
به نام خدا 

دفترچه راهنماي مشتري
 و ضوابط گارانتی خودرو

کوییک
)G و S ،CVT ،دنده دستی(

گردآوری و تدوین :
سازمان خدمات پس از فروش سایپا شرکت مهندسين مشاور خودرو ایران



به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی، مطالعه دقيق مطالب این دفترچه به 
مالکين خودرو خانواده سایپا توصيه می گردد.

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 1000 کیلومتر 

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 247 و امداد 247 )پالس( 
و سرویس تمدید گارانتی خودرو به منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یک سال یا 20000 کیلومتر 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.org و 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.
 http://www.saipayadak.org مشتری گرامی جهت اطالع از خدمات تحت پوشش و سرویس های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی

/ 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.org / منوی خدمات مشتری/ راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی
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توليدات شرکت سایپا :
• سال 1347 تولید انواع مدل هاي خودروي ژیان
• سال 1355 تولید انواع مدل هاي خودرو رنو 5  

• سال 1364  انتقال  تولید خودروي وانت
نیسان از  شرکت زامیاد به شرکت سایپا
• سال 1371 تولید خودروي رنو 21  

• سال 1372 تولید خودروي پراید  
• سال 1376 طراحی و تولید خودروي پراید

 )استیشن سفري(
• سال 1376 طراحي و ساخت اولین خودرو 

ایراني به نام کاروان       
• سال 1379 تولید خودروي زانتیا 

•سال 1381 طراحي و تولید خودروي
)سایپا 141( 

• سال 1384 تولید خودروي ریو 
• سال 1386 طراحي و تولید خودروي 132 

• سال 1387 طراحي و تولید خودروي 
 تمام ایراني به نام تیبا   

جدید  خودروهای  تولید  و  سال1389طراحي   •
) X100 خانواده سایپا )پلت فرم

• سال 1392 تولید و طراحی خودرو 211 و 151
• سال 1394 طراحي و تولید خودروي ساینا

• سال 1397 طراحي و تولید خودروي کوییک

 Societe عبارت:   اول  )حروف   SAIPAC
 Anonyme Iranienne de Production
ثبت  همچنین  و   )Automobile Citroen
تولیدي  هاي  اتومبیل  انواع  براي  را  ژیان  کلمه 

شرکت تقاضا نمود. 
در سال 1353 شرکت 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 
به شرکت سهامي  نام شرکت  و  سیتروئن حذف 

ایراني تولید اتومبیل )سایپا( تغییر یابد. 
تا قبل از سال 1364، آرم مورد استفاده شرکت 
تغییر  به  توجه  با  بود.  و سیتروئن  رنو  آرم  سایپا 
در  تنوع  ایجاد  و  شرکت  تولیدي  هاي  سیاست 
براي   1363 سال  در  که  هایي  برنامه  و  تولید 
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 
در  ایران  سنتي  کاري  آجر  از  الهام  با  را  سایپا 
مثال  توازن هندسي  داراي  دوران سلجوقیان که 
زدني در طراحي و اجرا مي باشد، طراحي نمود. 

پيشگفتار
با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبریک جهت 
با خودروي  رانندگي  از  قبل  خرید خودرو جدید. 
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 
نحوه  همچنین  دفترچه  این  کرد.  خواهد  معرفي 
نگهداري و مراقبت از خودرو و نیز سرویس آن را 
به شما خواهد آموخت. امیدواریم با آگاهي از نحوه 
رانندگي  خودرو،  تجهیزات  با  آشنایي  و  رانندگي 

راحت و آسوده اي را با کوییک تجربه  نمایید. 

تاریخچه شرکت سایپا
شرکت سهامي ایراني تولید اتومبیل هاي سیتروئن 
در سال 1345 در زمیني به مساحت 240 هزار 
سرمایه  با  مترمربع  هزار  زیربناي 20  و  مترمربع 
اولیه 160 میلیون ریال تاسیس شد و هم اکنون 
در زمیني به مساحت 415 هزار مترمربع )کارخانه 

مرکزي( در حال فعالیت مي باشد. 
این شرکت در بدو تاسیس، فعالیت خود را با 30 نفر 
شروع نمود و پس از یک سال حدود 600 نفر در 
شرکت مشغول به کار شدند که از این تعداد حدود 

150 نفر در خط مونتاژ فعالیت مي نمودند. 
از ورود نخستین  در 26 خرداد سال 1347 قبل 
تولیدات شرکت به بازار، مدیرعامل شرکت، کلمه 



روغن سایپا
توصیه مي شود از روغن سایپا در 
محصول خانواده سایپا استفاده شود.



 مقدمه 

 خودرو در یک نگاه  

معرفی خودرو و تجهیزات  

رانندگی با خودرو

نکات رانندگی

فوریت های فنی 

نگهداری خودرو

مشخصات خودرو

گارانتی خودرو

فهرست نمایندگی ها
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هشدارهای نيروی انتظامی

امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امرار معاش تعداد زیادی از مردم، نقش عمده ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارا 
می باشد.

از طرفی به دلیل قیمت نسبتاً باال و نیز به عنوان وسیله ای برای انجام سایر 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.  



فصل 1- مقدمه

8  ............................................................................................... نحوه استفاده از دفترچه راهنمای مشتری 
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مقدمه

1



8

مقدمه
نحوه استفاده  از  دفترچه  راهنماي مشتري

آوردن  فراهم  دفترچه،  این  تهیه  از  هدف 
هرچه  استفاده  امکان  که  باشد  می  شرایطی 
بهتر و راحت تر از خودرو را بوجود می آورد. این 
دفترچه در موارد مختلفي به عنوان یک منبع 

کمکي به حساب مي آید.   
در  شده  قید  موارد  تمامي  شود  مي  توصیه 
این  از  نمایید،  به دقت  مطالعه  را  این دفترچه 
رو جهت جلوگیري از بروز آسیب دیدگي ها و 
رانندگي،  یا  تصادف  هنگام  در  جراحات جدي 
بایستي  موارد  احتیاطي و هشدارهایي را که در 
کل این دفترچه قید شده است به دقت مورد 

مطالعه قرار دهید. 
استفاده  در  را  دفترچه شما  در  موجود  تصاویر 

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. 
نکات  هشدارها،  از  مختلفي  موارد  با  در ضمن 
که  شد  خواهید  روبرو  توجه  قابل  و  احتیاطي 
بایستي به دقت مورد مطالعه قرار داده  و تمامي 

توصیه ها و مراحل قید شده را دنبال نمایید.

توجه

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

آب بندي خودرو 
ضرورت  خاصي  اقدام  خودرو  بندي  آب  براي 
نداشته و با رعایت چند مورد ایمني و احتیاط به 
خصوص در 1000 کیلومتر 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 رانندگي 
نکنید. تغییر در سرعت موتور باعث بهبود شرایط 

آب بندي موتور خواهد شد. 
- از ترمزهاي ناگهاني به جز در موارد اضطراري 

بپرهیزید.
- هنگام روشن کردن خودرو و شروع به حرکت 

از گاز دادن بیش از حد خودداري کنید.

 احتياط

هشدار

نکات محيط زیستی

نکات محیط زیستی نکاتی هستند که بر محیط 
زیست تاثیر گذارند.

1- اصل پنجاهم قانون اساسي
درجمهوري اسالمي ایران حفاظت محیط زیست 
که نسل امروز و نسل هاي بعد باید در آن حیات 
وظیفه ي  باشد،  داشته  رشدي  به  رو  اجتماعي 
فعالیت هاي  این رو  از  مي گردد.  تلقي  عمومي 
اقتصادي و غیر آن که با آلودگي محیط  زیست 
یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند 

ممنوع است.

آسیب  بروز  باعث  که  مواردي  هشدار،  کلمه 
دیدگي ها و جراحات جدي و یا حتي منجر به 

مرگ مي شود را یادآوري مي کند.

کلمه احتیاط، مواردي که باعث بروز جراحات  
به  خودرو   وارده  های  آسیب  و  به سرنشینان 

مي گردد را یادآوري مي کند.

1
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نمای داخلی و بيرونی خودرو 
نماي داخلي و بيروني خودرو 

1- آینه بغل
2- پشت سري

3- صندلي 
4- چراغ هاي عقب

5- درب باک
6- قفل ایمني کودک )درب عقب(

7- سوییچ شیشه باالبر برقی
8- درب خودرو

2

3

6 5

7

8

41
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نماي کلي داشبورد
نماي کلي داشبورد در خودرو با جعبه دنده 

دستی
1- غربیلک فرمان )همراه با کلیدهای کنترل 

سیستم صوتی *(
2- کیسه هوای راننده 

3- ساعت دیجیتال
4- کلید فالشر

5- سیستم صوتی
6- جعبه داشبورد

7- صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع دستی*
8- دسته دنده
9- جا لیوانی

10- اهرم ترمز دستی
11- زیر سیگاری

12- اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
13- سوییچ استارت

14– اهرم تنظیم موقعیت فرمان
15– اهرم درب موتور

16- دسته راهنما
17- بوق

18- کیسه هوای شاگرد )سرنشین جلو( *

* مطابق با مدل خودرو 
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نماي کلي داشبورد
نمای کلی داشبورد در خودرو با جعبه 

دنده اتوماتيک *
1- کلیدهای کنترل سیستم صوتی *

2- غربیلک فرمان 
3- کیسه هوای راننده

4-کلیدهای تنظیم کروز کنترل* 
5- صفحه نمایش لمسی 7 اینچی*

6- کلید فالشر
7- سیستم صوتی

8- کیسه هوای سرنشین جلو
9- جعبه داشبورد

10- صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع 
اتوماتیک*

11- دسته دنده اتوماتیک
12- اهرم ترمز دستی

13- اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
14- دکمه استارت*

15– بوق
نور  ارتفاع  تنظیم  )کلید  کلیدها  مجموعه   -16
قفل  کنترل*،کلید  کروز  کلید  جلو،  های  چراغ 

)*)Master Lock( مرکزی
17- اهرم درب موتور

18- دسته راهنما

* مطابق با مدل خودرو
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نماي کلي داشبورد در خودرو ی کویيک 
* S مدل

1- غربیلک فرمان )همراه با کلیدهای کنترل 
سیستم صوتی *(

2- کیسه هوای راننده 
3- ساعت دیجیتال

4- کلید فالشر
5- سیستم صوتی
6- جعبه داشبورد

7- صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع
8- دسته دنده
9- جا لیوانی

10- اهرم ترمز دستی
11- زیر سیگاری

12- اهرم شیشه شوی و برف پاک کن
13- سوییچ استارت

14– اهرم تنظیم موقعیت فرمان
15– اهرم درب موتور

16- دسته راهنما
17- بوق

18- کیسه هوای شاگرد )سرنشین جلو( 

* مطابق با مدل خودرو 

نماي کلي داشبورد

1 2 3 4 5 18
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نماي کلي داشبورد در خودروی  کویيک 
 * G مدل

1- کلیدهای کنترل سیستم صوتی *
2- غربیلک فرمان 

3- کیسه هوای راننده
4-کلیدهای تنظیم کروز کنترل* 

5- صفحه نمایش مولتی مدیا
6- کلید فالشر

7- سیستم مولتی مدیا
8- کیسه هوای سرنشین جلو

9- جعبه داشبورد
10- صفحه کنترل سیستم تهویه مطبوع 

اتوماتیک
11- دسته دنده 

12- اهرم ترمز دستی
13- اهرم شیشه شوی و برف پاک کن

14- سوییچ استارت
15– بوق

16- مجموعه کلیدها
17- اهرم درب موتور

18- دسته راهنما

* مطابق با مدل خودرو
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نماي کلي داشبورد
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هشدارهای نيروی انتظامی

هشدارهاي پليسي جهت پيشگيری از سرقت خودرو 
- از پارک کردن خودرو در اماکن فوق العاده کم تردد و فاقد دید و روشنایي کافي اجتناب ورزید. 

- هنگام ترک خودرو از بسته بودن درب ها و باال بودن شیشه ها اطمینان حاصل نمایید. 
- حتي االمکان به ویژه در شب ها از پارکینگ هاي خصوصي و عمومي استفاده کنید. 

- توقف هاي طوالني مدت در معابر به مصلحت نیست؛ لیکن اگر ناچارید حتماً از تجهیزات ایمني تاخیري همچون قفل، زنجیر، دزدگیر، سوییچ مخفي، 
قفل عصایي، قفل پدال و... استفاده کنید.

- در هنگام توقف کوتاه مدت و لحظه اي )مانند هنگام خرید روزنامه(، از رها کردن خودرو با درهاي باز و سوییچ روشن جداً  خودداري کنید.
- به هنگام سوخت گیري در پمپ بنزین، خودرو را خاموش  کرده و سوییچ را بردارید. 

نکته: 
به خاطر داشته باشید هیچکدام  از این وسایل جنبه تضمیني ندارند و صرفاً از سرقت سریع و راحت خودرو پیشگیری می کنند، در نتیجه ضریب 

ایمني خودرو را افزایش مي دهند. 





معرفی خودرو و تجهیزات  

3
فصل 3- معرفی خودرو و تجهيزات

سیستم ایموبیالیزر ......................................................................................................................................  18
کلیدها ............................................................................................................................................................  19
22  ...........................................................................................................................................  PEPS سیستم
کلید هوشمند ...............................................................................................................................................  23
25  ....................................................................................................... دستگیره داخلی/ قفل ایمني کودک 
26  ........................................................................................... نکات ایمني در پیشگیري از سرقت خودرو 
شیشه باالبر برقی .........................................................................................................................................  27
صندلی ها ......................................................................................................................................................  28
کمربند ایمنی ...............................................................................................................................................  31
نحوه استفاده صحیح از کمربند ایمنی ....................................................................................................  34
سیستم نگهدارنده صندلی کودک ............................................................................................................  36
کیسه هوا .......................................................................................................................................................  37
42  ...................................................................................................................................... درب صندوق عقب 
43  .................................................................................................................................................... درب موتور 
44  ..................................................................................................................................................... درب باک  
درب باک/آنتن  ............................................................................................................................................  45
46  .............................................................................................................................................. غربیلک فرمان 
47  ........................................................................................................................................................... آینه ها 
تجهیزات داخلی ...........................................................................................................................................  48
56  ................................................................................................................................... سیستم کروز کنترل 
سیستم محدود کننده سرعت ...................................................................................................................  58
61  ....................................................................................................... سیستم پایش فشار باد الستیک ها  
سیستم تهویه مطبوع دستی .....................................................................................................................  62
سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک .................................................................................................................  66



18

3

سيستم ایموبيالیزر
ایموبيالیزر* سيستم 

خودروي  شما به سیستم ایموبیالیزر )ضد سرقت 
احتمال  که  مي باشد  مجهز  موتور  الکترونیکی( 
این سیستم  را کاهش مي دهد.  سرقت خودرو 
که  است  الکترونیکي  فرستنده  یک  به  مجهز 
بر روي سوییچ خودرو نصب شده است و آنتن 
گیرنده این سیستم که بر روي طوقه سوییچ قرار 
دارد با واحد الکترونیکي ایموبیالیزر )ICU( در 
ارتباط مي باشد. اگر کلید خودروي خود را در 
 ON طوقه سوییچ بگذارید و کلید را در موقعیت
سیگنال  ایموبیالیزر  سیستم  آنتن  دهید،  قرار 
هایي را از فرستنده )کلید( دریافت مي کند و سپس 
ایموبیالیزر  الکترونیکي  کنترل  واحد  به  را  آن 
الکترونیکي  واحد  نماید.  مي  ارسال   )ICU(
در  و  کرده  چک  را  شما  کلید  کد  ایموبیالیزر، 
صورت درست بودن این کد، فرمان روشن شدن 
 )ECU( موتور  الکترونیکي  واحد  به  را  موتور 

ارسال مي نماید. 

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

صبر نمایید. 
کلیدهاي  از  استفاده  بار  هر  با  است  ذکر  شایان 
باز  براي  الزم  زمان  نسبت  همان  به  غیرمتعارف 
به  شدن قفل سیستم توسط کلید معرفي شده 

صورت تصاعدي افزایش خواهد یافت. 
- به طور معمول چشمک زدن چراغ نشانگر  
در هنگام بسته بودن سوییچ نشان دهنده فعال 

بودن سیستم ایموبیالیزر مي باشد.  
- فرستنده الکترونیکي نصب شده بر روي کلید 
از مهمترین اجزاي این سیستم  مي باشد. توجه 
فرمایید که کلید در معرض دماهاي باالي 85 درجه 
سانتیگراد، فشار، ضربه یا میدان مغناطیسي شدید 
قرار نگیرد. در غیر این صورت کلید معیوب شده و 

سیستم اجازه روشن شدن موتور را نمي دهد.

توجه
در صورت هر گونه تغییر یا دستکاري بر روي 
ایجاد عیب در قسمت هاي  باعث  سیستم که 
و  معیوب  هاي  سیستم  شود،  خودرو  دیگر 

مرتبط جزو گارانتي نمي باشد.

هنگام روشن کردن موتور وقتي که کلید را روي 
کنید  صبر  کمي  دهید  مي  قرار   ON موقعیت 

سپس استارت بزنید. 
شدن       باز  روي  بر  تاثیري  هیچ  سیستم  این 
درب هاي خودرو ندارد و تنها در هنگام روشن 

شدن خودرو فعال است. 

  
    

سویيچ

* مطابق با مدل خودرو
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کليدها

کليدها 
با خودروي شما کلیدهاي زیر ارائه مي شود: 

1- یک عدد کلید معمولي
2- یک عدد کلید به همراه ریموت کنترل* 

3- پالک شماره شناسایي کلید*

براي  خودرو،  سوییچ  شدن  گم  صورت  در 
معرفي سوییچ جدید بر روي خودروي خود به 
نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه 
نمایید. شایان ذکر است که براي معرفي سوییچ 
جدید به سوییچ یدک آن و کارت گارانتی نیاز 
ضروري  موضوع  این  به  توجه  با  لذا  باشد.  مي 
است که دقت الزم در حفظ و نگهداري سوییچ 

یدک و کارت همراه را لحاظ نمایید. 
  

    

1 2

3 4

عملکرد ریموت کنترل* 
1- قفل و باز کردن درب ها توسط ریموت کنترل 

2- موقعیت یاب خودرو
3 - صندوق پران

4- قفل نرم افزاري صفحه کلید ریموت

توجه
در صورتي که یکي از درب ها باز مانده باشد، 

فرمان قفل توسط ریموت بي اثر مي باشد.
درصورتي که درب خودرو بسته باشد و فرمان  
مدت  در  اگر  گردد،  صادر  ریموت  توسط   
2±15 ثانیه درب خودرو باز نشود فرمان قفل به 

صورت خودکار صادر مي گردد. 
* مطابق با مدل خودرو
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کليدها

 احتياط

ریموت کنترل
1- قفل و باز کردن درب ها توسط ریموت کنترل 
صورت  در  ریموت،  روي  بر  کلید   فشردن  با 
واحد  توسط  شدن  باز  فرمان  ها  درب  بودن  قفل 
بر  کلید   فشردن  با  گردد.  مي  صادر  کنترل 
فرمان  ها  درب  بودن  باز  صورت  در  ریموت،  روي 
گردد.  مي  صادر  کنترل  واحد  توسط  شدن  قفل 

2- موقعیت یاب خودرو 
در صورت قفل بودن درب ها و فشردن کلید   به 
مدت 2 ثانیه، فالشرها با فرکانس 3 هرتز و تعداد 27 

بار خاموش و روشن مي شوند.
3 - صندوق پران

-مدل معمولی*: با فشردن دکمة صندوق پران بر روي 
ریموت و نگه داشتن آن به مدت 2 ثانیه، فرمان باز 

شدن درب صندوق صادر مي گردد.
- مدل های SوG *:هنگام قرار داشتن سوییچ استارت 
باز  به  مربوط  دکمه  دادن  فشار  با   ،OFF درحالت 
کردن درب صندوق عقب به مدت 1 ثانیه، قفل درب 

صندوق عقب باز می شود.
4 - غیر فعال نمودن قفل نرم افزاري صفحه کلید 

ریموت*
با فشردن هم زمان دکمه هاي  و  به مدت 5 
ثانیه، کلیه عملکردهاي ریموت غیر فعال و جهت فعال 
نمودن مي بایست مجدداً دکمه هاي مذکور به مدت 

5 ثانیه نگه داشته شود.

تعویض باتري ریموت کنترل
اگر المپ نشانگر روي ریموت کنترل چشمک نزند و 
یا روشن نشود، الزم است نسبت به بررسي و تعویض 

باتري اقدام گردد. 
1- با استفاده از یک پیچ گوشتي، پیچ را باز و قاب 

پشت ریموت کنترل را جدا نمایید.
2- باتري را مطابق تصویر خارج و جایگزین آن نمایید 

و مطمئن شوید به درستي در محل خود قرار گیرد.
3- قاب را در جاي خود قرار دهید و پیچ آن را ببندید. 

جهت جلوگیري از آسیب دیدن فرستنده داخل 
درجه حرارت  رطوبت،  معرض  در  را  آن  کلید، 

زیاد، نور آفتاب یا ضربه قرار ندهید. 

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. در هنگام تعویض باتري مراقب 
باشید تراشه الکترونیکي سیستم ضدسرقت از 

محل خود خارج نشود و یا آسیب نبیند.

 احتياط

هشدار

از باتري عدسي مدل CR2016 استفاده نمایید. 

* مطابق با مدل خودرو
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همیشه در هنگام ترک خودرو کلید و ریموت 
را برداشته، ترمز دستي را کشیده و تمامي درب 

ها و پنجره ها را ببندید.

قفل و باز کردن درب با کليد
- مي توان از کلید براي قفل و باز کردن هر دو 

درب جلو استفاده نمود. 
- جهت باز کردن درب سمت راننده، کلید را در 
جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت و جهت 
عقربه هاي ساعت  در جهت حرکت  کردن  قفل 

بچرخانید.
- پس از باز شدن قفل، جهت باز کردن درب، 

دستگیره درب را بکشید. 

باز کردن درب صندوق عقب 
دکمه  فشردن  و  کنترل  ریموت  از  استفاده  با 
صندوق  درب  توان  می  آن  روی  بر  مربوطه 
با فشار دادن دکمه  باز کرد. همچنین  را  عقب 
تعبیه شده روی مجموعه کلید های سمت چپ 
را  عقب  صندوق  درب  توانید  می  نیز  داشبورد 

باز کنید.

توجه

کليدها

* مطابق با مدل خودرو

ریموت کنترل*
برای باز کردن کلید، شاسی خالصی که در شکل 
با فلش به آن اشاره شده است را فشار دهید. در 
این حالت کلید به صورت خودکار باز خواهد شد. 
برای تا کردن کلید، شاسی خالصی را فشرده و 

کلید را به صورت دستی تا کنید.
به شرح زیر  عملکرد دکمه های ریموت کنترل 

می باشد: 
 )UNLOCK( 1- باز کردن قفل

)LOCK( 2- قفل کردن
3- باز کردن درب صندوق عقب

1
2
3
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دکمه دستگيره خارجی درب جلو*
)UNLOCK( باز کردن قفل

اگر سوییچ در موقعیت OFF قرار داشته، همه 
درب های خودرو قفل بوده و کلید هوشمند در 
نزدیکی درب قرار داشته باشد، با فشردن دکمه 
درب  قفل  راننده،  درب  خارجی  دستگیره  روی 

های خودرو باز می شود. 
دستگیره  روی  دکمه  فشردن  با  زیر  شرایط  در 

خارجی درب، قفل درب ها باز نمی شود:
تشخیص  )محدوده  خودرو  نزدیکی  در  -کلید 

سیستم PEPS( قرار نداشته باشد.
- سوییچ در موقعیتی غیر از OFF باشد. 

موتور  استارت  و  خودرو  به  ورود  سيستم 
بدون کليد*

)PEPS - Passive Entry Passive Start)
اگر خودرو به این سیستم مجهز باشد، قفل و باز 
کردن درب های خودرو بدون وارد کردن کلید 
انجام می شود. همچنین روشن و خاموش کردن 
موتور خودرو با فشردن دکمه استارت انجام می شود. 
در  هوشمند  کلید  باید  اقدامات  این  انجام  برای 
قرار    PEPS سیستم  )برد(  عملکرد  محدوده 
دکمه  و  هوشمند  کلید  عملکرد  باشد.  داشته 
استارت در سایر بخش های دفترچه ارائه خواهند 
شد. در ادامه عملکرد سیستم با استفاده از دکمه 
دستگیره خارجی درب جلو شرح داده خواهد شد.

PEPS سيستم

* مطابق با مدل خودرو

)LOCK( قفل کردن
اگر سوییچ در موقعیت OFF قرار داشته، همه 
درب های خودرو بسته بوده و کلید هوشمند در 
نزدیکی درب قرار داشته باشد، با فشردن دکمه 
های  راننده، درب  روی دستگیره خارجی درب 

خودرو قفل می شوند. 
دستگیره  روی  دکمه  فشردن  با  زیر  شرایط  در 

خارجی درب، درب ها قفل نمی شوند:
تشخیص  )محدوده  خودرو  نزدیکی  در  -کلید 

سیستم PEPS( قرار نداشته باشد.
- سوییچ در موقعیتی غیر از OFF باشد. 

- حداقل یکی از درب های خودرو باز باشد.
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کليد هوشمند

اگر سوییچ در وضعیت OFF نباشد، با فشردن دکمه 
قفل درب های خودرو قفل نشده و بوق به صدا در 

می آید. 
اگر دکمه قفل فشرده شود و یکی از درب های خودرو 
باز باشد، درب های خودرو قفل نشده و چراغ های 

فالشر 3 بار 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 2 ثانیه نگه دارید. در 
صورتی که کلید توسط سیستم خودرو شناسایی و 
تایید شود، قفل درب صندوق عقب باز می شود. توجه 
که  کند  کار می  زمانی  این دکمه  که  باشید  داشته 

خودرو ساکن باشد.

کليد هوشمند*
عملکرد دکمه های کليد هوشمند

دکمه باز کردن قفل درب ها )1(
در  سوییچ  و  بوده  قفل  خودرو  های  درب  همه  اگر 
وضعیت OFF باشد، 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 باز شده و چراغ های فالشر چشمک می 

زنند.
دکمه قفل )2(

اگر سوییچ در وضعیت OFF باشد، با فشردن دکمه 
قفل بر روی کلید هوشمند، در صورتی که کلید توسط 
های  درب  شود،  تایید  و  شناسایی  خودرو  سیستم 
خودرو )شامل درب صندوق عقب( قفل شده و چراغ 

های فالشر دو بار چشمک می زنند.

2

2 1

1
3

3

نوع الف

تیغه 
کلید

تیغه 
کلید

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

درب های خودرو قفل خواهند شد.

شده  تخلیه  هوشمند  کلید  باتری  که  زمانی 
است، این نکات را مد نظر قرار دهید: 

کلید  تیغه  از  ها  درب  قفل  کردن  باز  برای   -
استفاده  دارد  قرار  آن  داخل  در  که  هوشمند 
سرقت*  ضد  سیستم  شرایط  این  در  کنید. 
آن  نمودن  فعال  غیر  برای  که  فعال می شود 
استارت  دکمه  روی  بر  را  هوشمند  کلید  باید 
بفشارید تا هشدارهای سیستم مذکور قطع شوند. 
- برای روشن نمودن موتور خودرو، پدال ترمز 
را فشرده و سپس کلید هوشمند را روی دکمه 
کلید  با  حالت  همین  در  و  داده  قرار  استارت 

هوشمند دکمه استارت را بفشارید.

توجه

* مطابق با مدل خودرو
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سيستم هشدار صوتی باز بودن درب*
اگر سوییچ در وضعیت ON باشد و حداقل یکی 
از درب های خودرو )شامل درب صندوق عقب( 
باز باشند، با افزایش سرعت خودرو به بیش از 10 
کیلومتر در ساعت، هشدار صوتی باز بودن درب به 

صدا در می آید. 
انجام شود، هشدار صوتی  زیر  اقدامات  از  اگر یکی 

متوقف می شود: 
- درب مذکور بسته شود.

- خودرو متوقف شود. 
.)OFF سوییچ بسته شود )در وضعیت -

قفل شدن اتوماتيک درب ها*
روی  دکمه  با  ها  درب  قفل  کردن  باز  از  پس 
دستگیره خارجی درب یا کلید هوشمند، اگر پس 
از گذشت مدت زمان 12 ثانیه یکی از اقدامات 
زیر انجام نشود، درب ها به طور اتوماتیک قفل 

شده و چراغ های فالشر چشمک می زنند: 
عقب(  صندوق  درب  )شامل  ها  درب  از  یکی   -

باز شوند.
- سوییچ در وضعیت ON قرار داده شود.

- درب راننده قفل باشد. 
- کلید هوشمند در داخل خودرو باشد. 

کليد هوشمند
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، سوییچ 
در وضعیت OFF )موتور خاموش شود( و دسته 
دنده در موقعیت پارک )P( قرار داده شود، قفل 

درب ها به طور اتوماتیک باز می شود.

سرعت  در  ها  درب  اتوماتيک  شدن  قفل 
باالی 10 کيلومتر در ساعت*

اگر درب های خودرو بسته باشند و سرعت به بیش 
از 10 کیلومتر در ساعت افزایش یابد، درب های 

خودرو به طور اتوماتیک قفل می شوند.

سيستم هشدار خارج شدن کليد از خودرو*
در شرایطی که سوییچ باز بوده و کلید هوشمند 
از  یکی  اگر  باشد،  داشته  قرار  خودرو  از  خارج 
هشدار  شود،  بسته  یا  باز  خودرو  های  درب 
صوتی به صدا در می آید. همچنین پیام هشدار 
داخل  "کلید   "Key is not in vehicle"
آمپر  جلو  نمایش  صفحه  در  نیست"  خودرو 
نشان داده می شود. این سیستم برای پیشگیری 
از جا ماندن کلید نزد افرادی که خودرو را ترک 

می کنند طراحی شده است.

سيستم محافظت از عملگر قفل
اگر با استفاده از کلید هوشمند یا دکمه روی دستگیره 
خارجی درب، عمل قفل و باز کردن قفل برای 8 بار 
متوالی در مدت زمان 10 ثانیه انجام شود، عملکرد 
کلید یا دکمه مذکور به مدت 60 ثانیه غیرفعال می 

شود تا از صدمه دیدن عملگر قفل پیشگیری شود.

جستجوی خودرو
در  سوییچ  و  بوده  قفل  خودرو  های  درب  همه  اگر 
وضعیت OFF باشد، با فشردن و نگه داشتن دکمه 
قفل بر روی کلید هوشمند )برای حداقل 2 ثانیه(، در 
صورتی که کلید توسط سیستم خودرو شناسایی و 
تایید شود، عملکرد جستجوی خودرو فعال می شود 
که در نتیجه آن چراغ های فالشر چشمک زده، چراغ 
سقفی روشن شده و بوق به صدا در می آید. با استفاده 
از این عملکرد امکان یافتن خودرو در مکانی مانند 

پارکینگ عمومی فراهم شده است.

* مطابق با مدل خودرو
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دستگيره داخلی/ قفل ایمني کودک 

* مطابق با مدل خودرو

دستگيره داخلی*
برای باز کردن قفل درب، دکمه دستگیره داخلی 
دهید.  فشار   )1( باز  موقعیت  سمت  به  را  درب 

قسمت قرمز رنگ دکمه دیده خواهد شد. 
داخلی  دستگیره  دکمه  درب،  کردن  قفل  برای 
درب را به سمت موقعیت قفل )2( بفشارید. اگر 
رنگ دکمه  قرمز  قفل شود، قسمت  کامال  درب 

مذکور دیده نخواهد شد.
برای باز کردن درب خودرو دستگیره را به سمت 

خود )3( بکشید.

1
2

3

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 
درب  خارجی  دستگیره  روی  دکمه  یا  هوشمند 
سوییچ  وضعیت  یا  کنید  باز  را  ها  درب  قفل 
 ACC یا ON خودرو را به یکی از وضعیت های

تغییر دهید )سوییچ را باز کنید(. 
زمانی که باتری کلید هوشمند تخلیه شده است 
و با استفاده از تیغه کلید هوشمند قفل درب ها 
می  فعال  سرقت  ضد  سیستم  کنید،  می  باز  را 
این  نمودن  فعال  غیر  برای  حالت  این  در  شود. 
سیستم، کلید هوشمند را بر روی دکمه استارت 

بفشارید تا هشدارهای سیستم قطع شوند. 

قفل ایمني کودک 
این قفل ها، در درب هاي عقب خودرو قرار گرفته اند 
و از باز شدن درب هاي عقب از داخل توسط کودکان 

جلوگیري مي کنند. 
- براي قفل کردن، قبل از بستن درب ها  زائده قفل را 

در موقعیت پایین  )Lock( قرار دهید. 
جهت باز کردن درب عقب به هنگام فعال بودن قفل 

ایمني کودک، درب را از بیرون باز کنید. 

داخل خودرو  تنها  را  ترک خودرو، کودکان  هنگام 
نگذارید، زیرا داخل خودرو بسیار گرم شده و باعث 
افراد  به  بروز خطرات و آسیب دیدگي هاي جدي 

داخل آن مي شود. 

هشدار
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نکات ایمني در پيشگيري از سرقت خودرو
همواره نکات زیر را هنگامي که خودرو را حتي 

براي چند دقیقه ترک مي کنید رعایت نمایید:
1- پنجره را کاماًل ببندید.

2- اشیاء قیمتي را با خود بردارید یا در صندوق 
عقب پنهان کنید.

3- سوییچ را در داخل خودرو جا نگذارید.
چرخاندن،  کمي  )با  کنید.  قفل  را  فرمان   -4

فرمان قفل مي شود.(
5- همه درب ها را قفل کنید.

هم  شما  خود  باال،  نکات  رعایت  بر   عالوه 
امکان سرقت  بیاندیشید که  تدابیري  توانید  مي 

خودرو خود را کاهش دهید.
مواظب باشید

خلوت  هاي  مکان  در  خودرو  کردن  پارک  از   -
خودداری نمایید.

- خودرو را در مکان هاي تاریک پارک نکنید.
- هرگز اسناد و مدارک خودرو را در داخل خودرو 

جا نگذارید.
جهت آگاهی بیشتر به هشدارهای نیروی انتظامی 

که در این دفترچه اعالم شده توجه نمایید.

نکات ایمني در پيشگيري از سرقت خودرو
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روی  عقب  برقی  باالبر  شيشه  های  کليد 
کنسول عقب*

با استفاده از کلید های روی کنسول عقب شیشه های 
عقب تحت کنترل قرار می گیرند.

جهت باال و پایین بردن شیشه درب هاي عقب از 
دکمه هاي مخصوص مطابق شکل استفاده نمایید. 

توجه

هشدار

سمت  درب  روي  برقی  باالبر  شيشه  کليد 
سرنشين جلو

جهت پایین آوردن شیشه،  قسمت جلویي کلید 
را به سمت پایین فشار دهید. 

جهت باال بردن شیشه، قسمت جلویي کلید را به 
سمت باال بکشید.

درب  روی  برقی  باالبر  شيشه  های  کليد 
سمت راننده

 با استفاده از کلید های روی درب سمت راننده 
شیشه های جلو 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 
باشد. بردن شیشه سمت چپ مي  پایین  و  باال  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.

ماندن انگشت دست و سر میان شیشه مجهز به 
شیشه باالبر برقي در حال بسته شدن مي تواند 

جراحات جدي ایجاد کند. *  مطابق با مدل خودرو

شيشه باالبر برقی
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صندلی ها

صندلي جلو 
جلو و عقب بردن صندلي 

1-  اهرم تنظیم صندلي را که در زیر لبه جلویي 
صندلي قرار دارد به سمت باال کشیده و نگهدارید. 
2- صندلي را به اندازه دلخواه خود، حرکت دهید. 
3- اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلي در 

موقعیت خود، اطمینان حاصل فرمایید.

تنظيم پشتی صندلي هاي جلو 
1- براي تنظیم زاویه پشتي صندلي جلو، کمي 
در  که  را  تنظیم  دستگیره  و  شده  خم  جلو  به 
قسمت بیروني صندلي واقع شده است، به طرف 

باال بکشید. 
2- پشتي صندلي را در زاویه دلخواه تنظیم کنید.

از قرارگیري پشتي  3- دستگیره را رها کرده و 
اطمینان  خود،  دلخواه  مورد  محل  در  صندلي 

حاصل کنید. 
صندلي،  پشتي  موقعیت  شدن  قفل  )جهت 
اولیه خود  بایستي در موقعیت  دستگیره تنظیم 

قرار گیرد(

تنظيم ارتفاع کفی صندلي راننده*
ابتدا  قسمت  در  ارتفاع صندلي  تغییر  منظور  به 
و انتهای کفی صندلی، دو دستگیره تنظیم واقع 

درکنار صندلي را بچرخانید. 
- براي پایین بردن صندلي، دستگیره را در جهت 

خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید. 
جهت  را  دستگیره  صندلي،  آوردن  باال  براي   -

عقربه هاي ساعت بچرخانید.

* مطابق با مدل خودرو
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صندلی ها

صندلی عقب
پشتی صندلی را می توان به نسبت 60 به 40 
جدا نمود بدان معنا که پشتی صندلی دارای دو 
قسمت جدا از هم است که طول یکی از آن ها 
40 درصد کل پشتی صندلی است و دارای یک 
پشت سری می باشد. در حالی که قسمت بزرگتر 
2 پشت سری دارد و طول آن 60 درصد طول 
کل پشتی صندلی عقب است. کفی صندلی عقب 
نیز با همین نسبت به دو بخش تقسیم شده است. 

بر  را  از آزاد شدن قفل پشتی صندلی، آن  پس 
روی کفی صندلی بخوابانید.

برای برگرداندن پشتی صندلی به موقعیت اصلی 
تا  بزنید  کنار  را  ایمنی  باید تسمه کمربند  خود 
سپس  نباشد.  صندلی  پشتی  حرکت  مسیر  در 
قفل  آن  تا ضامن  دهید  فشار  را  پشتی صندلی 
شود و امکان حرکت دادن صندلی نباشد. سپس 
صندلی  پشتی  روی  بر  را  ایمنی  کمربند  تسمه 

قرار دهید. 

خواباندن صندلی عقب
صندلی  خواباندن  برای  که  باشید  داشته  توجه 
عقب نیازی نیست کل پشتی را خواباند بلکه می توان 
به  بسته  را  پشتی  بزرگتر  یا  کوچکتر  قسمت 
کاربرد مورد نظر بر روی کفی صندلی قرار داد. 
بدین منظور ابتدا تسمه کمربند ایمنی را از روی 

پشتی صندلی بردارید. 
قفل کشویی نشان داده شده در شکل که در باالی 
پشتی صندلی قرار دارد را در جهت فلش نشان 

داده شده فشار دهید تا قفل صندلی آزاد شود. 
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صندلی ها

تنظيم پشت سري
براي بلند کردن 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. 
به  تا حدامکان  را  برداشتن پشت سري، آن  براي 
سمت باال کشیده، اهرم را در همین حالت فشار 

دهید تا پشت سري خارج شود.

صندلی برقی راننده*
پشتی  زاویه  توان  می  راننده  برقی  صندلی  در 
صندلی را با استفاده از دکمه نشان داده شده در 
شکل به صورت برقی تنظیم نمود. به این منظور 
بر روی دکمه  دکمه را در دو جهت نشان داده 
فشار دهید تا پشتی صندلی در زاویه مورد نظر 

قرار گیرد. سپس دکمه را رها کنید.

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. 

 احتياط

پشتي  یا  و  راننده  صندلي  کردن  تنظیم  از   -
انجام  کنید.  اجتناب  رانندگي،  هنگام  در  آن 
این عمل باعث کاهش قدرت کنترل در حین 
رانندگي شده و ممکن است باعث بروز صدمات 

و آسیب دیدگي گردد. 
- از قرار دادن اشیاء بر روي صندلي که باعث 
تغییر موقعیت 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 
در حالت عمودي قرار دهید. همچنین کمربند 
ایمني را به نحوي که از روي قسمت پایین کمر 

بگذرد، ببندید. 
- در صورتي که کودکي  روي صندلي جلویي 
صندلي  پشتي  باشد،  گرفته  قرار  سرنشین 

بایستي در موقعیت کاماًل عمودي قرار گیرد.

هشدار

* مطابق با مدل خودرو
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کمربند ایمنی

مورد  متناوب  به طور  را  ایمنی  کمربندهای   -
کمربندها  که  ترتیب  بدین  دهید.  قرار  بازدید 
را کامال بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ 
فرسودگي، بریدگي، سوختگي و هرگونه آسیب 
کن  جمع  عملکرد  از  نمایید.  بررسي  دیدگي 
امتحان  را  ها  قفل  شوید.  مطمئن  ها  کمربند 
در  نباشند.  معیوب  عملکرد  نظر  از  تا  نمایید 
الزم  فوق،  ایرادهاي  از  یک  هر  وجود  صورت 

است کمربند تعویض گردد.
- بعد از تصادف، احتمال آسیب دیدن و یا قفل 
شدن مجموعه کمربندها وجود دارد. لذا بعد از هر 
بار تصادف مجموعه کمربندها، جمع کن کمربندها، 
قالب ها و قسمت هاي آسیب دیده را مورد بازدید 
قرار دهید و در صورت نیاز به نمایندگی های مجاز 

شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

هشدار

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

تصادفات مي گردد.

کمربند ایمنی پيش کشنده
سرنشین  ایمنی،  کمربند  کشنده  پیش  مکانیزم 
را به سمت پشتی صندلی می کشد. پس از قفل 
شدن کمربند پیش کشنده، مقدار خالصی تسمه 
تصادفات  در  و  رسد  می  خود  مقدار  حداقل  به 
حرکت سرنشینان به سمت جلو را محدود می- 
عملکرد  افزایش  موجب  ترتیب  بدین  و  نماید 

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 
به  خودرو  عقب  و  جلو  سرنشینان  برای  ایمنی 
خصوص زنان باردار و کودکان، ضروری می باشد.

توجه

هشدار

توجه

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

کشنده )مطابق با مدل خودرو( تعویض گردند.
در  فقط  ایمنی  کمربند  کشنده  پیش  سیستم 
تصادفاتی که باعث پرتاب شدن شدید سرنشین 

به سمت جلو می شود عمل می نماید.

کشنده  پیش  سیستم  کارایی  افزایش  جهت 
کمربند، به نکات زیر توجه نمایید.

1- الزم است کمربند به نحو صحیح بسته شود.
مکان  در  ایمنی  کمربند  تسمه  است  الزم   -2

صحیح خود تنظیم شود.
- سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی باید پس 

از هر بار عمل کردن تعویض گردد.
- جهت حفظ موارد ایمنی از مبادرت به تعمیر 
افراد  توسط  یا  شخصاً  سیستم  این  تعویض  یا 
متفرقه خودداری کنید و در صورت نیاز به یکی از 
نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه نمایید.

از  ناشی  ضربات  در  کشنده  پیش  سیستم 
روی  شخصی  که  صورتی  در  حتی  تصادفات 

صندلی نباشد فعال می گردد.
با  همراه  کشنده،  پیش  سیستم  شدن  فعال 
اتاق  داخل  دود   متصاعد شدن  و  بلند  صدای 

خواهد بود که این دود بی خطر است. 
بودن گاز متصاعد شده،  - علی رغم بی خطر 
و  دارد  وجود  پوستی  حساسیت  بروز  احتمال 
نباید برای مدت طوالنی استشمام شود. لذا پس 

از بروزتصادف دست و صورت خود را بشویید.
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فعال نمي باشد و امکان حرکت سرنشینان به میزان 
کم باعث راحتی آن ها هنگام رانندگي مي گردد.

