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پيش گفتار:

به خانواده رو به گسترش مالکان خودرو پارس خودرو تيانا خوش آمديد .اين خودرو با اطمينان به شما ارائه شده و با استفاده از آخرين فناوري روز دنيا وبا روش هاي دقيق کنترل
کيفي توليد شده است.
اين کتابچه راهنما ،به منظور کمک و شناخت شما نسبت به عملکرد اين خودرو و نحوه مراقبت و نگه داري آن تهيه شده است تا از کيلومترها رانندگي با آن لذت ببريد .لطفا قبل از
استفاده از خودرو ،اين کتابچه راهنما را مطالعه کنيد.
اين کتابچه ،اطالعات ضمانت ،چگونگي تعميرات ونگه داري و جزئيات مربوط به گارانتي خودروي شما را به تفضيل توضيح مي دهد.
نمايندگي مجاز سايپا يدک شناخت و اطالعات کامل از خودرو شما را دارد .در صورت نياز به هر گونه خدمات و يا سوالي ،خوشحال مي شويم که با داشتن منابع بي شمار موجود ،به
شما ياري دهيم.
چاپ آن مي باشد .شرکت پارس خودرو حق تغيير مشخصات يا طرح ها را بدون اطالع
اطالعات مهم ايمني
و داشتن تعهدي براي خود محفوظ مي دارد.

يادآوري هايي براي ايمني

جهت اطمينان از سفر ايمن وکامل براي شما و سرنشينانتان ،قوانين مهم رانندگي زير
را رعايت کنيد!
•هرگز در شرايطي که تحت تاثير الکل ويا مواد مخدر ميباشيد ،رانندگي نکنيد.
•هميشه به تابلو هاي حداکثر سرعت مجاز توجه کنيد و هرگز با سرعت غير مجاز
رانندگي نکنيد.
•هنگام رانندگي کمربند ايمني را ببنديد و از سيستم محافظ کودک استفاده کنيد.
کودکان زير  13سال ميبايست در صندلي عقب بنشينند.
•هميشه اطالعات نحوه استفاده مناسب از امکانات ايمني را به سرنشينان خودرو ارائه
کنيد.
•هميشه اطالعات مهم ايمني اين “کتابچه راهنما “را مرور کنيد.

زمان مطالعه کتابچه راهنما:

از آنجائي که اين کتابچه راهنما حاوي اطالعات مربوط به همه تيپ هاي اين مدل خودرو
نيسان مي باشد ،تجهيزات ارائه شده در آن بسته به کشور سفارش دهنده خودرو
متفاوت مي باشد و ممكن است بخشي از اطالعات آن در خودرو شما کاربرد
نداشته باشد.کليه اطالعات و مشخصات و تصاوير اين کتابچه راهنما مربوط به زمان

تغيير خودرو

نبايد در اين خودرو تغييري داده شود .اين تغيير ممکن است عملکرد ،ايمني و دوام
خودرو را تحت تاثير قرار دهد و حتي ممکن است بر خالف قوانين دولتي باشد.

عالوه بر آن ،صدمات و يا مشکالت ايجاد شده ناشي از تغييرات ،تحت پوشش ضمانت
سايپا يدک نخواهد بود.

اول مطالعه کنيد -سپس با ايمني رانندگي کنيد

قبل از استفاده از خودرو اين کتابچه راهنما ي مشتري را به دقت مطالعه کنيد .بدين
صورت با شرايط نگه داري و کنترل خودرو آشنا مي شويد ،اين به شما کمک مي کند تا
خودرو خود را ايمن برانيد.
با کلمه هشدار استفاده کرده ايم .از اين عالمت براي اشاره
در اين راهنما ،از عالمت
به وجود خطري که ممکن است منجر به جرح و يا مرگ شود استفاده شده است ..جهت
جلوگيري وکاهش خطر ،روشهاي ارائه شده را بايد با دقت اجرا کنيد.
با کلمه احتياط نيز استفاده کرده ايم .از اين عالمت براي
در اين راهنما ،از عالمت
اشاره به وجود خطري که ممکن است باعث ايجاد آسيب هاي جزئي و متوسط ويا آسيب
هايي به خودرو شما شود استفاده شده است .جهت جلوگيري وکاهش خطر ،روشهاي ارائه
شده را بايد با دقت اجرا کنيد.
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اگر اين عالمت را مشاهده کرديد اين بدين معني است
که “ اين کار را انجام ندهيد“ و يا “ اجازه ندهيد که اين
اتفاق بيفتد“.
اگر در شکلي عالمتي شبيه به اين تصاوير ديديد ،اين بدين
معني است که فلش جلوي خودرو را نشان مي دهد.

فلش هاي شبيه به اين در شکل ها ،نشانگر حرکت و يا
فعاليت مي باشد.
فلش هاي شبيه به اين ها در شکل ها ،توجه شما را به
موردي در آن شکل جلب مي کند.
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توجه:

از آنجا كه اين كتابچه حاوي اطالعات مربوط به همه تيپ هاي اين مدل خودرو نيسان
مي باشد ،لذا ممكن است بخشي از اطالعات آن در خودرو شما كاربرد نداشته باشد.
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صندلي ها
صندلي هاي جلو
هشدار:

1 1

در هن��گام رانندگ��ي ،از تنظيم صندلي رانن��ده خودداري
کنيد زيرا راننده مي بايست تمام حواس خود را معطوف به
هدايت خودرو نمايد.

تنظيم دستي صندلي:
هشدار:

SSS0133A

هشدار:
•با خودروي که پشت صندلي آن خوابيده است ،رانندگي
نکنيد و/يا س��وار آن نش��ويد .اين کار ميتواند خطرناک
باشد .درصورت قرار نگرفتن درست کمربند روي قسمت
شانه و بدن و بروز حادثه ،ممکن است شما و سرنشينان
به جلو پرتاب شده و از ناحيه گردن يا ديگر نقاط آسيب
هاي جدي ببينيد .ش��ما و سرنش��ينان همچنين ممکن
است از زير لبه کمربند سر بخوريد و دچار جراحت هاي
شديدي شويد.
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•ايم��ن ترين حال��ت در زماني که وس��يله نقليه در حال
حرکت است ،اين اس��ت که صندلي در وضعيت عمودي
قرار گيرد ،هميشه به طور کامل به صندلي تکيه دهيد و
آنرا به طور مناسب تنظيم کنيد ( .به قسمت “کمربندهاي
ايمني“ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).

احتياط:

در هن��گام تنظي��م وضعيت صندلي ،مطمئن ش��ويد که با
قس��مت هاي متحرک برخورد پي��دا نکنيد تا از صدمات يا
خسارت هاي احتمالي جلوگيري شود.

بع��د از تنظيم ي��ک صندلي ،آنرا به آرامي ت��کان دهيد تا
از محک��م بودن و قفل ش��دن صندلي مطمئن ش��ويد .اگر
صندلي کامال محکم نباش��د ،ممکن اس��ت به طور ناگهاني
حرکت کند و باعث خارج ش��دن کنترل خودرو از دس��ت
راننده شود.

تنظيمات صندلي برقي:
هشدار:

هرگ��ز ک��ودکان و يا افرادي که در حال��ت عادي به کمک
ديگران نياز دارند ،تنها در خودرو رها نکنيد .حتي حيوانات
خانگ��ي نيز نبايد در خودرو تنها بمانند زيرا ممکن اس��ت
ندانس��ته کليدها و کنترلها را فعال کنند و به طور ناگهاني
در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان صدمه بزنند.

نكات کاربردي:
SSS0660

حرکت به طرف جلو و عقب:
 -1 .1اهرم تنظيم کننده را به طرف باال بکشيد و نگه
داريد (.)1
 -2 .2صندلي را تا وضعيت مورد نظرتان به آرامي حرکت
دهيد.
 -3 .3اهرم تنظيم کننده را رها کنيد تا صندلي در جاي
خود قفل شود.

خوابانيدن صندلي:

 -1 .4اهرم تنظيم کننده را به طرف باال بکشيد ()2
 -2 .5صندلي را تا وضعيت مورد نظرتان حرکت دهيد.

ويژگي خواباندن صندلي اين امکان را فراهم مي س��ازد تا
سايزهاي مختلف براي محکم کردن و اندازه شدن کمربند
ايمني قابل دسترس��ي باش��د ( .به قس��مت “کمربندهاي
ايمني “ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).
در هنگام پارک وس��يله نقليه ،با خوابانيدن پشتي صندلي
مي توان استراحت نمود.

تغيير ارتفاع صندلي (در صورت تجهيز) :

اهرم تنظيم کننده را به س��مت باال بکش��يد و يا به سمت
پايين فش��ار دهيد ( )3تا ارتف��اع صندلي در وضعيت مورد
نظرتان قرار گيرد.

•موتور صندلي اتوماتيک داراي يک مدار محافظتي اس��ت
ک��ه در هن��گام اضافه بار ،سيس��تم را به ط��ور خودکار
راه اندازي مج��دد ميکند .اگر اين موت��ور حين تنظيم
صندل��ي متوقف ش��د 30 ،ثانيه منتظر بماني��د و دوباره
دکمه استارت را فعال کنيد.
•براي اجتناب از خالي ش��دن ش��ارژ بات��ري ،هنگاميکه
موتور خاموش است ،براي مدت طوالني از صندلي برقي
استفاده نکنيد.
براي اط��الع از نحوه کار تنظيم کنن��ده اتوماتيک صندلي
(در صورت تجهيز) ،به قس��مت“ صندلي اتوماتيک راننده“
در بخش “ 3تنظيمات و بازرس��ي قبل از رانندگي“ رجوع
کنيد.

 -3 .6اهرم تنظيم کننده را رها کنيد تا صندلي در همان
وضعيت قفل شود.
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SSS0834

حرکت به طرف جلو و عقب:

SSS0835

تغيير ارتفاع صندلي ( در صورت تجهيز):

کليد تنظيم را به س��مت جلو و عقب حرکت دهيد( )1تا
صندلي در وضعيت مورد نظرتان قرار گيرد.

•اهرم تنظيم کننده را به س��مت باال بکشيد و يا به سمت
پايين فش��ار دهيد تا ارتف��اع صندلي را در وضعيت مورد
نظرتان قرار دهيد.

کلي��د تنظيم را ب��ه جلو و عقب حرکت دهي��د ( )2تا در
وضعيت مورد نظرتان قرار گيرد.

•اه��رم تنظيم کننده را به ب��اال و يا پايين حرکت دهيد تا
زاويه صندلي ،در وضعيت مورد نظرتان قرار گيرد.

خوابانيدن صندلي:

ويژگي خواباندن صندلي اين امکان را فراهم مي س��ازد تا
سايز هاي مختلف براي محکم کردن و اندازه شدن کمربند
ايمني قابل دسترس��ي باش��د ( .به قس��مت “کمربندهاي
ايمني“ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).
در هنگام پارک وس��يله نقليه ،با خوابانيدن پشتي صندلي
مي توان استراحت کنيد.
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احتياط:
•در هنگام تنظيم زاويه زيرپايي از قرار گرفتن صندلي در
عق��ب ترين وضعيت خود ،اطمين��ان حاصل نماييد تا از
صدمات احتمالي جلوگيري شود.
•در صورت عدم استفاده از بالشتک زيرپايي ،از قرار گرفتن
آن در وضعيت اوليه اطمينان حاصل کنيد تا از صدمات
احتمالي جلوگيري شود.

SSS0836

تكيه گاه قوس کمر ( در صورت تجهيز)

SSS0920

بالشتك زيرپايي ( در صورت تجهيز)

ويژگي تکيه گاه قوس کمر اين اس��ت که قس��مت (پايين)
کمر راننده را محافظت مي کند.

صندلي جلو قس��مت سرنش��ين به يک بالش��تک زيرپايي
مجهز می باشد.

اهرم تنظيم کننده را به س��مت جلو يا عقب حرکت دهيد
( )1تا منطقه تکيه گاه قوس کمر در سطح مطلوب تنظيم
شود.

براي تنظيم زيرپايي :
 .1صندلي را در عقب ترين حالت قرار دهيد.
 .2کليد تنظيم کننده را به سمت باال فشار دهيد( )1تا
زيرپايي در زاويه مطلوب تنظيم شود.
 .3صندلي را تا وضعيت مورد نظرتان به سمت جلو
حرکت دهيد.
ب��راي برگرداندن بالش��تک زيرپايي به زي��ر صندلي ،کليد
تنظيم کننده را به س��مت پايين فش��ار دهيد ( )2تا جايي
که زيرپايي به حالت اوليه برگردد.

•از نشستن و يا ايستادن برروي زيرپايي اجتناب کنيد تا
از خراب شدن آن جلوگيري شود .ميزان تحمل زيرپايي
به ان��دازه نيروي پاه��ا هنگاميکه مس��افر روي صندلي
نشسته است ،طراحي شده است.

گرم کن و دستگاه تهويه صندلي ( در
صورت تجهيز)
احتياط:

•استفاده از گرم کن يا تهويه صندلي هنگام خاموش بودن
موتور خودرو ،باعث ضعيف شدن باتري ميشود.
•ازگ��رم کن ي��ا تهوي��ه صندلي ب��راي م��دت طوالني يا
هنگاميکه کسي روي صندلي نيست ،استفاده نکنيد.
•چيزهايي مانند پتو ،بالش��ت ،روک��ش صندلي و غيره را
ک��ه مانند عايق گرما عمل ميکنند ،بر روي صندلي قرار
ندهي��د چرا که ممکن اس��ت صندلي بي��ش از حد داغ
شود.
•از قرار دادن اجسام س��خت يا سنگين بر روي صندلي و
نيز س��وراخ کردن صندلي با يک س��نجاق و يا چيزهايي
ش��بيه به اين ،خ��ودداري کنيد زيرا ممکن اس��ت باعث
19

1

صندلي هاي گرم شونده

آسيب ديدگي دستگاه گرم کن يا تهويه صندلي شود.

1 1

•اگر مايع يا محلولي روي صندلي ريخت بايس��تي سريعا
آنرا با يک دستمال خشک ،پاک کنيد.

صندلي ها به کمک هيترهاي داخل صندلي ،گرم مي شوند.
کليدها (براي صندلي هاي جلو) در کنسول وسط و در زير
آرنج��ي عقب (جهت صندلي هاي عقب درصورت تجهيز)
نصب ش��ده اس��ت و مي توانند بطور مس��تقل از همديگر
مورد استفاده قرار گيرند.

•براي تميز ک��ردن صندلي هرگز از بنزين ،تينر يا موادي
مشابه آن ها استفاده نکنيد.
•در ص��ورت ب��روز هرگونه ايرادي در عملک��رد صندلي يا
دس��تگاه تهويه ،کليد آن را خاموش کرده و الزم اس��ت
سيس��تم معيوب توس��ط نمايندگي مجاز ش��رکت سايپا
يدک خودرو بررسي شود.

 .1خودرو را روشن کنيد.
 .2ميزان حرارت را انتخاب نماييد.
SSS0884

نوع A

•براي حرارت زياد ،کليد “(“HIزياد) را فشار دهيد)1( .
•براي حرارت کم ،کليد “( “LOکم) را فشار دهيد)2( .
•چراغ نمايش��گر ( )3با انتخاب کم يا زياد ،روشن خواهد
شد.

SIC3355

20

نوع B

 .3براي خاموش کردن گرم کن:
نوع  :Aکليد “ “HIيا “ “LOهر کدام که انتخاب شده
است ،را فشار دهيد.
نوع  :Bکليد را به وضعيت اول برگردانيد.
مطمئن شويد که چراغ نمايشگر خاموش است.
گرم کن توسط يک ترموستات کنترل مي شود ،که
به صورت خودکار هيتر را روش و خاموش مي کند
و تا هنگامي که کليد روشن است چراغ نمايشگر نيز
روشن مي ماند.
زماني که داخل خودرو گرم است ،يا قبل از ترک آن ،از
خاموش بودن اين کليد اطمينان حاصل کنيد.

مطمئن شويد که چراغ نمايشگر خاموش است.
زماني که به تهويه نيازي نيست و يا قبل از ترک خودرو،
از خاموش بودن کليد آن اطمينان حاصل کنيد.

SSS0885

صندلي هاي مجهز به تهويه

صندلي ها به کمک دس��تگاه ه��اي تهويه داخل صندلي ،
تهويه مي ش��وند .کليدهاي نصب ش��ده در کنسول وسط
(جه��ت صندلي هاي جلو) و در زي��ر آرنجي عقب (جهت
صندلي ه��اي عقب در ص��ورت تجهي��ز) مي توانند بطور
مستقل از همديگر مورد استفاده قرار گيرند.
 .1خودرو را روشن کنيد.
 .2سرعت فن را انتخاب نماييد.
•براي سرعت باال ،کليد “( “HIزياد) را فشار دهيد (.)1
•براي سرعت کم ،کليد “( “LOکم) را فشار دهيد (.)2
•چراغ نمايش��گر ( )3با انتخاب کم يا زياد ،روشن خواهد
شد.

1

SSS0287

تنظيم پشت سري
هشدار:

با خودرويي که پش��ت سري برداشته شده رانندگي نکنيد
و س��وار اين خودرو هم به عنوان مس��افر نشويد .اين مورد
مي تواند خطرناک باش��د .پش��ت سري بايس��تي به شکل
مناس��بي تنظيم شود تا در يک تصادف احتمالي ،از آسيب
ديدن فرد جلوگيري کند .در صورت اس��تفاده فرد ديگري
از صندلي ،حتما ارتفاع پشت سري خود را مجددا ً بررسي
کنيد.
تنظيم صحيح پشت سري در شکل نشان داده شده است.
پش��ت س��ري را طوري تنظيم کنيد که مرک��ز آن با مرکز
گوش شما ،در يک راستا قرارگيرد.

 .3براي خاموش کردن تهويه ،کليد “ “HIيا “ “LOرا
فشار دهيد (هر کدام که قبال انتخاب شده است).
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در تصادف هايي که به عقب خودرو ضربه مي خورد ،پشت
س��ري فعال بر اثر ضربه وارده به صندلي ،به س��مت جلو
حرکت مي کند.

1 1

پشت سري فعال ،از آسيب هاي ناشي از ضربه به گردن در
سرعت هاي پايين تا متوسط جلوگيري مي کند.
پش��ت س��ري فعال تنها در تصادفات خاصي که خودرو از
عق��ب ضربه مي خ��ورد ،عمل مي کند و بع��د از تصادف،
پشت سري به وضعيت اوليه خود بر مي گردد.
SSS0228A

تنظيم پشت سري ( در صورت تجهيز)

 .1پشت سري را تا وضعيت مطلوب به سمت باال بکشيد.
 .2براي پايين آوردن پش��ت س��ري دکمه قفل کننده ()1
را فش��ار داده و پشت سري را تا وضعيت مطلوب به سمت
پايين فشار دهيد.
 .3پش��ت سري را براي رسيدن به وضعيت مطلوب حرکت
دهيد ( )2( .در صورت تجهيز).
پش��ت س��ري قابل تنظيم صندلي هاي عق��ب (در صورت
تجهيز) تنها در سر جاي خودش قابل تنظيم است و پايين
ترين وضعيت آن ها ،همان حالت عادي صندلي می باشد.
در صورت نياز به جدا کردن پش��ت س��ري به منظور نصب
پشت س��ري محافظ کودکان و غيره ،دکمه قفل کننده را
فش��ار دهيد و پش��ت س��ري را به س��مت باال بکشيد تا از
صندلي جدا ش��ود .پشت س��ري جدا شده را در يک مکان
مطمئن نگه داري کنيد.
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SSS0508

پشت سري فعال ( در صورت تجهيز)
هشدار:

•کوتاهي در تنظيم مناس��ب پش��ت س��ري  ،ممکن است
باعث کاه��ش مقاومت آن در برابر ضربه ش��ود .بنابراين
هميش��ه پشت س��ري را همانطور که قبال در اين بخش
توضيح داده شد ،تنظيم کنيد.
•هرگز چيزي را به پايه پشت سري آويزان نکنيد .چرا که
اين کار باعث اخالل در عمکرد مناس��ب پشت سري در
برابر ضربه ميشود.
•کمربند ايمني را هميش��ه ببنديد .پش��ت س��ري طوري
طراحي شده اس��ت که مکمل سيستم هاي ايمني ديگر
باش��د .هيچ سيس��تم ايمني نميتواند به ط��ور کامل از
تماميصدمات احتمالي در هر حادثه اي جلوگيري کند.

کمربندهای ايمني

احتياط هاي الزم در خصوص استفاده از
کمربند ايمني

اگر ش��ما نس��بت به تنظيم مناس��ب کمربند ايمني اقدام
کنيد و پش��ت خود را به طور کامل به صندلي بچس��بانيد،
احتمال صدمه ديدن ،مجروحيت شديد و يا فوت را در يک
حادثه کاهش خواهيد داد .ش��رکت پارس خودرو قويا شما
و سرنش��ين هاي شما را به بس��تن کمربند ايمني تشويق
مي نماي��د حتي اگر خودرو ش��ما مجهز به سيس��تم هاي
تکميلي کيسه هوا باشد.
SSS0887

دسترسي به صندوق عقب از داخل خودرو:

با خ��م کردن زي��ر آرنجي وس��ط صندلي عق��ب ،قابليت
دسترسي به صندوق عقب از داخل خودرو نيز وجود دارد.
SSS0886

زير آرنجي

دسترسي به صندوق عقب از داخل خودرو ،با پايين آوردن
زي��ر آرنجي و بيرون آوردن دريچ��ه مابين آن امکان پذير
می باشد.

عقب

قسمت وس��ط صندلي عقب خودرو را مي توانيد جدا و به
عنوان زير آرنجي عقب استفاده کنيد .آن را به حدي پايين
بياوريد تا به حالت افقي قرار گيرد.
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هشدار:
•کمربندهاي ايمني به نحوي طراحي شدهاند که ساختار
اس��تخواني بدن را در بر گيرند ،و بايس��تي درست مقابل
قس��مت لگن و يا لگن ،سينه و ش��انه را بپوشاند .از قرار
دادن قسمت پايين کمربند بر روي قسمت شکميبايستي
اجتناب شود .اگر کمربند به طرز صحيح استفاده نشود،
ممکن است باعث بروز آسيب هاي جدي شود.
•قسمت افقي کمربند نبايد روي قسمت شکم واقع گردد
بلکه آنرا در پايين ترين قسمت بدن بطريقي که احساس
راحتي ش��ود و مفصل ران را ني��ز در بر گيرد قرار دهيد.
قرار گرفتن اين کمربند در باالتر از اين حد ،خطر آسيب
هاي داخلي در تصادف را افزايش ميدهد.
•استفاده بيش از يک نفر از يک کمربند ايمني مجاز نمی
باش��د .از قرار دادن کمربند دور بدن کودکي که در بغل
نشسته است اجتناب کنيد.
•هرگز بيش��تر از تعداد کمربند هاي خودرو مس��افر سوار
نکنيد.
•مراقب باش��يد قس��مت بيروني کمربن��د را رو به داخل
نبندي��د .کمربند نبايد پيچ خورده باش��د ،در اين صورت
ممکن است کارايي کمربند کاهش يابد.
•کمربندهاي ايمني بايس��تي تا حد ممکن محکم تنظيم
گ��ردد و راحتي مورد نياز را داش��ته باش��د .در غير اين
صورت ،ايمني مورد نياز سرنشينان کم خواهد شد.
•همه سرنش��ينان اعم از راننده و سرنش��ينان در هر زمان
بايد از کمربند ايمني اس��تفاده کنند .کودکان بايس��تي

در صندلي عقب قرار گيرند و توصيه ميش��ود از صندلي
کودک مناسب جهت نگه داري و محافظت آنان استفاده
شود.
•هرگز کمربند را پشت خود و يا زير بازويتان قرار ندهيد.
بايد هميش��ه کمربند روي قسمت ش��انه و مقابل قفسه
س��ينه را پوش��ش دهد و از صورت و گردن فاصله داشته
باش��د اما نبايد از روي ش��انه پايين تر قرارگيرد .نبستن
صحيح کمربند ايمني در زمان بروز حادثه ،ممکن است
صدمات جبران ناپذيري ايجاد کند.
•استفاده کننده نبايد هيچ گونه اصالحاتي بر روي کمربند
ايمن��ي صورت دهد يا چيزي به آن اضافه کند زيرا باعث
عدم کارايي درست قس��مت هاي تنظيم کننده کمربند
ايمني و يا شل شدن آن ميشود.
•مراقب باش��يد که رش��ته هاي الي��اف کمربند به واکس،
روغن ها و مواد شيميايي بويژه اسيد باتري آلوده نشوند.
براي تميز کردن کمربند ميتوان از مواد مطمئني مانند
صابون ماليم و آب اس��تفاده کرد .نبايد کمربند نخ کش
يا پارگي داش��ته باشد ،در غير اين صورت سريعا بايستي
تعويض شود.

•باي��د مجموعه هاي کمربند ايمن��ي را که هنگام تصادف
مورد اس��تفاده نبوده اند ،بررسي نمود و در صورت لزوم،
و مش��اهده آسيب يا کارکرد نامناس��ب آن ها را تعويض
نمود.
•ضروري اس��ت که در صورت وارد آمدن ضربه سنگين به
خودرو ،کل مجموعه هاي کمربند ايمني تعويض ش��وند
حتي اگر آسيبي در آن ها مشاهده نميشود.
•در صورت فعال ش��دن پيش کش��نده کمربن��د ايمني،
دوباره نميتوان از آن اس��تفاده کرد و بايس��تي همراه با
جمع کننده تعويض شوند .با نمايندگي مجاز سايپا يدک
تماس گرفته شود.
•جدا کردن و نصب سيس��تم پيش کشنده کمربند ايمني
ميبايست توس��ط نمايندگي مجاز س��ايپا يدک صورت
پذيرد.

•بع��د از ه��ر تصادف الزم اس��ت ت��ا تماميمجموعه هاي
سيس��تم کمربند ايمني شامل جمع کننده ها و ابزارهاي
متعلقه ،توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک بررسي شود.
پارس خ��ودرو توصيه ميکند همه مجموعه کمربندهاي
ايمني استفاده شده در هنگام تصادف ،تعويض شوند مگر
اينکه تصادف ش��ديد نباشد و آس��يبي به کمربندها وارد
نيامده باشد و کمربندها به درستي عمل کنند.
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ايمني کودک

بياورد که کمربند ايمني کامال روي قسمت بااليي و مياني
ش��انه ،و کمربن��د ايمني پاييني (دور تا دور) قس��مت ران
را بپوش��انند .صندلي مخصوص همچنين بايد متناس��ب با
صندلي خودرو باش��د .بعد از اينکه کودک بزرگتر ش��د به
طوري که کمربند ايمني قس��مت ش��انه ديگ��ر نزديک به
صورت و گردن او نباش��د مي توان از کمربند ايمني بدون
استفاده از صندلي مخصوص استفاده کرد .بعالوه ،بسياري
از انواع سيس��تم هاي محافظ کودک براي کودکان بزرگتر
موجود اس��ت که براي ايمني بيش��تر مي ت��وان از آن ها
استفاده کرد.

هشدار:

•اطفال و کودکان نياز به مراقبت ويژه دارند .کمربندهاي
ايمن��ي خودرو ممکن اس��ت به طور کام��ل اندازه آن ها
نباش��د .کمربند قسمت شانه ممکن است بيش از حد به
صورت و گردن آن ها نزديک باشد .کمربند پاييني دورتا
دور ممکن است کامال قسمت استخوان لگن آن ها را در
بر نگيرد .در يک تصادف اس��تفاده از يک کمربند ايمني
که کامال متناس��ب و محکم نباش��د ،ميتوان باعث بروز
آسيب هاي جدي و کشنده باشد.
•هميشه از يک سيس��تم محافظ کودک مناسب استفاده
کنيد.
کودکان براي محافظت نياز به کمک بزرگساالن دارند .آن
ها نياز دارند که به شکل مناسبي محافظت شوند .محافظت
مناسب بستگي به سايز کودک دارد.

اطفال و کودکان خردسال

پارس خ��ودرو توصيه مي کند که اطف��ال و کودکان خرد
س��ال روي يک صندل��ي کودک بنش��ينند .ش��ما بايد از
سيستمي اس��تفاده کنيد که متناس��ب با خودرو و کودک
باشد ،و هميشه براي نصب و استفاده از آن به دستورالعمل
شرکت سازنده رجوع کنيد.
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کودکان بزرگ تر:
هشدار:

•هرگز به کودکان اجازه ايستادن يا به حالت زانو نشستن
روي صندلي را ندهيد.
•هرگ��ز زمان��ي که خودرو درح��ال حرکت می باش��د به
کودکان اجازه رفتن به قس��مت بار را ندهيد زيرا ممکن
اس��ت در اث��ر تصادف يا ترمز ناگهاني کودک به ش��دت
آسيب ببيند.
کودکاني که براي اس��تفاده از يک سيستم محافظ کودک
بيش از اندازه بزرگ باش��ند مي بايست توسط کمربندهاي
ايمني محافظت شوند .اگر وضعيت نشستن کودک طوري
است که کمربند ايمني در قسمت شانه ،به صورت و گردن
او نزديک اس��ت ،استفاده از يک صندلي مخصوص (که در
ب��ازار موجود اس��ت) مي تواند به حل مش��کل کمک کند.
صندلي مخصوص مي بايس��ت کودک را ب��ه ميزاني باالتر

زنان باردار

پ��ارس خودرو توصي��ه مي کند که زنان ب��اردار از کمربند
ايمني اس��تفاده کنند .مي بايس��ت کمربند ايمني طوري
اس��تفاده شود که کامال راحت باش��د و قسمت پاييني آن
هميش��ه بايد تا حدي پايين باشد که اطراف ران و نه ميان
تنه را در بر بگيرد .قس��مت بااليي کمربند را کامال بر روي
ش��انه و س��ينه قرار دهيد .هرگز قس��مت بااليي يا پاييني
کمربند نبايد روي قس��مت شکمی باشد .براي توصيه هاي
ويژه با پزشک خود تماس بگيريد.

افراد آسيب ديده

پارس خ��ودرو توصيه مي کن��د که افراد آس��يب ديده از
کمربندهاي ايمني اس��تفاده کنند ب��راي توصيه هاي ويژه
با پزشک خود تماس بگيريد.

بکشيد و زبانه آنرا داخل قفل چفت کنيد به طوري
که گير کردن و چفت شدن زبانه را احساس کنيد و
صداي آنرا بشنويد.
سيستم جمع کننده کمربند ايمني طوري طراحي
شده که در هنگام ايست يا ضربه ناگهاني قفل
مي شود .بيرون کشيدن آرام کمربند از جمع کننده
اجازه حرکت به کمربند مي دهد و به شما اين امکان
را مي دهد تا يک مقدار آزادي بيشتري روي صندلي
داشته باشيد.
SSS0671
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نشانه مرکزي روي کمربندهاي ايمني

کمربندهاي ايمني سه نقطه اي

س��مت صحيح س��گک کمربندهاي ايمني توس��ط نشانه
مرک��زي روي قفل آن مش��خص مي ش��ود .زبانه مرکزي
کمربن��د ايمني تنها در قفل مرکزي کمربند ايمني بس��ته
مي شود.

مي بايست در هر زمان اشخاصي که با اين خودرو رانندگي
مي کنند و يا سوار آن مي شوند از کمربند ايمني استفاده
کنند.

انتخاب مجموعه درست کمربندهاي ايمني

هشدار:

بستن کمربندهاي ايمني
هشدار:

پش��ت صندلي نمي بايس��ت بيش از حد م��ورد نياز جهت
راحتي ،خوابيده باشد .بيشترين کارايي کمربندهاي ايمني
زماني است که سرنشين به طور کامل و عمودي به صندلي
تکيه داده باشد.
 .1صندلي را تنظيم کنيد ( .به قسمت“صندلي ها“ در
قسمت هاي قبلي اين بخش رجوع کنيد).
 .2کمربند ايمني را به آرامي از سمت جمع کننده بيرون
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به باال و پايين ،امتحان کنيد.
ارتفاع تکيه گاه کمربند قسمت شانه مي بايست در بهترين
وضعيت براي شما تنظيم شود.

1 1

کمربند ايمني مي بايست از صورت و گردن شما دور باشد،
اما نبايد از روي شانه پايين بيفتد.
براي تنظيم ،دکمه ( )Aرا فش��ار دهيد و تکيه گاه کمربند
ايمن��ي را در موقعيت مطلوب تنظي��م کنيد ،به طوري که
کمربند از مرکز شانه شما عبور کند.
SSS0467

 -3قسمت پاييني کمربند را کامال پايين ببريد تا همانطور
که در شکل مشخص است دورتادور ران را در برگيرد.
 -4کمربند قسمت شانه را به سمت جمع کننده بکشيد تا
ش��ل بودن کمربند از بين برود .مطمئن شويد که کمربند
قس��مت شانه کام ً
ال روي ش��انه قرار گرفته و بر روي سينه
نيز راحت و محکم می باشد.

دکم��ه را رها کنيد تا ت��ا تکيه گاه در همي��ن مکان ثابت
بماند.

SSS0294A

تنظيم ارتفاع کمربند قسمت شانه (براي صندلي
هاي جلو)
هشدار:

•ارتف��اع تکيه گاه کمربند قس��مت ش��انه ميبايس��ت در
وضعيتي که مناس��ب شماس��ت تنظيم شود .کوتاهي در
اين زمينه ممکن اس��ت اثربخش��ي کل سيستم ايمني را
کاهش و ش��انس يا ش��دت وقوع آس��يب در حادثه ها را
افزايش دهد.
•کمربند قس��مت شانه ميبايست درس��ت در وسط شانه
ق��رار گيرد .اين قس��مت از کمربند ايمن��ي نبايد مقابل
گردن قرار گيرد.
•مطمئن ش��ويد که کمربن��د ايمني در هي��چ جايي پيچ
نخورده باشد.
•مطمئن ش��ويد که تکيه گاه کمربند قس��مت شانه کامال
محکم است و آن را بعد از تنظيم با حرکت تکيه گاه شانه
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باز کردن کمربند ايمني

دکمه روي س��گک را فش��ار دهيد .کمربند ايمني به طور
اتوماتيک جمع مي شود.

حالت قفل اتوماتيك

کمربندهاي ايمني س��هنقطهاي صندل��ي هاي عقب داراي
يک مکانيس��م قفل کننده خودکار هستند که هنگام نصب
سيستم محافظت کودک مورد استفاده قرار مي گيرند .اين
مکانيس��م به عنوان وضعيت قفل خودکار ناميده مي شود.
اگر کمربند ايمني را کامال بيرون بکش��يم ،مکانيس��م قفل
خودکار فعال مي ش��ود و کمربند ايمني تنها قابليت جمع
ش��دن دارد .کمربند ايمني ديگر قادر به باز ش��دن نيست
مگر اينکه به طور کامل يکبار جمع ش��ود .براي غير فعال
کردن وضعيت قفل خودکار ،زبانه کمربند ايمني را از قفل
جدا کنيد و آنرا در وضعيت جمع شده کامل ،قرار دهيد.

محافظ کودک
احتياط:

وضعيت قفل خ��ودکار تنها بايد براي نصب يک سيس��تم
محافظت کودک ،اس��تفاده ش��ود .هنگام اس��تفاده عادي
يک سرنش��ين از کمربن��د ايمني ،وضعيت قف��ل خودکار
نبايد فعال باش��د .اس��تفاده از وضعيت قفل خودکار توسط
سرنش��ين ممکن است باعث فش��ار بيش از حد و ناراحتي
او شود.

بررسي عملكرد کمربند ايمني

جم��ع کننده هاي کمربند ايمني طوري طراحي ش��ده اند
ک��ه در موارد زي��ر از جابجايي کمربند ايمن��ي جلوگيري
نموده و کمربند را قفل مي کنند:
•زمان��ي که کمربند ايمني س��ريع از جم��ع کننده بيرون
کشيده شود.
•زماني که سرعت خودرو ناگهان کاهش شديد يابد.
براي اطمينان بيشتر ازعملکرد کمربندهاي ايمني ،کمربند
را از قس��مت ش��انه گرفته و سريعا به س��مت جلو بکشيد.
جمع کننده بايد قفل ش��ود و از جابجايي بيش��تر کمربند
ايمن��ي جلوگي��ري کند .اگ��ر جمع کنن��ده در هنگام اين
آزمايش قفل نشود ،سريعا به نمايندگي هاي مجاز شرکت
سايپا يدک مراجعه کنيد.

تعمير و نگه داري کمربند ايمني

به ط��ور دورهاي عملکرد کمربند ايمن��ي و تمامي اجزاي
فلزي آن مانند قفل ها ،زبانه ها ،جمع کننده ها ،رشته هاي
انعطاف پذير و تکيه گاه ها را کنترل کنيد .اگر جداشدگي
قطع��ات ،فرس��ودگي ،پارگي و ي��ا هر آس��يب ديگري در

کمربندها پيدا شد ،مي بايست کل مجموعه کمربند ايمني
را تعويض کنيد.

1

اگر روي هدايت کننده کمربند ايمني قسمت شانه ،کثيف
ش��ده باش��د ،ممکن اس��ت کمربند به آرامي جمع ش��ود.
بنابراين هدايت کننده کمربند ايمني را با يک پارچه تميز
و خشک ،پاک کنيد.
براي تميز کردن کمربند ايمني ،از يک محلول ماليم آب و
صاب��ون و يا هر محلولي که براي تميز کردن پرده يا فرش
توصيه شده اس��ت ،استفاده کنيد .سپس آنرا با يک پارچه
تميز کنيد و اجازه دهيد خش��ک شود .تا وقتي که کمربند
ايمني کامال خشک نشده آنرا جمع نکنيد.
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اقدامات احتياطي در استفاده از محافظ
کودک
هشدار:

•اطفال و کودکان خردسال را در هنگام رانندگي  ،هميشه
بايد در يک محافظ کودک مناس��ب قرار داد .کوتاهي در
اس��تفاده از يک محافظ کودک ميتواند منجر به آسيب
هاي جدي و يا حتي مرگ شود.
•بچه ها و کودکان خردسال را هرگز روي زانوي خود قرار
ندهيد .حتي قويترين افراد هم در برابر ضربات وارد شده
در تصادفات ش��ديد ،قدرت مقاومت ندارند .ممکن است
در اين حالت کودک بين فرد بزرگسال و قطعات خودرو
ق��رار گرفته و آس��يب ببيند .همچني��ن از يک کمربند
ايمني مشترک براي خود و کودک استفاده نکنيد.
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•پارس خودرو توصيه ميکند که محافظ هاي کودک در
صندلي عقب نصب شوند .بر طبق آمار تصادفات ،محافظ
هاي نصب شده در صندلي عقب براي کودکان امن تر از
صندلي جلو می باشد.

•وقتي محافظ کودک بدون اس��تفاده اس��ت ،آنرا توس��ط
سيس��تم محافظ ک��ودک ايزوفيکس و يا ي��ک کمربند
ايمني مهار نماييد ت��ا در هنگام توقف هاي ناگهاني و يا
تصادف به اطراف پرتاب نشود.

•استفاده و يا نصب نامناسب محافظ کودک ميتواند خطر
يا ش��دت آس��يب وارده را هم براي ک��ودک و هم براي
سرنشينان خودرو افزايش دهد و در يک تصادف ناگهاني
باعث آسيب هاي جدي و يا منجر به مرگ شود.

•هرگ��ز ،محافظ ک��ودک “ رو ب��ه عق��ب“ را در صندلي
سرنش��ين جلو زماني که کيس��ه هوا فعال باش��د نصب
نکنيد .کيسه هاي هواي جلو ،در اثر يک تصادف با نيروي
زيادي منبس��ط ميش��وند و ضربه ش��ديد آن به محافظ
کودک ميتواند منجر به آس��يب شديد و يا مرگ کودک
شما شود.

•ب��راي نص��ب و اس��تفاده از محاف��ظ ک��ودک ،مطابق با
دس��تورالعمل هاي شرکت سازنده عمل کنيد .در هنگام
خري��د يک محافظ کودک ،نمونه اي را انتخاب کنيد که
با کودک و خودرو ش��ما متناسب و سازگار باشد .ممکن
اس��ت نصب بعضي از انواع محافظ کودک در خودرو شما
امکان پذير نباشد.
•نصب محافظ کودک ،در هر دو نوع نصب به طرف جلو و
عقب ،به نوع محافظ و اندازه کودک بس��تگي دارد جهت
کسب اطالعات بيشتر به دستورالعمل شرکت سازنده آن
مراجعه کنيد.
•بع��د از اتصال ي��ک محافظ کودک ،و قب��ل از قرار دادن
کودک ،آن را تس��ت کنيد ،بدين صورت که آنرا به چپ
و راس��ت فش��ار دهيد و محکم به طرف جلو بکشيد تا از
نصب ايمن آن مطمئن شويد .محافظ کودک نبايد بيش
از  25ميل��ي مت��ر ( يک اينچ) جابجا ش��ود .اگر محافظ،
کامال محکم نميش��ود در صورت لزوم از کمربند ايمني
استفاده کنيد و يا محافظ را روي صندلي ديگري نصب و
دوباره آنرا تست کنيد.
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•اگر کمربن��د ايمني ،در جايي ک��ه محافظ کودک نصب
شده است ،نياز به وسيله قفل کننده داشته باشد و از اين
وسيله استفاده نشود ،کج شدن محافظ کودک ،حتي در
اثر ترمزهاي عادي حي��ن رانندگي و يا پيچيدن خودرو،
ميتواند منجر به وارد آمدن آسيب شود.

احتياط:

به ياد داش��ته باش��يد که يک محافظ ک��ودک که در يک
خودرو در بسته رها ش��ود ،ممکن است داغ شود ،بنابراين
قبل از قرار دادن کودک در محافظ کودک ،س��طح محافظ
و دسته هاي آنرا کنترل کنيد.
پارس خودرو توصيه مي کند که اطفال و کودکان خردسال
داخل محافظ کودک بنشينند .شما بايد محافظ کودکي را
انتخاب کنيد که با خودرو و کودک شما سازگار و متناسب
باشد و هميش��ه براي نصب و استفاده از محافظ کودک به
دستورالعمل هاي شرکت سازنده رجوع کنيد.
بعالوه ،انواع بسياري از اين محافظ ها براي کودکان بزرگتر،

در بازار موجود اس��ت که براي باالترين حد محفاظت بايد
از آن ها استفاده کرد.

محافظ هاي کودک با استاندارد جهاني
براي صندلي جلو و عقب

در هن��گام انتخاب هر محاف��ظ کودکي ،نکات زير را به ياد
داشته باشيد:
•محاف��ظ کودکي را که با آخرين اس��تاندارد ايمني اروپا،
 ECEدس��تورالعمل ش��ماره  .44.03مطابق��ت دارد،
انتخاب کنيد.
•ک��ودک خود را در محافظ کودک قرار دهيد و تنظيمات
مختل��ف آنرا چک کنيد ت��ا مطمئن ش��ويد که محافظ
کودک با کودک شما سازگاري دارد .هميشه تماميرويه
هاي توصيه شده را دنبال کنيد.
•براي مشاهده ليس��تي از محافظ هاي کودک تاييد شده
براي وسيله نقليه شما ،به جدولي که در ادامه اين بخش
می باشد رجوع کنيد.

هشدار:

وضعيت هاي مورد تاييد محافظ کودک
وضعيت نشستن

گروه سني

صندلي سرنشين
جلو با کيسه هوا

قسمت جانبي
صندلي عقب

قسمت وسط
صندلي عقب

> ( 10Kgصفر تا  9ماهگي)

X

U

U

> ( 13Kgصفر تا  24ماهگي)

X

U

U

>  9تا  9( 18Kgتا  48ماهگي)

X

U

U

> 15تا  4( 36Kgتا  12سالگي)

X

U

U

در خودرو مجهز به کيسه هواي جانبي ،به اطفال و کودکان
اجازه نشس��تن در صندلي سرنش��ين جل��و را ندهيد ،زيرا
ممکن اس��ت در يک تصادف آس��يب هاي گوناگون به آن
ها برسد.

تذکر:

محافظ کودکي را انتخ��اب نماييد که مورد تاييد  ECEو
طبق دستورالعمل شماره 44/035باشد.

 :Uمناسب براي استفاده“ کليه” رده هاي تاييد شده دراين گروه سني
 :Xوضعيت صندلي ها براي اين گروه سني مناسب نمی باشد.
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1 1

SSS0888

سيستم محافظ کودک ايزوفيكس

خودرو ش��ما مجهز به قالب هاي مخصوصي اس��ت که در
سيستم هاي محافظ کودک ايزوفيکس بکار مي آيد.

وضعي�ت ق�رار گي�ري ق�الب ه�اي پايين�ي
ايزوفيكس ()ISOFIX

ق��الب هاي ايزوفيک��س براي نصب محاف��ظ هاي کودک،
تنها در قس��مت صندلي هاي عقب کناري نصب شده اند.
بنابراين تالش��ي براي نصب يک محافظ کودک با استفاده
از قالب هاي ايزوفيکس در قس��مت وس��ط صندلي عقب
خودرو نکنيد.

SSS0637

وضعيت قرار گيري قالب هاي پاييني ايزوفيکس()ISOFIX

قالب هاي ايزوفيکس در زير پشتي هاي صندلي و نزديک
محل نشيمن قرار دارند.

تجهيزات قالب ه�اي محافظ کودک ايزوفيكس
()ISOFIX

محافظ هاي کودک ايزوفيکس ش��امل  2اتصال محکم می
باش��د که مي تواند به دو ق��الب موجود در صندلي متصل
ش��وند .با اين سيس��تم ،شما نيازي به اس��تفاده از کمربند
ايمن��ي براي محکم کردن محافظ کودک نداريد .بررس��ي
کنيد که محافظ کودک ش��ما ،برچس��ب نشانگر سازگاري
ب��ا محافظ ه��اي کودک ايزوفيکس را داش��ته باش��د .اين
اطالعات همچنين ممکن اس��ت در دستورالعمل هاي ارائه
شده توسط شرکت سازنده محافظ کودک موجود باشد.
محاف��ظ هاي کودک ايزوفيکس ،عموما نياز به اس��تفاده از
يک تسمه مهار بااليي يا ديگر وسايل جلوگيري از چرخش
نظير پايه هاي نگه دارنده دارند .هنگام نصب محافظ هاي
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SSS0644

تجهيزات قالب ها

کودک ايزوفيکس ( )ISOFIXدس��تورالعمل هاي موجود
در اين کتابچه و موارد مربوط به محافظ هاي کودک را به
دقت خوانده و اجرا کنيد( .به قسمت “نصب محافظ کودک
با کمک ايزوفيکس“ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).

تكيه گاه محافظ کودک

صحي��ح نصب نگ��ردد ،مي تواند در يک حادث��ه منجر به
آسيب شديد و يا مرگ کودک شما شود.

خودرو ش��ما طوري طراحي ش��ده که مي توان سيس��تم
محاف��ظ کودک را در صندلي عق��ب آن نصب کرد .هنگام
نصب اين سيستم دستورالعمل هاي موجود در اين کتابچه
و م��وارد مربوط به محافظ ه��اي کودک را به دقت خوانده
و اجرا کنيد.

•محاف��ظ کودک نياز به اس��تفاده از نوار مهار بااليي دارد،
لذا در جايي که تکيه گاه نوار بااليي وجود ندارد ،محافظ
کودک را نصب نکنيد.
•محاف��ظ کودک را در قس��مت وس��ط صندل��ي عقب ،با
اس��تفاده از قالب ه��اي ايزوفيکس ،محک��م نکنيد زيرا
نصب محافظ کودک در اين قسمت امن و مطمئن نمی
باشد.

هشدار:

تکيه گاه محافظ کودک طوري طراحي ش��ده که تنها توان
وزن ک��ودک در محافظ را دارند .لذا تحت هيچ ش��رايطي
نبايد براي کمربند ايمني بزرگس��االن ،بس��تن اش��ياء و يا
اتصال ديگر وسايل خودرو ،از آن ها استفاده کرد.

SSS0900

محل قرارگيري تكيه گاه

تکيه گاه ها زير پوش��ش موجود بر طاقچه پش��ت صندلي
هاي عقب قرار دارند.
نوار مهار بااليي را روي محافظ (در حالت جمع ش��ده) قرار
دهيد و آنرا با قالب نوار ،محکم کنيد به طوري که محافظ
مس��تقيم قرار گيرد .نوار محافظ را مطابق با دس��تورالعمل
سازنده محکم کنيد تا هرگونه لقي آن را بگيريد.

نصب محافظ کودک با کمك ايزوفيكس
هشدار:

•ق��الب هاي پاييني را کنترل کني��د .براي انجام اين کار،
با قرار دادن انگش��تانتان داخل قسمت قالب هاي پايين
از ع��دم وجود مانعي مانند نوار کمربند ايمني يا بالش��ت
صندلي ب��راي مهاربندهاي ايزوفيکس ،مطمئن ش��ويد.
در صورت مسدود ش��دن قالب هاي ايزوفيکس ،محافظ
کودک ايمن نمی باشد.
•ق��الب هاي محافظ کودک طوري طراحي ش��ده اند که
تنه��ا توان وزن کودک در محافظ را دارند .لذا تحت هيچ
ش��رايطي نبايد براي کمربند ايمني بزرگس��االن ،بستن
اش��ياء و يا اتصال ديگر وسايل خودرو ،از آن ها استفاده
کرد.

محافظ هاي ک��ودک ايزوفيک��س ( )ISOFIXرا تنها در
مکان هاي خاص تعيين ش��ده متصل کنيد .در مورد جاي
محل قرار گيري قالب هاي پاييني ايزوفيکس به قس��مت
“ سيستم محافظ کودک ايزوفيکس“ در قسمت هاي قبلي
اين بخش رجوع کني��د .اگر يک محافظ کودک به صورت
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SSS0646A

نصب رو به جلو :مراحل  1و 2

نصب محافظ ها در صندلي هاي کناري عقب
نصب رو به جلو:

SSS0754A

نصب رو به جلو :مرحله 4

( )4فشار دهيد تا تشک صندلي و پشت صندلي به هم
فشرده شوند.

براي استفاده مناسب از محافظ کودک ،دستورالعمل هاي
شرکت سازنده را کامال دنبال کنيد .براي نصب يک محافظ
کودک رو به جلو با استفاده از ايزوفيکس در قسمت کناري
صندلي هاي عقب ،مطابق مراحل زير عمل کنيد:

 .5اگر محافظ کودک به يک نوار محافظ بااليي مجهز
است ،آنرا جابجا کرده و به نقطه تکيه گاه نوارمحافظ
محکم کنيد( .به قسمت “محل قرارگيري تکيه گاه
هاي محافظ کودک“ در قسمت هاي قبلي اين بخش
رجوع کنيد).

 .2قالب هاي مهار محافظ کودک را به تکيه گاه پاييني
ايزوفيکس محکم کنيد (.)2

 .6اگر محافظ کودک به ديگر وسايل مهار چرخش
مانند پايه هاي تقويتي ،مجهز است ،با دنبال کردن
دستورالعمل هاي شرکت سازنده ،از آن ها به جاي نوار
مهار بااليي استفاده کنيد.

 .1محافظ کودک را روي صندلي قرار دهيد (.)1

 .3بخش پشتي محافظ کودک بايد کام ً
ال به صندلي
بچسبد.
 .4نوار محکم کننده محافظ را کوتاه تر کنيد تا محافظ
کودک کامال محکم شود .زانوي خود را وسط محافظ
قرار داده و محکم آنرا به سمت پايين ( )3و رو به عقب
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 .7قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آنرا تست کنيد
( .)5به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار داده
و آنرا به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در جايش
محکم است.

SSS0755A

نصب رو به جلو :مرحله 7

 .8قبل از هرگونه استفاده ،مطمئن شويد که محافظ
کودک ايمن و محکم است ،اگر محافظ کودک شل
بود ،مراحل شماره  3تا  7را تکرار کنيد.

1

SSS0649A

محافظ رو به عقب :مراحل  1و 2

نصب رو به عقب:

براي استفاده مناسب از محافظ کودک ،دستورالعمل هاي
شرکت سازنده را کامال دنبال کنيد .براي نصب يک محافظ
کودک رو به عقب با استفاده از ايزوفيکس در قسمت کناري
صندلي هاي عقب ،مطابق مراحل زير عمل کنيد.
 .1محافظ کودک را روي صندلي قرار دهيد (.)1
 .2قالب هاي مهار محافظ کودک را به تکيه گاه پاييني
ايزوفيکس محکم کنيد (.)2

SSS0756A

محافظ رو به عقب :مرحله 3

 .3نوار محکم کننده محافظ را کوتاه تر کنيد تا محافظ
کودک کامال محکم شود .دست خود را وسط محافظ
قرار داده و محکم آنرا به سمت پايين ( )3و رو به عقب
( )4فشار دهيد تا تشک صندلي و پشت صندلي به هم
فشرده شوند.
 .4اگر محافظ کودک به يک نوار محافظ بااليي مجهز
است ،آنرا جابجا کرده و به نقطه تکيه گاه نوارمحافظ
محکم کنيد( .به قسمت “محل قرارگيري تکيه گاه
هاي محافظ کودک“ در قسمت هاي قبلي اين بخش
رجوع کنيد).

SSS0757A

محافظ رو به عقب :مرحله 6

 .6قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آنرا تست کنيد
( .)5به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار داده
و آنرا به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در جايش
محکم است.
 .7قبل از هرگونه استفاده ،مطئن شويد که محافظ کودک
ايمن و محکم است ،اگر محافظ کودک شل بود ،مراحل
شماره  3تا  6را تکرار کنيد.

 .5اگر محافظ کودک به ديگر وسايل مهار چرخش
مانند پايه هاي تقويتي ،مجهز است ،با دنبال کردن
دستورالعمل هاي شرکت سازنده ،از آن ها به جاي نوار
مهار بااليي استفاده کنيد.

35

اگ��ر وضعيت اس��تقرار به گونه اي باش��د ک��ه قابل تنظيم
نميباش��د ،و اجازه تنظيم مناسب جهت محافظ کودک را
ندهد ،س��عي کنيد جاي ديگري يا محافظ کودک ديگري
انتخاب شود.

1 1

SSS0493A

SSS0758A

نصب رو به جلو :مرحله 1

نصب محافظ کودک با استفاده
ازکمربندهاي ايمني سه نقطه اي
نصب در صندلي هاي عقب
نصب رو به جلو:

براي استفاده مناسب از محافظ کودک ،دستورالعمل هاي
شرکت سازنده را کامال دنبال کنيد .براي نصب يک محافظ
کودک رو به جلو بدون قفل اتوماتيک در قس��مت صندلي
هاي عقب با اس��تفاده از کمربندهاي ايمني سه نقطه اي،
طبق مراحل زير عمل کنيد:
 .1محافظ کودک را روي صندلي قرار دهيد (.)1
 .2قسمت پشت محافظ کودک مي بايست روي صندلي
عقب خودرو محکم قرار گيرد .در صورت نياز با تنظيم
يا حرکت قسمت باالي محافظ ،اندازه مناسب محافظ
کودک ايجاد شود.
36

نصب رو به جلو :مرحله 3

 .3زبانه کمربند ايمني را از داخل محافظ کودک عبور
داده و آنرا داخل سگک ( )2چفت کنيد به طوري که
چفت شدن آن را حس کنيد و صدايش را بشنويد.

1

SSS0651A

نصب رو به جلو :مرحله 4

 .4کمربند شانه را تا آنجا که جا دارد بکشيد( .)3در اين
زمان ،جمع کننده کمربند ايمني در وضعيت قفل
اتوماتيک قرار مي گيرد (وضعيت محافظ کودک).

SSS0652A

نصب رو به جلو :مرحله 5

 .5اجازه دهيد کمربند ايمني جمع شود ( .)4کمربند
شانه را به سمت باال بکشيد تا شل بودن کمربند را
از بين ببرد.

SSS0647C

نصب رو به جلو :مرحله 6

 .6نوار محکم کننده محافظ را کوتاه تر کنيد تا محافظ
کودک کامال محکم شود .زانوي خود را وسط محافظ
قرار داده و محکم آنرا به سمت پايين ( )5و رو به عقب
( )6فشار دهيد تا تشک صندلي و پشت صندلي به هم
فشرده شده و کمربند ايمني روي آن کشيده شود.
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SSS0638B

نصب رو به جلو :مرحله 7

 .7قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آنرا تست کنيد
( .)7به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار داده
و آنرا به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در جايش
محکم است.
 .8بررسي کنيد که جمع کن در وضعيت قفل اتوماتيک
قرار داشته باشد ،به اين طريق که مقدار بيشتري از
کمربند را از جمع کن بيرون بکشيد .اگر شما نتوانيد
مقدار بيشتري از کمربند را از جمع کننده آن بيرون
بکشيد ،جمع کننده در وضعيت قفل اتوماتيک قرار
دارد.
 .9قبل از هرگونه استفاده ،مطمئن شويد که محافظ
کودک ايمن و محکم است ،اگر محافظ کودک شل
بود ،مرحله شماره  4تا  8را تکرار کنيد.
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SSS0759A

نصب رو به عقب :مرحله 1

براي محافظ رو به عقب:

براي استفاده مناسب از محافظ کودک ،دستورالعمل هاي
شرکت سازنده را کامال دنبال کنيد .براي نصب يک محافظ
کودک رو به عقب با قفل اتوماتيک در قسمت صندلي هاي
عقب با اس��تفاده از کمربندهاي ايمني سه نقطه اي ،طبق
مراحل زير عمل کنيد:
 .1محافظ کودک را روي صندلي قرار دهيد (.)1

SSS0654A

نصب رو به عقب :مرحله 2

 .2زبانه کمربند ايمني را از داخل محافظ کودک عبور
داده و آنرا داخل سگک ( )2چفت کنيد به طوري که
چفت شدن آن را حس کنيد و صدايش را بشنويد.

1

SSS0655A

نصب رو به عقب :مرحله 3

 .3کمربند شانه را تا آنجا که جا دارد بکشيد( .)3در اين
زمان ،جمع کننده کمربند ايمني در وضعيت قفل
اتوماتيک قرار مي گيرد (وضعيت محافظ کودک).

SSS0656A

نصب رو به عقب :مرحله 4

 .4اجازه دهيد کمربند ايمني جمع شود( .)4کمربند شانه
را به سمت باال بکشيد تا (شل بودن) کمربند را از
بين ببرد.

SSS0639B

نصب رو به عقب :مرحله 5

 .5نوار محکم کننده محافظ را کوتاهتر کنيد تا محافظ
کودک کامال محکم شود .دست خود را وسط محافظ
قرار داده و محکم آنرا به سمت پايين ( )5و رو به عقب
( )6فشار دهيد تا تشک صندلي و پشتي صندلي به هم
فشرده شده و کمربند ايمني روي آن کشيده شود.
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SSS0658B

نصب رو به عقب :مرحله 6

 .6قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آنرا تست
کنيد( .)7به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار
داده و آنرا به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در
جايش محکم است.
 .7بررسي کنيد که جمع کننده در وضعيت قفل اتوماتيک
قرار داشته باشد ،به اين طريق که مقدار بيشتري از
کمربند را از جمع کننده بيرون بکشيد .اگر شما
نتوانيد مقدار بيشتري از کمربند را از جمع کن بيرون
بکشيد ،جمع کننده را در وضعيت قفل اتوماتيک قرار
دارد.
 .8قبل از هرگونه استفاده ،مطمئن شويد که محافظ
کودک ايمن و محکم است ،اگر محافظ کودک شل
بود ،مرحله شماره  3تا  7را تکرار کنيد.
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SSS0300A

نصب روي صندلي سرنشين جلو
هشدار:

•هرگز ،محافظ کودک رو به عقب را روي صندلي سرنشين
جلو مجهز به کيس��ه هواي فعال نصب نکنيد .تجهيزات
کيس��ه هواي جلو ،در اثر يک تصادف با نيروي زيادي باد
ميش��وند و ضربه ش��ديد آن به محافظ کودک ،ميتواند
منجر به آسيب شديد و يا مرگ کودک شما شود.
•هرگز ي��ک محافظ کودک داراي نوار مهار بااليي را روي
صندلي جلو نصب نکنيد.

•پارس خ��ودرو توصيه ميکند ک��ه محافظ کودک روي
صندلي عقب نصب ش��ود .اگر ش��ما مجبور شديد آن را
روي صندلي جلو نصب کنيد ،حتما صندلي جلو را تا حد
ممکن عقب بياوريد.
•محاف��ظ هاي کودک مخصوص اطفال ميبايس��ت رو به
عقب قرار گيرد و نبايد آن ها را روي صندلي سرنش��ين
جلو ،زماني که مجهز به کيسه هواي فعال می باشد نصب
نمود.

1

SSS0627

مراحل  1و 2

نصب محافظ رو به جلو:

براي استفاده مناسب از محافظ کودک ،دستورالعمل هاي
شرکت سازنده را کامال دنبال کنيد .براي نصب يک محافظ
کودک رو به جلو در قس��مت صندلي هاي جلو با استفاده
از کمربندهاي ايمني س��ه نقطه اي بدون استفاده از حالت
قفل اتوماتيک ،طبق مراحل زير عمل کنيد:

SSS0360C

مرحله 4

 .4زبانه کمربند ايمني را از داخل محافظ کودک عبور
داده و آنرا داخل سگک ( )3چفت کنيد به طوري که
چفت شدن آن را حس کنيد و صدايش را بشنويد.
 .5براي جلوگيري از شل بودن کمربند ايمني ،الزم است
که کمربند ايمني را با استفاده از اتصال وسايل قفل
کننده به محافظ کودک ،محکم کنيم.

SSS0647B

مرحله 6

 .6نوار محکم کننده محافظ را کوتاه تر کنيد تا محافظ
کودک کامال محکم شود .زانوي خود را وسط محافظ
قرار داده و محکم آنرا به سمت پايين ( )4و رو به عقب
( )5فشار دهيد تا تشک صندلي و پشتي صندلي به هم
فشرده شده و کمربند ايمني روي آن کشيده شود.

 .1صندلي را تا جاي ممکن به طرف عقب ببريد(.)1
 .2محافظ پشت سري را تاجاي ممکن به طرف باال ببريد
(.)2
 .3محافظ کودک را روي صندلي قرار دهيد.
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سيستم محافظ تكميلي ()SRS

احتياط هاي الزم در خصوص استفاده
ازسيستم محافظ تكميلي ()SRS

1 1

اين بخش با عنوان سيستم محافظ تکميلي ( )SRSحاوي
اطالعات مهمي اس��ت که به بررسي تجهيزات کيسه هاي
ه��واي راننده و سرنش��ين ،تجهيزات کيس��ه ه��اي هواي
جانبي ،تجهيزات کيسه هاي هواي پردهاي و پيش کشنده
کمربندهاي ايمني مي پردازد.

تجهيزات سيستم کيسه هواي جلو

SSS0302G

مرحله 7

 .7قبل از قرار دادن کودک داخل محافظ ،آنرا تست کنيد
( .)6به اين طريق که محافظ را به هر طرف فشار داده
و آنرا به سمت جلو بکشيد تا مطمئن شويد در جايش
محکم است.
 .8قبل از هرگونه استفاده ،مطمئن شويد که محافظ
کودک ايمن و محکم است ،اگر محافظ کودک شل
بود ،مرحله شماره  5تا  7را تکرار کنيد.

اين سيس��تم از ضربه وارده بر س��ر و قفسه س��ينه راننده
و سرنش��ين جلو در تصادفات از روبرو جلوگيري مي کند.
کيس��ه هواي جلو طوري طراحي ش��ده که هنگام برخورد
ضربه به جلوي خودرو ،باد مي شود.

سيستم کيسه هواي جانبي (در صورت تجهيز)

اين سيس��تم از ضربه وارده بر س��ر و قفسه سينه راننده و
سرنش��ين جل��و در تصادفاتي که از پهلو ب��ه خودرو ضربه
مي خورد ،جلوگيري مي کند .کيس��ه هواي جانبي طوري
طراحي شده اس��ت که هنگام برخورد ضربه به کناره هاي
خودرو ،باد مي شود.

تجهيزات سيس�تم کيس�ه هواي پ�رده اي (در
صورت تجهيز)

اين سيستم از ضربه وارده به سرراننده و سرنشينان صندلي
هاي کناري جلو وعقب (کنار در) بويژه در تصادفاتي که از
پهلو به خودرو ضربه مي خورد ،جلوگيري مي کند .کيسه
هواي پرده اي طوري طراحي شده است که هنگام برخورد
ضربه به کناره هاي خودرو ،باد مي شود.
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 SRSب��راي تکمي��ل محافظ��ت تامي��ن ش��ده بواس��طه
کمربندهاي ايمني راننده و سرنشينان طراحي شده و براي
جايگزين ش��دن آن ها طراحي نش��ده اس��ت .اين سيستم
مي توان��د به حفظ جان افراد و کاهش آس��يب هاي وارده
بر آنان کمک کند .به هرحال ،باد ش��دن کيس��ه هاي هوا
ممکن اس��ت باعث ايجاد خراش يا ديگر آسيب ها به افراد
ش��ود .کيسه هاي هوا محفاظت از قس��مت پاييني بدن را
تامين نمي کنند .بنابراين کمربندهاي ايمني مي بايس��ت
به طور صحيح بسته شده باشند و سرنشينان بايد به شکل
صحيح روي صندلي ها بنش��ينند و يک فاصله مناس��ب از
فرمان و داشبورد داشته باش��ند( .به قسمت “کمربندهاي
ايمني“ در قس��مت ه��اي قبلي اين بخش رج��وع کنيد).
کيس��ه هاي هوا به سرعت باد مي شوند بدين منظور که از
سرنشينان محافظت کنند .نيروي ناشي از باد شدن سريع
کيس��ه هاي هوا باعث افزايش خطر آسيب به سرنشيناني
مي ش��ود که بس��يار نزديک و يا مقابل محفظه کيسه هوا
قرار دارند .کيس��ه هاي هوا بعد از عمل کردن به س��رعت
خالي مي شوند.
سيستم محافظ تکميلي ( )SRSتنها زماني عمل مي کند
که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ONيا “ “STARTقرار
داشته باشد.
زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ONقرار داشته
باش��د ،چراغ هشدار کيسه هوا ( ،)SRSبراي مدت  7ثانيه
روشن مي شود و سپس خاموش مي گردد .اين امر نشانگر
اين اس��ت که سيستم هاي کيس��ه هوا  SRSبه خوبي کار
ميکند ( .به قسمت “ چراغ هشدار کيسه هواي  “SRSدر
ادامه اين بخش رجوع کنيد).

هشدار:
•تجهيزات سيستم کيسه هواي جلو ،به طور کلي در هنگام
وارد آمدن ضربه از اطراف ،عقب ،واژگون شدن خودرو و
يا تصادفات از روبروي با شدت کم ،باز نميشوند .هميشه
کمربن��د ايمني را ببندي��د تا به کاهش خطر يا ش��دت
آسيب هاي وارده در يک تصادف ،کمک کند.

SSS0131A

•کمربنده��اي ايمني و کيس��ه هواي جل��و ،زماني موثرتر
هس��تند که ش��ما به طرز کام��ال صحيح ،تکي��ه داده و
مس��تقيم نشسته باشيد .کيسه هاي هواي جلو ،با نيروي
زي��ادي باز ميش��وند .اگر ش��ما و ديگر سرنش��ينان در
وضعيت مناسبي ننشسته باشيد ،به طور مثال خم شدن
به جلو ،يا نشس��تن در کنار صندلي و يا نشستن خارج از
فرم ،در اين صورت در معرض آسيب و يا حتي مرگ قرار
داريد .شما و ديگر سرنشينان ،اگر هنگام باز شدن کيسه
هوا درس��ت مقابل محفظه آن قرار داشته باشيد ،ممکن
اس��ت آسيب هاي جدي و کش��نده اي را متحمل شويد.
هميش��ه کامال به صندلي تکيه دهيد و به اندازه کافي از
فرمان و داش��بورد دور باش��يد .هميش��ه از کمربندهاي
ايمني استفاده کنيد.

