واحد اندازه گيري 
)mesurment unit( م��ورد نظ��ر مراحل زي��ر را انجام 

دهيد:

 ) 1 .LANGUAGE( پس از پررنگ كردن گزينه زبان
)ENTER( تاييد   گزينه  انتخاب  با  نظرخود،  مورد 

گزينه زبان )LANGUAGE(  مورد نظر در وضعيت 
ON )فعال( قرار گيرد.

) •	Maile مايل()English(انگليسي

برگش�ت هم�ه تنظيم�ات ب�ه حال�ت پي�ش ف�رض 
:)Defult(

)ENTER(اين گزينه را انتخاب كنيد. سپس دكمه تاييد
را فش��ار دهيد و اگر مى خواهيد ب��ه حالت پيش فرض بر 

گرديد، گزينه »YES« را انتخاب كنيد. 

     احتياط:
در زماني كه در حال تغيير زبان مورد نظرتان مي باش��يد، 
دكمه اس��تارت را تغيي��ر موقعيت ندهيد. انج��ام اين كار 

ممكن است منجر به وجود عيب در سيستم گردد. 
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سيستم متريك »Metric« )ليتر در 100 کيلومتر( 
»l /100km«
هنگامي كه اين گزينه  فعال )ON( مي شود، واحد بر اساس 
سيستم متريک »Metric« )ليتر در 100 كيلومتر( روى 

صفحه نمايش نشان داده مى شود. 

سيس�تم متري�ك »Metric« )کيلومت�ر ب�ر ليت�ر( 
»km/l«

هنگامي ك��ه اين گزين��ه  فعال )ON( مي ش��ود، واحد بر 
اس��اس سيس��تم متريک »Metric« )كيلومت��ر بر ليتر( 

»km/l« روى صفحه نمايش نشان داده مى شود.

صفحه نمايش ديد عقب خودرو )در صورت 
تجهيز( 

زمانى كه دس��ته دنده در موقعيت عقب 
ق��رار گي��رد، صفحه نمايش��گر ديد عقب خودرو را نش��ان 

مى دهد.
اين سيس��تم براى كمک ب��ه راننده در تش��خيص/ ديدن 
اجس��ام بزرگ در حال س��كون و  كمک ب��ه جلوگيرى از 
آسيب زدن به خودرو طراحى شده است. اين سيستم نمى 
تواند اجس��ام كوچک زير س��پر را نش��ان دهد و همچنين 
احتمال نشان دادن اجس��ام  نزديک به سپر يا روى زمين 

توسط اين سيستم كم مي باشد.

)Select Units(  انتخاب واحد
 Select« پ��س از پررنگ ك��ردن گزين��ه انتخاب واح��د
Units«  ب��ا انتخ��اب گزينه تايي��د )ENTER( صفحه 
انتخ��اب واح��د »Select Units« ب��از خواهد ش��د. زير 
گزينه ه��اي واحده��اي سيس��تم  آمري��كا »ماي��ل، درجه 
فارنهاي��ت، ماي��ل در گالن   يا 
سيس��تم متريک »كيلومتر، درجه سانتيگراد، ليتر در 100 
روي صفحه ظاهر  كيلومتر« 

مي شوند.

انتخ��اب واحد )Select Units ( ) بجز كش��ور هاي 
اروپايي و افريقاي جنوبي و مكزيک(

ب��ا انتخاب گزين��ه تنظيم��ات »SETTING« ، انتخاب 
گزينه انتخ��اب واحد »Select Units« بوس��يله تنظيم 
كنن��ده چن��دكاره )چند منظوره( و س��پس انتخاب گزينه 
 Select« صفح��ه انتخ��اب واح��د ،)ENTER( تايي��د

Units« روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.

  )Units/LANGUAGE( تنظيمات زبان/ واح��د
)براي كشور مكزيک(

ب��ا انتخاب گزين��ه تنظيم��ات »SETTING« ، انتخاب 
گزين��ه زبان / واحد )Units/LANGUAGE( بوس��يله 
تنظي��م كننده چندكاره )چند منظوره(  و س��پس انتخاب 
Units/( + صفحه زبان/واحد ،)ENTER(  گزينه تاييد
LANGUAGE( روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.

)Select Language( انتخاب زبان
 Select( پ��س از پررن��گ ك��ردن گزينه انتخ��اب زب��ان
 )ENTER( ب��ا انتخ��اب گزين��ه تايي��د )Language
صفح��ه انتخاب زب��ان )Select Language(  باز خواهد 
گردي��د. زير گزينه هاي انگليس��ي »English«، فرانس��ه 
»Francais«،ي��ا اس��پانيايي »Espanol« روي صفحه 

ظاهر مي شوند.

     هشدار:

	•اگرچه صفحه نمايش ديد عقب  وس��يله مناس��بي است 
اما براى ديد كامل عقب كافي نيس��ت، لذا هنگام حركت 
به عقب، با برگرداندن س��ر ضمن مراقب بودن از شرايط 
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نحوه خواندن خطوط نمايش داده شده 
 )A(خطوط راهنم��ا كه پهناي خودرو و فاصله خط س��پر
خودرو تا اش��يا ء را نش��ان مي دهد روي صفحه نمايش��گر  

ظاهر مي شود.

فاصله خطوط راهنما:
فاصله خطوط راهنما، فواصل از سپر را نشان مي دهد.

خط قرمز)1( : تقريبا  نيم متر  )1/5	• فوت(  
خط زرد )2(  : تقريبا    1  متر  )3	•   فوت(

خط سبز )3( : تقريبا   2  متر  )7	•  فوت(
خط سبز )3( : تقريبا    3  متر  )10	• فوت(

     احتياط:
مراقب باشيد هنگام تميز كردن گرد و غبار يا برف از روي 

دوربين به پوشش محافظ دوربين خراشي وارد نگردد.

پش��ت خ��ودرو خود و ب��ي خطر بودن آهس��ته به عقب 
حركت كنيد.

	•ب��ه دلي��ل وج��ود عدس��ي)لنز( داراي  زاويه  دي��د بيش  
از معمول  ) گس��ترش عدس��ي(، فاصله اجس��امى كه در 
صفحه نمايش��گر دي��د عقب  خودرو ديده مى ش��وند با 
فاصله واقع��ى آن ها تفاوت دارد. اين اجس��ام در صفحه 
نمايش��گر مانند تصاوير در آينه ه��اي داخل و بيرون از 

نظر  ديداري از روبرو ديده مي شوند.
	•هنگام حركت به عق��ب، اطمينان حاصل كنيد كه درب 

صندوق عقب محكم بسته شده است.
	•به علت محدوديت دامنه ديد صفحه نمايشگر ديد عقب 
، اجس��ام زير سپر و قس��مت هاى گوشه سپر در آن غير 

قابل رويت مي باشند.
	•از گذاش��تن اشياء )اجسام( روى دوربين عقب خودداري 
نماييد. دوربين عقب باالى پالک عقب خودرو نصب شده 

است.
	•به منظور جلوگيري از ورود آب به داخل سيستم دوربين 
و جمع ش��دن بخار  يا قطرات آب روي عدسي )لنز( آن  
و در نتيج��ه  ايج��اد خرابى و عيب در سيس��تم دوربين 
يا ش��وک الكتريكى، رخ دادن آتش سوزى هرگز هنگام 
شستشوى خودرو با آب فشار قوى آب به اطراف دوربين 

نپاشيد.
	•دوربين وسيله دقيقى است، لذا مراقب باشيد به دوربين 
ضرب��ه نخ��ورد، زيرا ضرب��ه مي تواند  عيب در سيس��تم 
دوربين بوجود آورد، باعث  ايجاد ش��وک الكتريكى يا رخ 

دادن آتش سوزى گردد.

خطوط راهنمای پهناي خودرو )5(: 
خط��وط راهنماى پهناي خودرو،  پهن��اي خودرو را هنگام 

حركت به عقب نشان مي دهد.

خطوط سير محاسبه شده )6(:
خطوط س��ير محاسبه ش��ده، مسير محاس��به شده هنگام 
حركت به عقب را  نشان مي دهد. خطوط سير محاسبه شده 
زمانى كه دسته دنده را در موقعيت عقب  
قرار دهيد و فرمان را بچرخانيد روي صفحه نمايشگر ظاهر 
مي گردد. خطوط س��ير محاس��به شده بس��تگى به ميزان 
گ��ردش فرمان، حركت مى كند و زمان��ى كه فرمان صاف 

باشد، نشان داده نخواهد شد.

نحوه پارک كردن با استفاده از خطوط سير 
محاسبه شده

     هشدار:

	•هن��گام پارک خودرو ضمن حرك��ت آرام به عقب مراقب 
عقب خودرو باشيد. 

	•از خط��وط نمايش داده ش��ده به عنوان خ��ط راهنماى 
تعيين جهات و خط مبنا   استفاده كنيد. كيفيت و دقت 
خطوط بس��يار زياد تحت تاثير تعداد سرنش��ين،  ميزان 
س��وخت، موقعيت خودرو، شرايط و كالس و درجه جاده 

قرار مي گيرد.
	•استفاده از الستيكهاي غير استاندارد مي تواند باعث خطا 

درنمايش خطوط سير محاسبه شده گردند. 
	•در جاده هاي  برفي يا لغزنده، ممكن است بين خط سير 

محاسبه شده  و خط واقعى مغايرت مشاهده گردد.
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چشمي  را  پارک  فضاى  خود،  خودرو  پارک  از  قبل  1 .
بررسي كنيد.

عقب  موقعيت  در  را  دنده  دسته  كه  زمانى  2 .
مطابق  خودرو  عقب  ديد  دارد،  قرار   

شكل )A(، روى صفحه نمايش نشان داده مى شود.

نمايش��گر دورتر از آن هستند كه ظاهر مي شوند. هنگام 
حرك��ت دنده عق��ب در س��رپاييني اجس��ام در صفحه 
نمايشگر نزديكتر از آن هستند كه ظاهر مي شوند. جهت 
تش��خيص فاصله اجسام تا خودرو از آينه داخلي استفاده 

كنيد يا سر خود را به عقب برگردانيد.
پهناي خودرو و خطوط س��ير محاس��به ش��ده   پهن تر از 

پهناي و خط سير حقيقي مي باشند.

	•اگر كابلي ازكابل هاي باطرى قطع شود يا باطري  ضعيف 
ش��ده باشد، امكان بوجودآمدن خطا و اشتباه در خطوط 
س��ير محاسبه شده مي باشد. جهت اصالح خطا و اشتباه 

مراحل قيد شده به شرح ذيل را انجام دهيد:
هنگامي كه موتور روش��ن اس��ت غربيلک فرمان را يک  - 

دور كامل به چپ و راست بچرخانيد.
ب��ا خ��ودرو در يک جاده  صاف ب��راي مدت بيش از 5 - 

دقيقه رانندگي كنيد.
	•چرخان��دن غربيلک فرم��ان هنگامي كه دكمه اس��تارت 
در موقعيت »ACC« باش��د ام��كان بوجودآمدن خطا و 
اش��تباه در خطوط سير محاسبه ش��ده را بهمراه خواهد 

داشت. 
	•به دليل عدم نصب دوربين عقب در وس��ط عقب خودرو، 
خطوط س��ير محاسبه ش��ده نيز كمي متمايل به راست 

روي صفحه نمايشگر ظاهر مي شوند.
	•هنگامي كه خودرو روي جاده مس��طح آس��فالت ش��ده 
ق��رار دارد ، خط راهنماي فاصل��ه و خط راهنماي پهناي 
خ��ودرو فقط به عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط 
مبنا   بايد مورد اس��تفاده قرار گيرند. الزم به ذكر اس��ت 
كه فواصل نش��ان داده ش��ده روي صفحه نمايشگر فقط 
به عنوان فواصل مبنا مي باش��ند و  با فواصل حقيقي بين 
خودرو و اجس��ام نمايش داده شده روي صفحه نمايشگر 
مغاي��رت دارند. اين بدان معني اس��ت كه فاصله حقيقى 
بين خودرو و اجس��ام ، با آنچه كه در صفحه نمايش��گر 

نشان داده شده است متفاوت مي باشد. 
	•هنگام حركت دنده عقب در س��ربااليي اجسام در صفحه 
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حركت به عقب در سربااليي با شيب تند
هنگامي ك��ه در س��ربااليي با ش��يب تندحرك��ت به عقب 
مي كنيد، خطوط راهنماي فاصله و خطوط راهنماي پهناي 
خودرو نزديكتر از فاصله حقيقي نشان داده مي شوند. براي 
مثال، فاصله در صفحه نمايشگر 1 متر )1/3 مايل( تا نقطه 
)A( را نشان مي دهد،  اما فاصله 1 متر )1/3 مايل( تا نقطه  
)B( مي باش��د. الزم به ذكر است كه هر شيئي باالي شيب 

در صفحه نمايشگر دورتر از آن است كه ظاهر مي شود.

پارک پدالي را درگير كنيد. 
فاصله بين فواصل محاسبه شده و فواصل واقعي

هنگامي كه خودرو روي جاده مس��طح آس��فالت  شده قرار 
دارد ، خط راهنماي فاصل��ه و خط راهنماي پهناي خودرو 
فقط به عنوان خط راهنماى تعيين جهات و خط مبنا   بايد 
مورد اس��تفاده ق��رار گيرند. الزم به ذكر اس��ت كه فواصل 
نشان داده شده روي صفحه نمايشگر فقط به عنوان فواصل 
مبنا مي باش��ند و  با فواصل حقيقي بين خودرو و اجس��ام 
نمايش داده ش��ده روي صفحه نمايشگر مغايرت دارند. اين 
بدان معني اس��ت كه فاصله حقيقى بين خودرو و اجس��ام 
، با آنچه كه در صفحه نمايش��گر نش��ان داده ش��ده است 

متفاوت مي باشد.

را  فرمان  و   كنيد  عقب حركت  دنده  آهسته  طور  به  3 .
 )B( شده  محاسبه  سير  كه خطوط  بچرخانيد  طورى 

وارد فضاى پارک )C( شود.
فرمان  شده،  محاسبه  سير  خطوط  به  كردن  توجه  با  4 .
راهنماى  خطوط  كه  دهيد  حركت  طورى  را  خودرو 
قرار    )C( پارک  فضاى  با  موازى   )D( پهناي خودرو 
گيرد و اين در حالى است كه خطوط مسير پيش بينى 

شده را در نظر گرفته ايد.
زمانى  كه خودرو به طور كامل وارد فضاي پارک شد،  5 .
دسته دنده را در موقعيت ”p“)پارک( قرار داده و ترمز 
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حرکت به عقب پشت يك جسم ساکن )ثابت(
در صفحه نمايش��گر نقطه )C( از نقطه  )B( دورتر نش��ان 
داده ش��ده است. اما نفطه )C( و نقطه )A( در حقيقت در 
يک فاصله از خودرو مي باش��د. اگر جس��م از مسير حقيقي 
حركت به عقب تجاوز كند، خودرو ممكن است هنگامي كه 
به عق��ب حركت }به طرف نقطه) A({ مي كند با جس��م 

برخورد كند.

حرکت به عقب نزديك يك جسم ساکن )ثابت(
در صفحه نمايشگر خطوط سير محاسبه شده )A(  برخورد 
با جسم س��اكن را نشان نمي دهد، ولي اگر خودرو از خط 
س��يرحقيقي خود تجاوز كند ممكن است به جسم برخورد 

كند.

حرکت به عقب در سرپاييني با شيب تند
هنگامي ك��ه در س��رپاييني با ش��يب تندحرك��ت به عقب 
مي كنيد، خطوط راهنماي فاصله و خطوط راهنماي پهناي 
خودرو دورتر از فاصله حقيقي نش��ان داده مي شوند. براي 
مثال، فاصله در صفحه نمايشگر 1 متر )1/3 مايل( تا نقطه 
)A( را نشان مي دهد،  اما فاصله حقيقي 1 متر )1/3 مايل( 
تا نقطه )B( مي باش��د. الزم به ذكر اس��ت كه هر ش��يئي 
باالي ش��يب در صفحه نمايش��گر نرديكتر از آن اس��ت كه 

ظاهر مي شود.
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و سپس با  دستمال تميز آن را خشک كنيد.
( صدمه نبيند. دوربين  •	Camera( مراقب باشيد دوربين
صدمه ديده نمي تواند تصاوير صحيح به صفحه نمايش��گر 

ارسال كند.
( را با مواد براق كننده مانند  •	Camera( شيش��ه دوربين
پوليش تميز نكنيد. در صورت آغشته بودن شيشه دوربين 
)Camera( به مواد براق كننده، آن را با دستمال آغشته 

به ماده تميز كننده رقيق شده با آب تميز كنيد.

	•هنگامي كه دما به ش��دت باال يا پايين است، ممكن است 
صفحه نمايش اجس��ام را به طور واضح نش��ان ندهد. اين 

نشان دهنده عيب  سيستم نمي باشد. 
(مى تابد ،  •	Camera( زمانى كه نور مس��تقيم به دوربين
ممكن است اجسام به وضوح نشان داده نشود. اين نشان 

دهنده عيب  سيستم نمي باشد. 
	•امكان رويت خطوط عمودى روى اجس��ام )كه ناش��ي از 
انعكاس نور س��پر است( در صفحه نمايشگر مي باشد. اين 

نشان دهنده عيب  سيستم نمي باشد. 
	•صفحه نمايشگر ممكن است تحت تاثير نور المپ مهتابى 
بلرزد يا س��و س��وكند. اين نش��ان دهنده عيب  سيستم 

نمي باشد. 
	•رنگ هاى تصوير اجس��ام در صفحه نمايش��گر ديد عقب 
خودرو ممكن است تا حدى با رنگ واقعى اجسام تفاوت 

داشته باشد.
	•امكان دارد تصوير اجس��ام در تاريكى يا شب روي صفحه 
نمايش��گر به طور واضح نش��ان داده نش��وند. اين نشان 

دهنده عيب  سيستم نمي باشد. 
	•ام��كان دارد گ��رد و غبار، ب��اران يا برف ب��روي دوربين 
)Camera( باع��ث عدم نش��ان دادن تصوي��ر واضح از 
اجس��ام روي صفح��ه نمايش��گرديد عقب خودرو ش��ود. 

دوربين را تميز كنيد.
	•دوربي��ن را با موادي مانن��د الكل، بنزين، ي��ا تينر تميز 
نكنيد. اين نوع موادباعث بي  رنگي  و رنگ  رفتگي دوربين 
)Camera( خواهند ش��د.  جهت تميز كردن دوربين، از 
دستمال آغشته به ماده تميز كننده رقيق استفاده كنيد 

نحوه تنظيم صفحه نمايشگر 
جهت تنظيم كردن ON/OFF، روشنايى)درخش��ندگي(، 
س��ايه رنگ، رنگ، ش��فافيت و كدرى صفحه نمايشگر ديد 
 »SETTING« عقب خ��ودرو با انتخاب گزينه تنظيمات
هنگامي كه صفحه نمايش��گر ديد عقب روشن )ON( است 
، گزينه مورد نظر را انتخاب كنيد و س��پس بوسيله تنظيم 
كنن��ده چندكاره )چند منظوره(  س��طح گزينه منتخب را 

تنظيم نماييد.
هرگز هنگام رانندگي، روش��نايى، روشنايى)درخشندگي(، 
س��ايه رنگ، رنگ، ش��فافيت و كدرى صفحه نمايشگر ديد 
عقب خ��ودرو را تنظيم نكنيد. قبل از انجام تنظيمات فوق 
خ��ودرو را متوقف و موتور را خام��وش كنيد و ترمز پارک 

پدالي را درگير نماييد.

نكاتي درخصوص كار با سيستم صفحه نمايشگر 
ديد عقب خودرو  

هنگامي كه دسته دنده در موقعيت عقب 	• 
قرار گيرد، صفحه نمايش��گر به طور خ��ودكار نماي عقب 
خودرو را نش��ان مى دهد. در اي��ن تغيير صفحه نمايش، 
رادي��و همچن��ان كار م��ي كن��د و ص��داي ان به گوش 

مي رسد.
	•ام��كان دارد ك��ه تغيير تصوير در صفح��ه نمايش زماني 
طول بكشد هنگامي كه دس��ته دنده از موقعيتهاي ديگر 
در موقعيت دن��ده عقب  قرار گيرد يا از 
دن��ده عقب در موقعيت دنده هاي ديگر قرار داده ش��ود. 
همچنين تصوير اجسام ممكن است پس از آن كه صفحه 

نمايش عوض شود چند لحظه زمان ببرد تا واضح شود.
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     هشدار:

	•صفحه نمايش��گر ديد جل��و خودرو، يک وس��يله و ابزار 
راحتى و كمكي مي باش��د، لذا از آن به عنوان يک وسيله 
اصلي و قابل اتكا كامل جهت رانندگي اس��تفاده نكنيد. 
هميشه رعايت كليه قوانين و قواعد راهنمايي و رانندگي 
را هنگام رانندگي مانند شروع حركت يا دور زدن رعايت 

نماييد.
	•صفحه نمايش��گر ديد جانبي جلو خودرو روي آينه بغل 
سرنشين جلو نصب شده است. هنگامي كه آينه بغل جلو 
تا )جمع( شده است از صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو 

استفاده نكنيد.
	•فاصله اجس��امى كه در صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو 

ديده مى شوند با فاصله واقعى آن ها تفاوت دارد.
	•ب��ه منظ��ور جلوگي��ري از ورود آب به داخل سيس��تم 
دوربين وجمع ش��دن بخار  يا قطرات آب روي عدس��ي 
)لن��ز( آن  و در نتيجه ايجاد خرابى و عيب در سيس��تم 
دوربين يا شوک الكتريكى ، رخ دادن آتش سوزى هرگز 
هنگام شستش��وى خودرو با آب فشار قوى آب به اطراف 

دوربين نپاشيد
	•دوربين وسيله دقيقى است، لذا مراقب باشيد به دوربين 
ضرب��ه نخ��ورد، زيرا ضرب��ه مي تواند  عيب در سيس��تم 
دوربين بوجود آورد، باعث  ايجاد شوک الكتريكى يا رخ 

دادن آتش سوزى گردد.

صفحه نمايشگر ديد جانبي جلو خودرو )در 
صورت تجهيز(

 »ON« يا  »ACC« هنگامي كه دكمه استارت در موقعيت
باشد، صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو فعال خواهد شد.

جهت  داش��تن ديد جلو و اطراف چرخ جلو سرنشين جلو 
روي صفحه نمايش��گر دي��د جلو خ��ودرو ، دكمه دوربين  
CAMERA نصب ش��ده روي صفحه كيلومتر ش��مار را 
فش��ار دهيد. جهت داش��تن ديد در شب، دوربين ديد جلو 
خودرو مجهز به سيستم تابش اشعه مادون قرمز مي باشد.

اين سيس��تم به منظور كمک به راننده هنگام انجام پارک 
موازي ي��ا س��بقت در خيابانهاي باري��ک طراحي گرديده 

است.
صفح��ه نمايش��گر ديد جلو خ��ودرو براي م��دت 3 دقيقه 
 )CAMERA( دوربي��ن  دكم��ه  دادن  فش��ار  از  پ��س 
تصوير جاري را نش��ان مي دهد و پ��س از آن تصوير قبلي 
را نماي��ش مي دهد. جهت ادامه نش��ان دادن تصوير دكمه 
دوربين )CAMERA( را مجددا فش��ار دهيد. اگر دكمه 
دوربين)CAMERA( در خالل 3 دقيقه فشار داده شود، 

تصوير  جاري به وضعيت  تصوير قبلي بر مي گردد.
صفح��ه نمايش��گر دي��د جل��و خ��ودرو در س��رعت باالي

 تصوي��ري نش��ان نمي ده��د و به 
صورت خودكار به تصوير قبلى خود بر مى گردد.
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*)LHD( مدل فرمان چپ

     احتياط:

	•از خط��وط نمايش داده ش��ده به عنوان خ��ط راهنماى 
تعيين جهات و خط مبنا  اس��تفاده كنيد. هميش��ه قبل از 
اس��تفاده از خودرو اطراف آن را  بررسي نماييد. كيفيت و دقت 
تحت تاثير ش��رايطي مانند تعداد سرنش��ين،  ميزان س��وخت 

وموقعيت خودرو قرار مي گيرد.

	•نور چراغهاي راهنماي ممكن است با خط پهلوي خودرو 
در روي صفح��ه نمايش��گر ديد جلو خودرو همپوش��اني 

داشته باشد. اين نشان دهنده عيب سيستم نمي باشد. 

*: در خودروهاي فرمان راست )RHD( ديد صفحه نمايشگر ديد 
جلو خودرو مخالف خودروهاي فرمان چپ )LHD( مي باشد.

نح��وه خوان��دن خط��وط روي صفحه نمايش��گر ديد 
جانبي جلو خودرو

خطوط نمايش داده ش��ده روي صفحه نمايش��گر ديد جلو 
خ��ودرو به عنوان خط راهنماى تعيي��ن جهات و خط مبنا   
ب��راي دادن ايده به رانن��ده در خصوص پهن��اي خودرو و 
س��ايرموارد مي باشند. خط جلو خودرو)1( موقعيتي ر ا كه 
جلو خودرو در آن قرار دارد به تصوير مي كشد. خط پهلوي 
خودرو)2( موقعيتي ر ا كه پهناي خودرو ش��امل آينه بغل 
سرنش��ين جلودر آن قرار دارد به تصوير مي كش��د. فضاى 
اش��غال ش��ده)3( مربوط به خطوط  جلوي خ��ودرو )1( و  
پهل��وي خودرو)2( به صورت خط نقط��ه چين به رنگ آبي 

نشان داده مي شود.
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	•شيش��ه دوربين را با مواد ب��راق كننده بدنه خودرو مانند 
پولي��ش تمي��ز نكنيد. در صورت آغش��ته بودن شيش��ه 
دوربين به مواد براق كننده، آن را با دس��تمال آغش��ته به 

ماده تميز كننده رقيق شده با ّآب تميز كنيد.
تعويض نمايشگر ديد عقب با ديد جلو خودرو

 ) هنگامي كه دسته دنده در موقعيت عقب 
قرار داش��ته باشد مي توان  صفحه نمايشگر را بين موقعيت 

جانبي جلو و موقعيت عقب خودرو تغيير داد.
م��وارد ذيل را جهت تغيير وضعيت صفحه نمايش��گر انجام 

دهيد:

دس��ته دنده را در موقعي��ت عقب 	• قرار 
دهيد. صفحه نمايشگر ديد عقب را نشان مى دهد.سپس 
دكم��ه دوربين )CAMERA( را فش��ار داده تا به ديد 

جانبي جلو تغيير كند.
( را فش��ار دهي��د ت��ا صفح��ه  •	CAMERA( دوربي��ن
نمايش��گر ديد جلو را نشان مى دهد.سپس دسته دنده را 
در موقعيت عق��ب  قرار دهيد تا به ديد 

عقب تغيير كند.
 ، )CAMERA( با هر دفعه فش��ار دادن دكمه دوربي��ن
صفحه نمايش بين ديد عقب و جانبي جلو تغيير مى كند.

تا موقعيكه دس��ته دنده در موقعيت عقب  
قرار دارد )حتي پس از سپري شدن مدت زمان 3 دقيقه(، 

نمايش ديد جلو خودرو را خواهيد داشت. 
پس از اينكه دسته دنده از موقعيت عقب  
تغيير داده ش��ود، صفحه نمايشگر به طور خودكار ابتدا ديد 
جل��و را خواهد داش��ت و پس از 3 دقيق��ه خاموش خواهد 

گرديد.

	•امكان رويت خطوط عمودى روى اجس��ام )كه ناش��ي از 
انعكاس نور گلگير اس��ت( در صفحه نمايش��گر مي باشد. 

اين نشان دهنده عيب  سيستم نمي باشد. 
	•صفحه نمايشگر ممكن است تحت تاثير نور المپ مهتابى 
بلرزد يا س��و س��وكند. اين نش��ان دهنده عيب  سيستم 

نمي باشد. 
( جلو از نوع اشعه  •	CAMERA( به دليل اينكه دوربين
مادون قرمز مي باشد، رنگ هاى تصوير اجسام در صفحه 
نمايش��گر ديد جانبي جلو خودرو ممكن است تا حدى با 

رنگ واقعى اجسام تفاوت داشته باشد.
	•امكان دارد تصوير اجس��ام در تاريكى يا شب روي صفحه 
نمايش��گر به طور واضح نش��ان داده نش��وند. اين نشان 

دهنده عيب  سيستم نمي باشد. 
( غير قابل رويت اس��ت . اين  •	LED( اش��عه مادون قرمز

نشان دهنده عيب  سيستم نمي باشد. 
	•ام��كان دارد گ��ردو غب��ار، باران ي��ا ب��رف روي دوربين 
)CAMERA(  جل��و باع��ث عدم نش��ان دادن تصوير 
واضح از اجس��ام روي صفحه نمايش��گر ديد جلو خودرو 

شود. دوربين را تميز كنيد.
	•دوربي��ن را با موادي مانن��د الكل، بنزين، ي��ا تينر تميز 
نكني��د. اين ن��وع مواد باع��ث بي  رنگي  و رن��گ  رفتگي 
دوربي��ن خواهند ش��د.  جه��ت تميز ك��ردن دوربين، از 
دستمال آغشته به ماده تميز كننده رقيق استفاده كنيد 

و سپس با  دستمال تميز آن را خشک كنيد.
	•مراقب باش��يد دوربين صدمه نبيند. دوربين صدمه ديده 

نمي تواند تصاوير صحيح به صفحه نمايشگر ارسال كند.

تنظيم صفحه نمايشگر ديد جانبي جلو
جهت تنظيم كردن صفحه نمايش��گر ديد جانبي جلو، ابتدا 
گزينه تنظيمات »SETTING« را انتخاب كنيد و سپس 
بوس��يله تنظيم كننده چندكاره )چن��د منظوره(  دوربين  
)CAMERA( را انتخ��اب كني��د و س��پس دكمه تاييد 

)ENTER( را فشار دهيد. 

وضعي�ت خام�وش خ�ودکار)Auto OFF( صفح�ه 
نمايشگر ديد جلو خودرو

 )Front – Side View Auto OFF(
 ،)ON ( در صورت قرار دادن اين گزينه در وضعيت روشن
صفحه نمايشگر ديد جلو خودرو در سرعت خودرو بيش از   
)10Km/h (6 MPH به طور خودكار خاموش مي گردد.

نكاتي درخصوص كار با سيس��تم صفحه نمايشگر ديد جلو 
خودرو  

صفح��ه نمايش��گر ديد جلو خودرو ب��راي مدت 3	• دقيقه 
پس از فشار دادن دكمه دوربين )CAMERA( تصوير 
جاري را نش��ان مي دهد مگر اينكه صفحه نمايشگر روي 

حالت ديگري تنظيم شود.
	•هنگامي كه دما به ش��دت باال يا پايين است، ممكن است 
صفحه نمايش اجس��ام را به طور واضح نش��ان ندهد. اين 

نشان دهنده عيب  سيستم نمي باشد. 
	•هنگامي ك��ه  ن��وري  ق��وي  مس��تقيما ب��ه دوربي��ن 
)CAMERA( بتاب��د ي��ا اينك��ه چراغه��اي راهنما يا 
چراغهاي خطر در مكانهاي تاريک يا ش��ب روشن شوند، 

ممكن است اجسام به وضوح نشان داده نشود.
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هواكش هاي جانبي
با حرك��ت اهرمهاي مربوط��ه به طرف ب��اال/ پايين، چپ/ 
 )Open/close( راس��ت، مي توان هواكش ها را باز و بسته

نمود.
 : اين نماد نش��ان مى دهد كه هواكش ها بسته هستند. 

حركت دادن اهرم به اين جهت هواكش ها را مى بندد.
 : اين نماد نش��ان مى دهد كه هواكش ها باز هس��تند. 

حركت دادن اهرم به اين طرف هواكش ها را باز مى كند.
با حركت دادن دكمه وسط هواكش ها به )باال/ پايين، چپ/ 
راس��ت( جهت جريان هواى هواكش ها را در وضعيت مورد 

نظر تنظيم كنيد. 

هواکش ها
نحوه تنظيم صفحه نمايش

جهت تنظيم كردن ON/OFF، روشنايى)درخش��ندگي(، 
س��ايه رنگ، رنگ، ش��فافيت و كدرى صفحه نمايشگر ديد 
 »SETTING« عقب خ��ودرو با انتخاب گزينه تنظيمات
هنگامي كه صفحه نمايش��گر ديد عقب روشن )ON( است 
، گزينه مورد نظر را انتخاب كنيد و س��پس بوسيله تنظيم 
كنن��ده چندكاره )چند منظوره(  س��طح گزينه منتخب را 

تنظيم نماييد
هر گز هنگام رانندگي، روشنايى، سايه رنگ، رنگ، شفافيت 
و كدرى صفحه نمايشگر ديد عقب خودرو را تنظيم نكنيد. 
قب��ل از انجام تنظيمات فوق خ��ودرو را متوقف و موتور را 

هواكش هاي وسطخاموش كنيد و ترمز پارک پدالي را درگير نماييد.
با حرك��ت اهرمهاي مربوط��ه به طرف ب��اال/ پايين، چپ/ 
 )Open/close( راس��ت، مي توان هواكش ها را باز و بسته

نمود.
 : اين نماد نش��ان مى دهد كه هواكش ها بسته هستند. 

حركت دادن اهرم به اين جهت هواكش ها را مى بندد.
 : اين نماد نش��ان مى دهد كه هواكش ها باز هس��تند. 

حركت دادن اهرم به اين طرف هواكش ها را باز مى كند.
با حركت دادن دكمه وسط هواكش ها به )باال/ پايين، چپ/ 
راس��ت( جهت جريان هواى هواكش ها را در وضعيت مورد 

نظر تنظيم كنيد. 
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     هشدار:

	•بخارى و سيس��تم تهويه مطبوع فق��ط زمانى كه موتور 
روشن است كار مى كنند.

	•ك��ودكان و اف��رادي ك��ه نياز ب��ه كمک ديگ��ران دارند 
مي توانند ندانس��ته كليد ها يا تجهي��زات كنترل كننده 
را فعال نموده و س��هوا باعث آسيب جدي به خود گردند 
. ل��ذا به منظور جلوگيري و اجتناب از صدمات ش��ديد، 
هرگزك��ودكان، افرادي كه نياز به كمک ديگران دارند يا 
حيوان��ات خانگي را در خودرو تنها نگذاريد. دماي داخل 
خودرو كامال بس��ته در روزهاي آفتابي مي تواند آس��يب 

شديد به موجودات زنده داخل خودرو بزند.
	•ب��ه منظور جلوگيري از رخ دادن ح��وادث ناگوار، هنگام 

رانندگي بخاري يا تهويه مطبوع را تنظيم نكنيد. 

هواكش هاي عقب 
با حركت دادن اهرم وس��ط هواكش ها به )باال/ پايين، چپ/ 
راس��ت( جهت جريان هواى هواكش ها را در وضعيت مورد 

نظر تنظيم كنيد. 

تهويه مطبوع و بخاری 

بخ��ارى و سيس��تم تهويه مطب��وع فقط زمان��ى كه موتور 
روشن است كار مى كنند، اما فن دمنده هوا زمانيكه موتور 
خاموش باشد و دكمه اس��تارت در موقعيت »ON« باشد 

نيز كار مي كند.

*: در خودروهاي فرمان راست )RHD( آرايش  صفحه نمايشگر مخالف 
خودروهاي فرمان چپ )LHD( مي باشد.

)LHD( به جز هنگ كنگ - مدل فرمان دست چپ
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نكاتي درخصوص كار تهويه مطبوع  
هنگامي كه دم��اي مايع خنک كن موت��ور و خارج خودرو 
پايين است هواي خروجي تهويه پايين براي 150 ثانيه كار 
نمي كند. هنگامي كه دماي مايع خنک كن موتور نرمال شد 

هواي خروجي تهويه پايين به كار مي افتد.
سنس��ورهاي ) A( و )B(  نصب ش��ده روي جلو داشبورد 
دماي ه��وا را ثابت نگه مي دارد. اطراف يا روي سنس��ورها 

را نپوشانيد.

خودرو مجهز به  سيستم مسير ياب:
زمانى كه دكمه وضعيت »STATUS« فش��ار داده شده، 
صفح��ه وضعيت تهوي��ه مطبوع ظاهر مى ش��ود. )لطفا به 
 »»STATUS« قس��مت »نحوه استفاده از دكمه وضعيت

در ادامه اين فصل مراجعه كنيد(.
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تصفيه هواي ورودي به روش يونيزاسيون )در صورت 
جهيز(

سيس��تم تهويه مطبوع با افزودن ماده يون به هواي ورودي 
داخ��ل هواكش ها، كيفيت هواي داخ��ل خودرو  را كنترل 

مي كند. 
 اي��ن كنترل به دو صورت انجام مي گيرد )حالت1( دميدن 
ه��وا »clean« و )حالت 2( كنترل ي��ون »ion« .در ابتدا 
روشن شدن تهويه مطبوع يا بخاري حالت 1 به طور خودكار 
فعال مي گردد و س��پس تغيير به حالت 2 داده مي شود. هر 
حالت به طور متناوب 15 دقيقه اين دور )سيكل( مي شود.  
هر كدام از اين وضعيت ها به طور تقريب 15 دقيقه يک در 

ميان كار مى كنند.
وضعيت »ion« روى صفحه نمايشگر ظاهر مى شود.

:» •	clean« وضعيت/ حالت1( دميدن هوا معمولي(
يون مثبت و منفي جهت بهبود كيفيت هواي داخل خودرو 
با خنثي كردن آلودگيه��اي مانند گردو غبار، ،دانه گرده و 
ديگر ناخالصي ها از هواكش ها س��اتع مي شوند. هنگام فعال 
 »clean« بودن )وضعيت/ حالت1( دميدن هواي معمولي

حالت 2 به رنگ آبي در صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.

:» •	ion« وضعيت/ حالت2( كنترل يون(
ي��ون منفي جهت بهب��ود كيفيت هواي داخ��ل خودرو از 
هواكش ها س��اتع مي ش��وند. هنگام فعال بودن  )وضعيت/ 
حال��ت2( كنترل ي��ون »ion« حالت 2 به رنگ س��بز در 

صفحه نمايشگر ظاهر مي شود.
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سرنشينها(
. 7 كليد گرم كن شيشه جلو

. 8 كليد گرم كن شيشه عقب .) لطفا به قسمت 
»كليد گرم كن شيشه« در فصل 2 مراجعه كنيد(.

. 9 حالت/ وضعيت : كليد كنترل جريان هوا
آراي��ش كلي��د در ش��كل ب��راي خودروه��اي فرمان چپ 
 )RHD( مي باشد. براي خودروهاي فرمان راست )LHD(
آرايش  صفحه نمايش��گر مخال��ف خودروهاي فرمان چپ 

)LHD( خواهد بود.

پروانه )فن( /كم و زياد  . 4 كليد كنترل سرعت 
)dial/OFF( كردن سرعت

. 5 دكمه سيستم دريچه تهويه بااليى
ON 6 ./( كردن  روشن  و  خاموش  دكمه   

)سمت  دما  كنترل  كليد  منطقه اي  كنترل   )OFF

دما  كنترل  /كليد  خودكار  انداز  راه  كليد   1 .
)سمت راننده(

. 2 كليد روشن وخاموش كردن تهويه مطبوع
. 3 كليد گردش هواي داخل خودرو

A نوع

B نوع
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خنك کردن و رطوبت زدايي:

دهيد.  فشار  را   » 1 .AUTO« خودكار  عملكرد  دكمه 
روشن   )AUTO( خودكار  عملكرد  نشانگر  )چراغ 
شده و كلمه عملكرد خودكار) AUTO( روى صفحه 

نمايشگر ظاهر مى شود.(
 » 2 .A/C« دكمه  نشد،  روشن   A/C نشانگر  چراغ  اگر 
خواهد  روشن   A/C نشانگر  )چراغ  دهيد.  فشار  را 

گرديد(.
سمت  دماي  كنترل   ) 3 .dial( مدرج  كليد  يا  كليد  با 

راننده، دماي مورد نظرتان را تنظيم كنيد. 
«  خاموش  •	DUAL« زمان��ى كه چراغ  نش��انگر كلي��د

شود:
 ) - dial( در ص��ورت فع��ال نمودن كليد يا كلي��د مدرج
كنت��رل دماي س��مت رانن��ده، دماي س��مت راننده و 

سرنشين جلو قابل تغيير مي باشند.
 ) - dial( در ص��ورت فعال نمودن  كليد ي��ا كليد مدرج
كنترل دماي س��مت سرنشين جلو ، فقط دماي سمت 
سرنشين جلو قابل تغيير مي باشد. ) چراغ  نشانگر كليد 
»DUAL«  روش��ن خواهد شد و نشانگر كليد دوكاره 

»DUAL«  روي صفحه نمايشگر ظاهر خواهد شد.
	•جهت تنظيم دماي سمت راننده و  دماي سمت سرنشين 
جلو به طور مس��تقل، كليد »DUAL« را فش��ار دهيد 
)در اين حالت چراغ آن روش��ن مي گردد( و سپس كليد 
مربوطه كنترل دما يا كليد مدرج )dial( مربوطه كنترل 

دما را فعال كنيد. 

. 11 كليد روشن وخاموش كردن تهويه مطبوع
آراي��ش كلي��د در ش��كل ب��راي خودروه��اي فرمان چپ 
 )RHD( مي باشد. براي خودروهاي فرمان راست )LHD(
آرايش  صفحه نمايش��گر مخال��ف خودروهاي فرمان چپ 

)LHD( خواهد بود.

تهويه مطبوع خودكار
)AUTO( عملكرد خودكار

عملكرد خودكار )AUTO(  براي استفاده در تمام فصول 
طراحي شده اس��ت، زيرا پس از تنظيم دستي دماي مورد 
نظر ، اين سيس��تم دماي داخل خودرو را به طور خودكار با 
كنترل س��رعت پروانه )فن( و  پخش هوا ثابت نگه خواهد 

داشت.
ب��راى خام��وش ك��ردن تهويه مطب��وع و بخ��ارى ، دكمه 

»OFF« يا »ON/OFF« را فشار دهيد.

C نوع

كليد كنترل دما )سمت سرنشين( 1 .
. 2 دكمه كنترل دستى جريان هوا

. 3 كليد گردش هواي داخل خودرو
. 4 كليد كنترل سرعت پروانه )فن( /كم و زياد 

)dial/OFF( كردن سرعت
. 5 كليد گرم كن شيشه جلو 

كليد   :» 6 .AUTO«خودكار عملكرد  كليد   
راه انداز خودكار

كليد كنترل دما )سمت راننده( 7 .
 ) 8 .ON/OFF(دكمه خاموش و روشن كردن 

تهويه
. 9 دكمه سيستم دريچه تهويه بااليى

. 10 كليد گرم كن شيشه عقب ) لطفا به قسمت 
»كليد گرم كن شيشه« در فصل 2 مراجعه كنيد(.
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سيستم در حالت كنترل خودكارقرارگرفته است.
	•دماي داخل خ��ودرو را پايين تر از دماي بيرون از خودرو 
نگذاري��د، زيرا امكان دارد كه كنت��رل دما به طور صحيح 

انجام نگردد.
	•در ص��ورت جمع ش��دن بخار روي شيش��ه ه��ا از روش 
 »Off A/C« رطوب��ت زداي��ي بج��اي روش گرماي��ش

استفاده كنيد.
م�ه زدايی / ي�خ زدايی ه�واي رطوبت زدايي ش�ده 

:)Dehumidified defrosting / defogging(

دهيد.  فشار  را  جلو . 1  شيشه  كن  گرم  كليد 
)چراغ نشانگر  روشن مى شود.(

را  نظر  مورد  دماى  و  بچرخانيد  را  دما   كنترل  كليد  2 .
تنظيم كنيد.

	•براى پاک كردن شبنم  منجمد روي سطح بيرونى شيشه، 
كنترل دما وكنترل س��رعت فن را روى باالترين وضعيت 

تنظيم كنيد.
	•پس از پاک ش��دن شيش��ه جلو، ، كليد وضعيت خودكار 

 را براى تنظيم حالت خودكار فشار دهيد.
هنگامي ك��ه كلي��د گرم ك��ن شيش��ه جلوكن 	•          
        -5 ° C فش��ار داده ش��ود و دم��اى  ه��واى بيرون  ب��ه
)F° 23( برسد، تهويه مطبوع به طور خودكار جهت بخار 
زدايى شيشه جلو روشن خواهد شد. حالت گردش مجدد 
ه��وا به طور خ��ودكار خاموش مى ش��ود. حالت گردش 

هواى بيرون براى بخار زدايى بهتر وارد مدار مي شود. 

«  خاموش  •	DUAL« زمان��ى كه چراغ  نش��انگر كلي��د
شود:

 ) - dial( در ص��ورت فعال نمودن  كليد ي��ا كليد مدرج
كنت��رل دماي س��مت رانن��ده، دماي س��مت راننده و 

سرنشين جلو قابل تغيير مي باشند.
 ) - dial( در ص��ورت فعال نمودن  كليد ي��ا كليد مدرج
كنترل دماي س��مت سرنشين جلو ، فقط دماي سمت 
سرنش��ين جلو قابل تغيير مي باش��د. ) چراغ  نش��انگر 
كليد »DUAL«  روش��ن خواهد ش��د و نشانگر كليد 
»DUAL«  روي صفحه نمايشگر ظاهر خواهد شد(.

	•جهت تنظيم دماي سمت راننده و  دماي سمت سرنشين 
جلو به طور مس��تقل، كليد »DUAL«  را فش��ار دهيد 
)در اين حالت چراغ آن روش��ن مي گردد( و سپس كليد 
مربوطه كنترل دما يا كليد مدرج )dial( مربوطه كنترل 

دما فعال كنيد. . 
	•جهت لغو )غير فعال كردن( تنظيم دماي سمت راننده و  
  »DUAL« ،دماي سمت سرنش��ين جلو به طور مستقل
را فشار دهيد. در اين حالت چراغ آن خاموش مي گردد و 
كليد كنترل دماي س��مت راننده  سيستم  تنظيم سمت 

راتنده و سرنشين جلو را غير فعال خواهد نمود.
جهت تغيير خودكار حالت گردش هواي داخل خودرو  4 .
كليد  بالعكس  و  بيرون خودرو  با حالت گردش هواي 
ثانيه   2 از  بيش  براي  را  خودرو  داخل  هواي  گردش 

فشار و نگه داريد.
هنگام تنظيم وضعيت كنترل خودكار، چراغهاي نشانگر 
اين نشانگر آن است كه  بار چشمک مى زنند كه  دو 

	•جهت لغو )غير فعال كردن( تنظيم دماي سمت راننده و  
  »DUAL«  ،دماي س��مت سرنشين جلو به طور مستقل
را فشار دهيد. در اين حالت چراغ آن خاموش مي گردد و 
كليد كنترل دماي س��مت راننده  سيستم  تنظيم سمت 

راتنده و سرنشين جلو را غير فعال خواهد نمود.
جهت تغيير خودكار حالت گردش هواي داخل خودرو  4 .
كليد  بالعكس  و  بيرون خودرو  با حالت گردش هواي 
را براي بيش از 2  گردش هواي داخل خودرو 

ثانيه فشار و نگه داريد.
هنگام تنظيم وضعيت كنترل خودكار، چراغهاي نشانگر 
اين نشانگر آن است كه  بار چشمک مى زنند كه  دو 

سيستم در حالت كنترل خودكار قرارگرفته است.
ورود احتمال��ي م��ه قابل رويت به داخل خ��ودرو از طريق 
دريچه هاي ورودي هوا در شرايط هواي گرم يا مرطوب به 
دليل خنک شدن تدريجي هواي ورودي نشانه وجود عيب 

در سيستم نمي باشد.

»Off A/C« گرمايش

دهيد.  فشار  را   » 1 .AUTO« خودكار  عملكرد  دكمه 
روشن   )AUTO( خودكار  عملكرد  نشانگر  )چراغ 
شده و كلمه عملكرد خودكار) AUTO( روى صفحه 

نمايشگر ظاهر مى شود.(
 » 2 .A/C« دكمه  شد،  روشن   A/C نشانگر  چراغ  اگر 
خواهد  خاموش   A/C نشانگر  )چراغ  دهيد.  فشار  را 

گرديد(.
( ، دماي مورد نظرتان را  3 .dial( با كليد يا كليد مدرج

تنظيم كنيد. 
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ه��وا و گردش هواي خارج ، كليد گ��ردش هواي داخل  را 
براي مدت بيش از 2 ثانيه فشار دهيد . زماني كه  وضعيت 
كنترل خودكار فعال ش��د،  چراغ نش��انگر دو بار چشمک 
خواهد زد كه نش��ان دهنده اين است كه سيستم در حالت 

كنترل خودكار مي باشد.

سيستم دريچه بااليي
زماني كه كليد دريچه بااليي  فش��ار داده مي شود، 
هوا بطرف قس��مت باالي بدن راننده يا سر نشين شروع به 
وزيدن خواهدكرد. در اين حالت ، چراغ نش��انگر روي كليد 

روشن خواهد شد.
در اي��ن وضعيت ، جهت كنترل دم��اي داخل خودرو و به 
منظور نوزيدن مس��تقيم به سرنش��ينان، از دريچه وس��ط 
همزمان مس��تقيم و به س��مت باال )هم زمان( ، ش��روع به 

وزيدن خواهدكرد.
اگر ش��ما تمايل داريد كه هوا با ش��دت بيش��تري جريان 
پيدا كند، دكمه  را فش��ار داده تا چراغ نشانگر آن 

خاموش شود.

خاموش و روشن كردن سيستم
جه��ت خاموش نم��ودن  بخ��اري و تهويه مطب��وع، كليد 

»OFF« يا »ON.OFF« را فشار دهيد..
هنگامي ك��ه تهوي��ه مطب��وع و بخ��اري خاموش هس��تند 
                        »OFF« و تماي��ل به روش��ن كردن آن ه��ا داريد كلي��د
ي��ا »ON.OFF« را فش��ار دهيد. الزم به ذكر اس��ت كه، 
سيستم با تنظيماتي كه قبل از خاموش شدن داشته است، 

روشن مي شود.

کنترل دما:
جه��ت تنظيم دما كليد يا كليد م��درج )dial( كنترل دما 

را فعال كنيد .

	•درجه كنترل دما را بچرخانيد و دماى مورد نظر را تنظيم 
كنيد. 

براي كشورهاي اروپايي: دما بين16 تا 30 - درجه سانتي 
گراد )61 تا 86 درجه فارنهايت(

بج��ز كش��ورهاي اروپايي: دما بين  18 ت��ا  32 - درجه 
سانتي گراد )65 تا  85 درجه فارنهايت(

گردش هواي داخل: 
ب��راى تغيير وضعيت گ��ردش  هوا،  دكم��ه گردش هواي 

داخل  را فشار دهيد.
زمانى كه چراغ نش��انگر روش��ن مى ش��ود، هواى 

داخل خودرو  به گردش در مي آيد.

گردش هواي خارج: 
ب��راي داخل كردن هواي بيرون، كليد  گردش هواي داخل 
 را فش��ار دهيد ت��ا هوا از بيرون ب��ه داخل خودرو 
خاموش  وارد مي ش��ود. در اين حالت چراغ نشانگر 

خواهد شد. 

 کنترل ورود هواي خارج:
در وضعيت  خ��ودكار )AUTO(، گ��ردش هوا به صورت 
خودكار انجام مي ش��ود. براي كنترل دس��تي ورود هواي 

را فشار دهيد.  خارج ، كليد گردش هواي داخل 
جهت فعال نمودن كنترل خودكار بين وضعيتهاي گردش 

عملكرد دستى
به طور دستي مي توان تهويه مطبوع و بخاري را  در وضعيت 

مورد نظر قرار داد.
ب��راى خاموش ك��ردن بخارى و كول��ر ، دكمه »خاموش« 

)OFF( يا خاموش/ روشن )ON/OFF( را فشار دهيد.

کنترل سرعت فن
براى تنظيم سرعت فن، درجه كنترل سرعت فن  

را بچرخانيد.
براى تبديل س��رعت فن به حالت خ��ودكار، دكمه خودكار

 را فشار دهيد.

کنترل جريان هوا
ب��راى تغيير حال��ت جريان ه��وا، دكمه وضعي��ت /حالت 

 را فشار دهيد.
 ه��وا از هواكش ه��اى وس��ط و جانب��ى جري��ان پيدا 

مى كند.
 ه��وا از هواكش هاى وس��ط، جانب��ى و پايينى جريان 

پيدا مى كند.
 ه��وا بيش��تر از دريچ��ه ه��اى پايينى جري��ان پيدا 

مى كند.
 هوا از گرمكن شيش��ه و دريچه ه��اى پايينى جريان 

پيدا مى كند.
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نحوه كار با سيستم صوتى

برنامه س��رويس و تعميراتي ذكر شده در دفترچه تعمير و 
نگه��داري مربوطه تعويض گردد.جهت تعويض فيلتر تهويه 

مطبوع به نمايندگي سايپا يدک مراجعه نماييد.
در صورت مش��اهده كاهش چش��مگير جريان هوا يا جمع 
ش��دن بخار روي شيش��ه ها بالفاصله پس از روشن كردن 
تهوي��ه مطبوع يا بخاري، فيلت��ر تهويه مطبوع بايد تعويض 

گردد.

سرويس كردن تهويه مطبوع:
     هشدار:

سيس��تم تهوي��ه هوا دارى ماده س��ردكننده تحت فش��ار 
مي باش��د. ب��راى جلوگيرى از آس��يب ديدگ��ى، هر گونه 
تعميرات تهويه مطبوع فقط بايد توس��ط افراد باتجربه و با 

تجهيزات مناسب انجام شود.
سيس��تم تهويه مطبوع خودرو نصب ش��ده روي خودروى 

شما ازنوع دوست دار محيط زيست مي باشد.
سيس�تم تهويه مطبوع مذکور اگرچه در گرم ش�دن 
ک�ره زمين  بي تاثير نيس�ت ولي به اليه ازن آس��يبى 

نخواهند رساند.
جهت سرويس تهويه مطبوع خودرو ، تجهيزات و روان ساز 
هاى مخصوصى بايد مورد اس��تفاده قرار گيرد. اس��تفاده از 
مواد س��ردكننديا روان ساز هاى نامناسب، ممكن است به 
سيس��تم تهويه مطبوع به شدت آس��يب برساند. ) لطفا به 
قس��مت »مبرد و روغن سيستم تهويه مطبوع« در فصل 9 

مراجعه نماييد(.
نمايندگى مجاز سايپا يدک مى تواند سيستم تهويه مطبوع 

دوست دار محيط زيست خودرو شما را سرويس كند.

فيلتر تهويه مطبوع
سيستم تهويه مطبوع مجهز به فيلتر هوا جهت فيلتر كردن 
هواي ورودي ب��ه خودرو از  آلودگيهايي مانند گرد و غبار، 
دانه گرده و غيره مي باشد. براى اطمينان از اينكه عمل گرم 
كردن شيش��ه ، بخار زادايي از روي شيشه ها و تصفيه هوا 
بازدهي مناسبي داشته باشند بايد فيلتر تهويه مطبوع طبق 

سيستم صوتی 

     هشدار:
هرگز هنگام رانندگي سيس��تم صوت��ي را تنظيم نكنيد و 

توجه كامل به رانندگي داشته باشيد.
راديو:

	•ام��واج راديويي تح��ت تاثير امواج ايس��تگاهاي راديويي، 
س��اختمانها، كوها و تداخلهاي امواج س��اتع ش��ده ديگر 
قرار مي گي��رد. تداخل امواج به طور متناوب به علت موارد 

فوق الذكر مي باشد.
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 )Eject Button( لوح فش��رده را با دكم��ه بيرون ان��داز
خارج نماييد و پس از مدت كوتاهي دوباره داخل دس��تگاه 
بگذاريد. در صورتي كه دماي دس��تگاه نرمال ش��ده باشد، 

كارخواهد كرد.
Unplayable )غير قابل پخش(:

WMA  يا MP3   در اين دس��تگاه فق��ط لوح فش��رده
كار مي كند. 

دستگاه صوتي  iPod )در صورت تجهيز(:

	•در صفحه نمايش��گر  وس��ط خودرو كاراكترهاي)حروف( 
غير از انگليس��ي مانند چيني، ژاپن��ي و امثالهم  نمايش 
داده نخواهند ش��د.لذا توصيه مي ش��ود  كه در دس��تگاه 
صوت��ي  iPod فق��ط از كاراكترهاي)حروف( انگليس��ي 

استفاده شود.
فايلهاي حجيم تصويري  podcast	• در دس��تگاه صوتي  
iPod آهسته كارمي كنند. صفحه نمايشگر  وسط خودرو 
ممكن است براي لحظه ايي سياه شود، كه موقتي است و 

ظرف مدت كمي به حالت عادي بر مي گردد.
در صورتي كه دس��تگاه صوتي  iPod	• در حين جس��تجو 
فاي��ل حجي��م تصوي��ري  podcastرا به ط��ور خودكار 
انتخاب كند صفحه نمايش��گر  وسط خودرو ممكن است 
براي لحظه ايي سياه شود، كه موقتي است و ظرف مدت 

كمي به خالت عادي بر مي گردد.
	•در ص��ورت اش��تباه در وصل كردن برق دس��تگاه صوتي  
iPod، روي صفح��ه كلم��ه on/off ظاه��ر و چش��مک 
خواهد زد. دس��تگاه صوت��ي  iPod را به طور صحيح به 

- لوحهاي فشرده غير قابل كپي كردن )حق كپي محفوظ
)-CCCD

 )CD-R( لوحهاي فشرده قابل ضبط -
)CD-RW( لوحهاي فشرده قابل رايت -

	•جهت جلوگيري از آسيب ديدن دستگاه  لوحهاي فشرده 
ذيل را مورد استفاده قرار ندهيد:

- لوحهاي فشرده 8 سانتي متري )3/91 اينچي(
- لوحهاي فشرده تغيير شكل داده

- لوحهاي فشرده داراي ليبل
- لوحهاي فش��رده خراش��يده ش��ده، داراي پوشش يا لبه 

خراب

	•اين دس��تگاه صوتي فقط مي تواند با لوحهاي فش��رده از 
قبل پر ش��ده كار كند. اين دس��تگاه صوتي قابليت رايت 

لوح فشرده يا كپي كردن ندارد.
	•در صورتي كه دس��تگاه كار نك��رد ، يكي از پيغامهاي زير 

نمايش داده مي شود:
Check disc )بررسي ديسک(:

- از جا رفتن صحيح لوح فشرده مطمئن شويد )براي مثال، 
ليبل به طرف باال باشد(.

- مطمئن ش��ويد لوح فش��رده س��الم باش��د ب��را ي مثال 
خراش��يدگي نداش��ته باش��د يا تغيير ش��كل نداده باشد و 

غيره.
Push eject )پس  زدن   لوح فشرده(:

پس  زدن   لوح فش��رده يک نوع عيب مي باشد كه ناشي از 
گرماي بيش از حد داخل دستگاه مي باشد. در اين حالت 

	•استفاده از تلفن همراه ممكن است در امواج راديو تداخل 
ايجاد كند.

	•بعض��ي از تلفهاي همراه يا سيس��تم هاي مش��ابه ممكن 
اس��ت در امواج راديو تداخل ايجاد نمايند يا ممكن است 
باع��ث هوم  كردن راديو ش��وند كه ص��داي هوم راديو از 
بلندگوهاي سيس��تم صوتي ش��نيده خواهدش��د. فاصله 
دادن تلفن همراه از سيس��تم صوتي اين مش��كل را رفع 

مي كند.
دس��تگاه صوت��ي ل��وح فش��رده )س��ي دي پلي��ر( 

)Compact Disc ”CD“ Player(

	•سيس��تم سي دي پلير در روزهاي باراني يا سرد به دليل 
رطوب��ت هوا ممكن اس��ت درس��ت عمل نكن��د، در اين 
صورت لوح فشرده را از دستگاه خارج كنيد و پس از پاک 
و خشک كردن لوح فش��رده  يا خشک كردن دستگاه با 
سيستم دمنده هواي خودرو مجددا لوح فشرده را داخل 

دستگاه بگذاريد.
	•دس��تگاه ممكن اس��ت در جاده هاي ناهموار پرش صدا 

داشته باشد.
	•بعضي مواقع دستگاه ممكن است به علت گرماي بيش از 
ح��د داخل خودرو كارنكن��د. در اين صورت دماي داخل 

خودرو را پايين آوريد.
	•لوح فشرده را زير نور مستقيم خودرو نگذاريد.

	•لوحهاي فشرده زخمي شده، كثيف، كيفيت پايين، داراي 
لكه اثر انگشت يا سوراخ شده ممكن است كارنكنند.
	•لوحهاي فشرده نامبرده ذيل بازدهي درست ندارند:
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نگه داشتن سيم و اجسام برنده و تيز در كنار يكديگر - 
ريختن مايعات روي سيم يا اتصالت مربوطه - 

	•ب��ه منظ��ور جلوگيري از آس��يب ديدن دس��تگاه صوتي  
iPod، از س��يم و / يا اتصالت خيس براي وصل دستگاه 

صوتي  iPod استفاده نكنيد.
	•در صورت خيس بودن س��يم و / يا اتصالت حتما قبل از 
استفاده از آن ها براي دستگاه صوتي  iPod به مدت 24 

ساعت جهت خشک شدن صبر كنيد.
	•در صورتي ك��ه س��يم و / يا اتصالت با مايع��ي غير از آب 
آلوده ش��ده اس��ت س��يم و / يا اتصالت را تعويض كنيد ، 
زيرا بخارات آن مايعات ممكن اس��ت ايجاد اتصال كوتاه 
در سيس��تم بنمايد و باعث  آسيب ديدن دستگاه صوتي  

iPod و قطع سيستم گردد.

	•در صورتي كه سيم صدماتي از قبيل بريدگي هنگام نصب 
سيستم، داشتن ش��كاف در اتصاالت، آلودگي به مايعات 
يا گرد و غبار و امثالهم داش��ته باش��د، از س��يم استفاده 
نكني��د و جهت تعويض به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک 

مراجعه نماييد.
	•هنگامي كه مي خواهيد از سيس��تم ب��راي مدت طوالني 
استفاده نكنيد، سيم آن را در جاي امن و بدون گردو غبار 

و داشتن دماي محيط نگهداري كنيد. 
سيم را فقط براي دستگاه صوتي  iPod	• استفاده كنيد.

دس��تگاه هايي كه توسط اتصال  FireWire	• قابل شارژ 
كردن هس��تند را مي توان با سيس��تم شارژ iPod شارژ 
نمود. دستگاه هايي كه با سيستم شارژ iPod قابل شارژ 

كردن هستند، عبارتند از:

برق خودرو وصل كنيد.
در دس��تگاه صوت��ي  iPod	• نانو )نس��ل دوم( اگر هنگام 
جس��تجو قطع گ��ردد به عمل پيش روانه س��ريع جلو يا 

بازپيچى سريع ادامه خواهد داد.
در دس��تگاه صوت��ي  iPod	• نانو )نس��ل دوم( اگر هنگام 
كار )Play Mode( ب��ه حال��ت ديگ��ري تغيي��ر داده 
ش��ود، ممكن است عنوان موسيقي اش��تباه روي صفحه 

نمايشگرش ظاهر گردد.
ترتي��ب  ب��ه  موس��يقي  پخ��ش  اس��ت  	•ممك��ن 

ليست)Audiobook( دستگاه صوتي  iPod نباشد.
در دس��تگاه صوت��ي  iPod	• نانو )نس��ل اول( اگر هنگام 
جس��تجو وصل گردد به عمل پيش روانه س��ريع جلو يا 
بازپيچى سريع )بس��تگي به حالت قبل از خاموش شدن 
دارد( ادامه خواهد داد. جهت توقف اين فعاليت سيس��تم  

iPod رابه طور دستي  باز نشان )Reset( كنيد.

در دس��تگاه صوت��ي  iPod	• نان��و )نس��ل س��وم( جهت 
جلوگيري از بازنشان خودكار سيستم ، از عناوين طوالني 

براي خواننده، آلبوم يا آهنگ استفاده نكنيد.
	•لطف��ا جهت جلوگيري از آس��يب ديدن س��يمها و قطع 

سيستم كارهاي ذيل را انجام ندهيد.
خم يا تا كردن س��يم بيش از 40 ميلي متر )1/6 - اينچ( 

شعاع
تاب دادن سيم بيش از 180 - درجه

كشيدن يا ول كردن سيم - 
گير كردن سيم بين درب كنسول وسط - 

iPod كالسيک – نسل 1 تا نسل 6 -

iPod ميني – نسل 1 و  نسل 2 -

iPod نانو – نسل 1 تا نسل 3 -

iPod تاچ –  فقط نسل 1 - 

iPhone – فقط نسل 1 - 

iPod كالسيک و  iPod	• لمس��ي در بعضي مواقع شارژ 
نخواهند شد.

و مدلهاي  •	iPhone 3G 12 ولت شارژ را نمي توان روي
جديد آن انجام داد.

FireWire و iPod	• ماركه��اي تج��ارى ش��ركت اپ��ل 
)Apple( هس��تند كه در آمريكا و س��اير كشورها ثبت 

شده اند.
:WMA  يا MP3 چنجر با CD

شرايط:

 •	MP3 )Moving Pictures Expert    3 پ��ي  ام 
Audio Layer 3(  ب��ه معن��اي فايله��اي موس��يقي 
مي باشد. ام پي MP3   3 برنامه اي بسيار مشهور  براي 
فش��رده تر كردن فايلهاي صوتي مي باش��د. اين فرمت با 
حج��م  گيري بس��يار كم نس��بت به حجم ع��ادي فايل، 
داراي صدايي تقريبا مش��ابه صداي فايل روي لوح فشرده 

مي باشد.
فورم��ت ام  پ��ي 3ب��ا هدف فش��رده كردن كيفي��ت آهنگ 
س��ي دي بدون از دس��ت دادن و صدمه ب��ه كيفيت صداي 
آن ، ي��ک سيس��تم متراكم و فش��رده اي اس��ت كه باعث 
كاه��ش تع��داد بايته��اي موج��ود در ي��ک فاي��ل صوتي 
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وارد كردن بيش از يكبار داده )data( به برنامه را  مولتي 
سشن )Multisession( مينامند.