و  شدید  زدن  دور  یا  و  گیری  ترمز  صورت  در 
طور  به  ایمنی  کمربندهای  کن  جمع  تصادفات 
وسط  قسمت  کمربند  شود.  می  قفل  خودکار 
همواره  کن،  جمع  نداشتن  بدلیل  عقب  صندلی 
به حالت قفل است. این قسمت از صندلی عقب 
مناسب ترین محل جهت نصب صندلی کودک است.

استفاده صحيح از کمربند ایمني 
- پشتي صندلي در موقعیت عمودي باشد. 

باشند  نشسته  طبیعي  صورت  به  سرنشینان   -
)نخوابیده یا خم نشده باشند(.

- قسمت گذرنده کمربند از زیر شکم باید کاماًل 
راحت و در پایین ترین محل خود قرار گرفته باشد. 
- قسمت گذرنده از روي شانه باید راحت بوده و 

کاماًل از روي قفسه سینه رد شود.
بصورت  نباید  صندلي  روي  سرنشینان  نشستن 

مایل باشد. 
جهت یادآوري بستن کمربند ایمني راننده،  چراغ 

 . هشدار دهنده تعبیه شده است 
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

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

شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.

هشدار

هیچگاه در حین حرکت خودرو، صندلي جلو را 
نخوابانید زیرا باعث لغزش شخص از قسمت پایین 
کمربند ایمني شده و باعث بروز آسیب دیدگي ها و 
جراحات خواهد شد. در این شرایط کمربند ایمني 
از سرنشین صندلي جلو محافظت نکرده و نیروي 
دیدن  آسیب  باعث  کمربند  در  موجود  فشاري 
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
توصيه های ایمني 

با  نباید  شانه  روي   از  تسمه کمربند گذرنده   -
گردن و صورت کودک تماس داشته باشد. 

- استفاده نادرست از کمربند ایمني مي تواند به 
کودک صدمات جدي وارد آورد. 

- نشستن کودکان روي صندلي عقب نسبت به 
صندلي جلو از ایمني بیشتري برخوردار است. 

یا  کودک  صندلي  توسط  باید  کودک  ضمناً 
کمربند ایمني کاماًل محافظت گردد. در صورتي 
و  نصب  بطور صحیح  کودک  ایمني  که صندلي 
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 توصیه هاي شرکت 

سازنده در این خصوص، توجه نمایید. 

استفاده از کمربند براي بانوان باردار
باردار،  بانوان  براي  ایمني  کمربند  از  استفاده 
مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوي 
پزشک معالج، الزامي است. تسمه گذرنده از زیر 
قرار  ممکن  قسمت  ترین  پایین  در  باید  شکم 
کمربند  تسمه  نباشد. همچنین  محکم  و  گرفته 

نباید از روی شکم یا باالی آن عبور کند. 

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 
روکش  صندلي،  در  کودک  دادن  قرار  از  قبل 
صندلي و قفل ها و قسمت هاي فلزي نزدیک 

وي را بررسي کنید. 
شانه،  از  گذرنده  تسمه  کمربند،  بستن  با  اگر 
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. 

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. 

 احتياط

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

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

طریقه بستن کمربند ایمني صندلي جلو
1-  زبانه قفل کمربند را با دست بکشید.

2- تسمه کمربند را به آرامي از داخل جمع کن 
کمربند به بیرون بکشید. 

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

ایمني بیشتر کمربند را از بدن دور ننمایید. 

- هرگز کمربند ایمني را از زیر بازو و یا دور 
گردن خود عبور ندهید.

نفر  یک  استفاده  براي  ایمني  کمربند  هر   -
طراحي شده، هرگز از یک کمربند ایمني براي 

چند نفر استفاده نکنید.

هشدار
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نحوه استفاده صحيح از کمربند ایمنی

تنظيم کننده قسمت گذرنده از شانه
را  کمربند  شانه  قسمت  شونده  تنظیم  قالب 
براي  کنید.  تنظیم  خود  موقعیت  با  متناسب 
تنظیم موقعیت پایه نگهدارنده، دکمه را به سمت 
داخل فشار داده و پایه نگهدارنده را به سمت باال 

یا پایین حرکت دهید.
اطمینان  قالب  شدن  قفل  از  تنظیم،  از  پس 

حاصل کنید. 

آزاد کردن کمربند ایمني 
دکمه روي قفل را فشار دهید.

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

باز  اگر کمربند ایمنی راننده و یا سرنشین جلو 
از 10 کیلومتر در  بیشتر  بوده و سرعت خودرو 
ساعت باشد، هشدار صوتی* به صدا در می آید. 
را  ایمنی  کمربند  باید  هشدار  شدن  قطع  برای 

ببندید یا خودرو را متوقف کنید. 

* مطابق با مدل خودرو
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سيستم نگهدارنده صندلی کودک

سيستم نگهدارنده صندلی کودک
*)ISOFIX– ایزوفيکس(

سیستم ایزوفیکس این خودرو در پشتی صندلی
عقب قرار دارد. در صورت نصب صندلی با ایزوفیکس 
نصب  برای  ایمنی  کمربند  از  استفاده  به  نیازی 

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.

موقعيت نگهدارنده های ایزوفيکس
نگهدارنده های باالیی در دوسمت طاقچه عقب قرار 
دارند که با بازکردن دریچه روی آن امکان اتصال 

قالب تسمه به نگهدارنده فراهم می شود.
نگهدارنده های پایینی در محل تقاطع پشتی و کفی

صندلی عقب قرار دارند.

*  مطابق با مدل خودرو
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تجهيزات ایمني تکميلي- کيسه هوا 
وظيفه کيسه هوا در خودرو 

تکمیلي  ایمني  تجهیزات  به  مجهز  خودرو 
راننده  هوای  کیسه  شامل  که   1)SRS( است 
کیسه  باشد.  مي  جلو  سرنشین  هواي  کیسه  و 
سرنشینان  ایمني  افزایش  منظور  به  هوا 
که  است  تذکر  به  الزم  باشد.  مي  خودرو 
نیست.  ایمني  کمربند  جایگزین  هوا  کیسه 
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 
و  دوم  هاي  اصابت  شدن،  واژگون  عقب،  از  یا 
یا  و  خودرو  چند  بین  هاي  تصادف  در  سوم  یا 
هوا  های  کیسه  پایین،  هاي  سرعت  با  تصادف 
در  لذا  کند.  ایفا  حفاظتي  نقش  توانند  نمي 
صورتي که خودروي شما تا حدي صدمه ببیند 

عمل  بر  الزامي  نباشد،  استفاده  قابل  حتي  که 
کردن کیسه هوا در این شرایط نیست. 

باشید کیسه هاي هوا فقط در  به خاطر داشته 
به حدی  رو  روبه  از  تصادف  که شدت  مواردي 
با  یا  و  هوا  کیسه  طرف  به  سرنشین  که  است 
آن  به سمت  راست  یا  به چپ  ناچیزي  انحراف 

پرتاپ شود، عمل مي کنند.

اهميت استفاده از کمربند ایمني
الزام بستن کمربند  چهار دلیل  بسیار مهم در 

ایمني به همراه کیسه هوا قابل توجه است. 
از  تا  وضعیت،  یک  در  سرنشین  نگهداشتن   -1
پرتاب شدن او به سمت کیسه هوا جلوگیري شود. 
شدن،  واژگون  در  سرنشین  از  حفاظت   -2
تصادف هاي جانبي و از عقب که کیسه هوا در 

آنها عمل نمي کند. 
در  سرنشین  دیدن  آسیب  از  جلوگیري   -3
تصادف هاي جزئي از جلو که در آنها کیسه هوا 

عمل نمي کند. 
4- جلوگیري از پرتاب شدن سرنشین به بیرون 

از خودرو در تصادفات.

درخودروهاي مجهز به کیسه هوا، بستن کمربند 
زیرا  است  الزامي  کلیه سرنشینان  براي  ایمني 
باعث کاهش احتمال آسیب دیدگي هاي شدید 

در تصادفات مي شود. 
- کمربند ایمني هنگام بروز تصادفات، راننده 

را از کیسه هوا دور نگه مي دارد. 
از  - کیسه هاي هوا فقط در تصادفات شدید 
جلو عمل مي کنند و در اصابت هاي پي در پي 
بر عمل  الزامي  بین چند خودرو  در تصادفات 

کردن آنها نخواهد بود. 
)نظیر  سیل  در  خودرو  کردن  گیر  هنگام   -
از  قبل  هرگز  خودرو(،  داخل  آب  شدن  وارد 
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 
به  تعمیر  را جهت  لذا خودرو  سرنشین گردد. 
نزدیکترین نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک 

منتقل نمایید.

هشدار
کيسه هوا 

 1. SRS: Supplemental Restraint System
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کيسه هوای سرنشين جلو
باالی  و  کیسه هوای سرنشین جلو در داشبورد 

جعبه داشبورد قرار گرفته است.

کيسه هوای راننده
کیسه هوای راننده در وسط غربیلک فرمان قرار 

گرفته است.

هشدار

اهميت   نشستن   صحيح    سرنشين    روي     صندلي 
کیسه  از  جلو  سرنشین  سمت  هوای  کیسه 
بیشتري  نیروي  با  و  است  بزرگتر  راننده  هواي 
عمل  مي کند. در صورتي که سرنشین جلو در 
موقعیت صحیح 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.

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

جبران ناپذیري براي کودک وجود دارد. 

هشدار
- هرگز  در غربیلک  فرمان و سایر قسمت هاي 

تجهیزات  ایمني تکمیلي تغییري  ایجاد  نکنید. 
- هرگز در اجزاء و سیم کشي سیستم تغییر 
کردن  عمل  باعث  امر  این  نکنید.  ایجاد 
به  رسیدن  آسیب  و  هوا  کیسه  غیرمنتظره 
باعث  کار  این  ضمناً  شود.  مي  اطرافیان 
عمل  نتیجه  در  و  هوا  کیسه  شدن  غیرفعال 

نکردن به موقع آن مي گردد. 

کيسه هوا 
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راننده تاثیر خواهد داشت.
که  است  اهمیت  حائز  تصادفاتي  در  مساله  این 
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 
مشاهده      که  اي  صحنه  اولین  است.  غیرممکن 
است  اي  کرده  عمل  هواي  کیسه  شود  مي 
قرار  خود  محفظه  از  بیرون  تصادف  از  پس  که 
کیسه  عملکرد  است  ذکر  به  الزم  است.  گرفته 
و شکستگي  کبودي  خراش،  باعث  مي تواند  هوا 

استخوان ها گردد.
صندلي  راننده  اگر  خصوص  به  موارد  برخي  در 
خود را نزدیک غربیلک فرمان تنظیم کرده باشد، 
بسیار  صدمات  به  منجر  هوا  کیسه  کردن  عمل 

خطرناکي مي گردد. 
االمکان  حتی  هوا،  کیسه  به  مجهز  درخودروی 
به  نسبت  ممکن  فاصله  دورترین  در  را  صندلی 
غربیلک فرمان تنظیم نمایید. این کار از آسیب هاي 
شدید و یا مرگ در تصادفات جلوگیري  مي کند.

عملکرد سيستم کيسه هوا 
در صورت تصادف از جلو، کیسه هاي هوا به منظور 
محافظت از سرنشینان جلوي خودرو، عمل مي کنند. 
هیچ عالئمي مبني بر اینکه کیسه هاي هوا در چه 
سرعتي عمل مي کنند وجود ندارد. عملکرد کیسه 
 )SRS( هوا که بخشی از تجهیزات ایمنی تکمیلی
است، 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 
به عوامل دیگري چون سرعت خودرو،  هاي هوا 
اجسامي  یا  و  خودروها  استحکام  برخورد،  زاویه 
که خودرو به آنها برخورد مي کند، بستگي دارد. 
کیسه هاي هوا در فاصله زماني 0/1 ثانیه فعال و 
غیرفعال مي شوند. این فاصله زماني بین فعال و 
غیرفعال شدن کیسه هوا، در کنترل خودرو توسط 

هشدار

صدا و دود متصاعد شده 
دود  و  شدید  صداي  هوا،  هاي  کیسه  کردن  عمل 
به  را  اتاق  داخل  در  انفجار  از  ناشي  شده  متصاعد 
دنبال خواهد داشت. لذا پس از عمل کردن کیسه هاي 
هوا، تنفس در خودرو بسیار مشکل خواهد بود زیرا 
عالوه بر بسته بودن کمربند ایمني و باز شدن کیسه 
مشکل  را  امر  این  انفجار  از  ناشي  غبار  و  دود  هوا، 

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. 

پس از عمل کردن کیسه هاي هوا مجموعه غربیلک 
فرمان و داشبورد به دلیل انفجار صورت گرفته بسیار 
داغ هستند و در صورت لمس آنها امکان سوختگي 
داخلي  هاي  قسمت  با  تماس  از  لذا  دارد.  وجود 

نگهدارنده کیسه هاي هوا خودداري کنید.

کيسه هوا 
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چراغ هشداردهنده کيسه هوا 
وظیفه چراغ هشدار دهنده کیسه هوا در خودرو 
تکمیلي  ایمني  سیستم  در  عیب  بروز  اعالم 
قراردادن  بار  هر  با  چراغ  است.این   )SRS(
باید به مدت   ON سوییچ استارت در موقعیت
5 ثانیه چشمک بزند که در این مدت سیستم را 

کنترل می نماید.

 کيسه هوا

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

نابهنگام کیسه هوا شود.

هشدار

هشدار

هشدار

توجه

توجه

از عمر خودرو، الزم  از گذشت 10 سال  پس 
است کیسه هوای راننده و سرنشین و کمربند 

پیش کشنده تعویض گردند.

هوا،  کیسه  قطعات  و  سیستم  صحیح  عملکرد 
اساس  بر  و  نبوده  تضمین  دوره  مشمول  صرفاٌ 
 10( تعهد  دوره  شامل  ابالغی  استانداردهای 

سال پس از تحویل خودرو( نیز می باشد.

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

سیم،  دسته  تعویض  یا  و  تعمیر  هرگونه 
به  نحوی  به  که  قطعاتی  دیگر  و  کانکتورها 
مربوط  هوا  کیسه  کنترل  واحد  و  هوا  کیسه 
می شوند، بایستی توسط نمایندگی های مجاز 

شرکت سایپا یدک صورت پذیرد.
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کيسه هوا 

غير فعال نمودن کيسه هوای سرنشين جلو
اینکه بتوانید صندلی کودک را )با رعایت  برای 
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 
در  هوا، زمانی که خودرو خاموش است کلید 
سمت راست داشبورد را فشار داده و بچرخانید 
تا در موقعیت OFF قرار گیرد. در این وضعیت 
با روشن کردن خودرو چراغ هشدار دهنده غیر 
فعال بودن کیسه هوای سرنشین جلو   پس 
از 5 ثانیه 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، مجدداً کیسه هوا را برای محافظت 
از سرنشین جلو فعال نمایید )با چرخاندن قفل 
 و قرار دادن آن در وضعیت ON(. در این 

وضعیت چراغ  می بایست خاموش گردد.

تعمير ات  سيستم تجهيزات ایمني تکميلي 
به  تکمیلي در خودرو  ایمني  تجهیزات  سیستم 

جز در موارد زیر نیاز به تعمیر ندارد:  
باید  کند،  عمل  هوا  کیسه  که  صورتي  در   -
انجام  را  کار  این  شخصاً  هرگز  گردد.  تعویض 
ندهید و به یکي از نمایندگي هاي مجاز شرکت 

سایپایدک مراجعه نمایید.
- اگر چراغ هشدار دهنده کیسه هوا روشن شد، 
نمایندگي  بوسیله  سریعتر  چه  هر  را  سیستم 
مجاز شرکت سایپایدک مورد بررسي قرار دهید. 
از هر  بایست پس  سیستم های کیسه هوا می 
عمر  از  سال   10 گذشتن  یا  و  کردن  عمل  بار 
خودرو توسط پرسنل آموزش دیده عوامل مجاز 

تعویض گردند.
احتمال  احتیاطی،  های  توصیه  تمامی  علیرغم 
موارد  تمامی  در  بدن  و  بازوها  دیدن  آسیب 
توسط کیسه هوا وجود دارد )به سبب موقعیت و 

ماهیت سیستم و شخص(.
وسط  در  خود  های  دست  قراردادن  با  هرگز 

غربیلک فرمان رانندگی نکنید.
اطمینان حاصل نمایید که سرنشین جلو پاهای 
خود را بر روی داشبورد در حین حرکت خودرو 

نگذاشته باشد.
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درب صندوق عقب
درب صندوق عقب 

دو  با  را  آن  عقب  صندوق  درب  بستن  براي   -
دست به سمت پائین فشار دهید تا صداي قفل 

شدن آن شنیده شود. 
- از محکم بستن درب صندوق عقب بپرهیزید.

با  بار  از بستن درب صندوق عقب، یک  - پس 
دست آنرا به سمت باال بکشید تا از بسته بودن 

آن مطمئن شوید. 
در  عقب  صندوق  درب  بودن  باز  صورت  در   -
داخل  به  اگزوز  خروجي  گازهاي  حرکت  حین 

اتاق خودرو وارد شده و خطرناک خواهند بود. 

بازکردن درب صندوق عقب
برای بازکردن درب صندوق عقب از دکمه تعبیه 
شده روی ریموت کنترل یا مطابق مدل خودرو 
از  تعبیه شدن روی خودروی شما،  و درصورت 
کلید مربوط به صندوق پران روی مجموعه کلید 
سمت چپ داشبورد استفاده کنید. شرح عملکرد 
و روش استفاده، در بخش های مربوطه تشریح 

شده است.

چراغ داخل صندوق عقب
این چراغ هنگام باز بودن درب صندوق عقب روشن 
تا بستن مجدد آن روشن مي ماند. مي شود و 

از  عقب  صندوق  درب  اضطراری  کردن  باز 
داخل خودرو

از  باز کردن اضطراری درب صندوق عقب  برای 
داخل خودرو باید ابتدا صندلی عقب را بخوابانید. 
صندلی  پشتی  روی  کشویی  قفل  منظور  بدین 
عقب را به سمت شیشه عقب فشار داده و پشتی 
)برای  دهید  قرار  آن  کفی  روی  بر  را  صندلی 
اطالعات بیشتر به بخش صندلی عقب در همین 
رنگ  زرد  ضامن  سپس  نمایید(.  مراجعه  فصل 
به سمت چپ  را  قفل درب صندوق عقب  روی 

فشار دهید تا درب باز شود. 

توجه 

درب  کنید  دقت  صندوق  درب  بستن  هنگام 
بسته  صورت  این  غیر  در  باشد،  بسته  کاماًل 
نشدن صحیح درب موجب روشن ماندن چراغ 

و  دشارژ باتري مي شود. 
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بستن درب موتور 
-  قبل از بستن درب موتور میله نگهدارنده را در خار 
نگهدارنده اش روی درب موتور جا بزنید تا از صداي 
لقي آن در حین حرکت خودرو جلوگیري گردد. 
- درب موتور را به آرامی پایین بیاورید و تقریباً 
از فاصله 20 تا 25 سانتیمتری 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.

درب موتور

باز کردن درب موتور
1- براي بازکردن درب موتور، دستگیره مربوط 
به آن را که در قسمت زیر داشبورد، سمت چپ 

قرار دارد، به طرف خود بکشید.
2- به 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. 
میله  آزاد  سر  و  کرده  بلند  را  موتور  درب   -3
نگهدارنده را در شیار مربوطه روي بدنه خودرو 

قرار دهید. 

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

موتور، قطعه اي بیرون نمانده باشد.
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1- درپوش باک 
2- جهت بازکردن 

3- جهت بستن

بازکردن درپوش باک
- براي باز کردن درپوش، آن را در جهت خالف 

عقربه هاي ساعت بچرخانید.
- براي بستن درپوش، آن را در جهت عقربه هاي 
ساعت بچرخانید تا صداي کلیک که نشان دهنده 

بسته شدن صحیح درپوش است، شنیده شود. 

باز کردن درب باک
در  که  را  باک  درب  کردن  باز  به  مربوط  اهرم 
باال  دارد،  قرار  راننده  گوشه سمت چپ صندلي 

بکشید.

درب باک

1

2

3
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با توجه به احتمال وجود فشار در محفظه باک، 
باز  آرامي  به  و  احتیاط  با  را  داخلي  پوش  در 

کنید.
در حالي که از درپوش باک، بنزین بیرون مي 
شود،  مي  شنیده  فش  فش  صداي  یا  و  ریزد 
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.
بسته شدن درپوش  از محکم وصحیح  همواره 

باک بنزین اطمینان حاصل کنید.

هشدار

روش اضطراری باز کردن درب باک
 چنانچه به هر دلیلی باز کردن درب باک توسط 
اهرم داخلی امکان پذیر نباشد، با کنار زدن لبه 
باالیی موکت جانبی سمت چپ صندوق عقب و 
فشردن اهرمی که در قسمت باالیی قفل تعبیه 

شده است درب باک باز خواهد شد.

باشد  تعویض داشته  به  نیاز  باک  اگر در پوش 
گردد.  استفاده  استاندارد  قطعه  از  کنید  دقت 
استفاده از درپوش متفرقه در خودرو منجر به 
و  رساني  سوخت  سیستم  عملکرد  در  اختالل 

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.

هشدار

درب باک/ آنتن

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

روي خودرو باز کرد. 

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

 اهرم تنظيم موقعيت فرمان
با وضعیت بدن  زاویه فرمان خودرو را متناسب 
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.

دستگیره  فرمان،  غربیلک  زاویه  تغییر  برای 
مخصوص را که در زیر فرمان قرار دارد به پایین 

کشیده نگهدارید.
در همین حال غربیلک فرمان را در زاویه دلخواه 
تنظیم کرده و سپس دستگیره مخصوص را به 
اطمینان،  فشار دهید. جهت حصول  باال  سمت 
غربیلک فرمان را چند بار به باال و پایین حرکت 

دهید تا چنانچه قفل نشده کاماًل قفل گردد.

هشدار

هرگز موقعیت ستون فرمان خودرو را در هنگام  
حرکت خودرو تنظیم ننمایید، این عمل فوق العاده 

خطرناک است. 

روی  صوتی  سيستم  کنترل  کليدهای 
غربيلک فرمان*

VOL دکمه تنظيم ميزان صدا
سیستم  صدای  میزان  تنظیم  برای  دکمه  این 

صوتی به کار می رود. 
با فشردن دکمه + صدا افزایش و با فشردن دکمه 

– میزان صدا کاهش می یابد.

 دکمه قطع صدا
MODE دکمه تغییر حالت کارکرد

دکمه   یا  
انتخاب آهنگ یا فولدر قبلی یا بعدی

* مطابق با مدل خودرو

بـــوق 
آن  است  کافي  بوق  آوردن  در  صدا  به  براي 
قسمت از غربیلک فرمان را که تصویر بوق روی 

آن می باشد، فشار دهید.
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آینه ها 
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 از اهرم دستی مربوطه و یا در 
روی درب  تعبیه شده  کلید  وسیله  به  برقی  مدل 
سمت راننده )مطابق با مدل خودرو( تنظیم کرد. 

مي توان آینه ها را هنگام شست و شوی ماشین در 
کارواش، به عقب خم کرد تا از آسیب دیدن آینه 

ها جلوگیري گردد. 

 احتياط
تنظيم آینه بغل*  )مدل دستی(

در  که  دستي  اهرم  از  بغل  آینه  تنظیم  جهت 
قسمت جلوي قاب شیشه جانبی تعبیه شده است 
مدل  به  باتوجه  نمایید.  استفاده  )مطابق شکل( 
خودرو تنظیم آینه به صورت برقی نیز می باشد.

- آینه های جانبی خودرو محدب می باشد. لذا 
آینه  از فاصله اي هستند که در  نزدیکتر  اشیاء 

به نظر مي رسند. 
- هنگام تغییر مسیردادن، از آینه وسط داخل 
خودرو استفاده کنید و یا با نگاه کردن مستقیم 
نکنید فاصله خود را با خودروي جانبي تخمین بزنید. پاک  با شدت  آینه  روي  از  را  یخ  هرگز 

زیرا باعث آسیب دیدن سطح آینه مي شود. در 
صورتي که یخ زدگي مانع حرکت آینه گردد، با 
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.

توجه 

کليدهای تنظيم کروز کنترل روی غربيلک 
فرمان*

توان  می  آن  از  استفاده  با  که  است  سیستمی 
سرعت خودرو را بدون فشردن پدال گاز در یک 
مقدار مشخص ثابت نگه داشته و به رانندگی با 

آن سرعت ادامه داد.
محدود کننده سرعت )SL(*: سیستمی است که 

با استفاده از آن می توان حداکثر سرعت
مجاز خودرو )که مقدار آن توسط راننده مشخص 

می شود( را محدود نمود.
برای آگاهی از نحوه تنظیم سیستم های مذکور 

به بخش مرتبط در همین فصل مراجعه نمایید.

* مطابق با مدل خودرو
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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، 
در  تا  کشیده  خود  سمت  به  را  تنظیم  اهرم 

وضعیت شب قرار گیرد.
1- اهرم تنظیم حالت شب و روز 

2- حالت شب 
3- حالت روز

- به خاطر داشته باشید، قرار دادن آینه در حالت 
شب، وضوح دید عقب را کاهش مي دهد. 

قسمت   در  موجود  اشیاء  باشید  داشته  دقت   -
عقب، مانع دید شما نشوند.

کنسول جلو*
از این قسمت جهت نگهداري وسایل کوچک و 

یا به عنوان جالیواني استفاده نمایید. 

هشدار

داغ،   مایعات  حاوي  لیوان  قراردادن  از   -
که  در  هنگامي  لیواني،  جا  بدون  درپوش  در 

حین حرکت هستید، خودداري کنید. 
اثر  بر  دیدن  آسیب  از  جلوگیري  منظور  به   -
قراردادن  از  تصادفات،  یا  و  شدید  ترمزگیري 
بطري،  شیشه یا کنسرو در داخل جالیواني یا 
کنسول جلو، درحین حرکت، خودداري نمایید.

تجهيزات داخلی

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

موقعیت مناسب تنظیم نمایید.

1

2

* مطابق با مدل خودرو
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فندک * 
به  را  آن  است  کافي  فندک  روشن کردن  براي 
داخل فشار داده و رها کنید. هنگامي که کاماًل 
آید.برای  مي  بیرون  خودکار  بطور  شود  گرم 
استفاده از فندک در شرایطی که موتور خاموش 

است، سوییچ را در موقعیت ACC قرار دهید.

توجه
- هرگز از بیرون زدن فندک گرم جلوگیري ننمایید. 
- ازانواع فندک استاندارد استفاده کنید. استفاده 
از 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 30 ثانیه به طور 
خودکار بیرون نیاید به منظور جلوگیري از گرم 
شدن بیش از حد، آن را با دست بیرون بیاورید.

تجهيزات داخلی

فندک *

* مطابق با مدل خودرو

کنسول جلو *
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تجهيزات داخلی

آفتابگيرها
جهت استفاده از آفتابگیر، آن را به سمت پایین 

بکشید. 
به منظور استفاده از آفتابگیر براي شیشه کناري، 
پایه  داخل  از  و  کشیده  پایین  سمت  به  را  آن 
به سمت  را  نمایید. سپس آن  نگهدارنده خارج 

شیشه بچرخانید. 

آینه آفتابگير
پایین  را  آفتابگیر  آینه،  این  از  استفاده  براي 

بیاورید. 

جعبه داشبورد
دستگیره  داشبورد،  جعبه  درب  کردن  باز  براي 

آن را به سمت خود بکشید. 

 احتياط
بروز  از آسیب دیدگي هنگام  جهت جلوگیري 
هنگام  همواره  شدید،  ترمزگیري  یا  و  تصادف 

رانندگي درب جعبه داشبورد را ببندید. 

جاسيگاري*
صورت  به  و  دارد  جابجایی  قابلیت  جاسیگاری 
دلخواه می توان آن را در قسمت جلویی یا عقبی 

کنسول وسط نصب نمود.
در صورت عدم استفاده از جاسیگاری می توان از 
محل مورد نظر به عنوان جالیوانی استفاده نمود.

هشدار

-  از جاسیگاری به جای سطل زباله استفاده نکنید.
جا  داخل  روشن  کبریت  یا  سیگار  انداختن   -
مشتعل  های  زباله  برخی  حاوی  سیگاری 
شونده، ممکن است منجر به آتش سوزی گردد.
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تنظيم تاریخ و ساعت
دکمه )1( را به مدت 5 ثانیه فشار دهید تا به منوی 
تنظیمات وارد شوید. اطالعاتی که در حال چشمک 
زدن هستند قابل تغییر می باشند. با هر بار فشردن و 
رها کردن دکمه )1(، محل چشمک زن با توالی زیر 

تغییر خواهد کرد: 

با فشردن دکمه )2( اطالعات فوق تغییر می یابند. اگر 
دکمه را فشار داده و نگه دارید، ارقام با سرعت افزایش 
یافته و با رسیدن به آخرین عدد، دوباره به عدد اول 
باز می گردند. در صورتی که به مدت 10 ثانیه هیچ 
کلیدی فشرده نشود، صفحه نمایش از حالت چشمک 
زن خارج شده و مقادیر جدید نشان داده خواهند شد. 

نمایش دمای محيط بيرون *
دماسنج محدوده دمایی C°80 ~40- را نشان می 
دهد. دمای باالتر از C°80 عالمت -- و در دمای 
کمتر از C°40- عالمت --- بر روی صفحه نمایش 

نشان داده خواهد شد. در صورتی
که دما بین 3 - تا 3 + درجه سانتی گراد باشد، جهت 
هشدار یخ زدگی جاده، عالمت بر روی صفحه نمایش 

با فرکانس 2Hz چشمک می زند.

صفحه نمایش
محیط  دمای  و  تاریخ  ساعت،  نمایش  صفحه  در 
بیرون نمایش داده می شود که در ادامه به نحوه 
نمایش این اطالعات و تنظیم آنها اشاره شده است. 

ساعت 
با عالمت  تا 12 ظهر  از 12 شب  نمایش ساعت 
AM و از 12 ظهر تا 12 شب با عالمت PM بوده 
و پیش فرض نمایش ساعت، 1:00AM می باشد. 

تاریخ
محدوده سال از 00 تا 99، محدوده ماه از 01 تا 
12 و محدوده روز از 01 تا حداکثر 31 بوده و 
پیش فرض نمایش، تاریخ 91/01/01 می باشد.

12

ذخيره و خروجدقيقهساعتروزماه

تجهيزات داخلی

گرمکن شيشه عقب 
گرمکن شیشه عقب با ایجاد گرما، بخار و الیه نازک یخ 

سطح داخل و خارج شیشه را پاک مي کند.
جهت استفاده از گرمکن شیشه عقب، سوییچ باید در 

موقعیت ON  قرار بگیرد. 
با فعال نمودن گرمکن شیشه عقب، چراغ نشانگر آن 
در جلو آمپر نیز روشن می شود. توجه داشته باشید که 
این گرمکن به مدت حداکثر 22 دقیقه به طور متوالی 

کار می کند. 
انباشته شده  در صورتي که برف روي شیشه عقب 

است، برف ها را از روي شیشه به آرامي پاک کنید. 

* مطابق با مدل خودرو



52

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. هر چه فاصله مانع از 
سپر عقب خودرو بیشتر باشد، تعداد خطوط نمایش 
بیشتر  نیز  نمایش  صفحه  تصویر  در  شده  داده 
خواهد بود. این سیستم در صورتی فعال می شود 
که سوییچ باز باشد و دسته دنده در موقعیت دنده 
عقب قرار گیرد. فاصله تشخیص )محدوده عملکرد( 
سنسور دنده عقب 150 سانتی متر است و با کاهش 
فاصله خودرو با مانع پشت آن، فرکانس بوق هشدار 

افزایش می یابد.
* مطابق با مدل خودرو

انواع بوق هشداردنده عقب*
در صورت قرار داشتن جسم یا مانع در فاصله 150 
به  هشدار  بوق  عقب،  سپر  متری  سانتی   100 تا 

صورت متناوب به صدا در خواهد آمد.
فاصله  در  مانع  یا  جسم  داشتن  قرار  صورت  در 
100 تا 50 سانتی متری سپر عقب، بوق هشدار به 
صورت متناوب و با فرکانس بیشتر نسبت به حالت 

قبل به صدا در خواهد آمد.
فاصله  در  مانع  یا  جسم  داشتن  قرار  صورت  در 
کمتر از 50 سانتی متری سپر عقب، بوق هشدار به 

صورت پیوسته به صدا در خواهد آمد.

تجهيزات داخلی

چراغ سقفي 
چراغ سقفي که در قسمت وسط سقف قرار دارد، 

داراي سه حالت زیر می باشد: 
OFF( : 1( چراغ حتي زماني که درب باز باشد، 

خاموش مي ماند. 
O( :2(چراغ در شرایط زیر روشن می شود: 

از درب ها )شامل درب صندوق  - حداقل یکی 
عقب( باز شود. با بستن درب مذکور چراغ سقفی 

خاموش می شود.
- باز کردن قفل درب ها*

*)OFF( قرار دادن سوییچ در وضعیت -
باشند  بسته  ها  درب  اگر  حتي  )ON(چراغ   :3

روشن مي ماند. 
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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

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

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 
مشاهده  قابل  دوربین  با  نقاط  این  در  مانع  وجود 
نبوده و ممکن است به حادثه منجر شود. بنابراین 
عقب  دنده  حرکت  برای  همواره  شود  می  توصیه 
با استفاده از آینه ها پشت خودرو را کامل بررسی 
نموده و سپس با دقت کافی اقدام به حرکت نمایید.

 سيستم نمایش دمای محيط*
این سیستم در شرایطی که سوییچ در وضعیت 
ACC قرار دارد، دمای محیط بیرون را نمایش 
می دهد. دما در صفحه نمایش جلو آمپر نشان 

داده می شود.

تجهيزات داخلی

* مطابق با مدل خودرو

توجه

- هرگز از اشیاء زبر و تیز جهت پاک کردن شیشه 
عقب استفاده نکنید، زیرا باعث صدمه دیدن گرمکن 

شیشه عقب مي شود. 
- براي جلوگیري از دشارژ شدن باتري، از گرمکن 
شیشه عقب فقط در مواقعي که موتور روشن است 

استفاده کنید. 
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مجموعه کليدها *
مجموعه کلیدها بر روی داشبورد و سمت چپ 
غربیلک فرمان قرار داشته و شامل کلیدهای زیر 

می باشد:
1. کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ های جلو 

2. کلید برف پاک کن و شیشه شوی عقب
3. کلید کروز کنترل و محدود کننده سرعت*

4. کلید قفل مرکزی*

1 2 43

تجهيزات داخلی

* مطابق با مدل خودرو

1

2

3

4 5

6
8

7

مجموعه کليدها *
1-کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ هاي جلو

چراغ  اتوماتیک  شدن  )روشن  اتوالیت  2-کلید 
های خودرو(*

3-کلید قفل کودک شیشه باالبر عقب*
4-کلید باز کن  قفل درب صندوق عقب

5-کلید کروز کنترل*
6-کلید محدود کننده سرعت*

7-کلید برف پاک کن عقب
8-کلید شیشه شوی عقب
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کليد برف پاک کن و شيشه شوی عقب *
در مدل های S و G با فشار دادن کلید مربوطه برف 
پاک کن شیشه عقب فعال  می شود و با فشار دادن 
و نگه داشتن کلید مرتبط، شیشه شوی فعال شده و 

همزمان برف پاک کن نیز عمل می کند. 
در مدل های دیگر این کلید به دو صورت زیر عمل 

می کند: 

کليد تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي جلو
ارتفاع نور چراغ های جلو را با استفاده از این کلید 
به گونه ای تنظیم کنید که نور چراغ ها مانع دید 

رانندگان خودروهای مقابل در شب یا روز نشود.
به منظور تنظیم نور چراغ هاي جلو در راستاي 

عمودي، مطابق جدول ذیل عمل نمایید.

بار روي خودرو
صندوقموقعیت  صندلي هاي

عقب
 صندلي هاي

  جلو
- - 1 یا 2 نفر 0
- 1  2 نفر  3 نفر

 35
کیلوگرم

2  2 نفر  3 نفر

حداکثر 
بار مجاز

- 3  1 نفر

1. فشردن و رها کردن کلید: فعال شدن برف پاک کن 
و تمیز کردن شیشه

2. فشردن و نگه داشتن کلید: پمپ شیشه شوی فعال 
شده و بر روی شیشه آب پاشیده می شود. همچنین 
برف پاک کن نیز عمل می کند. با برداشتن فشار، کلید 
به وضعیت اول بر می گردد یعنی پمپ ششیه شوی 

عمل نمی کند و فقط برف پاک کن کار می کند. 

کليد های کروز کنترل و محدود کننده سرعت*
با فشار دادن این کلید ها می توانید سیستم های کروز 

کنترل و محدود کننده سرعت خودرو را فعال کنید.

کليد قفل کودک شيشه باالبر عقب*
این کلید جهت قفل کردن شیشه های عقب می باشد.

کليد قفل مرکزی *
اگر همه درب های خودرو بسته باشند، با فشردن این 
کلید، درب های خودرو بر اساس وضعیت درب راننده 
قفل یا باز می شوند. یعنی اگر درب راننده قفل باشد و 
کلید قفل مرکزی را فشار دهید، قفل همه درب های 
خودرو باز می شود. همچنین اگر قفل درب راننده باز 
باشد، با فشردن کلید مذکور درب های خودرو قفل 

می شوند.

تجهيزات داخلی
کليد باز کن  قفل درب صندوق عقب *

 OFF هنگام قرار داشتن سوییچ استارت در وضعیت
چنانچه کلید را به مدت 2 ثانیه فشار دهید قفل درب 

صندوق عقب باز می شود.
وضعیتهای   در  استارت  سوییچ  داشتن  قرار  هنگام 
سرعت  چنانچه  حرکت،  درحال  یا   ACC و ON
حرکت خودرو از 2 کیلومتر بر ساعت کمتر باشد با 
فشار دادن این دکمه، قفل درب صندوق عقب باز می 

شود.

کليد اتوالیت )روشن شدن اتوماتيک چراغ های 
جلو(* 

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.

* مطابق با مدل خودرو
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سيستم کروز کنترل

فعال کردن سيستم کروز کنترل
در صورت برقراری شرایط ذکر شده، با فشردن 
در  سرعت  کننده  محدود  و  کنترل  کروز  کلید 
سمت چپ غربیلک فرمان به سمت پایین، این 
به  را  خودرو  سرعت  و  نموده  فعال  را  سیستم 
سرعت مورد نظر برسانید. در این شرایط بخش 
مربوط به سیستم کروز کنترل در صفحه نمایش 
جلو آمپر به شکل باال نمایش داده می شود. با 
فشردن دکمه های   یا   سرعت 
کروز  سیستم  سرعت  عنون  به  خودرو  فعلی 
کنترل در نظر گرفته شده و فعال می گردد. در 
گاز  پدال  روی  از  را  خود  پای  اگر  شرایط  این 
بردارید، سرعت خودرو در مقدار تنظیم شده در 

سیستم کروز کنترل نگه داشته می شود.

 سيستم کروز کنترل*
این شرایط  باید  برای فعال نمودن کروز کنترل 

برقرار باشند: 
1. سرعت خودرو بیشتر از 40 کیلومتر بر ساعت 

و کمتر از 150 کیلومتر بر ساعت باشد. 
2. دور موتور در محدوده 850 تا 5000 دور در 

دقیقه قرار داشته باشد. 

* مطابق با مدل خودرو

دکمه های تنظیم سیستم کروز کنترل یا محدود 
کننده سرعت بر روی غربیلک فرمان قرار داشته 

و شامل این موارد می باشد:
 دکمه افزایش سرعت
 دکمه کاهش سرعت

سیستم  موقت  نمودن  غیرفعال  دکمه   
)PAUSE(

)RESUME(  دکمه فعال نمودن سیستم 
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غيرفعال نمودن سيستم کروز کنترل
برای غیرفعال نمودن سیستم کروز کنترل یکی 

از اقداماتی که در ادامه می آید را انجام دهید: 
- پدال ترمز را فشار دهید. 

- در خودروهای دارای جعبه دنده دستی پدال 
کالچ را فشرده و نگه دارید )بیشتر از 5 ثانیه(. 

- دکمه   را بفشارید. 
- دسته دنده را در موقعیت خالص قرار دهید. 

یا شرایط  به دلیل وجود عیب در خودرو  اگر   -
مقدار  در  خودرو  سرعت  حفظ  امکان  محیطی 

تنظیم شده وجود نداشته باشد. 
یا  از850  باالتر  یا  با  برابر  خودرو  موتور  دور   -
اینکه برابر با یا پایین تر از 5000 دور در دقیقه 

باشد. 

قابل تنظیم  را رها کنید. حداکثر سرعت  دکمه 
بر ساعت  این سیستم سرعت 150 کیلومتر  در 
می باشد. همچنین با فشردن و نگه داشتن دکمه  
واحد   5 فواصل  با  تنظیم شده  ، سرعت 
کیلومتر بر ساعت کاهش می یابد تا دست خود 
را از روی دکمه بردارید. حداقل سرعت سیستم 

کروز کنترل 40 کیلومتر بر ساعت می باشد. 

تنظيم سرعت سيستم کروز کنترل
کنترل  کروز  سیستم  سرعت  تنظیم  شرایط  در 

یا راه اندازی مجدد آن با فشردن دکمه 
، بخش مربوط به کروز کنترل در صفحه نمایش 

جلو آمپر به صورت باال نمایش داده می شود.
برای تنظیم سرعت سیستم به یکی از این روش ها 

عمل کنید: 
سرعت  تا  بفشارید  بار  یک  را  دکمه    -
واحد  یک  مقدار  به  کنترل  کروز  سیستم 
فشردن  بار  یک  با  مشابه  طور  به  یابد.  افزایش 
دکمه  سرعت تنظیم شده به مقدار یک 

کیلومتر بر ساعت کاهش می یابد. 
- اگر دکمه  را فشرده و نگه دارید، سرعت 
 5 فواصل  با  کنترل  کروز  سیستم  شده  تنظیم 
کیلومتر بر ساعت افزایش می یابد تا زمانی که 

سيستم کروز کنترل
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 سيستم محدود کننده سرعت*
برای فعال نمودن سیستم محدود کننده سرعت 
بر  کیلومتر   40 از  بیشتر  خودرو  سرعت  باید 

ساعت یا کمتر از 150 کیلومتر بر ساعت باشد.

غيرفعال نمودن موقت سيستم کروز کنترل
این عمل با فشردن دکمه  انجام می شود. 

- اگر غیرفعال نمودن سیستم کروز کنترل با 
فشردن دکمه  یا قرار دادن کلید فعال 
انجام  میانی  موقعیت  در  کنترل  کروز  کردن 
شود، دور موتور به تدریج و به آهستگی کاهش 

می یابد. 
تمامی  خودرو  موتور  کردن  خاموش  با   -
تنظیمات سیستم کروز کنترل لغو می شوند. 

توجه

در  شده  تنظیم  سرعت  از  خودرو  سرعت  اگر 
سیستم کروز کنترل بیشتر شود، عدد سرعت 
آمپر  جلو  نمایش  صفحه  در  کنترل  کروز 
مقدار  به  سرعت  کاهش  با  زند.  می  چشمک 
چشمک  کنترل،  کروز  در  شده  ریزی  برنامه 
به صورت  و  متوقف شده  مذکور  زدن سرعت 

ثابت به نمایش در می آید.

