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

مورد نظرتان تجربه نمایید.
تاریخچه شرکت سایپا

هاي  اتومبیل  تولید  ایراني  سهامي  شرکت 
سیتروئن در سال 1345 در زمیني به مساحت 
240 هزار مترمربع و زیربناي 20 هزار مترمربع 
شد  تاسیس  ریال  میلیون  اولیه160  سرمایه  با 
هزار   415 مساحت  به  زمیني  در  اکنون  هم  و 
مي  فعالیت  مرکزي)درحال  مترمربع(کارخانه 
خود  فعالیت  تاسیس،  بدو  در  شرکت  باشد.این 
را با 30 نفرشروع نمود و پس از یک سال حدود 
از  600 نفر درشرکت مشغول به کار شدند که 
این تعداد حدود150 نفر در خط مونتاژ فعالیت 

مي نمودند.
در 26 خرداد سال 1347 قبل از ورود نخستین
تولیدات شرکت به بازار، مدیرعامل شرکت، کلمه

)Societe :حروف اول عبارت AIPAC
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 
موافقت  و در پي  نماید  تولید  را در شرکت  رنو 
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 
شرکت به شرکت سهامي ایراني تولید اتومبیل (

آرم   ، سال 1364  از  قبل  تا  یابد.  تغییر  سایپا) 
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 1363 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  سایپا  نشان  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 1364 انتقال تولید خودروي وانت نیسان 
ازشرکت زامیاد به شرکت سایپا

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

• سال 1376 طراحی و تولید خودروي پراید
)استیشن سفري(

خودرو  اولین  ساخت  و  طراحي   1376 •سال 
ایراني به نام کاروان

• سال 1379 تولید خودروي زانتیا
تولید خودروي)سایپا(  سال 1381 طراحي و   •

 141
• سال 1384 تولید خودروي ریو

• سال 1386 طراحي و تولید خودروي 132
تمام  خودروي  تولید  و  طراحي   1387 سال   •

ایراني به نام تیبا
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تولید خودروهای جدید  و  سال 1389 طراحي 
X100 ) خانواده سایپا )پلت فرم

و   211 خودرو  طراحی  و  تولید   1392 سال   •
151
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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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1
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  خودرو  از  بهتر  چه  هر  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

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

نکات زیست محیطی

مقدمه
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مشخصات الزم سوخت خودرو 

سرب  بدون  بنزین   از  بایستی  خودرو  این  در   
مطلوب  کیفیت  با  باالتر  یا   93 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 

مقدمه
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3. 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
90 دنده 5

مقدمه
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 خودرو در یک نگاه  
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نمای کلی داشبورد
1(دریچه هوای مه زدایی شیشه جانبی 

2(دریچه هوای جانبی
3(دسته راهنما

4(جلو آمپر
5(کیسه ی هوای راننده 

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

8(ساعت 
9(صفحه نمایش 

10( دریچه هوای مه زدایی شیشه جلو
11( کیسه هوای سرنشین  جلو 

12(جعبه داشبورد 
13( صفحه کنترل تهویه مطبوع 

CD/DVD 14( صفحه کنترل سیستم صوتی
15( کلیدهای کنترل  روی غربیلک فرمان 

16( اهرم تنظیم فرمان 
17( صفحه کلیدهای ECON، ارتفاع نور 

TRIP چراغ های جلو و

نمای کلی داشبورد
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مشخصات ایمنی خودرو
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کمربند ایمنی 
کمربند ایمنی مهمترین وسیله در تجهیزات 

ایمنی خودرو می باشد. 
وقتی هنگام وقوع تصادف ترمز شدید می کنید 
ناگهانی  حرکت  باعث  قوی  اینرسی  نیروی 
راننده به سمت شیشه، فرمان وداشبورد می 
شود که منجر به وارد شدن جراحات شدید 
به سرنشینان و حتی پرتاب آن ها به بیرون 
از خودرو می شود. کمربند ایمنی می تواند 
تا  دارد  نگه  را محکم در صندلی  سرنشینان 
از وارد شدن ضربه به آن ها جلوگیری شود. 
همچنین کمربند ایمنی می تواند مانند یک 
ضربه گیر نیروی زیادی را جذب نموده و در 

نتیجه خسارت را تقلیل دهد. 

که  آن  برای  که  است  آن  دیگر  مهم  نکته 
داشته  را  خود  کارایی  حداکثر  هوا  کیسه 
باشد، بایستی کمربند ایمنی به خوبی بسته 
شده باشد. همچنین وضعیت صحیح نشستن 
ایجاد  در  را  مهمی  نقش  خودرو  سرنشینان 
حداکثر ایمنی توسط کیسه هوا دارا می باشد. 
در غیر اینصورت نیروی زیاد ناشی از باز شدن 
کیسه هوا باعث آسیب به سرنشینان می شود. 
در مورد کودکان این موضوع شدیدتر است. 

برای حفاظت موثر، کمربند ایمنی می بایست 
طوری روی بدن قرار گیرد که قسمت باالی 
حرکت  از  و  نگهدارد  کشش  تحت  را  بدن 
سرنشین به سمت جلو در اثر ضربه وارده در 
تصادف جلوگیری کند. در این حالت است که 
کیسه هوانیز به طور موثر عمل خواهد کرد. 

دقت نمایید تسمه کمربند ایمنی تاب نداشته   
به  ایمنی  کمربند  اگر  باشد.  نکرده  گیر  و 
است  این  مانند  نشود،  بسته  صحیح  صورت 

که اصاًل کمربند نبسته اید.

   هشدار

اجزای کمربند ایمنی را به دقت بازدید کنید 
و از سالم بودن تسمه، زبانه و قفل آن مطمئن 
شوید و اگر آسیبی دیده اند آن ها را تعویض 

نمایید. 

   هشدار

هنگام   در  همیشه  خودتان   ایمنی  برای 
نگهدارید.  بسته  را  ایمنی  کمربند  رانندگی 
در  وارده  خسارت  میزان  اینصورت  غیر  در 

تصادفات افزایش می یابد. 
آن  صحیح  بستن  و  ایمنی   کمربند  تنظیم 
یکی از اقدامات ضروری جهت تأمین ایمنی 
در رانندگی می باشد.کمربند ایمنی سه نقطه 
ها،  شانه  روی  نقطه  سه  از  بایست  می  ای 

قفسه سینه و زیر شکم عبور کند. 

   هشدار

کمربند ایمنی 
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3 دکمه را فشار دهید

روش بستن کمربند ایمنی 
آن  تسمه  و   را کشیده  ایمنی  زبانه کمربند 
را از روی شانه ها عبور دهید، دقت کنید که 
تسمه تاب نداشته باشد. زبانه را وارد محفظه 
کلیک  صدای  تا  دهید  فشار  و  نموده  قفل 
آن شنیده شود که نشاندهنده درست بسته 

شدن کمربند ایمنی است.

روش بازکردن کمربند ایمنی 
دکمه قرمز رنگ در روی قفل کمربند ایمنی 

را فشار دهید تا کمربند باز  شود. 
استفاده از کمربند ایمنی برای کودکان  

کمربند ایمنی در این خودرو برای بزرگساالن 
برای  شود  می  توصیه  است.  شده  طراحی 
کودکان کمتر از 12 سال از تجهیزات ایمنی 
مناسب دیگری استفاده گردد که شرح آن در 

همین فصل گنجانده شده است. 

نفر  یک  استفاده  برای  ایمنی  کمربندهای 
طراحی شده اند و نمی توان از آن برای دو یا 

چند نفر استفاده نمود. 
اطمینان حاصل کنید که وضعیت نشستن و 
باشد.  صحیح  طور  به  صندلی  پشتی  تنظیم 
تنظیم  قابل  جلو  های  صندلی  پشتی  فقط 
را  آن  سرنشین  پشت  بایست   می  و  بوده 

لمس کند. 

   هشدار

کمربند ایمنی 
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در  در خودروی  کودکان  ندهید  اجازه  هرگز 
حال حرکت بایستند یا زانو بزنند. همچنین 
از نشاندن کودکان بر روی پاهای خود، هنگام 
حرکت خودرو خودداری نمایید. هرگز از یک 

کمربند ایمنی برای دو نفر استفاده نکنید. 
استفاده از کمربند ایمنی برای بانوان باردار 

   هشدار

بانوان  برای  ایمنی  کمربند  از  استفاده 
دستورات  داشتن  صورت  در  مگر  باردار 
است.  الزامی  معالج  پزشک  سوی  از  خاص 
تسمه گذرنده از زیر شکم باید در پایین ترین 
قسمت ممکن )روی لگن( قرار گیرد و نباید 

از روی شکم یا باالی آن عبور داده شود. 
افراد  برای  ایمنی  کمربند  از  استفاده 

مجروح 
به  توجه  با  مجروح  افراد  شود  می  توصیه 
دکتر  با  مشورت  از  پس  وارده  آسیب  شدت 
ایمنی  کمربند  از  حتماً  بیشتر  ایمنی  جهت 

استفاده نمایند.

 شستشوی کمربند ایمنی
بهترین روش تمیز کردن کمربندهای ایمنی، 
شستشوی آن ها با آب خنثی و کمی صابون 
ابتدا  است.  باشد  شده  حل  ولرم  آب  در  که 
اسفنج را به کف آغشته و روی تسمه کمربند 
سفید  مواد  بردن  کار  به  از  بکشید.  ایمنی 
کننده و سایر شوینده ها پرهیز نمایید. پس 
از شستشوی تسمه کمربند، آن ها را دور از 

نور خورشید خشک کنید. 

کمربند ایمنی 
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کمربند ایمنی صندلی های جلو
 سیستم پیش کشنده 

سیستم  به  خودرو  این  جلوی  های  صندلی 
هنگام  که  باشند  می  مجهز  کشنده  پیش 
و  جانبی  شدید  برخوردهای  در  و  تصادف 
روبرو سرنشین را به پشتی صندلی می کشد. 
این سیستم زمانی که کسی روی صندلی جلو 

نباشد عمل نمی کند. 
نخواهد  عمل  همیشه  کشنده  پیش  سیستم 
زاویه  و  سرعت  نیرو،  که  زمانی  فقط  و  کرد 
ضربه وارده از حدی بیشتر باشد، عمل خواهد 
حفظ  جهت  شود  می  توصیه  بنابراین  کرد. 
ایمنی خود و سایر سرنشینان خودرو، همواره 

با احتیاط رانندگی کنید. 
با  همراه  کشنده  پیش  سیستم  شدن  فعال 
در  دود  شدن  متصاعد  و  بلند  صدای  تولید 
ضرر  بی  گاز  این  که  بود  خواهد  اتاق  داخل 

بوده و باعث آتش سوزی نمی شود. 

به  مبادرت  از  ایمنی  موارد  حفظ  جهت 
یا  کشنده  پیش  سیستم  تعویض  یا  تعمیر 
افراد  توسط  یا  ایمنی شخصاً  اجزای کمربند 
متفرقه خودداری کنید زیرا باعث آسیب مدار 
دلیل  به  و  شده  آن  کشنده  پیش  سیستم 
و  آسیب  به  منجر  تواند  می  ایمنی،  کاهش 

مرگ سرنشین در تصادفات گردد.

   هشدار

پس از هر تصادف، بایستی کمربندهای ایمنی 
اجزای  عملکرد صحیح  از  تا  نمود  بررسی  را 
نیاز  صورت  در  و  گردد  حاصل  اطمینان  آن 
باید قطعات معیوب را تعویض نمود. کمربند 
جدید می بایست توسط افراد ماهر بررسی و 

از سالمت آن ها اطمینان حاصل شود. 

   هشدار

توسط  ایمنی  کمربند  کشنده  پیش  سیستم 
SRS کنترل می شود، بنابراین هرگونه تغییر 
و یا حذف SRS، ضربه زدن به واحد کنترل 
به  رساندن  آسیب  یا   SRS سنسورهای  و 
سیستم  عملکرد   SRS کننده  کنترل  مدار 
پیش کشنده را مختل نموده و  دیگر کارایی 

نخواهد داشت.

   هشدار

کمربند ایمنی 
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وظیفه نیروی محدود کننده 
کمربند  کشنده  پیش  روبرو،  از  تصادفات  در 
باشد  می  نصب  جلو  صندلی  در  که  ایمنی 
می  آزاد  را  ایمنی  کمربند  تسمه  از  بخشی 
کند که اگر نیروی بین تسمه کمربند و بدن 
شدن  فشرده  از  باشد،  حد  از  بیشتر  شخص 
جلوگیری  صندلی  به  سرنشین  حد  از  بیش 

شود.

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی
حرکت  با  توان  می  را  ایمنی  کمربند  ارتفاع 
و  پایین  و  باال  سمت  به  آن  کننده  تنظیم 
نشستن  نحوه  صندلی،  موقعیت  به  توجه  با 
سرنشین و شرایط فیزیکی وی تنظیم نمود. 
با فشردن دکمه تنظیم کننده و باال و پایین 
کمربند  ارتفاع  میتوان  آن،  کشویی  کردن 

ایمنی را تنظیم نمود. 
سیستم هشدار دهنده باز بودن کمربند 

ایمنی راننده 
این سیستم بستن کمربند ایمنی را به راننده 
یادآوری می کند که به دو طریق صورت می 
گیرد که یکی از آن ها چراغ هشدار دهنده 
در جلو آمپر بوده و دیگری هشدار صوتی می 

باشد. 
 ON وضعیت  در  استارت  سوییچ  1(وقتی 
ایمنی  کمربند  اگر  گیرد،  قرار   START یا 
راننده بسته نشده باشد، چراغ هشدار دهنده 
در جلو آمپر دائماً روشن خواهد بود که پس 

از بستن کمربند ایمنی خاموش  می شود. 
در  کیلومتر   7 به  خودرو  سرعت  2(وقتی 
بسته  راننده  ایمنی  کمربند  و  برسد  ساعت 
نشده باشد، چراغ هشدار دهنده چشمک زده 
که  زمانی  تا  می شود   ایجاد  بوق هشدار  و 
قطع  هشدار  اعالم  آنگاه  شود  بسته  کمربند 

خواهد شد.

باز بودن کمربند  اگر سیستم هشدار دهنده 
ایمنی راننده مطابق با دستورالعمل باال عمل 
بیانگر آن است که سیستم به درستی  کند، 
عادی  غیر  عملکرد  صورت  در  کند.  می  کار 
این سیستم، آن را در یکی از نمایندگی های 

مجاز بررسی و تعمیر نمایید. 

   توجه

کمربند ایمنی 
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   توجه

سیستم هشدار دهنده باز بودن کمربند 
ایمنی سرنشین جلو *

سیستم هشدار دهنده باز بودن کمربند ایمنی 
می  هشدار  بوق  دارای  فقط  جلو  سرنشین 
باشد. وقتی که سرعت خودرو به 7 کیلومتر 
سرنشین  ایمنی  کمربند  و  برسد  ساعت  در 
جلو بسته نشده باشد، بوق هشدار به صدا در 

خواهد آمد. 

* مطابق با مدل خودرو

باز بودن کمربند  اگر سیستم هشدار دهنده 
دستورالعمل  با  مطابق  جلو  سرنشین  ایمنی 
باال عمل کند، بیانگر آن است که سیستم به 
درستی کار می کند. در صورت عملکرد غیر 
عادی این سیستم، آن را در یکی از نمایندگی 

های مجاز بررسی و تعمیر نمایید. 

کمربند ایمنی  صندلی عقب 
و  جلو  صندلی  کمربندهای  خودرو  این   در 

عقب همه از نوع سه نقطه ای می باشند. 
بستن کمربند ایمنی صندلی عقب 

آن  تسمه  و   را کشیده  ایمنی  زبانه کمربند 
را از روی شانه ها عبور دهید، دقت کنید که 
تسمه تاب نداشته باشد. زبانه را وارد محفظه 
کلیک  صدای  تا  دهید  فشار  و  نموده  قفل 
آن شنیده شود که نشاندهنده درست بسته 

شدن کمربند ایمنی است.
باز کردن کمربند ایمنی صندلی عقب 

دهید  فشار  را  کمربند  قفل  روی  قرمز  کلید 
تا باز شود. 

کمربند ایمنی 



22

3

کیسه هوا
تکمیلی  ایمنی  تجهیزات  از  یکی  هوا  کیسه 
ایمنی  کمربند  با  همراه  که  است   )SRS(
حداکثر حفاظت سرنشینان خودرو را فراهم 

می نماید. 

نحوه عملکرد کیسه هوا
1.تصادفی حادث می گردد.

   هشدار

کیسه هوایی که در این خودرو مورد استفاده 
سایر  در  توان  نمی  را  است  گرفته  قرار 
خودروها استفاده نمود زیرا سیستم عملکرد 
آن ها ممکن است با هم هماهنگ نباشند و 

باعث آسیب جدی سرنشینان گردد. 

 – کودک  صندلی  نگهدارنده  سیستم 
 ISOFIX ایزوفیکس

جهت  اختصاصی  وسیله  یک  ایزوفیکس 
تامین ایمنی کودکان می باشد. این وسیله در 
صندلی عقب و در بدنه خودرو قرار دارد. اگر 
صفحه تزییناتی را باز کنید می توانید قالب 
که  نیست  نیاز  عادی  شرایط  در  ببینید.  را 
کمربند ایمنی صندلی عقب را برای حمایت 

از کودکان استفاده کنید. 

از  استفاده  سازنده جهت  کارخانه  با  مشاوره 
این وسیله برای کودکان ضروری می باشد.

   توجه

کیسه هوا
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به  سیگنال  یک  سنسور  برخورد،  هنگام   .2
مدول کنترل کیسه هوا می فرستد و مدول 
آن را آنالیز نموده و اگر ضربه وارده از حدی 
بیشتر باشد، یک سیگنال احتراقی ارسال می 

شود. 

3.وقتی مدول کیسه هوا سیگنال احتراق را 
کند  می  متصاعد  گازی  ازخود  کرد  دریافت 
از آن پر شود. در واقع کیسه  که کیسه هوا 
هوا مانند یک بالش بین سرنشینان و قسمت 

جلوی خودرو قرار می گیرد.  

به  سیگنال  یک  سنسور  برخورد،  هنگام   .2
مدول کنترل کیسه هوا می فرستد و مدول 
آن را آنالیز نموده و اگر ضربه وارده از حدی 
بیشتر باشد، یک سیگنال احتراقی ارسال می 

شود. 

کیسه هوا
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ثانیه  میلی   110 در  برخورد  فرآیند  5.تمام 
اتفاق می افتد. زمانی که خودرو متوقف شود 
عادی  به حالت  و  به سمت عقب  سرنشینان 

خود بر می گردند. 

سرنشینان  تصادف،  در  وارده  ضربه  اثر  4.در 
با نیروی اینرسی به سمت جلو پرتاب شده و 
توسط کیسه هوا مهار می شوند. در این حالت 
کیسه هوا نیروی برخورد را جهت جلوگیری 
از آسیب سرنشینان در خود جذب می کند.  

کیسه هوا
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   هشدار

حاصل  اطمینان  خودرو،  با  رانندگی  از  قبل 
اگر  باشد.  فعال می   SRS کنید که سیستم 
باید  شد،  روشن   SRS دهنده  هشدار  چراغ 
تعمیرآن  و  بررسی  به  نسبت  سریع  خیلی 
در  هوا  کیسه  اینصورت  غیر  در  گردد.  اقدام 
صورت بروز حادثه و تصادفات عمل نخواهد 

کرد. 

   هشدار

کیسه  سیستم  قطعات  تعویض  یا  تعمیر  -از 
متفرقه خودداری  افراد  توسط  یا  هوا شخصاً 
ضربه  کردن  وارد  یا  آتش  تماس  از  نمایید. 
دارد  قرار  آن  در  هوا  کیسه  که  محلی  به 
را  آن  برق  مدارهای  نیز  کنید.  جلوگیری 
تغییر ندهید زیرا ممکن است در صورت بروز 
آسیب شدید  به  منجر  و  نکرده  عمل  حادثه 

سرنشینان و حتی مرگ گردد. 
باید  هوا  کیسه  سیستم  تعویض  یا  -تعمیر 
حتماً در یکی از نمایندگی های مجاز شرکت 

سایپا یدک انجام شود

کیسه هوای جلو
در تصادفات شدید از روبرو، اگر نرخ کاهش 
نظر گرفته شده  مقدار در  از حداقل  سرعت 
باشد،  بیشتر  هوا  کیسه  شدن  فعال  برای 
به عنوان مثال  کیسه هوا عمل خواهد کرد. 
اگر خودرو با سرعت 25 کیلومتر در ساعت با 
یک شی ثابت برخورد نماید، کیسه هوا عمل 
خواهد کرد. اما اگر خودرو با خودروی دیگری 
که در پارک قرار دارد  برخورد کند و شدت 
برخورد بیش از میزان استاندارد  باشد و باعث 
حرکت خودرو در جای خود شود و یا اینکه 
جلوی خودرو زیر خورود دیگری برود کیسه 

هوا عمل نخواهد کرد. 

کیسه هوا
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نخواهد  عمل  زیر  شرایط  در  هوا  کیسه 
کرد: 

1ـ تصادف ازپشت باشد. 
 

3ـ خودرو واژگون شود.  2ـ تصادف جانبی باشد.

کیسه هوا
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کیسه هوای جانبی 
اگر خودرو برخورد جانبی شدید داشته باشد، 

کیسه هوای جانبی عمل خواهد کرد. 
شدن،  فعال  صورت  در  جانبی  هوای  کیسه 
شدت آسیب وارده به سر و قفسه سینه را در 

اثر ضربه وارده کاهش می دهد.
کیسه هوادر شرایط ذیل  عمل نخواهد 

کرد: 
1(خودرو از ناحیه جلو برخورد داشته باشد. 

برخورد کند  با جدول کنار جاده  اگر خودرو 
یا در یک حفره یا گودال بیفتد، ضربه وارده 

باعث نمی شود که کیسه هوا عمل کند.

2(خودرو از ناحیه عقب برخورد داشته باشد.  

کیسه هوا
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واژگون  سقف  و  جانبی  ناحیه  از  3(خودرو 
شود.  

معین  زاویه  با  جانبی  برخورد  خودرو  اگر 
داشته یا محل برخورد دور از محل سرنشین 
باشد، در این صورت ممکن است کیسه هوا 

عمل نکند.

2ـ ضربه عمودی به صندوق عقب1ـ ضربه عمودی به ناحیه محفظه موتور 

کیسه هوا
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   هشدار

پس از عمل نمودن SRS محفظه آن خیلی 
ماند.  می  باقی  شیمیائی  مواد  کمی  و  داغ 
بنابراین از تماس این اشیاء خودداری کنید. 
بشوئید  را  محل  سریع  دارید  همراه  آب  اگر 

ودر اسرع وقت از خودرو خارج شوید. 

4ـ برخورد از ناحیه عقب )یک سمت(3ـ برخورد از ناحیه جلو )یک سمت(
نکند.صدای  عمل  هوا  کیسه  است  ممکن 
گاز  از  پر  کیسه  سپس  و  شده  تولید  انفجار 
متصاعد  نیز  گاز  اندکی  مقدار  که  شود.  می 
می شود که منجر به آتش سوزی نمی شود.

کیسه هوا
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چراغ هشدار دهنده کیسه هوا
چراغ هشدار دهنده کیسه هوا نقشی حیاتی 
در تشخیص عملکرد صحیح کیسه هوا دارد. 

با روشن شدن موتور خودرو، این چراغ هشدار 
دهنده روشن شده و پس از 4 ثانیه خاموش 
می گردد. اگر چراغ هشدار دهنده به صورت 
بیانگر  یا حتی روشن نشد،  ماند  دائم روشن 

آن است که کیسه هوا معیوب است. 
را مورد  مدول کیسه هوا سیستم کیسه هوا 
بررسی قرار داده و در صورت وجود عیب در 
آن چراغ هشدار دهنده را به طور دائم روشن 
نگه می دارد که بیانگر آن است که سیستم 

کیسه هوا آماده کار نمی باشد. 

   هشدار

اگر چراغ هشدار دهنده کیسه هوا به صورت 
دائم روشن باشد، بیانگر معیوب بودن سیستم 
است و بایستی در اسرع وقت بررسی و رفع 
است  ممکن  اینصورت  غیر  در  گردد.  عیب 
به  آسیب جدی  و  نکرده  عمل  تصادفات  در 

سرنشینان وارد آید. 

کیسه هوا
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و  هوا  کیسه  سیستم  شماتیک  نقشه 
اجزای آن 

1.کیسه هوای سرنشین جلو
2.مدول کنترل 

3.کیسه هوای راننده 
4.کیسه هوای پرده ای * 

5.کیسه هوای جانبی * 
6.سنسور برخورد * 

* مطابق با مدل خودرو

کیسه هوا
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کیسه هوای راننده 
فرمان  غربیلک  روی  راننده  هوای  کیسه 
خودرو نصب شده است. وقتی برخوردی اتفاق 
یک  مانند  و  کرده  عمل  هوا  کیسه  افتد  می 
می  قرار  فرمان  غربیلک  و  راننده  بین  بالش 
گیرد تا از آسیب سرنشینان جلوگیری نماید. 
نام مخفف کیسه هوای راننده DAB است. 

 SRS" عالمت  فرمان  غربیلک  درپوش  روی 
AIRBAG" وجود دارد که بیانگر آن است 
شده  داده  قرار  محل  این  در  هوا  کیسه  که 

است. 

برچسب هشدار کیسه هوای راننده 
آفتابگیر  پشت  هوادر  کیسه  برچسب هشدار 
سمت راننده می باشد، توصیه می شود آن را 

به دقت مطالعه کنید. 

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

باشد.  

کیسه هوا
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سرنشین  هوای  کیسه  هشدار  برچسب 
جلو 

برچسب هشدار کیسه هوای سرنشین جلو در 
پشت آفتابگیر سمت سرنشین جلو می باشد، 

آن را به دقت مطالعه کنید. 

کیسه هوای جانبی * 
کیسه هوای جانبی در پشتی صندلی تعبیه 
دهد،  رخ  شدید  برخورد  وقتی  است.  شده 
نرم  بالش  یک  و  کند  می  هواعمل  کیسه 
بین راننده و سمت جانبی او قرار می گیرد 
عالمت  کند.  جلوگیری  راننده  آسیب  از  تا 
است.   SAB جانبی  هوای  کیسه  اختصاری 
و  وسط  قسمت  در   "AIRBAG" عالمت 

پایینی پشتی صندلی دوخته شده است. 

برچسب هشدار کیسه هوای جانبی
برچسب هشدار کیسه هوای جانبی در پایین 
داده  قرار  راننده  سمت  درب  بندی  آب  نوار 

شده است. آن را به دقت مطالعه کنید.

   هشدار

هیچگونه اشیاء اضافی را در محلی که کیسه 
در  زیرا  ندهید  قرار  است  شده  تعبیه  هوا 
هنگام باز شدن کیسه هوا ممکن است منجر 

به صدمه دیدن راننده شود. 

* مطابق با مدل خودرو

کیسه هوا
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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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کلیدها 
این خودرو به 2 نوع کلید مجهز است.

کلید اصلی:
 کلید تاشو ریموت کنترل دار 

کلید یدکی:
 کلید ریموت کنترل دار )غیر قابل تاشو( 

کلید یدکیکلید اصلی  

هشدار

- وقتی درب ها را قفل می کنید کلید را داخل 
سوراخ قفل جا نگذارید. 

- هرگز هنگام رانندگی کلید را از داخل سوییچ 
استارت خارج نکنید. 

شماره شناسایی کلید 
شماره شناسایی کلید به صورت بارکد چاپ شده 
نموده و در محل  را جدا  است. شماره شناسایی 
نگهداری کنید. در صورت گم  ایمن بجز خودرو 
کردن کلید، امکان ساخت مجدد آن در نمایندگی 
نیاز به شماره شناسایی  های مجاز وجود دارد و 

کلید می باشد.
کلید تاشو

کلید اصلی خودرو قابل تا شدن می باشد که با 
فشردن دکمه 3 )شکل( بر روی کلید می توان آن 

را باز یا بسته نمود.

 ریموت کنترل و باز و بسته کردن قفل مرکزی 
باز کردن

دکمه باز کردن )UNLOCK( را روی ریموت 
کنترل فشار دهید. درب ها باز می شوند و چراغ 
های راهنما یک بار چشمک می زنند که نشان 

از باز بودن درب ها می باشد.
قفل

اگر تمام درب ها بسته باشند با فشار دکمه قفل 
)LOCK(، همزمان با قفل شدن تمام درب ها، 

چراغ های راهنما 2 بار چشمک می زنند. 
با فشردن دکمه  باشد،  باز  از درب ها  اگر یکی 
قفل درب ها قفل شده و پس از مدت کوتاهی 
های  این حالت چراغ  در  باز می شوند.  مجدداً 

راهنما چشمک نخواهند زد. 

کلیدها 
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نکات قابل توجه در رابطه با ریموت کنترل
 ریموت کنترل در شرایط زیر کار نمی کند: 

*کلید در داخل سوییچ استارت باشد.
*فاصله کلید از خودرو بیش از 10 متر باشد. 

*باتری ریموت کنترل ضعیف باشد. 
توسط  کنترل  ریموت  از  ارسالی  *سیگنال 

خودرو یا اجسام دیگر مسدود شود.
*هوا خیلی سرد یا خیلی گرم باشد. 

فرستنده  منابع  به  نزدیک  کنترل  ریموت  اگر 
های  ایستگاه  مانند  سیم  بی  های  سیگنال 
رادیویی یا فرودگاه باشد، در عملکرد نرمال آن 

اختالل ایجاد می شود. 
وقتی ریموت کنترل به صورت نرمال کار نکرد 
باز کردن درب  از قسمت مکانیکی کلید جهت 

ها استفاده شود. 
شعاع عملکرد فاصله ریموت کنترل در جاهای 
کردن  پارک  مثال  برای  دارد.  تفاوت  مختلف 
برجهای  و  فرودگاه  رادیویی،  ایستگاه  نزدیک 
مخابراتی ممکن است بر عملکرد ریموت کنترل 

تاثیر گذار باشد. 

خودداری  مایعات  با  کنترل  ریموت  تماس  از 
نمایید زیرا در غیر این صورت عملکرد خود را از 
دست می دهد که این جزو گارانتی نمی باشد. 

وقتی ریموت کنترل در فاصله 2 متری از خودرو 
از  نمایید.  تعویض  را  آن  باتری  کند،  نمی  کار 
شده  توصیه  مدل  با  و   3V لیتیومی  باتری 

CR2032 استفاده نمایید.

   توجه

کلیدها 
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نصب لوازم ضد سرقت اضافی توصیه نمی شود 
و احتمال آسیب به سیستم قفل مرکزی و سایر 
مسئولیت  دارد.  وجود  آن  الکتریکی  تجهیزات 
عواقب ناشی از اعمال این گونه تغییرات بر عهده 

مالک خودرو بوده و شامل گارانتی نمی باشد. 

بدون مشکل  تواند سال ها  ریموت کنترل می 
کار کند به شرطی که در معرض رطوبت شدید 
یا الکتریسیته ساکن قرار نگیرد و یا از فاصله بلند 
سقوط نکند. اگر در مورد نحوه صحیح استفاده 
از ریموت کنترل یا تعویض باتری آن اطالعات 

کافی ندارید، به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
از باتری با کیفیت باال در ریموت کنترل استفاده 
نمایید زیرا در غیر اینصورت امکان عدم عملکرد 

صحیح آن وجود دارد. 
ریموت کنترل را در معرض نور شدید آفتاب و 
رطوبت قرار ندهید. مواظب  سقوط آن از بلندی 

باشید. 

  هشدار

تعویض باتری ریموت کنترل  توجه
لیتیوم  نوع   3V باتری  از  کنترل  ریموت  در 
چندین  معموالً  آن  عمر  طول  کنید.  استفاده 
جهت  کوچک  گوشتی  پیچ  یک  از  است.  سال 
کرده  استفاده  کنترل  ریموت  پشت  کردن  باز 
باتری  با  را   CR2032 ازنوع  جدید  باتری  و 
مستهلک تعویض نمایید.  لطفاً  هنگام تعویض 
باتری توجه کنید که قطب مثبت آن در جهت 
صحیح نصب گردد. هرگونه سوالی در این مورد 

را با نمایندگی مجاز سایپا یدک مطرح کنید. 

کلیدها 
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سیستم ضد سرقت 
افراد  استفاده  از  تواند  می  سرقت  ضد  سیستم 
آن  سرقت  از  یا  و  شما  خودروی  از  مجاز  غیر 

جلوگیری کند. 
روش راه اندازی سیستم ضد سرقت 

کلید را از روی سوییچ استارت بردارید. 
درب  ها،  درب  تمام  کنید  حاصل  اطمینان 

صندوق عقب و درب موتور بسته باشند. 
دهید.  فشار  را  کنترل  ریموت  روی  قفل  دکمه 
تمام درب ها قفل می شوند و چراغ های راهنما 
2 بار چشمک می زنند که موید قفل شدن درب 

ها می باشد. 
پس از انجام مراحل باال، چراغ هشدار دهنده ضد 
سرقت در جلو آمپر روشن شده و پس از مدتی 
با فرکانس یک بار در هر ثانیه چشمک می زند 
تا اطمینان حاصل شود که سیستم ضد سرقت 

با موفقیت در حال کار است. 
که  کنید  فعال  را  سرقت  ضد  سیستم  زمانی 
غیر  در  نباشد،  خودرو  داخل  در  سرنشینی 
از  نظر  مورد  فرد  شدن  خارج  هنگام  اینصورت 
خودرو، سیستم صدای هشدار دهنده تولید می 
شده  فعال  سرقت  سیستم ضد  که  زمانی  کند. 
است، با باز کردن درب های خودرو، درب موتور 
و صندوق عقب صدای هشدار دهنده تولید می 

شود که در این شرایط می توانید با استفاده از 
سرقت  ضد  حالت  از  را  آن  شده،  توصیه  روش 

خارج کنید.
از  قانونی  غیر  استفاده  از  سرقت  ضد  سیستم 

خودرو جلوگیری می کند.
این سیستم سه حالت دارد:

 1ـ فعال    2ـ هشدار   3ـ غیر فعال 
وقتی سیستم را فعال می کنید، سیستم صدای 
هشدار دهنده تولید نموده و همزمان چراغ های 

راهنما چشمک می زنند. 
حالت فعال

خودرو را پارک نموده و موتور را خاموش کنید 
آید در  ادامه می  به روشی که در  را  و سیستم 
حالت فعال قرار دهید. کلید را از سوییچ استارت 
خارج نمایید. اطمینان حاصل کنید تمام درب ها 
بسته هستند. سپس دکمه قفل را فشار دهید تا 
تمام درب ها قفل شوند. در این زمان چراغ های 
قفل  بیانگر  که  زنند  می  بار چشمک   2 راهنما 

شدن تمامی درب ها می باشد. 
پس از این عملیات چراغ هشدار دهنده سیستم 
ضد سرقت روشن شده و با فرکانس یک بار در 
شدن  فعال  بیانگر  که  زند  می  چشمک  ثانیه 

سیستم ضد سرقت می باشد. 
موتور  درب  خودرو،  های  درب  از  یک  هر  اگر 

ضد  سیستم  باشند،  باز  عقب  صندوق  درب  یا 
سرقت فعال نخواهد شد. 

