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به نام خدا

شاهین
دفترچه راهنماي مشتري
و ضوابط گارانتی خودرو

سازمان خدمات پس از فروش سایپا

گردآوری و تدوین :
شرکت مهندسين مشاور خودرو ایران

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

سایپا کارت طالیی:

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

پيشگفتار
با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت
خرید خودرو جدید .قبل از رانندگي با خودروي
خود ،دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید .این
دفترچه شامل اطالعات مفید و ضروري در مورد
رانندگي با خودرو بوده و تجهیزات خودرو را به شما
معرفي خواهد کرد .این دفترچه همچنین نحوه
نگهداري و مراقبت از خودرو و نیز سرویس آن را
به شما خواهد آموخت .امیدواریم با آگاهي از نحوه
رانندگي و آشنایي با تجهیزات خودرو ،رانندگي
راحت و آسوده اي را با شاهین تجربه نمایید.
تاریخچه شرکت سایپا
شرکت سهامي ایراني تولید اتومبیل هاي سیتروئن
در سال  1345در زمیني به مساحت  240هزار
مترمربع و زیربناي  20هزار مترمربع با سرمایه
اولیه  160میلیون ریال تاسیس شد و هم اکنون
در زمیني به مساحت  415هزار مترمربع (کارخانه
مرکزي) در حال فعالیت مي باشد.
این شرکت در بدو تاسیس ،فعالیت خود را با  30نفر
شروع نمود و پس از یک سال حدود  600نفر در
شرکت مشغول به کار شدند که از این تعداد حدود
 150نفر در خط مونتاژ فعالیت مي نمودند.
در  26خرداد سال  1347قبل از ورود نخستین

تولیدات شرکت به بازار ،مدیرعامل شرکت ،کلمه
( SAIPACحروف اول عبارتSociete :
Anonyme Iranienne de Production
 )Automobile Citroenو همچنین ثبت
کلمه ژیان را براي انواع اتومبیل هاي تولیدي
شرکت تقاضا نمود.
در سال  1353شرکت سهامي ایراني تولید اتومبیل
هاي سیتروئن پس از جلب موافقت شرکت رنو در
فرانسه تصمیم گرفت خودروي رنو را در شرکت
تولید نماید و در پي موافقت وزارت صنایع و معادن
با درخواست شرکت و به جهت رفع عدم انطباق
میان عنوان شرکت و نوع فعالیت مقرر گردید کلمه
سیتروئن حذف و نام شرکت به شرکت سهامي
ایراني تولید اتومبیل (سایپا) تغییر یابد.
تا قبل از سال  ،1364آرم مورد استفاده شرکت
سایپا آرم رنو و سیتروئن بود .با توجه به تغییر
سیاست هاي تولیدي شرکت و ایجاد تنوع در
تولید و برنامه هایي که در سال  1363براي
آینده شرکت تنظیم گردید ،ضروري بود که آرم
مستقل براي شرکت تهیه شود .پس از مطالعات
بسیار هنرمند ارجمند استاد ممیز که طراحي آرم
شرکت ها و سازمان هاي بزرگي چون هواپیمایي
ملي ،شهرداري تهران و ...را برعهده داشتند
نشان سایپا را با الهام از آجر کاري سنتي ایران
در دوران سالجقه که داراي توازن هندسي مثال

زدني در طراحي و اجرا مي باشد ،طراحي نمود.
توليدات شرکت سایپا :
• سال  1347تولید انواع مدل هاي خودروي ژیان
• سال  1355تولید انواع مدل هاي خودرو رنو 5
• سال  1364انتقال تولید خودروي وانت
نیسان از شرکت زامیاد به شرکت سایپا
• سال  1371تولید خودروي رنو 21
• سال  1372تولید خودروي پراید
• سال  1376طراحی و تولید خودروي پراید
(استیشن سفري)
• سال  1376طراحي و ساخت اولین خودرو
ایراني به نام کاروان
• سال  1379تولید خودروي زانتیا
•سال  1381طراحي و تولید خودروي
(سایپا )141
• سال  1384تولید خودروي ریو
• سال  1386طراحي و تولید خودروي 132
• سال  1387طراحي و تولید خودروي
تمام ایراني به نام تیبا
• سال1389طراحي و تولید خودروهای جدید
خانواده سایپا (پلت فرم ) X100
• سال  1392تولید و طراحی خودرو  211و 151
• سال  1394طراحي و تولید خودروي ساینا
• سال  1397طراحي و تولید خودروي کوییک
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روغن سایپا
توصیه مي شود از روغن سایپا در
محصول خانواده سایپا استفاده شود.
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هشدارهای نيروی انتظامی
امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امرار معاش تعداد زیادی از مردم ،نقش عمده ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارا
می باشد.
ً
از طرفی به دلیل قیمت نسبتا باال و نیز به عنوان وسیله ای برای انجام سایر جرایم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است .بطوریکه سرقت
خودرو به یکی از جرایم عمده تبدیل شده است .جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده های تخصصی در پلیس آگاهی ایجاد گردیده و با
برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است .بطوری که در حد باالیی از خودروهای مسروقه کشف می گردد .لیکن از
آنجا که پدیده های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد؛ از این رو عالج واقعه
قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم ،بهترین و کم هزینه ترین گزینه (راه حل) خواهد بود .توصیه هاي پیشگیري از سرقت خودرو در
سطح فردي براي رعایت رانندگان در قسمت های هشدارهای نیروی انتظامی به اطالع مي رسد .امید است با رعایت موارد مذکور شاهد کاهش وقوع
این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.
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مقدمه

 1نحوه استفاده از دفترچه راهنماي مشتري
هدف از تهیه این دفترچه ،فراهم آوردن شرایطی
می باشد که امکان استفاده هرچه بهتر و راحتتر
از خودرو را به وجود می آورد .این دفترچه در
موارد مختلفي به عنوان یک منبع کمکي به
حساب ميآید.
توصیه مي شود تمامي موارد قید شده در این
دفترچه را به دقت مطالعه نمایید ،از این رو جهت
جلوگیري از بروز آسیب دیدگي ها و جراحات
جدي در هنگام تصادف یا رانندگي ،بایستي موارد
احتیاطي و هشدارهایي را که در کل این دفترچه
قید شده است به دقت مورد مطالعه قرار دهید.
تصاویر موجود در دفترچه شما را در استفاده
هرچه بهتر از خودرو یاري خواهد داد.
با مطالعه این دفترچه مشخصات فني ،موارد مهم
ایمني و نیز نحوه رانندگي در شرایط مختلف به
شما راننده محترم یاد آوري خواهد شد.
در ضمن با موارد مختلفي از هشدارها ،نکات
احتیاطي و قابل توجه روبرو خواهید شد که
بایستي به دقت مورد مطالعه قرار داده و تمامي
توصیه ها و مراحل قید شده را دنبال نمایید.
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آب بندي خودرو
براي آب بندي خودرو اقدام خاصي ضرورت
نداشته و با رعایت چند مورد ایمني و احتیاط به
خصوص در  1000کیلومتر اول مي توانید نحوه
کار و شرایط اقتصادي خودرو را بهبود بخشیده
و عمر آن را طوالني سازید .بدین منظور توجه
داشته باشید که:
 در حین رانندگي موتور را تحت فشار قرار ندهید. براي مدت طوالنی در یک سرعت ثابت رانندگينکنید .تغییر در سرعت موتور باعث بهبود شرایط
آب بندي موتور خواهد شد.
 از ترمزهاي ناگهاني به جز در موارد اضطراريبپرهیزید.
 هنگام روشن کردن خودرو و شروع به حرکت ازگاز دادن بیش از حد خودداري کنید.

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

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

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

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

نمای داخلی و بيرونی خودرو

نماي داخلي و بيروني خودرو
 -1آینه بغل
 -2 2پشت سري
 -3صندلي
 -4چراغ هاي عقب
 -5درب باک
 -6قفل ایمني کودک (درب عقب)
 -7سوییچ شیشه باالبر برقی
 -8درب خودرو
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نماي کلي داشبورد
 -1دسته راهنما
 -2غربیلک فرمان
 -3کیسه هوای راننده
 -4اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
 -5صفحه نمایش سیستم پخش صوتی
 -6سیستم پخش صوتی
 -7کیسه هوای سر نشین جلو
*
 -8مجموعه کلید
 -9اهرم باز کردن درب موتور
 -10جعبه کوچک داشبورد
 -11بوق
 -12اهرم تنظیم موقعیت غربیلک فرمان
 -13دکمه استارت
 -14اهرم ترمز دستی
 -15جا لیوانی
 -16دسته دنده
 -17صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع
*
دستی
 -18کلید فالشر
 -19جعبه داشبورد

نماي کلي داشبورد

*

* مطابق با مدل خودرو
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نماي کلي داشبورد

نمای کلی داشبورد
 -1دسته راهنما
 -2 2غربیلک فرمان
 -3کیسه هوای راننده
 -4اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
 -5سیستم مولتی مدیا
 -6کیسه هوای سر نشین جلو
*
 -7مجموعه کلید
 -8اهرم باز کردن درب موتور
 -9جعبه کوچک داشبورد
 -10بوق
 -11اهرم تنظیم موقعیت غربیلک فرمان
 -12دکمه استارت
 -13اهرم ترمز دستی
 -14جا لیوانی
 -15دسته دنده
*
 -16صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
 -17کلید فالشر
 -18جعبه داشبورد
-19کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربیلک
فرمان
*

* مطابق با مدل خودرو
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7

هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو

 از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنایي کافي اجتناب ورزید. هنگام ترک کردن خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید. حتي االمکان به ویژه در شب ها از پارکینگ هاي خصوصي و عمومي استفاده کنید. توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نیست؛ لیکن اگر ناچارید حتماً از تجهیزات ایمني تاخیري همچون قفل ،زنجیر ،دزدگیر ،سوییچ مخفي،قفل عصایي ،قفل پدال و ...استفاده کنید.
ً
 در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه اي (مانند هنگام خرید روزنامه) ،از رها کردن خودرو با درهاي باز و سوییچ روشن جدا خودداري کنید. -به هنگام سوخت گیري در پمپ بنزین ،خودرو را خاموش کرده و سوییچ را بردارید.

نکته:

به خاطر داشته باشید هیچکدام از این وسایل جنبه تضمیني ندارند و صرفاً از سرقت سریع و راحت خودرو پیشگیری می کنند ،در نتیجه ضریب ایمني
خودرو را افزایش مي دهند.
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معرفی خودرو و تجهیزات

ریموت کنترل(کليد هوشمند)

3

ریموت کنترل(کليد هوشمند)
همراه خودروي شما دو عدد ریموت کنترل(کلید
هوشمند) ارائه ميشود.

توجه
در صورت هر گونه تغییر یا دستکاري بر روي
سیستم که باعث ایجاد عیب در قسمت هاي
دیگر خودرو شود ،سیستم هاي معیوب جزو
گارانتي نمي باشد.
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عملکرد ریموت کنترل (کليد هوشمند)
 -1قفل و باز کردن درب ها
 -2موقعیت یاب خودرو
 - 3صندوق پران
در صورت گم شدن ریموت کنترل خودرو ،براي
معرفي ریموت کنترل جدید بر روي خودروي
خود به نمایندگيهاي مجاز شرکت سایپا یدک
مراجعه نمایید .شایان ذکر است که براي معرفي
ریموت کنترل جدید به ریموت کنترل یدک آن
و کارت گارانتی نیاز مي باشد .لذا با توجه به این
موضوع ضروري است که دقت الزم در حفظ و
نگهداري ریموت کنترل یدک و کارت همراه را
لحاظ نمایید.

تعویض باتري ریموت کنترل
 -1با استفاده از یک پیچ گوشتي ،پیچ ها را باز و
قاب پشت ریموت کنترل را جدا نمایید.
 -2باتري را مطابق تصویر خارج و جایگزین آن
نمایید و مطمئن شوید به درستي در محل خود
قرار گیرد.
 -3قاب را در جاي خود قرار دهید و پیچ های آن
را ببندید.

احتياط
از باتري سکه ای مدل  CR2016استفاده نمایید.

احتياط

ریموت کنترل(کليد هوشمند)

جهت جلوگیري از آسیب دیدن فرستنده داخل
ریموت کنترل ،آن را در معرض رطوبت ،درجه
حرارت زیاد ،نور آفتاب یا ضربه قرار ندهید.

3

هشدار
حتي المقدور باتري مستعمل استفاده نکنید و
به خاطر داشته باشید ،حتي هنگام خالي بودن
باتري ،سیستم قفل مرکزي با استفاده از کلید
عمل می نمایید.

توجه
همیشه در هنگام ترک خودرو ریموت را بردارید،
ترمز دستي را کشیده و تمامي درب ها و پنجرهها
را ببندید.

17

سيستم PEPS

سيستم ورود به خودرو و استارت موتور
بدون کليد
()PEPS - Passive Entry Passive Start
در خودروهای مجهز به این سیستم ،قفل و باز
 3کردن درب های خودرو بدون وارد کردن کلید
انجام می شود .همچنین روشن و خاموش کردن
موتور خودرو با فشردن دکمه استارت انجام می شود.
برای انجام این اقدامات باید کلید هوشمند در
محدوده عملکرد (برد) سیستم  PEPSقرار
داشته باشد .عملکرد کلید هوشمند و دکمه
استارت در سایر بخش های دفترچه ارائه خواهند دکمه دستگيره خارجی درب جلو
شد .در ادامه عملکرد سیستم با استفاده از دکمه باز کردن قفل ()UNLOCK
دستگیره خارجی درب جلو شرح داده خواهد شد .اگر دکمه استارت در موقعیت  OFFقرار داشته،
همه درب های خودرو قفل بوده و کلید هوشمند
در نزدیکی درب قرار داشته باشد ،با فشردن
دکمه روی دستگیره خارجی درب راننده ،قفل
درب های خودرو باز می شود.
در شرایط زیر با فشردن دکمه روی دستگیره
خارجی درب ،قفل درب ها باز نمی شود:
کلید در نزدیکی خودرو (محدوده تشخیصسیستم  )PEPSقرار نداشته باشد.
 -دکمه استارت در موقعیتی غیر از  OFFباشد.
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قفل کردن ()LOCK
اگر دکمه استارت در موقعیت  OFFقرار
داشته ،همه درب های خودرو بسته بوده و کلید
هوشمند در نزدیکی درب قرار داشته باشد ،با
فشردن دکمه روی دستگیره خارجی درب
راننده ،درب های خودرو قفل می شوند.
در شرایط زیر با فشردن دکمه روی دستگیره
خارجی درب ،درب ها قفل نمی شوند:
کلید در نزدیکی خودرو (محدوده تشخیصسیستم  )PEPSقرار نداشته باشد.
 دکمه استارت در موقعیتی غیر از  OFFباشد. حداقل یکی از درب های خودرو باز باشد. -کلید هوشمند داخل خودرو قرار داشته باشد.

2

3

1

تیغه
کلید

کليدهوشمند
عملکرد دکمه های کليد هوشمند
دکمه باز کردن قفل درب ها ()1
اگر همه درب های خودرو قفل بوده و دکمه استارت
در وضعیت  OFFباشد ،با فشردن دکمه باز کردن قفل
درب ها بر روی کلید هوشمند ،در صورتی که کلید
توسط سیستم خودرو شناسایی و تایید شود ،قفل درب
های خودرو (بجز درب صندوق عقب) باز می شود.
دکمه قفل کردن درب ها ()2
اگر دکمه استارت در وضعیت  OFFباشد ،با فشردن
دکمه قفل بر روی کلید هوشمند ،در صورتی که کلید
توسط سیستم خودرو شناسایی و تایید شود ،درب های
خودرو (شامل درب صندوق عقب) قفل شده و چراغ
های فالشر یک بار چشمک می زنند.

اگر دکمه قفل فشرده شود و یکی از درب های خودرو
باز باشد ،درب های خودرو قفل نشده و چراغ های
فالشر  3بار چشمک می زنند.
در هر صورت اگر عمل قفل شدن درب های خودرو به
درستی انجام نشود هیچکدام از درب ها قفل نشده و
چراغ های فالشر  4بار چشمک می زنند.
دکمه باز کردن قفل درب صندوق عقب ()3
دکمه باز کردن قفل درب صندوق عقب بر روی کلید
هوشمند را فشرده و بیشتر از  2ثانیه نگه دارید .در
صورتی که کلید توسط سیستم خودرو شناسایی و
تایید شود ،قفل درب صندوق عقب باز می شود .توجه
داشته باشید که این دکمه زمانی کار می کند که
سرعت خودرو کمتر از  5کیلومتر در ساعت باشد.

عملکردکليد هوشمند

باز کردن درب با دکمه دستگيره خارجی درب
اگر کلید هوشمند در محدوده عملکرد (برد)
آنتن های سیستم  PEPSقرار داشته باشد و
توسط خودرو شناسایی شود ،با فشردن دکمه
روی دستگیره خارجی درب می توان درب های 3
خودرو را باز نمود .با فشردن مجدد دکمه مذکور
درب های خودرو قفل خواهند شد.

توجه
زمانی که باتری کلید هوشمند تخلیه شده
است ،این نکات را مد نظر قرار دهید:
 برای باز کردن قفل درب ها از تیغه کلیدهوشمند که در داخل آن قرار دارد استفاده
کنید .در این شرایط سیستم ضد سرقت*
فعال می شود که برای غیر فعال نمودن آن باید
کلید هوشمند را بر روی دکمه استارت بفشارید تا
هشدارهای سیستم مذکور قطع شوند.
 برای روشن نمودن موتور خودرو ،پدال ترمزرا فشرده و سپس کلید هوشمند را روی دکمه
استارت قرار داده و در همین حالت با کلید
هوشمند دکمه استارت را بفشارید.
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عملکرد کليد هوشمند

سيستم محافظت از عملگر قفل
اگر با استفاده از کلید هوشمند یا دکمه روی
دستگیره خارجی درب ،عمل قفل و باز کردن قفل
برای  5بار متوالی در مدت زمان  10ثانیه انجام
 3شود ،عملکرد کلید یا دکمه مذکور به مدت 60
ثانیه غیرفعال می شود تا از صدمه دیدن عملگر
قفل پیشگیری شود.
جستجوی خودرو (خودرویاب)
اگر همه درب های خودرو قفل بوده دکمه استارت در
وضعیت  OFFباشد ،با فشردن و نگه داشتن دکمه
قفل بر روی کلید هوشمند (برای حداقل  2ثانیه) ،در
صورتی که کلید توسط سیستم خودرو شناسایی و
تایید شود ،عملکرد جستجوی خودرو فعال می شود
که در نتیجه آن چراغ های فالشر  15بار چشمک زده،
چراغ سقفی به مدت  12ثانیه روشن شده و بوق دو
بار به صدا در می آید .با استفاده از این عملکرد امکان
یافتن خودرو در مکانی مانند پارکینگ عمومی فراهم
شده است.

سيستم هشدار صوتی باز بودن درب
اگر دکمه استارت در وضعیت  ONباشد و حداقل
یکی از درب های خودرو (شامل درب صندوق عقب)
باز باشند ،با افزایش سرعت خودرو به بیش از 10
*

* مطابق با مدل خودرو
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کیلومتر در ساعت ،هشدار صوتی باز بودن درب به
صدا در می آید.
اگر یکی از اقدامات زیر انجام شود ،هشدار صوتی
متوقف می شود:
 درب مذکور بسته شود. خودرو متوقف شود. -سوییچ بسته شود( .در وضعیت )OFF

قفل شدن اتوماتيک درب ها
پس از باز کردن قفل درب ها با دکمه روی دستگیره
خارجی درب یا کلید هوشمند ،اگر پس از گذشت
مدت زمان  12ثانیه یکی از اقدامات زیر انجام نشود،
درب ها به طور اتوماتیک قفل شده و چراغ های فالشر
یک بار چشمک می زنند:
 یکی از درب ها (شامل درب صندوق عقب) باز شوند. دکمه استارت در وضعیت  ONقرار داده شود. درب راننده قفل باشد. کلید هوشمند در داخل خودرو باشد.چنانچه عمل قفل شدن درب های خودرو انجام نشود
بوق هشدار یک بار به صدا در آمده و چراغ های فالشر
 3بار چشمک می زنند.
*

باز شدن اتوماتيک قفل درب ها با خاموش کردن
موتور
در شرایطی که همه درب های خودرو قفل هستند اگر
خودروی در حال حرکت متوقف شود و دکمه استارت

در وضعیت ( OFFموتور خاموش شود) قرار داده شود
(موتور خاموش شود) ،قفل درب ها به طور اتوماتیک
باز شوند.
سيستم هشدار خارج شدن کليد از خودرو
در شرایطی که سوییچ باز بوده و کلید هوشمند خارج
از خودرو قرار داشته باشد ،اگر یکی از درب های
خودرو باز یا بسته شود ،هشدار صوتی به صدا در
می آید .همچنین پیام هشدار "Key is not in
" "vehicleکلید داخل خودرو نیست" در صفحه
نمایش جلو آمپر نشان داده می شود .این سیستم
برای پیشگیری از جا ماندن کلید نزد افرادی که
خودرو را ترک می کنند طراحی شده است.
*

سيستم ضد سرقت
اگر همه درب های خودرو قفل باشند و یکی از
درب ها (شامل درب صندوق عقب) با استفاده
از ابزار یا روشی غیر از کلید هوشمند یا دکمه
روی دستگیره خارجی درب باز شود ،بوق به
صدا در آمده و چراغ های فالشر چشمک می زنند.
برای قطع شدن هشدارهای مذکور باید با
کلید هوشمند یا دکمه روی دستگیره خارجی
درب قفل درب ها را باز کنید یا وضعیت دکمه
استارت خودرو را به یکی از وضعیت های ON
یا  ACCتغییر دهید (سوییچ را باز کنید).
زمانی که باتری کلید هوشمند تخلیه شده است
و با استفاده از تیغه کلید هوشمند قفل درب ها
را باز می کنید ،سیستم ضد سرقت فعال می شود .در
این حالت برای غیر فعال نمودن این سیستم،
کلید هوشمند را بر روی دکمه استارت بفشارید
تا هشدارهای سیستم قطع شوند.
*

* مطابق با مدل خودرو

دستگيره داخلی

باز شدن اتوماتيک قفل درب ها در هنگام
*
تصادف
در صورت بروز تصادف و شناسایی سیگنال تصادف
1
2
خودرو ،اقدامات زیر انجام خواهد شد:
 پس از  2ثانیه سوییچ در وضعیت  OFFقرار 3داده می شود.
 قفل هر چهار درب خودرو به طور اتوماتیک باز3
می شود.
 چراغ های فالشر چشمک می زنند. چراغ سقفی روشن می شود.دستگيره داخلی
 دکمه قفل روی کلید هوشمند یا دستگیرهبرای باز کردن قفل درب ،دکمه دستگیره داخلی
خارجی درب غیر فعال می شود.
درب را به سمت موقعیت باز ( )1فشار دهید.
پس از تصادف برای غیر فعال کردن عملکرد مذکور
قسمت قرمز رنگ دکمه دیده خواهد شد.
دکمه فالشر را فشار دهید.
برای قفل کردن درب ،دکمه دستگیره داخلی
درب را به سمت موقعیت قفل ( )2بفشارید .اگر
درب کامال قفل شود ،قسمت قرمز رنگ دکمه
مذکور دیده نخواهد شد.
برای باز کردن درب خودرو دستگیره را به سمت
خود ( )3بکشید.
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قفل ایمني کودک

3

قفل ایمني کودک
این قفل ها ،در درب هاي عقب خودرو قرار
گرفتهاند و از باز شدن دربهاي عقب از داخل
توسط کودکان جلوگیري مي کنند.
 براي قفل کردن درب های عقب خودرو بایدزائده قفل را در موقعیت "بسته" قرار دهید.
در صورت فعال بودن قفل ایمنی کودک ،برای باز
کردن درب عقب خودرو آن را از بیرون باز کنید.

هشدار
هنگام ترک خودرو ،کودکان را داخل خودرو
تنها نگذارید ،زیرا داخل خودرو بسیار گرم شده
و باعث بروز خطرات و آسیب دیدگي هاي جدي
به افراد داخل آن مي شود.
22

نکات ایمني در پيشگيري از سرقت خودرو
همواره نکات زیر را هنگامي که خودرو را حتي
براي چند دقیقه ترک مي کنید رعایت نمایید:
 -1شیشه های خودرو را کام ً
ال ببندید.
 -2اشیاء قیمتي را با خود بردارید یا در صندوق
عقب پنهان کنید.
 -3ریموت را در داخل خودرو جا نگذارید.
 -4فرمان را قفل کنید( .با کمي چرخاندن،
فرمان قفل مي شود).
 -5همه درب ها را قفل کنید.
عالوه بر رعایت نکات باال ،خود شما هم
مي توانید تدابیري بیاندیشید که امکان سرقت
خودرو خود را کاهش دهید.
 از پارک کردن خودرو در مکان هاي خلوتخودداری نمایید.
 خودرو را در مکان هاي تاریک پارک نکنید. هرگز اسناد و مدارک خودرو را در داخلخودرو جا نگذارید.
جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای نیروی انتظامی
که در این دفترچه درج شده است توجه نمایید.

شيشه باالبر برقی

3

کليد های شيشه باالبر برقی روی درب سمت
راننده
با استفاده از کلید های روی درب سمت راننده
شیشه های جلو و عقب تحت کنترل قرار می گیرند.
جهت باال و پایین بردن شیشه درب هاي جلو از
دکمه هاي مخصوص مطابق شکل استفاده نمایید.
دکمه سمت راست مخصوص باال و پایین بردن
شیشه سمت راست و دکمه سمت چپ مخصوص
باال و پایین بردن شیشه سمت چپ مي باشد.
عملکرد شیشه باالبر درب های عقب نیز با کلیدهای
تعبیه شده قابل کنترل می باشد.
کليد قفل کودک شيشه باالبر عقب
این کلید جهت قفل کردن شیشه های عقب می باشد.
چنانچه این کلید فشار داده شود ،کلید های شیشه
باال بر عقب تعبیه شده روی رودری غیر فعال شده و
امکان بازکردن شیشه های عقب با آن ها وجود ندارد.
*

کليد شيشه باالبر برقی روي درب سمت کليد های شيشه باالبر برقی عقب
جهت باال و پایین بردن شیشه درب هاي
سرنشين جلو
جهت پایین آوردن شیشه ،قسمت جلویي کلید عقب از دکمه هاي مخصوص تعبیه شده روی
رودری های عقب مطابق شکل استفاده نمایید.
را به سمت پایین فشار دهید.
جهت باال بردن شیشه ،قسمت جلویي کلید را به
سمت باال بکشید.

توجه
در صورت وجود لرزش ناشي از باد ،هنگام باز
بودن یکي از شیشه ها ،شیشه مقابل را جهت
تعدیل این حالت کمي به سمت پایین بکشید.

هشدار
ماندن انگشت دست و سر میان شیشه مجهز به
شیشه باالبر برقي در حال بسته شدن مي تواند
جراحات جدي ایجاد کند.
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صندلی ها

3

تنظيم پشتی صندلي هاي جلو
صندلي جلو
 -1براي تنظیم زاویه پشتي صندلي جلو ،کمي
جلو و عقب بردن صندلي
 -1اهرم تنظیم صندلي را که در زیر کفی صندلي به جلو خم شده و دستگیره تنظیم را که در
قسمت بیروني صندلي واقع شده است ،به طرف
قرار دارد به سمت باال کشیده و نگهدارید.
 -2صندلي را به اندازه دلخواه خود به صورت باال بکشید.
 -2پشتي صندلي را در زاویه دلخواه تنظیم کنید.
کشویی به عقب یا جلو حرکت دهید.
 -3اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلي در  -3دستگیره را رها کرده و از قرارگیري پشتي
صندلي در محل مورد دلخواه خود ،اطمینان
موقعیت خود ،اطمینان حاصل فرمایید.
حاصل کنید.
(جهت قفل شدن موقعیت پشتي صندلي،
دستگیره تنظیم بایستي در موقعیت اولیه خود
قرار گیرد).
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تنظيم ارتفاع کفی صندلي راننده
به منظور تغییر ارتفاع صندلي از اهرم کنار کفی
صندلی مطابق شرح زیر استفاده کنید.
برای باال بردن کفی صندلی ،اهرم را به سمتباال بکشید .با هر بار باال کشیدن اهرم ،ارتفاع
کفی بیشتر می شود.
برای پایین بردن کفی صندلی ،اهرم را به سمتپایین بکشید .با هر بار پایین بردن اهرم ارتفاع
کفی کمتر می شود.

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

تنظيم پشت سري
برای بیشتر کردن ارتفاع پشت سري ،آن را به
سمت باال بکشید .جهت پایین بردن پشت سري،
اهرم سمت چپ پایه آن را فشار داده و پشت
سري را تا ارتفاع مناسب پایین ببرید.
برای تنظیم موقعیت پشت سری ،آن را به آرامی
به سمت جلو حرکت دهید.برای بازگرداندن آن
به وضعیت اولیه ،آن را دوباره و با نیروی زیاد به
سمت عقب هل دهید.
براي برداشتن پشت سري ،آن را تا حدامکان به
سمت باال کشیده ،اهرم را در همین حالت فشار
دهید تا پشت سري خارج شود.

هشدار

صندلی ها

 از تنظیم کردن صندلي راننده و یا پشتي آندر هنگام رانندگي ،اجتناب کنید .انجام این عمل
باعث کاهش قدرت کنترل در حین رانندگي شده
3
و ممکن است باعث بروز صدمات و آسیب دیدگي
گردد.
 از قرار دادن اشیاء بر روي صندلي که باعث تغییرموقعیت عادي صندلي یا پشتي آن مي -شود،
اجتناب نمایید .این اشیاء ممکن است با جلوگیري
از قفل شدن صندلي در هنگام بروز تصادفات یا
ترمزهاي ناگهاني ،موجب صدمات جدي یا حتي
مرگ گردند.
 همیشه در حین رانندگي ،پشتي صندلي را درحالت عمودي قرار دهید .همچنین کمربند ایمني
را به نحوي که از روي قسمت پایین کمر بگذرد،
ببندید.
 در صورتي که کودکي روي صندلي جلویيسرنشین قرار گرفته باشد ،پشتي صندلي بایستي
در موقعیت کام ً
ال عمودي قرار گیرد.
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کمربند ایمنی
هشدار
 کمربندهای ایمنی را به طور متناوب موردبازدید قرار دهید .بدین ترتیب که کمربندها
را کامال بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ
3
فرسودگي ،بریدگي ،سوختگي و هرگونه آسیب
دیدگي بررسي نمایید .از عملکرد جمع کن
کمربند ها مطمئن شوید .قفل ها را امتحان
نمایید تا از نظر عملکرد معیوب نباشند .در
صورت وجود هر یک از ایرادهاي فوق ،الزم
است کمربند تعویض گردد.
 بعد از تصادف ،احتمال آسیب دیدن و یا قفلشدن مجموعه کمربندها وجود دارد .لذا بعد از هر
بار تصادف مجموعه کمربندها ،جمع کن کمربندها،
قالب ها و قسمت هاي آسیب دیده را مورد بازدید
قرار دهید و در صورت نیاز به نمایندگی های مجاز
شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

احتياط
هنگام بستن درب هاي خودرو دقت نمایید
قسمتي از کمربند الي درب نماند زیرا وارد
آمدن هر گونه آسیبي به تسمه و یا قفل
کمربند ایمني ،باعث کاهش کارایي آن در
تصادفات مي گردد.
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کمربند ایمنی پيش کشنده
مکانیزم پیش کشنده کمربند ایمنی ،سرنشین را
به سمت پشتی صندلی می کشد .پس از قفل
شدن کمربند پیش کشنده ،مقدار خالصی تسمه
به حداقل مقدار خود می رسد و در تصادفات
حرکت سرنشینان به سمت جلو را محدود می-
نماید و بدین ترتیب موجب افزایش عملکرد
کمربند ایمنی گردد.
درصورت بروز تصادف و یا ترمز ناگهانی و شدید،
کمربند ایمنی سرنشین را محکم نگه داشته و از
پرتاب سرنشین به جلو و بیرون خودرو جلوگیری
می کند .بنا به دالیل فوق است که بستن کمربند
ایمنی برای سرنشینان جلو و عقب خودرو به
خصوص زنان باردار و کودکان ،ضروری می باشد.

توجه
پس از گذشت  10سال از عمر خودرو ،الزم است
کیسه هوای راننده و سرنشین و کمربند پیش
کشنده (مطابق با مدل خودرو) تعویض گردند.
سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی فقط در
تصادفاتی که باعث پرتاب شدن شدید سرنشین
به سمت جلو می شود عمل می نماید.

توجه
جهت افزایش کارایی سیستم پیش کشنده
کمربند ،به نکات زیر توجه نمایید.
 -1الزم است کمربند به نحو صحیح بسته شود.
 -2الزم است تسمه کمربند ایمنی در مکان
صحیح خود تنظیم شود.
 سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی باید پساز هر بار عمل کردن تعویض گردد.
 جهت حفظ موارد ایمنی از مبادرت به تعمیریا تعویض این سیستم شخصاً یا توسط افراد
متفرقه خودداری کنید و در صورت نیاز به یکی از
نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

هشدار
سیستم پیش کشنده در ضربات ناشی از
تصادفات حتی در صورتی که شخصی روی
صندلی نباشد فعال می گردد.
فعال شدن سیستم پیش کشنده ،همراه با
صدای بلند و متصاعد شدن دود داخل اتاق
خواهد بود که این دود بی خطر است.
 علی رغم بی خطر بودن گاز متصاعد شده،احتمال بروز حساسیت پوستی وجود دارد و
نباید برای مدت طوالنی استشمام شود .لذا پس
از بروزتصادف دست و صورت خود را بشویید.

کمربند ایمنی

3

استفاده صحيح از کمربند ایمني
فعال نمي باشد و امکان حرکت سرنشینان به میزان
 پشتي صندلي در موقعیت عمودي باشد.کم باعث راحتی آن ها هنگام رانندگي مي گردد.
 سرنشینان به صورت طبیعي نشسته باشند در صورت ترمز گیری و یا دور زدن شدید و(نخوابیده یا خم نشده باشند).
تصادفات جمع کن کمربندهای ایمنی به طور
 قسمت گذرنده کمربند از زیر شکم باید کام ًال خودکار قفل می شود.
راحت و در پایینترین محل خود قرار گرفته باشد.
هشدار
 قسمت گذرنده از روي شانه باید راحت بوده وکام ً
ال از روي قفسه سینه رد شود.
دقت نمایید تسمه کمربند ایمني تاب نداشته
نشستن سرنشینان روي صندلي نباید بصورت
و گیر نکرده باشد .در صورت عدم امکان آزاد
مایل باشد.
کردن آن سریعاً به نزدیکترین نمایندگي مجاز
جهت یادآوري بستن کمربند ایمني راننده ،چراغ شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.
تعبیه شده است .
هشدار دهنده
تمامی کمربندهای خودرو دارای تسمه گذرنده از
روی شانه و زیر شکم (سه نقطه ای) می باشند .قفل
داخل جمع کن کمربندها در حین رانندگي عادي،

هشدار
از خوابانیدن پشتی صندلی حین حرکت خودرو
خودداری نمایید زیرا باعث لغزش شخص از
قسمت پایین کمربند ایمني شده و سبب بروز
آسیب دیدگي و جراحات خواهد شد .در این
شرایط کمربند ایمني از سرنشین صندلي جلو
محافظت نکرده و نیروي فشاري موجود در کمربند
باعث آسیب دیدن نواحي شکم و در برخي موارد
منجر به مرگ خواهد شد .لذا ،هنگام حرکت
خودرو ،پشتي صندلي هاي جلو را به حالت عادي
برگردانید.
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کمربند ایمنی

3

استفاده از کمربندهاي ایمني براي کودکان
براي حفاظت کودکان در سنین مختلف باید از
تجهیزات ایمني مناسب استفاده کرد.
هرگز اجازه ندهید کودکان در خودروي در حال
حرکت بایستند و یا زانو بزنند.
هرگز از یک کمربند ایمني براي دو کودک و یا یک
کودک به همراه یک فرد بزرگسال استفاده نکنید.

هشدار
از نشاندن کودک بر روي پاهاي خود ،هنگام
حرکت خودرو خودداري نمایید .زیرا در صورت
بروز کوچکترین تصادف ،امکان کنترل کودک
وجود ندارد.
28

احتياط
روکش صندلي ها و کمربندهای ایمني خودرو
در طول روزهاي گرم به شدت داغ مي شود
و مي تواند موجب آسیب دیدن کودک گردد.
لذا قبل از قرار دادن کودک در صندلي ،روکش
صندلي و قفل ها و قسمت هاي فلزي نزدیک
وي را بررسي کنید.
اگر با بستن کمربند ،تسمه گذرنده از شانه،
گردن و یا صورت کودک را آزار مي دهد ،وي را
به وسط صندلي عقب نزدیکتر نمایید.
در صورتي که مشکل برطرف نگردید الزم است
همچنان از صندلي کودک استفاده شود.

توصيه های ایمني
 تسمه کمربند گذرنده از روي شانه نباید باگردن و صورت کودک تماس داشته باشد.
 استفاده نادرست از کمربند ایمني مي تواند بهکودک صدمات جدي وارد آورد.
 نشستن کودکان روي صندلي عقب نسبت بهصندلي جلو از ایمني بیشتري برخوردار است.
ضمناً کودک باید توسط صندلي کودک یا
کمربند ایمني کام ً
ال محافظت گردد .در صورتي
که صندلي ایمني کودک بطور صحیح نصب و
استفاده نشود امکان آسیب دیدن وي در تصادف
وجود دارد .قبل از خریدن صندلي کودک دقت
کنید در خودروي شما قابل نصب باشد.
هنگام نصب صندلي کودک به توصیههاي شرکت
سازنده در این خصوص ،توجه نمایید.
استفاده از کمربند براي بانوان باردار
استفاده از کمربند ایمني براي بانوان باردار ،مگر
در صورت داشتن دستورات خاص از سوي پزشک
معالج ،الزامي است .تسمه گذرنده از زیر شکم
باید در پایین ترین قسمت ممکن قرار گرفته و
محکم نباشد .همچنین تسمه کمربند نباید از
روی شکم یا باالی آن عبور کند.