توجه

چشمک زدن خط های تیره "---" در قسمت 
کروز کنترل در صفحه نمایش جلو آمپر بیانگر 
وجود خطا در این سیستم می باشد. برای رفع 

عیب به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید. 

هشدار

* مطابق با مدل خودرو

سيستم محدود کننده سرعت
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فعال کردن سيستم محدود کننده سرعت
در صورت برقراری شرط ذکر شده، با فشردن کلید 
سمت  در  سرعت  کننده  محدود  و  کنترل  کروز 
چپ غربیلک فرمان به سمت باال، سیستم مذکور 
را انتخاب نموده و صرف نظر از اینکه خودرو ساکن 
بوده یا در حال حرکت باشد، برای فعال نمودن 
سیستم محدود کننده سرعت یکی از دکمه های 

 ، یا  را بفشارید. 
 40 از  بیشتر  خودرو  سرعت  که  شرایطی  در 
بر  کیلومتر   150 از  کمتر  یا  ساعت  بر  کیلومتر 
فعالسازی  باشد، سرعت خودرو در لحظه  ساعت 
عنوان سرعت  به  کننده سرعت  محدود  سیستم 
هدف در نظر گرفته می شود. اگر سرعت خودرو 
کمتر یا برابر با 40 کیلومتر بر ساعت باشد، سرعت 
سیستم محدود کننده خودرو مقدار 40km/h در 

نظر گرفته می شود. 

کیلومتر بر ساعت افزایش یابد. به طور مشابه با 
یک بار فشردن دکمه  سرعت تنظیم شده 

به مقدار یک کیلومتر بر ساعت کاهش می یابد. 
دارید،  نگه  و  فشرده  را  دکمه   اگر   -
کننده  محدود  سیستم  شده  تنظیم  سرعت 
افزایش  ساعت  بر  کیلومتر   5 فواصل  با  سرعت 
می یابد تا زمانی که دکمه را رها کنید. حداکثر 
سرعت قابل تنظیم در این سیستم سرعت 150 
کیلومتر بر ساعت می باشد. همچنین با فشردن 
تنظیم  سرعت   ، دکمه   داشتن  نگه  و 
شده با فواصل 5 واحد کیلومتر بر ساعت کاهش 
می یابد تا دست خود را از روی دکمه بردارید. 
حداقل سرعت سیستم محدود کننده سرعت 40 

کیلومتر بر ساعت می باشد. 

تنظيم سرعت سيستم محدود کننده سرعت
تنظیم سیستم محدود کننده سرعت در شرایطی 
 ON وضعیت  در  سوییچ  که  است  امکانپذیر 
باشد، سیستم فعال شده باشد )به روشی که در 
قبل توضیح داده شد(. امکان تنظیم سیستم در 

خودروی ساکن یا در حال حرکت وجود دارد.
در شرایط تنظیم سرعت سیستم محدود کننده 
سرعت یا راه اندازی مجدد آن با فشردن دکمه 
، بخش مربوط به محدود کننده سرعت 
در صفحه نمایش جلو آمپر به صورت باال نمایش 

داده می شود.
به  سرعت  کننده  محدود  سیستم  تنظیم  برای 

یکی از این روش ها عمل کنید: 
سرعت  تا  بفشارید  بار  یک  را  دکمه    -
سیستم محدود کننده سرعت به مقدار یک واحد 

سيستم محدود کننده سرعت
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اگر پدال گاز به اندازه 95 درصد یا بیشتر کورس 
پدال فشرده شود، سیستم محدود کننده سرعت 
غیرفعال شده و سرعت خودرو بدون محدودیت 
اندازه  به  گاز  پدال  اگر  یابد. سپس  می  افزایش 
95 درصد کورس پدال رها شود، محدود کننده 
سیستم  در  موجود  قبلی  تنظیمات  با  سرعت 

دوباره فعال می شود. 
توجه داشته باشید که در این شرایط با فشردن 
دکمه های   یا   می توان سیستم 
محدود کننده سرعت را بر اساس سرعت خودرو 

در لحظه فشردن دکمه ها تنظیم نمود.
در این شرایط که سیستم محدود کننده سرعت 
سرعت  عدد  شود،  می  غیرفعال  موقت  طور  به 
زند.  می  چشمک  آمپر  جلو  نمایش  صفحه  در 
به محض آن که سرعت خودرو به مقدار برنامه 
کننده  و محدود  در سیستم رسیده  ریزی شده 
سرعت دوباره فعال شود، سرعت به طور ثابت در 

صفحه نمایش نشان داده می شود. 

محدود  سيستم  موقت  نمودن  غيرفعال 
کننده سرعت

این عمل با فشردن دکمه  انجام می شود. 
در  سیستم  برای  شده  گرفته  نظر  در  سرعت 
حافظه موقت ذخیره می شود. در صفحه نمایش 
شود.  می  ظاهر   ”PAUSE“ عالمت  آمپر  جلو 
دکمه   مذکور  سیستم  مجدد  کردن  فعال  برای 

 را بفشارید. 

سيستم محدود کننده سرعت

کننده  محدود  سيستم  نمودن  غيرفعال 
سرعت

برای غیر فعال نمودن سیستم دکمه  را 
فشار دهید. با غیر فعال شدن سیستم نشانگر آن 

از صفحه نمایش جلو آمپر محو می شود. 
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- چشمک زدن خط های تیره "---" در قسمت 
محدود کننده سرعت در صفحه نمایش جلو آمپر 
بیانگر وجود خطا در این سیستم می باشد. برای 

رفع عیب به نمایندگی مجاز مراجعه نمایید.
مانند  خودرو  سریع  شتابگیری  صورت  در   -
محدود  سیستم  سرازیری،  روی  بر  حرکت 
افزایش  از  پیشگیری  به  قادر  سرعت  کننده 
از مقدار ثبت شده در  به بیش  سرعت خودرو 
افزایش  این شرایط که  باشد. در  سیستم نمی 
سرعت ناشی از اقدامات راننده نمی باشد، عدد 
سرعت ذخیره شده در صفحه نمایش جلو آمپر 
چشمک زده و هشدار صوتی نیز شنیده می شود.

هشدار
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سيستم پایش فشار باد الستيک ها*
 TPMS-Tire Pressure Monitoring(

)System
این سیستم الکترونیکی با استفاده از سنسورهای 
باد  فشار  ها  از الستیک  یک  هر  در  شده  نصب 
الستیک ها و دمای آن ها را اندازه گیری می کند. 
از  تر  پایین  یا  باالتر  ها  الستیک  باد  فشار  اگر 
حادثه  بروز  از  جلوگیری  برای  باشد،  مجاز  حد 
یا تصادف عیب مذکور به روش های زیر هشدار 

داده می شود: 
- چراغ هشدار در جلو آمپر 

- تصویر در صفحه نمایش جلو آمپر
- در صفحه نمایش لمسی*: برای اطالعات بیشتر 

به دفترچه مولتی مدیا مراجعه نمایید. 

* مطابق با مدل خودرو

سيستم پایش فشار باد الستيک ها
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سيستم تهویه مطبوع دستی
1-کلید تنظیم توزیع جریان هوا
2- کلید تنظیم سرعت دمنده 

3- کلید کنترل درجه حرارت هوا
4- دکمه تنظیم گردش هواي داخل اتاق 

5- دکمه فعال کردن سیستم تهویه مطبوع 
6- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جانبی

7- دریچه برطرف کردن بخار شیشه جلو
8- دریچه های هوای مرکزی

9- دریچه هوای جانبی
10- دریچه هوای زیر پا

123

45

6 6
77

89 9

10 10
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4 -دکمه تنظيم گردش هواي داخل اتاق 
شکل           مطابق  مربوطه  دکمه  از  استفاده  با 
تنظیم  را  توانید نحوه گردش هوای ورودی  می 

نمایید.

گردش هواي داخل اتاق
هوای  ورود  از  دکمه،  بودن  فشرده  حالت   در 
خارج به داخل خودرو ممانعت شده و فقط هوای 

داخل اتاق در جریان و گردش می باشد.

ورود هواي خارج به داخل اتاق
از  تازه  هوای  دکمه،  بودن  غیرفعال  حالت  در 

فضای خارج وارد خودرو می شود.

5- دکمه فعال کردن سيستم تهویه مطبوع 

مطابق شکل دکمه را فشار دهید و کلید تنظیم 
دمنده را در موقعیت 1 یا 2 یا حداکثر قرار دهید. 
براي خاموش کردن دستگاه تهویه مطبوع، دکمه 

را مجدداً فشار دهید.

سيستم تهویه مطبوع دستی
1 - کليد تنظيم توزیع جریان هوا

جریان          متفاوتي  هاي  دریچه  طریق  از  هوا 
مي یابد. با تنظیم کلید مربوطه مي توان هوا را 
از دریچه هاي دلخواه به شرحي که توضیح داده 

خواهد شد به جریان در آورد.

2 - کليد تنظيم سرعت دمنده
با چرخاندن این دکمه مي توانید گردش دمنده 
تنظیم  زیر  روش  به  دلخواه  سرعت  روي  به  را 

نمایید.
          

حالت خاموش بودن دمنده 
) گردش دمنده با سرعت کم )عالمت 

) گردش دمنده با سرعت متوسط )عالمت
  ) گردش دمنده با سرعت زیاد )عالمت 

)عالمت  زیاد  خیلی  سرعت  با  دمنده  گردش 
)

3 - کليد کنترل درجه حرارت هوا
با چرخاندن این کلید به طرف راست برای هوای 
درجه  سرد،  هواي  براي  چپ  طرف  به  و  گرم 
حرارت و برودت دلخواه خود را تنظیم و انتخاب 

نمایید.

اگر تمایل دارید که هواي کولر حداکثر خنکي 
و  سرما را  داشته باشد، اهرم کنترل درجه هوا 
تنظیم  را روي آخرین حد خود )سمت چپ( 

کرده و دکمه کنترل هواي ورودي را روي 
قرار دهید.

بر  باید  دمنده  سرعت  کنترل  کلید  همچنین 
روي درجه حداکثر قرار داده شود.

توجه
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سيستم تهویه مطبوع دستی
جهت روشن کردن کولر به ترتيب زیر عمل 

نمایيد:
روي  را  هوا  حرارت  درجه  کنترل  کلید   -1

موقعیت توصیه شده قرار دهید.
2- دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را روي 

 تنظیم نمایید.
را  را روشن کرده و سپس کلید   موتور   -3

فشار دهید.
4- کلید تنظیم توزیع جریان هوا را بر روي  

قرار دهید.
5- کلید سرعت دمنده را روي موقعیت توصیه 

شده قرار دهید.

روش تهویه هواي داخل خودرو
کلید کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت 

توصیه شده قرار دهید.
روي  را  اتاق  داخل  هوای  گردش  تنظیم  دکمه 

 تنظیم نمایید.
کلید تنظیم توزیع جریان هوا را روي  قرار دهید.
کلید سرعت دمنده را روي موقعیت حداقل قرار دهید.

زیر  ترتيب  به  بخاري  کردن  روشن  جهت 
عمل نمایيد:

روي  را  هوا  حرارت  درجه  کنترل  کلید   -1
موقعیت توصیه شده قرار دهید.

2- دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را روي 
 تنظیم نمایید.

روي   را  هوا  جریان  توزیع  تنظیم  کلید   -3
قرار دهید.

چنانچه سطح شیشه جلو را بخار پوشانده است، 
را  توزیع جریان هوا  تنظیم  الزم است که کلید 

روي موقعیت  قرار دهید.
4- اگر تمایل دارید که هوای گرم و خشک بدون 
دستگاه  باشد،  داشته  جریان  خودرو  در  رطوبت 

تهویه مطبوع را روشن کنید.

8- موقعيت تهویه  
در این حالت، باد مستقیماً به صورت شما می وزد.

8 و 9 و 10- تهویه دوطرفه  
شما  صورت  و  پا  زیر  به  باد  حالت  این   در 
هواي  کنترل  اهرم  که  مواقعي  از  غیر  وزد.  مي 
قرار  طرف چپ  در  خودرو  حد  آخرین  در  گرم 
بادي که به طرف زیر پا مي وزد،  دارد، معموالً 
گرم تر از بادي است که به صورت شما مي وزد.

10- حالت گرمکن زیر پا  
در این حالت قسمت اعظم هوا به زیر پا وزیده و 
مقدار بسیار کمي از آن به شیشه جلو و شیشه 

هاي کناري مي وزد.
6 و7 و10- حالت گرمکن شيشه جلو و زیر 

پا  
در 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.
6 و7- حالت گرمکن شيشه جلو 

در این حالت قسمت اعظم هواي گرم به شیشه 
هاي  به شیشه  آن  از  مقدار کمي  و  وزیده  جلو 

کناري و زیر پا مي وزد.

- در صورتیکه خودرو، در معرض نور مستقیم 
کار  به  از  قبل  باشد،  شده  متوقف  خورشید 
انداختن تهویه مطبوع، باید شیشه ها را باز کنید 

تا هواي گرم از خودرو خارج شود. 
- برای کاهش رطوبت شیشه های داخل خودرو 
مطبوع  تهویه  سیستم  از  باراني  روزهاي  در 

استفاده نمایید.

توجه
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سيستم تهویه مطبوع دستی
نکته:

کلید  باشد،  نیز گرم  پا  زیر  اگر مي خواهید که 
کنترل جریان هوا را روي  بگذارید.

روي  را  دمنده  سرعت  توزیع  تنظیم  کلید   -4
یا  )کم  نمایید.  تنظیم  شده  توصیه  موقعیت 

متوسط(
اتاق  از بیرون به داخل  اگر مي خواهید که هوا 
وارد نشود، دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق 

را روي موقعیت  تنظیم کنید.

خشک کردن و از بين بردن رطوبت شيشه 
جلو و بغل با استفاده از دستگاه تهویه: 

براي اینکه در هواي سرد و خنک، رطوبت شیشه 
از  که  است  الزم  شود،  خشک  خودرو  جلوي 

دستگاه تهویه به شرح زیر استفاده نمایید.
1- کلید کنترل درجه حرارت را روي مناسب ترین 

موقعیت تنظیم کنید.

2- دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را روي 
موقعیت  قرار دهید.

3- موتور را روشن کرده و دستگاه تهویه را بکار 
اندازید.

4- درجه دلخواه جریان هوا و سرعت دمنده را 
انتخاب و تنظیم نمایید.

از  استفاده  با  جلو  شيشه  گرمکن  کار  طرز 
دستگاه تهویه:

1-کلید کنترل درجه حرارت هوا را روي موقعیت 
توصیه شده قرار دهید.

2- دکمه تنظیم گردش هوای داخل اتاق را روي 
 قرار دهید.

3- کلید تنظیم توزیع جریان هوا را روي موقعیت 
 قرار دهید.
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سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک
سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک *

1. صفحه نمایش سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک
2. کلید تنظیم سرعت دمنده 

3. دکمه تنظیم توزیع جریان هوا
4. دکمه افزایش دما
5. دکمه کاهش دما

A/C 6. دکمه
A/C MAX 7. دکمه

8. دکمه مه زدایی شیشه جلو
9. دکمه تنظیم هوای ورودی

10 . دریچه برطرف کردن بخار شیشه جانبی
11 . دریچه برطرف کردن بخار شیشه جلو

12 . دریچه های هوای مرکزی
13 . دریچه هوای جانبی
14 . دریچه هوای زیر پا

* مطابق با مدل خودرو
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A/C MAX دکمه
حداکثر  به  توان  می  دکمه  این  از  استفاده  با 
تهویه  سیستم  توسط  دستیابی  قابل  سرمایش 
توسط  آن  تنظیمات  که  یافت  دست  مطبوع 

سیستم و به صورت اتوماتیک انجام می شود.

دکمه مه زدایی شيشه جلو 
با فشردن این دکمه مه زدایی شیشه جلو انجام 
بودن  فعال  نشانگر  که  آن  روی  چراغ  و  شده 

عملکرد مذکور است روشن می شود.

دکمه تنظيم هوای ورودی 
هوای  نوع  توان  می  دکمه  این  از  استفاده  با 
ورودی به خودرو را تنظیم نمود. اگر با فشردن 
این دکمه نشانگر  در صفحه نمایش 
معنای  به  شود  روشن  مطبوع  تهویه  سیستم 
هوای  ورود  عدم  و  اتاق  داخل  هوای  گردش 
فشردن مجدد  با  است.  داخل خودرو  به  محیط 
دکمه مذکور حالت ورود هوای خارج خودرو به 
در  نشانگر   و  فعال شده  اتاق  داخل 

صفحه نمایش روشن می گردد. 

تنظيم سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک 

کليد تنظيم سرعت دمنده   
با چرخاندن این کلید می توان سرعت دمنده را 

در مقدار مورد نظر تنظیم نمود. 

دکمه تنظيم توزیع جریان هوا 
توزیع  نحوه  توان  می  دکمه  این  از  استفاده  با 
را  خودرو  مختلف  های  دریچه  از  هوا  جریان 
تنظیم نمود که شرح آن ها در ادامه و در بخش 
نشانگرهای سیستم تهویه مطبوع ارائه شده است. 

دکمه های تنظيم دمای هوا 
با فشردن دکمه قرمز رنگ باالیی دمای تنظیم 
با  یابد.  می  افزایش  مطبوع  تهویه  شده سیستم 
استفاده از دکمه پایینی با رنگ آبی می توان دما 

را کاهش داد.

A/C دکمه
و  شده  روشن  کمپرسور  دکمه  این  فشردن  با 
عملیات سرمایش آغاز می شود. با فشردن مجدد 

دکمه مذکور کمپرسور خاموش می شود.

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک
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نشانگر های سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک

شرحنشانگر

وضعیت دکمه مه زدایی شیشه جلو

چراغ زرد بیانگر فعال بودن مه زدایی شیشه جلو

حالت گردش هوای داخل اتاق

حالت ورود هوای خارج خودرو به داخل اتاق

حالت دمیدن به صورت

حالت دمیدن به صورت و زیر پا

حالت دمیدن به زیر پا

حالت دمیدن به زیر پا و شیشه جلو

حالت دمیدن به شیشه جلو

روشن بودن کمپرسور

A/C MAX فعال بودن حالت

موقعیت دریچه تنظیم ترکیب هوای سرد و گرم برای دستیابی به دمای مورد نظر )دارای 16 موقعیت(

سرعت دمنده )دارای 8 سطح(

سيستم تهویه مطبوع اتوماتيک





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 شرایط 

هوشیاری خود را حفظ کنید و به ویژه در صحنه های ساختگی تصادف برای سرقت، اغفال نشوید.
- هنگام توقف در پارکینگ هاي عمومي فاقد نگهبان، همچون پارکینگ هاي مترو حتماً از تجهیزات ایمني استفاده کنید. 

- براي مقابله با تعقیب کنندگان احتمالي بالفاصله محل پارک خودرو را ترک نکنید. بهتر است لحظاتي تامل نموده و در اطراف خودرو حضور داشته باشید. 
- در توقفگاه هاي طوالني مدت )مانند رفتن به اماکن تفریحي، فروشگاه هاي زنجیره اي و مطب پزشکان( 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 اطمینان 

حاصل کنید و در صورت امکان فردي را جهت مراقبت در محل بگمارید. 
- هنگام رفتن به میهمانی و نقاط نا آشنا با هوشیاری بیشتری عمل نموده و موارد حفاظتی را بیش از پیش رعایت کنید.
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سویيچ استارت

سویيچ استارت
همانطور که در شکل مالحظه مي نمایید عالئم 

روي سوییچ استارت به شرح زیر مي باشند:
LOCK- حالت قفل فرمان

ACC- استفاده از بعضي تجهیزات مثل رادیو، 
فندک و ساعت 

ON- در این وضعیت کلیه عالئم روشن بوده و 
صحت کار آنها را مي توانید کنترل کنید.

START- حالت استارت موتور- پس از روشن 
شدن موتور سوییچ را رها کنید.

PUSH- پس از خاموش کردن موتور، سوییچ را 
فشار داده، سپس خارج نمایید.

نکاتي که باید قبل از روشن کردن موتور در 
نظر گرفت:

کشیده  دستي  ترمز  که  شوید  مطمئن   - 
شده است.

- پدال کالچ را تا آخر فشار داده و دسته دنده را 
در حالت خالص قرار دهید. با فشردن پدال کالچ

از گردش چرخ دنده هاي گیربکس هنگام استارت 
زدن جلوگیري می شود.

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

سپس به سمت وضعیت LOCK بچرخانید.

 روشن کردن خودرو 
هنگام روشن کردن موتور، پدال کالچ را تا آخر 
فشار دهید. با چرخاندن سوییچ به سمت وضعیت  
START، استارت بزنید و تا زمان روشن شدن 
موتور )حداکثر 10 ثانیه( در همان وضعیت نگه دارید.

در هواي بسیار سرد زیر 18 درجه سانتیگراد یا 
هنگامي که موتور به مدت چند روز روشن نشده 
است، الزم است موتور به اندازه کافي گرم شود.

این کار را بدون فشردن پدال گاز انجام دهید. به 
منظور روشن کردن خودرو بدون در نظر گرفتن 
گاز  پدال  فشردن  از  موتور،  بودن  سرد  یا  گرم 

خودداري کنید. 

بزنید،  استارت  نباید  متوالي  ثانیه  ده  از  بیش 
حداقل ده ثانیه صبر کرده و دوباره استارت بزنید. 

بعد از روشن شدن موتور سوییچ را رها کنید.

در  حرکت  حال  در  را  استارت  سوییچ  هرگز 
موقعیت LOCK یا ACC قرار ندهید.

احتياط

هشدار

خاموش کردن خودرو 
خالف  در  را  کلید  خودرو  کردن  خاموش  برای 
موتور  تا  بچرخانید  ساعت  های  عقربه  جهت 
خودرو خاموش شود. سپس کلید را به وضعیت 
PUSH برده و فشار دهید و از سوییچ استارت 

خارج نمایید.
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دکمه استارت )روشن و خاموش کردن موتور(*
وضعيت های دکمه استارت

ACC وضعيت
زمانی که دکمه استارت در وضعیت OFF قرار 
را  استارت  دکمه  ترمز  پدال  فشردن  بدون  دارد، 
فشار دهید. اگر کلید هوشمند داخل خودرو )در 
 )PEPS سیستم  های  آنتن  تشخیص  محدوده 
و  شده  باز  برقی*  فرمان  قفل  باشد،  داشته  قرار 
دکمه استارت در وضعیت ACC قرار می گیرد و 
تجهیزات الکتریکی آماده به کار می شوند. اگر کلید 
نباشد، دکمه استارت  هوشمند در داخل خودرو 
دکمه  اگر  ماند.  خواهد  باقی   OFF وضعیت  در 
 ACC از 30 دقیقه در وضعیت  بیشتر  استارت 
باشد، به طور اتوماتیک خاموش می شود )وضعیت 

OFF( تا از تخلیه شارژ باتری پیشگیری شود.

دکمه استارت
ON وضعيت

زمانی که دکمه استارت در وضعیت ACC قرار 
دارد، بدون فشردن پدال ترمز دکمه استارت را 
فشار دهید. اگر کلید هوشمند داخل خودرو )در 
 )PEPS سیستم  های  آنتن  تشخیص  محدوده 
 ON قرار داشته باشد، دکمه استارت در وضعیت
قرار می گیرد. اگر کلید هوشمند در داخل خودرو 
باقی   ACC وضعیت  در  استارت  دکمه  نباشد، 
عملکرد  توان  می  وضعیت  این  در  ماند.  خواهد 
از  قبل  را  دهنده  هشدار  و  نشانگر  های  چراغ 
دادن  قرار  از  نمود.  بررسی  موتور  شدن  روشن 
دکمه استارت در وضعیت ON به مدت طوالنی 
به  باتری  شارژ  تخلیه  امکان  زیرا  نمایید  پرهیز 

دلیل خاموش بودن موتور خودرو وجود دارد.
قرار   ON وضعیت  در  استارت  دکمه  که  زمانی 
را  استارت  ترمز دکمه  پدال  فشردن  بدون  دارد 
در  دنده  دسته  اگر  شرایط  این  در  دهید.  فشار 
دکمه  باشد،  داشته  قرار   )P( پارک  موقعیت 
استارت در وضعیت OFF قرار می گیرد. در غیر 
اینصورت در وضعیت ACC قرار خواهد گرفت. 

RUN/ START وضعيت
جهت استارت زدن، پدال ترمز را فشرده و دسته 
N )خالص(  یا  )پارک(   P موقعیت  در  را  دنده 

قرار دهید و دکمه استارت را بفشارید.

اگر زمانی که دکمه استارت در هر یک از وضعیت ها 
به غیر از OFF باشد، یکی از  درب های خودرو 
باز یا بسته شوند سیستم وجود کلید هوشمند 
کلید  اگر  کند.  بررسی می  را  داخل خودرو  در 
هشدار  پیام  نباشد،  خودرو  داخل  در  هوشمند 
 Key is not in“ "کلید داخل خودرو نیست"
vehicle” در 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.

* مطابق با مدل خودرو

استارت، وجود  تغییر وضعیت دکمه  برای هر   -
کلید 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 PEPS قرار دهید.
داخل  در  هوشمند  کلید  که  زمانی  اگر   -
آنتن های سیستم  خودرو )محدوده تشخیص 
ترمز  پدال  فشردن  بدون  دارد  قرار   )PEPS
این  با  بفشارید، وضعیت آن  را  استارت  دکمه 

ترتیب تغییر می کند: 
OFF ] ACC ] ON ] OFF      

توجه
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OFF وضعيت 
برای خاموش نمودن موتور خودرو یا قطع کردن 
برق آن، دسته دنده را در موقعیت پارک P قرار 
داده و دکمه استارت را بفشارید. اگر دسته دنده 
را  استارت  دکمه  و  نباشد  پارک  موقعیت  در 
 OFF بفشارید، دکمه استارت به  جای وضعیت

در وضعیت ACC قرار می گیرد. 
در  استارت  دکمه  گرفتن  قرار  هنگام  همچنین 
وضعیت OFF، اگر دسته دنده در موقعیت پارک 
انجام  با  باشد،  ساکن  خودرو  و  داشته  قرار   )P(
یکی از اقدامات زیر فرمان برقی قفل خواهد شد: 
- قفل کردن درب ها با کلید هوشمند یا دکمه 

روی دستگیره خارجی درب
- باز کردن یا بستن درب راننده

قفل  برقی  فرمان  مذکور  اقدامات  انجام  با  اگر 
 Check steering" هشدار  پیام  نشود، 
wheel lock" به معنای "قفل غربیلک فرمان 
آمپر  جلو  نمایش  صفحه  در  کنید"  بررسی  را 

ظاهر می شود. 
به عالوه اگر پس از باز کردن درب راننده دکمه 
استارت در وضعیت OFF قرار داده شود، غربیلک 
را  درب  شرایط  این  در  شود.  نمی  قفل  فرمان 

ببندید تا غربیلک فرمان قفل شود. 

- در زمان حرکت خودرو هرگز موتور را خاموش 
ننمایید. در غیر اینصورت ممکن است به گیربکس 

آسیب برسانید.
- به جز در شرایط اضطراری تنها زمانی موتور 
خودرو را خاموش نموده یا برق خودرو را قطع 

کنید که خودرو ساکن باشد. 

هشدار توجه

زمانی که باتری کلید هوشمند تخلیه شده است، 
این نکات را مد نظر قرار دهید:

کلید  تیغه  از  ها  درب  قفل  کردن  باز  برای   -
هوشمند 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.
ترمز  پدال  نمودن موتور خودرو،  برای روشن   -
را فشرده و سپس کلید هوشمند را روی دکمه 
کلید  با  حالت  همین  در  و  داده  قرار  استارت 

هوشمند دکمه استارت را بفشارید.
- اگر کلید هوشمند در داخل خودرو باشد ولی 
از راننده خودرو فاصله زیادی داشته باشد، امکان 

روشن نشدن موتور خودرو وجود دارد. 

دکمه استارت

هرگز دکمه استارت را بیش از 10 ثانیه نفشارید 
مگر آن که فیوز المپ ترمز سوخته باشد.

احتياط

* مطابق با مدل خودرو
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دکمه استارت
روشن کردن خودرو با دکمه استارت

پدال ترمز را فشرده و دکمه استارت را فشار دهید. 
)محدوده  خودرو  داخل  در  هوشمند  کلید  اگر 
تشخیص آنتن های سیستم PEPS( و دسته دنده 
در موقعیت  پارک )P( یا خالص )N( قرار داشته و 
خودرو ساکن باشد، با فشردن دکمه استارت موتور 
خودرو روشن می شود. اگر کلید هوشمند شناسایی 
نشود، وضعیت دکمه استارت تغییر نمی کند. توصیه 
می شود برای روشن کردن خودرو دسته دنده را در 
موقعیت پارک قرار دهید و از روشن کردن خودرو 

در حالت دنده خالص خودداری نمایید. 
از  یک  هر  در  خودرو  کردن  روشن  نحوه  جزئیات 
وضعیت های دکمه استارت در ادامه متن ارائه شده است:

OFF دکمه استارت در وضعيت
پدال ترمز را فشرده و دکمه استارت را فشار دهید. اگر 
کلید هوشمند در داخل خودرو )محدوده تشخیص 
آنتن های سیستم PEPS( نباشد، دکمه استارت 
در وضعیت OFF باقی می ماند. در غیر اینصورت 
اگر قفل فرمان به درستی باز شود، دکمه استارت 
در وضعیت ON قرار می گیرد. در این حالت اگر 
دسته دنده در موقعیت پارک )P( یا خالص )N( قرار 
داشته و خودرو ساکن باشد، با فشردن دکمه استارت 
موتور خودرو روشن می شود. در غیر اینصورت دکمه 

استارت در وضعیت ON باقی می ماند. 

روشن کردن اضطراری خودرو
- اگر هنگامی که خودرو در حرکت است موتور 
متوقف شد،سعی نکنید دسته دنده را در موقعیت 

هشدار

ACC دکمه استارت در وضعيت
فشار  را  استارت  دکمه  و  فشرده  را  ترمز  پدال 
دهید. اگر کلید هوشمند در داخل خودرو نباشد، 
دکمه استارت در وضعیت ACC باقی می ماند. 
در غیر اینصورت دکمه استارت در وضعیت ON قرار 
می گیرد. در این حالت اگر دسته دنده در موقعیت 
خودرو  و  داشته  قرار   )N( یا خالص   )P( پارک 
ساکن باشد، با فشردن دکمه استارت موتور خودرو 
روشن می شود. در غیر اینصورت دکمه استارت در 

وضعیت ON باقی می ماند. 

ON دکمه استارت در وضعيت
پدال ترمز را فشرده و دکمه استارت را فشار دهید. اگر 
کلید هوشمند در داخل خودرو نباشد، دکمه استارت 
در وضعیت ON باقی می ماند. در غیر اینصورت اگر 
دسته دنده در موقعیت پارک )P( یا خالص )N( قرار 
داشته و خودرو ساکن باشد، با فشردن دکمه استارت 
موتور خودرو روشن می شود. در غیر اینصورت دکمه 

استارت در وضعیت ON باقی می ماند.

پارک )P( قرار دهید. در صورتی که شرایط جاده و 
ترافیک آن مساعد است، دسته دنده را در موقعیت 
خالص )N( قرار داده و دکمه استارت را بفشارید 

تا موتور خودرو دوباره روشن شود.
موتور  توان  نمی  بسوزد  ترمز  چراغ  فیوز  اگر   -
خودرو را به طور عادی روشن نمود بنابراین باید 
فیوز را با فیوزی سالم با ظرفیت یکسان تعویض 
نمایید. در صورت عدم امکان تعویض فیوز می توان 
 ACC در شرایطی که دکمه استارت در وضعیت
قرار دارد، آن را فشرده و به مدت 10 ثانیه نگه 

دارید تا موتور روشن شود.

خاموش کردن اضطراری خودروی در حال حرکت
دکمه استارت را فشرده و بیشتر از 3 ثانیه نگه 
دارید یا آن را در مدت زمان 3 ثانیه سه بار فشار 
دهید. در این شرایط اگر دسته دنده در موقعیت 
در  استارت  دکمه  باشد،  داشته  قرار   )P( پارک 
وضعیت OFF قرار می گیرد. در غیر اینصورت 

در وضعیت ACC قرار خواهد گرفت. 
برای  اضطراری  روش  یک  شده  ذکر  فرایند 
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. 
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چراغ نشانگر دکمه استارت
 OFF دکمه استارت در وضعيت

- در این حالت چراغ نشانگر خاموش است.
در  دنده  دسته  شود،  فشرده  ترمز  پدال  اگر   -
داخل  در  هوشمند  کلید  و   )P( پارک  موقعیت 
سیستم  های  آنتن  شناسایی  )محدوده  خودرو 
سبز  نشانگر  چراغ  باشد،  داشته  قرار   )PEPS
سیستم  آمادگی  معنای  به  که  شود  می  روشن 

برای استارت زدن می باشد.
- اگر دکمه استارت را بفشارید و کلید هوشمند 
نشانگر  چراغ  باشد،  نداشته  قرار  خودرو  داخل 

نارنجی 10 بار چشمک می زند. 
- اگر پدال ترمز را رها کنید، چراغ نشانگر نارنجی 

می شود.

ON یا ACC دکمه استارت در وضعيت
- در این حالت چراغ نشانگر نارنجی است.

در  دنده  دسته  شود،  فشرده  ترمز  پدال  اگر   -
داخل  در  هوشمند  کلید  و   )P( پارک  موقعیت 
سیستم  های  آنتن  شناسایی  )محدوده  خودرو 
سبز  نشانگر  چراغ  باشد،  داشته  قرار   )PEPS
سیستم  آمادگی  معنای  به  که  شود  می  روشن 

برای استارت زدن می باشد.
- اگر دکمه استارت را بفشارید و کلید هوشمند 
نشانگر  چراغ  باشد،  نداشته  قرار  خودرو  داخل 

نارنجی روشن می شود. 
- اگر پدال ترمز را رها کنید، چراغ نشانگر نارنجی 

می شود.

RUN یا START دکمه استارت در وضعيت
دکمه  نشانگر  چراغ  موتور  شدن  روشن  حین 
روشن  با  شود.  می  روشن  سبز  رنگ  با  استارت 

شدن موتور چراغ مذکور خاموش می شود. 

دکمه استارت

که  زمانی  است  بهتر  بیشتر  ایمنی  جهت   -
خودرو  موتور  دارد،  قرار   P موقعیت  در  دنده 

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

سرد  یا  گرم  هنگام  خودرو  کردن  روشن   -
گاز  پدال  دادن  فشار  بدون  باید  موتور  بودن 

انجام شود. 

توجه

هرگز اجازه ندهید که کودکان یا افرادی که با 
خودرو آشنا نیستند، به دکمه استارت یا سایر 

تجهیزات خودرو دست بزنند.

هشدار
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عملکرد جعبه دنده دستی 
با پنج دنده مطابق شکل فوق  تعویض دنده ها 

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 
عقب  دنده  به   5 دنده  عمدي  غیر  تغییر  از  تا 
)R( جلوگیري کند. لذا دسته دنده به موقعیت 
بر مي گردد و سپس در موقعیت دنده  خالص 

عقب قرار مي گیرد. 

توجه

توجه

نحوه تعویض دنده ها
گرفتن  قرار  موقعیت  و  ها  دنده  تعویض  نحوه 
خودرو،  هاي  دنده  از  یک  هر  در  دنده  دسته 

مطابق شکل مي باشد.
سرعت هر یک از دنده ها، به شرح زیر مي باشد.

دندة 1 به 2: 30-25 کیلومتر در ساعت 
دندة 2 به 3: 50-40 کیلومتر در ساعت 
دنده 3 به 4: 80-70 کیلومتر در ساعت 

دنده 4 به 5: 100-90 کیلومتر در ساعت 
قطعات  بیشتر  عمر  منظور  به  گردد  توصیه مي 
موتور و گیربکس، این سرعت ها را رعایت نمایید.

فرسایش  و  ساییدگي  از  جلوگیري  براي   -
زود هنگام سیستم کالچ، هرگز از پدال کالچ 

بعنوان تکیه گاه پا استفاده نکنید. 
در  خودرو  نگهداشتن  جهت  کالچ  نیم  از   -
و  راهنما  چراغ  پشت  )مثاًل  شیبدار  سطوح 
غیره( استفاده نکنید. این عمل باعث فرسایش 
کالچ می گردد. برای این کار همیشه از ترمز 

دستی استفاده کنید.

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

از دنده عقب )R( ابتدا 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 )R( قرار دهید. 

جعبه دنده دستی
تعویض دنده معکوس

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

توجه

استفاده از موکت و کفي های غیر استاندارد در 
در  و  کالچ  پدال  کورس  کاهش  باعث  خودرو 

نتیجه بد جا رفتن دنده مي شود.

احتياط

دست  گاه  تکیه  عنوان  به  دنده  دسته  از   -
استفاده 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 خودداري 
مصرف  سبب  سنگین  دنده  با  حرکت  کنید. 
بیشتر مي شود. هرچه  تولید صداي  و  سوخت 
باعث  کار  این  کنید.  سبک  را  دنده   سریعتر 

مي شود تا به موتور فشار نیاید.
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 CVT نحوه کارکرد جعبه دنده
مقایسه تغيير دور موتور در جعبه دنده های 
یا  و  دستی  های  دنده  جعبه  با   CVT

اتوماتيک چند سرعته
اتوماتیک چند سرعته  یا  دنده دستي  در جعبه 
به  شروع  یک  دنده  از  راننده  که  هنگامي 
در  و  شده  زیاد  موتور  دور  کند،  می  شتابگیری 
زمان تعویض دنده دور موتور به صورت ناگهانی 
افت کرده و مجددا در دنده بعدی شتابگیری و 

 *)CVT(جعبه دنده اتوماتيک
مقدمه

دنده  جعبه  دارای  خودرو  این  های  مدل  برخی 
از  یکی   CVT دنده  جعبه  باشند.  می   CVT
انواع جعبه دنده های اتوماتیک بوده که از بی نهایت 
نسبت دنده در یک بازه معین استفاده می کند. 
این امر تاثیر بسزایی در مدیریت توان و مصرف 

سوخت خودروهای با این نوع جعبه دنده دارد.
خودروهای  با  مقایسه  در  خودروها  نوع  این  در 
دنده  جعبه  یا  دستی  دنده  جعبه  به  مجهز 
حس  در  تفاوت  رایج،  سرعته  چند  اتوماتیک 

رانندگی می باشد. 

* مطابق با مدل خودرو

دنده 1 دنده 2 دنده 3 دنده 4

جعبه دنده دستی و یا اتوماتیک چند سرعته

CVT جعبه دنده

دنده 5

تور
 مو

دور

سرعت خودرو

جعبه دنده اتوماتيک
افزایش دور موتور اتفاق می افتد. ولی در جعبه 
هنگام  در  موتور  دور  تغییر   ،CVT های  دنده 
شتابگیری و تعویض دنده کامال یکنواخت بوده 
اتفاق  آن  در  ناگهانی  و شوک  دور  افت  هیچ  و 
نمی افتد. اما در گیربکس CVT الزم است که 
توان،  بیشترین  ارائه  شتابگیری جهت  زمان  در 
پدال گاز به مقدار بیشتری فشرده شود. در ادامه 
خودرو  سرعت  و  موتور  دور  تغییر  نمودارهای 

نمایش داده شده است:
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هنگامی که دسته دنده توسط راننده در موقعیت 
 CVT قرار می گیرد، کالچ های جعبه دنده N
آزاد شده و موتور با دور آرام 850 دور در دقیقه 
با  خودروها  سایر  )مشابه  کند  می  کار   )rpm(

جعبه دنده اتوماتیک(.

 )Drive( موقعيت حرکت D
 ،D موقعیت  در  دنده  دسته  گیری  قرار  از  پس 
خودرو امکان حرکت رو به جلو را دارد. در این 
گاز  دریچه  بودن  باز  میزان  با  متناسب  حالت 
جعبه  برای   TCU توسط  مناسب  دنده  نسبت 
دنده به صورت اتوماتیک انتخاب شده و با مصرف 
خودرو   )ECONOMIC( حداقل  سوخت 
حرکت خواهد کرد. به عبارت دیگردر این حالت بر 
 ،CVT مبنای برنامه موجود در کنترلر جعبه دنده
به  رانندگی  مختلف  شرایط  در  ها  دنده  تعویض 
و  راحتی  بیشترین  که  شود  می  مدیریت  نحوی 

کمترین مصرف سوخت را به همراه داشته باشد.

)Creep( حالت خزش
در این حالت خودرو بدون فشار دادن پدال گاز 
به صورت اتوماتیک به جلو )حالت D( و یا عقب 
بر  کیلومتر   7 تا   6 بین  سرعتی  با   )R )حالت 
ساعت حرکت می کند )مشابه سایر خودروهای 

دارای جعبه دنده اتوماتیک(.

حتما در موقعیت پارک قرار گیرد.

 )Reverse( موقعيت عقب R
خودرهای  در  عقب  دنده  معادل  موقعیت  این 
دارای جعبه دنده دستی می باشد. جهت تعویض 
ابتدا  بالعکس  و   R به  ها  سایرموقعیت  از  دنده 
بایست توقف کامل نمایید.در غیر این صورت به 
اهرم  دادن  قرار  رسید.  خواهد  آسیب  گیربکس 
به   D موقعیت از  در حین حرکت  دنده  تعویض 
R منجر به آسیب جعبه دنده مي گردد. بعد از قرار 
دادن دسته دنده در موقعیت R، کالچ دنده عقب 
موجود در جعبه دنده درگیر شده و خودرو امکان 
این حالت  حرکت به عقب را خواهد داشت. در 
چراغ دنده عقب نیز توسط کنترلر جعبه دنده به 

صورت خودکار روشن می شود.

)Neutral( موقعيت خالص N
این موقعیت معادل دنده خالص در خودروهای دارای 
جعبه دنده دستی می باشد و جعبه دنده آزاد است و 

تحت هیچ گشتاوری از سمت موتور قرار ندارد.

CVT رانندگی با خودرو دارای جعبه دنده
موقعیت  دارای   CVT دنده  جعبه  کلی  طور  به 
 Park،Reverse،Neutral،Drive های 
 Manual و   Sport همچنین  و   )PRND(
)-/+( می باشد که راننده می تواند دسته دنده را 
در هر یک از موقعیت های ذکر شده قرار دهد.

 
 )Park( موقعيت پارک P

حصول  منظور  به  و  خودرو  توقف  از  پس  راننده 
اطمینان از حرکت ناخواسته خودرو در حالت خاموش 
یا روشن، می بایست دسته دنده را در موقعیتP  قرار 
دهد. در این حالت جعبه دنده قفل بوده و چرخ ها 
هیچ حرکت غلتشی نخواهند داشت و هیچ حرکتی 

از جعبه دنده به چرخ منتقل نمی شود.
دنده  دسته  بایست  می  خودرو  ترک  زمان  در 

جعبه دنده اتوماتيک

   N و D،R قبل از تعویض دنده در موقعیت -
به P   اطمینان حاصل نمایید که خودرو کامال 

متوقف شده است.

هشدار
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می کند راننده فقط می تواند جعبه دنده در در 
دنده یک و یا دو قرار دهد. 

