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به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی ،مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به
مالکین خودرو توصیه 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 كارت 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 تبريک جهت
خريد خودرو جديد .قبل از رانندگي با خودروي
خود ،کتابچه راهنما را با دقت مطالعه نماييد.
اين کتابچه شامل اطالعات مفيد و ضروري در
مورد رانندگي با خودرو بوده و تجهيزات خودرو را
به شما معرفي خواهد کرد .اين کتابچه همچنين
نحوه نگهداري و مراقبت از خودرو و نيز سرويس
آن را به شما خواهد آموخت .اميدواريم با آگاهي
از نحوه رانندگي و آشنايي با تجهيزات خودرو،
رانندگي راحت و آسوده اي را با محصوالت شرکت
زامیاد تجربه نماييد.

توليدات شركت زامیاد:
• وانت نيسانNI-NIB
• وانت شوکا
• مینی تراک درکا
• وانت پادرا
• وانت پادرا پالس
• وانت نیسان دیزل
• وانت ریچ
• وانت زامیاد Z24NIM-Z24NIBM
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روغن سايپا
توصيه مي شود از روغن سايپا در
محصول خانواده سايپا استفاده شود
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هشدارهای نیروی 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 .توصيه هاي پيشگيري از سرقت
خودرو در سطح فردي براي رعايت رانندگان در قسمت های هشدارهای نیروی انتظامی به اطالع مي رسد .اميد است با رعايت موارد مذکور شاهد کاهش
وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.
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نحوه استفادهازدفترچهراهنماي مشتري
هدف از تهيه اين دفترچه ،فراهم آوردن شرايطی
می باشد که امکان استفاده هرچه بهتر و راحتتر
از خودرو را بوجود می آورد .اين دفترچه در
موارد مختلفي به عنوان يک منبع کمکي به
حساب ميآيد.
توصيه مي شود تمامي موارد قيد شده در
اين دفترچه را به دقت مطالعه نمایید ،از اين
رو جهت جلوگيري از بروز آسيب ديدگي ها و
جراحات جدي در هنگام تصادف يا رانندگي،
بايستي موارد احتياطي و هشدارهايي را که در
کل اين دفترچه قيد شده است به دقت مورد
مطالعه قرار دهيد.
تصاوير موجود در دفترچه شما را در استفاده
هرچه بهتر از خودرو ياري خواهد داد.
با مطالعه اين دفترچه مشخصات فني ،موارد مهم
ايمني و نيز نحوه رانندگي در شرايط مختلف به
شما راننده محترم ياد آوري خواهد شد.
در ضمن با موارد مختلفي از اخطارها ،نکات
احتياطي و قابل توجه روبرو خواهید شد که
بايستي به دقت مورد مطالعه قرار داده و تمامي
توصيه ها و مراحل قيد شده را دنبال نمایید.
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آب بندي خودرو
براي آب بندي خودرو اقدام خاصي ضرورت
نداشته و با رعايت چند مورد ايمني و احتياط به
خصوص در  1500کيلومتر اول مي توانيد نحوه
کار و شرايط اقتصادي خودرو را بهبود بخشيده
و عمر آن را طوالني سازيد .بدين منظور توجه
داشته باشيد که:
 در حين رانندگي موتور را تحت فشار قرار ندهيد. براي مدت طوالنی در يک سرعت ثابترانندگي نکنيد .تغيير در سرعت موتور باعث
بهبود شرايط آب بندي موتور خواهد شد.
 از ترمزهاي ناگهاني به جز در موارد اضطراريبپرهيزيد.
 هنگام روشن کردن خودرو و شروع به حرکتاز گاز دادن بيش از حد خودداري کنيد.

توجه
کلمه توجه ،شرايطي که باعث آسيب ديدگي
خودرو مي شود را يادآوري مي کند.

احتیاط
کلمه احتیاط ،مواردي که باعث بروز جراحات
به سرنشينان و آسیب های وارده به خودرو
مي گردد را يادآوري مي کند.

هشدار
کلمه هشدار ،مواردي که باعث بروز آسيب
ديدگي ها و جراحات جدي و يا حتي منجر به
مرگ مي شود را يادآوري مي کند.

نکات زیست محیطی
نکات زیست محیطی نکاتی هستند که بر
محیط زیست تاثیر گذارند.
 -1اصل پنجاهم قانون اساسي
در جمهوري اسالمي حفاظت محيط زيست که
نسل امروز و نسلهاي بعد بايد در آن حيات
اجتماعي رو به رشدي داشته باشد ،وظيفهي
عمومي تلقي ميگردد .از اينرو فعاليتهاي
اقتصادي و غير آن که با آلودگي محيط زيست
يا تخريب غير قابل جبران آن مالزمه پيدا کند
ممنوع است.
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معرفی خودرو و تجهیزات

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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سیستم ضد سرقت (ايموباليزر)

2

خودروي شما به سيستم ضد سرقت الکترونيکي
موتور مجهز ميباشد که احتمال سرقت خودرو
را کاهش مي دهد .اين سيستم مجهز به يک
فرستنده الکترونيکي است که بر روي سویيچ
خودرو نصب شده است و آنتن گيرنده اين
سيستم که بر روي طوقه سویيچ قراردارد با
واحد الکترونيکي سيستم ضدسرقت ( )ICUدر
ارتباط مي باشد .اگر کليد خودروي خود را در
طوقه سوییچ بگذاريد و کليد را در موقعيت ON
قرار دهيد ،آنتن سيستم ضدسرقت سيگنال-
هايي را از فرستنده (سوییچ) دريافت مي کند
و سپس آن را به واحد کنترل الکترونيکي
ايموبياليزر ( )ICUارسال مي نمايد .واحد
الکترونيکي ضدسرقت ،کد سوییچ شما را چک

کرده و در صورت درست بودن اين کد ،فرمان
روشن شدن موتور را به واحد الکترونيکي موتور
( )ECUارسال مينمايد.

احتیاط

در صورتيکه خودرو را با کليدي به غير از کليد
اصلي معرفي شده براي آن (کليدهاي معرفي
نشده و يا کليدهاي معمولي) ،استارت بزنيد
سيستم مذکور اجازه روشن شدن موتور را
نخواهد داد و سيستم در اين حالت به مدت
يک دقيقه قفل مي شود که براي روشن کردن
موتور با کليد معرفي شده در اين شرايط الزم
است به مدت يک دقيقه صبر نمایيد.
شايان ذکر است با هر بار استفاده از کليدهاي

غيرمتعارف به همان نسبت زمان الزم براي باز
شدن قفل سيستم توسط کليد معرفي شده به
صورت تصاعدي افزايش خواهد يافت.
در هنگام بسته
 چشمک زدن شکلبودن سوییچ نشان دهنده فعال بودن سيستم
ضدسرقت (ايموبياليزر) مي باشد.
 فرستنده الکترونيکي نصب شده بر رويسوییچ خودروي شما از مهمترين اجزاي اين
سيستم مي باشد .توجه فرمایيد که کليد در
معرض دماهاي باالي  85˚Cفشار ،ضربه يا
ميدان مغناطيسي شديد قرار نگيرد .در غير
اين صورت کلید خودروی شما معیوب شده
و سيستم اجازه روشن شده موتور را نمي دهد.
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سیستم ضد سرقت (ايموباليزر)

2

هنگام روشن كردن موتور وقتي كه سوییچ را
روي موقعيت  ONقرار مي دهيد كمي صبر
كنيد سپس استارت بزنيد.

توجه
در صورت هرگونه تغيير يا دستكاري بر روي
سيستم كه باعث ايجاد عيب بر قسمت هاي
ديگر خودرو شود ،سسيتم هاي معيوب جزو
گارانتي نمي باشد.
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نكته:
اين سيستم هيچ تاثيري 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 جديد بر روي خودروي خود به
نمايندگي هاي مجاز شركت مراجعه نماييد.
شايان ذكر است كه براي معرفي سوییچ
جديد به سوییچ يدك آن و كارت گارانتی نياز
مي باشد ،لذا با توجه به اين موضوع ضروري
است كه دقت الزم در حفظ و نگهداري سوییچ
يدك و كارت همراه را لحاظ نمایید.

کليدها
با خودروي شما کليدهاي زير ارائه ميشود:
 -1دو عدد سوییچ جهت روشن کردن خودرو و
درب باک
 -2پالک شماره شناسايي سوییچ

قفل درب

احتیاط
هميشه در هنگام ترک خودرو ،سوییچ موتور را
برداشته ،ترمز دستي را کشيده و تمامي
درب ها را ببنديد 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 .كليد اصلي و يدكي،
هردو كليه دربهاي خودرو را باز مي كنند .از
يكي از دو كليد به عنوان كليد يدكي به خوبي
نگهداري نماييد.
درب ها
باز کردن/بستن درب از بیرون
 .1کلید را وارد قفل کنید.
 .2بستن
 .3باز کردن

نكات ايمني در پيشگيري از سرقت خودرو
همواره نكات زير را هنگامي كه خودرو را حتي
براي چند دقيقه ترك مي كنيد رعايت نمایید:
 -1پنجره را كام ً
ال ببنديد.
 -2اشياء قيمتي را با خود برداريد.
 -3سوییچ را در داخل خودرو جا نگذاريد.
 -4فرمان را قفل كنيد( .با كمي چرخاندن،
فرمان قفل مي شود).
 -5همه درها را قفل كنيد.
عالوه بر رعايت نكات باال ،خود شما هم
مي توانيد تدابيري بيانديشيد كه امكان سرقت
خودرو خود را كاهش دهيد.

مواظب باشيد
 از پارك كردن خودرو در مكان هاي خلوتخوددراي نمایید.
 خودرو را در مكان هاي تاريك پارك نكنيد. هرگز اسناد و مدارك خودرو را در داخلخودرو جا نگذاريد.
جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای پلیس كه در
اين دفترچه اعالم شده توجه نمایید.
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2

شیشه باالبر

2

دستگیره 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 شيشه ،دستگیره را در جهت
چرخش عقربه های ساعت (ساعتگرد) بچرخانید.
جهت باال بردن شيشه ،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 تنظيم زاويه پشتي صندلي ،کمي به
جلو خم شده و دستگيره تنظيم را که در قسمت
بيروني صندلي واقع شده است ،به طرف باال
بکشيد.
 -2پشتي صندلي را به زاويه دلخواه تنظيم کنيد.
 -3دستگيره را رها کرده و از قرارگيري پشتي
صندلي در محل مورد دلخواه خود ،اطمينان
حاصل کنيد.
(جهت قفل شدن موقعيت پشتي صندلي،
دستگيره تنظيم بايستي در موقعيت اوليه خود
قرار گيرد)

تنظيم پشت سري
براي بلند کردن پشت سري ،آنرا به سمت باال
بکشيد .جهت پايين بردن پشت سري ،اهرم
سمت چپ پايه آن را فشار داده و پشت سري را
تا ارتفاع مناسب پایین ببريد.
براي برداشتن پشت سري ،آنرا تا حد امکان به
سمت باال کشيده ،اهرم را در همين حالت فشار
دهيد تا پشت سري خارج شود.
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صندلی ها
احتیاط
2

از قرار دادن اشياء در زير صندلي ها اجتناب
نماييد .اين اشياء ممکن است در عملکرد
حرکتي صندلي ها اختالل ايجاد کرده و يا با
غلتيدن به زير پاي راننده ،باعث ايجاد 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 تنظيم کردن صندلي راننده و يا پشتيآن در هنگام رانندگي ،اجتناب ورزيد .انجام
اين عمل باعث کاهش قدرت کنترل در حين
رانندگي شده و ممکن است باعث بروز صدمات
و آسيب ديدگي گردد.
 از قرار دادن اشياء بر روي صندلي که باعثتغيير موقعيت عادي صندلي يا پشتي آن
ميشود ،اجتناب نمایید .اين اشياء ممکن است
با جلوگيري از قفل شدن صندلي در هنگام
بروز تصادفات يا ترمزهاي ناگهاني ،موجب
صدمات جدي يا حتي مرگ گردد.
 هميشه در حين رانندگي ،پشتي صندلي رادر حالت عمودي قرار دهيد .همچنين کمربند
ايمني را به نحوي که از روي قسمت پايين کمر
بگذرد ،ببنديد.
 هرگز کمربند ايمني را از زير بازو و يا دورگردن خود عبور ندهيد.
 هر کمربند ايمني براي استفاده يک نفرطراحي شده ،هرگز از يک کمربند ايمني براي
چند نفر استفاده نکنيد.

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 ،بريدگي ،سوختگي و هرگونه آسيب
ديدگي بررسي نماييد .از عملکرد جمع کن
کمربند ها مطمئن شوید .قفل ها را امتحان
نمایید تا از نظر عملکرد معيوب نباشند.

کمربندهای ایمنی
در صورت وجود هر يک از ايرادهاي فوق ،الزم
است کمربند تعويض گردد.
 بعد از تصادف ،احتمال آسيب ديدن و ياقفل شدن مجموعه کمربندها وجود دارد .لذا
بعد از هر بار تصادف مجموعه کمربندها ،جمع
کن کمربندها ،قالب ها و قسمت هاي آسيب
ديده را مورد بازديد قرار دهيد و در صورت
نیاز به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک
مراجعه نمایید.

احتیاط
هنگام بستن درب هاي خودرو دقت نمایید
قسمتي از کمربند الي درب نماند زيرا وارد
آمدن هر گونه آسيبي به تسمه و يا قفل
کمربند ايمني ،باعث کاهش کارایي آن در
تصادفات مي گردد.

2

روش استفاده صحيح از کمربند ايمني به
شرح زير است
 پشتي صندلي در موقعيت عمودي باشد. سرنشينان به صورت طبيعي نشسته باشند(نخوابيده و يا خم نشده باشند).
 قسمت گذرنده کمربند از زير شکم بايد کام ًال
راحت و در پایینترين محل خود قرار گرفته باشد.
 قسمت گذرنده از روي شانه بايد راحت بوده وکام ً
ال از روي قفسه سينه رد شود.
نشستن سرنشينـان روي صندلي نبايد بصورت
مايل باشد.
قفل داخل جمع کن کمربندها در حين رانندگي
عادي ،فعال نمي باشد و امکان حرکت سرنشينان
به ميزان 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 ايمني تاب نداشته
و گير نکرده باشد .در صورت عدم امکان آزاد
کردن آن سريعاً به نزديکترين نمايندگي مجاز
شرکت مراجعه نمایید.
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کمربندهای ایمنی

2

استفاده از کمربنــد براي بانـوان باردار
استفاده از کمربند ايمني براي بانوان باردار،
مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوي
پزشک معالج ،الزامي است .قسمتي از کمربند
که زير شکم بسته مي شود ،الزم است کام ً
ال به
نرمي و در پایین ترين قسمت ممکن قرار گيرد.
بانوان باردار دقت نمايند که کمربند را نبايد از
روي شکم و يا از باالي شکم عبور دهند.
استفاده از کمربندهاي ايمني براي کودکان
براي حفاظت کودکان در سنين مختلف بايد از
تجهيزات ايمني مناسب استفاده کرد.
هرگز اجازه ندهيد کودکان در خودروي در حال
حرکت بايستند و يا زانو بزنند.
هرگز از يک کمربند ايمني براي دو کودک و
يا يک کودک بهمراه يک فرد بزرگسال استفاده
نکنيد.

هشدار

از نشاندن کودک بر روي پاهاي خود ،هنگام
حرکت خودرو خودداري نماييد .زيرا در صورت
بروز کوچکترين تصادف ،امکان کنترل کودک
وجود ندارد.
18

احتیاط
روکش صندلي ها و کمربندهای ايمني خودرو
در طول روزهاي گرم بشدت داغ مي شود و
مي تواند موجب آسيب ديدن کودک گردد.
لذا قبل از قرار دادن کودک در صندلي،
روکش صندلي و قفل ها و قسمت هاي فلزي
نزديک وي را بررسي کنيد.

نحوه استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی
توصیه های ايمني
 تسمه کمربند گذرنده از روي شانه نبايد باگردن و صورت کودک تماس داشته باشد.
 استفاده نادرست از کمربند ايمني مي تواند بهکودک صدمات جدي وارد آورد.

2

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

طريقه بستن کمربند ايمني صندلي
 -1زبانه قفل کمربند را با دست بکشيد.
 -2تسمه کمربند را به آرامي از داخل جمع کن
کمربند به بيرون بکشيد.
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نحوه استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی

2

 -3زبانه را داخل محفظه قفل نمایید تا صداي
کليک قفل شدن آن شنيده شود.
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 -4تسمه گذرنده از زير شکم را طوري تنظيم
نمایید که در پايينترين محل ممکن قرار گيرد
تا هنگام بروز تصادف ،از لغزش شخص از زير
کمربند جلوگيريشود .کمربند را از سمت شانه
به باال بکشيد تا با بدن فاصله نداشته باشد .جمع
کن کمربند بصورت خودکار نيروي کششي
اعمال مي کند .جهت ايمني بيشتر کمربند را
از بدن دور ننمایید.

آزاد کردن کمربندايمني
دکمه روي قفل را فشار دهيد.

درب موتور

2

باز کردن درب موتور
 -1براي بازکردن درب موتور ،دستگيره مربوط
به آن را که در قسمت زير داشبورد ،سمت چپ
قرار دارد ،به طرف خود بکشيد.
 -2به قسمت جلوي خودرو رفته و درب موتور
را به سمت باال بکشيد .سپس قفل دوم را که در
وسط درب موتور و زير آن واقع شده را توسط
اهرم نشان داده شده در شکل باال آزاد کنيد.
 -3درب موتور را بلند کرده و سر آزاد ميله
نگهدارنده را در شيار مربوطه روي بدنه خودرو
قرار دهيد.

بستن درب موتور
 قبل از بستن درب موتور ميله را در خارنگهدارنده اش روی درب موتور جا بزنيد تا از
صداي لقي آن در حين حرکت خودرو جلوگيري
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 نبنديد.

احتیاط
قبل از بستن درب موتور ،دقت کنيد کليه
قطعات تعويض شده و ابزار از داخل محفظه
خارج شده باشد و از قطعات مربوط به داخل
موتور ،قطعه اي بيرون نمانده باشد..

احتیاط
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 آسيب ديدگي 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 سيستم سوخت رساني و
کنترل آلودگي خواهد شد.
در صورتيکه در هواي سرد به دليل يخ زدگي،
درب باک بنزين 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 بچرخانيد.
 براي بستن درپوش ،آن را در جهت عقربههايساعت بچرخانيد تا صداي کليک که نشان دهنده
بسته شدن صحيح درپوش است ،شنيده شود.
 -1درپوش باک
 -2جهت بازکردن
 -3جهت بستن

هشدار

با توجه به احتمال وجود فشار در محفظه باک،
در پوش داخلي را با احتياط و به آرامي باز کنيد.
22

در حالي که از درپوش باک ،بنزين بيرون
مي ريزد و يا صداي فش فش شنيده مي شود،
تا هنگام برطرف شدن اين حالت از باز کردن
درپوش خودداري نماييد .در صورت عدم توجه،
احتمال خروج بخارات بنزين با فشار وجود دارد
که بسيار خطرناک خواهد بود.
بخارات بنزين خطرناک و قابل اشتعال است لذا
هنگام سوخت گيري موتور را خاموش کرده و
از نزديک کردن جرقه ،شعله يا سيگار به گلویي
باک خودداري نماييد.
همواره از محکم و صحیح بسته شدن درپوش
باک بنزین اطمینان حاصل کنید.

غربیلک فرمان و بوق

2

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

چراغ سقفي
چراغ سقفي که در قسمت باالی شیشه عقب
اتاق قرار دارد ،داراي دو حالت زير 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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آينه ها

2

آينه هاي بغل
خودرو داراي دو آينه جانبی ،يکي در سمت
راست و ديگري در سمت چپ مي باشد.
مي توان آينه ها را هنگام کارواش ،به داخل جمع
کرد تا از آسيب ديدن آينه ها جلوگيري گردد.

احتیاط
 آينه های خودرو محدب هستند ،لذا اشياء نزديکتراز فاصلهاي هستند ،که در آينه به نظر مي رسند.
 هنگام تغيير مسيردادن ،از آينه وسط داخلخودرو استفاده کنيد و يا با نگاه کردن مستقيم
فاصله خود را با خودرو جانبي تخمين بزنيد.
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تنظيم آينه
جهت تنظيم آينه بغل از اهرم دستي که در
قسمت جلوي قاب شيشه جانبی تعبيه شده
است (مطابق شکل) استفاده نمائيد.

آينه 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

تجهیزات 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 بيرون زدن فندک هنگامي که گرمشده است ،جلوگيري ننمایید.
 از انواع فندک استاندارد استفاده کنيد.استفاده از وسایل غیر استاندارد نظير ريش
ي هاي دستي ،قهوه ساز ،ممکن
تراش ،جاروبرق 
است موجب آسيب ديدن سوکت و يا اختالل
در مدار برقي گردد.
 در صورتي که فندک پس از  30ثانيه بطورخودکار بيرون نيايد به منظور جلوگيري از گرم
شدن بيش از حد ،آن را با دست بيرون بياورید.

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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تجهیزات 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 ،دستگيره آن
را به سمت خود بکشيد.

احتیاط
جهت جلوگيري از آسيب ديدگي هنگام بروز
تصادف و يا ترمزگيري شديد ،همواره هنگام
رانندگي درب جعبه داشبورد را ببنديد.

آفتابگيرها
جهت استفاده از آفتابگير ،آن را به سمت پايين
بکشيد.

تجهیزات داخلی

2

تاخوگراف
دستگاه ثبت سرعت خودرو ،زمان هاي رانندگي و
مسافت طي شده در خودروهاي تجاري مي باشد.
در تاخوگراف ديجيتالي این خودرو اطالعات
بصورت ديجيتالي در حافظه دستگاه ذخيره
شده و توسط كامپيوتر و نرم افزار مخصوص آن
بوسيله ارتباط با پورت دستگاه قابل مشاهده مي
باشد.طبق استاندارد ،مديريت هر بنگاه حمل و
نقل مسئول كنترل اين اطالعات مي باشد.
همچنين قابليت چاپ اطالعات  15دقيقه آخر
رانندگي هم توسط دستگاه وجود دارد.
جهت هشدار به راننده ،دستگاه داراي آالرم
صوتي مي باشد كه در هنگام رسيدن به سرعت
 90كيلومتر در ساعت فعال مي گردد.

آنتــن
خودرو داراي سيستم صوتي است و مجهز به
آنتن نيز مي باشد .مي توان هنگام شستن خودرو
آنتن را به باال و پايين حرکت داد و يا از روي
خودرو باز کرد*.

احتیاط

جهت جلوگيري از صدمه ديدن آنتن هنگام
شستشوي خودرو ،آن را از روي خودرو باز کنيد.

* مطابق با مدل خودرو

کپسول آتش نشانی
خاموش كننده طراحي شده براي اين خودرواز
نوع پودري تحت فشار  3كيلويي مي باشد كه
براي گروهاي كاري  ABCاستفاده مي شود .اين
كپسول حاوي يك مانومتر نشان دهنده ميزان
فشار داخل كپسول مي باشد كه باید عقربه آن
هميشه در محدوده مجاز تعيين شده سبز رنگ
باشد  .اين كپسول باید به صورت ساليانه بررسي
و شارژ گردد  .به منظور استفاده از كپسول به
نكات درج شده روي آن توجه شود  .در زمان
استفاده از كپسول ضامن را كشيده  ،دسته را فشار
داده و پاشش مواد را بصورت جارویی در سطح
قاعده حريق انجام دهيد .پس از هر بار استفاده از
كپسول بايد آن را شارژ نمود.
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سیستم گرمايش و تهويه

2

 -1كليد تنظيم سرعت فن
 -2اهرم کنترل تنظيم توزيع جريان هوا
 -3اهرم كنترل درجه حرارت هوا
 -4دكمه فعال كردن سيستم تهويه مطبوع
 -5دريچه برطرف كردن بخار شيشه جلو
 -6دريچه هاى هواى مركزى
 -7دريچه هواى زير پا
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سیستم گرمايش و تهويه
 -1اهرم کنترل تنظيم توزيع جريان هوا
هوا از طريق دريچه هاي متفاوتي جريان مي يابد.
با تنظيم كليد مربوطه مي توان هوا را از دريچه
هاي دلخواه به شرحي كه توضيح داده خواهد
شد به جريان در آورد.
 -2كليد تنظيم سرعت فن
با چرخاندن اين دكمه مي توانيد گردش دمنده را
به روي سرعت دلخواه به روش زير تنظيم نمایید.

توجه
اگر تمايل داريد كه هواي كولر حداكثر خنكي
سرما را داشته باشد ،اهرم كنترل درجه هوا
را روي آخرين حد خود (سمت چپ) تنظيم
کنید.
بعالوه اهرم كنترل سرعت فن بايد بر روي
سرعت زیاد قرار داده شود.

حالت خاموش بودن فن
گردش فن با سرعت كم
گردش فن با سرعت متوسط
گردش فن با سرعت زياد

 - 1اهرم کنترل تنظيم توزيع جريان هوا
موقعيت تهويه:
ً
در اين حالت مطابق شكل باال ،مستقيما به
صورت شما خواهد وزيد.

 - 3اهرم كنترل 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 تنظيم و انتخاب نمایید.

حالت گرمكن زير پا
در اين حالت قسمت اعظم هوا به زير پا وزيده و
مقدار بسيار كمي از آن به شيشه جلو و شيشه هاي
كناري مي وزد.

 -4کلید کولر
كليد تهويه مطبوع :دكمه را فشار دهيد و كليد
تنظيم دمنده را در موقعيت روشن قرار دهيد.
براي خاموش كردن دستگاه تهويه مطبوع ،دكمه
را مجددا ً فشار دهيد.

حالت گرمكن شيشه جلو
در اين حالت قسمت اعظم هوا روی شيشه جلو
وزيده و مقدار كمي از آن به شيشه هاي كناري
و زير پا مي وزد.

روش تهويه هواي داخل خودرو
قرار دهيد.
اهرم كنترل جريان هوا را روي
كليد سرعت فن را روي موقعيت  1قرار دهيد.
نكته:
در صورتيكه خودرو ،در معرض نور مستقيم
خورشيد متوقف شده باشد ،قبل از به كار انداختن
تهويه مطبوع ،بايد شيشه ها را باز كنيد تا هواي
گرم از خودرو خارج شود.
برای کاهش رطوبت شیشه های داخل خودرو در
روزهاي باراني از سیستم تهويه مطبوع استفاده
نمایید.
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سیستم گرمايش و تهويه

2

جهت روشن كردن بخاري به ترتيب زير
عمل نماييد.
 -1اهرم كنترل درجه حرارت هوا را روي موقعيت
توصيه شده قرار دهيد.
قرار دهيد.
 -2اهرم جريان هوا را روي
چنانچه سطح شيشه جلو را بخار پوشانده است،
الزم است كه اهرم كنترل هوای ورودي را روي
قرار دهيد.
موقعيت
 -3اگر تمايل داريد كه هوا گرم و خشك بدون
رطوبت در خودرو جريان داشته باشد ،دستگاه
تهويه مطبوع را روشن كنيد.

خشك كردن و از بين بردن رطوبت شيشه
جلو و بغل با استفاده از دستگاه تهويه:
براي اينكه در هواي سرد و خنك ،رطوبت شيشه
جلوي خودرو خشك شود ،الزم است كه از
دستگاه تهويه به شرح زير استفاده نمایید.
 -1اهرم كنترل درجه حرارت را روي مناسب
ترين موقعيت تنظيم كنيد.
 -2موتور را روشن كرده و سپس کلید  A/Cرا
روشن کنید.
 -3درجه دلخواه جريان هوا و سرعت گردش فن
را انتخاب و تنظيم نمایید.