حالت هشدار
فعال  حالت  در  سرقت  ضد  سیستم  که  زمانی 
قرار دارد، اگر هرکدام از موارد ذیل اتفاق بیفتد، 

سیستم در حالت هشدار قرار می گیرد: 
- یکی از درب ها بدون استفاده از ریموت کنترل 
باز شود )یا باز کردن قفل مرکزی با استفاده از 

قسمت مکانیکی کلید( 
غیر  صورت  به  عقب  صندوق  درب  بازکردن   -
با  باز کردن قفل درب صندوق عقب  قانونی )یا 

استفاده از قسمت مکانیکی کلید( 
- باز کردن درب موتور

 ON قرار دادن سوییچ استارت در وضعیت -
چراغ  هشدار،  حالت  در  سیستم  گرفتن  قرار  با 
هشدار دهنده بر روی جلو آمپر با فرکانس باال 
چشمک زده و صدای هشدار دهنده ایجاد شده 
و چراغ های راهنما به مدت 5 دقیقه چشمک 
خواهند زد. در این هنگام با ریموت کنترل درب 
را باز کنید. چراغ های راهنما 4 بار چشمک زده 
بار به صدا در آمده و چراغ  و هشدار دهنده 4 
هشدار دهنده سیستم ضد سرقت خاموش شده 

و سیستم از حالت هشدار خارج می شود
 .

 سیستم ضد سرقت
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سعی  دارد،  قرار  هشدار  حالت  در  سیستم  اگر 
نکنید موتور را روشن کنید، زیرا موتور در این 

حالت روشن نخواهد شد. 
در صورت مفقود شدن کلید، با نمایندگی مجاز 

سایپا یدک تماس بگیرید.

   توجه 

غیر فعال نمودن سیستم ضد سرقت
 با فشار دادن دکمه قفل بر روی ریموت کنترل، 
شده  خارج  فعال  حالت  از  سرقت  ضد  سیستم 
آمپر  جلو  روی  بر  آن  دهنده  هشدار  چراغ  و 

خاموش می شود. 
با فشردن دکمه باز کردن بر روی ریموت کنترل، 
یا  نشود  باز  خودرو  های  درب  از  یک  هیچ  اگر 
سوییچ استارت در موقعیت ON قرار داده نشود، 
درب های خودرو مجدداً قفل شده و سیستم به 
صورت اتوماتیک در حالت فعال قرار می گیرد. 

 سیستم ضد سرقت
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قفل درب 
باز و بسته کردن قفل درب ها از بیرون 

درب خودرو با چرخاندن کلید در جهت عکس 
حرکت  جهت  در  و  باز  ساعت،  عقربه  حرکت 

عقربه ساعت بسته می شود. 
یا بسته  باز  از کلید درب راننده  با استفاده  اگر 
شود، تمام درب ها به صورت اتوماتیک باز و یا 

بسته خواهند شد. 
با استفاده از ریموت کنترل نیز می توان درب 

های خودرو را باز یا بسته نمود. 
دستگیره  کشیدن  با  درب،  کردن  قفل  از  پس 

مطمئن شوید درب قفل شده است.

1ـ در هوای مرطوب و سرد درب ها کمی سفت 
باز و بسته می شوند زیرا ممکن است مکانیزم 

قفل درب ها یخ زده باشد. 
در  مرتباً  را  کنترل  ریموت  های  دکمه  اگر  2ـ 
مدار  از  محافظت  برای  بفشارید،  کوتاه  زمان 
ریموت کنترل و جلوگیری از وارد شدن آسیب 
صورت  به  سیستم  است  ممکن  آن،  اجزای  به 

موقت از کار بیفتد. 
ترمز  بردارید،  را  کلید  خودرو  ترک  از  قبل  3ـ 
را  ها  و شیشه  ها  درب  تمام  بکشید،  را  دستی 

ببندید سپس درب ها را قفل کنید. 

  توجه

در  را   )1( درب  دستگیره  روی  مکانیکی  کلید 
حالت باز کردن قرار دهید. در این حالت قسمت 

قرمز رنگ )2( روی کلید قابل مشاهده است. 
را   )1( نظر  مورد  کلید  درب،  کردن  قفل  برای 
صورت  به  درب  اگر  دهید.  قرار  قفل  حالت  در 
صحیح قفل شده باشد، قسمت قرمز رنگ دکمه 

)2( دیده نمی شود. 
برای باز کردن درب از داخل، دستگیره داخلی 

)3( را به سمت خود بکشید. 
اگر یکی از درب های خودرو باز باشد، با استفاده 

از این قفل نمی توان درب ها را قفل نمود.

بستن

باز کردن

قفل درب 
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کلید قفل مرکزی * 
با استفاده از کلید مکانیکی قفل مرکزی می توان 
با  نمود.  باز  یا  کرده  قفل  را  خودرو  های  درب 
فشردن دکمه )1( تمام درب ها قفل می شوند و 
با فشردن دکمه )2( تمام درب ها باز می شوند. 
اگر هر یک از درب ها باز باشند، با فشردن دکمه 
و  شده  قفل  ها  درب  مرکزی  قفل  کلید  قفل 

بالفاصله به صورت اتوماتیک باز می شوند.

* مطابق با مدل خودرو

می  قفل  خودرو  حرکت  هنگام  ها  درب  تمام 
شوند. باز  تصادفی  صورت  به  اینکه  مگر  شوند، 

با قفل نمودن درب ها می توان از ورود سارقین 
به خودرو در سرعت های پایین جلوگیری نمود. 
. هنگام باز کردن درب ها مواظب باشید که در 
زیرا  نباشد  عبور  حال  در  خودرویی  شما  کنار 

باعث آسیب و خسارت می گردد. 

   هشدار

اگر خودرو را بدون قفل کردن درب ها رها کنید 
هنگام  بنابراین  دارد.  وجود  آن  سرقت  امکان 
ترمز دستی  بردارید و  را  از خودرو کلید  خروج 
را بسته  را کشیده و تمام شیشه ها و درب ها 

و  قفل کنید. 

   هشدار

وقتی شیشه ها و درب های خودرو بسته باشند، 
تنها  از  لذا  بود.  خواهد  گرم  بسیار  آن  داخل 
داخل  در  خانگی  حیوانات  و  کودکان  گذاشتن 
خودرو پرهیز کنید، زیرا احتمال آسیب و حتی 
توسط  است  ممکن  حتی  و  دارد  وجود  مرگ 

سارقین ربوده شوند. 

   هشدار

هنگام رانندگی درب ها را از داخل قفل کنید. 
ببرید  از پارک خودرو کلید را همراه خود  پس 
با  خودرو،  محل  کردن  فراموش  صورت  در  تا 

استفاده از ریموت کنترل آن را بیابید. 

   هشدار

قفل درب 
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در  ها  درب  کردن  باز  اتوماتیک  سیستم 
تصادفات 

وقتی سوییچ استارت در وضعیت ON قرار دارد 
و سنسور تصادف بروز تصادف را تشخیص دهد، 
که  شرایطی  در   ( شوند  می  باز  ها  درب  تمام 
باتری و قفل درب ها  به صورت نرمال کار می 

کنند(.
سیستم قفل اتوماتیک درب ها در سرعت 

معین 
وقتی که سرعت خودرو به بیش از 7 کیلومتر در 
اتوماتیک  ساعت برسد تمام درب ها به صورت 
قفل می شوند. برای فعال نمودن این عملکرد، به 
یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک  

مراجعه کنید. 
قفل ایمنی کودک درب های عقب 

بازکردن  از  ایمنی کودک جهت جلوگیری  قفل 
نابهنگام درب ها توسط کودکانی که در صندلی 
های عقب نشسته اند می باشد. حتماً قفل ایمنی 

کودک را قبل از حرکت فعال کنید. 
1.ابتدا درب عقب را باز کنید. 

در  و  داده  فشار  عقب  به سمت  را  قفل  2.کلید 
کردن  باز  حالت  این  در  دهید.  قرار  قفل  حالت 

درب از داخل امکان پذیر نخواهد بود. 
3.درب عقب را ببندید. 

داخل  از  را  درب  کنید  سعی  که  صورتی  4.در 
باز کنید، علیرغم اینکه قفل درب باز است، ولی 

درب از داخل باز نمی شود.

حال  در  خودرو  وقتی  است  ممکن  کودکان 
باز  داخل  از  را  درب  کنند  سعی  است  حرکت 
کنند که احتمال پرتاب شدن آن ها به بیرون از 
خودرو و آسیب دیدن شدید آن ها وجود دارد. 
درب  همیشه  ها  آن  از  حفاظت  برای  بنابراین 

های عقب را از داخل قفل کنید. 

   هشدار

قفل درب 
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 کلید شیشه باالبر برقی
1(کلید شیشه باالبر درب راننده 

2(کلید شیشه باالبر درب سرنشین جلو 
3(کلید شیشه باالبر درب عقب راست 
4(کلید شیشه باالبر درب عقب چپ 

برقی ممکن است در هوای خیلی  باالبر  شیشه 
عمل  نرمال  به صورت  زدگی  یخ  دلیل  به  سرد 

نکند.

توجه

شیشه باالبر برقی زمانی کار می کند که سوییچ 
استارت در وضعیت ON باشد. 

هر شیشه دارای کلید منحصر به خودش است 
کلیه  راننده  سمت  در  کلیدها  مجموعه  ولی 

شیشه باالبرها را کنترل می کند. 
پس از خارج کردن کلید و یا قراردادن سوییچ 
ACC شیشه  یا   LOCK استارت در وضعیت 

باالبر به مدت 60 ثانیه می تواند کار کند. 
از  باد  یا صدای  و  لرزش  اگر  رانندگی  در طول 
کمی  را  مقابل  شیشه  شنوید،  می  باز  شیشه 

پایین آورید. 

جهت جلوگیری از وارد شدن خسارت به شیشه 
باال  باالبر برقی، دو و یا همه آن ها را همزمان 
و پایین نکنید. احتمال آسیب رسیدن به  فیوز 

آن وجود دارد. 

از باال و پایین بردن شیشه یک درب در جهت 
باالبر  از کلید شیشه  استفاده  با  مخالف یکدیگر 
برقی راننده و شیشه باالبر برقی درب مورد نظر 
پرهیز کنید زیرا امکان از کار افتادن شیشه باالبر 
وجود دارد و در این صورت شیشه به سمت باال 

یا پایین حرکت نخواهد کرد.

هشدار

شیشه ها
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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 
پایین و با کشیدن آن به سمت باال، شیشه 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. 

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

گردد. 
*هیچوقت کلید را روی خودرو جا نگذارید. 

نگذارید  تنها  خودرو  در  را  کودکان  *هیچوقت 
زیرا ممکن است با فعال نمودن حرکت اتوماتیک 

شیشه، باعث آسیب به خود و دیگران شوند. 

   احتیاط 

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

فعال می شود. 

شیشه ها
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صندلی ها
موقعیت  در  بایستی  را  ها  صندلی  پشتی 
رانندگی  حین  در  و  نموده  تنظیم  عمودی 
حاصل  اطمینان  همچنین  داد.  تکیه  آن  به 
در  کاماًل  ایمنی  کمربند  زبانه  که  نمایید 

محفظه قفل محکم شده باشد. 
 .

صندلی های جلو
صندلی راننده مجهز به کیسه هوای جانبی *

* مطابق با مدل خودرو

-تا زمانی که از حفظ وضعیت صحیح توسط 
نکرده  پیدا  اطمینان  تمام سرنشینان خودرو 
بر  سرنشینان  نشستن  از  نکنید.  حرکت  اید 
روی صندلی تا شده یا بار جلوگیری نمایید. 

را  نشستن  صحیح  موقعیت  سرنشینان  -اگر 
نبندند،  را  ایمنی  کمربند  یا  ننموده  رعایت 
احتمال آسیب و حتی مرگ در صورت بروز 

تصادفات شدید وجود دارد. 
-از ایستادن سرنشینان خودرو یا حرکت آن 
ها در بین صندلی ها در هنگام حرکت خودرو 
جلوگیری کنید. در غیر اینصورت در صورت 
ناگهانی  های  ترمز  یا  شدید  تصادف  بروز 
یا  سرنشینان  شدید  دیدن  آسیب  احتمال 

حتی مرگ وجود دارد

   هشدار

-باز شدن کیسه هوا همراه با اعمال نیروی 
زیادی به سرنشین است بنابراین اگر راننده به 
کیسه هوا خیلی نزدیک باشد، احتمال آسیب 

دیدن یا حتی مرگ وی وجود دارد. 
-برای تنظیم صندلی راننده، بایستی آن را تا 
پای  تا جایی که  به عقب بکشید  امکان  حد 

شما به پدال برسد. 

   هشدار

با شرایط فیزیکی  افراد  اگر چه خودرو برای 
از  برخی  ولی  است،  شده  طراحی  متفاوت 
رانندگان حتی زمانی که صندلی کاماًل جلو 
صندلی  پشتی  به  ندارند.  کافی  دید  باشد، 
کاماًل تکیه بدهید و اگر هنوز هم دید کافی 
سیستم  به  شما  خودروی  چنانچه  ندارید، 
با  است  مجهز  صندلی  کفی  ارتفاع  تنظیم 
چرخاندن اهرم مربوطه، ارتفاع کفی صندلی 

را افزایش دهید. 

   هشدار

صندلی ها
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* مطابق با مدل خودرو

نکات قابل توجه جهت تنظیم صندلی 

نیرویی که از عملکرد کیسه هوا تولید می شود 
بسیار شدید می باشد. در نتیجه سرنشینانی 
که خیلی نزدیک به کیسه هوا باشند، ممکن 
نیرو  این  حتی  یا  دیده  آسیب  شدیداً  است 
پشتی  بنابراین  گردد.  ها  آن  مرگ  باعث 
صندلی را تنظیم و تا حدامکان آن را به عقب 

ببرید.

   هشدار
کیسه ی هوای جانبی برای صندلی های جلو 
نصب می شود و دارای مقررات ایمنی خاصی 

می باشد. 
زیرا  ندهید  تکیه  درب  به  رانندگی  -هنگام 
کیسه ی هوای جانبی خیلی سریع عمل می 
کند و نیرویی که ایجاد می کند باعث آسیب 

شدید و مرگ می شود. 
در  اخالل  باعث  که  تزییناتی  -هیچگونه 
نصب  آن  روی  بر  گردد  هوا  کیسه  عملکرد 

نکنید. 
-هیچگونه تغییر و یا تعویضی بر روی صندلی 
عملکرد  است  ممکن  زیرا  ندهید  انجام  ها 

سیستم کیسه هوا را مختل کند.
باال  در  ذکر شده  ایمنی  موارد  رعایت  عدم   
ممکن است باعث حادثه و یا حتی منجر به 

مرگ گردد. 

   هشدار

تنظیم  از  هستید  رانندگی  حال  در  -وقتی 
صندلی ها پرهیز کنید. ممکن است صندلی 
حرکت کند و باعث حادثه و آسیب سرنشینان 

خودرو گردد. 
رها  را  آن  اهرم  ها  تنظیم صندلی  از  -پس  
کنید و صندلی را عقب وجلو کنید تا مطمئن 

شوید که قفل شده است. 
-بعد از تنظیم پشتی صندلی به پشتی تکیه 
تا مطمئن شوید که در حالت صحیح  دهید 

هستید. 
-هیچ شیی را در زیر صندلی ها قرار ندهید 
زیرا ممکن است در اثر برخورد با اهرم تنظیم 
صندلی، قفل آن را آزاد کرده و موجب حرکت 
کنترل  از  خودرو  نتیجه  در  و  شده  صندلی 
راننده خارج شده و باعث حوادث غیر مترقبه 

گردد.

   هشدار

به کیسه هوای  صندلی سرنشین جلو مجهز 
جانبی * 

صندلی ها
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1ـ اهرم تنظیم موقعیت صندلی 
اهرم تنظیم موقعیت صندلی که در زیر لبه 
باال  سمت  به  را  دارد  قرار  صندلی  جلویی 
یا  عقب  سمت  به  را  صندلی  سپس  بکشید. 
قرار  خود  صحیح  موقعیت  در  تا  برده  جلو 

گیرد سپس اهرم را رها کنید.
صندلی  کفی  ارتفاع  تنظیم  دستگیره  2ـ 

)فقط در صندلی راننده( * 
کفی  ارتفاع  دستگیره،  بردن  پایین  و  باال  با 

صندلی را تنظیم نمایید. 
3ـ دستگیره تنظیم پشتی صندلی 

ابتدا بدن خود را به جلو خم کرده و دستگیره 
تا پشتی صندلی در  باال بکشید  را به سمت 
موقعیت مناسب قرار گیرد. سپس به پشتی 

صندلی  پشتی  حد  از  بیش  خواباندن  -از 
جلو  های  صندلی  پشتی  فقط  کنید.  پرهیز 
را  بایستی آن ها  باشند که  تنظیم می  قابل 
قبل از حرکت خودرو تنظیم نمود تا کمربند 
ایمنی با حداکثر کارایی از برخورد سرنشینان 

جلو با داشبورد جلوگیری کند. 
-پشتی صندلی را به گونه ای تنظیم نمایید 
که کمربند ایمنی از روی شانه شما عبور کند 
و به هیچ وجه نباید تسمه کمربند از گردن 

سرنشین بگذرد. 
تواند  پشتی صندلی می  از حد  بیش  -زاویه 

باعث آسیب و مرگ گردد.

   هشدار

صندلی تکیه داده و دستگیره را رها کنید 

* مطابق با مدل خودرو

صندلی ها
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تنظیم پشت سری صندلی
رانندگی  از  قبل  خود،  ایمنی  تامین  جهت 

پشت سری صندلی را تنظیم کنید. 
ارتفاع  تنظیم  کلید  سری:  پشت  بردن  باال 
همزمان  و  بفشارید  را  صندلی  سری  پشت 

پشت سری را به سمت باال بکشید. 
پایین آوردن: کلید تنظیم ارتفاع پشت سری 
صندلی را فشرده و همزمان پشت سری را به 

سمت پایین بفشارید. 
باشد،  نزدیکتر  سری  پشت  به  سر  چه  هر 
بنابراین  بود.  خواهد  بیشتر  سرنشین  ایمنی 
از به کار بردن بالش در پشت سری صندلی 

خودداری کنید. 

کیسه پشت صندلی 
برای  صندلی  پشتی  پشت  در  ای  کیسه 

استفاده شما تعبیه شده است.

ای  گونه  به  بایست  می  سری  پشت  ارتفاع 
تنظیم گردد که مرکز پشت سری با قسمت 

باالیی گوش ها در یک امتداد باشند. 
کاماًل  را  قفل  سری  پشت  تنظیم  از  پس   

ببندید. 
هرگز با خودرویی که در آن صندلی ها پشت 

سری ندارند رانندگی نکنید. 

   هشدار

در  تیز  نوک  یا  اشیای سنگین  دادن  قرار  از 
داخل کیسه پشتی صندلی خودداری نمایید 
زیرا در هنگام تصادف امکان دارد این اشیاء 
شدن  مجروح  باعث  و  شده  خارج  کیسه  از 

سرنشینان شوند. 

   هشدار

صندلی ها
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زیر آرنجی صندلی عقب 
صندلی  میانی  قسمت  در  که  آرنجی  1.زیر 

عقب قرار دارد را به سمت پایین بکشید. 

2.با فشاردادن کلید مربوطه می توان آن را 
باز نموده و اشیاء را از صندوق عقب برداشت. 

آرنجی  زیر  است  ممکن  اضطراری  مواقع  در 
نیاز،  لذا در صورت عدم  باعث آسیب گردد، 

همواره آن را بسته نگهدارید. 

   هشدار

صندلی ها
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بستن درب صندوق عقب 
درب را به سمت پایین  فشار دهید تا زبانه 
قفل در محل خود به طور صحیح قرار گیرد 
و از بسته شدن درب اطمینان حاصل نمایید. 

پس از قراردادن بار در صندوق عقب مطمئن 
شوید که درب به درستی بسته شده است. 

به  کنید  ثابت  عقب  صندوق  در  را  بارها 
باعث  که  شکل  ای  دایره  بارهای  خصوص 
برخورد با دیواره های صندوق عقب در هنگام 

رانندگی می شوند

  توجه

بستن

درب صندوق عقب
باز کردن درب صندوق عقب با کلید 

خارج  از  عقب  صندوق  درب  کردن  باز  برای 
خودرو با استفاده از کلید، آن را داخل قفل کرده 
و  بچرخانید  ساعت  عقربه  حرکت  جهت  در  و 

درب را باز کنید.

وقتی درب صندوق عقب را باز می کنید مواظب 
باشید کسی در مسیر باز شدن آن قرار نداشته 
باز  در حین  امکان آسیب جدی وی  زیرا  باشد 
شدن اتوماتیک درب صندوق عقب وجود دارد. 

  هشدار

باز کردن

باز کردن

باز کردن درب صندوق عقب از داخل خودرو
قسمت  در  راننده  صندلی  کنار  چپ  سمت  در 
کشیدن  با  دارد.  وجود  دستگیره   2 خودرو  کف 
دستگیره بلند تر، درب صندوق عقب باز می شود.

درب  که  شوید  مطمئن  رانندگی  هنگام  در 
از ورود  این عمل  صندوق عقب بسته است. 
خودرو  داخل  به  آب  و  دود  خاک،  و  گرد 

جلوگیری می کند.

  هشدار
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عقب  صندوق  ابعاد  با  متناسب  را  بار  میزان 
انتخاب کنید تا درب آن به راحتی بسته شود. 
از بارگیری مواد فرار، خورنده و یا مواد قابل 
هستید  ناچار  اگر  و  کنید  خودداری  انفجار 
خود  جای  در  را  ها  آن  که  شوید  مطمئن 

محکم بسته اید. 

2.قالب را در زیر درب موتور به پایین فشار 
دهید تا درب موتور کاماًل آزاد گشته و سپس 

آن را باال بکشید.  

قبل از باز کردن درب موتور، کلید را از روی 
موقعیت  در  را  دنده  دسته  برداشته،  خودرو 
ترمز  و  دهید  قرار  عقب  دنده  یا  و   1 دنده 
دستی را بکشید تا از حرکت احتمالی خودرو 

جلوگیری شود. 

  هشدار

درب موتور

باز کردن درب موتور
زیر  را که در  موتور  باز کردن درب  اهرم   .1
تا  بکشید  دارد  قرار  و سمت چپ  داشبورد  

قفل درب موتور باز  شود.



55

4

بستن درب موتور
میله  ابتدا  موتور  درب  بستن  از  1.قبل 

نگهدارنده درب را از محل خود بردارید. 
2.درب موتور را پایین آورده و از فاصله 30 

سانتیمتری رها کنید تا آرام بسته شود. 

شود،  باز  موتور  درب  رانندگی  حین  در  اگر 
خواهد  حادثه  باعث  و  گرفته  را  دید  جلوی 
را  موتور  درب  لبه  حرکت  از  قبل  لذا  شد. 
گرفته و آن را باال بکشید و از بسته شدن آن 
اطمینان حاصل کنید. توجه داشته باشید که 
اهرم باز کردن درب موتور را هنگام رانندگی 
باال نکشید. هرگز وقتی درب موتور باز است 

رانندگی نکنید. 

  هشدار

میله  موتور،  درب  نگهداشتن  باز  3.برای 
نگهدارنده آن را زیر درب موتور در محل خود 

طبق شکل قرار دهید.

درب موتور
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درب باک 
درب باک بنزین روی گلگیر عقب سمت چپ 
می باشد. در سمت چپ کنار صندلی راننده 
وجود  دستگیره   2 خودرو  کف  قسمت  در 
دارد. با کشیدن دستگیره کوتاه تر به سمت 
باال، قفل درب باک باز شده و می توان آن را 

باز نمود. 
نظر  مد  را  زیر  نکات  سوختگیری  هنگام  در 

داشته باشید: 
1.موتور را خاموش کنید. 

باال  با سمت  را  باک  درب  کردن  باز  2.اهرم 
بکشید تا درب باک باز شود. 

3.کلید را داخل درپوش باک قرار داده و آن را 
در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید 

تا باز شود. 
4.پس از پر کردن باک بنزین، درپوش باک 
را با چرخاندن کلید در جهت حرکت عقربه 

های ساعت ببندید. 
5.درب باک را بسته و با فشردن آن مطمئن 

شوید که کاماًل بسته شده است. 

در حین سوختگیری، بخار بنزین تولید شده 
آتش  امکان  و  بوده  اشتعال  قابل  شدت  به 
برای  دلیل  همین  به  دارد.  وجود  سوزی 
جلوگیری از بروز حادثه موارد ذیل را رعایت 

نمایید: 
-موتور خودرو را خاموش کنید.

-سیگار نکشید.
-از ایجاد جرقه یا شعله پرهیز نمایید.  

از  بیشتر  مراتب  به  بنزین  باک  داخل  فشار 
فشار هوای بیرون است. بنابراین ابتدا درپوش 
از شنیدن  و پس  باز کنید  آرامی  به  را  باک 
صدای فش فش می توانید درپوش باک را به 
آرامی باز کنید. توجه داشته باشید که ترمز 

دستی حتماً کشیده شده باشد. 

باز کردن  هشدار

بستن

دن 
 کر

باز

درب باک 



57

4

پرهیز  اکیداً  سرب  حاوی  بنزین  مصرف  از 
شما  موتور  و  اگزوز  سیستم  به  چون  کنید 

آسیب جدی می رساند. 

  احتیاط

بنزین می تواند به رنگ خودرو آسیب برساند. 
در صورت تماس رنگ خودرو با بنزین، آن را 
آسیب  رنگ  به  تا  کنید  پاک  خنثی  مواد  با 

نرسد. 

  هشدار

درب باک ممکن است در زمستان سخت باز 
شود و باید  آن را به آرامی و با فشار مختصر 

باز کرد. 

  توجه

 درب باک
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روی  بر  ای  گونه  به  باید  راننده  های  دست 
غربیلک فرمان قرار گیرد که ساعت 3 و 9 را 
نشان دهد. از آنجایی که کیسه هوا در وسط 
حادثه  اگر  دارد،  قرار  فرمان خودرو  غربیلک 
ای روی دهد در صورتی که یک دست شما 
روی غربیلک فرمان و یک دست دیگر پایین 
و  کرده  برخورد  به سرتان  باشد، دست شما 
گرفتن  بنابرین  شد.  خواهید  آسیب  دچار 
قابل  با یک دست کاماًل غیر  غربیلک فرمان 

قبول می باشد.

  هشدار

غربیلک فرمان 
اهرم تنظیم موقعیت غربیلک فرمان 

می توانید موقعیت غربیلک فرمان را همانطور 
که در شکل مشاهده می کنید، در وضعیت 

مناسب خود تنظیم کنید. 
1.اهرم را به پایین بکشید. 

2.فرمان را پس از آزاد شدن اهرم به دلخواه 
تنظیم کنید و سپس اهرم را در حالت اولیه 

قرار دهید. 
 

رانندگی  از شروع  قبل  باید  فرمان  غربیلک   
خودرو  کامل  توقف  از  پس  شود.  تنظیم 
سپس  و  تطبیق   فرمان  با  را  خود  وضعیت 

اهرم را در حالت قفل قرار دهید. 
قبل از شروع رانندگی اطمینان حاصل کنید 
که اهرم کاماًل در جای خود قرار گرفته باشد

  هشدار

غربیلک فرمان 
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کلیدهای کنترل سیستم صوتی بر روی 
غربیلک فرمان 

CD سیستم صوتی با پخش
حالت  مدت  کوتاه  فشار  با   :MODE کلید 
FM-AM-CD- .تغییر می کند های زیر 

USB-FM
مدت  طوالنی  فشار  با   :MODE کلید 

POWER ON/OFF عمل خواهد کرد. 
کلید+SEEK: با فشار کوتاه مدت موج تغییر 

و به ایستگاه ذخیره شده بعدی می رود. 
به  مدت  طوالنی  فشار  با   :SEEK+کلید
ایستگاه  و  رود  می  جلو  اتوماتیک  صورت 

رادیویی بعدی را پیدا می کند. 
آهنگ  مدت  کوتاه  فشار   :CD/USB+کلید

بعدی را پخش می کند. 

کلید CD/USB: فشار دائم باعث افزایش 8 
برابری سرعت به جلو می شود و اگر دکمه را 

رها کنید سرعت کم می شود. 
موج  تغییر  مدت  کوتاه  فشار   :SEEK-کلید

به آخرین ایستگاه را می دهد. 
آخرین  مدت  کوتاه  فشار   :SEEK-کلید

آهنگ را پخش می کند. 
کلید-CD/USB: فشار دائم باعث افزایش 8 
برابری سرعت به عقب رفتن می شود و با رها 

کردن کلید سرعت کاهش می یابد. 
کلید+VOL: با فشار کوتاه مدت صدا 1 پله 
طور  به  را  دائم صدا  فشار  یابد،  می  افزایش 

مستمر افزایش می دهد. 
کلید-VOL: فشار کوتاه مدت صدا را 1 پله 
طور  به  را  صدا  دائم  فشار  دهد.  می  کاهش 

مستمر کاهش می دهد. 
کلید MUTE: قطع و وصل کردن صدا 

کلید CD/USB: قطع صدا و توقف پخش
DVD سیستم صوتی با پخش

حالت  مدت  کوتاه  فشار  با   :MODE کلید 
FM- کنند..  تغییر می  ترتیب  به  زیر  های 

AM-CD-USB-FM
مدت  طوالنی  فشار  با   :MODE کلید 

POWER ON/OFF عمل خواهد کرد.

بوق
نباشد،  یا  باشد  باز  سوییچ  که  نیست  مهم 
فرمان  غربیلک  مرکز  به  خود  دست  فشار  با 

صدای بوق را خواهید شنید.  

غربیلک فرمان 
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کلید+SEEK: با فشار کوتاه مدت به ایستگاه 
ذخیره شده بعدی می رود. 

کلید+SEEK: فشار طوالنی مدت به صورت 
اتوماتیک جستجو می کند تا ایستگاه رادیویی 

بعدی را پیدا کند. 
آهنگ  مدت  کوتاه  فشار   :CD/USB+کلید

بعدی را پخش می کند. 
جلو  سرعت  دائم  فشار   :CD/USB کلید 
X2/X4/X8/X16/ ضریب  با  را  رفتن 

کلید  کردن  رها  با  دهد،  می  افزایش   X32
متوقف می شود. 

آخرین  به  مدت  کوتاه  فشار   :SEEK-کلید
ایستگاه ذخیره شده می رود. 

کلید-SEEK: فشار طوالنی مدت به صورت 
اتوماتیک در جهت عقب جستجو می کند تا 

کانال را پیدا کند. 
مدت  کوتاه  فشار  با   :DVD/USB+کلید
آخرین آهنگ پخش خواهد شد. آهنگ تکرار 
پخش  ثانیه   5 برای  آهنگ  اگر  شد  خواهد 

شده باشد. 
دکمه+DVD/USB: فشار دائم دکمه باعث 
X2/X4/X8/ضریب با  سرعت  افزایش 

X16/X32 برای عقب رفتن می شود. با رها 

کردن دکمه شتاب متوقف می شود. 
کلید+VOL: فشار کوتاه مدت صدا را 1 پله 
را  صدا  مدتی  برای  فشار  دهد،  می  افزایش 

بطور مستمر افزایش می دهد. 
کلید-VOL: فشار کوتاه مدت صدا را 1 پله 
را  صدا  مدتی  برای  فشار  دهد.  می  کاهش 

بطور مستمر کاهش می دهد. 
وقتی صدا به حد صفر برسد یعنی صدا قطع 
شده است و همزمان DVD/USB در حالت 

PAUSE قرار می گیرد. 
کلید MUTE: صدا را قطع و وصل می کند. 
بحالت  و  قطع  را  صدا   :CD/USB کلید 

PAUSE قرار می گیرد. 

غربیلک فرمان 
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 آینه ها
آینه داخل خودرو

اهرم تنظیم آینه در حالت شب یا روز
طوری  را  آینه  خودرو  کردن  روشن  از  قبل 
تنظیم کنید تا شیشه عقب شما کاماًل در دید 

شما باشد. 

نوع  از  دو  هر  ها  درب  روی  بغل  های  آینه 
محدب بوده که تصویر را نزدیکتر نشان می 
دهند. وقتی در حال رانندگی قصد گردش به 
چپ و یا راست دارید، فاصله شما و خودروی 
به  کردن  نگاه  طریق  از  بایست  می  پشتی 
حدس  عقب  دید  آینه  و  طرفین  های  آینه 

زده شود. 
پرهیز  ها  آینه  تنظیم  از  رانندگی  هنگام   
کنید، ممکن است کنترل خودرو را از دست 
مرگ  حتی  و  آسیب  تصادف،  باعث  و  داده 

گردد. 

  هشدار

عقب  صندلی  در  را  اشیاء  یا  و  بار  هیچگونه 
قرار ندهید که دید عقب شما را مختل کند. 

  هشدار

قبل از روشن کردن موتور بررسی کنید آینه 
شما در حالت روز است یا شب سپس آن را 
در  رانندگی  حال  در  شما  اگر  کنید.  تنظیم 
شب هستید با استفاده از اهرم تنظیم آینه را 

در وضعیت شب قرار دهید. 
این حالت منجر به جلوگیری از انعکاس نور 

خودروهای پشتی به چشم شما می شود

آینه های بغل
قبل ازشروع به رانندگی، ابتدا باید آینه های 
خود را در جهتی که دید شما صحیح باشد 
تنظیم نمایید تا دید خوبی از طرفین داشته 
باشید. هر دو طرف شما دارای آینه می باشد. 
را  الکترونیکی آن ها  با کلید  شما  میتوانید 
باریک  های  خیابان  در  وقتی  کنید.  تنظیم 
در  شستشو  هنگام  یا  و  کنید  می  رانندگی 
کارواش آن ها را ببندید تا آسیبی به آن ها 

نرسد. 