بخش��ي از كدگذارى  •	 ID3/WMA Tag تعيين هويت
فايلهاي MP3/WMA كه حاوي اطالعاتي مانند عنوان 
فاي��ل، نام مجري، عنوان آلبوم، ن��رخ )ميزان( كدگذاري 

بيت، مدت زمان فايل و امثالهم است، مي باشد.
* ويندو )Window( و برنامه پخش برنامه پخش فيلم و 
موزيک ويندو )Window Media( ماركهاي تجارى و / 
يا ماركهاي تجارىشركت ميكروسافت ثبت شده در كشور 

آمريكا و ساير كشورها مي باشد

)Playback order(  ترتيب بازنواخت
ترتي��ب بازنواخت  )Playback order( لوح فش��رده  در 
فورمت ام  پي 3 يا WMA در شكل فوق نشان داده شده 

است.

 •	MP3/WMA نامهاي پوش��ه هايي كه در فاي��ل هاي
نباشند در صفحه نمايشگر ظاهر نخواهند گرديد.

	•در صورت وجود فايل در قس��مت اول لوح فشرده پوشه 
پايه )Root Folder( در صفحه نمايشگر ظاهر خواهد 

گرديد.
( با نرم  •	Playback(  با توجه به اينكه ترتي��ب بازنواخت
افزار نوش��تاري طراحي ش��ده اند لذافايها به ترتيبي كه 

مورد انتظار است ظاهر نخواهند گرديد.

)به نس��بت ده ب��ه ي��ک »1:10«( مي گردد )ب��راي مثال
ك��م  ا تر .
ايجاد شده در فايلهاي صوتي ام  پي MP3  (3( باعث رفع 
صداهاي زايد ي كه براي انس��ان قابل ش��نيدن نمي باشد، 

مي گردد.

	•فايله��اي صوتي فش��رده ش��ده اجرا ش��ونده ب��ا برنامه  
از  يك��ي   WMA-Window Media Audio
 Wma محصوالت كمپاني مايكروسافت است. فايل هاي
حجم بس��يار كمتري از MP3 را براي يک فايل مش��ابه 
را اش��غال مي تمايد، دارند و كيفيت آن ها نيز كامال قابل 

قبول است. 
 •	Bit(  »س��رعت ذره اى »سرعت ارس��ال بيت/نرخ بيت
rate( نش��ان دهنده تع��داد بايت در 1 ثانيه اس��ت  كه 
ي��ک فايل صوت��ي مصرف مي كند. ان��دازه و كيفيت يک 
فايل صوتي متراكم و فش��رده ش��ده ديجيتالي  بوس��يله 
 Bit(  »س��رعت ذره اى »سرعت ارس��ال بيت/نرخ بيت
rate( استفاده ش��ده كه هنگام كدگذارى مورد استفاده 

قرار مي گيرد.تعريف مي شود.
 •	Samplying( ) نمونه بردارى بس��امد/ تناوب  ) فركانس
frequemcy(- نمونه بردارىبسامد/ تناوب  ) فركانس (،  
ن��رخ )ميزان( نمونه ايي از پيامها اس��ت  ك��ه در ثانيه از 

آنالوگ به ديجيتال تبديل مي شوند. 
سش��ن  مولت��ي   -) •	Multisession( سش��ن  مولت��ي 
)Multisession( يك��ي از روش��هاي وارد كردن داده 
)data(   ب��ه برنامه مي باش��د. وارد ك��ردن يک بار داده 
)data( به برنامه س��ينگل سشن )singlesession( و 
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CD, CD-R, CD-RWمدياى قابل پشتيبانى

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Jolietسيستمهاى فايل قابل پشتيبانى
*)ISO9660 Level 3 (packet writing قابل پشتيبانى نيست.

* فايلهاى ذخيره شده از مولفه Live File System استفاده مى كنند )در ويندوز ويستا 

مولفه، قابل پشتيبانى نيست(.

MPEG1, MPEG2, MPEG2.5ورژنMP3ورژنهاى قابل پشتيبانى*1

kHz - 48 kHz 8نمونه بردارى بسامد

 *kbps - 320 kbps, VBR4 8نرخ بيت

WMA3*ورژنWMA7, WMA8, WMA9

kHz - 48 kHz 32نمونه بردارى بسامد

*kbps - 192 kbps, VBR4 32نرخ بيت

(فقط MP3) ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4اطالعات Tag )نام موسيقى و نام خواننده(
WMA tag (WMA فقط)

سطح پوشه ها: 8؛ پوشه ها و فايل ها: 512سطوح پوشه ها

64 كاراكترمحدوديت تكرار كاراكتر متنى

ISO-8859-1 :02كدهاى كاراكتر قابل نمايش *2

*1 – فايلهايي كه از تركيبkHz 48 بيت وkbps 64 نمونه بردارى بسامد/ تناوب  ) فركانس ( )Samplying frequemcy( ساخته شده اند، قابل اجرا نمي باشند.

*2 –بستگي به نوع رسانه )media(، نسخه و اطالعات كدهاي موجود در صفحه نمايشگر ظاهر مي شوند.

*3 – فايلهاي WMA  داراي قفل قابل اجرا نمي باشند.  

*4 – هنگامي كه فايلهاي  VBRدر حال اجرا مي باشند مدت صحيح بازنواخت  )playback( نشان داده نخواهدشد، فايلهاي   WMA7 و   WMA8 با فايل VBR اجرا نمي گيرند.

:)Specification chart( چارت مشخصات

براي کشورهاي اروپايي و آفريقاي جنوبي	•
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براي کشورهنگ کنگ	•

*1 – فايلهايي كه از تركيبkHz 48 بيت وkbps 64 نمونه بردارى بسامد/ تناوب  ) فركانس ( )Samplying frequemcy( ساخته شده اند، قابل اجرا نمي باشند.

*2 –بستگي به نوع رسانه )media(، نسخه و اطالعات كدهاي موجود در صفحه نمايشگر ظاهر مي شوند.

*3 – فايلهاي WMA  داراي قفل قابل اجرا نمي باشند.  

*4 – هنگامي كه فايلهاي  VBRدر حال اجرا مي باشند مدت صحيح بازنواخت  )playback( نشان داده نخواهدشد، فايلهاي   WMA7و   WMA8 با فايل VBR اجرا نمي گيرند.

CD, CD-R, CD-RWمدياى قابل پشتيبانى

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Jolietسيستمهاى فايل قابل پشتيبانى
*)ISO9660 Level 3 (packet writing قابل پشتيبانى نيست.

* فايلهاى ذخيره شده از مولفه Live File System استفاده مى كنند )در ويندوز ويستا 

مولفه، قابل پشتيبانى نيست(.

MPEG1, MPEG2, MPEG2.5ورژنMP3ورژنهاى قابل پشتيبانى*1

kHz - 48 kHz 8نمونه بردارى بسامد

 *kbps - 320 kbps, VBR4 8نرخ بيت

WMA3*ورژنWMA7, WMA8, WMA9

kHz - 48 kHz 32نمونه بردارى بسامد

kbps - 192 kbps 48نرخ بيت

(فقط MP3) ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4اطالعات Tag )نام موسيقى و نام خواننده(
WMA tag (WMA فقط)

سطح پوشه ها: 8؛ پوشه ها: 255 )شامل پوشه ريشه( و فايل ها: 512سطوح پوشه ها

128 كاراكترمحدوديت تكرار كاراكتر متنى

-ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big En :01كدهاى كاراكتر قابل نمايش *2
dian), 04: UNICODE
(UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNI-
CODE (Non-UTF-16
BOM Little Endian)
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	•به جز کشورهاي اروپايي، آفريقاي جنوبي و هنگ کنگ

*1 – فايلهايي كه از تركيبkHz 48 بيت وkbps 64 نمونه بردارى بسامد/ تناوب  ) فركانس ( )Samplying frequemcy( ساخته شده اند، قابل اجرا نمي باشند.

*2 –بستگي به نوع رسانه )media(، نسخه و اطالعات كدهاي موجود در صفحه نمايشگر ظاهر مي شوند.

*3 – فايلهاي WMA  داراي قفل قابل اجرا نمي باشند.  

*4 – هنگامي كه فايلهاي  VBRدر حال اجرا مي باشند مدت صحيح بازنواخت  )playback( نشان داده نخواهدشد، فايلهاي   WMA7و   WMA8با فايل VBR اجرا نمي شود.

CD, CD-R, CD-RWمدياى قابل پشتيبانى

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Jolietسيستمهاى فايل قابل پشتيبانى
*)ISO9660 Level 3 (packet writing قابل پشتيبانى نيست.

* فايلهاى ذخيره شده از مولفه Live File System استفاده مى كنند )در ويندوز ويستا 

مولفه، قابل پشتيبانى نيست(.

ورژنهاى قابل پشتيبانى*1

MP3

MPEG1, MPEG2, MPEG2.5ورژن

kHz - 48 kHz 8نمونه بردارى بسامد

 *kbps - 320 kbps, VBR4 8نرخ بيت

WMA3*

WMA7, WMA8, WMA9ورژن

kHz - 48 kHz 32نمونه بردارى بسامد

 *kbps - 192 kbps, VBR4 32نرخ بيت

اطالعات Tag )نام موسيقى و نام خواننده(
ID3 tag VER1.0, VER1.1, VER2.2, VER2.3, VER2.4 (MP3 فقط)

WMA tag (WMA فقط)

سطح پوشه ها: 8؛ پوشه ها: 255 )شامل پوشه ريشه( و فايل ها: 999 )ماكزيمم 255 فايل سطوح پوشه ها
براى يک پوشه(

128 كاراكتر )به غير از مكزيک(محدوديت تكرار كاراكتر متنى
64 كاراكتر )براى مكزيک(

كدهاى كاراكتر قابل نمايش *2
01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM Big Endi-
an), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big Endian), 05: UNICODE 
(UTF-8), 06: UNICODE (Non-UTF-16 BOM Little Endian)
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اقدام متقابلعالمت

كنترل كنيد ديسک درست قرار گرفته است.اجرا نشدن

كنترل كنيد ديسک كثيف و يا خراشيده نباشد.

كنترل كنيد قبل از استفاده از player ، خالصه ورودي ها و در صورت موجود بودن خالصه حدود يک ساعت ورودي قبل به 
player را كنترل كنيد.

اگر هشدار خطا در مورد افزايش دما داريد، بعد از برگشت دماي نرمال، CD player به خوبي عمل خواهد كرد.

اگر فايل هاي ميكس موسيقي و فايل هاي MP3/WMA روي CD داريد، تنها فايل هاي بزرگ غير از موسيقي اجرا مي شوند.

فايل هاي بزرگ غير از ” wma”، “mp3”، “WMA” ، “MP3 “ نمي توانند اجرا شوند. عالوه بر اينكه، كدهاي كاراكتر و 
شماره كاراكتر ها براي نام هاي فايل و فلدر بايد با مشخصات آن مطابق باشد.

ديسک يا فايل غير عادي ايجاد شده را كنترل كنيد. ممكن است اين اتفاقات مربوط به نحوه نوشتن )writing( و يا تغييرات متن 
و يا تنظيمات MP3/WMA باشد.

اگر در فرآيند نهايي، اتفاقي از قبيل بسته شدن ديسک روي دهد، آن را كنترل كنيد.

اگر ديسک بوسيله كپي رايت محافظت مي شود، آن را كنترل كنيد.

اگر ديسک كثيف و يا خراشيده باشد آن را كنترل كنيد.كيفيت ضعيف صدا

اگر فولدر و يا فايل هاي بزرگ بسياري روي MP3/WMA باشد ممكن است بعضي اوقات قبل از شروع اجراي موسيقي الزم بردن زمان زياد جهت شروع موسيقى
باشد.

تركيب نرم افزار writing و سخت افزار، ممكن است با هم تطبيق نداشته باشند، يا اين امكان وجود ندارد كه سرعت، عرض، عمق قطع موسيقى يا پرش
و غيره writing يا خصوصيات آن مطابقت كنند. سعي كنيد از كمترين سرعت write استفاده كنيد.

پريدن ممكن است با مقدار زياد اطالعات اتفاق بيافتد، از قبيل اطالعات با ميزان بيت bit ) باال(پرش فايل هاى با بيت )bit( باال

“ گسترده شده است يا حركت سريع به آهنگ بعدي در زمان اجرا wma”، “mp3”، “WMA” ، “MP3 ” به فايل هاي non- MP3/WMA زماني كه يک فايل
player به دليل وجود محافظ كپي رايت قادر به اجرا نمي باشد، player به آهنگ بعدي مي پرد.

نرم افزار مربوط به دستور اجراي دوباره آهنگ بايد براي فايل ها نوشته شود، بنابراين فايل ها ممكن نيست دستور مورد نظر را اجرا اجرا شدن دوباره آهنگ مورد نظر
كنند.

راهنماي رفع عيب:
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	•فبل از وارد شدن به محلي با سقف كوتاه
	•فبل از پوشيدن خودرو با چادر خودرو

آنتن سقفي:

برداشتن آنتن سقفي:
ب��راي برداش��تن و نصب آنتن س��قفي روش ذي��ل را اجرا 

نماييد:
برداشتن: جهت برداش��تن آنتن سقفي پايين آنتن سقفي 
را گرفت��ه و آن را عك��س عقربه هاي س��اعت  بچرخانيد تا 

باز گردد.
جهت نصب آنتن س��قفي، پس از گذاشتن آن سر جايش، 
پايين آنتن س��قفي را گرفت��ه و آن را در جهت عقربه هاي 

ساعت  بچرخانيد تا محكم گردد.

آنتن
آنتن پنجره:

آنتن پنجره روي شيش��ه عقب خودرو نصب )چاپ( ش��ده 
است.

     احتياط:

	•جهت جلوگيري از سر و صدا، همهمه و پارازيت )نويز( و 
/ يا دريافت امواج ضعيف از آويزان كردن و نصب نمودن 
آفتاب گير )سايه بان( فلزي يا هر نوع جسم فلزي ديگر 

روي يا نزديک شيشه بپرهيزيد.
	•مراقب باش��يد هن��گام تميز كردن داخل شيش��ه عقب 
خراش روي/ صدمه به آنتن نيندازيد / نزنيد. جهت تميز 

نمودن از پارچه مرطوب و نرم استفاده كنيد.

     احتياط:
جهت جلوگي��ري از خم نمودن و خراب كردن آنتن، آن را 

در شرايط ذيل باز كنيد:

	•فبل از شستشوي خودرو در كارواش
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راديو ) امواج FM- AM( و CD چنجر )نوع 
 )A

عمل اصلي سيستم صوتي
  ACC  يا ON  هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت

باشد،  سيستم صوتي روشن مي شود.

)ON-OFF( روشن /خاموش
جهت روش��ن كردن سيستم صوتي، دكمه روشن /خاموش 

)ON-OFF( را فشار دهيد.
توج��ه: سيس��تم درحالت قب��ل از خاموش ش��دن )راديو 

»radio« يا لوح فشرده »CD « روشن خواهد شد.
وضعي��ت  در  ك��ردن سيس��تم صوت��ي  روش��ن  جه��ت 
ام��واج » FM.AM« ي��ا  در وضعي��ت كمكي، ديس��ک                
 FM.AM   دكم��ه انتخ��اب ام��واج ،»DISC.AUX«
)راديو( يا  دكمه كمكي. ديسک )DISC.AUX( را فشار 

دهيد.
جهت خاموش كردن سيستم صوتي، دكمه روشن /خاموش 

)ON-OFF( را فشار دهيد.

کليد کنترل صدا )ولوم(:
جه��ت بلند و كوتاه ك��ردن صداي سيس��تم صوتي دكمه 

كنترل صدا را بچرخانيد.

	•براي بلند كردن صدا كليد كنترل صدا )ولوم( را در جهت 
عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

	•ب��راي كوتاه ك��ردن صدا كليد كنترل ص��دا )ولوم( را در 
جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

دكمه انتخاب موج راديو 6 .
جو/مسير                                              دكمه بازگشت سريع/جست 7 .

) SEEK/ TRACK / REW  (
دكمه جلوبرنده سريع/جستجو/مسير 8 .

) SEEK/ TRACK/ FF  ( 
) 9 .DISC.AUX( دكمه كمكي. ديسک 

) 10 .MIX.RPT( دكمه ميكس.تكرار
) 11 .List( دكمه فهرست

) 12 .TA( دكمه اعالم اخبار ترافيک

لوح فشرده                                                                 دكمه بيرون انداز  1 .
)CD EJECT button(

)ولوم(  صدا  كنترل  كليد  خاموش/  روشن  دكمه  2 .
)ON	OFF/VOLUME control knob(

حافظه راديو و كليد انتخابگر لوح فشرده 3 .
(/  انتخابگر پوشه«  4 .tuning( دكمه تنظيم موج راديو
folder selector  » MP3/WMA/ دكمه كنترل 

AUDIOسيستم صوتي
) 5 .CD LOAD button( دكمه گذاشتن لوح فشرده
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امواج ) ارس��الي( اس��تريو ضعيف به طور خودكار به صورت 
امواج  يک صدايي )يک  صوتي ( دريافت خواهد شد.

:)tuning( دکمه تنظيم موج راديو
جه��ت يافتن موج مورد نظر به طور دس��تي، دكمه تنظيم 

موج راديو )tuning( را بچرخانيد.

: )SEEK tuning( کليد جستجو 
جه��ت تغيير موج به طور خ��ودكار، دكمه   يا   را 
فش��ار دهيد. سيستم در اولين ايس��تگاه راديويي در حال 

پخش متوقف مي شود.

کليد حافظه 1 تا6:
6 ايس��تگاه رادي��وي )باند/موج AM ي��اFM(  رامي توان 

ذخيره كرد.
جهت ذخيره ايستگاه/موج راديو به طور دستي مراحل ذيل 

را انجام دهيد:

 ) 1 .tone-تون( موج  تنظيم  يا  جستجو  دكمه  توسط 
ايستگاه/موج راديويي )فركانس(مورد نظر خود را پيدا 

كنيد.
( را قشار و نگه  يكي از  دكمه هاي حافظه )1 الي 6. 2
داريد تا صداي بيپ را بشنويد. الرم به ذكر است كه 
در مدتي كه دكمه حافظه نگه داشته شده است صداي 

راديو صامت »mute« خواهد بود.
پس از انجام مرحله 2. 3 فوق، صدا برخواهد گشت و عمل 

ذخيره سازي كامل مي شود.
جهت ذخيره سازي مجدد عملهاي 1 تا 3. 4 فوق را تكرار 

كنيد

)FM- AM  راديو ) امواج
  ACC  يا ON  هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت

باشد،  سيستم صوتي روشن مي شود.

  دکمه انتخاب موج راديو
با فش��ار دادن دكمه انتخاب موج راديو هنگامي كه سيستم 
صوت��ي خاموش مي باش��د، راديو روي آخري��ن موجي كه 

خاموش شده، روشن مي گردد. 
اگر در حاليكه سيس��تم صوتي در ح��ال اجراي برنامه اي 
باش��د دكمه انتخاب موج راديو فش��ار داده شود برنامه در 
حال اجراي سيس��تم صوتي به طور خوركار  قطع مي گردد 
و رادي��و  روي آخري��ن موجي كه خاموش ش��ده، روش��ن 

مي گردد. 
جهت تعويض موج راديو، دكمه انتخاب موج راديو را تحت 

فشار نگه داريد تا موج مورد نظر خود را بيابيد.
FM ← AM← FM

تنظيم کيفي�ت صدا )ت�ون-tone(و ت�وازن صداي 
:)speaker balance( بلندگوها

 ،»Treble« صداى زير ،»Bass« جهت تنظيم صداى بم
تع��ادل صدا »Balance«  و قطع  صدا »Fader«  دكمه 
كنترل صدا »Audio« فشار دهيد. هنگامي كه كلمه تنظيم 
»Setting« روي صفحه نمايش داده ش��د، شما مي توانيد 
با چرخاندن دكمه ص��دا »Audio«  هر يک از تنظيمات 
ص��داى بم »Bass«، صداى زي��ر »Treble«، تعادل صدا 
»Balance«  و قط��ع  ص��دا »Fader«  را انتخاب كنيد. 
لطفا جهت سايرتنظيمات به قسمت »نحوه استفاده از كليد 

تنظيمات« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد.
خودرو مقداري صداي مصنوعي براي مشابه سازي به شرح 

 :)sound effect(ذيل را دارا مي باشد

	•صداي )ولوم( حساس به سرعت
لطفا جهت كس��ب اطالع بيشتر به قس��مت »تنظيمات و 

اطالعات خودرو« درادامه اين فصل مراجعه نماييد.
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AF بين »ON« و »OFF« تغيير وضع مي دهد.

هنگامي ك��ه حالت )وضعي��ت( AF فعال اس��ت راهنماى 
انتخ��اب »icon« م��وج AF روي صفح��ه ظاه��ر خواهد 

گرديد.
كارهاي ذيل هنگامي كه حالت )وضعيت( AF فعال است، 

انجام مي گيرند:

( خودکار •	switching( راه گزينی
است  معني  بدين  خودكار   )switching( گزينى  راه 
كه، پس بررسي و تطابق قدرت امواج راديو يي دريافتي 
آن  قويترين   ،   AF  ) )ليست  فهرست  در  شده  قيد 

انتخاب مي گردد.
ش�ده  ري�زي  برنام�ه  اطالع�ات  	•جس�تجوي 

)Programm Information “PI” search(
 Programm( جستجوي اطالعات برنامه ريزي شده 
است  معني  بدين   )Information ”PI“ search
مناسب پس  و  قوي  دريافت موج  كه در صورت عدم 
برنامه  اطالعات  جستجوي  فوق،   1 مرحله  انجام  از 
 Programm Information ”PI“( شده  ريزي 
search( به طور خودكار شروع به جستجو و بررسي 
هر ايستگاه »RDS« با كد PI يكسان را  مي نمايد. 
درخالل اين كار صداي راديو صامت »mute« شده و  
كلمه جستجو »SEARCHING« روي صفحه ظاهر 
مي گردد. پس از يافتن  موج  مناسب كار جستجوي  
از  پس  صورتي كه  در  گرديد.  خواهد  متوقف   PI
هيچ  مختلف،  )فركانسهاي(  امواج  كليه  جستجوي 
ايستگاه مناسبي يافت نگردد، راديو به موج )فركانس( 

قبلي بازمي گردد.

ام��واج ديگري مي كند و روي اولين ايس��تگاه راديويي با 
فركانس ق��وي خواهد ايس��تاد و آن را در حافظه ذخيره 
خواهد كرد. الزم به ذكر اس��ت كه، به روز كردن فهرست 

)List( اندک زماني خواهد برد.
	•در ص��ورت ع��دم تطاب��ق م��وج )فركان��س( دريافتي با  
وضعيت RDS، موج )فركانس( ايس��تگاه راديو يي بجاي 
نام ايس��تگاه راديو يي در آخر اطالعات ايستگاه راديو يي 

روي صفحه نمايشگر راديو ظاهر مي گردد.
:)RDS( راديو )data( »سيستم داده هاي«اطالعات

توجه:

بعضي از عمليات RDS براي کش�ور آفريقاي جنوبي 
قابل اجرا نمي باشد. 

 Alternative Frequency{ موج )فرکانس(متناوب
}))AF

 Alternative Frequency{ فركانس(متن��اوب( موج 
AF(({ در موج FM راديو كار مي دهد. 

 Alternative Frequency{ فركانس(متن��اوب( موج 
AF(({ در موج FM كار مي دهد. 

جهت فع��ال نمودن حال��ت )وضعي��ت( AF، كليد صوت 
»Audio« را پ��س از  فش��ار دادن دكم��ه تنظيم��ات 
»SETTING« انتخ��اب كني��د و س��پس دكم��ه تاييد 
»ENTER« را فش��ار دهيد  تا صفح��ه تنظيمات صوت 
»SETTING  Audio« ظاهر گردد. با كليد كترل چند 
كاره )منظوره( موج AF را انتخاب كنيد. هر بار كه  دكمه  
تاييد »ENTER«ا  فش��ار داده مي شود، حالت )وضعيت( 

در صورت قطع باطري يا س��وختن في��وز راديو حافظه ها 
 »reset« پاک مي ش��وند كه عمل ذخيره سازي بايد تكرار

شود. 

 دکمه فهرست
ب��ا فش��ار دادن دكمه فهرس��ت  ، حال��ت )وضعيت( 

فهرست به شرخ ذيل تغيير خواهد كرد:
حال��ت )وضعي��ت( فهرس��ت )List mode( ← حال��ت 
 ← )Preset mode( از پي��ش تنظيم ش��ده )وضعي��ت(

)List mode( فهرست )حالت )وضعيت

 ) 1 .List mode( فهرست  )وضعيت(  دو حالت  از  يكي 
 Preset( شده  تنظيم  پيش  از  )وضعيت(  حالت  يا 
انتخاب     )List( فهرست  با دكمه  را   )mode

كنيد
راديو  موج  )منظوره(،  كاره  كليد چند  توسط  مي توان  2 .
 List( فهرست )را با استفاده از حالتهاي )وضعيتهاي
 )Preset mode( شده  تنظيم  پيش  از  يا   )mode

تغيير داد )برگشت به موج قبلي يا رفتن موج بعدي(.
 )Preset mode( از پيش تنظيم شده )در حالت )وضعيت
فقط از 6 موج راديويي ذخيرخ شده مي توان استفاده كرد، 
ام��ا در حال��ت )وضعيت( فهرس��ت )List mode( تا 50 
ايس��تگاه راديو با امواج قوي  را مي توان ذخيره نمود كه در 

هر دو باند قابل دريافت مي باشند.

	•اگ��ر هنگام درياف��ت موج راديوي��ي در حالت )وضعيت( 
 )List( دكمه فهرس��ت )List mode( فهرس��ت

براي 2 ثانيه فش��ار داده شود، راديو شروع به جستجوي 
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مي دهد.هنگامي ك��ه وضعيت REG فعال اس��ت راهنماى 
انتخاب »icon« وضعيت REG  روي صفحه ظاهر خواهد 

گرديد.

 TA( )Traffic( ترافي�ك  اخب�ار  اع�الم   
:)Announcement

 )TA( )Traffic Announcement( اعالم اخبار ترافيک
در حالتهاي )وضعيتهاي( موج FM و لوح فش��رده در حال 

كار ) CD( فعال مي گردد.
پس از اتمام اعالم اخبار ترافيک، سيستم صوتي و صداي آن 

روي وضعيت قبل از اعالم اخبار ترافيک  باز مي گيرند.
در ايس��تگاه ه��اي EON، ام��واج راديو با ايس��تگاه ديگر 
EON هنگام اعالم اخبار ترافيک تداخل پيدا خواهد كرد. 
امواج تداخل كننده اعالم اخبار ترافيک با فشار دادن دكمه 
TA هن��گام اعالم اخبار ترافيک قطع خواهد ش��د. در اين 
حال��ت TA در وضعيت  توقف موقت »Srand-by« قرار 

خواهد گرفت.

 •	TA( س�طح صدا در وضعيت اعالم اخب�ار ترافيك
:)Traffic Announcement

 TA( س��طح ص��دا در وضعي��ت اع��الم اخب��ار ترافي��ک
تنظيم��ات  من��وي  در   )Traffic Announcement
»SETTING«  قابل تنظيم مي باش��د. لطفا به قس��مت 
»حالت صداي سيس��تم صوتي« در ادامه اين فصل مراجعه 

نماييد.

روي صفح��ه نمايش ظاهر مي گردد. تن صداي پخش خبر 
/پيام 

در سطح تن صداي پخش اعالم اخبار ترافيک )TA(خواهد 
بود. پس از خاتمه خبر/پيام سيستم صوتي به حالت قبل از 

دريافت خبر/پيام بر خواهد گشت.

 •	REG “Regional”( محل�ي  حالت/وضعي�ت 
)mode

بعض��ي از ايس��تگاهاي راديويي محلي بر اس��اس امكانات 
محلي خ��و د با يكديگر پيوند )لين��ک( برقرار مي نمايند، 
زي��را به دليل محدوديت فرس��تنده مس��احت محدودي را 
تحت پوش��ش امواج راديو يي خود ق��رار مي دهند. در اين 
حالت اگر يک ايس��تگاه راديو يي كه ش��ما حين رانندگي  
در حال گوش دادن به آن هس��تيد ضعيف گردد، سيستم 
RDS به ط��ور خودكار ايس��تگاه را با ايس��تگاه قويتري در 

منطقه جايگزين مي نمايد.
هنگامي ك��ه REG در موج FM فعال اس��ت و راديو روي 
موج محلي روشن است، راديو بدون تغيير دادن موج محلي  

دريافتي به موج ديگر، ادامه پخش مي دهد.
جه��ت فع��ال نم��ودن اي��ن حال��ت )وضعي��ت(، كلي��د 
دكم��ه  دادن  فش��ار  از   پ��س  را   »Audio« ص��وت 
تنظيم��ات«SETTING« انتخاب كنيد و س��پس دكمه 
تايي��د »ENTER« را فش��ار دهيد  ت��ا صفحه تنظيمات 
ص��وت » SETTING  Audio » ظاه��ر گردد. با كليد 
كترل چند كاره )منظوره( وضعيت REG را انتخاب كنيد. 
هر بار كه  دكمه  تاييد »ENTER« فش��ار داده مي شود، 
وضعي��ت REG بي��ن »ON« و »OFF« تغيي��ر وض��ع 

	•تنظيم خودکار امواج )فرکانسهاي( ذخيره شده در 
 Enhanced Other Network “EON”( حافظه

)data update
تنظيم خودكار امواج )فركانسهاي( ذخيره شده در حافظه 
 Enhanced Other Network ”EON“ data(
update( بدين معني اس��ت كه ساير ايستگاه هاي ذخيره 
شده يک ش��بكه در حافظه به طور خودكارتنظيم خواهند 

گرديد.
توجه 1 : اين عمل هنگام غير فعال بودن حالت )وضعيت( 

AF مي تواند فعاليت نمايد.

توجه 2 : جهت تنظيم امواج )فركانس��هاي( ذخيره ش��ده 
در حافظه از خدمات ارتباطات ش��بكه نير مي توان استفاده 

نمود.

•	RDS
RDS بدين معني اس��ت كه، هنگامي كه ايستگاه RDS از 
طريق جس��تجوي خودكار يا دستي  تنظيم مي گردد،  داده 
هاي ايس��تگاه RDS  دريافت و نام PS روي صفحه ظاهر 

مي گردد.

 •	Emergency(دريافت خبر/پيام ف�وري راديو يي
 broadvast interrupt function”ALARM
 INTERRUPTION – EBU SPEC FOR

)INFO
هنگامي ك��ه راديو كد PTY )PTY code 31 31( ) كد 
خبر/پيام ف��وري( را دريافت مي كند، برنامه  در حال اجرا 
در سيس��تم صوتي قطع ش��ده و خبر / پي��ام فوري بجاي 
 »ALARM PTY31« آن پخش مي گردد. ضمنا اخطار
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 TA درصورتي كه در خالل دريافت خبر/پيام فوري دكمه -
فشار داده شود، راديو به وضعيت قبل باز خواهد گشت ولي 
 ) توقف موقت خبر/پي��ام فوري )

ميماند.
- درصورتي ك��ه در خالل دريافت خبر/پي��ام فوري دكمه 
»FM.AM« ي��ا  »DISC.AUX« فش��ار داده ش��ود، 
سيس��تم صوتي به وضعيت بع��دي خواهدرفت ولي توقف   
( فعال  موقت خبر/پيام ف��وري  )

ميماند.

تنظيم خودکار فرکانس 
اگر در حالت CD آخرين موج تنظيم ش��ده راديو در باند 
RDS/EON   پخش نش��ود ، رادي��و به طور خودكار روي 
ايس��تگاهي كه ام��واج  RDS/EON را پخ��ش مي نمايد 

تنظيم مي گردد.
هنگامي كه سيس��تم صوتي از حالت CD به راديو برگردد 

آخرين فركانس پخش خواهد شد.  
تحت حاالت ذيل تنظيم خ��ودكار فركانس صورت خواهد 

پذيرفت:

 •	RDS  فعال باش��د و  TA  غير فعال و AF هنگامي كه
براي 25 ثانيه دريافت نگردد.

هنگامي كه AF  غير فعال و  TA	•  فعال باشد و خبر/پيام 
فوري براي 25 ثانيه دريافت نگردد.

هنگامي كه AF غير فعال و  TA	•  فعال باشد و خبر/پيام 
فوري RDS براي 25 ثانيه دريافت نگردد.

« انتخاب كنيد. 5 .ON« را براي موقعيت »PTY»كليد
هر بار كه  دكمه  تاييد »ENTER«ا  فشار داده مي شود، 
وضعي��ت »PTY«بي��ن »ON« و »OFF« تغيي��ر وضع 

مي دهد. 
جهت برگشت صفحه سيستم صوتي به وضعيت عادي پس 
از انجام تنظيمات، كليد بازگشت » BACK« را 3 مرتبه 
يا دكمه » FM.AM« يا  »DISC.AUX« يكبار فشار 

دهيد.

	•توقف موقت خبر/پيام فوري 
PTY standby mode

 FM ، CD ، خبر/پي��ام ف��وري دريافت��ي   را در حالتهاي
DVD و  AUX مي توان موقتا متوقف نمود.

- هنگامي كه خبر/پيام فوري در حال دريافت قطع ش��ود، 
نشانگر PTY از روي صفحه نمايشگر خذف مي گردد.

	•اعالم خبر/پيام ف�وري درخالل يك برنامه در حال 
)PTY interruption mode( اجرا

 )PTY( هنگامي ك��ه راديو  ك��د اعالم خبر/پي��ام فوري -
مشابه بين دو  حالت استندباي PTY و موج در حال اجرا 
يا ايس��تگاه  EON را مي يابد،  خبر/پيام اعالم مي گردد و 
نام ايس��تگاه خبر/پيام فوري PTY روي صفحه نمايش��گر 
ظاهر مي گردد، س��پس  نام ايستگاه اعالم كننده خبر/پيام 
فوري PTY روي صفحه نمايش��گر ظاه��ر مي گردد و تن 
صدا با ولوم سيس��تم صوتي خود را تنظيم مي نمايد. طفا 
جهت كس��ب اطالع در باره تنظيم صداي خبر/پيام فوري 
دريافتي به قس��مت »صداي سيستم صوتي« در ادامه اين 

فصل مراجعه نماييد.

دريافت خبر/پيام برنامه ريزي شده

 )Programme  type “PTY”( 
خبر/پي��ام فوري در هر موجي به ج��ز موج AM مي تواند 

دريافت گردد.
هنگامي كه خبر/پيام فوري در حال ارسال از طريق فهرست 
عناوين پيام PTY دريافت گردد يا دريافت خبر/پيام فوري 
با فشار دادن دكمه خبر/پيام فوري )PTY( انجام گيرد را 
 PTY نمود. نشانگر »Srand-by« مي توان موقتا متوقف

روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.

•	PTY فهرست
جه��ت دريافت خبر / پيام مورد نظ��ر مراحل ذيل را انجام 

دهيد:

« را فشار دهيد. 1 .SETTING»دكمه تنظيمات
صوت  كليد  )منظوره(  كاره  چند  كترل  كليد  با  2 .
تاييد           دكمه  سپس  و  كنيد  انتخاب  را   »Audio«

»ENTER« را فشار دهيد. 
با كليد كترل چند كاره )منظوره( كليد فهرست  عناوين  3 .
 »PTY  » PTY CATEGORY خبر /پيام  فوري
را انتخاب كنيد و سپس دكمه تاييد »ENTER« را 

فشار دهيد. 
مورد  برنامه  كليد  )منظوره(  كاره  چند  كترل  كليد  با  4 .
 »Sports« ورزش   ،»News«اخبار مانند   ( نظرتان 
يا   »Pop M« پاپ  آهنگ   »Varied« گوناگون   ،
و  كنيد  انتخاب  را   )»Classics« كالسيک  آهنگ 

سپس دكمه تاييد »ENTER« را فشار دهيد. 



4

205

:)Compact Disc( سي دي چنجر
  ACC  يا ON  هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت

باشد،  سيستم صوتي روشن مي شود.

صداي سيستم صوتي:
 AF »volume « جهت ايجاد پيكربندى تنظيمات صداي

PTY / موارد ذيل را انجام دهيد:

« را فشار دهيد. 1 .SETTING»دكمه تنظيمات
صوت  كليد  )منظوره(  كاره  چند  كنترل  كليد  با  2 .
تاييد           دكمه  سپس  و  كنيد  انتخاب  را   »Audio«

»ENTER« را فشار دهيد. 
كليد صداي » AF »volume / PTY. 3 را انتخاب كنيد 

و سپس دكمه تاييد »ENTER« را فشار دهيد. 
صدا volume. 4 را }بطرف »+« )صدا بلندتر( يا  بطرف 

»-« )صدا كوتاهتر( { تنظيم كنيد.
« را جهت تاييد كارهاي انجام  5 .ENTER« دكمه تاييد

شده، فشار دهيد. 
جهت برگشت صفحه سيستم صوتي به وضعيت عادي پس 
از انجام تنظيمات، كليد بازگش��ت »BACK« را 3 مرتبه 
يا دكمه » FM.AM« يا  »DISC.AUX« يكبار فشار 

دهيد.

تذکر:

ب�ا افزايش حساس�يت صداي حس�اس به س�رعت 
خ�ودرو، صداي سيس�تم صوتي با افرايش س�رعت 
خ�ودرو بس�رعت بلندتر مي ش�ود. لطفا به قس�مت 
»نحوه استفاده از دکمه تنظيم« در اين فصل مراجعه 

نماييد.

     احتياط:

	•جهت اسيب نديدن  لوح فشرده، آن را بافشار جانرنيد
از لوح فش��رده 8 س��انتي متري )3/1	• اينچي( اس��تفاده 

نكنيد.
 دکمه باز کردن مقر لوح فشرده:

مي ت��وان ت��ا 6 عدد ل��وح فش��رده را در س��ي دي چنجر 
گذاشت.

هنگامي ك��ه دكمه باز كردن مقر لوح فش��رده  فش��ار داده 
شود، مقر لوح فشرده باز مي شود و موقعيت باز روي صفحه 

نمايشگر ظاهر خواهد گرديد.
لوح فش��رده را در مقر خود به ط��ور صحيح )ليبل به طرف 

باال باشد( بگذاريد. مقر لوح فشرده به طور خودكار به داخل 
مي رود و دس��تگاه ش��روع به پخش لوح فشرده مي كند. در 
صورتي كه دستگاه در حال پخش موردي ديگر باشد و اين 
دكمه فشار داده شود، آن مورد به طور خودكارخاموش شده 

و لوح فشرده پخش خواهد شد.
لوح فشرده در سي دي چنجر گذاشتن:

دكمه باز كردن مقر لوح فشرده  را براي كمتر از1/5. 1 
ثانيه فشار دهيد.

( را انتخاب كنيد  يكي از مقرهاي لوح فشرده )1 تا 6. 2
و دكمه مربوطه را فشار دهيد. الزم به ذكر است كه، 
انتخاب نگردد، دستگاه خود مقر  در صورتي كه مقري 

خالي را باز مي كند.
لوح فشرده در مقر باز شده بگذاريد. 3 .

براي گذاش��تن 6 لوح فش��رده به طور پي  در پي ، دكمه باز 
ك��ردن مقر لوح فش��رده  را براي بيش از1/5 ثانيه فش��ار 

دهيد.
كليد 

:DISC.AUX دکمه
با فش��ار دادن اين دكمه هنگامي كه سيستم صوتي داراي 
لوح فش��رده خاموش باش��د، دستگاه ش��روع به پخش لوح 

فشرده خواهد كرد.  
در صورتي كه اين دكمه هنگامي كه  دستگاه در حال پخش 
موردي ديگر باش��د و لوح فشرده در دس��تگاه باشد، فشار 
داده ش��ود، آن م��ورد به طور خودكارخاموش ش��ده و لوح 

فشرده پخش خواهد شد.
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 DISC MIX ← ALL DISC  1  ←ALL DISC
 1Disc RPT ←All DISC← TRK RPT 1 ← MIX

  RPT

  All DISC RPT

كليه  شيار/ تراک )TRACK( هاي تمام سي ديها به طور 
دايم و ترتيبي پخش مي شوند.

1DISC RPT

سي دي )CD( در حال پخش به طور دايم تكرار مي شود. 
1 TRK RPT

ش��يار/ تراک )track(  در حال پخ��ش به طور دايم تكرار 
مي شود.

ALL DISC MIX

كليه  شيار/ تراک )TRACK( هاي تمام سي ديها به طور 
دايم و انتخاب تصادفي پخش مي شوند

1 DISC MIX

كليه  ش��يار/ ت��راک )TRACK( هاي س��ي دي در حال 
پخش به طور انتخاب تصادفي پخش مي شوند

WMA/ MP3 )حالت )وضعيت
 WMA/ در صورتي كه لوح فشرده )سي دي( حاوي فايل
MP3داراي متن )براي مثال: نام فايل اصلي، نام زير فايل، 
عنوان موس��يقي، نام هنرمند( در دس��تگاه گذاشته شود، 
متن فايل  در حال پخش روي صفحه نمايش��گر ظاهر مي 

گردد.
جهت جس��تجو در خالل اجراي يک فايل يا جستجو براي 

فايل ديگر شما مي توانيد:

 Rewind/ Automatic Program  
:Search Rewind

هنگامي ك��ه دكمه جل��و »Forward«  يا بازپيچى  
»Rewind« ب��راي بي��ش از 1/5 ثانيه فش��ار داده 
ش��ود زمانيكه لوح فشرده »س��ي دي« در حال پخش مي 
باش��د، لوح فشرده »س��ي دي« سريع به طرف جلو يا عقب 
مي چرخ��د. هنگامي ك��ه دكم��ه را رها كنيد لوح فش��رده 

»سي دي« به سرعت نرمال باز مي گردد.
هنگامي كه لوح فشرده »سي دي« در حال پخش مي باشد و 
»Rewind« يا  بازپيچى  »Forward« دكمه جلو
 » براي كمتر از 1/5 ثانيه فش��ار داده ش��ود ، شيار/ 
تراک )track( بعدي يا اول شيار/ تراک )track(  در حال 

پخش روي  لوح فشرده»سي دي« پخش مي گردد.
هنگامي كه سيستم در حالت سي دي )CD( باشد مي توان 
 )track( نيز ش��يار/ ت��راک )ب��ا كليد چن��دكاره )منظوره

انتخاب كرد.

:)CD( کليد انتخاب يكي از 6 سي دي
جه��ت انتخ��اب س��ي دي )CD( هنگامي ك��ه س��ي دي 
)CD( ديگري در حال پخش اس��ت كليد مربوط به س��ي 
دي )CD( مورد نظر) از 1 تا 6 (را فش��ار دهيد يا توس��ط 
كليد چندكاره )منظوره( س��ي دي )CD( را ازروي صفحه 

نمايشگر انتخاب كنيد.

MIX.RPTکليد 
جه��ت تغيير وضعيت، دكمه  را مكرارا فش��ار دهيد. 

گردش تغيير مطابق ذيل مي باشد:

در صورتي كه اين دكمه هنگامي كه دستگاه در حال پخش 
دي وي دي پلي��ر )در ص��ورت تجهيز( يا سيس��تم پخش 
ديگري كه بدان وصل ش��ده است باش��د و لوح فشرده در 
دس��تگاه باشد، فشار داده شود ، مي توان بين لوح فشرده و 

يكي از دو دستگاه ديگر تغيير پخش داد. 

:) Audio text (  متن در سيستم صوتي
براي نمايش مف��اد لوح فش��رده » Audio text« )فقط 
سي دي هاي داراي مفاد »text«( هنگامي كه سي دي در 
حال پخش است دكمه مفاد« text » را با كليد چند كاره 
)منظوره( ازروي صفحه نماي��ش انتخاب كنيد. موارد ذيل 

ظاهر خواهند گرديد.
»)CD( »لوح فشرده

» •	Disc title «    عنوان  لوح فشرده
 » •	Track title « عنوان

WMA  يا MP3 لوح فشرده با ام پي تري
» •	Folder title« عنوان پوشه

» •	File title« عنوان فايل
 « •	Song title « عنوان موزيک

» •	Album title« عنوان آلبوم
» •	Artist « هنرمند

 جلو برنده/ جس��تجوي خ��ودكار جلو برن��ده– بازپيچى/ 
جستجوي خودكار بازپيچى

 Automatic Program Search Forward/
Forward
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مي شود.
ALL DISC MIX

كليه  شيار/ تراک )TRACK( هاي تمام سي ديها به طور 
دايم و ترتيبي پخش مي شوند

1 DISC MIX

كليه  ش��يار/ ت��راک )TRACK( هاي س��ي دي در حال 
پخش به طور انتخاب تصادفي پخش مي شوند

1 FOLDER MIX

كلي��ه فايلهاي MP3 / WMA پوش��ه هاي در حال اجرا 
به طور انتخاب تصادفي پخش مي شوند

 CD EJECT( دکمه بيرون انداز لوح فش�رده  
:)button

براي در آوردن يک لوح فشرده كليد  را براي مدت زير 
1/5 ثانيه فشار دهيدو براي در آوردن تمام  لوح هاي فشرده 

كليد  را براي مدت بيش 1/5 ثانيه فشار دهيد.
فش��ار دادن اين كليد هنگام پخش لوح فشرده باعث خارج 

شدن لوح فشرده و خاموش شدن سيستم خواهد گرديد.

اگر لوح فشرده خارج شده بر نداشته شود، مقر لوح 
فش�رده جهت محافظت از لوح فش�رده به داخل باز 

خواهد گشت.

- از كليد چند كاره )منظوره( استفاده كنيد
- از انتخابگر پوشه )WMA/ MP3( استفاده كنيد.

- از كلي��د دوار روي كليد سيس��تم صوتي غربيلک فرمان 
استفاده كنيد.

جهت باز كردن زير پوش��ه، دكم��ه تاييد »ENTER« را 
فش��ار دهيد، كه فايله��اي WMA/ MP3يا زير فايلهاي 
ديگ��ر روي صفح��ه جديد نمايش��گر ظاهر خواهند ش��د. 
                            BACK  جهت بازگش��ت ب��ه فايل قب��ل دكم��ه

را فشار دهيد.
 WMA/ MP3 اگ��ر در حاليكه س��ي دي حاوي فاي��ل
در ح��ال پخش باش��د و دكم��ه  مكرارا فش��ار داده 

شود،گردش تغيير مطابق ذيل خواهد بود:
ALL DISC RPT   1 DISC RPT  
1 FOLDER RPT   1 TRK RPT  
ALL DISC MIX   1 DISC MIX                   
1 FOLDER MIX   ALL DISC RPT

كليه  شيار/ تراک )TRACK( هاي تمام سي ديها به طور 
دايم و ترتيبي پخش مي شوند.

1DISC RPT

سي دي )CD( در حال پخش به طور دايم تكرار مي شود.
1 FOLDER RPT 

كلي��ه فايلهاي MP3 / WMA هاي پوش��ه در حال اجرا 
تمام به طور دايم پخش مي شوند

1 TRK RPT

ش��يار/ تراک )track(  در حال پخ��ش به طور دايم تكرار 
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) 12 .TA( دكمه اعالم اخبار/خبر ترافيک
توجه:

اين راديو براي کش�ور ژاپن س�اخته ش�ده است لذا 
بعضي از ايستگاه هاي راديويي را ممكن است نتواند 

دريافت کند. 

براي كشور هنگ كنگ

جو / مسير                                       دكمه بازگشت سريع / جست 6 .
) SEEK/ TRACK / REW

) 7 .AUX( دكمه كمكي
دكمه جلو برنده سريع / جستجو / مسير                             8 .

) SEEK/ TRACK/ FF

) 9 .DISC( دكمه ديسک 
دي  سي  تكرار   /  ) 10 .AUTO.P(خودكار پخش  كليد 

)CD RPT(
11 .AM.FM دكمه انتخاب موج راديو

لوح فشرده                                                              دكمه بيرون انداز  1 .
)CD EJECT button(

(/  انتخابگر پوشه«  2 .tuning( دكمه تنظيم موج راديو
folder selector  » MP3/WMA/ دكمه كنترل 

AUDIOسيستم صوتي
حافظه راديو و كليد انتخابگر لوح فشرده 3 .

)ولوم(  صدا  كنترل  كليد  خاموش/  روشن  دكمه  4 .
)ON	OFF/VOLUME control knob(

) 5 .CD LOAD button( دكمه گذاشتن لوح فشرده
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براي كشور مكزيک

) SEEK/ TRACK/ FF(

دكمه جستجوي راديو )تنظيم موج(  6 .
 Radio Scan )tuning(

7 .AM.FM دكمه انتخاب موج راديو
تصادفي  انتخاب  دكمه   /) 8 .CD RPT(تكرار دكمه 

)RDM(
) 9 .DISC( دكمه ديسک

جو / مسير                                   دكمه بازگشت سريع / جست 10 .
 ) SEEK/ TRACK / REW(

) 11 .AUX( دكمه كمكي
دكمه جلو برنده سريع / جستجو / مسير                               12 .

دكمه بيرون انداز لوح فشرده 1 .
)CD EJECT button( 

)ولوم(  صدا  كنترل  كليد  خاموش/  روشن  دكمه  2 .
)ON	OFF/VOLUME control knob(

حافظه راديو و كليد انتخابگر لوح فشرده 3 .
پوشه  انتخابگر    /) 4 .tuning( راديو  موج  تنظيم  دكمه 
»folder selector  »MP3/WMA/ دكمه كنترل 

AUDIOسيستم صوتي
) 5 .CD LOAD button( دكمه گذاشتن لوح فشرده
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) SEEK/ TRACK/ FF( 
راديو پخش )امواج FM- AM( و CD چنجر 

 )Bنوع(
عمل اصلي سيستم صوتي

  ACC  يا ON  هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت
باشد،  سيستم صوتي روشن مي شود.

)ON-OFF( روشن /خاموش
جهت روش��ن كردن سيستم صوتي، دكمه روشن /خاموش 

)ON-OFF( را فشار دهيد.
توج��ه: سيس��تم درحالت قب��ل از خاموش ش��دن )راديو 

»radio« يا لوح فشرده« CD » ( روشن خواهد شد.
وضعي��ت  در  ك��ردن سيس��تم صوت��ي  روش��ن  جه��ت 
ام��واج    »FM.AM« ي��ا  در وضعي��ت كمكي. ديس��ک                   
 FM.AM   دكم��ه انتخ��اب ام��واج ،»DISC.AUX«
)راديو( يا  دكمه كمكي.ديس��ک )DISC.AUX( را فشار 

دهيد.
جهت خاموش كردن سيستم صوتي، دكمه روشن /خاموش 

)ON-OFF( را فشار دهيد.

کليد کنترل صدا )ولوم(:
جه��ت بلند و كوتاه ك��ردن صداي سيس��تم صوتي دكمه 

كنترل صدا را بچرخانيد.

	•براي بلند كردن صدا كليد كنترل صدا )ولوم( را در جهت 
عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

	•ب��راي كوتاه ك��ردن صدا كليد كنترل ص��دا )ولوم( را در 

) 6 .AUTO.P( كليد پخش خودكار
7 .AM.FMدكمه انتخاب موج راديو

دكمه جستجوي راديو )تنظيم موج( 8 .
Radio Scan )tunin.. button( 

) 9 .DISC( دكمه ديسک
دكمه بازگشت سريع/جستجو/مسير 10 .

) SEEK/ TRACK / REW( 
) 11 .AUX( دكمه كمكي

دكمه جلوبرنده سريع/جستجو/مسير 12 .

بجز كشورهاي مكزيک و هنگ كنگ

دكمه بيرون انداز لوح فشرده  1 .
)CD EJECT button( 

)ولوم(  صدا  كنترل  كليد  خاموش/  روشن  دكمه  2 .
)ON	OFF/VOLUME control knob(

حافظه راديو و كليد انتخابگر لوح فشرده 3 .
( /  انتخابگر پوشه  4 .tuning( دكمه تنظيم موج راديو
»folder selector  »MP3/WMA / دكمه كنترل 

AUDIO سيستم صوتي
) 5 .CD LOAD button( دكمه گذاشتن لوح فشرده
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براي هنگ كنگ

)FM- AM  راديو ) امواج
  ACC  يا ON  هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت

باشد،  سيستم صوتي روشن مي شود.

جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
تنظي�م کيفيت صدا )ت�ون-tone( و ت�وازن صداي 

:)speaker balance( بلندگوها
 ،»Treble« صداى زير ،»Bass« جهت تنظيم صداى بم
تعادل ص��دا«Balance«  و قطع  صدا »Fader«  دكمه 
كنت��رل صدا« Audio » فش��ار دهي��د. هنگامي كه كلمه 
تنظيم »Setting« روي صفحه نمايش داده ش��د، ش��ما 
مي توانيد ب��ا چرخاندن دكمه ص��دا« Audio »  هر يک 
 ،»Treble« صداى زير ،»Bass« از تنظيمات صداى ب��م
تعادل صدا«Balance«  و قطع  صدا »Fader«  را انتخاب 
كنيد. لطفا جهت سايرتنظيمات به قسمت »نحوه استفاده 

از كليد تنظيمات« درادامه اين فصل مراجعه نماييد.
خودرو مقداري صداي مصنوعي براي مشابه سازي به شرح 

 :)sound effect(ذيل را دارا مي باشد

	•صداي )ولوم( حساس به سرعت
لطفا جهت كس��ب اطالع بيشتر به قس��مت »تنظيمات و 

اطالعات خودرو« درادامه اين فصل مراجعه نماييد.

توجه:

سيس�تم راديو براي کش�ور ژاپن طراحي شده است 
لذا ممكن اس�ت بعضي از موجها را براي کشور هنگ 

کنگك نداشته باشد.

FM . AM دکمه انتخاب موج راديو
با فش��ار دادن دكمه موج رادي��و FM . AM هنگامي كه 
سيستم صوتي خاموش مي باشد، راديو روي آخرين موجي 

كه خاموش شده، روشن مي گردد. 
اگ��ر در حاليكه سيس��تم صوت��ي در حال اج��راي برنامه 
اي باش��د دكمه موج راديو FM . AM فش��ار داده ش��ود 
برنامه در حال اجراي سيس��تم صوتي به طور خوركار  قطع 
مي گ��ردد و راديو  روي آخرين موجي كه خاموش ش��ده، 

روشن مي گردد. 

براي مكزيک

به جز هنک كنگ و مكزيک



4

212

براي مدت زير 1/5 ثانيه فشار دهيدهنگام  استفاده از كليد 
خودكار حافظه، AUTO.P روي صفحه ظاهر مي گردد.

 Radio Data رادي�و  ه�اي  داده  سيس�تم 
Syetam)RDS(   )براي کشور روسيه(

RDS بدين معني اس��ت كه، هنگامي كه ايستگاه RDS از 
طريق جس��تجوي خودكار يا دستي  تنظيم مي گردد،  داده 
هاي ايس��تگاه RDS  دريافت و نام PS روي صفحه ظاهر 

مي گردد.

 دکم�ه اطالعات ترافيك  )براي کش�ور هنگ 
)Trafic information buton( ) کنگ

 جهت فعال يا غير فعال كردن امواج ذخيره ش��ده در آن، 
دكمه  را  فشار دهيد. در صورتي كه اطالعات ذخيره 
ش��ده با كش��ور ش��ما هم خواني ندارد ، اطالعات ترافيكي 
كش��ور خود را در آن ذخيره كنيد. جهت ذخيره س��ازي، 
پس از انتخاب موج  دكمه  را فش��ار دهيد تا صداي 

بيپ را بشنويد.

جهت ذخيره ايستگاه/ موج راديو به طور دستي مراحل ذيل 
را انجام دهيد:

دكمه  يا  دكمه   1 .SCAN يا   جستجو  دكمه  توسط 
راديويي  موج  ايستگاه/   )tone-تون( موج  تنظيم 

)فركانس( مورد نظر خود را پيدا كنيد.
يكي از  دكمه هاي حافظه  تا . 2 را فشار داده 
و نگه داريد تا صداي بيپ را بشنويد. الرم به ذكر است 
نگه داشته شده است  كه در مدتي كه دكمه حافظه 

صداي راديو صامت »mute« خواهد بود..
پس از انجام مرحله 2. 3 فوق، صدا برخواهد گشت و عمل 

ذخيره سازي كامل مي شود.
جهت ذخيره سازي مجدد عملهاي 1 تا 3. 4 فوق را تكرار 

كنيد
در صورت قطع باطري يا س��وختن في��وز راديو حافظه ها 
 »reset« پاک مي ش��وند كه عمل ذخيره سازي بايد تكرار

شود.

 -)AUTO.P(يا  کليد پخش خ�ودکار 
AUTO.P( کليد خودکار حافظه

دس��تگاه صوتي تا 6 موج FM و  6 موج AM را مي تواند 
ذخيره كند.

جهت ذخيره ايستگاه/ موج راديو به طور خودكار، اين دكمه 
را فش��ار و ب��راي بي��ش از 1/5 ثانيه پ��س از دريافت موج 
نگ��ه داريد. در اين حالت ايس��تگاه راديويي ذخيره خواهد 

گرديد.
براي تغيير بين دكمه حافظه دستي و خودكار اين دكمه را 

جهت تعويض موج راديو، دكمه انتخاب موج راديو را تحت 
فشار نگه داريد تا موج مورد نظر خود را بيابيد.

AM ←FM2 ←AM ← FM1

: دکمه تنظيم موج راديو
جه��ت يافتن موج مورد نظر به طور دس��تي، دكمه تنظيم 

موج راديو )TUNE( را بچرخانيد.

 SEEK/TRACK  ( جس�تجو  کلي�د   
: )button

جه��ت تغيير موج به طور خ��ودكار، دكمه   يا  
را فش��ار دهيد. سيستم در اولين ايستگاه راديويي در حال 

پخش متوقف مي شود.

 ي�ا  دکمه جس�تجوي موج )بجز کش�ور 
)SCAN RPT( )هنگ کنگ

با فش��ار دادن اين دكمه ام��واج از كوتاه ترين تا بلندترين 
موج جس��تجو مي گردد و جس��تجو براي 5 ثانيه روي هر 
موج در حال دريافت متوقف مي ش��ود. اگر در خالل اين 5 
ثانيه دكمه فشار داده شود جستجو روي موج راديو در حال 

دريافت متوقف مي شود.
اگر در خالل اين 5 ثانيه دكمه فش��ار داده نش��ود جستجو 

ادامه مي يابد.
 تا  كليد حافظه 1 تا6:

دس��تگاه صوتي مي تواند تا 12 موج ايس��تگاه FM )6 تا 
  AM و 6  ايس��تگاه موج )FM2 و 6 تا براي FM1 براي

را ذخيره كند.
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باال باشد( بگذاريد. مقر لوح فشرده به طور خودكار به داخل 
مي رود و دستگاه ش��روع به پخش لوح فشرده مي كند. در 
صورتي كه دستگاه در حال پخش موردي ديگر باشد و اين 
دكمه فشار داده شود، آن مورد به طور خودكارخاموش شده 

و لوح فشرده سوار شده پخش خواهد شد.
لوح فشرده در سي دي چنجر گذاشتن:

براي كمتر  را  لوح فشرده . 1  مقر  باز كردن  دكمه 
از1/5 ثانيه فشار دهيد.

يكي از مقرهاي لوح فشرده  يا . 2 را انتخاب 
كنيد و دكمه مربوطه را فشار دهيد. الزم به ذكر است 
انتخاب نگردد، دستگاه خود  كه، در صورتي كه مقري 

مقر خالي اي را باز مي كند
لوح فشرده در مقر باز شده بگذاريد. 3 .

براي گذاش��تن 6 لوح فش��رده به طور پي در پي ، دكمه باز 
كردن مقر لوح فشرده  را براي بيش از1/5 ثانيه فشار 

دهيد.

:DISC دکمه
با فش��ار دادن اين دكمه هنگامي كه سيستم صوتي داراي 
لوح فش��رده خاموش باشد، دستگاه ش��روع به پخش لوح 

فشرده خواهد كرد.  
در صورتي كه اين دكمه هنگامي كه  دستگاه در حال پخش 
موردي ديگر باش��د و لوح فشرده در دس��تگاه باشد، فشار 
داده ش��ود، آن م��ورد به طور خودكارخاموش ش��ده و لوح 

فشرده پخش خواهد شد.

:) Compact Disc( سي دي چنجر
  ACC  يا ON  هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت

باشد،  سيستم صوتي روشن مي شود.

به جز هنگ كنگبراي هنگ كنگ

براي مكزيک

     احتياط:

	•جهت اسيب نديدن  لوح فشرده، آن را بافشار جا نرنيد
از لوح فش��رده 8 س��انتي متري )3/1	• اينچي( اس��تفاده 

نكنيد.
 دکمه باز کردن مقر لوح فشرده:

مي ت��وان ت��ا 6 عدد ل��وح فش��رده را در س��ي دي چنجر 
گذاشت.

هنگامي كه دكمه باز كردن مقر لوح فش��رده  فش��ار 
داده ش��ود، مقر لوح فشرده باز مي شود و موقعيت باز روي 

صفحه نمايشگر ظاهر خواهد گرديد.
لوح فش��رده را در مقر خود به ط��ور صحيح )ليبل به طرف 
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 CD EJECT( دکمه بيرون انداز لوح فشرده 
  )button

براي در آوردن يک لوح فش��رده كليد  را براي مدت 
زي��ر 1/5 ثانيه فش��ار دهي��د و ب��راي در آوردن تمام  لوح 
هاي فشرده كليد  را براي مدت بيش 1/5 ثانيه فشار 

دهيد.
فش��ار دادن اين كليد هنگام پخش لوح فشرده باعث خارج 

شدن لوح فشرده و خاموش شدن سيستم خواهد گرديد.
اگر لوح فش�رده خارج شده بر نداشته شود، مقر لوح 
فش�رده جهت محافظت از لوح فش�رده به داخل باز 

خواهد گشت.

ش��ود زماني ك��ه لوح فش��رده »س��ي دي« در حال پخش 
مي باش��د، لوح فش��رده »سي دي« س��ريع به طرف جلو يا 
عقب مي چرخد. هنگامي كه دكمه را رها كنيد لوح فش��رده 

»سي دي« به سرعت نرمال باز مي گردد.
هنگامي كه لوح فش��رده »س��ي دي« در ح��ال پخش مي 
باش��د و دكم��ه جل��و » Forward «  ي��ا بازپيچى 
»Rewind«  ب��راي كمت��ر از 1/5 ثانيه فش��ار داده 
ش��ود ، ش��يار/ تراک )track( بعدي يا اول ش��يار/ تراک 
)track(  در ح��ال پخش روي  لوح فش��رده »س��ي دي« 

پخش مي گردد.
هنگامي كه سيستم در حالت سي دي )CD( باشد مي توان 
با كليد چندكاره )منظوره(نيز شيار/ تراک )track( انتخاب 

كرد.

 ت�ا  کلي�د انتخ�اب يكي از 6 س�ي دي 
:)CD(

 )CD( هنگامي كه سي دي )CD( جهت انتخاب سي دي
ديگ��ري در ح��ال پخش اس��ت كليد مربوط به س��ي دي 
)CD( مورد نظر تا   را فش��ار دهيد يا توس��ط 
كليد چندكاره )منظوره( س��ي دي )CD( را ازروي صفحه 

نمايشگر انتخاب كنيد.
،  يا  دكمه  تكرار جستجو/جستجو يا 

CD RPT )Repeat play(i
هنگامي ك��ه اين دكمه فش��ار داده ش��ود، گردش وضعيت 

مطابق ذيل خواهد بود:
 

:) Audio text (  متن در سيستم صوتي
براي نمايش مف��اد لوح فش��رده » Audio text« )فقط 
سي دي هاي داراي مفاد »text«( هنگامي كه سي دي در 
حال پخش اس��ت دكمه مفاد »text« را با كليد چند كاره 
)منظوره( ازروي صفحه نماي��ش انتخاب كنيد. موارد ذيل 

ظاهر خواهند گرديد.
)CD( لوح فشرده

» •	Disc title «    عنوان  لوح فشرده
 » •	Track title « عنوان

WMA لوح فشرده با ام پي تري يا
)CD with MP3 or WMA(

» •	Folder title« عنوان پوشه
» •	File title« عنوان فايل

 » •	Song title « عنوان موزيک
» •	Album title « عنوان آلبوم

» •	Artist « هنرمند
 جل�و برنده/ جس�تجوي خ�ودکار جلو 

برنده– بازپيچی/ جستجوي خودکار بازپيچی

Forward/Automatic Program Search 
Forward/ 

Rewind/ Automatic Program Search 
Rewind:

هنگامي ك��ه دكمه جل��و »Forward«   يا بازپيچى 
»Rewind «   ب��راي بيش از 1/5 ثانيه فش��ار داده 
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براي كشور مكزيک

دكمه بازگشت سريع/ جستجو / مسير 12 .
) SEEK/ TRACK / REW( 

دكمه جلو برنده سريع/ جستجو/ مسير 13 .
) SEEK/ TRACK/ FF( 

) 14 .AUX( فيش برق كمكي

6 .AM.FMدكمه انتخاب موج راديو
) 7 .DISC( دكمه ديسک
) 8 .AUX( دكمه كمكي

ساعت  دكمه   /  9 .DISP نمايشگر  صفحه  تغيير  دكمه 
)CLOCK(

كليد راديو /   جستجوي سي دي 10 .
Radio/CD SCAN )tuning( 

تصادفي  انتخاب  دكمه   /) 11 .CD RPT( تكرار  دكمه 
)RDM(

دكمه بيرون انداز لوح فشرده 1 .
)CD EJECT button( 

)ولوم(  صدا  كنترل  كليد  خاموش/  روشن  دكمه  2 .
)ON	OFF/VOLUME control knob(

حافظه راديو و كليد انتخابگر لوح فشرده 3 .
) 4 .CD LOAD button( دكمه گذاشتن لوح فشرده

پوشه  انتخابگر    /) 5 .tuning( راديو  موج  تنظيم  دكمه 
»folder selector »MP3/WMA/ دكمه كنترل 

AUDIOسيستم صوتي
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بجز كشور مكزيک

دكمه جلو برنده سريع / جستجو / مسير  13 .
) SEEK/ TRACK/ FF(
) 14 .AUX( فيش برق كمكي

راديوپخش )امواج FM- AM( و CD چنجر 
  ) Cنوع(

عمل اصلي سيستم صوتي
  ACC  يا ON  هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت

باشد،  سيستم صوتي روشن مي شود.
)ON-OFF( روشن /خاموش

جهت روش��ن كردن سيستم صوتي، دكمه روشن /خاموش 
)ON-OFF( را فشار دهيد.