جهت روشن كردن كولر به ترتيب زير عمل
نماييد:
 -1اهرم كنترل درجه هوا را روي موقعيت توصيه
شده قرار دهيد.
 -2موتور را روشن كرده و سپس كليد A/Cرا
فشار دهيد.
قرار
 -3اهرم كنترل جريان هوا را بر روي
دهيد.
 -4اهرم سرعت فن را روي موقعيت توصيه شده
قرار دهيد.

طرز كار شيشه گرمكن جلو با استفاده از
دستگاه تهويه:
-1اهرم كنترل درجه حرارت هوا را روي موقعيت
توصيه شده قرار دهيد.
 -2اهرم كنترل جريان هوا را روي موقعيت
قرار دهيد.
 -3اهرم كنترل سرعت فن را روي موقعيت
توصيه شده تنظيم نمایید 1( .يا )2
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هشدارهای نیروی انتظامی
هشدارهاي پليسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
 از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد ديد و روشنائي کافي خودداری نمایید.. هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل نمایید. حتي االمکان به ويژه در شبها از پارکينگ هاي خصوصي و عمومي استفاده کنيد. توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نيست ليکن در مواقع ناچاري حتماً از تجهيزات ايمني تاخيري همچون قفل ،زنجير ،دزدگير ،سوییچمخفي ،قفل عصائي ،قفل پدال و  ...استفاده کنيد.
 در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه اي (مانند هنگام خريد روزنامه) ،از رها کردن خودرو با درهاي باز و سوییچ روشن جدا ً خودداري کنيد به هنگام سوخت گيري در پمپ بنزين ،خودرو را خاموش کرده و سوییچ را برداريد.نکته:
به خاطر داشته باشيد هيچکدام از اين وسايل جنبه تضميني ندارد و فقط ضريب ايمني خودرو را افزايش مي دهند.
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رانندگی با خودرو
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سوییچ موتور
نكاتي كه بايد قبل از روشن كردن خودرو
در نظر گرفت:
 مطمئن باشيد كه ترمز دستي كشيدهشده است.
 دسته دنده را در حالت خالص قرار دهيد. پدال كالچ را تا آخر فشار دهيد تا از گردشچرخ دنده هاي گيربكس هنگام استارت زدن
جلوگيري شود.

3

سوییچ استارت
همانطور كه در شكل مالحظه مي نماييد .عالئم
روي سوییچ به شرح زير مي باشند:
 -LOCKحالت قفل فرمان
 -ACCاستفاده از بعضي تجهيزات مثل راديو
و فندك
 -ONدر اين وضعيت كليه عالئم روشن بوده و
صحت كار آنها را مي توانيد كنترل كنيد3( .ثانیه
صبر کنید تا پمپ سوخت عمل کند).
 -STARTحالت استارت موتور -پس از روشن
شدن موتور سوییچ را رها كنيد.
 -PUSHپس از خاموش كردن موتور ،سوییچ
را فشار داده ،سپس خارج نمایید.
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وضعيت استارت
دراين وضعيت موتور روشن ميشود و در صورتي
که سوییچ را رها کنيد به وضعيت  ONباز مي گردد.
در صورتي که کليد در مغزي سوییچ نمي چرخد،
احتماالً به علت فشار روي ميل فرمان است.
در اين حالت جهت آزاد کردن فرمان ،آن را
کمي به راست يا چپ گردانده سپس کليد را
بچرخانيد .جهت قرار دادن سوییچ موتور روي
وضعيت  ،LOCKسوییچ را در موقعيت ACC
به داخل فشار داده سپس به سمت وضعيت
 LOCKبچرخانيد.

هشدار
هرگز سوییچ موتور را در حال حركت در
موقعيت  LOCKيا  ACCقرار ندهيد.

روشن کردن خودرو
 -1ترمز دستي را آزاد کنید.
 -2پدال کالچ را تا آخر فشار داده و دست ه دنده
را در حالت خالص قرار دهيد.
هنگام روشن کردن موتور ،پدال کالچ را تا آخر
فشار دهيد.
 -3با چرخاندن سوییچ به سمت وضعيت
 ،STARTاستارت بزنيد و تا زمان روشن شدن
موتور (حداکثر  10ثانيه) در همان وضعيت
نگهداريد.
در هواي بسيار سرد زير  18درجه سانتيگراد ،يا
هنگامي که موتور به مدت چند روز روشن نشده
است ،الزم است موتور به اندازه کافي گرم شود.
اين کار را بدون فشردن پدال گاز انجام دهيد .به
منظور روشن کردن خودرو بدون در نظر گرفتن
گرم يا سرد بودن موتور ،از فشردن پدال گاز
خودداري کنيد.

احتیاط
بيش از ده ثانيه متوالي نبايد استارت بزنيد،
حداقل ده ثانيه صبر كرده و دوباره استارت
بزنيد .بعد از روشن شدن موتور سوییچ را رها
كنيد.

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

روشن کردن موتور در حالت خفه
اين شرايط ممکن است به علت خفگي موتور
(وجود سوخت بيش از حد در داخل سيلندر)
روي بدهد .در چنين حالتي اقدامات زير را انجام
دهيد.
 -1ترمز دستی فقط چرخ های عقب را قفل می کند.
مطمئن شويد ترمز دستي آزاد است.
 -2دسته دنده را در وضعيت خالص قرار دهيد.
پدال کالچ را در هنگام راه اندازي موتور پایین
نگهداريد.
 -3پدال گاز را تا آخر فشار داده ،در همان حالت
نگهداريد.
 -4در حاليکه پدال گاز را تا انتها فشرده ايد،
استارت زده و سوییچ را در همان وضعيت
(حداکثر  10ثانيه) نگهداريد .تا سوخت اضافي
از داخل موتور تخليه 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 طبيعي (پس از
چند مرتبه استارت زدن بدون فشار دادن پدال
گاز) روشن نمي شود ،اقدامات زير را انجام دهيد.
قبل از استارت زدن مجدد به مدت يک دقيقه
صبر کنيد و مطمئن باشيد ترمز دستي باال باشد.
 -1دسته دنده را در وضعيت خالص قرار دهيد.
هنگام استارت زدن پدال کالچ را فشار دهيد.
 -2در حاليکه پدال گاز را تا نيمه فشرده اید
استارت بزنيد( .بيش از  10ثانيه سوییچ را در
وضعيت  STARTنگه نداريد).
 -3پس از روشن شدن موتور به مدت  10ثانيه
صبر کنيد تا موتور در دور آرام کار کند سپس
حرکت نماييد.

توجه
هرگز بيش از  10ثانيه سوییچ را در وضعيت
 STARTنگه نداريد.
اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و يا
خاموش گردد ،استارت زدن مجدد را  5تا 10
ثانيه بعد تکرار کنيد.
استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است
باعث صدمه ديدن آن بشود.
صداي بيش از اندازه موتور (از ناحيه سوپاپ
ها) ممکن است به دليل عدم کارکرد موتور
پس از مدت طوالني باشد.
اين صدا بايد پس از اينکه دماي موتور به حد
استاندارد رسيد قطع شود ،در غير اين صورت
جهت رفع صداي موتور ،به نمايندگي هاي
مجاز شرکت سايپايدک مراجعه کنيد.
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گيربکس
نحوه تعويض دنده ها
نحوه تعويض دنده ها و موقعيت قرار گرفتن
دسته دنده در هر يك از دنده هاي خودرو،
مطابق شكل روبرو مي باشد.

توجه

3

عملکرد گيربکس
تعويض دنده ها با پنج دنده مطابق شکل فوق
صورت مي گيرد.
پدال کالچ را تا انتها فشار دهيد و پس از تعويض
دنده آن را به آرامي رها نمایید.
نوعي سيستم ايمني در خودرو تعبيه شده است
تا از تغيير غير عمدي دنده  5به دنده عقب ()R
جلوگيري کند .لذا دسته دنده به موقعيت خالص
بر مي گردد و سپس در موقعيت دنده عقب قرار
مي گيرد.
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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 موقعيت دنده عقب ()R
قرار دهيد که خودرو کام ً
ال متوقف شده باشد.
براي جلوگيري از ساييدگي و فرسايش زود
هنگام سيستم کالچ ،هرگز از پدال کالچ
بعنوان تکيه گاه پا استفاده نکنيد.
همچنين از نيم کالچ جهت نگهداشتن خودرو
در سطوح شيبدار (مث ً
ال پشت چراغ راهنما و
غيره) استفاده نکنيد.
تعويض دنده معكوس
وقتي مجبور هستيد در ترافيك سنگين سرعت
خودرو را كاهش دهيد و يا در سربااليي ها
رانندگي كنيد ،قبل از آنكه به موتور فشار آيد،
از دنده معكوس مناسب استفاده نماييد .دنده

معكوس احتمال ريپ زدن موتور را كاهش داده
و براي افزايش سرعت ،شتاب بهتري به خودرو
مي دهد.
نكات احتياط هنگام رانندگي
 از دسته دنده به عنوان تكيه گاه دست استفادهنكنيد .فشاري كه دست شما بر روي دسته دنده
وارد مي كند موجب فرسايش زود هنگام مكانيزم
تعويض دنده مي شود.
 از پدال كالچ به عنوان تكيه گاه پا استفادهنكنيد ،اين عمل باعث فرسايش زود هنگام
سيستم كالچ خودرو مي شود.
 از نيم كالچ براي نگاه داشتن خودرو درجاده هاي شيبدار استفاده نكنيد .اين عمل باعث
فرسايش كالچ مي گردد ،براي اين كار هميشه از
ترمز دستي استفاده كنيد.
 از رانندگي طوالني با دنده سنگين خودداريكنيد .حركت با دنده سنگين سبب مصرف
سوخت و توليد صداي بيشتر مي شود .هرچه
سريعتر دنده را سبك كنيد .اين كار باعث
مي شود تا به موتور فشار نيايد.

سیستم ترمز ABS
سيستم ترمز ضد قفل ABS
)ABS (Anti Lock Brake System
سيستم ترمز  ABSمانع از قفل شدن چرخها
هنگام ترمزگيري مي گردد .اين سيستم از دو
قسمت اصلي سنسور سرعت چرخ و مجموعه
مدوالتور/پردازشگر تشكيل شده است.
از مزاياي اصلي سيستم  ABSدر خودرو
مي توان به كوتاهتر شدن فاصله توقف و
فرمانپذيري خودرو حين ترمزگيري اشاره
نمود(.همراه با قفل شدن چرخ هاي خودرو
حين ترمزگيري ،راننده قادر به هدايت و مانور
نمي باشد ،در حاليكه خودروي مجهز به ترمز
 ABSچرخ ها قفل نشده و راننده قادر به
هدايت و مانور مي باشد)
نكات قابل توجه در ترمزگيري با خودروي
مجهز به ABS
 )1ترمزگيري عموماً به دو منظور زير انجام
مي شود:
ترمزگيري آرام براي كنترل سرعت ،در اين گونه
ترمزگيري قصد داريد كه سرعت خودرو را متوقف
سازيد ،مث ً
ال هنگامي كه قصد داريد سرنشینی را
سوار يا پياده نماييد .در اين حالت معموالً چرخ
ها قفل نشده و شما با يك ترمزگيري عادي

مي توانيد به منظور خود برسيد.
 )2ترمزگيري شديد اضطراري ،در اين گونه
ترمزگيري قصد داريد كه سرعت خودرو را سريعاً
كاهش داده و يا در كوتاهترين مسافت متوقف
سازيد ،مث ً
ال هنگاميكه بطور ناگهاني با يك مانع
روبرو مي شويد در اين حالت اغلب تمامي يا
برخي از چرخها قفل شده كه شما مي بايست
بطور دائم پاي خود را روي پدال ترمز بفشاريد و
در نظر داشته باشيد كه خودرو شما قابل هدايت
مي باشد(.توجه داشته باشيد در صورتي كه
خودرو در اثر تغيير مسير سريع به سمت كنار
كشيده شود سيستم ترمز  ABSتأثيري بر روي
كنترل خودرو نخواهد داشت)

هشدار
گاهی برخي رانندگان نا آشنا با احساس ضربات
ترمز زير پاي خود تصور كرده كه خودرو دچار
مشكل شده است و پدال ترمز را رها مي كنند ،در
حاليكه اين امر يك مسئله عادي در ترمزهاي
 ABSمي باشد.

نكاتي قابل توجه در خودروی مجهز به
سيستم ترمز :ABS
 )1هنگام فعال شدن  ABSبدليل عمل كردن
شيرها و موتور پمپ هيدروليك ممكن است
صدايي شنيده شود كه مقدار صدا بستگي
به مقدار فشار ترمزي كه در هر چرخ ايجاد
مي شود ،دارد .اين صدا عادي بوده و ناشي از
وجود مشكل در سيستم ترمز  ABSنمي باشد.
 )2بعد از استارت زدن و حركت نمودن،
هنگاميكه سرعت خودرو به بیش از میزان آستانه
 5الی  10كيلومتر در ساعت مي رسد ،عيب يابي
داخلي سيستم ضد قفل فعال شده و براي زمان
كوتاهي موتور پمپ هيدروليك را بمنظور چك
نمودن عملكرد آن روشن مي نمايد .اين عمل
سبب ايجاد صدایي مي شود كه بوسيله سيستم
ترمز  ABSتوليد شده و كام ً
ال عادي مي باشد.
 )3هنگام ترمزگيري معمولي در چرخ هاي
عقب گاهي صدايي شنيده مي شود كه اين صدا
بوسيله سيستم  EBDايجاد مي گردد .اين صدا
عادي است و نيازي به تعويض مدوالتور در ترمز
 ABSنيست.
 )4هنگامي كه موتور روشن مي شود ،چراغ
اخطار  ABSحدود سه ثانيه روشن شده و در
اين زمان  ECUخود را چك و عيب يابي نموده
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سیستم ترمز ABS

3

و در صورتي كه هيچ خطايي پيدا نشود ،چراغ
اخطار خاموش مي شود .اگر چراغ اخطار ABS
در هنگام رانندگي روشن شود يا چراغ اخطار
خاموش نشود ،بدين معني است كه ABS
احتياج به بازرسي دارد.
 )5سيستم  ABSسبب افزايش ايمني خودرو
مي گردد .با وجود اين ،سيستمي نيست كه
بتواند خطاي راننده را هنگام رانندگي برطرف
نموده و يا در وضعيت ترافيك ،تغييري ايجاد
نمايد .بنابراين ،راننده بايد با دقت رانندگي نموده
و ضمن حفظ فاصله مناسب با خودروي جلویي،
با سرعت متناسب با شرايط جاده رانندگي نمايد.
 )6در مواقع بروز مشكل در عملكرد سيستم
ترمز  ،ABSبه نمايندگي هاي مجاز شركت
سايپا مراجعه شود.

هشدار
چنانچه موتور خاموش باشد ،سيستم ترمز
كمكي عمل نمي كند و فشار بيشتري بايد بر
پدال وارد شود در اين حال ،فاصله توقف خودرو
افزايش خواهد يافت .قبل از حركت خودرو
كليه تدابير احتياطي را مورد توجه قرار دهيد.
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چراغ اخطار سيستم ترمز ضد قفل
()ABS
اگر اين چراغ همواره روشن بماند بدين معني
است كه سيستم ضد قفل ترمز ( )ABSكار
نمي كند .در چنين مواقعي سيستم ترمز
معمولي در خودرو ،عمل ترمزگيري را
انجام مي دهد .براي رفع مشكل فوق بايد با
نمايندگي هاي مجاز شركت سايپا يدك تماس
بگيريد.
چراغ اخطار ترمز دستي ،سطح
روغن ترمز :EBD
سيستم  EBDدر خودروهاي  ABSوظيفه
شير تقسيم ترمز معمولي را دارد كه همان

تقسيم نيروي ترمز بين چرخ هاي جلو و عقب
را انجام مي دهد.
اين چراغ اخطار به سه دليل زير روشن
مي شود:
 اهرم ترمز دستي كشيده شده يا كام ًال آزاد
نشده باشد (عيب يابي :ترمز دستي را بطور كامل
آزاد نماييد).
 پايين بودن سطح روغن ترمز در مخزن سيلندراصلي( ،عيب يابي :پس از باز نمودن درب موتور
ميزان سطح روغن ترمز را در مخزن بررسي و در
صورت نياز روغن ترمز اضافه نماييد).
وجود ايراد در سيستم ترمز ABS/EBDعالئم وجود عيب در سيستم ترمز ABS
در صورت مشاهده هر يك از عيوب ذيل بايد به
تعميرگاه هاي مجاز مراجعه گردد:
قفل شدن چرخ و ترمزگيري ناقص
بد عمل كردن  ABSو EBD
افت عملكرد ABS
فعال نشدن ( ABSچراغ اخطار  ABSروشن
مي گردد).

سیستم ترمز ABS
سيستم ترمز مجهز به بوستر
سيستم ترمز مجهز به بوستر است .اما تنها
هنگامي كه موتور روشن باشد ،فعال است .بدون
استفاده از اين سيستم براي توقف خودرو نياز
به فشار بيشتري بر روي پدال ترمز است و در
اين حالت خودرو در مسافت طوالني تر متوقف
مي شود .هميشه به نكات زير توجه داشته باشيد:
هرگاه با دنده خالص و موتور خاموش بكسل
مي كنيد ،بسيار مراقب باشيد .اگر هنگام
رانندگي ،به هر دليلي موتور خاموش شد ،با
رعايت موارد ايمني خودرو را به نزديك ترين
مكان مناسب براي توقف هدايت كنيد .از ترمز
كردن بي مورد خودداري كنيد ،چون باعث از
بين رفتن نيروي كمكي باقيمانده در بوستر ترمز
مي شود.
سيستم خود تنظيم لنت ترمز عقب (اتو
اجاستر)
با توجه به مجهز شدن طبق ترمزمحورعقب به
سيستم خود تنظيم لنت  ،امكان رگالژ لنت بروي
خودرو بصورت دستي وجود ندارد و رگالژ لنت
محور عقب بصورت اتومات و بدون دخالت دست
انجام مي پذيرد  .بايد جهت تعميرات وتعويض
مجموعه طبق يا لوازم ترمز به تعميرگاه هاي
مجاز مراجعه گردد.

احتیاط
هرگز هنگام ترک خودرو فقط به ترمز دستي
اکتفا نکنيد .پس از کشيدن اهرم ترمز دستي،
اهرم تعويض دنده را در دنده يک يا دنده عقب
قرار دهيد.

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

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

احتیاط
هرگز در حالتي که اهرم ترمز دستي باال است
رانندگي نکنيد ،اين کار باعث سایيدگي زود
هنگام لنت هاي درام ترمز دستی بر روی
گاردان مي شود.
جهت آزاد کردن اهرم ترمزدستي ابتدا آن را
کمي به سمت باال بکشيد سپس دکمه انتهاي
آن را فشار داده و اهرم را به آرامي بخوابانيد.
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فرمـان هيــدروليک
فرمان هيدروليک
سیستم فرمان هيدروليک با استفاده از توان
موتور ،چرخش فرمان را تسهیل می نماید.
در حالت خاموش بودن موتور و يا از کار افتادن
سيستم فرمان هيدروليک ،چرخش فرمان خودرو
بطور عادي امکان پذير است ولي نياز به اعمال
نيروي بيشتري دارد.
اگر هنگام کارکرد عادي موتور چرخش فرمان
به سختي انجام مي شود و نياز به اعمال نيروي
بيشتر دارد ،به يکي از نمايندگي هاي مجاز
شرکت سايپا يدک مراجعه نماييد.
*

3

در صورتيکه پس از آزاد کردن اهرم چراغ
مربوطه همچنان روشن بود ،احتمال بروز عيب
در سيستم ترمز وجود دارد و بايد مورد توجه
قرار گيرد .در اين شرايط خودرو را متوقف کنيد
و اگر اين امر امکان پذير نبود ،با احتياط تا
اولين نمايندگي مجاز شرکت سايپا يدک حرکت
نماييد.
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* مطابق با مدل خودرو

توجه
 هرگز هنگام توقف خودرو ،در حالي که موتورروشن است ،غربيلک فرمان را بيش از  5ثانيه
در موقعيت کام ً
ال چپ يا راست نگه نداريد .اين
کار باعث آسيب ديدن پمپهيدروليک فرمان
مي شود.
 در صورت پاره شدن تسمه هيدروليک فرمان ويا معيوب بودن پمپ ،نيروي الزم جهت چرخش
فرمان به ميزان قابل توجهي افزايش مي يابد.
هنگامي که خودرو به مدت طوالني در هواي
سرد (با دمای زیر  -10درجه سانتی گراد)
متوقف باشد ،لزجت (ويسکوزيته) روغن
هيدروليک به دليل سرما افزايش يافته لذا پس
از روشن کردن موتور ،ممکن است عملکرد
سيستم هيدروليک فرمان براي مدت کوتاهي
به تاخير بيفتد که اين امری طبيعي است.
در اين شرايط الزم است خودرو را در دور آرام
گرم کنيد.

صفحه کیلومتر شمار

3

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

* مطابق با مدل خودرو
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صفحه کیلومتر

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.
كيلومتر شمار و مسافت سنج
 .1کیلومتر 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.
 .3دكمة 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 ،اين
نشانگر میزان تقريبي گاز  CNGموجود در باک
خودرو را در  4سطح نشان ميدهد كه در صورت
تمام شدن گاز ،نشانگر ميزان سوخت CNG
شروع به چشمك زدن ميكند .با توجه به اينكه
در بعضي از جايگاه هاي تغذيه گاز  CNGو
در برخي از مواقع بداليل فني فشار گاز تغذيه
نسبت به فشار استاندارد متفاوت ميباشد .لذا
امكان دارد فشار و حجم گاز ثابت نبوده و ممكن
است زودتر از حد مورد نظر خاموش گردد،
در اين شرايط هيچ گونه مشكلي در سيستم
نمايشگر و يا مصرف باالي گاز وجود ندارد و
طبيعي ميباشد.
نشانگر درجة حرارت موتور
زمانی که سوییچ در حالت  ONباشد ،اين
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  Hبايستد
نشان دهنده دماي باالي موتور است که منجر به
آسيب ديدن جدي موتور ميشود .در صورت بروز
اين وضعیت به حرکت با خودرو ادامه ندهيد.

نشانگر سطح بنزين
زمانی که سوییچ در حالت  ONقرار دارد ،اين
نشانگر میزان تقريبي بنزين موجود در باک
خودرو را نشان میدهد.
با توجه به رعايت الزام استاندارد اين خودرو
مجهز به سيستم محدود كننده سرعت در
*
سرعت  90كيلومتر بر ساعت مي باشد.

هشدار

لطفا جهت جلوگيري از آسيب ديدن موتور
هميشه كمتر از سرعت ذكرشده رانندگي گردد.
به همين منظور جهت ياد آوري به راننده ،
درسرعت نزديك به اين مقدار  ،آالرم هشدار
دهنده صوتي توسط جلو آمپر به صدا در خواهد
آمد.
برچسب مقدار محدود كننده سرعت روي شيشه
و مقابل ديد راننده نصب شده است

*  :در خودروي هاي قديمي اين سرعت درمقدار 110
كيلومتر بر سرعت تنظيم گرديده 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 گرمكن (در خودروهاي
ديزل)*
 .3چراغ هشدار دهندة ترمز دستي
 .4چراغ عيب ياب موتور
 .5چراغ راهنماي سمت چپ
 .6چراغ راهنماي سمت راست
 .7چراغ هشدار دهندة ABS
 .8چراغ هشدار دهندة كمربند ايمني
 .9چراغ هشدار دهندة فشار روغن موتور
 .10چراغ هشدار اتمام سوخت
 .11چراغ نشانگر وضعيت سوخت خودرو (در
خودروهاي دوگانه سوز)

 .12چراغ نشانگر دمای مایع خنک کننده موتور
 .13چراغ نشان دهندة مه شكن عقب
 .14چراغ نشان دهندة نور باال
 .15چراغ نشانگر سيستم ضد سرقت (ايموبياليزر)
 .16چراغ نشان دهندة مه شكن جلو **
.17چراغ نشان دهندة نور پایین
 .18چراغ هشدار آب داخل سوخت (در
خودروهاي ديزل) *
 .19چراغ نشان دهندة چراغ هاي كوچك

* 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 سريع
روشن و خاموش شود ،دلیل آن احتماال اتصال
المپ راهنما یا ریختن المپ ها می باشد.
چراغ نشان دهندة چراغ هاي كوچك
این چراغ هنگام روشن بودن چراغ هاي كوچك
روشن میشود.
چراغ نشان دهندة نور باال
این چراغ هنگام روشن بودن چراغ هاي جلو در
وضعيت نور باال روشن میشود.
چراغ نشان دهندة نور پایين
این چراغ هنگام روشن بودن چراغ هاي جلو در
وضعيت نور پائين 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
اين چراغ زمانی که ايرادي در سيستم 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 پایین
بودن میزان 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 ياب 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 شكن عقب
زمانی که سوییچ موتور در حالت  ONیا ACC
قرار دارد ،و چراغ های کوچک روشن شوند در
صورتيكه كليد چراغ مه شکن عقب را فشار
دهید ،اين 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 شكن جلو *
زمانی که سوییچ موتور در حالت  ONیا ACC
قرار دارد ،و چراغ های کوچک روشن شوند در
صورتيكه كليد چراغ مه شکن جلو را فشار دهید،
اين 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.

كمربند ايمني
با روشن بودن سوییچ ،عالمت هشدار دهنده
كمربندهاي ايمني روشن خواهد ماند تا به راننده
و سرنشينان خودرو استفاده از كمربند ايمني را
يادآوري نمايد .درصورت بستن کمر بند ایمنی
راننده ،چراغ هشدار خاموش می گردد.

3

چراغ نشانگر حالت گازسوز خودرو
(در خودروهاي دوگانه سوز)  -سبز رنگ
در صورتيكه خودرو با سوخت گاز كار كند ،اين
چراغ روشن خواهد شد.
چراغ نشانگر سيستم ضد سرقت
(ايموبياليزر)
زماني كه سيستم ضدسرقت (ايموبياليزر) فعال
ميباشد ،اين چراغ چشمک ميزند .در زمان
روشن بودن خودرو اين چراغ خاموش ميشود.
* در صورت موجود بودن
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چراغ ها

3

كليد چراغ ها

با يكبار چرخاندن اهرم چراغ ها مطابق شكل،
چراغ هاي پشت داشبورد ،چراغ هاي نمره ،خطر
عقب و كوچك جلو روشن مي شوند .با چرخاندن
مجدد اهرم در همان جهت ،عالوه بر چراغ هاي
ذكر شده در مرحله اول ،چراغ هاي اصلي نيز
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 كه اهرم چراغ ها در
حالت نور پايين مي باشد آن را مطابق شكل
باال به سمت جلو حركت دهيد .نور باالي
چراغ هاي جلو روشن و در همين حال
المپ نشان دهنده نور باال كه به رنگ آبي
مي باشد ،در صفحه عالئم روشن خواهد شد.