آینه ها 



62

4

کلیدهای  تنظیم آینه های بغل 
1ـ کلید اصلی: جهت تنظیم به سمت راست 
یا چپ با فشار کلید R یا L می توانید آینه 

را تنظیم کنید. 
فشار  با  آینه  تنظیم جهت  کنترل:  کلید  2ـ 
دادن کلید به مقدار مورد نیاز انجام می شود. 
حالت  در  را  کلید  آینه  تنظیم  از  پس  لطفاً 
منتظره  غیر  حرکت  تا  دهید  قرار  خالص 

پیش نیاید. 
آن  نکنید  باشند، سعی  زده  یخ  ها  آینه  اگر 
هارا به حرکت در آورید و یا سطح آن ها را 
با دست پاک کنید.آینه ها را با اسپری ضد 

یخ پاک کنید.  

وقتی آینه به حداکثر زاویه حرکت خود رسید 
کلید کنترل را رها کنید. 

ادامه این کار باعث آسیب دیدن موتور آینه 
می شود. 

می  زیرا  نکنید،  تنظیم  دست  با  را  ها  آینه 
تواند باعث خسارت اجزای آینه شود.

  توجه

جمع کردن آینه ها
 قاب بیرونی آینه را گرفته و به سمت داخل 

خودرو فشار دهید.

 آینه ها
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جلو آمپر
1.درجه حرارت موتور 

2.سرعت سنج 
3.چراغ های راهنما و فالشر 

4.دورسنج موتور
5.نشانگر سطح بنزین 

6.مسافت سنج، درجه بنزین، متوسط مصرف 
سوخت 

7.چراغ های نشانگر و هشدار دهنده

جلو آمپر
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سرعت سنج
سرعت خودرو را بر حسب کیلومتر بر ساعت 
نمایش  در صفحه  دهد.  می  نشان   )km/h(
کل  جزء،  کیلومتر  پارامترهای  سنج  سرعت 
مصرف  متوسط  میزان  شده،  طی  مسافت 
خالی  تا  رانندگی  قابل  مسافت  و  سوخت 
شدن باک نمایش داده می شود که تنظیمات 
مرتبط را می توان با استفاده از دکمه مربوطه 
طی  مسافت  کل  مقدار  حداقل  داد.   انجام 
شده 1 کیلومتر است. حداکثر مقدار کیلومتر 
جزء برابر 999.9 کیلومتر و حداقل آن 0.1 
کیلومتر است. )فقط در خودرو با جعبه دنده 

اتوماتیک(

 )TRIP( دکمه مسافت سنج
با فشردن این دکمه می توان مقدار مسافت 
مسافت  و  شده  مسافت طی  کل  شده،  طی 
قابل رانندگی تا خالی شدن باک را مشاهده 

نمود.

جلو آمپر
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هدفالگوی نمایشحالت
تغییر عملکرد با فشردن دکمه

از زمان فشردن دکمه پس  نمایش  نحوه 
رها کردن دکمه

/    /    999999km-0 کیلومتر کل

کیلومتر جزء
0-999.9km

0.1s≤T<2s مسافت قابل رانندگی
تا خالی شدن باک

T≥0.1sکیلومتر جزء

متوسط مصرف 
سوخت

 0-25L/100km s<T<2s 0.1    کیلومتر کل

T≥2sپاک کردن

رانندگی  قابل  مسافت 
تا خالی شدن باک

50-999km0.1s <T<2s متوسط مصرف
سوخت

T≥0.1sبروز کنید

نحوه عملکرد دکمه مسافت سنج

جلو آمپر
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دورسنج موتور 
بر حسب دور در دقیقه  را  میزان دور موتور 

نشان می دهد. 
داده  نمایش  عدد   ×1000  ( خواندن  طریقه 

شده (

درجه سطح بنزین 
بدان معنا  باشد   F بنزین روی  نمایشگر  اگر 

است که باک بنزین پر است. 
باشد بدان معنا   E بنزین روی  اگر نمایشگر 

است که باک بنزین خالی است. 

درجه حرارت موتور 
درجه حرارت موتور میزان دمای مایع خنک 
را نشان می دهد. وقتی موتور  کننده موتور 
نرمال  حالت  در  باید  آب  دمای  است  روشن 

باشد.
خط  باالی  کننده  خنک  مایع  دمای  وقتی 
سفید باشد، به این معنی است که دمای مایع 

خنک کننده موتور خیلی باال است. 

جلو آمپر
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غیر اینصورت به نمایندگی مجاز شرکت سایپا 
یدک مراجه کنید. 

 
چراغ اخطار روغن ترمز

ترمز  روغن  مخزن  در  روغن  سطح  وقتی 
پایین باشد، چراغ اخطار آن روشن می شود. 
بالفاصله طبق دستورالعمل مخزن را با روغن 

استاندارد پر کنید. 

چراغ نشانگر نور پایین
  

وقتی از نور پایین استفاده کنید، چراغ نشانگر 
آن روشن می شود. 

چراغ نشانگر نور باال 
  

وقتی از نور باال استفاده شود چراغ نشانگر آن 
روشن می شود. 

چراغ های راهنما و فالشر
   

 از چراغ نشانگر و فالشر وقتی استفاده می 
قرار  اضطراری  موقعیت  در  خودرو  که  شود 
راهنما  تمام چراغ های  این حالت  گیرد. در 
حالت  در  زنند.  می  چشمک  همزمان  بطور 
پارک اضطراری نیز به همین گونه عمل می 
کند. در حالت قرار گرفتن سوییچ در موقعیت 
زمان  هم  فالشر  و  راهنما  های  چراغ   ON

چشمک خواهند زد. 
چراغ راهنمای چپ هنگام پیچیدن به چپ  
به  پیچیدن  هنگام  راست  راهنمای  چراغ  و 

راست چشمک می زند. 

فشار  دهنده  هشدار  چراغ   
روغن موتور 

دهنده  هشدار  چراغ  موتور،  زدن  استارت  با 
این  شد  روشن  موتور  وقتی  و  شده  روشن 
نشد  اگر خاموش  باید خاموش  شود.  چراغ 
نشان می دهد که فشار روغن در کارتل خیلی 
با  اینکه سیستم روغنکاری  یا  و  پایین است 
مشکل روبروست. در این حالت باید موتور را 
بازدید  را  فوراً خاموش نموده و سطح روغن 
ایراد  اگر  گردد.  پر  بود   پایین  اگر  و  نموده 
مجاز  نمایندگی  به  وقت  اسرع  در  نشد  رفع 

مراجعه شود. 

مدار  دهنده  هشدار  چراغ 
 
شارژ باتری 

هنگامی که موتور را روشن می کنید، چراغ 
هشدار دهنده مدار شارژ باتری سریع روشن 
می  موتور  شدن  روشن  از  پس  بالفاصله  و 
اینصورت  غیر  در  گردد،  خاموش  بایست 
نشان می دهد سیستم شارژ باتری با مشکل 
روبروست. ابتدا تسمه محرک را چک کنید و 
از سالمت و شل نبودن آن مطمئن شوید. در 

اختالل در ترمز گیری بیانگر وجود عیب در 
وقت  اسرع  در  بنابراین  است.  ترمز  سیستم 
جهت بازدید به نمایندگی مجاز سایپا یدک 

مراجعه کنید.
اخطار  چراغ  غیرعادی  عملکرد  صورت  در 
رانندگی، سرعت خودرو  ترمز در طی  روغن 
را کاهش داده و آن را با احتیاط به کنار جاده 
بررسی  را  علت  و  نمایید  متوقف  و  هدایت 

کنید.

  هشدار

سیستم هشدار و چراغ داخلی
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خطای  دهنده  هشدار  چراغ 
 
کیسه هوا

 
چراغ هشدار دهنده باز بودن

 
کمربند ایمنی  

 ON هنگامی که سوییچ استارت را وضعیت
بسرعت  دهنده  هشدار  چراغ  دهید،  قرار 
ایمنی  کمربند  وقتی  و  شود  می  روشن 
گردد  بسته شود، چراغ هشدار خاموش می 
که نشان دهنده درست بسته شدن کمربند 

ایمنی است.

  چراغ اخطار سیستم ترمز

ABS ضد قفل 
قرار   ON وضعیت  را  استارت  سوییچ  اگر 
دهید، چراغ هشدار دهنده ترمز ABS بعد از 
3 ثانیه چشمک زدن خاموش می شود. اگر 
عادی  غیر  به صورت  یا  و  ماند  روشن  چراغ 
که سیستم  آنست  دهنده  نشان  روشن شد، 
بایست توسط یکی  ایراد دارد و  می   ABS
از نمایندگی های مجاز سایپا یدک بررسی و 

رفع عیب گردد. 

اگر چراغ نشانگر EBD و ABS روشن شود، 
نشان دهنده آنست که هر دو سیستم EBD و 
ABS صحیح عمل نمی کنند. اگرچه ترمزها 
بدون ABS به صورت معمولی عمل می کند. 
برای بررسی سیستم ترمز به نمایندگی مجاز 

سایپا یدک مراجعه شود. 

عیب  دهنده  هشدار  چراغ 
 

یاب موتور یا سیستم اگزوز 
قرار   ON وضعیت  را  استارت  سوییچ  اگر 
دهید، این چراغ روشن شده و پس از روشن 
اگر  کردد.  خاموش  بایست  می  موتور  شدن 
آنست که  نشان دهنده  نشد،  چراغ خاموش 
این حالت  اشکال روبرو است. در  با  سیستم 
به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا  سریعاً 

یدک مراجعه و رفع عیب شود.

سیستم هشدار و چراغ داخلی

قرار   ON وضعیت  را  استارت  سوییچ  اگر 
 ECU طریق  از  دهنده  هشدار  چراغ  دهید، 
تا   3 از  و پس  هواروشن  ایمنی کیسه  جهت 
دهنده  نشان  که  شود،  می  خاموش  ثانیه   6
اگر  است.  هوا  کیسه  سیستم  بودن  سالم 
چراغ نشانگر به صورت دائم روشن ماند و یا 
ایراد  وجود  دهنده  نشان  نشد،  روشن  هرگز 
 ECU در سیستم است. در این حالت وقتی
طریق  از  را  ایراد  کند   می  را چک  سیستم 

چراغ نشانگر اعالم می کند
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درب  بودن  باز  نشانگر  چراغ 
ها 

وقتی هر یک از درب ها از جمله درب صندوق 
عقب باز باشد، چراغ نشانگر روشن می شود 
نشانگر  چراغ  ببندید  را  ها  درب  شما  اگر  و 

خاموش می شود. 

چراغ نشانگر مه شکن جلو 
 

چراغ  بودن  روشن  هنگام  نشانگر  چراغ  این 
های مه شکن جلو روشن می شود. 

 
چراغ نشانگر مه شکن عقب

 
چراغ  بودن  روشن  هنگام  نشانگر  چراغ  این 

های مه شکن عقب روشن می شود. 

کمبود  دهنده  هشدار  چراغ 
 

سطح سوخت
اگر عقربه درجه بنزین به ناحیه قرمز به زیر 

روشن   ABS و    EBD نشانگر  چراغ  وقتی 
ناگهانی  می شوند، اگر پدال ترمز به صورت 
فشرده شود یا هنگام رانندگی در جاده های 
خیس، چرخ ها قفل می کنند، در این شرایط 
نه تنها ABS عمل نخواهد کرد بلکه توزیع 
و  جلو  های  چرخ  بین  ترمز  نیروی  صحیح 

عقب نیز صورت نمی گیرد.

  هشدار

 EBD چراغ نشانگر
  

نشانگر  چراغ  کنید،  روشن  را  موتور  وقتی 
سریع  و  شود  می  روشن  بالفاصله   EBD
پس از 3 ثانیه می بایست خاموش گردد که 
نشانگر آنست که سیستم EBD خود را چک 

می کند. 
عمل  ذیل  موارد  اساس  بر  نشانگر  اگر چراغ 
کرد، در اسرع وقت به نمایندگی مجاز سایپا 

یدک مراجعه کنید. 
1.وقتی موتور را روشن می کنید چراغ نشانگر 

روشن نمی شود. 
2.چراغ نشانگر خاموش نمی شود. 

رانندگی روشن می  نشانگر در حین  3چراغ 
شود. 

چراغ هشدار دهنده سیستم 
 
ضد سرقت 

جمله  از  ها  درب  کلیه  شدن  بسته  از  پس 
با  ها  آن  کردن  قفل  و  عقب  صندوق  درب 
فرکانس  با  نشانگر  این چراغ  کنترل  ریموت 
این  شدن  روشن  زند.  می  چشمک  پایین 
چراغ بیانگر آن است که تمام درب ها به طور 

صحیح قفل شده اند. 
اگر به وسیله ریموت کنترل قفل درب ها را 
باز کنید و یکی از درب ها را باز کنید چراغ 

نشانگر خاموش می گردد. 
اگر درب ها را ببندید و با ریموت کنترل آن 
ها را قفل کنید و سپس مستقیماً با استفاده 
از کلید درب ها را باز کنید چراغ نشانگر با 
فرکانس باال بالفاصله چشمک خواهد زد. در 
صورت قفل کردن درب ها با استفاده از وارد 
نشانگر  چراغ  قفل،  محفظه  در  کلید  کردن 

چشمک نخواهد زد. 

سیستم هشدار و چراغ داخلی
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هنگام 4 در   ESC سیستم  نشانگر  چراغ  اگر 
که  است  معنا  بدان  شود،  روشن  رانندگی 
اینکه  با  است.  عیب  دارای   ESC سیستم 
بدون  عادی  صورت  به  خودرو  راندن  امکان 
این سیستم نیز وجود دارد، برای بررسی آن 
مجاز  های  نمایندگی  نزدیکترین  از  یکی  به 

سایپا یدک مراجعه کنید. 

ESC-OFF دکمه
  

دکمه ESC-OFF را فشار دهید. نشانگر آن 
روشن خواهد شد  که نشان دهنده این است 
که ESC در دسترس نمی باشد. اگر دکمه را 
مجدداً فشار دهید، نشانگر خاموش شده که 

بیانگر فعال شدن سیستم ESC است.

1/8 خط شاخص برسد، چراغ نشانگر روشن 
وقت  اسرع  در  لطفاً  حالت  این  در  شود.  می 

سوختگیری کنید. 

 
درجه دهنده  هشدار  چراغ 

 
حرارت بیش از حد موتور   

ناحیه  در  موتور  حرارت  درجه  عقربه  اگر 
باال تر از قرمز  قرار گیرد، چراغ نشانگر روشن 

خواهد شد.

سیستم  ایراد  نشانگر  چراغ 
 

روشن/ خاموش موتور
ایراد  موتور  خاموش  روشن/  سیستم  وقتی 

داشته باشد، این چراغ روشن خواهد شد. 

 
چراغ نشانگر سیستم فرمان

 
EPS الکتریکی

اگر سیستم EPS به صورت عادی کار نکند، 
چراغ نشانگر آن روشن خواهد شد. 

ESC چراغ نشانگر سیستم 

وضعیت  در  استارت  سوییچ  که  هنگامی 
START قرار گیرد و ESC نیز فعال باشد، 
چراغ نشانگر سیستم ESC لحظه ای روشن 
خواهد شد، که نشانگر آن است که سیستم 
در حال چک کردن خودش می باشد و اگر 
سیستم آماده به کار باشد، چراغ نشانگر پس 

از 3 ثانیه خاموش می شود. 
به  زیر  موارد  از  یک  هر  مشاهده  صورت  در 
یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگی  از  یکی 

مراجعه کنید:
1.سوییچ استارت در وضعیت ONقرار دارد 

ولی چراغ ESC خاموش است.
2.سوییچ استارت در وضعیت ONقرار دارد 
و نشانگر روی دکمه ESC-OFF روشن می 
شود، اما چراغ نشانگر ESC روشن نمی شود. 
3.در هنگام رانندگی چراغ نشانگر روشن می 

شود و خاموش نمی شود.

زمانی که چراغ نشانگر ESC روشن می شود 
بیانگر معیوب بودن سیستم ESC است. در 

چنین شرایطی با احتیاط برانید. 

  هشدار
سیستم هشدار و چراغ داخلی
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  چراغ نشانگر موقعیت خودرو
ON وضعیت  در  استارت  سوییچ  که  زمانی 

این  به  را  راهنما  دسته  اهرم  اگر  دارد،  قرار 
خواهد  روشن  نشانگر  این  بچرخانید  عالمت 

شد. 

  چراغ نشانگر ترمز دستی

می  روشن  زمانی  دستی  ترمز  نشانگر  چراغ 
شود که ترمز دستی را کشیده باشید. جهت 
اهرم  است  کافی  نشانگر  این  شدن  خاموش 

ترمز دستی را تا انتها بخوابانید. 

از کشیدن ترمز دستی هنگام رانندگی پرهیز 
شدن  نامتعادل  باعث  عمل  این  زیرا  کنید 
احتماالً  و  ترمز  سیستم  به  خسارت  خودرو، 

تصادف خواهد شد

نیروی  یابد،  افزایش  ترمز  هر چه طول خط 
متوقف  و  ترمز  پدال  فشردن  برای  بیشتری 

کردن خودرو مورد نیاز است.
در صورت عدم رفع عیب، خودرو را با رعایت 
مجاز  نمایندگی  نزدیکتری  تا  ایمنی  نکات 

شرکت سایپا یدک بکسل کنید.

  هشدار

  هشدار

سیستم هشدار و چراغ داخلی
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چراغ سقفی جلو
چراغ سقفی جلو ترکیبی از دو چراغ در سمت 
راست و چپ، سوییچ سانروف * و کلید قاب 
وسطی  دکمه  فشردن  با  باشد.  می  عینک 
به  دکمه  این  پایین،  سمت  به   )DOOR(
حالت کنترل وضعیت درب ها وارد می شود. 
چراغ ها هنگامی که هر کدام از درب ها باز 

باشند روشن می شوند.
راست  و  چپ  سمت  های  دکمه  فشردن  با 
نیز چراغ سقفی جلو روشن شده و با فشردن 

مجدد آن خاموش می شود. 
با فشردن دکمه قاب عینک، درب آن باز شده 
و می توانید عینک خود را داخل قاب عینک 

قرار دهید. 

چراغ سقفی عقب 
باالی  عقب  قسمت  در  عقب  سقفی  چراغ 
کلید  دادن  فشار  با  باشد.  می  عقب  صندلی 
آن به سمت پایین روشن و فشار دوباره آن 

خاموش می شود. 

* مطابق با مدل خودرو 

دکمه قاب عینک  دکمه چراغ سقفی

دکمه کنترل وضعیت درب ها

دکمه بستن سانروف

دکمه باز کردن سانروف دکمه چراغ سقفی

کلید چراغ سقفی عقب

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
پایینی داشبورد سمت  این کلید در قسمت 
سمت  به  آن  چرخاندن  با  دارد.  قرار  چپ 
با  و  باال  سمت  به  پایین  نور  چراغ  نور  باال، 
چرخاندن آن به سمت پایین، نور چراغ نور 

پایین به سمت پایین تنظیم می شود.

سیستم هشدار و چراغ داخلی
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دسته راهنما 
برای روشن یا خاموش کردن چراغ های جلو، 
موقعیت  بچرخانید.  را  راهنما  دسته  انتهای 

های زیر برای تنظیم وجود دارند:
"OFF": تمام چراغ ها را خاموش می کند

 
و  عقب  چراغ  شامل  موقعیت  چراغ  شکل: 

چراغ کوچک جلو روشن می شوند.

نور  باال،  نور  این حالت چراغ های  شکل: در 
می  خاموش  عقب  های  چراغ  تمام  و  پایین 

شوند. 
.

کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
داشبورد سمت  پایینی  در قسمت  کلید  این 
سمت  به  آن  چرخاندن  با  دارد.  قرار  چپ 
با  و  باال  سمت  به  پایین  نور  چراغ  نور  باال، 
نور  نور چراغ  پایین،  چرخاندن آن به سمت 

پایین به سمت پایین تنظیم می شود.

چراغ های راهنما 
ON وضعیت  در  استارت  که سوییچ  زمانی 

باال  سمت  به  را  راهنما  اگراهرم  دارد،  قرار 
روشن  راست  راهنمای سمت  بکشید  چراغ 
شده و اگر آن را به سمت پایین بکشید  چراغ 

راهنمای سمت چپ روشن خواهد شد

 دسته راهنما
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چراغ نور باال
با فرض بر اینکه چراغ نور پایین روشن است، 
دهید.  فشار  جلو  سمت  به  را  راهنما  دسته 
چراغ نور باال روشن می شود. همزمان چراغ 
روشن  آمپر  جلو  داخل  در  نیز  آن  نشانگر 

خواهد شد. 

چراغ نور باالی هشدار دهنده  
برای هشدار دادن به راننده های مقابل، دسته 
راهنما را به سمت خود کشیده و رها کنید. 
در این صورت چراغ نور باال به صورت لحظه 

ای روشن خواهد شد. 

کلید چراغ مه شکن جلو 
روشن  پایین  نور  چراغ  اینکه  بر  فرض  با 
باال  به سمت  را  است، حلقه چراغ مه شکن 
بچرخانید. در این صورت چراغ مه شکن جلو 
و چراغ نشانگر مرتبط با آن در جلو آمپر نیز 

روشن خواهد شد. 

دسته راهنما 
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کلید چراغ مه شکن عقب 
وقتی چراغ مه شکن جلو روشن است یکبار 
سمت  به  را  شکن  مه  چراغ  حلقه  دیگر 
مجدداً  حلقه  حالت  این  در  بچرخانید.  باال  
باال   شکن  مه  حالت  به  اتوماتیک  صورت  به 
روشن  عقب  مه شکن  چراغ  و  گردد  می  بر 
خواهد شد و چراغ نشانگر متناظر آن در جلو 

آمپر نیز روشن خواهد شد.

اهرم برف پاک کن و شیشه شوی 
کلید برف پاک کن 

اهرم کنترل برف پاک کن در قسمت راست 
کنترلی  حالت   5 دارای  و  باشد  می  فرمان 

است. 
OFF.1 برف پاک کن جلو متوقف می شود. 
به  کن  پاک  برف  اهرم  کشیدن  MIST.2با 
سمت باال، به موقعیت اصلی خود برگشته و 
برگشتی  و  رفت  حرکت  یک  کن  پاک  برف 

تکی را انجام می دهد. 
INT.3 از این حالت برای پاک کردن مه و 

غبار استفاده می شود. 
به  کن  پاک  برف  حالت  این  در   LOW.4

صورت پیوسته و آرام کار می کند. 
HI.5 در این حالت برف پاک کن به صورت 

پیوسته و سریع کار می کند. 
تنظیم سرعت برف پاک کن 

کند  حالت  از  اهرم  انتهای  چرخاندن  با 
SLOW به حالت تند FAST زمان تناوب 

بین دو حرکت کم خواهد شد. 

 اهرم برف پاک کن و شیشه شوی
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کلید شستشوی شیشه
 OFF زمانی که اهرم برف پاک کن در حالت
نگه  و  بکشید  خود  سمت  به  را  آن  است، 
دارید تا برف پاک کن بطور مداوم کار کند و 
همزمان نیز مایع شستشو روی شیشه پاشیده 
می شود. پس از پاشیدن مایع شیشه شوی، 
بار دیگر عمل خواهد  یا 3  برف پاک کن 2 

کرد. 
مایع شیشه شوی تا زمانی پاشیده می شود 
که شما اهرم را به سمت خود نگه دارید. اگر 
شیشه شوی کار نکرد، ابتدا سطح مایع شیشه 
از مواد  بررسی کنید.  را  شوی در مخزن آن 

پاک کننده بدون خورندگی استفاده کنید.  
مخزن مایع شیشه شوی در قسمت محفظه 

موتور سمت راننده قرار دارد.
 

اگر شیشه ها در اثر هوای سرد یخ زده اند، با 
استفاده از مه زدا یخ آن ها را آب کنید. 

شیشه  موتور  به  آسیب  از  جلوگیری  جهت 
شوی، از کارکردن آن بدون مایع شیشه شوی 

خودداری کنید. 

  هشدار

اگر دما به زیر صفر برسد، قبل از استفاده از 
شیشه شوی، با استفاده از مه زدا شیشه ها 
را گرم نمایید. در غیر اینصورت مایع پاشیده 
در  زد.  خواهد  یخ  ها  شیشه  روی  بر  شده 
زمستان از مایع شیشه شوی حاوی مواد ضد 

یخ استفاده کنید.

  هشدار

پاک  برف  دیدن  آسیب  از  جلوگیری  جهت 
کن و شیشه شوی به موارد ذیل توجه کنید: 
شیشه  مایع  بدون  کن  پاک  برف  از  1.هرگز 
شوی استفاده نکنید، زیرا وجود گرد و خاک 
روی شیشه جلو باعث خش و آسیب به آن 

می شود. 
پاک  برف  از  استفاده  از  قبل  زمستان  2.در 
یخ  و  برف  وجود  از  را  جلو  روی شیشه  کن 

پاک کنید. 
3.قبل از رانندگی از عملکرد صحیح سیستم 

برف پاک کن و شیشه شوی مطمئن شوید.
کنید،  می  اضافه  شوی  شیشه  مایع  4.وقتی 
مخزن  3/4 حجم  از  بیش  نباید  مایع  سطح 
باشد. در صورت افزودن مایع بیش از مقدار 
انبساط حجم  و  یخ زدن  باعث  توصیه شده، 

آن می شود. 
5از مایع شیشه شوی با کیفیت مناسب طبق 
مشخصات اعالم شده از طرف کارخانه سازنده 

مصرف کنید.

  احتیاط

اهرم برف پاک کن و شیشه شوی 
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سیستم تهویه مطبوع 
این سیستم برای تنظیم دمای داخل خودرو و 
تهویه آن بکار می رود. به منظور تامین ایمنی 
خود بایستی تمامی شیشه های خودرو عاری 

از هر گونه یخ، برف و مه باشند. 

پس از راه اندازی سیستم گردش هوای داخل 
خودرو  داخل  در  سیگار  کشیدن  خودرو، 
روی  بر  سیگار  دود  زیرا  باشد،  می  ممنوع 
دستگاه اواپراتور اثر گذاشته و بوی نامطبوع 
ایجاد می کند که اثر آن در دراز مدت هم از 
بین نمی رود. جهت از بین بردن بو فقط باید 
اواپراتور تعویض گردد که مستلزم صرف زمان 

و هزینه زیاد می باشد.
پس از اینکه موتور به دمای کارکرد متعادل 
در  تواند  می  گرمایش  سیستم  رسید،  خود 
حالت مطلوب عمل کند. به منظور اطمینان 
مطبوع،  تهویه  سیستم  عادی  کارکرد  از 
بایست  نمی  داشبورد  جلوی  در  هوا  ورودی 
توسط یخ، برف، برگ درختان و سایر آلوده 

کننده ها مسدود باشد. 

خودرو  این  برای  شده  توصیه  کولر  گاز 
-RFL و روغن کمپرسور آن از نوع R134a

100X می باشد. استفاده از گاز کولر و روغن 
غیر استاندارد و متفرقه باعث آسیب رسیدن 
استفاده  شود.  می  مطبوع  تهویه  سیستم  به 
از مخلوط دو نوع گاز مختلف نیز مجاز نمی 

باشد.

  توجه

A شیشه زدایی  مه  هوای  دریچه 
جلو 

Bدریچه هوای مرکزی

Cدریچه هوای جانبی

D شیشه زدایی  مه  هوای  دریچه 
جانبی

E دریچه هوای زیر پا

دریچه های  هوا 

برای  اتاق  داخل  هوای  گردش  حالت  وقتی 
مدت طوالنی مدت فعال باشد، هوای داخل 
خودرو ناپاک و اکسیژن به حد پایین خود می 
رسد. بنابراین بایستی پس از مدتی پنجره را 

باز کنید تا از هوای تازه استشمام کنید. 

  هشدار

سیستم تهویه مطبوع 
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کلید کنترل دما و کلید سیستم تهویه 
کلید کنترل دما را برای تنظیم دمای هوای 
یا  توان در جهت عقربه ساعت  خروجی می 

خالف آن چرخاند. 
کلید AC در وسط کلید کنترل دما را فشار 
دهید دراین حالت  کمپرسور روشن شده و 
روشن خواهد  همزمان  نیز  آن  نشانگر  چراغ 

شد. 

سیستم تهویه مطبوع 

کلید تنظیم سرعت دمنده و کلید کنترل صفحه کنترل تهویه مطبوع 
حالت صرفه اقتصادی   

جهت  در  را  دمنده  سرعت  تنظیم  کلید 
سرعت  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه  حرکت 
دمنده افزایش یابد. سپس کلید حالت صرفه 
سرعت  تنظیم  کلید  وسط  در  را  اقتصادی 
تهویه مطبوع در  دمنده فشار دهید. سوییچ 
چراغ  و  گرفته  قرار   اقتصادی  صرفه  حالت 

نشانگر آن نیز همزمان روشن می شود. 
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کلید کنترل تهویه هوا 
با فشار دادن هر یک از این کلیدها می توان 

نحوه توزیع جریان هوا را تنظیم نمود.  
کلید تنظیم توزیع جریان هوا 5 حالت دارد. 

1.حالت دمیدن به صورت 
2.حالت دمیدن به زیر پا 

3.حالت دمیدن به صورت و زیر پا 
4.حالت دمیدن به زیر پا و شیشه جلو 

5.حالت دمیدن به شیشه جلو 

کلید تنظیم هوای ورودی و خروجی 
گردش  نوع  توان  می  کلید  این  فشردن  با 
هوای داخل اتاق یا ورود هوای خارج به داخل 
اتاق را تنظیم نمود. روشن شدن نشانگر روی 
کلید بیانگر آن است که گردش هوای داخل 

اتاق فعال می باشد.

کلید گرمکن شیشه عقب 
با فشار دادن این کلید، گرمکن شیشه عقب 
روشن می شود و نشانگر آن روشن می شود 
باشد.  می  گرمکن  بودن  فعال  بیانگر  که 
گرمای تولیدی باعث مه زدایی و بخارگیری  
شیشه عقب  خواهد شد. پس از مدت کوتاهی 
یا خاموش گردد گرمکن  که موتور روشن و 
شیشه عقب نیز به صورت اتوماتیک خاموش 

خواهد شد. 

سیستم تهویه مطبوع 
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تهویه
هوای  تنظیم  کلید  فشردن  با  را  تهویه  نوع 
ورودی و خروجی تنظیم کنید. سپس کلید 
در  آن  تنظیم  برای  را  دمنده  تنظیم سرعت 

مقدار مورد نظر بچرخانید. 
هوا،   تهویه  عمل  انجام  از  پس  گرم:  هوای 
جهت  در  را  هوا  حرارت  درجه  کنترل  کلید 
دمای  به  تا  بچرخانید  ساعت  عقربه  حرکت 

مورد نظر برسید.

خودروها  فنی  مشخصات  که  آنجایی  از 
متفاوت از یکدیگر می باشند، بعضی از حالت 
ها برای شیشه عقب ) مانند مه زدایی ( پیش 
اما کلید مه زدایی شیشه  بینی نشده است، 
کنترل  صفحه  در  آن  نشانگر  چراغ  و  عقب 
وقتی  است.  بینی شده  پیش  تهویه  سیستم 
دهید،  فشار  را  عقب  زدایی شیشه  مه  کلید 
فاقد  اما چون  نشانگر روشن می شود  چراغ 
نمی  انجام  کاری  است  زدایی  مه  سیستم 

شود. این حالت طبیعی است. 

مه زدایی   توجه
کلید مه زدایی را فشار دهید تا چراغ نشانگر 
آن روشن شود. آنگاه دکمه کنترل دما را در 
دما  حداکثر  تا  ساعت  عقربه  حرکت  جهت 
نیز  را  بچرخانید. کلید تنظیم سرعت دمنده 
مقدار  در  خروجی  هوای  مقدار  تا  بچرخانید 

مورد نظر تنظیم شود. 
هوای سرد

درجه  کنترل  کلید  هوا،  تهویه  انجام  از  پس 
حرارت هوا را در جهت عکس حرکت عقربه 
ساعت بچرخانید تا به دمای مورد نظر برسید

سیستم صوتی
-قابلیت ذخیره اتوماتیک30 ایستگاه رادیویی 
ایستگاه   12 و   FM رادیویی  ایستگاه   18(

)AM رادیویی
-کنترل صدا به روش کاماًل الکترونیکی

صورت  به  رادیو  موج  تنظیم  -قابلیت 
الکترونیکی با استفاده از سیستم ضد پارازیت 

پیشرفته 
 4Wx25W قدرت خروجی زیاد-

-نمایش دمای داخل خودرو 
-صفحه نمایش 7 اینچی  

سیستم تهویه مطبوع 
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* مطابق با مدل خودرو

* )CD صفحه کنترل سیستم صوتی )با پخش

سیستم صوتی
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خاموش  و  روشن  کلید   ]POWER[ 1ـ 
کردن / کلید تنظیم صدا 

فشار: روشن، فشار دوباره خاموش 
به راست بچرخانید: افزایش صدا 

به چپ بچرخانید: کاهش صدا 
2ـ ]1[ حافظه 1 رادیو 

فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 1 را 
پخش می کند. 

فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 
را در حافظه 1 ذخیره می کند.

3ـ ]2[ حافظه 2 رادیو 
فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 2 را 

پخش می کند. 
فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 

را در حافظه 2 ذخیره می کند. 
4ـ ]3[ حافظه 3 رادیو 

فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 3 را 
پخش می کند. 

فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 
را در حافظه 3 ذخیره می کند. 

5ـ ]4[ حافظه 4 رادیو 
فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 4 را 

پخش می کند. 
فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 

را در حافظه 4 ذخیره می کند. 
6 ـ ]5[ حافظه 5 رادیو 

فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 5 را 
پخش می کند. 

فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 
را در حافظه 5 ذخیره می کند. 

7 ـ ]6[ حافظه 6 رادیو 
فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 6 را 

پخش می کند. 
فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 

را در حافظه 6 ذخیره می کند. 
8ـ کلید خروج دیسک 

در حالت خاموش، با فشار این کلید دیسک 
دیسک  آن،  مجدد  فشار  با  گردد.  می  خارج 
پخش  حالت  در  شود.  می  دستگاه  وارد 
RADIO/USB فشار این کلید، دیسک را 
خارج نموده و فشار مجدد آن دیسک را وارد 
دستگاه کرده و شروع به خواندن آن می کند. 

9 ـ  کلید آهنگ قبلی 
فشار کوتاه این کلید: ایستگاه رادیویی ذخیره 

شده قبلی / آهنگ قبلی
فشار طوالنی: عملی انجام نمی شود. 