کمربند ایمنی

3

طریقه بستن کمربند ایمني صندلي جلو
 -1زبانه قفل کمربند را با دست بکشید.
 -2تسمه کمربند را به آرامي از داخل جمع کن
کمربند به بیرون بکشید.

 -3زبانه را داخل محفظه قفل نمایید تا صداي
کلیک قفل شدن آن شنیده شود.

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

هشدار
 هرگز کمربند ایمني را از زیر بازو و یا دور گردنخود عبور ندهید.
 هر کمربند ایمني براي استفاده یک نفر طراحيشده ،هرگز از یک کمربند ایمني براي چند نفر
استفاده نکنید.
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کمربندهای ایمنی

3

آزاد کردن کمربند ایمني
دکمه روي قفل را فشار دهید.

* مطابق با مدل خودرو
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تنظيم کننده قسمت گذرنده از شانه
قالب تنظیم شونده قسمت شانه کمربند را
متناسب با موقعیت خود تنظیم کنید .براي
تنظیم موقعیت پایه نگهدارنده ،دکمه را به سمت
داخل فشار داده و پایه نگهدارنده را به سمت باال
یا پایین حرکت دهید.
پس از تنظیم ،از قفل شدن قالب اطمینان
حاصل کنید.

چراغ و بوق هشدار دهنده کمربند ایمني
پس از بازکردن سوییچ استارت این چراغ در
صورت باز بودن کمربند ایمنی روشن مي گردد.
اگر کمربند ایمنی راننده و یا سرنشین جلو باز
بوده و سرعت خودرو بیشتر از  10کیلومتر در
ساعت باشد ،هشدار صوتی به مدت  45ثانیه
به صدا در می آید .برای قطع شدن هشدار باید
کمربند ایمنی را ببندید یا خودرو را متوقف کنید.
اگر بعد از گذشت  45ثانیه همچنان کمربند
ایمنی بسته نشود هشدار صوتی دوباره به مدت
 15ثانیه به صدا در می آید..
*

کمربند ایمنی

3

طریقه نصب صندلی کودک به وسيله  -3قسمت گذرنده از روی شانه را با توجه
به راهنمای صندلی کودک از محل مربوطه
کمربند ایمنی سه نقطه
 -1صندلی کودک را در موقعیت مناسب قرار بگذرانید.
دهید.
 -2تسمه کمربند ایمنی را مطابق شکل از محل
عبور تعبیه شده در صندلی کودک رد نمائید.

 -4کمربند ایمنی را قفل و لقی صندلی را بررسی
کنید .سپس صندلی را در جهت های مختلف
حرکت دهید تا از محکم شدن آن اطمینان
حاصل نمائید .در صورت نیاز به سفت بودن
بیشتر کمربند ،آن را از قفل بیرون بیاورید تا
جمع کن کمربند به صورت خودکار ،کشش
بیشتری به آن وارد کند.
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سيستم نگهدارنده صندلی کودک

3

(ایزوفيکس –)ISOFIX
موقعيت نگهدارنده های ایزوفيکس
سیستم ایزوفیکس این خودرو در پشتی صندلی نگهدارنده های باالیی در دوسمت طاقچه عقب
عقب قرار دارد .در صورت نصب صندلی با قرار دارند که با بازکردن دریچه روی آن امکان
ایزوفیکس نیازی به استفاده از کمربند ایمنی اتصال قالب تسمه به نگهدارنده فراهم می شود.
برای نصب صندلی کودک نمی باشد.
صندلی کودک مورد استفاده باید استاندارد بوده
و مطابق با دستور العمل سازنده نصب شود زیرا
عدم استفاده صحیح از صندلی کودک می تواند
منجر به بروز حادثه یا حتی مرگ شود.
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نگهدارنده های پایینی در محل تقاطع پشتی و
کفی صندلی عقب قرار دارند.

تجهيزات ایمني تکميلي -کيسه هوا
وظيفه کيسه هوا در خودرو
خودرو مجهز به تجهیزات ایمني تکمیلي است
( 1)SRSکه شامل کیسه هوای راننده و کیسه
هواي سرنشین جلو مي باشد .کیسه هوا به
منظور افزایش ایمني سرنشینان خودرو مي
باشد .الزم به تذکر است که کیسه هوا جایگزین
کمربند ایمني نیست.
سیستم کیسه هوا یک سیستم ایمنی مکمل است
و در واقع مسافر بایستی برای جلوگیری از صدمات
احتمالی حتماً کمربند ایمنی خود را بسته نگه
داشته و باعث عملکرد مناسب کیسه هوا شود.
نبستن کمربند ایمنی بسیار خطرناک می باشد
و نقش کیسه هوا فقط نقش کمک به عملکرد
کمربند می باشد و بدون کمربند ،سیستم کیسه
هوا می تواند خطرآفرین باشد.
عمل نکردن کيسه هوا در برخي از تصادفات
در بسیاري از تصادفات نظیر برخوردهاي جانبي
یا از عقب ،واژگون شدن ،اصابت هاي دوم و
یا سوم در تصادف هاي بین چند خودرو و یا
تصادف با سرعت هاي پایین ،کیسه های هوا نمي
توانند نقش حفاظتي ایفا کند .لذا در صورتي که
خودروي شما تا حدي صدمه ببیند که حتي قابل
استفاده نباشد ،الزامي بر عمل کردن کیسه هوا

در این شرایط نیست.
به خاطر داشته باشید کیسه هاي هوا فقط در
مواردي که شدت تصادف از روبه رو به حدی
است که سرنشین به طرف کیسه هوا و یا با
انحراف ناچیزي به چپ یا راست به سمت آن
پرتاپ شود ،عمل مي کنند.
اهميت استفاده از کمربند ایمني
چهار دلیل بسیار مهم در الزام بستن کمربند
ایمني به همراه کیسه هوا قابل توجه است.
 -1نگه داشتن سرنشین در یک وضعیت ،تا از
پرتاب شدن او به سمت کیسه هوا جلوگیري شود.
 -2حفاظت از سرنشین در واژگون شدن ،تصادف
هاي جانبي و از عقب که کیسه هوا در آنها عمل
نمي کند.
 -3جلوگیري از آسیب دیدن سرنشین در
تصادف هاي جزئي از جلو که در آنها کیسه هوا
عمل نمي کند.
 -4جلوگیري از پرتاب شدن سرنشین به بیرون
از خودرو در تصادفات.

کيسه هوا
هشدار
درخودروهاي مجهز به کیسه هوا ،بستن کمربند
ایمني براي کلیه سرنشینان الزامي است زیرا
باعث کاهش احتمال آسیب دیدگي هاي شدید 3
در تصادفات مي شود.
 کمربند ایمني هنگام بروز تصادفات ،راننده رااز کیسه هوا دور نگه مي دارد.
 کیسه هاي هوا فقط در تصادفات شدید ازجلو عمل مي کنند و در اصابت هاي پي در پي
در تصادفات بین چند خودرو الزامي بر عمل
کردن آنها نخواهد بود.
 هنگام گیر کردن خودرو در سیل (نظیروارد شدن آب داخل خودرو) ،هرگز قبل از
جدا کردن سرباتري ،به منظور آزاد کردن قفل
فرمان سوییچ را باز نکنید .این کار ممکن است
موجب عمل کردن کیسه هوا و آسیب دیدن
سرنشین گردد .لذا خودرو را جهت تعمیر به
نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک
منتقل نمایید.

1. SRS: Supplemental Restraint System
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کيسه هوا

اهميت نشستن صح يح سرنشين روي صندلي
کیسه هوای سمت سرنشین جلو از کیسه هواي
راننده بزرگتر است و با نیروي بیشتري عمل مي
کند .در صورتي که سرنشین جلو در موقعیت
 3صحیح روي صندلي قرار نگرفته باشد و کمربند
ایمني بسته نشده باشد ،امکان صدمه دیدن
بسیار شدید و یا مرگ ،وجود دارد.
الزم است صندلي کنار راننده نیز تا حد امکان در
عقب ترین موقعیت خود باشد.

هشدار
ترمزهاي شدید قبل از تصادف براي سرنشین
جلو که کمربند ایمني بسته نشده است،
خطرناک بوده زیرا ممکن است بر اثر این
ترمزگیري به سمت کیسه هوا پرتاب گردد.
بنابراین در صورتی که کمربند ایمنی سرنشین
جلو بسته نشده باشد و کیسه هوا عمل کند،
امکان آسیب دیدگی وی وجود دارد .بدلیل
وجود کیسه هوا ،از نصب صندلي کودک بر
روي صندلي جلو خودداري کنید (بجز موارد
خاص و با رعایت استانداردها و قوانین با غیر
فعال کردن کیسه هوای سرنشین) .در صورت
عملکرد کیسه هواي جلو امکان بروز صدمات
جبران ناپذیري براي کودک وجود دارد.
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کيسه هوای راننده
کیسه هوای راننده در وسط غربیلک فرمان قرار
گرفته است.

هشدار
 هرگز در غربیلک فرمان و سایر قسمت هايتجهیزات ایمني تکمیلي تغییري ایجاد نکنید.
 هرگز در اجزاء و سیم کشي سیستم تغییرایجاد نکنید .این امر باعث عمل کردن غیرمنتظره
کیسه هوا و آسیب رسیدن به اطرافیان مي شود.
همچنین این کار باعث غیرفعال شدن کیسه هوا
و در نتیجه عمل نکردن به موقع آن مي گردد.

کيسه هوای سرنشين جلو
کیسه هوای سرنشین جلو در داشبورد و باالی
جعبه داشبورد قرار گرفته است.

عملکرد سيستم کيسه هوا
در صورت تصادف از جلو ،کیسه هاي هوا به
منظور محافظت از سرنشینان جلوي خودرو ،عمل
مي کنند .عملکرد کیسه های هوا که بخشی از
تجهیزات ایمنی تکمیلی ( )SRSاست ،به شدت
و جهت تصادف بستگي دارد .این دو فاکتور مهم،
ارسال سیگنال عمل کردن کیسه هوا را مشخص
می کنند .ضمناً عمل کردن کیسه هاي هوا به
عوامل دیگري چون سرعت خودرو ،زاویه برخورد،
استحکام خودروها و یا اجسامي که خودرو به آنها
برخورد مي کند ،بستگي دارد .کیسه هاي هوا در
فاصله زماني  0/1ثانیه فعال و غیرفعال مي شوند.
این فاصله زماني بین فعال و غیرفعال شدن کیسه
هوا ،در کنترل خودرو توسط راننده تاثیر نخواهد
داشت.

این مساله در تصادفاتي دارای اهمیت است که
پس از اصابت ،خودرو همچنان در حال حرکت
است و راننده کنترل محدودي بر فرمان ،ترمزها،
سرعت و گیربکس دارد.
لذا مشاهده صحنه فعال شدن کیسه هوا تقریباً
غیرممکن است .اولین صحنه اي که مشاهده
مي شود کیسه هواي عمل کرده اي است که پس
از تصادف بیرون از محفظه خود قرار گرفته است.
الزم به ذکر است عملکرد کیسه هوا ميتواند
باعث خراش ،کبودي و شکستگي استخوان ها
گردد.
در برخي موارد به خصوص اگر راننده صندلي
خود را نزدیک غربیلک فرمان تنظیم کرده باشد،
عمل کردن کیسه هوا منجر به صدمات بسیار
خطرناکي مي گردد.
درخودروی مجهز به کیسه هوا ،حتی االمکان
صندلی را در دورترین فاصله ممکن نسبت به
غربیلک فرمان تنظیم نمایید .این کار از آسیب هاي
شدید و یا مرگ در تصادفات جلوگیري مي کند.

صدا و دود متصاعد شده

کيسه هوا

عمل کردن کیسه هاي هوا ،صداي شدید و دود
متصاعد شده ناشي از انفجار در داخل اتاق را به دنبال
خواهد داشت .لذا پس از عمل کردن کیسه هاي هوا،
تنفس در خودرو بسیار مشکل خواهد بود زیرا عالوه 3
بر بسته بودن کمربند ایمني و باز شدن کیسه هوا،
دود و غبار ناشي از انفجار این امر را مشکل ساخته
است.
توصیه مي شود پس از تصادف و عمل کردن کیسه
هوا جهت ایجاد آسایش بیشتر و امکان تنفس ،درب
ها و پنجره ها را هر چه سریعتر باز کنید.

هشدار
پس از عمل کردن کیسه هاي هوا مجموعه غربیلک
فرمان و داشبورد بدلیل انفجار صورت گرفته بسیار
داغ هستند و در صورت لمس آنها امکان سوختگي
وجود دارد .لذا از تماس با قسمت هاي داخلي
نگهدارنده کیسه هاي هوا خودداري کنید.
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کيسه هوا

هشدار

توجه

3

پس از گذشت  10سال از عمر خودرو ،الزم
است کیسه هوای راننده و سرنشین و کمربند
پیش کشنده تعویض گردند.

هشدار
 از قراردادن اشیاء روي محفظه کیسه هوا وپایین کیسه هوا و خودتان خودداري کنید .زیرا
پس از عمل کردن کیسه هوا و پرتاب شدن این
اشیاء احتمال آسیب دیدگي شدید وجود دارد.

هشدار
هرگونه تعمیر و یا تعویض دسته سیم ،کانکتورها
و دیگر قطعاتی که به نحوی به کیسه هوا و واحد
کنترل کیسه هوا مربوط می شوند ،بایستی
توسط نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک
صورت پذیرد.
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چراغ هشداردهنده کيسه هوا
وظیفه چراغ هشدار دهنده کیسه هوا در خودرو
اعالم بروز عیب در سیستم ایمني تکمیلي
( )SRSاست.این چراغ با هر بار قراردادن
سوییچ (دکمه) استارت در موقعیت  ONباید به
مدت  5ثانیه چشمک بزند و سپس خاموش شود
که در این مدت سیستم را کنترل می نماید و
در صورت وجود یا بروز هرگونه عیب در سیستم،
این چراغ خاموش نشده و روشن می ماند.

درصورتي که با قرار دادن دکمه استارت در
موقعیت  ONچراغ هشدار دهنده کیسه هوا
به مدت  5ثانیه چشمک نزند یا به صورت
ثابت روشن بماند ،وجود خطا در سیستم را
نشان مي دهد که باید سریعاً به نزدیک ترین
نمایندگي مجاز سایپا مراجعه شود .زیرا در
عملکرد سیستم کیسه هوا اختالل ایجاد شده
و مي تواند باعث عمل نکردن و یا عملکرد
نابهنگام کیسه هوا شود.

توجه
عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا،
صرف ٌا مشمول دوره تضمین نبوده و بر اساس
استانداردهای ابالغی شامل دوره تعهد ( 10سال
پس از تحویل خودرو) نیز می باشد.

کيسه هوا

غير فعال نمودن کيسه هوای سرنشين جلو
برای اینکه بتوانید صندلی کودک را (با رعایت
استاندارد ها و قوانین) در روی صندلی سرنشین
جلو نصب کنید ،الزاماً باید کیسه هوای سرنشین
را غیر فعال کنید .برای غیر فعال کردن کیسه
هوا ،زمانی که خودرو خاموش است کلید
در
سمت راست داشبورد را فشار داده و بچرخانید
تا در موقعیت  OFFقرار گیرد .در این وضعیت
با روشن کردن خودرو چراغ هشدار دهنده غیر
فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو
پس
از  5ثانیه چشمک زدن اولیه ،یک ثانیه خاموش
شده و سپس به صورت دائم روشن خواهد ماند.

فعال کردن کيسه هوای سرنشين جلو
به محض برداشتن صندلی کودک از روی صندلی
سرنشین جلو ،مجددا ً کیسه هوا را برای محافظت
از سرنشین جلو فعال نمایید (با چرخاندن قفل
و قرار دادن آن در وضعیت  .)ONدر این
می بایست خاموش گردد.
وضعیت چراغ

تعمير ات تجهيزات سيستم ایمني تکميلي
()SRS
سیستم ایمني تکمیلي در خودرو به جز در موارد
زیر نیاز به تعمیر ندارد:
 در صورتي که کیسه هوا عمل کند ،باید تعویض 3گردد .هرگز شخصاً این کار را انجام ندهید و به
یکي از نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپایدک
مراجعه نمایید.
 اگر چراغ هشدار دهنده کیسه هوا روشن شد،سیستم را هر چه سریعتر توسط نمایندگي مجاز
شرکت سایپایدک مورد بررسي قرار دهید.
سیستم های کیسه هوا می بایست پس از هر بار
عمل کردن و یا گذشتن  10سال از عمر خودرو
توسط پرسنل آموزش دیده نمایندگی های مجاز
تعویض گردند.
علیرغم تمامی توصیه های احتیاطی ،احتمال
آسیب دیدن بازوها و بدن در تمامی موارد توسط
کیسه هوا وجود دارد (به سبب موقعیت و ماهیت
سیستم و شخص).
هرگز با قراردادن دست های خود در وسط
غربیلک فرمان رانندگی نکنید.
حین حرکت خودرو مطمئن شوید سرنشین جلو
پاهای خود را روی داشبورد قرار نداده باشد.
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درب صندوق عقب

درب صندوق عقب
 براي بستن درب صندوق عقب آن را با دودست به سمت پائین فشار دهید تا صداي قفل
شدن آن شنیده شود.
 - 3از محکم بستن درب صندوق عقب بپرهیزید.
 پس از بستن درب صندوق عقب ،یک بار بادست آنرا به سمت باال بکشید تا از بسته بودن
آن مطمئن شوید.
 در صورت باز بودن درب صندوق عقب درحین حرکت گازهاي خروجي اگزوز به داخل
اتاق خودرو وارد شده و خطرناک خواهند بود.
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اهرم باز کننده درب صندوق عقب
این اهرم در گوشه سمت چپ صندلي راننده قرار
دارد .براي باز کردن درب صندوق ،اهرم را باال
بکشید.
اگر مجبور به رانندگي با درب صندوق عقب باز
هستید ،با بازنگه داشتن پنجره ها ،جریان هوا را
به داخل اتاق هدایت کنید.

چراغ داخل صندوق عقب
این چراغ هنگام باز بودن درب صندوق عقب روشن مي
شود و به مدت حداکثر  15دقیقه روشن می ماند .با
بستندربصندوقعقبچراغآننیزخاموشمی شود.

توجه
هنگام بستن درب صندوق دقت کنید درب
کام ً
ال بسته باشد ،در غیر این صورت بسته
نشدن صحیح درب موجب روشن ماندن چراغ
و در نهایت خالی شدن شارژ باتري ميشود.

درب موتور

3

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

بستن درب موتور
 قبل از بستن درب موتور میله نگهدارنده را در خارنگهدارنده اش روی بدنه خودرو جا بزنید تا از صداي
لقي آن در حین حرکت خودرو جلوگیري گردد.
 درب موتور را به آرامی پایین بیاورید و تقریباًاز فاصله  20تا  25سانتیمتری رها کنید .پس از
بسته شدن ،لبه جلوی درب موتور را به طرف باال
بکشید تا از قفل بودن آن مطمئن شوید.
 -هرگز درب موتور را محکم نبندید.

احتياط
قبل از بستن درب موتور ،دقت کنید کلیه
قطعات تعویض شده و ابزار از داخل محفظه
خارج شده باشد و از قطعات مربوط به داخل
موتور ،قطعه اي بیرون نمانده باشد.
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درب باک
1
3
3

باز کردن درب باک
اهرم مربوط به باز کردن درب باک را که در
گوشه سمت چپ صندلي راننده قرار دارد ،باال
بکشید.
هشدار
اگر در پوش باک نیاز به تعویض داشته باشد دقت
کنید از قطعه استاندارد استفاده گردد .استفاده
از درپوش متفرقه در خودرو منجر به اختالل در
عملکرد سیستم سوخت رساني و کنترل آلودگي
خواهد شد.
در صورتي که در هواي سرد به دلیل یخ زدگي ،در
باک بنزین به راحتي باز نشود ،در پوش را به آرامي
فشار داده و با وارد کردن ضربات آرام ،آن را باز نمائید.
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 -1درپوش باک
بازکردن درپوش باک
 براي باز کردن درپوش ،آن را در جهت خالف  -2جهت بستن -3جهت باز کردن
عقربه هاي ساعت بچرخانید.
 براي بستن درپوش ،آن را در جهت عقربههايساعت بچرخانید تا صداي کلیک که نشان دهنده
بسته شدن صحیح درپوش است ،شنیده شود.

2

آنتن

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

3

آنتــن
خودرو داراي سیستم صوتي بوده و مجهز به
آنتن نصب شده روی سقف نیز مي باشد.

احتياط
جهتجلوگیريازصدمهدیدنآنتنهنگامشستشوي
خودرو ،در صورت امکان آن را از روي خودرو باز کنید.
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غربيلک فرمان

3

بـــوق

براي به صدا در آوردن بوق کافي است آن قسمت
از غربیلک فرمان را که تصویر بوق روی آن می
باشد ،فشار دهید.

هشدار
هرگز فرمان خودرو را در هنگام حرکت خودرو
تنظیم نکنید زیرا این عمل فوق العاده خطرناک
است.
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اهرم تنظيم موقعيت فرمان
زاویه فرمان خودرو را متناسب با وضعیت بدن
خود ،تنظیم کنید .برای این کار ابتدا باید صندلی
خود را تنظیم و اطمینان یابید که جلو آمپر به
طور کامل و به وضوح قابل رویت باشد .سپس
فرمان خودرو را در بهترین وضعیت تنظیم کنید.
برای تغییر زاویه غربیلک فرمان ،دستگیره
مخصوص را که در زیر فرمان قرار دارد به پایین
کشیده و نگه دارید.
در همین حال غربیلک فرمان را در زاویه دلخواه
تنظیم کرده و سپس دستگیره مخصوص را به
سمت باال فشار دهید .جهت حصول اطمینان،
غربیلک فرمان را چند بار به باال و پایین حرکت
دهید تا چنانچه قفل نشده کام ً
ال قفل گردد.

کليدهای کنترل سيستم صوتی روی غربيلک
فرمان
 VOLدکمه تنظیم میزان صدا
این دکمه برای تنظیم میزان صدای سیستم
صوتی به کار می رود.
با فشردن دکمه  +صدا افزایش و با فشردن دکمه
– میزان صدا کاهش می یابد.
دکمه قطع صدا
 MODEدکمه تغییر حالت کارکرد
یا
دکمه
انتخاب آهنگ یا فولدر قبلی یا بعدی
پاسخ به تماس دریافتی (در صورت دریافت
تماس تلفنی)
قطع تماس تلفنی

توجه

آینه هاي بغل
خودرو داراي دو آینه جانبی ،یکي در سمت
راست و دیگري در سمت چپ مي باشد .این
آینه ها را مي توان با استفاده کلید تنظیم تعبیه
شده روی رودری درب راننده تنظیم کرد.

احتياط
 آینه های جانبی خودرو محدب می باشد .لذااشیاء نزدیکتر از فاصلهاي هستند که در آینه
به نظر مي رسند.
 هنگام تغییر مسیردادن ،از آینه وسط داخلخودرو استفاده کنید و یا با نگاه کردن مستقیم
فاصله خود را با خودروي جانبي تخمین بزنید.

آینه بغل مدل تا شوی برقی
این آینه ها بدون نیاز به استفاده از نیروی دست
قابلیت تا شدن دارند و در شرایط قرار داشتن
دکمه استارت در وضعیت  OFFچنانچه دکمه
قفل کردن( )Lockروي ریموت به مدت 10
ثانیه فشار داده شود آینه های جانبی تا شده و
چنانچه دکمه باز کردن قفل درب ها روی ریموت
(10 )Unlockثانیه فشار داده شود آینه ها باز
می شوند.
همچنین عمل تا شدن و باز شدن آینه ها به
وسیله کلید تعبیه شده در رودري سمت راننده و
در تمامي وضعیت های دکمه استارت قابل انجام
می باشد.
*

آینه ها

هرگز یخ را از روي آینه با شدت پاک نکنید
زیرا باعث آسیب دیدن سطح آینه مي شود .در
صورتي که یخ زدگي مانع حرکت آینه گردد ،با 3
اعمال نیرو اصرار به تنظیم آن نداشته باشید.
در این مواقع مي توان از اسپري های مخصوص
ذوب کردن یخ و یا از تکه اسفنج یا پارچه نرم
به همراه آب گرم استفاده نمود.
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1

2

2

3
3

تنظيم آینه بغل
کلید تنظیم آینه برقی بر روی درب راننده و در
کنار دکمه های شیشه باالبر قرار دارد .به منظور
تنظیم آینه ها به این روش عمل نمایید :برای
انتخاب آینه راست یا چپ دکمه  1را به سمت
مورد نظر فشار دهید .سپس با فشردن کلید 2
به سمت باال ،پایین ،راست یا چپ آینه را در
موقعیت مناسب تنظیم نمایید.
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1

آینه داخل خودرو
(حالت شب  /روز)
پس ازتنظیم صندلی و فرمان آینه ها را طوری
تنظیم کنیدکه از شیشه عقب دید کافی داشته
باشید.
برای کاهش انعکاس نور چراغ خودروهای عقبی،
اهرم تنظیم را به سمت خود کشیده تا در
وضعیت شب قرار گیرد.
 -1اهرم تنظیم حالت شب و روز
 -2حالت شب
 -3حالت روز
 به خاطر داشته باشید ،قرار دادن آینه در حالتشب ،وضوح دید عقب را کاهش مي دهد.
 دقت داشته باشید اشیاء موجود در قسمتعقب ،مانع دید شما نشوند.

کنسول جلو
از این قسمت می توانید جهت نگهداري وسایل
کوچک استفاده نمایید.

هشدار
 از قراردادن لیوان حاوي مایعات داغ،بدون درپوش در جا لیواني ،هنگامي که در
حینحرکت هستید ،خودداري کنید.
 به منظور جلوگیري از آسیب دیدن بر اثرترمزگیري شدید و یا تصادفات ،از قراردادن
بطري ،شیشه یا کنسرو در داخل جالیواني یا
کنسول جلو ،درحینحرکت ،خودداري نمایید.

تجهيزات داخلی

3

فندک
براي روشن کردن فندک کافي است آن را به داخل
فشار داده و رها کنید .هنگامي که کام ً
ال گرم شود
بطور خودکار بیرون مي آید.برای استفاده از فندک
در شرایطی که موتور خاموش است ،دکمه استارت
را در موقعیت  ACCقرار دهید.

توجه

 هرگز از بیرون زدن فندک گرم جلوگیري ننمایید. ازانواع فندک استاندارد استفاده کنید .استفادهاز وسایل غیر استاندارد مانند جاروبرقي یا قهوه
ساز ممکن است موجب آسیب دیدن و یا اختالل
در مدار برقي گردد.
 در صورتي که فندک پس از  30ثانیه بطورخودکار بیرون نیاید به منظور جلوگیري از گرم
شدن بیش از حد ،آن را با دست بیرون بیاورید.

جعبه داشبورد کوچک ( سمت راننده )
براي باز کردن درب جعبه داشبورد ،دستگیره
درب آن را به سمت خود بکشید.

هشدار
 از جاسیگاری به جای سطل زباله استفاده نکنید. انداختن سیگار یا کبریت روشن داخل جاسیگاری حاوی برخی زباله های مشتعل
شونده ممکن است منجر به آتش سوزی گردد.

جعبه داشبورد سرنشين جلو
براي باز کردن درب جعبه داشبورد ،دستگیره
آن را به سمت خود بکشید.

احتياط
جهت جلوگیري از آسیب دیدگي هنگام بروز
تصادف و یا ترمزگیري شدید ،همواره هنگام
رانندگي درب جعبه داشبورد را ببندید.
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توجه
 هرگز از اشیاء زبر و تیز جهت پاک کردنشیشه عقب استفاده نکنید ،زیرا باعث صدمه
دیدن گرمکن شیشه عقب مي شود.
 براي جلوگیري از دشارژ شدن باتري ،ازگرمکن شیشه عقب فقط در مواقعي که موتور
روشن است استفاده کنید.

3

آفتابگيرها
جهت استفاده از آفتابگیر ،آن را به سمت پایین
بکشید.
به منظور استفاده از آفتابگیر براي شیشه کناري،
آن را به سمت پایین کشیده و از داخل پایه
نگهدارنده خارج نمایید .سپس آن را به سمت
شیشه بچرخانید.
آینه آفتابگير
براي استفاده از این آینه ،آفتابگیر را پایین آورده
و محافظ روی آینه را به سمت راست بکشید.
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گرمکن شيشه عقب
گرمکن شیشه عقب با ایجاد گرما ،بخار و الیه
نازک یخ سطح داخل و خارج شیشه را پاک
ميکند.
جهت استفاده از گرمکن شیشه عقب ،دکمه
استارت باید در موقعیت  ONقرار بگیرد.
در صورتي که برف روي شیشه عقب انباشته
شده است ،برف ها را از روي شیشه به آرامي
پاک کنید.

روشن شدن اتوماتيک چراغ های جلو( Auto
)Light
این سیستم با کاهش نور محیط به دالیلی مانند شب
شدن ،ورود به تونل یا مکان های تاریک یا ابری بودن
هوا به صورت اتوماتیک چراغ های نورپایین جلو را
روشن می کند .برای فعال شدن این سیستم باید
دکمه استارت در وضعیت  ONبوده ،کلید اتوالیت
فعال و چراغ های موقعیت خاموش باشند .فعال و
غیر فعال کردن این سیستم توسط کلید تعبیه شده
روی دسته راهنما انجام می گیرد.

تجهيزات داخلی

چنانچه چراغ سقفی روشن باشد 12 ،ثانیه پس از
بسته شدن همه درب های خودرو یا قرارگرفتن دکمه
استارت در وضعیت  ACCیا  ONظرف مدت  4ثانیه
خاموش می شود.
اگر سرعت خودرو از  10کیلومتر در ساعت بیشتر شده
3
و یکی از درب های خودرو شامل درب صندوق عقب
باز باشد،چراغ سقفی شروع به چشمک زدن می کند.

1
2

چراغ سقفی جلو
چراغ سقفی تعبیه شده در جلوی سقف خودرو دارای دو
چراغ مجزا در هر دو سمت راننده و سرنشین می باشد.
کلید چراغ سقفی دارای دو وضعیت می باشد .در
وضعیت  1چراغ سقفی خاموش می باشد .در وضعیت
 2چراغ سقفی در شرایط زیر روشن می شود:
 حداقل یکی از درب ها (شامل درب صندوق عقب)باز شود .با بستن درب مذکور چراغ سقفی خاموش
می شود.
قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت OFFفعال شدن خودرویاببازشدن قفل درب ها در اثر ضربه و تصادفدر صورت فشار دادن لنز چراغ هر یک از سمت ها،
چراغ سقفی آن سمت به صورت دایم روشن شده و با
فشار دادن دوباره ،خاموش می شود.
*

چراغ سقفي وسط
چراغ سقفي که در قسمت وسط سقف قرار دارد،
داراي سه حالت زیر است:
 )OFF( :1چراغ حتي زماني که درب باز باشد،
خاموش مي ماند.
)O( :2چراغ در شرایط زیر روشن می شود:
 حداقل یکی از درب ها (شامل درب صندوقعقب) باز شود .با بستن درب مذکور چراغ سقفی
خاموش می شود.
 باز شدن قفل درب ها در اثر ضربه یا تصادف قرار دادن دکمه استارت در وضعیت *OFFفعال شدن خودرویاب)ON( :3چراغ حتي اگر درب ها بسته باشند
روشن مي ماند.
*
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3

سمت جلو فشار دهید که سانروف کامل بسته شده
و دیگر جای حرکت نداشته باشد و بدین ترتیب از
بسته شدن کامل سانروف اطمینان حاصل نمایید.
هنگامی که سانروف به صورت زاویه دار باز است،
قبل از باز کردن سانروف به صورت افقی ،ابتدا
سانروف را به طورکامل ببندید.

هشدار
*
دریچه سقف خودرو(سانروف)
باز و بسته کردن سانروف
برای عمل کردن سانروف دکمه استارت باید در  .1با فشار دادن کلید سانروف به جلو و نگه داشتنآن به مدت  2ثانیه ،بخش عقب سانروف به صورت
موقعیت  ACCیا  ONقرار داشته باشد.
 کلید کنترل سانروف ،روی پنل چراغ سقفی جلو زاویه باز می شود. .2برای خارج کردن سانروف از حالت زاویه دار،
قرار دارد.
 سانروف به صورت افقی ،به سمت عقب خودرو کلید سا نروف را یک بار به سمت عقب فشار دهید. .3برای باز کردن سانروف ،کلید آن را به سمت عقب
باز می شود.
فشار دهید تا سانروف به سمت عقب حرکت کرده
احتياط
و به موقعیت دلخواه شما برسد ،سپس آن را رها
کنید .در صورتي که کلید را به طور مداوم نگه دارید
پس از شستشوی خودرو یا بعد از بارش باران،
سانروف تا انتها باز می شود.
برای استفاده از سانروف ابتدا باید آن را تمیز
 .4برای بستن سانروف ،کلید آن را به سمت جلو
نمایید.
فشار دهید تا سانروف به سمت جلو حرکت کرده و
به موقعیت دلخواه شما برسد ،سپس آن را رها کنید.
برای بستن کامل سانروف ،کلید آن را تا حدی به
* مطابق با مدل خودرو
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ایستادن یا بیرون بردن قسمتی از بدن از سا نروف
به هنگام حرکت خودرو بسیار خطرناک است.
هنگام بسته شدن سانروف تمام سرنشینان باید از
ایجاد هرگونه تماس با سانروف خودداری نمایند
تا از بروز هرگونه آسیب جلوگیری شده و ایمنی
سرنشینان حفظ گردد.

تجهيزات داخلی

3

سقف خودرو در ناحیه سانروف دارای یک سایبان
می باشد که به صورت کشویی و با حرکت دادن
توسط دست به سمت جلو و عقب ،باز و بسته
می شود.

توجه

 در شرایط پایین بودن دما و باال بودن میزانرطوبت هوا ممکن است عملکرد سانروف به
دلیل یخ زدن دچار ایراد شود.
 پس از شست و شوی خودرو یا بارش باران،قبل از استفاده از سانروف از عدم وجود آب
روی آن اطمینان حاصل کنید.
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تجهيزات داخلی

3

سنسور دنده عقب
این سیستم حین حرکت با دنده عقب در صورت
وجود جسم یا مانع در پشت خودرو با به صدا در
آوردن بوق هشدار وجود مانع را به راننده هشدار می
دهد و در نتیجه به پارک کردن خودرو کمک می
کند .همچنین نشانگر آن نیز در صفحه نمایش جلو
آمپر نشان داده می شود .این سیستم در صورتی
فعال می شود که سوییچ باز باشد و دسته دنده در
موقعیت دنده عقب قرار گیرد.
هر چه فاصله مانع از سپر عقب خودرو بیشتر باشد،
تعداد خطوط نمایش داده شده در نشانگر صفحه
نمایش نیز بیشتر خواهد بود .در جدول تعداد
خطوط نمایش داده شده در نشانگر بر حسب فاصله
مانع از خودرو ارائه شده است.
* مطابق با مدل خودرو
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فاصله مانع از سپر عقب خودرو ()cm

تعداد خطوط در نشانگر

0~10

یک (به صورت چشمک زن)

10~25

یک

25~50

دو

50~75

سه

نشانگر

تجهيزات داخلی

فاصله مانع از سپر عقب خودرو ()cm

تعداد خطوط در نشانگر

75~100

چهار

100~125

پنج

125~150

شش

نشانگر

انواع بوق هشدار
فاصله تشخیص (محدوده عملکرد) سنسور دنده
عقب  150سانتی متر است و با کاهش فاصله
خودرو با مانع پشت آن ،فرکانس بوق هشدار
افزایش می یابد.
3
در صورت قرار داشتن جسم یا مانع در فاصله
 150تا  100سانتی متری سپر عقب ،بوق هشدار
به صورت متناوب به صدا در خواهد آمد.
در صورت قرار داشتن جسم یا مانع در فاصله
 100تا  50سانتی متری سپر عقب ،بوق هشدار
به صورت متناوب و با فرکانس بیشتر نسبت به
حالت قبل به صدا در خواهد آمد.
در صورت قرار داشتن جسم یا مانع در فاصله
کمتر از  50سانتی متری سپر عقب ،بوق هشدار
به صورت پیوسته به صدا در خواهد آمد.

هشدار

سنسور دنده عقب نقش مکمل دنده عقب را دارد
که به حرکت دنده عقب با احتیاط بیشتر کمک
می کند و نباید تنها به این سیستم اکتفا نمود.
توصیه می شود راننده برای حرکت دنده عقب
از آینه ها استفاده نموده و با دقت کافی و بررسی
پشت خودرو اقدام به حرکت به سمت عقب نماید.
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3

دوربين عقب
با استفاده از دوربین عقب می توان فضای پشت
خودرو را مشاهده نمود که با قرار دادن دسته دنده
در موقعیت دنده عقب فعال می شود و تصویر در
صفحه نمایش وسط داشبورد نشان داده می شود.
*

هشدار

دوربین عقب یک سیستم مکمل بوده و برای حرکت
دنده عقب نمی توان تنها به این سیستم اکتفا نمود
زیرا این دوربین دارای نقاط کور است که در صورت
وجود مانع در این نقاط با دوربین قابل مشاهده
نبوده و ممکن است به حادثه منجر شود .بنابراین
توصیه می شود همواره برای حرکت دنده عقب با
استفاده از آینه ها پشت خودرو را کامل بررسی
نموده و سپس با دقت کافی اقدام به حرکت نمایید.