SSS0132A
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SSS0008
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SSS0100

SSS0009

SSS0007
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هشدار:

1

•هرگز به کودکان اجازه ندهيد دس��ت ها ويا صورتشان را
از خ��ودرو بيرون ببرند و هرگز ت��الش نکنيد تا آن ها را
روي پا يا بازوي خود ق��رار دهيد .چند نمونه از وضعيت
سوار ش��دن خطرناک در اين ش��کل ها نشان داده شده
است.
•همچنين در صورت عدم داشتن محافظ مناسب ،ممکن
است زماني که کيسه هاي هواي جلو ،جانبي و يا پردهاي
ناگهان باد ميش��وند کودکان صدمه ببينند و يا کش��ته
شوند.

SSS0059A

SSS0159

•هرگز ،محافظ کودک رو به عقب را در صندلي سرنش��ين
جلو نصب نکنيد .يک کيسه هواي جلو فعال شده ميتواند
باعث صدمات گوناگون و حتي مرگ کودک ش��ما شود.
(به قس��مت “ محافظ کودک“ در قسمت هاي قبلي اين
بخش رجوع کنيد).

SSS0140

SSS0162
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هشدار:

1 1

•کيس��ه هواي جانبي و کيس��ه هواي پرده اي معموال در
تصادفاتي که از جلو و يا عقب خودرو ضربه وارد شود و يا
هنگام واژگون ش��دن خودرو ،يا ضربات کناري نه چندان
ش��ديد ،عمل نميکنند .هميشه کمربند ايمني را ببنديد
تا به کاهش خطر يا ش��دت آس��يب ه��اي وارده در يک
تصادف ،کمک شود.
•کيسه هواي جانبي و کيسه هواي پرده اي هنگاميموثرتر
هس��تند که شما به طرز صحيح نشسته باشيد و کامال به
صندلي تکيه داده باش��يد .کيس��ه هواي جانبي و کيسه
هواي پرده اي با نيروي زيادي باز ميش��وند .اگر ش��ما و
ديگر سرنش��ينان در وضعيت مناسبي ننشسته باشيد ،به
طور مثال خم شدن به جلو ،يا نشستن در کنار صندلي و
يا نشستن خارج از فرم ،در اين صورت در معرض آسيب
و يا حتي مرگ قرار داريد.
•اج��ازه ندهيد که هيچ کس دس��ت ها ،پاها و يا صورتش
را نزديک کيس��ه هواي جانب��ي و پرده اي قرار دهد .اين
کيس��ه هاي هوا در کنار صندلي ه��اي جلو و يا نزديک
ب��ه ريلهاي کناري س��قف قرار گرفته اند .به کس��اني که
روي صندلي جلو و يا صندلي هاي عقب کنار در نشسته
اند ،اجازه ندهيد دس��ت خود را از پنجره بيرون ببرند يا
به درها تکيه دهند .چند نمونه از وضعيت س��وار ش��دن
خطرناک در اين شکل ها نشان داده شده است.
•زمان��ي که روي صندليهاي عقب نشس��ته ايد ،پش��تي
صندلي هاي جلويي را به س��مت جلو فش��ار ندهيد .چرا
که در صورت باز ش��دن کيسه هواي جانبي و پرده اي،
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ممکن اس��ت به ش��دت آس��يب ببينيد .هميشه مراقب
کودکان باشيد که به حالت صحيح نشسته باشند.
•از روکش هاي صندلي براي صندلي جلو استفاده نکنيد.
چراکه ممکن اس��ت باعث اخالل در عملکرد کيسه هاي
هواي جانبي شوند.

سيستم پيش کشنده کمربند ايمني

سيس��تم پيش کش��نده کمربند ايمني در زمان باز شدن
کيس��ه هاي هواي جل��و ،فعال مي ش��وند .عملکرد آن ها
ب��ا جم��ع کننده هاي جلوي��ي و قفل ه��ا ،در يک تصادف
احتمالي ،به سرنش��ينان جلويي بس��يار کمک مي کند(.به
قس��مت “سيستم پيش کش��نده کمربند ايمني“ در ادامه
اين بخش رجوع کنيد).

SSS0779

برچسب هاي هشدار کيسه هوا

برچس��ب هاي هشدار در مورد سيستم کيسه هوا در مکان
هايي که در شکل مشخص است ،قرار دارند.

کيسه هواي :SRS

برچسب هشدار ( )1روي آفتابگير سرنشين جلو قرار دارد.

کيسه هواي روبرويي  SRSسرنشين جلو:

برچس��ب هش��دار ( )2در قس��مت کناري داشبورد سمت
سرنش��ين جلو قرار دارد .اين برچس��ب به ش��ما هش��دار
مي دهد که يک سيستم محافظ کودک رو به عقب را روي
صندلي جلو نصب نکنيد چراکه اين کار موجب آسيبهاي
جدي به کودک در هنگام عمل کردن کيس��ه هوا در زمان
تصادف ،مي شود.

در خودروهاي��ي که مجهز به يک سيس��تم کيس��ه هواي
سرنش��ين جلو می باش��د ،مي بايس��ت از سيستم محافظ
ک��ودک رو به عقب تنه��ا در صندلي هاي عقب اس��تفاده
شود.

خوبي کار مي کند.
اگر هر يک از شرايط زير رخ دهد ،سيستم هاي کيسه هوا
و  /يا پيش کشنده کمربند ايمني نياز به سرويس دارند:
•چراغ هش��دار کيس��ه هوا  SRSبيش از  7ثانيه روش��ن
بماند.

“ خط��ر جدي! هرگز از محافظ ک��ودک روبه عقب در يک
صندلي مجهز به کيسه هواي جلو ،استفاده نکنيد“!.

•چراغ هشدار کيسه هوا  SRSبه سرعت روشن و خاموش
شود.

در هنگام نصب يک سيس��تم محافظ ک��ودک در خودرو،
هميش��ه دستورالعمل هاي شرکت سازنده سيستم محافظ
کودک را براي نصب آن دنبال کنيد.
براي کس��ب اطالعات بيش��تر ،به قس��مت “ محافظ هاي
کودک“ در قسمت هاي قبلي اين بخش رجوع کنيد.

کيس�ه هواي جانبي و کيسه هواي پرده اي ( در
صورت تجهيز):
بر چسب ( )3در کنار ستون مرکزي سرنشينان قرار دارد.
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چراغ هشدار کيسه هوا SRS

را روي
چ��راغ هش��دار کيس��ه ه��وا  SRSعالم��ت
صفحه نمايش��گر نشان مي دهد که نش��ان دهنده بررسي
مدارهاي کيس��ه هواي جلو ،کيس��ه هواي جانبي ،کيس��ه
هواي پردهاي و سيس��تم هاي پيش کشنده کمربند ايمني
می باشد .مدارهاي بررسي شده توسط چراغ هشدار کيسه
هوا  SRSش��امل واحد سنسور عيبياب ،سنسور تشخيص
ناحيه ضربه ،سنس��ورهاي جانبي ،کيسه هواي جلو ،کيسه
هواي جانبي ،کيس��ه هواي پ��رده اي ،کمربندهاي ايمني
پيش کش��نده و همه دس��ته س��يم هاي مربوط به آن ها
می باشد.

•چراغ هشدار کيسه هوا  SRSاصال روشن نشود.
در هر کدام از اين ش��رايط ممکن اس��ت يکي از سيس��تم
هاي کيس��ه هواي جلو ،کيس��ه هواي جانبي و يا سيستم
هاي پيش کش��نده کمربند ايمني به خوبي عمل نکنند و
الزم باشد کنترل و تعمير شوند .در صورت نياز به تعمير به
نمايندگي مجاز سايپا يدک رجوع شود.

زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ONيا ““START
قرار داش��ته باشد ،چراغ هشدار کيس��ه هوا  ،SRSبراي 7
ثانيه روشن مي ش��ود و سپس خاموش مي گردد .اين امر
نش��انگر اين اس��ت که سيستم هاي کيس��ه هوا  SRSبه
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به آس��يبهاي جدي ش��ود ،دس��تکاري ميتواند شامل
تغيير در غربيلک فرمان و صفحه نمايش��گر باش��د ،که با
ق��رار دادن اش��يايي روي غربيلک فرم��ان ،اطراف ،باال و
روي صفحه نمايش��گر يا نصب وس��ايل زينتي در اطراف
سيستمهاي کيسه هوا صورت گيرد.
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 .1سنسور تشخيص ناحيه ضربه
 .2کيسه هواي جلو
 .3کيسه هواي جانبي (در صورت تجهيز)
 .4کيسه هواي پرده اي (در صورت تجهيز)
 .5واحد سنسور عيب ياب سيستم کيسه هوا
 .6جمع کننده هاي پيش کشنده کمربند ايمني
 .7سنسورهاي جانبي (در صورت تجهيز)

سيستم هاي کيسه هوا
هشدار:

•هرگ��ز چي��زي را روي ق��اب فرمان ،صفحه نمايش��گر و
نزدي��ک به دس��تگيره هاي درهاي جل��و و صندلي هاي
جل��و قرار ندهي��د .هرگز چيزي را ما بين سرنش��ينان و
فرمان و روي جعبه داش��بورد ،جل��وي خودرو ،و نزديک
ب��ه حد فاصل درها و صندلي ه��اي جلو قرار ندهيد .اين
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اش��ياء ميتوانند در هنگام عمل کردن کيسه هاي هوا به
پرتابه هاي خطرناکي تبديل شوند و باعث آسيب رسيدن
شوند.
•بالفاصله بعد از باد ش��دن کيس��ه هوا ،اکثر اجزا آن داغ
ميشوند .بنابراين به آنها دست نزنيد ،زيرا ممکن است
به شدت بسوزيد.
•هي��چ تغيير غي��ر مجازي روي هيچ يک از اجزا يا س��يم
کشي سيستم هاي کيسه هوا مجاز نمی باشد .اين امر به
دليل جلوگيري از باز شدن ناخواسته کيسه هاي هوا و يا
آسيب نرسيدن به سيستم هاي کيسه هوا می باشد.
•هيچگون��ه تغيي��رات غير مج��از بر روي سيس��تم برق
خودرو ،سيس��تم تعليق،سر شاس��ي جلويي و پنل هاي
کناري مجاز نمی باشد .اين کار ميتواند عملکرد مناسب
سيستم هاي کيسه هوا را تحت تاثير قرار دهد.
•دستکاري سيس��تم هاي کيس��ه هوا ممکن است منجر

•کار بر روي سيس��تم کيسه هوا و قسمت هاي اطراف آن
تنها بايد توس��ط نمايندگي مجاز سايپا يدک انجام شود.
سيم کش��ي  SRSنبايد تغيير کند و يا قطع شود .هرگز
نبايد از تجهيزات تس��ت الکتريکي غير مجاز و دس��تگاه
هاي عيب ياب غير استاندارد بر روي سيستم هاي کيسه
هوا استفاده شود.
•براي تشخيص آس��ان اتصاالت دسته سيم هاي  SRSاز
رنگ زرد و  /يا نارنجي استفاده شده است.
وقتي کيس��ه هوا عم��ل مي کند ،يک صداي نس��بتا بلند
ش��نيده مي ش��ود که با انتش��ار دود همراه است .اين دود
مضر نمی باشد و نشانگر آتش نيست .با اينحال مي بايست
مراقب باش��يد و آن��را تنفس نکنيد ،چرا که ممکن اس��ت
باعث سوزش و احساس تنگي نفس شود .کساني که داراي
سابقه مش��کالت تنفسي هس��تند بايد س��ريعا هواي آزاد
تنفس کنند.

سيستم کيسه هواي جلو

در صورت ايجاد ضربه ش��ديد ناشي از انواع ديگر تصادفات
نيز ممکن اس��ت ،عمل کند .همچنين ممکن است کيسه
هوا جانبي در بعضي از تصادفات اطراف خودرو با آس��يب
ديدگي کم خودرو ( يا آسيب ديدگي جزئي) عمل نکند.

کيس��ه هواي جلو س��مت راننده در مرکز فرمان قرار دارد.
کيس��ه هواي جلو سمت سرنش��ين در قسمت پنل جلويي
خودرو و باالي جعبه داشبورد قرار دارد.
سيس��تم کيس��ه هواي جلو ط��وري طراحي ش��ده که در
تصادفات ش��ديد از روبرو عم��ل مي کند ،گرچه در صورت
ايجاد ضربه شديد ناشي از انواع ديگر تصادفات نيز ممکن
اس��ت ،عمل کند .همچنين ممکن است کيسه هواي جلو
در بعضي از تصادفات روبرو با آسيب ديدگي کم خودرو (يا
آسيب ديدگي جزئي) عمل نکند.

سيستم پيش کشنده کمربند ايمني ( در
صورت تجهيز)
هشدار:
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سيستم کيسه هواي جانبي (در صورت تجهيز)

کيس��ه هواي جانبي در قس��مت بيروني صندلي هاي جلو
قرار دارد.
سيس��تم کيس��ه هواي جانبي  ،طوري طراحي شده است
که در تصادفات شديد اطراف خودرو عمل مي کند ،گرچه
در صورت ايجاد ضربه ش��ديد ناشي از انواع ديگر تصادفات
نيز ممکن اس��ت ،عمل کند .همچنين ممکن است کيسه
هواي جانبي در بعضي از تصادفات اطراف خودرو با آسيب
ديدگي کم خودرو ( يا آسيب ديدگي جزئي) عمل نکند.

سيس�تم کيس�ه ه�واي پ�رده اي( در ص�ورت
تجهيز)

•سيستم پيش کش��نده کمربند ايمني بعد از فعال شدن
قابل اس��تفاده مجدد نيس��ت و بايد آنرا ب��ه همراه جمع
کننده و قفل آن در قالب يک مجموعه تعويض کرد.
•اگر خ��ودرو تص��ادف کن��د و مطمئن ش��ويد که پيش
کش��نده آن فعال نش��ده ،جهت اطمينان بيشتر به يکي
از نمايندگيهاي مجاز س��ايپا يدک جهت تس��ت آن ها
رجوع کنيد تا در ص��ورت نياز قطعات مورد نظر تعويض
شوند.
•هيچ گونه تغيير غير مجازي نبايد در اجزا يا س��يم کشي
سيستم پيش کش��نده کمربند ايمني صورت بگيرد .اين
کار به خاطر جلوگيري از فعال ش��دن ناخواس��ته پيش
کش��نده کمربند ايمني يا آس��يب وارد شدن به سيستم
آن می باشد.

سيس��تم کيس��ه هواي پرده اي در ريل هاي کناري سقف
قرار دارد.
سيس��تم کيس��ه هواي پرده اي ،طوري طراحي شده است
که در تصادفات شديد اطراف خودرو عمل مي کند ،گرچه
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•انجام هرگونه فرآيند تعميراتي در اطراف يا روي سيستم
پيش کشنده کمربند ايمني ميبايست توسط نمايندگي
مجاز س��ايپا يدک انجام شود .سيم کشي سيستم SRS
نبايد دس��تکاري و يا قطع شود .استفاده از دستگاه تست
الکتريکي و دس��تگاه هاي عيب ياب غي��ر مجاز بر روي
سيستم پيش کشنده کمربند ايمني مجاز نمی باشد
•اگر ميخواهيد سيس��تم پيش کش��نده کمربند ايمني را
از کار بياندازيد و يا خودرو را اس��قاط کنيد ،با نمايندگي
مجاز سايپا يدک تماس بگيريد .رويه هاي ازکار انداختن
صحيح پيش کشنده در راهنماي تعميرات اين خودروها
آورده ش��ده است .رويه هاي نادرس��ت ميتواند منجر به
جراحت افراد شود.
پيش کش��نده در همان محفظه جمع کنن��ده و تکيه گاه
کمربند ايمني جلو قرار دارد .اس��تفاده از اين کمربندهاي
ايمني شبيه به ديگر کمربندهاي ايمني مي باشند.
وقتي پيش کش��نده کمربند ايمني فعال شود ،يک صداي
نسبتا بلندي شنيده مي شود ،که همراه با انتشار دود است.
اين دود مضر نيس��ت و عالمت آتش گرفتن چيزي نيست.
ب��ا اينحال مراقب باش��يد آنرا تنفس نکني��د چراکه ممکن
اس��ت باعث احساس س��وزش يا تنگي نفس شود .افرادي
که سابقه بيماري تنفس��ي دارند ،مي بايست سريعا هواي
آزاد تنفس کنند.

دستور العمل تعمير و جايگزيني
هشدار:

•پس از باز ش��دن کيس��ه هاي هوا ،محفظه هاي کيس��ه
ه��وا ديگر کار نميکنند و بايد جايگزين ش��وند .محفظه
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هاي کيسه هوا بايد توس��ط نمايندگي مجاز سايپا يدک
تعويض شود.
•در صورت هرگونه آسيب ديدگي قسمت جلويي خودرو،
سيستم هاي کيسه هوا بايد توسط نمايندگي مجاز سايپا
يدک کنترل شود.
•اگر الزم اس��ت ک��ه سيس��تم  SRSرا از کار بياندازيد و
يا خ��ودرو را اس��قاط کنيد ،ب��ا نمايندگي مجاز س��ايپا
ي��دک تماس بگيريد .رويه هاي صحي��ح از کار انداختن
در راهنماي تعميرات اين خودروها آورده ش��ده اس��ت.
رويهه��اي از کار انداخت��ن نادرس��ت ميتوان��د منجر به
آسيب ديدگي افراد شود.
کيس��ه هاي ه��وا و پيش کش��نده کمربن��د ايمني طوري
طراحي شده اند که تنها براي يک بار عمل کنند .اگر چراغ
هشدار کيس��ه هوا  ،SRSمعيوب نباش��د پس از باز شدن
کيس��ه هوا ،براي ي��ادآوري تعويض آن ،روش��ن مي ماند.
تعمير و جايگزيني  SRSبايد تنها توس��ط نمايندگي مجاز
سايپا يدک انجام شود.
وقت��ي که خ��ودرو نياز ب��ه تعمير دارد ،اطالع��ات الزم در
مورد کيسه هاي هوا ،پيش کش��نده کمربندهاي ايمني و
قسمتهاي مربوطه بايد در اختيار شخص تعميرکننده قرار
داده شود .دکمه استارت در هنگام عمليات تعميرگاهي زير
موتور يا داخل وس��يله نقليه باي��د در وضعيت ““LOCK
قرار داشته باشد.
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 .6محل قرار گيري سکه (پول خرد) /درب جعبه فيوز

*

 .11کليد کنترل صوتي کنار فرمان /کليد سيستم تلفن
هندزفري* (به راهنماي مشتري جداگانه سيستم
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صفحه نشانگرها
 .11اهرم قفل کننده تنظيم غربيلک فرمان
 .12ترمز پارک پدالي
 عملکرد -پارک کردن

22

 تعميرات و نگه داري .13پدال ترمز
 سيستم ترمز .14پورت ريموت
 .15کليدهاي گرم کن صندلي
 .16کليد هاي تهويه صندلي

*

*

 .17فندک و جاسيگاري
 .18جعبه داشبورد
* :درصورت تجهيز
** :به راهنماي مش��تري جداگانه سيس��تم ناوبري مراجعه
شود (درصورت تجهيز).

SSI0437

مدل فرمان چپ ()LHD
 .1نشانگرها و درجه ها

 .7تهويه مرکزي

*

 .5سيستم ناوبري** و يا بخاري  /سيستم تهويه مطبوع
 -صفحه نمايش چند منظوره
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*

 -صفحه نمايش ديد عقب خودرو

 .3کليد فالشر

 -کليد گرم کن شيشه

 -ساعت

*

 -اطالعات خودرو و تنظيمات

 .2دکمه استارت موتور
 .4سيستم صوتي  /ساعت

 .6صفحه نمايش مرکزي

*

 .8کيسه هاي هواي جلو سرنشين
 .9تهويه کناري
 .10اهرم آزاد کننده درب موتور

*

نشانگر ها ودرجه ها

2
SIC3776

سرعت سنج

سرعت سنج ميزان سرعت خودرو را نشان مي دهد.

SIC3775

 .1دورسنج موتور
 .2سرعت سنج
 .3نشانگر ميزان سوخت
 .4مسافت سنج  /مسافت سنج دو منظوره /نشانگر
وضعيت گيربکس ()CVT

 .9کنترل شفافيت صفحه نشانگرها  /کليد صفر کننده
مسافت سنج
نشانگرهاي سوزني ممکن است زماني که دکمه استارت را
در وضعيت “  “LOCKقرار دهيد به آرامي حرکت نمايد
اين دليل بر عملکرد نادرست آن نمي باشد.

 .5چراغ هاي نشانگر  /هشدار
 .6کليدهاي کامپيوتر پيمايش ()TRIP COMPUTER
 .7صفحه نمايش
 .8نشانگر دماي موتور
57

تنظيم مسافت سنج دو منظوره:

کليد صفر کننده ( )3( )Resetمسافت را فشارداده و بيش
از يک ثانيه آن را نگه داريد تا کيلومتر شمار صفرشود.
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SIC3778

SIC3777

دور سنج موتور

مسافت سنج
مسافت سنج /مسافت سنج دو منظوره

مس��افت س��نج /مس��افت س��نج دو منظوره در زماني که
دکمه اس��تارت در حالت “  “ ONمي باش��د نمايش داده
مي شود.

مس��افت س��نج ( )1مس��افت طي ش��ده خودرو را نش��ان
ميدهد.

دور س��نج موتور( )rpmميزان دور موتور در هردقيقه را
نشان ميدهد .هرگز نگذاريد دور موتور به محدوده قرمز()1
برسد.

مح��دوده قرم��ز در م��دل ه��اي مختلف خودرو يکس��ان
نيستند.

نشانگر CVT

*

مس��افت س��نج دو منظ��وره ( )2مس��افت طي ش��ده هر
سفرخودرو را نشان ميدهد.

نش��انگر  *CVTوضعيت دسته دنده را هنگامي که دکمه
استارت باز است نشان ميدهد.

کليد صفر کننده ( )3( )Resetمس��افت را فش��ارداده تا
تغيير مسافت را به ترتيب زير نشان دهد:

CVT: Continuously Variable
Transmission

تغيير نمايش مسافت سنج دو منظوره:

مسافت A
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مسافت B

مسافت A

* گيربکس CVT

نشانگر دماي موتور

نشانگر دماي موتور ميزان دمای موتور را نشان ميدهد.

درجه حرارت عادي براي موتور زماني اس��ت که نشانگر در
محدوده  “ 1همان گونه که در ش��کل مشخص شده است“
قرار دارد.

2

تغييرات دماي موتور وابسته به دماي هوا و شرائط رانندگي
مي باشد.

احتياط:

SIC3779

SIC3780

در صورتي که نشاگر دماي موتور نزديک به باالترين درجه
نرمال برسد ،سرعت خودرو را کاهش دهيد تا دماي موتور
تقلي��ل يابد .در صورتيکه نش��انگر از انتهاي گرم محدوده
عادي عبور کند خودرو را مي بايس��تي در سريعترين زمان
و ايم��ن ترين مکان متوقف نم��ود .در صورت ادامه حرکت
در حالتي که موتور جوش آورده باشد ،احتمال وارد آمدن
صدم��ه جدي به موتور وجود دارد( .به قس��مت “اگر موتور
ش��ما جوش آورد“ در بخش “ 6م��وارد اضطراري“ فرآيند
هاي فوري مورد نياز رجوع کنيد).

SIC3781

نشانگر ميزان سوخت

نش��انگر سوخت ميزان تقريبي س��وخت موجود در مخزن
سوخت را زمانی که دکمه استارت باز است نشان ميدهد.

نش��انگر س��وخت هنگام ترمز نمودن ،چرخش به طرفين،
شتاب گيري ،حرکت در س��رباالئي يا سر پاييني به اندازه
محسوس��ي به علت نوسان س��وخت داخل مخزن سوخت
حرکت مينمايد.
هنگاميکه س��طح س��وخت در مخزن کم شود هشدار کم
بر روي صفحه نشانگرها نمايش داده
شدن سوخت
مي شود.
س��وختگيري ترجيحا قبل از رس��يدن نشانگر به عالمت E
مي با يستي صورت بپذيرد.
نشانگرآن است که درب باک سوخت در
جهت فالش
سمت چپ خودرو ميباشد.
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هشدار

موقعي ک��ه کليد در حالت اس��تفاده از کامپيوتر اطالعات
پيمايش ( )TRIP COMPUTERفعال ميگردد ،صفحه
نمايش سطح روشنائي را نشان ميدهد)2(.

قبل از رسيدن نش��انگر سوخت به عالمت  Eسوختگيري
نمائيد.

22

صفح��ه نمايش در دو حال��ت ذيل به موقيع��ت عادي باز
ميگردد:

زمانيکه نشانگر روي عالمت  Eقرار ميگيرد مقدار بسيار
کمي سوخت ذخيره در مخزن موجود مي باشد.

•موقعي که کليد روش��نائي بيش از  5ثانيه مورد استفاده
قرار نگيرد.
يا کليد
•زمانيکه کليد
راهنما فشار داده شود.

SIC3792

کليد کنترل روشنائي صفحه نشانگرها

زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ONقرار داش��ته
باشد کليد کنترل روشنايي فعال مي گردد.
جه��ت کم و زياد کردن روش��نائي صفح��ه کيلومتر کليد
شماره  1را بچرخانيد.
زمانيکه روشنائي به حداکثر يا حداقل ميرسد صداي بيپ
شنيده ميشود.
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واقع بر روي دس��ته

چراغهاي هشداردهنده /نشانگر و
هشداردهنده هاي صوتي
چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل ()ABS
چراغ هشدار ترمز

چراغ نشانگر امنيت

چراغ هشدار کيسه هوا()SRS

چراغ هشدار شارژ باتري

چراغ نشانگر گيربکس()CVT

چراغ هشدار فشار روغن موتور
چراغ هشدار سيستم کليد هوشمند

چراغ هشدار سرعت{})75MPH(km/h120

*

*

چراغ هشدار اصلي
چراغ هشدار کمربند ايمني

چراغ نشانگر لغزندگي

*

چراغ نشانگر سيستم کروز کنترل

*

چراغ نشانگر مه شکن جلو
چراغ نشانگر نور باال
چراغ نشانگر عيب فني

کنترل المپها

پس از مطمئن ش��دن از بس��ته بودن کليه درب ها ،ترمز
پارک پدالي را درگير کنيد وکمر بند ايمني را بسته سپس
دکمه استارت را در وضعيت “ ”ONقرار دهيد ،المپ هاي
در صورت تجهيز ميبايس��تي
،
،
،
روشن شوند.
،
،
،
،
،
،
المپه��اي
در ص��ورت تجهيز براي مدت زمان کمي روش��ن و
سپس خاموش ميشوند.
در صورتيکه هر يک از المپهاي ذکر ش��ده روشن نشود
امکان دارد که آن المپ س��وخته و يا مدار آن اتصال کوتاه
شده باشد ،سيس��تم برقي خودرو ميبايستي سريعا توسط
نمايندگي مجاز سايپا يدک بازرسي و در صورت نياز تعمير
و رفع عيب گردد.

چراغ نشانگر مه شکن عقب

*

برخي از نشانگرها و هشدار کننده ها بر روي صفحه نمايش
داخل صفحه آمپر نصب شده اند ( .به بخش صفحه نمايش
رجوع گردد).

چراغهاي هشدار
چراغ هش�دار سيس�تم ترم�ز ضد قفل
()ABS

*

2

چراغ نشانگر چراغ هاي کوچک
چراغ نشانگر حالت اسپرت

*

چراغ نشانگر فالشر
چراغ نش��انگر خاموش بودن کنت��رل ديناميکي
خودرو ()VDC

بررسي و رفع ايراد گردد.

در صورتيکه عيبي در سيس��تم  ABSوجود داشته باشد
سيس��تم ترمز خ��ودرو همچن��ان بصورت نرم��ال و بدون
سيس��تم  ABSعمل خواهد نمود( .به قس��مت“ سيس��تم
ترمز“ در بخش “ 5روشن کردن و رانندگي خودرو“ رجوع
کنيد).

زمانيکه دکمه اس��تارت در وضعيت “ ”ONقرار داش��ته
باش��د ،چراغ هشدار سيس��تم ترمز ضد قفل ( )ABSبراي
مدتي روشن و سپس خاموش مي شود که نشانگرعملکرد
صحيح اين سيستم مي باشد.
روش��ن ماندن چراغ هش��دار سيس��تم ترمز ضد قفل ترمز
( )ABSپس از روش��ن کردن موتور به معناي وجود عيب
در سيس��تم ميباش��د که سيس��تم ترمز ض��د قفل خودرو
ميبايس��تي س��ريعا توس��ط نمايندگي مجاز س��ايپا يدک
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چراغ هشدار سيستم ترمز
هشدار:
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•در صورتيکه س��طح روغن ترمز در مخ��زن روغن ترمز
پايي��ن تر از خط عالمت مينيمم ميباش��د از رانندگي با
خودرو قبل ازبازديد آن توسط نماينده مجاز سايپا يدک
خودداري کنيد.
•خودرو ميبايس��تي به کمک خودروبر به تعميرگاه مجاز
سايپا يدک منتقل شود حتي اگر به نظر شما رانندگي با
خودرو ايمن باشد.
•در ص��ورت خاموش بودن موتور خودرو و يا کاهش حجم
روغن ترمز در سيس��تم ترمز به کمتر از حد اس��تاندارد،
مسافت توقف خودرو در زمان ترمز گرفتن طوالني تر از
حد معمول بوده و جهت توقف نياز به تالش بيشتر جهت
فشردن پدال ترمز و جابجايي بيشتر آن خواهد داشت.
چراغ هشدار سيستم ترمز ،در سه وضعيت روشن مي شود:
وضعي��ت فعال بودن سيس��تم ترمز پ��ارک پدالي  ،کاهش
س��طح روغن ترمز در مخزن روغن سيستم ترمز و يا وجود
عيب در سيستم ترمز ضد قفل( )ABSمي باشد.

هشدارفعال بودن ترمز پارک پدالي:

زماني ک��ه دکمه اس��تارت در وضعيت  ONقرار داش��ته
باش��د ،چراغ هش��دار ترمز پارک پدالي روشن مي شود .با
روش��ن ش��دن موتور و آزاد کردن ترمز پ��ارک پدالي اين
چراغ خاموش مي ش��ود .بايد توجه داش��ت در صورتيکه
ترمز پارک پدالي بطور کامل آزاد نشود ،اين چراغ همچنان
روشن خواهد ماند .همواره قبل از حرکت کنترل کنيد که
ب��ا آزاد ک��ردن ترمز پارک پدالي اين چراغ خاموش ش��ده
62

باشد( .به قسمت “ترمز پارک پدالي“ بخش “ 3تنظيمات و
بازرسي قبل از رانندگي“ رجوع کنيد).

هشدارکاهش سطح روغن ترمز در مخزن:

در زمان حرکت خودرو و روش��ن بودن موتور ،در صورتيکه
ترمز پارک پدالي بطور کامل آزاد شده باشد ،روشن ماندن
اين چراغ مي تواند هشداري براي کاهش سطح روغن ترمز
مخزن سيس��تم ترمز باشد .در اين ش��رايط با رعايت همه
جوانب احتياط خ��ودرو را به کنار جاده و در محل مجاز و
ايمن منتقل نموده و موتور را خاموش کنيد .س��پس سطح
روغن ترم��ز در مخ��زن را کنترل نمايي��د .در صورتي که
س��طح روغن ترمز در مخزن به نشانگر حداقل روي مخزن
رس��يده اس��ت به ميزان مجاز از همان نوع و سطح کيفيت
روغن ترمز موجود در سيس��تم ب��ه آن روغن اضافه کنيد.
(به قس��مت “روغن ترمز“ بخش “ 8تعمي��رات و کارهايي
که خودتان بايد انج��ام دهيد“ رجوع کنيد) .در صورتيکه
سطح روغن ترمز در مخزن مطابق استاندارد و در حد مجاز
مي باش��د حتما با نماينده مجاز شرکت سايپا يدک تماس
حاصل کنيد.

نشانگرهشدار سيستم ترمز ضد قفل(:)ABS

زمان��ي که ترمز پ��ارک پدالي آزاد بوده و س��طح روغن در
مخزن سيستم ترمز نيز در محدوده مجاز مي باشد ،روشن
ش��دن اين چراغ به همراه چراغ هش��دار سيستم ترمز ضد
قفل ،مي تواند هشدار جهت وجود عيب در عملکرد سيستم
ترمز ضد قفل باش��د .با مشاهده اين وضعيت ،سيستم ترمز
خودرو را کنترل کرده و در صورت نياز ،جهت تعمير سريعا
به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه کنيد( .به قسمت“
چراغ هشدار سيستم ترمز ضد قفل“ در قسمت هاي قبلي

اين بخش رجوع کنيد).

چراغ هشدار وضعيت شارژ باتري

اين چراغ زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ONقرار
داش��ته باشد و موتور خاموش اس��ت ،روشن مي شود و با
روشن ش��دن موتور خاموش مي شود .اين وضعيت بيانگر
اين است که سيستم شارژ باتري فعال بوده و سالم است.
در صورتي که در زمان روشن بودن موتور و يا حتي در حين
حرکت خودرو اين چراغ روش��ن شود ،مي تواند هشداري
جهت اعالم عيب در سيستم شارژ باتري بوده و مي بايست
کنت��رل ش��ود .در اين وضعيت خ��ودرو را در نزديک ترين
مح��ل ممکن و مجاز با رعايت کليه موارد احتياطي متوقف
نموده و موتور را خاموش کنيد .سپس وضعيت تسمه دينام
را کنترل کنيد .در صورتي که تس��مه دينام از کشش الزم
برخوردار نيس��ت و يا پاره شده است ،سيستم شارژ باتري
نياز به تعمير خواهد داش��ت(.به قسمت“تس��مه دينام“ در
بخش “8تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“
رجوع کنيد) .در صورتي که تس��مه دينام س��الم باشد ولي
چراغ هش��دار همچنان در زمان روشن بودن موتور ،روشن
بماند يا هنگام رانندگي روش��ن ش��ود ،سريعا به نمايندگي
مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

احتياط:

در صورت ش��ل بودن يا پاره ش��دن يا نبودن تسمه دينام
خودرو را سريعا متوقف و موتور را خاموش کنيد.

چراغ هشدار فشار روغن موتور

اين چراغ زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ONقرار
داش��ته باشد و موتور خاموش اس��ت ،روشن مي شود و با

روش��ن شدن موتور خاموش مي ش��ود.اين وضعيت بيانگر
اين است که سنسور فشار روغن موتور سالم مي باشد .در
صورتي که در زمان روشن بودن موتور و يا در حين حرکت
خودرو اين چراغ روش��ن شود و يا چشمک بزند ،مي تواند
هشداري جهت اعالم کاهش فشار روغن موتور باشد.
در اين صورت خودرو را سريعا متوقف و موتور را خاموش و
به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

هشدار:
•کار کردن موتور با روشن بودن چراغ هشدار فشار روغن
ميتواند صدمه جدي به موتور وارد نمايد.
•چراغ هش��دار فشار روغن پايين بودن سطح روغن موتور
را نش��ان نميدهد .س��طح روغن موتور توسط ميله اندازه
گي��ري روغن موتور اندازه گيري ميش��ود( .به قس��مت
“ روغ��ن موت��ور“ در بخش “ 8تعمي��رات و کارهايي که
خودتان بايد انجام دهيد “ رجوع کنيد.

چراغ هشدار سيستم کليد هوشمند (در
صورت تجهيز)

اي��ن چراغ زماني ک��ه دکمه اس��تارت در وضعيت ““ON
قرار داش��ته باشد ،براي يک لحظه روشن و سپس خاموش
مي ش��ود .اين وضعيت بيانگر اين اس��ت که سيستم قفل
فرمان و کليد هوشمند سالم مي باشد.
اين چراغ زماني که خرابي در سيس��تم قفل فرمان يا کليد
هوشمند باشد روشن مي ماند.
در صورت روشن نشدن اين چراغ ،زماني که موتور خاموش
اس��ت ،احتمال روشن شدن موتور يا آزاد شدن قفل فرمان
وجود ندارد.

اگر زماني که موتور روش��ن اس��ت ،اين چراغ نيز روش��ن
ش��ود ،با اين خودرو ميتوان رانندگي کرد .با مشاهده اين
وضعيت سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت تعمير
خودرو مراجعه کنيد.

چراغ هشدار اصلي

اين چراغ زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ONقرار
داش��ته باش��د ،و يکي از وضعيت هاي زير بر روي صفحه
نمايشگر ظاهر شود ،روشن مي شود.
•هشدار نبودن کليد ()NO Key
•هشدار کم بودن سوخت ( )Low fuel
•هش��دار آزاد بودن ترمز پارک پدالي (parking brake
)release
•هش��دار باز بودن درب ها و درب صندوق عقب (Door/
)Trunk open
ب��ه قس��مت“صفحه نماي��ش“ در ادامه اي��ن بخش رجوع
کنيد.

چراغ هشدار کمربند ايمني

اين چراغ زماني که دکمه استارت در وضعيت“ “ONقرار
داش��ته باشد ،روشن مي شود وتا زماني که راننده کمر بند
ايمن��ي را ببندد روش��ن مي ماند ( .به قس��مت “کمر بند
ايمن��ي“ در بخ��ش  “ 1ايمني -صندلي ه��ا ،کمربند هاي
ايمني و سيستم محافظ تکميلي“ رجوع کنيد).

چراغ هشدارسرعت
[( ])MPH 75( 120km/hدر صورت تجهيز)

چشمک ميزند .سرعت مجاز رعايت کنيد.

چراغ هش�دار سيس�تم محافظ تكميلي
کيسه هوا ()SRS

اي��ن چراغ زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ONيا
“ “STARTقرار داش��ته باش��د براي حدود  7ثانيه روشن
و س��پس خاموش مي شود .اين نش��اندهنده اين است که
سيستم کيسه هواي  SRSبه خوبي کار مي کند.
در صورت بروز هر يک از وضعيت هاي زير سيس��تم کيسه
هواي  SRSو سيس��تم پيش کشنده کمربند ايمني نياز به
تعمير دارند .با مش��اهده اين وضعيت ،سيس��تم را کنترل
ک��رده و در صورت نياز ،جهت تعمير س��ريعا به نمايندگي
مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
•چراغ هشدار سيس��تم کيسه هواي SRSپس از  7ثانيه
روشن بماند.
•چراغ هشدار سيستم کيسه هواي  SRSپيوسته چشمک
بزند.
•چراغ هش��دار سيس��تم کيس��ه هواي SRSاصال روشن
نشود.
در ص��ورت عدم بازديد و تعمير ،سيس��تم کيس��ه هوا و/
يا کش��نده کمر بند ايمني بدرس��تي عم��ل نخواهند کرد.
(به قس��مت “سيس��تم محافظ تکميلي  “SRSدر بخش 1
“ايمني -صندلي ها،کمربندهاي ايمني و سيس��تم محافظ
تکميلي “ رجوع کنيد).

اي��ن چراغ در س��رعت بي��ش از)75MPH(120 km/h
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چراغ هاي نشانگر
چراغ نشانگر سيستم ( CVTدر
صورت تجهيز)

22

اين چراغ زماني که دکمه استارت در وضعيت“ “ONقرار
داشته باشد ،روشن و سپس خاموش مي شود.

چراغ نشانگر سيس�تم کروز کنترل (در
صورت تجهيز)

چراغ نشانگرسيس��تم کروز کنترل عملکرد سيس��تم کروز
کنترل را نشان ميدهد.
اين چ��راغ زماني ک��ه دکمه اس��تارت در وضعيت““ON
قرار داشته باشد ،روش��ن مي شود .روشن شدن اين چراغ
نش��انگرآن اس��ت که اين سيس��تم در وضعي��ت آماده به
کار( )STAND BYقرار دارد.

چشمک زدن چراغ سيس��تم کروز کنترل در زمان روشن
بودن موتور يا رانندگي ،نش��انگر اين است که اين سيستم
به خوبي کار نمي کند.
با مش��اهده اين وضعيت ،سيس��تم را کنت��رل کرده و در
صورت نياز ،جهت تعمير س��ريعا به نمايندگي مجاز سايپا
يدک مراجعه کنيد.
به قس��مت “کروز کنت��رل“ در بخش “ 5روش��ن کردن و
رانندگي“ رجوع کنيد.

چراغ نشانگرچراغ مه شكن جلو

اي��ن چراغ زمان��ي که در وضعيت“ “ONاس��ت ،روش��ن
ميش��ود( .به قسمت “کليد چراغ مه ش��کن“ درادامه اين
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بخش رجوع کنيد).

چراغ نشانگرنور باال

اين چراغ در زماني که در وضعيت “ “ONاس��ت ،روش��ن
مي ش��ود .با انتخاب ن��ور پايين ،اين نش��انگرنيز خاموش
مي ش��ود ( .به قس��مت “کليدهاي چراغ جل��و و راهنما“
درادامه اين بخش رجوع کنيد).

چراغ نشانگر عيب فني ( MIيا )MIL

اين چراغ زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ONقرار
داش��ته باشد ،روشن مي شود .با روش��ن شدن موتور ،اين
چراغ خاموش مي گردد .روش��ن و خاموش شدن نشانگر،
نش��اندهنده اين است که اين سيستم بخوبي کار مي کند.
روش��ن ماندن يا چش��مک زدن در ص��ورت تجهيز چراغ
نش��انگرعيب فني در زمان روشن بودن موتور نشان دهنده
اين اس��ت که سيستم کنترل موتور و/يا  CVTبخوبي کار
نمي کند .با مشاهده اين وضعيت ،سيستم را کنترل کرده
و در ص��ورت نياز ،جهت تعمير س��ريعا به نمايندگي مجاز
سايپا يدک مراجعه کنيد.

روشن ماندن دائم چراغ نشانگر عيب فني

درسيستم کنترل موتور و/يا سيستم  CVTعيبي تشخيص
داده شده است .با مشاهده اين وضعيت ،سيستم را کنترل
ک��رده و در صورت نياز ،جهت تعمير س��ريعا به نمايندگي
مجاز س��ايپا يدک مراجعه کنيد .در اين وضعيت نيازي به
بکسل کردن خودرو تا تعميرگاه نمي باشد.

چراغ نشانگرعيب فني چشمك زن (در صورت
تجهيز):

احت��راق ناقص در موتور تش��خيص داده ش��ده اس��ت که
به سيس��تم کنترل موت��ور صدمه ميزند .با مش��اهده اين
وضعيت ،سيس��تم را کنترل کرده و در صورت نياز ،جهت
تعمير سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
در زمان��ي که چراغ نش��انگر عيب فني چش��مک مي زند،
جه��ت کاهش يا جلوگيري از آس��يب به سيس��تم کنترل
موتور اقدامات زير را انجام دهيد:
•از رانندگ��ي ک��ردن ب��ا س��رعت بي��ش از 70 km/h
( )MPH43خودداري کنيد.
•از کم و زياد کردن ناگهاني شتاب اجتناب کنيد.
•از حمل و يا بکسل کردن بار هاي غير ضروري خودداري
کنيد.

هشدار:

•عدم به موقع سرويس سيستم کنترل موتور و/يا سيستم
 ،CVTممکن است منجر به کم شدن کيفيت رانندگي،
افزاي��ش مصرف س��وخت و آس��يب به سيس��تم کنترل
موتور ش��ده ودر نتيجه بر پوش��ش گارانتي خودرو تاثير
ميگذارد.
•عدم تنظيم درست سيس��تم کنترل موتور ،ممکن است
منجر به رعايت ننمودن قوانين و مقررات وضع ش��ده در
خصوص کنترل آالينده ها شود.

چراغ نشانگر چراغ هاي مه شكن عقب
(در صورت تجهيز)

اي��ن چ��راغ زماني که در وضعيت “ “ONباش��د ،روش��ن
ميش��ود( .به قسمت “کليد چراغ مه ش��کن“ درادامه اين
بخش رجوع کنيد).

چراغ نشانگر امنيت

اي��ن چ��راغ زمان��ي ک��ه دکم��ه اس��تارت در وضعي��ت
“ ،“OFF”،”ACCي��ا “ “LOCKق��رار داش��ته باش��د،
چش��مک مي زند .اين نش��ان مي دهد که سيس��تم ضد
س��رقت  NATS Anti-Theft Systemبه خوبي کار
مي کند.
(* ضد سرقت)
اگ��ر سيس��تم ض��د س��رقت  NATSبخوب��ي کار نکند،
اين چ��راغ زماني ک��ه دکمه اس��تارت در وضعيت““ON
قرارداش��ته باشد ،روش��ن مي ماند( .به قس��مت “سيستم
امنيتي“ دربخش “ 3تنظيمات و بازرس��ي قبل از رانندگي
“ رجوع کنيد).

تجهيز)

چ�راغ نش�انگر لغزندگ�ي (در ص�ورت

اين چراغ زماني که دکمه استارت در وضعيت“ “ONقرار
داشته باشد ،روش��ن و سپس خاموش مي شود .اين نشان
دهنده اين اس��ت که سيس��تم کنت��رل ديناميکي خودرو
( )VDCبه خوبي کار مي کند .وقتي که سيس��تم VDC
فعال اس��ت ،چراغ نشانگر لغزندگي جاده چشمک مي زند.
چشمک زدن اين چراغ در زمان رانندگي به معناي لغزنده

بودن جاده و ش��روع افزايش حد کش��ش خودرو ميباشد.
زمان روش��ن بودن موتور ي��ا رانندگي ،اگر چراغ نش��انگر
 VDCخام��وش و چراغ نش��انگر لغزندگي جاده روش��ن
باش��د ،نشانگر اين است که سيس��تم  VDCبه خوبي کار
نمي کند و به س��رويس نياز دارد .با مشاهده اين وضعيت،
سيس��تم را کنت��رل کرده و در صورت ني��از ،جهت تعمير
س��ريعا به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه کنيد( .به
قس��مت “سيس��تم کنترل ديناميکي خودرو ( “)VDCدر
بخش “ 5روشن کردن و رانندگي“ رجوع کنيد).

چراغ نشانگرچراغ کوچك

زمان��ي که چراغ هاي جلو و عق��ب ،چراغ هاي روي پالک
خودرو و چراغ هاي پانل جلو داشبورد در وضعيت ““ON
باش��ند ،اين چراغ روش��ن مي ش��ود .زماني که
در
وضعيت “ “OFFباشد ،اين چراغ خاموش ميشود.

چراغ نشانگر وضعيت اسپرت (در
صورت تجهيز)

اي��ن چ��راغ در زمان فعال بودن وضعيت اس��پرت روش��ن
مي ش��ود( .به قس��مت “گيربک��س  “CVTدر بخش“ 5
روشن کردن و رانندگي“ قسمت استفاده از کليد وضعيت
اسپرت رجوع کنيد).

چراغ نشانگر راهنما /فالشر

اين چراغ زماني که اهرم کليد راهنما و فالش��ر در وضعيت
“ “ONباش��د  ،چش��مک مي زند( .به قسمت “کليد چراغ
هاي جلو خودرو وچراغ هاي راهنما“ يا “کليد فالش��ر“ در
ادامه اين بخش رجوع کنيد.

چراغ نشانگر خاموش بودن کنترل
ديناميكي خودرو (( )VDCدر صورت تجهيز)

اي��ن چراغ زماني که کليد خاموش بودن کنترل ديناميکي
( )VDCدر وضعيت“ “OFFقرار داش��ته باش��د ،روشن
مي شود .در زماني که کليد خاموش بودن کنترل ديناميکي
( )VDCدر وضعيت“ “OFFقرار داشته باشد ،اين سيستم
هم خاموش مي ش��ود .اگر در طول مدتي که موتور روشن
اس��ت يا در زمان رانندگي ،چراغ نش��انگر  VDCو چراغ
نشانگر لغزندگي جاده روشن باشد ،نشان دهنده اين است
که سيس��تم  VDCبه خوبي کار نمي کند و به س��رويس
نياز دارد .با مشاهده اين وضعيت ،سيستم را کنترل کرده و
در صورت نياز ،جهت تعمير سريعا به نمايندگي مجاز سايپا
يدک مراجعه کنيد( .به قسمت “سيستم کنترل ديناميکي
خودرو( “)VDCدر بخش “ 5روش��ن کردن و رانندگي “
رجوع کنيد).

هشدارهاي صوتي
هشدارساييدگي لنت ترمز

لنت هاي ترمز ديس��کي ،مجهز به سيس��تم هش��دارهاي
صوتي مي باش��ند .اين سيس��تم در صورت نياز به تعويض
لنت ترمز از خود صوت بلندي ايجاد مي کند .اين عمل در
هنگامي که خودرو در حال حرکت اس��ت و حتي در زماني
که به پدال ترمز فش��اري وارد نمي شود اتفاق مي افتد .با
مشاهده اين وضعيت ،سيستم را کنترل کرده و در صورت
نياز ،جهت تعمير ،س��ريعا به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک
مراجعه کنيد( .به قس��مت “ترمزها“ در بخش “ 8تعميرات
و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد).
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زنگ هشدار کليد

در صورت بروز هر يک از موارد زير زنگ هشدار کليد صدا
مي کند:

22

•زماني که دکمه استارت در وضعيت“ “ACCقرار داشته
باشد و درب طرف راننده باز باشد.
•زماني که دکمه استارت در وضعيت“ “OFFيا ““LOCK
قرار داشته باشد و درب طرف راننده باز و کليد در پورت
ريموت باقي مانده باشد.
در حاليکه درب راننده باز ميشود مطمئن شويد که دکمه
اس��تارت در وضعيت “ “LOCKمي باشد و در زمان ترک
خودروکليد آن را به همراه داريد.
در مدل هائي که مجهز به سيستم کليد هوشمند مي باشند
تحت ش��رائطي زنگ از داخل و خارج خودرو صدا مي کند.
در صورت ش��نيدن صداي زنگ ،سيستم کليد هوشمند و
خودرو را کنترل کنيد( .به قسمت “سيستم کليد هوشمند
“ در بخش “ 3تنظيمات و بازرسي قبل از رانندگي“ رجوع
کنيد).

زنگ هشدار چراغ:

زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ACC”،”OFFو
يا “ “LOCKقرار داش��ته باش��د و درب طرف راننده بازو
باشد ،زنگ
يا
کليد چراغ هاي جلو دروضعيت
هشدار چراغ صدا مي کند.
فرام��وش نکني��د در زمان ترک خودرو ،کلي��د چراغ را در
وضعيت “ “OFFيا “ “AUTOقرار دهيد.
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SIC3793

زنگ هشدار ترمز پارک پدالي:

زنگ هش��دار ترمز پ��ارک پدالي ،در زماني ک��ه خودرو با
سرعت بيش از  )MPH4( 7 km/hبا ترمز پارک پدالي
باال حرکت کند ،ش��نيده خواهد ش��د .خودرو را متوقف و
ترمز پارک پدالي را آزاد کنيد.

صفحه نمايش

صفحه نمايش ( )1در روي س��رعت سنج قرارگرفته است
و اطالع��ات عملکرد کليد ،هش��دارهاي ديگر و اطالعات را
نشان مي دهد.
براي دانس��تن جزئيات بيش��تردر رابطه با سيستم کليد به
قس��مت “سيستم کليد هوشمند “ در بخش “ 3تنظيمات
و بازرس��ي قبل از رانندگي“ و “ دکمه اس��تارت موتور“ در
بخش “ 5روشن کردن و رانندگي“ رجوع کنيد.

SIC3794

عملكرد نشانگرهاي خودرو
 .1نشانگرعملكرد روشن نمودن موتور
زماني که دسته دنده در وضعيت ) “P” (Parkباشد ،اين
نشانگر ظاهر مي شود.
اين بدين معني اس��ت که ،مي توان با فشردن برپدال ترمز
موتور را روش��ن نمود .شما مي توانيدموتور را بي درنگ در
هر وضعيتي روشن کنيد.
 .2نشانگر عيب در قفل فرمان
زماني ک��ه غربيلک فرمان از وضعيت قفل “ “LOCKآزاد
نمي شود ،اين نشانگر ظاهر مي شود.
در اين زمان ،دکمه اس��تارت را فشار داده و غربيلک فرمان
را به آرامي به چپ و راست بچرخانيد.
 .3نشانگر جاگذاري کليد
زمان��ي ک��ه نياز ب��ه وارد ک��ردن کليد در دکمه اس��تارت
مي باشد اين نشانگر ظاهر مي شود.
در اين زمان ،کليد را در جهت صحيح داخل پورت ريموت
کني��د( .به قس��مت “دکمه اس��تارت موت��ور“ در بخش 5
“روشن کردن و رانندگي“ رجوع کنيد).
 .4نشانگر خارج کردن کليد از پورت ريموت
زمان��ي ک��ه دکم��ه اس��تارت در وضعي��ت “ “OFFو يا
“ “LOCKقرار داش��ته باشد و درب طرف راننده باز مانده
و کليد در پورت ريموت قرار دارد ،و اين نش��انگر به همراه
زنگ هش��دار کليد ،ظاهر مي شود .در اين حالت ،کليد را
از پ��ورت ريم��وت خارج کرده و در هن��گام ترک خودرو با
خود ببريد.

 .5هشدار نبودن کليد
اين هشدار در هر يک از وضعيت هاي زير ظاهر مي شود.

دس��ته دنده را در وضعي��ت ) “P” (Parkق��رار دهيد يا
دکمه استارت را به وضعيت “ “ONفشار دهيد.

عدم وجود کليد در داخل خودرو:

 .7هشدار ““PUSH
اين هشدار زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ACCو
دس��ته دنده در وضعيت ) “P” (Parkباشد ،پس از ظاهر
شدن هشدار “ SHIFT “Pظاهر مي شود.

مدل هاي داراي سيستم کليد هوشمند :اين هشدار زماني
ک��ه دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ACCي��ا “ “ONقرار
داشته باشد و درب با کليد هوشمند بيرون از خودروبسته
شده باشد ،ظاهر مي شود .مطمئن شويد که کليد هوشمند
در داخل خودرو مي باشد.
مدل هاي فاقد سيس��تم کليد هوشمند :اين هشدار زماني
ک��ه از پورت ريموت خارج ش��ده باش��د ،ظاهر مي ش��ود.
مطمئن ش��ويد که کليد هوش��مند در داخل پورت ريموت
مي باشد.

کليد ثبت نشده توسط شرکت پارس خودرو:

اي��ن هش��دار زمان��ي ک��ه دکم��ه اس��تارت از
وضعيت““LOCKخارج وکليد توس��ط سيستم تشخيص
داده نش��ود ظاهر مي ش��ود .موتور خودرو توس��ط چنين
کليدي روش��ن نخواهد ش��د .جهت روش��ن نمودن موتور
مي بايس��تي از کليد ثبت شده استفاده کنيد .جهت کسب
اطالعات بيشتر به قسمت “کليدها“ در بخش “ 3تنظيمات
و بازرسي قبل از رانندگي“ رجوع کنيد.

جهت قراردادن دکمه استارت در وضعيت“ “OFFمراحل
زير را انجام دهيد.
(دسته دنده را در وضعيت
هش��دار “SHIFT “P
هش��دار ““PUSH
) “P” (Parkق��رار داده)
وضعيت ““ON
(دکمه اس��تارت را فش��ار دهي��د)
هشدار ““PUSH
روي دکمه استارت روشن مي شود
(دکمه استارت را فشار دهيد وضعيت “ “OFFروي
دکمه استارت ظاهر مي شود)
 .8نشانگر شارژ شدن باتري کليد
اين نش��انگر زماني که باتري کليد در حال ضعيف ش��دن
است ظاهر مي شود.
در صورت ظاهر ش��دن اين هشدار ،باتري را تعويض کنيد.
(به قس��مت “باتري“ در بخش“ 8تعمي��رات و کارهايي که
خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد).

 .6هشدار “SHIFT “P
اين هش��دار زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعيت موتور
خاموش و دس��ته دنده در هر ي��ک از وضعيت ها به غير از
وضعيت ) “P” (Parkباش��د همراه با صداي زنگ هشدار
داخلي ظاهر مي ش��ود .در صورت ظاهر شدن اين هشدار،
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 .9هشدار آزاد کردن ترمز پارک پدالي
اين هش��دار زماني ک��ه خودرو با س��رعت بيش از km/h
 )MPH4( 7با ترمز پ��ارک پدالي درگير در حال حرکت
اس��ت ،ظاهر مي ش��ود .ترمز پارک پدال��ي را آزاد کنيد تا
نشانگر خاموش شود.
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 .10هشدار پايين بودن سطح بنزين
اين هش��دار زماني که س��طح بنزين موجود درباک پايين
باشد ،ظاهر مي شود .قبل از اينکه درجه بنزين در وضعيت
خالي“ “Eقرار گيرد ،بنزين بزنيد.
زماني که درجه بنزين وضعيت خالي““Eرا نشان مي دهد،
مقدار اندکي بنزين در باک موجود مي باشد.
 .11درب /درب صندوق عقب باز است.
اين هش��دار زماني که درب ها /درب صن��دوق عقب باز و
يا نيمه باز اس��ت ،ظاهر مي ش��ود .نشانگر خودرو بر روي
صفحه نمايش مش��خص مي کند که ک��دام درب يا درب
صندوق باز اس��ت .از بس��ته ب��ودن کلي��ه درب ها و درب
صندوق اطمينان حاصل کنيد.
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 .12هشدار تنظيم زمان““Time to rest
اين هش��دار هنگام فعال شدن نشانگر““Time to rest
ظاهر مي ش��ود .زمان تا  6س��اعت قابل تنظيم اس��ت( .به
قس��مت“کامپيوتر اطالعات پيماي��ش“ در ادامه اين بخش
رجوع کنيد).
 .13هشدار دماي پايين خارج از خودرو اين هشداردر
صورتيکه دماي خارج از خودرو زير .)37oF( 3oC
باشد ظاهر مي شود .مي توان هشدار را غير فعال نمود.
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( به قسمت “کامپيوتر اطالعات پيمايش“ در ادامه اين
بخش رجوع کنيد).

نشانگرهاي تعميرات و نگه داري

 .1نشانگر تعويض روغن موتور
اين نشانگر در زمان تنظيم شده جهت تعويض روغن موتور
ظاهر مي ش��ود .ش��ما مي توانيد جهت مسافتي که روغن
موت��ور بايد تعويض ش��ود ،آن راتنظيم کنيد( .به قس��مت
“کامپيوتر اطالعات پيماي��ش (“)TRIP COMPUTER
در ادامه اين بخش رجوع کنيد).

 .2نشانگر تعويض فيلتر روغن موتور
اين نشانگر در زمان تنظيم شده جهت تعويض فيلتر روغن
موتور ظاهر مي ش��ود .ش��ما مي توانيد جهت مسافتي که
فيلتر روغن موتور بايد تعويض شود،آن راتنظيم کنيد( .به
قس��مت “کامپيوتر اطالعات پيمايش“ در ادامه اين بخش
رجوع کنيد).
 .3نشانگر تعويض الستيك
اين نشانگر در زمان تنظيم شده جهت تعويض الستيک ها
ظاهر مي شود .شما مي توانيد جهت مسافتي که الستيک
ه��ا بايد تعوي��ض ش��ود ،آن را تنظيم کنيد( .به قس��مت
“کامپيوتر اطالع��ات پيمايش“ در ادامه اين بخش رجوع
کنيد).
 .4نشانگرهاي ساير موارد ()OTHER
اين نشانگر در زمان تنظيم شده جهت تعويض ساير موارد
بجز الس��تيک ها ،فيلتر روغن موت��ور و روغن موتور ظاهر
مي شود .اين نش��انگر در زمان تنظيم شده جهت تعويض
ساير موارد ديگر ظاهر مي شود.
ش��ما مي توانيد جهت مسافتي که اقالم ديگر بايد تعويض
ش��وند،آن راتنظيم کنيد ( .به قسمت “کامپيوتر اطالعات
پيمايش“ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).

خودرو مدل مجهز به صفحه نمايش رنگي:

در روي صفحه نمايش مرکزي هشدار دهندههاي تعميرات
و نگه داري بيش��تري نصب شده است( .به قسمت “چگونه
از دکم��ه “ “INFOاس��تفاده کني��د“ دربخش “ 4صفحه
نمايش ،بخاري ،کولر و سيستم صوتي“ رجوع کنيد).

با هر بار فش��ار دادن کليد
تغيير خواهد کرد.

صفحه نمايش مطابق زير

مصرف سوخت جاري
ميزان متوسط سرعت و مصرف
زمان س��پري ش��ده و کيلومتر ش��مار
س��وخت
دماي
مسافت قابل پيش بيني تا سوخت گيري مجدد
هشدار بازرسي
تنظيمات
بيرون خودرو
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کامپيوتر اطالعات پيمايش
TRIP COMPUTER
کليده��اي کامپيوت��ر اطالع��ات پيماي��ش TRIP
 COMPUTERدر خودروه��اي م��دل فرم��ان چپ در
قس��مت چپ صفحه درجه ها و نش��انگرها (داشبورد) و در
خودروهاي مدل فرمان راست در قسمت راست درجه ها و
نشانگرها (داشبورد) قرار دارد .جهت بکار اندازي کامپيوتر
اطالعات پيماي��ش  ،TRIP COMPUTERکليدهاي
آن را فشار دهيد.
( )Aکليد
( )Bکليد
زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ONقرار داش��ته
مي ت��وان حالت هاي
باش��د ،با فش��ار دادن کلي��د
کامپيوتر اطالع��ات پيمايش  TRIP COMPUTERرا
انتخاب کرد.
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 .1مصرف سوخت جاري
مد ( )Modeمصرف سوخت جاري مصرف سوخت
جاري خودرو را نشان ميدهد.
 .2متوسط مصرف سوخت (کيلومتر /ليتر “ “Km/lيا
ليتر  100 /کيلومتر “ )“100km/lو سرعت (کيلومتر/
ساعت “)“km/h
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مصرف سوخت:

متوس��ط مصرف سوخت ،ميزان متوس��ط سوخت مصرف
ش��ده را از آخرين باري که ش��ماره انداز صفر ش��ده است،
نش��ان مي دهد .جهت صفر کردن شماره انداز کليد
را براي مدت زمان بيش از يک ثانيه فش��ار دهيد( .متوسط
سرعت نيز هم زمان صفر مي شود).

هر  30ثانيه صفحه نمايش به روز مي شود .صفحه نمايش
عالم��ت “ “----را در اولين  500مت��ر پس از صفر کردن
شماره انداز نشان مي دهد.
واحد هاي س��نجش بي��ن کيلومتر /ليت��ر “ “Km/lو ليتر
 100 /کيلومت��ر “ “100km/lقابل تغيير مي باش��د( .به
قسمت “تنظيمات“ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).

سرعت:
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مد ( )Modeس��رعت ،متوسط سرعت خودرو را از آخرين
باري که ش��ماره انداز صفر ش��ده اس��ت ( ،)resetنش��ان
را
مي دهد .جهت صفر کردن ش��ماره ان��داز ،کليد
براي مدت زمان بيش از يک ثانيه فش��ار دهيد( .متوس��ط
مصرف سوخت نيز هم زمان صفر مي شود).
هر  30ثانيه صفحه نمايش به روز مي شود .صفحه نمايش
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عالم��ت “ “----را در اولي��ن  30ثانيه پس از صفر کردن
شماره انداز نشان مي دهد.
 .3زمان شمارو کيلومتر شمار (کيلومتر)

زمان شمار:

مد ( )Modeزمان طي شده ،مدت زمان را از آخرين باري
که شماره انداز صفر ش��ده است ( ،)resetنشان مي دهد.
جهت صفر کردن ش��ماره انداز نمايشگر زمان ،کليد
را براي مدت زمان بيش از يک ثانيه فشار دهيد( .کيلومتر
شمار نيز هم زمان صفر مي شود).

کيلومتر شمار:

مد ( )Modeکيلومتر ش��مار ،کيلومتر س��فر خودرو را از
آخرين باري که شماره انداز صفر شده است( ،)resetنشان
را
مي دهد .جهت صفر کردن ش��ماره ان��داز ،کليد
براي مدت زمان بيش از  1ثانيه فش��ار دهيد (.زمان شمار
نيز هم زمان صفر مي شود).
 .4مسافت قابل پيش بيني تا سوخت گيري مجدد
()“Distance to empty ”dte-km
مد ( )Modeمس��افت قابل پيش بيني ( ،)DTEتخمين
مس��افت قابل پيش بيني تا س��وختگيري مجدد را نش��ان
مي دهد DTE .بصورت دائم ،بر اس��اس ميزان س��وخت
موج��ود در ب��اک و مص��رف س��وخت حقيقي محاس��به
مي شود.
هر  30ثانيه صفحه نمايش به روز مي ش��ود DTE .با کم
شدن س��وخت هشدار مي دهد .اين هشدار بر روي صفحه
نمايش ظاهر مي شود .زماني که سوخت به حداقل ميزان

اعالم خطر(:)ALERT

خود مي رسد DTE ،عالمت “ “----را نمايش مي دهد.

منوي اعالم خطر جهت آگاه ساختن موارد زير قابل تنظيم
مي باشد:

•قبل ازفشار دادن دکمه استارت به وضعيت “ ،“OFFدر
صورت اضافه نمودن س��وخت کم ،هش��دار سوخت کم،
ممکن است همچنان نمايش داده شود.

•زمان صفر کردن شماره انداز ()TIME TO RESET
زير مجموعه  TIME TO RESETرا زماني که اين
نشانگر فعال مي باشد ،انتخاب کنيد.

•هنگام باال رفتن از س��ربااليي يا پيچ هاي سخت ،سوخت
موجود در باک جا به جا ميش��ود و ممکن است DTE
نشان داده شده تغيير کند.

•دماي بيرون خودرو()ICY
جهت نمايش هشدار دماي پايين بيرون خودرو اين زير
منو را انتخاب کنيد.
جهت بازگشت به منوي اول ،گزينه“ “BACKرا انتخاب
کنيد.

نمايش دماي هواي بيرون

( ICY-°Cيا”Outside temperature” )°F

دم��اي ه��واي بي��رون در واحد س��انتي گ��راد و فارنهايت
بي��ن -30تا  55°Cدرجه س��انتي گ��راد (معادل  -22تا
 )131°Fنمايش داده مي شود.
م��د ( )Modeدماي بي��رون خ��ودرو داراي ويژگي اعالم
هش��دار دم��اي پايين در بيرون از خ��ودرو را نيز دارد .اين
هش��دار در صورتي که دماي بيرون از خودرو زير  3درجه
سانتيگراد( 37درجه فارنهايت)باشد ظاهر مي شود.
سنسور دماي هواي بيرون ،جلوي رادياتور قرار دارد .ممکن
اس��ت عددي که سنسور نشان مي دهد تحت تاثير گرماي
جاده و موتور ،جهت باد و ساير شرايط رانندگي تغيير کند.
اين عدد ممکن اس��ت با دماي واقع��ي هواي بيرون تفاوت
داشته باشد.
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تنظيمات

هنگام رانندگي نمي توان عمل تنظيم را انجام داد .در اين
حالت پيغام “تنظي��م را فقط در زمان توقف خودرو انجام
دهيد “بر روي صفحه نمايش ظاهرمي شود.
و

کليد هاي

جهت انتخاب گزينه مي باشند.

•کليد

را جهت انتخاب يک منو فشار دهيد.

•کليد

را جهت ورود به يک منو فشار دهيد.

کليد :SKIP

را جه��ت ورود ب��ه م��د ( )Modeکنت��رل
کلي��د
هشدار( )warning checkفشار دهيد.
کليد

را جهت انتخاب ساير منوها فشار دهيد.

تعميرات و نگه داري:

دوره هاي تعميرات و نگه داري موارد زير را مي توان جهت
يادآوري تنظيم نمود.
•روغن موتور
مي توانيد جهت تنظيم ويا به صفرکردن فاصله جهت
تعويض روغن موتور اقدام کنيد.
•فيلترروغن
مي توانيد جهت تنظيم و يا به صفر کردن فاصله جهت
تعويض فيلتر روغن اقدام کنيد.
•الستيک
مي توانيد جهت تنظيم و يا به صفر کردن فاصله جهت
تعويض الستيک ها اقدام کنيد.
•ساير موارد ““OTHER
مي توانيد جهت تنظيم و يا به صفر کردن فاصله جهت
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کليد ()SKIP

ساير موارد ديگر به غير از الستيک ها ،فيلتر روغن و
روغن موتور اقدام کنيد.
جهت بازگشت به منوي اول ،گزينه“ “BACKرا انتخاب
کنيد.

