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 گردآوری و تدوین: شرکت مهندسین مشاور خودرو 

به نام خدا

CS35
  دفترچه راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی خودرو

ویرایش هشتم )دی ۹۶(
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به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به
مالکین خودرو خانواده سایپا توصیه می گردد.

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

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

  توجه

سایپا کارت طالیی:
مشتری گرامی، ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد. در این راستا بسته های 
خدمات ویژه و جذابی همچون گارانتی بدنه و بیمه بدنه )در سه سطح کامل، اکونومی و پایه( و همچنین امداد پشتیبان، امداد 247 و امداد 247 )پالس( 
و سرویس تمدید گارانتی خودرو به منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یک سال یا 20000 کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر استاندارد تعیین شده 
خودرو و بسته های خدماتی دیگری به صورت تخصصی، با مزیت های رقابتی و مشتری مدار تهیه گردیده است. جهت اطالع از مزایای این خدمات از شما 
دعوت می گردد به سایت شرکت سایپا یدک http://narenji.saipayadak.org و یا به نمایندگی های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه 
نمایید. در صورت نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود، می توانید از قسمت سوابق کارت در آدرس مذکور نسبت به دریافت اطالعات با 

ورود شماره شاسی خودرو اقدام نمایید.



3

پیشگفتار 
خودروی  اینکه  از  مفتخریم  گرامی  مشتری 
چانگان مدل CS35 را انتخاب نموده اید. قبل از 
رانندگی با خودروی خود، این دفترچه راهنما را با 
دقت مطالعه نمایید. این دفترچه شامل اطالعات 
مفید و ضروری در مورد رانندگی با خودرو بوده 
و تجهیزات خودرو را به شما معرفی خواهد کرد. 
همچنین این دفترچه نحوه نگهداری و مراقبت از 
خودرو و نیز سرویس آن را به شما خواهد آموخت. 
امیدواریم با آگاهی از نحوه رانندگی و آشنایی با 
تجهیزات خودرو، رانندگی راحت و آسوده ای را با 

خودروی مدل مورد نظرتان تجربه نمایید.
تاریخچه شرکت سایپا

شرکت سهامي ایراني تولید اتومبیل هاي سیتروئن 
در سال 1345 در زمیني به مساحت 240 هزار 
مترمربع و زیربناي 20 هزار مترمربع با سرمایه 
اولیه1۶0 میلیون ریال تاسیس شد و هم اکنون 
در زمیني به مساحت 415 هزار مترمربع(کارخانه 
باشد.این شرکت در  فعالیت مي  مرکزي)درحال 
بدو تاسیس، فعالیت خود را با 30 نفرشروع نمود 
درشرکت  نفر   ۶00 حدود  سال  یک  از  پس  و 
مشغول به کار شدند که از این تعداد حدود150 

نفر در خط مونتاژ فعالیت مي نمودند.
در 2۶ خرداد سال 1347 قبل از ورود نخستین

تولیدات شرکت به بازار، مدیرعامل شرکت، کلمه
)Societe :حروف اول عبارت SAIPAC

Anonyme Iranienne de Production
ثبت  همچنین  و   Automobile Citroen(
تولیدي  هاي  اتومبیل  انواع  براي  را  ژیان  کلمه 

شرکت تقاضانمود.
تولید  ایراني  سهامي  شرکت   1353 سال  در 
موافقت  جلب  از  پس  سیتروئن  هاي  اتومبیل 
خودروي  گرفت  تصمیم  درفرانسه  رنو  شرکت 
نماید و در پي موافقت  تولید  رنو را در شرکت 
وزارت صنایع و معادن با درخواست شرکت و به 
جهت رفع عدم انطباق میان عنوان شرکت و نوع 
فعالیت مقرر گردید کلمه سیتروئن حذف و نام 
اتومبیل  ایراني تولید  شرکت به شرکت سهامي 
)سایپا( تغییر یابد. تا قبل از سال 13۶4 ، آرم 
مورد استفاده شرکت سایپا آرم رنو و سیتروئن 
تولیدي  هاي  سیاست  تغییر  به  توجه  با  بود. 
شرکت و ایجاد تنوع در تولید و برنامههایي که 
در سال 13۶3 براي آینده شرکت تنظیم گردید، 

ضروري بود که آرم مستقل براي شرکت تهیه
ارجمند  هنرمند  بسیار  مطالعات  از  پس  شود. 
استاد ممیز که طراحي آرم شرکت ها و سازمان 
شهرداري  ملي،  هواپیمایي  چون  بزرگي  هاي 
با  را  نشان سایپا  داشتند  برعهده  را   ... و  تهران 

الهام از آجر کاري سنتي ایران در دوران سالجقه 
که داراي توازن هندسي مثال زدني در طراحي و 

اجرا مي باشد، طراحي نمود.
تولیدات شرکت سایپا:

• سال 1347 تولید انواع مدلهاي خودروي ژیان
• سال 1355 تولید انواع مدلهاي خودرو رنو 5

• سال 13۶4 انتقال تولید خودروي وانت نیسان 
ازشرکت زامیاد به شرکت سایپا

• سال 1371 تولید خودروي رنو 21
• سال 1372 تولید خودروي پراید

• سال 137۶ طراحی و تولید خودروي پراید
)استیشن سفري(

خودرو  اولین  ساخت  و  طراحي   137۶ •سال 
ایراني به نام کاروان

• سال 137۹ تولید خودروي زانتیا
خودروي)سایپا(  تولید  و  طراحي  سال 1381   •

 141
• سال 1384 تولید خودروي ریو

• سال 138۶ طراحي و تولید خودروي 132
تمام  خودروي  تولید  و  طراحي   1387 سال   •

ایراني به نام تیبا
جدید  خودروهای  تولید  و  طراحي   138۹ سال 

X100 ) خانواده سایپا )پلت فرم
• سال 13۹2 تولید و طراحی خودرو 211 و 151



روغن سایپا
توصیه می شود از روغن خاص 

سایپا استفاده شود.
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امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امرار معاش تعداد زیادی از مردم نقش عمده ای را در زندگی فردی واجتماعی افراد دارا 
می باشد. از طرفی به دلیل قیمت نسبتاً باال و نیز به عنوان وسیله ای برای انجام سایر جرائم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است. 
بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرائم عمده تبدیل شده است . جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی، رده های تخصصی در پلیس آگاهی 
ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است بطوریکه حد باالیی از خودروهای مسروقه کشف می 
گردند. لیکن از آنجا که پدیده های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد، از 
این رو عالج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم، بهترین و کم هزینه ترین گزینه )راه حل( خواهد بود. توصیه هاي پیشگیري 
از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعایت رانندگان در قسمت های هشدارهای نیروی انتظامی به اطالع مي رسد. امید است با رعایت موارد مذکور 

شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.

  هشدار انتظامی
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نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری

هدف از تهیه این دفترچه، فراهم آوردن شرایطی 
است که امکان استفاده هر چه بهتر و راحت تر 
از خودرو را به وجود می آورد تا بیشترین لذت را 
از رانندگی با این خودرو ببرید. توصیه می شود 
تمامی موارد قید شده در این دفترچه را به دقت

مطالعه نمایید. همچنین توجه ویژه ای به مواردی 
مشخص هشدار  و  احتیاط  توجه،  عنوان  با  که 

 شده اند داشته باشید. تصاویر موجود در دفترچه 
یاری  از خودرو  بهتر  هر چه  دراستفاده  را  شما 
دفترچه،مشخصات  این  مطالعه  با  داد.  خواهند 
در  رانندگی  نیزنحوه  و  ایمنی  مهم  موارد  فنی، 
یادآوری  محترم  راننده  شما  به  مختلف  شرایط 

خواهد شد.

کلمه هشدار، مواردی که منجر به بروز آسیب در 
تصادفات رانندگی می شود را یادآوری می کند 
اما شامل تمام مواردی که موجب تهدید خودرو، 

ایمنی و سالمت انسان می شوند، نمی باشد. 

نکات زیست محیطی نکاتی هستند که برمحیط 
زیست تاثیر گذارند.

1 - اصل پنجاهم قانون اساسي
در جمهوري اسالمي حفاظت محیط زیست که

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

ممنوع است.

  هشدار

  نکات زیست محیطی

کلمه احتیاط، شرایطی که ممکن است به خودرو 
خسارت وارد کنند را یادآوری می کند.

  احتیاط

صحیح  نگهداری  به  که  مواردی  توجه،  کلمه 
خودرو کمک می کنند را یادآوری می کند

  توجه

مقدمه
مشخصات الزم سوخت خودرو 

بدون سرب  بنزین   از  بایستی  این خودرو  در   
مطلوب  کیفیت  با  باالتر  یا   ۹3 اکتان  عدد  با 
استفاده نمود. در صورت استفاده از بنزین بدون 
سرب، خودرو بهترین عملکرد را داشته و میزان 
آالیندگی و رسوب کربن بر روی شمع ها کاهش 

می یابد.

 اگر بنزین غیر استاندارد در این خودرو مصرف 
موتور  الکترونیکی  انژکتور  آنکه  بر  عالوه  شود، 
مبدل  در  موجود  کاتالیست  دید  خواهد  آسیب 
کاتالیست نیز صدمه دیده و باعث ایجاد گرمای 
زیاد می شود که اثر آن بر روی گازهای سمی 

خروجی از اگزوز خواهد بود.

  احتیاط
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آب بندی خودرو

ضرورت  خاصی  اقدام  خودرو  بندی  آب  برای 
با رعایت چند مورد ایمنی و احتیاط  نداشته و 
توانید  اول، می  کیلومتر  به خصوص در 1000 
بهبود  را  خودرو  اقتصادی  شرایط  و  کارکرد 
بدین  سازید.  طوالنی  را  آن  عمر  و  بخشیده 
منظور نکات زیر را در طی دوره آب بندی مد 

نظر داشته باشید.
 * پس از روشن کردن موتور از گاز دادن بیش 
از حد خودداری کنید و باید صبر نمود تا موتور 

به آرامی گرم شود. 
* توصیه می شود دور موتور در طی دوره آب 
بیشتر  دقیقه  در  دور   3500 از  خودرو  بندی 

نشود. 
ثابت  سرعت  یک  در  طوالنی  مدت  برای   *
آب  به  آرامی  به  سرعت  تغییر  نکنید.  رانندگی 
خواهد  کمک  خودرو  متحرک  قطعات  بندی 

نمود. 
 320 در  خصوصا   ( ناگهانی   ترمزهای  *از 
کیلومتر اول( به جز در شرایط اضطراری بشدت 

پرهیز نمایید.
*خودرو را با سرعت زیاد در دنده های سنگین 

نرانید.
و  آورید  در  حرکت  به  آرامی  به  را  *خودرو 

ازشتاب گرفتن ناگهانی پرهیز نمایید. 
خودروهای  کشیدن  یدک  جهت  خودرو  *از 
دیگر در 1000 کیلومتر اولیه استفاده ننمایید. 

*سعی کنید از رفت و آمد در جاده های ناهموار، 
سنگالخی و گل آلود با شیب های تند خودداری 

نمایید. 
جدول روبرو حداکثر سرعت توصیه شده در طی 
دوره آب بندی در فاصله زمانی 5 ماهه اول را 

نشان می دهد.

1000 کیلومتر مسافت
20 دنده 1 سرعت خودرو بر حسب

30کیلومتر بر ساعت دنده 2
50 دنده 3
70 دنده 4
۹0 دنده 5

مقدمه





2
 خودرو در یک نگاه  

فصل2- خودرو در یک نگاه

نمای کلی داشبورد  ........................................................................................................................................12



1212

2

نمای کلی داشبورد
1. دریچه هوای جانبی

2. دریچه هوای مه زدایی شیشه جانبی
3. دسته راهنما

4. جلو آمپر
5. کیسه هوای راننده

6. اهرم برف پاک کن و شیشه شوی
7. دریچه هوای مرکزی

8. دریچه هوای مه زدایی شیشه جلو
9. محفظه نگهداری اشیاء در وسط داشبورد

10. صفحه نمایش
11. جعبه داشبورد

12. کیسه هوای سرنشین جلو
13. صفحه کنترل سیستم صوتی

14. مجموعه دکمه های تهویه مطبوع و دکمه 
فالشر

15. سوکت برق
)USB/AUX( 16. رابط صدا

17. فندک
18. کلیدهای کنترل سیستم صوتی و کروز 

کنترل روی غربیلک فرمان *
19. مجموعه کلیدها 

* مطابق با مدل خودرو

نمای کلی داشبورد
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محل برچسب ایزوفیکس
نشان  شکل  در  ایزوفیکس  برچسب  محل 
با  کودک  صندلی  نصب  برای  است.  شده  داده 
عقب  صندلی  در  هایی  نگهدارنده  ایزوفیکس 

تعبیه شده است.

کودک  صندلی  نگهدارنده  سیستم 
*)ISOFIX – ایزوفیکس(

سیستم ایزوفیکس این خودرو در پشتی صندلی 
با  صندلی  نصب  صورت  در  دارد.  قرار  عقب 
ایمنی  کمربند  از  استفاده  به  نیازی  ایزوفیکس 

برای نصب صندلی کودک نیست.
صندلی کودک مورد استفاده باید استاندارد بوده 
و مطابق با دستور العمل سازنده نصب شود زیرا 
عدم استفاده صحیح از صندلی کودک می تواند 
روش  مرگ شود.  یا حتی  حادثه  بروز  به  منجر 
صندلی  نصب  برای  دفترچه  این  در  شده  ارائه 

کودک فقط به عنوان مرجع ارائه شده است.  
کودک  صندلی  و  بوده  بزرگ  کودک  سایز  اگر 
صندلی  در  را  کودک  است،  کوچک  وی  برای 
عقب خودرو نشانده و کمربند ایمنی او را ببندید.

ایزوفیکس

نشستن کودک یا نوزاد بر روی پای سرنشینان 
وارد  ضربه  نیروی  زیرا  باشد  نمی  مجاز  خودرو 
شده در تصادفات به قدری زیاد است که امکان 
کنترل کودک توسط فرد بزرگسال وجود ندارد و 
امکان آسیب دیدن کودک وجود دارد. همچنین 
بستن یک کمربند ایمنی مشترک برای بزرگسال 

و کودک یا نوزاد مجاز نمی باشد.

  احتیاط

- صندلی کودک را در صندلی عقب سمت چپ 
یا راست نصب کنید. امکان نصب صندلی کودک 

در صندلی عقب وسط نیست.
- پس از نصب صندلی کودک و قبل از قرار دادن 
کودک، صندلی را حرکت دهید تا مطمئن شوید 
که کاماًل در محل خود ثابت شده است. مقدار 
جابجایی صندلی کودک نباید از 25 میلی متر 

)1 اینچ( تجاوز نماید.
- اگر از صندلی کودک استفاده نمی شود آن را 
با کمربند ایمنی ثابت نموده یا آن را از خودرو 

خارج کنید.

  هشدار

* مطابق با مدل خودرو
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موقعیت نگهدارنده های ایزوفیکس
نگهدارنده پایینی در محل تقاطع پشتی و کفی 

صندلی عقب قرار دارد. 
زمانی که صندلی کودک با کمربند ایمنی روی 
کمربند  تسمه  ثابت می شود،  باالیی  نگهدارنده 

باید از داخل دو سوراخ پشت سری عبور کند.

- قبل از نصب صندلی کودک اطمینان حاصل 
نمایید که مانعی مانند تسمه کمربند ایمنی در 
محل نگهدارنده های ایزوفیکس نباشد، در غیر 
اینصورت صندلی کودک نصب شده ایمنی الزم 

را نخواهد داشت.
ای  گونه  به  ایزوفیکس  نگهدارنده های  - محل 
در نظر گرفته شده اند که بار اعمالی از صندلی 
کودک را تحمل کنند. استفاده از این نگهدارنده 
یا  طناب  ایمنی،  کمربند  کردن  ثابت  برای  ها 

سایر وسایل در خودرو مجاز نمی باشد.

  احتیاط
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7. ابتدا صندلی ایمنی را بررسی کرده و به سمت 
چپ و راست حرکت دهید تا از نصب صحیح آن 
اطمینان حاصل نمایید و سپس کودک را در 

صندلی ایمنی قرار دهید.
8. پیش از هر بار قرار دادن کودک در صندلی 
ایمنی می بایست آن را بررسی نمایید و اطمینان 
حاصل کنید که صندلی کامال ً محکم باشد. در 
صورت وجود هر گونه لقی، صندلی کودک را باز 
تا 7 مجدداً   3 مراحل  با  مطابق  را  آن  و  نموده 

نصب کنید.

نصب صندلی کودک با ایزوفیکس به صورت رو 
به عقب مشابه با حالت رو به جلو می باشد. برای 
نصب صندلی کودک به دستور العمل ارائه شده 

توسط سازنده صندلی مراجعه نمایید.

کودک می شود، آن را بر روی سایر صندلی های 
ایمنی دیگری  از صندلی  یا  خودرو نصب نموده 

استفاده کنید.
4. برای اطمینان از نصب صحیح صندلی کودک، 
طول کانکتورها را کاهش دهید. صندلی کودک 
پایین   به سمت  زانوی خود  از  استفاده  با  را 
پشتی  و  کفی  به  کاماًل  تا  بفشارید  عقب و 

صندلی خودرو بچسبد.
بند کشی در  دارای یک  اگر صندلی کودک   .5
های  نگهدارنده  به  را  آن  باشد،  می  آن  باالی 

باالیی ایزوفیکس متصل نمایید.
تجهیزات  یا  پایی  زیر  به  کودک  اگر صندلی   .۶
جلوگیری  کودک  چرخیدن  از  که  دیگری 
با  مطابق  را  ها  آن  باید  است،  مجهز  کنند  می 
مشخصات ارائه شده توسط سازنده مورد استفاده 

قرار دهید.

انواع و نحوه نصب صندلی کودک
نصب صندلی کودک با ایزوفیکس

اطمینان حاصل نمایید که صندلی کودک مطابق 
با مشخصات ارائه شده و به طور صحیح استفاده 
شود. نصب صندلی کودک به صورت رو به جلو 
بر روی صندلی عقب چپ یا راست با استفاده از 
نقاط نگهدارنده ایزوفیکس بدین شرح می باشد: 
نظر  بر روی صندلی مورد  را  1. صندلی کودک 

 . قرار دهید
به  را  آن  کانکتورهای  کودک،  صندلی  برای   .2
نگهدارنده های پایینی ایزوفیکس متصل نمایید

.
3. پشت سری صندلی کودک باید کاماًل به پشتی 
صندلی محکم شود. اگر پشت سری صندلی قابل 
صندلی  صحیح  نصب  از  مانع  و  نیست  تنظیم 
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4. صندلی کودک را به صندلی عقب بفشارید تا 
کمربند  شانه  از  گذرنده  تسمه  و  بچسبد  آن  به 
ایمنی را بکشید تا صندلی کودک در جای خود 

محکم شود.
ایمنی  از شانه کمربند  زمانی که تسمه گذرنده 
و  بکشید  را  ایمنی  کمربند  شد،  سفت  کاماًل 
سفت  امکان  دیگر  که  کنید  حاصل  اطمینان 

کردن تسمه وجود ندارد.

3. تسمه گذرنده از روی شانه را کاماًل بکشید و 
سپس آن را به آرامی بکشید تا وارد حالت قفل 

ALR شود.
تسمه  شدن  سفت  امکان  فقط  قفل  حالت  در 

کمربند وجود دارد.

سه  ایمنی  کمربند  با  کودک  صندلی  نصب 
نقطه ای

اطمینان حاصل نمایید که صندلی کودک مطابق 
با مشخصات ارائه شده و به طور صحیح استفاده 
شود. برای نصب صندلی کودک رو به جلو بدون 
صندلی  جانبی  قسمت  در  خودکار  قفل  حالت 
نقطه  سه  ایمنی  کمربند  از  استفاده  با  و  عقب 

ای مراحلی که در ادامه می آید را دنبال کنید:
1. صندلی کودک را بر روی صندلی مورد نظر به 
گونه ای قرار دهید که رو به جلوی خودرو باشد.

2. کمربند ایمنی را از داخل صندلی کودک عبور 
نموده  قفل  محفظه  داخل  را  قفل  زبانه  و  داده 
و اطمینان حاصل کنید که تسمه کمربند تاب 

نداشته باشد.
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و  نشانده  بوستر  صندلی  روی  بر  را  کودک   .2
بر اساس دستورالعمل سازنده  را  ایمنی  کمربند 
صندلی ببندید و زبانه قفل را وارد محفظه قفل 
نموده و آن را قفل کنید. اطمینان حاصل نمایید 

که تسمه کمربند تاب نداشته باشد.
از شانه کمربند  بررسی کنید که تسمه گذرنده 
ایمنی از باالی شانه کودک گذشته باشد و تسمه 
گذرنده از زیر شکم نیز در پایین ترین موقعیت 

ممکن قرار داشته باشد.

صندلی بوستر کودک )افزاینده ارتفاع(
بر  را  ارتفاع(  )افزاینده  بوستر کودک  1. صندلی 
روی صندلی مورد نظر و رو به جلو نصب نمایید.

5. ابتدا صندلی ایمنی را بررسی کرده و به سمت 
صحیح  نصب  از  تا  دهید  حرکت  راست  و  چپ 
آن اطمینان حاصل نمایید؛ سپس کودک را در 

صندلی ایمنی قرار دهید.
بار قرار دادن کودک در صندلی  از هر  ۶. پیش 
ایمنی می بایست آن را بررسی نمایید و اطمینان 
حاصل کنید که صندلی کامال ً محکم باشد. در 
صورت وجود هر گونه لقی، صندلی کودک را باز 
مجدداً   5 تا   3 مراحل  با  مطابق  را  آن  و  نموده 

نصب کنید.
نصب صندلی کودک با کمربند ایمنی سه نقطه ای 
به صورت رو به عقب مشابه با روش نصب رو به 
جلو می باشد. برای نصب صندلی کودک به دستور 
مراجعه  صندلی  سازنده  توسط  شده  ارائه  العمل 

نمایید.
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نام گروه وزنی
موقعیت نشستن

صندلی عقب، وسطصندلی جانبی عقبصندلی سرنشین جلو

XU/LXگروه 0 )کمتر از 10 کیلوگرم(

XU/LXگروه +0 )کمتر از 13 کیلوگرم(

XU/LXگروه I )۹ تا 18 کیلوگرم(

XU/LXگروه II )15 تا 25 کیلوگرم(

XU/LXگروه III )22 تا 3۶ کیلوگرم(

حروف به کار رفته در جدول: 
U: قابل استفاده برای عموم صندلی های کودک مورد تأیید برای گروه وزنی مورد نظر

OUF: قابل استفاده برای صندلی کودک رو به جلو مورد تأیید برای گروه وزنی مورد نظر
L: قابل استفاده برای گروه خاصی از صندلی کودک که شامل گروه ویژه، گروه محدود یا گروه نیمه عمومی می باشد.

B: قابل استفاده برای انواع مختلف صندلی کودک مورد تأیید برای گروه وزنی مورد نظر
X: صندلی قابل استفاده برای نصب صندلی کودک در گروه وزنی مورد نظر نیست.

انتخاب صندلی کودک بر اساس موقعیت صندلی 
جدول -1 انتخاب صندلی کودک بر اساس موقعیت صندلی مورد نظر برای نصب سیستم ایمنی مذکور 
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مدول فیکسگروه سایزگروه وزنی
موقعیت ایزوفیکس در خودرو

صندلی عقب، وسطصندلی جانبی عقبصندلی سرنشین جلو

سبد حمل نوزاد )کریر(
FISO/L1XILX
GISO/L2XILX

)1(XXX

گروه 0 )کمتر از 10 
کیلوگرم(

EISO/R1XILX

)1(XXX

گروه +0 )کمتر از 13 
کیلوگرم(

EISO/R1XILX
DISO/R2XILX
CISO/R3XILX

)1(XXX

گروه I )۹ تا 18
کیلوگرم(

DISO/R2XILX
CISO/R3XILX
BISO/F2XXX

B1ISO/F2XXXX
AISO/F3XXX

)1(XXX

گروه II )15 تا 25 
XXX)1(کیلوگرم(

گروه III )22 تا 3۶ 
XXX)1(کیلوگرم(

جدول 2 - انتخاب صندلی کودک بر اساس موقعیت های مختلف ایزوفیکس
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)1(: در صندلی های کودکی که گروه سایز آن ها )A~G( به صورت ISO/XX مشخص نشده است، سازنده خودرو باید ایزوفیکس مناسب نصب 

صندلی کودک و برای هر یک از گروه های وزنی را مشخص نماید.
حروف به کار رفته در جدول: 

IUF: قابل استفاده برای صندلی کودک با قابلیت نصب با ایزوفیکس به صورت رو به جلو مورد تأیید برای گروه وزنی مورد نظر
IL: قابل استفاده برای گروه خاصی از صندلی کودک با قابلیت نصب با ایزوفیکس که شامل گروه ویژه، گروه محدود یا گروه نیمه عمومی می باشد.

X: صندلی قابل استفاده برای نصب صندلی کودک با قابلیت نصب با ایزوفیکس در گروه وزنی مورد نظر نیست.
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- بایستی همواره هنگام حرکت خودرو کمربند 
در  خودرو  سرنشینان  از  تا  باشد  بسته  ایمنی 

صورت بروز تصادف محافظت نماید.
ترین  پایین  از  را  زیر شکم  از  گذرنده  تسمه   -
نقطه ممکن عبور دهید بدین صورت که آن را 
از روی لگن عبور دهید و از گذراندن آن از روی 
قسمت کمر پرهیز نمایید. تسمه گذرنده از شانه 
از روی شانه عبور کند. در  باید  ایمنی  کمربند 
هیچ شرایطی این قسمت از تسمه کمربند نباید 

از گردن یا بازوی سرنشین عبور کند.

گاه در خودرو در حال حرکت کودکان  - هیچ 
تنها  ایمنی  کمربند  بستن  بدون  صندلی  در  را 

نگذارید. 
یا  ایمنی  کمربندهای  فرسودگی  صورت  در   -
در  را  کمربندها  بایستی  شدید،  تصادف  بروز 
یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 

تعویض نمود. 
و  روغنی  مواد  با  مجاورت  در  را  کمربندها   -
شیمیایی قرار ندهید. در صورت آلودگی کمربند 
و  آب  با  را  ها  آن  وقت  اسرع  در  مواد،  این  با 

صابون بشویید. 
- توصیه می شود از افزودن اجسام خارجی به 
کمربند ایمنی یا جایگزین نمودن بخش های آن 
خودداری نمایید زیرا امکان عدم عملکرد صحیح 

کمربند ایمنی در مواقع اضطراری وجود دارد.

- پس از بستن کمربند ایمنی، اطمینان حاصل 
کنید که زبانه قفل کمربند کاماًل در محفظه قفل 

قرار گرفته و محکم شده است.
- از کمربند بجای طناب استفاده نکنید و از گره 

زدن آن پرهیز نمایید.
نفر  یک  استفاده  برای  ایمنی  کمربند  هر   -
طراحی شده است. هرگز از یک کمربند ایمنی 

برای چند نفر استفاده نکنید.
- از در آغوش گرفتن کودک یا نوزاد در داخل 
خودرو و به ویژه گذراندن کمربند ایمنی از روی 
بدن وی به شدت پرهیز نمایید زیرا امکان بروز 

آسیب شدید در مواقع اضطراری وجود دارد. 
- زنان باردار می بایست طبق تجویز پزشک از 

کمربند ایمنی استفاده نمایند. 
مورد  متناوب  طور  به  را  ایمنی  کمربندهای   -
بررسی قرار دهید و از سالم بودن آن ها اطمینان 
حاصل نمایید و در صورت نیاز آن ها را تعویض 

نمایید.

  هشدار
  هشدار

  هشدار

 کمربند ایمنی
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بستن صحیح کمربندهای ایمنی 
نقش  حداکثر  صورتی  در  تنها  ایمنی  کمربند 
صورت  به  که  باشد  می  دارا  را  خود  حفاظتی 
صحیح بسته شود. زبانه قفل کمربند را با دست 
بکشید و از شانه خود عبور داده و از روی شکم 
شنیدن  دهید.  قرار  آن  قفل  محفظه  داخل  در 
صدای کلیک قفل شدن آن نشان دهنده صحیح 

بسته شدن کمربند است. 

جهت باز کردن کمربند ایمنی کلید قرمز رنگ 
روی قفل را فشار دهید.

ایمنی نظیر تسمه،  اجزای مختلف کمربندهای 
قفل، محفظه قفل، تنظیم کننده ارتفاع کمربند 
مورد  ای  دوره  صورت  به  را  ها  بخش  سایر  و 
بودن  معیوب  صورت  در  و  دهید  قرار  بررسی 
هر یک از اجزای فوق، در اسرع وقت نسبت به 

تعویض آن اقدام نمایید.

  هشدار

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی
فقط  )که  کمربند  ارتفاع  کننده  تنظیم  کلید 
تعبیه  جلو  های  صندلی  ایمنی  کمربند  برای 
داده  فشار  را  وسط  ستون  روی  بر  است(  شده 
و با حرکت دادن به سمت باال یا پایین، آن را 
شدن  قفل  نمایید.  تنظیم  مناسب  موقعیت  در 
شدن  وارد  صورت  در  ایمنی  کمربند  خودکار 
به  سرنشینان  شدن  پرتاب  از  ناگهانی،  ضربه 

خارج از صندلی جلوگیری می نماید.

کمربند ایمنی
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نگهدارنده  سیستم  اجزای  از  یکی  هوا  کیسه 
مکمل )SRS( است که همراه با کمربند ایمنی 
فراهم  را  خودرو  سرنشینان  حفاظت  حداکثر 
یا ترمز گیری  می نماید. در هنگام بروز حادثه 
که  بوده  زیاد  بسیار  اینرسی  نیروی  ناگهانی، 
منجر به برخورد راننده یا سرنشینان با غربیلک 
فرمان، داشبورد، شیشه جلو یا سایر قسمت های 
خودرو می شود که می تواند سبب بروز صدمه 
از خودرو  بیرون  به  افراد  پرتاب شدن  یا  شدید 
شود. کمربند ایمنی سرنشین را بر روی صندلی 
نگه می دارد و از برخورد آن ها با اجزای داخلی 
نماید.  می  پیشگیری  تصادف  هنگام  در  خودرو 
همچنین کمربند ایمنی بخش زیادی از نیرو را 
مانند ضربه گیر جذب کرده و میزان صدمه وارد 

شده به افراد را کاهش می دهد.

 کیسه هوا
کیسه هوا 

سرنشینان  توسط  نشستن  صحیح  وضعیت  اگر 
خودرو رعایت نشود یا کمربند ایمنی بسته نشده 
باشد، کیسه هوا حداکثر عملکرد ایمنی خود را 
به  دستیابی  منظور  به  بنابراین  داشت.  نخواهد 
کمربند  و  صندلی  هوا،  کیسه  ایمنی  حداکثر 

ایمنی را در موقعیت صحیح تنظیم نمایید. 

روی  بر  خودروها  سایر  هوای  کیسه  نصب  از   -
این خودرو پرهیز نمایید. در غیر اینصورت امکان 
عدم عملکرد سیستم و آسیب سرنشینان وجود 

دارد.
- کیسه هوا یک نگهدارنده مکمل است که همراه 
با کمربند ایمنی حداکثر محافظت از سرنشینان 
شود  می  توصیه  بنابراین  نماید.  می  فراهم  را 

همواره در خودرو کمربند ایمنی را ببندید.
- پس از گذشت 10 سال از نصب کیسه هوا بر 
روی خودرو و پس از هر بار فعال شدن کیسه هوا 

برای تعویض آن به مراکز مجاز مراجعه نمایید.
- بررسی و نصب کیسه هوای جدید باید توسط 
افراد متخصص انجام شود تا از عملکرد صحیح 

آن اطمینان حاصل شود.

  هشدار
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2.  سنسور ضربه یک سیگنال به واحد کنترل 
الکترونیکی کیسه هوا می فرستد. واحد کنترل 
الکترونیکی سیگنال را آنالیز نموده و اگر شرایط 
یک  شود،  فراهم  زنی  جرقه  برای  نیاز  مورد 

سیگنال جرقه زنی ارسال می شود.

شرایط فعال شدن کیسه هوا
1. وقتی تصادف رخ می دهد.

نحوه عملکرد کیسه هوا
اگر  نمی شود.  باز  تصادفات  تمام  کیسه هوا در 
شرایط زیر فراهم شوند کیسه هوا عمل می کند:

)اگر  باشد   ON وضعیت  در  استارت  سوییچ   •
به  یا  نباشد   ON وضعیت  در  استارت  سوییچ 

کیسه هوا برق نرسد، کار نخواهد کرد(.
• عملکرد چراغ نشانگر کیسه هوا در جلو آمپر 
عادی باشد )پس از روشن شدن موتور این چراغ 
به مدت 3-۶ ثانیه روشن شده و سپس خاموش 
می شود. اگر عملکرد این چراغ عادی باشد، در 

حین رانندگی روشن نخواهد شد(.
• در داخل اتاق خودرو آب وجود نداشته باشد 
)وجود جریان آب در داخل اتاق می تواند منجر 
به ایجاد اتصال کوتاه در واحد کنترل الکترونیکی 
کیسه هوا شود که مانع از عملکرد عادی سیستم 

کیسه هوا خواهد شد(.

کیسه هوا 
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5. تمام فرآیند برخورد در 0/1 ثانیه اتفاق می افتد 
تا در صورت بروز تصادف ضربه شدید به سرنشیان 

خودرو وارد نشود.

نیروی  اثر  در  سرنشینان  تصادف  هنگام  در   .4
اینرسی به سمت جلو پرتاب شده و توسط کیسه 
هوا  کیسه  حالت  این  در  شوند.  می  مهار  هوا 
نیروی برخورد را جذب نموده و در نتیجه آسیب 

وارد شده به سرنشین خودرو کاهش می یابد.

واحد  توسط  زنی  جرقه  سیگنال  دریافت  با   .3
الکترونیکی کیسه هوا، حجم زیادی گاز  کنترل 
تولید شده که منجر به عمل کردن سریع کیسه 
هوا می شود و مانند یک بالش نرم بین سرنشین 

و قطعات داخلی خودرو قرار می گیرد

 کیسه هوا
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شرایط عملکرد کیسه هوای جلو
مواردی که در ادامه می آیند شرایط استاندارد 
تست ضربه در آزمایشگاه هستند که در آن ها 
کیسه هوای جلو عمل می کند. با این حال عمل 
کردن کیسه هوا در شرایط واقعی و در تصادفات 
وارد شدن  از  ایجاد شده پس  به کاهش شتاب 

ضربه به خودرو بستگی دارد.

از   30km/h از  با سرعت بیشتر  1. اگر خودرو 
روبرو با یک دیوار صلب )بدون قابلیت جابجایی 
جلو  هوای  کیسه  کند،  برخورد  تغییر شکل(  یا 

فعال می شود.

شدن کیسه هوا در صورت رسیدن نیروی ضربه 
به آستانه استاندارد تعریف شده وجود دارد . 
بنابراین در تصادفاتی که چند ضربه پیوسته به 
خودرو وارد شود، اولین باری که شرایط مورد نیاز 

فراهم شود کیسه هوا عمل خواهد کرد.   

کیسه هوا یک محصول قابل بازیافت است و باید 
پس از عمل کردن تعویض شود.

صرف نظر از آن که ضربه وارد شده از روبرو یا از 
کنار باشد، کیسه های هوا فقط زمانی عمل می- 

کنند که شرایط مشخصی فراهم شوند. دارا  را  ایمنی  کمربند  مکمل  نقش  هوا  کیسه 
فقط  آن شود.  تواند جایگزین  نمی  و  باشد  می 
ایمنی  و کمربند  استفاده همزمان کیسه هوا  با 
است که حداکثر ایمنی برای سرنشینان خودرو 
است  ذکر  به  الزم  همچنین  شود.  می  فراهم 
که کیسه هوا در همه شرایط عمل نمی کند و 
فقط زمانی عمل می کند  که نیروی ضربه وارد 
شده در تصادف به حد مشخصی برسد. بنابراین 
بروز تصادف و وارد شدن ضربه به خودرو شرط 
کافی برای عمل کردن کیسه هوا نیست و مالک 
اصلی شدت ضربه است. همان طور که در شکل 
مکرر  که چند ضربه  وقتی  است  مشخص شده 
ضعیف  ضربه  نیروی  اگر  شود،  وارد  خودرو  به 
باشد امکان عدم عملکرد کیسه هوا وجود دارد

 اما اگر ضربه بعدی شدید باشد امکان فعال 

دیوار صلب

ضربه ضعیف

ضربه شدید

کیسه هوا 
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از   35km/h از با سرعت بیشتر  3. اگر خودرو 
روبرو با یک دیوار صلب )بدون قابلیت جابجایی 
یا تغییر شکل( که در زاویه کمتر از 30 درجه 
قرار دارد  بر مسیر حرکت خودرو  با خط عمود 

برخورد کند، کیسه هوای جلو فعال می شود.

از   35km/h از  بیشتر  با سرعت  اگر خودرو   .2
روبرو با یک ستون صلب )بدون قابلیت جابجایی 
جلو  هوای  کیسه  کند،  برخورد  شکل(  تغییر  یا 

فعال می شود.

 ستون
صلب

 دیوار
صلب

دیوار صلب

 کیسه هوا
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2. اگر در سرازیری جلوی خودرو با سطح زمین 
برخورد کند، ممکن است کیسه هوا عمل کند.

این  در  جلو  هوای  کیسه  شدن  فعال  احتمال 
شرایط واقعی که در ادامه می آید بیشتر از فعال 

نشدن آن است:
آن  مانند  مانعی  یا  پله، جدول  با  اگر خودرو   .1

برخورد کند، ممکن است کیسه هوا عمل کند.

کیسه هوا فعال نمی شود

کیسه هوا فعال نمی شود

 کیسه هوا
فعال می شود

کیسه هوا 



30

3

با سرعت باال با خودروی دیگری برخورد کند.

کند  برخورد  دیگری  با خودروی  اگر خودرو   .2
که جهت حرکت آن ها با هم زاویه می سازند، 
جهت  در  خودرو  به  شده  اعمال  ضربه  شدت 
حرکت کاهش می یابد زیرا هر دو خودرو قابلیت 
نیستند(.  )صلب  دارند  شکل  تغییر  و  جابجایی 
جلو  هوای  کیسه  نشدن  فعال  امکان  بنابراین 
با  باال  سرعت  با  خودرو  اگر  حتی  دارد  وجود 

خودروی دیگری برخورد کند.

احتمال فعال نشدن کیسه هوای جلو در شرایطی 
که در ادامه می آید بیشتر از فعال شدن آن است. 
با این حال باد شدن کیسه هوا در شرایط واقعی 
و در تصادفات به کاهش شتاب ایجاد شده پس 
از وارد شدن ضربه به خودرو بستگی دارد. باید 
توجه داشت که در شرایط واقعی اگر در لحظه 
انجام شود، ممکن  ناگهانی  ترمز گیری  برخورد 
تصادف  لحظه  در  شده  وارد  ضربه  شدت  است 
از مقدار استاندارد الزم برای عمل کردن  کمتر 
کیسه هوا باشد و بنابراین کیسه هوا عمل نکند.

1. اگر خودرو با خودروی دیگری برخورد کند، 
متحرک  خودروی  به  شده  اعمال  ضربه  نیروی 
و در جهت حرکت آن کاهش می یابد زیرا هر 
دو خودرو قابلیت جابجایی و تغییر شکل دارند 
نشدن  فعال  امکان  بنابراین  نیستند(.  )صلب 
خودرو  اگر  حتی  دارد  وجود  جلو  هوای  کیسه 

عمیق  گودال  یا  حفره  داخل  در  خودرو  اگر   .3
بیفتد یا به قطعات اصلی شاسی ضربه وارد شود، 

ممکن است کیسه هوا عمل کند.

 کیسه هوا
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کنار  ریل  گارد  یا  بتنی  دیوار  با  خودرو  اگر   .5
شدید  انحراف  موجب  که  کند  برخورد  بزرگراه 
)دریفت( خودرو شود، امکان عدم عملکرد کیسه 
هوای جلو وجود دارد حتی اگر خودرو با سرعت 

باال حرکت کند.

آن  مانند  ستونی  یا  درخت  با  خودرو  اگر   .4
باد  هوای جلو  است کیسه  کند، ممکن  برخورد 
نشود زیرا احتمال افتادن یا شکستن جسمی که 
اگر  حتی  دارد؛  وجود  است  شده  تصادف  آن  با 

خودرو با سرعت باال حرکت کند.

3. اگر خودرو با پشت کامیون برخورد کند یا از 
بغل با آن تصادف کند، امکان فعال نشدن کیسه 
باال  سرعت  با  خودرو  اگر  حتی  دارد  وجود  هوا 
اگر  عالوه  به  کند.  برخورد  دیگری  خودروی  با 
محل برخورد درب موتور یا سایر قسمت هایی 
که باالتر از درب موتور قرار دارند باشد نیز امکان 
زیرا  دارد  وجود  جلو  هوای  کیسه  عملکرد  عدم 
شدت ضربه وارد شده به مقدار استاندارد مورد 

نیاز برای عمل کردن کیسه هوا نمی رسد.

کیسه هوا 
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8. اگر خودرو از قسمت جانبی یا سقف واژگون 
شود، ممکن است کیسه هوای جلو عمل نکند 

حتی اگر خودرو سرعت باال داشته است.

7. اگر خودرو با عقب خودروی دیگری برخورد 
کند و به عقب خودرو و هر دو سمت آن ضربه 
وارد نشود، ممکن است کیسه هوای جلو فعال 

نشود حتی اگر سرعت برخورد نسبتاً باال باشد.

۶. اگر خودرویی از عقب با خودرو برخورد کند 
و به جلوی خودرو و هر دو سمت آن ضربه وارد 
نشود، ممکن است کیسه هوای جلو فعال نشود 

حتی اگر سرعت برخورد نسبتاً باال باشد.

 کیسه هوا
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به   35km/h از  بیش  سرعت  با  خودرو  اگر   .2
صورت جانبی با جسم صلبی که قابلیت جابجایی 
 254mm و تغییر شکل ندارد و قطر آن بیشتر از
است برخورد نماید، کیسه هوای جانبی فعال می- 

شود. 

این  در  جلو  هوای  کیسه  شدن  فعال  احتمال 
شرایط واقعی که در ادامه می آید بیشتر از فعال 
نشدن آن است. با این حال باد شدن کیسه هوا 
از وارد شدن  ایجاد شده پس  به کاهش شتاب 
ضربه به خودرو بستگی دارد که مطابق با شرایط 

تعریف شده برای فعال شدن کیسه هوا باشد. 

کیسه هوای جانبی*
کیسه هوای جانبی در این شرایط عمل می کند:
 980kg 1. وقتی خودروی "الف" با حداقل وزن
در جهتی عمود بر مسیر حرکت خودروی "ب" 
"الف"  خودروی  سرعت  و  نماید  برخورد  آن  با 
جانبی  هوای  کیسه  باشد،   25km/h از  بیشتر 

خودروی "ب" فعال می شود.

به درب صندوق  اگر ضربه وارده در تصادف   .۹
عدم  امکان  شود  اعمال  موتور  محفظه  یا  عقب 

عملکرد کیسه هوای جلو وجود دارد.

* مطابق با مدل خودرو

خودروی 
»ب«

خودرویی که 
ضربه به آن 
وارد می شود

جسم
 صلب

خودروی 
»الف«

کیسه هوا 
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عمیق  گودال  یا  حفره  داخل  در  اگر خودرو   .3
بیفتد یا به قطعات اصلی شاسی ضربه وارد شود، 

ممکن است کیسه هوای جانبی عمل کند.

2. اگر در سرازیری جلوی خودرو با سطح زمین 
جانبی  هوای  کیسه  است  ممکن  کند،  برخورد 

عمل کند.

آن  مانند  مانعی  یا  پله، جدول  با  اگر خودرو   .1
جانبی  هوای  کیسه  است  ممکن  کند،  برخورد 

عمل کند.

 کیسه هوا
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زاویه  یک  با  بغل  از  "الف"  خودروی  وقتی   .3
مشخص و با سرعت نسبتاً کم با خودروی "ب" 
کیسه  نشدن  فعال  احتمال  کند،  می  برخورد 

هوای جانبی بیشتر است.