* مطابق با مدل خودرو

52

سيستم نمایش دمای محيط
این سیستم در شرایطی که دکمه استارت در
وضعیت  ACCقرار دارد ،دمای محیط بیرون
خودرو را نمایش می دهد .دما در صفحه نمایش
جلو آمپر نشان داده می شود.
*

تجهيزات داخلی

2

1
3

مجموعه کليدها
مجموعه کلیدها بر روی داشبورد و سمت چپ
غربیلک فرمان قرار داشته و شامل کلیدهای زیر
می باشد:
 .1کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو
 .2کلید قفل مرکزی

کليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو
کليد قفل مرکزی
ارتفاع نور چراغ های جلو را با استفاده از این کلید اگر همه درب های خودرو بسته باشند ،با فشردن
به گونه ای تنظیم کنید که نور چراغ ها مانع دید این کلید ،درب های خودرو بر اساس وضعیت
رانندگان خودروهای مقابل در شب یا روز نشود .درب راننده قفل یا باز می شوند .یعنی اگر درب
به منظور تنظیم نور چراغ هاي جلو در راستاي راننده قفل باشد و کلید قفل مرکزی را فشار
عمودي ،مطابق جدول ذیل عمل نمایید.
دهید ،قفل همه درب های خودرو باز می شود.
همچنین اگر قفل درب راننده باز باشد ،با فشردن
بار روي خودرو
کلید مذکور درب های خودرو قفل می شوند.
موقعیت
صندلي هاي
جلو

صندلي هاي
عقب

صندوق

0

 1یا  2نفر

-

-

1

 2نفر

 3نفر

-

2

 2نفر

 3نفر

 35کیلوگرم

3

 1نفر

-

حداکثر بار
مجاز
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سيستم پایش فشار باد الستيک ها

3

*

سيستم پایش فشار باد الستيک ها
Tire Pressure Monitoring System
()TPMS
این سیستم الکترونیکی با استفاده از سنسورهای
نصب شده در هر یک از الستیک ها فشار باد آنها را
اندازه گیری می کند .اگر فشار باد الستیک ها باالتر
یا پایین تر از حد مجاز باشد ،برای جلوگیری از بروز
حادثه یا تصادف عیب مذکور توسط این سیستم به
راننده هشدار داده می شود.
چنانچه فشار باد الستیک هر یک از چرخ ها از
 170 kPaکمتر باشد چراغ هشدار  TPMSروی
جلو آمپر چشمک زده و سپس روشن می ماند ،بوق
هشدار به صدا در می آید و روی صفحه نمایش
جلو آمپر کنار چرخ مربوطه حرف  Lنمایش داده
* مطابق با مدل خودرو
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می شود.
در صورت بیشتر شدن فشار باد الستیک هر یک از
چرخ ها از  280 kPAچراغ هشدار روی جلو آمپر
خاموش بوده ،بوق هشدار به صدا در می آید و روی
صفحه نمایش جلو آمپر کنار چرخ مربوطه حرفH
نمایش داده می شود..
پس از اصالح فشار باد الستیک ها و رسیدن آن به
حد مجاز ،بوق هشدار قطع شده و هشدار مربوطه
نیز خاموش می شود.
در صورت پایین بودن شارژ باتری سنسور فشار باد
هریک از چرخ ها ،چراغ هشدار  TPMSروی جلو
آمپر خاموش شده و روی صفحه نمایش جلو آمپر
کنار چرخ مربوطه نماد ضعیف بودن باتری نمایش
داده می شود.

سيستم تهویه مطبوع دستی

سيستم تهویه مطبوع دستی
 -1کلید کنترل درجه حرارت هوا
 -2کلید تنظیم توزیع جریان هوا
 -3کلید تنظیم سرعت دمنده
 -4دکمه فعال کردن سیستم تهویه مطبوع
 -5دکمه فعال کردن گرمکن شیشه عقب
 -6دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق
 -7دریچه برطرف کردن بخار شیشه جانبی
 -8دریچه برطرف کردن بخار شیشه جلو
 -9دریچه های هوای مرکزی
 -10دریچه هوای جانبی
 -11دریچه هوای زیر پا

6

5

4

3

2

1

3

7

8

8

7

9
10

10

11

11
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 کليد تنظيم توزیع جریان هواهوا از طریق دریچه هاي متفاوتي جریان مي یابد.
با تنظیم کلید مربوطه مي توان هوا را از دریچه
هاي دلخواه به شرحي که توضیح داده خواهد شد
 3به جریان در آورد.
 کليد تنظيم سرعت دمندهبا چرخاندن کلید به سمت چپ سرعت دمنده
افزایش می یابد و با چرخاندن آن به سمت راست
می توان سرعت دمنده را کاهش داد.
حالت خاموش بودن دمنده
گردش دمنده با سرعت کم 1
گردش دمنده با سرعت متوسط2
گردش دمنده با سرعت زیاد 3
گردش دمنده با سرعت خیلی زیاد 4
 کليد کنترل درجه حرارت هوابا چرخاندن این کلید به طرف راست برای هوای
گرم و به طرف چپ براي هواي سرد ،درجه
حرارت و برودت دلخواه خود را تنظیم و انتخاب
نمایید.
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 دکمه گرمکن شيشه عقبدکمه تنظيم گردش هواي داخل اتاقبا استفاده از دکمه مربوطه مطابق شکل می توانید با فشردن این دکمه گرمکن شیشه عقب فعال
شده و چراغ روی دکمه نیز روشن می شود .برای
نحوه گردش هوای ورودی را تنظیم نمایید.
غیر فعال نمودن گرمکن ،دکمه را مجددا فشار
دهید تا چراغ آن نیز خاموش شود.
 گردش هواي داخل اتاقبا فشردن دکمه حالت گردش هوای داخل فعال
توجه
و چراغ روی دکمه نیز روشن می شود .در این
حالت از ورود هوای خارج به داخل اتاق ممانعت
اگر تمایل دارید که هواي کولر حداکثر خنکي
شده و فقط هوای داخل جریان می یابد.
و سرما را داشته باشد ،کلید کنترل درجه هوا
را روي آخرین حد خود تنظیم کرده و دکمه
 ورود هواي خارج به داخل اتاقکنترل هواي ورودي را روي
قرار دهید.
با فشردن مجدد دکمه ،حالت ورود هوای تازه از همچنین کلید کنترل سرعت دمنده باید بر
فضای خارج به داخل اتاق فعال و چراغ دکمه روي درجه حداکثر قرار داده شود.
خاموش می شود.
دکمه فعال کردن سيستم تهویه مطبوعمطابق شکل دکمه را فشار دهید و کلید تنظیم
دمنده را در موقعیت  1یا  2یا حداکثر قرار دهید.
براي خاموش کردن دستگاه تهویه مطبوع ،دکمه
را مجددا ً فشار دهید.

 موقعيت تهویه سمت صورتدر این حالت ،باد مستقیماً به صورت شما می وزد.
 تهویه دوطرفهدر این حالت باد به زیر پا و صورت شما
مي وزد .غیر از مواقعي که کلید کنترل هواي گرم
در آخرین حد خودرو در طرف چپ قرار دارد،
معموالً بادي که به طرف زیر پا مي وزد ،گرم تر از
بادي است که به صورت شما مي وزد.
 حالت گرمکن زیر پادر این حالت قسمت اعظم هوا به زیر پا وزیده و
مقدار بسیار کمي از آن به شیشه جلو و شیشه هاي
کناري مي وزد.
 حالت گرمکن شيشه جلو و زیر پادر این حالت قسمت اعظم هواي گرم به شیشه جلو
و زیر پا وزیده و مقدار بسیار کمي از آن به شیشه
هاي کناري مي وزد.
 حالت گرمکن شيشه جلودر این حالت قسمت اعظم هواي گرم به شیشه جلو
وزیده و مقدار کمي از آن به شیشه هاي کناري و
زیر پا مي وزد.

روش تهویه هواي داخل خودرو
برای تهویه داخل اتاق خودرو ،کلید کنترل درجه
حرارت هوا را روي موقعیت توصیه شده قرار دهید.
دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را در حالت
ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار دهید (چراغ
دکمه خاموش باشد).
قرار دهید.
کلید تنظیم توزیع جریان هوا را روي
کلید سرعت دمنده را روي موقعیت حداقل قرار
دهید.
جهت روشن کردن بخاري به ترتيب زیر عمل
نمایيد:
 -1کلید کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت
توصیه شده قرار دهید.
 -2دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را در
حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار دهید
(چراغ دکمه خاموش باشد).
قرار
 -3کلید تنظیم توزیع جریان هوا را روي
دهید.
چنانچه سطح شیشه جلو را بخار پوشانده است،
الزم است که کلید تنظیم توزیع جریان هوا را روي
قرار دهید.
موقعیت
 -4اگر تمایل دارید که هوای گرم و خشک بدون
رطوبت در خودرو جریان داشته باشد ،دستگاه

سيستم تهویه مطبوع دستی

تهویه مطبوع را روشن کنید.

جهت روشن کردن کولر به ترتيب زیر عمل
نمایيد:
 -1کلید کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت
توصیه شده قرار دهید.
3
 -2دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را در
حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار دهید
(چراغ دکمه خاموش باشد).
 -3دکمه
را فشار دهید.
 -4کلید تنظیم توزیع جریان هوا را بر روي
قرار دهید.
 -5کلید سرعت دمنده را روي موقعیت توصیه شده
قرار دهید.

توجه
 چنانچه خودرو برای مدتی ،در معرض نورمستقیم خورشید پارک شده باشد ،قبل از به
کار انداختن تهویه مطبوع ،باید شیشه ها را باز
کنید تا هواي گرم از خودرو خارج شود.
 برای بر طرف کردن بخار روی شیشه هایداخل خودرو در روزهاي باراني می توانید از
سیستم تهویه مطبوع استفاده نمایید.
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سيستم تهویه مطبوع دستی

خشک کردن و از بين بردن بخار و رطوبت
شيشه جلو و بغل با استفاده از دستگاه تهویه:
برای برطرف کردن بخار و رطوبت می توانید از
سیستم تهویه مطبوع به شرح زیر استفاده نمایید.
 -1 3کلید کنترل درجه حرارت را روي حد اکثر گرما
تنظیم کنید.
 -2دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را در
حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار دهید
(چراغ دکمه خاموش باشد).
 -3سیستم تهویه مطبوع را روشن کنید.
 -4کلید تنظیم توزیع جریان هوا را روي موقعیت
قرار دهید.
نحوه یخ زدایی شيشه جلو با استفاده از
سيستم تهویه مطبوع:
-1کلید کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت
توصیه شده قرار دهید.
 -2دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را در
حالت ورود هوای خارج به داخل اتاق قرار دهید
(چراغ دکمه خاموش باشد).
 -3کلید تنظیم توزیع جریان هوا را روي موقعیت
قرار دهید.
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نکته:
اگر مي خواهید که زیر پا نیز گرم باشد ،کلید کنترل
جریان هوا را روي
بگذارید.
 -4کلید تنظیم توزیع سرعت دمنده را روي
موقعیت توصیه شده تنظیم نمایید( .کم یا متوسط)
اگر مي خواهید که هوا از بیرون به داخل اتاق وارد
نشود حالت گردش هوای داخل اتاق را فعال کنید
(چراغ دکمه روشن باشد).

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک
 -1صفحه نمایش سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
 -2کلید تنظیم دما
 -3کلید تنظیم سرعت دمنده
 -4دکمه تنظیم توزیع جریان هوا
 -5دکمه گرمکن شیشه عقب
 -6دکمه A/C
 -7دکمه مه زدایی شیشه جلو
 -8دکمه تنظیم هوای ورودی
 -9دکمه فعال کردن حالت اتوماتیک ()AUTO
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سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک

تنظيمات سيستم تهویه مطبوع

3

کليد تنظيم سرعت دمنده
با چرخاندن این کلید می توان سرعت دمنده را
در مقدار مورد نظر تنظیم نمود.
دکمه تنظيم توزیع جریان هوا
با استفاده از این دکمه می توان نحوه توزیع جریان
هوا از دریچه های مختلف خودرو را تنظیم نمود
که شرح آن ها در ادامه و در بخش نشانگرهای
سیستم تهویه مطبوع ارائه شده است.
کليد تنظيم دمای هوا
با چرخاندن کلید تنظیم دمای هوا به سمت
فلش قرمز رنگ ،دمای هوای خروجی از سیستم
افزایش می یابد و با چرخاندن این کلید به سمت
فلش آبی رنگ ،دمای هوای خروجی کاهش یافته
و سردتر می شود.
دکمه A/C
با فشردن این دکمه کمپرسور روشن شده و
عملیات سرمایش آغاز می شود .با فشردن مجدد
دکمه مذکور کمپرسور خاموش می شود.
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دکمه گرمکن شيشه عقب
با فشردن این دکمه گرمکن شیشه عقب فعال
شده و چراغ روی دکمه نیز روشن می شود .برای
غیر فعال نمودن گرمکن ،دکمه را مجددا فشار
دهید تا چراغ آن نیز خاموش شود.
دکمه مه زدایی شيشه جلو
با فشردن این دکمه مه زدایی شیشه جلو انجام
شده و چراغ روی آن که نشانگر فعال بودن
عملکرد مذکور است روشن می شود.
دکمه تنظيم هوای ورودی به اتاق خودرو
با فشردن این دکمه حالت گردش هوای داخل
اتاق خودرو فعال و چراغ روی آن روشن می شود.
در این حالت از ورود هوای خارج به داخل اتاق
ممانعت شده و فقط هوای داخل جریان می یابد.
با فشردن مجدد دکمه ،حالت ورود هوای تازه از
فضای خارج به داخل اتاق فعال و چراغ دکمه
خاموش می شود.

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک

نشانگر های سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک
نشانگر

شرح
دمای تنظیم شده سیستم تهویه مطبوع

3

سرعت دمنده
روشن بودن کمپرسور
بخار زدایی شیشه جلو
گرمکن شیشه عقب
حالت اتوماتیک
حالت دمیدن هوا به صورت
حالت دمیدن هوا به زیر پا
حالت دمیدن هوا به صورت و زیر پا
حالت دمیدن هوا به شیشه جلو
حالت دمیدن هوا به زیر پا و شیشه جلو
OUT
TEMP

دمای محیط خارج
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هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو

 به خاطر داشته باشید هر لحظه غفلت صاحب خودرو یک فرصت برای مجرمین و سارقین محسوب می شود .از اینرو توصیه می شود در هر شرایطهوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت ،اغفال نشوید.
 هنگام توقف در پارکینگ هاي عمومي فاقد نگهبان ،همچون پارکینگ هاي مترو حتماً از تجهیزات ایمني استفاده کنید. براي مقابله با تعقیب کنندگان احتمالي بالفاصله محل پارک خودرو را ترک نکنید .بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضور داشته باشید. در توقفگاه هاي طوالني مدت (مانند رفتن به اماکن تفریحي ،فروشگاه هاي زنجیره اي و مطب پزشکان) هر از چند گاهي به خودرو خود سرکشي نمایید. هنگام رفتن به مراکز درماني ،بیمارستان ها ،داروخانه ها و یا انتقال مصدومین به درمانگاه ها از قفل بودن درب ها و بکارگیري تجهیزات الزم اطمینانحاصل کنید و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگمارید.
 -هنگام رفتن به میهمانی و نقاط نا آشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید.
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دکمه استارت

4

دکمه استارت (روشن و خاموش کردن موتور)
وضعيت های دکمه استارت
وضعيت ACC
زمانی که دکمه استارت در وضعیت  OFFقرار
دارد ،بدون فشردن پدال کالچ دکمه استارت را فشار
دهید .اگر کلید هوشمند داخل خودرو (در محدوده
تشخیص آنتن های سیستم  )PEPSقرار داشته
باشد ،قفل فرمان برقی باز شده و دکمه استارت در
وضعیت  ACCقرار می گیرد و تجهیزات الکتریکی
آماده به کار می شوند .اگر کلید هوشمند در داخل
خودرو نباشد ،دکمه استارت در وضعیت  OFFباقی
خواهد ماند .اگر دکمه استارت بیشتر از  30دقیقه
در وضعیت  ACCباشد ،به طور اتوماتیک خاموش
می شود (وضعیت  )OFFتا از تخلیه شارژ باتری
پیشگیری شود.
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وضعيت ON
زمانی که دکمه استارت در وضعیت  ACCقرار
دارد ،بدون فشردن پدال کالچ دکمه استارت را فشار
دهید .اگر کلید هوشمند داخل خودرو (در محدوده
تشخیص آنتن های سیستم  )PEPSقرار داشته
باشد ،دکمه استارت در وضعیت  ONقرار می گیرد.
اگر کلید هوشمند در داخل خودرو نباشد ،دکمه
استارت در وضعیت  ACCباقی خواهد ماند .در این
وضعیت می توان عملکرد چراغ های نشانگر و هشدار
دهنده را قبل از روشن شدن موتور بررسی نمود .از
قرار دادن دکمه استارت در وضعیت  ONبه مدت
طوالنی پرهیز نمایید زیرا امکان تخلیه شارژ باتری به
دلیل خاموش بودن موتور خودرو وجود دارد.
زمانی که دکمه استارت در وضعیت  ONقرار دارد
اگر بدون فشردن پدال کالچ دکمه استارت را فشار
دهید در این شرایط اگر موتور خودرو خاموش نباشد
دکمه استارت در وضعیت  OFFقرار می گیرد .در
غیر اینصورت در وضعیت  ACCقرار خواهد گرفت.
وضعيت RUN/ START
جهت استارت زدن ،پدال کالچ را فشار دهید ،دسته
دنده را در موقعیت خالص قرار داده و دکمه استارت
را بفشارید .چنانچه کلید هوشمند داخل خودرو
باشد موتور روشن می شود.
اگر زمانی که دکمه استارت در هر یک از وضعیت

ها به غیر از  OFFباشد ،یکی از درب های خودرو
باز یا بسته شوند سیستم وجود کلید هوشمند در
داخل خودرو را بررسی می کند .اگر کلید هوشمند
در داخل خودرو نباشد ،پیام هشدار "کلید داخل
خودرو نیست" “ ”Key is not in vehicleدر
صفحه نمایش ظاهر شده و هشدار صوتی نیز به صدا
در می آید .موتور خودرو تنها زمانی روشن می شود
که کلید هوشمند در داخل خودرو قرار داشته باشد.

توجه
 برای هر تغییر وضعیت دکمه استارت ،وجودکلید هوشمند در داخل خودرو بررسی می شود.
بنابراین توصیه می شود که برای تغییر وضعیت
دکمه استارت حتما کلید را در محدوده تشخیص
آنتن های سیستم  PEPSقرار دهید.
 اگر زمانی که کلید هوشمند در داخل خودرو(محدوده تشخیص آنتن های سیستم )PEPS
قرار دارد بدون فشردن پدال کالچ دکمه استارت را
بفشارید ،وضعیت آن با این ترتیب تغییر می کند:
OFF ] ACC ] ON ] OFF

توجه
زمانی که باتری کلید هوشمند تخلیه شده است،
این نکات را مد نظر قرار دهید:
 برای باز کردن قفل درب ها از تیغه کلیدهوشمند که در داخل آن قرار دارد استفاده کنید.
در این شرایط سیستم ضد سرقت* فعال می شود
که برای غیر فعال نمودن آن باید کلید هوشمند
را بر روی دکمه استارت بفشارید تا هشدارهای
سیستم مذکور قطع شوند.
 برای روشن نمودن موتور خودرو ،پدال کالچرا فشرده و سپس کلید هوشمند را روی دکمه
استارت قرار داده و در همین حالت با کلید
هوشمند دکمه استارت را بفشارید.
 اگر کلید هوشمند در داخل خودرو باشد ولیاز راننده خودرو فاصله زیادی داشته باشد ،امکان
روشن نشدن موتور خودرو وجود دارد.

احتياط
هرگز دکمه استارت را بیش از  10ثانیه فشار
ندهید مگر در مواردی که کلید پدال کالچ
معیوب باشد.
* مطابق با مدل خودرو

وضعيت OFF
برای خاموش نمودن موتور خودرو یا قطع کردن
برق آن ،دکمه استارت را بفشارید(چنانچه سرعت
خودرو بیشتر از  5 km/hباشد خوردو خاموش
نخواهد شد).
خاموش کردن اضطراری و قرار دادن دکمه
استارت در وضعيت ACC
چنانچه خودرو با سرعتی بیش از  5km/hدرحال
حرکت بوده و نیاز به خاموش کردن موتور خودرو
و قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت ACC
برای حفظ استفاده از تجهیزات برقی جانبی
خودرو باشد با فشار دادن دکمه استارت به مدت
 3ثانیه یا  3بار فشار دادن در مدت  3ثانیه ،موتور
خودرو خاموش شده و دکمه در وضعیت ACC
قرار می گیرد.
عملکردهای قفل فرمان
هنگام قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت
 OFFاگر ،سرعت خودرو از  5 km/hکمتر
باشد ،با انجام یکی از اقدامات زیر فرمان برقی
قفل خواهد شد:
 قفل کردن درب ها با کلید هوشمند یا دکمهروی دستگیره خارجی درب

دکمه استارت

 باز کردن یا بستن درب رانندهاگر با انجام اقدامات مذکور فرمان برقی قفل
نشود ،پیام هشدار "Check steering wheel
 "lockبه معنای "قفل غربیلک فرمان را بررسی
کنید" در صفحه نمایش جلو آمپر ظاهر می شود.
به عالوه اگر پس از باز کردن درب راننده دکمه
استارت در وضعیت  OFFقرار داده شود ،غربیلک
4
فرمان قفل نمی شود .در این شرایط درب را
ببندید تا غربیلک فرمان قفل شود.

هشدار
 در زمان حرکت خودرو هرگز موتور را خاموشننمایید .در غیر اینصورت ممکن است به گیربکس
آسیب برسانید.
 به جز در شرایط اضطراری تنها زمانی موتورخودرو را خاموش نموده یا برق خودرو را قطع
کنید که خودرو ساکن باشد.
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دکمه استارت

روشن کردن خودرو با دکمه استارت
پدال کالچ را فشرده و دکمه استارت را فشار دهید.
اگر کلید هوشمند در داخل خودرو (محدوده
تشخیص آنتن های سیستم )PEPSو سرعت
خودرو کمتر از  5 km/hباشد با فشردن دکمه
استارت موتور خودرو روشن می شود .اگر کلید
 4هوشمند شناسایی نشود ،وضعیت دکمه استارت
تغییر نمی کند.
جزئیات نحوه روشن کردن خودرو در هر یک از
وضعیت های دکمهاستارتدرادامهمتنارائهشدهاست:
دکمه استارت در وضعيت OFF
پدال کالچ را فشرده و دکمه استارت را فشار دهید.
اگر کلید هوشمند در داخل خودرو (محدوده
تشخیص آنتن های سیستم  )PEPSنباشد ،دکمه
استارت در وضعیت  OFFباقی می ماند .در غیر
اینصورت اگر قفل فرمان به درستی باز شود ،دکمه
استارت در وضعیت  ONقرار می گیرد .در این
حالت اگر سرعت خودرو کمتر از  5 km/hباشد ،با
فشردن دکمه استارت موتور خودرو روشن می شود.
در غیر اینصورت دکمه استارت در وضعیت ON
باقی می ماند.
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دکمه استارت در وضعيت ACC
پدال کالچ را فشرده و دکمه استارت را فشار
دهید .اگر کلید هوشمند در داخل خودرو نباشد،
دکمه استارت در وضعیت  ACCباقی می ماند.
در غیر اینصورت دکمه استارت در وضعیت  ONقرار
می گیرد .در این حالت اگر سرعت خودرو کمتر
از  km/hباشد ،با فشردن دکمه استارت موتور
خودرو روشن می شود .در غیر اینصورت دکمه
استارت در وضعیت  ONباقی می ماند.

دکمه استارت در وضعيت ON
پدال کالچ را فشرده و دکمه استارت را فشار
دهید .اگر کلید هوشمند در داخل خودرو نباشد،
دکمه استارت در وضعیت  ONباقی می ماند .در
غیر اینصورت اگر سرعت خودرو کمتر از 5 km/h
باشد ،با فشردن دکمه استارت موتور خودرو روشن
می شود .در غیر اینصورت دکمه استارت در وضعیت
 ONباقی می ماند.

هشدار

روشن کردن اضطراری خودرو
 اگر هنگامی که خودرو در حرکت است موتورخاموش شد ،در صورتیکه شرایط جاده و ترافیک
آن مساعد است ،دکمه استارت را بفشارید تا
موتور خودرو دوباره روشن شود (کلید هوشمند

داخل خودرو باشد.).
در صورت معیوب بودن کلید پدال کالچ و
عمل نکردن آن ،چنانچه سرعت خودرو کمتر از
 5 km/hباشد اگر بدون فشار دادن پدال کالچ
دکمه استارت را به مدت  10ثانیه فشار دهید،
موتور خودرو روشن می شود.
خاموشکردناضطراریخودرویدر حالحرکت
دکمه استارت را فشرده و بیشتر از  3ثانیه نگه
دارید یا آن را در مدت زمان  3ثانیه سه بار فشار
دهید .در این شرایط اگر سرعت خودرو بیشتر از
 5 km/hباشد دکمه استارت در وضعیت ACC
قرار می گیرد و موتور خودرو خاموش می شود.
فرایند ذکر شده یک روش اضطراری برای
خاموش کردن موتور می باشد و نباید به دفعات
مورد استفاده قرار گیرد .همچنین توجه نمایید
که پس از خاموش شدن موتور با این روش امکان
روشن کردن آن تا چند ثانیه وجود ندارد.

در داخل خودرو (محدوده شناسایی آنتن های
سیستم  )PEPSقرار داشته باشد ،چراغ نشانگر
سبز روشن می شود که به معنای آمادگی سیستم
برای استارت زدن می باشد.
 اگر دکمه استارت را بفشارید و کلید هوشمندداخل خودرو قرار نداشته باشد ،چراغ نشانگر
نارنجی روشن می شود.

چراغ نشانگر دکمه استارت
دکمه استارت در وضعيت OFF
 در این حالت چراغ نشانگر خاموش است. اگر پدال کالچ فشرده شود ،کلید هوشمنددر داخل خودرو (محدوده شناسایی آنتن های
سیستم  )PEPSقرار داشته باشد ،چراغ نشانگر
سبز روشن می شود که به معنای آمادگی سیستم
برای استارت زدن می باشد.
 اگر دکمه استارت را بفشارید و کلید هوشمندداخل خودرو قرار نداشته باشد ،چراغ نشانگر
نارنجی  10بار چشمک می زند.
دکمه استارت در وضعيت  ACCیا ON
 در این حالت چراغ نشانگر نارنجی است. -اگر پدال کالچ فشرده شود و کلید هوشمند

دکمه استارت در وضعيت  STARTیا RUN
حین روشن شدن موتور چراغ نشانگر دکمه
استارت با رنگ سبز روشن می شود .با روشن
شدن موتور چراغ مذکور خاموش می شود.
چراغ پس زمينه دکمه استارت
چراغ پس زمینه کلید استارت دارای نورهای
نارنجی و سبز رنگ می باشد.
 در وضعیت های زیر چراغ پس زمینه دکمهاستارت روشن است:
 -1روشن بودن موتور خودرو و روشن بودن چراغ
های موقعیت
 -2قرار داشتن دکمه استارت در وضعیت های
 ACC، ONیا استارت موتور
 -3با قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت OFF
چراغ پس زمینه به رنگ نارنجی  10بار چشمک
می زند.

دکمه استارت

در وضعیت های زیر چراغ پس زمینه دکمهاستارت خاموش می شود:
 -1قرار گرفتن دکمه استارت از وضعیت های
 ACC،ONو  RUNبه وضعیت ( OFFدر
وضعیت  RUNهنگامی که چراغ های موقعیت
روشن باشند).
 -2خاموش شدن چراغ نشانگر سبز رنگ هنگام
4
قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت OFF
 -3خاموش شدن چراغ نشانگر سبز پس از روشن
شدن موتور خودرو(چنانچه چراغ های موقعیت
خاموش باشند).
اگر هنگام قرار داشتن دکمه استارت در وضعیت
 OFFیکی از درب های خودرو بجز درب
صندوق عقب و درب موتور باز شود چراغ پس
زمینه دکمه استارت روشن شده و به مدت 8
دقیقه روشن می ماند .پس از گذشت  8دقیقه یا
پس از بستن درب خودرو چراغ پس زمینه بعد از
 15ثانیه خاموش می شود.

67

دکمه استارت
توجه
 موتور خودرو تنها زمانی روشن می شود کهکلید هوشمند در داخل خودرو قرار داشته باشد.
 در هوای بیش از اندازه سرد (دماهای زیر -18درجه سانتی گراد) یا در شرایطی که
 4خودرو به مدت طوالنی روشن نشده است ،بدون
فشار دادن پدال گاز موتور خودرو را گرم کنید.
 روشن کردن خودرو هنگام گرم یا سردبودن موتور باید بدون فشار دادن پدال گاز
انجام شود.

هشدار
هرگز اجازه ندهید که کودکان یا افرادی که با
خودرو آشنا نیستند ،به دکمه استارت یا سایر
تجهیزات خودرو دست بزنند.
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جعبه دنده دستی

عملکرد جعبه دنده دستی
تعویض دنده ها با پنج دنده مطابق شکل فوق
صورت مي گیرد.
پدال کالچ را تا انتها فشار دهید و پس از تعویض
دنده آن را به آرامي رها نمایید.
نوعي سیستم ایمني در خودرو تعبیه شده است
تا از تغییر غیر عمدي دنده  5به دنده عقب
( )Rجلوگیري کند .لذا دسته دنده به موقعیت
خالص بر مي گردد و سپس در موقعیت دنده
عقب قرار مي گیرد.

توجه

قبل از قرار دادن خودرو در وضعیت دنده عقب
( ،)Rاز توقف کامل خودرو اطمینان حاصل
نمایید .عدم رعایت این موضوع سبب آسیب
دیدگی جعبه دنده خواهد شد .در زمان استفاده

از دنده عقب ( )Rابتدا پدال کالچ را فشار داده
و دسته دنده را در حالت خالص قرار دهید .سه
ثانیه مکث نموده و دسته دنده را در موقعیت دنده
عقب ( )Rقرار دهید.
نحوه تعویض دنده ها
نحوه تعویض دنده ها و موقعیت قرار گرفتن
دسته دنده در هر یک از دنده هاي خودرو،
مطابق شکل مي باشد.
سرعت هر یک از دنده ها ،به شرح زیر مي باشد.
دندة  1به  25-30 :2کیلومتر در ساعت
دندة  2به  40-50 :3کیلومتر در ساعت
دنده  3به  70-80 :4کیلومتر در ساعت
دنده  4به  90-100 :5کیلومتر در ساعت
توصیه مي گردد به منظور عمر بیشتر قطعات
موتور و گیربکس ،این سرعت ها را رعایت نمایید.

توجه

 براي جلوگیري از ساییدگي و فرسایشزود هنگام سیستم کالچ ،هرگز از پدال کالچ
بعنوان تکیه گاه پا استفاده نکنید.
 از نیم کالچ جهت نگهداشتن خودرو درسطوح شیبدار (مث ً
ال پشت چراغ راهنما و
غیره) استفاده نکنید .این عمل باعث فرسایش
کالچ می گردد .برای این کار همیشه از ترمز
دستی استفاده کنید.

تعویض دنده معکوس
وقتي مجبور هستید در ترافیک سنگین سرعت
خودرو را کاهش دهید و یا در سرباالیي ها رانندگي
کنید ،قبل از آنکه به موتور فشار آید ،از دنده
معکوس مناسب استفاده نمایید .دنده معکوس
احتمال ریپ زدن موتور را کاهش داده و براي
افزایش سرعت ،شتاب بهتري به خودرو مي دهد.
4

احتياط

 از دسته دنده به عنوان تکیه گاه دستاستفاده نکنید .فشاري که دست شما بر روي
دسته دنده وارد مي کند موجب فرسایش زود
هنگام مکانیزم تعویض دنده مي شود.
 از رانندگي طوالني با دنده سنگین خودداريکنید .حرکت با دنده سنگین سبب مصرف
سوخت و تولید صداي بیشتر مي شود .هرچه
سریعتر دنده را سبک کنید .این کار باعث
مي شود تا به موتور فشار نیاید.

توجه
استفاده از موکت و کفي های غیر استاندارد در
خودرو باعث کاهش کورس پدال کالچ و در
نتیجه بد جا رفتن دنده مي شود.
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روشن کردن خودرو
موتور در حالت خفه:
پدال گاز را تا آخر
فشرده و استارت بزنید

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

4

نکاتي که باید قبل از روشن کردن موتور در
نظر گرفت:
 مطمئن شوید که ترمز دستي کشیده شده است. پدال کالچ را تا آخر فشار داده و دسته دنده رادر حالت خالص قرار دهید .با فشردن پدال کالچ
از گردش چرخ دنده هاي گیربکس هنگام استارت
زدن جلوگیري می شود.

توجه

روشن کردن موتور در حالت خفه
این شرایط ممکن است به علت خفگي موتور (وجود
سوخت بیش از حد در داخل سیلندر) روي بدهد .در
چنین حالتي اقدامات زیر را انجام دهید.
 -1مطمئن شوید ترمز دستي باال باشد.
 -2دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
پدال کالچ را در هنگام راه اندازي موتور پایین
نگهدارید.
 -3پدال گاز را تا آخر فشار داده ،در همان حالت
نگه دارید.
 -4در حالیکه پدال گاز را تا انتها فشرده اید ،استارت
زده و دکمه استارت را در همان وضعیت (حداکثر
 10ثانیه) نگه دارید تا سوخت اضافي از داخل موتور
تخلیه شود.
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روشن کردن موتور در حالت گرم
وقتي موتور گرم است و به طور طبیعي (پس از
چند مرتبه استارت زدن بدون فشار دادن پدال گاز)
روشن نمي شود ،اقدامات زیر را انجام دهید.
قبل از استارت زدن مجدد به مدت یک دقیقه صبر
کنید و مطمئن باشید ترمز دستي باال باشد.
 -1دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
هنگام استارت زدن پدال کالچ را فشار دهید.
 -2در حالیکه پدال گاز را تا نیمه فشرده اید استارت
بزنید( .بیش از  10ثانیه استارت نزنید).
 -3پس از روشن شدن موتور به مدت  10ثانیه صبر
کنید تا موتور در دور آرام کار کند سپس حرکت
نمایید.

هرگز بیش از  10ثانیه دکمه استارت را در وضعیت
 STARTنگه ندارید.
اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و یا
خاموش گردد ،استارت زدن مجدد را بعد از  5تا 10
ثانیه تکرار کنید.
استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است باعث
صدمه دیدن آن بشود.
صداي بیش از اندازه موتور (از ناحیه سوپاپ ها)
ممکن است به دلیل عدم کارکرد موتور پس از مدت
طوالني باشد.
این صدا باید پس از اینکه دماي موتور به حد
استاندارد رسید قطع شود ،در غیر این صورت جهت
رفع صداي موتور ،به نمایندگیهاي مجاز شرکت
سایپایدک مراجعه کنید.

توربوشارژ ()Turbocharger
توربوشارژ یکی از فن آوری های پیشرفته در
موتورهای امروزی است .در این سامانه گازهای داغ
خروجی موتور یا دود حاصل از احتراق سوخت در
موتور باعث به گردش درآوردن پره های توربین شده
و هوا پس از عبور از فیلتر هوا  ،توسط کمپرسور متصل
به توربین فشرده می گردد تا پس از خنک شدن در
سیستم خنک کاری مربوطه ( )Intercoolerداخل
سیلندهای موتور دمیده شود .این امر باعث افزایش
توان موتور و کاهش مصرف سوخت می شود.
به دلیل کارکردن توربوشارژ با دور و دمای باال،
روانکاری و خنک کاری قطعات آن از اهمیت باالیی
برخوردار است.لذا جهت جلوگیری از آسیب دیدن
و افزایش طول عمر آن ،رعایت نکات و توصیه های
فنی و ایمنی ضروری می باشد.
*

نکات ایمنی توربوشارژ
 -1هرگونه نشت آب یا روغن از موتور خودرو را
مورد توجه ویژه قرار داده و در صورت مشاهده ،به
نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه کنید.
 -2وجود نشتی از لوله های هوا باعث افت توان،
افزایش مصرف سوخت و افزایش احتمال آسیب
به موتور می گردد .بنابر این از محکم بودن بست

اتصاالت لوله های هوا و عدم آسیب دیدگی لوله ها و
شیلنگ های توربوشارژ اطمینان حاصل کنید.
 -3فیلتر هوا را به موقع و مطابق جدول سرویس
های ادواری ارایه شده در همین دفترچه تعویض
کنید .برخورد ذرات خارجی معلق در هوا با پره های
توربوشارژ سبب بروز آسیب در آن ها می شود .در
صورت تردد خودرو در نواحی آلوده با گرد و غبار
بیش از حد  ،تعویض فیلتر هوا باید با فواصل زمانی
کوتاه تر صورت پذیرد.
 -4با توجه به کارکردن توربوشارژ با دور های بسیار
باال ،هنگام باز بودن لوله ها و اتصاالت سیستم ،هرگز
موتور خودرو را روشن نکنید.
 -5از دستکاری قطعات سیستم توربوشارژ و وارد
آوردن هرگونه فشار و ضربه به آن ها خودداری کنید.
 -6در شرایطی مانند متوقف بودن خودرو بیش از
یک روز ،پس از تعویض روغن یافیلتر و زمانی که
دمای موتور کم است ،اجازه دهید موتور حداقل 30
ثانیه در دور آرام (درجا)کار کند.
 -7هنگامی که دمای موتور باالست و همچنین
بعد از رانندگی در مسافت طوالنی در جاده ،قبل از
خاموش کردن موتور خودرو اجازه دهید به مدت 3
تا  4دقیقه در دور آرام کار کند.
 -8در صورت روشن ماندن چراغ چک موتور(چراغ

توربوشارژ

عیب یاب) بالفاصله به نزدیکترین نمایندگی مجاز
شرکت سایپا یدک مراجعه نموده و از پیمایش
مسافت طوالنی با خودرو در این وضعیت خودداری
کنید.
 -9قبل از مسافرت و به صورت دوره ای ،سطح آب
و روغن موتور را بررسی نمایید.