نور باالي اخطار دهنده

براي روشن كردن لحظه اي نور باالي چراغ هاي
جلو ،مطابق شكل باال ،بطور آرام اهرم دسته
چراغ رابه طرف خود بكشيد ،سپس اهرم را
رها كنيد اهرم خود به خود به حالت اول بر مي
گردد .براي استفاده از نور باالي اخطار دهنده
لزومي به روشن بودن كليد 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 كردن اين چراغ ،مطابق با شكل باال،
هنگام گردش به سمت راست ،اهرم دسته چراغ
راهنما را كام ً
ال به سمت باال و در صورت گردش
به سمت چپ اهرم دسته چراغ را كام ً
ال به سمت
پايين حركت دهيد .اهرم راهنما داراي دو حركت
به شرح ذيل مي باشد :حركت اول -مرحله اول
كه مخصوص تغيير مسير از يك باند و باند ديگر
و يا در زمان سبقت مي باشد ،استفاده مي گردد.
حركت دوم -مرحله دوم كه اهرم به طور كامل
حركت مي كند مخصوص گردش به سمت
راست و يا چپ بوده كه با گردش فرمان اهرم به
جاي اوليه 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 پاكن و شيشه شوي

3

كليد 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 پاكن شيشه جلو
براي روشن كردن برف پاك كن ،الزم است كه
سوییچ موتور در وضعيت  ONقرار گرفته و
سپس اهرم برف پاك كن مطابق شكل به شرح
زير عمل مي نمايد:
 -OFFمرحله خاموش بودن برف پاك كن
 -Iدور كند برف پاك كن
 -IIدور تند برف پاك كن

حركت تكي برف پاك كن
(تنها يك رفت و برگشت)
براي يكبار حركت تيغه هاي برف پاك كن و يا
يك لحظه ،اهرم برف پاك كن را مطابق شكل
حرکت دهيد.

احتیاط
براي جلوگيري از آسيب ديدن بازوهاي برف
پاك كن ،هيچگاه آنها را با دست حركت ندهيد.
از نزديك كردن بنزين ،نفت و تينر و ساير
حالل هاي ديگر به تيغه هاي برف پاك كن
خودداري نمایید.

برف پاكن و شيشه شوي

شستشوي شيشه
جهت شستشوي شيشه جلو ،سوییچ را در
وضعيت  ONگذاشته و يا موتور را روشن كنيد.
سپس اهرم برف پاك كن را مطابق شكل به
طرف خود كشيده و در همان حالت نگه داريد.
مايع شستشو در اين هنگام بر روي شيشه جلو
پاشيده مي شود.

نکات قابل توجه به هنگام کار با شیشه
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

احتیاط
براي جلوگيري از آسيب ديدن پمپ شيشه
شوي ،دقت كنيد كه هنگام خالي بودن مخزن
شيشه شوي ،از بكار انداختن آن خودداري
نمایید.
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مشخصات الزم سوخت خودرو
مشخصات الزم سوخت خودرو
در اين خودرو الزم است از بنزين با استاندارد
يورو 5و يورو 4استفاده شود .در صورت استفاده
از بنزين بدون سرب اين خودرو بهترين 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 بنزين سرب دار استفاده نکنيد .استفاده
از بنزين سرب دار باعث آسيب ديدن کاتاليست
ميشود .بنزين حاوي سرب به سنسور اکسيژن
در سيستم کنترل موتور آسيب جدي رسانده و
مانع عملکرد صحيح سيستم کنترل آالينده هاي
خودرو مي شود.

هشدار
از تركيب نمودن و افزودن هر نوع مايع تحت
عناوين :مكمل ،تقويت كننده اكتان ،انژكتور
شوی ،روغن بنزين و غیره با سوخت استاندارد،
به دليل آسيب رساندن به قطعات سيستم
سوخت رساني به شدت پرهيز نماييد.

* مطابق با مدل خودرو
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سيستم کنترل آالينده ها *
سيستم کاتاليست اين خودرو از نوعCCC1
متصل به منيفولد اگزوز ميباشد .هرگونه ايجاد
تغيير در خودرو توسط مالک مي تواند برعملکرد،
ايمني و عمر خودرو تاثير داشته و موجب نقص
قوانين کنترل آلودگي محيط زيست گردد.
عالوه بر اين ،هر گونه آسيب ديدگي يا نقص
در عملکرد خودرو که در اثر تغييرات بکار رفته
توسط مشتري صورت پذيرفته باشد ،شامل
خدمات گارانتي نخواهد گرديد.
اقدامات احتياطي موتور
گازهاي خروجي از اگزوز ،حاوي مونوکسيدکربن
است .اين گاز بيرنگ و بي بو بوده و در
صورت استشمام بسيار خطرناک مي باشد.
 گاز مونوکسيد کربن همراه با سایر گازهايخروجي از اگزوز می باشد.
لذا در صورت استشمام هر نوع گاز و دود در
داخل اتاق خودرو ،سريعاً به نزيکترين تعميرگاه
مجاز شرکت سايپا يدک مراجعه نمایید .در
صورت عدم دسترسي به تعميرگاه هرگز با
خودرويي که دود و گازهاي خروجي به داخل
اتاق آن نشت مي کند ،به رانندگي ادامه ندهيد.
در صورت اجبار به رانندگی کليه شيشههاي
1- Close-Coupled Catalyst

خودرو بايد پايين باشد.
 هرگز در مکان هاي بسته (پارکينگ سرپوشيده)خودرو را روشن رها ننمایید .دقت نمایید حداکثر
زماني که موتور در اين مکان ها روشن مي ماند
جهت حرکت دادن خودرو و خارج شدن از
پارکينگ باشد.
 در صورتي که در محيط باز خودرو با موتورروشن متوقف است ،اهرم تهويه را در وضعيت
ورود هواي خارج به داخل قرار دهيد .در صورت
استشمام بوي دود فورا ً موتور را خاموش نمایید.
 هرگز داخل خودرویي که به مدت طوالني باموتور روشن متوقف است ننشينيد.

نکات زیست محیطی
در صورت خروج دود غيرطبيعي از اگزوز ،در
اولين فرصت جهت عيبيابي و تنظيم موتور به
تعميرگاههاي مجاز مراجعه نماييد زيرا خروج
دود غيرعادي آلودگي بيشتر هوا را به دنبال
خواهد داشت.
مصرف سوخت خودرو را كنترل نموده و آن را
با ميزان مصرف بهينه اعالم شده توسط سازنده
خودرو مقايسه كنيد و در صورت وجود تفاوت قابل
مالحظه به تعميرگاه هاي مجاز مراجعه نماييد.

سيستم کنترل آلودگي
اقدامـات احتياطـي مربوط به کاتاليست
در خودروهايي كه مجهز به سيستم کنترل
آاليندهها از نوع کاتاليست  CCCو متصل به
منیفولد اگزوز می باشند ميبايست اقدامات
احتياطي ذيل مدنظر قرار گيرد.
 -فقط از بنزين بدون سرب استفاده کنيد .

هشدار
هرگز بر روي مواد قابل اشتعال (نظير علف
خشک ،کاغذ ،برگ خشک ،مواد سوختني و )...
توقف و يا رانندگي نکنيد زيرا کاتاليست بسيار
داغ بوده و احتمال آتش سوزي وجود دارد.
 در صورت مشاهده هر نشانهاي مبني بر عدمعملکرد صحيح موتور نظير لرزش موتور يا
مشاهده کاهش توان موتور ،به رانندگي با خودرو
ادامه ندهيد.
 از گاز دادن در حالت درجا به مدت طوالنيخودداري نمایید.
 در اجزای موتور و سيستم کنترل آاليندههاهيچگونه تغييري ندهيد.
کليه تغييرات و تنظيمات بايد توسط متخصصين
تعميرگاه هاي مجاز شرکت سايپا يدک انجام گردد.

عدم رعايت اقدامات احتياطي ذکر شده منجر
به صدمه ديدن کاتاليست و باطل شدن شرايط
گارانتي خودرو خواهد شد.

نکات زیست محیطی
کاتاليست
اکثر خودروهاي مدرن امروزي ،مجهز به
مبدلهاي کاتاليتيکي سه راهه (Three – Way
 )Catalytic Converterميباشند .مفهوم سه
راهه ،اشاره به سه آالينده اساسي توليد شده
توسط موتور خودروها شامل مونوکسيد کربن،
اکسيدهاي نيتروژن و هيدروکربنهاست که
توسط اين مبدلها مورد پااليش قرار ميگيرند.
اين مبدلها با استفاده از عناصر خاص و
ساختار ويژه خود گازهاي آالينده اصلي خودرو
را به دياكسيد كربن ،نيتروژن و آب تبديل
ميكنند كه خطر چنداني براي محيط زيست
ندارند.
بايد توجه داشت كه حذف و يا عدم تعويض
به موقع كاتاليست عالوه بر ايجاد آلودگي
در محيط زيست موجب اختالل در عملكرد
مناسب خودرو نيز ميگردد.

نکات زیست محیطی
اين خودرو مجهز به سيستم كنترل آالينده ها
توسط كاتاليست مي باشد  .به منظور نگهداري
و اطمينان از عملكرد صحيح قطعه مذكور موارد
ذيل مي بايست همواره مد نظر قرار گيرد.
• طول عمر مفيد كاتاليست در شرايط كاركرد
استاندارد  80هزار كيلومتر مي باشد.
• درصورت بروز نقص عملكردي موتور و يا پس
از طي كاركرد  80هزار كيلومتر قطعه مذكور
مي بايست در نمايندگي هاي مجاز شرك سايپا
تعويض گردد.
• بازديدهاي دوره اي هر  10هزاركيلومتر از
گازهاي خروجي خودرو مي بايست صورت پذيرد
و درصورتي كه ميزان گازهاي آالينده از حد
استاندارد تجاوز نمايد ،پس از اطمينان عملكرد
صحيح ديگر قطعات موثر نسبت به تعويض
كاتاليست در نمايندگي هاي مجاز سايپا اقدام
گردد.
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قبل از رانندگي
قبل از نشستن در خودرو به موارد زير دقت شود :
 از تميز بودن سطوح بيروني شيشه هاي عقبو جلو ،آينه ها و سطح چراغ ها اطمينان حاصل
کنيد.
 وضعيت الستيک ها را بازديد کنيد. قسمت زير خودرو را از نظر هر گونه نشتيبازديد کنيد.
 در صورتي که تصميم به حرکت با دنده عقبداريد مطمئن شويد مانعي پشت خودرو نباشد.
بازديدهاي مهم
قبل از شروع به حرکت با خودرو سطوح روغن
موتور ،مخزن آب رادياتور ،روغن ترمز و سطح
مايع مخزن شيشه شوي را طبق معيار مناسب
بازديد نماييد .جزئيات هر کدام در بخش تعمير
و نگهداري مطرح شده است.
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قبل از استارت زدن
 مطمئن شويد کليه دربها بسته و قفل هستند. صندلي خود را تنظيم نمایید. آينههاي بغل و آينه وسط را تنظيم کنيد. از صحت عملکرد کليه چراغ ها اطمينانحاصل کنيد.
 نشانگرهاي صفحه کيلومترشمار را بررسي کنيد. با قراردادن سوییچ در حالت  ،ONمطمئنشويد کليه چراغ هاي هشدار دهنده صحيح عمل
ميکنند.
 کمربند ایمنی خود را بسته و اطمینان حاصلنمایید که سرنشین کمربند خود را بسته باشد.
 اهرم ترمزدستي را کام ًال پايين ببريد و مطمئن
شويد چراغ مربوط به آن در صفحه کيلومترشمار،
خاموش شده است.
به منظور حفظ ايمني بيشتر قبل از حرکت
اطمينان حاصل نمایید که به کليه قسمت ها و
تجهيزات خودرو آشنا شده ايد.

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

نکات زیست محیطی
از حمل بار اضافي به وسيله خودرو پرهيز کنيد
زيرا هر  100كيلوگرم بار اضافي بطور متوسط
مصرف سوخت را يك ليتر در هر  100كيلومتر
باال ميبرد.
محوطه پارك اتومبيل خود را كنترل كنيد تا از
نشتي روغن و مايعات ديگر بموقع مطلع شويد.
با بوق زدن غيرضروري آلودگي صوتي ايجاد نكنيد.

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 4
و یورو ( 5متناسب 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.
ميزان مصرف بنزين به نحوه رانندگي ،زمان و
مکان رانندگي بستگي دارد.
جهت استفاده اقتصادي تر از خودرو و صرفه
جویي در مصرف سوخت توصيه هاي زير را
رعايت 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 شتاببگيرد.
 از تنظيم بودن موتور خودروي خود هموارهاطمينان حاصل نمایید و از جدول زمانبندي
سرويسهاي دورهاي پيروي نمایید .اين کار
باعث افزايش عمر قطعات خودرو خواهد شد.

 از استفاده غيرضروري سيستم تهويه مطبوعخودداري کنيد.
 هنگام رانندگي در جاده هاي ناهموار از سرعتخودرو بکاهيد.
 به منظور افزايش عمر الستيک ها و کاهشمصرف سوخت فشار باد الستيک ها را همواره
در حد استاندارد نگهداريد.
 فاصله ايمني تا خودروي جلویي را حفظ کنيدتا از ترمزگيري هاي شديد و در نتيجه سائيدگي
الستيک ها و لنتهاي ترمز جلوگيري شود و نيز
در مصرف بنزين اضافي براي شتابگيري مجدد
صرفه جويي 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 تکيه ندهيد .اين کار باعث

سائيدگي زودرس لنت هاي ترمز و افزايش
مصرف سوخت مي شود.
 تنظيم نبودن زاويه چرخها باعث سائيدگيزودرس الستيک ها و افت توان موتور و نهايتاً
مصرف سوخت بيشتر مي شود.
 وزش باد در جهت مخالف رانندگي باعثافزايش مصرف سوخت مي شود .در چنين
شرايطي 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 شرايط خاص
هنگام رانندگي در شرايط خطرناک نظير برف،
يخ ،گل و الي و ماسه و موارد مشابه به توصيه
هاي زير توجه کنيد:
 با احتياط رانندگي کنيد و ضمن حفظ فاصلهايمني با خودروي جلو ،مسافت ترمزگيري را
بيشتر کنيد.
 از ترمزگيري يا دور زدنهاي ناگهاني خوددارينمایید.
 هنگام شروع حرکت در برف ،گل يا ماسهاز دنده  2استفاده کرده و به آرامي پدال گاز را
بفشاريد تا از در جا چرخیدن چرخ هاي جلو،
جلوگيري شود .در صورت نياز ميتوان از
دند ههاي سنگينتر( 1و عقب) استفاده کرد.
 در صورتي که خودرو در برف ،يخ يا گل و اليگير کرده است ،از شن ،نمک ،زنجير چرخ يا مواد
ديگري که اصطکاک را زياد کند (نظير موکت)
در زير چرخهاي عقب استفاده نمایید.
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نکات زیست محیطی
در صورت توقف خودرو بيش از  3دقيقه،
خودرو را خاموش نماييد زيرا ميزان مصرف
بنزين در اين حالت معادل طي نمودن يك
كيلومتر مسافت مي باشد.
براي رسيدن به سرعت مطلوب ،پدال گاز را
تا نيمه فشار دهيد زيرا سرعت گرفتن پرگاز،
مصرف بنزين را بصورت آني افزايش ميدهد.
سرعت مابين  80الي  90كيلومتر در ساعت
اقتصادي است ،با افزايش سرعت مصرف
سوخت و آلودگي به شدت افزايش مييابد.
استفاده از قطعاتي مانند سر اگزوزهاي غير
استاندارد كه بهعنوان مانعي بر سر گازهاي
خروجي اگزوز عمل مينمايد ،باعث بروز اشكال
در نحوه احتراق موتور خودرو و در نتيجه سبب
افزايش مصرف سوخت خواهد شد.

هشدار
استفاده از دنده معکوس روي سطح لغزنده
خطرناک است .اين کار باعث تغيير ناگهاني
سرعت چرخ ها و سرخوردن خودرو ميگردد.
از گاز دادن شديد در شروع حرکت يا رها
نمودن ناگهاني پدال کالچ که موجب درجا
چرخيدن چرخ ها مي گردد خودداري نمایید.
اين عمل موجب داغ شدن الستيک ها و يا
حتي ترکيدن آن ها و در نتيجه صدمه رساندن
به افراد کنار خودرو خواهد شد.
در آوردن خـودرو از گل و الي و برف
در صورت گيرکردن خودرو در برف ،گل و ماسه،
به منظور بيرون آوردن آن بطور مکرر دنده را
بين دنده  1و دنده عقب تغيير دهيد و به آرامي
پدال گاز را بفشاريد.
زياد گاز ندهيد .اگر پس از انجام موارد فوق
هنوز خودرو در گل يا برف گيرکرده بود ،از يک
يدککش جهت بيرون آوردن آن استفاده نمایید.
در غير اين صورت بدليل باال رفتن دماي موتور،
به موتور و گيربکس آسيب مي رسد.

رانندگي در شرايط خاص
رانندگي در شب
نظر به اينکه خطرات رانندگي در شب بيشتر
از روز است ،توصيههاي زير را مورد توجه قرار
دهيد :
 ديد رانندگي در شب بخصوص در خيابانهايبدون چراغ ،کاهش مي يابد لذا از سرعت خودرو
بکاهيد و فاصله ايمني را تا خودروي جلویي
حفظ کنيد.
 آينه ها را طوري تنظيم کنيد که از انعکاس نورچرا غ هاي ساير خودروها ،بکاهيد.
 سطح چراغ هاي جلو را همواره تميز نگهداريد.عدم تميز بودن چراغ ها و يا معيوب بودن آنها،
از ديد در شب مي کاهد.
 از نگاه کردن مستقيم به نور چراغ هايخودروهایي که از روبرو مي آيند ،بپرهيزيد .زيرا
اين کار باعث کاهش ديد شما شده و چندين
ثانيه زمان الزم است تا چشم هايتان مجددا ً به
تاريکي شب عادت کنند.
 چراغ هاي جلو را روشن کنيد تا خودروي شمااز روبرو قابل رويت باشد.

رانندگي در باران
رانندگي در جاده هاي مرطوب و لغزنده خطرناک
است و الزم است آمادگي الزم را جهت رانندگي
در اين شرايط داشته باشيد .لذا به توصيه هاي
زير در اين خصوص توجه نماييد.
 از صحت عملکرد برفپاک کن و شيشه شوياطمينان حاصل نمایید.
 با سرعت کمتري رانندگي کنيد ،زيرا عالوه براينکه ديد راننده در بارش شديد باران کاهش
مي يابد جهت متوقف کردن خودرو به مسافت
ترمزگيري بيشتري نياز است.
 در صورتي که الستيک ها فرسوده باشند ،ترمزگرفتن روي سطوح لغزنده به سر خوردن خودرو
و سانحه منجر خواهد شد.
 چراغ هاي جلو را روشن کنيد تا خودروي شمااز روبرو قابل رويت باشد.
 عبور از گودال هاي آب با سرعت باال موجبکاهش کارايي ترمزها خواهد شد .عبور از گودال
آب را حتماً به آهستگي انجام دهيد.
 در صورتيکه احتمال مي دهيد ترمزها خيسشده اند براي خشک کردن آن ها ،خودرو را به
آرامي برانيد و چند بار به نرمي ترمز بگيريد تا
نيروي ترمزي عادي مجددا ً حاصل شود.

نکات ايمني جهت رانندگي در زمستان
 به همراه داشتن وسايل کمکي نظير زنجيرچرخ ،مايع مخصوص يخ زدايي شيشه جلو ،يک
کيسه شن يا نمک ،چراغ قوه ،يک بيلچه کوچک
و کابل باطري کمکي توصيه مي گردد.
 از کافي بودن ميزان ضديخ در رادياتور مطمئنشويد.
 وضعيت باتري و کابل هاي آنرا بازديد نمایید.سرما باعث کاهش کارایي باتري مي شود لذا
بهتر است از باتري با کيفيت خوب در زمستان
استفاده شود تا نيروي استارت در زمستان،
کاهش نيابد.
 سيستم جرقه را از نظر هرگونه قطع شدگياتصاالت و آسيب ديدگي بازديد نمایید.
 از ضديخ مخصوص مايع شيشه شوي درمخزن شیشه شوی استفاده نموده و دقت نمایید
مايع شيشه شوي به ميزان کافي در مخزن فوق
موجود باشد.
(از ضديخ مايع خنک کننده موتور استفاده
ننمایید)
 در صورت احتمال يخ زدگي از ترمز دستياستفاده ننمایید .اين امر اصوالً پس از رانندگي
در برف و باران و افت دما تا دماي يخ زدگي،
اتفاق مي افتد .در اين حالت به جاي ترمزدستي
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رانندگي در شرايط خاص
گيربکس را در موقعيت دنده يک و يا عقب قرار
دهيد.
و از مانع مناسب در چرخ های عقب استفاده
نمایید.

4

رانندگي در مناطق پرآب
در صورت نياز به عبور از منطقه پرآب دقت
نمایید سطح آب پايين تر از طوقه چرخ ها باشد.
به آرامي حرکت نمایید زيرا ترمزها به دليل
خيس شدن کارايي عادي خود را ندارند و فاصله
توقف در اثر ترمزگيري زياد مي شود .پس از
عبور از منطقه پرآب در حالي که خودرو را به
آرامي مي رانيد ،چند بار به نرمي ترمز بگيريد تا
ترمزها خشک شوند.
الستيک مخصوص برف
توصيه مي شود در صورت استفاده از الستيک
مخصوص برف هر چهار چرخ را مجهز به اين
الستيک ها نماييد ،چرا که در غير اين صورت
کنترل خودرو کمي مشکل ميشود .سرعت
خودرو ،هنگام استفاده از اين الستيک ها ،نبايد
بيش از  120کيلومتر برساعت باشد.
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زنجير چرخ
استفاده از زنجير چرخ بايد متناسب با قوانين
راهنمايي و رانندگي باشد .زنجير چرخ بايد
متناسب با سايز الستيک باشد در اين خصوص
به توصيه شرکت سازنده توجه نمایید.
نصب زنجير چرخ
به توصيه هاي شرکت سازنده هنگام نصب دقت
کنيد .زنجير چرخ باعث خراشيدگي سطح قالپاق
مي شود لذا قبل از نصب زنجير چرخ ،قالپاق ها
را جدا کنيد.

هشدار
 استفاده از زنجير چرخ کنترل خودرو را تحتتاثير قرار مي دهد.
 هنگام استفاده از زنجير چرخ ،سرعت خودرونبايد بيشتر از  50کيلومتربرساعت و يا عدد
پيشنهاد شده توسط شرکت سازنده باشد.
 با احتياط رانندگي نمایید و حتي االمکان ازعبور روي دستاندازها ،چالهها ،پيچهاي تند و
ساير مواردي که منجر به پرش خودرو ميشود،
بپرهيزيد.
 زنجير چرخ را روي چرخ هاي جلو تاحدامکان محکم نمایید .استفاده از زنجير براي
چرخ هاي عقب توصيه نمي شود .پس از طي
مسافت حدود نيم تا يک کيلومتر مجددا ً آنها
را محکم نمایید.

هشدارهای نیروی انتظامی
هشدارهاي پليسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو
 به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود از اینرو توصیه می شود در هر شرایطهوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت ،غافلگیر نشوید.
 هنگام توقف در پارکينگ هاي عمومي فاقد نگهبان ،همچون پارکينگ هاي مترو حتماً از تجهيزات ايمني استفاده کنيد. براي مقابله با تعقيب کنندگان احتمالي بالفاصله محل پارک خودرو را ترک نکنيد .بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضور داشته باشيد. در توقفگاه هاي طوالني مدت (مانند رفتن به اماکن تفريحي ،فروشگاه هاي زنجيره اي و مطب پزشکان) هر از چند گاهي به خودرو خود سرکشي نمایید. هنگام رفتن به مراکز درماني  ،بيمارستان ها ،داروخانه ها و يا انتقال مصدومين به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگيري تجهيزات الزم اطمينانحاصل کنيد و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگماريد.
 -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 كه در حال نزديك شدن و
سبقت گرفتن از خودروي شما مي باشند.
همچنين به منظور بكسل خودرو يا توقف در
كنار جاده ها ،مورد استفاده قرار مي گيرد .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.
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هشدار
هنگام گرم بودن موتور درب رادياتور را باز
ننمایید .چرا که ممکن است ،بخار و آب داغ
به بيرون پاشيده و صدمات جدي به شما وارد
سازد.
ً
اگر موتور دائما جوش مي آورد نسبت به بازدید و
تعمير سيستم خنک کاري موتور ،اقدام نمایید.

روشن کردن خودرو در شرايط اضطراري
گرم شدن بيش از حد موتور
اگر نشانگر دماي موتور ،دماي بيش از اندازه را
نشان دهد ،يا موتور دچار افت توان گردد و يا اگر
صداي بلند کوبش از موتور شنيده شود ،احتماالً
دماي موتور بيش از حد باال رفته است .در صورت
بروز هر يک از عالئم فوق طبق دستورالعمل زير
عمل نماييد:
 -1چراغ فالشر را روشن نماييد ،به نزديکترين
محل ايمنرفته و خودرو را متوقف نمایید .دنده
را خالص کرده و ترمزدستي را بکشيد.
 -2اطمينان حاصل نمایید که کولر خاموش است.
چنانچه مايع خنک کننده از رادياتور بيرون نمي
زند ،اجازه دهيد که موتور در دور آرام کار کند،
درب موتور را باال زده و منتظر بمانيد تا موتور
آرام آرام خنک شود.
اگر دماي موتور در دور آرام ،پايين نيامد ،موتور
را خاموش نموده و مدت کافي صبر نماييد تا
خنک شود.
 -3در مرحله بعد سطح مايع خنک کننده را
بررسي نمایید .اگر سطح مايع خنک کننده
در مخزن پايين بود ،درب رادياتور ،پمپ آب،
شیلنگها و اتصاالت بخاري و رادياتور را بازديد
نمایید.
در صورت وجود نشتي قابل مالحظه يا عيب

ديگري که مي تواند باعث جوش آوردن موتور
گردد ،موتور را تا زمان رفع عيب روشن ننماييد و
با يکي از نمايندگيهاي مجاز سايپا يدک تماس
بگيريد.
اگر نشتي يا مشکل ديگري را در سيستمخنک
کاري خودرو نيافتيد ،با احتياط ،به مخزن ،مايع
خنک کننده بيافزائيد.

توجه

تنها از سيستم باتري کمکي  12ولت استفاده
نماييد ،زيرا استفاده از ولتاژ تغذيه  24ولت (دو
باتري  12ولت به صورت سري يا يک ژنراتور
 24ولت) مي تواند به استارت ،سيستم جرقه و
ساير قسمت هاي الکتريکي 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 شرايط اضطراري

5

اتصال کابل هاي رابط
کابل هاي رابط را طبق ترتيب اعداد ذکر شده در
شکل متصل نموده و جهت جدا کردن به روش
عکس عمل نماييد.
 -1کليه تجهيزات برقي غيرضروري خودرو را
خاموش نماييد.
 -2کابل هاي رابط را دقيقاً مانند ترتيبــي که
در شکل صفحه بعد ميبينيد ،متصل نماييد ،به
اين ترتيب که ،ابتدا سرکابل رابط را به قطب
مثبت ( )+باتري تخليه شده ( ،)1سر ديگر آن را
به قطب مثبت باتري کمکي ( )2متصل نماييد.
سپس سرکابل دوم را به قطب منفي باتري
کمکي ( )3متصل نموده و سر ديگر آن را به يک
نقطه فلزي ثابت و محکم (مثل دسته موتور يا
هر سطح رنگ نشده ديگر) از خودروي گيرنده
متصل نماييد .دقت کنيد که اتصال بدنه از باتري
دور باشد.
دقت کنيد که نباید قطب منفي ( )-باتري
کمکي به قطب منفي ( )-باتري تخليه شده،
متصل شود .احتياط نماييد که سر هر کابل
جز به قطب يا اتصال بدنه گفته شده ،به
نقطه ديگري تماس پيدا نکند.
هنگام متصل نمودن کابل ها بر روي باتري خم
64

نشويد.
 -3ابتدا خودرويي را که باتري کمکي بر روي
آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به
 2000دور در دقيقه برسانيد ،سپس خودرويي
که باتري تخليه شده روي آن قرار دارد (گيرنده)
را روشن نماييد.
اگر علت خالي شدن باتري به درستي معلوم
نيست (غير از مواردي چون روشن ماندن اتفاقي
چراغ ها) الزم است خودرو توسط نمايندگي
مجاز شرکت سايپا يدک بررسي شود.
روشن کردن خودرو به وسيله هل دادن
روشن کردن خودرو با هل دادن ،ممکن است
باعث صدمه ديدن موتور و سيستم کنترل
آاليندگي آن شود.