را جه��ت ورود ب��ه م��د ( )Modeهش��دار
کلي��د
بازرسي( )warning checkفشار دهيد.
کليد

جزئيات ()DETAIL

واحد(:)UNIT

زمان��ي که يک هش��دار ظاهر مي ش��ود ،اي��ن بخش قابل
دسترس مي گردد.

واحد هاي س��نجش بين کيلومتر /ليت��ر “ “Km/lو ليتر /
 100کيلومتر “ “100km/lقابل تغيير مي باشد.
جهت بازگشت به منوي اول ،گزينه“ “BACKرا انتخاب
کنيد.
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هشدار بازرسي (:)Warning Check

در زير مواردي از هش��دارها آمده اس��ت.اين منو را انتخاب
کنيد.
•هشدار نبودن کليد
•هشدار پايين بودن سطح سوخت
•هشدار آزاد کردن ترمز پارک پدالي
•هشدار باز بودن درب ها و درب صندوق عقب
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را جهت انتخاب ساير منوها فشار دهيد.

اي��ن منو ،ي��راي ديدن هر يک از موارد هش��دار ذيل مورد
کاربرد قرار ميگيرد.

کليد چراغ هاي جلو خودرو و چراغ هاي
راهنما
چراغ هاي جلو زنون “( “XENONدر
صورت تجهيز)
هشدار:

ولتاژ باال
•چراغ هاي زنون در زمان روش��ن ب��ودن توليد ولتاژ باال
ميکنند ،جه��ت جلو گيري از ش��وک الکتريکي ،هرگز
اق��دام به باز و تعمير کردن آن نکنيد .جهت بازرس��ي يا
تعويض هميش��ه به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه
کنيد.

در زماني که س��وختن المپ چراغ زنون جلو نزديک است،
شفافيت آن شديدا ً کاهش مي يابد ،شروع به چشمک زدن
مي کند و يا رنگ نور آن مايل به قرمز مي شود .در صورت
مش��اهده يک يا چند مورد فوق ،سريعا به نمايندگي مجاز
سايپا يدک مراجعه کنيد.

2

کنترل تنظيم اتوماتيك

خودرو هايي که چراغ زنون روي آن ها نصب اس��ت ،مجهز
به سيس��تم هم ترازي اتوماتيک مي باشند .محور چراغ ها
به صورت اتوماتيک کنترل مي شوند.

SIC3782

مدل فرمان چپ ()LHD

•ن��ور چراغ هاي زنون به ميزان قابل توجهي بيش از چراغ
هاي معمولي اس��ت لذا در صورت ع��دم تنظيم ،ممکن
اس��ت مانع ديد رانن��ده اي که در مس��ير مقابل حرکت
ميکند و يا راننده خودروي جلوش��ما شده و باعث ايجاد
حوادث جدي ش��ود .در صورت تنظيم نبودن چراغ ها و
جهت تنظيم صحيح آن ،سريعا به نمايندگي مجاز سايپا
يدک مراجعه کنيد.
در ابتدا که چراغ هاي زنون جلو روشن مي شوند ،شفافيت
و رنگ آن ها به ميزان کمي متفاوت مي باشد که در مدت
کوتاهي ثابت مي شود.
خاموش و روش��ن کردن مداوم چراغ هاي زنون جلو باعث
کوتاه ش��دن طول عمر آن ها مي ش��ود .معموالً بهتر است
که چراغ ه��اي جلو را براي فواصل زمان��ي کوتاه خاموش
نکنيد.
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کليد چراغ هاي جلو

ش��رکت پارس خودرو توصيه مي نمايد که قوانين کشوري
در خصوص استفاده ازچراغ ها را رعايت کنيد.

22

وضعيت اتوماتيك ““AUTO

زماني که دکمه استارت در وضعيت“ “ONقرارداشته باشد
و کليد چراغ هاي جلو در وضعيت “ “AUTOباشد ،چراغ
هاي جلو ،چراغ هاي زاويه ديد ،چراغ هاي صفحه نشانگر،
مجموع��ه چراغ عقب و س��اير چراغ ها بص��ورت اتوماتيک
روشن و بر اساس روشني محيط نور متصاعد مي کنند.
زماني که دکمه اس��تارت به وضعي��ت “ “OFFبرگردانده
مي ش��ود،کليه چ��راغ ه��ا بص��ورت اتوماتي��ک خاموش
مي شوند.
وضعيت
چ��راغ هاي زاويه ديد ،چ��راغ هاي صفحه
وضعيت
نشانگر و مجموعه چراغ عقب را روشن مي کند.
وضعيت
وضعي��ت
روشن مي کند.

چراغ هاي جلو همراه با س��اير چراغ ها را

SIC3784

هشدار

با توجه به اينکه سنس��ور سطح روشني محيط را تشخيص
مي ده��د ( )1و عملک��رد نور اتوماتي��ک ““Auto light
را کنترل مي کند ،گذاش��تن هر گونه ش��يئي بر روي آن
موجب مي ش��ود که سنسور تشخيص تاريکي داده و باعث
روشن شدن چراغ هاي جلو شود.

SIC3785

نور چراغ هاي جلو

جهت روشن کردن نور باال ،اهرم چراغ را بطرف جلو فشار
دهيد ()1
جه��ت خاموش ک��ردن نور باال ،اهرم چ��راغ را به وضعيت
عادي بر گردانيد ()2
جهت روش��ن و خاموش ش��دن لحظهاي چ��راغ هاي جلو
(چ��راغ دادن) ،اه��رم چراغ را بط��رف وضعيت ( )3منتهي
عليه عقب بکشيد .چراغ هاي جلو بدون آنکه روشن باشند
قابليت روشن و خاموش شدن را دارند.
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براي تنظيم ارتفاع مناسب نور ،کليد را بدين ترتيب تنظيم
نماييد .هر چه عدد مش��خص شده روي کليد باالتر باشد،
شعاع نور جلو پايين تر خواهد بود.

نوع اتوماتيك

خودروي شما مجهز به سيستم تنظيم شعاع نور اتوماتيک
مي باش��د .ش��عاع نور جل��و بص��ورت اتوماتي��ک کنترل
مي شود.

سيستم محافظ باتري
SIC2275

کليد تنظيم شعاع نورچراغ هاي جلو
نوع دستي

کنترل کليد تنظيم ش��عاع نور چراغ ه��اي جلو زماني کار
مي کند که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ONقرار داشته
باش��د و چراغ هاي جلو روشن مي باشند و مي توان محور
چراغ جلو را بر اساس شرايط رانندگي تنظيم کرد.
هنگام رانندگي بدون داش��تن بار/چمدان س��نگين و يا در
جاده صاف ،وضعيت عادي “ “0را انتخاب کنيد.
داش��تن بار/چمدان سنگين باعث مي شود که چراغ هاي
جلو باالتر از حد معمول را روشن کنند.
وقت��ي که خ��ودرو در جاده پر از پس��تي و بلندي در حال
حرکت اس��ت ،ممکن اس��ت چراغ هاي جلو مس��تقيماً بر
آينه هاي عقب و بيرون خودروي جلويي يا شيش��ه جلوي
خودرويي که در مس��ير مقابل در حرکت است بتابد و مانع
ديد ساير رانندگان شود.

زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ACC”،”OFFو
يا “ “LOCKقرار داش��ته باش��د و درب طرف راننده باز و
باشد ،زنگ
يا
کليد چراغ هاي جلو دروضعيت
هشدار چراغ صدا مي کند.

نوع()A

زماني که دکمه استارت دروضعيت “ “OFFيا ““LOCK
قرار داش��ته باشد و کليد چراغ هاي جلو در وضعيت
باش��د ،سيس��تم محافظ باتري براي جلوگيري از
يا
دشارژ باتري ،پس از  5دقيقه چراغ ها را خاموش مي کند.
زماني که درب ها باز شوند ،چراغ ها روشن مي شوند.

نوع()B

اگر در ها بسته و توسط ريموت کنترل در قفل شوند و در
يا
همي��ن حال کليد چراغ جل��و در وضعيت
باش��د ،سيس��تم محافظ باتري براي جلوگيري از دش��ارژ
ش��دن باتري ،چراغ ه��ا را خاموش مي کند .وقتي درب ها
باز شوند ،چراغ ها روشن مي شوند.

هشدار:

در زمان خاموش بودن موتور ،جهت جلوگيري از دش��ارژ
ش��دن بات��ري ،چراغ ه��ا را ب��راي مدت طوالني روش��ن
نگذاريد.

شوينده چراغ هاي جلو (در صورت تجهيز) 2
زماني که دکمه استارت در وضعيت“ “ONقرارداشته باشد

و چراغ هاي جلو روش��ن باش��ند ،ش��وينده چراغ جلو کار
مي کند.
دسته کليد شيشه شوي شيشه جلو را به طرف خود بکشيد
تا شوينده چراغ جلو بکار بيافتد.

•ش��وينده چراغ هاي جلو و شيش��ه شوي شيشه جلو هم
زمان کار ميکنند .اين عمل هر بار که کليد اس��تارت يا
کليد چراغ هاي جلو خاموش يا روشن شود يک بار فعال
ميشود.
•هر پنج بار که شيش��ه ش��وي شيش��ه جلو کار ميکند،
يکبار شوينده چراغ هاي جلو نيز کار خواهد کرد.

هشدار:

•شيشه شوي بطور مداوم بيشتر از  30ثانيه کار نکند.
•در صورت خالي بودن مخزن مايع شيش��ه شوي ،شيشه
شوي را بکار نياندازيد.
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دسته چراغ راهنما

کليد چراغ مه شكن

دسته چراغ راهنما را به سمت باال ( )1و پايين ( )2حرکت
دهي��د ت��ا قفل گردد .در اي��ن حالت چراغ راهنما روش��ن
مي ش��ود .پس از اين که پيچيدن کامل انجام ش��د ،دسته
چراغ راهنما به صورت اتوماتيک خاموش مي شود.

22

راهنماي تغيير مسير

جهت اعالم تغيير مسير دسته راهنما را به سمت باال ()1
و پايي��ن ( )2حرکت دهيد تا حدي که چراغ ها ش��روع به
روشن و خاموش ش��دن کنند .در اين حالت دسته راهنما
قفل نمي شود.

SIC3811

چراغ هاي مه شکن جلو

براي خاموش کردن چراغ راهنماي تغيير مس��ير ،دس��ته
راهنما را در جهت خالف حرکت دهيد.

SIC3786

دسته کليدچراغ راهنما
هشدار:

اگر زاويه چرخ��ش غربيلک فرمان از ميزان فعلي بيش��تر
نشود ،دس��ته کليد چراغ راهنما به طور اتوماتيک خاموش
نمي ش��ود .بعد از پيچيدن يا تغيير مسير اطمينان حاصل
کنيد که دس��ته کليد چراغ راهنما ب��ه وضعيت اوليه خود
بازگشته است.
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SIC3813

چراغ هاي مه شکن جلو

کليد چراغ مه شكن جلو

جهت روش��ن کردن کليد چراغ مه شکن جلو ،کليد چراغ
قرار داده و سپس کليد
يا
جلو را در وضعيت
قرار دهيد.
چراغ مه شکن رادر وضعيت
جهت خاموش کردن اين چراغ،کليد چراغ مه ش��کن را در
وضعيت “ “OFFقرار دهيد.

چراغ مه شكن عقب (در صورت تجهيز)

SIC3812

چراغ هاي مه شکن جلو و عقب

کليد چراغ مه ش��کن عقب بايد در زمان��ي که ميدان ديد
بش��دت کاهش پيدا کرده “معم��وال ديد کمتر از  100متر
(“)328ftمورد استفاده قرار گيرد.
جهت روش��ن کردن کليد چراغ مه شکن عقب ،کليد چراغ
قرار داده و س��پس اين
يا
جلو را در وضعيت
قرار دهيد .کليد چراغ مه شکن
کليد را در وضعيت
برمي گردد و س��پس
بط��ور اتوماتي��ک به وضعيت
چراغ مه شکن عقب با چراغ مه شکن جلو هم زمان روشن
مي شوند .در اين وضعيت مطمئن شويد که چراغ نشانگر
بر روي صفحه نشانگرها روشن مي باشد.

SIC3814

چراغ هاي مه شکن جلو و عقب

کليد برف پاککن وشيشه شوي
هشدار:

در دم��اي بس��يار پايين هوا احتمال يخ زدن مايع شيش��ه
ش��وي بر روي شيش��ه و درنتيجه کم شدن ديد مي باشد.
قبل از شستن شيشه ،گرم کن شيشه را روشن کنيد.

احتياط:
•از شيش��ه شوي بيش از  30ثانيه بصورت مداوم استفاده
نکنيد.
•شيش��ه ش��وي را در صورت خالي بودن مخزن آن ،بکار
نيندازيد.

جهت خاموش کردن اين چراغ،کليد چراغ مه ش��کن را دو
برگردانيد .در اين وضعيت مطمئن
ب��اره به وضعيت
بر روي صفحه نش��انگرها
ش��ويد که چراغ نش��انگر
خاموش مي باشد.
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2

کليد برف پاک کن و شيشه شوي

زمان��ي که کليد اس��تارت در وضعيت “ “ONقرار داش��ته
باشد ،برف پاک کن و شيشه شوي کار مي کند.

عملكرد برف پاککن

22
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زمان��ي که اه��رم کليد برف پاکک��ن در وضعيت ( )1قرار
داشته باشد ،برف پاککن بصورت مداوم کار مي کند .زمان
تناوب عملکرد برف پاککن با چرخاندن کليد کنترل روي
دسته راهنما از وضعيت هاي ( Aطوالني تر) و ( Bکوتاهتر)
قابل تنظيم مي باشد.

نوع A

س��رعت عملکرد مداوم بس��ته به س��رعت خ��ودرو تغيير
مي کن��د( .در خودروهاي مجهز ب��ه صفحه نمايش رنگي،
اي��ن تابع مي تواند غير فعال ش��ود ( .به قس��مت “چگونه
از دکمه اطالعات  INFO BUTTONاس��تفاده کنيد“
دربخ��ش “ 4صفح��ه نماي��ش ،بخ��اري ،کولر و سيس��تم
صوتي“رجوع کنيد).
زماني که دس��ته کليد برف پاکک��ن در وضعيت ( )2قرار
داشته باشد ،برف پاککن با سرعت کم کار مي کند.
زماني که دس��ته کليد برف پاکک��ن در وضعيت ( )3قرار
داشته باشد ،برف پاککن با سرعت زياد کار مي کند.

SIC3926

نوع B

زماني که دس��ته کليد برف پاکک��ن در وضعيت ““OFF
قرار داشته باشد ،برف پاککن خاموش مي شود.
زماني که دس��ته کليد برف پاکک��ن در وضعيت ( )4قرار
داش��ته باشد ،برف پاککن يک بار کار مي افتد .اهرم بطور
اتوماتيک به وضعيت اوليه خود باز مي گردد.
در صورت گير کردن تيغه برف پاککن در برف يا يخ روي

78

شيش��ه ،جهت جلوگيري از صدمه خوردن موتور آن ،برف
پاککن از کار مي افتد.
در اين وضعيت ،کليد برف پا کن را در حالت “ “OFFقرار
دهي��د و برف و يخ را از اط��راف بازويي برف پاککن تميز
کنيد .بعد از حدود ي��ک دقيقه مي توانيد برف پاککن را
مجددا روشن کنيد.

عملكرد شيشه شوي

جهت فعال نمودن شيش��ه شوي شيشه جلو ،دسته کليد
ب��رف پاککن را به ط��رف عقب خ��ودرو در وضعيت ()5
بکش��يد تا مقدار مورد نظر مايع بر روي شيشه جلو پاشيده
شود.
ش��وينده چراغ هاي جلو(در صورت تجهيز) و برف پاککن
شيش��ه جلو هم زمان کار مي کنند( .به قسمت “ شوينده
چراغ هاي جلو“ در قس��مت هاي قبل��ي اين بخش رجوع
کنيد).

کليد گرم کن شيشه

پس از فشار دادن کليد گرم کن شيشه  ،چراغ نشانگر ()1
روش��ن و گرم کن شيشه براي مدت تقريبا  15دقيقه کار
ميکند .پس از آن بصورت اتوماتيک خاموش مي شود.

کليد فالشر

با فشار مجدد کليد گرم کن شيشه ،ميتوان آن را بصورت
دستي نيز خاموش کرد.

2

احتياط:
•در صورت اس��تفاده م��داوم از گرم کن شيش��ه و جهت
جلوگيري از دشارژ باتري ،حتما موتور را روشن کنيد.
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نوع A

•هنگام تميز کردن قس��مت داخلي شيشه ،مراقب باشيد
که رساناهاي الکتريکي روي سطح شيشه آسيب نبينند.

SIC2475

اين کليد بدون وابستگي به هيچ کليد ديگر بغير از زماني
که باتري ش��ارژ نباش��د کار مي کند .کليد فالشر در زمان
توقف و يا پارک اضطراري به منظور آگاهي دادن به س��اير
خودروها مورد استفاده قرار مي گيرد.
باروش��ن کردن اين کليد تمام چراغ هاي راهنما خودرو با
هم خاموش و روشن مي شوند.
جهت خاموش کرن فالشر ،کليد آنرا مجددا فشار دهيد.
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نوع B

کليد گرم کن شيش��ه زماني که دکمه استارت در وضعيت
“ “ONقرار داشته باشد ،کار مي کند.
گرم کن شيشه جهت پاک کردن بخار روي شيشه عقب و
آينه بغل (در صورت تجهيز) مورد استفاده قرار مي گيرد.
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بوق

شيشه ها

شيشه هاي برقي
هشدار:

•قب��ل از فع��ال ک��ردن باال بر برقي شيش��ه ه��ا ي برقي
اطمينان حاصل کنيد که دس��ت هاي همه سرنش��ينان
داخل خودرو است.
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بوق در صورت روشن نبودن دکمه استارت نيز کار مي کند،
مگر اينکه باتري دشارژ شده باشد.
با فش��ار دادن بوق (قسمت  )Aبوق به صدا در مي آيد و با
برداشتن فشار از بوق ،صداي آن قطع مي شود.

•هرگ��ز کودکان و يا بزرگس��االني که در حالت معمول به
کم��ک ديگران نياز دارند ،تنها در خودرو رها نکنيد .زيرا
ممکن اس��ت ندانسته کليد ها يا کنترل ها را فعال کنند
و به طور غير عمد باعث بروز حادثه شوند.
زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ONقرار داش��ته
باشد ،شيشه هاي برقي کار مي کند.
براي باز کردن شيشه هاي برقي کليد باال بر برقي را بطرف
پايين فشار دهيد.
براي بس��تن شيش��ه هاي برقي کليد باال بر برقي را بطرف
باال بکشيد.

SIC3815

کليد شيشه باالبر برقي سمت راننده

کليد باالبر برقي س��مت راننده ،کليد اصلي است که کليه
شيشه هاي برقي را کنترل مي کند.

قفل نمودن شيشه هاي برقي سرنشينان
خودرو:

وقتي که دکمه قفل ( )Aبه داخل فش��ار داده مي ش��ود،
شيشه هاي سرنشينان کار نمي کند.

براي باز کردن قفل شيش��ه هاي سرنش��ينان ،دکمه قفل
( )Aرا دوباره فش��ار دهيد تا قفل شيشه سرنشينان را آزاد
کند.
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سيستم برگشت اتوماتيك
هشدار:

فاصله بسيار کمي قبل از بس��ته شدن کامل مي باشد که
قابل کنترل نيس��ت ،قبل از فعال کردن باال بر برقي شيشه
ها اطمينان حاصل کنيد که دست ها و  ...همه سرنشينان
داخل خودرو است.

SIC3854

کليد شيشه سرنشين

کليد طرف هر يک از مس��افران مي تواند شيش��ه مربوطه
را کنترل کند.
اگر در مجموعه کليد شيشه باالبر سمت راننده ،دکمه قفل
شيشه سرنشينان فشار داده ش��ده باشد ،کليد سرنشينان
کار نمي کند.

SIC3509

عملكرد اتوماتيك

باش��د ،عملکرد
کلي��دي که روي س��طح آن عالمت
اتوماتيک دارد .کارکرد اتوماتيک باعث مي شود که شيشه
کام ً
ال باز يا بس��ته ش��ود ،بدون اينکه نيازي به پايين يا باال
نگه داشتن کليد باشد.
براي باز کردن کامل شيش��ه ،کليد شيشه برقي را تا ضامن
دوم به پايين فش��ار داده و س��پس رها کنيد .براي بس��تن
کامل شيش��ه ،کليد شيش��ه برقي را تا ضام��ن دوم به باال
کش��يده و س��پس رها کنيد .الزم نيس��ت که در طول باز
کردن يا بستن شيشه کليد را نگه داريد.
در طول کارکرد اتوماتيک ،براي متوقف کردن باز ش��دن يا
بستن شيشه کليد را در جهت مخالف به پايين فشار دهيد
يا به باال بکشيد.

در صورتي که هنگام بس��ته ش��دن ،شيش��ه هاي برقي با
مانعي برخورد نمايند ،سيس��تم برگش��ت اتوماتيک ،سريعا
آنرا متوقف و بر مي گرداند.
بس��ته به محيط و ش��رايط رانندگي ،اگ��ر ضربه يا باري به
شيش��ه وارد ش��ود که حالتي ش��بيه به گير کردن چيزي
بين شيش��ه را ايجاد کند ،سيستم برگشت اتوماتيک فعال
مي شود.

تايمر شيشه برقي (در صورت تجهيز):

در ص��ورت وج��ود تايمر شيش��ه برقي ،حت��ي در زماني
که کليد اس��تارت در وضعيت“ “OFFقرار داش��ته باشد،
مي ت��وان براي مدت کوتاهي شيش��ه ب��رق را فعال نمود.
تايمر شيش��ه برق��ي با باز کردن درب يا به اتمام رس��يدن
زمان از پيش تعيين شده عمل نمي کند.
زماني که کليد باال بر شيشه برقي عمل نمي کند

در صورت��ي ک��ه کليد باال بر شيش��ه برقي ب��ه خوبي کار
نمي کند ،موارد زير را انجام دهيد:
 .1دکمه استارت رادروضعيت “ “ONقرار دهيد.
 .2درب خودرو را ببنديد.
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 .3توسط کليد باال بر برقي شيشه را تا بيش از نصف
باز کنيد.
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 .4کليد باال بر برقي را بکشيد و شيشه را کامال ببنديد.
کليد را تا  3ثانيه بعد از باال رفتن کامل شيشه نگه
داريد.
 .5کليد را رها کنيد و سپس شيشه را با کليد باال بر برقي
اتوماتيک باز کنيد.
در صورت��ي که با اج��راي روش فوق عيب رفع نش��د ،به
نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک جهت بازدي��د خودرو خود
مراجعه کنيد.

سان روف (در صورت تجهيز)
هشدار:

•در صورت بروز تصادف ،ممکن است از خودرويي که سان
روف آن باز اس��ت به بيرون پرت ش��ويد .بزرگ س��االن
هميش��ه بايدکمر بند ايمني را هنگام رانندگي بسته نگه
دارن��د .ک��ودکان نيز بايد از کمربند ايمني و يا سيس��تم
محافظ کودک استفاده کنند.
•هنگام رانندگي يا س��ان روف در حال بسته شدن ،هيچ
فردي نبايد بايس��تد و يا قس��متي از بدن خود را از آن
بيرون ببرد.

احتياط:

•قبل از باز نمودن س��ان روف قطرات آب ،برف ،يخ و گرد
و غبار را از روي آن پاک کنيد.
•چيز هاي س��نگين را رو ي س��ان روف و يا اطراف آن
قرار ندهيد.
•س��ايبان را فش��ار ندهيد و آنرا نکش��يد .انجام اين عمل
ميتواند باعث خرابي آن شود.

SIC3801

سايبان و سان روف اتوماتيك
سايبان و سان روف اتوماتيك کشوئي:

با فش��ار دادن کليد به وضعيت باز ( )1( )OPENسايبان
ه��اي جلو و عقب بط��ور اتوماتيک کامال باز مي ش��وند .با
فش��ار دادن مجدد کليد ،س��ان روف بط��ور اتوماتيک باز
مي شود.
با فشار دادن کليد به وضعيت بسته ( )2( )CLOSEسان
روف بطور اتوماتيک کامال بس��ته ميش��ود .با فش��ار دادن
مجدد کليد سايبان هاي جلو و عقب بطور اتوماتيک کامال
بسته ميشوند.
با فش��ار دادن کليد به مرحله دوم وضعيت باز()OPEN
( )3يا مرحله دوم وضعيت بس��ته( )4( )CLOSEس��ان
روف و سايبان ها همزمان باز و بسته مي شوند.

جه��ت متوقف نمودن س��ان روف و س��ايبان ه��ا در حال
حرک��ت کليد را ب��ه وضعيت ب��از( ،)1( )OPENوضعيت
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بس��ته ( )2( )CLOSEي��ا وضعيت باال ( )5( )UPفش��ار
دهيد.

در صورت کار کردن متوالي سيس��تم برگشت اتوماتيک يا
دش��ارژ شدن باتري ،سان روف و سايبان ها ممکن است به
خوبي بسته نشوند.

با فش��ار دادن کليد س��ان روف به وضعيت باال (،)5( )up
سان روف به طرف باال چرخش مي کند.

ل��ذا در اي��ن حالت کليد س��ان روف را به س��مت وضعيت
“ )2( “CLOSEفشار داده و نگه داريد

با فشار دادن کليد سان روف به وضعيت باال ( ،)5( )upيا
وضعيت بس��ته ( )2( )CLOSEسان روف به طرف پايين
چرخش مي کند.

در صورت عمل نکردن سان روف و سايبان ها مراحل ذيل
را انجام دهيد:

سان روف زاويه اي

زمان��ي ک��ه س��ان روف در وضعيت باال ( )upق��رار دارد،
جهت بس��تن س��ان روف به طرف پايين و بستن سايبان،
کليد ( )CLOSEرا به س��مت دومين ضامن آن ( )4فشار
دهيد.

سيستم برگشت اتوماتيك
هشدار:

فاصله بسيار کمي قبل از بس��ته شدن کامل مي باشد که
قابل کنترل نيس��ت ،قبل از بستن ( )CLOSEسان روف
و س��ايبانها اطمينان حاصل کنيد که دس��ت ها و  ...همه
سرنشينان داخل خودرو است.
در صورتي که هنگام بس��ته ش��دن ،سان روف وسايبان ها
با مانعي برخورد نمايند ،سيستم برگشت اتوماتيک ،سريعا
آنرا متوقف و بر مي گرداند.
بس��ته به محيط و ش��رايط رانندگي ،اگ��ر ضربه يا باري به
س��ان روف و س��ايبان ها وارد شود که حالتي شبيه به گير
کردن چيزي بين شيش��ه را ايجاد کند ،سيس��تم برگشت
اتوماتيک فعال مي شود.

عمل نكردن سان روف و سايبان ها

 .1کليد سان روف را به سمت وضعيت “)2( “CLOSE
فشار دهيد.
 .2کليد سان روف را به سمت وضعيت “)2( “CLOSE
فشار داده و  10ثانيه نگه داريد.

سايبان عقب (در صورت تجهيز)
هشدار

•هرگز دس��ت و انگش��ت يا هر قس��مت از بدن خودرا در
مسير حرکت س��ايبان عقب قرار ندهيد .ممکن است به
شما صدمه وارد شود.
•هرگز به کودکان اجازه نزديک شدن به سيستم سايبان
عقب را ندهيد .ممکن است به آن ها صدمه وارد شود.
•هرگز چيزي برروي يا نزديک سيستم سايبان عقب قرار
ندهيد.هرگز با دس��ت س��ايبان عقب را نکشيد ويا فشار
ندهيد .اين کار ممکن اس��ت باعث عدم عملکرد صحيح
سيستم و يا خرابي آن شود.

 .3پس از اينکه سان روف و سايبان ها کمي بسته شدند
کليد سان روف را رها کنيد.
 .4کليد سان روف را به سمت وضعيت “)2( “CLOSE
فشار داده و  10ثانيه نگه داريد.
 .5کليد سان روف را رها کنيد ،سان روف و سايبان ها
کامال باز و سپس بسته مي شوند.
 .6کليد سان روف را از لحاظ عملکرد بازرسي کنيد.
در صورت��ي که با اج��راي روش فوق عيب رفع نش��د ،به
نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک جهت بازدي��د خودرو خود
مراجعه کنيد.
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ساعت (در صورت تجهيز)

زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ONقرار داش��ته
باش��د ،س��اعت ديجيتالي روي صفحه نماي��ش مرکزي يا
سيستم صوتي نمايش داده مي شود.
در صورت قطع باتري ،ساعت خودرو از کار افتاده و پس از
وصل مجدد باتري بايد تنظيم شود.
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تنظيم ساعت
مدل صفحه نمايش تك رنگ:

SIC2787

زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ONقرار داش��ته
باشد ،سايبان عقب کار مي کند.
کليدهاي سايبان عقب در قسمت پايين صفحه نشانگرها و
در داخل زير آرنجي عقب مي باشند.
جهت باال بردن سايبان باالي کليد را فشار دهيد (.)1
جهت پايين آوردن س��ايبان قس��مت پايين کليد را فش��ار
دهيد ( .)2نيازي به نگه داشتن کليد نمي باشد.
زماني که دس��ته دنده در وضعي��ت “( “Rدنده عقب) قرار
گيرد ،سايبان عقب بصورت اتوماتيک پايين مي آيد.

زمان را با اس��تفاده از کنترل هاي سيس��تم صوتي تنظيم
کنيد.
 .1دکمه  )1( DISP/CLOCKرا براي مدت  1/5ثانيه
فشار داده و نگه داريد تا “ “Hour Adjustبر روي
صفحه نمايش نشان داده شود.
 .2دکمه  )2( AUDIOرا بچرخانيد تا ساعت را تنظيم
کنيد.
 .3دکمه  )1( DISP/CLOCKيا  )2( AUDIOرا
فشار دهيد تا “ “Minute Adjustبر روي صفحه
نمايش نشان داده شود.
 .4دکمه  )2( AUDIOرا بچرخانيد تا دقيقه را تنظيم
کنيد.
 .5دکمه  )1( DISP/CLOCKيا  )2( AUDIOرا
فشار دهيد.
پ��س از  10ثانيه صفحه نمايش ،س��اعت تنظيم ش��ده را
نشان خواهد داد.
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SIC3802

خروجي برق
خاموش باشد.

فندک و جاسيگاري

•جهت جلوگيري از زياد گرم شدن خروجي برق يا پريدن
في��وز ،درجه حرارت داخ��ل پالگ اتصال وس��يله برقي
ميبايستي تا آخر جا زده شود.
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•خروجي برق نبايد خيس باشد.
•درپ��وش خروجي ب��رق را زماني که مورد اس��تفاده قرار
نميگيرد ،ببنديد.

SIC3807

SIC3806

خروجي برق که در وس��ط کنسول وسط نصب شده است،
براي استفاده وسايل برقي است.

احتياط:
•خروجي برق هنگام اس��تفاده يا بالفاصله پس از استفاده
گرم ميباشد.
•خروجي برق براي استفاده فندک طراحي نشده است.
•وس��ايل برقي بيش از  12ول��ت 120 ،وات( ،)A10مورد
اس��تفاده قرار نگيرد و بيش از يک آدابتور يا يک وسيله
برقي استفاده نشود.
•از خروجي برق هنگام روش��ن بودن موتور استفاده شود.
در غير اين صورت باعث دشارژ باتري خواهد شد.

جلو
زير سيگاري

جهت باز کردن جا سيگاري درپوش ( )1را فشار دهيد.
جهت در آوردن جا سيگاري ( )2را بکشيد.

فندک

هشدار:

هن��گام رانندگ��ي از فن��دک اس��تفاده نکنيد زي��را راننده
مي بايس��ت تمام حواس خود را معطوف به هدايت خودرو
نمايد.

•از خروج��ي برق زماني که کولر ،چراغ هاي جلو و يا گرم
کن شيشه عقب روشن ميباشد ،استفاده نشود.
• قبل از استفاده کردن از خروجي برق کليد وسيله برقي
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محل قرار گيري اشياء

احتياط:

هشدار:

•ج��ا فندکي فقط ب��راي گرم نمودن المن��ت هاي فندک
ميباشد .جهت وسايل برقي ديگر استفاده نکنيد.
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•هنگام رانندگي از محل قرار گيري اش��ياء استفاده نکنيد
زي��را راننده ميبايس��ت تمام حواس خ��ود را معطوف به
هدايت خودرو نمايد.

•از خروجيهاي غير از جا فندکي براي گرم نمودن فندک
استفاده نکنيد.
زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت““ONو يا ““ACC
قرار داشته باشد ،جا فندکي کار مي کند.
جه��ت گرم ک��ردن فندک ،آنرا در جا فندک��ي قرار داده و
فش��ار دهيد ( )3تا قفل ش��ود .فندک پس از گرم ش��دن
بصورت اتوماتيک به بيرون خواهد پريد.
فندک را پس از استفاده در جا فندکي قرار دهيد.

•جه��ت جلوگيري از صدمه ،هن��گام رانندگي درب محل
قرار گيري اشياء را بسته نگاه داريد.
SIC2570

عقب

جهت باز کردن جا سيگاري عقب درپوش ( )1را بکشيد.
جهت در آوردن زيرسيگاري ،آن را به پايين فشار داده (،)2
بيرون بکشيد.
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SIC3808

جعبه داشبورد

جهت باز کردن جعبه داشبورد ،دستگيره ( )1را بکشيد.
جهت بس��تن جعبه داش��بورد ،درپوش آنرا به داخل فشار
دهيد تا قفل شود.
جه��ت قفل ک��ردن ( )2و باز کردن ( )3قفل داش��بورد ،از
کليد اصلي اس��تفاده کنيد( .به قسمت “کليدها“ در بخش
“ 3تنظيمات و بازرسي قبل از رانندگي“ مبحث استفاده از
کليد اصلي رجوع کنيد).

SIC3809

جعبه کنسول

جه��ت باز کردن درب کنس��ول وس��ط ،اه��رم ( )1يا ()2
کشيده و سپس درب آنرا بلند کنيد.
زماني که اهرم ( )1در س��مت راس��ت کنس��ول کشيده
مي ش��ود ،قسمت باالئي کنس��ول جهت قرار گرفتن لوازم
کوچک در دس��ترس ق��رار مي گيرد .زمان��ي که اهرم ()2
در س��مت چپ کنس��ول کشيده مي ش��ود ،قسمت پايين
کنس��ول جهت قرار گرفتن لوازم بزرگ تر در دسترس قرار
مي گيرد.
جهت بس��تن درب کنسول ،آنرا به طرف پايين فشار دهيد
تا قفل شود.
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محل قرارگيري فنجان
هشدار

راننده نباي��د در حين رانندگي فنجان را داخل نگه دارنده
فنجان گذاش��ته يا ب��ردارد بلکه راننده مي بايس��ت تمام
حواس خود را معطوف به هدايت خودرو نمايد.
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احتياط :

SIC3810

محل قرار گيري سكه (پول خرد)

جه��ت باز ک��ردن محل قرار گيري س��که ،در پوش آن را
بکشيد.
جهت بستن محل قرار گيري سکه ،آنرا تا قفل شدن.فشار
دهيد.

SIC3496

محل قرار گيري عينك (در صورت تجهيز)
هشدار:

هنگام رانندگي درب محل قرار گيري عينک بسته باشد تا
از هر گونه حادثه اي جلوگيري کند.

احتياط :
•از قرار دادن اش��ياء ديگر به غير از عينک در محل قرار
گيري عينک خودداري کنيد.
•زماني که خودرو زير نور مس��تقيم آفتاب پارک ميشود،
جه��ت جلوگيري از صدمه ديدن عينک ،از قرار دادن آن
در محل قرار گيري عينک خودداري کنيد.
جه��ت باز کردن درب محل قرار گي��ري عينک ،کليد ()1
رافشار دهيد ،درب به صورت اتوماتيک باز مي شود .جهت
بستن درب محل قرار گيري عينک ،آنرا به طرف باال فشار
داده تا قفل شود.
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از روش��ن کردن و ترمز ناگهاني خ��ود داري کنيد ،به ويژه
در زمان��ي که از نگه دارنده فنجان اس��تفاده مي کنيد تا
از ريختن محتويات فنجان جلوگيري ش��ود .اگر محتويات
فنجان داغ باش��د ،ممکن است ش��ما و سرنشينان خودرو
دچار سوختگي شويد.

2
SIC3803

SIC3804

نوع A

SIC3505

آويز کت

جلو

جهت ب��از کردن نگه دارنده فنجان ،در پوش آن را فش��ار
دهيد.

آويز کت در قس��مت عقب خودرو ،باالي شيش��ه س��مت
راننده قرار دارد.

هشدار:

از آويختن بار بيش از  )2lb( 1 kgبه آويز کت خودداري
کنيد.

SIC3805

عقب

نوع B

مح��ل قرارگرفتن نگه دارنده فنج��ان عقب ،در زير آرنجي
عق��ب پيش بيني ش��ده اس��ت ،درپوش آن را بکش��يد تا
نگهدارنده فنجان باز شود.
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آفتاب گير

چراغ هاي داخل خودرو
احتياط :

•جهت جلوگيري از دش��ارژ شدن باتري ،زماني که موتور
خاموش اس��ت ،چراغ هاي داخل خ��ودرو را براي مدت
طوالني روشن نگذاريد.
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•چراغ هاي داخل را قبل از ترک خودرو خاموش کنيد.

SIC3511

چراغ مطالعه
چراغ هاي نقشه خوان جلو

SIC2872

 .1جهت جلوگيري از تابش خورشيد از جلو ،سايبان را به
سمت پايين ( )1بچرخانيد.
 .2جهت جلوگيري از تابش خورشيد از کنار ،سايبان را از
پايه مرکزي باز کرده ،به کنار ( )2بچرخانيد.
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جهت روش��ن کردن چراغ نقش��ه خوان جل��و ،آنرا بطرف
داخل فشار دهيد .جهت خاموش کردن چراغ نقشه خوان
جلو ،آنرا دوباره فشار دهيد.

•زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعي��ت “ “LOCKقرار
داش��ته باش��د و با دکمه روي دستگيره درب (در صورت
““UNLOCK
تجهي��ز) يا با فش��ار دادن دکمه
روي ريموت دربها باز شوند.

•زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعي��ت “ “LOCKقرار 2
 -چراغ حدود  15ثانيه روشن ميماند.

داشته باشد ،و هر يک از درب ها باز و بسته شوند.

 چراغ حدود  15ثانيه روشن ميماند.SIC3250

چراغ هاي مطالعه عقب

جهت روش��ن و خاموش کردن چراغ ه��اي مطالعه عقب،
کليد آنرا فشار دهيد.

SIC3251

کليد کنترل چراغ داخل خودرو

کلي��د کنترل چراغ هاي داخل خودرو داراي س��ه وضعيت
“ “ON”، ”DOORو “ “OFFمي باشد.
حالت““ON

زماني که کليد در وضعيت “ )1( “ONقرار داش��ته باشد،
چراغ هاي نقش��ه خوان و چراغ هاي مطالعه عقب روشن
مي شود.

•زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ONيا ““ACC
قرار داشته باشد ،و هر يک از درب ها باز باشد.
 چراغ ها تا زماني که درب ها باز باشند روشن ميماند وپس از بسته شدن درب ها خاموش ميشوند.

وضعيت ““OFF

زماني که کليد در وضعيت “ )3( “OFFقرار داش��ته باشد،
چراغ ها تحت هيچ شرايطي روشن نمي شوند.

وضعيت ““DOOR

زماني ک��ه کليد در وضعيت “ )2( “DOORقرار داش��ته
باشد ،چراغ هاي نقشه خوان و چراغ هاي مطالعه عقب در
شرايط زير روشن مي شوند:
•زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعي��ت “ “LOCKقرار
داشته باشد،
 چراغ حدود  15ثانيه روشن ميماند.91
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SIC2064

چراغ آينه آفتاب گير (درصورت تجهيز)

جه��ت اس��تفاده از آينه آفتاب گير ،آفت��اب گير را بطرف
پايين چرخانده و روکش آينه آفتاب گير را باز کنيد.
چراغ آينه پش��ت آفتاب گير ،زماني که درب آينه باز شود
روشن و پس از بستن آن چراغ خاموش مي شود.

چراغ صندوق عقب

چراغ صندوق عقب ،زماني که درب صندوق عقب باز شود
روشن و پس از بستن آن چراغ خاموش مي شود.

سيتسم محافظ باتري

زماني که چراغ هاي داخل خودرو روشن ميمانند و دکمه
اس��تارت در وضعيت “ “OFFقرار گرفته باش��د ،چراغ ها
بعد از  30دقيقه بطور اتوماتيک خاموش مي ش��وند .جهت
روش��ن کردن مجدد آن ها ،دکمه اس��تارت را در وضعيت
“ “ONقرار دهيد.
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کليدها
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خودروي ش��ما فقط با کليدهاي مخصوص به خود حرکت
مي کند .يک پالک شماره کليد همراه با کليد به شما داده
مي شود .ش��ماره کليد را يادداش��ت کرده و پالک شماره
کلي��د را نيز در جاي امني به ج��ز داخل خودرو نگه داري
کني��د تا در صورت نياز به س��اختن کليد از آن اس��تفاده
کنيد.
ش��ما تنها زمان��ي مي توانيد کلي��د يدکي بس��ازيد که از
کليد اصلي و يا ش��ماره کليد اصلي اس��تفاده کنيد .زماني
که ش��ما تمامي کليد ها را گم کرده باش��يد و کليد اصلي
جه��ت س��اخت کليد جدي��د دراختيار نداريد ،از ش��ماره
کليد اس��تفاده مي کنيد .اگر کليده��ا را گم کرديد يا نياز
به کليدهاي بيشتري داش��تيد ،کليد اصلي يا شماره کليد
اصلي را به نمايندگي مجاز سايپا يدک ارائه کنيد.

SPA2504

نوع ( Aبدون آژير)

احتياط:

اج��ازه ندهيد کليد  NATSک��ه داراي قطعات الکتريکي
میباش��د ،در تماس با آب و يا آب نمک قرار گيرد .اين کار
بر عملکرد سيستم کليد اثر مي گذارد.

احتياط:

کليد هوشمند (در صورت تجهيز)

در هنگام ترک خودرو ،کليد ها را داخل خودرو نگذاريد.

SPA2505

 .1کليد اصلي()2

نوع ( Bبا آژير)

 .2کليد مکانيکي(کليد داخلي) ()2
 .3پالک شماره کليد()1
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کليد سيستم ضد سرقت نيسان ()*NATS
خودروي ش��ما فقط با کليده��اي  NATSکه در قطعات
 NATSخودروي ش��ما ثبت شده است ،حرکت مي کند.
تعداد  4عدد کليد  NATSرا مي توان براي خودرو ش��ما
ثب��ت نام ک��رد که تنها با يک خ��ودرو کار کند .کليد هاي
جديد مي بايس��ت قبل از اس��تفاده در  NATSخودروي
ش��ما توسط نمايندگي س��ايپا يدک ثبت شوند .از آنجايي
که پروس��ه ثبت نام نياز به پاک ک��ردن تمامي حافظه در
قطع��ات  NATSرا دارد ،هنگام مراجعه و ثبت کليد هاي
جدي��د ،حتما تمامي کليد ه��اي  NATSرا به نمايندگي
مجاز سايپا يدک تحويل دهيد :*( .ضد سرقت)

خودروي ش��ما فقط با کليدهاي هوش��مند که در قطعات
سيستم کليد هوشمند خودروي شما و قطعات سيستم ضد
سرقت نيس��ان ( *)NATSثبت شده اند حرکت مي کند.
تعداد  4عدد کليد هوش��مند را مي توان براي خودرو شما
ثب��ت نام ک��رد که تنها با يک خ��ودرو کار کند .کليد هاي
جديد مي بايست قبل از استفاده درسيستم کليد هوشمند
و  NATSخودروي ش��ما توس��ط نمايندگي سايپا يدک
ثبت شوند .از آنجايي که پروسه ثبت نام نياز به پاک کردن
تمامي حافظه در قطعات سيس��تم کليد هوشمند را دارد،
هنگام مراجعه و ثبت کليد هاي جديد ،حتما تمامي کليد
هاي سيس��تم کليد هوش��مند را به نمايندگي مجاز سايپا
يدک تحويل دهيد.

احتياط:

ب��راي جلوگيري از باز ش��دن داش��بورد در زم��ان پارک
کردن خودرو توسط مسئول پارکينگ ،مراحل زير را انجام
دهيد.

•اجازه ندهيدکليد هوش��مند که داراي قطعات الکتريکي
می باش��د ،در تماس با آب و يا آب نمک قرار گيرد .اين
کار بر عملکرد سيستم کليد اثر ميگذارد.

 .1کليد مکانيکي را از داخل کليد خارج کنيد.
 .2داشبورد را با کليد مکانيکي قفل نماييد.

•کليد هوشمند را به زمين پرتاب نکنيد.

 .3کليد را به مسئول پارکينگ داده و کليد مکانيکي را در
جيب يا کيف خود تا زمان تحويل گيري مجدد خودرو
نگه داري کنيد.

•کليد هوشمند را با شدت به قطعات ديگرنزنيد.
•کليد هوشمند را در دماي بيش از  60درجه سانتي گراد
( 140درجه فارنهايت) براي مدت طوالني قرار ندهيد.
•کلي��د هوش��مند را در جا کلي��دي ک��ه داراي خاصيت
مغناطيسي است قرار ندهيد.
•کليد هوشمند را نزديک تجهيزاتي که ميدان مغناطيسي
ايجاد ميکنند ،همانند تلويزيون ،تجهيزات صوتي ورايانه
شخصي قرار ندهيد.
* :ضد سرقت

SPA2033

کليد مكانيكي

براي جدا کردن کليد مکانيکي ،دکمه قفل در پش��ت کليد
هوشمند را آزاد کنيد.

ب��راي نصب کلي��د مکانيکي ،آن��را محکم ب��ه داخل کليد
هوش��مند فش��ار دهيد تا دکمه قفل به وضعي��ت قفل باز
گردد.
از کلي��د مکانيکي براي باز و بس��ته ک��ردن قفل درب ها و
داشبورد استفاده مي ش��ود( .به قسمت “قفل درب ها“در
ادامه اي��ن بخش و “محل قرار گيري اش��ياء“ در بخش 2
“کنترل ها و نشانگرها“ رجوع کنيد).

پارک توسط مسئول پارکينگ

وقت��ي ک��ه خ��ودرو را در اختي��ار مس��ئول پارکينگ قرار
مي دهيد ،فقط کلي��د را در اختيار او قرار دهيد و از دادن
کليد مکانيکي خودداري کنيد تا متعلقات داخل خودرو را
حفظ نماييد.
97
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قفل درب ها

هشدار

•هميش��ه قبل از باز کردن درب ها به اطراف نگاه کنيد تا
درب به خودروهاي در حال عبور برخورد نکند.

3

•هرگ��ز کودکان و يا بزرگس��االني که در حالت معمول به
کم��ک ديگران نياز دارند ،تنها در خودرو رها نکنيد .زيرا
ممکن اس��ت ندانسته کليد ها يا کنترل ها را فعال کنند
و به طور غير عمد باعث بروز حادثه شوند.
SPA2432A

قفل کردن با کليد

ب��راي قفل کردن درب خ��ودرو ،کليد مکانيک��ي را داخل
س��يلندر قف��ل درب کني��د و آن را به س��مت جلو خودرو
بچرخانيد( .)1درب سمت راننده قفل خواهد شد.
ب��راي ب��از ک��ردن درب ،کليد را به س��مت عق��ب خودرو
بچرخانيد ( .)2درب سمت راننده باز خواهد شد.
ب��راي باز يا قفل ک��ردن درب هاي ديگر ،از کليد برقي
روي کليد
قف��ل درب ي��ا دکم��ه ““UNLOCK
استفاده کنيد.

SPA2465

قفل کردن درب ها با دکمه قفل داخلي
احتياط:

•زمان��ي که براي قفل کردن درب ها از دکمه قفل داخلي
اس��تفاده ميکنيد ،مطمئن ش��ويد که ريموت را داخل
خودرو نگذاشته ايد.
•زماني که کليد وارد پورت ريموت شد و يا کليد هوشمند
در س��مت چپ خودرو است و شما پس از خارج شدن از
خودرو س��عي در قفل کردن درب با اس��تفاده از دکمه
قفل داخلي راننده را داريد ،درب بطور خودکار باز شده و
صداي زنگ بعد از بسته شدن درب شنيده خواهد شد.
ب��راي قفل کردن درب هاي جل��و ،دکمه قفل داخلي را به
وضعيت قفل ( )1فش��ار دهيد و سپس درب را با کشيدن
دسته درب ببنديد.
ب��راي قفل ک��ردن درب عق��ب ،دکمه قفل داخل��ي را در
وضعيت قفل ( )1فشار دهيد و سپس درب را ببنديد.
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با دکمه قفل سمت راننده مي توان تمام درب ها را قفل و
باز کرد(.در صورت تجهيز)

درب را داريد ،درب بطور خودکار باز شده و صداي زنگ
بعد از بسته شدن درب شنيده خواهد شد.
جه��ت باز کردن ،کليد برقي درب را به وضعيت باز فش��ار
دهيد (.)2

براي باز کردن ،دکمه قفل داخلي را به وضعيت باز بکشيد
(.)2
در زماني که درب سمت راننده قفل شد ،نيازي به عملکرد
دکمه قفل داخلي نمی باش��د .تنها ،اه��رم داخلي درب را
بکشيد تا درب سمت راننده باز شود.

3
SPA2183

قفل کردن با کليدبرقي درب

اين کليد برروي زير آرنجي درب س��مت راننده قرار گرفته
است که مي تواند تمام درب ها را قفل يا باز کند.
براي قفل کردن درب ها ،با باز کردن درب س��مت راننده،
کليد برقي درب را تا وضعيت قفل ( )1فشار دهيد .سپس
درب را در حالتي که دس��ته درب را مي کش��يد ،ببنديد.
همه درب ها قفل خواهد شد.

احتياط:
•زماني ک��ه براي قفل کردن درب ه��ا از کليد قفل برقي
درب اس��تفاده ميکنيد ،مطمئن ش��ويد که ريموت را
داخل خودرو نگذاشته ايد.
•زماني که کليد وارد پورت ريموت شد و يا کليد هوشمند
در س��مت چپ خودرو است و شما پس از خارج شدن از
خودرو سعي در قفل کردن درب با استفاده از کليد برقي
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سيستم کليد هوشمند (درصورت تجهيز)
هشدار

امواج راديوي��ي بر روي تجهيزات طبي الکتريکي اثر منفي
ميگذارند .افرادي که از دس��تگاه ضربان ساز قلب استفاده
مي نماين��د به منظ��ور اگاهي از اثرات جانب��ي آن قبل از
استفاده ،با سازنده تجهيزات طبي الکتريکي تماس حاصل
کنند.

3
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SPA2504

نوع ( Aبدون آژير)

قفل ايمني کودک درب عقب

قف��ل ايمني ک��ودک درب عقب از باز ش��دن درب عقب
بصورت اتفاقي جلوگيري مي کن��د ،خصوصا در زماني که
کودکان کوچک در خودرو باشند.

احتياط :
•هميشه کليد هوش��مند را هنگام رانندگي همراه داشته
باشيد.

زمان��ي که قفل حفاظت از ک��ودک درب عقب در وضعيت
( )1قرار گيرد ،درب خودرو فقط از بيرون باز مي شود.
زمان��ي که قفل ايمني ک��ودک درب عقب در وضعيت ()2
قرار گيرد ،قفل ايمني غير فعال مي شود.
SPA2505

نوع ( Bبا آژير)

 .1کليد اصلي()2
 .2کليد مکانيکي(کليد داخلي)()2
 .3پالک شماره کليد()1
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با داش��تن سيس��تم کليد هوشمند ،با اس��تفاده از عملکرد
ريموت کنترل يا فش��ار دادن دکمه روي دس��تگيره درب
خودرو ،قفل کليه درب ها ،بعالوه قفل درب صندوق عقب
را بدون خارج نمودن کليد از کيف يا جيب باز و بسته نمود.
ش��رايط و/يا تاثيرات محيطي مي تواند بر عملکرد سيستم
کليد هوش��مند اثر بگذارد .قبل از استفاده از سيستم کليد
هوشمند موارد زيررا مطالعه کنيد.

•هرگز هنگام ترک خودرو ،کليد هوشمند را داخل خودرو
جا نگذاريد.
کليد هوشمند هميش��ه با دريافت امواج راديويي با خودرو
ارتب��اط ايج��اد مي کند .سيس��تم کليد هوش��مند امواج
راديوئي ضعيفي ارس��ال مي کند .ش��رايط زيست محيطي
زير ممکن اس��ت در عملکرد سيستم کليد هوشمند ايجاد
تداخل کند:
•نزديک محل هايي که امواج راديويي قوي انتقال مييابد،
مانند ب��رج تلويزيون ،ايس��تگاه برق و ايس��تگاه راديو و
تلويزيون.

•زمان��ي که دس��تگاه هاي بي س��يم مانند تلف��ن همراه،
دستگاه گيرنده فرستنده و دستگاه (CB )Citizens Band
راديو همراه باشد.
•زمان��ي که کليد هوش��مند در مجاورت م��واد فلزي قرار
داشته باش��د يا اين مواد روي کليد هوشمند را پوشانده
باشند.
•زماني که از يکي از انواع ريموت کنترل موج راديويي در
نزديکي کليد هوشمند استفاده شود.
•زماني که کليد هوشمند نزديک يکي از وسايل الکتريکي
مثل رايانه قرار داشته باشد.
جهت بکارگيري کليد هوشمند در صورت برخورد با موارد
فوق مي بايستي شرايط را مناسب نمود يا از کليد مکانيکي
استفاده کرد.
طول عمر مفيد باتري  2س��ال اس��ت اگر چه بس��تگي به
شرايط اس��تفاده از آن دارد .در صورت دشارژ باتري آنرا با
باتري نو عوض کنيد.
از آنجايي که کليد هوش��مند دائما امواج راديويي دريافت
مي کند ،اگر کليد نزديک وس��ايلي که امواج راديويي قوي
ارس��ال مي کنند (مانند تلويزيون و رايانه) قرار گيرد عمر
مفيد باتري آن کم مي شود.
جهت کسب اطالعات در خصوص تعويض باتري به قسمت
“باتري“ در بخش “ 8تعميرات و کارهايي که خودتان بايد
انجام دهيد “ رجوع کنيد.
زماني که باتري خودرو بطور کامل دش��ارژ ش��ده اس��ت و
غربيلک فرمان بصورت الکتريکي قفل شده و دکمه استارت
دروضعيت “ “LOCKقرار دارد ،امکان آزاد کردن غربيلک

فرمان وجود ندارد حتي با گذاشتن کليد هوشمند در پورت
ريموت ني��ز نمي توان اين کار را انجام داد .توجه داش��ته
باش��يد که باتري خ��ودرو هيچ زماني بطور کامل دش��ارژ
نشود.

پارس خودرو توصيه ميکند جهت جلوگيري از دس��تيابي
افراد غير مجاز به خودرو در صورت گم ش��دن يا به سرقت
رفتن کليد هوش��مند ،کد شناسايي ( )ID Codeآن پاک
کنيد.

تا  4کليد هوشمند را مي توان در يک خودرو مورد استفاده
قرار داد .براي اطالعات بيش��تر در مورد خريد و استفاده از
کليد هاي هوشمند بيشتر ،به نمايندگي مجاز سايپا يدک
رجوع کنيد.

 .اين کار از س��وء اس��تفاده از کليد هوش��مند براي کار با
خودرو جلوگيري مي کند .جهت کس��ب اطالعات بيش��تر
در خصوص روش پاک کردن کد به نمايندگي مجاز س��ايپا
يدک رجوع کنيد.

احتياط :
•اجازه ندهيد کليد هوشمند که داراي قطعات الکتريکي
می باش��د ،در تماس با آب و يا آب نمک قرار گيرد .اين
کار بر عملکرد سيستم کليد اثر ميگذارد.

کلي��د هوش��مند را ميتوان غير فعال نمود .جهت کس��ب
اطالعات بيش��تر در خصوص روش غي��ر فعال کردن کليد
هوشمند به نمايندگي مجاز سايپا يدک رجوع کنيد.

•کليد هوشمند را به زمين پرتاب نکنيد.
•کليد هوشمند را با شدت به قطعات ديگرنزنيد.
•کليد هوشمند را تعويض يا تعمير نکنيد.
•رطوبت باعث خرابي کليد هوش��مند ميشود .در صورت
خيس شدن سريعا آنرا خشک کنيد.
•کليد هوشمند را در دماي بيش از  60درجه سانتي گراد
( 140درجه فارنهايت) براي مدت طوالني قرار ندهيد.
•کلي��د هوش��مند رادر جاکلي��دي ک��ه داراي خاصي��ت
مغناطيسي است قرار ندهيد.
•کليد هوشمند را نزديک تجهيزاتي که ميدان مغناطيسي
ايج��اد ميکنند ،همانن��د تلويزيون ،تجهي��زات صوتي و
رايانه شخصي قرار ندهيد.
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فرد حتي بدون داشتن کليد هوشمند نيز مي تواند با فشار
دکمه روي دستگيره درب ،قفل درب ها و يا درب صندوق
عقب را باز و بسته کنند.

3
SPA1744

دامنه و محدوده عملكرد کليد هوشمند

زماني ميتوان از عملکرد کليد هوش��مند بهره برداري کرد
که کليد هوشمند در محدوده عملکرد دکمه روي دستگيره
درب قرار داشته باشد (.)1

در صورتي که باتري کليد هوش��مند دش��ارژ شده باشد يا
امواج راديويي قوي در نزديکي خودرو منتشرش��ود ،دامنه
فعالي��ت کليد هوش��مند کم مي ش��ود و کليد هوش��مند
نمي تواند به درستي عمل کند.
SPA2506

محدوده عملکرد کليد هوشمند از هر دکمه روي دستگيره
درب  80س��انتي متر( 31/50اينچ ) از هر طرف می باشد
(.)1
در صورتي که کليد هوش��مند بيش از حد به س��پر عقب،
شيشه درب و يا دستگيره درب نزديک باشد ،ممکن است
دکمههاي روي دستگيره درب به خوبي کار نکنند.
زماني که کليد هوشمند در محدوده عملکرد خود باشد ،هر
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بكارگيري سيستم کليد هوشمند

دکمه روي دستگيره درب در شرايط زير کار نمي کند:
•زماني که کليد هوش��مند داخل خودرو باشد (فقط عمل
باز کردن قفل صورت ميگيرد).
•زماني ک��ه کليد هوش��مند در محدوده عم��ل کرد قرار
نداشته باشد.
•زماني که درب ها باز و يا کامال بس��ته نشده باشند (فقط
عمل باز کردن قفل صورت ميگيرد).
SPA2507

•زماني که باتري کليد هوشمند دشارژ شده باشد.
•زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ACCيا ““ON
قرار داشته باشد.
زمان��ي که قفل درب ها باز و بس��ته مي ش��وند و يا درب
صن��دوق عقب باز مي گردد ،چراغ هاي فالش��ر روش��ن و
خاموش مي ش��وند و زنگ هشدار ش��نيده مي شود ( .به
قس��مت “عملکرد بوق و فالشر“ در ادامه اين بخش رجوع
کنيد).

SPA2283

در خ��ودرو هاي داراي صفحه نمايش��گر رنگي  ،سيس��تم
کليد هوش��مند(عمل باز و بس��ته کردن قف��ل درب ها با
دکمه روي دس��تگيره درب) را مي توان غي��ر فعال نمود.
به قس��مت “اطالعات خودرو و تنظيم��ات (مدل با صفحه
نماي��ش رنگي) “ در بخش “ 4صفحه نمايش ،بخاري ،کولر
و سيستم صوتي“ رجوع کنيد).

قفل کردن درب ها
 .1دکمه استارت را در وضعيت “ “OFFقرارداده و کليد
هوشمند را همراه داشته باشيد.

 .2درب ها را ببنديد.
 .3دکمه روي دستگيره درب را فشار دهيد.
 .4کليد درب ها قفل مي شوند.
 .5دستگيره درب ها را کنترل کنيد تا اطمينان
حاصل کنيد که درب ها کام ٌ
ال قفل شده اند.

احتياط :

•پ��س از قف��ل نمودن درب ه��ا با دکمه روي
دس��تگيره 3
درب ،با کنترل دس��تگيرههاي درب ،از قفل شدن آن ها
اطمينان حاصل کنيد.

•قبل از اس��تفاده از دکمه روي دستگيره درب جهت قفل
کردن دربها ،از به همراه داشتن کليد هوشمند با خود،
مطمئن شويد.
•دکمه روي دستگيره درب فقط زماني که کليد هوشمند
توس��ط سيس��تم کليد هوش��مند شناسايي ش��ده ،کار
ميکند.

محافظت از قفل نشدن دربها:

به منظورجلو گيري از جا ماندن کليد هوش��مند در داخل
خودرو و قفل ش��دن درب خودرو ،سيستم کليد هوشمند
مجهز به محافظت از قفل نشدن دربها می باشد.
•زماني که کليد هوش��مند در داخل خودرو(شامل قسمت
بار) قرار دارد و درب طرف راننده باز اس��ت ،درب ها را
نميتوان با کلي��د برقي درب يا دکمه قفل داخل خودرو
قفل نمود.
•زماني که درب طرف راننده بازاس��ت و کليد هوشمند در
داخل خودرو جا مانده باش��د و درب ها قفل شوند ،قفل
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درب ها بصورت اتوماتيک همراه با صداي زنگ درب باز
خواهند شد.
در صورتيکه فردي با يک کليد هوش��مند ثبت شده ديگر
در داخل خودرو باش��د ،محافظت از قفل نشدن دربهاي
کليد هوش��مند فعال ش��ده و کار کرد قفل با دکمه روي
دس��تگيره درب عمل نمي کن��د .در اين حالت جهت قفل
کردن درب ه��ا از کليد مکانيکي يا کلي��د ريموت کنترل
استفاده شود.

احتياط :

محافظت از قفل ش��دن دربها در شرايط زيرعمل نخواهد
کرد:
•زماني که کليد هوش��مند روي صفحه نشانگر ها گذاشته
شود.
•زماني ک��ه کليد هوش��مند روي طاقچه عقب گذاش��ته
شود.
•زماني که کليد هوشمند داخل داشبورد گذاشته شود.
•زماني که کليد هوش��مند داخل جيب درب ها گذاش��ته
شود.
•زماني که کليد هوشمند رو يا زير قسمت الستيک زاپاس
گذاشته شود.
•زماني که کليد هوشمند روي درب صندوق عقب گذاشته
شود.
•زماني که کليد هوش��مند داخل ي��ا نزديک جعبه فلزي
گذاشته شود.
محافظ بس��ته ش��دن درب زماني که کليد هوشمند خارج
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از خودرو ولي بس��يار نزديک به آن باشد ممکن است عمل
کند.

باز کردن قفل درب ها
 .1کليد هوشمند را به همراه داشته باشيد.
 .2دکمه روي دستگيره درب را فشار دهيد.
 .3کليه درب ها باز مي شوند.
اگر همزمان با باز نمودن قفل درب ها ،دستگيره يک درب
کش��يده شود ،قفل آن درب باز نخواهد شد .با باز گرداندن
دستگيره درب به وضعيت اوليه ،قفل درب باز خواهد شد.
اگر با باز گرداندن دس��تگيره درب ب��ه وضعيت اوليه قفل
درب باز نش��د ،دکمه روي دستگيره درب را فشار دهيد تا
قفل درب باز شود.
تمامي درب ها بصورت اتوماتيک با هم قفل مي شوند مگر
اين که ظرف مدت  1دقيقه پس از فشار دادن دکمه روي
دستگيره درب ،يکي از اقدامات زير انجام شود.
•باز کردن يکي از درب ها.
•فشار دادن دکمه استارت.
•گذاشتن کليد هوشمند در جا کليدي.
اگر در مدت زمان تنظيم ش��ده ،دکم��ه ““UNLOCK
روي کليد هوشمند فش��ار داده شود ،کليه درب ها
بصورت اتوماتيک ظرف مدت  1دقيقه قفل مي شوند.
وقتي که قفل يکي از درب ها باز ش��ده و کليد چراغ داخل
خودرو در وضعيت “ “DOORباش��د ،تايمر چراغ داخلي
فعال ش��ده و چراغ داخ��ل خودرو براي  15ثانيه روش��ن
مي شود.

چ��راغ داخل را با انج��ام يکي از موارد زير قبل از اتمام 15
ثانيه مي توان خاموش کرد.
•دکمه استارت را در وضعيت “ “ONقرار دهيد.
•درب ها با دکمه روي کليد قفل کنيد.
•کلي��د چراغ داخ��ل خودرو را در وضعي��ت “ “OFFقرار
دهيد.

باز کردن درب صندوق عقب
 .1کليد هوشمند را به همراه داشته باشيد.
 .2دکمه روي دستگيره درب باز کن صندوق عقب ( )1را
بيش از يک ثانيه فشار دهيد.
 .3قفل درب صندوق عقب باز شده و صداي زنگ  4بار
شنيده مي شود.
 .4درب صندوق را به باال بکشيد تا باز شود.

احتياط:

SPA2508

زماني که درب صندوق عقب را مي بنديد ،اطمينان حاصل
کنيد که کليد هوشمند را در صندوق عقب جا نگذاشتيد.

محافظت از قفل شدن دربها:

ب��ه منظورجل��و گي��ري از جا مان��دن کليد هوش��مند در
داخل صندوق عقب و قفل ش��دن درب خودرو ،سيس��تم
کليد هوش��مند مجهز به محافظت از قفل ش��دن دربها
میباشد.
زماني که درب صندوق عقب بس��ته شود و کليد هوشمند
در داخل صندق عقب جا بماند ،صداي زنگي ش��نيده شده
و درب صندوق عقب باز مي شود.
SPA2509

احتياط:

شود.
•زماني که کليد هوشمند داخل جسم فلزي قرارگيرد.

سيستم محافظ باتري

سيس��تم محافظ باتري پس از  60دقيقه تحت هر يک از
ش��رايط زير برق خودرو را به منظور دشارژ نشدن باتري،
قطع مي کند.
•دکمه استارت در وضعيت “ “ACCقرار داشته باشد ،و
•کليه درب ها بسته باشند ،و
•دسته دنده در وضعيت پارک ) “P”(Parkباشد.

پيغام هاي هشدار

سيس��تم کليد هوش��مند به نحوي طراحي شده است که
خطاي اس��تفاده از کليد هوشمند را به حداقل مي رساند و
همچنين خود يک وس��يله ضد سرقت می باشد .در صورت
انجام هر خطا ،زنگ خطر هم زمان با ظاهر شدن هشدار بر
روي صفحه نمايش به صدا در مي آيد.
به قس��مت راهنماي رفع عيب در صفحه بعد رجوع کنيد.
جهت کس��ب اطالعات در خصوص پيغامها و عالئم هشدار
بر روي صفحه نمايش به قسمت “صفحه نمايش“ در بخش
“ 2کنترل ها و نشانگرها “رجوع کنيد.

محافظت از قفل ش��دن دربها در شرايط زيرعمل نخواهد
کرد:
•زماني که کليد هوشمند رو يا زير قسمت الستيک زاپاس
گذاشته شود.
•زماني که کليد هوشمند روي درب صندوق عقب گذاشته
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احتياط:

زماني که زنگ خطر همزمان با ظاهر شدن هشدار بر روي
صفحه نمايش به صدا در مي آيد ،خودرو وکليد هوش��مند
را کنترل کنيد.

3
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راهنماي رفع عيب سيستم کليد هوشمند
عيب
زمان فشردن دکمه استارت هميشه
خاموش

هشدار“ SHIFT”Pبر صفحه نمايش
ظاهرشده و صداي زنگ هشدار داخل قطع
نمي شود.