توجه
 اگر توربو شارژر دارای صدا یا لرزش غیرعادی بود بالفاصله موتور را خاموش کرده و به
نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپایدک مراجعه
کنید.
 هرگز قبال از خاموش کردن موتور خودرو ،گازندهید.
 قبل از خاموش کردن موتور ،به مدت  3تا 5دقیقه اجازه دهید موتور در حالت دور آرام کار
کند تا دمای آن کاهش یابد.
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4

سيستم ترمز

سيستم ترمز ضد قفل ABS
)ABS (Anti Lock Braking System
سیستم ترمز  ABSمانع از قفل شدن چرخ ها
هنگام ترمزگیري مي گردد .این سیستم از دو
قسمت اصلي سنسور سرعت چرخ و مجموعه
مدوالتور/پردازشگر تشکیل شده است.
 4از مزایاي اصلي سیستم  ABSدر خودرو
مي توان به فرمانپذیري خودرو حین ترمزگیري
اشاره نمود( .همراه با قفل شدن چرخ هاي خودرو
حین ترمزگیري ،راننده قادر به هدایت و مانور
نمي باشد ،در حالي که در خودروي مجهز به
ترمز ABSچرخ ها قفل نشده و راننده قادر به
هدایت و مانور مي باشد).
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نکات قابل توجه در ترمزگيري با خودروي
مجهز به ABS
 -1ترمزگیري آرام براي کنترل سرعت ،در این
گونه ترمزگیري قصد دارید که سرعت خودرو
را کاهش دهید ،مث ً
ال هنگامي که قصد دارید
مسافري را سوار یا پیاده نمایید .در این حالت
معموالً چرخ ها قفل نشده و شما با یک ترمزگیري
عادي مي توانید به منظور خود برسید.
 -2ترمزگیري شدید اضطراري ،در این گونه
ترمزگیري قصد دارید که سرعت خودرو را سریعاً
کاهش داده و یا در کوتاه ترین مسافت متوقف
سازید ،مث ً
ال هنگامي که به طور ناگهاني با یک
مانع روبرو مي شوید .در این حالت اغلب تمامي
یا برخي از چرخ ها قفل شده که شما مي بایست
بطور دائم پاي خود را روي پدال ترمز بفشارید و
در نظر داشته باشید که خودرو شما قابل هدایت
مي باشد( .توجه داشته باشید در صورتي که
خودرو در اثر تغییر مسیر سریع به سمت کنار
کشیده شود سیستم ترمز  ABSتأثیري بر روي
کنترل خودرو نخواهد داشت).

هشدار
برخي رانندگان نا آشنا با احساس ضربان ترمز
زیر پاي خود تصور کرده که خودرو دچار
مشکل شده است و پدال ترمز را رها مي کنند،
در حالي که این امر یک مسئله عادي در
ترمزهاي  ABSمي باشد.
نکاتي قابل توجه در خودرو مجهز به سيستم
ترمزABS
 -1هنگام فعال شدن  ABSبه دلیل عمل
کردن شیرها و موتور پمپ هیدرولیک ممکن
است صدایي شنیده شود که مقدار صدا بستگي
به مقدار فشار ترمزي که در هر چرخ ایجاد
مي شود ،دارد .این صدا عادي بوده و ناشي از وجود
مشکل در سیستم ترمز  ABSنمي باشد.
 -2بعد از استارت زدن و حرکت نمودن ،هنگامي که
سرعت خودرو به  10کیلومتر در ساعت مي رسد،
عیب یابي داخلي سیستم ضد قفل فعال شده و براي
زمان کوتاهي موتور پمپ هیدرولیک را به منظور
چک نمودن عملکرد آن روشن مي نماید .این عمل
سبب ایجاد صدایي مي شود که بوسیله سیستم
ترمز  ABSتولید شده و کام ً
ال عادي مي باشد.

 -3هنگام ترمزگیري معمولي در چرخ هاي عقب
گاهي صدایي شنیده مي شود که این صدا به وسیله
سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمزگیری EBD
()Electronic Brake Force Distribution

ایجاد مي گردد .این صدا عادي است و نیازي به
تعویض مدوالتور در ترمز  ABSنیست.
 -4هنگامي که موتور روشن مي شود ،چراغ هشدار
دهنده  ABSحدود سه ثانیه روشن می شود و در
این زمان  ECUخود را چک و عیب یابي نموده و
در صورتیکه هیچ خطایي پیدا نشود ،چراغ هشدار
دهنده خاموش مي شود .اگر چراغ هشدار دهنده
 ABSدر هنگام رانندگي روشن شود یا چراغ
هشدار دهنده خاموش نشود ،بدین معني است که
 ABSاحتیاج به بازرسي دارد.
 -5سیستم  ABSسبب افزایش ایمني خودرو
مي گردد .با این وجود ،سیستمي نیست که بتواند
خطاي راننده را هنگام رانندگي برطرف نموده و یا
در وضعیت ترافیک ،تغییري ایجاد نماید .بنابراین،
راننده باید با دقت رانندگي نموده و ضمن حفظ
فاصله مناسب با خودروي جلویي ،با سرعت
متناسب با شرایط جاده رانندگي نماید.
 -6در مواقع بروز مشکل در عملکرد سیستم ترمز
 ،ABSبه نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا یدک
مراجعه شود.

سيستم ترمز

ABS

است که سیستم ضد قفل ترمز ( )ABSکار
نمي کند .در چنین مواقعي سیستم ترمز
معمولي در خودرو ،عمل ترمزگیري را انجام
مي دهد .براي رفع مشکل فوق باید با
نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا یدک تماس
بگیرید.
4

چراغ هشدار دهنده سيستم ترمز ضد قفل
()ABS
هنگام قرار گرفتن دکمه در وضعیت  ONچراغ
هشدار دهنده  ABSحدود  3ثانیه روشن مي
شود و در صورت عدم وجود خطا در سیستم،
خاموش مي شود .اگر چراغ هشدار دهنده ABS
همچنان روشن بماند یا در هنگام رانندگي روشن
شود ،بدین معني است که سیستم ترمز ABS
احتیاج به بازرسي دارد .در چنین حالتي سیستم
ترمز معمولي خودرو به طور عادي کار مي کند،
اما الزم است در اولین زمان ممکن جهت رفع
ایراد سیستم ترمز به نمایندگي های مجاز شرکت
سایپا یدک مراجعه نمایید .رانندگی با خودرو در
چنین حالتی مي تواند منجر به حادثه گردد.
اگر این چراغ همواره روشن بماند به این معني
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4

چراغ هشدار دهنده ترمز دستي ،وضعيت
لنت های ترمز ،سطح روغن ترمز و EBD
سیستم  EBDدر خودروی مجهز به سیستم
 ،ABSوظیفه شیر تقسیم ترمز در مدل معمولي
را دارد که همان تقسیم نیروي ترمز بین چرخ هاي
جلو و عقب را انجام مي دهد.
این چراغ هشدار دهنده به دالیل زیر روشن مي شود:
 اهرم ترمز دستي کشیده شده یا کام ًال آزاد
نشده باشد (عیب یابي :ترمز دستي را بطور کامل
آزاد نمایید).
 پایین بودن سطح روغن ترمز در مخزن سیلندراصلي (عیب یابي :پس از باز نمودن درب موتور
میزان سطح روغن ترمز را در مخزن بررسي و در
صورت نیاز روغن ترمز(از نوع توصیه شده) اضافه
نمایید).
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 ساییده شدن و کم بودن ضخامت لنت هایترمز(در این وضعیت با احتیاط رانندگی کرده
و بالفاصله جهت تعویض لنت های ترمز به
نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه
کنید).
 وجود اشکال در سیستم ( EBDعیب یابي:در صورتي که هیچ یک از موارد اول و دوم باعث
برطرف شدن عیب نگردید ،سیستم EBD
خودرو شما کار نمي کند ،در این حالت خودرو
را متوقف نموده و با نمایندگي هاي مجاز شرکت
سایپا یدک تماس بگیرید).
عالیم وجود عيب در سيستم ترمز ABS
در صورت مشاهده هر یک از عیوب ذیل باید به
تعمیرگاه هاي مجاز مراجعه گردد:
قفل شدن چرخ و ترمزگیري ناقص
بد عمل کردن  ABSوEBD
افت عملکرد ABS
فعال نشدن( ABSچراغ هشدار دهنده ABS
روشن مي گردد).

سيستم کمکی ترمز (*)Brake Assist
در شرایط ترمز گیری اضطراری ،اگر نیاز به
فشردن پدال ترمز با نیروی بیشتری باشد،
سیستم مذکور عملکرد ترمز گیری را بهبود می بخشد.
در نتیجه اگر پدال ترمز بیش از حد یا سریعتر از
حالت عادی فشرده شود ،ترمز گیری با نیروی
بیشتری انجام می شود.

هشدار
 اگر پدال ترمز بیش از حد یا سریعتر از حالتعادی فشرده شود ،پدال نرمتر حس می شود
ولی نیروی ترمز گیری بیشتر خواهد بود .این
پدیده به دلیل عملکرد عادی سیستم کمکی
ترمز بوده و نشانه وجود عیب نیست.
 اگر پدال ترمز بیش از حد یا سریعتر از حالتعادی فشرده شود ،ممکن است صدایی کلیک
مانند از بوستر ترمز شنیده شود که به دلیل
عملکرد عادی سیستم کمکی ترمز بوده و نشانه
وجود عیب نیست.
 سیستم کمکی ترمز جانشین سیستم اصلیترمز خودرو نبوده و فقط نقش مکمل آن را
دارا می باشد.
* مطابق با مدل خودرو

سيستم ترمز مجهز به بوستر
سیستم ترمز مجهز به بوستر است .اما تنها
هنگامي که موتور روشن باشد ،فعال است .بدون
استفاده از این سیستم براي توقف خودرو نیاز
به فشار بیشتري بر روي پدال ترمز است و در
این حالت خودرو در مسافت طوالني تر متوقف
مي شود .همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
هرگاه با دنده خالص و موتور خاموش بکسل
مي کنید ،بسیار مراقب باشید .اگر هنگام
رانندگي ،به هر دلیلي موتور خاموش شد ،با
رعایت موارد ایمني خودرو را به نزدیک ترین
مکان مناسب براي توقف هدایت کنید .از ترمز
کردن بي مورد خودداري کنید ،چون باعث از
بین رفتن نیروي کمکي باقیمانده در بوستر ترمز
مي شود.

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

سيستم ترمز

احتیاط فقط تا رسیدن به مکانی ایمن یا تعمیرگاه
به رانندگی ادامه دهید.

4

با قرار دادن دکمه استارت در موقعیت روشن
( ONموتور را روشن نکنید) ،روشن شدن چراغ
هشدار ترمز را امتحان کنید .هنگام درگیر بودن
ترمز دستی و قرار داشتن دکمه استارت در
موقعیت روشن  ONیا استارت  ،STARTاین
چراغ روشن میشود.
قبل از شروع به رانندگی ،از آزاد بودن کامل
ترمز دستی و خاموش بودن چراغ هشدار ترمز
اطمینان حاصل کنید.
اگر درهنگام روشن بودن موتور ،پس از آزاد کردن
ترمز دستی چراغ هشدار ترمز روشن باقی ماند،
ممکن است در سیستم ترمز اشکالی وجود داشته
باشد .توجه فوری به این امر ضروری است.
در صورت امکان فورا ً به رانندگی خاتمه دهید.
اگر این امر امکان پذیر نیست ،با رعایت حداکثر
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احتياط
سیستم ( ABSیا  )ESPنمیتواند از
تصادفات ناشی از حرکات نامناسب و خطرناک
در رانندگی جلوگیری کند ،هر چند کنترل
خودرو را در هنگام ترمزهای اضطراری افزایش
میدهد .همیشه فاصله ایمن خودرو را با سایر
4
خودروها حفظ کنید .همیشه باید در شرایط بد
جاده سرعت خودرو را کاهش داد.
مسافت طی شده از شروع به ترمز تا توقف
کامل در خودروهای مجهز به سیستم ترمز
ضد قفل ( ABSو سیستم پایداری الکترونیکی
 ،)ESPممکن است نسبت به مسافت طی شده
خودروهایی که فاقد این سیستمها هستند ،در
موارد شرح داده شده در زیر بیشتر باشد:
 رانندگی در جادههای ناهموار ،ریگ زار یاپوشیده از برف
 رانندگی با زنجیر چرخ رانندگی در جادههایی که سطح آنها دارایچاله فراوان بوده یا سطح جاده باال ،پایین یا
تغییر ارتفاع دارد.
خصوصیات ایمنی خودروهای مجهز به ABS
(یا  )ESPرا نباید به وسیله رانندگی با سرعت
زیاد یا پیچیدن در پیچ ها مورد آزمایش قرار داد.
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این عمل میتواند ایمنی شما یا دیگران را در
معرض خطر قرار دهد.
سیستم ترمز  ABSبه طور مستمر سرعت گردش
چرخها را حس میکند .اگر چرخها بخواهند قفل
شوند ،سیستم ترمز  ABSبه طور مکرر فشار
هیدرولیکی ترمز چرخها را کم و زیاد میکند.
اگر ترمز در شرایطی که امکان قفل شدن چرخها
وجود دارد ،اعمال شود ،ممکن است صدای
"تیک ،تیک" از ترمزها به گوش رسیده یا در
پدال ترمز لرزش آرام مربوط به  ABSرا حس
کنید .این وضعیت عادی است و حاکی از عملکرد
ترمز  ABSاست.
برای استفاده از حداکثر مزایای سیستم ترمز
 ABSدر شرایط اضطراری ،اقدام به کم و زیاد
کردن فشار پدال ترمز یا پمپ کردن ترمز نکنید.
پدال ترمز را تا حد ممکن یا تا حدی که شرایط
میطلبد محکم فشار داده و اجازه دهید سیستم
ترمز  ABSفشار وارده بر ترمزها را کنترل کند.

توجه
صدای کلیک کلیک یا تق تق مانندی از محل
قرار گرفتن موتور در هنگام شروع به حرکت
پس از روشن کردن موتور ممکن است شنیده
شود .این وضعیت عادی است و حاکی از
عملکرد صحیح سیستم ترمز ضد قفل ABS
است.
● حتی با وجود سیستم ترمز ضد قفل ،هنوز
به مسافت کافی برای متوقف شدن نیاز دارید.
همیشه فاصله ایمن را از خودرو جلویی حفظ
نمایید.
● همیشه در هنگام پیچیدن در پیچها ،سرعت
را کم کنید .سیستم ترمز ضد قفل نمیتواند از
تصادفات ناشی از سرعت باال جلوگیری کند.
● عملکرد سیستم ترمز ضد قفل هنگام رانندگی
در جاده های لغزنده یا ناهموار ممکن است منجر
به افزایش مسافت توقف نسبت به خودروهای
مجهز به سیستم ترمز معمولی گردد.

هشدار

هشدار
 هنگام رانندگی بر روی سطح دارایچسبندگی کم الستیک به جاده نظیر جاده
یخزده و استفاده کردن مداوم از ترمز ،سیستم
 ABSبه طور مستمر فعال باقی میماند و
چراغ هشدار  ABSممکن است روشن شود.
در این وضعیت خودرو را به مکانی ایمن هدایت
کرده ،موتور را خاموش کنید.
 موتور را دوباره روشن کنید ،اگر چراغ هشدار ABSخاموش باقی ماند در این وضعیت
عملکرد سیستم ترمز  ABSعادی است .در غیر
این صورت ممکن است سیستم ترمز ABS
مشکل داشته باشد .هر چه زودتر با نمایندگی
مجاز شرکت سایپا یدک تماس بگیرید.

 اگر چراغ هشدار سیستم ترمز  ABSروشنشده و روشن باقی بماند ،سیستم  ABSمشکل
دارد .هر چند در این وضعیت ترمزهای معمولی
خودرو به طور عادی عمل میکنند.
 چراغ هشدار سیستم ترمز  ABSتا حدود 3ثانیه پس از چرخاندن سوییچ خودرو به
موقعیت روشن  ،ONروشن باقی میماند.
درطول مدت این  3ثانیه ،سیستم ABS
عمل خودآزمایی خود را انجام و در صورت
عادی بودن عملکرد همه اجزاء ،چراغ خاموش
میشود .اگر چراغ روشن باقی ماند ،سیستم
ترمز  ABSممکن است مشکل داشته باشد.
هرچه زودتر با نمایندگی مجاز شرکت سایپا
یدک تماس بگیرید.

توجه

سيستم ترمز

هنگامی که به دلیل خالی شدن باتری ،استارت
زدن را به وسیله باتری کمکی انجام میدهید
موتور ممکن است به نرمی نچرخد و چراغ
هشدار  ABSهمزمان ممکن است روشن شود.
این امر به دلیل ولتاژ کم باتری اتفاق میافتد و 4
به معنی مشکل داشتن سیستم  ABSنیست.
● ترمزها را پمپ نکنید.
● قبل از شروع رانندگی خودرو ،باتری را شارژ
کنید.
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روش ترمز کردن صحيح

● در خودرو پارک شده ،قبل از شروع به حرکت،
درگیر نبودن ترمز دستی را کنترل کرده و از
خاموش بودن چراغ نشانگر ترمز دستی اطمینان
حاصل کنید.
● رانندگی از میان آب ممکن است باعث خیس
 4شدن ترمزها شود .همچنین ترمزها میتوانند
در هنگام شست و شوی خودرو خیس شوند.
ترمزهای خیس ممکن است خطرناک باشند!
در صورت خیس بودن ترمزها خودرو نمیتواند
مانند قبل سریعاً متوقف شود .ترمزهای خیس
ممکن است باعث کشیدن خودرو به یک طرف
شوند .برای خشک کردن ترمزها تا بازگشت عمل
ترمز به حالت عادی به نرمی ترمز نمائید ،ضمن
آنکه مواظب داشتن کنترل بر خودرو در همه
اوقات هستید .اگر عملکرد ترمز به حالت عادی
باز نگشت هرچه زودتر با رعایت ایمنی خودرو
را متوقف نموده ،با نمایندگی مجاز شرکت سایپا
یدک تماس بگیرید.
● از حرکت در سرازیری تپهها بدون اینکه خودرو
در دنده باشد ،خودداری کنید .این امر بسیار
خطرناک است .همیشه خودرو را در دنده باقی
نگه دارید .از ترمز برای کاهش سرعت استفاده
کرده و سپس به دنده پایین تر تغییر وضعیت
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دهید ،تا ترمز موتور به شما در حفظ سرعت ایمن
کمک نماید.
● پای خود را به پدال ترمز "تکیه ندهید" .رها
کردن پا بر روی پدال ترمز در هنگام رانندگی
میتواند خطرناک باشد .زیرا این عمل میتواند
باعث داغ کردن ترمزها و از دست رفتن تأثیر
موثر آنها شود .این امر همچنین باعث افزایش
فرسودگی اجزا ترمز میشود.

هشدار
 در هنگام ترک یا پارک خودرو ،همیشه اهرمترمز دستی را تا حد ممکن باال کشیده و اهرم
تعویض دنده را در دنده یک یا دنده عقب قرار
دهید زیرا خطر حرکت ناخواسته خودرو و
آسیب دیدن شما یا دیگران وجود دارد.
 همیشه در زمان پارک ،ترمز دستی همهخودروها باید کامال درگیر باشد تا از حرکت
ناخواسته خودرو که میتواند باعث صدمه دیدن
سرنشینان یا رهگذران شود ،جلوگیری گردد.

سيستم ترمز

در صورتي که پس از آزاد کردن اهرم ترمز دستی
چراغ مربوطه همچنان روشن بود ،احتمال وجود
عیب در سیستم ترمز وجود دارد و باید مورد
توجه قرار گیرد .در این شرایط خودرو را متوقف
کنید و اگر این امر امکان پذیر نبود ،با احتیاط تا
اولین نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک حرکت
نمایید.
4
ترمز دستي
براي استفاده از ترمزدستي ،ضمن فشار دادن
دکمه ،اهرم ترمز دستي را محکم به سمت باال
بکشید.

احتياط
هرگز در حالتي که اهرم ترمزدستي باال است
رانندگي نکنید ،این کار باعث ساییدگي زود
هنگام لنت هاي ترمز عقب مي شود.
جهت آزاد کردن اهرم ترمزدستي ابتدا آن را
کمي به سمت باال بکشید سپس دکمه انتهاي
آن را فشار داده و اهرم را به آرامي بخوابانید.

هنگام قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ،ON
باید روشن شود و با پایین بردن اهرم
چراغ
احتياط
ترمز دستی خاموش گردد .چنانچه پس از پایین
هرگز هنگام ترک خودرو فقط به ترمز دستي بردن اهرم ترمز دستی چراغ همچنان روشن
اکتفا نکنید .پس از کشیدن اهرم ترمز دستي ،بماند یا در هنگام رانندگی روشن شود ،نشان
اهرم تعویض دنده را در دنده یک یا دنده عقب دهنده پایین بودن سطح روغن ترمز  ،فرسودگی
قرار دهید.
لنت ها یا ایراد در سیستم  EBDترمز است .در
همواره پس از روشن کردن موتور به چراغ ترمز این صورت از رانندگی با خودرو خودداری نموده
دقت کنید .در صورتي که اهرم ترمزدستي پس و جهت رفع ایراد سیستم ترمز با نمایندگیهای
ال پایین نباشد چراغ مجازشرکت سایپا یدک تماس بگیرید.
از روشن شدن موتور کام ً
روشن مي شود .لذا قبل از حرکت از
پایین بودن اهرم و خاموش شدن چراغ مربوطه
اطمینان حاصل کنید.
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فرمان برقی
(EPS )Electric Power Steering
در سیستم فرمان برقی که با واحد کنترل
الکترونیکی ECUدر ارتباط است ،نیروی کمکی
الزم برای حرکت غربیلک فرمان متناسب با
سرعت خودرو و گشتاور اعمال شده به غربیلک
 4فرمان به طور اتوماتیک تنظیم می شود .این
سیستم که از یک موتور الکتریکی استفاده می کند
تفاوت هایی با سیستم فرمان هیدرولیکی دارد.
از مزایای سیستم فرمان برقی نسبت به فرمان
هیدرولیکی به این شرح می باشد:
 .1تجهیزاتی مانند شیلنگ ها ،روغن هیدرولیک
و مخزن آن در سیستم فرمان برقی حذف شده
است که که سبب می شود نیاز به بررسی دوره ای
نشتی و سطح روغن که در سیستم فرمان
هیدرولیک وجود داشت حذف شود .همچنین به
دلیل حذف تجهیزات مذکور ،صدای سیستم فرمان
برقی نسبت به فرمان هیدرولیک کمتر است.
 .2بازده انرژی در سیستم فرمان برقی نسبت
به فرمان هیدرولیکی بسیار بیشتر است زیرا
در سیستم فرمان هیدرولیک برای تامین
فشار هیدرولیکی مورد نیاز سیستم ،باید پمپ
هیدرولیک به طور مداوم کار کند .اما در سیستم
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فرمان برقی تنها زمانی که برای چرخاندن
غربیلک فرمان به گشتاور کمکی نیاز باشد ،موتور
انرژی مصرف می کند.
 .3فرمان برقی با یک موتور جداگانه کوچک کار
می کند که برای تامین انرژی به موتور خودرو
وابسته نیست در نتیجه حتی زمانی که موتور
خودرو خاموش باشد نیز به چرخش غربیلک
فرمان کمک می کند.
 .4عملکرد مستقل موتور فرمان برقی سبب
می شود که از توان موتور خودرو برای تامین
انرژی سیستم فرمان کاسته نشده و در نتیجه
مصرف سوخت نسبت به فرمان هیدرولیک می شود.
همچنین بازده موتور در خودروی دارای سیستم
فرمان برقی نسبت به فرمان هیدرولیک افزایش
می یابد زیرا پمپ هیدرولیک بخشی از توان
موتور را مصرف می کند.
 .5سیستم فرمان برقی دقت باالتری نسبت
به سیستم فرمان هیدرولیکی دارد در نتیجه
فرمان پذیری آن بیشتر است.

باز کردن قفل فرمان برقی
برای باز کردن قفل فرمان برقی در شرایطی
که دکمه استارت در وضعیت  OFFقرار دارد،
دکمه استارت را فشار دهید .اگر کلید هوشمند
در داخل خودرو (در محدوده تشخیص و عملکرد
سیستم  )PEPSقرار داشته باشد ،قفل فرمان
برقی باز می شود.
قفل کردن فرمان برقی
در شرایطی که دکمه استارت در وضعیت OFF
و خودرو ساکن است ،اگر یکی از اقدامات زیر
انجام شود فرمان برقی قفل خواهد شد:
 قفل کردن درب ها با کلید هوشمند قفل کردن درب ها با دکمه روی دستگیرهخارجی درب
 باز کردن درب راننده -بستن درب راننده

جلو آمپر
1

5
6

3

2

4

4
بخش های جلو آمپر
 -1سرعت سنج
 -2نشانگر درجه حرارت موتور
 -3نشانگر سطح بنزین
 -4دکمه چرخشی جلو آمپر
 -5صفحه نمایش جلو آمپر
 -6دور سنج موتور
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جلو آمپر

نشانگر سطح بنزین
نشانگر سطح سوخت یک نشانگر دیجیتال می باشد
که از یک نمودار چند بخشی روی صفحه نمایش زیر
جلو آمپر تشکیل شده که بر مبنای حجم سوخت
داخل مخزن بخش هایی از این نشانگر روشن یا
خاموش می شود و روشن بودن تمام قطعات نمودار
 4نشانگر کامل بودن حجم سوخت داخل مخزن
میباشد .متناسب با کاهش سوخت داخل مخزن،
بخش هایی از این نشانگر خاموش می شود .اگر سطح
بنزین در مخزن سوخت پایین بیاید (حدود  7لیتر)
چراغ هشدار دهنده سوخت روشن شده و در صورت
نزدیک شدن به اتمام سوخت چراغ هشدار چشمک
می زند .در این صورت در اسرع وقت سوخت گیري
کنید .حجم مخزن سوخت  47لیتر است.
دور سنج موتور
دور سنج موتور ،دور موتور در هر دقیقه را نمایش
مي دهد .براي جلوگیري از آسیب به موتور ،هرگز
اجازه ندهید که عقربه دور سنج به مدت طوالني در
محدوده قرمز باقي بماند.
سرعت سنج
نشان دهنده سرعت خودرو بر حسب کیلومتر در
ساعت است.
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هشدار صوتی سرعت باالی خودرو
این هشدار توسط شرکت سازنده و بر اساس مقررات و
الزامات کشوری روی سرعت خاصی تنظیم شده است
و اگر سرعت خودرو بیشتر از  120کیلومتر در ساعت
باشد ،هشدار صوتی به صدا در می آید .با کاهش سرعت
به کمتر از  115کیلومتر در ساعت هشدار صوتی قطع
می شود.
مسافت سنج
براي تعیین مسافت طي شده در یک مسیر مشخص
بکار مي رود.
دکمه چرخشی جلو آمپر
برای تنظیم برخی از پارامترهای جلو آمپر ،دکمه را
چرخانده یا بفشارید.
نشانگر درجه حرارت موتور
نشانگر درجه حرارت موتور یک نشانگر دیجیتال
می باشد که از یک نمودار چند بخشی روی صفحه
نمایش زیر جلو آمپر تشکیل شده و بر مبنای درجه
حرارت مایع خنک کننده موتور بخش هایی از این
نشانگر روشن یا خاموش می شود .هرچه دمای مایع
خنک کننده موتور افزایش یابد بخش های بیشتری از
نشانگر روشن می شود.

چراغ هشدار دهنده سيستم ترمز:
هنگام قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت  ،ONاین
چراغ روشن شده و پس ازچند ثانیه خاموش می شود
و با کشیدن اهرم ترمز دستی این چراغ هشدار روشن
شده و پس از پایین بردن اهرم ،خاموش می شود.
روشن شدن این چراغ هشدار هنگام روشن بودن موتور
خودرو و پایین بودن اهرم ترمز دستی می تواند ناشی
از پایین بودن سطح روغن ترمز داخل مخزن ،وجود
*
ایراد در سیستم  EBDیا فرسودگی لنت های ترمز
باشد .در این صورت از رانندگی با خودرو خودداری
نموده و جهت رفع ایراد سیستم ترمز با نمایندگي های
مجازشرکت سایپا یدک تماس بگیرد .جهت کسب
اطالع بیشتر ،به بخش سیستم ترمز این دفترچه راهنما
مراجعهنمایید.
چراغ هشدار دهنده شارژ باتري :روشن
شدن این چراغ ،نشانگر وجود عیب در سیستم شارژ
باتری و دینام خودرو مي باشد.
در صورت روشن شدن این چراغ ،در صورت عدم
مشاهده عیب در سیستم برقي و یا پاره نبودن تسمه
دینام ،به یکي از نمایندگي هاي مجاز سایپایدک
مراجعه کنید.

* مطابق با مدل خودرو

توجه:
با قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت  ONاین
چراغ روشن شده و پس از روشن شدن موتور خودرو
 ،در صورت عدم وجود عیب در باتری و دینام ،
خاموش می شود.
چراغ هشدار دهنده فشار روغن موتور:
روشن شدن این چراغ نشان دهنده پایین بودن فشار
روغن موتور مي باشد .هنگام حرکت ،در صورت روشن
شدن این چراغ ،سریعاً خودرو را متوقف کرده و سپس
خاموش نمایید .سطح روغن را بازدید نموده و در
صورت نیاز روغن اضافه نمایید .در صورت خاموش
نشدن چراغ فشار روغن ،با یکي از نمایندگي هاي
مجاز سایپایدک تماس بگیرید.

توجه:
با قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت  ONاین
چراغ روشن شده و پس از روشن شدن موتور خودرو
 ،در صورت عدم وجود عیب،خاموش می شود.
چراغ های نشانگر راهنما و فالشر:
برای پیچیدن به راست چراغ راهنمای راست و برای
پیچیدن به چپ ،چراغ راهنمای چپ را روشن کنید.

جلو آمپر

در این حالت چراغ نشانگر راهنمای همان سمت
چشمک می زند .با فشردن کلید فالشر ،چراغ های
راهنمای راست و چپ همزمان چشمک می زنند.

کمبود سطح سوخت :با کم شدن مقدار
سوخت داخل مخزن(باک) خودرو و رسیدن آن به
حدود  7لیتر ،این چراغ روشن می شود و بیانگر آن
است که در سریع ترین زمان ممکن نیاز به سوخت 4
گیری می باشد.
کمربند ایمني :با روشن بودن موتور ،نشانگر
هشدار دهنده کمربند ایمني تا زمان بستن کمربند
روشن خواهد ماند تا به راننده و سرنشین جلو خودرو
استفاده از کمربند ایمني را یادآوري نماید .درصورت
بستن کمربند ایمنی راننده ،چراغ هشدار خاموش
می گردد.
چراغ هشدار دهنده سيستم ترمز ضد
قفل ( :)ABSهنگام قرار گرفتن دکمه استارت در
وضعیت  ONچراغ هشدار دهنده  ABSحدود3
ثانیه روشن شده و در صورت عدم وجود خطا در
سیستم ،خاموش مي شود .اگر چراغ هشدار دهنده
 ABSهمچنان روشن بماند یا در هنگام رانندگي
روشن شود ،بدین معني است که سیستم ترمز
 ABSاحتیاج به بررسی دارد .در چنین حالتي
سیستم ترمز معمولي خودرو به طور عادي کار
83

جلو آمپر

میکند ،اما الزم است در اولین زمان ممکن جهت
رفع ایراد سیستم ترمز به نمایندگي های مجاز
شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید .رانندگی با خودرو
در چنین حالتی مي تواند منجر به حادثه گردد.
چراغ عيب یاب موتور :این چراغ یکي از
اجزاي سیستم عیبیابي خودرو است.
 4در صورتی که این چراغ در حین رانندگي روشن
شود ،ایرادي در یکي از قسمتهاي سیستم
الکتریکی موتور به وجود آمده است .در این وضعیت

احتياط
 رانندگي طوالني مدت با وجود روشن بودنچراغ عیب یاب موجب آسیب دیدن خودرو و
همچنین افزایش مصرف سوخت خواهد شد.
 در صورتي که این چراغ چشمک بزند ،احتمالمعیوب بودن کاتالیست و در نتیجه کاهش توان
موتور وجود دارد.

توجه
گاهي عدم بستن صحیح درب باک موجب روشن
شدن چراغ عیب یاب مي گردد .لذا در این حالت
از بسته بودن صحیح درب باک نیز اطمینان
حاصل کنید.

* مطابق با مدل خودرو
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خودرو قادر به حرکت می باشد ولي براي بازدید
موتور به یکي از نمایندگي هاي مجاز شرکت
سایپایدک مراجعه نمایید.
چراغ هشداردهنده کيسه هوا :این
چراغ با هر بار قراردادن سوییچ استارت در
موقعیت  ONباید به مدت  5ثانیه چشمک بزند
و در این مدت سیستم را کنترل می نماید .در
صورت وجود خطا چراغ هشدار دهنده به طور
ثابت روشن می ماند و در غیر این صورت چراغ
خاموش می گردد .در صورتیکه چراغ هشدار
دهنده کمتر از  5ثانیه چشمک بزند و یا به
صورت ثابت روشن بماند وجود خطا در سیستم
را نشان می دهد که باید سریعاً به نزدیکترین
نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه شود.
چرا که در عملکرد سیستم کیسه هوا اختالل
ایجاد شده و مي تواند باعث عمل نکردن و یا
عملکرد نابهنگام کیسه هوا شود.
چراغ هشداردهنده غير فعال بودن
کيسه هواي سرنشين جلو :این چراغ با هر
بار قراردادن سوییچ استارت در موقعیت ON
باید به مدت  5ثانیه چشمک بزند و در این مدت
سیستم را کنترل می نماید درصورتی که کلید
غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین
در

هشدار
چنانچه دکمه استارت در موقعیت  ONقرار
به مدت  5ثانیه
گرفت و چراغ هشدار دهنده
چشمک نزد سیستم دارای ایرادی می باشد .در
این حالت می بایست به نزدیک ترین نمایندگی
مجاز شرکت سایپا مراجعه شود.
موقعیت  OFFباشد این چراغ روشن می ماند.

نور پایين چراغ هاي جلو :با قرار دادن
دکمه استارت در وضعیت  ONو نیز اهرم چراغ
ها (دسته راهنما) در موقعیت نور پایین ،چراغ
نور پایین و چراغ کوچک روشن می شوند.
همچنین چراغ نشانگر نور پایین نیز در جلو
آمپر روشن می شود.
نور باالي چراغ هاي جلو :با قرار دادن
دکمه استارت در وضعیت  ONو نیز اهرم چراغ
ها در موقعیت نور باال ،چراغ نور باال و نشانگر آن
در جلو آمپر روشن می شود.

چراغ هاي موقعيت(کوچک) :با قرار
دادن اهرم چراغ ها(دسته راهنما) در موقعیت
چراغ های کوچک ،این چراغ ها و نیز نشانگر آن
ها روی جلو آمپر روشن می شود .این چراغ ها
در تمام وضعیت های قرار گرفتن دکمه استارت
روشن می شوند.

چراغ هشدار دهنده دمای بيش از حد
موتور
هنگام قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت ON
این چراغ به مدت  3ثانیه روشن شده و سپس
خاموش گردد .اگر سوییچ باز بوده و دمای مایع خنک
کننده موتور 120درجه سانتیگراد یا باالتر باشد ،چراغ
هشدار دهنده مذکور روشن شده و هشدار صوتی*
نیز به صدا در می آید .با کاهش دما به کمتر از 115
درجه سانتیگراد ،هشدار صوتی قطع می شود.
سيستم ایموبيالیزر*و  :PEPSدر صورت
چشمک زدن این چراغ سیستم ایموبیالیزر* خودرو
فعال مي باشد.هنگام وجود خطا در سیستم PEPS
و ظاهر شدن برخی پیام های این سیستم روی صفحه
نمایش جلو آمپر ،این چراغ هشدار روشن می شود.
این چراغ به هنگام روشن بودن چراغ هاي مه
شکن عقب روشن مي گردد.
مه شکن جلو :این چراغ ،به هنگام روشن
بودن چراغ هاي مه شکن جلو روشن مي گردد.
چراغ هشدار دهنده STOP
هنگام قرار گرفتن دکمه استارت در وضعیت ON
این چراغ به مدت  5ثانیه روشن شده و سپس
* مطابق با مدل خودرو

جلو آمپر

خاموش گردد.این چراغ همراه با چراغ های هشدار سایپا یدک مراجعه نمایید.
دهنده شارژ باتری ،فشار روغن موتور و دمای بیش از
حد موتور روشن می شود که به معنای وجود شرایط  ESPچراغ نشانگر فعال شدن سيستم ESP
*
اضطراری در خودرو می باشد و باید خودرو را در (سيستم کنترل الکترونيکی پایداری خودرو)
اسرع وقت متوقف نمایید.
چراغ نشانگر غير فعال شدن سيستم
چراغ هشدار دهنده سيستم فرمان ( ESPسيستم کنترل الکترونيکی پایداری
4
*
*
خودرو)
برقی ()EPS
چراغ نشانگر روشنایی در روز
چراغ هشدار دهنده سيستم پایش فشار
*
(دی الیت)
باد الستيک ها ()TPMS
این چراغ با روشن شدن چراغ های روشنایی در
چراغ هشدار دهنده خطای سيستم روز روشن شده و با خاموش شدن چراغ های
*
انتقال قدرت
مذکور از جلو آمپر محو می شود.
در صورت وجود خطا در سنسورها یا کاهش بیش
از حد فشار باد الستیک ،این چراغ نشانگر مذکور
باز بودن درب های خودرو :اگر موتور
در جلو آمپر به مدت  1دقیقه چشمک زده و سپس
به صورت ممتد روشن می ماند .همچنین اگر وجود روشن بوده و هر یک از درب های خودرو باز
پنجری در الستیک تشخیص داده شود ،چراغ نشانگر باشند ،نشانگر باز بودن درب ها روشن خواهد شد.
مذکور به طور پیوسته چشمک می زند.
هنگام قرار گرفتن سوییچ در وضعیت  ONاین چراغ
*
چراغ نشانگر باز بودن سانروف
برای مدت حدود  2ثانیه روشن و سپس خاموش
گردد .در صورت روشن نشدن چراغ فوق جهت اگر سانروف باز باشد چراغ نشانگر قرمز رنگ آن
بررسی موضوع به یکی از نمایندگیهای مجاز شرکت در جلو آمپر روشن می شود.
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کيلومتر شمار
کیلومتر کارکرد خودرو در بخش  1صفحه
نمایش جلو آمپر نشان داده می شود.