احتیاط

هيچ گاه از بکسل کردن براي روشن نمودن خودرو
استفاده نکنيد ،زيرا حرکت ناگهاني رو به جلوي
خودرو  ،در هنگام روشن شدن موتور آن ،ممکن
است باعث برخورد دو خودرو با يکديگر شود.

روشن کردن خودرو در شرايط اضطراري
هشدار

استفاده از باتري کمکي
استفاده از باتري کمکي به روش نادرست مي
تواند خطر آفرين باشد.
بنابراين براي آنکه آسيبي به خودتان ،خودرو يا
باتري وارد نيايد ،اتصال باتري به باتري را آنگونه
که در اين دفترچه راهنما آمده است ،انجام
دهيد.
در صورت عدم اطمينان از نحوه صحيح انجام
اين روش ،حتماً از يک مکانيک مجرب و يا واحد
تعمير سيار بخواهيد تا خودروي شما را برايتان
روشن نمايد.

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

 هر گونه جرقه يا شعله اي را از باتري دورنگهداريد .زيرا باتري در شرايط عادي توليد گاز
هيدروژن نموده که در صورت تماس با شعله يا
جرقه مي تواند باعث بروز انفجار گردد.
در صورتي که باتري تخليه شده (ضعيف) يخ
زده يا سطح الکتروليت آن پايين است از روش
باتري به باتري استفاده ننماييد ،چرا که در اين
حالت ممکن است باتري منفجر شود.
اجزاي مرتبط به قرار زير ميباشند:
 -1قطب مثبت باتری تخلیه شده.
 -2قطب مثبت باتری کمکی.
 -3قطب منفی باتری کمکی.
 -4اتصال بدنه.
 -5کابل کمکی.
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محافظت مدارهاي الکتريکي

5

 -1فيوز معمولي
 1-Aسالم
 1-Bسوخته

66

فيوزهـــا
فيوزها اتصاالت ساده اي هستند كه در موقع
لزوم جريان برق را قطع مي كنند تا مدارات برقي
آسيب نبينند.
اين خودرو داراي یک جعبه فيوز داخل اتاق و
درون محفظه اي در سمت چپ راننده (قسمت
پاييني داشبورد) می باشد.
اگر هر يک از قسمت هاي سيستم روشنايي،
تجهيزات جانبي يا واحدهاي کنترلي عمل نمي
کند ،فيوز مدار مربوطه را بازديد نماييد .توجه
داشته باشيد که اگر فيوزي بسوزد قطعه فلزي
داخل فيوز ذوب مي شود .هميشه فيوز سوخته
را با فيوزي با همان ظرفيت تعويض نماييد.
اگر فيوز تعويضي مجددا ً سوخت ،نشان
مي دهد که در سيستم الکتريکي خودرو
مشکلی وجود دارد بنابر این از سیستم الکتریکی
مربوطه استفاده ننموده و سريعاً به نمايندگي
مجاز شرکت سايپايدک مراجعه نماييد.

هشدار
 تنها از فيوز هم ظرفيت و نوع يکسان جهتتعويض فيوز سوخته استفاده نمایید.
 استفاده از فيوز با ظرفيت باالتر از حد مجازممکن است باعث بروز خسارت يا حتي آتش
سوزي شود.
 توجه داشته باشيد حتي به صورت موقتينيز ،از سيم به جاي فيوز استفاده ننماييد .اين
عمل مي تواند باعث صدمه ديدن سيم کشي يا
حتي آتش سوزي گردد.
 اگر يکي از سيستم هاي الکتريکيخودرو کار نمي کند ،ابتدا جعبه فيوز داخل
اتاق (سمت چپ راننده) را بازديد نماييد.

فيوزها
فيوزها
جعبه فيوز در سمت چپ ديواره ی كناري داشبورد قرار دارد.
براي دسترسي به فيوزها در جعبه فيوز را باز كنيد .فيوزها اتصاالت ساده اي
هستند كه در موقع لزوم جريان برق را قطع مي كنند تا مدارات برقي آسيب
نبينند .هرگاه يكي از مدارات برقي كار نكند ممكن است فيوز محافظ آن
سوخته باشد.
تعويض فيوزها
 -1سوییچ استارت را ببنديد و همه مدارات برقي را خاموش كنيد.
 -2در جعبه فيور را باز كرده و با توجه به جدول راهنما ،بدنبال فيوز معيوب
بگرديد.
 -3فيوز سوخته را با يك فيوز مشابه يا ضعيف تر ،تعويض كنيد ،توجه كنيد
دو عدد فيوز يدكي در جعبه فيوز قرار دارد.

هشدار
هرگز از فيوزهاي غير استاندارد حتي براي مدت
زمان كوتاه استفاده نكنيد زيرا در اينصورت به
سيم كشي و سيستم هاي الكتريكي آسيب وارد
شده و باعث آتش سوزي خواهد شد.

هشدار

حتماً از فيوز هم ظرفيت و نوع يكسان جهت تعويض فيوز سوخته استفاده نمایید.
استفاده از فيوز با ظرفيت باالتر از حد مجاز ممكن است باعث بروز خسارت يا حتي آتش سوزي شود.
توجه داشته باشيد حتي بصورت موقتي نيز ،از سيم به جاي فيوز استفاده ننمایید .اين عمل مي تواند
باعث صدمه ديدن سيم كشي يا حتي آتش سوزي شود.
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فيوزها
جدول جعبه فيوز داخل اتاق به تفكيك مصرف كننده و آمپر آنها
ردیف

موقعيت

ظرفیت (آمپر)

مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.

1

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

5A

سيستم انژكتوري موتور

10A

جلو آمپر

15A

سیستم صوتی /بخاری

4

WIPER/CIG LIGHTER

15A

برف پاک کن /فندک

INJECTION SYSTEM

10A

سيستم انژكتوري موتور

FLASHER/ROOM LAMP

10A

فالشر /چراف سقفی

TAIL LAMP

10A

چراغ عقب

HORN/ STOP LAMP

15A

چراغ ترمز /بوق

HEAD LAMP

15A

چراغ جلو

INJECTION SYSTEM

20A

سيستم انژكتوري موتور

ABS

*20A

ترمز ABS

ABS

*20A

ترمز ABS

IMMO

5A

سيستم ضد سرقت (ايموبياليزر)

ABS

5A

ترمز ABS

TACHOGRAPH

10A

تاخوگراف

2
3
5

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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فيوزها
ردیف

موقعيت

ظرفیت (آمپر)

مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.

16

IMMO
FOG LAMP

5A
5A

مه شکن

FUEL PUMP

10A

پمپ سوخت

A/C FAN

15A

فن A/C

-

-

-

17
18
19
20

سيستم ضد سرقت (ايموبياليزر)

* مطابق برچسب جعبه فيوز در بعضي از سيستم هاي ترمز از فيوز  30آمپر استفاده شده است.
* در بعضی از خودرو ها به جای فیوز شماره  ۱۱از یک فیوز بزرگ  ۶۰آمپر در کنار جعبه فیوز استفاده شده است که مربوط به سیستم ترمز  ABSمی
باشد.
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فيوزها
جعبه فیوز و رله داخل محفظه موتور

5
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فيوزها
جدول جعبه فيوز و رله داخل محفظه موتور
عنوان

ظرفیت (آمپر)

1

رله

-

2

رله

-

3

فیوز

۱۵

4

فیوز

۱۵

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

نکته:
در صورت استفاده از سیستم  ABSشرکت  TEVESاز فیوز  ۲۰آمپر 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 کامیونت
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 بیرون آوردن الستیک 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 الستیک 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

تعويض چرخ جلو
هنگامي که زيريکي از چرخ هاي جلو جک
زده ايد ،حتی درگير کردن دنده و قرار دادن
صحيح جک به زير خودرو نمي تواند از حرکت
و در رفتن احتمالي خودرو جلوگيري نمايد.
در اين حالت بايد حتماً ترمز دستي را کامال
باال کشيده و دو طرف چرخي که به حالت
قطري رو به روي چرخ پنچر قرار دارد مانعي
قرار دهيد.
پس از انجام عمليات فوق هر چه سريعتر،
فشار باد چرخ را بازديد نماييد و در صورت
نياز در حد تعيين شده تنظيم کنيد.
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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 تعويض چرخ و ساير تعميرات ،خودرو راکام ً
ال به خارج از جاده ببريد.
 اگر احساس کرديد که به درستي قادر بهتعويض چرخ نيستيد ،خودرو را به کنار جاده
برده و از يک سرويس کار سيار کمک بگيرید.
 بار بيش از حد مجاز به جک وارد نياوريد. هنگام جک زدن ،تنها از محل هاي مناسبتعيين شده استفاده نمایید.
دقت نمایید که هيچگاه نبايد زير سپرها و ساير
نقاط خودرو (به جز محل هاي تعيين شده)
جک زد.
 هنگامي که خودرو را با جک باال برده ايدهرگز زير آن نرويد و مراقب باشيد که هيچ
قسمت بدنتان زير خودرو قرار نگرفته باشد.
 هنگامي که زير خودرو جک زده ايد استارتنزنيد و موتور را روشن نکنید.
 براي جلوگيري از صدمه و يا خطر احتمالي ،تنهااز جک قرار داده شده در خودرو و فقط از محل
های تعيين شده براي جک زدن ،استفاده نمایید.

هشدارهای نیروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پیشگیری 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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فصل  - 6راهنمای استفاده از خودروهای دوگانه سوز*
معرفی گاز ۸۰ ................................................................................. ������������������������������������������������������ CNG
محفظه موتور و صفحه نمایش جلو ������������������������ ۸۱ .................................................................................
تغییر وضعیت سوخت ������������������������������������������������� ۸۲ .................................................................................
نشانگر مقدار گاز ۸۴ ................................................................................. ������������������������������������������� CNG
سوختگیری ������������������������������������������������������������������� ۸۵ .................................................................................
نکات و الزامات ایمنی ����������������������������������������������� ۸۶ .................................................................................
نگهداری و بازدید از خودرو و عیب یابی اولیه سیستم ۸۹ ..........................................................................
عملیات سرویس های دوره ای ������������������������������� ۹۰ .................................................................................

* مطابق با مدل خودرو
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معرفي گاز CNG

6

در خالل آزمايش هايي كه اخيرا ً بر روي
خروجي هاي اگزوز خودروها ،تحت شرايط
متفاوت رانندگي در جهان صورت گرفته
است ،يك خودرو با سوخت گاز طبيعي و يك
خودرو مشابه با سوخت بنزين مقايسه شده
اند ،نمودار فوق بيانگر ميزان كاهش در آالينده
هاي خروجي خودرو گاز سوز مي باشد (بدون
تعويض كاتاليست اگزوز) .استفاده از گاز طبيعي
سبب از بين رفتن دوده سياه و ذرات معلق و
همچنين آالينده هايي مي شود كه عمدتاً
ناشي از موتورهاي ديزلي هستند و عامل بوجود
آمدن حساسيت و بيماري ريوي از جمله آسم
مي شود .همچنين مزيت خاص استفاده از
گاز طبيعي ،صداي كم موتورهاي گاز سوز در
80

مقايسه با موتورهاي بنزيني و ديزلي است ،ضمن
آنكه احتمال خطر انفجار آنها در هنگام سوانح
اتومبيل كمتر است زيرا گاز به آساني در اتمسفر
پخش مي شود و بعلت سبكي بطرف باال حركت
مي كند .گاز طبيعي معموالً در داخل مخزن با
فشار  bar 200در خودروها ذخيره مي شود و
با توجه به وزن و اندازه و حجم موتور خودرو،
مخزن با حجم هاي متفاوت به تعداد مورد نياز
بر روي خوروها نصب مي شوند .از سوي ديگر
مي توان گفت ،خودروهاي دو سوخته ،يك باك
بنزين دارند ،بنابراين پيمايش خودرو با سوخت
گاز به پيمايش خودرو با سوخت بنزين اضافه
مي شود.

محفظه موتور و صفحه نمايش جلو

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

صفحه نمايش جلو
 -1سرعت سنج
-2نشانگر وضعیت سوخت CNG
 -3درجه حرارت موتور
 -4نمایشگر میزان سطح بنزین
 -5دکمه صفر کننده مسافت سنج
 -6نشانگر ديجيتالي كيلومتر شمار و مسافت سنج
 -7دورسنج موتور
 -8نشانگر حالت گازسوز خودرو :اين نشانگر در صورتيكه روشن باشد يعني خودرو در
حالت گاز و در صورتيكه خاموش باشد خودرو در حالت بنزين سوز است.
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6

تغيير وضعيت سوخت

6

كليد تغيير وضعيت سوخت
با هر بار فشردن و مكث مناسب آن مي توان نوع
سوخت را تغيير داد.

نحوة عملكرد خودرو با گاز و بنزين
در زمان استارت زدن خودرو ،سيستم به صورت
اتوماتيك روي بنزين روشن مي گردد .پس الزم
است كه هميشه مقداري بنزين در باك موجود
باشد .به همين منظور وقتي خودرو با بنزين كار
مي نمايد و مقدار بنزين از حدي پايينتر مي رود
سيستم بطور اتوماتيك روي گاز رفته تا بنزين
جهت استارت هاي بعدي موجود باشد.
 در هنگام عملكرد در حالت گاز  ،در صورتكم بودن مقدار گاز مخزن  ،خودرو به صورت
اتوماتيك به وضعيت بنزين تغيير مي دهد.
چراغ نشانگر نوع سوخت در روى صفحه كيلومتر
قرار دارد.اين المپ نشان مي دهد كه موتور با
چه سوختي در حال كار مي باشد .در صورتي كه
سوخت خودرو بنزين باشد ،المپ خاموش بوده و
در صورتي كه خوردو با گاز كار نمايد اين چراغ
روشن مي گردد.
نكته مهم در خصوص نوع سوخت
مالكان محترم اين خودرو بايد توجه داشته باشند
كه استفاده از گاز و بنزين به صورت متناوب
الزامي است .در صورتيكه براي مدت زمان طوالني
خودرو با گاز و يا بنزين كار نمايد ممكن است
خودرو دچار مشكالتي در انژكتورها و ديگر اجزاء
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شود .پس الزامي است كه هيچگاه خودرو بيش از
 1000كيلومتر با يك سوخت كار نكند و حتماً
بعد از هر  1000كيلومتر كاركرد خودرو با يك
سوخت حداقل يك مخزن يا باك كامل از سوخت
ديگر استفاده شود.

تغيير وضعيت سوخت
قطعات مربوط به کیت 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 نمايش جلوي خودرو و در
قسمتي كه كيلومتر شمار خودرو قرار دارد،
نشانگر ديجيتالي سطح مخزن سوخت نيز ديده
مي شود .اين نشانگر بصورت نمودار استوانه اي
با پنج سطح empty،1/4،1/2،3/4,full،نمايش
داده مي شود .كه در صورت تمام شدن گاز،
نشانگر ميزان سوخت  CNGشروع به چشمك
زدن مي كند( .عددي كه در قسمت پايين
ديده مي شود مربوط به مسافت پيموده شده
خودرو مي باشد ).با توجه به اينكه در بعضي
از جايگاه هاي تغذيه گاز  CNGو در برخي از
مواقع بداليل فني فشار گاز تغذيه نسبت به فشار
استاندارد متفاوت مي باشد لذا امكان دارد فشار
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و حجم گاز ثابت نبوده و ممكن است زودتر از
حد مورد نظر خاموش گردد ،در اين شرايط هيچ
گونه مشكلي در سيستم نمايشگر و يا مصرف
باالي گاز وجود ندارد و طبيعي 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 وضعيت سوخت بصورت سمبل مخزن و
نوشته  CNGبر روي صفحه نمايش جلو نشان
داده مي شود .وقتي خودرو با گاز كار مي نمايد
چراغ نمايشگر روشن مي باشد و وقتي كه خودرو
با سوخت بنزين كار مي كند اين چراغ خاموش
مي شود.

سوختگيري

نكات ايمني در مورد مخزن
مخزن گاز  CNGبر اساس ضرايب اطمينان
بسيار باال طراحي شده اند و بخاطر حصول
اطمينان از عملكرد آنها و لوله هاي فشار قوي
و اتصاالت آنها ،بايستي تحت بازرسي هاي
دوره اي قرار گيرند ،بنابر اين توجه به موارد
زير از طرف استفاده كننده خودرو ضروري
مي باشد:
 بايد از خراشيده شده مخزن جلوگيري شود. حفاظ مخزن هر  6ماه يكبار چك شود تا براثر تكانهاي هنگام حركت در محل نصب خود
شل نشده باشد.
 مخزن هر سه سال يكبار مورد بازرسي ادواريقرار مي گيرند و براي اينكار بايد به مراكز
صاحب صالحيت 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.

نكات و الزمات ايمني استفاده از خودروهاي
گاز سوز:
موارد كلي كه توسط راننده هنگام استفاده و
سوخت گيري بايد رعايت شود عبارتند از :

سوختگيري
نحوه سوختگيري سيستم به شرح ذيل است:
 موتور را خاموش كنيد. پيچ درب شير پر كن را باز كنيد. اپراتور جايگاه ،پر كن (دیسپنسر) را در محلمخصوص قرار داده و مخزن را پر مي نمايد.
 پس از تكميل شدن مرحله سوختگيري ،دربشير پر كن را در محل نشيمنگاه خود محكم
نمائيد.

الف -موارد عمومي ايمني استفاده كنندگان
در خودروهاي گاز سوز
 در صورت استشمام هرگونه بوي گاز بويژهصبح ها و پيش از روش كردن خودرو ،ابتدا بايد
شير اطمينان قطع گاز كه بر روي مخزن تعبيه
شده است بسته و با استفاده از سوخت بنزين
خودرو راه اندازي شده و سريعاً به نمايندگي
مجاز مراجعه شود.
 چنانچه خودرو در يك محيط بسته قرار گرفتهباشد و نشت گاز محرز شود ،بايد خودرو به
حالت يدك كشيدن يا هل دادن به محوطه باز
منتقل شود .در اين وضعيت هيچ منبع احتراق
نبايد فعال شود ،هيچگونه سویيچ برقي نبايد
خاموش يا روشن شود و موتور نبايد استارت
زده شود.
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توجه:
در صورت نشت گاز قبل از باز كردن درب هاي
خودرو نهايت دقت و احتياط الزم است زيرا
احتمال جرقه در اثر فعال شدن سویيچ هاي
روشنائي ،چراغ هاي داخل خودرو و قطع اتصال
باتري وجود دارد.

6

 توصيه مي شود كه از ضد يخ در تمامي طولسال چه فصل گرم و چه در فصل سرد استفاده
گردد .در صورت عدم استفاده از ضد يخ احتمال
آسيب ديدن قطعات سيستم گاز سوز و موتور
خودرو وجود خواهد داشت.
ب -موارد احتياطي و ايمني در هنگام
سوخت گيري:
 قبل از سوخت گيري موتور بايد خاموش شود. در هنگام سوخت گيري راننده بايد از خودروخارج شده و اجاز داده شود تا سوختگيري توسط
اپراتور انجام گيرد.
 راننده بايد از بسته شدن درب شير پر كنمطمئن شود.
 -2نكات ايمني در مورد كيت:
با توجه به فشار باالي گاز مورد استفاده در
خودروهاي دو گانه سوز و حساس بودن قطعات
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سيستم به هرگونه عيب و ايراد غير اساسي،
استفاده كننده بايد از موارد ايمني مربوط به
قطعات كيت اطالع داشته باشد و نكات ايمني
ذكر شده در دفترچه را با اهميت تلقي نموده
و براي رفع عيب حتماً به مراكز مراجعه نمايد.
ايرادات كلي كه مي تواند توسط شخص
راننده شناسايي شود به شرح زير است:
الف) نكات ايمني در مورد لوله هاي فشار
قوي انتقال گاز و در پوش پر كن اتصاالت:
راننده بايد اطالعات زير كه همواره در كنار و
نزديك محل پر كن درج مي گردد را با دقت مطالعه
كند اين اطالعات شامل موارد زير مي باشند.
 نوع سوخت( )CNGمي باشد. تاريخ انقضاي اعتبار استفاده از مخزن گاز کهبر روی مخزن حک گردیده است.
 فشار سرويس سيستمدر صورتيكه لوله هاي انتقال سوخت آسيب
ديده باشند ،بايد در مراجعه به نمايندگيهاي
مجاز تعويض شوند( .هر گونه عمليات تعمير
لوله هاي سوخت رساني ممنوع مي باشد ).در
صورت مشاهده هر كدام از موارد زير در اتصاالت
و لوله هاي فشار قوي بايد به نمايندگي هاي
مجاز مراجعه شود:

 هر گونه زنگ زدگي ،خوردگي ،سایيدگي و ياخرابي ناشي از ضربه در اتصاالت لوله هاي فشار
قوي گاز.
 الغر شدن پيچ هاي اتصال مخزن(در اثر تنش)،بريدگي هاي اتاق(ترك ها) و فرسايش فلزهاي
اتاق و يا فريم مخزن و...
 هر گونه پيچ خوردگي ،خرابي و سائيدگيپوشش لوله هاي انتقال گاز و شيلنگ هاي قابل
انعطاف.
به اين نكته بايستي توجه داشت كه تمامي
موارد فوق در مراكز و تعميرگاههاي مجاز ،سالي
يكبار مورد بررسي قرار مي گيرند .همواره بعد
از سوخت گيري براي جلوگيري از ورود گرد و
غبار ،مايعات ،و ساير موارد بايد درپوش شير پر
كن در جاي خود بسته شود .با توجه به مطالب
فوق ،موارد زير در ارتباط با وسائل اطمينان
تخليه فشار بايد مورد بازرسي هاي دوره اي قرار
گيرند:
فعاليتهاي حرارتي (مانند جوشكاري) كه در
نزديكي لوله هاي فشار قوي گاز و با اتصاالت
انجام مي شود بايد به گونه اي انجام شود كه
افزايش دماي لوله هاي انتقال گاز و اتصاالت
نسبت به دماي محيط بيشتر نشود .در غير
اينصورت بايد از عايق هاي حرارتي استفاده شود.

نكات و الزمات ايمني
در صورت مشاهده هر گونه سوراخ و يا وجود
ترك هاي سطحي روي لوله هاي الستيكي بايد
به مراكز و تعميرگاههاي مجاز مراجعه شود .در
صورت عدم استفاده از سيستم سوخت رساني گاز
طبيعي بنا به هر دليل براي مدت طوالني بايد
شير قطع كن اصلي سيستم  CNGحتماً بسته
باشد .به هنگام بروز شكستگي يا گسيختگي در
لوله هاي انتقال گاز ،براي جلوگيري از انباشت
گاز ،جريان گاز از مخزن با بسته شدن شير
مخزن بصورت كامل قطع گردد.
ب) الزامات ايمني وسايل اطمينان تخليه
فشار:
در سيستم گاز رساني فشار قوي براي اطمينان از
عدم افزايش فشار بيش از حد مجاز كه معادلbar
 260مي باشد ،شير مخزن گاز  CNGمجهز به
وسايل يا مكانيزم هاي ايمني زير مي باشد:
 وسيله اطمينان تخليه فشار جهت جلوگيري ازافزايش فشار بيش از حد ،داخل مخزن كه شامل
مكانيزم هاي زير است:
 صفحه حساس به فشار قطعه حساس به دما وسيله اطمينان از جريان بيش از حد گاز CNGدر صورتي كه لوله هاي فشار قوي آسيب

ديده باشد و دچار نشتي و جريان گاز به فضاي
آزاد شده باشد اين وسيله جريان گاز را قطع
مي كند.
ج) نكات ايمني در مورد كاهنده فشار
(رگالتور):
 الزم است استحكام محل قرار گيري رگالتور وعدم لقي و جابجايي آن به صورت ماهيانه كنترل
شود.
 به علت افت فشار شديد ،دما در محل رگالتورشديدا ً افت مي كند و در صورت قطع شدن و
يا گردش غير كافي مايع گرم كننده رگالتور،
ممكن است بعد از روشن نمودن خودرو در محل
رگالتور يخ زدگي ديده شود .در صورت مشاهده
هرگونه يخ زدگي در اطراف رگالتور بايد به
نمايندگي هاي مجاز مراجعه شود.
 از آنجائيكه رگالتورها بوسيله آب رادياتور كهاز سر سيلندرها عبور مي كنند ،گرم مي شوند،
بايستي از ضديخ هاي مجاز كه بر روي عملكرد
رگالتور تأثير منفي ندارند ،استفاده شود.
 بايستي دقت شود كه وزن مربوط به رگالتوررا لوله انتقال گاز متصل به آن تحمل نكند در
صورت مشاهده هر گونه تغيير حالت در لوله گاز
متصل به رگالتور ،يا خارج شدن لوله از بست هاي

نگهدارنده بايستي به نمايندگيهاي مجاز مراجعه
شود.
در صورت مشاهده هر گونه لقي در محل اتصال
شير برقي و يا بقيه اتصاالت مربوط به لوله و
شيلنگهاي انتقال گاز بايد به مراكز تعمير مجاز
مراجعه شود.
د) ساير موارد ايمني قابل توجه:
 هنگام شستشوي داخل موتور بايد از تماسمايع شستشو با اتصاالت و تجهيزات سيستم
گازسوز جلوگيري شود.
 مخزن و تسمه هاي نگهدارنده آن از نظر عالئمخرابي بايد بازرسي شوند .در صورت مشاهده هر
گونه آسيب ديدگي در مجموعه مخزن ،بايد در
تعميرگاههاي مجاز بازرسي دقيق انجام شود.
 مخزن بايد جداگانه مورد بررسي قرار گرفتهو هم چنین از لحاظ نصب صحيح مورد بازبيني
قرار گيرد.
 لوله ها و شيلنگها از نظر نشتي(با استفاده ازمحلول آب و صابون) ،خرابي ،فرسايش و عالئم
استهالك يا خوردگي بايد بازرسي شوند.
 در صورت وقوع هر گونه سانحه يا تصادفشديد رانندگي ،بدليل امكان جدا شدن مخزن
از حفاظ لوله هاي انتقال ،خودرو براي كنترل
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مخزن بايد به نمايندگيهاي مجاز به منظور انجام
بازرسي ها مراجعه نمايد.
 بايد دقت شود كه مخزن توسط تسمه هاينگهدارنده به خوبي مهار شده باشد به اين معني
كه هيچگونه لقي ،حركت طولي و شل بودن
پيچ ها در محل نصب مشاهده نشود.
 بايد دقت شود پيچ هاي اتصال تسمه ها به بدنهمحكم و در جاي خود قرار داشته باشند.
 بايد دقت شود كه لوله هاي سوخت و تخليهبطور مناسب و محكم به خودرو متصل شده باشند.
 دقت شود كه واشرهاي الستيكي زير تسمه هابه خوبي در جاي خود قرار گرفته باشند و تاب
خوردگي و يا تغيير شكل نداشته باشند.
 در صورت صدمه ديدن شير يا لوله هاي رابطشيرهاي اطمينان يا وسايل تخليه فشار و مخزن،
سيستم بايد براي بازرسي به نمايندگيهاي مجاز
ارجاع شود.
 در صورت استشمام بوي گاز در اطراف مخزنيا لوله هاي رابط ،خودرو بايد براي بازرسي به
نمايندگيهاي مجاز ارجاع شود.
 هيچگونه فرو رفتگي در سطح روي مخزن نبايدبوجود آيد.
 هرگز از سوهان براي زدودن خوردگي سطحيمخزن استفاده نشود.
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 از ريختن هر گونه مايع اسيد يا باز ،رويمخزن كه موجب ازبين رفتن رنگ و نهايتاً
خوردگي مخزن فلزي می شود يا در مورد مخزن
كامپوزيتي باعث از بين رفتن اليه رزين مي شود
بايد جدا ً پرهيز شود.
 در صورت صدمه دیدن یا زنگ زدگی شیر پر کنگاز 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 بازديد از خودرو و عيب يابي اوليه سيستم
نگهداري و بازديد از خودرو
در استفاده از خودروي گاز سوز موارد زير را
رعايت نماييد:
رعايت اين موارد ساده و بازرسي هفتگي يا
ماهيانه ،عالوه بر جلوگيري از بروز خطر ،طول
عمر خودرو را نيز افزايش مي دهد.
موارد قابل بازديد:
 -1نشت گاز از مخزن و اتصاالت
 -2سوراخ شدگي و يا وجود تركهاي سطحي
روي لوله هاي الستيكي
 -3محكم بودن كانكتور اتصالي قطعات الكتريكي
نظير شير قطع كن گاز و...
 -4سالم بودن فيوزها
 -5محكم بودن محل اتصال رگالتور ،شير
سوخت گيري ،شير برقي و لوله هاي فشار قوي
عيب يابي
 اگر خودرو قادر به كاركرد در حالتCNGنباشد ،موارد زير را بررسي كنيد:
 آيا مقدار كافي گاز در مخزن وجود دارد؟ آيا مقدار بنزين كافي جهت استارت در حالتبنزين وجود دارد؟
 آيا فيوزها سالم هستند؟ -از بكار بردن فيوزهايي بغير از موارد توصيه

شده ،اجتناب نماييد ،زيرا باعث سوختنECU
خواهد شد.
 در صورت خرابي سيستم گاز سوز در حينرانندگي ،بررسي كنيد كه آيا اين حالت در
موقعيت بنزين سوز نيز رخ مي دهد يا خير.
 در صورت كنترل موارد ذكر شده و عدمرفع عيب خودرو ،با يكي از نمايندگي هاي
مجاز تماس بگيريد و از تعميرات يا تنظيمات
توسط خودتان يا نمايندگي هايي به غير از
نمايندگي هاي مجاز جدا ً خودداري نماييد ،زيرا
باعث عدم اعتبار گارانتي خودرو خواهد شد.