 )Kick Down( حالت تخته گاز
حالت تخته گاز زمانی اتفاق می افتد که راننده 
به دلیل نیاز به شتابگیری بیشتر اقدام به فشردن 
پدال گاز تا انتها می کند. اگر این امر در حالت 
بیافتد  اتفاق  دستی  صورت  به  دنده  تعویض 
کنترلر جعبه دنده بسته به سرعت خودرو و دور 
موتور، دنده را تا سرحد ممکن سنگین می کند. 
به عنوان مثال اگر خودرو در دنده 5 با دور موتور 
بر  کیلومتر   60 سرعت  و  دقیقه  در  دور   2100
پدال  فشردن  با  باشد،  حرکت  حالت  در  ساعت 
گاز تا انتها جعبه دنده در دنده 2 قرار می گیرد. 
هدف از وجود این قابلیت، ارائه بیشترین توان به 

راننده در حالت تخته گاز می باشد.

پایین )-(، وضعیت تعویض دنده به صورت دستی 
)Manual Mode( فعال شده و راننده می تواند 
 6 در  دلخواه  به صورت  دنده  تعویض  به  نسبت 
دنده همانند جعبه دنده های دستی اقدام نماید.

حرکت دسته دنده به سمت باال )+( منجر به سبک 
شدن دنده و به سمت پایین )-( منجر به سنگین 
در  انتخابی  دنده  گردد. همچنین  می  آن  شدن 
جلو آمپر نمایش داده می شود. این قابلیت برای 
رانندگی  داشتن حس  به  مایل  که  هایی  راننده 
با جعبه دنده دستی را دارند مناسب می باشد.

در حالت تعویض دنده به صورت دستی، کنترلر 
جعبه دنده CVT به منظور جلوگیری از تعویض 
دنده در زمان نامناسب، اقدام محافظتی انجام می دهد. 
به عنوان مثال در صورتی که راننده در یک دنده 
و دور  از سبک کردن دنده ممانعت کند  خاص 
موتور تا مقدار 5500 دور در دقیقه )rpm( باال 
شود. می  صادر  دنده  کردن  سبک  فرمان  رود، 

به  اقدام  پایین  در دورهای  راننده  اگر  همچنین 
سنگین کردن دنده نکند، کنترلر جعبه دنده به 
البته  کند.  می  سنگین  را  دنده  خودکار  صورت 
سنگین کردن دنده تا دنده 2 انجام شده و تنها 
خودرو  که  شود  می  فعال  یک  دنده  زمانی  در 
متوقف شود. این موضوع راحتی بیشتری را برای 
فراهم  ترافیک  به عنوان مثال در شرایط  راننده 
می کند. در ضمن هنگامی که خودرو درجا کار 

 Sport حالت اسپرت
  SPORT MODE این موقعیت همان حالت 
بوده و با قرار دادن دسته دنده در این موقعیت، 
جعبه دنده به صورت خودکار در هر نسبت دنده 
تا حداکثر دور رفته و پس از آن اقدام به تعویض 

نسبت دنده می نماید.
در این حالت راننده با قرار دادن دسته دنده در 
موقعیتS، امکان رانندگی با شتابگیری بیشتر را 
فراهم می کند. در این وضعیت تعویض دنده در 
دورهای باالتر صورت گرفته که امکان شتابگیری 
بهتر به راننده را می دهد. همچنین میزان مصرف 

سوخت نسبت به حالت D بیشتر خواهد بود.

 )Manual( حالت دستی  یا تيپ ترونيک
این حالت دارای کاربردهای مختلف می باشد:

- آپشن رانندگی دنده ای را جهت مواقع مورد نیاز 
مانند سبقت در سطوح شیب دار فراهم می کند.

رانندگی های طوالنی در سراشیبی، دنده  - در 
سنگین را مهیا می کند و باعث استفاده کمتر از 

ترمز می گردد.
- در جاده های کوهستانی جهت باال رفتن عمر 
استفاده  حالت  این  از  بهتر  عملکرد  و  گیربکس 

می شود.
 ،S موقعیت  در  دنده  دسته  دادن  قرار  زمان  در 
در صورت حرکت دسته دنده به سمت باال )+( یا 

جعبه دنده اتوماتيک
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ندارد. وجود  ترمز  پدال  فشردن  به  نیازی  و 
روی  کلید  فقط   :P به   R از  حالت  تغییر  برای 

دسته دنده بایستی فشرده شود.
برای تغییر از حالت D به S و برعکس نیز این 

عمل آزادانه انجام می شود.

قفل های دسته دنده
حالت  این  در   :R به    P از  حالت  تغییر  برای 
بایستی حتما پدال ترمز فشرده شده و کلید روی 

دسته دنده نیز فشرده گردد.
برای تغییر حالت از R  به N: دسته دنده آزادانه 

حرکت می کند.
برای تغییر حالت از N به D: دسته دنده آزادانه 

حرکت می کند.
برای تغییر حالت از D به N: دسته دنده آزادانه 

حرکت می کند.
که  زمانی  در   :R به   N از  حالت  تغییر  برای 
پدال  حتما  بایستی  کند  نمی  حرکت  خودرو 
ترمز و کلید روی دسته دنده به صورت همزمان 
فقط  خودرو  حرکت  حین  در  اما  شود.  فشرده 
گردد  فشرده  بایستی  دنده  دسته  روی  کلید 

SHIFT LOCK دکمه
مکانیزم آزاد سازی دسته دنده )برای مثال برای 
به  R( در حالت عادی  به    P از  تغییر موقعیت 
صورت الکترونیکی می باشد و برای این کار در 
پدال  فشردن  با  است  روشن  خودرو  که  زمانی 
ترمز قفل اهرم دسته دنده آزاد شده و می توان 
موقعیت آن را تغییر داد. این فرایند به وسیله فعال 
کردن یک شیر برقی )Solenoid valve( انجام 
از قطعات  به هر دلیلی یکی  می گیرد. چنانچه 
ترمز   پدال  فشردن  با  و  ببیند  آسیب  مدار  این 
قفل دسته دنده آزاد نگردد، می توان با برداشتن 
با  و   SHIFT LOCK دریچه کوچک دکمه  
فشردن  و  خودکار(  )مانند  میله  یک  از  استفاده 
را  دنده  دسته  موقعیت  درپوش  این  زیر  دکمه 

تغییر داد.

جعبه دنده اتوماتيک

کليد روی دسته دنده

با توجه به توضیحات ارائه شده، درحین رانندگی 
دسته  به  سرنشین  یا  راننده  بدن  است  ممکن 
به  دنده  دسته  موقعیت  و  کرده  برخورد  دنده 

طور غیرمنتظره تغییر نماید.

هنگامیکه دور موتور از دور آرام باالتر می باشد 
از تغییر وضعیت از حالت N به D یا R جدا 

خودداری نمایید.

هشدار

هشدار
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جعبه دنده اتوماتيک

یخبندان  یا  برفی  جاده  در  رانندگی  حالت 
* )Winter mode(

راننده با فشردن دکمهWinter Mode  بر روی 
دسته دنده، این ویژگی را فعال کرده و سبب می 
بر  مطمئن  و  آرام  حرکت  به  شروع  قابلیت  شود 
در  آید.  فراهم  لغزنده  یا  و  برفی  های  جاده  روی 
واقع بافعال شدن این حالت، جعبه دنده به صورت 
کند  می  انتخاب  را  مناسب  دنده  نسبت  خودکار 
از  فرمان صادر شده  با  موتور،  و گشتاور خروجی 
کنترلر جعبه دنده کمتر شده و احتمال لغزش چرخ 
ها را پایین می آورد. شایان ذکر است در صورتی که 
پدال گاز تا انتها فشرده شود )Kick Down( و یا 
سرعت خودرو بیشتر از 50 کیلومتر بر ساعت شود، 

Winter mode غیر فعال می شود.

در  دنده  دسته  دادن  قرار  از  قبل  همیشه   -
از  را  خود  اطراف  محیط   ،R یا   D موقعیت 
نظر حضور افراد و به خصوص کودکان کنترل 

نمایید.
- همیشه قبل از ترک صندلی راننده به منظور 
منتظره  غیر  و  ناگهانی  حرکت  از  جلوگیری 
خودرو، از قرار داشتن دسته دنده در موقعیت 
دستی  ترمز  سپس  کنید،  حاصل  اطمینان   P

را کامال درگیر کرده و موتور را خاموش کنید.
- از موقعیت P به عنوان ترمز دستی استفاده 
در  دنده  دسته  گرفتن  جا  از  همیشه  نکنید. 
موقعیت P اطمینان حاصل کرده و ترمز دستی 

را کامال درگیر کنید.
در  حتی  خودرو   ،)N( خالص  موقعیت  در   -
آزادانه  جاده  در  شیب  کمی  وجود  صورت 
از  امر  این  از  برای جلوگیری  حرکت می کند. 

ترمز دستی و یا موانع حرکت استفاده کنید.
- هیچ گاه در هنگام حرکت خودرو دسته دنده 

را در حالت P قرار ندهید.
- هیچگاه در سراریزی دسته دنده را در حالت 
خالص قرار ندهید. این امر می تواند منجر به از 

دست رفتن کنترل خودرو شود.

پدال  )فشردن  ترمز  بودن  درگیر  هنگام  در   -
 D ترمز( و قرار داشتن دسته دنده در موقعیت
یا R، از گاز دادن به موتور خودداری کنید. این 
امر منجر به آسیب دیدن جعبه دنده می گردد.

بر روی سطح شیب دار از گاز برای نگاه داشتن 
خودرو استفاده نکنیددر این مواقع از ترمزهای 

خودرو استفاده نمایید.

هشدار

 توجه 
اتوماتیک  های  دنده  جعبه  در  مصرفی  روغن 
تاثیرمستقیم در نحوه عملکرد صحیح مجموعه 
دارد.  شما  خودروی  قدرت  انتقال  سیستم 
اکیداً توصیه می گردد به منظور حفظ شرایط 
استاندارد عملکرد مجموعه مذکور و جلوگیری 
از بروز نقص، جهت بازدید، بررسی و تعویض 
جداول  با  مطابق  اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن 
سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه 
به شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش 

سایپا مراجعه نمایید.

* مطابق با مدل خودرو
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جعبه دنده اتوماتيک
منظور جلوگیری از عقب رفتن خودرو، کنترلر جعبه 
دنده اقدام به شبیه سازی فرایند نیم کالچ کرده و 
مانع از عقب رفتن خودرو می گردد. به منظور فعال 
سازی این فرایند که Hill Hold نامیده می شود، 
حداقل به میزان 3 ثانیه پدال ترمز را نگه داشته و 

سپس شروع به حرکت نمایید. 
- در هنگام حرکت در سرباالیی با توجه به نیاز به 
توان بیشتر، نسبت به فشردن پدال گاز به مقدار کافی 
اقدام نموده و از حرکت به صورت سرگاز خودداری 
نمایید. زیرا در غیر اینصورت مکانیزم جعبه دنده 

دچار لغزش شده و به مرور زمان آسیب می بینند.
- در صورتی که چراغ هشدار جعبه دنده در هنگام 
رانندگی طوالنی در سرباالیی روشن شد، در اولین 
فرصت خودرو را متوقف کرده و بدون اینکه خودرو 
رو خاموش نمایید، اجازه دهید روغن جعبه دنده 

خنک شود.
-  در هنگام سبقت گیری و یا افزایش سرعت در 
سرباالیی ها، پیشنهاد می شود در هنگام شتابگیری 

.)Kick Down( پدال گاز را تا انتها فشار دهید
حالت  در  را  دنده  دسته  سراریزی  در  گاه  هیچ   -
خالص قرار ندهید. این امر می تواند منجر از دست 
رفتن کنترل خودرو شود. به منظور جلوگیری از 
افزایش سرعت در سراشیبی و استفاده زیاد از ترمز، 
دسته دنده را حالت تعویض دنده به صورت دستی 

قرار داده و از دنده مناسب استفاده کنید.

با توجه به اتصال مستقیم پمپ روغن جعبه دنده به 
موتور، در صورتی که خودرو دچار نقص فنی شده 
است، روشن نمی شود و نیاز به بکسل کردن دارد، 
با زمین در تماس  می بایست چرخ های محرک 
های  چرخ  حرکت  با  صورت  این  غیر  در  نباشد. 
محرک، قطعات جعبه دنده بدون روغن کاری دوران 

کرده و آسیب جدی به آن ها وارد خواهد شد.

نکات رانندگی مناسب
- در صورت توقف در سر باالیی در هنگام ترافیک، 
دسته دنده را در حالت N قرار داده و برای کنترل 
اهرم ترمز دستی استفاده  یا  ترمز  از پدال  خودرو 

نمایید.
- در خودور های مجهز به گیربکس اتوماتیک هنگام 
شروع به حرکت از حالت سکون در سرباالیی، به 

چراغ هشدار جعبه دنده در جلو آمپر*
در  دنده  جعبه  هشدار  چراغ  که  صورتی  در   -
هنگام رانندگی طوالنی در سرباالیی روشن شد، 
در اولین فرصت خودرو را متوقف کرده و بدون 
دهید  اجازه  نمایید،  خاموش  رو  خودرو  اینکه 

روغن جعبه دنده خنک شود.
به غیر از مورد ذکر شده در باال در صورت روشن 
شدن چراغ هشدار جعبه دنده در جلو آمپر، در 
اولین فرصت خودرو را پارک، خاموش و مجددا 
هشدار  چراغ  که  صورتی  در  نمایید.  روشن 
به  فرصت  اولین  در  بایست  می  نشد  خاموش 
در  موجود  عیب  و  مراجعه  مجاز  های  تعمیرگاه 

سیستم را شناسایی نمایید.

▲

* مطابق با مدل خودرو
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روشن کردن خودرو با جعبه دنده دستی 

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. 
به مدت یک دقیقه  از استارت زدن مجدد  قبل 
صبر کنید  و مطمئن باشید ترمز دستي باال باشد.
1- دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید. 
هنگام استارت زدن پدال کالچ را فشار دهید.  

اید  فشرده  نیمه  تا  را  گاز  پدال  حالیکه  در   -2
در  را  سوییچ  ثانیه   10 از  )بیش  بزنید.  استارت 

وضعیت START نگه ندارید(.
3- پس از روشن شدن موتور به مدت 10 ثانیه 
صبر کنید تا موتور در دور آرام کار کند سپس 

حرکت نمایید. 

روشن کردن موتور در حالت خفه
موتور  خفگي  علت  به  است  ممکن  شرایط  این 
)وجود سوخت بیش از حد در داخل سیلندر( روي 
بدهد. در چنین حالتي اقدامات زیر را انجام دهید. 

1- مطمئن شوید ترمز دستي باال باشد.
2- دسته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید. 
اندازي موتور پایین  پدال کالچ را در هنگام راه 

نگهدارید. 
3- پدال گاز را تا آخر فشار داده، در همان حالت 

نگهدارید. 
اید،  فشرده  انتها  تا  را  گاز  پدال  حالیکه  در   -4
وضعیت  همان  در  را  سوییچ  و  زده  استارت 
اضافي  سوخت  تا  نگهدارید  ثانیه(   10 )حداکثر 

از داخل موتور تخلیه شود. 

موتور در حالت خفه: 
پدال گاز را تا آخر 

فشرده و استارت بزنید

موتور در حالت گرم: 
پدال گاز را تا نیمه 

ثانیه سوییچ را در وضعیت فشرده و استارت بزنید از 10  هرگز بیش 
START  نگه ندارید. 

اگر پس از استارت زدن موتور روشن نشود و یا 
خاموش گردد، استارت زدن مجدد را 5 تا 10 

ثانیه بعد تکرار کنید. 
استفاده نادرست از استارت خودرو ممکن است 

باعث صدمه دیدن آن بشود. 
صداي بیش از اندازه موتور )از ناحیه سوپاپ ها( 
ممکن است به دلیل عدم کارکرد موتور پس از 

مدت طوالني باشد. 
این صدا باید پس از اینکه دماي موتور به حد 
استاندارد رسید قطع شود، در غیر این صورت 
جهت رفع صداي موتور، به نمایندگیهاي مجاز 

شرکت سایپایدک مراجعه کنید. 

توجه
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به  مجهز  خودرو  در  توجه  قابل  نکاتي 
ABSسيستم ترمز

1- هنگام فعال شدن ABS بدلیل عمل کردن 
است  ممکن  هیدرولیک  پمپ  موتور  و  شیرها 
بستگي  صدا  مقدار  که  شود  شنیده  صدایي 
ایجاد  چرخ  هر  در  که  ترمزي  فشار  مقدار   به 
از  ناشي  و  بوده  عادي  این صدا  دارد.  مي شود، 
وجود مشکل در سیستم ترمز ABS نمي باشد.

2- بعد از استارت زدن و حرکت نمودن، هنگامي 
که سرعت خودرو به 10 کیلومتر 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 
عادي  کاماًل  و  شده  تولید   ABS ترمز  سیستم 

مي باشد.

ABS سيستم ترمز ضد قفل
ABS )Anti Lock Braking System)  

سیستم ترمز ABS مانع از قفل شدن چرخ ها 
از دو  این سیستم  ترمزگیري مي گردد.  هنگام 
مجموعه  و  چرخ  سرعت  سنسور  اصلي  قسمت 

مدوالتور/پردازشگر تشکیل شده است.
خودرو در   ABS سیستم  اصلي  مزایاي   از 

مي توان به فرمانپذیري خودرو حین ترمزگیري 
اشاره نمود. )همراه با قفل شدن چرخ هاي خودرو 
 حین ترمزگیري، راننده قادر به هدایت و مانور 
به  مجهز  در خودروي  که  حالي  در  باشد،  نمي 
ترمزABS چرخ ها قفل نشده و راننده قادر به 

هدایت و مانور مي باشد(.

با خودروي  قابل توجه در ترمزگيري  نکات 
 ABS مجهز به

1- ترمزگیري آرام براي کنترل سرعت، در این 
خودرو  سرعت  که  دارید  قصد  ترمزگیري  گونه 
دارید  قصد  که  هنگامي  مثاًل  دهید،  کاهش  را 
حالت  این  در  نمایید.  پیاده  یا  را سوار  مسافري 
معموالً چرخ ها قفل نشده و شما با یک ترمزگیري 

عادي مي توانید به منظور خود برسید.
گونه  این  در  اضطراري،  شدید  ترمزگیري   -2
ترمزگیري قصد دارید که سرعت خودرو را سریعاً 
کاهش داده و یا در کوتاه ترین مسافت متوقف 
سازید، مثاًل هنگامي که بطور ناگهاني با یک مانع 
یا  تمامي  اغلب  حالت  این  در  شوید.  مي  روبرو 
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 
که  صورتي  در  باشید  داشته  )توجه  باشد.  مي 
به سمت کنار  تغییر مسیر سریع  اثر  خودرو در 
کشیده شود سیستم ترمز ABS تأثیري بر روي 

کنترل خودرو نخواهد داشت(.

هشدار

گهگاه 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  عادي  مسئله  یک  امر  این  که  حالي  در 

ترمزهاي ABS مي باشد.

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

ایجاد مي گردد. این صدا عادي است و نیازي به 
تعویض مدوالتور در ترمز ABS نیست.

چراغ  شود،  مي  روشن  موتور  که  هنگامي   -4
اخطار ABS حدود سه ثانیه روشن شده و در 
این زمان ECU خود را چک و عیب یابي نموده 
چراغ  نشود،  پیدا  خطایي  هیچ  صورتیکه  در  و 
 ABS اخطار خاموش مي شود. اگر چراغ اخطار
اخطار  چراغ  یا  شود  روشن  رانندگي  هنگام  در 
 ABS که  است  معني  بدین  نشود،  خاموش 

احتیاج به بازرسي دارد.
افزایش ایمني خودرو  5- سیستم ABS سبب 
که  نیست  سیستمي  وجود،  این  با  گردد.  مي 
برطرف  رانندگي  هنگام  را  راننده  خطاي  بتواند 
ایجاد  تغییري  ترافیک،  وضعیت  در  یا  و  نموده 
نماید. بنابراین، راننده باید با دقت رانندگي نموده 
و ضمن حفظ فاصله مناسب با خودروي جلویي، 
با سرعت متناسب با شرایط جاده رانندگي نماید.

سیستم  عملکرد  در  مشکل  بروز  مواقع  در   -6
شرکت  مجاز  هاي  نمایندگي  به   ،ABS ترمز 

سایپا یدک  مراجعه شود.

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

معني  بدین  بماند  روشن  همواره  چراغ  این  اگر 

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

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

انجام می شود.

سيستم ترمز

هشدار

- اگر پدال ترمز بیش از حد یا سریعتر از حالت 
عادی فشرده شود، پدال نرمتر حس می شود 
ولی نیروی ترمز گیری بیشتر خواهد بود. این 
کمکی  عادی سیستم  عملکرد  دلیل  به  پدیده 

ترمز بوده و نشانه وجود عیب نیست. 
- اگر پدال ترمز بیش از حد یا سریعتر از حالت 
عادی فشرده شود، ممکن است صدایی کلیک 
دلیل  به  که  ترمز شنیده شود  بوستر  از  مانند 
عملکرد عادی سیستم کمکی ترمز بوده و نشانه 

وجود عیب نیست.
- سیستم کمکی ترمز جانشین سیستم اصلی 
را  آن  مکمل  نقش  فقط  و  نبوده  خودرو  ترمز 

دارا می باشد. 

چراغ هشدار ترمز دستي، سطح روغن ترمز 
EBD و

سیستم  به  مجهز  خودروی  در   EBD سیستم 
ABS، وظیفه 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 به دالیل زیر روشن مي شود:

آزاد  کاماًل  یا  شده  کشیده  دستي  ترمز  اهرم   -
نشده باشد )عیب یابي: ترمز دستي را بطور کامل 

آزاد نمایید.(
- پایین بودن سطح روغن ترمز در مخزن سیلندر 
اصلي )عیب یابي: پس از باز نمودن درب موتور 
میزان سطح روغن ترمز را در مخزن بررسي و در 

صورت نیاز روغن ترمز اضافه نمایید.(

یابي:  )عیب   EBD اشکال در سیستم  - وجود 
در صورتي که هیچ یک از موارد اول و دوم باعث 
 EBD سیستم  نگردید،  عیب  شدن  برطرف 
خودرو شما کار نمي کند، در این حالت خودرو 
را متوقف نموده و با نمایندگي هاي مجاز شرکت 

سایپا یدک تماس بگیرید(.

ABS عالیم وجود عيب در سيستم ترمز
در صورت مشاهده هر یک از عیوب ذیل باید به 

تعمیرگاه هاي مجاز مراجعه گردد:
قفل شدن چرخ و ترمزگیري ناقص

 EBDو ABS بد عمل کردن
ABS افت عملکرد

ABS روشن  فعال نشدنABS )چراغ هشدار 
مي گردد.(

* مطابق با مدل خودرو



88

4

سيستم ترمز مجهز به بوستر
تنها  اما  است.  بوستر  به  مجهز  ترمز  سیستم 
هنگامي که موتور روشن باشد، فعال است. بدون 
استفاده از این  سیستم براي توقف خودرو نیاز 
بر روي پدال ترمز است و در  به فشار بیشتري 
 این حالت خودرو در مسافت طوالني تر متوقف 
مي شود. همیشه به نکات زیر توجه داشته باشید:
بکسل خاموش  موتور  و  خالص  دنده  با   هرگاه 

هنگام  اگر  باشید.  مراقب  بسیار  کنید،  مي 
با  شد،  خاموش  موتور  دلیلي  هر  به  رانندگي، 
ترین  نزدیک  به  را  خودرو  ایمني  موارد  رعایت 
از ترمز  مکان مناسب براي توقف هدایت کنید. 
از  باعث  چون  کنید،  خودداري  مورد  بي  کردن 
بین رفتن نیروي کمکي باقیمانده در بوستر ترمز 

مي شود.

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

دهید.

هشدار

سيستم ترمز
یا  ایمن  مکانی  به  رسیدن  تا  فقط  احتیاط 

تعمیرگاه به رانندگی ادامه دهید.

 ON روشن  موقعیت  به  سوییچ  چرخاندن  با 
چراغ  شدن  روشن  نکنید(،  روشن  را  )موتور 
هشدار ترمز را امتحان کنید. هنگام درگیر بودن 
در  خودرو  سوییچ  داشتن  قرار  و  دستی  ترمز 
موقعیت روشن ON یا استارت START، این 

چراغ روشن می شود.
کامل  بودن  آزاد  از  رانندگی،  به  شروع  از  قبل 
ترمز  بودن چراغ هشدار  ترمز دستی و خاموش 

اطمینان حاصل کنید.
آزاد  از  پس  موتور،  بودن  روشن  درهنگام  اگر 
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.

رانندگی خاتمه دهید.  به  فوراً  امکان  در صورت 
اگر این امر امکان پذیر نیست، با رعایت حداکثر 
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سیستم ترمز ABS به طور مستمر سرعت گردش 
چرخ ها را حس می کند. اگر چرخ ها بخواهند قفل 
فشار  مکرر  طور  به   ABS ترمز  سیستم  شوند، 

هیدرولیکی ترمز چرخ ها را کم و زیاد می کند.
اگر ترمز در شرایطی که امکان قفل شدن چرخ ها 
صدای  است  ممکن  شود،  اعمال  دارد،  وجود 
در  یا  رسیده  گوش  به  ترمزها  از  تیک"  "تیک، 
پدال ترمز لرزش آرام مربوط به ABS را حس 
کنید. این وضعیت عادی است و حاکی از عملکرد 

ترمز ABS است.
ترمز  سیستم  مزایای  حداکثر  از  استفاده  برای 
ABS در 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 
می طلبد محکم فشار داده و اجازه دهید سیستم 
ترمز ABS فشار وارده بر ترمزها را کنترل کند.

این عمل می تواند ایمنی شما یا دیگران را در 
معرض خطر قرار دهد. از  نمی تواند   )ESP )یا   ABS سیستم 

تصادفات ناشی از حرکات نامناسب و خطرناک 
کنترل  چند  هر  کند،  جلوگیری  رانندگی  در 
خودرو را در هنگام ترمزهای اضطراری افزایش 
می دهد. همیشه فاصله ایمن خودرو را با سایر 
خودروها حفظ کنید. همیشه باید در شرایط بد 

جاده سرعت خودرو را کاهش داد.
توقف  تا  ترمز  به  شروع  از  شده  طی  مسافت 
ترمز  سیستم  به  مجهز  خودروهای  در  کامل 
ضد قفل ABS )و سیستم پایداری الکترونیکی 
ESP(، ممکن است نسبت به مسافت طی شده 
خودروهایی که فاقد این سیستم ها هستند، در 

موارد شرح داده شده در زیر بیشتر باشد:
یا  زار  ریگ  ناهموار،  جاده های  در  رانندگی   -

پوشیده از برف
- رانندگی با زنجیر چرخ

دارای  آنها  سطح  که  جاده هایی  در  رانندگی   -
یا  پایین  باال،  جاده  سطح  یا  بوده  فراوان  چاله 

تغییر ارتفاع دارد.
 ABS خصوصیات ایمنی خودروهای مجهز به
)یا ESP( را نباید به وسیله رانندگی با سرعت 
زیاد یا پیچیدن در پیچ ها مورد آزمایش قرار داد. 

احتياط
سيستم ترمز

هنوز  قفل،  ضد  ترمز  سیستم  وجود  با  حتی   ●
دارید.  نیاز  متوقف شدن  برای  کافی  مسافت  به 
حفظ  جلویی  خودرو  از  را  ایمن  فاصله  همیشه 

نمایید.
● همیشه در هنگام پیچیدن در پیچ ها، سرعت 
را کم کنید. سیستم ترمز ضد قفل نمی تواند از 

تصادفات ناشی از سرعت باال جلوگیری کند.
● عملکرد سیستم ترمز ضد قفل هنگام رانندگی 
در جاده های لغزنده یا ناهموار ممکن است منجر 
خودروهای  به  نسبت  توقف  مسافت  افزایش  به 

مجهز به سیستم ترمز معمولی گردد.

صدای کلیک کلیک یا تق تق مانندی از محل 
به حرکت  شروع  هنگام  در  موتور  گرفتن  قرار 
پس از روشن کردن موتور ممکن است شنیده 
از  حاکی  و  است  عادی  وضعیت  این  شود. 
 ABS عملکرد صحیح سیستم ترمز ضد قفل 

است. 

توجه
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- اگر چراغ هشدار سیستم ترمز ABS روشن 
شده و روشن باقی بماند، سیستم ABS مشکل 
دارد. هر چند در این وضعیت ترمزهای معمولی 

خودرو به طور عادی عمل می کنند.
تا حدود   ABS ترمز  هشدار سیستم  چراغ   -
به  خودرو  سوییچ  چرخاندن  از  پس  ثانیه   3
می ماند.  باقی  روشن   ،ON روشن  موقعیت 
 ABS سیستم  ثانیه،   3 این  مدت  درطول 
صورت  در  و  انجام  را  خود  خودآزمایی  عمل 
عادی بودن عملکرد همه اجزاء، چراغ خاموش 
سیستم  ماند،  باقی  روشن  چراغ  اگر  می شود. 
باشد.  داشته  مشکل  است  ممکن   ABS ترمز 
سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  زودتر  هرچه 

یدک تماس بگیرید.

دارای  سطح  روی  بر  رانندگی  هنگام   -
جاده  نظیر  جاده  به  الستیک  کم  چسبندگی 
یخ زده و استفاده کردن مداوم از ترمز، سیستم 
و  می ماند  باقی  فعال  مستمر  طور  به   ABS
ABS ممکن است روشن شود.  چراغ هشدار 
در این وضعیت خودرو را به مکانی ایمن هدایت 

کرده، موتور را خاموش کنید.
- موتور را دوباره روشن کنید، اگر چراغ هشدار 
وضعیت  این  در  ماند  باقی  خاموش   ABS
عملکرد سیستم ترمز ABS عادی است. در غیر 
 ABS ترمز  سیستم  است  ممکن  صورت  این 
مشکل داشته باشد. هر چه زودتر با نمایندگی 

مجاز شرکت سایپا یدک تماس بگیرید.

هشدار

هشدار
سيستم ترمز

هنگامی که به دلیل خالی شدن باتری، استارت 
زدن را به وسیله باتری کمکی انجام می دهید 
چراغ  و  نچرخد  نرمی  به  است  ممکن  موتور 
هشدار ABS همزمان ممکن است روشن شود. 
این امر به دلیل ولتاژ کم باتری اتفاق می افتد و 
به معنی مشکل داشتن سیستم ABS نیست.

● ترمزها را پمپ نکنید!
● قبل از شروع رانندگی خودرو، باتری را شارژ 

کنید.

توجه
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حفظ  در  شما  به  موتور  ترمز  تا  دهید،  وضعیت 
سرعت ایمن کمک نماید.

● پای خود را به پدال ترمز "تکیه ندهید". رها 
رانندگی  در هنگام  ترمز  پدال  روی  بر  پا  کردن 
این عمل می تواند  زیرا  باشد.  می تواند خطرناک 
تأثیر  رفتن  دست  از  و  ترمزها  کردن  داغ  باعث 
افزایش  باعث  امر همچنین  این  آنها شود.  موثر 

فرسودگی اجزا ترمز می شود.

● در خودرو پارک شده، قبل از شروع به حرکت، 
از  و  کرده  کنترل  را  دستی  ترمز  نبودن  درگیر 
خاموش بودن چراغ نشانگر ترمز دستی اطمینان 

حاصل کنید.
● رانندگی از میان آب ممکن است باعث خیس 
می توانند  ترمزها  همچنین  شود.  ترمزها  شدن 
شوند.  خیس  خودرو  شوی  و  شست  هنگام  در 
باشند!  خطرناک  است  ممکن  خیس  ترمزهای 
در صورت خیس بودن ترمزها خودرو نمی تواند 
ترمزهای خیس  شود.  متوقف  سریعاً  قبل  مانند 
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 
همه  در  خودرو  بر  کنترل  داشتن  مواظب  آنکه 
اوقات هستید. اگر عملکرد ترمز به حالت عادی 
باز نگشت هرچه زودتر با رعایت ایمنی خودرو را 
سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگی  با  نموده،  متوقف 

یدک تماس بگیرید. 
اینکه  بدون  تپه ها  سرازیری  در  حرکت  از   ●
امر  این  کنید.  خودداری  باشد،  دنده  در  خودرو 
بسیار خطرناک است. همیشه خودرو را در دنده 
سرعت  کاهش  برای  ترمز  از  دارید.  نگه  باقی 
تغییر  تر  پایین  دنده  به  و سپس  کرده  استفاده 

روش ترمز کردن صحيح

همیشه  خودرو،  پارک  یا  ترک  هنگام  در   -
باال کشیده  تا حد ممکن  را  ترمز دستی  اهرم 
و گیربکس را در موقعیت پارک P کامال درگیر 
کنید. اگر ترمز دستی کشیده نشده و گیربکس 
قرار   P پارک  موقعیت  در  مطمئن  طور  به 
نداشته باشد، خطر حرکت ناخواسته خودرو و 

آسیب دیدن شما یا دیگران وجود دارد.
همه  دستی  ترمز  پارک،  زمان  در  همیشه   -
حرکت  از  تا  باشد  درگیر  کامال  باید  خودروها 
ناخواسته خودرو که می تواند باعث صدمه دیدن 

سرنشینان یا رهگذران شود، جلوگیری گردد.

هشدار
سيستم ترمز
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در صورتي که پس از آزاد کردن اهرم ترمز دستی 
چراغ مربوطه همچنان روشن بود، احتمال وجود 
مورد  باید  و  دارد  وجود  ترمز  سیستم  در  عیب 
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.

  ،ON وضعیت  در  سوییچ  گرفتن  قرار  هنگام 
بردن  پایین  با  و  شود  روشن  باید  چراغ 
پس  چنانچه  گردد.  خاموش  دستی  ترمز  اهرم 
اهرم ترمز دستی چراغ همچنان  بردن  پایین  از 
روشن شود،  رانندگی  هنگام  در  یا  بماند  روشن 
ترمز  روغن  سطح  بودن  پایین  دهنده  نشان 
این  در  است.  ترمز   EBD سیستم  در  ایراد  یا 
نموده  خودداری  خودرو  با  رانندگی  از  صورت، 
و جهت رفع ایراد سیستم ترمز با نمایندگیهای 

مجازشرکت سایپا یدک تماس بگیرید.

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

اطمینان حاصل کنید.

 احتياط

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

قرار دهید. 

ترمز دستي
براي استفاده از ترمزدستي پس از فشردن دکمه  
باال  سمت  به  محکم  را  دستي  ترمز  اهرم  آن، 

بکشید. 

 احتياط
هرگز در حالتي که اهرم ترمزدستي باال است 
زود  ساییدگي  باعث  کار  این  نکنید،  رانندگي 

هنگام لنت هاي ترمز عقب مي شود. 
را  آن  ابتدا  ترمزدستي  اهرم  آزاد کردن  جهت 
کمي به سمت باال بکشید سپس دکمه انتهاي 

آن را فشار داده و اهرم را به آرامي بخوابانید.

سيستم ترمز
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فرمـان هيدروليک *
فرمان هیدرولیک با استفاده از توان موتور، جهت 

فرمان پذیري بهتر خودرو به کار مي رود.
در حالت خاموش بودن موتور و یا از کار افتادن 
سیستم فرمان هیدرولیک، فرمان پذیري خودرو 
بطور عادي امکان پذیر است ولي نیاز به اعمال 

نیروي بیشتري دارد.
اگر هنگام کارکرد عادي موتور فرمان پذیري به 
نیروي  اعمال  به  نیاز  و  شود  مي  انجام  سختي 
مجاز  هاي  نمایندگي  از  یکي  به  دارد،  بیشتر 

شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

فرمان هيدروليک
توجه

- هرگز هنگام توقف خودرو، در حالي که موتور 
روشن است، غربیلک فرمان را بیش از 5 ثانیه 
در موقعیت کاماًل چپ یا راست نگه ندارید. این 
کار باعث آسیب دیدن پمپ  هیدرولیک فرمان 

مي شود. 
- در صورت پاره شدن تسمه هیدرولیک فرمان 
و یا معیوب بودن پمپ، نیروي الزم جهت فرمان 
پذیري به میزان قابل توجهي افزایش مي یابد.

به مدت طوالني در هواي  هنگامي که خودرو 
گراد(  سانتی  درجه   -10 زیر  دمای  )با  سرد 
روغن  )ویسکوزیته(  لزجت  باشد،  متوقف 
هیدرولیک به دلیل سرما افزایش یافته لذا پس 
عملکرد  است  ممکن  موتور،  کردن  روشن  از 
براي مدت کوتاهي  فرمان  سیستم هیدرولیک 
است.  طبیعي  امری  این  که   بیفتد  تاخیر  به 
در این شرایط الزم است خودرو را در دور آرام 

گرم کنید.

*مطابق با مدل خودرو
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فرمان برقی*
EPS )Electric Power Steering)

کنترل  واحد  با  که  برقی  فرمان  سیستم  در 
الکترونیکیECU در ارتباط است، نیروی کمکی 
با  متناسب  فرمان  غربیلک  حرکت  برای  الزم 
سرعت خودرو و گشتاور اعمال شده به غربیلک 
این  شود.  می  تنظیم  اتوماتیک  طور  به  فرمان 
سیستم که از یک موتور الکتریکی استفاده می کند 
تفاوت هایی با سیستم فرمان هیدرولیکی دارد. 
فرمان  به  برقی نسبت  فرمان  مزایای سیستم  از 

هیدرولیکی به این شرح می باشد: 
1. تجهیزاتی 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 
فرمان  سیستم  در  که  روغن  سطح  و  نشتی 
هیدرولیک وجود داشت حذف شود. همچنین به 
دلیل حذف تجهیزات مذکور، صدای سیستم فرمان 

برقی نسبت به فرمان هیدرولیک کمتر است.
نسبت  برقی  فرمان  سیستم  در  انرژی  بازده   .2
زیرا  است  بیشتر  بسیار  هیدرولیکی  فرمان  به 
تامین  برای  هیدرولیک  فرمان  سیستم  در 

فرمان برقی
پمپ  باید  سیستم،  نیاز  مورد  هیدرولیکی  فشار 
هیدرولیک به طور مداوم کار کند. اما در سیستم 
چرخاندن  برای  که  زمانی  تنها  برقی  فرمان 
غربیلک فرمان به گشتاور کمکی نیاز باشد، موتور 

انرژی مصرف می کند. 
3. فرمان برقی با یک موتور جداگانه کوچک کار 
انرژی به موتور خودرو  می کند که برای تامین 
موتور  که  زمانی  حتی  نتیجه  در  نیست  وابسته 
غربیلک  چرخش  به  نیز  باشد  خاموش  خودرو 

فرمان کمک می کند. 
سبب  برقی  فرمان  موتور  مستقل  عملکرد   .4
تامین  برای  خودرو  موتور  توان  از  که  شود  می 
نتیجه  در  و  نشده  کاسته  فرمان  سیستم  انرژی 
مصرف سوخت نسبت به فرمان هیدرولیک می شود. 
همچنین بازده موتور در خودروی دارای سیستم 
فرمان برقی نسبت به فرمان هیدرولیک افزایش 
توان  از  بخشی  هیدرولیک  پمپ  زیرا  یابد  می 

موتور را مصرف می کند. 
نسبت  باالتری  دقت  برقی  فرمان  سیستم   .5
نتیجه  در  دارد  هیدرولیکی  فرمان  سیستم  به 

فرمان پذیری آن بیشتر است. 

باز کردن قفل فرمان برقی
شرایطی  در  برقی  فرمان  قفل  کردن  باز  برای 
دکمه  دارد،  قرار   OFF وضعیت  در  سوییچ  که 
در  هوشمند  کلید  اگر  دهید.  فشار  را  استارت 
عملکرد  و  تشخیص  محدوده  )در  خودرو  داخل 
فرمان  قفل  باشد،  داشته  قرار   )PEPS سیستم 

برقی باز می شود.

قفل کردن فرمان برقی
و    OFF وضعیت  در  سوییچ  که  شرایطی  در 
دسته دنده در موقعیت پارک )P( قرار داشته و 
خودرو ساکن است، اگر یکی از اقدامات زیر انجام 

شود فرمان برقی قفل خواهد شد: 
- قفل کردن درب ها با کلید هوشمند 

دستگیره  روی  دکمه  با  ها  درب  کردن  قفل   -
خارجی درب

- باز کردن درب راننده
- بستن درب راننده

*مطابق با مدل خودرو
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بخش های جلو آمپر خودروهای دارای جعبه 
دنده دستی  و اتوماتيک *

1- سرعت سنج
2-  نشانگر درجه حرارت موتور

3-  نشانگر سطح بنزین
4-  دکمه چرخشی جلو آمپر

5- صفحه نمایش جلو آمپر*
6- دور سنج موتور

جلو آمپر

*مطابق با مدل خودرو
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جلو آمپر

1
23

4

5

6

* مطابق با مدل خودرو

*G و S بخش های جلو آمپر خودروهای مدل 
1- سرعت سنج

2-  نشانگر درجه حرارت موتور
3-  نشانگر سطح بنزین
4-  دکمه های تنظیم 

5- صفحه نمایش جلو آمپر
6- دور سنج موتور

نشانگر سطح بنزین*
هنگام بسته بودن سوییچ، عقربه بر روي صفر قرار مي 
گیرد یا درجه روی صفحه نمایش جلوآمپر خاموش 
می باشد و با باز شدن سوییچ عقربه و یا درجه سطح 
سطح  اگر  دهد.  مي  نشان  را  مخزن  داخل  سوخت 
بنزین در مخزن سوخت پایین بیاید )حدود 7 لیتر( 
چراغ هشدار دهنده سوخت روشن مي شود. در این 
صورت در اسرع وقت سوخت گیري کنید. حجم مخزن 

سوخت 41 لیتر 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.
دکمه صفر کننده مسافت سنج

براي صفر کردن مسافت سنج  دکمه را بفشارید.
دکمه تنظيم نور پس زمينه جلو آمپر*

بافشار دادن این دکمه می توانید نور پس زمینه صفحه 
جلو آمپر را کم یا زیاد نمایید.

سرعت سنج
در  کیلومتر  حسب  بر  خودرو  سرعت  دهنده  نشان 

ساعت است.
مسافت سنج

براي تعیین مسافت طي شده در یک مسیر مشخص 

بکار مي رود.
هشدار صوتی سرعت باالی خودرو*

اگر سرعت خودرو بیشتر از 120 کیلومتر در ساعت 
کاهش  با  آید.  می  در  صدا  به  صوتی  هشدار  باشد، 
از 115 کیلومتر در ساعت هشدار  به کمتر  سرعت 

صوتی قطع می شود.
کيلومتر شمار

جلو  نمایش  صفحه  روی  را  شده  طي  مسافت  کل 
آمپرنشان مي دهد.

دکمه چرخشی جلو آمپر*
برای تنظیم برخی از پارامترهای جلو آمپر دکمه را 

چرخانده یا بفشارید.
دکمه تنظيمات)SET( جلو آمپر*

با فشار دادن این دکمه می توانید تنظیمات مربوط 
چراغ های هشدار، مسافت و زمان سفر، دمای محیط 

بیرون و سرعت متوسط خودرو را انجام دهید.
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مقدار  هنگامیکه  کمبود سطح سوخت:   
بنزین در باک به حدود 7 لیتر برسد، این چراغ 
بزودي  که  است  آن  بیانگر  و  شود  مي  روشن 

سوخت تمام خواهد شد.