بخش 1
بخش 3

بخش2

بخش 4

4

صفحه نمایش جلو آمپر
صفحه نمایش جلو آمپر در قسمت باال وسط
جلو آمپر قرار گرفته است و برخی از پارامترهای
خودرو مانند مسافت طی شده ،سرعت متوسط
خودرو ،پیام های هشدار و  ...در این قسمت
نمایش داده می شوند.
*

* مطابق با مدل خودرو
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صفحه نمایش جلو آمپر دارای چهار بخش می باشد:
بخش  -1کیلومتر شمار
بخش  -2نمایش اطالعات سیستم انتقال قدرت
بخش  3و  -4نمایش اطالعات عمومی

نشانگر سيستم انتقال قدرت
اطالعات مرتبط با سیستم انتقال قدرت
در خودروی دارای جعبه دنده دستی
در بخش  2صفحه نمایش جلو آمپر نشان داده
می شود .موقعیت دسته دنده با عالئم ،4 ،3 ،2 ،1
( R ،6 ،5عقب) و ( Nخالص) مشخص می شود.
*

نور جلو آمپر
تنظیم نور جلو آمپر با استفاده از دکمه
چرخشی جلو آمپر انجام می شود .نور
جلو آمپر در روز و شب متفاوت بوده و
مقدار آن در شب کاهش می یابد.
باز بودن درب های خودرو
اگر هر یک از درب های خودرو (شامل
درب صندوق عقب و درب موتور) باز
باشند ،چراغ نشانگر در جلو آمپر روشن
شده و نشانگر آن در بخش  3صفحه نمایش جلو
آمپر ظاهر می شود .با بستن درب نشانگرهای مذکور
خاموش می شوند.

 وجود پنچری :الستیک دارای پنجری در نشانگر بهطور پیوسته چشمک می زند.
 فشار باد الستیک کمتر از حد مجاز :الستیکمربوطه در نشانگر به مدت  1دقیقه چشمک زده و
وضعيت سيستم روشن شدن خودکار چراغهای
سپس همراه با حرف “ ”Lروشن می ماند.
جلو ()Auto Light
 فشار باد الستیک بیشتر از حد مجاز :الستیکوضعیت و شرایط سیستم اتوالیت در بخش  4صفحه
مربوطه در نشانگر همراه با حرف “ ”Hروشن می
نمایش جلو آمپر نشان داده می شود.فعال بودن ،غیر
شود.
فعال بودن و وجود خطا در سیستم با پیام مربوط به
 ضعیف شدن باتری سنسور :الستیک سنسور موردآن ها مشخص می شوند.
نظر در نشانگر همراه با عالمت روشن می شود.
*
باز بودن سانروف
سرویس خودرو
اگر سانروف باز باشد چراغ نشانگر قرمز
فواصل سرویس خودرو به طور پیش فرض
رنگ آن در جلو آمپر روشن شده و
در مقدار  10/000کیلومتر در نظر گرفته
نشانگر آن در بخش  3صفحه نمایش
می شود .نشانگر سرویس خودرو در بخش
جلو آمپر ظاهر می شود.
 3صفحه نمایش جلو آمپر قرار دارد.
سيستم پایش فشار باد الستيک ها اگر فواصل سرویس خودرو توسط سازنده یا مالک
*
()TPMS
خودرو تنظیم نشده باشد ،پیام هشدار
الستیک
باد
فشار
پایش
سیستم
نشانگر
“ ”Service in OFFدر بخش  4صفحه نمایش
ها در بخش  3صفحه نمایش جلو آمپر ظاهر می شود.
قرار دارد و عیوب سیستم را به این روش به راننده اگر از زمان انجام سرویس خودرو مدت زیادی
هشدار می دهد:
گذشته باشد (بیشتر از نصف فواصل سرویس
دقیقه
1
مدت
به
نشانگر
سنسورها:
 وجود خطا درخودرو) ،نشانگر آن در صفحه نمایش چشمک
چشمک زده و سپس خاموش می شود.
می زند.

* مطابق با مدل خودرو

صفحه نمایش جلو آمپر
اگر مسافت یا زمان باقیمانده تا زمان انجام
سرویس خودرو به مقدار  500/1کیلومتر
یا  30روز برسد ،هر بار که سوییچ استارت
یا دکمه استارت در وضعیت  ONقرار داده می شود
پیام هشدار “ ”Service inبه مدت  7ثانیه به
نمایش در می آید.
اگر سرویس خودرو بر اساس فواصل
زمانی تنظیم شده انجام نشود ،هر بار که
سوییچ استارت یا دکمه استارت در
وضعیت  ONقرار داده می شود پیام
هشدار “ ”Service requiredبه مدت  7ثانیه به
نمایش در می آید.
پس از انجام سرویس خودرو برای تنظیم مجدد
فواصل سرویس در مقدار اولیه ،دکمه  OKرا به
مدت  5ثانیه نگه داشته و رها کنید تا حالت تنظیم
مجدد (ریسِ ت) فعال شود .سپس دوباره همین دکمه
را به مدت  1ثانیه فشار دهید.
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سنسور دنده عقب
با قرار دادن دسته دنده در موقعیت دنده
عقب ،سنسور دنده عقب فعال می شود و
نشانگر آن در بخش  3صفحه نمایش جلو
آمپر ظاهر می شود.
در صورت وجود عیب در سنسور دنده
عقب پیام هشدار
“ ”Check Park Assist Systemدر
بخش  3صفحه نمایش ظاهر می شود.

4

ساعت و تاریخ

می شود.

دمای محيط (OAT- Outside
*
)Ambient Temperature
با قرار دادن سوییچ در وضعیت ON
دمای محیط در بخش  3نمایش داده

* مطابق با مدل خودرو
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توجه
در صورت رخداد همزمان چند هشدار ،ترتیب و
اولویت ظاهر شدن آن ها در صفحه نمایش جلو
آمپر بر اساس اهمیت آن ها خواهد بود.

صفحه نمایش جلو آمپر

پيام های هشدار سيستم PEPS
پیام های هشدار سیستم  PEPSدر بخش  4صفحه نمایش جلو آمپر نشان داده می شوند (یکی از پیام ها به عنوان نمونه در شکل ارائه شده
است) همچنین چراغ نشانگر
نیز بر اساس شرایط ذکر شده در جدول در جلو آمپر ظاهر می شود.
وضعيت چراغ نشانگر

پيام انگليسی

پيام فارسی

“”Steering wheel unlocked

قفل فرمان باز شد.

خاموش

“”Shift to neutral to start engine

دنده را در وضعیت  Nقرار دهید.

خاموش

“”Shift to ”P“ or ”N“ to start engine

دنده را در وضعیت  Pیا  Nقرار دهید.

خاموش

“”Shift to P position

دنده را در وضعیت  Pقرار دهید.

خاموش

“”Check steering wheel lock system

سیستم قفل فرمان را کنترل نمایید.

خاموش

“”Press brake pedal to start engine

پدال ترمز را فشار دهید.

خاموش

“”Press start button while turning steering

در حین چرخاندن فرمان دکمه استارت را فشار دهید.

خاموش

“”Press clutch pedal to start engine

پدال کالچ را فشار دهید.

خاموش

“”Press start button again

دکمه استارت را دوباره فشار دهید.

خاموش

“”Key is not in vehicle

ریموت در داخل خودرو نیست.

روشن

“”Low key battery

باتری ریموت ضعیف است.

روشن

“”Press START button with key

دکمه استارت را به وسیله ریموت فشار دهید.

خاموش

“”Key is not detected

ریموت شناسایی نشد.

روشن

“”Align steering wheel

فرمان را در راستای مستقیم قرار دهید.

خاموش

“”PEPS error

خطا در سیستم PEPS

روشن

4
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پيام های هشدار سيستم PEPS
شرح پیام های این سیستم شامل مواردی است که
در ادامه می آید :
 کليد داخل خودرو نيست.Key is not in vehicle
اگر کلید هوشمند داخل خودرو نباشد و دکمه
 4استارت در وضعیت  )RUN(، ONقرار داشته
باشد ،با بسته یا باز کردن هر یک از درب های
خودرو پیام هشدار باال در صفحه نمایش نشان داده
می شود.
 کليد شناسایی نمی شود.Key is not detected ،Press START
button with key
اگر کلید هوشمند داخل خودرو نباشد یا شناسایی
نشود ،با فشردن دکمه استارت پیام هشدار باال
در صفحه نمایش به مدت  10ثانیه در صفحه
نمایش نشان داده می شود .همچنین چراغ نشانگر
ایموبیالیزر و چراغ دکمه استارت به مدت  10ثانیه
چشمک می زنند.
 باتری کليد ضعيف است.Low key battery
اگر زمانی که شارژ باتری کلید هوشمند تخلیه شده
است دکمه استارت در وضعیت ( ON)RUNقرار
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داده شود ،پیام هشدار باال به مدت  10ثانیه در به صورت عادی باز نشود ،پیام هشدار باال به مدت
صفحه نمایش نشان داده می شود.
حدود  10ثانیه در صفحه نمایش نشان داده می
شود .همچنین هشدار صوتی یک بار به صدا در آمده
 خطای PEPSو چراغ دکمه استارت به مدت  10ثانیه چشمک
 PEPS errorمی زند .در این شرایط همزمان با چرخاندن غربیلک
اگر سیستم  PEPSخطا داشته باشد پیام هشدار فرمان به سمت چپ و راست ،دکمه استارت را
باال در صفحه نمایش ظاهر می شود.
بفشارید.
 دکمه استارت را دوباره فشار دهيد.Press start button again
اگر در شرایطی که سیستم دکمه استارت معیوب
است دکمه استارت عملکرد نداشته باشد ،پیام
هشدار باال برای حدود  10ثانیه در صفحه نمایش
نشان داده می شود و هشدار صوتی به طور پیوسته
به صدا در می آید که بیانگر آن است که برای روشن
کردن موتور باید دکمه استارت را یک بار دیگر
بفشارید .اگر سیستم دکمه استارت به صورت عادی  -قفل غربيلک فرمان باز شد.
عمل کند ،هشدار صوتی متوقف می شود.
Steering wheel unlocked
اگر با فشردن دکمه استارت قفل غربیلک فرمان باز
 هنگام فشردن دکمه استارت غربيلک فرمان شود ،پیام هشدار باال برای حدود  10ثانیه در صفحهرا بچرخانيد.
نمایش نشان داده می شود.
Press start button while turn
steering
اگر با فشردن دکمه استارت قفل غربیلک فرمان
 قفل غربيلک فرمان را بررسی کنيد.Check steering wheel lock
اگر با قرار دادن دکمه استارت در وضعیت OFF
غربیلک فرمان به طور عادی قفل نشود ،پیام هشدار
باال برای حدود  10ثانیه در صفحه نمایش نشان داده
می شود .همچنین چراغ دکمه استارت به مدت 10
ثانیه چشمک می زند.

 برای روشن کردن موتور پدال کالچ رابفشارید.
Press clutch pedal to start engine
اگر دکمه استارت در وضعیت  ACCقرار داده شده
و دو بار بدون فشردن پدال کالچ فشار داده شود،
پیام هشدار باال به مدت  10ثانیه در صفحه نمایش
نشان داده می شود که بیانگر آن است که برای
روشن کردن موتور باید پدال کالچ را بفشارید.

صفحه نمایش جلو آمپر

4

 برای روشن کردن موتور دسته دنده را درموقعيت خالص قرار دهيد.
Shift to neutral to start the engine
اگر دسته دنده در موقعیت خالص نباشد و سعی
کنید موتور را روشن کنید ،پیام هشدار باال به مدت
حدود  10ثانیه در صفحه نمایش نشان داده می شود.
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دکمه چرخشی جلو آمپر

4

دکمه چرخشی جلو آمپر
فشردن دکمه به مدت کوتاه
تنظیمات زیر به ترتیب در بخش  3صفحه
نمایش جلو آمپر انجام می شود:
پیام های هشدار* ← مسافت سنج ← زمان
مسافت سنج ← سرعت متوسط خودرو ←
دمای محیط* ← سیستم پایش فشار باد
*
الستیک ها ( ← *)TPMSپیام های هشدار
همچنین در بخش تنظیمات نور جلو آمپر ،با فشردن
کوتاه مدت دکمه از این منو خارج می شوید.

* مطابق با مدل خودرو
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فشردن دکمه به مدت طوالنی
تنظیمات زیر در بخش  3صفحه نمایش جلو آمپر
انجام می شود:
 صفر شدن مقدار مسافت سنج ،زمان مسافتسنج و سرعت متوسط خودرو (به طور همزمان)
 با تغییر وضعیت دکمه استارت از  OFFبه ،ONمقدار کیلومتر سرویس خودرو به مقدار
پیش فرض برگردانده می شود.
چرخاندن دکمه به سمت راست
در بخش  3صفحه نمایش جلو آمپر و در حالت
تنظیم نور جلو آمپر ،با چرخاندن دکمه به سمت
راست مقدار نور افزایش می یابد.
چرخاندن دکمه به سمت چپ
در بخش  3صفحه نمایش جلو آمپر و در حالت
تنظیم نور جلو آمپر ،با چرخاندن دکمه به سمت
چپ مقدار نور کاهش می یابد.

چراغ هاو کليدها
3
2
OFF

1

کليد چراغ ها
با چرخاندن کلید چرخشی چراغ ها (خالف
جهت عقربه های ساعت) و قرار گرفتن عالمت
شاخص مقابل هر نشانگر ،چراغ های خودرو
مطابق وضعیت های زیر روشن می شوند:
وضعیت  :1همه چراغ های خودرو خاموش می
باشند.
وضعیت  :2چراغ های کوچک(موقعیت) ،چراغ
پالک ،نور پس زمینه جلوآمپر و کلید های
داشبورد روشن مي شوند.
وضعیت :3چراغ های نور پایین روشن می شوند.

4

نور باال
در حالتي که اهرم چراغ ها در وضعیت نور پایین
مي باشد چنانچه آن را مطابق شکل باال به سمت
خود بکشید ،نور باالي چراغ هاي جلو روشن و در
همین حال چراغ نشانگر نور باال که به رنگ آبي
مي باشد ،در جلو آمپر روشن می شود.

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

4

چراغ هاي راهنما
جهت روشن کردن چراغ هاي راهنما باید دکمه
استارت در موقعیت  ONباشد .مطابق با شکل باال
هنگام گردش به راست ،اهرم چراغ ها را به سمت
باال و هنگام گردش به چپ ،آن را به سمت پایین
فشار دهید.
اهرم راهنما دارای دو وضعیت به شرح ذیل می باشد:
وضعيت  -1با ضربه زدن به اهرم در جهت یک
سمت ،برای تغییر مسیر از یک باند به باند دیگر و یا
در زمان سبقت گرفتن ،چراغ راهنمای سمت مربوطه
چشمک می زند.
وضعيت  -2اهرم به صورت کامل در موقعیت یک
سمت قرار می گیرد تا گردش به آن سمت(چپ یا
راست) انجام شود؛ پس از قرار گرفتن غربیلک فرمان

* مطابق با مدل خودرو

94

در حالت حرکت مستقیم اهرم به طور خودکار به
موقعیت اولیه خود بر مي گردد.
چنانچه هنگام چشمک زدن چراغ های راهنما ي یک
سمت ،کلید فالشر را بزنید ،با توجه به اینکه اولویت
فعال شدن با چراغ های هشدار می باشد ،چراغ های
فالشر روشن می شوند .همچنین زمانی که چراغ
فالشر روشن است ،با روشن کردن چراغ های راهنما
با اهرم چراغ ها ،چراغ فالشر خاموش شده و چراغ
راهنمای سمت مورد نظر روشن می شود.
کليد عملکرد روشن شدن اتوماتيک چراغ
های جلو ()Auto Light
با استفاده از این کلید می توان سیستم روشن شدن
اتوماتیک چراغ های جلوی خودرو در محیط های
کم نور و تاریک را فعال یا غیر فعال نمود .برای
فعال کردن اتوالیت ،کلید چرخشی چراغ ها را
خالف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا نشانگر
شاخص آن مقابل نشانگر  AUTOقرار گیرد.

توجه

چراغ ها و کليد ها

استفاده از چراغ مه شکن فقط در مواقع ضروری
نظیر مه و گرد و غبار ،توصیه می گردد .در سایر
موارد باعث کاهش دید و آزار رانندگان سایر
خودروها می شود.

چراغ های مه شکن جلو
برای روشن کردن چراغ های مه شکن جلو،
بخش میانی دسته راهنما را یک مرحله به طرف
باال بچرخانید تا نشانگر شاخص آن مقابل نشانگر
مه شکن جلو قرار گیرد.
این چراغ ها هنگامی روشن می شوند که چراغ
های کوچک ( موقعیت) روشن باشند.
هنگامی که چراغ های مه شکن جلو روشن
هستند ،همزمان چراغ نشانگر مربوط به آن
روی جلوآمپر روشن می شود.

چراغ های مه شکن عقب
برای روشن کردن چراغ های مه شکن عقب،
بخش میانی دسته راهنما را دو مرحله به طرف باال
بچرخانید ،تا نشانگر شاخص آن مقابل نشانگر مه
شکن عقب قرار گیرد.
این چراغ ها هنگامی روشن می شوند که چراغ های
کوچک ( موقعیت) روشن باشند.
هنگامی که چراغ های مه شکن عقب روشن
هستند ،همزمان چراغ نشانگر مربوط به آن
روی جلوآمپر روشن می شود.
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4

چراغ ها و کليد ها

4

فالشر
با فشار دادن دکمه فالشر تعبیه شده در وسط
داشبورد خودرو ،تمام چراغ های راهنمای
جلو ،عقب ،بغل بدنه و روی آینه های جانبی و
همچنین چراغ های نشانگر واقع در جلو آمپر با
هم چشمک می زنند .از این عملکرد در موارد
اضطراری مانند کاهش ناگهانی سرعت،زمانی که
خودروی شما سد راه خودروهای دیگر شده است،
نقص فنی و یا هنگامی که در وضعیت خطر قرار
دارید ،استفاده کنید.
برای خاموش کردن فالشر ،کلید آن را دوباره
فشار دهید .این کلید در کلیه موقعیت هاي دکمه
استارت عمل مي کند.
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عملکرد چراغ فالشر در وضعیت های زیر فعال
می شود:
 -1فشار دادن دکمه فالشر
-2باز شدن اضطراری قفل درب های خودرو
هنگام تصادف
 -3ترمز اضطراری
در صورت ترمز گیری ناگهانی در سرعت های
باالتر از  50کیلومتر بر ساعت ،چراغ های فالشر
روشن شده و به مدت حداقل  5ثانیه چشمک
می زنند با کاهش شتاب خودرو یا برداشتن پا از
روی پدال ترمز ،عملکرد فالشر متوقف می شود.

چراغ های همراهی تا درب منزل
()Follow me home
اگر دکمه استارت در وضعیت  OFFقرار داشته
باشد و چراغ های کوچک نیز خاموش باشند ،با
یک بار کشیدن و رها کردن اهرم چراغ ها ،چراغ
های اصلی به مدت  30ثانیه روشن می شوند.
پس از پارک کردن خودرو و خاموش کردن
موتوردر محیط های تاریک مانند پارکینگ،
با فعال کردن این عملکرد می توان محیط را
روشن نمود در نتیجه پس از ترک خودرو و قفل
کردن درب های آن نیز مسیر حرکت فرد روشن
شده و از بروز حوادث احتمالی ناشی از تاریک
بودن محیط پیشگیری می شود.
این عملکرد پس از قرار دادن دکمه استارت در
وضعیت  OFFفقط یک بار فعال شده و قابل
استفاده می باشد همچنین اگر در بازه زمانی
فعال بودن عملکرد چراغ های همراهی تا درب
منزل یکی از چراغ های خودرو را روشن کنید،
عملکرد مذکور غیر فعال می شود.

چراغ ها و کليد ها
هشدار صوتی روشن بودن چراغ های کوچک
اگر در شرایطی که دکمه استارت در موقعیت
 OFFقرار دارد و چراغ های کوچک روشن
هستند یکی از درب های خودرو باز شود ،هشدار
صوتی به صدا در می آید.
اگر یکی از اقدامات زیر انجام شود ،هشدار صوتی
غیر فعال می شود:
 درب ها بسته شوند. دکمه استارت در وضعیت  ONقرار داده شود. چراغ کوچک خاموش شود.در شرایطی که موتور خودرو را خاموش نموده و
قصد ترک آن را دارید ولی چراغ های کوچک را
روشن گذاشته اید ،این هشدار به شما یاد آوری
می کند که چراغ های مذکور را خاموش نمایید
تا از تخلیه شارژ باتری پیشگیری شود.

4

چراغ های روشنایی در روز (دی الیت)
پس از روشن شدن موتور خودرو و رسیدن دور
موتور به بیش از  500دور در دقیقه چنانچه هیچ
یک از چراغ های خودرو شامل چراغ های موقعیت،
مه شکن یا نور پایین روشن نباشند ،چراغ های
روشنایی روز روشن شده و چراغ نشانگر آن
نیز در جلو آمپر روشن می شود .چنانچه هریک
از چراغ های ذکر شده خودرو روشن شوند یا دور
موتور به زیر  300دور در دقیقه برسد  ،چراغ های
روشنایی روز خاموش می شوند.
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برف پاک کن و شيشه شوی

احتياط

MIST
OFF
2
1

4

LO
HI

برف پاک کن شيشه جلو
براي روشن کردن برف پاک کن ،الزم است که
دکمه استارت در وضعیت  ONقرار گرفته و
سپس اهرم برف پاک کن مطابق شکل به شرح
زیر عمل مي نماید:
- MISTیک بار عملکرد برف پاک کن
 -OFFوضعیت خاموش بودن برف پاک کن
 دور اتوماتیک برف پاک کن-LOدور کند برف پاک کن
-HIدور تند برف پاک کن
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کليد تنظيم سرعت برف پاک کن
با حرکت دادن کلید چرخشی اهرم برف پاک
کن از موقعیت  1به سمت موقعیت  ، 2سرعت
عملکرد برف پاک کن را در وضعیت اتوماتیک
تنظیم کنید .موقعیت  1کمترین و موقعیت 2
بیشترین سرعت عملکرد برف پاک کن می باشد.

در زمستان و هنگام یخبندان ،پس از بررسیکردن مطمئن شوید که تیغه های برف پاک کن
یخ نزده باشند.
وضعیت تیغه ها را به صورت دوره ای و مرتببررسی نمایید .هنگامی که کارایی تیغه ها پایین
می آید ،باید آنها را تعویض نمود(.هر سال)
 شیشة جلوی خودرو را به طور مرتب تمیزکنید.

برف پاک کن و شيشه شوی

4

حرکت تکي برف پاک کن
(تنها یک رفت و برگشت)
برای یک بار عملکرد برف پاک کن ،اهرم را به
سمت باال و در جهت نشانگر  MISTروی اهرم،
بکشید و رها کنید.

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

شستشوي شيشه جلو
جهت شستشوي شیشه جلو ،اهرم برف پاک کن
را مطابق شکل به طرف خود کشیده و در همان
حالت نگه دارید .مایع شستشو در این هنگام بر
روي شیشه جلو پاشیده شده و برف پاک کن
نیز عمل می کند.

احتياط
براي جلوگیري از آسیب دیدن پمپ شیشه شوي،
دقت کنید که هنگام خالي بودن مخزن شیشه
شوي ،از به کار انداختن آن خودداري نمایید.
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مشخصات الزم سوخت خودرو

مشخصات الزم سوخت خودرو
در این خودرو الزم است از بنزین با استاندارد
یورو 4استفاده شود .در صورت استفاده از بنزین
بدون سرب این خودرو بهترین عملکرد را خواهد
داشت .بنزین بدون سرب باعث کاهش آالینده
های خروجی از اگزوز گردیده و مانع ایجاد
رسوب درقسمت سر شمع می شود.

توجه

5

هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید .استفاده
از بنزین سرب دار باعث آسیب دیدن کاتالیست
ميشود .تنها در صورتي از مکملهاي بنزین
جهت پاک کردن سیستم سوخت رساني
استفاده نمایید که نوع آن به تایید شرکت
سایپایدک رسیده باشد .بنزین حاوي سرب
به سنسور اکسیژن در سیستم کنترل موتور
آسیب جدي رسانده و مانع عملکرد صحیح
سیستم کنترل آالینده هاي خودرو مي شود.
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سيستم کنترل آالینده ها
سیستم کاتالیست این خودرو از نوعCCC1
متصل به منیفولد اگزوز مي باشد .هرگونه ایجاد
تغییر در خودرو توسط مالک مي تواند برعملکرد،
ایمني و عمر خودرو تاثیر داشته و موجب نقض
قوانین کنترل آلودگي محیط زیست گردد.
عالوه بر این ،هر گونه آسیب دیدگي یا نقص در
عملکرد خودرو که در اثر تغییرات به کار رفته
توسط مشتري صورت پذیرفته باشد ،مشمول
خدمات گارانتي نخواهد گردید.
اقدامات احتياطي موتور
گازهاي خروجي از اگزوز ،حاوي مونوکسیدکربن
است .این گاز بیرنگ و بي بو بوده و در صورت
استشمام بسیار خطرناک است.
 در صورت استشمام هر نوع گاز و دود داخلاتاق خودرو ،سریعاً به نزیکترین تعمیرگاه مجاز
شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید .در صورت عدم
دسترسي به تعمیرگاه ،هرگز با خودرویي که دود و
گازهاي خروجي به داخل اتاق آن نشت مي کند ،به
رانندگي ادامه ندهید .در صورت اجبار به رانندگی
کلیه شیشههاي خودرو باید پایین باشد.
 هرگز در مکان هاي بسته (پارکینگ سرپوشیده)خودرو را روشن رها نکنید .دقت نمایید حداکثر
1- Close-Coupled Catalyst

زماني که موتور در این مکان ها روشن مي ماند
جهت حرکت دادن خودرو و خارج شدن از
پارکینگ باشد.
 در صورتي که خودرو در محیط باز و با موتورروشن متوقف است ،دکمه تنظیم گردش هوای
داخل اتاق را در وضعیت ورود هواي خارج به
داخل قرار دهید .در صورت استشمام بوي دود
فورا ً موتور را خاموش نمایید.
 از نشستن داخل خودرویي که به مدت طوالنيبا موتور روشن متوقف است خودداری کنید.

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

این خودرو مجهز به سیستم کنترل آالینده ها
توسط کاتالیست مي باشد .به منظور نگهداري و
اطمینان از عملکرد صحیح قطعه مذکور ،موارد
ذیل باید همواره مد نظر قرار گیرد:
• طول عمر مفید کاتالیست در شرایط کارکرد
استاندارد 100هزار کیلومتر مي باشد.
• درصورت بروز نقص عملکردي موتور و یا پس
از طي کارکرد  100هزار کیلومتر قطعه مذکور
مي بایست در نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا
یدک تعویض گردد.
• بازدیدهاي دوره اي هر  10هزارکیلومتر از
گازهاي خروجي خودرو باید صورت پذیرد و
درصورتي که میزان گازهاي آالینده از حد
استاندارد تجاوز کند ،پس از اطمینان از عملکرد
صحیح دیگر قطعات موثر ،نسبت به تعویض
کاتالیست در نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا
یدک اقدام گردد.

نکات محيط زیستی
کاتاليست
اکثـر خودروهـاي مـدرن امـروزي ،مجهـز
بـه مبدلهـاي کاتالیتیکـي سـه راهـه
()Three – Way Catalytic Converter
ميباشـند .مفهـوم سـه راهـه ،اشـاره بـه سـه
آالینـده اساسـي تولیـد شـده توسـط موتـور
خودروها شـامل مونوکسـید کربن ،اکسیدهاي
نیتـروژن و هیدروکربنهاسـت کـه توسـط این
مبدلهـا مـورد پاالیـش قـرار ميگیرنـد .ایـن
مبدلهـا با اسـتفاده از عناصر خاص و سـاختار
ویـژه خـود گازهـاي آالینـده اصلـي خـودرو را
بـه دياکسـید کربـن ،نیتـروژن و آب تبدیـل
ميکننـد کـه خطـر چندانـي بـراي محیـط
زیسـت ندارنـد.
باید توجه داشت که حذف و یا عدم تعویض
به موقع کاتالیست عالوه بر ایجاد آلودگي
در محیط زیست موجب اختالل در عملکرد
مناسب خودرو نیز ميگردد.

سيستم کنترل آالیندگی

اقدامات احتياطي مربوط به کاتاليست
اقدامات احتیاطي زیر را مد نظر قرار دهید:
 فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید. هرگز بر روي مواد قابل اشتعال (نظیر علفخشک ،کاغذ ،برگ خشک ،مواد سوختني و)...
توقف و یا رانندگي نکنید زیرا کاتالیست بسیار
داغ بوده و احتمال آتش سوزي وجود دارد.
 در صورت مشاهده هر نشانهاي مبني بر عدمعملکرد صحیح موتور نظیر لرزش موتور یا 5
مشاهده کاهش توان موتور ،به رانندگي با خودرو
ادامه ندهید.
 از گاز دادن در حالت درجا به مدت طوالنيخودداري نمایید.
 در اجزاء موتور و سیستم کنترل آالیندههاهیچگونه تغییري ندهید.
کلیه تغییرات و تنظیمات باید توسط متخصصین
تعمیرگاه هاي مجاز شرکت سایپا یدک انجام گردد.
عدم رعایت اقدامات احتیاطي ذکر شده منجر
به صدمه دیدن کاتالیست و باطل شدن شرایط
گارانتي خودرو خواهد شد.
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نکات قابل توجه قبل از رانندگي

قبل از رانندگي
قبل از نشستن در خودرو به موارد زیر دقت شود :
 از تمیز بودن سطوح بیروني شیشه هاي عقب وجلو ،آینه ها و سطح چراغ ها اطمینان حاصل کنید.
 وضعیت الستیک ها را بازدید کنید. قسمت زیر خودرو را از نظر هر گونه نشتيبازدید کنید.
 در صورتي که تصمیم به حرکت با دنده عقب 5دارید مطمئن شوید مانعي پشت خودرو نباشد.
بازدیدهاي مهم
قبل از شروع به حرکت ،سطح روغن موتور،
روغن ترمز ،سطح مایع مخزن شیشه شوي و
آب رادیاتور را طبق معیار مناسب بازدید نمایید.
جزئیات هر کدام از این موارد در بخش تعمیر و
نگهداري مطرح شده است.
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قبل از استارت زدن
 مطمئن شوید کلیه درب های خودرو بستهو قفل هستند.
 صندلي خود را تنظیم نمایید. آینههاي بغل و آینه وسط را تنظیم کنید. از صحت عملکرد کلیه چراغ ها اطمینانحاصل کنید.
 نشانگرهاي صفحه جلو آمپر را بررسي کنید. با قراردادن دکمه استارت در وضعیت ،ONمطمئن شوید کلیه چراغ هاي هشدار دهنده
صحیح عمل ميکنند.
 اهرم ترمزدستي را کام ًال پایین ببرید و مطمئن
شوید چراغ مربوط به آن در صفحه جلو آمپر،
خاموش شده است.
به منظور حفظ ایمني بیشتر قبل از حرکت
اطمینان حاصل نمایید که با کلیه قسمت ها و
تجهیزات خودرو آشنا شده اید.

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

نکات محيط زیستی
از مسافرتهاي غیر ضروري با خودروي شخصي
تکسرنشین خودداري نمایید.
از حمل بار اضافي به وسیله خودرو پرهیز
کنید زیرا هر  100کیلوگرم بار اضافي به طور
متوسط مصرف سوخت را یک لیتر در هر 100
کیلومتر باال ميبرد.
محوطه پارک اتومبیل خود را کنترل کنید تا
از نشتي روغن و مایعات دیگر به موقع مطلع
شوید.
با بوق زدن غیرضروري آلودگي صوتي ایجاد نکنید.

توصيه هایی در خصوص کارکرد اقتصادي خودرو
میزان مصرف سوخت درج شده بر روی برچسب
مصرف سوخت ،براساس شرایط استاندارد یورو  4می
باشد که مطابق سیکل رانندگی (ترکیبی شهر و جاده)
به دست آمده است .لذا درصورت رانندگی در شرایط
غیر استاندارد میزان مصرف سوخت افزایش خواهد
یافت.
میزان مصرف بنزین به نحوه رانندگي ،زمان و مکان
رانندگي و نوع سوخت استفاده شده بستگي دارد.
جهت استفاده اقتصادي تر از خودرو و صرفه جویي در
مصرف سوخت توصیه هاي زیر را رعایت نمایید:
 از رانندگی پر شتاب پرهیز کنید. تا حد امکان از تجهیزات الکتریکی پر مصرف استفادهنکنید.
 براي گرم کردن موتور در حالت درجا ،زمان طوالنيصرف ننمایید.
 هنگام حرکت از حالت سکون ،به آرامي شتاببگیرید.
 از تنظیم بودن موتور خودروي خود همواره اطمینانحاصل نمایید و از جدول سرویسهاي دورهاي ارائه
شده در همین دفترچه پیروي نمایید .این کار باعث
افزایش عمر قطعات خودرو خواهد شد.
 از استفاده غیرضروري سیستم تهویه مطبوعخودداري کنید.

 هنگام رانندگي در جاده هاي ناهموار از سرعتخودرو بکاهید.
 به منظور افزایش عمر الستیک ها و کاهش مصرفسوخت ،فشار باد الستیک ها را همواره در حد
استاندارد نگه دارید.
 فاصله ایمني تا خودروي جلویي را حفظ کنید تا ازترمزگیري هاي شدید و در نتیجه ساییدگي الستیک
ها و لنتهاي ترمز جلوگیري شده و همچنین در
مصرف بنزین اضافي براي شتابگیري مجدد صرفه
جویي گردد.
 استفاده از باربندهای غیر استاندارد و وجود بار اضافهغیر ضروری (وسایل اضافی و غیر ضروری) در خودرو
باعث افزایش مصرف سوخت می شود.
 پایین بودن شیشه های خودرو (مخصوصاً در سرعتهای باال) باعث افزایش مصرف سوخت می شود.
 عدم انجام سرویس های ادواری (تعویض به موقعقطعات مصرفی مانند فیلتر هوا ،شمع ها ،وایرها و فیلتر
سوخت)باعث کاهش راندمان موتور و افزایش مصرف
سوخت مي گردد.
 هنگام رانندگي پاي خود را براي استراحت روي پدالترمز تکیه ندهید .این کار باعث ساییدگي زودرس لنت
هاي ترمز و افزایش مصرف سوخت مي شود.
 تنظیم نبودن زاویه چرخ ها باعث ساییدگي زودرسالستیک ها و افت توان موتور و نهایتاً مصرف سوخت

استفاده اقتصادي از خودرو

بیشتر مي شود.
 وزش باد در جهت مخالف رانندگي باعث افزایشمصرف سوخت مي شود .در چنین شرایطي بهتر است
با سرعت کمتري حرکت نمایید.

توجه
بهینه ترین مصرف سوخت در محدوده سرعتی 80
تا  90کیلومتر در ساعت و دور موتور کمتر از 3000
5
حاصل می گردد.

احتياط
قبل از خاموش کردن موتور خودرو اجازه دهید
 3تا  5دقیقه موتور در دور آرام کار کند تا دور و
دمای توربوشارژ کاهش پیدا کرده و از کم شدن
روغن و بروز آسیب در آن ،جلوگیری شود.

احتياط
هیچگاه اجازه ندهید خودرو به مدت  20دقیقه
یا بیشتر در حالت دور آرام کار کند؛ زیرا کم
بودن فشار روغن در حالت دور آرام و رسوب
کربن روی توربوشارژ باعث وارد آمدن آسیب
جدی به آن خواهد شد.
105

رانندگي در شرایط خاص
هشدار
حرکت با موتور خاموش
هرگز در سراشیبي ها و یا در هر موقعیتي که
خودرو در حال حرکت است ،موتور را خاموش
نکنید.
سیستم تقویتي ترمز و فرمان الکتریکی هنگام
خاموش بودن موتور ،عمل نخواهند کرد.
 5در سراشیبيها بهتر است با استفاده از دنده
سنگین از اثر ترمزي موتور استفاده نمایید.
رانندگي در شرایط خاص
هنگام رانندگي در شرایط خطرناک مانند برف،
یخ ،گل و الي ،ماسه و موارد مشابه ،به توصیه هاي
زیر توجه کنید:
 با احتیاط رانندگي کنید و ضمن حفظ فاصلهایمني با خودروي جلو ،مسافت ترمزگیري را
بیشتر کنید.
 از ترمزگیري یا دورزدنهاي ناگهاني خوددارينمایید.
 هنگام شروع حرکت در برف ،گل یا ماسهاز دنده  2استفاده کرده و به آرامي پدال گاز
را بفشارید تا از در جا چرخیدن چرخهاي جلو،
جلوگیريشود .درصورت نیاز ميتوان از
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دنده هاي سنگین تر ( 1و عقب) استفاده کرد.
 در صورتي که خودرو در برف ،یخ یا گل و اليگیر کرده است ،از شن ،نمک ،زنجیر چرخ یا مواد
دیگري که اصطکاک را زیاد کند (نظیر موکت)
در زیر چرخهاي جلو استفاده نمایید.

نکات محيط زیستی
در صورت توقف خودرو بیش از  3دقیقه،
خودرو را خاموش نمایید زیرا میزان مصرف
بنزین در این حالت معادل طي نمودن یک
کیلومتر مسافت مي باشد.
براي رسیدن به سرعت مطلوب ,پدال گاز را
تا نیمه فشار دهید زیرا سرعت گرفتن پرگاز،
مصرف بنزین را بصورت آني افزایش ميدهد.
سرعت مابین  60الي  90کیلومتر در ساعت
مطمئن و اقتصادي است .با افزایش سرعت
مصرف سوخت و آلودگي به شدت افزایش ميیابد.
استفاده از قطعاتي مانند سر اگزوزهاي غیر
استاندارد که بهعنوان مانعي بر سر گازهاي
خروجي اگزوز عمل مينماید ،باعث بروز اشکال
در نحوه احتراق موتور خودرو و در نتیجه سبب
افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

هشدار
استفاده از دنده معکوس روي سطح لغزنده
خطرناک است .این کار باعث تغییر ناگهاني
سرعت چرخ ها و سرخوردن خودرو ميگردد.
در آوردن خـودرو از گل و الي و برف
در صورت گیرکردن خودرو در برف ،گل و ماسه،
به منظور بیرون آوردن آن به طور مکرر دنده را
بین دنده  1و دنده عقب تغییر دهید و به آرامي
پدال گاز را بفشارید.
زیاد گاز ندهید .اگر پس از انجام موارد فوق
هنوز خودرو در گل یا برف گیرکرده بود ،از یک
یدککش جهت بیرون آوردن آن استفاده نمایید.
در غیر این صورت به دلیل باال رفتن دماي موتور،
به موتور و گیربکس آسیب مي رسد.

