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به نام خدا

وانت زامیاد
NI-NIB
دفترچه راهنماي مشتري
و ضوابط گارانتی خودرو

گردآوری و تدوین :

شرکت مهندسين مشاور خودرو ایران

به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی ،مطالعه دقيق مطالب این دفترچه به
مالکين خودرو توصيه میگردد.
توجه
از آنجایی که انجام سرویس های ادواری مطابق با توصیه شرکت سازنده خودرو ،تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد خودرو و افزایش عمر مفید آن دارد ،لذا
انجام این سرویس ها (از جمله تعویض روغن و فیلتر روغن موتور) مطابق با جدول سرویس های ادواری خودرو (فصل گارانتی همین دفترچه) در شبکه
نمایندگی های مجاز سایپا الزامی بوده و عدم انجام آن در موعد مقرر منجر به خروج خودرو از شرایط گارانتی خواهد شد .لذا ضروری است جهت استفاده
از گارانتی خودرو ،با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا ،نسبت به انجام سرویس های مربوطه (با حداکثر اختالف  1000کیلومتر از سررسیدپیمایش
و یا یک ماه از سررسید زمانی مشخص شده در جدول سرویس های ادواری) اقدام نمایید.

سایپا کارت طالیی:

مشتری گرامی ،ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد .در این راستا بسته های خدمات
ویژه و جذابی همچون گارانتی بدنه و بیمه بدنه (در سه سطح کامل ،اکونومی و پایه) و همچنین امداد پشتیبان ،امداد  247و امداد ( 247پالس) و سرویس
تمدید گارانتی خودرو به منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یک سال یا  20000کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر استاندارد تعیین شده خودرو و بسته های
خدماتی دیگری به صورت تخصصی ،با مزیت های رقابتی و مشتری مدار تهیه گردیده است .جهت اطالع از مزایای این خدمات از شما دعوت می گردد
به سایت شرکت سایپا یدک  http://narenji.saipayadak.orgو یا به نمایندگی های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه نمایید .در صورت
نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود ،می توانید از قسمت سوابق کارت در آدرس مذکور نسبت به دریافت اطالعات با ورود شماره شاسی
خودرو اقدام نمایید.
مشتری گرامی جهت اطالع از خدمات تحت پوشش و سرویس های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی http://www.saipayadak.org
 /منوی خدمات مشتری/سوابق خدمات کارت نارنجی -طالیی مراجعه فرمایید.
همچنین آخرین “شرایط ارائه خدمات گارانتی و سرویس های دوره ای” در آدرس زیر قابل بهره برداری می باشد:
 / http://www.saipayadak.orgمنوی خدمات مشتری /راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی

پيشگفتار
با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت
خرید خودرو جدید .قبل از رانندگي با خودروي
خود ،کتابچه راهنما را با دقت مطالعه نما یید.
این کتابچه شامل اطالعات مفید و ضروري
در مورد رانندگي با خودرو بوده و تجهیزات
خودرو را به شما معرفي خواهد کرد .این کتابچه
همچنین نحوه نگهداري و مراقبت از خودرو
و نیز سرویس آن را به شما خواهد آموخت.
امیدواریم با آگاهي از نحوه رانندگي و آشنایي
با تجهیزات خودرو ،رانندگي راحت و آسوده
اي را با محصوالت شرکت زامیاد تجربه نمایید.

توليدات شرکت زامياد:
• وانت نیسانNI-NIB
• وانت شوکا
• مینی تراک درکا
• وانت پادرا
• وانت نیسان دیزل

3

روغن سایپا
توصیه مي شود از روغن سایپا در
محصول خانواده سایپا استفاده شود
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هشدارهای نيروی انتظامی
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 و اجتماعی 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 درصد باالیی از خودروهای مسروقه کشف می گردد.
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.
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نحوه استفاده از دفترچه راهنماي مشتري
هدف از تهیه این دفترچه ،فراهم آوردن شرایطی
می باشد که امکان استفاده هرچه بهتر و راحتتر
از خودرو را بوجود می آورد .این دفترچه در
موارد مختلفي به عنوان یک منبع کمکي به
حساب ميآید.
توصیه مي شود تمامي موارد قید شده در
این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید ،از این
رو جهت جلوگیري از بروز آسیب دیدگي ها و
جراحات جدي در هنگام تصادف یا رانندگي،
بایستي موارد احتیاطي و هشدارهایي را که در
کل این دفترچه قید شده است به دقت مورد
مطالعه قرار دهید.
تصاویر موجود در دفترچه شما را در استفاده
هرچه بهتر از خودرو یاري خواهد داد.
با مطالعه این دفترچه مشخصات فني ،موارد مهم
ایمني و نیز نحوه رانندگي در شرایط مختلف به
شما راننده محترم یاد آوري خواهد شد.
در ضمن با موارد مختلفي از اخطارها ،نکات
احتیاطي و قابل توجه روبرو خواهید شد که
بایستي به دقت مورد مطالعه قرار داده و تمامي
توصیه ها و مراحل قید شده را دنبال نمایید.
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آب بندي خودرو
براي آب بندي خودرو اقدام خاصي ضرورت
نداشته و با رعایت چند مورد ایمني و احتیاط به
خصوص در  1500کیلومتر اول مي توانید نحوه
کار و شرایط اقتصادي خودرو را بهبود بخشیده
و عمر آن را طوالني سازید .بدین منظور توجه
داشته باشید که:
 در حین رانندگي موتور را تحت فشار قرار ندهید. براي مدت طوالنی در یک سرعت ثابترانندگي نکنید .تغییر در سرعت موتور باعث
بهبود شرایط آب بندي موتور خواهد شد.
 از ترمزهاي ناگهاني به جز در موارد اضطراريبپرهیزید.
 هنگام روشن کردن خودرو و شروع به حرکتاز گاز دادن بیش از حد خودداري کنید.

توجه
کلمه توجه ،شرایطي که باعث آسیب دیدگي
خودرو مي شود را یادآوري مي کند.

احتياط
کلمه احتیاط ،مواردي که باعث بروز جراحات
به سرنشینان و آسیب های وارده به خودرو
مي گردد را یادآوري مي کند.

هشدار
کلمه هشدار ،مواردي که باعث بروز آسیب
دیدگي ها و جراحات جدي و یا حتي منجر به
مرگ مي شود را یادآوري مي کند.

نکات زیست محيطی
نکات زیست محیطی نکاتی هستند که بر
محیط زیست تاثیر گذارند.
 -1اصل پنجاهم قانون اساسي
در جمهوري اسالمي حفاظت محیط زیست که
نسل امروز و نسلهاي بعد باید در آن حیات
اجتماعي رو به رشدي داشته باشد ،وظیفهي
عمومي تلقي ميگردد .از اینرو فعالیتهاي
اقتصادي و غیر آن که با آلودگي محیط زیست
یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند
ممنوع است.
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معرفی خودرو و تجهيزات

کنترل ها

2

 -1دسته راهنما
 -2غربیلک فرمان
 -3صفحه کیلومتر
 -4اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
 -5رادیو پخش
 -6جعبه فیوز
 -7بوق
 -8سوییچ استارت
-9کلید * CNG
-10فالشر
 -11کلید مه شکن عقب
 -12زیر سیگاری
 -13دریچه سیستم تهویه مطبوع
 -14فندک
 -15کلیدهای تنظیم گرمایش و تهویه
 -16تاخوگراف
 -17درب داشبورد

* مطابق با مدل خودرو
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سيستم ضد سرقت (ایموبالیزر)

2

خودروي شما به سیستم ضد سرقت الکترونیکي
موتور مجهز ميباشد که احتمال سرقت خودرو
را کاهش مي دهد .این سیستم مجهز به یک
فرستنده الکترونیکي است که بر روي سوییچ
خودرو نصب شده است و آنتن گیرنده این
سیستم که بر روي طوقه سوییچ قراردارد با
واحد الکترونیکي سیستم ضدسرقت ) (ICUدر
ارتباط مي باشد .اگر کلید خودروي خود را در
طوقه سوییچ بگذارید و کلید را در موقعیت ON
قرار دهید ،آنتن سیستم ضدسرقت سیگنال-
هایي را از فرستنده (سوییچ) دریافت مي کند
و سپس آن را به واحد کنترل الکترونیکي
ایموبیالیزر ( )ICUارسال مي نماید .واحد
الکترونیکي ضدسرقت ،کد سوییچ شما را چک

کرده و در صورت درست بودن این کد ،فرمان
روشن شدن موتور را به واحد الکترونیکي موتور
( )ECUارسال مينماید.

احتياط

در صورتیکه خودرو را با کلیدي به غیر از کلید
اصلي معرفي شده براي آن (کلیدهاي معرفي
نشده و یا کلیدهاي معمولي) ،استارت بزنید
سیستم مذکور اجازه روشن شدن موتور را
نخواهد داد و سیستم در این حالت به مدت
یک دقیقه قفل مي شود که براي روشن کردن
موتور با کلید معرفي شده در این شرایط الزم
است به مدت یک دقیقه صبر نمایید.
شایان ذکر است با هر بار استفاده از کلیدهاي

غیرمتعارف به همان نسبت زمان الزم براي باز
شدن قفل سیستم توسط کلید معرفي شده به
صورت تصاعدي افزایش خواهد یافت.
در هنگام بسته
 چشمک زدن شکلبودن سوییچ نشان دهنده فعال بودن سیستم
ضدسرقت (ایموبیالیزر) مي باشد.
 فرستنده الکترونیکي نصب شده بر رويسوییچ خودروي شما از مهمترین اجزاي این
سیستم مي باشد .توجه فرمایید که کلید در
معرض دماهاي باالي  85˚Cفشار ،ضربه یا
میدان مغناطیسي شدید قرار نگیرد .در غیر
این صورت کلید خودروی شما معیوب شده
و سیستم اجازه روشن شده موتور را نمي دهد.
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سيستم ضد سرقت (ایموبالیزر)

2

هنگام روشن کردن موتور وقتي که سوییچ را
روي موقعیت  ONقرار مي دهید کمي صبر
کنید سپس استارت بزنید.

توجه
در صورت هرگونه تغییر یا دستکاري بر روي
سیستم که باعث ایجاد عیب بر قسمت هاي
دیگر خودرو شود ،سسیتم هاي معیوب جزو
گارانتي نمي باشد.
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نکته:
این سیستم هیچ تاثیري بر روي باز شدن درب
هاي خودرو ندارد و تنها در هنگام روشن شدن
خودرو فعال است.
در صورت گم شدن سوییچ خودرو براي
معرفي سوییچ جدید بر روي خودروي خود به
نمایندگي هاي مجاز شرکت مراجعه نمایید.
شایان ذکر است که براي معرفي سوییچ
جدید به سوییچ یدک آن و کارت گارانتی نیاز
مي باشد ،لذا با توجه به این موضوع ضروري
است که دقت الزم در حفظ و نگهداري سوییچ
یدک و کارت همراه را لحاظ نمایید.

کليدها
با خودروي شما کلیدهاي زیر ارائه ميشود:
 -1دو عدد سوییچ جهت روشن کردن خودرو و
درب باک
 -2پالک شماره شناسایي سوییچ

قفل درب

احتياط
همیشه در هنگام ترک خودرو ،سوییچ موتور را
برداشته ،ترمز دستي را کشیده و تمامي
درب ها را ببندید و شیشه ها را باال ببرید.

قفل کردن و باز کردن درب با کليد
خودرو دارای دو کلید است که یکی اصلی و
دیگری یدکی می باشد .کلید اصلي و یدکي،
هردو کلیه دربهاي خودرو را باز مي کنند .از
یکي از دو کلید به عنوان کلید یدکي به خوبي
نگهداري نمایید.
درب ها
باز کردن/بستن درب از بيرون
 .1کلید را وارد قفل کنید.
 .2بستن
 .3باز کردن

نکات ایمني در پيشگيري از سرقت خودرو
همواره نکات زیر را هنگامي که خودرو را حتي
براي چند دقیقه ترک مي کنید رعایت نمایید:
 -1پنجره را کام ً
ال ببندید.
 -2اشیاء قیمتي را با خود بردارید.
 -3سوییچ را در داخل خودرو جا نگذارید.
 -4فرمان را قفل کنید( .با کمي چرخاندن،
فرمان قفل مي شود).
 -5همه درها را قفل کنید.
عالوه بر رعایت نکات باال ،خود شما هم
مي توانید تدابیري بیاندیشید که امکان سرقت
خودرو خود را کاهش دهید.

مواظب باشيد
 از پارک کردن خودرو در مکان هاي خلوتخوددراي نمایید.
 خودرو را در مکان هاي تاریک پارک نکنید. هرگز اسناد و مدارک خودرو را در داخلخودرو جا نگذارید.
جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای پلیس که در
این دفترچه اعالم شده توجه نمایید.
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شيشه باالبر

2

دستگيره شيشه باالبر درب
با پیچاندن دستگیره شیشه باالبر در جهت
و خالف جهت عقربه های ساعت (ساعتگرد و
پادساعتگر) می توانید باز و بسته کنید.
جهت پایین آوردن شیشه ،دستگیره را در جهت
چرخش عقربه های ساعت (ساعتگرد) بچرخانید.
جهت باال بردن شیشه ،دستگیره را در جهت
خالف جهت چرخش عقربه های ساعت (پاد
ساعتگرد) بچرخانید.
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صندلی ها

2

تنظيم پشتی صندلي ها
 -1براي تنظیم زاویه پشتي صندلي ،کمي به
جلو خم شده و دستگیره تنظیم را که در قسمت
بیروني صندلي واقع شده است ،به طرف باال
بکشید.
 -2پشتي صندلي را به زاویه دلخواه تنظیم کنید.
 -3دستگیره را رها کرده و از قرارگیري پشتي
صندلي در محل مورد دلخواه خود ،اطمینان
حاصل کنید.
(جهت قفل شدن موقعیت پشتي صندلي،
دستگیره تنظیم بایستي در موقعیت اولیه خود
قرار گیرد)

تنظيم پشت سري
براي بلند کردن پشت سري ،آنرا به سمت باال
بکشید .جهت پایین بردن پشت سري ،اهرم
سمت چپ پایه آن را فشار داده و پشت سري را
تا ارتفاع مناسب پایین ببرید.
براي برداشتن پشت سري ،آنرا تا حد امکان به
سمت باال کشیده ،اهرم را در همین حالت فشار
دهید تا پشت سري خارج شود.
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صندلی ها
احتياط
2

از قرار دادن اشیاء در زیر صندلي ها اجتناب
نمایید .این اشیاء ممکن است در عملکرد
حرکتي صندلي ها اختالل ایجاد کرده و یا با
غلتیدن به زیر پاي راننده ،باعث ایجاد اشکال
در استفاده از پدال هاي ترمز ،کالچ و گاز شود.

توجه
 .1پشتی سر با تنظیم صحیح می تواند عملکرد
نگهدارنده داشته باشد.
 .2اگر کوسن یا چیزی شبیه آن را میان کمر
خود و پشتی صندلی قرار دهید ،به هنگام
تصادف پشتی سر دیگر عملکرد نگهدارندگی
خود را ایفا نخواهد کرد.
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هشدار
 از تنظیم کردن صندلي راننده و یا پشتيآن در هنگام رانندگي ،اجتناب ورزید .انجام
این عمل باعث کاهش قدرت کنترل در حین
رانندگي شده و ممکن است باعث بروز صدمات
و آسیب دیدگي گردد.
 از قرار دادن اشیاء بر روي صندلي که باعثتغییر موقعیت عادي صندلي یا پشتي آن
میشود ،اجتناب نمایید .این اشیاء ممکن است
با جلوگیري از قفل شدن صندلي در هنگام
بروز تصادفات یا ترمزهاي ناگهاني ،موجب
صدمات جدي یا حتي مرگ گردد.
 همیشه در حین رانندگي ،پشتي صندلي رادر حالت عمودي قرار دهید .همچنین کمربند
ایمني را به نحوي که از روي قسمت پایین کمر
بگذرد ،ببندید.
 هرگز کمربند ایمني را از زیر بازو و یا دورگردن خود عبور ندهید.
 هر کمربند ایمني براي استفاده یک نفرطراحي شده ،هرگز از یک کمربند ایمني براي
چند نفر استفاده نکنید.

هشدار
 کمربندهای ایمنی را به طور متناوب موردبازدید قرار دهید .بدین ترتیب که کمربندها
را کامال بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ
فرسودگي ،بریدگي ،سوختگي و هرگونه آسیب
دیدگي بررسي نمایید .از عملکرد جمع کن
کمربند ها مطمئن شوید .قفل ها را امتحان
نمایید تا از نظر عملکرد معیوب نباشند.

کمربندهای ایمنی
در صورت وجود هر یک از ایرادهاي فوق ،الزم
است کمربند تعویض گردد.
 بعد از تصادف ،احتمال آسیب دیدن و یاقفل شدن مجموعه کمربندها وجود دارد .لذا
بعد از هر بار تصادف مجموعه کمربندها ،جمع
کن کمربندها ،قالب ها و قسمت هاي آسیب
دیده را مورد بازدید قرار دهید و در صورت
نیاز به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک
مراجعه نمایید.

احتياط
هنگام بستن درب هاي خودرو دقت نمایید
قسمتي از کمربند الي درب نماند زیرا وارد
آمدن هر گونه آسیبي به تسمه و یا قفل
کمربند ایمني ،باعث کاهش کارایي آن در
تصادفات مي گردد.

2

روش استفاده صحيح از کمربند ایمني به
شرح زیر است
 پشتي صندلي در موقعیت عمودي باشد. سرنشینان به صورت طبیعي نشسته باشند(نخوابیده و یا خم نشده باشند).
 قسمت گذرنده کمربند از زیر شکم باید کام ًال
راحت و در پایینترین محل خود قرار گرفته باشد.
 قسمت گذرنده از روي شانه باید راحت بوده وکام ً
ال از روي قفسه سینه رد شود.
نشستن سرنشینـان روي صندلي نباید بصورت
مایل باشد.
قفل داخل جمع کن کمربندها در حین رانندگي
عادي ،فعال نمي باشد و امکان حرکت سرنشینان
به میزان کم باعث راحتی آنها هنگام رانندگي
مي گردد.

در صورت ترمز گیری و یا دور زدن شدید و
تصادفات جمع کن کمربندهای ایمنی به طور
خودکار قفل می شود.

هشدار
دقت نمایید تسمه کمربند ایمني تاب نداشته
و گیر نکرده باشد .در صورت عدم امکان آزاد
کردن آن سریعاً به نزدیکترین نمایندگي مجاز
شرکت مراجعه نمایید.
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کمربندهای ایمنی

2

استفاده از کمربنــد براي بانـوان باردار
استفاده از کمربند ایمني براي بانوان باردار،
مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوي
پزشک معالج ،الزامي است .قسمتي از کمربند
که زیر شکم بسته مي شود ،الزم است کام ً
ال به
نرمي و در پایین ترین قسمت ممکن قرار گیرد.
بانوان باردار دقت نمایند که کمربند را نباید از
روي شکم و یا از باالي شکم عبور دهند.
استفاده از کمربندهاي ایمني براي کودکان
براي حفاظت کودکان در سنین مختلف باید از
تجهیزات ایمني مناسب استفاده کرد.
هرگز اجازه ندهید کودکان در خودروي در حال
حرکت بایستند و یا زانو بزنند.
هرگز از یک کمربند ایمني براي دو کودک و
یا یک کودک بهمراه یک فرد بزرگسال استفاده
نکنید.

هشدار

از نشاندن کودک بر روي پاهاي خود ،هنگام
حرکت خودرو خودداري نمایید .زیرا در صورت
بروز کوچکترین تصادف ،امکان کنترل کودک
وجود ندارد.
18

احتياط
روکش صندلي ها و کمربندهای ایمني خودرو
در طول روزهاي گرم بشدت داغ مي شود و
مي تواند موجب آسیب دیدن کودک گردد.
لذا قبل از قرار دادن کودک در صندلي،
روکش صندلي و قفل ها و قسمت هاي فلزي
نزدیک وي را بررسي کنید.

نحوه استفاده صحيح از کمربندهای ایمنی
توصيه های ایمني
 تسمه کمربند گذرنده از روي شانه نباید باگردن و صورت کودک تماس داشته باشد.
 استفاده نادرست از کمربند ایمني مي تواند بهکودک صدمات جدي وارد آورد.

2

چراغ هشدار دهنده کمربندایمني
پس از بازکردن سوییچ استارت این چراغ در
صورت باز بودن کمربند ایمنی روشن مي گردد.

طریقه بستن کمربند ایمني صندلي
 -1زبانه قفل کمربند را با دست بکشید.
 -2تسمه کمربند را به آرامي از داخل جمع کن
کمربند به بیرون بکشید.
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نحوه استفاده صحيح از کمربندهای ایمنی

2

 -3زبانه را داخل محفظه قفل نمایید تا صداي
کلیک قفل شدن آن شنیده شود.
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 -4تسمه گذرنده از زیر شکم را طوري تنظیم
نمایید که در پایینترین محل ممکن قرار گیرد
تا هنگام بروز تصادف ،از لغزش شخص از زیر
کمربند جلوگیريشود .کمربند را از سمت شانه
به باال بکشید تا با بدن فاصله نداشته باشد .جمع
کن کمربند بصورت خودکار نیروي کششي
اعمال مي کند .جهت ایمني بیشتر کمربند را
از بدن دور ننمایید.

آزاد کردن کمربندایمني
دکمه روي قفل را فشار دهید.

درب موتور

2

باز کردن درب موتور
 -1براي بازکردن درب موتور ،دستگیره مربوط
به آن را که در قسمت زیر داشبورد ،سمت چپ
قرار دارد ،به طرف خود بکشید.
 -2به قسمت جلوي خودرو رفته و درب موتور
را به سمت باال بکشید .سپس قفل دوم را که در
وسط درب موتور و زیر آن واقع شده را توسط
اهرم نشان داده شده در شکل باال آزاد کنید.
 -3درب موتور را بلند کرده و سر آزاد میله
نگهدارنده را در شیار مربوطه روي بدنه خودرو
قرار دهید.

بستن درب موتور
 قبل از بستن درب موتور میله را در خارنگهدارنده اش روی درب موتور جا بزنید تا از
صداي لقي آن در حین حرکت خودرو جلوگیري
گردد.
 درب موتور را به آرامی پائین بیاورید و تقریبااز فاصله  20سانتیمتری رها کنید .پس از بسته
شدن ،لبه جلوی درب موتور را به طرف باال
بکشید تا از قفل بودن آن مطمئن شوید.
 -هرگز درب موتور را محکم نبندید.

احتياط
قبل از بستن درب موتور ،دقت کنید کلیه
قطعات تعویض شده و ابزار از داخل محفظه
خارج شده باشد و از قطعات مربوط به داخل
موتور ،قطعه اي بیرون نمانده باشد..

احتياط
پیش از حرکت از بسته شدن کامل درب موتور
مطمئن شوید .در صورت بسته نشدن ،در حین
رانندگی ناگهان باز خواهد شد که باعث بروز
صدمات و آسیب دیدگي های جدی می شود.
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درب باک

2

باز کردن درب باک
با استفاده از سوییچ روشن کردن خودرو می
توان درب باک را باز کرد.

هشدار
استفاده از درپوش متفرقه در خودرو منجر به
اختالل در عملکرد سیستم سوخت رساني و
کنترل آلودگي خواهد شد.
در صورتیکه در هواي سرد به دلیل یخ زدگي،
درب باک بنزین به راحتي باز نشود ،در پوش را
به آرامي فشار داده و با وارد کردن ضربات آرام،
آن را باز نمایید.

بازکردن درپوش باک
 براي باز کردن درپوش ،آن را در جهت خالفعقربه هاي ساعت بچرخانید.
 براي بستن درپوش ،آن را در جهت عقربههايساعت بچرخانید تا صداي کلیک که نشان دهنده
بسته شدن صحیح درپوش است ،شنیده شود.
 -1درپوش باک
 -2جهت بازکردن
 -3جهت بستن

هشدار

با توجه به احتمال وجود فشار در محفظه باک،
در پوش داخلي را با احتیاط و به آرامي باز کنید.
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در حالي که از درپوش باک ،بنزین بیرون
مي ریزد و یا صداي فش فش شنیده مي شود،
تا هنگام برطرف شدن این حالت از باز کردن
درپوش خودداري نمایید .در صورت عدم توجه،
احتمال خروج بخارات بنزین با فشار وجود دارد
که بسیار خطرناک خواهد بود.
بخارات بنزین خطرناک و قابل اشتعال است لذا
هنگام سوخت گیري موتور را خاموش کرده و
از نزدیک کردن جرقه ،شعله یا سیگار به گلویي
باک خودداري نمایید.
همواره از محکم و صحیح بسته شدن درپوش
باک بنزین اطمینان حاصل کنید.

غربيلک فرمان و بوق

2

بــوق
جهت استفاده از بوق ،محل مشخص شده بر
روي غربیلک فرمان را به داخل فشار دهید.

چراغ سقفي
چراغ سقفي که در قسمت باالی شیشه عقب
اتاق قرار دارد ،داراي دو حالت زیر است:
)ON( :1چراغ حتي در حالي که درب ها بسته
باشند روشن مي ماند.
 )OFF( :2چراغ حتي زماني که درب باز باشد،
خاموش مي ماند.
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آینه ها

2

آینه هاي بغل
خودرو داراي دو آینه جانبی ،یکي در سمت
راست و دیگري در سمت چپ مي باشد.
مي توان آینه ها را هنگام کارواش ،به داخل جمع
کرد تا از آسیب دیدن آینه ها جلوگیري گردد.

احتياط
 آینه های خودرو محدب هستند ،لذا اشیاء نزدیکتراز فاصلهاي هستند ،که در آینه به نظر مي رسند.
 هنگام تغییر مسیردادن ،از آینه وسط داخلخودرو استفاده کنید و یا با نگاه کردن مستقیم
فاصله خود را با خودرو جانبي تخمین بزنید.
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تنظيم آینه
جهت تنظیم آینه بغل از اهرم دستي که در
قسمت جلوي قاب شیشه جانبی تعبیه شده
است (مطابق شکل) استفاده نمائید.

آینه داخل خودرو (حالت شب  /روز)
پس ازتنظیم صندلی و فرمان آیینه ها را طوری
تنظیم کنیدکه از شیشه عقب دید کافی داشته
باشید.
برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهای عقبی،
اهرم تنظیم را به سمت خود کشیده تا در
وضعیت شب قرار گیرد.
 -1اهرم
 -2شب
 -3روز

تجهيزات داخلی
توجه

فندک
زمانی که کلید در حالت  ONیا ACC
می باشد می توان از فندک استفاده کرد.
فندک را به داخل فشار دهید .ظرف ده ثانیه
فندک به طور خودکار با ایجاد صدایی به حالت
اولیه خود باز خواهد گشت .جهت استفاده،
فندک را بیرون بکشید.

 هرگز از بیرون زدن فندک هنگامي که گرمشده است ،جلوگیري ننمایید.
 از انواع فندک استاندارد استفاده کنید.استفاده از وسایل غیر استاندارد نظیر ریش
تراش ،جاروبرقي هاي دستي ،قهوه ساز ،ممکن
است موجب آسیب دیدن سوکت و یا اختالل
در مدار برقي گردد.
 در صورتي که فندک پس از  30ثانیه بطورخودکار بیرون نیاید به منظور جلوگیري از گرم
شدن بیش از حد ،آن را با دست بیرون بیاورید.

2

هشدار
 از جاسیگاری به جای سطل زباله استفادهنکنید.
 انداختن سیگار یا کبریت روشن داخلزیر سیگاری حاوی برخی زباله های مشتعل
شونده ممکن است منجر به آتش سوزی
گردد.
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تجهيزات داخلی

2

جاسيگاري
جاسیگاری را جلو بکشید.
 .1از پایین جاسیگاری گرفته و آن را تا دیدن
قطعه آهنی باالی جاسیگاری بیرون بکشید.
 .2برای بیرون کشیدن جاسیگاری قطعه آهنی
را فشار دهید.
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جعبه داشبورد
براي باز کردن درب جعبه داشبورد ،دستگیره آن
را به سمت خود بکشید.

احتياط
جهت جلوگیري از آسیب دیدگي هنگام بروز
تصادف و یا ترمزگیري شدید ،همواره هنگام
رانندگي درب جعبه داشبورد را ببندید.

آفتابگيرها
جهت استفاده از آفتابگیر ،آن را به سمت پایین
بکشید.

تجهيزات داخلی

2

تاخوگراف
دستگاه ثبت سرعت خودرو ،زمان هاي رانندگي و
مسافت طي شده در خودروهاي تجاري مي باشد.
در تاخوگراف دیجیتالي این خودرو اطالعات
بصورت دیجیتالي در حافظه دستگاه ذخیره
شده و توسط کامپیوتر و نرم افزار مخصوص آن
بوسیله ارتباط با پورت دستگاه قابل مشاهده مي
باشد.طبق استاندارد ،مدیریت هر بنگاه حمل و
نقل مسئول کنترل این اطالعات مي باشد.
همچنین قابلیت چاپ اطالعات  15دقیقه آخر
رانندگي هم توسط دستگاه وجود دارد.
جهت هشدار به راننده ،دستگاه داراي آالرم
صوتي مي باشد که در هنگام رسیدن به سرعت
 90کیلومتر در ساعت فعال مي گردد.

آنتــن
خودرو داراي سیستم صوتي است و مجهز به
آنتن نیز مي باشد .مي توان هنگام شستن خودرو
آنتن را به باال و پایین حرکت داد و یا از روي
خودرو باز کرد*.

احتياط

جهت جلوگیري از صدمه دیدن آنتن هنگام
شستشوي خودرو ،آن را از روي خودرو باز
کنید.

* مطابق با مدل خودرو
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 -1کلید تنظیم سرعت فن
 -2اهرم کنترل تنظیم توزیع جریان هوا
 -3اهرم کنترل درجه حرارت هوا
 -4دکمه فعال کردن سیستم تهویه مطبوع
 -5دریچه برطرف کردن بخار شیشه جلو
 -6دریچه های هوای مرکزی
 -7دریچه هوای زیر پا
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سيستم گرمایش و تهویه
 -1اهرم کنترل تنظيم توزیع جریان هوا
هوا از طریق دریچه هاي متفاوتي جریان مي
یابد .با تنظیم کلید مربوطه مي توان هوا را ازدریچه هاي دلخواه به شرحي که توضیح داده
خواهد شد به جریان در آورد.
 -2کليد تنظيم سرعت فن
با چرخاندن این دکمه مي توانید گردش دمنده را
به روي سرعت دلخواه به روش زیر تنظیم نمایید.
حالت خاموش بودن فن
گردش فن با سرعت کم
گردش فن با سرعت متوسط
گردش فن با سرعت زیاد
 - 3اهرم کنترل درجه حرارت هوا
با کشیدن این اهرم به طرف راست هواي گرم و به
طرف چپ براي هواي سرد ،می توانید درجه حرارت
و برودت دلخواه خود را تنظیم و انتخاب نمایید.
 -4کليد کولر
کلید تهویه مطبوع :دکمه را فشار دهید و کلید
تنظیم دمنده را در موقعیت روشن قرار دهید.
براي خاموش کردن دستگاه تهویه مطبوع ،دکمه
را مجددا ً فشار دهید.

توجه
اگر تمایل دارید که هواي کولر حداکثر خنکي
سرما را داشته باشد ،اهرم کنترل درجه هوا
را روي آخرین حد خود (سمت چپ) تنظیم
کنید.
بعالوه اهرم کنترل سرعت فن باید بر روي
سرعت زیاد قرار داده شود.
 - 1اهرم کنترل تنظيم توزیع جریان هوا
موقعيت تهویه:
ً
در این حالت مطابق شکل باال ،مستقیما به
صورت شما خواهد وزید.

روش تهویه هواي داخل خودرو
قرار دهید.
اهرم کنترل جریان هوا را روي
کلید سرعت فن را روي موقعیت  1قرار دهید.
نکته:
در صورتیکه خودرو ،در معرض نور مستقیم
خورشید متوقف شده باشد ،قبل از بکار انداختن
تهویه مطبوع ،باید شیشه ها را باز کنید تا هواي
گرم از خودرو خارج شود.
برای کاهش رطوبت شیشه های داخل خودرو در
روزهاي باراني از سیستم تهویه مطبوع استفاده
نمایید.