رادیو 
رادیویی  ایستگاه  انتخاب  مدت:  کوتاه  فشار 

ذخیره شده قبلی
 CD/USB

فشار کوتاه مدت: پخش آهنگ قبلی 
کلید آهنگ بعدی  10 ـ 

فشار کوتاه این کلید: ایستگاه رادیویی ذخیره 
شده بعدی / آهنگ بعدی

فشار طوالنی: عملی انجام نمی شود. 
رادیو 

رادیویی  ایستگاه  انتخاب  مدت:  کوتاه  فشار 
ذخیره شده بعدی

 CD/USB
فشار کوتاه مدت: پخش آهنگ بعدی 

11 ـ ]MUTE[ دکمه قطع صدا 
با فشردن این دکمه صدا قطع می شود. 

12ـ ]SEL[ کلید انتخاب 
فشار کوتاه مدت: به منوی تنظیم صدا وارد 
می شود. سپس فشار کوتاه مدت آن، تنظیم 
صدا را با روند نشان داده شده در زیر تغییر 

می دهد. 
 BAS  TRE  BAL  FAD  DSP(

 )  LOUD  VOL
با چرخاندن این کلید می توانید نوع صدا را 

تنظیم کنید. 
 BASS صدای بم: تنظیم اولیه آن صفر است
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 )-7  0 +7(
است  صفر  آن  اولیه  تنظیم  زیر:  صدای 

TERB
 )-7  0 +7(

 BAL تنظیم تعادل صدای جلو و عقب
 )R7 0  L7(

تنظیم تعادل صدای بلندگوهای چپ و راست
      FADE

 )R7 0  L7(
EQ دکمه ]EQ[ 13 ـ

فشار کوتاه مدت: می توان نوع صدا را مطابق 
بالفاصله  و  نموده  انتخاب  زیر  های  حالت  با 
شده  تنظیم  حالت  در  صدا  انتخاب،  از  پس 

پخش می شود.  
FLAT / JAZZ / POP / CLASSIC/

ROCK/VOCAL /BT
14 ـ   کلید عقب بردن سریع 

رادیو 
های  ایستگاه  جستجوی  مدت:  کوتاه  فشار 
رادیویی در فرکانس های پایین تر انجام می 

شود و سپس متوقف می شود. 
فشار طوالنی مدت: وارد حالت تنظیم دستی 
این  در  کلید  مدت  کوتاه  فشار  با  شود.  می 
حالت، فرکانس به صورت پله ای کاهش می 

یابد. اگر ظرف 5 ثانیه اقدامی انجام نشود به 
حالت اتوماتیک بر می گردد.  

 CD/USB
فشار کوتاه مدت: عملی انجام نمی شود. 

با سرعت 8  بردن  فشار طوالنی مدت: عقب 
برابر 

15ـ  کلید جلو بردن سریع 
رادیو 

های  ایستگاه  جستجوی  مدت:  کوتاه  فشار 
می  انجام  باالتر  های  فرکانس  در  رادیویی 

شود و سپس متوقف می شود. 
فشار طوالنی مدت: وارد حالت تنظیم دستی 
این  در  کلید  مدت  کوتاه  فشار  با  شود.  می 
حالت، فرکانس به صورت پله ای افزایش می 
یابد. اگر ظرف 5 ثانیه اقدامی انجام نشود به 

حالت اتوماتیک بر می گردد.  
 CD/USB

فشار کوتاه مدت: عملی انجام نمی شود. 
 8 سرعت  با  بردن  جلو  مدت:  طوالنی  فشار 

برابر 
16ـ ]LOUD[ کلید بلندی صدا

فشار کوتاه مدت: حالت بلندی صدا را فعال یا 
غیر فعال می کند.  

فشار طوالنی مدت: عملی انجام نمی شود. 

  INT کلید ]INT[ 17 ـ
رادیو: فشار کوتاه مدت عملی انجام نمی شود.

  INT ONفشار کوتاه مدت بین :CD/USB
وINT OFF تغییر می کند. 

صفحه  روی  بر   INT عالمت   :INT ON
هر  حالت  این  در  شود.  می  دیده  نمایش 
آهنگ را به مدت 10 ثانیه پخش می کند. در 
حین پروسه جستجوی آهنگ ها، با فشردن 
دکمه PRT، RDM یا آهنگ قبلی یا بعدی 
جستجو متوقف شده و عملکرد دکمه فشرده 

شده اعمال می شود. 
صفحه  از   ]INT[ عالمت   :INT OFF
نمایش محو شده و پخش آهنگ به صورت 

عادی ادامه می یابد. 
18 ـ  ]-FL[ کلید پوشه )فولدر( قبلی

رادیو 
فشار کوتاه مدت: عملی انجام نمی شود 

را  آخر  پوشه  مدت  کوتاه  فشار   :CD/USB
اگر وجود داشته باشد انتخاب می کند. 
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19 ـ ]+FL[  کلید پوشه )فولدر( بعدی 
رادیو: فشار کوتاه مدت عملی انجام نمی شود. 

 :CD/USB
وجود  اگر  را  بعدی  پوشه  مدت:  کوتاه  فشار 

داشته باشد انتخاب می کند. 
فشار طوالنی مدت: عملی انجام نمی شود. 

 CD کلید ]CD[ 20 ـ
فشار کوتاه مدت: به حالت پخش CD بر می 

گردد. 
فشار طوالنی مدت: عملی انجام نمی شود. 

 AM دکمه انتخاب موج ]AM[ 21 ـ
توالی زیر تغییر  با  را  فشار کوتاه مدت: موج 

می دهد:
AM1 فشار طوالنی مدت AM2 AM1

عملی انجام نمی شود. 
FM دکمه انتخاب موج ]FM[ 22 ـ

توالی زیر تغییر  با  را  فشار کوتاه مدت: موج 
می دهد:

FM1فشار طوالنی  FM2 FM3 FM1
مدت: عملی انجام نمی شود. 
 USB کلید ]USB[ 23 ـ

فشار کوتاه مدت: حالت پخش USB انتخاب 
می شود. 

فشار طوالنی مدت: عملی انجام نمی شود. 

]AS[ 24 ـ
رادیو: 

را  شده  ذخیره  ایستگاه  مدت:  کوتاه  فشار 
جستجو می کند. 

فشار طوالنی مدت: جستجو و ذخیره ایستگاه 
های رادیویی به صورت اتوماتیک 

25 ـ ]PRT[ دکمه تکرار 
رادیو: عملی انجام نمی شود. 

CD: اگر CD در حال پخش باشد، با فشار 
 RPT به  RPT ON کوتاه مدت تعویض از

OFF اتفاق می افتد. 
با  باشد،  پخش  حال  در   CD-MP3 اگر 
فشار کوتاه مدت این دکمه، تغییر تنظیمات 
 RPT و   RPT ONE، RPT FLD بین 

ALL صورت می گیرد. 
داده  نمایش   RPT عالمت   :RPT ONE
شده و آهنگ در حال پخش تکرار می شود. 
RPT نمایش داده  RPT FOLD :عالمت 
شده و پوشه در حال پخش تکرار می شود. 

داده  نمایش   RPT عالمت   :RPT ALL
نمی شود و تکرار پخش برای تمام آهنگ ها 

خواهد بود. 
 USB

 CD-MP3 فشار کوتاه مدت: مانند

فشار طوالنی مدت: عملی انجام نمی شود. 
صورت  به  پخش  کلید   ]RDM[ 26ـ 

تصادفی 
رادیو: عملی انجام نمی شود. 

 RDM فشار کوتاه مدت: تنظیمات بین :CD
ON  و RDM OFF تعویض می شود. 

در حالت RDM ON  با فشردن کوتاه مدت 
 RDM حالت   RPT یا   INT های  دکمه 
ON را به RDM OFF تغییر می دهد و 
اعمال می شود.  فشرده شده  عملکرد دکمه 
به طور مشابه در صورت فعال بودن INT یا 
 RDM با فشردن کوتاه مدت دکمه   RPT
می توان عملکرد این دکمه را انتخاب و فعال 

نمود.
داده  نمایش   RDM عالمت   :RDM ON
برای  را  آهنگی  تصادفی  صورت  به  و  شده 
دکمه  فشردن  با  کند.  می  انتخاب  پخش 
آهنگ بعدی یا قبلی می توان آهنگ دیگری 
انتخاب  پخش  برای  تصادفی  صورت  به  را 

نمود. 
RDM OFF: عالمت RDM نمایش داده 
صورت  به  جاری  آهنگ  پخش  و  شود  نمی 

عادی ادامه می یابد. 
فشار طوالنی مدت: عملی انجام نمی شود. 
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حالت  صوتی،  سیستم  اولیه  تنظیمات  در 
RDM OFF فعال است. 

 SCAN کلید ]SCAN[ 27 ـ
رادیوـ  فشار کوتاه مدت: جستجوی اتوماتیک 
و  شود  می  انجام  رادیویی  های  ایستگاه 
ایستگاه رادیویی یافته را به مدت چند ثانیه 

پخش می کند. 
CD: عملی انجام نمی شود. 
روش وصل کردن سیم ها 

ولت   12 مستقیم  برق  منبع  از  خودرو  این 
شاسی  به  آن  منفی  فاز  کند.  می  استفاده 
خودرو وصل می باشد. بنابراین وصل کردن 
باشد.  محکم  و  پایدار  باید  آن  کشی  سیم 
اتصال خوب بدنه می تواند اثرات پارازیت را 
می  استفاده  را  محصول  این  وقتی  کند.  کم 
کنید آن را از مواد آالینده از قبیل گردوخاک 
دور نگهدارید و از اتصاالت صحیح آن مطمئن 
شوید. مشخصات بلندگو ها بین 8 ـ 4 اهم 
است. هنگام نصب منبع تغذیه را قطع کنید 
و دستگاه صوتی را پس از حصول اطمینان از 

اتصاالت صحیح و محکم روشن نکنید. 

 Audio روش کار سیستم پخش
]POWER[ 1ـ

با فشار دادن کلید POWR دستگاه روشن 
می شود. 

کلید را به چپ بچرخانید صدا کم و اگر به 
راست بچرخانید صدا زیاد می شود. 

می  تغییر  زیر  روند  با  را  موج   FM 2ـ 
دهد:

FM1 FM2 FM3 FM1
3ـ ]1[ حافظه 1 رادیو 

فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 1 را 
پخش می کند. 

فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 
را در حافظه 1 ذخیره می کند.

4ـ ]2[ حافظه 2 رادیو 
فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 2 را 

پخش می کند. 
فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 

را در حافظه 2 ذخیره می کند. 
5ـ ]3[ حافظه 3 رادیو 

فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 3 را 
پخش می کند. 

فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 
را در حافظه 3 ذخیره می کند. 

6ـ ]4[ حافظه 4 رادیو 
فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 4 

را پخش می کند. 
فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 

را در حافظه 4 ذخیره می کند. 
7 ـ ]5[ حافظه 5 رادیو 

فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 5 
را پخش می کند. 

فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 
را در حافظه 5 ذخیره می کند. 

8 ـ ]6[ حافظه 6 رادیو 
فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده 6 

را پخش می کند. 
فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 

را در حافظه 6 ذخیره می کند. 
 ]AS[ 9ـ

ذخیره  رادیویی  ایستگاه  مدت:  کوتاه  فشار 
شده را جستجو می کند. 

فشار طوالنی مدت: جستجو و ذخیره ایستگاه 
انجام می  اتوماتیک  های رادیویی به صورت 

شود. 
SCAN کلید ]SCAN[ 10 ـ

اتوماتیک  جستجوی  مدت:  کوتاه  فشار 
و  شود  می  انجام  رادیویی  های  ایستگاه 
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ایستگاه رادیویی یافته را به مدت چند ثانیه 
پخش می کند. 

 CD روش کار سیستم پخش
]POWER[ 1ـ

با فشردن این کلید سیستم روشن می شود.
با چرخش کلید به چپ صدا کم و با چرخش 

به راست صدا زیاد می شود. 
 CD کلید ]CD[ 2ـ

در حالت پخش رادیو یا USB با فشردن این 
کلید به مدت کوتاه، حالت پخش CD فعال 

می شود. 
CD 3ـ   کلید خروج

فشار  و   CD خروج  باعث  کلید  این  فشار 
می  دستگاه  به   CD ورود  باعث  آن  مجدد 

شود. 
4ـ  کلید پخش آهنگ قبلی 

را پخش می  قبلی  فشار کوتاه مدت: آهنگ 
کند. 

5ـ  کلید پخش آهنگ بعدی 
فشار کوتاه مدت: آهنگ بعدی را پخش می 

کند. 
6 ـ کلید عقب بردن سریع 

فشار طوالنی مدت: با سرعت 8 برابر سرعت 
معمولی آهنگ را به عقب می برد. 

7 ـ کلید جلو بردن سریع 
فشار طوالنی مدت: با سرعت با نسبت 8 برابر 

سرعت معمول آهنگ را به جلو می برد. 
INT کلید ]INT[ 8ـ

 INT و  INT ON فشار کوتاه مدت: بین
OFF

INT ON: عالمت INT نمایش داده شده 
و هر آهنگ را 10 ثانیه پخش می کند. 

و  شده  محو   INT عالمت   :INT OFF
می  پخش  عادی  به صورت  را  حاضر  آهنگ 

کند. 
9ـ ]RPT[ کلید تکرار پخش 

اگر CD در حال پخش باشد، فشردن کوتاه 
دو  بین  تنظیمات  تغییر  باعث  کلید  مدت 
حالت RPT ON  و RPT OFF می شود. 
کوتاه  فشار  شود،  پخش   CD-MP3 اگر 

مدت به صورت گردشی زیر عمل میکند. 
 PRTONE  PRT FOLD  PRT

 ALL
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می  پخش  باز  را  جاری  PRTONE:آهنگ 
کند. 

RPTFOLD: پوشه جاری را باز پخش می 
کند. 

RPTALL: تمام آهنگ ها را باز پخش می 
کند. 

 CD-MP3 فشار کوتاه مدت مانند :USB
عمل می کند.

نکات قابل توجه قبل از پخش CD    توجه: 
1.سعی کنید دیسک را تمیز و بدون خراش 
نگهداری کنید و از چسباندن برچسب روی 

آن پرهیز نمایید. 
تا  و  معیوب، ساییده شده  2.از دیسک های 

شده استفاده نکنید. 
3.دیسک ها را در معرض تابش نور خورشید 

و دمای باال قرار ندهید. 
را در  از دیسک ها آن ها  استفاده  از  4.پس 

جلد مخصوص خود قرار دهید. 
تاثیر  صدا  کیفیت  روی  لکه  و  انگشت  5.اثر 
می گذارد، با یک پارچه نرم خشک میتوانید 
روی آن را پاک کنید و اگر الزم بود از آب 
با کمی مواد حالل تمیز کننده نرم لک ها را 

پاک کنید. از مواد نفتی نباید استفاده کرد.
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 * )DVD صفحه کنترل سیستم صوتی )با پخش

* مطابق با مدل خودرو
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-قابلیت ذخیره اتوماتیک30 ایستگاه رادیویی 
ایستگاه   12 و   FM رادیویی  ایستگاه   18(

)AM رادیویی
WMA/ دارای قابلیت پخش دیسک از نوع-

 DVD توسط   MPS/CD/DVD/VCD
PLAYER

USB سیستم مالتی مدیا با پخش-
-نمایش تصویر دوربین عقب

 4Wx25W قدرت خروجی زیاد-
-نمایش دمای داخل خودرو 

TFT صفحه نمایش 7 اینچی از نوع-
روش وصل کردن سیم کشی 

اتصال بلند گو با صدای بلند 
بلندگوی صدا بلند با قدرت 4 اهم می تواند 
در این دستگاه نصب گردد. قبل از اینکه این 
را  قدرت  منبع  لطفاً  کنید  وصل  را  گو  بلند 
قطع کنید تا از آسیب به مدار آن جلوگیری 

گردد. 
سیم های اضافی را جمع آوری کرده و آن ها 

را مهار کنید. 

که  است  آن  دهنده  نشان  بسوزد  فیوز  اگر 
مشکلی در مدار وجود دارد. لطفا اتصاالت را 
جدید  فیوز  با  را  سوخته  فیوز  و  کنید  چک 
با همان آمپر تعویض کنید. استفاده از فیوز 
به دستگاه  آسیب جدی  باعث  باالتر  آمپر  با 

خواهد شد. 

   توجه: 

سیم  با  نباید  بلند  صدای  بلندگوی  سیم   :
منفی اتصال داشته باشد زیرا باعث آسیب و 

خسارت می گردد. 

   توجه: 

سیستم صوتی
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 ]MAIN[ 8 ـ
 رابط اصلی را روشن می کند. 

قبل/  آهنگ  انتخاب  کلید  ـ   9
بعد 

رادیو: انتخاب ایستگاه رادیویی قبل/ بعد
DISC/USB: انتخاب آهنگ قبل/ بعد
10 ـ    کلید عقب بردن سریع 

رادیو: فشار کوتاه مدت ایستگاه های رادیویی 
با فرکانس پایین تر را جستجو می کند. 

با  مدت  طوالنی  فشار  با   :DISC/USB
برده  عقب  به   X16/X8/X4/X2 سرعت 

می شود که جزئیات آن در ادامه می آید.
فشار بلند مدت 10 ثانیه عقب بردن سریع با 

 X2 سرعت
بردن  ثانیه عقب  ـ 11  بلند مدت 20  فشار 
 X32 به همین منوال تا X4  سریع با سرعت
سپس کلید را رها کرده و از این حالت خارج 

شوید. 
11 ـ کلید جلو بردن سریع 

رادیو: فشار کوتاه مدت ایستگاه های رادیویی 
با فرکانس باالتر را جستجو می کند

با  مدت  طوالنی  فشار  با   :DISC/USB
سرعت X16/X8/X4/X2به جلو برده می 

شود که جزئیات آن در ادامه می آید.

فشار بلند مدت 10 ثانیه جلو بردن سریع با 
 X2 سرعت

بردن  جلو  ثانیه   11 ـ   20 مدت  بلند  فشار 
 X32 به همین منوال تا X4  سریع با سرعت
سپس کلید را رها کرده و از این حالت خارج 

شوید. 
12ـ ]BACK[ خروج از صفحه اصلی و 

اجرای منو 
 HOME اگر حالت DVD در حین پخش
PAGE/MENU/POPUP فعال باشد، با 
فشردن این دکمه از منوی مذکور خارج شده 
 DVD و وارد منوی اصلی می شود و پخش
به صورت تمام صفحه )full screen( انجام 

می شود. 
13ـ ]MUTE[ کلید قطع صدا 

14ـ  ]DISP[ کلید تنظیم صفحه نمایش
با فشار کوتاه مدت این دکمه صفحه نمایش 
خاموش یا روشن می شود. هنگامی که چراغ 
کوچک آن روشن شده است، با فشردن این 
را  نمایش  صفحه  تنظیمات  توان  می  دکمه 
تغییر   آن  یا خاموش کردن  بین حالت شب 

داد. 
15 ـ دکمه خروج دیسک 

16 ـ ]AS[  کلید جستجو 

نصب آنتن 
دستگاه را به آنتن وصل کنید.

1. کلید روشن و خاموش کردن 
VOL[.2[ تنظیم صدا 

GPS روشن وخاموش کردن ]GPS[.3
 USB انتخاب حالت پخش ]USB[.4

DISK انتخاب حالت پخش ]DISC[.5
AM یا FM انتخاب موج ]FM/AM[.6

رادیو
با فشار کلید بین موج های  در حالت رادیو 

FM و AM تغییر می کند. 
این  فشار  با  باشد  GPSروشن  اگر   :GPS

کلید خاموش می شود. 
کلید  فشار  با  حالت  این  در   :DISC/USB
 GPSبه حالت پخش رادیو بر می گردد. اگر
می  خاموش  کلید  این  فشار  با  بود  روشن 

گردد. 
 1 1[  حافظه 6 7 ـ ]6

رادیو
فشار کوتاه: ایستگاه رادیویی ذخیره شده در 

حافظه 1-6 را پخش می کند. 
فشار طوالنی: ایستگاه رادیویی در حال پخش 

را در حافظه 1-6 ذخیره می کند. 
DISC/USB مانند کلیدهای شماره دار 

سیستم صوتی
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رادیو: با فشردن این کلید، جستجوی ایستگاه 
های رادیویی از کمترین فرکانس آغاز شده و 
تا حداکثر فرکانس ادامه می یابد و ایستگاه 
های رادیویی یافت شده به ترتیب در حافظه 

های 1-6 ذخیره می شوند.  
17 ـ ]RPT[ دکمه تکرار پخش 

 DISC/USB
تکرار  متوالی،  صورت  به  دکمه  این  فشردن 
پخش را با این روند تنظیم می نماید: تکرار 
تک آهنگ – تکرار کل دیسک – خاموش . 
در  سیستم  این  یکسان  عملکرد  عدم  امکان 
مورد آهنگ های با فرمت متفاوت وجود دارد. 

18 ـ ]RDM[ دکمه پخش تصادفی 
DISC/USB: با فشردن این دکمه و تغییر 
 RDM OFF و RDM ON تنظیمات بین
می  غیرفعال  یا  فعال  تصادفی  پخش  حالت 

شود. 
SCAN دکمه ]SCAN[ 19ـ

جستجوی  دکمه،  این  فشردن  با  رادیو: 
از موجی که در حال  رادیویی  ایستگاه های 

پخش است انجام می شود. 
DISC/USB: با فشار این دکمه، جستجوی 
قبول  مورد  فرمت  با  که   CD در  ها  آهنگ 

باشند، انجام می شود. 

 OK دکمه ]OK[ 20 ـ
در حالت DISC/USB/RADIO/GPS با 
فشار این دکمه می توان تنظیمات مورد نظر 

را انتخاب نمود. 
21 ـ ]+/-[ کلید انتخاب یکی از توابع 

در حالت DISC/USB/RADIO/GPS با 
چرخاندن این کلید یکی از توابع را می توان 

انتخاب کرد. 

سیستم صوتی
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22 ـ   کلید انتخاب چپ / 
پایین / راست / باال 

 DISC/USB/RADIO/GPS حالت  در 
برای انتخاب تنظیمات مورد نظر این کلیدها 

را بفشارید. 

-فشار طوالنی یعنی بیشتر از 2 ثانیه 
-فشار کوتاه یعنی کمتر از 2 ثانیه

   توجه

روش وصل کردن سیم ها 
این مجموعه با برق 12 ولت و سیستم اتصال 
بدنه توسط شاسی خودرو کار می کند. اتصال 
ایجاد  از  تا  باشد  محکم  باید  شاسی  به  بدنه 

پارازیت جلوگیری کند. 
نظافت  در  دستگاه  این  از  استفاده  هنگام 
ونگهداری از آن دقت کنید و مطمئن شوید 
مشخصات  است.  درست  آن  اتصاالت  که 
بلندگوهای صدای بلند آن 4 تا 8 اهم است. 
قبل از نصب آن ها برق خودرو را قطع کنید 
انجام  احسن  نحو  به  اتصاالت  زمانی که  تا  و 

نگرفته خودرو را روشن نکنید.
 

رابطه مجموعه کنترل 
رابط بین باتری و بلندگو های صدا بلند 

USB رابطه بین سیم
رابط بین تصویر دوربین عقب

رابط بین آنتن رادیو 
رابط بین صفحه کنترل مرکزی

رابط بین صفحه نمایش
روش معمول کار سیستم صوتی 

دکمه روشن/خاموش سیستم   .1
FM[.2[ دکمه انتخاب موج 

AS[.3[ دکمه جستجو
با فشار این دکمه جستجو به صورت اتوماتیک 
از فرکانس پایین شروع و به فرکانس باال ختم 
می شود و ایستگاه های رادیویی یافته شده را 

در حافظه های 1-6 ذخیره می کند. 
SCAN دکمه ]SCAN[.4

های  ایستگاه  این دکمه، جستجوی  فشار  با 
رادیویی ازفرکانس موج جاری شروع شده و 

افزایش می یابد. 
 1 1[   حافظه رادیویی6 6[.5

فشار کوتاه مدت: موج ذخیره شده در حافظه 
1 تا 6  را پخش می کند. 

در  را  پخش  حال  در  موج  طوالنی:  فشار 
حافظه 1 تا 6 ذخیره می کند. 

 / قبل  آهنگ  پخش  دکمه     .6
بعد

با فشار این دکمه ایستگاه رادیویی قبل یا بعد 
انتخاب می شود.  

7.   دکمه عقب بردن سریع 
با فشار کوتاه مدت این دکمه، ایستگاه های 
رادیویی با کاهش فرکانس جستجو می شوند. 

8. دکمه جلو بردن سریع
با فشار کوتاه مدت این دکمه، ایستگاه های 
می  جستجو  فرکانس  افزایش  با  رادیویی 

شوند. 

سیستم صوتی
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 DVD روش معمول کار سیستم
]POWER[ دکمه روشن / خاموش  .1

دستگاه 
DISC دکمه ]DISC[.2

اگر دیسک داخل دستگاه باشد با فشار دکمه 
به حالت DVD رفته و پخش می کند. اگر 
دیسک  یک  و  نباشد  دستگاه  داخل  دیسک 
داخل دستگاه قرار دهیم، دستگاه به صورت 
اتوماتیک به سیستم DVD رفته و دیسک 

را پخش می کند. 
RPT[.3[ دکمه تکرار پخش 

با روند  این دکمه، تنظیمات مطابق  با فشار 
زیر تغییر می کند:

 REPEAT – ONE REPEAT –
 DISCREPEAT- OFF

امکان عدم تطابق برخی از انواع فرمت های 
آهنگ ها با این تنظیمات وجود دارد. 

RDM[.4[ دکمه پخش تصادفی
با فشار این دکمه حالت های RDM ON یا 

RDM OFF انتخاب می شوند. 
  SCAN کلید ]SCAN[.5

با فشار این کلید آهنگ های در دسترس در 
CD جستجو می شود. 

6  آهنگ قبل/ بعد

بعدی  یا  قبلی  آهنگ  دکمه  این  فشار  با 
انتخاب می شود. 

7. دکمه عقب بردن سریع 
با فشار طوالنی مدت این دکمه، عقب بردن 
 X32/X8/X4/X2 سرعت  ضریب  با  سریع 
انجام می شود و با رها کردن آن عقب بردن 

متوقف می شود. 
8. دکمه جلو بردن سریع 

بردن  این دکمه، جلو  با فشار طوالنی مدت 
 X32/X8/X4/X2 سرعت  ضریب  با  سریع 
انجام می شود و با رها کردن آن جلو بردن 

متوقف می شود. 
1[ دکمه های شماره دار 6[.9

سیستم صوتی
 :USB روش معمول کار سیستم

مانند روش معمول کار سیستم DVD می 
باشد.
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راه حلعلتشرح اشکال

کلید ON/OFF کار نمی کند
با فیوز جدید تعویض گرددفیوز سوخته

با فیوز جدید تعویض گردداتصاالت باتری شل است
باتری را شارژ کنیدولتاژ باتری پایین است

صدا وجود ندارد یا خیلی ضعیف است 
یا پارازیت زیاد است

دکمه قطع صدا را فشار دهیددکمه قطع صدا فعال است
سیم اتصال را محکم کنیدسیم اتصال بلندگوی بلند قطع است

با بلند گوی جدید تعویض گرددبلندگوی صدا بلند معیوب است
اتصال رامحکم کنیداتصال مرکز کنترل شل می باشد.دما را نشان نمی دهد

اتصال آنتن را محکم کنیداتصال آنتن شل می باشد.سیستم رادیو موجی دریافت نمی کند.
آنتن را تعویض کنیدآنتن معیوب است

DVD به درستی در محل خود قرار نگرفته سیستم DVD کار نمی کند.
است.

DVD را به طور صحیح درمحل خود 
قرار دهید.

DVDرا تعویض کنیدDVD معیوب و یا کثیف است
اتصال USB را محکم کنیداتصال USB شل می باشدUSB کار نمی کند.

فایل با فرمت MP3 یا ویدئو در حافظه 
جانبی موجود نیست

 حافظه جانبی را تعویض یا فایل با 
فرمت مناسب MP3 یا فرمت های 

دیگر را در حافظه جانبی بریزید.

عیب یابی سیستم صوتی

سیستم صوتی
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جعبه های نگهداری اشیاء
جعبه داشبورد

درب  دستگیره  کشیدن  با  داشبورد:  جعبه 
جعبه داشبورد باز می شود. 

می  داشبورد  جعبه  درب  رانندگی  طول  در 
بایست بسته باشد تا از حادثه و آسیب جدی 

جلوگیری گردد. 
از قرار دادن وسایل زیاد داخل آن خودداری 
بندی  آب  از  آن  درب  است  ممکن  کنید  
خارج گردد. از گذاشتن وسایل گران قیمت 

در داخل آن جداً خودداری کنید. 

   هشدار

های  صندلی  بین  اشیاء  نگهداری  جعبه 
جلو

باال  به سمت  با کشیدن آن  این جعبه  درب 
باز می شود. 

 در طول رانندگی درب جعبه نگهداری اشیاء 

آسیب  و  حادثه  بروز  از  تا  باشد  بسته  باید 
جدی جلوگیری گردد.

   هشدار

قاب عینک
قاب عینک بر روی چراغ سقفی جلو در کنار 
فشار  با  است.  شده  تعبیه  سانروف  سوییچ 

دکمه مربوطه، درب قاب باز می شود. 

دکمه قاب
 عینک

جعبه های نگهداری اشیاء



96

4

تجهیزات داخلی
ساعت

1.صفحه نمایش ساعت 
2.دکمه تنظیم ساعت 
3.دکمه تنظیم دقیقه 

یا   ON حالت  در  را  استارت  سوییچ  وقتی 
شود.  می  روشن  ساعت  دهید،  قرار   ACC
شده  تنظیم  ساعتی   12 حالت  در  سیستم 
 PM یا   AM به صورت  را  که ساعت  است 
 AM  1:00 روی  بر  ساعت  دهد.  می  نشان 
از پیش تنظیم شده است. وقتی خودرو برای 
اولین بار روشن می شود یا باتری وصل می 
نمایش  ساعت  برای  فرض  پیش  زمان  شود، 
داده می شود. برای تنظیم ساعت مراحل زیر 

را دنبال کنید:

1ـ برای تنظیم ساعت کلید )H )2 را فشار 
دهید. با فشردن مکرر کلید )H)2 ساعت در 
سرعت  برای  کند.  می  تغییر  نمایش  صفحه 
بخشیدن به آن کلید )H)2 را یک ثانیه نگه 

دارید و سپس ادامه دهید. 
2ـ برای تنظیم دقیقه کلید )M )3 را فشار 
 M دهید. برای سرعت بخشیدن به آن کلید
را یک ثانیه نگه دارید تا تغییر سریع دقیقه 

آغاز شود. 

هیچگونه اشیایی را به دستگیره های ایمنی 
آویزان نکنید، ممکن است جلوی دید راننده 
به  آسیب  و  حادثه  بروز  باعث  و  بگیرد  را 

سرنشین و خسارت گردد.

   هشدار

دستگیره ایمنی
 سرنشین  می تواند هنگام سوار شدن و یا 
پیاده شدن و یا در سرعت باال از این دستگیره 

استفاده کند. 

تجهیزات داخلی
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آفتابگیر راننده  
این خودرو دارای آفتابگیر جهت جلوگیری از 
انعکاس نور می باشد. همچنین از نگهدارنده 

پشت آن نیز می توان استفاده نمود. 

آفتابگیر سرنشین جلو )با آینه ( 
آفتابگیر سرنشین جلو به آینه مجهز است و 
می تواند به سمت سرنشین تغییر جهت یابد. 

فندک و سوکت برق 
با فشار دادن کلید فندک پس از چند ثانیه 
گرم شده سپس به صورت اتوماتیک  بیرون 

پریده و فندک قابل استفاده می باشد.
 

قرار  لیوانی  در جا  را  اضافی  اشیاء  هیچگونه 
پرت  باعث  تصادف  هنگام  در  زیرا  ندهید. 
شدن آن ها به اطراف گردیده و ممکن است 

خسارت ایجاد کنند. 
سوکت برق دارای جریان مستقیم 12V است 
از  کمتر  توان  با  الکتریکی  تجهیزات  برای  و 

120W قابل استفاده است.

   هشدار

تجهیزات داخلی
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فندک و سوکت برق 
با فشار دادن کلید فندک پس از چند ثانیه 
گرم شده سپس به صورت اتوماتیک  بیرون 

پریده و فندک قابل استفاده می باشد.
 

زیر سیگاری 
سیگار  ته  و  سیگار  خاکستر  ریختن  جهت 
مورد استفاده قرار می گیرد. جهت جلوگیری 
از آتش سوزی، پس از خاموش کردن کامل 

سیگار درب زیرسیگاری را ببندید.

سانروف *
با  است،  سانروف  به  مجهز  شما  خودروی  اگر 
چراغ  روی  بر  که  سانروف  سوییچ  از  استفاده 
باز،  را  سانروف  توان  می  دارد  قرار  جلو  سقفی 

بسته یا تنظیم نمود. 

* مطابق با مدل خودرو

باز قرار گرفته است و  -وقتی خودرو در فضای 
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. 
-وقتی سانروف را با حرکت کشویی باز می کنید 
آفتابگیر آن نیز با آن حرکت می کند و باز می 
شود. زمانی که سانروف در حالت باز قرار دارد، 

سعی نکنید آفتابگیر آن را ببندید. 
-کلید سانروف را به مدت طوالنی فشار ندهید، 
زیرا ممکن است باعث آسیب دیدن موتور و یا 

سایر اجزای آن شوید.

  احتیاط
 باز کردن

بستن

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

بستن را فشار دهید.

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

فشاردهید. 

برگشت خودکار سانروف 
سانروف مجهز به سیستم برگشت خودکار می 
است  صورت  بدین  آن  عملکرد  نحوه  و  باشد 
بسته شدن سانروف )در حرکت  اگر هنگام  که 
حرکت  مسیر  در  مانعی  دار(  شیب  و  کشویی 
آن قرار گیرد، سانروف متوقف شده و در جهت 
در  شود.  باز  کاماًل  تا  کند  می  حرکت  مخالف 
صورتی که شیء قرار گرفته بین شیشه سانروف 
امکان آن که سیستم  باشد،  و قاب آن کوچک 
فقط  دارد.  وجود  نکند  عمل  سانروف  ایمنی 
وقتی که سانروف به صورت اتوماتیک کار کند، 
سیستم برگشت خودکار به صورت عادی عمل 
کلیدهای  که  صورتی  در  بنابراین  کرد.  خواهد 
سوییچ سانروف دائماً فشرده شوند، عمل نخواهد 

کرد.