هشدار
از گاز دادن شدید در شروع حرکت یا رها
نمودن ناگهاني پدال کالچ که موجب درجا
چرخیدن چرخ ها مي گردد خودداري نمایید.
این عمل موجب داغ شدن الستیک ها و یا
حتي ترکیدن آنها و در نتیجه صدمه رساندن
به افراد کنار خودرو خواهد شد.
رانندگي در شب
نظر به اینکه خطرات رانندگي در شب بیشتر از
روز است ،توصیههاي زیر را مورد توجه قرار دهید:
 دید رانندگي در شب به خصوص در خیابانهايبدون چراغ ،کاهش مي یابد لذا از سرعت خودرو
بکاهید و فاصله ایمني را تا خودروي جلویي
حفظ کنید.
 آینه ها را طوري تنظیم کنید که از انعکاسنورچراغهاي سایر خودروها ،بکاهید.
 سطح چراغ هاي جلو را همواره تمیز نگهدارید .عدم تمیز بودن چراغ ها و یا معیوب بودن
آنها ،از دید در شب مي کاهد.
 از نگاه کردن مستقیم به نور چراغ هايخودروهایي که از روبرو مي آیند ،بپرهیزید .زیرا
این کار باعث کاهش دید شما شده و چندین

ثانیه زمان الزم است تا چشم هایتان مجددا ً به
تاریکي شب عادت کنند.
 چراغ هاي جلو را روشن کنید تا خودروي شمااز روبرو قابل رویت باشد.

رانندگي در شرایط خاص

 در صورتیکه احتمال مي دهید ترمزها خیسشده باشند براي خشک کردن آنها ،خودرو را به
آرامي برانید و چند بار به نرمي ترمز بگیرید تا
نیروي ترمزي عادي حاصل شود.

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

5
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و افت دما تا دماي یخ زدگي ،اتفاق مي افتد .در این
نکات ایمني جهت رانندگي در زمستان
 به همراه داشتن وسایل کمکي نظیر زنجیر چرخ ،حالت به جاي ترمزدستي دسته دنده را در موقعیتمایع مخصوص یخ زدایي شیشه جلو ،یک کیسه شن دنده یک و یا عقب قرار دهید .و از مانع مناسب در
یا نمک ،چراغ قوه ،یک بیلچه کوچک و کابل باتري چرخ های عقب استفاده نمایید.
کمکي توصیه مي گردد.
 از کافي بودن میزان ضدیخ در رادیاتور مطمئن رانندگي در مناطق پرآبدر صورت نیاز به عبور از منطقه پرآب دقت نمایید
شوید.
سطح آب پایین تر از طوقه چرخ ها باشد .به آرامي
 وضعیت باتري و کابل هاي آن را بازدید نمایید. 5سرما باعث کاهش کارایي باتري مي شود لذا بهتر حرکت نمایید زیرا ترمزها به دلیل خیس شدن
است از باتري با کیفیت خوب در زمستان استفاده کارایي عادي خود را ندارند و فاصله توقف در اثر
شود تا نیروي استارت در زمستان ،کاهش نیابد.
ترمزگیري زیاد مي شود .پس از عبور از منطقه پرآب
شدگي
 سیستم جرقه را از نظر هرگونه قطعدر حالي که خودرو را به آرامي مي رانید ،چند بار به
اتصاالت و آسیب دیدگي بازدید نمایید.
نرمي ترمز بگیرید تا ترمزها خشک شوند.
 از ضدیخ مخصوص مایع شیشه شوي در مخزنشیشه شوی استفاده نموده و دقت نمایید مایع الستيک مخصوص برف
شیشه شوي به میزان کافي در مخزن موجود باشد .توصیه مي شود در صورت استفاده از الستیک
مخصوص برف هر چهار چرخ را مجهز به این
الستیک ها نمایید ،چرا که در غیر این صورت
توجه
کنترل خودرو کمي مشکل ميشود .سرعت خودرو
از ریختن ضد یخ مخصوص مایع خنک کننده در صورت استفاده از این الستیک ها ،نباید بیش از
موتور داخل مخزن شیشه شوی خودداری کنید 120 .کیلومتر برساعت باشد.
زنجير چرخ
 در صورت احتمال یخ زدگي از ترمز دستي استفاده استفاده از زنجیر چرخ باید متناسب با قوانینننمایید .این امر اصوالً پس از رانندگي در برف و باران راهنمایي و رانندگي باشد .زنجیر چرخ باید متناسب
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با سایز الستیک باشد در این خصوص به توصیه
شرکت سازنده توجه نمایید.
نصب زنجير چرخ
به توصیه هاي شرکت سازنده هنگام نصب دقت
کنید .زنجیر چرخ باعث خراشیدگي سطح قالپاق
مي شود لذا قبل از نصب زنجیر چرخ ،قالپاق ها را
جدا کنید.

هشدار

 استفاده از زنجیر ،کنترل خودرو را تحت تاثیرقرار مي دهد.
 هنگام استفاده از زنجیر چرخ ،سرعت خودرونباید بیشتر از  50کیلو متر بر ساعت و یا عدد
پیشنهاد شده توسط شرکت سازنده باشد.
 با احتیاط رانندگي نمایید و حتي االمکان ازعبور روي دستاندازها ،چالهها ،پیچ هاي تند و
سایر مواردي که منجر به پرش خودرو ميشود،
بپرهیزید.
 زنجیر چرخ را روي چرخ هاي جلو تا حدامکان محکم نمایید .استفاده از زنجیر براي
چرخ هاي عقب توصیه نمي شود .پس از طي
مسافت حدود نیم تا یک کیلومتر مجددا ً آن ها
را محکم نمایید.

برچسب ها
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تجهيزات هشداردهنده

فالشر
 6فالشر به عنوان چراغ هشدار دهنده براي رانندگاني
است که در حال نزدیک شدن و سبقت گرفتن
از خودروي شما مي باشند .همچنین هنگامی که
خودروی شما سد راه خودروهای دیگر است و یا
هنگامی که در وضعیت خطر قرار دارید و به منظور
بکسل خودرو یا توقف در کنار جاده ها ،مورد استفاده
قرار مي گیرد .در صورت روشن شدن فالشر ،چراغ
هاي راهنماي جلو و عقب ،چراغ های بغل بدنه،
چراغ های روی قاب آینه های بغل و چراغ های
نشانگر روی جلو آمپر به صورت همزمان روشن و
خاموش مي شوند.
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هشدار ترمز اضطراری
در صورتیکه سرعت خوردو بیشتر از 50 km/h
باشد  ،چنانچه به طور ناگهانی ترمز شدید گرفته
شود بسته به شدت ترمز و شتاب خودرو ،چراغ
های فالشر روشن شده و به مدت  5ثانیه چشمک
می زنند .این عملکرد جهت هشدار به سایر خودرو
ها و جلوگیری از تصادف و برخورد می باشد .با
کاهش شتاب خودرو یا برداشتن پا از روی پدال
ترمز،عملکرد فالشر متوقف می شود.

توجه
هنگام روشن بودن فالشرها ،چراغ هاي راهنما
به تنهایي کار نخواهند کرد.

مثلث ایمني
در مواقع اضطراري و در زمان توقف خودرو در
کنار جاده ،این مثلث را در جاده قرار دهید تا
خودروهایي که به سمت خودروي شما در حال
حرکت هستند ،متوجه وضعیت اضطراري و
وجود خودرو در جاده بشوند.

گرماي بيش از حد موتور
اگر نشانگر دماي موتور(مایع خنک کننده
موتور) ،دماي بیش از اندازه را نشان دهد ،موتور
دچار افت توان گردد و یا اگر صداي بلند کوبش
از موتور شنیده شود ،احتماالً دماي موتور بیش
از حد باال رفته است .در صورت بروز هر یک از
این عالیم طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید:
 -1فالشر را روشن کنید؛ به نزدیکترین محل
ایمن رفته و خودرو را متوقف نمایید .دنده را
خالص کرده و ترمزدستي را بکشید.
 -2اطمینان حاصل کنید که کولر خاموش است.
 -3اگر مایع خنک کننده یا بخار از رادیاتور
بیرون مي زند ،موتور را خاموش نموده ،دکمه
استارت را در موقعیت  ONقرار دهید ،اما موتور
را روشن نکنید .هنگامی که در وضعیت ON
باشد ،فن رادیاتور به طور خودکار به کار مي افتد.
در صورتي که فن عمل نمي کند ،به یکي از
نمایندگيهاي مجاز شرکت سایپایدک مراجعه
نمایید.
چنانچه مایع خنک کننده از رادیاتور بیرون نمي
زند ،از خاموش کردن خودرو خودداری کرده و
اجازه دهید که موتور در دور آرام کار کند ،درب
موتور را باال زده و منتظر بمانید تا موتور آرام
آرام خنک شود.

اگر دماي موتور در دور آرام پایین نیامد ،موتور
را خاموش نموده و مدت کافي صبر نمایید تا
خنک شود.
 -4در مرحله بعد سطح مایع خنک کننده را
بررسي نمایید .اگر سطح مایع خنک کننده در
مخزن پایین بود ،درب رادیاتور ،پمپ آب ،شیلنگ
ها و اتصاالت بخاري و رادیاتور را بازدید نمایید.
در صورت وجود نشتي قابل مالحظه یا عیب
دیگري که مي تواند باعث جوش آوردن موتور
گردد ،موتور را تا زمان رفع عیب روشن ننمایید
و با یکي از نمایندگيهاي مجاز شرکت سایپا
یدک تماس بگیرید.
اگر نشتي یا مشکل دیگري را در سیستمخنک
کاري خودرو نیافتید ،با احتیاط ،به مخزن مایع
خنک کننده بیافزایید.

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

گرماي بيش از حد موتور
چراغ Stop

نشانگر دمای مایع خنک
کنندهموتور

چراغ هشدار دمای مایع
خنککنندهموتور

هشدار
در صورتي که شرایط زیر به صورت همزمان در
خودرو به وجود آمد  ،حتي در صورت رفع این
حالت  ،جهت جلوگیري از بروز عیوب بیشتر
در اسرع وقت نسبت به مراجعه به نمایندگي
مجاز اقدام فرمایید:
 -1روشن شدن چراغ هشدار دمای مایع خنک
کننده و عادي بودن نشانگر دمای مایع خنک
کننده موتور
 -2روشن شدن چراغ stop
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روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري

استفاده از باتري کمکي
استفاده از باتري کمکي به روش نادرست
مي تواند خطر آفرین باشد.
بنابراین براي آن که آسیبي به خودتان ،خودرو یا
باتري وارد نیاید ،اتصال باتري به باتري را آنگونه
که در این دفترچه راهنما آمده است ،انجام دهید.
در صورت عدم اطمینان از نحوه صحیح انجام
این روش ،حتماً از یک مکانیک مجرب و یا واحد
تعمیر سیار بخواهید تا خودروي شما را برایتان
روشن نماید.
6

روش اتصال باتري به باتري
 -1اطمینان حاصل نمایید که باتري کمکي 12
ولت است و قطب منفي آن اتصال بدنه شده باشد.
 -2سطح الکترولیت هر خانه باتري را بررسي نمایید.
 -3اگر باتري کمکي روي خودروي دیگري قرار
دارد ،مطمئن شوید که دو خودرو با هم تماس
نداشته باشند.
اجزاي مرتبط و ترتیب اتصال آنها به قرار زیر
مي باشند:
 -1قطب مثبت باتري دشارژ شده خودرو
 -2قطب مثبت باتري کمکي
 -3قطب منفي باتري کمکي
 -4اتصال بدنه
 -5کابل کمکي
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3

5

5
1
4

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

روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري

آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به
 2000دور در دقیقه برسانید ،سپس خودرویي
که باتري تخلیه شده روي آن قرار دارد (گیرنده)
را روشن نمایید.
اگر علت خالي شدن باتري به درستي معلوم
نیست (غیر از مواردي چون روشن ماندن اتفاقي
چراغ ها) الزم است خودرو توسط نمایندگي
مجاز شرکت سایپا یدک بررسي شود.

هشدار
 هر گونه جرقه یا شعله آتش را از باتريدورنگه دارید .زیرا باتري در شرایط عادي گاز
هیدروژن تولید می کند که در صورت تماس با
شعله یا جرقه مي تواند باعث بروز انفجار گردد.
در صورتي که باتري تخلیه شده (ضعیف) ،یخ
زده یا سطح الکترولیت آن پایین است از روش
باتري به باتري استفاده ننمایید ،چرا که در این
حالت ممکن است باتري منفجر شود.

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

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

 -1فيوز معمولي
 1-A 6سالم
 1-Bسوخته
 -2فيوز اصلي
 2-Aسالم
 2-Bسوخته
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فيوزها
فیوزها اتصاالت ساده اي هستند که جریان برق
را هنگام عبور جریان بیش از حد مشخص شده
قطع می کنند تا مدار الکتریکي آسیب نبیند.
این خودرو داراي یک جعبه فیوز داخل اتاق و
درون محفظه اي در سمت چپ راننده (قسمت
پاییني داشبورد) و همچنین یک جعبه فیوز و
رله ،داخل محفظه موتور ،نزدیک باتري می باشد.
جدول رله ها فیوزهاي داخل این دو جعبه در
ادامه همین بخش آورده شده است.
اگر هر یک از قسمت هاي سیستم روشنایي،
تجهیزات جانبي یا واحدهاي کنترلي عمل نمي کند،
فیوز مدار مربوطه را بازدید نمایید .توجه داشته
باشید که اگر فیوزي بسوزد قطعه فلزي داخل
فیوز ذوب مي شود .همیشه فیوز سوخته را با
فیوزي با همان ظرفیت تعویض نمایید.
اگر فیوز تعویضي مجددا ً سوخت ،نشان مي
دهد که در سیستم الکتریکي خودرو مشکلی
وجود دارد .بنابر این از سیستم الکتریکی مربوطه
استفاده نکرده و سریعاً به نمایندگي مجاز شرکت
سایپایدک مراجعه نمایید.

هشدار
 تنها از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهتتعویض فیوز سوخته استفاده نمایید.
 استفاده از فیوز با ظرفیت باالتر از حد مجازممکن است باعث بروز خسارت یا حتي آتش
سوزي شود.

هشدار
 توجه داشته باشید حتي به صورت موقتي نیزاز سیم به جاي فیوز استفاده ننمایید .این عمل
مي تواند باعث صدمه دیدن سیم کشي یا حتي
آتش سوزي گردد.
 اگر یکي از سیستم هاي الکتریکي خودرو کارنمي کند ،ابتدا جعبه فیوز داخل اتاق (سمت چپ
راننده) را بازدید نمایید.

محافظت مدارهاي الکتریکي

بررسی جعبه فيوز داخل اتاق
جعبه فیوزداخل اتاق در سمت چپ غربیلک فرمان و
پشت جعبه کوچک داشبورد قرار دارد.
براي دسترسي به فیوزها باید این جعبه کوچک از
محل خود خارج شود.
فیوزها اتصاالت ساده اي هستندکه درموقع لزوم
جریان برق را قطع مي کنند تا تجهیزات برقي آسیب
نبینند .هرگاه کیي از تجهیزات برقي کار نکند ممکن
است فیوز محافظ آن سوخته باشد.
 -1دکمه استارت را در وضعیت  OFFقرار داده و
تمامي تجهیزات برقي را خاموش کنید .جعبه کوچک
کنار داشبورد را باز کرده و با کشیدن از محل خود
خارج کنید تا جعبه فیوز داخل اتاق در دسترس شما
قرار کیرد.
 -2با استفاده از انبرک قرار گرفته داخل جعبه فیوز
(داخل اتاق) ،فیوز معیوب را به صورت صاف و مستقیم،

از محل خود بیرون بکشید.
 -3اگر فیوزي را که بیرون کشیدهاید ،سوخته است،
آن را تعویض نمایید.
 -4فیوزي با همان ظرفیت به جاي فیوز سوخته قرار
داده و مطمئن شوید که در جایش محکم است.
اگر متوجه شدید که فیوز در جایش محکم نمي شود،
با یکي از نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا یدک
مشاورهنمایید.
اگر فیوز یدکي به همراه ندارید ،فیوزي با همان
ظرفیت را از مداري که براي راه اندازي خودرو ضروري
نیست (مانند فیوز سیستم صوتي یا فندک) استفاده
نمایید .اگر فیوزهاي داخل اتاق سالم بوده و چراغ
هاي جلو یا سایر تجهیزات برقي کار نکنند ،جعبه
فیوز داخل محفظه موتور را بررسي و چنانچه یکي از
فیوزها سوخته است ،آن را تعویض نمایید.

بررسی جعبه فيوز داخل محفظه موتور
 -1دکمه استارت را در وضعیت  OFFقرار داده و 6
تمامي تجهیزات برقي را خاموش نمایید.
 -2در جعبه فیوز (داخل محفظه موتور) را باز کنید.
محل این جعبه فیوز در شکل باال نشان داده شده
است.
 -3فیوزها را بازدید نمایید و اگر یکي از فیوزها سوخته
است ،آن را با فیوزي با همان ظرفیت تعویض نمایید.
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محافظت مدارهاي الکتریکي
هشدار
هرگز از فیوزهاي غیر استاندارد حتي براي مدت
زمان کوتاه استفاده نکنید زیرا در این صورت
به سیم کشي و سیستم هاي الکتریکي آسیب
وارد شده و باعث آتش سوزي خواهد شد.

هشدار
6

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

6
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جعبه فيوز

جعبه فيوز داخل اتاق
فيوز/رله

6

فیوزها
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ظرفيت(آمپر )A

اجزا یا مدارهای تحت محافظت

WIPER

25

برف پاک کن

SUNROOF

10

سانروف

IGN/START

40

دکمه استارت

REAR P/W

30

شیشه باالبر عقب

FRONT P/W

30

شیشه باالبر جلو

ACC/IGN

30

دکمه استارت در موقعیتACC

SCR HEATER

40

گرم کن شیشه عقب

BLOWER

40

دمنده بخاری

P/W

15

شیشه باالبر

EPS

5

فرمان برقی

OBD

5

کانکتور عیب یابی OBD

ALS MODULE

5

ماژول سیستم اتوالیت

BCM1

15

BCM

AIR BAG

15

کیسه هوا

CLUSTER

10

جلو آمپر

IGN1-A

5

دکمه استارت

جعبه فيوز

جعبه فيوز داخل اتاق
فيوز/رله

فیوزها

رله ها

ظرفيت(آمپر )A

اجزا یا مدارهای تحت محافظت

MAIN BCM

25

BCM

BCM BACK UP

25

پشتیبانی BCM

TRUNK OPENER

25

صندوق پران

A/C

10

سیستم تهویه مطبوع

BCM2

30

BCM

DOOR LOCK

10

قفل درب ها

BCM4

10

BCM

AUDIO

10

سیستم پخش صوتی

ROOM

15

تجهیزات اتاق خودرو

WAKE UP

10

WAKE UP

ROOM LAMP

15

چراغ سقفی

REAR SCR HTR

40

گرم کن شیشه عقب

BLOWER

40

دمنده بخاری

ACC

40

دکمه استارت در وضعیت ACC

START

40

استارت

FRONT LEFT P/W

35

شیشه باالبر جلو چپ

6

121

جعبه فيوز
فيوز/رله

رله ها
6

122

ظرفيت(آمپر )A

اجزا یا مدارهای تحت محافظت

FRONT LEFT P/W

35

شیشه باالبر جلو چپ

FRONT RIGHT
P/W
FRONT RIGHT
P/W

35

شیشه باالبر جلو راست

35

شیشه باالبر جلو راست

IGN1

40

استارت

IGN2

40

استارت

REAR LEFT P/W

35

شیشه باالبر عقب چپ

REAR LEFT P/W

35

شیشه باالبر عقب چپ

REAR RIGHT P/W

35

شیشه باالبر عقب راست

REAR RIGHT P/W

35

شیشه باالبر عقب راست

جعبه فيوز داخل محفظه موتور

جعبه فيوز

6
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جعبه فيوز

جعبه فيوز داخل محفظه موتور
فيوز/رله

6

فیوزها

124

ظرفيت(آمپر )A

اجزا یا مدارهای تحت محافظت

RELAY3

5

RELAY3

RELAY2

5

RELAY2

CANISTER

10

شیر برقی کنیستر

INJECTOR

10

انژکتور سوخت

SENSOR

10

سنسورها

ECU

5

ECU

COIL

15

کویل جرقه زنی

HORN

10

بوق

FAN

50

فن رادیاتور

ABS1

40

ABS

ABS2

25

ABS

BRAKE SW

5

کلید پدال ترمز

A/C ON

10

کلید روشن کردن تهویه مطبوع

RELAY 1

10

RELAY 1

REVERS LAMP

10

چراغ دنده عقب

FRONT FOG

20

مه شکن جلو

جعبه فيوز
فيوز/رله

فیوزها

رله ها

ظرفيت(آمپر )A

اجزا یا مدارهای تحت محافظت

HIGH BEAM

20

نور باال

LOW BEAM

15

نور پایین

MAIN RELAY

30

رله اصلی

FUEL PUMP

10

پمپ سوخت

INTER COOLER

15

اینترکولر

ABS

10

ABS

FAN HIGH

70

دور تند فن رادیاتور

FAN LOW

40

دور کند فن رادیاتور

INTER COOLER

35

اینتر کولر

MAIN RELAY

40

رله اصلی

A/C COMP

20

کمپرسور کولر

FUEL PUMP

20

پمپ سوخت

HIGH BEAM

35

نور باال

HORN

20

بوق

LOW BEAM

35

نور پایین

FRONT FOG

35

مه شکن جلو

6
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بکسل کردن خودرو

بکسل کردن خودرو
 6توصیه می شود ،که اگر مجبور به بکسل کردن
خودرو هستید ،این کار توسط نمایندگی مجاز
شرکت سایپایدک یا خودروی یدک کش مناسب
انجام شود .دقت شود که در طی این عمل
آسیبی به خودرو نرسد و قوانین موجود در این
زمینه رعایت گردد .به عنوان یک قاعده کلی،
خودرو باید به گونه ای بکسل شود که چرخ های
محرک آن از زمین بلند شود.
اگر وجود خسارت زیاد یا برخی شرایط دیگر
مانع از بکسل کردن خودرو به صورت صحیح
می شود از نقاله مخصوص در زیر چرخ های جلو
استفاده نمایید.
126

بکسل بند جلویی و عقبی خودرو
از این حلقه ها تنها به منظور ثابت نگه داشتن
خودرو در حین نقل و انتقال استفاده می شود.
بکسل بند جلویی خودرو
برای استفاده از بکسل بند جلویی ،حلقه مذکور
را از کیف ابزار خودرو خارج نمایید و پس از باز
کردن درپوش روی سپر ،آن را در جهت عقربه
ساعت بچرخانید و محکم کنید.

بکسل بند عقبی خودرو
برای استفاده از بکسل بند عقبی ،حلقه مذکور
را از کیف ابزار خودرو خارج نموده و پس از باز
کردن درپوش روی سپر با استفاده از یک ابزار
نوک تیز ،قسمت رزوه دار حلقه را داخل سوراخ
محل نصب زیر درپوش در جهت عقربه ساعت
بچرخانید و محکم کنید.

هشدار
اگر از بکسل بند جلو یا عقب برای بکسل
کردن استفاده شود ،احتمال صدمه دیدن
سپرها و یا حتی جدا شدن از خودرو در هنگام
بکسل کردن وجود دارد.

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

بکسل کردن خودرو

6

هشدار

در خودرو دارای جعبه دنده اتوماتیک ،از بکسل
کردن خودرو از عقب خودداری نمایید .در غیر این
صورت با حرکت چرخ های جلو ،قطعات جعبه
دنده بدون روغن کاری دوران کرده و آسیب جدی
به آن ها وارد خواهد شد.
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بکسل کردن خودرو

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

احتياط
در صورت بکسل کردن خودرو از عقب ،در
خودروهای دارای جعبه دنده اتوماتیک و دستی
از اسکیت زیر چرخ های جلو استفاده گردد.
6
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تعویض چرخ ها
2

4

چرخ زاپاس و ابزار پنچرگيري
جک ،آچار جک و آچار چرخ را از محل نشان
داده شده در زیر موکت کف صندق عقب خارج
کنید.

چرخ زاپاس
براي بیرون آوردن چرخ زاپاس ،پیچي که چرخ
را در جایش نگه داشته ،خالف جهت عقربه هاي
ساعت بچرخانید و باز نمایید.

هشدار

تایر زاپاس برای مصرف موقت در نظر گرفته
شده است لذا در هنگام پنچری ،تایر پنچر را
در اولین فرصت ترمیم کرده و پس از ترمیم و
اصالح پنچری ،با تایر زاپاس تعویض نمایید تا
مجددا ً چرخ زاپاس در محل زاپاس بند نگهداری
شود .این عمل باعث می شود تایرها همیشه
از نظر میزان ساییدگی و فرسودگی با هم برابر
باشند و کنترل خودرو بهتر انجام شود.

3

1

ابزار
 -1آچار چرخ -2 ،آچار جک -3 ،جک  -4حلقه
بکسل بند

هشدار

هنگامي که زیریکي از چرخ هاي جلوجک زده اید،
حتی درگیر کردن دنده و قرار دادن صحیح
جک به زیر خودرو نمي تواند از حرکت و در
رفتن احتمالي خودرو جلوگیري نماید.
ً
در این حالت باید حتماً ترمز دستي را کامال باال
کشیده و دو طرف چرخي که به حالت قطري
روبه روي چرخ پنچر قرار دارد مانعي قرار دهید.
پس از انجام عملیات فوق هر چه سریعتر ،فشار
باد چرخ را بازدید نمایید و در صورت نیاز در حد
تعیین شده تنظیم کنید.
129

6

تعویض چرخ ها

محل جک در زیر خودرو
 6چرخ های خودرو را درحالت مستقیم به جلو
قرار دهید ،ترمز دستی را کشیده و خودرو را در
دنده  1قرار دهید.
جک را در یکی از نقاط نشان داده شده در دو
طرف خودرو نزدیک چرخی که می خواهید
تعویض کنید قرار دهید.
مطمئن شوید که جک در سطح هموار و افقی
قرار دارد.
هرگز با وجود سرنشین در داخل خودرو از جک
استفاده نکنید.

130

هشدار

جک زدن زیر خودرو
 -1مهره های چرخ را توسط آچار چرخ شل کنید.
 -2خودرو را توسط جک از روی زمین بلند
نموده تا حدی که چرخ از زمین جدا شود.
 -3مهره های چرخ را کام ً
ال باز کرده و چرخ را
خارج نمایید.
 -4الستیک زاپاس را در جای الستیک بازشده
قرار داده و مهره های چرخ را با دست تا آخر
سفت نمایید.
 -5جک را پایین آورده و از زیر خودرو خارج کنید.
 -6تمامی مهره ها را به ترتیب ضربدری کام ً
ال
محکم کنید.
 -7ابزار را در محل خود قرار داده و چرخ معیوب
را در محل خود در قسمت عقب خودرو بگذارید.

 براي تعویض چرخ و سایر تعمیرات ،خودرو راکام ً
ال به خارج از جاده ببرید.
 اگر احساس کردید که به درستي قادر بهتعویض چرخ نیستید ،خودرو را به کنار جاده
برده و از یک سرویس کار سیار کمک بگیرید.
 بار بیش از حد مجاز به جک وارد نیاورید. هنگام جک زدن ،تنها از محل هاي مناسبتعیین شده استفاده نمایید.
دقت نمایید که هیچگاه نباید زیر سپرها و سایر
نقاط خودرو (به جز محل هاي تعیین شده)
جک زد.
 هنگامي که خودرو را با جک باال بردهاید هرگززیر آن نروید و مراقب باشید که هیچ قسمت
بدنتان زیر خودرو قرار نگرفته باشد.
 هنگامي که زیر خودرو جک زده اید استارتنزنید و موتور را روشن نکنید.
 براي جلوگیري از صدمه و یا خطر احتمالي،تنها از جک قرار داده شده در خودرو و فقط از
محل های تعیین شده براي جک زدن ،استفاده
نمایید.
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نگهداری خودرو
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محفظه موتور خودرو
8

6

5

4

1 3 7

2

هشدار
از دستکاری کلیه شیلنگ های سوخت ،به
خصوص شیلنگ ورودی بنزین به ریل سوخت
خودداری کنید .تعمیرات این بخش باید فقط
توسط افراد مجاز انجام شود.

 -1مخزن مایع خنککننده موتور
 -2مخزن مایع شیشه شوي
 -3میله نشانگر سطح روغن موتور (گیج روغن)
 -4درب محفظه روغن موتور
 -5مخزن روغن ترمز
7
 -6باتري
 -7سوییچ قطع اضطراری سوخت
 -8جعبه فیوز

132

بازدید عملکرد بوستر ترمز
صحت کار بوستر ترمز را به شرح زیر مورد
بازرسي و آزمایش قرار دهید:
 -1پدال ترمز را چند بار فشار داده و سپس آن
را پایین نگه دارید و استارت بزنید .پس از روشن
شدن موتور ،پدال ترمز به آرامی پایین می رود.
 -2پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش
کنید .حدود  30ثانیه پدال را پایین نگه دارید.
در این لحظه پدال نه باال مي رود نه پایین.
 -3مجددا ً استارت زده و اجازه دهید به مدت 2
دقیقه موتور روشن باشد .سپس آن را خاموش
کنید .اکنون چندین بار پدال ترمز را فشار
دهید .باید با هر بار فشار دادن ،حرکت پدال
کاهش یابد .در صورت عدم صحت موارد فوق،
سیستم ترمز معیوب بوده و بایستي به یکي از
نمایندگیهاي مجاز سایپایدک مراجعه نمایید.

بازدید روغن ترمز
سطح روغن ترمز را بازدید نمایید .سطح روغن در
داخل مخزن مربوطه باید بین ( MAXحداکثر)
و ( MINحداقل) باشد .چنانچه سطح روغن
پایین تر از  MINبوده و یا چراغ ترمز روشن
شود مي بایست روغن به آن اضافه نمایید تا به
خط  MAXبرسد.
قبل از اضافه کردن روغن ،اطراف درب مخزن
مربوطه را براي جلوگیري از هر گونه ورود مواد
اضافه به داخل روغن پاک نمایید.
توجه داشته باشید که با طي مسافت هاي زیاد
مقدار روغن ترمز کاهش مي یابد .در صورتیکه
سطح روغن ترمز در مخزن بسیار پایین باشد و
یا نیاز به پر نمودن مجدد در فواصل کوتاه وجود
داشته باشد حتماً به یکي از نمایندگي هاي مجاز
مراجعه نمایید.

نکات محيط زیستی

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

احتياط

سيستم ترمز

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

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

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

توجه
روغن ترمز سطوح رنگ شده را خراب مي کند.
در صورت تماس روغن با سطوح ،روغن را ابتدا
با یک تکه پارچه تمیز جمع کنید و سپس محل
را با آب و شامپوي مخصوص خودرو بشویید.
133

7

سيستم ترمز

بازدید ترمز دستي
توجه داشته باشید که ترمز دستي باید قادر
باشد تا در شیب هاي تند به تنهایي خودرو
را نگه دارد .در حالي که اهرم ترمز دستي تا
انتها خوابیده است اهرم را باال کشیده و صداي
 7دندانهها (تیک) را بشمارید .اگر تعداد دندانه ها
درست نباشد ( 5تا  7تیک) جهت تنظیم به یکي
از نمایندگي هاي مجاز مراجعه نمایید.
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نکات محيط زیستی
لنت ترمز/صفحه کالچ
به رغم رعایت قانون ممنوعیت استفاده از مواد
داراي آزبست و استفاده از لنت هاي ترمز/
صفحه کالچ با الیاف جایگزین آزبست در تمامي
محصوالت گروه خودرو سازي سایپا ،متاسفانه
در بازار غیردولتي لنت هاي ترمز /صفحه کالچ
وارداتي غیرمجاز به وفور یافت ميشوند .لذا
توصیه ميشود در هنگام تعویض لنت هاي ترمز/
صفحه کالچ ترجیحاً به یکي از نمایندگيهاي
مجاز مراجعه نموده و یا در هنگام خرید این
قطعات به عبارت ( )Free Asbestosتوجه
نمایید.

نکات محيط زیستی
گریس ،روانکارها
ً
گریس و روانکارها عمدتا داراي عناصري مثل
سدیم ,کلسیم ,آلومینیوم ،باریم و مس هستند
و به جهت باال بردن خاصیت گریس در کاهش
ساییدگي ،ترکیب دي سولفید مولیبدن نیز به
آن اضافه شده است لذا مواظب نشتي آن از
خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

سيستم توربوشارژ
هوای ورودی
توربو شارژ
خروجی اگزوز

خنک کننده هوای
ورودی

هوای ورودی به
موتور
جریان سوخت

پره های فشرده
کننده هوا

توربین
دود خروجی از موتور

نگهداری سيستم توربوشارژ
روغنکاري نامناسب و آسيب رسيدن به شفت
توربوشارژ
 -1مقدار روغن موتور را به صورت مرتب کنترل
و در صورت نیاز کمبود روغن را برطرف نمایید.
سطح روغن موتور نباید از مقدار  maxبیشتر و از
مقدار  minکمتر باشد.
 -2حتما از روغن موتور توصیه شده توسط شرکت
سایپا استفاده کنید.
 -3زمان تعویض روغن موتور و فیلتر آن را مطابق
توصیه های شرکت سایپا که در انتهای همین
دفترچه ارایه شده مورد توجه و دقت قرار دهید.
 -4قبل از انجام هرگونه تعمیرات در سیستم،
تعویض فیلتر هوا و قطعات مجموعه ،محل انجام
تعمیرات ،اطراف توربوشارژ و محل نصب قطعات

سیلندر موتور

 -8بعد از رانندگی در مسافت طوالنی در جاده
ها به دلیل باال بودن دور و دمای سیستم
توربوشارژ ،قبل از خاموش کردن موتور خودرو
اجازه دهید به مدت  3تا  4دقیقه در دور آرام
کار کند زیرا قطع روغن کاری و خنک کاری
سیستم می تواند باعث بروز آسیب های جدی
در آن شود.

را تمیز کرده و از ورود گرد و غبار و ذرات خارجی
به داخل توربوشارژ جلوگیری کنید.
 -5وجود نشتی روغن ،آب و هوا را در سیستم
بررسی کرده و در صورت مشاهده هرگونه نشتی
بی درنگ به نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک
مراجعه کنید.
 -6شمع های جرقه زنی را به طور مرتب بررسی
کرده و مطابق زمانبندی ارایه شده در همین
دفترچه تعویض کنید .عدم احتراق مناسب و
ناقص بودن احتراق باعث بروز آسیب در پره های
توربوشارژ می شود.
 -7قبل از خاموش کردن موتور ،از گاز هرز دادن
به موتور خودداري کنید زیرا این کار هرچند
برای چند ثانیه می تواند سبب آسیب جدی به
توربو شارژر گردد.

7
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نگهداري توسط مالک خودرو

موارد زیر مجموعه اي از بررسي ها و بازدیدهایي
است که باید در فواصل زماني ذکر شده (بسته
به نوع کارکرد خودرو) ،توسط مالک خودرو یا
مکانیک ماهر انجام پذیرد ،تا رانندگي راحتتر و
با اطمینان بیشتري صورت گیرد.
هر گونه مشکلي را سریعاً به نمایندگي مجاز
شرکت سایپایدک یا یک مکانیک مجرب اطالع
دهید ،تا شما را براي تعمیر یا تنظیم ،راهنمایي
نماید.
هزینههاي مربوط به نگهداري توسط مالک
خودرو شامل گارانتي نبوده و هزینه خدمات،
قطعات و روغن مصرفي از مالک دریافت ميشود.
7

هشدار
تحت هر شرایط از دستکاری و اقدام به تعمیر
سیستم توربوشارژ و متعلقات آن خودداری
کنید .هرگونه تعمیرات این سیستم باید توسط
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا انجام شود.
تحت هر شرایط از دستکاری و اقدام به تعمیر
سیستم توربوشارژ و متعلقات آن خودداری
کنید .هرگونه تعمیرات این سیستم باید توسط
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا انجام شود.
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هشدار
در حين رانندگي با خودرو موارد ذیل
بررسی گردد:
 تغییر صداي اگزوز و یا تغییر بوي گازهايخروجي از اگزوز
 لرزش در غربیلک فرمان افزایش یا کاهش نیروي الزم براي چرخاندنفرمان خودرو (دقت کنید که غربیلک نسبت
به جهت مستقیم خود تغییر ننماید).
 شنیده شدن صداي غیرعادي ،کشیده شدنخودرو به یک سمت ،افزایش اندازه حرکت
پدال یا سفت شدن پدال در هنگام توقف خودرو
 تغییر در عملکرد گیربکس (سطح روغنگیربکس)
 عملکرد ترمزدستي نشتي مایعات از خودرو(توجه داشته باشید که چکیدن قطرات آب از
سیستم کولر پس از استفاده از آن ،عادي است).