زمان باز شدن درب راننده هنگام خروج
از خودرو

صداي زنگ هشدار داخل قطع نمي شود.

علتهاي احتمالي

رفع عيب

دسته دنده در وضعيت )“P”(Park
نمی باشد.

دسته دنده را در وضعيت )“P”(Park
قرار دهيد.

دکمه استارت در وضعيت ““ACC
میباشد.

دکمه استارت را در وضعيت ““OFF
قرار دهيد.

کليد هوشمند در جا کليدي می باشد.

کليد هوشمند را ازجا کليدي بيرون
آوريد.

هشدار  NO KEYبر صفحه نمايش ظاهر
شده و صداي زنگ هشدار بيرون  3دفعه
و زنگ هشدار داخل براي  3ثانيه شنيده
مي شود.

دکمه استارت در وضعيت “ “ACCيا
“ “ONمی باشد.

دکمه استارت را در وضعيت ““OFF
قرار دهيد.

هشدار “ SHIFT”Pبرصفحه نمايش ظاهر
شده و صداي زنگ بيرون قطع نمي شود.

دکمه استارت در وضعيت “ “ACCقرار
داشته باشد و دسته دنده در وضعيت
) “P”(Parkنمی باشد.

دسته دنده را در وضعيت )“P”(Park
و دکمه استارت رادر وضعيت ““OFF
قرار دهيد.

زمان بسته شدن درب با دکمه قفل
داخلي در وضعيت قفل

صداي زنگ هشدار بيرون براي  3ثانيه شنيده
شده و همه درب ها باز مي باشند.

کليد هوشمند داخل خودرو يا صندوق
عقب می باشد.

کليد هوشمند را به همراه داشته باشيد.

زمان قفل نمودن درب با فشار دادن
دکمه روي دستگيره درب

صداي زنگ هشدار بيرون براي  2ثانيه شنيده
مي شود.

کليد هوشمند داخل خودرو يا صندوق
عقب می باشد.

کليد هوشمند را به همراه داشته باشيد.

يک درب کامال بسته نشده است.

درب را کامال ببنديد.

دکمه روي دستگيره درب قبل از بسته
شدن درب فشار داده شده است.

دکمه روي دستگيره درب را پس از
بسته شدن درب فشاردهيد.

زمان بسته بودن درب صندوق عقب

صداي زنگ هشدار بيرون براي  10ثانيه
شنيده شده ودرب صندوق عقب باز مي شود.

کليد هوشمند داخل صندوق عقب
ميباشد.

کليد هوشمند را به همراه داشته باشيد.

بسته شدن درب سمت راننده در زمان
خارج شدن از خودرو
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عملكرد بوق و فالشر

3

وقتي ش��ما درب ها ي��ا درب صندوق عقب را با اس��تفاده
از دکمه روي دس��تگيره درب و يا سيستم ريموت کنترل
(جهت کس��ب اطالعات بيش��تر به ادامه اين بخش رجوع
کني��د) باز و بس��ته مي کنيد ،فالش��ر روش��ن و خاموش
خواهد ش��ده و صداي زنگ هشدار بيرون و يا بوق شنيده
مي شود.
در جداول زيرفعال ش��دن فالش��ر و ص��داي زنگ /بوق در
زمان��ي که درب ه��ا يا درب صن��دوق عقب باز و بس��ته
مي شوند ،شرح داده شده است.
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حالت فالشر و بوق
عملكرد

قفل کردن درب

باز کردن درب

باز کردن قفل درب
صندوق عقب

سيستم کليد هوشمند
(دکمه روي دستگيره درب)

فالشر -دوبار

فالشريک بار

فالشرعمل نمي کند.

زنگ بيرون -دوبار

صداي زنگ بيرون -يک بار

صداي زنگ بيرون -چهاربار

فالشر -دوبار

فالشريک بار

فالشرعمل نمي کند.

بوق -يکبار

بوق -يک بار

بوق عمل نمي کند.

سيستم ريموت کنترل

حالت فالشر
عملكرد

قفل کردن درب

باز کردن درب

باز کردن قفل درب
صندوق عقب

سيستم کليد هوشمند
(دکمه روي دستگيره درب)

فالشر -دوبار

فالشرعمل نمي کند.

فالشرعمل نمي کند.

سيستم ريموت کنترل

فالشر -دوبار

فالشرعمل نمي کند.

فالشرعمل نمي کند.

روش تغيير

به روش هاي زير عملکرد فالش��ر و بوق (زنگ) را مي توان
( )1و UNLOCK
تغيي��ر داد .دکم��ه LOCK
( )2روي کلي��د هوش��مند را براي م��دت بيش از 2
ثانيه همزمان فشار داده و نگه داريد.
•زماني که گزينه فالشر انتخاب گرديد ،چراغ هاي خطر 3
بار روشن و خاموش خواهند شد.
•زماني که گزينه فالش��ر و بوق انتخاب گرديد ،فالش��ر و
بوق 1بار فالش و بوق خواهند زد.

سيستم ريموت کنترل

مي توان��د تمامي درب ها و حتي درب صندوق عقب را باز
و بس��ته کند ،اين سيس��تم همچنين قابليت فعال نمودن
آژي��ر را در صورت تجهيز بودن خودرو دارد .اين سيس��تم
قادر است در فاصله يک متري(3/3فوت)با توجه به شرايط
اطراف خودروعمل کند.
تا  4کليد را مي توان در يک خودرو مورد استفاده قرار داد.
براي اطالعات بيشتر در مورد خريد و استفاده از کليد هاي
هوش��مند بيشتر ،به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک رجوع
کنيد.

پارس خودرو توصيه ميکند جهت جلوگيري از دس��تيابي
افراد غير مجاز به خودرو در صورت گم ش��دن يا به سرقت
رفتن کليد ،کد شناسايي ( )ID Codeآن را پاک کنيد.
 .اين کار از س��وء اس��تفاده از کليد براي ب��از کردن درب
خودرو جلوگيري مي کند .جهت کس��ب اطالعات بيش��تر
در خصوص روش پاک کردن کد به نمايندگي مجاز س��ايپا
ي��دک رجوع کنيد .براي کس��ب اطالعات بيش��تر جهت
تعويض باتري به قسمت “ باتري“ در بخش  “ 8تعميرات و
کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد.

سيس��تم کليد ريموت کنترل در ش��رايط زيرعمل نخواهد
کرد:
•زماني که کليد در محدوده عمل کرد نباشد.
•زماني که درب ها باز باش��ند (عمل باز کردن قفل انجام
ميگيرد).
• زماني که باتري کليد دشارژ شده باشد.
•زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ACCيا ““ON
قرار داشته باشد.

احتياط :

•اجازه ندهيد کليد که داراي قطعات الکتريکي می باشد،
در تم��اس ب��ا آب و ي��ا آب نمک قرار گي��رد .اين کار بر
عملکرد سيستم کليد اثر ميگذارد.
•کليد را به زمين پرتاب نکنيد.
•کليد را با شدت به قطعات ديگرنزنيد.
•کليد را در دماي بيش از  60درجه س��انتي گراد (140
درجه فارنهايت) براي مدت طوالني قرار ندهيد.
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استفاده از سيستم ريموت کنترل

زمان��ي که قفل درب ها يا درب صندوق عقب باز و بس��ته
مي ش��وند ،فالشر ها روشن و خاموش مي شوند و بوق (يا
زنگ خطر بيرون خودرو) به صدا در مي آيد( .به قسمت “
عملکرد بوق و فالشر “ در ادامه اين بخش رجوع کنيد).
قفل کردن درب ها:

3

 .1دکمه استارت را در وضعيت “ “OFFقراردهيد و کليد
را با خود ببريد.
SPA2130

نوع  :Aبدون آژير

 .2درب ها را ببنديد.
 .3دکمه LOCK

( )1روي کليد را فشار دهيد.

 .4کليه درب ها قفل مي شوند.
 .5دستگيره درب ها را کنترل کنيد تا اطمينان حاصل
کنيد که درب ها کام ٌ
ال قفل شده اند.

احتياط:

پس از قفل نمودن درب ها با اس��تفاده از دکمه LOCK
روي کليد ،با کنترل دستگيره درب ها ،از قفل شدن آن ها
اطمينان حاصل کنيد.

باز نمودن قفل درب ها
SPA2100

نوع  :Bبا آژير

 .1دکمه UNLOCK
دهيد.

( )2روي کليد را فشار

 .2کليه درب ها باز مي شوند.
تمام��ي درب ها بص��ورت اتوماتيک با هم قفل مي ش��وند
مگر اين که ظرف مدت  1دقيقه پس از فش��ار دادن دکمه
يکي از اقدامات زير انجام شود.
UNLOCK
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•باز کردن يکي از درب ها.
•فشار دادن دکمه استارت.
•گذاشتن کليد در پورت ريموت.
اگر در مدت زمان تنظيم ش��ده ،دکم��ه ““UNLOCK
روي کليد فشار داده شود ،کليه درب ها بصورت
اتوماتيک ظرف مدت  1دقيقه قفل مي شوند.
وقت��ي که قفل يکي از در ها باز ش��ده و کليد چراغ داخل
خودرو در وضعيت ‘ “DOORباش��د ،تايمر چراغ داخلي
فعال ش��ده و چراغ داخ��ل خودرو براي  15ثانيه روش��ن
مي شود.

باز کردن درب صندوق عقب:
/
 .1دکمه TRUNK
براي بيش از  1ثانيه فشار دهيد.

( )3روي کليد را

 .2قفل درب صندق عقب باز مي شود.
 .3درب صندوق را به باال بکشيد تا باز شود.

استفاده از آژير (نوع )B

اگ��ر نزديک خودرو هس��تيد و احس��اس خط��ر ميکنيد
ميتوانيد ب��راي جلب توجه ديگران آژير را طبق روش زير
فعال کنيد:
 .1دکمه PANIC
 1ثانيه فشار دهيد.

( )4روي کليد را براي بيش از

 .2آژير ضد سرقت و فالشرها براي مدت  25ثانيه عمل
مي کنند.
 .3آژير ضد سرقت زماني که موارد زير انجام پذيرد غير

فعال مي شود.
•مدت  25ثانيه بگذرد.
•ه��ر دکمه روي ريموت فش��ار داده ش��ود( .توجه :دکمه
مي بايستي بيش از يک ثانيه فشار داده شود)

عملكرد بوق و فالشر

وقتي ش��ما درب ها و يا درب صندوق عقب را با استفاده از
سيستم ريموت کنترل باز و بسته مي کنيد ،فالشر روشن
و خاموش خواهد ش��ده و صداي زنگ هش��دار بيرون و يا
بوق شنيده مي شود.

حالت فالشر و بوق
عملكرد
سيستم ريموت کنترل
دکمه روي دستگيره درب
(سيستم کليد هوشمند)

قفل کردن درب

باز کردن درب

باز کردن قفل درب صندوق
عقب

فالشر -دوبار

فالشر -يکبار

فالشرعمل نمي کند.

بوق -يکبار

بوق عمل نمي کند

بوق عمل نمي کند.

فالشر -دوبار

فالشر -يکبار

فالشرعمل نمي کند.

صداي زنگ بيرون -دوبار

صداي زنگ بيرون -يکبار

صداي زنگ بيرون -چهار بار

در جداول زيرفعال شدن فالشر و صداي بوق در زماني که حالت فالشر

درب ها ويا درب صندوق عقب باز و بسته مي شوند ،شرح
داده شده است.

عملكرد

قفل کردن درب

باز کردن درب

باز کردن قفل درب
صندوق عقب

سيستم ريموت کنترل

فالشر -دوبار

فالشرعمل نمي کند.

فالشرعمل نمي کند.

دکمه روي دستگيره درب
(سيستم کليد هوشمند)

فالشر -دوبار

فالشرعمل نمي کند.

فالشرعمل نمي کند.
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روش تغيير

به روش هاي زير عملکرد فالش��ر و بوق را مي توان تغيير
( )1و UNLOCK
دهيد .دکم��ه LOCK
( )2روي کلي��د هوش��مند را براي مدت بي��ش از  2ثانيه
همزمان فشار داده و نگه داريد.

3

•زماني که گزينه فالشر انتخاب گرديد ،چراغ هاي خطر 3
بار روشن و خاموش خواهند شد.
•زماني که گزينه فالش��ر و بوق انتخاب گرديد ،فالش��ر و
بوق 1بار فالش و بوق خواهند زد.

سيستم امنيتي

خ��ودرو ش��ما داراي ي��ک يا ه��ردو سيس��تم امنيتي زير
میباشد:
•هشدار سرقت (در صورت تجهيز)
•سيستم ضد سرقت نيسان ()NATS
ش��رايط امنيتي توس��ط چراغ نش��انگر امنيتي نشان داده
مي شود.
*

*

( ضد سرقت)

سيستم هشدار سرقت (در صورت تجهيز)

سيستم هش��دار سرقت ،در صورت تعرض به هر قسمت از
خودرو ،سيگنال هاي ديداري و شنيداري ايجاد مي کند.

SIC2045

چراغ نشانگر امنيتي:

زماني که دکمه استارت در وضعيت ““LOCK”، ”OFFيا
“ “ACCقرار داشته باشد ،چراغ نشانگر امنيتي روي صفحه
نشانگرها کار مي کند .اين وضعيت عادي می باشد.

چگونگي فعال کردن سيستم
 .1شيشه ها را ببنديد.
اين سيستم حتي هنگام باز بودن شيشه ها نيز کار
ميکند.
 .2دکمه استارت را در وضعيت “ “OFFقرار داده ،ريموت
را در صورتي که در پورت قرار دارد ،برداريد.
 .3کليه درب ها (شامل درب صندوق عقب و موتور)
را بسته و قفل کنيد .درب ها را ميتوان با دکمه
روي ريموت و يا دکمه روي
““LOCK
دستگيره درب ،قفل کنيد.
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 .4اطمينان حاصل کنيد که چراغ نشانگر امنيتي روشن
شده است .چراغ نشانگر امنيتي براي  30ثانيه روشن
شده و سپس چشمک مي زند .اين نشانگر آن است
که سيستم فعال می باشد .اگر در طول اين  30ثانيه
درب باز شود يا دکمه استارت در وضعيت “ “ACCيا
“ “ONقرار داشته باشد سيستم فعال نخواهد شد.
حتي اگر راننده و/يا سرنشينان ،داخل خودرو باشند،
سيس�تم در صورتي ک�ه درب ها قفل ب�وده و دکمه
اس�تارت در وضعيت “ “OFFقرار داشته باشد عمل
مي کن�د .دکمه اس�تارت را در وضعيت ““ACCقرار
دهيد تا سيستم غير فعال شود.

عملكرد سيستم هشدار سرقت:

سيستم هشدار عالئم هشداري زير را نشان ميدهد:
•فالشر خاموش و روشن شده و سپس بوق به طور متناوب
صدا ميکند.
•اي��ن عالئم بعد از زمان تعيين ش��ده بص��ورت اتوماتيک
خاموش ميش��ود .در صورت دس��تکاري مجدد خودرو،
سيستم مجددا فعال ميشود.
عالئم در موارد زير فعال مي شود:
•درب بدون استفاده از دکمه ““UNLOCK
کليد يا دکمه روي دستگيره درب باز شود.

روي

•درب صن��دوق عقب بدون اس��تفاده از دکمه
کليد يا دکمه روي دستگيره درب باز شود.

روي

•درب موتور باز باشد.

چگونه عالئم را قطع کنيد:
•ب��ا ب��از ک��ردن قف��ل درب توس��ط دکم��ه روي کليد
ي��ا دکم��ه روي دس��تگيره درب
““UNLOCK
عالئم قطع ميشود.
•زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “ACCيا ““ON
قرار داشته باشد ،عالئم قطع ميشود.
اگر سيس��تم مطابق موارد شرح داده شده فوق عمل نکرد،
به نمايندگي مجاز سايپا يدک رجوع کنيد.

سيستم ضد سر قت نيسان ()NATS

اين سيستم اجازه نمي دهد که موتور خودرو بدون استفاده
از کليد ثبت شده ( )NATSروشن شود.

3
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چراغ نشانگر امنيتي:

چراغ نش��انگر امنيتي روي صفحه نش��انگرها ق��رار دارد و
وضعيت  NATSرا نشان مي دهد.
اين چراغ زماني که دکمه استارت در وضعيت ““LOCK
يا “ “ACCيا “ “OFFقرار داش��ته باشد ،روشن مي شود.
چراغ نشانگر امنيتي نشان مي دهد که سيستم هاي ايمني
خودرو به خوبي کار مي کنند.
اگر سيس��تم  NATSايرادي داش��ته باشد ،اين چراغ در
زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت“ “ONقرار داش��ته
باشد همچنان روشن مي ماند.
در صورتي که چراغ روش��ن ماند و/يا موتور روش��ن نش��د،
سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت تعمير سيستم
 NATSرج��وع کنيد .هنگام مراجع��ه به نمايندگي مجاز
س��ايپا يدک کليه کليدهاي ثبت ش��ده  NATSرا با خود
همراه داشته باشيد.
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درب موتور

هشدار:

•درب موت��ور بايد قبل از رانندگي محکم بس��ته و چفت
ش��ود .در غير اين صورت ،ممکن است در ب موتور بلند
شده ،و باعث تصادف شود.
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•ب��راي جلوگي��ري از آس��يب ديدگي ،هرگ��ز در صورت
مش��اهده برخاس��تن دود يا بخار از درب موتور ،آن را باز
نکنيد.
SPA2550

باز کردن درب موتور

بستن درب موتور

 .1دستگيره آزاد کننده قفل درب موتور ( )1را که در
زير صفحه نشانگرها قرار دارد ،بکشيد تا درب موتور
به باال بپرد.

 .1ميله نگه دارنده درب موتور را سر جاي خود
برگردانيد.

 .2اهرم ( )2بين درب موتور و پنجره جلوي رادياتور قرار
دارد ،آن را با نوک انگشتان به باال بکشيد.
 .3درب موتور را بلند کنيد.
 .4ميله نگه دارنده درب موتور را بلند و در جاي ( )3خود
قرار دهيد.
هن��گام بلندک��ردن ميله نگه دارنده درب موتور ،قس��مت
عايق بندي ش��ده ميله  Aرا بگيريد .زيرا ممکن است ميله
نگ��ه دارنده درب موت��ور بالفاصله پ��س از خاموش کردن
موتور داغ باشد.
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 .2درب موتور را به آرامي پايين آورده تا چفت فنري آن
قفل شود .سپس درب را به طرف پايين فشار دهيد تا
محکم شود.

درب صندوق عقب
هشدار:

•درب صندوق عقب بايد قبل از رانندگي کامال بسته شود.
ب��از بودن درب صندوق عقب باعث ميش��ود که گازهاي
خروجي از خودرو به داخل کشيده شوند.
•در صورت باز بودن درب صندوق عقب ،مواظب کودکاني
که در اطراف خودرو مش��غول بازي هستند ،باشيد تا در
آن محصور نش��وند .زماني که خودرو پارک اس��ت ،درب
صندوق عقب را باز نگه نداريد و کليد هاي خودرو را دور
از دسترس کودکان قرار دهيد.

باز کردن درب صندوق عقب

درب صندوق عقب با يکي از روش هاي زير باز مي شود:
•با استفاده از کليد درب باز کن درب صندوق عقب
•با استفاده از دکمه روي درب باز کن درب صندوق عقب
زماني که کليد هوشمند را به همراه داريد(مدل مجهز به
سيستم کليد هوشمند)
•با استفاده از دکمه TRUNK

روي کليد

3
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عملكرد درب باز کن

جهت باز کردن درب صن��دوق عقب ،بازکن درب صندوق
عقب را مطابق شکل به پايين فشار دهيد.

SPA2509

دکم�ه روي درب باز کن درب صندوق عقب (در
صورت تجهيز)

درب صن��دوق عق��ب را در زمان��ي که کليد هوش��مند در
محدوده عملکرد خود باش��د ،با فشاردادن دکمه روي درب
ب��از کن درب صندوق عقب مي توان باز کرد( .به قس��مت
“سيستم کليد هوشمند“ در بخش هاي قبل رجوع کنيد).

عملكردکليد ريموت کنترل

جهت باز نم��ودن درب صندوق عق��ب دکمه TRUNK
روي کليد را فش��ارداده و آن را بيش از  1ثانيه نگه
داريد( .به قسمت“سيس��تم ريموت کنترل“ در بخش هاي
قبل رجوع کنيد).

بستن درب صندوق عقب

جهت بس��تن درب صندوق عقب ،آنرا پايين آورده و فشار
دهيد تا قفل شود.
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درب باک سوخت
هشدار:

3

•بنزين تحت ش��رايط خاص ميتواند بشدت قابل اشتعال
و قابل انفجار باش��د .عدم اس��تفاده درس��ت و مناسب از
بنزين ،ميتواند س��وختگي ش��ديد و ي��ا صدمات فراوان
بدنبال داش��ته باش��د .هنگام س��وخت گي��ري موتور را
خاموش کنيد .س��يگار نکشيدو از ايجاد هر گونه جرقه و
يا آتش در نزديکي خودرو خودداري کنيد.
•س��وخت داخل مخزن ممکن است تحت فشار باشد ،لذا
هنگام س��وخت گيري جهت جلوگيري از پاشش سوخت
و وارد آوردن آس��يب ،ابت��دا در پوش مخ��زن را کميباز
کنيد تا گاز داخل آن خالي شود و سپس درپوش را بطور
کامل برداريد.
•فقط در پ��وش باک اصلي پارس خودرو يا درب مش��ابه
استفاده کنيد .اين نوع در پوش داراي شير ايمني داخلي
جهت کارکرد مناسب سيستم سوخت و سيستم کنترل
آالينده ها می باشد .اس��تفاده از در پوش باک نامناسب
ميتواند باعث نقص فني جدي و آسيب احتمالي شود.

SPA1508

باز کردن درب باک سوخت

جهت باز کردن درب باک س��وخت ،کلي��د بازکننده درب
باک س��وخت را که در پايين صفحه نش��انگرها قرار دارد،
فش��ار دهيد .براي بس��تن درب باک ،آن را ببنديد تا قفل
شود.

SPA1755

درپوش باک سوخت

درپوش باک س��وخت از نوع درپوش جغجغه اي می باشد.
جهت ب��از کردن درپ��وش آنرا خالف عقربه هاي س��اعت
بچرخانيد ( .)1جهت بس��تن درپوش آنرا جهت عقربه هاي
ساعت بيش از دو دور بچرخانيد (.)2
هنگام س��وخت گي��ري درپوش را در نگ��ه دارنده درپوش
بگذاريد.

احتياط:

اگر بنزين روي بدنه خودرو ريخت ،آن را با آب بش��وييد تا
به رنگ خودرو آسيبي نرسد.
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فرمان

آينه ها

هشدار:

قب��ل از رانندگي وضعيت آينه ها را تنظي��م کنيد .هنگام
رانندگ��ي آينه ها را تنظيم نکنيد ،زيرا راننده مي بايس��ت
تمام حواس خود را معطوف به هدايت خودرو نمايد.

هشدار:

هرگ��ز هنگام رانندگي فرمان را تنظي��م نکنيد .زيرا راننده
مي بايس��ت تمام حواس خود را معطوف به هدايت خودرو
نمايد.
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اهرم تنظيم فرمان را بطرف پايين ( )1فشار دهيد و سپس
فرمان را در مسير باال يا پايين ( )2حرکت دهيد تا وضعيت
مناسب بدست آيد.
اه��رم تنظيم فرمان را بطرف ب��اال ( )3برگردانيد تا فرمان
قفل شود.

117

آينه هاي بغل

هشدار:

•هرگز وقتي که آينه هاي بغل خودرو حرکت ميکنند ،به
آن ها دس��ت نزنيد .با اين کار ممکن است انگشتانتان يا
آينه آسيب ببينند.
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•هرگز در حالي که آينه بغل خوابانيده ش��ده اند رانندگي
نکنيد .اين کار ديد عقب را کم کرده و ممکن است باعث
تصادف شود
SPA2447

آينه ديد عقب داخلي

جهت تنظيم آينه ديد عقب داخلي ،آينه را با دست گرفته
و در زاويه مورد نظرتان تنظيم کنيد.
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جه��ت جلوگيري از انعکاس نور خودرو پش��ت س��ر ،اهرم
تنظيم کننده آينه را به طرف خود بکشيد (.)1
درطول روز براي ديد بهترعقب ،اهرم تنظيم کننده آينه را
به وضعيت ( )2فشار دهيد.

•اجس��امي ک��ه در آينه بغل دي��ده ميش��وند نزديکتر از
مکاني هستند که در آينه ها به نظر ميرسند(.در صورت
تجهيز)
•ابع��اد تصاوير و فاصل��ه آن ها در آينه ه��اي بغل واقعي
نيستند.

3
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تنظيمات

زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ACCيا ““ON
قرار داش��ته باشد ،سيس��تم ريموت کنترل آينه هاي بغل
کار ميکند.
 .1جهت انتخاب آينه چپ ( )Lيا راست ( )Rکليد ()1
را بچرخانيد.
 .2هر يک از آينه ها را با فشار دادن کليد تا رسيدن به
وضعيت ديد مناسب ( )2تنظيم کنيد.

گرم کن شيشه (در صورت تجهيز)

زماني که کليدگرم کن شيشه عقب روشن است ،آينه هاي
بغل نيز گرم خواهند شد.

SPA1733
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خوابانيدن آينه هاي بغل
مدل داراي کليد برقي:

زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعيت ‘ “ACCيا ““ON
قرار داش��ته باش��د ،کليد برقي آينه هاي بغل کار مي کند.
زماني که کليد آينه هاي بغل به داخل فشار داد شود ،آينه
هاي بغل بصورت اتوماتيک خوابانيده مي شود.

آينه سايبان

جهت اس��تفاده از آينه س��ايبان ،س��ايبان جلو را به طرف
پايين کشيده و در پوش آنرا باال بزنيد.

جهت باز کردن آينه هاي بغل ،کليد را دوباره فشار دهيد.

احتياط:

باز و بس��ته کردن مدام آينه بغل ،ممکن است باعث از کار
افتادن عملکرد کليد آن شود .جهت بکار انداختن عملکرد
کلي��د به وضعيت اولي��ه ،قبل از تنظيم آين��ه ،کليد را در
وضعيت وسط قرار دهيد.
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ترمز پارک پدالي

صندلي اتوماتيك راننده (در صورت تجهيز)

هشدار:

صندلي اتوماتيک راننده داراي دو ويژگي خاص می باشد:
•سيستم پياده /سوار شدن

•هرگ��ز با ترمز پ��ارک پدالي درگير حرک��ت نکنيد .ترمز
بيش از حد گرم شده و از کار ميافتد و منجر به تصادف
ميشود.
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•ذخيره سازي حافظه

سيستم پياده /سوار شدن

•هرگز ترمز پارک پدالي را از بيرون خودرو آزاد نکنيد .اگر
خودرو حرکت کند ،نميتوانيد پدال ترمز را فش��ار دهيد
و اين باعث ايجاد تصادف خواهد شد.
•هرگز از دنده بجاي ترمز پارک پدالي هنگام پارک نمودن
خودرو اس��تفاده نکنيد .در زمان پ��ارک خودرو ،مطمئن
شويد که ترمز پارک پدالي کامال درگير می باشد.
•هرگ��ز کودکان و يا بزرگس��االني که در حالت معمول به
کم��ک ديگران نياز دارند ،تنها در خودرو رها نکنيد .زيرا
ممکن است ندانسته ترمز پارک پدالي را آزاد کنند و به
طور غير عمد باعث ايجاد تصادف جدي شوند.
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جه��ت بکار انداختن ترمز پ��ارک پدالي ،پدال آن را محکم
فشار دهيد (.)1
جه��ت آزاد کردن ترمز پارک پدالي ،پ��دال ترمز را محکم
فشار داده ( )2و نگه داريد و سپس ترمز پارک پدالي را تا
آخر فشار داده و رها کنيد (.)1
قب��ل از رانندگي اطمينان حاصل کنيد که چراغ هش��دار
ترمز پارک پدالي خاموش می باشد.

اين سيستم به طوري طراحي شده که وقتي دسته دنده در
وضعيت ) “P”(Parkقرار دارد ،صندلي بصورت اتوماتيک
حرکت مي کند و راننده راحت تر مي تواند س��وار يا پياده
شود .زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “LOCKاست
و درب س��مت راننده باز ش��ود و همچنين کليد در پورت
ريموت نباشد ،صندلي راننده به عقب حرکت خواهد کرد.
زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ACCقرار داشته
باشد ،صندلي راننده به وضعيت قبلي باز مي گردد.
اگ��ر کليد تنظيم صندل��ي راننده فعال باش��د و زماني که
صندلي در وضعيت پياده ش��دن باش��د ،صندلي راننده به
وضعيت اوليه بر نميگردد.

فعال و غير فعال سيستم پياده /سوار شدن

زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “OFFقرار داشته
باشد ،بايد دسته دنده در وضعيت ) “P”(Parkقرار گيرد.
در اين وضعيت ،عملکرد پياده /سوار شدن فعال و غير فعال
مي ش��ود .جهت انجام اين کار ،کليد  SETرا بيش از 10
ثانيه فشار داده و نگه داريد.
چراغ ه��اي نش��انگر( )1و ( )2روي کلي��د حافظه زماني
که سيس��تم پياده /سوار ش��دن غير فعال مي شوند ،يکبار
چشمک مي زند.
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اين چراغ ها زماني که اين سيس��تم فعال مي گردد ،دو بار
چشمک مي زند.

اگر اطالعات در همان کليد حافظه ذخيره ش��ود ،اطالعات
قبلي را پاک مي کند.

زماني که کليد “ “SETنگاه داش��ته شده اند چراغ ها پس
از مدت  5ثانيه روش��ن مي شوند .اين نشانگر آن است که
کليد هوش��مند آماده ذخيره س��ازي اطالع��ات در حافظه
است .نگاه داشتن کليد “ “SETبراي مدت  10ثانيه بيشتر
سيستم را فعال يا غير فعال مي کند.

برقراري کليد هوشمند (ريموت) به يك وضعيت
ذخيره شده حافظه صندلي

کليد هوش��مند (ريموت) را به روش زي��ر ميتوان به يک
حافظه صندلي ارتباط داد:

 .1کارهاي ذخيره سازي در يک حافظه انجام داده شود.
ميتوان 3
 .2با انتخاب يکي از دو روش زير کليد هوشمند را

مدل داراي صفحه نمايش رنگي

سيس��تم پياده/س��وار ش��دن همچني��ن اگ��ر در گزين��ه
 .Comfort & Convکلي��د در وضعي��ت  ONو ي��ا
 OFFباشد ،مي تواند فعال يا غير فعال گردد( .به قسمت
“اطالعات خودرو و تنظيمات“ (مدل داراي صفحه نمايش
رنگي)در بخش “ 4صفحه نمايش ،بخاري و کولر و سيستم
صوتي“ رجوع کنيد).

بكار انداختن سيستم پياده/سوار شدن

 .اگر اتصال کابل باتري قطع شده يا فيوز باز شود ،سيستم
پياده/س��وار شدن غير فعال مي ش��ود .در اين حالت ،براي
فعال کردن اين سيس��تم ،پس از اتصال مجدد کابل باتري
يا تعويض فيوز ،دکمه اس��تارت را از وضعيت “ “ACCبه
وضعيت “ “LOCKقرار دهيد ،سپس درب طرف راننده
را بي��ش از دو بار باز و بس��ته کنيد .با اين عمل سيس��تم
دوباره آماده بکار مي شود.
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ذخيره سازي در حافظه

دو وضعيت براي صندلي راننده مي توان در حافظه ذخيره
کنيد .جهت اس��تفاده از سيس��تم حافظه روش هاي زير را
اجرا کنيد.
 .1دسته دنده را در وضعيت ) “P”(Parkقرار دهيد.
 .2دکمه استارت را در وضعيت “ “ONقرار دهيد.
 .3با کليد تنظيم کننده دستي صندلي را در وضعيت
مورد نظر قرر دهيد (.به قسمت “صند لي ها“ در
بخش “1ايمني -صندلي ها،کمربند ايمني و سيستم
محافظ تکميلي“ رجوع کنيد).
 .4کليد “ “SETرا فشار دهيد ،در مدت  5ثانيه کليد
حافظه ( 1يا  )2را فشار دهيد.
چراغ حافظه براي مدت تقريبي  5ثانيه پس از فشار دادن
کليد حافظه روشن مي ماند.

به يک حافظه صندلي ارتباط داد.

•زماني که چراغ نش��انگر حافظه براي مدت  5ثانيه روشن
روي کليد هوشمند را
شد ،دکمه ““UNLOCK
فشار دهيد.
•دکم��ه اس��تارت را در وضعيت “ “OFFو س��پس کليد
 SETرا فش��ار دهيد .حافظه مورد نظر را انتخاب ودکمه
روي کلي��د هوش��مند را در مدت5
UNLOCK
ثانيه فش��ار دهيد( .زماني که چراغ نشانگر روشن است)
چش��مک زدن چ��راغ به معن��اي برق��راري ارتباط کليد
هوشمند با حافظه می باشد.

عملكرد

دکم��ه اس��تارت را در وضعي��ت “ “OFFو دکم��ه
روي کليد هوشمند را فشار دهيد.
““UNLOCK
صندلي راننده به وضعيت ذخيره ش��ده در حافظه حرکت
ميکند يا زماني که سيس��تم پياده/س��وار شدن فعال شده
باشد در حالت پياده شدن قرار ميگيرد.
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تائيد ذخيره سازي در حافظه

3

•دکمه اس��تارت را جهت تبديل به وضعيت “ “ONفشار
داده و کليد  SETرا فش��ار دهيد .اگر حافظه اصلي ثبت
نش��ده باشد ،چراغ نش��انگر براي حدود  0/5ثانيه روشن
ميش��ود .وقتي که وضعيت در حافظه ثبت ش��د ،چراغ
نشانگر براي حدود  5ثانيه روشن ميماند.
•اگر اتصال کابل باتري قطع شده يا فيوز باز شود ،حافظه
پاک ميش��ود .در اي��ن حالت طبق روش ه��اي قبلي ،
ذخيره سازي وضعيت صندلي را تکرار کنيد.
•اگر کليدهاي هوشمند به خودروي شما اضافه شده است،
روش ذخيره س��ازي در حافظ��ه دو کليد  1يا  2و روش
ارتباط کليد هوشمند ،به يک وضعيت ذخيره در حافظه
ميبايست دوباره براي هر کليد هوشمند انجام شود.

تنظيم�ات صندلي در وضعيت ذخيره ش�ده در
حافظه
 .1دسته دنده را در وضعيت ) “P”(Parkقرار دهيد.
 .2با انتخاب يکي از دو روش زير صندلي راننده را تنظيم
کنيد.
•دکمه اس��تارت را در وضعيت “ “ONو کليد حافظه (1
يا  )2را فشار دهيد.
•در م��دت زمان  45ثانيه پ��س از باز نمودن درب راننده،
کليد حافظه ( 1يا  )2را فشار دهيد.
صندلي راننده زماني که وضعيت پياده/س��وار ش��دن فعال
ميباشد ،به حالت ذخيره شده در حافظه يا در حالت پياده
ش��دن قرار ميگيرد و چراغ نشانگر چشمک ميزند .سپس
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چراغ براي تقريبا  5ثانيه روشن ميماند.

کارکرد سيستم

سيس��تم تنظيم اتوماتيک صندلي راننده تحت شرايط زير
کار نخواهد کرد و يا عملکرد آن متوقف خواهد شد.
•زماني که سرعت خودرو بيش از  7کيلو متر در ساعت(4
مايل در ساعت) باشد( .سيستم پياده/سوار شدن)
•زماني که خودرو در حال حرکت می باشد (ذخيره سازي
در حافظه).
•زماني که سيس��تم صندلي اتوماتيک حرکت داده ش��ود
کليدهاي حافظ��ه ( 1و  )2و يا کليدهاي تنظيم صندلي
راننده فعال شود.
•زماني ک��ه صندلي به وضعيت ذخيره ش��ده در حافظه
حرکت ميکند.
•زماني که وضعيتي براي صندلي در حافظه تعريف نشده
باشد.
•وقتي که در حين حرکت سيستم اتوماتيک مستقرکننده
صندلي راننده ،موتور روشن شود.
•با تغيير وضعيت دس��ته دنده از ( ”P“)Parkبه وضعيت
ديگر حرکت صندلي متوقف نخواهد شد.
•ت��ا تقريبا  45ثانيه پ��س از اينکه درب راننده باز باش��د
(دکمه استارت در وضعيت “ “ONنباشد).

3
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احتياط هاي ايمني
هشدار:

•هن��گام رانندگي کنت��رل هاي صفحه نماي��ش ،بخاري،
کولر و کنترل هاي صوت��ي را تنظيم نکنيد ،زيرا راننده
ميبايست تمام حواس خود را معطوف به هدايت خودرو
نمايد.

4

• اگر احساس کرديد که جسم خارجي وارد سيستم سخت
افزار شده ،مايعي روي آن ريخته شده ،دود يا گازي از آن
بلند ميش��ود و يا اگر اتف��اق غير عادي ديگري رخ داد،
سريعا استفاده از سيستم را قطع کنيد و به نزديک ترين
نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
ناديده گرفتن چنين وضعيتي ،احتمال بروز يک حادثه،
آتش گرفتن ويا وارد کردن شوک الکتريکي به سيستم
را خواهد داشت.
•به هيچ عنوان سيستم را باز و يا تعمير نکنيد .در صورت
انجام چنين کاري ،احتمال بروز يک حادثه ،آتش گرفتن
وي��ا وارد کردن ش��وک الکتريکي به سيس��تم را خواهد
داشت.

هشدار:

•در زماني که موتور خاموش اس��ت ،ب��راي مدت طوالني
از سيس��تم اس��تفاده نکنيد .اين کار باعث دشارژ باتري
خودرو ميشود.
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تهويه ها

SAA2117

تهويه هاي مرکزي

با حرکت دادن دکمه وس��ط تهويه ها به (باال /پايين ،چپ/
راس��ت) جهت جريان هواي تهويه ه��ا را در وضعيت مورد
نظر تنظيم کنيد.

SAA2118

تهويه هاي جانبي

4

SAA2118

تهويه هاي عقب

با حرکت دادن دکمه کنترل به جهت هاي مختلف ،تهويه
را ببنديد يا باز کنيد.

با حرکت دادن دکمه کنترل به جهت هاي مختلف ،تهويه
را ببنديد يا باز کنيد.

:اين نماد نشان مي دهد که تهويه ها بسته هستند.
حرکت دادن دکمه به اين طرف تهويه ها را
مي بندد.
 :اين نماد نشان مي دهد که تهويه ها باز هستند.
حرکت دادن دکمه به اين طرف تهويه ها را باز
مي کند.
با حرکت دادن دکمه وس��ط تهويه ها به (باال /پايين ،چپ/
راس��ت) جهت جريان هواي تهويه ه��ا را در وضعيت مورد
نظر تنظيم کنيد.

 :اين نماد نشان مي دهد که تهويه ها بسته
هستند .حرکت دادن دکمه به اين طرف تهويه ها
را مي بندد.
 :اين نماد نشان مي دهد که تهويه ها باز هستند.
حرکت دادن دکمه به اين طرف تهويه ها را باز
مي کند.
با حرکت دادن دکمه وس��ط تهويه ها به (باال /پايين ،چپ/
راس��ت) جهت جريان هواي تهويه ه��ا را در وضعيت مورد
نظر تنظيم کنيد.
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بخاري و سيستم تهويه مطبوع
هشدار:

نكات عملكردي

زماني که دم��اي ماده خنک کننده موت��ور و دماي هواي
بيرون پايين باش��د ،ممکن اس��ت جريان هواي ورودي از
دريچه هاي پايين براي مدت حداکثر  150ثانيه کار نکند.
اين نشانگر اين نيست که اين سيستم خوب کار نمي کند.
پ��س از اينکه دماي خنک کننده گرم ش��د ،جريان هوا به
طور اتوماتيک از دريچه هاي پايين برقرار مي شود.

•بخ��اري و سيس��تم تهويه مطبوع فق��ط زماني که موتور
روشن است کار ميکنند.

4

•هرگز کودکان و يا اف��رادي که در حالت عادي به کمک
ديگ��ران ني��از دارند ،تنه��ا در خودرو ره��ا نکنيد .حتي
حيوان��ات خانگي ني��ز نبايد در خودرو تنه��ا بمانند زيرا
ممکن است ندانسته کليدها يا کنترل ها را فعال کنند و
به طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان
آسيب برس��انند .در هواي گرم و روزهاي آفتابي ،ممکن
اس��ت دما آنقدر باال باشد که باعث بروز صدمات جدي يا
حتي مرگ آور در افراد و يا حيوانات شود.

SAA2120

•براي مدت طوالني از سيستم گردش مجدد هواي داخل
ات��اق اس��تفاده نکنيد ،چون ممکن اس��ت ه��واي داخل
خودرو سنگين شده و شيشه ها بخار کنند.
•در حي��ن رانندگي بخاري و سيس��تم تهوي��ه مطبوع را
تنظيم نکنيد ،زيرا راننده ميبايس��ت تماميحواس خود
را معطوف به هدايت خودرو نمايد.
بخ��اري و سيس��تم تهويه مطبوع زماني که موتور روش��ن
اس��ت ،کار مي کنند .دمن��ده هوا حتي زمان��ي که موتور
خاموش و دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ONقرار دارد نيز
کار مي کند.
زمان��ي ک��ه دکم��ه “(“STATUSدر ص��ورت تجهي��ز)
فش��ار مي دهي��د ،صفحه وضعي��ت سيس��تم تهويه هواي
مطبوع ،نشان داده مي ش��ود(.به قسمت “چگونه از دکمه
 STATUSاس��تفاده کنيم“ در قس��مت ه��اي قبلي اين
بخش رجوع کنيد).
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SAA2121

ش��ما مي توانيد بصورت مجزا ،دم��ا و ميزان دميدن هوا را
جهت راننده و سرنش��ين جلو با اس��تفاده از دکمه کنترل
دما و دکمه کنترل دس��تي دمن��ده هوا تنظيم کنيد(.مدل
)DUAL

سنس��ور ه��اي ( )Aو ( )Bکه روي صفحه نش��انگرها قرار
دارن��د به حفظ دماي ثابت کمک مي کنند .چيزي را رو يا
اطراف سنسور ها قرار ندهيد.

 AUTOروشن شده و کلمه  AUTOروي صفحه
نمايش ظاهر مي شود).
 .2اگر چراغ نشانگر  A/Cروشن نشد ،دکمه “ “A/Cرا
فشار دهيد( .چراغ نشانگر  A/Cروشن مي شود).
 .3دکمه کنترل دما را فشار دهيد و دماي مورد نظر را
تنظيم کنيد .دما بين  )65°F ( 18 ° Cو 32 ° C
( )85°Fقابل تنظيم مي باشد.
زماني که چراغ نشانگر DUALخاموش مي شود:

•دکم��ه کنترل دماي طرف راننده را فش��ار دهيد و دماي

SAA2122

1و .7دکمه کنترل دما
 “AUTO“ .2دکمه عملکرد اتوماتيک
.3

گرم کن شيشه جلو

دکمه دو منظوره کنترل سرعت فن“OFF“ /
.4
دکمه خاموش کردن سيستم تهويه هوا
.5

دکمه گردش هواي داخل اتاق

 “MODE“ .6دکمه کنترل دستي جريان هوا
 “A/C“ .8دکمه خاموش و روشن کردن تهويه هوا
دکمه گرم کن شيشه عقب (به قسمت “کليد
.9
گرم کن شيشه “ در بخش “ 2کنترل ها و نشانگرها“
رجوع کنيد).
.10

طرف راننده و دماي طرف سرنشين جلو را تغيير دهيد4 .

دکمه گردش هواي خارجي

 ”DUAL” .11دکمه خاموش و روشن کردن کنترل دماي
دوگانه براي سرنشين

اي��ن اس��تقرار کليده��ا در تصوير براي م��دل فرمان چپ
( )LHDمي باش��د .ب��راي مدل فرمان راس��ت (،)RHD
استقرار کليدها بر عکس اين حالت مي شود.

تهويه هواي مطبوع اتوماتيك -نوع A
عملكرد اتوماتيك ()AUTO

مي توان از حالت  AUTOدر تمام مدت س��ال اس��تفاده
کرد چون اين سيس��تم بعد از تنظيم دس��تي دماي مورد
نظر شما ،به طور اتوماتيک دماي ثابت ،توزيع جريان هوا و
سرعت فن را کنترل مي کند.
ب��راي خاموش کردن بخاري و تهويه هوا ،دکمه “ “ OFF
را فشار دهيد.

خنك ک�ردن و گ�رم ک�ردن همراه ب�ا رطوبت
گيري:
.1

دکمه “ “AUTOرا فشار دهيد( .چراغ نشانگر

•دکمه کنترل دماي طرف سرنشين را فشار دهيد و فقط
دماي طرف سرنش��ين جلو را تغيير دهيد(چراغ نش��انگر
 DUALروش��ن ميگ��ردد و “ “DUALروي صفحه
نمايش ظاهر ميشود.
براي تنظيم جداگانه دماي مورد نظر جهت راننده و
سرنشين جلو ،دکمه  DUALرا فشار دهيد تا چراغ
نشانگر روشن شود ،سپس دکمه کنترل دماي را فشار
دهيد.
براي لغو کردن تنظيم جداگانه دما براي راننده و
سرنشين جلو ،دکمه  DUALرا فشار دهيد ،چراغ
نشانگر خاموش شده و دماي طرف راننده و دماي طرف
سرنشين جلو را تنظيم کنيد.
گردش مجدد هواي داخل اتاق را بيش از
 .4دکمه
 2ثانيه فشار دهيد و نگه داريد تا کنترل اتوماتيک بين
حالت هاي گردش مجدد هواي داخل اتاق و گردش
هواي بيروني تنظيم شود.
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4

هن��گام تنظي��م وضعيت کنت��رل اتوماتيک ،ه��ر دو چراغ
نش��انگر دو بار چشمک مي زنند که نشان مي هد سيستم
در حالت کنترل اتوماتيک است.

سرنش��ين جلو ،دکمه “ “DUALرا فشار دهيد تا چراغ
نش��انگر روشن ش��ود ،س��پس دکمه کنترل دما را فشار
دهيد.

در هواي گرم و مرطوب ،ممکن است به دليل اينکه هوا به
سرعت خنک مي شود ،بخاري قابل رؤيت از دريچه تهويه
مطبوع خارج ش��ود اين نشانگر اين نيست که اين سيستم
خوب کار نمي کند.

•ب��راي لغ��و کردن تنظي��م جداگان��ه دما ب��راي راننده و
سرنش��ين جلو ،دکم��ه  DUALرا فش��ار دهيد ،چراغ
نش��انگر خاموش شده و دماي طرف راننده و دماي طرف
سرنشين را تنظيم کنيد.

خاموش بودن دکمه A/C
 .1دکمه “ “AUTOرا فشار دهيد( .چراغ نشانگر
 AUTOروشن شده و کلمه  AUTOروي صفحه
نمايش ظاهر مي شود).
 .2اگر چراغ نشانگر  A/Cروشن شد ،دکمه “ “A/Cرا
فشار دهيد( .چراغ نشانگر  A/Cخاموش خواهد شد).
 .3دکمه کنترل دما را فشار دهيد و دماي مورد نظر را
تنظيم کنيد .دما بين  )65 °F ( 18 ° Cو 32 ° C
( )85 °Fقابل تنظيم مي باشد.
•زماني که چراغ نشانگر DUALخاموش ميشود:
 دکمه کنترل دماي طرف راننده را فشار دهيد و دمايطرف رانن��ده و دماي طرف سرنش��ين جل��و را تغيير
دهيد.
 دکمه کنترل دماي طرف سرنشين جلو را فشار دهيدو فقط دماي طرف سرنشين جلو را تغيير دهيد(چراغ
نش��انگر  DUALروشن ميگردد و “ “DUALروي
صفحه نمايش ظاهر ميشود.
•ب��راي تنظيم جداگان��ه دماي مورد نظر جه��ت راننده و
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را بيش از
 .4دکمه گردش مجدد هواي داخل اتاق
 2ثانيه فشار دهيد و نگه داريد تا کنترل اتوماتيک بين
حالت هاي گردش مجدد هواي داخل اتاق و گردش
هواي بيروني تنظيم شود .هنگام تنظيم حالت کنترل
اتوماتيک ،هر دو چراغ نشانگر دو بار چشمک مي زنند
که نشان مي هد سيستم در حالت کنترل اتوماتيک
است.
•دماي داخل خودرو را کمتر از دماي بيرون تنظيم نکنيد.
ب��ا اين کار ممکن اس��ت نتوانيد کنت��رل دما را به خوبي
انجام دهيد.
•اگر شيشه ها بخار گرفت ،به جاي گرم کردن ،A/C off
از گرم کردن همراه با رطوبت گيري استفاده کنيد.

يخ زدايي همراه با رطوبت گيري /بخار زدايي:
 .1دکمه گرم کن شيشه جلو
نشانگر روشن مي شود).

را فشار دهيد( .چراغ

 .2دکمه کنترل دما را فشار دهيد و دماي مورد نظر را
تنظيم کنيد.
•براي پاک کردن س��ريع يخ از سطح بيروني ،کنترل دما
وکنترل س��رعت ف��ن را روي باالتري��ن وضعيت تنظيم

کنيد.
•پ��س از پاک ش��دن شيش��ه جل��و ،براي تنظي��م حالت
اتوماتيک ،دکمه “ “AUTOرا فشار دهيد.
را فش��ار
•زمان��ي ک��ه دکمه گرم کن شيش��ه جلو
ميدهي��د و دم��اي ه��واي بيرون ب��ه °F ( -5 ° C
 )29برسد ،تهويه هوا به طور اتوماتيک روشن ميشود تا
شيش��ه جلو بخار زدايي شود .حالت گردش مجدد هواي
داخل اتاق به طور اتوماتيک خاموش ميشود .براي بخار
زدايي بهتر ،حالت گردش هواي بيرون انتخاب شود.

عملكرد دستي

براي کنترل بخاري و کولر در وضعيت مورد نظر ،مي توانيد
حالت دستي را انتخاب کنيد.
ب��راي خاموش ک��ردن بخاري و کولر ،دکم��ه “ “OFFرا
فشار دهيد.

کنترل سرعت فن

براي تنظيم س��رعت فن ،درجه کنترل س��رعت فن
را بچرخانيد.
ب��راي تبدي��ل س��رعت فن ب��ه حال��ت اتوماتي��ک ،دکمه
“ “AUTOرا فشار دهيد.

کنترل جريان هوا

ب��راي تغيير حالت جريان هوا ،دکمه“ “MODEرا فش��ار
دهيد.
 :هوا از تهويه هاي مرکزي و جانبي جريان پيدا
مي کند.
 :هوا از تهويه هاي پايين ،مرکزي و جانبي جريان
پيدا مي کند.

 :هوا بيشتر از دريچه هاي پايين جريان پيدا
مي کند.
 :هوا از گرم کن شيشه و دريچه هاي پايين جريان
پيدا مي کند.

کنترل دما:

هن��گام تنظي��م وضعيت کنت��رل اتوماتيک ،ه��ر دو چراغ
نش��انگر دو بار چشمک مي زنند که نشان مي هد سيستم
در حالت کنترل اتوماتيک است.
براي خاموش کردن سيستم دکمه  OFFرا فشار دهيد.

درج��ه کنترل دما را بچرخانيد و دماي مورد نظر را تنظيم
کنيد .دما بين  )65 °F ( 18 ° Cو  )85 °F( 32 ° Cقابل
تنظيم مي باشد.

گردش مجدد هواي داخل اتاق:

ب��راي تغيير حالت گردش هوا ،دکمه گردش مجدد هواي
را فشار دهيد.
داخل اتاق
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* :براي مدل فرمان راس��ت( ،)RHDاس��تقرار کليدها بر
عکس اين حالت مي شود.

زماني که چراغ نش��انگر باالي دکم��ه گردش مجدد هواي
روشن مي شود ،هواي جريان پيدا کرده
داخل اتاق
ً
و در داخل خودرو مجددا گردش مي کند.

تهوي�ه کننده ه�وا با کنت�رل ي�ون ( ionدرصورت
تجهيز)

براي تغيير حالت گردش ه��وا ،دکمه گردش هواي بيرون
را فشار دهيد.

تهويه کننده با افزودن يون به دستگاه تهويه ،و دميدن آن
به کابين سرنش��ين ،کيفيت هواي داخ��ل کابين را اصالح
ميکند.

گردش هواي بيرون:

زماني که چراغ نش��انگر باالي دکم��ه گردش هواي بيرون
روش��ن مي ش��ود ،جريان هوا از بيرون خودرو وارد
مي شود.

کنترل مكش هواي اتوماتيك:

را بيش از  2ثانيه
دکم��ه مکش گردش مجدد هوا
فشار دهيد و نگه داريد تا کنترل اتوماتيک بين حالت هاي
گ��ردش مجدد ه��واي داخل اتاق و گ��ردش هواي بيروني
تنظيم شود.

اين تابع ش��امل دو وضعيت “ “cleanو “ “ionمي باشد.
زماني که بخاري ويا کولر روش��ن مي ش��ود ،ابتدا وضعيت
““cleanبطور اتوماتيک ش��روع به کار مي کند و س��پس
کليد کنترل “ “ionفعال مي شود .هر کدام از اين وضعيت
ها بطور تقريب  15دقيقه يک در ميان کار مي کنند.
وضعيت “ “ionروي صفحه نمايش ظاهر مي شود.
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وضعيت “( “cleanدر صورت تجهيز):

ه��ر دو يون مثبت و منفي از دس��تگاه تهويه جهت کابين
سرنشين بيرون داده مي شوند .زماني که وضعيت ““clean
در حال کار اس��ت ،در اين وضعيت “ “cleanروي صفحه
نمايش ظاهر مي شود.

وضعيت کنترل “( “ionدر صورت تجهيز):

4

مقدار زيادي يون هاي منفي از دستگاه تهويه جهت اصالح
و تنظيم ميزان يون هاي هوا بيرون داده مي ش��ود .زماني
ک��ه وضعي��ت “ “ionدر حال کار اس��ت ،در اين وضعيت
“ “ionروي صفحه نمايش ظاهر مي شود.

سنسور تعيين کننده ميزان خروجي گاز اگزوز:

اين خودرو به يک سنسور تعيين کننده گاز خروجي اگزوز
مجهز مي باش��د .هنگامي که سنس��ور ،آالينده هاي CO
و NO2را در بي��رون ح��س مي کند ،به ط��ور اتوماتيک
وضعي��ت گردش ه��وا از بيرون به وضعي��ت گردش مجدد
هواي داخل اتاق تغيير کند.
را فش��ار مي دهيد ،در
زمان��ي ک��ه دکم��ه clean
روش��ن
ش��رايط زي��ر نش��انگر روي دکمه clean
مي ش��ود و سنس��ور تعيين کننده گاز خروجي اگزوز نيز
روشن مي گردد.
•کنترل جريان هوا در وضعيت گرم کن شيشه جلو (چراغ
نش��انگر روي دکمه گرم کن شيش��ه جلو
خاموش
ميشود).
•دماي بيرون حدود  )F°32( C°0ميباشد.
در وضعي��ت  ONقرار
زمان��ي که دکم��ه clean
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داشته باشد ،در  5دقيقه اول ،وضعيت گردش مجدد هواي
داخ��ل اتاق براي جلوگيري از ورود گرد و خاک و آلودگي
به داخل خودرو انتخاب مي ش��ود و هواي داخل خودرو بر
اثر برخورد يون هاي مثبت و منفي منتشر شده از دستگاه
تهويه تميز مي شود.
بعد از  5دقيقه ،سنس��ور با تعيين خروج��ي گاز اگزوز ،به
صورت اتوماتيک ،تهويه بي��ن وضعيت هاي گردش مجدد
هواي داخل ات��اق و گردش هواي بيروني را بطور متناوب
تنظيم مي کند.

سرويس هاي سيستم تهويه مطبوع
هشدار:

سيستم تهويه هوا داراي ماده مبرد تحت فشار است .براي
جلوگيري از آس��يب ديدگي ،هر گونه تعميرات تهويه هوا
فقط بايد توس��ط افراد باتجربه و با تجهيزات مناسب انجام
شود.
سيس��تم تهويه هواي خودروي شما داراي ماده مبرد است
که بر اساس محيط مورد نظر طراحي شده است.
اين ماده مبرد به اليه ازن آس��يبي نمي رساند .اگرچه ،آن
مي تواند در گرم ش��دن قسمتي از جهان مشارکت داشته
باشد.
هنگام س��رويس تهويه هواي خودروي ش��ما ،تجهيزات و
روغنهاي مخصوصي مورد نياز است .استفاده از مواد مبرد
يا روغن هاي نامناس��ب ،ممکن است به سيستم تهويه هوا
به شدت آسيب برس��اند( .به “مبرد و روغن سيستم تهويه
مطبوع“ در بخش “ -9اطالعات فني“ رجوع کنيد).

يک نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مي تواند سيستم تهويه
هواي شما را سرويس کند.

فيلتر تهويه هوا

سيس��تم تهويه هوا مجه��ز به يک فيلتر تهويه هوا اس��ت
ک��ه آلودگي و گرد و غب��ار را جم��ع آوري مي کند .براي
اطمينان از اينکه تهويه هوا ،به خوبي گرم ،مه زدايي و هوا
را تصفي��ه مي کند ،فيلتر را در فواصل زماني عنوان ش��ده
تعويض کنند .جهت کس��ب اطالعات بيش��تر جهت زمان
تعويض فيلتر به قس��مت  “ 10راهنماي گارانتي ،سرويس
و نگهداري” رجوع کنيد .براي تعويض فيلتر ،به نمايندگي
مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
اگر در زمان کار کرد بخ��اري يا کولر ،جريان هوا به مقدار
قابل توجهي کاهش پيدا کرد و يا شيشه ها زود مه گرفتند،
بايد فيلتر تعويض شود.

سيستم صوتي

احتياطهاي الزم در خصوص عملكرد
سيستم صوتي

•گاه��ي ممکن اس��ت در صورت گرم ش��دن بيش از حد
کابين سرنش��ين CD player ،خوب کار نکند .قبل از
استفاده ،دما را کاهش دهيد.

هشدار:

• CDرا در معرض نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد.

هنگام رانندگي سيستم صوتي را تنظيم نکنيد ،زيرا راننده
مي بايست تمام حواس خود را معطوف به هدايت خودرو
نمايد.

• CDهاي داراي کيفيت پايين ،کثيف ،خراش��يده شده،
داراي اثر انگش��ت يا  CDهايي که داراي س��وراخ هاي
ريزي هستند خوب کار نميکنند.

راديو

• CDهاي زير ممکن است خوب کار نکنند.

•گرفتن راديو به قدرت س��يگنال ايستگاه راديويي ،فاصله
تا ايس��تگاه راديويي ،پل ها ،کوه ها ي��ا ديگر موارد موثر
خارجي بستگي دارد .تغييرات مکرري در کيفيت سيگنال
به وسيله اين عوامل خارجي ايجاد ميشود.

  CDهاي قابل ضبط ()CD- R  CDهاي قابل ضبط مجدد ()CD- RW•سيستم صوتي فقط  CDهاي ضبط شده را اجرا ميکند
و توانايي ضبط کردن يا سوزاندن  CDرا ندارد.

•اس��تفاده کردن از تلفن س��لوالر( )cellularدر داخل يا
نزديک خودرو روي کيفيت سيگنال راديو اثر ميگذارد.
•بعض��ي تلفن هاي س��لوالر( )cellularيا ديگر وس��ايل
باعث ايجاد نويز( )noiseنامطلوبي در بلندگو ميش��وند.
با دور کردن اين وسيله صداي مربوطه از بين ميرود.

4

 CD -هاي داراي کنترل کپي ()CCCD
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CD player
•در روزهاي س��رد و باراني ،ممکن است  playerبه علت
رطوب��ت محيط خوب کار نکند .در اي��ن حالت CD ،را
از  CD playerبي��رون آورده و رطوب��ت  playerرا
کامال بگيريد.

•اگر  CDاجرا نش��ود ،يکي از پيام هاي داده ش��ده نشان
داده خواهد شد.
ديسك را کنترل کنيد:
 کنترل کنيد که CDبه طور صحيح جا گذاري ش��دهاست.

•در صورت رانندگي در جاده هاي ناهموار ،ممکن اس��ت
 playerپرش داشته باشد.
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 کنترل کنيد که  CDتاب نخورده يا خم نشده و خشنداشته باشد.
دکمه  ejectرا فشار دهيد:
اين عيب مربوط به اين است که دماي داخل ضبط
باال مي باشد .دکمه  EJECTرا فشار دهيد و  CDرا
بيرون آوريد ،و بعد از مدت کوتاهي  CDرا دوبار جا
بزنيد CD .موقعي مي تواند اجرا شود که دماي ضبط
به حالت طبيعي رسيده باشد.
( Unplayableغير قابل اجرا):
اين فايل در اين سيستم صوتي غير قابل اجرا
مي باشد.
( CDرا تنها با فرمت  MP3يا  WMAضبط کنيد).

ديسك فشرده  MP3و يا WMA
تعريف گزينه ها:
•  MP3-MP3اين فرمت به صورت فش��رده فايل هاي
صوت��ي را ضبط ميکند .اي��ن فرمت اجازه ضبط صدا با
کيفيت خوب اما در فضاي کمتر و فايل صوتي بيش��تري
را ميدهد MP3 .فايل هاي صوتي را به نس��بت 10:1
کاهش ميدهد(بطور مثال44kHz، Bit kbps128/1:
 .):rateفرمت  MP3قس��مت هاي زايد و نامربوط صدا
را که انسان نميتواند بشنود ،حذف ميکند.
•  )Windows Media Audio( WMAاين فرمتي
است که به وس��يله مايکروسافت به وجود آمدکه تبديل
 MP3ميباش��د .کد گذاري  WMAفضاي بيشتري
نس��بت به کدگذاري  MP3ميگيرد .همچنين قادر به
ذخيره فايل هاي صوتي بيش��تري در يک فضاي يکسان
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نسبت به  MP3ميباشد.
•س��رعت بيت_ س��رعت بيت تعداد بيت بر ثانيه استفاده
ش��ده در يک فايل موسيقي را مش��خص ميکند .اندازه
و کيفيت يک فايل صوتي ديجيتالي فش��رده با اس��تفاده
از ميزان بيت اس��تفاده ش��ده هنگاميک��ه فايل خوانده
ميشود ،مشخص ميکند.
•فرکانس نمونه  -نرخ تبديل آنالوگ به ديجيتال بر واحد
ثانيه(تبديل )A/Dميباشد.
• _Multisessionي��ک روش ب��راي ضب��ط داده ها به
صورت فرمت صوتي ميباشد .ضبط داده به فرمت صوتي
براي يک بار  single sessionناميده ميشود ،و ضبط
بيشتر از يک بار  Multisessionناميده ميشود.
•پيوس��ت  _ ID3/WMAاين پيوس��ت قس��مت کد
گ��ذاري فايل  MP3يا  WMAميباش��د که ش��امل
اطالعات��ي درباره عن��وان آهنگ ،خوانن��ده ،ميزان بيت
ک��د گذاري ش��ده ،مدت زمان آهنگ ،و غيره ميباش��د.
اطالعات پيوس��ت  ID3بر روي صفحه نمايشگربا عنوان
آلبوم/خواننده/آهنگ نمايش داده ميشود.
*  Windowsو  Windows Mediaب��ا عالم��ت
تجاري در ايالت متحده آمريکا و ش��رکت هاي ثبت ش��ده
مايکروسافت در ديگر کشورها ثبت مي شود.
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چارت دستور اجراي مجدد

دستور اجراي مجدد (:)Playback

دس��تور پخ��ش مج��دد موزي��ک از  CDب��ا  MP3و يا
 WMAدر شکل مالحظه مي کنيد.

•نام پوشه هايي که حاوي فايل هاي  MP3يا WMA
نميباشند در صفحه نمايش نشان داده نميشوند.

•اگر ي��ک فايل در باالي ديس��ک وجود داش��ته باش��د،
“ “Root Folderنمايش داده ميشود.
•دس��تور اجراي مجدد ،دستوري است که فايل ها بوسيله
رايتر نوشته شده اما اجرا نميشوند

چارت مشخصات:
CD، CD-R، CD-RW

پشتيباني مديا

ISO9660 LEVEL1, ISO9660 LEVEL2, Romeo, Joliet
)ISO9660 Level 3 (packet writing

سيستم هاي فايل پشتيباني

*

پشتيباني نميشود
MPEG1،MPEG2، MPEG2.5

نسخه

MP3

8 kHz،48kHz

فرکانس نمونه

8kbps- VBR 4 , 320kbps 4

نرخ بيت

پشتيباني نسخه *1

*

نسخه

*

4

WMA7، WMA9، WMA8
32 kHz،48kHz

 WMA*3فرکانس نمونه

32 kbps - 192 kbps, VBR*4

نرخ بيت

ID3 tag VER1.O، VER1.1، VER2.2، VER2.3،
)VER2.4(MP3

اطالعات پيوست(عنوان آهنگ و نام خواننده)

(فقطWMA tag )WMA
سطح هاي پوشه

سطح پوشه ها ،8 :پوشه ها(255 :شامل پوشه هاي مسير)،فايلها:
(999حداکثر255فايل براي يک پوشه)

محدوديت تعداد کاراکتر هاي متن

 128کاراکتر

01: ASCII, 02: ISO-8859-1, 03: UNICODE (UTF-16 BOM
Big Endian), 04: UNICODE (UTF-16 Non-BOM Big
کاراکتر کد هاي قابل نمايش *2
Endian), 05: UNICODE (UTF-8), 06: UNICODE (Non)UTF-16 BOM Little Endian
* 1فايل هاي موجود با ترکيب  48کيلو هرتز و  64کيلو بايت نمي توانند اجرا شوند.
* 2کدهاي قابل دسترس مربوط به چگونگي مديا ،نسخه ها( )versionو اطالعاتي که قصد دارند نمايش شوند.
* 3نگه داري  WMAاز فايل هاي( )DRMکه نمي توانند اجرا شوند.

* 4زماني که فايل هاي  VBRاجرا مي ش��وند play back time ،ممکن نيس��ت بدرستي نمايش داده شوند WMA8.و WMA8

در  VBRاجرا نمي شوند.

135

راهنمای رفع عيب:
اقدام متقابل

عالمت
کنترل کنيد ديسک درست قرار گرفته است.
کنترل کنيد ديسک کثيف و يا خراشيده نباشد.

کنترل کنيد قبل از استفاده از  ،playerخالصه ورودي ها و در صورت موجود بودن خالصه حدود يک ساعت ورودي قبل به  playerرا کنترل کنيد.

اگر هشدار خطا در مورد افزايش دما داريد ،بعد از برگشت دماي نرمال CD player ،به خوبي عمل خواهد کرد.

4

اجرا نمي شود

اگر فايل هاي ميکس موسيقي و فايل هاي  MP3/WMAروي  CDداريد ،تنها فايل هاي بزرگ غير از موسيقي اجرا مي شوند.
فايل هاي بزرگ غير از “ ”wma“، ”mp3“، ”WMA“ ، ”MP3نمي توانند اجرا شوند .عالوه بر اينکه ،کدهاي کاراکتر و شماره کاراکتر ها براي
نام هاي فايل و فلدربايد با مشخصات آن مطابق باشد.
ديس��ک ويا فايل غير عادي ايجاد ش��ده را کنترل کنيد .ممکن است اين اتفاقات مربوط به نحوه نوشتن ( )writingو يا تغييرات متن و يا تنظيمات
 MP3/WMAباشد.
اگر در فرآيند نهايي ،اتفاقي از قبيل بسته شدن ديسک روي دهد ،آن را کنترل کنيد.
اگر ديسک بوسيله کپي رايت محافظت مي شود ،آن را کنترل کنيد.