موتور،  بودن  روشن  با  ایمني:  کمربند   
عالمت هشدار دهنده کمربندهاي ایمني روشن 
خواهد ماند تا به راننده و سرنشین جلو خودرو 
نماید.  یادآوري  را  ایمني  کمربند  از  استفاده 
چراغ  راننده،  ایمنی  کمربند  بستن  درصورت 

هشدار خاموش می گردد. 

قفل  ضد  ترمز  سيستم  هشدار  چراغ   
)ABS(: هنگام قرار گرفتن سوییچ در وضعیت 
روشن  ثانیه  حدود3   ABS هشدار  چراغ   ON
مي شود و در صورت عدم وجود خطا در سیستم، 
 ABS هشدار  چراغ  اگر  شود.  مي  خاموش 
همچنان روشن بماند یا در هنگام رانندگي روشن 
 ABS شود، بدین معني است که سیستم ترمز
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 
شرکت  مجاز  های  نمایندگي  به  ترمز  سیستم 
سایپا یدک مراجعه نمایید. رانندگی با خودرو در 

چنین حالتی مي تواند منجر به حادثه گردد.

این  شدن  روشن  موتور:  روغن  فشار   
 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 
و  نموده  بازدید  را  روغن  نمایید. سطح  خاموش 
صورت  در  نمایید.  اضافه  روغن  نیاز  صورت  در 
از  یکي  با  روغن،  فشار  چراغ  نشدن  خاموش 

نمایندگي هاي مجاز سایپایدک تماس بگیرید.
توجه: 

با قرار دادن سوییچ در وضعیتON چراغ روغن 
روشن مي شود.

باید  روغن  چراغ  موتور،  روشن شدن  محض  به 
خاموش گردد.

 گرمکن شيشه عقب: این چراغ هنگامي 
روشن مي شود که گرمکن شیشه عقب در حال 

کار کردن باشد.

و  راهنما  نشانگر  های  چراغ   
به راست چراغ راهنمای  برای پیچیدن  فالشر: 
راهنمای  به چپ، چراغ  پیچیدن  برای  و  راست 
چپ را روشن کنید. در این حالت چراغ نشانگر 
با  زند.  می  چشمک  سمت  همان  راهنمای 
راهنمای  های  چراغ  فالشر،  کلید  فشردن 
زنند. می  چشمک  همزمان  چپ  و  راست 

سوییچ  گرفتن  قرار  هنگام  دستي:  ترمز   
باید روشن شود و  این چراغ   ،ON در وضعیت 
پایین بردن اهرم ترمز دستی خاموش گردد.  با 
دستی  ترمز  اهرم  بردن  پایین  از  پس  چنانچه 
چراغ همچنان روشن بماند یا در هنگام رانندگی 
روشن شود، نشان دهنده پایین بودن سطح روغن 
است. در  ترمز   EBD ایراد در سیستم  یا  ترمز 
این صورت از رانندگی با خودرو خودداری نموده 
و جهت رفع ایراد سیستم ترمز با نمایندگي های 
جهت  بگیرد.  تماس  یدک  سایپا  مجازشرکت 
کسب اطالع بیشتر، به بخش سیستم ترمز این 

دفترچه راهنما مراجعه نمایید.

 شارژ باتري: روشن شدن این چراغ نشانگر 
وجود عیب در سیستم برقي و یا موتور مي باشد.

در هنگام حرکت خودرو در صورت روشن شدن 
این چراغ، در صورت عدم وجود عیب در سیستم 
برقي و یا پاره نبودن تسمه دینام، مراتب را به یکي 
از نمایندگي هاي مجاز سایپایدک اطالع دهید.

توجه: 
هنگام باز بودن سوییچ در وضعیت ON چراغ روشن 
شده و با روشن شدن موتور باید خاموش گردد.
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توجه

 احتياط
- رانندگي طوالني مدت با وجود روشن بودن چراغ 
عیب یاب موجب آسیب دیدن خودرو و همچنین 

افزایش مصرف سوخت خواهد شد. 
- در صورتي که این چراغ چشمک بزند، احتمال 
توان  کاهش  نتیجه  در  و  کاتالیست  بودن  معیوب 

موتور وجود دارد.

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

اطمینان حاصل کنید.

این  هوا:  کيسه  هشداردهنده  چراغ   
در  استارت  سوییچ  قراردادن  بار  هر  با  چراغ 
موقعیت ON باید به مدت 5 ثانیه 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 
هشدار  چراغ  صورتیکه  در  گردد.  می  خاموش 
به  یا  و  بزند  چشمک  ثانیه   5 از  کمتر  دهنده 
صورت ثابت روشن بماند وجود خطا در سیستم 
نزدیکترین  به  باید سریعاً  را نشان می دهد که 
نمایندگی مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه شود. 
اختالل  هوا  کیسه  عملکرد سیستم  در  که  چرا 
یا  و  نکردن  باعث عمل  تواند  و مي  ایجاد شده 

عملکرد نابهنگام کیسه هوا شود.

بودن  فعال  غير  هشداردهنده  چراغ   
هر  با  چراغ  این  کيسه هواي سرنشين جلو: 
 ON موقعیت  در  استارت  سوییچ  قراردادن  بار 
باید به مدت 5 ثانیه چشمک بزند و در این مدت 
سیستم را کنترل می نماید درصورتی که کلید 
غیر فعال نمودن کیسه هوای سرنشین  در 

موقعیت OFF باشد این چراغ روشن می ماند.

 نور پایين چراغ هاي جلو: با قرار دادن سوییچ 
در وضعیت ON و نیز اهرم چراغ ها 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 سوییچ 
در وضعیت ON و نیز اهرم چراغ ها در موقعیت نور 
باال، چراغ نور باال و نشانگر آن در جلو آمپر روشن می 

شود.

 چراغ موقعيت)چراغ 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 سوییچ استارت روشن می 

شوند.

 چراغ عيب یاب موتور: این چراغ یکي از 
اجزاي سیستم عیب یابي خودرو است. 

در صورتی که این چراغ در حین رانندگي روشن 
سیستم  قسمت هاي  از  یکي  در  ایرادي  شود، 
الکتریکی موتور بوجودآمده است. در این وضعیت 
خودرو قادر به حرکت می باشد ولي براي بازدید 
شرکت  مجاز  هاي  نمایندگي  از  یکي  به  موتور 

سایپایدک مراجعه نمایید.   

چنانچه سوییچ استارت در موقعیت ON قرار 
مدت  به  دهنده   هشدار  چراغ  و  گرفت 
ایرادی           دارای  سیستم  نزد  چشمک  ثانیه   5
می باشد. در این حالت می بایست به نزدیک ترین 

نمایندگی مجاز شرکت سایپا مراجعه شود.

هشدار
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فرمان  سيستم  دهنده  هشدار  چراغ   

*)EPS( برقی

 چراغ هشدار سيستم پایش فشار باد 
*)TPMS( الستيک ها

انتقال  سيستم  خطای  هشدار  چراغ   
قدرت*

هنگام قرار گرفتن سوییچ در وضعیت ON این 
ثانیه روشن و سپس  برای مدت حدود 3  چراغ 
خاموش گردد. در صورت روشن نشدن چراغ فوق 
نمایندگیهای  از  یکی  به  موضوع  بررسی  جهت 

مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه نمایید.

سيستم  شدن  فعال  نشانگر  چراغ   
ESP )سيستم کنترل الکترونيکی پایداری 

خودرو(*

 چراغ نشانگر غير فعال شدن سيستم 
ESP )سيستم کنترل الکترونيکی پایداری 

خودرو(*

 چراغ نشانگر روشنایی در روز 
)دی الیت(*

این چراغ با روشن شدن چراغ های روشنایی در 
های  چراغ  شدن  خاموش  با  و  شده  روشن  روز 

مذکور از جلو آمپر محو می شود.

 چراغ نشانگر روشن شدن اتوماتيک چراغ 
* ) Auto Light(های جلو

این سیستم با کاهش نور محیط به دالیلی مانند 
تاریک،  یا مکان های  تونل  به  شب شدن، ورود 
اتوماتیک چراغ های  به صورت  هوا،  بودن  ابری 
نورپایین جلو را روشن می کند. برای فعال شدن 
 ON این سیستم باید سوییچ استارت در وضعیت
موقعیت  های  و چراغ  فعال  اتوالیت  کلید  بوده، 
این  کردن  فعال  غیر  و  فعال  باشند.  خاموش 
مجموعه  روی  شده  تعبیه  کلید  توسط  سیستم 

کلید سمت چپ داشبورد انجام می گیرد.

* مطابق با مدل خودرو

 چراغ هشدار دهنده دمای بيش از حد 
موتور

کننده  خنک  مایع  دمای  و  بوده  باز  سوییچ  اگر 
باالتر باشد، چراغ  یا  موتور120 درجه سانتیگراد 
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: در صورت چشمک 
زدن این چراغ سیستم ایموبیالیزر خودرو فعال 

مي باشد.

 مه شکن عقب: 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.

STOP چراغ هشدار دهنده 
این چراغ همراه با چراغ های هشدار دهنده شارژ 
حد  از  بیش  دمای  و  موتور  روغن  فشار  باتری، 
موتور روشن می شود که به معنای وجود شرایط 
اضطراری در خودرو می باشد و باید خودرو را در 

اسرع وقت متوقف نمایید.
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جلو آمپر

شمار  کیلومتر   -1 بخش   
نمایش  خودرو  کارکرد  کیلومتر  بخش  این  در 

داده می شود. 

 بخش 2- نمایش اطالعات 
سیستم انتقال قدرت با جعبه دنده اتوماتیک*

در  شده  فعال  های  موقعیت  بخش  این  در 
نمایش داده می شود که  انتقال قدرت  سیستم 
 N )عقب(،   R )پارک(،   P های  موقعیت  شامل 
)خالص(، D )حرکت(، دنده های 1 تا 6، حالت 

Winter و اسپرت می باشد. 

 در بخش 3 اطالعات زیر نمایش داده می شود:

های  درب  بودن  باز   
خودرو*

عقب  دنده  سنسور   
*)PAS-Parking Aid System(

صفحه نمایش جلو آمپر دارای چهار بخش می باشد:
بخش 1 - کیلومتر شمار

بخش 2 - نمایش اطالعات سیستم انتقال قدرت
بخش 3 و 4 - نمایش اطالعات عمومی

صفحه نمایش جلو آمپر )مدل های جعبه دنده 
دستی و اتوماتيک(*

برخی مدل های خودرو مجهز به صفحه نمایش 
در جلو آمپر می باشند که در قسمت پایین وسط 

جلو آمپر قرار گرفته است.

* مطابق با مدل خودرو
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صفحه نمایش جلو آمپر
در بخش 4 اطالعات زیر نمایش داده می شود:

 ساعت و تاریخ

تا  باقيمانده  کيلومتر   
زمان انجام سرویس خودرو

سرویس  انجام  زمان  تا  مانده  باقی  مسافت  اگر 
خودرو کمتر از 1000 کیلومتر باشد یا از زمان 
انجام سرویس گذشته باشد، عالمت آچار در این 

قسمت چشمک می زند.

 تنظيم نور پس زمينه

 سيستم کروز کنترل*

 سيستم محدود کننده 
سرعت*

OAT-( محيط  دمای   
*)Outside Ambient Temperature

 سيستم پایش فشار باد 
*)TPMS( الستيک ها

روشن  دائم  طور  به  چهار چرخ  عادی  شرایط  در 
هستند. اگر فشار باد الستیک باالتر یا پایین تر از 
حد عادی باشد، چرخ مربوطه در تصویر چشمک 

می زند و هشدار صوتی نیز به صدا در می آید.

 TRIP( مسافت سنج 
)distance

سنج  مسافت  زمان   
)TRIP TIME(

بار صفر  از آخرین  رانندگی  این حالت زمان  در 
کردن مسافت سنج نمایش داده می شود.

* مطابق با مدل خودرو

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. 

 سرعت متوسط خودرو 
*)AVS-Average Vehicle Speed(

ای*  لحظه  مصرف  و  سوخت*  مصرف  متوسط 
نمایش  صفحه   3 بخش  در  نیز  خودرو  سوخت 

جلو آمپر نمایش داده می شوند.
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صفحه نمایش جلو آمپر

* )S,G( صفحه نمایش جلو آمپر مدل های
در صفحه نمایش تعبیه شده روی جلو آمپر اطالعات 
مرتبط با برخی عملکرد های خودرو و هشدار های 
شرح  شود.  می  داده  نمایش  راننده  به  نیاز  مورد 
در  شده  نصب  آمپر  جلو  با  مطابق  ها  عملکرد 

خودروی شما می باشد.

* مطابق با مدل خودرو

 کيلومتر شمار
کارکرد  شده(  طی  کیلومتر)مسافت  بخش  این  در 

خودرو نمایش داده می شود.

 نشانگر تعویض دنده
در مدل های دارای جعبه دنده دستی، برای جلوگیری 
از فشار بیش از حد به موتور و گیربکس، در زمان الزم 
و مطابق دور موتور و سرعت خودرو، این نشانگر ضمن 
به  راننده،  توسط  استفاده  درحال  دنده  دادن  نشان 
وسیله هر یک از چراغ های نشان داده شده به صورت 
فلش به سمت باال جهت افزایش دنده و فلش به سمت 
پایین جهت کاهش دنده و به منظور راهنمایی بهتر 

تعویض دنده به راننده هشدار می دهد.
در صورت قرار داشتن جعبه دنده در وضعیت دنده 

عقب، نمایشگر به شکل حرف R روشن می شود.

های  درب  بودن  باز  نشانگر   
خودرو

درصورت باز بودن هریک از درب های خودرو، نشانگر 
مربوط به آن نمایش داده شده و پس از بستن درب 

مربوطه، نشانگر به حالت بسته می شود.

 سنسور دنده عقب
*)PAS-Parking Aid System(

 نشانگر دمای محيط
 Outside Ambient Temperature-(

*)OAT

باد  فشار  پایش  سيستم   
*)TPMS( الستيک ها

در صورت بروز ایراد مرتبط با سیستم پایش فشار باد 
الستیک یک چرخ، چراغ هشدار فشار باد الستیک ها 
به مدت 30 ثانیه چشمک زده و سپس به صورت دایمی 
روشن می ماند. نشانگر چرخ مربوطه در تصویر به مدت 

30 ثانیه چشمک زده و سپس خاموش می شود.
در صورت پایین بودن بیش از حد فشار باد الستیک 
باد الستیک ها به صورت  چرخ، چراغ هشدار فشار 
در  مربوطه  چرخ  نشانگر  و  ماند  می  روشن  دایمی 
تصویر با حرف L روشن می شود. در صورت پایین 
بودن جزیی فشار باد الستیک، عملکرد خاصی از سوی 

سیستم اتفاق نمی افتد.
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این مراحل چشمک زدن و روشن ماندن چراغ های 
هشدار سیستم، تا زمان برطرف شدن عیب و تنظیم 
شدن فشار باد الستیک ها با هر بار باز و بسته کردن 

سوییچ استارت تکرار می شود.

سيستم  نشانگر عيب یابی   
کيسه هوا

 در صورت بروز عیب در سیستم کیسه هوای راننده 
 AIRBAG“ نوشتار  جلوی خودرو،  سرنشین  یا  و 
نمایشگر روشن  روی   ”SERVICE URGENT

می شود.

 TRIP( زمان مسافت سنج 
)TIME

در این حالت زمان رانندگی از آخرین بار صفرکردن 
مسافت سنج نمایش داده می شود.

 مسافت سنج 
)TRIP meter(

 سرعت متوسط خودرو
)AVS-Average Vehicle Speed)

تازمان  باقيمانده  کيلومتر   
انجام سرویس خودرو

اگر مسافت باقی مانده تا زمان انجام سرویس خودرو 
انجام  زمان  از  یا  باشد  کیلومتر   1000 از  کمتر 
سرویس گذشته باشد، عالمت آچار در این قسمت 

چشمک می زند.

 نشانگر سطح بنزین
این نشانگر  حجم بنزین موجود داخل مخزن سوخت را 

به صورت یک نمودار ستونی نمایش می دهد.  

 نشانگر درجه حرارت موتور
این نشانگر درجه حرارت مایع خنک کننده موتور را 
نمایش می دهد. با افزایش درجه حرارت موتور قطعات 

بیشتری از این نشانگر روشن می شود.

صفحه نمایش جلو آمپر
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* PEPS پيام های هشدار سيستم
پیام های این سیستم شامل مواردی که در ادامه 

می آید می باشد: 

- کليد داخل خودرو نيست.
Key is not in vehicle

اگر کلید هوشمند داخل خودرو نباشد و دکمه 
استارت در یکی از وضعیت های ACC، ON یا 
START قرار داشته باشد، با بسته یا باز کردن 
هر یک از درب های خودرو پیام هشدار باال در 
همچنین  شود.  می  داده  نشان  نمایش  صفحه 
و  نبوده  خودرو  داخل  هوشمند  کلید  که  زمانی 
به مدت 5  باشند، هشدار صوتی  بسته  درب ها 

ثانیه به صدا در می آید. 

- کليد شناسایی نمی شود.
Key is not detected

یا  نباشد  خودرو  داخل  هوشمند  کلید  اگر 
پیام  استارت  دکمه  فشردن  با  نشود،  شناسایی 
هشدار باال در صفحه نمایش به مدت 10 ثانیه 
در صفحه نمایش نشان داده می شود. همچنین 
چراغ نشانگر ایموبیالیزر و چراغ دکمه استارت به 

مدت 10 ثانیه چشمک می زنند. 

- باتری کليد ضعيف است.
 Low key battery
باتری کلید هوشمند تخلیه  اگر زمانی که شارژ 
شده است دکمه استارت در وضعیت OFF قرار 
داده شود، پیام هشدار باال به مدت 10 ثانیه در 

صفحه نمایش نشان داده می شود.

را  ترمز  پدال  موتور  کردن  روشن  برای   -
بفشارید.

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

بفشارید. 

قرار   P پارک  موقعيت  در  را  دنده  - دسته 
دهيد.

Shift to “P” position
اگر زمانی که قصد دارید موتور خودرو را خاموش 
کنید دسته دنده در موقعیت پارک نباشد، دکمه 
اگر  گیرد.  می  قرار   ACC وضعیت  در  استارت 
در  شود  فشرده  دیگر  بار  یک  استارت  دکمه 

باال  هشدار  پیام  گیرد.  می  قرار   ON وضعیت 
نشان  نمایش  صفحه  در  ثانیه   10 حدود  برای 
برای  باید  بیانگر آن است که  داده می شود که 
خاموش کردن موتور دسته دنده را در موقعیت 
پارک قرار داده و سپس دکمه استارت را بفشارید 

تا موتور خاموش شود. 

)دکمه   SSB نزدیکی  در  را  ریموت   -
استارت( قرار دهيد.

Take remote near the SSB
هشدار  پیام  نمایش  صفحه  در  که  زمانی  اگر 
 Key is not( شود"  نمی  شناسایی  "کلید 
detected( نشان داده می شود، دکمه استارت 
نزدیکی  را در  "ریموت  پیام هشدار  بفشارید،  را 
در  ثانیه   10 حدود  برای  دهید"  قرار   SSB
همچنین  شود.  می  داده  نشان  نمایش  صفحه 
استارت  و چراغ دکمه  ایموبیالیزر  نشانگر  چراغ 

به مدت 10 ثانیه چشمک می زنند. 

PEPS خطای -
PEPS error

اگر سیستم PEPS خطا داشته باشد پیام هشدار 
باال در صفحه نمایش ظاهر می شود. 

صفحه نمایش جلو آمپر

* مطابق با مدل خودرو
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صفحه نمایش جلو آمپر
باز شود، پیام هشدار باال برای حدود 10 ثانیه در 

صفحه نمایش نشان داده می شود.

را  کالچ  پدال  موتور  کردن  روشن  برای   -
بفشارید )در مدل دارای جعبه دنده دستی(*
Press clutch pedal to start engine 
)MT(

اگر دکمه استارت در وضعیت ACC قرار داده 
شده و دو بار بدون فشردن پدال کالچ فشار داده 
شود، پیام هشدار باال به مدت 10 ثانیه در صفحه 
بیانگر آن است  نمایش نشان داده می شود که 
را  باید پدال کالچ  برای روشن کردن موتور  که 

بفشارید.

- برای روشن کردن موتور دسته دنده را در 
دارای  )در مدل  قرار دهيد  موقعيت خالص 

جعبه دنده دستی(.*
Shift to neutral to start the engine 
)MT(

اگر دسته دنده در موقعیت خالص نباشد و سعی 
به  باال  پیام هشدار  کنید،  روشن  را  موتور  کنید 
نشان  نمایش  صفحه  در  ثانیه   10 حدود  مدت 

داده می شود. 

غربيلک  استارت  دکمه  فشردن  هنگام   -
فرمان را بچرخانيد.

 Press start button while turn
steering

اگر با فشردن دکمه استارت قفل غربیلک فرمان 
به  باال  هشدار  پیام  نشود،  باز  عادی  صورت  به 
نشان  نمایش  صفحه  در  ثانیه   10 حدود  مدت 
داده می شود. همچنین هشدار صوتی یک بار به 
صدا در آمده و چراغ دکمه استارت به مدت 10 
ثانیه چشمک می زند. در این شرایط همزمان با 
چرخاندن غربیلک فرمان به سمت چپ و راست، 

دکمه استارت را بفشارید.

- قفل غربيلک فرمان را بررسی کنيد.
Check steering wheel lock

وضعیت  در  استارت  دکمه  دادن  قرار  با  اگر 
OFF غربیلک فرمان به طور عادی قفل نشود، 
پیام هشدار باال برای حدود 10 ثانیه در صفحه 
چراغ  همچنین  شود.  می  داده  نشان  نمایش 
دکمه استارت به مدت 10 ثانیه چشمک می زند.

 
- قفل غربيلک فرمان باز شد.

Steering wheel unlocked
اگر با فشردن دکمه استارت قفل غربیلک فرمان 

* مطابق با مدل خودرو

- دکمه استارت را دوباره فشار دهيد.
Press start button again

اگر در شرایطی که سیستم دکمه استارت معیوب 
پیام  باشد،  نداشته  عملکرد  استارت  دکمه  است 
هشدار باال  برای حدود 10 ثانیه 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 
دیگر  بار  یک  را  استارت  دکمه  باید  موتور  کردن 
بفشارید. اگر سیستم دکمه استارت به صورت عادی 

عمل کند، هشدار صوتی متوقف می شود. 

- برای روشن کردن موتور دسته دنده را در 
موقعيت پارک P یا خالص N قرار دهيد.

 Shift to “P” or “N” to start the
engine

اگر دسته دنده در موقعیت پارک یا خالص نباشد 
و سعی کنید موتور را روشن کنید، پیام هشدار باال 
برای حدود 10 ثانیه در صفحه نمایش نشان داده 
می شود. زمانی که دسته دنده در موقعیت خالص 
قرار دارد نیز می توان موتور را روشن نمود؛ اما به 
منظور افزایش ایمنی توصیه می شود برای روشن 
کردن موتور دسته دنده را در موقعیت پارک قرار 

دهید. 



106

4

تنظيمات جلو آمپر
فشردن دکمه به مدت طوالنی

جلو  نمایش  صفحه   3 بخش  در  زیر  تنظیمات 
آمپر انجام می شود:

- صفر شدن مقدار مسافت سنج، زمان مسافت 
سنج و سرعت متوسط خودرو

- در بخش تنظیم زبان، می توان زبان مورد نظر 
را انتخاب نمود.

چرخاندن دکمه به سمت راست
در بخش 4 صفحه نمایش جلو آمپر و در حالت 
به  دکمه  چرخاندن  با  زمینه،  پس  نور  تنظیم 

سمت راست، مقدار نور افزایش می یابد.

چرخاندن دکمه به سمت چپ
در بخش 4 صفحه نمایش جلو آمپر و در حالت 
به  دکمه  چرخاندن  با  زمینه،  پس  نور  تنظیم 

سمت چپ، مقدار نورکاهش می یابد.

دکمه چرخشی جلو آمپر* 
فشردن دکمه به مدت کوتاه

صفحه   3 بخش  در  ترتیب  به  زیر  تنظیمات 
نمایش جلو آمپر انجام می شود: 

مسافت سنج ←  زمان مسافت سنج ← سرعت 
بودن  باز   ← محیط  دمای   ← خودرو  متوسط 
درب های خودرو و TPMS* ← انتخاب زبان 

← مسافت سنج
با  همچنین در بخش تنظیمات نور پس زمینه، 
فشردن کوتاه مدت دکمه از این منو خارج می شوید.

* مطابق با مدل خودرو

دکمه های تنظيم جلو آمپر*
پس  نور  توان  می  دکمه   دادن  فشار  با 

زمینه صفحه جلو آمپر را کم یا زیاد نمود.
با فشار دادن دکمه  تنظیمات مربوط به 
هشدارها، مسافت سفر، زمان سفر،سرعت متوسط 
اتاق خودرو مطابق  بیرون  و دمای هوای  خودرو 

ترتیب زیر انجام می شود.

Warnings )If exist(  Trip  Trip Time
AVS  OAT 
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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 
گردد.  مي  بر  اول  حالت  به  خود  به  خود  اهرم 
براي استفاده از نور باالي اخطار دهنده لزومي 

به روشن بودن کلید چراغ ها نمي باشد.

نور باالي چراغ ها
چنانچه در حالتي که اهرم چراغ ها در حالت نور 
پایین مي باشد آن را مطابق شکل باال به سمت جلو 
حرکت دهید. نور باالي چراغ هاي جلو روشن و در 
 همین حال چراغ نشانگر نور باال که به رنگ آبي

مي باشد، در جلو آمپر روشن خواهد شد.

کليد چراغ ها
با یک بار چرخاندن اهرم چراغ ها به سمت جلو 
)خالف جهت عقربه های ساعت(، چراغ های جلو 
آمپر، چراغ پالک، چراغ دنده عقب و چراغ های 
مجدد  چرخاندن  با  شوند.  مي  روشن  کوچک 
بر چراغ هاي ذکر  اهرم در همان جهت، عالوه 
شده در مرحله اول، چراغ هاي اصلي نیز روشن 

مي شوند.

چراغ ها و کليدها
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چراغ ها و کليدها

چراغ هاي راهنما
جهت روشن کردن چراغ هاي راهنما باید سوییچ 
در موقعیت ON باشد. 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 حرکت به شرح ذیل می باشد: 
تغییر  مخصوص  که  اول  مرحله  اول-  حرکت 
زمان  در  یا  و  دیگر  باند  به  باند  یک  از  مسیر 

سبقت می باشد، استفاده می گردد.
طور  به  اهرم  که  دوم  مرحله   – دوم  حرکت 
کامل حرکت می کند مخصوص گردش به سمت 
راست و یا چپ بوده که با گردش کامل فرمان،  

اهرم به جاي اولیه خود بر مي گردد. 

چراغ های روشنایی در روز )دی الیت(*
با روشن شدن موتور خودرو چراغ های روشنایی 
در روز با 100% توان )نور دهی( روشن شده و 
نیز در جلو آمپر روشن  چراغ نشانگر آن  
این حالت چراغ های کوچک  اگر در  می شود. 
روشن شوند، چراغ های روشنایی در روز خاموش 

میگردد. 
با خاموش کردن موتور، چراغ های روشنایی در 
روز خاموش شده و چراغ نشانگر آن در جلو آمپر 

نیز خاموش می گردد. 

راهنما کلید  بودن چراغ های  اگر هنگام روشن 
شود.  می  روشن  فالشر  چراغ  بزنید،  را  فالشر 
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.*
به  کوتاه  مدت  به  بار  یک  را  ها  چراغ  اهرم  اگر 
آن  به  آرامی  )ضربه  دهید  فشار  پایین  سمت 
بزنید(، چراغ های راهنما 3 بار چشمک می زنند.*

* مطابق با مدل خودرو
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مجموعه کليد وسط داشبورد* 
1- کلید فالشر

2- کلید چراغ مه شکن جلو
3- کلید چراغ مه شکن عقب
4- کلید گرمکن شیشه عقب

5- کلید قفل کودک شیشه باالبر عقب

* مطابق با مدل خودرو

مجموعه کليد وسط داشبورد*
1- کلید فالشر

2- کلید چراغ مه شکن جلو
3- کلید چراغ مه شکن عقب
4- کلید گرمکن شیشه عقب

5- کلید قفل مرکزی

مجموعه کليد وسط داشبورد*
1- کلید چراغ مه شکن جلو

2- کلید چراغ مه شکن عقب
3- کلید گرمکن شیشه عقب

4- کلید قفل مرکزی

5
5

22

11

33
444

1 2

3

چراغ ها و کليدها
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کليد فالشر *
فالشر

درصورت روشن شدن چراغ فالشر، چراغ هاي راهنماي 
چپ و راست همزمان روشن و خاموش مي شوند و 
بعنوان چراغ هشدار دهنده براي راننده ای است که 
در حال نزدیک شدن و سبقت گرفتن از خودروي شما 

مي باشد.
براي روشن کردن فالشر کلید مربوط به آن را که در 
وسط کنسول قراردارد، فشار دهید. این کلید در کلیه 

موقعیت هاي سوییچ عمل مي کند. 
در صورت ترمز گیری ناگهانی در سرعت های باالتر 
از 60 کیلومتر بر ساعت، چراغ فالشر روشن شده و به 
مدت حداقل 5 ثانیه چشمک می زند تا پای خود را از 

روی ترمز بردارید.*

چراغ مه شکن عقب 
 اگر سوییچ در موقعیت ON بوده و چراغ نور باال 
توان چراغ  باشند می  پایین روشن  نور  یا چراغ 
داده  نشان  دکمه  فشردن  با  را  عقب  شکن  مه 
شده روشن نمود. توجه داشته باشید که خاموش 
شدن  خاموش  سبب  کوچک  های  چراغ  کردن 

چراغ مه شکن عقب می شود. 

چراغ مه شکن جلو 
برای روشن کردن چراغ مه شکن جلو باید سوییچ 
در موقعیت ON بوده و چراغ های کوچک خودرو 

روشن باشند.

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

خودروها می شود.

توجه

*مطابق با مدل خودرو

کليد قفل مرکزی *
اگر همه درب های خودرو بسته باشند، با فشردن 
وضعیت  اساس  بر  خودرو  های  درب  کلید،  این 
درب راننده قفل یا باز می شوند. یعنی اگر درب

فشار  را  مرکزی  قفل  کلید  و  باشد  قفل  راننده 
دهید، قفل همه درب های خودرو باز می شود.

همچنین اگر قفل درب راننده باز باشد، با فشردن
کلید مذکور درب های خودرو قفل می شوند.

کليد قفل کودک شيشه باالبر عقب*
این کلید جهت قفل کردن شیشه های عقب می 

باشد.

چراغ ها و کليدها
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*مطابق با مدل خودرو

چراغ های همراهی تا درب منزل*
)Follow me home(

اگر سوییچ در وضعیت OFF قرار داشته باشد و 
چراغ های کوچک نیز خاموش باشند، با یک بار 
کشیدن و رها کردن اهرم چراغ ها، چراغ های 
ثانیه روشن می شوند. پس  به مدت 30  اصلی 
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 می شود و از بروز 
محیط  بودن  تاریک  از  ناشی  احتمالی  حوادث 

پیشگیری می شود.
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.

هشدار صوتی روشن بودن چراغ های کوچک*
 OFF موقعیت  در  سوییچ  که  شرایطی  در  اگر 
قرار دارد و چراغ های کوچک روشن هستند یکی 
به  باز شود، هشدار صوتی  های خودرو  درب  از 

صدا در می آید. 
اگر یکی از اقدامات زیر انجام شود، هشدار صوتی 

غیر فعال می شود: 
- درب ها بسته شوند.

- سوییچ در وضعیت ON قرار 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.

چراغ ها و کليدها
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برف پاک کن و شيشه شوی 

برف پاک کن شيشه جلو
براي روشن کردن برف پاک کن، الزم است که 
و  گرفته  قرار   ON وضعیت  در  استارت  سوییچ 
سپس اهرم برف پاک کن مطابق شکل به شرح 

زیر عمل مي نماید:
OFF- مرحله خاموش بودن برف پاک کن

INT- دور اتوماتیک برف پاک کن
I-دور کند برف پاک کن
II-دور تند برف پاک کن

حرکت تکي برف پاک کن 
)تنها یک رفت و برگشت(

براي یک بار حرکت تیغه هاي برف پاک کن و 
یا یک لحظه، اهرم برف پاک کن را مطابق شکل 

حرکت دهید.

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

پاشیده مي شود. احتياط

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.

برف  بازوهاي  دیدن  آسیب  از  جلوگیري  براي 
پاک کن، هیچگاه آنها را با دست حرکت ندهید. 
سایر و  تینر  نفت،  بنزین،  کردن  نزدیک   از 

کن  پاک  برف  هاي  تیغه  به  دیگر  هاي  حالل 
خودداري نمایید.
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مشخصات الزم سوخت خودرو 
- هرگز در مکان هاي بسته )پارکینگ سرپوشیده( 
خودرو را روشن رها ننمایید. دقت نمایید حداکثر 
زماني که موتور در این مکان ها روشن مي ماند 
از  شدن  خارج  و  خودرو  دادن  حرکت  جهت 

پارکینگ باشد. 
با موتور  باز خودرو  - در صورتي که در محیط 
روشن متوقف است، دکمه تنظیم گردش هوای 
به  خارج  هواي  ورود  وضعیت  در  را  اتاق  داخل 
داخل قرار دهید. در صورت استشمام بوي دود 

فوراً موتور را خاموش نمایید.
- هرگز داخل خودرویي که به مدت طوالني با 

موتور روشن متوقف است ننشینید. 

سيستم کنترل آالینده ها 
 CCC1نوع از  خودرو  این  کاتالیست  سیستم 
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. 
نقص  یا  دیدگي  آسیب  گونه  هر  این،  بر  عالوه 
در عملکرد خودرو که در اثر تغییرات بکار رفته 
مشمول  باشد،  پذیرفته  صورت  مشتري  توسط 

خدمات گارانتي نخواهد گردید. 

اقدامات احتياطي موتور 
گازهاي خروجي از اگزوز، حاوي مونوکسیدکربن 
است. این گاز بیرنگ و بي بو بوده و در صورت 

استشمام بسیار خطرناک مي باشد.  
گازهاي  سایر  با  همراه  کربن  مونوکسید  گاز   -
خروجي از اگزوز می باشد. لذا در صورت استشمام 
اتاق خودرو، سریعاً  نوع گاز و دود در داخل  هر 
به نزیکترین تعمیرگاه مجاز شرکت سایپا یدک 
به  دسترسي  عدم  صورت  در  نمایید.  مراجعه 
گازهاي  و  دود  که  خودرویي  با  هرگز  تعمیرگاه 
به  کند،  مي  نشت  آن  اتاق  داخل  به  خروجي 
رانندگي ادامه ندهید. در صورت اجبار به رانندگی 

کلیه شیشه هاي خودرو باید پایین باشد.

مشخصات الزم سوخت خودرو 
در این خودرو الزم است از بنزین  با استاندارد 
یورو4 استفاده شود. در صورت استفاده از بنزین 
بدون سرب این خودرو بهترین عملکرد را خواهد 
داشت. بنزین بدون سرب باعث کاهش آالینده 
ایجاد  مانع  و  گردیده  اگزوز  از  خروجی  های 

رسوب سر شمع می شود. 

توجه

1- Close-Coupled Catalyst

نکات محيط زیستی

اگزوز، در  از  در صورت خروج دود غیرطبیعي 
اولین فرصت جهت عیب یابي و تنظیم موتور به 
زیرا خروج  نمایید  تعمیرگاه هاي مجاز مراجعه 
دنبال  به  را  هوا  بیشتر  آلودگي  غیرعادي  دود 

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.

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

سیستم کنترل آالینده هاي خودرو مي شود. 
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سيستم کنترل آالیندگی 
اقدامات احتياطي مربوط به کاتاليست

سیستم  به  مجهز  شما  خودرو  که  صورتی  در 
 CCC کنترل آالینده ها توسط کاتالیست از نوع

باشد، متصل به منیفولد اگزوز می باشد. 

لذا اقدامات احتیاطي زیر را مد نظر قرار دهید:
- فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.

علف  )نظیر  اشتعال  قابل  مواد  روي  بر  هرگز   -
و...(  مواد سوختني  برگ خشک،  کاغذ،  خشک، 
یا رانندگي نکنید زیرا کاتالیست بسیار  توقف و 

داغ بوده و احتمال آتش سوزي وجود دارد. 
- در صورت مشاهده هر نشانه اي مبني بر عدم 
یا  موتور  لرزش  نظیر  موتور  صحیح  عملکرد 
مشاهده کاهش توان موتور، به رانندگي با خودرو 

ادامه ندهید.
به مدت طوالني  دادن در حالت درجا  گاز  از   -

خودداري نمایید. 
آالینده ها  کنترل  سیستم  و  موتور  اجزاء  در   -

هیچگونه تغییري ندهید. 
کلیه تغییرات و تنظیمات باید توسط متخصصین 
تعمیرگاه هاي مجاز شرکت سایپا یدک انجام گردد. 
منجر  شده  ذکر  احتیاطي  اقدامات  عدم  رعایت 
به صدمه دیدن کاتالیست و باطل شدن شرایط 

گارانتي قطعات مرتبط در خودرو خواهد شد. 

نکات محيط زیستی

کاتاليست 
مجهـز  امـروزي،  مـدرن  خودروهـاي  اکثـر 
راهـه                سـه  کاتالیتیکـي  مبدل هـاي  بـه 
 )Three – Way Catalytic Converter(
مي باشـند. مفهـوم سـه راهـه، اشـاره بـه سـه 
تولیـد شـده توسـط موتـور  اساسـي  آالینـده 
خودروها شـامل مونوکسـید کربن، اکسیدهاي 
نیتـروژن و هیدروکربن هاسـت کـه توسـط این 
مبدل هـا مـورد پاالیـش قـرار مي گیرنـد. ایـن 
مبدل هـا با اسـتفاده از عناصر خاص و سـاختار 
ویـژه خـود گازهـاي آالینـده اصلـي خـودرو را 
بـه دي اکسـید کربـن، نیتـروژن و آب تبدیـل 
محیـط  بـراي  چندانـي  خطـر  کـه  مي کننـد 

زیسـت ندارنـد.     
تعویض  عدم  یا  و  که حذف  داشت  توجه  باید 
آلودگي  ایجاد  بر  عالوه  کاتالیست  موقع  به 
عملکرد  در  اختالل  موجب  زیست  محیط  در 

مناسب خودرو نیز مي گردد.

این خودرو مجهز به سیستم کنترل آالینده ها 
توسط کاتالیست مي باشد. به منظور نگهداري و 
موارد  از عملکرد صحیح قطعه مذکور  اطمینان 

ذیل مي بایست همواره مد نظر قرار گیرد:
• طول عمر مفید کاتالیست در شرایط کارکرد 

استاندارد100 هزار کیلومتر مي باشد.
• درصورت بروز نقص عملکردي موتور و یا پس 
از طي کارکرد 100 هزار کیلومتر قطعه مذکور 
مي بایست در نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپا 

تعویض گردد.
از  هزارکیلومتر   10 هر  اي  دوره  بازدیدهاي   •
صورت  بایست  مي  خودرو  خروجي  گازهاي 
آالینده  گازهاي  میزان  که  درصورتي  و  پذیرد 
اطمینان  از  پس  نماید،  تجاوز  استاندارد  حد  از 
به  نسبت  موثر  قطعات  دیگر  صحیح  عملکرد 
تعویض کاتالیست در نمایندگي هاي مجاز سایپا  

اقدام گردد.           
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نکات قابل توجه قبل از رانندگي 
رانندگي پس از مصرف دارو

بسیار  داروها  از  برخي  مصرف  از  پس  رانندگي 
خطرناک است. 

در  پزشک  با  دارو حتماً  دائم  در صورت مصرف 
مورد رانندگي پس از مصرف دارو مشورت نمایید. 

قبل از استارت زدن
- مطمئن شوید کلیه دربها بسته و قفل هستند.

- صندلي خود را تنظیم نمایید. 
- آینه هاي بغل و آینه وسط را تنظیم کنید. 

اطمینان  ها  چراغ  کلیه  عملکرد  صحت  از   -
حاصل کنید.

- نشانگرهاي صفحه کیلومتر شمار را بررسي کنید.
مطمئن   ،ON حالت  در  سوییچ  قراردادن  با   -
صحیح  دهنده  هشدار  هاي  چراغ  کلیه  شوید 

عمل مي کنند. 
و  ببرید  پایین  کاماًل  را  ترمزدستي  اهرم   -
صفحه  در  آن  به  مربوط  چراغ  شوید  مطمئن 

کیلومترشمار، خاموش شده است. 
حرکت  از  قبل  بیشتر  ایمني  حفظ  منظور  به 
اطمینان حاصل نمایید که به کلیه قسمت ها و 

تجهیزات خودرو آشنا شده اید. 

قبل از رانندگي
قبل از نشستن در خودرو به موارد زیر دقت شود :

- از تمیز بودن سطوح بیروني شیشه هاي عقب و 
جلو، آینه ها و سطح چراغ ها اطمینان حاصل کنید. 

- وضعیت الستیک ها را بازدید کنید. 
نشتي  گونه  نظر هر  از  را  زیر خودرو  - قسمت 

بازدید کنید.
- در صورتي که تصمیم به حرکت با دنده عقب 
دارید مطمئن شوید مانعي پشت خودرو نباشد. 

بازدیدهاي مهم 
با خودرو سطح روغن  به حرکت  از شروع  قبل 
شیشه  مخزن  مایع  و سطح  ترمز  روغن  موتور، 
شوي و آب رادیاتور را طبق معیار مناسب بازدید 
و  تعمیر  بخش  در  کدام  هر  جزئیات  نمایید. 

نگهداري مطرح شده است. 

نکات محيط زیستی

از مسافرت هاي غیر ضروري با خودرو شخصي 
تک سرنشین خودداري نمایید.

از حمل بار اضافي به وسیله خودرو پرهیز کنید 
زیرا هر 100 کیلوگرم بار اضافي بطور متوسط 
مصرف سوخت را یک لیتر در هر 100 کیلومتر 

باال مي برد.
محوطه پارک اتومبیل خود را کنترل کنید تا از 
نشتي روغن و مایعات دیگر بموقع مطلع شوید.
با بوق زدن غیرضروري آلودگي صوتي ایجاد نکنید.
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استفاده اقتصادي از خودرو 
کار  این  نمایید.  پیروي  دوره اي  سرویس هاي 

باعث افزایش عمر قطعات خودرو خواهد شد. 
از استفاده غیرضروري سیستم تهویه مطبوع   -

خودداري کنید.
- هنگام رانندگي در جاده هاي ناهموار از سرعت 

خودرو بکاهید. 
افزایش عمر الستیک ها و کاهش  به منظور   -
مصرف سوخت، فشار باد الستیک ها را همواره 

در حد استاندارد نگه دارید. 
- فاصله ایمني تا خودروي جلویي را حفظ کنید 
تا از ترمزگیري هاي شدید و در نتیجه ساییدگي 
الستیک ها و لنت هاي ترمز جلوگیري شود و نیز 
در مصرف بنزین اضافي براي شتابگیري مجدد 

صرفه جویي گردد. 
- استفاده از باربندهای غیر استاندارد و وجود بار 
اضافه غیر ضروری )وسایل اضافی و غیر ضروری( 
در خودرو باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

در  )مخصوصاً  جانبی  های  شیشه  بودن  پایین   -
سرعت های باال( باعث افزایش مصرف سوخت می شود.