 عملكرد كاهنده فشار در رگالتور را موردبررسي قرار دهيد.

عمليات تعميراتي سيستم CNG
جهت تعميرات در بازه هاي زماني معين و
رانندگي با سيستم  ،CNGتوجه ويژه اي به
موارد زير داشته باشيد:
 تنظيم سوپاپها بازديد شمع ها و كابلهاي جرقه كنترل دور آرام (بررسي شرايط عملكرد) وقطعات مرتبط
 عملكرد خودرو در حالت كاركرد با بنزين باتوجه ويژه به سنسور المبدا
 خواندن كدهاي خطا -مكش هوا را مورد بررسي قرار دهيد.
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عمليات سرويس هاي دوره اي
جدول سرويس هاي ادواري خودرو
مقدار مسافت (كيلومتر)
در هزار كيلومتر

انواع سرويس ها
تعویض فیلتر گاز CNG

1

10

20

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

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

6

انجام تست نشتي كليه اجزاي سيستم
بازدید واشر شير تغذيه سوخت گاز
بازدید مخزن گاز
بازدید لوله های گاز  CNGفشار قوی
تعویض فیلتر مسیر گاز فشار قوی

90

30

50

70

90

110

130

150

170

190

هر 10000کیلومتر
بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

هر  20000کیلومتر
هر  50000کیلومتر
هر  20000کیلومتر
تعويض

تعويض

نکته
عمر مخزن گاز  CNGبه مدت  15سال پس از تاریخ ساخت مي باشد و پس از آن مي بايست مخزن تعويض 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
تأكيد مي شود كه موارد ذكر شده توسط نمايندگي هاي مجاز شركت سايپايدك انجام مي شوند و نبايد مشتري راساً سيستم را باز يا تعمير نمايد.
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نگهداری خودرو

7

نگهداری سیستم ترمز

7

بازديد عملكرد بوستر ترمز
صحت كار بوستر ترمز را بشرح زير مورد بازرسي
و آزمايش قرار دهيد:
 -1پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن
را پايين نگه داريد استارت بزنيد ،پس از روشن
شدن موتور پدال ترمز به آرامی پایین می رود.
 -2پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش
كنيد .حدود  30ثانيه پدال را پايين نگه داريد.
در اين لحظه پدال نه باال مي رود نه پايين
 -3مجددا ً استارت زده و اجازه دهيد به مدت
 2دقيقه موتور روشن باشد .سپس آنرا خاموش
كنيد .اكنون چندين بار پدال ترمز را فشار
دهيد .بايد با هر بار فشار دادن ،حركت پدال
كاهش يابد .در صورت عدم صحت موارد فوق،
سيستم ترمز معيوب بوده و بايستي به يكي از
نمايندگي هاي مجاز سايپايدك مراجعه نماييد.
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بازديد روغن ترمز
سطح روغن ترمز را بازديد نماييد .سطح روغن در
داخل مخزن مربوطه بايد بين ( MAXحداكثر)
و ( MINحداقل) باشد .چنانچه سطح روغن
پايين تر از  MINبوده و يا چراغ ترمز روشن شود
مي بايست روغن به آن اضافه نماييد تا به خط
 MAXبرسد.
قبل از اضافه كردن روغن ،اطراف در مخزن
مربوطه را براي جلوگيري از هر گونه ورود مواد
اضافه به داخل روغن پاك نماييد.
توجه داشته باشيد كه با طي مسافت هاي زياد
مقدار روغن ترمز كاهش مي يابد .در صورتيكه
سطح روغن ترمز در مخزن بسيار پايين باشد و
يا نياز به پر نمودن مجدد در فواصل كوتاه وجود
داشته باشد حتماً به يكي از نمايندگي هاي مجاز
مراجعه نماييد.چون وانت زامیاد مجهز به سیستم
ترمز  ABSميباشد لذا روغن ترمز استفاده شده
در این خودرو باید از نوع  DOT 4باشد.

نکات زیست محیطی

روغن ترمز
مايع ترمز (روغن ترمز) ترکيبي سنتزي
ميباشد که قسمت اعظم آن را ترکيبات
پليگليکول اتري تشکيل ميدهد لذا از ريختن
آن برروي خاك و آب و آلوده كردن آنها جدا ً
خودداري نماييد.

احتیاط
فقط از روغن ترمز استاندارد و مخصوص
استفاده نماييد.
هرگز انواع مختلف روغن را با يكديگر مخلوط
نکرده و مورد مصرف قرار ندهيد.

هشدار
روغن ترمز شديدا ً سمي است و بايد در ظرف
سربسته و دور از دسترس كودكان نگه داشته
شود در صورت خوردن روغن ترمز ،سريعاً به
پزشك مراجعه كنيد.

توجه
به دليل احتمال آتش سوزي ،مراقب باشيد،
روغن ترمز روي موتور گرم نريزد.

توجه
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب مي كند.
روغن را ابتدا با يك تكه پارچه تميز جمع كنيد
و سپس محل را با آب و شامپوي مخصوص
خودرو بشوييد.

نگهداری سیستم ترمز
محل قرارگيري قطعات مجموعه
 )1لوله سيال فشار قوي
 )2مخزن
 )3لوله مكش

بازديد ترمز دستي
توجه داشته باشيد كه ترمز دستي بايد قادر باشد
تا در شيب هاي تند به تنهايي خودرو را نگهدارد.
در حاليكه ترمز دستي تا انتها بیرون کشیده
شود ،اهرم را كشيده و صداي دندانه ها (تيك) را
بشماريد .اگر تعداد دندانه ها درست نباشد ( 4تا
 6تيك) جهت تنظيم به يكي از نمايندگي هاي
مجاز مراجعه نماييد.

نکات زیست محیطی
لنت ترمز/صفحه كالچ
به رغم رعايت قانون ممنوعيت استفاده از مواد
داراي آزبست و استفاده از لنت هاي ترمز/
صفحه كالچ با الياف جايگزين آزبست در تمامي
محصوالت گروه خودرو سازي سايپا ،متاسفانه
در بازار غيردولتي لنتهاي ترمز /صفحه كالچ
وارداتي غيرمجاز به وفور يافت ميشوند .لذا
توصيه ميشود در هنگام تعويض لنتهاي ترمز
/صفحه كالچ ترجيحاً به يكي از نمايندگيهاي
مجاز مراجعه نموده و يا در هنگام خريد اين
قطعات به عبارت ( )Free Asbestosتوجه
نماييد.
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نگهداری سیستم فرمان هيدروليك

*

روغن مجاز
روغن مجازي كه در سيستم فرمان هيدروليك
مي تواند مورد استفاده قرار گيرد.
ATF II

نکات زیست محیطی
گريس ،روانکارها
گريس و روانکارها عمدتاً داراي عناصري مثل
سديم ,کلسيم ،آلومينيوم ،باريم و مس هستند
و به جهت باال بردن خاصيت گريس در کاهش
ساييدگي ،ترکيب ديسولفيدموليبدن نيز به
آن اضافه شده است لذا مواظب نشتي آن از
خودروها و ريزش آن به آب و خاك باشيم.

توجه
ورود هرگونه گرد و غبار و ذرات خارجي به
داخل روغن هيدروليك ،منجر به بروز آسيب
جدي در سيستم فرمان هيدروليك خودروي
شما خواهد گرديد.
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بررسي سطح روغن فرمان هيدروليک
سطح روغن هيدروليک بايد به طور مرتب بازديد
شود .براي اين منظور می بایست موتور خاموش
بوده و خودرو روی سطحي صاف باشد.
سطح روغن هيدروليک را در مخزن آن بررسي
نماييد.
اين سطح بايد بين دو نشانه  Lو  Hمیله نشانگر
نصب شده روی درب مخزن باشد.
قبل از افزودن روغن هيدروليک اطراف درب
مخزن روغن را کام ً
ال تميز نمایید.

اگر سطح روغن پايين است ،تا نشانه  Hروي
میله نشانگر مخزن ،روغن بيافزاييد .در صورتي
که نياز به افزودن روغن فرمان هیدرولیک به
طور غیرمعمول باشد ،خودرو را براي بازديد به
يک نمايندگي مجاز شرکت سايپايدک ببريد.

نگهداري توسط مالک خودرو
موارد زير مجموعه اي از بررسي ها و بازديدهايي
است که بايد در فواصل زماني ذکر شده (بسته
به نوع کارکرد خودرو) ،توسط مالک خودرو يا
مکانيک ماهر انجام پذيرد ،تا رانندگيراحتتر و
با اطمينان بيشتري صورت گيرد.
هر گونه مشکلي را سريعاً به نمايندگي مجاز
شرکت سايپايدک يا يک مکانيک مجرب اطالع
دهيد ،تا شما را براي تعمير يا تنظيم ،راهنمايي
نمايد.
هزينههاي مربوط به نگهداري توسط مالک
خودرو شامل گارانتي نبوده و هزينه خدمات،
قطعات و روغن مصرفي از مالک دريافت ميشود.

هشدار
در حين رانندگي با خودرو موارد ذیل
بررسی گردد:
 تغيير صداي اگزوز و يا تغيير بوي گازهايخروجي از اگزوز
 لرزش در غربيلک فرمان افزايش يا کاهش نيروي الزم براي چرخاندنفرمان خودرو (دقت کنيد که غربيلک نسبت به
جهت مستقيم خود تغيير ننمايد).
 شنيده شدن صداي غيرعادي ،کشيده شدنخودرو به يک سمت ،افزايش اندازه حرکت
پدال يا سفت شدن پدال در هنگام توقف
خودرو
 تغيير در عملکرد گيربکس (سطح روغنگيربکس)
 عملکرد ترمزدستي نشتي مايعات از خودرو(توجه داشته باشيد که چکيدن قطرات آب
از سيستم کولر پس از استفاده از آن ،عادي
است).

حداقل هر ماه يک مرتبه موارد ذیل بررسی
گردد:
 سطح مايع خنک کننده موتور در مخزن آن عملکرد چراغهاي بيروني 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 مايع شيشهشوي (تيغه هاي برف پاک کن را با پارچه اي
تميز که با مايع شيشه شوي مرطوب شده است،
پاک نماييد).
 کمربند ايمني به جهت قرارگيري و عملکردصحيح آن
 -وضعیت الستیک چرخ ها
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محفظه موتور

7

راهنماي محفظه موتور (مجهز به سيستم انژكتوري)
 -1مخزن مایع خنك كننده موتور
 -2باتري
 -3مخزن روغن ترمز
 -4درب رادياتور
 -5درب محفظه روغن موتور
 -6مخزن مایع شیشه شوی
 -7ميله نشانگر سطح روغن موتور
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روغن موتور و فیلتر روغن
اگر سطح روغن نزديک يا روي  Lبود ،مقداری
روغن بيافزاييد تا سطح آن به  Fبرسد.
توجه کنيد که نبايد بيش از حد روغن اضافه
گردد.
تنها از روغن موتور مورد تائيد استفاده نمایید.
(به قسمت روغنهاي توصيه شده در همين فصل
رجوع نماييد).

بررسي سطح روغن موتور
 -1خودرو را در سطحي صاف قرار دهيد.
 -2موتور را روشن نموده و بگذاريد تا به دماي
معمول کاري خود برسد.
 -3موتور را خاموش کرده و چند دقيقه صبر
کنيد تا روغن به کارتل برگردد.
 -4ميله نشانگر سطح روغن را بيرون کشيده،
تميز نماييد و دوباره آنرا کام ً
ال در محل خود
داخل نماييد.
 -5ميله نشانگر سطح را دوباره بيرون بکشيد و
اين بار به محلي که روغن به آن رسيده است
(سطح روغن) توجه نماييد.
سطح روغن بايد بين دو عالمت  Fو  Lباشد.

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

نکات زیست محیطی
روغن موتور
 محيط زيست را با تعويض بيش از حد روغنآلوده نکنيم.
 رنگ روغن به تنهايي مالک مناسبي برايتشخيص کيفيت روغن موتور و تعويض آن
نيست.
 پايهي اکثر روغنهاي موتور ,نفت خامميباشد .لذا با مصرف بهينه آن در حفاظت از
منابع بکوشيم.
 در هنگام تعويض روغن خودرو مراقبنشتيها بوده و از تخليه روغن مصرف شده
(روغن سوخته) بر روي خاك و آب جدا ً
خودداري كنيم.
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7

روغن موتور و فیلتر روغن

7

تعویض روغن موتور و فيلتر روغن
فواصل زماني تعويض روغن موتور و فيلتر آن را
طبق برنامه زماني نگهداري خودرو رعايت نماييد.
 -1موتور را براي چند دقيقه روشن نموده و
سپس آن را خاموش نمایید .درب محفظه روغن
موتور را برداريد.
 -2با برداشتن درب محفظه روغن و باز کردن
پيچ تخليه ،روغن را در يک ظرف مناسب ،تخليه
نماييد.
 -3در اين مرحله فيلتر روغن را با آچار مخصوص
آن باز نماييد.
 -4با يک تکه پارچه تميز محل نصب فيلتر را
پاک نماييد.
 -5اورينگ فیلتر روغن جديد را به مقداري
روغن آغشته نماييد.
 -6پس از آنکه روغن کام ً
ال تخليه شد ،پيچ
تخليه را ببنديد.
 -7فیلتر روغن را با آچار مخصوص در محل خود
نصب نمایید.
 -8موتور را با روغن تازه به حدي پر نماييد که
سطح روغن به عالمت  Fبر روي ميله نشانگر
برسد (دقت نماييد که بيش از حد روغن اضافه
ننماييد).
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 -9با دقت در محفظه روغن را ببنديد.
 -10موتور را روشن کنيد و بررسي نمایید که
اطراف اورينگ فيلتر روغن ،نشتي وجود نداشته
باشد.
 -11موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر
کنید تا روغن به کارتل برگردد سپس مجددا ً
سطح روغن را بازديد نماييد و در صورت نياز تا
عالمت  Fروي نشانگر پر نمایید.

احتیاط
هم موتور و هم روغن آن داغ هستند ،احتياط
نماييد که آسيبي به خودتان نرسانيد.

توجه
مراقب باشيد که اورينگ فيلتر روغن قديمي بر
روي محل نصب شدن فيلتر باقي نماند ،در غير
اينصورت ممکن است باعث بروز نشت روغن و
در نتيجه صدمه ديدن موتور گردد.

دقت نمایید که روغن مصرفي حتماً بايد با درجه
کيفيت مشخص شده باشد.

توجه
 هر چند فيلترهاي روغن ممکن است از نظرظاهري يکي باشند ،ليکن طراحي داخلي آنها
مي تواند متفاوت باشد .اين گونه فيلترها قابل
جايگزيني با يکديگر نيستند.
براي جلوگيري از آسيب ديدن احتمالي موتور
تنها از فيلتر تعيين شده استفاده نماييد (در
اين زمينه با نمايندگي مجاز شرکت سايپايدک
مشورت نماييد).
 دستورالعمل هاي داده شده را به دقتمورد توجه قرار داده و انجام دهيد ،زيرا نصب
نادرست فيلتر روغن مي تواند نشتي روغن و
در نتيجه آسيب موتور را به همراه داشته باشد.

سيستم خنک کاری موتور
سيستم خنک کاری موتور
سيستم خنک کاری موتور از نوع تحت فشار بوده
و شامل يک مخزن حاوي ضديخ چهار فصل مي
باشد.
پيش از شروع زمستان و مسافرت به نواحي
سردسير سيستم خنک کاری را از نظر وجود
ضديخ و سطح مايع خنک کننده در مخزن
بازديد نمایید.
 هرگز از الکل و متانول در مايع خنک کنندهاستفاده ننماييد و آنها را با مايع خنک کننده
مخلوط ننماييد.
 از محلولي با بيش از  ٪60و يا کمتر از ٪35ضديخ استفاده نکنيد ،زيرا چنين مايع خنک
کننده اي داراي خاصيت و توانايي مناسبي
نيست.
 براي دانستن تاثير مقدار ضديخ به جدول روبرومراجعه نماييد.

هشدار
برداشتن درب رادياتور
 هنگام روشن بودن موتور هرگز در رادياتور راباز ننمایید.
انجام اين عمل مي تواند باعث صدمه ديدن
سيستم خنک کاري و همچنين خود موتور
گردد و مهمتر اينکه خارج شدن آب جوش
و بخار مي تواند موجب آسيب هاي جدي به
شما شود.
براي باز کردن در رادياتور
 ابتدا موتور را خاموش کرده و صبر کنيد تاخنک شود .هنگام باز کردن در رادياتور احتياط
نماييد.
 دستمالي ضخيم را به دور در رادياتور ببنديدو آن را به آرامي در خالف جهت عقربه هاي
ساعت تا اولين پله باز نمایید.
 صبر نمایید تا فشار داخل رادياتور کامالًتخليه شود .هنگامي که مطمئن شديد فشار
سيستم خنک کاري کام ً
ال تخليه شده است ،با
استفاده از دستمال ضخيم در رادياتور را فشار
داده و آن را در جهت خالف عقربه هاي ساعت
به حدي بچرخانيد که کام ً
ال باز شود.

نقطه جوش
()°C

نقطه انجماد
()°C

درصد
حجمي ضد
يخ 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

7

مقادير درج شده در جدول مربوط به ضديخ
هايي با پايه گليکول هستند .استفاده از ضد
يخ هم براي فصول سرد و هم براي فصول گرم
توصيه مي شود .استفاده از مخلوط بهينه 50
درصد آب و  %50ضد يخ بعنوان سيال خنک
کننده موتور(ضد يخ -ضد جوش) توصيه مي
شود.
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سيستم خنک کاری موتور

7

بررسي سطح مايع خنک کننده
وضعيت تمامي اتصاالت و شیلنگ هاي سيستم
خنک کاري و بخاري را بررسي نماييد و هر گونه
شیلنگ باد کرده و معيوب را تعويض نماييد.
هنگامي که موتور سرد است ،سطح مايع خنک
کننده در رادياتور بايد پر بوده و در مخزن نيز
باید بين عالئم  MAXو  MINقرار داشته
باشد .در صورت کم بودن مايع ،مقدار کافي در
سيستم اضافه نماييد تا سطح مايع به عالمت
 MAXبرسد .دقت نماييد که بيش از اندازه
مايع اضافه نکنيد.
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اگر مايع خنک کننده خودرو مرتباً کاهش
مي يابد ،براي بازديد مدار سيستم خنک کاري
به نمايندگي مجاز شرکت سايپايدک مراجعه
نماييد.
تعويض مايع خنک کننده
برنامه زماني نگهداري خودرو برای تعويض مايع
خنک کننده را رعايت نمایید.
 از آب بدون امالح در مخلوط مايع خنک کنندهاستفاده نماييد.
 از آن جائي که در موتور خودروي شما اجزايآلومينيومي به کار رفته است براي محافظت آنها
در برابر خوردگي و يخ زدگي از موادي با پايه
اتيلن گليکول در مايع خنک کننده استفاده
نماييد.

بازدید از سطح مایع شیشه 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.

تعويض تيغه هاي برف پاک کن
هنگامي که برف پاک کن شيشه 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 تيغه های برف پاک کن سائیده ،فرسوده
و يا شکسته شده باشند .در اين حالت تيغه ها را
بايد تعويض نمود.
بازوي برف پاک کن را از روي شيشه بلند کرده
و آنرا به گونه اي بچرخانيد که بست پالستيکي
قفل کننده قابل ديدن باشد .بست را فشرده و
تيغه را به سمت شيشه بلغزانيد ،سپس آنرا از
بازوي برف پاک کن خارج نماييد.
احتياط کنيد که بازوي برفپاککن بر روي
شيشه نيافتد.

توجه

تعویض تيغه هاي برف پاک کن

 اگر شيشه ها به صورت مناسبي پاکنمي شوند ،شيشه و تيغه هاي برف پاک کن را
با پاک کننده اي خوب و بي ضرر پاک نموده و
کام ً
ال با آب تميز نماييد.
 براي آنکه تيغه هاي برف پاک کن صدمهنبينند ،گازوئيل ،نفت ،تينر و ساير حالل ها را
بر روي آنها (يا حتي نزديک آنها) به کار نبريد.
 براي جلوگيري از آسيب ديدن بازوهاي برفپاک کن و ساير اجزا ،برف پاک کن را با فشار
دست حرکت ندهيد.
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مراقبت از الستيک ها
مراقبت از الستيک ها
جهت نگهداري صحيح خودرو ،ايمني بيشتر آن و
همچنين صرفه جويي در مصرف سوخت ،همواره
فشار باد الستيک ها را تنظيم و نيز حدمجاز بار
روي خودرو را رعايت نماييد.

7

فشار باد الستيک
الزم است باد الستيک تمامي چرخ ها (شامل
چرخ زاپاس) را هر ماه بررسي نمایید .اندازه گيري
فشار باد الستيک ها را هر ماه و هنگامي که سرد
هستند انجام دهيد( .سرد بودن الستيک يعني
اينکه حداقل سه ساعت از زمان رانندگی گذشته
باشد یا مسافت رانندگي شما کمتر از  1/5کيلومتر
باشد.).
توجه نماييد که فشار توصيه شده باد الستيک
بايد جهت رانندگي و کنترل مطلوب خودرو و
حداقل فرسايش الستيک ها رعايت 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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احتیاط
در صورتيکه ابعاد چرخ مناسب نباشند،
مي تواند تاثير نامطلوبي بر عمر چرخ و
بلبرينگ هاي آن ،عملکرد سیستم ترمز،
کنترل خودرو ،فاصله خودرو تا سطح زمين،
فاصله بدنه تا الستيک ،فاصله بدنه تا زنجير
چرخ ،دقت کيلومتر شمار ،زاویه نور چراغهاي
جلو و ارتفاع سپرها بگذارد.

توجه
 استفاده از هر نوع يا اندازه الستيک غیر ازموارد تایید شده توسط کارخانه مي تواند در
رانندگي ،کنترل خودرو ،فاصله خودرو تا زمين
و همچنين دقت کيلومتر شمار تاثير گذارد.
 رانندگي با الستيک هاي سائيده شده بسيارخطرناک است ،زيرا قدرت ترمزها ،دقت فرمان و
همچنين خاصیت چسبندگي خودرو به زمين
را کاهش مي دهد.
 بهترين روش در تعويض الستيک ،تعويضالستيک 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 باشيد که تعويض يک الستيک به
تنهايي ،مي تواند تاثير زيادي بر روي کنترل
خودرو بگذارد.

مراقبت از الستيک ها و چرخ ها
الستيک ها و رينگ ها
درخصوص باد الستیک ها به موارد زیر توجه شود:
 فشار باد الستيکی که گرم است نسبت بهالستيک سرد بیشتر است .لذا باد الستيک گرم
را براي تنظيم فشار خالي نکنيد زيرا هنگام سرد
شدن الستيک فشار باد کمتر از حد مجاز خواهد
بود.
 باد الستيک کمتر از حد مجاز ،باعث افزايشفرسايش الستيک ،افزايش مصرف سوخت و
مشکل شدن کنترل خودرو مي گردد.
کم بودن فشار باد الستيک مانع آب بندي کافي
الستيک با رينگ مي گردد .در صورتي که
فشار باد بيش از اندازه کم شود مي تواند باعث
آسیب دیدگی رینگ و يا جدا شدن الستيک
از رینگ شود .بنابراين فشار باد الستيک را در
محدوده مجاز نگه داريد .در صورتيکه فشار باد
الستيک مرتباً کاهش مي يابد  ،به نمايندگي مجاز يا
يک تعميرگاه مراجعه نماييد.
 باد بيش از حد مجاز الستيک ها ،باعث کوبشدر هنگام رانندگي ،ايجاد مشکالتي در کنترل
خودرو و فرسايش شديد الستيک در وسط آن
مي گردد و احتمال واژگون شدن خودرو در
خطرات جاده اي افزايش مي يابد.

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

نکات زیست محیطی
الستيك
 اگر فقط يك الستيك خودرو به اندازه 6درجه ( psiتقريبا معادل  4/0بار) كم باد بوده
و فشار باد بقيه چرخهاي آن تنظيم شده باشد،
در اين صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو
به اندازه  3درصد افزايش يافته و عمر مفيد تاير
كم باد كاهش خواهد يافت.
 با تنظيم فشار باد الستيكها ،ميتوان مصرفسوخت را تا  6درصد كاهش دهيم.