کيفيت ضعيف صدا

اگر ديسک کثيف و يا خراشيده باشد آن را کنترل کنيد.

زمان نسبتا طوالني ميبرد قبل اگر فلدر و يا فايل هاي بزرگ بس��ياري روي  MP3/WMAو يا يک ديس��ک  multisessionداش��ته باش��يد ،ممکن است بعضي اوقات قبل از
از اينکه موسيقي شروع شود شروع اجراي موسيقي الزم باشد.
موس��يقي قطع مي ش��ود ويا ترکيب نرم افزار  writingو سخت افزار ،ممکن است با هم تطبيق نداشته باشند ،يا اين امکان وجود ندارد که سرعت ،عرض ،عمق و غيره writing
يا خصوصيات آن مطابقت کنند .سعي کنيد از کمترين سرعت  writeاستفاده کنيد.
مي پرد
پري��دن با فايل ه��اي با ميزان
بيت( )bitباال

پريدن ممکن است با مقدار زياد اطالعات اتفاق بيافتد ،از قبيل اطالعات با ميزان بيت( )bitباال

حرکت س��ريع به آهنگ بعدي زماني که يک فايل  non- MP3/WMAبه فايل هاي “ ”wma“، ”mp3“، ”WMA“ ، ”MP3گسترده شده است ويا  playerبه دليل وجود
محافظ کپي رايت قادر به اجرا نمي باشد ،تقريبا  5ثانيه صدا قطع مي شود و  playerبه آهنگ بعدي مي پرد.
در زمان اجرا
درخواس��ت دوباره آهنگ مورد
نظر اجرا نمي شود
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نرم افزار مربوط به دستور اجراي دوباره آهنگ بايد براي فايل ها نوشته شود ،بنابراين فايل ها ممکن نيست دستور مورد نظر را اجرا کنند.

آنتن
آنتن شيشه

آنتن به گونه اي طراحي شده که روي شيشه عقب خورو
چاپ گرديده است.

هشدار:
•هيچگونه پرده فلزي نزديک شيش��ه عق��ب قرار ندهيد.
هيچ فلزي با شيش��ه پنجره عق��ب تماس پيدا نکند .اين
ممکن است باعث ايجاد پارازيت و يا دريافت ضعيف آنتن
گردد.

4

•زماني که شيشه را از داخل تميز ميکنيد ،مواظب باشيد
که هيچگونه خراشي و يا خرابي جهت آنتن شيشه عقب
ايجاد نش��ود .جهت تميز کردن شيشه با يک پارچه نرم
مرطوب به آراميآن را پاک کنيد.

آنتن متفاوت:

راديو الکترونيکي سيستم پذيرش گوناگوني دارد .سيگنال
 FMاز موانع مختلف مانند ساختمان ها و کو ه ها منعکس
مي ش��ود و اين س��بب ايجاد پارازيت مي ش��ود .سيستم
متف��اوت در اختيار گرفتن دو آنت��ن و کليدهاي اتوماتيک
با پذيرش بهتر مي باش��د .بنابر اين راديو پارازيت کمتري
مي فرستد.
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 .1دکمه بيرون انداز CD EJECT

 .8دکمه AUX

 .2دکمه / ON/OFFدکمه کنترل VOLUM

 .9تغيير(نمايشگر)DISP

 .3حافظه راديو و دکمه هاي انتخاب گر CD

 .10دکمه AUTO.P

 .4صداي راديو /انتخابگر فولدر  /MP3.WMAدکمه
کنترلAUDIO

 SCAN .11راديو /دکمه اجرا(تکرار)CD RPT

 .5دکمه CD LOAD
 .6دکمه انتخاب باند AM.FM
 .7دکمه DISC

 .12دکمه(برگشت) /rewدکمهseek
 .13دکمه(سريع به جلو) /FFدکمهTRACK
Aux jack .14
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راديو FM-AMبا ( CD Changerنوع
)B
عملكرد اصلي سيستم صوتي

زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ONيا ““ACC
قرار داشته باشد سيستم صوتي کار مي کند.

خاموش /روشن(:)ON/OFF

4

با فش��ار دادن دکمه  ON/OFFسيستم صوتي را روشن
کنيد.
•سيستم در وضعيت راديو CD /روشن خواهد شد.
•اگر  CDجهت اجرا وجود نداش��ته باش��د ،راديو روشن
ميشود.
دکم��ه  AM-FMراديو يا دکمه  DISCرا روي صفحه
نمايش چند منظوره فش��ار دهيد تا هرکدام بطور مستقيم
روشن شود.
براي خاموش کردن سيس��تم صوت��ي ،دکمه ON-OFF
را فشار دهيد.

کنترل صدا:

براي کنترل صدا دکمه  VOLUMEرا بچرخانيد.
•دکم��ه را در جه��ت عقربه هاي س��اعت بگردانيد تا صدا
بيشتر شود.
•دکمه را در خالف جهت عقربه هاي س��اعت بگردانيد تا
صدا کمتر شود.

تنظيم کيفيت صدا

دکمه کنترل  Audioرا فش��ار دهي��د تا وضعيت انتخاب
را تغيير دهيد.
Balance

Fade

Trable

Bass
Beep

دکمه کنت��رل  Audioرا بچرخانيد ت��ا Bass. Treble
 Fadeو  Balanceرا ب��ه ميزان م��ورد نظر تنظيم کنيد.
Fadeمي��زان صدا بين جل��و و عقب بلندگوه��ا را تنظيم
مي کند و  Balance Fadeميزان صدا بين چپ و راست
بلندگوها را تنظيم مي کند.
دکمه  Audioرا فشار دهيد و صداي  Beepرا به OFF/
 ONبچرخاني��د ،دکم��ه کنت��رل  Audioرا بچرخانيد تا
وضعيت مورد نظر نشان داده شود.
يک بار ش��ما کيفيت صدا را در ميزان م��ورد نظر ،تنظيم
ک��رده ايد .دوباره دکمه کنترل  Audioرا فش��ار دهيد تا
رادي��و و يا  CD playerدوباره ظاهر ش��ود .در غير اين
ص��ورت راديو و ي��ا  CD playerبعد از ح��دود  5ثانيه
دوباره ظاهر مي شود.

تنظيم ساعت

:

دکمه تنظيم س��اعت را براي بيش از  1/5ثانيه فشار دهيد
تا  CLOCKروشن شده و نشان داده شود.
(به قسمت “ ساعت “ در بخش  “ 2کنترل ها و نشانگرها “
قسمت عملکرد جزئيات تنظيم ساعت رجوع کنيد).

عملكرد راديو FM- AM

زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ACCيا ““ON
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قرار داشته باشد ،سيستم صوتي عمل مي کند.

دکمه انتخاب باند : FM.AM

دکمه انتخاب باند  FM.AMرا فش��ار دهيد تا سيس��تم
 AUDIOروش��ن ش��ود .در اين وضعيت راديو در آخرين
باندي که قبال مشغول پخش برنامه بوده ،روشن مي شود.

اگر سيس��تم صوتي ديگ��ري در حال اجرا باش��د و دکمه
انتخاب باند  FM.AMراديو فش��ار داده ش��ود ،سيس��تم
صوت��ي ديگر به ط��ور اتوماتيک خاموش ش��ده و راديو در
آخرين باندي که قبال مش��غول پخش برنامه بوده ،روش��ن
مي شود.
دکمه  FM.AMرا فش��ار دهيد تا باند مطابق ش��کل زير
تغيير کند:
AM

FM2

FM1

زماني که سيگنال پخش استريو ضعيف باشد،

AM

راديو بصورت اتوماتيک از اس��تريو ب��ه پخش تک صدايي
تغيير مي کند.

دکمه :TUNE

جهت تنظيم فرکانس ايس��تگاه راديويي به صورت دستي
 ،دکمه  TUNEرا بچرخانيد تا به ايس��تگاه مورد نظرتان
برسيد.

دکمه : SEEK/TRACK
ب��راي تنظيم ايس��تگاه راديويي به ط��ور اتوماتيک ،دکمه
را فش��ار دهيد .هنگامي که سيس��تم يک
يا
ايستگاه را پيدا نمود ،در آن ايستگاه خواهد ايستاد.

دکمه : SCAN tuning

دکمه  SCAN tuningرا فشار دهيد .جستجوي فرکانس
ها از پايين به باال صورت گرفته و در هر ايس��تگاه براي 5
ثاني��ه توقف مي کند .دکم��ه را در  5ثانيه توقف SCAN
 ،tuningدوباره فشار دهيد .راديو در همان ايستگاه باقي
مي ماند.
اگر دکمه  SCAN tuningدر اين  5ثانيه فش��ار ندهيد،
جس��تجوي فرکان��س راديوي��ي تا ايس��تگاه بع��دي ادامه
مي يابد.

از

به

دکمه هاي حافظه راديو :

سيس��تم صوتي مي تواند  12ايستگاه راديويي ( FMبراي
FM1و )FM2و  6ايس��تگاه رادي��وي  AMرا در حافظه
ذخيره کند.

ذخيره کردن ايستگاه ها به صورت دستي:
 .1ايستگاه راديويي مورد نظر را با استفاده از  SEEKيا
 ،SCANيا فشردن دکمه TUNEتنظيم کنيد.
به
 .2دکمه حافظه راديو از
را فشار داده و
نگه داريد تا يک صداي بيپ شنيده شود( .راديو در
زمان فشار دادن دکمه حافظه بي صدا مي شود).
 .3صدا تا پر شدن حافظه شنيده مي شود.
 .4مراحل  1تا  3را براي تمام ديگر دکمه هاي حافظه
انجام دهيد.
اگر سيم باتري قطع شود ،يا اگر فيوز باز شده باشد ،حافظه
رادي��و پاک مي ش��ود .در چني��ن حالتي دوباره ايس��تگاه
راديويي مورد نظر را تنظيم کنيد.
دکم�ه ( AUTO.Pاز پي�ش تنظي�م
اتوماتيك):
سيس��تم صوتي مي تواند  12ايستگاه راديويي (FMبراي
 FM1و )FM2و  6ايس��تگاه راديوي  AMرا در حافظه
ذخيره کند.
زمان��ي که راديو را روش��ن مي کنيد ،ب��راي ذخيره کردن
ايستگاه به طور اتوماتيک ،دکمه AUTO.Pرا فشار دهيد
و بيش از  1/5ثانيه نگه داريد .ايس��تگاه بطور اتوماتيک در
ايستگاه کنوني ذخيره مي شود.
دکمه AUTO.Pرا کمتر از  1/5ثانيه فش��ار دهيد تا بين
حافظه دس��تي و حافظه اتوماتيک جلو و عقب تغيير جهت
ده��د .در صورتي که از حافظه اتوماتيک اس��تفاده ش��ود،
 AUTO.Pب��ر روي صفح��ه نمايش نش��ان داده خواهد

4
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شد.

عملكرد CD Changer

زمان��ي که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ACCيا ““ON
قرار داشته باشد سيستم صوتي عمل مي کند.

احتياط:
• CDرا با فشار داخل شيار نکنيد .اين کار به
 playerآسيب ميرساند.

CD

•از ديسک هاي  )in 3/1( 8cmاستفاده نکنيد.

دکمه : LOAD

شما مي توانيد شش  CDرا در  CD Changerذخيره
و يا  LOADکنيد.
فشار داده شود ،شيار  CDخوان باز
زماني که دکمه
مي شود و وضعيت  loadingنمايش داده مي شود.
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 CDرا به طريقي وارد شيار کنيد که برچسب آن رو به باال
باش��د CD .به طور اتوماتيک به داخل شيار هدايت شده
و اجرا مي ش��ود .اگر سيس��تم صوتي ديگري در حال اجرا
باشد ،آن سيس��تم بصورت اتوماتيک خاموش شده و CD
شروع به اجرا مي کند.
براي اجرا کردن  CDدر :CD Changer
 .1دکمه

4

را براي کمتر از  1/5ثانيه فشار دهيد.

مي باشد ،فشار دهيد و کمتر از 1/5ثانيه نگه داريد ،نمايش
اطالعات ديسک به اين صورت تغيير مي کند:
()CD

دکمه :DISC

زماني که سيس��تم صوتي خاموش است ،دکمه  DISCرا
فشار دهيد و در حالي که  CDها در حال بار گذاري شدن
مي باش��ند ،سيستم صوتي روشن شده و يک  CDشروع
به اجرا مي کند.
زمان��ي که دکمه  DISCرا با  CDهاي بار گذاري ش��ده
فش��ار مي دهيد ،اگر سيس��تم صوتي ديگري در حال اجرا
باشد ،آن سيس��تم بصورت اتوماتيک خاموش شده و CD
شروع به اجرا مي کند.

دکمه تغيير: DISP

زمان��ي که دکمه  DISPرا در حالي که  CDدر حال اجرا
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دکمه : SCAN/RPT

را در حالي که  CDدر حال اجرا
زماني که دکم��ه
مي باش��د فش��ار دهيد ،الگوي اجرا ب��ه وضعيت زير تغيير
مي يابد:

 CDمحتوي  MP3يا :WMA

تا
 .2براي اجرا کردن  CDدکمه هاي
را انتخاب کنيد .اگر هيچ گزينه اي انتخاب نشود،
سيستم به طور اتوماتيک گزينه هاي قابل دسترس
را انتخاب مي کند.
 CD .3را واردشيار کنيد.
 CD Changerبصورت متوالي  CD 6را اجرا مي کند.
دکمه را فشار داده و بيش از  1/5ثانيه نگه داريد.

انتخاب کنيد.

جلو /برنامه جس�تجوي اتوماتيك
به جل�و عقب/برنامه جس�تجوي
اتوماتيك به عقب:

(جل��و) و دکم��ه
زمان��ي ک��ه دکم��ه
(عق��ب) را در حال��ي ک��ه  CDدر ح��ال اجرا مي باش��د،
بي��ش از  1/5ثانيه نگه داري��د CD ،عقب يا جلو مي رود.
هنگامي که دکمه را رها کنيد CD ،به س��رعت عادي اجرا
بر مي گردد.
زماني که وضعيت اجراي  CDروي صفحه نمايش نش��ان
داده مي ش��ود ،از کنت��رل کننده چند منظ��وره نيز براي
انتخاب مس��ير ها مي توان استفاده کرد(.در قسمت باالي
صفحه نمايش “ “CDنشان داده مي شود).
تا

انتخاب دکمه هاي : CD

ب��راي تغيي��ر دادن  CDک��ه در  CD Changerقبال
مربوطه
تا
اجرا ش��ده ،دکمه انتخ��اب CD
را فش��ار دهيد و يا با استفاده کننده از کنترل کننده چند
منظوره يک  CDنمايش داده شده روي صفحه نمايش را

()CD
 CDمحتوي  MP3يا :WMA

دکمه : EJECT CD

ب��راي خ��ارج کردن  CDدکم��ه EJECT CD
رافشار دهيد و کمتر از  1.5ثانيه نگه داريد.
براي خارج کردن همه  CDها ،دکمه
و بيش از  1/5ثانيه نگه داريد.

رافشار دهيد

زماني که دکمه را در حالي که  CDدر حال اجرا مي باشد
فش��ار دهيد CD ،بي��رون خواهد آمد وسيس��تم خاموش
خواهد شد.

اگر  CDبيرون آيد ولي قابل برداشته شدن نباشد ،ممکن
است مانعي در داخل شيار وجود داشته باشد.
را در حالي که  CDدر حال اجرا
زمان��ي که دکم��ه
مي باشد ،فشار دهيد و بيش از 1/5ثانيه نگه داريد ،شروع
همه آهن��گ ها از  CDsب��راي  10ثانيه ب��ه ترتيب اجرا
خواهد شد.
دکمه را درطول مدت  10ثانيه دوباره فشار دهيدSCAN .
 tuningخواهد ايستاد.

4

اگ��ر  SCAN tuningرا درط��ول مدت  10ثانيه فش��ار
ندهيد SCAN tuning ،به برنامه بعدي ديسک حرکت
خواهد کرد.

دکمه :AUX

در روي قسمت  Audio ،AUX iN jackقرار دارد.
 AUXدر  Audio input jackه��ر آنال��وگ ورودي
اس��تاندارد صوت��ي را از ي��ک ن��وار کاس��ت قاب��ل حمل،
 CD player، MP3 playerو ي��ا کامپيوتر لب تاپ
قبول مي کند.
دکمه  AUXرا فشار دهيدتا يک وسيله سازگار براي وصل
به يک  AUX in jakرا اجرا کند.
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 .1کليد انتخاب SOURCE
 .2کليد( ENTERمدل با سيستم ناوبري) يا کليد
( Tuneمدل بدون سيستم ناوبري)

“ باال “
•فشار دادن پايين “
بعدي يا کانال از پيش تنظيم شده قبلي

“ کوتاه

 .4کليد ( BACKمدل با سيستم ناوبري)

“ باال “
•فشار دادن پايين “
بعدي يا ايستگاه قبلي /کانال

“ بلند

کليد کنترل سيستم صوتي روي فرمان(در
صورت تجهيز)

“ باال “
•فشار دادن پايين “
آهنگ بعدي يا شروع آهنگ فعلي

 .3کليدهاي کنترل VOLUME

4
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با سيستم ناوبري

کليد( ENTERمدل با سيستم ناوبري) يا کليد
( Tuneمدل بدون سيستم ناوبري)

دکمه باال يا پايين را فشار دهيد تا يک کانال ،آهنگCD ،
يا پوش��ه را زماني که در صفحه نمايش ليس��ت ش��ده اند،
انتخاب کنيد.

مدل با سيستم ناوبري:

شما مي توانيد از دکمه  ENTERبراي انتخاب گزينه ها
روي صفحه نمايش استفاده کنيد.

SAA2132
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بدون سيستم ناوبري

راديو:

بعد از انتخاب پوش��ه  MP3يا متن صوتي با اس��تفاده از
دکمه ب��اال يا پايي��ن ،دکمه  ENTERرا فش��ار دهيد تا
انتخاب را کامل کنيد.
زمان��ي که صفحه نماي��ش در حالت  STATUSاس��ت،
تنظيم��ات صوتي ب��ا صفحه نماي��ش ناوب��ري ،همچنين
مي تواند بعضي عمل کرد هاي صوتي را با استفاده از کليد
کنترل کند .عمل کرد تغييرات بس��تگي ب��ه اين دارد که
ش��ما کليد را کمتر از  1.5ثانيه يا بيشتر از  1.5ثانيه فشار
دهيد

:CD

“ کوتاه

“ بلند
“ باال “
•فشار دادن پايين “
تعويض ديسک (زماني که تنها يک ديسک بار گذاشته
شده ،اولين آهنگ از ديسک انتخاب خواهد شد).

 CDبا :MP3/WMA

“ باال “
•فشار دادن پايين “
آهنگ بعدي يا شروع آهنگ فعلي

“ کوتاه

“ بلند
“ باال “
•فشار دادن پايين “
تعويض فلدر (زماني که آخرين فلدر عوض شده ،ديسک
بعدي انتخاب خواهد شد).
(:DVDدر صورت تجهيز)
“ باال “
•فشار دادن پايين “
“ کوتاه
آهنگ بعدي /قسمت يا شروعي از آهنگ فعلي /قسمت
“ بلند
“ باال “
•فشار دادن پايين “
گروه بعدي /عنوان يا شروعي از گروه فعلي /عنوان

کليد ( BACKمدل با سيستم ناوبري)
اي��ن دکمه را فش��ار دهيد تا ب��ه صفحه قب��ل برگرديد يا
انتخاب را اگر کامل نباشد لغو کنيد.

کليدهاي کنترل صدا ()VOLUME

دکمه هاي باال( )+يا پايين( )-را فش��ار دهيد تا صدا را کم
يا زياد کنيد.

کليدانتخاب SOURCE

4

کليد انتخاب  SOURCEرا فشار دهيد تا وضعيت صوتي
را عوض کند.
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توصيه هاي الزم در خصوص افزايش عمر
موتور

براي به دس��ت آوردن حداکثر عملکرد موتور و اطمينان از
کاراي��ي و کم هزينه بودن خ��ودروي جديد خود ،در km
 1000( 1600مايل) اولي که رانندگي مي کنيد ،به توصيه
ه��اي زير عمل کنيد .عدم رعايت اين موارد ممکن اس��ت
باع��ث کوتاه ش��دن طول عمر موتور و کاه��ش کارايي آن
شود.

5

قبل از روشن کردن موتور
هشدار:

ويژگ��ي ه��اي رانندگي ش��ما با ق��رار دادن ب��ار اضافي و
پراکندگي آن و نيز با اضافه کردن تجهيزات اضافي (باربند
و غي��ره) تا حد قاب��ل توجهي تغيير مي کن��د .بايد روش
رانندگي و س��رعت شما بر اساس اين شرايط تنظيم شود.
به ويژه در صورت حمل بار هاي س��نگين بايد سرعت را تا
حد لزوم کم کنيد.

•براي م��دت طوالني با س��رعت يکنواخت ،زي��اد يا کم،
رانندگي نکنيد.
•دور موتور را به بيشتر از  4000 rpmنبريد.

•اطمين��ان حاصل کنيد که در اطراف خودرو مانعي وجود
ندارد.

•در هيچ دنده اي تا آخر گاز ندهيد.

•ظاهر و ش��رايط الستيک ها را به صورت چشميبازرسي
کنيد .فشار باد الستيک ها را اندازه گيري و کنترل کنيد
تا به اندازه کافي باشد.

•تا حد امکان ترمزشديد نگيريد.

•کنترل کنيد که همه شيشه ها و چراغ ها تميز باشند.

•با سرعت استارت نزنيد.

•وضعيت صندلي و پشت سري را تنظيم کنيد.
•وضعي��ت آينه ديد عق��ب داخلي و آينه بغ��ل خودرو را
تنظيم کنيد.
•کمر بند ايمني تان را بس��ته و از س��اير سرنش��ينان نيز
بخواهيد که اين کار را انجام دهند.
•کنترل کنيد همه درب ها قفل باشند.
•زماني که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ONقرار داشته
باشد ،عملکرد چراغ هاي هشدار را کنترل کنيد.
•بص��ورت دوره اي م��وارد تعميرات��ي عن��وان ش��ده در
بخش -“8تعمي��رات و کارهايي که خودت��ان بايد انجام
دهيد“ را کنترل کنيد.
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احتياط هاي الزم در زمان روشن کردن و
رانندگي کردن
هشدار:

•هرگز کودکان و يا اف��رادي که در حالت عادي به کمک
ديگ��ران ني��از دارند ،تنه��ا در خودرو ره��ا نکنيد .حتي
حيوان��ات خانگي ني��ز نبايد در خودرو تنه��ا بمانند زيرا
ممکن اس��ت ندانسته کليدها يا کنترلها را فعال کنند و
به طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان
صدمه بزنند .در هواي گرم و روزهاي آفتابي ،ممکن است
دما آنقدر باال باش��د که باعث بروز صدمات جدي يا حتي
مرگ آور در افراد و يا حيوانات شود.
•در صورت باز بودن درب صندوق عقب مواظب کودکاني
که در اطراف خودرو مش��غول بازي هستند ،باشيد تا در
آن محصور نش��وند .زماني که خودرو پارک اس��ت ،درب
صندوق عقب را باز نگه نداريد و کليد هاي خودرو را دور
از دسترس کودکان قرار دهيد.

گاز خروجي از اگزوز (مونو اکسيد کربن)
هشدار:

•گازخروجي از اگزوز را تنفس نکنيد .اين گاز حاوي مونو
اکس��يد کربن که بي رنگ و بو اس��ت .مونو اکسيد کربن
خطرناک اس��ت و ممکن اس��ت س��بب بيهوشي يا مرگ
شود.
•اگر احس��اس کرديد که دود اگزوز وارد خودرو ميشود،
همه شيش��ه ها را کام ً
ال پايين دهيد و س��ريعا خودرو را
کنترل کنيد.

•در محيط هاي بس��ته مث��ل گاراژ ،موتور را روش��ن نگه
نداريد.
•خ��ودرو را براي مدت طوالني در وضعيت پارک ،روش��ن
نگه نداريد.
•هن��گام رانندگي در عقب را ببندي��د ،در غير اين صورت
گاز هاي خروجي از اگزوز وارد کابين سرنش��ين ميشود.
اگر ناچار هستيد که در حين رانندگي در عقب را باز نگه
داريد ،احتياط هاي زير را در نظر داشته باشيد:
 تماميشيشه ها را پايين دهيد. گردش هوا مجدد را خاموش کرده و کنترل سرعت فنرا روي باالتري��ن درجه قرار دهي��د تا هوا را به گردش
در آورد.
•در مواقع زير بايد سيستم اگزوز و بدنه خودروتوسط يک
مکانيک ماهر بازرسي شود:
 وقتي که خودروي ش��ما در حين س��رويس ،باال بردهميشود.
 احس��اس ميکنيد که دود اگزوز وارد کابين سرنشينميشود.
 متوجه تغيير صداي سيستم اگزوز ميشويد. پ��س از تصادفي که در آن سيس��تم اگزوز ،زير بدنه ياعقب خودرو آسيب ديده است.

کاتاليست سه راهي
هشدار:

•گازه��اي خروجي از اگزوز و سيس��تم اگزوز بس��يار داغ
هس��تند .افراد ،حيوان��ات و مواد قابل اش��تعال را دور از
قطعات سيستم اگزوز نگه داريد.
•خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک ،کاغذ
باطله يا پارچه کهنه پارک نکنيد.
کاتاليس��ت س��ه راهي اب��زاري ب��راي کنت��رل آالينده ها
مي باشد که در سيستم اگزوز نصب مي شود .گاز اگزوز در
کاتاليست سه راهي در دماي باال مي سوزد تا مواد آالينده
آن کاهش پيدا کند.

سريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
•از رانندگ��ي در زماني که ميزان س��وخت بيش از اندازه
پايين اس��ت ،خود داري کنيد .کم بودن س��وخت ممکن
اس��ت باعث ش��ود موتور ،احتراق کامل را نداش��ته باشد
و اي��ن مورد باعث آس��يب ديدن کاتاليس��ت س��ه راهي
ميشود.
•زماني که در حال گرم کردن خودرو ميباشيد ،با سرعت
رانندگي نکنيد.
•براي روش��ن کردن موتور ،خودرو را هل ندهيد و بکسل
نکنيد.

5

احتياط:
•از بنزين سرب دار اس��تفاده نکنيد( .به قسمت“سوخت/
روغ��ن هاي توصي��ه ش��ده و ظرفيت ه��ا “در بخش 9
“اطالعات فني“ رجوع کنيد) .رس��وبات بنزين سرب دار
بطور موثري باعث کاهش کارايي کاتاليست سه راهي در
کنترل مواد آالينده اگزوز يا حتي آسيب ديدن کاتاليست
سه راهي ميشود.
•هميش��ه موت��ور خ��ودرو را تنظيم کنيد .ب��د کار کردن
سيس��تم احت��راق ،تزري��ق س��وخت ،يا سيس��تم هاي
الکتريکي ممکن است جريان سوخت بيش از اندازه وارد
کاتاليس��ت سه راهي شده و باعث گرم شدن بيش از حد
آن ش��ود .اگر موتور خوب روشن نشد ،يا زماني که توان
موتور به مقدار قابل توجهي کاهش پيدا کرد و يا شرايط
غي��ر عادي ديگري پيش آمد ،ب��ه رانندگي ادامه ندهيد.
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احتياط هنگام رانندگي

در هن��گام رانندگي براي ايمني و راحتي خود ،الزم اس��ت
که با شرايط سازگار شويد .به عنوان راننده ،شما بايد بهتر
از هر کس��ي بدانيد که در ش��رايط موجود چگونه رانندگي
کنيد.

روشن کردن موتوردر وضعيت سرد

بعد از روش��ن کردن موتور بايد توجه بيش��تري کنيد زيرا
موتور س��رد اس��ت و دور موتور باال مي باشد .تا گرم شدن
موتور بايد در انتخاب دنده دقت داشته باشيد.

5

قرار دادن اثاث و لوازم در خودرو

لوازم و نحوه توزيع آن ها و تجهيزات اضافي ( قالب بکسل،
باربند و غيره) ش��رايط رانندگي با خودرو را به ميزان قابل
توجهي تغيير مي دهند .بايد چگونگي و س��رعت رانندگي
شما بر اساس شرايط موجود تنظيم شود.

رانندگي در شرايط باراني
•از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري کنيد.
•از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد.
•از نزديک شدن بيش از حد به خودروي جلويي خودداري
کنيد.
وقتي که آب س��طح جاده را به همراه گل و الي ونهر هاي
کوچک آب پوش��انده ،براي جلوگيري از لغزيدن و از دست
دادن کنترل خودرو ،س��رعت را کاهش دهيد .س��اييدگي
الستيک ها ريسک لغزش خودرو را بيشتر مي کند.
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رانندگي در شرايط برفي
•با احتياط رانندگي کنيد.
• از شتاب گرفتن و توقف ناگهاني خودداري کنيد.
•
•از پيچيدن تند و تغيير مسير ناگهاني خودداري کنيد.
•از حرکت ناگهاني فرمان خودداري کنيد.
•از نزديک شدن بيش از حد به خودروي جلويي خودداري
کنيد.

دکمه استارت موتور

احتياط هاي الزم در خصوص عملكرد
دکمه استارت موتور
هشدار:

ب��ه جز در موارد اضط��راري  ،از دکمه اس��تارت در هنگام
رانندگي اس��تفاده نکنيد( .زمانيکه که دکمه استارت  3بار
متوالي فش��ار داده ش��ود ،موتور متوقف ميش��ود يا زماني
که اين دکمه را فش��ار داده و براي م��دت بيش از  2ثانيه
نگاه داريد موتور متوقف ميش��ود) .در اين وضعيت ممکن
اس��ت غربيلک فرمان قفل ش��ده و کنترل خودرو از دست
راننده خارج ش��ود و باعث آسيبهاي جدي براي خودرو و
جراحات شديد براي سرنشينان آن گردد.

احتياط:
•حتماً هنگام اس��تفاده از خودرو ،کليد هوشمند را همراه
داشته باشيد.
•هرگز هنگام ترک خودرو کليد هوشمند را داخل خودرو
نگذاريد.

SSD0724

 .1دکمه استارت موتور
 .2پورت ريموت
براي م��دل بدون سيس��تم کليد هوش��مند زماني دکمه
استارت کار مي کند که کليد در پورت قرار گرفته باشد( .به
قسمت“پورت ريموت“در ادامه اين بخش رجوع کنيد).
عملکرد بعضي از نشانگرها و هشدارها روي صفحه نمايش،
در سرعت سنج نشان داده مي شوند.
(ب��ه قس��مت“صفحه نماي��ش“ در بخش “ 2کنت��رل ها و
نشانگر ها“ رجوع کنيد).

سيستم کليد هوشمند(در صورت تجهيز)

سيس��تم کليد هوش��مند ميتواند اس��تارت را بدون خارج
نمودن کليد از کيف يا جيب فعال کند .شرايط و/يا تاثيرات
محيطي مي تواند بر عملکرد سيس��تم کليد هوش��مند اثر
بگذارد.

•اگر باتري خودرو دش��ارژ ش��ده باش��د ،دکمه استارت از
وضعيت “ “LOCKخارج نميش��ود و اگ��ر قفل فرمان
فعال باش��د ،نميتوان غربيلک فرم��ان را حرکت داد .هر
چه زودتر باتري را شارژ کنيد( .به قسمت “روشن کردن
خودرو با باتري کمکي“ در بخش “ 6در مواقع اضطراري“
رجوع کنيد).

SSD0659

محدوده
عملكرداز کليد هوش��مند جهت روشن کردن 5
فقط زماني مي توان
موتور اس��تفاده کرد که کليد هوش��مند در محدوده خاص
عملکرد خود قرار داشته باشد.

در صورتي که باتري کليد هوش��مند دش��ارژ شده باشد يا
امواج راديويي قوي در نزديکي خودرو منتشرش��ود ،دامنه
فعالي��ت کليد هوش��مند کم مي ش��ود و کليد هوش��مند
نمي تواند به درستي عمل کند.
زماني که کليد هوشمند در محدوده عملکرد خود باشد ،هر
فرد حتي بدون داش��تن کليد هوشمند نيز مي تواند دکمه
استارت را فشار داده و موتور را روشن کند.
•اطراف صندوق عقب ش��امل محدوده عملکرد نميشود،
اما ممکن است کليد هوشمند عمل کند.
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زماني که دکمه اس��تارت به وضعيت“  “ACCفش��ار داده
ميش��ود ،از وضعيت قفل خارج مي گ��ردد .اين در زماني
اس��ت که کليد هوش��مند را به همراه داريد و يا کليد را در
محل استقرار آن قرار داده ايد.

•اگر کليد هوش��مند روي صفحه نشانگرها ،طاقچه عقب،
داخل جعبه داش��بورد يا داخل جيب درب ها قرار داشته
باشد ممکن است عمل نکند.
•اگر کليد هوش��مند نزديک درب يا بيرون پنجره خودرو
باشد ممکن است عمل کند.

وضعيت“ “ACC

“  “ACCدر اين وضعيت بدون روش��ن شدن موتور فعال
ميشود.

وضعيت“ “ON
SSD0661

5

وضعيت هاي دکمه استارت

وقتي که دکمه استارت بدون فشار دادن پدال ترمز فشرده
ميشود وضعيت آن بصورت زير تغيير مييابد:
•مرکز آن را فشار دهيد تا به وضعيت “ “ACCتغيير يابد.
•مرکز کليد آن را دوبار فشار دهيد تا به وضعيت “ “ON
تغيير يابد.
•مرکز آن را س��ه بار فش��ار دهيد تا به وضعيت“ “ OFF
تغيير يابد( .اين وضعيت نشان داده نشده است).
•مرکز آن را چهار بار فش��ار دهيد تا به وضعيت ““ACC
باز گردد.

وضعيت“ “OFF

موتور خاموش ميشود و فرمان قفل نمي باشد.

هشدار:

هرگ��ز در هنگام رانندگ��ي دکمه اس��تارت را در وضعيت
“ “OFFقرار ندهيد .زيرا ممکن اس��ت فرمان قفل شده و
کنترل خودرو از دست راننده خارج شود و باعث آسيبهاي
جدي براي خودرو و جراحات ش��ديد براي سرنش��ينان آن
گردد.

احتياط

•يک��ي از دربه��ا را ب��از ي��ا بس��ته کنيد ت��ا از وضعيت
“ “LOCKبه وضعيت“ “OFFبرگردد.

زماني که موتور خاموش است ،دکمه استارت را براي مدت
طوالن��ي ،دروضعي��ت “  “ACCيا “  “ONق��رار ندهيد،
اين امر باعث دش��ارژ شدن باتري ميشود .اين امر ميتواند
سبب دشارژ شدن باتري نيز شود.

دکمه استارت و قفل فرمان تنها در اين وضعيت ميتوانند
قفل شوند.

به قس��مت “روشن کردن موتور“در ادامه اين بخش رجوع
کنيد.

وضعيت “ “LOCK
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سيس��تم اس��تارت و تجهيزات الکتريک��ي در اين وضعيت
بدون روشن شدن موتور فعال ميشوند.

سيستم گيربكس ()CVT

قفل دکمه اس��تارت به گونه اي طراحي شده ،تا زماني که
دسته دنده در وضعيت ) “P” (Parkقرارنگيرد ،نمي تواند
به وضعيت “ “LOCKبرود.

خارج نمود .اگر دکمه اس��تارت را در وضعيت “ “ONقرار
داده و بر پدال ترمز فش��ار دهيد ،ميتوانيد دسته دنده را
به حرکت در آوريد.

قفل فرمان

زماني که دکمه استارت نمي تواند در وضعيت ““LOCK
قرار داشته باشد:

دکمه استارت به سيستم قفل فرمان ضدسرقت مجهز شده
است.

 .1هشدار “ P”SHIFTبر روي صفحه نمايش به همراه
صداي زنگ ظاهر مي شود.

قفل کردن فرمان

 .2دسته دنده را در وضعيت ) “P” (Parkقرار دهيد.
 .3اگر دکمه استارت در وضعيت “  “ACCقرار داشته
باشد ،هشدار “ “PUSHبر روي صفحه نمايش ظاهر
مي شود.
 .4دکمه استارت را فشار دهيد تا در وضعيت “ “ON
قرار گيرد.
 .5هشدار “ “PUSHدوباره بر روي صفحه نمايش ظاهر
مي شود.
 .6دکمه استارت را فشار دهيد تا در وضعيت ““OFF
قرار گيرد.
 .7درب را باز کنيد .دکمه استارت را به وضعيت
“ “LOCKبچرخانيد.
براي کس��ب اطالعات بيشتر از هش��دار ها و نمايشگرها بر
روي صفحه نمايش به قسمت“صفحه نمايش“ در بخش 2
“کنترل ها و نشانگر ها“ رجوع کنيد.
زماني که دکمه استارت در وضعيت “ “LOCKقرار داشته
باش��د .نميتوان دس��ته دنده را از وضعيت )“P” (Park

 .1دکمه استارت را فشار دهيد تا در وضعيت ““OFF
قرار گيردو نشانگر وضعيت آن خاموش شود.
 .2درب را باز کنيد .دکمه استارت به وضعيت ““LOCK
تبديل ميشود.

 .3غربيلک فرمان را به اندازه /8

1

به راست يا چپ بچرخانيد.

5

دور ،از وضعيت مستقيم

باز کردن قفل غربيلك فرمان

دکمه استارت را فش��ار دهيد ،فرمان بصورت اتوماتيک باز
خواهد شد.

احتياط:
•در صورتيکه باتري خودرو دشارژ شده باشد .دکمه دکمه
استارت نميتواند از وضعيت “ “LOCKخارج شود.
•در صورتي که قفل فرمان آزاد ش��ود ،نش��انگر عيب روي
صفحه نمايش ظاهر ميشود.کليد استارت را دوباره فشار
دهيد و غربيلک فرمان را کمي به چپ و راست بچرخانيد
(ب��ه قس��مت“صفحه نمايش“ در بخ��ش “ 2کنترل ها و
نشانگرها“ رجوع کنيد).
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پورت ريموت
مدل بدون سيستم کليد هوشمند

SSD0725

5

مدل فرمان سمت چپ ()LHD

قبل از فش��ار دادن دکمه استارت ،مطمئن شويد که کليد
را وارد پورت ريموت کرده ايد .مطمئن ش��ويد که قسمت
حلقوي کليد بطرف عقب مطابق ش��کل قرارگرفته اس��ت.
کليد را وارد پورت ريموت کنيد تا کامال قفل ش��ود .جهت
خارج نمودن کليد از پورت ريموت ،دکمه استارت را فشار
دهي��د ت��ا در وضعيت “ “OFFقرار گيرد ،س��پس کليد را
بي��رون بياوريد .زماني که درب باز ميش��ود و تا  15ثانيه
بعد از بس��ته ش��دن درب ،چراغهاي راهنماي ( )Aپورت
ريموت ،روشن ميش��ود .اگر کليد در پورت ريموت نباشد
و دکمه استارت را فشار دهيد ،چراغهاي راهنما ،شروع به
چشمک زدن خواهند کرد.

دشارژ باتري:

اگر باتري ريموت دش��ارژ شده باش��د ،چراغهاي راهنماي
پورت ريموت ،چش��مک ميزند و در صفحه نمايش ظاهر
مي ش��ود( .به قسمت“صفحه نمايش“ در بخش “ 2کنترل
ها و نشانگر ها“ رجوع کنيد).
SSD0726

مدل فرمان سمت راست ()RHD

براي تعويض باتري ،به قسمت “باتري“ در بخش  “ 8تعمير
ات و کارهايي که خودتان بايدانجام دهيد“رجوع کنيد.

مدل با سيستم کليد هوشمند
دشارژ باتري کليد هوشمند:

اگر باتري کليد هوش��مند دش��ارژ شده باش��د ،چراغهاي
راهنماي پورت ريموت ،چشمک ميزند و در صفحه نمايش
ظاهر مي ش��ود( .به قس��مت“صفحه نمايش“ در بخش 2
152

“کنت��رل ها و نش��انگر ها“ رجوع کني��د) .در اين وضعيت،
ورود کليد هوش��مند به داخل پورت ريموت ،به ش��ما اين
امکان را ميدهد تا موتور را روشن کنيد .مطمئن شويد که
قس��مت حلقوي کليد بطرف عقب مطابق شکل قرارگرفته
اس��ت .کليد هوش��مند را وارد پورت ريموت کنيد تا کامال
قفل شود .جهت خارج نمودن کليد هوشمند از محل قرار
گيري ،دکمه استارت را فشار دهيد تا در وضعيت ““OFF
قرار گيرد ،سپس کليد را بيرون بياوريد.

احتياط:
•پورت ريموت ،باتري کليد را ش��ارژ نميکند .اگر بر روي
صفحه نشان داده شد که باتري ضعيف شده است ،سريعا
نسبت به تعويض باتري اقدام کنيد .براي تعويض باتري،
(به قس��مت “باتري“ در بخش  “ 8تعمير ات و کارهايي
که خودتان بايدانجام دهيد“رجوع کنيد.
•هرگز بغير از کليد ،در پورت ريموت جس��م ديگري وارد
نکنيد .انجام اين کار ممکن اس��ت باعث آس��يب ديدگي
آن شود.
•زماني که کليد را وارد پ��ورت ريموت ميکنيد ،مطمئن
ش��ويد که کليد در جهت صحيح وارد ش��ده اس��ت .در
صورتي که جهت آن در س��ت نباش��د ،امکان ندارد که
موتور روشن شود.
•زماني که دکمه استارت در وضعيت “  “OFFقرار داشته
باشد ،کليد را از پورت ريموت خارج کنيد.

روشن کردن موتور
 .1ترمز پارک پدالي را درگير کنيد.
 .2دسته دنده را در وضعيت ) “P” (Parkيا ““N
خالص قرار دهيد.
استارت بگونهاي طراحي شده است که تنها زمانيکه
دنده در وضعيت مناسب قرار گيرد ،عمل ميکند.
 .3وضعيت قرار گيري کليد را تاييد کنيد.
•کليد هوش��مند را وارد پورت ريم��وت کنيد( .براي مدل
بدون سيستم کليد هوشمند)
•کليد هوش��مند را در داخل خودرو همراه داش��ته باشيد
(براي مدل با سيستم کليد هوشمند)
 .4دکمه استارت را در وضعيت “  “ONقراردهيد .پدال
ترمز را فشار داده و دکمه استارت را در جهت روشن
کردن موتور فشار دهيد.
بمنظور روشن کردن فوري موتور ،ضمن اينکه پدال
ترمز را فشار مي دهيد ،دکمه استارت را فشار دهيد
و رها کنيد.

 .5به محض روشن شدن موتور ،فورا ً دکمه استارت را رها
کنيد .اما در صورتي که موتور روشن نشد ،مراحل باال
را تکرار کنيد.
اگر هوا بيش از حد گرم يا سرد است و موتور به سختي
روشن مي شود ،پدال گاز را فشار داده و نگه داريد ،اين
کار به روشن شدن موتور کمک مي کند.
دکمه استارت را تا  15ثانيه فشار داده و نگه داريد.
زماني که موتور روشن شد ،پدال گاز را رها کنيد.

احتياط:

رانندگي با خودرو

•هر بار بيش از  15ثانيه اس��تارت نزنيد .اگر موتور روشن
نشد ،قبل از اينکه دوباره استارت بزنيد ،دکمه استارت را
خام��وش کرده و  10ثانيه صبر کنيد .در غير اين صورت
استارتر خراب ميشود.

رانندگي با سيستم گيربكس ()CVT

•در صورت نياز به اس��تفاده از باتري کمکي يا کابل رابط
براي روش��ن کردن موت��ور ،بايد کام ً
ال دس��تورالعمل و
احتياط هاي عنوان شده در بخش“ 6در مواقع اضطراري“
را رعايت کنيد.

روش ه��اي کاري توصي��ه ش��ده براي اين ن��وع گيربکس
اتوماتيک در صفحات بعدي نش��ان داده ش��ده است .براي
استفاده ازحداکثر عملکرد خودرو و لذت بردن از رانندگي،
به توصيه هاي زير عمل کنيد.

 .6بعد از روشن کردن موتور ،به ويژه در هواي سرد،
حداقل  30ثانيه صبر کنيد تا موتور در جا کار کرده و
گرم شود .ابتدا مسير کوتاهي را با سرعت کم رانندگي
کنيد.

احتياط:

در حال گرم کردن خودرو ،آن را ترک نکنيد.
جه��ت خام��وش ک��ردن موت��ور ،دن��ده را در وضعي��ت
) “P” (Parkقرار دهيد ،ترمز پارک پدالي را درگير کنيد
و دکمه استارت را در وضعيت “ “OFFقرار دهيد.

سيس��تم گيربک��س ( )CVTدر خ��ودروي ش��ما به طور
الکترونيک��ي کنت��رل ش��ده و باعث ايج��اد حداکثر نيرو و
عملکرد نرم خودرو مي شود.

زماني که بر اثر رانندگي بر روي سطوح لغزنده و يا آزمايش
برخي دينامومترها ،سرعت موتور ناگهان افزايش پيدا کند،
قدرت موتور جهت حفاظت از سيستم  ،CVTممکن است
بصورت اتوماتيک کاهش پيدا کند.

احتياط:

سرعت کار کردن موتور سرد باال است ،بنابراين قبل از گرم
شدن موتور ،دنده را با احتياط عوض کنيد.
•زماني که خودرو متوقف اس��ت ،از ب��اال بودن دور موتور
خودداري کنيد .اين کار باعث حرکت غير منتظره خودرو
ميشود.
•از دن��ده معکوس کردن ناگهاني بر روي س��طوح لغزنده
اجتناب کنيد .ممکن اس��ت سبب از دست دادن کنترل
شود
•هرگ��ز وقتي خ��ودرو در حال حرکت اس��ت ،دنده را در
وضعيت ) “P” (Parkي��ا “( “Rعقب) قرار ندهيد .اين
کار باعث آسيب جدي به گيربکس ميشود.
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•موتور را در وضعيت “) “P” (Parkيا “( “Rعقب) روشن
کنيد .اگر دنده در وضعيت هاي ديگر باشد ،موتور روشن
نميش��ود .در صورت روشن ش��دن موتور ،به نمايندگي
مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
•هن��گام توق��ف نس��بتا طوالن��ي ،دن��ده را ب��ه حال��ت
) “P” (Parkدرآورده و ترم��ز پ��ارک پدال��ي را درگير
کنيد.
•به هنگام تعويض دن��ده از وضعيت “( “Nخالص) به هر
ي��ک از وضعيت هاي ديگر ،موت��ور را در حالت دور آرام
نگه داريد.

5

•در سر بااليي ها ،خودرو را با فشار دادن پدال گاز متوقف
نکنيد .در اين شرايط بايد پدال ترمز را فشار دهيد.

روشن کردن خودرو

 .1بعد از روشن کردن موتور ،قبل از حرکت دادن دسته
دنده از وضعيت ) ،“P” (Parkپدال ترمز را کام ً
ال
فشار دهيد.
 .2در زماني که به پدال ترمز فشار مي دهيد ،دسته دنده
را روي يکي از وضعيت هاي حرکت قرار دهيد.
 .3ترمز پارک پدالي و پدال ترمز را آزاد کرده و سپس به
آرامي خودرو را حرکت دهيد.
 CVTبه گونهاي طراحي شده که وقتي دکمه استارت در
وضعيت “ “ONقرار داش��ته باشد ،بايد قبل از تغيير دنده
از وضعيت ) “P” (Parkبه هر يک از وضعيت هاي ديگر،
پدال ترمز را فشار دهيد.
اگر دکمه اس��تارت در وضعيت هاي ““OFF”. ”LOCK
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ي��ا “ “ACCباش��د ،دس��ته دن��ده را نميت��وان از حالت
) “P” (Parkبه ساير وضعيتها ديگر تغيير داد.

احتياط:
•پدال ترمز را فشار دهيد -تغيير دسته دنده از " "Dو ""L
و " "Rيا وضعيت تغيير دس��تي ،بدون فش��ار دادن پدال
ترمز ،باعث ميش��ود که وقتي موتور روشن است خودرو
به آراميحرکت کند .قبل از اينکه دس��ته دنده را حرکت
دهيد ،مطمئن ش��ويد که پدال ترمز را کام ً
ال فشار داده و
خودرو متوقف شده است.
•از وضعيت دسته دنده مطمئن شويد  -مطمئن شويد که
دنده در وضعيت مطلوب قرار گرفته باش��د “L”. ”D“ .يا
وضعيت دستي جهت حرکت به جلو و “ “Rجهت حرکت
به عقب استفاده ميشود.

SSD0727

•موت��ور را گرم کنيد -زماني که موتور س��رد اس��ت ،دور
موتور بيشتر اس��ت ،بايد هنگام عوض کردن دنده و قرار
دادن آن در وضعي��ت رانندگ��ي بالفاصله بعد از روش��ن
کردن موتور ،بيشتر احتياط کنيد.

SSD0728

:درزماني که پدال ترمز را فشار مي دهيد ،دکمه()A
را نيز فشاردهيد.
 :دکمه ( )Aرا فشار دهيد.
:فقط دسته دنده را حرکت دهيد.

تغيير دادن

هشدار:

•زمان��ي که موت��ور کار نميکند .اگر دس��ته دنده در هر
وضعيتي قرار گيرد ،ترمز پارک پدالي را درگير کنيد .در
غير اين صورت ،خودرو ب��ه طور ناگهاني حرکت کرده و
منجر به آسيبهاي جاني و مالي شديد خواهد شد.
•اگ��ر زمان��ي ک��ه موت��ور کار ميکن��د و به پ��دال ترمز
فش��ار ميدهي��د ،نتواني��د دس��ته دن��ده را از وضعيت
) “P” (Parkخارج سازيد ،ممکن است چراغهاي ترمز
کار نکن��د .کار نکردن چراغهاي ترمز ميتواند باعث بروز
تصادف و آسيب ديدگي شما و ديگران شود.
بعد از روش��ن کردن موتور ،پدال ترمز را کامال فشار داده و
دسته دنده را از وضعيت ) “P” (Parkخارج کنيد.
اگر دکمه اس��تارت به هر دليلي در وضعيت “ “ACCقرار
گي��رد ،ت��ا زماني که دنده در هر وضعيت��ي غير از وضعيت
) “P” (Parkق��رار دارد ،دکم��ه اس��تارت نميتوان��د به
وضعيت “ “OFFدر بيايد.
در صورت��ي ک��ه دکمه اس��تارت را نمي ت��وان به وضعيت
“ “OFFقرار داد ،مراحل زير را انجام دهيد:
 -1دسته دنده را در وضعيت ) “P” (Parkقرار دهيد.
 -2دکمه استارت را فشار دهيد .وضعيت دکمه استارت به

حالت “ “ONتغيير خواهد کرد.

 -3دکمه استارت را مجددا ً به حالت “ “OFFفشار دهيد.

):“P” (Park

رانندگي آهس��ته در برف س��نگين ،ش��ن يا گل يا براي به
حداکثر رس��اندن در گيري ترمز موتور در سرازيري هاي با
شيب زياد استفاده کنيد.

وضعيت تغيير دستي دنده (در صورت تجهيز)

از اين وضعيت وقتي که خودرو پارک ش��ده است يا هنگام
روشن کردن موتور اس��تفاده کنيد .اطمينان حاصل کنيد
که خودرو کام ً
ال متوقف ش��ده است و سپس اهرم انتخابگر
را در وضعي��ت ) “P” (Parkقرار دهيد .ترمز پارک پدالي
را درگي��ر کنيد .زماني که در س��ر بااليي پارک مي کنيد،
ابتدا ترمز پارک پدالي را درگير کنيد و س��پس دسته دنده
را در وضعيت ) “P” (Parkقرار دهيد.

در وضعيت تغيير دستي دنده ،محدوده تغيير روي نشانگر
نشان داده مي شود.

“( “Rعقب):

محدوده تغيير از باال يا پايين به صورت زير است:

از اي��ن وضعيت براي حرکت به عقب اس��تفاده کنيد .قبل
از انتخاب وضعي��ت “( “Rعقب) اطمينان حاصل کنيد که
خودرو کام ً
ال متوقف شده است.

“( “Nخالص):

نه دنده عقب و نه دنده جلو فعال نيس��تند .در اين وضعيت
مي توان موتور را روشن کرد .اگر وقتي که خودرو در حال
حرکت اس��ت ،موتور ناگهان توقف ک��رد ،مي توانيد دنده
را در وضعي��ت “( “Nخالص) قرار داده و دوباره اس��تارت
بزنيد.

وقتي که خودرو متوقف اس��ت و دسته دنده از وضعيت D
به وضعيت تغيير دس��تي دنده برده مي ش��ود ،جعبه دنده
وارد وضعيت تغيير دستي دنده مي شود .مي توان محدوده
تغيير دنده را به طور دستي انتخاب کرد.

M6

M5

M4

M3

M2

5 M1

•در زمان تغيير دادن ،دسته دنده را به وضعيت ( upباال)
حرکت دهيد( .به محدوده باالتر تغيير کند)
•در زمان تغيير دادن ،دس��ته دنده را به وضعيت down
(پايين) حرکت دهيد( .به محدوده پايين تر تغيير کند)
•حرکت دادن دسته دنده به يک طرف براي دوباره تغيير
وضعيت بصورت پيدر پي انجام خواهد ش��د .در صورتي
که ،اين حرکت سريعاً انجام شود ،ممکن نيست تعويض
دوم بطور کامل انجام شود.

“(“ Dدرايو):

از اين وضعيت براي رانندگي عادي به جلو استفاده کنيد.
“( )LOW( ” Lدر صورت تجهيز):
از اي��ن دن��ده هنگام باال رفتن از س��ر بااليي ه��اي تند يا
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( M6ششم):

از اي��ن وضعيت براي همه حالت ه��اي رانندگي به جلودر
وضعيت سرعت در بزرگراه ها استفاده کنيد.
ب��ه هر حال هنگام گاز دادن يا گذش��تن از خودروي ديگر
بايد دنده ها را به طور دستي عوض کنيد.

( M5پنجم):

•دروضعيت تغيير دنده دس��تي ،ممکن است گيربکس به
دنده انتخاب شده نرود .اين کار به حفظ عملکرد رانندگي
کمک کرده و امکان آسيب ديدن يا از دست رفتن کنترل
خودرو را کم ميکند.

از اين وضعيت براي رانندگي در س��رازيري ها و سربااليي
هاي طوالني که ترمز موتور مفيد است استفاده کنيد.

•براي لغو وضعيت تغيير دس��تي دنده ،دس��ته دنده را به
وضعي��ت “ “Dبر گردانيد .گيربکس به وضعيت رانندگي
عادي باز ميگردد.

از اين دنده براي باال رفتن از س��ر بااليي يا ترمز موتور در
سرازيري ها استفاده کنيد.

•وقت��ي که دماي روغن  CVTبيش از حد پايين ميآيد،
وضعي��ت تغيي��ر دن��ده دس��تي کار نميکن��د و به طور
اتوماتيک به وضعيت رانندگي باز ميگردد .در اين حالت،
دسته دنده را به وضعيت “ “Dبرگردانده و مدتي رانندگي
کنيد ،سپس به وضعيت تغيير دنده دستي باز گردانيد.

( M4چهارم) ( M3 ،سوم) و ( M2دوم):

5

خودرو ،گيربکس به ط��ور اتوماتيک به دنده ( M1اول)
ميرود .اگ��ر بخواهيد دوباره ش��تاب بگيريد ،بايد جعبه
دنده را در محدوده مورد نظر قرار دهيد.

( M1اول):

از اي��ن دن��ده هنگام باال رفتن از س��ر بااليي ه��اي تند يا
رانندگي آهس��ته در برف س��نگين ،ش��ن يا گل يا براي به
حداکثر رس��اندن در گيري ترمز موتور در سرازيري هاي با
شيب زياد استفاده کنيد.
•به خاطر داشته باشيد که در دنده پايين تر از  M6براي
مدت طوالني با سرعت باال رانندگي نکنيد .اين کار باعث
افزايش مصرف سوخت ميشود.
•دو بار حرکت دادن اهرم انتخابگر به يک طرف ،محدوده
ها را به ط��ور متوالي تغيير ميدهد .به هر حال ،اگر اين
کار را به سرعت انجام دهيد ،ممکن است دومين حرکت
به طور کامل انجام نشود.
•در وضعي��ت تغيير دس��تي دنده ،قبل از متوقف ش��دن
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•وقتي که دماي س��يال  CVTبي��ش از حد باال ميرود،
ممکن اس��ت محدوده تغيي��ر در دور موتور ،کمتر از حد
معم��ول تغيي��ر کند .اين نش��انه بد کار کردن سيس��تم
نميباشد.

SSD0729

کليد وضعيت اسپرت (در صورت تجهيز)

براي انتخاب وضعيت اس��پرت ،زماني که دس��ته دنده در
وضعيت “( “Dرانندگي) قرار داش��ته باشد ،کليد وضعيت
اس��پرت را فش��ار دهيد.چراغ نش��انگر وضعيت اسپرت در
صفحه نمايش نش��انگر ها روشن مي شود .وضعيت اسپرت
را خاموش کنيد و کليد وضعيت اس��پرت را دوباره فش��ار
دهيد .چراغ نشانگر وضعيت اسپرت خاموش خواهد شد.
زماني که دس��ته دنده در هر وضعيت ديگر غير از وضعيت
“ “Dقرار داش��ته باش��د ،وضعيت اس��پرت بطور اتوماتيک
خاموش خواهد شد.

وضعيت“:“OFF

از وضعيت“ “OFFدر رانندگي و مصرف سوخت اقتصادي
استفاده کنيد.

وضعيت محافظت دماي باالي مايع

وضعيت“:“ON

از اين وضعيت براي رانندگي در س��رازيري ها و سربااليي
هاي طوالني که ترمز موتور مفيد است و يا هنگام گاز دادن
زياد استفاده کنيد.
در اين حالت با توجه به اينکه موتور نياز به نيروي زيادتري
دارد ،دنده به صورت اتوماتيک انتخاب مي شود.
زماني که وضعي��ت رانندگي تغيير مي کند ،کليد وضعيت
اسپرت را خاموش کنيد.
به خاطر بس��پاريد که در حالت“ “ONبا سرعت باال براي
مدت زياد با وضعيت اس��پرت رانندگ��ي نکنيد .اين باعث
افزايش مصرف سوخت شما خواهد شد.
کم کردن گاز -در وضعيت“ “D

ب��راي عبور يا باال رفتن از س��ر بااليي ،پ��دال گاز را تا آخر
فش��ار دهيد تا به کف خودرو بچس��بد .اين کار بس��ته به
س��رعت خودرو ،جعبه دن��ده را روي دنده پايين تر تنظيم
مي کند.

رها کردن قفل تغيير دنده

اگر باتري دش��ارژ شده باش��د ،حتي اگردکمه دسته دنده
فش��ار داده شود و پدال ترمز پائي را تحت فشار قرار دهيد،
دسته دنده از وضعيت ) “P” (Parkتغيير نمي کند .براي
حرک��ت دادن دس��ته دنده ،دکمه  Shift Lockرا فش��ار
دهيد .دس��ته دن��ده را به وضعي��ت “( “Nخالص) حرکت
دهي��د .در هر حال تا زماني که دکمه اس��تارت به وضعيت
“  “ ONتغيي��ر نکن��د ،قفل فرمان باز نمي ش��ود .در اين
وضعيت اگر باتري دش��ارژ هم ش��ده باشد ،خودرو حرکت
مي کند.

SSD0730

ب��راي رها ک��ردن قفل تغيير دن��ده ،مراحل زي��ر را انجام
دهيد:
 .1دکمه استارت را در وضعيت““OFFو يا ““LOCK
قراردهيد.
 .2ترمز پارک پدالي را درگير کنيد.
 .3دکمه رها کردن قفل تغيير دنده را به پايين فشار
دهيد.
 .4در حالي که دکمه دسته دنده را فشارمي دهيد ،آنرا به
همراه آزاد کننده قفل تغيير دنده نگه داريد و دسته
دنده را در وضعيت ( Nخالص) قرار دهيد.
جهت آزاد کردن قفل غربيلک فرمان ،دکمه استارت را در
وضعي��ت“  “ONقرار دهيد .در اين وضعيت خودرو ممکن
است با هل دادن در موقعيت مورد نظر حرکت کند.
اگر نتوانس��تيد دس��ته دنده را از وضعي��ت )“P” (Park
خارج کنيد ،س��ريعا به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت
بازرسي سيستم  CVTمراجعه کنيد.

اي��ن جعبه دنده داراي وضعيت محافظت دماي باالي مايع
است .اگر دماي مايع بيش از حد باال برود (هنگام باال رفتن
از سربااليي هاي تند در دماي باالي محيط و يا بار سنگين،
مثل هنگام بکس��ل کردن يدک کش) سرعت موتور ،و در
برخي از ش��رايط س��رعت خودرو به طور اتوماتيک کاهش
پي��دا مي کند تا احتمال آس��يب ديدن جعبه دنده کاهش
يابد .سرعت خودرو را مي توان با پدال گاز کنترل کرد ،اما
دور موتور و س��رعت خودرو ممکن است محدوديت داشته
باشد.

خرابي -ايمني

زماني که وضعي��ت خرابي-ايمني اتفاق ميافتد سيس��تم 5

گيربکس  CVTدر وضعي��ت راندن قرار نمي گيرد .وقتي
که خودرو در ش��رايط سخت ،مثل چرخيدن بيش ازاندازه
چرخ ها ،و ترمز شديد متوالي باشد ،سيستم خرابي ايمني
فعال مي ش��ود و چراغ نش��انگر عيب فني “ “MILروشن
ميش��ود( .به قس��مت “چراغ نش��انگر عي��ب“در بخش 2
“کنترل ها و نش��انگرها“ در قس��مت هاي قبلي اين بخش
رج��وع کنيد) .اين اتف��اق حتي وقتي که هم��ه مدارهاي
الکتريکي خوب کار مي کنند نيز مي افتددر اين وضعيت،
دکمه استارت را خاموش کرده  10ثانيه صبر کنيد .سپس
دوباره دکمه اس��تارت را در وضعيت “روش��ن“ قرار دهيد.
خ��ودرو به ش��رايط عملکرد عادي خود ب��از مي گردد .اگر
به ش��رايط عملکرد عادي باز نگشت ،س��ريعا به نمايندگي
مجاز سايپا يدک جهت بازرسي سيستم جعبه دنده مراجعه
کنيد.
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هشدار:

وقت��ي که عملکرد خرابي -ايمني اتفاق مي افتد ،س��رعت
خ��ودرو ک��م کم کاهش پي��دا مي کند .ممکن اس��ت اين
سرعت از سرعت ساير خودرو ها کمتر بوده و باعث تصادف
ش��ود .هنگام رانندگي توجه خاصي به اين مطلب داش��ته
باشيد .در صورت لزوم ،در جاي مطمئن ،خودرو را به کنار
جاده کش��يده و صبر کنيد تا جعبه دنده به عملکرد عادي
بازگردد و يا در صورت نياز آن را تعمير کنيد.

5

سيستم کنترل ديناميكي خودرو ()VDC
(در صورت تجهيز)
هشدار:

•سيس��تم کنترل ديناميکي خودرو ( )VDCبه گونه ايي
طراحي ش��ده که در جهت بهبود رانندگي پايدار کمک
ميکند اما از تصادف هاي ناش��ي از حرکت هاي ناگهاني
فرمان در سرعت هاي باال يا روش هاي ناشي از بي دقتي
و رانندگي خطرناک جلوگيري نميکند .هنگام رانندگي
بر روي س��طوح لغزنده ،س��رعت را کم ک��رده و احتياط
بيشتري کنيد و هميشه با دقت رانندگي نماييد.
•سيستم فنربندي خودرو را تغيير ندهيد .اگر قسمت هاي
سيستم فنر بندي مانند ضربه گير ،حايل ها ،فنر ها ،ميله
ه��اي تقويت کننده و بوش ها از جنس مورد تائيد پارس
خودرو نبوده يا بيش از حد خراب ش��ده باش��ند ،ممکن
نيس��ت سيس��تم  VDCخوب کار کند .اي��ن موضوع
ميتواند اثر نامطلوبي بر عملکرد جابجايي خودرو داشته
باشد و چراغ نش��انگر ““VCD OFFيا نشانگر““SLIP
يا هر دو روشن شوند.
•اگر قس��مت ه��اي مربوط ب��ه ترمز مثل لن��ت ترمز ها،
چرخنده و س��يلندر ترمز ،تجهيزات اس��تاندارد نبوده يا
بيش از حد آسيب ديده باشند ،نشانگر“ “VCD OFFيا
نشانگر“ “ SLIPيا هر دو چراغ نشانگر روشن ميشوند.
اگر قسمت هاي مر تبط به موتور از قبيل منبع لوله اگزوز،
تجهيزات اس��تاندارد نبوده و يا بيش از حد آس��يب ديده
باشند ،نش��انگر““VCD OFFيا نشانگر“ “SLIPيا هر دو
چراغ نشانگر روشن مي شوند.
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•هنگام رانندگي در سطوح داراي شيب زياد ،مانند ساحل
دريا با ش��يب زياد سيس��تم  VCDممکن است بخوبي
عمل نکند و نشانگر ““VCD OFFيا نشانگر“ “SLIPيا
هر دو چراغ نشانگرممکن است ،روشن شوند .در اين نوع
سطوح ها رانندگي نکنيد.
•هنگام رانندگي در س��طوح ناپايدار ،مانند صفحه گردان،
لن��ج خودروب��ر ،باالبرنده يا رمپ ممکن اس��ت نش��انگر
“ “VCD OFFي��ا نش��انگر“ “SLIPي��ا ه��ر دو چراغ
نش��انگر روشن ش��وند .اين نش��انه بد کار کردن سيستم
نمي باش��د .پس از رسيدن به يک س��طح پايدار ،دوباره
موتور را روشن کنيد.
• اگ��ر از چ��رخ ه��ا يا الس��تيک هايي به جز چ��رخ ها و
الس��تيک هاي توصيه شده اس��تفاده ميکنيد ،سيستم
 VCDممک��ن اس��ت ب��ه خوب��ي کار نکند و نش��انگر
“ “VCD OFFي��ا نش��انگر“ “ SLIPيا ه��ر دو چراغ
نشانگر روشن ميشوند.
•در سطوح هاي پوشيده از برف ،سيستم  VDCجايگزين
الستيک هاي زمستاني يا زنجير چرخ نيست.
هنگام گاز دادن يا رانندگي در سطوح لغزنده ،ممکن است
الس��تيک ها ليز بخورند و بلغزند .با اس��تفاده از سيس��تم
 ،VDCسنس��ور ها اين حرک��ت ها را شناس��ايي کرده و
ب��راي کمک به پايداري خودرو ،خروج��ي موتور و ترمز را
کنترل مي کنند.

•وقتي که سيس��تم  VDCکار ميکند ،نشانگر““ SLIP
در صفحه نشانگر چشمک ميزند.
•اگر نش��انگر  SLIPچشمک زد ،ش��رايط سطوح لغزنده
اس��ت .حتماً س��رعت و نح��وه رانندگي خ��ود را با اين
شرايط تنظيم کنيد .حتماً با احتياط رانندگي کنيد ( .به
قسمت“چراغ نش��انگر لغزندگي“ در بخش “ 2کنترل ها
و نش��انگرها“ و “چراغ نشانگر خاموشي کنترل ديناميکي
خ��ودرو ( “)VDCدر بخش “ 2کنترل ها و نش��انگرها“
رجوع کنيد).