توج��ه: سيس��تم درحالت قب��ل از خاموش ش��دن )راديو 
»radio« يا لوح فشرده »CD« روشن خواهد شد.

جهت روش��ن كردن سيس��تم صوت��ي در وضعيت امواج » 
DISC.« ي��ا  در وضعي��ت كمكي. ديس��ک »FM.AM
AUX«، دكم��ه انتخ��اب ام��واج   FM.AM )راديو( يا  

دكمه كمكي ديسک )DISC.AUX( را فشار دهيد.
جه��ت خاموش ك��ردن سيس��تم صوتي، دكمه روش��ن / 

خاموش )ON-OFF( را فشار دهيد.
کليد کنترل صدا )ولوم(:

جه��ت بلند و كوتاه ك��ردن صداي سيس��تم صوتي دكمه 
كنترل صدا را بچرخانيد.

	•براي بلند كردن صدا كليد كنترل صدا )ولوم( را در جهت 
عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

	•ب��راي كوتاه ك��ردن صدا كليد كنترل ص��دا )ولوم( را در 
جهت عكس عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

) 7 .DISC( دكمه ديسک
) 8 .AUX( دكمه كمكي

ساعت  دكمه   /  9 .DISP نمايشگر  صفحه  تغيير  دكمه 
)CLOCK(

خودكار  كليد   -  ) 10 .AUTO.P( خودكار  پخش  كليد 
)AUTO.P( حافظه

كليد جستجوي راديو/   دكمه تكرار سي دي 11 .
CD RPT /Radio SCAN )tuning(

دكمه بازگشت سريع/جستجو/مسير 12 .
) SEEK/ TRACK / REW( 

دكمه بيرون انداز لوح فشرده 1 .
) - CD EJECT button( 

)ولوم(  صدا  كنترل  كليد  خاموش/  روشن  دكمه  2 .
)ON	OFF/VOLUME control knob(

حافظه راديو و كليد انتخابگر لوح فشرده 3 .
) 4 .CD LOAD button( دكمه گذاشتن لوح فشرده

پوشه  انتخابگر    /) 5 .tuning( راديو  موج  تنظيم  دكمه 
دكمه   /  folder selector  »MP3/WMA«

AUDIOكنترل سيستم صوتي
6 .AM.FM دكمه انتخاب موج راديو
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FM . AM دکمه انتخاب موج راديو
با فش��ار دادن دكمه موج رادي��و FM . AM هنگامي كه 
سيستم صوتي خاموش مي باشد، راديو روي آخرين موجي 

كه خاموش شده، روشن مي گردد. 
اگ��ر در حاليكه سيس��تم صوت��ي در حال اج��راي برنامه 
اي باش��د دكمه موج راديو FM . AM فش��ار داده ش��ود 
برنامه در حال اجراي سيس��تم صوتي به طور خوركار  قطع 
مي گ��ردد و راديو  روي آخرين موجي كه خاموش ش��ده، 

روشن مي گردد. 
جهت تعويض موج راديو، دكمه انتخاب موج راديو را تحت 

فشار نگه داريد تا موج مورد نظر خود را بيابيد.
AM ←FM2 ←AM ← FM1

:TUNE دکمه تنظيم موج راديو
جه��ت يافتن موج مورد نظر به طور دس��تي، دكمه تنظيم 

موج راديو )TUNE( را بچرخانيد.
 کليد جستجو

: )SEEK/TRACK button( 
جهت تغيير موج به ط��ور خودكار، دكمه   يا  را 
فش��ار دهيد. سيستم در اولين ايس��تگاه راديويي در حال 

پخش متوقف مي شود.
 SCAN يا  دکمه جس�تجوي م�وج ) يا 

)RPT
با فشار دادن اين دكمه امواج از كوتاه ترين تا بلندترين موج 
جس��تجو مي گردد و جستجو براي 5 ثانيه روي هر موج در 

حال دريافت متوقف مي شود.

)DISP CLOCK( تنظيم ساعت 
كليد ساعت »CLOCK« را براي بيش از 1/5 ثانيه فشار 

دهيد تا روشن شود.
لطفا قسمت »ساعت« در فصل 2 مراجعه نماييد.

تنظيم کيفيت صدا:
جه��ت تغير حالت )وضعي��ت( صدا دكم��ه كنترل صداي 
سيس��تم صوتي را فش��ار دهيد. حالت صدا مطابق سيكل 

ذيل تغيير مي نمايد:

با چرخان��دن دكمه صدا »Audio« م��ي توان هر يک از 
 ،»Treble« صداى زي��ر ،»Bass« تنظيمات صداى ب��م
تع��ادل ص��دا »Balance«  و قطع  ص��دا »Fader«  را 
انتخاب نمود. با قطع  صدا »Fade«  مي توان س��طح صدا 
بين بلندگوهاي جلو و عقب را تنظيم نمود و با تعادل صدا 
»Balance« مي توان تع��ادل صدا بين بلندگوهاي جلو و 

عقب را تنظيم نمود.
جه��ت تنظي��م ص��داي )ول��وم( حس��اس ب��ه س��رعت              
»Spd Sen Vol« دكم��ه كنترل صداي سيس��تم صوتي 
را بچرخاني��د. حساس��يت بي��ن خام��وش »OFF«، ك��م 
»LOW«، متوس��ط »MID« ، زي��اد »HIGH« قاب��ل 

تنظيم است.
براي خاموش يا روش��ن ش��دن صداي بي��پ دكمه كنترل 
صداي سيس��تم صوتي را بچرخانيد ت��ا وضعيت مورد نظر 
حاصل آيد. فشار دادن دكمه كنترل صداي سيستم صوتي 

صداي بيپ را خاموش يا روشن مي نمايد.
پس از حصول صداي م��ورد نظرتان، دكمه كنترل صداي 
سيس��تم صوتي را مكررا فش��ار دهيد ت��ا وضعيت CD  يا

Radio روي صفح��ه نمايش��گر ظاه��ر ش��ود در غير اين 
ص��ورت وضعيت  CD  يا Radio روي صفحه نمايش��گر 

پس از 5 ثانيه به طور خودكار ظاهر مي گردد.

به جز مكزيک
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در صورت قطع باطري يا ضعيف شدن آن، صفحه نمايشگر 
راديو ممكن است تنظيمات اوليه را نشان دهد.

در صورت داش��تن مشكل جهت انجام تغييرات راديويي به 
نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد. 

)““automatic preset button

دس��تگاه صوتي تا 6 م��وج FM و  AM 6 موج رامي تواند 
ذخيره كند.

جهت ذخيره ايستگاه/موج راديو به طور خودكار، اين دكمه 
را فش��ار و ب��راي بي��ش از 1/5 ثانيه پ��س از دريافت موج 
نگ��ه داريد. در اين حالت ايس��تگاه راديويي ذخيره خواهد 

گرديد.
براي تغيير بين دكمه حافظه دستي و خودكار،  اين دكمه 
را ب��راي مدت زير 1/5 ثانيه فش��ار دهيد هنگام  اس��تفاده 
از كلي��د خودكار حافظ��ه، AUTO.P روي صفحه ظاهر 

مي گردد.
  دامنه فرکان�س و تغيير پله ايي فرکانس )بجز براي 

کشور مكزيك(
)Frequency range and step change(

جه��ت تغيير دامن��ه فركانس و مش��خصات فركانس راديو 
به طور پله اي ، مراحل ذيل را انجام دهيد:

خاموش  را  صوتي  دستگاه  روشن  خاموش/  كليد  با  1 .
كنيد.

با كليد خاموش/ روشن دستگاه صوتي را روشن كنيد  2 .
كليد  و   )4 و   3( راديو  حافظه  كليدهاي  همزمان  و 

جستجو راديو  را فشار دهيد.
نوب��ي                                  ج و  مرك��زي  آمري��كاي  �ورهاي  كش� ب��راي 
AM 530 kHz روي صفح��ه نمايش��گر رادي��و ظاه��ر 
مي گ��ردد. ب��راي س��اير كش��ورها AM 531 kHz روي 

صفحه نمايشگر راديو ظاهر مي گردد.

اگر در خالل اين 5 ثانيه دكمه فش��ار داده ش��ود جستجو 
روي موج راديو در حال دريافت متوقف مي شود.

اگر در خالل اين 5 ثانيه دكمه فش��ار داده نش��ود جستجو 
ادامه مي يابد.

: كليد حافظه  تا
دستگاه صوتي تا 12 موج FM )6  تا براي FM1  و 6   تا 

براي FM2( و 6 تا براي AM را مي تواند ذخيره كند.
جهت ذخيره ايس��تگاه / موج راديو به طور دس��تي مراحل 

ذيل را انجام دهيد:

دكمه  يا  دكمه   1 .SCAN يا   جستجو  دكمه  توسط 
راديويي  ايستگاه/موج   )tone-تون( موج  تنظيم 

)فركانس( مورد نظر خود را پيدا كنيد.
يكي از  دكمه هاي حافظه  تا. 2 را قشار و نگه 
داريد تا صداي بيپ را بشنويد. الرم به ذكر است كه 
در مدتي كه دكمه حافظه نگه داشته شده است صداي 

راديو صامت »mute« خواهد بود..
پس از انجام مرحله 2. 3 فوق، صدا برخواهد گشت و عمل 

ذخيره سازي كامل مي شود.
جهت ذخيره سازي مجدد عملهاي 1 تا 3. 4 فوق را تكرار 

كنيد
در صورت قطع باطري يا سوختن فيوز راديو حافظه ها پاک 
 )»reset»مي شوند كه عمل ذخيره سازي بايد تكرار)بازنشان

شود.

 کلي�د پخ�ش خ�ودکار)AUTO.P(- کلي�د 
 AUTO.P( )AUTO.P(حافظ�ه خ�ودکار 
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براي گذاش��تن 6 لوح فش��رده به طور پي در پي ، دكمه باز 
كردن مقر لوح فشرده  را براي بيش از1/5 ثانيه فشار 

دهيد.

:DISC دکمه
با فش��ار دادن اين دكمه هنگامي كه سيستم صوتي داراي 
لوح فش��رده خاموش باشد، دستگاه ش��روع به پخش لوح 

فشرده خواهد كرد.  
در صورتي كه اين دكمه هنگامي كه  دستگاه در حال پخش 
موردي ديگر باش��د و لوح فشرده در دس��تگاه باشد، فشار 
داده ش��ود، آن م��ورد به طور خودكارخاموش ش��ده و لوح 

فشرده پخش خواهد شد.

DISP دکمه تغيير صفحه نمايشگر 
 اگر اين دكمه هنگامي كه لوح فشرده در حال پخش است 
براي كمتر از 1/5 ثانيه فش��ار داده ش��ود، صفحه نمايشگر 

مطابق ذيل تغيير مي نمايد:

براي مكزيک

:)Compact Disc( سي دي چنجر
  ACC  يا ON  هنگامي كه دكمه اس��تارت در موقعي��ت

باشد،  سيستم صوتي روشن مي شود.

    احتياط:

	•جهت اسيب نديدن  لوح فشرده، آن را بافشار جانرنيد
از لوح فش��رده 8 س��انتي متري )3/1	• اينچي( اس��تفاده 

نكنيد.

 دکمه باز کردن مقر لوح فشرده:
مي ت��وان ت��ا 6 عدد ل��وح فش��رده را در س��ي دي چنجر 

گذاشت.
هنگامي كه دكمه باز كردن مقر لوح فش��رده  فش��ار 
داده ش��ود، مقر لوح فشرده باز مي شود و موقعيت باز روي 

صفحه نمايشگر ظاهر خواهد گرديد.
لوح فش��رده را در مقر خود به ط��ور صحيح )ليبل به طرف 
باال باشد( بگذاريد. مقر لوح فشرده به طور خودكار به داخل 
مي رود و دستگاه ش��روع به پخش لوح فشرده مي كند. در 
صورتي كه دستگاه در حال پخش موردي ديگر باشد و اين 
دكمه فشار داده شود، آن مورد به طور خودكارخاموش شده 

و لوح فشرده سوار شده پخش خواهد شد.
لوح فشرده در سي دي چنجر گذاشتن:

براي كمتر  را  لوح فشرده . 1  مقر  باز كردن  دكمه 
از1/5 ثانيه فشار دهيد.

يكي از مقرهاي لوح فشرده  تا . 2 را انتخاب 
كنيد و دكمه مربوطه را فشار دهيد. الزم به ذكر است 
انتخاب نگردد، دستگاه خود  كه، در صورتي كه مقري 

مقر خالي اي را باز مي كند
لوح فشرده در مقر باز شده بگذاريد. 3 .

به جز مكزيک
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 SCAN tuning )SCAN دکمه جس�تجوي 
 )RPT

در ص��ورت فش��ار دادن دكم��ه  بي��ش از 1/5 ثانيه 
هنگامي ك��ه س��ي دي در حال پخش اس��ت 10 ثانيه اول 

تراک تمامي سي دي ها به نوبت پخش خواهد شد.
 اگر در خالل اين 10 ثانيه دكمه فش��ار داده شود جستجو 
متوقف مي شود. اگر در خالل اين 10 ثانيه دكمه فشار داده 

نشود جستجو ادامه مي يابد.

:AUXدکمه 
فيش ورودي )AUX IN( روي دستگاه صوتي تعبيه شده 
است. از طريق اين فيش مي توان از  رايانه لپ تاپ، دستگاه 

كاست، دستگاه سي دي پلير يا MP3 استفاده نمود.
با فش��ار دادن اين دكمه هنگامي كه سيستم صوتي داراي 
لوح فش��رده خاموش باشد، دستگاه ش��روع به پخش لوح 

فشرده خواهد كرد.  
با فشار دادن اين دكمه، برق به دستگاهي كه به اين فيش 

وصل شده است وصل خواهد گرديد.

نمايشگر انتخاب كنيد.

 يا  دکمه تكرار انتخاب تصادفي يا تكرار 
جستجو  

هنگامي ك��ه يكي از دكمه ه��اي  يا   در حاليكه 
س��ي دي در حال پخش اس��ت، فش��ار داده شود، گردش 

وضعيت مطابق ذيل خواهد بود:

 دکمه بيرون انداز لوح فشرده

  )CD EJECT button(
براي در آوردن يک لوح فش��رده كليد  را براي مدت 
زير 1/5 ثانيه فش��ار دهيدو براي در آوردن تمام  لوح هاي 
فش��رده كليد  را ب��راي مدت بيش 1/5 ثانيه فش��ار 

دهيد.
فش��ار دادن اين كليد هنگام پخش لوح فشرده باعث خارج 

شدن لوح فشرده و خاموش شدن سيستم خواهد گرديد.
اگر لوح فشرده خارج شده بر نداشته شود، مقر لوح فشرده 

جهت محافظت از لوح فشرده به داخل باز خواهد گشت.

 جلو برنده/ جستجوي خودكار جلو برنده– 
بازپيچى/ جستجوي خودكار بازپيچى

Automatic Program Search Forward/ 
Forward

 Rewind/ Automatic Program Search 
Rewind:

هنگامي كه دكم��ه جل��و »Forward«  يا بازپيچى 
»Rewind«   براي بيش از 1/5 ثانيه فشار داده شود 
زمانيكه لوح فشرده»س��ي دي« در حال پخش مي باش��د، 
لوح فشرده »سي دي« سريع بطرف جلو يا عقب مي چرخد. 
هنگامي كه دكمه را رها كنيد لوح فش��رده »س��ي دي« به 

سرعت نرمال باز مي گردد.
هنگامي كه لوح فشرده »سي دي« در حال پخش مي باشد 
 »Rewind« يا بازپيچى  »Forward« و دكمه جلو
 براي كمتر از 1/5 ثانيه فشار داده شود ، شيار/ تراک 
)track( بعدي يا اول شيار/ تراک )track( در حال پخش 

روي  لوح فشرده »سي دي« پخش مي گردد.
هنگامي كه سيستم در حالت سي دي )CD( باشد مي توان 
 )track( نيز ش��يار/ ت��راک )ب��ا كليد چن��دكاره )منظوره

انتخاب كرد.

  ت��ا کلي�د انتخ�اب يكي از 6 س�ي دي 
:)CD(

 )CD( هنگامي كه سي دي )CD( جهت انتخاب سي دي
ديگ��ري در ح��ال پخش اس��ت كليد مربوط به س��ي دي 
)CD( م��ورد نظر تا  را فش��ار دهيد يا توس��ط 
كليد چندكاره )منظوره( سي دي )CD( را از روي صفحه 
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iPod  Firmware را به روز نگه داريد.
عملكرد اصلى دستگاه صوتي

جهت روش��ن كردن دس��تگاه iPod ، دكمه اس��تارت در 
موقعيت  ON يا  ACC  قرار دهيد و س��پس روش��ن - 

خاموش/ صدا ) ON.OFF/VOL( را فشار دهيد.
)DISC/AUX( دکمه ديسك/ کمكي

زمانيكه سيس��تم خاموش است و دس��تگاه iPod متصل 
است، با فش��ار دادن اين كليد سيستم روشن مي شود. در 
صورتي كه دس��تگاه ديگري متصل و كار مي كند و دستگاه 
iPod متصل اس��ت، دكمه  DISC را مكررا فشار دهيد تا 

سيستم مركزي در حالت iPod قرار گيرد.
تداخل:

تداخل نمايش داده ش��ده  عملكرد iPod روي سيس��تم 
مركزي مشابه تداخل iPod مي باشد.

ب��ا كلي��د چن��د كاره )منظ��وره( و تايي��د )ENTER( يا 
بازگش��ت )BACK( مي تواني��د برنامه مورد نظر خود را با 

دستگاه  iPod گوش بدهيد.
م��وارد ذيل را از فهرس��ت نمايش داده ش��ده روي صفحه 
نمايش��گر مي توان انتخاب كرد. ب��راي جزييات به دفترچه 

مالک iPod مراجعه نماييد.
» •	Playlist« ليست مطالب

» •	Artist « هنرمند
» •	Album title« عنوان آلبوم
» •	Song title« عنوان موزيک

ك��ردن كابل از فيش iPod ، دكم��ه بغل كانكتور كابل را 
فشار دهيد و كابل را بيرون بكشيد.

*iPod مارک تجارى ش��ركت اپل )Apple( هستند كه 
در آمريكا و ساير كشورها ثبت شده اند.

سازگارى
حالتهاي ذيل ،قابل استفاده مي باشند:

  iPod  نسل سوم
Firmware version 2.3 or later

 Podcast پادكست  و   Audiobook صوت  )كتاب 
قابل استفاده نمي باشند( 

   •	iPod  نسل چهارم
Firmware version 3.1.1 or later

   •	iPod  نسل پنجم
Firmware version 1.1.2 or later

  •	iPod  5/5
Firmware version 1.2.3 or later

  •	iPod  ميني
Firmware version 1.41 or later

  •	iPod  فتو
Firmware version 1.2.1 or later

  •	iPod  نانو
Firmware version 1.2or later

  •	iPod  نسل اول
Firmware version 1.0.3 or later

  iPod نس��ل دوم ،iPod و تاچ iPod نس��ل چهارم  نانو
)كالس��يک و iphone 3G( در بعضي ش��رايط با سيستم 

كار نمي كند.

نحوه كاربا سيستم پخش iPod player  )در 
صورت تجهيز( 

  iPod player نصب سيستم پخش
پس از باز كردن درب داش��بورد،  يک سر كابل را به فيش 
 )2( iPod و سر ديگر آن را به دستگاه )داخل داشبورد )1
»مطابق شكل« وصل كنيد. كابل مخصوص وصل iPod به 
 iPod دس��تگاه صوتي  در خودرو قرار گرفته است. باطري
هنگامي كه به خودرو وصل اس��ت وكاب��ل از طريق اتصال    

Fire Wire باشد شارژ خواهد گرديد.

هنگامي ك��ه كار اتصال به پايان رس��يد صفحه نمايش��گر 
iPod  كلمه NISSAN  را نمايش مي دهد.

iPod متصل ش��ده ب��ه خودرو، فقط باكليدهاي سيس��تم 
صوتي خودرو كار خواهد كرد.

جهت جدا كردن كابل از فيش خودرو، دكمه وسط كانكتور 
كابل را فش��ار دهيد و كابل را بيرون بكش��يد و جهت جدا 
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كليد انتخاب منبع پخش 1 .
»Source select awitch«

تنظيم / تاييد )در صورت تجهيز( 2 .
»Tuning/ENTER«

براي اروپا و آفريقاي جنوبي

» •	Podcasts«
 » •	Geners «

» •	Composers«
» •	Audiobooks«

پانل لمسي ذيل نيز روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردند:
	• : بازگشت به صفحه قبل

	• پخش/ توقف )موريک مننخب(
جلو برنده/ جستجوي خودکار جلو برنده– بازپيچی/ 

جستجوي خودکار بازپيچی
هنگامي ك��ه دكمه بازپيچ��ى   يا  جلو  
براي بيش از 1/5 ثانيه فش��ار داده ش��ود زماني كه دستگاه 
iPod در حال پخش مي باش��د، و دس��تگاه iPod سريع 
بط��رف جلو يا عق��ب مي چرخد. هنگامي ك��ه دكمه را رها 

كنيد و دستگاه iPod به سرعت نرمال باز مي گردد.
هنگامي كه دستگاه iPod در حال پخش مي باشد و دكمه 
بازپيچ��ى   يا  جلو  ب��راي كمتر از 1/5 
ثانيه فشار داده ش��ود ، شيار/ تراک )track( بعدي يا اول 
ش��يار/ تراک )track(  در حال پخش روي  لوح فش��رده 

»سي دي« پخش مي گردد.
هنگامي كه سيس��تم iPod فعال اس��ت ، مي توان با كليد 
چندكاره )منظوره( نيز شيار/ تراک )track( انتخاب كرد.

به جز اروپا، آفريقاي جنوبي و مكزيک )مدل داراي سيستم ناوبري

به جز اروپا، آفريقاي جنوبي و مكزيک )مدل بدون سيستم ناوبري براي مكزيک
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ipod

مدت كوتاهي  را فشار 
دهيد.

 ENTER ت��راک قبلي يا بعدي را م��ي آورد )وقتي دكمه
فش��ار داده ش��ود، Start/Pause يا Menu را مي توان 

انتخاب كرد.
مدت طوالني تري  را 

فشار دهيد.
جستجوي سريع رو به جلو يا عقب

SOURCE كليد انتخاب
 changer   )جهت انتخاب به ترتيب  )در صورت تجهيز  

DVD  AM. FM.CD & اين كليد را فشار دهيد.

كليد كنترل صدا
با فش��ار دادن + )بلندتر ( ي��ا – )كوتاهتر( مي توان صدا را 

بلندتر و كوتاهتر نمود.

 كليد باز گشت
با فش��ار دادن اين كليد مي توان به صفحه قبل بارگشت يا 

مورد انتخاب را لغو نمود.

CD

مدت كوتاهي  را فشار 
دهيد.

تراک بعدي يا شروع تراک فعلي را مي آورد.
مدت طوالني تري  را 

فشار دهيد.
تغيير ديس��ک، )وقتي تنها يک CD باشد، اولين تراک آن 

CD را انتخاب مي كند(.

  CD with MP3/WMA

مدت كوتاهي  را فشار 
دهيد.

تراک بعدي يا شروع تراک فعلي را مي آورد.
مدت طوالني تري  را 

فشار دهيد.
 CD بايد، اولين پوشه CD تغيير پوشه )اگر آخرين پوشه

بعدي را مي آورد(.
DVD

مدت كوتاهي  را فشار 
دهيد.

تراک/ قس��مت بعدي يا ش��روع ت��راک/ قس��مت فعلي را 
مي آورد.

مدت طوالني تري  را 
فشار دهيد.

گروه/عنوان بعدي يا ش��روع گروه/عنوان فعلي را مي آورد.

» 3 .Volume control switch« دكمه كنترل صدا
» 4 .Back switch« كليد بازگشت

كليد سيستم صوتى فرمان)در صورت تجهيز( 

تنظيم/تاييد )در صورت تجهيز( 
»Tuning/ENTER«

با باال و پايين كردن اهرم مي توان كانال، تراک سي دي يا 
پوشه فهرست شده روي صفحه نمايش را انتخاب كرد.

همچني��ن ب��ا اس��تفاده از تايي��د )در ص��ورت تجهي��ز( 
»ENTER« مي ت��وان گزين��ه ه��اي موج��ود در منوي 

تنظيمات را انتخاب كرد.
هنگامي كه صفحه نمايش��گر NAVI )در صورت تجهيز(

يا  STATUS يا AUDIO را نش��ان مي دهد، بعضي از 
گزينه هاي ديگر را با استفاده از  تاييد )در صورت تجهيز( 
»ENTER« مي توان انتخاب كرد. بستگي به مدت فشار 
دادن دكم��ه )كمتر از 1/5 ثانيه ( ي��ا )بيش از 1/5 ثانيه( 

گزينه تغيير مي كند.

:»RADIO« راديو
مدت كوتاهي  را فشار 

دهيد.
كانال ذخيره شده بعدي يا قبلي را مي آورد.

مدت طوالني تري  را 
فشار دهيد.

ايستگاه / كانال ذخيره شده بعدي يا قبلي را مي آورد.
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تنظيمات AUX )براي كشورهاي اروپايي و 
آفريقاي جنوبي(

هنگامي كه AUX روي صفحه نمايشگر است با كليد چند 
كاره )چند منظوره( گزين��ه Settings/DVD را انتخاب 
AUX كنيد. تنظيمات )ENTER( كنيد و سپس تاييد

ظاهر خواهد گرديد.
DVD )در صورت تجهيز(   

فيشها را به DVD متصل كنيد.
:Disp.Mode

يكي از وضعيتهاي ذيل را انتخاب كنيد.

 •	Normal

•	Wide

•	Cinema

فيش های ورودی يدکی )در صورت تجهيز( 

اين فيش در قسمت عقب كنسول وسط تعبيه شده است.
 video games مانند NTSC  دستگاه هاي س��ازگار با
را   portable video players و   ، camcorders
مي توان به فيش متصل كرد. تجهيزات س��ازگار با سيستم 
صوتي مانند بعضي از  MP3 ها را مي توان از طريق فيش 

به سيستم صوتي متصل كرد.
رنگ فيشها به شرح ذيل است:

	•زرد: ورودي ويديو
	•رنگ سفيد: فيش سمت چپ
	•رنگ قرمز: فيش سمت راست

دس��تگاه قاب��ل حمل را قب��ل از اتصال ب��ه فيش خاموش 
كنيد.

  AUX پس از متصل كردن دستگاه سازگار به فيش، كليد
 AUX را مكررا فش��ار دهيد تا وضعيت DISC.AUX يا

ظاهر گردد.
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براي مكزيک

سيستم پخش سيار )MES( )در صورت 
تجهيز(

اگ��ر خودرو ش��ما مجهز به سيس��تم پخش س��يار باش��د 
مي تواني��د  از DVD جهت مش��اهده فيلم در جلو و عقب 

خودرو استفاده كنيد.

تنظيمات AUX ) به جزكشورهاي اروپايي و 
آفريقاي جنوبي(

هنگامي كه AUX روي صفحه نمايشگر است با كليد چند 
كاره )چند منظوره( گزين��ه Settings/DVD را انتخاب 
AUX كنيد. تنظيمات )ENTER( كنيد و سپس تاييد

ظاهر خواهد گرديد.

:Display.Mode

يكي از وضعيتهاي ذيل را انتخاب كنيد.

 •	Normal

•	Wide

•	Cinema

    هشدار:
هرگز راننده نبايد هنگام رانندگي از DVD استفاده كند.

    احتياط:

در ه��واي بس��يار گرم بي��ش از 70	• درجه س��انتي گراد 
)158 درجه فارنهايت( و بسيار سرد كمتر از 20- درجه 
س��انتي گراد )4- درجه فارنهايت( از سيس��تم اس��تفاده 

نكنيد.
	•جهت ضعيف نش��دن باطري خودرو، ب��ا موتور خاموش 

بيش از 15 دقيقه از سيستم استفاده نكنيد.
جهت پرت نشدن حواس راننده هنگام رانندگي، سيستم به 
نحوي طراحي شده است كه هنگام حركت خودرو مانيتور 
جلوي آن بدون تصوير ولي با صدا كار مي كند. جهت ديدن 
مانيت��ور، خودرو را در جاي مناس��بي پ��ارک كنيد و ترمز  
پارک پدالي را درگير نماييد و دس��ته دنده را در موقعيت 

پارک )P( بگذاريد.

به جز مكزيک
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نح��وه اس��تفاده از كنت��رل از راه دور جهت خ��ارج كردن 
مانيتور عقب از جاي خود:

( روي كنترل از  با فشار دادن دكمه باز و بسته كردن )1. 1
 )REAR DISPLAY OPEN/CLOSE( راه دور

مانيتور عقب باز و بسته خواهد شد.
مي توان با دكمهDISPLAY TILT. 2 زاويه مانيتور را 

تنظيم نمود.
همچنين مي توان با كليد چند كاره )چند منظوره( صفحه 
را باز كرد.لطفا قسمت »نحوه استفاده از دكمه تنظيمات« 

در اين فصل مراجعه نماييد.
فاصله بين فرستنده و گيرنده مانيتور عقب )1( را با مانعي 

سد نكنيد.

    هشدار:
جه��ت دي��دن مانيتور جلو، خ��ودرو را در جاي مناس��بي 
پارک كنيد و ترمرز پارک پدالي را درگير نماييد و س��پس 

دي وي دي )DVD ( را تماشا كنيد.

    احتياط:

	•برخورد اجس��ام به شيش��ه صفحه نمايش��گر ديجيتالي 
ممكن اس��ت آن را بش��كند، لذا درصورت شكسته شدن 
بدان دس��ت نزنيد زيرا دست و بدن شما به جيوه خارج 
ش��ده ناشي از شكس��تن شيش��ه، آلوده خواهد شد. در 
صورت تماس بدن ش��ما با قطعه ايي از صفحه نمايشگر 
ديجيتالي و آلوده ش��دن پوست، س��ريعا با آب و صابون 

محل آلودگي را بشوييد.
سيستم  DVD	• پلير و متعلقات را با پارچه نرم و مرطوب 

تميزكنيد. هرگز از مايعات تميز كننده استفاده نكنيد.
	•هنگامي ك��ه صفحه نمايش��گر عقب مورد اس��تفاده قرار 

نمي گيرد، آن را جمع كنيد.

سيستمDVD  پلير
DVD پلير

اين دستگاه در كنسول وسط تعبيه شده است. دي وي دي 
)DVD ( را در حاليكه ليبل آن بطرف سرنشن جلو باشد 
در مق��ر مربوط��ه بگذاري��د. دي وي دي )DVD ( به طور 

خودكار به داخل سيستم مي رود.
جهت خ��ارج ك��ردن دي وي دي )DVD (، كليد بيرون 

انداز )EJECT ( )1( را فشار دهيد.

    احتياط:

	•جهت آسيب نديدن  لوح فشرده، آن را با فشار جا نرنيد
از لوح فش��رده 8 س��انتي متري )3/1	• اينچي( اس��تفاده 

نكنيد.
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تنظيم صوت )صدا(
ب��ا چرخاندن كلي��د تنظيم صدا مي توانيد ص��دا را  تنظيم 

كنيد.
اگر براي مدت 5 دقيقه صدا قطع گردد، هد فون )گوش��ي( 
به ط��ور خودكار خاموش خواهد گردي��د. براي جوگيري از 
ضعيف ش��دن باطري هد فون )گوش��ي(، هنگامي كه مورد 

استفاده نيست آن را خاموش كنيد.
در صورت داشتن تداخل امواج مادون قرمز )متساعد شده 
از تلفن همراه يا ساير وسايل مخابراتي( كه منجر به ناصاف 
شدن صدا در هد فون )گوشي( مي گردد، هد فون )گوشي( 

را خاموش كنيد.
در صورتي كه هد فون )گوش��ي( از دامنه فرس��تنده تعبيه 
شده در مانيتور عقب خارج باشد، صدا در هد فون )گوشي( 
ناصاف شنيده مي ش��ود. اين نشانه وجود عيب در هد فون 

)گوشي( نمي باشد.

گوشي:
گوش��ي ها بدون سيم مي باشند. در هر قسمت عقب خودرو 
مي توان از گوشي استفاده كرد ولي در قسمت جلو خودرو 

كار نمي كنند.

)Power ON/OFF ( خاموش /روشن
با كليد Power ON/OFF مي توان گوش��ي را خاموش 

و روشن كرد.

    احتياط:
مانيتور عقب را هنگام باز و بسته شدن دست نزنيد.
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) 4 .AUX button( دكمه فيش
) 5 .ENTER button( دكمه تاييد
) 6 .DISP button (دكمه مانيتور

 7 .VOLUME CONTROL  ( كنترل صدا   دكمه 
button( ) يا  (

) 8 .Headphones button( )دكمه هد فون )گوشي
 9 .TRACK/CHANNEL( كانال   / تراک  دكمه 

button( ) يا  (

 10 .DISPLAY TILT  ( مانيتور  زاويه  كنترل  دكمه 
button( ) يا  (

  ) 11 .BACK button( دكمه بازگشت
) 12 .ASPECT button( دكمه كنترل تصوير

) 13 .SOUND button( دكمه صوت
14 .Keypad

جهت آش��نايي ب��ا عملكرد هر يک از دكم��ه هاي ريموت 
كنترل به قس��مت »كار با دي وي دي« در ادامه اين فصل 

مراجعه نماييد.
كنت��رل از راه دور ) ريم��وت كنت��رل( دي وي دي 

)DVD(
دكمه هاي روي كنترل از راه دور ) ريموت كنترل( دي وي 

دي )DVD( به شرح ذيل مي باشد:

دكمه بار و بسته كردن مانيتور عقب 1 .
REAR DISPLAY OPEN/CLOSE button

) 2 .DVD button(iدكمه دي وي دي
) 3 .Joystick( كليد كنترل چند منظوره

ممكن اس��ت ص��دا در هد فون )گوش��ي( ب��ه علت وجود 
جسمي مانند  جسم كدر رنگ، دست، مو و غيره مابين هد 
فون )گوش��ي( و فرستنده مش��كل دار گردد. در اين حالت 

جسم را برداريد.
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صفحه عمليات )براي اروپا(

اقدامات قبل از استفاده از سيستمDVD پلير
اقدامات الزم ايمني

تعوي��ض باطري ه��د فون )گوش��ي( و كنت��رل از راه دور 
)ريموت كنترل(

    احتياط:

	•اس��قاط نا صحيح باطري براي محيط زيس��ت زيان آور 
اس��ت. رعايت قوانين در خصوص سالم نگهداري محيط 

زيست رابنماييد.
	•هن��گام تعويض باطري مرقب باش��يد گرد و غبار يا مواد 

چربي داخل سيستم نرود.

مراحل ذيل را جهت تعويض باطري انجام دهيد:

مطابق شكل درب جا باطري را برداريد. 1 .
باطريهاي مستعمل را با باطريهاي نو تعويض نماييد. 2 .

	•باطري پيشنهادي: 
 Size AA )براي كنترل از راه دور ) ريموت كنترل

 Size AAA )براي  هد فون )گوشي

	• اتصاالت باطري را دست نزنيد
باطري با عالمت + و- مقر  دقت نمايي��د  قطبهاي + و – 	•

باطري تطابق داشته باشد. 
درب جا باطري را سر جايش بگذاريد. 3 .

	•در صورتي ك��ه ب��راي مدت طوالني از كنت��رل از راه دور 
) ريم��وت كنترل( اس��تفاده نخواهيد ك��رد باطري آن را 

برداريد.
	•در صورتي كه كنترل از راه دور )ريموت كنترل( در فاصله 
بس��يار نزديک كار مي كند يا اص��ال كار نمي كند باطري 

آن را تعويض كنيد.

    هشدار:
هنگام رانندگي از هد فون )گوش��ي( دي وي دي استفاده 

نكنيد.

    احتياط:

	•فقط از دي وي دي هنگامي كه موتور روشن است استفاده 
كنيد. استفاده طوالني مدت از سيستم صوتي هنگامي كه 
موتور خاموش اس��ت باعث ضعيف شدن باطري خودرو 

خواهد گرديد.
	•از خيس ش��دن سيس��تم صوتي جلوگيري كنيد. خيس 

شدن باعث خرابي سيستم صوتي خواهد شد.
هر نوع VIDEO-CD	• ممكن اس��ت كه با دي وي دي 

خودرو كار نكند. 

حق ساخت محفوظ:

	•ن��وآوري متعل��ق به كش��ور آمريكا و س��اير ش��ركتهاي 
 Macrovision داراي حقوق��ي قانون��ي متعل��ق ب��ه

Corporation و  ديگر موسسات تابعه مي باشد.
صفحه عمليات )به جز اروپا(
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را انتخ��اب و با حركت به راس��ت و چپ  عم��ل تنظيم را 
انجام دهيد. 

جهت ذخيره كردن تنظيم انجام شده و بازگشت به وضعيت 
قبلي روي گزينه بازگشت )BACK( كليک نماييد. 

اجرا در كش��ورتان استفاده كنيد. )كد منطقه اي  به عنوان 
نمادي روي دي وي دي چاپ ش��ده اس��ت(. دي وي دي 
پلير نصب شده روي اين خودرو فقط با دي وي دي داراي 

مارک كار مي كند.

تنظيمات صفحه نمايشگر )مانيتور دي وي دي(

	•صفحه نمايشگر جلو )مانيتور دي وي دي(
جه��ت تنظيم صفحه نمايش��گر جلو ، گزين��ه تنظيمات را 

هنگامي كه دستگاه روشن است انتخاب كنيد.
جهت تنظيم كردن ON/OFF، روشنايى )درخشندگي(، 
س��ايه رنگ، رنگ، ش��فافيت و كدرى صفحه نمايشگر جلو 
)مانيت��ور دي وي دي( ب��ا تنظيم كننده چن��دكاره )چند 
منظوره(  گزينه مورد نظر را انتخاب كنيد و س��پس تاييد 

)ENTER( نماييد.
 پ��س از انتخاب گزينه تايي��د )ENTER(، مورد انتخاب 
ش��ده را بوس��يله تنظيم كننده چن��دكاره )چند منظوره(  
تنظيم كنيد. جهت ذخيره كردن تنظيم انجام ش��ده، روي 

گزينه بازگشت )BACK( كليک نماييد. 

	•صفحه نمايشگر عقب )مانيتور دي وي دي(
جهت انتخ��اب وضعيت )حال��ت( صفحه نمايش��گر عقب 
)مانيت��ور دي وي دي(، دكمه i)DISP  )Display روي 

كنترل از راه دور ) ريموت كنترل( را فشار دهيد.
جهت تنظيم كردن روش��نايى )درخشندگي(، سايه رنگ، 
رنگ، شفافيت صفحه نمايشگر عقب )مانيتور دي وي دي( 
ب��ا كليد كنترل چن��د كاره )منظ��وره( )Joystick( روي 
كنت��رل از راه دور ) ريم��وت كنترل( و گزين��ه مورد نظر 

  •	Macrovision Corporation بدون اخذ مج��وز از
نمي توان از اين نو آوري  اس��تفاده كرد. تا زمانيكه مجوز 

صادر نشده باشد فقط استفاده شخصي مجاز مي باشد.
	•هر گونه تغيير يا دستكاري در سيستم ممنوع مي باشد.

ليس��انس                  تح��ت   •	Dolby ديجيتال��ي  سيس��تم 
Dolby Laboratories. Inc ساخته شده است.

 •	Dolby و   متعلق به Dolby عالمت تجاري
Laboratories. Inc مي باشد.

•	  DTS Digital Surround و   DTS
عالمت تجاري ثبت شده DTS. Inc مي باشد.

مراقبت والدين
دي وي دي ه��اي )DVD( مجهز ب��ه مراقبت والدين در 
اين سيس��تم كار مي كنند. تنظيمات الزمه بر عهده والدين 

مي باشد.

انتخاب ديسک:
سي دي هاي ذيل با دي وي دي پلير كار مي كنند:

•	DVD-VIDEO

•	DVD-AUDIO

•	VIDEO-CD

 •	CD-DA لوح فشرده
)Conventional Compact Disc(

)ل��وح فش��رده ب��ا MP3/WMA غي��ر قاب��ل اس��تفاده 
مي باشد(

از دي وي دي ه��اي داراي م��ارک “ALL” يا مارک قابل 
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  )SKIP )REWIND   جهش بطرف عقب 
جهت جهش قس��مت )ها( بطرف عقب، گزينه  
را انتخ��اب و س��پس با كليک ك��ردن روي گزين��ه تاييد 
)ENTER(، جه��ش انجام خواهد ش��د. ه��ر تعدادي كه 
گزينه تاييد )ENTER( انتخاب مي گردد، به همان تعداد 

جهش صورت مي پذيرد. 
همچنين با فش��ار دادن دكمه  روي كنترل از راه 

دور ) ريموت كنترل( مي توان عمل جهش را انجام داد.

:)PLAY( پخش 
جه��ت پخش دي وي دي در حال مك��ث يا توقف، گزينه     
 را انتخاب و س��پس با كليک ك��ردن روي گزينه 
تايي��د )ENTER(، دي وي دي  ش��روع به پخش خواهد 

شد. 
همچنين با فش��ار دادن دكم��ه  روي كنترل از راه 
دور ) ريم��وت كنترل( مي توان عمل پخش دي وي دي را 

انجام داد.

:)STOP( توقف 
جهت توقف دي وي دي در حال پخش ، گزينه  
را انتخ��اب و س��پس با كليک ك��ردن روي گزين��ه تاييد 

)ENTER(، دي وي دي  متوقف خواهد شد. 
همچنين با فش��ار دادن دكمه  روي كنترل از راه 
دور ) ريموت كنت��رل( مي توان عمل توقف دي وي دي را 

انجام داد.

    :SKIP )FORWARD(i  جهش بطرف جلو 
جه��ت جهش قس��مت)ها( بطرف جل��و ، گزينه  
را انتخ��اب و س��پس با كليک ك��ردن روي گزين��ه تاييد 
)ENTER(، جه��ش انجام خواهد ش��د. ه��ر تعدادي كه 
گزينه تاييد )ENTER( انتخاب مي گردد، به همان تعداد 

جهش صورت مي پذيرد. 
همچنين با فش��ار دادن دكم��ه  روي كنترل از راه 

دور ) ريموت كنترل( مي توان عمل جهش را انجام داد.

نحوه استفاده از DVD پلير
DISC.AUX دكمه

جهت مش��اهده كردن تصوير در DVD توسط سرنشينان 
جلو خودرو، خودرو را در جاي ايمني پارک نماييد.

با فش��ار دادن دكم��ه  DISC.AUX )تعبيه ش��ده روي 
صفح��ه كيلومتر ش��مار( صفح��ه نمايش��گر را در وضعيت 
DVD ق��رار دهيد. پس از اينكه DVD لود ش��د به طور 

خودكار شروع به پخش مي كند.
اگ��ر هنگامي ك��ه DVDدر حال كار كردن اس��ت، دكمه   
DISC.AUX فش��ار داده ش��ود، صفحه روش��ن خواهد 
گردي��د و پس از مدت��ي به طور خودكار خام��وش خواهد 
 DISC.AUX   گرديد. براي روشن كردن مجدد ، دكمه

را فشار دهيد. 

كليدهاي DVD پلير
جهت اس��تفاده از DVD پلير، گزينه مورد نظر را توس��ط 

تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره(  انتخاب كنيد

:)PAUSE( مكث 
جه��ت مكث دي وي دي در ح��ال پخش، گزينه   
را انتخ��اب و س��پس با كليک ك��ردن روي گزين��ه تاييد 
)ENTER(، دي وي دي  متوقف خواهد شد. براي شروع 

مجدد گزينه شروع )PLAY( را انتخاب كنيد.
همچني��ن با فش��ار دادن دكمه روي كنت��رل از راه دور ) 
ريموت كنترل( مي ت��وان عمل مكث دي وي دي در حال 

پخش را انجام داد.
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گزينه هايي كه با عالمت “*” مشخص شده اند، با مانيتور 
عقب هم قابل تنظيم مي باشند. دكمه  DVD روي كنترل 
از راه دور ) ريم��وت كنترل( را هنگامي كه دي وي دي در 
حال پخش است، فش��ار دهيد. گزينه مورد نظر را با كليد 
كنت��رل چند كاره )منظ��وره( )Joystick(  روي 
كنترل از راه دور ) ريموت كنترل( انتخاب كنيد و س��پس 

روي گزينه تاييد )ENTER(   كليک كنيد.

* AUX )براي کشورهاي اروپايي(:

 AUX  گزينه ، AUX جهت تغيير فايل در حال پخش به
 )ENTER( را انتخاب كنيد و س��پس روي گزين��ه تاييد

كليک كنيد. 

:DVD-VIDEO( منو*

بعضي از منوهاي هر ديس��ک نش��ان داده مي شود. جهت 
اطالعات جامع تر به ليبل روي ديسک مراجعه كنيد.

:) DVD-VIDEO, DVD-AUDIO(  منو عناوين*

بعضي از منوهاي عناوين هر ديس��ک نشان داده مي شود. 

كليدهاي تنظيمات
گزين��ه                           ذي��ل،  ش��رح  ب��ه  تنظيم��ات  انج��ام  جه��ت 
AUX /Settings )ب��راي كش��ورهاي اروپاي��ي( و گزينه  
Settings )بجزكش��ورهاي اروپاي��ي( را ب��ا تنظيم كننده 
چن��دكاره )چند منظ��وره(   انتخاب كنيد و س��پس روي 

گزينه تاييد )ENTER( كليک كنيد. 

تنظيمات )جلو(براي اروپا

تنظيمات )جلو(به جز اروپا

تنظيمات )عقب(

جه��ت اطالعات جامع ت��ر به ليبل روي ديس��ک مراجعه 
كنيد.

*زبان

Audio* )DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, 
VIDEO-CD( / Subtitle*  )DVD-VIDEO, 
DVD-AUDIO:
 با اس��تفاده از تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره( زبان 
م��ورد ني��از را انتخاب  كني��د و س��پس روي گزينه تاييد 

)ENTER( كليک كنيد.
جه��ت خام��وش ك��ردن Subtitle ، روي گزين��ه تاييد 
)ENTER( كليک كنيد و آن قدر نگه داريد تا صداي بيپ 

شنيده شود.

* تنظيم صفحه نمايشگر )مانيتور(

Display Mode )DVD-VIDEO, DVD-
AUDIO , VIDEO-CD(:

با اس��تفاده از تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره( يكي 
از حالتهاي  تصوير كامل )Full ( ، پهن )Wide( ، عادي 
)Normal( يا س��ينما )Cinema( را انتخاب و س��پس 

روي گزينه تاييد )ENTER( كليک كنيد.

*زاويه

Angle* )DVD-VIDEO,DVD-AUDIO(:
اگ��ر زاويه )Angle(  تصوير دي وي دي )DVD( مغايربا 
زاويه )Angle(  تصوير روي مانيتور باش��د ) مانند تصوير 
متح��رک(، اين زاويه قاب��ل تغييير مي باش��د. كليد زاويه  
)Angle( را انتخ��اب كني��د و  س��پس روي گزينه تاييد 
)ENTER( كليک كني��د. هنگامي كه طرف + يا طرف – 

انتخاب مي گردد، زاويه )Angle(  تغيير مي كند.
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و  س��پس روي گزين��ه تايي��د )ENTER( كليک نماييد. 
منوي اصلي زبان DVD  تعيين و مش��خص ش��ده ظاهر 

مي گردد.

DRC گزينه

DVD-VIDEO, DVD-AUDIO:
 )Dynamic Range Compression(وDRC اين گزينه
توانايي تنظيم دامنه پوي��اي )متحرک/ ديناميكي( صداي 
 Dolby Digital( ضبط ش��ده در فرمت ديجيتالي دالبي

format( را به شما مي دهد.

عملكرد كنترل از راه دور )ريموت كنترل(
بوسيله كنترل از راه دور )ريموت كنترل( گزينه هاي ذيل 

را مي توان تنظيم نمود:

 Rear display( باز و بس�ته کردن مانيت�ور عق�ب
)open/close

جهت باز و بس��ته كردن مانيت��ور عقب، كليد  روي 
كنترل از راه دور )ريموت كنترل( را فشار دهيد.

)Joystick( )کليد کنترل چند کاره )منظوره
   )Joystick ()با استفاده از كليد كنترل چند كاره )منظوره
 گزينه هاي روي مانيتور عقب را مي توان انتخاب 

كرد.

:)ENTER( دکمه تاييد
  )ENTER( جهت اتمام كار انتخاب دكمه تاييد

را فشار دهيد.

عنوان روي صفحه ظاهر خواهد گرديد.

*گزينه انتخاب عدد

Select No.* )VIDEO-CD(:
 number entry( جه��ت باز كردن پنجره عدد گ��ذاري
screen( ، گزينه انتخاب ع��دد )Select No( را انتخاب 
كنيد و سپس روي گزينه تاييد )ENTER( كليک كنيد.

پ��س از وارد كردن عدد مورد نظر، گزينه OK را توس��ط 
تنظي��م كننده چن��دكاره )چند منظ��وره( انتخاب كنيد و  
سپس روي گزينه تاييد )ENTER( كليک نماييد. گزينه 

تعيين و مشخص شده روي صفحه ظاهر خواهد گرديد.

گزينه جهش منو

Menu Skip )DVD-VIDEO, DVD-AUDIO:

هنگامي ك��ه جهش من��و )Menu Skip( روش��ن گردد، 
منوي DVD به طور خودكار ش��كل مي گيرد و محتويات 
پخش خواهد شد. الزم به ذكر است كه بعضي از سي دي ها 

عليرغم روشن شدن مستقيما پخش نخواهد شد.

زبان  دي وي دي

DVD Language )DVD-VIDEO, DVD-
AUDIO, VIDEO-CD

 number entry( جه��ت باز كردن پنجره عدد گ��ذاري
)DVD Language( گزينه زبان  دي وي دي، )screen

 )ENTER( را انتخاب كنيد و س��پس روي گزين��ه تاييد
كليک كنيد.

پ��س از وارد كردن عدد مورد نظر، گزينه OK را توس��ط 
تنظي��م كننده چن��دكاره )چن��د منظوره( انتخ��اب كنيد 

:)DVD-VIDEO, DVD-AUDIO( مارك زاويه
هنگامي ك��ه اين گزين��ه انتخاب مي گردد،  م��ارک زاويه  
Angle Mark  در پايي��ن مانيت��ور در صورتي كه مانيتور 

قابل رويت از زاويه ديگر باشد، ظاهر خواهد گرديد.

*گزينه جستجوي 10 کليد 

)DVD-VIDEO, DVD-AUDIO, VIDEO-
CD, CD-DA(
 number entry( جه��ت باز كردن پنجره عدد گ��ذاري
 Key Search 10 ( گزينه جستجوي 10 كليد، )screen
 )ENTER( را انتخاب كنيد و س��پس روي گزينه تاييد)

كليک كنيد.
پ��س از وارد كردن عدد مورد نظر، گزينه OK را توس��ط 
تنظي��م كننده چن��دكاره )چند منظ��وره( انتخاب كنيد و  
سپس روي گزينه تاييد )ENTER( كليک نماييد. گزينه 
تعيين و مش��خص شده عنوان/ گروه )Title/ Group( يا 
گزينه انتخاب شده گروه / تراک )Track/Group( روي 

صفحه ظاهر خواهد گرديد.

*گزينه جستجوي عنوان

Title Search* )DVD-VIDEO(:
با هر ب��ار انتخاب كردن گزينه + ي��ا گزينه - ، يک عنوان 

روي صفحه ظاهر خواهد گرديد.

*گزينه جستجوي گروه

Group Search* )DVD-AUDIO(:
ب��ا هر بار انتخاب ك��ردن گزينه + يا گزين��ه - ، يک گروه 
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 دكمه بازگشت عكس راكد
)REWIND button for still images(

مراقبت و نگهداري سيستم صوتي

)Cinema( ، په��ن )Wide(، تصوي��ر كام��ل )Full( يا 
عادي )Normal( تغيير مي كند.

:)Sound( زبان
جه��ت زب��ان )Sound( كليد صوت )Sound( را فش��ار 
دهيد .با هر دفعه فشار دادن اين دكمه زبان )Sound( به 

زبان ذخيره شده در DVD  تغيير مي كند.

:)Headphones( گوشي
ص��داي DVD از داخل گوش��ي )Headphones( قابل 

شنيدن است.
 دكمه گوش��ي )Headphones(  را فشار دهيد . 
با هر دفعه فش��ار دادن اين دكمه مي توان آن را خاموش يا 

روشن) ON يا OFF( نمود. 
 )Headphones( جهت كوتاه و بلند كردن صداي گوشي

از كليد كنترل صداي تعبيه شده روي آن استفاده كنيد.

:)Track/Channel( تراك/کانال
با فشار دادن اين دكمه ، مي توان به ايستگاه قبلي يا بعدي 
راديو )Radio(، تراک س��ي دي )Track CD( يا صحنه 

انتخاب شده DVD جهش كرد.

:)Keypad( صفحه کليد/دکمه
)PLAY/PAUSE button ( دكمه پخش/مكث 

)STOP button( دكمه توقف 
)FORWARD button( دكمه جلو برنده 

)REWIND button( دكمه بازگشت 
 دكمه جلو برنده عكس راكد

 )FORWARD button for still images(

:)BACK button( دکمه بازگشت
جهت بازگشت به گزينه قبلي يا لغو دستور دكمه بازگشت 

)BACK button( را فشار دهيد.

)Display tilt(دکمه تنظيم زاويه مانيتور
 DISPLAY(   مي توان بافشار دادن دكمه  يا

TILT (  زاويه مانيتور عقب را تنظيم نمود.

:)DVD mode( وDVD وضعيت
جهت نماي��ش منوي DVD  روي مانيت��ور عقب ، كليد 

DVD  را فشار دهيد.

:)AUX mode( وAUX وضعيت
 ، AUX )Auxiliary input jacks(iجه��ت انتخ��اب

كليد AUX را فشار دهيد.

:)Volume( صدا
مي ت��وان ب��ا فش��ار دادن دكم��ه  ي��ا  ص��دا 

)Volume(، سطح صدا را تنظيم/ كنترل نمود.

:)Display(صفحه نمايشگر
با فش��ار دادن اين دكمه مي توان روشنايى )درخشندگي(، 
رنگ، ش��فافيت و غيره صفحه نمايش��گر عق��ب را تنظيم 

نمود.

:)ASPECT( کنترل تصوير
جهت تعويض انداره صفحه نمايش��گر كليد كنترل تصوير 
)ASPECT( را فش��ار دهي��د. ب��ا هر دفعه فش��ار دادن 
اي��ن دكمه ان��داره صفحه نمايش��گر به حالتهاي س��ينما 

    احتياط:
جهت تمير و پاک كردن س��طوح  تجهزات صوتي و برقي 
قابل حمل }سيستم DVD پلير ، صفحه مانيتور، كنترل 
از راه دور )ريم��وت كنت��رل( { از پارچه نرم،  بدون پرز و 

مرطوب استفاده كنيد.

	•هرگ��ز براي تميز كردن سيس��تم صوت��ي و تصويري از 
مايعات تميز كننده استفاده نكنيد.

	•هرگزروي صفحه مانيتور فشار وارد نياوريد.
	•جه��ت جلوگيري از آس��يب دي��دن صفح��ه مانيتور، از 
خراش انداختن يا دست زدن به  صفحه مانيتور خوداري 

نماييد.
در هواي بسيار گرم بيش از 70 درجه سانتي گراد )158	• 
درجه فارنهايت( و بسيار سرد كمتر از 20- درجه سانتي 

گراد )4- درجه فارنهايت( از سيستم استفاده نكنيد. 
	•در هواي داراي رطوبت بسيار باال يا بسيار پايين )كمتر از 

10% يا بيش از 75%( سيستم را روشن نكنيد.
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را با سيستم مخابراتي خودرو تنظيم/ هم آهنگ نماييد ولي 
در آن واح��د فقط از يک تلفن همراه مي توانيد اس��تفاده 

كنيد.
هنگامي كه تلفن فعال مي گردد،  سيستم صوتي و ميكروفون 
تعبيه شده زير سقف و جلوي آينه داخل به عنوان هند فري 

براي مكالمه تلفني استفاده مي گردند.
هن��گام مكالمه تلفني، سيس��تم صوتي روش��ن و در حال 

پخش تا پايان مكالمه تلفني صامت مي شود.
با توجه به س��ازگاري سيس��تم تش��خيص صداي نيسان با 
فرمان صوتي خودرو، شما مي توانيد از طريق صوت/ صداي 

خود شماره گيري نماييد.
قبل از اس��تفاده از سيستم تلفن هند فري بلوتوث به نكات 

ذيل توجه نماييد:

	•قبل از استفاده از سيستم تلفن هند فري بلوتوث، ارتباط 
ب��دون س��يم بين تلفن هم��راه و تلفن خ��ودرو را برقرار 

نماييد.
	•ممكن اس��ت بعضي از تلفنه��اي همراه  مجهز به بلوتوث 

توسط تلفن خودرو تشخيص داده نشوند.
	•تحت ش��رايط ذيل از تلفن هند فري نمي توانيد استفاده 

كنيد:
- خودرو خارج از محدوده سرويس دهي تلفن باشد.

- خ��ودرو در مكانهايي باش��د كه ام��واج راديويي در آنجا 
ضعيف باش��د مانند تونل، پاركينگهاي طبقاتي زير زميني، 

پشت ساختمانهاي بلند و مناصق كوهستاني.
- قفل تلفن همراه فعال باشد.

سيستم تلفن هند فري بلوتوث )براي 
کشور  آفريقاي جنوبي( 

CB راديو )راديو با باند مخصوص 
 )CB Citizens Band شهروندان()راديو

و تلفن خودرو 
هنگامي كه CB راديو، بيسيم يا تلفن در خودرو نصب مي 
كنيد، جهت جلوگيري از اثرات نامطلوب بر روي سيس��تم 

كنترل خودرو نكات ذيل را رعايت نماييد: 

    احتياط:

	•آنتن را تا حد ممكن از سيس��تم كنترل الكترونيكي دور 
نگه داريد

س��يمهاي آنت��ن را حداق��ل 20	• س��انتي متر از دس��ته 
س��يمهاي كنترل موتور خودرو دورتر نصب كنيد. هرگز  
دسته سيمهاي آنتن را در كنار هيچ دسته سيمي نصب 

نكنيد.
	•آنتن را مطابق دستورالعمل سازنده تنظيم نماييد.

	•يک س��ر س��يم زمين را به راديو و س��ر ديگر را به بدنه 
خودرو وصل كنيد.

	•جهت كس��ب اطالع از جزييات به نمايندگي مجاز سايپا 
يدک مراجعه نماييد.
براي كشورهاي اروپايي

جهت كسب اطالع بيشتر، به سايت الكترونيكي سايپا يدک  
بخش منو س��رويس/تعمير و نگهداري مراجعه نماييد. در 
صورت كافي نبودن اطالعات در س��ايت به نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه نماييد.

    هشدار:
* هن��گام رانندگي ب��ا تلفن صحبت نكني��د. خودرو را در 
مكاني مناسب و ايمن قبل از صحبت با تلفن پارک نماييد. 
در صورتي كه صحبت با تلفن حين رانندگي برايتان الزامي 

است، كامال مراقب رانندگي خود باشيد.
* در ص��ورت عدم امكان توجه كامل ب��ه رانندگي هنگام 
صحبت نمودن با تلفن، خودرو را در مكاني مناسب و ايمن 

قبل از صحبت با تلفن پارک نماييد.

    احتياط:
به منظور جلوگيري از ضعيف ش��دن باطري خودرو، موتور 

خودرو را هنگام صحبت نمودن با تلفن روشن نگه داريد.
خودرو شما مجهز به سيس��تم هند فري بلوتوث مي باشد. 
در صورتي ك��ه ش��ما داراي تلفن همراه مجه��ز به بلوتوث 
مي باش��د، مي توانيد تلفن همراه خود را با سيستم بلوتوث 
خودرو بدون نياز به س��يم تنظيم/ هم آهنگ نماييد. با فن 
آوري سيس��تم بدون سيم بلوتوث، ش��ما مي توانيد با تلفن 
ك��ردن يا دريافت تلفن توس��ط تلفن هم��راه خود مكالمه 

نماييد.
پ��س از تنظي��م/ هم آهنگ نم��ودن تلفن هم��راه خود با 
سيس��تم مخابراتي خ��ودرو نياز به اتص��ال ديگري جهت 
مكالمه تلفني نمي باش��د. تلفن همراه روش��ن شما پس از 
قرار دادن دكمه اس��تارت در موقعيت ON به طور خودكار 
به سيس��تم مخابراتي خودرو متصل خواهد گرديد. الزم به 
ذكر است كه تلفن همراه بايد همراه شما در خودرو باشد.

ش��ما مي توانيد تا 5 تلفن همراه مجهز به سيستم  بلوتوث 
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دكمه ها ي تنظيمات سيستم تلفن هند فري 
)CONTROL BUTTONS( بلوتوث

دكمه تلفن  1 .
دكمه دريافت/ ارسال تلفن 2 .

 TALK/PHONE SEND button

	•مي��زان آنتن گيري نماي��ش داده ش��ده روي مانيتور با 
ميزان آنتن گيري نمايش داده ش��ده روي صفحه بعضي 

از تلفنهاي همراه تطابق نخواهد داشت.

	•ممكن اس��ت صداي طرف مكالمه )آنس��وي خط تلفن( 
در ش��رايطي كه امواج راديويي ضعيف باش��ند يا صدا در 

محيط اطراف بسيار باشد، مشكل شنيده شود.
	•ممكن اس��ت بالفاصل��ه پس از اينكه دكمه اس��تارت در 
موقعيت ON قرار گيرد، ب��راي چند لحظه ايي دريافت 

تلفن غير ممكن شود.
	•جهت جلوگيري از ضعيف شدن خط تلفن و قطع ارتباط 
تلفن بدون س��يم، تلفن همراه را دور از خودرو نگذاريد و 

همچنين آن را نرديک اجسام فلزي قرار ندهيد.
	•باطري تلف��ن همراهي كه از طريق بلوتوث بدون س��يم 
ارتب��اط بر قرار مي كند س��ريعتر از مدت معمول ضعيف 

مي گردد.
	•در صورت معيوب ش��دن سيس��تم بدون سيم بلوتوث به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
	•ممكن اس��ت بعضي از تلفنهاي همراه يا تجهيزات مشابه 
روي ص��داي بلن��د گوهاي سيس��تم صوتي، ص��دا )نيز( 
بيندازند. جهت رفع اين مش��كل سيستم نويز انداز را در 

مكاني ديگر بگذاريد.
	•جهت كس��ب اطالع در خصوص نحوه كار با تلفن همراه 
مانن��د وصل كردن به سيس��تم تلفن خودرو، آنتن دهي، 
ش��ارژ كردن باط��ري و غيره به دفترچ��ه راهنماي تلفن 

همراه رجوع كنيد.

	•هن��گام مكالمه با تلفن هم��راه در داخل خودرو، محيط را 
ساكت نگه داريد.

	•در ص��ورت ضعيف بودن ص��داي مكالمه، ولوم را بيش��تر 
كنيد.
اقراريه

مالكي��ت                              در  �وث  لوت� ب  
Bluetooth SIG. Inc مي باشد.  

قطعنامه
بدينوس��يله ش��ركت Clarion Co. Ltd.i اعالن مي دارد 
كه، اين سيس��تم AV، مطابق دستورالعملها و ساير مقررات 

و مفاد Directive 1999/5/EC مي باشد.
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ساير تنظيمات )امكانات( سيستم تلفن هند 
فري بلوتوث خودرو

پس از اتمام كار تنظيمات اوليه )اتصال سيستم بلوتوث به 
تلفن همراه(، سيستم هند فري آماده انجام ساير تنظيمات 

مي گردد. 

با  و  كنيد  انتخاب  را   ) 1 .Settings( تنظيملت  گزينه 
منظوره(  )چند  چندكاره  كننده  تنظيم  از  استفاده 
و سپس  كنيد  انتخاب   را   )PHONE( تلفن  گزينه 

روي گزينه تاييد )ENTER( كليک كنيد.
را   ) 2 .Bluetooth Setup( بلوتوث  تنظيمات  گزينه 
 )ENTER( انتخاب  كنيد و سپس روي گزينه تاييد

كليک كنيد.

 ) 5 .multimedia system(وMy Car گزينه خودرو من
را از ليست تلفن همراه خود انتخاب  كنيد.

روي  شده  ظاهر   ) 6 .Bluetooth( بلوتوث  كد  شماره 
صفحه نمايشگر را با دكمه هاي روي تلفن همراه خود 

وارد نماييد.
پ��س از پايان يافتن اتصال، سيس��تم به طور خودكار  تلفن 

همراه را پيدا مي نمايد.
وقتي اتصال بلوتوث مشخص شد، نشانگر روي صفحه ظاهر 

مي شود.
:

اين نشانگر يعني اتصال بلوتوث شناخته شده است، و تلفن 
بلوتوث در منطقه مورد قبول اس��ت )منطقه تحت پوشش 
س��رويس(. وقتي اين نش��انگر ظاهر شد از بلوتوث استفاده 

كنيد.
:

اين نش��انگر يعني اتصال بلوتوث ش��ناخته شده است، اما 
تلف��ن در منطقه غير قابل قبول اس��ت )منطق��ه خارج از 

سرويس(
نشانگري ظاهر نمي گردد:

اتصال بلوتوث ش��ناخته نشده اس��ت. تلفن بلوتوث موجود 
نمي باشد. دوباره اتصال را چک كنيد.

)INFO(اطالعات
بستگي به نوع سيستم، آيكون )icon( دريافت تلفن همراه 

روي صفحه آن ظاهر مي گردد.