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

نمود. 
تنظیم مجدد سانروف 

اگر سانروف به صورت نرمال کار نکرد دلیل آن 
می تواند قطع سیم باتری یا برق اصلی آن باشد، 
آن  مجدد  تنظیم  منظور  به  را  زیر  موارد  لطفاً 

انجام دهید: 
1. ابتدا سوییچ استارت را در وضعیت ON قرار 

دهید. 
پیوسته  صورت  به  را  بستن  کلید  2.سپس 
بفشارید تا سانروف یک بار به سمت باال و پایین 
قرار گیرد.  دار  به صورت شیب  و  حرکت کرده 

این عملیات بین 7 تا 15 ثانیه طول می کشد. 
3.کلید  بازکردن را بزنید و سانروف را ببندید. 

و  باز  را  سانروف  متوالی  بار  چندین  که  زمانی 
ارتعاشاتی در شیشه  نمایید، ممکن است  بسته 
و  بوده  عادی  پدیده  این  شود.  ایجاد  سانروف 
به  سانروف  مجدد  تنظیم  که  است  آن  بیانگر 

درستی انجام شده است

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

نمایید.

  هشدار

سانروف 
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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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پیش بینی های قبل از رانندگی
به داخل خودرو، مطمئن  از وارد شدن  قبل 
شوید تمام شیشه ها تمیز هستند. الستیک 
ها را بازدید کنید که آسیب دیدگی نداشته 
باشند. باد آن ها را همیشه بررسی و تنظیم 

کنید. 
 زیر خودرو را بررسی کنید و مطمئن شوید 

که روغن ریزی نداشته باشد. 
هنگام دنده عقب رفتن پشت خودرو را بازدید 

کنید که شی یا کسی پشت آن نباشد.
روغن موتور و سایر مایعات را به طور مرتب 

بازدید کنید. 
قبل از روشن کردن موتور 
درب ها را باز و بسته کنید. 

صندلی را تنظیم کنید. 
آینه های بغل و آینه داخل خودرو را تنظیم 

کنید. 
بازدید  را  سرنشینان  و  خود  ایمنی  کمربند 

کنید. 
کنید.  بررسی  را  خودرو  شدن  گرم  وضعیت 

چراغ گرم شدن موتور باید روشن باشد. 
ترمز دستی را بخوابانید و مطمئن شوید که 

چراغ گرم شدن موتور خاموش شده است. 
به صدای اگزوز توجه کنید. اگر مشکل دارد 

آن را تعمیر کنید. 

قبل از استارت موتور مطمئن شوید که ترمز 
خالص  حالت  در  دنده  و  باال  کاماًل  دستی 

باشد. 

  هشدار

پس از روشن کردن موتور 
از  ممتدی  صدای  رانندگی  هنگام  در  اگر 
ترمزها بگوش می رسد، سریع به نمایندگی 
ایراد  مجاز سایپا یدک مراجعه کنید تا علل 
بررسی گردد. اگر لنت ترمز به قسمت فلزی 
رسیده باشد بوق هشدار به شما اعالم هشدار 

می کند. 
موارد هشدار در مورد موتور و اگزوز

  هشدار

 )CO( دود اگزوز حاوی گاز مونوکسید کربن 
است که بیرنگ و بی بو و خطرناک می باشد. 
برای  بنابراین  کنید.  خودداری  آن  تنفس  از 
را  موتور  بسته  فضاهای  در  طوالنی  مدت 

روشن نگذارید.

موتور را به مدت طوالنی در حال سکون حتی 
راننده  اگر  و  نگذارید  روشن  باز  فضاهای  در 
استراحت کند،  می خواهد در داخل خودرو 

باید دریچه های هوا باز باشند. 
از بازکردن درب های عقب جهت تهویه هوا 
استفاده نکنید. جهت کارکردن نرمال سیستم 
تهویه بهتر است دریچه های ورود هوا را تمیز 

و عاری از هرگونه برگ و آشغال نگهدارید. 
نباید  یخ  و  برف  مانند  زائدی  مواد  هیچگونه 
جلوی سیستم اگزوز را مسدود کند. به تناوب 
سیستم اگزوز را بازدید کنید که درست کار 
می کند یا نه و اگر آسیبی دیده است نسبت 

به رفع آن اقدام کنید. 

  هشدار

از مصرف داروهای خواب آور و الکل قبل از 
شدن  کم  باعث  زیرا  کنید.  پرهیز  رانندگی 
و  گردیده  خودرو  کنترل  در  شما  مهارت 
بار  به  جدی  صدمات  و  آسیب  است  ممکن 

آورد. 

  هشدار

 قبل از رانندگی
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سوییچ استارت

سوییچ استارت چهار حالت دارد:

LOCK حالت
سوییچ  شود،  می  پارک  خودرو  که  زمانی 
داده  قرار  وضعیت  این  در  بایستی  استارت 
شود. در این حالت موتور روشن نخواهد شد. 
فرمان  کنید  خارج   قفل  از  را  وقتی سوییچ 
دنده  یک  را  آن  اگر  و  شد  خواهد  قفل  نیز 
اگر  شد.  خواهد  باز  فرمان  قفل  بچرخانید 
شود  می  انجام  سختی  به  سوییچ  چرخش 
با  همزمان  راست  و  چپ  به  کمی  را  فرمان 

چرخاندن سوییچ بچرخانید. 

AC حالت
باشد،  حالت  این  در  استارت  سوییچ  وقتی 
می  برق  دارای  خودرو  تجهیزات  از  برخی 

باشند ولی موتور روشن نیست.
 ON حالت

باشد،  حالت  این  در  استارت  سوییچ  وقتی 
موتور  برق تجهیزات خودرو،  بر وجود  عالوه 

نیز آماده استارت زدن است. 
START حالت

گیرد،  قرار  موقعیت  این  در  سوییچ  وقتی 
موتور روشن می شود و سوییچ استارت  به 
صورت اتوماتیک به حالت ON بر می گردد. 

 وقتی خودرو در حال حرکت است  به هیچ 
وجه سوییچ را در حالت قفل قرار ندهید زیرا 
باعث قفل شدن فرمان شده و کنترل خودرو 
از دست راننده خارج گردیده و باعث  حادثه 

می گردد. 

   هشدار

ثانیه  از 10  بیشتر  نباید  زدن  استارت  زمان 
طول  بکشد. اگر بار اول موتور روشن نشد، 
15 ثانیه صبر کنید سپس استارت بزنید. اگر 
در چند مرحله موتور روشن نشد، ابتدا باتری 
سیستم  و  سوخت  سپس  کنید.  بررسی  را 
جرقه زنی را تحت بررسی قرار دهید. در غیر 
مجاز  های  نمایندگی  از  یکی  به  اینصورت 

سایپا یدک مراجعه کنید.
 هنگامیکه موتور روشن نیست سوییچ را در 
شدن  خالی  باعث  زیرا  نگذارید   ON حالت 

باتری  می گردد. 

   احتیاط

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

-اگر موتور روشن نشد سریع استارت زدن را 
رها کنید. 

روشن  ثانیه   10 از  کمتر  ظرف  باید  -موتور 
 15 بایست  می  مجدد  استارت  برای  و  شود 

ثانیه صبر کرد. 
-پس از روشن شدن موتور نباید گاز زیاد به 

موتور بدهید.
-جهت روشن کردن موتور از هل دادن آن به 
اتصال  روش  از  و  کنید  پرهیز  طوالنی  مدت 
کردن  روشن  برای  کردن  باتری  به  باتری 
خودرو استفاده کنید زیرا در غیر اینصورت به 
سیستم سه راهی کاتالیست آسیب می رسد. 

   نکات زیست محیطی  هشدار

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

روشن کردن موتور 
باال  دستی  ترمز  اهرم  که  شوید  1.مطمئن 

است. 
حالت  در  دنده  دسته  که  شوید  2.مطمئن 

خالص است. 
سوییچ را بچرخانید تا موتور روشن شود. وقتی 
موتور در حال روشن شدن است پای خود را 
روی پدال گاز فشار ندهید. اگر استارت نزد 
آنگاه پدال گاز را تا یک سوم کورس آن فشار 
دهید و استارت دوم را بزنید، اگر بار دوم نیز 
روشن نشد، پدال گاز را کامل فشار دهید و 
استارت مجدد بزنید. این روش باعث خروج 

سوخت اضافی موتور می گردد. 

سوییچ استارت



107

5
دنده 5: دسته دنده را کاماًل به سمت راست 

کشیده و به سمت باال فشار دهید. 
سمت  به  کاماًل  را  دنده  دسته  عقب:  دنده 

راست برده و به سمت پایین فشار دهید.
تا  کنید  صبر  عقب  دنده  تعویض  از  قبل   

خودرو کاماًل متوقف شود.

این خودرو دارای سیستم تعویض دنده به 
صورت اتوماتیک و دستی می باشد و برای 

رانندگی با خودرو باید به نحوه تعویض دنده 
با هر دو نوع آن آشنایی داشته باشید. هر 
وضعیت دنده دارای یک موقعیت خاص بر 

روی صفحه دسته دنده می باشد. 

MT- )جعبه دنده دستی )غیر اتوماتیک
MT تعویض دنده در خودرو با دنده دستی

دنده 1: دسته دنده را به آرامی به سمت چپ 
کشیده و به طرف باال فشار دهید. 

دنده 2: دسته دنده را به آرامی به سمت چپ 
کشیده و بطرف پایین فشار  دهید. 

دنده 3: دسته دنده را در حالت خالص قرار 
داده و به آرامی به سمت باال فشار دهید. 

دنده 4: دسته دنده را حالت خالص قرار داده 
و به آرامی به سمت پایین فشار دهید. 

)MT( پدال جعبه دنده دستی
1.پدال کالچ 
2.پدال ترمز 
3.پدال گاز 

به جز مواقع مورد نیاز، پای خود را بر روی 
می  عمل  این  زیرا  ندهید  قرار  کالچ  پدال 
 ECU تواند منجر به ارسال اطالعات غلط به
و لغزش کالچ شود. همچنین توصیه می شود 
پدال ترمز و پدال گاز را محکم فشار ندهید.

  هشدار

جعبه دنده دستی
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استفاده کرد. 
 در هنگام رانندگی اگر موتور خاموش شود 
روشن  را  خودرو  هم  دنده  این  با  توان  می 
کرد. وقتی خودرو در حال بکسل کردن باشد 

میتوانید از این دنده نیز استفاده کنید. 

اگرچه در حالت دنده خالص )N( می توان 
موتور را روشن نمود ولی توصیه می شود که 
را فقط زمانی در دنده خالص روشن  موتور 
نمایید که به دلیل وجود مشکل، خودرو در 

دنده پارک )P( روشن نشود.

  هشدار

*AT - جعبه دنده اتوماتیک
P ـ دنده پارک 

از  پس  خودرو   حرکت  از  جلوگیری  جهت 
دستی  ترمز  کشیدن  و  خودرو  کامل  توقف 
استفاده می شود. موتور را در این حالت می 

توان روشن نمود. 
Rـ دنده عقب 

این دنده فقط زمانی که خودرو توقف کامل 
کند عمل خواهد کرد. 

N ـ دنده خالص 
یا  و  روشن  موتور  چه  رانندگی   هنگام  در 
خاموش باشد از این دنده استفاده نکنید. در 
با ترمز از آن  مواقع ترافیک می توان همراه 

D ـ دنده حرکت 
با  خودرو  در  رانندگی،  عادی  شرایط  در 
به صورت  انتقال قدرت 4 دنده ای  سیستم 
اتوماتیک از دنده 1 تا دنده 4 )در خودرو با 
به صورت  ای  انتقال قدرت 6 دنده  سیستم 
افزایش می  تا دنده 6(  از دنده 1  اتوماتیک 
یابد. در این حالت حداکثر دنده خودرو، دنده 
4 )در خودرو با سیستم انتقال قدرت 6 دنده 
ای، حداکثر دنده 6( است که در آن  سرعت 
یافته  تقلیل  صدا  و  سوخت  مصرف  موتور، 

است.

 - / +  - کاهش یا افزایش دنده در حالت 
تعویض دنده دستی 

در حالت تعویض دنده دستی، برای تعویض 
به  را  دنده  دسته  باالتر،  های  دنده  به  دنده 
سمت جلو بفشارید و برای کاهش دنده آن را 

به سمت عقب بکشید. 
در جاده های پر از برف می توانید با دنده 2 

یا 3 شروع به حرکت کنید. 

حالت نمایش دنده ها
برای آگاهی از دنده ای که خودرو با آن در 
حال حرکت است می توان به نشانگر مربوطه 
دنده  دسته  رویی  صفحه  یا  آمپر  جلو  در 
مراجعه نمود. در حالت دنده اتوماتیک حروف 
P، R، N و D و در حالت دستی، دنده ای 
که خودرو با آن حرکت می کند )مانند دنده 
1، 2 و...( بر روی جلو آمپر نمایش داده می 

شوند. 

مطابق  اتوماتیک  دنده  تعویض  روشهای 
با روش رانندگی 

پس از روشن کردن موتور پا را از روی پدال 
ترمز بردارید و دسته دنده را از حالت P خارج 
کنید و به آرامی تغییر دنده بدهید. وقتی می  * مطابق با مدل خودرو

جعبه دنده اتوماتیک
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خواهید به صورت دستی تعویض دنده کنید 
به  و  کنید  خارج   D حالت  از  را  دنده  دسته 

حالت دستی برگردانید. 
داده  نشان  آمپر  دنده حاضر در جلو  تعویض 
طبق  آمپر  جلو  روی  اطالعات  و  شد  خواهد 

تعویض دنده ها تغییر خواهد کرد.

سیستم قفل تعویض دنده 
تعویض  قفل  سیستم  به  مجهز  خودرو  این 
می  عمل  صورت  بدین  و  باشد  می   P دنده 
نماید که فقط وقتی سوییچ استارت در حالت 
باشد شما  موتور روشن می  یا  و  است   ON
میتوانید با فشردن پدال ترمز از حالت دنده 

P خارج گردید.
اگر روش  فوق موثر نبود با بکار بردن سیستم 
  SHIFT دستی یعنی  با خالص کردن کلید
دستی  صورت  به    LOCK  RELEASE
آزاد کنید. بدین منظور همانطور که  را  قفل 
برداشتن  با  است  شده  داده  نشان  شکل  در 
درپوش و فشار دادن کلید به صورت دستی، 

قفل دسته دنده را آزاد کنید. 

یا   P حالت  در  دنده  دسته  که  زمانی  فقط 
N باشد می توان موتور را روشن نمود. برای 
قفل  سیستم  ابتدا  بایستی  دنده  تعویض 

تعویض دنده P را آزاد نمود. 

  توجه

 جعبه دنده اتوماتیک
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-از دنده P برای پارک کردن خودرو استفاده 
نکنید. 

یا در حال  -وقتی خودرو در حال حرکت و 
را   P دنده  نکنید   سعی  است  شدن  بکسل 
جعبه  به  خسارت  باعث  زیرا   کنید  درگیر 
دنده می شود. فراموش نکنید وقتی در جاده 
های یخ زده رانندگی می کنید و قصد توقف 

دارید حتماً ترمز دستی را بکشید. 
-سعی نکنید با دنده N رانندگی کنید زیرا 
در این حالت پمپ روغن عملکرد عادی خود 
را دارا نمی باشد و در نتیجه دمای سیستم 
انتقال قدرت به دلیل عدم روغنکاری مناسب 

باال رفته و آسیب جدی خواهند دید. 
-از رانندگی با سرعت زیاد در حالت خالص 

پرهیز کنید زیرا بسیار خطرناک می باشد. 
 Rهنگام حرکت خودرو به جلو اگر از دنده-
 D و یا  هنگام عقب رفتن خودرو اگر دنده
دنده  جعبه  دیدن  آسیب  باعث  شود  درگیر 
خواهد شد. بنابراین قبل از تعویض دنده در 
جهت مخالف ابتدا باید خودرو را کاماًل متوقف 

کنید سپس اقدام به تعویض دنده کنید. 
-پس از پارک خودرو  موتور را خاموش  

کرده، ترمز دستی را کشیده و کلید  را خارج   احتیاط
کنید.

حالت  در  سرنشین  بدون  را  خودرو  -هرگز 
وجود  آن  سرقت  امکان  ندهید  قرار  روشن 

دارد.

*)AT( پدال جعبه دنده اتوماتیک
1.پدال ترمز 
2.پدال گاز 

* مطابق با مدل خودرو

جعبه دنده اتوماتیک 
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سیستم ترمز
ترمز دیسکی چرخ جلو و عقب 

هر دو ترمز چرخ جلو و چرخ عقب دیسکی 
عمل  هیدرولیک  روغن  توسط  و  باشند  می 

می کنند. 

می  ترک  را  آن  وقتی  خودرو  پارک  از  پس 
کنید باید ترمز دستی را بکشید. هنگامی که 
ترمز دستی باال باشد  با آن رانندگی نکنید، 
ترمز  سیستم  به  عمل  این  تکرار  صورت  در 

دستی آسیب می رسانید.
 اگر ترمز دستی خوب عمل نمی کند به یکی 
از نمایندگی های مجاز سایپا یدک  مراجعه 

کنید. 

  هشدار

رانندگی مطمئن شوید که  به  از شروع  قبل 
 ABS . ترمز  روغن  یاب  عیب  نشانگر  چراغ 
EBD و ESC به صورت عادی کار می کنند. 

  هشدار

ترمز دستی
را  دستی  ترمز  اهرم  خودرو  توقف  از  پس 
های  چرخ  حالت  این  در  بکشید،  بالفاصله 
عقب در حالت ترمز قرار می گیرند و چراغ 
نشانگر در جلو آمپر روشن می شود. هنگام 
خواباندن اهرم ترمز دستی ابتدا آن را کمی 
باال بکشید و با شست خود دکمه انتهای اهرم 
را فشار داده و آن را بسمت پایین بخوابانید. 
نشانگر  چراغ  اهرم  آوردن  پایین  با  همزمان 

خاموش می شود. 

سیستم ترمز
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 * )ABS( سیستم ترمز ضد قفل
را  ممتدی  صدای  است،  روشن  موتور  وقتی 
برای چند لحظه از قسمت محفظه موتور می 
ترمز  سیستم  که  آنست  نشانگر  این  شنوید، 
ABS خودش را بررسی می کند که ایرادی 
نداشته باشد. وقتی ABS فعال است، لرزش 
و صدا در پدال ترمز توسط ABS صورت می 
گیرد و نشان می دهد که سیستم سالم است. 

پایداری  الکترونیکی  کنترل  سیستم 
 )ESC( خودرو

به  سیستم  این  موتور  شدن  روشن  از  پس 
صورت اتوماتیک شروع بکار می کند و صدای 
می  بگوش  موتور  محفظه  ناحیه  از  ممتدی 
وقتی  است.  آن  بودن  سالم  نشانگر  که  رسد 
خودرو  پایداری  الکترونیکی  کنترل  سیستم 
پدال  در  لرزش  و  ممتد  صدای  شود  فعال 
ترمز ایجاد می شود که ناشی از عملکرد این 
است که سیستم  آن  بیانگر  و  است  سیستم 
می  را   ESC.کند می  کار  عادی  صورت  به 
روشن   ESC – OFF کلید  طریق  از  توان 
و خاموش کرد. وقتی کلید را به پایین فشار 
شود  می  روشن   ESC نشانگر  چراغ  دهید 

* مطابق با مدل خودرو

روشن   ESC سیستم  نشانگر  همزمان  و 
و    TCS سیستم  زمان  این  در  شد.  خواهد 
 EBD . هر دو خاموش هستند فقط ESC
ABS  هنوز کار می کنند. )سیستم کنترل 
ترمز  سیستم  خودرو،  پایداری  الکترونیکی 
ضد قفل، سیستم کنترل نیروی محرک چرخ 
ها )TCS( و سیستم کنترل موتور را کنترل 
 ESC می کند. بنابراین توصیه می شود که

را فعال نگه دارید.(
جلویی  خودروی  با  را  خود  فاصله  و  نکنید 

حفظ کنید.

مهم نیست که خودروی شما دارای سیستم 
ABS یا ESC باشد،  به ترمزها اعتماد

  هشدار

سیستم ترمز
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بوق های هشدار دهنده 

شرح عملنوع هشدار

1.سوییچ را در حالت ON قرار دهید.هشدار باز بودن درب ها
2.یکی از درب ها را باز کنید. 

3.بوق 2 بار به صدا در می آید. 

هشدار باز بودن کمربند ایمنی

1. کمربند ایمنی راننده بسته نشده است. 
ساعت  در  کیلومتر  به7  را  آن  سرعت  و  کنید  روشن  را  موتور   .2

برسانید. 
3. در طول هشدار اگر کمربند ایمنی بسته شود، یا سوییچ استارت 

در وضعیت OFF قرار گیرد هشدار قطع خواهد شد. 
4. بوق به صورت مداوم به صدا در خواهد آمد. 

هشدار خاموش نکردن چراغ ها

1. کلید را از سوییچ استارت خارج کنید.
را  عقب  مه شکن  یا  جلو  مه شکن  پایین،  نور  موقعیت،  چراغ   .2

روشن کنید.
3. درب سمت راننده را باز کنید.

4. بوق هشدار به صورت ممتد به صدا در خواهد آمد.

بوق های هشدار دهنده



114

5

هشدار باز بودن قفل درب ها
1. سوییچ استارت در وضعیت OFF است. 

2. یکی از درب ها را باز کنید.
3. کلید قفل روی ریموت کنترل و یا کلید قفل مرکزی داخلی را بزنید.

4. چراغ های راهنما شروع به 3 بار فالش زدن می کنند و بوق هشدار به صدا در می آید. 

هشدار روشن بودن چراغ ها
1. سوییچ در حالت OFF است. 

2. در 2 ثانیه سوییچ چراغ ها در روند زیر انتخاب شود: OFF  POS )کلید چراغ 
 POS OFF  کوچک(  نورباال

3. چراغ نور باال روشن شده و بوق هشدار نیز به صورت همزمان یک بار به صدا در می 
آید.

هشدار ضعیف بودن باتری ریموت کنترل

1. باتری ریموت کنترل بسیار ضعیف است. 
2. سوییچ در حالت OFF یا ACC است.

3. کلید باز کردن قفل ریموت را فشار دهید.
4.درب سمت راننده را باز کنید.

5. بوق هشدار 9 بار به صدا در خواهد آمد.

وقتی باتری ضعیف باشد، بوق های هشدار دهنده صحیح عمل نخواهند کرد.

  توجه 

بوق های هشدار دهنده 
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* مطابق با مدل خودرو

سنسور دنده عقب *
این سیستم هنگام عقب رفتن خودرو فاصله 
طریق  از  را  آن  پشت  اجسام  و  خودرو  بین 
عقب  سپر  در  که  صوت  ماورای  سنسورهای 

نصب شده اند اندازه گیری می کند. 
و  دستی  ترمز  اهرم  خواباندن  از  پس 
قراردادن دسته دنده در موقعیت دنده عقب، 
می  کردن  چک  به  شروع  عقب  سنسورهای 
شنیده  بار  یک  »بیب«  صدای  اگر  کنند. 
به  سیستم  که  است  آن  دهنده  نشان  شود، 
صورت عادی کار می کند. اگر دو بار صدای 
است  آن  دهنده  نشان  شود،  شنیده  »بیب« 
که سیستم با مشکل روبرو است و اگر سه بار 
صدای »بیب« شنیده شود، نشان دهنده آن 
است که 2 یا 3 سنسور با مشکل مواجه می 

نمایندگی  از  یکی  به  شرایط  این  در  باشند. 
های مجاز سایپا یدک مراجعه کنید. 

حالت هشدار سنسور 
اگر در هنگام رانندگی به سمت عقب صدای 
»بیب بیب بیب« با فاصله زمانی زیاد شنیده 
شود، بیانگر آن است که فاصله بین سنسورها 
و مانع در پشت خودرو در محدوده 0/6 تا 1 

متر است. 
صدای  عقب  سمت  به  رانندگی  هنگام  در 
»بیب بیب بیب« با فاصله زمانی کوتاه شنیده 
شود، بیانگر آن است که فاصله بین سنسورها 
تا   0/4 محدوده  در  خودرو  پشت  در  مانع  و 

0/6 متر است.
اگر در هنگام رانندگی به سمت عقب صدای 
شنیده  و طوالنی  پیوسته  به صورت  »بیب« 
شود، بیانگر آن است که فاصله بین سنسورها 
و مانع در پشت خودرو کمتر از 0/4 متر است.

 این سیستم می تواند به حرکت با دنده عقب 
کمک کند، اما باز هم برای حرکت به سمت 
عقب  به  کافی  دقت  بایستی  راننده  عقب، 
دارای  سیستم  این  زیرا  باشد  داشته  خودرو 
نقاط کور می باشد و در برخی موارد قادر به 

ردیابی مانع در پشت خودرو نخواهد بود. 
یا  هنگام عقب رفتن مطمئن شوید کودکان 
همیشه  نباشند،  خودرو  پشت  در  حیوانات 
وجود ستون ها و نرده ها در پشت خودرو را 
باید در نظر داشته باشید تا  با آن ها برخورد 

نکنید و آسیب نبینید.

    توجه

سنسور دنده عقب
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شرایط عدم عملکرد سنسور دنده عقب
وقتی سرعت خودرو بیش از 10 کیلومتر در 
عمل  نرمال  صورت  به  دستگاه  باشد،  ساعت 
سمت  به  رانندگی  هنگام  در  کرد.  نخواهد 
سنگ  انداز،  دست  با  های  جاده  در  عقب 
فرش شده کوهستانی و علفزار و در شرایطی 
ایجاد  باعث  صوت  مافوق  امواج  منابع  که 
سیگنال های غلط می شوند نیز سنسور عمل 
عادی  عملکرد  از  اطمینان  جهت  کند.  نمی 
سیستم، سطح سنسورها را تمیز کنید و آن 
ها را عاری از هرگونه قطره آب و برف یخ بر 

روی آن نگهداری کنید. 
سطح سنسور ها باید از هرگونه فشار، ارتعاش 

و خراش دور باشد. 
بکسل می شود، سنسورها  زمانی که خودرو 

عمل نخواهند کرد. 

)PDC( دوربین عقب
سیستم دوربین عقب با اتصال از طریق سیم: 
این سیستم با منبع 12 ولت برق خودرو کار 
آن  استفاده می کنید  آن  از  وقتی  می کند. 
دور  کثیفی  و  خاک  و  گرد  گونه  هر  از  را  
اطمینان  آن  برق  بودن  وصل  از  و  نگهدارید 
حاصل کنید. قبل از اتصال سیم، منبع قدرت 
را قطع کنید و آن را بدون اطمینان از نصب 

صحیح سیم روشن نکنید. 

PDC دارای سه حالت می باشد: دید عقب 
موازی.  پارک  و  عقب  دنده  معمولی، حرکت 
برای انتخاب هر یک از این حالت ها، دکمه 
OK را در صفحه کنترل DVD فشار دهید. 
تمیز  همیشه  را  عقب  دید  دوربین  لطفاً 
اگر  عقب  دنده  حرکت  هنگام  در  نگهدارید. 
سطح  لطفاً  نبود،  واضح  صفحه  در  تصویر 
بیرونی دوربین را که ممکن است پوشیده از 
گرد و خاک و گل باشد با دستمال نرم پاک 

کنید. 

دوربین عقب
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حالت دید عقب معمولی 

دسته دنده را در دنده عقب قرار داده و حالت 
دوربین  کنید.  انتخاب  را  معمولی  عقب  دید 
صفحه  روی  بر  را  خودرو  پشت  تصویر  عقب 
نمایش DVD نشان می دهد تا امکان دید 
فراهم  راننده  برای  خودرو  پشت  فضای  بهتر 

شود. 

حالت حرکت دنده عقب 
قرار  عقب  دنده  موقعیت  در  را  دنده  دسته 
دوربین  عقب  دنده  حرکت  حالت  و  دهید 
این حالت دوربین  انتخاب کنید. در  را  عقب 
تصویر  و  کرده  برقرار  ارتباط  پشت خودرو  با 
آن از طریق صفحه نمایش DVD در مسیر 

دوربین عقب

غربیلک  چرخش  با  دینامیکی  و  استاتیکی 
فرمان نشان داده می شود. 

مسیر استاتیکی: 
وقتی غربیلک فرمان در موقعیت مرکز خود 
صورت  به  شما  سر  پشت  تصویر  دارد،  قرار 
 DVD نمایش  صفحه  در  مستقیم  مسیر 
 3 استاتیکی  مسیر  شود.  می  داده  نشان 
قسمت با نام های خط قرمز، خط زرد و خط 
سبز دارد و سپر را نقطه مرجع قرار می دهد. 
پشت خودرو  فاصله  دهنده  نشان  قرمز  خط 
در یک متری، خط زرد نشان دهنده فاصله 
پشت خودرو در فاصله 1 تا 2 متری و خط 
در  خودرو  پشت  فاصله  دهنده  نشان  سبز 
فاصله 2 تا 3 متری است. عرض بین دو خط 
به اندازه عرض خودرو به اضافه 15 سانتیمتر 
رفتن  عقب  هنگام  ایمنی  از  اطمینان  جهت 

است. 

سنسور دنده عقب
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مسیر دینامیکی:

با چرخاندن غربیلک فرمان مسیر دینامیکی 
نمایش  صفحه  در  و  کند  می  تغییر  دوربین 
حین  در  اگر  شود.  می  داده  نشان   DVD
حرکت  راست  سمت  به  عقب  دنده  حرکت 
را  رفتن  عقب  مسیر   PDC سیستم  کنید، 
طبق زاویه چرخش غربیلک فرمان )همانطور 
است(  شده  داده  نمایش  باال  شکل  در  که 
شبیه سازی می کند و مسیر حرکت به عقب 

را به سمت راست نشان می دهد.
 وقتی به سمت چپ حرکت کنید، سیستم 
زاویه  با  را  عقب  به  حرکت  مسیر   PDC
در  که  )همانطور  فرمان  غربیلک  چرخش 
نمایش داده شده است( مشابه سمت  شکل 
راست شبیه سازی کرده و مسیر حرکت به 

سمت عقب و چپ را نشان می دهد. 

در  را  کمکی  نقش  عقب  دوربین  -سیستم 
حرکت دنده عقب دارا می باشد و بایستی با 
توجه به شرایط موجود و با احتیاط کامل به 

سمت عقب حرکت نمود. 
از  بیشتر  بایست  می  پارک  فضای  -عرض 

عرض مسیر استاتیکی  باشد. 

توجه
سنسور دنده عقب
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برای  عقب  دنده  حالت  در  کردن  پارک 

رانندگان مبتدی
شرح مختصر در حالت عقب رفتن، ابتدا فضای 
مناسب برای پارک را پیدا کنید. سپس طبق 
حرکت   A موقعیت  به  را  خودرو  زیر  روش 
دهید و پس از آن به موقعیت B بروید. حال 
دسته دنده را در حالت دنده عقب قرار داده 
و حالت حرکت دنده عقب را انتخاب نمایید. 
سپس طبق مسیر دینامیکی نشان داده شده 

در صفحه نمایش DVD عمل کنید. 

حالت پارک موازی 
اهرم دسته دنده را در دنده عقب قرار داده و 
حالت پارک موازی را انتخاب نمایید. تصویر 
عقب  دوربین  طریق  از  خودرو  پشت  فضای 
 DVD نمایش  صفحه  در  و  شده  دریافت 
همراه با کادر تنظیم فضای پارک مورد نظر 

نشان داده می شود.
اندازه نصف  به  که  در محلی  را  ابتدا خودرو 
دارد  فاصله  آن  از  نظر  مورد  پارک  فضای 
پارک کنید. دسته دنده را در موقعیت دنده 
عقب قرار دهید وحالت پارک موازی دوربین 
عقب را انتخاب نمایید. وقتی که فرمان دیگر 
نچرخد و ثابت باشد، تصویری مطابق شکل در 
صفحه نمایش DVD نشان داده می شود. به 
سمت عقب حرکت کرده و کادر تنظیم را با 

محل پارک مورد نظر تنظیم نمایید. 
 

محل پارک
 مورد نظر

محل پارک مورد نظر کادر تنظیم

سنسور دنده عقب
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پارک موازی به راست 

می  انجام  را  راست  سمت  به  پارک  وقتی 
راست  به  را  فرمان  و  کنید  ترمز  ابتدا  دهید 
بچرخانید. دوربین عقب جهت فضای در نظر 
گرفته شده برای پارک، کادر را طبق گردش 
زاویه غربیلک فرمان تنظیم می کند تا فضای 
نشان  زرد  رنگ  به  کادر  در  پارک  نظر  مورد 
داده شود. سپس چرخاندن غربیلک فرمان را 
متوقف کنید. شکل باال شرایط اولیه پارک به 
غربیلک  که  وقتی  دهد.  می  نشان  را  راست 
فرمان به راست می چرخد، مسیر زرد رنگ 
صفحه  تصویر  در  پارک  محل  فضای  موازی 

نمایش DVD  دیده می شود. 
نگه  ثابت  را  فرمان  غربیلک  حالت  این  در 

)پا  کنید  رها  آهسته  را  ترمز  پدال  و  داشته 
را به طور کامل از روی پدال ترمز بر ندارید 
کنترل  باید  ترمز  پدال  کردن  رها  سرعت  و 
شده باشد( و به آرامی به سمت راست برانید. 
در هنگام راندن به سمت راست کادر تنظیم 
زرد  خط  و  ناپدید  نظر  مورد  پارک  محل  و 
نمایش  صفحه  در  باال  شکل  مطابق  راهنما 
به  توجه  با  شود.  می  داده  نشان   DVD
راست  سمت  بیانگر  )که  زرد  راهنمای  خط 
حرکت  راست  سمت  به  باشد(  می  خودرو 
با  تقریباً  راهنما  زرد  تا جایی که خط  کنید 
مماس  نظر  مورد  پارک  فضای  راست  سمت 
این حالت  اگر در  ترمز کنید.  شود و سپس 
باال نگاه کنید، خودرو و فضای  از  به خودرو 

پارک با همدیگر زاویه ای دارند که در تصویر 
شده  داده  نشان  باال  های  سمت چپ شکل 
است. غربیلک فرمان را تماماً به سمت راست 
بچرخانید. حالت حرکت دنده عقب به صورت 
اتوماتیک انتخاب می شود. )همانطور که در 
تصویر وسط نشان داده شده است(. مطابق با 
روش پارک در حالت حرکت دنده عقب عمل 
کرده و پدال ترمز را به آرامی رها کرده و به 
فاصله  تخمین  با  کنید.  حرکت  عقب  سمت 
خودرو تا زمانی که مسیر استاتیک با فضای 
پارک مورد نظر موازی شود، به سمت عقب 
برانید. در این حالت پارک موازی با موفقیت 
تصویر  در  که  )همانطور  رسد  می  اتمام  به 

سمت راست نشان داده شده است(.
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دیگری  خودروی  اگر  رفتن  عقب  هنگام 
مذکور  خودروی  با  فاصله  باشد،  شما  پشت 
را تخمین بزنید. اگر پارک موازی به درستی 
انجام شده است، به سمت جلو حرکت کرده 
و فاصله ایمنی بین دو خودرو را حفظ کنید. 