خودروی  جلوی  شیشه  عقبی  ناحیه  به  اگر   .2
"ب"  توسط خودروی "الف" که از بغل می آید 
ضربه وارد شود، احتمال فعال نشدن کیسه هوای 

جانبی بیشتر است

در  جانبی  هوای  کیسه  نشدن  فعال  احتمال 
شرایطی که در ادامه می آید بیشتر از فعال شدن 

آن است:
ناحیه جلویی شیشه جلوی خودروی  به  اگر   .1
"ب"  توسط خودروی "الف" که از بغل می آید 
ضربه وارد شود، احتمال فعال نشدن کیسه هوای 

جانبی بیشتر است.

خودروی 
»ب«

خودروی 
»ب«

خودروی 
»ب«

خودروی 
»الف«

خودروی 
خودروی »الف«

»الف«

کیسه هوا 
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شود،  واژگون  سقف  یا  بغل  از  خودرو  اگر   .5
نکند حتی  ممکن است کیسه هوای جلو عمل 

اگر خودرو سرعت باال داشته باشد.

4. وقتی وسیله نقلیه متحرک با وزن کم مانند 
موتور سیکلت از بغل با خودرو برخورد می کند، 
فعال  احتمال  باشد  باال  نسبتاً  سرعت  اگر  حتی 
چون  است  بیشتر  جانبی  هوای  کیسه  نشدن 

شدت ضربه کم است.

- باز کردن، تغییر یا تعویض شخصی کیسه هوا 
یا قطعات مرتبط با سیستم آن مجاز نمی باشد. 
قطعات  دادن  حرارت  یا  برش  زدن،  ضربه   -

سیستم کیسه هوا مجاز نمی باشد.
- باز کردن یا تغییر قطعات سیستم ایمنی مجاز 
سیم  تغییر  یا  کردن  باز  همچنین  باشد.  نمی 

کشی کیسه هوا نیز مجاز نیست.
یا  نامناسب  عملکرد  امکان  اینصورت  غیر  در 
عدم عملکرد کیسه هوا در هنگام بروز تصادفات 
وجود دارد که می تواند منجر به صدمه شدید 

به سرنشینان خودرو شود. 

  هشدار

 کیسه هوا
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فعال شدن کیسه هوا
بلندی  صدای  هوا  کیسه  شدن  فعال  هنگام  در 
تولید  عادی  عملکرد  بیانگر  که  شود  می  تولید 
کننده گاز کیسه هوا است. سپس کیسه هوا به 
سرعت باد می شود که سبب ایجاد بالش سفیدی 
می گردد. همچنین مقداری گاز تولید می شود 
که  گردد  می  خودرو  در  مه  تولید  سبب  که 

طبیعی بوده و نشانه آتش سوزی نیست.

۶. اگر خودرو از بغل با ستونی با سطح مقطع کم 
فعال  هوا  کیسه  که  آن  احتمال  نماید،  برخورد 
نشود بیشتر از فعال شدن آن است حتی اگر به 

بدنه خودرو خسارت شدید وارد شود.

پس از عمل نمودن کیسه هوا قطعات سیستم 
آن خیلی داغ بوده و ممکن است مقداری مواد 
خودرو  داخلی  سطوح  روی  بر  نیز  شیمیایی 
وجود داشته باشد. بنابراین از تماس این قطعات 
یا سطوح خودداری کنید. در صورت تماس مواد 
شیمیایی مذکور، پوست خود را در اسرع وقت با 

آب فراوان شستشو دهید.

  هشدار

خودرویی 
که ضربه 
به آن وارد 

می شود

افراد  توسط  باید  هوا  کیسه  تعمیر  و  بررسی 
متخصص انجام شود. بنابراین از بررسی شخصی 
بروز حادثه وجود  امکان  زیرا  نمایید  پرهیز  آن 

دارد.

  احتیاط

کیسه هوا 
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)DAB( کیسه هوای راننده
غربیلک  روی   )DAB( راننده  هوای  کیسه 
وارد  فرمان خودرو نصب شده است. در صورت 
شدن ضربه به خودرو و فراهم شدن شرایطی که 
برای باد شدن کیسه هوا ذکر شد، کیسه هوای 
باد شده مانند یک بالش بین راننده و غربیلک 
سرنشینان  آسیب  از  تا  گیرد  می  قرار  فرمان 

جلوگیری نماید. 
 SRS" عالمت  که  محلی  در  هوا  کیسه 
فرمان  غربیلک  درپوش  روی  بر   "AIRBAG
اعمال  از  باید  که  است  گرفته  قرار  دارد  وجود 

ضربه به این محل پرهیز نمایید. 

چراغ هشدار دهنده کیسه هوا
چراغ هشدار دهنده کیسه هوا که به رنگ قرمز 
است نقش مهمی در تشخیص عملکرد صحیح 

سیستم SRS دارد. 
وقتی که سوییچ استارت در وضعیت ON قرار 
خودرو  موتور  که  آن  از  پس  یا  شود  می  داده 
روشن می شود، این چراغ هشدار دهنده روشن 
شده و پس از 3 تا ۶ ثانیه خاموش می گردد. اگر 
چراغ هشدار دهنده به صورت دائم روشن ماند 
یا حتی روشن نشد، بیانگر آن است که کنترلر 

کیسه هوا خطایی را در سیستم یافته است. 
قرار   ON وضعیت  در  استارت  سوییچ  وقتی 
داده می شود و کنترلر کیسه هوا خطایی را در 
سیستم بیابد چراغ هشدار دهنده کیسه هوا به 
صورت دائم روشن می ماند تا راننده را از وجود 

خطا آگاه سازد.

اطمینان   SRS سیستم  صحیح  عملکرد  از   -
کیسه  دهنده  هشدار  چراغ  اگر  نمایید.  حاصل 
هوا به صورت دائم روشن باشد یا چشمک بزند، 
بیانگر معیوب بودن سیستم است و بایستی در 
غیر  در  گردد.  عیب  رفع  و  بررسی  وقت  اسرع 
تصادفات  در  هوا  کیسه  است  ممکن  اینصورت 
وارد  به سرنشینان  و آسیب جدی  نکرده  عمل 

آید. 
- از رانندگی با خودرو در آب یا پاشیده شدن 
آب به جعبه کنسول وسط پرهیز نمایید. در غیر 
کنترلر  صحیح  عملکرد  بررسی  برای  اینصورت 
مراجعه  مجاز  های  نمایندگی  به  هوا  کیسه 
نمایید تا از بروز خطا در این سیستم پیشگیری 
صورت  در  هوا  کیسه  نشدن  فعال  زیرا  شود. 
جدی  آسیب  به  منجر  تواند  می  تصادف  بروز 

سرنشینان خودرو شود.
- عالمت SRS در خودرو در محلی که کیسه 
هوا نصب شده حک شده است. از چسباندن یا 
عالمت  این  روی  بر  شیء  گونه  هر  دادن  قرار 
ناگهانی کیسه  باز شدن  از  تا  نمایید  خودداری 

هوا پیشگیری شود.

  هشدار

 کیسه هوا
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* )SAB( کیسه هوای جانبی
کیسه هوای جانبی در پشتی صندلی جلو تعبیه 
شده است. وقتی برخورد شدید رخ می دهد اگر 
شرایط ذکر شده برای فعال شدن کیسه هوا فراهم 
شود، کیسه هوا عمل می کند و مانند یک بالش 
نرم بین سرنشین و قسمت جانبی قرار می گیرد تا 

از سرنشین خودرو محافظت نماید.
پشتی  جانبی  قسمت  در  جانبی  هوای  کیسه 
 "AIRBAG" که عالمت  محلی  در  و  صندلی 

وجود دارد قرار گرفته است.

)PAB( کیسه هوای سرنشین جلو
کیسه هوای سرنشین جلو روی داشبورد در سمت 
رخ  برخوردی  وقتی  است.  گردیده  نصب  راست 
می دهد کیسه هوا عمل می کند و از محلی که 
عالمت آن مشخص می باشد بیرون آمده و مانند 
داشبورد  جلوی  و  سرنشین  بین  نرم  بالش  یک 
در  کند.  حفاظت  سرنشین  از  تا  گیرد  می  قرار 
سمت راست داشبورد در کنار دریچه هوا عالمت 
"AIRBAG" وجود دارد که بیانگر محل قرار 

گرفتن کیسه هوای سرنشین جلو می باشد.  

* مطابق با مدل خودرو

از استفاده از هر گونه روکش اضافی )یا پشتی( 
شده  تعبیه  جانبی  هوای  کیسه  که  محلی  در 
است یا تغییر روکش صندلی ها بدون مشاوره با 
نمایندگی مجاز پرهیز نمایید. زیرا ممکن است 
یا  از عملکرد صحیح کیسه هوا  اقدام مانع  این 

بروز حادثه در هنگام باز شدن آن شود.

  احتیاط

کیسه هوا 
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برچسب هشدار کیسه هوا
برچسب هشدار کیسه هوای جلو بر روی آفتابگیر 
صندلی سرنشین جلو قرار گرفته است. آن را به 

دقت مطالعه نمایید.

- از نصب هر گونه برچسب یا قرار دادن اشیاء بر 
روی درپوش کیسه هوا در مرکز غربیلک فرمان 
هوای  کیسه  نصب  محل  در  داشبورد  روی  یا 
غیر  در  نمایید.  جلوی سرنشین جلو خودداری 
اینصورت امکان صدمه دیدن سرنشینان خودرو 

در صورت بروز حادثه وجود دارد. 
- از قرار دادن هر جسمی بین سرنشینان خودرو 

و کیسه هوا پرهیز نمایید.
- از قرار دادن اشیاء یا تجهیزات بر روی داشبورد 
در  اختالل  ایجاد  امکان  زیرا  نمایید  خودداری 
ها وجود  آن  توسط  هوا  عملکرد صحیح کیسه 

دارد.
- در هنگام حرکت خودرو از قرار دادن پای خود 

بر روی داشبورد خودداری نمایید.
صندلی  روی  بر  باید  سال   12 زیر  کودکان   -
عقب و با تجهیزات ایمنی مناسب نشانده شوند.

  احتیاط

 کیسه هوا

باشد  می  جلو  هوای  کیسه  دارای  خودرو  این 
رو  صورت  به  کودک  صندلی  نصب  از  بنابراین 
نمایید.  پرهیز  جلو  صندلی  روی  بر  عقب  به 
همچنین نشستن کودک زیر 12 سال بر روی 
صندلی سرنشین جلو مجاز نمی باشد. در غیر 
صدمات  هوا  کیسه  کردن  عمل  با  اینصورت 

شدید به کودک وارد خواهد شد.

هوا  کیسه  قطعات  و  سیستم  صحیح  عملکرد 
اساس  بر  و  نبوده  تضمین  دوره  مشمول  صرفاً 
استانداردهاي ابالغي شامل دوران تعهد نیز مي باشد.

  هشدار

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

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

- توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نیست؛ لیکن اگر ناچارید حتماً از تجهیزات ایمني تاخیري همچون قفل، زنجیر، دزدگیر، سوییچ مخفي، 
قفل عصایي، قفل پدال و ... استفاده کنید.

- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خرید روزنامه(، از رها کردن خودرو با درب هاي باز و سوییچ روشن جداً خودداري کنید.
- به هنگام سوخت گیري در پمپ بنزین، خودرو را خاموش کرده و سوییچ را بردارید.

نکته
به خاطر داشته باشید هیچکدام از این وسایل جنبه تضمیني ندارند و صرفاً از سرقت سریع و راحت خودرو پیشگیری می کنند، در نتیجه ضریب ایمني 

خودرو را افزایش مي دهند.

  هشدار انتظامی
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قبل از بستن درب ها، اطمینان حاصل کنید که 
کلید را داخل خودرو جا نگذاشته اید. 

در حین رانندگی، کلید را به هیچ وجه از سوییچ 
خارج نکنید.

  احتیاط

1- دکمه باز کردن قفل درب ها
2- دکمه باز کردن درب صندوق عقب

3- دکمه قفل کردن درب ها
4- دکمه تا کردن کلید

کلیدها
همراه با خودرو 2 کلید مطابق شکل ارائه می- 
شود که یکی اصلی و دیگری یدکی است. کلید 
اصلی، ریموت کنترل دار و تا شو است و کلید 

یدکی ریموت کنترل دار و معمولی می باشد. 
با استفاده از این دو کلید می توان تمام درب- 
های خودرو را باز نمود. توصیه می شود یکی از 

کلیدها را در محل مطمئن نگهداری کنید.

کلید اصلی کلید یدکی

شماره شناسایی کلید 
شماره  پالک  روی  بر  کلید  شناسایی  شماره 
شناسایی حک شده است. پالک شماره شناسایی 
خودرو  بجز  ایمن  محل  در  و  نموده  جدا  را 
نگهداری کنید. در صورت گم کردن کلید، امکان 
ساخت مجدد آن در نمایندگی های مجاز وجود 

دارد و نیاز به شماره شناسایی کلید می باشد.

کلید تاشو 
کلید اصلی خودرو تاشو است و با فشردن دکمه 
مربوطه بر روی کلید، می توان کلید را تا نمود یا 

به موقعیت اصلی برگرداند. 

تعویض باتری
در ریموت کنترل از یک باتری 3 ولتی از جنس 
باتری  تعویض  برای  است.  استفاده شده  لیتیوم 
آن، قاب های باال و پایین ریموت کنترل را با یک 

پیچ گوشتی کوچک از هم باز کنید. 
توجه کنید که  قطب مثبت باتری را اشتباه قرار 

ندهید.
توصیه می شود باتری از نوع CR2302 استفاده 

شود. 

استفاده  متفرقه  سرقت  ضد  های  سیستم  از 
باشند  می  خطرناک  آنکه  بر  عالوه  نکنید. 
می  برقی  تجهیزات  و   ECU به  آسیب  باعث 
شوند که شامل گارانتی نمی باشد و مسئولیت 
خسارات به وجود آمده بر عهده مالک می باشد. 
از  بایست  می  تجهیزات  قبیل  این  نصب  مجوز 

نمایندگی مجاز اخذ گردد. 

  هشدار

کلیدها
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قفل مرکزی 
باز  و  کردن  قفل  برای  مرکزی  قفل  عملکرد 
کردن چهار درب خودرو و درب صندوق عقب 
با استفاده از ریموت کنترل و به صورت دستی 

می باشد. 
درب  متری   30 فاصله  در  کنترل  ریموت  اگر 
های خودرو قرار داشته باشد، با گرفتن ریموت 
باز  دکمه  فشردن  و  خودرو  سمت  به  کنترل 
کردن درب ها باز شده و چراغ های راهنما یک 
بار چشمک می زنند. برای باز کردن درب های 
خودرو، دستگیره درب را به سمت خود بکشید. 
کنترل،  ریموت  روی  بر  قفل  دکمه  فشردن  با 
درب های خودرو قفل شده و چراغ های راهنما 
دوبار چشمک می زنند. وقتی کلید را از داخل 
باز کردن  نموده و دکمه  استارت خارج  سوییچ 
درب صندوق عقب را به مدت دو ثانیه بفشارید، 

درب صندوق عقب باز خواهد شد. 
قرار   ON موقعیت  در  را  استارت  سوییچ  اگر 
داده و هر دو دکمه قفل و باز کردن را همزمان 

بفشارید، ریموت کنترل عمل نخواهد کرد. 

کلیدها

 2 از  کمتر  فاصله  در  حتی  کنترل  ریموت  اگر 
مرتبه  راهنما ۹  و چراغ های  نکند  متری عمل 
چشمک بزنند، نشان دهنده آن است که باتری 

ریموت کنترل باید تعویض گردد.
 CR2032 LITHIUM-3Vنوع باتری

به  ها  درب  ثانیه   10 زمان  مدت  طی  در  اگر 
بسته  و  باز  مرتبه   10 از  بیشتر  و  مکرر  صورت 
از موتور  به منظور حفاظت  شوند، قفل مرکزی 

قفل ها، به مدت 1 دقیقه عمل نخواهد کرد. 
در نزدیکی برج های مخابراتی که تداخل شدید 
امواج الکترومغناطیس وجود دارد، پارکینگ های 
ریموت  عملکرد  عدم  امکان  گاراژ  و  زمینی  زیر 
در  کنترل  ریموت  چنانچه  دارد.  وجود  کنترل 
نیز کار نکرد، برای بررسی آن به  شرایط عادی 
یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 

مراجعه نمایید. 

با فشردن دکمه قفل بر روی ریموت کنترل، تمام   توجه
ضد  حالت  واحد  خودرو  و  شده  قفل  ها  درب 
سرقت می شود و چراغ هشدار دهنده سیستم 
ضد سرقت در جلو آمپر روشن خواهد شد. پس 
از فشار دادن کلید باز کردن یا قرار دادن سوییچ 
استارت در وضعیت ON، درب ها از حالت ضد 
ضد  دهنده  هشدار  چراغ  و  شده  خارج  سرقت 
سرقت بر روی جلو آمپر خاموش می شود. وقتی 
باشد،  داشته  قرار  سرقت  حالت ضد  در  خودرو 
باز کردن درب  آژیر ضد سرقت هم در صورت 
ها با اعمال فشار یا کلید غیر اصل )مانند کلید 
مکانیکی( به صدا درخواهد آمد. فقط باز کردن 
درب ها با ریموت کنترل از فعال شدن آژیر ضد 
سرقت جلوگیری نموده و سیستم ضد سرقت را 

غیر فعال خواهد نمود. 
توان چهار  از کلید قفل مرکزی می  با استفاده 
درب خودرو را قفل یا باز نمود که این در صورتی 
است که سوییچ استارت در وضعیت ON باشد. 
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جستجوی خودرو در محل پارک شده 
اگر سوییچ خارج از خودرو باشد و هر چهار درب 
بسته باشند، با فشار 2 بار دکمه قفل روی کلید 
طی 2 ثانیه، بوق هشدار به مدت 2 ثانیه به صدا 
در می آید و چراغ های راهنما به مدت 25 ثانیه 
کمک  خودرو  یافتن  به  که  زنند،  می  چشمک 

می کند. 
باز  دکمه  عمل  این  نمودن  فعال  غیر  جهت 
کردن/قفل را فشار دهید و یا کلید را در داخل 
سوییچ استارت قرار دهید. این عمل به صورت 

اتوماتیک پس از 25 ثانیه متوقف می شود.

سیستم ایموبیالیزر 
به سیستم ضد سرقت مجهز   CS35 خودروی 
اگر کد  بدین صورت عمل می کند که  و  است 
آن  با  خودرو  که  کلیدی  از  ارسالی  الکترونیکی 
استارت زده می شود، صحیح باشد موتور خودرو 

روشن می شود. 
دو کلید خودرو برای ساخت کلید جدید و تنظیم 
کد الکترونیکی آن مورد نیاز است. اگر  یکی از این 
دو کلید گم شده است، به یکی از نمایندگی های 

مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید. 

کلیدها
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قفل درب ها 
جهت باز کردن درب های خودرو از خارج، ابتدا 
در  را  آن  و  داده  قرار  قفل  سوراخ  در  را  کلید 
خالف جهت عقربه ساعت چرخانده و دستگیره 
خارجی درب را کشیده و درب را باز کنید. برای 
کلید  خارج،  از  خودرو  های  درب  نمودن  قفل 
ساعت  های  عقربه  در جهت  قفل  سوراخ  در  را 

بچرخانید.

قفل ایمنی کودک 
قفل ایمنی کودک بر روی درب های عقب تعبیه 
گردیده است. با فشار دادن کلید LOCK، درب 
های عقب خودرو توسط قفل ایمنی کودک قفل 
می شوند و با کشیدن دستگیره های داخلی باز 
 ،UNLOCK نخواهند شد. با فشار دادن کلید

قفل درب های عقب باز می شود. 

باز شدن قفل   قفل شدن

دستگیره  روی  بر   1 قفل  اهرم  دادن  فشار  با 
داخلی درب راننده، تمام درب ها قفل می شوند 
و با استفاده از دستگیره خارجی نمی توان درب 
ها را باز نمود. با قرار دادن اهرم قفل به محل 
از  استفاده  با  را  ها  درب  توان  می  خود،  اصلی 

دستگیره های داخل یا خارج خودرو باز نمود.

 قفل درب ها
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درب صندوق عقب 
باز  باز بوده و کلید  در صورتی که قفل مرکزی 
صندوق  درب  خارجی  دستگیره  روی  بر  کردن 
باز می-  عقب فشرده شود، درب صندوق عقب 
شود. زمانی که قفل مرکزی باز باشد، با فشردن 
روی  بر  عقب  صندوق  درب  کردن  باز  کلید 
ریموت کنترل به مدت بیشتر از 2 ثانیه، درب 

صندوق عقب باز می شود. 
چراغ  شود،  می  باز  عقب  صندوق  درب  وقتی 
ثانیه   1/4 و  روشن  ثانیه   0/۶ توالی  با  فالشر 
خاموش به مدت 5 دقیقه روشن می شود*. در 
این حالت با بستن درب صندوق عقب، این چراغ 
دقیقه   5 مدت  به  درب  اگر  شود.  می  خاموش 
خاموش  اتوماتیک  صورت  به  چراغ  نشود  بسته 

می شود. 

هنگامی که درب صندوق عقب را با استفاده از 
ریموت کنترل باز می کنید، توجه داشته باشید 
که سیستم ضد سرقت فعال نشود. در غیر این 
صورت با فشردن کلید باز کردن بر روی ریموت 

کنترل سیستم ضد سرقت را غیر فعال نمایید. 

  توجه

اگر قفل مرکزی کار نکرد، ابزار مخصوص آن را 
در داخل سوراخ ایمنی قفل درب صندوق عقب 
قرار داده و در جهت فلش های نشان داده شده 
در شکل حرکت دهید و با خالص کردن ضامن 

قفل، درب را باز کنید.

درب موتور
برای باز کردن درب موتور، دستگیره مربوط به 
آن را که در زیر داشبود قرار دارد، بکشید سپس 
به قسمت جلوی خودرو رفته و قفل دوم را که 
در زیر درب موتور قرار گرفته است، با دست باز 
میله  و  کرده  بلند  را  موتور  درب  سپس  کنید. 
بدنه  روی  شیارمربوطه  داخل  را  آن  نگهدارنده 

قرار دهید. 
برای بستن درب موتور، میله نگهدارنده آن را از 
شیار روی بدنه خارج نموده و در جای خود قرار 
دهید. درب موتور را به آرامی پایین آورده و از 

فاصله کم به آرامی رها کنید تا قفل شود. 

درب صندوق عقب 

* مطابق با مدل خودرو

باز
 کردن
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دست  دو  با  را  آن  موتور،  درب  بستن  1.هنگام 
تا  کنید  رها  سانتیمتری  فاصله 35  از  و  گرفته 

بسته شود. 
2.هنگام استفاده از میله نگهدارنده درب موتور، 
از اعمال فشار زیاد به آن خودداری نمایید تا از 

آسیب آن جلوگیری شود.

و  نمایید  بسته  و  باز  آرامی  به  را  موتور  - درب 
احتیاط کنید که به خود آسیب نرسانید. 

حاصل  اطمینان  موتور  کردن  روشن  از  قبل   -
کنید که درب موتور کاماًل بسته شده است. 

  توجه

  هشدار

درب موتور
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عقربه  خالف  جهت  در  را  باک  درپوش  سپس 
از  پس  شود.  باز  تا  بچرخانید  ساعت  های 
سوخت گیری، درپوش باک را در جهت عقربه 
باک را  های ساعت محکم بسته و سپس درب 

ببندید.

اهرم باز کردن 
درب باک

درب باک
قبل از شروع به سوختگیری ابتدا اهرم باز کردن 
درب باک  را که در قسمت پایین و چپ صندلی 

راننده قرار دارد، بکشید تا درب باک باز شود.
پس از سوخت گیری، با توجه به افزایش فشار 
در محفظه باک، درپوش باک را با احتیاط و به 
آرامی باز و بسته کنید. در غیر اینصورت احتمال 
که  دارد  وجود  باک  از  به خارج  بنزین  پاشیدن 
بروز حادثه  به  تواند منجر  بوده و می  خطرناک 

گردد. 

  هشدار

درب باک
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سیستم توقف درجا*
این سیستم در زمان های طوالنی توقف خودرو 
جهت  قرمز،  چراغ  پشت  یا  و  بندها  راه  مانند 
آلودگی،  و کاهش  از مصرف سوخت  جلوگیری 

موتور را به صورت اتوماتیک خاموش می کند.

کلید سیستم توقف درجا* 
)1( با فشردن این کلید، چراغ نشانگر روی آن 
روشن می شود که نشان دهنده عملکرد صحیح 

سیستم است. 
را  آن  نشانگر  چراغ  کلید،  مجدد  فشردن   )2(
شدن  غیرفعال  بیانگر  که  کند  می  خاموش 

سیستم می باشد. 

چراغ نشانگر سیستم توقف درجا*
این چراغ نشانگر بر روی جلو آمپر قرار دارد و 

دارای 3 حالت به شرح زیر می باشد:  
1(روشن: این حالت بیانگر آن است که سیستم 
اجازه  سیستم  فعلی  شرایط  در  اما  است  فعال 

عملکرد ندارد. 
2(خاموش: در این حالت سیستم خاموش است 

یا در شرایط فعلی سیستم اجازه کار ندارد.  
3(چشمک زن: خطا در سیستم وجود دارد که 
برای بررسی آن به یکی از نمایندگی های مجاز 

شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید. 

کلید  نشانگر  چراغ 
سیستم توقف درجا 

کارکرد سیستم توقف درجا* 
عمل  زیر  شرح  به  سیستم  عادی  شرایط  در 

خواهد کرد:
پس  بفشارید.  را  درجا  توقف  سیستم  )1(کلید 
افزایش دمای  با  و  از چند دقیقه کارکرد موتور 
مایع خنک کننده موتور تا ۶0 درجه سانتیگراد و 
افزایش سرعت به بیش از 10 کیلومتر بر ساعت، 

خاموش می شود.   چراغ نشانگر
یا  و  رسیدید  قرمز  راهنمایی  چراغ  به  اگر   )2(
کرده  رها  را  گاز  پدال  بود،  نیاز  موقتی  پارک 
در  را  دنده  دسته  و   گرفته  را  کالچ  پدال  و 
توقف  از  و پس  داده  قرار  دنده خالص  وضعیت 
خودرو، پدال کالچ را رها کنید. موتور به صورت 

اتوماتیک خاموش می شود. 
)3( وقتی می خواهید موتور را روشن کنید، پدال 
کالچ را فشار دهید، هم موتور و هم چراغ نشانگر
 هر دو به صورت اتوماتیک روشن می شوند. 

)4(اگر سرعت خودرو به بیش از 10 کیلومتر بر 
ساعت برسد، چراغ نشانگر خاموش می شود.

 سیستم توقف درجا

* مطابق با مدل خودرو
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خاموش و روشن کردن به صورت اتوماتیک 
در شرایط خاص*

امنیت  و  راحتی  تضمین  منظور  به  این سیستم 
موتور  اتوماتیک  صورت  به  خودرو،  سرنشینان 

خودرو را خاموش و روشن می کند.
 اگر خودرو به مدت طوالنی متوقف باشد، موتور به 
صورت اتوماتیک خاموش می شود.  اگر راننده پس 
از استارت زدن و روشن شدن موتور، به مدت 15 
ثانیه پدال گاز یا کالچ را نفشارد یا موقعیت دسته 
دنده را تغییر ندهد، سیستم مجدداً موتور خودرو را  

به صورت اتوماتیک خاموش خواهد کرد.

استارت اتوماتیک با فشردن پدال گاز*
پس از آنکه موتور خودرو خاموش شد، اگر دسته 
دنده را در موقعیت خالص قرار دهید و پدال گاز 
را آرام فشار دهید موتور به صورت اتوماتیک روشن 

می شود.
 

استارت اتوماتیک با استفاده از کلید سیستم 
توقف درجا*

- پس از خاموش شدن موتور به صورت اتوماتیک، 
دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید و کلید 
سیستم توقف درجا را فشار دهید تا عملکرد این 
سیستم غیر فعال شود. با انجام این عمل موتور 

بالفاصله به صورت اتوماتیک روشن می شود. 
- پس از اینکه موتور به صورت اتوماتیک خاموش 
شد، اگر سرعت خودرو به بیش از 5 کیلومتر بر 
ساعت برسد، موتور بالفاصله به صورت اتوماتیک 

روشن می شود. 
موتور  از خاموش شدن  باتری پس  اگر شارژ   -
کمتر  مجاز  حد  از  اتوماتیک  صورت  به  خودرو 
باشد، موتور بالفاصله به صورت اتوماتیک روشن 
اینصورت  باتری شارژ شود. در غیر  تا  می شود 
در صورت کاهش بیشتر شارژ باتری، احتمال آن 
که استارت مجدد خودرو با مشکل مواجه شود 

وجود خواهد داشت. 
- پس از خاموش شدن اتوماتیک موتور، چنانچه 
میزان خالء در بوستر ترمز کم باشد )که معموالً 
که  حالتی  در  ترمز  پدال  مکرر  دادن  فشار  با 
خودرو پارک شده است ایجاد می شود(، موتور 

بالفاصله به صورت اتوماتیک روشن می شود. 
اگر موتور خاموش باشد، دسته دنده را در موقعیت 
خالص قرار داده، سپس کالچ را بگیرید. موتور 

بالفاصله به صورت اتوماتیک روشن می شود. 

موارد  درجا  توقف  در خصوص عملکرد سیستم 
ذیل را بایستی مد نظر داشت:

1- امکان عدم عملکرد سیستم توقف درجا در 
شرایط زیر وجود دارد: 

مایع  دمای  و  سرد  حالت  در  موتور  -استارت 
خنک کننده موتور کمتر از ۶0 درجه سانتیگراد 

-سرعت خودرو کمتر از 10 کیلومتر بر ساعت 
-شارژ کم باتری 

-استفاده مکرر از استارت اتوماتیک
-باز بودن درب راننده

چراغ  باال،  در  شده  قید  شرایط  از  هرکدام  در 
مداوم  صورت  به  درجا  توقف  سیستم  نشانگر 
اما سیستم کار نخواهد کرد،  روشن خواهد بود 
که عادی است. اما اگر چراغ ها چشمک زده و 
بمانند، خطایی در سیستم وجود  سپس روشن 
دارد که برای رفع آن باید به یکی از نمایندگی 

های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه شود. 
صورت  به  موتور  شدن  خاموش  از  پس   -2
با  فقط  شود،  باز  راننده  درب  اگر  اتوماتیک، 
استفاده از سوییچ استارت می توان موتور خودرو 

را مجددا روشن نمود. 
3- پس از فشار دادن پدال کمی طول می کشد 

تا موتور روشن شود. 

سیستم توقف درجا 

* مطابق با مدل خودرو
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سنسور باتری جریان برق کابل کمکی را دریافت 
نکرده و سیستم توقف درجا عمل نخواهد کرد.

باتری توصیه  باتری و سنسور  از  باید  8- حتماً 
شده توسط شرکت سایپا یدک استفاده نمایید. 
درجا  توقف  عملکرد سیستم  اینصورت،  غیر  در 

مختل خواهد شد. 

باتری کمتر از حد مطمئن باشد،  4- اگر شارژ 
بروز  از  جلوگیری  برای  درجا  توقف  سیستم 
مشکل در استارت مجدد عمل نمی کند. در این 
بالفاصله  اگر موتور خاموش شده است،  شرایط 

روشن می شود. 
را  باتری  5- در زمان تعمیرات خودرو، سنسور 
جدا نکنید. )سیم کانکتور سنسور باتری را جدا 

نمایید( 
به  از مدار،  باتری  باز کردن سنسور  از  ۶- پس 
به  درجا  توقف  سیستم  صحیح  عملکرد  منظور 

موارد زیر باید توجه نمایید: 
اجازه  و  خاموش  را  الکتریکی  تجهیزات  تمام   •
ساعت  چهار  از  بیشتر  مدت  به  خودرو  دهید 

خاموش بماند.
)سوییچ  بزنید  استارت  بار   4 متوالی  طور  به   •
 ON وضعیت  در  ثانیه   3 مدت  به  را  استارت 

قرار دهید(. 
باتری  اتصال  از  استفاده  با  دارید  قصد  اگر   -7
منفی  قطب  کنید،  روشن  را  خودرو  باتری  به 
به  کمکی  کابل  از  استفاده  با  را  کمکی  باتری 
جای اتصال مستقیم به قطب منفی به پیچ های 
داده  نشان  با فلش های  )مطابق  باتری  سنسور 
اینصورت  غیر  در  کنید.  متصل  در شکل(  شده 
سنسور قادر به شناسایی سیگنال جریان نبوده و 

 سیستم توقف درجا



54

4

صندلی ها 
صندلی از سه بخش کفی، پشتی و پشت سری 
زاویه  در  صندلی  تنظیم  است.  شده  تشکیل 
مناسب و بستن کمربند ایمنی به صورت صحیح 
ضامن امنیت و راحتی راننده و سرنشینان است. 
این خودرو دو ردیف صندلی شامل صندلی  در 
های جلو و عقب وجود دارد. صندلی های جلو را 
با حرکت کشویی به سمت عقب و جلو می توان 
جابجا نمود و زاویه پشتی و پشت سری نیز قابل 
تنظیم می باشد. پشتی صندلی های عقب را نیز 
به منظور ایجاد فضا برای بار می توان روی کفی 
صندلی خواباند که برای مسافرت و حمل و نقل 

مفید می باشند. 

حالت  در  را  سری  پشت  رانندگی  از  قبل   -
مناسب تنظیم و آن را قفل کنید. کفی، پشتی 
شرایط  با  متناسب  را  ایمنی  کمربند  و  صندلی 
فیزیکی بدن خود تنظیم کنید و مطمئن شوید 

که آن ها در جای خود قفل شده اند. 
پرهیز  رانندگی  حین  در  صندلی  تتظیم  از   -

نمایید. 

  هشدار

صندلی راننده 
قسمت  در  راننده  صندلی  کفی  تنظیم  اهرم 
بیرونی کفی صندلی راننده تعبیه شده است که 
با باال کشیدن آن ارتفاع کفی صندلی تغییر پیدا 
را  مناسب  ارتفاع  و  باال کشیده  را  آن  کند.  می 
تنظیم و سپس اهرم را به پایین بخوابانید تا قفل 
شود. اهرم تنظیم تکیه گاه کمری پشتی صندلی 
که  دارد  قرار  صندلی  پشتی  بیرونی  قسمت  در 
تنظیم  اهرم  کند.  می  عمل  آن  کشیدن  باال  با 
موقعیت صندلی در زیر لبه جلویی صندلی تعبیه 
باال کشیده و  به سمت  را  اهرم  این  شده است. 
صندلی را به سمت جلو یا عقب حرکت دهید تا 
به موقعیت مورد نظر برسد. سپس اهرم را رها 
نمایید تا صندلی در موقعیت خود قفل شود. با 
استفاده از اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی نیز 

قرار گرفته  بیرونی کفی صندلی  که در قسمت 
است، می توان پشتی صندلی را در زاویه دلخواه 

تنظیم نمود.  اهرم تنظیم تکیه گاه
 کمری پشتی صندلی

اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی
اهرم تنظیم ارتفاع کفی صندلی

اهرم تنظیم موقعیت صندلی 

صندلی ها 
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صندلی سرنشین جلو
به منظور تنظیم موقعیت صندلی سرنشین جلو، 
صندلی  جلویی  لبه  زیر  در  که  را  مربوطه  اهرم 
تعبیه شده است، به سمت باال بکشید تا امکان 
حرکت صندلی به سمت جلو و عقب فراهم شود. 
صندلی را در موقعیت دلخواه خود تنظیم نموده و 
سپس اهرم را رها کنید تا قفل شود. اهرم تنظیم 
زاویه پشتی صندلی نیز در قسمت بیرونی کفی 
را به سمت  اهرم  این  قرار گرفته است.  صندلی 
باال کشیده و پشتی صندلی را در زاویه مورد نظر 
خود تنظیم نمایید. با رها کردن اهرم، پشتی در 

موقعیت تنظیم شده قفل می شود. 

اهرم تنظیم زاویه پشتی صندلی

اهرم تنظیم موقعیت صندلی 

پشت سری ها
جهت تنظیم ارتفاع پشت سری صندلی ها، کلید 
تنظیم مربوطه را فشار دهید، سپس پشت سری 
را به سمت باال یا پایین بکشید و آن را در ارتفاع 

مناسب تنظیم و کلید قفل را رها کنید. 

کلید تنظیم ارتفاع 
پشت سری صندلی

قالب پشت سری

صندلی های عقب 
پشتی صندلی های عقب را می توان به نسبت 
4 به ۶ روی کفی صندلی عقب خواباند تا محلی 
سفرها  در  راحتی  تامین  و  بار  دادن  قرار  برای 
ایجاد شود. در این حالت، همانطور که در شکل 
را  سری  پشت  ارتفاع  است،  شده  داده  نشان 
افزایش دهید. بدین منظور کلید مربوطه که در 
قسمت باالیی پشتی صندلی قرار دارد را فشار 
سپس  و  بکشید  بیرون  را  سری  پشت  و  داده 
پشتی صندلی را بر روی  کفی بخوابانید و پشت 
سری را به عنوان تکیه گاه پشتی صندلی قرار 
نمایید.  محکم  خود  موقعیت  در  را  آن  و  داده 
پشت  ابتدا  صندلی،  پشتی  کردن  بلند  برای 
برگردانید. سپس  خود  اصلی  محل  به  را  سری 
پشتی صندلی را به آرامی به سمت عقب حرکت 

 صندلی ها
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دهید و زمانی که کلید تنظیم پشتی صندلی به 
اولیه خود برگشت، می توان اطمینان  موقعیت 
قفل  خود  موقعیت  در  پشتی  که  نمود  حاصل 

شده است. 

صندلی ها 
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جلو آمپر
1.دور سنج موتور 

2.چراغ نشانگر فالشر و راهنما 
3.نشانگر درجه حرارت موتور  

4.نشانگر سطح بنزین  
5.سرعت سنج 

۶.چراغ های نشانگر و هشدار دهنده
7.کلید تغییر عملکرد  

8.صفحه نمایش جلو آمپر 
۹.کلید تنظیم نور پس زمینه جلو آمپر 

جلو آمپر
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دور سنج موتور
 دور سنج موتور، دور موتور را بر حسب دور در 

دقیقه )                  ( نشان می دهد.

سرعت سنج 
ساعت  بر  کیلومتر  حسب  بر  را  خودرو  سرعت 

)Km/h( نشان می دهد.

نشانگر درجه حرارت موتور 
درجه حرارت مایع خنک کننده موتور را نشان 
حرارت  درجه  مقدار   C حرف  دهد. سمت  می 
کمتر از درجه حرارت کارکرد موتور را نشان می 
 H دهد. حد وسط درجه حرارت عادی و سمت

نشانگر درجه حرارت باال می باشد. برای جلوگیری از آسیب به موتور، هرگز اجازه 
در  به مدت طوالنی  دورسنج  عقربه  که  ندهید 

محدوده قرمز باقی بماند

  اخطار

اگر نشانگر در ناحیه قرمز قرار گرفت، موتور را 
سریع خاموش کرده و سطح مایع خنک کننده 

را بررسی کنید.

  اخطار

1000 r/min

جلو آمپر
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داشته  تغییر شدید  از خودرو  بیرون  دمای  اگر 
به  شروع  اتوماتیک  صورت  به  کامپیوتر  باشد، 
محاسبه نموده و پس از مدتی دما را در مقدار 

واقعی تنظیم می کند. 

  احتیاط

نشانگر سطح بنزین 
این نشانگر، سطح بنزین را در داخل باک نشان 
می دهد که E بیانگر خالی بودن باک  وF بیانگر 

پر بودن باک است.

صفحه نمایش جلو آمپر
1( میزان مصرف واقعی سوخت

فقط زمانی که خودرو در حال حرکت است، این 
مقدار نمایش داده می شود

2( دمای بیرون از خودرو
را  خودرو  از  بیرون  دمای  میزان  نشانگر  این   

نشان می دهد. 

3( موقعیت دنده ها*
این حالت فقط در خودروهای مجهز به گیربگس 

اتوماتیک صادق است.  

4( وضعیت درب ها 
این نشانگر، باز و یا بسته بودن درب ها و درب 

صندوق عقب را نشان می دهد.

اگر نشانگر در ناحیه قرمز قرار گرفت و چراغ آن 
روشن شد لطفاً باک را پر کنید تا به پمپ بنزین 

خودرو آسیبی نرسد.

  احتیاط

مصرف واقعی سوخت با توجه به روش، سرعت 
و شرایط رانندگی تغییر می کند. 

  احتیاط

* مطابق با مدل خودرو

جلو آمپر
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5( مسافت سنج، میانگین مصرف سوخت،
 کیلومتر شمار و تنظیم روشنایی جلو آمپر 

شما می توانید با تغییر سرعت، متوسط مصرف 
کلید  دادن  فشار  با  را  دائم  کیلومتر  و  سوخت 
گیری  اندازه  کوتاهی  مدت  برای  عملکرد  تغییر 

کنید. 
با فشار دادن  نور چراغ پس زمینه جلو آمپر را 

کلید آن می توان به دلخواه تنظیم نمود. 
هر  در  شده  طی  مسافت  مقدار  سنج،  مسافت 
سفر را تا ۹۹۹ کیلومتر نشان می دهد که با نگه 
داشتن کلید تغییر عملکرد می توان مقدار آن را 

صفر نمود. 
این  باک:  شدن  خالی  تا  رانندگی  قابل  مسافت 
مقدار بر اساس مقدار سوخت باقیمانده و متوسط 
مصرف سوخت محاسبه می شود که ممکن است 
حدی  تا  پیمایش  قابل  مسافت  واقعی  مقدار  با 
متفاوت باشد. پس از هر بار پر کردن باک، مقدار 
مسافت قابل رانندگی با کمی تاخیر تنظیم می 

گردد. 
6( کیلومتر شمار 

کل کیلومتر طی شده را نشان می دهد.

چراغ های نشانگر و هشدار دهنده
چراغ نشانگر نور باال

 این نشانگر زمانی روشن می شود که شما از نور 
باال استفاده کنید. 

جهت اطمینان از ایمنی خود و دیگران هیچوقت 
در هنگام رانندگی کلید تغییر عملکرد یا کلید 

تنظیم روشنایی جلو آمپر را فشار ندهید.

  هشدار

توسط خودرو  کیلومتر طی شده  مقدار  همواره 
را مد نظر داشته باشید تا سرویس خودرو را بر 
اساس سرویس های ادواری ذکر شده در همین 

دفترچه انجام دهید

  توجه

جلو آمپر
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چراغ نشانگر روشنایی
چراغ  که  شود  می  روشن  وقتی  نشانگر  این 

روشنایی روشن شود.

چراغ نشانگر راهنما و فالشر
به  خودرو  که  هنگامی  یا  اضطراری  مواقع  در 
صورت غیرعادی عمل می کند، چراغ فالشر را 
روشن نمایید. با فشردن کلید فالشر، چراغ های 
راهنمای راست و چپ به طور همزمان شروع به 

چشمک زدن می کنند. 
و  به چپ  پیچیدن  هنگام  راهنمای چپ  چراغ 
چراغ راهنمای راست هنگام پیچیدن به راست 

چشمک می زند. 

چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور
 ON وضعیت  در  را  استارت  سوییچ  که  وقتی 
قرار می دهید، چراغ هشدار دهنده فشار روغن 
موتور روشن شده و با روشن شدن موتور خودرو 
آن  بیانگر  اینصورت  غیر  در  شود.  می  خاموش 
پایین و   است که سطح روغن موتور در کارتل 
در  کند.  نمی  عمل  درست  روغنکاری  سیستم 
این هنگام موتور خودرو را فوراً خاموش نموده 
و سطح روغن بازدید و اگر پایین بود پر گردد. 
به  وقت  اسرع  در  نگردید  رفع  ایراد  هنوز  اگر 

نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

جلو آمپر
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چراغ هشدار دهنده مدار شارژ باتری
قرار   ON در وضعیت  را  استارت  وقتی سوییچ 
می دهید، چراغ هشدار دهنده مدار شارژ باتری 
کنید،  روشن می  را  موتور  وقتی  و  روشن شده 
غیر  در  گردد.  می  خاموش  بالفاصله  چراغ  این 
اینصورت، سیستم شارژ باتری مشکل دارد. ابتدا 
تسمه دینام را بررسی نموده و از عملکرد صحیح 
آن اطمینان حاصل کنید سپس مدار شارژ باتری 
را مورد بررسی قرار دهید. اگر مشکل حل نشد 
سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  از  یکی  به 

یدک مراجعه کنید. 