روش ارتباط/ اتصال سيستم تلفن هند 
فري بلوتوث خودرو با ساير تلفنهاي همراه 

)PAIRING PROCEDURE(
با  و  كنيد  انتخاب  را   ) 1 .Settings( تنظيملت  گزينه 
منظوره(  )چند  چندكاره  كننده  تنظيم  از  استفاده 
و سپس  كنيد  انتخاب   را   )PHONE( تلفن  گزينه 

روي گزينه تاييد )ENTER( كليک كنيد.
را   ) 2 .Bluetooth Setup( بلوتوث  تنظيمات  گزينه 
 )ENTER( انتخاب  كنيد و سپس روي گزينه تاييد

كليک كنيد.
( را  3 .Pair a new Phone(  گزينه اتصال تلفن جديد
 )ENTER( انتخاب  كنيد و سپس روي گزينه تاييد

كليک كنيد.
ابزار  و  كنيد  روشن  را   ) 4 .Bluetooth( بلوتوث  تلفن 

بلوتوث )Bluetooth( را جستجو كنيد.
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با گزينه )mailvoice( مي توانيد سيستم پاسخگويي تلفن 
هم��راه را چک كنيد. لطفا جهت كس��ب اطالعات بيش��تر 
در خصوص جزييات و ش��ماره تلفنه��اي وارده به دفترچه 

راهنماي تلفن همراه مراجعه نماييد.
پ��س از انتخاب گزين��هNone Add New“(i”(، يكي از 

موارد ذيل را انتخاب كنيد:

گزينه هاي موجود:

	•شماره گيرها
نام ، شماره تلفن مربوطه و voice tag را وارد كنيد. لطفا 
به قس��مت »تنظيمات تلفن« در ادام��ه اين فصل مراجعه 

نماييد.

  ) •	Handset Memory( حافظه گوشي دستي
ي��ک فون بوک را از تلفن بلو توث كپي كنيد. داش��تن اين 
فعاليت بس��تگي به نوع تلفن همراه دارد. نحوه كپي كردن 
نيز بس��تگي به ن��وع تلفن همراه دارد. لطفا جهت كس��ب 

حافظه ذخيره شماره تلفن 
)PHONEBOOK EGISTERATION(
ت��ا 40 خط تلف��ن را مي توان در حافظه دس��تگاه ذخيره 

نمود.

با  و  كنيد  انتخاب  را   ) 1 .Settings( تنظيملت  گزينه 
منظوره(  )چند  چندكاره  كننده  تنظيم  از  استفاده 
سپس  و  كنيد  انتخاب  را   )PHONE( تلفن  گزينه 

روي گزينه تاييد )ENTER( كليک كنيد.
را   ) 2 .PHONEBOOK( بلوتوث  تنظيمات  گزينه 
 )ENTER( انتخاب  كنيد و سپس روي گزينه تاييد

كليک كنيد.
را  3 . )”None Add New“(iيا )mailvoice( گزينه
 )ENTER( انتخاب  كنيد و سپس روي گزينه تاييد

كليک نماييد.

گزينه هاي موجود:

) •	Hand free Bluetooth( هند فري بلوتوث
در ص��ورت خاموش ك��ردن اين گزينه، اتص��ال بين تلفن 

همراه و سيستم تلفن خودرو قطع خواهد گرديد.

) •	Paired Phone List ( ليست تلفنهاي متصل شده
تا تعداد 5 تلفن همراه ثبت ش��ده در ليس��ت نش��ان داده 
خواهد گرديد. در صورت تماس با تلفن همراه ديگري، آن 

تلفن همراه با سيستم وصل خواهد شد.

) •	Pair a new Phone ( اتصال تلفن جديد
لطفا به قس��مت »روش ارتباط/ اتصال سيس��تم تلفن هند 
 PAIRING(فري بلوتوث خودرو با س��اير تلفنهاي همراه

PROCEDURE(« در اين فصل مراجعه نماييد.

 •	Remove Paired( ش��ده  متص��ل  تلف��ن  ح��ذف 
)Phone

تلفن همراه را از ليست حذف نماييد.

 ) •	Device Info( مشخصات دستگاه
نام، آدرس و شماره پين )PIN( دستگاه را چک نماييد.
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)لطفا به قسمت »تنظيم تلفن« در ادامه اين فصل مراجعه 
نماييد.

روش استفاده از سيستم جهت تلفن كردن 
روش تلفن كردن به شرح ذيل مي باشد:

)تعبيه  دكمه. 1 يا    )PHONE( تلفن  دكمه 
تلفن  را فشار دهيد. كلمه  شده روي غربيلک فرمان( 

)PHONE( روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد.
گزينه  روي  ذيل  هاي  گزينه  از  يكي  انتخاب  از  پس  2 .

تاييد )ENTER( كليک نماييد.
) •	Redail( تكرار شماره گيري به طور خودكار

 تكرار خودكار شماره قبلي )كه شماره گيري شده است (

) •	phonebook( دفترچه تلفن
)phonebook( انتخاب شماره از  دفترچه تلفن

 •	Call( صورت ثب��ت تلفنهاي ورودي و تلفنهاي خروجي
)logs

ن��ام يا ش��ماره تلفن ثبت ش��ده در صورت ثب��ت تلفنهاي 
ورودي )incoming call log( و ص��ورت ثبت تلفنهاي 
خروج��ي )outgoin call logs( را انتخاب كنيد. الزم به 
ذكر اس��ت كه، صورت ثبت تلفنهاي ورودي داراي شماره 

تلفنهاي پاسخ داده نشده نيز مي باشد. 

 ) •	Dial Keypad( شماره گير
شماره تلفن مورد نظر را با  شماره گير روي صفحه نمايشگر 

به طور دستي مي توان شماره گيري نمود.
لطفا به قس��مت »نحوه ش��ماره گيري« در ادامه اين فصل 

مراجعه نماييد.

 )Yes( گزينه آري ،)phonebook( در دفترچه تلف��ن
را زمانيكه عبارت Add a voice tag?i ظاهر مي گردد، 
انتخاب كنيد و سپس ظرف مدت 3 ثانيه صداي »شماره 
تلفن و ن��ام«  )voice tag( مورد نظر خود را در به طور 
واض��ح قرائت كنيد. پ��س از اتمام ضب��ط ، يک عالمت 
)icon( در كنار ش��ماره رديف ش��ماره تلفن و نام ضبط 

شده ظاهر خواهد گرديد.
لطفا به قسمت »سيستم تشخيص صدا« در ادامه اين فصل 

مراجعه نماييد.

تقريبا 40	• شماره تلفن همراه با نام را مي توان در دفترچه 
تلف��ن )phonebook( ذخيره نمود. در صورت تكميل 
 ، )phonebook( ش��دن فضاي ذخيره دفترچه تلف��ن
موارد مش��ابه در حافظه ك��ه از طريق معمولي به حافظه 
داده ش��ده ان��د را پاک كنيد و جاي آن ها با اس��تفاده از 
روش  )voice tag( م��وارد جدي��د را در دفترچه تلفن 

)phonebook( مجددا ذخيره نماييد.

اطالعات بيش��تر در خصوص جزييات به دفترچه راهنماي 
تلفن همراه مراجعه نماييد.

) •	Missed Calls( تلفن قطع شده
ي��ک گزينه )ش��ماره تلفن( را از ليس��ت تلفن قطع ش��ده 

)Missed Calls( انتخاب كنيد.
) •	outgoing calls( تلفن گرفته شده

يک گزينه )ش��ماره تلفن( را از ليس��ت تلفن گرفته ش��ده 
)outgoing calls( انتخاب كنيد.

 ) •	Incoming calls( تلفن وارده
ي��ک گزين��ه )ش��ماره تلف��ن( را از ليس��ت تلف��ن وارده 

)Incoming calls( انتخاب كنيد.
) •	Bluetooth( بلوتوث

 Please send contact from phone using( جمله
Blootooth( روي صفحه ظاهر خواهد گرديد.

لطفا جهت كسب اطالعات در خصوص عملكرد مربوطه به 
دفترچه راهنماي تلفن همراه مراجعه نماييد.

) •	Delete Item( گزينه حذف
بوسيله اين گزينه مي توان يک مورد از ليست يا كل ليست 

در دفترچه تلفن )phonebook( را حذف نمود.
 )INFO( اطالعات 

	•شما همچنين مي توانيد با فشار دادن دكمه )تعبيه شده 
)phonebook( وارد دفترچه تلفن )روي غربيلک فرمان

گردي��د، م��وارد ضبط ش��ده قبل��ي هنگامي ك��ه گزينه 
 )”None Add New“(i ي��ا گزين��ه )Voicemail(
انتخاب  ش��ود، ظاهرخواهن��د گرديد ام��ا گزينه حذف 

)Delete Item( فعال نمي گردد.
 ) •	voice tag( »جهت ضبط يک صدا »شماره تلفن و نام
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روش استفاده از سيستم جهت پاسخ به تلفن 
هنگامي ك��ه ص��داي زنگ تلفن ش��نيده مي ش��ود، صفحه 
 Incoming( تلفن ورودي )نمايش��گر به حالت )وضعيت
calls( تغييرخواه��د يافت. جهت پاس��خ ب��ه تلفن يكي از 

موارد ذيل را انجام دهيد:
الف - پس از انتخاب گزينه پاسخ )Answer( روي گزينه 

تاييد )ENTER( كليک نماييد.
ب - دكمه تلفن )PHONE( يا  دكمه )تعبيه ش��ده 

روي غربيلک فرمان( را فشار دهيد.
چندين اب��زار اختياري )option( روي صفحه نمايش��گر 
براي پاسخ به تلفن قابل استفاده است. يكي از گزينه هاي 
اختياري )option( روي صفحه نمايش��گر براي پاسخ به 

تلفن كه ذيال قيد شده را مي توان انتخاب نمود:
  )Answer( گزينه پاسخ

	•با انتخ��اب اين گزينه اعالم پذي��رش تلفن وارده صورت 
خواهد گرفت.

	• در صورت نياز به تعويض تمام ش��ماره گزينه بازگش��ت 
)BACK(  را انتخ��اب كني��د و براي چن��د لحظه نگه 

داريد.
« را  3 .OK« پس از اتمام عمل شماره گيري گزينه آري
انتخاب و  سپس روي گزينه تاييد )ENTER( كليک 

نماييد.
 )INFO( اطالعات

جهت بازگش��ت از صفحه شماره گيري به صفحه قبل روي 
گزينه  بازگش��ت )BACK( كليک نمايي��د. الزم به ذكر 
اس��ت كه اين عمل بعد از پاک كردن تمامي ش��ماره هاي 

وارد شده قابل انجام مي باشد. 
نحوه شماره گيري

گزينه  منظوره(  )چند  چندكاره  كننده  تنظيم  توسط  1 .
شماره گير )Dial Keypad( را  پس از فشار دادن 
دكمه تلفن )PHONE( يا  دكمه   )تعبيه شده 
روي غربيلک فرمان( انتخاب كنيد و سپس روي گزينه 

تاييد )ENTER( كليک نماييد.
توسط تنظيم كننده چندكاره )چند منظوره( يا با كليد  2 .
تاييد )ENTER( )تعبيه شده روي غربيلک فرمان(،  
نمايش داده  با شماره گير  را   تلفن مورد نظر  شماره 

شده روي صفحه نمايشگر شماره گيري نماييد.
( را به منظور ثبت شماره گرفته  •	ENTER( گزينه تاييد

شده انتخاب كنيد.
« را  در ص��ورت نياز ب��ه تعويض ش��ماره آخرگزينه » ←	•
انتخاب كنيد و س��پس روي گزينه تاييد )ENTER( يا 

بازگشت )BACK( كليک نماييد.
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 ) •	Dial( شماره گيري 
با انتخ��اب اين گزينه مي توان به طرف ديگر خط توس��ط 
ارس��ال  آهنگ تلف��ن )dial note(، اس��تفاده از خدمات 

اينترنتي مانند مكالمه اينترنتي را هماهنگ نمود.

) •	Cancel Mute( لغو صداي صامت
ب��ا انتخاب اين گزينه صداي صام��ت )Mute( لغو خواهد 
ش��د و  عبارت لغو صداي صامت )Cancel Mute( ظاهر 

مي گردد.
جه��ت تنظيم تن صداي )بلند و كوتاه كردن صدا( مكالمه 
كنن��ده،  كليد روي غربيل��ک فرمان را بط��رف + )بلندتر(
ي��ا – )كوتاهتر( هنگام مكالمه فش��ار دهي��د يا كليد روي 
صفحه كيلومتر ش��مار را هنگام مكالمه بچرخانيد. تنظيم 
 )SETTING( تنظيم )صدا همچنين در حالت )وضعيت

قابل انجام مي باشد.

روش استفاده از سيستم در حين مكالمه
چندين ابزار اختياري )option( روي صفحه نمايشگر براي 
 )option( استفاده قرار دارد. يكي از گزينه هاي اختياري
روي صفحه نمايش��گر را )كه ذيال قيد شده است( را براي 

استفاده در حين مكالمه مي توان انتخاب نمود:

) •	Hang Up( گزينه قطع تلفن
با انتخاب اين گزينه تلفن قطع خواهد شد. 

•	Handset )تلفن دستي )همراه
ب��ا انتخاب اي��ن گزينه خ��ط به  تلف��ن دس��تي )همراه( 

Handset منتقل خواهد شد. 

) •	Mute( صدا صامت
با انتخاب اين گزينه صداي شما را فرد آنطرف خط نخواهد 

شنيد. 

 ) •	Holding( انتظار
ب��ا انتخاب اي��ن گزينه تلف��ن وارده در حال��ت انتظار قرار 

خواهد گرفت. 

) •	Reject Call ( عدم پذيرش تلفن وارده
ب��ا انتخ��اب اين گزين��ه عدم پذي��رش تلف��ن وارده اعالم 

مي شود.
به منظور اتمام مكالمه يكي از موارد ذيل را انجام دهيد:

الف - پس از انتخاب گزينه قطع تلفن )Hang Up( روي 
گزينه تاييد )ENTER( كليک نماييد.

ب - دكمه تلفن )PHONE( يا  دكمه   )تعبيه شده 
روي غربيلک فرمان( را فشار دهيد.
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دفترچه راهنماي تلفن همراه مراجعه نماييد.
 •	Delete ( حذف كليه شماره هاي دانلود شده در حافظه

 )All Download Numbers
اي��ن گزينه براي  پ��اک كردن يكجاي كليه ش��ماره هاي 

دانلود شده در حافظه مي باشد.
	•ح��ذف تک به تک ش��ماره هاي دانلود ش��ده در حافظه 

)Delete Numbers one by ione(
اين گزينه براي پاک كردن تک به تک ش��ماره هاي دانلود 

شده در حافظه مي باشد.
حذف تلفنهاي ورودي و تلفنهاي خروجي ثبت ش��ده 

)Delete Call logs(
اي��ن گزينه براي  پاک كردن تلفنه��اي ورودي و تلفنهاي 

خروجي ثبت شده  در ليست مي باشد.
).Phone Ringer Vol( تنظيم صداي زنگ تلفن

اين گزينه براي  تنظيم صداي زنگ تلفن مي باشد.
 Phone incoming( تنظيم صداي تلف��ن ورودي

)Vol
اين گزينه براي  تنظيم صداي تلفن ورودي مي باشد.

 Phone Outgoing( تنظيم صداي تلفن خروجي
)Vol

اين گزينه براي  تنظيم صداي تلفن خروجي مي باشد.

 )Automatic Hold( نگاه داشتن خودكار
هنگامي ك��ه اين گزينه فعال اس��ت، تلف��ن ورودي پس از 
 ) Hold( چند بار زنگ خوردن به طور خودكار نگه داشته

مي شود.

در  اين گزينه مي توان شماره تلفن را تغيير داد. 
) •	Voice Tag( صدا

با اين گزينه مي توان با ضبط صدا )voice tag( و س��پس 
بيان نام و شماره تلفن ذخيره شده شماره گيري نمود. 

) •	Phone Icon( نماد تلفن
در  اين گزينه مي توان نماد ش��ماره تلفن ذخيره ش��ده را 

تغيير داد.
Handset Memory )حافظه تلفن دستي )همراه

 •	Download All( دانلود نمودن كليه ش��ماره تلفنه��ا
)Phone Numbers

تلفنهاي  شماره  كليه  كردن  دانلود  براي   گزينه  اين 
ذخيره شده در تلفن بلوتوث مي باشد. الزم به ذكر است 
كه )1( اين عملكرد بستگي به توانمندي تلفن همراه 
دارد و )2( هر تلفن همراه روش خاص خود در خصوص 
به  اطالعات  براي كسب  دارد.  را  دانلود كردن حافظه 

روش تنظيم سيستم تلفن هند فري بلوتوث 
خودرو

جهت تنظي��م تلفن هند فري بلوتوث خودرو، كليد تنظيم 
)SETTING( روي صفحه كيلومتر شمار را فشار دهيد و 
پس از انتخاب گزينه  تلفن )PHONE( روي گزينه تاييد 

)ENTER( كليک نماييد.

)phonebook( دفترچه تلفن
موارد ذخيره ش��ده در دفترچ��ه تلفن )phonebook( را 

مي توان اصالح ، تغيير يا حذف نمود.
 )phonebook( گزينه هاي موج��ود در دفترچه تلف��ن

عبارتند از:
) •	Name( نام

در  اين گزينه مي توان نام مربوط به شماره تلفن را تغيير 
داد. 

  ) •	Phone No.( شماره تلفن
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فرمان صدا:

كليد  TALK. 1 )صحبت كن( روي غربيلک فرمان 
را فشار دهيد.

اقدامات قبل از استفاده از سيستم:
به منظور بهره برداري حداكثري از سيستم تشخيص صدا، 

موارد ذيل را در نظر بگيريد:

	•بايد داخل خودرو س��كوت برقرار باش��د. جهت ممانعت 
از ش��نيدن صداي ترافيک و س��اير صداه��ا، پنجره ها را 
بس��ته نگه داريد. صداي ترافيک و س��اير صداها ممكن 
است باعث عدم تشخيص و ضبط صحيح صداي گوينده 

)فرمان صدا( شود.
	•بعد از شنيدن صداي بيپ ضبط صدا نماييد.

در خالل 8	• ثانيه بعد از ش��نيدن صداي بيپ، عمل ضبط 
صدا را انجام دهي��د )فرمان را بگوييد(. اگر در اين مدت 
فرمان گفته نش��ود، سيستم شماره تلفن را مي پرسد. در 

صورتي كه فرمان گفته نشود، عمل ضبط پايان مي يابد.
	•هن��گام ضبط موارد را بدون انقط��اع و با صداي معمولي 

اعالم نماييد.

سيستم تشخيص صدا
 )Voice Recognition  System(
شما همچنين مي توانيد سيستم  تلفن هند فري بلوتوث را 

با سيستم تشخيص صدا استفاده نمود.

 )INFO( اطالعات

قبل از اس��تفاده از سيس��تم،  Map DVD-ROM	• را 
داخل درايو  DVD-ROM قرار دهيد. براي اس��تفاده 
از سيس��تم تشخيص صدا، Map DVD-ROM مورد 

نياز مي باشد.
 ) لطفا به قسمت » Map DVD-ROM« در ادامه اين 

فصل مراجعه نماييد(.

	•سيستم فرمان صدا فقط با زبان موجود در سيستم تنظيم 
زبان »LANGUAGE setting« قابل استفاده است 
) لطفا به قسمت »نحوه استفاده از دكمه تنظيم« در اين 

فصل مراجعه نماييد(.
بهره برداري از سيستم

 Voice( آماده به کار ش�دن سيستم تش�خيص صدا
: )Recognition  System

چند ثانيه پس از اينكه دكمه استارت در موقعيت ON قرار 
  Voice Recognition( گرفت سيستم تش��خيص صدا
System( آماده به كار مي گ��ردد. پس از تكميل عمليات 
آماده بكار ش��دن، سيس��تم فرمان صدا را خواهد پذيرفت. 
 TALK اگر قبل از آماده بكار ش��دن كامل سيستم، كليد
)صحبت كن( روي غربيلک فرمان فشار داده شود، سيستم 

فرمان صدا را نخواهد پذيرفت.
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نماييد.جهت داش��تن افزايش كارايي هند فري، هر 3 تا 5 
شماره را  با هم بيان كنيد.

پ��س از اتمام بيان 3 تا 5 ش��ماره، سيس��تم آن ها را تكرار 
مي كند و منتظر دريافت شماره هاي بعدي مي ماند. )لطفا 
جهت كس��ب اطالع بيشتر به قسمت »ليست فرمان صدا« 

در ادامه اين فصل مراجعه نماييد.(
مثال:

براي شروع، عبارت »Phone Dail« را بيان كنيد.

 )INFO(اطالعات

	•جه��ت درياف��ت كم��ک در خص��وص سيس��تم عبارت 
»Voice Help« را بيان كنيد.

جهت بيان ش��ماره صفر مي تواني��د بگوييد »Zero	• « يا 
»oh«

:)voicetags( فهرست لغات شخصي
 »voicetags« سيستم تشخيص صدا مجهز به عملي به نام
مي باشد، كه مي تواند به نام و شماره تلفن در دفترچه تلفن 

)phonebook( مرتبط گردد. 
استفاده از »voicetags« سرعت شماره گيري ) Dail( را 

به طور خودكار باال مي برد.
 )phonebook( لطفا به قسمت »ثبت در دفترچه تلفن( 

» در اين ادامه اين فصل مراجعه نماييد.(
 ش��ما مي توانيد جهت ش��ماره گيري ش��ماره مشخصي با 
بيان كلمه »Dail« و س��پس »voicetags« آن ش��ماره 

را بگيريد.

ليست فرمان روي صفحه نمايشگر ظاهر مي گردد و  2 .
 Please say a command after« سيستم عبارت

tone« را اعالم مي كند.

( به  پس از اينكه صداي تن شنيده شد و عالمت ). 3
( تغيير يافت فرمان را بگوييد. عالمت )

لطفا براي ليس��ت فرمان صدا مانند »Phone Help« به 
قس��مت »ليس��ت فرمان صدا« در ادامه اين فصل مراجعه 

كنيد.

)INFO( اطالعات
( ظاهر نش��ده باش��د  فرمان صدا تا زمانيكه عالمت )

عمل نمي كند.

مي كند  تاييد  را  شده  داده  تشخيص  فرمان  سيستم  4 .
ويک ليست از فرامين ظاهر مي گردد.

 » 5 .Phone Dail« پس از شنيدن صداي بيپ، عبارت
را بگوييد.

شماره هاي مورد نظر يا ترتيبي )رشته ايي( از شماره ها  6 .
را وارد كنيد.

را   » 7 .Dail  « كلمه  داد،  پاسخ  سيستم  اينكه  از  پس 
بگوييد.

نكاتي درخصوص کار با سيستم :

( روي صفحه نمايشگر  فرمان صدا مادامي كه عالمت )	•
ظاهر است فعال نخواهد گرديد.

 •	Please“  اگر سيس��تم فرمان را تشخيص ندهد عبارت
say again”را پخ��ش مي كند كه نياز ب��ه تكرار فرمان 

مي باشد.
  •	TALK    جهت بازگش��ت به وضعيت قبلي ، گزينه

يا BACK را انتخاب كنيد.
جهت لغ��و فرمان گزينه   TALK  را براي مدت 1	• 
 Voice input is« ثانيه فشار دهيد. پس از لغو عبارت

cancelled« شنيده مي شود.
براي تنظيم صداي سيستم، دكمه  تعبيه 
ش��ده روي غربيلک فرمان را فشار دهيد يا با كليد تنظيم 
صداي سيس��تم صوتي بلن��دي و كوتاهي ص��دا را هنگام 

پخش تنظيم كنيد.

نحوه گفتن فرمان: 
سيس��تم تش��خيص صدا روش خاصي جه��ت فرمان صدا 
voice command( را دارا مي باشد. جهت انجام فرمان 
ص��دا، به طور عادي و واضح صحبت نماييد و صورت خودرا 
مستقيم بطرف ميكروفن )تعبيه شده در جلوي آينه داخل( 
نگه داريد. شماره هاي تلفن را به طور واضح و جداگانه بيان 
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)INFO( اطالعات
جهت لغو فرمان در هر مرحله، كليد  TALK )صحبت 

كن( را فشار دهيد.

وضعيتهاي/حالتهاي )modes( پاسخ دهي سيستم:
دو حالت كوتاه )short( و بلند )long( براي پاس��خ دهي 

سيستم قابل انتخاب مي باشند:

( را انتخاب كنيد. 1 .SETTING( گزينه تنظيم
گزينه  منظوره(  )چند  چندكاره  كننده  تنظيم  توسط  2 .
انتخاب  را    )Voice Recognitin( تشخيص صدا  
كنيد و  سپس روي گزينه تاييد )ENTER( كليک 

نماييد.
گزينه  منظوره(  )چند  چندكاره  كننده  تنظيم  توسط  3 .
حداقل صدا  )Minimum Voice Feedback( را  
 )ENTER( انتخاب كنيد و  سپس روي گزينه تاييد

كليک نماييد.
پ��س از انجام مراحل ف��وق و فعال ش��دن )ON( صداي 
حداقلي ، پاس��خ دهي سيس��تم در  حالت/ وضعيت  كوتاه 

)short( قرار خواهد گرفت.

توجه:

 Setting« تغيير زبان با اس�تفاده از منوي تنظيمات
menue« باع�ث ح�ذف »voicetags« ثبت ش�ده 

خواهد گرديد.

:»voicetags« شماره گيري با بيان نام با
در صورتي ك��ه ن��ام و ش��ماره تلف��ن در دفترچ��ه تلف��ن 
)phonebook( ثبت ش��ده باشد، ش��ما مي توانيد با ذكر 

نام شماره گيري نماييد.
روش شماره گيري با اس��تفاده از »voicetags« به شرح 

ذيل مي باشد:

كليد  TALK. 1 )صحبت كن( را فشار دهيد.
 2 .Please say a command« مي گويد  سيستم 

»after the tone

 3 .Dial« بيان  با  مثال  براي  سيستم  به  را  خود  فرمان 
Mehdi« )مهدي و شماره تلفن او بايد قبال در سيستم 
ثبت شده باشد( يا » Dial one « )فرض بر اين است 
كه شماره 1 مربوط به نام مهدي و شماره تلفن او در 

دفترچه تلفن »phonebook«  مي باشد(.
در صورتي كه سيس��تم نتواند فرمان را اجرا كند، فرمان را 
مجددا بر اس��اس »نحوه بيان فرم��ان« در اين بخش تكرار 

كنيد 

صحيح   ) 4 .voicetags( شده  بيان  نام  كه  صورتي  در 
باشد، سيستم شماره مهدي را خواهد گرفت.
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: Map DVD-ROM سيستم
 Voice(  جه��ت فعال كردن سيس��تم تش��خيص ص��دا
 Map DVD-ROM  ، الزم اس��ت كه  )Recognitin

را داخل درايو DVD-ROM قرار گيرد.
)INFO( اطالعات

سيس��تم Map DVD-ROM داراي نقش��ه كشورهاي 
اروپايي مي باش��د و براي كش��ور آفريفاي جنوبي مناس��ب 

نيست.

ليست فرمان هاي صوتي:

اجرافرمان

”Dial >voice tag>“.مشخصي زنگ مي زند >voice tag> به

”Dial Memory >1 to 40>“.به شماره ذخيره شده در دفترچه تلفن زنگ مي زند

”Phone Directory“ هاي ذخيره شده در دفترچه >voice tag> تمامي
تلفن را نمايش مي دهد.

”Phone Dial“ followed by the number  
system voice feed-back after

به <شماره تلفنهاي< مشخصي زنگ مي زند.
توجه كنيد كه شما مي توانيد 1 تا 16 رقم شماره تلفن 

داشته باشيد.

”Phone Help“.قسمت راهنمايي صوتي سيستم تلفن را نشان مي دهد

”Phone Redial“.مجددا شماره هاي تماس قبلي را شماره گيري مي كند

”Incoming Calls“.فهرست تماسهاي ورودي را نمايش مي دهد

”Outgoing Calls“.فهرست تماسهاي خروجي را نشان مي دهد

”Missed Call“.فهرست تماسهاي ناموفق را نشان مي دهد

”Phonebook“.دفترچه تلفن را نشان مي دهد

”Voice Help“ قسمت راهنمايي صوتي سيستم، فرمانهاي صوتي را
نشان مي دهد.

توجه:
اين سيستم تشخيص صدا فرمانهاي هدايت كننده )ناوبري( را نيز دارد، اما اينها براي آفريقاي جنوبي موجود نيست.
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ديسكها مي تواند به دستگاه آسيب برساند.
	•جهت جلوگيري كردن از آلوده ش��دن سطح ديسک، در 
حمل ديسک دقت نماييد. ديسكي كه سطح آن آلوده و 

كثيف باشد نمي تواند داده ها را صحيح بخواند.
	•ديس��ک را زير نور مس��تقيم خورشيد يا در مكان گرم يا 

مرطوب نگهداري نكنيد.
	•ديسک را هميشه دركيف خود نگهداري كنيد.

	•روي س��طوح ديسک برچس��ب نچس��بانيد و همچنين 
چيزي ننويسيد.

Map DVD دراي��و  DVD-ROM فقط ديس��ک -	•
ROM را م��ي خوان��د. سيس��تم س��اير ديس��كها را 

نمي خواند. 
	•آب و س��اير مايع��ات و رطوبت بيش از حد به سيس��تم 
آسيب مي رساند و مي تواند باعث معيوب شدن دستگاه 

گردد.
	•قبل از گذاش��تن ديسک داخل سيس��تم، با فشار دادن 
دكمه پرش )Eject( از نبودن ديسک داخل آن اطمينان 

حاصل كنيد.
گذاش��تن ديس��ک داخل دستگاه داراي ديس��ک ديگر به 

سيستم آسيب خواهد رساند.

	•هنگام گذاش��تن ديسک به داخل دس��تگاه يا  ديسک ، 
دكمه استارت بايد در موقعيت ON يا ACC باشد ، در 
غير اين صورت )يعني بودن دكمه اس��تارت در موقعيت  

OFF( گزينه عيب نمايش داده مي شود.

:DVD-ROM نحوه استفاده از

    احتياط:

هرگز روي س��طح DVD-ROM	• دست نكشيد. جهت 
حمل DVD-ROM لبه هاي آن را بگيريد.

	•جهت تميز كردن س��طح  ديسک، انرا از داخل به خارج 
به صورت حركت دوراني تميز كنيد. هرگز از مايعات تميز 
كنن��ده  مانند بنزين ، تينر ي��ا الكل كه مصارف صنعتي 

دارند براي تميز كردن ديسک استفاده نكنيد.
	•هرگز از ديس��ک تغيير ش��كل داده، خراشيده، ترک دار 
يا چس��ب خورده اس��تفاده نكنيد . اس��تفاده از اين نوع 

Map DVD-ROMدرايو
اين درايو در داش��بورد تعبيه ش��ده اس��ت. هنگام  خريد 
سيس��تم  ي��ک  Map DVD-ROM هم��راه ب��ا آن 

مي باشد.
در سيس��تم،   Map DVD-ROM گذاش��تن  جه��ت 
درب داش��بورد را بازكنيد و آن را داخل شيار )2( بگذاريد. 
دي وي دي بدون نياز به فش��ار دادن تا آخر، به طور خودكار 

به داخل كشيده مي شود.  
جه��ت بيرون آوردن دكم��ه پرش )Eject( )1( را فش��ار 

دهيد.
    احتياط:

نقش��ه  DVD-ROM	• مختص سيستم تشخيص صدا  
)Voice Recognitin(  خودرو نيسان شما مي باشد.

از Map DVD-ROM كه براي سيس��تمهاي مسير 
يابي ديگر مي باشد استفاده نكنيد.

:)Map( مطالبي در خصوص داده هاي نقشه

اين سيستم مسير ياب Map DVD-ROM. 1 توسط 
 ZENRN CO.. LTD. / ZERIN EUROPE
 NAVTEQ B.V ZERIN ليسانس  تحت    BV

.CO.LTD
 NAVTEQ كه دادهاي آن بر اساس نقشه راه ديجيتالي
B.V ديجيتالي و پروسه شده، تهيه گرديده است. باعنايت 
به زمان تهيه نقش��ه ، ممكن اس��ت نام بعض��ي از جاده ها 
تغيير يافته باش��د يا جاده هاي جديدي س��اخته شده باشد 

كه در اين نقشه موجود نباشند.  

با عنايت به زمان تهيه نقشه ، ممكن است نام بعضي از  2 .
عاليم رانندگي در جاده ها تغيير يافته باشد يا عاليم 
موجود  نقشه  اين  در  كه  باشد  شده  تعبيه  جديدي 

نباشند.لذا به عاليم رانندگي توجه نماييد. 
كپي يا فروش يا هرگونه دخل تصرف در نرم افزار نقشه  3 .

اكيدا ممنوع است.
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موقعيت ON قرار گيرد، ب��راي چند لحظه ايي دريافت 
تلفن غير ممكن شود.

	•جهت جلوگيري از ضعيف شدن خط تلفن و قطع ارتباط 
تلفن بدون س��يم، تلفن همراه را دور از خودرو نگذاريد و 

همچنين آن را نزديک اجسام فلزي قرار ندهيد.
	•باطري تلف��ن همراهي كه از طريق بلوتوث بدون س��يم 
ارتب��اط بر قرار مي كند س��ريعتر از مدت معمول ضعيف 

مي گردد.
	•در صورت معيوب ش��دن سيس��تم بدون سيم بلوتوث به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه نماييد.
	•ممكن اس��ت بعضي از تلفنهاي همراه يا تجهيزات مشابه 
روي ص��داي بلن��د گوهاي سيس��تم صوتي ص��دا )نيز( 
بيندازند. جهت رفع اين مش��كل سيستم نويز انداز را در 

مكاني ديگر بگذاريد.
	•جهت كس��ب اطالع در خصوص نحوه كار با تلفن همراه 
مانن��د وصل كردن به سيس��تم تلفن خودرو، آنتن دهي، 
ش��ارژ كردن باطري و امثالهم به دفترچه راهنماي تلفن 

همراه رجوع كنيد.
	•مي��زان آنتن گيري نماي��ش داده ش��ده روي مانيتور با 
ميزان آنتن گيري نمايش داده ش��ده روي صفحه بعضي 

از تلفنهاي همراه تطابق نخواهد داشت.
	•هن��گام مكالمه با تلفن همراه در داخل خودرو، محيط را 

ساكت نگه داريد.
	•در ص��ورت ضعيف بودن صداي مكالمه، ولوم را بيش��تر 

كنيد.

    هشدار:
* هن��گام رانندگي ب��ا تلفن صحبت نكنيد.خ��ودرو را در 
مكاني مناسب و ايمن قبل از صحبت با تلفن پارک نماييد. 
در صورتي كه صحبت با تلفن حين رانندگي برايتان الزامي 

است، كامال مراقب رانندگي خود باشيد.
 * در ص��ورت عدم امكان توج��ه كامل به رانندگي هنگام 
صحب��ت نمودن با تلفن، خودرو را را در مكاني مناس��ب و 

ايمن قبل از صحبت با تلفن پارک نماييد.

    احتياط:
به منظور جلوگيري از ضعيف ش��دن باطري خودرو، موتور 

خودرو را هنگام صحبت نمودن با تلفن روشن نگه داريد.

سيستم تلفن هند فري بلوتوث )براي 
کشور مكزيك(:

خودرو نيس��ان  شما مجهز به سيس��تم هند فري بلوتوث 
مي باش��د. در صورتي كه ش��ما داراي تلفن همراه مجهز به 
بلوتوث مي باشيد، مي توانيد تلفن همراه خود را با سيستم 
بلوتوث خودرو بدون نياز به سيم تنظيم/ هم آهنگ نماييد. 
با فن آوري سيستم بدون س��يم بلوتوث، شما مي توانيد با 
تلفن كردن يا دريافت تلفن توسط تلفن همراه خود مكالمه 

نماييد.
پ��س از تنظي��م/ هم آهنگ نم��ودن تلفن هم��راه خود با 
سيس��تم مخابراتي خ��ودرو نياز به اتص��ال ديگري جهت 
مكالمه تلفني نمي باش��د. تلفن همراه روش��ن شماپس از 
قرار دادن دكمه اس��تارت در موقعيت ON به طور خودكار 
به سيس��تم مخابراتي خودرو متصل خواهد گرديد. الزم به 
ذكر است كه تلفن همراه بايد همراه شما در خودرو باشد.

ش��ما مي توانيد تا 5 تلفن همراه مجهز به سيستم  بلوتوث 
را با سيستم مخابراتي خودرو تنظيم/ هم آهنگ نماييد ولي 
در آن واح��د فقط از يک تلفن همراه مي توانيد اس��تفاده 

كنيد.
با توجه به س��ازگاري سيس��تم تش��خيص صداي نيسان با 
فرمان صوتي خودرو، شما مي توانيد از طريق صوت/صداي 

خود شماره گيري نماييد.
قبل از اس��تفاده از سيستم تلفن هند فري بلوتوث به نكات 

ذيل توجه نماييد:

	•قبل از استفاده از سيستم تلفن هند فري بلوتوث، ارتباط 
ب��دون س��يم بين تلفن هم��راه و تلفن خ��ودرو را برقرار 

نماييد.
	•ممكن اس��ت بعضي از تلفنهاي همراه ) بلوتوث با توسط 

تلفن خودرو تشخيص داده نشوند.
	•تحت ش��رايط ذيل از تلفن هند فري نمي توانيد استفاده 

كنيد:
- خودرو خارج از محدوده سرويس دهي تلفن باشد.

- خ��ودرو در مكانهايي باش��د كه ام��واج راديويي در آنجا 
ضعيف باش��د مانند توتل، پاركينگهاي طبقاتي زير زميني، 

پشت ساختمانهاي بلند و مناصق كوهستاني 
- قفل تلفن همراه فعال باشد.

	•ممكن اس��ت صداي طرف مكالمه )آنس��وي خط تلفن( 
در ش��رايطي كه امواج راديو يي ضعيف باشند يا صدا در 

محيط اطراف بسيار باشد، مشكل شنيده شود.
	•ممكن اس��ت بالفاصل��ه پس از اينكه دكمه اس��تارت در 
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 NissanVoice( قرار گرفت سيس��تم تش��خيص ص��دا
Recognition  System( آم��اده به كار مي گردد. پس 
از تكميل عمليات آماده بكار ش��دن، سيستم فرمان صدا را 
خواهد پذيرفت. اگر قبل از آماده بكار شدن كامل سيستم، 
كلي��د    )صحبت كن( روي غربيلک فرمان فش��ار 

داده شود، سيستم فرمان صدا را نخواهد پذيرفت.

نكاتي درخصوص سيستم تشخيص صداي 
نيسان

به منظور بهره برداري حداكثري از سيستم تشخيص صدا 
نيسان ، موارد ذيل را در نظر بگيريد:

	•بايد داخل خودرو س��كوت برقرار باش��د. جهت ممانعت 
از ش��نيدن صداي ترافيک و س��اير صداه��ا، پنجره ها را 
بس��ته نگه داريد. صداي ترافيک و س��اير صداها ممكن 
است باعث عدم تشخيص و ضبط صحيح صداي گوينده 

)فرمان صدا( شود.
	•بعد از شنيدن صداي بيپ ضبط صدا نماييد.

در خالل 5	• ثانيه بعد از ش��نيدن صداي بيپ، عمل ضبط 
صدا را انجام دهيد )فرمان را بگوييد(. 

	•هن��گام ضبط موارد را بدون انقط��اع و با صداي معمولي 
اعالم نماييد.

اقراريه
 )REGULATORY NFORMATION(
- احتي��اط- جهت حفظ كردن س��ازگاري با راهنماييهاي

FCC’s RF، فق��ط از آنتن ارايه ش��ده اس��تفاده نماييد. 
اس��تفاده از ساير آنتنها يا استفاده از آنتن اضافي مي تواند 
 FCC باعث ضعيف شدن ترانسميتر يا عمل خالف قوانين

باشد.
- عملكرد بستگي به 2 شرط ذيل دارد:

1 – اين دستگاه ايجاد تداخل نكند و
2 - اين دستگاه تداخل پذير باشد حتي اگر ايجاد اختالل 

درعملكرد سيستم بشود.

 IC REGULATORY س��ي)  آي  اطالع��ات 
)INFORMATION

- عملكرد بستگي به 2 شرط ذيل دارد:
1 – اي��ن دس��تگاه ايجاد تداخل نكند و2 - اين دس��تگاه 
تداخ��ل پذير باش��د حتي اگ��ر ايجاد اخت��الل درعملكرد 

سيستم بشود.
 Canadian Interferance اين سيس��تم با قواني��ن -

Causing Requirmentsكانادا تطابق دارد.

 Bluetooth SIG. بلوت��وث در مالكيت 
Inc.. مي باشد.  

آماده به كار شدن سيستم تشخيص صدا نيسان
 ON چن��د ثانيه پس از اينكه دكمه اس��تارت در موقعيت
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	•ش��ماره ها را در دس��ته هاي كوچک مي توان بيان نمود. 
سيس��تم س��رعت  بيان ش��ماره را در صورت نياز تنظيم 

مي كند.
مثال: شماره   6200 -1-800-662

- one eight zero zero

سيس��تم شماره ها را تكرار مي كند و باعث سرعت در بيان 
شماره هاي بعدي توسط شما مي گردد.

- six six two

سيس��تم شماره ها را تكرار مي كند و باعث سرعت در بيان 
شماره هاي بعدي توسط شما مي گردد.

-  zero zero six two

 » •	Star« شما مي توانيد در هر مقطع بيان شماره بگوييد
براي * و»Pound«براي  #. )فقط براي ش��ماره گيري 

خارج از كشور(
مثال: شماره   123*1-555-1212

- One five five one two one two star one 
two three

توج�ه:  بهتر اس�ت ش�ماره ه�ا را يك به ي�ك بيان 
کنيد.

توجه:

در هر مرحله ش�ما مي توانيد جهت دريافت کمك در 
خصوص نحوه کار با سيستم تشخيص صدا ي نيسان 
)Voice Recognition  System   Nissan( کلمه 

Help را بيان کنيد.

چگونه شماره تلفن رابيان كنيد:
  Voice Recognition( سيستم تشخيص صدا ي نيسان
System   Nissan( روش منحصر به خود به ش��رح ذيل  

را جهت بيان شماره دارد.

جهت بيان ش��ماره صفر مي توانيد بگوييد »Zero	• «  يا 
»oh«

مثال: شماره   6200 -1-800-662
- one eight oh oh six six two oh oh 

يا
-one eight zero zero six six two oh oh

حروف را  فقط براي 4 شماره اول مي توان استفاده نمود.
مثال: شماره   6200 -1-800-662

- صحيح:
  one eight hundred six six two oh oh 

- غلط  : 
one eight hundred six six two sixty two 
hundred  

- غلط  :
one eight oh oh six six two sixty two 
hundred

روش شماره گيري صوتي ) فرمان صدا(:
جهت انجام عمل فرم��ان صدا كليد  )صحبت كن( 
روي غربيلک فرمان را فش��ار دهيد.پس از ش��نيدن صداي 

بيپ فرمان را بيان كنيد.
ميكروفن فرمان را مي گيرد و سيس��تم در صورت پذيرش 

فرمان پاسخ مي دهد.

  •	Help اگر مي خواهيد مجددا فرامين منو را بدانيد كلمه
به معني كمک را بيان كنيد.

 •	Command  اگر سيستم فرمان را تشخيص ندهد عبارت
is not recognize. Please try again”را پخ��ش 

مي كند كه نياز به تكرار فرمان مي باشد.
	•اگ��ر مي خواهيد به فرم��ان قبل بازگردي��د، بايد عبارات    

»Go Back« يا »Correction« را بيان كنيد.
	•ش��ما مي تواني��د فرم��ان را هنگامي كه سيس��تم منتظر 
دريافت فرمان است با بيان »Cancel« يا »Quit« لغو 
نماييد . در اين حالت سيس��تم با بيان »Cancel« عمل 
را كنس��ل مي كند.  شما مي توانيد در هر مرحله از فرمان 
ب��ا فش��ار دادن دكمه  ) روي غربيل��ک فرمان( ، 
فرمان را لغ��و نماييد. هر زمان كه فرمان لغو مي گردد 2 

صداي بيپ شنيده مي شود.
	•براي تنظيم صداي سيس��تم، دكمه )+ يا -( تعبيه ش��ده 
روي غربيل��ک فرمان را فش��ار دهيد يا ب��ا كليد تنظيم 
ص��داي رادي��و بلن��دي و كوتاهي صدا را هن��گام پخش 

تنظيم كنيد.
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 » 3 .Pair phone« كنيد  بيان  شما  مرحله  اين  در 
-قسمت B- سيستم فرمان را دريافت مي كند و پس 

از تاييد فرمانهاي موجود بعدي را اعالم مي كند .
    ” 4 .New phone“ كنيد  بيان  شما  مرحله  اين  در 
-قسمت C- سيستم فرمان را دريافت مي كند و پس 
را   )D( همراه  تلفن  تلفن  شماره  درخواست  تاييد  از 

مي كند.
هنگاميه سيستم از شما درخواست وارد نمودن ، رمز 
سيستم  دادن  اتصال  ارتباط/  جهت    )Pass Key(
تلفن هند فري بلوتوث شمارا مي كند رمز را وارد كنيد 

و كد 1234 را به سيستم بدهيد.
 1234 هميشه  كد  تلفنها،  هاي  شماره  از  صرفنظر 

مي باشد.
روش اتصال تلفن همراه براي هر تلفن همراه مختص 

آن تلفن همراه مي باشد.
لطفا جهت كسب اطالعات بيشتر به دفترچه راهنماي 
www.nissanusa.com/ سايت  به  يا  همره  تلفن 

bluetooth مراجعه كنيد.
تلفن  نام  درخواست  شما  از  سيستم  مرحله  اين  در  5 .
بودن  بلند  يا  كوتاه  را مي كند. سيستم    -E -قسمت 
نام را  به اطالع شما مي رساند و سپس از شما مجدد 

درخواست نام مي كند.
اگر بيش از يک نام متصل شود و نام بلند به نظر بيايد 
به اطالع  نام مشابه وجود دارد،  سيستم  اينكه  مانند 

شما مي رساند.

روش استفاده از سيستم تلفن هند فري بلوتوث:
مراحل ذيل را جهت اس��تفاده از سيستم هند فري بلوتوث 
تش��خيص صداي نيس��ان انجام دهيد. جهت اس��تفاده از 

امكانات بيشتر به »ليست فرامين صدا مراجعه نماييد.«

انتخاب زبان:
ش��ما مي توانيد فع��ل و انفعال داخلى سيس��تم هند فري 
بلوتوث را با زبانهاي انگليس��ي، اسپانيايي يا فرانسه داشته 

باشيد.
)لطفا به قس��مت »نحوه اس��تفاده از دكمه تنظيم« در اين 

فصل مراجعه نماييد.

روش ارتباط/ اتصال سيستم تلفن هند 
فري بلوتوث خودرو با ساير تلفنهاي همراه 

)PAIRING PROCEDURE(

 

دكمه . 1 روي غربيلک فرمان را فشار دهيد.
سيستم فرمانهاي موجود را اعالم مي كند.

-قسمت   .» 2 .Setup« كنيد  بيان  شما  مرحله  اين  در 
A- سيستم فرمان را دريافت مي كند و پس از تاييد 

فرمانهاي موجود بعدي را اعالم مي كند .

دكمه ها ي تنظيمات سيستم تلفن هند فري 
)CONTROL BUTTONS( بلوتوث

دكمه��اي هندف��ري بلوت��وث روي غربيل��ک فرمان نصب 
مي باشند.

 TALK/PHONE(   دكمه دريافت/ ارسال تلفن  
)SEND

دكمه   را جهت ش��ماره گيري يا پاسخ به تلفن وارده 
فشار دهيد.

ش��ما مي توانيد با اس��تفاده از دكمه  از پاسخ سيستم 
پرش »skip« كنيد و به مرحله بعدي برويد.

)لطفا جهت كس��ب اطالعات بيش��تر به قس��مت »ليست 
فرمان صدا« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد.

:»PHONE END« پايان مكالمه 
جهت پايان مكالم��ه »PHONE END« دكمه  

را فشار دهيد.
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 LIST OF VOICE( ليست فرامين صدا
COMMANDS(/ فهرست انتخاب گزينه 

هاي سيستم صوتي
هنگامي ك��ه   روي غربيلک فرمان فش��ار داده ش��ود، 
فرامي��ن را مبتوان از منوي اصلي انتخاب كرد. در صفحات 

آتي فرامين منوي اصلي و زير منوها تشريح مي گيرند. 
به ياد داش�ته باشيد که قبل ش�روع به صحبت براي 

شنيدن صداي بيپ صبر کنيد.
در فاصل��ه زمان��ي كه سيس��تم  منتظر بيان ش��ما اس��ت 
مي تواني��د با ذك��ر كلمه Help به ليس��ت فرامين موجود 

گوش فرا دهيد.
ش��ما مي توانيد فرمان را هنگامي كه منتظر پاسخ سيستم 
مي باشيد با بيان »Cancel« يا »Quit« لغو نماييد . در 
اين حالت سيس��تم عمل را كنس��ل مي كند.  هر زمان كه 

فرمان لغو مي گردد 2 صداي بيپ شنيده مي شود.

در  را  ها  شماره  بهتر،  نتيجه  گرفتن  براي  مي شود 
گروهاي كوچک )3 عدد مانند كد كشود( بيان كنيد 
و سپس 3 شماره ديگر و در آخر 4 شماره. براي مثال: 
 five اول   گروه  كنيد    بيان  را   3354-121-555
five five   ، گروه دوم  one two one و گروه سوم  
»نحوه  به قسمت  )لطفا    three three five four

بيان شماره« در اين فصل مراجعه نماييد.
و  كند  مي  تكرار  را  ها  شماره  مرحله، سيستم  دراين  4 .

فرمان موجود بعدي را اعالم مي نمايد.
 - 5 .D قسمت- »Dial« در اين مرحله شما بيان كنيد 
سيستم فرمان را دريافت مي كند و پس از تاييد شماره 

گيري خواهد نمود.
 )لطفاجهت كس��ب اطالعات بيش��تر به قس��مت »ليست 

فرمان صدا« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد.

روش جواب دادن به تلفهاي دريافتي :  
هنگامي ك��ه تلفن زنگ مي زند دكمه  را روي غربيلک 

فرمان فشار دهيد.
پ��س از پايان مكالمه، دكم��ه  روي غربيلک فرمان 

را فشار دهيد.

توجه:

جهت لغو تلف�ن وارده کليد   را روي غربيلك 
فرمان فشار دهيد. 

)لطفاجهت كسب اطالعات بيشتر به قسمت »ليست فرمان 
صدا« در ادامه اين فصل مراجعه نماييد.

( مي كند. سيستم   6 .F( الويت بندي سيستم درخواست 
بيش  در صورتي كه  را  فعال  همراه  تلفن  بندي  الويت 
را مشخص  باشد  بلوتوث در خودرو  تلفن همراه  از 1 
دستورالعمل  به  بيشتر  اطالع  كسب  جهت  مي كند. 
فصل  اين  ادامه  در   )SET UP( تنظيم  يا  سيستم 

مراجعه كنيد.
سيستم از شما مي پرسد آيا زنگ معمولي مي خواهيد.    7 .
would you like to select a custom rin -

.-G قسمت-  tone
جهت كسب اطالع بيشتر به دستورالعمل سيستم يا تنظيم 

) SET UP( در ادامه اين فصل مراجعه كنيد.

تلفن كردن با ذكر شماره تلفن/ روش شماره 
گيري  دستي

 

دكمه . 1 روي غربيلک فرمان را فشار دهيد. صداي 
بيپ شنيده مي شود.

-قسمت   » 2 .Call« كنيد:  بيان  شما  مرحله  اين  در 
A- سيستم فرمان را دريافت مي كند و پس از تاييد 

فرمانهاي موجود بعدي را اعالم مي كند .
با  همراه  شماره   10 از  بيش  گيري  شماره  براي  يا 
 »Call International« :كاراكترهاي ويژه، بيان كنيد

-B قسمت-
در اين مرحله شما شماره مورد نظرتان را بيان كنيد.  3 .
شروع بيان شماره با كد كشور بايد باشد )C(. توصيه 



4

253

توجه:

سيس�تم آخرين ش�مارهايي را که از طريق ش�ماره 
گيري دس�تي گرفته ش�ده اس�ت، به ط�ور خودکار 

)redial(گرفته نخواهد شد.
سيس��تم پس از  تاييد فرمان، ش��ماره را تك��رار مي كند و 

سپس شماره گيري مي نمايد.

“Callback”
با اس��تفاده از اي��ن گزينه مي توان آخرين ش��ماره وارده را 
ش��ماره گيري كرد. سيستم پس از  تاييد فرمان، شماره را 
تكرار مي كند و س��پس شماره گيري مي نمايد. اگر شماره 
 There is“ در حافظه سيستم نباشد، سيستم ابتدا عبارت
no number to call back” را بيان مي كند و س��پس 

كل عمل را پايان مي دهد.

:)International( خط بين المللي
جهت گرفتن خط بين المللي بيش از 10 شماره يا كاراكتر 
وي��ژه ايي، كلمه  “international” را بيان كنيد. پس از 
اينكه سيس��تم فرمان را تاييد نمود از ش��ما مي خواهد هر 

شماره را بگوييد.

تاييد مي كند.
اگر يک نام در چند موقعيت ذخيره ش��ده باش��د، سيستم 

درخواست انتخاب موقعيت را خواهد نمود.
پ��س از تعيين نام و موقعيت آن، سيس��تم ش��ماره گيري 

مي نمايد.

بيان شماره تلفن:
هنگامي كه قصد داريد با اس��تفاده از سيستم شماره گيري 

نماييد، شماره تلفن شخص مورد نظر را بيان كنيد. 
)لطفاجهت كسب اطالعات بيش��تر به قسمت »تلفن زدن 
با بيان ش��ماره تلفن« و »نحوه بيان ش��ماره تلفن« در اين 

فصل مراجعه نماييد.

:)redial(شماره گيري مجدد به طور خودکار
با بيان فرمان redial آخرين شماره به طور خودكار گرفته 

خواهد شد.

 ”Correction“ جهت باز گش��ت به وضعيت قبل عبارت
ي��ا “Go back”را در هر زمان كه سيس��تم منتظر فرمان 

است، بيان كنيد.
پس از فرا گيري كار با منوي سيس��تم، ش��ما مي توانيد با 
ي��ش از يک فرمان را در يک زمان بدهيد. براي مثال: بيان 

كنيد:
 Call five Five five     ي��ا Memo pad record“ ”

one two one two

همچنين پ��س از فرا گيري كار با منوي سيس��تم، ش��ما 
مي توانيد با فش��ار دادن دكم��ه  )نصب روي غربيلک 
فرم��ان( از گزين��ه عب��ور )skip( كنيد. اگ��ر دكمه   
)نص��ب روي غربيل��ک فرم��ان( زمانيكه سيس��تم منتظر 
دريافت فرمان مي باشد، فشار داده شود، سيستم تشخيص 

صدا كليه عمليات را كنسل مي كند.

:)CALL( روش تلفن كردن  

 :))Name> )speak name>(بيان نام 
اگر ش��ما در دفترچه تلفن )phonebook( اطالعات )نام 
و ش��ماره تلفن( واردكنيد، مي توانيد با ذكر نام و موقعيت 

آن شماره گيري نماييد.
 »)phonebook( لطفا به قسمت »ثبت در دفترچه تلفن(

در اين ادامه اين فصل مراجعه نماييد.(
هنگامي كه قصد داريد با اس��تفاده از سيستم شماره گيري 
نماييد، نام ش��خص مورد نظ��ر} )voicetag  -  اطالعات 
وارد ش��ده به  دفترچه تلف��ن )phonebook(  {را بيان 
كنيد. پس از انجام اين مرحله، سيس��تم نام اعالم ش��ده را 
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:)phonebook( دفترچه تلفن 
سيس��تم تا 40 ن��ام براي هر خط تلف��ن در دفترچه تلفن 
)phonebook( مي تواند ذخيره نمايد. مي توان براي هر 

نام تا 4 مكان/ شماره تلفن اختصاص داد. 

توجه:

ه�ر تلفن دفتر تلفن مختص به خود را دارد لذا ش�ما 
نم�ي توانيد اگر با تلفن B تم�اس مي گيريد به دفتر 

تلفن A دسترسي داشته باشيد.

:)New Entry(تلفن جديد
جهت ذخيره نام جديد در حافظه سيس��تم، از گزينه تلفن 

جديد)New Entry(استفاده كنيد.
هنگامي كه با سيس��تم كار مي كنيد، نام جديد مورد نظر را 

بيان كنيد)voice tag(  براي مثال: بيان كنيد مهدي

بلوتوث به تلفن همراه منتقل نمود.

:)” •	Mute“( صامت
با اس��تفاده اين گزينه صداي شما صامت مي گردد. انتخاب 

مجدد گزينه را لغو مي كند.

توجه:

اگر هنگامي که گزينه صامت فعال اس�ت خط مكالمه 
قطع گردد، بايد گزينه را دستي خاموش کنيد.

روش استفاده از سيستم در حين مكالمه
در خ��الل صحبت از تع��دادي امكانات اضاف��ي مي توانيد 
اس��تفاده كنيد. هن��گام مكالمه دكم��ه  )نصب روي 
غربيل��ک فرمان( راجهت صامت نمودن صدا و دادن فرمان 

فشار دهيد.

” : سيس��تم گزينه ه��اي موجود را بيان  •	Help“  كمک
مي كند.

:  ” •	Go back/Correction“  بازگشت/ اصالح
سيس��تم عب��ارت “Go back/Correction” را بي��ان 
مي كن��د و  عمليات را پايان مي ده��د و به گزينه  call باز 

مي گردد.

:” •	Cancel/Quit“  لغو/كنسل
سيس��تم عبارت “Cancel” را بيان مي كند و  عمليات را 

پايان مي دهد

	•ارسال/ وارد كن/ صحبت كردن / شماره بگير
”Send/Enter/Call/Dial“

بيان كلمه  Send )ارس��ال( جهت وارد كردن ش��ماره در 
خ��الل صحبت كردن مي باش��د. براي مثال: اگر ش��ما در 
خالل صحبت  با يک سيس��تم خودكار به گرفتن ش��ماره 

داخلي هدايت شويد. مثال بيان كنيد 1234
پس از تاييد فرمان توس��ط سيس��تم، سيستم  فرمان را با 
ش��ماره هاي مربوطه ارس��ال مي كند. سپس  سيستم  كل 

عمل را پايان مي دهد و به گزينه  call باز مي گردد.

:)” •	Transfer Call“( انتفال مكالمه
در ص��ورت نياز مي توانيد مكالمه را از  سيس��تم هند فري 
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مي خواهد كه شماره تلفن مورد نظر خود را از حافظه تلفن 
همراه منتقل ننماييد.

نحوه وارد كردن شماره تلفن:
مثال: 

Five Fiv Five One Two OneTwo :بيان كنيد
لطفا جهت كس��ب اطالعات بيشتر به قسمت » نحوه وارد 

كردن شماره تلفن« در اين فصل مراجعه نماييد.
نحوه انتقال شماره تلفني از حافظه تلفن همراه )در صورت 

تجهيز(:
بيان كنيد “Transfer entr” سيستم پس از تاييد فرمان 
، از ش��ما شروع انتفال از تلفن دس��تي را خواهد خواست.
ش��ماره تلفن جديد تلفن همراه از طريق سيس��تم ارتباط 
بلوتوث  منتقل مي گردد. روش انتقال براي هر تلفن همراه 

مختص همان تلفن همراه مي باشد.
لطفاجهت كس��ب اطالعات بيش��تر به قس��مت »دفترچه 

راهنماي تلفن همراه« در اين فصل مراجعه نماييد.
س��ايت                                                       از  تواني��د  م��ي  همچني��ن  ش��ما 
در  اطالعات��ي   www.nissanusa.com/bluetooth
خصوص  انتقال ش��ماره تلفن از تلفنهاي همراه مورد تاييد 

نيسان كسب نماييد.
سيستم پس از تكرار شماره تلفن، از شما درخواست فرمان 
بع��دي را مي نماي��د. پ��س از اتمام كارانتق��ال روي گزينه 

ذخيره كن “Store” كليک نماييد.
سيستم نام ، شماره و مكان )شماره رديف( را تاييد مي كند 
و س��پس اعالم مي كند كه عمل ذخيره س��ازي تمام شده 
اس��ت. در نهايت سيس��تم عمل در جريان را پايان خواهد 

داد.

راهنماي تلفن همراه« در اين فصل مراجعه نماييد.
س��ايت                                                              از  تواني��د  م��ي  همچني��ن  ش��ما 
در  اطالع��ات   www.nissanusa.com/bluetooth
خصوص  انتقال ش��ماره تلفن از تلفنهاي همراه مورد تاييد 

نيسان كسب نماييد.
سيستم پس از تكرار شماره تلفن، از شما درخواست فرمان 
بع��دي را مي نمايد. پ��س از اتمام كار انتق��ال روي گزينه 

ذخيره كن “Store” كليک نماييد.
سيستم نام ، شماره و مكان )شماره رديف( را تاييد مي كند 
و س��پس سيستم از ش��ما مي پرس��د كه آيا مكان )شماره 
رديف( ثانويه اي براي شماره ذخيره شده مي خواهيد؟ آگر 
سيستم از شما پاسخ نگيرد عمل در جريان را پايان خواهد 

داد.

“Edit” تصحيح
با انتخ��اب گزين��ه فرم��ان ) تصحي��ح “Edit”( مي توان 
 )phone book( تلفنهاي ذخيره ش��ده در دفترچه تلفن
را تغيير داد يا شماره تلفنهاي دوم، سوم، چهارم  و غيره را 

در دفترچه تلفن )phone book( اضافه نمود.
براي شروع انجام عمل تصحيح “Edit”پس از انتخاب اين 
گزينه، ن��ام مورد نظر خود را بيان كنيد. سيس��تم پس از 
تاييد فرمان، مكان )شماره رديف( مورد نظر براي تصحيح 

“Edit” را از شما مي پرسد.
در اين مرحله، مكان )ش��ماره رديف( را ذكر كنيد. سيستم 

موقعيت را شناسايي مي كند.
سيستم از شما ش��ماره تلفن را مي پرسديا سيستم از شما 

سيستم نام بيش از حد بلند يا بيش از حدكوتاه را به اطالع 
ميرساند و سپس از شما مي خواهد نامي را بيان كنيد.

همچني��ن اگر نام بيان ش��ده مش��ابه نامي ذخيره ش��ده 
باش��د، سيس��تم از ش��ما مي خواه��د نامي را بي��ان كنيد. 
پس از اينكه سيس��تم نام را قبول كرد و ش��ما هم صحيح 
ب��ودن آن را تايي��د نموديد، سيس��تم  محل را مي پرس��د 

)Home.Office.Mobile. etc(
.Home براي مثال بيان كنيد

سيستم موقعيت را شناسايي مي كند.
سيس��تم از شما شماره تلفن را مي پرسد يا سيستم از شما 
مي خواهد كه شماره تلفن مورد نظر خود را از حافظه تلفن 

همراه منتقل ننماييد.
نحوه وارد كردن شماره تلفن:

مثال: 
Five Fiv Five One Two OneTwo :بيان كنيد

)لطفاجهت كس��ب اطالعات بيشتر به قسمت » نحوه وارد 
كردن شماره تلفن« در اين فصل مراجعه نماييد.

نحوه انتقال شماره تلفني از حافظه تلفن همراه )در صورت 
تجهيز(:

بيان كنيد “Transfer entr”.سيستم پس از تاييد فرمان 
، از ش��ما شروع انتفال از تلفن دس��تي را خواهد خواست.

ش��ماره تلفن جديد تلفن همراه از طريق سيس��تم ارتباط 
بلوتوث  منتقل مي گردد. روش انتقال براي هر تلفن همراه 

مختص همان تلفن همراه مي باشد.
)لطفاجهت كس��ب اطالعات بيش��تر به قس��مت »دفترچه 
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اطالعات��ي را كه مد نظر داريد به ط��ور واضح بيان كنيد و 
سپس دكمه  يا  )روي غربيلک فرمان( را فشار 

دهيد.
سيس��تم به ترتيب  با 1-  ايجاد صدا، 2 – اعالم اطالعات 
ضب��ط ش��د )“Memo recorded.”( و 3 - ايجاد صدا  
عم��ل ضب��ط را پايان مي دهد. توجه داش��ته باش��يد، در 
صورتي كه حافظه پر باش��د، سيس��تم پس از اخذ تاييد از 
ش��ما، روي قديم��ي ترين اطالعات ضبط ش��ده، اطالعات 

جديد داده شده را، ضبط خواهد كرد.

:)“Delete”( حذف
اين گزينه كليه حافظه را پاک مي كند. الزم به ذكر اس��ت 
كه سيس��تم قبل از پاک نمودن كل حافظه، تاييد ش��ما را 

خواهد خواست.

صوتي را پايان مي دهد.

:)“List Name”( ليست نامها
با انتخاب گزينه  ليس��ت نامها )“List Name”( مي توان 
ن��ام كليه نامها و مكانهاي )ش��ماره رديفهاي( مربوطه را از 

طريق سيستم شنيد.  
سيستم  با صداي موزون شماره  تلفنهاي وارده به دفترچه 
تلفن )phone book( به غير از ش��ماره تلفنهاي حقيقي 
را اعالم مي كند. هنگامي كه بازنواخت ليس��ت تمام ش��د 

سيستم خاموش مي گردد.  
همچنين در هر مرحله از باز نواخت مي توان با فشار  دادن 
دكمه  ) روي غربيلک فرمان( عمل بازخوان ليست 
را متوق��ف كرد. پس از انجام اين عمل، سيس��تم خاموش 

مي گردد.  

:)MEMO PAD( دفترچه يادداشت
دفترچه يادداش��ت )MEMO PAD( تا 6 پيام )هر پيام 

تا 20ثانيه( را مي تواند ضبط كند.

:)“Play”( شروع به فعاليت
سيس��تم تمام يادداشتها )از جديدترين تا قديمي ترين( را 
باز خواني مي كند. پس از انجام اين عمل، سيستم خاموش 

مي گردد.  

:)“Record”( ضبط
سيس��تم به منظور آگاه كردن ش��ما جهت شروع به ضبط 
كردن، عبارت ضبط كن )“Recording”( را همراه با صدا 

اعالم مي كند.