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

سطح روغن باید بین دو عالمت  Fو  Lباشد.
اگر سطح روغن نزدیک یا روي  Lبود ،مقداری
روغن بیافزایید تا سطح آن به  Fبرسد.
توجه کنید که نباید بیش از حد روغن اضافه
گردد.
تنها از روغن موتور مورد تایید استفاده نمایید.
(به قسمت روغن هاي توصیه شده در همین
فصل رجوع نمایید).
بررسي سطح روغن موتور
 -1خودرو را در سطحي صاف پارک کنید.
 -2موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دماي
معمول کاري خود برسد.
 -3موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر
کنید تا روغن به کارتل برگردد.
 -4میله نشانگر سطح روغن را بیرون کشیده،
تمیز نمایید و دوباره آن را کام ً
ال در محل خود
داخل نمایید.
 -5میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و
این بار به محلي که روغن به آن رسیده است
(سطح روغن) توجه نمایید.

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

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

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

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

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

احتياط
با توجه به مخاطرات احتمالی در روند تعویض
روغن موتور ،جهت انجام این موضوع ،به نمایندگی
های مجاز خدمات پس از فروش مراجعه گردد.

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

توجه
نوع و کیفیت روغن موتور یک عامل کلیدی در
بهبود عملکرد و همچنین دوام توربوشارژ می
باشد .حتما از روغن موتور توصیه شده توسط
شرکت سایپا استفاده کنید.

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

نقطه انجماد درصد حجمي
ضد یخ در آب
()°C

101

-4

10

102

-7

17

103

-11~ -10

25

105

-18 ~ -17

33

108

-37 ~ -36

50

111

-52 ~ -50

60

سيستم خنک کننده موتور

بررسي سطح مایع خنک کننده موتور
وضعیت تمامي اتصاالت و شیلنگ هاي سیستم
خنک کننده و بخاري را بررسي نمایید و هر گونه
شیلنگ باد کرده و معیوب را تعویض نمایید.
هنگامي که موتور سرد است ،سطح مایع خنک
کننده داخل رادیاتور باید پر بوده و در مخزن
نیز باید بین عالئم  MAXو  MINقرار داشته
باشد .در صورت کم بودن مایع ،مقدار کافي در
سیستم اضافه نمایید تا سطح مایع به عالمت
 MAXبرسد .دقت نمایید که بیش از اندازه
مایع اضافه نکنید.
اگر مایع خنک کننده خودرو مرتباً کاهش
مي یابد ،براي بازدید مدار سیستم به نمایندگي
مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.

تعویض مایع خنک کننده موتور
برنامه زماني نگهداري خودرو برای تعویض مایع
خنک کننده را رعایت نمایید.
 از آب بدون امالح در مخلوط مایع خنککننده استفاده نمایید.
 از آنجایی که در موتور خودروي شما اجزايآلومینیومي به کار رفته است براي محافظت آن ها
در برابر خوردگي و یخ زدگي از موادي با پایه اتیلن
گلیکول در مایع خنک کننده استفاده نمایید.

توجه
مقادیر درج شده در جدول مربوط به ضدیخ هایي
با پایه گلیکول هستند .استفاده از ضدیخ هم
براي فصول سرد و هم براي فصول گرم توصیه
مي شود .استفاده از مخلوط بهینه  50درصد آب
و  50درصد ضد یخ به عنوان سیال خنک کننده
موتور(ضد یخ -ضد جوش) توصیه مي شود.
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تيغه هاي برف پاک کن
احتیاط کنید که بازوي برفپاککن بر روي
شیشه نیافتد.

بست پالستيکی

جهت فشرده
کردن بست

تعویض تيغه هاي برف پاک کن
هنگامي که برف پاک کن شیشه ها را به خوبی
پاک نمي کند ابتدا سطح شیشه را پاک کنید
و سپس تیغه ها را با آب و مواد پاک کننده
به خوبی بشویید و مجددا ً عملکرد آن را بررسی
 7کنید .در صورت نامطلوب بودن ممکن است تیغه
های برف پاک کن ساییده ،فرسوده و یا شکسته
شده باشند .در این حالت تیغه ها را باید تعویض
نمود.
بازوي برف پاک کن را از روي شیشه بلند کرده
و آن را به گونه اي بچرخانید که بست پالستیکي
قفل کننده قابل دیدن باشد .بست را فشرده و
تیغه را به سمت شیشه بلغزانید ،سپس آن را از
بازوي برف پاک کن خارج نمایید.
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توجه
 اگر شیشه ها به مقدار کافی پاک نمي شوند،شیشه و تیغه هاي برف پاک کن را با پاک
کننده اي خوب و بي ضرر تمیز نموده و کام ً
ال
با آب تمیز نمایید.
 براي آن که تیغه هاي برف پاک کن صدمهنبینند ،گازوئیل ،نفت ،تینر و سایر حالل ها را
بر روي آن ها (یا حتي نزدیک آن ها) به کار
نبرید.
 براي جلوگیري از آسیب دیدن بازوهاي برفپاک کن و سایر اجزاء ،برف پاک کن را با فشار
دست حرکت ندهید.

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

مراقبت از الستيک ها
برای نگهداري صحیح خودرو ،ایمني بیشتر آن و
همچنین صرفه جویي در مصرف سوخت ،همواره
فشار باد الستیک ها را تنظیم و نیز حدمجاز بار
روي خودرو را رعایت نمایید.
فشار باد الستيک
الزم است باد الستیک تمامي چرخ ها (شامل
چرخ زاپاس) را هر ماه بررسي نمایید .اندازه
گیري فشار باد الستیک ها را هر ماه و هنگامي
که سرد هستند انجام دهید( .سرد بودن الستیک
یعني اینکه حداقل سه ساعت از زمان رانندگی
گذشته باشد یا مسافت رانندگي شما کمتر از 1/5
کیلومتر باشد.).
توجه نمایید که فشار توصیه شده باد الستیک
باید جهت رانندگي و کنترل مطلوب خودرو و
حداقل فرسایش الستیک ها رعایت گردد.
تمامي مشخصات (شامل اندازه ها و فشار باد)
در جدول مشخصات باد الستیک ها و بر روي
برچسبي که در پایین نوار آب بندي درب جلو
چسبانده شده ،ذکر شده است.

توجه

احتياط
در صورتي که ابعاد چرخ مناسب نباشند،
مي تواند تاثیر نامطلوبي بر عمر چرخ و بلبرینگ
هاي آن ،عملکرد سیستم ترمز ،کنترل خودرو،
فاصله خودرو تا سطح زمین ،فاصله بدنه تا
الستیک ،فاصله بدنه تا زنجیر چرخ ،دقت
کیلومتر شمار ،زاویه نور چراغهاي جلو و ارتفاع
سپرها بگذارد.

الستيک ها و چرخ ها

 استفاده از هر نوع یا اندازه الستیک غیر ازموارد تایید شده توسط کارخانه مي تواند در
رانندگي ،کنترل خودرو ،فاصله خودرو تا زمین
و همچنین دقت کیلومتر شمار تاثیر گذارد.
 رانندگي با الستیک هاي سائیده شده بسیارخطرناک است ،زیرا قدرت ترمزها ،دقت فرمان
و همچنین خاصیت چسبندگي خودرو به زمین
را کاهش مي دهد.
 بهترین روش در تعویض الستیک ،تعویضالستیک هر چهار چرخ به صورت همزمان
است .در صورت عدم امکان ،چرخ های جلو و
یا چرخ های عقب همزمان با هم تعویض گردد.
توجه داشته باشید که تعویض یک الستیک به
تنهایي ،مي تواند تاثیر زیادي بر روي کنترل
خودرو بگذارد.
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الستيک ها و رینگ ها
درخصوص فشار باد الستیک ها به موارد زیر توجه
شود:
 فشار باد الستیکی که گرم است نسبت به الستیکسرد بیشتر است .لذا باد الستیک گرم را براي تنظیم
فشار خالي نکنید زیرا هنگام سرد شدن الستیک
فشار باد کمتر از حد مجاز خواهد بود.
 باد الستیک کمتر از حد مجاز ،باعث افزایشفرسایش الستیک ،افزایش مصرف سوخت و
مشکل شدن کنترل خودرو مي گردد.
کم بودن فشار باد الستیک مانع آب بندي کافي
الستیک با رینگ مي گردد .در صورتي که فشار باد
بیش از اندازه کم شود مي تواند باعث آسیب دیدگی
رینگ و یا جدا شدن الستیک از رینگ شود.
 7بنابراین فشار باد الستیک را در محدوده مجاز
نگه دارید .در صورتي که فشار باد الستیک مرتباً
کاهش مي یابد ،به نمایندگي مجاز سایپایدک یا
یک تعمیرگاه مراجعه نمایید.
 باد بیش از حد مجاز الستیک ها ،باعث کوبشدر هنگام رانندگي ،ایجاد مشکالتي در کنترل
خودرو و فرسایش شدید الستیک در وسط آن
مي گردد و احتمال واژگون شدن خودرو در
خطرات جاده اي افزایش مي یابد.
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هشدار
فشار باد بیشتر یا کمتر از حد مجاز الستیک عالوه بر
آنکه باعث کاهش عمر الستیک مي شود ،بر کنترل
خودرو در زمان رانندگي هم اثر نامطلوبي مي گذارد.
همچنین احتمال ترکیدن یا بی باد شدن ناگهاني
الستیک وجود دارد که موجب عدم امکان کنترل
خودرو می گردد.

توجه
در صورتی که طرح آج یا برند تایر زاپاس با طرح آج
یا برند تایرهای اصلی خودرو متفاوت می باشد ،تایر
زاپاس به عنوان تایر موقت محسوب گردیده و عالوه
بر رعایت رانندگی با حد اکثر سرعت ، 80 km/h
نیاز به جابجایی دوره ای با تایرهای خودرو نداشته و
باید پس از تعمیر تایر اصلی ،جایگزینی با آن صورت
گیرد.

توجه
هنگام جابجا کردن الستیک هاي رادیال که آج
الستیک آنها به صورت غیرمتقارن یا جهت دار
است ،چرخ ها را فقط با چرخ همان سمت تعویض
کنید.

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

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

الستيک ها و چرخ ها
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جابجاکردن چرخ ها
براي آنکه فرسایش الستیک ها به صورت یکنواخت
انجام پذیرد توصیه مي شود که چرخ ها را هر 10
هزار کیلومتر با یکدیگر جابجا نمایید .اگر فرسایش
بیش از اندازه وجود دارد ،جابجا کردن چرخ ها را
زودتر انجام دهید.
هنگام جابجا کردن چرخ ها ،باالنس بودن آنها
را بررسي نمائید .همچنین بررسي نمائید که
فرسایش و خوردگي ناهموار و نابرابر وجود نداشته
باشد .غالباً فرسایش غیرعادي در اثر فشار باد
نامناسب الستیک ها ،تنظیم نامناسب زاویه چرخ
ها ،باالنس نبودن آنها ،ترمزهاي شدید یا گردش
هاي تند و داغ کردن رینگ چرخ به وجود مي
آید.
دقت نمایید که نشانه اي از تورم ،در قسمت آج

سایش لنتهاي ترمز را بازدید نمایید.
در خودرو های مجهز به الستیک های جهت دار
( ،)Directionalنصب الستیک باید به گونه
ای انجام پذیرد که جهت فلش روی الستیک
با جهت حرکت رو به جلوی خودرو هماهنگ و
همسو باشد .در این حالت اگر از جلوی خودرو به
الستیک نگاه کنیم شیارها می بایست به شکل V
یا  Yقرار گیرند.

الستیک یا دوطرف الستیک وجود نداشته باشد.
در صورتي که متوجه هر یک از عالئم مذکور
شدید ،الستیک را تعویض نمایید.
هنگامي که جابجائي چرخ ها انجام شد ،فشار باد
الستیک هاي جلو و عقب را به میزان توصیه شده
تنظیم کرده و مهره چرخها را محکم نمایید.
هر زمان که چرخ ها را با یکدیگر جابجا مينمایید،
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زاویه چرخها و باالنس بودن آن ها
عالوه بر تنظیم فشار باد الستیک ها ،تصحیح
زاویه چرخ ها عامل دیگري است که به کاهش
فرسایش الستیکها کمک مي نماید .تصحیح
زاویه چرخ هاي خودروي شما باید هر  24ماه یا
هر 20هزار کیلومتر صورت پذیرد.
الستیکهاي خودروي شما در کارخانه باالنس شده
اند .ولی به مرور زمان به باالنس مجدد نیاز دارند.
اگر در طول رانندگي متوجه لرزش در خودرو
شدید ،خودروي خود را براي بازدید چرخ ها به
نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک منتقل نمایید.
هر بار که الستیک از داخل رینگ چرخ بیرون
بیاید باید مجددا ً باالنس شود.

 7تعویض چرخ ها
هنگام تعویض یک چرخ ،اطمینان حاصل نمایید
که چرخ جدید از نظر قطر ،پهنا ،بیرون آمدگي
چرخ از بدنه و سایر مشخصات ابعادي ،منطبق با
اندازه چرخهاي تائید شده توسط کارخانه است.
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عمر مفيد الستيک
زمان ساخت الستیک بر روی دیواره الستیک با
کد  4رقمی حک شده است .دو رقم سمت چپ،
مربوط به هفته ساخت و دو رقم سمت راست،
مربوط به سال ساخت است( .بطور مثال3010 :
نشان دهنده ساخت الستیک در هفته سی ام
سال  2020میالدی می باشد).
به عنوان یک قاعده کلی نباید با الستیکی که
بیش از  6سال از تاریخ ساخت آن گذشته است
(حتی اگر به ظاهر سالم باشد) رانندگی کرد .این
قاعده شامل حال الستیک زاپاس نیز می شود.

زمان تعویض الستيک و نشانگر سایيدگی
الستيک
بر روی آج اکثر الستیک های تولید شده،
نشانگر حد نهایی سایش وجود دارد .این نشانگر
به صورت برجستگی در فواصل مشخص قسمت
عمیق آج های الستیک وجود دارد .چنانچه
عمق آج الستیک در اثر سایش با این نشانگرها
هم سطح شود ،زمان تعویض الستیک فرا رسیده
است.
در صورتی که به هر دلیلی الستیک ،دچار
فرسایش زودرس ،ترک خوردگی بر روی دیواره
یا بروز مشکل در آج ها شده است می بایست
سریعتر تعویض گردد.

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

 هرگز وقتي که کابل هاي باتري متصل هستند،اقدام به شارژ کردن آن ننمایید.

باتري

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

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

نگهداري باتري
 باتري را در جایش محکم و ایمن نمایید. باتري باید به صورت کامل خشک و تمیز نگهداشته شود.
 دقت نمایید قطبها و اتصاالت باتري تمیز و7
محکم باشند.
 در صورت ریختن الکترولیت روی باتري وقطب هاي آن ،به سرعت آن را با استفاده از آب
شستشو دهید.
 اگر از خودرو براي مدت طوالني استفاده نمی کنید،کابل هاي مثبت و منفي را از روي آن باز نمایید.
 به طور مرتب سطح الکترولیت را در باتریبازدید نمایید.
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1

مجموعه چراغ جلو
چراغ نور باال /نور پایين
 درب محفظه موتور را باز نمایید.درپوش روی المپ را در جهت خالف عقربههای ساعت بچرخانید و باز نمایید.
 - 7برای باز کردن چراغ نور باال /نور پایین (،)1
فنر پشت سرپیچ المپ را آزاد کنید.
 سرپیچ المپ را به سمت بیرون کشیده و آنرا از مجموعه چراغ خارج کنید.
 المپ آن را تعویض کنید.چراغ کوچک (موقعيت)
 کانکتور چراغ را به سمت بیرون کشیده ومجموعه المپ ( )2را خارج کنید.
 المپ را تعویض کنید.146

چراغ راهنمای جلو
 سرپیچ المپ چراغ راهنما ( )3را در خالفجهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را از
مجموعه چراغ جلو خارج نمایید.
 برای بیرون آوردن المپ ،آن را از سرپیچبیرون بکشید.
 المپ جدید را گرفته و آن را داخل سرپیچنمایید.
مجموعه چراغ عقب روی درب صندوق عقب
برای تعویض مجموعه چراغ روی درب صندوق
عقب ،به نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک
مراجعه نمایید.

تعویض المپ چراغ ها

هشدار
المپ هاي هالوژن
 هنگام تعویض المپ از عینک ایمني استفادهنمایید.
 قبل از کار بر روي المپ ها ،اجازه دهیدخنک شوند.
 المپ هاي هالوژني حاوي گاز فشرده هستند.در صورتي که المپ هالوژني بشکند ،منفجر
شده و خرده شیشه را به اطراف پراکنده مي
کند.
 همیشه با المپ هاي هالوژن بسیار با دقتکار کنید ،تا از ضربه دیدن و سوانح ناشي از آن
جلوگیري شود.

چراغ ترمز
چراغ راهنمای عقب
چراغ دنده عقب

مجموعه چراغ عقب روی بدنه
اتصال کابل قطب منفی باتری را جدا کنید. دو عدد خار روی موکت جانبی صندوق عقبرا بیرون آورده و موکت را کنار بزنید.
 کانکتور چراغ را جدا نمایید.سه عدد مهره اتصال مجموعه چراغ عقب بهبدنه را باز نمایید.
با دقت چراغ را از خودرو جدا نمایید.سرپیچ المپ ها را در عکس جهت چرخشعقربه هاي ساعت بپیچانید تا باز شود ،سپس آن
را از محفظه بیرون بیاورید.
المپ را کمي فشار داده و یک چهارم دور،عکس جهت عقربه هاي ساعت چرخانده و المپ
را از سرپیچ بیرون بیاورید.
المپ نو را جایگزین گرده و جهت نصب ،عکسمراحل باال را انجام دهید.

چراغ پالک
 با استفاده از یک آچار پیچ گوشتی چراغ را ازمحل خود خارج کنید.
 کانکتور را جدا کنید. سرپیچ المپ را به سمت بیرون بکشید.7
 -المپ را تعویض کنید.
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هشدار

احتیاط نمایید هنگامي که المپ روشن است با
مایعات تماس پیدا نکند.
هرگز المپ را با دست بدون پوشش لمس
نکنید ،هر نوع آلودگی و چربی باقي مانده روی
المپ ممکن است سبب شود المپ هنگامي
که روشن شود ،بیش از اندازه داغ شده و در
نتیجه منفجر گردد.
توجه داشته باشید تنها هنگامی می توان چراغ
جلو را روشن نمود که المپ در داخل مجموعه
چراغ جلو و در محل مربوطه نصب شده باشد.

7

*مطابق با مدل خودرو
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1

چراغ مه شکن جلو و روشنایی در روز (دی
الیت)*
برای تعویض المپ چراغ های مه شکن جلو ()1
و روشنایی در روز ( )2به نمایندگی مجاز شرکت
سایپا یدک مراجعه نمایید.

چراغ مه شکن عقب
برای تعویض المپ چراغ مه شکن عقب به
نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه
نمایید.

تعویض المپ چراغ ها

تعویض چراغ سقفی وسط
 -1با استفاده از یک پیچ گوشتی دو سو ،به
آرامی و با حرکت اهرم مانند (مطابق شکل) لنز
را از قاب روی چراغ جدا نمایید.
 -2گیره فنری (از نوع فلزی) را به سمت باال
فشار داده تا المپ خارج گردد.
 -3یک المپ جدید را در جای خود نصب کنید.
راحت ترین روش برای این کار آن است که ابتدا
المپ را داخل گیره فنری قرار دهید ،سپس
انتهای دیگر را بلغزانید تا در جایش قرار گیرد.
 -4برآمدگی لنز را با شیارهای محفظه چراغ
سقفی هم راستا نموده و فشار دهید تا در جایش
قفل شود.
*

تعویض چراغ سقفی جلو
با استفاده از یک پیچ گوشتی دو سو ،به آرامیو با حرکت اهرم مانند لنز چراغ را جدا نمایید.
المپ را تعویض کنید. لنز را در محل خود قرار داده و با فشار جابزنید.
*

7
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تعویض روغن ها

مشخصه روانکارهای توصيه شده
براي کمک به داشتن موتور و قوای محرکه سالم،
با توان ثابت و عمر بیشتر ،تنها از روانکارهای
توصیه شده با کیفیت مناسب استفاده نمایید.
استفاده از روانکارهای توصیه شده بازدهی موتور
و قوای محرکه را بهبود بخشیده و در نتیجه باعث
بهبود مصرف سوخت مي گردد.

هشدار
فقط از روغن موتور با گرید تعیین شده توسط
شرکت سایپا استفاده کنید؛ در غیر اینصورت
امکان وارد شدن آسیب جدی به موتور
خودروی شما وجود دارد.
7
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این روانکارها صرفاً برای این خودرو توصیه شده اند:
روغن /موارد کاربرد

نوع روغن

روغن جعبه دنده
دستی

API:GL4 mineral
SAE: 75W90

روغن موتور

API:SN
full synthetic
SAE:10 W 40

روغن ترمز

DOT-4

گریس نسوز

NLGI NO.2

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

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

احتياط
 شستشوي محفظه موتور با آب ممکن است باعثایجاد اختالل در کار بعضي از مدارهاي الکتریکي
آن شود .هنگام شستشوی محفظه موتور با آب،
بسیار احتیاط نمایید.

احتياط
 در صورت استفاده از نازل های دارای فشار باال،از اسپری مستقیم آب به دوربین ،سنسورها و
مناطق اطراف آنها و نیز نوار آببندی اطراف سانروف
خودداری کنید.
فشار باالی آب می تواند باعث خرابی مجموعه ها یا
نوارهای آببندی گردد.

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

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

نگهداری بدنه خودرو
نکات محيط زیستی
با تمیز نگه داشتن و رسیدگي به رنگ خودرو
در زیبایي محیط زیست شهري سهیم باشیم.
رنگ خودرو
از مهمترین آالیندههاي رنگ خودرو ,کروم
( )Crميباشد لذا در هنگام استفاده از رنگ
خودرو بویژه در تعمیرگاهها و نمایندگيها
مراقب نشت و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

توجه
 پاک کردن گرد و غبار و کثیفي با پارچهخشک از روي بدنه مي تواند باعث خراشیدگي
سطح رنگ آن شود.
 از برسهاي سیمي ،پاک کنندههایي باخاصیت خورندگي ،شوینده هاي قوي که داراي
مقدار زیاد آلکاالین یا مواد شیمیایي فعال
هستند ،برای شستن قطعات با روکش کروم یا
آلومینیومی استفاده ننمایید.
در صورت استفاده از این مواد ،احتمال صدمه
دیدن پوشش های محافظ و تغییر رنگ آنها
وجود دارد.
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نگهداری بدنه خودرو

ترميم آسيبدیدگي سطح بدنه خودرو
خراش هاي عمیق یا پریدگي هاي بوجود آمده
در سطح رنگ خودرو باید سریعاً ترمیم شوند،
زیرا قسمتي از فلز که رنگ آن از بین رفته است
به سرعت زنگ زده و مي تواند در اثر پیشروي
منجر به هزینه هاي سنگین تعمیراتي شود.

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

احتياط
پس از شستشوي خودرو باید آهسته رانندگي
کرده ،ترمز بگیرید و از خشک شدن لنت هاي
ترمز اطمینان حاصل نمایید.
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تميز کردن زیر خودرو
اگر چه کف خودرو با مواد ضدزنگ پوشانده
شده است ،لیکن مواد خورنده که در جاده ها
براي آب کردن برف و یخ استفاده مي شود،
مي تواند باعث زنگ زدن سریع لوله هاي بنزین،
سیستم اگزوز ،سیني کف اتاق و کارتل شود.
براي جلوگیري از این مسئله ،کف خودرو را یک بار
در سال و به خصوص در انتهاي فصل زمستان با
آب سرد یا ولرم بشویید .به شستن این قسمت ها
توجه خاصي نمایید زیرا در معرض دید نیستند
و احتمال دارد متوجه خرابي آن نشوید .سیني
کف ،لبه هاي زیرین درب ها و اجزاء شاسي
خودرو داراي سوراخ هاي آبریز مي باشند .این
سوراخ ها نباید مسدود شوند .زیرا آب جمع شده
در این قسمت ها مي تواند باعث زنگ زدگي شود.
اگر این قسمت ها را فقط خیس کرده و به صورت
کامل پاک ننمایید ،شرایط بدتري به وجود مي آید.

توجه
در هنگام پاک کردن سطح داخلي شیشه
عقب ،نباید آنرا بخراشید یا با شیء نوک تیز
بر روي آن بکشید ،زیرا ممکن است شبکه
گرمکن شیشه عقب صدمه ببیند.

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

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

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

بشویید ،ممکن است بعضي از این رسوبات
باقي بمانند .در این حالت باید از صابون مالیم
مخصوصشستشوي خودرو استفاده نمایید.

نکات محيط زیستی
کولر خودرو
یکي از مهمترین آالیندههاي موجود در
سیستمهاي خنککننده ,گازهاي مخرب الیهي
ازن (مانند گاز فریون) ميباشد .خوشبختانه در
خودروهاي تولیدي شرکت سایپا ،گاز R134a
جایگزین گازهاي مخرب الیه ازن گردیده است
که فاقد اثرات مخرب بر الیه ازن ميباشد.
ترموستات
عملکرد مناسب ترموستات موجب عملکرد
موتور در دماي بهینه شده و 2درصد صرفهجویي
در مصرف سوخت را به همراه دارد.
کنيستر
بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت
طبیعي آن تبخیر شده و در صورت ارتباط با
هواي آزاد در آن منتشر ميشود .انتشار بخار
بنزین در هوا باعث آلودگي محیط زیست در

نگهداری تزئينات داخلی خودرو

اطراف خودرو ميگردد .جهت رفع این مشکل
وجود مجموعهاي با قابلیت جذب و بازیافت
بخار بنزین ضروري است .در خودروها این
فرآیند توسط کنیستر یا بخارگیر بنزین
صورت ميپذیرد .بخار بنزین از طریق شیلنگ
به ورودي کنیستر منتقل و در حین عبور از
الیههاي کربن اکتیو جذب آن ميشود.
اثر کنیستر بر کاهش آلودگي محیط زیست
بازیافت و مصرف بخار بنزین اثر کنترلي
محسوسي به واسط جلوگیري از انتشار بخار
سمي در محیط زیست خواهد داشت .زمان
تعویض کنیستر مطابق استانداردهاي معتبر
صنایع خودرو سازي در صورت منفي بودن
نتیجه تست عملکرد توسط مراکز معاینات
فني خودرو 30 ،هزار کیلومتر در شرایط
عمومي 24 ،ماه بعد از زمان نصب ميباشد.

هشدارهای کلی
دقت کنید که به کار بستن توصیههاي سازنده،
هنگام استفاده از مواد شیمیایي پاک کننده و
پولیش ،اهمیت فراواني دارد.
تمام هشدارهای توصیه شده بر روي برچسب ها
را بخوانید.

هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو

 در صورت اقدام به فروش خودرو از طریق انتشار آگهی در جراید ،چنانچه خریدار جهت تست ،رانندگی خودرو را به عهده دارد سعی کنید زمانی ازخودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار (راننده) از آن پیاده شده و سوییچ را به شما مسترد نماید .در ضمن از قرار دادن اسناد مالکیت در
داخل داشبورد هنگام تست خودرو (توسط خریدار) خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی نمایند.
 در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سوییچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ایموبیالیزر است از روشن شدن خودرو توسط کلیهسوییچ ها مطمئن شوید.
 چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمیني و یا مسافرتي ارائه مي نماید ،قبل از بررسي اصالت چک از تحویل دادن خودرو به خریدارخودداري نمایید.
 اگر قصد خریداري خودروي دست دوم را دارید ،ابتدا هویت اصلي فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده و سپساقدام به خرید نمایید .در صورت امکان خودرو را از مراکز همگاني معامالت خودرو و با مشورت کارشناس بررسي اصالت آن مراکز ،خریداري نمایید.
 چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آن ها نزد شما بماند تا خودروفروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آن ها مسروقه باشد.
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مشخصات خودرو

کالس و وزن خودرو
پارامتر

8

156

نوع کالس خودرو

نوع/مقدار
سدان

ظرفیت سرنشین

5

وزن (کیلوگرم)

1260

مشخصات خودرو

1490 mm

1518 mm
1771 mm

2650 mm
4446 mm

ابعاد (ميليمتر)
طول خودرو

4446

عرض خودرو

1771

ارتفاع

1490

فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب

2650

فاصله مراکز چرخ هاي جلو

1518

8

157

مشخصات خودرو
1 5

8

چراغ ها
 -1مجموعه چراغ جلو
 -2چراغ راهنمای جلو
 -3چراغ راهنمای روی آینه جانبی
 -4چراغ مه شکن جلو
 -5روشنایی در روز (دی الیت)
 -6چراغ پالک
 -7چراغ راهنمای عقب
 -8چراغ خطر روی درب صندوق عقب
 -9چراغ ترمز داخل مجموعه چراغ عقب
 -10چراغ مه شکن عقب
 -11چراغ دنده عقب
 -12چراغ سوم ترمز
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چـــراغ ها
شرح

جلو

عقب

المپ مربوطه

توان مصرفی (وات)

چراغ جلو (نور باال /نور پایین)

55 /55

چراغ راهنمای جلو

21

چراغ مه شکن جلو

55

چراغ کوچک مجموعه چراغ جلو

5

چراغ راهنمای عقب

21

چراغ مه شکن عقب

3/6

چراغ ترمز داخل چراغ عقب

21

چراغ دنده عقب

16

چراغ پالک خودرو

5

*

8

چراغ سقفی وسط
داخل خودرو

چراغ سقفی جلو

*

چراغ داخل صندوق عقب

* مطابق با مدل خودرو

8

دو عدد  8وات
5
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سيستم انتقال قدرت در خودرو با جعبه دنده دستی
نوع دنده

نسبت دنده

دنده 1

3/583

دنده 2

1/947

دنده 3

1/379

دنده 4

1/030

دنده 5

0/767

دنده عقب

3/417

مشخصات خودرو

مشخصات موتور
ردیف

مشخصات موتور

1

نوع موتور

واحد

مقادیر
 4سیلندر خطی
دریچه گاز برقی

2

حداکثر قدرت موتور

hp/rpm

108/5250

3

حداکثر گشتاور

N.m/rpm

165/4000

4

قطر سیلندر

mm

75/6

5

کورس پیستون

mm

83/7

6

حجم جابجایی موتور

cc

1503

7

نسبت تراکم

9/5 : 1

8

نوع سوپاپ ها

SOHC

9

تعداد سیلندرها

4

10

ترتیب احتراق سیلندرها

1-3-4-2

11

استاندارد آالیندگی

یورو 5

12

دور آرام

rpm

8

750
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ظرفيت ها (ليتر)
روغن موتور

3/8

مایع خنک کننده موتور

8

روغن جعبه دنده دستی

2/3

باک بنزین

47

برچسب انرژی خودورهای بنزینی ( بر حسب ) L/100 km
مصرف سوخت

شهری
9/40

بين شهری
5/91

ترکيبی
7/20

توجه
8

مقادیر مصرف سوخت اشاره شده ،در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس استاندارد  ECE R83می باشد و همانطور که در قسمت هایی از دفترچه اشاره
شده ،آیتم هایی از قبیل سوخت یورو  ،4تک سرنشین بودن ،نحوه رانندگی ،باد تایر ،شیب مسیر ،میزان پیمایش وسیله نقلیه و ...در آن تاثیر گذار است.
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سيستم الکتریکي

شمع

باتري

 50آمپر ساعت

ولتاژ و شدت جریان آلترناتور

12ولت  100آمپر

استارت

 12ولت  0/85کیلو وات
فیلر دهانه شمع

 0/8+0/1میلیمتر

نوع

K7RTIP-TORCH

الستيک ها
نوع موتور
بنزینی

اندازه الستيک

فشار باد الستيک ها
جلو

عقب

185/65 R15

2/1 bar ،31 Psi

2/1 bar ،31 Psi

205/50 R16

2/2 bar ،32 Psi

2/2 bar ،32 Psi

8

163

فصل  -9گارانتی خودرو

حقوق مشتریان 166 ............................................................................................................................................
گارانتی خودرو 168 ...............................................................................................................................................
استثنائات گارانتی 169 .........................................................................................................................................
موارد نقض و ابطال گارانتی خودرو 170 ..........................................................................................................
محدودیت های گارانتی خودرو 171 .................................................................................................................
گارانتی رنگ خودرو /عملیات سرویس اولیه 172 ..........................................................................................
برنامه سرویس و نگهداري در شرایط عادي 173 ...........................................................................................
برنامه سرویس و نگهداري در شرایط سخت 175 ..........................................................................................
آپشن 176 ...............................................................................................................................................................
پایان عمر محصول/بازیافت خودروی فرسوده 178 ........................................................................................

سایپا کارت طالیی:

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

حقوق مشتریان

حقوق مشتریان محصوالت شرکت سایپا
سایپا یدک مبتکر طرح هاي نوین خدماتي در صنعت خودرو کشور ،در راستاي نهادینه کردن فرهنگ مشتري محوري در سطح شبکه نمایندگي هاي
مجاز در سراسر کشور ،در نظر دارد مجموعه اطالعات ضروري در خصوص حقوق في مابین را به منظور ارائه خدمات پس از فروش اثربخش و متناسب
با حد انتظار مالکین محترم تقدیم نماید .لذا با اعتقاد به این مجموعه قوانین و مقررات گارانتي بعنوان چارچوب تعیین کننده دامنه اختیارات طرفین
بشرح ذیل ارائه میگردد که امید است مثمر ثمر واقع گردد.

توجه
متعلقات الزامی همراه خودرو
متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل رادیو پخش ،چرخ زاپاس ،جک ،آچار چرخ ،کفپوش متحرک ،مثلث خطر

9

ضوابط و مقررات خدمات پس از فروش و وظایف نمایندگيهاي مجاز
 خدمات گارانتي منوط به انجام سرویس اولیه ،سرویس ثانویه و ادواری مي باشد که دوره زماني و کیلومتر انجام آن باتوجه به نوع خودروي شما دراین دفترچه ذکر شده است.
از آنجایي که طبق مقررات گارانتي ،کلیه قطعات تعویض شده در دوره گارانتي متعلق به شرکت خودروساز مي باشد لذا نمایندگي از عودت قطعات
داغي به شما مشتري گرامي معذور مي باشد.
 واحد پذیرش نمایندگي موظف است هزینه تقریبي ارائه خدمات فني و قطعات یدکي مصرفي و زمان تحویل خودرو را به مالکین محترم اعالم نماید. مسئولیت عیب یابي ،تعمیر و یا تشخیص تعویض قطعات معیوب بعهده کارشناس فني نمایندگي هاي مجاز مي باشد .لذا در هنگام مراجعه به تعمیرگاهصرفاً نسبت به اعالم عیوب خودرو خود اقدام فرموده ،موضوع کارشناسي یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمائید.
 نمایندگي موظف به پیش بیني تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوي که خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمایندگي راداشته باشد زیرا نمایندگيدر مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.
 نمایندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائید شرکت مي باشد. تبعات ناشي از تعمیرات غیر استاندارد به عهده نمایندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگي به مشتریان از وظایفمهم نمایندگي مجاز مي باشد.
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 نمایندگي مجاز موظف به ارائه فاکتور رسمي در قبال ارائه کلیه خدمات اعم از سرویس اولیه ،سرویس ثانویه ،گارانتي و غیر گارانتي مي باشد و درصورت وجود هرگونه ابهام در شرح اقدامات انجام شده و یا هزینه تعمیرات اعم از قیمت قطعات و اجرت تعمیرات پاسخگو خواهد بود.
 -نمایندگان مجاز موظف به نصب تابلو رتبه بندي (رتبه ارزیابي نمایندگي در آن درج شده است) در محل پذیرش مي باشند.