حالت گرمکن زیر پا
در این حالت قسمت اعظم هوا به زیر پا وزیده و
مقدار بسیار کمي از آن به شیشه جلو و شیشه
هاي کناري مي وزد.
حالت گرمکن شيشه جلو
در این حالت قسمت اعظم هوا روی شیشه جلو
وزیده و مقدار کمي از آن به شیشه هاي کناري
و زیر پا مي وزد.
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جهت روشن کردن بخاري به ترتيب زیر
عمل نمایيد.
 -1اهرم کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت
توصیه شده قرار دهید.
 -2اهرم جریان هوا را روي
قرار دهید.
چنانچه سطح شیشه جلو را بخار پوشانده است،
الزم است که اهرم کنترل هوای ورودي را روي
موقعیت
قرار دهید.
 -3اگر تمایل دارید که هوا گرم و خشک بدون
رطوبت در خودرو جریان داشته باشد ،دستگاه
تهویه مطبوع را روشن کنید.

خشک کردن و از بين بردن رطوبت شيشه
جلو و بغل با استفاده از دستگاه تهویه:
براي اینکه در هواي سرد و خنک ،رطوبت شیشه
جلوي خودرو خشک شود ،الزم است که از
دستگاه تهویه به شرح زیر استفاده نمایید.
 -1اهرم کنترل درجه حرارت را روي مناسب
ترین موقعیت تنظیم کنید.
 -2موتور را روشن کرده و سپس کلید  A/Cرا
روشن کنید.
 -3درجه دلخواه جریان هوا و سرعت گردش فن
را انتخاب و تنظیم نمایید.

جهت روشن کردن کولر به ترتيب زیر عمل
نمایيد:
 -1اهرم کنترل درجه هوا را روي موقعیت توصیه
شده قرار دهید.
 -2موتور را روشن کرده و سپس کلید A/Cرا
فشار دهید.
قرار
 -3اهرم کنترل جریان هوا را بر روي
دهید.
 -4اهرم سرعت فن را روي موقعیت توصیه شده
قرار دهید.

طرز کار شيشه گرمکن جلو با استفاده از
دستگاه تهویه:
-1اهرم کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت
توصیه شده قرار دهید.
 -2اهرم کنترل جریان هوا را روي موقعیت
قرار دهید.
 -3اهرم کنترل سرعت فن را روي موقعیت
توصیه شده تنظیم نمایید 1( .یا )2
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هشدارهای نيروی انتظامی
هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو
 از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنائي کافي خودداری نمایید.. هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید. حتي االمکان به ویژه در شبها از پارکینگ هاي خصوصي و عمومي استفاده کنید. توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نیست لیکن در مواقع ناچاري حتماً از تجهیزات ایمني تاخیري همچون قفل ،زنجیر ،دزدگیر ،سوییچمخفي ،قفل عصائي ،قفل پدال و  ...استفاده کنید.
ً
 در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه اي (مانند هنگام خرید روزنامه) ،از رها کردن خودرو با درهاي باز و سوییچ روشن جدا 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 ندارد و فقط ضریب ایمني خودرو را افزایش مي دهند.
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سویيچ موتور
نکاتي که باید قبل از روشن کردن خودرو
در نظر گرفت:
 مطمئن باشید که ترمز دستي کشیدهشده است.
 دسته دنده را در حالت خالص قرار دهید. پدال کالچ را تا آخر فشار دهید تا از گردشچرخ دنده هاي گیربکس هنگام استارت زدن
جلوگیري شود.

3

سویيچ استارت
همانطور که در شکل مالحظه مي نمایید .عالئم
روي سوییچ به شرح زیر مي باشند:
 -LOCKحالت قفل فرمان
 -ACCاستفاده از بعضي تجهیزات مثل رادیو
و فندک
 -ONدر این وضعیت کلیه عالئم روشن بوده و
صحت کار آنها را مي توانید کنترل کنید3( .ثانیه
صبر کنید تا پمپ سوخت عمل کند).
 -STARTحالت استارت موتور -پس از روشن
شدن موتور سوییچ را رها کنید.
 -PUSHپس از خاموش کردن موتور ،سوییچ
را فشار داده ،سپس خارج نمایید.
34

وضعيت استارت
دراین وضعیت موتور روشن ميشود و در صورتي
که سوییچ را رها کنید به وضعیت  ONباز مي گردد.
در صورتي که کلید در مغزي سوییچ نمي چرخد،
احتماالً به علت فشار روي میل فرمان است.
در این حالت جهت آزاد کردن فرمان ،آن را
کمي به راست یا چپ گردانده سپس کلید را
بچرخانید .جهت قرار دادن سوییچ موتور روي
وضعیت  ،LOCKسوییچ را در موقعیت ACC
به داخل فشار داده سپس به سمت وضعیت
 LOCKبچرخانید.

هشدار
هرگز سوییچ موتور را در حال حرکت در
موقعیت  LOCKیا  ACCقرار ندهید.

روشن کردن خودرو
 -1ترمز دستي را آزاد کنید.
 -2پدال کالچ را تا آخر فشار داده و دسته دنده
را در حالت خالص قرار دهید.
هنگام روشن کردن موتور ،پدال کالچ را تا آخر
فشار دهید.
 -3با چرخاندن سوییچ به سمت وضعیت
 ،STARTاستارت بزنید و تا زمان روشن شدن
موتور (حداکثر  10ثانیه) در همان وضعیت
نگهدارید.
در هواي بسیار سرد زیر  18درجه سانتیگراد ،یا
هنگامي که موتور به مدت چند روز روشن نشده
است ،الزم است موتور به اندازه کافي گرم شود.
این کار را بدون فشردن پدال گاز انجام دهید .به
منظور روشن کردن خودرو بدون در نظر گرفتن
گرم یا سرد بودن موتور ،از فشردن پدال گاز
خودداري کنید.

احتياط
بیش از ده ثانیه متوالي نباید استارت بزنید،
حداقل ده ثانیه صبر کرده و دوباره استارت
بزنید .بعد از روشن شدن موتور سوییچ را رها
کنید.

روشن کردن خودرو
موتور در حالت خفه
پدال گاز را تا آخر
فشرده و استارت بزنید

روشن کردن موتور در حالت خفه
این شرایط ممکن است به علت خفگي موتور
(وجود سوخت بیش از حد در داخل سیلندر)
روي بدهد .در چنین حالتي اقدامات زیر را انجام
دهید.
 -1ترمز دستی فقط چرخ های عقب را قفل می کند.
مطمئن شوید ترمز دستي آزاد است.
 -2دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
پدال کالچ را در هنگام راه اندازي موتور پایین
نگهدارید.
 -3پدال گاز را تا آخر فشار داده ،در همان حالت
نگهدارید.
 -4در حالیکه پدال گاز را تا انتها فشرده اید،
استارت زده و سوییچ را در همان وضعیت
(حداکثر  10ثانیه) نگهدارید .تا سوخت اضافي
از داخل موتور تخلیه شود.

موتور در حالت گرم
پدال گاز را تا نیمه
فشرده و استارت بزنید

روشن کردن موتور در حالت گرم
وقتي موتور گرم است و به طور طبیعي (پس از
چند مرتبه استارت زدن بدون فشار دادن پدال
گاز) روشن نمي شود ،اقدامات زیر را انجام دهید.
قبل از استارت زدن مجدد به مدت یک دقیقه
صبر کنید و مطمئن باشید ترمز دستي باال باشد.
 -1دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
هنگام استارت زدن پدال کالچ را فشار دهید.
 -2در حالیکه پدال گاز را تا نیمه فشرده اید
استارت بزنید( .بیش از  10ثانیه سوییچ را در
وضعیت  STARTنگه ندارید).
 -3پس از روشن شدن موتور به مدت  10ثانیه
صبر کنید تا موتور در دور آرام کار کند سپس
حرکت نمایید.

توجه
هرگز بیش از  10ثانیه سوییچ را در وضعیت
 STARTنگه ندارید.
اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و یا
خاموش گردد ،استارت زدن مجدد را  5تا 10
ثانیه بعد تکرار کنید.
استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است
باعث صدمه دیدن آن بشود.
صداي بیش از اندازه موتور (از ناحیه سوپاپ
ها) ممکن است به دلیل عدم کارکرد موتور
پس از مدت طوالني باشد.
این صدا باید پس از اینکه دماي موتور به حد
استاندارد رسید قطع شود ،در غیر این صورت
جهت رفع صداي موتور ،به نمایندگي هاي
مجاز شرکت سایپایدک مراجعه کنید.
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گيربکس
نحوه تعویض دنده ها
نحوه تعویض دنده ها و موقعیت قرار گرفتن
دسته دنده در هر یک از دنده هاي خودرو،
مطابق شکل روبرو مي باشد.

توجه

3

عملکرد گيربکس
تعویض دنده ها با پنج دنده مطابق شکل فوق
صورت مي گیرد.
پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و پس از تعویض
دنده آن را به آرامي رها نمایید.
نوعي سیستم ایمني در خودرو تعبیه شده است
تا از تغییر غیر عمدي دنده  5به دنده عقب ()R
جلوگیري کند .لذا دسته دنده به موقعیت خالص
بر مي گردد و سپس در موقعیت دنده عقب قرار
مي گیرد.
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تعویض به موقع دنده با توجه به سرعت و بار
خودرو باعث افزایش عمر موتور و گیربکس و
همچنین کاهش مصرف سوخت خواهد شد.
صرفاً هنگامي ،دنده را در موقعیت دنده عقب ()R
قرار دهید که خودرو کام ً
ال متوقف شده باشد.
براي جلوگیري از ساییدگي و فرسایش زود
هنگام سیستم کالچ ،هرگز از پدال کالچ
بعنوان تکیه گاه پا استفاده نکنید.
همچنین از نیم کالچ جهت نگهداشتن خودرو
در سطوح شیبدار (مث ً
ال پشت چراغ راهنما و
غیره) استفاده نکنید.
تعویض دنده معکوس
وقتي مجبور هستید در ترافیک سنگین سرعت
خودرو را کاهش دهید و یا در سرباالیي ها
رانندگي کنید ،قبل از آنکه به موتور فشار آید،
از دنده معکوس مناسب استفاده نمایید .دنده

معکوس احتمال ریپ زدن موتور را کاهش داده
و براي افزایش سرعت ،شتاب بهتري به خودرو
مي دهد.
نکات احتياط هنگام رانندگي
 از دسته دنده به عنوان تکیه گاه دست استفادهنکنید .فشاري که دست شما بر روي دسته دنده
وارد مي کند موجب فرسایش زود هنگام مکانیزم
تعویض دنده مي شود.
 از پدال کالچ به عنوان تکیه گاه پا استفادهنکنید ،این عمل باعث فرسایش زود هنگام
سیستم کالچ خودرو مي شود.
 از نیم کالچ براي نگاه داشتن خودرو درجاده هاي شیبدار استفاده نکنید .این عمل باعث
فرسایش کالچ مي گردد ،براي این کار همیشه از
ترمز دستي استفاده کنید.
 از رانندگي طوالني با دنده سنگین خودداريکنید .حرکت با دنده سنگین سبب مصرف
سوخت و تولید صداي بیشتر مي شود .هرچه
سریعتر دنده را سبک کنید .این کار باعث
مي شود تا به موتور فشار نیاید.

سيستم ترمز ABS
سيستم ترمز ضد قفل ABS
)ABS (Anti Lock Brake System
سیستم ترمز  ABSمانع از قفل شدن چرخها
هنگام ترمزگیري مي گردد .این سیستم از دو
قسمت اصلي سنسور سرعت چرخ و مجموعه
مدوالتور/پردازشگر تشکیل شده است.
از مزایاي اصلي سیستم  ABSدر خودرو
مي توان به کوتاهتر شدن فاصله توقف و
فرمانپذیري خودرو حین ترمزگیري اشاره
نمود(.همراه با قفل شدن چرخ هاي خودرو
حین ترمزگیري ،راننده قادر به هدایت و مانور
نمي باشد ،در حالیکه خودروي مجهز به ترمز
 ABSچرخ ها قفل نشده و راننده قادر به
هدایت و مانور مي باشد)
نکات قابل توجه در ترمزگيري با خودروي
مجهز به ABS
 )1ترمزگیري عموماً به دو منظور زیر انجام
مي شود:
ترمزگیري آرام براي کنترل سرعت ،در این گونه
ترمزگیري قصد دارید که سرعت خودرو را متوقف
سازید ،مث ً
ال هنگامي که قصد دارید سرنشینی را
سوار یا پیاده نمایید .در این حالت معموالً چرخ
ها قفل نشده و شما با یک ترمزگیري عادي

مي توانید به منظور خود برسید.
 )2ترمزگیري شدید اضطراري ،در این گونه
ترمزگیري قصد دارید که سرعت خودرو را سریعاً
کاهش داده و یا در کوتاهترین مسافت متوقف
سازید ،مث ً
ال هنگامیکه بطور ناگهاني با یک مانع
روبرو مي شوید در این حالت اغلب تمامي یا
برخي از چرخها قفل شده که شما مي بایست
بطور دائم پاي خود را روي پدال ترمز بفشارید و
در نظر داشته باشید که خودرو شما قابل هدایت
مي باشد(.توجه داشته باشید در صورتي که
خودرو در اثر تغییر مسیر سریع به سمت کنار
کشیده شود سیستم ترمز  ABSتأثیري بر روي
کنترل خودرو نخواهد داشت)

هشدار
گاهی برخي رانندگان نا آشنا با احساس ضربات
ترمز زیر پاي خود تصور کرده که خودرو دچار
مشکل شده است و پدال ترمز را رها مي
کنند ،در حالیکه این امر یک مسئله عادي در
ترمزهاي  ABSمي باشد.

نکاتي قابل توجه در خودروی مجهز به
سيستم ترمز :ABS
 )1هنگام فعال شدن  ABSبدلیل عمل کردن
شیرها و موتور پمپ هیدرولیک ممکن است
صدایي شنیده شود که مقدار صدا بستگي
به مقدار فشار ترمزي که در هر چرخ ایجاد
مي شود ،دارد .این صدا عادي بوده و ناشي از
وجود مشکل در سیستم ترمز  ABSنمي باشد.
 )2بعد از استارت زدن و حرکت نمودن،
هنگامیکه سرعت خودرو به بیش از میزان آستانه
 5الی  10کیلومتر در ساعت مي رسد ،عیب یابي
داخلي سیستم ضد قفل فعال شده و براي زمان
کوتاهي موتور پمپ هیدرولیک را بمنظور چک
نمودن عملکرد آن روشن مي نماید .این عمل
سبب ایجاد صدایي مي شود که بوسیله سیستم
ترمز  ABSتولید شده و کام ً
ال عادي مي باشد.
 )3هنگام ترمزگیري معمولي در چرخ هاي
عقب گاهي صدایي شنیده مي شود که این صدا
بوسیله سیستم  EBDایجاد مي گردد .این صدا
عادي است و نیازي به تعویض مدوالتور در ترمز
 ABSنیست.
 )4هنگامي که موتور روشن مي شود ،چراغ
اخطار  ABSحدود سه ثانیه روشن شده و در
این زمان  ECUخود را چک و عیب یابي نموده
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سيستم ترمز ABS

3

و در صورتي که هیچ خطایي پیدا نشود ،چراغ
اخطار خاموش مي شود .اگر چراغ اخطار ABS
در هنگام رانندگي روشن شود یا چراغ اخطار
خاموش نشود ،بدین معني است که ABS
احتیاج به بازرسي دارد.
 )5سیستم  ABSسبب افزایش ایمني خودرو
مي گردد .با وجود این ،سیستمي نیست که
بتواند خطاي راننده را هنگام رانندگي برطرف
نموده و یا در وضعیت ترافیک ،تغییري ایجاد
نماید .بنابراین ،راننده باید با دقت رانندگي نموده
و ضمن حفظ فاصله مناسب با خودروي جلویي،
با سرعت متناسب با شرایط جاده رانندگي نماید.
 )6در مواقع بروز مشکل در عملکرد سیستم
ترمز  ،ABSبه نمایندگي هاي مجاز شرکت
سایپا مراجعه شود.

هشدار
چنانچه موتور خاموش باشد ،سیستم ترمز
کمکي عمل نمي کند و فشار بیشتري باید بر
پدال وارد شود در این حال ،فاصله توقف خودرو
افزایش خواهد یافت .قبل از حرکت خودرو
کلیه تدابیر احتیاطي را مورد توجه قرار دهید.
38

چراغ اخطار سيستم ترمز ضد قفل
()ABS
اگر این چراغ همواره روشن بماند بدین معني
است که سیستم ضد قفل ترمز ( )ABSکار
نمي کند .در چنین مواقعي سیستم ترمز
معمولي در خودرو ،عمل ترمزگیري را انجام
مي دهد .براي رفع مشکل فوق باید با
نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا یدک تماس
بگیرید.
چراغ اخطار ترمز دستي ،سطح
روغن ترمز :EBD
سیستم  EBDدر خودروهاي  ABSوظیفه
شیر تقسیم ترمز معمولي را دارد که همان

تقسیم نیروي ترمز بین چرخ هاي جلو و عقب
را انجام مي دهد.
این چراغ اخطار به سه دلیل زیر روشن
مي شود:
 اهرم ترمز دستي کشیده شده یا کام ًال آزاد
نشده باشد (عیب یابي :ترمز دستي را بطور کامل
آزاد نمایید).
 پایین بودن سطح روغن ترمز در مخزن سیلندراصلي( ،عیب یابي :پس از باز نمودن درب موتور
میزان سطح روغن ترمز را در مخزن بررسي و در
صورت نیاز روغن ترمز اضافه نمایید).
وجود ایراد در سیستم ترمز ABS/EBDعالئم وجود عيب در سيستم ترمز ABS
در صورت مشاهده هر یک از عیوب ذیل باید به
تعمیرگاه هاي مجاز مراجعه گردد:
قفل شدن چرخ و ترمزگیري ناقص
بد عمل کردن  ABSو EBD
افت عملکرد ABS
فعال نشدن ( ABSچراغ اخطار  ABSروشن
مي گردد).

سيستم ترمز ABS
سيستم ترمز مجهز به بوستر
سیستم ترمز مجهز به بوستر است .اما تنها
هنگامي که موتور روشن باشد ،فعال است .بدون
استفاده از این سیستم براي توقف خودرو نیاز
به فشار بیشتري بر روي پدال ترمز است و در
این حالت خودرو در مسافت طوالني تر متوقف
مي شود .همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
هرگاه با دنده خالص و موتور خاموش بکسل
مي کنید ،بسیار مراقب باشید .اگر هنگام
رانندگي ،به هر دلیلي موتور خاموش شد ،با
رعایت موارد ایمني خودرو را به نزدیک ترین
مکان مناسب براي توقف هدایت کنید .از ترمز
کردن بي مورد خودداري کنید ،چون باعث از
بین رفتن نیروي کمکي باقیمانده در بوستر ترمز
مي شود.
سيستم خود تنظيم لنت ترمز عقب (اتو
اجاستر)
با توجه به مجهز شدن طبق ترمزمحورعقب به
سیستم خود تنظیم لنت  ،امکان رگالژ لنت بروي
خودرو بصورت دستي وجود ندارد و رگالژ لنت
محور عقب بصورت اتومات و بدون دخالت دست
انجام مي پذیرد  .باید جهت تعمیرات وتعویض
مجموعه طبق یا لوازم ترمز به تعمیرگاه هاي
مجاز مراجعه گردد.

احتياط
هرگز هنگام ترک خودرو فقط به ترمز دستي
اکتفا نکنید .پس از کشیدن اهرم ترمز دستي،
اهرم تعویض دنده را در دنده یک یا دنده عقب
قرار دهید.

ترمز دستي
براي استفاده از ترمزدستي ،در حالي که
پدالترمز را فشار ميدهید ،اهرم ترمز دستي را
محکم به سمت باال بکشید.

همواره پس از روشن کردن موتور به چراغ ترمز
دقت کنید .در صورتي که اهرم ترمزدستي پس
از روشن شدن موتور کام ً
ال پایین نباشد این چراغ
روشن مي شود .لذا قبل از حرکت از پایین بودن
اهرم و خاموش شدن چراغ مربوطه اطمینان
حاصل کنید.

احتياط
هرگز در حالتي که اهرم ترمز دستي باال است
رانندگي نکنید ،این کار باعث ساییدگي زود
هنگام لنت هاي درام ترمز دستی بر روی
گاردان مي شود.
جهت آزاد کردن اهرم ترمزدستي ابتدا آن را
کمي به سمت باال بکشید سپس دکمه انتهاي
آن را فشار داده و اهرم را به آرامي بخوابانید.
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فرمـان هيــدروليک
فرمان هيدروليک
سیستم فرمان هیدرولیک با استفاده از توان
موتور ،چرخش فرمان را تسهیل می نماید.
در حالت خاموش بودن موتور و یا از کار افتادن
سیستم فرمان هیدرولیک ،چرخش فرمان خودرو
بطور عادي امکان پذیر است ولي نیاز به اعمال
نیروي بیشتري دارد.
اگر هنگام کارکرد عادي موتور چرخش فرمان
به سختي انجام مي شود و نیاز به اعمال نیروي
بیشتر دارد ،به یکي از نمایندگي هاي مجاز
شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.
*

3

در صورتیکه پس از آزاد کردن اهرم چراغ
مربوطه همچنان روشن بود ،احتمال بروز عیب
در سیستم ترمز وجود دارد و باید مورد توجه
قرار گیرد .در این شرایط خودرو را متوقف کنید
و اگر این امر امکان پذیر نبود ،با احتیاط تا
اولین نمایندگي مجاز شرکت سایپا یدک حرکت
نمایید.
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* مطابق با مدل خودرو

توجه
 هرگز هنگام توقف خودرو ،در حالي که موتورروشن است ،غربیلک فرمان را بیش از  5ثانیه
در موقعیت کام ً
ال چپ یا راست نگه ندارید .این
کار باعث آسیب دیدن پمپ هیدرولیک فرمان
مي شود.
 در صورت پاره شدن تسمه هیدرولیک فرمان ویا معیوب بودن پمپ ،نیروي الزم جهت چرخش
فرمان به میزان قابل توجهي افزایش مي یابد.
هنگامي که خودرو به مدت طوالني در هواي
سرد (با دمای زیر  -10درجه سانتی گراد)
متوقف باشد ،لزجت (ویسکوزیته) روغن
هیدرولیک به دلیل سرما افزایش یافته لذا پس
از روشن کردن موتور ،ممکن است عملکرد
سیستم هیدرولیک فرمان براي مدت کوتاهي
به تاخیر بیفتد که این امری طبیعي است.
در این شرایط الزم است خودرو را در دور آرام
گرم کنید.

صفحه کيلومتر شمار

3

صفحة کيلومتر شمار
 .1سرعت سنج
 .2نشانگر سطح گاز*
 .3نشانگر درجة حرارت موتور
 .4نشانگر سطح بنزین
 .5دکمة صفر کن مسافت سنج
 .6کیلومتر شمار و مسافت سنج
 .7دور سنج موتور
 .8نشانگر حالت گازسوز سوخت خودرو *

* مطابق با مدل خودرو
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صفحه کيلومتر

3

دور سنج موتور
دورسنج موتور ،سرعت موتور را نشان میدهد .با
استفاده از این اطالعات میتوانید مصرف سوخت
را بهینه سازی کرده و با نظارت بر سرعت موتور
از رانندگی با سرعت بیش از حد بپرهیزید.
سرعت سنج
سرعت سنج ،سرعت وسیله نقلیه را بر اساس
واحد کیلومتر بر ساعت نشان میدهد.
کيلومتر شمار و مسافت سنج
 .1کيلومتر شمار
کیلومتر شمار کل مسافت طی شده با وسیله
نقلیه را نشان می دهد.
 .2مسافت سنج
در اینجا مسافت طی شده در مسافتی خاص یا
زمانی خاص نمایش داده می شود.
 .3دکمة صفر کن مسافت سنج
با فشار دادن این دکمه می توان خوانش مسافت
سنج را به صفر بازگرداند.
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نشانگر سطح گاز ( CNGدر صورت نصب)
زمانی که سوییچ در حالت  ONقرار دارد ،این
نشانگر میزان تقریبي گاز  CNGموجود در باک
خودرو را در  4سطح نشان ميدهد که در صورت
تمام شدن گاز ،نشانگر میزان سوخت CNG
شروع به چشمک زدن ميکند .با توجه به اینکه
در بعضي از جایگاه هاي تغذیه گاز  CNGو
در برخي از مواقع بدالیل فني فشار گاز تغذیه
نسبت به فشار استاندارد متفاوت ميباشد .لذا
امکان دارد فشار و حجم گاز ثابت نبوده و ممکن
است زودتر از حد مورد نظر خاموش گردد،
در این شرایط هیچ گونه مشکلي در سیستم
نمایشگر و یا مصرف باالي گاز وجود ندارد و
طبیعي ميباشد.
نشانگر درجة حرارت موتور
زمانی که سوییچ در حالت  ONباشد ،این
نشانگر دماي آب خنک کننده موتور را نشان
میدهد .مطمئن شوید که خنک کننده موتور
به هنگام رانندگی دمای عادی داشته باشد .در
صورتي که عقربه نشانگر در محدوده  Hبایستد
نشان دهنده دماي باالي موتور است که منجر به
آسیب دیدن جدي موتور ميشود .در صورت بروز
این وضعیت به حرکت با خودرو ادامه ندهید.

نشانگر سطح بنزین
زمانی که سوییچ در حالت  ONقرار دارد ،این
نشانگر میزان تقریبي بنزین موجود در باک
خودرو را نشان میدهد.
با توجه به رعایت الزام استاندارد این خودرو
مجهز به سیستم محدود کننده سرعت در
*
سرعت  90کیلومتر بر ساعت مي باشد.

هشدار

لطفا جهت جلوگیري از آسیب دیدن موتور
همیشه کمتر از سرعت ذکرشده رانندگي گردد.
به همین منظور جهت یاد آوري به راننده ،
درسرعت نزدیک به این مقدار  ،آالرم هشدار
دهنده صوتي توسط جلو آمپر به صدا در خواهد
آمد.
برچسب مقدار محدود کننده سرعت روي شیشه
و مقابل دید راننده نصب شده است

*  :در خودروي هاي قدیمي این سرعت درمقدار 110
کیلومتر بر سرعت تنظیم گردیده است.

نشانگرها و چراغ های هشدار دهنده
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نشانگرها و چراغ های هشدار دهنده
 .1چراغ هشدار دهندة شارژ باتري
 .2چراغ نشان دهندة گرمکن (در خودروهاي
دیزل)*
 .3چراغ هشدار دهندة ترمز دستي
 .4چراغ عیب یاب موتور
 .5چراغ راهنماي سمت چپ
 .6چراغ راهنماي سمت راست
 .7چراغ هشدار دهندة ABS
 .8چراغ هشدار دهندة کمربند ایمني
 .9چراغ هشدار دهندة فشار روغن موتور
 .10چراغ هشدار اتمام سوخت
 .11چراغ نشانگر وضعیت سوخت خودرو (در
خودروهاي دوگانه سوز)

 .12چراغ نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور
 .13چراغ نشان دهندة مه شکن عقب
 .14چراغ نشان دهندة نور باال
 .15چراغ نشانگر سیستم ضد سرقت (ایموبیالیزر)
 .16چراغ نشان دهندة مه شکن جلو **
.17چراغ نشان دهندة نور پایین
 .18چراغ هشدار آب داخل سوخت (در
خودروهاي دیزل) *
 .19چراغ نشان دهندة چراغ هاي کوچک

* مطابق با مدل خودرو
** در صورت موجود بودن
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نشانگرها و چراغ های هشدار دهنده

3

چراغ راهنما -سبز رنگ
زمانی که چراغ راهنما روشن است ،چراغ مربوط
به راهنما روشن خواهد شد .اگر چراغ سریع
روشن و خاموش شود ،دلیل آن احتماال اتصال
المپ راهنما یا ریختن المپ ها می باشد.
چراغ نشان دهندة چراغ هاي کوچک
این چراغ هنگام روشن بودن چراغ هاي کوچک
روشن میشود.
چراغ نشان دهندة نور باال
این چراغ هنگام روشن بودن چراغ هاي جلو در
وضعیت نور باال روشن میشود.
چراغ نشان دهندة نور پایين
این چراغ هنگام روشن بودن چراغ هاي جلو در
وضعیت نور پائین روشن میشود.
چراغ ترمز دستی
زمانی که موتور روشن بوده و ترمز دستی کشیده
شده باشد و در هنگام تمام شدن روغن ترمز ،این
المپ روشن خواهد شد.
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چراغ هشدار دهندة ABS
این چراغ زمانی که ایرادي در سیستم ترمز
 ABSوجود داشته باشد ،روشن خواهد شد.
چراغ هشدار فشار روغن
زمانی که سوییچ موتور در حالت  ONمی باشد
این چراغ نیز روشن می شود .اگر موتور به طور
عادی کار کند چراغ نیز خاموش خواهد شد .اگر
این چراغ در حین کار کردن عادی موتور نیز
روشن باشد نشان از غیر عادی بودن فشار روغن
دارد .لطفاً خودرو را به نزدیک ترین نمایندگی
فروش یا تعمیر برده و خودرو را تعمیر نمایید.
عالمت سوخت با چراغ هشدار پایين
بودن ميزان سوخت
زمانی که میزان سوخت موجود در باک کم
باشد این چراغ روشن میشود .در ابتدای روشن
شدن این چراغ ،میزان سوخت باقیمانده  8لیتر
است .به محض روشن شدن چراغ باید بالفاصله
سوخت گیری نمایید.
چراغ عيب یاب موتور
زمانی که سوییچ موتور در حالت  ONباشد،
این چراغ نیز روشن میشود .اگر این چراغ با

روشن شدن موتور نیز روشن بماند ،نشان از ایراد
در سیستم کنترلی خودرو دارد .خودور خود را
جهت بررسی به نزدیک ترین تعمیرگاه مجاز
ببرید.
چراغ هشدار دهندة شارژ باتری
زمانی که سوییچ موتور در حالت  ONباشد ،این
چراغ نیز روشن شده و پس از روشن کردن موتور
خاموش میشود .اگر این چراغ با روشن شدن
موتور نیز روشن بماند ،نشان از ایراد در سیستم
شارژ خودرو دارد .باید خودرو را متوقف نموده و
از نزدیکترین تعمیرگاه بخواهید تا وسیله نقلیه
شما را بررسی نماید.
چراغ نشان دهندة مه شکن عقب
زمانی که سوییچ موتور در حالت  ONیا ACC
قرار دارد ،و چراغ های کوچک روشن شوند در
صورتیکه کلید چراغ مه شکن عقب را فشار
دهید ،این چراغ روشن شده و چراغ های مه
شکن عقب روشن ميشوند .با فشار دوباره این
دکمه این المپ خاموش شده و چراغ مه شکن
عقب نیز خاموش میشوند.

نشانگرها و چراغ های هشدار دهنده
چراغ نشان دهندة مه شکن جلو *
زمانی که سوییچ موتور در حالت  ONیا ACC
قرار دارد ،و چراغ های کوچک روشن شوند در
صورتیکه کلید چراغ مه شکن جلو را فشار دهید،
این چراغ روشن شده و چراغ های مه شکن جلو
روشن ميشوند .با فشار دوباره این دکمه این
المپ خاموش شده و چراغ مه شکن جلو نیز
خاموش میشوند.
در صورت خاموش نمودن چراغ های کوچک نیز
این چراغ ها خاموش می شوند.

کمربند ایمني
با روشن بودن سوییچ ،عالمت هشدار دهنده
کمربندهاي ایمني روشن خواهد ماند تا به راننده
و سرنشینان خودرو استفاده از کمربند ایمني را
یادآوري نماید .درصورت بستن کمر بند ایمنی
راننده ،چراغ هشدار خاموش می گردد.

3

چراغ نشانگر حالت گازسوز خودرو
(در خودروهاي دوگانه سوز)  -سبز رنگ
در صورتیکه خودرو با سوخت گاز کار کند ،این
چراغ روشن خواهد شد.
چراغ نشانگر سيستم ضد سرقت
(ایموبيالیزر)
زماني که سیستم ضدسرقت (ایموبیالیزر) فعال
ميباشد ،این چراغ چشمک ميزند .در زمان
روشن بودن خودرو این چراغ خاموش ميشود.
* در صورت موجود بودن
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چراغ ها

3

کليد چراغ ها

با یکبار چرخاندن اهرم چراغ ها مطابق شکل،
چراغ هاي پشت داشبورد ،چراغ هاي نمره ،خطر
عقب و کوچک جلو روشن مي شوند .با چرخاندن
مجدد اهرم در همان جهت ،عالوه بر چراغ هاي
ذکر شده در مرحله اول ،چراغ هاي اصلي نیز
روشن مي شوند.