:“Delete” حذف
ب��ا انتخ��اب گزين��ه “Delete”مي توان يک ش��ماره تلفن 
ذخيره ش��ده در دفترچه تلف��ن )phone book( ، تمام 
 phone( ش��ماره تلفنهاي ذخيره ش��ده در دفترچه تلفن
book(، ش��ماره تلفن در حال شماره گيري مجدد به طور 
خودكار)redial( يا شماره تلفن ورودي در جريان را حذف 

نمود. 
 ،)phone book( جهت حذف يک ن��ام از دفترچه تلفن
ن��ام مورد نظر را ذك��ر كنيد و جهت حذف تم��ام نامها از 
  ”All entries“ عبارت ،)phone book( دفترچه تلفن
را ذكر كنيد، سيستم فرمان را تاييد مي كند و سپس  تاييد 

مجدد جهت حذف را  از شما مي پرسد.
جهت حذف ش��ماره تلف��ن در حال ش��ماره گيري مجدد 
 ”redial number“ عب��ارت )redial( به طور خ��ودكار
و ب��راي ح��ذف ش��ماره تلف��ن ورودي در جري��ان عبارت               
سيس��تم  اينك��ه  از  پ��س  را   )call back number(

درخواست نمود، ذكر نماييد.
 اگ��ر ش��ماره تلفن در حال ش��ماره گيري مج��دد به طور 
خودكار )redial number ( يا ش��ماره تلفن ورودي در 
جريان ) call back number ( فعال باش��د، سيس��تم 
بدون درخواس��ت تاييد، عمل حذف شماره تلفن هاي مورد 

بحث را انجام خواهد داد.
اگر ش��ماره تلف��ن در حال ش��ماره گيري مج��دد به طور 
خ��ودكار)redial number( ي��ا ش��ماره تلف��ن ورودي 
نداش��ته  وج��ود   )call back number( جري��ان  در 
باشد،،سيس��تم با گفتن كلمه so گزينه تش��خيص صداي 
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ش��ده موجود را ش��نيد. در صورت عدم تلفن متصل شده، 
سيستم عبارت

  phones to list.“  ”No paired

را اعالم مي نمايد و سپس اين عمل را پايان خواهد داد.

:“Select Phone”انتخاب تلفن
جهت انتخاب يک تلفن غير ضروري هنگامي كه بيش از 1 
تلفن همزمان در خودرو مي باش��د و به سيستم تلفن هند 
 Select“فري بلوتوث متصل شده اند از فرمان انتخاب تلفن

Phone”استفاده نماييد.

سيستم نام تلفن و تاييد شما را خواستار خواهد شد.
پ��س از تايي��د تلفن، تلفن تاييد ش��ده ت��ا زمانيكه دكمه 
اس��تارت در موقعيت قفل )LOCK( قرار نگرفته است يا 

تلفن ديگري انتخاب نشده است فعال خواهد ماند.

:“Change Priority”  تغيير الويت
جهت تغيير س��طح الويت تلفن فعال از فرمان تغيير الويت  

“Change Priority” استفاده نماييد.
س��طح الويت  تلف��ن فعال را،  زمانيكه بي��ش از يک تلفن 
بلوت��وث متصل ش��ده داخل خودرو مي باش��د ، مش��خص 

خواهد نمود.
سيس��تم س��طح الويت،  تلفن فعال  را مشخص مي كند و 
درخواس��ت س��طح الويت جديد مي نمايد )1،2،3،4 و 5( 
.اگر س��طح الويت مورد درخواست ش��ما قبال جهت تلفن 
ديگري مورد اس��تفاده قرار گرفته شده باشد، سطح الويت 

دو تلفن مبادله خواهند شد. 

در صورتي كه شش��مين تلفن را بخواهيد به سيستم متصل 
كنيد، سيستم اعالم مي كند كه )1( يک تلفن حذف گردد 

يا )2( جايگرين يک تلفن ديگر گردد.
در صورتي كه تلفن قبال به سيس��تم خودرو ش��ما  متصل 
شده باشد، سيس��تم  نام تلفن را اعالم خواهد كرد. دراين 

حالت عمل اتصال تلفن لغو خواهد گرد.
هنگامي كه فرمان سيس��تم ظاهر مي گردد، از فرامين ذيل 

انتخاب كنيد :

)” •	New phone“( تلفن جديد
 PAIRING( لطفا به قسمت روش ارتباط/ اتصال سيستم

PROCEDURE( در اين فصل  مراجعه نماييد

)” •	Replace phone“( تلفن را جايگزين كنيد
سيستم  نام تلفن مشابه از قبل وصل شده را اعالم مي نمايد 
و س��پس مي پرس��د كه كدام را مي خواهي��د نگه داريد به 

عبارت ديگر كدام را مي خواهيد جايگزين كنيد.
 بالفاصله پس از اينكه ش��ما ن��ام تلفني را كه مي خواهيد 
جايگزي��ن كنيد انتخاب نموديد ،  سيس��تم انجام  عمليات 

مورد درخواست شما را  آغاز مي نمايد.
)لطف��ا ب��ه قس��مت »روش ارتب��اط / اتص��ال سيس��تم 
)PAIRING PROCEDURE( در اين فصل  مراجعه 

نماييد.

” - لطفا به ش��رح ذيل  •	List Phones“ ليس��ت تلفن ها
مراجعه نماييد.

List Phones” ليست تلفنها
با استفاده از اين فرامين گزينه، مي توان نام تلفنهاي متصل 

:)SETUP( برقراركردن
ب��ا انتخ��اب گزين��ه  برقرارك��ردن )SETUP( مي ت��وان 
گزينه ه��اي مرتبط با سيس��تم تلفن هند ف��ري بلوتوث را 

تغيير داد.

:)“Pair Phone”( ارتباط سيستم تلفن
  )”Pair Phone“( با انتخاب گزينه  ارتباط سيستم تلفن
مي توان تلفني را با سيستم تلفن هند فري بلوتوث مرتبط 

نمود.
زمانيكه سيس��تم جهت وصل كردن تلف��ن همراه بلوتوث 
درخواست وارد كردن پين كد )PIN code( را مي نمايد، 

پين كد )PIN code( 1234 را وارد نماييد.
صرفنظ��ر از ش��ماره ه��اي تلفنه��ا، كد هميش��ه 1234 

مي باشد.
ش��ما مي توانيد تا 5 تلفن را به تلفن خودرو متصل نماييد. 
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روش آموزش:
روش ضبط صدا به شرح ذيل مي باشد.

خودرو را در جايي نسبتا آرام پارک كنيد. 1 .
و  درگير  پدالي  ترمز  و  روشن  موتور  با  فرمان  پشت  2 .

دسته دنده در موقعيت ”p“)پارک( بنشينيد.
دكمه  را براي 5. 3 ثانيه تحت فشار نگه داريد.

 4 .Press“( ارسال  تلفن/  دكمه  كند:  مي  ذكر  سيستم 
تا  دهيد.  فشار  را    )the PHONE/SEND
سيستم تلفن هند فري وارد وضعيت )مود( ضبط صدا 
-SPEAKER ADAPT مختلف  گويش  دو  )با 

TION )SA( MODE( گردد.

دكمه . 5 فشار دهيد.
حافظه صداي A  يا  حافظه صداي B. 6 به طور خودكار 
باشند،  فعال  حافظه  دو  هر  اگز  مي گيرند.  انتخاب 
سيستم از  شما مي خواهد كه روي يكي از آن ها ضبط 

كنيد. به دستورالعمل سيستم عمل كنيد.
پس از اتمام عميات، - دكمه . 7 فشار دهيد.

به دستورالعمل  SA. 8 مشخص خواهد گرديد.  وضعيت 
سيستم عمل كنيد.

عبارات  تعداد  سيستم  شد،  تمام  آزمايش  هنگامي كه  9 .
ضبط شده را اعالم مي نمايد.

سستم از شما مي خواهد كه  نامتان را ذكر كنيد. به  10 .
دستورالعمل نحوه ضبط نام  عمل كنيد.

سيس��تم نام تلفن فعال را به ش��ما اعالم مي كند و از شما 
مي خواهد كه از گزينه هاي قيد شده ذيل انتخاب كنيد:

)” • 	Ringtone“( تن زنگ
سيس��تم يک تن را به صدا در مي آورد  و از شما مي پرسد 
ك��ه آيا اي��ن صدا را انتخ��اب مي كنيد يا خي��ر. آگر اظهار 
داشتيد خير زنگ ديگري با آهنگ ديگري را مي نوازد. اين 
دوره تا زمانيكه ش��ما پاس��خ مثبت بدهيد يا گزينه خروج 

)quit( را انتخاب كنيد ادامه خواهد يافت.
»)” • 	Silent“( ، صامت

جهت غير فعال نمودن تن زنگ )“Ringtone”( سيستم 
از شما تاييد تن زنگ مورد عالقه تان را مي پرسد.

وضعيت )مود( ضبط صدا با دو گويش مختلف 
 SPEAKER ADAPTATION )SA((

)MODE
وضعي��ت )م��ود( ضب��ط ص��دا ب��ا دو گوي��ش مختل��ف 
 )SPEAKER ADAPTATION )SA( MODE(
ب��ه حداكثر دو نفر اس��تفاده كننده ب��ا دو گويش مختلف 
اي��ن توانمندي را مي دهد كه بتوانند دقت سيس��تم را باال 
ببرند.اس��تفاده كننده ها مي توانند م��دل صداهاي خود را 
كه در سيس��تم ذخيره  باشند را با تكرار شماره يک فرمان 
اجرا كنند. سيس��تم قادر است وضعيت )مود( ضبط صدا با 
 SPEAKER ADAPTATION( دو گويش مختل��ف

SA( MODE(( را در دو حافظه A و B ذخيره كند.

سيس��تم از هر كدام از حافظه هاي  A و B كه آماده باشد 
را جهت ذخيره كردن مدل اس��تفاده خواهد نمود. اگر هر 
دو حافظه آماده باشد، سيس��تم از شما مي پرسد كه كدام 

حافظه را مي خواهيد استفاده كنيد.

مثال:
اگر الويت مطابق ذيل باشد:

Priority Level 1 = Phone A

Priority Level 2 = Phone B

Priority Level 3 = Phone C

اگر اهميت الويتها مانند را مانند ذيل ذيل تغير دهيد:
Priority Level 1 = Phone C

Priority Level 2 = Phone B

Priority Level 3 = Phone A

)“Delete Phone”( حذف تلفن
با اين گزينه ش��ما مي توانيد ي��ک تلفن يا كليه تلفنها را از 

تلفن هند فري بلوتوث حذف كنيد.
سيس��تم نام تلف متصل شده و س��طح آن را ذكر مي كند. 
سيس��تم س��پس اختيار انتخاب حذف يک تلفن يا تمامي 
تلفنه��ا  “Delete Phone”يا گوش ف��را دادن به قرائت 
دوباره ليس��ت را به ش��ما مي دهد. سيستم پس از انتخاب 
شما )حذف يک تلفن يا تمامي تلفنها  ( از شما مي خواهد 

كه درخواست خود را تاييد كنيد.
توجه:

ه�ر تلفني را که حذف م�ي کنيد، تلفن مربوط به آن 
در دفترچه تلفن را نيز حذف مي شود.

:)“Select Ring tone”( انتخاب زنگ تلفن 
با اين گزينه ش��ما مي توانيد تن زنگ تلفن وارده را انتخاب 

كنيد.
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Cancel	•
لغو

 	• Call back number
شماره گيري مجدد شماره

Call star two zero nine five	•
به شماره ستاره دو صفر نه پنج زنگ بزن

Delete phone	•
تلفن را پاک كن

Dial eight three zero five one	•
شماره هشت سه صفر پنج يک را بگير

Home	•
خانه

Four three pause two nine pause zero	•
چهار سه مكث دو نه مكث صفر

Delete redial number	•
شماره تماس مجدد را پاک كن

 	• Phone book list names
نامهاي ليست دفترچه تلفن

 	• Call eight oh five four one
به شماره هشت صفر پنج چهار يک زنگ بزن

 	• Correction
تصحيح

Setup change ringtone	•
تنظيم تغيير صداي زنگ

Dial seven four oh one eight	•
شماره هفت چهار صفر يک هشت را بگير

هشت مكث نه سه دو مكث هفت
Delete all entries	•

همه تلفن ها راي وارده را پاک كن
Call seven two four zero nine	•

به شماره هفت دو چهار صفر نه زنگ بزن
Phone book delete entry	•

شماره هاي دفترچه تلفن را پاک كن
Memo pad record	•

ضبط در دفترچه يادداشت
dial star two one seven oh	•

شماره ستاره دو يک هفت صفر را بگير.
Yes	•

بله
No	•

خير
Select ringtone	•

انتخاب صداي زنگ
Dial eight five six nine two	•

شماره هشت پنج شش نه دو را بگير
Bluetooth on	•

بلوتوث روشن
Setup change priority	•

Call three one nine oh two	•
به شماره سه يک نه صفر دو زنگ بزن

Nine seven pause pause three oh eight	•
نه هفت مكث مكث سه صفر هشت

گويش  دو  با  صدا  ضبط  عمليات  پايان  سيستم  11 .
 SPEAKER ADAPTATION )SA(( مختلف 
MODE(  را اعالم مي نمايد و آماده به كار مي باشد.

وضعي��ت SA در صورت وقوع موارد ذي��ل متوقف خواهد 
گرديد:

دكم��ه  در وضعيت SA براي مدت بيش از 5	• ثانيه 
تحت فشار نگه داشته شود.

خودرو در وضعيت SA	• به حركت در آيد.
دكمه اس��تارت در وضعي��ت SA در موقعيت OFF	•  يا  

LOCK  قرار گيرد.

عبارات آزمايش )فراگيري( :
 سيس��تم در وضعيت SA، از ش��ما مي خواهد كه عبارات 

ذيل را بكار ببريد:
)سيستم شما را به گفتن هر عبارت هدايت مي كند

Phone book new entry	•
تلفن جديد دفترچه تلفن

Dial three oh four two nine	•
شماره سه صفر چهار دو نه را بگير.

Delete call back number	•
همه شماره هاي شماره گيري مجدد را پاک كن

Setup pair phone	•
تنظيم ارتباط سيستم تلفن

Memo pad play	•
پخش دفترچه يادداشت

Eight pause nine three two pause seven	•
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Setup main menu	•
تنظيم منوي اصلي

Delete	•
پاک كن

. 	• Dial nine seven two six six
شماره نه هفت دو شش شش را بگير

Memo pad delete	•
پاک كردن دفترچه يادداشت

Call seven six three oh one	•
به شماره هفت شش سه صفر يک زنگ بزن

Go back	•
به عقب برگرد

Call five six two eight zero	•
به شماره پنج شش دو هشت صفر زنگ بزن

Dial six six four three seven	•
شماره شش شش چهار سه هفت را بگير
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راهنماي عيب و اشكال يابى
سيس��تم بايد به كليه صداها عكس العمل مناس��ب و صحيح نش��ان دهد. در صورت مش��اهده عيب، موارد ذيل را انجام دهيد. جهت رفع عيب طبق جدول ذيل و به ترتيب ش��ماره عمل 

نماييد.

اصالح عيبعيب

سيستم نمي تواند بدرستي فرمان را درک كند

1. مطمئن شويد كه فرمان معتبر است. )به قسمت »ليست فرمانهاي صوتي« در همين فصل مراجعه كنيد.

2. مطمئن شويد فرمان پس از تون )صدا( گفته شده است.

3. به شكل واضح و بدون توقف در بين كلمات و مطابق با شرايط صوتي محيط وسيله نقليه، فرمان را تلفظ كنيد

4.مطمئن شويد سطح صداي اطراف بيش از حد نيست )مثال پنجره ها باز باشد يا ديفروستر روشن باشد(. توجه: اگر سر و صداي 
بيش از حد وجود داشته باشد احتمال عدم تشخيص صداي فرمان وجود دارد. 

5. اگر بيش از يک فرمان در يک زمان گفته شود، سعي كنيد آن ها را مجزا بگوييد.

6. اگر سيستم به طور دايم در تشخيص فرمان مشكل دارد، رويه فهماندن صدا، بايد انجام شود تا عكس العمل سيستم به صداي 
گوينده، بهبود يابد. )به قسمت »حالت انطباق صداي گوينده« در همين فصل رجوع شود.

سيستم دايما گزينه غلط را از دفترچه تلفن 
انتخاب مي كند.

1. مطمئن شويد كه اسم انتخاب شده در دفترچه تلفن با مورد ذخيره شده اصلي منطبق است. اين كار را مي توان با استفاده 
از فرمان »List Names command« انجام داد. )قسمت »PHONE BOOK« )دفترچه تلفن( را در همين فصل مطالعه 

كنيد

2. يكي از اسمهايي كه مرتب مشكل دارد را با اسم جديدي جايگزين نماييد.
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5  روشن کردن و رانندگی
برنامه ريزي براي رانندگي................................................................................... 265
265 ................................................................................... قبل از روشن کردن موتور
265 ........................... احتياط هاي الزم در زمان روشن کردن و رانندگي کردن
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احتياط هاي الزم در زمان روشن کردن و 
رانندگي کردن

قبل از روشن کردن موتور برنامه ريزي براي رانندگي
براي به دس��ت آوردن حداكثر عملكرد موتور و اطمينان از 
كاراي��ي وكم هزينه بودن خودروي جديد خود، در  2000   
كيلومت��ر )1200 ماي��ل( اول ك��ه رانندگ��ي مي كنيد، به 
توصيه هاي زير عمل كنيد. ع��دم رعايت اين موارد ممكن 
اس��ت باعث كوتاه ش��دن طول عمر موتور و كاهش كارايي 

آن شود. 

	•براي مدت طوالني با س��رعت يكنواخت، چه زياد يا كم، 
رانندگي نكنيد.      

دور موتور را به بيشتر از rpm 4000	• نبريد.   
	•هنگام باز بودن كامل دريچه سوخت، گاز ندهيد

	•پشت سر هم استارت نزنيد.    
	•تا حد امكان ترمز شديد نگيريد.   

حداق��ل در 800 كيلومتر )500	• مايل( اول، خودرويي را 
بكسل نكنيد. 

   هشدار:
ويژگ��ي ه��اي رانندگي ش��ما با ق��رار دادن ب��ار اضافي و 
پراكندگي آن و نيز با اضافه كردن تجهيزات اضافي )باربند 
و غي��ره( ت��ا حد قابل توجه��ي تغيير مي كن��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 كم كنيد. 

	• اطمينان حاصل كنيد كه در اطراف خودرو مانعي وجود 
ندارد. 

	•ظاهر و ش��رايط الستيک ها را به صورت چشمي بازرسي 
كنيد. فشار باد الستيک ها را اندازه گيري و كنترل كنيد 

تا به اندازه كافي باشد.      
	•كنترل كنيد كه همه شيشه ها و چراغ ها تميز باشند.                

	•وضعيت صندلي  و پشت سري را تنظيم كنيد.    
	•وضعي��ت  آينه دي��د عقب داخلي و آين��ه بغل خودرو را 

تنظيم كنيد.              
	•كمر بند ايمني تان را بس��ته و از س��اير سرنش��ينان نيز 

بخواهيد كه اين كار را انجام دهند. 
« قرار داشته  •	ON« زماني كه دكمه استارت در وضعيت

باشد، عملكرد چراغ هاي هشدار را كنترل كنيد.
به صورت دوره اي موارد تعميراتي عنوان شده در فصل 8	• 

را كنترل كنيد.     

   هشدار: 

	•هرگز ك��ودكان يا افرادي كه در حال��ت عادي به كمک 
ديگ��ران ني��از دارند، تنه��ا در خودرو ره��ا نكنيد. حتي 
حيوان��ات خانگي ني��ز نبايد در خودرو تنه��ا بمانند زيرا 
ممكن است ندانسته كليدها يا كنترل ها را فعال كنند و 
به طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان 
صدم��ه بزنند. در ه��واي گرم و روزه��اي آفتابي، ممكن 
است دما آنقدر باال باشد كه باعث بروز صدمات جدي يا 

حتي مرگ آور در افراد يا حيوانات شود.    
	•بارها را به خوبي ببنديد تا از سرخوردن يا برگشتن آن ها 
جلوگيري شود. ارتفاع بارها نبايد بيشتر از ارتفاع پشتي 
صندلي باش��د. در ي��ک  تصادف يا ترمز ش��ديد، محكم 

نبودن بار مي تواند باعث صدمه ديدن سرنشين شود. 

گاز خروجي از اگزوز)مونو اكسيد كربن(

   هشدار: 

	•گازخروجي از اگزوز را تنفس نكنيد. اين گاز حاوي مونو 
اكس��يد كربن كه بي رنگ و بو اس��ت. مونو اكسيد كربن 
خطرناک اس��ت و ممكن است س��بب بيهوشي يا مرگ 

شود.     
	•اگر احس��اس كرديد كه دود اگزوز وارد خودرو مي شود، 
همه شيش��ه ها را كاماًل پايين دهيد و س��ريعا خودرو را 

كنترل كنيد.  
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مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

	•از رانندگ��ي در زماني كه ميزان س��وخت بيش از اندازه 
پايين اس��ت، خود داري كنيد. كم بودن س��وخت ممكن 
است باعث احتراق ناقص در موتور شود و اين مورد باعث 

آسيب ديدن كاتاليست سه راهي مي شود.
	•زماني كه در حال گرم كردن خودرو مي باشيد، با سرعت 

رانندگي نكنيد.    
	•براي روش��ن كردن موتور، خودرو را هل ندهيد و بكسل 

نكنيد.   

كاتاليست سه راهه 	•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.   

	•هن��گام رانندگي در عقب را ببندي��د، در غير اين صورت 
گاز هاي خروجي از اگزوز وارد كابين سرنش��ين مي شود. 
اگر ناچار هس��تيد كه در حين رانندگ��ي در عقب را باز 

نگهداريد، احتياط هاي زير را در نظر داشته باشيد:
	•تمام شيشه ها را پايين دهيد. 

	•گ��ردش هواي مجدد  را خاموش كرده و كنترل س��رعت 
ف��ن را روي باالترين درجه قرار دهيد تا هوا را به گردش 

در آورد. 
اگر از تجهيزات مخصوص داخل خودرو اس��تفاده مي كنيد 
از توصي��ه هاي كارخانه س��ازنده در خصوص جلوگيري از 
مونو اكس��يد كربن به داخل خودرو پيروي كنيد.)بعضي از 
اين تجهيزات از قبيل فر گاز، يخچال، گرم كننده ها وغيره، 

ممكن است توليد گاز منو اكسيد كربن كنند. 

	•در مواقع زير بايد سيس��تم اگزوز و بدنه خودرو توس��ط 
نمايندگي مجاز سايپا يدک بازديد شود:

احس��اس مي كنيد كه دود اگزوز وارد كابين سرنشين  - 
مي شود. 

متوجه تغيير صداي سيستم اگزوز مي شويد.  - 
پ��س از تصادفي كه در آن سيس��تم اگزوز، زير بدنه يا  - 

عقب خودرو آسيب ديده است. 

   هشدار:

	•گازه��اي خروجي از اگزوز و سيس��تم اگزوز بس��يار داغ 
هس��تند. اف��راد، حيوانات و مواد قابل اش��تعال را دور از 

قطعات سيستم اگزوز نگهداريد.       
	•خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک، كاغذ 
باطله ي��ا پارچه كهنه پارک نكنيد زيرا ممكن اس��ت به 

آساني آتش بگيرند. 
كاتاليست هاي سه راهه قطعه اي براي كاهش آلودگي مي 
باش��ند كه در مس��ير اگزوز نصب شده است. در اين مبدل 
ه��ا جهت كاه��ش آالينده هاي زيس��ت محيطي، گازهاي 

خروجي در دماهاي باال مي سوزند.

   احتياط:
	•از بنزين س��رب دار استفاده نكنيد. )به قسمت »سوخت 
توصيه ش��ده/ روغنها« در فصل 9 رجوع كنيد(. رس��وبات 
بنزي��ن س��رب دار به طور موث��ري باعث كاه��ش كارايي 
كاتاليس��ت سه راهي در كنترل مواد آالينده اگزوز يا حتي 

آسيب ديدن كاتاليست سه راهي مي شود. 
	•هميش��ه موت��ور خ��ودرو را تنظيم كنيد. ب��د كار كردن 
سيستم احتراق، تزريق سوخت، يا سيستم هاي الكتريكي 
ممكن اس��ت جريان سوخت بيش از اندازه وارد كاتاليست 
سه راهي شده و باعث گرم شدن بيش از حد آن شود. اگر 
موتور خوب روش��ن نشد، يا زماني كه توان موتور به مقدار 
قابل توجهي كاهش پيدا كرد يا شرايط غير عادي ديگري 
پي��ش آمد، به رانندگي ادامه ندهيد. س��ريعا به نمايندگي 
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)عق��ب( به عقب برويد. هرگز ب��ه وضعيت N )خالص( بر 
نگرديد، چراكه باعث از دست رفتن كنترل شما مي شود.

- ترم��ز گرفتن هاي ش��ديد هنگام پايين رفتن از ش��يب 
مي تواند باعث داغ كردن ترمزها و ضعيف ش��دن آن ها، و 
درنتيجه از دس��ت دادن كنترل و تصادف ش��ود. به آرامي 
ترمز بگيريد و از دنده هاي س��نگين براي كنترل س��رعت 

خود استفاده كنيد.
- بارهاي محكم بس��ته نشده ممكن است هنگام رانندگي 
در زمينهاي ناهموار به اين سمت و آن سمت پرتاب شوند. 
بنابراين بارهاي خود را به درستي محكم كنيد تا به سمت 

جلو پرتاب نشوند و به شما و سرنشينان آسيبي نرسد.
- براي پيشگيري از افزايش بيش از حد از مركز ثقل، بيش 
از ح��د مجاز روي باربند )در صورت تجهيز(، بار نگذاريد و 
بارها را به ش��كل يكنواخت توزيع كنيد. بارهاي سنگين را 
در محفظه بار محكم كنيد و تا حد ممكن دور از قس��مت 
جلو و تا حد امكان پايين، قرار دهيد. خودرو را به تايرهايي 
بزرگتر از آنچه كه در كتابچه راهنماي خودرو ذكر ش��ده 
اس��ت، مجهز نكنيد. اين كار ممكن است باعث چپ شدن 

خودرو شود.
- هن��گام رانندگي در جاده هاي ناهموار، قس��مت داخلي 
يا ميل��ه هاي چرخ فرمان را نگيريد. چراكه ممكن اس��ت 
فرمان ناگهان حركت كند و به دس��ت ش��ما آسيب بزند. 
در عوض، قس��مت خارجي فرمان را با انگش��تان و شست 

خود بگيريد.
- قبل از راه اندازي از خودرو، مطمئن شويد راننده و همه 

سرنشينان كمربند ايمني را بسته اند.

   هشدار:
- هنگام��ي ك��ه در جاده ه��اي ناهموار هس��تيد، با دقت 
رانندگ��ي كني��د و از مناط��ق خطرن��اک دوري نمايي��د. 
هركس��ي كه با اين خودرو رانندگي مي كند يا در آن قرار 
دارد بايد كمربندهاي ايمني را ببندد. اين كار شما و ديگر 
سرنشينان را هنگام رانندگي در زمينهاي ناهموار سر جاي 

خود نگه مي دارد. 
- روي شيبهاي خيلي تند به شكل كج يا عرضي رانندگي 
نكنيد. درعوض يا شيب را مستقيم باال برويد يا مستقيم از 
آن پايي��ن بياييد. خودروهاي متحرک در وضعيت ناهموار 
بس��يار ساده تر از خودروهايي كه مستقيم به جلو يا عقب 

حركت مي كنند چپ مي شوند. 
- بس��ياري تپه ها شيب بيش از حد تندي براي خودروها 
دارند. اگر از آن ها باال رويد، ممكن اس��ت وسط راه متوقف 
شويد. اگر از آن ها پايين بياييد ممكن است نتوانيد خودرو 

را كنترل كنيد، يا ممكن است چپ كنيد.
- دنده ها را هنگام رانندگي با دنده هاي مربوط به  پايين 
آمدن از ش��يب تغيير ندهيد، چراكه ممكن اس��ت قادر به 
كنترل س��رعت خود نباش��يد. اگر در عرض آن ها حركت 

كنيد ممكن است چپ كنيد.
- هنگام باالرفتن از يک تپه يا ش��يب هوش��يار باشيد. در 
باالي تپه ممكن اس��ت دره يا خطرات ديگري باش��د كه 

باعث تصادف شما شود.
- اگر موتور از كار ايس��تاد يا نتوانستيد خودرو را تا باالي 
تپه برسانيد، هرگز دور نزنيد. چراكه خوردوي شما واژگون 
 R مي ش��ود. هميش��ه به طور مس��تقيم در وضعيت دنده

احتياط هاي الزم در جاده هاي شوسه و 
ناهموار

احتمال واژگون شدن خودرو هاي شاسي بلند نسبت 
به خودرو ها ي ديگر بيشتر است. 

اين خودرو ها نسبت به خودرو هاي سواري از سطح زمين 
بلندتر بوده و توانايي بيشتري در جاده هاي شوسه و 

برون شهري دارند. مركز ثقل آن ها باالتر نسبت به خودرو 
ه��اي معمولي مي باش��د و از ويژگي ه��اي اين خودرو ها ، 
ديد بهتر نس��بت به جاده و قدرت پي��ش بيني بهتر موانع 
مي باش��د. اگر چه، آن ها براي  سرعت هاي مشابه خودرو 
هاي س��واري يا اسپرت طراحي نشده اند اما به طور رضايت 
بخش��ي براي جاده هاي برون شهري طراحي شده اند. در 
صورت امكان از چرخش تند يا مانورهاي شديد در سرعت 
ب��اال اجتناب كنيد. با همه اين ويژه گي ها، در صورت عدم 
رعاي��ت موارد فوق، ممكن اس��ت كنترل خودرو از دس��ت 

راننده خارج شده و باعث وا ژگوني خودرو شود. 

نكات ايمني هنگام رانندگي
خودروي ش��ما هم ب��راي جاده هاي ع��ادي و هم ناهموار 
طراحي گرديده اس��ت. هرچن��د، از رانندگي در آبها يا گل 
و الي عمي��ق اجتناب كنيد چون خودروي ش��ما برعكس 
خودروهاي كامال طراحي ش��ده براي ج��اده هاي ناهموار، 

بيشتر براي آسودگي و راحتي كاربر طراحي شده است. 
 Two-Wheel drive به خاطر داشته باشيد كه مدلهاي
2WD(( نس��بت ب��ه مدله��اي 4WD/AWD قابلي��ت 
كمتري ب��راي رانندگي در جاده ه��اي ناهموار و رهايي از 
گير افتادن در برف و گل و الي عميق  يا ش��بيه اين موارد 

دارند.
لطفا موارد احتياطي زير را رعايت كنيد:
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نگهداري خودرو در »راهنماي سرويس و نگهداري« رجوع 
كنيد.

- گردش چرخهاي چلو در سطح لغزنده ممكن است باعث 
شود چراغ اخطار 4WD/AWD چشمک بزند و سيستم 
4WD/ 4 ب��ه طور خ��ودكاراز وضعي��تWD/AWD

AWD ب��ه وضعيت 2WD تغيير يابد. اين امر مي تواند 
باعث كاهش كشش شود. هنگام يدک كشيدن تريلر كامال 

.)4WD/AWD مراقب باشيد. )مدلهاي

همسطح  باالتر از زمين قرار گرفته، چرخ را بيش از اندازه 
نچرخانيد.

- ش��تاب گي��ري و ترمز گيري ناگهان��ي  و اعمال حركت 
هاي  شديد به فرمان مي تواند باعث كاهش كنترل خودرو 

توسط راننده و لغزيدن خودرو شود. 
- در صورت امكان از چرخش تند يا مانورهاي ش��ديد در 
سرعت باال اجتناب كنيد. خودروي شما مركز ثقل باالتري 
نس��بت به خودروهاي معمول��ي دارد. اين خودر براي دور 
زدن با همان س��رعت هاي مش��ابه خودروه��اي معمولي 
طراحي نش��ده است. به كارگيري نادرست اين خودرو مي 
توان��د منجر به از دس��ت دادن كنترل و / يا چپ ش��دن 

شود.
- هميش��ه از الس��تيک هايي يكس��ان از نظر گل، سايز ، 
برند، س��ازنده و نوع )سيم دار، تيوپ دار ، يا راديال )بدون 
تي��وپ(( اس��تفاده كنيد. زماني كه در ج��اده هاي لغزنده 
رانندگي مي كنيد ، روي چرخ هاي جلو زنجير چرخ نصب 

كنيد و با احتياط رانندگي كنيد.
- حتم��ا بعد از رانندگي در گل يا آب، ترمزها را فورا چک 
كنيد. به قسمت »سيستم ترمز براي ترمزهاي خيس«، در 

ادامه اين فصل رجوع كنيد.
- از پارک كردن خودرو در سراش��يبي تند اجتناب كنيد. 
اگر از خودرو خارج ش��ويد و ناگهان خودرو به سمت جلو، 

عقب يا كنار حركت كند، ممكن است آسيب ببينيد.
- هنگامي كه در جاده هاي ناهموار و از ميان ماس��ه، گل 
و الي ي��ا آب تا عمقي به ان��دازه توپي چرخ، رانندگي مي 
كنيد، نگهداري بيشتري از خودرو الزم است. به اطالعات 

- هميشه كفي هاي ماشين را استفاده كنيد چراكه ممكن 
است كف ماشين داغ شود.

- هن��گام مواجهه با باد و طوفان ش��ديد، از س��رعت خود 
بكاهيد. با داش��تن مركز ثقل باالتر خودروي ش��ما بيشتر 
تحت تاثير باد و طوفان شديد قرار مي گيرد. سرعت پايين 

تر كنترل بهتر خودرو را در پي دارد.
- هرگز فراتر از عملكرد و كارايي موثر تايرها نرانيد، حتي 

.4WD/AWD با درگير بودن حالت
- خودرو هايي كه  مجهز به سيستم 4WD/AWD مي 
باشند، 2 چرخ از را از زمين بلند نكنند و در حالت روشن 
بودن موتور، نس��بت به تغيير دنده ب��ه هر درايو و يا دنده 
عقب اقدام نكنند. انجام اين كار ممكن است باعث خرابي 
سيس��تم محركه ياحركت ناگهاني خودرو شود كه اين امر 
مي تواند س��بب خرابي هاي مختل��ف در خودرو يا صدمه 

ديدن سرنشينان شود
- دو چ��رخ خودرو مجهز به سيس��تم  4WD/AWD را 
حت��ي اگر دو چرخ ديگر خودرو نيز باالتر از زمين باش��د، 
ب��ا دينامومتر يا ابزار ش��بيه به آن تس��ت نكني��د. قبل از 
اينكه خودرو ش��ما ب��ر روي دينامومتر جهت تس��ت قرار 
گيرد، مطمئن ش��ويد به پرس��نلي كه با اين ابزار كار مي 
كنند، اطالع داده ش��ده كه خودرو شما مجهز به سيستم 
4WD/AWD مي باش��د. عدم اس��تفاده صحيح از ابزار 
تست ممكن اس��ت باعث خرابي سيستم محركه ياحركت 
ناگهاني خودرو ش��ود كه اين امر مي تواند س��بب خرابي 

هاي مختلف در خودرو يا صدمه ديدن سرنشينان شود.
- زمان��ي ك��ه يكي از چ��رخ ها به علت وج��ود زمين غير 
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دکمه استارت موتور
احتياط هاي الزم در خصوص عملكرد دكمه 

استارت موتور
رانندگي در شرايط زمستاني )برف(

	•با احتياط رانندگي كنيد.   
	•از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري كنيد.    

	•از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري كنيد.             
	•از حركت دادن ناگهاني فرمان اجتناب كنيد.
	•فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ كنيد. 

احتياط هنگام رانندگي
در هن��گام رانندگي براي ايمني و راحتي خود، الزم اس��ت 
كه با شرايط سازگار شويد. به عنوان راننده، شما بايد بهتر 
از هر كس��ي بدانيد كه در ش��رايط موجود چگونه رانندگي 

كنيد. 

روشن كردن موتور در وضعيت سرد
بعد از روش��ن كردن موتور بايد توجه بيش��تري كنيد، زيرا 
موتور س��رد اس��ت و دور موتور باال مي باشد. تا گرم شدن 

موتور بايد در انتخاب دنده دقت داشته باشيد. 

قرار دادن بار در خودرو 
حمل بار و نحوه توزيع آن ها و نصب تجهيزات اضافي جهت 
حمل بار )اتصال وس��ايل، باربند و غيره( ش��رايط رانندگي 
ب��ا خودرو را ب��ه ميزان قابل توجهي تغيي��ر مي دهند. بايد 
چگونگي و س��رعت رانندگي شما بر اساس شرايط موجود 

تنظيم شود. 

رانندگي در شرايط باراني
	•از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري كنيد.   

	•از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري كنيد.    
	•فاصله مجاز را از خودرو جلويي حفظ كنيد.    

وقتي كه آب س��طح جاده را به همراه گل و الي پوشانده، 
براي جلوگيري از لغزيدن و از دس��ت دادن كنترل خودرو، 
س��رعت را كاهش دهيد. س��اييدگي الس��تيک ها ريسک 

لغزش خودرو را بيشتر مي كند. 

   هشدار:
ب��ه جز در م��وارد اضطراري ، از دكمه اس��تارت در هنگام 
رانندگي استفاده نكنيد. )زماني كه كه دكمه استارت 3 بار 
متوالي فشار داده شود، موتور متوقف مي شود يا زماني كه 
اين دكمه را فش��ار داده و براي مدت بيش از 2 ثانيه نگاه 
داريد موتور متوقف مي شود(. در اين وضعيت ممكن است 
غربيلک فرمان قفل ش��ده و كنترل خودرو از دست راننده 
خارج شود و باعث آسيبهاي جدي براي خودرو و جراحات 

شديد براي سرنشينان آن گردد.
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محدوده عملكرد
فق��ط زماني مي توان از كليد جهت روش��ن ك��ردن موتور 
استفاده كرد كه كليد در محدوده خاص عملكرد خود قرار 

داشته باشد )1(.
در صورت��ي كه باتري كليد دش��ارژ ش��ده باش��د يا امواج 
راديويي قوي در نزديكي خودرو منتشرشود، دامنه فعاليت 

كليد كم مي شود و كليد نمي تواند به درستي عمل كند.
زمان��ي كه كلي��د در محدوده عملكرد خود باش��د، هر فرد 
حتي بدون داشتن كليد نيز مي تواند دكمه استارت را فشار 

داده و موتور را روشن كنند.

	•اطراف قسمت بار ش��امل محدوده عملكرد نمي شود، اما 
ممكن است كليد عمل كند.

	•اگ��ر كليد هوش��مند روي صفحه نش��انگرها ، پوش��ش 
محفظ��ه بار، داخل جعبه داش��بورد يا داخل جيب درب 

ها قرار داشته باشد ممكن است عمل نكند.

   احتياط:

	•زماني كه مي خواهيد از خودرو استفاده كنيد، از به همراه 
داشتن كليد هوشمند مطمئن شويد. 

	•هرگز زماني كه قصد خارج شدن از خودرو را  داريد، كليد 
هوشمند را در داخل خودرو قرار ندهيد.

	•اگر باتري خودرو دش��ارژ شده باش��د، دكمه استارت از 
وضعيت »LOCK« خارج نمي ش��ود، و اگر قفل فرمان 
فعال باش��د )درصورت تجهيز( نمي توان غربيلک فرمان 
را حرك��ت داد. ه��ر چه زودتر باتري را ش��ارژ كنيد. )به 
قس��مت »روشن كردن خودرو با باتري كمكي« در فصل 

6 رجوع كنيد(. براي م��دل بدون سيس��تم  كليد هوش��مند زماني دكمه 
استارت كار مي كند كه كليد در پورت قرار گرفته باشد. )به 
قسمت »پورت ريموت« در ادامه اين فصل رجوع كنيد(. 

عملكرد بعضي از نشانگرها و هشدارها روي صفحه نمايش، 
در س��رعت سنج نشان داده مي شوند. )به قسمت »صفحه 

نمايش« در فصل 2 رجوع كنيد(.

سيستم كليد هوشمند)در صورت تجهيز(
سيس��تم كليد هوش��مند مي تواند اس��تارت را بدون خارج 
نم��ودن كلي��د از كيف يا جي��ب فعال كند. ش��رايط و / يا 
تاثي��رات محيط��ي مي توان��د ب��ر عملكرد سيس��تم كليد 

هوشمند اثر بگذارد.
عملكرد نش��انگرها و هشدار دهنده ها روي صفحه نمايش 
ما بين كيلومتر ش��مار و سرعت س��نج ظاهر مي شود. )به 

قسمت »صفحه نمايشگر« در فصل 2 رجوع شود(.
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“LOCK “ وضعيت
دكمه استارت و قفل فرمان تنها در اين وضعيت مي توانند 

قفل شوند.
زماني كه دكمه اس��تارت به وضعيت“ ACC“ فش��ار داده 
مي ش��ود، از وضعيت قفل خارج مي گ��ردد. اين در زماني 
اس��ت كه كليد هوش��مند را به همراه داريد و يا كليد را در 

محل استقرار آن قرار داده ايد.

 “ACC “وضعيت
در اين وضعيت بدون روش��ن ش��دن موتور، پ��اور كمكي 

الكتريكي )ACC( فعال مي شود. 

“ON “وضعيت
سيس��تم اس��تارت و تجهيزات الكتريك��ي در اين وضعيت 

بدون روشن شدن موتور فعال مي شوند.

“OFF “وضعيت
موتور خاموش مي شود و فرمان قفل نمي باشد.

وضعيت هاي دكمه استارت
وقتي كه دكمه استارت بدون فشار دادن پدال ترمز فشرده 

مي شود وضعيت آن به صورت زير تغيير مي يابد:

“ تغيير  •	ACC“ مرك��ز آن را فش��ار دهيد تا به وضعي��ت
يابد.

 “ •	ON “ مركز كليد آن را دوبار فشار دهيد تا به وضعيت
تغيير يابد.

 “ •	OFF “مركز آن را س��ه بار فش��ار دهيد تا به وضعيت
تغيير يابد. )اين وضعيت نشان داده نشده است.(

 “ •	ACC“ مركز آن را چهار بار فش��ار دهيد تا به وضعيت
باز گردد.

 “ •	LOCK“يكي از درب ها را باز يا بسته كنيد تا از وضعيت
به وضعيت“OFF“ برگردد.

اگر كليد هوش��مند نزديک درب يا بي��رون پنجره  خودرو 
باشد ممكن است عمل كند.       

   هشدار:
هرگ��ز در هن��گام رانندگي دكمه اس��تارت را در وضعيت  
“OFF“ قرار ندهيد. زيرا ممكن اس��ت فرمان قفل ش��ده 
و كنت��رل خ��ودرو از دس��ت رانن��ده خارج ش��ود و باعث 
آس��يب هاي جدي براي خ��ودرو و جراحات ش��ديد براي 

سرنشينان آن گردد.

   احتياط:
 زماني كه موتور خاموش است، دكمه استارت را براي مدت 
طوالني، دروضعيت “ ACC“  يا “ ON“ قرار ندهيد، اين 

امر باعث دشارژ شدن باتري مي شود.
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   احتياط:

	•در صورتي كه باتري  خودرو دش��ارژ ش��ده باشد. دكمه 
دكمه اس��تارت نمي تواند  از وضعيت “LOCK“  خارج 

شود. 
	•در صورتي كه قفل فرمان آزاد ش��ود، نشانگر عيب روي 
صفحه نمايش ظاهر مي شود.كليد استارت را دوباره فشار 
دهيد و غربيلک فرمان را كمي  به چپ و راست بچرخانيد 

CVT سيستم گيربكس
قفل دكمه اس��تارت به گونه اي طراحي شده، تا زماني كه 

دسته دنده در وضعيت ”P“ )پارک( قرارنگيرد، 
نم��ي تواند به وضعيت »LOCK« ب��رود. زماني كه دكمه 
اس��تارت در وضعيت »OFF« قرار داش��ته باشد، مطمئن 

شويد كه دسته دنده در وضعيت ”P“ )پارک( قرار دارد.
 »LOCK« زماني كه دكمه استارت نمي تواند در وضعيت

برود:

هشدار . 1 بر روي صفحه نمايش به همراه 
صداي زنگ ظاهر مي شود.

)پارک( قرار دهيد. 2 . “P” دسته دنده را در وضعيت
« قرار داشته  3 .ACC « اگر دكمه استارت در وضعيت
باشد، هشدار »PUSH« بر روي صفحه نمايش ظاهر 

مي شود.
 » 4 .ON تا در وضعيت »  را فشار دهيد  استارت  دكمه 

قرار گيرد.
« دوباره بر روي صفحه نمايش ظاهر  5 .PUSH« هشدار

مي شود.
  » 6 .OFF« تا در وضعيت را فشار دهيد  استارت  دكمه 

قرار گيرد.
براي كسب اطالعات بيشتر از هشدار ها و نمايشگرها بر 

وي صفحه نمايش به قس��مت »صفح��ه نمايش« در فصل 
2 رجوع كنيد.

زماني كه دكمه استارت در وضعيت »LOCK« قرار داشته 
باشد. نمي توان دسته دنده را از وضعيت ”P“ )پارک( خارج 

نمود. اگر دكمه اس��تارت را در وضعيت »ON« قرار داده 
و بر پدال ترمز  فش��ار دهيد، مي توانيد دس��ته دنده را  به 

حركت در آوريد.

قفل فرمان
دكمه اس��تارت به سيس��تم قفل فرمان ضد سرقت مجهز 

شده است.

قفل كردن فرمان

 » 1 .OFF»وضعيت در  تا  دهيد  فشار  را  استارت  دكمه 
قرار گيرد و نشانگر وضعيت آن خاموش شود.

  » 2 .LOCK« درب را باز كنيد. دكمه استارت به وضعيت
تبديل مي شود.

غربيلک فرمان را به اندازه 1/8. 3  دور، از وضعيت مستقيم 
به راست يا چپ بچرخانيد.
بازكردن قفل غربيلک فرمان

دكمه اس��تارت را فش��ار دهيد، فرمان به صورت اتوماتيک 
باز خواهد شد.

)به قسمت »صفحه نمايش« در فصل 2 رجوع كنيد(.                                              
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نماي��ش« در فصل 2 رجوع كني��د(. در اين وضعيت، ورود 
كليد به داخل پورت ريموت، به ش��ما اين امكان را مي دهد 
تا موتور را روش��ن كنيد. مطمئن شويد كه قسمت حلقوي 
كليد بطرف عقب مطابق ش��كل قرارگرفته اس��ت. كليد را 
وارد پ��ورت ريموت كنيد تا كامال قفل ش��ود. جهت خارج 
نمودن  كليد از محل قرار گيري، دكمه اس��تارت را فش��ار 
دهيد ت��ا در وضعيت »OFF« قرار گيرد، س��پس كليد را 

بيرون بياوريد.

پورت ريموت
مدل بدون سيستم كليد هوشمند

قبل از فشار دادن دكمه استارت، مطمئن شويد كه كليد را 
وارد پورت ريموت )A(كرده ايد. مطمئن شويد كه قسمت 

حلقوي كليد بطرف عقب مطابق شكل قرارگرفته است. 
كليد را وارد پورت ريموت كنيد تا كامال قفل ش��ود. جهت 
خارج نمودن  كليد از پورت ريموت، دكمه استارت را فشار 
دهيد ت��ا در وضعيت »OFF« قرار گيرد، س��پس كليد را 
بي��رون بياوريد. زماني كه  درب باز مي ش��ود و تا 15 ثانيه 
بعد از بس��ته ش��دن درب، چراغهاي راهنم��اي )B( پورت 
ريموت، روشن مي ش��ود. اگر كليد در پورت ريموت نباشد 
و دكمه اس��تارت را فشار دهيد، چراغهاي راهنما، شروع به 

چشمک زدن خواهند كرد.
دشارژ باطري:

اگر باتري ريموت دش��ارژ شده باش��د، چراغهاي راهنماي 
پورت ريموت، چش��مک مي زند و در صفحه نمايش ظاهر  
مي ش��ود. )به قس��مت »صفحه نمايش« در فصل 2 رجوع 

كنيد(.
براي تعويض باتري، به قس��مت »باتري« در فصل 8 رجوع  

كنيد.

مدل با سيستم كليد هوشمند
دشارژ باتري کليد

اگر باتري كليد هوش��مند دش��ارژ شده باش��د، چراغهاي 
راهنم��اي )B( پ��ورت ريم��وت )A(، چش��مک مي زند و 
در صفح��ه نمايش ظاهر  مي ش��ود. )به قس��مت »صفحه 

)LHD( مدل فرمان سمت چپ
   احتياط:

	•پورت ريموت، باتري كليد را ش��ارژ نمي كند. اگر بر روي 
صفحه نشان داده شد كه باتري ضعيف شده است، سريعا 
نسبت به تعويض باتري اقدام كنيد. براي تعويض باتري، 

)به قسمت »باتري« در فصل 8 رجوع  كنيد.
	•هرگز به غير از كليد، در پورت ريموت جسم ديگري وارد 
نكنيد. انجام اين كار ممكن اس��ت باعث آس��يب ديدگي 

آن شود.
	•زماني كه كليد را وارد پ��ورت ريموت مي كنيد، مطمئن 
ش��ويد كه كليد در جهت صحيح وارد ش��ده اس��ت. در 
صورتي كه جهت آن در س��ت  نباش��د، امكان ندارد كه 

موتور روشن شود.
«  قرار  •	OFF « زمان��ي كه دكمه اس��تارت در وضعي��ت

داشته باشد، كليد را از پورت ريموت خارج كنيد.
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رانندگي با خودرو
)CVT( رانندگي با سيستم گيربكس

سيس��تم گيربك��س )CVT( در خ��ودروي ش��ما به طور 
الكترونيك��ي كنت��رل ش��ده و باعث ايج��اد حداكثر نيرو و 

عملكرد نرم خودرو مي شود. 
روش ه��اي كاري توصي��ه ش��ده براي اين ن��وع گيربكس 
اتوماتيک در صفحات بعدي نش��ان داده ش��ده است. براي 
استفاده ازحداكثر عملكرد خودرو و لذت بردن از رانندگي، 

به توصيه هاي  زير عمل كنيد.
زمان�ي که بر اثر رانندگي بر روي س�طوح لغزنده و يا 
آزماي�ش برخي دينامومترها، س�رعت موتور ناگهان 
افزاي�ش پيدا کند، ق�درت موتور جه�ت حفاظت از 
سيس�تم CVT، ممكن اس�ت به ص�ورت اتوماتيك 

کاهش پيدا کند.

   احتياط:

	•به محض روش��ن شدن موتور، فوراً دكمه استارت را رها 
كنيد.

هر بار بيش از 15	• ثانيه اس��تارت نزنيد. اگر موتور روشن 
نش��د، قبل از اينكه دوباره استارت بزنيد، دكمه استارت 
را در وضعي��ت »OFF« قرار داده و 10 ثانيه صبر كنيد. 
در صورت عدم رعايت اين موضوع ممكن اس��ت استارتر 

آسيب ببيند.
	•در صورت نياز به اس��تفاده از باتري كمكي يا كابل رابط 
براي روش��ن كردن  موت��ور، بايد كاماًل دس��تورالعمل و 
احتياط هاي عنوان شده در فصل6 “در مواقع اضطراري“ 

را رعايت كنيد.

روشن کردن موتور
ترمز پارک را درگير كنيد. 1 .

دسته دنده را در وضعيت P )پارک(  يا N. 2 )خالص( 
قرار دهيد.

استارتر بگونه اي طراحي شده است که تنها زماني که 
دنده در وضعيت مناسب قرار گيرد، عمل مي کند.

وضعيت قرار گيري كليد را تاييد كنيد. 3 .
	•كليد هوش��مند را وارد پورت ريم��وت كنيد. )براي مدل 

بدون سيستم كليد هوشمند(
	•كليد هوش��مند را در داخل خودرو همراه داش��ته باشيد 

)براي مدل با سيستم كليد هوشمند( 
« قراردهيد. پدال  4 .ON « دكمه استارت را در وضعيت
ترمز را فشار داده و دكمه استارت را در جهت روشن 

كردن موتور فشار دهيد.
بمنظور روشن كردن فوريموتور، ضمن اينكه پدال ترمز را 
فشار مي دهيد، دكمه استارت را فشار دهيد و رها كنيد.

به محض روشن شدن موتور، فوراً دكمه استارت را رها  5 .
كنيد. اما در صورتي كه موتور روشن نشد، مراحل باال 

را تكرار كنيد.
اگر هوا بيش از حد گرم يا س��رد اس��ت و موتور به سختي 
روشن مي شود، پدال گاز را فشار داده و نگه داريد، اين كار 

به روشن شدن موتور كمک مي كند.
دكمه استارت را تا 15 ثانيه فشار  داده و  نگه داريد. زماني 

كه  موتور روشن شد، پدال گاز را رها كنيد.

بعد از روشن كردن موتورحداقل 30. 6 ثانيه صبر كنيد 
تا موتور در جا كار كرده و گرم شود. به ويژه در هواي 
رانندگي  كم  سرعت  با  را  كوتاهي  مسير  ابتدا  سرد، 

كنيد.

   احتياط:
در حال گرم كردن خودرو، آن را ترک نكنيد.

جهت خاموش كردن موتور، دنده را در وضعيت P )پارک( 
قرار دهيد، ترمز پارک را درگير كنيد و دكمه استارت را در 

وضعيت »OFF« قرار دهيد.

   احتياط:

	•دور موتور در حالت درجا، در زمان سرد بودن موتور باال 
اس��ت، بنابراين قبل از گرم شدن موتور، دسته دنده را با 

احتياط به وضعيت دنده جلو وعقب حركت دهيد.
	•زماني كه خودرو متوقف اس��ت، از گاز دادن و باال بردن 
دور موت��ور خودداري كنيد. اي��ن كار باعث حركت غير 

منتظره خودرو مي شود.
	•از دن��ده معكوس كردن ناگهاني بر روي س��طوح لغزنده 
اجتناب كنيد. ممكن اس��ت سبب از دست دادن كنترل 

شود
	•هرگ��ز وقتي خودرو در حال حركت به جلو اس��ت، دنده 
را در وضعي��ت P )پارک( ي��ا R )عقب( و همين طور در 
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وضعيت هاي ديگر، پدال ترمز را فشار دهيد.

 OFF"," اگ�ر دکم�ه اس�تارت در وضعي�ت ه�اي 
LOCK"" يا "ACC" باشد، دسته دنده را نمي توان 
از حال�ت  P )پارك(  به س�اير وضعيته�ا ديگر تغيير 

داد.

زماني كه خودرو در حال حركت به عقب اس��ت، دنده را 
در وضعي��ت P )پارک( يا D )رانندگي( قرار ندهيد. اين 

كار باعث آسيب جدي به گيربكس مي شود.  
موت��ور را در وضعيت P )پارک( يا N	• )خالص( روش��ن 
كنيد. اگر دنده در وضعيت هاي ديگر باشد، موتور روشن 
نمي ش��ود. در صورت  روشن شدن موتور، به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. 
هنگام  توقف نسبتا طوالني، دنده را به حالت  P	• )پارک( 

درآورده و ترمز پارک را درگير كنيد.
به هن��گام تعويض دنده از وضعي��ت N	• )خالص( به هر 
ي��ک از وضعيت هاي ديگر، موت��ور را در حالت دور آرام 

نگه داريد.
	•در سر بااليي ها، خودرو را با فشار دادن پدال گاز متوقف 

نكنيد. در اين شرايط بايد پدال ترمز را فشار دهيد.

حركت دادن خودرو

بعد از روشن كردن موتور، قبل از حركت دادن  دسته  1 .
فشار  كاماًل  را  ترمز  پدال  P)پارک(  وضعيت  از  دنده 

دهيد.
در زماني كه به پدال ترمز فشار مي دهيد، دسته دنده  2 .

را روي يكي از وضعيت هاي حركت قرار دهيد. 
ترمز پارک پدالي و پدال ترمز را آزاد كرده و سپس به  3 .

آرامي خودرو را حركت دهيد.
CVT ب�ه گون�ه اي طراح�ي ش�ده که وقت�ي دکمه 
اس�تارت در وضعيت  "ON" قرار داش�ته باشد، بايد 
قبل از تغيير دنده از وضعيت P )پارك(  به هر يك از 

   احتياط:

	•پدال ترمز را فش��ار دهيد. وقتي موتور روشن است تغيير 
وضعي��ت دن��ده از D)رانندگي( وR)عق��ب( يا وضعيت 
گيربكس دس��تي، بدون فشاردادن پدال ترمز، باعث مي 
شود كه خودرو به آرامي حركت كند. قبل از اينكه دسته 
دنده را حركت دهيد، مطمئن ش��ويد ك��ه پدال ترمز را 

كاماًل فشار داده و خودرو متوقف شده است.
از وضعيت دنده مطمئن ش��ويد-	• مطمئن ش��ويد كه 
دن��ده در وضعيت مطلوب قرار گرفته باش��د. از وضعيت  
D)رانندگي(  يا وضعيت دس��تي جهت حركت كردن به 
جل��و و R)عقب(  جه��ت حركت به عقب اس��تفاده مي 

شود.
گ��رم كردن موتور	• -زماني كه موتور س��رد اس��ت، دور 
موتوردر حالت درجا باالتر از معمول مي باش��د لذا الزم 
است تا در زمان شروع حركت، نهايت توجه را در هنگام 
حركت دس��ته دن��ده به وضعي��ت هاي حركت��ي بعمل 

آوريد. 

)LHD بدون وضعيت گيربكس دستي )مدل

)LHD داراي وضعيت گيربكس دستي )مدل
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 )در صورت تجهيز(:
از اي��ن دن��ده هنگام باال رفتن از س��ر بااليي ه��اي تند يا 
رانندگي آهسته در برف سنگين، شن ، گل يا براي حداكثر 
رس��اندن در گيري ترمز در س��رازيري هاي با ش��يب تند 

استفاده كنيد.
وضعيت تغيير دستي دنده )در صورت تجهيز(

D  وقتي كه خودرو متوقف اس��ت و دسته دنده از وضعيت
به وضعيت تغيير دس��تي دنده برده مي ش��ود، جعبه دنده 
وارد وضعيت تغييردستي دنده مي شود. مي توان محدوده 

تغيير دنده را به طور دستي انتخاب كرد.
در وضعيت تغيير دس��تي دنده، محدوده تغيير روي صفحه 

نشانگر نشان داده مي شود. 
محدوده تغيير از باال يا پايين به صورت زير است:

در زمان تغيير دادن، دس��ته دنده را به وضعيت +up )باال( 
حركت دهيد. )به محدوده باالتر تغيير مي كند(    

 -down در زم��ان تغيير دادن، دس��ته دنده را به وضعيت
)پايي��ن( حرك��ت دهيد. )ب��ه مح��دوده پايين ت��ر تغيير 

مي كند(   
حركت دسته دنده به يک طرف براي دوباره تغيير وضعيت 
به ص��ورت پي در پي انجام خواهد ش��د. در صورتي كه اين 
حركت سريعا انجام شود، ممكن نيست تعويض دوم به طور 

كامل انجام شود. 
M6 )ششم(:

از اي��ن وضعيت براي همه حال��ت هاي رانندگي به جلو در 
وضعيت سرعت در بزرگراه ها استفاده كنيد.

نمايش ظاهر شد، مراحل زير را انجام دهيد:
دسته دنده را در وضعيت  P )پارک(  قرار دهيد.

دكمه اس��تارت را فش��ار دهيد. وضعيت دكمه استارت به 
حالت »ON« تغيير خواهد كرد.

دكمه استارت را مجدداً به حالت »OFF« فشار دهيد.
P)پارك(:

از اين وضعيت وقتي كه خودرو پارک ش��ده است يا هنگام 
روشن كردن موتور استفاده كنيد. اطمينان حاصل کنيد 
که خودرو کاماًل متوقف ش�ده اس�ت و سپس دسته 
دن�ده را در وضعيت P)پارك( ق�رار دهيد. ترمز پارک 
پدال��ي را درگير كنيد. زماني كه در س��ر بااليي پارک مي 
كنيد، ابتدا ترمز پارک پدالي را درگير كنيد و سپس دسته 

دنده را در وضعيت P)پارک(  قرار دهيد.
R )عقب(:

فق��ط زماني كه خودرو كاماًل  متوقف ش��د، دس��ته دنده را 
در اي��ن وضعيت قرار دهيد. از اين وضعيت براي حركت به 

سمت عقب استفاده كنيد. 
N )خالص(:  

ن��ه دنده عق��ب و نه دنده هاي جلو فعال نيس��تند. در اين 
وضعيت مي توان موتور را روش��ن كرد. اگر در حال حركت 
 N موت��ور ناگهان توقف كرد، مي توانيد دنده را در وضعيت

)خالص( قرار داده و دوباره استارت بزنيد. 
D )رانندگي(: 

از اين وضعيت براي رانندگي عادي به س��مت جلو استفاده 
كنيد. 

 درحالت��ي كه پدال ترمز را فش��رده نگه داش��ته ايد، 
ضامن روي دسته دنده را فشار دهيد.

 براي تغيير وضعيت دس��ته دنده، ضامن روي دس��ته 
دنده را فشار دهيد.

 فقط دسته دنده را حركت دهيد.
تغيير وضعيت دسته دنده  

   هشدار:
زمان��ي كه موت��ور كار نمي كند. اگر دس��ته دن��ده در هر 
وضعيتي ق��رار گيرد، ترم��ز پارک پدال��ي را درگير كنيد. 
در غي��ر اين صورت، خودرو به ط��ور ناگهاني حركت كرده 
يا واژگون ش��ده و منجر به آس��يبهاي جاني و مالي شديد 

خواهد شد.
اگ��ر زماني كه موت��ور كار مي كند و به  پدال ترمز فش��ار 
مي دهي��د، نتوانيد دس��ته دنده را از وضعي��ت   P)پارک( 
خارج س��ازيد، ممكن اس��ت چراغهاي ترمز كار نكند. كار 
نكردن چراغهاي ترمز مي تواند باعث بروز تصادف و آسيب 

ديدگي شما و ديگران شود.

بعد از روش��ن كردن موتور، پدال ترمز را كامال فشار داده و 
دسته دنده را از وضعيت P)پارک( خارج كنيد.

 »ACC« اگر دكمه اس��تارت به ه��ر دليل��ي در وضعيت
قرارگيرد، تا زماني كه دس��ته دن��ده در هر وضعيتي غير از 
وضعي��ت P)پارک(قرار دارد، دكمه اس��تارت نمي تواند به 

وضعيت »LOCK« در بيايد.
در صورت��ي ك��ه دكمه اس��تارت را نمي ت��وان به وضعيت 
»LOCK« قرار دادو هش��دار SHIFT«P« روي صفحه 
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ص�ورت  )در   Overdrive )O/D( OFF کلي�د  
تجهيز(

زماني كه دسته دنده در وضعيت D )رانندگي(  قرار داشته 
باش��د و كليد O/D) OFF(  فشار داده شود، چراغ نشانگر 

  روي صفحه نمايش روشن مي شود.
زماني كه شما مي خواهيد ترمز موتور را بهبود ببخشيد، از 

O/D) OFF(  مي توانيد استفاده كنيد.

جه��ت خاموش ك��ردن O/D) OFF( ، كليد آن را مجددا 
فشار دهيد. چراغ نشانگر  نيز خاموش خواهد شد.

هر زمان كه موتور روش��ن مي ش��ود و يا زماني كه دس��ته 
دنده به هر وضعيتي بجز وضعيت D )رانندگي( در مي آيد، 
O/D) OFF(  به صورت اتوماتيک خاموش مي شود.      

	•براي لغو وضعيت تغيير دس��تي دنده، دس��ته دنده را به 
وضعي��ت “D“ بر گردانيد. گيربكس به وضعيت رانندگي 

عادي باز مي گردد. 
 وقتي كه دماي روغن CVT	• بيش از حد پايين مي آيد، 
وضعي��ت تغيي��ر دن��ده دس��تي كار نمي كن��د و به طور 
اتوماتيک به وضعيت رانندگي باز مي گردد. در اين حالت، 
دسته دنده را به وضعيت “D“برگردانده و مدتي رانندگي 

كنيد، سپس به وضعيت تغيير دنده دستي باز گردانيد.
وقتي ك��ه دماي روغن CVT	• بي��ش از حد باال مي رود، 
ممكن اس��ت محدوده تغيي��ر در دور موتور، كمتر از حد 
معم��ول تغيي��ر كند. اين نش��انه بد كار كردن سيس��تم 

نمي باشد.

ب��ه هر حال هنگام گاز دادن يا گذش��تن از خودروي ديگر 
بايد دنده ها را به طور دستي عوض كنيد.

M 5 )پنجم(:

از اين وضعيت براي رانندگي در س��رازيري ها و سربااليي 
هاي طوالني كه ترمز موتور مفيد است استفاده كنيد.

M 4 )چهارم(، M 3 )سوم( و  M 2 )دوم(:

از اين دنده براي باال رفتن از س��ر بااليي يا ترمز موتور در 
سرازيري ها استفاده كنيد.

M 1 )اول(:

از اي��ن دن��ده هنگام باال رفتن از س��ر بااليي ه��اي تند يا 
رانندگي آهس��ته در برف س��نگين، ش��ن يا گل يا براي به 
حداكثر رس��اندن در گيري ترمز موتور در سرازيري هاي با 

شيب زياد استفاده كنيد.

به خاطر داشته باشيد كه در دنده پايين تر از M 6	• براي 
مدت طوالني با سرعت باال رانندگي نكنيد. اين كار باعث 

افزايش مصرف سوخت مي شود.
	•در وضعيت تغيير دستي دنده، قبل از متوقف شدن 
 M 1 خ�ودرو، گيربكس به طور اتوماتي�ك به دنده
)اول( مي رود. اگر بخواهيد دوباره ش�تاب بگيريد، 
باي�د جعب�ه دن�ده را در مح�دوده مورد نظ�ر قرار 

دهيد.
	• دروضعيت تغيير دنده دستي، ممكن است گيربكس 
به دنده انتخاب شده نرود. اين کار به حفظ عملكرد 
رانندگ�ي کمك ک�رده و امكان آس�يب ديدن يا از 

دست رفتن کنترل خودرو را کم مي کند.



5

278

كليد وضعيت اسپرت )در صورت تجهيز(
براي انتخاب وضعيت اس��پرت، زماني كه دس��ته دنده در 
وضعي��ت D )رانندگي( قرار داش��ته باش��د، كليد وضعيت 
اسپرت را فش��ار دهيد. چراغ نش��انگر وضعيت اسپرت در 
صفحه نمايش نشانگر ها روشن مي شود. وضعيت اسپرت را 
خاموش كنيد و  كليد وضعيت اسپرت را دوباره فشاردهيد. 