چراغ اخطار سیستم ترمز 
ON قرار  وقتی سوییچ استارت را در وضعیت 
داده و اهرم ترمز دستی را باال می کشید، این 
چراغ روشن می شود. وقتی که اهرم را به پایین 
بدهید اگر هنوز چراغ نشانگر روشن ماند به این 
معنی است که سطح روغن ترمز در مخزن آن 
درست  دستی  ترمز  سیستم  یا  و  است  پایین 

عمل نمی کند. 

سیستم  اخطار  چراغ  رانندگی،  هنگام  در  اگر 
ترمز چشمک می زند، خودرو را متوقف نموده 
چنین  در  کنید.  بررسی  آنرا  ترمز  سیستم  و 
بیشتری  نیروی  به  نیاز  است  ممکن  شرایطی 
برای فشردن پدال ترمز باشد و مسافت طی شده 

از شروع به ترمز تا توقف کامل افزایش یابد. 

  هشدار

جلو آمپر
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هوا  کیسه  خطای  دهنده  هشدار  چراغ   
قرار   ON در وضعیت  را  استارت  وقتی سوییچ 
می دهید، این چراغ برای 4 ثانیه روشن و سپس 
دهنده  هشدار  چراغ  اگر  گردد.  می  خاموش 
خطای کیسه هوا روشن نشد یا پس از 4 ثانیه 
خاموش نشد و یا در هنگام رانندگی روشن شد 
درست  هوا  کیسه  که سیستم  است  معنا  بدین 
عمل نمی کند و در صورت بروز تصادف کارایی 
بخش  به  بیشتر  اطالعات  برای  داشت.  نخواهد 

کیسه هوا رجوع شود. 

کمربند  بودن  باز  دهنده  هشدار  چراغ 
ایمنی

 وقتی سوییچ استارت را در وضعیت ON قرار 
می دهید، این چراغ بالفاصله روشن می شود و 
وقتی که کمربند بسته شود، می بایست خاموش 
گردد که نشان دهنده آن است که کمربند خوب 

قفل شده است. 

 )ABS( چراغ اخطار سیستم ترمز ضد قفل
وقتی که سوییچ استارت در وضعیت ON قرار 
و  روشن شده  اخطار  چراغ  این  می شود،  داده 
اگر سوییچ  گردد.  می  خاموش  ثانیه   3 از  پس 
 ON استارت را تا 30 ثانیه دوباره در وضعیت
قرار دهید، این چراغ اخطار روشن نخواهد شد. 
روشن  قفل  ترمز ضد  اخطار سیستم  اگر چراغ 
غیر  به صورت  خودرو  در طی حرکت  یا  نشود 
که  آنست  دهنده  نشان  بماند،  روشن  عادی 
سیستم ترمز ABS مشکل دارد که باید توسط 
نمایندگی مجاز بررسی و رفع عیب گردد، درغیر 

اینصورت سیستم ABS کارایی ندارد. 

جلو آمپر
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یا  موتور  یاب  عیب  دهنده  هشدار  چراغ 
سیستم اگزوز 

زمانی که سوییچ استارت در وضعیت ON قرار 
بایست پس  این چراغ روشن شده و می  گیرد، 
این  اگر  گردد.  خاموش  موتور  شدن  روشن  از 
از روشن شدن موتور خاموش نشده  چراغ پس 
یا در حین حرکت خودرو به صورت غیر عادی 
کنترل  مدول  که  است  آن  بیانگر  شود،  روشن 
موتور )ECU( یا سیستم کنترل آلودگی معیوب 
است. بنابراین در اسرع وقت به یکی از نمایندگی 
های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید تا 

علت آن بررسی گردد. 

*EBD چراغ نشانگر
 وقتی سوییچ استارت در وضعیت ON قرار داده 
می شود، چراغ نشانگر EBD روشن شده و پس 
از 3 ثانیه می بایست خاموش گردد. اگر سوییچ 
چراغ  شود،  داده  قرار   ON وضعیت  در  مجدداً 
نخواهد شد.  روشن  ثانیه  تا 30   EBD نشانگر 
اگر این چراغ نشانگر روشن نشود، خاموش نشود 
غیرعادی  به صورت  در حین حرکت خودرو  یا 
 ABS روشن شود، نشان می دهد که سیستم
یا EBD مشکل دارد که می بایست در یکی از 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک بررسی 

و رفع عیب گردد.

چراغ هشدار دهنده سیستم ضد سرقت* 
پس از آنکه هر چهاردرب خودرو و درب صندوق 
صحیح  صورت  به  کنترل  ریموت  توسط  عقب 
بایست  می  دهنده  هشدار  چراغ  شدند،  بسته 
به صورت آهسته چشمک بزند. این چراغ نشان 
می دهد که خودرو در حالت ضدسرقت است و 
باز کردن درب ها با ریموت کنترل باعث خارج 
شدن خودرو از حالت ضد سرقت شده و در این 

حالت چراغ مذکور خاموش می شود. 
پس از قفل کردن درب ها با ریموت کنترل، اگر 
با استفاده از کلید یکی از درب ها را باز کنید، 
چراغ هشدار دهنده با فرکانس تند چشمک می 
زند. این بدین معنی است که خودرو در حالت 
ضد  حالت  در  اگر  باشد.  می  فعال  سرقت  ضد 
را  کنترل  ریموت  روی  بر  قفل  دکمه  سرقت 

جلو آمپر

* مطابق با مدل خودرو
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بزنید، بوق هشدار قطع خواهد شد و چراغ هشدار 
دهنده به آرامی چشمک می زند و خودرو هنوز 
در حالت ضد سرقت است. اگر کلید باز کردن بر 
قطع  هشدار  بوق  بزنید،  را  کنترل  ریموت  روی 
خواهد شد و چراغ های راهنما چهار بار چشمک 
می زنند و خودرو از حالت ضد سرقت خارج می 

شود. 

چراغ نشانگر مه شکن جلو* 
بودن چراغ  نشانگر در صورت روشن  این چراغ 

های مه شکن جلو روشن می شود.

* مطابق با مدل خودرو

جلو آمپر

 چراغ نشانگر مه شکن عقب
این چراغ نشانگر در صورت روشن بودن چراغ 

های مه شکن عقب روشن می شود.
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چراغ هشدار دهنده کمبود سطح سوخت
وقتی درجه بنزین بر روی عالمت قرمز و یا زیر 
آن قرارگیرد. این چراغ روشن می شود و بایستی 

در این حالت سوختگیری نمایید. 

 چراغ هشدار دهنده درجه حرارت بیش از 
حد موتور 

زمانی که سوییچ استارت در وضعیت ON قرار 
گیرد، این چراغ برای مدت 3 ثانیه روشن شده و 
سپس خاموش می گردد. این در شرایطی است 
به طور صحیح  موتور  دمای  اخطار  که سیستم 

عمل نماید. 

روشن شد،  رانندگی  در طول  نشانگر  اگر چراغ 
مایع خنک  بدین معنی است که درجه حرارت 
کننده موتور بسیار باال است. بنابراین فوراًً خودرو 
را متوقف نموده و موتور را خاموش کنید. سپس 

سطح مایع خنک کننده را بررسی کنید.

  هشدار

جلو آمپر

 EPS چراغ نشانگر
 ON وضعیت  در  استارت  سوییچ  که  زمانی 
قرار گیرد، این چراغ برای مدت 3 ثانیه روشن 
این چراغ  شده و سپس خاموش می گردد.اگر 
پس از روشن شدن موتور خاموش نشده یا در 
حین حرکت خودرو به صورت غیر عادی روشن 
شود، بیانگر آن است که  سیستم EPS درست 
به  اسرع وقت  نمی کند. دراین حالت در  عمل 
مراجعه  یدک  سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگی 

کنید. 
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چراغ نشانگر سیستم کروز کنترل *
 وقتی سیستم کروز کنترل عملکرد عادی داشته 
منظور  به  ثانیه   3 به مدت  نشانگر  باشد، چراغ 
کنترل خودکار روشن می شود و پس از روشن 
شدن موتور خودرو خاموش می گردد. این چراغ 
باشد،  فعال  کنترل  کروز  سیستم  که  زمانی 

روشن می شود. 

چراغ نشانگر سیستم توقف درجا *
وقتی سیستم توقف درجا دچار اشکال می شود، 
چراغ نشانگر آن روشن می گردد. برای اطالعات 
مراجعه  درجا  توقف  سیستم  بخش  به  بیشتر 

شود.

* مطابق با مدل خودرو

جلو آمپر
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سیستم تهویه مطبوع 
سیستم تهویه مطبوع برای تنظیم وضعیت دمای 
دالیل  به  باشد.  می  هوا  تهویه  و  خودرو  داخل 
ایمنی و برای داشتن دید کافی، تمام شیشه های 
و  برفک  زدگی،  یخ  از  عاری  بایست  خودرو می 
بخار باشند. بدین منظور توصیه می شود که با 
تنظیمات سیستم تهویه مطبوع شامل گرمایش، 

سرمایش و سایر امکانات آن کاماًل آشنا شوید. 

 R134a گاز  نوع  از  مطبوع  تهویه  مصرفی  گاز 
باشد.  می   100X  –RFL نوع  از  آن  روغن  و 
سیستم  به  استاندارد  غیر  روغن  و  گاز  مصرف 

تهویه مطبوع آسیب جدی می رساند.
به هیچ عنوان از مخلوط دو گاز متفاوت استفاده 

نشود.

  احتیاط

وقتی سیستم تهویه مطبوع به مدت طوالنی در 
حالت گردش هوای داخل اتاق قرار گیرد، هوای 
آن  اکسیژن  میزان  و  ناپاک شده  داخل خودرو 
پایین می آید. در این حالت شیشه ها را باز کرده 

تا هوای تازه وارد خودرو گردد.

  احتیاط

سیستم تهویه مطبوع 

نمودن حالت گردش هوای داخل  فعال  از  پس 
از سیگار کشیدن در داخل خودرو پرهیز  اتاق، 
اثر  اواپراتور  روی  بر  سیگار  دود  زیرا  نمایید. 
طوالنی  بمدت  دائمی  نامطبوع  بوی  و  گذاشته 
بوی  این  بردن  بین  از  ماند. جهت  باقی خواهد 
نمود که  تعویض  را  اواپراتور  باید  نامطبوع فقط 

نیازمند صرف وقت و هزینه  زیاد خواهد بود. 
پس از آنکه موتور به دمای عادی کارکرد خود 
خواهد  باالیی  عملکرد  گرمایش  رسید، سیستم 

داشت.
تهویه مطبوع،   عادی  کارکرد  از  اطمینان  جهت 
ورودی هوا در قسمت شیشه جلو نباید بوسیله 

یخ، برف و سایر آالینده ها مسدود شود. 
فیلتر هوا هر 5000 کیلومتر تمیزشده  بایستی 
و هر 10000 کیلومتر تعویض گردد. در صورت 
کویری،  و  آلود  غبار  های  محیط  در  رانندگی 

فیلتر هوای اتاق باید زودتر تعویض گردد.

  توجه
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دریچه های هوا 
A دریچه های هوای مه زدایی

شیشه جلو
Bدریچه هوای مرکزی
Cدریچه هوای جانبی

D
دریچه های هوای مه زدایی 

شیشه جانبی

Eدریچه هوای زیر پا

 سیستم تهویه مطبوع
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صفحه کنترل تهویه مطبوع 
)1( کلید کنترل درجه حرارت هوا

قرمز  و قسمت  نشانگر هوای سرد  آبی   قسمت 
نشانگر هوای گرم است.

)2( کلید فالشر 
)3( کلید تنظیم سرعت دمنده 

و  نموده  تنظیم  را  ها  دمنده  سرعت  کلید  این 
میزان باد خروجی از دریچه های هوا را کنترل 

می نماید. 

سیستم تهویه مطبوع 
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و  صورت  به  دمیدن  حالت  تنظیم  4(کلید 
زیر پا

 با فشردن این کلید، هوا از دریچه های مرکزی 
و زیر پا دمیده می شود و چراغ نشانگر آن روشن 

می شود. 

شیشه  به  دمیدن  حالت  تنظیم  کلید    )5(
جلو  

جلو  شیشه  زدایی  مه  منظور  به  را  کلید  این 
بفشارید تا هوا بر روی شیشه جلو دمیده شود. 
در این حالت چراغ نشانگر آن روشن می شود. 

 A/C 6( کلید(
کلید تنظیم سرعت دمنده را بچرخانید. سپس 
این حالت چراغ  در  دهید.  فشار  را   A/C کلید 
شروع   A/C سیستم  و  شده  روشن  آن  نشانگر 

بکار می کند. 

سیستم تهویه مطبوع 
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)7( کلید تنظیم حالت دمیدن به صورت
با فشردن این کلید چراغ نشانگر آن روشن شده و 
هوا از دریچه های هوای مرکزی دمیده می شود.  

)8( کلید تنظیم حالت دمیدن به زیر پا
 با فشردن این کلید چراغ نشانگر آن در جلوآمپر 
روشن می شود و هوا از دریچه های هوای زیر پا 

دمیده می شود.

و  پا  زیر  به  دمیدن  تنظیم حالت  کلید   )9(
شیشه جلو

با فشردن این کلید چراغ نشانگر آن در جلوآمپر 
روشن می شود و هوا از طریق دریچه های هوای 
زیر پا، دریچه های هوای مه زدایی شیشه جلو و 

شیشه های جانبی دمیده می شود. 

سیستم تهویه مطبوع 
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)10( کلید گرمکن شیشه عقب 
با فشردن این کلید، گرمکن شیشه عقب شروع 
به از بین بردن مه و آب کردن یخ می کند. در 
قرار  با  و  شده  روشن  نشانگر  چراغ  حالت  این 
دادن سوییچ استارت در وضعیت OFF یا پس 
خاموش  اتوماتیک  طور  به  کردن  کار  مدتی  از 

می شود. 

)11( کلید تنظیم هوای ورودی 
با فشار دادن این کلید نوع گردش هوا در خودرو 
تنظیم می شود. اگر چراغ نشانگر روشن باشد، 

گردش هوا در داخل اتاق انجام می شود. 

در برخی از مدل های خودرو، سیستم گرمکن 
کنترل  صفحه  اما  ندارد  وجود  عقب  شیشه 
چراغ  و  کلید  این  به  مطبوع  تهویه  سیستم 
مربوطه مجهز است. در این خودروها وقتی کلید 
را بفشارید، چراغ نشانگر آن در جلو آمپر روشن 
می شود اما گرمکن شیشه عقب کار نمی کند 
معیوب  نشانه  و  است  عادی  رخدادی  این  که 

بودن سیستم تهویه مطبوع نمی باشد.

  توجه
 سیستم تهویه مطبوع
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A/C عملکرد کلید
قبل از فعال نمودن سیستم A/C، کلید کنترل 
قرار  هوای سرد  حالت  در  را  هوا  درجه حرارت 
را  دمنده  سرعت  تنظیم  کلید  سپس  دهید. 
این  در  فشار دهید.  را   A/C کلید  و  بچرخانید 
زمان دور موتور تا حدی کم می شود و صدایی 

نیز توسط کالچ کمپرسور ایجاد می شود.
پس از روشن شدن کمپرسور، می توانید دمای 
به  را  هوا  جریان  توزیع  و  دمنده  سرعت  هوا، 

دلخواه خود تنظیم نمایید.

با  طوالنی  مدت  به  خودرو  گرم  هوای  در  اگر 
شیشه های بسته در زیر آفتاب قرار گیرد، دمای 
داخل خودرو بسیار باالتر از دمای بیرون خواهد 
بود. لذا درب های خودرو را باز کنید و کولر را 
در حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق مدتی 
روشن کنید. سپس آنرا در حالت گردش هوای 
ببندید. در  را  ها  و درب  قرار دهید  اتاق  داخل 
این حالت دمای داخل خودرو به تدریج کاهش 
پیدا می کند. در هوای سرد، حالت ورود هوای 
 A/C خارج به داخل اتاق را فعال نموده و کلید
را فشار دهید و کلید کنترل درجه حرارت هوا را 
بچرخانید تا دمای هوا در مقدار مناسب برای مه 

زدایی شیشه ها تنظیم شود. 

در شرایط هوای طوفانی وخشک و گرد و خاک، 
حالت  در  بایست  می  مطبوع  تهویه  سیستم 
زمانی  زیرا  گیرد  قرار  اتاق  داخل  هوای  گردش 
که حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق فعال 
است، حتی اگر دریچه ها بسته باشند، مقداری 

باد وارد خودرو می شود. 

در  هوا  درجه حرارت  کنترل  کلید  که  هنگامی 
تنظیم شده است، آب درون  حالت هوای سرد 
اواپراتور از طریق لوله تخلیه آب در زیر خودرو 

می ریزد که پدیده ای عادی است. 

کند  کار  طوالنی  مدت  به  مطبوع  تهویه  اگر 
مقدار هوادهی آن کمتر می شود که دلیل آن 
فیلترهای هوای تهویه مطبوع می باشند که می 

بایست به موقع تعویض شوند. 

اگر سیستم خنک کننده بمدت طوالنی استفاده 
نشود، بوی بدی از ناحیه اتصاالت مرکز اواپراتور 
به مشام میرسد. جهت جلوگیری از این امر می- 
بایست سیستم خنک کننده را هر ماه به مدت 

5 دقیقه روشن نمود.

عملکرد سرمایش سیستم تهویه مطبوع با شرایط 
زیر قابل استفاده است:  

1(کلید A/C روشن باشد. 
2( دمنده ها به صورت عادی کار کنند. 

3( موتور در شرایط عادی باشد )قدرت موتور و 
دمای آب عادی باشند( 

4( دمای درون خودرو باالی 2 درجه سانتیگراد 
باشد. 

اگر سیستم A/C با وجود شرایط باال عمل نکرد، 
سایپا  شرکت  مجاز  های  نمایندگی  از  یکی  به 

یدک مراجعه کنید. 

سیستم تهویه مطبوع 
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و   بر روی شیشه ها  ایجاد مه  از  جلوگیری 
مه زدایی 

با  نباید  جلو  شیشه  زدایی  مه  هوای  دریچه 
زدایی  تا مه  باشد  اجسام خارجی مسدود شده 

شیشه به خوبی صورت پذیرد. 
مطبوع،  تهویه  سیستم  سرمایش  حالت  در  اگر 
حالت گردش هوای داخل اتاق به مدت طوالنی 
فعال باشد، روی شیشه ایجاد بخار می کند که 
امری طبیعی است. در این حالت سیستم تهویه 
و  نموده  تنظیم  زدایی  مه  حالت  در  را  مطبوع 
کلید کنترل درجه حرارت هوا را بر روی دماهای 
باال تنظیم نمایید تا بخار روی شیشه ها برطرف 

شود. 
اگر دستگاه گرمکن همراه با هوای گرم عمل مه 
زدایی را انجام دهد، بخار روی شیشه ها سریعتر 

از بین خواهند رفت. 
فعال  را  عقب  شیشه  گرمکن  که  صورتی  در 
از  تا  نموده  را روشن  تهویه  اید، سیستم  نموده 
ایجاد رطوبت و بخار در داخل خودرو جلوگیری 

شود. 

اگرفیوز بسوزد نشان دهنده یک ایراد در مدار 
است. سیم کشی را کنترل کنید و فیوز را بر 
اساس آمپر آن تعویض نمایید. اگر فیوزی با 
آمپر باال استفاده شود ممکن است شدیداً به 

سیستم آسیب برساند.

   احتیاط

 5.پارازیت گیر 
احتمالی  های  پارازیت  از  جلوگیری  جهت 
پارازیت  این  که  است  بهتر  موتور  ناحیه  از 
با  آمد  پیش  مشکلی  اگر  گردد.  نصب  گیر 

نمایندگی تماس بگیرید. 

سیستم صوتی 
1.اتصاالت بلندگو

اهم   4 قدرت  با  بلندگوهایی  نصب  امکان 
نصب  از  قبل  دارد.  وجود  سیستم  این  در 
بلندگوها، برق خودرو را قطع کنید تا خطری 

حادث نگردد. 

منفی  سیم  با  نباید  بلندگوها  اتصال  سیم 
تماس داشته باشد، زیرا باعث خسارت شدید 

خواهد شد.

   احتیاط

2.سیم اتصال بدنه
در  بدنه  اتصال  کانکتور  به  باید  سیم  این 
در  کانکتور  این  اگر  باشد.  متصل  خودرو 
دسترس نبود، این سیم را به بدنه یا شاسی 

خودرو متصل نمایید. 
3.سیم اتصال به منبع قدرت

ابتدا منبع قدرت حافظه را به کلید 12 ولتی 
وصل نموده، سپس  به برق ACC 12 ولت 
اتمام  از  پس  نمایید.  وصل  استارت  سوییچ 

اتصاالت، سیم ها را جمع کنید. 
4.اتصال آنتن

 CD سیم آنتن را به سیستم صوتی با پخش 
نصب کنید.

 سیستم صوتی
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پخش  با  صوتی  سیستم  کنترل  صفحه 
CD

 VOL / POWER چرخشی  کلید   .1
VOL

 Mode 2. دکمه
SEL 3. دکمه
CLK 4. دکمه

 6PSEL 5. دکمه
 5FOL - 6. دکمه
 4FOL + 7. دکمه

8. دکمه ▲ 
MUTE 9. دکمه

3SCAN 10. دکمه
2RPT 11. دکمه

1RDM 12. دکمه
13. دکمه ◄ 
14. دکمه ►

FM/AM 15. دکمه
16. درگاه دیسک 

 )LCD( 17. صفحه نمایش

 سیستم صوتی

▲

16

17
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CLK دکمه
فشردن دکمه به مدت کوتاه: نمایش ساعت

فشردن مجدد دکمه: بازگشت به مرحله قبل
فشردن دکمه به مدت طوالنی: تنظیم ساعت 

با استفاده از کلید چرخشی 

 Mode دکمه
حالت  تغییر  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

عملکرد
رخ  تغییری  به مدت طوالنی:  دکمه  فشردن 

نخواهد داد.
مدت  به   Mode دکمه  فشردن  بار  هر  با 
اگر هیچگونه تجهیزات جانبی متصل  کوتاه، 
نباشد، حالت عملکرد مطابق با روندی که در 
 No CD/ تغییر خواهد کرد.  آید  ادامه می 
No USB /No AUX و در ظرف 2 ثانیه 
CD- :بر می گردد آخرین حالت پخش  به 

 USB / IPOD-AUX-CD

SEL دکمه
فشردن دکمه به مدت کوتاه: انتخاب منو

رخ  تغییری  به مدت طوالنی:  دکمه  فشردن 
نخواهد داد.

حالت پخش رادیو

فشردن به مدت کوتاه: انتخاب منو
با فشار کوتاه مدت وارد منوی تنظیم سبک 
به  مدت  کوتاه  فشار  با  و  شوید  می  صدا 
زیر ترادف  به  توجه  با  صدا  سبک  دفعات، 
 BAS – TRE – BAL – FAD –
DSP – LOAD – AVC  تغییر می کند. 
عقربه  جهت  در  دکمه  چرخاندن  با  سپس 
ساعت و خالف عقربه ساعت می توانید حالت 
 5 طی  اگر  کنید.  انتخاب  را  خود  نظر  مورد 
ثانیه هیچ دکمه ای فشرده نشود، به صورت 
اتوماتیک از منوی تنظیم مورد نظر خارج می 

شود. 
شرح تنظیمات سبک صدا

BAS
)7 0  7 - (: تنظیم صدای بم 

  TRE
)6  0  7 - (: تنظیم صدای زیر 

  BAL
 )L7 0  R7(: تنظیم صدای بلندگوهای 

چپ و راست 
FAD

 )R7  0  F7(: تنظیم صدای بلندگوهای 
جلو و عقب 

DSP

         FLAT  JAZZ  POP  CLASSIC
ROCK  VOCAL  BT

: تنظیم نوع صدا
LOUD

OFF(: مانند تنظیم صدا عمل می کند.   ON( 
AVC

00 01 02 03 04 05 06
07 : تنظیم صدای سرعت خودرو 00

 VOL / POWER چرخشی  کلید 
VOL

با چرخاندن کلید در جهت خالف عقربه های 
ساعت میزان صدا کم می شود و در صورت 
ساعت،  های  عقربه  جهت  در  آن  چرخاندن 

میزان صدا زیاد می شود. 
محدوده صدا: )40-0(

میزان  وقتی  چرخشی:  کلید  عملکرد  نحوه 
صدا کمتر از 5 است، پس از خاموش کردن 
آن،  مجدد  کردن  روشن  و  صوتی  سیستم 
میزان صدا به صورت اتوماتیک به عدد 5 بر 
 )5 ـ   20( بین  صدا  میزان  وقتی  گردد.  می 
باشد، پس از خاموش نمودن دستگاه، میزان 
صدا در مقدار تنظیم شده باقی می ماند. اگر 
میزان صدا بیشتر از 20 باشد، برای جلوگیری 
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  FM1    FM2  FM3  AM1  AM2
   FM1

را  دکمه  این  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 
تا جستجوی موج  ثانیه فشار دهید  به مدت 2 
پیغام  نمایش  بر روی صفحه  و  آغاز شده  رادیو 
ایستگاه  هیچ  اگر  شود.  داده  نمایش   SCAN
 NO STAپیغام نباشد،  ردیابی  قابل  رادیویی 
اولیه  رادیویی  ایستگاه  به  و  شده  داده  نمایش 
رادیویی  ایستگاه  که  صورتی  در  گردد.  برمی 
 FM2 و سپس در FM1 جدید پیدا شود، در
و FM3 ذخیره می شود و به ایستگاه رادیویی 
 FM برمی گردد و پخش می شود. موج  اولیه 
حداکثر 18 ایستگاه رادیویی را ذخیره می کند. 
سیگنال از FM1 به FM3 ضعیف تر می شود. 
را  رادیویی  ایستگاه   12 حداکثر   AM موج 
ذخیره می کند و موج AM1 دارای قوی ترین 

سیگنال است.  
)به  با فشردن سایر دکمه ها  در حین جستجو 
 ،CD خروج  دکمه   ،MUTE دکمه  از  غیر 
صدا(  تنظیم  چرخشی  کلید  و   SEL دکمه 

عملیات جستجو متوقف می شود. 
اگر  دهید،  می  فشار  را   MODE دکمه  وقتی 
 CD/USB/AUX پخش  حالت  در  سیستم 
نباشد، جستجوی اتوماتیک متوقف نخواهد شد. 
در طول عملیات جستجوی اتوماتیک، فرکانس 

تنظیم  حالت  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 
نمایش  بر روی صفحه  و  دستی فعال می شود 
MANU نشان داده می شود. در این حالت، با 
هر بار فشردن کوتاه مدت این دکمه فرکانس به 
صورت تدریجی افزایش می یابد. در صورتی که 
هیچ دکمه ای به مدت 10 ثانیه فشرده نشود یا 
سایر دکمه ها )به غیر از دکمه MUTE، دکمه 
چرخشی  کلید  و    SEL دکمه   ،CD خروج 
تنظیم  حالت  از  شوند،  فشرده  صدا(  تنظیم 

دستی خارج می شود.
CD/USB/iPod/AUX حالت پخش -
فشردن دکمه به مدت کوتاه: آهنگ بعدی

فشردن دکمه به مدت طوالنی: جلو بردن سریع 
به  آهنگ  دکمه،  این  کردن  رها  با  که  آهنگ 

صورت عادی پخش می شود.

FM/AM دکمه
شرح دکمه: دکمه طول موج / ذخیره اتوماتیک 
موج  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

رادیویی
فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره اتوماتیک

- حالت پخش رادیو
فشردن دکمه به مدت کوتاه: موج رادیو مطابق 

با روند زیر تغییر می کند:

خاموش  با  بلند،  صدای  ناگهانی  پخش  از 
کردن سیستم میزان صدا به مقدار 20 برمی 

گردد. 
POWER کلید روشن و خاموش کردن 

از  سیستم  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
حالت روشن به خاموش و از حالت خاموش 

به روشن می رود. 
ثانیه:   10 از  بیشتر  مدت  به  دکمه  فشردن 
سیستم به صورت اتوماتیک reset می شود.

 
دکمه 

عملکرد دکمه: جستجوی ایستگاه رادیویی بعدی 
/ آهنگ بعدی / جلو بردن سریع

- حالت پخش رادیو
فشردن دکمه به مدت کوتاه: جستجوی ایستگاه 
 CD پخش  جستجو،  حین  در  بعدی.  رادیویی 
بعدی  رادیویی  ایستگاه  تا  ماند  می  غیرفعال 
انتخاب شده و پخش شود. با فشردن مجدد این 
ایستگاه  آخرین  روی  بر  رادیو  فرکانس  دکمه، 
تنظیم  جستجو  از  پیش  شده  انتخاب  رادیویی 
می شود. همچنین با فشردن سایر دکمه ها )به 
غیر از دکمه MUTE، دکمه خروج CD، دکمه 
SEL  و کلید چرخشی تنظیم صدا( جستجوی 

اتوماتیک متوقف می شود.  
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ایستگاه رادیویی نمایش داده می شود. 
CD/USB/iPod/AUX حالت پخش -

فشردن دکمه به مدت کوتاه: انتخاب پخش رادیو
رخ  تغییری  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 

نخواهد داد

 دکمه 
عملکرد دکمه: جستجوی ایستگاه رادیویی قبلی 

/ آهنگ قبلی / عقب بردن سریع
فشردن دکمه به مدت کوتاه: جستجوی ایستگاه 

رادیویی قبلی / آهنگ قبلی
های  ایستگاه  کوتاه  مدت  به  دکمه  فشردن  با 
این  در  که  شوند  می  جستجو  قبلی  رادیویی 
ایستگاه  تا  شود  می  متوقف   CD پخش  حین، 
با  شود.  پخش  و  شده  انتخاب  دیگری  رادیویی 
فشردن مجدد این دکمه، فرکانس رادیو بر روی 
از  پیش  شده  انتخاب  رادیویی  ایستگاه  آخرین 
فشردن  با  همچنین  شود.  می  تنظیم  جستجو 
سایر دکمه ها )به غیر از دکمه MUTE، دکمه 
چرخشی  کلید  و    SEL دکمه   ،CD خروج 
می  متوقف  اتوماتیک  جستجوی  صدا(  تنظیم 
شود.فشردن دکمه به مدت طوالنی: عقب بردن 

سریع

1RDM دکمه
عملکرد دکمه: ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم 

شده 1 / پخش تصادفی 
حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH1 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 
CH1 رادیویی در حافظه

CD/USB/iPod/MP3 حالت پخش -
در این حالت با فشردن کوتاه مدت دکمه پیغام 
RDMFLD، RDMALL/RDMOFF به 
مدت 2 ثانیه نمایش داده می شود و سپس از 
صفحه  به  و  شده  خارج  تصادفی  پخش  حالت 

اصلی پخش بر می گردد. 
RDMALL: پخش تصادفی همه آهنگ ها

RDMFLD: پخش تصادفی آهنگ های پوشه 
)فولدر( فعلی

RDMOFF: قطع پخش تصادفی
انتخاب RDMOFF پیغام RDM از روی  با 
صفحه نمایش حذف می شود و از حالت پخش 
فشردن  با  همچنین  شود.  می  خارج  تصادفی 
دکمه های RPT، SCAN یا FM/AM نیز 

پخش تصادفی آهنگ ها متوقف می شود. 

تغییری  طوالنی  مدت  به  دکمه  این  فشردن  با 
صورت نمی گیرد. 

دکمه  این  فشردن  با   AUX پخش  حالت  در 
به مدت کوتاه یا طوالنی عملیات خاصی صورت 

نمی پذیرد.

2RPT دکمه
عملکرد دکمه: ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم 

شده 2 / تکرار پخش 
- حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH2 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 
CH2 رادیویی در حافظه

CD/USB/iPod/MP3 حالت پخش -
در این حالت با فشردن کوتاه مدت دکمه پیغام 
به   RPTFLD،RPTONE/RPTOFF
مدت 2 ثانیه نمایش داده می شود و سپس از 
حالت تکرار پخش خارج شده و به صفحه اصلی 

پخش بر می گردد. 
RPTONE: تکرار آهنگ در حال پخش

)فولدر(  پوشه  های  آهنگ  تکرار   :RPTFLD
در حال پخش

RPTOFF: قطع تکرار پخش 
با انتخاب RPTOFF پیغام RPT از روی 
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RPTFLD: تکرار آهنگ های پوشه )فولدر( در 
حال پخش

RPTOFF: قطع تکرار پخش
روی  از   RPT پیغام   RPTOFF انتخاب  با 
از حالت تکرار  صفحه نمایش حذف می شود و 
پخش خارج می شود. همچنین با فشردن سایر 
 MUTE، های  دکمه  از  غیر  )به  ها  دکمه 
PSEL، SEL، CLK و کلید چرخشی تنظیم 
 MUTE، های  دکمه  و   MP3 حالت  در  صدا 
و   FOL+، FOL-، PSEL، SEL، CLK
 )CDDA کلید چرخشی تنظیم صدا در حالت

نیز از حالت تکرار پخش خارج می شود. 
تغییری  طوالنی  مدت  به  دکمه  این  فشردن  با 

صورت نمی گیرد. 
در حالت پخش AUX با فشردن این دکمه به 
صورت  خاصی  عملیات  طوالنی  یا  کوتاه  مدت 

نمی پذیرد.

 4FOL + دکمه
- حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH4 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

ایستگاه  به مدت طوالنی: ذخیره  فشردن دکمه 
CH4 رادیویی در حافظه

- حالت پخش رادیو
جستجوی  کوتاه،  مدت  به  دکمه  فشردن  با 
ایستگاه های رادیویی انجام شده و هر ایستگاه 
جستجوی  شود.  می  پخش  ثانیه   5 مدت  به 
اتوماتیک ایستگاه های رادیویی با فشردن سایر 
  SEL دکمه ،MUTE کلیدها )به غیر از دکمه
و کلید چرخشی تنظیم صدا( متوقف می شود. 
با  باشد،  نداشته  CD/USB/AUX وجود  اگر 
نمی  متوقف  جستجو   MODE دکمه  فشردن 

شود. 
CD/iPod حالت پخش -

پیغام  کوتاه،  مدت  به   RPT دکمه  فشردن 
نمایش  صفحه  پایینی  قسمت  در  را   SCAN
SCN ON/ پیغام  و  داد  خواهد  نشان 
می  نمایش  ثانیه   2 مدت  به  را   SCNOFF
هر  و  نموده  اسکن  را  دیسک  کل  سپس  دهد. 
به  و  نموده  پخش  ثانیه   10 مدت  به  را  آهنگ 

صورت اتوماتیک متوقف می شود. 
MP3/USB حالت پخش -

پیغام  کوتاه  مدت  به   RPT دکمه  فشردن  با 
 RPTFLD، RPTONE/RPTOFF های 
به مدت 2 ثانیه نمایش داده خواهد شد و سپس 

عملکرد تکرار پخش متوقف می شود. 
RPTONE: تکرار آهنگ در حال پخش

صفحه نمایش حذف می شود و از حالت تکرار 
پخش خارج می شود. همچنین با فشردن سایر

از  غیر  )به  ها  دکمه   PSEL، SEL، CLK
دکمه 

های MUTE، و کلید چرخشی تنظیم صدا در 
 MUTE، FOL+، و دکمه های MP3 حالت
کلید  و   FOL-، PSEL، SEL، CLK
نیز   )CDDA حالت  در  تنظیم صدا  چرخشی 

از حالت تکرار پخش خارج می شود. 
تغییری  طوالنی  مدت  به  دکمه  این  فشردن  با 

صورت نمی گیرد. 
دکمه  این  فشردن  با   AUX پخش  حالت  در 
به مدت کوتاه یا طوالنی عملیات خاصی صورت 

نمی پذیرد.

3SCAN دکمه
عملکرد دکمه: ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم 
شده 3 / جستجوی ایستگاه رادیویی / جستجو 

و پخش
فشردن دکمه به مدت کوتاه: ایستگاه رادیویی از 
پیش تنظیم شده 3 / جستجو و پخش آهنگ و 

ایستگاه رادیویی
فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 

رادیویی
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نمودن صدا
رخ  تغییری  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 

نخواهد داد.
دکمه  این  حالت  دکمه  این  فشردن  بار  هر  با 

مطابق روند زیر تغییر می کند: 
 MUTE ON  MUTE OFF  MUTE

 ON
در حالت MUTE ON صدا کاماًل قطع می- 
CD/USB/iPod/ پخش  صورت  در  شود. 
AUX، با فشردن دکمه قطع صدا، پخش آهنگ 
 MUTE OFF متوقف شده و با فعال نمودن
بود  شده  متوقف  که  ای  نقطه  از  آهنگ  پخش 

ادامه می یابد. 
در  آهنگ  توان  می   MUTE دکمه  فشار  با 
حال پخش را به صورت موقت متوقف نموده و 
ها  دکمه  سایر  فشردن  یا  و  آن  مجدد  فشار  با 
)EXCLUDE , CLK, SEL( پخش آهنگ 
 AUX نیز اگر MODE ادامه می یابد. دکمه

نباشد، عملکرد مشابهی را داراست.

درگاه دیسک 
برای قرار دادن دیسک به کار می رود. 

دکمه 
- حالت پخش رادیو

فشردن دکمه به مدت کوتاه: خارج شدن دیسک 

6PSEL دکمه
- حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH6 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 
CH6 رادیویی در حافظه

MP3/USB/CD حالت پخش -
انتخاب دستی آهنگ )همراه با کلید چرخشی(

MP3/USB حالت پخش -
باعث  طوالنی  مدت  به   PSEL دکمه  فشردن 
ورود به عملکرد انتخاب آهنگ شده و با استفاده 
و  یافته  را  نظر  مورد  آهنگ  چرخشی  کلید  از 
اگر  شود.  می  پخش   PSEL دکمه  فشردن  با 
یا سایر  ثانیه هیچ دکمه ای فشرده نشود  تا 5 
از  غیر  به   FOL+، FOL-، SEL( ها  دکمه 
کلید چرخشی( فشرده شوند، از عملکرد انتخاب 

آهنگ خارج می شود. 
CDDA/AUX/iPod حالت پخش دیسک -

با فشردن دکمه به مدت کوتاه یا طوالنی تغییری 
رخ نخواهد داد.

MUTE دکمه
وصل  و  قطع  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

MP3/USB حالت پخش -
پوشه  پخش  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

)فولدر( بعدی
2 ثانیه پس از انتخاب آهنگ یا با فشردن دکمه 

PSEL، اولین آهنگ پخش می شود.
CDDA/AUX/iPod حالت پخش دیسک -

با فشردن دکمه به مدت کوتاه یا طوالنی تغییری 
رخ نخواهد داد.

 5FOL - دکمه
- حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH5 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 
CH5 رادیویی در حافظه

MP3/USB حالت پخش -
پوشه  پخش  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

)فولدر( قبلی
2 ثانیه پس از انتخاب آهنگ یا با فشردن دکمه 

PSEL، اولین آهنگ پخش می شود.
CDDA/AUX/iPod حالت پخش دیسک -

با فشردن دکمه به مدت کوتاه یا طوالنی تغییری 
رخ نخواهد داد.
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دیسک  اگر  اتوماتیک:  صورت  به  دیسک  ورود 
به  دکمه  این  فشردن  با  باشد،  دستگاه  داخل 
مدت کوتاه دیسک از دستگاه خارج می شود و 
اگر به مدت 10-15 ثانیه هیچ دکمه ای فشرده

داخل  به  اتوماتیک  صورت  به  دیسک  نشود، 
دستگاه هدایت می شود. 

ورود دیسک به صورت دستی: اگر دیسک داخل 
دستگاه باشد، با فشردن این دکمه به مدت کوتاه 
دیسک از دستگاه خارج می شود. در این زمان 
اگر این دکمه مجدداً فشرده شود، دیسک وارد 
می  قرار   CD پخش  حالت  در  و  دستگاه شده 

گیرد. 
پیغام  نباشد،  دستگاه  داخل  در  دیسک  اگر 
صفحه  روی  بر  ثانیه   2 مدت  به   »NO CD«

نمایش نشان داده می شود.
فشردن دکمه به مدت طوالنی: خروج اضطراری 

دیسک
CD حالت پخش -

فشردن دکمه به مدت کوتاه: خروج دیسک
دیسک  اگر  اتوماتیک:  صورت  به  دیسک  ورود 
به  دکمه  این  فشردن  با  باشد،  دستگاه  داخل 
مدت کوتاه پخش آهنگ متوقف شده و دیسک 
بر روی   »EJECTING« پیغام و  خارج شده 
حالت  شود،  می  داده  نشان  نمایش  صفحه 

 USB/IPOD 18 ـ رابط
وقتی حافظه جانبی به دستگاه متصل می شود، 
بر روی صفحه نمایش پیغام USB نشان داده 
انجام می  را  اتوماتیک پخش  به صورت  و  شده 

دهد. 
شود،  می  متصل  دستگاه  به   iPod که  زمانی 
و   USB پیغام  ابتدا  نمایش  صفحه  روی  بر 
سپس پیغام iPod نشان داده شده و به صورت 

اتوماتیک پخش شروع می شود.
برای ورود به حالت پخش USB/iPod دکمه 

MODE را بفشارید. 
CD/AUX/iPod/حالت پخش رادیو -

وقتی حافظه جانبی یا iPod به دستگاه متصل 
USB/ بر روی صفحه نمایش پیغام  می شود، 

MUTE قطع شده و سیستم وارد حالت پخش 
رادیو می شود. اگر با گذشت زمان 10-15 ثانیه 
هیچ دکمه ای فشرده نشود، دیسک وارد دستگاه 

می شود.
در  دیسک  اگر  دستی:  صورت  به  دیسک  ورود 
دکمه  این  و  باشد  داشته  قرار  دستگاه  داخل 
و  شده  خارج  دستگاه  از  دیسک  شود،  فشرده 
اگر مجدداً فشرده شود، دیسک وارد دستگاه شده 
و حالت پخش CD فعال شده و بر روی صفحه 
نمایش پیغام »CD READ« نشان داده می شود. 
فشردن دکمه به مدت طوالنی: خروج اضطراری 

دیسک

 )LCD( صفحه نمایش
تمام عملیات مرتبط بر روی صفحه نمایش نشان 

داده می شود. 
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دارای   MP3 های  فایل  مختلف  انواع   .2
ممکن  بنابراین  هستند.  متفاوتی  استانداردهای 
است برخی از فایل ها پخش نشوند. همچنین از 

موارد زیر اطمینان حاصل نمایید:
- تطابق نسخه فایل ها 

- حالت پخش، HOST USB نباشد.
- سوییچ استارت در موقعیت ON باشد.

ها پخش  فایل  باال  موارد  گرفتن  نظر  در  با  اگر 
تماس  جانبی  حافظه  سازنده  شرکت  با  نشدند، 

بگیرید.
کوتاهتر  چه  هر  جانبی  حافظه  اتصال  کابل   .3
بر  اینصورت  غیر  در  است.  تر  مناسب  باشد 

عملکرد آن تاثیر منفی خواهد داشت. 
4. قبل از جدا نمودن حافظه جانبی، از خاموش 
نمایید.  حاصل  اطمینان  صوتی  سیستم  بودن 
در غیر اینصورت امکان پاک شدن اطالعات آن 

وجود دارد. 
حافظه  پخش  قابلیت  فقط   USB خروجی   .5
جانبی و iPod را دارا می باشد. در صورت اتصال 
وجود  ها  آن  پخش  عدم  امکان  تجهیزات  سایر 

دارد. 

حافظه  خروج  با  شود.  می  داده  نشان   iPod
محو  نیز   USB/iPod پیغام   ،iPod یا  جانبی 

می شود.
USB/iPod حالت پخش -

USB/ پیغام ،iPod با خروج حافظه جانبی یا
iPod از روی صفحه نمایش پاک شده و حالت 

پخش رادیو / CD/ AUX فعال می شود.

AUX 19 ـ رابط
زمانی که منبع خارجی صدا متصل شود، پیغام 
AUX نمایش داده شده و به صورت اتوماتیک 
 MODE پخش شروع می شود. با فشردن دکمه

می توان حالت پخش AUX را فعال نمود.
- حالت پخش رادیو

زمانی که منبع خارجی صدا متصل شود، بر روی 
صفحه نمایش پیغام AUX نشان داده شده و با 

خارج کردن آن این پیغام محو می شود. 
AUX حالت پخش -

در این حالت با جدا نمودن منبع صدای خارجی، 
محو  نمایش  صفحه  روی  از  نیز   AUX پیغام 

شده و وارد حالت پخش رادیو می شود.