به  )تعویض  ادواری  انجام سرویس های  - عدم 
موقع قطعات مصرفی مانند فیلتر هوا، شمع ها، 
راندمان  کاهش  سوخت(باعث  فیلتر  و  وایرها 

موتور و افزایش مصرف سوخت مي گردد.

اقتصادي  کارکرد  هایی در خصوص  توصيه 
خودرو 

میزان مصرف سوخت درج شده بر روی برچسب 
مصرف سوخت براساس شرایط استاندارد یورو 4 
)ترکیبی  رانندگی  سیکل  مطابق  که  باشد  می 
شهر و جاده( به دست آمده است. لذا درصورت 
رانندگی در شرایط غیر استاندارد میزان مصرف 

سوخت افزایش خواهد یافت.
زمان  رانندگي،  نحوه  به  بنزین  مصرف  میزان 
شده   استفاده  سوخت  نوع  و  رانندگي  مکان  و 

بستگي دارد. 
جهت استفاده اقتصادي تر از خودرو و صرفه جویي 
رعایت  را  زیر  هاي  توصیه  سوخت  مصرف  در 

نمایید: 
- از رانندگی پر شتاب پرهیز کنید.

- تا حد امکان از تجهیزات الکتریکی پر مصرف 
استفاده نکنید.

- براي گرم کردن موتور در حالت درجا، زمان 
 طوالني صرف ننمایید. 

- هنگام حرکت از حالت سکون، به آرامي شتاب 
بگیرید.

همواره  خود  خودروي  موتور  بودن  تنظیم  از   -
زمانبندي  جدول  از  و  نمایید  حاصل  اطمینان 

بهینه ترین مصرف سوخت در محدوده سرعتی 
80 تا 90 کیلومتر در ساعت و دور موتور کمتر 

از 3000 حاصل می گردد.

توجه

استراحت  براي  را  خود  پاي  رانندگي  هنگام   -
باعث  کار  این  ندهید.  تکیه  ترمز  پدال  روي 
افزایش  و  ترمز  هاي  لنت  زودرس  ساییدگي 

مصرف سوخت مي شود. 
باعث ساییدگي  ها  زاویه چرخ  نبودن  تنظیم   -
زودرس الستیک ها و افت توان موتور و نهایتاً 

مصرف سوخت بیشتر مي شود.  
- باز بودن پنجره ها در سرعت هاي باال، باعث 

افزایش مصرف سوخت مي شود.
- وزش باد در جهت مخالف رانندگي باعث افزایش 
مصرف سوخت مي شود. در چنین شرایطي بهتر 

است با سرعت کمتري حرکت نمایید.
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رانندگي در شرایط خاص

در آوردن خـودرو از گل و الي و برف
در صورت گیرکردن خودرو در برف، گل و ماسه، 
را   دنده  مکرر  بطور  آن  آوردن  بیرون  منظور  به 
بین دنده 1 و دنده عقب تغییر دهید و به آرامي 

پدال گاز را بفشارید. 
فوق  موارد  انجام  از  پس  اگر  ندهید.  گاز  زیاد 
از  بود،  گیرکرده  برف  یا  گل  در  خودرو  هنوز 
استفاده  آن  آوردن  بیرون  یک یدک کش جهت 
نمایید. در غیر این صورت بدلیل باال رفتن دماي 

موتور، به موتور و گیربکس آسیب مي رسد. 

)1 و عقب( استفاده کرد.  سنگین تر  دنده هاي 
- در صورتي که خودرو در برف، یخ یا گل و الي 
گیر کرده است، از شن، نمک، زنجیر چرخ یا مواد 
دیگري که اصطکاک را زیاد کند )نظیر موکت( 

در زیر چرخ هاي جلو استفاده نمایید. 

رانندگي در شرایط خاص
هنگام رانندگي در شرایط خطرناک نظیر برف، 
یخ، گل و الي و ماسه و موارد مشابه به توصیه هاي 

زیر توجه کنید: 
- با احتیاط رانندگي کنید و ضمن حفظ فاصله 
را  ترمزگیري  مسافت  جلو،  خودروي  با  ایمني 

بیشتر کنید.
- از ترمزگیري یا دورزدن هاي ناگهاني خودداري 

نمایید. 
ماسه  یا  گل  برف،  در  حرکت  شروع  هنگام   -  
گاز  پدال  آرامي  به  و  کرده  استفاده   2 دنده  از 
را بفشارید تا از در جا چرخیدن چرخ هاي جلو، 
ز  ا مي توان  نیاز  درصورت  جلوگیري شود. 

هشدارهشدار

نکات محيط زیستی

دقیقه،   3 از  بیش  خودرو  توقف  صورت  در 
مصرف  میزان  زیرا  نمایید  خاموش  را  خودرو 
یک  نمودن  طي  معادل  حالت  این  در  بنزین 

کیلومتر مسافت مي باشد.    
را  گاز  پدال  مطلوب,  سرعت  به  رسیدن  براي 
پرگاز،  زیرا سرعت گرفتن  نیمه فشار دهید  تا 

مصرف بنزین را بصورت آني افزایش مي دهد.
ساعت  در  کیلومتر   90 الي   60 مابین  سرعت 
سرعت  افزایش  با  است.  اقتصادي  و  مطمئن 
مصرف سوخت و آلودگي به شدت افزایش مي یابد.

غیر  اگزوزهاي  سر  مانند  قطعاتي  از  استفاده 
گازهاي  سر  بر  مانعي  به عنوان  که  استاندارد 
خروجي اگزوز عمل مي نماید، باعث بروز اشکال 
در نحوه احتراق موتور خودرو و در نتیجه سبب 

افزایش مصرف سوخت خواهد شد.

حرکت با موتور خاموش
هرگز در سراشیبي ها و یا در هر موقعیتي که 
خودرو در حال حرکت است، موتور را خاموش 

ننمایید. 
سیستم تقویتي هیدرولیک فرمان و ترمز هنگام 

خاموش بودن موتور، عمل نخواهد کرد. 
لذا در سراشیبي ها بهتر است با استفاده از دنده 

سنگین از اثر ترمزي موتور استفاده نمایید. 

لغزنده  سطح  روي  معکوس  دنده  از  استفاده 
ناگهاني  تغییر  باعث  کار  این  است.  خطرناک 

سرعت چرخ ها و سرخوردن خودرو مي گردد. 
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رانندگي در شرایط خاص
- در صورتیکه احتمال مي دهید ترمزها خیس 
شده باشند براي خشک کردن آنها، خودرو را به 
آرامي برانید و چند بار به نرمي ترمز بگیرید تا 

نیروي ترمزي عادي مجدداً حاصل شود. 

ثانیه زمان الزم است تا چشم هایتان مجدداً به 
تاریکي شب عادت کنند. 

- چراغ هاي جلو را روشن کنید تا خودروي شما 
از روبرو قابل رویت باشد. 

رانندگي در باران 
رانندگي در جاده هاي مرطوب و لغزنده خطرناک 
است و الزم است آمادگي الزم را جهت رانندگي 
در این شرایط داشته باشید. لذا به توصیه هاي 

زیر در این خصوص توجه نمایید. 
- از صحت عملکرد برف  پاک کن و شیشه  شوي 

اطمینان حاصل نمایید. 
- با سرعت کمتري رانندگي کنید، زیرا عالوه بر 
این 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، ترمز 
گرفتن روي سطوح لغزنده به سر خوردن خودرو 

و سانحه منجر خواهد شد. 
- چراغ هاي جلو را روشن کنید تا خودروي شما 

از روبرو قابل رویت باشد. 
- عبور از گودال هاي آب با سرعت باال موجب 
کاهش کارایي ترمزها خواهد شد. عبور از گودال 

آب را حتماً به آهستگي انجام دهید. 

رانندگي در شب 
نظر به اینکه خطرات رانندگي در شب بیشتر از 
روز است، توصیه هاي زیر را مورد توجه قرار دهید: 
- دید رانندگي در شب بخصوص در خیابان هاي 
بدون چراغ، کاهش مي یابد لذا از سرعت خودرو 
جلویي  خودروي  تا  را  ایمني  فاصله  و  بکاهید 

حفظ کنید. 
انعکاس  از  تنظیم کنید که  را طوري  آینه ها   -

نورچراغ هاي سایر خودروها، بکاهید. 
نگه  تمیز  همواره  را  جلو  هاي  چراغ  سطح   -
دارید. عدم تمیز بودن چراغ ها و یا معیوب بودن 

آنها، از دید در شب مي کاهد. 
هاي  چراغ  نور  به  مستقیم  کردن  نگاه  از   -
خودروهایي که از روبرو مي آیند، بپرهیزید. زیرا 
و چندین  دید شما شده  باعث کاهش  کار  این 

هشدار

رها  یا  حرکت  شروع  در  شدید  دادن  گاز  از 
درجا  موجب  که  کالچ  پدال  ناگهاني  نمودن 
چرخیدن چرخ ها مي گردد خودداري نمایید. 
یا  و  ها  الستیک  شدن  داغ  موجب  عمل  این 
حتي ترکیدن آنها و در نتیجه صدمه رساندن 

به افراد کنار خودرو خواهد شد. 
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رانندگي در شرایط خاص
قرار دهید. و از مانع مناسب در چرخ های عقب 

استفاده نمایید.  

رانندگي در مناطق پرآب 
دقت  پرآب  منطقه  از  عبور  به  نیاز  صورت  در 
نمایید سطح آب پایین تر از طوقه چرخ ها باشد. 
دلیل  به  ترمزها  زیرا  نمایید  حرکت  آرامي  به 
خیس شدن کارایي عادي خود را ندارند و فاصله 
از  پس  شود.  مي  زیاد  ترمزگیري  اثر  در  توقف 
به  را  پرآب در حالي که خودرو  از منطقه  عبور 
آرامي مي رانید، چند بار به نرمي ترمز بگیرید تا 

ترمزها خشک شوند. 

الستيک مخصوص برف
از الستیک  استفاده  توصیه مي شود در صورت 
این  به  مجهز  را  چرخ  چهار  هر  برف  مخصوص 
این صورت  نمایید، چرا که در غیر  الستیک ها 
سرعت  مي شود.  مشکل  کمي  خودرو  کنترل 
ها،  الستیک  این  از  استفاده  صورت  در  خودرو 

نباید بیش از 120 کیلومتر برساعت باشد. 

زنجير چرخ
قوانین  با  متناسب  باید  چرخ  زنجیر  از  استفاده 
باید  چرخ  زنجیر  باشد.  رانندگي  و  راهنمایي 

نکات ایمني جهت رانندگي در زمستان
زنجیر  نظیر  کمکي  وسایل  داشتن  همراه  به   -
چرخ، مایع مخصوص یخ زدایي شیشه جلو، یک 
کیسه شن یا نمک، چراغ قوه، یک بیلچه کوچک 

و کابل باتري کمکي توصیه مي گردد. 
- از کافي بودن میزان ضدیخ در رادیاتور مطمئن 

شوید. 
- وضعیت باتري و کابل هاي آن را بازدید نمایید. 
لذا  شود  مي  باتري  کارایي  کاهش  باعث  سرما 
بهتر است از باتري با کیفیت خوب در زمستان 
زمستان،  در  استارت  نیروي  تا  شود  استفاده 

کاهش نیابد. 
نظر هرگونه قطع شدگي  از  را  - سیستم جرقه 

اتصاالت و آسیب دیدگي بازدید نمایید. 
در  شوي  شیشه  مایع  مخصوص  ضدیخ  از   -
مخزن شیشه شوی استفاده نموده و دقت نمایید 
مایع شیشه شوي به میزان کافي در مخزن فوق 

موجود باشد. 
)از ضدیخ مایع خنک کننده موتور استفاده ننمایید(

دستي  ترمز  از  زدگي  یخ  احتمال  صورت  در   -
از رانندگي  استفاده ننمایید. این امر اصوالً پس 
زدگي،  یخ  دماي  تا  دما  افت  و  باران  و  برف  در 
اتفاق مي افتد. در این حالت به جاي ترمزدستي 
عقب  یا  و  یک  دنده  موقعیت  در  را  دنده  دسته 

با سایز الستیک باشد در این خصوص  متناسب 
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. 

- استفاده از زنجیر، کنترل خودرو را تحت تاثیر 
قرار مي دهد. 

- هنگام استفاده از زنجیر چرخ، سرعت خودرو 
نباید بیشتر از 50 کیلو متر بر ساعت و یا عدد 

پیشنهاد شده توسط شرکت سازنده باشد.
- با احتیاط رانندگي نمایید و حتي االمکان از 
عبور روي دست اندازها، چاله ها، پیچ هاي تند و 
سایر مواردي که منجر به پرش خودرو مي شود، 

بپرهیزید. 
حد  تا  جلو  هاي  چرخ  روي  را  چرخ  زنجیر   -
براي  زنجیر  از  استفاده  نمایید.  محکم  امکان 
چرخ هاي عقب توصیه نمي شود. پس از طي 
مسافت حدود نیم تا یک کیلومتر مجدداً آن ها 

را محکم نمایید.

هشدار
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اخطارها
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 تجهيزات هشداردهنده 

فالشر
فالشر به عنوان چراغ هشدار دهنده براي رانندگاني 
از  و سبقت گرفتن  نزدیک شدن  است که در حال 

خودروي شما مي باشند.
همچنین  در صورت بروز شرایط غیر عادی در زمان 
رانندگی برای اطالع رسانی به سایر رانندگان و نیز به 
منظور بکسل خودرو یا توقف در کنار جاده ها، مورد 
استفاده قرار مي گیرد. در صورت روشن شدن فالشر، 
و  روشن  همزمان  عقب  و  جلو  راهنماي  هاي  چراغ 

خاموش مي شوند.

توجه

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

وجود خودرو در جاده بشوند.

هنگام روشن بودن فالشرها، چراغ هاي راهنما 
به تنهایي کار نخواهند کرد.
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اگر دماي موتور در دور آرام پایین نیامد،  موتور 
تا  نمایید  صبر  کافي  مدت  و  نموده  خاموش  را 

خنک شود. 
را  کننده  خنک  مایع  سطح  بعد  مرحله  در   -4
مایع خنک کننده در  اگر سطح  نمایید.  بررسي 
مخزن پایین بود، درب رادیاتور، پمپ آب، شیلنگ 

ها و اتصاالت بخاري و رادیاتور را بازدید نمایید. 
عیب  یا  مالحظه   قابل  نشتي  وجود  در صورت 
آوردن موتور  باعث جوش  تواند  دیگري که مي 
گردد،  موتور را تا زمان رفع عیب روشن ننمایید 
سایپا  شرکت  مجاز  نمایندگي هاي  از  یکي  با  و 

یدک تماس بگیرید. 
اگر نشتي یا مشکل دیگري را در سیستم خنک 
کاري خودرو نیافتید، با احتیاط، به مخزن مایع 

خنک کننده بیافزایید. 

هشدار
باز  را  رادیاتور  درب  موتور  بودن  گرم  هنگام 
به  داغ  آب  و  بخار  است  ممکن  که  چرا  ننمایید. 
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.

هشدار
در  همزمان  صورت  به  زیر  شرایط  که  صورتي  در 
خودرو بوجود آمد ، حتي در صورت رفع این حالت ، 
جهت جلوگیري از بروز عیوب بیشتر در اسرع وقت 

نسبت به مراجعه به نمایندگي مجاز اقدام فرمایید:
1- روشن شدن چراغ هشدار دماي آب و عادي بودن 

نشانگر دماي آب
  stop 2- روشن شدن چراغ

گرماي بيش از حد موتور 
اگر نشانگر دماي موتور، دماي بیش از اندازه را نشان 
دهد، یا موتور دچار افت توان گردد و یا اگر صداي بلند 
کوبش از موتور شنیده شود، احتماالً دماي موتور بیش 
از حد باال رفته است. در صورت بروز هر یک از عالیم 

فوق طبق دستورالعمل زیر عمل نمایید: 
1- چراغ فالشر را روشن نمایید، به نزدیکترین محل 
ایمن  رفته و خودرو را متوقف نمایید. دنده را خالص 

کرده و ترمزدستي را بکشید. 
است.  نمایید که کولر خاموش  اطمینان حاصل   -2
3- اگر مایع خنک کننده یا بخار از رادیاتور بیرون مي 
را در موقعیت  زند، موتور را خاموش نموده، سوییچ 
ON  قرار دهید، لیکن موتور را روشن ننمایید. وقتي 
که سوییچ در وضعیت ON باشد، فن به طور خودکار 

به کار مي افتد. 
از  یکي  به  کند،  نمي  عمل  فن  که  صورتي  در 
نمایندگي هاي مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید. 
چنانچه مایع خنک کننده از رادیاتور بیرون    نمي زند، 
اجازه دهید که موتور در دور آرام کار کند،  درب موتور 
را باال زده و منتظر بمانید تا موتور آرام آرام خنک شود. 

گرماي بيش از حد موتور 

چراغ هشدار دماي 
بیش از حد موتور

نشانگر درجه حرارت موتور

 Stop  چراغ
چراغ هشدار دماي بیش از حد موتور

نشانگر درجه حرارت موتور

 Stop  چراغ
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روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري
استفاده از باتري کمکي 

نادرست          روش  به  کمکي  باتري  از  استفاده 
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. 
انجام  صحیح  نحوه  از  اطمینان  عدم  صورت  در 
این روش، حتماً از یک مکانیک مجرب و یا واحد 
تعمیر سیار بخواهید تا خودروي شما را برایتان 

روشن نماید. 

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

نداشته باشند. 
زیر  قرار  به  آنها  اتصال  ترتیب  و  مرتبط  اجزاي 

مي باشند:
1- قطب مثبت باتري دشارژ شده خودرو 

2- قطب مثبت باتري کمکي 
3- قطب منفي باتري کمکي 

4- اتصال بدنه 
5- کابل کمکي

1

3

4

5
5

2
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توجه
تنها از سیستم باتري کمکي 12 ولت استفاده 
نمایید، زیرا استفاده از ولتاژ تغذیه 24 ولت )دو 
باتري 12 ولت به صورت سري یا یک ژنراتور 
24 ولت( مي تواند به استارت، سیستم جرقه و 

سایر قسمت هاي الکتریکي صدمه بزند. 

هشدار
 - هر گونه جرقه یا شعله اي را از باتري دورنگه 
گاز  تولید  عادي  شرایط  در  باتري  زیرا  دارید. 
هیدروژن نموده که در صورت تماس با شعله یا 

جرقه مي تواند باعث بروز انفجار گردد. 
در صورتي که باتري تخلیه شده )ضعیف(، یخ 
زده یا سطح الکترولیت آن پایین است از روش 
باتري به باتري استفاده ننمایید، چرا که در این 

حالت ممکن است باتري منفجر شود.

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

یکدیگر شود. 

بر روي  باتري کمکي  را که  ابتدا خودرویي   -3
آن سوار است روشن نموده و دور موتور آنرا به 
2000 دور در دقیقه برسانید، سپس خودرویي 
که باتري تخلیه شده روي آن قرار دارد )گیرنده( 

را روشن نمایید. 
معلوم  درستي  به  باتري  شدن  خالي  علت  اگر 
نیست )غیر از مواردي چون روشن ماندن اتفاقي 
نمایندگي  توسط  خودرو  است  الزم  ها(  چراغ 

مجاز شرکت سایپا یدک بررسي شود. 

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. 
را  غیرضروري خودرو  برقي  تجهیزات  کلیه   -1

خاموش نمایید. 
که  ترتیبي  مانند  دقیقاً  را  رابط  هاي  کابل   -2
در صفحه قبل مي بینید، متصل نمایید، به این 
ترتیب که، ابتدا سرکابل رابط را به قطب مثبت 
به  را  آن  )1(، سر دیگر  تخلیه شده  باتري   )+(
نمایید.  متصل   )2( کمکي  باتري  مثبت  قطب 
باتري  منفي  قطب  به  را  دوم  سرکابل  سپس 
به  را  آن  دیگر  و سر  نموده  متصل   )3( کمکي 
دسته  )مثل  محکم  و  ثابت  فلزي  نقطه  یک 
موتور یا هر سطح رنگ نشده دیگر( از خودروي 
گیرنده متصل نمایید. دقت کنید که اتصال بدنه 

از باتري دور باشد. 
باتري   )-( منفي  قطب  نباید  که  کنید  دقت 
شده،  تخلیه  باتري   )-( منفي  قطب  به  کمکي 
کابل  هر  سر  که  نمایید  احتیاط  شود.  متصل 
جز به قطب یا اتصال بدنه گفته شده، به نقطه 

دیگري تماس پیدا نکند. 
هنگام متصل نمودن کابل ها بر روي باتري خم 

نشوید. 

 احتياط

روشن کردن خودرو در شرایط اضطراري
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فيوزها
فیوزها اتصاالت ساده اي هستند که جریان برق 
را هنگام عبور جریان بیش از حد مشخص شده 

را قطع نموده تا مدار الکتریکي آسیب نبیند. 
داخل اتاق و  فیوز  داراي یک جعبه  این خودرو 
درون محفظه اي در سمت چپ راننده )قسمت 
فیوز  جعبه  یک  همچنین  و  داشبورد(  پاییني 
باتري            نزدیک  موتور،  محفظه  داخل  رله،  و 

می باشد.
ادامه  در  جعبه  دو  این  داخل  فیوزهاي  جدول 

همین بخش آورده شده است. 
روشنایي،  سیستم  هاي  قسمت  از  یک  هر  اگر 
تجهیزات جانبي یا واحدهاي کنترلي عمل نمي کند، 
فیوز مدار مربوطه را بازدید نمایید. توجه داشته 
باشید که اگر فیوزي بسوزد قطعه فلزي داخل 
با  را  فیوز ذوب مي شود. همیشه فیوز سوخته 

فیوزي با همان ظرفیت تعویض نمایید. 
نشان                 سوخت،  مجدداً  تعویضي  فیوز  اگر 
خودرو   الکتریکي  سیستم  در  که  دهد  مي 
مشکلی وجود دارد. بنابر این از سیستم الکتریکی 
نمایندگي  به  سریعاً  و  ننموده  استفاده  مربوطه 

مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید. 

1- فيوز معمولي 
سالم   1-A 

سوخته   1-B 
2- فيوز اصلي 
سالم   2-A 

سوخته  2-B 

محافظت مدارهاي الکتریکي

موقتي  صورت  به  حتي  باشید  داشته  توجه   -
نیز، از سیم به جاي فیوز استفاده ننمایید. این 
عمل مي تواند باعث صدمه دیدن سیم کشي یا 

حتي آتش سوزي گردد. 
الکتریکي  هاي  سیستم  از  یکي  اگر   -
فیوز داخل  ابتدا جعبه  نمي کند،  کار  خودرو  
نمایید. بازدید  را  راننده(  چپ  )سمت  اتاق 

- تنها 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. 

هشدار

هشدار
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محافظت مدارهاي الکتریکي

بررسی جعبه فيوز داخل اتاق
1- سوییچ موتور را بسته و تمامي تجهیزات برقي 

را خاموش و در جعبه فیوز را باز نمایید. 
2- با استفاده از انبرک قرار گرفته داخل جعبه 
فیوز )داخل اتاق(، فیوز معیوب را به صورت صاف 

و مستقیم، از محل خود بیرون بکشید.
بیرون کشیده اید، سوخته  که  را  فیوزي  اگر   -3

است، آن را تعویض نمایید. 
4- فیوزي با همان ظرفیت به جاي فیوز سوخته 
قرار داده و مطمئن شوید که در جایش محکم است. 

 

بررسی جعبه فيوز داخل محفظه موتور
1- سوییچ موتور را بسته و تمامي تجهیزات برقي 

را خاموش نمایید. 
باز  2- در جعبه فیوز )داخل محفظه موتور( را 
کنید. محل این جعبه فیوز در شکل باال نشان 

داده شده است.
3- فیوزها را بازدید نمایید و اگر یکي از فیوزها 
با همان ظرفیت  با فیوزي  را  سوخته است، آن 

تعویض نمایید. 

محکم    جایش  در  فیوز  که  شدید  متوجه  اگر 
نمي شود،  با یکي از نمایندگي هاي مجاز شرکت 

سایپا یدک مشاوره نمایید. 
اگر فیوز یدکي به همراه ندارید، فیوزي با همان 
ظرفیت را از مداري که براي راه اندازي خودرو 
یا  صوتي  سیستم  فیوز  )مانند  نیست  ضروري 
فندک( استفاده نمایید. اگر فیوزهاي داخل اتاق 
تجهیزات  سایر  یا  جلو  هاي  و چراغ  بوده  سالم 
برقي کار نکنند، جعبه فیوز داخل محفظه موتور 
را بررسي و چنانچه یکي از فیوزها سوخته است، 

آن را تعویض نمایید.
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محافظت مدارهاي الکتریکي 
فيوزها 

جعبه فیوز در سمت چپ غربیلک فرمان قرار دارد.

براي دسترسي به فیوزها در جعبه فیوز را بازکنید.
فیوزها اتصاالت ساده اي هستندکه درموقع لزوم 
جریان برق را قطع مي کنند تا تجهیزات برقي 
آسیب نبینند. هرگاه یکي از تجهیزات برقي کار 
نکند ممکن است فیوز محافظ آن سوخته باشد.

تعویض فيوزها
تجهیزات  و همه  ببندید  را  استارت  1- سوییچ 

برقي را خاموش کنید.
2- در جعبه فیور را باز کرده و با توجه به جدول 

راهنما، بدنبال فیوز معیوب بگردید.
خارج  را  فیوز  جعبه  در  گرفته  قرار  انبرک   -3
کنید و به کمک آن فیوز معیوب را از جاي خود 
بیرون بکشید، فیوز سوخته از قطع بودن سیم 

آن قابل تشخیص است.
4- فیوز سوخته را با یک فیوز مشابه یا ضعیف تر، 
تعویض کنید. توجه کنید دو عدد فیوز یدکي در 

جعبه فیوز قرار دارد.

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

از فیوز هم ظرفیت و نوع یکسان جهت  حتماً 
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 
این عمل  سیم به جاي فیوز استفاده ننمایید. 
مي تواند باعث صدمه دیدن سیم کشي یا حتي 

آتش سوزي شود.

هشدار

هشدار
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جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل اتاق- مدل دارای جعبه دنده 

دستی *

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز داخل اتاق - مدل دارای جعبه دنده دستی*
جعبه فيوز

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

PUMP10پمپ بنزین
ABS5)ABS( ترمز ضد قفل

AIR BAG10کیسه هوا
ALT5دینام

METER10ایموبیالیزر/ جلو آمپر / OBD/ TCU/ ECU
DEFOG15گرمکن شیشه عقب

TAIL15چراغ پالک، چراغ های کوچک جلو و عقب
FOG LAMP20چراغ مه شکن

A/C15تهویه مطبوع
CIGAR15فندک

P/W30شیشه باالبر جلو
HVAC RELAY/

MIRROR5*رله تهویه مطبوع/ آینه برقی

WIPER15برف پاک کن و شیشه شوی جلو
HVAC

CONTROL 
PANEL )ETC( 

صفحه کنترل تهویه مطبوع5

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز داخل اتاق -مدل دارای جعبه دنده دستی*
جعبه فيوز

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

BACKWIPER15برف پاک کن و شیشه شوی عقب
DUAL RELAY30رله دوبل

EGI10واحد بررسی موتور
DOOR LOCK30قفل مرکزی

HAZARD15فالشر
PR.P/W30شیشه باالبر عقب
ROOM10چراغ سقفی/ چراغ صندوق عقب/ سیستم صوتی/ صفحه نمایش
STOP15چراغ ترمز

CNDS FAN15فن کندانسور
HEATER30بخاری

رله ها

HEATER35بخاری
KID LOCK35قفل کودک

 AIR
CONDITION.335تهویه مطبوع

HORN35بوق
Fr.FOG LAMP35چراغ مه شکن جلو

REAR DEF.35گرمکن شیشه عقب
*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
دارای  -مدل  موتور  محفظه  داخل  فيوز  جعبه 

جعبه دنده دستی*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز داخل محفظه موتور - مدل دارای جعبه دنده دستی*
جعبه فيوز

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

ABS40)ABS( ترمز ضد قفل
ABS30)ABS( ترمز ضد قفل
FAN40فن

ENGINE30سیستم موتور
COMB30دسته راهنما
MAIN80فیوز اصلی

رله ها

STARTER35استارتر
AIR CONDITION.2352 تهویه مطبوع
AIR CONDITION.1351 تهویه مطبوع

DUAL RELAY35رله دوبل
HIGH SPEED FAN35فن دور باال
LOW SPEED FAN35فن دور پایین

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده 
اتوماتيک-  نوع 1*

جعبه فيوز

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک - نوع 1*
جعبه فيوز

*مطابق با مدل خودرو

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

GATEWAY5Gateway

CIGAR&SEAT15*فندک/ آنتن/ صندلی برقی
BCM&MEDIA7/5جلو آمپر /BCM /مولتی مدیا

HVAC ETC5صفحه کنترل تهویه مطبوع
ABS5)ABS( ترمز ضد قفل

MIRROR5*آینه برقی
EPS5*فرمان برقی

BACK WP.&SLOPE5برف پاک کن عقب/ دسته دنده/ سنسور شیب
AIR BAG10کیسه هوا
METER10ایموبیالیزر/ جلو آمپر / OBD/ TCU/ ECU
WIPER15برف پاک کن و شیشه شوی جلو

P/W30شیشه باالبر جلو
MEDIA&ROOM10مولتی مدیا/ چراغ سقفی/ چراغ صندوق عقب

PEPS115PEPS 1
 SWITCH

BANK&BUZZER15مجموعه کلیدها/ هشدارهای صوتی
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جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک - نوع 1*

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

PEPS215PEPS 2
BCM HAZARD15BCM تغذیه

BCM 215BCM 2
HORN15بوق

HEAD LAMP15چراغ های نور باال و نور پایین
DEFOG15گرمکن شیشه عقب
BCM 120BCM 1

BCM LOCK20BCM قفل
PR.P/W30شیشه باالبر عقب

FAN BLOWER30بخاری

رله ها

HORN35بوق
ACC35*ACC سوییچ در موقعیت

AIR CONDITION.335تهویه مطبوع
IGN40*استارت

KID-LOCK35قفل کودک
REAR DEF.35گرمکن شیشه عقب

*مطابق با مدل خودرو
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اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

PEPS215PEPS 2
BCM HAZARD15BCM تغذیه

BCM 215BCM 2
HORN15بوق

HEAD LAMP15چراغ های نور باال و نور پایین
DEFOG15گرمکن شیشه عقب
BCM 120BCM 1

BCM LOCK20BCM قفل
PR.P/W30شیشه باالبر عقب

FAN BLOWER30بخاری

رله ها

HORN35بوق
ACC35*ACC سوییچ در موقعیت

AIR CONDITION.335تهویه مطبوع
IGN40*استارت

KID-LOCK35قفل کودک
REAR DEF.35گرمکن شیشه عقب

جعبه فيوز داخل محفظه موتور در خودرو با 
جعبه دنده اتوماتيک- نوع 1*

جعبه فيوز

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز داخل محفظه موتور در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک- نوع 1*
جعبه فيوز

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

PUMP10پمپ

TCU5TCU

COMPRESSOR10کمپرسور

RELAY10فیوز رله

OXYGEN SENSORS10سنسور اکسیژن

INJECTORS10انژکتورها

COIL15کویل

ECU & CANISTER10و کنیستر ECU

ABS40)ABS( ترمز ضد قفل

ABS30)ABS( ترمز ضد قفل

FAN40فن

RELAY BOX30فیوز اصلی رله باکس

EMS40سیستم کنترل موتور

رله ها

LOW SPEED FAN40فن دور پایین

ANTI START25*رله استارت

MAIN RELAY40رله اصلی

FUEL PUMP25پمپ سوخت

HIGH SPEED FAN40فن دور باال

COMPRESSOR25کمپرسور

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
با جعبه  اتاق در خودرو  فيوز داخل  جعبه 

دنده اتوماتيک- نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک- نوع 2*
جعبه فيوز

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

GATEWAY5Gateway

CIGAR&SEAT15*فندک/ آنتن/ صندلی برقی
BCM&MEDIA7/5جلو آمپر /BCM /مولتی مدیا

HVAC ETC5صفحه کنترل تهویه مطبوع
ABS5)ABS( ترمز ضد قفل

MIRROR5*آینه برقی
EPS5*فرمان برقی

BACK WP.&SLOPE5برف پاک کن شیشه عقب/ دسته دنده/ سنسور شیب
AIR BAG10کیسه هوا
METER10ایموبیالیزر/ جلو آمپر / OBD/ TCU/ ECU
WIPER15برف پاک کن و شیشه شوی جلو

P/W30شیشه باالبر جلو
MEDIA&ROOM10مولتی مدیا/ چراغ سقفی/ چراغ صندوق عقب

 SWITCH
BANK&BUZZER15مجموعه کلیدها/ هشدارهای صوتی

BCM HAZARD15BCM تغذیه
*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک- نوع 2*

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

BCM 215BCM 2

HORN15بوق
HEAD LAMP15چراغ های نور باال و نور پایین

DEFOG15گرمکن شیشه عقب
BCM 120BCM 1

BCM LOCK20BCM LOCK
PR.P/W30شیشه باالبر عقب

FAN BLOWER30بخاری

رله ها

HORN35بوق
AIR CONDITION.3353 تهویه مطبوع

KID-LOCK35قفل کودک
REAR DEF.35گرمکن شیشه عقب

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل محفظه موتور در خودرو با 

جعبه دنده اتوماتيک- نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو



145

6

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

COMPRESSOR25کمپرسور

ECU & CANISTER10و کنیستر ECU

INJECTORS10انژکتورها

COIL15کویل

OXYGEN SENSORS10سنسور اکسیژن

FUEL PUMP RELAY10رله پمپ سوخت

PUMP10پمپ

L.S  FAN RELAY10رله فن دور پایین

H.S  FAN RELAY10رله فن دور باال

ABS40)ABS( ترمز ضد قفل

ABS30)ABS( ترمز ضد قفل

FAN-HIGH SPEED40فن دور باال

FAN-LOW SPEED30فن دور پایین

EMS40سیستم کنترل موتور

MAIN80فیوز اصلی

رله ها

LOW SPEED FAN35فن دور پایین

HIGH SPEED FAN35فن دور باال

FUEL PUMP35پمپ سوخت

MAIN RELAY35رله اصلی

COMPRESSOR35کمپرسور

جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل محفظه موتور در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک- نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
جعبه  با  خودرو  در  اتاق  داخل  فيوز  جعبه 

دنده اتوماتيک- نوع 3*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک- نوع 3*

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

FAN BLOWER30بخاری
AIRBAG10کیسه هوا

)HVAC)ETC5صفحه کنترل تهویه مطبوع
ABS5)ABS( ترمز ضد قفل

METER10ایموبیالیزر/ جلو آمپر / OBD/ TCU/ ECU
CIGAR & SEAT15فندک/ جلو آمپر/ آنتن/ مولتی مدیا/ سنسور دنده عقب

MIRROR5*آینه برقی
EPS5*فرمان برقی

BACK WIPER & SLOPE SENS5برف پاک کن شیشه عقب/ دسته دنده/ سنسور شیب
WIPER15برف پاک کن جلو

P/W30شیشه باالبر جلو
DEFOG15گرمکن شیشه عقب

POWER X IBCM7/5IBCM

ROOM&MEDIA&CLUSTER10 جلوآمپر/ مولتی مدیا/ چراغ سقفی/ چراغ صندوق عقب/ صفحه
نمایش

SWITCHES10سوییچ پدال ترمز/ دسته راهنما/ مجموعه کلیدها
HORN15بوق

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل اتاق در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک- نوع 3*

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها
HEAD LAMP15چراغ های نور باال و نور پایین

PR.P/W30شیشه باالبر عقب

رله ها

LOW BEAM35نور پایین
HIGH BEAM35نور باال

AIR CONDITION.335تهویه مطبوع
HORN35بوق

KID LOCK35قفل کودک
REAR DEF35گرمکن شیشه عقب

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل محفظه موتور در خودرو با 

جعبه دنده اتوماتيک- نوع 3*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
جعبه فيوز داخل محفظه موتور در خودرو با جعبه دنده اتوماتيک- نوع 3*

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت )آمپر A(فيوز/ رله

فيوزها

PUMP10پمپ

TCU5TCU

COMPRESSOR10کمپرسور

RELAY10فیوز رله

OXYGEN SENSORS10سنسور اکسیژن

INJECTORS10انژکتورها

COIL15کویل

ECU & CANISTER10و کنیستر ECU

FRONT FOG LAMP15چراغ مه شکن جلو

ABS40)ABS( ترمز ضد قفل

ABS30)ABS( ترمز ضد قفل

FAN40فن

RELAY BOX30فیوز اصلی رله باکس

EMS40سیستم کنترل موتور

رله ها

LOW SPEED FAN40فن دور پایین

FRONT FOG LAMP25چراغ مه شکن جلو

MAIN RELAY40رله اصلی

FUEL PUMP25پمپ سوخت

HIGH SPEED FAN40فن دور باال

COMPRESSOR25کمپرسور
*مطابق با مدل خودرو
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 S,G اتاق -در مدل های  فيوز داخل  جعبه 
نوع 1*

جعبه فيوز 

*مطابق با مدل خودرو
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فيوزها

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت)آمپر A(فيوز/رله
BCM 120BCM 

BCM 215BCM 

BCM HAZARD15BCM  تغذیه 
GATEWAY5Gateway

DEFOGER15گرمکن شیشه عقب
SWITCH BANK&BUZZER15مجموعه کلیدها/ هشدارهای صوتی

CIGAR&SEAT15*فندک/ آنتن/ صندلی برقی
BCM&MEDIA5مولتی مدیا/ BCM / جلو آمپر

AIR BAG10کیسه هوا

MIRROR_REVERSE5آینه برقی

ABS5(ABS( ترمز ضد قفل

HVAC ETC5صفحه کنترل تهویه مطبوع

BLOWER FAN30دمنده بخاری

REAR P/W30شیشه باالبر عقب

METER10جلو آمپر

جعبه فيوز داخل اتاق - در مدل های S,G نوع 1*  
جعبه فيوز

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز 
جعبه فيوز داخل اتاق -در مدل های S,G نوع 1*

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت)آمپر A(فيوز/رله

فيوزها

BACK WP15
P/W30شیشه باال برقی 

WIPER15برف پاک کن

رله ها

WIPER BK--برف پاک کن

BK WASHER--شیشه شوی

AIR CONDITION--تهویه مطبوع

KID LOCK--قفل کودک

BLOWER FAN--دمنده بخاری

DEFOG --گرمکن شیشه عقب

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
 S,G اتاق -در مدل های  فيوز داخل  جعبه 

نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز 

اجزا یا مدارهای تحت محافظت)A ظرفيت)آمپرفيوز/رله

فيوزها

BCM 120BCM 
BCM 215BCM 
BCM 330BCM 
TPMS5سیستم پایش فشار باد الستیک ها

DEFOGER-TRUNK15گرمکن شیشه عقب و صندوق عقب

SWITCH BANK&BUZZER15مجموعه کلیدها/ هشدارهای صوتی

CIGAR&SEAT15فندک/ آنتن/ صندلی برقی*

BCM&MEDIA5مولتی مدیا/ BCM / جلو آمپر

AIR BAG10کیسه هوا

MIRROR_REVERSE5آینه برقی

ABS5)ABS( ترمز ضد قفل

HVAC ETC5صفحه کنترل تهویه مطبوع

BLOWER FAN30دمنده بخاری

REAR P/W30شیشه باالبر عقب

METER10جلو آمپر

جعبه فيوز داخل اتاق -در مدل های S,G نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز

اجزا یا مدارهای تحت محافظت)A ظرفيت)آمپرفيوز/رله

فيوزها

BACK WP15برف پاک کن عقب

P/W30شیشه باال برقی 

WIPER15برف پاک کن

رله ها

TRUNK OPENER--باز کن درب صندوق عقب

KID LOCK--قفل کودک

BLOWER FAN--دمنده بخاری

DEFOGER --گرمکن شیشه عقب

جعبه فيوز داخل اتاق -در مدل های S,G نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو



157

6

جعبه فيوز 
مدل  -در  موتور  محفظه  داخل  فيوز  جعبه 

های S,G نوع 1*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز

فيوزها

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت)آمپر A(فيوز/رله
FAN60فن رادیاتور

FUSE BOX60جعبه فیوز
KEY SW60 سوییچ

ABS140)ABS( ترمز ضد قفل
ABS230)ABS(ترمز ضد قفل  

HIGH BEAM15نور باال
FRONT FOG15مه شکن جلو

ECU20ECU
OXIGEN SENSORS10سنسور اکسیژن

INJECTORS10انژکتور های سوخت
COIL15کویل جرقه زنی

ECU&CANISTER10و کنیستر ECU
COMPRESSOR10کمپرسور کولر
MEDIA&ROOM10مولتی مدیا و چرا غ های اتاق

F/PUMP10پمپ سوخت

جعبه فيوز داخل محفظه موتور -در مدل های S,G نوع1*

*مطابق با مدل خودرو
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اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت)آمپر A(فيوز/رله

فيوزها
LOW BEAM15نور پایین

HORN15بوق

رله ها

HIGH SPEED FAN70باز کن درب صندوق عقب
LOW SPEED FAN40قفل کودک

ANTI START40دمنده بخاری
LOW BEAM--نور پایین
FRONT FOG--مه شکن جلو

 HIGH BEAM--نور باال
COMPRESSOR35کمپرسور کولر

FUEL PUMP30پمپ سوخت
HORN30بوق

MAIN RELAY40رله اصلی

جعبه فيوز داخل محفظه موتور -در مدل های S,G نوع1*
جعبه فيوز 

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز
مدل  -در  موتور  محفظه  داخل  فيوز  جعبه 

های G,S نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز 

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت)آمپر A(فيوز/رله

فيوزها

FAN60فن رادیاتور

FUSE BOX60جعبه فیوز

KEY SW60 سوییچ

ABS140)ABS( ترمز ضد قفل

ABS230)ABS( ترمز ضد قفل

ECU20ECU
OXIGEN SENSORS10سنسور اکسیژن

INJECTORS10انژکتور های سوخت

COIL15کویل جرقه زنی

ECU&CANISTER10و کنیستر ECU
COMPRESSOR10کمپرسور کولر

MEDIA&ROOM10مولتی مدیا و چرا غ های اتاق

LOW/HIGH BEAM15نور باال و نور پایین

BCM LOCK20BCM
FUEL PUMP10پمپ سوخت

جعبه فيوز داخل محفظه موتور -در مدل های G,S نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو
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جعبه فيوز

اجزا یا مدارهای تحت محافظتظرفيت)آمپر A(فيوز/رله

بوقHORN15فيوزها

رله ها

HIGH SPEED FAN70باز کن درب صندوق عقب

LOW SPEED FAN40قفل کودک

ANTI START40دمنده بخاری

COMPRESSOR35کمپرسور کولر

FUEL PUMP30پمپ سوخت

HORN30بوق

MAIN RELAY40رله اصلی

جعبه فيوز داخل محفظه موتور -در مدل های G,S نوع 2*

*مطابق با مدل خودرو
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بکسل کردن خودرو 

بکسل بند جلویی و عقبی خودرو
از این حلقه ها تنها به منظور ثابت نگه داشتن 
انتقال استفاده می شود. خودرو در حین نقل و 

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 کردن خودرو 
توصیه می شود، که اگر مجبور به بکسل کردن 
نمایندگی مجاز  این کار توسط  خودرو هستید، 
شرکت سایپایدک یا خودروی یدک کش مناسب 
عمل  این  طی  در  که  شود  دقت  شود.  انجام 
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 چرخهای 

محرک آن از زمین بلند شود. 
از  یا برخی شرایط دیگر مانع  اگر خسارت زیاد 
از  شود  صحیح  صورت  به  خودرو  کردن  بکسل 
استفاده  جلو  های  زیر چرخ  در  نقاله مخصوص 

نمایید.