چراغ نشانگر وضعيت اسپرت خاموش خواهد شد.
زماني كه دس��ته دنده در هر وضعيت ديگر غير از وضعيت 
»D« قرار داشته باش��د، وضعيت اسپرت به طور اتوماتيک 

خاموش خواهد شد.
:»OFF« وضعيت

از وضعيت“OFF“ در رانندگي و مصرف سوخت اقتصادي  
استفاده كنيد.

:”ON”وضعيت
از اين وضعيت براي رانندگي در سرازيري ها و سربااليي هاي 

باز مي گردد. اگر به شرايط عملكرد عادي باز نگشت، سريعا 
به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت كنترل سيستم جعبه 

دنده مراجعه كنيد.

»D« كم كردن گاز- در وضعيت
ب��راي عبور يا باال رفتن از س��ر بااليي، پ��دال گاز را تا آخر 
فش��ار دهيد تا به كف خودرو بچس��بد. اين كار بس��ته به 
س��رعت خودرو، جعبه دن��ده را روي دنده پايين تر تنظيم 

مي كند.

وضعيت محافظت دماي باالي مايع
اي��ن جعبه دنده داراي وضعيت محافظت دماي باالي مايع 
است. اگر دماي مايع بيش از حد باال برود )هنگام باال رفتن 
از س��ربااليي هاي تند در دماي باالي محيط يا بار سنگين، 

مثل هنگام بكسل كردن يدک كش( سرعت موتور، و در 
برخي از ش��رايط س��رعت خودرو به طور اتوماتيک كاهش 
پيدا مي كند تا احتمال آس��يب دي��دن جعبه دنده كاهش 
يابد. س��رعت خودرو را مي توان با پدال گاز كنترل كرد، اما 

سرعت خودرو ممكن است محدوديت داشته باشد. 

ايراد - ايمني
وقتي كه خودرو در ش��رايط سخت، مثل چرخيدن بيش از 
اندازه چرخ ها، و ترمز ش��ديد متوالي باشد، سيستم خرابي 
ايمني فعال مي شود.هش��دارMIL روش��ن مي ش��ود كه 
نشانگر اين اس��ت كه وضعيت ايراد-ايمني، فعال مي باشد 
)به قسمت »خرابي چراغ نشانگر )MIL ياML(« در فصل 
2 رج��وع كنيد(. اين اتفاق حتي وقت��ي كه همه مدارهاي 
الكتريك��ي خوب كار مي كنند نيز مي افتد. در اين وضعيت، 
دكمه اس��تارت را در وضعيت »OFF« ق��رار دهيد و 10 
ثانيه صبر كنيد. سپس مجددا دكمه استارت را در وضعيت 
»ON« قرار دهيد. خودرو به ش��رايط عملكرد عادي خود 

   هشدار:
وقتي كه حالت پيش��گيري از دماي باالي سيال يا عملكرد 
غير ايمني اتفاق مي افتد، س��رعت خ��ودرو كم كم كاهش 
پيدا مي كند. ممكن اس��ت اين س��رعت از س��رعت س��اير 
خودرو ها كمتر بوده و باعث تصادف شود. هنگام رانندگي 
توجه خاصي به اين مطلب داش��ته باشيد. در صورت لزوم، 
در ج��اي مطمئن، خودرو را به كنار جاده كش��يده و صبر 
كنيد تا جعبه دنده به عملكرد عادي بازگردد  يا در صورت 

نياز آن را تعمير كنيد.
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براي مدل هاي با مكانيزم قفل غربيلک فرمان ، اگر غربيلک 
فرمان قفل ش��ده باشد، باتري را دوباره شارژ كرده و دكمه 
اس��تارت را در وضعيت »ON« ق��رار داده و قفل فرمان را 
آزاد كنيد. )به قسمت » استفاده از باتري كمكي« در فصل 

6 رجوع كنيد(.
در اين وض��ع خودرو را با هل دادن به محل مناس��ب مي 

توان حركت داد. 
اگر نتوانس��تيد دس��ته دنده را از وضعيت P)پارک( خارج 
كنيد، س��ريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت كنترل 

سيستم CVT مراجعه كنيد.

آزاد كردن كردن قفل دسته دنده
اگر باتري دش��ارژ شده باش��د، حتي اگر دكمه دسته دنده 
فشار داده شود و پدال ترمز پايي را تحت فشار قرار دهيد، 

دسته دنده از وضعيت P)پارک( تغيير نمي كند. 

ترمز پارک را درگير كنيد. 1 .
دسته  قفل  كننده  آزاد  شيار  درپوش  مناسبي  ابزار  با  2 .

دنده )A( را در آوريد.
به  را   ) 3 .B( دنده  دسته  قفل  كننده  آزاد  شكل  مطابق 

پايين فشار دهيد.
 ،) 4 .C( در حالي كه دكمه دسته دنده را فشارمي دهيد
نگه  دنده  دسته  قفل  كننده  آزاد  همراه   به  را  آن 
قرار  N )خالص(  را در وضعيت  داريد و دسته دنده  

.)D(دهيد
درپوش شيار آزاد كننده قفل دسته دنده را به وضعيت  5 .

اصلي  خود برگردانيد.

طوالني كه ترمز موتور مفيد است و يا هنگام گاز دادن زياد 
استفاده كنيد.

در اين حالت با توجه به اينكه موتور نياز به نيروي زيادتري 
دارد، دنده به صورت اتوماتيک انتخاب مي شود.  5-15

زمان��ي كه وضعيت رانندگي تغيي��ر مي كند، كليد وضعيت 
اسپرت را خاموش كنيد.

به خاطر بس��پاريد كه در حالت«ON«  با سرعت باال براي 
مدت زياد با وضعيت اس��پرت رانندگ��ي نكنيد. اين باعث 

افزايش مصرف سوخت شما خواهد شد.

كم كردن گاز- در وضعيتD)رانندگي(
ب��راي عبور يا باال رفتن از س��ر بااليي، پ��دال گاز را تا آخر 
فش��ار دهيد تا به كف خودرو بچس��بد. اين كار بس��ته به 
س��رعت خودرو، جعبه دن��ده را روي دنده پايين تر تنظيم 

مي كند.

   احتياط:
ب��راي مدل هاي با مكانيزم قفل غربيلک فرمان، اگر باتري 
به طور كامل دش��ارژ گ��ردد، زماني كه دكمه اس��تارت در 
وضعيت »OFF« مي باش��د، قفل غربيلک فرمان باز نمي 

شود. در اين حالت خودرو را حركت ندهيد.

وضعيت محافظت دماي باالي مايع
اي��ن جعبه دنده داراي وضعيت محافظت دماي باالي مايع 
است. اگر دماي مايع بيش از حد باال برود )هنگام باال رفتن 
از س��ربااليي هاي تند در دماي باالي محيط يا بار سنگين، 
مثل هنگام بكس��ل كردن يدک كش( سرعت موتور، و در 
برخي از ش��رايط س��رعت خودرو به طور اتوماتيک كاهش 
پيدا مي كند تا احتمال آس��يب دي��دن جعبه دنده كاهش 
يابد. س��رعت خودرو را مي توان با پدال گاز كنترل كرد، اما 
سرعت خودرو ممكن است محدوديت داشته باشد.                                                      
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   احتياط:

	•هرگز در محدوده فراتر از كارايي الس��تيک ها رانندگي 
.4WD/AWD نكني��د، حتي در م��ورد خودروه��اي

شتاب گيري و ترمز گيري ناگهاني  و اعمال حركت هاي  
ش��ديد به فرمان مي تواند باع��ث كاهش كنترل خودرو 

توسط راننده و لغزيدن خودرو شود. 
	•هميش��ه از الس��تيک هايي يكس��ان از نظر گل، سايز ، 
برند، س��ازنده و نوع )سيم دار، تيوپ دار ، راديال«بدون 
تيوپ«( اس��تفاده كنيد. زماني كه در جاده هاي لغزنده 
رانندگي م��ي كنيد ، روي چرخ ه��اي جلو زنجير چرخ 

نصب كنيد و با احتياط رانندگي كنيد.
 •	4WD/AWD  خودرو هاي��ي كه  مجهز به سيس��تم
مي باشند، 2 چرخ از  را از زمين بلند نكنند و در حالت 
روشن بودن موتور، نسبت به تغيير دنده به هر درايو و يا 
دنده عقب اقدام نكنند. انجام اين كار ممكن است باعث 
خرابي سيستم محركه يا حركت ناگهاني خودرو شود كه 
اين امر مي تواند سبب خرابي هاي مختلف در خودرو يا 

صدمه ديدن سرنشينان شود.
دو چ��رخ خودرو مجهز به سيس��تم  4WD/AWD	• را 
حتي اگر دو چرخ ديگر خودرو نيز باالتر از زمين باش��د، 
ب��ا دينامومتر يا ابزار ش��بيه به آن تس��ت نكنيد. قبل از 
اينكه خودرو ش��ما بر روي  دينامومتر جهت تس��ت قرار 
گيرد، مطمئن ش��ويد به پرسنلي كه با اين ابزار كار مي 
كنند، اطالع داده شده كه خودرو شما مجهز به سيستم 
4WD/AWD مي باش��د. عدم استفاده صحيح از ابزار 
تست ممكن است باعث خرابي سيستم محركه ياحركت 

AWD( )در صورت تجهيز( مدل چهار چرخ درگير )4WD(/ چهار چرخ درگير دايم )
ايراد -  ايمني

زماني ك��ه وضعي��ت ايراد-ايمني اتفاق مي افتد سيس��تم 
گيربك��س CVT در وضعيت هاي ران��دن رو به جلو  قرار 

نمي گيرد.
وقتي كه خودرو در ش��رايط س��خت، مثل چرخيدن بيش 
از ان��دازه چرخ ها، و ترمز ش��ديد متوالي باش��د، سيس��تم 
ايراد ايمني فعال مي ش��ود. اي��ن اتفاق حتي وقتي كه همه 
مداره��اي الكتريكي خوب كار مي كنند نيز مي افتد. در اين 
وضعيت، دكمه استارت را در وضعيت »OFF« قرار دهيد 
و 10 ثانيه صبر كنيد. س��پس مجددا دكمه اس��تارت را در 
وضعي��ت »ON« ق��رار دهيد. خودرو به ش��رايط عملكرد 
ع��ادي خود باز مي گردد. اگر به ش��رايط عملكرد عادي باز 
نگشت، سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت كنترل 

سيستم جعبه دنده مراجعه كنيد.

ناگهاني خودرو ش��ود كه اين امر مي تواند سبب خرابي 
هاي مختلف در خودرو يا صدمه ديدن سرنشينان شود.

	•زمان��ي ك��ه يكي از چرخ ه��ا به علت وج��ود زمين غير 
همس��طح  باالت��ر از زمين قرار گرفته، چ��رخ را بيش از 

اندازه نچرخانيد. 
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حالت 
4WD/
AWD

چراغ هاي چرخ هاي محرک
نشانگر 

 LOCK

4WD/
AWD

وضعيت 
هاي مورد 

استفاده

AUTO هاي چرخ  بين  گشتاور 
صورت  به  عقب  و  جلو 
خودكار با توجه به شرايط 
شود  مي  تقسيم  جاده 
اين   
مورد باعث بهبود پايداري 

خودرو مي شود.

خاموش مي 
شوند

رانندگي 
در جاده 

هاي 
آسفالت 
شده و 
لغزنده

LOCKچهار چرخ LOCK

4WD/
AWD

براي 
رانندگي 
در جاده 

هاي 
ناهموار

زماني كه اختالف چرخش بين چرخ هاي جلو و عقب  1 .
زياد باشد، وضعيت 4WD/AWD ممكن است گاهي 
از حالت AUTO  به حالت LOCK تغيير كند. به 
هر حال اين دليل بر اين نيست كه سيستم خوب كار 

نمي كند.
مي شود،  رانده  باال  يک سرعت  در  كه خودرو  زماني  2 .
 AUTO به  اتوماتيک  به صورت   LUCK وضعيت 
تغيير مي كند و چراغ نشانگر 4WD/AWD در اين 

حالت خاموش مي شود.
« قرار مي گيرد،  3 .OFF«  زماني كه دكمه  استارت  در  وضعيت
غو مي گردد.                                                                                                                                             وضعيت LOCK  به صورت  اتوماتيک  ل

4WD/AWD عملكرد كليد قفل
كلي��د قف��ل 4WD/AWD در قس��مت پايين��ي صفحه 
نش��انگرها قرار گرفته اس��ت. اين كليد بس��ته به وضعيت 
 »AUTO« يا »LOCK« رانندگي ، براي انتخاب وضعيت

مورد استفاده قرار مي گيرد. 
ب��ه  را   4WD/AWD كلي��د  ش��ما  زم��ان  ه��ر 
پايي��ن فش��ار دهي��د )A(، وضعي��ت كلي��د ب��ه حال��ت                                                     

AUTO →LOCK →AUTO تغيير مي كند.

LOCK وضعيت
در اين وضعيت چراغ نشانگر LOCK  روشن خواهد 

شد.

  AUTO وضعيت
در اين وضعي��ت چراغ نش��انگر LOCK خاموش خواهد 

شد. 
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چراغ هاي 
نشانگر

روشن شود يا 
چشمک بزند

زماني كه

روشن مي شود

در عملكرد 
4WD/ سيستم
AWD مشكل 

بوجود آمده است

به سرعت 
چشمک بزند

دماي روغن 
سيستم قواي 

محركه به صورت 
غير طبيعي باال 

مي باشد

به آرامي 
چشمک بزند

اختالف سرعت 
زياد بين سرعت 
گردش چرخها 

مي باشد

4WD/AWD چراغ هشدار
زماني كه دكمه اس��تارت در وضعيت »ON« قرار داش��ته 
باش��د، چراغ هش��دار 4WD/AWD در س��رعت س��نج  
روش��ن مي ش��ود. بعد از روش��ن كردن خودرو اين چراغ 

سريعا خاموش مي شود.
اگر زماني كه موتور روش��ن اس��ت، هر عيبي در  سيس��تم 
4WD/AWD بوجود بيايد، چراغ هش��دار روشن خواهد 

ماند.

	•زماني كه گرماي خودرو باال مي رود، س��رعت درجا كار 
ك��ردن موتور نيز باال مي رود. خصوصا وقتي كه موتور را 
روش��ن مي كنيد يا بر روي سطوح لغزنده رانندگي مي 

كنيد، مراقب باشيد.
	•زمان��ي كه خ��ودرو را در جاده هاي هم��وار در وضعيت 
LOCK قرار مي دهيد، ممكن اس��ت ش��ما احس��اس 
نمايي��د ترم��ز عم��ل مي كند. اي��ن حال��ت در وضعيت 

4WD/AWD طبيعي مي باشد.

اگ��ر زماني كه ش��تاب م��ي گيريد ي��ا از س��رعت خودرو 
 4WD/AWD سيس��تم »LOCK« مي كاهي��د، كلي��د
فعال باش��د يا دكمه اس��تارت در وضعي��ت »OFF« قرار 
داشته باشد، ش��ما ممكن است يک تكان )ضربه( احساس 

كنيد. اين طبيعي مي باشد.
دم��اي روغن قواي محركه خودرو در صورتي كه خودرو در 
حالت ممتد در ش��رايطي كار كند كه اختالف سرعت 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 كه چرخ ها بكسباد كند. 
در اين ش��رايط، چراغ هش��دار 4WD/AWD به سرعت 
روشن و خاموش مي شود و براي محافظت از قواي محركه، 
خ��ودرو به صورت اتوماتيک از وضعيت 4WD/AWD به 
وضعي��ت 2WD تغيي��ر وضعيت مي دهد. اگ��ر خودرو را 
متوقف كنيد )در شرايط كاركرد دور آرام( و منتظر شويد، 
چراغ نش��انگر خاموش ش��ده وضعيت 4WD/AWD به 

وضعيت AUTO تغيير حالت مي دهد. 

   هشدار:

	•در زمان��ي ك��ه در حال رانندگي به حالت مس��تقيم مي 
باش��يد، كلي��د 4WD/AWD LOCK را به وضعيت 
AUTO قرار دهيد. كليد 4WD/AWD LOCK را 
زماني كه در حالت دور زدن و يا عقب رفتن مي باش��يد، 

فعال نكنيد.
را زماني كه چرخ هاي  •	4WD/AWD LOCK كلي��د

جلو بكسباد مي كند فعال نكنيد.
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   هشدار:

سيس��تم كنترل ديناميكي خ��ودرو VDC	• به گونه اي 
طراحي ش��ده اس��ت كه در جهت بهبود رانندگي پايدار 
كمک مي كند، اما از تصادف هاي ناش��ي از حركت هاي 
ناگهاني فرمان در س��رعت هاي باال و يا روش هاي ناشي 
از ب��ي دقتي و رانندگي خطرن��اک جلوگيري نمي كند. 
هن��گام رانندگي بر روي س��طوح لغزنده، س��رعت را كم 
كرده و احتياط بيش��تري بعمل آوريد و با دقت رانندگي 

كنيد. 
	•در سيس��تم تعلي��ق خ��ودرو تغييري ايج��اد نكنيد. اگر 
قطع��ات مربوط به سيس��تم تعليق مانن��د كمک فنرها، 
فنر ل��ول ها، بوش ه��ا و غيره از تجهي��زات مورد تاييد 
شركت پارس خودرو نباشد و يا بيش از حد آسيب ديده 
باشد، ممكن است سيستم VDC بخوبي كار نكند. اين 
مي تواند اثر نامطلوبي بر عملكرد كنترل خودرو داش��ته 
باش��د و چراغ نش��انگر  VDC OFF  يا SLIP و يا هر 

دو در اين شرايط روشن شوند.  
	•اگر ب��راي تجهيزات مرتبط با سيس��تم ترمز مانند لنت 
هاي ترمز، سيلندر ترمز و كاليپرها از تجهيزات استاندارد 
استفاده نشود و يا بيش از حد آسيب ديده باشند، ممكن 
است چراغ نشانگر VDC OFF يا SLIP  و يا هردو در 

اين شرايط روشن شوند.
	•اگر براي تجهيزات مربوط به موتور مانند منبع اگزوز، از 
تجهيزات استاندارد استفاده نشود و يا بيش از حد آسيب 

 » •	LOCK« هرگ��ز در جاده ه��اي ناهم��وار در وضعيت
رانندگ��ي نكنيد. اي��ن كار بار نيروي محرك��ه خودرو را 
افزايش  داده و عيب هاي زيادي در خودرو ايجاد خواهد 

نمود.

باال بودن دم��اي روغن محفظه ني��روي محركه زماني كه 
خودرو در وضعيتي اس��ت كه به آن فش��ار وارد مي ش��ود، 
مي توان��د باعث خاموش و روش��ن ش��دن اين چراغ ش��ود 
)تقريب��اً دوب��ار در ثانيه(. در اين حال��ت وضعيت رانندگي 
 AUTO 2 تغيير كن��د و وضعيتWD ممكن اس��ت به
ممكن اس��ت  قبل از روشن و خاموش شدن چراغ هشدار 
به وضعيت LOCK تغيير كند،  اگر در طي حركت چراغ 
هش��دار به سرعت چشمک بزند، در اين حالت فورا خودرو 
را در يک مكان امن متوقف كنيد تا با دور آرام )درجا( كار 
كند. در صورتي كه بعد از چند لحظه چراغ هشدار خاموش 

شد، مي توانيد به رانندگي ادامه دهيد.

   احتياط:

	•اگر بعد از عمليات باال چراغ هش��دار روشن بماند، سريعا 
جه��ت بازديد خ��ودرو  به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک 

مراجعه كنيد.
	•زماني كه دو چرخ خودرو بر روي غلطک قرار گرفته و دو 

چرخ ديگر باال مي باشد، موتور خودرو را روشن نكنيد.
 » •	ON« 4 در وضعيتWD/AWD اگر چراغ هش��دار
قرار داش��ته باش��د، اين نش��انگر اين اس��ت كه سيستم 
بخوبي كار نمي كند. س��رعت خ��ودرو را كاهش داده و 
س��ريعا  جهت بازديد خودرو  به نمايندگي مجاز س��ايپا 

يدک مراجعه كنيد.
	•در زماني كه چراغ هش��دار چش��مک مي زند و ش��ما به  
رانندگي ادامه دهيد، نيروي محركه خودرو ممكن است 

آسيب ببيند.

سيستم کنترل ديناميكي )VDC( )به غير 
از اروپا(
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 VDC زماني كه خودرو در ش��رايط خاموش بودن سيستم
كار كند، تمامي عملكردهاي VDC غير فعال مي باش��د. 
سيس��تم فعال كردن محدود ترم��ز )BLSD( و ABS در 
زم��ان خاموش بودن سيس��تم VDC ني��ز كار مي كند. 
زماني ك��ه سيس��تم ABSL و يا ABS فعال ش��ود، چراغ 
نش��انگر SLIP  روش��ن وخاموش مي شود و ممكن است 
صدايي را بش��نويد و يا ارتعاش زي��ادي را روي پدال ترمز 
حس كنيد. اين مورد طبيعي اس��ت و نش��ان دهنده ايراد 

نيست.
زماني كه سيس��تم VDC فعال شود، شما صداي لرزش را 
از قسمت زيرين درب موتور مي شنويد و لرزش پدال ترمز 
را حس مي كنيد. اين مورد طبيعي اس��ت و نش��ان دهنده 

كاركرد صحيح سيستم VDC مي باشد.
سيس��تم VDC داراي ي��ک سيس��تم عيب ي��اب داخلي 
مي باش��د كه پس از هر بار روشن كردن موتور و يا حركت 
آهسته به جلو و عقب، سيستم را كنترل مي كند. زماني كه 
اين سيس��تم عيب يابي داخلي فعال مي شود، ممكن است 
صدايي را بش��نويد و يا ارتعاش زي��ادي را روي پدال ترمز 
حس كنيد. اين مورد طبيعي اس��ت و نش��ان دهنده ايراد 

نيست.

 در زمان ش��تاب گي��ري يا رانندگي روي س��طوح لغزنده، 
ممكن اس��ت الس��تيک ها بكس��باد كند يا لي��ز بخورد. با 
سيس��تم كنترل ديناميكي خودرو VDC ، سنسورها اين 
حرك��ت ها، ترمز و بازده موت��ور را كنترل كرده و كمک به 

بهبود تعادل خودرو مي كند.

زمان��ي كه سيس��تم VDC	• كار مي كند، چراغ نش��انگر 
SLIP در صفحه نشانگرها چشمک مي زند. 

زماني كه چراغ نش��انگر SLIP	• روش��ن و خاموش شود، 
نش��ان دهنده اين اس��ت كه جاده لغزنده اس��ت، در اين 
وضعيت سرعت خودرو را كاهش داده و با دقت بيشتري 
رانندگي كنيد. براي كس��ب اطالعات بيش��تر به قسمت 
 OFF چراغ هاي هش��دار« و قس��مت »چراغ نش��انگر«

VDC« در فصل 2، مراجعه كنيد. 

	•چراغ نشانگر
چراغ  آيد،  بوجود  سيستم  اين  عملكرد  در  ايرادي  اگر 
در صفحه   VDC OFF نشانگر  چراغ  و   SLIP نشانگر 
چراغهاي  اين  زماني كه  تا  شد.  خواهد  روشن  نشانگرها 
پايداري  كنترل  سيستم  عملكرد  باشند،  روشن  نشانگر 

خودرو غير فعال خواهد شد. 
ترمز  محدود  كردن  فعال  سيستم  از   VDC سيستم 
)BLSD( براي كنترل كشش خودرو  استفاده مي كند. 
چرخهاي  از  يكي  كه  شود  مي  فعال  زماني  سيستم  اين 
محرک روي سطح هاي ليز شروع به لغزيدن كنند. اين 
لغزيده  كه  شود  مي  چرخي  گرفتن  ترمز  باعث  سيستم 
توزيع  محرک  چرخهاي  ساير  روي  نيرو  اينكه  تا  است 

شود. 

ديده باش��ند، چراغ نشانگر VDC OFF يا SLIP و يا 
هردو در اين شرايط روشن شوند.

	•هنگام رانندگي در س��طوح با ش��يب زياد مانند سواحل 
دريا )با شيب زياد(، ممكن است سيستم VDC بخوبي 
كار نكند و ممكن اس��ت چراغ نشانگر  VDC OFF يا 
SLIP روشن شود. در اينگونه جاده ها رانندگي نكنيد. 

زماني كه روي س��طوح نامطمئ��ن مانند پيچ هاي غير  •	•	
همسطح ، ماسه، باالبر يا رمپ رانندگي مي كنيد و چراغ 
نشانگر VDC OFF يا SLIP و يا هردو در اين شرايط 
روشن ش��ود، اين نش��ان دهنده وجود عيب در سيستم 
نمي باش��د. بعد از رانندگي مجدد در س��طوح مطمئن، 
 ،VDC موتور را روش��ن و خام��وش كنيد تا سيس��تم

دوباره تنظيم شود. 
	•اگ��ر از رينگ و الس��تيک هايي به غي��ر از موارد توصيه 
شده استفاده شود، ممكن است سيستم VDC بدرستي 
عمل نكند و چراغ نشانگر  VDC OFF  يا SLIP و يا 

هردو در اين شرايط روشن شوند. 
	•توجه داش��ته باش��يد كه در جاده هاي برفي، سيس��تم 
VDC جايگزين الس��تيک هاي مخصوص زمستان و يا 

زنجير چرخ نمي باشد. 
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	•اگ��ر براي تجهيزات مربوط به موت��ور مانند منبع اگزوز، 
از تجهيزات اس��تاندارد استفاده نش��ود و يا بيش از حد 
 SLIP يا ESP OFF آس��يب ديده باشند، چراغ نشانگر
شوند.                                                                                                                                    و يا هردو در اين شرايط روشن 
	•هنگام رانندگي در س��طوح با ش��يب زياد مانند سواحل 
دريا )با ش��يب زياد(، ممكن است سيستم ESP بخوبي 
كار نكند و ممكن اس��ت چراغ نش��انگر  ESP OFF يا 
SLIP روشن شود. در اينگونه جاده ها رانندگي نكنيد. 

	•زماني كه روي س��طوح ش��يب دار مانن��د پيچ هاي غير 
همسطح، ماس��ه، elevator يا رمپ رانندگي مي كنيد 
و چ��راغ نش��انگر ESP OFF يا SLIP و ي��ا هر دو در 
اين ش��رايط روشن شود، اين نش��ان دهنده وجود عيب 
در سيس��تم نمي باشد. بعد از رانندگي مجدد در سطوح 
مطمئ��ن، موتور را روش��ن و خاموش كنيد تا سيس��تم 

ESP، دوباره تنظيم شود. 

	•اگر از رينگ و الستيک هايي به غير از موارد توصيه شده 
استفاده شود، ممكن است سيستم ESP بدرستي عمل 
نكند و چراغ نش��انگر  ESP OFF  يا SLIP و يا هر دو 

در اين شرايط روشن شوند. 
 •	ESP توجه داشته باشيد كه در جاده هاي برفي، سيستم
جايگزين الس��تيک هاي مخصوص زمس��تان و يا زنجير 

چرخ نمي باشد. 
در زمان ش��تاب گي��ري يا رانندگي روي س��طوح لغزنده، 
ممكن اس��ت الس��تيک ها بكس��باد كند يا لي��ز بخورد. با 
سيستم برنامه پايداري الكترونيكي )ESP(، سنسورها اين 
حركت ها، ترمز و ب��ازده موتور را كنترل كرده و كمک به 

OFF را مجدداً فش��ار دهيد و يا موتور را خاموش و روشن 
كنيد. 

كليد خاموش كردن سيستم كنترل پايداري 
)VDC OFF( خودرو

 VDC براي اغلب ش��رايط رانندگي، بهتر اس��ت سيستم
روشن )ON( باشد. 

 زماني كه خودرو در برف يا گل گير كرده باش��د، سيس��تم 
VDC ق��درت خروجي موتور را كاه��ش داده و در نتيجه 
لغ��زش چرخها كمتر مي ش��ود. در اين حال��ت دور موتور 
كاس��ته مي ش��ود حتي اگر پدال گاز تا آخر فش��رده شده 
باش��د. زماني كه بيش��ترين قدرت موتور ب��راي در آوردن 
خودرو گير كرده مورد نياز باش��د، الزم اس��ت تا سيس��تم 

VDC را خاموش كنيد. 

 VDC OFF كليد ،VDC براي خاموش كردن سيس��تم
را فش��ار دهيد. در اين حالت چراغ هش��دار  روش��ن 

مي شود. 
 VDC كليد ،VDC ب��راي فعال ك��ردن مجدد سيس��تم

 )ESP( سيستم برنامه پايداري الكترونيكي
)براي اروپا(

   هشدار:

(جهت كمک  •	ESP( سيستم برنامه پايداري الكترونيكي
به بهبود و ايمني بيش��تررانندگي  طراحي شده است اما 
اين سيس��تم از تصادفات ناش��ي از حركت هاي ناگهاني 
فرمان در سرعت هاي باال يا رانندگي پرخطر و نامطمئن 
جلوگي��ري نم��ي كند. هن��گام رانندگ��ي و پيچيدن در 
س��طوح لغزنده، سرعت خودرو را كم كرده و با احتياط و 

دقت بيشتر رانندگي كنيد. 
	•در سيس��تم تعلي��ق خ��ودرو تغييري ايج��اد نكنيد. اگر 
قطعات مربوط به سيستم تعليق مانند كمک فنرها، فنر 
لول ها، بوش ها و غيره از تجهيزات مورد تاييد ش��ركت 
پارس خودرو نباش��د و يا بيش از حد آسيب ديده باشد، 
ممكن اس��ت سيس��تم ESP بخوب��ي كار نكند. اين مي 
تواند اثر نامطلوبي بر عملكرد كنترل خودرو داشته باشد 
و چراغ نشانگر  ESP OFF  يا SLIP و يا هردو در اين 

شرايط روشن شوند.  
	•اگر ب��راي تجهيزات مرتبط با سيس��تم ترمز مانند لنت 
هاي ترمز، سيلندر ترمز و كاليپرها از تجهيزات استاندارد 
استفاده نشود و يا بيش از حد آسيب ديده باشند، ممكن 
است چراغ نشانگرESP OFF   يا SLIP  و يا هر دو در 

اين شرايط روشن شوند.
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كليد خاموش كردن سيستم برنامه پايداري 
)ESP( الكترونيكي

 ESP براي اغلب ش��رايط رانندگي، بهتر اس��ت سيس��تم
روشن )ON( باشد. 

 زماني كه خودرو در برف يا گل گير كرده باش��د، سيس��تم 
ESP ق��درت خروجي موت��ور را كاه��ش داده و در نتيجه 
لغ��زش چرخها كمتر مي ش��ود. در اين حال��ت دور موتور 
كاس��ته مي ش��ود حتي اگر پدال گاز تا آخر فش��رده شده 
باش��د. زماني كه بيش��ترين قدرت موتور ب��راي در آوردن 
خودرو گير كرده مورد نياز باش��د، الزم اس��ت تا سيس��تم 

ESP را خاموش كنيد. 

 ESP OFF كلي��د ،ESP ب��راي خاموش كردن سيس��تم
را فش��ار دهيد. در اين حالت چراغ هش��دار  روش��ن       

مي شود. 
 ESP OFF كليد ،ESP براي فعال كردن مجدد سيس��تم
را مجدداً فشار دهيد و يا موتور را خاموش و روشن كنيد.

زي��ادي را روي پ��دال ترمز حس كنيد. اي��ن مورد طبيعي 
است و نشان دهنده ايراد نيست.

زماني كه سيس��تم ESP فعال شود، شما صداي لرزش را 
از قسمت زيرين درب موتور مي شنويد و لرزش پدال ترمز 
را حس مي كنيد. اين مورد طبيعي اس��ت و نش��ان دهنده 

كاركرد صحيح سيستم ESP مي باشد.
سيستم ESP داراي يک سيستم عيب ياب داخلي مي باشد 
كه پس از هر بار روش��ن كردن موتور و يا حركت آهس��ته 
به جلو و عقب، سيس��تم را كنت��رل مي كند. زماني كه اين 
سيس��تم عيب يابي داخلي فعال مي ش��ود، ممكن اس��ت 
صدايي را بش��نويد و يا ارتعاش زي��ادي را روي پدال ترمز 
حس كنيد. اين مورد طبيعي اس��ت و نش��ان دهنده ايراد 

نيست.

بهبود تعادل خودرو مي كند.
 SLIP كار مي كند، چراغ نشانگر ESP زماني كه سيستم•	

در صفحه نشانگرها چشمک مي زند. 
	•زماني كه چراغ نش��انگر SLIP روش��ن و خاموش شود، 
نشان دهنده اين است كه جاده لغزنده است، در اين وضعيت 
س��رعت خودرو را كاهش داده و با دقت بيشتري رانندگي 
كنيد. براي كس��ب اطالعات بيشتر به قسمت »چراغ هاي 
هشدار« و قسمت »چراغ نش��انگر OFF ESP« در فصل 

2 مراجعه كنيد. 

	•چراغ نشانگر
  اگر ايرادي در عملكرد اين سيستم بوجود آيد، چراغ نشانگر 
و چراغ نشانگر ESP  در صفحه نشانگرها   SLIP
روشن خواهد شد. تا زماني كه اين چراغ هاي نشانگر روشن 
خواهد شد.                                                                                                                             باشند، عملكرد سيستم كنترل كشش غير فعال 
 )BLSD( از سيستم فعال كردن محدود ترمز ESP سيستم
براي كنترل كشش خودرو  استفاده مي كند. اين سيستم 
زماني فعال مي شود كه يكي از چرخ هاي محرک روي 
سطح هاي ليز شروع به لغزيدن كنند. اين سيستم باعث 
ترمز گرفتن چرخي مي شود كه لغزيده است تا اينكه نيرو 

روي ساير چرخ هاي محرک توزيع شود. 
اگر خودرو در شرايط خاموش بودن سيستم ESP كار كند، 
تمامي عملكردهاي ESP غير فعال مي باشد. سيستم فعال 
ك��ردن محدود ترم��ز )BLSD( و ABS در زمان خاموش 
بودن سيس��تم ESP نيز كار مي كند. زماني كه سيس��تم 
BLSD فعال شود، چراغ نشانگر SLIP  روشن و خاموش 
مي ش��ود و ممكن اس��ت صدايي را بش��نويد و يا ارتعاش 
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حركت دادن دس��ته دنده به وضعيت N )خالص(، باعث از 
كار افتادن كروز كنترل خواهد شد.

روشن كردن كروز كنترل
زمان��ي كه كليد MAIN )4( را فش��ار م��ي دهيد، چراغ 

نشانگر CRUISE در صفحه نشانگرها روشن مي شود.

تنظيم سرعت كروز

گاز دهيد تا به سرعت مورد نظر برسيد. 1 .
( را فشار دهيد و آن را  2 .2(  SET/COAST   كليد

رها كنيد.
پاي خود را از روي پدال گاز برداريد. 3 .

سرعت خودرو روي سرعت تنظيم شده باقي مي ماند.
عبور از خودروي ديگر

پدال گاز را فش��ار دهيد تا خودرو شتاب بگيرد. بعد از رها 
كردن پدال گاز خودرو به س��رعت تنظيم شده قبلي بر مي 
گردد. خودرو ممكن است در زمان باال رفتن و پايين آمدن 
از تپه هاي ش��يبدار، در سرعت تنظيم شده باقي نماند. در 

اين وضعيت ها بدون كروز كنترل رانندگي كنيد.
تنظيم مجدد روي سرعت کم تر

براي تنظيم روي س��رعت كم تر، يكي از روش هاي زير را 
استفاده كنيد.

	•ب��ه آرامي ضرب��ه اي به پدال ترم��ز وارد كنيد. وقتي كه 
  SET/COAST خودرو به سرعت مورد نظر رسيد، كليد

)2( را فشار داده و رها كنيد.
( را فش��ار داده و نگاه داريد.  •	2(  SET/COAST كلي��د

هنگام رانندگي در س��طوح هاي لغزنده )س��طوح هاي   - 
باراني، برفي، يخي و غيره(

کروز کنترل

1 .RESUME / ACCELERATE كليد
 2 .SET/ COAST كليد

3 .CANCEL كليد
كليد اصلي كروز كنترل 4 .

   هشدار:

	•در ش��رايط زير از كروز كنترل )سيس��تم تنظيم سرعت 
ثابت( اس��تفاده نكنيد. كروز كنترل در ش��رايط زير مي 
تواند باعث از دست رفتن كنترل خودرو و تصادف شود. 
زماني كه نگه داري خودرو در يک  سرعت ثابت امكان  - 

پذير نمي باشد.
در زمان رانندگي در ترافيک سنگين. - 

در زمان رانندگي در ترافيک با سرعت متغير. - 
هنگام رانندگي در مناطق بادخيز. - 

هنگام رانندگي در س��طوح هاي پر پيچ و خم و شيب  - 
دارد.

احتياط هاي الزم در خصوص سيستم كروز 
كنترل 

	•اگر سيس��تم كروز بد عمل كند، به صورت اتوماتيک غير 
فعال مي ش��ود. در اين حالت چراغ نشانگر CRUSE در 

صفحه نشانگرها چشمک مي زند تا راننده را آگاه كند.
	•اگ��ر دماي ماي��ع خنک كننده موتور بي��ش از اندازه باال 
رود، سيس��تم كروز كنترل به صورت اتوماتيک غير فعال 

مي شود. 
اگر چراغ نش��انگر CRUISE	• خاموش و روش��ن ش��ود، 
كليد MAIN كروز كنترل )4( را خاموش كرده و سريعا 

به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. 
 •	RESUME/ ACCELERATE اگر در زماني كه كليد
)1( ، COAST/ SET )2( يا CANCEL )3( را فشار 
م��ي دهيد، كليد MAIN كروز روش��ن باش��د، ممكن 
اس��ت، چراغ نش��انگر CRUISE چش��مک بزند. براي 
تنظيم مناس��ب سيستم كروز كنترل مراحل زير را انجام 

دهيد.
نحوه عملكرد كروز كنترل

 كروز كنترل اين امكان را به شما مي دهد كه بدون اينكه 
  km/h پايتان را روي پدال گاز نگه داريد، با سرعت بيش از

MPH( 40 25( رانندگي كنيد.
اگر س��رعت خودرو تقريبا 13Km/h زير س��رعت تنظيم 
ش��ده كاهش يابد، ك��روز كنترل به ط��ور اتوماتيک از كار 

مي افتد.
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پارك کردن
لغو سرعت كروز

براي لغو س��رعت تنظيم ش��ده، از يك��ي از روش هاي زير 
استفاده كنيد.

كليد CANCEL	• را فشار دهيد.
	•به پدال ترمز پايي ضربه اي وارد كنيد.

( را فش��ار دهيد. چراغ  كليد MAIN ك��روز كنترل )4	•
نشانگر CRUISE خاموش خواهد شد.

زماني كه خودرو به سرعت مورد نظر رسيد 
كليدSET/COAST  )2( را رها كنيد.

	•كلي��د SET/COAST  )2( را به س��رعت فش��ار دهيد 
و ره��ا كنيد. اين كار باعث كاهش س��رعت در حدود 1.6 
 0.6(  Km/h 1 ي��ا )1()ب��راي اروپ��اMPH(  Km/h

MPH ( )بجز اروپا(.

تنظيم مجدد روي سرعت سريع تر:
براي تنظيم روي س��رعت سريع تر، يكي از روشهاي زير را 

استفاده كنيد.

	•پدال گاز را فش��ار دهيد. وقتي سرعت خودرو به سرعت 
م��ورد نظر رس��يد كليد SET/COAST  )2( را فش��ار 

داده و رها كنيد.
( را فش��ار  •	1( RESUME/ ACCELERATE كليد
داده و نگاه داريد. وقتي كه خودرو به س��رعت مورد نظر 
رس��يد، كليد RESUME/ ACCELERATE )1( را 

رها كنيد.
ب��ه  را   ) •	1(  RESUME/ ACCELERATE كلي��د 
س��رعت فش��ار داده و رها كنيد. اي��ن كار باعث افزايش 
س��رعت خودرو در حدود 1MPH(  Km/h 1/6()براي 
اروپا( يا Km/h 1  )MPH 0.6 ()بجز اروپا( مي شود.

تنظيم مجدد روي سرعت فعلي:
كليد RESUME/ ACCELERATE )1(را فشار داده 
و رها كنيد. خودرو به آخرين س��رعت تنظيم شده، زماني 
كه سرعت خودرو بيش از Km/h  )MPH 40  25( بوده 

باز مي گردد.

   هشدار:

	•خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک، كاغذ 
باطله يا پارچه كهنه پارک نكنيد.

	•پارک كردن ايمن مس��تلزم اين است كه هم ترمز پارک 
پدالي درگير بوده و هم دسته دنده در وضعيت p)پارک( 
قرار داش��ته باشد. عدم توجه به توصيه هاي فوق ممكن 
اس��ت باعث حركت غير منتظ��ره و يا چرخش خودرو  و  

باعث بروز تصادف شود.
	•هنگام پ��ارک خودرو، اطمينان حاصل كنيد كه دس��ته 
دنده در وضعيت p)پارک(  قرار دارد. بدون فش��ار دادن 
پدال ترمز نمي توان دس��ته دنده را از وضعيت p)پارک(  

خارج  نمود.
	•هرگز خودرو را تا زماني كه موتور روش��ن است و كسي 

داخل آن نيست ترک نكنيد.
	•هرگز كودكان و ي��ا افرادي كه در حالت عادي به كمک 
ديگ��ران ني��از دارند، تنه��ا در خودرو ره��ا نكنيد. حتي 
حيوان��ات خانگي ني��ز نبايد در خودرو تنه��ا بمانند زيرا 
ممكن است ندانسته كليدها و كنترلها را فعال كنند و به 
طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودش��ان 
صدم��ه بزنند. در ه��واي گرم و روزه��اي آفتابي، ممكن 
است دما آنقدر باال باشد كه باعث بروز صدمات جدي يا 

حتي مرگ آور در افراد و يا حيوانات شود.
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	•اگر خودرو از قس��مت س��پر دچار آسيب ديدگي شود و 
آن قس��مت خم شود، تش��خيص آن ناحيه ممكن است 
تغيي��ر كرده و ان��دازه گيري نادرس��ت از موانع نموده و 

اخطار اشتباه دهد. 
   احتياط:

داخل خودرو بايس��تي آرام باش��د تا صدا بوضوح ش��نيده 
شود.

سيستم سونار )در صورت تجهيز(
ترمز پارک را درگير كنيد. 1 .

)پارک( قرار دهيد. 2 .p دسته دنده را در وضعيت
زماني كه خودرو در سرازيري پارک شده است، براي  3 .
كمک به جلوگيري از حركت آن، بهتر است كه چرخ 
ها را مطابق آنچه كه در شكل نشان داده شده است 

بچرخانيد.
جلو خودرو به س��مت پايين در خيابان داراي جدول 

)1(
چرخ ها را به س��مت ج��دول بچرخانيد و خودرو را به جلو 
حركت دهيد تا چرخ كناري به آرامي با جدول تماس پيدا 

كند. سپس ترمز پارک پدالي را درگير كنيد.

جل��و خودرو به س��مت باال در خياب��ان داراي جدول 
)2(

چ��رخ ها را از ج��دول دور كرده و اج��ازه دهيد خودرو به 
سمت عقب حركت كند تا وقتي كه چرخ سمت جدول به 
آرامي با جدول تماس پيدا كند. س��پس ترمز پارک پدالي 

را درگير كنيد.

جلو خودرو به س��مت باال يا پايي��ن در خيابان بدون 
جدول )3(

چرخ ها را به س��مت كنار خيابان بچرخانيد. در اين حالت 
اگر خ��ودرو حركت كند از وس��ط خيابان دور مي ش��ود. 

سپس ترمز پارک پدالي را درگير كنيد.
دكمه استارت را در وضعيت  OFF قرار دهيد.

   هشدار: 

	•سيس��تم س��ونار يک سيس��تم مفيد اس��ت اما جانشين 
مناس��بي براي پارک كردن نمي باشد. هميشه به اطراف 
نگاه كنيد و قبل از پارک كردن ايمني آن راكنترل كنيد. 

هميشه به آرامي حركت كنيد.
	•در اين بخش محدوديت هاي سيس��تم سونار و نحوه در 
كنترل قرار دادن آن را بخوانيد. هواي بد ممكن است بر 
سيستم سونار اثر بگذارد، اين ممكن است شامل كاهش 

عملكرد يا فعاليت نادرست آن باشد.
	•اين سيستم جهت  جلوگيري از برخورد اشياء كوچک يا 

در حال حركت طراحي نشده است. 
	•اين سيس��تم جهت تعيين اشياء بزرگ ثابت به راننده و 
كمک به جلوگيري از آس��يب ديدن خودرو طراحي شده 
است. براي اين سيستم امكان تعيين اشياء كوچک زير و 

نزديک سپر يا روي زمين  وجود ندارد.

صداهاي سيس��تم سونار آهنگي اس��ت كه به راننده موانع 
نزديک س��پر را  هش��دار مي دهد. اين سيستم موانع جلو 
را زمان��ي ك��ه دس��ته دن��ده در وضعي��ت D)رانندگي( يا 
N)خ��الص( و موانع عقب و جلو را باهم زماني كه دس��ته 
دن��ده در وضعيت R)عقب( قرار دارد، تش��خيص مي دهد. 
اين سيس��تم در سرعت باالي 6MPH( Km/h10( و در 
زاويه خاص و اش��ياء در حال حركت امكان تشخيص آن ها 

را ندارد.
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يدك کشيدن )بجز براي اروپا، روسيه، 
اکراين، شمال افريقا و استراليا(

خودروي شما به گونه اي طراحي شده كه بتواند سرنشين 
يا بار را جا به جا كند. پارس خودرو توصيه مي كند از اين 
خودرو جهت يدک كش��يدن استفاده نگردد، زيرا  اين امر 
باع��ث ايجاد  بار اضافي روي موتور، گيربكس، فرمان، ترمز 

و ديگر سيستم ها مي شود.

كليد OFF سيستم سونار
راننده مي تواند با كليد OFF سيستم سونار بر روي صفحه 
نش��انگر، سيستم س��ونار را خاموش و روش��ن كند. جهت 
خاموش و روش��ن  كردن سيس��تم س��ونار، دكمه استارت 
بايس��تي در وضعيت »ON« قرار داش��ته باشد. يک چراغ 
نشانگر روي كليد و چراغ نشانگر  OFF سيستم سونار در 
صفحه نش��انگر ها زماني كه سيستم خاموش است، روشن 
مي ش��ود. اگر زماني كه سيستم سونار خاموش نمي باشد، 
چراغ نش��انگر روي كليد و چراغ نش��انگر OFF سيس��تم 
س��ونار روش��ن و خاموش شود، اين نش��انگر اين است كه 

سيستم سونار بخوبي كار نمي كند.

سيس��تم س��ونار موانع باالتر از 1/2 متر )3.9ft( از س��پر 
را تش��خيص مي دهد و در گوش��ه هاي بيروني س��پر اين 
پوش��ش كمتر مي باشد )اش��اره به عكس و ميزان تقريبي 
منطقه تحت پوشش(. به عنوان مثال هر گاه  شما به سمت 
مانع��ي حركت مي كنيد، ميزان صدا افزايش پيدا مي كند. 
زماني كه به فاصله 30 س��انتي متري مانع مي رسيد، صدا 

به صورت ممتد شنيده خواهد شد.
برف ، يخ و گرد و غبار زياد را از روي  سنسورهاي سيستم 
س��ونار )قرار گرفته روي س��پر( پاک كنيد )سنسورها را با 
اشياء تيز تميز نكنيد(. اگر روي سنسورها پوشانده شود، بر 

دقت سيستم سونار اثر مي گذارد.

   احتياط:
خراب ش��دن خودرو در اثر يدک كش��يدن  تحت پوشش 

گارانتي قرار ندارد. 
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مقاوم، نيروي كشش بيشتري براي يدک كشيدن نياز مي 
باشد. 

زماني که وسيله يدك کش شده )به طور مثال کاروان( 
را ب�ه خودرو متصل نموده اي�د، بمنظور جلوگيري از 
داغ ش�دن موتور، به طور منظ�م به دماي مايع خنك 

کننده موتور توجه کنيد. 

حداكثر بار مجاز )براى استراليا(
حداكثر بار يدک كش )شامل الستيک ها و ساير تجهيزات 

بارگيرى شده(:

هرگز اجازه ندهيد كه كل بار يدک كش از : 1 .
( ب��راى يدک كش بدون  •	1654 Ib( 750 kg حداكث��ر

ترمز
( براى يدک كش با ترمز •	3308 Ib( 1500 kg حداكثر

بيشتر شود.

	•از ش��روع به حركت، ترمز گيري و ش��تاب گيري ناگهاني 
بپرهيزيد. 

	•از پيچيدن و تغيير مسير ناگهاني بپرهيزيد. 
	•هميشه با سرعت متعادل برانيد. 

	•هميشه روش هاي ارايه شده توسط سازنده وسيله يدک 
شده را دنبال كنيد. 

	•از تجهيزات اتصال صحيح )ابزارهاي اتصال وس��يله يدک 
كش ش��ده، زنجيرهاي اطمين��ان و غيره( براي خودرو و 
وسيله يدک كش شده استفاده نماييد. اين تجهيزات در 
نمايندگي هاي س��ايپا يدک موجود مي باشد و شما مي 
توانيد اطالعات بيش��تر در خصوص اي��ن تجهيزات را از 

نمايندگي هاي سايپا يدک بخواهيد. 
	•هرگز اجازه ندهيد تا مجموع وزن وسيله يدک كش شده 
)وزن وسيله يدک كش شده و بار آن(، از بيشترين مقدار 
حد تحمل تجهيزات اتصال بيش��تر ش��ود. براي كس��ب 
اطالعات بيشتر در اين خصوص، با نمايندگي مجاز سايپا 

يدک تماس بگيريد. 
	•حد االمكان وسايل سنگين را در روي اكسل وسيله يدک 
ش��ده و در ارتفاع پايين قرار دهيد. توزيع نامناسب وزن 
بار، مي تواند باعث برهم خوردن تعادل وسيله يدک كش 

شده و خودرو شود.
	•در اين شرايط الزم است تا سرويس هاي ادواري را مطابق 
فصل 10 “ راهنماي سرويس و گارانتي“، در فاصله زماني 

كوتاهتري نسبت به شرايط عادي انجام دهيد. 
	•در ش��رايط يدک كشيدن، مصرف سوخت خودرو نسبت 
به ش��رايط عادي بيشتر مي شود و به دليل افزايش نيروي 

يدك کشيدن )براي اروپا، روسيه، اکراين، 
شمال افريقا، استراليا و مكزيك(

خودروي شما به گونه اي طراحي شده كه بتواند سرنشين 
ي��ا بار را جا به جا كند. پارس خودرو توصيه مي كند كه از 
اين خودرو جهت يدک كش��يدن استفاده نگردد، زيرا  اين 
ام��ر باعث ايجاد  بار اضاف��ي روي موتور، گيربكس، فرمان، 

ترمز و ديگر سيستم ها مي شود. 
توجه داشته باشيد كه يدک كشيدن باعث اعمال بار اضافي 
روي موتور، سيس��تم انتقال قدرت، فرمان و ساير سيستم 
ها مي شود. همچنين يدک كشيدن باعث افزايش اثر ساير 
پدي��ده ها نظير بادهاي جانبي، س��طوح ناهموار جاده ها و 
س��بقت گرفتن از ماش��ين هاي س��نگين مي شود. در اين 
حالت نحوه رانندگي و سرعت خودرو مي بايست با شرايط 
جديد تنظيم ش��ود. قبل از وصل كردن وسيله يدک كش 
ش��ده، به طور مثال كاروان، به نمايندگي مجاز سايپا يدک 
مراجعه كنيد تا در خصوص نحوه انجام اين كار و تجهيزات 

آن براي شما توضيح داده شود. 

نكات عملكردي
	•از يدک كشيدن با خودرو قبل از آب بندي آن خودداري 

كنيد.
	•قبل از رانندگي، مطمئن ش��ويد كه سيس��تم روش��نايي 

چراغ هاي وسيله يدک شده سالم باشد. 
	•قوانين محدوديت س��رعت براي يدک كشيدن را رعايت 
نماييد. )مطابق قوانين راهنمايي و رانندگي كش��وري كه 

خودرو در آن تردد مي كند(
  )62MPH( 100Km/h براي اروپا: حداكثر سرعت   
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زنجيرهاي اطمينان
هميش��ه از زنجير اطمينان مناسب بين وسيله يدک كش 
ش��ده و خودرو استفاده كنيد. اين زنجير ها بايستي به ابزار 
اتصال وس��يله يدک كش شده متصل شود و نبايد آن را به 
سپر و اكسل خودرو متصل نمود. مطمئن شويد كه زنجير 
ب��ه اندازه كافي بلند بوده تا تا در هنگام دور زدن مش��كلي 

بوجود نيايد.

ترمز هاي وسيله يدک شده
مطمئن شويد كه ترمز هاي وسيله يدک كش شده، مطابق 
با قوانين محلي كش��ور اس��تفاده كننده، نصب شده باشد. 
همچنين بررس��ي كنيد كه س��اير تجهيزات وس��يله يدک 
كش شده نيز مطابق با قوانين محلي كشور استفاده كننده 

باشد.
هميش��ه جلوي چرخ هاي هردو وس��يله، هم خودرو و هم 
ي��دک كش در هنگام پارک كردن مانع قرار داده وآن ها را 
مهار كنيد. ترمز دس��تي يدک كش را بكش��يد )در صورت 

تجهيز(. پار ک كردن روي سراشيبي توصيه نمي گردد.
اگر پارک كردن در سراش��يبي اجتناب ناپذير مي باش��د، 
دس��ته دنده را در وضعيت P)پارک( قرار داده و چرخ هاي 

جلو را به سمت كناره خيابان بچرخانيد.

ردياب يدک كش )در صورت تجهيز(
زمان��ي كه با كمک كيت الكتريكي ميل بكس��ل يک خورو 
نيسان وسيله اي را يدک مي كشيد، هنگام استفاده از كليد 
راهنما، سيستم الكتريكي خودرو بار اضافي مربوط به يدک 
كش را تش��خيص مي دهد. درنتيجه صداي نشانگر مسير 

متفاوت خواهد بود

GAWR:
1290 kg )Ib2844(  :جلو

1215 kg )Ib2679(  :عقب
يدک كش بايس��تي بارگي��ري كند به طوري ك��ه بار هاي 

سنگين روي محور قرار گرفته باشد.

فشار باد الستيک
زماني كه وس��يله يدک شده را به خودرو متصل نموده ايد، 
الستيک ها را تا بيشترين مقدار توصيه شده در حالت سرد 
و بر اس��اس اطالعات برچس��ب باد الستيک ها ) بر اساس 

بيشترين وزن بار( باد كنيد.
زماني كه  الستيک زاپاس  در زير خودرو مي باشد، وسيله 

اي را يدک نكشيد. 

كل بار تريلر بايد از موارد زير كمتر باشد، حتى اگر از  2 .
حداكثر بار مجاز يدک كش بيشتر نشود.

	•ظرفيت بكسل روى ميله بكسل نشان داده شده است. 
	•وزن ناخالص خ��ودروى يدک كش كه روى بدنه اتصالى 

مشخص شده است.
	•وزن ناخالص خودرو كه روى پالک مشخصات يدک كش 

مشخص شده است.
حداكثر بار يدک كش كه مى توانيد با خودرو بكسل كنيد 
به تجهيزات بكسل خودرو بس��تگى دارد. بنابراين، نه تنها 
بايد تجهيزات مناس��بى روى خودرو نصب شود، بلكه بايد 
از آن ها به درس��تى اس��تفاده كنيد. بكسل كردن بارهايى 
س��نگين تر از آن چه كه براى خودروى شما مشخص شده 
يا اس��تفاده از تجهيزاتى كه توس��ط پارس خ��ودرو تامين 
نش��ده، مي تواند تاثير بسيار زيادى بر كنترل و/ يا عملكرد 

خودرو دارد.
آسيب هايى كه در اثر  بكسل كردن نادرست به خودرو مى 
رسد، تحت پوش��ش گارانتي پارس خودرو قرار نمي گيرد.

براي كس��ب  اطالعات بيشتر در مورد نحوه  بكسل كردن 
ي��دک كش و تهيه تجهيزات م��ورد نياز آن، به  نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

حداكثر بار زبانه اتصال
هرگ��ز اجازه ندهيد كه بار قس��مت زبان��ه اتصال از %10 
كل بار يدک كش بيش��تر ش��ود. اگر بار زبانه اتصال بيش 
از  10% ش��د، بار را دوباره روى ي��دک كش مرتب كنيد.

حداكثر وزن ناخالص محور عقب
وزن ناخالص محور عقب نبايد بيشتر از ميزان وزن ناخالص 

محور )GAWR( شود.
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سيستم فرمان هيدروليك 

براي نصب و استفاده مورد نظر قرار دهيد. نصب ابزار اتصال )براي اروپا(
پ��ارس خودرو توصيه مي كند در ش��رايط زير، ابزار اتصال 

وسيله يدک كش شده نصب شود:

حداكثر بار عمودي وارده بر روي ابزار اتصال 981	• نيوتن 
)100كيلو گرم، 221 پوند(

	•تمامي قطع��ات اتصالي مطابق نمونه تصوير نش��ان داده 
شده باشد.

تجهيزات اتصال عقب : )A( 1066 ميليمتر)42	• اينچ(
تمامي دس��تورالعمل هاي س��ازندگان تجهيزات اتصال را 

   هشدار:
در صورت��ى ك��ه موتور كار نمى كند ي��ا در طول رانندگى 
خاموش شده اس��ت، هيدروليک فرمان كار نمى كند. كار 

كردن با فرمان بسيار دشوارتر است.

سيس��تم هيدروليک فرمان به گونه ايى طراحى شده است 
كه ب��راى كمک به فرمان از پمپ هيدروليكى كه توس��ط 

موتور فعال شده است استفاده مى كند.
اگر موتور متوقف ش��ده و يا تسمه پروانه پاره شود، باز هم 
م��ى توانيد خودرو را كنترل كنيد. اما به ويژه در پيچ هاى 
تند و س��رعت هاى كم، نيروى بيش��ترى ب��راى چرخاندن 

فرمان الزم است.
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استفاده از ترمزها
در زم��ان رانندگ��ي از تكي��ه دادن پايت��ان ب��ر روي پدال 
ترمز، خ��ودداري كنيد. اين كار باعث گرم ش��دن بيش از 
حد ترمزها، س��اييدگي س��ريع تر لنت هاي ترمز و افزايش 

مصرف سوخت مي شود.
براي كمک به  كاهش اس��تهالک ترمز و جلوگيري از گرم 

   هشدار:
با موتور خاموش در سرازيري حركت نكنيد.

سيستم ترمز
سيس��تم ترمز داراي دو مدار هيدروليكي جداگانه اس��ت. 
اگريكي از مدارها درست كار نكند، شما هنوز داراي قابليت 
ترمزك��ردن در دو چرخ را خواهيد داش��ت. ممكن اس��ت 
هنگامي كه پدال ترمز را به آرامي كامال تا انتها فش��ار مي 
دهيد يک تيک احساس كنيد و صدايي بشنويد. اين اتفاق 
نش��انگر اين نيست كه سيس��تم خوب كارنمي كند، بلكه 
نشان مي دهد كه مكانيزم ترمز به درستي عمل مي كند.

احتياط هاي الزم در خصوص سيستم ترمز
ترمزهاي به كمک خالء

بوس��تر ترمز با استفاده از خالء موتور به ترمز گرفتن كمک 
مي كند. اگر موتور متوقف ش��ود، مي توانيد با فش��ار دادن 
پ��دال ترمز، خودرو را متوقف كنيد. اما براي متوقف كردن 
خ��ودرو، بايد فش��ار بيش��تري روي پدال ترم��ز بياوريد و 

مسافت ايستادن طوالني تر خواهد بود.
اگر موتور روش��ن نباشد يا در زمان رانندگي خاموش شود، 
ترمز ه��اي كمكي كار نمي كنند و ترمز گرفتن دش��وارتر 

خواهد شد.

ش��دن بيش از حد ترمزها، قبل از رس��يدن به سرازيري يا 
شيب طوالني، سرعت خودرو را كم كرده و با دنده سنگين 
حركت كنيد. اگر ترمز ها بيش از حد گرم ش��وند، عملكرد 
ترمز را كاهش داده و باعث از دس��ت رفتن كنترل خودرو 

مي شوند.
در زمان رانندگي بر روي سطوح لغزنده، هنگام ترمز گرفتن، 
با ش��تاب حركت كردن يا رفتن ب��ه دنده پايين تر احتياط 
كني��د. ترمز گرفتن و گاز دادن ناگهاني مي تواند باعث ليز 

خوردن چرخ ها و در نتيجه تصادف خودرو شود.

ترمزهاي خيس
هنگامي كه خودرو شس��ته ش��ده اس��ت و ي��ا از ميان آب 
عبوركن��د، ترمزها ممكن اس��ت خيس ش��وند. در نتيجه 
مسافت ترمزگرفتن ش��ما طوالني تر خواهد بود و اتومبيل 
ممكن اس��ت در زمان ترمز گرفتن، به يک طرف كش��يده 
ش��ود براي خش��ک كردن ترمزها، خودرو را با يک سرعت 
ايمن برانيد و پدال ترمز را به آرامي فش��ار دهيد تا ترمزها 
گرم ش��وند. اين كار را تا زماني كه ترمزها به حالت عادي 
برگردن��د انجام دهيد. ت��ا زماني كه ترمزها درس��ت عمل 
نمي كنند، از رانندگي خودرو با س��رعتهاي باال، خودداري 

كنيد.

ايراد در ترمز پارک
ب��ه منظور اطمينان از عملكرد بهين��ه ترمز در صورتي كه 
عملكرد ترمز پارک ضعيف ش��ده باشد يا كفشک ها، كاسه 
چرخ يا روتورها تعويض ش��ده باش��ند مي بايست كفشک 

هاي ترمز پارک آماده استفاده گردد.
اين روش در راهنماي تعميرات قيد گرديده است و توسط 

شركت سايپا يدک قابل انجام مي باشد.

كمكي ترمز
زماني كه فشار بر پدال ترمز از حد معيني بيشتر مي شود، 
كمكي ترمز فعال ش��ده و نيروي ترمز بيش��تري ايجاد مي 
كند و بوس��تر ترمز حتي با نيروي كمي به پدال عمل مي 

كند.

)ABS( سيستم ترمز ضد قفل

   هشدار:
سيس��تم ترمز ضد قفل )ABS( دستگاه پيشرفته اي مي 
باش��د اما نمي تواند باعث جلوگيري از تصادفات ناش��ي از 
روش ه��اي رانندگي بي احتي��اط و يا خطرناک جلوگيري 
كند. اين سيس��تم به حفظ كنت��رل خودرو در هنگام ترمز 
گرفتن روي سطوح لغزنده كمک مي كند. به خاطر داشته 
باش��يد ك��ه فاصله توقف بر روي س��طوح لغزن��ده حتي با 
داش��تن ABS از سطوح عادي بيشترخواهد بود. همچنين 
فاصله توقف ممكن است بر روي جاده هاي ناهموار، شني، 
پوش��يده از برف و يا زماني كه از زنجير چرخ استفاده مي 
كنيد بيش��تر ش��ود. هميش��ه فاصله ايمني را از خودروي 
جلوي��ي حفظ كني��د. در نهاي��ت، راننده مس��ئول ايمني 

سرنشينان است. 
نوع الس��تيک و وضعيت آن نيز م��ي تواند بر كارآيي ترمز 

تاثير داشته باشد.

هنگام تعويض الس��تيک ها، الس��تيک هايي با اندازه  - 
تعيين شده بر روي هر چهار چرخ نصب كنيد.

 - در زمان نصب الستيک زاپاس، اطمينان حاصل كنيد 
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كه ABS به خوبي كار مي كند. هرچند ضربه ها بيانگر اين 
مطلب هستند كه ش��رايط جاده خطرناک است و احتياط 

بيشتري هنگام رانندگي الزم است.

امنيت خودرو  
هنگامي كه خودرو بدون سرنشين خود را ترک مي كنيد:

	•هميش��ه س��وييچ را از خودرو خارج كنيد و آن را همراه 
خود ببري��د، حتي اگر خودرو داخل پاركينگ ش��خصي 

باشد. 
	•تمام شيشه ها را ببنديد و درب ها را قفل كنيد. 

	•هميش��ه خودرو را در جايي پارک كنيد كه امكان ديدن 
آن باشد. ش��ب ها خودرو را در يک محيط روشن پارک 

كنيد. 
	•در صورتي كه خودروتان به ابزارهاي هشدار دهنده مجهز 
ش��ده باش��د، از آن حتي براي زماني ك��ه مدت كوتاهي 

خودرو را ترک مي كنيد استفاده كنيد. 
	•هرگز كودكان و حيوانات اهلي را بدون مراقبت در خودرو 

رها نكنيد. 
	•هرگز وس��ايل با ارزش خ��ود را در خودرو ق��رار ندهيد. 

هميشه وسايل با ارزش را با خود همراه داشته باشيد. 
	•مدارک خودرو را داخل خودرو قرار ندهيد.

	•وس��ايل خود را روي باربند جا نگذاريد. در صورت امكان، 
آن ه��ا را از روي باربند برداري��د و در داخل خودرو قرار 

دهيد. 
	•كليد يدک را در داخل خودرو قرار ندهيد. 

   هشدار:
پ��دال ترمز را ب��اال و پايين نكنيد. اي��ن كار باعث افزايش 

فاصله توقف مي شود.

سيستم ترمز ضد قفل )ABS( ترمز ها را كنترل مي كند، 
به طوري كه هنگام ترمز هاي س��خت ي��ا ترمز گرفتن در 
سطوح لغزنده، چرخ ها قفل نمي كنند. اين سيستم سرعت 
گردش هر يک از چرخ ها را تش��خيص داده و فشار روغن 
ترم��ز را به گونه ايي تغيير مي دهد كه از قفل كردن يا ليز 
خوردن چرخ ها جلوگيري كند. اين سيس��تم با جلوگيري 
از قف��ل كردن چرخ ها، به رانن��ده در حفظ كنترل فرمان 
كمک كرده و منحرف ش��دن و پيچ خ��وردن خودرو را به 

حداقل مي رساند.