توجه
استفاده از چراغ مه شکن فقط در مواقع ضروری
نظیر مه و گرد و غبار ،توصیه می گردد .در
سایر موارد باعث کاهش دید و آزار رانندگان
خودروهای عقب می شود.
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نور باالي چراغ ها

چنانچه در حالتي که اهرم چراغ ها در
حالت نور پایین مي باشد آن را مطابق شکل
باال به سمت جلو حرکت دهید .نور باالي
چراغ هاي جلو روشن و در همین حال
المپ نشان دهنده نور باال که به رنگ آبي
مي باشد ،در صفحه عالئم روشن خواهد شد.

نور باالي اخطار دهنده

براي روشن کردن لحظه اي نور باالي چراغ هاي
جلو ،مطابق شکل باال ،بطور آرام اهرم دسته
چراغ رابه طرف خود بکشید ،سپس اهرم را
رها کنید اهرم خود به خود به حالت اول بر مي
گردد .براي استفاده از نور باالي اخطار دهنده
لزومي به روشن بودن کلید چراغ ها نمي باشد.

چراغ ها
توجه
در صورتی که المپ های فالشر چند ساعت
متوالی روشن باشند ،شارژ باتری خالی خواهد
شد .در این صورت موتور به سختی روشن شده
و یا اصال روشن نخواهد شد .هنگامی که باتری
کامال پر بوده و موتور خاموش میباشد میتوان
فالشر را برای یک ساعت روشن کرد و مطمئن
بود که باتری خالی نخواهد شد.
چراغ راهنما
براي روشن کردن این چراغ ،مطابق با شکل باال،
هنگام گردش به سمت راست ،اهرم دسته چراغ
راهنما را کام ً
ال به سمت باال و در صورت گردش
به سمت چپ اهرم دسته چراغ را کام ً
ال به سمت
پایین حرکت دهید .اهرم راهنما داراي دو حرکت
به شرح ذیل مي باشد :حرکت اول -مرحله اول
که مخصوص تغییر مسیر از یک باند و باند دیگر
و یا در زمان سبقت مي باشد ،استفاده مي گردد.
حرکت دوم -مرحله دوم که اهرم به طور کامل
حرکت مي کند مخصوص گردش به سمت
راست و یا چپ بوده که با گردش فرمان اهرم به
جاي اولیه خود در مرحله  OFFبر مي گردد.

دکمه فالشر هشدار خطر
به هنگام توقف اضطراری در حاشیه جاده لطفاً
دکمه فالشر هشدار خطر را روشن نمایید.
این دکمه بدون توجه به موقعیت سوییچ موتور
روشن می شود.
این چراغ با فشار دادن دکمه روشن شده و با
فشار دوباره خاموش میشود .هنگام روشن بودن
این دکمه ،چراغ راهنما نیز به طور مداوم روشن
و خاموش می شود.
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3

برف پاکن و شيشه شوي

3

کليد چراغ مه شکن عقب
لطفاً چراغ مه شکن را هنگام رانندگی در هوای
مه آلود یا هوای با دید کم روشن نمایید .با قرار
گرفتن سوییچ در حالت  ONو یا روشن شدن
خودرو هنگامی که چراغ های کوچک روشن
می باشند ،می توان این چراغ را روشن کرد .با
فشار دادن این دکمه چراغ مه شکن عقب روشن
ميشود .با فشار دوباره این دکمه چراغ مه شکن
عقب خاموش میشود.
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برف پاکن شيشه جلو
براي روشن کردن برف پاک کن ،الزم است که
سوییچ موتور در وضعیت  ONقرار گرفته و
سپس اهرم برف پاک کن مطابق شکل به شرح
زیر عمل مي نماید:
 -OFFمرحله خاموش بودن برف پاک کن
 -Iدور کند برف پاک کن
 -IIدور تند برف پاک کن

حرکت تکي برف پاک کن
(تنها یک رفت و برگشت)
براي یکبار حرکت تیغه هاي برف پاک کن و یا
یک لحظه ،اهرم برف پاک کن را مطابق شکل
حرکت دهید.

احتياط
براي جلوگیري از آسیب دیدن بازوهاي برف
پاک کن ،هیچگاه آنها را با دست حرکت ندهید.
از نزدیک کردن بنزین ،نفت و تینر و سایر
حالل هاي دیگر به تیغه هاي برف پاک کن
خودداري نمایید.

برف پاکن و شيشه شوي

شستشوي شيشه
جهت شستشوي شیشه جلو ،سوییچ را در
وضعیت  ONگذاشته و یا موتور را روشن کنید.
سپس اهرم برف پاک کن را مطابق شکل به
طرف خود کشیده و در همان حالت نگه دارید.
مایع شستشو در این هنگام بر روي شیشه جلو
پاشیده مي شود.

نکات قابل توجه به هنگام کار با شيشه
شوی و برف پاک کن
 .1شیشه شوی را به طور مداوم برای بیش از پنج
دقیقه روشن نکنید.
 .2زمانی که شیشه خشک است ،شیشه شوی را
به کار نیاندازید .با این کار رد تیغه روی شیشه
افتاده و یا تیغه خیلی زود از بین خواهد رفت.
 .3هنگام سرد بودن هوا از یخ نزدن برف پاک
کن مطمئن شوید .اگر با وجود یخ زدن تیغه برف
پاک کن را به کار بیاندازید ،احتمال سوختن
موتور برف پاک کن وجود دارد.
 .4اگر یخ یا شی دیگری روی شیشه مانع کار
برف پاک کن شود ،احتمال سوختن موتور برف
پاک کن وجود دارد.
 .5در هوای سرد ،مایع شستشوی اسپری شده
یخ زده و مانع دید راننده خواهد شد.

4

احتياط
براي جلوگیري از آسیب دیدن پمپ شیشه
شوي ،دقت کنید که هنگام خالي بودن مخزن
شیشه شوي ،از بکار انداختن آن خودداري
نمایید.
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مشخصات الزم سوخت خودرو
مشخصات الزم سوخت خودرو
در این خودرو الزم است از بنزین با استاندارد
یورو 4استفاده شود .در صورت استفاده از بنزین
بدون سرب این خودرو بهترین عملکرد را خواهد
داشت .بنزین بدون سرب باعث کاهش آالینده
های خروجی از اگزوز گردیده و مانع ایجاد
رسوب سر شمع می شود.

توجه

4

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید .استفاده
از بنزین سرب دار باعث آسیب دیدن کاتالیست
ميشود .تنها در صورتي از مکملهاي بنزین
جهت پاک کردن سیستم سوخت رساني
استفاده نمایید که نوع آن به تائید شرکت
سایپا یدک رسیده باشد .بنزین حاوي سرب
به سنسور اکسیژن در سیستم کنترل موتور
آسیب جدي رسانده و مانع عملکرد صحیح
سیستم کنترل آالینده هاي خودرو مي شود.

* مطابق با مدل خودرو
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سيستم کنترل آالینده ها *
سیستم کاتالیست این خودرو از نوعCCC1
متصل به منیفولد اگزوز میباشد .هرگونه ایجاد
تغییر در خودرو توسط مالک مي تواند برعملکرد،
ایمني و عمر خودرو تاثیر داشته و موجب نقص
قوانین کنترل آلودگي محیط زیست گردد.
عالوه بر این ،هر گونه آسیب دیدگي یا نقص
در عملکرد خودرو که در اثر تغییرات بکار رفته
توسط مشتري صورت پذیرفته باشد ،شامل
خدمات گارانتي نخواهد گردید.
اقدامات احتياطي موتور
گازهاي خروجي از اگزوز ،حاوي مونوکسیدکربن
است .این گاز بیرنگ و بي بو بوده و در
صورت استشمام بسیار خطرناک مي باشد.
 گاز مونوکسید کربن همراه با سایر گازهايخروجي از اگزوز می باشد.
لذا در صورت استشمام هر نوع گاز و دود در
داخل اتاق خودرو ،سریعاً به نزیکترین تعمیرگاه
مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید .در
صورت عدم دسترسي به تعمیرگاه هرگز با
خودرویي که دود و گازهاي خروجي به داخل
اتاق آن نشت مي کند ،به رانندگي ادامه ندهید.
در صورت اجبار به رانندگی کلیه شیشههاي
1- Close-Coupled Catalyst

خودرو باید پایین باشد.
 هرگز در مکان هاي بسته (پارکینگ سرپوشیده)خودرو را روشن رها ننمایید .دقت نمایید حداکثر
زماني که موتور در این مکان ها روشن مي ماند
جهت حرکت دادن خودرو و خارج شدن از
پارکینگ باشد.
 در صورتي که در محیط باز خودرو با موتورروشن متوقف است ،اهرم تهویه را در وضعیت
ورود هواي خارج به داخل قرار دهید .در صورت
استشمام بوي دود فورا ً موتور را خاموش نمایید.
 هرگز داخل خودرویي که به مدت طوالني باموتور روشن متوقف است ننشینید.

نکات زیست محيطی
در صورت خروج دود غیرطبیعي از اگزوز ،در
اولین فرصت جهت عیبیابي و تنظیم موتور به
تعمیرگاههاي مجاز مراجعه نمایید زیرا خروج
دود غیرعادي آلودگي بیشتر هوا را به دنبال
خواهد داشت.
مصرف سوخت خودرو را کنترل نموده و آن را
با میزان مصرف بهینه اعالم شده توسط سازنده
خودرو مقایسه کنید و در صورت وجود تفاوت
قابل مالحظه به تعمیرگاه هاي مجاز مراجعه
نمایید.

سيستم کنترل آلودگي
اقدامـات احتياطـي مربوط به کاتاليست
این خودرو مجهز به سیستم کنترل آالیندهها
توسط کاتالیست از نوع  CCCاست و متصل به
منیفولد اگزوز می باشد.
لذا اقدامات احتیاطي زیر را مدنظر قرار دهید:
 -فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید .

هشدار
هرگز بر روي مواد قابل اشتعال (نظیر علف
خشک ،کاغذ ،برگ خشک ،مواد سوختني و )...
توقف و یا رانندگي نکنید زیرا کاتالیست بسیار
داغ بوده و احتمال آتش سوزي وجود دارد.
 در صورت مشاهده هر نشانهاي مبني بر عدمعملکرد صحیح موتور نظیر لرزش موتور یا
مشاهده کاهش توان موتور ،به رانندگي با خودرو
ادامه ندهید.
 از گاز دادن در حالت درجا به مدت طوالنيخودداري نمایید.
 در اجزای موتور و سیستم کنترل آالیندههاهیچگونه تغییري ندهید.
کلیه تغییرات و تنظیمات باید توسط متخصصین
تعمیرگاه هاي مجاز شرکت سایپا یدک انجام گردد.

عدم رعایت اقدامات احتیاطي ذکر شده منجر
به صدمه دیدن کاتالیست و باطل شدن شرایط
گارانتي خودرو خواهد شد.

نکات زیست محيطی
کاتاليست
اکثر خودروهاي مدرن امروزي ،مجهز به
مبدلهاي کاتالیتیکي سه راهه (Three – Way
 )Catalytic Converterميباشند .مفهوم سه
راهه ،اشاره به سه آالینده اساسي تولید شده
توسط موتور خودروها شامل مونوکسید کربن،
اکسیدهاي نیتروژن و هیدروکربنهاست که
توسط این مبدلها مورد پاالیش قرار ميگیرند.
این مبدلها با استفاده از عناصر خاص و
ساختار ویژه خود گازهاي آالینده اصلي خودرو
را به دياکسید کربن ،نیتروژن و آب تبدیل
ميکنند که خطر چنداني براي محیط زیست
ندارند.
باید توجه داشت که حذف و یا عدم تعویض
به موقع کاتالیست عالوه بر ایجاد آلودگي
در محیط زیست موجب اختالل در عملکرد
مناسب خودرو نیز ميگردد.

نکات زیست محيطی
این خودرو مجهز به سیستم کنترل آالینده ها
توسط کاتالیست مي باشد  .به منظور نگهداري
و اطمینان از عملکرد صحیح قطعه مذکور موارد
ذیل مي بایست همواره مد نظر قرار گیرد.
• طول عمر مفید کاتالیست در شرایط کارکرد
استاندارد  80هزار کیلومتر مي باشد.
• درصورت بروز نقص عملکردي موتور و یا پس
از طي کارکرد  80هزار کیلومتر قطعه مذکور
مي بایست در نمایندگي هاي مجاز شرک سایپا
تعویض گردد.
• بازدیدهاي دوره اي هر  10هزارکیلومتر از
گازهاي خروجي خودرو مي بایست صورت پذیرد
و درصورتي که میزان گازهاي آالینده از حد
استاندارد تجاوز نماید ،پس از اطمینان عملکرد
صحیح دیگر قطعات موثر نسبت به تعویض
کاتالیست در نمایندگي هاي مجاز سایپا اقدام
گردد.
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قبل از رانندگي
قبل از نشستن در خودرو به موارد زیر دقت شود :
 از تمیز بودن سطوح بیروني شیشه هاي عقبو جلو ،آینه ها و سطح چراغ ها اطمینان حاصل
کنید.
 وضعیت الستیک ها را بازدید کنید. قسمت زیر خودرو را از نظر هر گونه نشتيبازدید کنید.
 در صورتي که تصمیم به حرکت با دنده عقبدارید مطمئن شوید مانعي پشت خودرو نباشد.
بازدیدهاي مهم
قبل از شروع به حرکت با خودرو سطوح روغن
موتور ،مخزن آب رادیاتور ،روغن ترمز و سطح
مایع مخزن شیشه شوي را طبق معیار مناسب
بازدید نمایید .جزئیات هر کدام در بخش تعمیر
و نگهداري مطرح شده است.
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قبل از استارت زدن
 مطمئن شوید کلیه دربها بسته و قفل هستند. صندلي خود را تنظیم نمایید. آینههاي بغل و آینه وسط را تنظیم کنید. از صحت عملکرد کلیه چراغ ها اطمینانحاصل کنید.
 نشانگرهاي صفحه کیلومترشمار را بررسي کنید. با قراردادن سوییچ در حالت  ،ONمطمئنشوید کلیه چراغ هاي هشدار دهنده صحیح عمل
ميکنند.
 کمربند ایمنی خود را بسته و اطمینان حاصلنمایید که سرنشین کمربند خود را بسته باشد.
 اهرم ترمزدستي را کام ًال پایین ببرید و مطمئن
شوید چراغ مربوط به آن در صفحه کیلومترشمار،
خاموش شده است.
به منظور حفظ ایمني بیشتر قبل از حرکت
اطمینان حاصل نمایید که به کلیه قسمت ها و
تجهیزات خودرو آشنا شده اید.

رانندگي پس از مصرف دارو
رانندگي پس از مصرف برخي از داروها بسیار
خطرناک است.
در صورت مصرف دائم دارو حتماً با پزشک در
مورد رانندگي پس از مصرف دارو مشورت نمایید.

نکات زیست محيطی
از مسافرتهاي غیر ضروري با خودرو شخصي
تکسرنشین خودداري نمایید.
از حمل بار اضافي به وسیله خودرو پرهیز کنید
زیرا هر  100کیلوگرم بار اضافي بطور متوسط
مصرف سوخت را یک لیتر در هر  100کیلومتر
باال ميبرد.
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.

استفاده اقتصادي از خودرو
توصيه هایی در خصوص کارکرد اقتصادي
خودرو
میزان مصرف سوخت درج شده بر روی برچسب
مصرف سوخت براساس شرایط استاندارد یورو 2
و یورو ( 4متناسب با مدل خودرو) می باشد که
مطابق سیکل رانندگی (ترکیبی شهر و جاده)
به دست آمده است .لذا درصورت رانندگی در
شرایط غیر استاندارد میزان مصرف سوخت
افزایش خواهد یافت.
میزان مصرف بنزین به نحوه رانندگي ،زمان و
مکان رانندگي بستگي دارد.
جهت استفاده اقتصادي تر از خودرو و صرفه
جویي در مصرف سوخت توصیه هاي زیر را
رعایت نمایید:
 از رانندگی پر شتاب پرهیز کنید استفاده از سیستم های الکتریکی براي گرم کردن موتور در حالت درجا،زمانطوالني صرف ننمایید.
 هنگام حرکت از حالت سکون ،به آرامي شتاببگیرد.
 از تنظیم بودن موتور خودروي خود هموارهاطمینان حاصل نمایید و از جدول زمانبندي
سرویسهاي دورهاي پیروي نمایید .این کار
باعث افزایش عمر قطعات خودرو خواهد شد.

 از استفاده غیرضروري سیستم تهویه مطبوعخودداري کنید.
 هنگام رانندگي در جاده هاي ناهموار از سرعتخودرو بکاهید.
 به منظور افزایش عمر الستیک ها و کاهشمصرف سوخت فشار باد الستیک ها را همواره
در حد استاندارد نگهدارید.
 فاصله ایمني تا خودروي جلویي را حفظ کنیدتا از ترمزگیري هاي شدید و در نتیجه سائیدگي
الستیک ها و لنتهاي ترمز جلوگیري شود و نیز
در مصرف بنزین اضافي براي شتابگیري مجدد
صرفه جویي گردد.
 وجود بار اضافه غیر ضروری (وسایل اضافیو غیر ضروری) در خودرو باعث افزایش مصرف
سوخت می شود.
ً
 پایین بودن شیشه های جانبی (مخصوصا درسرعت های باال) باعث افزایش مصرف سوخت
می شود.
 عدم انجام سرویس های ادواری (تعویض بهموقع قطعات مصرفی مانند فیلتر هوا ،شمع ها،
وایرها و فیلتر سوخت)
 هنگام رانندگي پاي خود را براي استراحتروي پدال ترمز تکیه ندهید .این کار باعث

سائیدگي زودرس لنت هاي ترمز و افزایش
مصرف سوخت مي شود.
 تنظیم نبودن زاویه چرخها باعث سائیدگيزودرس الستیک ها و افت توان موتور و نهایتاً
مصرف سوخت بیشتر مي شود.
 وزش باد در جهت مخالف رانندگي باعثافزایش مصرف سوخت مي شود .در چنین
شرایطي بهتر است با سرعت کمتري حرکت
نمایید.

توجه

بهینه ترین مصرف سوخت در محدوده سرعتی
 80تا  90کیلومتر در ساعت و دور موتور حدود
 3500دور بر دقیقه حاصل می گردد.
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رانندگي در شرایط خاص
هنگام رانندگي در شرایط خطرناک نظیر برف،
یخ ،گل و الي و ماسه و موارد مشابه به توصیه
هاي زیر توجه کنید:
 با احتیاط رانندگي کنید و ضمن حفظ فاصلهایمني با خودروي جلو ،مسافت ترمزگیري را
بیشتر کنید.
 از ترمزگیري یا دور زدنهاي ناگهاني خوددارينمایید.
 هنگام شروع حرکت در برف ،گل یا ماسهاز دنده  2استفاده کرده و به آرامي پدال گاز را
بفشارید تا از در جا چرخیدن چرخ هاي جلو،
جلوگیري شود .در صورت نیاز ميتوان از
دنده هاي سنگین تر( 1و عقب) استفاده کرد.
 در صورتي که خودرو در برف ،یخ یا گل و اليگیر کرده است ،از شن ،نمک ،زنجیر چرخ یا مواد
دیگري که اصطکاک را زیاد کند (نظیر موکت)
در زیر چرخهاي جلو استفاده نمایید.

56

نکات زیست محيطی
در صورت توقف خودرو بیش از  3دقیقه،
خودرو را خاموش نمایید زیرا میزان مصرف
بنزین در این حالت معادل طي نمودن یک
کیلومتر مسافت مي باشد.
براي رسیدن به سرعت مطلوب ،پدال گاز را
تا نیمه فشار دهید زیرا سرعت گرفتن پرگاز،
مصرف بنزین را بصورت آني افزایش ميدهد.
سرعت مابین  80الي  90کیلومتر در ساعت
اقتصادي است ،با افزایش سرعت مصرف
سوخت و آلودگي به شدت افزایش ميیابد.
استفاده از قطعاتي مانند سر اگزوزهاي غیر
استاندارد که بهعنوان مانعي بر سر گازهاي
خروجي اگزوز عمل مينماید ،باعث بروز اشکال
در نحوه احتراق موتور خودرو و در نتیجه سبب
افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

هشدار
استفاده از دنده معکوس روي سطح لغزنده
خطرناک است .این کار باعث تغییر ناگهاني
سرعت چرخ ها و سرخوردن خودرو ميگردد.
از گاز دادن شدید در شروع حرکت یا رها
نمودن ناگهاني پدال کالچ که موجب درجا
چرخیدن چرخ ها مي گردد خودداري نمایید.
این عمل موجب داغ شدن الستیک ها و یا
حتي ترکیدن آن ها و در نتیجه صدمه رساندن
به افراد کنار خودرو خواهد شد.
در آوردن خـودرو از گل و الي و برف
در صورت گیرکردن خودرو در برف ،گل و ماسه،
به منظور بیرون آوردن آن بطور مکرر دنده را
بین دنده  1و دنده عقب تغییر دهید و به آرامي
پدال گاز را بفشارید.
زیاد گاز ندهید .اگر پس از انجام موارد فوق
هنوز خودرو در گل یا برف گیرکرده بود ،از یک
یدککش جهت بیرون آوردن آن استفاده نمایید.
در غیر این صورت بدلیل باال رفتن دماي موتور،
به موتور و گیربکس آسیب مي رسد.

رانندگي در شرایط خاص
رانندگي در شب
نظر به اینکه خطرات رانندگي در شب بیشتر
از روز است ،توصیههاي زیر را مورد توجه قرار
دهید :
 دید رانندگي در شب بخصوص در خیابانهايبدون چراغ ،کاهش مي یابد لذا از سرعت خودرو
بکاهید و فاصله ایمني را تا خودروي جلویي
حفظ کنید.
 آینه ها را طوري تنظیم کنید که از انعکاس نورچراغ هاي سایر خودروها ،بکاهید.
 سطح چراغ هاي جلو را همواره تمیز نگهدارید.عدم تمیز بودن چراغ ها و یا معیوب بودن آنها،
از دید در شب مي کاهد.
 از نگاه کردن مستقیم به نور چراغ هايخودروهایي که از روبرو مي آیند ،بپرهیزید .زیرا
این کار باعث کاهش دید شما شده و چندین
ثانیه زمان الزم است تا چشم هایتان مجددا ً به
تاریکي شب عادت کنند.
 چراغ هاي جلو را روشن کنید تا خودروي شمااز روبرو قابل رویت باشد.

رانندگي در باران
رانندگي در جاده هاي مرطوب و لغزنده خطرناک
است و الزم است آمادگي الزم را جهت رانندگي
در این شرایط داشته باشید .لذا به توصیه هاي
زیر در این خصوص توجه نمایید.
 از صحت عملکرد برف پاک کن و شیشه شوياطمینان حاصل نمایید.
 با سرعت کمتري رانندگي کنید ،زیرا عالوه براینکه دید راننده در بارش شدید باران کاهش
مي یابد جهت متوقف کردن خودرو به مسافت
ترمزگیري بیشتري نیاز است.
 در صورتي که الستیک ها فرسوده باشند ،ترمزگرفتن روي سطوح لغزنده به سر خوردن خودرو
و سانحه منجر خواهد شد.
 چراغ هاي جلو را روشن کنید تا خودروي شمااز روبرو قابل رویت باشد.
 عبور از گودال هاي آب با سرعت باال موجبکاهش کارایي ترمزها خواهد شد .عبور از گودال
آب را حتماً به آهستگي انجام دهید.
 در صورتیکه احتمال مي دهید ترمزها خیسشده اند براي خشک کردن آن ها ،خودرو را به
آرامي برانید و چند بار به نرمي ترمز بگیرید تا
نیروي ترمزي عادي مجددا ً حاصل شود.

نکات ایمني جهت رانندگي در زمستان
 به همراه داشتن وسایل کمکي نظیر زنجیرچرخ ،مایع مخصوص یخ زدایي شیشه جلو ،یک
کیسه شن یا نمک ،چراغ قوه ،یک بیلچه کوچک
و کابل باطري کمکي توصیه مي گردد.
 از کافي بودن میزان ضدیخ در رادیاتور مطمئنشوید.
 وضعیت باتري و کابل هاي آنرا بازدید نمایید.سرما باعث کاهش کارایي باتري مي شود لذا
بهتر است از باتري با کیفیت خوب در زمستان
استفاده شود تا نیروي استارت در زمستان،
کاهش نیابد.
 سیستم جرقه را از نظر هرگونه قطع شدگياتصاالت و آسیب دیدگي بازدید نمایید.
 از ضدیخ مخصوص مایع شیشه شوي درمخزن شیشه شوی استفاده نموده و دقت نمایید
مایع شیشه شوي به میزان کافي در مخزن فوق
موجود باشد.
(از ضدیخ مایع خنک کننده موتور استفاده
ننمایید)
 در صورت احتمال یخ زدگي از ترمز دستياستفاده ننمایید .این امر اصوالً پس از رانندگي
در برف و باران و افت دما تا دماي یخ زدگي،
اتفاق مي افتد .در این حالت به جاي ترمزدستي
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گیربکس را در موقعیت دنده یک و یا عقب قرار
دهید.
و از مانع مناسب در چرخ های عقب استفاده
نمایید.

4

رانندگي در مناطق پرآب
در صورت نیاز به عبور از منطقه پرآب دقت
نمایید سطح آب پایین تر از طوقه چرخ ها باشد.
به آرامي حرکت نمایید زیرا ترمزها به دلیل
خیس شدن کارایي عادي خود را ندارند و فاصله
توقف در اثر ترمزگیري زیاد مي شود .پس از
عبور از منطقه پرآب در حالي که خودرو را به
آرامي مي رانید ،چند بار به نرمي ترمز بگیرید تا
ترمزها خشک شوند.
الستيک مخصوص برف
توصیه مي شود در صورت استفاده از الستیک
مخصوص برف هر چهار چرخ را مجهز به این
الستیک ها نمایید ،چرا که در غیر این صورت
کنترل خودرو کمي مشکل ميشود .سرعت
خودرو ،هنگام استفاده از این الستیک ها ،نباید
بیش از  120کیلومتر برساعت باشد.
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زنجير چرخ
استفاده از زنجیر چرخ باید متناسب با قوانین
راهنمایي و رانندگي باشد .زنجیر چرخ باید
متناسب با سایز الستیک باشد در این خصوص
به توصیه شرکت سازنده توجه نمایید.
نصب زنجير چرخ
به توصیه هاي شرکت سازنده هنگام نصب دقت
کنید .زنجیر چرخ باعث خراشیدگي سطح قالپاق
مي شود لذا قبل از نصب زنجیر چرخ ،قالپاق ها
را جدا کنید.

هشدار
 استفاده از زنجیر چرخ کنترل خودرو را تحتتاثیر قرار مي دهد.
 هنگام استفاده از زنجیر چرخ ،سرعت خودرونباید بیشتر از  50کیلومتربرساعت و یا عدد
پیشنهاد شده توسط شرکت سازنده باشد.
 با احتیاط رانندگي نمایید و حتي االمکان ازعبور روي دستاندازها ،چالهها ،پیچهاي تند و
سایر مواردي که منجر به پرش خودرو ميشود،
بپرهیزید.
 زنجیر چرخ را روي چرخ هاي جلو تاحدامکان محکم نمایید .استفاده از زنجیر براي
چرخ هاي عقب توصیه نمي شود .پس از طي
مسافت حدود نیم تا یک کیلومتر مجددا ً آنها
را محکم نمایید.

هشدارهای نيروی انتظامی

5

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری 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 شرایطهوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت ،غافلگیر 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 داشتهباشید.
 در توقفگاه هاي طوالني مدت (مانند رفتن به اماکن تفریحي ،فروشگاه هاي زنجیره اي و مطب پزشکان) هر از چند گاهي به خودرو خود سرکشينمایید.
 هنگام رفتن به مراکز درماني  ،بیمارستان ها ،داروخانه ها و یا انتقال مصدومین به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگیري تجهیزات الزم اطمینانحاصل کنید و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگمارید.
 -هنگام رفتن به میهمانی و امثال آن به نقاط نا آشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید.
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فوریت های فنی

5

تجهيزات هشداردهنده
توجه
در صورتی که المپ های فالشر چند ساعت
متوالی روشن باشند ،شارژ باتری خالی خواهد
شد .در این صورت موتور به سختی روشن شده
و یا اصال روشن نخواهد شد .هنگامی که باتری
کامال پر بوده و موتور خاموش میباشد میتوان
فالشر را برای یک ساعت روشن کرد و مطمئن
بود که باتری خالی نخواهد شد.
5

فالشر
فالشر به عنوان چراغ هشدار دهنده براي
رانندگاني است که در حال نزدیک شدن و
سبقت گرفتن از خودروي شما مي باشند.
همچنین به منظور بکسل خودرو یا توقف در
کنار جاده ها ،مورد استفاده قرار مي گیرد .در
صورت روشن شدن فالشر ،چراغ هاي راهنماي
جلو و عقب همزمان روشن و خاموش مي شوند.
این دکمه بدون توجه به موقعیت سوییچ موتور
روشن می شود.
این چراغ با فشار دادن دکمه روشن شده و با
فشار دوباره خاموش میشود .هنگام روشن بودن
این دکمه،چراغ راهنما نیز به طور مداوم روشن
و خاموش می شود.
62

هشدار
هنگام گرم بودن موتور درب رادیاتور را باز
ننمایید .چرا که ممکن است ،بخار و آب داغ
به بیرون پاشیده و صدمات جدي به شما وارد
سازد.
ً
اگر موتور دائما جوش مي آورد نسبت به بازدید و
تعمیر سیستم خنک کاري موتور ،اقدام نمایید.

روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري
گرم شدن بيش از حد موتور
اگر نشانگر دماي موتور ،دماي بیش از اندازه را
نشان دهد ،یا موتور دچار افت توان گردد و یا اگر
صداي بلند کوبش از موتور شنیده شود ،احتماالً
دماي موتور بیش از حد باال رفته است .در صورت
بروز هر یک از عالئم فوق طبق دستورالعمل زیر
عمل نمایید:
 -1چراغ فالشر را روشن نمایید ،به نزدیکترین
محل ایمنرفته و خودرو را متوقف نمایید .دنده
را خالص کرده و ترمزدستي را بکشید.
 -2اطمینان حاصل نمایید که کولر خاموش است.
چنانچه مایع خنک کننده از رادیاتور بیرون نمي
زند ،اجازه دهید که موتور در دور آرام کار کند،
درب موتور را باال زده و منتظر بمانید تا موتور
آرام آرام خنک شود.
اگر دماي موتور در دور آرام ،پایین نیامد ،موتور
را خاموش نموده و مدت کافي صبر نمایید تا
خنک شود.
 -3در مرحله بعد سطح مایع خنک کننده را
بررسي نمایید .اگر سطح مایع خنک کننده
در مخزن پایین بود ،درب رادیاتور ،پمپ آب،
شیلنگها و اتصاالت بخاري و رادیاتور را بازدید
نمایید.
در صورت وجود نشتي قابل مالحظه یا عیب

دیگري که مي تواند باعث جوش آوردن موتور
گردد ،موتور را تا زمان رفع عیب روشن ننمایید و
با یکي از نمایندگيهاي مجاز سایپا یدک تماس
بگیرید.
اگر نشتي یا مشکل دیگري را در سیستمخنک
کاري خودرو نیافتید ،با احتیاط ،به مخزن ،مایع
خنک کننده بیافزائید.