 

استفاده از حافظه جانبی 
1. سیستم صوتی از حافظه جانبی با نسخه 2.0 
)12Mbps( پشتیبانی می کند و قابلیت پخش 
فایل های از نوع MP3 و WMA را دارا می 

باشد.
ـ برخی از انواع حافظه جانبی دارای نسخه باالتر 
از 2.0 می باشند که دارای سرعت باالتری نیز 
صوتی  سیستم  با  و   )480Mbps( باشند  می 
سازگار نبوده و امکان عدم پخش فایل های آن 

وجود دارد. 
ـ برخی از انواع حافظه جانبی دارای نرم افزاری 
و  باشد  نمی  سازگار   2.0 نسخه  با  که  هستند 
ها  فایل  از  برخی  که  شود  باعث  است  ممکن 

پخش نشوند.
جانبی  حافظه  انواع  از  برخی  متفاوت  فرمت   -
می تواند منجر به عدم پخش آن شود. در این 
 FAT شرایط بایستی حافظه جانبی را با فرمت
یا FAT32 مجدداً فرمت نمود تا سیستم بتواند 

آن را پخش نماید. 
 USB نوع - سیستم صوتی با حافظه جانبی از 
HUB سازگار نبوده و قابلیت پخش آن را ندارد. 

حافظه  های  فایل  که  کنید  حاصل  اطمینان   -
جانبی توسط ویروس آسیب ندیده باشند. در غیر 
این صورت امکان پخش آن ها وجود نخواهد داشت. 
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CD-USB / IPOD- گردد:  می  بر  پخش 
 AUX-CD

SEL 3ـ دکمه
فشردن دکمه به مدت کوتاه: انتخاب منو

رخ  تغییری  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 
نخواهد داد.

- حالت پخش رادیو
فشردن به مدت کوتاه: انتخاب منو

با فشار کوتاه مدت وارد منوی تنظیم سبک صدا 
شده و با فشار کوتاه مدت به دفعات، سبک صدا 
 BAS – TRE – BAL – بر اساس این روند
FAD – DSP – LOAD – AVC  تغییر 
جهت  در  دکمه  چرخاندن  با  سپس  کند.  می 
توان  می  ساعت  عقربه  خالف  و  ساعت  عقربه 
حالت مورد نظر را انتخاب نمود. اگر طی 5 ثانیه 
هیچ دکمه ای فشرده نشود، به صورت اتوماتیک

شرح تنظیمات سبک صدا
BAS: تنظیم صدای بم 

) - 7  0 7(
TRE: تنظیم صدای زیر

 ) - 7  0  6(
BAL: تنظیم صدای بلندگوهای چپ و راست

سپس به ایستگاه رادیویی اولیه برمی گردد. اگر 
ایستگاه رادیویی جدید یافت شود، در FM1 و 
سپس در FM2 و FM3 ذخیره می شود و به 
ایستگاه رادیویی اولیه بر می گردد و آن را پخش 
می کند. پروسه جستجو با فشردن سایر دکمه 
خروج  دکمه   ،MUTE دکمه  از  غیر  )به  ها 
تنظیم  چرخشی  کلید  و    SEL دکمه   ،CD
حالت  در  سیستم  اگر  شود.  می  متوقف  صدا( 
دکمه  فشردن  با  نباشد،   USB/AUX پخش 
MODE از جستجوی اتوماتیک ایستگاه های 
جستجوی  حین  در  شود.  نمی  خارج  رادیویی 
اتوماتیک، فرکانس بر روی صفحه نمایش نشان 

داده می شود. 

 MODE 2ـ دکمه
حالت  تغییر  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

عملکرد
رخ  تغییری  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 

نخواهد داد.
با هر بار فشردن دکمه MODE به مدت کوتاه، 
نباشد،  متصل  جانبی  تجهیزات  هیچگونه  اگر 
حالت عملکرد مطابق با روندی که در ادامه می 
 No CD/ No USB/ .آید تغییر خواهد کرد
No AUX و در ظرف 2 ثانیه به آخرین حالت 

صفحه کنترل سیستم رادیو پخش*
AST 1ـ دکمه

ایستگاه  اتوماتیک  جستجوی  دکمه:  عملکرد 
های رادیویی

انجام نمی  فشردن دکمه به مدت کوتاه: عملی 
شود.

های  فرکانس  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 
های  ایستگاه  و  نموده  جستجو  را  رادیویی 
رادیویی را ذخیره می کند. در حین این پروسه، 
صدا قطع شده و پیغام SCAN بر روی صفحه 
ایستگاه  هیچ  اگر  شود.  می  داده  نشان  نمایش 
رادیویی در دسترس نباشد، پیغام NO STA به 
مدت 2 ثانیه بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و 

* مطابق با مدل خودرو
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مقدار  در  صدا  میزان  دستگاه،  نمودن  خاموش 
تنظیم شده باقی می ماند. اگر میزان صدا بیشتر 
ناگهانی  پخش  از  جلوگیری  برای  باشد،   20 از 
میزان  سیستم  کردن  خاموش  با  بلند،  صدای 

صدا به مقدار 20 بر می گردد. 
- روشن و خاموش کردن

از حالت  فشردن دکمه به مدت کوتاه: سیستم 
روشن به خاموش و از حالت خاموش به روشن 

می رود. 
ثانیه:   10 از  بیشتر  مدت  به  دکمه  فشردن 
اندازی  راه  دوباره  اتوماتیک  صورت  به  سیستم 

و تنظیم می شود. 

5ـ دکمه 
رادیویی  ایستگاه  جستجوی  دکمه:  عملکرد 

بعدی / آهنگ بعدی / جلو بردن سریع
- حالت پخش رادیو

فشردن دکمه به مدت کوتاه: جستجوی ایستگاه 
رادیویی بعدی. 

در حین جستجو، پخش رادیو متوقف می شود 
تا ایستگاه رادیویی بعدی انتخاب شده و پخش 
شود. با فشردن مجدد این دکمه، فرکانس رادیو 
شده  انتخاب  رادیویی  ایستگاه  آخرین  روی  بر 
همچنین  شود.  می  تنظیم  جستجو  از  پیش 

)L7 0  R7( 
FAD: تنظیم صدای بلندگوهای جلو و عقب 

)R7  0  F7(
DSP: تنظیم نوع صدا

         FLAT  JAZZ  POP  CLASSIC
ROCK  VOCAL  BT

LOUD: مانند تنظیم صدا عمل می کند. 
)OFF  ON(

AVC: تنظیم صدای سرعت خودرو
00 01 02 03 04 05 0۶  07 00

 
خاموش/  و  روشن  چرخشی  کلید  ـ   4

تنظیم صدا 
- تنظیم صدا

های  عقربه  در جهت خالف  کلید  با چرخاندن 
صورت  در  و  شود  می  کم  صدا  میزان  ساعت 
چرخاندن آن در جهت عقربه های ساعت، میزان 

صدا زیاد می شود. 
محدوده صدا: 40 ~ 0

نحوه عملکرد کلید چرخشی: وقتی میزان صدا 
کمتر از 5 است، پس از خاموش کردن سیستم 
صوتی و روشن کردن مجدد آن، میزان صدا به 
اتوماتیک به عدد 5 بر می گردد. وقتی  صورت 
از  باشد، پس   5 ~ میزان صدا در محدوده 20 

دکمه  از  غیر  )به  ها  دکمه  سایر  فشردن  با 
MUTE، دکمه SEL  و کلید چرخشی تنظیم 

صدا( جستجوی اتوماتیک متوقف می شود.  
تنظیم  حالت  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 
نمایش  بر روی صفحه  و  دستی فعال می شود 
MANU نشان داده می شود. در این حالت، با 
هر بار فشردن کوتاه مدت این دکمه فرکانس به 
صورت تدریجی افزایش می یابد. در صورتی که 
هیچ دکمه ای به مدت 10 ثانیه فشرده نشود یا 
سایر دکمه ها )به غیر از دکمه MUTE، دکمه 
SEL  و کلید چرخشی تنظیم  CLK، دکمه 
صدا( فشرده شوند، از حالت تنظیم دستی خارج 

می شود.
USB/iPod/AUX حالت پخش -

فشردن دکمه به مدت کوتاه: آهنگ بعدی
فشردن دکمه به مدت طوالنی: جلو بردن سریع 
به  آهنگ  دکمه،  این  کردن  رها  با  که  آهنگ 

صورت عادی پخش می شود.
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اینصورت آهنگ در حال پخش تکرار خواهد شد. 

1RDM 8ـ دکمه
عملکرد دکمه: ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم 

شده 1 / پخش تصادفی 
حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH1 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 
CH1 رادیویی در حافظه

CD/USB/iPod/MP3 حالت پخش
در این حالت با فشردن کوتاه مدت دکمه پیغام 
RDMFLD، RDMALL/RDMOFF به 
مدت 2 ثانیه نمایش داده می شود و سپس از 
صفحه  به  و  شده  خارج  تصادفی  پخش  حالت 

اصلی پخش بر می گردد. 
RDMALL: پخش تصادفی همه آهنگ ها

RDMFLD: پخش تصادفی آهنگ های پوشه 
)فولدر( فعلی

RDMOFF: قطع پخش تصادفی
انتخاب RDMOFF پیغام RDM از روی  با 
صفحه نمایش حذف می شود و از حالت پخش 
فشردن  با  همچنین  شود.  می  خارج  تصادفی 
دکمه های RPT، SCAN یا FM/AM نیز 

مجدد این دکمه، فرکانس رادیو بر روی آخرین 
از جستجو  پیش  انتخاب شده  رادیویی  ایستگاه 
تنظیم می شود. همچنین با فشردن سایر دکمه 
 ،CD دکمه خروج ،MUTE ها )به غیر از دکمه
صدا(  تنظیم  چرخشی  کلید  و    SEL دکمه 

جستجوی اتوماتیک متوقف می شود.  
تنظیم  حالت  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 
نمایش  روی صفحه  بر  و  می شود  فعال  دستی 
MANU نشان داده می شود. در این حالت، با 
هر بار فشردن کوتاه مدت این دکمه فرکانس به 
صورت تدریجی افزایش می یابد. در صورتی که 
هیچ دکمه ای به مدت 10 ثانیه فشرده نشود یا 
سایر دکمه ها )به غیر از دکمه MUTE، دکمه 
تنظیم  کلید چرخشی  و    SEL دکمه   ،CLK
صدا( فشرده شوند، از حالت تنظیم دستی خارج 

می شود.
USB/iPod/AUX حالت پخش

فشردن دکمه به مدت کوتاه: آهنگ قبلی
فشردن دکمه به مدت طوالنی: عقب بردن سریع 
به  آهنگ  دکمه،  این  کردن  رها  با  که  آهنگ 

صورت عادی پخش می شود.
در هر یک از حالت های پخش )به غیر از رادیو(، 
آهنگ  پخش  اول  ثانیه   3 در  را  شکل  دکمه 
غیر  در  شود.  پخش  قبلی  آهنگ  تا  بفشارید 

FM/AM 6 ـ دکمه
شرح دکمه: دکمه طول موج / ذخیره اتوماتیک 

موج  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
رادیویی

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره اتوماتیک
حالت پخش رادیو

فشردن دکمه به مدت کوتاه: موج رادیو مطابق با 
روند زیر تغییر می کند:

  FM1    FM2  FM3  AM1  AM2
  FM1

فشردن دکمه به مدت طوالنی: عملی انجام نمی 
شود.

7- دکمه 
عملکرد دکمه: جستجوی ایستگاه رادیویی قبلی 

/ آهنگ قبلی / عقب بردن سریع
فشردن دکمه به مدت کوتاه: جستجوی ایستگاه 

رادیویی قبلی / آهنگ قبلی
بردن  عقب  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 

سریع/ فولدر قبلی
های  ایستگاه  کوتاه  مدت  به  دکمه  فشردن  با 
رادیویی قبلی جستجو می شوند که در این حین، 
پخش CD متوقف می شود تا ایستگاه رادیویی 
فشردن  با  شود.  پخش  و  شده  انتخاب  دیگری 
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و پخش
فشردن دکمه به مدت کوتاه: ایستگاه رادیویی از 
پیش تنظیم شده 3 / جستجو و پخش آهنگ و 

ایستگاه رادیویی
فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 

رادیویی
حالت پخش رادیو

جستجوی  کوتاه،  مدت  به  دکمه  فشردن  با 
ایستگاه های رادیویی انجام شده و هر ایستگاه 
جستجوی  شود.  می  پخش  ثانیه   5 مدت  به 
اتوماتیک ایستگاه های رادیویی با فشردن سایر 
  SEL دکمه ،MUTE کلیدها )به غیر از دکمه
و کلید چرخشی تنظیم صدا( متوقف می شود. 
با  باشد،  نداشته  CD/USB/AUX وجود  اگر 
نمی  متوقف  جستجو   MODE دکمه  فشردن 

شود. 
USB/iPod حالت پخش

پیغام  کوتاه،  مدت  به   SCAN دکمه  فشردن 
نمایش  صفحه  پایینی  قسمت  در  را   SCAN
SCN ON/ پیغام  و  داد  خواهد  نشان 
می  نمایش  ثانیه   2 مدت  به  را   SCNOFF
هر  و  نموده  اسکن  را  دیسک  کل  سپس  دهد. 
به  و  نموده  پخش  ثانیه   10 مدت  به  را  آهنگ 
نهایت،  در  شود.  می  متوقف  اتوماتیک  صورت 

اولین فایل 

شود و سپس از حالت تکرار پخش خارج شده و 
به صفحه اصلی پخش بر می گردد. 

RPTONE: تکرار آهنگ در حال پخش
)فولدر(  پوشه  های  آهنگ  تکرار   :RPTFLD

در حال پخش
RPTOFF: قطع تکرار پخش

روی  از   RPT پیغام   RPTOFF انتخاب  با 
صفحه نمایش حذف می شود و از حالت تکرار 
پخش خارج می شود. همچنین با فشردن سایر 
 MUTE، های  دکمه  از  غیر  )به  ها  دکمه 
PSEL، SEL، CLK و کلید چرخشی تنظیم 
 MUTE، های  و دکمه   MP3 در حالت صدا 
و   FOL+، FOL-، PSEL، SEL، CLK
 )CDDA کلید چرخشی تنظیم صدا در حالت

نیز از حالت تکرار پخش خارج می شود. 
تغییری  طوالنی  مدت  به  دکمه  این  فشردن  با 

صورت نمی گیرد. 
دکمه  این  فشردن  با   AUX پخش  حالت  در 
به مدت کوتاه یا طوالنی عملیات خاصی صورت 

نمی پذیرد.

3SCAN 10-دکمه
عملکرد دکمه: ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم 
شده 3 / جستجوی ایستگاه رادیویی / جستجو 

پخش تصادفی آهنگ ها متوقف می شود. 
تغییری  طوالنی  مدت  به  دکمه  این  فشردن  با 

صورت نمی گیرد. 
دکمه  این  فشردن  با   AUX پخش  حالت  در 
به مدت کوتاه یا طوالنی عملیات خاصی صورت 

نمی پذیرد.

2RPT 9- دکمه
عملکرد دکمه: ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم 

شده 2 / تکرار پخش 
حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH2 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 
CH2 رادیویی در حافظه

USB/iPod حالت پخش
 RPT با فشردن دکمه iPod در حالت پخش
RPT، RPTONE/ پیغام  کوتاه،  مدت  به 

RPTOFF به مدت 2 ثانیه نمایش داده شده 
از  و  بازگشته  اصلی  نمایش  به صفحه  و سپس 

حالت تکرار پخش خارج می شود. 
با فشردن کوتاه مدت   ،USB در حالت پخش 
RPT، RPTONE/RPTFLD/ دکمه پیغام

داده می  نمایش  ثانیه   2 به مدت   RPTOFF
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CH6 رادیویی در حافظه
USB حالت پخش -

انتخاب دستی آهنگ )همراه با کلید چرخشی(

MUTE 14 ـ دکمه
وصل  و  قطع  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

نمودن صدا
رخ  تغییری  طوالنی:  مدت  به  دکمه  فشردن 

نخواهد داد.
با هر بار فشردن این دکمه وضعیت آن مطابق 

روند زیر تغییر می کند: 
MUTE ON  MUTE OFF  MUTE

می  قطع  کاماًل  صدا   MUTE ON حالت  در 
با فشردن   ،CD/USB شود. در صورت پخش 
و  شده  متوقف  آهنگ  پخش  صدا،  قطع  دکمه 
آهنگ  پخش   MUTE OFF نمودن  فعال  با 

از نقطه ای که متوقف شده بود ادامه می یابد. 
با  باشد،  فعال   MUTE ON زمانی که حالت 
کلید  و   MUTE، POWER دکمه  فشردن 
چرخشی تنظیم صدا می توان آن را غیر فعال 

نمود.
 

CLK 15ـ دکمه
فشردن دکمه به مدت کوتاه: نمایش ساعت

MP3/USB حالت پخش -
پوشه  پخش  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

)فولدر( بعدی

 5FOL - 12- دکمه
- حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH5 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 
CH5 رادیویی در حافظه

MP3/USB حالت پخش -
پوشه  پخش  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 

)فولدر( قبلی
2 ثانیه پس از انتخاب آهنگ یا با فشردن دکمه 

PSEL، اولین آهنگ پخش می شود.
CDDA/AUX/iPod حالت پخش دیسک -

با فشردن دکمه به مدت کوتاه یا طوالنی تغییری 
رخ نخواهد داد.

6PSEL 13 ـ دکمه
- حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH6 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 

اسکن شده را به صورت عادی پخش می نماید. در 
حین پروسه اسکن، با فشردن کوتاه مدت دکمه 
پایینی  قسمت  در   SCAN پیغام   ،SCAN
 SCNOFF پیغام  و  نمایش محو شده  صفحه 
اسکن  پروسه  از  سپس  شود.  می  داده  نشان 
خارج شده و آهنگی که در حال حاضر بر روی 
آن قرار دارد را به صورت عادی پخش می نماید. 
در صورتی که USB به سیستم متصل نباشد، 
 MODE فشردن سایر دکمه ها به غیر از دکمه

سبب خروج از حالت اسکن و پخش می شود. 
نکته: اگر زمان پخش آهنگ فعلی کمتر از 10 
ثانیه باشد، سیستم از این آهنگ اسکن را آغاز 
 10 از  بیشتر  آن  پخش  زمان  اگر  و  نماید  می 
ثانیه باشد، اسکن از آهنگ بعدی آغاز می شود. 
دکمه  این  فشردن  با   AUX پخش  حالت  در 
به مدت کوتاه یا طوالنی عملیات خاصی صورت 

نمی پذیرد.

 4FOL + 11ـ دکمه
- حالت پخش رادیو

پخش  انتخاب  کوتاه:  مدت  به  دکمه  فشردن 
CH4 ایستگاه رادیویی از پیش تنظیم شده در

فشردن دکمه به مدت طوالنی: ذخیره ایستگاه 
CH4 رادیویی در حافظه
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محو  نیز   USB/iPod پیغام   ،iPod یا  جانبی 
می شود.

USB/iPod حالت پخش -
USB/ پیغام ،iPod با خروج حافظه جانبی یا

iPod از روی صفحه نمایش پاک شده و حالت 
پخش رادیو / CD/ AUX فعال می شود.

AUX 19 ـ رابط
زمانی که منبع خارجی صدا متصل شود، پیغام 
AUX نمایش داده شده و به صورت اتوماتیک 
 MODE پخش شروع می شود. با فشردن دکمه

می توان حالت پخش AUX را فعال نمود.
- حالت پخش رادیو

زمانی که منبع خارجی صدا متصل شود، بر روی 
صفحه نمایش پیغام AUX نشان داده شده و با 

خارج کردن آن این پیغام محو می شود. 
AUX حالت پخش -

در این حالت با جدا نمودن منبع صدای خارجی، 
محو  نمایش  صفحه  روی  از  نیز   AUX پیغام 

شده و وارد حالت پخش رادیو می شود. 

فشردن مجدد دکمه: بازگشت به مرحله قبل
فشردن دکمه به مدت طوالنی: تنظیم ساعت با 

استفاده از کلید چرخشی

15 ـ دکمه خروج دیسک 

16 ـ محل نگهداری اجسام

 )LCD( 17 ـ صفحه نمایش
تمام عملیات مرتبط بر روی صفحه نمایش نشان 

18 ـ رابط USB/IPOD داده می شود. 
وقتی حافظه جانبی به دستگاه متصل می شود، 
بر روی صفحه نمایش پیغام USB نشان داده 
انجام می  را  اتوماتیک پخش  به صورت  و  شده 

دهد. 
شود،  می  متصل  دستگاه  به   iPod که  زمانی 
و   USB پیغام  ابتدا  نمایش  صفحه  روی  بر 
سپس پیغام iPod نشان داده شده و به صورت 

اتوماتیک پخش شروع می شود.
برای ورود به حالت پخش USB/iPod دکمه 

MODE را بفشارید. 
CD/AUX/iPod/حالت پخش رادیو -

وقتی حافظه جانبی یا iPod به دستگاه متصل 
USB/ پیغام  نمایش  بر روی صفحه  می شود، 

حافظه  خروج  با  شود.  می  داده  نشان   iPod
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موارد قابل توجه هنگام استفاده از رادیو 
موج رادیو را بر روی ایستگاه رادیویی با باالترین 
غیر  در  زیرا  کنید  تنظیم  سیگنال  کیفیت 
بدین  داشت.  خواهد  وجود  پارازیت  اینصورت 
نظر  مد  را  آیند  می  ادامه  در  که  نکاتی  منظور 

داشته باشید:

شکل 1

1- خصوصیات موج FM )شکل 1 و 2( 
آن  ولی طول موج  باالست   FM فرکانس موج 
های  مسافت  در  آن  انتشار  امکان  است.  کوتاه 
انتشار  مسیر  در  موانع  وجود  و  نیست  طوالنی 
آن در موج اختالل ایجاد می کند. هنگامی که 
به  یا  باشد  دور   FM موج  فرستنده  از  خودرو 
قدرت  کند،  می  برخورد  بلند  های  ساختمان 
دریافت آن کاهش می یابد یا نمی توان موج را 

توسط سیستم صوتی گرفت.

شکل 3شکل 2

2-برخورد سیگنال های FM )شکل 3(
گاهی اوقات سیگنال موج FM توسط ساختمان 
سیگنال  این  رادیو  و  شده  منعکس  بلند  های 
صورت  به  را  اصلی  سیگنال  و  شده  منعکس 
همزمان دریافت می نماید که باعث پارازیت و یا 
تداخل امواج می گردد. این پدیده عموماً زمانی 
رخ می دهد که سیگنال موج FM خیلی قوی 
باشد. )به عنوان مثال در نزدیکی فرستنده موج 

)FM
3- خصوصیات موج AM )شکل 1(

فرکانس موج AM  کوتاه است، طول موج آن 
بلند است و براحتی می تواند از اشیاء عبور کند 
امکان  بنابراین  تقویت می شود.  آن  و سیگنال 
انتشار موج AM در مسافت های طوالنی وجود 
دارد و امکان دریافت این موج در صورت فاصله 

زیاد از فرستنده آن وجود دارد. 
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عیب یابی سیستم صوتی 
اگر اشکالی در سیستم صوتی پیش آمد قبل از مراجعه به نمایندگی به جدول زیر رجوع کنید.

راه حلعلتشرح عیب

دستگاه کار نمی کند، صدا ندارد، 
تصویر ندارد و دکمه ها لق شده اند

1ـ کابل مثبت ACC وصل نیست.
2ـ برق وارد دستگاه نمی شود.

1ـ برق ACC را بررسی کنید. 
2ـ برق اصلی را بررسی کنید. 

یکی از بلندگوها کار نمی کند و یا 
صدای آن ضعیف است.

1ـ تنظیم تعادل بلندگوها به درستی 
انجام نشده است. 

2ـ بلند گو خراب است. 

1ـ دستگاه را بررسی و تعادل صدا را 
در مقدار 0 قرار دهید. 

2ـ بلندگو را تعویض نمایید. 

هیچ کانال یا سیگنالی دریافت نمی 
شود و یا ضعیف است

1ـ دستگاه از فرستنده دور است. 
2ـ آنتن معیوب است. 

1ـ محدوده پوشش سیگنال را کنترل 
کنید.

2ـ بررسی نمایید که دسته سیم و 
کانکتور آنتن سالم باشند. 
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چراغ مه شکن
وقتی چراغ های روشنایی روشن هستند، حلقه 
چراغ مه شکن را در جهت عکس حرکت عقربه 
های ساعت یک دنده بچرخانید تا چراغ های مه 

شکن جلو روشن شوند.
جلو  شکن  مه  و  پایین  نور  چراغ  دو  هر  وقتی 
روشن هستند، حلقه چراغ مه شکن را یک دنده 
دیگر در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت 
روشن  عقب  شکن  مه  های  چراغ  تا  بچرخانید 

شوند. 

دسته راهنما
با چرخاندن اهرم در جهت عکس حرکت عقربه 
های  چراغ  دنده،  یک  میزان  به  ساعت  های 
روشنایی روشن می شوند. با چرخاندن به میزان 
یک دنده دیگر، چراغ های نور پایین روشن می- 

شوند. 

دسته راهنما

چراغ های راهنما
وقتی سوییچ استارت در وضعیت ON قرار دارد 
اگر دسته راهنما را به سمت جلو بفشارید، چراغ - 
های راهنمای سمت راست روشن می شوند و اگر 
دسته راهنما را به طرف خود بکشید، چراغ های 

راهنمای چپ کار خواهند کرد.
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چراغ نور پایین/ باال
وقتی چراغ نور پایین روشن است، دسته راهنما 
را به سمت پایین فشار دهید تا چراغ های نور 
باال روشن شوند و  چراغ نشانگر آن در جلو آمپر 
روشن بودن آنرا نمایش می دهد. اگر اهرم را به 
باال بکشید نور باالی اخطار دهنده فعال می شود 
بر  قبل  به حالت  راهنما  رها کردن دسته  با  که 

می گردد. 

)Auto Light( سیستم اتو الیت
 Auto در صورتی که دسته راهنما در وضعیت
تاریک،  به محوطه های  با ورود  قرار داده شود، 
چراغ های جلو به صورت اتوماتیک روشن می- 

شوند.

دسته راهنما

چراغ روز
یا   ON وضعیت  در  استارت  سوییچ  که  زمانی 
START بوده و چراغ روشنایی خاموش باشد، 

چراغ روز به طور اتوماتیک روشن می شود. 

در  خودرو  شدن  دیده  بهتر  برای  روز  چراغ   -
قرار  استفاده  مورد  روز  در  کم  نور  با  مناطق 
توسط  خودرو  که  آن  برای  بنابراین  گیرد.  می 
رانندگان سایر وسایل نقلیه قابل تشخیص باشد، 

نکات ایمنی و احتیاط را رعایت نمایید.
- نیازی به کنترل چراغ روز به صورت یک چراغ 
مستقل نیست. زمانی که چراغ روشنایی خاموش 
می-  روشن  اتوماتیک  طور  به  روز  چراغ  باشد، 
شود. وقتی که چراغ روشنایی روشن شود، چراغ 

روز به طور اتوماتیک خاموش خواهد شد.

   توجه
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- از برف پاک کن برای پاک کردن گرد وخاک 
روی شیشه به صورت خشک استفاده نکنید زیرا 
هم به برف پاک کن وهم به شیشه آسیب می 

رسانید. 
کنید،  پاک  را  یخ  و  برف  ابتدا  زمستان  در   -
سپس از برف پاک کن استفاده نمایید و قبل از 

حرکت مطمئن شوید که سالم هستند.
می  آن  مخزن  در  شوی  شیشه  مایع  سطح   -
شده  گذاری  عالمت  محل  از   کمتر  بایست 
از  ناشی  انبساط  برای  کافی  فضای  تا  باشد 
یخ زدگی آن وجود داشته باشد. مواد مایع شیشه 

شوی می بایست طبق استاندارد شرکت باشد.

   احتیاط

باید  ابتدا  اگر در زمستان شیشه یخ زده است، 
وسیله یخ زدایی را بکار ببرید. 

   هشدار

3
4

اهرم برف پاک کن و شیشه شوی 

اهرم برف پاک کن و شیشه شوی 
این اهرم در سمت راست فرمان قرار دارد و پنج 
در  آن  عملکرد  حالت   5 کنترل  برای  موقعیت 

نظر گرفته شده است. 
OFF - برف پاک کن جلو خاموش است. 

MIST – اگر اهرم برف پاک کن در این حالت 
خواهد  حرکت  اتوماتیک  صورت  به  گیرد،  قرار 
کرد که برای استفاده در هوای بارانی و مه آلود 

مناسب است. 
و  دهید  فشار  جلو  سمت  به  را  اهرم   –  INT
بر می  به موقعیت خود  اهرم  با رها کردن آن، 
یک  فقط  کن  پاک  برف  حالت  این  در  گردد. 

حرکت رفت و برگشتی را انجام خواهد داد..
به صورت  و  کند  دور  با  پاک کن  برف   -  LO

پیوسته کار می کند. 

صورت  به  و  تند  دور  با  کن  پاک  برف   -  HI
پیوسته کار می کند. 

چرخاندن  با  کن:  پاک  برف  سرعت  تنظیم 
حلقه روی اهرم از SLOW به FAST سرعت 

برف پاک کن افزایش می یابد

شستشوی شیشه جلو 
اگر اهرم کنترل برف پاک کن را به سمت باال 
بکشید، آب به شیشه جلو پاشیده می شود و اگر 

اهرم را رها کنید، پاشش آب متوقف می شود.

 شستشوی شیشه عقب 
OFF - در این حالت برف پاک کن عقب کار 

نمی کند. 
ON- برف پاک کن عقب با دور کند و به صورت 

پیوسته کار می کند. 
 مایع شیشه شوی همزمان با عملکرد برف 
پاک کن عقب بر روی شیشه عقب پاشیده می شود 
و با رها کردن آن به صورت اتوماتیک به حالت 

ON و یا OFF بر می گردد.
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منظور  به  خودرو  داخل  آینه  تنظیم  امکان 
با  عقبی  خودروهای  چراغ  نور  انعکاس  کاهش 
چرخاندن دستگیره آن وجود دارد. این آینه را 
در دو حالت شب و روز می توان تنظیم نمود. در 
حالت روز، آینه در وضعیتی با میزان انعکاس نور 
باال قرار داده می شود. در شب، آینه را در حالتی 
قرار دهید که نور کمتری از آن منعکس شود.  

   هشدار

چراغ سقفی جلو 
1. دکمه کنترل وضعیت درب ها: با فشردن این 
دکمه در صورت باز بودن هر یک از درب ها چراغ 
با بستن درب به تدریج خاموش  روشن شده و 
می شود. با فشردن مجدد دکمه عملکرد مذکور 

غیرفعال می شود.
های  دکمه  فشردن  با  سقفی:  چراغ  دکمه   .2
و راست، چراغ همان سمت روشن  سمت چپ 
فشرده شود، چراغ  مجدداً  دکمه  اگر  شود.  می 

مورد نظر خاموش می شود.
فشار  را  عینکی  جا  دکمه  اگر  عینکی:  جا   .3
بستن جا  برای  باز می شود.  عینکی  دهید، جا 

عینکی آن را به سمت باال فشار دهید. 
4. سوییچ سانروف

چراغ سقفی عقب 
این  دهید،  فشار  را  عقب  چراغ سقفی  اگرکلید 
کلید،  مجدد  فشردن  با  شود.  می  روشن  چراغ 

چراغ مذکور خاموش خواهد شد.

آینه داخل خودرو 
آینه داخل خودرو در قسمت وسط و باالی شیشه 
جلو قرار دارد و قابل تنظیم به باال، پایین، چپ 

و راست است و در هر موقعیتی ثابت می شود.

چراغ ها

کلید چراغ 
سقفی عقب 
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نکنید،  بسته  و  باز  را  سانروف  رانندگی  هنگام 
ممکن است کنترل خودرو را از دست بدهید و 

باعث آسیب به خود و دیگران شوید

- وقتی خودرو در فضای باز قرار گرفته است و 
درجه حرارت زیر صفر بوده و سانروف پوشیده از 
برف می باشد، در این حالت امکان عدم عملکرد 
باز  از  مواقعی  چنین  در  دارد.  وجود  سانروف 
کردن سانروف با اعمال فشار پرهیز نمایید زیرا 
باعث خسارت به شیشه و یا موتور آن می شود. 
باز  با حرکت کشویی سانروف را  - هنگامی که 
می کنید، آفتابگیر آن نیز همراه با شیشه آن باز 
می شود. وقتی که سانروف در حالت کشویی و 

باز است، آفتابگیر را نبندید. 
- کلید سانروف را به مدت طوالنی فشارندهید، 
در غیر اینصورت باعث آسیب به موتور و اجزای 

سانروف می شوید. 
تمیز  منظم  طور  به  را  سانروف  حرکت  ریل   -

کنید. 

   احتیاط

   احتیاط

سانروف * 
با استفاده از سوییچ  باز و بسته کردن سانروف 
داد  قرار  جلو  روی چراغ سقفی  بر  که  سانروف 
سوییچ  که  باشید  داشته  توجه  شود.  می  انجام 
سوییچ  که  کند  می  عمل  صورتی  در  سانروف 

استارت در وضعیت ON باشد. 

* مطابق با مدل خودرو

باز کردن

بستن

سانروف دارای 2 کلید است: 
1(کلید باز کردن – باز کردن سانروف 

2(کلید بستن - بستن سانروف 
سانروف دارای 2 نوع حرکت می باشد. 

1(فشار لحظه ای کلید کنترل سانروف به مدت 
تدریجی  شدن  باز  سبب  کمتر  یا  ثانیه   0/3

سانروف می شود.  
2(فشردن کلید کنترل سانروف به مدت طوالنی 
)بیشتر از 0/3 ثانیه( باز شدن سانروف به صورت 

اتوماتیک را سبب خواهد شد. 
دادن  فشار  با  سانروف  حرکت  فرآیند  طول  در 
سانروف  بستن( حرکت  یا  کردن  )باز  کلیدهای 

متوقف می شود. 

سانروف
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برگشت خودکار می  به سیستم  سانروف مجهز 
است  صورت  بدین  آن  عملکرد  نحوه  و  باشد 
)در حرکت  بسته شدن سانروف  اگر هنگام  که 
حرکت  مسیر  در  مانعی  دار(  شیب  و  کشویی 
آن قرار گیرد، سانروف متوقف شده و در جهت 

مخالف حرکت می کند تا کاماًل باز شود. 
شیشه  بین  گرفته  قرار  شیء  که  صورتی  در 
سانروف و قاب آن کوچک باشد، امکان آن که 

سیستم ایمنی سانروف عمل نکند وجود دارد. 
فقط وقتی که سقف کشویی به صورت اتوماتیک 
صورت  به  خودکار  برگشت  سیستم  کند،  کار 
عادی عمل خواهد کرد. بنابراین در صورتی که 
شوند،  فشرده  دائماً  سانروف  سوییچ  کلیدهای 

عمل نخواهد کرد.

   احتیاط

حرکت کشویی سانروف  
جهت بازکردن سانروف به صورت کشویی کلید 
باز کردن را فشار دهید و جهت بستن آن کلید 

بستن را بفشارید.

حرکت شیب دار سانروف 
جهت تنظیم زاویه سانروف، هنگامی که سانروف 
بسته است، کلید بستن را فشار دهید. هنگامی 
به  دارد،  قرار  دار  شیب  حالت  در  سانروف  که 
فشار  را  کردن  باز  کلید  سانروف  بستن  منظور 

دهید. 

برگشت خودکار سانروف

سانروف
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شیشه  است  ممکن  مرطوب  و  سرد  هوای  در 
نکنند، زیرا ممکن  به صورت عادی کار  باالبرها 

است یخ زده باشند.

   توجه

آفتابگیر سانروف
 آفتابگیر سانروف با شیشه آن به صورت همزمان 
از آن که سانروف بسته شد،   باز می شود. پس 
می توان آفتابگیر را به صورت دستی باز و بسته 

نمود. 

شیشه باالبر برقی 
1. کلید شیشه باالبر درب راننده 

2. کلید شیشه باالبر درب عقب چپ 
3. کلید شیشه باالبر درب عقب راست 

4. کلید شیشه باالبر درب سرنشین جلو
5. کلید قفل شیشه باالبر

6. کلید قفل مرکزی

شیشه باالبر برقی وقتی عمل می کند که سوییچ 
استارت در وضعیت ON باشد. همه درب های 
مجهز    برقی  باالبر  شیشه  کلیدهای  به  خودرو 
شیشه  کردن  بسته  و  باز  جهت  که  باشند  می 
ها می توان از آن ها استفاده نمود. عملکرد این 
کلیدها را با فشردن کلید قفل موجود در صفحه 
کلید شیشه باالبر بر روی درب راننده می توان 

غیر فعال نمود. 
وضعیت  در  استارت  سوییچ  دادن  قرار  با 
LOCK یا ACC، شیشه باالبر برقی به مدت 

۶0 ثانیه عمل خواهد کرد. 
لرزشی  باد  اثر وزش  در  اگر  رانندگی،  در طول 
در شیشه ایجاد می شود، شیشه سمت مقابل را 

کمی باز کنید تا این مشکل برطرف شود. 

خودکار  برگشت  سیستم  دارای  سانروف  اگرچه 
جهت  زیادی  مخالف  نیروی  ولی  باشد،  می 
است.  نیاز  مورد  آن  شدن  بسته  از  جلوگیری 
اعضای  گرفتن  قرار  از  توصیه می شود  بنابراین 
بدن یا اشیاء در مسیر حرکت سانروف جلوگیری 

نمایید.

   هشدار

سانروف
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جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت به شیشه 
باالبرهای برقی، هرگز بطور همزمان دو یا چند 
امکان  همچنین  نکنید.  پایین  یا  باال  را  شیشه 

سوختن فیوز آن نیز وجود دارد. 
از باال و پایین بردن شیشه ها در جهت مخالف 
برقی  باالبر  شیشه  کلید  از  استفاده  با  یکدیگر 
راننده و شیشه باالبر برقی سایر درب ها پرهیز 
کنید زیرا امکان از کار افتادن شیشه باالبر وجود 
یا  باال  سمت  به  شیشه  صورت  این  در  و  دارد 

پایین حرکت نخواهد کرد.

   احتیاط

بدن سرنشین  از  قسمتی  یا  و  سر  و  اگر دست 
باال رفتن شیشه بین شیشه و کالف  در هنگام 
درب قرار گیرد، باعث آسیب دیدن سرنشین می 

گردد. 
هیچوقت سوییچ را روی خودرو جا نگذارید. 

درخودرو  تنها  را  نوجوانان  و  کودکان  هیچوقت 
نمودن  فعال  با  است  ممکن  زیرا  نکنید  رها 
خود  به  آسیب  باعث  شیشه،  اتوماتیک  حرکت 

و دیگران شوند. 

   احتیاط

باال و پایین کردن شیشه ها 
راننده،  درب  برقی  باالبر  شیشه  کلید  صفحه 
جهت باال و پایین کردن شیشه ها توسط راننده 
ها  شیشه  کلیدها،  دادن  فشار  با  که  باشد  می 
باال، شیشه  به سمت  آن  با کشیدن  یا  و  پایین 

ها باال می آیند.
پایین بردن اتوماتیک شیشه درب راننده 

با فشاردادن کلید شیشه باالبر برقی تا موقعیت 
نقطه گیر دوم و رها کردن آن، شیشه درب راننده 
تا انتها پایین می رود. در طول عملیات اگر قصد 
توقف پایین رفتن شیشه را داشتید، کلید شیشه 

باالبر برقی را در جهت مخالف حرکت شیشه به 
سمت باال بکشید تا حرکت شیشه در محل مورد 

نظر متوقف شود

کلید قفل شیشه باالبر برقی 
با قرار دادن کلید قفل شیشه باالبر برقی بر روی 
درب راننده در موقعیت قفل، عملکرد شیشه باالبر 
برقی سایر درب های خودرو غیر فعال می شود. 

شیشه ها
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 جعبه داشبورد
جعبه  خود،  سمت  به  دستگیره  کشیدن  با 

داشبورد باز و با فشار مختصر بسته می شود. 

را  رانندگی درب جعبه داشبورد  همیشه هنگام 
آسیب  باعث  است  زیرا ممکن  دارید،  نگه  بسته 

به سرنشین گردد.

جهت جلوگیری از بروز حادثه درب این محفظه 
نگهداری را همیشه بسته نگه دارید. 

هنگام  همواره  حادثه،  بروز  از  جلوگیری  جهت 
رانندگی درب زیر آرنجی کنسول وسط را ببندید.

   هشدار   هشدار   هشدار

محفظه نگهداری اشیاء در وسط داشبورد 
با  باز می شود و  با کشیدن دستگیره به آرامی 

فشار مختصر بسته می شود. 

زیر آرنجی کنسول وسط
باز  باال،  سمت  به  آرنجی  زیر  درب  کشیدن  با 
می شود. جهت بستن آن را به آرامی فشار دهید. 

جعبه های نگهداری اشیاء
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کلید فالشر 
وقتی که مورد اضطراری پیش آید و خودرو 
این  از  استفاده  با  نکند،  عمل  صحیح  بطور 
حالت  در  راهنما  های  چراغ  تمام  کلید 

چشمک زن روشن می گردند.

مجموعه  کلیدها
1.کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو

2.کلید تنظیم آینه برقی بغل 
3.کلید سیستم توقف درجا*

جلو  های  چراغ  نور  ارتفاع  تنظیم  کلید 
توجه  با  جلو  های  چراغ  نور  ارتفاع  تنظیم 
که  به طوری  انجام می شود  وزن خودرو  به 
نور آن مانع دید رانندگان خودروهای مقابل 
نشود. همچنین ارتفاع نور چراغ های جلو به 
گونه ای تنظیم می شود که بهترین دید  افقی 

برای راننده فراهم شود.
ارتفاع نور چراغ های جلو فقط زمانی که چراغ 
به  گردد.  می  تنظیم  است  روشن  پایین  نور 
منظور کاهش ارتفاع نور چراغ های جلو، کلید 

تنظیم را به سمت پایین بچرخانید. 

* مطابق با مدل خودرو

    تجهیزات داخلی
1 2 3
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کلید تنظیم آینه برقی بغل 
از داخل خودرو  توانید  را می  بغل  آینه های 
و   L کلیدهای  دادن  فشار  با  کنید.  تنظیم 
R می توان آینه ها را به صورت جداگانه به 
همچنین  نمود.  تنظیم  راست  یا  چپ  سمت 
می توان آینه ها را نیز به سمت داخل خودرو 

تا کرد*. 

*ECON کلید
درجا  توقف  سیستم  کلید،  این  فشردن  با 
شروع به کار می کند و چراغ نشانگر آن در 
جلو آمپر روشن می شود. اگر کلید را دوباره 
فشار دهید سیستم توقف درجا از کار افتاده و 

چراغ خاموش می شود. 

* مطابق با مدل خودرو

تجهیزات داخلی    
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غربیلک فرمان باید قبل از شروع رانندگی تنظیم 
است،  شده  متوقف  خودرو  که  هنگامی  شود. 
غربیلک فرمان را در موقعیت مورد نظر تنظیم 
نموده و سپس آن را رها کنید تا غربیلک فرمان 
در موقعیت مورد نظر ثابت گردد. قبل از حرکت 
خودرو اهرم تنظیم را بررسی کنید تا کاماًل در 
موقعیت خود قرار گرفته باشد و غربیلک فرمان 

به سمت باال یا پایین حرکتی نداشته باشد. 

   هشدار

بوق 
وضعیتی  چه  در  استارت  سوییچ  نیست  مهم 
به  بوق  فرمان   غربیلک  مرکز  فشردن  با  باشد، 

صدا در خواهد آمد. 

اهرم تنظیم موقعیت غربیلک فرمان 
موقعیت  تنظیم  سیستم  به  مجهز  خودرو  این 
غربیلک فرمان می باشد که در آن زاویه فرمان 

قابل تنظیم می باشد. 
برای تنظیم غربیلک فرمان اهرم 1 را به سمت 
پایین بکشید. سپس غربیلک فرمان را در زاویه 
دلخواه و محل مناسب تنظیم نموده و در نهایت 

اهرم را به سمت باال بفشارید تا قفل شود..  