استفاده از سيستم
پ��دال ترمز را فش��ار داده و نگه داريد. پدال ترمز را فش��ار 
دهيد، ام��ا باال و پايين نبريد. سيس��تم ABS به گونه اي 
عمل خواهد كرد كه از قفل كردن چرخ ها جلوگيري كند. 

هنگام رانندگي از روي موانع عبور نكنيد.

ك��ه اندازه و ن��وع آن مطابق با اندازه و نوع مش��خص 
شده در برچسب مشخصات الستيک ها مي باشد. )به 
قس��مت »مشخصات الس��تيک ها« در فصل 9 رجوع 

كنيد(.
ب��راي اطالع��ات بيش��تر  به قس��مت  »رين��گ ها و  - 

الستيک ها« در فصل 8 رجوع كنيد(.

ويژگي خود كنترلي
ABS شامل سنسور هاي الكترونيكي، پمپ هاي الكتريكي، 
سولنوئيدهاي هيدروليک و يک كامپيوتر مي باشد. كامپيوتر 
داراي ويژگي تشخيص داخلي است كه در هر بار كه موتور 
را روش��ن مي كنيد و خودرو را با س��رعت كمي به جلو يا 
عقب حركت مي دهيد، سيستم را كنترل مي كند. هنگامي 
كه خود كنترلي انجام مي ش��ود، صدايي به گوش رسيده و 
در پدال ترمز احس��اس ضربه مي كنيد. اين عادي است و 
نشانگر اين است كه اين سيستم به خوبي كار مي كند. اگر 
كامپيوتر وجود عيبي را تش��خيص دهد، ABS را خاموش 
كرده و چراغ هشدار روي صفحه نشانگرها روشن مي شود. 
در اي��ن حال سيس��تم ترمز به طور ع��ادي و بدون كمک 
سيس��تم ضد قفل كار مي كن��د. اگر در زمان خود كنترلي 
طي رانندگي چراغ هش��دار ABS روش��ن ش��د، سريعا به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

عملكرد عادي
 MPH 3 تا ( km/h 10 در سرعت هاي باالي 5  تا ABS
6( عمل مي كند. اين س��رعت بر اساس شرايط جاده تغيير 

مي كند. 
وقتي كه ABS تش��خيص مي دهد ك��ه يک يا چند چرخ 
در حال قفل ش��دن مي باش��ند، فوراً توس��ط فعال كننده، 
فشار هيدروليكي را آزاد مي كند. اين عمل شبيه اين است 
كه ترمز ها با س��رعت، باال و پايين ش��وند. ممكن است در 
اينحال ضربه هايي را در پدال ترمز احساس كنيد، صدايي 
از زي��ر درب موتور بش��نويد و يا ارتع��اش هايي را در فعال 
كننده احس��اس كنيد. اين عادي است و نشانگر اين است  
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	•برف ممكن است باعث حبس كردن گاز خطرناک اگزوز 
در زير خودرو شود. برف روي لوله اگزوز و اطراف خودرو 

را پاک كنيد. 

   هشدار :

	•تحت هر ش��رايط، ب��ا احتياط رانندگي كني��د. در موقع 
ش��تاب گرفتن يا كم كردن س��رعت دقت زيادي بعمل 
آوريد. اگر س��ريع گاز را كم و زياد كنيد، اصطكاک چرخ 

ها كمتر مي شود.   
	•هنگام رانندگي در هواي س��رد، توجه داش��ته باشيد كه 
فاصله مسافت ترمز گيري تا توقف كامل بيشتر از حالت 
عادي مي باش��د. لذا مي بايس��ت نس��بت به مسير هاي 

خشک، زودتر ترمز گرفته شود. 
	•در ج��اده هاي لغزن��ده فاصله خود را ب��ا خودرو جلويي 

بيشتر كنيد.   
ي��خ  مرطوب )صف��ر درجه س��انتي گراد ي��ا 32	• درجه 
فارنهايت و تگرگ(، برف بسيار سرد و يخ مي تواند لغزنده 
باش��د و رانندگي روي آن ها بس��يار دشوار است. در اين 
شرايط اصطكاک خودرو بس��يار كمتر است. سعي كنيد 
كه از رانندگي روي يخ مرطوب  خودداري كنيد تا جاده 

نمک پاشي و شن پاشي شود. 
	•مراقب مكان هاي لغزنده )يخ زده( روي جاده ها باش��يد. 
اين مكان ها در قسمت هاي سايه جاده هاي بدون برف 
ديده مي ش��وند. در صورتي كه يک تكه يخ  جلوي مسير 
ديدي��د، قبل از رس��يدن به آن ترمز كنيد. س��عي كنيد 
وقتي كه روي يخ هس��تيد ترمز نك��رده و از انجام مانور 

هاي ناگهاني خودداري كنيد. 
	•از سيس��تم كروز كنترل، بر روي سطوح يخ زده استفاده 

نكنيد.    

رانندگي در هواي سرد 

باتري 
اگر در هواي بس��يار سرد، باتري كاماًل ش��ارژ نشده باشد، 
ممك��ن اس��ت مايع درون آن ي��خ زده و به باتري آس��يب 
برس��اند. براي حفظ حداكثر كارايي باتري، بايد مرتباً آن را 
كنترل كرد. براي كسب جزييات بيشتر به قسمت »باتري« 

در فصل 8 رجوع كنيد.   

مايع خنک كننده موتور
اگر الزم اس��ت ك��ه خودرو را بدون ضد ي��خ در محيط باز 
پارک كنيد، سيس��تم خنک كننده كه شامل پوسته موتور 
نيز مي باشد را تخليه كنيد. قبل از استفاده از خودرو دوباره 
آن ها را  پر كنيد. براي كس��ب جزييات بيش��تر به  قسمت 
»تعوي��ض مايع خنک كنن��ده موتور« در فص��ل 8 رجوع 

كنيد. 

تجهيزات الستيک
اگر روي چرخ هاي جلو يا عقب خودروي خود الستيک  1 .
هاي مخصوص برف نصب كرده ايد، الستيک ها بايد در 
گل، سايز ، حدود بار، برند، و نوع )سيم دار، تيوپ دار ، 

راديال»بدون تيوپ«( مانند يكديگر باشند.
اگر از خودرو در شرايط سخت زمستاني استفاده مي  2 .
كنيد، بايد روي هر چهار چرخ الستيک مخصوص برف 

نصب كنيد.
از  بايد  زده،  يخ  هاي  جاده  در  بيشتر  اصطكاک  براي  3 .

الستيک هاي يخ شكن استفاده كنيد.  اما ممكن است 
استفاده از اين الستيک ها در برخي از كشورها ممنوع 
قوانين  شكن  يخ  هاي  الستيک  نصب  از  قبل  باشد. 

كشوري را بررسي كنيد. 
قابليت لغزش و کش�ش الس�تيك هاي يخ شكن در 
س�طوح مرطوب يا خشك از الستيك هاي مخصوص 

برف بدون يخ شكن کمتر است.  

استفاده  چرخ  زنجير  از  مي توانيد  تمايل  صورت  در  4 .
كنيد. اطمينان حاصل كنيد كه سايز آن ها متناسب با 
الستيک باشد و بر اساس دستورالعمل سازنده زنجير 
چرخ نصب شده  باشد. سفتي زنجير چرخ ميبايستي 
قيد  سازنده  كارخانه  دستورالعمل  در  آنچه  مطابق 
گرديده تنظيم شود.  جهت جلوگيري از ضربه خوردن 
به گلگيرها و زير بدنه خودرو، زنجير چرخ را به نحوي 
در  نباشد.  آزاد  آن  از  قسمتي  هيچ  كه  كنيد  نصب 
زنجير  به  مجهز  خودرو  با  سنگين  بار  امكان  صورت 
چرخ حمل نكنيد.  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 ش��ود كه در زمس��تان موارد زير را همراه داشته 
باشيد:

	•يک برس مويي زبر يا ليس��ه براي پاک كردن يخ و برف 
از شيشه ها.     

	•يک تخته صاف و محكم براي قرار دادن زير جک.  
	•ي��ک بيلچه براي مواقعي كه خودرو درون برف گير كرده 
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ترمز پارک
هنگام پارک كردن در منطقه اي كه دماي بيرون آن كمتر 
از صف��ر درج��ه C )32درجهF( مي باش��د، از ترمز پارک 

استفاده نكنيد تا از يخ زدن آن جلوگيري كنيد.
براي پارک ايمن:

)پارک( قرار دهيد. •	P دسته دنده را در وضعيت
	•با موانع مطمئن چرخ ها را مهار كنيد.

محافظت از برابر خوردگي 
مواد ش��يميايي مورد استفاده براي يخ زدايي سطوح جاده 
ه��ا، داراي اثر خورندگي زيادي هس��تند. اي��ن مواد باعث 
افزاي��ش س��رعت خوردگي و تخري��ب قطعات زي��ر بدنه 
همچون سيس��تم اگ��زوز، لوله هاي س��وخت و ترمز، كابل 

هاي ترمز، كف خودرو و گلگير ها مي شوند. 
در زمس�تان، بايد زير بدن�ه مرتبًا تميز ش�ود. براي 
کس�ب اطالع�ات بيش�تر ب�ه قس�مت »محافظت از 

خوردگي« در فصل 7 رجوع کنيد. 
براي محافظت بيش��تر در براب��ر زنگ زدگي و خوردگي در 
برخي از مناطق ممكن اس��ت الزم باشد با نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مشورت كنيد. 

   هشدار :
هرگز از گرم كن با سيس��تم الكتريكي فاقد اتصال زمين يا 
با آداپتور استفاده نكنيد. ممكن است در صورت استفاده از 

اين گونه اتصال، شوک الكتريكي به شما آسيب بزند.
گ��رم كن بلوک موتور براي كمک ب��ه راه اندازي موتور در 
هواي بس��يار س��رد بوده و از طري��ق نمايندگي هاي مجاز 

سايپا يدک قابل تهيه است.

باشد. 

گرم كن بلوک موتور )در صورت تجهيز(
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كمک نياز داريد.
از همه سرنشينان بخواهيد كه از خودرو بيرون رفته و  8 .
در جاي امني دور از خودروهاي عبوري و با فاصله از 

خودروي شما بايستند.

پنچرشدن الستيك 
اگر خودروي شما پنچر ش��د، طبق دستورالعمل زير عمل 

كنيد. 

متوقف كردن خودرو

   هشدار:

	•مطمئن ش��ويد كه ترمز پارک پدال��ي را درگير كرده ايد 
ايد.

)پارک( قرار دارد. •	P مطمئن شويد دسته دنده در حالت
	•هرگز وقتي كه خودرو در س��رازيري يا جاده هاي يخي و 
لغزنده قرار دارد، الس��تيک ها را تعويض نكنيد. اين كار 

خطرناک است.
	•هرگز الستيک ها را در محل هاي پرتردد عوض نكنيد. 

خودرو را به كنار جاده، جايي كه از ترافيک دور باشد  1 .
منتقل كنيد.

چراغ هاي فالشر را روشن كنيد. 2 .
برروي يک سطح هموار پارک كنيد.  3 .

ترمز پارک پدالي را درگير كنيد. 4 .
)پارک( قرار دهيد. 5 .P دسته دنده را در حالت

موتور را خاموش كنيد. 6 .
درب موتور را باز كنيد و مثلث شبرنگ را نصب كنيد  7 .

)در صورت تجهيز(.
	•به ساير خودروهاي عبوري هشدار دهيد.

	•به پرس��نل امداد خودرو در جاده ها عالمت دهيد كه به 

A نوع

B نوع
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)در صورت تجهيز(.
مي  مجهز  زاپاس  الستيک  عدد  يک  به  شما  خودرو 
باشد. در قسمت مربوطه ، دستورالعمل  تهيه شده را 

بدقت بخوانيد.
	•براي مدل با الستيک زاپاس به قسمت »تعويض الستيک 

زاپاس« در فصل هاي بعدي رجوع كنيد.

آماده كردن ابزارها
درب عقب را باز كنيد. 1 .

پوشش قسمت بار را بيرون بياوريد به قسمت »پوشش  2 .
قسمت بار« در فصل 2 رجوع كنيد(

)به قسمت »كف قسمت  باز كنيد  را  بار  كف قسمت  3 .
بار« در فصل 2 رجوع كنيد(.

: 4 .A نوع
صورت  )در  بياوريد  بيرون  را  بار  قسمت  كف  صفحه 

تجهيز(.
:B نوع

صفحه كف قسمت بار را باز كنيد.
گيره ها را در جهت مخالف عقربه ساعت بچرخانيد و 

كف قسمت بار را بيرون بياوريد.
از قسمت عقب صفحه ، تسمه را بيرون بياوريد )1( و 
آن را به لبه باالي چهارچوب درب عقب بياويزيد )2(

B نوع
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باز كردن الستيک
الستيک را بيرون بياوريد.

قرار دادن مانع جلوي چرخ ها 

تعويض الستيک پنچر شده
ابزارهاي جک و الس��تيک زاپاس را از قس��مت بار مطابق 

شكل خارج نماييد.

   هشدار:
حتماً جلوي چرخ  مانع مناسبي قرار دهيد تا از حركت 

خودرو جلوگيري ش��ود. حركت خودرو ممكن است باعث 
آسيب ديدن افراد شود.

موان��ع مناس��بي )1( را در جل��و و عق��ب الس��تيكي كه 
به صورت 

ضربدري رو به روي الستيک پنچر شده )A( قرار دارد 
بگذاري��د تا وقتي كه جک را ب��اال ميبريد،  خودرو حركت 

نكند.

   هشدار:

	•حتماً دستورالعمل هاي اين فصل را مطالعه كرده و طبق 
آن عمل كنيد.

	•زير خودرويي كه فقط روي جک قرار دارد نرويد: از پايه 
هاي نگه دارنده خودرو استفاده كنيد.

	•هرگز از جكي كه متعلق به خودروي شما نيست استفاده 
نكنيد.

	•جک خودروي شما براي باال بردن خودروي شما در زمان 
تعويض الستيک طراحي شده است.

	•هرگ��ز جهت باال ب��ردن خ��ودرو با جک، غي��ر از محل 
مخصوص اتص��ال جک با بدنه، از قس��مت ديگر خودرو 

استفاده نكنيد.
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براي باال بردن خودرو، اهرم جک و ميله را بدقت با دو  6 .
دست بگيريد و اهرم جک را بچرخانيد.

باز کردن الستيك

مهره هاي چرخ را باز كنيد. 1 .
الستيک آسيب ديده را باز كنيد. 2 .

باال بردن خودرو

بدنه  روي  آن  مخصوص  محل  زير  مستقيما  را  جک  1 .
آن  باالي جک در  تا قسمت  قرار دهيد  مطابق شكل 

نقطه به خودرو متصل شود.
قرار  و هموار  بايد روي سطح زمين محكم  جك 

بگيرد.
سر جک را مطابق شكل بين دو شكاف 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.

شود  بلند  زمين  روي  از  الستيك  اينكه  از  قبل 
مهره ها را باز نكنيد.

با دقت خودرو را بلند كنيد تا اندكي فاصله بين زمين  5 .
و الستيک ايجاد شود.

	•هرگز خودرو را بيش از حد الزم باال نبريد.
	•هرگز مانع ها را در زير يا روي جک قرار ندهيد.

	•هرگ��ز در حالي كه خ��ودرو روي جک اس��ت، موتور را 
روشن نكنيد. ممكن اس��ت خودرو ناگهان حركت كرده 

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:
الستيک سنگين است، پا هاي خود را دور از الستيک قرار 
دهيد و حتماً براي جلوگيري از آس��يب ديدن دست ها از 

دستكش استفاده كنيد.
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با سطح چرخ در تماس هستند.
مهره هاي چرخ را به صورت پشت سرهم مطابق شكل  3 .
با آچار چرخ بيش از دو دور بچرخانيد تا  )1( تا )5( 

سفت شوند.
خودرو را به آرامي پايين بياوريد تا الستيک با زمين  4 .

تماس پيدا كند.
مهره ها را به ترتيبي كه در شكل نشان داده شده است  5 .

با آچار چرخ كامال سفت كنيد.
خودرو را كامال پايين بياوريد. 6 .

در اولين فرصت مهره هاي چرخ را با آچار گشتاور تا 
گشتاور معين شده براي آن ها سفت کنيد.

گشتاور سفت کردن مهره چرخ:
108 N.m (11 kg-m, 80 ft-lb)

مهره هاي چرخ بايد هميش�ه در گشتاور تعيين شده 
محكم باش�ند. توصيه مي شود که مهره هاي چرخ ها 

را در هر بار تعويض روغن محكم کنيد.

   هشدار:

	•هرگز از مهره هاي چرخي كه متعلق  به خودروي ش��ما 
نيس��ت اس��تفاده نكنيد. مهره هاي نامناس��ب يا بستن 
نادرس��ت آن ها، ممكن است باعث شل شدن يا باز شدن 

چرخ شوند و ايجاد حادثه كنند.
	•هرگ��ز روي پي��چ و مهره ه��اي چرخ، روغ��ن يا گريس 
نريزيد. اين كار ممكن اس��ت باعث شل شدن مهره هاي 

چرخ شود.
الس��تيک زاپاس ن��وع T	• فقط ب��راي مواق��ع اضطراري 

طراحي شده است. 

نصب الستيک زاپاس

گرد و غبار بين چرخ و توپي چرخ را پاک كنيد. 1 .
با  را  ها  مهره  و  داده  قرار  بدقت  را  زاپاس  الستيک  2 .
ها  مهره  همه  شويد  مطمئن  كنيد.  سفت  انگشتانتان 

   هشدار:
 )600mile( 1000km مه��ره ه��اي چ��رخ را پ��س از
رانندگي مجددا س��فت كنيد )همچنين در مواردي مانند 

تعويض الستيک پنچر، اين كار صورت گيرد(.

جاي دادن الستيک معيوب و ابزارها

   هشدار:
اطمين��ان حاص��ل كنيد كه الس��تيک، ج��ک و ابزار هاي 
مورد اس��تفاده، پس از استفاده در جاي مناسبي قرار داده 
مي ش��وند. اين وس��ايل ممكن اس��ت در صورت تصادف يا 

توقف ناگهاني پرتاب شده و ايجاد خطر كنند.

الستيک معيوب، جک و ابزار مورد استفاده را در فضاي  1 .
مخصوص نگهداري آن ها قرار دهيد.

پوشش كف را تعويض كنيد. 2 .
در عقب را ببنديد. 3 .
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B. 1 است، دو  باتري كمكي در يک خودروي ديگر  اگر 
خودروي A و B را مطابق شكل روبروي هم قرار دهيد 

تا باتري ها تا حد ممكن نزديک هم قرار بگيرند.

   هشدار:

	•استفاده نادرس��ت از باتري كمكي مي تواند باعث انفجار 
باتري گردد. انفجار باتري ممكن است منجر به جراحت 
عميق يا مرگ ش��ود. همچنين ممكن اس��ت به خودرو 
آس��يب بزند. حتماً دس��تور العمل هاي اين فصل را اجرا 

كنيد
	•گاز منفجر شونده هيدروژن هميشه اطراف باتري وجود 
دارد. هرگون��ه ش��عله ي��ا جرق��ه اي را دور از باتري نگه 

داريد.
	•هميش��ه از محافظ چشم مناسب استفاده كنيد و حلقه، 
دست بند و هرگونه جواهري را هنگام كاركردن از باتري 

دور نگه داريد.
	•هرگ��ز در زمان اس��تفاده از باتري كمك��ي روي آن خم 

نشويد. 
	•هرگز اجازه ندهيد اسيد باتري با چشمان، پوست، لباس 
هاي شما يا سطوح رنگ ش��ده خودرو تماس پيدا كند. 
اسيد باتري، اسيد سولفوريک خورنده است كه مي تواند 
باعث سوختگي شديد ش��ود. اگر سيال با چيزي تماس 

پيدا كرد سطح تماس را با مقدار زيادي آب بشوييد.
	•باتري را دور از دسترس اطفال نگه داريد.

بات��ري كمكي بايد ولت��اژي در حدود 12	• ولت داش��ته 
باش��د. اس��تفاده از باتري با ولتاژ نامناس��ب به خودروي 

شما آسيب ميرساند.
	•هرگز تالش نكنيد از باتري كمكي براي  راه اندازي باتري 
يخ زده استفاده كنيد. باتري يخ زده مي تواند منفجر شده 

و آسيب جدي ايجاد كند.

روشن کردن خودرو با باتري کمكي

VQ35DE موتور
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   احتياط:

هميشه مثبت را به مثبت و منفي را به بدنه، نه	• به منفي 
باتري وصل كنيد.

	•اطمين��ان حاصل كنيدك��ه كابل هاي بات��ري كمكي با 
قسمت هاي متحرک موتور تماس پيدا نمي كند.

	•اطمينان حاص��ل كنيدكه گيره هاي كاب��ل هاي باتري 
كمكي با هيچ گونه فلزي تماس ندارند.

ترمز پارک پدالي را درگير كنيد. 2 .
)پارک( قرار دهيد. 3 .P دسته دنده را در حالت

را خاموش  غير ضروري  الكتريكي  هاي  تمام سيستم  4 .
كنيد )چراغ هاي جلو، بخاري، كولر و غيره(.

« قرار دهيد. 5 .OFF« دكمه استارت را در وضعيت
پوشش سر هاي باتري را ) در صورت تجهيز( برداريد. 6 .

باتري را با يک پارچه نمناک بپوشانيد تا خطر انفجار  7 .
كاهش يابد.

 ) كابل هاي باتري كمكي را مطابق شكل وصل كنيد )1. 8
.)4( ،)3( ،)2( ،

   احتياط:

	•اجازه ندهيد دو خودرو با هم تماس يابند.
	•براي م��دل با مكانيزم قفل غربيل��ک فرمان، اگر باطري 
دش��ار ژ ش��ود، غربيلک فرمان قفل مي شود و نمي توان 
 »OFF« آن را هنگام��ي كه دكمه اس��تارت در وضعيت
قرار دارد، چرخاند. بنابر اين كابل هاي اتصال برق كمكي 
جهت ايجاد برق قبل از قرار دادن دكمه اس��تارت در هر 
وضعيت��ي به غير از وضعيت »OFF« و غير فعال نمودن 

موتور خودروي كمكي B. 9 را روشن كرده و اجازه دهيد قفل فرمان، استفاده شود. 
چند دقيقه كار كند.

پدال گاز خودروي كمكي را تا دور rpm 2000. 10 فشار 
دهيد.

موتور خودروي  اصلي A. 11 را روشن كنيد.

   هشدار:
هرگز موتور استارتر را بيش از 10 ثانيه درگير نگه نداريد. 
اگر موتور روش��ن نش��د، دكم��ه اس��تارت را در وضعيت 
»LOCK« قرار دهيد و حداقل 10 ثانيه صبر كنيد سپس 

مجددا روشن كنيد.
پس از اينكه موتور روشن شد، كابل هاي باتري كمكي  12 .
را بدقت و بر عكس ترتيبي كه وصل كرده بوديد )4(، 

)3(، )2(، )1( جدا كنيد.
است  ممكن  چون  بياندازيد  دور  و  برداريد  را  پارچه  13 .

آغشته به اسيد خورنده باشد.
قرار  مجددا سر جاي خود  را  باتري  هاي  پوشش سر  14 .

دهيد.

روشن کردن خودرو با هل دادن
هيچ وقت س��عي نكنيد موتور خودرو را با هل دادن روشن 

كنيد

   احتياط:

( با هل دادن روش��ن نمي ش��ود.  •	CVT( مدل گيربكس
تالش ب��راي اينكار ممكن اس��ت به سيس��تم گيربكس 

آسيب برساند.
	•مدل مجهز به كاتاليس��ت سه راهي را نبايد با هل دادن 
روشن كنيد. تالش براي اينكار ممكن است به كاتاليست 

سه راهي آسيب بزند.
	•هرگز س��عي نكنيد كه خودرو را با بكس��ل كردن روشن 
كنيد. وقتي كه موتور روش��ن مي ش��ود، ت��كان ناگهاني 
خودرو ممكن اس��ت باعث تصادف آن با خودروي بكسل 

كننده شود.
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بكسل کردن خودرو شما
خودرو را بايد مطابق ضوابط و مقررات كشور بكسل كنيد. 
استفاده از تجهيزات نامناسب براي بكسل كردن، به خودرو 
آس��يب ميرساند. پارس خودرو پيش��نهاد مي كند كه براي 
اطمينان از درس��تي روش بكس��ل ك��ردن و جلوگيري از 
تصادف، از پرس��نل متخص��ص امداد خ��ودرو در جاده ها 
بخواهيد كه خودروي ش��ما را بكسل كنند. توصيه مي شود 
كه پرسنل متخصص امداد خودرو در جاده ها احتياط هاي 

زير را به دقت مطالعه كنند.

احتياط هاي الزم در هنگام بكسل كردن
	•قبل از بكس��ل ك��ردن اطمينان حاص��ل كنيد كه جعبه 
دنده، سيس��تم فرمان و سيستم انتقال نيرو كار ميكنند. 
اگ��ر يكي از قس��مت ها آس��يب ديده بود، خ��ودرو را با 
اس��تفاده از خودرو بر يا گاري مخصوص بكس��ل )صفحه 

.)2WDچرخ دار(، حمل كرد )در مدلهاي
	•پارس خودرو پيش��نهاد مي كند كه خودرو را در وضعيتي  
كه چرخ هاي متحرک )جلو( آن  از زمين بلند شده اند، 

.)2WDبكسل كنيد )در مدل هاي
	•هميش��ه قبل از بكس��ل ك��ردن، زنجير ايمن��ي را وصل 

كنيد.
را بوس��يله خ��ودرو ديگر  •	 4WD/AWD هرگ��ز مدل
يدک نكش��يد و خودرو را با استفاده از خودرو بر )كفي(  

حمل كنيد.

موتور را خاموش نكنيد

همه شيشه ها را باز كنيد. 4 .
وضعيت  در  را  دما  كنترل  و  كنيد  خاموش  را  كولر  5 .
حداكثر گرما قرار دهيد و درجه فن را نيز روي باالترين 

سرعت قرار دهيد.
از خودرو خارج شويد. 6 .

قبل از باز كردن درب موتور يک بازرسي ظاهري انجام  7 .
داده و به صداي بخار خروجي از رادياتور گوش كنيد. 
صبر كنيد تا همه بخار و مايع خنک كننده خارج شود 

و سپس كارتان را انجام دهيد.
درب موتور را باز كنيد. 8 .

فن خنک كننده را بازرسي كنيد كه آيا كار مي كند. 9 .
نشتي  كه  كنيد  بازرسي  را  آن  هاي  لوله  و  رادياتور  10 .
يا مايع  اگر فن خنک كننده كار نكرد،  باشد.  نداشته 

خنک كننده نشتي داشت، موتور را خاموش كنيد.
پس از خنک شدن موتور، سطح مايع خنک كننده را  11 .
در مخزن آن چک كنيد. به هيچ وجه درب رادياتور 

را باز نكنيد.
به مخزن  مايع خنک كننده  لزوم مقداري  در صورت  12 .

اضافه كنيد. 
س��ريعا جهت بازديد و در صورت نياز تعمير، به نمايندگي 

مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

اگر خودرو شما جوش آورد
   هشدار:

	•اگر خودروي ش��ما جوش آورد به رانندگي ادامه ندهيد. 
اين كار ممكن اس��ت باع��ث از كار افتادن موتور يا آتش 

گرفتن خودرو شود.
	•اگر بخار از سمت موتور بيرون مي آيد، به هيچ وجه درب 

موتور را باز نكنيد.
	•هرگ��ز درب رادياتور را در زماني كه موتور داغ اس��ت باز 
نكنيد. اين كار باعث مي شود آب داغ و پرفشار 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.
	•ف��ن خنک كننده موتور هر زم��ان كه دماي مايع خنک 

كن از حد معيني بيشتر شود، روشن خواهد شد.
	•دقت كنيد كه دس��ت ها، مو، لباس يا جواهرات ش��ما با 
فن خنک كننده يا تس��مه ها تماس نداش��ته و بين آن 

گير نكند.

اگر خودروي شما جوش آورد )كه در نشانگر درجه حرارت 
باال نش��ان داده مي ش��ود(،  يا اگر احساس مي كنيد قدرت 
موتور كم شده است يا صداي غير عادي به گوشتان رسيد، 

مراحل زير را انجام دهيد:

خودرو را به كنار جاده و دور از ترافيک منتقل كنيد. 1 .
فالشر ها را روشن كنيد. 2 .

ترمز پارک پدالي را درگير كنيد. 2 .
)پارک( در آوريد. 3 .P  دسته دنده را به حالت
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)4WD( بكسل كردن مدل چهار چرخ محرک
پارس خودرو پيشنهاد مي كند در مواقعي كه امكان حمل 
با خودروبر )كفي( نباش��د، از چرخ هاي مخصوص بكس��ل 
براي بكس��ل كردن خودرو اس��تفاده كنيد )مطابق ش��كل 

سمت چپ(.

روش بكسل پيشنهادي پارس خودرو
)2WD( بكسل كردن مدل دو چرخ محرک

چرخ هاي جلو روي زمين:
پارس خودرو پيشنهاد مي كند در مواقعي كه امكان حمل 

2WD مدل

2WD مدل

)4WD/AWD( مدل

)4WD/AWD( مدل

با خودروبر)كفي( نباش��د، از چرخ هاي مخصوص بكس��ل 
براي بكس��ل كردن خودرو اس��تفاده كنيد )مطابق ش��كل 

سمت راست(.

   احتياط:
هرگز م��دل گيربكس CVT را با چرخ هاي جلو كه روي 
زمين هستند، بكسل نكنيد.  اين كار باعث آسيب جدي و 
پرهزينه به سيس��تم گيربكس مي شود. اگر الزم است  كه 
خودرو را بكس��ل كنيد، از چرخ هاي مخصوص بكس��ل يا 

خودرو بر )كفي(  استفاده كنيد.

چرخ هاي عقب روي زمين:

ترمز پارک پدالي را رها كنيد. 1 .
زنجير هاي ايمني را ببنديد. 2 .

هر چهار چرخ روي زمين

   احتياط:
هرگ��ز مدل گير بك��س CVT را وقتي همه چرخ ها روي 
زمين هس��تند يدک نكنيد. اين كار باعث آس��يب جدي و 

پرهزينه به سيستم گيربكس مي شود. 

   احتياط:
هرگز مدل 4WD را بوسيله خودرو ديگر يدک نكشيد و 

خودرو را با استفاده از خودرو بر )كفي( حمل كنيد.
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جلو

عقب )به جز اروپا(

عقب )براي اروپا و مكزيک(
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   هشدار:

	•هرگ��ز به كس��ي اجازه ندهي��د هنگام كش��يدن خودرو 
نزديک مسير بايستد.

	•هرگز الس��تيک ها را با س��رعت زي��اد نچرخانيد. اينكار 
باعث تركيدن آن ها و آسيب جدي مي شود. ممكن است 
قسمت هايي از خودرو نيز بيش از حد گرم شده و آسيب 

ببيند.
(. ق��الب عقب براي  خ��ودرو را با قالب عقب نكش��يد )2	•
كش��يدن خودرو در اين حالت طراحي نش��ده اس��ت و 

خودرو گير مي افتد.

آزاد كردن خودروي گير كرده

وقتي الس��تيک هاي خودروي ش��ما در ماسه، برف يا گل 
گير كرده اند و خودرو نمي تواند بدون كش��يدن آزاد شود، 
از قالب بكسل استفاده كنيد )1( و آن را با ابزارهاي  جک 

نگهداري كنيد.

	•فق��ط از قالب بكس��ل اس��تفاده كنيد. ازمتص��ل نمودن 
ابزارهاي بكس��ل به قس��مت ه��اي  ديگر بدن��ه خودرو 
خودداري كني��د. در غير اينصورت بدن��ه خودرو ممكن 

است آسيب بيند.
	•از قالب  بكس��ل فقط جهت آزاد كردن خودرو اس��تفاده 
كني��د. هرگز خودرو ديگ��ر را تنها با اس��تفاده از قالب، 

بكسل نكنيد. 
	•هنگام كش��يدن و آزاد كردن خودروي گير افتاده، قالب 
بكسل تحت فشار بس��يار زيادي هستند. هميشه وسايل 
مخصوص كش��يدن را در جهت مس��تقيم بكشيد. هرگز 

قالب بكسل را به صورت مايل نكشيد.
جلو:

با ابزار مناسب درپوش قالب را برداريد.
مطابق ش��كل قالب را در محل خود روي س��پر جلو نصب 
نمايي��د )1(، اگر پالک خودرو و يا بس��ت آن مانع از نصب 
ق��الب گردي��د، موقتا ان را ب��ا يک ابزار مناس��ب باز كنيد 

)قالب را با ابزارهاي جک نگهداري كنيد(.
پس از اس��تفاده اطمينان حاصل كنيد كه قالب بكسل به 
خوبي در قس��مت مخصوص نگهداري، محكم شده است و 
پالک خودرو را نيز  قبل از رانندگي با خودرو در محل خود 

مجددا نصب شده است.
عقب:

بجز ب��راي اروپا و مكزي��ک: از قالب عقب براي كش��يدن 
خودرو استفاده نشود )2(.

ب��راي اروپا و مكزي��ک: قالب عقب براي اي��ن كار طراحي 
شده است )3(.
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     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 كه بدنه آن 
داغ است نش��وييد، در اين صورت ممكن است لكه هاي 

آب روي سطح رنگ باقي بماند.
	•از پارچه هاي س��فت و زبر مثل اس��كاچ استفاده نكنيد. 
بايد هنگام تميز كردن لكه هاي خش��ک ش��ده يا ساير 
مواد اضافي از روي رنگ خودرو دقت داش��ته باشيد كه 

سطح خودرو خراشيده نشده و آسيب نبيند. 

ب��ه منظور نگهداري ظاهر خودرو، مهم اس��ت كه به خوبي 
از آن مراقبت شود.

 براي به حداقل رساندن آسيب ديدن رنگ خودرو خود، در 
صورت امكان آن را در داخل پاركينگ يا محل سرپوشيده 

پارک كنيد.
در صورت��ي ك��ه مجبور به پ��ارک در فضاي آزاد هس��تيد 
آن را در س��ايه پ��ارک كني��د ي��ا روي آن  روكش خودرو 
بكش��يد. مراقب باشيد 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 كه ممكن است باران اسيدي، به سطح 
رنگ خودرو آسيب برساند.

	•پ��س از رانندگي بر روي جاده هاي س��احلي كه ممكن 
است به علت رطوبت، سبب پوسيدگي خودرو شود.

	•زمان��ي كه آل��وده كننده هاي��ي مانن��د دوده،  فضوالت 
پرندگان، صمغ درختان، ذرات فلز يا باقي مانده حشرات 

روي سطح رنگ را خراب كنند.
	•وقتي كه گرد و غبار و گل روي سطح رنگ باشد.

آب  مقداري  و  مرطوب  اسفنج  با  را  خودرو  سطح  1 .
بشوييد.

ماليم،  صابون  محلول  از  استفاده  با  را  خودرو  سطح  2 .
صابون مخصوص شستشوي خودرو يا مايع ظرفشويي 
داغ  آب  از  هرگز   ( ولرم  و  تميز  آب  و  منظوره  چند 

استفاده نكنيد( كاماٌل و به آرامي تميز كنيد.

تميز کردن بيرون خودرو

سطح خودرو را كامال با آب كافي تميز بشوييد. 3 .
براي خشک كردن سطح رنگ از پارچه نازک خشک  4 .
استفاده كنيد. 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 بيشتر در معرض  نمک جاده هستند. 

	•بنابراين مرتباً اين قسمت ها را تميز كنيد.
	•حتمٌا روزنه هاي تخليه آب لبه زير درب ها باز باشند.

	•براي بر طرف كردن آلودگي ها و شستن نمک جاده، آب 
را به زير بدنه و در داخل چرخ ها بپاشيد.

تميز كردن لكه ها 
ه��ر چه زودتر، لكه هاي قي��ر و روغن، گرد و غبار صنعتي، 
باقي مانده حش��رات و صمغ هاي درختان را از روي سطح 
رنگ تميز كنيد تا لكه ها روي رنگ ثابت نش��ده و به رنگ 
آس��يبي نرس��د. تميز كننده هاي مخصوصي در نمايندگي 
هاي مجاز س��ايپا يدک يا فروش��گاه هاي ل��وازم و قطعات 

خودرو در دسترس شما مي باشد.

واكس زدن
واكس زدن مرتب از سطح رنگ خودرو محفاظت مي كند و 
به تميز نگهداشتن ظاهر آن كمک مي كند. توصيه مي شود 
ك��ه خودرو خود را بعد از واكس پوليش كنيد زيرا س��طح 
آن را از ذرات ب��ه ج��اي مانده پاک مي كن��د و از تاثير آب 
و هوا بر روي س��طح خودرو جلو گيري مي كند. نمايندگي 
هاي مجاز س��ايپا يدک مي توانند شما را در انتخاب واكس 

مناسب كمک كنند.
     احتياط:

	•قب��ل از واكس زدن روي س��طح رنگ، خ��ودرو را كاماٌل 
بشوييد.

	•هميش��ه به دس��تور العمل س��ازنده واكس كه همراه با 
واكس در اختيار شما قرار داده مي شود عمل كنيد.

	•از واك��س داراي م��واد س��اينده، تركيب��ات برن��ده ي��ا 
تميزكننده هايي كه ممكن است به رنگ خودرو آسيب 

برسانند استفاده نكنيد.
تركيبات ماش��يني يا پوليش كردن محكم بر روي رنگ اثر 
ميگذارد و  ممكن است جالي رنگ را از بين ببرد يا اثراتي 

بر روي آن باقي بگذارد.
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     احتياط:
جهت جلوگيري از لک ش��دن يا تغيير رنگ الس��تيک ها، 

دستور العمل زير را اجرا كنيد:

	•جهت تميز كردن چرخ ها، ازپاک كننده هاي اسيدي يا 
قليايي قوي استفاده نكنيد.

	•وقتي الس��تيک ها داغند از پاک كننده هاي الس��تيک 
اس��تفاده نكنيد. درجه حرارت چ��رخ بايد همانند درجه 

حرارت محيط باشد.
	•بعد از بكار بردن پاک كننده جهت شستش��وي چرخ ها، 

ظرف مدت 15 دقيقه سطح آن را با آب كامال بشوييد.

ديدگي الستيک ها مي شود.
	•ش��ركت پارس خودرو توصيه مي كند كه در مناطقي كه 
در طول زمستان از نمک جاده استفاده مي شود، چرخ ها 

واكس زده شود تا در اثر نمک جاده آسيب نبينند.
رينگ هاى آلومينيومى

در زمس��تان و در مناطق��ي ك��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 كه چرخ ها مرتباً 
شسته نش��وند، نمک باقيمانده از نمک جاده رنگ چرخ ها 

را از بين ميبرد.

شيشه ها
ازماي��ع شيش��ه پاک كن جه��ت زدودن دود و اليه غبار از 
سطح شيشه استفاده كنيد. 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 كنيد.

زير بدنه
در مناطقي كه در فصل زمس��تان  جه��ت آب كردن برف 
ها از نمک اس��تفاده مي ش��ود، ضروري اس��ت كه زير بدنه 
اتومبيل به منظور جلوگيري ازجمع شدن آلودگي  و نمک 
كه 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 

كنترل شود و در صورت نياز دوباره بازسازي شود.

چرخ ها
	•در زمان شستش��وي خودرو به منظ��ور حفظ ظاهر آن، 

چرخ ها را نيز بشوييد.
	•زماني كه چرخ ها را تعويض مي كنيد، قسمت داخلي آن 
ها را بش��وييد. هم چنين وقتي كه خودرو را مي شوييد، 

قسمت زير چرخ ها را نيز تميز كنيد. 
	•در زمان شستش��وي چرخ ها، از مواد ش��وينده سايش��ي 

استفاده نكنيد. 
	•رين��گ چ��رخ ها را مرتب��ا از نظر تورفتگ��ي يا خوردگي 
بازرس��ي كنيد كه اين امر س��بب كاهش فشار يا آسيب 

قسمت هاى كرومى
مرتباً همه قس��مت هاي كرومي را با يک پوليش كروم غير 

ساينده، تميز كنيد تا جالي آن حفظ شود.

تميز کردن داخل خودرو
مرتباً گرد و غبار روي تزيينات جلو، قسمت هاي پالستيكي 
و صندلي ها را با جارو برقي يا برس نرم تميز كنيد. سطوح 
وينيلي و چرمي را با يک تكه پارچه نرم و آغشته به محلول 
صاب��ون ماليم پاک كرده و س��پس با يک تك��ه پارچه نرم 
خش��ک كنيد. براي حفظ ظاهر چرم، بايد مرتباً آن را تميز 
كنيد. قبل از استفاده از هر گونه محافظ پارچه اي، توصيه 
هاي سازنده آن را بخوانيد. بعضي از محافظ ها، داراي مواد 
ش��يميايي هستند كه باعث لک شدن يا از بين رفتن رنگ 

پارچه روي صندلي ها مي شوند.
براي تميز كردن نش��انگرها و درجه ه��ا، از يک پارچه نرم 

آغشته به آب استفاده كنيد.
     هشدار:

ب��راى  تميز ك��ردن صندلى ها از آب و پ��اک كننده هاى 
اس��يدى اس��تفاده نكنيد.اين ممكن اس��ت ب��ه صندلى يا 
سنسور هاى آن  آسيب رسانده و برعملكرد  سيستم كيسه 
هاى هوا اثر گذارد و در نتيجه منجر به  آس��يب جدى به 

سرنشينان شود.

     احتياط:

	•هرگز از بنزين، تينر يا مواد مشابه ديگر استفاده نكنيد.
	•ذرات كوچ��ک آل��وده مي توان��د س��بب س��اييدگي ي��ا 
آسيب ديدگي سطوح چرمي ش��وند، بنابراين بايد سريعا 
آن را تمي��ز كنيد. ب��راي تميز كردن س��طوح چرمي از 
صابون ، واك��س هاي خودرو، پوليش ها، روغن ها، مايع 
ه��اي پاک كننده، حالل ها و مواد پاک كننده آمونياكي 
اس��تفاده نكنيد زيرا ممكن اس��ت به اين سطوح آسيب 

برسانند.
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شيشه
از مايع شيش��ه پاک كن جه��ت زدودن دود و اليه غبار از 
سطح شيشه استفاده كنيد. 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.

كمک قرار دادن زير پايى
اين خودرو داراى يک قالب زير پايى جلو اس��ت كه به قرار 
دادن زي��ر پايى كمک مى كند. زي��ر پايى هاى مخصوص 
مدل خودروى شما طراحى ش��ده اند. هنگام انداختن زير 
پايى، قالب زير پايى را داخل سوراخ داراى مغزى قرار داده 
و در همين حال وس��ط زير پايى را در قس��متى كه پا قرار 

مى گيرد، بگذاريد.

	•هرگ��ز از محافظ هاي پارچه اي بجز مواردي كه توس��ط 
سازنده توصيه شده است استفاده نكنيد.

	•هرگ��ز از پ��اک كننده هاي شيش��ه و پالس��تيک جهت 
پوش��ش روي نشانگرها و درجه ها اس��تفاده نكنيد. زيرا 
ممكن اس��ت سبب آسيب ديدگي پوشش هاي لنز آن ها 

شوند. 
زير پايى ها

اس��تفاده از زير پايي هاي فابري��ک كارخانه  باعث افزايش 
ط��ول عمر موكت كف خودرو ش��ده و تمي��ز كردن داخل 
خودرو را آس��انتر مي كند. مهم نيس��ت  كه از چه زير پايي 
اس��تفاده مي كنيد، اما حتماً بايد كاماٌل مناس��ب خودروي 
ش��ما بوده و به خوبي كف خودرو را بپوشاند تا در عملكرد 
پ��دال ها تداخلي ايجاد نش��ود. بايد زير پايي ه��ا را مرتباً 
تميزكرده و در صورتي كه بيش از حد ساييده شده باشند 

آن ها را تعويض كنيد. 

     احتياط:
هنگام تميز كردن شيش��ه ها از داخل خودرو، از ابزار هاي 
نوک تيز، پاک كننده هاي س��اينده يا ش��وينده هاي ضد 
عفوني كننده كلردار اس��تفاده نكنيد. اين كار باعث آسيب 
دي��دن رس��اناها، مانند المنت هاي گرم كن شيش��ه عقب 

مي شود.
كمربندهاى صندلى

     هشدار:

	•اج��ازه ندهيد جمع كنن��ده، كمربندهاي ايمني مرطوب 
را جمع كند.

	•هرگز براي تميز كردن كمربند ها از س��فيد كننده، رنگ 
يا حالل هاي شيميايي استفاده نكنيد، چون اين مواد به 

شدت بافت كمربند ايمني را ضعيف مي كند.
براي تميز كردن كمربند هاي ايمني، از اس��فنج آغشته به 

محلول آب و صابون ماليم استفاده كنيد.
قبل از استفاده از كمربند ها، اجازه دهيد كه آن ها در سايه 
كامال خشک شوند. ) به قس��مت“كمربند هاي ايمني“ در 

فصل 1 رجوع كنيد(.
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آلودگى هوا
آلودگي صنعتي، وجود نمک در هواي مناطق س��احلي، يا 
اس��تفاده زياد از نمک براي آب كردن برف سطح جاده ها، 
به فرآيند خوردگي سرعت مي بخشد. نمک جاده همچنين  

فرسايش سطوح رنگ شده را نيز تسريع مي كند.

محافظت از خودرو در برابر خوردگى
	•بيش��تر اوقات خودروي خود را بشوييد و واكس بزنيد تا 

هميشه تميز باشد.
	•هميش��ه س��طح رنگ خودرو خود را كنت��رل كنيد و در 
صورت مش��اهده  آسيب هاي جزيي ، هر چه سريعتر آن 

را تعمير كنيد.
	•هميشه روزنه هاي خالي كننده 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 كنترل كنيد. در صورت مشاهده، هر چه سريع تر 

با آب آن را بشوييد.

متداول ترين عواملى كه به خوردگى خودرو 
كمک مى كنند

	•جمع شدن آلودگي ها و خار و خاشاک كه در قسمتهاي 
بدنه، حفره ها و س��اير قسمت ها رطوبت را در خود نگه 

ميدارند. 
	•آس��يب رسيدن به سطوح رنگ شده و ساير روكش هاي 
محافظ كه در اثر تماس با س��نگريزه و تكه هاي سنگ يا 

تصادف هاي جزيي به وجود آمده اند.
تاثير عوامل زيست محيطى بر ميزان خوردگى

رطوبت
جمع ش��دن ماس��ه، آلودگي و آب در داخ��ل كف 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 كامال خشک شوند. اين عمل از خوردگي 

كف خودرو جلوگيري مي كند.

رطوبت نسبى
در مناطقي كه رطوبت نسبي باال است، خوردگي با سرعت 
بيش��تري اتفاق مي افتد، مخصوصا در نواحي با دماي ثابت 

باالي صفر، سرعت خوردگي باال مي رود.

دما
دم��ا هاي باال در قس��مت هاي��ي كه تهويه ه��وا به خوبي 
انجام نمي شود، باعث سرعت بخشيدن به فرآيند خوردگي 
مي شود. همچنين فرايند خوردگي در نواحي با دماي ثابت 

باالي صفر بيشتر است.

محافظت در برابر خوردگی

     احتياط:

	•هرگ��ز آلودگي، ماس��ه و س��اير موارد ديگ��ر را از داخل 
خودرو با ش��لنگ آب تمي��ز نكنيد. براي اين كار از جارو 

برقي يا جاروي دستي استفاده كنيد. 
	•هرگ��ز نگذاري��د ك��ه آب ي��ا س��اير مايعات ب��ا قطعات 
الكترونيكي داخل خودرو تماس پيدا كنند، چون ممكن 

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، كابل هاي 

ترمز، كف خودرو و گلگير ها مي شوند.
در زمستان، بايد زير بدنه مرتبًا تميز شود. 

براي محافظت بيشتر در برابر فرسايش و خوردگي، ممكن 
است در برخي از مناطق الزم باشد با نمايندگي مجاز سايپا 

يدک  مشورت كنيد.
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سرويس و نگهداری عمومی
اگر خودروي شما به سرويس ونگهداري نياز دارد يا به نظر 
ميرس��د كه عيبي پيدا كرده است، آن را كنترل كنيد و به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

سرويس و نگهداری 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.

سرويس و نگهدارى بر اساس برنامه زمانى
جهت رضايت ش��ما، موارد مرتبط با س��رويس و نگهداري،  
برنامه ريزي زماني ش��ده و در فصل 10 ش��رح داده ش��ده 
اس��ت . جهت اطمينان از اين كه سرويس و نگهداري الزم 
روي خودروي ش��ما به صورت منظم در زمانهاي ذكر شده 

صورت گرفته، بايد به اين فصل مراجعه كنيد.

سرويس و نگهدارى عمومى
سرويس و نگهداري عمومي مشتمل بر سرويس و نگهداري 
اس��ت كه به صورت ع��ادي بايد در خ��الل عملكرد خودرو 
به ص��ورت روز به روز چک ش��ود. جهت كاركرد مناس��ب 
خودرو ش��ما، اين س��رويس و بازديدها اساس��ي و ضروري 
است. انجام مرتب و منظم اين دستورات مطابق آن چه كه 

شرح داده شده وظيفه شماست.
انجام كنترل هاي س��رويس و نگهداري عمومي به كمترين 
سطح مهارت مكانيكي نياز دارد و داشتن چند ابزار عمومي 
مربوط به خودرو كافي مي باش��د. اين كنترل ها و بازرسي 
ها را مي توانيد خود شما ، يک تكنسين ماهر يا اگر ترجيح 

مي دهيد ، نمايندگي مجاز سايپا يدک انجام دهند. 

براى سرويس به كجا مراجعه كنيم؟

در زمان اس��تفاده 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.
عالوه برآن، در صورت نياز خودرو شما به 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 
»احتياط هاي الزم در خصوص س��رويس و نگهداري« در 

ادامه اين فصل رجوع كنيد.

توضيح موارد سرويس و نگهدارى عمومى
اطالع�ات بيش�تر  در ب�اره م�واردي ک�ه داراي ”*” 

مي باشند، در ادامه اين فصل خواهيد ديد.

بيرون خودرو
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.
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 
كاماٌل 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 
خورنده دارند، رانندگ��ي مي كنيد به طور مرتب روغنكاري 

انجام دهيد.
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کمربند ايمنی:
كنت��رل كنيد كه آيا تم��ام اجزاء سيس��تم كمربند ايمني 
)ب��راي مث��ال ق��الب ه��ا ، تكيه گاهه��ا، تنظيم كننده ها و 
جمع كننده ه��ا( به خوبي و نرمي كار مي كنند و به طرز ايمن 
نصب ش��ده اند. تس��مه كمربند را از لحاظ داشتن هر گونه 
بريدگي، س��اييدگي، پوسيدگي يا خرابي مورد بررسي قرار 

دهيد. 
غربيلك 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 های هشدار دهنده و ياد آورنده های صوتی:

اطمين��ان حاص��ل كنيد كه چ��راغ هاي هش��دار دهنده و 
يادآورنده صوتي به خوبي كار مي كنند.

بخارزدايی شيشه جلو:
كنترل كنيد كه هواي خروجي از كانالهاي قسمت 

بخار زدايي شيشه جلو به خوبي و به مقدار مناسب جريان 
دارد و در اي��ن حال��ت بخاري يا تهوي��ه مطبوع به صورت 

اتوماتيک فعال مي شود. 
شيشه شوی و برف پك 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.

ناحيه زير خودرو و محفظه موتور

شيشه جلو:
شيش��ه جلو را به ط��ور منظم تميز كنيد. ه��ر 6 ماه يكبار 
شيشه جلو را از لحاظ داشتن ترک يا خرابي كنترل كنيد. 
اگر شيش��ه آسيب ديده اس��ت آن را توسط يک تعمير كار 

ماهر تعمير كنيد.
تيغه های 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. 

داخل خودرو
موارد فهرس��ت شده در اين قس��مت بر اساس يک برنامه 
منظم بايد مورد بررس��ى قرار گيرد، همانطور كه سرويس 

دوره اى، تميز كردن و غيره صورت مى گيرد.
پدال گاز:

كنترل كنيد كه پدال گاز به نرمي كار كند و مطمئن شويد 
كه براي فشار دادن آن نياز به نيروي زيادي نياز نيست. زير 

پايي را از پدال دور نگاه داريد.
پدال ترمز*:

كنترل كنيد كه پدال ترمز به نرمى كار مى كند و مطمئن 
ش��ويد كه فاصله پدال زمانى كه به صورت كامل فشار داده 
مى ش��ود، مناسب اس��ت. عملكرد بوس��تر ترمز را كنترل 

كنيد. زير پايى را از پدال دور نگاه داريد.
ترمز پارك پدالی*:

ك��ورس الزم جهت عملك��رد ترمز پارک پدال��ى را كنترل 
كنيد.

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.
الستيك ها*:

قبل از مسافرتهاي طوالني فشار باد الستيک ها را با درجه 
كنترل كنيد. اگر ضرورت دارد فش��ار باد تمام الستيک ها، 
حتي الس��تيک زاپاس را بر اس��اس  درجه باد توصيه  شده 
تنظيم كنيد. الستيک ها را از نظر هرگونه خرابي، پارگي و 

فرسودگي بيش از حد كنترل كنيد.
تعويض جای الستيك ها*:

مدل )2WD(: الستيک ها هر10000 كيلومتر)6000مايل( 
4WD/باي��د تعويض جا ش��وند. در خص��وص خودروهاي

AWD )چهار چرخ مح��رک( هر 5000 كيلومتر )3000 
مايل( اگر چه زمان تعويض الستيک ممكن است بر اساس 

نوع رانندگي شما و شرايط سطح جاده تغيير كند.
تنظي�م زوايای چرخ و باالنس )برای اروپا، روس�يه و 

اکراين(:
در صورتي ك��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 
چرخ تنظيم شوند. در صورتي كه هنگام رانندگي در سرعت 
ه��اي عادي در بزرگراه در غربيلک فرمان يا صندلي لرزش 

احساس شود، چرخها نياز به باالنس دارد.



8

325

     هشدار:
	•خودرو را در يک س��طح صاف پارک كني��د. ترمز پارک 
پدال��ى را درگير كنيد و جلوي چرخ ها مانعي قرار دهيد تا 
از حركت چرخها جلوگيري كند. دسته دنده را به وضعيت 

”P“ )پارک( قرار دهيد.

	•زمان��ى كه در حال تعويض قطع��ات يا تعمير خودرو مى 
باشيد، اطمينان حاصل كنيد كه دكمه استارت در وضعيت 

“LOCK“ قرارداشته باشد. 
	•وقتي كه موتور داغ اس��ت در منطقه زير درب موتور كار 
نكني��د. هميش��ه موتور را خاموش كني��د و اجازه دهيد تا 

خنک شود. 

كنت��رل كنيد. اگر متوج��ه چكيدن بنزين ي��ا بخار بنزين 
ش��ديد، فوراً علت آن را پيدا كرده و اصالح كنيد. چكيدن 

آب از تهويه هوا بعد از استفاده از آن عادي است.
مايع شيشه شوی*:

كنترل كنيد كه مايع شيش��ه شوي كافي در مخزن وجود 
داشته باشد.

احتياط هاى الزم در خصوص سرويس و 
نگهدارى

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 
زير احتياط هاي عمومي كه بايد كاماٌل  آن را رعايت كنيد 

آورده شده است.

موارد سرويس��ي كه در اين جا فهرست شده بايد به صورت 
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(.
باتری*:

مي��زان س��طح مايع را در هر يک از مخ��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.
سطح روغن ترمز*:

مطمئن ش��ويد كه س��طح روغن ترمز در مخ��زن آن بين 
MIN  و MAX  مي باشد.

سطح مايع خنك کننده موتور:
سطح مايع خنک كننده موتور را وقتي كه موتور سرد است 

كنترل كنيد.
تسمه های موتور*:

اطمينان حاصل كنيد كه تسمه هاي موتور دچار ساييدگي، 
فرسودگي ، ترک نيستند و روغني نشده اند.

سطح روغن موتور*:
س��طح روغن را با ميل��ه اندازه گيري روغ��ن، بعد از پارک 
كردن خودرو در يک س��طح صاف و خاموش كردن موتور 

كنترل كنيد.
نشتی مايعات:

پس از مدت زماني كه از پارک كردن خودرو مي گذرد زير 
خودرو را از لحاظ نشت سوخت، روغن، آب يا ديگر مايعات 

	•اگر الزم اس��ت هنگام كار، موتور روشن باشد، دست ها، 
لباس ها، مو ها و ابزارهايتان را دور از فن و تسمه ها يا ساير 

قسمت هاي در حال  حركت نگه داريد.
	•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 سيس��تم 

تهويه مناسب براي خروج گازهاي اگزوز وجود دارد.
	•هرگ��ز زماني ك��ه خودرو روي ج��ک ق��رار دارد به زير 
خودرو نرويد. اگر الزم اس��ت زير خودرو كار كنيد 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 دكمه اس��تارت در وضعيت “ON“ قرار داشته 
باشد، از قطع و وصل باتري يا هر قطعه ترانزيستوري ديگر 

به شدت اجتناب كنيد. 
	•سرويس فيلتر سوخت و خطوط انتقال سوخت در مدلهايي 
كه موتور بنزيني با سيستم تزريق سوخت انژكتوري دارند 
حتماً بايد توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک صورت گيرد 
زيرا خطوط انتقال س��وخت حتي زماني كه موتور خاموش 

است تحت فشار بسيار بااليي قرار دارند.
	•خودروي ش��ما به يک فن خنک كننده اتوماتيک موتور 
مجهز است. اين فن ممكن است هر زماني، حتي وقتي كه 
دكمه اس��تارت در وضعيت “OFF“ قرار داش��ته باشد، يا 
موتور كار نمي كند، بدون هشدار روشن شود. هميشه براي 
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مخزن مايع خنک كننده موتور 8 .
درپوش رادياتور 9 .

گيج روغن موتور 10 .
باترى          11 .

مكانهاي بررسي محفظه موتور

فص��ل 8 دس��تورالعمل هايى در م��ورد كارهايى كه تقريبا 
آس��ان بوده و صاحب خ��ودرو مى توان��د آن راانجام دهد، 

ارايه مى كند.
بايد آگاه باشيد كه سرويس ناقص و نامناسب، ممكن است 
منجر به ايجاد مش��كالت يا آالينده هاي بيش از حد گردد 
و پوش��ش گارانتي خودرو ش��ما را تحت تاثي��ر قرار دهد. 
اگر در رابطه با هر گونه خدمات و سرويس�ي مطمئن 
نيس�تيد، انجام آن را به نمايندگي مجاز سايپا يدك 

بسپاريد.

جلوگيري از آس��يب ديدگي، قب��ل از كار در نزديكي فن، 
كابل منفي باتري را قطع كنيد.

	•هميشه هنگام كار روي خودرو از محافظ چشم استفاده 
كنيد.

	•هرگز وقتي كه دكمه اس��تارت در وضعيت“ ON“ قرار 
داش��ته باشد، اتصاالت دسته سيم قطعات مربوط به جعبه 

دنده يا موتور را قطع نكنيد.
	از تماس مس��تقيم با روغن موتوراس��تفاده ش��ده و مايع 
خنک كننده موتور اجتناب كنيد. روغن موتور، مايع خنک 
كنن��ده موتور و يا ه��ر مايع ديگرى ك��ه در خودرو مورد 
اس��تفاده قرار گرفته، ممكن است به محيط زيست آسيب 
رسانند. هميش��ه هنگام دور ريختن مايعات خودرو، طبق 

مقررات عمل كنيد.

 VQ35DEمدل موتور
مخزن روغن هيدروليک فرمان 1 .

تسمه موتور 2 .
درپوش محفظه روغن موتور 3 .

مخزن روغن ترمز 4 .
فيلتر هوا 5 .

جعبه اتصال قابل ذوب/جعبه فيوز 6 .
مخزن مايع شيشه شوى 7 .
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سيستم خنك كاري موتور

     هشدار:

هرگز زماني كه موتور داغ است درپوش رادياتور يا مخزن 	•
انبس��اط را بر نداريد. خارج شدن مايعات تحت فشار باال 
از رادياتور ممكن است باعث سوختگي هاي شديد شود. 

صبر كنيد تا موتور و رادياتور خنك شوند.
ماي��ع خنك كننده موتور س��مي ب��وده و بايد در ظروف 	•

مخصوص و دور از دسترس كودكان نگهداري كنيد.

خنك دمای بيرونی پايين تا
كننده 
موتور

آب مقطر
0C0F

-155%30%70
-35-30%50%50

سيستم خنك كننده موتور در محل كارخانه توسط محلول 
خنك كننده كه حداقل يك س��ال دوام داشته و با كيفيت 
باال و با ضد يخ  پر مي شود. محلول ضد يخ داراي مواد ضد 
زنگ و ضد خوردگي اس��ت بنابراي��ن نياز به  مواد افزودني 

ديگر به سيستم خنك كننده نمي باشد. 

     احتياط:
 هنگامي ك��ه ماي��ع خنك كنن��ده را اضافه ي��ا جايگزين 
مي كنيد اطمينان حاص��ل نماييد كه از مايع خنك كننده 
اصلي نيس��ان يا مش��ابه آن از لحاظ كيفيت با يك نسبت 
تركيبي مناس��ب اس��تفاده مي كنيد. مثال هايی از نسبت 
تركيب مايع خنك كننده و آب در زير نش��ان داده ش��ده 

است:

برای اروپا، روس��يه و اكراين: از ماي��ع خنك كننده موتور 
نيسان يا مشابه آن استفاده كنيد. مايع خنك كننده موتور 
نيس��ان مايعی از قبل آماده ش��ده )با نسبت تركيب %50( 

می باشد.
بكارگي��ری انواع ديگ��ر محلول های خن��ك كننده باعث 

تخريب سيستم خنك كننده موتور می شود.
رادياتور به يك درب فش��اری تجهيز ش��ده اس��ت. جهت 
جلوگي��ری از تخري��ب موتور فق��ط از درب رادياتور اصلی 
نيس��ان يا مشابه آن )در صورت نياز به جايگزينی( استفاده 

كنيد.
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دارد جهت كنترل به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه 
كنيد.

تعويض مايع خنک كننده 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.

كنترل سطح مايع خنک كننده 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 است سطح 
آن را در رادياتور هنگام س�رد بودن موتور 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 
كني��د و همچنين به مخزن اضافه كنيد تا س��طح مايع در 
آن تا س��طح MAX )1( باال بياي��د. درپوش محفظه روي 
قسمت لوله بااليي رادياتور قرار دهيد و درب مخزن انبساط 
را برداريد و موتور را روشن كنيد تا به درجه حرارت نرمال 
برس��د. سپس مايع خنک كننده را تا سطح MAX )1( پر 

كرده و درب آن را محكم ببنديد.
اگر سيس��تم خنک كننده مرتباً ني��از به مايع خنک كننده 

     هشدار:
	•زماني كه موتور داغ اس��ت جهت جلوگيري از سوختگي 
توس��ط مايع يا بخ��ارات آن،  هرگز ماي��ع خنک كننده را 

تعويض نكنيد.
	•هرگ��ز زماني كه موتور داغ اس��ت درپ��وش  رادياتور را 
برنداريد. خارج ش��دن مايعات تحت فش��ار باال از رادياتور 

ممكن است باعث سوختگي هاي شديد شود.
	•از تماس مس��تقيم پوس��ت با مايع خنک كننده استفاده 
شده ، 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.

ماي��ع خنک كننده موتور بايد به نحو مناس��بي دور ريخته 
شود. بدين منظور طبق مقررات عمل كنيد. 
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روغن موتور
تعويض روغن موتور و فيلتر روغن

كنترل سطح روغن موتور
خودرو را در سطح همواري پارک كرده و ترمز پارک  1 .

پدالى را درگير كنيد.
به  موتور  دماى  كه  زمانى  تا  و  كنيد  روشن  را  موتور  2 .
 5 )تقريبا  كنيد  گرم  برسد،  نرمال  و  معمولى  دماى 

دقيقه(.
موتور را خاموش كنيد. 3 .

حداقل 10. 4 دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل 
روغن بازگردد.

گيج روغن را درآوريد و آن را تميز كنيد. 5 .
خود  جاي  در  كامل  صورت  به  را  روغن  گيج  مجدداً  6 .

قرار دهيد.
گيج را درآورده و سطح روغن را بررسي كنيد، مقدار  7 .

آن بايد در محدوده مشخص شده باشد )1(.
(، در پوش مخزن روغن  اگر سطح روغن پايين است )2. 8
را برداشته و داخل آن، روغن توصيه شده بريزيد. روغن 

را بيش از حد پر نكنيد )3(.
مجدداً سطح روغن را با گيج روغن كنترل كنيد. 9 .

VQ35DE موتور مدل

     احتياط:

	•س��طح روغن بايد مرتبا كنترل ش��ود. راندن خودرو در 
شرايطى كه مقدار روغن موتور كافى نمى باشد، به موتور 
آس��يب مى رس��اند و اين آس��يب تحت پوشش گارانتى 

نمى باشد.
	•بسته به سختى شرايط كار خودرو، مى توانيد تا تعويض 

روغن بعدى، مقدارى روغن به خودرو اضافه كنيد.

     هشدار:
	•روغن مصرف ش��ده بايد به نحو مناسبى دور ريخته شود. 
هرگ��ز روغن را روى زمين، داخ��ل كانال، رودخانه و غيره 
نريزي��د. روغن بايد از طريق روش هاى مناس��ب دفع مواد 
زايد، دور ريخته ش��ود. توصيه م��ى كنيم كه روغن موتور، 

توسط نمايندگى هاى مجاز سايپا يدک تعويض شود.
	•مراقب باش��يد دچار سوختگي نشويد. چون ممكن است 

روغن موتور داغ باشد.
	•تماس طوالني مدت و دايم 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، س��ريعا پوست را كامال 
با آب و صابون يا محلول شستش��وي دست و مقدار كافي 

آب بشوييد.
	•روغن استفاده ش��ده را در ظروف داراي عالمت و دور از 

دسترس كودكان نگهداري كنيد.

آماده سازى خودرو

پارک  ترمز  كرده  پارک  همواري  سطح  در  را  خودرو  1 .
پدالى را درگير كنيد.