•چراغ نشانگر
اگر در سيستم عيبي به وجود آمد ،چراغ نشانگر““SLIP
روي صفحه
و چراغ نشانگر ““VCD OFF
نشانگرها روشن مي شوند .تا زماني که اين نشانگر ها
روشن هستند ،کارکرد سيستم  VDCلغو مي شود.
سيستم  VDCاز يک سيستم ديفرانسيلي لغزش محدود
ترمز ( )BLSDاس��تفاده مي کند .سيستم  BLSDزماني
کار مي کن��د که يک��ي از چرخ هاي محرک روي س��طح
لغزنده مي چرخد .سيس��تم  BLSDچ��رخ هاي در حال
چرخ��ش را که نيروي محرکه را ميان س��اير چرخ هاي در
حال حرکت توزيع مي کند ،متوقف مي کند .اگر زماني که
خودرو کار مي کند سيس��تم  VDCخاموش باشد ،همه
وضعيت هاي سيستم  VDCخاموش مي شوند.
سيس��تم  BLSDو  ABSوقت��ي ک��ه سيس��تم VDC
خاموش اس��ت نيز کار مي کند .اگر سيستم  BLSDفعال
ش��ود ،چراغ نشانگر“ “ SLIPچش��مک زده و ممکن است
صدايي بشنويد و /يا احساس ارتعاش در پدال ترمز بکنيد.

وقت��ي ک��ه سيس��تم  VDCکار مي کند ،ممکن اس��ت
احس��اس ارتعاش را در پ��دال پائي ترمز ک��رده و صدايي
بش��نويد يا در زير درب موتور احس��اس لرزش کنيد .اين
عادي است و نشان مي دهد که سيستم  VDCبه خوبي
کار مي کند.
کامپيوت��ر سيس��تم  VDCداراي يک ويژگي تش��خيص
دروني اس��ت که هر بار که موتور را روشن کرده و به عقب
يا جل��و رانندگي مي کنيد ،سيس��تم را کنت��رل مي کند.
وقتي که خود آزمايي اتفاق مي افتد ،ممکن اس��ت صدايي
بش��نويد يا احساس ارتعاش��ي را در پدال ترمز پائي بکنيد.
اين عادي اس��ت و نش��انگر اين است که سيستم به خوبي
کار مي کند.

SIC1881

کليد خاموش کردن سيستم کنترل
ديناميكي ()VDC

در اغلب ش��رايط رانندگي خودرو مي بايس��ت با سيس��تم
کنترل ديناميکي( )VDCرانده شود.
وقتي که خودرو در گل يا برف گير کرده ،سيس��تم VDC
ب��راي کاهش چرخ��ش چرخ ه��ا ،خروجي موت��ور را کم
مي کند .حتي اگر پدال گاز به کف خودرو فش��رده ش��ود
نيز س��رعت موتور کم خواهد بود .اگ��ر براي رهايي از گير
افتادن خودرو ،به حداکثر نيروي موتور نياز داريد ،سيستم
 VDCرا خاموش کنيد.
براي خاموش کردن سيستم  ،VDCکليد VDC OFF
را که در قس��مت پايين صفحه نش��انگر ها قرار دارد ،فشار
روشن مي شود.
دهيد .چراغ نشانگر
براي روش��ن کردن سيس��تم ،کليد را دوباره فشار دهيد يا
موتور را دوباره روشن کنيد.
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•هنگام رانندگي در مناطق بادخيز.
•هن��گام رانندگي در س��طوح هاي پر پيچ و خم و ش��يب
دار.
•هن��گام رانندگي در س��طوح هاي لغزنده (س��طوح هاي
باراني ،برفي ،يخي و غيره)

احتياط هاي الزم در خصوص سيستم کروز
کنترل
SSD0694

5

کروز کنترل (درصورت تجهيز)
 .1کليد RESUME/ ACCELERATE
 .2کليد SET/ COAST
 .3کليد CANCEL
 .4کليد  MAINکروز کنترل

هشدار:

هن��گام رانندگي در ش��رايط زير ،از کروز کنترل اس��تفاده
نکني��د .رانندگي در اين ش��رايط مي توان��د باعث خارج از
کنترل شدن خودرو و در نتيجه تصادف شود.
•زماني که نگه داري خودرو در يک س��رعت ثابت امکان
پذير نميباشد.
•در زمان رانندگي در ترافيک سنگين.
•در زمان رانندگي در ترافيک با سرعت متغير.
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•اگر سيس��تم کروز بد عمل کند ،به صورت اتوماتيک غير
فعال ميشود .در اين حالت چراغ نشانگر  SETدر صفحه
نشانگرها چشمک ميزند تا راننده را آگاه کند.
•اگ��ر دماي ماي��ع خنک کننده موتور بي��ش از اندازه باال
رود ،سيس��تم کروز کنترل بص��ورت اتوماتيک غير فعال
ميشود.
•اگر چراغ نش��انگر  CRUISEخاموش و روش��ن ش��ود،
کليد  MAINکروز کنترل را خاموش کرده و س��ريعا به
نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
•اگر در زماني که کليد RESUME/ ACCELERATE،
 SET/ COASTي��ا  CANCELرا فش��ار ميدهيد،
کليد  MAINکروز روش��ن باش��د ،ممکن است ،چراغ
نشانگر  CRUISEچش��مک بزند .براي تنظيم مناسب
سيستم کروز کنترل مراحل زير را انجام دهيد.

نحوه عملكرد کروز کنترل

کروز کنترل اين امکان را به شما مي دهد که بدون اينکه
پايتان را روي پدال گاز نگه داريد ،با سرعت بيش از km/h
 )25 MPH( 40رانندگي کنيد.

•اگر س��رعت خودرو تقريبا  13Km/hزير سرعت تنظيم
ش��ده کاهش يابد ،ک��روز کنترل بط��ور اتوماتيک از کار
ميافتد.
•حرکت دادن دس��ته دنده به وضعيت ( Nخالص) ،باعث
از کار افتادن کروز کنترل خواهد شد.

روشن کردن کروز کنترل

زماني که کليد  MAINرا فش��ار مي دهيد ،چراغ نشانگر
 CRUISEدر صفحه نشانگرها روشن مي شود.

تنظيم سرعت کروز
 .1گاز دهيد تا به سرعت مورد نظر برسيد.
 .2کليد  SET/COASTرا فشار دهيد و آن را رها
کنيد.
 .3پاي خود را از روي پدال گاز برداريد.
سرعت خودرو روي سرعت تنظيم شده باقي مي ماند.

عبور از خودروي ديگر

پدال گاز را فش��ار دهيد تا خودرو شتاب بگيرد .بعد از رها
ک��ردن پدال گاز خودرو به س��رعت تنظيم ش��ده قبلي بر
مي گردد .خودرو ممکن اس��ت در زم��ان باال رفتن وپايين
آمدن از تپه هاي ش��يبدار ،در س��رعت تنظيم ش��ده باقي
نمان��د .در اي��ن وضعيت ها ب��دون کروز کنت��رل رانندگي
کنيد.

تنظيم مجددروي سرعت کم تر

براي تنظيم روي س��رعت کم تر ،يکي از روش��هاي زير را
استفاده کنيد.

•ب��ه آراميضربه اي به پ��دال ترمز وارد کني��د .وقتي که
خودروبه سرعت مورد نظر رسيد ،کليد SET/COAST
را فشار داده و رها کنيد.
•کليد  SET/COASTرا فش��ار داده و نگاه داريد .زماني
که خ��ودرو به س��رعت مورد نظر رس��يد کلي��د SET/
 COASTرا رها کنيد.
•کليد  SET/COASTرا به س��رعت فش��ار دهيد و رها
کنيد .اين کار باعث کاهش سرعت در حدود Km/h 1.6
ميشود.

تنظيم مجدد روي سرعت سريع تر:

براي تنظيم روي س��رعت سريع تر ،يکي از روشهاي زير را
استفاده کنيد.
•پدال گاز را فش��ار دهيد .وقتي سرعت خودرو به سرعت
مورد نظر رس��يد کليد  SET/COASTرا فشار داده و
رها کنيد.
•کلي��د  RESUME/ACCELERATرا فش��ار داده و
نگاه داريد .وقتي که خودرو به س��رعت مورد نظر رس��يد
کليد  RESUME/ACCELERATEرا رها کنيد.
•کلي��د  RESUME/ACCELERATEرا به س��رعت
فش��ار داده و رها کني��د .اين کار باعث افزايش س��رعت
خودرو در حدود  Km/h 1/6ميشود.

تنظيم مجدد روي سرعت فعلي:

کلي��د  RESUME/ACCELERATEرا فش��ار داده و
رها کنيد .خودرو به آخرين سرعت تنظيم شده ،زماني که
سرعت خودرو بيش از  40Km/hبوده باز مي گردد.

لغو سرعت کروز

براي لغو س��رعت تنظيم ش��ده ،از يک��ي از روش هاي زير
استفاده کنيد.
•کليد  CANCELرا فشار دهيد.
•به پدال ترمز پايي ضربه اي وارد کنيد.
•کليد  MAINکروز کنترل را فش��ار دهيد .چراغ نشانگر
 CRUISEخاموش خواهد شد.

پارک کردن

هشدار:

•خودرو را روي مواد قابل اشتعال مثل چمن خشک ،کاغذ
باطله يا پارچه کهنه پارک نکنيد.
•پ��ارک ک��ردن ايمن مس��تلزم اين اس��ت که ه��م ترمز
پارک پدال��ي درگير بوده و هم دس��ته دنده در وضعيت
) “P”(Parkقرار داش��ته باشد .عدم رعايت اين مسئله
باعث ميش��ود که خودرو به طور ناگهاني حرکت کرده و
باعث بروز تصادف شود.
•هنگام پارک خ��ودرو ،اطمينان حاصل کنيد که دس��ته
دن��ده در وضعيت ) “P” (Parkقرار دارد .بدون فش��ار
دادن پ��دال ترم��ز نميتوان دس��ته دن��ده را از وضعيت
) “P” (Parkخارج نمود.
•هرگز خودرو را تا زماني که موتور روش��ن اس��ت و کسي
داخل آن نيست ترک نکنيد.
•هرگز کودکان و يا اف��رادي که در حالت عادي به کمک
ديگ��ران ني��از دارند ،تنه��ا در خودرو ره��ا نکنيد .حتي
حيوان��ات خانگي ني��ز نبايد در خودرو تنه��ا بمانند زيرا
ممکن اس��ت ندانسته کليدها و کنترلها را فعال کنند و
به طور ناگهاني در معرض خطر قرار گرفته و به خودشان
صدمه بزنند .در هواي گرم و روزهاي آفتابي ،ممکن است
دما آنقدر باال باش��د که باعث بروز صدمات جدي يا حتي
مرگ آور در افراد و يا حيوانات شود.
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 .1ترمز پارک پدالي را درگير کنيد.
 .2دسته دنده را در وضعيت ) “P” (Parkقرار دهيد.
 .3زماني که خودرو در سرازيري پارک شده است ،براي
کمک به جلوگيري از حرکت آن ،بهتر است که چرخ
ها را مطابق آنچه که در شکل نشان داده شده است
بچرخانيد.

س�ر خودرو به سمت سرازيري در خيابان داراي
جدول ()1

چرخ ها را به س��مت ج��دول بچرخانيد و خودرو را به جلو
حرکت دهيد تا چرخ کناري به آرامي با جدول تماس پيدا
کند .سپس ترمز پارک پدالي را درگير کنيد.

س�ر خودرو به سمت سربااليي در خيابان داراي
جدول ()2

يدک کشيدن

خودروي شما به گونه اي طراحي شده که بتواند سرنشين
يا بار را جا به جا کند .پارس خودرو توصيه مي کند از اين
خودرو جهت يدک کش��يدن اس��تفاده نگردد زيرا اين امر
باع��ث ايجاد بار اضافي روي موتور ،گيربکس ،فرمان ،ترمز
و ديگر سيستم ها مي شود.

احتياط:

خراب ش��دن خودرو در اثر يدک کش��يدن تحت پوشش
گارانتي قرار ندارد.

سيستم هيدروليك فرمان
هشدار

در صورت��ي که موت��ور کار نمي کند ي��ا در طول رانندگي
خاموش شده اس��ت ،هيدروليک فرمان کار نمي کند .کار
کردن با فرمان بسيار دشوارتر است.
سيس��تم هيدروليک فرمان به گونه ايي طراحي شده است
که ب��راي کمک به فرمان از پمپ هيدروليکي که توس��ط
موتور فعال شده است استفاده مي کند.
اگر موتور متوقف ش��ده و يا تسمه پروانه پاره شود ،باز هم
مي تواني��د خودرو را کنترل کنيد .اما به ويژه در پيچ هاي
تند و س��رعت هاي کم ،نيروي بيش��تري ب��راي چرخاندن
فرمان الزم است.

چ��رخ ها را از ج��دول دور کرده و اج��ازه دهيد خودرو به
س��مت عقب حرکت کند تا وقتي که چرخ سمت جدول به
آرامي با جدول تماس پيدا کند .س��پس ترمز پارک پدالي
را درگير کنيد.

س�ر خودرو به سمت س�ربااليي يا سرازيري در
خيابان بدون جدول ()3

چرخ ها را به س��مت کنار خيابان بچرخانيد .در اين حالت
اگر خودرو حرکت کند از وس��ط جاده دور مي شود .سپس
ترمز پارک پدالي را درگير کنيد.
 .4دکمه استارت را در وضعيت  OFFقرار دهيد.
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سيستم ترمز

سيستم ترمز داراي دو مدار هيدروليکي جداگانه است .اگر
يکي از مدارها درس��ت کار نکند ،ش��ما هنوز داراي قابليت
ترمزکردن در دو چرخ را خواهيد داشت.
ممکن اس��ت هنگامي که پدال ترمز را ب��ه آرامي کامال تا
انته��ا فش��ار مي دهيد يک تيک احس��اس کنيد و صدايي
بشنويد .اين اتفاق نشانگر اين نيست که سيستم خوب کار
نمي کند ،بلکه نشان مي دهد که مکانيزم ترمز به درستي
عمل مي کند.

5

احتياط هاي الزم در خصوص سيستم ترمز
ترمزهاي به کمك خالء

بوس��تر ترمز با استفاده از خالء موتور به ترمز گرفتن کمک
مي کند .اگر موتور متوقف ش��ود ،مي توانيد با فشار دادن
پ��دال ترمز ،خودرو را متوقف کنيد .اما براي متوقف کردن
خ��ودرو ،بايد فش��ار بيش��تري روي پدال ترم��ز بياوريد و
مسافت ايستادن طوالني تر خواهد بود.
اگر موتور روش��ن نباشد يا در زمان رانندگي خاموش شود،
ترم��ز هاي برق��ي کار نمي کنند و ترمز گرفتن دش��وارتر
خواهد شد.

هشدار:

با موتور خاموش در سرازيري حرکت نکنيد.

استفاده از ترمزها

در زم��ان رانندگ��ي از تکي��ه دادن پايت��ان ب��ر روي پدال
ترمز ،خ��ودداري کنيد .اين کار باعث گرم ش��دن بيش از
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حد ترمزها ،س��اييدگي س��ريع تر لنت هاي ترمز و افزايش
مصرف سوخت مي شود.
براي کمک به کاهش اس��تهالک ترمز و جلوگيري از گرم
ش��دن بيش از حد ترمزها ،قبل از رس��يدن به سرازيري يا
شيب طوالني ،سرعت خودرو را کم کرده و با دنده سنگين
حرکت کنيد .اگر ترمز ها بيش از حد گرم ش��وند ،عملکرد
ترمز را کاهش داده و باعث از دس��ت رفتن کنترل خودرو
مي شوند.
در زمان رانندگي بر روي سطوح لغزنده ،هنگام ترمز گرفتن،
با ش��تاب حرکت کردن يا رفتن ب��ه دنده پايين تر احتياط
کني��د .ترمز گرفتن و گاز دادن ناگهاني مي تواند باعث ليز
خوردن چرخ ها و در نتيجه تصادف خودرو شود.

ترمزهاي خيس

هنگامي که خودرو شس��ته ش��ده اس��ت و يا از ميان آب
عبورکن��د ،ترمزها ممکن اس��ت خيس ش��وند .در نتيجه
مسافت ترمزگرفتن ش��ما طوالني تر خواهد بود و اتومبيل
ممکن اس��ت در زمان ترمز گرفتن ،به يک طرف کش��يده
شود.
براي خش��ک کردن ترمزها ،خودرو را با يک سرعت ايمن
براني��د و پدال ترمز را به آرامي فش��ار دهيد تا ترمزها گرم
شوند .اين کار را تا زماني که ترمزها به حالت عادي برگردند
انجام دهيد .تا زماني که ترمزها درست عمل نمي کنند ،از
رانندگي خودرو با سرعتهاي باال ،خودداري کنيد.

رانندگي در سرازيري

عملک��رد ترمز موت��ور براي کنترل خ��ودرو در زمان پايين
آمدن از تپه ها موثر مي باشد .قبل از رسيدن به سرازيري،
وضعيت دنده “ “Lو يا دستي را انتخاب کنيد.

سيستم ترمز ضد قفل ()ABS
هشدار:

•سيس��تم ترمز ضد قفل ( )ABSدس��تگاه پيش��رفته اي
ميباش��د ام��ا نميتواند باع��ث جلوگي��ري از تصادفات
ناش��ي از روش هاي رانندگي ب��ي احتياط و يا خطرناک
جلوگيري کند .اين سيس��تم به حفظ کنترل خودرو در
هن��گام ترمز گرفتن روي س��طوح لغزنده کمک ميکند.
به خاطر داش��ته باش��يد که فاصله توقف بر روي سطوح
لغزنده حتي با داش��تن  ABSاز س��طوح عادي بيش��تر
خواه��د بود .همچنين فاصله توقف ممکن اس��ت بر روي
جاده هاي ناهموار ،ش��ني ،پوش��يده از ب��رف و يا زماني
که از زنجير چرخ اس��تفاده ميکنيد بيشتر شود .هميشه
فاصله ايمني را از خودروي جلويي حفظ کنيد .در نهايت،
راننده مسئول ايمني سرنشينان است.
نوع الستيک و وضعيت آن نيز مي تواند بر کارآيي ترمز
تاثير داشته باشد.
•هنگام تعويض الستيک ها ،الستيک هايي با اندازه تعيين
شده بر روي هر چهار چرخ نصب کنيد.
•در زمان نصب الس��تيک زاپ��اس ،اطمينان حاصل کنيد
که اندازه و نوع آن مطابق با اندازه و نوع مش��خص ش��ده
در برچس��ب مشخصات الستيک ها ميباشد( .به قسمت

“مش��خصات الس��تيک ها“ در بخش“ 9اطالعات فني“
رجوع کنيد).
•براي اطالعات بيش��تر ( به قسمت “رينگ ها و الستيک
ه��ا “ در بخش“ 8تعمي��رات و کارهايي که خودتان بايد
انجام دهيد“ رجوع کنيد).
سيستم ترمز ضد قفل ( )ABSترمز ها را کنترل مي کند،
به طوري که هنگام ترمز هاي س��خت ي��ا ترمز گرفتن در
سطوح لغزنده ،چرخ ها قفل نمي کنند .اين سيستم سرعت
گردش هر يک از چرخ ها را تش��خيص داده و فشار روغن
ترم��ز را به گونه ايي تغيير مي دهد که از قفل کردن يا ليز
خوردن چرخ ها جلوگيري کند .اين سيس��تم با جلوگيري
از قف��ل کردن چرخ ها ،به رانن��ده در حفظ کنترل فرمان
کمک کرده و منحرف ش��دن و پيچ خ��وردن خودرو را به
حداقل مي رساند.

استفاده از سيستم

پ��دال ترمز را فش��ار داده و نگه داريد .پدال ترمز را فش��ار
دهيد ،ام��ا باال و پايين نبريد .سيس��تم  ABSبه گونه اي
عمل خواهد کرد که از قفل کردن چرخ ها جلوگيري کند.
هنگام رانندگي از روي موانع عبور نکنيد.

هشدار:

پ��دال ترمز را ب��اال و پايين نکنيد .اي��ن کار باعث افزايش
فاصله توقف مي شود.

ويژگي خود کنترلي

 ABSشامل سنسور هاي الکترونيکي ،پمپ هاي الکتريکي،
سولنوئيدهايهيدروليک و يک کامپيوترمي باشد .کامپيوتر

داراي ويژگي تشخيص داخلي است که در هر بار که موتور را
روشن مي کنيد و خودرو را با سرعت کمي به جلو يا عقب
حرکت مي دهيد ،سيستم را کنترل مي کند .هنگامي که
خود کنترلي انجام مي ش��ود ،صدايي به گوش رس��يده و
در پدال ترمز احس��اس ضربه مي کنيد .اين عادي است و
نشانگر اين است که اين سيستم به خوبي کار مي کند .اگر
کامپيوتر وجود عيبي را تش��خيص دهد ABS ،را خاموش
کرده و چراغ هشدار روي صفحه نشانگرها روشن مي شود.
در اي��ن حال سيس��تم ترمز به طور ع��ادي و بدون کمک
سيستم ضد قفل کار مي کند.
اگر در زمان خود کنترلي طي رانندگي چراغ هشدار ABS
روشن شد ،س��ريعا به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه
کنيد.

عملكرد عادي

 ABSدر سرعت هاي باالي  5تا  3 ( km/h 10تا MPH
 )6عمل مي کند .اين سرعت بر اساس شرايط جاده تغيير
مي کند.
وقتي که  ABSتشخيص مي دهد که يک يا چند چرخ در
حال قفل ش��دن مي باشند ،فورا ً توسط فعال کننده ،فشار
هيدروليکي را آزاد مي کند .اين عمل ش��بيه اين است که
ترمز ها با س��رعت ،باال و پايين ش��وند .ممکن است در اين
حال ضربه هايي را در پدال ترمز احساس کنيد ،صدايي از
زير درب موتور بشنويد و يا ارتعاش هايي را در فعال کننده
احس��اس کنيد .اين عادي اس��ت و نش��انگر اين است که
 ABSبه خوبي کار مي کند .اما ضربه ها بيانگر اين مطلب
هستند که شرايط جاده خطرناک است و احتياط بيشتري

در حين رانندگي الزم مي باشد.

امنيت خودرو

هنگامي که خودرو خود را بدون سرنشين ترک ميکنيد:
•هميش��ه کليد را ب��ه همراه خود ببري��د ،حتي وقتي که
خودرو را در پارکينگ خودتان پارک ميکنيد.

•همه شيش��ه ها را کام ً
ال بس��ته و هم��ه درب ها را قفل
کنيد.
•هميش��ه خودرو را در جايي پارک کنيد که بتوانيد آن را
ببينيد .ش��ب ها خودرو را در جاي��ي پارک کنيد که نور
کافي وجود داشته باشد.

•در صورت��ي که خودرو مجهز به سيس��تم امنيتي
اس��ت 5
هميش��ه از آن استفاده کنيد ،حتي اگر براي مدتي کوتاه
خودرو را ترک ميکنيد.

•هرگز کودکان و حيوانات را تنها در خودرو قرار ندهيد.
•هرگز اش��ياء قيمتي را داخل خودرو قرار ندهيد .هميشه
اشياء قيمتي را همراه با خود داشته باشيد.
•هرگز اسناد خودرو را داخل خودرو قرار ندهيد.
•هرگز چي��زي را روي باربند قرار ندهيد .آن ها را از روي
باربند برداشته و در جاي امني مثل داخل صندوق عقب
قرار داده و قفل کنيد.
•هرگز کليد يدکي را داخل خودرو قرار ندهيد.
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رانندگي در هواي سرد
هشدار:

•ش��رايط هر گونه که باش��د ،با احتياط رانندگي کنيد .با
دقت زياد گاز را کم و زياد کنيد .اگر س��ريع گاز را کم و
زياد کنيد ،اصطکاک چرخ ها کمتر ميشود.
•هنگام رانندگي در هواي س��رد ،فاصله توقف بيشتري را
در نظر داشته باش��يد .بايد نسبت به مسير هاي خشک،
زودتر ترمز گرفته شود.

5

•در جاده هاي لغزنده ،فاصله خودرو را با خودروي جلويي
بيشتر کنيد.
•يخ مرطوب (  ،)32 ْ F ،0 ْ Cباران يخ زده ،برف بس��يار
س��رد و يخ ميتواند لغزنده ب��وده و رانندگي روي آن ها
بسيار دشوار است .در اين شرايط اصطکاک خودرو بسيار
کمتر اس��ت .سعي کنيد که از رانندگي روي يخ مرطوب
خودداري کنيد تا جاده نمک پاشي و شن پاشي شود.
•مراق��ب مکان هاي لغزنده (يخ درخش��ان) روي جاده ها
باش��يد .اين مکان ها در قس��مت هاي سايه جاده هاي
ب��دون برف ديده ميش��وند .در صورتي ک��ه يک تکه يخ
جلوي مس��ير ديديد ،قبل از رس��يدن به آن ترمز کنيد.
س��عي کنيد وقتي که روي يخ هس��تيد ترمز نکرده و از
انجام مانور هاي ناگهاني خودداري کنيد.
•در جاده هاي لغزنده از سيس��تم کروز کنترل اس��تفاده
نکنيد.
•برف ممکن اس��ت باعث گير افت��ادن گاز خطرناک اگزوز
در زير خودرو شود .برف روي لوله اگزوز و اطراف خودرو
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را پاک کنيد.

باتري

اگر در هواي بس��يار سرد ،باتري کام ً
ال ش��ارژ نشده باشد،
ممکن اس��ت آب باتري يخ زده و به باتري آس��يب برساند.
براي حف��ظ حداکثر کارايي باتري ،بايد مرتباً آن را کنترل
کرد .براي کس��ب جزئيات بيش��تر (به قس��مت “باتري“در
بخش“ 8تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“
رجوع کنيد).

مايع خنك کننده موتور

اگر الزم اس��ت ک��ه خودرو را بدون ضد ي��خ در محيط باز
پارک کنيد ،سيس��تم خنک کننده که شامل پوسته موتور
ني��ز مي باش��د ،را تخليه کنيد .قبل از اس��تفاده از خودرو
دوباره ان ها را پر کنيد .براي کس��ب جزئيات بيش��تر (به
قس��مت“تعويض مايع خن��ک کننده موت��ور“ در بخش8
“تعمي��رات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع
کنيد).

تجهيزات الستيك
 .1اگر روي چرخ هاي جلو يا عقب خودروي خود الستيک
هاي مخصوص برف نصب کرده ايد ،الستيک ها بايد
دراندازه ،محدوده بار گذاري ،ساختار و نوع ( باياس،
باياس تسمه دار يا راديال) الستيک هاي عقب يا جلو
باشند.
 .2اگر از خودرو در شرايط سخت زمستاني استفاده
مي کنيد ،بايد روي هر چهار چرخ الستيک مخصوص
برف نصب کنيد.

 .3براي اصطکاک بيشتر در جاده هاي يخ زده ،بايد از
الستيک هاي يخ شکن استفاده کنيد .اما استفاده از
اين الستيک ها در برخي از کشورها ،ايالت ها و استان
ها ،ممنوع مي باشد.
قبل از نصب الستيک هاي يخ شکن قوانين کشوري
را بررسي کنيد .قابليت لغزش الستيک هاي يخ شکن
در سطوح مرطوب يا خشک از الستيک هاي مخصوص
برف بدون يخ شکن کمتر است.
 .4در صورت تمايل مي توان از زنجير چرخ استفاده
کرد .اطمينان حاصل کنيد که سايز آن ها متناسب
با الستيک مي باشد و بر اساس دستورالعمل سازنده
زنجير چرخ نصب شده اند .جهت کسب اطالعات
بيشتر (به قسمت“زنجير چرخ“ در بخش “ 8تعميرات و
کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد).

تجهيزات مخصوص زمستان

توصيه مي ش��ود که در زمستان موارد زير را همراه داشته
باشيد:
•يک برس موئي زبر يا ليس��ه براي پاک کردن يخ و برف
از شيشه ها.
•يک تخته صاف و محکم براي قرار دادن زير جک.
•ي��ک بيلچه که در مواقعي که خ��ودرو در برف هايي که
توسط باد آورده شده است گير کرد ،به شما کمک کند.

ترمز پارک پدالي

هنگام پارک کردن در منطقه اي که دماي بيرون آن کمتر
از صف��ر درج��ه  32( Cدرجه ّ )Fمي باش��د از ترمز پارک
پدال��ي اس��تفاده نکنيد تا از ي��خ زدن آن جلوگيري کنيد.
براي پارک کردن ايمن:
•دسته دنده را در وضعيت ) “P”(Parkقرار دهيد.
•با موانع مطمئن چرخها را مهار کنيد.

محافظت از خوردگي

مواد ش��يميايي مورد استفاده براي يخ زدايي سطوح جاده
ه��ا ،داراي اثر خورندگي زيادي هس��تند .اين مواد باعث
افزايش س��رعت خوردگي و تخريب قطع��ات زير بدنه هم
چون سيس��تم اگزوز ،لوله هاي سوخت و ترمز ،کابل هاي
ترمز ،کف خودرو و گلگير ها مي شوند.

5

در زمس��تان ،بايد زير بدنه مرتباً تميز ش��ود .براي کس��ب
اطالعات بيشتر به قسمت“محافظت از خوردگي“ در بخش
“ 7ظاهر و مراقبت“ رجوع کنيد.
ب��راي محافظت بيش��تر در برابر فرس��ايش و خوردگي که
ممکن اس��ت در برخي از مناطق الزم باش��د با نمايندگي
مجاز سايپا يدک مشورت کنيد.
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پنچرشدن الستيك

اگر خودروي شما پنچر ش��د ،طبق دستورالعمل زير عمل
کنيد:

متوقف کردن خودرو
هشدار

•به پرس��نل امدادخودرو در ج��اده ها عالمت دهيد که به
کمک نياز داريد.
 .8از همه سرنشينان بخواهيد که از خودرو بيرون رفته و
در جاي امني دور از خودروهاي عبوري و با فاصله از
خودروي شما بايستند.

•مطمئن شويد که ترمز پارک پدالي را درگير کردهايد.
•مطمئن شويد دس��ته دنده در حالت ) “P”(Parkقرار
دارد.
•هرگز وقتي که خودرو در س��رازيري يا جاده هاي يخي و
لغزنده قرار دارد ،الس��تيک ها را تعويض نکنيد .اين کار
خطرناک است.

6

SCE0758

•هرگز الس��تيک ها را در محل هاي پرتردد عوض نکنيد.
خ��ودرو را به کنار جاده ،جايي که از ترافيک دور باش��د
منتقل کنيد.
 .1به آرامي خودرو را به کنار جاده و دور از خودرو هاي
عبوري هدايت کنيد.
 .2چراغ هاي فالشر را روشن کنيد.
 .3برروي يک سطح هموار پارک کنيد.
 .4ترمز پارک پدالي را درگير کنيد.
 .5دسته دنده را در حالت ) “P”(Parkقرار دهيد.
 .6موتور را خاموش کنيد.
 .7درب موتور را باز کنيد.
•به ساير خودروهاي عبوري هشدار دهيد.
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آماده کردن ابزارها و الستيك زاپاس

جک ،ابزار هاي مورد نياز و الس��تيک زاپاس را از قس��مت
مخصوص نگه داري اين وس��ايل در زير قس��مت صندوق
عقب برداريد.

SCE0630

MCE0001D

قرار دادن مانع جلوي چرخ ها
هشدار:

6

حتماً جلوي چرخ مانع مناس��بي ق��رار دهيد تا از حرکت
خودرو جلوگيري ش��ود .حرکت خودرو ممکن است باعث
آسيب ديدن افراد شود.
موانع مناس��بي ( )1را در جلو و عقب الستيکي که بصورت
ضرب��دري رو به روي الس��تيک پنچر ش��ده ( )2قرار دارد
بگذاري��د تا وقتي که جک را ب��اال مي بريد ،خودرو حرکت
نکند.

SCE0633
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باز کردن الستيك
باز کردن روکش چرخ (در صورت تجهيز)
هشدار:

هرگز روکش چرخ ها را با دس��ت باز نکنيد .اين کار ممکن
است باعث آسيب ديدن شما شود.
براي باز کردن روکش چرخ ،همانطور که در ش��کل نشان
داده شده از ميله جک ( )1استفاده کنيد.
پارچه اي ( )2بين چرخ و ميله جک قرار دهيد تا از آسيب
ديدن چرخ و روکش چرخ جلوگيري شود.

6
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نقاط باال بردن جک

دهيد.
 .4مهره هاي چرخ را بترتيب در خالف جهت عقربه هاي
ساعت توسط آچار چرخ ،يک يا دو دور بچرخانيد.
قبل از اينکه الستيک از روي زمين بلند شود مهره ها
را باز نکنيد.
 .5با دقت خودرو را بلند کنيد تا اندکي فاصله بين زمين
و الستيک ايجاد شود.
 .6براي باال بردن خودرو ،اهرم جک و ميله را بدقت با دو
دست بگيريد و اهرم جک را بچرخانيد.

SCE0504

باز کردن الستيك

باال بردن خودرو با جك
هشدار:

•حتماً دستورالعمل هاي اين بخش را مطالعه کرده و طبق
آن عمل کنيد.
•زي��ر خودرويي که فقط روي جک قرار دارد نرويد :از پايه
هاي نگه دارنده خودرو استفاده کنيد.
•هرگز از جکي که متعلق به خودروي شما نيست استفاده
نکنيد.
•جک خودروي شما براي باال بردن خودروي شما در زمان
تعويض الس��تيک طراحي شده اس��ت .هرگز از آن براي
خودروهاي ديگر استفاده نکنيد.
•هرگ��ز جهت باال ب��ردن خ��ودرو با جک ،غي��ر از محل
مخص��وص اتصال جک با بدنه ،از قس��مت ديگر خودرو
استفاده نکنيد.

•هرگز خودرو را بيش از حد الزم باال نبريد.

 .1مهره هاي چرخ را باز کنيد.

•هرگز مانع ها را در زير يا روي جک قرار ندهيد.

 .2الستيک آسيب ديده را باز کنيد.

•هرگ��ز در حالي که خ��ودرو روي جک اس��ت ،موتور را
روشن نکنيد .ممکن اس��ت خودرو ناگهان حرکت کرده
و باعث بروز تصادف شود.

الستيک سنگين است ،پا هاي خود را دور از الستيک

•هرگز به سرنش��ينان اجازه ندهيد زمان تعويض الستيک
داخل خودرو بمانند.

احتياط:

قرار دهيد و حتماً براي جلوگيري از آسيب ديدن دست ها
از دستکش استفاده کنيد.

•حتماً قبل از اس��تفاده از جک ،برچسب احتياط روي آن
را بخوانيد.

 .1جک را مستقيما زير محل مخصوص آن روي بدنه
مطابق شکل ،قرار دهيد تا قسمت باالي جک در آن
نقطه به خودرو متصل شود.
جک بايد روي سطح زمين محکم و هموار قرار بگيرد.
 .2سر جک را مطابق شکل بين دو شکاف قرار دهيد.
 .3شيار سر جک را در محل مخصوص آن روي بدنه قرار
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( 1تا  )5با آچار چرخ بيش از دو دور بچرخانيد تا
سفت شوند.
 .4خودرو را به آرامي پايين بياوريد تا الستيک با زمين
تماس پيدا کند.
 .5مهره ها را به ترتيبي که در شکل نشان داده شده است
با آچار چرخ کامال سفت کنيد.
 .6خودرو را کامال پايين بياوريد.
در اولي��ن فرص��ت مهره هاي چ��رخ را با آچار گش��تاور تا
گشتاور معين شده براي آن ها سفت کنيد.
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گشتاور سفت کردن مهره چرخ:

نصب الستيك زاپاس

6

هشدار:

•هرگز از مهره هاي چرخي که متعلق به خودروي ش��ما
نيس��ت اس��تفاده نکنيد .مهره هاي نامناسب و يا بستن
نادرس��ت آن ها ،ممکن اس��ت باعث شل ش��دن و يا باز
شدن چرخ شوند و ايجاد حادثه کنند.
•هرگز روي پيچ و مهره هاي چرخ روغن يا گريس نريزيد.
اين کار ممکن اس��ت باعث شل ش��دن مهره هاي چرخ
شود.
 .1گرد و غبار بين چرخ و توپي چرخ را پاک کنيد.
 .2الستيک زاپاس را بدقت قرار داده و مهره ها را با
انگشتانتان سفت کنيد .مطمئن شويد همه مهره ها
با سطح چرخ در تماس هستند.
 .3مهره هاي چرخ را بصورت پشت سرهم مطابق شکل
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)ft-lb 80 .kg-m 11( N.m 108
مهره هاي چرخ بايد هميشه در گشتاور تعيين شده محکم
باش��ند .توصيه مي شود که مهره هاي چرخ ها را در هر بار
تعويض روغن محکم کنيد.

هشدار

مه��ره ه��اي چ��رخ را پ��س از )mile 600( km 1000
رانندگي مجددا س��فت کني��د (همچنين در مواردي مانند
تعويض الستيک پنچر ،اين کار صورت گيرد).

جاي دادن الستيك معيوب و ابزارها
هشدار

اطمين��ان حاص��ل کنيد که الس��تيک ،ج��ک و ابزار هاي
مورد اس��تفاده ،پس از استفاده در جاي مناسبي قرار داده
مي ش��وند .اين وسائل ممکن اس��ت در صورت تصادف يا
توقف ناگهاني پرتاب شده و ايجاد خطر کنند.
 .1الستيک معيوب ،جک و ابزار مورد استفاده را در فضاي
مخصوص نگه داري آن ها قرار دهيد.
 .2پوشش کف و پوشش الستيک زاپاس را در محل خود
قرار دهيد.
 .3درب صندوق عقب را ببنديد.

روشن کردن خودرو با باتري کمكي
هشدار

يخ زده استفاده کنيد .باتري يخ زده ميتواند منفجر شده
و آسيب جدي ايجاد کند.

•اس��تفاده نادرس��ت از باتري کمکي ميتواند باعث انفجار
باتري گردد .انفجار باتري ممکن اس��ت منجر به جراحت
عمي��ق يا مرگ ش��ود .همچنين ممکن اس��ت به خودرو
آسيب بزند .حتماً دس��تور العمل هاي اين بخش را اجرا
کنيد.
•گاز منفجر ش��ونده هيدروژن هميشه اطراف باتري وجود
دارد .هرگون��ه ش��عله ي��ا جرق��ه اي را دور از باتري نگه
داريد.

SCE0719

مدل موتور VQ25/VQ35

•هميشه از محافظ چش��م مناسب استفاده کنيد و حلقه،
دست بند و هرگونه جواهري را هنگام کارکردن از باتري
دور نگه داريد.

6

•هرگز در زمان اس��تفاده از باتري کمکي ،روي باتري خم
نشويد.
•هرگز اجازه ندهيد اسيد باتري با چشمان ،پوست ،لباس
هاي ش��ما و يا سطوح رنگ شده خودرو تماس پيدا کند.
اس��يد باتري ،اسيد سولفوريک خورنده است که ميتواند
باعث س��وختگي شديد ش��ود .اگر سيال با چيزي تماس
پيدا کرد ،سطح تماس را با مقدار زيادي آب بشوييد.
•باتري را دور از دسترس اطفال نگه داريد.
•باتري کمکي بايد ولتاژي در حدود  12ولت داشته باشد.
اس��تفاده از بات��ري با ولتاژ نامناس��ب به خودروي ش��ما
آسيب ميرساند.
•هرگز تالش نکنيد از باتري کمکي براي راه اندازي باتري

SCE0759

مدل موتور MR20

 .1اگر باتري کمکي در يک خودروي ديگر  Bاست،
دو خودروي  Aو  Bرا را مطابق شکل ،روبروي هم
قرار دهيد تا باتري ها تا حد ممکن نزديک هم قرار
بگيرند.
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هشدار

اگر باتري خودروي  Aمجهز به سيس��تم کليد هوش��مند،
دشارژ شود ،دکمه استارت نمي تواند از حالت ““LOCK
تغيي��ر کن��د و اگر قف��ل فرم��ان درگير باش��د ،فرمان نيز
نمي تواند حرکت کند .قبل از چرخاندن دکمه اس��تارت و
غي��ر فعال کردن قفل فرمان ،کابل هاي باتري کمکي را به
خودروي کمکي  Bوصل کنيد.
 .2ترمز پارک پدالي را درگير کنيد.
 .3دسته دنده را در حالت ) “P”(Parkقرار دهيد.
 .4تمام سيستم هاي الکتريکي غير ضروري را خاموش
کنيد (چراغ هاي جلو ،بخاري ،کولر و غيره).
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 .5دکمه استارت را در وضعيت “ “LOCKقرار دهيد.
 .6پوشش سر هاي باتري را( در صورت تجهيز) برداريد.
 .7باتري را با يک پارچه نمناک بپوشانيد تا خطر انفجار
کاهش يابد.
 .8کابل هاي باتري کمکي را مطابق شکل وصل کنيد (1
و  2و  3و .)4

احتياط

•همش��ه مثبت را به مثبت و منفي را به بدنه ،نه به منفي
باتري وصل کنيد.
•اطمين��ان حاصل کنيدک��ه کابل هاي بات��ري کمکي با
قسمت هاي متحرک موتور تماس پيدا نميکند.
•اطمين��ان حاص��ل کنيدکه گيره هاي کاب��ل هاي باتري
کمکي با هيچ گونه فلزي تماس ندارند.
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 .9موتور خودروي کمکي  Bرا روشن کرده و اجازه دهيد
چند دقيقه کار کند.
 .10پدال گاز خودروي کمکي را تا دور حدود rpm 2000
فشار دهيد.
 .11موتور اصلي  Aرا روشن کنيد.

هشدار

هرگز موتور اس��تارتر را بيش از  10ثانيه درگير نگه نداريد.
اگر موتور روشن نشد ،دکمه استارت را دروضعيت ““OFF
قرار داده و حداقل  10ثانيه صبر کنيد سپس مجددا روشن
کنيد.
 .12پس از اينکه موتور روشن شد ،کابل هاي باتري کمکي
را بدقت و بر عکس ترتيبي که وصل کرده بوديد ( 4و
 3و  2و  )1جدا کنيد.
 .13پارچه را برداريد و دور بياندازيد چون ممکن است
آغشته به اسيد خورنده باشد.
 .14پوشش سر هاي باتري را مجددا سر جاي خود قرار
دهيد.

روشن کردن خودرو با هل دادن

هيچ وقت س��عي نکنيد موتور خودرو را با هل دادن روشن
کنيد.

احتياط
•مدل گيربکس ( )CVTبا هل دادن روش��ن نميش��ود.
تالش ب��راي اينکار ممکن اس��ت به سيس��تم گيربکس
آسيب برساند.
•مدل مجهز به کاتاليس��ت س��ه راهي را نبايد با هل دادن
روشن کنيد .تالش براي اينکار ممکن است به کاتاليست
سه راهي آسيب بزند.
•هرگز س��عي نکنيد که خودرو را با بکس��ل کردن روشن
کنيد .وقتي که موتور روش��ن ميش��ود ،ت��کان ناگهاني
خودرو ممکن اس��ت باعث تصادف آن با خودروي بکسل
کننده شود.

اگرخودروي شما جوش آورد
هشدار

•اگر خودروي ش��ما جوش آورد به رانندگي ادامه ندهيد.
اين کار ممکن است باعث آتش گرفتن خودرو شود
• اگر بخار از سمت موتور بيرون ميآيد ،به هيچ وجه درب
موتور را باز نکنيد.
•هرگ��ز درب رادياتور را در زماني که موتور داغ اس��ت باز
نکنيد .اين کار باعث ميش��ود آب داغ و پرفشار به بيرون
پاشيده و جراحت و سوختگي جدي ايجاد شود.
•اگر از خودرو بخار بيرون ميآيد ،دور از خودرو بايس��تيد
تا از سوختگي در امان بمانيد.
•فن خنک کننده موتور هر زمان که دماي مايع خنک کن
از حد معيني بيشتر شود ،روشن خواهد شد.
•دقت کنيد که دس��ت ها ،مو ،لباس يا جواهرات ش��ما با
فن خنک کننده يا تس��مه ها تماس نداشته و بين آنها
گير نکند.
اگر خودروي شما جوش آورد (که در نشانگر درجه حرارت
باال نشان داده مي ش��ود) ،يا اگر احساس مي کنيد قدرت
موتور کم شده است يا صداي غير عادي به گوشتان رسيد،
مراحل زير را انجام دهيد:
 .1خودرو را به کنار جاده و دور از ترافيک منتقل کنيد.
 .2فالشر ها را روشن کنيد.
 .3ترمز پارک پدالي را درگير کنيد.

موتور را خاموش نکنيد
 .5همه شيشه ها را باز کنيد.
 .6کولر را خاموش کنيد و کنترل دما را در وضعيت
حداکثر گرما قرار دهيد و درجه فن را نيز روي باالترين
سرعت قرار دهيد.
 .7از خودرو خارج شويد.
 .8قبل از باز کردن درب موتور يک بازرسي ظاهري انجام
داده و به صداي بخار خروجي از رادياتور گوش کنيد.
صبر کنيد تا همه بخار و مايع خنک کننده خارج شود
و سپس کارتان را انجام دهيد.
 .9درب موتور را باز کنيد.
 .10فن خنک کننده را بازرسي کنيد که آيا کار مي کند.
 .11رادياتور و لوله هاي آنرا بازرسي کنيد که نشتي نداشته
باشد.
اگر فن خنک کننده کار نکرد ،يا مايع خنک کننده
نشتي داشت ،موتور را خاموش کنيد.
 .12پس از خنک شدن موتور ،سطح مايع خنک کننده ها
در مخزن آن چک کنيد .به هيچ وجه درب رادياتور
را باز نکنيد.

بكسل کردن خودروي شما

خودرو را بايد مطابق ضوابط و مقررات کشور بکسل کنيد.
استفاده از تجهيزات نامناسب براي بکسل کردن ،به خودرو
آس��يب مي رس��اند .پارس خودرو پيش��نهاد مي کند که
براي اطمينان از درس��تي روش بکسل کردن و جلوگيري
از تصادف ،از پرس��نل متخصص ام��داد خودرو در جاده ها
بخواهيد که خودروي شما را بکسل کنند .توصيه مي شود
که پرسنل متخصص امداد خودرو در جاده ها احتياط هاي
زير را به دقت مطالعه کنند.

احتياط هاي الزم در هنگام بكسل کردن
•قبل از بکس��ل ک��ردن اطمينان حاص��ل کنيد که جعبه
دنده ،سيس��تم فرمان و سيستم انتقال نيرو کار ميکنند.
اگر يکي از قس��مت ها آسيب ديده بود ،خودرو را بايد با
اس��تفاده از خودرو بر يا گاري مخصوص بکس��ل (صفحه
چرخ دار) ،حمل کرد.
•پارس خودرو پيش��نهاد ميکند که خودرو را در وضعيتي
که چرخ هاي متحرک (جلو) آن از زمين بلند شده اند،
بکسل کنيد.

 .13در صورت لزوم مقداري مايع خنک کننده به مخزن
اضافه کنيد.
س��ريعا جهت بازديد و در صورت نياز تعمير ،به نمايندگي
مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

 .4دسته دنده را در وضعيت ) “P”(Parkقرار دهيد.
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گاري مخصوص بکس��ل (صفحه چ��رخ دار) و يا خودرو بر
استفاده کنيد.

6

SCE0202

SCE0199A

روش بكسل پيشنهادي پارس خودرو

چرخ هاي عقب روي زمين

بكسل کردن مدل دو چرخ محرک ()2WD

 .1دکمه استارت دروضعيت “ “ONقرار داشته باشد.

چرخ هاي جلو روي زمين:
احتياط:

هرگز مدل گيربکس  CVTرا با چرخ هاي جلوي که روي
زمين هس��تند ،بکس��ل نکنيد .اين کار باعث آسيب جدي
و پرهزينه به سيس��تم گيربکس مي ش��ود .اگر الزم است
که خودرو را بکس��ل کنيد ،هميش��ه زير چرخ هاي جلو از
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 .2غربيلک فرمان را در جهت مستقيم با يک طناب يا
چيزي شبيه به آن محکم ببنديد.
 .3دسته دنده را در وضعيت “( “Nخالص) قرار دهيد.
 .4ترمز پارک پدالي را آزاد کنيد.
 .5زنجير هاي ايمني را ببنديد.

هر چهار چرخ روي زمين
احتياط:

هرگ��ز مدل گير بک��س  CVTرا وقتي همه چرخ ها روي
زمين هس��تند يدک نکنيد .اين کار باعث آس��يب جدي و
پرهزينه به سيستم گيربکس مي شود.

کنيد.
•هنگام کش��يدن و آزاد کردن خودروي گير افتاده ،قالب
بکسل تحت فشار بسيار زيادي مي باشد .هميشه وسايل
مخصوص کش��يدن را در جهت مس��تقيم بکشيد .هرگز
قالب بکسل را به صورت مايل نکشيد.

آزاد کردن خودروي گير کرده
هشدار

•هرگز به کسي اجازه ندهيد هنگام کشيدن خودرو نزديک
مسير بايستد.
•هرگز الس��تيک ها را با س��رعت زي��اد نچرخانيد .اينکار
باعث ترکيدن آن ها و آسيب جدي ميشود .ممکن است
قس��مت ه��ا يي از خ��ودرو نيز بيش از حد گرم ش��ده و
آسيب ببيند.
•خودرو را با قالب عقب نکشيد .قالب عقب براي کشيدن
خودرو در اين حالت طراحي نش��ده اس��ت و خودرو گير
ميافتد.
وقتي الس��تيک هاي خودروي ش��ما در ماسه ،برف يا گل
گير کرده اند و خودرو نمي تواند بدون کش��يدن آزاد شود،
از قالب بکسل استفاده کنيد.
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جلو:

قالب هاي بکس��ل را بدقت مطابق شکل نصب کنيد( .اين
قالب با ابزار هاي جک ،نگه داري مي شود).

پ��س از اس��تفاده ،اطمين��ان حاصل کنيد ک��ه قالب هاي 6
بکسل به خوبي در قسمت مخصوص نگه داري محکم شده
است.

•فق��ط از قالب بکس��ل اس��تفاده کني��د .ازمتصل نمودن
ابزارهاي بکس��ل به قس��مت ه��اي ديگر بدن��ه خودرو
خودداري کنيد .در غير اي��ن صورت بدنه خودرو ممکن
است آسيب ببيند.
•از قالب بکس��ل فقط ب��راي آزاد کردن خودرو اس��تفاده
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تميز کردن بيرون خودرو

به منظور نگه داري ظاهر خودرو ،مهم اس��ت که به خوبي
از آن مراقبت شود.
براي به حد اقل رس��اندن آس��يب ديدن رنگ خودرو خود،
در ص��ورت ام��کان آن را را در داخ��ل پارکينگ ويا محل
سرپوشيده پارک کنيد.
در صورتي که مجبور به پارک در فضاي آزاد هستيد آن را
در س��ايه پارک کنيد و يا روي آن روکش اتومبيل بکشيد.
مراقب باش��يد که به هنگام کش��يدن روکش و يا برداشتن
آن رنگ خودرو خراشيده نشود.

شستشو

براي حفظ رنگ خودرو ،در موارد زير ،هر چه زودتر خودرو
را بشوييد:

7

•بعد از بارش باران که ممکن است باران اسيدي ،به سطح
رنگ خودرو آسيب برساند.
•پ��س از رانندگي بر روي جاده هاي س��احلي که ممکن
است بعلت رطوبت ،سبب پوسيدگي خودرو شود.
•زماني ک��ه آل��وده کننده هاي��ي مانن��د دوده ،فضوالت
پرن��دگان ،صم��غ درخت��ان ،ذرات فلز و يا باق��ي مانده
حشرات روي سطح رنگ را خراب کنند.
•وقتي که گرد و غبار و گل روي سطح رنگ باشد.
 .1سطح خودرو را با اسفنجي مرطوب و مقداري اب
بشوييد.
 .2سطح خودرو را با استفاده از محلول صابون ماليم،
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صابون مخصوص شستشوي خودرو يا مايع ظرفشويي
مخلوط با آب تميز و ولرم ( هرگز از آب داغ استفاده
نکنيد) کام ٌ
ال و به آرامي تميز کنيد.

احتياط:

•خ��ودرو را ب��ا صابون ه��اي خانگي قوي ،مواد ش��وينده
شيميايي قوي ،بنزين يا حالل ها نشوييد.
•خودرو را زير نور مس��تقيم خورشيد يا وقتي که بدنه آن
داغ است نش��وييد ،در اين صورت ممکن است لکه هاي
آب روي سطح رنگ باقي بماند.
•از پارچه هاي س��فت و زبر مثل اس��کاچ استفاده نکنيد.
بايد هنگام تميز کردن لکه هاي خشک شده يا ساير مواد
اضافي از روي رنگ خودرو دقت داش��ته باشيد که سطح
خودرو خراشيده نشده و آسيب نبيند.
 .3سطح خودرو را کامال با اب کافي تميز بشوييد.
 .4براي خشک کردن سطح رنگ از پارچه نازک خشک
استفاده کنيد .قطرات آب را روي سطح رنگ خودرو
باقي نگذاريد.
هنگام شستن خودرو مراقب موارد زير باشيد:
•داخل لبه ها ،اتصال ها و قس��مت هاي تا شده در ،روزنه
ها و درب موتور بيش��تر در معرض نمک جاده هس��تند.
بنابراين مرتباً اين قسمت ها را تميز کنيد.
•حتم ٌا روزنه هاي تخليه آب لبه زير درب ها باز باشند.

•براي بر طرف کردن آلودگي ها و شستن نمک جاده ،آب
را به زير بدنه و در داخل چرخ ها بپاشيد.

تميز کردن لكه ها

ه��ر چه زودتر ،لکه هاي قي��ر و روغن ،گرد و غبار صنعتي،
باقي مانده حش��رات و صمغ هاي درختان را از روي سطح
رنگ تميز کنيد تا لکه ها روي رنگ ثابت نش��ده و به رنگ
آس��يبي نرس��د .تميز کننده هاي مخصوصي در نمايندگي
هاي مجاز س��ايپا يدک و يا فروش��گاه هاي لوازم و قطعات
خودرو در دسترس شما مي باشد.

واکس زدن

واکس زدن مرتب از سطح رنگ خودرو محفاظت مي کند
و به نو نگهداشتن ظاهر آن کمک مي کند.
توصيه مي ش��ود که خودرو خودرا بع��د از واکس پوليش
کنيد زيرا سطح آن را از ذرات به جاي مانده پاک مي کند
و از تاثي��ر آب و ه��وا بر روي س��طح خ��ودرو جلو گيري
مي کند.
نمايندگ��ي هاي مجاز س��ايپا يدک مي توانند ش��ما را در
انتخاب واکس مناسب کمک کنند.

احتياط:
•قب��ل از واکس زدن روي س��طح رنگ ،خ��ودرو را کام ٌ
ال
بشوييد.
•هميش��ه به دس��تور العمل س��ازنده واکس که همراه با
واکس در اختيار شما قرار داده ميشود عمل کنيد.
•از واک��س داراي مواد س��اينده ،ترکيبات برن��ده يا تميز
کنن��ده هاي��ي که ممکن اس��ت به رنگ خودرو آس��يب
برسانند ،استفاده نکنيد.

ترکيبات ماش��يني يا پوليش کردن محکم بر روي رنگ اثر
مي گذارد و ممکن اس��ت جالي رنگ را از بين ببرد و يا
اثراتي بر روي آن باقي بگذارد.

شيشه

ازماي��ع شيش��ه پاک کن جه��ت زدودن دود و اليه غبار از
سطح شيشه استفاده کنيد .معموالً اگر خودرو براي مدتي
زير آفتاب داغ پارک ش��ده باش��د ،اليه اي از دوده و گرد و
غبار روي س��طح شيشه را مي پوش��اند .با استفاده از مايع
شيش��ه ش��وي و يک پارچه نرم ميتوانيد به آساني شيشه
را تميز کنيد.

زير بدنه

در مناطق��ي که در فصل زمس��تان جه��ت آب کردن برف
ها از نمک اس��تفاده مي ش��ود ،ضروري است که زير بدنه
اتومبيل به منظور جلوگيري ازجمع شدن آلودگي و نمک
که س��بب خوردگي س��ريع بدنه اتومبيل و سيستم تعليق
آن مي شود ،مرتبا زيرشويي شود.
قبل از زمس��تان و هم چنين در بهار سيلر زير خودرو بايد
کنترل شود و در صورت نياز دوباره بازسازي شود.

چرخ ها
•در زمان شستش��وي خودرو به منظ��ور حفظ ظاهر آن،
چرخ ها را نيز بشوييد.
•زماني که چرخ ها را تعويض ميکنيد ،قسمت داخلي آن
ها را بش��وييد .هم چنين وقتي که خودرو را ميشوييد،
قسمت زير چرخ ها رانيز تميز کنيد.

•در زمان شستش��وي چرخ ها ،از مواد ش��وينده سايش��ي
استفاده نکنيد.
•رين��گ چ��رخ ها را مرتب��ا از نظر تورفتگ��ي يا خوردگي
بازرس��ي کنيد که اين امر س��بب کاهش فشار يا اسيب
ديدگي الستيک ها ميشود.
•ش��رکت پارس خ��ودرو توصيه ميکند ک��ه در مناطقي
که در طول زمس��تان از نمک جاده اس��تفاده ميش��ود،
چرخه��اي جاده واکس زده ش��ود تا در اث��ر نمک جاده
آسيب نبينند.

رينگ هاي چرخ آلومينيومي

در زمس��تان و در مناطق��ي ک��ه از نم��ک جاده اس��تفاده
مي ش��ود ،مرتباً چرخ ها را به وسيله يک اسفنج آغشته به
محلول صابون ماليم بشوييد .در صورتي که چرخ ها مرتباً
شسته نش��وند ،نمک باقيمانده از نمک جاده رنگ چرخ ها
را از بين مي برد.

احتياط :

جهت جلوگيري از لک ش��دن يا تغيير رنگ الس��تيکها،
دستور العمل زير را اجرا کنيد:
•جهت تميز کردن چرخ ها ،ازپاک کننده هاي اس��يدي يا
قليايي قوي استفاده نکنيد.
•وقتي الس��تيک ها داغند از پاک کننده هاي الس��تيک
اس��تفاده نکنيد .درجه حرارت چ��رخ بايد همانند درجه
حرارت محيط باشد.
•بعد از بکاربردن پاک کننده جهت شستش��وي چرخ ها،
ظرف مدت  15دقيقه سطح آن را با آب کامال بشوييد.

قسمت هاي کرومي

مرتباً همه قس��مت هاي کرومي را با يک پوليش کروم غير
ساينده ،تميز کنيد تا جالي آن حفظ شود.

تميز کردن داخل خودرو

مرتباً گرد و غبار روي تزئينات جلو ،قسمت هاي پالستيکي
و صندلي ها را با جارو برقي يا برس نرم تميز کنيد .سطوح
وينيلي و چرمي را با يک تکه پارچه نرم و آغشته به محلول
صاب��ون ماليم پاک کرده و س��پس با يک تک��ه پارچه نرم
خش��ک کنيد .براي حفظ ظاهر چرم ،بايد مرتباً آن راتميز
کنيد .قبل از استفاده از هر گونه محافظ پارچه اي ،توصيه
هاي سازنده آن را بخوانيد .بعضي از اين محافظ ها ،داراي
مواد ش��يميايي هستند که باعث لک شدن يا از بين رفتن
رنگ پارچه روي صندلي ها مي شوند.
براي تميز کردن نش��انگرها و درجه ه��ا ،از يک پارچه نرم
آغشته به آب استفاده کنيد.

احتياط:
•هرگز از بنزين ،تينر يا مواد مشابه ديگر استفاده نکنيد.
•ذرات کوچک آلوده ميتواند س��بب س��اييدگي يا آسيب
ديدگي س��طوح چرميش��وند ،بنابراين بايد سريعا آن را
تميز کنيد .ب��راي تميز کردن س��طوح چرمياز صابون،
واکس هاي خودرو ،پوليش ها ،روغن ها ،مايع هاي پاک
کننده ،ح��الل ها و مواد پاک کننده امونياکي اس��تفاده
نکنيد زيرا ممکن است به اين سطوح آسيب برسانند.
•هرگ��ز از محافظهاي پارچه اي بجز مواردي که توس��ط
سازنده توصيه شده است استفاده نکنيد.
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شيشه

•هرگ��ز از پاک کننده هاي شيش��ه و پالس��تيک جهت
پوش��ش روي نشانگرها و درجه ها اس��تفاده نکنيد .زيرا
ممکن اس��ت سبب آسيب ديدگي پوش��ش هاي لنز آن
ها شوند.

•ازمايع شيش��ه پ��اک کن جه��ت زدودن دود و اليه غبار
از س��طح شيشه اس��تفاده کنيد .معموالً اگر خودرو براي
مدتي زير آفتاب داغ پارک شده باشد ،اليه اي از دوده و
گرد و غبار روي س��طح شيشه را ميپوشاند .با استفاده از
مايع شيشه ش��وي و يک پارچه نرم مي توانيد به آساني
شيشه را تميز کنيد.

زير پايي ها

اس��تفاده از زير پايي هاي فابريک  ( NISSANدر صورت
تجهيز) باعث افزايش طول عمر موکت کف خودرو ش��ده و
تميز کردن داخل خودرو را آس��انتر مي کند .مهم نيس��ت
که از چه زير پايي اس��تفاده مي کنيد ،اما حتماً بايد کام ٌ
ال
مناس��ب خودروي ش��ما ب��وده و به خوبي ک��ف خودرو را
بپوش��اند تا در عملکرد پدال ها تداخلي ايجاد نش��ود .بايد
زير پايي ها را مرتباً تميز کرده و در صورتي که بيش از حد
ساييده شده باشند عوض کرد.
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احتياط:

SAI0041

کمك قرار دادن زير پايي

اين خ��ودرو داراي يک قالب زير پائي جلو( )Aاس��ت که
ب��ه ق��رار دادن زير پايي کم��ک مي کند .زي��ر پايي هاي
 NISSANمخصوص مدل خودروي ش��ما طراحي ش��ده
ان��د .هن��گام انداختن زي��ر پائي ،قالب زير پاي��ي را داخل
س��وراخ داراي مغزي قرار داده و در همين حال وس��ط زير
پايي را در قسمتي که پا قرار مي گيرد بگذاريد.
مرتباً کنترل کنيد که زير پايي ها به خوبي س��ر جايش��ان
قرار گرفته باشند.

هنگام تميز کردن شيش��ه ها از داخل خودرو ،از ابزار هاي
نوک تيز ،پاک کننده هاي س��اينده و يا شوينده هاي ضد
عفوني کننده کلردار اس��تفاده نکنيد .اين کار باعث آسيب
دي��دن رس��اناها ،مانند المنت هاي گرم کن شيش��ه عقب
مي شود.

کمربندهاي ايمني
هشدار:

•اج��ازه ندهيد جمع کنن��ده ،کمربندهاي ايمني مرطوب
را ،جمع کند.
•هرگز براي تميز کردن کمربند ها از س��فيد کننده ،رنگ
يا حالل هاي شيميايي استفاده نکنيد ،چون اين مواد به
شدت بافت کمربند ايمني را ضعيف ميکند.
براي تميز کردن کمربند هاي ايمني ،از اس��فنج آغشته به
محلول آب و صابون ماليم استفاده کنيد.
قب��ل از اس��تفاده از کمربند ها ،اجازه دهي��د که آن ها در
سايه کام ٌ
ال خشک شوند ( .به قسمت“کمربند هاي ايمني“
در بخ��ش  -“1ايمني -صندلي ه��ا و کمربندهاي ايمني و
سيستم محافظ تکميلي“ رجوع کنيد).
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سايبان عقب ( در صورت تجهيز)
پرده

جهت تميز کردن پرده س��ايبان عق��ب ،آنرا بطور کامل باز
کنيد و ب��ا جاروي برقي گرد و غب��ار و ديگر آلودگي هاي
داخ��ل خودرو را تميز کنيد(.به قسمت“س��ايبان عقب“ در
بخ��ش “ 2کنترل ها و نش��انگرها“ عملکرد س��ايبان عقب
رجوع کنيد).

احتياط:

مراقب باشيد در هنگام تميز کردن ،به پرده آسيب نرسد.

پوشش (کاور)

پوشش سايبان عقب را با پارچه تميز وخشک ،پاک کنيد.

احتياط:

هرگ��ز از بنزين ،تينر يا هر پاک کنن��ده طبيعي ديگر که
ممکن اس��ت س��بب تغيير ش��کل پوشش س��ايبان شود،
استفاده نکنيد.

محافظت در برابر خوردگي

متداول ترين عواملي که به خوردگي
خودرو کمك مي کنند
•جمع ش��دن آلودگي ها و خار و خاش��اک که در قسمت
هاي بدنه ،حفره ها و س��اير قسمت ها رطوبت را در خود
نگه ميدارند.
•آس��يب رسيدن به سطوح رنگ شده و ساير روکش هاي
محافظ که در اثر تماس با س��نگريزه و تکه هاي سنگ يا
تصادف هاي جزئي به وجود آمده اند.

تاثير عوامل زيست محيطي بر ميزان
خوردگي
رطوبت

جمع ش��دن ماس��ه ،آلودگي و آب در داخ��ل کف خودرو
مي توان��د از عوام��ل تس��ريع خوردگي باش��ند .زير پايي
مرطوب داخل خودرو به خوبي خشک نمي شوند .آن ها را
بايد بيرون آورد تا کامال خشک شوند.اين عمل از خوردگي
کف خودرو جلوگيري مي کند.

رطوبت نسبي

در مناطقي که رطوبت نسبي باال است ،خوردگي با سرعت
بيشتري اتفاق مي افتد.

دما

دما هاي باال در قسمت هايي که تهويه هوا به خوبي انجام
نمي ش��ود ،باعث س��رعت بخش��يدن به فرآيند خوردگي
مي شود.

آلودگي هوا

آلودگ��ي صنعتي ،وجود نمک در هواي مناطق س��احلي يا
اس��تفاده زياد از نمک براي آب کردن برف سطح جاده ها،
به فرآيند خوردگي سرعت مي بخشد .نمک جاده همچنين
فرسايش سطوح رنگ شده را نيز تسريع مي کند.

محافظت از خودرو در برابر خوردگي
•بيش��تر اوقات خودروي خود را بشوييد و واکس بزنيد تا
هميشه تميز باشد.
•هميش��ه س��طح رنگ خودرو خود را کنترل کنيد و در
صورت مش��اهده آسيب هاي جزئي  ،هر چه سريعتر آن
را تعمير کنيد.
•هميشه روزنه هاي خالي کننده آب زير در ها باز باشد تا
از جمع شدن آب جلوگيري شود.
•زير بدنه خودرو را از نظر جمع شدن آلودگي ها ،نمک و
ماس��ه کنترل کنيد .در صورت مشاهده ،هر چه سريع تر
با آب آن را بشوييد.

احتياط:

•هرگز آلودگي ،ماس��ه و ساير مواد ديگر را ازداخل خودرو
با ش��لنگ آب تميز نکنيد .براي اين کار از جارو برقي يا
جاروي دستي استفاده کنيد.
•هرگز نگذاريد که آب يا ساير مايعات با قطعات الکترونيکي
داخل خودرو تماس پيدا کنند ،چون ممکن اس��ت به آن
ها آسيب برسانند.
مواد ش��يميايي مورد اس��تفاده ب��راي يخ زدايي س��طوح
جادهها ،داراي اثر خورندگي زيادي هستند .اين مواد باعث
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افزايش س��رعت خوردگي و تخريب قطع��ات زير بدنه هم
چون سيس��تم اگزوز ،لوله هاي سوخت و ترمز ،کابل هاي
ترمز ،کف خودرو و گلگير ها مي شوند.
در زمستان ،بايد زير بدنه مرتباً تميز شود.

ب��راي محافظت بيش��تر در برابر فرس��ايش و خوردگي که
ممکن اس��ت در برخي از مناطق الزم باش��د ،با نمايندگي
مجاز سايپا يدک مشورت کنيد.
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تعميرات و نگه داري مورد نياز

خودروي جديد ش��ما به گونهاي طراحي شده که کمترين
نياز به تعميرات در مدت زمان طوالني را داش��ته باشد که
اي��ن امر هم از بابت زمان و هم از نظر هزينه به نفع ش��ما
خواه��د بود .اگر چ��ه برخي تعمي��رات منظم جهت حفظ
ش��رايط مکانيکي بهينه خودروي ش��ما ،مثل آاليندگي و
عملکرد موتور ،ضروري است.
اطمين��ان از انجام تعميرات تعيين ش��ده مث��ل تعميرات
عمومي بعهده مالک خودرو اس��ت .بعنوان مالک شما تنها
کسي هستيد که ميدانيد خودروي شما تعميرات مناسب
را دريافت کرده اس��ت .ش��ما يک حلق��ه حياتي از زنجيره
تعميرات هستيد.