توجه

تنها از سیستم باتري کمکي  12ولت استفاده
نمایید ،زیرا استفاده از ولتاژ تغذیه  24ولت (دو
باتري  12ولت به صورت سري یا یک ژنراتور
 24ولت) مي تواند به استارت ،سیستم جرقه و
سایر قسمت هاي الکتریکي صدمه بزند

توجه
درصورتیکه موتور در دمای باالی  80درجه
باشد به علت داغ بودن مایع داخل رادیاتور
درب رادیاتور نباید بطور کامل باز شود.
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روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري

5

اتصال کابل هاي رابط
کابل هاي رابط را طبق ترتیب اعداد ذکر شده در
شکل متصل نموده و جهت جدا کردن به روش
عکس عمل نمایید.
 -1کلیه تجهیزات برقي غیرضروري خودرو را
خاموش نمایید.
 -2کابل هاي رابط را دقیقاً مانند ترتیبــي که
در شکل صفحه بعد ميبینید ،متصل نمایید ،به
این ترتیب که ،ابتدا سرکابل رابط را به قطب
مثبت ( )+باتري تخلیه شده ( ،)1سر دیگر آن را
به قطب مثبت باتري کمکي ( )2متصل نمایید.
سپس سرکابل دوم را به قطب منفي باتري
کمکي ( )3متصل نموده و سر دیگر آن را به یک
نقطه فلزي ثابت و محکم (مثل دسته موتور یا
هر سطح رنگ نشده دیگر) از خودروي گیرنده
متصل نمایید .دقت کنید که اتصال بدنه از باتري
دور باشد.
دقت کنيد که نباید قطب منفي ( )-باتري
کمکي به قطب منفي ( )-باتري تخليه شده،
متصل شود .احتياط نمایيد که سر هر کابل
جز به قطب یا اتصال بدنه گفته شده ،به
نقطه دیگري تماس پيدا نکند.
هنگام متصل نمودن کابل ها بر روي باتري خم
64

نشوید.
 -3ابتدا خودرویي را که باتري کمکي بر روي
آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به
 2000دور در دقیقه برسانید ،سپس خودرویي
که باتري تخلیه شده روي آن قرار دارد (گیرنده)
را روشن نمایید.
اگر علت خالي شدن باتري به درستي معلوم
نیست (غیر از مواردي چون روشن ماندن اتفاقي
چراغ ها) الزم است خودرو توسط نمایندگي
مجاز شرکت سایپا یدک بررسي شود.
روشن کردن خودرو به وسيله هل دادن
روشن کردن خودرو با هل دادن ،ممکن است
باعث صدمه دیدن موتور و سیستم کنترل
آالیندگي آن شود.

احتياط

هیچ گاه از بکسل کردن براي روشن نمودن خودرو
استفاده نکنید ،زیرا حرکت ناگهاني رو به جلوي
خودرو  ،در هنگام روشن شدن موتور آن ،ممکن
است باعث برخورد دو خودرو با یکدیگر شود.

روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري
هشدار

استفاده از باتري کمکي
استفاده از باتري کمکي به روش نادرست مي
تواند خطر آفرین باشد.
بنابراین براي آنکه آسیبي به خودتان ،خودرو یا
باتري وارد نیاید ،اتصال باتري به باتري را آنگونه
که در این دفترچه راهنما آمده است ،انجام
دهید.
در صورت عدم اطمینان از نحوه صحیح انجام
این روش ،حتماً از یک مکانیک مجرب و یا واحد
تعمیر سیار بخواهید تا خودروي شما را برایتان
روشن نماید.

روش اتصال باتري به باتري
 -1اطمینان حاصل نمایید که باتري کمکي 12
ولت است و قطب منفي آن اتصال بدنه شده
باشد.
 -2سطح الکترولیت هر خانه باتري را بررسي
نمایید.
 -3اگر باتري کمکي روي خودروي دیگري قرار
دارد ،مطمئن شوید که دو خودرو با هم تماس
نداشته باشند.

 هر گونه جرقه یا شعله اي را از باتري دورنگهدارید .زیرا باتري در شرایط عادي تولید گاز
هیدروژن نموده که در صورت تماس با شعله یا
جرقه مي تواند باعث بروز انفجار گردد.
در صورتي که باتري تخلیه شده (ضعیف) یخ
زده یا سطح الکترولیت آن پایین است از روش
باتري به باتري استفاده ننمایید ،چرا که در این
حالت ممکن است باتري منفجر شود.
اجزاي مرتبط به قرار زیر ميباشند:
 -1قطب مثبت باتری تخلیه شده.
 -2قطب مثبت باتری کمکی.
 -3قطب منفی باتری کمکی.
 -4اتصال بدنه.
 -5کابل کمکی.
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محافظت مدارهاي الکتریکي

5

 -1فيوز معمولي
 1-Aسالم
 1-Bسوخته
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فيوزهـــا
فیوزها اتصاالت ساده اي هستند که در موقع
لزوم جریان برق را قطع مي کنند تا مدارات برقي
آسیب نبینند.
این خودرو داراي یک جعبه فیوز داخل اتاق و
درون محفظه اي در سمت چپ راننده (قسمت
پاییني داشبورد) می باشد.
اگر هر یک از قسمت هاي سیستم روشنایي،
تجهیزات جانبي یا واحدهاي کنترلي عمل نمي
کند ،فیوز مدار مربوطه را بازدید نمایید .توجه
داشته باشید که اگر فیوزي بسوزد قطعه فلزي
داخل فیوز ذوب مي شود .همیشه فیوز سوخته
را با فیوزي با همان ظرفیت تعویض نمایید.
اگر فیوز تعویضي مجددا ً سوخت ،نشان
مي دهد که در سیستم الکتریکي خودرو
مشکلی وجود دارد بنابر این از سیستم الکتریکی
مربوطه استفاده ننموده و سریعاً به نمایندگي
مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.

هشدار
 تنها از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهتتعویض فیوز سوخته استفاده نمایید.
 استفاده از فیوز با ظرفیت باالتر از حد مجازممکن است باعث بروز خسارت یا حتي آتش
سوزي شود.
 توجه داشته باشید حتي به صورت موقتينیز ،از سیم به جاي فیوز استفاده ننمایید .این
عمل مي تواند باعث صدمه دیدن سیم کشي یا
حتي آتش سوزي گردد.
 اگر یکي از سیستم هاي الکتریکيخودرو کار نمي کند ،ابتدا جعبه فیوز داخل
اتاق (سمت چپ راننده) را بازدید نمایید.

فيوزها
فيوزها
جعبه فیوز در سمت چپ دیواره ی کناري داشبورد قرار دارد.
براي دسترسي به فیوزها در جعبه فیوز را باز کنید .فیوزها اتصاالت ساده اي
هستند که در موقع لزوم جریان برق را قطع مي کنند تا مدارات برقي آسیب
نبینند .هرگاه یکي از مدارات برقي کار نکند ممکن است فیوز محافظ آن
سوخته باشد.
تعویض فيوزها
 -1سوییچ استارت را ببندید و همه مدارات برقي را خاموش کنید.
 -2در جعبه فیور را باز کرده و با توجه به جدول راهنما ،بدنبال فیوز معیوب
بگردید.
 -3فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر ،تعویض کنید ،توجه کنید
دو عدد فیوز یدکي در جعبه فیوز قرار دارد.

هشدار
هرگز از فیوزهاي غیر استاندارد حتي براي مدت
زمان کوتاه استفاده نکنید زیرا در اینصورت به
سیم کشي و سیستم هاي الکتریکي آسیب وارد
شده و باعث آتش سوزي خواهد شد.

هشدار

حتماً از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت تعویض فیوز سوخته استفاده نمایید.
استفاده از فیوز با ظرفیت باالتر از حد مجاز ممکن است باعث بروز خسارت یا حتي آتش سوزي شود.
توجه داشته باشید حتي بصورت موقتي نیز ،از سیم به جاي فیوز استفاده ننمایید .این عمل مي تواند
باعث صدمه دیدن سیم کشي یا حتي آتش سوزي شود.
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فيوزها
جدول جعبه فيوز داخل اتاق به تفکيک مصرف کننده و آمپر آنها
ردیف

موقعيت

ظرفيت (آمپر)

مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.

1
2

IGN COIL ECU
ENGINE CONTROL
METER BACK UP LAMP
RADIO/ HEATER

5A

سیستم انژکتوري موتور

10A

جلو آمپر

15A

سیستم صوتی /بخاری

4

WIPER/CIG LIGHTER

15A

برف پاک کن /فندک

5

INJECTION SYSTEM

10A

سیستم انژکتوري موتور

6

FLASHER/ROOM LAMP

10A

فالشر /چراف سقفی

7

TAIL LAMP

10A

چراغ عقب

8

HORN/ STOP LAMP

15A

چراغ ترمز /بوق

9

HEAD LAMP

15A

چراغ جلو

10

INJECTION SYSTEM

20A

سیستم انژکتوري موتور

11

ABS

*20A

ترمز ABS

12

ABS

*20A

ترمز ABS

13

IMMO

5A

سیستم ضد سرقت (ایموبیالیزر)

14

ABS

5A

ترمز ABS

15

TACHOGRAPH

10A

تاخوگراف

3

5
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فيوزها
ردیف

موقعيت

ظرفيت (آمپر)

مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.

16

IMMO
FOG LAMP

5A
5A

مه شکن

18

FUEL PUMP

10A

پمپ سوخت

19

A/C FAN

15A

فن A/C

20

-

-

-

17

سیستم ضد سرقت (ایموبیالیزر)

* مطابق برچسب جعبه فیوز در بعضي از سیستم هاي ترمز از فیوز  30آمپر استفاده شده است.
* در بعضی از خودرو ها به جای فیوز شماره  11از یک فیوز بزرگ  60آمپر در کنار جعبه فیوز استفاده شده است که مربوط به سیستم ترمز  ABSمی
باشد.
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فيوزها
جعبه فيوز و رله داخل محفظه موتور

5
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فيوزها
جدول جعبه فيوز و رله داخل محفظه موتور
عنوان

ظرفيت (آمپر)

1

رله

-

2

رله

-

3

فیوز

15

4

فیوز

15

مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.
چراغ نور پایین
چراغ نور باال
-

نکته:
در صورت استفاده از سیستم  ABSشرکت  TEVESاز فیوز  20آمپر استفاده گردد.

5
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بکسل کردن خودرو

5

بکسل کردن خودرو
توصیه می شود ،که اگر مجبور به بکسل کردن
خودرو هستید ،این کار توسط نمایندگی مجاز
شرکت سایپایدک یا خودروی یدک کش مناسب
انجام شود .دقت شود که در طی این عمل
آسیبی به خودرو نرسد و قوانین موجود در این
زمینه رعایت گردد .به عنوان یک قاعده کلی،
خودرو باید به گونه ای بکسل شود که چرخ های
محرک آن از زمین بلند گردد.
اگر خسارت زیاد یا برخی شرایط دیگر مانع از
بکسل کردن خودرو به صورت صحیح شود از
نقاله مخصوص در زیر چرخهای جلو استفاده
نمایید.
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بکسل بند جلویی و عقبی خودرو
از این حلقه ها تنها به منظورثابت نگه داشتن
خودرو در حین نقل و انتقال استفاده می شود.

بکسل کردن خودرو
حمل خودرو
حمل با کاميونت
حمل با کامیونت روشی است که برای جلوگیری
از هرگونه تصادف و آسیب توصیه می شود.
بکسل از عقب
در صورت امکان از بکسل کردن معلق خودرو بر
روی چرخ های جلو خودداری کنید ،در صورت
اجبار ،تنها در مسافت های کوتاه و با حداقل
سرعت خودرو را بکسل کنید فرمان باید در
حالیکه چرخ ها در موقعیت کام ً
ال مستقیم قرار
گرفته اند ،قفل شود به این منظور عالوه برقفل
فرمان از گیره یا بست های نگهدارنده مناسب
استفاده کنید.

5

بکسل از جلو
فرمان باید در حالی که چرخ ها در موقعیت
کامال مستقیم قرار گفته اند قفل شود ،عالوه
بر قفل فرمان از گیره یا بست های نگهدارنده
استفاده کنید.
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تعویض چرخ ها

5

چرخ زاپاس و ابزار تعویض چرخ
با بررسی منظم میزان فشار باد الستیک زاپاس
می توانید از آن به هنگام نیاز استفاده نمایید.
باد زاپاس را در باالترین حد استاندارد خود
نگه دارید تا در هر شرایطی (سرعت باال/پایین،
با بارهای مختلف) بتوانید از آن استفاده کنید.
الستیک زاپاس در محل خود در عقب خودرو
قرار دارد.
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روش بيرون آوردن الستيک زاپاس
میله الستیک زاپاس را داخل حفره الف ()A
نمایید که در مرکز پالک عقب خودرو قرار
دارد .دسته ب ( )Bرا در جهت عکس عقربه
های ساعت چرخانده و الستیک زاپاس را بیرون
بیاورید ( .)Cمیله را از وسط الستیک درآورده و
الستیک را بیرون بکشید.

روش جا زدن الستيک زاپاس
 .1میله نگهدارنده را وسط الستیک قرار دهید.
 .2دسته  Bرا در جهت عقربه های ساعت و تا
هنگام برخورد با شاسی خودرو بچرخانید.

تعویض چرخ ها
هشدار

ابزار تعویض چرخ

ابزار
 -1آچار چرخ
 -2آچار جک
 -3جک

تعویض چرخ جلو
هنگامي که زیریکي از چرخ هاي جلو جک
زده اید ،حتی درگیر کردن دنده و قرار دادن
صحیح جک به زیر خودرو نمي تواند از حرکت
و در رفتن احتمالي خودرو جلوگیري نماید.
در این حالت باید حتماً ترمز دستي را کامال
باال کشیده و دو طرف چرخي که به حالت
قطري رو به روي چرخ پنچر قرار دارد مانعي
قرار دهید.
پس از انجام عملیات فوق هر چه سریعتر،
فشار باد چرخ را بازدید نمایید و در صورت
نیاز در حد تعیین شده تنظیم کنید.
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5

تعویض چرخ ها
هشدار

5

محل جک در زیر خودرو
جک را در یکی از نقاط نشان داده شده در
دوطرف خودرو نزدیک چرخی که می خواهید
تعویض کنید قرار دهید.
مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی
قرار دارد.
هرگز با وجود سرنشین در داخل خودرو از جک
استفاده نکنید.
مطمئن شوید چرخ های جلو کامال مستقیم
هستند.
ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دنده یک
قرار دهید.
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جک زدن زیر خودرو
 -1مهره های چرخ را توسط آچار چرخ شل کنید.
 -2خودرو را توسط جک از روی زمین بلند
نموده تا حدی که چرخ از زمین جدا شود.
 -3مهره های چرخ را کام ً
ال باز کرده و چرخ را
خارج نمایید.
 -4الستیک زاپاس را در جای الستیک بازشده
قرار داده و مهره های چرخ را با دست تا آخر
سفت نمایید.
 -5جک را پایین آورده و از زیر خودرو خارج کنید.
 -6تمامی مهره ها را توسط آچار چرخ به ترتیب
ضربدری کام ً
ال محکم کنید.
 -7ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در
محل خود بگذارید.

 براي تعویض چرخ و سایر تعمیرات ،خودرو راکام ً
ال به خارج از جاده ببرید.
 اگر احساس کردید که به درستي قادر بهتعویض چرخ نیستید ،خودرو را به کنار جاده
برده و از یک سرویس کار سیار کمک بگیرید.
 بار بیش از حد مجاز به جک وارد نیاورید. هنگام جک زدن ،تنها از محل هاي مناسبتعیین شده استفاده نمایید.
دقت نمایید که هیچگاه نباید زیر سپرها و سایر
نقاط خودرو (به جز محل هاي تعیین شده)
جک زد.
 هنگامي که خودرو را با جک باال برده ایدهرگز زیر آن نروید و مراقب باشید که هیچ
قسمت بدنتان زیر خودرو قرار نگرفته باشد.
 هنگامي که زیر خودرو جک زده اید استارتنزنید و موتور را روشن نکنید.
 براي جلوگیري از صدمه و یا خطر احتمالي ،تنهااز جک قرار داده شده در خودرو و فقط از محل
های تعیین شده براي جک زدن ،استفاده نمایید.
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هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو

 از پارک کردن خودرو در سطوح شیب دار خودداری کنید زیرا امکان حرکت دادن خودرو بدون نیاز به استارت زدن و روشن کردن آن تا مسافتینسبتاً طوالنی برای سارقین فراهم می شود.
 در ایام تعطیالت ،چنانچه خودرو خود را در معابر عمومی پارک نمودید حتماً در ساعات اولیه به آن سر بزنید (استراحت نباید مانع از سرکشی شود). در روزهای تعطیل ،سارقین خودرو در خیابان ها و کوچه های منتهی به کوهستان کمین می کنند ،لذا ضروری است هنگام عزیمت به کوه ،خودرورا به یک پارکینگ معتبر بسپارید.
 ساعات اوج گرما در تابستان (بین ساعت  12تا  )15و ساعات  4تا  5صبح در فصل زمستان اوج فعالیت سارقین خودرو است .لذا مراقبت بیشتریاز خودرو در این ساعت توصیه می شود.
 در اسفند ماه و روزهای پایانی سال مراقبت از خودرو را چندین برابر ایام دیگر نمایید. سعی کنید نشانه خاصی که فقط خودتان از آن با خبر باشید در خودرو تعبیه نمایید. -در هنگام بارندگی های شدید و یا بارش برف بیش از حد معمول به خودرو خود سرکشی کنید.
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معرفي گاز CNG

6

در خالل آزمایش هایي که اخیرا ً بر روي
خروجي هاي اگزوز خودروها ،تحت شرایط
متفاوت رانندگي در جهان صورت گرفته
است ،یک خودرو با سوخت گاز طبیعي و یک
خودرو مشابه با سوخت بنزین مقایسه شده
اند ،نمودار فوق بیانگر میزان کاهش در آالینده
هاي خروجي خودرو گاز سوز مي باشد (بدون
تعویض کاتالیست اگزوز) .استفاده از گاز طبیعي
سبب از بین رفتن دوده سیاه و ذرات معلق و
همچنین آالینده هایي مي شود که عمدتاً
ناشي از موتورهاي دیزلي هستند و عامل بوجود
آمدن حساسیت و بیماري ریوي از جمله آسم
مي شود .همچنین مزیت خاص استفاده از
گاز طبیعي ،صداي کم موتورهاي گاز سوز در
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مقایسه با موتورهاي بنزیني و دیزلي است ،ضمن
آنکه احتمال خطر انفجار آنها در هنگام سوانح
اتومبیل کمتر است زیرا گاز به آساني در اتمسفر
پخش مي شود و بعلت سبکي بطرف باال حرکت
مي کند .گاز طبیعي معموالً در داخل مخازن با
فشار  bar 200در خودروها ذخیره مي شود و
با توجه به وزن و اندازه و حجم موتور خودرو،
مخازن با حجم هاي متفاوت به تعداد مورد نیاز
بر روي خوروها نصب مي شوند .از سوي دیگر
مي توان گفت ،خودروهاي دو سوخته ،یک باک
بنزین دارند ،بنابراین پیمایش خودرو با سوخت
گاز به پیمایش خودرو با سوخت بنزین اضافه
مي شود.

محفظه موتور و صفحه نمایش جلو

قطعات محفظه موتور
(مجهز به سيستم گاز سوز:)CNG
 -1رگالتور گاز
 -2فیلتر گاز
 -3شیلنگ گاز
 -4انژکتور گاز

صفحه نمایش جلو
 -1سرعت سنج
-2نشانگر وضعیت سوخت CNG
 -3درجه حرارت موتور
 -4نمایشگر میزان سطح بنزین
 -5دکمه صفر کننده مسافت سنج
 -6نشانگر دیجیتالي کیلومتر شمار و مسافت سنج
 -7دورسنج موتور
 -8نشانگر حالت گازسوز خودرو :این نشانگر در صورتیکه روشن باشد یعني خودرو در
حالت گاز و در صورتیکه خاموش باشد خودرو در حالت بنزین سوز است.
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6

تغيير وضعيت سوخت

6

کليد تغيير وضعيت سوخت
با هر بار فشردن و مکث مناسب آن مي توان نوع
سوخت را تغییر داد.

نحوة عملکرد خودرو با گاز و بنزین
در زمان استارت زدن خودرو ،سیستم به صورت
اتوماتیک روي بنزین روشن مي گردد .پس الزم
است که همیشه مقداري بنزین در باک موجود
باشد .به همین منظور وقتي خودرو با بنزین کار
مي نماید و مقدار بنزین از حدي پایینتر مي رود
سیستم بطور اتوماتیک روي گاز رفته تا بنزین
جهت استارت هاي بعدي موجود باشد.
 در هنگام عملکرد در حالت گاز  ،در صورتکم بودن مقدار گاز مخزن  ،خودرو به صورت
اتوماتیک به وضعیت بنزین تغییر مي دهد.
چراغ نشانگر نوع سوخت در روی صفحه کیلومتر
قرار دارد.این المپ نشان مي دهد که موتور با
چه سوختي در حال کار مي باشد .در صورتي که
سوخت خودرو بنزین باشد ،المپ خاموش بوده و
در صورتي که خوردو با گاز کار نماید این چراغ
روشن مي گردد.
نکته مهم در خصوص نوع سوخت
مالکان محترم این خودرو باید توجه داشته باشند
که استفاده از گاز و بنزین به صورت متناوب
الزامي است .در صورتیکه براي مدت زمان طوالني
خودرو با گاز و یا بنزین کار نماید ممکن است
خودرو دچار مشکالتي در انژکتورها و دیگر اجزاء
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شود .پس الزامي است که هیچگاه خودرو بیش از
 1000کیلومتر با یک سوخت کار نکند و حتماً
بعد از هر  1000کیلومتر کارکرد خودرو با یک
سوخت حداقل یک مخزن یا باک کامل از سوخت
دیگر استفاده شود.

تغيير وضعيت سوخت
قطعات مربوط به کيت CNG
• یونیت کنترل ( )ECUسیستم گاز
• کلید تبدیل سوخت
• فیوزهای سیستم گاز
• شیر برقی گاز
• رگالتور
• فشار سنج
• مجموعه ریل سوخت گاز
• انژکتورهای گاز
• دسته سیم
6
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نشانگر مقدار گاز مخزن CNG

6

نشانگر مقدار گاز مخزن CNG
بر روي صفحه نمایش جلوي خودرو و در
قسمتي که کیلومتر شمار خودرو قرار دارد،
نشانگر دیجیتالي سطح مخزن سوخت نیز دیده
مي شود .این نشانگر بصورت نمودار استوانه اي
با پنج سطح empty،1/4،1/2،3/4,full،نمایش
داده مي شود .که در صورت تمام شدن گاز،
نشانگر میزان سوخت  CNGشروع به چشمک
زدن مي کند( .عددي که در قسمت پایین
دیده مي شود مربوط به مسافت پیموده شده
خودرو مي باشد ).با توجه به اینکه در بعضي
از جایگاه هاي تغذیه گاز  CNGو در برخي از
مواقع بدالیل فني فشار گاز تغذیه نسبت به فشار
استاندارد متفاوت مي باشد لذا امکان دارد فشار
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و حجم گاز ثابت نبوده و ممکن است زودتر از
حد مورد نظر خاموش گردد ،در این شرایط هیچ
گونه مشکلي در سیستم نمایشگر و یا مصرف
باالي گاز وجود ندارد و طبیعي مي باشد.
عملکرد چراغ CNG
 در صورت خالی بودن مخزن گاز ،چراغ CNGبعد از روشن کردن موتور به حالت چشمک زن در
آمده و پس از گرم شدن موتور ،خاموش می گردد.
 در صورت وجود گاز در مخزن ،چراغ CNGبعد از روشن کردن موتور به حالت چشمک زن
در آمده و پس از گرم شدن موتور ،سوخت گاز
طبیعی به صورت خودکار مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .در این حالت ،چراغ  CNGروشن

باقی می ماند.
 در هر یک از دو حالت فوق ،در صورت تحریکسوییچ  CNGتوسط راننده ،چراغ CNG
خاموش شده و موتور پس از گرم شدن نیز از
سوخت بنزین استفاده خواهد کرد" .
نشانگر نوع سوخت مصرفي
نشانگر وضعیت سوخت بصورت سمبل مخزن و
نوشته  CNGبر روي صفحه نمایش جلو نشان
داده مي شود .وقتي خودرو با گاز کار مي نماید
چراغ نمایشگر روشن مي باشد و وقتي که خودرو
با سوخت بنزین کار مي کند این چراغ خاموش
مي شود.

سوختگيري

نکات ایمني در مورد مخازن
مخازن گاز  CNGبر اساس ضرایب اطمینان
بسیار باال طراحي شده اند و بخاطر حصول
اطمینان از عملکرد آنها و لوله هاي فشار قوي
و اتصاالت آنها ،بایستي تحت بازرسي هاي
دوره اي قرار گیرند ،بنابر این توجه به موارد
زیر از طرف استفاده کننده خودرو ضروري
مي باشد:
 باید از خراشیده شده مخزن جلوگیري شود. حفاظ مخازن هر  6ماه یکبار چک شود تا براثر تکانهاي هنگام حرکت در محل نصب خود
شل نشده باشد.
 مخازن هر سه سال یکبار مورد بازرسيادواري قرار مي گیرند و براي اینکار باید به
مراکز صاحب صالحیت مراجعه نمود.

 از سالم بودن و اتصال صحیح لوله هایخرطومی ،کاور الستیکی متصل به پرکن و نیز
محکم بودن بست های لوله خرطومی اطمینان
حاصل گردد.

نکات و الزمات ایمني استفاده از خودروهاي
گاز سوز:
موارد کلي که توسط راننده هنگام استفاده و
سوخت گیري باید رعایت شود عبارتند از :

سوختگيري
نحوه سوختگیري سیستم به شرح ذیل است:
 موتور را خاموش کنید. پیچ درب شیر پر کن را باز کنید. اپراتور جایگاه ،پر کن (دیسپنسر) را در محلمخصوص قرار داده و مخزن را پر مي نماید.
 پس از تکمیل شدن مرحله سوختگیري ،دربشیر پر کن را در محل نشیمنگاه خود محکم
نمائید.

الف -موارد عمومي ایمني استفاده کنندگان
در خودروهاي گاز سوز
 در صورت استشمام هرگونه بوي گاز بویژهصبح ها و پیش از روش کردن خودرو ،ابتدا باید
شیر اطمینان قطع گاز که بر روي مخزن تعبیه
شده است بسته و با استفاده از سوخت بنزین
خودرو راه اندازي شده و سریعاً به نمایندگي
مجاز مراجعه شود.
 چنانچه خودرو در یک محیط بسته قرار گرفتهباشد و نشت گاز محرز شود ،باید خودرو به
حالت یدک کشیدن یا هل دادن به محوطه باز
منتقل شود .در این وضعیت هیچ منبع احتراق
نباید فعال شود ،هیچگونه سوییچ برقي نباید
خاموش یا روشن شود و موتور نباید استارت
زده شود.
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توجه:
در صورت نشت گاز قبل از باز کردن درب هاي
خودرو نهایت دقت و احتیاط الزم است زیرا
احتمال جرقه در اثر فعال شدن سوییچ هاي
روشنائي ،چراغ هاي داخل خودرو و قطع اتصال
باتري وجود دارد.

6

 توصیه مي شود که از ضد یخ در تمامي طولسال چه فصل گرم و چه در فصل سرد استفاده
گردد .در صورت عدم استفاده از ضد یخ احتمال
آسیب دیدن قطعات سیستم گاز سوز و موتور
خودرو وجود خواهد داشت.
ب -موارد احتياطي و ایمني در هنگام
سوخت گيري:
 قبل از سوخت گیري موتور باید خاموش شود. در هنگام سوخت گیري راننده باید از خودروخارج شده و اجاز داده شود تا سوختگیري توسط
اپراتور انجام گیرد.
 راننده باید از بسته شدن درب شیر پر کنمطمئن شود.
 -2نکات ایمني در مورد کیت:
با توجه به فشار باالي گاز مورد استفاده در
خودروهاي دو گانه سوز و حساس بودن قطعات
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سیستم به هرگونه عیب و ایراد غیر اساسي،
استفاده کننده باید از موارد ایمني مربوط به
قطعات کیت اطالع داشته باشد و نکات ایمني
ذکر شده در دفترچه را با اهمیت تلقي نموده
و براي رفع عیب حتماً به مراکز مراجعه نماید.
ایرادات کلي که مي تواند توسط شخص
راننده شناسایي شود به شرح زیر است:
الف) نکات ایمني در مورد لوله هاي فشار
قوي انتقال گاز و در پوش پر کن اتصاالت:
راننده باید اطالعات زیر که همواره در کنار و
نزدیک محل پر کن درج مي گردد را با دقت مطالعه
کند این اطالعات شامل موارد زیر مي باشند.
 نوع سوخت( )CNGمي باشد. تاریخ انقضاي اعتبار استفاده از مخازن گاز کهبر روی مخزن حک گردیده است.
 فشار سرویس سیستمدر صورتیکه لوله هاي انتقال سوخت آسیب
دیده باشند ،باید در مراجعه به نمایندگیهاي
مجاز تعویض شوند( .هر گونه عملیات تعمیر
لوله هاي سوخت رساني ممنوع مي باشد ).در
صورت مشاهده هر کدام از موارد زیر در اتصاالت
و لوله هاي فشار قوي باید به نمایندگي هاي
مجاز مراجعه شود:

 هر گونه زنگ زدگي ،خوردگي ،ساییدگي و یاخرابي ناشي از ضربه در اتصاالت لوله هاي فشار
قوي گاز.
 الغر شدن پیچ هاي اتصال مخزن(در اثر تنش)،بریدگي هاي اتاق(ترک ها) و فرسایش فلزهاي
اتاق و یا فریم مخازن و...
 هر گونه پیچ خوردگي ،خرابي و سائیدگيپوشش لوله هاي انتقال گاز و شیلنگ هاي قابل
انعطاف.
به این نکته بایستي توجه داشت که تمامي
موارد فوق در مراکز و تعمیرگاههاي مجاز ،سالي
یکبار مورد بررسي قرار مي گیرند .همواره بعد
از سوخت گیري براي جلوگیري از ورود گرد و
غبار ،مایعات ،و سایر موارد باید درپوش شیر پر
کن در جاي خود بسته شود .با توجه به مطالب
فوق ،موارد زیر در ارتباط با وسائل اطمینان
تخلیه فشار باید مورد بازرسي هاي دوره اي قرار
گیرند:
فعالیتهاي حرارتي(مانند جوشکاري) که در
نزدیکي لوله هاي فشار قوي گاز و با اتصاالت
انجام مي شود باید به گونه اي انجام شود که
افزایش دماي لوله هاي انتقال گاز و اتصاالت
نسبت به دماي محیط بیشتر نشود .در غیر
اینصورت باید از عایق هاي حرارتي استفاده شود.