توجه
در هنگام تعويض الستيک ها ،هرگز انواع
مختلف الستيک (راديال ،بایاس و  )...را
همزمان با هم به کار نبريد و دقت نمایید که
الستيک هاي چهار چرخ خودرو ،داراي طراحي
و ساختار يکسان باشند .تنها از الستيکهايي
که نوع آنها توسط کارخانه توصيه شده است
استفاده نمایید.
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مراقبت از الستيک ها و چرخ ها

7

جابجاکردن چرخ ها
براي آنکه فرسايش الستيک ها به صورت
يکنواخت انجام پذيرد توصيه مي شود که چرخ
ها را هر  10هزار کيلومتر با يکديگر جابجا
نماييد .اگر فرسايش بيش از اندازه وجود دارد،
جابجا کردن چرخ ها را زودتر انجام دهيد.
هنگام جابجا کردن چرخ ها باالنس بودن آنها
را بررسي نمایید .همچنين بررسي نمایید که
فرسايش و خوردگي ناهموار و نابرابر وجود
نداشته باشد .غالباً فرسايش غيرعادي در اثر فشار
باد نامناسب الستيک ها ،تنظيم نامناسب زاويه
چرخ ها ،باالنس نبودن آنها ،ترمزهاي شديد يا
گردش هاي تند و داغ کردن رينگ چرخ به
وجود مي آيد.
دقت نمایید که نشانه اي از تورم ،در قسمت آج
الستيک يا دوطرف الستيک وجود نداشته باشد.
در صورتي که متوجه هر يک از عالئم
مذکور شديد ،الستيک را تعويض نماييد.
هنگامي که جابجایي چرخ ها انجام شد ،فشار
باد الستيک هاي جلو و عقب را به ميزان توصيه
شده تنظيم کرده و مهره چرخها را محکم نماييد.
هر زمان که چرخ ها را با يکديگر جابجا مينماييد،
سایش لنتهاي ترمز را بازديد 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.

زاويه چرخها و باالنس بودن آنها
عالوه بر تنظيم فشارباد الستيک ها ،تصحيح
زاويه چرخ ها عامل ديگري است که به کاهش
فرسايش الستيکها کمک مي نمايد .تصحيح
زاويه چرخ هاي خودروي شما بايد هر  24ماه
يا هر 20هزار کيلومتر صورت پذيرد.
الستيکهاي خودروي شما در کارخانه باالنس
شده اند .ولی به مرور زمان به باالنس مجدد نياز
دارند.
اگر در طول رانندگي متوجه لرزش در خودرو
شديد ،خودروي خود را براي بازديد چرخ ها به
نمايندگي مجاز منتقل نماييد.
هر بار که الستيک از داخل رينگ چرخ بيرون
بيايد بايد مجددا ً باالنس شود.
در خودرو های مجهز به تایرهای جهت دار
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مراقبت از الستيک ها و چرخ ها
تعويض چرخ ها
هنگام تعويض يک چرخ ،اطمينان حاصل نمایید
که چرخ جديد از نظر قطر ،پهنا ،بيرون آمدگي
چرخ از بدنه و ساير مشخصات ابعادي ،منطبق با
اندازه چرخهاي تائيد شده توسط کارخانه است.

عمر مفید الستیک
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 الستیک و نشانگر سائیدگی
الستیک
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 زير را به خاطر بسپاريد:
 هر گونه سيگار ،آتش و يا جرقه را از باتريدور نگهداريد.
ً
 هيدروژن گازي شديدا قابل اشتعال مي باشد.اين گاز مرتباً ،در هر خانه (سلول) باتري وجود
دارد و در معرض شعله یا جرقه منفجر می شود.
 اگر الکتروليت با چشمان شما تماس پيدا کند ،آنهارا حداقل  15دقيقه با آب شستشو دهيد و سريعاً
براي انجام فعاليت هاي درماني اقدام نماييد .در
صورت امکان تا پيش از رسيدن کمک هاي پزشکي
از اسفنج يا پارچه اي نمناک براي پاک کردن
چشمان خود استفاده نماييد.
 در صورتي که الکتروليت با پوست شما تماسپيدا کرد ،آن را کام ً
ال با آب بشوييد .در صورتي
که احساس درد يا سوختگي داريد ،اقدامات
درمانی الزم را انجام دهید.
 باتري را دور از دسترس کودکان نگه داريد،زيرا داخل باتري ،اسيدسولفوريک وجود دارد.
 هنگامي که باتري با بدنه پالستيکي را حملمي کنید ،احتياط نمایید به بدنه آن فشار وارد
نشود زيرا ممکن است اسيد نشت کرده و باعث
آسيب ديدن پوست شما گردد.

 هيچ گاه وقتي که کابل هاي باتري متصلهستند ،اقدام به شارژ کردن آن ننماييد.

نکات زیست محیطی
باتري
از مهمترين آاليندههاي باتري خودرو سرب و
اسيد سولفوريك ميباشد لذا باتريهاي كهنه
و بياستفاده را نبايد در طبيعت رها نمود بلكه
بايد آن ها را در اختيار مراكز مجاز قرار دهيم.

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

نگهداري باتري
 باتري را در جايش محکم و ايمن نماييد. باتري را بايد کام ًال خشک و تميز نگه داشت.
 دقت نمایید قطبها و اتصاالت باتري تميز ومحکم باشند.
 اگر بر روي باتري و قطب هاي آن الکتروليتريخت ،سريعاً آنرا با استفاده از آب شستشو
دهيد.
 اگر از خودرو براي مدت طوالني استفادهنمی کنيد ،کابل هاي مثبت و منفي را از روي
آن باز نماييد.
 بطور مرتب سطح الکترولیت را در باتری بازدیدنمایید.
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تعويض المپ ها

چراغ عقب
با باز كردن روكش چراغ عقب از داخل اتاق بار
نسبت به تعويض المپ ها مطابق شكل اقدام
نماييد.
7
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چراغ سقف
توسط يك پيچ گوشتي كوچك ،طلق چراغ
سقف را باز كرده و سپس المپ مربوطه را
تعويض نماييد .در انتها طلق را در محل خود
قرار دهيد.

چراغ راهنماي گلگير
جهت تعويض المپ چراغ راهنماي گلگير 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.

تعويض المپ ها
چراغ جلو
جهت تعويض 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 پالك
توسط يك پيچ گوشتي كوچك ،طلق چراغ پالك
را باز كرده و سپس المپ را تعويض نماييد.
در انتها طلق را در محل خود قرار دهيد.
7

111

تعويض روغن ها
مشخصه روانکارهای توصیه شده
براي کمک به داشتن موتور و قوای محرکه سالم،
با توان ثابت و عمر بيشتر ،تنها از روانکارهای
توصیه شده با کيفيت 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.
اين روانکارها صرفاً در اين خودرو توصيه 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 كاربرد

نوع روغن

روغن گيربكس
برای کلیه شرایط
آب و هوایی

SAE 80W90-API
GL4

روغن ديفرانسيل
برای کلیه شرایط
آب و هوایی

SAE 85W140 - API
GL5

روغن موتور

SAE 20W50-API
SJ

روغن ترمز

DOT4

گريس نسوز

NLGI NO.3

روغن فرمان هيدروليك

ATF II

نگهداری بدنه خودرو
توجه
براي شستشو بدنه خودرو از صابون هاي قوي،
پاک کننده هاي شيميايي يا آب داغ استفاده
ننمایید .همچنين خودرو را در زير نور مستقيم
خورشيد يا هنگامي که بدنه آن داغ است،
نشویید.
دقت نمایید که پس از شستشوي خودرو ،اثری
از مواد شوينده بر روي بدنه آن باقي نماند.
براي اين منظور سطح خودرو را با آب خنک يا
ولرم به صورت کامل بشوييد.

احتیاط
 شستشوي محفظه موتور با آب ممکن استباعث ايجاد اختالل در کار بعضي از مدارهاي
الکتريکي آن شود .هنگام شستشو محفظه
موتور با آب ،بسيار احتياط نمایید.

واکس بدنه
هميشه پيش از واکس زدن ،بدنه خودرو را
بشوئيد و خودرو را هنگامي واکس بزنيد که
قطرات آب بر روي آن باقي نمانده باشد.
از ماده جالدهنده (پوليش) جامد يا مايع با
کيفيت خوب استفاده نموده و به توصيه هاي
شرکت سازنده عمل نمایید.
همه قسمت هاي فلزي تزئينات داخلي را نيز
پوليش نمایید تا از سطوح آنها محافظت شود.
پاک کردن روغن ،قير و موادي مانند آن باعث
پاک شدن پوليش آن محل بر روي بدنه خودرو
مي شود .بنابراين حتماً آن قسمت را پوليش
نمایید (حتي اگر ساير قسمت هاي بدنه خودرو
نياز به پوليش نداشته باشند).

احتیاط
 پس از شستشو خودرو ،در حاليکه با احتياطو آهسته رانندگي مي کنيد ،با گرفتن ترمز
بررسي نمایید که توانايي و عملکرد آن در اثر
رطوبت دچار مشکل نشده باشد .در صورتي که
لنت هاي ترمز خيس شده باشند با چند ترمز
آهسته ،ضمن حرکت رو به جلوی خودرو ،لنتها
را خشک نمایید.

نکات زیست محیطی
با تميز نگه داشتن و رسيدگي به رنگ خودرو
در زيبايي محيط زيست شهري سهيم باشيم.
رنگ خودرو
در هنگام استفاده از رنگ خودرو بويژه در
تعميرگاهها و نمايندگيها مراقب نشت و ريزش
آن به آب و خاك باشيم.

توجه
 پاک کردن گرد و غبار و کثيفي با پارچهخشک از روي بدنه مي تواند باعث خراشيدگي
سطح رنگ آن شود.
 از برسهاي سيمي ،پاک کنندههايي باخاصيت خورندگي ،شوينده هاي قوي که
داراي مقدار زياد آلکاالين يا مواد شيميايي
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 آسيبديدگي سطح بدنه خودرو
خراش هاي عميق يا پريدگي هاي بوجود آمده
در سطح رنگ خودرو بايد سريعاً ترميم شوند،
زيرا قسمتي از فلز که رنگ آن از بين رفته است
به سرعت زنگ زده و مي تواند در اثر پيشروي
منجر به هزينه هاي سنگين تعميراتي شود.

توجه

در صورتي که بدنه خودروي شما صدمه ديده و
نياز به هر گونه تعميري دارد ،اطمينان حاصل
نمایید که تعميرگاه مربوطه ،از مواد ضدزنگ بر
روي قسمت هاي تعمير شده يا تعويض شده
استفاده نمايد.
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 زير خودرو
اگر چه کف خودرو با مواد ضدزنگ پوشانده شده
است ،ليکن مواد خورنده که در جاده ها براي
آب کردن برف و يخ استفاده مي شود ،مي تواند
باعث زنگ زدن سريع لوله هاي بنزين ،سيستم
اگزوز ،سيني کف اتاق و کارتل شود.
براي جلوگيري از اين مسئله ،کف خودرو را ماهي
يکبار و به خصوص در انتهاي فصل زمستان با
آب سرد یا ولرم بشوييد .به شستن اين قسمت ها
توجه خاصي نمایید زيرا در معرض ديد نيستند
و احتمال دارد متوجه خرابي آن نشويد .سيني
کف لبه هاي زيرين درها و اجزای شاسي خودرو
داراي سوراخ هاي آبريز مي باشند .اين سوراخ ها
نبايد مسدود شوند .زيرا آب جمع شده در اين
قسمت ها مي تواند باعث زنگ زدگي شود.
اگر اين قسمت ها را فقط خيس کرده و به
صورت کامل پاک ننمایید ،شرايط بدتري به
وجود مي آيد.

نگهداری تزئینات داخل خودرو
هشدارهای کلی
دقت نمایید مواد خورنده مانند عطرها يا کرمهاي
آرايشي بر روي داشبورد نريزد ،زيرا مي توانند
باعث آسيب ديدن يا از بين رفتن رنگ آن شوند.
در صورتي که يکي از اين مواد بر روي داشبورد
ريخت ،سريعاً پاک نمایید.
تمیز کردن پارچه هاي تودوزي
ابتدا گرد و غبار روي پارچه را پاک کرده و سپس
بوسيله شامپو فرش خوب تميز نمایید.
لکه هايي را که روي پارچه ها مي افتد سريعاً به
وسيله لکه بر پارچه ،پاک نمایید.
اگر اين لکه ها را سريعاً پاک ننمایید ،احتمال
دارد که روي پارچه باقي مانده و حتي رنگ آن
را تغيير دهند.

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

نگهداری تزئینات داخل خودرو
تميز کردن شيشه هاي خودرو
اگر سطح شيشه هاي خودرو با اليه اي از
گريس ،روغن يا ماده جالدهنده پوشيده شود و
ديد مناسب از بين برود ،شيشه بايد توسط پاک
کننده مناسب شيشه پاک گردد .براي اين 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
ديدن ،حداقل ماهي يکبار آن را با آب ولرم یا
سرد بشوئيد.
توجه داشته باشيد که هر گونه ماده باقي مانده و
ذرات رسوب کرده از جمله نمک ،گل و ساير مواد
کثيف را پاک نمایید.
مطمئن شويد که سوراخ هاي تخليه آب کف
خودرو و لبه هاي تحتاني درها پاک و تميز باشد.
حشره ،قير ،صمغ يا شيره درختان ،فضله
پرندگان ،مواد صنعتي و ساير رسوبات ،در
صورتي که سريعاً از روي بدنه خودرو پاک نشوند،
ميتوانند به سطح آن صدمه بزنند.
حتي اگر سريع اقدام نموده و سطح بدنه
خودرو را با آب ساده و بدون مواد پاک کننده
بشوييد ،ممکن است بعضي از اين رسوبات
باقي بماند .در اين حالت بايد از صابون ماليم
مخصوصشستشوي خودرو استفاده نمایید.

نکات زیست محیطی
كولر خودرو
يكي از مهمترين آاليندههاي سيستمهاي
خنكکننده ,گازهاي مخرب اليهي ازن (مانند
گاز فرئون) ميباشد .خوشبختانه در خودروهاي
توليدي شرکت سايپا ،گاز  R134جايگزين
گازهاي مخرب اليه ازن گرديده است که فاقد
اثرات مخرب بر اليه ازن ميباشد
ترموستات
عملكرد مناسب ترموستات موجب عملكرد
موتور در دماي بهينه  2درصد صرفهجويي در
مصرف سوخت را به همراه دارد.
كنيستر
بنزين موجود در باک خودرو به واسطه ماهيت
طبيعي آن تبخير شده و در صورت ارتباط با
هواي آزاد در آن منتشرميشود .انتشار بخار
بنزين در هوا باعث آلودگي محيط زيست
در اطراف خودرو ميگردد .جهت رفع اين
مشکل وجود مجموعهاي با قابليت جذب و
بازيافت بخار بنزين ضروري است .در خودروها
اين فرآيند توسط کنيستر يا بخارگير بنزين
صورت ميپذيرد .بخار بنزين از طريق شيلنگ
به ورودي کنيستر منتقل و در حين عبور از
اليههاي کربناکتيو جذب آن ميشود.

کنيستر به واسطه جلوگيري از انتشار بخار
بنزین عالوه بر اینکه اثر کنترلي محسوسي
بر کاهش آلودگي محيط زيست دارد ،باعث
بازيافت و مصرف مجدد بخار بنزين نیز
خواهد شد .زمان تعويض کنيستر مطابق
استانداردهاي معتبر صنايع خودرو سازي در
صورت منفي بودن نتيجه تست عملکرد توسط
مراکز معاينات فني خودرو ۳۰ ،هزار کيلومتر
در شرايط عمومي یا  ۲۴ماه بعد از زمان نصب
ميباشد.
هشدارهای کلی
دقت کنيد که به کار بستن توصيههاي سازنده،
هنگام استفاده از مواد شيميايي پاک کننده و
پوليش ،اهميت فراواني دارد.
تمام هشدارهای توصيه شده بر روي برچسب ها
را بخوانيد.
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هشدارهاي پليسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو

 در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید،چنانچه خریدار جهت تست ،رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید زمانی 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 داريد و فروشنده چک تضميني و يا مسافرتي ارائه مي نمايد قبل از بررسي اصالت چک از تحويل دادن خودرو به خريدارخودداري نمایید.
 اگر قصد خريداري خودروي دست دوم را داريد ابتدا هويت اصلي فروشنده و مالکيت 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 ،خريداري نمایید.
 چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نموديد و خريداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودروفروشي شما را امتحان کنند به هيچ وجه قبول نکنيد چه بسا که خودروي ارائه شده آنها مسروقه باشد.

فصل  - 8گارانتی خودرو
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سایپا كارت 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 مشتريان
حقوق مشتريان محصوالت شركت زامیاد
سايپا يدك مبتكر طرح هاي نوين خدماتي در صنعت خودرو كشور ،در راستاي نهادينه كردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبكه نمايندگيهاي مجاز
در سراسر كشور در نظر دارد مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابين را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب با حد
انتظار مالكين محترم تقديم نمايد .لذا با اعتقاد به اين مجموعه قوانين و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعيين كننده دامنه اختيارات طرفين بشرح ذيل
ارائه ميگردد كه اميد است مثمر ثمر واقع گردد.
ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظايف نمايندگي هاي مجاز
 خدمات گارانتي منوط به انجام سرويس اولیه ،سرویس ثانویه و سرویس ادواری مي باشد كه دوره زماني و كيلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شمادر اين دفترچه ذكر شده است.
از آنجایي كه طبق مقررات گارانتي ،كليه قطعات تعويض شده در دوره گارانتي متعلق به شركت خودروساز مي باشد لذا نمايندگي از عودت قطعات داغي
به شما مشتري گرامي معذور مي باشد.
واحد پذيرش نمايندگي موظف است هزينه تقريبي ارائه خدمات فني و قطعات يدكي مصرفي و زمان تحويل خودرو را به مالكين محترم اعالم نمايد.
مسئوليت عيب يابي ،تعمير و يا تشخيص تعويض قطعات معيوب به عهده كارشناس فني نمايندگي هاي مجاز مي باشد .لذا در هنگام مراجعه به تعميرگاه
صرفاً نسبت به اعالم عيوب خودرو خود اقدام فرموده ،موضوع كارشناسي يا تعويض قطعات را به نمايندگان مجاز واگذار نمایید.
 نمايندگي موظف به پيش بيني تامين قطعات مورد نياز بوده بنحوي كه خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمايندگي را داشته باشد زيرا نمايندگيدر مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.

8

نمايندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائيد شركت مي باشد.
تبعات ناشي از تعميرات غير استاندارد بعهده نمايندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضايت مشتريان و تحقق تعهدات نمايندگي به مشتريان از وظايف مهم
نمايندگي مجاز مي باشد.
نمايندگي مجاز موظف به ارائه فاكتور رسمي در قبال ارائه كليه خدمات اعم از سرويس اولیه ،سرویس ثانویه گارانتي و غيرگارانتي مي باشد و در صورت
وجود هرگونه ابهام در شرح اقدامات انجام شده و يا هزينه تعميرات اعم از قيمت قطعات و اجرت تعميرات پاسخگو خواهد بود.
نمايندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي (رتبه ارزيابي نمايندگي در آن درج شده است) در محل پذيرش مي باشند.
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حقوق مشتريان
نمايندگي مجاز موظف است در دوران گارانتي تعميرات را فقط براساس موارد ذكر شده در برگ پذيرش انجام دهد و از تعميرات مازاد برآن خودداري نمايند.
 تعميرگاههاي مجاز موظفند صورتحساب مشتري را براساس فهرست زمان تعميرات و همچنين نرخ ساعت تعميرات تنظيم نمايند در صورت درخواست مشتريفهرست تعميرات خود را به رؤيت ايشان برسانند.
 كليه نمايندگي هاي مجاز موظف به پذيرش خودرو جهت سرويس اولیه ،سرویس ثانویه و گارانتي در روز مراجعه مي باشند. هرگونه عيب و نقص و خسارت مالي و جاني وارده به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه بدليل تعويض يا نصب قطعات در سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدماتخارج از شبكه خدمات پس از فروش سايپا يدك در طي دوران گارانتي ايجاد شود ،مشمول گارانتي نبوده و هيچگونه حقي براي مصرف كننده و اشخاص ثالث در
برابر شركت سايپا يدك ايجاد نمي كند.
 هرگونه عمليات الزم تحت عنوان گارانتي مي بايست توسط نمايندگي مجاز سايپا يدك صورت پذيرد. خدمات گارانتي محدود به تعويض و يا تعمير قطعات معيوب (بنا به تشخيص شركت سايپا يدك) و دستمزد مربوطه مي باشد. تعويض يا تعمير قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمديد دوره گارانتي خودرو گردد. براي دريافت خدمات سرويس ها و گارانتي حتماً از طريق نمايندگي هاي مجاز و يا تعميرگاههاي مركزي شركت اقدام شود.اين شركت در قبال هزینه هاي صرفشده از طريق تعميركاران متفرقه هيچگونه مسئوليتي 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. ضمانت کلیه خدمات و تعمیرات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز به مدت  2ماه یا  3000کیلومتر و برای قطعات یدکی  6ماه یا  10000کیلومتر می باشد( .هرکدام زودتر فرا برسد)

توجه
طبق ماده  29مصوب  1395/01/22هیئت وزیران  -آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ؛ مسئولیت رسیدگی به شکایات
مصرف کنندگان و احقاق حقوق و جلب رضایت ایشان در وهله اول برعهده عرضه کننده می باشد  .لذا مصرف کننده محترم می بایست در صورت وجود
هر گونه عیب و نقص در خودرو و رنگ و بدنه ابتدا به نمایندگی های مجاز خدمات پس از فروش شرکت سایپا یدک  ،مرکز امورمشتریان گروه خودروسازی
سایپا ( )096550و واحد ارتباط با مشتریان شرکت زامیاد( )02148373155-02148373153مراجعه یا تماس حاصل نمایند .در صورتی که ایراد مذکور
مرتفع نگردید نسبت به پیگیری موضوع از طریق سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام نمایند.
* 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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گارانتي خودرو
خودروی شما مطابق زمان و کیلومتر  2سال یا  40000کیلومتر (هر کدام زودتر فرا رسد) مندرج بر روی کارت خدمات خودرو ،به شرط انجام به موقع سرويس های اولیه،
سرویس ثانویه وسرویس ادواری مطابق شرایط درج شده در این دفترچه ،توسط شرکت سایپا یدک ،گارانتی می گردد.
سرويس اوليه و سرويس ثانويه
مطابق با بخشنامه جديد ابالغي الزاماً مي بايست سرويس اوليه ظرف حداكثر مدت  5ماه پس از تحويل خودور و مسافت طي شده حداقل  1000كيلومتر انجام شود ،
درصورتيكه در محدوده زماني مذكور مراجعه نشود و همچنين عدم پيمايش حداقل  1000كيلومتر در بازماني  5ماهه باشد  ،گارانتي خودرو به صورت كامل ابطال مي گردد.
همچنين انجام سرويس ثانويه ظرف مدت شش ماه و مسافت طي شده  4500تا  5500كيلومتر ( هر كدام زودتر فرا برسد ) براي خودروهايي كه تعويض روغن موتور  ،فيلتر
روغن و فیلتر هوا براي آنها در سرويس اوليه صورت نگرفته باشد الزامي بوده و عدم مراجعه به نمايندگي هاي مجاز در محدوده زماني و مسافتي مذكور منجر به ابطال كامل
گارانتي خودرو ميگردد .
تبصره  :1انجام بازدیدهای سرویس اولیه فقط یک بار و به صورت رایگان صورت می پذیرد.
تبصره  :2هزینه مواد مصرفی و اجرت تعویض آنها (روغن موتور،فیلتر روغن و فیلتر هوا ) در سرویس ثانویه به صورت رایگان می باشد .خدماتی که هزینه آنها برعهده بسته
خدمت ( سایپا کارت طالیی) می باشد ،نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.
تبصره  :3درصورتي كه درزمان سرويس اوليه پيمايش خودرو بين  4500تا  5500كيلومتر باشد سرويس اوليه و سرويس ثانويه بصورت همزمان انجام شده و مصرف كننده
ملزم به مراجعه بعدي به سرويس ثانويه نمي باشد .
سرویس های ادواری
انجام سرویس های دوره ای مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به ابطال گارانتی مجموعه ها
و قطعات مرتبط در خودرو می گردد.
تبصره :اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد .خدماتی که هزینه آنها برعهده بسته خدمت (کارت
طالیی) می باشد ،نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.
نکته :با توجه به این که کلیه اطالعات خودرو و خدمات آن به صورت مکانیزه در سیستم های گروه خودروسازی سایپا و نمایندگان آن در سراسر کشورثبت شده است ،مشتریان
محترم بدون نیاز به کارت خدمات خودرو (کارت گارانتی ) می توانند از خدمات مرتبط بهره مند گردند.

توجه

با خرید بسته تمدید گارانتي خودرو از نمايندگي هاي مجاز ،دوره گارانتي خودرو را مي توانيد به ميزان یک سال يا  20000كیلومتر مازاد برزمان و كیلومتر گارانتی عمومی
خودرو افزايش دهيد.با تسریع در خرید بسته تمدید گارانتی می توانید از تخفیفات مرتبط بهره مند گردید.
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استثنائات گارانتي
موارد زير خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:
 -1هزينه هاي مربوطه به عمليات سرويس و نگهداري خودرو ،تنظيمات رایج و سرویس های ادواری
 -2هرگونه صدمات ناشي از عوامل كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات ،سنگ خوردگی،خراش ،سرقت ،آتش سوزي و بالياي طبيعی 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

احتیاط
موارد منجر به جرح سر نشین
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.

8

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 كه مورد تاييد شركت سايپا يدك نباشد.
 -2ايجاد تغييرات بر روي خودرو ،بدون تاييد و موافقت شركت سايپا يدك
 -3هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو (سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر ،تغییر به دلیل نصب دزدگیر و )...
 -4هرگونه عيب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه بدليل تعويض يا نصب قطعات در سيستمهاي جانبي و يا دريافت
خدمات خارج از شبكه خدمات پس از فروش سايپا يدك در طي دوره گارانتي ايجاد شود ،مشمول گارانتي نبوده و هيچگونه حقي براي مصرف كننده و
اشخاص ثالث در برابر شركت هاي سايپا و سايپا يدك ايجاد نمي كند.
 -5در صورتيكه هر كدام از قطعات مربوط به سيستم كيلومترشمار دستكاري شود بگونه اي كه اختالف پيمايش در سيستم خودرو رويت گردد.
 -6هر گونه تغيير در سيستم هاي الكتريكي و الكترونيكي خودرو مانند نصب دزدگير ،سيستمهاي صوتي ،تغيير در سيم كشي كه منجر به بروز ايراد در
سایر مجموعه ها گردد.
 -7عدم انجام سرویس اولیه ،سرویس ثانویه و سایر سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه نظیر تعویض روغن موتور،تعویض روغن گیربکس و انجام
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هرگونه 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.