 نمایندگي مجاز موظف است در دوران وارانتي تعمیرات را فقط براساس موارد ذکر شده در برگ پذیرش انجام دهد و از تعمیرات مازاد برآن خودداري نمایند. تعمیرگاه هاي مجاز موظفند صورتحساب مشتري را بر اساس فهرست زمان تعمیرات و همچنین نرخ ساعت تعمیرات تنظیم نمایند و در صورتدرخواست مشتري فهرست تعمیرات خود را به رؤیت ایشان برسانند.
 مجموعه هاي معیوب قبل از سرویس اولیه نیز بایستي تعمیر یا تعویض گردند. کلیه نمایندگي هاي مجاز موظف به پذیرش خودرو جهت سرویس اولیه ،سرویس ثانویه و گارانتي در روز مراجعه مي باشند. هرگونه عیب و نقص و خسارت مالي و جاني وارده به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم هاي جانبي و یادریافت خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوران گارانتي ایجاد شود ،مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف
کننده و اشخاص ثالث در برابر شرکت سایپا و یا شرکت سایپا یدک ایجاد نمي کند.
 هرگونه عملیات الزم تحت عنوان گارانتي مي بایست توسط نمایندگي مجاز سایپا یدک صورت پذیرد. خدمات گارانتي محدود به تعویض و یا تعمیر قطعات معیوب (بنا به تشخیص شرکت سایپا یدک) و دستمزد مربوطه مي باشد. تعویض یا تعمیر قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد. براي دریافت خدمات سرویس اولیه ،ثانویه و گارانتي حتماً از طریق نمایندگي هاي مجاز و یا تعمیرگاه هاي مرکزي شرکت اقدام شود .این شرکت درقبال هزینه هاي صرف شده از طریق تعمیرکاران متفرقه هیچگونه مسئولیتي ندارد.
 مدت زمان تعهد خدمات (مجموع دوره های سرویس ثانویه گارانتی و وارانتی) شامل ارائه خدمات تعمیراتی و تأمین قطعات یدکی  ،به مدت  10سالتضمین می گردد.
9
 ضمانت کلیه خدمات و تعمیرات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز به مدت  2ماه یا  3000کیلومتر و برای قطعات یدکی  6ماه یا  10000کیلومترمی باشد( .هر کدام زودتر فرا برسد)
"جهت اطالع از متن کامل آیین نامه اجرایی و قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو از سایت اینترنتي  www.saipayadak.orgبازدید نمایید".
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استثنائات گارانتي
موارد زیر خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:
-1تعمیرات ناشي از فرسودگي متداول خودرو (منظور از فرسودگي متداول ،خرابي هاي ناشي از عدم انجام تعمیرات و نگهداري مناسب ،عدم انجام
بازدیدهاي ادواري ،فرسودگي الستیک و مواردي نظیر المپ و فیوز مي باشد).
-2هزینه هاي مربوطه به عملیات سرویس و نگهداري خودرو ،تنظیمات رایج و سرویس هاي ادواري
-3هر گونه صدمات ناشي از عوامل که مرتبط با ساختار خودرو نباشد شامل تصادفات ،سنگ خوردگي،خراش ،سرقت ،آتش سوزي و بالیاي طبیعي و
غیر مترقبه ،جنگ ،اغتشاش و آشوب.
 -4انجام تغییرات در شرایط استاندارد خودرو نظیر تغییر ارتفاع خودرو به هر شکل ،استفاده از رینگ و تایر با سایز غیر استاندارد ،دوگانه سوز کردن
خودرو در خارج از خطوط تولیدي سایپا
 -5اقالم ضمانت در خودرو شامل کلیه اجزاء ،قطعات و مجموعه های خودرو به جز قطعات و مواد مصرفی و استهالکی می باشد.
لیست قطعات و مواد مصرفی در خودرو که مشمول ضمانت نمی باشند:
روغن ها نظیر روغن موتور ،جعبه دنده ،ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر مایع ضد یخ ،مایع شیشه شوی
فیلتر ها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا و فیلتر روغن

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

موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو
هشدار

موارد منجر به جرح سر نشين
مشاهده شده است جهت تمیز ماندن موکت کف اقدام به نصب مشمع در کف اتاق می نمایند که به دلیل عدم رعایت گشتاور در مونتاژ مجدد صندلی
و کمربند ایمنی در هنگام حادثه باعث مجروح شدن سرنشینان شده است.
موارد منجر به آتش سوزی خودرو
 -1مشاهده شده است به هنگام نصب روکش صندلی ،دسته سیم بین اتصاالت و بدنه خودرو قرار گرفته که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
 -2مشاهده شده است به هنگام نصب دزدگیر تغییراتی در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو می دهند که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
 -3استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند (فیوزها ،باندها ،چراغ های جلو و عقب و راهنما و)...
 -4استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند (مدوالتور  ،FMدستگاه تصفیه هوا ،چراغ شارژی و )...که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.
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تحت شرایط زیر گارانتی قطعات و مجموعه های مرتبط از درجه اعتبار ساقط گردیده و شرکت سایپا یدک هیچگونه تعهدی در خصوص گارانتی مجموعه های
مرتبط در خودروی مشتری را نخواهد داشت:
 -1استفاده از قطعاتي که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.
 -2ایجاد تغییرات بر روي خودرو ،بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک
 -3عدم انجام سرویس اولیه ،سرویس ثانویه و سایر سرویس هاي ادواري مندرج در همین دفترچه
 -4هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو (سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر ،تغییر به دلیل نصب دزدگیر و)...
 -5هرگونه عیب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم هاي جانبي و یا دریافت
خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوره گارانتي ایجاد شود ،مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف کننده
و اشخاص ثالث در برابر شرکت هاي سایپا و سایپا یدک ایجاد نمي کند.
 -6در صورتي که هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومتر شمار دستکاري شود بگونه اي که اختالف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.
 -7هر گونه تغییر در سیستم هاي الکتریکي و الکترونیکي خودرو مانند نصب دزدگیر ،سیستم هاي صوتی-تصویری(مولتی مدیا) ،تغییر در سیم کشي که منجر به
بروز ایراد در خودرو گردد.
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 -8تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید.
-9تغییر ،تعویض یا تغییرات ناصحیح ،دستکاری و نصب نامناسب یا نصب هرگونه وسیله ،قطعه یا متعلقات اضافی که توسط شرکت سایپا یدک تامین
نشده باشد منجر به خارج شدن قطعات،اجزا و موارد مرتبط از ضمانت می گردد.
-10انجام هرگونه عملیات تعمیراتی ،تعویض روغن موتور ،تعویض روغن گیربکس یا سرویس های دوره ای خارج از عاملیت های مجاز شرکت سایپا یدک
منجر به خارج شدن قطعات و مجموعه های مرتبط از ضمانت می گردد.
محدودیت هاي گارانتي خودرو
 -1خدمات گارانتي محدود به تعمیر و یا تعویض قطعه معیوب مي باشد که هزینه آن بر عهده شرکت سایپا یدک مي باشد .همچنین تشخیص عیب قطعه و تصمیم گیري در خصوص
تعمیر یا تعویض آن بر عهده شرکت سایپا یدک است.
 -2قطعات تعویض شده در دوره گارانتي خودرو متعلق به شرکت سایپا یدک مي باشند.
 -3تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد.
 -4لیست قطعاتی که به عنوان قطعات مصرفی و استهالکی نبوده ولی عمر کارکرد آن ها کمتر از مدت زمان معین در دوران ضمانت خودرو می باشد که برای این گونه قطعات می
بایست ضمانت کارکرد مطابق با زمان اعالمی در جدول ذیل لحاظ گردد:
صفحه کالچ
لنت ترمز

باتری
المپ

تیغه برف پاک کن
حسگر دوم اکسیژن

تسمه ها
شمع موتور

کربن کنیستر

کاتالیست کانورتور

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

نصف مدت زمان دوره ضمانت و کارکرد
ده هزار کیلومتر از تحویل خودرو
 18ماه یا  30هزار کیلومتر
 24ماه یا  40هزار کیلومتر

تبصره  -تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهالکی چنانچه ناشی از عیب کیفی و مونتاژی موجود در هر یک از مجموعه های خودرو باشد بصورت رایگان بوده و بر عهده عرضه
کننده خودرو می باشد.
" اطالعات تکمیلی استثنائات و محدودیت های گارانتی در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس  www.saipayadak.orgارائه شده است".
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گارانتی رنگ خودرو /عمليات سرویس اوليه

گارانتی رنگ خودرو
خودروی شما دارای  3سال گارانتی رنگ می باشد و در صورت بروز تغییراتی در رنگ خودرو نظیر ریزش رنگ ،دو رنگ شدن ،پوسته شدن ،مشتری می بایست
با مراجعه به یکی از نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک ،مراتب را سریعاً به اطالع برساند.
تبصره -1ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو ،تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.
تبصره -2زدودن چربی و یا تمیز کردن قطعات مکانیکی ،زیر اتاق خودرو ،قطعات لوالدار ،قطعات پالستیکی بیرونی رنگ شده به کمک موادی که مورد تایید فنی
نیستند یا وسایل شوینده با فشار توصیه نمی گردد.
:عمليات مربوط به سرویس اوليه به شرح زیر می باشد
سرویس هاي پیش بیني شده در این دفترچه با توجه به توصیه هاي کارخانه سازنده ی این خودرو بوده و انجام به موقع سرویس اولیه ،سرویس ثانویه و سرویس
هاي ادواري شما را در نگهداري خودروي خود در وضعیت مطلوب یاري مي نماید.

9

عمليات سرویس اوليه
 .1بازدید سیستم خنک کننده موتور
 .2بازدید وضعیت تسمه محرک دینام و کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز
 .3بازدید لقي پدال کالچ
 .4بازدید وضعیت عملکرد ترمزو کنترل سطح روغن ترمز (نشتي)
 .5بازدید وضعیت باک بنزین ،لوله ها ،شیلنگ ها و اتصاالت (نشتي)
 .6بازدید سیستم فرمان
 .7بازدید وضعیت گردگیرهاي مجموعه هاي جعبه فرمان و پلوس
 .8بازدید وضعیت الستیک ها (تنظیم باد)
 .9بررسي نشتي از مجموعه موتور و گیربکس
 .10بازدید وضعیت باتري و اتصاالت
 .11بازدید و کنترل گشتاور کلیه اتصاالت ایمنی
 .12بازدید سیستم های الکتریکی
 .13بازدید سیستم توربوشارژ،شیلنگ ها و اتصاالت آن
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کيلومتر و یا مدت زمان کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بيافتد.

فواصل
سرویس
ردیف

انواع
سرویس

1

تسمه محرک

2

فیلتر سوخت

9

ب

ب

وضعیت باتری

ب

ب

بازدید سیستم الکتریکی
لوله ها ،شیلنگ ها و اتصاالت ترمز
پدال ترمز
ترمز دستی

11

پدال کالچ

12
14
15

روغن ترمز
بررسی وضعیت لنت ترمز جلو

17
18

ب :بازدید

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ت

ب

ب

ت

ت

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

هر  12ماه بازدید شده و در صورت نیاز تعویض شود.

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

بررسی وضعیت لنت ترمز عقب

16

ب

ت

ب

ت

ب

ت

ت

سیستم سوخت رسانی(اتصاالت،
لوله ها و شیلنگ ها)

10

13

ب

ب

ت

شمع موتور

7
8

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ب

تسمه تایمینگ

4

6

در هزار
کيلومتر

1

5

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

روغن جعبه دنده دستی

3

5

ماه

5

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

78

84

90

96

102

108

114

120

126

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ت

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

روغن موتور

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

ب

هر 6ماه یا  5000کیلومتر تعویض شود.

فیلتر روغن موتور

هر 6ماه یا  5000کیلومتر تعویض شود.

فیلتر هوا

ت :تعویض

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

ت

173

9

برنامه سرویس و نگهداري در شرایط سخت

برنامه سرویس و نگهداري در شرایط سخت
قطعات و سیستم های خودرو هنگامي که در شرایط سخت مورد استفاده قرار مي گیرند ،باید در فواصل کوتاه تري بازدید و تعویض شوند .براي فاصله
زماني بین بازدیدها و تعمیرات به جدول و شرح آن رجوع نمایید.
ردیف
1
2

قسمت مربوطه
روغن موتور و فیلتر آن
فیلتر هوا

نوع عمليات
تعویض
تعویض

زمان و یا کيلومتر کارکرد انجام عمليات
هر  4000کیلومتر یا شش ماه
زودتر از موعد معمول

شرایط رانندگی
A,B,C,D,E,F,G,H,I
B,C,E

3

تسمه تایمینگ

تعویض

هر  40000کیلومتر

A,B,C,D,E,F,G,H,I

4

شمع جرقه زنی

تعویض

زودتر از موعد معمول

B,H

 : Aرانندگی به دفعات زیاد و در مسافت های کوتاه
 : Bکارکرد طوالنی مدت خودرو در حالت درجا
 : Cرانندگی درجاده های ناهموار و پر گرد و غبار
 : Dرانندگی در مناطقی که نمک یا سایر مواد خورنده وجود دارد و یا در سرمای شدید
 : Eرانندگی در جاده های شن و ماسه ای
 : Fهنگامی که بیش از  50درصد مدت زمان رانندگی با خودرو در ترافیک سنگین ودر هوای گرم باالتر از 32درجه سانتی گراد باشد.
 :Gرانندگی در مناطق کوهستانی
: Hیدک کشیدن کاروان سفری
 : Iاستفاده از خودرو به منظور گشت زنی ،تاکسی ،یدک کش یا امور بازرگانی

9

مشتري گرامي :

فعالیت هاي سرویس هاي ادواري مندرج در جداول این دفترچه مشخص کننده تناوب دوره هاي زماني و کیلومتري سرویس هاي ادواري محصول بوده
و قابل تعمیم به کیلومترهاي کارکرد باالتر وبازه هاي زماني بیشتر نیز مي باشند.
در صورتي که تناوب زماني و یا کیلومتري انجام فعالیتي بیش از بازه هاي مندرج در جداول سرویس هاي ادواري باشد  ،توضیحات الزم در خصوص
زمان و کیلومتر انجام آن فعالیت در ذیل جداول سرویس ادواري درج خواهد گردید.
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آپشن
آپشن به تجهیزات و ادوات الکترونیکي مانند دزدگیر ،سیستم های صوتی تصویری ،مولتی مدیا ،دوربین و سنسور دنده عقب اطالق مي گردد که عالوه
بر مشخصات استاندارد تعریف شده از سوي خودرو ساز ،در خودرو مورد استفاده قرار گرفته و نصب آن امکانات و راحتي بیشتر براي سرنشینان خودرو
را به همراه خواهد داشت .همچنین با توجه به ماهیت الکترونیکي قطعات آپشن ،نصب آنها همواره تغییرات اساسي در مدارات الکترونیکي خودرو را به
دنبال خواهد داشت که با توجه به ضرورت رعایت استانداردهاي فني مورد تایید خودروساز،الزم است تا نصب قطعات آپشن حتماً توسط خودروساز و
یا نمایندگي هاي مجاز معرفي شده از سوي خودروساز صورت پذیرد تا از بروز هرگونه اختالل و یا وارد شدن آسیب جدي در سیستمهاي الکترونیکي
خودرو جلوگیري بعمل آید.
تجهيزات جانبي :
ً
به آن دسته از تجهیزات غیرالکترونیکي اطالق مي گردد که اغلب جهت ارتقاء زیبایي ظاهري و یا بهبود عملکرد بخش هایي ازخودرو (غالبا در قسمتهاي
بدنه خارجي و یا تریم داخلي خودرو ) نصب مي گردد که با توجه به تاثیري که معموالً بر قطعات و مجموعه هاي مجاور با خود مي گذارند ،الزم است
تا استانداردهاي الزم جهت استفاده در خودرو را داشته باشند .از این رو در خصوص تجهیزات جانبي نیز اکیدا ً توصیه مي گردد که حتماً از موارد مورد
تایید خودروساز که در نمایندگیهاي مجاز معرفي شده توسط خودروساز عرضه مي گردند ،استفاده گردد.
انواع آپشن و تجهيزات :

-1تجهيزات آپشن نصب شده بر روي خودرو در زمان توليد خودرو (توسط خودروساز) :

این نوع آپشن به آن دسته از آپشن هایي اطالق مي گردد که پس از طي مراحل الزم در زنجیره تامین خودروسازي ،توسط شرکت خودروساز و درزمان
تولید خودرو بر روي آن نصب گردیده و تمامي موضوعات مرتبط با آن اعم از تطابق با کلیه سیستم هاي خودرو و استانداردهاي مرتبط در آن لحاظ مي گردد.

9

-2تجهيزات آپشن نصب شده بر روي خودرو پس از توليد خودرو و خارج از فرآیند توليد خودرو :

به کلیه آپشن هایي که خارج از فرآیند تولید خودرو و قبل یا پس از تحویل خودرو به مشتري بر روي خودرو نصب مي گردند ،اطالق مي گردد .با توجه
به تعریف مذکور ،بدیهي است انطباق و سازگاري این نوع از تجهیزات و آپشن ها با مدل و مشخصات فني خودرو از اهمیت فوق العاده باالیي برخوردار
است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
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اهميت انتخاب و انطباق آپشن و تجهيزات جانبي با سيستم هاي خودرو :
امروزه تغییرات و ارتقاء استانداردهاي خودروها منجر به توسعه و پیچیدگي روز افزون سیستم هاي الکتریکي و شکل گیري ارتباطات الکترونیکي ویژه
مابین بخش هاي اصلي خودرو گردیده است .لذا با توجه به وجود سیستم هاي الکترونیکي متعدد و پیچیده جدید در خودروها و تاثیر پذیري سیستم هاي
مختلف از یکدیگر ،ضروري است مشخصات و نوع آپشن مورد استفاده در خودرو منطبق با مشخصات فني خودرو بوده و حداکثر سازگاري را با آنها داشته
باشد .بدیهي است در غیر این صورت ،بروز اختالالت جدي در عملکرد سیستم هاي اصلي خودرو و پیامدهاي مترتب از آن اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از این رو اصلي ترین مشکل نصب آپشن و تجهیزات جانبي در مراکز غیر مجاز ،ایجاد مشکالت فني و اختالل در عملکرد سیستم هاي اصلي خودرو
و خروج آنها از شرایط گارانتي بوده و به همین خاطراکیدا ً توصیه مي گردد به منظور جلوگیري از ابطال گارانتي اصلي خودرو و یا بخش هایي از آن،
نصب آپشن و تجهیزات جانبي ،حتماً در نمایندگي هاي مجاز منتخب سایپا که داراي مجوز ارائه خدمات آپشن از سوي سایپایدک باشند ،صورت پذیرد.
روش آگاهي از فهرست نمایندگان داراي مجوز ارائه خدمات آپشن سایپا یدک :
با توجه به ضرورت شناسایي نمایندگان داراي مجوز ارائه خدمات آپشن ،جهت آگاهي از آخرین فهرست نمایندگاني که داراي مجوز ارائه خدمات آپشن از
سوي سایپایدک مي باشند مي توانید به فهرست نمایندگان داراي مجوز ارائه خدمات آپشن در بخش خدمات مشتري به آدرس اینترنتي ذیل مراجعه فرمایید :
WWW.SAIPAYADAK.ORG

نقش آپشن و تجهيزات جانبي در خودروهاي جدید و مزایاي استفاده از آپشن هاي مورد تایيد شرکت سایپایدک :
رشد و پیشرفت تکنولوژي هاي مختلف ،موجب افزایش سطح امکانات خودرو و همچنین افزایش سطح نیازها و انتظارات مشتریان گردیده بطوري که
امروزه اغلب مشتریان متقاضي استفاده از آپشن ها و تجهیزات جانبي جدید در محصوالت مي باشند.
شرکت سایپایدک با شناسایي نیاز مذکور و ضمن ایجاد زیرساخت هاي مهندسي و کیفي مرتبط ،اقدام به فعالیت در حوزه تامین ،نصب و ارائه گارانتي
و خدمات پس از فروش کلیه آپشن ها و تجهیزات جانبي خودروهاي سبک تولیدي گروه سایپا نموده تا در راستاي انجام وظایف و مسئولیتهاي خود
در حوزه ارائه خدمات پس ازفروش به محصوالت گروه خودروسازي سایپا همچون گذشته ،عالوه بر پاسخگویي به نیاز مشتریان محترم شرکت سایپا در
خصوص آپشن ،با رعایت استانداردهاي مورد تایید خودروساز ،اطمینان خاطر مشتریان از انطباق و سازگاري خودرو با آپشن و تجهیزات جدید را تامین
9
نموده و با ارائه گارانتي و خدمات پس از فروش گسترده ،گامي دیگر در جلب و افزایش اعتماد و رضایت مشتریان گروه خودرو سازي سایپا برداشته است.
عالوه بر موارد مذکور ،ایجاد سیستم کد ردیابي انحصاري براي آپشن هاي نصب شده توسط نمایندگان منتخب ارائه خدمات آپشن ،باعث گردیده تا
ضمن تضمین اصالت قطعه و ارائه خدمات پس از فروش در نمایندگي هاي منتخب ،امکان هرگونه سوء استفاده از سایر عرضه گنندگان غیر مجاز سلب
گردد .بنابراین استفاده از آپشن و تجهیزات مورد تایید شرکت سایپایدک توسط نمایندگان منتخب این شرکت ،بدون شک مطمئن ترین روش جهت
تجهیز خودروي شما به آپشن و تجهیزات جانبي خواهد بود.
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9

هر وسیله مکانیکي داراي یک عمر مفید مصرف بوده و رفته رفته با نزدیک شدن به زمان پایان عمر آن ،ضمن افت راندمان مورد انتظار از کاربري وسیله
مربوطه هزینه هاي مصرف انرژي ،مواد و قطعات ،نگهداري و تعمیرات و نیز آلودگي هاي محیط زیستي ناشي از آن را چند برابر مي نماید .از آنجایي که
خودرو به عنوان یک وسیله نقلیه با کاربرد بسیار باال؛ مصرف کننده عمده سوخت و داراي ظرفیت بالقوه جهت آلودگي محیط زیست مي باشد همانند
تمامي کشورها براي آن عمر مفید تعریف شده است.
به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در جلسه تاریخ  1392 /7 /10بنا به پیشنهاد شماره 92 /100 /10 /3471
و تاریخ  1392/5 /28ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ،سن فرسودگي خودروهاي سواري  20سال تعیین گردیده است.
آن چه مسلم است در تولید آالیندگي نه تنها عمر خودرو ،بلکه میزان کارکرد آن نیز تأثیرگذار خواهد بود و عواملي نظیر نوع کاربري ،شرایط اقلیمي،
نحوه استفاده ،تعمیر و نگهداري و طراحي خودرو ،احراز شرایط فرسودگي را تغییر مي دهد .بر این اساس وسایل نقلیه در صورت عدم امکان دریافت
گواهي معاینه فني یا سن باالتر از  20سال فرسوده محسوب ميشوند.
در کشورهاي اروپایي در حال حاضر عمر مفید خودروها نه تنها براساس سن بلکه بر اساس میزان کارکرد ،در هر مدل خاص ،اعالم مي گردد؛ و از طریق راه
کارهایي همچون گواهي اسقاط ،مالیات کربن ،مالیات جاده و ...شرایط استفاده از خودروي فرسوده به صورت مستقیم و غیرمستقیم ،غیر اقتصادي مي گردد.
در کشور ما بر اساس اعالم هاي رسمي بیش از نیمي از آالیندگي هواي کالن شهرها به دلیل حضور خودروهاي فرسوده مي باشد .هرچند اسقاط
خودروهاي فرسوده به دالیل مختلف اجتماعي از کالن شهرها ساده نمي باشد ،لیکن عدم توجه به ایجاد مشکالت ایمني ،محیط زیستي و آالیندگي
باالي این خودروها در جامعه ،ناهنجاري هاي عظیم محیط زیستي و اجتماعي ایجاد مي نماید.
خروج خودروهاي فرسوده نه تنها به کاهش حجم تولید آالینده هاي محیط زیستي بسیار کمک خواهد کرد ،بلکه صنعت بازیافت مواد و قطعات ،را احیا
و در تقویت رویکرد استفاده از مواد بازیافتي و بازیافت مواد در صنایع خودروسازي ،تأثیر چشمگیري خواهد داشت.
به دلیل استفاده از انواع مواد فلزي ،پلیمري ،شیمیایي و ...در ساخت خودرو؛ در هنگام پایان عمر و رهاسازي آن در طبیعت امکان ایجاد اثرات نامناسب
بر محیط زیست بسیار فراهم مي باشد .به همین دلیل سپردن خودروي اسقاطي به مراکز معتبر نه تنها مانع از پخش ،انتشار و رهاسازي این مواد شده،
بلکه مزیت استفاده مجدد از مواد و کاهش برداشت مواد خام از طبیعت ،در صنعت خودروسازي چند برابر مي گردد.
طبق پیش بیني انجام شده اگر روند حال حاضر مصرف منابع معدني کاهش نیابد ،تا سال  2050این منابع رو به اتمام خواهند گذاشت .دغدغه هاي
محیط زیستي و منابع طبیعي موجود ،توجه روزافزون تمامي کشورها را به ایجاد راه کارهاي حفاظت از منابع طبیعي که متعلق به تمامي نسل هاي
بشر است را موجب شده است.
امروزه یکي از شاخص هاي عملکرد محیط زیستي خودروسازان بزرگ دنیا استفاده از مواد بازیافتي و نیز استفاده از مواد بازیافت پذیر در ساخت قطعات
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خودرو مي باشد .با این اقدام عالوه بر کاهش بهاي تمام شده محصول موجب کاهش مصرف منابع ،مواد اولیه و انرژي و نهایتاً حفظ محیط زیست خواهیم شد.
از دیگر منافع بازیافت خودروهاي فرسوده عالوه بر نوسازي ناوگان حمل و نقل کشور ،موجب حفاظت از محیط زیست ،کاهش مصرف مواد خام و حفظ
منابع اولیه ،امکان تولید خودرو با قابلیت بازیافت و استفاده از مواد فلزي ،آلومینیومی ،پلیمري در خودروهاي جدید ،کاهش مصرف سوخت و افزایش
ایمني جاده ها و حمل و نقل مي باشد.
تمامي دارندگان خودروهاي فرسوده با در دسترس داشتن مدارک مالکیت خودرو مي توانند با مراجعه به یکي از مراکز مجاز نسبت به اسقاط خودروي
خود اقدام نمایند.
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مشتری گرامی لطفا جهت اطالع از آخرین لیست نمایندگان مجاز ارائه خدمات به سایت سایپا یدک
به آدرس اینترنتی  WWW.SAIPAYADAK.ORGمراجعه فرمایید:
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10

ردیف

نام نمایندگي

کد تابلو

استان

شهر

آدرس

کد شهر

تلفن

1

شرکت سبالن ثمین

2103

اردبیل

اردبيل

اردبیل  -میدان مبارزان  -خیابان کارگر  -جنب پمپ بنزین  -پالک 216

045

33333343

2

رحیم محمدي رمضانلو

2107

اردبیل

گرمي

کیلومتر  1جاده بیله سوار-روبروي نیروگاه

045

32644003-32643008-9

3

رضا سلیمي

161

اصفهان

اصفهان

بلوار بوستان سعدي  -سه راه نظر  -خ وحید نرسیده به امامزاده شاهزاده
محمد

031

36288010

4

مصطفي عصارزادگان

166

اصفهان

اصفهان

اتوبان کاوه  -سه راه ملک شهر  -خیابان بهارستان شرقي  -صد متر مانده
به فلکه ملک شهر

031

34416420-34441486

5

شرکت فني ایلیا گستر آرزو کاشان

3320

اصفهان

کاشان

میدان بسیج  -خروجي شهر به سمت نطنز -خیابان شهدا دارالسالم  -بلوار
یکم صنایع کارگاهي  -قطعه 12

031

55505051 - 4

6

اکبر جهانگیري

3328

اصفهان

شاهین شهر

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

031

45271700-9

7

حسن چترآبگون

3308

اصفهان

بهارستان

بهارستان ابتداي بلوار بهشت جنب پمپ بنزین

031

36819752-5-36819759

8

شرکت آوا خودرو پرشین

5616

البرز

کرج

کرج ,سه راه عظیمیه ,ضلع غربي بلوار شورا ،نرسیده به میدان کرج,
نمایندگی شرکت سایپا

026

32285132-32285134-5

9

عباس رهبر دهقان

1428

البرز

کرج

میدان قدس  -بلوار امام زاده حسن (ع)  -روبروي مصلي

026

32200645

10

شرکت صنعتي خدماتي بازرگاني پردیس
یاران کارا کرج

5879

البرز

فردیس

جاده مالرد بعد از انبار نفت خیابان گلستان (29پیک) -پالک 27

026

36613517-8

11

رضا و تقی زینلی قاهانی

1197

البرز

کرج

45متري اتوبان گلشهر  -خ هوشیار  -پ 24

026

34679590-5

12

رشید آزادفالح

1035

البرز

نظرآباد

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

026

45382332-4

13

علي محمد سوخته

381

ایالم

ایالم

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

084

32224406-3222081532231188

14

محمود وفادوست

2270

آذربایجان شرقي

تبریز

جاده تبریز به آذرشهر 700متر باالتر از پل پتروشیمي -جنب اداره گاز
نمایندگي وفادوست

041

34219000

15

غالمرضا جعفری

2267

آذربایجان شرقي

تبریز

تبریز  -ورودي ازسمت تهران  -سه راهي اهر  -قطعه دوم سمت راست

041

36377487-36376620-1

16

احسان دسترنج آزادي

5748

آذربایجان شرقي

تبریز

دروازه تهران  -جنب بانک سپه استاد شهریار  -کوي شهید محالتي

041

33324870-2- 33321141 -2
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ردیف

نام نمایندگي

کد تابلو

استان

شهر

آدرس

کد شهر

17

محمود وفادوست

2270

آذربایجان شرقي

تبریز

جاده تبریز به آذرشهر 700متر باالتر از پل پتروشیمي -جنب اداره گاز
نمایندگي وفادوست

041

34219000

18

ابوالفضل بردیده

2281

آذربایجان شرقي

اهر

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

041

44226632-442235663

19

شرکت رصد خودرو مراغه

2272

آذربایجان شرقي

مراغه

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

041

37286868-70-37276872-4

20

شرکت باختر تعمیر ارومیه

251

آذربایجان غربي

ارومیه

ارومیه،ابتدای جاده سلماس ،ضلع جنوب غربی پل سوم خرداد

044

32755060-3275177732750818

21

حسین عباسي

2310

آذربایجان غربي

بوکان

بلوارامام خمیني  -روبروي خرمنکوب ،سازي برادران شامه باالتر از میدان
علی آباد

044

46232500-46252220

22

مصطفي بیگ زاده

2318

آذربایجان غربي

نقده

خ پیرانشهر  -نرسیده به میدان دفاع مقدس  -خیابان سایپا

044

3187

23

احد اسدي اهرنجاني

2311

آذربایجان غربي

سلماس

بلوارجمهوري اسالمي  -میدان سرباز-روبروي اداره راه وترابري

044

35237002-3

24

شرکت خدمات خودرو گروه 1381

4208

بوشهر

برازجان

برازجان کیلومتر یک جاده اهرم جنب پمپ بنزین

077

91021435-8

25

تعمیرگاه مرکزي2

1090

تهران

تهران

سه راه آذري  -به سمت میدان قزوین -جنب ایستگاه اتوبوس

021

66647377 - 9

26

محمدعلی فرحزادی

1160

تهران

تهران

اتوبان یادگار امام شمال به جنوب فرحزاد شمالي نرسیده به کوچه آبشار
پالک 16

021

22080628-22376003-5

27

ناصر معالج

516

تهران

تهران

جاده مخصوص کرج کیلومتر  - 7نبش ورودي تهرانسر پ 76

021

44515051 - 4451653244522511-2

28

شرکت بازرگاني پژمان

111

تهران

تهران

خ فدائیان اسالم  -نبش خیابان بني هاشم  -پ 282

021

55079636-9 /55074849

29

سیدمرتضي میري لواساني

107

تهران

تهران

خ نظام آباد  -نرسیده به سه راه عظیم پور  -پالک 189

021

77560642-3

30

شرکت آرمان خودرو یکتا

5883

تهران

تهران

خیابان استاد حسن بنا شمالي ,باالتر از مخابرات ,پالک 708

021

22500866- 22321150
-22520652

31

شرکت طاهرخودرو شهریار

1157

تهران

شاهدشهر

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

021

65446110-6

32

منصور موحدي

1164

تهران

شهرقدس

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

021

46893060-70

33

محمدسعید عزیزي

5849

تهران

باقر شهر

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

021

55220720

10
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ردیف

نام نمایندگي

کد تابلو

استان

شهر

آدرس

کد شهر

تلفن

34

شرکت الغدیر قائم اسالمشهر

5758

تهران

اسالمشهر

شهر اسالمشهر ،میدان نماز ،نبش جنوب غربي خیابان نواب

021

56113494-56360020-1

35

شرکت اتحاد خودرو پاسارگاد

5884

تهران

ورامین

بعد از میدان بسیج-ابتداي جاده پیشوا  -مقابل اداره راه و شهر سازي
پ502

021

36220020-3622724036227260

36

محسن کلهر منفرد

1134

تهران

رباط کریم

رباط کریم بلوار امام خمیني مابین میدان امام خمیني و میدان بهشتي

021

56439700-10-20-30-40-50

37

زال محمودي

363

چهارمحال
وبختیاري

شهرکرد

شهرکرد دروازه فارسان  -روبروي ترمینال فارسان  -مجتمع فن آوران
خیابان اول فرعي اول جنب مدیران خودرو

038

32272360-32272082

38

عبداله یوسفي

3031

خراسان جنوبي

بیرجند

خراسان جنوبي ،شهر بیرجند  ،چهارراه غفاري ،بلوار خلیج فارس -نرسیده
به پمپ بنزین شعله

056

32229292-32225155

39

علیرضا سیاسي

3008

خراسان رضوي

مشهد

مشهد ،بلوارصدمتري -حد فاصل میدان امام حسین و میدان خیام ،بعد از
پمپ گاز  ،نبش شهید چراغچي 31

051

37528811

40

محمدرضا ورزنده

3022

خراسان رضوي

مشهد

مشهد،خیابان گاراژدارها  -خیابان کوشش - 32خ بزرگمهر

051

33420347- 33434111

41

غالمحسین کوشکي

3017

خراسان رضوي

سبزوار

سبزوار ،بلوار سربداران ،شهرک خاوران،نبش خاوران  ،2جنب بوتان گاز،
پالک4

051

44444733-4445140044458895

42

علي آشیاني

5747

خراسان رضوي

نیشابور

نیشابور ،بلوار آزادگان ،جنب جایگاه سی ان جی

051

42239440-4 -42231500-4

43

شرکت یدک خودروجام

3004

خراسان رضوي

تربت جام

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

051

52528678-52526009

44

عباسعلي ترکماني

152

خراسان رضوي

تربت
حیدریه

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

051

52311167-52316167

45

عبداله معینی

3020

خراسان شمالي

بجنورد

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

058

32259555-3225966632259777

46

سید رحیم صالحي

4133

خوزستان

اهواز

اهواز -میدان تپه -اول اتوبان فرودگاه پ927

061

32290617-8-3229013-14

47

شرکت کجور اهواز

193

خوزستان

اهواز

بزرگراه آیت اله بهبهاني  -کوي مدرس  -جنب بانک صادرات

061

35536161-35536165

48

سعید ساعي

4110

خوزستان

دزفول

بلوارمیدان تره بار -نبش خ تابستان  -روبروي بهشت علي

061

42421402-42422286

49

هادی برکابی اقدم

5773

زنجان

زنجان

زنجان ،خیابان خیام ،روبروي راه آهن ،نرسیده به میدان راه آهن ،جنب
نمایندگي ایران خودرو

024

33332885-3332282433322433-33334497

184

فهرست نمایندگی های مجاز
ردیف

نام نمایندگي

کد تابلو

استان

شهر

آدرس

کد شهر

تلفن

50

رضا خسرواني

3216

سمنان

سمنان

بلوارعلویان  -روبروي کارخانه یخ ،نمایندگي سایپا

023

33301244-5-3330000033302192-33302190

51

شهزاد مهاجری

1142

سیستان و
بلوچستان

زاهدان

زاهدان ,ابتدای خیابان میرزاي شیرازي  ,پالک 1/193

054

33251171-4-33224570

52

حسن هاشمي نژاد

222

فارس

شیراز

شیراز انتهاي بلوارامیرکبیر  -جنب پمپ بنزین سایپا

071

38327788-38327798

53

شرکت پیشرو خودرو پرنیان گستر
هخامنش

5039

فارس

شیراز

شیراز جاده سپیدان  -بعد از پلیس راه  -دو کوهک  -روبروي کوچه المپ
سازي

071

36703858-60

54

رضا علی استوار

225

فارس

الر

الر شهر قدیم -سه راه بندرعباس  -خیابان حاج محمد کارگر

071

52330032-52330034

55

حمید رحمانیان

229

فارس

جهرم

جهرم بلوار بسیج  -نبش میدان شهید اسدزاده

071

54342688-95

56

محمدحسین قناعتي

5004

فارس

کازرون

کازرون کیلومتر  6جاده شیراز  -بعد از دانشگاه آزاد اسالمي

071

42235471-42242551-542242666

57

یعقوب نعمتی

2054

قزوین

قزوین

کیلومتر  3جاده قدیم تهران  -مقابل شرکت ناز نخ

028

33292550-70

58

علي اصغر مومني

3446

قم

قم

قم ،خیابان اراک ،بعد از پل ،روبروي ،پمپ بنزین،جنب 20متري طباطبایي

025

38815300-3880345438810642-3881050038839990

59

سید حسین حسیني

2322

قم

قم

انتهاي بلوار جمهوري اسالمي  -ابتداي مغانجوق

044

35260060 -3 5260923

60

شرکت راهنیان کردستان

2155

کردستان

سنندج

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

087

33384009-33384006-7

61

محمدعلي جدیداالسالمي

5102

کرمان

کرمان

خ خواجو  -نبش کوچه  ( 29تون آپ سابق )

034

32517100-32525377/8

62

علي صدیقي صفائي

271

کرمانشاه

کرمانشاه

بلوار شهید بهشتي  -روبروي زیبا پارک

083

38239344

63

شرکت قصر خاطره یاسوج

5871

کهکیلویه و
بویراحمد

یاسوج

یاسوج تل خسرو  -وردي جاده شیراز بعد از پمپ بنزین منصوري

074

33356292-33356297

64

شرکت بازرگاني عدالت روشن

211

گلستان

گرگان

گرگان کیلومتر  1جاده گرگان گنبد نبش خ فیض آباد

017

32170900-32161040

65

ابوطالب قره چماقلو

3083

گلستان

66

شرکت کاسانه گیالن

2017

گیالن

گنبد
کاووس

گنبد جاده مینو دشت  -جنب نمایندگي گروه بهمن

017

33559560

رشت

بلوارامام رضا (ع)  -آج بیشه  -جنب پمپ بنزین

013

33825551-3

185

10

فهرست نمایندگی های مجاز
ردیف

نام نمایندگي

کد تابلو

استان

شهر

آدرس

کد شهر

تلفن

67

امیر پور نصیر

242

گیالن

الهیجان

میدان انتظام روبروي نیروي انتظامي

013

42237559-42232381

68

شرکت کوثر خودرو لرستان

321

لرستان

خرم آباد

بلوار بهارستان میدان گلدشت کیلومتر  2جاده خوزستان

066

33406996

69

بهروز دیلم نژاد

216

مازندران

چالوس

چالوس خ امام خمیني سه راه کمربندي

011

52250751-5225031152256736

70

رحمت اله صادقي کیادهي

5552

مازندران

ساري

ساري  -کمربندي غربي  -بین فلسطین و شهبند جنب نمایندگي ایران
خودرو و مزداصادقي کیادهي

011

33373472

71

شرکت خدمات خودرو بزرگ روشن

3155

مازندران

امیرکال

کمربندي بابل به بابلسرامیرکال  -جنب پمپ بنزین حمیدیان

011

3518

72

کیهان موتور مرکزي

3371

مرکزي

اراک

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

086

34134053-5

73

محمدمهدي اصطهباناتي

5401

هرمزگان

بندرعباس

گلشهر شمالي خ ایثار روبروي شرکت واحد

076

33675551-33675105

74

عباس هاجری

2416

همدان

همدان

بلوار انقالب  -میدان سپاه  -روبروي بانک کشاورزي

081

34247000

75

فرهاد قنبري

2405

همدان

مالیر

بلوار شهیدبهشتي  -روبروي دریاچه تفریحي کوثر

081

33345050-3333530033347388

76

شرکت بازرگاني خودرو یزد سیلو

5315

یزد

یزد

بلوار امیرکبیر -جنب پمپ بنزین سیلو روبروي بسیج دانشجویي استان یزد

035

38219900-3

10

186

10

187