نکات و الزمات ایمني
در صورت مشاهده هر گونه سوراخ و یا وجود
ترک هاي سطحي روي لوله هاي الستیکي باید
به مراکز و تعمیرگاههاي مجاز مراجعه شود .در
صورت عدم استفاده از سیستم سوخت رساني گاز
طبیعي بنا به هر دلیل براي مدت طوالني باید
شیر قطع کن اصلي سیستم  CNGحتماً بسته
باشد .به هنگام بروز شکستگي یا گسیختگي در
لوله هاي انتقال گاز ،براي جلوگیري از انباشت
گاز ،جریان گاز از مخزن با بسته شدن شیر
مخازن بصورت کامل قطع گردد.
ب) الزامات ایمني وسایل اطمينان تخليه
فشار:
در سیستم گاز رساني فشار قوي براي اطمینان
از عدم افزایش فشار بیش از حد مجاز که
معادل 260 barمي باشد ،شیر مخازن گاز
 CNGمجهز به وسایل یا مکانیزم هاي ایمني
زیر مي باشد:
 وسیله اطمینان تخلیه فشار جهت جلوگیري ازافزایش فشار بیش از حد ،داخل مخازن که شامل
مکانیزم هاي زیر است:
 صفحه حساس به فشار قطعه حساس به دما -وسیله اطمینان از جریان بیش از حد گاز

 CNGدر صورتي که لوله هاي فشار قوي آسیب
دیده باشد و دچار نشتي و جریان گاز به فضاي
آزاد شده باشد این وسیله جریان گاز را قطع
مي کند.
ج) نکات ایمني در مورد کاهنده فشار
(رگالتور):
 الزم است استحکام محل قرار گیري رگالتور وعدم لقي و جابجایي آن به صورت ماهیانه کنترل
شود.
 به علت افت فشار شدید ،دما در محل رگالتورشدیدا ً افت مي کند و در صورت قطع شدن و
یا گردش غیر کافي مایع گرم کننده رگالتور،
ممکن است بعد از روشن نمودن خودرو در محل
رگالتور یخ زدگي دیده شود .در صورت مشاهده
هر گونه یخ زدگي در اطراف رگالتور باید به
نمایندگي هاي مجاز مراجعه شود.
 از آنجائیکه رگالتورها بوسیله آب رادیاتور کهاز سر سیلندرها عبور مي کنند ،گرم مي شوند،
بایستي از ضدیخ هاي مجاز که بر روي عملکرد
رگالتور تأثیر منفي ندارند ،استفاده شود.
 بایستي دقت شود که وزن مربوط به رگالتوررا لوله انتقال گاز متصل به آن تحمل نکند در
صورت مشاهده هر گونه تغییر حالت در لوله گاز

متصل به رگالتور ،یا خارج شدن لوله از بست
هاي نگهدارنده بایستي به نمایندگیهاي مجاز
مراجعه شود.
در صورت مشاهده هر گونه لقي در محل اتصال
شیر برقي و یا بقیه اتصاالت مربوط به لوله و
شیلنگهاي انتقال گاز باید به مراکز تعمیر مجاز
مراجعه شود.
د) سایر موارد ایمني قابل توجه:
 هنگام شستشوي داخل موتور باید از تماسمایع شستشو با اتصاالت و تجهیزات سیستم
گازسوز جلوگیري شود.
 مخازن و تسمه هاي نگهدارنده آن از نظر عالئمخرابي باید بازرسي شوند .در صورت مشاهده هر
گونه آسیب دیدگي در مجموعه مخازن ،باید در
تعمیرگاههاي مجاز بازرسي دقیق انجام شود.
 هر کدام از مخازن باید جداگانه مورد بررسيقرار گیرند و مخازن به لحاظ نصب صحیح مورد
بازبیني قرار گیرند.
 لوله ها و شیلنگها از نظر نشتي(با استفاده ازمحلول آب و صابون) ،خرابي ،فرسایش و عالئم
استهالک یا خوردگي باید بازرسي شوند.
 در صورت وقوع هر گونه سانحه یا تصادفشدید رانندگي ،بدلیل امکان جدا شدن مخازن
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از حفاظ لوله هاي انتقال ،خودرو براي کنترل
مخازن باید به نمایندگیهاي مجاز به منظور انجام
بازرسي ها مراجعه نماید.
 باید دقت شود که مخازن توسط تسمه هاينگهدارنده به خوبي مهار شده باشد به این معني
که هیچگونه لقي ،حرکت طولي و شل بودن
پیچ ها در محل نصب مشاهده نشود.
 باید دقت شود پیچ هاي اتصال تسمه ها به بدنهمحکم و در جاي خود قرار داشته باشند.
 باید دقت شود که لوله هاي سوخت و تخلیهبطور مناسب و محکم به خودرو متصل شده باشند.
 دقت شود که واشرهاي الستیکي زیر تسمه هابه خوبي در جاي خود قرار گرفته باشند و تاب
خوردگي و یا تغییر شکل نداشته باشند.
 در صورت صدمه دیدن شیر یا لوله هاي رابطشیرهاي اطمینان یا وسایل تخلیه فشار و مخزن،
سیستم باید براي بازرسي به نمایندگیهاي مجاز
ارجاع شود.
 در صورت استشمام بوي گاز در اطراف مخازنیا لوله هاي رابط ،خودرو باید براي بازرسي به
نمایندگیهاي مجاز ارجاع شود.
 هیچگونه فرو رفتگي در سطح روي مخازننباید بوجود آید.
 هرگز از سوهان براي زدودن خوردگي سطحي88

مخزن استفاده نشود.
 از ریختن هر گونه مایع اسید یا باز ،رويمخازن که موجب ازبین رفتن رنگ و نهایتاً
خوردگي مخازن فلزي می شود یا در مورد
مخازن کامپوزیتي باعث از بین رفتن الیه رزین
مي شود باید جدا ً پرهیز شود.
 علیرغم وجود موکت محافظ در صندوق عقب،دقت نمایید به هنگام حمل مواد اسیدي و
خورنده که احتمال ریزش آن در صندوق عقب
وجود دارد به مخازن گاز آسیبي وارد نشود.
 در صورت صدمه دیدن یا زنگ زدگی شیر پرکن گاز یا لوله های رابط آن ،سیستم باید برای
بازرسی و تعمیر به نمایندگی های مجاز ارجاع
شود.
نگهداری و بازدید خودرو
جدول زمانی موارد مربوط به نگهداری و بازدید
خودرو گاز سوز در انتهای دفترچه ارائه شده
است.
عالوه بر موارد مطرح شده در این جدول ،مواردی
نیز به عنوان بازرسی های هفتگی توسط مالک
خودرو توصیه می شود:
• کنترل وضعیت ظاهری شیلنگ های آب و گاز
رگالتور و اتصاالت آنها

• کنترل محل اتصاالت رگالتور ،شیر برقی
بنزین ،شیر پر کن گاز
• اطمینان از محکم بودن اتصاالت الکتریکی
قابل دسترس
• اطمینان از گرم شدن رگالتور توسط آب
رادیاتور خودرو
رعایت این موارد ساده می تواند موجب تضمین
ایمنی و افزایش طول عمر خودرو شود.

نگهداري و بازدید از خودرو و عيب یابي اوليه سيستم
نگهداري و بازدید از خودرو
در استفاده از خودروي گاز سوز موارد زیر را
رعایت نمایید:
رعایت این موارد ساده و بازرسي هفتگي یا
ماهیانه ،عالوه بر جلوگیري از بروز خطر ،طول
عمر خودرو را نیز افزایش مي دهد.
موارد قابل بازدید:
 -1نشت گاز از مخزن و اتصاالت
 -2سوراخ شدگي و یا وجود ترکهاي سطحي
روي لوله هاي الستیکي
 -3محکم بودن کانکتور اتصالي قطعات الکتریکي
نظیر شیر قطع کن گاز و...
 -4سالم بودن فیوزها
 -5محکم بودن محل اتصال رگالتور ،شیر
سوخت گیري ،شیر برقي و لوله هاي فشار قوي
عيب یابي
 اگر خودرو قادر به کارکرد در حالتCNGنباشد ،موارد زیر را بررسي کنید:
 آیا مقدار کافي گاز در مخزن وجود دارد؟ آیا مقدار بنزین کافي جهت استارت در حالتبنزین وجود دارد؟
 آیا فیوزها سالم هستند؟ -از بکار بردن فیوزهایي بغیر از موارد توصیه

شده ،اجتناب نمایید ،زیرا باعث سوختنECU
خواهد شد.
 در صورت خرابي سیستم گاز سوز در حینرانندگي ،بررسي کنید که آیا این حالت در
موقعیت بنزین سوز نیز رخ مي دهد یا خیر.
 در صورت کنترل موارد ذکر شده و عدمرفع عیب خودرو ،با یکي از نمایندگي هاي
مجاز تماس بگیرید و از تعمیرات یا تنظیمات
توسط خودتان یا نمایندگي هایي به غیر از
نمایندگي هاي مجاز جدا ً خودداري نمایید ،زیرا
باعث عدم اعتبار گارانتي خودرو خواهد شد.

 عملکرد کاهنده فشار در رگالتور را موردبررسي قرار دهید.

عمليات تعميراتي سيستم CNG
جهت تعمیرات در بازه هاي زماني معین و
رانندگي با سیستم  ،CNGتوجه ویژه اي به
موارد زیر داشته باشید:
 تنظیم سوپاپها بازدید شمع ها و کابلهاي جرقه کنترل دور آرام (بررسي شرایط عملکرد) وقطعات مرتبط
 عملکرد خودرو در حالت کارکرد با بنزین باتوجه ویژه به سنسور المبدا
 خواندن کدهاي خطا -مکش هوا را مورد بررسي قرار دهید.
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عمليات سرویس هاي دوره اي
جدول سرویس هاي ادواري خودرو
مقدار مسافت (کیلومتر)
در هزار کیلومتر

انواع سرویس ها
تعویض فیلتر گاز CNG

1

10

20

30

50

بار اول در کیلومتر  15000و پس از آن هر  30000کیلومتر

تعویض واشر آب بندی رگالتور

هر  40000کیلومتر

بازدید و تنظیم فشار رگالتور
بازدید اجزاء مکانیکی کیت
بست ها و شیلنگ های آب و گاز
اتصاالت لوله های فشار قوی

6

وایر شمع ها
انجام تست نشتي کلیه اجزاي سیستم
بازدید واشر شیر تغذیه سوخت گاز
بازدید مخازن گاز
بازدید لوله های گاز  CNGفشار قوی
تعویض فیلتر مسیر گاز فشار قوی

90

70

90

110

130

150

170

190

هر 10000کیلومتر
بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

بازدید

هر  20000کیلومتر
هر  50000کیلومتر
هر  20000کیلومتر
تعویض

تعویض

نکته
عمر مخازن گاز  CNGبه مدت  15سال پس از تاریخ ساخت مي باشد و پس از آن مي بایست مخازن تعویض گردند.
کنترل سوکت دسته سیم های خودرو جهت خودروی عدم سولفاته در آنها هر 5000کیلومتر یکبار توسط مشتری می باشد.
چنانچه به هر دلیلی کیلومتر شمار خودروی شما کار نمی کند در اسرع وقت به نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

توجه
تأکید مي شود که موارد ذکر شده توسط نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپایدک انجام مي شوند و نباید مشتري راساً سیستم را باز یا تعمیر نماید.
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نگهداری خودرو
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نگهداری سيستم ترمز

7

بازدید عملکرد بوستر ترمز
صحت کار بوستر ترمز را بشرح زیر مورد بازرسي
و آزمایش قرار دهید:
 -1پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن
را پایین نگه دارید استارت بزنید ،پس از روشن
شدن موتور پدال ترمز به آرامی پایین می رود.
 -2پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش
کنید .حدود  30ثانیه پدال را پایین نگه دارید.
در این لحظه پدال نه باال مي رود نه پایین
 -3مجددا ً استارت زده و اجازه دهید به مدت
 2دقیقه موتور روشن باشد .سپس آنرا خاموش
کنید .اکنون چندین بار پدال ترمز را فشار
دهید .باید با هر بار فشار دادن ،حرکت پدال
کاهش یابد .در صورت عدم صحت موارد فوق،
سیستم ترمز معیوب بوده و بایستي به یکي از
نمایندگي هاي مجاز سایپایدک مراجعه نمایید.
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بازدید روغن ترمز
سطح روغن ترمز را بازدید نمایید .سطح روغن در
داخل مخزن مربوطه باید بین ( MAXحداکثر)
و ( MINحداقل) باشد .چنانچه سطح روغن
پایین تر از  MINبوده و یا چراغ ترمز روشن شود
مي بایست روغن به آن اضافه نمایید تا به خط
 MAXبرسد.
قبل از اضافه کردن روغن ،اطراف در مخزن
مربوطه را براي جلوگیري از هر گونه ورود مواد
اضافه به داخل روغن پاک نمایید.
توجه داشته باشید که با طي مسافت هاي زیاد
مقدار روغن ترمز کاهش مي یابد .در صورتیکه
سطح روغن ترمز در مخزن بسیار پایین باشد و
یا نیاز به پر نمودن مجدد در فواصل کوتاه وجود
داشته باشد حتماً به یکي از نمایندگي هاي مجاز
مراجعه نمایید.چون وانت زامیاد مجهز به سیستم
ترمز  ABSمیباشد لذا روغن ترمز استفاده شده
در این خودرو باید از نوع  DOT 4باشد.

نکات زیست محيطی

روغن ترمز
مایع ترمز (روغن ترمز) ترکیبي سنتزي
ميباشد که قسمت اعظم آن را ترکیبات
پليگلیکول اتري تشکیل ميدهد لذا از ریختن
آن برروي خاک و آب و آلوده کردن آنها جدا ً
خودداري نمایید.

احتياط
فقط از روغن ترمز استاندارد و مخصوص
استفاده نمایید.
هرگز انواع مختلف روغن را با یکدیگر مخلوط
نکرده و مورد مصرف قرار ندهید.

هشدار
روغن ترمز شدیدا ً سمي است و باید در ظرف
سربسته و دور از دسترس کودکان نگه داشته
شود در صورت خوردن روغن ترمز ،سریعاً به
پزشک مراجعه کنید.

توجه
به دلیل احتمال آتش سوزي ،مراقب باشید،
روغن ترمز روي موتور گرم نریزد.

توجه
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب مي کند.
روغن را ابتدا با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید
و سپس محل را با آب و شامپوي مخصوص
خودرو بشویید.

نگهداری سيستم ترمز
محل قرارگيري قطعات مجموعه
 )1لوله سیال فشار قوي
 )2مخزن
 )3لوله مکش

بازدید ترمز دستي
توجه داشته باشید که ترمز دستي باید قادر باشد
تا در شیب هاي تند به تنهایي خودرو را نگهدارد.
در حالیکه ترمز دستي تا انتها بیرون کشیده
شود ،اهرم را کشیده و صداي دندانه ها (تیک) را
بشمارید .اگر تعداد دندانه ها درست نباشد ( 4تا
 6تیک) جهت تنظیم به یکي از نمایندگي هاي
مجاز مراجعه نمایید.

نکات زیست محيطی
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 در تمامي
محصوالت گروه خودرو سازي سایپا ،متاسفانه
در بازار غیردولتي لنتهاي ترمز /صفحه کالچ
وارداتي غیرمجاز به وفور یافت ميشوند .لذا
توصیه ميشود در هنگام تعویض لنتهاي ترمز
/صفحه کالچ ترجیحاً به یکي از نمایندگيهاي
مجاز مراجعه نموده و یا در هنگام خرید این
قطعات به عبارت ( )Free Asbestosتوجه
نمایید.
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نگهداری سيستم فرمان هيدروليک

*

روغن مجاز
روغن مجازي که در سیستم فرمان هیدرولیک
مي تواند مورد استفاده قرار گیرد.
ATF II

نکات زیست محيطی
گریس ،روانکارها
گریس و روانکارها عمدتاً داراي عناصري مثل
سدیم ,کلسیم ،آلومینیوم ،باریم و مس هستند
و به جهت باال بردن خاصیت گریس در کاهش
ساییدگي ،ترکیب ديسولفیدمولیبدن نیز به
آن اضافه شده است لذا مواظب نشتي آن از
خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

توجه
ورود هرگونه گرد و غبار و ذرات خارجي به
داخل روغن هیدرولیک ،منجر به بروز آسيب
جدي در سیستم فرمان هیدرولیک خودروي
شما خواهد گردید.
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بررسي سطح روغن فرمان هيدروليک
سطح روغن هیدرولیک باید به طور مرتب بازدید
شود .براي این منظور می بایست موتور خاموش
بوده و خودرو روی سطحي صاف باشد.
سطح روغن هیدرولیک را در مخزن آن بررسي
نمایید.
این سطح باید بین دو نشانه  Lو  Hمیله نشانگر
نصب شده روی درب مخزن باشد.
قبل از افزودن روغن هیدرولیک اطراف درب
مخزن روغن را کام ً
ال تمیز نمایید.

اگر سطح روغن پایین است ،تا نشانه  Hروي
میله نشانگر مخزن ،روغن بیافزایید .در صورتي
که نیاز به افزودن روغن فرمان هیدرولیک به
طور غیرمعمول باشد ،خودرو را براي بازدید به
یک نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک ببرید.

نگهداري توسط مالک خودرو
موارد زیر مجموعه اي از بررسي ها و بازدیدهایي
است که باید در فواصل زماني ذکر شده (بسته
به نوع کارکرد خودرو) ،توسط مالک خودرو یا
مکانیک ماهر انجام پذیرد ،تا رانندگي راحتتر و
با اطمینان بیشتري صورت گیرد.
هر گونه مشکلي را سریعاً به نمایندگي مجاز
شرکت سایپایدک یا یک مکانیک مجرب اطالع
دهید ،تا شما را براي تعمیر یا تنظیم ،راهنمایي
نماید.
هزینههاي مربوط به نگهداري توسط مالک
خودرو شامل گارانتي نبوده و هزینه خدمات،
قطعات و روغن مصرفي از مالک دریافت ميشود.

هشدار
در حين رانندگي با خودرو موارد ذیل
بررسی گردد:
 تغییر صداي اگزوز و یا تغییر بوي گازهايخروجي از اگزوز
 لرزش در غربیلک فرمان افزایش یا کاهش نیروي الزم براي چرخاندنفرمان خودرو (دقت کنید که غربیلک نسبت به
جهت مستقیم خود تغییر ننماید).
 شنیده شدن صداي غیرعادي ،کشیده شدنخودرو به یک سمت ،افزایش اندازه حرکت
پدال یا سفت شدن پدال در هنگام توقف
خودرو
 تغییر در عملکرد گیربکس (سطح روغنگیربکس)
 عملکرد ترمزدستي نشتي مایعات از خودرو(توجه داشته باشید که چکیدن قطرات آب
از سیستم کولر پس از استفاده از آن ،عادي
است).

حداقل هر ماه یک مرتبه موارد ذیل بررسی
گردد:
 سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن آن عملکرد چراغهاي بیروني خودرو (شامل چراغهاي ترمز ،چراغ هاي راهنما و فالشر )
 سطح روغن هیدرولیک فرمان سطح روغن موتور سطح روغن ترمزحداقل هر سال دو مرتبه موارد ذیل بررسی
گردد( :مث ً
ال هر بهار و پایيز)
 عملکرد برف پاک کن و پاشش مایع شیشهشوي (تیغه هاي برف پاک کن را با پارچه اي
تمیز که با مایع شیشه شوي مرطوب شده است،
پاک نمایید).
 کمربند ایمني به جهت قرارگیري و عملکردصحیح آن
 -وضعیت الستیک چرخ ها
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محفظه موتور

7

راهنماي محفظه موتور (مجهز به سيستم انژکتوري)
 -1مخزن مایع خنک کننده موتور
 -2باتري
 -3مخزن روغن ترمز
 -4درب رادیاتور
 -5درب محفظه روغن موتور
 -6مخزن مایع شیشه شوی
 -7میله نشانگر سطح روغن موتور
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روغن موتور و فيلتر روغن
اگر سطح روغن نزدیک یا روي  Lبود ،مقداری
روغن بیافزایید تا سطح آن به  Fبرسد.
توجه کنید که نباید بیش از حد روغن اضافه
گردد.
تنها از روغن موتور مورد تائید استفاده نمایید.
(به قسمت روغنهاي توصیه شده در همین فصل
رجوع نمایید).

بررسي سطح روغن موتور
 -1خودرو را در سطحي صاف قرار دهید.
 -2موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دماي
معمول کاري خود برسد.
 -3موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر
کنید تا روغن به کارتل برگردد.
 -4میله نشانگر سطح روغن را بیرون کشیده،
تمیز نمایید و دوباره آنرا کام ً
ال در محل خود
داخل نمایید.
 -5میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و
این بار به محلي که روغن به آن رسیده است
(سطح روغن) توجه نمایید.
سطح روغن باید بین دو عالمت  Fو  Lباشد.

هشدار
 تماس طوالني مدت پوست با روغن موتورکارکرده مي تواند باعث سرطان پوست گردد.
بنابراین پس از کار با روغن موتور کارکرده،
پوست خود را با آب و صابون بشوئید.
 روغن موتور را دور از دسترس کودکان قراردهید.

نکات زیست محيطی
روغن موتور
 محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغنآلوده نکنیم.
 رنگ روغن به تنهایي مالک مناسبي برايتشخیص کیفیت روغن موتور و تعویض آن
نیست.
 پایهي اکثر روغنهاي موتور ,نفت خامميباشد .لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از
منابع بکوشیم.
 در هنگام تعویض روغن خودرو مراقبنشتيها بوده و از تخلیه روغن مصرف شده
(روغن سوخته) بر روي خاک و آب جدا ً
خودداري کنیم.
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روغن موتور و فيلتر روغن

7

تعویض روغن موتور و فيلتر روغن
فواصل زماني تعویض روغن موتور و فیلتر آن را
طبق برنامه زماني نگهداري خودرو رعایت نمایید.
 -1موتور را براي چند دقیقه روشن نموده و
سپس آن را خاموش نمایید .درب محفظه روغن
موتور را بردارید.
 -2با برداشتن درب محفظه روغن و باز کردن
پیچ تخلیه ،روغن را در یک ظرف مناسب ،تخلیه
نمایید.
 -3در این مرحله فیلتر روغن را با آچار مخصوص
آن باز نمایید.
 -4با یک تکه پارچه تمیز محل نصب فیلتر را
پاک نمایید.
 -5اورینگ فیلتر روغن جدید را به مقداري
روغن آغشته نمایید.
 -6پس از آنکه روغن کام ً
ال تخلیه شد ،پیچ
تخلیه را ببندید.
 -7فیلتر روغن را با آچار مخصوص در محل خود
نصب نمایید.
 -8موتور را با روغن تازه به حدي پر نمایید که
سطح روغن به عالمت  Fبر روي میله نشانگر
برسد (دقت نمایید که بیش از حد روغن اضافه
ننمایید).
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 -9با دقت در محفظه روغن را ببندید.
 -10موتور را روشن کنید و بررسي نمایید که
اطراف اورینگ فیلتر روغن ،نشتي وجود نداشته
باشد.
 -11موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر
کنید تا روغن به کارتل برگردد سپس مجددا ً
سطح روغن را بازدید نمایید و در صورت نیاز تا
عالمت  Fروي نشانگر پر نمایید.

احتياط
هم موتور و هم روغن آن داغ هستند ،احتیاط
نمایید که آسیبي به خودتان نرسانید.

توجه
مراقب باشید که اورینگ فیلتر روغن قدیمي بر
روي محل نصب شدن فیلتر باقي نماند ،در غیر
اینصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و
در نتیجه صدمه دیدن موتور گردد.

دقت نمایید که روغن مصرفي حتماً باید با درجه
کیفیت مشخص شده باشد.

توجه
 هر چند فیلترهاي روغن ممکن است از نظرظاهري یکي باشند ،لیکن طراحي داخلي آنها
مي تواند متفاوت باشد .این گونه فیلترها قابل
جایگزیني با یکدیگر نیستند.
براي جلوگیري از آسیب دیدن احتمالي موتور
تنها از فیلتر تعیین شده استفاده نمایید (در
این زمینه با نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک
مشورت نمایید).
 دستورالعمل هاي داده شده را به دقتمورد توجه قرار داده و انجام دهید ،زیرا نصب
نادرست فیلتر روغن مي تواند نشتي روغن و
در نتیجه آسیب موتور را به همراه داشته باشد.

سيستم خنک کاری موتور
سيستم خنک کاری موتور
سیستم خنک کاری موتور از نوع تحت فشار بوده
و شامل یک مخزن حاوي ضدیخ چهار فصل مي
باشد.
پیش از شروع زمستان و مسافرت به نواحي
سردسیر سیستم خنک کاری را از نظر وجود
ضدیخ و سطح مایع خنک کننده در مخزن
بازدید نمایید.
 هرگز از الکل و متانول در مایع خنک کنندهاستفاده ننمایید و آنها را با مایع خنک کننده
مخلوط ننمایید.
 از محلولي با بیش از  ٪60و یا کمتر از ٪35ضدیخ استفاده نکنید ،زیرا چنین مایع خنک
کننده اي داراي خاصیت و توانایي مناسبي
نیست.
 براي دانستن تاثیر مقدار ضدیخ به جدول روبرومراجعه نمایید.

هشدار
برداشتن درب رادیاتور
 هنگام روشن بودن موتور هرگز در رادیاتور راباز ننمایید.
انجام این عمل مي تواند باعث صدمه دیدن
سیستم خنک کاري و همچنین خود موتور
گردد و مهمتر اینکه خارج شدن آب جوش
و بخار مي تواند موجب آسیب هاي جدي به
شما شود.
براي باز کردن در رادیاتور
 ابتدا موتور را خاموش کرده و صبر کنید تاخنک شود .هنگام باز کردن در رادیاتور احتیاط
نمایید.
 دستمالي ضخیم را به دور در رادیاتور ببندیدو آن را به آرامي در خالف جهت عقربه هاي
ساعت تا اولین پله باز نمایید.
 صبر نمایید تا فشار داخل رادیاتور کامالًتخلیه شود .هنگامي که مطمئن شدید فشار
سیستم خنک کاري کام ً
ال تخلیه شده است ،با
استفاده از دستمال ضخیم در رادیاتور را فشار
داده و آن را در جهت خالف عقربه هاي ساعت
به حدي بچرخانید که کام ً
ال باز شود.

نقطه جوش
()°C

نقطه انجماد
()°C

درصد
حجمي ضد
یخ در آب

101

-4

10

102

-7

17

103

-10 ~-11

25

105

-17 ~ -18

33

108

-36 ~ -37

50

111

-50 ~ -52

60

توجه
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مقادیر درج شده در جدول مربوط به ضدیخ
هایي با پایه گلیکول هستند .استفاده از ضد
یخ هم براي فصول سرد و هم براي فصول گرم
توصیه مي شود .استفاده از مخلوط بهینه 50
درصد آب و  ٪50ضد یخ بعنوان سیال خنک
کننده موتور(ضد یخ -ضد جوش) توصیه مي
شود.
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سيستم خنک کاری موتور

7

بررسي سطح مایع خنک کننده
وضعیت تمامي اتصاالت و شیلنگ هاي سیستم
خنک کاري و بخاري را بررسي نمایید و هر گونه
شیلنگ باد کرده و معیوب را تعویض نمایید.
هنگامي که موتور سرد است ،سطح مایع خنک
کننده در رادیاتور باید پر بوده و در مخزن نیز
باید بین عالئم  MAXو  MINقرار داشته
باشد .در صورت کم بودن مایع ،مقدار کافي در
سیستم اضافه نمایید تا سطح مایع به عالمت
 MAXبرسد .دقت نمایید که بیش از اندازه
مایع اضافه نکنید.
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اگر مایع خنک کننده خودرو مرتباً کاهش
مي یابد ،براي بازدید مدار سیستم خنک کاري
به نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک مراجعه
نمایید.
تعویض مایع خنک کننده
برنامه زماني نگهداري خودرو برای تعویض مایع
خنک کننده را رعایت نمایید.
 از آب بدون امالح در مخلوط مایع خنک کنندهاستفاده نمایید.
 از آن جائي که در موتور خودروي شما اجزايآلومینیومي به کار رفته است براي محافظت آنها
در برابر خوردگي و یخ زدگي از موادي با پایه
اتیلن گلیکول در مایع خنک کننده استفاده
نمایید.

بازدید از سطح مایع شيشه شوی
سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن را بازدید
نموده و در صورت نیاز به آن مایع بیافزائید.
اگر مایع شیشه شوی در اختیار ندارید از آب
تمیز استفاده نمایید .در صورتیکه درجه حرارت
هوا پایین بوده و احتمال یخ زدن آب وجود دارد
از محلولی که خاصیت ضد یخ دارد ،برای مایع
شیشه شوی استفاده نمایید.

تعویض تيغه هاي برف پاک کن
هنگامي که برف پاک کن شیشه ها را به صورت
مناسبي پاک نمي کند ابتدا سطح شیشه را
پاک کنید و سپس تیغه ها را با آب و مواد پاک
کننده به خوبی بشویید و مجددا ً عملکرد آن را
بررسی کنید .در صورت نامطلوب بودن ممکن
است تیغه های برف پاک کن سائیده ،فرسوده
و یا شکسته شده باشند .در این حالت تیغه ها را
باید تعویض نمود.
بازوي برف پاک کن را از روي شیشه بلند کرده
و آنرا به گونه اي بچرخانید که بست پالستیکي
قفل کننده قابل دیدن باشد .بست را فشرده و
تیغه را به سمت شیشه بلغزانید ،سپس آنرا از
بازوي برف پاک کن خارج نمایید.
احتیاط کنید که بازوي برفپاککن بر روي
شیشه نیافتد.

توجه

تعویض تيغه هاي برف پاک کن

 اگر شیشه ها به صورت مناسبي پاکنمي شوند ،شیشه و تیغه هاي برف پاک کن را
با پاک کننده اي خوب و بي ضرر پاک نموده و
کام ً
ال با آب تمیز نمایید.
 براي آنکه تیغه هاي برف پاک کن صدمهنبینند ،گازوئیل ،نفت ،تینر و سایر حالل ها را
بر روي آنها (یا حتي نزدیک آنها) به کار نبرید.
 براي جلوگیري از آسیب دیدن بازوهاي برفپاک کن و سایر اجزا ،برف پاک کن را با فشار
دست حرکت ندهید.
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مراقبت از الستيک ها
مراقبت از الستيک ها
جهت نگهداري صحیح خودرو ،ایمني بیشتر آن و
همچنین صرفه جویي در مصرف سوخت ،همواره
فشار باد الستیک ها را تنظیم و نیز حدمجاز بار
روي خودرو را رعایت نمایید.

7

فشار باد الستيک
الزم است باد الستیک تمامي چرخ ها (شامل
چرخ زاپاس) را هر ماه بررسي نمایید .اندازه گیري
فشار باد الستیک ها را هر ماه و هنگامي که سرد
هستند انجام دهید( .سرد بودن الستیک یعني
اینکه حداقل سه ساعت از زمان رانندگی گذشته
باشد یا مسافت رانندگي شما کمتر از  1/5کیلومتر
باشد.).
توجه نمایید که فشار توصیه شده باد الستیک
باید جهت رانندگي و کنترل مطلوب خودرو و
حداقل فرسایش الستیک ها رعایت گردد.
تمامي مشخصات (شامل اندازه ها و فشار باد)
در جدول مشخصات باد الستیک ها و بر روي
برچسبي آمده است ،این برچسب روی ستون
عقبی درب راننده نصب می باشد.
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احتياط
در صورتیکه ابعاد چرخ مناسب نباشند،
مي تواند تاثیر نامطلوبي بر عمر چرخ و
بلبرینگ هاي آن ،عملکرد سیستم ترمز،
کنترل خودرو ،فاصله خودرو تا سطح زمین،
فاصله بدنه تا الستیک ،فاصله بدنه تا زنجیر
چرخ ،دقت کیلومتر شمار ،زاویه نور چراغهاي
جلو و ارتفاع سپرها بگذارد.

توجه
 استفاده از هر نوع یا اندازه الستیک غیر ازموارد تایید شده توسط کارخانه مي تواند در
رانندگي ،کنترل خودرو ،فاصله خودرو تا زمین
و همچنین دقت کیلومتر شمار تاثیر گذارد.
 رانندگي با الستیک هاي سائیده شده بسیارخطرناک است ،زیرا قدرت ترمزها ،دقت فرمان و
همچنین خاصیت چسبندگي خودرو به زمین
را کاهش مي دهد.
 بهترین روش در تعویض الستیک ،تعویضالستیک هر چهار چرخ به صورت همزمان
است .در صورت عدم امکان ،چرخ های جلو و
یا چرخ های عقب همزمان با هم تعویض گردد.
توجه داشته باشید که تعویض یک الستیک به
تنهایي ،مي تواند تاثیر زیادي بر روي کنترل
خودرو بگذارد.

مراقبت از الستيک ها و چرخ ها
الستيک ها و رینگ ها
درخصوص باد الستیک ها به موارد زیر توجه شود:
 فشار باد الستیکی که گرم است نسبت بهالستیک سرد بیشتر است .لذا باد الستیک گرم
را براي تنظیم فشار خالي نکنید زیرا هنگام سرد
شدن الستیک فشار باد کمتر از حد مجاز خواهد
بود.
 باد الستیک کمتر از حد مجاز ،باعث افزایشفرسایش الستیک ،افزایش مصرف سوخت و
مشکل شدن کنترل خودرو مي گردد.
کم بودن فشار باد الستیک مانع آب بندي کافي
الستیک با رینگ مي گردد .در صورتي که
فشار باد بیش از اندازه کم شود مي تواند باعث
آسیب دیدگی رینگ و یا جدا شدن الستیک
از رینگ شود .بنابراین فشار باد الستیک را در
محدوده مجاز نگه دارید .در صورتیکه فشار باد
الستیک مرتباً کاهش مي یابد  ،به نمایندگي مجاز یا
یک تعمیرگاه مراجعه نمایید.
 باد بیش از حد مجاز الستیک ها ،باعث کوبشدر هنگام رانندگي ،ایجاد مشکالتي در کنترل
خودرو و فرسایش شدید الستیک در وسط آن
مي گردد و احتمال واژگون شدن خودرو در
خطرات جاده اي افزایش مي یابد.

هشدار
فشار باد بیشتر یا کمتر از حد مجاز الستیک عالوه
بر آنکه باعث کاهش عمر الستیک مي شود ،بر
کنترل خودرو در زمان رانندگي هم اثر نامطلوبي
مي گذارد.
همچنین احتمال ترکیدن یا بی باد شدن ناگهاني
الستیک وجود دارد که موجب عدم کنترل خودرو
می گردد.

نکات زیست محيطی
الستيک
 اگر فقط یک الستیک خودرو به اندازه 6درجه ( psiتقریبا معادل  4/0بار) کم باد بوده
و فشار باد بقیه چرخهاي آن تنظیم شده باشد،
در این صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو
به اندازه  3درصد افزایش یافته و عمر مفید تایر
کم باد کاهش خواهد یافت.
 با تنظیم فشار باد الستیکها ،ميتوان مصرفسوخت را تا  6درصد کاهش دهیم.