محدوديت هاي گارانتي خودرو
 -1خدمات گارانتي محدود به تعمير و يا تعويض قطعه معيوب مي باشد كه هزينه آن بر عهده شركت سايپا يدك مي باشد .همچنين مرجع تشخيص عيب
قطعه و تصميم گيري در خصوص تعمير يا تعويض آن بر عهده شركت سايپا يدك است.
 -2قطعات تعويض شده در دوران گارانتي خودرو ،متعلق به شركت سايپا يدك مي باشند.
 -3تعمير يا تعويض قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمديد 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  ۱۸ماه یا  ۳۰هزار کیلومتر
 ۲۴ماه یا  ۴۰هزار 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.
عملیات مربوط به سرویس های اولیه به شرح ذیل می باشد:
سرويســهاي پيــش بينــي شــده در ايــن دفترچــه بــا توجــه بــه توصيــه هــاي كارخانــه ســازنده ايــن خــودرو بــوده و انجــام بــه موقــع ســرويس اوليه  ،ســرويس
ثانويــه و ســرویس هــای ادواری شــما را در نگهــداري خــودروي خــود در وضعيــت مطلــوب يــاري مــي نمايد:
ردیف

8

شرح فعالیت

1

بازديد وضعيت تسمه دينام ،كولر و تنظيم آنها در صورت نياز

2

بازدید مايع خنك كننده موتور و رفع نشتی از لوله های سیستم خنک کاری

3

بازديد سيستم اگزوز شامل اتصاالت،كاتاليست و منبع اگزوز از نظر نشتي و سوراخ شدگي و عایق

4

بازديد ميزان روغن موتور و بازديد فيلتر روغن (بازديد نشتي موتور)

5

بازدید روغن واسکازین (گیربکس و دیفرانسیل) و نشتی

6

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

7

بازدید مخزن روغن ترمز و کالچ
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شرح فعالیت

ردیف
8

بازدید عملكرد سيستم هاي ترمزهای جلو و عقب (نشتی  -تماس لوله های ترمز)

9

بازديد سيستم كالچ و تنظيم (رگالژ) در صورت لزوم

10

بازديد وضعيت باك سوخت ،لوله هاي سوخت ،شيلنگ ها و اتصاالت و فيلتر سوخت از نظر نشتي و عملكرد مناسب

11

بازديد اتصاالت لوله های گاز و شیلنگ های آب از نظر آسيب ،ترك ،خرابي يا شل شدن اتصاالت و تست نشتي و تماس

12

بازديد ريل سوخت و نازل هاي روي سرسيلندر ،اتصاالت مربوطه و تست نشتي و تا شدگی لوله های انژکتور گاز

8
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جدول سرويس هاي ادواري خودرو
انواع سرويس ها

فواصل سرويس ها

تعداد ماه يا مقدار مسافت (كيلومتر) هر كدام زودتر واقع شوند
ماه
در هزار كيلومتر

مقدار گشتاور پيچ های سر سیلندر ،منيفولد ،مهره لوله اگزوز
(آچار کشی پیچ های سر سیلندر و منیفولد های سوخت وهوا)
تسمه ها

12

18

24

30

36

42

48

54

10

20

30

40

50

60

70

80

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

تعويض

بازديد

بازديد

بازديد

روغن موتور

هر 6ماه يا  5000کیلومتر تعويض گردد.

فيلتر روغن

هر 5000کیلومتر تعويض گردد.

سيستم خنك كننده موتور
روغن دیفرانسیل

بازديد
بازديد

بازديد

بازديد
بازديد

مايع خنك كننده

بازديد

بازديد

تعويض

هر  24ماه يا  40000كيلومتر تعويض شود.

سيستم سوخت رساني (اتصاالت و شيلنگ ها)

بازديد

بازديد

بازديد

فيلترهوا

هر  5000کیلومتر تعويض گردد.

فيلتر سوخت

هر  10000كيلومتر تعويض شود.

شمع

بازديد

هر  10000كيلومتر بازديد شود و هر  20000کیلومتر تعویض شود.

سيستم هاي الكتريكي

8

تعويض

بازديد
بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد وضعيت باتري و اتصاالت ،ميزان الكتروليت باتري و غلظت آن

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

پدال كالچ
اتصاالت ،لوله ها و شيلنگ هاي ترمز و شیلنگ مکش بوستر ترمز ،سوپاپ کنترل و بست ها

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

پدال ترمز

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

روغن ترمز

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

تعويض

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

تعويض

بازديد

بازديد

روغن کالچ
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فواصل سرويس ها
انواع سرويس ها
ترمز دستي
بلبرينگ و لقي چرخ هاي جلو و عقب
لنت ترمز جلو (ديسكي)
لنت ترمز عقب (كاسه اي)
لوله و اتصاالت فرمان
اتصاالت و نشتی اگزوز
طرز كار فرمان و پوسته جعبه فرمان
روغن گيربكس
گردگيرهاي پلوس و جعبه فرمان
فشار باد الستيك ها
سيستم تعليق ،كمك فنرها
كمربندهاي ايمني
چراغ ها و عالئم
بوق ،برف پاك كن و شيشه شوي جلو
سيستم تهويه مطبوع

تعداد ماه يا مقدار مسافت (كيلومتر) هر كدام زودتر واقع شوند
ماه

12

18

24

30

36

42

48

54

در هزار كيلومتر

10

20

30

40

50

60

70

80

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

تعويض

بازديد

بازديد

تعويض

بازديد

بازديد

بازديد
بازديد

بازديد

بازديد
بازديد

بازديد

بازديد

بازديد
بازديد

بازديد

بازديد

بازديد
بازديد

بازديد

بازديد
بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد و كنترل گشتاور كليه اتصاالت ايمني
بررسي نشتي از مجموعه موتور و گيربكس

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد
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فواصل سرويس ها
انواع سرويس ها
کاتالیست

تعداد ماه يا مقدار مسافت (كيلومتر) هر كدام زودتر واقع شوند
ماه

12

18

24

30

36

42

48

54

در هزار كيلومتر

10

20

30

40

50

60

70

80

هر  10.000كيلومتر بازديد و هر  80.000كيلومتر تعويض

روغن هيدروليك فرمان

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

سيستم ترمز ضد قفل ABS
گریس کاری چهار شاخ گاردان

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

بازديد

هر  15.000كيلومتر بازديد.

بازدید وایر شمع
آچار کشی پیچ های اتاق به شاسی
بازدید زوایای چرخ

8
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بازديد
بازديد

بازديد
هر  20000کیلومتر بازدید

بازديد
بازديد

بازديد

گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری

جدول سرويس هاي ادواري خودرو در شرایط سخت
رديف

قسمت مربوطه

نوع عمليات

زمان ويا كيلومتر كاركرد انجام عمليات

شرايط رانندگي

1
2

روغن موتور و فيلتر روغن
فيلتر هوا

تعويض
تعويض

هر  2500كيلومتر يا  3ماه
هر  2500كيلومتر يا سه ماه

A,B,C,D
A

3

تمیز کردن فيلتر هوا

تمیز

هر  1000كيلومتر يا سه ماه

A

4

شمع موتور

تعويض

زودتر از موعد معمول

D,C

5

روغن گيربكس و دیفرانسیل

تعويض

هر 20000كيلومتر یا یک سال

6

سیستم ترمز و کالچ

بازدید

هر 5000كيلومتر يا سه ماه

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

7

گریس بلبرینگ چرخ های جلو

تعويض

هر  10000كيلومتر يا 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 5000كيلومتر يا 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 5000كيلومتر يا سه ماه

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

10

آچارکشی پیچ های اتاق به شاسی

بازدید

هر  10000كيلومتر يا شش ماه

C,E,H,I,J

11

وضعیت الستیک چرخ ها و زوایای فرمان

بازدید

هر  10000كيلومتر يا 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 5000كيلومتر يا سه ماه

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

گارانتی و سرویس های اولیه و ادواری
 : Aجاده هاي پرگرد و غبار
 : Bمكرر و پي درپي در مسير كوتاه رانندگي كردن
 : Cاستفاده ازخودرو بعنوان یدک کش كاروان یا تریلر و حمل بار بیش از حد مجاز
 : Dكاركرد زياد 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 درمحيط هاي با رطوبت باال و یا كوهستاني
 : Hرانندگي در نمك زار و محيط 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 نیروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پیشگیری 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 ايجاد نقص فني در معابر ،مواظب باشيد فردي که تظاهر به کمک دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد. از گذاشتن اشياء گران قيمت ،اسناد و مدارک به ويژه اسناد و مدارک خودرو در داخل آن خودداري کنيد و صرفاً در مواقع لزوم آنرا حمل و پس ازرفع نياز به محل مطمئن بازگردانيد.
8
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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
 .۵چراغ عقب
 .6چراغ پالک
 .7چراغ راهنمای عقب
 .8چراغ ترمز
 .9چراغ دنده عقب
 .10چراغ مه شکن عقب
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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)
 ۵0وات
 ۸وات
 ۵0وات
 2۳وات
 5وات
 ۶وات
 5وات
 2۳وات
 2۳وات
 2۳وات
 ۱۶وات

اطالعات فني
موتور
مدل

M24

نوع موتور

بنزینی انژکتوری -دوگانه سوز انژکتوری

تعداد سيلندر

 4عدد خطي

قطر سيلندر

 89میلیمتر

كورس پيستون

 96میلیمتر

حجم جابجايي سيلندرها

 2389سی سی

نسبت تراكم

8.3:1

ترتيب احتراق

1-3-4-2

حداكثر قدرت موتور

NIM:70KW- NIBM60KW-4500RPM

حداكثر گشتاور

NIM:187N.m- NIBM160N.m-2500RPM

نوع سوخت

بنزين بدون سرب مطابق استاندارد  EURO 5و در حالت گاز سوز CNG

سيستم سوپاپ

ميل سوپاپ در سرسيلندر -زنجیر

استاندارد آالیندگی

Euro5+EOBD

سيستم سوخت رساني
نوع

انژكتوري با كنترل الكترونيكي

نوع پمپ بنزين

برقي

9

میزان مصرف سوخت (بر حسب )lit/100km
ترکیبی

درون شهری

برون شهری

۱۱/۳۷

۱۵/۲۱

۹/۱

NIM

۱۲/۱۳

۱۵/۹۲

۹/۸۹

NIBM
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اطالعات فني
آلترناتور

سيستم الكتريكي
12ولت  65 -آمپر

باتري

 12ولت  70آمپر ساعت

استارت

نوع كالچ

مغناطيسي (12ولت 1/1-كيلو وات)

سيستم انتقال قدرت
تك صفحه اي خشك با سیستم هیدرولیکی

گيربكس

 5+1دنده

موقعیت 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
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ترمز دستی

هیدرولیک بوستر دار ABS+EBD +
ديسكي
كاسه اي
مکانیکی عمل کننده روی گاردان

اطالعات فني
مشخصات رینگ و الستیک
نوع الستیک

BIAS
بایاس

محل چرخ ها

اندازه تایر ها

چرخ های جلو
چرخ های عقب

نوع سیستم فرمان

فشار باد الستیک ها با تلرانس )±0/14(±2
)Kg/Cm2 (psi
تمام بار
نیم بار

7/00-16
()10-12PLY

2/1
()30

2/1
()30

()12-14PLY

3/8
()55

5/6
()80

7/50-16

سيستم فرمان

قطر غربیلک فرمان
تعليق جلو
تعليق عقب

فرمان هیدرولیک  -ساچمه ای برگشت پذیر
 350میلی متر

سيستم تعليق

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.
 -۳در صورتيكه رينگ يكپارچه باشد از الستيك راديال بدون تيوپ با رينگ يكپارچه مطابق استاندارد كارخانه استفاده شود.
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9

اطالعات فني
روغن موتور با فیلتر
روغن موتور -بدون فيلتر روغن
روغن گیربکس

 3/2لیتر

روغن هيدروليك

 0/94لیتر

مايع خنك كننده

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

باك بنزين

NIM:65Lit NIBM:40Lit

مخزن گاز  CNGدر NIBM

 ۱۱۰لیتر

روغن دیفرانسیل

 2/4لیتر

فيلترها

كاغذي

فيلتر هوا

كاغذي

فيلتر بنزين

كاغذي

صندلي
وزن خالص
وزن ناخالص
ظرفیت بار
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 4/5ليتر
 4/2ليتر

فيلتر روغن

9

ظرفيت ها

صندلي ها
وزن ها

كشويي با پشتي قابل تنظيم داراي پشت سري
NIM:1620 Kg NIBM:1790 Kg
3800

NIM:۲۱۸۰
NIBM:۲۰۱۰

اطالعات فني

طول خودرو

ابعاد ()mm

4815

عرض خودرو

1700

ارتفاع

1675

فاصله مركز محور جلو تا مركز محور عقب

2865

عرض محور جلو

1405

عرض محور عقب

1400

9
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اطالعات فني
تجهیزات و متعلقات الزامی همراه خودرو
رديف

نام قطعه

NIM

NIBM

1

راديو پخش

√

√

2

چرخ زاپاس

√

√

3

جك

√

√

4

آچار چرخ

√

√

5

كف پوش

6

فندك

√ داخل خودرو قرار دارد
√

√ داخل خودرو قرار دارد
√

7

قالب بكسل بند

√

√

8

دفترچه راهنماي مشتري

√

√

هشدارهای نیروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پیشگیری از سرقت خودرو

 به هنگام مسافرت در بين راه از استراحت در داخل خودرو در جاهاي خلوت و تاريک خودداری نموده و سعي نمایید در کنار مراکز انتظامي ومحل هاي عمومي پر تردد استراحت کنيد.
 چنانچه مسافر و افراد غريبه را سوار نموده اید از خوردن و آشاميدن (نظیرغذا ،آب و نوشابه) حتي بصورت پلمپ و در بسته تعارف شده از سوي افرادفوق پرهيز نمايید زیرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربايند.
 چنانچه در جاده يا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادي با خودرو و لباس شخصي شما را متوقف و عنوان نمودند که خودرو شما مسروقه است ياتخلفي مرتکب شده ايد به هيچ وجه تسليم نشويد مگر آنکه از مامور بودن آنها اطمينان حاصل کنيد.
 چنانچه افرادي ملبس به لباس نيروي انتظامي خودروی شما را به هر دليل متوقف و آن را به پارکينگ منتقل نمودند دقت کنيد قبض صادره توسطمسئول پارکينگ بايد داراي مهر توقيفي باشد.
 چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق يا سارقين با شما تماس گرفته و تقاضاي قرار مالقات يا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهيزنموده و سريعاً مراتب را به پليس آگاهي اطالع دهيد.
9

141

فصل  - 10فهرست نمایندگی های مجاز

10

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

لیست نمایندگی های مجاز

10

رديف

كدتابلو

استان

شهر

نامنمايندگي

آدرس

کد تلفن

تلفن

1

1123

تهران

وحيديه

شركت نيك خودرو شهريار

كيلومتر  6جاده شهريار  /رباط كريم  -روبروي سه راه وحيديه -پ 234

021

65637417-20

2

1168

تهران

پرديس

ولي اله داالئي

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

021

76204975 - 76203095

3

5873

تهران

پيشوا

شركت هميار موتور پاسارگاد

پيشوا میدان شهید اردستانی بلوار شهيد قمي پ41

021

36733600 - 36733500

4

5752

تهران

تهران

خسرو گودرزي

كيلومتر  20جاده قديم كرج مقابل سه راه شهرقدس

021

44993871-3

5

1094

تهران

تهران

شركتخودروسپندصنعت

بزرگراه آيت اهلل سعيدي  -چهارراه يافت آباد-بلوارمعلم -ميدان معلم شماره 202

021

66304941-3

6

5753

تهران

تهران

علي اكبر رحماني

سه راه افسريه ابتداي بلوار امام رضا مابين مجتمع تجاري خورشيد و اطمينان پالك 1355

021

33459050

7

5891

تهران

تهران

شركت احسان صنعت پيشتاز صدرا

كيلومتر  17جاده خاوران روبروي پمپ بنزين صحرا -جنب خيابان برليان

021

36849378-36849387

8

5876

تهران

كهريزك

شركت سرير تكران ايرانيان

شهرری ,جاده قدیم تهران قم ,نرسیده به درب اصلی بهشت زهرا ,پالک 71

021

55218590-55218591

9

1157

تهران

شاهدشهر

شركت طاهرخودرو شهريار

جاده كهنز -به طرف باطري سازي نور  -نرسيده به چهارراه شاهدشهر

021

65446110-6

10

1063

تهران

شهرقدس

حميد سعيدي نژاد

خيابان انقالب،روبروي پارك آزادگان،جنب پمپ بنزين پ62

021

46871403 - 46852225

11

5778

تهران

شهرقدس

شركت كاوش انديشه ميثاق

کیلومتر  17جاده مخصوص کرج ،كمربندي انديشه شهريار ،بعد از پل راه آهن ،پالك  171و 173

021

46071901-3

12

1164

تهران

شهرقدس

منصور موحدي

اتوبان 76متري شهرياركرج  -اول هفت جوي  -روبروي فاز  5شهرك انديشه  -جنب شركت شن و ماسه كوشا

021

46893060-70

13

5884

تهران

ورامين

شركت اتحاد خودرو پاسارگاد

بعد از ميدان بسيج-ابتداي جاده پيشوا  -مقابل اداره راه و شهر سازي پ502

021

36220020-36227240-36227260

14

5858

تهران

نسيم شهر

امراله مکویی چشمه سلطانی

جاده قدیم تهران ساوه ،روبروي شهرك سبز دشت ،نمايندگي سايپا

021

56326599-56320960

15

5899

خراسان جنوبي

بيرجند

محمدحسين قرباني راد

بيرجند  ،بلوار شهيد هاشمي نژاد ،مقابل پايانه مسافربري

056

32338000-2-32338007-8

16

5307

خراسان جنوبي

طبس

مهدی عابدزاده

طبس ،ميدان آزادگان ،نبش بلوار گلستان

056

32831111-7

17

5798

خراسان جنوبي

قائن

شركت شتاب سير بي نظير كوير

ميدان زعفران

056

32526060

18

3047

خراسان رضوي

تربت جام

براتعلي و غالمرسول زنگنه

تربت جام ،ميدان بسيج  -ابتداي بلوار شاهد  -نرسيده به بهشت نبي  -روبروي مسجد ابوالفضلي

051

52539193 - 4

19

3004

خراسان رضوي

تربت جام

شركت يدك خودروجام

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

051

52528678-52526009

20

152

خراسان رضوي

تربت حيدريه

عباسعليتركماني

تربت حيدريه ،بلوار شهيد باهنر باالتر از هنرستان طباطبائي نبش باهنر 47

051

52311167-52316167

21

5750

خراسان رضوي

جغتاي

شركت سبز خودرو آزاد واري

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

051

54621570

22

3013

خراسان رضوي

چناران

اكبر اكبرزاده

چناران حاشيه جاده سنتو  ،روبروي فرمانداري ،جنب دادگستري

051

46129499-46122899-46131816
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23

155

خراسان رضوي

سبزوار

ابوالقاسم و احمد زارعي

سبزوار ،ميدان شهرباني  -بلوارشهيدشريعتي ،روبروي شركت نفت ،نبش خيابان كاوه

051

44646418

24

5571

خراسان رضوي

سبزوار

محسنطالبيان

سبزوار -ميدان سربداران -جاده تهران -نرسيده به پليس راه ،سمت راست جاده

051

44264239-40

25

3046

خراسان رضوي

سرخس

محمود آصف آبادي

سرخس ،ميدان الغدير -خ امام علي (ع)  -جنب ترمينال

051

34538646-7

26

3026

خراسان رضوي

قوچان

شركت قائم خودرو آساك

قوچان ،جاده آسيايي(سنتو)  -بعد ازميدان ورزش  -انتهاي بلوار امام رضا(ع)  -ضلع شمالي جنب نمايندگي كرمان
خودرو

051

47212800-3

27

3055

خراسان رضوي

قوچان

شركت ميثاق خودرو آساك

قوچان ،جاده سنتو ،بلوار آزادي ،روبروي سپاه پاسداران  -جنب نمايندگي سايپا

051

47237325-47237345-47227002

28

5870

خراسان رضوي

فريمان

حميد منوري

كيلومتر  1جاده مشهد  -جنب باربري

051

34633000

29

3024

خراسان رضوي

كاشمر

شركت چاپار خودرو ترشيز

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

051

55228886-55223638

30

3030

خراسان رضوي

گناباد

حسين عاشوري

گناباد،جاده سنتو ،ميدان آزادي ( سه راهي مند)  ،به طرف بيدخت ،سمت چپ

051

57222666-7-57223666-7

31

3052

خراسان رضوي

مشهد

شركت تعاوني وانت بارهاي مشهد

مشهد ،جاده قديم نيشابور ،روبروي پادگان قدس  ،شهرك صنعتي طرق،بلوار كارگر ،كارگر 6

051

33920391 - 33926553-339234256

32

3051

خراسان رضوي

مشهد

شركت توليدي ديزل ساتراپ شرق

مشهد،جاده قديم نيشابور ،بعد از شهرك ابوذر،ابتداي بلوار صبا،جنب پادگان قدس

051

33810001-2-33810052-3

33

5848

خراسان رضوي

مشهد

شركت گسترش صنعت خودرو
نوري زاده توس

مشهد جاده آسيايي-بين آزادي  129و 131مقابل استيل گاز

051

36582806 - 36582807

34

3056

خراسان رضوي

نيشابور

شركت حصار صنعت نيشابور

نیشابور ،بلوار رسالت غربی 57جنب نمایندگی آمیکو

051

43357001 -43339048

35

3053

خراسان رضوي

نيشابور

مهدي نيرآبادي

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

051

43330005

36

3007

خراسان شمالي

اسفراين

مسعود عليزاده

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

058

57239903-57224590-57222590

37

3015

خراسان شمالي

آشخانه

محسن عفتي

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

058

32925424-32925855

38

3020

خراسان شمالي

بجنورد

عبدالهمعيني

بجنورد،ميدان امام رضا  ،مقابل شهر بازي و ايسگاه تاكسي هاي خطي مشهد

058

32259555-32259666-32259777

39

151

خراسان شمالي

بجنورد

محمد سعادتي

بجنورد ،امام خميني غربي  ،بلوار گلستان ،روبروي بانك سپه ،پالك 1144

058

32310254-32312311

40

3054

خراسان شمالي

بجنورد

محمدرضا عضدي

بجنورد ،بلوارامام خميني غربي ،باالتر از نيروگاه برق ،نبش چهارراه رسالت،پالك 1

058

32316791-3

41

3010

خراسان شمالي

گرمه جاجرم

حسن نجاری

خراسان شمالي ،شهر گرمه ،ابتداي بلوار امام رضا(ع) ،پالك79

058

32502977 - 32505055

42

3302

اصفهان

اردستان

محمدرضا خاني

جاده كمربندي  -جنب پست برق

031

54246707-8
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43

3284

اصفهان

اصفهان

مسعود هماپور

خيابان امام خميني  -شهرك صنعتي امير كبير ،ابتداي خيابان شهيد باباگلي ،روبروي انبار وحدت

031

33868482-3

44

3289

اصفهان

بادرود

شركت توليدي عسل خودرو بادرود

بادرود،خيابان امام خميني  -جنب مركز مخابرات

031

54342524-54346524

45

3306

اصفهان

تيران

بهرام شيرازي

تيران  -كيلومتر يك كمربندي تيران داران تعاوني كاميونداران رو به روي دانشگاه آزاد

031

42227131-42223119-42227196

46

3313

اصفهان

خميني شهر

پرويز بختياري

بلوار آيت اله اشرفي اصفهاني  ،روبروي بلوار امام رضا  ،روبروي سردخانه كهندژ

031

33651819-33651818-33654255

47

3298

اصفهان

داران

شركت خودروكار طوفان فريدن

ميدان كاوه  -ابتداي جاده داران اليگودرز  -ابتدائي شهرك صنعتي داران

031

57224760-57228414

48

3315

اصفهان

داران

غالمرضا كاوياني

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

031

57227779

49

3332

اصفهان

سميرم

عبداله نادري

ميدان قائم  -بلوار خليج فارس  -ابتداي جاده ياسوج

031

53661215

50

3328

اصفهان

شاهين شهر

اكبرجهانگيري

جاده اصفهان/تهران(بزرگراه آزادگان)  -نرسيده به شاهين شهر  -روبروي كارخانه ابزاران

031

45271700-9

51

3330

اصفهان

نجف آباد

شركت صنعت پارس نوري

نجف آباد  ،يزدانشهر  ،خيابان امام خميني -روبروي ايستگاه پمپ گاز  CNGيزدانشهر

031

42446741-4

52

4401

چهارمحال
وبختياري

بروجن

الياس اسكندري

بروجن كيلومتر  1جاده مباركه باالتر از نمايندگي ايران خودرو

038

34228888-34236300

53

363

چهارمحال
وبختياري

شهركرد

زال محمودي

شهركرد دروازه فارسان  -روبروي ترمينال فارسان  -مجتمع فن آوران خيابان اول فرعي اول جنب مديران خودرو

038

32272360-32272082

54

361

چهارمحال
وبختياري

شهركرد

نعمت اله بهامين  -حسن كريميان

شهركرد  ،سه راه شهرک صنعتي  ،اول ورودي شهرك صنعتي سمت چپ

038

33346820-33346822

55

4403

چهارمحال
وبختياري

فارسان

رسول بهرامي

فارسان بلوارشهدا-روبروي دانشكده هنر

038

33230108-9

56

4402

چهارمحال
وبختياري

لردگان

شركت كالريدك

چهارمحال و بختياري  ،لردگان  ،ورودي شهر از طرف شهركرد  -جنب بوتان گاز

038

34443007-34448536

57

5877

چهارمحال
وبختياري

لردگان

علي نادري لردجاني

خیابان ولیعصر شرقی -روبروی بیمارستان نمايندگي سايپا

038

34444422 - 34443066
 -34446022- 3444211834442099

58

5306

يزد

ابركوه

سيدحسام رسولي

كيلومتر  2جاده ابركوه به شيراز

035

32838300 -32836512

59

5312

يزد

اشكذر

محمدرضا كاظمي پوراشكذري

اشكذر-جاده سنتو-جنب اورژانس صاحب الزمان

035

32722570-32726081

60

5319

يزد

مهريز

محمد خانزائي

مهريز  ،جاده سنتو نرسيده به دو راهي شيراز به كرمان سمت راست

035

32521007 -32524887-32522754
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61