    تجهیزات داخلی
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روی  صوتی  سیستم  کنترل  کلیدهای 
غربیلک فرمان*

MUTE قطع صدا 
+ افزایش صدا 
- کاهش صدا 

MODE ـ فشار طوالنی مدت کلید سیستم را 
روشن یا خاموش می کند. 

فشار کوتاه مدت موج را با توالی که در ادامه می 
آید تغییر می دهد که با عملکرد صفحه کنترل 

سیستم صوتی متفاوت است.
FM1   FM2 FM3 FM4  AM1 
    AM2  CD USB  AUX  FM1

 NO AUX / NO( سیگنال  هیچگونه  اگر 
USB / NO CD( دریافت نشود، به حالت

FM1   FM2 FM3 FM4  AM1 
     AM2  CD USB  AUX  FM1    

بر می گردد. 

در حالت پخش رادیو
رادیویی  ایستگاه  به  مدت  کوتاه  فشار  با   

در حالت پخش رادیو

ذخیره شده بعدی می رود.
 با فشردن طوالنی این کلید، ایستگاه های 

ذخیره شده بعدی می رود.

افزایش طول  با  اتوماتیک  رادیویی را به صورت 
موج جستجو می کند

CD در حالت پخش
 پخش آهنگ بعدی 

در حالت پخش 

  پخش آهنگ قبلی 
 پخش آهنگ بعدی 

شرح عملکرد سوییچ کروز کنترل* 
ON/OFF کلید اصلی جهت خاموش و روشن 

کردن کروز 
قطع  آنرا  است  فعال  کروز  وقتی   CANCEL

می کند. 
SET/-  پس از فعال شدن کروز کلید را فشار 
دهید تا کروز عمل کند و خودرو با سرعت حاضر 

خود حرکت می کند. 
بر روی کلید  با فشار  از فعال شدن کروز،  پس 
در جهت RES/+  و یا SET/- می توان سرعت 
تنظیم شده را افزایش یا کاهش داد. پس از فعال 
شدن کروز، بر اساس شرایط جاده ممکن است 
سرعت خودرو تا حد 15km/h نسبت به سرعت 
بهبود  با  است  بدیهی  یابد.  کاهش  تنظیم شده 
شرایط، خودرو سرعت خود را با سرعت تنظیم 

شده منطبق می نماید.

خودرو با
 جعبه دنده دستی

خودرو با
 جعبه دنده اتوماتیک

تجهیزات داخلی    

* مطابق با مدل خودرو

اساس  بر  سرعت  کاهش  میزان  که  صورتی  در 
شرایط جاده اتفاق می افتد از 15km/h بیشتر 
شود، کروز غیر فعال می شود و در صورت نیاز 

بایستی دوباره فعال گردد.

   توجه
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آفتابگیر )چپ و راست(
 1ـ امکان حرکت آفتابگیر به سمت باال و پایین 

وجود دارد. 
2ـ آفتابگیر را می توان به سمت چپ و راست 

نیز حرکت داد. 
دارای  راست  و  آفتابگیر سمت چپ  دو  هر  3ـ 

آینه می باشند.
4ـ هر دو آفتابگیر دارای نگهدارنده می باشند. 

هنگام تابش نور مستقیم خورشید، آفتابگیر را در 
وضعیت مناسب تنظیم نمایید تا راحتی راننده و 

سرنشینان خودرو فراهم گردد. 

   توجه

    تجهیزات داخلی
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خود  محل  از  سیگاری  زیر  کردن  خارج  امکان 
برای تمیز کردن آن یا استفاده از آن در خارج 
زیر  آوردن  بیرون  برای  دارد.  وجود  خودرو  از 

سیگاری آن را به سمت باال بکشید.

زیر سیگاری
پس از سیگار کشیدن ته سیگار خود را در زیر 
آتش  بروز  از  تا  نمایید  خاموش  کاماًل  سیگاری 
سوزی پیشگیری شود. سپس درب زیر سیگاری 

را ببندید.

جا لیوانی 
قوطی  یا  لیوان  دادن  قرار  برای  لیوانی  جا  از 

نوشیدنی استفاده می شود. 

تجهیزات داخلی    

به جز لیوان یا قوطی نوشیدنی از قرار دادن سایر 
اشیاء در جا لیوانی پرهیز نمایید زیرا در صورت 
ترمز گیری ناگهانی یا بروز تصادف امکان پرتاب 
شدن این اشیاء وجود دارد که می تواند منجر به 

صدمه دیدن سرنشینان خودرو گردد.

پس از استفاده از زیر سیگاری درب آن را کامل 
ببندید تا در صورت رخداد تصادف یا ترمز گیری 
سرنشینان  صدمه  یا  دیدن  آسیب  از  ناگهانی 

خودرو پیشگیری شود.

   هشدار
   هشدار
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- زمانی که موتور خاموش است از سوکت برق 
به مدت طوالنی استفاده نکنید و لوازم برقی را 

از آن خارج کنید تا باعث تخلیه باتری نگردد.
-وسایل برقی بیشتر از 12 ولت و 10 آمپر را به 

سوکت برق متصل نکنید. 
تهویه  استفاده می کنید  برق  از سوکت  -وقتی 
مطبوع را در پایین ترین سرعت آن قرار دهید، 
-همیشه درپوش سوکت برق را بسته نگه دارید.

بعضی از وسایل برقی که از منبع برق استفاده 
می کنند ایجاد الکتریسته ساکن نموده و باعث 
برقی می-  لوازم صوتی و تجهیزات  به  خسارت 

شوند.

   توجه
 سوکت برق و فندک 

فندکسوکت برق

    تجهیزات داخلی
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از فندک بعنوان منبع تغذیه وسایل  از استفاده 
باعث  است  ممکن  زیرا  نمایید،  پرهیز  برقی 

خسارت گردد. 

انگشت و یا اشیاء دیگر را در داخل سوکت برق 
جرقه  ایجاد  امکان  زیرا  ندهید،  قرار  اضطراری 

الکتریکی وجود دارد

   هشدار

   هشدار

فندک 
به  را  آن  است  کافی  فندک  کردن  روشن  برای 
داخل فشار داده و رها کنید. هنگامی که فندک 
کاماًل گرم شود، به طور خودکار جهت استفاده 

بیرون می آید. 

سوکت برق صندوق عقب *
سوکت برق صندوق عقب در سمت چپ صندوق 

عقب قرار داده شده است. 
اگر موتور خودرو در حال کارکرد باشد، جریان 
ورودی به تجهیزات متصل شده به این سوکت 

برق 12 ولتی، جریان 10 آمپر می باشد.

* مطابق با مدل خودرو

تجهیزات داخلی    
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هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
- به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود. از اینرو توصیه می شود در هر 

شرایط هوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت، اغفال نشوید.
- هنگام توقف در پارکینگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پارکینگ هاي مترو حتماً از تجهیزات ایمني استفاده کنید.

- براي مقابله با تعقیب کنندگان احتمالي بالفاصله محل پارک خودرو را ترک نکنید. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضور 
داشته باشید.

- در توقفگاه هاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماکن تفریحي، فروشگاه هاي زنجیره اي و مطب پزشکان( هراز چند گاهي به خودرو خود 
سرکشي نمایید.

- هنگام رفتن به مراکز درماني، بیمارستان ها، داروخانه ها و یا انتقال مصدومین به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و به کارگیري تجهیزات 
الزم اطمینان حاصل کنید و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگمارید.

- هنگام رفتن به میهمانی و نقاط نا آشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید

  هشدار انتظامی
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روشن کردن موتور
به نکات ذیل توجه  از استارت زدن موتور  قبل 

کنید. 
را  دستی  ترمز  که  کنید  حاصل  1(اطمینان 

کشیده اید.
2( دسته دنده را در خودرو با جعبه دنده دستی 
دنده  با جعبه  در خودرو  و  موقعیت خالص  در 
اتوماتیک در موقعیت پارک یا خالص قرار دهید. 
برده   START وضعیت  به  را  استارت  سوییچ 
موتور روشن شود. در حین  تا  بزنید  استارت  و 
خودداری  گاز  پدال  فشردن  از  زدن  استارت 

نمایید. 
اگر با استفاده از این روش، موتور خودرو روشن 
استفاده  آید  می  ادامه  در  که  روشی  از  نشد 
نمایید. ابتدا پدال گاز را تا یک سوم کورس آن 
بفشارید و استارت بزنید. اگر موتور روشن نشد، 
پدال گاز را کامل فشار دهید و استارت مجدد 
اضافی  سوخت  خروج  باعث  روش  این  بزنید. 

موتور می گردد.

- پس از روشن شدن موتور سوییچ را رها کنید 
تا حرکت موتور استارت متوقف شود. 

- اگر موتور روشن نشد، استارت زدن را سریعاً 
متوقف کنید.

- هنگامی که خودرو درجا کار می کند، از گاز 
دادن زیاد به خودرو پرهیز نمایید.

آن  دادن  هل  از  موتور  کردن  روشن  جهت   -
اتصال  روش  از  نمایید.  پرهیز  مدت طوالنی  به 
خودرو  کردن  روشن  برای  باتری  به  باتری 
استفاده کنید. در غیر اینصورت به سیستم سه 

راهی کاتالیست آسیب می رسد.

ترمز دستی  حتماً  موتور  روشن کردن  از  قبل 
باید تا انتها کشیده شده باشد و دسته دنده  در 

موقعیت خالص قرار داشته باشد.

   توجه

   توجه

باید  ایمنی  کمربند  همیشه  رانندگی  طول  در 
بسته باشد،  حتی اگر خودرو کیسه هوا داشته 

باشد. 
مصرف  از  و  کنید  رانندگی  کامل  هوشیاری  با 
پرهیز  رانندگی  آور هنگام  و خواب  مواد مخدر 
نمایید. زیرا احتمال وقوع حادثه و صدمه دیدن 

سرنشینان خودرو می باشد. 
از رانندگی هنگام خستگی، بیماری و فشارهای 

روحی پرهیز نمایید. 

   هشدار

)MT( جعبه دنده دستی 
هنگام   )MT(دستی دنده  جعبه  با  خودرو  در   
رانندگی ابتدا موتور را روشن کرده، سپس دنده 
را در حالت دنده یک قرار داده و پس از آن ترمز 
دستی را آزاد کرده و کالچ را به آرامی رها کنید 

سپس پدال گاز را آهسته فشار دهید.

روشن کردن موتور

دارای  الکترونیکی  سوخت  انژکتوری  سیستم 
باشد.  می  خطا  برابر  در  محافظت  عملکرد 
می  تشخیص  را  عیب  وجود   ECU که  زمانی 
دهد، سیستم محافظت در برابر خطا به صورت 
اتوماتیک عمل می کند. در غیر اینصورت جهت 
بررسی به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت 

سایپا یدک مراجعه نمایید.

  هشدار

)AT (جعبه دنده اتوماتیک
دنده  جعبه  با  خودرو  کردن  روشن  از  پس 
اتوماتیک، ابتدا پدال ترمز را فشار داده و دسته 
دنده را در موقعیت D یا M قرار داده و به آرامی 
پدال ترمز و ترمز دستی را رها کنید و به آرامی 

پدال گاز را فشار داده و حرکت کنید.
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   نکات زیست محیطی

خودرو  با  ضروري  غیر  هاي  مسافرت  از 
شخصي تک سرنشین خودداري نمایید.

پرهیز  خودرو  وسیله  به  اضافي  بار  حمل  از 
کنید زیرا هر 100 کیلوگرم بار اضافي بطور 
هر  در  لیتر  یک  را  سوخت  متوسطمصرف 

100 کیلومترباال مي برد.
محوطه پارک اتومبیل خود را کنترل کنید تا 
از نشتي روغن و مایعات دیگر بموقع مطلع 

شوید.
با بوق زدن غیرضروري آلودگي صوتي ایجاد 

نکنید

سوییچ استارت
LOCK قفل - فرمان در حالت قفل قرار دارد 
و موتور روشن نمی باشد.  وقتی کلید را خارج 
کنیم فرمان قفل می شود و اگر مجدداً کلید را 
شود.  می  باز  فرمان  بچرخانیم  و  نموده  داخل 
جهت آزاد نمودن فرمان بهتر است با چرخانیدن 
کلید همزمان غربیلک فرمان را به چپ و راست 

حرکت داد. 
قرارگیرد  حالت  این  در  کلید  وقتی   - ACC

قسمتی از جریان برق خودرو برقرار می شود
گیرد،  قرار  حالت  این  در  کلید  وقتی   -  ON
تمام برق خودرو متصل می شود و خودرو آماده 

استارت زدن می باشد. 
حالت  این  در  کلید  که  وقتی   -  START
به  کلید  و  شد  خواهد  روشن  موتور  قرارگیرد 

حالت ON بر می گردد.

زمان استارت زدن موتور نباید بیشتر از 10 ثانیه 
ثانیه صبر کرد  باید 15  از آن  طول بکشد. بعد 
و سپس استارت زد. اگر به دفعات استارت زده 
یا  باتری  است  بهتر  نشود،  موتور روشن  و  شود 
سوخت و سیستم جرقه را بازدید کنید و یا به 
یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک 
بهتر  نباشد  روشن  موتور  اگر  نمایید.  مراجعه 
است سوییچ را در حالت ON قرار ندهید، زیرا 

باتری به سرعت تخلیه می شود. 

   هشدار
سوییچ استارت

سوییچ  است  حرکت  حال  در  خودرو  وقتی 
استارت را در وضعیت LOCK یا ACC قرار 
و  شده  قفل  فرمان  حالت  این  در  زیرا  ندهید، 
فرمان  و  ترمز  سیستم  و  شده  خاموش  موتور 
عمل نخواهند کرد.  لذا هنگام رانندگی از دست 
زدن به سوییچ خودداری کنید در غیر اینصورت 
منجر به از دست دادن کنترل خودرو و آسیب 

جدی  به سرنشینان و خودرو خواهد شد. 

   هشدار
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جعبه دنده دستی
تعویض دنده

دنده 1 - دسته دنده را به آرامی به سمت چپ 
و جلو فشار دهید.

دنده 2 - دسته دنده را به آرامی به سمت چپ و 
پایین فشار دهید.

دنده 3 - دسته دنده را در موقعیت خالص قرار 
داده و آنرا به آرامی به سمت باال فشار دهید. 

دنده 4 - دسته دنده را در موقعیت خالص قرار 
داده و آنرا به آرامی به سمت پایین بکشید. 

دنده 5 - دسته دنده را به آرامی به سمت راست 
و باال فشار دهید. 

دنده R )دنده عقب(- دسته دنده را به آرامی به 
سمت راست و پایین فشار دهید. 

- برای تعویض دنده پدال کالچ را تا انتها فشار 
دهید و پس از آن که دنده عوض شد پدال کالچ 

را به آرامی رها کنید.
- برای تعویض دنده به دنده عقب ابتدا خودرو 
انتها  تا  را  کالچ  پدال  و  نموده  ًمتوقف  کامال  را 
بفشارید و حدود 3 ثانیه صبر کنید. سپس دسته 
قرار  عقب  دنده  موقعیت  در  آرامی  به  را  دنده 

دهید.
- تعویض دنده در هوای سرد قدری مشکل است 
که عادی می باشد. وقتی دمای روغن جعبه دنده 

افزایش یابد، این مشکل برطرف می شود. 
و  است  شده  متوقف  کاماًل  خودرو  که  زمانی   -
دسته دنده در موقعیت دنده 1 یا R قرار نمی 
گیرد، دنده را خالص کرده و پدال کالچ را رها 
کنید. سپس پدال کالچ را فشرده و دسته دنده 

را در موقعیت دنده 1 یا R قرار دهید. 

جعبه دنده دستی

یا آسیب کالچ، در  از سایش  برای جلوگیری   -
حین رانندگی از قرار دادن پای خود بر روی پدال 
خودرو  کردن  متوقف  برای  یا  ندهید  قرار  کالچ 
پدال کالچ  از  قرمز  پشت چراغ  یا  سرباالیی  در 

استفاده نکنید.
- در حین رانندگی دست خود را بر روی دسته 
آسیب  موجب  عمل  این  زیرا  ندهید  قرار  دنده 

دیدن سیستم انتقال قدرت می شود. 
را  دنده  سراشیبی  در  حرکت  هنگام  هرگز   -
خالص نکنید زیرا بسیار خطرناک است. همواره 
دنده  در  را  دنده  خودرو دسته  در حین حرکت 

مناسب قرار دهید. 

استفاده از موکت و کفي هاي غیر استاندارد در 
در  و  کالج  پدال  کورس  کاهش  باعث  خودرو 

نتیجه بد جا رفتن دنده مي شود.

   احتیاط 

   توجه 



115

5

ضامن مبدل گشتاور
به ضامن  از حد  بیش  نیروی  اعمال  در صورت 
شدن  درگیر  قدرت،  انتقال  سیستم  در  پارک 
ضامن با دنده پارک باعث باال رفتن اصطکاک و 
جلوگیری از خارج شدن دسته دنده از موقعیت 
بر  خودرو  شدن  پارک  صورت  در  شود.  می   P
قرارگیری صحیح  عدم  و  دار  روی سطح شیب 
شدن  فعال  امکان   ،P موقعیت  در  دنده  دسته 

ضامن مبدل گشتاور وجود دارد.

R دنده عقب
تنها زمانی می توان دسته دنده را در این موقعیت 

قرار داد که خودرو کاماًل متوقف شده باشد. 

به   N موقعیت  از  مستقیماً  را  دنده  دسته   -
موقعیت P ببرید و موتور را خاموش کنید. پارک 

خودرو کامل شده است. 

جعبه دنده اتوماتیک
دسته دنده دارای موقعیت های زیر می باشد 

P دنده پارک 
R دنده عقب 

N دنده خالص 
D دنده حرکت
S دنده اسپرت 
+ افزایش دنده 
- کاهش دنده 

P دنده پارک
- با پای راست پدال ترمز را فشرده و ترمز دستی 

را بکشید. 
- دسته دنده را در موقعیت خالص N قرار دهید 

)3 تا 5 ثانیه صبر کنید(.

می  پارک  طوالنی  مدت  برای  را  خودرو  اگر   -
کنید، ترمز دستی را کشیده، دسته دنده را در 

موقعیت P قرار داده و موتور را خاموش نمایید.
خودرو  در  راننده  که  مدت  کوتاه  توقف  برای   -
حضور دارد، پدال ترمز را بفشارید، ترمز دستی را 
بکشید و دسته دنده را در موقعیت N قرار دهید.

- پس از فعال شدن EPB می توان دسته دنده 
را در موقعیت P قرار داد.

در صورت فعال شدن ضامن مبدل گشتاور و عدم 
 ،P موقعیت  از  دنده  دسته  کردن  خارج  امکان 
توصیه می شود خودرو را با استفاده از خودروی 
دیگری به مقدار کم در جهت سرباالیی بکشید تا 
فشار از روی ضامن پارک برداشته شود و امکان 
خارج کردن دسته دنده از موقعیت P فراهم شود.

   احتیاط 

   احتیاط 

جعبه دنده اتوماتیک

اگر ترمز دستی کشیده شده است اما دسته دنده 
در موقعیت P قرار ندارد، امکان حرکت ناگهانی 
خودرو وجود دارد که ممکن است موجب بروز 
که  زمانی  بنابراین  شود.  افراد  آسیب  و  حادثه 
که  آن  از  نظر  )صرف  کنید  می  پارک  خودرو 
برای اطمینان  یا شیب دار است(  جاده مسطح 
از عدم حرکت خودرو دسته دنده را در موقعیت 

P قرار دهید.

   هشدار
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کند و نیروی محرکه بیشتری دارد. بنابراین در 
این حالت مصرف سوخت خودرو بیشتر است. 

پس از روشن شدن موتور پدال ترمز را فشار داده 
و دسته دنده را از موقعیت P خارج کنید. برای 
انتخاب دنده اسپرت، دسته دنده را از موقعیت 
 S به سمت چپ بکشید تا در موقعیت دنده D
قرار گیرد. در این حالت نشانگر موقعیت دسته 
دنده حرف S را نمایش می دهد. اگر دسته دنده 
به سمت جلو یا عقب حرکت داده شود، نشانگر 
که  موقعیتی  با  متناسب  آمپر  جلو  در  مذکور 
دسته دنده در آن قرار می گیرد تغییر می کند. 

نشانگر موقعیت دسته دنده
می  داده  قرار  آن  در  دنده  دسته  که  موقعیتی 
شود توسط این نشانگر در جلو آمپر نمایش داده 
 P، R، می شود. در جعبه دنده اتوماتیک حروف
N، D و S و در جعبه دنده دستی موقعیت 1، 

2 و غیره در جلو آمپر نشان داده می شود. 

D دنده حرکت
هنگامی که دسته دنده در این موقعیت قرار دارد 
اتوماتیک دنده را  انتقال قدرت به طور  سیستم 
از دنده 1 تا دنده 4 تغییر می دهد تا دور موتور، 
مصرف سوخت و صدای آن در حالت بهینه باشد.
- از این دنده در تمامی شرایط رانندگی می توان 

استفاده نمود. 
دارد،  قرار  موقعیت  این  در  دنده  وقتی دسته   -
باالترین دنده ای که سیستم انتقال قدرت در آن 

قرار می گیرد دنده 4 است. 

تعویض دنده به صورت دستی +/-
در حالت تعویض دنده دستی زمانی که نیاز به 
تغییر دنده وجود دارد دسته دنده را یک بار به 
یک  به  دنده  تعویض  تا  دهید  فشار  جلو  سمت 
دنده باالتر انجام شود. اگر دسته دنده را یک بار 
به سمت پایین بکشید، تعویض دنده به یک دنده 

پایین تر صورت می گیرد. 

S دنده اسپرت
در  را  دنده  دسته  اسپرت،  دنده  انتخاب  برای 
دنده  نیز  حالت  این  در  دهید.  قرار   S موقعیت 
از 1 تا 4 به صورت اتوماتیک تغییر می کند اما 
تفاوتی که با دنده D دارد آن است که در حالت 
دنده اسپرت خودرو با سرعت باالتری حرکت می 

N دنده خالص
- در حین رانندگی از قرار دادن دسته دنده در 

موقعیت خالص پرهیز نمایید. 
- در ترافیک و توقف های کوتاه مدت می توان 

دسته دنده را در این موقعیت قرار داد. 
- زمانی که دسته دنده در این موقعیت قرار دارد 

می توان موتور خودرو را روشن نمود. 
- هنگامی که خودرو بکسل می شود دسته دنده 

را در موقعیت خالص قرار دهید.

جعبه دنده اتوماتیک

 N اگرچه موتور زمانی که دسته دنده در موقعیت
باشد نیز روشن می شود، اما توصیه می شود به 
جز موارد اضطراری از دنده خالص برای روشن 
کردن موتور استفاده نکرده و همواره دسته دنده 

را در موقعیت P قرار دهید. 

   احتیاط 

از  )کمتر  است  پایین  خیلی  محیط  دمای  اگر 
C°20-( قبل از آغاز به حرکت، موتور خودرو را 

به مدت 30 ثانیه گرم کنید.

   احتیاط 
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- تنها زمانی می توان خودرو را با استارت روشن 
قرار   N یا   P موقعیت  در  دنده  دسته  که  نمود 

داشته باشد. 
دنده  دسته  جلو  به سمت  هنگام حرکت  اگر   -
درموقعیت R قرار داده شود یا در حین حرکت 
دنده عقب دسته دنده در موقعیت D قرار داده 
دید.  خواهد  آسیب  قدرت  انتقال  سیستم  شود 
بنابراین قبل از حرکت دنده عقب باید خودرو را 
کاماًل متوقف نموده و سپس دنده را تغییر دهید.

- برای پارک خودرو تمامی موارد ذکر شده در این 
دفترچه را رعایت نموده و سپس موتور خودرو را 
خاموش نمایید. سپس کلید را از سوییچ استارت 

خارج  کنید.
را  پارک  دنده  قفل  باید  دنده  تعویض  از  قبل   -

آزاد نمایید. 

- استفاده از دنده پارک به جای ترمز دستی مجاز 
نمی باشد.

- وقتی خودرو در حالت حرکت است یا بکسل 
 P می شود، از قرار دادن دسته دنده در موقعیت
زیرا موجب صدمه دیدن سیستم  نمایید  پرهیز 

انتقال قدرت می شود. 
- پس از پارک خودرو اطمینان حاصل نمایید که 

ترمز دستی کشیده شده است. 
- در حین حرکت خودرو از قرار دادن دسته دنده 
زیرا زمانی که  نمایید  موقعیت N خودداری  در 
موقعیت P قرار دارد روانکاری مناسب  دنده در 
توسط پمپ روغن انجام نمی شود و دمای قطعات 
داخلی سیستم انتقال قدرت افزایش می یابد که 
منجر به صدمه دیدن قطعات مذکور خواهد شد. 

   احتیاط    احتیاط 

قفل دنده پارک
سیستم  به  خودرو  این  اتوماتیک  دنده  جعبه 
این صورت  به  قفل دنده پارک مجهز است که 
عمل می کند که زمانی که سوییچ استارت در 
یا موتور خودرو روشن  وضعیت ON قرار دارد 
است، فقط با فشردن پدال ترمز و فشردن دکمه 
باز کردن قفل بر روی دسته دنده می توان دسته 

دنده را از موقعیت P خارج نمود.  
خارج  امکان  شده  ذکر  روش  با  که  صورتی  در 
کردن دسته دنده از موقعیت P وجود ندارد، باید 
قفل را به صورت دستی باز نمایید. بدین منظور 
کاور دسته دنده را باز نموده و با ابزار مخصوص 

دکمه باز کردن قفل را فشار دهید. 

جعبه دنده اتوماتیک
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پدال ها

پدال های خودرو با جعبه دنده اتوماتیک 
)AT(

1. پدال ترمز
2. پدال گاز 

پدال های خودرو با جعبه دنده دستی 
)MT(

1(پدال کالچ 
2(پدال ترمز 
3(پدال گاز 
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دار  شیب  های  جاده  در  رانندگی  هنگام  در 
سرعت را کم کنید و دنده را به دنده سنگین تر 
کاهش دهید. از ترمز کردن زیاد به مدت طوالنی 
پرهیز کنید، زیرا باعث گرم شدن سیستم ترمز 
و آسیب رسیدن به قطعات آن می شود. وقتی 
در جاده های بدون شیب با سرعت زیاد حرکت 
را  از تعویض دنده سرعت خود  می کنید، قبل 
کم کنید. در غیر اینصورت باعث  لغزش کالچ 
گردیده و کنترل خودرو از دست شما خارج می 

گردد. 
ابتدا  عقب  دنده  به  جلو  دنده  تعویض  از  قبل 
خودرو را متوقف کنید، سپس اقدام به تعویض 

دنده نمایید. 

از  کالچ  به  رسیدن  آسیب  از  جلوگیری  جهت 
قرار دادن  پا  بر روی آن جهت استراحت پرهیز 

نمایید. 
وقتی دنده عوض می کنید پدال کالچ کاماًل باید 
دنده  یا  و  روشن  را  خودرو  وقتی  باشد،  پایین 
بد  باعث  زیرا  ندهید،  گاز  زیاد  کنید  عوض می 
دراز  در  موتور   عمر  شدن  کوتاه  و  کردن  کار 

مدت  می شود. 

تعویض دنده    هشدار   هشدار
سیستم هم سرعت کننده برای دنده های جلو 
برنده بکار گرفته شده است که تعویض دنده ها 
براحتی انجام  شود. قبل از تعویض دنده حتماً 

کالچ را تا انتها فشار دهید. 
دنده  اتوماتیک، دسته  دنده  با جعبه  در خودرو 
سرعت  تغییر  با  دهید.  قرار   D وضعیت  در  را  
اتوماتیک عوض شده و  خودرو، دنده به صورت 
نسبت دنده تغییر می کند. روش دیگر آن است 
که دسته دنده را در وضعیت P قرار دهید و با 
حرکت دسته دنده به سمت جلو یا عقب، دنده 

را تغییر دهید.

تعویض دنده 
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بوق های هشدار دهنده 
 انواع بوق هشدار به ترتیب در جدول زیر معرفی گردیده اند

شرح عملعملکرد

1.سوییچ استارت در وضعیت ON قرارداده شود. بوق اعالم باز شدن درب
2.درب های خودرو بسته نشده باشند.

3.بوق تا زمان بسته شدن درب ها بوق می زند.

بوق اعالم هشدار بسته نشدن کمربند 
ایمنی

1.اگر سوییچ استارت در وضعیت ON قرارداشته باشد و کمربند ایمنی بسته نشده باشد، 
چراغ هشدار دهنده کمربند ایمنی بر روی جلو آمپر روشن می شود. 

2.وقتی سرعت خودرو از 7 کیلومتر بر ساعت بیشتر شود، بوق هشدار دهنده ۶ بار به صدا در 
می آید و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی ۶ بار دیگر نیز به صدا در می آید و این عمل تا 

بستن کمربند ایمنی 5 بار دیگر تکرار می شود. 
3.اگر کمربند ایمنی هنگام حرکت خودرو باز شود، بوق هشدار دهنده مطابق چرخه باال به 

صدا در خواهد آمد. 

 اگر ولتاژ باتری پایین باشد بوق قادر به اعالم هشدار نمی باشد.

   هشدار

بوق های هشدار دهنده 
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در  جرقه  هرگونه  موتور  بودن  روشن  زمان  در 
نزدیکی باک می تواند منجر به بروز حادثه گردد. 

جهت جلوگیری از سرریز شدن بنزین و آسیب 
پر  از  موتورسواران  بخصوص  افراد  به  رساندن 

کردن بیش از حد باک بنزین خودداری کنید. 

بنزین باید از نوع بدون سرب باشد، مصرف بنزین 
و  کاتالیست  به سیستم  آسیب  باعث  دار  سرب 
شرایطی  چنین  در  گردد.  می  اکسیژن  سنسور 
قبال  در  مسئولیتی  هیچگونه  سایپا  شرکت 

آسیب وارده به قطعات ندارد. 

   هشدار

   هشدار

   هشدار

باک بنزین و سوخت گیری
باک بنزین

مجموعه باک بنزین شامل قطعات زیر می باشد. 
باک بنزین در زیر شاسی اتاق توسط 2 پیچ نصب 
گردیده است. تخلیه هوای داخل باک به وسیله 
شیلنگ تخلیه هوا و فیلتر بنزین می باشد. حجم 

باک 52 لیتر است. 
1( پوسته باالیی باک 

2( بست 
3( سوپاپ اطمینان 

4( براکت 
5( پوسته پایینی باک 

۶( براکت نگهدارنده کنیستر 
7( شیلنگ بنزین 
8( سوپاپ کنترل 

۹( شیلنگ تخلیه هوا

سوخت گیری 
طراحی  طوری  باک  گلویی   CS35 مدل  در 
بدون  بنزین  نازل  مناسب  فقط  که  است  شده 

سرب است. 
شود،  قطع  بار  دومین  برای  بنزین  نازل  وقتی 

باک پر شده است. 

باک بنزین و سوخت گیری
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سنسور دنده عقب 
و  بین خودرو  فاصله  این سیستم جهت کنترل 
اجسام پشت آن می باشد که از طریق 3 سنسور 
نصب  عقب  سپر  روی  در  که  صوت  ماورای 

گردیده،  فاصله را مشخص می کند. 
سوییچ استارت را در وضعیت ON قرار داده و 
دسته دنده را در موقعیت دنده عقب قرار دهید. 
می  شنیده  کوتاهی  هشدار  زنگ  زمان  این  در 
شود که نشانگر کارکرد سنسور دنده عقب است. 
اگر این صدا برای 3 ثانیه به طول انجامد نشان 
دهنده معیوب بودن یکی از سنسورها یا بیشتر 
است. در غیر اینصورت سیستم بطور صحیح کار 
می کند. این سیستم تا زمانی که دسته دنده در 

موقعیت دنده عقب است، کار می کند. 
فاصله 1/5  تا  )برد( سنسورها  محدوده عملکرد 

متر از سپر عقب می باشد.
هنگام حرکت خودرو به سمت عقب، در صورت 
قرار گرفتن جسمی در محدوده عملکرد سنسور، 
کاهش  با  که  آید  می  در  صدا  به  هشدار  زنگ 
هشدار  زنگ  فرکانس  جسم،  با  خودرو  فاصله 

دهنده افزایش می یابد. 
زنگ  باشد  سانتیمتر   30 از  کمتر  فاصله  اگر 
این  در  که  شود  می  ممتد  صورت  به  هشدار 

حالت می بایست خودرو را متوقف نمود. 

را  عقب  دنده  مکمل  نقش  عقب  دنده  سنسور 
دارا می باشد. بنابراین همواره بایستی در هنگام 
موانع  به  ای  ویژه  توجه  عقب،  دنده  با  حرکت 

اطراف خود داشته باشید.
برخی از اجسام مانند میله، ستون و غیره ممکن 
نباشند.  تشخیص  قابل  سنسورها  توسط  است 
به  سنسور  این  از  استفاده  با  فقط  اگر  بنابراین 
شدن  وارد  امکان  کنید،  حرکت  عقب  سمت 

خسارت به خودرو وجود خواهد داشت. 
گاهی اوقات جسم ردیابی شده توسط سنسورها 
تشخیص  محدوده  از  آن،  به  شدن  نزدیک  با 
سنسور خارج می شود. احتمال وقوع این پدیده 
کوتاه  خیلی  یا  و  بلند  خیلی  جسم  که  زمانی 

   توجه

فقط  مواقعی  چنین  در  یابد.  می  افزایش  باشد، 
به زنگ هشدار توجه نکنید و با استفاده از آینه 
ها از عدم وجود موانع در پشت خودرو اطمینان 

حاصل نمایید.   
از  عاری  و  تمیز  سنسورها  که  شوید  مطمئن 
با  را  سنسورها  هیچگاه  باشند.  آلودگی  هرگونه 
ساده  آب  با  فقط  نشویید  فشار  پر  و  گرم  آب 
بشویید.  کوتاه  مدت  برای  اسپری  صورت  به  و 
همچنین فاصله منبع آب و سنسور باید بیشتر از 

10 سانتیمتر باشد.  

سنسور دنده عقب 
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وقتی سرعت خودرو بیش 10 کیلومتر بر ساعت 
باشد، سنسور دنده عقب به نحو موثر عمل نمی 

کند.
در  یا  و  کوهستانی  و  سخت  های  جاده  در   
تشخیص  امکان  صوتی،  ماورای  منابع  مجاورت 

اشتباه توسط این سیستم وجود دارد. 
اطمینان  سیستم،  این  کارکردصحیح  جهت 
پیدا کنید که همیشه سنسورها تمیز و عاری از 
هرگونه آلودگی بوده و از خراش، ضربه زدن یا 

تکان دادن آن ها خودداری نمایید. 

سیستم ترمزEBD/ABS    توجه
به  کردن،  ترمز  هنگام   ABS/ EBD سیستم 
فشار  ها  چرخ  شدن  قفل  از  جلوگیری  منظور 
کننده  کنترل  قطعه  یک  از  استفاده  با  را  ترمز 
الکتریکی تنظیم می نماید. در این صورت فرمان 
خودرو  پذیری  کنترل  و  یافته  افزایش  پذیری 

بهبود می یابد.
صورت  به   ABS/ EBD سیستم  عملکرد 
ترمز،  پدال  ممتد  فشردن  با  است.  اتوماتیک 
زمانی که چرخ ها در آستانه قفل شدن هستند، 
این سیستم به صورت اتوماتیک فعال می شود. 
 ۶-5 از  کمتر  خودرو  سرعت  که  صورتی  در 
 ABS/ EBD کیلومتر در ساعت باشد، سیستم
 ABS عملکرد  هنگام  در  شود.  می  غیرفعال 
ترمز احساس می شود  لرزش خفیفی در پدال 

که پدیده ای طبیعی است.

و  خودرو  ایمنی  افزایش  سبب   ABS سیستم 
کنترل بهتر آن در هنگام ترمز گیری می شود 
اما سیستمی نیست که بتواند خطای راننده یا 
شرایط بد جاده را هنگام رانندگی برطرف نماید. 
رانندگی  با  شود  می  توصیه  دلیل  همین  به 
صحیح و رعایت نکات ایمنی و حفظ سرعت در 
مقدار مجاز امنیت خود و سرنشینان خودرو را 
گردد،  می  اثر  بی   ABS وقتی  نمایید.  تأمین 
خودروها  سایر  مانند  ترمز   سیستم  عملکرد 
الستیک  که  وقتی  میکند.  پیدا  معمولی  حالت 
سیستم  نباشند,  کارخانه  مشخصات  طبق  ها 
ABS ممکن است بطور صحیح کار نکند. لطفاً 
الستیکها را طبق مشخصات اعالم شده از طرف 

کارخانه سازنده تعویض نمایید.

   هشدار
سیستم ترمز
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از یک مدل در جاده های شنی  در دو خودرو 
و برفی ممکن است که مسافت ترمز گیری در 
 ABS نسبت به خودرو بدون ABS خودرو با
بیشتر باشد. بنابراین توصیه می شود که همواره 
مسافت ترمزگیری مناسب را در شرایط جاده ای 

که در باال ذکر شد در نظر بگیرید.

   هشدار 

ترمز دستی 
اهرم ترمز دستی را تا جای ممکن باال بکشید، 
قرار   ON موقعیت  در  استارت  سوییچ  چنانچه 

داشته باشد، چراغ نشانگر آن روشن می شود. 
جهت آزاد کردن ترمز دستی، اهرم را کمی باال 
کشیده و سپس کلید انتهای اهرم را فشار داده 
و آن را در پایین ترین وضعیت خود قرار دهید. 

در این حالت چراغ نشانگر خاموش می گردد.

ترمز  که  شوید  مطمئن  خودرو  ترک  از  قبل 
دستی را کشیده اید، وقتی ترمز دستی کشیده 
است سعی نکنید خودرو را به حرکت در آورید، 

زیرا باعث آسیب سیستم ترمز می گردد. 
یا  کند  نمی  عمل  درستی  به  دستی  ترمز  اگر 
از  یکی  به  بررسی  برای  شود،  نمی  قفل  کاماًل 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک رجوع 

کنید. 

   هشدار 

ترمز دستی 
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فرمان را تا آخرین حد گردش خود بمدت بیش 
 EPS موتور  به  زیرا  ندهید،  قرار  ثانیه   10 از 

آسیب وارد می شود. 

سیستم فرمان و متعلقات آنرا جابجا و یا تعویض 
نکنید. اگر برق خودرو را به مدت 2 دقیقه قطع 
کنید،  سیستم ASP عملکرد خود را از دست 
آن  مرکز  سمت  به  فرمان  گردش  و  دهد  می 
انجام نمی شود. جهت سرویس سیستم فرمان 

به نمایندگی مجاز مراجعه شود.

اگر موتور خودرو به مدت 2 دقیقه خاموش شده 
 ASP است، به منظور کالیبره نمودن اطالعات
و بازیابی عملکرد سیستم فرمان جهت بازگشت 
چرخ ها به سمت مرکر مطابق با روش زیر عمل 

کنید:
موتور را روشن کنید و با سرعت 50 کیلومتر بر 
) در  به مسافت 500 متر حرکت کنید  ساعت 
طول این مسافت  فرمان را مستقیم نگهدارید( 
تا اطالعات ASP به حالت عادی در آید و به 

چرخها اجازه برگشت بدهد. 
عدم  باعث   ASP اطالعات  دادن  دست  از 
با  سیستم  و  شود  می  مرکز  به  چرخ  برگشت 

مشکل روبرو خواهد شد.

   هشدار 

   هشدار 

سیستم فرمان الکتریکی )EPS(   هشدار 
این خودرو مجهز به فرمان الکتریکی می باشد 
نیاز  فرمان  چرخاندن  جهت  زیادی  نیروی  که 
با  و  راحتی  به  خودرو  کردن  کنترل  و  ندارد 

استحکام در جاده همراه است. 

سیستم فرمان الکتریکی
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و  دار  شیب  های  جاده  در  رانندگی 
کوهستانی

کوهستانی  و  دار  شیب  های  جاده  در  وقتی 
جاده  شیب  به  توجه  با  کنید  می  رانندگی 
غیر  در  نموده  انتخاب  را  مجاز  بار  بایست  می 
اینصورت به موتور خودرو آسیب خواهد رسید. 

بنابراین باید به مواد زیر توجه نمود. 
دنده سنگین  موتور  افزایش گشتاور  )1( جهت 
شیب   بتواند  خودرو  تا  شود  انتخاب  مناسب 

جاده را راحت باال رود.   
)2( در سراشیبی با دنده سنگین رانندگی کنید 

تا کمتر ترمز کنید. 
)3( هیچوقت گاز زیاد به موتور ندهید. 

وقتی که خودرو در سراشیبی حرکت می کند 
زیاد پشت سر هم ترمز نکنید،  زیرا باعث گرم 
شدن ترمزها می گردد و اثر ترمز از بین می رود. 

رانندگی با دنده خالص مجاز نمی باشد.

رانندگی در جاده های لغزنده با سرعت باال مجاز 
نمی باشد. 

   هشدار 
   هشدار 

رانندگی در جاده های لغزنده 
زده  یخ  و  لغزنده  های  جاده  در  خودرو  وقتی 
حرکت می کند، نیروی چسبندگی الستیک به 
سطح جاده کم می شود، لذا رانندگی با سرعت 

باال خطرناک می باشد. 
به موارد زیر توجه  با توجه به این شرایط لطفاً 

کنید 
فرسوده  یا  کم  آج  دارای  های  الستیک  از   )1(
استفاده نکنید، ولی در صورت ناچاری با سرعت 
کمتر  ترمز  از  کنید  سعی  و  کنید  حرکت  کم 

استفاده نمایید. 
از  و  کنید  حرکت  آهسته  کنید  )2(سعی 
ترمزهای  و  ناگهانی  گردشهای  و  ها  شتابگیری 

بی مورد پرهیز نمایید.
 

رانندگی در شرایط خاص
رانندگی در شرایط خاص

رانندگی با سرعت باال
 باال رفتن سرعت خودرو باعث طوالنی تر شدن 
مسافت ترمز می گردد. بنابراین سرعت خودرو 
نظر  در  ترمز کردن  باید هنگام  ترمز  و مسافت 

گرفته شود. 
وقتی با خودرو در روزهای بارندگی رانندگی می 
نیروی  بلکه  است  کم  شما  دید  تنها  نه  کنید، 
چسبندگی بین چرخها و جاده نیز کم می شود، 
خودرو  لغزش  و  خوردن  سر  امکان  نتیجه  در 
فرمان  کنترل  عدم  باعث  نهایتاً  که  دارد  وجود 
و ترمز می گردد. بنابراین خودرو باید در چنین 

موارد با سرعت مطمئنه رانده شود. 
باال  سرعت  با  کوهستانی  مناطق  در  وقتی 
وسایط  کنار  از  عبور  هنگام  کنید  می  رانندگی 
نقلیه سنگین و تونلها نیروی باد بر کناره جانبی 
جهت  است  الزم  لذا  گذارد،  می  اثر  خودرو 

جلوگیری از حادثه از سرعت خود بکاهید.
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استفاده اقتصادی از خودرو
می  کمک  شما  به  زیر  شرایط  با  خودرو  راندن 
بهینه  اقتصادی مصرف سوخت  نظر  از  کند که 

ای داشته باشید. 
مدت  برای  اگر  ندهید.  موتور  به  زیاد  گاز   )1(
را  موتور  است  بهتر  کنید  می  توقف  طوالنی  
خاموش نموده و ترمز دستی را بکشید. در زمانی 
موتور  روشن شدن  از  پس  است   سرد  هوا  که 
اجازه دهید تا عقربه دمای آب به نقطه C برسد. 

)2( از حرکت سریع خودرو پرهیز کنید
مصرف  افزایش  باعث  ناگهانی  گرفتن  شتاب 

سوخت و پایین آمدن عمر موتور می گردد. 
)3( خودداری از توقف های بی مورد

از توقف های بی مورد و پی در پی پرهیز نمایید 
زیرا مصرف سوخت را افزایش می دهد. با سرعت 
افزایش  و  کاهش  از  و  کنید  حرکت  یکنواخت 

مکرر سرعت خودداری نمایید.
)4( رانندگی با سرعت یکنواخت 

باتوجه به شرایط جاده و حداکثر سرعت مجاز در 
هر جاده، با سرعت یکنواخت برانید.