توجه
در هنگام تعویض الستیک ها ،هرگز انواع
مختلف الستیک (رادیال ،بایاس و  )...را
همزمان با هم به کار نبرید و دقت نمایید که
الستیک هاي چهار چرخ خودرو ،داراي طراحي
و ساختار یکسان باشند .تنها از الستیکهایي
که نوع آنها توسط کارخانه توصیه شده است
استفاده نمایید.
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مراقبت از الستيک ها و چرخ ها

7

جابجاکردن چرخ ها
براي آنکه فرسایش الستیک ها به صورت
یکنواخت انجام پذیرد توصیه مي شود که چرخ
ها را هر  10هزار کیلومتر با یکدیگر جابجا
نمایید .اگر فرسایش بیش از اندازه وجود دارد،
جابجا کردن چرخ ها را زودتر انجام دهید.
هنگام جابجا کردن چرخ ها باالنس بودن آنها
را بررسي نمایید .همچنین بررسي نمایید که
فرسایش و خوردگي ناهموار و نابرابر وجود
نداشته باشد .غالباً فرسایش غیرعادي در اثر فشار
باد نامناسب الستیک ها ،تنظیم نامناسب زاویه
چرخ ها ،باالنس نبودن آنها ،ترمزهاي شدید یا
گردش هاي تند و داغ کردن رینگ چرخ به
وجود مي آید.
دقت نمایید که نشانه اي از تورم ،در قسمت آج
الستیک یا دوطرف الستیک وجود نداشته باشد.
در صورتي که متوجه هر یک از عالئم
مذکور شدید ،الستیک را تعویض نمایید.
هنگامي که جابجایي چرخ ها انجام شد ،فشار
باد الستیک هاي جلو و عقب را به میزان توصیه
شده تنظیم کرده و مهره چرخها را محکم نمایید.
هر زمان که چرخ ها را با یکدیگر جابجا مينمایید،
سایش لنتهاي ترمز را بازدید نمایید.
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هشدار
 -1با توجه به متفاوت بودن مقدار فشار باد
الستیک های جلو و عقب ،ضروری است که در
هنگام تنظیم آنها مقدار باد صحیح الستیک ها
رعایت شود.
 -2با توجه به مقدار بار مجاز روی محور عقب
خودرو ،در هنگام تعویض الستیک چرخ های
عقب ،حتماً دقت شود که از الستیک با مشخصات
اعالم شده استفاده شود.

مراقبت از الستيک ها و چرخ ها
( ،)Directionalنصب تایر به گونه ای انجام
پذیرد که جهت فلش روی الستیک با جهت
حرکت رو به جلوی خودرو هماهنگ و همسو
باشد .در این حالت اگر از جلوی خودرو به تایر
نگاه کنیم شیارها می بایست به شکل  Vیا Y
قرار گیرند.

زاویه چرخها و باالنس بودن آنها
عالوه بر تنظیم فشارباد الستیک ها ،تصحیح
زاویه چرخ ها عامل دیگري است که به کاهش
فرسایش الستیکها کمک مي نماید .تصحیح
زاویه چرخ هاي خودروي شما باید هر  24ماه
یا هر 20هزار کیلومتر صورت پذیرد.
الستیکهاي خودروي شما در کارخانه باالنس
شده اند .ولی به مرور زمان به باالنس مجدد نیاز
دارند.
اگر در طول رانندگي متوجه لرزش در خودرو
شدید ،خودروي خود را براي بازدید چرخ ها به
نمایندگي مجاز منتقل نمایید.
هر بار که الستیک از داخل رینگ چرخ بیرون
بیاید باید مجددا ً باالنس شود.
در خودرو های مجهز به تایرهای جهت دار
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مراقبت از الستيک ها و چرخ ها
تعویض چرخ ها
هنگام تعویض یک چرخ ،اطمینان حاصل نمایید
که چرخ جدید از نظر قطر ،پهنا ،بیرون آمدگي
چرخ از بدنه و سایر مشخصات ابعادي ،منطبق با
اندازه چرخهاي تائید شده توسط کارخانه است.

عمر مفيد الستيک
زمان ساخت الستیک بر روی دیواره الستیک با
کد  4رقمی حک شده است .دور رقم سمت چپ،
مربوط به هفته ساخت و دو رقم سمت راست،
مربوط به سال ساخت است( .بطور مثال 3010 :
نشان دهنده ساخت الستیک در هفته سی ام
سال  2010میالدی می باشد).
به عنوان یک قاعده کلی نباید با الستیکی که
بیش از  6سال از تاریخ ساخت آن گذشته است
(حتی اگر به ظاهر سالم باشد) رانندگی کرد.
این قاعده شامل حال الستیک زاپاس نیز می شود.
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زمان تعویض الستيک و نشانگر سائيدگی
الستيک
بر روی آج اکثر الستیکهای تولید شده ،نشانگر
حد نهایی سایش وجود دارد .این نشانگر به
صورت برجستگی در فواصل مشخص قسمت
عمیق آج های الستیک وجود دارد .چنانچه
عمق آج الستیک در اثر سایش با این نشانگرها
هم سطح شود ،زمان تعویض الستیک فرا
رسیده است.
در صورتیکه به هر دلیلی الستیک ،دچار
فرسایش زودرس ،ترک خوردگی بر روی دیواره
یا بروز مشکل در آج ها شده است می بایست
سریعتر تعویض گردد.

نگهداری از بــاتــري
باتری
همواره قبل از کار کردن با باتري دستورالعمل
هاي زیر را به خاطر بسپارید:
 هر گونه سیگار ،آتش و یا جرقه را از باتريدور نگهدارید.
ً
 هیدروژن گازي شدیدا قابل اشتعال مي باشد.این گاز مرتباً ،در هر خانه (سلول) باتري وجود
دارد و در معرض شعله یا جرقه منفجر می شود.
 اگر الکترولیت با چشمان شما تماس پیدا کند ،آنهارا حداقل  15دقیقه با آب شستشو دهید و سریعاً
براي انجام فعالیت هاي درماني اقدام نمایید .در
صورت امکان تا پیش از رسیدن کمک هاي پزشکي
از اسفنج یا پارچه اي نمناک براي پاک کردن
چشمان خود استفاده نمایید.
 در صورتي که الکترولیت با پوست شما تماسپیدا کرد ،آن را کام ً
ال با آب بشویید .در صورتي
که احساس درد یا سوختگي دارید ،اقدامات
درمانی الزم را انجام دهید.
 باتري را دور از دسترس کودکان نگه دارید،زیرا داخل باتري ،اسیدسولفوریک وجود دارد.
 هنگامي که باتري با بدنه پالستیکي را حملمي کنید ،احتیاط نمایید به بدنه آن فشار وارد
نشود زیرا ممکن است اسید نشت کرده و باعث
آسیب دیدن پوست شما گردد.

 هیچ گاه وقتي که کابل هاي باتري متصلهستند ،اقدام به شارژ کردن آن ننمایید.

نکات زیست محيطی
باتري
از مهمترین آالیندههاي باتري خودرو سرب و
اسید سولفوریک ميباشد لذا باتريهاي کهنه
و بياستفاده را نباید در طبیعت رها نمود بلکه
باید آن ها را در اختیار مراکز مجاز قرار دهیم.

توجه
درصورت دشارژ باتری و یا بروز هرگونه عالئم
غیر عادی به نمایندگی مجاز سایپا یدک
مراجعه نمایید.

نگهداري باتري
 باتري را در جایش محکم و ایمن نمایید. باتري را باید کام ًال خشک و تمیز نگه داشت.
 دقت نمایید قطبها و اتصاالت باتري تمیز ومحکم باشند.
 اگر بر روي باتري و قطب هاي آن الکترولیتریخت ،سریعاً آنرا با استفاده از آب شستشو
دهید.
 اگر از خودرو براي مدت طوالني استفادهنمی کنید ،کابل هاي مثبت و منفي را از روي
آن باز نمایید.
 بطور مرتب سطح الکترولیت را در باتری بازدیدنمایید.
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تعویض المپ ها

چراغ عقب
با باز کردن روکش چراغ عقب از داخل اتاق بار
نسبت به تعویض المپ ها مطابق شکل اقدام
نمایید.
7
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چراغ سقف
توسط یک پیچ گوشتي کوچک ،طلق چراغ
سقف را باز کرده و سپس المپ مربوطه را
تعویض نمایید .در انتها طلق را در محل خود
قرار دهید.

چراغ راهنماي گلگير
جهت تعویض المپ چراغ راهنماي گلگیر به
ترتیب ذیل اقدام نمایید:
 -1شل گیر را باز نمایید.
 -2سوکت چراغ راهنمای گلگیر را در آورید.
 -3چراغ راهنمای گلگیر را با حرکت کشویی از
محل خود خارج نمایید و المپ را تعویض کنید.

تعویض المپ ها
چراغ جلو
جهت تعویض المپ چراغ هاي جلوي خودروها،
پوشش پشتی چراغ جلو را باز کرده و المپ و
سرپیچ آن را بردارید .المپ نو را بدون اینکه
دست شما با شیشه المپ تماس پیدا کند با
دقت و احتیاط در محل آن نصب کنید.

چراغ پالک
توسط یک پیچ گوشتي کوچک ،طلق چراغ پالک
را باز کرده و سپس المپ را تعویض نمایید.
در انتها طلق را در محل خود قرار دهید.
7
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تعویض روغن ها
مشخصه روانکارهای توصيه شده
براي کمک به داشتن موتور و قوای محرکه سالم،
با توان ثابت و عمر بیشتر ،تنها از روانکارهای
توصیه شده با کیفیت مناسب استفاده نمایید.
استفاده از روانکارهای توصیه شده باز دهی موتور
و قوای محرکه را بهبود بخشیده و در نتیجه باعث
بهبود مصرف سوخت مي گردد.
این روانکارها صرفاً در این خودرو توصیه شده است.

7
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توجه
استفاده از روغن موتور با سطح کیفی توصیه
شده شرکت سایپا و تعویض آن طبق جدول
سرویسهای ادواری (مشروح در فصل گارانتی
همین دفترچه) منجر به افزایش عمر مفید
قطعات مجموعه موتور شده و از آسیب دیدگی
آنها جلوگیری خواهد شد .لذا ضروری است
ضمن رعایت موارد فوق از روغن موتور
توصیه شده سایپا که با شرایط آب و هوایی
ایران سازگاری داشته و با آرم سایپا در کلیه
نمایندگی های مجاز و فروشگاه های سایپا
یدک قابل تهیه می باشد استفاده گردد .شایان
ذکر است درصورت عدم استفاده از روغن موتور
توصیه شده و بروز مشکل فنی در مجموعه
موتور خودرو ،گارانتی مجموعه موتور خودرو
ابطال می گردد.

مشخصات روغن هاي توصيه شده:
روغن /موارد کاربرد

نوع روغن

روغن گیربکس
برای کلیه شرایط
آب و هوایی

SAE 80W90-API
GL4

روغن دیفرانسیل
برای کلیه شرایط
آب و هوایی

SAE 85W140 - API
GL5

روغن موتور

SAE 20W50-API
SJ

روغن ترمز

DOT4

گریس نسوز

NLGI NO.3

روغن فرمان هیدرولیک

ATF II

نگهداری بدنه خودرو
توجه
براي شستشو بدنه خودرو از صابون هاي قوي،
پاک کننده هاي شیمیایي یا آب داغ استفاده
ننمایید .همچنین خودرو را در زیر نور مستقیم
خورشید یا هنگامي که بدنه آن داغ است،
نشویید.
دقت نمایید که پس از شستشوي خودرو ،اثری
از مواد شوینده بر روي بدنه آن باقي نماند.
براي این منظور سطح خودرو را با آب خنک یا
ولرم به صورت کامل بشویید.

احتياط
 شستشوي محفظه موتور با آب ممکن استباعث ایجاد اختالل در کار بعضي از مدارهاي
الکتریکي آن شود .هنگام شستشو محفظه
موتور با آب ،بسیار احتیاط نمایید.

واکس بدنه
همیشه پیش از واکس زدن ،بدنه خودرو را
بشوئید و خودرو را هنگامي واکس بزنید که
قطرات آب بر روي آن باقي نمانده باشد.
از ماده جالدهنده (پولیش) جامد یا مایع با
کیفیت خوب استفاده نموده و به توصیه هاي
شرکت سازنده عمل نمایید.
همه قسمت هاي فلزي تزئینات داخلي را نیز
پولیش نمایید تا از سطوح آنها محافظت شود.
پاک کردن روغن ،قیر و موادي مانند آن باعث
پاک شدن پولیش آن محل بر روي بدنه خودرو
مي شود .بنابراین حتماً آن قسمت را پولیش
نمایید (حتي اگر سایر قسمت هاي بدنه خودرو
نیاز به پولیش نداشته باشند).

احتياط
 پس از شستشو خودرو ،در حالیکه با احتیاطو آهسته رانندگي مي کنید ،با گرفتن ترمز
بررسي نمایید که توانایي و عملکرد آن در اثر
رطوبت دچار مشکل نشده باشد .در صورتي که
لنت هاي ترمز خیس شده باشند با چند ترمز
آهسته ،ضمن حرکت رو به جلوی خودرو ،لنتها
را خشک نمایید.

نکات زیست محيطی
با تمیز نگه داشتن و رسیدگي به رنگ خودرو
در زیبایي محیط زیست شهري سهیم باشیم.
رنگ خودرو
در هنگام استفاده از رنگ خودرو بویژه در
تعمیرگاهها و نمایندگيها مراقب نشت و ریزش
آن به آب و خاک باشیم.

توجه
 پاک کردن گرد و غبار و کثیفي با پارچهخشک از روي بدنه مي تواند باعث خراشیدگي
سطح رنگ آن شود.
 از برسهاي سیمي ،پاک کنندههایي باخاصیت خورندگي ،شوینده هاي قوي که
داراي مقدار زیاد آلکاالین یا مواد شیمیایي
فعال هستند ،برای شستن قطعات با روکش
کروم یا آلومینیومی استفاده ننمایید.
در صورت استفاده از این مواد  ،احتمال صدمه
دیدن پوشش های محافظ و تغییر رنگ آنها
وجود دارد.
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نگهداری بدنه خودرو
ترميم آسيبدیدگي سطح بدنه خودرو
خراش هاي عمیق یا پریدگي هاي بوجود آمده
در سطح رنگ خودرو باید سریعاً ترمیم شوند،
زیرا قسمتي از فلز که رنگ آن از بین رفته است
به سرعت زنگ زده و مي تواند در اثر پیشروي
منجر به هزینه هاي سنگین تعمیراتي شود.

توجه

در صورتي که بدنه خودروي شما صدمه دیده و
نیاز به هر گونه تعمیري دارد ،اطمینان حاصل
نمایید که تعمیرگاه مربوطه ،از مواد ضدزنگ بر
روي قسمت هاي تعمیر شده یا تعویض شده
استفاده نماید.
7

شستشوی محفظه موتور خودرو
به منظور جلوگیری از صدمه دیدن اجزای
الکتریکی و الکترونیکی خودرو از شستن محفظه
موتور خودرو با واتر جت فشار باال خودداری
نمایید.
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تميز کردن زیر خودرو
اگر چه کف خودرو با مواد ضدزنگ پوشانده شده
است ،لیکن مواد خورنده که در جاده ها براي
آب کردن برف و یخ استفاده مي شود ،مي تواند
باعث زنگ زدن سریع لوله هاي بنزین ،سیستم
اگزوز ،سیني کف اتاق و کارتل شود.
براي جلوگیري از این مسئله ،کف خودرو را ماهي
یکبار و به خصوص در انتهاي فصل زمستان با
آب سرد یا ولرم بشویید .به شستن این قسمت ها
توجه خاصي نمایید زیرا در معرض دید نیستند
و احتمال دارد متوجه خرابي آن نشوید .سیني
کف لبه هاي زیرین درها و اجزای شاسي خودرو
داراي سوراخ هاي آبریز مي باشند .این سوراخ ها
نباید مسدود شوند .زیرا آب جمع شده در این
قسمت ها مي تواند باعث زنگ زدگي شود.
اگر این قسمت ها را فقط خیس کرده و به
صورت کامل پاک ننمایید ،شرایط بدتري به
وجود مي آید.

نگهداری تزئينات داخل خودرو
هشدارهای کلی
دقت نمایید مواد خورنده مانند عطرها یا کرمهاي
آرایشي بر روي داشبورد نریزد ،زیرا مي توانند
باعث آسیب دیدن یا از بین رفتن رنگ آن شوند.
در صورتي که یکي از این مواد بر روي داشبورد
ریخت ،سریعاً پاک نمایید.
تميز کردن پارچه هاي تودوزي
ابتدا گرد و غبار روي پارچه را پاک کرده و سپس
بوسیله شامپو فرش خوب تمیز نمایید.
لکه هایي را که روي پارچه ها مي افتد سریعاً به
وسیله لکه بر پارچه ،پاک نمایید.
اگر این لکه ها را سریعاً پاک ننمایید ،احتمال
دارد که روي پارچه باقي مانده و حتي رنگ آن
را تغییر دهند.

احتياط
استفاده از هر پاک کننده و روشي جز آنچه
توصیه شده است ،مي تواند باعث صدمه دیدن
پارچه و یا کاهش مقاومت در برابر سوختن آن
شود.

نگهداری تزئينات داخل خودرو
تميز کردن شيشه هاي خودرو
اگر سطح شیشه هاي خودرو با الیه اي از
گریس ،روغن یا ماده جالدهنده پوشیده شود و
دید مناسب از بین برود ،شیشه باید توسط پاک
کننده مناسب شیشه پاک گردد .براي این منظور
به دستورالعمل موجود بر روي قوطي پاک کننده
دقت نمایید.
نگهداری سطح بدنه خودرو
شستشو
براي حفاظت بدنه خودرو از زنگ زدگي و صدمه
دیدن ،حداقل ماهي یکبار آن را با آب ولرم یا
سرد بشوئید.
توجه داشته باشید که هر گونه ماده باقي مانده و
ذرات رسوب کرده از جمله نمک ،گل و سایر مواد
کثیف را پاک نمایید.
مطمئن شوید که سوراخ هاي تخلیه آب کف
خودرو و لبه هاي تحتاني درها پاک و تمیز باشد.
حشره ،قیر ،صمغ یا شیره درختان ،فضله
پرندگان ،مواد صنعتي و سایر رسوبات ،در
صورتي که سریعاً از روي بدنه خودرو پاک نشوند،
ميتوانند به سطح آن صدمه بزنند.
حتي اگر سریع اقدام نموده و سطح بدنه
خودرو را با آب ساده و بدون مواد پاک کننده
بشویید ،ممکن است بعضي از این رسوبات
باقي بماند .در این حالت باید از صابون مالیم
مخصوصشستشوي خودرو استفاده نمایید.

نکات زیست محيطی
کولر خودرو
یکي از مهمترین آالیندههاي سیستمهاي
خنککننده ,گازهاي مخرب الیهي ازن (مانند
گاز فرئون) ميباشد .خوشبختانه در خودروهاي
تولیدي شرکت سایپا ،گاز  R134جایگزین
گازهاي مخرب الیه ازن گردیده است که فاقد
اثرات مخرب بر الیه ازن ميباشد
ترموستات
عملکرد مناسب ترموستات موجب عملکرد
موتور در دماي بهینه  2درصد صرفهجویي در
مصرف سوخت را به همراه دارد.
کنيستر
بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت
طبیعي آن تبخیر شده و در صورت ارتباط با
هواي آزاد در آن منتشرميشود .انتشار بخار
بنزین در هوا باعث آلودگي محیط زیست
در اطراف خودرو ميگردد .جهت رفع این
مشکل وجود مجموعهاي با قابلیت جذب و
بازیافت بخار بنزین ضروري است .در خودروها
این فرآیند توسط کنیستر یا بخارگیر بنزین
صورت ميپذیرد .بخار بنزین از طریق شیلنگ
به ورودي کنیستر منتقل و در حین عبور از
الیههاي کربناکتیو جذب آن ميشود.

کنیستر به واسطه جلوگیري از انتشار بخار
بنزین عالوه بر اینکه اثر کنترلي محسوسي
بر کاهش آلودگي محیط زیست دارد ،باعث
بازیافت و مصرف مجدد بخار بنزین نیز
خواهد شد .زمان تعویض کنیستر مطابق
استانداردهاي معتبر صنایع خودرو سازي در
صورت منفي بودن نتیجه تست عملکرد توسط
مراکز معاینات فني خودرو 30 ،هزار کیلومتر
در شرایط عمومي یا  24ماه بعد از زمان نصب
ميباشد.
هشدارهای کلی
دقت کنید که به کار بستن توصیههاي سازنده،
هنگام استفاده از مواد شیمیایي پاک کننده و
پولیش ،اهمیت فراواني دارد.
تمام هشدارهای توصیه شده بر روي برچسب ها
را بخوانید.
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هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری 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 ازخودرو 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 کلیهسوییچ 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 خریدارخودداري نمایید.
 اگر قصد خریداري خودروي دست دوم را دارید ابتدا هویت اصلي فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده وسپس 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 آنها نزد شما بماند تا خودروفروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آنها مسروقه باشد.
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سایپا کارت طالیی:

مشتری گرامی ،ارائه خدمات مناسب و مطابق با نیازهای مشتریان از اولویت های اصلی گروه خودرو سازی سایپا می باشد .در این راستا بسته های خدمات
ویژه و جذابی همچون گارانتی بدنه و بیمه بدنه (در سه سطح کامل ،اکونومی و پایه) و همچنین امداد پشتیبان ،امداد  247و امداد ( 247پالس) و سرویس
تمدید گارانتی خودرو به منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یک سال یا  20000کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر استاندارد تعیین شده خودرو و بسته
های خدماتی دیگری به صورت تخصصی ،با مزیت های رقابتی و مشتری مدار تهیه گردیده است .جهت اطالع از مزایای این خدمات از شما دعوت می
گردد به سایت شرکت سایپا یدک  http://narenji.saipayadak.orgو یا به نمایندگی های مجاز این شرکت در سراسر کشور مراجعه نمایید .در
صورت نیاز به مشاهده خدمات موجود برای خودروی خود ،می توانید از قسمت سوابق کارت در آدرس مذکور نسبت به دریافت اطالعات با ورود شماره
شاسی خودرو اقدام نمایید.
مشتری گرامی جهت اطالع از خدمات تحت پوشش و سرویس های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی http://www.saipayadak.org
 /منوی خدمات مشتری/سوابق خدمات کارت نارنجی -طالیی مراجعه فرمایید.
همچنین آخرین “شرایط ارائه خدمات گارانتی و سرویس های دوره ای” در آدرس زیر قابل بهره برداری می باشد:
 / http://www.saipayadak.orgمنوی خدمات مشتری /راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی
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حقوق مشتریان محصوالت شرکت زامياد
سایپا یدک مبتکر طرح هاي 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 امید است مثمر ثمر واقع گردد.
ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگي هاي مجاز
 خدمات گارانتي منوط به انجام سرویس های اولیه و ادواری مي باشد که دوره زماني و کیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما در این دفترچهذکر شده است.
از آنجایي که 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 به عهده 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 نمایید.
 نمایندگي موظف به پیش بیني تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوي که خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمایندگي را داشته باشد زیرا نمایندگيدر مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.
8

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.
نمایندگي مجاز موظف به ارائه فاکتور رسمي در قبال ارائه کلیه خدمات اعم از سرویس گارانتي و غیر گارانتي مي باشد و در صورت وجود هرگونه ابهام در
شرح اقدامات انجام شده و یا هزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.
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نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي (رتبه ارزیابي نمایندگي در آن درج شده است) در محل پذیرش مي باشند.
نمایندگي مجاز موظف است در دوران گارانتي تعمیرات را فقط براساس موارد ذکر شده در برگ پذیرش انجام دهد و از تعمیرات مازاد برآن خودداري
نمایند.
 تعمیرگاههاي مجاز موظفند صورتحساب مشتري را براساس فهرست زمان تعمیرات و همچنین نرخ ساعت تعمیرات تنظیم نمایند در صورت درخواستمشتري فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند.
 کلیه نمایندگي هاي مجاز موظف به پذیرش خودرو جهت سرویس ها و گارانتي در روز مراجعه مي باشند. هرگونه عیب و نقص و خسارت مالي و جاني وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهاي جانبي و یا دریافتخدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوران گارانتي ایجاد شود ،مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف کننده و
اشخاص ثالث در برابر شرکت سایپا یدک ایجاد نمي کند.
 هرگونه عملیات الزم تحت عنوان گارانتي مي بایست توسط نمایندگي مجاز سایپا یدک صورت پذیرد. خدمات گارانتي محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت سایپا یدک) و دستمزد مربوطه مي باشد. تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد. براي دریافت خدمات سرویس ها و گارانتي حتماً از طریق نمایندگي هاي مجاز و یا تعمیرگاههاي مرکزي شرکت اقدام شود.این شرکت در قبال هزینه هاي صرفشده از طریق تعمیرکاران متفرقه هیچگونه مسئولیتي ندارد.
 مدت زمان تعهد خدمات (مجموع دوره های گارانتی و وارانتی) شامل ارائه خدمات تعمیراتی و تأمین قطعات یدکی  ،به مدت 10سال تضمین می گردد. ضمانــت کلیــه خدمــات و تعمیـرات ارائــه شــده توســط نمایندگــی هــای مجــاز به مــدت 2ماه یــا 3000کیلومتــر و بـرای قطعات یدکــی 6مــاه یــا 10000کیلومتر میباشــد( .هــر کـدام زودتــر فرا برســد)

* جهت اطالع از قانون و آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مشتریان لطفا به سایت شرکت سایپا یدک به آدرس  www.saipayadak.orgبخش خدمات مشتری مراجعه فرمایید.
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استثنائات گارانتي
موارد زیر خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:
 -1هزینه هاي مربوطه به عملیات سرویس و نگهداري خودرو ،تنظیمات رایج و سرویس های ادواری
 -2هرگونه صدمات ناشي از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات ،سنگ خوردگی،خراش ،سرقت ،آتش سوزي و بالیاي طبیعی و غیر
مترقبه ،جنگ ،اغتشاش و آشوب.
 -3اقالم ضمانت در خودرو شامل کلیه اجزاء ،قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی و استهالکی می باشد.
لیست قطعات و مواد مصرفی در خودرو که مشمول ضمانت نمی باشند:
روغن ها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر مایع ضد یخ ،مایع شیشه شوی
فیلتر ها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا و فیلتر روغن

توجه
ضروری است نصب هرگونه آپشن صرفا در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت سایپا و توسط کارشناسان مورد تایید صورت پذیرد .بدیهی است در غیر
این صورت شرکت سایپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از قطعات آپشن نصب شده در سایر مراکز غیر مجاز نداشته و هزینه خسارات احتمالی
وارده بر عهده مشتری خواهد بود.
* اطالعات تکمیلی استثنائات و محدودیت های گارانتی در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس www.saipayadak.org :ارائه شده است.
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موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو

احتياط
موارد منجر به جرح سر نشين
مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی
و کمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.
موارد منجر به آتش سوزی خودرو
 -1مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی ،دسته سیم بین اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
 -2مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهند که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
 -3استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند (فیوزها ،باندها ،چراغ های جلو و عقب و راهنما و )...
 -4استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند (مدوالتور  ،FMدستگاه تصفیه هوا ،چراغ شارژی )... ،که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
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تحت شرایط زیر گارانتی قطعات و مجموعه های مرتبط از درجه اعتبار ساقط گردیده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص گارانتی مجموعه های
مرتبط در خودروی مشتری را نخواهد داشت:
 -1استفاده از قطعاتي که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.
 -2ایجاد تغییرات بر روي خودرو ،بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک
 -3هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو (سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر ،تغییر به دلیل نصب دزدگیر و )...
 -4هرگونه عیب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستمهاي 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.
 -5در صورتیکه هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومترشمار دستکاري شود بگونه اي که اختالف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.
 -6هر گونه تغییر در سیستم هاي الکتریکي و الکترونیکي خودرو مانند نصب دزدگیر ،سیستمهاي صوتي ،تغییر در سیم کشي که منجر به بروز ایراد در
سایر مجموعه ها گردد.
 -7عدم انجام سرویس های اولیه و سایر سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه نظیر تعویض روغن موتور،تعویض روغن گیربکس و انجام هرگونه
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سرویس های تعمیراتی خارج از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک ،منجر به خارج شدن قطعات و مجموعه های مرتبط از ضمانت می گردد.
 -8ایجاد تغییر در کابین بار استاندارد (نصب شده بر روی خودرو توسط خودرو ساز) که باعث ایجاد صدمه به سایر بخش های خودرو گردد (طبق نظر
کارشناس فنی نمایندگی).
 -9اعمال بار بیش از حد مجاز  2100کیلوگرم بر روی خودرو (طبق نظر کارشناس فنی نمایندگی).
-10تغییر ،تعویض یا تغییرات ناصحیح ،دستکاری و نصب نامناسب و یا نصب هرگونه وسیله ،قطعه یا متعلقات اضافی که توسط شرکت سایپا یدک تامین
نشده باشد منجر به خارج شدن قطعات ،اجزا و موارد مرتبط از ضمانت می گردد.
 -11تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید.