تعميرات و نگه داري بر اساس برنامه زماني

جهت رضايت ش��ما ،موارد مرتبط با تعميرات و نگه داري،
برنامه ريزي زماني شده و در قسمت “ 10راهنماي گارانتي،
سرويس و نگه داري“ شرح داده شده است .جهت اطمينان
از اي��ن که تعميرات و نگه داري الزم روي خودروي ش��ما
بصورت منظم در زمانهاي ذکر شده صورت گرفته ،بايد به
اين بخش رجوع کنيد.

تعميرات و نگه داري عمومي

تعميرات و نگه داري عمومي مش��تمل بر تعميراتي و نگه
داري است که بصورت عادي بايد در خالل عملکرد خودرو
بصورت روز به روز چک شود .جهت کارکرد مناسب خودرو
ش��ما ،اين تعميرات و بازديد اساسي و ضروري است .انجام
مرتب و منظم اين دس��تورات مطابق آن چه که شرح داده

شده وظيفه شماست.
انجام کنترل هاي تعميرات و نگه داري عمومي به کمترين
س��طح مهارت مکانيک��ي نياز دارد و داش��تن چن��د ابزار
عمومي مرب��وط به خودرو کافي مي باش��د .اين کنترل ها
و بازرس��ي ها را مي توانيد خودش��ما ،يک تکنسين ماهر و
يا اگر ترجيح مي دهيد ،نمايندگي مجاز سايپا يدک انجام
دهند.

براي سرويس به کجا مراجعه کنيم؟

اگر خودروي شما به سرويس تعميرات ونگه داري نياز دارد
يا به نظر مي رس��د که عيبي پيدا کرده است ،آن را کنترل
کنيد و به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
تکنسينهاي شرکت س��ايپا يدک متخصصيني کار آزموده
هس��تند و آخري��ن اطالع��ات خدم��ات آن ه��ا از طريق
بولتنهاي فني ،توصيههاي خدماتي و برنامههاي آموزشي
داخلي نمايندگيها به روز ميش��ود .آن ها قبل از اين که
روي خودرو ش��ما کار کنند ،بطور کامل مهارت الزم جهت
کار روي خودروهاي ش��ما را ف��را گرفته و مهارت يافتهاند.
اطمينان داش��ته باش��يد که بخش خدمات يک نمايندگي
مجاز س��ايپا يدک ،در خصوص انج��ام امور تعميراتي روي
خودرو ش��ما بهتري��ن خدمات را با قاب��ل اطمينان ترين و
اقتصادي ترين راه ،ارائه ميدهد.

تعميرات و نگه داري عمومي

در حالل استفاده روزانه از خودرو برخي از اصول تعميرات
و نگ��ه داري باي��د بر اس��اس آن چه که در اين قس��مت
توصيه ش��ده انجام گيرد .اگ��ر متوجه صدا ،ارتعاش يا بوي

غيرعادي ش��ديد ،حتماً علت آن را جستجو کنيد يا سريعا
به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
عالوه برآن ،در صورت نياز خودرو شما به تعمير ،اين مورد
را با نمايندگي مجاز سايپا يدک در ميان بگذاريد.
در زمان انجام هر گونه بازرس��ي و يا تعمير به قس��مت “
احتي��اط هاي الزم در خصوص تعمي��رات و نگه داري“ در
ادامه اين بخش رجوع کنيد.

توضيح موارد تعميرات و نگه داري عمومي
اطالعات بيش�تر در باره م�واردي که داراي “*“

ميباشند ،در ادامه اين بخش خواهيد ديد.

بيرون خودرو

بررسي و تعميرات مواردي که فهرست آن ها در زير آورده
شده است را بايد انجام دهيد ،مگر اينکه الزم باشد عمليات
ديگري انجام شود.

درب ها و درب موتور

کنت��رل کنيد که هم��ه درب ها و درب موتور به خوبي کار
کنن��د .همچني��ن اطمينان حاصل کنيد ک��ه همه قفل ها
کام ٌ
ال بس��ته شده اند .در صورت لزوم به چفت ها و لوال ها
روغن روانس��از بزنيد .اطمينان حاصل کنيد که وقتي قفل
اول درب موتور باز مي ش��ود ،قفل دوم مانع از باز ش��دن
درب موتور مي شود.
اگر در مناطقي که جادههاي سنگي يا ديگر موارد خورنده
دارن��د ،رانندگي ميکنيد بط��ور مرتب روغن��کاري انجام
دهيد.
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چراغ ها*:

چراغه��اي جل��و را مرتباً تمي��ز کنيد .مطمئن ش��ويد که
چراغهاي جلو ،چراغهاي ترمز ،چراغهاي عقب ،چراغهاي
راهنما و ديگر چراغها بدرستي کار ميکنند و نصب شدهاند.
همچنين تنظيم نور چراغهاي جلو را کنترل کنيد.

شيشه جلو را بطور منظم تميز کنيد .هر  6ماه يکبار شيشه
جلو را از لحاظ داش��تن ترک يا خراب��ي کنترل کنيد .اگر
شيش��ه آسيب ديده است آن را توسط يک تعمير کار ماهر
تعمير کنيد.

الستيك ها*:

تيغههاي برف پاککن*:

قبل از مسافرتهاي طوالني فشار باد الستيکها را با درجه
کنترل کنيد .اگر ضرورت دارد فش��ار باد تمام الستيک ها،
حتي الستيک زاپاس را بر اساس درجه باد توصيهها شده
تنظيم کنيد .الستيک ها را از نظر هرگونه خرابي ،پارگي و
فرسودگي بيش از حد کنترل کنيد.

تعويض جاي الستيكها*:

الس��تيکها هر  10.000kmبايد تعويض جا شوند .اگر چه
زمان تعويض الس��تيک ممکن است بر اساس نوع رانندگي
شما و شرايط سطح جاده تغيير کند.

تنظيم چرخ و باالنس

8

شيشه جلو:

اگر خ��ودرو در حين حرکت مس��تقيم در يک جاده صاف
و همواره به يک س��مت از جاده کش��يده ميش��ود يا اگر
س��اييدگي الستيک زياد و غيرعادي است ممکن است نياز
به تنظيم چرخ باشد.
اگ��ر غربيلک فرمان يا صندلي در س��رعتهاي معمول در
بزرگراهه��ا دچار لرزش اس��ت ممکن اس��ت باالنس فرمان
مورد نياز باشد.

گر تيغهها بدرستي عمل پاک کردن را انجام نميدهند آن
ها را از لحاظ داشتن ترک يا فرسودگي مورد قرار دهيد.

داخل خودرو

موارد فهرس��ت شده در اين قس��مت بر اساس يک برنامه
منظم بايد مورد بررس��ي قرار گيرد ،همانطور که تعميرات
دورهاي ،تميز کردن و غيره صورت ميگيرد.

پدال گاز:

کنترل کنيد که پدال گاز به نرمي کار کند و مطمئن شويد
که براي فشار دادن آن نياز به نيروي زيادي نياز نيست .زير
پايي را از پدال دور نگاه داريد.

پدال ترمز*:

کنترل کنيد که آيا تمام اجزاء سيستم کمربند ايمني (براي
مثال قالب ها ،تکيهگاهها ،تنظيمکنندهها و جمعکنندهها)
بخوب��ي و نرمي کار ميکنند و بطرز ايمن نصب ش��دهاند.
تس��مه کمربن��د را از لح��اظ داش��تن هر گون��ه بريدگي،
ساييدگي ،پوسيدگي يا خرابي مورد بررسي قرار دهيد.

غربيلك فرمان:

هرگون��ه تغييرات در ش��رايط فرمان را ،مث��ل لقي بيش از
حد ،چرخش س��خت فرمان يا س��ر و صداي غيرعادي را
کنترل کنيد.

چراغهاي هشدار و بوقها:

اطمينان حاصل کنيد که چراغهاي هشداردهنده و بوقها
به خوبي کارميکنند.

گرم کن شيشه جلو:

زماني که بخاري يا سيس��تم تهويه را فعال ميکنيدکنترل
کنيد ک��ه هواي خروجي از کانالهاي گرم کن شيش��ه به
خوبي و به مقدار مناسب جريان دارد.

شيشه شوي و برف پاک کن شيشه جلو:

کنت��رل کنيد که پدال ترمز به نرم��ي کار کند و مطمئن
ش��ويد که فاصله پدال زماني که بصورت کامل فش��ار داده
ميش��ود مناس��ب اس��ت .عملکرد بوس��تر ترمز را کنترل
کنيد.

کنترل کنيد که شيش��ه شوي و برف پاک کن شيشه جلو
عملک��رد مناس��ب دارند و همچنين ب��رف پاک کن روي
شيشه خط نمي اندازد.

زير پايي را از پدال دور نگاه داريد.

ناحيه زير درب موتور و خودرو

ترمز پارک پدالي*:

ک��ورس الزم جهت عملک��رد ترمز پارک پدال��ي را کنترل
کنيد.
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کمربندهاي ايمني:

موارد تعميراتي که در اين جا فهرس��ت ش��ده بايد بصورت
متناوب مورد بررس��ي ق��رار گيرد( .براي مث��ال هر موقع

ک��ه روغن موتور را چک ميکنيد يا مجددا ً س��وختگيري
ميکنيد).

ش��ديد ،فورا ً علت آن را پيدا کرده و اصالح کنيد .چکيدن
آب از تهويه هوا بعد از استفاده از آن عادي است.

باتري*:

مايع شيشهشوي*:

ميزان س��طح ماي��ع را در هر يک ازمخ��ازن باتري کنترل
کنيد .اين س��طح بايد بين حد بااليي و پاييني درج ش��ده
روي باتري باشد.خودرويي که در دماهاي باال يا در شرايط
سخت کار ميکند بايد مرتبا مورد کنترل قرار گيرد.

سطح روغن ترمز*:

مطمئن ش��ويد که س��طح روغن ترمز داخ��ل مخزن بين
خطوط  MIN. MAXمي باشد.

سطح مايع خنكکننده موتور*:

سطح مايع خنککننده موتور را وقتي که موتور سرد است
کنترل کنيد.

تسمههاي موتور*:

اطمينان حاصل کنيد که تسمههاي موتور دچار ساييدگي،
فرسودگي  ،ترک نيستند و روغني نشدهاند.

سطح روغن موتور*:

س��طح روغن ميله اندازهگيري روغن را بعد از پارک کردن
خودرو در يک س��طح صاف و خاموش کردن موتور کنترل
کنيد.

نشتي مايعات:

پس از مدت زماني که از پارک کردن خودرو ميگذرد زير
خودرو را از لحاظ نشت سوخت ،روغن،آب يا ديگر مايعات
کنت��رل کنيد .اگر متوج��ه چکيدن بنزين ي��ا بخار بنزين

کنترل کنيد که مايع کافي در مخزن وجود داشته باشد.

احتياط هاي الزم در خصوص تعميرات و
نگه داري

:در زمان انجام هرگونه بازرس��ي ي��ا تعميرات و نگه داري،
مراقب باش��يد تا از آس��يب رس��اندن به خود و خودروتان
جلوگيري کنيد .در زير احتياط هاي عمومي که بايد کام ٌ
ال
آن را رعايت کنيد آورده شده است:

هشدار:
•خودرو را در يک س��طح صاف پارک کني��د .ترمز پارک
پدال��ي را درگير کنيد و جلوي چرخ ها مانعي قرار دهيد
ت��ا از حرکت چرخه��ا جلوگيري کند .دس��ته دنده را به
وضعيت ) “P”(Parkقرار دهيد.
•در زم��ان تعويض يا تعمير هر ي��ک از قطعات ،اطمينان
حاص��ل کنيد که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “OFFيا
“ “ LOCKقرارداشته باشد.
•وقتي که موتور داغ اس��ت در منطقه زير درب موتور کار
نکنيد .هميش��ه موتور را خام��وش کنيد و اجازه دهيد تا
خنک شود.
•اگر الزم اس��ت هنگام کار ،موتور روشن باشد ،دست ها،
لباس ها ،مو ها و ابزارهايتان را دور از فن و تس��مه ها يا
ساير قسمت هاي در حال حرکت نگه داريد.
توصيه مي ش��ود که قبل از کار روي خ��ودرو ،لباس هاي

گش��اد يا جواهراتي مثل انگشتر ،س��اعت و غيره را محکم
يا باز کنيد.
•اگر الزم اس��ت موتور خودرو را در يک فضاي سربس��ته
مثل پارکينگ روش��ن کنيد مطمئن ش��ويد که سيستم
تهويه مناسب براي خروج گازهاي اگزوز وجود دارد.
•هرگز زماني که خودرو روي جک قرار دارد به زير خودرو
نرويد .اگر الزم اس��ت زير خ��ودرو کار کنيد حتماً از نگه
دارندههاي ايمن استفاده کنيد.
•مواد دودزا ،ش��عله و جرقه ها را از س��وخت و باتري دور
نگاه داريد.
•زمان��ي ک��ه دکم��ه اس��تارت در وضعي��ت “ “ONقرار
داش��ته باش��د ،از قطع و وصل باتري يا اتصال هر قطعه
ترانزيستوري ديگر به شدت اجتناب کنيد.
•س��رويس فيلتر س��وخت و خط��وط انتقال س��وخت در
مدلهايي که موتور بنزيني با سيس��تم تزريق س��وخت
چن��د رابطي ( )MFIدارند حتماً بايد توس��ط نمايندگي
مجاز سايپا يدک صورت گيرد زيرا خطوط انتقال سوخت
حتي زماني که موتور خاموش اس��ت تحت فش��ار بسيار
بااليي قرار دارند.
•خودروي ش��ما به يک فن خنک کننده اتوماتيک موتور
مجهز اس��ت .اين فن ممکن است هر زماني ،حتي وقتي
که دکمه استارت در وضعيت “ “OFFقرار داشته باشد،
يا موتور کار نميکند ،بدون هش��دار روشن شود .هميشه
براي جلوگيري از آس��يب ديدگي ،قبل از کار در نزديکي
فن ،کابل منفي باتري را قطع کنيد.
•هميش��ه هنگام کار روي خودرو از محافظ چشم استفاده
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8

محل کنترل محفظه موتور
کنيد.
•هرگ��ز وقتي که دکمه اس��تارت در وضعيت “ “ONقرار
داشته باش��د ،رابط سيم قطعات مربوط به جعبه دنده يا
موتور را قطع نکنيد
•از تم��اس مس��تقيم با روغ��ن موتور مورد اس��تفاده قرار
گرفته و مايع خنککنن��ده بپرهيزيد .روغن موتور ،مايع
خنککنن��ده موتور و /يا هر ماي��ع ديگري که در خودرو
مورد اس��تفاده واقع شده ممکن اس��ت به محيط زيست
آسيب رسانند .هميشه هنگام دور ريختن مايعات خودرو،
طبق مقررات عمل کنيد.
بخش“ 8تعميرات و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“
دستورالعمل هايي در مورد کارهايي که تقريباً آسان هستند
و صاحب خودرو مي تواند انجام دهد ارائه مي کند.

8

بايد آگاه باش��يد که سرويس ناقص و نامناسب ممکن است
منجر به ايجاد مش��کالت يا آالينده هاي بيش از حد گردد
و پوش��ش گارانتي خودرو شما را تحت تاثير قرار دهد .اگر
در رابطه با هر گونه خدمات و سرويس��ي مطمئن نيستيد،
انجام آن را به نمايندگي مجاز سايپا يدک بسپاريد.

SDI2241

مدل موتور VQ25DE/ VQ35DE

 .6جعبه اتصال قابل ذوب /جعبه فيوز

 .1مخزن روغن هيدروليک فرمان

 .7مخزن مايع شيشه شوي

 .2وضعيت قرارگيري تسمه موتور

 .8مخزن مايع خنک کننده موتور

 .3مخزن روغن ترمز

 .9درپوش رادياتور

 مدل فرمان راست .4مخزن روغن ترمز
 مدل فرمان چپ .5فيلتر هوا
196

 .10گيج روغن موتور
 .11در پوش محفظه روغن موتور
 .12باتري

سيستم خنك کننده موتور
هشدار:

•هرگ��ز زماني ک��ه موتور داغ اس��ت درپ��وش رادياتور را
برنداريد .خارج ش��دن مايعات تحت فشار باال از رادياتور
ممکن اس��ت باعث سوختگيهاي شديد شود .صبر کنيد
تا موتور و رادياتور خنک شوند.
•ماي��ع خنککنن��ده موتور س��ميبوده و باي��د در ظروف
مخصوص و دور از دسترس کودکان نگه داري کنيد.
سيستم خنککننده موتور در محل کارخانه توسط محلول
خنککننده که حداقل يک س��ال دوام داشته و با کيفيت
ب��اال و با ضد يخ پر ميش��ود .محلول ضدي��خ داراي مواد
ضدزنگ و ضدخوردگي است بنابراين نياز به مواد افزودني
ديگر به سيستم خنک کننده نمي باشد.

احتياط:

هنگامي که مايع خنککننده را اضافه يا جايگزين ميکنيد
اطمين��ان حاصل نماييد ک��ه از ماي��ع خنککننده اصلي
نيس��ان يا مشابه آن از لحاظ کيفيت با يک نسبت ترکيبي
مناسب استفاده ميکنيد .مثالهايي از نسبت ترکيب مايع
خنککننده و آب در زير نشان داده شده است:
دماي بيروني پايين تا
C

خنک
کردن
موتور

آب مقطر
••70
••50

o

F

-15

5

••30

-35

-30

••50

o

8
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تعويض مايع خنكکننده موتور

از خنککننده موتور اصلي نيس��ان يا مش��ابه آن از لحاظ
کيفي��ت اس��تفاده کنيد .ماي��ع خنککنن��ده موتور اصلي
نيس��ان يک مايع خنککننده از قبل مخلوط ش��ده است
(نسبت اختالط .)••50

اگ��ر ماي��ع خنککنن��ده موتور ني��از به تعوي��ض دارد به
نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.
تعميرات اساس��ي سيس��تم خنککننده موتور بايد توسط
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک صورت گيرد .روش سرويس
در راهنماي سرويس شرکت پارس خودرو موجود است.

بکارگيري انواع ديگر محلولهاي خنککننده باعث تخريب
سيستم خنککننده موتور شود.
رادياتور به يک درب فش��اري تجهيز ش��ده اس��ت .جهت
جلوگي��ري از تخري��ب موتور فق��ط از درب رادياتور اصلي
نيس��ان يا مشابه آن (در صورت نياز به جايگزيني) استفاده
کنيد.

س��رويس نامناس��ب ممکن اس��ت منجر به ضعيف شدن
عملکرد بخاري و گرم شدن بيش از حد موتور شود.
SDI2243

کنترل سطح مايع خنكکننده موتور

س��طح ماي��ع خنککننده در مخ��زن را وقتي ک��ه موتور
س��رد اس��ت کنترل کنيد .اگر س��طح ماي��ع خنککننده
زير س��طح  )1( MINباش��د ،به آن ماي��ع اضافه کنيد تا
به س��طح  )2( MAXبرس��د .اگر ظرف مايع خنککننده
خالي است سطح آن را در رادياتور هنگام سرد بودن موتور
کنترل کنيد .اگر مايع خنککننده در رادياتور کافي نيست
راديات��ور را ب��ا مايع خنککننده تا مح��ل درب پر کنيد و
همچني��ن به مخزن اضافه کنيد تا س��طح ماي��ع در آن تا
سطح  MAXباال بيايد.

8

اگر سيس��تم خنککننده مرتباً نياز ب��ه مايع خنککننده
دارد جهت کنترل به نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه
کنيد.
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هشدار:
•زماني که موتور داغ اس��ت جهت جلوگيري از سوختگي
توس��ط مايع يا بخ��ارات آن ،هرگز ماي��ع خنککننده را
تعويض نکنيد.
•هرگ��ز زماني ک��ه موتور داغ اس��ت درپ��وش رادياتور را
برنداريد .خارج ش��دن مايعات تحت فشار باال از رادياتور
ممکن است باعث سوختگيهاي شديد شود
•از تماس مس��تقيم پوس��ت با مايع خنککننده استفاده
ش��ده ،اجتناب کنيد .در صورت تماس با پوس��ت ،سريعا
آن را با صابون و يا مايع پاک کننده دست بشوييد.
•ماي��ع خنککننده را دور از دس��ترس کودکان نگه داري
کنيد.
ماي��ع خنککننده موتور بايد به نحو مناس��بي دور ريخته
شود .بدين منظور طبق مقررات عمل کنيد.

آن بايد در محدوده مشخص شده باشد (.)1
 .8اگر سطح روغن پايين است )2( ،در پوش مخزن روغن
را برداشته و داخل آن ،روغن توصيه شده بريزيد .روغن
را بيش از حد ( )3پر نکنيد.
در هنگام ريختن روغن موتور ،گيج روغن را خارج نکنيد.
 .9مجددا ً سطح روغن را با گيج روغن کنترل کنيد.

بس��ته به سختي ش��رايط کار خودرو ،مي توانيد تا تعويض
روغن بعدي ،مقداري روغن به خودرو اضافه کنيد.
SDI2174

روغن موتور

کنترل سطح روغن موتور

 .1خودرو را در سطح همواري پارک کرده و ترمز پارک
پدالي را درگير کنيد.
 .2موتور را روشن کنيد و آن را تا زماني که دماي موتور
به دماي معمولي و نرمال برسد ،گرم کنيد (تقريباً 5
دقيقه).
 .3موتور را خاموش کنيد.
 .4حداقل  10دقيقه صبر کنيد تا روغن موتور به کارتل
روغن بازگردد.
 .5گيج روغن را درآوريد و آن را تميز کنيد.
 .6گيج روغن را به صورت کامل در جاي خود قرار
دهيد.
 .7گيج را درآورده و سطح روغن را بررسي کنيد ،مقدار

احتياط:

س��طح روغن باي��د مرتبا کنترل ش��ود .ران��دن خودرو در
ش��رايطي که مق��دار روغ��ن موتور کافي نمي باش��د ،به
موتور آسيب مي رساند و اين آسيب تحت پوشش گارانتي
نمي باشد.

تعويض روغن موتور و فيلتر روغن
هشدار:

•روغن مصرف ش��ده بايد به نحو مناسبي دور ريخته شود.
هرگ��ز روغن را روي زمين ،داخل کانال ،رودخانه و غيره
نريزيد .روغن بايد از طريق روشهاي مناس��ب دفع مواد
زائد ،دور ريخته ش��ود .توصيه ميکنيم که روغن موتور،
توسط نمايندگي مجاز سايپا يدک تعويض شود.
•مراقب باش��يد دچار سوختگي نشويد .چون ممکن است
روغن موتور داغ باشد.
•تماس طوالني مدت و دائم با روغن موتور استفاده شده،
ممکن است باعث سرطان پوست شود.

•از تماس مس��تقيم پوس��ت با روغن موتور استفاده شده،
جلوگيري کنيد .در صورت تماس ،سريعا پوست را کامال
ب��ا آب و صابون و يا محلول شستش��وي دس��ت و مقدار
کافي آب بشوييد.
•روغن استفاده ش��ده را در ظروف داراي عالمت و دور از
دسترس کودکان نگه داري کنيد.
 .1خودرو را در سطح همواري پارک کرده و ترمز پارک
پدالي را درگير کنيد.
 .2موتور را روشن کنيد و آن را تا زماني که دماي موتور
به دماي معمولي و نرمال برسد گرم کنيد (تقريباً 5
دقيقه).
 .3موتور را خاموش کنيد.
 .4حداقل  10دقيقه صبر کنيد تا روغن موتور به کارتل
روغن بازگردد.
 .5خودرو را توسط يک جک افقي مناسب بلند کرده و
توسط جک نگه دارنده ايمني آن را نگاه داريد.
•نگه دارنده ايمني جک را زير محل مخصوص قرار گيري
جک خودرو قرار دهيد.

•جه��ت جلوگيري از صدمه ديدن زي��ر خودرو ،قطعه اي 8
مناس��ب روي س��طح فوقاني نگه دارنده ايمني جک قرار
دهيد.

•پوش��ش پالس��تيکي زير موتور را برداري��د( .در صورت
تجهيز)
•گيرههاي پالستيکي را از پوشش زير موتور برداريد.

199

روغن موتور و فيلتر
 .1يک ظرف تخليه بزرگ زير پيچ تخليه قرار دهيد.
 .2پيچ تخليه را با آچار باز کنيد.

 .3در پوش مخزن روغن را باز کرده و روغن را کام ً
ال
تخليه کنيد.
اگر الزم است که فيلتر روغن عوض شود ،هم اکنون
فيلتر را باز کرده و عوض کنيد.

هشدار:

SDI1797

موتور VQ

روغن مصرف ش��ده موتور بايد به نحو مناسبي دور ريخته
شود .بدين منظور طبق مقررات عمل کنيد.
 .4فيلتر روغن را با يک آچار فيلتر روغن شل کنيد.
 .5فيلتر روغن را با دست چرخانده و باز کنيد.
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 .6سطحي که فيلتر روغن موتور روي آن سوار مي شود را
با يک پارچه تميز کنيد.
حتماً واشرهاي قديمي باقي مانده روي سطح سوار
شدن فيلتر را برداريد.
 .7کمي از روغن موتور مصرف نشده را روي واشر فيلتر
روغن جديد بماليد.
SDI1978A

 )1درپوش مخزن روغن
 )2پيچ تخليه روغن
 )3فيلتر روغن

موتور MR

 .8فيلتر روغن را بچرخانيد تا احساس کنيد که مقاومتي
در برابر پيچاندن وجود دارد ،سپس براي محکم کردن
روغن فيلتر 2/3 ،دور ديگر آن را بچرخانيد.
گشتاور محکم کردن فيلتر روغن:
 15تا 1/5( N.m 20تا  11 ،kg-m 2/0تا )15 ft-Ib
 .9پيچ تخليه را تميز کرده و دوباره با يک واشر جديد
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نصب کنيد .پيچ تخليه را با آچار کام ٌ
ال محکم کنيد.
بيش از حد فشار وارد نکنيد.
گشتاور محکم کردن پيچ تخليه:
 29تا  3/0( N.m 39تا  22 ،4/0 kg-mتا )29 ft-Ib
 .10روغن موتور توصيه شده را به مقدار مناسب بريزيد (
به قسمت“سوخت/روغنهاي توصيه شده و ظرفيتها“
در بخش “ 9اطالعات فني“ رجوع کنيد).
هنگام پرکردن روغن موتور گيج روغن را خارج نکنيد.
 .11در پوش محفظه روغن را محکم ببنديد.
 .12موتور را روشن کنيد.
.13کنترل کنيد که پيچ تخليه نشتي نداشته باشد.
 .14روغن مصرف شده بايد به نحو مناسبي دور ريخته
شود .جهت اين امر طبق مقررات محلي عمل کنيد.
 .15سطح روغن موتور را طبق روش عنوان شده کنترل
کنيد( .به قسمت“کنترل سطح روغن موتور“ در
قسمت هاي قبلي اين بخش رجوع کنيد).

بعد از عمليات

 .1پوشش زير موتور را طي مراحل زير نصب کنيد( .در
صورت تجهيز)
.aمرکز گيرههاي پالستيکي را به سمت بيرون بکشيد.
 .bپوشش را در محل خود نگاه داريد.
 .cگيرهها را از محل سوراخها به داخل پوشش فشار
دهيد ،سپس مرکز گيرهها را فشار دهيد تا در محل
خود قفل شوند.
 .2خودرو را با دقت پايين بياوريد.

حفظ محيط زيست

آل��وده کردن کانالها ،منابع آب و خاک غيرقانوني اس��ت.
از امکان��ات جمع آوري دفع م��واد زائد ،مثل اماکن رفاهي
ش��هري و گاراژ هايي که داراي سيس��تم هاي مناسب دور
ريز روغن و فيلتر روغن مي باشند ،استفاده کنيد.
اگر مطمئن نيستيد با ادارات محلي جهت نحوه دور ريختن
اين مواد تماس بگيريد.
قواني��ن مرتب��ط با آلودگي محيط زيس��ت در کش��ورهاي
مختلف ،متفاوت است.

SDI2244
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موتورVQ

تسمهها
 .1پمپ روغن هيدروليک فرمان
 .2آلترناتور
 .3تنظيمکننده اتوماتيک سفتي تسمه
 .4پولي ميللنگ
 .5کمپرسور تهويه مطبوع

موتور MR

 .1پمپ روغن هيدروليک فرمان
 .2آلترناتور
 .3تنظيمکننده خودکار سفتي تسمه
 .4پمپ آب
 .5پولي ميللنگ
 .6کمپرسور تهويه مطبوع
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اطمينان حاصل کنيد که دکمه استارت در وضعيت““OFF
قرار داشته باشد .بصورت چشمي تسمه ها را کنترل کنيد
تا س��اييدگي غيرعادي ،بريدگي ،پوسيدگي نداشته و شل
نشده باشند .اين شرايط و کشش تسمه ها را مرتبا کنترل
کنيد .اگر تس��مه پروانه ش��رايط خوبي ندارد يا ش��ل شده
اس��ت ،به نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک جهت تعويض آن
مراجعه کنيد.

شمعها

هشدار:

مطمئن ش��ويد ک��ه موت��ور و دکمه اس��تارت در وضعيت
“ “OFFقرار داشته باشند ،و ترمز پارک پدالي درگير شده
است.
ش��مع ها را بر اس��اس جدول زماني تعميرات و نگه داري،
قس��مت “ 10راهنم��اي گارانتي ،س��رويس و نگه داري“،
تعويض کنيد.
در صورت نياز به نمايندگي مجاز سايپا يدک جهت تعويض
آن مراجعه کنيد.

SDI2020

شمع هاي با الكترود اريديوم (در صورت
تجهيز)

الزم نيست که شمع هاي با الکترود اريديوم را مانند شمع
ه��اي معمولي زود ب��ه زود عوض کنيد .اين ش��مع ها به
گونهاي طراحي ش��ده اند که نسبت به شمع هاي معمولي
مدت طوالني تري کار مي کنند.

احتياط:
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•شمع هاي با الکترود اريديوم استفاده شده را ،با تميزکردن
و يا شياردارکردن دوباره ،مجددا استفاده نکنيد.
•هميش��ه هنگام تعويض شمع ،از ش��مع هاي با الکترود
اريديوم توصيه شده استفاده کنيد.
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شمع هاي با الكترود پالتينوم (در صورت
تجهيز)

ترمزها

الزم نيست که شمع هاي با الکترود پالتينوم را مانند شمع
هاي معمولي زود به زود عوض کنيد .اين شمع ها به گونه
ايي طراحي شده اند که نسبت به شمع هاي معمولي مدت
طوالني تري کار مي کنند.

احتياط:
•شمعهاي با الکترود پالتينوم استفاده شده را ،با تميزکردن
و يا شياردارکردن دوباره ،مجددا استفاده نکنيد.
•هميش��ه هنگام تعويض شمع ،از ش��مع هاي با الکترود
پالتينوم توصيه شده استفاده کنيد.

SDI1391D

کنترل ترمز پارک پدالي

از وضعي��ت آزاد ترمز پارک پدالي ،به آن آهس��ته و محکم
فش��ار وارد کنيد .اگ��ر تعداد کليک ها ،خ��ارج از محدوده
فهرس��ت شده بود ،،به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه
کنيد.
 6تا  7کليک
نيروي فشار )44 Ib ،20 kg( 196 N

DI1020MR

کنترل پدال ترمز
هشدار:

اگ��ر ارتفاع پدال ترمز به وضعي��ت عادي باز نمي گردد ،به
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت کنترل سيس��تم ترمز
مراجعه کنيد.
در حالي که موتور روش��ن اس��ت ،فاصله بين سطح بااليي
پدال و کف فلزي خودرو را اندازه گيري کنيد .اگر خارج از
محدوده فهرس��ت شده بود ،به نمايندگي مجاز سايپا يدک
مراجعه کنيد.
( :)Aنيروي فشار
)110 Ib ،50 kg( 490 N
مدل فرمان چپ ()LHD
  103ميليمتر ( 4 -1/8اينچ) يا بيشترمدل فرمان راست ()RHD
  119ميلي متر ( 4 -3/4اينچ) يا بيشتر203
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ترمز هاي خود تنظيم

خودروي ش��ما مجهز به ترمزهاي خود تنظيم است .هر بار
که پدال ترمز فش��ار داده مي شود ،ترمزهاي ديسکي خود
به خود تنظيم مي شوند.

هشدار ساييدگي لنت ترمز

لنت هاي ترمز ديس��کي خودروي شما ،داراي هشدارهاي
صوتي س��اييدگي اس��ت .وقت��ي که الزم باش��د لنت ترمز
تعويض ش��ود ،زمان��ي که خودرو در حال حرکت اس��ت،
لنت ها صداي زير و جيغ مانندي ايجاد مي کنند .اين صدا
چه پا روي پدال ترمز باش��د و يا نباشد به گوش مي رسد.
در صورت شنيدن صداي هشدار ساييدگي لنت ها ،سريعا
ترمز ها را کنترل کنيد.

8

در برخي از ش��رايط رانندگي يا آب و هوايي ،ممکن اس��ت
گاه��ي صداهاي جيرجير ،جيغ مانند ي��ا صداهاي ديگري
به گوش برسد .ش��نيده شدن صداي ترمز در هنگام توقف
هاي مختصر عادي اس��ت و بر کار و عملکرد سيستم ترمز
تاثيري ندارد.
بايد ترمز ها در فواصل زماني مناس��ب کنترل شوند .براي
اطالعات بيش��تر به بخش  “ 10راهنماي گارانتي ،سرويس
و نگه داري“ رجوع کنيد.

بوستر ترمز

کارکرد بوستر ترمز را به روش زير کنترل کنيد:
 .1در حاليکه که موتور خاموش است ،چند بار پدال ترمز
را فشار داده و رها کنيد .زماني که حرکت پدال ترمز
(فاصله مسير) از يک حرکت پدال تا ديگري برابر بود،
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مرحله بعدي را انجام دهيد.
 .2هنگام فشار دادن پدال ترمز ،موتور را روشن کنيد.
ارتفاع پدال کمي پايين مي آيد.
 .3در حالي که به پدال ترمز فشار مي آوريد ،موتور را
خاموش کنيد .براي حدود  30ثانيه به پدال فشار
بياوريد .ارتفاع پدال نبايد تغيير کند.
 .4موتور را براي  1دقيقه بدون اينکه به پدال ترمز فشار
بياوريد ،روشن گذاشته ،وسپس خاموش کنيد .چند بار
به پدال ترمز فشار بياوريد .با هر بار فشار آوردن ،کم
کم فاصله حرکت پدال کم مي شود چون خالء بوستر
آزاد مي شود.
اگر ترمز ها درس��ت عمل نمي کنند ،ب��ه نمايندگي مجاز
سايپا يدک جهت کنترل ترمزها مراجعه کنيد.

روغن ترمز

هشدار:

•هميش��ه فقط از روغن جديد استفاده کنيد .روغن کهنه،
بي کيفيت و آلوده به سيس��تم ترمز آس��يب ميرس��اند.
اس��تفاده از روغن هاي نامناسب به سيستم ترمز آسيب
رسانده و بر قابليت توقف خودرو تاثير ميگذارد.
•درپوش مخزن روغن را قبل از برداشتن تميز کنيد.
•روغن ترمز سمياست و بايد به دقت در ظرف مخصوص
و عالمت دار و دور از دسترس کودکان نگه داري شود.

احتياط:

روغن ترمز را روي س��طوح رنگ شده نريزيد ،چون به رنگ
آس��يب مي رس��اند .اگر روغن ترمز روي سطح رنگ شده
ريخت ،فورا ً با مقدار زيادي آب بشوييد.

اگ��ر مرتب��اً الزم اس��ت ک��ه روغن ترم��ز اضافه ش��ود ،به
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت کنترل سيستم ترمزها
مراجعه کنيد.

روغن سيستم گيربكس ()CVT

در ص��ورت نياز ب��ه کنترل يا تعويض ،ب��ه نمايندگي مجاز
سايپا يدک مراجعه کنيد.

احتياط:
•فقط از روغن اصلي  NS-2نيسان استفاده کنيد و آن را
با روغن هاي ديگر مخلوط نکنيد.

SDI2245

SDI2278

مدل فرمان چپ ()LHD

•استفاده از روغن هاي جعبه دنده ديگر به جز روغن اصلي
 NS-2نيسان  ،به جعبه دنده  CVTآسيب ميرساند و
تحت پوشش گارانتي قرار ندارد.

8
مدل فرمان راست ()RHD

س��طح روغن ترم��ز را در مخزن کنترل کنيد .اگر س��طح
روغن ترمز زير س��طح  )1( MINبود ،چراغ هش��دار ترمز
روش��ن مي شود .به مخزن تا خط  )2( MAXروغن ترمز
اضافه کنيد ( .به قسمت“س��وخت/روغنهاي توصيه شده و
ظرفيتها“ در بخش “ 9اطالعات فني“ رجوع کنيد).
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روغن هيدروليك فرمان

فيلتر هوا

هوا را بر اساس برنامه زمانبندي تعميرات و نگه داري ارائه
شده در بخش “ 10راهنماي گارانتي ،سرويس و نگهداري“
تعويض کنيد.
هن��گام تعويض فيلتر هوا ،داخل محفظه تميز کننده هوا و
روکش آن را با پارچه مرطوب تميز کنيد.

SDI2247

SDI2246

هشدار:

روغ��ن فرمان هيدروليک سمي اس��ت و باي��د به دقت در
ظ��رف مخصوص و عالمت دار و دور از دس��ترس کودکان
نگه داري شود.

8

سطح روغن درون مخزن را کنترل کنيد .سطح روغن بايد
در مح��دوده HOT : )2( ،HOT MAX :)1( ( HOT
 )MINو در حال��ي ک��ه دماي س��يال برابر ب��ا  50ْ Cتا
 122 ْ F( 80 ْ Cت��ا  )176 ْ Fاس��ت و ي��ا در مح��دوده
)COLD MIN )4( ،COLD MAX :)3( ( COLD
و در حالي که دماي سيال برابر با صفر تا 32 ْ F( 30 ْ C
تا  )86 ْ Fاندازه گيري شود.

در ص��ورت نياز به اضافه کردن روغن ،فقط از روغن تعيين
شده استفاده کنيد ( .به قسمت“سوخت/روغنهاي توصيه
ش��ده و ظرفيته��ا“ در بخ��ش “ 9اطالع��ات فني“ رجوع
کنيد) .بيش از حد ،مخزن را پر نکنيد.
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هشدار:

روش��ن کردن موتور ،در حالي که فيلت��ر هوا بيرون آورده
ش��ده است ،باعث س��وختگي شما و س��اير افراد مي شود.
فيلتر هوا نه تنها هواي جذب ش��ده را تميز مي کند ،بلکه
در صورت��ي که موتور پس بزند ،از ايجاد ش��عله جلوگيري
مي کن��د .اگ��ر فيلتر هوا نصب نش��ود و موت��ور پس بزند،
ممکن اس��ت باعث سوختگي شما شود .هرگز در حالي که
فيلتر هواي موتور بيرون آورده ش��ده است رانندگي نکنيد.
زماني که فيلتر هواي موتور بيرون آورده شده است ،هنگام
کار روي موتور احتياط کنيد.
ب��راي باز کردن فيلتر ،گيره ه��اي قفل کننده را آزاد کنيد
( )1و قطعه را به سمت باال بکشيد (.)2
نمي توان فيلتر هايي که از جنس کاغذ ويس��کوز هس��تند
را تمي��ز کرده و دوباره اس��تفاده کرد .فيلتر از جنس کاغذ
خش��ک را مي توان تميز کرده و دوباره استفاده کرد .فيلتر

تيغه هاي برف پاک کن ها

تيغه هاي برف پاک کن شيشه جلو
تميز کردن

اگر پس از اس��تفاده از شيشه شوي شيشه جلو ،شيشه ها
تميز نمي شوند و يا اگر تيغه هاي برف پاک کن هنگام کار
صدا مي کنند ،ممکن است روي شيشه جلو و يا تيغه هاي
برف پاک کن ،واکس يا مواد ديگري چسبيده باشد.
سطح بيروني شيشه هاي جلو را با يک محلول شيشه شوي
يا پاک کننده ماليم تميزکنيد .شيشه جلو شما زماني تميز
است که اگر آب بر روي آن بريزيد ،قطره هاي آب بر روي
شيشه نمانند.
شيشه ها را با يک پارچه آغشته به محلول شيشه شوي يا
پاک کننده ماليم تميزکنيد .اگر پس از تميز کردن شيشه
ها و تيغه ها و اس��تفاده از برف پاک کن باز هم شيش��ه ها
تميز نشدند ،تيغه ها را عوض کنيد.
.

SDI2248

اگر سطح درب موتور را پوليش مي زنيد ،مراقب باشيد که
پوليش وارد نازل شيش��ه شوي نش��ود .اين امر باعث بسته
شدن نازل ( )Aش��ده و در نتيجه کار شيشه شوي شيشه
جلو را مختل مي کند .اگر پوليش وارد نازل ش��د ،س��وراخ
نازل را با سوزن يا سنجاق کوچک باز کنيد(.)B
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مايع شيشه شوي

SDI2048

تعويض کردن
 .1بازوي برف پاک کن را از روي شيشه جلو بلند کنيد.
هنگام بلند کردن بازوي برف پاک کن ،اول قسمت
طرف راننده و سپس طرف سرنشين را بلند کنيد .در
غير اين صورت ممکن است برف پاک کن خراشيده
شده و آسيب ببيند.

8

 .2نوار آزاد کننده ( )Aرا فشار داده و سپس تيغه برف
پاک کن را به پايين ( )1بازوي برف پاک کن بکشيد
تا باز شود.
 .3تيغه برف پاک کن را جدا کنيد.
 .4يک تيغه جديد برف پاک کن داخل بازوي برف پاک
کن قرار داده و آن را جا بياندازيد.
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SDI2249

احتياط:
•پ��س از تعويض برف پاک کن ،بازوي برف پاک کن را به
وضعي��ت اوليه اش بازگردانيد .در غير اين صورت ممکن
اس��ت بازوي برف پاک کن يا درب موتور خراشيده شده
و آسيب ببيند.
•اگر تيغه ها آس��يب ديده باشند ،به شيشه آسيب رسانده
و ديد راننده را با مشکل مواجه ميکنند.

هشدار:

ضد يخ سمي است و بايد در ظرف مخصوص و عالمت دار
و دور از دسترس کودکان نگه داري شود.
زماني که سطح مايع شيشه شوي کم مي شود ،هشدار کم
ش��دن مايع شيشه ش��وي (در صورت تجهيز) روي صفحه
نمايش ظاهر مي شود.
جهت بررس��ي سطح مايع شيشه ش��وي ،انگشت خودرا بر
روي سوراخ وسط( )1قطعه در پوش دار لوله اي قرار دهيد،
س��پس آنرا از مخزن بيرون بکش��يد .اگر داخل لوله مايعي
نبود ،به مخزن مايع اضافه کنيد.
براي تميز کردن بهتر ،يک حالل شيشه شوي به آب اضافه
کنيد .در فصل زمس��تان ،به مايع ،ضد يخ اضافه کنيد .در
مورد نس��بت ترکيب ،طبق دس��تور العمل س��ازنده عمل
کنيد.

باتری
نماد هاي احتياط براي باتري

هشدار

1

سيگار نکشيد .شعله و جرقه توليد نکنيد.

هرگ��ز در نزديکي باتري س��يگار نکش��يد .هرگز باتري را در معرض ش��عله هاي باز يا جرقه ه��اي الکتريکي قرار
ندهيد.

2

از چشم ها محافظت کنيد.

با احتياط با باتري کار کنيد .براي محافظت چشم ها در برابر انفجار اسيد باتري يا مواد منفجره هنگام کار با باتري
از عينک محافظ چشم استفاده کنيد.

3

دور از دسترس کودکان قرار دهيد.

هرگ��ز اج��ازه ندهيد که کودکان با باتري کار کنند يا به آن دس��ت بزنند .باتري را دور از دس��ترس کودکان قرار
دهيد.

4

اسيد باتري

5

به دستور العمل استفاده توجه کنيد.

قب��ل از کار ب��ا باتري ،براي اطمينان از درس��تي و بي خطر بودن نحوي کار ،دس��تور العمل اس��تفاده را به دقت
بخوانيد.

6

گاز منفجره

گاز هيدروژن که از آب باتري توليد مي شود قابل انفجار است.

اجازه ندهيد که آب باتري با پوس��ت ،چش��م ها ،پارچه و سطوح رنگ شده تماس پيدا کند .پس از کار با باتري يا
در پوش باتري ،فورا ً دست ها را بشوئيد .اگر آب باتري با چشم ها ،پوست يا لباس هاي شما تماس پيدا کرد فورا ً
حداقل به مدت  15دقيقه با مقدار زيادي آب شسته و به پزشک مراجعه کنيد.

آب باتري اس��يدي اس��ت .اگر آب باتري با چش��م ها يا پوس��ت تماس پيدا کند ممکن است باعث از دست دادن
بينائي يا سوختگي شود.

8

باتری خودرو

هشدار:

اگر مقدار آب باتری کم است ،از خودرو استفاده نکنيد .کم
بودن آب باتری بار باتری را افزايش داده و در نتيجه توليد
گرم��ا می کند ،عمر بات��ری را کاهش می دهد و در برخی
موارد ممکن است باعث انفجار شود.
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کنترل سطح آب باتري

س��طح آب باتري را در همه خانه هاي باتري کنترل کنيد.
س��طح آب باتري بايد بين خط��وط UPPER LEVEL
( )1و  )2( LOWER LEVELباشد.
اگر باتري نياز به اضافه کردن آب باتري دارد ،خانه هاي آن
را تا خط نشانگر روي آن با آب مقطر پر کنيد.
 .1در پوش هاي خانه هاي باتري را با يک وسيله مناسب
باز کنيد( .در صورت مجهز بودن)
DI0137MD
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 .2تا خط  UPPER LEVELآب فاقد مواد معدني/
مقطر اضافه کنيد.
اگر مقدار آب باتري از کنار آن بوضوح ديده نميشود،
به داخل خانههاي آن از باال مستقيما نگاه کنيد .ميزان
آب باتري (مطابق شکل) در وضعيت  Aمناسب است
و اگر در وضعيت  Bباشد ،بايد به آن آب مقطر اضافه
کنيد.
 .3در پوش خانه ها را سر جاي خود قرار داده و محکم
کنيد.
•بايد س��طح آب باتري خودروهاي��ي که در دماهاي باال يا
شرايط سخت کار ميکنند ،زود به زود کنترل شود.

SDI1480D

•س��طح باتري را تميز و خش��ک نگاه داري��د .باتري را با
محلول جوش شيرين و آب تميز کنيد
•اطمين��ان حاصل کنيد ک��ه اتصاالت ترمين��ال ها تميز
هستند و محکم بسته شده اند.
•اگر براي مدت بيش از  30روز از خودرو استفاده نخواهيد
کرد ،کابل ترمينال منفي ( )-باتري را قطع کنيد تا باتري
دشارژ نشود.
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روشن کردن خودرو با باتري کمكي

در صورت نياز به روش��ن ک��ردن خودرو با باتري کمکي به
قسمت “روشن کردن خودرو با باتري کمکي“ در بخش “ 6
در مواقع اضطراري“ رجوع کنيد .اگر با باتري کمکي موتور
روشن نشد و يا باتري شارژ نگرديد ،ممکن است الزم باشد
که باتري عوض ش��ود .براي تعوي��ض باتري  ،به نمايندگي
مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

باتري ريموت کنترل
تعويض باتري

احتياط:

•مراقب باشيد و اجازه ندهيد که کودکان باتري و قطعات
جدا شدني آن را در دهان فرو برند.
•اگر باتري به روش صحيح دور انداخته نش��ود ،به محيط
زيس��ت آسيب ميرس��اند .هميش��ه هنگام دور انداختن
باتري طبق مقررات عمل کنيد.

 .3باتري را با باتري جديد تعويض کنيد.
باتري توصيه شده CR2032 :يا مشابه آن
•ب��ه مدار داخلي و ترمينال هاي الکتريکي دس��ت نزنيد،
اين کار باعث بروز ايراد ميشود.
•لبه هاي باتري را بگيريد .گرفتن نقاط تماس��ي باتري بار
ذخيره شده آن را به شدت کاهش ميدهد.
•اطمين��ان پيدا کنيد که طرف  +به طرفي که در ش��کل
نشان داده شده ،ميباشد.
SDI1889

 .4در پوش را مطابق شکل ( )1و ( ،)2محکم ببنديد.

SDI2135

 .5دکمه ها را فشار داده و عملکرد آن ها را کنترل
کنيد.
در صورت نياز به کمک يا تعويض ،به نمايندگي مجاز
سايپا يدک مراجعه کنيد.

براي تعويض باتري:

8

 .1کليد مکانيکي را از ريموت جدا کنيد.
 .2يک پيچ گوشتي تخت را که سر آن پارچه اي پيچيده
شده است ،به داخل شکاف گوشه وارد کنيد و بچرخانيد
تا قسمت باال و پايين آن از هم جدا شوند.
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سيستم کنترل ولتاژ متغير (در صورت
تجهيز)

 .4گيره ( )1را فشار دهيد ،درب جعبه فيوز ( )2را باز و
سپس برداريد.
 .5جاي فيوزي که بايد تعويض شود را پيدا کنيد.

اين سيس��تم ميزان برق خروج��ي از باتري را اندازه گيري
کرده و ولتاژ توليد شده توسط دينام را کنترل مي کند.

احتياط:
•هيچگون��ه تجهيزاتي نبايد بطور مس��تقيم از باتري برق
بگيرد .گرفتن برق مستقيم از باتري باعث باي پس شدن
سيس��تم کنترل تغييرات ولتاژ و ش��ارژ نش��دن صحيح
باتري ميشود.

SDI2250

•به منظور جلوگيري از خالي شدن باتري ،از وسايل برقي
خودرو ،در زمان روشن بودن موتور استفاده شود.

فيوز ها

داخل محفظه موتور
احتياط:

هرگ��ز از في��وز با آمپ��ر باالتر يا پايين ت��ر از آن چه که بر
روي روکش جعبه فيوز قيد ش��ده استفاده نکنيد .اين کار
ممکن اس��ت باعث خرابي سيستم الکتريکي يا ايجاد آتش
سوزي شود.

8

در صورت عدم کارک��رد تجهيزات الکتريکي ،فيوز مربوطه
آن را کنترل کنيد.
 .1اطمينان حاصل کنيد که دکمه استارت در وضعيت
“ “OFFقرار داشته باشد.
 .2اطمينان حاصل کنيد که کليد چراغ جلو در وضعيت
“ “OFFقرار داشته باشد.
 .3درب موتور را باز کنيد.
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 .6با استفاده از فيوز کشي که در اتاق قرار دارد ،فيوز را
باز کنيد.
 .7در صورت سوخته بودن فيوز ( ،)Aآن را با يک فيوز
جديد ( )Bعوض کنيد.
اگ��ر پس از نص��ب فيوز جدي��د ،دوباره فيوز س��وخت ،به
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت بازديد و در صورت نياز
تعميرسيستم الکتريکي مراجعه کنيد.

اتصال هاي لحيم کاري شده

در صورتي که هر تجهيزات الکتريکي با وجود س��الم بودن
فيوز مربوطه کار نکرد ،اتصاالت لحيم شده را بازديد کنيد.
اگر پايه فيوز ذوب ش��ده باش��د ،آن را ب��ا يک قطعه اصلي
نيسان تعويض کنيد.

SDI2251

داخل اتاق خودرو
احتياط:

 .5جاي فيوزي که بايد تعويض شود را پيدا کنيد.
 .6با استفاده از فيوز کش ،فيوز را باز کنيد (.)3

هرگ��ز از في��وز با آمپ��ر باالتر يا پايين ت��ر از آن چه که بر
روي روکش جعبه فيوز قيد ش��ده استفاده نکنيد .اين کار
ممکن اس��ت باعث خرابي سيستم الکتريکي يا ايجاد آتش
سوزي شود.

8

در صورت عدم کارک��رد تجهيزات الکتريکي ،فيوز مربوطه
آن را کنترل کنيد.
 .1اطمينان حاصل کنيد که دکمه استارت در وضعيت
“ “OFFقرار داشته باشد.
 .2اطمينان حاصل کنيد که کليد چراغ جلو در وضعيت
“ “OFFقرار داشته باشد.
 .3محل قرار گرفتن سکه را باز کنيد (.)1
 .4محل قرار گرفتن سکه را به طرف باال بکشيد ( )2و
آن را برداريد.
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چراغ ها

چراغ هاي جلو

جمع ش��دن موقتي بخار در قسمت داخلي شيشه چراغ ها
بعل��ت اختالف درجه حرارت داخل و خارج آن ها در زمان
بارندگي يا شستن خودرو اشکالي ندارد.
در ص��ورت مش��اهده جمع ش��دن آب داخل چ��راغ ها به
نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

تعويض المپ چراغ هاي  xenonجلو
SDI1754

 .7در صورت سوخته بودن فيوز ( ،)Aآن را با يک فيوز
جديد ( )Bعوض کنيد.
اگ��ر پس از نص��ب فيوز جدي��د ،دوباره فيوز س��وخت ،به
نمايندگي مجاز س��ايپا يدک جهت بازديد و در صورت نياز
تعميرسيستم الکتريکي مراجعه کنيد.

هشدار:

ولتاژ باال

چراغ هاي  xenonهنگام روش��ن ب��ودن توليد ولتاژ باال
مي کنن��د .لذا جهت جلوگيري از ش��وک الکتريکي هرگز
س��عي نکنيد که اين چراغ ه��ا را تعمير يا باز کنيد .جهت
تعويض چراغ هاي  xenonبه نمايندگي مجاز سايپا يدک
مراجعه کنيد.
جهت تعويض ،ازچراغ اصلي و با وات و شماره سريال مشابه
چراغ قبلي استفاده کنيد.

8

مدل چراغ جلو xenon
چراغ نور باال 65 :وات ()H9
چراغ نور پايين 35 :وات ()D2R

تعويض المپ چراغ هاي هالوژني جلو

چ��راغ هاي هالوژن��ي جلو از نوع نيمه پرس مي باش��ند و
الم��پ هاي آن ها از داخل محفظه موت��ور و بدون نياز به
پياده نمودن مجموعه چراغ قابل تعويض مي باشند.
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احتياط:

داخل المپ هاي هالوژن گاز تحت فشار هالوژن مي باشد.
المپ بر اثر خراش روي آن يا افتادن مي شکند.
 .1اتصال منفي باتري را از آن جدا کنيد.

احتياط:
•در زمان بيرون آوردن ونصب کردن المپ به شيش��ه آن
دست نزنيد.
•از المپي با همان شماره و ولتاژ المپ اصلي اوليه استفاده
کنيد:
مدل چراغ هالوژني جلو
چراغ نور باال 56 :وات ()H9
چراغ نور پايين 55 :وات ()H11
SDI2272

 .2زيرگلگيري را با جدا نمودن خارهاي مربوطه آن در
آوريد.

SDI2273

 .3المپ ها ي جلو در دسترس قرار مي گيرند.
 :Aالمپ هاي نور پايين  :پوشش المپ را خالف عقربه
ساعت بچرخانيد تا بيرون آيد.
 :Bالمپ هاي نور باال
 .4اتصال الکتريکي انتهاي پشت المپ را برداريد.
 .5المپ را بيرون بياوريد.در زمان بيرون آوردن المپ،
نيازي به لرزاندن يا چرخاندن نيست.

• الم��پ را به مدت طوالني بي��رون از بازتابنده چراغ جلو
قرار ندهيد چون ممکن اس��ت گرد وغبار ،رطوبت و دود
وارد بدنه چراغ جلو ش��ده و ب��ر عملکرد چراغ جلو تاثير
بگذارد.
تنظي��م نور چراغ پ��س از تعويض المپ نياز نمي باش��د.
جه��ت تنظيم نور چراغ ب��ه نمايندگي مجاز س��ايپا يدک
مراجعه کنيد.
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 .6با انجام عکس مراحل گفته شده ،المپ جديد را نصب
کنيد.
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چراغ هاي بيروني
وات()W

مورد
چراغ راهنماي جلو

21

چراغ کوچک

5

چراغ مه شکن جلو

55

راهنماي جانبي

*

LED

مجموعه چراغ عقب
21

راهنما
چراغ ايست/چراغ عقب

*

چراغ دنده عقب

16

چراغ مه شکن عقب ( در صورت تجهيز)
چراغ سوم ترمز/عقب

*

چراغ پالک

8

LED
21
LED
5

* :ب��راي تعويض ب��ه نمايندگي مجاز س��ايپا يدک مراجعه
کنيد.

چراغ هاي داخلي

وات()W

مورد
چراغ نقشه خواني جلو

8

چراغ آينه آفتاب گير (در صورت تجهيز)

2

چراغ مطالعه عقب

*

8

چراغ هشدار روي درب (چراغ خطر)

3/4

چراغ صندوق عقب

3/4
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محل قرار گيري چراغ ها
 .1چراغ نقشه خواني جلو
 .2چراغ مه شکن جلو
 .3چراغ جلو(نور پايين)
 .4چراغ کوچک
 .5چراغ جلو( نور باال)
 .6چراغ راهنماي جلو
 .7چراغ راهنماي روي اينه بغل(راهنماي جانبي)
 .8چراغ مطالعه عقب
 .9چراغ ترمز سوم
 .10چراغ هشدار روي درب (چراغ خطر)
 .11چراغ راهنماي عقب
 .12چراغ دنده عقب
 .13چراغ ترمز
 .14چراغ صندوق عقب

8

 .15چراغ پالک
 .16چراغ مه شکن عقب

SDI2252
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زيرگلگيري را برداريد تا به المپ هاي زير دسترس��ي پيدا
کنيد:
•چراغ کوچک
•چراغ راهنماي جلو
•چراغ مه شکن جلو

SDI2274

چراغ کوچک

SDI1805

8

 :باز کنيد
 :ببنديد

روش تعويض

همه انواع ديگر چراغ ها نوع  A، B، Cيا  Dهستند .هنگام
تعويض المپ ،ابتدا لنز و /يا روکش آن را باز کنيد.
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SDI2275

چراغ راهنماي جلو

SDI2276

چراغ مه شکن جلو

SDI2279

مجموعه چراغ عقب

SDI2253

چراغ پالک

8
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SDI2030

SDI2254

8

چراغ مه شکن عقب

SDI2032
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نقشه خوان جلو

SDI2031

چراغ مطالعه عقب

چراغ آينه آفتاب گير

SDI1258A

چراغ صندوق عقب

کم بودن فشار باد الس��تيک ممکن است باعث گرم شدن
بيش از حد الس��تيک و آسيب ديدن داخل آن بشود .اين
موضوع در س��رعت هاي باال باعث نخ نما شدن الستيک و
حتي ترکيدن آن شود.

انواع الستيك ها
احتياط:

SDI2277

چراغ ايست روي درب

رينگ ها و الستيك ها

در صورتي که الس��تيک خودروي ش��ما پنچر شده است،
به ”قس��مت پنچر ش��دن الس��تيک در بخش 6در مواقع
اضطراري” رجوع کنيد.

فشار باد الستيك ها

مرتباً فش��ار باد الس��تيک ها از جمله الس��تيک زاپاس را
کنترل کنيد .در صورتي که فش��ار بادالس��تيک نامناسب
باش��د ،باعث کم ش��دن طول عمر الس��تيک و عدم تعادل
خودرو خواهد ش��د .فشار باد الستيک را زماني بايد کنترل
کرد که خودرو س��رد باشد .الستيک ها زماني سرد هستند
که خودرو به مدت  3ساعت يا بيشتر پارک بوده يا مسافت
کمت��ر از  )1 mile( 1/6 kmطي کرده باش��د .فش��ار باد
الستيک سرد روي صفحه مش��خصات الستيک ذکر شده
است.

هنگام تعويض الس��تيک ها ،اطمينان حاصل کنيد که هر
چهار الس��تيک از يک نوع (الستيک تابستان ،چهار فصل
يا برف) هس��تند .نمايندگي مجاز س��ايپا ي��دک مي تواند
اطالعاتي در مورد نوع الس��تيک ،اندازه ،درجه سرعت و در
دسترس بودن آن به شما ارائه کند.
ممکن است درجه سرعت الستيک هايي که پس از تعويض
نصب مي ش��وند پايين تر از الس��تيک هاي نصب شده در
کارخان��ه باش��ند و از توانائ��ي تحمل کمتري در س��رعت
حداکث��ر خودرو برخوردار گردند .هرگز با س��رعت بيش از
تحمل الستيک رانندگي نکنيد.

الستيك هاي چهار فصل

به منظور بهره وري حداکثر از الس��تيک ها در طول س��ال
(شامل ش��رايط برفي يا يخي جاده) ،پارس خودرو توصيه
استفاده از الستيک هاي تمام فصول را براي بعضي از مدل
ه��اي خ��ودرو را مي کند .عالم��ت  ALL SEASONيا
 M&Sروي الستيک هاي تمام فصول درج شده است .در
جاده هاي برفي و يخي الس��تيک مخصوص برف عملکرد
بهتري نسبت به الستيک تمام فصول دارد.

الستيك هاي تابستاني

ب��ه منظور به��ره وري حداکثر از الس��تيک ه��ا در فصل
تابس��تان ،پارس خودرو توصيه اس��تفاده از الستيک هاي
تابس��تاني براي بعضي از مدل ه��اي خودرو را مي کند که
در جاده هاي خش��ک کار کرد بس��يار خوبي داشته باشد.
اما ازعملکرد الس��تيک هاي تابس��تاني در جاده هاي برفي
و يخي به ميزان زيادي کاس��ته مي شود.بر روي الستيک
هاي تابستاني عالمت  M&Sنمي باشد.

پ��ارس خودرو توصيه مي کند که اگر قصد داريد با خودرو
در ش��رايط برفي يا يخ��ي رانندگي کني��د ،روي هر چهار
چرخ ،الس��تيک مخصوص برف و يا الس��تيک چهار فصل
نصب کنيد.

الستيك مخصوص برف

الس��تيک مخصوص برف مي بايس��تي داراي مش��خصات
الس��تيک اصلي از نظر س��ايز و تحمل فش��ار باش��د .عدم
رعايت موارد گفته ش��ده مي تواند ايمن��ي در رانندگي را
به خطر بيندازد.

برف کمتر از الستيک هاي اصلي مي باشد .هرگز با سرعت 8

بطور کلي ميزان سرعت خودرو با الستيک هاي مخصوص
بيش از تحمل الستيک رانندگي نکنيد .در صورت استفاده
از الس��تيک هاي مخصوص ب��رف ،پارس خ��ودرو توصيه
مي کن��د از يک نوع الس��تيک براي چهار چرخ اس��تفاده
شود.
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ب��راي اصطکاک بيش��تر در ج��اده هاي يخي از الس��تيک
هاي يخ ش��کن ممکن اس��ت اس��تفاده گردد .در بعضي از
کش��ورها ممکن است استفاده از الس��تيک هاي يخ شکن
بر روي جاده هاي يخي ممنوع باش��د ،لذا قبل از اس��تفاده
از الستيک هاي يخ ش��کن ،قوانين کشور در اين خصوص
را مطالعه کنيد .قابليت لغزش الس��تيک هاي يخ شکن از
الستيک هاي برفي بدون يخ شکن کمتر است.

•الس��تيک زاپاس را در جابجايي الس��تيک ها اس��تفاده
نکنيد.
•انتخ��اب الس��تيک غير اس��تاندارد و نصب نا مناس��ب
الس��تيک ،باعث کم ش��دن ايمن��ي در رانندگي خودرو
و افزايش ريس��ک و بروز حادثه و آس��يب ديدگي ش��ما
ميشود .جهت کسب اطالعات بيشتر به نمايندگي مجاز
سايپا يدک مراجعه کنيد.

زنجير چرخ

اس��تفاده از زنجير چرخ در بعضي از کش��ورها ممکن است
ممنوع باش��د ،لذا قبل از اس��تفاده از زنجي��ر چرخ ،قوانين
کش��ور در اين خصوص را مطالعه کنيد .سايز زنجير چرخ
مي بايستي متناسب با سايز چرخ باشد .همچنين در سوار
کردن زنجير چرخ رعايت استاندارد کارخانه سازنده زنجير
چرخ الزامي است.

8

سفتي زنجير چرخ ميبايستي مطابق آنچه در دستورالعمل
کارخانه سازنده قيد گرديده ،باشد .جهت جلوگيري از ضربه
خوردن گلگير و متعلقات آن ،زنجير چرخ را به نحوي نصب
کنيد که هيچ قس��مت آن آزاد نباشد .در صورت امکان ،بار
س��نگين با خ��ودرو مجهز به زنجير چ��رخ را حمل نکنيد.
ضمنا جهت جلوگيري از بروز حادثه و از دست دادن تعادل
خودرو مجهز به زنجير چرخ ،آنرا با سرعت آرام برانيد.
زنجير چ��رخ را فقط بر روي چرخ ه��اي جلو نصب کنيد.
هن��گام رانندگي بر روي جاده هاي خش��ک از زنجير چرخ
استفاده نکنيد.
هن��گام رانندگي ب��ر روي جاده هاي تميز ش��ده از برف از
زنجي��ر چرخ اس��تفاده نکنيد .اس��تفاده از زنجير چرخ در
222

SDI1662

چنين ش��رايطي به دليل فشار اضافي به خودرو به مکانيزم
هاي مختلف آن ميتواند صدمه وارد کند.

جابجايي الستيك ها

پ��ارس خ��ودرو توصي��ه مي کن��د ک��ه در خودروه��اي
ت��ک ديفرانس��يل ( )2WDچ��رخ ه��ا در ه��ر 10000
کيلومتر( 6000مايل)جابجا ش��وند .ب��ه هرحال جابجايي
بطور کلي بس��تگي به شرايط جاده و عادت رانندگي راننده
دارد( .به قس��مت “پنچر شدن الس��تيک“ در بخش“ 6در
مواقع اضطراري“ رجوع کنيد).

احتياط:
•پس از جابجايي الستيک ها ،باد آن ها را تنظيم کنيد.
•مهره چ��رخ ها را پ��س از  1000کيلومت��ر( 600مايل)
رانندگي و بعد از جابجايي يا تعويض الستيک پنجر شده
محکم کنيد.

مدت زمان استفاده از الستيك

هرگز از الس��تيک هايي با سن بيش از شش سال استفاده
نکنيد ،حتي اگر تا کنون استفاده نشده است.
الس��تيک ها ب��ه مرور زمان و در اثر اس��تفاده روي خودرو
خراب مي ش��وند .ب��راي کنترل و باالنس الس��تيک هاي
خودرو به تعميرگاه و يا اگر ترجيح مي دهيد به نمايندگي
مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

تعويض رينگ ها والستيك ها
SDI1663

( )1نشانگر ساييدگي
( )2عالمت محل نشانگر ساييدگي

ساييدگي و آسيب الستيك

الس��تيک ها از نظر پارگي ،ورم کردگي و فرورفتن اش��ياء
خارج��ي به داخل آن ها بصورت دائم مي بايس��تي کنترل
ش��وند .در صورت مش��اهده پارگ��ي ،ورم کردگي ،ترک و
هرگون��ه صدمه ديگر در الس��تيک ،س��ريعا آن را تعويض
کنيد.
الس��تيک هاي اصلي داراي نش��انگر داخلي ساييدگي آج
هس��تند .وقتي که نش��انگر ظاهر مي ش��ود ،بايد الستيک
تعويض شود.
س��رويس نادرست الس��تيک زاپاس ممکن است منجر به
آس��يب شديد افراد شود .در صورت نياز به تعمير الستيک
زاپاس ،به نمايندگي مجاز سايپا يدک مراجعه کنيد.