)5(تمیز نگهداشتن فیلتر هوا 
گرد و خاک و آلودگی ها  از کیفیت فیلتر هوا 
میکاهد و باعث مصرف زیاد سوخت می گردد و 
میزان باالنس بین سوخت و هوا بهم می خورد 

و انفجار ناقص انجام میگردد  در نهایت سوخت 
خودرو به هدر می رود. 

)۶(حمل بار مجاز 
کمترین بار ممکن کمترین میزان مصرف سوخت 
را بدنبال دارد، لذا بار اضافی را از خودرو خارج و 

وزن آن را تا حد استاندارد سبک کنید. 
)7( تنظیم فشار باد الستیک ها

مصرف  افزایش  باعث  الستیک  کم  باد  فشار 
باد  فشار  جدول  برچسب  میگردد.  سوخت 
الستیک ها کنار صندلی راننده نصب می باشد. 

   نکات زیست محیطی

دقیقه،   3 از  بیش  خودرو  توقف  صورت  در 
خودرو را خاموش نمایید زیرا میزان مصرف 
بنزین در این حالت معادل طي نمودن یک 

کیلومتر مسافت مي باشد.
گاز  پدال  مطلوب,  سرعت  به  رسیدن  براي 
گرفتن  سرعت  زیرا  دهید  فشار  نیمه  راتا 
افزایش  آني  بصورت  را  بنزین  پرگاز،مصرف 

مي دهد.
سرعت مابین ۶0 الي ۹0 کیلومتر در ساعت
مطمئن و اقتصادي است. با افزایش سرعت

افزایش  شدت  به  آلودگي  و  سوخت  مصرف 
مي یابد.

استفاده از قطعاتي مانند سر اگزوزهاي غیر
استاندارد که به عنوان مانعي بر سر گازهاي

بروز  باعث  نمایند،  مي  عمل  اگزوز  خروجي 
در  و  خودرو  موتور  احتراق  نحوه  در  اشکال 
نتیجه سبب افزایش مصرف سوخت خواهند 

شد.

استفاده اقتصادی از خودرو
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هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید، چنانچه خریدار جهت تست، رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید 
زمانی از خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار )راننده( از آن پیاده شده و سوییچ را به شما مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن 
اسناد مالکیت در داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خریدار( خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی 

نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سوییچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو 

توسط کلیه سوییچ ها مطمئن شوید.
- چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمیني و یا مسافرتي ارائه مي نماید، قبل از بررسي اصالت چک از تحویل دادن خودرو 

به خریدار خودداري نمایید.
- اگر قصد خریداري خودروي دست دوم را دارید، ابتدا هویت اصلي فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز 
نموده و سپس اقدام به خرید نمایید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگاني معامالت خودرو و با مشورت کارشناس بررسي اصالت آن 

مراکز، خریداري نمایید.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آن ها نزد شما بماند 

تا خودرو فروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آن ها مسروقه باشد.

  هشدار انتظامی
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چراغ فالشر

چراغ فالشر
با فشردن کلید چراغ فالشر، چراغ های راهنمای 
راست و چپ به طور همزمان چشمک می زنند. 
چراغ فالشر با فشردن مجدد کلید خاموش می 

شود.
از  بیش  خودرو  سرعت  که  حالی  در  اگر 
100km/h است پدال ترمز فشرده شود، چراغ 
خودروی  راننده  به  تا  زند*  می  چشمک  فالشر 
کاهش  را  که سرعت خودرو  دهد  اخطار  پشتی 
دهد. پس از روشن شدن چراغ فالشر، اگر شتاب 
خودرو افزایش یافته یا کلید فالشر فشرده شود، 
خواهد  خاموش  اتوماتیک  طور  به  فالشر  چراغ 

شد.

بر  کیلومتر  از 100  کمتر  خودرو  اگر سرعت   -
ساعت باشد یا پدال ترمز به آرامی فشرده شود، 
چراغ های فالشر به طور اتوماتیک روشن نخواهند 

شد. 
- هنگام رانندگی در بزرگراه که سرعت خودرو 
باال و شرایط جاده مساعد است، ترمز گیری جزئی 
نیز کاهش شتاب زیادی را در خودرو ایجاد می 
کند. بنابراین امکان روشن شدن اتوماتیک چراغ 

فالشر وجود دارد.
- برای غیر فعال نمودن روشن شدن اتوماتیک 
شتاب  کاهش  پارامتر  تنظیم  یا  فالشر  چراغ 

مرتبط با آن به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.

   احتیاط 

* مطابق با مدل خودرو
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ابزارهای خودرو
1(مثلث احتیاط 
2(مجموعه جک 

3(آچار چرخ 
4(آچار جک 

5(قالب بکسل بند

آچار جک و آچارچرخ با هم بکار می روند. 

   توجه 

محل قرار گرفتن جک

ابزارهای خودرو

محل قرار گرفتن ابزارها
ابزارهای خودرو مطابق با شکل در داخل محفظه 

صندوق عقب قرار داده شده اند.
1.مجموعه جک 

2.آچارچرخ 
3.آچار جک 

4.قالب بکسل بند 
5.مثلث احتیاط 

۶.محفظه صندوق عقب 

محل قرار گرفتن جک
محل قرار گرفتن جک در زیر خودرو در شکل 
نشان داده شده است. جک را نزدیک چرخی که 

قصد تعویض آن را دارید قرار دهید.
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تعویض چرخ
1. خودرو را بر روی سطحی هموار و افقی متوقف 

نموده و سوییچ EPB* را بزنید.
2. دسته دنده را در خودرو با جعبه دنده دستی 
در موقعیت R و در خودرو با جعبه دنده دستی 

در موقعیت P قرار دهید.
3. چراغ فالشر را روشن کنید. مثلث احتیاط را 

در فاصله  100 متری از خودرو قرار دهید.
4. آچار چرخ، جک، آچار جک و چرخ زاپاس را 

از خودرو خارج کنید.
5. در جلو و عقب چرخ هایی که به صورت مورب 
با چرخ پنچر قرار دارند، بلوک هایی را قرار دهید 

تا از حرکت ناگهانی خودرو پیشگیری شود. 

الستیک زاپاس
برای بیرون آوردن الستیک زاپاس، پیچ آن را در 
خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید تا باز شود. 
برای سفت کردن چرخ زاپاس یا چرخی که آن را 
تعویض نموده اید، پیچ را در جهت عقربه ساعت 
از حرکت چرخ  پیشگیری  منظور  به  بچرخانید. 
زاپاس و ابزارها درحین حرکت خودرو، آن ها را 

در محل خود محکم کنید.

تعویض چرخ

جک زدن زیر خودرو
قرار  جک  آن  زیر  در  خودرو  کردن  بلند  برای 
از  برای جک زدن مطابق شکل  داده می شود. 
آچار چرخ و آچار جک به طور همزمان استفاده 

می شود.
1.آچار جک
- قبل از باال بردن خودرو سوییچ EPB را زده 2.آچارچرخ 

و بلوک هایی را در زیر چرخ هایی که به صورت 
مورب با چرخ پنچر شده قرار دارند بگذارید.

باال برده  - سوار شدن به خودرویی که با جک 
شده است مجاز نمی باشد.

   هشدار 

* مطابق با مدل خودرو
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8. آچار جک را در داخل جک قرار داده و سپس 
آچار چرخ را وصل کرده و آن را در جهت عقربه 
بلند  زمین  روی  از  خودرو  تا  بچرخانید  ساعت 
شده و چرخ آن در فاصله 30 میلی متری زمین 
چرخ  های  مهره  کردن  باز  از  قبل  گیرد.  قرار 
و  بوده  ثابت  نمایید که خودرو  اطمینان حاصل 

احتمال لغزش یا جابجایی آن وجود ندارد.
باز کرده و چرخ را  ۹. مهره های چرخ را کاماًل 
خارج کنید. چرخ پنچر را به صورت افقی بر روی 

زمین قرار دهید تا از حرکت آن ممانعت شود. 
و  داده  قرار  پنچر  به جای چرخ  را  زاپاس  چرخ 
سوراخ های آن را با پیچ ها تنظیم کنید. سپس 
آن را فشار دهید تا بر روی توپی قرار گیرد. اگر 
چرخ  به  آرامی  به  است  دشوار  عمل  این  انجام 
با  روی چرخ  های  تا سوراخ  بزنید  زاپاس ضربه 

7. جک را در محلی در شکل که نزدیکتر به چرخ 
پنچر است قرار دهید. محل قرار دادن جک در 

زیر خودرو به بدنه جوش داده شده است.

را در خالف جهت  ها  از مهره چرخ  ۶. هر یک 
عقربه ساعت یک دور بچرخانید تا مهره ها شل 
شوند اما قبل از باال بردن خودرو با جک مهره ها 

را کامل باز نکنید.

- برای جلوگیری از بروز حادثه توصیه می شود 
فقط از جکی که توسط سازنده خودرو در نظر 

گرفته شده است استفاده شود. 
نقاط  از  غیر  محلی  در  جک  دادن  قرار  از   -

مشخص شده پرهیز نمایید.

   هشدار 

تعویض چرخ
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11. مهره ها را در جهت عقربه های ساعت و با 
استفاده از آچار چرخ سفت کرده و سپس جک 

را پایین بیاورید.
داده شده در شکل  نشان  ترتیب  به  را  ها  مهره 
منظور  به  آچار  روی  بر  ایستادن  کنید.  سفت 

سفت کردن مهره ها مجاز نمی باشد.
همه مهره ها را سفت کرده و سپس سفتی آن ها 
را بررسی کنید. پس از تعویض چرخ برای بررسی 
گشتاور سفت شدن مهره ها به نمایندگی مجاز 

مراجعه نمایید.
پس از تعویض چرخ همه ابزارها و چرخ پنچر را 
در صندوق عقب قرار داده و در محل خود ثابت 

کنید.

قسمت باالیی توپی تنظیم شود و سپس چرخ را 
به آرامی به سمت جلو و عقب تکان دهید تا چرخ 

در موقعیت مناسب خود قرار گیرد.

10. هنگام نصب چرخ بر روی توپی، مهره های 
چرخ را درمحل خود قرار داده و آن ها را با دست 
توجه  چرخ  های  مهره  نصب  برای  کنید.  سفت 
باید  ها  مهره  کوچکتر  انتهای  که  باشید  داشته 
به سمت داخل قرار گیرد. چرخ را تکان دهید تا 
اطمینان حاصل نمایید که در محل خود کاماًل 
ثابت شده است. دوباره با دست مهره ها را تا حد 

امکان سفت کنید.

دست  که  باشید  مراقب  چرخ  تعویض  هنگام   -
های خود را با لبه های تیز نبرید. 

- قبل از نصب چرخ اطمینان حاصل نمایید که 
هیچگونه آلودگی مانند خاک، روغن و غیره در 
باشد.  نداشته  توپی وجود  به  اتصال چرخ  محل 
در صورت وجود آلودگی آن ها را پاک کنید. در 
غیر اینصورت ممکن است چرخ در محل خود بر 
روی توپی ثابت نشود. اگر سطح نصب بین چرخ 
ها  مهره  امکان شل شدن  نباشد،  تمیز  توپی  و 
وجود داشته که می تواند منجر به باز شدن چرخ 
ها و خارج شدن خودرو از کنترل شود که بروز 

حادثه و حتی مرگ را به دنبال خواهد داشت.

   هشدار 

تعویض چرخ
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گشتاور سفت کردن مهره چرخ

 100-120N.m گشتاور سفت کردن مهره چرخ
است.

دارید،  دسترس  در  الستیک  باد  فشار  گیج  اگر 
درپوش سوپاپ باد را باز کرده و فشار را بررسی 
کنید. اگر مقدار فشار باد الستیک از حد مشخص 
شده کمتر است، خودرو را به نزدیکترین تعمیرگاه 
انتقال داده و الستیک را تا فشار مشخص شده باد 
کنید. پس از بررسی و تنظیم فشار باد الستیک 
ها درپوش سوپاپ باد را ببندید. در صورتی که 
درپوش معیوب است در اسرع وقت یک درپوش 

جدید خریداری کرده و نصب کنید.

برای  که  است  فوالدی*  زاپاس  چرخ  رینگ   -
و  باشد  می  مناسب  اضطرار  مواقع  در  استفاده 
استفاده از آن به عنوان چرخ اصلی خودرو به مدت 
طوالنی، در مسافت های زیاد و با سرعت باال مجاز 
نباید  از چرخ زاپاس  نمی باشد )هنگام استفاده 

سرعت خودرو از 80km/h بیشتر شود(.
- اگر چرخ جلو پنچر شده است، چرخ عقب را 
به جای چرخ جلو بسته و چرخ زاپاس را به جای 

چرخ عقب نصب کنید.

   احتیاط 

- این خودرو دارای پیچ و مهره های با رزوه های 
متریک می باشد. پس از باز کردن چرخ، مهره 

های باز کرده را مجددا نصب کنید. 
- در صورت نیاز به تعویض از مهره های متریک 

با پخ های مشابه استفاده کنید. 
این  چرخ  سیستم  بودن  متریک  به  توجه  با   -
خودرو، از پیچ و مهره های غیر متریک )اینچی( 
استفاده نکنید؛ در غیر این صورت چرخ توانایی 
محکم شدن بر روی توپی را نداشته و این عمل 
باعث آسیب رسیدن به پایه های مهره ها می- 

شود. 
از چرخ ها،  باشید که در برخی  - توجه داشته 
مهره های با رزوه های غیر متریک به کار برده 
اند. قبل از استفاده از مهره های چرخ ها  شده 
یدکی،  لوازم  های  فروشگاه  در  چرخ  خرید  یا 
لطفا نوع چرخ را به طور کامل بررسی کنید. در 
صورت وجود هر گونه سوال به نمایندگی های 

مجاز مراجعه کنید.  

اگر مهره ها یا پیچ ها معیوب شوند امکان سفت 
کردن کامل آن ها وجود نخواهد داشت که باعث 
می شود خودرو از کنترل خارج شده و احتمال 

بروز حادثه و حتی مرگ افزایش می یابد.

فشار باد الستیک زاپاس را نیز بررسی کرده و آن 
را تا مقدار استاندارد تنظیم نمایید.

   هشدار    هشدار 

   هشدار 

تعویض چرخ

* مطابق با مدل خودرو
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نقطه  به  را  کمکی متصل نموده و سر دیگر آن 
باتری تخلیه شده وصل  با  بدنه خودرو  از  فلزی 
کنید. توجه داشته باشید که دو کابل نباید با هم 

اتصال داشته باشند. 

دیگری  خودروی  روی  بر  کمکی  باتری  اگر   .4
قرار دارد نیز روش اتصال مشابه روند ذکر شده 
اتصال خودرویی  از  باشد. پس  در شماره 3 می 
که باتری کمکی بر روی آن قرار دارد را استارت 
نسبتاً  دور  با  آن  موتور  که  دهید  اجازه  و  بزنید 

ثابت کار کند.
5. موتور خودرو با باتری تخلیه شده را استارت 

بزنید.
۶. کابل رابط را دقیقاً برعکس ترتیب اتصال آن 
ها جدا کنید. هنگام جدا کردن کابل توجه داشته 
باشید که سر آن با بدنه خودروها تماس نداشته 

باشد.

اتصال باتری به باتری
عمل  زیر  روش  به  باتری  به  باتری  اتصال  برای 

کنید: 
1. برای روشن کردن خودرو با این روش از یک 
هنگام  در  نمایید.  استفاده   12V کمکی  باتری 
اتصال باتری به باتری دو خودرو نباید با یکدیگر 
ترمز دستی هر دو خودرو  باشند.  داشته  تماس 

را بکشید.
مانند  الکتریکی ضروری  تجهیزات  از  غیر  به   .2
را  الکتریکی  تجهیزات  سایر  فالشر  جلو،  چراغ 

خاموش نمایید.
3. کابل رابط را به این ترتیب متصل کنید: یک 
سر کابل رابط را به قطب مثبت باتری کمکی و 
سر دیگر آن را به قطب مثبت باتری تخلیه شده 
وصل کنید. سر کابل دوم را به قطب منفی باتری 

موتور روشن نمی شود
موتور روشن نمی شود یا دور موتور خیلی پایین 

است
1. اگر خودرو دارای جعبه دنده اتوماتیک است، 
اطمینان حاصل نمایید که دسته دنده در وضعیت 
N )خالص( یا P )پارک( قرار دارد و ترمز دستی 

کشیده شده است.
نموده و مطمئن  بررسی  را  باتری  2. کابل های 
شوید که تمیز، سالم و دارای اتصال محکم باشند.

3. بررسی کنید که اتصال موتور استارت محکم 
بوده و عملکرد موتور استارت عادی باشد.

4. چراغ های داخلی را روشن کنید. اگر هنگامی 
کمی  نور  چراغ  کند  می  کار  استارت  موتور  که 
شارژ  که  معناست  بدان  است  خاموش  یا  دارد 

باتری کم است.

موتور استارت می خورد اما روشن نمی شود
1. سطح سوخت را بررسی کنید.

 OFF 2. زمانی که سوییچ استارت در وضعیت
قرار دارد بررسی کنید که اتصال کویل جرقه زنی 

و شمع محکم باشد.
را  موتور  محفظه  در  رسانی  سوخت  مسیر   .3

بررسی نمایید.
به  را  آن  نمی شود  روشن  موتور خودرو  اگر   .4

یکی از نمایندگی های مجاز منتقل نمایید.

اتصال باتری به باتری

روشن کردن خودرو با هل دادن یا بکسل کردن 
مجاز نمی باشد زیرا به مبدل کاتالیست خودرو 
آسیب وارد می شود. برای روشن کردن خودرو 
در مواقع اضطراری از روش اتصال باتری به باتری 

استفاده نمایید. 

   احتیاط 
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بکسل از جلو

بکسل بند جلویی بر روی سپر جلو قرار دارد.
بکسل کردن خودرو

در صورت نیاز به بکسل کردن خودرو با نمایندگی 
مجاز یا مراکز تخصصی تماس بگیرید. به منظور 
از صدمه دیدن خودرو ضروری است  پیشگیری 
که بکسل کردن خودرو به روش صحیح و توسط 

افراد ماهر انجام شود. 
سه روش برای بکسل کردن خودرو وجود دارد: 

A. بکسل کردن خودرو از جلو
B. بکسل کردن خودرو از عقب

C. بکسل کردن با یدک کش بزرگ )کامیونت(

- اگر باتری خودرو یخ زده است از اتصال باتری 
به باتری خودداری نمایید. در غیر اینصورت امکان 

انفجار باتری وجود دارد.
- کابل رابط را به طور مستقیم به قطب منفی 
باتری تخلیه شده متصل نکنید زیرا امکان انفجار 

باتری وجود دارد.
- هنگام اتصال باتری به باتری توجه داشته باشید 
که دست ها و کابل ها را از پولی، تسمه ها و فن 

دور نگه دارید.
- اگر باتری خودرو بدون دلیل منطقی و مکرراً 
نمایندگی  به  آن  بررسی  برای  شود  می  تخلیه 

مجاز مراجعه نمایید.

   احتیاط 

بکسل کردن خودرو 
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باید  کنید  می  بکسل  را  خودرویی  که  هنگامی 
سرعت خودرو را کاهش داده و از حرکت دادن 

ناگهانی خودرو خودداری نمایید.

بکسل از عقب
بکسل بند عقبی بر روی شاسی عقب و زیر سپر 

عقب سمت راست قرار دارد.

بکسل کردن خودرو 

سوییچ  شود  می  بکسل  خودرو  که  هنگامی   -
استارت را در حالت ON قرار داده و ترمز دستی 

را آزاد کنید.
که  کنند  زمانی عمل می  تنها   EPS و  ترمز   -
بکسل  حین  در  اگر  باشد.  روشن  خودرو  موتور 
شدن خودرو نیاز به ترمز گیری یا دور زدن وجود 
دارد باید نیروی بیشتری را اعمال نموده و مسافت 

ترمز گیری بیشتری را در نظر بگیرید.
- اعمال نیروی بیش از حد به سیم بکسل می- 

تواند به خودرو صدمه بزند.
جلو  بند  بکسل  به  صلب  بکسل  میله  اتصال   -

ممنوع می باشد.
- هنگامی که خودرو بکسل می شود، دسته دنده 

را در موقعیت خالص قرار دهید.
سراشیبی  مسیر  در  خود  حرکت  صورت  در   -
که  دارد  وجود  ترمز  شدن  داغ  امکان  طوالنی، 
کارایی آن را کاهش می دهد. بنابراین خودرو را 

متوقف نموده و صبر کنید تا ترمز خنک شود. 
- اگر به دلیل عدم عملکرد ترمزها نیاز به بکسل 
کردن خودرو وجود دارد، از یک خودروی کامیونت 
برای حمل خودرو استفاده نمایید. در صورتی که 
امکان استفاده از کامیونت فراهم نیست، از میله 

بکسل استفاده کنید.   

   احتیاط 
در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک

 20km/h اگر سرعت حرکت خودرو بیش از -
و مسافت بکسل کردن بیشتر از 20km باشد، 
باید خودرو به گونه ای بکسل شود که هیچ یک 
از چرخ های آن بر روی زمین قرار نداشته باشند. 
- توصیه می شود که چرخ محرک خودرویی که 
بکسل می شود بر روی زمین قرار نداشته باشد. 

- در صورت نیاز به عبور از مسیرهای خطرناک 
نباید سرعت خودرو از 20km/h تجاوز نماید.

   احتیاط 
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بکسل کردن خودرو 

- از بکسل کردن در جاده های سخت و پر پیچ 
و خم و شیب دار پرهیز نمایید مگر در صورت 
انجام  بسیار  هوشیاری  و  دقت  با  باید  که  لزوم 

شود. 
- از ترمزهای مکرر خودداری کنید. 

- از شتاب گیری های ناگهانی پرهیز کنید.
- وزن خودروی کشنده باید بیشتر از خودروی 

بکسل شده باشد. 

تسمه    هشدار  و  کش  یدک  قالب  توسط  خودرو  وقتی 
کشیده می شود، مطمئن شوید که قالب کاماًل 
در محل خود توسط پیچ محکم شده باشد. قالب 
شده  تعبیه  عقب  و  جلو  سپر  داخل  در  بکسل 
در  بکسل  قالب  سوراخ  روی  بر  درپوشی  است. 
سپر وجود دارد که در مواقع مورد نیاز آن را از 
نمایید که  اطمینان حاصل  بردارید.  روی قالب 
متصل  بکسل  قالب  به  خوبی  به  بکسل  طناب 

شده باشد.
مسافتی که خودرو بکسل می شود نباید از 25 
کیلومتر بیشتر باشد. سرعت بکسل کردن خودرو 

نیز نباید از 20 کیلومتر در ساعت تجاوز نماید.
 وقتی بکسل می کنید اطمینان حاصل کنید که 
چرخ ها به صورت عادی می چرخند و فرمان و 

ترمز خودرو  بکسل شده سالم می باشد. 

فاصله بین خودرو بکسل شده و خودروی کشنده 
باید بین 5 تا 10 متر باشد و در شرایط آب و 

هوای نامساعد این فاصله بیشتر نیز می باشد.
خودروی کشنده باید مستقیم و در جاده صاف 
حرکت کند تا جاده بر روی خودروی بکسل شده 

اثر نامطلوب نگذارد و بار اضافی ایجاد ننماید.
رانندگان خودرویی  باید  کردن  بکسل  در طول 
که بکسل می شود و خودروی کشنده با همدیگر 
هماهنگ بوده و از ترمز گیری و افزایش شتاب 

ناگهانی پرهیز نمایند. 



140

6

 بکسل کردن خودرو

جهت جلوگیری از آسیب دیدن خودرو از وسایل 
استاندارد استفاده کنید. 

وقتی خودرو را از قسمت جلو بکسل می کنید، از 
قراردادن ناگهانی  آن بر روی زمین پرهیز نمایید، 
از  احتمال آسیب دیدن جعبه دنده وجود دارد. 

یک تسمه نرم برای بلند کردن استفاده کنید. 

بکسل    احتیاط  برای   B و   A های  روش  از  که  زمانی 
کردن خودرو استفاده می کنید، سوییچ استارت 
غربیلک  و  دهید  قرار   ACC وضعیت  در  را 
فرمان را در موقعیت کامال ً مستقیم توسط ابزار 
مخصوص قفل نمایید. دسته دنده را در موقعیت 
N )خالص( قرار داده و ترمز دستی را آزاد کنید. 

در خودرو با جعبه دنده اتوماتیک قبل از بکسل 
کردن سطح روغن جعبه دنده را بررسی کنید. 
اگر سطح روغن پایین تر از حد HOT بر روی 
بیفزایید.  به آن روغن  نشانگر روغن است  میله 
اگر امکان افزودن روغن وجود ندارد، از کامیونت 

برای بکسل کردن خودرو استفاده نمایید.

   احتیاط 

بکسل کردن خودرو با استفاده از قالب و تسمه 
تنها زمانی مجاز است که سیستم ترمز، سیستم 
فرمان و سیستم حرکتی خودرو دارای عملکرد 
عادی بوده و بیشتر مسیر جاده مستقیم باشد و 

شیب یا پیچ تند وجود نداشته باشد.

   هشدار 

بکسل کردن خودرو به صورت موازی )که در آن 
چهار چرخ خودرو بر روی زمین هستند( فقط 
در شرایط اضطراری و در مسافت های کوتاه و 
با استفاده از تجهیزات استاندارد مجاز می باشد.

   هشدار 
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داغ کردن موتور 
بدکار کردن موتور 

)1(سوییچ را باز کنید و چراغهای جلو را روشن 
چشمک  یا  و  است  کم  چراغها  نور  اگر  کنید. 
یا  و  باتری  بودن  ضعیف  دهنده  نشان  میزند، 

اتصاالت ضعیف آن می باشد. 
فیوز  باشند،  عادی  شرایط  در  چراغها  )2(اگر 
ایمنی را بررسی کنید اگر سالم باشد بیانگر آن 
است که مدار برق معیوب است. در این حالت به 

نمایندگی مجاز مراجعه فرمایید.

داغ شدن بیش از حد موتور
- در طول رانندگی اگر نشانگر دمای آب خیلی 

باال باشد  طبق شرایط زیر عمل کنید 
• سیستم تهویه مطبوع را خاموش کنید.

• خودرو را در یک نقطه امن پارک کنید. 
• موتور را برای چند دقیقه در حالت دور آرام 
)درجا( روشن نگهداریدتا نشانگر دمای آب بین 

عالمت C و H قرار گیرد. 
- اگر دمای آب پایین نیامد 

• موتور را خاموش کنید و تسمه متصل به پمپ 
آب و پولی مربوطه را بررسی کنید.

بررسی  را  موتور  کننده  خنک  مایع  سطح   •
رادیاتور،  نباشد.  مجاز  حد  از  کمتر  تا  نمایید 

قرار  بررسی  مورد  را  ّآب  های  لوله  و  آب  پمپ 
دهید و اطمینان حاصل نمایید که نشتی وجود 
روشن  از  نشتی  وجود  در صورت  باشد.  نداشته 
کردن موتور پرهیز نموده و نسبت به رفع عیب 

اقدام نمایید.
مایع  نداشت،  وجود  نشتی  سیستم  در  اگر   •
خنک کننده موتور را مطابق با روش ارائه شده 
در این دفترچه بیفزایید تا در سطح مناسب قرار 

گیرد.

اگر مشاهده کردید از محفظه موتور بخار خارج 
می شود، خودرو را به محل امن هدایت کرده و 
تا خنک شدن خودرو صبر کنید. اگر هنور بخار 
خارج می شود از باز کردن درب محفظه موتور 

خودداری کنید. 

   هشدار 

داغ کردن موتور 
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هشدارهاي پلیسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
- در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید، چنانچه خریدار جهت تست، رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید 
زمانی از خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار )راننده( از آن پیاده شده و سوییچ را به شما مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن 
اسناد مالکیت در داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خریدار( خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی 

نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سوییچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو 

توسط کلیه سوییچ ها مطمئن شوید.
- چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمیني و یا مسافرتي ارائه مي نماید، قبل از بررسي اصالت چک از تحویل دادن خودرو 

به خریدار خودداري نمایید.
- اگر قصد خریداري خودروي دست دوم را دارید، ابتدا هویت اصلي فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز 
نموده و سپس اقدام به خرید نمایید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگاني معامالت خودرو و با مشورت کارشناس بررسي اصالت آن 

مراکز، خریداري نمایید.
- چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آن ها نزد شما بماند 

تا خودرو فروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آن ها مسروقه باشد.

   هشدار انتظامی
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نکات ایمنی
به منظور حفظ عملکرد مناسب خودرو و کارکرد 
ایده آل آن، تعمیر و نگهداری خودرو را مطابق 
با مطالب این فصل انجام دهید. بدین وسیله از 
بروز حادثه نیز جلوگیری می شود. در این راستا 

موارد زیر را مد نظر داشته باشید:
1(خودرو را به مدت طوالنی در فضاهای بسته 

روشن نگذارید  
2(هنگام استارت زدن حتماً ترمز دستی را باال 
قرار  خالص   )N( حالت  در  را  دنده  و  کشیده 

دهید. 
و  ها  سیم  به  موتور  شدن  روشن  از  پس   )3

اتصاالت برقی خودرو آن دست نزنید. 
و  دست  مواظب  است  روشن  موتور  وقتی   )4
آستین و اشیاء باشید که به پروانه و تسمه آن 

برخورد نکند. 
داغ  بسیار  که  اگزوز  سیستم  قطعات  به   )5
می باشند دست نزنید که باعث سوختگی شدید 

می گردد. 
۶( در نزدیکی باتری و باک بنزین سیگار نکشید. 
7( هنگامیکه خودرو روی جک است از رفتن به 

زیر خودرو پرهیز کنید. 
مواظب  کنید  می  کار  باتری  با  هنگامیکه   )8

باشید اتصال کوتاه رخ ندهد. 

موتور،  روغن  بنزین،  مانند  شیمیایی  ۹(مواد 
دسترس  از  را  مصرفی  مایعات  سایر  و  ضدیخ 

کودکان دور نگهدارید. 
مواظب  موتور  محفظه  کردن  تمیز  10(هنگام 

باشید آب وارد سیستم ECU نشود.
11(حتی اگر موتور خودرو خاموش باشد، سیستم 
EFI و لوله های روغن دارای فشار باالیی می 
و  لوله ها  باز کردن  بایست  بنابراین می  باشند. 
تعویض فیلتر بنزین توسط افراد متخصص و در 

محیطی با تهویه مناسب انجام شود.
موقعیت  تغییر  به  مجاز   ، کنندگان  12(مصرف 
باشند،  نمی  بنزین  جریان  کننده  محدود  پیچ 
زیرا محل نصب آن با دقت تعیین گردیده است. 
13(هنگام تعمیر یا بررسی خودرو، مراقب باشید 
باالتر  از 80 درجه سانتیگراد   ECU که دمای 

نرود زیرا امکان معیوب شدن آن وجود دارد.
14(قبل از شروع جوشکاری روی خودرو دستگاه 

ECU را باز و برق خودرو را قطع کنید. 
 ECU 15(نویزگیر های رادیویی را در نزدیکی
نصب نکنید زیرا امکان بروز اختالل در عملکرد 

ECU وجود دارد.
وضعیت  در  استارت  سوییچ  که  صورتی  1۶(در 
ON قرار دارد از باز کردن ECU، سنسورها و 
حتی  نمایید  خودداری  حساس  تجهیزات  سایر 

اگر موتور خودرو خاموش باشد.
معیوب   سیلندر  شمع  وایر  که  است  17(بهتر 
باز  کوتاهی  مدت  برای  حتی  آزمایش  برای  را 
نکنید، زیرا باعث برگشت بخارات بنزین بداخل 
آسیب  به  منجر  و   شده  کاتالیست  راهی  سه 

جدی به آن می شود.  
18(در صورت تعویض قطعاتی نظیر دریچه گاز، 
برق  قطع  به  منجر  که  غیره  و  باتری   ،ECU
ECU می شوند، قبل از استارت مجدد سوییچ 
 ON ثانیه در وضعیت  به مدت 20  را  استارت 

قرار دهید.
پمپ  شیلنگ  با  بنزین  گازهای  تماس  1۹(از 

بنزین جلوگیری کنید. 

نکات ایمنی

نگهداری روزانه
نگهداری روزانه خودرو اقداماتی است که راننده 
بایستی در طول روز بر روی خودرو انجام دهد 
اشاره می شود. سیستم  ها  آن  به  ادامه  در  که 
ایمنی خودرو و محکم بودن اتصاالت را بررسی 
کنید. از تمیز بودن فیلتر هوا، فیلتر روغن، فیلتر 
بنزین و باتری اطمینان حاصل کنید. عدم نشت 
روغن، آب، بنزین و جریان برق را بررسی کنید. 
تجهیزات  و  دارید  نگه  تمیز  را  خودرو  همواره 

ایمنی خودرو را مورد بررسی قرار دهید
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14. اندازه گیری سیگنال الکتریکی با مخدوش 
ممنوع  ها  کابل  روکش  کردن  سوراخ  یا  کردن 

است.
فشار  سوخت  های  لوله  کردن  باز  از  قبل   .15
موجود در آن ها را کاهش دهید. بدین منظور 
رله پمپ سوخت را جدا نموده، موتور را استارت 
بزنید و اجازه دهید تا در دور آرام کار کند و صبر 
کنید تا موتور خودرو به طور اتوماتیک خاموش 

شود.

روشن است مجاز نمی باشد.
سازی  شبیه  نظیر  فرایندهایی  انجام  هنگام   .۶
های  سرویس  یا  موتور  عملکرد  حالت  در  خطا 
دما  افزایش  به  منجر  بر روی خودرو که  مشابه 
می شوند اطمینان حاصل نمایید که دمای واحد 

کنترل الکترونیکی از C°80 تجاوز نکند.
7. قبل از انجام جوشکاری با قوس الکتریکی بر 

روی خودرو ECU را باز کنید.
8. هنگام باز کردن پمپ الکترونیکی سوخت از 
مخزن سوخت مراقب باشید که جریان الکتریکی 
در پمپ سوخت ایجاد نشود زیرا می تواند منجر 

به ایجاد جرقه و آتش سوزی شود.
۹. اطمینان حاصل نمایید که قطب های مثبت 
شده  متصل  درستی  به  سوخت  پمپ  منفی  و 

باشند.
10. از نصب تجهیزاتی که موجب ایجاد اختالالت 
رادیویی )مانند آنتن رادیو( می شوند در نزدیکی 
عملکرد  است  ممکن  زیرا  نمایید  پرهیز   ECU

آن را مختل نماید.
روزهای  در  تعمیر خودرو  و  بررسی  هنگام   .11

بارانی مراقب باشید که آب وارد ECU نشود.
کانکتور  فشار سیلندر  اندازه کیری  از  قبل   .12

انژکتور سوخت را جدا کنید.
باز  13. هنگامی که موتور خودرو روشن است، 
کردن هر گونه کابل یا کانکتور مجاز نمی باشد.

نکات فنی تعمیر و نگهداری خودرو
1. از باز کردن هر گونه قطعه یا کانکتور سیستم 
از  تا  نمایید  پرهیز  الکترونیکی  سوخت  پاشش 
معیوب شدن یا ورود آلودگی های مختلف نظیر 
آب یا روغن به آب بندی این سیستم که موجب 
شود  می  آن  عادی  عملکرد  در  اختالل  ایجاد 

پیشگیری نمایید.
2. از آنجایی که واحد کنترل الکترونیکی ضد آب 
نیست هنگام شستشوی خودرو مراقب باشید که 

آب وارد ECU نشود.
مقاومت  رسانی  سوخت  سیستم  های  لوله   .3
حرارتی باالیی داشته و فشار سوخت در این لوله 
ها خیلی زیاد است. بنابراین هنگام باز کردن لوله 
ابتدا فشار  باید  فیلتر سوخت  تعویض  و  سوخت 
سیستم سوخت رسانی را کاهش دهید. همچنین 
به دلیل عملیات ویژه ای که بر روی سوخت انجام 
می شود، سوخت دارای بوی تندی است که می 
تواند سبب ایجاد مسمومیت شود. به همین دلیل 
توصیه می شود که عملیات مذکور در محلی با 
تهویه مناسب و توسط افراد متخصص انجام شود. 
4. هنگام اتصال باتری اطمینان حاصل نمایید که 
قطب مثبت و منفی باتری به نحو صحیح متصل 
شده باشند تا از آسیب دیدن قطعات الکترونیکی 

پیشگیری شود.
5. باز کردن کابل باتری هنگامی که موتور خودرو 

نکات فنی تعمیر و نگهداری خودرو
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محفظه موتور
1.گیج روغن 

2.مخزن روغن ترمز 
3.باتری

4.جعبه فیوز 
5.فیلتر هوا 

۶. درب رادیاتور
7.  درب روغن موتور

8. منبع انبساط
۹. مخزن روغن هیدرولیک فرمان

محفظه موتور
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مواد  و  آب  با  بایست  می  خودرو  شستشوی  ـ 
انجام  الکلی(  نه  و  اسیدی  نه   ( خنثی  شوینده 

شود. 
ماده  سازنده  کارخانه  دستورالعمل  به  لطفاً  ـ 

شوینده رجوع شود.
تمیز  آب  با  آنرا  خودرو  شستشوی  از  پس  ـ 

بشویید.

   هشدار 

از اسپری تینر، بنزین، بنزن و سایر مواد آتش زا 
و همچنین پاک کننده های خانگی مانند مایع 
سفید کننده برای نظافت داخل خودرو استفاده 

نکنید. 

بدنه   توجه از خوردگی  جلوگیری  برای  روش  بهترین 
خودرو، تمیز و خشک نگه داشتن آن است. قبل 
خودرو  شستشوی  بخش  به  خودرو  نظافت  از 

مراجعه نمایید.
از  هایی  آسیب  یا  و  خراش  رنگ،  شدن  کنده 
بنابراین  به دنبال دارند.  را  این قبیل، خوردگی 
توصیه می شود در صورت وجود این موارد، به 
نمایندگی مجاز مراجعه نموده و نسبت به رفع 

عیب اقدام نمایید.
شرایط جوی و عواملی نظیر نمک ها، رطوبت و 
گرد و خاک نیز بر میزان خوردگی موثرند. لذا در 
شرایط آب و هوایی نامناسب، شستشوی خودرو 

بایستی با دقت بیشتری انجام شود. 
قبیل  از  خورنده  مواد  حمل  برای  خودرو  اگر 
اسیدها، قلیاها، پاک کننده ها، نمک ها و سایر 

مواد شیمیایی استفاده می شود، از مخزن های 
از  پس  و  نموده  استفاده  حمل  برای  مخصوص 
تخلیه در اسرع وقت خودرو را به خوبی نظافت 

کنید.
از پارک کردن خودرو به مدت طوالنی در محیط 

های مرطوب و با تهویه کم خودداری نمایید. 
از قرار گرفتن مواد شیمیایی در مجاورت اگزوز 
جلوگیری نمایید زیرا احتمال آتش سوزی وجود 

دارد.

 نگهداری بدنه خودرو

نگهداری بدنه خودرو 
جلوگیری از خوردگی

خوردگی خودرو توسط عوامل زیر می باشد که 
می بایست پیش گیری کرد. 

)1(نمک، کثیفی، مواد شیمیایی و رطوبت که در 
قسمت غیر دسترس بمدت طوالنی جمع شده 

است. 
)2(کنده شدن رنگ، خراش، تصادفات، سنگ و 

سایر اشیاء که باعث خوردگی می شوند. 
می-   افزایش  خودرو  در  را  خوردگی  زیر  موارد 

دهند: 
دریا، رطوبت  شیمیایی،  مواد  )1(نمک، 

 آلودگی های صنعتی می تواند شدت خوردگی 
فلزات را افزایش دهند. 

خوردگی   شدت  افزایش  زیادباعث  )2(رطوبت 
می شود. 

)3(قراردادن خودرو و یا قسمتی از آن در محیط 
مرطوب بمدت طوالنی باعث خوردگی می شود. 
انجام  هوا  تهویه  اگر  زیاد  رطوبت  حالت  )4(در 
نشود، قطعات سریعتر دچار خوردگی و خوردگی  

می شوند.
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شستشوی خودرو
- قطعات پالستیکی و تزئینات: 

مواد  و کمی  نرم  پارچه  یا  اسفنج  از  استفاده  با 
تمیز کننده به آرامی بر روی آنها بکشید، پس 
از چند دقیقه با دستمال نم دار آنرا پاک کنید. 
-برای مواد الیاف دار از جارو برقی استفاده کنید 
و سپس با پارچه تمیز و کمی مواد تمیز کننده 
مانند صابون محل لکه را تمیز کنید و در آخر با 

پارچه نم دار کف را بگیرید.
- تمیز کردن کمربندهای ایمنی 

با استفاده از پاک کننده های خنثی و پارچه نرم 
آنها را تمیز کنید. 

- پاک کردن کف پوشهای الستیکی 
با استفاده از آب گرم و مواد پاک کننده خنثی و 

برس جهت پاک کردن آنها اقدام نمایید.

بدنه  زدن  واکس  از  است  روشن  موتور  وقتی  ـ 
خودداری کنید. 

ـ وقتی قسمت شاسی و گلگیرها و محل های لبه 
دار بدنه را نظافت می کنید از دستکش و آستین 

بلند استفاده کنید. 
ـ پس از شستشوی خودرو به آرامی پدال ترمز 
را فشار دهید تا از کارایی ترمزها مطمئن شوید.

  هشدار

- پاک کردن موکت کف اتاق 
ابتدا با جارو برقی خاک آنرا گرفته، سپس با مواد 
با آب محل کثیف را پاک  پاک کننده خنثی و 

کنید. 

- وقتی که خودرو را نظافت می کنید به موارد 
زیر توجه کنید: 

- از آب پر فشار جهت پاک کردن مواد اضافی 
روی شاسی و چرخها استفاده کنید. 

-از پارچه نرم برای تمیز نمودن سطح خارجی 
پارچه  است  ممکن  زیرا  نمایید  استفاده  خودرو 

زبر به رنگ خودرو آسیب برساند. 
پاک کننده خنثی  و مواد  نرم  پارچه های  از   -
جهت پاک کردن و برق انداختن خودرو استفاده 

کنید. 

از آب با دمای باالی 80 درجه سانتیگراد هنگام 
شستشوی خودرو استفاده نکنید. 

  هشدار

- وقتی لکه ای را مشاهده می کنید آنرا سریع 
با آب پاک کنید. 

خشک  آنرا  نرم  دستمال  با  شستشو  از  پس   -
کنید. 

اگر  و  کنید  بررسی  را  خودرو  سطح  بدقت   -
عمل  صورت  بینیدبدین  می  خراشی  یا  آسیب 
نمایید که محل خراش را  تمیز و خشک نمایید. 
سپس با استفاده از قلم مویی با رنگ مشابه بدنه 
خراش  تا  کنید  رنگ  دقت  با  را  خراش  محل 

مورنظر محو شود.

به  شوینده  مواد  با  خودرو  شستشوی  هنگام 
نمایید و  دستورالعمل مصرف سازنده آن توجه 
از پاک کننده های خانگی با قدرت قلیایی باال 

استفاده ننمایید.

  هشدار

نگهداری بدنه خودرو 
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باتری 
زیرا  ندارد،  توجه  به  نیاز  شما  خودروی  باتری 
نمی  آن  به  باتری  آب  کردن  اضافه  به  نیازی 
باتری  از  کمتر  آن  تخلیه  مقدار  بنابراین  باشد. 
های معمولی دیگر است. اما اگر بمدت طوالنی از 
آن استفاده نمی کنید بهتر است ترمینال منفی

 
عملکرد باتری در فصل زمستان

باتری در زمستان رسیدگی دقیق تری نیاز دارد. 
قدرت باتری برای استارت زدن در دماهای پایین 
بنابراین  است.  کمتر  عادی  دمای  با  مقایسه  در 
به  زمستان  شروع  از  قبل  شود  می  پیشنهاد 
وضعیت  از  تا  نمایید  مراجعه  مجاز  نمایندگی 

باتری مطلع شوید.