محدودیت هاي گارانتي خودرو
 -1خدمات گارانتي محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب مي باشد که هزینه آن بر عهده شرکت سایپا یدک مي باشد .همچنین مرجع تشخیص عیب
قطعه و تصمیم گیري در خصوص تعمیر یا تعویض آن بر عهده شرکت سایپا یدک است.
 -2قطعات تعویض شده در دوران گارانتي خودرو ،متعلق به شرکت سایپا یدک مي باشند.
 -3تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد.
 -4لیست قطعاتی که به عنوان قطعات مصرفی و استهالکی نبوده ولی عمر کارکرد آن ها کمتر از مدت زمان معین در دوران ضمانت خودرو می باشد
که برای این گونه قطعات می بایست ضمانت کارکرد مطابق با زمان اعالمی در جدول ذیل لحاظ گردد:
صفحه کالچ
لنت ترمز

باطری
المپ

تیغه برف پاک کن
حسگر دوم اکسیژن

تسمه ها
شمع موتور

کربن کنیستر

کاتالیست کانورتور

الستیک تایر و سیستم پخش خودرو ضمانت به عهده شرکت عرضه کننده خودرو می باشد

نصف مدت زمان دوره ضمانت و کارکرد

8

حداقل کارکرد معادل ده هزار کیلومتر از تحویل خودرو
حداقل  18ماه یا  30هزار کیلومتر
 24ماه یا  40هزار کیلومتر

تبصره  -تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالکی چنانچه ناشی از عیب کیفی و مونتاژی موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بصورت
رایگان بوده و بر عهده عرضه کننده خودرو می باشد.
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گارانتی رنگ خودرو
خودروی شما دارای  3سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ ،دو رنگ شدن ،پوسته شدن ،مشتری می بایست
با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک ،مراتب را سریعاً به اطالع برساند.
تبصره  -1قطعات رنگی نظیر سپرها ،جلو پنجره ،داشبورد و از این دست ،فقط تا انتهای محدوده گارانتی خودرو تحت پوشش گارانتی قرار می گیرند.
تبصره -2ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو ،تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.
تبصره -3زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی ،زیر اتاق خودرو ،قطعات لوالدار ،قطعات پالستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد
تایید فنی نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.
عمليات مربوط به سرویس های اوليه به شرح ذیل می باشد:
سرویســهاي پیــش بینــي شــده در ایــن دفترچــه بــا توجــه بــه توصیــه هــاي کارخانــه ســازنده ایــن خــودرو بــوده و انجــام بــه موقــع ســرویس اولیه و ســرویس
هــاي ادواري شــما را در نگهــداري خــودروي خــود در وضعیــت مطلــوب یــاري مــي نماید:
ردیف

8

شرح فعاليت

1

بازدید وضعیت تسمه دینام ،کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز

2

بازدید مایع خنک کننده موتور و رفع نشتی از لوله های سیستم خنک کاری

3

بازدید سیستم اگزوز شامل اتصاالت،کاتالیست و منبع اگزوز از نظر نشتي و سوراخ شدگي و عایق

4

بازدید میزان روغن موتور و بازدید فیلتر روغن (بازدید نشتي موتور)

5

بازدید روغن واسکازین (گیربکس و دیفرانسیل) و نشتی

6

بازدید میزان آب باتری ،میزان غلظت آن ،اتصاالت و بررسي شارژ باتري

7

بازدید مخزن روغن ترمز و کالچ
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شرح فعاليت

ردیف
8

بازدید عملکرد سیستم هاي ترمزهای جلو و عقب (نشتی  -تماس لوله های ترمز)

9

بازدید سیستم کالچ و تنظیم (رگالژ) در صورت لزوم

10

بازدید وضعیت باک سوخت ،لوله هاي سوخت ،شیلنگ ها و اتصاالت و فیلتر سوخت از نظر نشتي و عملکرد مناسب

11

بازدید اتصاالت لوله های گاز و شیلنگ های آب از نظر آسیب ،ترک ،خرابي یا شل شدن اتصاالت و تست نشتي و تماس

12

بازدید ریل سوخت و نازل هاي روي سرسیلندر ،اتصاالت مربوطه و تست نشتي و تا شدگی لوله های انژکتور گاز

8
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گارانتی و سرویس های اوليه و ادواری

جدول سرویس هاي ادواري خودرو در شرایط سخت
ردیف

قسمت مربوطه

نوع عمليات

زمان ویا کيلومتر کارکرد انجام عمليات

شرایط رانندگي

1
2

روغن موتور و فیلتر روغن
فیلتر هوا

تعویض
تعویض

هر  2500کیلومتر یا  3ماه
هر  2500کیلومتر یا سه ماه

A,B,C,D
A

3

تمیز کردن فیلتر هوا

تمیز

هر  1000کیلومتر یا سه ماه

A

4

شمع موتور

تعویض

زودتر از موعد معمول

D,C

5

روغن گیربکس و دیفرانسیل

تعویض

هر 20000کیلومتر یا یک سال

6

سیستم ترمز و کالچ

بازدید

هر 5000کیلومتر یا سه ماه

C,E
A,E,F,G,H,I,J

7

گریس بلبرینگ چرخ های جلو

تعویض

هر  10000کیلومتر یا شش ماه

A,E,F,G,H,I,J

8

جعبه فرمان ،مخزن هیدرولیک و اتصاالت و محورهای آن به قطعات
تعلیق و محور گاردان

بازدید

هر 5000کیلومتر یا سه ماه

A,C,E,F,G,H,I,J

9

بوش های طبق باال و پایین سیستم تعلیق جلو و قطعات اکسل

گریس کاری

هر 5000کیلومتر یا سه ماه

A,C,E,F,G,H,I,J

10

آچارکشی پیچ های اتاق به شاسی

بازدید

هر  10000کیلومتر یا شش ماه

C,E,H,I,J

11

وضعیت الستیک چرخ ها و زوایای فرمان

بازدید

هر  10000کیلومتر یا شش ماه

A,C,E,F,G,H,I,J

12

کاسه چرخ ها ،کفشک ها ،دیسک چرخ های جلو ،لنت ها و سایر ملحقات
سیستم ترمز

بازدید

هر 5000کیلومتر یا سه ماه

A,C,E,F,G,H,I,J
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8

گارانتی و سرویس های اوليه و ادواری
 : Aجاده هاي پرگرد و غبار
 : Bمکرر و پي درپي در مسیر کوتاه رانندگي کردن
 : Cاستفاده ازخودرو بعنوان یدک کش کاروان یا تریلر و حمل بار بیش از حد مجاز
 : Dکارکرد زیاد موتور در دور آرام
 : Eرانندگي در جاده های ناهموار یا گلی و یا شن زار و غیر آسفالت
 : Fتردد در شرایط بد آب و هوایی
 : Gرانندگي درمحیط هاي با رطوبت باال و یا کوهستاني
 : Hرانندگي در نمک زار و محیط هاي خورنده
 : Iاستفاده مکرر از ترمز و همچنین استفاده در جاده های کوهستانی
 :Jتردد در مکان های خیس و پر آب

8
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هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو

 به منظور جلوگیری از سرقتهای به زور و اخاذی از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشکوک به ویژه در حومه شهر جدا ً خودداری نمایید. به هنگام نقص فنی و انجام تعمیر ،به تعمیرگاه های مورد اطمینان مراجعه نموده و همچنین از سپردن کلید به افراد غیر مطمئن پرهیز نمایید. کلیه شهروندان گرامی به ویژه صاحبان خودرو های گران قیمت و همچنین اشخاصی که خودرو را به صورت لیزینگ و با اخذ وام خریداری می کنند خودرورا در قبال سرقت بیمه نمایند تا در صورت سرقت  ،با دریافت بخش عمده ای از خسارت از شرکتهای بیمه با مشکالت روحی و مالی شدید مواجه نشوند.
 به هنگام ایجاد نقص فني در معابر ،مواظب باشید فردي که تظاهر به کمک دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد. از گذاشتن اشیاء گران قیمت ،اسناد و مدارک به ویژه اسناد و مدارک خودرو در داخل آن خودداري کنید و صرفاً در مواقع لزوم آنرا حمل و پس ازرفع نیاز به محل مطمئن بازگردانید.

فصل  - 9مشخصات خودرو
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مشخصات خودرو

9

المپ ها
5
1

المپ سوخته را با المپ دارای توان یکسان و از یک نوع تعویض نمایید .نام و مشخصات المپ روی
المپ سوخته وجود دارد.

9

 .1چراغ نور باال و موقعیت
 .2چراغ نور پایین
 .3چراغ راهنمای جلو
 .4چراغ راهنمای بغل
 .5چراغ عقب
 .6چراغ پالک
 .7چراغ راهنمای عقب
 .8چراغ ترمز
 .9چراغ دنده عقب
 .10چراغ مه شکن عقب
134

المپ
چراغ نور باال
چراغ موقعیت جلو و عقب
چراغ نور پایین
چراغ راهنمای جلو
چراغ راهنمای بغل
چراغ سقفی
چراغ پالک
چراغ راهنمای عقب
چراغ ترمز
چراغ دنده عقب
چراغ مه شکن عقب

توان(وات)
 50وات
 8وات
 50وات
 23وات
 5وات
 6وات
 5وات
 23وات
 23وات
 23وات
 16وات

اطالعات فني
موتور
مدل

انژکتوري EURO IV

نوع موتور

بنزینی -انژکتوری

تعداد سیلندر

 4عدد خطي

قطر سیلندر

 89میلیمتر

کورس پیستون

 96میلیمتر

حجم جابجایي سیلندرها

 2389سی سی

نسبت تراکم

8.3:1

ترتیب احتراق

1-3-4-2

حداکثر قدرت موتور

NI:60KW NIB:70KW

حداکثر گشتاور

NI:160N.m NIB:187N.m

نوع سوخت

بنزین بدون سرب مطابق استاندارد EURO IV

سیستم سوپاپ

میل سوپاپ در سرسیلندر -تسمه اي
سيستم سوخت رساني

نوع

انژکتوري با کنترل الکترونیکي

نوع پمپ بنزین

برقي
ميزان مصرف سوخت (بر حسب (lit/100km

9

ترکیبی

درون شهری

برون شهری

11/37

15/21

9/1

NI

12/13

15/92

9/89

NIB

135

اطالعات فني
آلترناتور

سيستم الکتریکي
12ولت  65 -آمپر

باتري

 12ولت  70آمپر ساعت

استارت

نوع کالچ

مغناطیسي (12ولت 1/1-کیلو وات)

سيستم انتقال قدرت
تک صفحه اي خشک با سیستم هیدرولیکی

گیربکس

 5+1دنده

موقعيت دنده

نسبت دنده

1

5/429

2

3/048

3

1/780

4

1/000

5

0/78

دنده عقب

6/544

سيستم ترمز

9

نوع
ترمزهاي جلو
ترمزهاي عقب

136

ترمز دستی

هیدرولیک بوستر دار ABS+EBD +
دیسکي
کاسه اي
مکانیکی عمل کننده روی گاردان

اطالعات فني
مشخصات رینگ و الستيک
اندازه رینگ چرخ

5.5F

نوع الستیک

بایاس

محل چرخ ها

اندازه الستیک ها

فشار باد الستیک ها ()psi

چرخ های جلو

) 10 PLYیا 7.00R16 (8

40 ± 2

چرخ های عقب

) 14 PLYیا 7.50R16 (12

80 ± 2

نوع سیستم فرمان
قطر غربیلک فرمان
تعلیق جلو
تعلیق عقب

سيستم فرمان

سيستم تعليق

فرمان هیدرولیک  -ساچمه ای برگشت پذیر
 350میلی متر
کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی  -میل موجگیر
کمک فنر هیدرولیکی تلسکوپی  -فنر تخت

هشدار
 -1با توجه به متفاوت بودن مقدار فشار باد الستیک های جلو و عقب ،ضروری است که در هنگام تنظیم آن ها مقدار باد صحیح الستیک ها رعایت شود.
 -2هنگام تعویض تایر جهت دار ،به جهت چرخش تایر که روی دیواره جانبی تایر درج شده توجه شود.
 -3در صورتیکه رینگ یکپارچه باشد از الستیک رادیال بدون تیوپ با رینگ یکپارچه مطابق استاندارد کارخانه استفاده شود.
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9

اطالعات فني
روغن موتور با فیلتر

 4/5لیتر

روغن موتور -بدون فیلتر روغن

 4/2لیتر

روغن گیربکس

 3/2لیتر

روغن هیدرولیک

 0/94لیتر

مایع خنک کننده

 10لیتر ( 5لیتر آب  5 +لیتر ضد یخ خالص) مایع خنک کننده با غلظت ٪50

باک بنزین

NI:65Lit NIB:40Lit

مخزن گاز  CNGدر NIB

 110لیتر

روغن دیفرانسیل

 2/4لیتر

فیلتر روغن

فيلترها

کاغذي

فیلتر هوا

کاغذي

فیلتر بنزین

کاغذي

صندلي

9

138

ظرفيت ها

صندلي ها

کشویي با پشتي قابل تنظیم داراي پشت سري

وزن ها (کيلو گرم برای مدل بنزین سوز)

وزن خالص

NI:1510 Kg NIB:1850 Kg

وزن ناخالص

 3800کیلوگرم

ظرفیت بار

 2100کیلوگرم

اطالعات فني

طول خودرو

ابعاد ()mm

4815

عرض خودرو

1700

ارتفاع

1675

فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب

2865

عرض محور جلو

1405

عرض محور عقب

1400

9
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اطالعات فني
تجهيزات و متعلقات الزامی همراه خودرو
ردیف

نام قطعه

NI

NIB

1

رادیو پخش

√

√

2

چرخ زاپاس

√

√

3

جک

√

√

4

اچار چرخ

√

√

5

کف پوش

6

تاخوگراف

√ داخل خودرو قرار دارد
√

√ داخل خودرو قرار دارد
√

7

فندک

√

√

8

قالب بکسل بند

√

√

9

دفترچه راهنماي مشتري

√

√

10

کپسول آتش نشانی

√

√

9
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هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو

 به هنگام مسافرت در بین راه از استراحت در داخل خودرو در جاهاي خلوت و تاریک خودداری نموده و سعي نمایید در کنار مراکز انتظامي ومحل هاي عمومي پر تردد استراحت کنید.
 چنانچه مسافر و افراد غریبه را سوار نموده اید از خوردن و آشامیدن (نظیرغذا ،آب و نوشابه) حتي بصورت پلمپ و در بسته تعارف شده از سوي افرادفوق پرهیز نمایید زیرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربایند.
 چنانچه در جاده یا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادي با خودرو و لباس شخصي شما را متوقف و عنوان نمودند که خودرو شما مسروقه است یاتخلفي مرتکب شده اید به هیچ وجه تسلیم نشوید مگر آنکه از مامور بودن آنها اطمینان حاصل کنید.
 چنانچه افرادي ملبس به لباس نیروي انتظامي خودروی شما را به هر دلیل متوقف و آن را به پارکینگ منتقل نمودند دقت کنید قبض صادره توسطمسئول پارکینگ باید داراي مهر توقیفي باشد.
 چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق یا سارقین با شما تماس گرفته و تقاضاي قرار مالقات یا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهیزنموده و سریعاً مراتب را به پلیس آگاهي اطالع دهید.

فصل  - 10فهرست نمایندگی های مجاز
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فهرست نمایندگی های مجاز
جهت اطالع از آخرین لیست نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش
شرکت سایپا یدک شامل لیست نمایندگان دارای مجوز ارائه خدمات به خودروی
شما ،لطفاً به بخش خدمات مشتریان فهرست نمایندگان شرکت در سایت شرکت
سایپا یدک به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
www.saipayadak.org

ليست نمایندگی های مجاز

10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

1

1730

1123

فروش و خدمات
پس از فروش

1

2

2111

1168

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

3

1073

113

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

4

2242

5752

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

تهران

5

1591

1094

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

تهران

خودروشرکت
خودروسپندصنعت

6

1259

1006

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

دماوند

رضا فرهومند نژاد

7

2305

5849

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

باقر شهر

محمدسعید عزیزي

8

1842

1157

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

شاهدشهر

شرکت طاهرخودرو
شهریار

امیر
حسني

9

1473

1063

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

شهرقدس

حمید سعیدي نژاد

-

خیابان انقالب،روبروي پارک آزادگان،جنب پمپ
بنزین پ62

10

2261

5778

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

شهرقدس

شرکت کاوش
اندیشه میثاق

مهدي
رضائي

کیلومتر  17جاده مخصوص کرج ،کمربندي اندیشه
شهریار ،بعد از پل راه آهن ،پالک  171و 173

021

11

2065

1164

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

شهریار

منصور موحدي

76متري شهریارکرج  -اول هفت جوي -
روبروي فاز  5شهرک اندیشه  -جنب شرکت شن
و ماسه کوشا

021

46893060-70

12

1676

1096

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

ورامین

هاشم اشجع زاده

بعد از میدان بسیج-ابتداي جاده پیشوا  -مقابل اداره
راه و ترابري پ 1

021

36220020

36220021

13

2315

5858

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

تهران

نسیم شهر

امراله مکویی
چشمه سلطانی

جاده قدیم تهران ساوه ،روبروي شهرک سبز دشت،
نمایندگي سایپا

021

56326599
56320960

56320960

144

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

آدرس

تهران

تهران

وحیدیه

شرکت نیک
خودرو شهریار

قاسم ولي
محمدي

کیلومتر  6جاده شهریار  /رباط کریم  -روبروي سه
راه وحیدیه -پ 234

021

تهران

پردیس

ولي اله داالئي

-

جاجرود -جاده جاجرود تهران بعد از پلیس راه
جاجرود  -نبش  10متري احسان پ35

021

76203095
76204975

تهران

جلیل کفاش
محمدي

-

خ دماوند  -روبروي تاالر پذیرایي قصر پارسیان -
نبش خ شهید رجبي  -پ  1101و 1103

021

77551320
77560725-6

77546585

خسرو گودرزي

کیلومتر  20جاده قدیم کرج مقابل سه راه شهرقدس

021

44993871-3

44993864

سید فرهاد
فتاحي

بزرگراه آیت اهلل سعیدي  -چهارراه یافت آباد-
بلوارمعلم -میدان معلم شماره 202

021

66304941-3

66222813

-

دوراهي گیالوند  -بلوار شهید بهشتي -رویروي بانک
کشاورزي نبش زنبق  - 2پالک 116

021

76314758
76312662

76312662

باقرشهر ,خیابان شهید رجایي ,خیابان شهید
فیروزي (توریست سابق) روبروي سایپا پرس,
پالک 92

021

55220757-8
55220720
55220733

55226589

جاده کهنز -به طرف باطري سازي نور  -نرسیده به
چهارراه شاهدشهر

021

65446110-6

65446115

021

46852225
46871403

65520201

46071901-3

46071900
46893080

-

دورنویس

کد
شهر

تلفن
65637417-20

76203094

ليست نمایندگی های مجاز
نام مدیر
عامل

تلفن

دورنویس

آدرس

کد
شهر

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

،بیرجند ،خیابان طالقاني ،بین طالقانی  8و 10
پالک 110

056

32213960-3
32223960-1

32213968

شمال
شرق

خراسان
جنوبي

بیرجند

غالمحسین
فوالدي

-

14

1027

153

فروش و خدمات
پس از فروش

2

056

32338000-2
32338007-8

32338004

خراسان
جنوبي

بیرجند

محمدحسین
قرباني راد

-

بیرجند  ،بلوار شهید هاشمي نژاد ،مقابل پایانه
مسافربري

15

1636

3029

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

32831111-7

32825233

طبس

مهدی عابدزاده

-

طبس ،میدان آزادگان ،نبش بلوار گلستان

056

16

1419

5307

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
جنوبي

52529018

براتعلي و
غالمرسول زنگنه

-

تربت جام ،میدان بسیج  -ابتداي بلوار شاهد -
نرسیده به بهشت نبي  -روبروي مسجد ابوالفضلي

051

52539193-4

17

2131

3047

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

تربت جام

رسول
احمدي
بنکداري

تربت جام ،خیابان امام خمیني ،بعد از میدان بسیج،
جنب نمایندگی ایران خودرو

051

52528678
52526009

52532562

18

1295

3004

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

تربت جام

شرکت یدک
خودروجام

تربت حیدریه ،بلوار شهید باهنر باالتر از هنرستان
طباطبائي نبش باهنر 47

051

52311167
52316167

52319167

19

1026

152

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

تربت
حیدریه

عباسعلي ترکماني

-

051

54621570

20

2244

5750

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

جغتاي

شرکت سبز خودرو
آزاد واري

موسي آزاد
واري

خراسان رضوي  ،شهر جغتاي ،میدان ورودي شهر
بلوار امام علي شرقي

46129499
46122899
46131816

46122899

21

1436

3013

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

چناران

اکبر اکبرزاده

-

چناران حاشیه جاده سنتو  ،روبروي فرمانداري
،جنب دادگستري

051

54229600

22

1640

3028

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

خواف

محمد حاجي زاده

-

خواف ،کیلومتر1جاده تربت حیدریه  -نرسیده به
پمپ بنزین

051

54229600
54224271

23

1081

155

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

سبزوار

ابوالقاسم و احمد
زارعي

-

سبزوار ،میدان شهرباني  -بلوارشهیدشریعتي
،روبروي شرکت نفت ،نبش خیابان کاوه

051

44644757
44646418

44645482

24

2194

5571

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

سبزوار

محسن طالبیان

-

سبزوار -میدان سربداران -جاده تهران -نرسیده به
پلیس راه ،سمت راست جاده

051

44264239-40

44264237

25

2067

3046

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

سرخس

محمود آصف
آبادي

-

سرخس ،میدان الغدیر -خ امام علي (ع)  -جنب
ترمینال

051

34538646-7

34538648

26

1621

3026

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

قوچان

شرکت قائم خودرو
آساک

محمود
بابائي

قوچان ،جاده آسیایي(سنتو)  -بعد ازمیدان ورزش
 انتهاي بلوار امام رضا(ع)  -ضلع شمالي جنبنمایندگي کرمان خودرو

051

47212800-3

47212804

145

10

ليست نمایندگی های مجاز

10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

آدرس

کد
شهر

تلفن

دورنویس

27

2166

3055

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

قوچان

شرکت میثاق
خودرو آساک

براتعلي
نوري زاده

قوچان ،جاده سنتو ،بلوار آزادي ،روبروي سپاه
پاسداران  -جنب نمایندگي سایپا

051

47237325
47237345
47227002

28

1613

3024

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

کاشمر

شرکت چاپار
خودرو ترشیز

عباسعلي
روحبخش
کیاني

کاشمر ،خیابان مدرس ،بلوار مطهری ،بعد از پایانه
مسافربری

051

55228886
55223638

55225010

29

1650

3030

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

گناباد

حسین عاشوري

-

گناباد،جاده سنتو ،میدان آزادي ( سه راهي مند) ،
به طرف بیدخت ،سمت چپ

051

57222666-7
57223666-7

57224667

30

1304

3005

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

گناباد

مهدي نوري

-

گناباد،خیابان عدالت ،مابین فرمانداري ودادگستري
،نبش میدان گل زعفران

051

57252000
57256550-1

57256552

31

2075

3050

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

مشهد

احسان کشمیري

-

مشهد ،کوي طالب ،بلوار مفتح  ،مفتح  ، 43نبش
چهارراه اول

051

2575050
32579090

32575050

32

2135

3052

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

مشهد

شرکت تعاوني
وانت بارهاي
مشهد

محمد
مسعود یان
سعد آباد

مشهد ،جاده قدیم نیشابور ،روبروي پادگان قدس ،
شهرک صنعتي طرق،بلوار کارگر ،کارگر 6

051

33920391
33926553
33923425-6

33921291

33

2134

3051

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

مشهد

شرکت تولیدي
دیزل ساتراپ
شرق

سید
حسین
نجفي

مشهد،جاده قدیم نیشابور ،بعد از شهرک
ابوذر،ابتداي بلوار صبا،جنب پادگان قدس

051

33810001-2
33810052-3

33811516

34

2178

3056

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

نیشابور

شرکت حصار
صنعت نیشابور

علي اکبر
حصاري

نیشابور ،بلوار رسالت غربی 57جنب نمایندگی آمیکو

051

43357001
-43339048

43339048

35

2136

3053

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
رضوي

نیشابور

مهدي نیرآبادي

-

نیشابور  ،سي متري طلقاني ،میدان صنعت ،خیابان
هالل احمر ،سمت چپ

051

43330005

43354351

36

1327

3007

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
شمالي

اسفراین

مسعود علیزاده

-

اسفراین ،بلوارمدرس ،رو به روی ایستگاه مسافربری
ترمینال بجنورد ،پالک  206و 202

058

572399035722459057222590

57223590

37

1448

3015

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
شمالي

آشخانه

محسن عفتي

-

خراسان شمالي ،آشخانه  ،بلوار امام رضاي شرقي،
بعد از فرمانداري

058

32925424
32925855

32923370

38

1585

3020

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
شمالي

بجنورد

عبداله معیني

-

بجنورد،میدان امام رضا  ،مقابل شهر بازي و ایسگاه
تاکسي هاي خطي مشهد

058

32259555
32259666
32259777

32259522

146

ليست نمایندگی های مجاز
آدرس

تلفن

دورنویس

کد
شهر

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

058

3231025432312311

32313588

شمال
شرق

خراسان
شمالي

بجنورد

محمد سعادتي

-

بجنورد ،امام خمیني غربي  ،بلوار گلستان ،روبروي
بانک سپه ،پالک 1144

39

1024

151

فروش و خدمات
پس از فروش

2

32316791-3

32316790

خراسان
شمالي

بجنورد

محمدرضا عضدي

-

بجنورد ،بلوارامام خمیني غربي ،باالتر از نیروگاه
برق ،نبش چهارراه رسالت،پالک 1

058

40

2137

3054

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

32505055

گرمه
جاجرم

حسن نجاری

-

خراسان شمالي ،شهر گرمه ،ابتداي بلوار امام رضا(ع)
،پالک79

058

 3250505532502977

41

1380

3010

فروش و خدمات
پس از فروش

2

شمال
شرق

خراسان
شمالي

محمدرضا خاني

-

جاده کمربندي  -جنب پست برق

031

54246707-8

54246708

42

1465

3302

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

اردستان

-

خیابان امام خمیني  -شهرک صنعتي امیر کبیر
،ابتداي خیابان شهید باباگلي ،روبروي انبار وحدت

031

33868482-3

33868482

43

1268

3284

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

اصفهان

مسعود هماپور

بادرود،خیابان امام خمیني  -جنب مرکز مخابرات

031

5434252454346524

54344442

44

1296

3289

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

بادرود

شرکت تولیدي
عسل خودرو
بادرود

وحید
شریفي
مقدم

031

422271314222311942227196

42227141

45

1539

3306

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

تیران

بهرام شیرازي

-

تیران  -کیلومتر یک کمربندي تیران داران تعاوني
کامیونداران رو به روي دانشگاه آزاد

336518193365181833654255

33658282

46

1688

3313

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

خمیني
شهر

پرویز بختیاري

-

بلوار آیت اله اشرفي اصفهاني  ،روبروي بلوار امام رضا
 ،روبروي سردخانه کهندژ

031

57224760

47

1452

3298

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

داران

شرکت خودروکار
طوفان فریدن

حیدر
جهانگیري

میدان کاوه  -ابتداي جاده داران الیگودرز  -ابتدائي
شهرک صنعتي داران

031

5722476057228414

48

1718

3315

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

داران

غالمرضا کاویاني

-

داران  -بلوار طالقاني شرقي  -روبروي انبار اداره
راه و ترابري

031

57227779

57227780

49

2079

3332

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

سمیرم

عبداله نادري

-

میدان قائم  -بلوار خلیج فارس  -ابتداي جاده یاسوج

031

53661215

53661216

50

1840

3328

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

شاهین
شهر

اکبر جهانگیري

-

جاده اصفهان/تهران(بزرگراه آزادگان)  -نرسیده به
شاهین شهر  -روبروي کارخانه ابزاران

031

45271700-9

45244045

51

1114

175

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

اصفهان

کاشان

عباسعلي میرزاپور

-

بلوار قطب راوندي  -روبروي شهرداري ناحیه 5

031

55542799

55578617

147

10

ليست نمایندگی های مجاز

10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

52

2073

3330

فروش و خدمات
پس از فروش

3

53

1209

4401

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

54

1021

361

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

چهارمحال
وبختیاري

55

1557

4403

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

چهارمحال
وبختیاري

فارسان

56

1506

4402

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

چهارمحال
وبختیاري

لردگان

شرکت کالریدک

57

1388

5306

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

یزد

ابرکوه

سیدحسام رسولي

-

58

1530

5312

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

یزد

اشکذر

محمدرضا کاظمي
پوراشکذري

-

اشکذر-جاده سنتو-جنب اورژانس صاحب الزمان

59

2256

5768

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

یزد

تفت

سیدرضا حیدري
خورمیزي

-

یزد تفت ابتداي ورودی شهر تفت روبه روي دانشگاه
پیام نور

035

60

2117

5319

فروش و خدمات
پس از فروش

3

مرکزي

یزد

مهریز

محمد خانزائي

-

مهریز  ،جاده سنتو نرسیده به دو راهي شیراز به
کرمان سمت راست

035

32521007
32524887
32522754

61

1489

4208

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

بوشهر

برازجان

شرکت خدمات
خودرو گروه 1381

یوسف
جمالي

برازجان کیلومتر یک جاده اهرم جنب پمپ بنزین

077

34239467
34239438

62

1258

4202

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

بوشهر

برازجان

عالي اسماعیلي

-

برازجان جاده کمربندي  -روبروي کارخانجات آرد

077

34162870-3

63

1353

4205

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

بوشهر

خورموج

سعید تیموری

-

خورموج جاده اصلي بوشهر کنگان  -جنوب اداره
راه و ترابري

077

35324876-8

64

2213

5515

فروش و خدمات
پس از فروش

4

بندر دیر کیلومتر یک جاده ساحلي بندر دیر به
بوشهر  ،سمت چپ

077

148

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

مرکزي

اصفهان

نجف آباد

شرکت صنعت
پارس نوري

کریم نوري

چهارمحال
وبختیاري

بروجن

الیاس اسکندري

-

بروجن کیلومتر  1جاده مبارکه باالتر از نمایندگي
ایران خودرو

شهرکرد

نعمت اله بهامین -
حسن کریمیان

-

شهرکرد  ،سه راه شهرک صنعتي  ،اول ورودي
شهرک صنعتي سمت چپ

038

رسول بهرامي

-

فارسان بلوارشهدا-روبروي دانشکده هنر

038

33230108-9

علي بویري
منجي

چهارمحال و بختیاري  ،لردگان  ،ورودي شهر از
طرف شهرکرد  -جنب بوتان گاز

038

34443007
34448536

34440050

کیلومتر  2جاده ابرکوه به شیراز

035

32838300
32836512

32838400

035

32722570
32726081

32726082

32632918
32632919
32632921

32632728

35223392
34239468

جنوب

بوشهر

دیر

محمدتقي بحراني

نام مدیر
عامل

-

کد
شهر

تلفن

دورنویس

آدرس
نجف آباد  ،یزدانشهر  ،خیابان امام خمیني -روبروي
یزدانشهر  CNGایستگاه پمپ گاز

031

42446741-4

42446745

038

34228888
34236300

34229999

33346820
33346822

33330330
33230109

35428607

35328544

ليست نمایندگی های مجاز
ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

65

2209

5669

فروش و خدمات
پس از فروش

4

66

1351

5007

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

67

1705

5025

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

68

2270

5786

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

آباده

69

1813

5028

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

آباده

شرکت خدمات
اتومبیل راه سپهر
آباده

70

2087

5034

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

بیضا

کریم عریاني

-

71

1017

229

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

جهرم

حمید رحمانیان

-

72

2243

5754

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

داراب

سیدعلیرضا
حسیني

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

جنوب

فارس

ارسنجان

حبیب جوکار

-

ارسنجان بلوار امام رضا جاده سعادت شهر نرسیده
به نمایندگی ایران خودرو

فارس

اقلید

اصغر کاظمي

-

اقلید بلوار کشاورز

071

اوز

ابراهیم احمدي

-

اوز بلوار امام خمیني  -روبروي کالنتري 14

071

52517680-81

مهدي یار صداقت
کیش

-

آباده ،بلوار جمهوري ،روبروي دانشگاه پیام نور

071

44354490
4435464894
44354660

44338248

محمدعلي
نعمت الهي

آباده کیلومتر  2جاده اصفهان  -روبروي خیابان داود

071

44363650 -3

44363650

روبروي مسجد صاحب الزمان (عج)  -جنب پاسگاه
قدیم

071

36783233 -4
36783236
36783335

36783362

جهرم بلوار بسیج  -نبش میدان شهید اسدزاده

071

54342688-95

54342670

داراب کیلومتر یک جاده شیراز روبروي تعاوني
کامیون داران

071

53548881

53548882

زرقان کیلومتر  24جاده شیراز مرودشت  -سمت
چپ

071

32629826
32622946

32620712

73

2192

5040

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

زرقان

شرکت رامین
خودرو نوید فارس

شیراز -کمربندي  -بین شهرک میانرود و شهرک
صنعتي جنب پمپ بنزین پارس

071

37540990-3

37540994

74

2202

5595

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

شیراز

سعید فتوحي

شیراز بلوار خلیج فارس به سمت فسا  -روبروي
پلیس راه

071

37134520-2

37134519

75

2083

5035

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

شیراز

شرکت ارم خودرو
عرفان

شیراز حد فاصل دروازه قرآن و پلیس راه شیراز
اصفهان

071

32427505-6

32423351

76

2228

5678

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

شیراز

محمود آریاوند

شیراز بلوار نصر  -بعد از پارک رضوي

071

37217760
37234936
37234912 - 3

37211224

77

2098

5036

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

شیراز

منصور اسالم شعار

علیرضا
روزگار

امیر حسین
زارع

-

آدرس

کد
شهر

تلفن

دورنویس

071

43526503

43526504

44523211
44525690

44523211
52512823

149

10

ليست نمایندگی های مجاز

10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

78

1355

5006

فروش و خدمات
پس از فروش

4

79

2313

5863

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

80

2266

5783

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

81

1200

220

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

فسا

82

1682

5021

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

فیروز آباد

محمد زکي خاني

83

2217

5538

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

قیر

اکبر غضنفري

84

1285

5004

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

کازرون

محمدحسین
قناعتي

-

85

2142

5037

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

کوار

رضا رخشنده

-

کوار بین میدان امام حسین (ع) و بسیج  -جنب
اداره تأمین اجتماعي

86

1387

5009

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

المرد

حسین شریفی

-

المرد بلوار  15خرداد -نرسیده به میدان شهدا

071

87

1035

226

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

مرودشت

عبداله روزگار

-

مرودشت خیابان انقالب  -بعداز زیرگذر معلم -
سمت چپ

071

43332543
43334188

88

2086

5032

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

مرودشت

محمدحسین
آزادپور

-

مرودشت بلوار امام علي (ع)  -بعد از اداره محیط
زیست  -روبروي دادگستري

071

43234300 - 2

43234300

89

1286

5003

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

فارس

نورآباد
ممسني

محمدکریم چوبینه

-

بلوارهفت تیر

071

42525317
42528892

42526757

90

2215

5529

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

کهکیلویه
وبویراحمد

دهدشت

بهادر دوهنده

دهدشت ابتداي جاده اصفهان  -خوزستان ،جنب
پمپ بنزین الهي

074

32264512
32267311

32263912

150

کد
شهر

تلفن

دورنویس

آدرس

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

شیراز بلوار خلیج فارس(جاده فسا)  -بعد از پادگان
ولیعصر(عج)  -روبروي میدان تره بار