هشدار:

هرگز الستيک تغيير شکل پيدا کرده را حتي پس از تعمير
روي خودرو نصب نکنيد .ممکن اس��ت اين الس��تيک ها از
لحاظ ساختاري آسيب ديده باشند و بدون اينکه هشداري
بدهند به خودرو آسيب برسانند.
در زماني که الس��تيک را تعويض مي کنيد ،بايد از نوعي
که داراي تمامي مش��خصات يکس��ان با الستيک اصلي از
قبي��ل ميزان ظرفيت تحمل وزن ،س��رعت و اندازه باش��د
اس��تفاده کنيد( .به قس��مت “رينگ ها و الستيک ها “ در
بخش “ 9اطالعات فني“ در خصوص نوع و اندازه رينگ ها
و الستيک ها رجوع کنيد).

الس��تيک ،فاصله چرخ مجهز به زنجير چرخ ،کاليبراسيون
س��رعت س��نج ،تنظيم چراغ هاي جلو و ارتفاع سپر داشته
باش��د .بعضي از اثرات منفي قيد شده فوق مي تواند منجر
به حادثه در رانندگي و آسيب رسيدن به افراد شود.
اگ��ر به هر دليلي چرخ ها را تعويض مي کنيد ،هميش��ه از
چرخ هايي اس��تفاده کنيد که داراي ابعاد شعاعي يکساني
باشند .اگر ابعاد شعاعي چرخ ها با هم متفاوت باشد ،باعث
زود س��اييده شدن الستيک و بد شدن پارامترهاي هدايت
خودرو و /يا درگير شدن بيش از حد با ديسک /کاسه ترمز
مي شود .اين تعامل ممکن است باعث کمتر شدن کارآيي
ترمز و /يا ساييده شدن زود هنگام لنت ترمز شود.

باالنس چرخ

اگر چرخ ها باالنس نباش��ند بر کارکرد خودرو و طول عمر
الستيک ها تاثير مي گذارند .حتي ممکن است با استفاده
عادي از خودرو نيز چرخ ها از حالت باالنس خارج شوند.

الستيك زاپاس

همراه خودروي ش��ما يک الستيک استاندارد ( مشابه سايز
چرخ هاي جاده) داده مي شود.

استفاده از رينگ ها و الستيک هاي غير استاندارد ،نداشتن
مش��خصه هاي الستيک اصلي  ،مش��ابه نبودن با الستيک
پيش��نهادي و يا اس��تفاده همزمان رينگ ها و الستيک ها
نامتجانس از نظر گل ،سايز ،برند ،سازنده يا نوع (سيم دار،
تي��وپ دار و راديال “بدون تيوپ“) ميتواند اثرات منفي بر
ترم��ز ،هدايت خودرو ،فاصله تا زمين ،فاصله بدنه خودرو تا
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سوخت /روغنهاي توصيه شده و ظرفيت ها

در جدول زير ظرفيت هاي تقريبي آورده شده اند .ممکن است مقادير پرکردن مايعات واقعي کمي تفاوت داشته باشند .هنگام تعويض به دستور العمل هاي بخش  “8نگه داري و کارهايي
که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد و ظرفيت تعويض مناسب را تخمين بزنيد.

9

* :1براي اطالعات بيشتر به قسمت “ شماره ويسکوزيته  SAEتوصيه شده “ در ادامه اين بخش رجوع کنيد.

* :2براي اطالعات بيشتر به قسمت “ شماره ويسکوزيته  SAEتوصيه شده“ در ادامه اين بخش رجوع کنيد.
* :3براي جلوگيري از احتمال خوردگي آلومينيوم در سيستم خنك کننده موتور در اثر استفاده از مايع هاي خنك کننده عير اصلي ،از ماده خنك کننده اصل  NISSANيا نمونه مشابه آن استفاده کنيد.
توجه کنيد که در صورت استفاده از مايع خنك کننده موتور غير اصل ،هر گونه تعمير سيستم خنك کننده موتور در دوره گارانتي خودرو ،تحت پوشش گارانتي نمي باشد.
* :4براي سرويس به نمايندگي مجاز سايپا يدک رجوع کنيد.
* :5جهت سيس��تم  CVTازروغن NS2اصل  NISSANاس��تفاده کنيد .اس��تفاده از روغن گيربکس به جز روغن  NS2اصل  NISSANبه جعبه دنده  CVTآس��يب مي رس��اند که اين آس��يب ديدگي تحت پوش��ش گارانتي
نمي باشد.
* :6براي کسب اطالعات بيشتر در مورد روغن هاي عنوان شده به دستور العمل هاي بخش  “8نگه داري و کارهايي که خودتان بايد انجام دهيد“ رجوع کنيد.
* :7مي توان از  DEXRONTM VIنوع  ATFاستفاده کرد.
* :8هرگز انواع مختلف روغن ها را با هم مخلوط نکنيد.

226

مبرد و روغن سيستم تهويه مطبوع

توصيه هايي در مورد سوخت

سيس��تم تهويه مطبوع خودروي ش��ما بايد با مبرد خنك
کننده ( HFC-134a (R134aو روانس��از سيستم مبرد
نيسان ،از نوع روغن  Sيا مشابه آن پر شود .استفاده از انواع
ديگر س��رد کننده ها و روان ساز ها ،باعث آسيب شديد به
اين سيس��تم ش��ده و ممکن اس��ت مجبور به تعويض کل
سيستم تهويه هواي خودرو گرديد.

موتور بنزيني (مدل داراي کاتاليست سه
راهي)
احتياط:

از بنزين س��رب دار استفاده نکنيد .استفاده از بنزين سرب
دار باعث خراب شدن کاتاليست سه راهي مي شود.

موتور مدل VQ35DE

از بنزي��ن س��وپر بدون س��رب با ع��دد اکت��ان حداقل95
( )RONاستفاده کنيد.
اگر از بنزين سوپر بدون سرب استفاده نمي کنيد ،از بنزين
معمولي بدون س��رب با عدد اکت��ان حداقل )RON( 91
اس��تفاده کني��د که عملک��رد خودرو را کاه��ش مي دهد.
بنابراين براي اس��تفاده ازحداکثر کارائي خودرو و بهترين
رانندگي ،توصيه مي ش��ود که از بنزين س��وپر بدون سرب
استفاده کنيد.

موتور مدل VQ25DE/MR20DE

از بنزي��ن بدون س��رب معمولي با عدد اکت��ان حداقل91
( )RONاستفاده کنيد.
از بنزين س��وپر بدون س��رب اگر درروي درب باک بنزين
پيشنهاد شده استفاده کنيد.

STI0589

در بس��ياري از کش��ور ه��ا و مناط��ق ،آزاد ش��دن مب��رد
خنك کننده در اتمس��فر ممنوع اس��ت .مايع سرد کننده
( HFC-134a (R134aدر خودروي ش��ما خطري براي
اليه ازن زمين ندارد .به هر حال ،ممکن است تاثير کمي بر
گرم شدن جهان داشته باشد .پارس خودرو توصيه مي کند
که مبرد خنك کننده بازيافت شده ودوباره استفاده شود.
در زمان س��رويس سيس��تم تهويه هوا ،به نمايندگي مجاز
سايپا يدک رجوع کنيد.

شماره ويسکوزيته  SAEتوصيه شده
روغن موتور بنزيني

روغن  5W-30ترجيح داده مي شود.

9

در صورتي که  5W-30در دسترس نباشد ،از روي جدول،
ويسکوزيته مناس��ب براي محدوده دماي بيرون را انتخاب
کنيد.
.
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موتور
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ابعاد

رينگ ها و الستيك ها
زاپاس

طول کلي

(4،850 )9/190

205/65 R16 95H

معمولي

عرض کلي

(1،795 )7/70

215/55 R17 94V

معمولي

استاندارد
اندازه
الستيك
رينگ
جاده

واحدmm )in( :

سايز

آفست
(mm )in

16 • 6-1/2J

(40)1.57

17 × 7J

(45)1.77

براي کس��ب اطالعات بيشتر به مشخصات الستيکها نصب
شده برروي خودرو خود رجوع کنيد

ارتفاع کلي

1،475 )5/58( *1
1،485 )5/58( *1

فاصله بين مرکز چرخهاي 1،560 )4/61( *2
1،550 )0/61( *3
جلو
1،560 )4/61( *2

فاصله بين مرکز چرخهاي 1،565 )6/61( *1,*2
1،550 )0/61( *3
عقب
1،555 )2/61( *1,*3

فاصله طول��ي ميان مرکز
چرخهاي جلو وعقب

(2،775 )3/109

 :*1مدل با سطح باالتر از زمين
 :*2الستيك مدل 205/65R16
 :*3الستيك مدل 215/55R17

هنگام مسافرت يا ثبت خودرو در کشور
ديگر

وقتي براي مس��افرت به يك کش��ور يا ناحي��ه ديگر برنامه
ريزي مي کنيد ،ببينيد که آيا س��وخت مورد نياز خودروي
شما در آن کش��ور يا منطقه موجود است يا خير .استفاده
از س��وخت با عدد اکتان پائين به موتور آسيب مي رساند.
بنابراي��ن اطمين��ان حاصل کني��د که هر به ه��ر کجا که
مي رويد س��وخت مورد نياز در دس��ترس مي باشد .براي
اطالعات بيش��تر در مورد س��وخت توصيه شده به قسمت
هاي قبلي اين بخش رجوع کنيد.
هنگام انتقال ثبت خودرويتان در کش��ور ،ايالت ،اس��تان يا
بخ��ش ديگر ،با مقامات مربوطه تم��اس بگيريد تا مطمئن
ش��ويد خودروي شما با قوانين محلي آنجا سازگار است .در
برخي از موارد ،خودرو نمي تواند بااين قوانين مطابق باشد
و الزم است در خودرو اصالحاتي صورت گيرد .عالوه براين
ممکن است يك خودرو بطور کلي با شرايط منطقه خاصي
سازگاري نداشته باشد.
قوانين و مقررات کنترل آالينده هاي وسايل نقليه موتوري
و اس��تاندارد هاي ايمني بر اساس کش��ور ،ايالت ،استان يا
منطقه متفاوت اس��ت ،بنابراين ممکن اس��ت مش��خصات
خودرو نيز متفاوت باشند.

ه��ر گاه که خودرويي به کش��ور ،ايالت ،اس��تان يا منطقه 9

ديگري برده مي شود ،هزينه هاي اصالحات ،حمل و نقل،
ثب��ت و س��اير هزينه هايي که ممکن اس��ت پيش بيايد بر
عهده کار بر اس��ت .پارس خودرو هيچگونه مس��ئوليتي در
قبال مشکالتي که ممکن است پيش بيايد ندارد.
229

مشخصات خودرو

STI0580

پالک خودرو

پالکي در زير صندلي جلو سمت راست مطابق شکل نصب
شده است.

9

STI0587

STI0562

شماره شناسايي خودرو (شماره شاسي)

شماره شناس��ايي خودرو مطابق شکل در زير صندلي جلو
سمت راست زده شده است.

STI0466
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موتور VQ

موتورMR

شماره سريال موتور

ش��ماره س��ريال موتور روي موتور مطابق شکل نشان داده
شده ،حك شده است.

STI0581

مشخصات الستيك ها

ميزان باد الستيكها بر روي صفحه مشخصات الستيكها
که بر روي ستون وسط سمت راننده نصب شده نشان داده
شده است.

STI0581

برچسب مشخصات سيستم تهويه مطبوع

برچس��ب مش��خصات سيس��تم تهويه مطبوع همانطور که
در ش��کل نشان داده ش��ده ،در زير درب موتور خودرو قرار
دارد.
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آدرس و شماره تلفن تماس :
كد تودوزي :

كدرنگ:

تاريخ تحويل :

نام و كد نماينده فروش :
آدرس نماينده :

كيلومتر كاركردهنگام تحويل :

شماره پالك :
شهر:

بدينوسيله گواهي ميشود دفترچه گارانتي خودرو درتاريخ  ............................................به اينجانب  ......................................................................مالك
خودرو نيسان تيانا تحويل گرديد .
امضاء مالك
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...................................................

شماره موتور :

شماره شاسي خودرو:

................................................................................................................................

نام مالك :

................................................................................................................................

................................................................................................................................

مشخصات شناسايي خودرو ومالك

(اين برگ توسط نماينده مجاز از دفترچه جدا مي شود)

مشخصات شناسايي خودرو ومالك
نام مالك :
آدرس و شماره تلفن تماس :
شماره موتور :

شماره شاسي خودرو:

كد تودوزي :

كدرنگ:

تاريخ تحويل :

نام و كد نماينده فروش :
آدرس نماينده :

كيلومتر كاركردهنگام تحويل :

شماره پالك :
شهر:

مهر و امضاء نماينده فروش

توجه
به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتي ،مطالعه دقيق مطالب اين دفترچه به مالكين خودرو توصيه مي گردد.
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مشتري گرامي :
مندرجات اين دفترچه به هيچ عنوان ناقض حقوق دارندگان اين خودرو نمي باشد و تنها مبين حدود و تعهدات گارانتي ( ضمانت ) بوده كه مورد قبول شركت سايپا يدك مي باشد و
تعهدات ديگري در اين زمينه پذيرفته نخواهد بود.

قابل توجه مالكين محترم
عنوانها

صفحه

عنوانها

صفحه

237

حقوق مشتريان محصوالت شركت پارس خودرو

254

سرويسهاي دوره اي خودرو(شامل شرايط خاص تردد خودرو)

239

شرايط گارانتي خودرو

261

مشخصات مايعات و روانكارها

240

استثنائات گارانتي

262

توصيه هاي ايمني و مراقبتي از خودرو

243

شرايط گارانتي رنگ و خوردگي خودرو

265

ليست نمايندگيهاي مجاز شركت سايپا يدك

253

شرايط انجام سرويس اوليه

باتوجه به لزوم و آشنايي و آگاهي از نحوه ارائه خدمات پس از فروش و نحوه نگهداري خودرو  ،خواهشمند است باتوجه به فهرست مطالب موارد مطرح شده در مندرجات دفترچه گارانتي
را بادقت مطالعه فرمائيد .ضمن تاكيد مجدد لطفاً پس از تحويل خودرو اين دفترچه را به دقت مطالعه نموده تا با شرايط و مقررات گارانتي خودرو وحقوق مشتريان محصوالت شركت
پارس خودرو آشنا گرديد  ،ارائه خدمات گارانتي منوط به رعايت مقررات گارانتي ( مقررات پيش بيني شده در اين دفترچه ) انجام سرويس اوليه ورعايت برنامه هاي سرويس ادواري
تهيه شده درانتهاي اين دفترچه مي باشد.خدمات گارانتي فقط ازطريق شبكه نمايندگي هاي مجاز و تعميرگاه مركزي سايپا يدك ارائه ميشود.
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حقوق مشتريان محصوالت شركت پارس خودرو
حقوق مشتريان محصوالت شركت پارس خودرو
مشتريپارس
شركت
مشتريان
حقوق
خودروشبكه نمايندگيهاي مجاز در سراسر كشور در نظر دارد
محوري در سطح
محصوالتفرهنگ
راستاي نهادينه كردن
كشور  ،در
سايپا يدك مبتكر طرحهاي نوين خدماتي در صنعت خودرو

مجموعه
اعتقاد به
نمايد.درلذا با
شبكه محترم
سطحمالكين
حددرانتظار
متناسب با
اثربخش و
خدمات پس از
مابين را به
در في
حقوق
خصوص
مبتكر ضروري
اطالعات
مجموعه
دارد
اين نظر
كشور در
سراسر
تقديم مجاز
نمايندگيهاي
محوري
مشتري
فروش فرهنگ
نهادينه كردن
ارائهراستاي
منظور  ،در
خودرو كشور
صنعت
خدماتي
طرحهايدرنوين
يدك
سايپا
دارد
نظر
در
كشور
سراسر
در
مجاز
نمايندگيهاي
شبكه
سطح
در
محوري
مشتري
فرهنگ
كردن
نهادينه
راستاي
در
،
كشور
خودرو
صنعت
در
خدماتي
نوين
طرحهاي
مبتكر
يدك
سايپا
گردد.
واقع
ثمر
مثمر
اميداست
كه
ميگردد
ارائه
ذيل
بشرح
طرفين
اختيارات
دامنه
كننده
تعيين
چارچوب
بعنوان
گارانتي
مقررات
قوانين و
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
محترم تقديم نمايد .لذا با اعتقاد به اين مجموعه
مالكين
انتظار
حد
با
متناسب
و
اثربخش
فروش
از
پس
خدمات
ارائه
منظور
به
را
مابين
في
حقوق
خصوص
در
ضروري
اطالعات
مجموعه
قوانين و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعيين كننده دامنه اختيارات طرفين بشرح ذيل ارائه ميگردد كه اميداست مثمر ثمر واقع گردد.
ذيل ارائه ميگردد كه اميداست مثمر ثمر واقع گردد.
بشرح
اختيارات طرفين
كننده دامنه
چارچوبازتعيين
گارانتي بعنوان
مقررات
قوانين و
مجاز
نمايندگيهاي
وظايف
فروش و
خدمات پس
مقررات
ضوابط و
مجازآن باتوجه به نوع خودروي شما در اين دفترچه ذكر شده است.
نمايندگيهايانجام
دوره زماني و كيلومتر
ميباشد كه
از اوليه
سرويس
منوط به انجام
خدماتوگارانتي
وظايف
فروش و
خدمات پس
مقررات
ضوابطنمايندگيهاي
وظايف
فروش
سرويساز
انجام پس
خدمات
مقررات
خدماتو
ضوابطاقدام مي
سرويس
مخصوص
صفحة
نمودن
ممهور
نسبت وبه
اوليه
سرويس
انجام
پس
نمايندگي مجاز
نمايد.شما در اين دفترچه ذكر شده است.
خودروي
اوليهبه نوع
باتوجه
مجازآن
انجام
كيلومتر
زماني و
دوره
ميباشد كه
اوليه
منوطاز به
گارانتي
واسكازين شده
دفترچه ذكر
در اين
شما
خودروي
به نوع
باتوجه
انجام آن
صندلي ،و
زماني
دوره
روكشكه
ميباشد
اوليه
انجام
منوطاز به
گارانتي
 خدماتاست ،.فيلتر روغن  ،فيلتر هوا و موارد
گيربكس
موتور ،
روغن
بهاي
همچنين
اوليهو
چراغها
المپ
كيلومتركف ،
موكت
هاي
تودوزي ،
نظير
داخلي
قطعات
استهالك
نمايد.
اقدام مي
سرويس
مخصوص
صفحة
نمودن
ممهور
نسبت به
سرويساوليه
سرويس
انجام
معموليپس
نمايندگي مجاز
اوليهو اقدام مي
سرويس
مخصوص
صفحة
نمودن
ممهور
نسبت
نظير واوليه
سرويس
انجام
پس از
مجاز
باشد.
تعهدات
هايجز
روكش كن
برف بهپاك
تيغه
كالچ
صفحه
ترمز،
لنت
نمايندگيجمله
مصرفي ازنمايد .روغن موتور  ،واسكازين گيربكس  ،فيلتر روغن  ،فيلتر هوا و موارد
همچنين بهاي
چراغها
نميالمپ
گارانتيكف ،
موكت
صندلي ،
تودوزي ،
قطعات
معمولي
استهالك
داخلي :
مشتري و موارد
شمافيلتر هوا
روغن ،
قطعاتفيلتر
گيربكس ،
روغنلذاموتور ،
شركتو همچنين
باشد.چراغها
كف ،
دورهموكت
صندلي ،
هاي
روكش
تودوزي ،
داخلي
قطعات
معمولي
استهالك
گرامي
داغي به
واسكازينعودت
نمايندگي از
بهاي باشد
خودروساز مي
المپبه
متعلق
گارانتي
جز در
شده
قطعات
گارانتي ،
جملهطبق
آنجائيكه
 -ازنمي
تعهدات
تعويضكن
برف پاك
كليهتيغه
نظير و
كالچ
مقرراتصفحه
لنت ترمز،
مصرفي :از
گارانتي نمي
دوره گارانتي
تعهدات
برف پاك
كليهتيغه
كالچ و
مقرراتصفحه
لنت ترمز،
جمله
مصرفي
باشد.
معذورازمي
باشد .شركت خودروساز مي باشد لذا نمايندگي از عودت قطعات داغي به شما مشتري گرامي
متعلق به
جز در
كنشده
تعويض
قطعات
گارانتي ،
طبق
آنجائيكه
 ازمقرراتماهيتاً
به شركت خودروساز مي باشد لذا نمايندگي از عودت قطعات داغي به شما مشتري گرامي
تعويضمتعلق
گارانتي
گارانتي دوره
دردورانشده در
باشند تعويض
ميقطعات
كليه
گارانتي ،
طبق
آنجائيكه
گردد .
بايستي
معيوب
معيوب كه
 ازكليهقطعاتباشد.
معذور مي
كه ماهيتاً
باشد.
معذور مي
مصرفي و زمان تحويل خودرو را به مالكين محترم اعالم نمايد.
يدكي
قطعات
گارانتيفني و
دردورانخدمات
تقريبي ارائه
موظف است
نمايندگي
پذيرش
واحد
گردد .
تعويض
بايستي
هزينهباشند
معيوب مي
معيوب
قطعات
 كليهماهيتواً
گردد .
تعويض
بايستي
دردوران
هزينهباشند
مي
معيوب
يابي ،كه
معيوب
قطعات
 كليهتعميرگاه صرفاً نسبت به اعالم عيوب
مراجعه
لذا در
نمايندگيهاي مجاز
فني
كارشناس
بعهده
معيوب
تعويض
تشخيص
نمايندگيتعمير
عيب
مسئوليت
به نمايد.
اعالم
هنگاممحترم
مالكين
باشد .را به
تحويلميخودرو
مصرفي و زمان
يدكي
قطعات
گارانتيفني و
قطعاتخدمات
تقريبي ارائه
موظفيااست
پذيرش
واحد
اعالمبه نمايد.
محترم
مالكين
باشد .را به
خودرو
زمان
مصرفي و
يدكي
بعهدهقطعات
فني و
خدمات
تقريبي ارائه
هزينه
است
نمايندگي
پذيرش
 واحدنمائيد .
فنيواگذار
مجاز
نمايندگان
معيوبرا به
قطعاتقطعات
تعويض
كارشناسي يا
موضوع
فرموده ،
خود
خودرو
تعميرگاه صرفاً نسبت به اعالم عيوب
مراجعه
هنگام
لذا در
تحويلمي
نمايندگيهاي مجاز
كارشناس
تعويض
تشخيص
موظف يا
تعمير و
اقداميابي ،
عيب
مسئوليت
تعميرگاه صرفاً
عيوب
مراجعه به
هنگام
نمايندگيلذا در
مجاز درمي باشد .
كارشناس
بعهده
قطعات
تشخيص
بينيو يا
تعمير
يابي ،
خودعيب
مسئوليت
اعالم خودرو
به مورد
نسبتبي
مقابل توقف
نمايندگي در
باشد زيرا
راداشته
نمايندگيهايتوقف
مشتري
خودروي
كه
بوده
تعويض نياز
مورد
قطعات
تامين
پيش
اقدامبه
موظف
نمايندگي
زمان.
حداقلنمائيد
فنيواگذار
مجاز
نمايندگان
بنحوي به
معيوبرا
قطعات
تعويض
كارشناسي يا
موضوع
فرموده ،
 -خودروحداقلنمائيد
مشتريواگذار
نمايندگان مجاز
بنحوي به
قطعات را
كارشناسي يا
موضوع
خود
خودرو
ميباشد.
مسئولزمان .توقف در نمايندگي راداشته باشد زيرا نمايندگي در مقابل توقف بي مورد خودرو
كه خودروي
تعويضبوده
مورد نياز
تامين قطعات
فرموده ،بيني
اقدامبه پيش
موظف
نمايندگي
موظف به پيش بيني تامين قطعات مورد نياز بوده بنحوي كه خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمايندگي راداشته باشد زيرا نمايندگي در مقابل توقف بي مورد خودرو
نمايندگي
ميباشد.
مسئولميباشد .موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائيد شركت مي باشد
مسئولنمايندگيميلذاباشد
استاندارد و
استفاده از
موظف به
نمايندگي
جلب رضايت مشتريان و تحقق تعهدات نمايندگي به مشتريان از وظايف مهم نمايندگي مجاز ميباشد
شركتبود
تائيدخواهد
موردمجاز
نمايندگي
قطعات بعهده
استاندارد
تعميرات غير
ناشي از
 تبعاتاستاندارد
استفاده از
موظف به
نمايندگي
ميباشد
وظايف مهم
مشتريان
نمايندگي
تعهدات
مشتريان و
شركتبود
خواهد
مجاز
نمايندگي
قطعات بعهده
استاندارد
تعميراتبهغير
ناشي از
 -تبعاتمجاز اقدامات
نمايندگي شرح
هرگونه ابهام در
صورتاز وجود
ميباشدبهو در
گارانتي
تحققغير
گارانتي و
رضايت اوليه ،
جلبسرويس
باشداز
ميلذااعم
خدمات
تائيدكليه
موردارائه
در وقبال
رسمي
ارائه فاكتور
موظف
مجاز
نمايندگي
مجاز ميباشد
وظايف مهم
مشتريان
نمايندگي
تعهدات
مشتريان و
رضايت
جلب
تعميراتبود
خواهد
بعهده
استاندارد
تعميرات بهغير
ناشيو از
تبعات
اقدامات
نمايندگي شرح
هرگونه ابهام در
صورتاز وجود
ميباشدبهو در
گارانتي
تحقق غير
گارانتي و
بود اوليه ،
سرويس
پاسخگو از
خدماتلذااعم
مجازكليه
نمايندگي ارائه
قبال
رسمي در
موظف
مجاز
نمايندگي
خواهد
اجرت
قطعات و
فاكتورقيمت
ارائهاعم از
تعميرات
ياهزينه
شده
 -انجامبود اوليه  ،گارانتي و غير گارانتي ميباشد و در صورت وجود هرگونه ابهام در شرح اقدامات
سرويس
از
اعم
خدمات
كليه
ارائه
قبال
در
رسمي
فاكتور
ارائه
به
موظف
مجاز
نمايندگي
 انجام شده و ياهزينه تعميرات اعم از قيمت قطعات و اجرت تعميرات پاسخگو خواهددرج بود
پاسخگوآنخواهد
تعميرات
رتبهاجرت
قطعات و
نصباعم از
تعميرات
ياهزينه
 انجامشده است ) در محل پذيرش مي باشد
نمايندگي در
ارزيابي
قيمتبندي (
تابلو رتبه
موظف به
شده ومجاز
نمايندگان
-

نمايندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي ( رتبه ارزيابي نمايندگي در آن درج شده است ) در محل پذيرش مي باشد
نمايندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي ( رتبه ارزيابي نمايندگي در آن درج شده است ) در محل پذيرش مي باشد

237
237
237
237

10
10
10

سرويس اوليه و گارانتي
گارانتي خودرو

خودروي شما مطابق زمان و كيلومتر ( هركدام زودتر فرارسد) مندرج بر روي كارت خدمات خودرو  ،به شرط انجام بموقع سرويس اوليه و سرويسهاي ادواري  ،مطابق شرايط درج
شده دراين دفترچه  ،توسط شركت سايپا يدك  ،گارانتي ميگردد.
* درخصوص اتمام زمان گارانتي يا كيلومتر كاركرد  ،هريك از موارد كه زودتر محقق گردد مبناي اتمام گارانتي منظور خواهد گرديد.

سرويس اوليه

انجام سرويس اوليه اين خودرو  ،بين كيلومتر  1000تا  2500و يا  6ماه پس از تاريخ شروع گارانتي (هركدام زودتر فرارسد) الزامي بوده و عدم انجام سرويس اوليه درمحدوده هاي
زماني و مسافتي مذكور  ،منجر به ابطال گارانتي خودرو ميگردد.
تبصره : 1انجام سرويس اوليه فقط يكبار صورت ميپذيرد.
تبصره  :2اجرت انجام سرويس اوليه براي مشتري رايگان مي باشد.

سرويس هاي ادواري :

انجام سرويس هاي دوره اي مطابق با جدول مندرج در همين دفترچه الزامي بوده و عدم انجام آنها در شبكه نمايندگي هاي مجاز سايپا منجر ابطال گارانتي خودرو مي گردد.
تبصره  :1اجرت انجام سرويس هاي ادواري و هزينه مواد مصرفي مورد استفاده در اين سرويس ها بر عهده مشتري مي باشد.
تبصره  :2اولين سرويس دوره اي مي تواند همزمان با سرويس اوليه انجام شود.

كارت خدمات خودرو :

كارت خدمات خودرو كه درهنگام تحويل خودرو به مشتري ارائه ميگردد ،كارتي دو منظوره ( بانكي  -خدماتي ) است كه به منظور استفاده از خدمات خودرو  ،ثبت مكانيزه و
سيستمي سوابق تعميراتي خودرو تهيه شده است .
تبصره  : 1همراه داشتن كارت خدمات خودرو به هنگام مراجعه به نمايندگيهاي مجاز شركت سايپا يدك جهت استفاده از خدمات گارانتي الزامي است .

تبصره  : 2كارت خدمات بصورت سالم تحويل مشتري ميگردد و درصورت بروز هرگونه ايراد فيزيكي و اختالل سيستمي دركارت خدمات  ،هزينه صدور مجدد كارت برعهده
مشتري خواهد بود.
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استثنائات گارانتي :

موارد زير خارج از تعهدات گارانتي ميباشد:

 -1تعميرات ناشي از فرسودگي متداول خودرو ( منظور از فرسودگي متداول  ،خرابيهاي ناشي از عدم انجام تعميرات و نگهداري مناسب  ،عدم انجام بازديدهاي ادواري  ،فرسودگي
الستيك و مواردي نظير المپ و فيوز ميباشد ).
 -2هزينه هاي مربوط به عمليات سرويس و نگهداري خودرو  ،تنظيمات رايج و سرويسهاي ادواري
 -3هرگونه صدمات ناشي از عواملي كه مرتبط با ساختار خودرو نباشد نظير تصادفات  ،سنگ خوردگي  ،خراش  ،سرقت  ،آتش سوزي و بالياي طبيعي و غير مترقبه  ،جنگ  ،اختشاش
و آشوب .
 -4اقالم ضمانت درخودرو شامل مواد و قطعات مصرفي :روغن موتور و گيربكس ،روغن هيدروليك ،روغن ترمز ،گاز كولر ،مايع خنك كننده ،آب باطري ،فيلترهاي هوا و روغن و
استهالك :لنت ترمز ،صفحه كالچ ،تسمه ها ،درپوش ها و كوركن ها ،فيوزها ،تيغه برف پاك كن و الستيك چرخ ( بجز اقالم مصرفي) كه از طرف عرضه كننده تضمين گرديده است.
تبصره  :تعويض قطعات مصرفي و قطعات استهالكي كه ناشي از عيب موجود درهريك از مجموعه هاي خودرو باشد  ،برعهده عرضه كننده بوده و مشمول تضمين ميگردد.

نكته  :الزم به ذكر است كه چنانچه قطعات فوق در اثر استهالك مصرف شده و نقص فني در قطعه موجود نبوده يا بروز نكرده باشد شرايط گارانتي براي آن قطعه ملحوظ نميباشد.

 -5درصورتيكه عيوب حاصله ناشي از استفاده نامناسب از خودروها  ،غفلت يا خطاي راننده  ،قراردادن باربيش از حد در خودرو و يا استفاده غير معمول نظير استفاده در مسابقات
رانندگي و يا سرعت غير مجاز ( حتي كوتاه مدت ) باشد .
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موارد نقص و ابطال گارانتي خودرو:
هشدار

موارد منجر به جرح سرنشين

مشاهده شده است جهت تميز ماندن موكت كف اقدام به نصب مشمع در كف اتاق مينمايند كه به دليل عدم رعايت گشتاور در مونتاژ مجدد به صندلي و كمربند ايمني درهنگام حادثه
باعث مجروح شدن سرنشينان شده است .

موارد منجر به آتش سوزي خودرو

 -1مشاهده شده است به هنگام نصب روكش صندلي  ،دسته سيم بين اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته كه اين امر موجب آتش سوزي خودرو ميگردد .
 -2مشاهده شده است به هنگام نصب دزد گير تغييراتي در سيم كشي و مدارات الكتريكي خودرو ميدهند كه اين امر موجب آتش سوزي خودرو ميشود .
 -3استفاده از وسايل غير استاندارد مانند ( فيوزها  ،باندها  ،چراغهاي جلو و عقب و راهنما و ).......
-4استفاده از وسايل غير استاندارد درمحل فندك مانند ( مدوالتور  ، fmدستگاه تصفيه هوا  ،چراغ شارژي  )....،كه اين امر موجب آتش سوزي خودروميگردد.
تحت شرايط زير گارانتي خودرو از درجه اعتبار ساقط شده و شركت سايپا يدك هيچگونه تعهدي درخصوص خودرو مشتري نخواهد داشت :
 -1استفاده از قطعاتي كه مورد تائيد شركت سايپا يد ك نباشد.
 -2ايجاد تغييرات برروي خودرو  ،بدون تائيد وموافقت شركت سايپا يدك.
 -3عدم انجام سرويس اوليه و ساير سرويسهاي ادواري مندرج درهمين دفترچه.
 -4هرگونه تغيير در سيم كشي و مدارات الكتريكي خودرو ( سوئيچ قطع كن صفحه كيلومتر  ،تغيير به دليل نصب دزدگير و .)....
 -5هرگونه عيب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف كننده و اشخاص ثالث كه به دليل تعويض يا نصب قطعات در سيستمهاي جانبي و يا دريافت خدمات خارج از شبكه خدمات
پس ازفروش سايپا يدك درطي دوره گارانتي ايجاد شود  ،مشمول گارانتي نبوده و هيچگونه حقي براي مصرف كننده و اشخاص ثالث در برابر شركتهاي پارس خودرو و سايپا يدك
ايجاد نميكند .
 -6درصورتيكه هركدام از قطعات مربوط به سيستم كيلومتر شمار دستكاري شود بگونه اي كه اختالف پيمايش در سيستم خودرو رويت گردد.
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شرايط گارانتي رنگ خودرو
رنگ خودرو به مدت 3سال از زمان تحويل با شرايط ذيل تضمين ميگردد:
 -1زنگ زدگي در بدنه خودرو
 -2پوسته و طبله شدن رنگ
 -3ترك خوردگي رنگ
در صورت وقوع هريك از موارد فوق در مدت ذكر شده  ،مالك مي بايست به نزديك ترين نمايندگي مجاز سايپا يدك مراجعه نموده كه در صورت تائيد نماينده مذكور  ،شركت پارس
خودرو متعهد است عيوب و نواقص رنگ را توسط نمايندگي هاي مجاز و يا در داخل كارخانه بدون دريافت هزينه رفع نمايد .بديهي است در هيچ موردي شركت تعهدي براي جبران
نقدي خسارت مذكور ندارد.
اين ضمانت نامه شامل ايراد و عيوبي خواهد بود كه دراثر استفاده از مواد اوليه نامناسب و يانحوه رنگ آميزي ايجاد شده باشد.بديهي است كه ريزش مواد شيميايي و آسيبهايي كه در
اثر نگهداري نامناسب خودرو ايجاد مي گرددشامل گارانتي خودرو نمي باشد.زدودن چربي يا تميز كردن قطعات مكانيكي (مانند قطعات ظاهري موتور) ،زير اتاق  ،قطعات لوالدار (مانند
بخش داخلي درپوش فلزي باك) و قطعات پالستيكي بيروني رنگ شده (مانند سپر)بكمك وسايل شوينده با فشار يا استفاده از موادي كه مورد تاييد اين دفترچه نيستند توصيه نمي
شود.در صورت تاثير موارد فوق بر رنگ خودرو  ،اين موارد شامل گارانتي نمي شوند.
توجه :قطعات رنگي بدنه نظير سپرها  ،جلوپنجره  ،داشبورد فقط تا انتهاي محدوده زماني گارانتي خودرو داراي ضمانت مي باشد.
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برگ بازديد رنگ خودرو(سال اول)

...................................................
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................................................................................................................................

10

................................................................................................................................

................................................................................................................................
بدينوسيله گواهي ميشود كه خودرو  ---------------------------به شماره شاسي  --------------------------------و شماره انتظامي ----------------
 ----------درتاريخ  ------------------------------توسط اين نمايندگي كنترل و بازديد گرديد: £الف ) هيچگونه اشكالي مشاهده نگرديد.
 £ب ) اشكاالت زير مشاهده و رفع عيب گرديد:

مهر و امضاء نمايندگي مجاز

-1
-2
-3
-4
-5

برگ بازديد رنگ خودرو(سال دوم)

................................................................................................................................

................................................................................................................................

بدينوسيله گواهي ميشود كه خودرو  ---------------------------به شماره شاسي  --------------------------------و شماره انتظامي ----------------
 ----------درتاريخ  ------------------------------توسط اين نمايندگي كنترل و بازديد گرديد: £الف ) هيچگونه اشكالي مشاهده نگرديد.
 £ب ) اشكاالت زير مشاهده و رفع عيب گرديد:
-1
-2
-3
-4
-5

مهر و امضاء نمايندگي مجاز
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بدينوسيله گواهي ميشود كه خودرو  ---------------------------به شماره شاسي  --------------------------------و شماره انتظامي -----------------
 ---------درتاريخ  ------------------------------توسط اين نمايندگي كنترل و بازديد گرديد: £الف ) هيچگونه اشكالي مشاهده نگرديد.
 £ب ) اشكاالت زير مشاهده و رفع عيب گرديد:

...................................................
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................................................................................................................................
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................................................................................................................................

برگ بازديد رنگ خودرو (سال سوم)

مهر و امضاء نمايندگي مجاز

-1
-2
-3
-4
-5

گارانتي خوردگي

شركت پارس خودرو  ،خودروهاي توليدي خود را از روز تحويل خودروي جديد به خريدار براي مدت  12سال بدون محدوديت كيلومتر ،تحت پوشش
گارانتي خوردگي قرار مي دهد.
گارانتي خوردگي ،تعمير و يا تعويض بخشهاي پوسيده بدنه و فعاليتهايي كه به منظور تعمير و تعويض قطعات انجام مي شود را شامل مي گردد .اين
خوردگي ها بايستي توسط نمايندگان مجاز شبكه خدمات پس از فروش تشخيص داده شوند و انجام تعميرات بايستي مطابق دستورالعمل هاي شركت
پارس خودرو باشد.
ً
دوره گارانتي ضد خوردگي شامل  4بازديد ادواري است كه هزينه آن بر عهدة مشتري بوده ولي بايست حتما  4سال بعد از تاريخ شروع گارانتي خودرو
هر  2سال يكبار ،صورت پذيرد كه در مجموع  12سال گارانتي ضد خوردگي را شامل مي شود.
تعمير خرابيهاي خوردگي ناشي از عوامل خارجي
براي اينكه گارانتي خوردگي قابل اجرا باقي بماند صاحب خودرو بايد در ظرف دو ماه بعد از بازرسي دوره اي بر اساس استاندارد سايپا يدك به تعمير خودرو
و رفع عيوب ناشي از عوامل خارجي بپردازد ،چنين تعميراتي ،چنانچه انجام گيرند ،بايد در اين دفترچه به همراه نام نمايندگي ،تاريخ تعمير ،كيلومتر
كاركرد خودرو و شماره صورتحساب تعمير ثبت گردند .ارائه اين دفترچه ،تكميل و بروز رساني آن بيانگر اين مسئله است كه صاحب خودرو خواستار ادامه
گارانتي خوردگي سايپا يدك مي باشد .اين تعميرات با هزينه صاحب خوردو انجام مي گيرند.
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گارانتي خوردگي خودرو شامل موارد ذيل نمي شود:
 خرابي هاي ناشي از سهل انگاري صاحب خودرو و نگهداري غلط خودرو بر خالف توصيه هاي سازنده خرابي هاي ناشي از مواردي كه در تعهدات گارانتي نمي باشند. آثار خرابي بجا مانده به سبب استفاده از مواد ضد خوردگي كه توسط توليد كننده توصيه نشده اند و نيز انجام برنامه تعمير و نگهداري خودرو به غيراز برنامة توصيه شده توليد كننده خودرو
 خوردگي هاي ناشي از نصب تجهيزات غير توصيه شده توسط سازنده و يا نصب اشتباه تجهيزات بر خالف دستوالعمل هاي توليد كننده خودرو چرخها و قسمتهاي مكانيكي كه جزء قسمتهاي بدنه محسوب نمي شوند -خرابي هاي ناشي از انجام تعميرات در مراكز غير مجاز
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عمليات مربوط به سرويس اوليه

 -1بازديد نشتي مسيرهاي مايعات  ،روغن و سوخت
 -2بازديد تسمه ها از نظر كشش و آسيب ديدگي احتمالي
 -3بازديد سيستم خنك كننده  ،بازديد شلنگ ها ،رادياتور و فن رادياتور
 -4بازديد سيستم كولر و شلنگ هاي مربوط به آن
 -5بازديد(كنترل) صداي سوپاپ ها
 -6بازديد جلوبندي و سيستم تعليق
 -7بازديد پيچ و مهره هاي چرخ و آچاركشي آنها
 -8بازديد پلوس ها
 -9بازديد جعبه فرمان و اتصاالت
 -10بازديد و آچاركشي مانيفولدهاي هوا و دود -سيستم اگزوز و همچنين دسته موتورها
 -11تعويض روغن موتورو فيلتر روغن
 -12بازديد سيستم ترمز و هواگيري درصورت لزوم و كنترل سطح روغن مخزن آن
 -13بازديد ترمزپارك و تنظيم آن درصورت لزوم
-14بازديد مجموعه جعبه دنده از نظر نشتي و كنترل سطح روغن جعبه دنده
 -15بازديد وضعيت تايرها  ،رينگها و زاپاس و تنظيم فشار باد آنها
 -16بازديد قفل و لوالهاي درب –روغنكاري و تنظيم آنها در صورت لزوم
 -17بازديد آمپرها  ،چراغ ها و در صورت نيازتنظيم آنها
-18بازديد باطري شامل كنترل ولتاژ آن
-19بازديد عملكرد برف پاك كن و شيشه شوي و سطح مايع مخزن آن
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سرويسهاي دوره اي خودرو

اين بخش سرويسهاي الزم جهت نگهداري خودرو دردو وضعيت عادي و شرايط سخت تردد را ارائه مي نمايد.در صورتيكه محل و شرايط تردد خودرو شامل يكي از شرايط مشروح
در جدول شرايط سخت (در ادامه همين بخش ) مي شود ،الزم است نسبت به انجام برخي از سرويسهاي دوره اي در بازه زماني كوتاهتر و در كيلومتر كاركردهاي كمتر توجه و اقدام
الزم صورت پذيرد.

هر  10سال يكبار سيستم كيسه هوا (ايربگ) مي بايست در نمايندگيهاي مجاز شبكه توسط افراد متخصص و با رعايت كامل كليه شرايط
ايمني بازديد گردد.
حروف اختصاري مورد استفاده در جدول سرويسهاي دوره اي:
ب  :بازديد و كنترل و در صورت نياز تنظيم و يا تعويض
پ  :پاك گردد
ت:تعويض گردد(مايعات – روانكارها –لنتها – فيلتر روغن و ساير مواد مصرفي همچنين قطعات آسيب ديده در صورت نيازو طبق راهنماي تعميرات خودرو)
ر :روغنكاري گردد.
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-1شرايط عادي

ماه

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

1

روغن ترمز(شامل كنترل نشتي لوله ها ومدار روغن سيستم
ترمز -سطح روغن مخزن سيستم ترمز)

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ت

2

مجموعه قطعات سيستم ترمز(شامل لنتها) و ترمز پارك(شامل
كنترل خالصيها و كورس حركتي)

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

3

مجموعه سيستم اگزوز

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

4

مجموعه سيستم خنك كننده موتور (شامل رادياتور )

ب
ت

ت

ت
ت

ت

ب
ت

ت

ت
ت

ت

ب
ت

ت

رديف

هزار كيلومتر

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

5

موارد كنترلي

روغن موتور و فيلتر روغن

6

شمع ها (مدلهاي پالتينيوم/ايريديوم)

7

سطح و كنترل نشتي مخزن و مدار جعبه فرمان هيدروليكي

ت

ت
ت

هر 100هزار كيلومترتعويض گردند.در صورتيكه دهانه شمع بيشتر از مقدار استاندارد  1.4ميليمتر باشد،
حتي قبل از كاركرد خودرو به ميزان مشروح در فوق نسبت به تعويض شمعها اقدام گردد.

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب
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رديف

موارد كنترلي

هزار كيلومتر

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

ماه

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

8

روغن جعبه دنده

9

مسير سوخت شامل لوله هاي مسير بخارات بنزين به
كنيستر() EVAP

10

جعبه فرمان و اتصاالت ،اكسل و قطعات سيستم تعليق  ،پلوس ها

11

قفل ،لوالي دربها  ،و زبانه قفل درب موتور

كمربندهاي ايمني ،قفل كمربند ،جمع كننده ها ،نگهدارنده ها و تنظيم
12
كننده ها
13

كليه شلنگهاي خالء و اتصاالت
(شامل اتصاالت بوستر ترمز)

ب

ب

ب

ب
ب
ر

ر
ب

ب

ب
ر

ر
ب
ب

ب

()1

ب
ر

ر
ب

ب

ب
ر

ر
ب
ب

ب

ب
ر

ر
ب

ب
ر

ر
ب
ب

( )1ميزان كاركرد روغن جعبه دنده توسط افراد متخصص شبكه نمايندگيهاي مجاز از نظر شفافيت  ،بوي سوختگي و وجود ذرات معلق و ميزان كاركرد كنترل و در صورت نياز تعويض گردد.در صورتيكه خودرو در شرايط
سخت از جمله يدك كشيدن كاروان يا تريلر  ،حركت در جاده هاي گلي و غيرآسفالته تردد مي كند  ،هر 100هزار كيلومتر نسبت به تعويض روغن جعبه دنده اقدام گردد.
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رديف

موارد كنترلي

14

صداي سوپاپها

15

سيستم تهويه بخارات كارتل( )PCV

هزار كيلومتر

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

ماه

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

بازديد دوره اي ندارد .هر زمان كه صداي سوپاپها بطور غير عادي افزايش يافت توسط كارشناس
متخصص نماينده مجاز بازديد و كنترل گردد.

ب

ب

ب

16

زواياي چرخ
(در صورت نياز جابجايي و باالنس چرخ ها)

ب

ب

ب

ب

ب

ب

17

فيلتر تهويه هواي كابين(تهويه مطبوع)

18

فيلتر هوا (نوع كاغذي خشك)

ت

ت

ت

ت

ت

ت

19

سطح مخزن شيشه شوي  ،آب باطري

20

تسمه ها

21

تيغه هاي برف پاك كن

پ

پ
ب
ب

پ

ت
ب
()1
ب

پ

پ
ب
ب

()1بازديد گردد .در صورت وجود هر گونه خراشيدگي و پارگي ،ويا قرار گرفتن نشانگر تنظيم كشش تسمه در باالترين حد خود ،تعويض شود.

پ

ت
ب
()1
ب

پ

پ
ب
ب

پ

ت
ب
()1
ب
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رديف

موارد كنترلي

22

عملكرد چراغها  ،عالئم و بوق

23

فشار باد تايرها و زاپاس*

هزار كيلومتر

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

ماه

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

ب
ب

* هر 10هزار كيلومتر طبق روش توصيه شده در دفترچه راهنما نسبت به جابجايي الستيكها اقدام گردد.
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ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

ب
ب

رديف

 -2شرايط سخت(تردد در شرايط خاص)
تردد

شرايط خاص

خودرو

شرح عمليات

استفاده
مكرر از ترمز
و همچنين
جاده هاي
كوهستاني

تردد در
محيطهاي
داراي
نمك يا
ديگرمواد
خورنده

تردد در
مكانهايي با
رطوبت باال
و يا نواحي
كوهستاني

تردد در
شرايط بد
آب و هوايي
(بسيار گرم
-بسيار سرد)

حركت در
جاده هاي
ناهموار -يا
گلي ويا شنزار
و غير آسفالته

1

تعويض روغن جعبه دنده  CVTهر
 100هزار كيلومتر

*

2

بازديد سيستم جعبه فرمان و اتصاالت،
محورهاي جلو و عقب ،قطعات سيستم
تعليق  ،گاردان و پلوس ها در هر 10هزار
كيلومتر و يا هر 6ماه

*

3

تعويض روغن موتور و فيلتر روغن در هر
5هزار كيلومتر ويا هر  3ماه

4

بازديد كامل سيستم ترمز در هر 5هزار
كيلومتر يا هر 3ماه

*

كاركرد مكرر
موتور در حالت
درجا براي مدت
طوالني

*

*

*

*

*

يدك
كشيدن
كاروان يا
تريلر

رانندگي
مكرر در
فواصل
كوتاه

رانندگي در
محيطهاي پر
گرد و غبار

*

*

*

*

*

10
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رديف

تردد

شرايط خاص

خودرو

شرح عمليات

5

تعويض روغن ترمزدر هر 20هزار كيلومتر و
يا هر يكسال

6

بازديد  -آچاركشي و روغنكاري قفلها،
لوالي دربها  ،زبانه قفل درب موتور در هر
5هزار كيلومتر و يا هر 3ماه

7

پاك كرذن فيلتر هوا در هر 5هزار كيلومتر
يا 3ماه  -تعويض فيلتر هوا و فيلتر تهويه
هواي كابين در هر  10هزار كيلومتر يا
 6ماه

10
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استفاده
مكرر از ترمز
و همچنين
جاده هاي
كوهستاني

تردد در
محيطهاي
داراي نمك
يا ديگرمواد
خورنده

تردد در
مكانهايي با
رطوبت باال
و يا نواحي
كوهستاني

تردد در
شرايط بد
آب و هوايي
(بسيار گرم
-بسيار سرد)

حركت در
جاده هاي
ناهموار -يا
گلي ويا شنزار
و غير آسفالته

كاركرد مكرر
موتور در حالت
درجا براي مدت
طوالني

يدك
كشيدن
كاروان يا
تريلر

رانندگي
مكرر در
فواصل
كوتاه

رانندگي در
محيطهاي پر
گرد و غبار

*

*

*

رديف

مشخصات مايعات و روانكارها
نام مايع يا روانكار

1

روغن موتور

2

روغن گيربكس مدل
تغييرات پيوسته
()CVT

3

روغن هيدروليك فرمان

4

روغن ترمز

)DOT 3 ) US FMVSS NO.116

5

گيريس

گيريس با درجه سفتي  )NLGI 2( 2و پايه صابوني ليتييم

6

مايع خنك كننده موتور

حجم مورد نياز(ليتر)

مشخصات استاندارد

SAE: 5
گرانروي
W 30

 API: SL,SMدرجه كيفيت

در صورت تعمير موتور و تخليه
كامل (موتور خشك)

5.3

با تعويض فيلتر روغن

4.6

بدون تعويض فيلتر روغن

4.3

روغن ويژه گيربكس مدل  CVTاصلي نيسان NS-2
(استفاده از هر نوع روغن ديگر يا هر سازنده و تامين كننده بجز نمونه اصل و مورد تاييد نيسان،توصيه نشده  ،چرا كه
موجب صدمات جدي به گيربكس شده و تحت پوشش گارانتي نخواهد بود).

 Dexron TM VI TYPE ATFيا معادل آن :

7.3

1

روغن فرمان هيدروليك اصلي نيسان

مايع خنك كننده اصلي نيسان  -پيشنهاد مي شود از مخلوط  50درصد مايع خنك كننده و  50درصد آب بدون
امالح استفاده شود كه قابليت محافظت تا دماي حدود  -35درجه را داراست.

حجم مورد استفاده بدون مخزن

8.3

حجم مورد استفاده با مخزن

9.1

10
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توصيه هاي ايمني و مراقبتي از خودرو :
براي حفظ خودرو در شرايط كاري مطلوب رعايت چند مورد احتياط ساده ضروري ميباشد  .رعايت توصيه هاي زير اين امكان را به شما خواهد داد تا درحين رانندگي مطمئن باشيد
كه كليه قسمت هاي خودرو به خوبي عمل ميكنند.
 -1بازديد هاي اوليه :
قبل از هر رانندگي طوالني نسبت به بازديد سطح روغن موتور  ،مايع خنك كننده رادياتور  ،الكتروليت باطري و زاپاس اقدام نمائيد.
 -2آلودگي :
همه مادر حفظ محيط زيست نقش داريم  ،موضوعي كه روز به روز درجامعه مابيشتر اهميت پيدا مي كند .بنابراين توصيه مي كنيم كه ميزان آاليندگي گازهاي خروجي موتور خودرا
هرساله از طريق نمايندگي مجاز تحت كنترل قرار دهيد.
 -3شستشوي دوره اي زمستاني :
ً
توصيه ميشود قسمتهاي زيرين خودروهاي خود را پس از هر دوره رانندگي در فصل زمستان خصوصا پس از تردد در جاده هاي پرگل و الي و نمك پاشي شده بازديد و تميز نمائيد.
 -4نگهداري بدنه خودرو :
هرگز برروي بدنه  ،دستمال خشك و مانند آن را نكشيد  .هرگز از بنزين  ،پارافين  ،تري كلرواتيلن  ،الكل يا سفيد كننده هاي قوي جهت پاك نمودن بدنه  ،قطعات پالستيكي شيشه
و طلق چراغها استفاده نكنيد  ،مراقب باشيدروغن ترمز برروي بدنه نريزد.
 -5شستشوي بدنه :
شستشوي مرتب به منظور حفظ رنگ بدنه خودرو در شرايط مطلوب ضروري مي باشد  .توجه داشته باشيد كه خودرو راتحت تابش مستقيم نور خورشيد ويا دردماي بيش از حد پائين
نبايد شستشو داد.اگر از شوينده مخصوص خودرو استفاده مي نمائيد ،پس از شستشو سطح خودرو را با آب تميز شستشو نمائيد و ازيك دستمال نرم به منظور خشك كردن آن استفاده
كنيد .

10

پس از شستشودرهنگام رانندگي چند بار به آرامي ترمز بگيريد تاآبي كه برروي لنت هاي ترمز قراردارد برطرف گردد فضوالت پرندگان  ،ترشحات حشرات و شيره درختان مي توانند
آسيب هاي شديدي برروي رنگ سطوح وارد آورند و ميبايست دركمترين زمان پاك گردند تاثير مخرب اين موارد برروي رنگ درهواي گرم به ميزان قابل مالحظه اي افزايش مي يابد.
خودروي شما قابل شستشو دريك كارواش ميباشد  ،اگر چه الزم است كه فشار برس هاي آن تاحد ممكن پايين باشد.
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 -6شيشه ها :
براي تميز كردن شيشه ها بهتر است فقط از شوينده هاي مخصوص استفاده گردد و ازبكار گيري محصوالتي كه محتوي سيليكن مي باشند پرهيز شود.
 -7پوليش زدن رنگ بدنه :
رنگ بدنه خودروي شما ميبايست بوسيله پوليش مناسب خودرو محفاظت گردد مراقب باشيد درحين عمليات پوليش كاري  ،پوليش به قسمتهاي پالستيكي خودرو ماليده نشود زيرا
پاك كردن اثرات باقيمانده  ،دشوار خواهد بود.
 -8سطح را نتراشيد :
سعي نكنيد قير را از روي سطوح بدنه بتراشيد بلكه از پاك كننده هاي قير استفاده نمائيد.

توصيه :

هنگامي كه از تجهيزات شستشو و پاك كننده با فشار باال استفاده مي كنيد  ،از پاشش مستقيم مايع تميز كننده به سمت محافظ هاي الستيكي سيستم فرمان  ،اجزاي سيستم
فرمان ،اجزاي سيستم انتقال قدرت  ،تزئينات بيروني خودرو  ،رادياتور و مجموعه موتور جدا ً خودداري نمائيد.

10
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ليست نمايندگيهاي شبكه خدمات پس از فروش شركت سايپا
ارائه دهنده خدمات به خودروهاي تيانا و قشقايي

جهت اطالع از آخرين ليست نمايندگى هاى مجاز شبكه خدمات پس از فروش
شركت سايپا يدك شامل ليست نمايندگان داراى مجوز ارائه خدمات به خودروى
شما ،لطف ًا به بخش خدمات مشتريان فهرست نمايندگان شركت در سايت شركت
سايپا يدك به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
www.saipayadak.org
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11

رديف

كد تابلو

11

استان

شهر

نام نمايندگي

آدرس

كدتلفن شهر

تلفن

1

3318

اصفهان

اصفهان

شركت كيان كار صفاهان

خيابان حكيم نظامي بين پل فلزي و
چهارراه حكيم نظامي پالك 160

0311

6286000-6244364

2

2274

آذربايجان شرقي

تبريز

محمد دسترنج آزادي

دروازه تهران-جنب بانك سپه استاد
شهريار-كوي شهيد محالتي

0411

3324870-2-2 3321141

3

1137

تهران

تهران

ابراهيم فرهت نيا

خيابان منيريه نرسيده به چهارراه
لشگر پالك 290 -288

021

5548100555382422-32

4

3022

خراسان رضوي

مشهد

محمدرضا ورزنده كامه
عليا

خ گاراژدارها-كوشش -32خ بزرگمهر

0511

3434111 3420347-

5

5022

فارس

شيراز

حميدرضا جامعي

بلوار سلمان فارسي-جنب شركت
بيمه ايران -پالك 116

0711

7322131-2

6

3181

مازندران

چالوس

حسن خليل خليلي

انتهاي كمربندي  -جنب پاسارگاز سر
خط هشت

0191

2250619-2252391

7

-

تهران

تهران

تعميرگاه مركزي 7

كيلومتر  9جاده مخصوص كرج –
جنب شركت پارس خودرو

021

44525526-30
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رديف

كد تابلو

استان

شهر

نام نمايندگي

آدرس

كدتلفن شهر

تلفن

8

5018

فارس

شيراز

اكبر دل افكار

بلوار اميركبير-باالتر از
شركت نفت

0711

8215473

9

5023

فارس

شيراز

جعفر دل افكار

ابتداي بلوار اميركبير-
جنب بيمه ايران

0711

8327284-8327296
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11

هشدارهاى نيروى انتظامى
امروزه خودرو به عنوان يكى از اركان حمل و نقل ونيز منبع امرار معاش تعداد زيادى از مردم نقش عمده اى را در زندگى فردى و اجتماعى افراد دارا
مى باشد.
از طرفى به دليل قيمت نسبتاً باال و نيز به عنوان وسيله اى براى انجام ساير جرائم مورد توجه سارقين و ساير تبهكاران قرار گرفته است .
بطوريكه سرقت خودرو به يكى از جرائم عمده تبديل شده است  .جهت مقابله با اين جرم و ارتقاء امنيت عمومى رده هاى تخصصى در پليس آگاهى
ايجاد گرديده و با برنامه ريزى و اقدامات مناسب توفيقات مهمى در اين راستا حاصل شده است  .بطوريكه در حد بااليى از خودروهاى مسروقه كشف
مى گردد .ليكن از آنجا كه پديده هاى مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامى مى تواند به وقوع بپيوندد كه فرصت ارتكاب جرم براى سارق مهيا گردد،
از اين رو عالج واقعه قبل از وقوع يعنى از بين بردن فرصت وقوع اين جرم ،بهترين و كم هزينه ترين گزينه (راه حل) خواهد بود .توصيه هاي پيشگيري
از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعايت رانندگان به شرح ذيل به اطالع مي رسد .اميد است با رعايت موارد مذكور شاهد كاهش وقوع اين جرم و
افزايش امنيت عمومى باشيم .
هشدارهاي پليسي جهت پيشگيرى از سرقت خودرو
 از پارك كردن خودرو در اماكن فوق العاده كم تردد و فاقد ديد و روشنائي كافي اجتناب ورزيد. هنگام ترك خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شيشه ها اطمينان حاصل نمائيد. حتي االمكان به ويژه در شبها از پاركينگ هاي خصوصي و عمومي استفاده كنيد. توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نيست ليكن در مواقع ناچاري حتماً از تجهيزات ايمني تاخيري همچون قفل ،زنجير ،دزدگير ،سوئيچمخفي ،قفل عصائي ،قفل پدال و  ...استفاده كنيد.
ً
نكته  :به خاطر داشته باشيد هيچكدام از اين وسايل جنبه تضميني ندارد و صرفا جنبه تاخيري دارند كه ضريب ايمني خودرو را افزايش مي دهند.
 از پارك كردن خودرو در كوچه هاي پرت و دور افتاده خودداري نمائيد (توقف در محلهاى روشن توصيه مي شود). در هنگام توقف كوتاه مدت و لحظه اي (مانند هنگام خريد روزنامه)  ،از رها كردن خودرو با درهاي باز و سوئيچ روشن جدا ً خودداري كنيد. به هنگام سوخت گيري در پمپ بنزين ،خودرو را خاموش كرده و سوئيچ را برداريد. به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو يك فرصت براى مجرمين و سارقين محسوب مى شود از اينرو توصيه مى شود در هر شرايطهوشيارى خود را حفظ كنيد و به ويژه در صحنه هاى ساختگى تصادف براى سرقت غافل نشويد.
 هنگام توقف در پاركينگ هاي عمومي فاقد نگهبان ،همچون پاركينگ هاي مترو حتماً از تجهيزات ايمني استفاده كنيد. براي مقابله با تعقيب كنندگان احتمالي بالفاصله محل پارك خودرو را ترك نكنيد .بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضورداشته باشيد.
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 در توقفگاههاي طوالني مدت (مانند رفتن به اماكن تفريحي  ،فروشگاههاي زنجيره اي و مطب پزشكان) هر از چند گاهي به خودرو خود سركشينمائيد.
 هنگام رفتن به مراكز درماني  ،بيمارستان ها  ،داروخانه ها و يا انتقال مصدومين به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بكارگيري تجهيزات الزماطمينان حاصل كنيد و در صورت امكان فردي را جهت مراقبت در محل بگماريد.
 هنگام رفتن به ميهمانى و امثال آن به نقاط ناآشنا با هوشيارى بيشترى عمل نموده و موارد حفاظتى را بيش از پيش رعايت كنيد. از پارك كردن خودرو در سطوح شيب دار خوددارى كنيد زيرا امكان حركت دادن خودرو بدون نياز به استارت زدن و روشن كردن آن تا مسافتىنسبتاً طوالنى براى سارقين فراهم ميشود.
ً
 در ايام تعطيالت ،چنانچه خودرو خود را در معابر عمومى پارك نموديد حتما در ساعات اوليه به آن سر بزنيد (استراحت نبايد مانع از سركشى شود). در روزهاى تعطيل ،سارقين خودرو در خيابانها و كوچه هاى منتهى به كوهستان كمين مى كنند ،لذا ضرورى است هنگام عزيمت به كوه ،خودرو رابه يك پاركينگ معتبر بسپاريد.
 ساعات اوج گرما در تابستان (بين ساعت  12تا  ) 15و ساعات  4تا  5صبح در فصل زمستان اوج فعاليت سارقين خودرو است .لذا مراقبت بيشترى ازخودرو در اين ساعت توصيه ميشود.
 در اسفند ماه و روزهاى پايانى سال مراقبت از خودرو را چندين برابر ايام ديگر نمائيد. سعى كنيد نشانه خاصى كه فقط خودتان از آن با خبر باشيد در خودرو تعبيه نمائيد. در هنگام بارندگيهاى شديد و يا بارش برف بيش از حد معمول از خودروهاى خود بيشتر سركشى كنيد. در صورت اقدام به فروش خودرو از طريق انتشار آگهى در جرايد،چنانچه خريدار جهت تست ،رانندگى خودرو را به عهده دارد سعى كنيد زمانى ازخودرو پياده شويد كه خودرو خاموش شده وخريدار (راننده) از آن پياده شده و سوئيچ را به شما مسترد نمايد .در ضمن از قرار دادن اسناد مالكيت در
داخل داشبورد هنگام تست خودرو (توسط خريدار) خوددارى و بهتر است فردى از بستگان و دوستان نيز شما را همراهى نمايند.
 در هنگام خريدارى خودرو حتماً كليه سوئيچ ها را تحويل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سيستم ضد سرقت است از روشن شدن خودرو توسطكليه سوئيچ ها مطمئن شويد.
 به خاطر داشته باشيد هر لحظه غفلت صاحب خودرو يك فرصت براى مجرمين و سارقين محسوب مى شود از اينرو توصيه مى شود در هر شرايطهوشيارى خود را حفظ كنيد و به ويژه در صحنه هاى ساختگى تصادف براى سرقت مورد غافل نشويد.
ً
 به منظور جلوگيرى از سرقتهاى به زور و اخاذى از سوار نمودن اشخاص ناآشنا و افراد مشكوك به ويژه در حومه شهر جدا خوددارى نماييد. به هنگام نقص فنى و انجام تعمير ،به تعميرگاه هاى مورد اطمينان مراجعه نموده و همچنين از سپردن كليد به افراد غير مطمئن پرهيز نمائيد. كليه شهروندان گرامى به ويژه صاحبان خودرو هاى گران قيمت و همچنين اشخاصى كه خودرو را به صورت ليزينگ و با اخذ وام خريدارى ميكنندخودرو را در قبال سرقت بيمه نمايند تا در صورت سرقت  ،با دريافت بخش عمده اى از خسارت از شركتهاى بيمه با مشكالت روحى و مالى شديد
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مواجه نشوند.
 به هنگام ايجاد نقص فني در معابر ،مواظب باشيد فردي كه تظاهر به كمك دارد از غفلت شما سوء استفاده ننموده و خودرو را به سرقت نبرد. از گذاشتن اشياء گران قيمت ،اسناد و مدارك به ويژه اسناد و مدارك خودرو در داخل آن خودداري كنيد و صرفاً در مواقع لزوم آنرا حمل و پس ازرفع نياز به محل مطمئن بازگردانيد.
 به هنگام مسافرت در بين راه از استراحت در داخل خودرو در جاهاي خلوت و تاريك خوددارى نموده و سعي نمائيد در كنار مراكز انتظامي ومحل هاي عمومي پر تردد استراحت كنيد.
 چنانچه افراد غريبه را سوار نموده ايد از خوردن و آشاميدن ( نظيرغذا ،آب و نوشابه) حتي بصورت پلمپ و در بسته تعارف شده از سوي افراد فوقپرهيز نماييد زيرا احتمال دارد شما را مسموم و خودروتان را بربايند.
 چنانچه قصد فروش خودرو را داريد و فروشنده چك تضميني و يا مسافرتي ارائه مي نمايد قبل از بررسي اصالت چك از تحويل دادن خودرو بهخريدار خودداري نمائيد.
 اگر قصد خريداري خودروي دست دوم را داريد ابتدا هويت اصلي فروشنده و مالكيت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده وسپس اقدام به خريد نماييد .در صورت امكان خودرو را از مراكز همگاني معامالت خودرو و با مشورت كارشناس بررسي اصالت آن مراكز ،خريداري
نمائيد.
 چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نموديد و خريداران به آدرس شما مراجعه و عنوان كردند خودرو آنها نزد شما بماند تا خودروفروشي شما را امتحان كنند به هيچ وجه قبول نكنيد چه بسا كه خودروي ارائه شده آنها مسروقه باشد.
 چنانچه در جاده يا سطح شهر مخصوصاً بزرگراه ها افرادي با خودرو و لباس شخصي شما را متوقف و عنوان نمودند كه خودرو شما مسروقه است ياتخلفي مرتكب شده ايد به هيچ وجه تسليم نشويد مگر آنكه از مامور بودن آنها اطمينان حاصل كنيد.
 چنانچه افرادي ملبس به لباس نيروي انتظامي خودروى شما را به هر دليل متوقف و آن را به پاركينگ منتقل نمودند دقت كنيد قبض صادره توسطمسئول پاركينگ بايد داراي مهر توقيفي باشد.
 چنانچه خودرو شما مورد دستبرد واقع و سارق يا سارقين با شما تماس گرفته و تقاضاي قرار مالقات يا اخذ وجه نمودند از اقدام خودسرانه پرهيزنموده و سريعاً مراتب را به پليس آگاهي اطالع دهيد.
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