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

بکسل کردن  وجود دارد.

بکسل بند عقبی خودرو 
خودرو  عقب  سپر  زیرین  قسمت  در  حلقه  این 

واقع شده است. 
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بکسل کردن خودرو 
حمل خودرو 

حمل با کاميونت
حمل با کامیونت روشی است که برای جلوگیری 

از هرگونه تصادف و آسیب توصیه می شود.

بکسل از عقب
اتوماتیک  دنده  جعبه  به  مجهز  خودروهای 
هاي  چرخ  که  کنید  بکسل  اي  گونه  به  باید  را 
محرک جلو در زمان انتقال ثابت باشند)بر روی 
زمین نچرخند( و همچنین جهت بکسل کردن 
دنده دستي در صورت  داراي جعبه  خودروهای 
امکان از قرار دادن وزن 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 
مستقیم  کاماًل  موقعیت  در  ها  چرخ  حالیکه  در 
عالوه  منظور  این  به  شود.  قفل  اند،  گرفته  قرار 
نگهدارنده  های  بست  یا  گیره  از  فرمان  برقفل 

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

خواهد شد.

 بکسل کردن خودرو

بکسل از جلو
موقعیت  در  ها  که چرخ  حالی  در  باید  فرمان 
قفل شود. عالوه  اند  گفته  قرار  کاماًل مستقیم 
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.
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چرخ زاپاس

براي بیرون آوردن چرخ زاپاس، پیچي که چرخ 
را در جایش نگه داشته، خالف جهت عقربه هاي 

ساعت بچرخانید و باز نمایید.

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

کنید.
الزم به ذکر است با چرخاندن پیچ جک بوسیله 
پایه  زیر  جک  کردن  ثابت  و  درآوردن  دست، 

نگهدارنده انجام می شود.

ابزار
1- آچار چرخ، 2- آچار جک، 3- جک

هشدار 

هنگامي که زیریکي از چرخ هاي جلوجک زده اید، 
صحیح  دادن  قرار  و  دنده  کردن  درگیر  حتی 
از حرکت و در  تواند  به زیر خودرو نمي  جک 

رفتن احتمالي خودرو جلوگیري نماید. 
در این حالت باید حتماً ترمز دستي را کاماًل 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.

هشدار 
گرفته  نظر  در  موقت  مصرف  برای  زاپاس  تایر 
را  تایر پنچر  لذا در هنگام پنچری،  شده است 
در اولین فرصت ترمیم نموده و پس از ترمیم 
و اصالح پنچری، با تایر زاپاس تعویض نمایید و 
مجدداً چرخ زاپاس در محل زاپاس بند نگهداری 
همیشه  تایرها  شود  می  باعث  عمل  این  شود. 
از نظر میزان ساییدگی و فرسودگی با هم برابر 

باشند و کنترل خودرو بهتر انجام خواهد شد.

تعویض چرخ ها
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تعویض چرخ ها

جک زدن زیر خودرو
1- مهره های چرخ را توسط آچار چرخ شل کنید.

بلند  زمین  روی  از  جک  توسط  را  خودرو   -2
نموده تا حدی که چرخ از زمین جدا شود.

3- مهره های چرخ را کاماًل باز کرده و چرخ را 
خارج نمایید.

4-  الستیک زاپاس را در جای الستیک بازشده 
تا آخر  با دست  را  قرار داده و مهره های چرخ 

سفت نمایید.
5-  جک را پایین آورده و از زیر خودرو  خارج کنید.

6-  تمامی مهره ها را به ترتیب ضربدری کاماًل 
محکم کنید.

7- ابزار را در جای ابزار قرار دهید و چرخ را در 
محل خود در قسمت عقب خودرو بگذارید.

محل جک در زیر خودرو
جک را در یکی از نقاط نشان داده شده در دو 
خواهید  می  که  چرخی  نزدیک  خودرو  طرف 

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.
مستقیم  کاماًل  جلو  های  چرخ  شوید  مطمئن 

هستند.
ترمز دستی را بکشید و خودرو را در دنده  یک 

قرار دهید.

- براي تعویض چرخ و سایر تعمیرات،  خودرو را 
کاماًل به خارج از جاده ببرید. 

به  قادر  درستي  به  که  کردید  احساس  اگر   -
جاده  کنار  به  را  نیستید، خودرو  تعویض چرخ 

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 مناسب 
تعیین شده استفاده نمایید. 

دقت نمایید که هیچگاه نباید زیر سپرها و سایر 
شده(  تعیین  هاي  محل  جز  )به  خودرو  نقاط 

جک زد.
برده اید  باال  جک  با  را  خودرو  که  هنگامي   -
هیچ  که  باشید  مراقب  و  نروید  آن  زیر  هرگز 

قسمت بدنتان زیر خودرو قرار نگرفته  باشد.
- هنگامي که زیر خودرو جک زده اید استارت 

نزنید 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.

هشدار 
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محفظه موتور خودرو

1- مخزن مایع خنک کننده موتور
2- مخزن مایع شیشه شوي

3- مخزن روغن هیدرولیک فرمان*
4- میله نشانگر سطح روغن موتور )گیج روغن(

5- درب محفظه روغن موتور 
6- درب  رادیاتور

7- مخزن روغن ترمز 
8- باتري 

9- سوییچ قطع اضطراری سوخت
10- جعبه فیوز

به  سوخت،  های  شیلنگ  کلیه  دستکاری  از 
خصوص شیلنگ ورودی بنزین به ریل سوخت 
خودداری کنید. تعمیرات این بخش فقط توسط 

افراد مجاز انجام شود.

هشدار

*مطابق با مدل خودرو
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سيستم ترمز
بازدید روغن ترمز

سطح روغن ترمز را بازدید نمایید. سطح روغن در 
داخل مخزن مربوطه باید بین MAX )حداکثر( 
روغن  سطح  چنانچه  باشد.  )حداقل(   MIN و 
یا چراغ ترمز روشن  بوده و   MIN از  تر  پایین 
شود مي بایست روغن به آن اضافه نمایید تا به 

خط MAX برسد.
اطراف درب مخزن  روغن،  اضافه کردن  از  قبل 
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.

مخصوص  و  استاندارد  ترمز  روغن  از  فقط 
استفاده نمایید.

هرگز انواع مختلف روغن را با یکدیگر مخلوط 
ننموده و مورد مصرف قرار ندهید.

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

روغن ترمز شدیداً 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.

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

خودرو بشویید.

احتياط

توجه

هشدار

توجه

بازدید عملکرد بوستر ترمز
مورد  زیر  شرح  به  را  ترمز  بوستر  کار  صحت 

بازرسي و آزمایش قرار دهید:
1- پدال 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.

2- پدال ترمز را فشار داده و موتور را خاموش 
کنید. حدود 30 ثانیه پدال را پایین نگه دارید. 

در این لحظه پدال نه باال مي رود نه پایین.
3- مجدداً استارت زده و اجازه دهید به مدت 2 
دقیقه موتور روشن باشد. سپس آن را خاموش 
فشار  را  ترمز  پدال   بار  چندین  اکنون  کنید. 
پدال  حرکت  دادن،  فشار  بار  هر  با  باید  دهید. 
کاهش یابد. در صورت عدم صحت موارد فوق، 
سیستم ترمز معیوب بوده و بایستي به یکي از 

نمایندگیهاي مجاز سایپایدک مراجعه نمایید.

نکات محيط زیستی

روغن ترمز
سنتزي  ترکیبي  ترمز(  )روغن  ترمز  مایع 
ترکیبات  را  آن  اعظم  قسمت  که  مي باشد 
از  لذا  مي دهد.  تشکیل  اتري  پلي گلیکول 
آلوده کردن  و  آب  و  برروي خاک  آن  ریختن 

آنها جداً خودداري نمایید.



172

7

سيستم ترمز و  فرمان هيدروليک

بازدید ترمز دستي
قادر  باید  دستي  ترمز  که  باشید  داشته  توجه 
خودرو  تنهایي  به  تند  هاي  شیب  در  تا  باشد 
تا  دستي  ترمز  اهرم  که  حالي  در  دارد.  نگه  را 
انتها خوابیده است اهرم را باال کشیده و صداي   
دندانه ها )تیک( را بشمارید. اگر تعداد دندانه ها 
درست نباشد )5 تا 7 تیک( جهت تنظیم به یکي 

از نمایندگي هاي مجاز مراجعه نمایید.

نکات محيط زیستی

لنت ترمز/صفحه کالچ
به رغم رعایت قانون ممنوعیت استفاده از مواد 
ترمز/ هاي  لنت  از  استفاده  و  آزبست  داراي 

صفحه کالچ با الیاف جایگزین آزبست در تمامي 
محصوالت گروه خودرو سازي سایپا، متاسفانه 
وارداتي  کالچ  صفحه  ترمز/  هاي  لنت  بازار  در 
توصیه  لذا  مي شوند.  یافت  وفور  به  غیرمجاز 
مي شود در هنگام تعویض لنت هاي ترمز/ صفحه 
مجاز  نمایندگي هاي  از  یکي  به  ترجیحاً  کالچ 
مراجعه نموده و یا در هنگام خرید این قطعات 

به عبارت )Free Asbestos( توجه نمایید.

محل قرارگيري قطعات سيستم فرمان 
هيدروليک

1- لوله سیال فشار قوي 
2- مخزن

3- لوله مکش
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روغن هاي مجاز
فرمان  سیستم  در  که  مجازي  هاي  روغن 

هیدرولیک مي تواند مورد استفاده قرار گیرد:
DEXRON-II

PSF-III

ميزان روغن
- میزان مورد نیاز روغن هیدرولیک فرمان: 

 875 سي سي

بررسي سطح روغن  فرمان هيدروليک
سطح روغن هیدرولیک باید به طور مرتب بازدید 
شود. براي این منظور می بایست موتور خاموش 

بوده و خودرو روی سطحي صاف باشد.
سطح روغن هیدرولیک را در مخزن آن بررسي 
نمایید. این سطح باید بین دو نشانه L و H  میله   

نشانگر نصب شده  روی درب مخزن باشد. 
درب  اطراف  هیدرولیک،  روغن  افزودن  از  قبل 

مخزن روغن را کاماًل تمیز نمایید. 

سيستم  فرمان هيدروليک

توجه
به  خارجي  ذرات  و  غبار  و  گرد  هرگونه  ورود 
داخل روغن هیدرولیک، منجر به بروز آسیب 
فرمان هیدرولیک خودروي  جدي در سیستم 

شما خواهد گردید. 

H روي  نشانه  تا  است،  پایین  روغن  اگر سطح 
میله نشانگر مخزن، روغن بیافزایید. در صورتي 
به  هیدرولیک  فرمان  روغن  افزودن  به  نیاز  که 
خودروی  بررسی  برای  باشد،  غیرمعمول  طور 
شرکت  مجاز  های  نمایندگی  از  یکی  به  خود، 

سایپا یدک مراجعه نمایید.

نکات محيط زیستی

 گریس، روان کارها
 گریس و روان کارها عمدتاً 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 
از  آن  نشتي  مواظب  لذا  است  شده  اضافه  آن 

خودروها و ریزش آن به آب و خاک باشیم. 
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نگهداري توسط مالک خودرو 

ذیل  موارد  خودرو  با  رانندگي  حين  در 
بررسی گردد: 

- تغییر صداي اگزوز و یا تغییر بوي گازهاي 
خروجي از اگزوز 

-  لرزش در غربیلک فرمان 
- افزایش یا کاهش نیروي الزم براي چرخاندن 
فرمان خودرو )دقت کنید که غربیلک نسبت 

به جهت مستقیم خود تغییر ننماید(. 
- شنیده شدن صداي غیرعادي، کشیده شدن 
حرکت  اندازه  افزایش  سمت،  یک  به  خودرو 
پدال یا سفت شدن پدال در هنگام توقف خودرو 
روغن  )سطح  گیربکس  عملکرد  در  تغییر   -

گیربکس(  
- عملکرد ترمزدستي 

- نشتي مایعات از خودرو 
)توجه داشته باشید که چکیدن قطرات آب از 
سیستم کولر پس از استفاده از آن، عادي است(.

موارد زیر مجموعه اي از بررسي ها و بازدیدهایي 
است که باید در فواصل زماني ذکر شده )بسته 
یا  خودرو  مالک  توسط  خودرو(،  کارکرد  نوع  به 
مکانیک ماهر انجام پذیرد، تا رانندگي  راحت تر و 

با اطمینان بیشتري صورت گیرد. 
مجاز  نمایندگي  به  سریعاً  را  مشکلي  گونه  هر 
شرکت سایپایدک یا یک مکانیک مجرب اطالع 
دهید، تا شما را براي تعمیر یا تنظیم، راهنمایي 

نماید. 
مالک  توسط  نگهداري  به  مربوط  هزینه هاي 
خدمات،  هزینه  و  نبوده  گارانتي  شامل  خودرو 
قطعات و روغن مصرفي از مالک دریافت مي شود. 

حداقل هر ماه یک مرتبه موارد ذیل بررسی هشدار 
گردد: 

- سطح مایع خنک کننده موتور در مخزن آن 
- عملکرد چراغ هاي بیروني خودرو )شامل چراغ هاي 

ترمز، چراغ هاي راهنما و فالشر (
- سطح روغن هیدرولیک فرمان 

- سطح روغن موتور
- سطح روغن ترمز 

 
حداقل هر سال دو مرتبه موارد ذیل بررسی 

گردد: )مثاًل هر بهار و پایيز(
مایع شیشه  پاشش  و  پاک کن  برف  - عملکرد 
با پارچه اي  شوي )تیغه هاي برف پاک کن را 
تمیز که با مایع شیشه شوي مرطوب شده است، 

پاک نمایید(. 
ایمني به جهت قرارگیري و عملکرد  - کمربند 

صحیح آن 
- وضعیت الستیک چرخ ها 
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 روغن موتور و فيلتر روغن

بررسي سطح روغن موتور 
1- خودرو را در سطحي صاف قرار دهید.

2- موتور را روشن نموده و بگذارید تا به دماي 
معمول کاري خود برسد. 

صبر  دقیقه  چند  و  کرده  خاموش  را  موتور   -3
کنید تا روغن به کارتل برگردد. 

بیرون کشیده،  را  روغن  نشانگر سطح  میله   -4
خود  محل  در  کاماًلً  آنرا  دوباره  و  نمایید  تمیز 

داخل نمایید. 
5- میله نشانگر سطح را دوباره بیرون بکشید و 
به آن رسیده است  به محلي که روغن  بار  این 

)سطح روغن( توجه نمایید.

سطح روغن باید بین دو عالمت F و L باشد. 
اگر سطح روغن نزدیک یا روي L بود، مقداری 

روغن بیافزایید تا سطح آن به F برسد. 
اضافه  روغن  حد  از  بیش  نباید  که  کنید  توجه 

گردد.
تنها از روغن موتور مورد تایید استفاده نمایید. 
همین  در  شده  توصیه  هاي  روغن  قسمت  )به 

فصل رجوع نمایید.(

موتور  روغن  با  پوست  مدت  طوالني  تماس   -
کارکرده مي تواند باعث سرطان پوست گردد. 
کارکرده،  موتور  روغن  با  کار  از  پس  بنابراین 

پوست خود را با آب و صابون بشویید. 
- روغن موتور را دور از دسترس کودکان  قرار  

دهید. 

هشدار 

نکات محيط زیستی

روغن موتور
- محیط زیست را با تعویض بیش از حد روغن 

آلوده نکنیم.
براي  مناسبي  مالک  تنهایي  به  روغن  رنگ   -
آن  تعویض  و  موتور  روغن  کیفیت  تشخیص 

نیست.
خام  نفت  موتور,  روغن هاي  اکثر  پایه ي   -
مي باشد. لذا با مصرف بهینه آن در حفاظت از 

منابع بکوشیم.
مراقب  خودرو  روغن  تعویض  هنگام  در   -
شده  مصرف  روغن  تخلیه  از  و  بوده  نشتي ها 
جداً  آب  و  خاک  روي  بر  سوخته(  )روغن 

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. 
و  نموده  روشن  دقیقه  چند  براي  را  موتور   -1
سپس آن را خاموش نمایید. درب محفظه روغن 

موتور را بردارید.
2- با برداشتن درب محفظه روغن و باز کردن پیچ 
تخلیه، روغن را در یک ظرف مناسب، تخلیه نمایید. 
3- در این مرحله فیلتر روغن را با آچار مخصوص 

آن باز نمایید. 
4- با یک تکه پارچه تمیز محل نصب فیلتر را 

پاک نمایید. 
5- اورینگ فیلتر روغن جدید را به مقداري روغن 

آغشته نمایید. 
پیچ  شد،  تخلیه  کاماًل  روغن  آنکه  از  پس   -6

تخلیه را ببندید. 
محل  در  مخصوص  آچار  با  را  روغن  فیلتر   -7

خود نصب نمایید. 
8- موتور رابا روغن تازه به حدي پر نمایید که 
سطح روغن به عالمت F بر روي میله نشانگر برسد 
)دقت نمایید که بیش از حد روغن اضافه ننمایید(. 

9- با دقت درب محفظه روغن را ببندید. 
10-  موتور را روشن کنید و بررسي نمایید که اطراف 

اورینگ فیلتر روغن، نشتي وجود نداشته باشد.
11-  موتور را خاموش کرده و چند دقیقه صبر 
مجدداً  سپس  برگردد  کارتل  به  روغن  تا  کنید 
سطح روغن را بازدید نمایید و در صورت نیاز تا 

عالمت F روي نشانگر پر نمایید. 
باید  دقت نمایید که گرید روغن مصرفي حتما 

مطابق با درجه کیفیت مشخص شده باشد.

 احتياط

توجه

توجه

- هر چند فیلترهاي روغن ممکن است از نظر 
ظاهري 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 
)در  نمایید  استفاده  شده  تعیین  فیلتر  از  تنها 
این زمینه با نمایندگي مجاز شرکت سایپایدک 

مشورت نمایید(.
- دستورالعمل هاي مرتبط با نصب فیلتر روغن  
را به دقت مورد توجه قرار داده و انجام دهید، 
زیرا نصب نادرست فیلتر روغن مي تواند نشتي 
همراه  به  را  موتور  آسیب  نتیجه  در  و  روغن 

داشته باشد.  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. 

هم موتور و هم روغن آن داغ هستند، احتیاط 
نمایید که آسیبي به خودتان نرسانید. 
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پس از باز کردن آن مطمئن شوید )در غیر این 
صورت مقدار روغن اولیه کافي نبوده است(.

17. درصورت عدم وجود شرایط ذکر شده، مقدار 
را  قبل  روش  و  نموده  اضافه  روغن  لیتر   0/5

مجددا بصورت کامل تکرار نمایید.
18. کمي صبر کنید تا روغن در حال خارج شدن 

از محل شاخص بصورت قطره اي ریخته شود.
بند  آب  بوسیله  را  روغن  شاخص  درپوش   .19

جدید )با گشتاور 24 نیوتن متر( سفت کنید.
20. موتور را خاموش کرده و دسته دنده را در 

موقعیت P قرار دهید.

* مطابق با مدل خودرو

صداهاي  تمام   ( بایستد  کامال  خودرو  تا  دهید 
ناشي از گردش هوا در سیستم در طول تعویض 

دنده به باال بایستي از بین رفته باشند(.
افزایش دماي روغن، به مدت 5 دقیقه  7. براي 
درجه  به 60  روغن  دماي  رسیدن  زمان  تا  یا  و 

سانتیگراد، با احتیاط رانندگي کنید.
8. خودرو را در سطحي صاف پارک کنید.

9. ترمزدستي را بکشید.
10. دو ثانیه صبر کنید.

11. دسته دنده را در موقعیت R قرار دهید.
12. ده ثانیه صبر کنید.

13. دسته دنده را در موقعیت P قرار دهید.
14. اجازه دهید موتور با دور آرام کار کند.

سیستم  زیر  )در  روغن  شاخص  درپوش   .15
انتقال قدرت و کنار کارتل روغن( را باز کنید.

16. از خروج حداقل 0/2 لیتر روغن از شاخص 

*)CVT(روغن جعبه دنده اتوماتيک
برای بررسی سطح روغن جعبه دنده اتوماتیک به 

این روش عمل کنید: 
در  ثانیه  و حداقل 10  را روشن کرده  موتور   .1
دور آرام باقي بمانید )توجه: شنیده شدن صداي 
گردش هوا در مدار در زمان اولیه استارت مربوط 

به شرایط عادي کارکرد مي باشد(.
2. دسته دنده را در موقعیت هاي مختلف قرار داده 
)P-R-N-D( و قبل از تعویض آن به سایر دنده ها 

آن را حداقل 5 ثانیه در هر وضعیت نگه دارید. 
3. دسته دنده را در موقعیت D قرار دهید. 

4. ترمزدستي را رها کنید.
5. پدال گاز را کمي فشار داده تا سرعت خودرو 
)دور  برسد  ساعت  در  کیلومتر   60 حداقل  به 
موتور نباید باالتر از 2500 دور در دقیقه باشد(.

6. پدال گاز را رها کرده و به آرامي ترمز را فشار 

روغن جعبه دنده اتوماتيک

درپوش
تخليه روغن

درپوش
شاخص روغن

درپوش
پرکردن روغن
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سيستم خنک کننده موتور
سيستم خنک کننده موتور

فشار  تحت  نوع  از  موتور  کننده  سیستم خنک 
چهار  ضدیخ  حاوي  مخزن  یک  شامل  و  بوده 

فصل مي باشد. 
نواحي  به  مسافرت  و  زمستان  شروع  از  پیش 
نظر وجود  از  را  سردسیر سیستم خنک کننده 
مخزن  در  کننده  خنک  مایع  سطح  و  ضدیخ 

بازدید نمایید. 
- هرگز از الکل و متانول در مایع خنک کننده 
کننده  مایع خنک  با  را  آنها  و  ننمایید  استفاده 

مخلوط ننمایید.
 35% از  یا کمتر   60% از  بیش  با  از محلولي   -
خنک  مایع  چنین  زیرا  نکنید  استفاده  ضدیخ 
کننده اي داراي خاصیت و توانایي مناسبي نیست. 

هر  در  بایست  می   CVT دنده  جعبه  روغن 
دو سال  از  بعد  یا  و  رانندگی  کیلومتر   60,000
به  گردد.  تعویض  بیافتد(  اتفاق  زودتر  )هرکدام 
همراه روغن باید فیلتر روغن و واشر فلزی کارتل 
روغن نیز تعویض شوند. در صورت عدم تعویض 
روغن جعبه دنده در بازه اشاره شده در نمایندگی های 

مجاز، جعبه دنده خودرو از گارانتی خارج می گردد. 
 30,000 هر  در  شود  می  پیشنهاد  همچنین 
دنده  جعبه  روغن  رنگ  و  سطح  کیلومتر، 
اتوماتیک بررسی و در صورتی که سطح روغن 
از حد مجاز پایین تر است، به آن اضافه شود. در 
صورت تیرگی یا آلودگی شدید روغن باید حتما 

تعویض روغن در نمایندگی مجاز انجام شود. 

توجه

درصد حجمي 
ضد یخ در آب

نقطه انجماد 
)°C(

نقطه جوش 
)°C(

10 -4 101
17 -7 102
25 -11~ -10 103
33  -18 ~ -17 105
50 -37 ~ -36 108
60 -52 ~ -50 111

 توجه 
اتوماتیک  های  دنده  جعبه  در  مصرفی  روغن 
تاثیرمستقیم در نحوه عملکرد صحیح مجموعه 
دارد.  شما  خودروی  قدرت  انتقال  سیستم 
اکیداً توصیه می گردد به منظور حفظ شرایط 
استاندارد عملکرد مجموعه مذکور و جلوگیری 
از بروز نقص، جهت بازدید، بررسی و تعویض 
جداول  با  مطابق  اتوماتیک  دنده  جعبه  روغن 
سرویس های ادواری مندرج در همین دفترچه 
به شبکه نمایندگی های خدمات پس از فروش 

سایپا مراجعه نمایید.
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سيستم خنک کننده موتور

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

توجه

هشدارهشدار

رادیاتور  درب  هرگز  موتور  بودن  روشن  هنگام 
باعث  تواند  این عمل مي  را باز ننمایید. انجام 
صدمه دیدن سیستم خنک کننده و همچنین 
خارج شدن  اینکه  مهمتر  و  گردد  موتور  خود 
آب جوش و بخار مي تواند موجب آسیب هاي 

جدي شود. 

باز کردن درب رادیاتور
کنید  صبر  و  کرده  خاموش  را  موتور  ابتدا   -
رادیاتور  درب  کردن  باز  هنگام  شود.  تا خنک 

احتیاط نمایید.
- دستمالي ضخیم را به دور درب رادیاتور ببندید 
و آنرا به آرامي در خالف جهت عقربه هاي ساعت 

تا اولین پله باز نمایید. 
کاماًل  رادیاتور  داخل  فشار  تا  نمایید  صبر   -
فشار  شدید  مطمئن  که  هنگامي  شود.  تخلیه 
است،  شده  تخلیه  کاماًل  کاري  خنک  سیستم 
رادیاتور را  از دستمال ضخیم درب  با استفاده 
فشار داده و آن را در جهت خالف عقربه هاي 

ساعت به حدي بچرخانید که کاماًل باز شود.

تعویض مایع خنک کننده موتور
برنامه زماني نگهداري خودرو برای تعویض مایع 

خنک کننده را رعایت نمایید. 
خنک  مایع  مخلوط  در  امالح  بدون  آب  از   -

کننده استفاده نمایید. 
اجزاي  شما  خودروي  موتور  در  که  آنجایی  از   -
آلومینیومي 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.
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 
نیز  بوده و در مخزن  پر  باید  رادیاتور  کننده در 
داشته  قرار   MIN و   MAX عالئم  بین  باید 
باشد. در صورت کم بودن مایع، مقدار کافي در 
عالمت به  مایع  سطح  تا  نمایید  اضافه  سیستم 

اندازه  از  بیش  که  نمایید  دقت  برسد.   MAX
مایع اضافه نکنید. 

کاهش        مرتباً  خودرو  کننده  خنک  مایع  اگر 
مي یابد، براي بازدید مدار سیستم به نمایندگي 

مجاز شرکت سایپایدک مراجعه نمایید.



180

7

تعویض تيغه هاي برف پاک کن
هنگامي که برف پاک کن شیشه ها را به خوبی 
ابتدا سطح شیشه را پاک کنید  پاک نمي کند 
و سپس تیغه ها را با آب و مواد پاک کننده به 
بررسی  را  آن  عملکرد  مجدداً  و  بشویید  خوبی 
است  ممکن  بودن  نامطلوب  صورت  در  کنید. 
یا  و  فرسوده  ساییده،  پاک کن  برف  های  تیغه 
را  ها  تیغه  حالت  این  در  باشند.  شده  شکسته 

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.

توجه
- اگر شیشه ها به مقدار کافی پاک نمي شوند، 
پاک  با  را  کن  پاک  برف  هاي  تیغه  و  شیشه 
کننده اي خوب و بي ضرر تمیز نموده و کاماًل 

با آب تمیز نمایید. 
- براي آن که تیغه هاي برف پاک کن صدمه 
نبینند، 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 برف 
پاک کن و سایر اجزاء، برف پاک کن را با فشار 

دست حرکت ندهید.

بست پالستيکی

جهت فشرده 
کردن بست

روي  بر  برف پاک کن  که  بازوي  کنید  احتیاط 
شیشه نیافتد.

تيغه هاي برف پاک کن

بازدید از سطح مایع شيشه شوی
سطح مایع شیشه شوی داخل مخزن را بررسی 

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

برای مایع شیشه شوی استفاده نمایید. 
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مراقبت از الستيک ها
جهت نگهداري صحیح خودرو، ایمني بیشتر آن و 
همچنین صرفه جویي در مصرف سوخت، همواره 
فشار باد الستیک ها را تنظیم و نیز حدمجاز بار 

روي خودرو را رعایت نمایید. 

فشار باد الستيک
)شامل  ها  چرخ  تمامي  الستیک  باد  است  الزم 
چرخ زاپاس( را هر ماه بررسي نمایید. اندازه گیري 
که  هنگامي  و  ماه  هر  را  ها  باد الستیک  فشار  
الستیک  بودن  )سرد  دهید.  انجام  هستند  سرد 
از زمان رانندگی  اینکه حداقل سه ساعت  یعني 
از  کمتر  شما  رانندگي  مسافت  یا  باشد  گذشته 

1/5 کیلومتر باشد.(.
باد الستیک  توصیه شده  فشار  نمایید که  توجه 
و  خودرو  مطلوب  کنترل  و  رانندگي  جهت  باید 

حداقل فرسایش الستیک ها رعایت گردد. 
نباشند،       مناسب  چرخ  ابعاد  که  صورتي  در 
و  چرخ  عمر  بر  نامطلوبي  تاثیر  تواند  مي 
ترمز،  سیستم  عملکرد  آن،  هاي  بلبرینگ 
زمین،  سطح  تا  خودرو  فاصله  خودرو،  کنترل 
زنجیر  تا  بدنه  فاصله  الستیک،  تا  بدنه  فاصله 
چرخ، دقت کیلومتر شمار، زاویه نور چراغ هاي 

جلو و ارتفاع سپرها بگذارد. 

احتياط

از  اندازه الستیک غیر  یا  - استفاده از هر نوع 
تواند در  تایید شده توسط کارخانه مي  موارد 
رانندگي، کنترل خودرو، فاصله خودرو تا زمین 
گذارد.  تاثیر  شمار  کیلومتر  دقت  همچنین  و 
- رانندگي با الستیک هاي سائیده شده بسیار 
خطرناک است، زیرا قدرت ترمزها، دقت فرمان 
به  خودرو  چسبندگي  خاصیت   همچنین  و 

زمین را کاهش مي دهد. 
تعویض  تعویض الستیک،  در  روش  بهترین   -
همزمان  صورت  به  چرخ  چهار  هر  الستیک 
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 
بر روي کنترل  تاثیر زیادي  تواند  تنهایي، مي 

خودرو بگذارد.

 توجه
الستيک ها و چرخ ها

تمامي مشخصات )شامل اندازه ها و فشار باد( در 
جدول مشخصات باد الستیک ها و  روي برچسبي 
که در پایین ستون جانبی، کنار لوالی درب عقب 

چپ خودرو چسبانده شده  ذکر گردیده است.
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الستيک ها و چرخ ها
 الستيک ها و رینگ ها

درخصوص باد الستیک ها به موارد زیر توجه شود:
- فشار باد الستیکی که گرم است نسبت به الستیک 
سرد بیشتر است. لذا باد الستیک گرم را براي تنظیم 
فشار خالي نکنید زیرا هنگام سرد شدن الستیک 

فشار باد کمتر از حد مجاز خواهد بود. 
- باد الستیک کمتر از حد مجاز، باعث افزایش 
و  سوخت  مصرف  افزایش  الستیک،  فرسایش 

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 
شود.  رینگ  از  الستیک  شدن  جدا  یا  و  رینگ 
باد الستیک را در محدوده مجاز  بنابراین فشار 
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 کوبش 
کنترل  در  مشکالتي  ایجاد  رانندگي،  هنگام  در 
خودرو و فرسایش شدید الستیک در وسط آن 
در  خودرو  شدن  واژگون  احتمال  و  گردد  مي 

خطرات جاده اي افزایش مي یابد. 

نکات محيط زیستیهشدار

الستيک 
 6 اندازه  به  خودرو  الستیک  یک  فقط  اگر   -
درجه psi )تقریبا معادل 0/4 بار( کم باد بوده 
و فشار باد بقیه چرخ هاي آن تنظیم شده باشد، 
در این صورت باز هم مصرف سوخت آن خودرو 
به اندازه 3 درصد افزایش یافته و عمر مفید تایر 

کم باد کاهش خواهد یافت.
- با تنظیم فشار باد الستیک ها، مي توان مصرف 

سوخت را تا 6 درصد کاهش داد.

 توجه

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

استفاده نمایید.

با  زاپاس  تایر  برند  یا  آج  طرح  که  در صورتی 
طرح آج یا برند تایرهای اصلی خودرو متفاوت 
موقت  تایر  عنوان  به  زاپاس  تایر  باشد،  می 
محسوب گردیده و عالوه بر رعایت رانندگی با 
حد اکثر سرعت km/h ۸۰ ، نیاز به جابجایی 
دوره ای با تایرهای خودرو نداشته و باید پس از 
تعمیر تایر اصلی، جایگزینی با آن صورت گیرد.

از حد مجاز الستیک  باد بیشتر یا کمتر  فشار 
عمر الستیک مي  کاهش  باعث  آنکه  بر  عالوه 
شود، بر کنترل خودرو در زمان رانندگي هم اثر 

نامطلوبي مي گذارد. 
شدن  باد  بی  یا  ترکیدن  احتمال  همچنین 
عدم  موجب  که  دارد  وجود  الستیک  ناگهاني 

امکان کنترل خودرو می گردد
رادیال  هاي  الستیک  کردن  جابجا  هنگام 
یا           غیرمتقارن  صورت  به  آنها  الستیک  آج  که 
جهت دار است، چرخ ها را فقط با چرخ همان 

سمت تعویض کنید.
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عالئم  از  یک  هر  متوجه  که  صورتي  در 
مذکور شدید، الستیک را تعویض نمایید.  

فشار  شد،  انجام  ها  چرخ  جابجائي  که  هنگامي 
باد الستیک هاي جلو و عقب را به میزان توصیه 
شده تنظیم کرده و مهره چرخ ها را محکم نمایید. 
هر زمان که چرخ ها را با یکدیگر جابجا مي نمایید، 

سایش لنت هاي ترمز را بازدید نمایید.

جابجاکردن چرخ ها
صورت  به  ها  الستیک  فرسایش  آنکه  براي 
یکنواخت انجام پذیرد توصیه مي شود که چرخ ها 
را هر 10 هزار کیلومتر با یکدیگر جابجا نمایید. 
جابجا  دارد،  وجود  اندازه  از  بیش  فرسایش  اگر 

کردن چرخ ها را زودتر انجام دهید. 
هنگام جابجا کردن چرخ ها، باالنس بودن آنها را 
بررسي نمائید. همچنین بررسي نمائید که فرسایش 
باشد.  نداشته  وجود  نابرابر  و  ناهموار  خوردگي  و 
غالباً فرسایش غیرعادي در اثر فشار باد نامناسب 
الستیک ها، تنظیم نامناسب زاویه چرخ ها، باالنس 
نبودن آنها، ترمزهاي شدید یا گردش هاي تند و داغ 

کردن رینگ چرخ به وجود مي آید. 
دقت نمایید که نشانه اي از تورم، در قسمت آج 
الستیک یا دوطرف الستیک وجود نداشته باشد. 

در خودرو های مجهز به الستیک های جهت دار 
)Directional(، نصب الستیک باید به گونه ای 
با  الستیک  روی  فلش  جهت  که  پذیرد  انجام 
و  هماهنگ  خودرو  جلوی  به  رو  حرکت  جهت 
همسو باشد. در این حالت اگر از جلوی خودرو 
به  بایست  می  شیارها  کنیم  نگاه  الستیک  به 

شکل V یا Y قرار گیرند.

OWM115

الستيک ها و چرخ ها
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زاویه چرخ ها و باالنس بودن آن ها
تصحیح  ها،  باد الستیک  فشار  تنظیم  بر  عالوه 
زاویه چرخ ها عامل دیگري است که  به  کاهش 
تصحیح  نماید.  مي  کمک  الستیک ها   فرسایش 
زاویه چرخ هاي خودروي شما باید هر 24 ماه یا 

هر20 هزار کیلومتر صورت پذیرد. 
الستیک هاي خودروي شما در کارخانه باالنس شده 
اند. ولی به مرور زمان به باالنس مجدد نیاز دارند. 
در خودرو  لرزش  متوجه  رانندگي  در طول  اگر 
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 مجدداً باالنس شود.
 

تعویض چرخ ها
هنگام تعویض یک چرخ، اطمینان حاصل نمایید 
که چرخ جدید از نظر قطر، پهنا، بیرون آمدگي 
چرخ از بدنه و سایر مشخصات ابعادي، منطبق با 
اندازه چرخ هاي تائید شده توسط کارخانه است.

عمر مفيد الستيک 
زمان ساخت الستیک بر روی دیواره الستیک با 
کد 4 رقمی حک شده است. دو رقم سمت چپ، 
مربوط به هفته ساخت و دو رقم سمت راست، 
مربوط به سال ساخت است. )بطور مثال: 3010 
ام  در هفته سی  نشان دهنده ساخت الستیک 

سال 2010 میالدی می باشد(. 
به عنوان یک قاعده کلی  نباید با الستیکی  که 
بیش از 6 سال 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 

شده،  تولید  های  الستیک  اکثر  آج  روی  بر 
نشانگر حد نهایی سایش وجود دارد. این نشانگر 
به صورت برجستگی در فواصل مشخص قسمت 
چنانچه  دارد.  وجود  الستیک   های  آج  عمیق 
عمق آج الستیک در اثر سایش با این نشانگرها 
هم سطح شود، زمان تعویض الستیک فرا رسیده 

است. 
دچار  الستیک،  دلیلی  هر  به  که  صورتی  در 
فرسایش زودرس، ترک خوردگی بر روی دیواره 
یا بروز مشکل در آج ها شده است می بایست 

سریعتر تعویض گردد. 

xxxx

الستيک ها و چرخ ها
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باتری 
با باتري دستورالعمل  همواره قبل از کار کردن 

هاي زیر را به خاطر بسپارید:  
باتري  از  را  یا جرقه  و  - هر گونه سیگار، آتش 

دور نگهدارید. 
- هیدروژن گازي شدیداً قابل اشتعال مي باشد. 
این گاز همواره، در هر خانه )سلول( باتري وجود 
دارد و در معرض شعله یا جرقه منفجر می شود.

پیدا  تماس  شما  چشمان  با  الکترولیت  اگر   -
کند، آن ها را حداقل 15 دقیقه با آب شستشو 
فعالیت هاي درماني  انجام  براي  دهید و سریعاً 
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 تماس 
پیدا کرد، آن را کاماٌل با آب بشویید. در صورتي 
اقدامات  دارید،  سوختگي  یا  درد  احساس  که 

درمانی الزم را انجام دهید.
نگه دارید،  از دسترس کودکان  را دور  باتري   -
زیرا داخل باتري، اسید سولفوریک وجود دارد. 

- هنگامي که باتري با بدنه پالستیکي را حمل 
مي کنید، احتیاط نمایید به بدنه آن فشار وارد 
نشود زیرا ممکن است اسید نشت کرده و باعث 

آسیب دیدن پوست شما گردد. 

متصل  باتري  هاي  کابل  که  وقتي  گاه  هیچ   -
هستند، اقدام به شارژ کردن آن ننمایید.

باتري

نگهداري باتري
- باتري را در جایش محکم و ایمن نمایید. 

- باتري را باید کاماًل خشک و تمیز نگه داشت. 
- دقت نمایید قطب ها و اتصاالت باتري تمیز و 

محکم باشند. 
- اگر بر روي باتري و قطب هاي آن الکترولیت 
شستشو  آب  از  استفاده  با  آنرا  سریعاً  ریخت، 

دهید. 
- اگر از خودرو براي مدت طوالني استفاده نمی کنید، 
کابل هاي مثبت و منفي را از روي آن باز نمایید. 
باتری  در  را  الکترولیت  سطح  مرتب  بطور   -

بازدید نمایید.

نکات محيط زیستی

 باتري
از مهم ترین آالینده هاي باتري خودرو سرب و 
اسید سولفوریک مي باشد، لذا باتري هاي کهنه 
و بي استفاده 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 
یدک  سایپا  مجاز  نمایندگی  به  عادی  غیر 

مراجعه نمایید.
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تعویض المپ ها

مجموعه چراغ جلو
- درب محفظه موتور را باز نمایید. 

- دو عدد پیچ باالی مجموعه چراغ را باز کنید. 
داخل  از  را  چراغ  پشت  بندی  آب  درپوش   -

محفظه موتور باز کنید. 
- چراغ را از روی بدنه جدا نموده و کانکتور برق 

آن را جدا نمایید. 

چراغ نور باال/ نور پایين
- برای باز کردن چراغ نور باال/ نور پایین )1(، 
به سمت داخل فشار داده  را  فنر پشت سرپیچ 
کمی  ساعت  های  عقربه  جهت  خالف  در  و 

بچرخانید تا آزاد شود.
-  سرپیچ المپ را به سمت بیرون کشیده و آن 

را از مجموعه چراغ خارج کنید.
-  المپ آن را تعویض کنید. 

چراغ راهنمای جلو
- مجموعه چراغ جلو را از بدنه باز نمایید. 

- سرپیچ المپ چراغ راهنما را در خالف جهت 
عقربه های ساعت چرخانده و آن را از مجموعه 

چراغ جلو خارج نمایید.
سرپیچ  از  را  آن  المپ،  آوردن  بیرون  برای   -

بیرون بکشید. 
داخل سرپیچ  را  آن  و  گرفته  را  - المپ جدید 

نمایید.

چراغ کوچک
باید   )2( کوچک  چراغ  کردن  خارج  برای   -
ابتدا کانکتور چراغ نور باال/ نور پایین را بیرون 

بکشید.
- کانکتور چراغ را به سمت بیرون کشیده و 

مجموعه المپ را خارج کنید. 
- المپ را تعویض کنید. 

1
2
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هشدار
المپ هاي هالوژن

- هنگام تعویض المپ از عینک ایمني استفاده 
نمایید. 

دهید  اجازه  ها،  المپ  روي  بر  کار  از  قبل   -
خنک شوند.

- المپ هاي هالوژني حاوي گاز فشرده هستند. 
منفجر  بشکند،  هالوژني  المپ  که  صورتي  در 
شده و خرده شیشه به اطراف پراکنده مي کند. 
با دقت  با المپ هاي هالوژن بسیار  - همیشه 
کار کنید، تا از ضربه دیدن و سوانح ناشي از آن 

جلوگیري شود.

تعویض المپ ها

مجموعه چراغ عقب روی بدنه
- دو عدد خار روی موکت جانبی صندوق عقب 

را بیرون آورده و موکت را کنار بزنید.
- کانکتور را جدا نمایید. 

مهره  عدد  دو  سپس  و  سو  چهار  پیچ  ابتدا   -
اتصال مجموعه چراغ عقب به بدنه را باز کنید. 

- چراغ بر روی بدنه دارای یک خار و یک شیار 
دقت  با  نیز  را  ها  آن  باید  که  باشد  می  راهنما 

آزاد نمایید. 
با  و  کشیده  بیرون  را  کانکتور  سیم  گردگیر   -

دقت چراغ را از خودرو جدا نمایید.
- سرپیچ المپ ها را در خالف جهت عقربه های 

ساعت چرخانده و آن را خارج کنید.  
- المپ را تعویض کنید.

مجموعه چراغ عقب روی درب پنجم 
)صندوق عقب(

- رودری درب پنجم را باز نمایید. 
لبه  مهره  دو  و سپس  رودری  زیر  مهره  ابتدا   -

درب را باز نمایید. 
- کانکتور چراغ و سپس مجموعه چراغ را جدا 

نمایید. 
- سرپیچ المپ ها را در خالف جهت عقربه های 

ساعت چرخانده و المپ را خارج کنید.  
- المپ را تعویض نمایید.
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چراغ پالک
- چهار عدد پیچ رودری درب پنجم را باز کنید. 