از نزدیک شدن آتش، جرقه الکتریکی و سیگار 
آتش  احتمال  زیرا  نمایید  جلوگیری  باتری  به 

سوزی وجود دارد.
شارژ کردن باتری را در محلی با تهویه مناسب 
قابل  گازهای  تولید  احتمال  زیرا  دهید  انجام 

انفجار وجود دارد. 
غیر  افراد  توسط  باتری  نصب  و  کردن  باز  از 
نصب  در  اشتباه  زیرا  نمایید  پرهیز  متخصص 
می تواند منجر به بروز حادثه گردد. در چنین 
شرایطی به یکی از نمایندگی های مجاز مراجعه 

نمایید.
از قرار گرفتن باتری به مدت طوالنی در معرض 

تابش خورشید و اشعه UV جلوگیری نمایید.

  هشدار

با تمیز نگه داشتن و رسیدگي به رنگ خودرو 
در زیبایي محیط زیست شهري سهیم باشیم.

رنگ خودرو
کروم  خودرو،  رنگ  هاي  آالینده  ترین  مهم  از 
رنگ  از  استفاده  هنگام  در  لذا  باشد  مي   )Cr(
ها  نمایندگي  و  ها  تعمیرگاه  در  بویژه  خودرو 

مراقب نشت و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

   نکات زیست محیطی

 باتری
نگهداری از رنگ خودرو

بدنه  با  قوی  قلیایی  و  اسیدی  مواد  تماس  1.از 
جلوگیری کنید.

2.از تماس بنزین، مواد روغنی و سایر مواد فرار 
بمدت طوالنی با بدنه جلوگیری کنید. اگر بخش 
با دستمال تمیز پاک  کوچکی آلوده شد سریع 

کنید. 
های  دستمال  از  خودرو  شستشوی  3.هنگام 

مخصوص نظافت استفاده کنید. 
4.از برخورد مواد سخت با بدنه جلوگیری کنید. 
رنگ  تخصصی  ای  دوره  سرویس  و  5.نگهداری 

بدنه را انجام دهید.

واکس زدن بدنه 
را  بار در سال خودرو خود  توصیه می شود دو 
واکس و پولیش کنید تا از رنگ خودرو و زیبایی 
کننده  براق  و  ها  واکس  از  شود.  محافظت  آن 
های با کیفیت استفاده کرده و به دستورالعمل 

مصرف آن ها توجه کنید.
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وقتی باتری خودرو و وسایل برقی دچار آسیب، 
خوردگی و حادثه می شوند احتمال آتش سوزی 

وجود دارد. 
از پاشیدن  از وسایل حفاظتی جهت جلوگیری 
استفاده  چشم  و  لباس  روی  بر  اسیدی  مواد 
کنید. از دستکش و عینک هنگام بررسی باتری 
استفاده کنید. اگر چشمتان با اسید تماس پیدا 
بشویید  تمیز  آب  با  را  چشمانتان  سریع  کرد 
صورت  در  نمایید.  مراجعه  پزشک  به  سپس 
نوشیدن اسید بالفاصله به پزشک مراجعه کنید.

  هشدار

باعث  زیرا  کنید.  دمونتاژ  را  باتری  نکنید  سعی 
نمایندگی  به  لطفاً  شود،  می  و خسارت  آسیب 

مجاز مراجعه نمایید.

  هشدار

کنید  می  خارج  خود  محل  از  را  باتری  وقتی 
تمام  و  اطمینان حاصل کنید که سوییچ بسته 
وسایل برقی خاموش است. ابتدا کابل منفی را 
ابتدا کابل مثبت  قطع کنید. برای نصب مجدد 

سپس منفی را وصل کنید. 

بررسی سطح اسید باتری  توجه
سطح اسید باتری را از طریق سوراخ باتری*

 در شرایط زیر به صورت دوره ای بررسی کنید.
- مسافت های طوالنی
- آب و هوای استوایی

- باتری کهنه
یک سوراخ در سطح باالیی باتری وجود دارد که 
از طریق آن می توان شرایط باتری را بر اساس 
مذکور  سوراخ  کنار  در  شده  ارائه  دستورالعمل 
را  باتری  بایستی  نیاز  صورت  در  نمود.  بررسی 

تعویض نمود.
اگر نشانگر باتری سبز باشد، باتری به خوبی کار 

می کند. 
باتری  شارژ  باشد،  مشکی  باتری  نشانگر  اگر 

ناکافی بوده و بایستی آن را شارژ نمود.
اگر نشانگر به رنگ سفید باشد، بیانگر آن است 
می-  و  است  کم  خیلی  باتری  اسید  سطح  که 

بایست در اسرع وقت باتری را تعویض نمود.

باتري
از مهم ترین آالینده هاي باتري خودرو سرب و 
اسید سولفوریک مي باشد، لذا باتري هاي کهنه 
و بي استفاده را نباید در طبیعت رها نمود بلکه 

باید آن ها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

   نکات زیست محیطی

باتری

* مطابق با مدل خودرو
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ورود  از  تا  ببندید  را  باد  سوپاپ  درپوش  است، 
الستیک  نشتی  ایجاد  و  رطوبت  و  غبار  و  گرد 

پیشگیری شود. 

کنید.  بررسی  باال  کیفیت  با  فشار  گیج  یک  از 
برای آگاهی از فشار باد استاندارد الستیک ها به 
جدول مربوطه در فصل 8 این دفترچه مراجعه 

نمایید.
ابتدا درپوش سوپاپ باد الستیک را باز کنید و 
گیج فشار را به آرامي در سر سوپاپ قرار دهید و 
فشار را اندازه گیری نمایید. اگر فشار باد الستیک 
ها در حالت سرد با مقادیر استاندارد ارائه شده 
در برچسب فشار باد الستیک ها مطابقت دارد، 
نیازی به تنظیم آن ها نیست. در غیر اینصورت 
در  ها  آن  باد  فشار  تا  بزنید  باد  را  ها  الستیک 
داشته  توجه  گیرد.  قرار  شده  توصیه  محدوده 
شرایطی  به  ها  الستیک  سرد  حالت  که  باشید 
 3 مدت  به  حداقل  خودرو  که  شود  می  اطالق 
ساعت حرکت نکرده باشد یا مسافتی که خودرو 
طی نموده است از 1.6km تجاوز نکرده باشد. 

اگر فشار باد الستیک ها در محدوده توصیه شده 
قرار داشته باشد، کنترل پذیری خودرو و راحتی 
همزمان  و  یافته  افزایش  خودرو  با  رانندگی 

سایش الستیک ها کاهش می یابد.  
اگر فشار باد الستیک از حد مجاز بیشتر است، 
فشار  را  الستیک  باد  سوپاپ  مغزی  فلزی  میله 
سپس  شود.  خارج  آن  از  هوا  مقداری  تا  دهید 
فشار باد الستیک را با گیج فشار بررسی نمایید. 
اگر فشار به محدوده استاندارد مورد نظر رسیده 

چرخ و الستیک
 205/60R16 در این خودرو از دو نوع الستیک
الستیک  است.  شده  استفاده   215/50R17 و 

زاپاس از نوع 205/60R15* می باشد. 

نگهداري الستیک ها
فشار باد الستیک ها )شامل الستیک زاپاس( را 
یک بار در ماه بررسی نمایید. در شرایط خاص 
به  توجه  با  را  بررسی  دو  هر  بین  زمانی  فاصله 

شرایط موجود تغییر دهید. 
در صورت تغییر شرایط جوی و محیطی فشار باد 

الستیک ها را بررسی نمایید.

بررسی فشار باد الستیک
از  اطمینان  برای  ها  الستیک  چشمی  بررسی 
عادی بودن فشار باد آن ها کافی نمی باشد زیرا 
احتمال بروز خطا در بررسی چشمی باال است. 
بنابراین باید فشار باد الستیک ها را با استفاده 

چرخ و الستیک

کار  به  اضطراري  موارد  براي  فقط  زاپاس  چرخ 
مي رود. از استفاده از چرخ زاپاس به عنوان چرخ 
های  مسافت  در  رانندگی  برای  خودرو  اصلی 

طوالنی و با سرعت باال پرهیز نمایید. 

   احتیاط 

* مطابق با مدل خودرو
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برای  ها  چرخ  کردن  جابجا  از  پس  اند،  شده 
مجاز  نمایندگی  به  سیستم  این  مجدد  تنظیم 

مراجعه نمایید.

جابجا کردن چرخ ها 
یکنواخت  از سایش  اطمینان  منظور حصول  به 
کردن  جابجا  که  مي شود  پیشنهاد  ها  الستیک 
تصاویر  اساس  بر  و   10,000km هر  ها  چرخ 
غیر  مشاهده سایش  در صورت  انجام شود.  باال 
یکنواخت الستیک ها باید جابجا کردن چرخ ها 

را در اسرع وقت انجام دهید. 
می  انجام  را  ها  چرخ  کردن  جابجا  که  بار  هر 
از  پس  کنید.  بررسی  را  ترمز  های  لنت  دهید، 
جابجا کردن چرخ ها اطمینان حاصل نمایید که 
گشتاور  و  عقب  و  جلو  های  الستیک  باد  فشار 
محدوده  در  ها  چرخ  های  مهره  کردن  سفت 

استاندارد قرار داشته باشند.
 TPMS سیستم  به  خودرو  های  الستیک  اگر 
مجهز  الستیک(  باد  فشار  بر  نظارت  )سیستم 

تعویض الستیک ها
ماه  در  بار  یک  را  الستیک  ساییدگی  نشانگر 
شده  ساییده  الستیک  آج  اگر  کنید.  بررسی 
آن  بیانگر  باشد  می  ساییدگی  نشانگر  با  موازی 
است که ارتفاع باقی مانده آج الستیک ها برابر 
1.6mm است و باید الستیک را تعویض نمود. 

از حد، سایش  بیش  در صورت مشاهده سایش 
غیر یکنواخت یا عیوبی نظیر برآمدگی یا تغییر 
شدید در الگوی آج یا روی سطح افقی الستیک 
توصیه می شود که الستیک ها را در اسرع وقت 

تعویض نمایید.

چرخ و الستیک

جلوجلو

الستیک های  جهت دار )در صورت وجود(بدون چرخ زاپاس
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نصب الستیک زمستانی و زنجیر چرخ
زده  یخ  یا  برفی  های  جاده  در  رانندگی  هنگام 
زنجیر  و  زمستانی  الستیک  از  شود  می  توصیه 

چرخ استفاده نمایید.
مدل،  لحاظ  از  باید  زمستانی  های  الستیک 
اصلی  الستیک  با  مشابه  بار  ظرفیت  و  ساختار 
و  امنیت  بر  اینصورت  غیر  در  باشند.  خودرو 
تواند  تأثیر منفی داشته که می  عملکرد خودرو 
منجر به بروز حادثه و حتی صدمه به افراد شود.

اید در  باز کرده  از خودرو  را که  الستیک هایی 
محیطی خشک و خنک نگهداری نموده و جهت 
حرکت را بر روی آن ها عالمت گذاری نمایید. 
هنگام تعویض الستیک ها باید آن ها را در همان 

جهت حرکت قبلی نصب کنید.

هنگام نصب زنجیر چرخ اطمینان حاصل نمایید 
که ضخامت زنجیر چرخ از 9mm تجاوز نکند. 
زنجیر چرخ را بر روی چرخ های جلو نصب کرده 
زنجیر چرخ  کنید.  امکان سفت  تا حد  را  آن  و 
از  نکنید. پس  بر روی چرخ های جلو نصب  را 
طی مسافت 1~0.5 کیلومتر خودرو را متوقف 
نموده و زنجیر چرخ را دوباره سفت کنید تا از 
امنیت آن ها اطمینان حاصل شود )زنجیر چرخ 
چرخ  زنجیر  سازنده  العمل  دستور  با  مطابق  را 

نصب کنید(.
به محض خارج شدن از جاده های برفی یا یخ 

زده زنجیر چرخ را باز کنید.
عمر مفید الستیک 

گذشت  از  پس  باشد  که  نوعی  هر  از  الستیک 
مدت زمان ۶ ماه از استفاده باید تعویض گردد 
حتی اگر هیچ گونه عیبی در آن مشاهده نشود.

هشدار
سایش  دچار  که  هایی  الستیک  از  استفاده   -
بیش از حد شده اند بسیار خطرناک است زیرا 
عملکرد ترمزها و دقت پیچیدن و کشش خودرو 

کاهش می یابد.
ابعاد  و  مدل  دارای  های  چرخ  و  الستیک  از   -
یکسان و مشابه با نوع اصلی در خودرو استفاده 
نمایید. در غیر اینصورت امنیت و عملکرد خودرو 
کاهش می یابد که می تواند منجر به بروز حادثه 

یا حتی صدمه دیدن افراد شود.

وقتی الستیک زاپاس با الستیک های خودرو یکسان است

جلو

چرخ و الستیک
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- اگر سایز زنجیر چرخ مناسب نباشد یا به طور 
صحیح نصب نشده باشد، لوله های ترمز، تعلیق، 
دید.  خواهند  آسیب  ها  چرخ  و  خودرو  بدنه 
بنابراین از زنجیر چرخ مناسب استفاده نموده و 

آن ها را به روش استاندارد نصب کنید.
- صدمات وارد شده به خودرو که ناشی از نصب 
گارانتی  جزء  باشد  می  چرخ  زنجیر  نادرست 

خودرو نیست.
زنجیر  و  زمستانی  الستیک  نصب  صورت  در   -
های  جاده  در  رانندگی  از  خودرو  روی  بر  چرخ 
ناهموار و دارای دست انداز های زیاد خودداری 

نمایید.
با الستیک زمستانی و زنجیر  - هنگام رانندگی 
چرخ از انجام اقداماتی نظیر شتابگیری، دور زدن 
یا ترمز گیری ناگهانی یا تعویض دنده نامناسب 

پرهیز نمایید. 

- از استفاده از الستیک های زمستانی که مدل 
یکسان  خودرو  اصلی  های  الستیک  با  ها  آن 
نیست پرهیز نمایید زیرا امنیت و کنترل مناسب 
بروز  به  منجر  تواند  می  و  یافته  کاهش  خودرو 

حادثه، صدمه به افراد و حتی مرگ شود.
- در صورتی که فشار باد الستیک های زمستانی 
پرهیز  خودرو  با  رانندگی  از  نیست،  مناسب 
نمایید. همچنین هنگام رانندگی با این الستیک 
ها حداکثر سرعت مجاز را رعایت نموده و خودرو 

را با سرعت ثابت برانید.
با  خودرو  های  الستیک  تعویض  قصد  اگر   -
چهار  هر  باید  دارید  را  زمستانی  های  الستیک 
الستیک تعویض شوند. در غیر اینصورت کنترل 

خودرو دشوار خواهد بود.
و  زمستانی  های  الستیک  با  رانندگی  هنگام   -
 30km/h از  نباید  خودرو  سرعت  چرخ  زنجیر 
توسط  شده  مشخص  مجاز  سرعت  حداکثر  یا 
است(  کمتر  که  کدام  )هر  چرخ  زنجیر  سازنده 

تجاوز نماید.
و  زمستانی  های  الستیک  نصب  صورت  در   -
برانید.  احتیاط  با  خودرو  روی  بر  چرخ  زنجیر 
همچنین هنگام رانندگی در جاده های ناهموار، 

دارای پیچ های تند یا دست انداز و سایر جاده 
های خطرناک که می توانند منجر به پریدن یا 
داشته  کامل  احتیاط  شوند  خودرو  زیاد  حرکت 

باشید.
بر  اگر الستیک های زمستانی و زنجیر چرخ   -
وارد شدن  از  قبل  اند،  شده  نصب  خودرو  روی 
از  تا  دهید  کاهش  را  ها سرعت خودرو  پیچ  به 
چرخیدن ناگهانی خودرو یا قفل شدن چرخ ها 
که می تواند منحر به بروز حادثه شود پیشگیری 

شود.

   احتیاط   هشدار

الستیک
اندازه ۶  به  اگر فقط یک الستیک خودرو   -
باد  کم  بار(   0  /4 معادل  )تقریبا   psi درجه 
بوده و فشار باد بقیه الستیک هاي آن تنظیم 
مصرف  هم  باز  صورت  این  در  باشد،  شده 
سوخت آن خودرو به اندازه 3 درصد افزایش 
کاهش  باد  کم  الستیک  مفید  عمر  و  یافته 

خواهد یافت.
توان  مي  ها،  الستیک  باد  فشار  تنظیم  با   -

مصرف سوخت را تا ۶ درصد کاهش داد.

  نکات زیست محیطی

چرخ و الستیک
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کشش الستیک ها
اگر الستیک ها ساییدگی بیش از حد داشته یا 
نباشد، کشش الستیک  باد آن ها مناسب  فشار 
ها هنگام رانندگی بر روی جاده هموار نیز کاهش 
می یابد. بنابراین هنگام رانندگی در جاده های 
خیس، برفی یا یخ زده توصیه می شود به منظور 
را  کنترل خودرو سرعت خودرو  قابلیت  افزایش 

کاهش دهید.

چرخ ها
یا  خورده  ترک  شده،  خم  ها  چرخ  رینگ  اگر 
خوردگی بیش از حد مجاز دارند آن ها را تعویض 
کنید. در غیر اینصورت امکان جدا شدن رینگ 
بروز  به  منجر  که  دارد  وجود  هم  از  و الستیک 

تصادف خواهد شد.

باالنس دینامیکی چرخ ها
در صورت نصب الستیک جدید باید حتما چرخ 

را باالنس نمایید.
توجه  دار  در صورت نصب الستیک های جهت 
ها  الستیک  گردش  جهت  که  باشید  داشته 
بر  شده  مشخص  جهت  با  باید  حرکت(  )جهت 

روی الستیک ها یکسان باشد.

انتخاب رینگ
در صورت نیاز به تعویض رینگ اطمینان حاصل 
و  مشخصات  دارای  جدید  رینگ  که  نمایید 

قطعات یکسان با رینگ اصلی خودرو باشد.
استفاده از این رینگ ها توصیه نمی شود: 

رینگ  با  متفاوت  نوع  یا  با سایز  هایی  رینگ   -
اصلی خودرو

- رینگ های دست دوم
- رینگی که تاب برداشته و تابگیری شده است.

رینگ آلومینیومی
از مهره و آچار مناسب رینگ های آلومینیومی 
است  شده  معرفی  سایپا  شرکت  توسط  که 

استفاده کنید.
اگر رینگ باز یا تعویض شده است، پس از طی 
را  چرخ  های  مهره  سفتی   1600km مسافت 

بررسی نمایید.
هنگام نصب زنجیر چرخ توجه داشته باشید که 

به رینگ های آلومینیومی صدمه وارد نشود.

با  موتور  روغن  مخزن  خودرو،  تحویل  هنگام 
روغن 10W40 با درجه SM پر شده است.

با یکدیگر  از مخلوط کردن روغن های متفاوت 
خودداری نمایید.

از روغن موتور مطابق با مشخصات ارائه شده در 
این دفترچه استفاده نمایید زیرا در غیر اینصورت 
امکان آسیب رسیدن به موتور خودرو وجود دارد 
خارج  گارانتی  از  خودرو  شرایطی  چنین  در  و 

خواهد شد.

  هشدار

روغن موتور و فیلتر روغن
موتور باید بر اساس شرایط محیطی دما و درجه 

کیفیت روغن و مشخصات API باشد.

روغن موتور و فیلتر روغن
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بررسی سطح روغن موتور
مهم  بسیار  روغن  میزان  موتور  روغنکاری  برای 

است. 
از  را در سطح صاف متوقف کنید، قبل  خودرو 
روشن کردن موتور و یا پس از 5 دقیقه خاموش 

بودن موتور سطح روغن موتور را بازدید کنید. 
گیج  پاک کنید مجدداً  آنرا  و  آورده  را در  گیج 
بیرون  آنرا  و سپس  داده  قرار  در محل خود  را 
بکشید و سطح روغن را که باید بین حد پایینی 
اندازه  باشد  گیج  روی  شده  مشخص  باالیی  و 
است،  کم  روغن  میزان  که  صورتی  در  بگیرید. 

تا نزدیکی حد باالیی به مخزن روغن بیفزایید.

پر کردن روغن موتور
درپوش پر کن مخزن روغن را باز نمایید. روغن 
بر  شده  مشخص  مقدار  حداکثر  تا  آرامی  به  را 
نباید  بریزید و توجه کنید که  روی گیج روغن 
این مقدار از حداکثر مقدار مشخص شده تجاوز 
نماید. پس از پر کردن روغن درپوش را ببندید، 
با دور آرام به مدت یک دقیقه روشن  موتور را 
نمایید. سپس موتور را به مدت 5 دقیقه خاموش 

نمایید و سطح روغن را بررسی نمایید.
تعویض روغن موتور

را  روغن  است  گرم  موتور  وقتی  توقف   از  پس 
مطابق با مراحلی که در ادامه می آید، تعویض 

نمایید:
1.درپوش پر کن مخزن روغن را باز کنید. 

2.یک ظرف در زیر کارتل قرار دهید. 
تا  کنید  باز  را  کارتل  روی  روغن  تخلیه  3.پیچ 

روغن کاماًل تخلیه شود. 
4.پیچ تخلیه روغن و واشر آب بندی آن را مجدداً 
نصب کنید و آن را مطابق با گشتاور توصیه شده 
مقدار  تا  روغن  با  را  مخزن  کنید. سپس  سفت 

توصیه شده پر کنید.
5. گشتاور بستن پیچ تخلیه روغن موتور:

50-60N.m

روغن موتور و فیلتر روغن

  نکات زیست محیطی

روغن موتور
حد  از  بیش  تعویض  با  را  زیست  محیط   -

روغن آلوده نکنیم.
- رنگ روغن به تنهایي مالک مناسبي براي 
تعویض آن  و  موتور  تشخیص کیفیت روغن 

نیست.
- پایه ي اکثر روغن هاي موتور، نفت خام

مي باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت 
از منابع بکوشیم.

- در هنگام تعویض روغن خودرو مراقب
نشتي ها بوده و از تخلیه روغن مصرف شده 
جداً  آب  و  خاک  روي  بر  سوخته(  )روغن 

خودداري کنیم.
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روغن موتور یک ماده شیمیایی خطرناک و مضر 
برای سالمتی می باشد. لذا آن را در مکانی امن 
نگهداری  از دسترس کودکان و حیوانات  و دور 
کنید.تماس طوالنی مدت پوست با روغن موتور 
از  بنابراین  آن می شود.  به آسیب جدی  منجر 
تماس پوست با روغن موتور تا حد امکان اجتناب 
فراوان  آب  با  را  آن  اینصورت  غیر  در  و  نمایید 
بشویید.قبل از باز کردن پیچ تخلیه روغن موتور، 
اطمینان حاصل نمایید که روغن داغ نباشد زیرا 
در صورت تماس آن با پوست منجر به سوختگی 

شدید و تاول زدن می شود.

  هشدار

تعویض فیلتر روغن موتور
جهت  در  فیلتر  آچار  بوسیله  را  روغن  1.فیلتر 
با  و  کنید  باز  ساعت  های  عقربه  حرکت  عکس 
پارچه تمیز محل قرار گرفتن فیلتر را پاک کنید 
فیلتر  اورینگ  دور  تا  دور  موتور  روغن  2.کمی 
داده  قرار  در محل خود  را  فیلتر  ، سپس  بزنید 
و کمی با دست آنرا بچرخانید تا مطمئن شوید 

فیلتر در جای خود قرار گرفته باشد . 
باز  عکس  جهت  در  فیلتر  آچار  از  استفاده  3.با 

کردن آنرا محکم کنید . 
گشتاور سفت  کردن فیلتر 2 ± 20 نیوتن متر 

می باشد . 

اطمینان حاصل نمایید که فیلتر کاماًل در محل 
خود قرار گرفته و آب بندی محل نصب توسط 

اورینگ کامل باشد.

جهت جلوگیری  از نشتی اطمینان حاصل کنید 
اگر  است،  شده  بسته  محکم  کاماًل  فیلتر  که 
کار  دهید  اجازه  ندارید  مورد  این  در  تخصصی 

توسط افراد با صالحیت انجام شود. 

  توجه

  توجه

1. فیلتر روغن
2. آچار فیلتر روغن

سه چهارم دور

روغن موتور و فیلتر روغن

فیلتر روغن
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روغن جعبه دنده اتوماتیک
یا روی جک  1.خودرو را روی سطحی صاف و 

چهار ستونه قرار داده و چرخها را قفل کنید. 
2.اطمینان حاصل کنید که دسته دنده در حالت 

پارک باشد. 
3.پیچ تخلیه روغن جعبه دنده را )با آچار آلن 

55No(  باز کنید. 
4.روغن جعبه دنده اتوماتیکAW-1را از طریق 
سوراخ پر کن  جعبه دنده به میزان 470 میلی 

لیتر پر کنید. 
نموده  تعویض  را  روغن  کن  پر  پیچ  5.اورینگ 
و پیچ مذکور را  با گشتاور 5±35  نیوتن متر 

محکم کنید. 
۶.در حالیکه تهویه مطبوع خاموش است موتور 
را روشن کنید سیستم انتقال قدرت را با سرعت 

کمتر از 2000 دور در دقیقه گرم کنید.
دسته  آرام،  دور  در  موتور  شدن  گرم  از  7.پس 
دنده را در تمامی موقعیت ها از P تا L و سپس 
از L تا P قرار داده و در هر موقعیت به مدت 3 

ثانیه صبر کنید. 
8.سرعت موتور را در دور آرام نگهدارید و ردیف 
7 را دوباره تکرار کنید. وقتی دمای موتور به 35 
تا 45 درجه سانتیگراد رسید دسته دنده را در 

حالت P قرار دهید. 
زیر  ظرفی  دنده  جعبه  روغن  تعویض  ۹.هنگام 
پیچ  طریق  از  اضافه  روغن  تا  دهید  قرار  آن 
تخلیه  روغن خارج گردد. وقتی که ریزش روغن 
گشتاور  با  را  درپوش  بالفاصله  رسید  قطره  به 
2Nm  25Nm± سفت کنید، فراموش نکنید 
واشر آب بندی بدلیل استفاده مکرر ممکن است 
آنرا نیز بررسی  از آب بندی خارج گردد، حتماً 

کنید. 

پیچ پر کن روغن جعبه دنده

روغن جعبه دنده اتوماتیک

خیلی  اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن  سطح  اگر 
می  همراه  لغزش  با  قدرت  انتقال  باشد،  پایین 
باشد و اگر مقدار آن خیلی زیاد باشد منجر به 
تولید کف در داخل روغن و اختالل در عملکرد 

سیستم انتقال قدرت می شود.
احتمال  نشود،  استفاده  شده  توصیه  روغن  اگر 

معیوب شدن جعبه دنده وجود دارد.

  توجه



15۹

7

از آسیب رسیدن به سه راهی  جهت جلوگیری 
کاتالیست و خودرو به موارد ذیل توجه کنید.

1(از موتور به طور صحیح استفاده کنید. 
2(اگر خودرو روشن نمی شود و یا خوب کار نمی 

کند، خودرو را متوقف و بازدید کنید. 
درگیر  دنده  و  حرکت  حال  در  خودرو  3(وقتی 

است موتور را خاموش نکنید.
4(خودرو را در هنگام بکسل کردن روشن نکنید.  
5( هنگام قطع اتصال یا جدا کردن کویل جرقه 
زنی )مثاًل در عیب یابی( از روشن کردن خودرو 

خودداری نمایید.
خطای  یا  است  ناپایدار  آرام  دور  در  موتور  اگر 

دیگری دارد، موتور را خاموش کنید.

  توجه

سه راهی کاتالیست 
در صورت بکارگیری صحیح ورعایت نکات ایمنی 
نگهداری  به  نیاز  کاتالیست  راهی  سه  مرتبط، 

خاصی ندارد.

سه راهی کاتالیست 

و  کاتالیست  است،  روشن  خودرو  موتور  وقتی 
اجزای سیستم اگزوز بسیار داغ هستند. به همین 
دلیل از راندن خودرو یا پارک کردن آن با موتور 
یا  اشتعال  قابل  مواد  که  هایی  محل  در  روشن 
غیره(  و  برگ  )مانند چمن خشک،  انفجار  قابل 
در مجاورت اجزای سیستم اگزوز قرار می گیرند، 

خودداری نمایید.

  هشدار

کاتالیست
اکثر خودروهاي مدرن امروزي، مجهز

به مبدل هاي کاتالیتیکي سه راهه
)Three – Way Catalytic Converter(

مي باشند. مفهوم سه راهه، اشاره به سه آالینده 
خودروها  موتور  توسط  شده  تولید  اساسي 
و  نیتروژن  اکسیدهاي  کربن،  مونوکسید  شامل 
ها  مبدل  این  توسط  که  است  ها  هیدروکربن 
با  ها  مبدل  این  گیرند.  می  قرار  پاالیش  مورد 
خود  ویژه  ساختار  و  خاص  عناصر  از  استفاده 
اکسید  به دی  را  اصلي خودرو  آالینده  گازهاي 
کربن، نیتروژن و آب تبدیل مي کنند که خطر 
توجه  باید  ندارند.  زیست  محیط  براي  چنداني 
موقع  به  تعویض  عدم  یا  و  حذف  که  داشت 
محیط  در  آلودگي  ایجاد  بر  عالوه  کاتالیست 
زیست موجب اختالل در عملکرد مناسب خودرو 

نیز می گردد.

  نکات زیست محیطی
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سه راهی کاتالیست 

کربن  مونوکسید  حاوی  اگزوز  از  خروجی  گاز 
)CO( است که بی رنگ، بی بو و بی مزه بوده 
و بسیار خطرناک می باشد بنابراین از تنفس آن 
گاز  ورود  از  پیشگیری  برای  نمایید.  خودداری 
CO به داخل اتاق مواردی که در ادامه می آیند 

را رعایت نمایید.
- برای مدت طوالنی در فضاهای بسته موتور را 

روشن نگذارید.
به  از روشن گذاشتن خودرو در حال سکون   -
خودداری  باز  فضاهای  در  حتی  طوالنی  مدت 
نمایید. در غیر اینصورت ورودی هوا را در حالت 

ورود هوای خارج به داخل اتاق تنظیم نمایید.
به  هستند،  باز  خودرو  عقب  های  درب  اگر   -
دلیل امکان ورود گاز اگزوز به داخل خودرو از 

رانندگی با آن پرهیز نمایید.

- به منظور دستیابی به عملکرد نرمال سیستم 
همواره  را  به خودرو  هوا  ورودی  تهویه خودرو، 
بررسی نمایید تا توسط اجسام خارجی مسدود 

نشده باشد.
خارجی  حسم  هیچگونه  که  نمایید  بررسی   -
مانند برف و یخ خروجی اگزوز را مسدود نکرده 

باشد. 
قرار  بررسی  تناوب مورد  به  را  اگزوز  - سیستم 
دهید تا از عملکرد صحیح آن اطمینان حاصل 
نمایید. در غیر اینصورت نسبت به رفع عیب آن 

اقدام نمایید.

  نکات زیست محیطی   هشدار   هشدار

اگزوز،  از  غیرطبیعي  دود  خروج  صورت  در 
دراولین فرصت جهت عیب یابي و تنظیم موتور 
به تعمیرگاه هاي مجاز مراجعه نمایید زیرا خروج 
دنبال  به  را  هوا  بیشتر  آلودگي  غیرعادي،  دود 
کنترل  را  خودرو  سوخت  داشت.مصرف  خواهد 
نموده و آن را با میزان مصرف بهینه اعالم شده 
توسط سازنده خودرو مقایسه کنید و در صورت 
هاي  تعمیرگاه  به  مالحظه  قابل  تفاوت  وجود 

مجاز مراجعه نمایید.
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مایع خنک کننده موتور
بررسی سطح مایع خنک کننده موتور

سطح مایع خنک کننده را در مخزن آن بررسی 
کنید. زمانی که موتور در حالت سرد است، سطح 
این مایع بایستی بین عالمت حداقل و حداکثر بر 

روی مخزن باشد.
پر کردن مایع خنک کننده موتور

حداقل  سطح  از  کننده  خنک  مایع  مقدار  اگر 
باشد،  تر  پایین  مخزن  روی  بر  شده  مشخص 
درب مخزن را باز نموده و آن را تا نزدیکی سطح 

حداکثر پر کنید و درب مخزن را ببندید.

مخزن  درب  کردن  باز  است  گرم  موتور  وقتی 
مایع خنک کننده بسیار خطرناک می باشد زیرا  
باعث  و  پاشیده  بیرون  به  زیاد  با فشار  بخارآب 
سوختگی می شود، درب  رادیاتور را زمانی باز 

کنید که موتور کاماًل سرد شده باشد. 

  هشدار

شده  مصرف  کننده  خنک  مایع  انجماد  نقطه 
برای موتور 5 درجه سانتیگراد پایین تر از درجه 

حرارت هوای محل مورد استفاده می باشد.
ها،آب  رودخانه  آب  مانند  های سنگین  آب  از   
چشمه و غیره برای مایع خنک کننده استفاده 

نکنید. 
به  کننده  خنک  مایع  ریختن  صحیح  طریقه 

رادیاتور بشرح ذیل می باشد. 
درپوش  سپس  کنید،  باز  را  رادیاتور  درب  ابتدا 
مایع  سپس  کرده  خارج  آنرا  هوای  خروجی 
پر  گردد  ریز  سر  که  جایی  تا  را  کننده  خنک 
تنظیم  پیچ  ببندید.  را محکم  آنرا  و درب  کنید 

میکرومتری رگوالتور خروجی هوا را باز کنید. 
پر کردن مایع خنک کننده را ادامه دهید تا از 
پیچ تنظیم رگوالتور آب خارج گردد، سپس پیچ 

را سفت کرده و درب رادیاتور را ببندید. 
منجر  موتور  کننده  خنک  سیستم  به  هوا  ورود 

به گرم شدن بیش از حد موتور خواهد شد و در 
عملکرد صحیح آن اختالل ایجاد خواهد کرد. در 
صورت بروز این پدیده برای رفع عیب به یکی از 
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 

نمایید.

مایع خنک کننده موتور
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از استفاده از ضد یخ در مخزن مایع شیشه شوی 
پرهیز نمایید زیرا عالوه بر کاهش شفافیت و دید 

شیشه، به رنگ بدنه نیز آسیب خواهد رساند.
اگر مخزن مایع شیشه شوی خالی می باشد از 
روشن کردن پمپ آن پرهیز نمایید زیرا در غیر 

اینصورت موتور آن معیوب خواهد شد.
شده  توصیه  مشخصات  با  شوی  شیشه  مایع  از 

استفاده نمایید.

  هشدار

مایع شیشه شوی

فاصله دهانه شمع

 فیلتر هوا 
وقتي صفحات فیلتر پر از خاک و دوده گردد، هوا 
از آن به سختي عبور خواهد کرد و میزان هواي 
ورودي کم خواهد شد و در نتیجه قدرت موتور 
کم شده و مصرف بنزین باال خواهد رفت. در این 
شرایط باید فیلتر را تمیز و یا تعویض نمود که 

روش آن به شرح ذیل می باشد:
آن  از  را  فیلتر  و  کنید  باز  را  هواکش  درب   .1

خارج کنید.
2. با گرفتن باد داخل هواکش آن را تمیز نموده 
و در صورت نیاز فیلتر را تعویض نموده و آن را 

مجدداً ببندید.

مایع شیشه شوی

شمع 
 HU10B80T مدل شمع

تشکیل  شمع  الکترودهای  روی  بر  دوده  وقتی 
دوده  یافت.  خواهد  کاهش  شمع  قدرت  شود، 
دهانه  فاصله  و  پاک  برس سیمی  بوسیله  را  ها 
شمع را مجدداً تنظیم کنید. شمع 0.7 تا 0.8 

میلیمتر می باشد
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)در  گیرد  نمی  انجام  خوبی  به  زنی  جرقه  اگر 
مواردی مانند مشکل در استارت زدن یا محترق 
نشدن سوخت و غیره( فقط به شمع ها مرتبط 
نمی شود و ممکن است دلیل آن فرسوده شدن 
هر  شود  می  توصیه  باشد.  زنی  جرقه  سیستم 
سیستم  بار  یک  سال   5 یا  کیلومتر   80000
سیستم  عیب  نمایید.اگر  تعویض  را  زنی  جرقه 
باقی است، به نمایندگی مجاز شرکت  همچنان 
سایپا یدک مراجعه نمایید تا کویل جرقه زنی و 

سیستم جرقه زنی بررسی گردد.

با ساییده شدن لنت و دیسک چرخ به مرور زمان 
سطح روغن ترمز نیز کم می شود. 

روغن ترمز   توجه  توجه
روغن ترمز مناسب برای این خودرو، روغن ترمز 
می-   GB12981-2003 HZY4 سنتزی 
باشد. سطح روغن ترمز می بایست بین حداقل 
باشد.  مخزن  روی  بر  شده  مشخص  حداکثر  و 
است،  کمتر  حداقل  مقدار  از  روغن  مقدار  اگر 
مخزن را تا نزدیکی مقدار حداکثر با روغن ترمز 

مقدار پر کنید. از  آن  مخزن  در  ترمز  روغن  مقدار  اگر 
حداقل مشخص شده کمتر باشد، چراغ نشانگر 
صورت  در  شود.  می  روشن  آمپر  جلو  در  ترمز 
در  ترمز  روغن  سطح  چراغ،  این  شدن  روشن 

مخزن و سیستم ترمز را بررسی نمایید.
به منظور بررسی سیستم ترمز موتور را خاموش 
چراغ  اگر  کنید.  آزاد  را  دستی  ترمز  و  نموده 
برای  ماند،  می  روشن  همچنان  دهنده  هشدار 
بررسی سیستم ترمز به یکی از نمایندگی های 

مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.
 از روغن معرفی شده استفاده کنید و هرگز از 
از  نکنید.  استفاده  ترمز  روغن  نوع  دو  مخلوط 
مصرف روغن ترمز در ظرفهایی که بدون درپوش 

نگهداری می شود اجتناب کنید. 

  هشدار

روغن ترمز 
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پدال ترمز 
 2,5-۶ محدوده  در  باید  ترمز  پدال  خالصی 
میلیمتر باشد. فاصله بین پدال ترمز تا جلو که 
در شکل با حرف A نشان داده شده است نیز 
نباید کمتر از 1۹ میلیمتر باشد. نیروی وارد بر 

پدال ترمز نیز حدود 300 نیوتن است.
به صورت دوره ای وجود موارد زیر را در پدال 

ترمز بررسی نمایید:
1- نیروی ناکافی ترمز

2- یکنواخت نبودن نیروی ترمز  
3- فاصله زیاد حرکت پدال ترمز

4- قفل شدن پدال ترمز 
5- صدای ترمز

۶- پدال ترمز با فشردن آن می پرد.

  نکات زیست محیطی

گریس، روانکارها
عناصري  داراي  عمدتاً  روانکارها  و  گریس 
مثل سدیم, کلسیم, آلومینیوم، باریم و مس 
هستند و به جهت باال بردن خاصیت گریس 
سولفید  دي  ترکیب  ساییدگي،  کاهش  در 
لذا  است  شده  اضافه  آن  به  نیز  مولیبدن 
مواظب نشتي آن از خودروها و ریزش آن به 

آب و خاک باشیم.

  نکات زیست محیطی

روغن ترمز
مایع ترمز )روغن ترمز( ترکیبي سنتزي مي- 

باشد که قسمت اعظم آن را ترکیبات
لذا  دهد  مي  تشکیل  اتري  گلیکول  پلی 
منظور  به  آب  و  خاک  برروي  آن  ریختن  از 
جلوگیری از آلوده کردن آن ها جداً خودداري 

نمایید.

پدال ها

پدال کالچ
 0-10 مقدار  بایستبه  می  کالچ  پدال  خالصی 
از نوع هیدرولیک  باشد. سیستم کالچ  میلیمتر 

است و به تنظیم کردن نیازی ندارد.
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ترمز دستی 
باشد،  بین دنده چهار و پنج  اهرم  وقتی ضامن 
اهرم ترمز دستی کاماًل قفل می باشد. اگر دراین 
و  بازدید  باید  نشود  قفل  دستی  ترمز  محدوده 

تنظیم گردد. 

لنت ترمز/صفحه کالچ
از  استفاده  ممنوعیت  قانون  رعایت  رغم  به 
هاي  لنت  از  استفاده  و  آزبست  داراي  مواد 
ترمز/ صفحه کالچ با الیاف جایگزین آزبست 
سازي  خودرو  گروه  محصوالت  تمامي  در 
سایپا، متاسفانه در بازار غیردولتي لنت هاي 
ترمز / صفحه کالچ وارداتي غیرمجاز به وفور 
یافت مي شوند. لذا توصیه مي شود در هنگام 
تعویض لنت هاي ترمز /صفحه کالچ ترجیحاً 
به یکی از نمایندگي هاي مجاز مراجعه نموده 
عبارت  به  قطعات  این  خرید  هنگام  در  یا  و 

)Free Asbestos(توجه نمایید.

  نکات زیست محیطی

ترمز دستی 
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غربیلک فرمان 
غربیلک فرمان را به آهستگی از چپ به راست 
کنید.  احساس  آن  در  را  مقاومتی  تا  بچرخانید 
در این زمان فاصله را اندازه بگیرید که بایستی 
در محدوده مجاز باشد. غربیلک فرمان را تا انتها 
بچرخانید و بررسی نمایید که چرخش آن نرم و 

یکنواخت باشد. 
تا 15  فرمان 10  مقدار مجاز خالصی غریبلک 
این  در  خالصی  مقدار  اگر  باشد.  می  درجه 
نمایندگی  از  یکی  به  گیرد  نمی  قرار  محدوده 
فرمان  غربیلک  تا  نمایید  مراجعه  مجاز  های 

بررسی و تنظیم گردد.

هاي کربن اکتیو جذب آن مي شود.
زیست  محیط  آلودگي  کاهش  بر  کنیستر  اثر 
کنترلي  اثر  بنزین  بخار  مصرف  و  بازیافت 
بخار  انتشار  از  جلوگیري  واسطه  به  محسوسي 
زمان  داشت.  خواهد  زیست  محیط  در  سمي 
معتبر  استانداردهاي  مطابق  کنیستر  تعویض 
بودن  منفي  صورت  در  سازي  خودرو  صنایع 

نتیجه تست عملکرد توسط مراکز معاینات
فني خودرو، 30 هزار کیلومتر در شرایط عمومي، 

24 ماه بعد از زمان نصب مي باشد.

کولر خودرو
هاي  سیستم  هاي  آالینده  ترین  مهم  از  یکی 
خنک کننده، گازهاي مخرب الیه ي ازن )مانند 
گاز فریون( مي باشد. خوشبختانه در خودروهاي 

جایگزین   R134a گاز  سایپا،  شرکت  تولیدي 
گازهاي مخرب الیه ازن گردیده است که فاقد 

اثرات مخرب بر الیه ازن مي باشد.
ترموستات

عملکرد  موجب  ترموستات  مناسب  عملکرد 
صرفه  درصد   2 و  شده  بهینه  دماي  در  موتور 

جویي در مصرف سوخت را به همراه دارد.
کنیستر

بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت 
با  ارتباط  صورت  در  و  شده  تبخیر  آن  طبیعي 
انتشار بخار  هواي آزاد در آن منتشر مي شود. 
در  زیست  محیط  آلودگي  باعث  هوا  در  بنزین 
اطراف خودرو مي گردد. جهت رفع این مشکل 
بازیافت  و  جذب  قابلیت  با  اي  مجموعه  وجود 
این  خودروها  در  است.  ضروري  بنزین  بخار 
فرآیند توسط کنیستر یا بخارگیر بنزین صورت 
به  شیلنگ  طریق  از  بنزین  بخار  پذیرد.  مي 
ورودي کنیستر منتقل و در حین عبور از الیه 

  نکات زیست محیطی
خالصی غربیلک فرمان

 غربیلک فرمان
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چراغ ها
تعویض المپ چراغ ها

بالفاصله پس از خاموش کردن چراغ، المپ آن 
بسیار داغ می باشد. بنابراین مدتی صبر کنید تا 

خنک شود و سپس آن را تعویض نمایید.
المپ هالوژنی با گاز هالوژن فشرده پر شده است 
و امکان انفجار آن در اثر ضربه یا برخورد آن با 
زمین وجود دارد. لذا در این زمینه احتیاط کافی 

بکنید.
در صورتی که المپ هالوژنی برای مدتی روشن 
باشد یا تازه خاموش شده باشد، می تواند منجر 
به سوختگی پوست شود. بنابراین برای تعویض 
آن پس از آن که المپ سرد شد، آن را با پارچه 

ای نرم و تمیز باز کنید.
اگر المپ زود به زود می سوزد مشکلی در مدار 
برق وجود دارد، لطفاً به نمایندگی مجاز مراجعه 

فرمایید.