پارک موازی به چپ
وقتی پارک به سمت چپ را انجام می دهید 
ابتدا ترمز کنید و فرمان را به چپ بچرخانید. 
گرفته  نظر  در  فضای  جهت  عقب  دوربین 
شده برای پارک، کادر را طبق گردش زاویه 
غربیلک فرمان تنظیم می کند تا فضای مورد 
داده  نشان  زرد  رنگ  به  کادر  در  پارک  نظر 
را  فرمان  غربیلک  چرخاندن  سپس  شود. 
پارک  اولیه  شرایط  باال  شکل  کنید.  متوقف 
به چپ را نشان می دهد. وقتی که غربیلک 
رنگ  زرد  مسیر  چرخد،  می  چپ  به  فرمان 
صفحه  تصویر  در  پارک  محل  فضای  موازی 

نمایش DVD  دیده می شود. 
نگه  ثابت  را  فرمان  غربیلک  حالت  این  در 

)پا  کنید  رها  آهسته  را  ترمز  پدال  و  داشته 
را به طور کامل از روی پدال ترمز بر ندارید 
کنترل  باید  ترمز  پدال  کردن  رها  سرعت  و 
شده باشد( و به آرامی به سمت چپ برانید. 
تنظیم  کادر  به سمت چپ  راندن  هنگام  در 
زرد  خط  و  ناپدید  نظر  مورد  پارک  محل  و 
 DVD راهنما مطابق شکل در صفحه نمایش
نشان داده می شود. با توجه به خط راهنمای 
زرد )که بیانگر سمت چپ خودرو می باشد( 
به سمت چپ حرکت کنید تا جایی که خط 
زرد راهنما تقریباً با سمت چپ فضای پارک 

مورد نظر مماس شود و سپس ترمز کنید. 
اگر در این حالت به خودرو از باال نگاه کنید، 
ای  زاویه  همدیگر  با  پارک  فضای  و  خودرو 
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دارند که در تصویر سمت چپ نشان داده شده 
به سمت چپ  است. غربیلک فرمان را تماماً 
بچرخانید. حالت حرکت دنده عقب به صورت 
اتوماتیک انتخاب می شود. )همانطور که در 
تصویر وسط نشان داده شده است(. مطابق با 
روش پارک در حالت حرکت دنده عقب عمل 
کرده و پدال ترمز را به آرامی رها کرده و به 
فاصله  تخمین  با  کنید.  حرکت  عقب  سمت 
خودرو تا زمانی که مسیر استاتیک با فضای 
پارک مورد نظر موازی شود، به عقب برانید. 
در این حالت پارک موازی با موفقیت به اتمام 
می رسد )همانطور که در تصویر سمت راست 

نشان داده شده است(.
هنگام عقب رفتن اگر خودروی دیگری پشت 

شما باشد، فاصله با خودروی مذکور را تخمین 
بزنید. اگر پارک موازی به درستی انجام شده 
فاصله  و  کرده  حرکت  جلو  سمت  به  است، 

ایمنی بین دو خورو را حفظ کنید.

در  را  کمکی  نقش  عقب  دوربین  -سیستم 
حرکت دنده عقب دارا می باشد و بایستی با 
توجه به شرایط موجود و با احتیاط کامل به 

سمت عقب حرکت نمود. 
-عرض فضای پارک در نظر گرفته شده می 
عرض  از  بزرگتر  برابر   1.5 حداقل  بایست 

خودرو باشد.

توجه 

پارک کردن در حالت پارک موازی برای 
رانندگان مبتدی 

ابتدا محل مناسب برای پارک خودرو را پیدا 
به  سپس  و   B موقعیت  به  را  خودرو  کنید. 
موقعیت A هدایت کنید که در انتهای باالی 
چپ فضای پارک مورد نظر است. دسته دنده 
و حالت  داده  قرار  را در موقعیت دنده عقب 
پارک موازی را انتخاب کنید. سپس مطابق با 
دستورالعمل شرح داده شده در رابطه با پارک 

به روش موازی به سمت عقب حرکت کنید.

محل پارک
 مورد نظر
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رانندگی روزمره 
خوب،  عملکرد  رانندگی،  روش  اصالح  با 
منظم  های  سرویس  و  کم  سوخت  مصرف 
توصیه  ببرید.  باال  را  خود  خودرو  عمر  طول 
می شود خصوصاً در 3000 کیلومتر اولیه به 

موارد ذیل توجه کنید.
قبل از شروع به رانندگی از فشار دادن کامل 
به  شروع  وقتی  کنید.  خودداری  گاز  پدال 
رانندگی می کنید به آهستگی پدال کالچ را 
از  بدهید.  گاز  آرام  آرام  سپس  و  کنید  رها 
شتاب گرفتن ناگهانی و بی مورد پرهیز کنید. 
 3000 در  )بخصوص  ناگهانی  ترمزهای  از 

کیلومتر اولیه( پرهیز کنید.
خودروها  سایر  کردن  بکسل  برای  خودرو  از 

استفاده نکنید. 

استفاده اقتصادی از خودرو
موارد زیر را جهت کاهش مصرف سوخت بکار 

ببرید. 
* ECON کلید

روشن/خاموش   دکمه  به  شما  خودروی  اگر 
وضعیت  در  را  کلید  باشد،  مجهز  موتور 
START قرار داده و دکمه را به پایین فشار 
که  شود  روشن  آن  نشانگر  چراغ  تا  دهید  
باشد.  می  سیستم  شدن  فعال  دهنده  نشان 
در هنگامی که موتور سرد است  گاز اضافی 
ندهید و اجازه بدهید موتور در دور آرام گرم 
مدت  طوالنی  توقف  خواهید  می  اگر  شود. 
داشته باشید موتور را خاموش و ترمز دستی 

را بکشید. از استارت زدن های متعد

رهیز کنید زیرا مصرف سوخت را باال برده و 
زمان سرویس های دوره ای را کم می کند. 

از کم و زیاد کردن بی مورد سرعت خودرو 
افزایش  پرهیز کنید زیرا شتاب مجدد باعث 

مصرف سوخت می گردد.
همیشه با سرعت یکنواخت رانندگی کنید و 

از توقف های بی مورد پرهیز کنید. 
فیلتر هوا را تمیز نگهدارید زیرا کثیفی فیلتر 
محفظه  به  ورودی  هوای  کاهش  باعث  هوا 
و  گرفته  انجام  ناقص  انفجار  و  شده  احتراق 

آلودگی هوا ایجاد می کند. 
در حد توان خودرو با آن بار حمل کنید در 
غیر اینصورت باعث افزایش مصرف سوخت و 

ایجاد خسارت به خودرو می شوید. 
فشار باد الستیک ها را همیشه تنظیم کنید. 
فشار کم باد الستیک عالوه بر افزایش مصرف 
سوخت باعث فرسایش سریع الستیک ها نیز 

می شود. 

* مطابق با مدل خودرو 

 رانندگی روزمره
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رانندگی در شب 
از رانندگی با سرعت زیاد در شب خودداری 
جلویی  خودروی  از  را  خود  فاصله  و  کنید 
بیشتر از حد توصیه شده حفظ کنید و مراقب 
از  قبل  باشید.  ناکافی  نور  با  های  خیابان 
کنید  تنظیم  را  خودرو  داخلی  آینه  رانندگی 
تا تابش نور خودروی پشت سری شما را آزار 

ندهد. 
باال و  نور  رانندگی، چراغ های  از شروع  قبل 
پایین را پاک کنید تا خط های کناری جاده 
های  چراغ  رانندگی  از  قبل  ببینید.  بهتر  را 
راهنما، بوق و سایر تجهیزات را بازدید کنید و 

   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 60 الي 90 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.

رانندگی در شرایط خاص 
رانندگی با سرعت باال 

نگه  مجاز  حد  در  را  ها  الستیک  باد  فشار 
باشد،  بیشتر  خودرو  سرعت  هرچه  دارید. 
طول خط ترمز نیز بیشتر خواهد بود. همیشه 
فاصله خود را با خودروی جلویی حفظ کنید. 

از رانندگی با سرعت زیاد در شب و روزهای 
بارانی، جاده های پر دست انداز و جاده های 

لغزنده خودداری کنید. 

   هشدار:

از سالم بودن آن ها مطمئن شوید.
رانندگی در روزهای بارانی 

سنگین بودن خودرو باعث افزایش طول خط 
با  و  آهسته  بنابراین  شود  می  گیری  ترمز 

احتیاط الزم برانید. 
بازدید  را  ها  کن  پاک  برف  رانندگی  از  قبل 
کنید، اگر شل و یا نوار الستیکی آن معیوب 

است آن ها را تعویض کنید.  
باشند  نامساعد  حالت  در  ها  الستیک  اگر 
از سالم  باعث لیز خوردن خواهند شد، لطفاً 

بودن آن ها مطمئن شوید. 
شما خیس  ترمزهای  که  کنید  می  فکر  اگر 
هستند، چند بار پدال ترمز را به آرامی فشار 

دهید تا ترمزها خشک شوند. 

رانندگی در شرایط خاص 
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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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های  جاده  در  زیاد  سرعت  با  رانندگی  از 
غیر  های  گیری  شتاب  از  و  برفی  و  لغزنده 

ضروری و ترمزهای ناگهانی پرهیز کنید. 

   هشدار

شرایط اضطراری 
در مواقع اضطرار سرعت را کم کنید و فالشر 
را روشن کنید و از ترمز کردن بی مورد پرهیز 

کنید. 

پنچر شدن
ابزارها

زیر  در  و  عقب  صندوق  داخل  در  ابزارها 
کفپوش آن قرار داده شده اند که شامل جک، 
هنگام  در  باشد.  آچار چرخ می  و  آچار جک 
استفاده از جک از دستورالعمل مربوطه پیروی 
نمایید تا از وارد آمدن آسیب به خود یا خودرو 

جلوگیری نمایید.

شرایط اضطراری 

شده  مشخص  هاي  محل  در  فقط  را  جک 
و  سپر  زیر  آن  قراردادن  از  کنید  استفاده 
در  کنید.  خودداری  حساس  نقاط  سایر  یا 
صورت عدم رعایت نکات ایمنی امکان سقوط  
خودرو روي جک  وجود دارد و ممکن است 
به  دارید  قصد  شود.اگر  جدي  آسیب  باعث 
مطمئن  وسایل  از  حتماً  بروید  خودرو  زیر 
براي باالبردن خودرو و در زیر آن از سه پایه 
استفاده کنید. وقتي خودرو توسط جک بلند 
روشن  و  خودرو  داخل  نشستن  از  مي شود 

کردن و حرکت دادن آن پرهیز کنید. 
کودکان را از اطراف خودرو که جک زیر آن 

است دور نگه دارید. 

   هشدار
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تعویض چرخ 

برداشتن و قراردادن چرخ زاپاس 
جهت برداشتن چرخ زاپاس از صندوق عقب 
عکس  در جهت  را  آن  نگهدارنده  پیچ  ابتدا 
حرکت عقربه ساعت باز کنید و براي بستن 

عکس آن عمل کنید. 

مراحل تعویض چرخ 
1. خودرو را در مکاني مسطح در کنار جاده 

متوقف کنید و ترمز دستي را بکشید. 
دنده  مدل  با  خودرو  در  را  دنده  دسته   .2
دستی در موقعیت دنده عقب و در خودرو با 
مدل دنده اتوماتیک در موقعیت P قرار دهید. 

3. چراغ فالشر را روشن کنید. 
زیر  عقب  صندوق  حفره  در  زاپاس  چرخ   .4
کفپوش تعبیه شده و به وسیله  پیچ به بدنه 
وصل شده است. این پیچ را در جهت عکس 
باز شود و  تا  حرکت عقربه ساعت بچرخانید 

چرخ زاپاس را از محل خود خارج کنید. 
از  یکي  زیر  نگهداشتن خودرو  ثابت  براي   .5
ضربدري  صورت  به  عقب  و  جلو  هاي  چرخ  
گوه چرخ قرار دهید تا از لیز خوردن خودرو 

جلوگیري کند. 

6. پیچ هاي چرخ را شل کنید ولي آن ها را 
بلند  زمین  از  کاماًل  چرخ  تا  نکنید  باز  کاماًل 

شود. 

 تعویض چرخ
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خودروي  براي  که  جکي  از  مي شود  توصیه 
و  استفاده کنید  شما پیش  بیني شده است 
بردن  باال  براي  شده  مشخص  محل هاي  از 

خودرو استفاده کنید.

   هشدار

9. سپس آچار جک را متصل و آن را در جهت 
حرکت عقربه ساعت بچرخانید تا چرخ از روي 
قبل  میلیمتر(.   30 )حدوداً  شود  بلند  زمین 
باز کنید مطمئن  کاماًل  را  این که مهره ها  از 
حرکت خود  جای  در  خودرو  که  شوید 

 نمی کند 
10. مهره هاي چرخ را باز کنید و چرخ را بیرون 

آورید و چرخ زاپاس را به جاي  آن ببندید. 

7.محل قرار گرفتن جک در زیر خودرو 
عالمت  با  خودرو  بدنه  زیر  در  نقاط  این 

مشخص شده اند 
8. محل جک را نزدیک چرخي که مي خواهید 
در  را  جک  سپس  کنید.  پیدا  کنید  تعویض 
محل مورد نظر قرار دهید. محل قرار گرفتن 
جک در زیر خودرو یک صفحه تخت مي باشد

تعویض چرخ 
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تیز  چرخ  یا  الستیک  لبه هاي  است  ممکن 
باشند. نکات ایمنی را رعایت نمایید تا از بروز 
از نصب چرخ  قبل  نمایید.  حادثه جلوگیری 
مطمئن شوید که الستیک  عاري از هرگونه 
ممکن  موارد  باشد.این  آن  روي  شن  و  گل 
اگر  برساند.  آسیب  نیز  چرخ  توپي  به  است 
قرار  توپي  روي  خود  جاي  در  درست  چرخ 
و  شد  نخواهند  بسته  کامل  مهره ها  نگیرد 
ممکن است بعداً مهره ها شل شده و  چرخ از 
جاي خود خارج شود که باعث از دست دادن 

کنترل خودرو و آسیب شدید خواهد شد. 

   هشدار 

11. وقتي چرخ را نصب مي کنید ابتدا چرخ را 
در محل پیچ ها قرار دهید و آن ها را با دست 
کنید  توجه  مهره ها  بستن  هنگام  ببندید. 

قسمت کم قطر مهره  به طرف داخل باشد. 
با آچار چرخ در جهت عکس  12. پیچ ها را 
را  جک  سپس  ببندید  ساعت  عقربه  حرکت 
گیرد.  قرار  زمین  روی  چرخ  تا  آورده  پایین 
کنید.  سفت  را  مهر ه ها  چرخ  آچار  با  سپس 
شده  داده  نشان  تصویر  طبق  مهره ها  بستن 
با  طبق  باید  مهره ها  تمام  شود.  انجام  باید 

گشتاور توصیه شده سفت شوند

 تعویض چرخ
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اگر توپي چرخ باز شود کنترل خودرو از دست 
خارج شده و باعث حادثه مي گردد. 

مطمئن شوید که جک و ابزارها در جاي خود 
در حین حرکت  و  باشند  گرفته  قرار  محکم 

خودرو صدا تولید نکنند. 

  هشدار 

در چرخ ها، پیچ ها و مهره ها از دنده سیستم 
متریک استفاده شده است  هنگام جایگزین 
متریک  نوع  از  حتماً  مهره ها  و  پیچ  کردن 
غیرمتریک  از سیستم  اگر    کنید،  استفاده  
استفاده شود، ممکن است هرز و یا شل گردند. 

توجه 

باد الستیک  زاپاس فشار  از نصب چرخ  پس 
اگر الزم بود آن را تنظیم  را بررسی کنید و 

کنید. 

  هشدار 

اگر موتور روشن نشد آن را با هل دادن و یا 
بکسل کردن روشن نکنید ممکن است باعث 
خسارت به سیستم کاتالیست گردد. همچنین 

امکان بروز حادثه وجود دارد.  

  هشدار 

مشخصات گشتاور پیچ های چرخ 
 95 ± 5 N.m میزان گشتاور پیچ های چرخ

می باشد.
الستیک  باد  فشار  اندازه گیري  دستگاه  اگر 
فشار  مقدار  و  بردارید  را  ولو  درپوش  دارید 
حد  از  پایین  تر  فشار  اگر  بگیرید.  اندازه  را 
خود  و  کنید  رانندگي  آرام  بود  شده  توصیه 
الستیک  سرویس  محل  نزدیک ترین  به  را 
درپوش  باد  تنظیم  و  بازدید  از  برسانید. پس 

ولو را ببندید. 
را در حفره  آن  تعویض چرخ معیوب  از  پس 
صندوق عقب و کیسه ابزار و جک را در محل 

مخصوص خود قرار دهید. 
روشن نشدن موتور 

موتور روشن نمي شود ویا ضعیف کار مي 
کند

دنده  جعبه  به  مجهز  شما  خودروي  اگر   .1
اتوماتیک است مطمئن شوید که دسته دنده 
دستي  ترمز  و  بوده   P یا  و   N موقعیت  در 

کشیده شده باشد. 
و مطمئن  نموده  بررسي  را  باتري  2.اتصاالت 
شوید که آن ها عاری از هر گونه رسوب باشند. 
3.چراغ سقفی را روشن کنید و استارت بزنید 
نشان  مي شود  روشن  و  خاموش  چراغ  اگر 

دهنده ضعیف بودن باتري است. 
4.اتصاالت استارت را بررسی کنید. 

و  دادن  هل  از  خودرو  کردن  روشن  5.جهت 
اتصال  از روش  و  نمایید  پرهیز  بکسل کردن 

باتری به باتری استفاده کنید. 

روشن نشدن موتور
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اگر باتري یخ زده باشد، اتصال باتري به باتري 
انفجار  باعث  است  ممکن  و  بوده  خطرناک 

باتري معیوب گردد. 
هنگام برق گرفتن از باتري دیگر جهت شارژ 
متصل  کابل هاي  شود  سعي  خودرو  باتري 
به باتري با تسمه و فن و دست شما تماس 
قابل  باتري  که  آنجایي  از  باشند.  نداشته 
اشتعال بوده مي بایست دور ازآتش و سیگار 
باشد. اگر باتري  در خودرو دیگر باشد بدنه 
باشند.  داشته  تماس  هم  با  نباید  دو خودرو 
از  روبروست  برق  با مشکل  باتري مکررا  اگر 
افراد مجرب جهت بررسي آن کمک بگیرید. 
و  شخصي  هاي  آسیب  از  جلوگیري  جهت 
خسارت به خودرو و باتري به نکات زیر توجه 

کنید.
 مشکالت خود را همیشه با نمایندگي مجاز 

مطرح کنید. 

  هشدار 

کشیدن  یا  و  دادن  هل  با  نباید  را  خودرو 
روشن کرد. ممکن است به سیستم کاتالیست 

آسیب برسد. 
به  باتري  اتصال  روش  با  همیشه  را  موتور 

باتری  روشن کنید. 

روشن   احتیاط  ولي  مي زند  استارت  موتور 
نمي شود: 

1. ابتدا میزان سوخت را بازدید کنید. 
  OFF وضعیت  در  استارت  سوییچ  وقتي   .2
است اتصاالت سیستم جرقه )کویل، شمع( را 
بررسي ودر صورت شل بودن و یا قطع بودن 

آن را محکم کنید. 
3. شیلنگ ورودي بنزین را بررسي کنید. 

با  شود  نمی  روشن  موتور  هنوز  اگر   .4
نمایندگي مجاز سایپا یدک تماس بگیرید. 

روشن نشدن موتور
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نکات مهم

هنگام روشن کردن خودرو از روش زیر پیروی 
کنید. 

کردن  روشن  جهت  دیگر  باتري  یک  1.از 
از خودرو  را دور  باتري  خودرو استفاده کنید. 

قرار دهید و از کابل هاي بلند استفاده کنید. 
اگر باتري روي خودروي دیگر است خودروها 
را با فاصله از هم قرار دهید. هر دو خودرو می 
)ترمز دستي کشیده(  بایست در حالت پارک 

باشند. 
تهویه  قبیل  از  الکتریکي  تجهیزات  2.تمام 
مطبوع بجز تجهیزات مورد نیاز مانند چراغ ها 

را خاموش کنید. 
3.کابل رابط را طبق روش زیر وصل کنید

یک سر کابل را به قطب مثبت باتري دشارژ 
باتري  مثبت  قطب  به  کابل  سر  یک  و  شده 
کمکي متصل شود. یک سر کابل منفي را به 
قطب منفي  باتری دشارژ شده و یک سرکابل 

به قطب منفي باتري کمکي متصل شود. 
دیگري  خودروي  روي  کمکي  باتري  4.اگر 
انجام   3 ردیف  مانند  منوال  همین  به  است 
انجام اتصاالت موتور خودروي  از  دهید. پس 
را  گاز  پدال  و  کنید  روشن  را  کمکي  باتري 
باال  دور  با  دقیقه  چند  براي  تا  دهید  فشار 

کارکند 
5.حال موتور خودرو را روشن کنید و بگذارید 

براي چند دقیقه با دور آرام کار کند.
منفي  قطب  از  را  رابط  کابل  ابتدا  6.سپس 
باتري خود و سپس از باتري کمکي جدا کنید 
و بعد کابل مثبت را از باتري خودروي خود و 

سپس باتري کمکي جدا کنید. 

دشارژ  باتری  منفی  قطب  به  را  کابل  گز  هر 
باعث  است  ممکن  زیرا  نکنید  وصل  شده 

انفجار گردد. 

   هشدار

روشن نشدن موتور
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و  صورت  و  سر  است  روشن  موتور   وقتي 
موهاي سر و لباس خود را از اجزای چرخنده 

مانند پولي ها، تسمه  و فن دور نگه دارید. 

   هشدار 

شود  مي  خارج  بخار  موتور  درب  زیر  از  اگر 
درب موتور را بسته نگه دارید تا خروج بخار 
فشار  دهنده  نشان  بخار  وجود  شود.  متوقف 
می  رادیاتور  داخل  کننده  خنک  مایع  باالي 

باشد.

   هشدار 

داغ کردن موتور 
موتور کار نمي کند

 START وضعیت  در  را  استارت  سوییچ 
کنید.  روشن  را  جلو  چراغ هاي  و  داده  قرار 
حال  در  بتدریج  یا  و   نور  کم  چراغ ها  اگر 
است  معني  بدین  باشند  مي  شدن  خاموش 
ضعیف  آن  اتصال  یا  و  کم  باتری  قدرت  که 
است.اگر چراغ ها به صورت عادی کار می کند  
معیوب  که  کنید  بررسی  را  ایمني  فیوزهاي 

نباشند. 
اگر فیوزها سالم  باشند  نشان دهنده آنست 
که اتصالی در مدار وجود دارد. در این حالت 
یدک  سایپا  مجاز  های  نمایندگي  از  یکی  به 

مراجعه کنید.
باشد  مجاز  محدوده  از  باالتر  آب  دماي  اگر   
است.  کرده  داغ  موتور  که  است  معنا  بدان 
عمل  زیر  دستورالعمل  طبق  شرایط  دراین 

کنید. 
جاده  کنار  در  امن  مکاني  در  را  1.خودرو 

متوقف کنید. 
2.دسته دنده را در خودرو با مدل دنده دستی 

در موقعیت خالص و در خودرو با مدل دنده

ترمز  و  دهید  قرار   P موقعیت  در  اتوماتیک 
دهنده  هشدار  چراغ هاي  و  بکشید  را  دستي 
را روشن کنید. اگر در آزاد راه توقف کرده اید 
توصیه مي شود مثلث ایمني را در فاصله 100 

متري از خودرو قرار دهید. 

بررسی  را  کننده  خنک  مایع  سطح  3.ابتدا 
کنید تا شیلنگ های رادیاتور و یا نقاط دیگر 
در سیستم خنک  کننده نشتي نداشته باشند.

البته قطرات آبي که از کارکرد تهویه مطبوع 
میچکد عادی است. 

داشته  وجود  مالحظه ای  قابل  نشتي  4.اگر 
نمایندگي های  از   و  باشد موتور را خاموش 
مجاز سایپا یدک در خواست کمک نمایید.  

ابتدا  نباشد  توجه  قابل  نشتي  مقدار  اگر   .5
بازدید  را  رادیاتور  کننده  خنک  مایع  سطح 
کنید و اگر خالي است آن را پر کنید. وقتي 
مایع خنک   موتور در حال کار است کم کم 

کننده را اضافه کنید. 
عادی  مقدار  به  دما  آمدن  پایین  از  پس   .6
بازدید  مجدداً  را  کننده  خنک   مایع  سطح 
حداکثر  تا  را  مخزن  باشد  الزم  اگر  و  کنید 
مقدار مجاز آن پر کنید.اگر نشتي شدید در 
سیستم باشد به نمایندگي مجاز سایپا یدک 

مراجعه کنید. 

 داغ کردن موتور
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قبل از بکسل کردن، سطح روغن جعبه دنده 
روغن  سطح  اگر  کنید.  بررسی  را  اتوماتیک 
زیر عالمت HI باشد می بایست روغن اضافه 
گردد و اگر روغن نمی توان اضافه کرد حتماً 
استفاده  کردن  بکسل  جهت  نقاله  چرخ  از 

کنید. 

   هشدار

خودرو را با چرخ هاي جلو روي زمین بکسل 
نکنید زیرا باعث آسیب خودرو خواهد شد.از 
وسایل و تجهیزات غیر استاندارد جهت بکسل 
سعی  حالت  این  نکنید.در  استفاده  کردن 
شوداز کامیونت جهت بکسل استفاده گردد. 

   توجه 

اگر جعبه دنده در حالت خالص )N( نباشد 
باعث آسیب جدی  آن خواهد شد.

   توجه 

بکسل کردن خودرو 
از  دارد  بکسل   به  نیاز  شما  خودروي  اگر 
افراد با تجربه و حرفه اي در این زمینه کمک 

بخواهید. 
کش  یدک  خودروي  یک  با  باید  کار  این 
مجاز  هاي  نمایندگي  از  یکي  توسط  مناسب 

سایپا یدک انجام شود.
 روش بکسل با کامیونت ویا با استفاده از چرخ 

نقاله توصیه می شود.
در صورت عدم امکان بکسل کردن به روش 
های باال از روش بکسل از جلو استفاده نمایید 
که در آن چرخ های عقب در روی زمین قرار 
گرفته )بدون چرخ نقاله( و چرخ های جلو از 

زمین بلند شده اند. 
سیستم  یا  خودرو  های  چرخ  از  یک  هر  اگر 

در صورت عدم دسترسی به چرخ نقاله، موارد 
زیر را در بکسل کردن خودرو مد نظر داشته 

باشید: 
 ACC 1. ابتدا سوییچ استارت را در وضعیت

قرار دهید. 
2. دسته دنده را در حالت خالص قرار دهید. 

3. ترمزدستي را آزاد کنید.

بکسل  هنگام  یا  باشند  دیده  آسیب  تعلیق 
کردن فقط چرخ های جلوی خودرو بر روی 
زمین قرار گرفته اند، بایستی از چرخ نقاله در 

زیر چرخ های جلو استفاده نمود. 

بکسل کردن خودرو 
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 عقب جلو

از  اگر  ببندید  بکسل  طناب  به  را  قالب 
ممکن  کنید  استفاده  قالب  بجز  ابزارهایي 

است به خودرو آسیب جدی برساند. 
فقط از طناب و زنجیر مشخص شده مي بایست 

استفاده نمود. 

   توجه 

بکسل کردن اضطراری
نباشد  دسترس  در  کردن  بکسل  وسایل  اگر 
مي توانید با استفاده از قالب بکسل خودرو در 
قسمت پایین خودرو و طناب یا سیم بکسل و 
یا زنجیر خودرو به روش زیر و براي مسافتي 

کوتاه خودرو را بکسل کنید. 
کند  دقت  باید  مي کند  بکسل  که  راننده اي 
که غربیلک فرمان را بیش از اندازه نچرخاند. 
دنده،  و جعبه  اکسل ها  و  تمام چرخ ها  وقتي 
خوب  شرایط  در  ترمزها  و  فرمان  سیستم 
وقتي  کرد.  بکسل  را  خودرو  مي توان  باشند 
گیرند  قرار  ماسه  و  یا شن  و  گل  در  چرخ ها 
سعي نکنید با قالب و طناب خودرو را بکسل 

کنید.

کردن  بکسل  براي  سبک  خودروهاي  از   
خودروهاي سنگین استفاده نکنید. 

راننده خودروي بکسل کننده مي بایست دائماً 
در حال ارتباط با راننده خوروی بکسل شونده 

باشد. 
طناب یا زنجیر بکسل را به قالب محکم کنید. 
کنید  سعي  نکشید  ناگهاني  بطور  را  قالب 
کشیده  ثابت  و  یکنواخت  صورت  به  بکسل 

شود. 
قالب،  به  رسیدن  آسیب  از  جلوگیري  جهت 
خودرو را از کناره ها به صورت عمودي نکشید.

 بکسل مي بایست فقط از جلو و وسط خودرو 
انجام شود. 

طناب بکسل نباید کمتر از 5 متر باشد. یک 
پارچه سفید یا قرمز در وسط طناب و یا سیم 

بکسل جهت شناسایي گره زده شود.
با دقت برانید و اجازه ندهید طناب شل شود 
و با سرعت ثابت و آهسته خودرو را به یکي 
یدک  سایپا  شرکت  مجاز  هاي  نمایندگي  از 

انتقال دهید. 

 بکسل کردن خودرو
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کردن  بکسل  در  توجه  قابل  موارد 
اضطراري 

و    ACC وضعیت  در  را  استارت  1.سوییچ 
دنده را در حالت خالص قرار دهید.

اتوماتیک دسته  با جعبه دنده  2. در خودرو 
دنده را درحالت N قرار دهید.

3.ترمز دستي را آزاد کنید. 
4.در این حالت براي ترمز گرفتن مي بایست 
معمول  حالت  به  نسبت  بیشتري  نیروي 

اعمال کرد. 

بکسل کردن خودرو را با دقت فراوان و رعایت 
نکات ایمنی انجام دهید.

معقول  غیر  رانندگي  و  ناگهاني  شتاب  از 
سیم  یا  طناب  است  ممکن  کنید  خودداري 
و  خود  به  صدمه  و  آسیب  وباعث  شود  پاره 

دیگران گردد. 
کنترل  دادن  دست  از  دلیل  به  خودرو  اگر 
نمي تواند بکسل گردد این کار را نکنید بهتر 
است در این مورد با نمایندگي مجاز تماس 

بگیرید.
بکسل کردن  سعي کنید در مسیر   هنگام 

مستقیم حرکت کنید.

   هشدار

است  زمین  روي  خودرو  چهارچرخ  وقتي 
شود.  بکسل  مي تواند  جلو  قسمت  از  فقط 
مطمئن شوید دسته دند در موقعیت خالص 
N است و سرعت بیشتر ازkm/h 40 نباشد 
از 25  بیشتر  بکسل مي شود  که  فاصله اي  و 

کیلومتر نباشد. 
تا  باشد   ACC وضعیت  در  استارت  سوییچ 
که  خودرویی  ی  راننده  نگردد.  قفل  فرمان 
و  فرمان  بتواند  بایست  مي  شود  می  بکسل 
ترمز را هدایت کند. اگر خودرویی که بکسل 
می شود ترمز ندارد بهتر است از خودروهاي 
اگر  کرد.  استفاده  آن  حمل  جهت  کامیونت 
از  مي بایست  نبود  دسترس  در  کامیونت 
مانند  با تجهیزاتی  خودروهاي بکسل کننده 

سپر گیر استفاده کرد

   توجه 

نمي  کار  هیدرولیک  فرمان  سیستم  5.چون 
الزم  فرمان  حرکت  براي  زیادي  نیروي  کند 

است. 
6.وقتي در جاده شیب دار حرکت مي کنید، 
کم  مکرر  ترمزهاي  دلیل  به  ترمز  عملکرد 
خواهد شد. مدتي توقف کنید تا ترمزها خنک 

شوند و کارایی خود را بدست آورند. 

بکسل کردن 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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نکات ایمنی
لطفاً توجه خاص به موارد زیر داشته باشید: 

1. هنگامی که موتور خودرو داغ کرده است،  
صبر کنید تا موتور خنک شود. 

استفاده  جک  از  خودرو  کردن  بلند  2.براي 
کنید و در زیر خودرو قرار نگیرید. 

3.اگر نیاز است زیر خودرو کار کنید از چهار 
پایه هاي ایمني استفاده کنید. 

4.مواد دودزا، آتش گیر و جرقه زا را از باتري 
دور  ها  آن  با  مرتبط  موارد  و  بنزین  باک  و 

نگهدارید. 
5.وقتي سوییچ باز است هرگز باتري یا سایر 
و  ندهید  حرکت  را  الکترونیکي  تجهیزات 

اتصاالت آن ها را قطع یا وصل نکنید.
6.وقتي باتري را روي خودرو نصب مي کنید به 
قطب هاي آن توجه کنید. قطب منفي باتري 
مثبت  کابل  به  مثبت  قطب  و  بدنه  منفي  به 

وصل شود. 
7.توجه کنید جریان قوي و ولتاژ باال در باتري 
و مدار جرقه خودرو وجوددارد، توجه کنید که 

اتصال کوتاه انجام نشود. 
8.هنگامی که در حال کار با موتور روشن در 
فضاهاي بسته هستید،  اطمینان حاصل کنید 

که تهویه هوا به خوبي انجام مي شود. 

بنزین،  قبیل  از  9.مایعات مصرفي در خودرو 
نگهداري  کودکان  ازدسترس  دور  را  روغن  

کنید. 
موارد مورد بررسی قبل از رانندگی

محفظه موتور، داخل و خارج خودرو را بررسي 
نمایید.  