071

37419602

37419602

جنوب

فارس

شیراز

یوسف رهنما

-

بلوار امیرکبیر  -باالتر از باغ جنت نرسیده به
مخابرات امیرکبیر

071

38220555
38220666

فارس

شیراز

خلیل احمدي
شولي

صفاشهر بلوار معلم (وحدت)  -جنب باسکول خرم

071

44466683

44466681

صفاشهر

شرکت ابتکار
خودرو بهساز
خدمات

اشکبوس
رنجبر

071

5334103040-50
53333363

53333362

اصغر محبي نژاد

-

فسا بلوار آزادي  -روبروي شهرک طالقاني

3873360038733466

38734100

-

فیروز آباد  -بلوار شهید بهشتي جنب اداره محیط
زیست

071

54527207

قیر بلوار گلستان نرسیده به پمپ بنزین شریفي

071

54527708-9

کازرون کیلومتر  6جاده شیراز  -بعد از دانشگاه
آزاد اسالمي

071

4223547142242551-542242666

42221726

071

37828358 - 60

37828358

52723351-3

52723350
43332539

ليست نمایندگی های مجاز
آدرس

تلفن

دورنویس

کد
شهر

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

کد
منطقه

نام
منطقه

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

074

32266376
32266500

32266501

دهدشت

علی رستاک

-

دهدشت کمربندي دوم ،جنب درمانگاه تأمین
اجتماعي

جنوب

کهکیلویه
وبویراحمد

91

1430

4301

فروش و خدمات
پس از فروش

4

32221101
32221150
32221103

32221151

شرکت خدمات
دیزل حبیب
گچساران

امام بخش
حبیبي

گچساران بلوار ولیعصر (عج)  -بعد از خیابان پرستار
 -روبروي ایستگاه برق  -نرسیده به میدان نماز

074

کهکیلویه
وبویراحمد

گچساران

92

2064

4306

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

33362034

آرمان
خضوعي

یاسوج تل خسرو  -جنب پلیس راه یاسوج/شیراز

074

33356039

یاسوج

شرکت یاسوج
خودرو بشار

93

1706

4304

فروش و خدمات
پس از فروش

4

جنوب

کهکیلویه
وبویراحمد

بزرگراه بسیج  -دروازه آستارا -کمربندي دوم -
جنب خروجي ترمینال

045

33816832-3

33816831

اسماعیل
حسنخاني قوام

-

94

2102

2110

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

اردبیل

اردبیل

045

33475785-6

33475786

-

کیلومتر  2جاده مغان  -روبروي پمپ بنزین

95

2101

2109

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

اردبیل

اردبیل

امیر اصغري

33813141-2-4

33813143

خ جام جم  -روبروی بانک تجارت شعبه جام جم

045

96

1091

371

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

اردبیل

اردبیل

شهروز رمزي
پیراقوم

-

32782554

045

32782887
32782554

97

2125

2113

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

اردبیل

پارس آباد

رامین جهانتاب

-

ورودي شهر از سمت اردبیل  -جنب شرکت حمل و
نقل جهان بار مغان

32450246-8

32450258

98

2204

5506

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

اردبیل

خلخال

شرکت آواي فن
آوران الماس
خلخال

عبدالرضا
قلي پور

خلخال -خوجین -خ سنتو  -باالتر از سه راه طولش
 -کیلومتر  1جاده اسالم

045

32641009

99

1844

2107

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

اردبیل

گرمي

رحیم محمدي
رمضانلو

-

کیلومتر  1جاده بیله سوار-روبروي نیروگاه

045

32644003
32643008-9

100

1476

2102

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

اردبیل

مشکین
شهر

خوشروز
غالمحسیني

-

کنارگذر مشکین شهر به اهر  -نرسیده به کارخانه
آرد

045

32532513-4

32532511

101

1490

2266

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

اسکو

شرکت روانکار
اسکو

محمد
دیندار
اسکوئي

ورودي شهرازسمت خسروشهر

041

33482771-72

33482770

102

1790

2281

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

اهر

ابوالفضل بردیده

-

کیلومتر  1جاده اهر به تبریز-پایین تر از ایران
خودرو

041

44226632
442235663

44235664

103

1290

2252

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

اهر

عسگر گل ریحان

-

اهر اول بلوار جمهوري اسالمي نرسیده به پل اهر
چایي پایین تر از کارخانه آرد سازي

041

44224500
44227800

44224400

151
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10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

104

1321

2256

فروش و خدمات
پس از فروش

5

105

2184

2289

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

106

1783

2280

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

107

1211

2251

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

تبریز

108

2099

2285

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

تبریز

علیرضا ستارزاده

109

2165

2287

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

سراب

مهدي گلستانپور

-

110

1168

185

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

شبستر

کریم گلي زاده
اصل

-

شند آباد کیلومتر4جاده سلماس

111

1595

2272

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

مراغه

شرکت رصد
خودرو مراغه

حامد
فرخنده
حال

مراغه ،بلوار امیر کبیر از سمت هشترود ،ضلع جنوب
غربي میدان مادر

041

112

1629

2273

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

ملکان

رضا محمد قاسم
نژاد

-

ملکان ،کمربندي ،بعد از زیر گذر قوریجان نرسیده
به میدان شورا نمایندگی سایپا

041

37821914-15

113

1313

2257

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

میانه

رضا امیني

-

میانه جاده قدیم روبروي سینما عصرجدید پالک
436

041

52222005-6

52222007

114

1791

2282

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

میانه

سیامک عوني

-

جاده ترانزیت  -جنب هتل سولماز

041

52226131
52239125

52239126

115

2096

2327

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

ارومیه

شرکت اروم کیا
خودرو

جوان جوان
کیا

ارومیه ،ابتداي جاده مهاباد  -جنب جایگاه سی ان
جی حبیب زاده

044

32425591-3
32425685

32425592

152

تلفن

دورنویس

نام مدیر
عامل

آدرس

کد
شهر

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

43332299

کیلومتر  1جاده تبریز جنب سردخانه سایپا کفیلی

041

43332436
4337445-6

شمال
غرب

آذربایجان
شرقي

بستان آباد

محمود،کریم و
احمد کفیلي

-

041

37720500

37720501

آذربایجان
شرقي

بناب

شرکت خدماتي
آذین کار بناب

شهریار
داداش
کریمي

کیلومتر  2جاده ملکان  -روبروي کار خانه آرد زهره

37762780
377264651

377267060

بناب

مرتضي آسا

-

خ مطهري  -بلوار رسالت-باالتر از بیمارستان
امام-نبش بن بست مهر1

041

34243607

ایوب جعفري
نوشهر

-

ابتداي جاده آذرشهر -نرسیده به پمپ بنزین
پاالیشگاه  -بلوارملت  -پ 107

041

34249275
34249098
34257800-1

-

ابتداي جاده آذرشهر -بعد از سه راه پاالیشگاه -
نرسیده به پل پتروشیمي

041

34219263-4

34219262

ابتداي جاده اردبیل  -روبروي اردوگاه شهید فهمیده

041

43234147
43235191

43234146

041

42484931
42483745
42483931
42484745

42482931

37286868-70
37276872-4

37276871
37821913

ليست نمایندگی های مجاز
آدرس

تلفن

دورنویس

کد
شهر

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

044

32358039
32341581
32358018

32357902

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

ارومیه

علي جعفري لک

-

بلوارشیخ شلتوت  -جنب گاراژآذربایجان  -پالک
157

116

1119

252

فروش و خدمات
پس از فروش

5

44621702
44623565

44621701

آذربایجان
غربي

اشنویه

شرکت وحدت
یدک اشنویه

امید خلیلي

اشنویه بلواربسیج  -روبروي کتابخانه عمومي
نرسید،به میدان انقالب

044

117

1543

2312

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

34285583

پلدشت

محمدرضا مجرد

-

پلدشت  -بعد از میدان قلم  -ابتداي جاده ماکو

044

34285582

118

2100

2328

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

عمر سوري

-

پیرانشهر بلوار کردستان-نرسیده به میدان والفجر2

044

44224150
44230250

44230250

119

1759

2319

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

پیرانشهر

-

پیرانشهر ،ابتدای جاده مهاباد ،جنب بازارمیوه و
تره بار

044

44229043-4
44229012

44229045

120

1460

2308

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

پیرانشهر

کریم حسن کهنه
الهیجاني

خوي  -میدان نصرالهي،ابتداي خیابان نصرالهي

044

36458335

36458337

121

2175

2329

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

خوي

میرحسین شکاري

-

044

35237002-3

35237001

122

1520

2311

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

سلماس

احد اسدي
اهرنجاني

-

بلوارجمهوري اسالمي  -میدان سرباز-روبروي اداره
راه وترابري

35224673
35224773
35221073

35224673

123

1136

253

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

سلماس

اسماعیل منسوبي

-

کمربندي جاده تسوج  -جنب نیروگاه برق

044

35252594

124

2078

2321

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

سلماس

داود یاقوتي
گلعذاني

-

سلماس ،کیلومتر یک جاده تازه شهر -بلوار ملت

044

35252589 -93

125

1771

2316

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

قره
ضیاءالدین

سعید باقرزاده

-

جاده ترانزیت تبریز/بازرگان  -روبروي ورودي شهر-
جنب باسکول چایپاره

044

36728833
36728844

36728855

126

1451

2307

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

ماکو

شرکت تعاوني
خدماتي پدرام
حسام ماکو

قاسم
احمدي
رندي

بلوارمدرس  -جنب پلیس راه ماکو

044

34229156

34226889

127

1552

2313

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

مهاباد

انورعبداله زاده

-

مهاباد  -شهرک کارمندان  -ضلع شمالی میدان
استاد هیمن

044

42334888
42341415

42330202

128

1198

254

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

میاندوآب

جوانشیر
اسکندرزاده

-

بلوار انقالب روبروي تعاوني 8

044

45224437
45261123

45241300

153

10

ليست نمایندگی های مجاز

10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

129

1570

2314

فروش و خدمات
پس از فروش

5

130

2299

5855

فروش و خدمات
پس از فروش

5

شمال
غرب

131

1762

3081

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

گلستان

132

1358

3073

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

گلستان

کردکوي

133

2091

3086

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

گلستان

کالله

حسن بابایي

134

2113

3090

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

گلستان

گرگان

رضا جاللي شاهکو

-

135

2282

5794

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

گلستان

گنبد
کاووس

همگام خودرو
مومني

حسن
مومني

خیابان امام خمیني جنوبي  -جنب سیلو

136

2103

3089

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

گلستان

مینودشت

محمدباقر قزل
سفلو

-

مینودشت جنب مدرسه باغچه بان  -روبروي
کشتارگاه دوگوري

017

137

2198

5580

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

آمل

شرکت خدماتي
فرامرز خودرو
نگین آمل

حسن
فرامرز

آمل  -کیلومتر  4جاده محمودآباد -جنب روستاي
کالصفا پالک 80

011

43140735

138

2246

5691

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

آمل

شرکت امیر خودرو
آمل

غالمرضا
عشریه

آمل میدان هزار سنگر کیلومتر  5جاده بابل
دابودشت

011

43254520-2

43251261

139

2158

3199

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

بابل

حجت اله قنبرزاده
احمدچالي

-

بابل موزیرج  -ابتداي جاده آمل  -روبروي اتحادیه
خاورداران  -نبش کوچه ارشاد 24

011

32271160
32273764
32272561
32271305

32043480

154

کد
شهر

تلفن

دورنویس

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

آدرس

35669992-2

35661053

شمال
غرب

آذربایجان
غربي

نقده

شرکت نسیم یدک
سلدوز

عباس
ابراهیمي

خیایان ولیعصر  -جنب مرکز بهداشت  -روبروي
بانک تجارت

044

35629555

آذربایجان
غربي

نقده

شرکت ساوالن
یدک نقده

کاظم دانش
پرور

انتهاي بلوار بهشتي  -روبروي باربري توحید

044

35627177
35628001-2

علي آباد

شرکت خودرو
مایان صنعت

احمدرضا
سوخت
سرایي

علی آباد ورودي از سمت گرگان  -جنب اداره
راهنمایي و رانندگي

017

34236606

34236607

باباعلي درزي

-

کردکوی میدان شهرداری ابتدای بلوار امام رضا (ع)
روبروی نمایندگی ایران خودرو عسکری

017

34329477
34337099

34323461

-

کالله نرسیده به میدان الغدیر  -روبروي بیمارستان
تأمین اجتماعي

017

35420747
35446866

35442835

گرگان بلوار جرجان  -کیلومتر  1روبروي کارخانه
پنبه کوشا سر خط نصرآباد

017

32178243

32178243

017

33335044
33341674
33382420
33341672-3

3333150433335084

35287470
35286887
35287471

-

43141409

ليست نمایندگی های مجاز
آدرس

تلفن

دورنویس

کد
شهر

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

011

32666343
32666626
32666280
58463343

32666194

شمال 1

مازندران

بابل

حسن شاکري

-

جاده قدیم بابل به آمل احمد چاله پي روبروي پمپ
بنزین رمضاني پ 19

140

1853

3187

فروش و خدمات
پس از فروش

6

32277065
32040672

32277065

مازندران

بابل

رمضان داداش نژاد

-

بابل جاده بابل به آمل -200متر باالتر از پاسگاه
راهنمایي و رانندگي دهک

011

141

1497

3153

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

32319129

بابل

شرکت پیشرو
خدمات مهدیزاده

رجبعلي
مهدي زاده

بابل کیلومتر  5جاده قائمشهر  -گرجي آباد

011

32319208
32319198
32319090

142

2157

3198

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

3227293632044299

علي آقاجانزاده

-

بابل موزیرج  -ابتداي اتوبان بابل  /آمل  -یک
کیلومتر قبل از پلیس راه

011

32272936
32042675
32044299

143

2089

3189

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

بابل

فرامرز فالح

بابل کیلومتر یک جاده قائم شهر

011

32261110-1

144

2197

5581

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

بابل

فالح یدک بابل

کیلومتر  2جاده چالوس  -جنب دانشگاه آزاد
اسالمي

011

54270570
54271416

54271577

145

2297

5846

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

تنکابن

شرکت توسعه خودرو
مازندآرش نقي پور

-

011

54271340
54271440
54272540

54270223

146

2152

3193

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

تنکابن

فیاض پورتقي

-

تنکابن کیلومتر  1جاده چالوس  -جنب ترمینال
سابق گلگون

32115511-4

32115519

147

1701

3172

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

زرگرمحله

مهرداد بندگان

-

بابل  -جاده آمل به بابل زرگرمحله  9 -کیلومتري
بابل

011

33736395

148

2155

3196

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

ساري

سیدعباس حسیني
زیدي

-

ساری کیلومتر  8جاده ساري نکا  -روبروي دانشگاه
منابع طبیعي

011

33736794
33736795
58360023

149

2156

3197

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

ساري

شرکت تجاري
صنعتي حاشیه خزر

باقر آهنگر
کیاسري

ساری کیلومتر  5جاده ساري نکاء  -جنب شرکت
شمالیت

011

33434446-8

33434472

150

2124

3191

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

محمودآباد

کامیاب نصیري

-

محمودآباد کیلومتر  6جاده محمودآباد/آمل  -کلوده

011

44832639
44833859

44833539

151

1069

210

فروش و خدمات
پس از فروش

6

شمال 1

مازندران

نور

عین اله سلطانپور

-

انتهاي کمربندي خ شیخ فضل اله نوري

011

44522490
44529663

44522075

155

10

ليست نمایندگی های مجاز

10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

152

2201

5587

فروش و خدمات
پس از فروش

7

153

1511

1075

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

154

1406

1035

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

البرز

155

1365

3212

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

سمنان

دامغان

156

1269

3211

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

سمنان

شاهرود

فرخ ترابي

157

2141

5214

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

سیستان
وبلوچستان

ایرانشهر

شرکت رفاه سازان
خودرو بلوچستان

حکیم داد
سیاهي

158

1142

402

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

سیستان
وبلوچستان

زاهدان

شه زاد مهاجري

-

زاهدان ,ابتدای خیابان میرزاي شیرازي  ,پالک
193/1

159

2120

3448

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

قم

جعفریه

اکبر الوند

-

جعفریه  -بلوار شهید مطهري  -روبروي بانک ملي

025

160

2181

3449

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

قم

قم

شرکت پرسیا
یدک قم

حمید
آدابي

جاده قدیم قم تهران  -روبروي ترمینال  -خیابان
نایلکس  -شماره 6

025

36643338-9

161

2074

3371

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

مرکزي

اراک

شرکت کیهان
موتور مرکزي

مهدي آقا
بگلو

اراک  -ورودي شهر از سمت سلفچگان -روبروي
شهرک صنعتي قطب اراک

086

34134053-5

34134057

162

1739

3369

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

مرکزي

تفرش

شرکت فجرآذین
تفرش

داود
شاهرودي

تفرش،ابتداي بلوار انقالب،نمایندگي شرکت سایپا
یدک

086

36237854
36237625

36237855

163

1265

3362

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

مرکزي

خمین

مرتضي مرتضوي

-

خمین،بلوار پاسداران  -روبروي بیمارستان امام
خمیني،نمایندگي سایپا آقاي مرتضوي

086

46332563

46333080

164

2183

3375

فروش و خدمات
پس از فروش

1

تهران

مرکزي

ساوه

محمد سعادت

-

حاج بلوک  -میدان والیت  -جنب صنایع شیر ساوه

086

42478187
42478184

42216214

165

1509

2208

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

زنجان

خرمدره

شرکت راهیان
خودرو خرمدره

کریم اهلل
جعفري

بلوارامام  -بطرف زنجان  -نرسیده به اداره جهاد
و کشاورزي

024

35530300
3531117-8

35530301

156

کد
شهر

تلفن

دورنویس

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

آدرس

36516163-6

36560046

همجوار

البرز

فردیس

شرکت پارسیان
خودرو فردیس

علیرضا
بغدادي

جاده مالرد ،ورودي فلکه پنجم ،بلوار شهید
بیات،روبروي تاالر مروارید

026

34701705

البرز

کمال
شهر

عادل شاهپروري

-

کمالشهر -بعدازپمپ بنزین رضوانیه ،پالک 110

026

34701701-4
34701709-10

نظرآباد

رشید آزادفالح

-

نظرآباد ,ضلع جنوبی سه راه نظرآباد ,روبروی ناحیه
سپاه پاسدارن  ,نمایندگی شرکت سایپا

026

45382332-4

45382335

حسین علي
حسیني

-

دامغان میدان جانباز بلوارآزادگان ( جهاد ) جنب
نمایندگي ایران خودرو

023

35247111-4

35231170

-

سرچشمه  -خ امام رضا (ع)  -جنب اداره راه،
نمایندگي سایپا

023

32226108

32229774

ایرانشهر ,بلوار ارتش ,جنب بهزیستي ,نمایندگی
شرکت سایپا

054

37210683-4

37210684

054

33251171-4
33224570

33238322

36223560-1

36223560
36643338

ليست نمایندگی های مجاز
تلفن

دورنویس

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

آدرس

کد
شهر

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

33783424

همجوار

زنجان

زنجان

ایرج شفقتیان

-

میدان بسیج -ابتداي جاده تهران

024

33783434
33773666
33789666

166

1411

2205

فروش و خدمات
پس از فروش

7

زنجان

طارم

سیدمحمد موسوي

-

طارم -3کیلومتري جاده گیلوان به طرف آب بر

024

32843930
32843926-8

32843929

167

1721

2209

فروش و خدمات
پس از فروش

7

همجوار

تاکستان

حسین صمدي
نیکو

-

ورودي شهر از سمت قزوین  -روبروي اداره راه
و ترابري

028

35231551-2

35231553

168

2145

2066

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

قزوین

یعقوب نعمتي

-

کیلومتر  3جاده قدیم تهران  -مقابل شرکت ناز نخ

028

33292550-70

33292600

169

1619

2054

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

قزوین

قزوین

-

بلوارجانبازان  -روبروي پاسگاه مرزي

013

44829691-4

44823694

170

1341

2006

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

گیالن

آستارا

مهدي فرج نژاد

گیالن -تالش-بلوار ولیعصر(عج)-پالک 77933

013

44220527
44246537

44246510

171

1273

244

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

گیالن

تالش

رحیم آسوبار

-

013

33874440-1

33874540

172

1684

2020

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

گیالن

رشت

خداداد دل افروز

-

رشت ,جاده الهیجان ,دارسازی ,نرسیده به پیچ دوم
آج بیشه ,نمایندگی دل افروز

33734775-7

33734777

173

1156

235

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

گیالن

رشت

مهدي پور نصیر

-

بلوار جاده انزلي  -نرسیده به فرودگاه

013

44626332

174

1487

2013

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

گیالن

رضوانشهر

ایرج رحیمي جنبه
سرایي

-

رضوانشهر انتهاي بلوار معلم

013

44626331-2

175

1496

2010

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

گیالن

صومعه
سرا

میرشجاع حسیني
پناه

-

ورودي شهر ازسمت رشت -کمربندي  -نرسیده
به پمپ بنزین

013

44323006-8

44323008

176

2163

2026

فروش و خدمات
پس از فروش

8

شمال 2

گیالن

کالچاي

معصومه عبدي پور

-

نوده  -نرسیده به دوراهي واجارگاه

013

42688913-14
42686088

42687776

177

1347

2152

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

کردستان

بیجار

رضا شیرزاد

-

بلوار فجر  -نرسیده به میدان سپاه

087

38228188

38222844

178

1714

2155

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

کردستان

سنندج

شرکت راهنیان
کردستان

پرویز
رعدي

میدان محمدي،نرسیده به پلیس راه همدان،جنب
پمپ بنزین سیلو

087

33384009
33384006-7

33383373

179

1638

2154

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

کردستان

قروه

غالمرضا میرزائي

-

بلوارغدیرخم  -ورودي شهر از همدان

087

35246801-4

35246800

157

10

ليست نمایندگی های مجاز

10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

180

2093

2158

فروش و خدمات
پس از فروش

9

181

2221

5686

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

182

2114

2370

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

کرمانشاه

183

1749

2362

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

کرمانشاه

سرپل
ذهاب

184

2146

2371

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

کرمانشاه

صحنه

شرکت تعاوني
دقت گستر سپنتا

185

2147

2372

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

کرمانشاه

کرمانشاه

بهرام اکبري

-

186

2095

2369

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

کرمانشاه

کرمانشاه

شرکت پیشگامان
خودرو مانشت

مرتضي
کریمیان

 - 100روبروي درب زندان -
پالک 310

187

2250

5755

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

لرستان

ازنا

شرکت خدمات
فني ایلیا ازنا

رضا پاپي

ازنا  -بلوارولیعصر خ دادگستري جنب تعاوني آهن
فروشان

066

188

2278

5792

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

لرستان

الیگودرز

شرکت تعاوني
اعتماد خودرو
رمضان

محمد علي
رمضاني

الیگودرز کیلومتر  2جاده ازنا بعد از کارخانه آرد
زراعت

066

43330731
43331478

189

2121

2462

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

لرستان

بروجرد

اکبر نیکوکالم
یعقوبي

-

بروجرد -میدان آیت اهلل بروجردي  -کیلومتر 2
جاده خرم آباد -جنب سنگبري حافظ

066

42650561
42666464

42650527

190

1386

2453

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

لرستان

پلدختر

عین اله حقي پور

-

بلوار امام خمیني  -کیلومتر  3جاده اندیمشک

066

32221044-5

32223354

191

2149

2464

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

لرستان

خرم آباد

پرویز شاه کرمي

-

کیلومتر  10جاده اندیمشک  -جنب پادگان لشکر
 84و اداره گمرک استان لرستان

066

33407632

33407719

192

1000

321

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

لرستان

خرم آباد

شرکت کوثر
خودرو لرستان

سیدمحمد
موسوي

بلوار بهارستان میدان گلدشت کیلومتر  2جاده
خوزستان

066

33406996

33406443

158

آدرس

تلفن

دورنویس

کد
شهر

کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

087

35531617
35533824

35533825

غرب

کردستان

کامیاران

مصطفي ابراهیمي

-

خ صالح الدین ایوبي  -چهارراه دهم مظفري  -جنب
ترمینال روانسر

34548770-1
34549241

345448770

کردستان

مریوان

آزاد مصطفوي

-

مریوان 500 -متري ورودي شهر به سمت سنندج
خیابان ني کوچه امام

087

45323490

اسالم آباد
غرب

مهدي جلیلیان

-

اسالم آباد غرب کیلومتر  2جاده کرمانشاه جنب
پست برق

083

45323490-1

علیرضا شامحمدي

-

( متري ابتداي ورودي شهر(از سمتشهر داالهو 500

083

5851112158511090

58531001

مرادعلي
قیطاسي

صحنه شهرک صنعتي -نبش خیابان سوم

083

48329626
48329627

48323653

کرمانشاه -بلوار دولت آباد  -روبروي بانک ملت
شعبه فارابي

083

38261574
38278035
38278054

38261640

083

38262017
38262104
38265996

38262103

43426363
43426262
43422183

43423454

43329465

ليست نمایندگی های مجاز
کد
منطقه

نام
منطقه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

آدرس

کد
شهر

تلفن

دورنویس

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

غرب

لرستان

کوهدشت

گل میرزا شاهیوند

-

بلوار سپاه  -خیابان دانش آموز -جنب پمپ بنزین

066

32643271-2

32643273

193

2148

2463

فروش و خدمات
پس از فروش

9

لرستان

نورآباد

شرکت امیدان
خودرو

سجاد
رستمي

بلوار آزادی روبروي اداره راه و شهرسازي

066

32728089
32730756-7

32728089

194

2247

5762

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

اسدآباد

فرهاد اصالني مهر

میدان بهشت زهرا  200متر بعد از میدان به سمت
کرمانشاه

081

33113450-1

33113409

195

2232

5640

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

حسین اسدي

-

بلوارآیت اله بهاري  -بعد از میدان آزادگان  -روبروي
شرکت حمل ونقل نوبهار

081

34505833
34501551

34502817

196

1389

2406

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

بهار

-

تویسرکان بلوار شهید اشرفي اصفهاني روبروي
ترمینال مسافربري

081

34946100

34941070

197

1525

2408

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

تویسرکان

مسعود مال امیري

خیابان امام خمینی نرسیده به میدان جهاد

081

36227770-3

36227774

198

2206

2414

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

رزن

شرکت یدک
فروشان رزن

مریم
خادمي

081

35221903

35221919

199

1728

2410

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

کبودر
آهنگ

شرکت نسیم
خودرو کبودرآهنگ

علي کرمي

بلوار بعثت  -جنب ساختمان جدید فرمانداري

32232222

32221842

200

2115

2419

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

مالیر

جواد حسیني

-

میدان امامزاده عبداله (س)  -ابتداي بلوار ملت

081

33348974

201

1827

2413

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

مالیر

شرکت گسترش
تعمیر بهنام

رسول
جعفري

بلوار شهید بهشتي  -جنب میدان تره بار

081

33340280
33348974
33351393

202

1291

2403

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

نهاوند

شرکت منق

سجاد
عظیمي

(کیلومتر  2بلوار کربال(پائین تر از باغ بهشت

081

33263319
33262060

33263343

203

2077

2416

فروش و خدمات
پس از فروش

9

غرب

همدان

همدان

عباس هاجري

-

بلوار انقالب  -میدان سپاه  -روبروي بانک کشاورزي

081

34247000

34225394

204

1139

381

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

ایالم

ایالم

علي محمد
سوخته

-

جاده کرمانشاه حد فاصل سه راه خیابان دانشگاه و
(میدان امام حسن (ع

084

32224406
32220815
32231188

32236994

205

2203

5676

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

ایالم

آبدانان

محسن پیراني

آبدانان -کیلومتر دو جاده آبدانان به سمت دزفول

084

33639091-2

33639060

159

10

ليست نمایندگی های مجاز

10

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

206

1382

4001

فروش و خدمات
پس از فروش

10

207

2046

4005

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

208

2236

5699

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

خوزستان

209

2259

5767

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

خوزستان

ایذه

210

2234

5619

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

خوزستان

باغملک

علي اکبر حاجي
زاده بختیاري نژاد

211

2167

4140

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

خوزستان

بهبهان

محمد عقبائي

-

212

1845

4131

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

خوزستان

رامهرمز

شرکت زاگرس
زویدي

بهرام
طالوري

بلوارخلیج فارس  -بعد از میدان خلیج فارس

213

2110

4137

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

خوزستان

رامهرمز

علي راشدي

-

ورودي شهر از سمت ایذه به سمت میدان دفاع
مقدس

061

214

2219

5673

فروش و خدمات
پس از فروش

10

جنوب
غرب

خوزستان

شوشتر

کامل فرج اله
چعب

بلوار علم الهدي جنب نمایشگاه رایان

061

36226084-88

215

2186

5123

فروش و خدمات
پس از فروش

11

جنوب
شرق

کرمان

جیرفت

شرکت خدمات
خودروئي بازرگاني
میزبان جیرفت

محمود
کریمي
افشار

شهرک صنعتي  -بلوار زنبق  -خیابان هشتم

034

43264748
43264918
43264917

43264917

216

1102

266

فروش و خدمات
پس از فروش

11

جنوب
شرق

کرمان

رفسنجان

اصغر میرزائي
عباس آبادي

-

بلوارامام رضا(ع)  -جنب اداره آب

034

34341737
34345088
34347738

34340480

217

1343

5104

فروش و خدمات
پس از فروش

11

جنوب
شرق

کرمان

کرمان

احمد اشرف
گنجوئي

-

خیابان مطهري  -نرسیده به میدان علي ابن ابیطالب
(ع) نبش کوچه 47

034

32269074-75

32235119

218

2112

5121

فروش و خدمات
پس از فروش

11

جنوب
شرق

کرمان

کرمان بلوار شهید صدوقي جاده تهران سابق  -حد
فاصل سه راهي قائم آباد و بلوار حجاج جنب شرکت
حمل و نقل بین المللي خلیج فارس

034

160

کد
منطقه

نام
منطقه
جنوب
غرب

ایالم
ایالم

سرابله
اهواز

محمدرضا نقیبي
ایمان گل شکوه

استان

شهر

نام نمایندگي

نام مدیر
عامل

دره شهر

احتشام هاشمي

-

اول کوي طالقاني  -نرسیده به ترمینال مسافربري
شهر

علي شیرخاني

-

بلوار امامزاده قاسم (خروجي شهر به سمت پل
(سیمره

084

-

سه راه خرمشهر نبش جاده سوسنگرد جنب بانک
تجارت

061

33770493
33774904
34428055

-

ایذه ،بلوار انقالب ،بعد از میدان آزادگان ،پنجاه متر
بعد از روبروي پمپ بنزین کیواني ،سمت چپ

61

43620445
43620448

43620448

جاده رستم آباد به ایذه جنب استادیم ورزشي

061

43724005-7

43724008

بهبهان ،فلکه استیل،کمربندي راه و ترابري ،روبروي
اداره راه و شهرسازي

061

52820033

52820014

061

43572161
43572220

43572230

43534368
43531412

43531411
36226089

کرمان

حسن فرهمند

-

آدرس

تلفن

دورنویس

کد
شهر
084

35225444-5
35226446-8

35222577

3422542030-40

34225450
33776059

3261144-5

32611145

ليست نمایندگی های مجاز
کد
منطقه

نام
منطقه

ردیف

کد
سيستمي

کدتابلو

نوع امتياز

جنوب
شرق

کرمان

219

1565

5109

فروش و خدمات
پس از فروش

11

هرمزگان

بندرعباس

220

1077

282

فروش و خدمات
پس از فروش

11

جنوب
شرق

حاجی آباد

فریدون درستکار

221

1446

5404

فروش و خدمات
پس از فروش

11

جنوب
شرق

هرمزگان

رودان

پرویز آبگون

222

1639

5406

فروش و خدمات
پس از فروش

11

جنوب
شرق

هرمزگان

نام مدیر
عامل

کد
شهر

تلفن

دورنویس

آدرس

استان

شهر

نام نمایندگي

میدان بیرم آباد کیلومتر  2جاده ماهان روبروي
جایگاه پمپ گاز

034

33343900-5

33343600

کرمان

حکمت مددي
ماهاني

-

076

33555558

33563535

جلیل رحمانیان
کوشککي

-

بلوار  22بهمن  -کوچه مشکات 16

35422837

35425602

-

حاجي آباد میدان ورودي  -ضلع غربي امامزاده سید
محمد  -بر جاده سیرجان بندرعباس

076

42885750
42885760

42885760

-

بلوارانقالب  -بعد از مسجد جامع  -جنب پمپ
بنزین شماره 2

076

10
161