چراغ ها

مجموعه چراغهای جلو
)1(صفحه پوششی باالی سپر جلو را بر داشته و 

سپر جلو را باز کنید. 
)2(چهار عدد پیچ نگهدارنده چراغ را باز کرده و 

آنرا به سمت خود بکشید. 
)3(اتصاالت برقی را آزاد کنید. 

)4(الستیک آب بندی دور چراغ را بردارید. 
و  دهید  فشار  جلو  به  پشت المپ  از  را  )5(فنر 

آنرا آزاد کنید. 
عکس  جهت  در  را  چراغ  المپ  )۶(نگهدارنده 
و  خارج  آنرا  و  بچرخانید  ساعت  عقربه  حرکت 

المپ سوخته را تعویض کنید. 

مجموعه چراغ های عقب 
)1(درپوش مجموعه چراغ عقب را از داخل درب 

صندوق عقب باز کنید. 
)2(سپس سه عدد پیچ نگهدارنده مجموعه چراغ 

را باز کرده و آنرا بیرون آورید. 
جهت  در  چرخاندن  با  را  المپ  )3(نگهدارنده 
عکس حرکت عقربه ساعت باز کنید و المپ ها 

را تعویض کنید. 
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چراغ ها 

چراغ دنده عقب 
جلو   سقفی  چراغ  پشت  تزئینی   )1(درپوش 

درب صندوق عقب را باز کنید. 
)2(سه عدد پیچ را باز کرده و مجموعه را بیرون 

بکشید. 
جهت  در  را  ها  المپ  جداگانه  صورت  )3(به 
عکس حرکت عقربه ساعت چرخانده و المپ را 

تعویض کنید. 

چراغ سقفی جلو
پیچ  به دور  پارچه  تکه  با پیچیدن یک  با دقت 
گوشتی دو عدد پیچ نگهدارنده چراغ را باز کنید 
و فنر آنرا جدا کرده و المپ سوخته را تعویض 

نمایید.

چراغ سوم ترمز
چراغ سوم ترمز دارای یک المپ LED است که 
در باالی قسمت بیرونی شیشه عقب قرار گرفته 
با  این چراغ همزمان  ترمز کردن،  است. هنگام 
چراغ ترمز که در مجموعه چراغ عقب قرار گرفته 

است روشن می شود.
ابتدا اسپویلر را باز کنید. سپس دو عدد پیچ قاب 
چراغ سوم ترمز را با چهار سو باز کنید و المپ 

را تعویض نمایید.
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چراغ ها

چراغ درب صندوق عقب 
با استفاده از پیچ گوشتی تخت  با یک تکه پارچه 
از  آنرا  چراغ  اتصاالت  قطع  از  پس  آن  دور  نرم 
محل خود در آورده و درپوش را در جهت عکس 
حرکت عقربه ساعت چرخانده و المپ معیوب را 

با المپ سالم تعویض نمایید.

چراغ پالک
با استفاده از پیچ گوشتی تخت با یک پارچه نرم 
از محل  را  اتصاالت چراغ  قطع  از  آن پس  دور 
عکس  جهت  در  آنرا  درپوش  و  آورده  در  خود 
حرکت عقربه ساعت چرخانده و المپ معیوب را 

با المپ سالم تعویض کنید.

چراغ سقفی عقب
با استفاده از پیچ گوشتی تخت با یک تکه پارچه 
نرم به دور آن ، فنر چراغ را از آن جدا کرده و 

المپ معیوب را با سالم تعویض کنید. 
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چراغ الی درب ها
پس از باز کردن فریم روی درب  با استفاده از 
یک پیچ گوشتی تخت و یک تکه پارچه نرم دور 
آن، قالب را از قسمت عقب به پایین کشیده و 
چراغ را از محل خود در آورده و المپ معیوب 

را تعویض کنید. 

چراغ ها 

چراغ مه شکن عقب 
پیچ  عدد  سه  سپس   کنید  باز  را  عقب  سپر 
آنرا  برق  و سوکت  کرده  باز  را  نگهدارنده چراغ 
باز کرده و المپ  را  جدا نموده،  درپوش چراغ 

معیوب را تعویض کنید. 
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مشخصات و تعداد چراغ های خودرو

 تعداد            مشخصات شرح

4 عددH1/H7چراغ جلو
2 عددPY21Wچراغ راهنمای جلو
2 عددW5Wچراغ روشنایی جلو
2 عددPY21Wچراغ راهنمای عقب

2 عددP21/5Wچراغ ترمز
2 عددW16Wچراغ دنده عقب

2 عددH3چراغ مه شکن جلو
2 عددP21Wچراغ مه شکن عقب

1 عددLEDچراغ سوم ترمز
2 عددW10Wچراغ سقفی جلو
1 عددC10Wچراغ سقفی عقب

1 عددW5Wچراغ صندوق  عقب
2 عددW5Wچراغ الی درب

2 عددW5Wچراغ پالک
2 عددLEDچراغ روز

چراغ ها
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تعویض فیوز
1. درب جعبه فیوز را باز کنید.

2. فیوزها را بررسی کنید و فیوزهای سوخته را 
مشخص نمایید.

فیوز  جعبه  در  که  کش  فیوز  از  استفاده  با   .3
موتور یا جعبه فیوز اتاق قرار دارد فیوز سوخته 

را خارج کنید.
4. اطمینان حاصل نمایید که فیوزی که خارج 

نموده اید سوخته است.
5. فیوز سوخته را با فیوزی با مشخصات یکسان 

تعویض کنید.
فیوزهایی که عملکرد آن ها  از خارج کردن   .۶
را نمی دانید خودداری نمایید زیرا امکان ایجاد 
خودرو  الکتریکی  تجهیزات  عملکرد  در  اختالل 
از  خودرو  شدن  خارج  به  منجر  که  دارد  وجود 

گارانتی خواهد شد. 

فیوزها
جعبه فیوز موتور

این جعبه فیوز در داخل محفظه موتور و در کنار 
باتری قرار دارد.

نقشه فیوزها و رله های جعبه فیوز بر روی درب 
آن قرار دارد.

جعبه فیوز اتاق
در سمت  و  داشبورد  داخل  در  اتاق  فیوز  جعبه 

راننده قرار دارد. 
نقشه فیوزها و رله های جعبه فیوز بر روی درب 

آن قرار دارد.

فیوز سالمفیوز سوخته

فیوز سوخته باید با فیوزی با مشخصات یکسان 
)همان رنگ( تعویض گردد. تعویض فیوز با سایر 
مواد فلزی مجاز نمی باشد زیرا منجر به صدمه 
دیدن تجهیزات الکترونیکی خودرو خواهند شد. 
شده  تأیید  مشخصات  دارای  باید  جدید  فیوز 
که  جدید  فیوز  اگر  باشد.  سایپا  شرکت  توسط 
است  سوخته  فیوز  با  یکسان  مشخصات  دارای 
به  تعمیر  و  بررسی  برای  سوخت،  سریع  نیز 

نمایندگي  مجاز مراجعه کنید.

  هشدار

 فیوزها
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6.5 保险丝、继电器信息

BLOWER 
RELAY

CAUTION:USE SPECIFIED
FUSES&RELAYS ONLY

BLOWER 
30A

A/C COMP
RELAY

DRIVE
RELAY

STARTER
RELAY

SPEAKER
RELAY

STR/STP
RELAY

STARTER
MOTOR 30A

ABS 25A

ABS 40A

IP-BOX1
40A

IP-BOX2
40A

IGN SW A
40A

IGN SW B
40A

SUN ROOF
25A

A/C COMP
10A

SPEAKER
15A

FUEL PUMP
15A

ECU/DIAGNOSE
10A

MAIN RELAY
30A

LO BEAM
RELAY 

LO BEAM 15A 

HI BEAM 15A 

HI BEAM
RELAY 

FUEL PUMP RELAY
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A
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MAIN RELAY RADIATOR FAN RELAY
(H)

RADIATOR
FAN 30A

RADIATOR FAN
RELAY

(L)

نقشه جعبه فیوز داخل محفظه موتور
 فیوزها

FAN-HIGH
40ASB4
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DEFROST
RLY

FRN FOG
LP RELAY

REAR FOG
LP RELAY

HORN
RELAY

BACK RLY
(AT)

SHIFT RLY
(AT)

DEF ASC

SM LP
RLY

BLOWER

10A

WIPER
WASHING

20A

SHIFT/
TCU

10A

ALT

10A

METER
IGN

10A

ABS

10A

EPS

10A

AIR BAG

10A

REVERSING
RADAR

10A

SOUND
ACC

10A

CIGAR

15A

FRONT
POWER

15A

BACK 
POWER

15A

MIRROR

10A

FRN FOG

15A
10A

REAR
FOG

IMMO
CODE PLU

TOOL

10A

15A

STANDBY

STANDBY

STANDBY

10A
20A

BCM
CONTROL

20A

STOP LP

10A

HORN

20A

F WIP

20A
15A

METER
POWER

10A

TURN LP
R CLY LP

SOUND BAT
L CLY LP

15A
25ADEFROST
RLY

30A

R WINDOW
SW

L WINDOW
SW

30A
ROOM

LP
10A

SM LP 
POWER

10A

نقشه جعبه فیوز داخل اتاق
 فیوزها

IG POWER

BREAK LP

CLY LP

SOUND POWER

DEF UP
 WINDOW

RLY
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تعدادمشخصاتعنوان

جعبه فیوز داخل اتاق
فیوز فرعی )با یدکی(

ATN 10 10A17 عدد

ATN 15 15A7 عدد

ATN 20 20A*5 عدد

ATN 25 25A1 عدد

ATN 30 30A2 عدد

8 عدد* 30A – HFV6رله

جعبه فیوز محفظه موتور

رله

30A-HFV6 *۶ عدد

40A-HFV152 عدد

70A-HFV72 عدد

فیوز اصلی

ANS 150A1 عدد

 LPJ 3432  30A2 عدد

LPJ 3442  40A*5 عدد 

فیوز فرعی )با یدکی(

ATN10   10A *4 عدد

ATN15   15A *7 عدد

ATN25   25A *2 عدد

ATN30   30A *3 عدد

ATN7.5   7.5A1 عدد

1 عددANS    80Aست فیوز اصلی »40180«*

1 عددANS    150Aفیوز اصلی*

مشخصات فیوزها و رله ها
 فیوزها

* مطابق با مدل خودرو
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مشخصات فنی و اطالعات مورد 
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پارامترهای ابعادی خودرو
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پارامترهای ابعادی خودرو

واحدمورد
مقدار پارامتر

SC7164A/ SC7164B

mm4160طول کل خودرو 

mm1810عرض کل خودرو

mm1635/1670ارتفاع کل )بدون بار( 

mm2560فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب

mm855تعلیق جلو

mm745تعلیق عقب

mm1560فاصله مرکز چرخ های جلو

mm1560فاصله مرکز چرخ های عقب

°20<)°(زاویه چرخ جلو با زمین

°25<)°(زاویه چرخ عقب با زمین

mm>180حداقل فاصله از زمین

m<10.5حداقل شعاع دوران

L240~696حجم صندوق عقب

پارامترهای ابعادی خودرو
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واحدمورد

مقدار پارامتر

SC7164A/SC7164B

JL478QEE

mm83.6x78کورس پیستون × قطر سیلندر

L1.598حجم جابجایی موتور

10.4:1-نسبت تراکم

kw/)r/min(92/6000توان / سرعت نامی

kw/)r/min(83/6000حداکثر توان / سرعت موتور

r/min(160/4000~5000(/N.mحداکثر گشتاور )گشتاور نامی( / سرعت موتور

r/min720±50دور آرام

kg115وزن کل موتور

اطالعات فنی موتور
اطالعات فنی موتور
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مایعات خودرو

حجم )L(مشخصاتمحل مصرف

باک بنزینسوخت
SC7164A ۹3 بنزین بدون سرب با عدد اکتان

یا باالتر
52

SC7164B ۹3 بنزین بدون سرب با عدد اکتان
یا باالتر

52

روانکارها

JL478QEEموتور
API:SM

SAE:10W40
3.8

انتقال قدرت
جعبه دنده دستی

API: GL4
SAE: 75W901.8 ± 0.1

AW-14.6 ± 0.2جعبه دنده اتوماتیک

رادیاتورمایع خنک کننده
%50 آب + %50 گلیکول

یا 
BAST GLYSTIN G30-40

6.5 ± 0.3

ZT-303.0مخزن شیشه شویمایع شیشه شوی

DOT 40.8سیستم ترمزروغن ترمز

مایعات خودرو
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پارامترهای وزن خودرو

 SC7164ASC7164Bواحدمورد

5نفرتعداد سرنشین

kg12701290وزن بدون بار

kg750770وزن اکسل جلو )بدون بار(

kg520520وزن اکسل عقب )بدون بار(

kg16451665وزن با حداکثر بار مجاز

kg850870وزن اکسل جلو با حداکثر بار مجاز

kg795795وزن اکسل عقب با حداکثر بار مجاز

پارامترهای وزن خودرو
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نوع الستیکمشخصات رینگ

فشار باد الستیک

حداکثر باربدون بار

چرخ عقبچرخ جلوچرخ عقبچرخ جلو

17x7J215/50 R17210210230230

16x6.5J205/60 R16210210230230

- فشار باد الستیک ها در حالت سرد اندازه گیری شده است. اگر سرعت خودرو بیش از 160km/h است، توصیه می شود فشار باد الستیک چرخ های 
جلو و عقب را تا مقدار 240kPa افزایش دهید.

مشخصات الستیک زاپاس 205/60R16* و فشار باد آن 240kPa می باشد.

مشخصات فنی الستیک ها
مشخصات فنی الستیک ها

* مطابق با مدل خودرو



184

8

مقدارپارامترمورد

پارامترهای چرخ جلو

°0.5±°14.4زاویه کینگ پین

°0.5±°3.4زاویه کستر

°0.5±°0.5-زاویه کمبر

°0.2±0زاویه تواین

پارامترهای چرخ عقب
°0.5±°1.5-زاویه تواین

°0.1±°0.2زاویه کمبر

پارامترهای زوایای چرخ های جلو و عقب
پارامترهای زوایای چرخ های جلو و عقب
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عملکرد دینامیکی و مقدار مصرف سوخت
عملکرد دینامیکی و مقدار مصرف سوخت

مورد
مدل

SC7164A ) MT (SC7164B ) AT (

)L/100km( )مصرف سوخت )کل
بین شهريشهريترکیبيبین شهريشهريترکیبي

7.28.96.17.38.96.3

)km/h( 180175حداکثر سرعت
30≤30≤حداکثر قابلیت شیب روی )%(

مقادیر مصرف سوخت اشاره شده، در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس استاندارد ECE R83 می باشد و همانطور که  در قسمت هایی از دفترچه اشاره 
شده، آیتم هایی از قبیل: سوخت یورو 4، تک سرنشین بودن، نحوه رانندگی، باد تایر، شیب مسیر، میزان پیمایش وسیله نقلیه و... در آن تاثیر گذار است.

توجه
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پالک مشخصات، شماره شناسایی خودرو
پایین  قسمت  در  خودرو  مشخصات  پالک   -

ستون وسط سمت راست می باشد.
قسمت  در   )VIN( خودرو  شناسایی  شماره   -
تیرک شاسی زیر صندلی سرنشین جلو و سمت 
چپ پشت کفی صندلی عقب، بر روی بدنه می- 

باشد. 

پالک مشخصات و شماره شناسایی خودرو 

شماره موتور خودرو
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گارانتی خودرو

فصل9- گارانتی خودرو
188............................................................................................................................................ حقوق مشتریان 
گارانتی خودرو   .......................................................................................................................................... 1۹0
استثنائات گارانتی ....................................................................................................................................... 1۹1
موارد نقض و ابطال گارانتی ...................................................................................................................... 1۹2
محدودیت های گارانتی خودرو ............................................................................................................... 1۹3
1۹4.................................................................................................................................... گارانتی رنگ خودرو 
سرویس های ادواری .................................................................................................................................. 1۹5
آپشن............................................................................................................................................................... 1۹8

سایپا کارت طالیی:
مشتری گرامی، ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد. در این راستا بسته های 
خدمات ویژه و جذابی همچون گارانتی بدنه و بیمه بدنه )در سه سطح کامل، اکونومی و پایه( و همچنین امداد پشتیبان، امداد 247 و امداد 247 )پالس( 
و سرویس تمدید گارانتی خودرو به منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یک سال یا 20000 کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر استاندارد تعیین شده 
خودرو و بسته های خدماتی دیگری به صورت تخصصی، با مزیت های رقابتی و مشتری مدار تهیه گردیده است. جهت اطالع از مزایای این خدمات از شما 
دعوت می گردد به سایت شرکت سایپا یدک http://narenji.saipayadak.org و یا به نمایندگی های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه 
نمایید. در صورت نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود، می توانید از قسمت سوابق کارت در آدرس مذکور نسبت به دریافت اطالعات با 

ورود شماره شاسی خودرو اقدام نمایید.
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استثنائات گارانتي 
موارد زیر خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:

1-تعمیرات ناشي از فرسودگي متداول خودرو )منظور از فرسودگي متداول، خرابي هاي ناشي از عدم انجام تعمیرات و نگهداري مناسب، عدم انجام 
بازدیدهاي ادواري، فرسودگي الستیک و مواردي نظیر المپ و فیوز مي باشد.(

2-هزینه هاي مربوطه به عملیات سرویس و نگهداري خودرو، تنظیمات رایج و سرویس هاي ادواري
3-هر گونه صدمات ناشي از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات، سنگ خوردگي،خراش، سرقت، آتش سوزي و بالیاي طبیعي و 

غیر مترقبه، جنگ، اغتشاش و آشوب.
4- اقالم ضمانت در خودرو شامل کلیه اجزاء، قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی و استهالکی می باشد.

لیست قطعات و مواد مصرفی در خودرو که مشمول ضمانت نمی باشند:

روغن ها نظیر روغن موتور، گیربکس، ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر مایع ضد یخ، مایع شیشه شوی

فیلتر ها نظیر فیلتر بنزین، فیلتر هوا و فیلتر روغن

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

استثنائات گارانتي 

ضروری است نصب هرگونه آپشن صرفا در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت سایپا و توسط کارشناسان مورد تایید صورت پذیرد. بدیهی است در 
غیر این صورت شرکت سایپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از قطعات آپشن نصب شده در سایر مراکز غیر مجاز نداشته و هزینه خسارات 

احتمالی وارده بر عهده مشتری خواهد بود.

توجه
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موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو

موارد منجر به جرح سرنشین
مشاهده شده است که مالکین خودرو جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق مي نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در 

مونتاژ مجدد صندلي و کمربند ایمني در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.
موارد منجر به آتش سوزي خودرو

1- مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلي، دسته سیم بین اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزي خودرو مي گردد.

2- مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتي در سیم کشي و مدارات الکتریکي خودرو مي دهند که این امر موجب آتش سوزي خودرو مي گردد.
3- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند )فیوزها، باندها، چراغ هاي جلو و عقب و راهنما و ...(

4- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند )مدوالتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژي، ...( که این امر موجب آتش سوزي خودرو  
مي گردد.

تحت شرایط زیر گارانتی قطعات و مجموعه های مرتبط از درجه اعتبار ساقط گردیده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص گارانتی مجموعه های 
مرتبط در خودروی مشتری را نخواهد داشت:

1- استفاده از قطعاتي که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.
2- ایجاد تغییرات بر روي خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک 

3- عدم انجام سرویس اولیه و سایر سرویس هاي ادواري مندرج در همین دفترچه
4- هرگونه تغییر در سیم کشي و مدارات الکتریکي خودرو )سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و ...(

5- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم هاي جانبي و یا دریافت 
خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوره گارانتي ایجاد شود، مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف کننده 

و اشخاص ثالث در برابر شرکت هاي سایپا و سایپا یدک ایجاد نمي کند.
۶- در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومتر شمار دستکاري شود بگونه اي که اختالف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.

موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو

  هشدار
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7 -هر گونه تغییر در سیستم هاي الکتریکي و الکترونیکي خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستم هاي صوتي، تغییر در سیم کشي که منجر به بروز ایراد 
در خودرو گردد.

8- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید

محدودیت هاي گارانتي خودرو
1- خدمات گارانتي محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب مي باشد که هزینه آن بر عهده شرکت سایپا یدک مي باشد. همچنین تشخیص عیب 

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

3- تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد.
4- لیست قطعاتی که به عنوان قطعات مصرفی و استهالکی نبوده ولی عمر کارکرد آن ها کمتر از مدت زمان معین در دوران ضمانت خودرو می باشد 

که برای این گونه قطعات می بایست ضمانت کارکرد مطابق با زمان اعالمی در جدول ذیل لحاظ گردد:

نصف مدت زمان دوره ضمانت و کارکردباطریصفحه کالچ*

حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از تسمه هاالمپلنت ترمز
تحویل خودرو شمع موتورتیغه برف پاک کن 

حداقل 18 ماه یا 30 هزار کیلومترکاتالیست کانورتورکربن کنیستر حسگر دوم اکسیژن

24 ماه یا 40 هزار کیلومترالستیک تایر و سیستم پخش خودرو ضمانت به عهده شرکت عرضه کننده خودرو می باشد

تبصره - تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالکی چنانچه ناشی از عیب کیفی و مونتاژی موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بصورت 
رایگان بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد.

محدودیت هاي گارانتي خودرو

* مطابق با مدل خودرو
" اطالعات تکمیلی استثنائات و محدودیت های گارانتی در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس www.saipayadak.org ارائه شده است."
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گارانتي رنگ خودرو
گارانتي رنگ خودرو

خودروي شما داراي 3 سال گارانتي رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتي در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ، دو رنگ شدن، پوسته شدن مشتري مي 
بایست با مراجعه به یکي از نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا یدک، مراتب را سریعاً به اطالع برساند.

تبصره -1 ریزش مواد شیمیایي و آسیب هاي ایجاد شده در اثر نگهداري نامناسب خودرو تحت پوشش گارانتي قرار نمي گیرند.
تبصره -2 زدودن چربي و یا تمیز کردن قطعات مکانیکي، زیر اتاق خودرو، قطعات لوالدار، قطعات پالستیکي بیروني رنگ شده به کمک موادي که مورد 

تایید فني نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمي گردد.
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برنامه سرویس و نگهداری در شرایط عادی
سرویس های ادواری

         فواصل سرویس ها                                

انواع سرویس ها

تعداد ماه یا مقدار مسافت )کیلومتر( هر کدام زودتر واقع شوند
۶121824303۶424854ماه

در هزار 
51020304050۶07080کیلومتر

تعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضروغن موتور
تعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضفیلتر روغن
تعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضفیلتر هوا

تعویضبازدیدبازدیدبازدیدتعویضبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدتسمه ها )دینام و کولر(
بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدکنترل فیلر سوپاپ ها

بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدسیستم خنک کننده موتور
تعویضبازدیدبازدیدبازدیدتعویضبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدمایع خنک کننده

سیستم سوخت رساني )باک ، اتصاالت 
بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدو شیلنگ ها(

تعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضتعویضفیلتر سوخت
شیلنگ ها و اتصاالت سیستم تهویه 

بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدمحفظه میل لنگ

PCV بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدسوپاپ
بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدکویل

                شمع موتور                                                                                      هر 30000کیلومتر تعویض شود.
سیستم هاي الکتریکي ) چراغ ها ، دسته 

بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدسیم ها و . . . (

بازدید وضعیت باتري و اتصاالت،میزان 
بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدالکترولیت باتري و غلظت آن

بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدپدال کالچ*
بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیداتصاالت،لوله ها و شیلنگهاي ترمز

بازدیدبازدیدبازدیدبازدیدبازدیدپدال ترمز

* مطابق با مدل خودرو
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سرویس های ادواری
برنامه سرویس و نگهداری در شرایط سخت

شرایط رانندگيزمان و یا کیلومتر کارکرد انجام عملیاتنوع عملیاتقسمت مربوطهردیف

روغن موتور و 1
A،B،C،F،Hهر5000کیلومتر یا شش ماهتعویضفیلتر روغن

B،C،Eزودتر از موعد معمولتعویضفیلتر هوا2
B،Hزودتر از موعد معمولتعویضشمع موتور3

A :مکرر و پي در پي در مسیر کوتاه رانندگي کردن
B :کارکرد زیاد موتور در دور آرام

C :جاده هاي پر گرد و خاک و ناهموار 
D :رانندگي در نمک زار، محیط هاي خورنده و یا بسیار سرد

E :رانندگي در شن زار  
F :رانندگي در ترافیک سنگین شهري در اغلب اوقات و هواي گرم باالي32 درجه سانتیگراد

G :رانندگي در محیط هاي کوهستاني 
H :استفاده از خودرو بعنوان کشنده کاروان 

I :بکارگیري خودرو بعنوان خودروي گشتي، تاکسي،تجاري، یدک کش
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آپشن
آپشن 

آپشن به تجهیزات و ادوات الکترونیکي اطالق مي گردد که عالوه بر مشخصات استاندارد تعریف شده از سوي خودرو ساز، در خودرو مورد استفاده قرار 
گرفته و نصب آن امکانات و راحتي بیشتر براي سرنشینان خودرو را به همراه خواهد داشت . همچنین با توجه به ماهیت الکترونیکي قطعات آپشن ، 
نصب آنها همواره تغییرات اساسي در مدارات الکترونیکي خودرو را به دنبال خواهد داشت که با توجه به ضرورت رعایت استانداردهاي فني مورد تایید 
خودروساز،الزم است تا نصب قطعات آپشن حتماً توسط خودروساز و یا نمایندگي هاي مجاز معرفي شده از سوي خودروساز صورت پذیرد تا از بروز هرگونه 

اختالل و یا وارد شدن آسیب جدي در سیستمهاي الکترونیکي خودرو جلوگیري بعمل آید. 

تجهیزات جانبي : 
به آن دسته از تجهیزات غیرالکترونیکي اطالق مي گردد که اغلب جهت ارتقاء زیبایي ظاهري و یا بهبود عملکرد بخش هایي ازخودرو )غالباً در قسمتهاي 
بدنه خارجي و یا  تریم داخلي خودرو ( نصب مي گردد که با توجه به تاثیري که معموالً  بر قطعات و مجموعه هاي مجاور با خود مي گذارند ، الزم است 
تا استانداردهاي الزم جهت استفاده در خودرو را داشته باشند. از اینرو در خصوص تجهیزات جانبي نیز اکیداً توصیه مي گردد که حتماً از موارد مورد تایید 

خودروساز که در نمایندگیهاي مجاز معرفي شده توسط خودروساز عرضه مي گردند ، استفاده گردد.

انواع آپشن و تجهیزات :
1-تجهیزات آپشن نصب شده بر روي خودرو در زمان تولید خودرو )توسط خودروساز( : 

این نوع آپشن به آن دسته از آپشن هایي اطالق مي گردد که پس از طي مراحل الزم در زنجیره تامین خودروسازي ، توسط شرکت خودروساز و درزمان 
تولید خودرو بر روي آن نصب گردیده و تمامي موضوعات مرتبط با آن اعم از تطابق با کلیه سیستم هاي خودرو و استانداردهاي مرتبط در آن لحاظ مي گردد. 

2-تجهیزات آپشن نصب شده بر روي خودرو پس از تولید خودرو و خارج از فرآیند تولید خودرو :
 به کلیه آپشن هایي که خارج از فرآیند تولید خودرو و قبل یا پس از تحویل خودرو به مشتري بر روي خودرو نصب مي گردند ، اطالق مي گردد. با توجه 
به تعریف مذکور ، بدیهي است انطباق و سازگاري این نوع از تجهیزات و آپشن ها با مدل و مشخصات فني خودرو از اهمیت فوق العاده باالیي برخوردار 

است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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آپشن
اهمیت انتخاب و انطباق آپشن و تجهیزات جانبي با سیستم هاي خودرو :

امروزه تغییرات و ارتقاء استانداردهاي خودروها منجر به توسعه و پیچیدگي روز افزون سیستم هاي الکتریکي و شکل گیري ارتباطات الکترونیکي ویژه 
مابین بخش هاي اصلي خودرو گردیده است . لذا با توجه به وجود سیستم هاي الکترونیکي متعدد و پیچیده جدید در خودروها و تاثیر پذیري سیستم هاي 
مختلف از یکدیگر، ضروري است مشخصات و نوع آپشن مورد استفاده در خودرو منطبق با مشخصات فني خودرو بوده و حداکثر سازگاري را با آنها داشته 

باشد. بدیهي است در غیر این صورت ، بروز اختالالت جدي در عملکرد سیستم هاي اصلي خودرو و پیامدهاي مترتب از آن اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
از این رو اصلي ترین مشکل نصب آپشن و تجهیزات جانبي در مراکز غیر مجاز ،  ایجاد مشکالت فني و اختالل در عملکرد سیستم هاي اصلي خودرو و 
خروج آنها از شرایط گارانتي بوده و به همین خاطراکیداً توصیه مي گردد به منظور جلوگیري از ابطال گارانتي اصلي خودرو و یا بخش هایي از آن ، نصب 

آپشن و تجهیزات جانبي، حتماً در نمایندگي هاي مجاز منتخب سایپا که داراي مجوز ارائه خدمات آپشن از سوي سایپایدک باشند ، صورت پذیرد. 
روش آگاهي از فهرست نمایندگان داراي مجوز ارائه خدمات آپشن سایپا یدک :

با توجه به ضرورت شناسایي نمایندگان داراي مجوز ارائه خدمات آپشن، جهت آگاهي از آخرین فهرست نمایندگاني که داراي مجوز ارائه خدمات آپشن از 
سوي سایپایدک مي باشند مي توانید به فهرست نمایندگان داراي مجوز ارائه خدمات آپشن در بخش خدمات مشتري به آدرس اینترنتي ذیل مراجعه فرمایید :

WWW.SAIPAYADAK.ORG
نقش آپشن و تجهیزات جانبي در خودروهاي جدید و مزایاي استفاده از آپشن هاي مورد تایید شرکت سایپایدک :

رشد و پیشرفت تکنولوژي هاي مختلف ، موجب افزایش سطح امکانات خودرو و همچنین افزایش سطح نیازها و انتظارات مشتریان گردیده بطوري که ، 
امروزه اغلب مشتریان متقاضي استفاده از آپشن ها و تجهیزات جانبي جدید در محصوالت مي باشند. 

شرکت سایپایدک با شناسایي نیاز مذکور و ضمن ایجاد زیرساخت هاي مهندسي و کیفي مرتبط ، اقدام به فعالیت در حوزه تامین ، نصب و ارائه گارانتي 
و خدمات پس از فروش کلیه آپشن ها و تجهیزات جانبي خودروهاي سبک تولیدي گروه سایپا نموده تا در راستاي انجام وظایف و مسئولیتهاي خود 
در حوزه ارائه خدمات پس ازفروش به محصوالت گروه خودروسازي سایپا همچون گذشته، عالوه بر پاسخگویي به نیاز مشتریان محترم شرکت سایپا در 
خصوص آپشن ، با رعایت استانداردهاي مورد تایید خودروساز ، اطمینان خاطر مشتریان از انطباق و سازگاري خودرو با آپشن و تجهیزات جدید را تامین 
نموده و با ارائه گارانتي و خدمات پس از فروش گسترده ، گامي دیگر در جلب و افزایش اعتماد و رضایت مشتریان گروه خودرو سازي سایپا برداشته است. 
عالوه بر موارد مذکور، ایجاد سیستم کد ردیابي انحصاري براي آپشن هاي نصب شده توسط نمایندگان منتخب ارائه خدمات آپشن، باعث گردیده تا ضمن 
تضمین اصالت قطعه و ارائه خدمات پس از فروش در نمایندگي هاي منتخب ، امکان هرگونه سوء استفاده از سایر عرضه گنندگان غیر مجاز سلب گردد. 
بنابراین استفاده از آپشن و تجهیزات مورد تایید شرکت سایپایدک توسط نمایندگان منتخب این شرکت، بدون شک مطمئن ترین روش جهت تجهیز 

خودروي شما به آپشن و تجهیزات جانبي خواهد بود. 
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فصل10- فهرست نمایندگی های مجاز

جهت اطالع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک
شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی شما، لطفاً به بخش خدمات مشتریان

فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
www.saipayadak.org
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فهرست نمایندگی های مجاز

کدردیف
سطح نام نمایندگيشهراستانتابلو

کدتلفن آدرسخدمات
دورنویستلفنشهر

577346556-02177968401خ دماوند - بعدازچهارراه تهرانپارس1  تعمیرگاه  مرکزي 1 تهران تهران11166

966647385 - 02166647377سه راه آذري - به سمت میدان قزوین- جنب ایستگاه اتوبوس1  تعمیرگاه  مرکزي 2تهران تهران21090

02161611616کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج خیابان دارو پخش 1  تعمیرگاه  مرکزي 4تهران تهران35766

021روبروي بانک ملي -بعد از شهرداري - جنب پل عابر پیاده 2ابراهیم عباسعلي زاده باغستانتهران41125
65233364-65237366-

65230504-6
3230504

377543938-02177560642خ نظام آباد- سه راه عظیم پور2سیدمرتضي میري لواسانيتهران تهران5107

55303128 55074849/ 9-02155079636 خ فدائیان اسالم نبش خیابان بني هاشم پ 1282شرکت بازرگاني پژمان تهران تهران6111

4408330944086600-02144073322خ آیت اله کاشاني- مقابل پمپ بنزین- پالک 13۶-2138شرکت عظیم خودروتهران تهران75749

3255387365-55382422-02155481005خیابان منیریه نرسیده به چهارراه لشگر پالک 288- 22۹0شرکت فرهت نیا موتورتهران تهران81137

966503882-66557917-02166508681اتوبان شیخ فضل اله نوري اول پل ستارخان تعمیرگاه هوتن 1شرکت هوتن خودرو مهر تهران تهران9510

اتوبان یادگارامام شمال به جنوب-فرحزادشمالي -نرسیده به 1محمدعلي فرحزادي تهران تهران101160
کوچه آبشار پالک1۶

02122080628-22376003-522096775

021جاده مخصوص کرج- کیلومتر 27نا صر  معالجتهران تهران11516
44515051 - 44516532-

44522511-2
44516533

خ دماوند - روبروي تاالر پذیرایي لوکس سبز - نبش خ شهید 2یوسف احمدیان تهران تهران121116
انیسي - پ 10۶4 ، 10۶۶ و 10۶8

02177542659/7757880077561077

شرکت مشتاق گستران تهران تهران135695
پویان

6692191366941126 - 02166911414خیابان اسکندري جنوبي بین جمهوري وارومیه پ 2522

7631266276312662-02176314758دوراهي گیالوند بلوار شهید بهشتي2رضا فرهومند نژاددماوندتهران141006

5056420514-40-30-20-10-02156439700بعد از میدان امام خمیني سمت راست 2محسن کلهر منفردرباط کریمتهران151134

جاده کهنز- به طرف باطري سازي نور - نرسیده به چهارراه 2شرکت طاهرخودرو شهریارشاهدشهرتهران161157
شاهدشهر

02165446110-665446115
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کدردیف
سطح نام نمایندگيشهراستانتابلو

کدتلفن آدرسخدمات
دورنویستلفنشهر

021 خیابان اصلي - روبروي فاز 23احمد پیروزشهراندیشهتهران171087
65523737-65536005-

65536007
3520201

265563517-02165557000 بلواراصلي فاز3جنب پمپ بنزین2اکبر کاظميشهراندیشهتهران185689

4687140365520201 - 02146852225خیابان انقالب،روبروي پارک آزادگان،جنب پمپ بنزین2حمید سعیدي نژادشهرقدستهران191063

 اتوبان 7۶متري شهریارکرج - اول هفت جوي - روبروي فاز 5 2منصور موحدي شهریارتهران201164
شهرک اندیشه - جنب شرکت شن و ماسه کوشا

02146893060-7046893080

 28 جاده قدیم تهران/ساوه- بعد از سه راه آدران)سه راهي نور(- 2سعید خانجانيگلستانتهران211100
بعد از بریدگي اول- دست چپ- مجتمع میالد نور

02156868900-56866855-74464800

362390883237434-02136239085بعد از میدان ولي عصر جنب پل عابر پیاده و ترمینال 2علیرضا جماليورامینتهران221115

خراسان 233029
832338004-32338007-2-05632338000بلوار شهید هاشمي نژاد- مقابل پایانه مسافربري2محمدحسین قرباني رادبیرجندجنوبي

خراسان 245307
732825233-05632831111میدان آزادگان2مهدی عابدزادهطبسجنوبي

خراسان 25152
5231616752319167-05152311167بلوار شهید باهنر - روبروي شهرک بهداشت2عباسعلي ترکمانيتربت حیدریهرضوي

خراسان 263002
051 جاده آسیایي - روبروي سپاه پاسداران2علي نوري زادهقوچانرضوي

47225033-47237318-

47237297
47242221

خراسان 27145
238595033-38594121-05138530021نبش چهارراه بیسیم و پیشاهنگ1اصغر توتونچیانمشهدرضوي

خراسان 28148
336670006-36650002-3-05136670001جاده سنتو - مقابل بلوارشاهد )پلیس راه(  2شرکت امیران غفوریان جممشهدرضوي

خراسان 293008
0513752881137528800بلوار صد متري - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام2علیرضا سیاسيمشهدرضوي

خراسان 30151
3231231132313588-05832310254خ امام خمیني غربي - جنب نیروگاه2محمد سعادتيبجنوردشمالي
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کدردیف
سطح نام نمایندگيشهراستانتابلو

کدتلفن آدرسخدمات
دورنویستلفنشهر

1437735311 - 03137735310خیابان آتشگاه - حد فاصل خیابان وحدت و خیابان قدس1نبي اله شیخاني سودانياصفهان اصفهان313329

شرکت فني ایلیا گستر آرزو کاشاناصفهان323320
کاشان

میدان بسیج - خروجي شهر به سمت نطنز- خیابان شهدا 1
دارالسالم - بلوار یکم صنایع کارگاهي - قطعه 12

03155505051 - 455505050

438327295-07138327290ابتداي بلوار امیرکبیر-جنب بیمه ایران1جعفر دل افکارشیرازفارس335023

0453333334333363999میدان مبارزان-خ کارگر-جنب پمپ بنزین2شرکت سبالن ثمیناردبیلاردبیل342103

433813143-2-04533813141خ جام جم روبروي تي بي تي سابق2شهروز رمزي پیراقوم اردبیلاردبیل35371

432532511-04532532513کنارگذر مشکین شهر به اهر نرسیده به کارخانه آردسازي2خوشروز غالمحسینيمشکین شهراردبیل362102

4422356632235664-04144226632کیلومتر 1 جاده اهر به تبریز پائین تر از ایران خودرو2ابوالفضل بردیدهاهرآذربایجان شرقي372281

041خ را ه آهن چهارراه قطران2امیراحمد و بهرام  ارومچیانتبریزآذربایجان شرقي38181
34410472-32802018-

32813222
32813151

136374941-36376620-04136377487ابتداي جاده تهران-سه راهي اهر سمت راست1غالمرضا جعفريتبریزآذربایجان شرقي392267

04134219000جاده آذرشهر- مابین پل پتروشیمي و شهرک رجائي2محمود وفادوستتبریزآذربایجان شرقي402270

041ابتداي جاده اردبیل - روبروي اردوگاه شهیدفهمیده2 ابوالفضل رنجبرانسرابآذربایجان شرقي412258
43228787-43235190-

43234242
43220187

044بلوار شیخ شلتوت جنب گاراژ آذربایجان پ 157 1علي   جعفري لکارومیهآذربایجان غربي42252
32358039-32341581-

32358018
32357902

 جاده ترانزیت تبریز /بازرگان روبروي ورودي شهر جنب باسکول 2سعید باقرزادهقره ضیاءالدینآذربایجان غربي432316
چایپاره

04436728833-3672884436728855

235661053-04435669992خ ولي عصر)عج(-جنب مرکزبهداشت-روبروي بانک تجارت2شرکت نسیم یدک سلدوزنقدهآذربایجان غربي442314

0173423660634236607ورودي از سمت گرگان - جنب اداره راهنمایي و رانندگي2شرکت خودرو مایان صنعت علي آبادگلستان453081

شرکت گروه فني آمل یدک آملمازندران46208
جمشیدي 

4424280544241220-6-01144249972جاده تهران پلیس راه جنب سردخانه جمشیدي2
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کدردیف
سطح نام نمایندگيشهراستانتابلو

کدتلفن آدرسخدمات
دورنویستلفنشهر

011جاده بابل به بابلسر کیلومتر 18محمدعلي ابوطالبيبابلسرمازندران47205

32384908-32380757-

32380767-32383364-

32383648-32381648

32383649

332819193281616-01133283333خ گرگان -  بعدازپل تجن بلوارامام رضا)ع( اتو سرویس حشمت2حشمت اله  هدایتيساريمازندران48201

3440320234414933-02634416773خ شهید بهشتی-روبروی بازار بزرگ مالصدرا2حسن واسجیکرجالبرز491076

شرکت پارسیان خودرو کرجالبرز505587
فردیس

636560046-02636516163فردیس - فلکه پنجم - بلوار بیات2

0263220064532223995م قدس - بلوار امام زاده حسن - روبروی مصلی2عباس رهبردهقانکرجالبرز511040

023بلوار علویان روبروي کارخانه یخ2رضا خسروانيسمنانسمنان523216
33301244-5-33300000-

33302192-33302190
33304459

سیستان 535201
شرکت خدمات زاهدانوبلوچستان

گسترپیشروسیستان
خ سعدي غربي - ابتداي کمربندي خرمشهر- پشت تعاوني 2

شماره2 
05433517669 - 33502911-124518055

شرکت خدماتي نگین قمقم54121
خودروي قم 

3665544036655442-2-02536666441ابتداي خیابان امام خمیني - نرسیده به پل شهید دستغیب 2

028خ نواب مقابل شهرداري منطقه یک2سیدعلي اکبر کرمانيقزوینقزوین552057
33249843-33227100-

33242694-5

444823694-01344829691بلوار جانبازان جنب پاسگاه مرزي2مهدي فرج نژادآستاراگیالن562006

144428502-44444020-01344428501 غازیان باالتر ازپمپ بنزین راحتي2شرکت صبا ماشین انزلبندر انزليگیالن572005

834496910-34496400-01334496905خمام - جاده چوکام - کیلومتر 2 2شرکت شکوفه موتور گیالنخمامگیالن582031

433537377-01333529591انتهاي خیابان طالقاني - نرسیده به داناي علي - پالک 1۹34شرکت خودروسرویس خزررشتگیالن592014

733734777-01333734775بلوار جاده انزلي نرسیده به فرودگاه2مهدي   پور نصیررشتگیالن60235

0833823934438239345بلوار شهید بهشتي جنب اداره ارشاد اسالمي2علي  صدیقي صفائيکرمانشاهکرمانشاه61271

084جاده کرمانشاه حد فاصل میدان امام حسن )ع( و خیابان دانشگاه2علي محمد  سوختهایالمایالم62381
32224406-32220815-

32231188
32236994
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کدردیف
سطح نام نمایندگيشهراستانتابلو

کدتلفن آدرسخدمات
دورنویستلفنشهر

061خ انقالب-خ آهن افشار-روبروي اداره کارواموراجتماعي1فرحان سلطانیان اهوازخوزستان634120
33770566- 33779747-

33787092
33787094

5333249153331416-06153328300 بلوار میدان طیب2شرکت ستاره آبي مهتابآبادانخوزستان644109

552730410-06152730893میدان محسني - بلوار بعثت - جنب فرهنگسراي بهبهان2رضا متوسلبهبهانخوزستان654119

1652321713-06152320114 انتهاي خ امام خمیني سایت صنعتي اول جاده هندیجان2عبد الکریم یاسین صدريماهشهرخوزستان664103

0343423057534222062خ عدالت - نبش کوچه 25محمدعلي ناصري شمس آبادرفسنجانکرمان675112

034جاده تهران- نرسیده به پل راه آهن 2علي  گروهيکرمانکرمان68261
32111236-32110465-

32119215
32119216

32525377/832515561-03432517100خ خواجو ) تون آپ سابق (1محمدعلي جدیداالسالميکرمانکرمان695102