موتور را روشن كنيد و آن را تا زمانى كه دماى موتور  2 .
)تقريبا 5  نرمال برسد گرم كنيد  به دماى معمولى و 

دقيقه(.
موتور را خاموش كنيد. 3 .
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VQ35DE مدل

حداقل 10. 4 دقيقه صبر كنيد تا روغن موتور به كارتل 
روغن باز گردد.

بلند كرده و  افقي مناسب  را توسط يک جک  خودرو  5 .
توسط جک نگهدارنده ايمني آن را نگاه داريد.

	•نگهدارن��ده ايمني جک را زير محل مخصوص قرار گيري 
جک خودرو قرار دهيد .

	•جه��ت جلوگيرى از صدمه ديدن زي��ر خودرو، قطعه اى 
مناس��ب روى س��طح فوقانى نگهدارنده ايمنى جک قرار 

دهيد.

VQ35DE مدل
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     احتياط:
مطمئن شويد كه واشر هاى قديمى باقى مانده روى سطح 
نصب فيلتر را بر داريد. عدم توجه به اين موضوع، مى تواند 

موجب خرابى موتور گردد.

پوشش پالستيكى روى محل قرار گيرى فيلتر روغن  4 .
را بوسيله باز كردن گيره هاى پالستيكى مطابق شكل 

برداريد.
( با آچار فيلتر شل كنيد. 5 .C( فيلتر روغن را
فيلتر روغن را با دست چرخانده و باز كنيد. 6 .

سطحي كه فيلتر روغن موتور روي آن سوار مي شود را  7 .
با يک پارچه تميز كنيد. اگر روغن روي موتور پاشيده 

است آن را نيز تميز كنيد.

روغن موتور و فيلتر

دهيد  قرار  تخليه  پيچ  زير  بزرگ  تخليه  ظرف  يک  1 .
.)A(

پيچ تخليه را با آچار باز كنيد. 2 .
( و روغن را كامال  3 .B( در پوش مخزن روغن را باز كرده

تخليه كنيد.
روغن مصرف ش�ده موتور بايد به نحو مناس�بی دور 

ريخته شود. بدين منظور طبق مقررات عمل کنيد.
)زمانى كه نياز به تعويض فيلتر روغن مي باش��د، مراحل 4 

تا 8 را انجام دهيد(.

كمى از روغن موتور مصرف نشده را روى واشر فيلتر  8 .
بماليد.

فيلتر روغن را بچرخانيد تا احساس كنيد كه مقاومتى  9 .
محكم  براى  سپس  دارد،  وجود  پيچشاندن  برابر  در 

كردن روغن فيلتر، 2/3 دور ديگر آن را بچرخانيد.
گشتاور محكم کردن فيلتر روغن:

N.m 20 15  تا   
)ft-lb15 11 تا ،Kg-m 2 1/5 تا(   

پوشش پالستيكى را نصب كنيد. 10 .
واشر جديد  با يک  و دوباره  تميز كرده  را  تخليه  پيچ  11 .
با آچار كاماٌل محكم كنيد.  نصب كنيد. پيچ تخليه را 

بيش از حد فشار وارد نكنيد.
گشتاور محكم کردن پيچ تخليه:

N.m 39 29 تا  
)ft-lb 29 22 تا ،Kg-m 4 3 تا(  
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مطمئن شويد كه دكمه استارت در وضعيت »lock« قرار 
داشته باشد.

به صورت چش��مي تس��مه ها را كنترل كنيد تا س��اييدگي 
غيرعادي، بريدگي، پوسيدگي نداشته و  شل نشده باشند. 
اين ش��رايط و كشش تس��مه ها را مرتبا كنترل كنيد. اگر 
تس��مه پروانه ش��رايط خوبي ندارد يا شل ش��ده است، به 
نمايندگ��ي مجاز س��ايپا يدک جهت تعوي��ض آن مراجعه 

كنيد.

VQ35DE موتور مدل

تسمه ها

پمپ روغن هيدروليک فرمان 1 .
آلترناتور 2 .

تنظيم كننده اتوماتيک سفتى تسمه 3 .
پولى ميل لنگ 4 .

كمپرسور تهويه هوا 5 .

بريزيد  مناسب  مقدار  به  را  شده  توصيه  موتور  روغن  12 .
)به قسمت »روغن هاى توصيه شده و ظرفيت ها«  در 

فصل 9 رجوع كنيد(.
در پوش محفظه روغن را محكم ببنديد. 13 .

موتور را روشن كنيد. 14 .
كنترل كنيد كه پيچ تخليه و فيلتر روغن، نشتى نداشته  15 .

باشد. در صورت داشتن نشتى، نشتى آن گرفته شود.
موتور را خاموش كنيد. 16 .

را  روغن  سطح  ميزان  كنيد.  صبر  دقيقه   17 .10 حداقل 
روغن  ميزان سطح  »كنترل  قسمت  )به  كنيد  كنترل 
موتور« در قسمت هاى قبلى اين فصل رجوع كنيد(. 

در صورت نياز روغن موتور اضافه كنيد.
بعد از عمليات

خودرو را با دقت پايين بياوريد. 1 .
ريخته  دور  مناسبى  نحو  به  بايد  موتور  وفيلتر  روغن  2 .

شود.
حفظ محيط زيست

آل��وده كردن كانال ها، منابع آب و خاک غيرقانوني اس��ت. 
از امكان��ات جمع آوري دفع م��واد زايد، 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.
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كنترل ترمز پارک پدالى
از وضعي��ت آزاد ترمز پارک پدالي، به آن آهس��ته و محكم 
فش��ار وارد كنيد. اگ��ر تعداد كليک ها، خ��ارج از محدوده 
فهرست ش��ده بود، به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه 

كنيد.
5 تا 6  کليك

)44 Ib ،20 kg( 196 N نيروي فشار

شمع هاى با الكترود اريديوم
الزم نيست كه شمع هاي با الكترود اريديوم را مانند شمع 
ه��اي معمولي زود ب��ه زود عوض كنيد. اين ش��مع ها به 
گونه اي طراحي ش��ده اند كه نسبت به شمع هاي معمولي 

مدت طوالني تري كار مي كنند.

شمع ها
     هشدار:

مطمئن ش�ويد که موتور و دکمه استارت در وضعيت 
”OFF” قرار داشته باشند، و ترمز پارك پدالی درگير 

می باشد. 
ش��مع ها را بر اس��اس جدول زماني تعميرات و نگهداري، 

درفصل 10، تعويض كنيد.
در صورت نياز به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت تعويض 

آن مراجعه كنيد.

     احتياط:

	•ش��مع هاي ب��ا الكت��رود اريديوم اس��تفاده ش��ده را، با 
تميزكردن و يا ش��يارداركردن دوباره، مجددا اس��تفاده 

نكنيد.
	•هميش��ه هنگام تعويض شمع، از ش��مع هاي با الكترود 

اريديوم توصيه شده استفاده كنيد.

ترمزها
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به گوش برسد. ش��نيده شدن صداي ترمز در هنگام توقف 
هاي مختصر عادي اس��ت و بر كار و عملكرد سيستم ترمز 

تاثيري ندارد.
بايد ترمز ها در فواصل زماني مناس��ب كنترل شوند. براي 

اطالعات بيشتر به فصل 10 رجوع كنيد.

بوستر ترمز
كاركرد بوستر ترمز را به روش زير كنترل كنيد:

در حاليكه كه موتور خاموش است، چند بار پدال ترمز  1 .
را فشار داده و رها كنيد. زماني كه حركت پدال ترمز 
)فاصله مسير( از يک حركت پدال تا ديگري برابر بود، 

مرحله بعدي را انجام دهيد.
كنيد.  روشن  را  موتور  ترمز،  پدال  دادن  فشار  هنگام  2 .

ارتفاع پدال كمي پايين مي آيد.
را  موتور  آوريد،  مي  فشار  ترمز  پدال  به  كه  حالي  در  3 .
فشار  پدال  به  ثانيه   30 حدود  براي  كنيد.  خاموش 

بياوريد. ارتفاع پدال نبايد تغيير كند.
موتور را براي 1. 4 دقيقه بدون اينكه به پدال ترمز فشار 
كنيد. چند  و سپس خاموش  بياوريد، روشن گذاشته 
بار به پدال ترمز فشار بياوريد. هر بار فشار آوردن، كم 
كم فاصله حركت پدال كم مي شود چون خالء بوستر 

آزاد مي شود.
اگ��ر ترمز ها درس��ت عمل نمي كنند، ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپا يدک جهت كنترل ترمزها مراجعه كنيد.

نيروي فشار
)110 Ib ،50 kg( 490 N   
برای خاورميانه و روسيه:

   mm105- )1/8-4 اينچ( يا بيشتر
برای کره:

   mm 110- )3/8-4 اينچ ( يابيشتر
برای مكزيك:

   mm 128- )5اينچ( يا بيشتر
بجز خاورميانه ، روسيه، کره و مكزيك:

   Mm 115- )1/2-4اينچ( يا بيشتر

ترمز هاى خود تنظيم
خودروي ش��ما مجهز به ترمزهاي خود تنظيم است. هر بار 
كه پدال ترمز فشار داده مي شود، ترمزهاي ديسكي خود به 

خود تنظيم مي شوند.

هشدار ساييدگى لنت ترمز
لنت هاي ترمز ديس��كي خودروي شما، داراي هشدارهاي 
صوتي س��اييدگي اس��ت. وقت��ي كه الزم باش��د لنت ترمز 
تعويض ش��ود، زمان��ي  كه خودرو در حال حركت اس��ت، 
لنت ها صداي زير و جيغ مانندي ايجاد مي كنند. اين صدا 
چه پا روي پدال ترمز باش��د و يا نباشد به گوش مي رسد. 
در صورت شنيدن صداي هشدار ساييدگي لنت ها، سريعا 

ترمز ها را كنترل كنيد.
در برخي از ش��رايط رانندگي يا آب و هوايي، ممكن اس��ت 
گاه��ي صداهاي جيرجير، جيغ مانند ي��ا صداهاي ديگري 

كنترل 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 حالي كه موتور روش��ن اس��ت، فاصله بين سطح بااليي 
پدال و كف فلزي خودرو را اندازه گيري كنيد. اگر خارج از 
محدوده فهرس��ت شده بود، به نمايندگي مجاز سايپا يدک 

مراجعه كنيد.
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     احتياط:
روغن ترمز را روي سطوح رنگ شده نريزيد، چون به رنگ 
آس��يب ميرس��اند. اگر روغن ترمز روي س��طح رنگ شده 

ريخت، فوراً با مقدار زيادي آب بشوييد.

     هشدار:

	•هميشه فقط از روغن جديد استفاده كنيد. روغن كهنه، 
بي كيفيت و آلوده به سيس��تم ترمز آس��يب ميرس��اند. 
اس��تفاده از روغن هاي نامناسب به سيستم ترمز آسيب 

رسانده و بر قابليت توقف خودرو تاثير مي گذارد.
	•درپوش مخزن روغن را قبل از برداشتن تميز كنيد.

	•روغن ترمز سمي است و بايد به دقت در ظرف مخصوص 
و عالمت دار و دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

روغن ترمز

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 شود. به مخزن تا خط MAX )1( روغن ترمز 
اضافه كنيد. ) به قس��مت »سوخت/روغنهاي توصيه شده و 

ظرفيتها« در فصل 9 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.

)CVT( روغن سيستم 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 روغن هاي ديگر مخلوط نكنيد.

	•اس��تفاده از روغن ه��اي جعبه دنده ديگ��ر به جز روغن 
اصل��ي NS-2 نيس��ان ، به جعبه دنده CVT آس��يب 

ميرساند و تحت پوشش  گارانتي قرار ندارد.
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VQ35DE مدل موتور

فيلتر هوا روغن هيدروليك فرمان

هشدار:
روغن فرمان هيدروليک  س��مي اس��ت و بايد به دقت در 
ظ��رف مخصوص و عالمت دار و دور از دس��ترس كودكان 

نگهداري شود.

سطح روغن درون مخزن را كنترل كنيد. سطح روغن بايد 
 HOT : )3( ،HOT MAX :)1( ( در مح��دوده گ��رم
MIN( و در حال��ي ك��ه دماي س��يال برابر ب��ا Cْ 50  تا         
F(  80  ْCْ  122 تا Fْ  176( اس��ت و يا در محدوده س��رد 
))COLD MIN :)3( ،COLD MAX :)2( و در حالي 
  )86  ْF  32 تا  ْF( 30  ْC  كه دماي سيال برابر با صفر تا

اندازه گيري شود.
در ص��ورت نياز به اضافه كردن روغن، فقط از روغن تعيين 
شده استفاده كنيد. ) به قسمت »سوخت/روغنهاي توصيه 
ش��ده و ظرفيتها« درفصل 9 رجوع كني��د(. بيش از حد، 

مخزن را پر نكنيد.

     هشدار:
روش��ن كردن موتور، در حالي كه فيلت��ر هوا بيرون آورده 
ش��ده اس��ت، باعث سوختگي شما و س��اير افراد مي شود. 
فيلتر 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 كن��د. اگر فيلتر هوا نصب نش��ود و موت��ور پس بزند، 
ممكن اس��ت باعث سوختگي شما شود. هرگز در حالي كه 
فيلتر هواي موتور بيرون آورده شده است رانندگي نكنيد. 
زماني كه فيلتر هواي موتور بيرون آورده شده است، هنگام 

كار روي موتور احتياط كنيد.
VQ35DE مدل موتور

براي باز كردن فيلتر هوا، زبانه ها را بكش��يد )1( و پوشش  
روى فيلتر هوا را بيرون آوريد )2(.

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 
هوا را بر اساس برنامه زمانبندي تعميرات و نگهداري ارايه 

شده در فصل 10 تعويض كنيد.
هن��گام تعويض فيلتر هوا، داخل محفظه تميز كننده هوا و 

روكش آن را با پارچه مرطوب تميز كنيد.



8

337

مراقب باشيد كه نازل شيشه شِوى، مسدود نشود )A(. در 
اين حالت ممكن اس��ت، عملكرد شيشه شوي شيشه جلو 
مختل ش��ود. در صورت  مسدود ش��دن نازل ، با سوزن يا 
سنجاق كوچكى سوراخ نازل را باز كنيد )B(. مراقب باشيد 

كه نازل خراب نشود.

تيغه های برف پاك کن ها
تيغه هاى برف پاک كن شيشه جلو

تميز كردن
اگر پس از اس��تفاده از شيشه شوي شيشه جلو، شيشه ها 
تميز نمي شوند و يا اگر تيغه هاي برف پاک كن هنگام كار 
صدا مي كنند، ممكن است روي شيشه جلو و 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 ماليم 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 ماليم تميز كنيد. 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.
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مايع شيشه شوی

     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.

تعويض كردن
اگر تيغه برف پاک كن ها فرس��وده شده، آن ها را تعويض 

كنيد.

بازوي برف پاک كن را از روي شيشه جلو بلند كنيد. 1 .
( را فشار داده و سپس تيغه برف  2 .A( نوار آزاد كننده
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.

     هشدار: 
ضد يخ سمي است و بايد در ظرف مخصوص و عالمت دار 

و دور از دسترس كودكان نگهداري شود.

زمانى كه س��طح مايع شيش��ه ش��وى پايين اس��ت، چراغ 
هش��دارآن روشن مى ش��ود. در اين وضعيت  به منبع  آن 

مايع شيشه شوى اضافه كنيد.
براي تميز كردن بهتر، يک حالل شيشه شوي به آب اضافه 
كنيد. در فصل زمس��تان، به مايع، ضد يخ اضافه كنيد. در 
مورد نس��بت تركيب، طبق دس��تور العمل س��ازنده عمل 

كنيد.
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     هشدار:
اگر مقدار آب باترى كم است، از خودرو استفاده نكنيد. كم 
بودن آب باترى بار باترى را افزايش داده و در نتيجه توليد 
گرما مى كند، عم��ر باترى را كاهش مى دهد و در برخى 

موارد ممكن است باعث انفجار شود.

باتری

باترى خودرو 

هشدار  نماد هاي احتياط براي باتري

هرگ��ز در نزديكي باتري س��يگار نكش��يد. هرگز باتري را در معرض ش��عله هاي باز يا جرقه ه��اي الكتريكي قرار سيگار نكشيد. شعله و جرقه توليد نكنيد.1
ندهيد.

با احتياط با باتري كار كنيد. براي محافظت چشم ها در برابر انفجار اسيد باتري يا مواد منفجره هنگام كار با باتري از چشم ها محافظت كنيد.2
از عينک محافظ چشم استفاده كنيد.

هرگ��ز اج��ازه ندهيد كه كودكان با باتري كار كنند يا به آن دس��ت بزنند. باتري را دور از دس��ترس كودكان قرار دور از دسترس كودكان قرار دهيد.3
دهيد.

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 
در پوش 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 شسته و به پزشک مراجعه كنيد. 
آب باتري اس��يدي اس��ت. اگر آب باتري با چش��م ها يا پوس��ت تماس پيدا كند ممكن است باعث از دست دادن 

بينايي يا سوختگي شود.

قب��ل از كار ب��ا باتري، براي اطمينان از درس��تي و بي خطر بودن نحوي كار، دس��تور العمل اس��تفاده را به دقت به دستور العمل استفاده توجه كنيد.5
بخوانيد.

گاز هيدروژن كه از آب باتري توليد مي شود قابل انفجار است.گاز منفجره6
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باتري شارژ نگرديد، ممكن است الزم باشد كه باتري عوض 
ش��ود. براي تعويض باتري ، به نمايندگي مجاز سايپا يدک 

مراجعه كنيد.

باترى ريموت كنترل 
تعويض باترى

مايع به نش��انگر محفظه پركننده برسد، فقط آب فاقد مواد 
معدنى/ مقطر اضافه شود.

با يک وسيله  ( را   باتري )3. 1 در پوش هاي خانه هاي 
مناسب باز كنيد.

اضافه   ) 2 .1( مقطر  آب   UPPER LEVEL خط   تا 
كنيد.

 اگر مقدار آب باتري از كنار آن بوضوح ديده نمي ش��ود، به 
داخل خانه هاي آن از باال مس��تقيما نگاه كنيد. 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. 
روشن كردن خودرو با باترى كمكى

در صورت نياز به روش��ن ك��ردن خودرو با باتري كمكي به 
قس��مت »روش��ن كردن خودرو با باتري كمكي« در فصل 
6  رجوع كنيد. اگر با باتري كمكي موتور روش��ن نشد و يا 

كنترل سطح آب باترى
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 باترى اضافه شود، براى اينكه سطح 

     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 
زيست آس��يب مي رساند. هميش��ه هنگام دور انداختن 

باتري طبق مقررات عمل كنيد.
	•زمان��ى كه باترى را تعويض مى كنيد، مراقب باش��يد بر 

روى اجزاء آن گرد و غبار و روغن ننشيند.
	•اگر باترى ليتيومى به طور نادرس��تى تعويض شود، خطر 
انفجار براى آن وجود دارد. اين باترى را تنها با نوع خود 

و يا مشابه آن تعويض كنيد. 
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در پوش بااليى وپايينى را بر روى هم گذاشته و تراز  4 .
تا محكم بسته شود.  كنيد )1( و   سپس فشار داده 

 )2(
كنترل  را  ها  آن  عملكرد  و  داده  فشار  را  ها  دكمه  5 .

كنيد.
در صورت نياز به كمک يا تعويض، به نمايندگي مجاز سايپا 

يدک مراجعه كنيد.

	•ب��ه مدار داخلي و  ترمينال هاي الكتريكي دس��ت نزنيد، 
اين كار باعث بروز ايراد مي شود.

	•اطمين��ان پيدا كنيد كه طرف + به طرفي كه در ش��كل 
نشان داده شده، مي باشد. 

براى تعويض باترى

دكمه قفل در پشت كليد آزاد كنيد و كليد مكانيكى  1 .
را بيرون بياوريد. )به قسمت »كليد مكانيكى« در فصل 

3 رجوع كنيد(.
يک پيچ گوشتي تخت را كه سر آن پارچه اي پيچيده  2 .
شده است، به داخل شكاف 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: CR2032	• يا مشابه آن

:FCC اطالعيه

اين تجهيز مورد آزمايش قرار گرفت و مشخص شد كه 
 B منطبق با محدوديتهاي تجهيزات ديجيتالي كالس
كه از موارد بخش 15 قوانين FCC پيروي مي كنند، 
مي باشد. اين محدوديتها به اين منظور طراحي شده 
اند كه محافظت مناس��بي را در برابر اختالالت صدمه 
زننده در مناطق مس��كوني برقرار نمايند. اين تجهيز، 
ايجاد كننده، اس��تفاده كننده و اش��اعه دهنده انرژي 
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فركان��س راديويي مي باش��د، و در صورتي كه مطابق 
با دس��تورالعمل ها نصب و اس��تفاده نشود، مي تواند 
اختالالت شديدي در ارتباطات راديويي ايجاد نمايد. 
هرچن��د تضميني نيس��ت كه در برخ��ي نصب هاي 
خاص اين اخت��الالت رخ ندهد. اگر اين تجهيز باعث 
ايجاد اختالالت آسيب زننده به گيرنده هاي راديويي 
و تلويزيوني مي ش��ود، كه با خاموش و روشن كردن 
تجهيز اين امر قابل تش��خيص است، به كاربر توصيه 
م��ي ش��ود تا اختالل موج��ود را با يک ي��ا چند تا از 

روشهاي زير برطرف نمايد:
- آنتن دريافت كنن��ده را جهت دهي يا مكان يابي مجدد 

نماييد.
- تفكيک و فاصله بين تجهيز و گيرنده را افزايش دهيد.

- تجهيز را به خروجي مدار متفاوتي از آنچه گيرنده به آن 
متصل است، وصل كنيد.

- با نمايندگي مجاز يا تكنس��ين ماهر راديو/تلويزيون براي 
كمک بيشتر تماس بگيريد.

فيوزها سيستم کنترل ولتاژ متغير
سيستم كنترل ولتاژ متغير مقدار دشارژ الكتريكي از باتري 
را اندازه گيري مي كند و بوس��يله آلترنات��ور توليد ولتاژ را 

كنترل مي كند.

     احتياط:
	•به ترمينال باتري اتصاالت زمين را مستقيما وصل نكنيد. 
انجام اين كار سيس��تم كنترل ولتاژ متغير را قطع كرده و 

باتري خودرو ممكن نيست به طور كامل شارژ شود.
	•زماني كه موتور روش��ن است، از لوازم الكتريكي استفاده 

كنيد تا از دشارژ شدن باتري خودرو جلوگيري شود.

محفظه موتور
     احتياط:

هرگز از فيوز با آمپر باالتر يا پايين تر از آن چه كه برروي 
روكش جعبه فيوز قيد شده 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.

وضعيت   در  استارت  دكمه  كه  كنيد  حاصل  اطمينان  1 .
“OFF“ يا »LOCK« قرار داشته باشد.

اطمينان حاصل كنيد كه كليد چراغ جلو در وضعيت  2 .
“OFF“ قرار داشته باشد.

درب موتور را باز كنيد. 3 .
اتصال جعبه فيوز را برداريد.  4 .
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( عوض  7 .B( آن را با فيوز ،)A( در صورت باز بودن فيوز
قرار  كابين سرنشين  فيوز  فيوز يدک در جعبه  كنيد. 

دارد.
به  فيوز سوخت  دوباره  فيوز جديد،  نصب  از  اگر پس 
نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت بازديد و در صورت 

نياز تعمير سيستم الكتريكي مراجعه كنيد.
اتصال هاي لحيم كاري شده

در صورتي كه هر تجهيزات الكتريكي با وجود س��الم بودن 
فيوز مربوطه كار نكرد، اتصاالت لحيم ش��ده را بازديد و اگر 
پايه فيوز ذوب ش��ده باشد، آن را با يک قطعه اصلي نيسان 

تعويض كنيد.

جاي فيوزي كه بايد تعويض شود را پيدا كنيد. 5 .
كابين  فيوز  جعبه  در  كه  كشي  فيوز  از  استفاده  با  6 .

سرنشين قرار دارد، فيوز را باز كنيد.
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( عوض  6 .B( آن را با فيوز ،)A( در صورت باز بودن فيوز
كنيد.

 فيوز يدک در جعبه فيوز قرار دارد.
اگر پ��س از نصب في��وز جدي��د، دوباره فيوز س��وخت به 
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت بازديد و در صورت نياز 

تعمير سيستم الكتريكي مراجعه كنيد.

جاي فيوزي كه بايد تعويض شود را پيدا كنيد. 4 .
)براي   ) 5 .A( كنيد  باز  را  فيوز  فيوز كش  از  استفاده  با 

مدل فرمان چپ( يا )B( )براي مدل فرمان راست(.

داخل اتاق خودرو

     احتياط:
هرگ��ز از فيوز 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 
را باز  كنيد.

وضعيت   در  استارت  دكمه  كه  كنيد  حاصل  اطمينان  1 .
“OFF“ يا »LOCK« قرار داشته باشد.

اطمينان حاصل كنيد كه كليد چراغ جلو در وضعيت  2 .
“OFF“ قرار داشته باشد.

پوشش جعبه فيوز را برداريد. 3 .
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چراغ هاي بيروني

)W(وات مورد

21
5
35
21

مونتاژ
21

LED
16

LED
5

چراغ راهنماي جلو
چراغ كوچک

چراغ مه شكن جلو)در صورت تجهيز(
چراغ مه شكن عقب)در صورت تجهيز(

راهنماي جانبي)در صورت تجهيز(*
چراغ راهنماي عقب
مجموعه چراغ عقب

چراغ ايست/چراغ عقب*
چراغ دنده عقب

چراغ سوم ترمز*
چراغ پالک

*: تعويض توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک

چراغ هاي داخلي

)W(وات مورد

8
8
8

8
2

چراغ نقشه خوان
چراغ مطالعه عقب

چراغ هشدار روي درب )در صورت 
تجهيز(

چراغ قسمت بار
چراغ آينه آفتاب گير

     هشدار:
ولتاژ باال

چراغ 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. 
هميش��ه جهت تعوي��ض چراغ هاي  زن��ون )xenon( به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد. 

چراغ ها
چراغ هاي جلو

در هنگام باران يا شستشوي خودرو ممكن است در حباب 
چ��راغ هاي بيرون موقت��ا بخار ايجاد گ��ردد. تفاوت دماي 
داخل و بيرون حباب چراغ ها س��بب ايجاد بخار مي گردد. 
اين دليل بر ايجاد عيب نمي باش��د. اگر قطرات درشت آب 
در داخ��ل حباب چراغ ها ديده ش��د، ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه كنيد.

جه��ت تعويض ، از چراغ اصلي و با وات و ش��ماره س��ريال 
مشابه چراغ قبلي استفاده كنيد.

)xenon نور باال / نور پايين )زنون
وات: 35

 D2S : شماره المپ

مدل چراغ هاي جلو هالوژني
چراغ ه��اي هالوژني جل��و از نوع نيمه پرس مي باش��ند و 
المپه��اي آن ها از داخل محفظه موتور و بدون نياز به پياده 

نمودن مجموعه چراغ قابل تعويض مي باشند.

     احتياط:

	•الم��پ را به مدت طوالني بي��رون از بازتابنده چراغ جلو 
قرار ندهيد چون ممكن اس��ت گرد و غبار، رطوبت و دود 
وارد بدنه چراغ جلو ش��ده و ب��ر عملكرد چراغ جلو تاثير 

بگذارد .
	•داخل المپ هاي هالوژن گاز تحت فشار هالوژن مي باشد. 

المپ بر اثر خراش روي آن يا افتادن مي شكند.
	•در زم��ان بي��رون آوردن ونص��ب كردن المپ، قس��مت 

پالستيكي آن را بگيريد و به شيشه آن دست نزنيد.
	•چ��راغ جل��و تنظيم نور چراغ پ��س از تعويض المپ نياز 
نمي باش��د. جه��ت تنظيم نور چراغ ب��ه نمايندگي مجاز 

سايپا يدک مراجعه كنيد. 
جه��ت تعويض ، ازچراغ اصلي و با وات و ش��ماره س��ريال 

مشابه چراغ قبلي استفاده كنيد.
نور پايين:

H11 :وات: 55        شماره المپ
نور باال:

HB3 :وات: 65         شماره المپ



8

346

موقعيت چراغ ها
جراغ راهنماي جلو 1 .
چراغ هاي كوچک 2 .

چراغ جلو 3 .
چراغ نقشه خوان 4 .

چراغ مطالعه عقب 5 .
چراغ مه شكن جلو )در صورت تجهيز( 6 .

راهنماي جانبي )در صورت تجهيز( 7 .
چراغ هشدار روي درب 8 .

چراغ قسمت بار 9 .
چراغ سوم ترمز 10 .

چراغ مه شكن عقب 11 .
چراغ هاي پالک 12 .
چراغ دنده عقب 13 .

ترمز/چراغ  راهنما/چراغ  عقب)چراغ  چراغ  مجموعه  14 .
عقب(
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(، پوشش ها را بيرون بياوريد  1 .a( با باز كردن گيره ها
.)A(

( را نيز باز  2 .C( و گيره هاي )b( با باز كردن گيره هاي
كنيد سپس با دقت  جلو پنجره رادياتور را به سمت 

.)d( جلو بكشيد، گيره ها را ثابت نكنيد
را  المپ  شكل  مطابق  كنيدو  قطع  را  المپ  سوكت  3 .

تعويض كنيد. بيرون آوردن
 نصب كردن

روش تعويض
هم��ه انواع ديگر چ��راغ ها نوع A.B.C.D يا E  هس��تند 
هن��گام تعويض الم��پ ، ابتدا لنز و /  يا روك��ش آن را باز 

كنيد.
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چراغ دنده عقب )1( / چراغ پالک )2(

چراغ دنده عقب )1(:

(. سپس مجموعه چراغ عقب  1 .D( مهره ها را باز كنيد
.)E( را در آوريد

سوكت المپ را جدا كنيد. سپس مطابق شكل المپ  2 .
را تعويض نماييد.

چراغ پالک )2(:
س��وكت المپ را جدا كنيد. س��پس مطابق شكل المپ را 

تعويض نماييد.

زماني كه المپ ها را تعويض مي كنيد، با اس��تفاده از يک 
ابزار مناس��ب، چراغ هاي قسمت بار )A( ، گيره هاي درب 
 )B( )عقب و  پوش��ش كليد درب عقب )در صورت تجهيز
و همچنين بس��ت ها را درآوريد. پوشش داخلي درب عقب 

)C( را با دقت به سمت پايين كشيده و بيرون آوريد.

چراغ مه شكن جلو )در صورت تجهيز(
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مجموعه چراغ عقب )چراغ راهنما(

( را بوسيله يک اهرم در آوريد. 1 .A( قاب
ابزار  بااستفاده از يک  (. سپس  2 .B( پيچ ها را باز كنيد
مناسب ، مجموعه چراغ عقب )C( را مطابق شكل، به 

سمت باال اهرم كنيد.
سوكت المپ را جدا كنيد. سپس مطابق شكل المپ  3 .

را تعويض نماييد.

چراغ مه شكن عقب

چراغ نقشه خوان
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الستيك ها و چرخها
در صورتي كه الس��تيک خودرو ش��ما پنچر شده است، به 

قسمت »پنچر شدن الستيک« در فصل6 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 شد. 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.
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 
اطالعاتي در مورد نوع الستيک، اندازه، ميزان سرعت و در 

دسترس بودن آن به شما ارايه كند.

چراغ آينه سرنشين جلوچراغ مطالعه عقب

چراغ هشدار روي درب )در صورت تجهيز( چراغ قسمت بار
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     احتياط:
	•هميش��ه روى هر چهار چرخ از الس��تيک ه��اي با گل ، 
س��ايز، م��ارک ، س��ازنده  يا نوع )س��يم دار، تي��وپ دار و 
راديال “بدون تيوپ“( و مدل آج يكس��ان اس��تفاده كنيد. 
ع��دم رعايت اين نكته ممكن اس��ت باع��ث ايجاد اختالف 
محيط��ى بين الس��تيک هاى محور جلو و عقب ش��ده كه 
منجر به ساييده شدن بيش از حد الستيک و آسيب ديدن 

گيربكس مى شود.
4WD/ فقط از الس��تيک زاپاس مخصوص جهت مدل•	

AWD استفاده كنيد.

 الستيک هاي مخصوص برف
الس��تيک مخصوص برف بايد داراي مش��خصات الستيک 
اصل��ي از نظر س��ايز و تحمل فش��ار باش��د. ع��دم رعايت 
موارد گفته ش��ده مي تواند ايمن��ي در  رانندگي را به خطر 

بيندازد.
به طور 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 كن��د از ي��ک نوع الس��تيک براي چهار چرخ اس��تفاده 

شود.
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.
اگرخودرو شما الستيک س��ابي پيدا كرد، توصيه مي شود 
هر چهار الس��تيک را با  الستيک هاي با گل ، سايز، مارک  
و مدل آج يكس��ان تعوي��ض نماييد. ميزان فرمان وفش��ار 
باد الس��تيک را كنترل و در صورت ني��از تنظيم كنيد. به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

مدل

)Four- Wheel Drive )4WD(/ All- Wheel 
Drive )AWD(

ممكن اس��ت ميزان 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 كارخانه باش��ند و از توانايي تحم��ل كمتري در 
س��رعت حداكثر خودرو برخوردار گردند. هرگز با س��رعت 

بيش از تحمل الستيک رانندگي نكنيد.

الستيک هاي چهار فصل
ب��ه منظور بهره وري حداكثر از الس��تيكها 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 استفاده ش��ود. عالمت 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.

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 از عملكرد الس��تيک هاي تابستاني در جاده هاي برفي 
و يخي  به ميزان زيادي كاس��ته مي شود. بر روي الستيک 

هاي تابستاني عالمت M&S حک شده است. 
پارس خودرو توصيه مي كن��د كه اگر قصد داريد با خودرو 
در ش��رايط برفي يا يخ��ي رانندگي كني��د، روي هر چهار 
چرخ، الستيک مخصوص برف يا الستيک چهار فصل نصب 

كنيد. 

اگرخودرو شما الستيک س��ابي پيدا كرد، توصيه مي شود 
هر چهار الس��تيک را با الستيک هاي با گل ، سايز، مارک  
و م��دل آج يكس��ان تعويض نماييد. ميزان فرمان و فش��ار 
باد الس��تيک را كنترل و در صورت ني��از تنظيم كنيد. به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

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 
بايد متناس��ب با سايز چرخ باشد . همچنين در سوار كردن 
زنجير چرخ رعايت اس��تاندارد كارخانه سازنده زنجير چرخ 

الزامي است.
س��فتي زنجير چ��رخ بايد مطاب��ق آنچه در دس��تورالعمل 
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 
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استفاده نكنيد.
	•انتخاب الستيک غير استاندارد و نصب نامناسب الستيک، 
باعث كم شدن ايمني و رانندگي خودرو و افزايش ريسک و 
بروز حادثه و آسيب ديدگي شما مي شود. اگر ترديد داريد 
با نمايندگي مجاز س��ايپا يدک و ي��ا كارخانه توليد كننده 

الستيک مشورت كنيد.

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 
چنين شرايطي به دليل فشار اضافي به خودرو، به مكانيزم 

هاي مختلف آن مي تواند صدمه وارد كند.

جابجايي الستيک ها 
 )4WD( پارس خودرو توصي��ه مي كند كه در خودروهاي
چرخ ها در هر  5000 كيلومتر)3000 مايل( جابجا ش��وند 
و در خودروه��اي ت��ک ديفرانس��يل )2WD( چرخ ها در 
ه��ر  10000 كيلومتر)6000 مايل(. ب��ه هرحال جابجايي 
به طور كلي بستگي به شرايط جاده و عادت رانندگي راننده 
دارد )به قس��مت »پنچر شدن الستيک« در فصل6 رجوع 

كنيد(.

     هشدار:
	•بعد از جابجايي الس��تيک ها، فش��ار باد  الس��تيک ها را 

تنظيم كنيد.
	•مهره چرخه��ا را پس از 10000 كيلومت��ر )600 مايل( 
رانندگي و بعد از جابجايي يا تعويض الستيک پنجر شده، 

محكم كنيد. 
	•الس��تيک زاپ��اس ن��وع T را در جابجايي  الس��تيک ها 

)1(: نشانگر ساييدگي
)2(: عالمت محل نشانگر ساييدگي

ساييدگي و آسيب الستيک
الس��تيک ها از نظر پارگي، ورم كردگي و فرورفتن اش��ياء 
خارجي ب��ه داخل آن ها به صورت دايم ميبايس��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.
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الستيک زاپاس اس��تفاده موقت )نوع T( )در صورت 
تجهيز(

در صورت لزوم استفاده از الستيک نوع T موارد احتياطي 
زي��ر را رعاي��ت كني��د، در غير اين صورت خودروي ش��ما 

ممكن است آسيب ببيند يا دچار سانحه شود.
در زماني كه  الستيک را تعويض مي كنيد ، بايد از نوعي كه 
داراي تمامي مش��خصات يكسان با الستيک اصلي از قبيل 
ميزان ظرفيت تحمل وزن ، س��رعت و اندازه باشد استفاده 
كنيد. )به  قسمت »رينگ ها و الستيک ها « در فصل 9 در 

خصوص نوع و اندازه رينگ ها و الستيكها 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 
تا الستيک، فاصله چرخ مجهز به زنجير چرخ، كاليبراسيون 
س��رعت س��نج، تنظيم چراغ هاي جلو و ارتفاع سپر داشته 

     هشدار:
هرگز الستيک تغيير شكل پيدا كرده را حتي پس از تعمير 
روي خودرو نصب نكنيد. ممكن اس��ت اين الستيک ها از 
لحاظ ساختاري آسيب ديده باشند و بدون اينكه هشداري 

بدهند به خودرو آسيب برسانند.

مدت زمان استفاده از الستيک
هرگز از الس��تيک هاي با  عمر بيش از شش سال استفاده 
نش��ود، حتي اگر تا كنون استفاده نشده باشد. الستيک ها 
به مرور زمان و در اثر استفاده روي خودرو خراب مي شوند. 
براي كنترل و باالنس الستيک هاي خودرو به تعميرگاه يا 
اگر ترجيح مي دهيد به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه 

كنيد.

تعويض رينگ ها و الستيک ها

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 

ساييده شدن زود هنگام لنت ترمز شود.

باالنس چرخ 
اگر چرخ ها باالنس نباش��ند بر كاركرد خودرو و طول عمر 
الس��تيكها تاثير ميگذارند. حتي ممكن اس��ت با اس��تفاده 

عادي از خودرو نيز چرخ ها از حالت باالنس خارج شوند.

الستيک زاپاس
همراه خودروي ش��ما يک الستيک استاندارد ) مشابه سايز 

چرخ هاي اصلي( داده مي شود. 
     احتياط:

	•الس��تيک زاپاس را فق��ط در مواقع اضطراري اس��تفاده 
كنيد. و در اولين فرصت ميبايس��تي با الس��تيک س��الم 

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  
هميشه بايد  psi ،4/2 bar( 420 kpa 60( باشد.

ليبل الستيک زاپاس )در صورت تجهيز(
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با س��رعت بيش از 80 كيلومتر در س��اعت )50	• مايل در 
ساعت( رانندگي نكنيد.

	•ب��ه جهت صدمه وارد ش��دن به خودرو ب��ه دليل اندازه 
نب��ودن زنجير چرخ با الس��تيک زاپاس نوع T، از زنجير  

چرخ روي اين الستيک استفاده نگردد.
عاج الستيک زاپاس نوع T	• سريعتر نسبت به الستيكهاي 
اصلي ساييده مي شود. لذا به محض مشاهده ساييدگي 

الستيک زاپاس نوع T آنرا تعويض نماييد.
به دليل كوچكتر بودن الس��تيک زاپاس نوع T	• نس��بت 
به الس��تيكهاي اصل��ي، فاصله كف خ��ودرو تا زمين در 
خودروهاي��ي ك��ه از الس��تيک زاپاس نوع T اس��تفاده 
مي كنند نسبت به خودروهاي با الستيكهاي اصلي كمتر 

است.
هنگام اس��تفاده از الستيک زاپاس نوع T	• از رانندگي بر 
روي جاده هاي ناهم��وار و كارواش اتوماتيک “به منظور 

جلوگيري از صدمه ديدن خودرو“ خودداري نماييد.
الس��تيک زاپاس نوع T	• را در خودروهاي ديگر استفاده 

نكنيد.
فق��ط از يک الس��تيک زاپاس نوع T	•  در ه��ر زمان در 

خودرو استفاده نماييد.
	•هنگام استفاده از الستيک زاپاس از يدک كش استفاده 

نكنيد.
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سوخت/ روغن هاي توصيه شده و ظرفيت ها
در جدول زير ظرفيت هاى تقريبى آورده ش��ده اند. ممكن اس��ت مقادير پر كردن واقعى كمى تفاوت داش��ته باشند. هنگام تعويض به دستور العمل فصل 8 رجوع كنيد و ظرفيت تعويض 

مناسب را تخمين بزنيد.

نوع موتور
ظرفيت تقريبي

سوخت/ روانساز هاي توصيه شده
واحد انگليسيواحد متريک            

به قسمت »توصيه هايي در مورد سوخت« در ادامه اين فصل رجوع كنيد.82L18 galسوخت

روغن موتور اصل NISSAN يا مشابه )2*(:روغن موتور )1*(
براي اروپا، روسيه و اكراين:

)*2( SM يا SL :برابر با API  درجه
  GF- 4 يا GF- 3 :برابر با ILSAC درجه

 ACEA  A1/B1, A3/B3, A3/B4, A5/B5, C2 DH C3 

VQ35DE

4.6L4 qtبا فيلتر روغن

4.3L3- 3/4 qtبدون فيلتر روغن

سيستم خنک كننده )با ذخيره(

VQ35DE9.4L81/4 qt   كلي ماده خنک كننده موتور اصل NISSAN يا مشابه آن با همان كيفيت )4*(

0.8L3/4 qt   در مخزن

)CVT( (5*)-(4*)-روغن سيستم گيربكس NS-2  از نوع NISSAN اصل CVT روغن

روغن جعبه دنده كمک
روغن ديفرانسيل هيپوييد GL-5 80W-90 يا API GL-5، با ويسكوزيتهSAE 80W- 90 يا       

SAE 80W-90 با ويسكوزيته API GL-5

روغن فرمان هيدروليک

تاسطح مشخص شده در دستورالعمل فصل8 پر كنيد.

روغن PSF اصل NISSAN يا مشابه )6*(

روغن ترمز

براي اروپا، روسيه و اكراين:
(*7) DOT4 يا DOT3 يا مشابه NISSAN روغن ترمز اصل

بجز براي اروپا، روسيه و اكراين:
(*7) DOT3 يا مشابه NISSAN روغن ترمز اصل

روغن ديفرانسيل
روغن ديفرانسيل هيپوييد GL-5 80W-90 يا API GL-5، با ويسكوزيتهSAE 80W- 90 يا       

SAE 80W-90 با ويسكوزيته API GL-5
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1*: ظرفيت هاى تقريبى فهرست شده مربوط به تعويض در حين تعويض روغن موتور است. براى اطالعات بيشتر به فصل 8 مراجعه كنيد.

2*: براى اطالعات بيشتر در مورد عدد ويسكوزيته SAE به قسمت هاى بعدى اين فصل مراجعه كنيد.

3*: براى جلوگيرى از احتمال خوردگى در قطعات  آلومينيومي، همواره از مايع خنک كننده اصلي نيسان يا معادل آن استفاده شود. توجه داشته باشيد كه استفاده از مايع خنک كننده غير استاندارد باعث 
خارج شدن قطعات سيستم خنک كننده از محدوده گارانتي خواهد شد. 

4*:براي انجام سرويس به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

5*: براي سيستم CVT همواره روغن NS-2 اصلي نيسان استفاده نماييد. كوتاهي در اين زمينه باعث لغو گارانتي سيستم انتقال قدرت خواهد شد.

6*: مى توان از DEXRONIII نوع ATF استفاده كرد.

)DOT3 . DOT4( 7*: هرگز انواع مختلف روغن ها را با هم مخلوط نكنيد

NLGI No. 2 (Lithium soap)-- گريس چند منظوره

HFC-134a (R-134a)--مبرد سرد كننده سيستم تهويه هوا

روغن سيستم A/C اصل NISSAN نوع S يا نمونه دقيقاً مشابه.--روغن روانساز سيستم تهويه هوا
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VQ35DE مدل موتور
از بنزي��ن س��وپر بدون س��رب با ع��دد اكت��ان حداقل95 

)RON( استفاده كنيد.
اگر از بنزين س��وپر بدون سرب اس��تفاده نكنيد، از بنزين 
 )RON( 91 معمولى بدون س��رب با عدد اكت��ان حداقل
اس��تفاده خواهيد ك��رد كه عملكرد خ��ودرو را كاهش مى 
دهد. بنابراين براى استفاده حداكثركارايي خودرو و بهترين 
رانندگى، توصيه مى ش��ود كه از بنزين س��وپر بدون سرب 

استفاده كنيد.

احتياط:
از بنزين س��رب دار استفاده نكنيد. استفاده از بنزين سرب 

دار باعث خراب شدن كاتاليست سه راهى مى شود.

توصيه هايي در مورد سوخت
مدل با كاتاليست سه راهى

شماره ويسكوزيته SAE توصيه شده
روغن موتور بنزينى

روغن  5W- 30 ترجيح  داده  مي شود.
در صورتی که روغن   5W- 30 در دس�ترس نباشد 
، از روی جدول،  ويس�كوزيته مناسب براي محدوده 

دماي بيرون را انتخاب کنيد. 

مبرد و روغن سيستم تهويه مطبوع
سيس��تم تهويه مطبوع خودروي ش��ما بايد با مبرد خنک 
كننده  و روان ساز سيستم مبرد 

نيسان، روغن S يا مشابه آن پر شود.
   احتياط:

اس��تفاده از انواع ديگر خنک كننده ها و روانس��ازها، باعث 
آسيب شديد به اين سيستم شده و ممكن است مجبور به 

تعويض كل سيستم تهويه خودرو گرديد.

در بس��ياري از كش��ور ها و مناطق، آزاد شدن مبرد خنک 
كنن��ده در اتمس��فر ممن��وع اس��ت. مبرد خن��ک كننده 
 در خودروي شما خطري براي 
اليه ازن زمين ندارد. به هر حال، ممكن است تاثير كمي بر 
پديده گرم ش��دن زمين داشته باشد. پارس خودرو توصيه 
م��ي كند ك��ه مبرد خنک كنن��ده بازيافت ش��ده و دوباره 
اس��تفاده ش��ود. در زمان سرويس سيس��تم تهويه هوا، به 

نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه كنيد.

9
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رينگ ها و الستيك ها

1*: مقررات اس��تاندارد Gulf س��ازندگان خودرو را وادار مى كند كه حداكثر س��رعت خودرو را در مدل هاى 
مورد اس��تفاده عنوان كنند. حداكثر س��رعت خودرو در جدول فوق، سرعت اندازه گيرى شده در شرايط خاص 
آزمايش است. مقادير واقعى ممكن است بر اساس نوع استفاده از خودرو، شرايط جاده و محيط متفاوت باشند. 
پارس خودرو توصيه مى كند كه هميشه به تابلوهاى حداكثر سرعت توجه داشته و هرگز با سرعت بسيار زياد 

رانندگى نكنيد.

VQ35DEمدل موتور

بنزينی، 4 زمانه، DOHC   نوع

6 سيلندر، V- block، تنظيم سيلندر
با زاويه60 درجه   

mm95.5قطر داخلي × كورس 81.4

تور                                                                   مو cm33,498حجم 

rpm600±50دور آرام

زمان احتراق )B.T.D.C( در وضعيت دور 
آرام

120±2

شمع ها

FX22HR11      با كاتاليزر                         استاندارد                       

هواي شمع                                                           mm(in)1.1 (0.043)     فاصله 

زنجير موتورعملكرد بادامک
ماكزيمم سرعت خودرو )براي مدل هاي استاندارد گلف(1*

     CVT:km/h )MPH(210 (130)

موتور

رينگ

سايزنوع

1/2J-7*18آلومينيوم

الستيک

سايزنوع

235/65R18106H*2معمولي

T نوعT165/90D18
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مشخصات خودرو

پالک شناسايي خودرو
پالک خودرو در جايي كه  در شكل نشان داده شده، نصب 

مي باشد.

هنگام مسافرت يا ثبت خودرو در کشور 
ديگر

وقتي براي مس�افرت به يك کش�ور ي�ا ناحيه ديگر 
برنامه ريزي مي کنيد، مطمئن ش��ويد كه س��وخت مورد 
نياز خودروي ش��ما در آن كش��ور يا منطقه موجود اس��ت. 

استفاده از سوخت با عدد اكتان پايين به موتور آسيب 
مي رساند. بنابراين اطمينان حاصل كنيد كه هر به هر كجا 
كه مي رويد سوخت مورد نياز در دسترس مي باشد. براي 
اطالعات بيش��تر در مورد س��وخت توصيه شده به قسمت 

هاي قبلي اين فصل رجوع كنيد.
هن�گام انتقال ثب�ت خودرويتان در کش�ور ديگر، با 
مقامات مربوطه تماس بگيريد تا مطمئن ش��ويد خودروي 
ش��ما با قوانين محلي آنجا سازگار است. در برخي از موارد، 
خودرو نمي تواند با اين قوانين مطابق باش��د و الزم اس��ت 
در خودرو اصالحاتي صورت گيرد. عالوه براين ممكن است 
يک خودرو به طور كلي با ش��رايط منطقه خاصي سازگاري 

نداشته باشد.
قوانين و مقررات كنترل آالينده هاي وسايل نقليه موتوري 
و استاندارد هاي ايمني در هر كشور متفاوت است، بنابراين 

ممكن است مشخصات خودرو نيز متفاوت باشند.
هر گاه که خودرويي به کشور ديگري برده مي شود، 
هزين�ه ه�اي اصالحات، حم�ل و نقل، ثبت و س�اير 
هزينه هايي که ممكن اس�ت پيش بيايد بر عهده کار 
بر اس�ت. پارس خودرو هيچگونه مسئوليتي در قبال 

مشكالتي  که ممكن است پيش بيايد ندارد.

ابعاد

mm (in)

طول كلي
عرض كلي
ارتفاع كلي

فاصله بين مركز چرخ 
هاي جلو

فاصله بين مركز چرخ 
هاي عقب

فاصله طولي ميان مركز 
چرخ هاي جلو وعقب

4,835(190.4)
1,885(74.2)
1,730(68.1)*1
1,700(66.9)*2

1,610(63.4)

1,610(63.4)
2,825(111.2)

1: با باربند
2: بدون باربند
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شماره سريال موتور
ش��ماره سريال  موتور بر روي موتور، به طوري كه در شكل  

نشان داده شده، حک شده است.

شماره شناسايي خودررو )شماره شاسي(
ش��ماره در جايي كه در شكل نشان داده شده، نصب شده 

است.

شماره شناسايي خودررو)در صورت تجهيز(
پالک شماره شناسايي خودرو در جايي كه در شكل نشان 

داده شده، نصب  شده است.

VQ35 مدل موتور
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برچسب مشخصات سيستم تهويه مطبوع
برچس��ب مشخصات سيستم تهويه مطبوع همانطور كه در 

شكل نشان داده شده، زير در ب موتور نصب شده است.

مشخصات الستيک
ميزان باد الس��تيک ها بر روي صفحه مشخصات الستيک 
ها كه بر روي ستون وسط سمت راننده نصب شده ، نشان 

داده شده است.

برچسب گواهي )در صورت تجهيز(
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365

سيستم كليد هوشمند

اطالعات وشماره تاييد راديو 

براي اروپا، روسيه و اكراين
)NATS( سيستم هشدار سرقت نيسان

بدون دكمه برقي درب عقبداراي دكمه برقي درب عقب
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367

راهنماي گارانتي ، سرويس و نگهداري
368 مشخصات شناسايي خودرو مالك    
371 حقوق مشتريان     
373 شرايط گارانتي     
374 استثنائات گارانتي     
375 موارد نقض گارانتي     
376 محدوديت هاي گارانتي    
377 شرايط گارانتي رنگ خودرو    
378 برگ بازديد رنگ خودرو    
381 گارانتي خوردگي     
382 بازرسي خوردگي     
387 عمليات مربوط به سرويس اوليه    
388 سرويس هاي دوره اي     
390 شرايط عادي     
394 شرايط سخت     
396 مشخصات مايعات و روانكارها    
397 توصيه هاي ايمني و مراقبتي از خودرو   
399 ليست نمايندگي هاي مجاز    
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مشخصات شناسايي خودرو و مالك                                                     )اين برگ توسط نماينده مجاز از دفترچه جدا مي شود(

نام مالك :

آدرس و شماره تلفن تماس :

شماره موتور :شماره شاسي خودرو:

كد تودوزي :كد رنگ:شماره پالك :

نام و كد نماينده فروش :                                          شهر:
آدرس نماينده :

تاريخ تحويل :

كيلومتر كاركرد هنگام تحويل :

بدينوسيله گواهي ميشود دفترچه گارانتي خودرو  درتاريخ ............................................ به اينجانب ...................................................................... مالك 

خودرو نيسان مورانو Z51 تحويل گرديد .

                                                                                                                           
                                                                                                                                             امضاء مالك 

به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتي، مطالعه دقيق مطالب اين دفترچه به مالكين خودرو توصيه مي گردد
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369

مشخصات شناسايي خودرو و مالك

نام مالك :

آدرس و شماره تلفن تماس :

شماره موتور :شماره شاسي خودرو :

كد تودوزي :كد رنگ :شماره پالك :

نام و كد نماينده فروش :                         شهر:
آدرس نماينده :                                                   

مهر و امضاء نماينده فروش

تاريخ تحويل :

كيلومتر كاركرد هنگام تحويل :
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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(388حقوق مشتريان محصوالت شركت پارس خودرو371

مشخصات مايعات و روانكارها396شرايط گارانتي خودرو373

توصيه هاي ايمني و مراقبتي از خودرو397استثنائات گارانتي374

ليست نمايندگيهاي مجاز شركت سايپا يدك399شرايط گارانتي رنگ و خوردگي خودرو377

شرايط انجام سرويس اوليه387

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 آش��نا گرديد ، ارائه خدمات گارانتي منوط به رعايت مقررات گارانتي ) مقررات پيش بيني ش��ده در اين دفترچه ( انجام س��رويس 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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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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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- 

237

10

حقوق مشتريان محصوالت شركت پارس خودرو
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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 ناش��ي از فرس��ودگي متداول خودرو ) منظور از فرس��ودگي متداول ، خرابيهاي ناش��ي 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- اق��الم ضمان��ت درخودرو ش��امل م��واد و قطعات مصرفي:  روغن موتور و گيربكس، روغن هيدرولي��ك، روغن ترمز، گاز كولر، مايع خنك كننده، آب باط��ري، 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 ناش��ي از اس��تفاده نامناس��ب از خودروها ، غفلت يا خطاي راننده ، قراردادن باربيش از حد در خودرو و يا اس��تفاده غير معمول نظير اس��تفاده 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 س��ايپا يدك درطي دوره گارانتي ايجاد ش��ود ، مش��مول گارانتي نبوده و هيچگونه حقي براي مصرف كننده و اش��خاص 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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شرايط گارانتي رنگ خودرو
رنگ خودرو به مدت 3  سال از زمان تحويل با شرايط ذيل تضمين مي گردد:

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 يا نحوه رنگ آميزي ايجاد شده باشد. بديهي است كه ريزش مواد شيميايي و آسيبهايي كه 

در اثر نگهداري نامناسب خودرو ايجاد مي گردد شامل 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.
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برگ بازديد رنگ خودرو)سال اول(
بدينوسيله گواهي مي شود 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 مي شود 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 مي شود 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.

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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بازرسي خوردگي

چهارم سوم دوم اول بازرسي هايي كه بايد انجام شود

  ده سال بعد از  تاريخ
شروع گارانتي

 هشت سال بعد از  تاريخ
شروع گارانتي

 شش سال بعد از  تاريخ
شروع گارانتي

 چهار سال بعد از  تاريخ
 شروع گارانتي
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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 و ميل گاردان
9- بازديد جعبه فرمان و اتصاالت

10- بازديد و آچاركشي مانيفولدهاي هوا و دود -  سيستم اگزوز و همچنين دسته موتورها
11- تعويض روغن موتور و فيلتر روغن

12- بازديد سيستم ترمز و هواگيري در صورت لزوم و كنترل سطح روغن مخزن آن
13- بازديد ترمز پارك و تنظيم آن در صورت 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
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16- بازديد قفل و لوالهاي درب، روغنكاري و تنظيم آنها در صورت لزوم
17- بازديد آمپرها، چراغ ها و در صورت نياز تنظيم آنها

18-  بازديد باطري شامل كنترل ولتاژ آن
19- بازديد عملكرد برف پاك كن و شيشه شوي و سطح مايع مخزن آن 

سرويسهاي دوره اي خودرو
توجه : انجام  سرويسهاي ادواري )كه از لحاظ فني توصيه شده است(مطابق جداول مندرج در همين دفترچه الزامي بوده و عدم انجام آن ها منجر به ابطال گارانتي خودرو مي گردد.  

پر واضح است كه انجام سرويسهاي دوره اي موجب افزايش عمر و كاركرد صحيح مجموعه سيستمهاي خودرو مي شود.

اين بخش سرويسهاي الزم جهت نگهداري خودرو در دو 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.
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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، لنت ها،  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
72ردي 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
1   ترمز- سطح  روغن مخزن سيستم ترمز(

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 مايع خنك
كننده( 4

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت روغن موتور و فيلتر روغن 5

    هر 100هزار كيلومتر تعويض 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
72ردي 66 60 54 48 42 36 30 24 18 12 6 ماه

ب )1( ب ب ب ب 8   روغن جعبه دنده

ب ب    ب    9 مسير سوخت شامل لوله هاي مسير بخارات بنزين  به كنيستر   

ب ب ب ب ب ب    جعبه فرمان و اتصاالت، اكسل و قطعات سيستم تعليق،
10 گاردان و  پلوس ها

ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر 11  قفل، لوالي دربها، و زبانه قفل درب موتور ر

ب ب  ب  ب  ب  ب   كمربندهاي ايمني، قفل كمربند، جمع كننده ها، نگهدارنده ها و 
12 تنظيم كننده ها

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 100 هزار 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
72ردي 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. 14    صداي سوپاپها

ب ب   ب   15  سيستم تهويه بخارات كارتل  

ب ب  ب  ب  ب  ب  16  زواياي چرخ )در صورت نياز جابجايي و باالنس چرخ ها( 

ت ت  ت  ت  ت  ت  17 فيلتر تهويه هواي كابين )تهويه مطبوع( 

هر 5000 كيلومتراقدام به پاك كردن فيلتر هوا شود
18  فيلتر هوا )نوع كاغذي خشك(

ت ت ت

ب ب  ب  ب  ب  ب  19  سطح مخزن شيشه شوي، آب باطري 

)1(    )1(    )1( 20      تسمه ها   

ب ب  ب  ب  ب  ب  21 تيغه هاي برف پاك كن 

  )1( بازديد گردد. در صورت وجود هر گونه خراشيدگي و پارگي و يا قرار گرفتن نشانگر تنظيم كشش تسمه در باالترين حد خود، تعويض شود.



393

10

393

120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 هزار كيلومتر
موارد كنترلي

ف
72ردي 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 5  هزار 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 و
 يا 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 ديگر مواد

خورنده

 استفاده
 مكرر از
 ترمز و

 همچنين
 جاده هاي
كوهستاني

                                                 شرايط خاص
تردد خودرو ف

ردي

شرح عمليات

* *  تعويض روغن جعبه دنده  هر 100 هزار
كيلومتر 1

* *
 تعويض روغن ديفرانسيل عقب هر 40 هزار

  كيلومتر يا
هر 24ماه

2

* *
 بازديد سيستم جعبه فرمان و اتصاالت،
 محورهاي جلو و عقب، قطعات سيستم

  تعليق، گاردان و پلوس ها در
هر 10 هزار كيلومتر و يا هر 6 ماه

3

* * * *  تعويض روغن موتور و فيلتر روغن در هر 5
هزار كيلومتر و يا 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 ديگر مواد

خورنده

 استفاده
 مكرر از ترمز
 و همچنين
 جاده هاي
كوهستاني

                                 شرايط خاص
تردد  خودرو ف

ردي
شرح عمليات

* * * * *  بازديد كامل سيستم ترمز در هر 5 هزار
كيلومتر يا هر 3 ماه 5

*  تعويض روغن ترمز در هر20 هزار كيلومتر و
يا هر يكسال 6

*
 بازديد - آچاركشي و روغنكاري قفلها، لوالي
 دربها،  زبانه قفل درب موتور در هر 5 هزار

كيلومتر و يا هر 3 ماه
7

*
 پاك كردن فيلتر هوا در هر 5 هزار كيلومتر
 يا 3 ماه - تعويض فيلتر هوا و فيلتر تهويه

هواي كابين در هر10 هزار كيلومتر يا 6 ماه
8
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مشخصات مايعات و روانكارها

حجم مورد نياز )ليتر( مشخصات استاندارد نام  مايع يا روانكار رديف

5/3 در صورت تعمير موتور و تخليه كامل )موتور خشك(

SAE: 5 W 30       گرانروي API :  SMروغن موتور   درجه كيفيت 14/6 با تعويض فيلتر روغن

4/3 بدون تعويض فيلتر روغن

10/2
NS-2  روغن  اصلي نيسان ويژه گيربكس هاي مدل تغييرات پيوسته 

 ،نيسان تاييد مورد و اصل نمونه بجز كننده تامين و سازنده هر يا ديگر روغن نوع هر از استفاده(
).بود نخواهد گارانتي پوشش تحت و شده گيربكس به جدي صدمات موجب  كه چرا  نشده توصيه

 روغن گيربكس مدل
تغييرات پيوسته

CVT
2

1/0  DEXRON TM  VI TYPE ATF   :روغن هيدروليك فرمان روغن فرمان هيدروليك اصلي نيسان و يا معادل آن 3

DOT 3 ( US FMVSS NO,116) روغن ترمز 4

NLGI NO.2   گيريس چند منظوره با درجه سفتي 2 و پايه صابوني ليتييم  گيريس چند منظوره 5

8/6 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

9/4 حجم مورد استفاده با مخزن

0/55 API GL-5 80 -  درجه كيفيت W90    گرانروي روغن ديفرانسيل 7

0/31 API GL-5 80 -  درجه كيفيت W90    گرانروي روغن ترانسفر 8
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توصيه هاي ايمني و مراقبتي از خودرو:  
براي حفظ خودرو در شرايط كاري مطلوب رعايت چند مورد احتياط ساده ضروري مي باشد . رعايت توصيه هاي زير اين امكان را به شما خواهد داد تا در حين رانندگي مطمئن 

باشيد كه كليه قسمت هاي خودرو به خوبي عمل مي كنند.

1- بازديد هاي اوليه :

قبل از هر رانندگي طوالني نسبت به بازديد سطح روغن موتور ، مايع خنك كننده رادياتور ، الكتروليت باطري و وضعيت الستيك زاپاس اقدام نمائيد.

2-آلودگي :

همه ما در حفظ محيط زيست نقش داريم ، موضوعي كه روز به روز درجامعه ما بيشتر 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 مي شود قسمتهاي زيرين خودروي 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 كلرو اتيلن ، الكل يا سفيد كننده هاي قوي جهت پاك نمودن بدنه ، قطعات پالستيكي 

شيشه و طلق چراغها استفاده نكنيد ، مراقب باشيدروغن ترمز برروي بدنه نريزد.
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5-شستشوي بدنه :

شستشوي مرتب به منظور حفظ رنگ بدنه خودرو در شرايط مطلوب ضروري مي باشد . توجه داشته باشيد كه خودرو را تحت تابش مستقيم نور خورشيد و يا در دماي 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 از يك دستمال نرم به منظور خشك كردن 

آن استفاده كنيد . 

پس از شستشو در هنگام رانندگي چند بار به آرامي ترمز بگيريد تا آبي 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 مي بايست دركمترين زمان پاك گردند. تاثير مخرب اين موارد بر روي رنگ در هواي گرم به ميزان قابل مالحظه اي افزايش مييابد. 

خودروي شما قابل شستشو دريك كارواش مي باشد ، اگر چه الزم است كه فشار برس هاي آن تاحد ممكن پايين باشد.

6- شيشه ها : 

براي تميز كردن شيشه ها بهتر است فقط از شوينده هاي مخصوص استفاده گردد و از بكار گيري محصوالتي كه محتوي سيليكون مي باشند پرهيز شود.

7- پوليش زدن رنگ بدنه :

رنگ بدنه خودروي شما مي بايست 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 يدك 
Z51 ارائه دهنده خدمات به خودرو مورانو

تلفن  كدتلفن
شهر آدرس نام نمايندگي شهر استان

لو
تاب

د 
ك

ف
ردي

77321725
77968401 021  خيابان دماوند بعداز چهارراه

تهرانپارس تعميرگاه مركزي 1 تهران تهران 1166 1

66044328
66053489 021 ضلع شمال شرقي ميدان آزادي تعميرگاه مركزي3 تهران تهران 1141 2

55481005
55382422-32 021  خيابان منيريه نرسيده به چهارراه

لشگر پالك 288- 290 ابراهيم فرهت نيا تهران تهران 1137 3

7322131-2 0711  بلوار سلمان فارسي- جنب شركت
بيمه ايران- پالك 116 حميدرضا جامعي شيراز فارس 5022 4

8327284
8327296 0711  ابتداي بلوار اميركبير- جنب بيمه

ايران جعفر دل افكار شيراز فارس 5023 5

6286000
6244364 0311  خيابان حكيم نظامي بين پل فلزي و

چهار راه حكيم نظامي پالك 160 اصفهان شركت كيان كار صفاهان 3318 اصفهان 6

3420347
3434111 0511  خ گاراژدارها- كوشش 32- خ

بزرگمهر
 محمدرضا ورزنده كامه

عليا مشهد خراسان رضوي 3022 7
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تلفن كدتلفن شهر آدرس نام نمايندگي شهر استان

لو
تاب

د 
ك

ف
ردي

3324870-2   
3321141-2

0411
 دروازه تهران- جنب بانك
 سپه استاد شهريار-كوي

شهيد محالتي
محمد دسترنج آزادي تبريز آذربايجان شرقي 2274 8 

2250619
2252391 0191  انتهاي كمربندي - جنب

پاسارگاز سر خط هشت حسن خليل خليلي چالوس مازندران 3181 9

 

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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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
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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 
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.