قسمت خارجي خودرو 
خوردگي  و  ترک  الستیک ها:  و  1.چرخ  ها 

روي الستیک ها نباشد. 
جسم خارجی در بین آج هاي الستیک نباشد. 
حد  تا  و  باشند  سالم  چرخ  مهره هاي  و  پیچ 

توصیه شده سفت شده باشند. 
2.المپ ها: تمام چراغ ها به درستي کار  کنند. 
تمام  سطح  که  شود  بررسي  3.روغن ها: 
مجاز  محدوده  در  موتور  محفظه  در  مایعات 

باشد. 
و  بازوها  بررسي شود که  4. برف  پاک کن: 

تیغه های آن سالم باشند. 

قسمت داخلي خودرو 
1. فرمان: بررسي خالصي فرمان 

2. ترمزدستي: مطمئن شوید که اهرم ترمز 
دستي بدرستي عمل مي کند. 

3. جلو آمپر: بررسي شود تمام دکمه های 
کنترل، چراغ های هشدار دهنده و نشانگرها 

به صورت عادی کار مي کنند. 
4. آینه ها: مطمئن شوید تمام آینه ها تمیز و 

تنظیم بوده و دارای دید کافی باشند. 
پدال  کنید  بررسي  و کالچ:  ترمز  پدال   .5

ترمز و کالچ به درستي عمل مي کنند. 

نکات ایمنی
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محفظه موتور 
1.مخزن مایع خنک کننده موتور 

2. میله نشانگر سطح روغن 
3.مخزن روغن ترمز 

4.فیلتر هوا 
5. فیوز و جعبه رله ها

6.  باتری 
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 محفظه موتور
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نگهداري خودرو
روغن موتور و فیلتر روغن 

انتخاب صحیح روغن موتور با توجه به دما و 
سیستم روغنکاري باید با درجه SM و از نوع 

10W40  باشد. 

روغن  با  روغن  مخزن  تحویل خودرو  هنگام 
10W40  با درجه SM  پر شده است. 

مخلوط  یا  و  متفرقه   های  ازروغن  استفاده 
از روغن  هایی  کردن آن ها مجاز نمي باشد. 
نکنید.  استفاده  باشند،  نمی  تأیید  مورد  که 
موتور،  در  اشکال  بروز  و  استفاده  در صورت 

خودرو از گارانتي خارج خواهد گردید.

  توجه 

بررسي سطح روغن موتور
مهم  بسیار  روغنکاري  براي  روغن  مقدار 
است. خودرو را در سطحی صاف پارک کنید 
دقیقه  از 5  و پس  را خاموش کنید  موتور  و 
سطح روغن را با استفاده از میله نشانگر روغن  
را  نشانگر  میله  کنید.  بازدید  شکل(  )مطابق 
بیرون بکشید و با یک پارچه نخي آن را تمیز 

کنید. 
وارد  انتها  تا  مجدداً  را  نشانگر  میله  سپس 
بکشید.  بیرون  و  نمایید  موتور  روغن  مخزن 
و  حداقل  هاي  عالمت  بین  روغن  سطح  اگر 
حداکثر باشد، بیانگر مناسب بودن سطح آن 
است.اگر سطح روغن به حداقل نزدیک باشد 

باید روغن اضافه نمود.

روغن موتور و فیلتر روغن 
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پرکردن روغن 
درپوش پر کن مخزن روغن را بردارید و به 
آرامي روغن را به داخل مخزن بریزید. توجه 
عالمت  از  روغن  میزان  که  باشید  داشته 
روغن  ریختن  از  پس  نکند.  عبور  حداکثر 
را  موتور  و  ببندید  را  روغن  مخزن  درپوش 
روشن کنید تا 1 دقیقه در دور آرام کار کند 
  ً و پس از 5 دقیقه  موتور را خاموش و مجددا

سطح روغن را بررسي کنید

خطرناک  شیمیایي  ماده  یک  موتور  روغن 
براي کودکان و حیوانات مضر مي  است که 
باشد. لطفا روغن را در جاي امن نگهدارید تا 

از دسترس کودکان دور باشد. 
موتور  روغن  با  پوست  مدت  طوالني  تماس 
باعث آسیب به آن مي شود. پس از هر تماس 
روغن  تعویض  هنگام  بشویید.  را  ها  دست 
روغن  کنید.  پرهیز  پوست  با  آن  تماس  از 
مصرف شده بسیار مضر براي محیط زیست، 
تخلیه  از  بنابراین  است  حیوانات  و  انسان 
بایستی  و  نموده  خودداری  طبیعت  در  آن 
شود.قبل  انجام  آن  روی  بر  بازیافت   فرایند 
از باز کردن پیچ تخلیه مطمئن شوید که داغ 
نباشد در غیر این صورت تماس آن با پوست 

منجر به سوختگی خواهد شد. 

  هشدار

پیچ تخلیه 
روغن موتور

تعویض روغن 
کنید  پارک  مسطح  مکان  یک  در  را  خودرو 
کنید  روشن  دقیقه  چند  براي  را  موتور  و 
سپس موتور را خاموش کرده و روغن را طبق 

دستورالعمل زیر خالي کنید. 
1. درپوش مخزن روغن را بردارید. 

2. یک ظرف زیر پیچ تخلیه روغن قرار دهید. 
باز  آن   مخصوص  آچار  با  را  تخلیه  پیچ   .3

کنید. 
مجدداً  بندي  آب   واشر  با  را  تخلیه  پیچ   .4

ببندید و مخزن روغن را پر کنید
5. گشتاور پیچ تخلیه مي بایست بین 40-30 

N.m باشد.

 روغن موتور و فیلتر روغن
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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.

نکات زیست محیطی

روغن موتور و فیلتر روغن 
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از نشتي مطمئن شوید که  جهت جلوگیري 
فیلتر خوب بسته شده و گشتاور پیچ تخلیه 

در حد استاندارد مي  باشد.

  هشدار

در  کاماًل  فیلتر  که  نمایید  حاصل  اطمینان 
محل خود قرار گرفته و آب بندی محل نصب 

توسط واشر کامل می باشد. 

  هشدار

1. فیلتر روغن
2. آچار فیلتر روغن

تسمه هابه اندازه    دایره
بودن،  خشک  ترک،  نظر  از  را  تسمه ها  تمام 
شل بودن، خوردگي و فرسودگي مورد بررسي 
قرار دهید و اگر ایرادي مشاهده مي  کنید آن 
صورت  به  را  اصلي  تسمه  کنید.  تعویض  را 
اگر کشش آن مناسب  و  بررسي کنید  مرتب 

نیست آن را تنظیم کنید. 

تعویض فیلتر روغن 
با آچار مخصوص در جهت  را  فیلتر روغن   .1
عکس حرکت عقربه ساعت باز کنید و با یک 

پارچه تمیز محل اتصال را پاک کنید. 
و  فیلتر  بندی  آب  واشر  روي  روغن  کمي   .2

فیلتر محل اتصال آن بزنید.  کردن  باز  جهت  مخصوص  3.از آچار 
کردن  پیچ  سفت  گشتاور  کنید.  استفاده 
حرکت  میزان   به  و   10-15  N.m تخلیه 

3دایره است. 
4

 روغن موتور و فیلتر روغن
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اگزوز،  از  غیرطبیعي  دود  خروج  صورت  در 
تنظیم  و  یابي  عیب  جهت  فرصت  دراولین 
موتور به تعمیرگاه هاي مجاز مراجعه نمایید 
زیرا خروج دود غیرعادي، آلودگي بیشتر هوا 

را به دنبال خواهد داشت.
مصرف سوخت خودرو را کنترل نموده و آن 
توسط  شده  اعالم  بهینه  مصرف  میزان  با  را 
صورت  در  و  کنید  مقایسه  خودرو  سازنده 
وجود تفاوت قابل مالحظه به تعمیرگاه هاي 

مجاز مراجعه نمایید.

مایع خنک  کننده موتور نکات زیست محیطی
بررسی سطح مایع خنک  کننده 

سطح مایع در مخزن آن بررسي گردد. سطح 
آن باید بین عالمت حداقل و حداکثر باشد و 

موتور در حالت سرد باشد. 
پر کردن مایع خنک کننده 

اگر سطح مایع خنک کننده پایین تر از عالمت 
حداقل روي مخزن باشد آن را پر کنید.

  ابتدا درب آن را باز کنید و مایع را تا سطح 
عالمت حداکثر پر کنید و درب آن را ببندید.  فیلتر بنزین 

اگر فیلتر بنزین کارایی کافی خود را نداشته 
باشد، باعث کارکرد بد موتور و سخت روشن 
شدن آن خواهد بود. اگر فیلتر بنزین کثیف  
باشد باید تعویض گردد. پس از تعویض فیلتر 
 ON در وضعیت   را  استارت  بنزین سوییچ 
را  آن  اتصاالت  در  نشتی  وجود  و  داده  قرار 
بررسی کنید. تعویض فیلتر بنزین باید توسط 
افراد ماهر در نمایندگي هاي مجاز انجام شود. 

لوله هاي بنزین و اتصاالت آن
اتصاالت  و  بنزین  لوله هاي  مسیرهاي  تمام 
و  بازدید  و خوردگي  نشتي  نظر  از  را  ها  آن 

درصورت مشاهده ایراد آن ها را رفع کنید. 

فیلتر بنزین 
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کنید و به دنبال آن درب رادیاتور را ببندید. 
اگر هوا وارد سیستم خنک  کننده شود باعث 
و  شد  خواهد  موتور  حد  از  بیش  شدن  گرم 
آنگاه موتور درست کار نخواهد کرد. در صورت 
مجاز  نمایندگي  به  لطفاً  اشکالي  چنین  بروز 

رجوع کنید. 

کننده  خنک   مایع  مخزن  درب  کردن  باز 
وقتي که موتور داغ است خطرناک مي باشد 
پاشیده  بیرون  به  فشار  تحت  آب  بخار  زیرا 
باعث سوختگي خواهد شد. همیشه  و  شده 
پس از خنک شدن موتور درب مخزن مایع 

خنک کننده را باز کنید. 
نقطه انجماد مایع خنک  کننده مي بایست 5 
از مصرف آب سخت،  باشد.  زیر صفر  درجه 
آب رودخانه ها و چاه ها در رادیاتور خودداري 

کنید. 

روش صحیح پر کردن مایع خنک  کننده به 
شرح ذیل مي باشد.

ابتدا درب رادیاتور و سپس درپوش خروجي 
هواي موتور را باز کنید و رادیاتور را با مایع 
هواي  که  زماني  تا  کنید  پر  کننده  خنک  
بالفاصله  گردد.  خارج  آن  داخل  در  موجود 
پس از جاری شدن آب از آن درپوش را محکم 
لبه  در  میکرومتری  رگوالتور  پیچ  ببندید. 
خروجي هواي موتور را باز کنید )تا حدی که 
کاماًل باز نشود(. پر کردن مایع خنک  کننده را 
ادامه دهید تا مادامیکه از پیچ رگوالتور آب به 
بیرون بریزد. پس از آن پیچ رگوالتور را محکم 

 مایع خنک  کننده موتور
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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
از  لذا  دهد  مي  تشکیل  اتري  گلیکول  پلی 
منظور  به  آب  و  خاک  برروي  آن  ریختن 
جداً  ها  آن  کردن  آلوده  از  جلوگیری 

خودداري نمایید.

روغن فرمان هیدرولیک
سطح روغن فرمان هیدرولیک را به صورت 
در  را  استارت  سوییچ  کنید.  بررسي  مرتب 
کنید.  بررسي  و  داده  قرار   OFF وضعیت 
و  حداقل  عالمت  بین  باید  روغن  سطح 

حداکثر باشد.

لوله هاي اتصال فرمان هیدرولیک 
مسیر لوله هاي فرمان هیدرولیک و اتصاالت 
آن را از نظر نشتي مورد بررسي قرار دهید 
ترک  خراش،  گونه  هر  وجود  صورت  در  و 
وفرسودگی در آن ها فوراً آن ها را تعویض 

کنید. 

روغن ترمز 
بررسي  باید  آن  ترمز در مخزن  روغن  مقدار 
گردد. سطح روغن در مخزن مي بایست بین 
کردن  باز  از  قبل  باشد.  حداکثر  و  حداقل 
مجدد،  کردن  پر  و  ترمز  روغن  مخزن  درب 
اطراف مخزن مي بایست کاماًل پاک شود تا 
اگر سطح روغن  آلودگي جلوگیري گردد.  از 
پایین است آن را تا سطح MAX پر کنید. 
با توجه به به کارگیري ترمزهاي دیسکي و با 
به  ترمز  روغن  آن سطح  اصطکاکي  خاصیت 
تدریج پایین مي آید. اگر سطح روغن خیلي 
یدک  سایپا  مجاز  نماینگي  به  باشد  پایین 

مراجعه کنید.
از مصرف 2 نوع روغن ترمز با هم پرهیز کنید

روغن فرمان هیدرولیک
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* مطابق با مدل خودرو

پیچ پر کن روغن
)C°( دمای روغن جعبه دنده اتوماتیک

پیچ سر ریز روغن مقدار روغن سر ریز )گرم(

اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن  تعویض 
* )AT(

1- خودرو را روي جک چهار ستونه قرارداده 
و چرخ هاي آن را مهار کنید. 

2- مطمئن شوید که ترمز دستي را کشیده اید.
3- پیچ درپوش پر کن روغن جعبه دنده را باز 

)NO55 کنید )پیچ چندضلعي با آچار آلن
4- جعبه دنده را با روغن AW-1 به مقدار 

)470ml( یا  400  گرم پر کنید. 
5- پیچ آلني را محکم ببندید. )گشتاور پیچ 

 )10-16N.m
6- در حالتی که سیستم تهویه مطبوع

با  و  کنید  روشن  را  موتور  است  خاموش 
سرعت rpm 2000 جعبه دنده را گرم کنید. 
آرام،  دور  در  موتور  شدن  گرم  از  پس   -7
 L تا P دسته دنده را در تمامی موقعیت ها از
و سپس از L تا P قرار داده و در هر موقعیت 

به مدت 3 ثانیه صبر کنید. 
8- ردیف 7 را 2 بار تکرار کنید. 

9- در دور آرام هنگامي که دماي مایع خنک 
کننده به 35 درجه رسید، دنده را در موقعیت 

P به مدت یک دقیقه نگه دارید.
درجه   45 و  درجه   35 بین  دما  وقتي   -10
ثابت شد،  یک ظرف زیر درپوش سرریز روغن 
باز  را  آن  پیچ  و  بگذارید  گیربکس  روی  در 
کنید تا روغن هاي اضافي خارج شود. درجه 
حرارت را مي توان از طریق سیگنال CAN و

یا ابزار عیب یاب خواند. 
قطره اي  صورت  به  روغن  ریزش  وقتي   -11
درآمد بالفاصله پیچ درپوش را ببندید )گشتاور 
است.   23-25N.mروغن سرریز  پیچ  بستن 
واشر آب بندي پیچ به دفعات قابل استفاده 
نمي باشد و باید پس از هر بار بررسی سطح 

روغن جعبه دنده آن را تعویض نمود(. 
12- روغن جعبه دنده را قبل از استفاده وزن 
این صورت  در  باشد.  نمودار  مطابق  تا  کنید 
سطح مایع مجاز می باشد و در غیر اینصورت 
عملیات را از ردیف 4 تکرار کنید تا تطابق  با 

استاندارد برقرار شود. 

روغن جعبه دنده اتوماتیک
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اگر مقدار روغن جعبه دنده کم باشد. باعث 
آن  به  و آسیب رسیدن  روشن نشدن موتور 
اگر مقدار روغن  و صفحه کالچ خواهد شد. 
اختالل  و  کف  ایجاد  به  منجر  باشد،  زیاد 
سیستم  و  سوخت  انژکتورهای  عملکرد  در 
انتقال قدرت می شود. در صورت استفاده از 
و  ایراد  دچار  دنده  جعبه  متفرقه  روغن هاي 

خطاي عملکردي مي شود. 

سوراخ بررسی سطح روغن

پیچ تخلیه روغن

توجه

روغن جعبه دنده اتوماتیک
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پیچ پر کن روغن

)MT( بازدید روغن جعبه دنده دستی
جهت  مسطح  محل  یک  در  را  خودرو   .1

بررسی روغن جعبه دنده قرار دهید. 
2. زیر جعبه دنده و اطراف آن را از نظر نشتي 

روغن بررسی کنید. 
3. پیچ تخلیه روغن را باز کنید. 

4. سطح روغن را بازدید کنید )از طریق نگاه 
کردن به داخل سوراخ( درپوش را بردارید و 
داخل سوراخ را بازدید کنید که میزان روغن 
از  روغن  مقدار  اگر  است.  سطحي  چه  در 
سوراخ مورد نظر قابل رویت باشد به معني  آن 
است که سطح روغن مناسب است اگر نبود از 

روغن استاندارد آن را پر کنید. 

تعویض روغن جعبه دنده دستی
1. وقتي روغن را بازدید مي کنید، موتور باید 

خاموش باشد. 
اطراف  نشتي  است  روشن  موتور  وقتي   .2

موتور را بازدید کنید.
3. پیچ تخلیه روغن زیر کارتل را باز کنید تا 
روغن کاماًل تخلیه شود. سپس روغن جدید را 

طبق مشخصات  کارخانه پر کنید. 
گشتاور  و  تخلیه  پیچ  بندي،  آب  چسب    .4
باشند.  توصیه شده  باید طبق مشخصات  آن 
مخزن روغن تا حدی شفاف است و می توان 
بررسی  آن  از طریق مشاهده  را  روغن  مقدار 

نمود. 
گشتاور پیچ تخلیه: 

LOCTITE5900 :چسب آب بندی
مقدار روغن: 

مایع شیشه شوی
را  آن  مخزن  در  شوی  شیشه  مایع  سطح 
بررسی کنید و در صورت نیاز به آن بیافزایید. 
در صورتی که دمای هوا باالتر از صفر درجه 
سانتیگراد است، می توان از آب خالص به به 

جای مایع شیشه شوی استفاده نمود.  

روغن جعبه دنده دستی 

12- 18 N.m

     1.7 -1.9 L
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براي  را  یخ  یا ضد  موتور  مایع خنک  کننده 
مایع  اگر  نکنید.  استفاده  شوی  شیشه  مایع 
خنک  کننده موتور با شیشه جلو و رنگ بدنه 
تماس داشته باشد باعث ماتي شیشه و از بین 

بردن رنگ مي شود. 
مایع شیشه شوي حاوي الکل مي باشد و در 
باعث آتش  سوزي گردد.  شرایطي مي  تواند 
از نزدیک شدن آتش و جرقه به مخزن مایع 
شیشه شوی جلوگیري کنید تا دچار حادثه و 

خسارت نگردید. 
مایع شیشه  شوی سمی است و براي انسان 

و حیوانات خطرناک است. 
آن  با  تماس  و  آب  جاي  به  آن  نوشیدن  از 
آسیب  باعث  است  ممکن  کنید  خودداري 

گردد.

  هشدار

لنت ترمز/صفحه کالچ
به رغم رعایت قانون ممنوعیت استفاده از 
مواد داراي آزبست و استفاده از لنت هاي 
ترمز/ صفحه کالچ با الیاف جایگزین آزبست 
سازي  خودرو  گروه  محصوالت  تمامي  در 
لنت  غیردولتي  بازار  در  متاسفانه  سایپا، 
هاي ترمز / صفحه کالچ وارداتي غیرمجاز 
به وفور یافت مي شوند. لذا توصیه مي شود 
/صفحه  ترمز  هاي  لنت  تعویض  هنگام  در 
هاي  نمایندگي  از  یکی  به  ترجیحاً  کالچ 
خرید  هنگام  در  یا  و  نموده  مراجعه  مجاز 
)Free Asbestos( این قطعات به عبارت

توجه نمایید.

نکات زیست محیطی ترمزدستي
بازدید ترمزدستي 

اهرم ترمزدستي را باال بکشید و بررسی کنید 
باال  حین  در  آن  »کلیک«  صدای  تعداد  که 
آمدن در محدوده مجاز باشد و بایستی بتوان 
بر  دستی  ترمز  از  استفاده  با  تنها  را  خودرو 
روی شیب نگه داشت. اگر میزان حرکت اهرم 
مجاز  نمایندگي  از  نباشد  مشخصات  طبق 

بخواهید نسبت به تنظیم آن اقدام کند. 
مقدار حرکت اهرم ترمز دستی باید در محدوده 
   20Kg(196N( 8-6 صدای کلیک با نیروي

باشد.

ترمزدستي
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و  فاصله دهانه شمع روشن  را  موتور  هوا  فیلتر  بدون  هرگز 
غبار  و  گرد  ورود  باعث  زیرا  نکنید  رانندگي 
باعث  و  احتراق شده  محفظه  داخل  به  زیاد 
فیلتر هوا  سایش سرسیلندر مي گردد. وقتي 
را باز مي کنید مواظب باشیدآشغال و گرد و 

خاک وارد مانیفولد نگردد. 
استفاده  تأیید  مورد  اصلي  قطعات  از  لطفا 

کنید. 

  توجه

شمع ها
بازدیدشمع ها

وقتي باقیمانده کربن روي دهانه شمع رسوب 
بنابراین  نماید جرقه قوي ایجاد نخواهد شد. 
پاک  سیمی  برس  وسیله  به  را  شمع ها  باید 
محدوده  در  باید  شمع  دهانه  فاصله  نمود. 

0.8mm-0.7 باشد. 
نوع شمع HUIOB8OT مي باشد.

فیلتر هوا 
تعویض فیلتر هوا 

وقتي صفحات فیلتر پر از خاک و دوده گردد، 
هوا از آن به سختي عبور خواهد کرد و میزان 
نتیجه  در  و  شد  خواهد  کم  ورودي  هواي 
باال خواهد  بنزین  و مصرف  موتور کم  قدرت 
یا  و  تمیز  را  فیلتر  باید  حالت  این  در  رفت. 

تعویض نمود.
 مراحل تمیز کردن یا تعویض فیلتر به شرح 

ذیل مي باشد. 
1. درب هواکش را باز کنید و فیلتر را از آن 

خارج کنید. 
تمیزکردن  و  باد داخل هواکش  با گرفتن   .2

فیلتر آن را مجدداً ببندید. 

 شمع ها/ فیلتر هوا
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فیلتر تهویه مطبوع 
بازدید فیلتر تهویه مطبوع 

توصیه مي شود هر 5000 کیلومتر این فیلتر 
تمیز و هر 10000 کیلومتر تعویض گردد. اگر 
در جاده هاي خاکي و پر پیچ و خم و شهرهاي 
آلوده تردد مي کنید باید بازدید فیلتر را زودتر 

انجام دهید. 
مطبوع  تهویه  فیلتر  مي خواهید  شخصاً  اگر 
را تعویض کنید طبق روش ذیل مي بایست 

عمل کنید.

1.درب جعبه داشبورد را باز کنید و آن را از 
محل خارهاي نگهدارنده جدا کنید طوري که 

درب فقط به لوال ها وصل باشد. 

2. خار سمت راست را مطابق شکل درآورید 
تا درپوش روي فیلتر باز شود. سپس فیلتر را 

بیرون بیاورید.

فیلتر تهویه مطبوع 
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پاک  برف  دیدن  آسیب  از  جلوگیري  جهت 
کن ها از تماس آن ها با مواد نفتي خودداري 

کنید. 

  توجه 

برف  عملکرد  به  آسیب  از  جلوگیري  جهت 
پاک کن سعي نکنید آن را با دست  خم کنید. 

  توجه 

نصب  کنید.  تعویض  را  مطبوع  تهویه  فیلتر 
مجدد آن عکس باز کردن است.

برف پاک کن 
بازدید برف پاک کن ها

وجود  با  معموالً  کن ها  پاک  برف  عملکرد 
کثیفي شیشه و برگ و شاخه هاي درختان و 
یا مواد پاک  کننده هایي که هنگام شستشوي 
خودرو استفاده مي شوند کاهش پیدا مي کند. 
کیفیت  با  کننده هاي  پاک   از  حالت  این  در 
کردن  پاک  جهت  نرم  کننده  پاک   مواد  یا 
شیشه ها استفاده کنید سپس با آب شیشه 

را بشویید.
پیشنهاد مي شود از آب تمیز و یا مایع شیشه 
شوی توصیه شده برای پاک کردن تیغه های 

برف پاک کن استفاده کنید. 

تعویض برف پاک کن ها 
وقتي شیشه شوی به طور مؤثر شیشه را پاک 
نمي کند، نشان دهنده آن است که تیغه هاي 
برف پاک کن فرسوده شده و کارایي خود را 
ازدست داده اند. لذا سریعاً نسبت به تعویض 
لوازم  از  مي شود  توصیه  کنید.  اقدام  ها  آن 

یدکي اصلي استفاده گردد. 

 برف پاک کن
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روش تعویض برف پاک کن 
1. برف پاک کن را از روي شیشه بلند کنید 
در  تا  بچرخانید  شکل  مطابق  را  آن  تیغه  و 
در  را  گیرد.تیغه  قرار  تیغه  بر  عمود  راستاي 
جهت نشان داده شده با فلش بکشید تا شیار 

تیغه از بازویي برف پاک کن آزاد شود.

2. زائده قفل را فشار دهید و تیغه را به صورت 
کشویي در جهت بازو حرکت دهید.

 3. تیغه را از بازویی جدا کنید 
4. جهت نصب برف پاک کن جدید به صورت 

برعکس عمل کنید. 

برف پاک کن 
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شد. بهتر است باتري چندین مرتبه شارژ و 
دشارژ گردد تا فعال شود. 

پایین بعضي از تجهیزات برقی
4. کم شدن قدرت باتري به دلیل عدم قطع 

اتصال منفی  
بنابراین با توجه به فاکتورهاي زیاد، در شرایط 
باتری  عمر  از  ماه   6 گذشت  از  پس  معمول 
بایستی بتوان خودرو را به راحتی با این باتری 

استارت زد.  
روش هاي بازدید باتري 

بازدید با دستگاه عیب  یاب تخلیه باتري 
دستگاه را به قطب هاي مثبت و منفي باتري 
مدت  به  دستگاه  نشانگر  وقتي  کنید.  وصل 
باشد، نشان دهنده  ثانیه در محدوده سبز   2
در  نشانگر  وقتي  است.  باتري  بودن  سالم 
محدوده رنگ قرمز باشد، نشان دهنده قدرت 

کم باتري است و مي بایست شارژ شود. 
بازدید با ولت متر و چراغ هاي جلو 

جهت اندازه گیري ولتاژ باتري، ولت متر را به 
بخوانید.  را  ولتاژ  مقدار  و  کنید  وصل  باتري 
سپس چراغ ها را روشن کنید. اگر ولتاژ باتري 
نیامد و باالي 15 ولت را نشان  سریع پایین 
داد، باتري مي تواند موتور را روشن کند ولي 
اگر ولتاژ به سرعت پایین آمد باتری باید شارژ 
شود. اگر از باتري براي مدت طوالني استفاده 
خواهد  طوالني  آن  کردن  شارژ  زمان  نشود 

وقتي باتري در حال شارژ مي باشد و یا شارژ 
شده است بالفاصله از دستگاه عیب  یاب تخلیه 
جهت بازدید استفاده نکنید زیرا باتري قابل 
اشتعال و انفجار مي باشد و تماس دستگاه با 
قطب هاي باتري جرقه ایجاد مي  کند و باعث 

آسیب و آتش  سوزي مي گردد. 

  توجه 

باتری 
دشارژ خودبخود باتری 

تئوري  نظر  از  را  باتري  خودبخود  دشارژ 
خودبخود  دشارژ  چه  اگر  کرد  رد  نمي   توان 
از  کمتر  نگهداري  به  نیاز  بدون  باتري هاي 
هرحال  به  ولي  است.  معمولی  باتري هاي 
دشارژ خودبخود باتري اتفاق مي  افتد. اگر در 
قدرت  باشد،  باز  مداری  طوالنی  زمان  مدت 

باتري به تدریج کم مي شود.
می  باتری  شدن  دشارژ  به  منجر  باال  دماي 
 10 میزان  به  دما  افزایش  با  معموالً  شود. 
خودبخود  دشارژ  سرعت  سانتیگراد،  درجه 
دشارژ  یابد.  می  افزایش  برابر   2/7 باتری 
خودبخود در زمستان و تابستان تفاوت دارد. 
شرایط نگهداري خودرو در پارکینگ پوشیده 
یا سرباز نیز بر میزان دشارژ خودبخود باتری 
موثر است. رطوبت، گرد و خاک باعث خالي 

شدن باتري مي شود. 
بر روی  از نصب  باتري پس  کم شدن قدرت 

خودرو به موارد ذیل بستگي دارد. 
1.کم شدن قدرت در زمان تنظیمات خودرو 

کارگرفتن  به  با  باتري  قدرت  شدن  کم   .2
تجهیزات ضد سرقت 

کیفیت  دلیل  به  باتري  قدرت  شدن  کم   .3

 باتری
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به  اضطراري  موارد  براي  فقط  زاپاس   چرخ 
به  زیر خودرو  در  آن  از مصرف  کار مي رود. 
پرهیز  زیاد  هاي  سرعت  در  طوالني  مدت 

کنید. 

زاپاس   عقب    جلو 

210Kpa200Kpa240Kpaبدون بار

230Kpa230Kpaبا بار   

هشدار نکات زیست محیطی

باتري
خودرو  باتري  هاي  آالینده  ترین  مهم  از 
لذا  باشد،  مي  سولفوریک  اسید  و  سرب 
باتري هاي کهنه و بي استفاده را نباید در 
در  را  ها  آن  باید  بلکه  نمود  رها  طبیعت 

اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

روش شارژ کردن باتری
قبل از حرکت خودرو  ولتاژ را بررسی کنید 
تعمیرگاه  در  خودرو  که  زماني  مدت  زیرا 
دارد  نیاز  و  است  خوابیده  باتري  مي  ماند 

مجدداً بازدید و در صورت نیاز  شارژ شود.
روش شارژ ولتاژ ثابت 

در روش ولتاژ ثابت با 14/8 ولت وقتي جریان 
زیر 3 آمپر است شارژ کردن را براي 3 ساعت 
شارژ  جریان  شدت  کنید  توجه  دهید.  ادامه 

نباید بیشتر از 25 آمپر باشد. 
روش شارژ با جریان ثابت 

ابتدا باتري را با جریان 6 آمپر شارژ کنید تا 
ولتاژ به 14/8 ولت برسد پس از آن شارژ را تا 

3 ساعت با جریان 3 آمپر ادامه دهید. 

الستیک و چرخ 
تواند  می  نوع الستیک  دو  از  خودرو  این  در 
نوع  یا  و   205/55R16 نوع  شود  استفاده  

.195/65R15
 میزان فشار باد آن ها مطابق جدول مي باشد. 

الستیک

ظرفیت

الستیک و چرخ 
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نگهداري الستیک هاهشدار
بنزین،  حداقل  مصرف  و  ایمني  راستای،  در 
استاندارد  در حد  باید  ها  باد الستیک  فشار 
باشد و بار متناسب با مشخصات خودرو باشد. 
باد  فشار  گیری  اندازه  برای  سرد«  »حالت 
مسافت  که  است  آن  معنای  به  ها  الستیک 
زمان  حداکثر  و   1/6  Kmحداکثر رانندگی 

رانندگی 3 ساعت باشد. 
فشار باد الستیک متناسب با مشخصات فني 
و  خودرو  خوب  کنترل  و  راحتي   ، خودرو 

استهالک کم الستیک را به همراه دارد. 
در  بار  یک  حداقل  را  ها  الستیک  باد  فشار 
ماه بازدید کنید. این زمان با توجه به شرایط 

مي تواند طوالني تر هم باشد. 
روش بازدید 

از یک فشارسنج خوب جهت بازدید فشار باد 
الستیک ها استفاده کنید. 

فقط بررسی چشمی الستیک ها برای تعیین 
کافی بودن فشار باد آن ها کافی نیست و باید 
اندازه گیري انجام شود. ابتدا درپوش ولو را باز 
کنید و فشارسنج را به آرامي در سر ولو قرار 
باد الستیک  فشار  بخوانید.  را  فشار  و  دهید 
ها را در حالت سرد بررسی کنید. اگر میزان 
فشار باد کافي بود نیازي به تنظیم نیست و 

اگر کم بود آن را باد بزنید و اگر زیاد بود باد 
اضافي آن را خارج کنید. فراموش نکنید که 
باد الستیک چرخ های عقب و زاپاس را نیز 

بازدید کنید. 

الستیک
اندازه 6  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 6 درصد کاهش داد

  نکات زیست محیطی

 الستیک و چرخ
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جابجا کردن چرخ ها 
ها  الستیک  یکنواخت  خوردگي  منظور  به 
آن  کیلومتر   12000 هر  مي شود  پیشنهاد 
ها را به صورت چرخشي عوض کنید. جابجا 
کردن چرخ ها باید طبق شکل هاي باال انجام 
شود. اگر خوردگي غیر عادی وجود دارد مي 
در  شود.  انجام  جابجایی  این  زودتر  بایست 

 بدون چرخ زاپاس
الستیک های بدون جهت  الستیک های جهت دار

الستیک و چرخ 

فراموش نکنید قبل از جابجا کردن چرخ ها 
ابتدا باید آن ها را باالنس کنید. 

کنید.  توجه  دیدگي  آسیب   و  متعارف  غیر 
باد  فشار  از  معموالً  عادی  غیر  خوردگي هاي 
نامناسب قرار نگرفتن چرخ در محل مناسب، 
ناباالنس بودن چرخ ها، ترمزگیری و پیچیدن 
می  ناشی  اضطراری  مواقع  در  ناگهانی  های 
شود. پس از جابجا نمودن الستیک ها، فشار 
همچنین  نمایید.  گیری  اندازه  را  ها  آن  باد 
اطمینان حاصل نمایید که پیچ های چرخ تا 
برای آن ها سفت شده  تعیین شده  گشتاور 
ناشي  نادرست  باالنس  و  چرخ  حالت  اند. 

مي شود. 
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فرآیند جابجا کردن چرخ ها به خوردگي 
اگر خوردگي الستیک به صورت متوسط باشد 
خورده  یکنواخت  صورت  به  الستیک  یعني 
شده و ضخامت آن کمتر از 1/6 میلیمتر است 

و باید  تعویض شود. 
توجه داشته باشید هر وقت شما الستیک ها 
را چرخشي جابجا مي کنید به نحوه خوردگي 

آن ها نیز توجه داشته باشید.
تعویض رینگ 

برای تعویض رینگ، اطمینان حاصل نمایید 
سازنده  کارخانه  استاندارد  با  رینگ  ابعاد  که 

مطابقت داشته باشد. 