4208

بوشهر

برازجان

شركت خدمات خودرو گروه 1381

62

4205

بوشهر

خورموج

سعید تیموری

63

5669

فارس

ارسنجان

حبيب جوكار

64

5007

فارس

اقليد

اصغر كاظمي

اقلید بلوار كشاورز

65

5028

فارس

آباده

کد تلفن

تلفن

نامنمايندگي

آدرس

91021435-8
35324876-8

برازجان کیلومتر یک جاده اهرم جنب پمپ بنزين

077

خورموج جاده اصلي بوشهر کنگان  -جنوب اداره راه و ترابري

077

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

071

43523503-4

071

44523211-44525690

شركت خدمات اتومبيل راه
سپهر آباده

آباده كيلومتر  2جاده اصفهان  -روبروي خيابان داود

071

44363650 -3

66

5034

فارس

بيضا

كريم عرياني

روبروي مسجد صاحب الزمان (عج)  -جنب پاسگاه قديم

071

36783233 -4-3678323636783335

67

229

فارس

جهرم

حميدرحمانيان

جهرم بلوار بسيج  -نبش ميدان شهيد اسدزاده

071

54342688-95

68

5754

فارس

داراب

سيدعليرضاحسيني

داراب كيلومتر یک جاده شيراز روبروي تعاوني كاميون داران

071

53548881

69

5040

فارس

زرقان

شركت رامين خودرو نويد فارس

زرقان كيلومتر  24جاده شيراز مرودشت  -سمت چپ

071

32629826-32622946

70

5595

فارس

شيراز

سعيد فتوحي

شيراز -كمربندي  -بين شهرک ميانرود و شهرك صنعتي جنب پمپ بنزين پارس

071

37540990-3

71

5035

فارس

شيراز

شركت ارم خودرو عرفان

شیراز بلوار خليج فارس به سمت فسا  -روبروي پليس راه

071

37134520 - 2

72

5765

فارس

شيراز

شركت ارم خودرو عرفان()2

شيراز ،بلوار خليج فارس 200،متر بعد از رادار فرودگاه ،سمت چپ

71

37417588-9

73

5039

فارس

شيراز

شركت پيشرو خودرو پرنيان گستر
هخامنش

شیراز جاده سپيدان  -بعد از پليس راه  -دو كوهك  -روبروي كوچه المپ سازي

071

36703858-60

74

5036

فارس

شيراز

منصور اسالم شعار

شیراز بلوار نصر  -بعد از پارك رضوي

071

 37217760 - 3723493637234912 - 3

75

5783

فارس

صفاشهر

شركت ابتكار خودرو بهساز خدمات

صفاشهر -ناحيه  1جنب پمپ بنزين

071

44466683

76

220

فارس

فسا

اصغر محبي نژاد

فسا بلوار آزادي  -روبروي شهرك طالقاني

071

53341030-40-50-53333363

77

5013

فارس

قائميه

مسلم جوكار

قائمیه بلوار انقالب  -ابتداي جاده بوشهر

071

42416153-42419291

78

5538

فارس

قير

اكبر غضنفري

قير بلوار گلستان نرسيده به پمپ بنزين شريفي

071

54527708-9

79

5004

فارس

كازرون

محمدحسينقناعتي

کازرون كيلومتر  6جاده شيراز  -بعد از دانشگاه آزاد اسالمي

071

42235471-42242551-5-42242666

80

5875

فارس

كازرون

محمود سرويان

كازرون -خيابان ملت مقابل كوچه افق طالئي

71

42243691
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81

5037

فارس

كوار

رضا رخشنده

کوار بين ميدان امام حسين (ع) و بسيج  -جنب اداره تأمين اجتماعي

071

37828358 - 60

82

226

فارس

مرودشت

عبداله روزگار

مرودشت خیابان انقالب  -بعداز زيرگذر معلم  -سمت چپ

071

43334188 - 43332543

83

5032

فارس

مرودشت

محمدحسينآزادپور

مرودشت بلوار امام علي (ع)  -بعد از اداره محيط زيست  -روبروي دادگستري

071

43234300 - 2

84

5003

فارس

نورآبادممسني

محمدكريمچوبينه

بلوارهفت تير

071

42525317-42528892

85

5529

کهکیلویه و
بویراحمد

دهدشت

بهادر دوهنده

دهدشت ابتداي جاده اصفهان  -خوزستان ،جنب پمپ بنزين الهي

074

32264512-32267311

86

4301

کهکیلویه و
بویراحمد

دهدشت

علی رستاک

دهدشت کمربندي دوم ،جنب درمانگاه تأمين اجتماعي

074

32266376-32266500

87

4306

کهکیلویه و
بویراحمد

دوگنبدان

شركت خدمات ديزل حبيب
گچساران

گچساران بلوار وليعصر (عج)  -بعد از خيابان پرستار  -روبروي ايستگاه برق  -نرسيده به ميدان نماز

074

32221101- 32221150-32221103

88

5871

کهکیلویه و
بویراحمد

ياسوج

شركت قصر خاطره ياسوج

یاسوج تل خسرو  -وردي جاده شيراز بعد از پمپ بنزين منصوري

074

33356292-33356297

89

2110

اردبيل

اردبيل

اسماعيل حسنخاني قوام

بزرگراه بسيج  -دروازه آستارا -كمربندي دوم  -جنب خروجي ترمينال

045

33816832-3

90

2109

اردبيل

اردبيل

امير اصغري

كيلومتر  2جاده مغان  -روبروي پمپ بنزين

045

33475785-6

91

371

اردبيل

اردبيل

شهروز رمزي پيراقوم

خ جام جم  -روبروی بانک تجارت شعبه جام جم

045

33813141-2-4

92

5506

اردبيل

خلخال

شركت آواي فن آوران الماس
خلخال

خلخال -خوجين -خ سنتو  -باالتر از سه راه طولش  -كيلومتر  1جاده اسالم

045

32450246-8

93

2107

اردبيل

گرمي

رحيم محمدي رمضانلو

كيلومتر  1جاده بيله سوار-روبروي نيروگاه

045

32644003-32643008-9

94

2102

اردبيل

مشكين شهر

خوشروزغالمحسيني

كنارگذر مشكين شهر به اهر  -نرسيده به كارخانه آرد

045

32151300-32151200

95

2266

آذربايجان شرقي

اسكو

شركت روانكار اسكو

ورودي شهرازسمت خسروشهر

041

33482771-72

96

2281

آذربايجان شرقي

اهر

ابوالفضل برديده

كيلومتر  1جاده اهر به تبريز-پايين تر از ايران خودرو

041

44226632-442235663

97

2252

آذربايجان شرقي

اهر

عسگر گل ريحان

اهر اول بلوار جمهوري اسالمي نرسيده به پل اهر چايي پايين تر از كارخانه آرد سازي

041

44224500-44227800

98

2289

آذربايجان شرقي

بناب

شركت خدماتي آذين كار بناب

كيلومتر  2جاده ملكان  -روبروي كار خانه آرد زهره

041

37720500

99

2280

آذربايجان شرقي

بناب

مرتضي آسا

ميدان معلم باالتر از بيمارستان امام خميني

041

37767060-37768060

148

لیست نمایندگی های مجاز
رديف

كدتابلو

استان

شهر

نامنمايندگي

آدرس

کد تلفن

تلفن

100

2285

آذربايجان شرقي

تبريز

عليرضا ستارزاده

ابتداي جاده آذرشهر -بعد از سه راه پااليشگاه  -نرسيده به پل پتروشيمي

041

34219263 - 4

101

2287

آذربايجان شرقي

سراب

مهديگلستانپور

ابتداي جاده اردبيل  -روبروي اردوگاه شهيد فهميده

041

43234147-43235191

102

2272

آذربايجان شرقي

مراغه

شركت رصد خودرو مراغه

مراغه ،بلوار امير كبير از سمت هشترود ،ضلع جنوب غربي ميدان مادر

041

37286868-70-37276872-4

103

2257

آذربايجان شرقي

ميانه

رضا اميني

ميانه جاده قديم روبروي سينما عصرجديد پالك 436

041

52222005-6

104

5893

آذربايجان شرقي

ميانه

شركت آتا خودر عوني

جاده ترانزيت  -جنب هتل سولماز

041

52251531-2

105

2327

آذربايجان غربي

اروميه

شركت اروم كيا خودرو

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

044

32425685 /32425591-3

106

252

آذربايجان غربي

اروميه

علي جعفري لك

بلوارشيخ شلتوت  -جنب گاراژآذربايجان  -پالک 157

044

32358039-32341581-32358018

107

2312

آذربايجان غربي

اشنويه

شركت وحدت يدك اشنويه

اشنویه بلواربسيج  -روبروي كتابخانه عمومي نرسید،به میدان انقالب

044

44621702-44623565

108

2328

آذربايجان غربي

پلدشت

محمدرضا مجرد

پلدشت  -بعد از ميدان قلم  -ابتداي جاده ماكو

044

34285582

109

2319

آذربايجان غربي

پيرانشهر

عمر سوري

پیرانشهر بلوار كردستان-نرسیده به ميدان والفجر2

044

44224150-44230250

110

2308

آذربايجان غربي

پيرانشهر

كريم حسن كهنه الهيجاني

پیرانشهر ،ابتدای جاده مهاباد ،جنب بازارمیوه و تره بار

044

44229043-4-44229012

111

2329

آذربايجان غربي

خوي

ميرحسينشكاري

خوي  -ميدان نصرالهي،ابتداي خيابان نصرالهي

044

36458335

112

5775

آذربايجان غربي

خوي

شركت راميار خودروخوي

کیلومتر  5جاده تبریز -پائین تر از کارخانه قند -روبروی جاده قره شبان

044

36450077

113

2311

آذربايجان غربي

سلماس

احد اسدي اهرنجاني

بلوارجمهوري اسالمي  -ميدان سرباز-روبروي اداره راه وترابري

044

35237002-3

114

253

آذربايجان غربي

سلماس

اسماعيلمنسوبي

كمربندي جاده تسوج  -جنب نيروگاه برق

044

5224773-35221073 -3 35224673

115

2321

آذربايجان غربي

سلماس

داود ياقوتي گلعذاني

سلماس ،کیلومتر یک جاده تازه شهر -بلوار ملت

044

35252589 -93

116

2316

آذربايجان غربي

قره ضياءالدين

سعيد باقرزاده

جاده ترانزيت تبريز/بازرگان  -روبروي ورودي شهر -جنب باسكول چايپاره

044

36728833-36728844

117

2307

آذربايجان غربي

ماكو

شركت تعاوني خدماتي پدرام
حسام ماكو

بلوارمدرس  -جنب پليس راه ماكو

044

34229156

118

2313

آذربايجان غربي

مهاباد

انورعبداله زاده

مهاباد  -شهرك كارمندان  -ضلع شمالی ميدان استاد هيمن

044

42334888-42341415

119

254

آذربايجان غربي

مياندوآب

جوانشيراسكندرزاده

بلوار انقالب روبروي تعاوني 8

044

45224437-45261123

120

2314

آذربايجان غربي

نقده

شركت نسيم يدك سلدوز

خيايان وليعصر  -جنب مركز بهداشت  -روبروي بانك تجارت

044

35669992-2

149

10

لیست نمایندگی های مجاز

10

رديف

كدتابلو

استان

شهر

121

5855

آذربايجان غربي

نقده

شركت ساوالن يدك نقده

122

3076

گلستان

بندر ترکمن

قربان ایری

123

3081

گلستان

علي آباد

شركت خودرو مايان صنعت

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

124

3073

گلستان

كردكوي

باباعلي درزي

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

125

3086

گلستان

كالله

حسن بابايي

126

3090

گلستان

گرگان

رضا جاللي شاهكو

127

3089

گلستان

مينودشت

محمدباقر قزل سفلو

128

5580

مازندران

آمل

شركت خدماتي فرامرز خودرو
نگين آمل

آمل  -كيلومتر  4جاده محمودآباد -جنب روستاي كالصفا پالک 80

کد تلفن

تلفن

نامنمايندگي

آدرس

35627177-35628001-2
34493133-34493150

انتهاي بلوار بهشتي  -روبروي باربري توحيد

044

بندر ترکمن انتهاي خيابان شهيدبهشتي  -جاده گرگان روبروي شهرك فرهنگيان

017
017

34236606

017

34329477-34337099

کالله نرسيده به ميدان الغدير  -روبروي بيمارستان تأمين اجتماعي

017

35420747-35446866

گرگان بلوار جرجان  -کیلومتر  1روبروي كارخانه پنبه كوشا سر خط نصرآباد

017

32178243

مینودشت جنب مدرسه باغچه بان  -روبروي كشتارگاه دوگوري

017

35287470-35286887-35287471

011

43140735

129

5691

مازندران

آمل

شركت امير خودرو آمل

آمل ميدان هزار سنگر كيلومتر  5جاده بابل دابودشت

011

43254520 - 2

130

3199

مازندران

بابل

حجت اله قنبرزاده احمدچالي

بابل موزيرج  -ابتداي جاده آمل  -روبروي اتحاديه خاورداران  -نبش كوچه ارشاد 24

011

32271160-32273764-3227256132271305

131

3187

مازندران

بابل

حسن شاكري

جاده قديم بابل به آمل احمد چاله پي روبروي پمپ بنزين رمضاني پ 19

011

32666343-32666626-3266628058463343

132

3153

مازندران

بابل

رمضان داداش نژاد

بابل جاده بابل به آمل 200-متر باالتر از پاسگاه راهنمايي و رانندگي دهك

011

32043113-32043119

133

3198

مازندران

بابل

شركت پيشرو خدمات مهديزاده

بابل كيلومتر  5جاده قائمشهر  -گرجي آباد

011

32319208-32319198-32319090

134

3189

مازندران

بابل

علي آقاجانزاده

بابل موزيرج  -ابتداي اتوبان بابل  /آمل  -يك كيلومتر قبل از پليس راه

011

32272936 - 32042675- 32044299

135

5581

مازندران

بابل

فالح يدك بابل

بابل كيلومتر یک جاده قائم شهر

011

32261110-1

136

5846

مازندران

تنكابن

شركت توسعه خودرو مازندآرش
نقي پور

كيلومتر  2جاده چالوس  -جنب دانشگاه آزاد اسالمي

011

54271416 - 54270570

137

3193

مازندران

تنكابن

فياض پورتقي

تنکابن كيلومتر  1جاده چالوس  -جنب ترمينال سابق گلگون

011

54271340-54271440-54272540

138

3172

مازندران

زرگر شهر

مهرداد بندگان

بابل  -جاده آمل به بابل زرگرمحله  9 -كيلومتري بابل

011

32115511-4

139

5552

مازندران

ساري

رحمت اله صادقي كيادهي

ساري  -كمربندي غربي  -بين فلسطين و شهبند جنب نمايندگي ايران خودرو و مزداصادقي كيادهي

011

33373472

140

3196

مازندران

ساري

سيدعباس حسيني زيدي

ساری كيلومتر  8جاده ساري نكا  -روبروي دانشگاه منابع طبيعي

011

33736794-33736795-58360023

150

لیست نمایندگی های مجاز
رديف

كدتابلو

استان

شهر

نامنمايندگي

آدرس

کد تلفن

تلفن

141

3197

مازندران

ساري

شركت تجاري صنعتي حاشيه خزر

ساری كيلومتر  5جاده ساري نكاء  -جنب شركت شماليت

011

33434446 - 8

142

3191

مازندران

محمودآباد

كامياب نصيري

محمودآباد كيلومتر  6جاده محمودآباد/آمل  -كلوده

011

44833859 - 44832639

143

1069

البرز

فرديس

اميد صفات

بلوار فرديس ،بعد از ميدان انبار نفت ايستگاه الله

026

36602945- 36600444

144

5587

البرز

فرديس

شركت پارسيان خودرو فرديس

جاده مالرد ،ورودي فلكه پنجم ،بلوار شهيد بيات،روبروي تاالر مرواريد

026

36516163-6

145

1075

البرز

كمال شهر

عادل شاهپروري

كمالشهر -بعدازپمپ بنزين رضوانيه ،پالك 110

026

34701701-4-34701709-10

146

1155

البرز

ماهدشت

گودرز قياسي

ماهدشت ,انتهای بلوار امام خمینی ,نرسيده به خيابان شهيد بيات ,پالک 1

026

37312168-37312167-8

147

1035

البرز

نظرآباد

رشید آزادفالح

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

026

45382332-4

148

3212

سمنان

دامغان

حسين علي حسيني

دامغان ميدان جانباز بلوارآزادگان ( جهاد ) جنب نمايندگي ايران خودرو

023

35247111-4

149

3211

سمنان

شاهرود

فرخ ترابي

سرچشمه  -خ امام رضا (ع)  -جنب اداره راه ،نمايندگي سايپا

023

32226108

150

3219

سمنان

مهدي شهر

سيداسداله سادات

مهدي شهر  -ميدان ورزش  -ابتداي بلوار کارگر

023

33644232-4

151

403

سيستان
وبلوچستان

ايرانشهر

سؤالي دهاني

ایرانشهر ,كيلومتر 4جاده بمپور ,مقابل بيمارستان ايران ,نمایندگی شرکت سایپا

054

37214018-37212253

152

5214

سيستان
وبلوچستان

ايرانشهر

شركت رفاه سازان خودرو بلوچستان

ایرانشهر ,بلوار ارتش ,جنب بهزيستي ,نمایندگی شرکت سایپا

054

37210683 - 4

153

5772

سيستان
وبلوچستان

ايرانشهر

نيك محمد تمنداني

خيابان طالقاني ،جنب مسجد آل رسول (ص)

054

37223703-37225228

154

402

سيستان
وبلوچستان

زاهدان

شه زاد مهاجري

زاهدان ,ابتدای خیابان ميرزاي شيرازي  ,پالک 193/1

054

33251171-4-33224570

155

5830

سيستان
وبلوچستان

زاهدان

شركت سيستان خودرو

بلوار شهيد طباطبائي -مقابل راهنمائي رانندگي

054

33521193-5

156

5209

سيستان
وبلوچستان

سراوان

مجيد آلبا

سراوان ,جاده دزك ,نبش نمايندگي تراكتورسازي ,پالک 1

054

37628381 -37633911 -2

157

5598

سيستان
وبلوچستان

سوران

عبدالخالقآلبا

بلوار معلم ,جنب منابع طبيعي

054

37693009-37692425

158

3448

قم

جعفريه

اكبر الوند

جعفريه  -بلوار شهيد مطهري  -روبروي بانك ملي

025

36223560 - 1

151

10

لیست نمایندگی های مجاز

10

شهر

کد تلفن

تلفن

نامنمايندگي

رديف

كدتابلو

استان

159

3449

قم

قم

160

3371

مركزي

اراك

161

5913

مركزي

خمين

162

3375

مركزي

ساوه

محمد سعادت

آدرس

شركت پرسيا يدك قم

جاده قديم قم تهران  -روبروي ترمينال  -خيابان نايلكس  -شماره 6

025

36643338 - 9

شركت كيهان موتور مركزي

اراك  -ورودي شهر از سمت سلفچگان -روبروي شهرك صنعتي قطب اراك

086

34134053-5

احمدرضا مرتضوي

خمين،بلوار پاسداران  -روبروي بيمارستان امام خميني،نمايندگي سايپا آقاي مرتضوي

086

46332563-46336161

حاج بلوك  -ميدان واليت  -جنب صنايع شير ساوه

086

42478187-42478184

163

2208

زنجان

خرمدره

شركت راهيان خودرو خرمدره

بلوارامام  -بطرف زنجان  -نرسيده به اداره جهاد و كشاورزي

024

35530300-3531117-8

164

2205

زنجان

زنجان

ايرج شفقتيان

ميدان بسيج -ابتداي جاده تهران

024

33783434- 33773666-33789666

165

2209

زنجان

طارم

سیدمحمدموسوي

طارم 3-كيلومتري جاده گيلوان به طرف آب بر

024

32843930-32843926-8

166

5868

زنجان

قيدار

عباس شاه محمدي

خدابنده  -قيدار -كيلومتر  2جاده همدان

024

34221099

167

2066

قزوين

تاكستان

حسين صمدي نيكو

ورودي شهر از سمت قزوين  -روبروي اداره راه و ترابري

028

35231551 - 2

168

2054

قزوين

قزوين

يعقوبنعمتي

كيلومتر  3جاده قديم تهران  -مقابل شركت ناز نخ

028

33292550-70

169

5900

قزوين

الوند

حسن دوست محمدی

كيلومتر  5جاده بوئين زهرا  ،جنب نمايندگي شركت ايران خودرو

028

33163316

170

2006

گيالن

آستارا

مهدي فرج نژاد

بلوارجانبازان  -روبروي پاسگاه مرزي

013

43829691-4

171

244

گيالن

هشتپر(تالش)

رحيم آسوبار

گيالن -تالش-بلوار وليعصر(عج)-پالک 77933

013

44220527-44246537

172

2020

گيالن

رشت

خداداد دل افروز

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

013

33874440-1

173

235

گيالن

رشت

مهدي پور نصير

بلوار جاده انزلي  -نرسيده به فرودگاه

013

32723631- 32734772 -32734773

174

2013

گيالن

رضوانشهر

ايرج رحيمي جنبه سرايي

رضوانشهر انتهاي بلوار معلم

013

44626331-2

175

2010

گيالن

صومعه سرا

ميرشجاع حسيني پناه

ورودي شهر ازسمت رشت -كمربندي  -نرسيده به پمپ بنزين

013

44323006-8

176

2026

گيالن

كالچاي

معصومه عبدي پور

نوده  -نرسيده به دوراهي واجارگاه

013

42686088 - 42688913-14

177

2152

كردستان

بيجار

رضا شيرزاد

بلوار فجر  -نرسيده به ميدان سپاه

087

38228188

178

2155

كردستان

سنندج

شركت راهنيان كردستان

ميدان محمدي،نرسيده به پليس راه همدان،جنب پمپ بنزين سيلو

087

33384009-33384006-7

179

2158

كردستان

كامياران

مصطفيابراهيمي

خ صالح الدين ايوبي  -چهارراه دهم مظفري  -جنب ترمينال روانسر

087

35533824 - 35531617

180

5686

كردستان

مريوان

آزاد مصطفوي

مريوان 500 -متري ورودي شهر به سمت سنندج خيابان ني كوچه امام

087

34548770 - 1-34549241

152

لیست نمایندگی های مجاز
رديف

كدتابلو

استان

شهر

نامنمايندگي

آدرس

کد تلفن

تلفن

181

2370

كرمانشاه

اسالم آباد غرب

مهديجليليان

اسالم آباد غرب کیلومتر  2جاده کرمانشاه جنب پست برق

083

45323490-1

182

2362

كرمانشاه

سرپل ذهاب

عليرضاشامحمدي

 500متري ابتداي ورودي شهر(از سمتشهر داالهو )

083

58511121-58511090

183

2371

كرمانشاه

صحنه

مرادعليقيطاسي

صحنه شهرك صنعتي -نبش خيابان سوم

083

48329626-48329627

184

2372

كرمانشاه

كرمانشاه

بهرام اكبري

كرمانشاه -بلوار دولت آباد  -روبروي بانك ملت شعبه فارابي

083

38261574 -38278035-38278054

185

2369

كرمانشاه

كرمانشاه

شركت پيشگامان خودرو كريميان

ديزل آباد  -خيابان  - 100روبروي درب زندان  -پالك 310

083

38262104-38265996 - 38262017

186

5755

لرستان

ازنا

شركت خدمات فني ايليا ازنا

ازنا  -بلواروليعصر خ دادگستري جنب تعاوني آهن فروشان

066

43426363-43426262-43422183

187

5792

لرستان

اليگودرز

شركت تعاوني اعتماد خودرو رمضان

اليگودرز كيلومتر  2جاده ازنا بعد از كارخانه آرد زراعت

066

43330731-43331478

188

2462

لرستان

بروجرد

اكبر نيكوكالم يعقوبي

بروجرد -ميدان آيت اهلل بروجردي  -كيلومتر  2جاده خرم آباد -جنب سنگبري حافظ

066

42650561-42666464

189

5869

لرستان

پلدختر

شركت شهسواري خودرو پلدختر

بلوار امام خميني  -كيلومتر  3جاده انديمشك

066

32221044-5

190

321

لرستان

خرم آباد

شركت كوثر خودرو لرستان

بلوار بهارستان میدان گلدشت کیلومتر  2جاده خوزستان

066

33406996

191

2463

لرستان

كوهدشت

گل ميرزا شاهيوند

بلوار سپاه  -خيابان دانش آموز -جنب پمپ بنزين

066

32643271-2

192

5762

لرستان

نورآباد

شركت اميدان خودرو

بلوار آزادی روبروي اداره راه و شهرسازي

066

32728089-32730756-7

193

5640

همدان

اسدآباد

فرهاد اصالني مهر

ميدان بهشت زهرا  200متر بعد از ميدان به سمت كرمانشاه

081

33113450-1

194

2406

همدان

بهار

حسين اسدي

بلوارآيت اله بهاري  -بعد از ميدان آزادگان  -روبروي شرکت حمل ونقل نوبهار

081

34505833-34501551

195

2408

همدان

تويسركان

مسعود مال اميري

تويسركان بلوار شهيد اشرفي اصفهاني روبروي ترمينال مسافربري

081

34946100

196

2414

همدان

رزن

شركت يدك فروشان رزن

خیابان امام خمینی نرسیده به میدان جهاد

081

36227770-3

197

2410

همدان

كبودر آهنگ

شركت نسيم خودرو كبودرآهنگ

بلوار بعثت  -جنب ساختمان جديد فرمانداري

081

35221903

198

2419

همدان

مالير

جواد حسيني

ميدان امامزاده عبداله (س)  -ابتداي بلوار ملت

081

32232222

199

2413

همدان

مالير

شركت گسترش تعمير بهنام

بلوار شهيد بهشتي  -جنب ميدان تره بار

081

33340280-33348974-33351393

200

2416

همدان

همدان

عباس هاجري

بلوار انقالب  -ميدان سپاه  -روبروي بانك كشاورزي

081

34247000

201

381

ايالم

ايالم

علي محمد سوخته

جاده كرمانشاه حد فاصل سه راه خيابان دانشگاه و ميدان امام حسن (ع)

084

32224406-32220815-32231188

202

5676

ايالم

آبدانان

محسن پيراني

آبدانان -كيلومتر دو جاده آبدانان به سمت دزفول

084

33639091-2

153

10

لیست نمایندگی های مجاز
رديف

كدتابلو

استان

شهر

نامنمايندگي

آدرس

کد تلفن

تلفن

203

4001

ايالم

دره شهر

احتشام هاشمي

اول كوي طالقاني  -نرسيده به ترمينال مسافربري شهر

084

35225444-5-35226446-8

204

4005

ايالم

سرابله

علي شيرخاني

بلوار امامزاده قاسم (خروجي شهر به سمت پل سيمره)

084

34225420-30-40

205

5774

ايالم

دهلران

شركت سامان كار ماهران

خيابان ورودي شهر از سمت مهران سمت راست روبروي هنگ مرزي

084

33724007

206

5699

خوزستان

اهواز

محمدرضا نقيبي

سه راه خرمشهر نبش جاده سوسنگرد جنب بانك تجارت

061

 33770493 - 3377490434428055

207

5767

خوزستان

ايذه

ايمان گل شكوه

ايذه ،بلوار انقالب ،بعد از ميدان آزادگان ،پنجاه متر بعد از روبروي پمپ بنزين كيواني ،سمت چپ

61

43620445-43620448

208

5619

خوزستان

باغملك

علي اكبر حاجي زاده بختياري نژاد

جاده رستم آباد به ايذه جنب استاديم ورزشي

061

43724005-7

209

4140

خوزستان

بهبهان

محمدعقبائي

بهبهان ،فلكه استيل،كمربندي راه و ترابري ،روبروي اداره راه و شهرسازي

061

52820033

210

4104

خوزستان

دزفول

عبدالعظيمشيرزاد

كيلومتر  2جاده شوشتر  -بعد از پمپ بنزين  -مجتمع صنعتي شماره 1

061

42282058-9

211

4137

خوزستان

رامهرمز

علي راشدي

ورودي شهر از سمت ايذه به سمت ميدان دفاع مقدس

061

43531412 - 43534368

212

5673

خوزستان

شوشتر

كامل فرج اله چعب

بلوار علم الهدي جنب نمايشگاه رايان

061

36226084-88

213

5123

كرمان

جيرفت

شركت خدمات خودروئي بازرگاني
ميزبان جيرفت

ميدان سپاه -بلوار امام رضا

034

43350393-4

214

266

كرمان

رفسنجان

اصغر ميرزائي عباس آبادي

بلوارامام رضا(ع)  -جنب اداره آب

034

34341737-34345088-34347738

215

5104

كرمان

كرمان

احمد اشرف گنجوئي

خيابان مطهري  -نرسيده به ميدان علي ابن ابيطالب (ع) نبش كوچه 47

034

32269074-75

216

5109

كرمان

كرمان

حكمت مددي ماهاني

ميدان بيرم آباد كيلومتر  2جاده ماهان روبروي جايگاه پمپ گاز

034

33343900-5

217

282

هرمزگان

بندرعباس

جليل رحمانيان كوشككي()2

بلوار  22بهمن  -كوچه مشكات 16

076

33555558

218

5404

هرمزگان

حاجی آباد

فریدون درستکار

حاجي آباد ميدان ورودي  -ضلع غربي امامزاده سيد محمد  -بر جاده سيرجان بندرعباس

076

35422837

219

5406

هرمزگان

دهبارز

پرويز آبگون

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

076

42885750-42885760

220

5402

هرمزگان

ميناب

اصغر پورباقري

ميناب بلواررسالت  -جنب هنرستان شهيد بهشتي

076

42281007

10
154