کشش الستیک
قدرت  باشد  آج  بدون  الستیک  وقتي 
کردن  ترمز  هنگام  خودرو  نگه داشتن 
بخصوص در جاده هاي صاف خیس و یخ زده 
ندادن  دست  از  جهت  بنابراین  مي شود.  کم 

کنترل فرمان مي  بایست آهسته برانید.

نگهداری و مراقبت از الستیک ها
از  ها  الستیک  باد  تنظیم  و  مراقبت صحیح 
خوردگی غیر عادی آن ها جلوگیری می کند. 
اگر الستیک ها به صورت غیر عادی ساییده 
یدک  سایپا  مجاز  نمایندگی  به  باشند  شده 
رجوع کنید تا علت بررسی و رفع عیب گردد.

قبل از تعویض الستیک ها حتماً باید آن ها 
را باالنس کرد.

فیوزها 
1. درب جعبه فیوز را باز کنید. 

2. فیوز را بررسی کنید. 
3. با استفاده از ابزار فیوز گیر فیوز سوخته را 

خارج کنید. 
)ابزار فیوز گیر در جعبه فیوز قرار دارد. ( 

4. علت سوختن فیوز را بررسي کنید و ایراد 
را رفع کنید. 

بسیار   فرسوده  هاي  الستیک  از  استفاده 
خطرناک مي باشد زیرا ممکن است ترمزگیري 
باعث کشیده شدن  و  را کم  زاویه گردش  و 
بکارگیري  از  شود.  سمت  یک  به  خودرو 
غیراستاندارد  سایزهاي  با  رینگ   و  الستیک 
ایمني  بر  اینصورت  غیر  در  کنید  خودداري 
اثر گذاشته و ممکن است  و سالمت خودرو 

باعث بروز حادثه گردد. 
نوع  و  آج  ابعاد،  به  الستیک  تعویض  هنگام 

الگو و ظرفیت بار آن توجه کنید. 

  هشدار

 فیوزها
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مشخصات  نوع  از  فیوز  با  باید  سوخته  فیوز 
سایر  گردد.  تعویض  رنگ(  )همان  خودش 
قطعات نیز نباید با یکدیگر جایگزین گردند 
در غیر این صورت وسایل الکترونیکي آسیب 
خواهند دید.اگر فیوز جدید نیز سریع بسوزد 
خاموش  را  الکترونیکي  تجهیزات  بالفاصله 
یدک  سایپا  مجاز  نمایندگي   به  و  کنید 

مراجعه کنید.

  هشدار

فیوز  مشخصات  با  مطابق  را  جدید  فیوز   .5
سوخته  تعویض نمایید. 

) مشخصات فیوزها در روي جعبه فیوز شرح 
داده شده است( 

نام مجموعه    No

مجموعه در پوش باال  1

مجموعه جعبه فیوز   2

درپوش پایین  3

فیوز سالمفیوز سوخته

فیوزها 

جعبه فیوز محفظه موتور
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جعبه فیوز داخل محفظه موتور 
نقشه فیوزها و رله های محفظه موتور را می 
توان در پشت درب جعبه فیوز مشاهده نمود. 

جعبه فیوز داخل اتاق

 فیوزها
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نقشه جعبه فیوز داخل محفظه موتور
فیوزها 
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نقشه جعبه فیوز داخل اتاق

 فیوزها
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تعویض المپ هاي مجموعه چراغ نور باال 
و پایین

و سپر  باز کنید  را  1. درپوش در روی سپر 
جلو را باز کنید.

2. چهار عدد پیچ و 2 عدد بست پالستیکي 
چراغ را باز کنید و المپ را بیرون آورید. 

را  باال و چراغ هاي کوچک  نور  3. المپ هاي 
عقربه  حرکت  جهت  در  پیچاندن  طریق  به 

ساعت ببندید. 
فنر  و  بردارید  را  درپوش الستیکي چراغ   .4
را به سمت جلو فشار دهید و آن را از محل 
اتصال خارج کنید و المپ نور باال و پایین را 

تعویض نمایید. 

                      

تعویض المپ چراغ سقفی جلو
با پیچ گوشتي تخت و با یک دستمال نرم لنز 
را  و المپ سوخته  بردارید  را  آن  پالستیکي 

تعویض کنید. 

                      

تعویض المپ چراغ درب جلو 
پس از باز کردن چراغ از روي تودری داخلي، 
عکس  جهت  در  تیز  نوک  پیچ گوشتي  با 
حرکت عقربه ساعت پیچ را باز کنید و المپ 

را تعویض نمایید. 

     

تعویض المپ چراغ ها
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تعویض المپ مجموعه چراغ های عقب
1. درپوش پشت چراغ را باز کنید. 

2. چهارعدد مهره را باز کنید و  چراغ را به 
عقب بکشید. 

راهنما  و  ترمز  المپ هاي  پیچ گوشتي  با   .3
ساعت  عقربه  حرکت  عکس  جهت  در  را 

بچرخانید و آن ها را باز کنید. 
4. چراغ هاي موقعیت با فشار دادن و کشیدن 
بیرون مي آیند سپس آن ها را تعویض کنید.

 چراغ پالک 
پس از باز کردن پیچ ها، چراغ پالک را بیرون 
بیاورید و المپ آن را تعویض کنید. وقتي فنر 
به  المپ  روي  کنید  دقت  مي بندید  را  چراغ 

طرف داخل باشد.      
   

چراغ مه شکن/ چراغ راهنما 
1.سپر جلو را باز کنید. 

2.اتصاالت برق را جدا کنید. 
و المپ  باز کنید  را  مه شکن  3.پشت چراغ 
ساعت  عقربه  حرکت  عکس  جهت  در  را 

بچرخانید. 
4.المپ را تعویض کنید.    

        

تعویض المپ چراغ ها
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تعویض المپ چراغ  سوم ترمز 
چراغ سوم ترمز در قسمت عقب خودرو پشت 
شیشه عقب مي باشد از پیچ گوشتي چهارسو 
جهت باز کردن 2 عدد پیچ آن استفاده کنید 
باز کنید و المپ معیوب را  و درپوش آن را 

تعویض کنید.

تعویض المپ چراغ هاي راهنما
مي کنید  مشاهده  درتصویر  که  همانطور 
گلگیرها  روي  در  جلو  راهنمای  چراغ هاي 
درآورید.  را  آن  تزییني  قاب  اند.  شده  نصب 
با پیچ گوشتي قسمت اصلي چراغ را در جهت 
تعویض  را  المپ  و  باز  ساعت  عقربه  حرکت 

نمایید.

تعویض المپ چراغ تزیینی عقب خودرو
1.ابتدا درب صندوق عقب را باز کنید.

خارج  را  صندوق  تزیینی  صفحه  2.سپس 
کنید.

3.کانکتور سیم کشی را جدا کنید.
4. سه عدد پیچ را باز کنید و با کشیدن چراغ 
خارج  را  آن  عقب  صندوق  بیرون  سمت  به 

کنید.
5. سر المپ را در جهت عکس حرکت عقربه 

ساعت بچرخانید و المپ را تعویض کنید. 

تعویض المپ چراغ ها
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تعویض المپ چراغ دنده عقب 
1.سپر عقب را باز کنید. 

2.اتصاالت چراغ را باز کنید. 
3.پیچ را در جهت عکس حرکت عقربه ساعت 

باز کنید و المپ را تعویض کنید. 

تعویض المپ چراغ سقفی عقب
لنز  نرم  پارچه  با یک  و  پیچ گوشتي تخت  با 
تعویض  را  آن  آورید و المپ   بیرون  را  چراغ 

کنید. 

تعویض المپ چراغ صندوق عقب 
چراغ صندوق عقب در قسمت باالیی صندوق 
عقب نصب شده است که بالفاصله پس از باز 
کردن درب صندوق عقب روشن مي شود. پس 
باز کردن پوشش درب صندوق مي توانید  از 

المپ را تعویض کنید.          

تعویض المپ چراغ ها
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تعدادمشخصاتنام

                2V55WH71                         چراغ  نور باال /نورپایین
                2V35WH81                          چراغ نور باالی کمکی

                2V5WW5W1                             چراغ موقعیت جلو

   2V21WWY2/W1                               چراغ راهنمای جلو

  2V55WH31                          چراغ مه شکن جلو

 2V/8WW/6W1                              چراغ راهنمای عقب

 2V2/WP2/W1                                     چراغ دنده عقب

 2V5WW5W1                        چراغ  موقعیت عقب

 2V21WP21/4W1                                  چراغ ترمز عقب

چراغ مه شکن عقب              

چراغ پالک عقب                 

2 

2 

 2 

 2 

 2 

 2 

 2 2V21WH21W1

2

2

2
2

2V5WC5W1

مشخصات و تعداد چراغ های خودرو

تعویض المپ چراغ ها
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چراغ سقفی جلو            

چراغ سقفی عقب         

چراغ درب جلو   

چراغ سوم  ترمز  

چراغ صندوق عقب   

چراغ راهنما  

1

2V/OWC10W11

2V5WW5W12

2V5WW5W*511
2V5WW5W11

2V/OWT13WBL1

2V5WWY5W12

تعدادمشخصاتنام

تعویض المپ چراغ ها
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از آب گرم باالي 80 درجه و یا بخار جهت 
شستشوي قطعات پالستیکي استفاده نکنید. 

  هشدار

کنید  مي  استفاده  کننده ها  پاک   از  وقتي 
کنید  توجه  آن  سازنده  دستورالعمل  به  لطفاً 
و از مصرف پاک  کننده هاي خانگي با قدرت 

فسفاته قوي پرهیز نمایید.

  هشدار

وقتي موتور روشن است خودرو را نشو یید.
بلندو  دستکش  از  خودرو  شستشوي  هنگام 
لباس بلند استفاده کنید تا لبه هاي تیزآسیبي 
را  شستشوترمز  هر  از  پس  نرسانند.  شما  به 

بازدید کنید که درست عمل میکند

  هشدار

در  خودرو  بدهید  اجازه  و  گرفته  نرم  پارچه 
سایه کاماًل خشک شود. 

پاک  را  باقیمانده  لکه های  نهایی  مرحله  در 
کنید. 

خراش هاي جزیي را با سمباده 1500 کاغذي  
را جال  آن  پارچه پشمي  با  و سپس  برطرف 

دهید.

نگهداري بدنه خودرو
شستشوي خودرو    

در هنگام شستشوی خودرو موارد زیر را مد 
نظر داشته باشید:

1.با آب پرفشار باقیمانده گل و الي و ماسه 
در زیر خودرو و چرخ ها را بشویید.

2. پس از شستشوي بدنه خودرو آن را با یک 
دستمال نرم خشک کنید. به کار بردن پارچه 
زبر باعث آسیب دیدن رنگ خودرو مي شود. 

پاک   مواد  به  آغشته  نرم  پارچه  یک  با   .3
کننده خنثي به آرامي سطح بدنه خودرو را 

پاک کنید.
با  بالفاصله  از شستشوي گل و الي  4. پس 

آب تمیز خودرو را شستشو دهید. 
5. پس از شستن خودرو قطرات آب را با یک 

نگهداري بدنه خودرو



175

7

با تمیز نگه داشتن و رسیدگي به رنگ خودرو 
در زیبایي محیط زیست شهري سهیم باشیم.

رنگ خودرو
از مهم ترین آالینده هاي رنگ خودرو، کروم 
)Cr( مي باشد لذا در هنگام استفاده از رنگ 
نمایندگي  و  ها  تعمیرگاه  در  بویژه  خودرو 
ها مراقب نشت و ریزش آن به آب و خاک 

باشیم.

راهنماي نگهداري از رنگ خودرو 
بدنه  با  فسفاته  و  اسیدي  مواد  تماس  از 
فرار  مواد  تماس  از  کنید.  جلوگیري  خودرو 
مانند بنزین، روغن و گازوئیل  با رنگ خودرو 
این مواد  جلوگیري کرده و درصورت تماس 
کننده  پاک   و  آب  با  را  تماس  محل  بدنه  با 
هنگام  همیشه  بشویید.  سریع  خنثي  هاي 
براي  نرم  پارچه  یک  از  خودرو  شستشوي 
پاک کردن استفاده کنید تا روي بدنه خودرو 

خراش ایجاد نشود.
واکس زدن بدنه 

توصیه مي شود دو بار در سال خودرو خود 
و  ازرنگ خودرو  تا  پولیش کنید  و  را واکس 
زیبایي آن محافظت شود. از واکس ها و براق 
به  و  کرده  استفاده  کیفیت  با  کننده هاي 

دستورالعمل مصرف  آن ها توجه کنید. 

نکات زیست محیطی

نگهداري بدنه خودرو
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خودرو  نظافت  براي  که  کننده هایي  -پاک 
بکار مي روند باید خنثي بوده و از مصرف مواد 
اسیدی و الکلي پرهیز نمایید و به دستورالعمل 

مصرف کارخانه سازنده توجه کنید. 
-پس از شستشوی خودرو با مواد آن را با آب 

تمیز خوب  بشویید. 
از  و  جلوگیري  نگهداري خودرو  راه  بهترین 
آن  داشتن  نگه  خشک  و  تمیز  آن  خوردگي 
است. قبل از شستشوی خودرو  به موارد این 

بخش توجه کنید.

  هشدار

جلوگیري از خوردگي 
بدنه  خوردگي  از  جلوگیري  منظور  به 
آن  به  بخش  این  در  که  مواردی  به  خودرو 
باشید.  داشته  توجه  شود،  می  اشاره  ها 
که  شیمیایي  مواد  و  نمک  رطوبت،  کثیفي، 
شده  جمع  خودرو  زیر  مانند  هایی  محل  در 
که قابل دید نبوده و دسترسي به آن  سخت  
شوند. خوردگی  به  منجر  توانند   می  است، 

از  یا آسیب هایی  کنده شدن رنگ، خراش و 
این قبیل خوردگی را به دنبال دارند. همچنین 
سایر موارد که  در تصادفات و برخورد سنگ 

ریزه ها پیش مي آید. 
موثرند.  میزان خوردگي  بر  نیز  شرایط جوي 
عواملی نظیر نمک ها، مواد شیمیایي، رطوبت 
صنعتي  های  کننده  آلوده  سایر  یا  دریا 
مي توانند سرعت خوردگي را در قطعات فلزي 
وقتي  بخصوص  باال  رطوبت  دهند.  افزایش 
باشد،  انجماد  دمای  به  نزدیک  آن  دمای  که 

خوردگي را شدت  خواهد داد. 
قرار  شدید  رطوبت  مجاورت  در  اگرقطعاتي 
اگر  حتي  مي شوند  خورده  آساني  به  گیرند 
تهویه  اگر  باشند.  خشک  آن  قطعات  سایر 
هوا روي بعضي از قطعات انجام نشود وامکان 
خشک شدن سریع آن ها وجود نداشته باشد، 

خوردگی آن ها افزایش پیدا مي کند. 
نگهداري بدنه خودرو
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مناسب  روش  و  استاندارد  پاک  کننده  مواد 
ممکن  صورت  این  غیر  در  زیرا  ببرید  بکار 
ها  آن  روي  چربي  و  لکه  آب،  قطرات  است 
زمانی  خصوصاً  بمانند.  باقي  دائم  صورت  به 
که برای اولین بار این کار را انجام می دهید.

  هشدار

پاک کردن خودرو 
و  گرد  توسط  مي  تواند  آساني  به  بدنه  رنگ 
خاک، نمک، مواد شیمیایي، قیرهاي معدني، 
صنعتي  آلودگي هاي  و  حیوانات  فضوالت 
دیگر آسیب ببیند و باعث خوردگي آن شود. 
بنابراین دراسرع وقت نسبت به نظافت آن ها 

باید اقدام کرد. 
نظافت خودرو مي بایست با مواد پاک  کننده 

خنثي انجام گیرد.. 
است  دیده  آسیب  خودرو  بدنه  سطح  اگر 
است، محل  داده  رخ  آن  رنگ  بلند شدن  یا 
از  تا  نمایید  تعمیر  سریع  را  دیده  آسیب 
خوردگي بیشتر آن جلوگیري گردد )در این 

مورد به نمایندگي مجاز مراجعه کنید(. 
زیر کف  و الي  و گل  و خاک  گرد  رطوبت، 
پوش ها و موکت خوردگي را تسهیل مي کنند. 
بخصوص پس از رانندگي در شرایط بد جوي 
اطمینان حاصل نمایید که داخل خودرو تمیز 
قبیل  از  خورنده  مواد  وقتي  است.  و خشک 
مي کنید   حمل  خودرو  با  را  شیمیایي  مواد 
به  را  ها  آن  محل  تخلیه  و  بارگیري  هنگام 

دقت پاک کنید. 
خودروي خود را در مناطق مرطوب و بدون 
هوا پارک نکنید و در جاهاي سربسته مانند 

پارکینگ خودرو را نظافت نکنید. 
رنگ  محافظ  مواد  و  الکل  الک  بکاربردن  از 

نزدیک مجموعه اگزوز  جداً خودداري کنید
.

 نگهداري و تمیز کردن داخل خودرو 
از جارو برقي یا برس نرم جهت نظافت کف 
خودرو و کف پوش ها استفاده کنید و قطعات 
تزیینی که از جنس اتیلن و یا چرم مي باشند 
کنید.  پاک  مرطوب  و  تمیز  دستمال  با  را 
جهت پاک کردن لکه ها روي قطعات تزیینی 

از پاک کننده هاي استاندارد استفاده کنید.
جهت تمیز کردن قطعات پالستیکي خودرو، 

سیستم کنترل آلودگي 
کنترل  سیستم  نوع  سه  داراي  خودرو  این 

آلودگي مي باشد که به شرح ذیل است. 
سیستم کنترل آلودگي محفظه میل لنگ

سیستم کنترل آلودگي تبخیر سوخت 
سیستم کنترل آلودگي ناشي از دود اگزوز 

سیستم  مناسب  کرد  کار  تضمین  منظور  به 
خدمات  از  مي شود  پیشنهاد  آلودگي  کنترل 
استفاده  یدک  سایپا  شرکت  فروش  از  پس 
نمایید )سرویس و نگهداری خودرو بر اساس 

موارد ارائه شده در این دفترچه انجام شود(.

سیستم کنترل آلودگي محفظه میل لنگ 
ورود  از  لنگ  میل  محفظه  تهویه  سیستم 
اطراف  محیط  به  کارتل  روغن  بخارات 
طریق  از  بخارات  این  مي کند.  جلوگیري 
سوپاپ تهویه محفظه میل لنگ وارد مجاری 

هوای ورودی موتور می شود. 

تبخیر  از  ناشي  آلودگي  کنترل  سیستم 
سوخت 

از نشت بخارات بنزین به هواي  این سیستم 
آزاد جلوگیري مي کند. 

 سیستم کنترل آلودگي
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در  بنزن  و   )CO( کربن  مونوکسید  مقداری 
اگزوز وجود دارد. مونوکسید  از  گاز خروجی 
است  سمی  و  رنگ  بی  بو،  بي  گاز  کربن 
مرگ  باعث  طوالني  مدت  به  آن  تنفس  که 
مي شود. بنزن موجود در گاز خروجی از اگزوز 
نیز اگر به مدت طوالنی استشمام شود، برای 
سالمتی بسیار مضر است. بنابراین توصیه می 
شود که نکات ایمنی الزم را در این خصوص 

رعایت نمایید.

کنیستر ذغالي   هشدار
بخارات بنزین در داخل باک بنزین از طریق 

کنیستر ذغالي جذب مي شود. 
در  بنزین  بخارات  مي کند  کار  موتور  وقتي 
به  ورود  اجازه  و  شده  جذب  کنیستر  ذغال 
کنترل  سوپاپ  توسط  گاز  سیستم  داخل 

الکترو مگنت را نمي دهد.
 

باز کردن سیستم سوپاپ کنترل الکترو 
 )TEV( مگنت

کنترل  مدول  توسط  مگنت  کنترل  سوپاپ 
موتور )ECM( کنترل مي شود. وقتي موتور 
در دور آرام کار مي  کند درجه حرارت پایین 
است و سیستم TEV  بسته مي شود و بخار 
بنزین نمي تواند وارد موتور شود. وقتي موتور 
 TEV گرم و حالت موتور عادی شد سیستم
باز مي شود و بخار بنزین به داخل موتور جذب 

نمي شود. 
کنترل  به  قادر  آلودگی  کنترل  سیستم 
از  ناشی  آلودگی  اگزوز و  از  گازهای خروجی 
مناسب خودرو  با حفظ عملکرد  آن همزمان 
یا  تغییر  گونه  هر  اعمال  بنابراین  باشد.  می 
به  منجر  سیستم  این  در  قطعات  تعویض 
بر عملکرد خودرو  و  آن شده  کارایی  کاهش 

به  منجر  همچنین  گذاشت.  خواهد  تأثیر 
شد.  خواهد  گارانتی  از  خودرو  شدن  خارج 
گونه  این  از  شود  می  توصیه  اکیداً  بنابراین 

اقدامات پرهیز نمایید.
مونوکسید کربن از گازهایی است که در دود 
خروجی از اگزوز وجود دارد و به شدت سمی 
در  دود  وجود  رانندگی  هنگام  در  اگر  است. 
داخل خودرو را احساس کردید، تمام پنجره 
های خودرو را باز کرده و در اسرع وقت نسبت 

به عیب یابی خودرو و رفع آن اقدام نمایید.
اگر خودرو در فضای بسته که تهویه مناسب 
ندارد )مانند پارکینگ( قرار دارد، موتور را به 

مدت طوالنی روشن نگذارید.
باز  فضای  در  روشن  موتور  با  را  خودرو  اگر 
ورود  حالت  در  را  تهویه  اید،  نموده  پارک 
هوای خارج به داخل اتاق قرار دهید تا هوای 

تازه وارد ماشین شود.
با  خودرو  داخل  طوالنی  مدت  به  ماندن  از 

موتور روشن پرهیز نمایید. 
استارت  از  خودرو  نشدن  روشن  صورت  در 
زدن مکرر خودداری نمایید زیرا این عمل به 
سیستم کنترل آلودگی خودرو آسیب خواهد 

زد.

سیستم کنترل آلودگي 



179

7

اقدامات احتیاطی مربوط به کاتالیست
بر روی این خودرو مبدل کاتالیست به منظور 
نصب شده  اگزوز  از  گازهای خروجی  کنترل 
این سیستم  کارایی  به منظور حداکثر  است. 

نکات زیر را همواره مد نظر داشته باشید:
1. فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید. 

زدن  ریپ  نظیر  مشکالتی  موتور  وقتي   .2
آن  از  دارد،  اگزوز  از  شعله  شدن  وخارج 

استفاده نکنید. 
3. از استفاده نادرست از خودرو مانند پایین 
رفتن از شیب با موتور خاموش  پرهیز کنید. 
به  مي کند  کار  آرام  دور  در  موتور  وقتي   .4
یا  دقیقه   5( ندهید  زیاد  گاز  طوالني  مدت 

بیشتر(.
5. از تغییر و یا اصالح قطعات موتور و سیستم 
پروسه  این  کنید.  پرهیز  آلودگي  کنترل 
نمایندگی  در  متخصص  افراد  توسط  بایستی 

های مجاز انجام شود
6. وقتي سوخت خودرو کم است از رانندگي 
با آن پرهیز کنید زیرا در صورت تمام شدن 
وارد  خسارت  کاتالیست  سیستم  به  بنزین، 
خواهد شد که در اینصورت  خودرو از گارانتي 

خارج خواهد شد.
موارد  نکردن  و رعایت  توجه  در صورت عدم 

فوق، مبدل کاتالیست معیوب شده و مشمول 
گارانتی نخواهد بود.

سیستم  وارد  اگزوز  خروجي  گازهاي  وقتي 
 200 به  آن   دماي  مي شوند  کاتالیست 
تماس  از  بنابراین  درجه سانتیگراد مي رسد 
مجموعه اگزوز خودداري کنید. اگزوز داغ مي 
بنابراین  کند  ور  را شعله  زا  آتش  مواد   تواند 
خودرو را نزدیک به اشیاء خشک مانند چوب، 

کاغذ و مواد شیمیایي پارک نکنید. 

  هشدار

 سیستم کنترل آلودگي
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نکات زیست محیطینکات زیست محیطی

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 
شامل مونوکسید کربن، اکسیدهاي نیتروژن و 
ها  مبدل  این  توسط  که  است  ها  هیدروکربن 
با  این مبدل ها  قرار می گیرند.  پاالیش  مورد 
خود  ویژه  ساختار  و  خاص  عناصر  از  استفاده 
گازهاي آالینده اصلي خودرو را به دی اکسید 
کربن، نیتروژن و آب تبدیل مي کنند که خطر 
باید توجه  چنداني براي محیط زیست ندارند. 
موقع  به  تعویض  عدم  یا  و  حذف  که  داشت 
محیط  در  آلودگي  ایجاد  بر  عالوه  کاتالیست 
مناسب  عملکرد  در  اختالل  موجب  زیست 

خودرو نیز می گردد.

کولر خودرو
از مهم ترین آالینده هاي سیستم هاي  یکی 
ازن  ي  الیه  مخرب  گازهاي  کننده،  خنک 
خوشبختانه  باشد.  مي  فریون(  گاز  )مانند 
گاز  سایپا،  شرکت  تولیدي  خودروهاي  در 

ازن  الیه  مخرب  گازهاي  جایگزین   R134a
الیه  بر  مخرب  اثرات  فاقد  که  است  گردیده 

ازن مي باشد.
ترموستات

عملکرد  موجب  ترموستات  مناسب  عملکرد 
موتور در دماي بهینه شده و 2 درصد صرفه 

جویي در مصرف سوخت را به همراه دارد.
کنیستر

بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت 
ارتباط  صورت  در  و  شده  تبخیر  آن  طبیعي 
انتشار  شود.  مي  منتشر  آن  در  آزاد  هواي  با 
بخار بنزین در هوا باعث آلودگي محیط زیست 
این  رفع  جهت  گردد.  مي  خودرو  اطراف  در 
و  قابلیت جذب  با  اي  مشکل وجود مجموعه 
بازیافت بخار بنزین ضروري است. در خودروها 
بنزین  بخارگیر  یا  کنیستر  توسط  فرآیند  این 

صورت مي پذیرد. بخار بنزین از طریق شیلنگ 
از  عبور  در حین  و  منتقل  کنیستر  ورودي  به 

الیه هاي کربن اکتیو جذب آن مي شود.
زیست  محیط  آلودگي  کاهش  بر  کنیستر  اثر 
کنترلي  اثر  بنزین  بخار  مصرف  و  بازیافت 
انتشار بخار  از  محسوسي به واسطه جلوگیري 
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
شرایط  در  کیلومتر  هزار   30 خودرو،  فني 

عمومي، 24 ماه بعد از زمان نصب مي باشد.

سیستم کنترل آلودگي 
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پارامترهای ابعادی خودرو 

 بار
ون

 بد

 بار
ون

 بد

جلوعقبجلوعقب

SC7169BHSC7169A/SC7169B
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ابعاد خودرو

واحدپارامتر
مقدار بر اساس مدل 

طول کل خودرو
عرض کل خودرو

ارتفاع کل بدون بار
فاصله  مرکز  محور  تا  مرکز  محور عقب
فاصله  مرکز  چرخ  جلو تا جلوي  خودرو
فاصله  مرکز چرخ  عقب  تا عقب  خودرو

فاصله مراکز چرخ هاي جلو
فاصله مراکز چرخ هاي عقب

زاویه چرخ  جلو بازمین
زاویه چرخ عقب با زمین

حداقل فاصله از زمین
حداقل شعاع دوران

حجم صندوق عقب

mm

mm

mm
mm
mm
mm
mm

mm
(°(
(°(

mm
m

dm3 (L(

SC7169A
4620
1820
1490
2660
940

1020
1550
1569

14
20

160
10.34

510

SC7169B
4620
1820
1490
2660
940

1020
1550
1569

14
20

160
10.34

510

SC7169BH
4620
1820
1490
2660
940

1020
1536
1555

14
20

160
10.34

510

 پارامترهای ابعادی خودرو
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پارامتر 

 

واحد

مقدار بر اساس مدل 

اطالعات فني موتور 

اطالعات فني موتور 

 SC7169B/SC7169BHSC7169A

JL478QEA
JL478QEB

83.6*78قطر سیلندر ×  کورس 78*83.6

حجم جابجایي موتور

mm

L1.5981.598

10.4:1-نسبت تراکم 10.4:1

)قدرت نامي/دور موتور

(

kW/(r/min92/600091/6000

N.m/(r/min160/4000-5000156/4000-5000گشتاور/سرعت موتور

r/min720 ±  30دور آرام موتور

kg115115وزن کامل موتور

720 ±  30
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ظرفیت Lمشخصات فني محل مصرفشرح

بنزین با اکتان 93 یا باالتر باک بنزین         سوخت 
GB17930-2011طبق

52 

روغن موتور 

و   جعبه دنده

موتور
API:SM

SAE:10W40
3.5

جعبه 

دنده

API: GL4جعبه دنده دستی
SAE: 75W90

1.8±0.1

AW1جعبه دنده اتوماتیک

3910±156g
4.6±0.5L

20°C در دمای

مایع خنک کننده 

موتور

رادیاتور / 
سیستم خنک  کننده موتور 

 BAST GLYSTIN G30-40
یا %50 آب + %50 گلیکول

   6.8

مایع شیشه شوي
مخزن شیشه شوی

        
    ZT-302     

2

تقریباً DOT40.473سیستم ترمزروغن ترمز

تقریباً DEXTRON III0.95سیستم فرمانروغن هیدرولیک

مایعات خودرو

مایعات خودرو
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مقدار بر اساس مدل  واحدپارامتر   
SC7169BHSC7169BSC7169A

555نفر             تعداد سرنشین 

Kg13251323  1275وزن بدون بار

Kg798797  771وزن محور جلو بدون بار

Kg527526 504وزن محور عقب بدون  بار

151152153درصدنسبت وزن بدون بار اکسل جلوبه عقب

Kg170016981650وزن با حداکثر بار مجاز

Kg935934907وزن محور جلو با حداکثر بار مجاز

Kg765764743وزن محور عقب با حداکثر بار مجاز

122122122درصدنسبت وزن کل اکسل  جلو به عقب

پارامترهای وزن خودرو

پارامترهای وزن خودرو
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مشخصات فني الستیک ها 
 مشخصات فني الستیک ها

مقدار )KPa(شرایطمشخصاتپارامتر

فشار باد الستیک جلو
195/65R15

205/55R16

با حداکثر بار مجاز

با حداکثر بار مجاز

با حداکثر بار مجاز

با حداکثر بار مجاز

230

230

230

230

بدون بار

بدون بار

بدون بار

بدون بار

210

210

200

200

195/65R15فشار باد الستیک عقب

205/55R16

195/65R15240الستیک  زاپاس
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پارامترهاي زوایاي چرخ ها ی جلو و عقب )بدون بار(

مقدار )درجه(پارامترشرح

                       چرخ جلو 

0.5 ± 13.18زاویه کینگ  پین

0.5± 4.19زاویه کستر

0.5 ± 0.45-زاویه کمبر

0.1± 0.1زاویه تواین

چرخ عقب

0.5 ± 1.5-زاویه کمبر

0.1± 0.2زاویه تواین

پارامترهاي زوایاي چرخ ها ی جلو و عقب



189

8

عملکرد دینامیکي و مقدار مصرف سوخت 
 عملکرد دینامیکي و مقدار مصرف سوخت

SC7169ASC7169BSC7169BH
پارامتر

مقدار بر اساس مدل 

حداکثر سرعت 

(L/100Km( مصرف   سوخت  خودرو در  سرعت  ثابت

حداکثر قابلیت شیب روی 

180

6.5

30 

185

6.5

30 

185

6.2

30 

مصرف واقعي سوخت با توجه به شرایط مختلف بیشتر از مقدار نامی در جدول خواهد بود.    

   توجه

≤ ≤ ≤
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خودرو  شناسایی  شماره  مشخصات،  پالک 
و شماره موتور

پایین  قسمت  روی  خودرو  شناسایی  پالک   -
درب عقب سمت راست نصب گردیده است. 

 )VIN number( - پالک مشخصات خودرو 
در قسمت عقب سمت راست محفظه موتور در 

روی سینی جلو داشبورد نصب گردیده است. 
- شماره  موتور خودرو بر روی بدنه سیلندر حک 

شده است.

شماره موتور خودرو

پالک مشخصات، شماره شناسایی خودرو و شماره موتور
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گارانتي خودرو
حقوق مشتریان محصوالت شرکت سایپا

سایپا یدک مبتکر طرحهاي نوین خدماتي در صنعت خودرو کشور، در راستاي نهادینه کردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبکه نمایندگیهاي 
مجاز در سراسر کشور در نظر دارد مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب 
با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید. لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین 

بشرح ذیل ارائه میگردد که امیداست مثمر ثمر واقع گردد.

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگیهاي مجاز
- خدمات گارانتي منوط به انجام سرویس اولیه و ادواري مي باشد که دوره زماني و کیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما در این دفترچه ذکر 

شده است.
- استهالک معمولي قطعات داخلي: تودوزي، روکش هاي صندلي، موکت کف، المپ چراغها و همچنین بهاي روغن موتور، واسکازین گیربکس، فیلتر 

روغن، فیلتر هوا و موارد مصرفي: لنت ترمز، صفحه کالچ و تیغه برف پاک کن جز تعهدات گارانتي نمي باشد.
از آنجائیکه طبق مقررات گارانتي، کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتي متعلق به شرکت خودروساز مي باشد لذا نمایندگي از عودت قطعات 

داغي به شما مشتري گرامي معذور مي باشد.

واحد پذیرش نمایندگي موظف است هزینه تقریبي ارائه خدمات فني و قطعات یدکي مصرفي و زمان تحویل خودرو را به مالکین محترم اعالم نماید.
مسئولیت عیب یابي، تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب بعهده کارشناس فني نمایندگي هاي مجاز مي باشد. لذا در هنگام مراجعه به 

تعمیرگاه صرفاً نسبت به اعالم عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسي یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمائید.
- نمایندگي موظف به پیش بیني تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوي که خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمایندگي را داشته باشد زیرا 

نمایندگي در مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.

نمایندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائید شرکت مي باشد.
تبعات ناشي از تعمیرات غیر استاندارد بعهده نمایندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگي به مشتریان از وظایف 

مهم نمایندگي مجاز مي باشد.

حقوق مشتریان
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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.

  هشدار

تحت شرایط زیر گارانتي خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدي در خصوص خودروي مشتري 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.
6-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
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رایگان بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد.

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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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

واسکازین 4
C،D،E،G،H،Iهر30000کیلومترتعویضگیربکس

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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فهرست نمایندگی های مجاز

فصل10-فهرست نمایندگی ها ی 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