- کانکتور را جدا کنید. 
- خار فشاری و خار ثابت کشویی چراغ را آزاد کنید. 

- سرپیچ المپ را به سمت بیرون بکشید. 
- المپ را تعویض کنید. 

تعویض المپ ها

چراغ ترمز سوم
- دو عدد بند نگهدارنده طاقچه عقب را از درب 

صندوق عقب جدا کنید.
- دو عدد پیچ داخل درب صندوق عقب را باز کنید.

را  چراغ  کانکتور  و  پاش  آب  شیلنگ  سپس   -
جدا کنید.

وجود  ترمز  چراغ  های  المپ  تعویض  امکان   -
کل  باید  ها  المپ  سوختن  صورت  در  و  ندارد 

چراغ به صورت مجموعه تعویض شود.

هشدار
احتیاط نمایید هنگامي که المپ روشن است با 

مایعات تماس پیدا نکند. 
لمس  پوشش  بدون  دست  با  را  المپ  هرگز 
نکنید، هر نوع آلودگی و چربی باقي مانده روی 
المپ ممکن است سبب شود  المپ هنگامي 
و در  اندازه داغ شده  از  بیش  که روشن شود، 

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.
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تعویض چراغ داخل اتاق
به  سو،  دو  گوشتی  پیچ  یک  از  استفاده  با   -1
شکل(  )مطابق  مانند  اهرم  حرکت  با  و  آرامی 

طلق را از قاب روی چراغ جدا نمایید.
باال  به سمت  را  فلزی(  نوع  )از  فنری  گیره   -2

فشار داده تا المپ خارج گردد. 
3- یک المپ جدید را در جای خود نصب کنید. 
راحت ترین روش برای این کار آن است که ابتدا 
سپس  دهید،  قرار  فنری  گیره  داخل  را  المپ 

انتهای دیگر را بلغزانید تا در جایش قرار گیرد.
4- برآمدگی طلق را با شیارهای محفظه چراغ 
سقفی هم راستا نموده و فشار دهید تا در جایش 

قفل شود.

چراغ مه شکن جلو و روشنایی در روز )دی 
الیت(*

برای تعویض المپ چراغ های مه شکن جلو )1( 
و روشنایی در روز )2( به نمایندگی مجاز شرکت 

سایپا یدک مراجعه نمایید. 

1 2

*مطابق با مدل خودرو

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

نمایید. 

تعویض المپ ها
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نوع روغنروغن/ موارد کاربرد

روغن جعبه دنده 
دستی

API:GL4 mineral
SAE: 75W90

**SAE: 80W90

روغن جعبه دنده 
اتوماتیک*

Esso EZL799A
Idemitsu CVTF-EX1

Petronas Tutela 
Transmission CVT-

PPT

روغن موتور
API:SJ

SAE:10 W 40

SAEJ1703,DOT-3روغن ترمز 

NLGI NO.2گریس نسوز

روغن فرمان 
هیدرولیک*

DEXRON II
PSF-III

 
 ** پیشنهاد مي گردد گریدهاي دو ستاره  در 

مناطق گرمسیر مورد استفاده قرار گیرد.

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

باعث بهبود مصرف سوخت مي گردد.
این روانکارها صرفاً برای این خودرو توصیه شده اند: 

تعویض روغن ها
 توجه

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

ابطال می گردد.
جهت اطالع از اعداد ویسکوزیته پیشنهاد شده 
به  روانکارها،  برای   SAE استاندارد  توسط 

جدول همین صفحه مراجعه نمایید.

*مطابق با مدل خودرو
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- شستشوي محفظه موتور با آب ممکن است 
از مدارهاي  ایجاد اختالل در کار بعضي  باعث 
محفظه  شستشوی  هنگام  شود.  آن  الکتریکي 

موتور با آب، بسیار احتیاط نمایید.

 احتياط

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 
نماند.  باقي  آن  بدنه  روي  بر  شوینده  مواد  از 
براي این منظور سطح خودرو را با آب خنک یا 

ولرم به صورت کامل بشویید. 

نکات محيط زیستی

با تمیز نگه داشتن و رسیدگي به رنگ خودرو 
در زیبایي محیط زیست شهري سهیم باشیم.

رنگ خودرو
کروم  خودرو,  رنگ  آالینده هاي  مهم ترین  از 
رنگ  از  استفاده  هنگام  در  لذا  مي باشد   )Cr(
نمایندگي ها  و  تعمیرگاه ها  در  بویژه  خودرو 
مراقب نشت و ریزش آن به آب و خاک باشیم.

واکس بدنه
را  خودرو  بدنه  زدن،  واکس  از  پیش  همیشه 
که  بزنید  واکس  هنگامي  را  خودرو  و  بشویید 

قطرات آب بر روي آن باقي نمانده باشد. 
با  مایع  یا  جامد  )پولیش(  دهنده  جال  ماده  از 
هاي  توصیه  به  و  نموده  استفاده  کیفیت خوب 

شرکت سازنده عمل نمایید. 
نیز  را  داخلي  تزئینات  فلزي  هاي  قسمت  همه 
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         
پولیش  را  قسمت  آن  حتماً  بنابراین  شود.  مي 
نمایید )حتي اگر سایر قسمت هاي بدنه خودرو 

نیاز به پولیش نداشته باشند(.

با  که  حالي  در  خودرو،  شستشوی  از  پس 
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 
با چند  باشند  ترمز خیس شده  که لنت هاي 
ترمز آهسته، ضمن حرکت رو به جلوی خودرو، 

لنت ها را خشک نمایید.

 احتياط

توجه

پارچه  با  کثیفي  و  غبار  و  گرد  کردن  پاک   -
خشک از روي بدنه مي تواند باعث خراشیدگي 

سطح رنگ آن شود. 
با  کننده هایي  پاک  سیمي،  برس هاي  از   -
که  قوي  هاي  شوینده  خورندگي،  خاصیت 
شیمیایي  مواد  یا  آلکاالین  زیاد  مقدار  داراي 
روکش  با  قطعات  شستن  برای  هستند،  فعال 

کروم یا آلومینیومی استفاده ننمایید. 
در صورت استفاده از این مواد، احتمال صدمه 
آنها  رنگ  تغییر  و  محافظ  های  پوشش  دیدن 

وجود دارد.

نگهداری بدنه خودرو
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نگهداری بدنه خودرو
تميز کردن زیر خودرو

پوشانده  ضدزنگ  مواد  با  خودرو  کف  چه  اگر 
ها  جاده  در  که  خورنده  مواد  لیکن  است،  شده 
شود،                     مي  استفاده  یخ  و  برف  کردن  آب  براي 
مي تواند باعث زنگ زدن سریع لوله هاي بنزین، 
شود.  کارتل  و  اتاق  کف  سیني  اگزوز،  سیستم 
براي جلوگیري از این مسئله، کف خودرو را یک 
بار در ماه 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 
شاسي  اجزاء  و  ها  درب  زیرین  هاي  لبه  کف، 
این  باشند.  مي  آبریز  هاي  داراي سوراخ  خودرو 
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.

 

ترميم آسيب دیدگي سطح بدنه خودرو 
خراش هاي عمیق یا پریدگي هاي بوجود آمده 
ترمیم شوند،  باید سریعاً  در سطح رنگ خودرو 
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. 

 احتياط

توجه

نگهداری تزئينات داخل خودرو
هشدارهای کلی 

دقت نمایید مواد خورنده مانند عطرها یا کرم هاي 
توانند  نریزد، زیرا مي  بر روي داشبورد  آرایشي 
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
و  کرده  پاک  را  پارچه  روي  غبار  و  گرد  ابتدا 

سپس بوسیله شامپو فرش خوب تمیز نمایید. 
لکه هایي را که روي پارچه ها مي افتد سریعاً به 

وسیله لکه بر پارچه، پاک نمایید.
ننمایید، احتمال  پاک  این لکه ها را سریعاً  اگر 
دارد که روي پارچه باقي مانده و حتي رنگ آن 

را تغییر دهند.

 احتياط
توجه

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

استفاده نماید. 

پس از شستشوي خودرو باید آهسته رانندگي 
کرده، ترمز بگیرید و از خشک شدن لنت هاي 

ترمز اطمینان حاصل نمایید. 
شیشه  داخلي  سطح  کردن  پاک  هنگام  در 
تیز  با شیء نوک  یا  آنرا بخراشید  نباید  عقب، 
شبکه  است  ممکن  زیرا  بکشید،  آن  روي  بر 

گرمکن شیشه عقب صدمه ببیند.

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.
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نکات محيط زیستی

کولر خودرو 
از مهم ترین آالینده هاي سیستم هاي      یکي 
خنک کننده, گازهاي مخرب الیه ي ازن )مانند 
گاز فریون( مي باشد. خوشبختانه در خودروهاي 
R134a جایگزین  گاز  سایپا،  تولیدي شرکت 
گازهاي مخرب الیه ازن گردیده است که فاقد 

اثرات مخرب بر الیه ازن مي باشد.

ترموستات
عملکرد  موجب  ترموستات  مناسب  عملکرد 
موتور در دماي بهینه، 2 درصد صرفه جویي در 

مصرف سوخت را به همراه دارد.

کنيستر
بنزین موجود در باک خودرو به واسطه ماهیت 
با  ارتباط  طبیعي آن تبخیر شده و در صورت 
بخار  انتشار  آزاد در آن منتشر مي شود.  هواي 
در  زیست  آلودگي محیط  باعث  هوا  در  بنزین 

اطراف خودرو مي گردد. جهت رفع این مشکل 
بازیافت  و  جذب  قابلیت  با  مجموعه اي  وجود 
این  خودروها  در  است.  ضروري  بنزین  بخار 
بنزین  بخارگیر  یا  کنیستر  توسط  فرآیند 
صورت مي پذیرد. بخار بنزین از طریق شیلنگ 
از  به ورودي کنیستر منتقل و در حین عبور 

الیه هاي کربن  اکتیو جذب آن مي شود.
زیست  محیط  آلودگي  کاهش  بر  کنیستر  اثر 
کنترلي  اثر  بنزین  بخار  مصرف  و  بازیافت 
بخار  انتشار  از  جلوگیري  واسط  به  محسوسي 
زمان  داشت.  خواهد  زیست  محیط  در  سمي 
معتبر  استانداردهاي  مطابق  کنیستر  تعویض 
بودن  منفي  صورت  در  سازي  خودرو  صنایع 
معاینات  مراکز  توسط  عملکرد  تست  نتیجه 
شرایط  در  کیلومتر  هزار   30 خودرو،  فني 

عمومي، 24 ماه بعد از زمان نصب مي باشد.

تميز کردن شيشه هاي خودرو 
از  اي  الیه  با  خودرو  هاي  شیشه  سطح  اگر 
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. 
فضله  درختان،  شیره  یا  صمغ  قیر،  حشره، 
در  رسوبات،  سایر  و  صنعتي  مواد  پرندگان، 
پاک  خودرو  بدنه  روي  از  سریعاً  که  صورتي 

نشوند، مي توانند به سطح آن صدمه بزنند. 
بدنه  سطح  و  نموده  اقدام  سریع  اگر  حتي 
پاک کننده   مواد  بدون  و  با آب ساده  را  خودرو 

هشدارهای کلی 
دقت کنید که به کار بستن توصیه هاي سازنده، 
و  کننده  پاک  شیمیایي  مواد  از  استفاده  هنگام 

پولیش، اهمیت فراواني دارد. 
تمام هشدارهای توصیه شده بر روي برچسب ها 

را بخوانید. 

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

مخصوص شستشوي خودرو استفاده نمایید. 

نگهداری تزئينات داخلی خودرو



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 از 
خودرو پیاده شوید که خودرو خاموش شده وخریدار )راننده( از آن پیاده شده و سوییچ را به شما مسترد نماید. در ضمن از قرار دادن اسناد مالکیت در 

داخل داشبورد هنگام تست خودرو )توسط خریدار( خودداری و بهتر است فردی از بستگان و دوستان نیز شما را همراهی نمایند.
- در هنگام خریداری خودرو حتماً کلیه سوییچ ها را تحویل گرفته و چنانچه خودرو مجهز به سیستم ایموبیالیزر است از روشن شدن خودرو توسط 

کلیه سوییچ ها مطمئن شوید.
- چنانچه قصد فروش خودرو را دارید و فروشنده چک تضمیني و یا مسافرتي ارائه مي نماید، قبل از بررسي اصالت چک از تحویل دادن خودرو به 

خریدار خودداري نمایید. 
-  اگر قصد خریداري خودروي دست دوم را دارید، ابتدا هویت اصلي فروشنده و مالکیت براساس مطابقت مشخصات خودرو با اسناد را احراز نموده و سپس 

اقدام به خرید نمایید. در صورت امکان خودرو را از مراکز همگاني معامالت خودرو و با مشورت کارشناس بررسي اصالت آن مراکز، خریداري نمایید. 
-  چنانچه جهت فروش خودرو در روزنامه ها آگهي چاپ نمودید و خریداران به آدرس شما مراجعه و عنوان کردند خودرو آن ها نزد شما بماند تا 

خودرو فروشي شما را امتحان کنند به هیچ وجه قبول نکنید چه بسا که خودروي ارائه شده آن ها مسروقه باشد. 



فصل 8 – مشخصات خودرو
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مشخصات خودرو

جعبه دنده اتوماتيک )CVT(*جعبه دنده دستیپارامتر
هاچ بکنوع کالس خودرو

5ظرفیت سرنشین
10651120وزن )کیلوگرم(

کالس و وزن خودرو

* مطابق با مدل خودرو
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مشخصات خودرو

ابعاد )ميليمتر(
4005طول خودرو 

1678عرض خودرو 

1532ارتفاع

2415فاصله مرکز محور جلو تا مرکز محور عقب

1438فاصله مراکز چرخ هاي جلو

1402فاصله مراکز چرخ هاي عقب

180حداقل فاصله تا زمین
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7- چراغ پالک
8- چراغ راهنمای عقب

9- چراغ کوچک مجموعه چراغ عقب روی بدنه
10- چراغ ترمز داخل مجموعه چراغ عقب

11- چراغ مه شکن عقب
12- چراغ دنده عقب

13- چراغ کوچک روی درب صندوق عقب )درب پنجم(
14- چراغ سوم ترمز 

مشخصات خودرو

چراغ ها
1- چراغ جلو 

2- چراغ راهنمای جلو
3- چراغ کوچک مجموعه چراغ جلو

4- چراغ راهنمای گلگیر
5- چراغ مه شکن جلو*

6- روشنایی در روز )دی الیت(* 

* مطابق با مدل خودرو
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مشخصات خودرو

توان مصرفی )وات(المپ مربوطهشرح

چراغ های جلو

55/60جلو )نور باال/ نور پایین(
21راهنمای جلو

5چراغ کوچک مجموعه چراغ جلو
5راهنمای گلگیر
55مه شکن جلو*

چراغ های عقب

21راهنمای عقب
)LED( 0/2چراغ کوچک مجموعه چراغ عقب روی بدنه

21چراغ ترمز داخل چراغ عقب
5چراغ پالک خودرو

21مه شکن عقب
5چراغ کوچک روی درب صندوق عقب )درب پنجم(

16دنده عقب
)LED( 0/2چراغ ترمز سوم

چراغ های داخل خودرو
10چراغ سقفی

5داخل صندوق عقب

چـــراغ ها

* مطابق با مدل خودرو
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مشخصات خودرو
سيستم انتقال قدرت در خودرو با جعبه دنده دستی

نسبت دندهنوع دنده 
3/45دنده 1
1/94دنده 2
1/3دنده 3
0/97دنده 4
0/78دنده 5

3/55دنده عقب
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مشخصات خودرو

واحدمشخصات موتورردیف
مقادیر

جعبه دنده اتوماتيک )CVT(*جعبه دنده دستی

4 سیلندر خطی دریچه گاز مکانیکینوع موتور1
دریچه گاز برقی

hp/rpm 87 / 540085/4 / 5250حداکثر قدرت موتور2
N.m/rpm  126 / 3600128/6 / 3600حداکثر گشتاور3
mm75/6قطر سیلندر4
mm83/7کورس پیستون5
cc1503حجم جابجایی موتور6
1 : 9/7نسبت تراکم7
SOHCنوع سوپاپ ها8

4تعداد سیلندرها9
2-4-3-1ترتیب احتراق سیلندرها10
 یورو 5*استاندارد آالیندگی11
rpm850دور آرام12

مشخصات موتور

* مطابق با مدل خودرو
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مشخصات خودرو
ظرفيت ها )ليتر(

3/4روغن موتور

6/4مایع خنک کننده موتور

2/5روغن جعبه دنده دستی
 4روغن جعبه دنده اتوماتیک*

41باک بنزین

* مطابق با مدل خودرو

) L/100 km  برچسب انرژی خودورهای بنزینی ) بر حسب 

مقادیر مصرف سوخت اشاره شده، در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس استاندارد ECE R83 می باشد و همانطور که  در قسمت هایی از دفترچه اشاره 
شده، آیتم هایی از قبیل سوخت یورو 4، تک سرنشین بودن، نحوه رانندگی، باد تایر، شیب مسیر، میزان پیمایش وسیله نقلیه و... در آن تاثیر گذار است.

توجه

ترکيبیبين شهریشهرینوع خودرو
9/255/66/95خودرو با جعبه دنده دستی

8/936/777/56خودرو با جعبه دنده اتوماتیک
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مشخصات خودرو
سيستم الکتریکي

50 آمپر ساعت   باتري
12ولت 90 آمپرولتاژ و شدت جریان آلترناتور

12 ولت 0/85 کیلو واتاستارت

شمع
0/7 میلیمترفیلر دهانه شمع

FR8DE- BOSCHنوع

اندازه الستيکنوع موتور
فشار باد الستيک ها

عقبجلو

R14 185/65بنزینی
bar ،31 Psi2/1 bar ،31 Psi 2/1رینگ اسپرت 14 اینچ آلومینیومی

الستيک ها
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گارانتی خودرو
9

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 247 و امداد 247 )پالس( 
و سرویس تمدید گارانتی خودرو به منظور افزایش دوره گارانتی به میزان یک سال یا 20000 کیلومتر 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.org و 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.
 http://www.saipayadak.org مشتری گرامی جهت اطالع از خدمات تحت پوشش و سرویس های مرتبط با خودرو و اعتبار آن به نشانی اینترنتی

/ 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.org / منوی خدمات مشتری/ راهنمای مشتری و ضوابط گارانتی
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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.

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 در 

این 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 تعمیرگاه 
صرفاً نسبت به اعالم عیوب خودرو خود اقدام فرموده، موضوع کارشناسي یا تعویض قطعات را به نمایندگان مجاز واگذار نمائید.

- نمایندگي موظف به پیش بیني تامین قطعات مورد نیاز بوده بنحوي که خودروي مشتري حداقل زمان توقف در نمایندگي راداشته باشد زیرا نمایندگي 
در مقابل توقف بي مورد خودرو مسئول مي باشد.

نمایندگي موظف به استفاده از قطعات استاندارد و مورد تائید شرکت مي باشد.
تبعات ناشي از تعمیرات غیر استاندارد بعهده نمایندگي مجاز خواهد بود لذا جلب رضایت مشتریان و تحقق تعهدات نمایندگي به مشتریان از وظایف 

مهم نمایندگي مجاز مي باشد.

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

توجه
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حقوق مشتریان
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 در صورت 

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  سایر ایرادات مشاهده شده را به مالک 

خودرو اطالع رسانی نموده و در صورت توافق رفع نماید.
- تعمیرگاه هاي مجاز موظفند صورتحساب مشتري را بر اساس فهرست زمان تعمیرات و همچنین نرخ ساعت تعمیرات تنظیم نمایند و در صورت 

درخواست 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 یا 
دریافت 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 در 
قبال 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 10 سال 
تضمین می گردد.

- ضمانت کلیه خدمات و تعمیرات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز به مدت 2 ماه یا 3000 کیلومتر و  برای قطعات یدکی 6 ماه یا 10000 کیلومتر 
می 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.org بازدید نمایید."
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گارانتی خودرو 
گارانتي خودرو

خودروی شما مطابق زمان 3 سال و مسافت 60000 کیلومتر )هر کدام زودتر فرا رسد( به شرط انجام به موقع سرویس اولیه، سرویس ثانویه و سرویس های ادواری، مطابق شرایط درج 
شده در این دفترچه، توسط شرکت سایپا یدک،گارانتی می گردد.

سرویس اوليه و سرویس ثانویه
مطابق بخشنامه جدید ابالغی الزاما میبایست سرویس اولیه ظرف مدت 5 ماه پس از تحویل خودرو و مسافت طی شده حداقل 1000 کیلومتر انجام شود. در صورتیکه در محدوده زمانی  
مذکور مراجعه نشود و همچنین عدم پیمایش حداقل 1000 کیلومتر در بازه زمانی 5 ماهه  باشد، گارانتی خودرو به صورت کامل ابطال میگردد. همچنین انجام سرویس ثانویه ظرف   
مدت شش ماه و مسافت طی شده 4500 تا 5500 کیلومتر )هرکدام زودتر فرا رسد( برای خودروهایی که تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و هوا برای آنها در سرویس اولیه صورت 

نگرفته باشد الزامی بوده و عدم مراجعه به نمایندگی های مجاز در محدوده زمانی و مسافتی مذکور منجر به ابطال کامل گارانتی خودرو میگردد.
تبصره 1: درسرویس اولیه انجام عملیات و بازدید های مورد نظر به صورت رایگان بوده و در صورت پیمایش به میزان الزم، تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و هوا *)اجرت و اقالم 

مصرفی( با هزینه مشتری اقدام خواهد شد.
تبصره 2: در صورتیکه در زمان سرویس اولیه پیمایش خودرو بین 3500 تا 5500 کیلومتر باشد، سرویس اولیه و ثانویه به صورت هم زمان انجام شده و مصرف کننده ملزم به مراجعه 

بعدی برای سرویس ثانویه نمیباشد.
تبصره 3: در سرویس ثانویه هزینه تعویض روغن موتور، فیلتر روغن و هوا )اجرت و اقالم مصرفی( به  عهده مشتری می باشد. 

سرویس های ادواری 
انجام سرویس های دوره ای مطابق با جدول مندرج در همین دفترچه الزامی بوده و عدم انجام آن ها در شبکه نمایندگی های مجاز سایپا منجر به  ابطال گارانتی قطعات و مجموعه 

های مرتبط خودرو می گردد.
تبصره 1: اجرت انجام سرویس های ادواری و هزینه مواد مصرفی مورد استفاده در این سرویس ها بر عهده مشتری می باشد. خدماتی که هزینه آنها بر عهده بسته خدمت )کارت طالیی( 

می باشد، نیازی به پرداخت وجه از طرف مشتری نیست.
نکته : با توجه به این که کلیه اطالعات خودرو و خدمات آن به صورت مکانیزه در سیستم های گروه خودروسازی سایپا و نمایندگان آن در سراسر کشور ثبت شده است، مشتریان 

محترم بدون نیاز به کارت خدمات خودرو )کارت گارانتی ( می توانند از خدمات مرتبط بهره مند گردند.

با خرید بسته تمدید گارانتي خودرو از نمایندگي هاي مجاز، دوره گارانتي خودرو را مي توانید به میزان یکسال یا 20000 کیلومتر مازاد بر زمان و کیلومتر گارانتی عمومی 
خودرو افزایش دهید.

توجه

* در صورت نیاز تعویض گردد.
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استثنائات گارانتي 
موارد زیر خارج از تعهدات گارانتي مي باشد:

1-تعمیرات 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.(

2-هزینه هاي مربوطه به عملیات سرویس و نگهداري خودرو، تنظیمات رایج و سرویس هاي ادواري
3-هر 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.
4- انجام تغییرات در شرایط استاندارد خودرو نظیر کم کردن ارتفاع خودرو، استفاده از رینگ و تایر با سایز غیر استاندارد، دوگانه سوز کردن خودرو 

در خارج از خطوط تولیدي سایپا
5- اقالم 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

" اطالعات تکمیلی استثنائات و محدودیت های گارانتی در سایت شرکت سایپا یدک به آدرس www.saipayadak.org ارائه شده است."

استثنائات گارانتی

ضروری است نصب هرگونه آپشن صرفا در شبکه نمایندگی های مجاز شرکت سایپا و توسط کارشناسان مورد تایید صورت پذیرد. بدیهی است در غیر 
این صورت شرکت سایپا هیچ گونه مسئولیتی در قبال تبعات ناشی از قطعات آپشن نصب شده در سایر مراکز غیر مجاز نداشته و هزینه خسارات احتمالی 

وارده بر عهده مشتری خواهد بود.

توجه
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موارد نقض گارانتی 

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:

1- استفاده از قطعاتي که مورد تایید شرکت سایپا یدک نباشد.
2- ایجاد تغییرات بر روي خودرو، بدون تایید و موافقت شرکت سایپا یدک 

3- عدم انجام سرویس اولیه، سرویس ثانویه و سایر سرویس هاي ادواري مندرج در همین دفترچه
4- هرگونه تغییر در سیم کشی و مدارات الکتریکی خودرو )سوییچ قطع کن صفحه کیلومتر، تغییر به دلیل نصب دزدگیر و...(

5- هرگونه عیب و نقص و خسارات مالي و جاني به مصرف کننده و اشخاص ثالث که بدلیل تعویض یا نصب قطعات در سیستم هاي جانبي و یا دریافت 
خدمات خارج از شبکه خدمات پس از فروش سایپا یدک در طي دوره گارانتي ایجاد شود، مشمول گارانتي نبوده و هیچگونه حقي براي مصرف کننده

و اشخاص ثالث در برابر شرکت هاي سایپا و سایپا یدک ایجاد نمي کند.
6- در صورتي که هر کدام از قطعات مربوط به سیستم کیلومتر شمار دستکاري شود بگونه اي که اختالف پیمایش در سیستم خودرو رویت گردد.

7- هر گونه تغییر در سیستم هاي الکتریکي و الکترونیکي خودرو مانند نصب دزدگیر، سیستم هاي صوتي، تغییر در سیم کشي که منجر به بروز ایراد در خودرو گردد.
8- تعویض اتاق کامل در اثر تصادف شدید.

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

1- مشاهده 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.

2- مشاهده 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.
3- استفاده از وسایل غیر استاندارد مانند )فیوزها، باندها، چراغ های جلو و عقب و راهنما و...(

4- استفاده از وسایل غیر استاندارد در محل فندک مانند )مدوالتور FM، دستگاه تصفیه هوا، چراغ شارژی و...( که این امر موجب آتش سوزی خودرو می گردد.

هشدار
موارد نقض و ابطال گارانتي خودرو
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محدودیت های گارانتی خودرو

محدودیت هاي گارانتي خودرو
1- خدمات 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.
2- قطعات تعویض شده در دوره گارانتي خودرو متعلق به شرکت سایپا یدک مي باشند.

3- تعمیر یا تعویض قطعات تحت عنوان گارانتي نمي تواند موجب تمدید دوره گارانتي خودرو گردد.
4- لیست 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:
12 ماه یا 20 هزار کیلومترباتریصفحه کالچ*

تسمه هاالمپلنت ترمز
ده هزار کیلومتر از تحویل خودرو

شمع موتورتیغه برف پاک کن 
18 ماه یا 30 هزار کیلومترکاتالیست کانورتورکربن کنیستر حسگر دوم اکسیژن

24 ماه یا 40 هزار کیلومترالستیک تایر و سیستم پخش خودرو ضمانت به عهده شرکت عرضه کننده خودرو می باشد
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.org ارائه شده است."

* مطابق با مدل خودرو

9-تغییر، 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.

10-انجام 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.
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گارانتی رنگ خودرو/ عمليات سرویس اوليه 
گارانتی رنگ خودرو

خودروی شما دارای 3 سال 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.

تبصره1- ریزش مواد شیمیایی و آسیب های ایجاد شده در اثر نگهداری نامناسب خودرو، تحت پوشش گارانتی قرار نمی گیرند.
تبصره2- زدودن 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.

عمليات سرویس اوليه 
1. بازدید سیستم خنک کننده موتور

2. بازدید وضعیت تسمه دینام و کولر و تنظیم آنها در صورت نیاز
3. بازدید لقي پدال و تنظیم سیم کالچ*

4. بازدید وضعیت عملکرد ترمزو کنترل سطح روغن ترمز )نشتي(
5. بازدید وضعیت باک بنزین، لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت )نشتي(

6. بازدید سیستم فرمان هیدرولیک )نشتي سیستم و همچنین اتصاالت چهار شاخ بوسیله چرخش فرمان و وجود صدا چک شود.(
7. بازدید وضعیت گردگیرهاي مجموعه هاي جعبه فرمان و پلوس

8. بازدید وضعیت الستیک ها )تنظیم باد(
9. بررسي نشتي از مجموعه موتور و گیربکس

10. بازدید وضعیت باتري و اتصاالت
11. بازدید و کنترل گشتاور کلیه اتصاالت ایمنی

12. بازدید سیستم های الکتریکی
* مطابق با مدل خودرو
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  برنامه سرویس و نگهداري در شرایط عادي

* مطابق با مدل خودرو                    ب: بازدید                     ت: تعویض

کيلومتر و یا مدت زمان کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بيافتد.

ف
240ردی 228 216 204 192 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 ماه

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 در هزار کيلومتر

ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب ت ب ب ب تسمه دینام و تهویه مطبوع 1

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت روغن موتور 2

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت فیلتر روغن 3

ب ب ت ب ب ت ب ب ت ب ب ت ب ب ت ب ب ت ب ب روغن جعبه دنده دستی 4

سطح و رنگ روغن هر 30000 کیلومتر بررسی شود. در صورت کم بودن اضافه شده و در صورت تیرگی یا آلودگی شدید روغن تعویض شود.  هر 24 ماه یا 60000 کیلومتر تعویض شود.
روغن جعبه دنده اتوماتیک * 5

هر 24 ماه یا 60000 کیلومتر تعویض شود.
فیلتر روغن و واشر فلزی کارتل روغن جعبه 

دنده اتوماتیک*  6

ب ب ت ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب تسمه تایمینگ 7

در بازه پیمایش 40000 تا 50000 کیلومتر تعویض شود. شمع موتور 8

ت ب ت ب ت ب ت ب ت ب ت ب ت ب ت ب ت ب ت ب فیلتر هوا 9

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لوله های سوخت 10

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب وضعیت باتری 11

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بازدید سیستم الکتریکی 12

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لوله ها، شیلنگ ها و اتصاالت ترمز 13

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب پدال ترمز 14

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ترمز دستی 15

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
پدال کالچ* 16

ب ب ت ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب روغن ترمز 17

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بررسی وضعیت لنت ترمز جلو 18

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب بررسی وضعیت لنت ترمز عقب 19

انواع سرویس ها

فواصل سرویس ها
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  بـرنامه سرویس و نگهداري در شرایط عادي
کيلومتر و یا مدت زمان کارکرد هر کدام زودتر اتفاق بيافتد.

ف
240ردی 228 216 204 192 180 168 156 144 132 120 108 96 84 72 60 48 36 24 12 ماه

200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 در هزار کيلومتر

ب ب ت ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب ت ب ب ب ب ب
روغن هیدرولیک فرمان * 20

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب لوله ها و اتصاالت فرمان هیدرولیک 21

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب اتصاالت سیستم تعلیق جلو 22

هر 36 ماه یا 60000 کیلومتر تعویض شود مایع خنک کننده موتور 23

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب
سیستم خنک کاری موتور

)شامل بررسی سطح مایع خنک کننده( 24

ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب سیستم تهویه مطبوع 25

هر 40000 کیلومتر تعویض شود.
فیلتر سوخت )خارج از باک( * 26

هر 160000 کیلومتر تعویض شود. فیلتر سوخت )داخل باک( *   27

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت
فیلتر هوای تهویه )در صورت مجهز بودن(*  28

انواع سرویس ها

فواصل سرویس ها

* مطابق با مدل خودرو
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  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. 

شرایط رانندگیزمان و یا کيلومتر کارکرد انجام عملياتنوع عملياتقسمت مربوطهردیف
A,B,C,D,E,F,G,H,Iهر 5000 کیلومتر یا شش ماهتعویضروغن موتور و فیلتر آن1
B,C,Eزودتر از موعد معمولتعویضفیلتر هوا2
Fهر 40000 کیلومترتعویضتسمه تایمینگ3
B,Hزودتر از موعد معمولتعویضشمع موتور4

A : رانندگی به دفعات زیاد و در مسافت های کوتاه 
B : کارکرد طوالنی مدت خودرو در حالت درجا

C : رانندگی درجاده های ناهموار و پر گرد و غبار
D : رانندگی در مناطقی که نمک یا سایر مواد خورنده وجود دارد و یا در سرمای شدید

E :  رانندگی در جاده های شن و ماسه ای 
F : هنگامی که بیش از 50 درصد مدت زمان رانندگی با خودرو در ترافیک سنگین ودر هوای گرم باالتر از 32درجه سانتی گراد باشد.

G: رانندگی در مناطق کوهستانی
H :یدک کشیدن کاروان سفری

I :  استفاده از خودرو به منظور گشت زنی، تاکسی، یدک کش یا امور بازرگانی

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 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 )غالباً 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 اکیداً 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 :
1-تجهيزات 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. 

2-تجهيزات 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.

آپشن
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آپشن
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 خاطراکیداً 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 
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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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 10/ 7/ 1392 بنا به پیشنهاد شماره 3471/ 10/ 100/ 92 

و تاریخ 28/ 1392/5 ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، سن فرسودگي خودروهاي سواري 20 سال 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 20 سال فرسوده محسوب مي شوند.
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 2050 این 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 

9

پایان عمر محصول/ بازیافت خودروي فرسوده
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پایان عمر محصول/ بازیافت خودروي فرسوده

9

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، آلومنیومي، 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. 



220

9



221

فصل 10- فهرست نمایندگی های مجاز

مشتری گرامی لطفا جهت اطالع از آخرین لیست نمایندگان مجاز ارائه خدمات به سایت سایپا یدک 
به آدرس اینترنتی WWW.SAIPAYADAK.ORG مراجعه فرمایید:

فهرست نمایندگی های مجاز

10
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فهرست نمایندگی های مجاز
کوئيک نام نمایندگیشهراستانکدتابلوردیف

اتوماتيک
کوئيک 
کدتلفن آدرسدستي

تلفنشهر

5-02177968401بعد از چهار راه تهرانپارس - جنب کیمیدارو  تعمیرگاه  مرکزي 1 تهران تهران11166

9 - 02166647377سه راه آذري - به سمت میدان قزوین- جنب ایستگاه اتوبوس  تعمیرگاه  مرکزي 2تهران تهران21090

-65237366-02165233364باغستان بین خادم آباد و سعید آباد ربروي کالنتري باغستان پ 257 ابراهیم عباسعلي زاده باغستانتهران31125
65230504-6

20-02165637417کیلومتر 6 جاده شهریار / رباط کریم - روبروي سه راه وحیدیه- پ 234 شرکت نیک خودرو شهریار وحیدیهتهران41123

1-56360020-02156113494شهر اسالمشهر، میدان نماز، نبش جنوب غربي خیابان نواب شرکت الغدیر قائم اسالمشهراسالمشهرتهران55758

36733600 - 36733500 021پیشوا میدان شهید اردستانی بلوار شهید قمي پ41 شرکت همیار موتور پاسارگادپیشواتهران65873

خ ولیعصر- باالتر از میدان منیریه- مقابل بیمارستان اخوان- پالک  مهرداد مرادنژادتهران تهران71031
1282-128002166453003-66951112-20

  موسي اکبرزادگان - شکراله تهران تهران8128
-77600602 - 02177501329خ شهید نامجو- باالتر از چهارراه معینیه - پ 386خدامي  

77509912

3-02144993871کیلومتر 20 جاده قدیم کرج مقابل سه راه شهرقدسخسرو گودرزيتهران تهران95752

-55401156-02155417766خیابان کارگر جنوبي،چهارراه لشکر،خیابان کمالي،پالک194-196 داود عزیزآبادي فراهانيتهران تهران101072
55410931

55624155-02155637554م وحدت اسالمي پ 465رضا وشکینيتهران تهران111145

02164020000خیابان آزادي نبش زنجان جنوبي پالک 534 شرکت خدماتي  بازرگاني تحفهتهران تهران125777

3-02177560642خ نظام آباد - نرسیده به سه راه عظیم پور - پالک 189سیدمرتضي میري لواسانيتهران تهران13107

 55074849/ 9-02155079636خ فدائیان اسالم - نبش خیابان بني هاشم - پ 282شرکت بازرگاني پژمان تهران تهران14111

9 - 55334427 - 02155335544بزرگراه بعثت،مقابل پارک خزانه،بعد از آتش نشاني پالک 138-136-134شرکت پرشین خودرو کارتهران تهران151083

خاني آباد - شهرک شریعتي - خ شهید صمدي - بعداز کوچه -73روبروي  شرکت پیشتاز خودرو سهیل تهران تهران161161
2-02155527080مدرسه شهید رابعي پ 184

بزرگراه آیت اهلل سعیدي - چهارراه یافت آباد-بلوارمعلم- میدان معلم  شرکت خودروسپندصنعتتهران تهران171094
3-02166304941شماره 202

جاده مخصوص کرج - بعد از چهارراه ایران خودرو - خیابان ایندامین - شرکت سبز اندیش کارآمدتهران تهران181099
44194410-02144199192جنب شرکت ترخینه - پالک 3
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فهرست نمایندگی های مجاز
کوئيک نام نمایندگیشهراستانکدتابلوردیف

اتوماتيک
کوئيک 
کدتلفن آدرسدستي

تلفنشهر

خ قزوین- 16 متری امیری- روبروی خ 20 متری شبیری - پالک 70  شرکت فخرآوران البرزتهران تهران191033
55784303-02155702169و 75

77449471-02177443511رسالت خ هنگام نبش سیمتري اول پالک 317عباس غضنفري تهران تهران201092

-77504444-02177504400خ انقالب- بین چهارراه گرگان و پل چوبي- پالک 179-177 عبدالرضا کاظمي افجهتهران تهران211068
77606364

-77492677-02177456177رسالت-خیابان  فرجام  بین چهارراه ولي عصر )عج( و سراج - پالک 506عالءالدین توکليتهران تهران221147
77209791

77410663-02177416670خ دماوند - روبروي بیمه آسیا - نبش خ هاتف - پ 1335 علي غفاري آشتیانيتهران تهران231074

77452284-02177221520خیابان فرجام - بعد از چهارراه ولیعصر - پالک 431 عین اله مسیبي تهران تهران24531

22310776-02122519424بزرگراه رسالت نبش 16استاد حسن بنا)متري دوم شمالي( پ 1 مجید  روشنتهران تهران251001

خیابان دماوند نرسیده به ایستگاه وحیدیه نبش خیابان ناصری - پ 812  محسن سرباخته تهران تهران261112
6-02177250785، 814 و 816

14-77408812-4-02177404243خ دماوند - روبروي مجتمع ورزشي ایمان - پ 160 محمدجعفر فرجي )1(تهران تهران27530

اتوبان یادگار امام شمال به جنوب فرحزاد شمالي نرسیده به کوچه آبشار  محمدعلي فرحزادي تهران تهران281160
5-22376003-02122080628پالک 16

میدان راه آهن خیابان شوش غربي نرسیده به انتهاي وحدت اسالمي جنب  مراد نوري تهران تهران291054
55380991-02155370440خانه کشتي-پالک 565-567-569-563

2-66593020*4-02166567120خیابان آزادي - بین توحید و رودکي - پالک 285 مرتضي ناظمتهران تهران301098

-44516532 - 02144515051جاده مخصوص کرج کیلومتر 7 - نبش ورودي تهرانسر پ 76نا صر  معالجتهران تهران31516
44522511-2

77523132-02177527417خیابان شریعتي - نبش خیابان سمیه - پالک 101 وانیک نظریانتهران تهران321042

خ دماوند - ایستگاه فرودگاه روبروي بانک ملت بازنشتگان- نبش خ شهید  یوسف احمدیان تهران تهران331116
02177542659/77578800انیسي - پ 1064 ، 1066 و 1068

سه راه افسریه ابتداي بلوار امام رضا مابین مجتمع تجاري خورشید و  علي اکبر رحمانيتهران تهران345753
02133459050اطمینان پالک 1355
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کوئيک نام نمایندگیشهراستانکدتابلوردیف
اتوماتيک

کوئيک 
کدتلفن آدرسدستي

تلفنشهر

شرکت احسان صنعت پیشتاز تهران تهران355891
36849387-02136849378کیلومتر 17 جاده خاوران روبروي پمپ بنزین صحرا -جنب خیابان برلیان صدرا

بزرگراه شهید خرازي- ظلع شمالي دریاچه شهداي خلیج فاري)دریاچه شرکت ایلیا خودرو خلیج فارستهران تهران365791
46025540-02146025530چیتگر( میدان ساحل -خ شهید جوزاني انتهاي خیابان مولوي پالک3

02166400089خیابان کار گر جنوبي- پایین تر از میدان حر مقابل تعاوني سپه پالک 917 شرکت الماس خودرو کوثرتهران تهران375896

55703007 - 02155705006خیابان قزوین-مقابل خیابان قلعه مرغي علیرضا شیرعلي نیاتهران تهران385864

5-44334001 021شهر زیبا, میدان الغدیر, خیابان اردو شاهي, پالک 14 و 16 کامبیز باقريتهران تهران395881

 22321150 -02122500866 خیابان استاد حسن بنا شمالي, باالتر از مخابرات, پالک 708شرکت آرمان خودرو یکتاتهران تهران405883
-22520652

02152888800خیابان شهید رجایي پایین تر از میدان بهشت پالک 262محمد خلیلي عباس آباديتهران تهران415892

خیایابان آزادي شرق به غرب-بعد از دانشگاه شریف  بلوار شهید  غالمرضا نظريتهران تهران425917
66196863-02166196880جواد اکبري -پالک 4

باقرشهر, خیابان شهید رجایي, خیابان شهید فیروزي) توریست سابق( محمدسعید عزیزيباقر شهرتهران435849
02155220720روبروي سایپا پرس, پالک 92

 55218591-02155218590شهرری, جاده قدیم تهران قم, نرسیده به درب اصلی بهشت زهرا, پالک 71 شرکت سریر تکران ایرانیانکهریزکتهران445876

50-40-30-20-10-02156439700رباط کریم بلوار امام خمیني مابین میدان امام خمیني و میدان بهشتي محسن کلهر منفردرباط کریمتهران451134

6-02165446110جاده کهنز- به طرف باطري سازي نور - نرسیده به چهارراه شاهدشهرشرکت طاهرخودرو شهریارشاهدشهرتهران461157

-65536005-02165523737شهرک اندیشه - خیابان اصلي اندیشه به مارلیک - روبروي فاز 3 اندیشه احمد پیروزشهراندیشهتهران471087
65536007

46871403 - 02146852225خیابان انقالب،روبروي پارک آزادگان،جنب پمپ بنزین پ62 حمید سعیدي نژادشهرقدستهران481063

کیلومتر 17 جاده مخصوص کرج، کمربندي اندیشه شهریار، بعد از پل راه  شرکت کاوش اندیشه میثاقشهرقدستهران495778
3-02146071901آهن، پالک 171 و 173

اتوبان 76متري شهریارکرج - اول هفت جوي - روبروي فاز 5 شهرک منصور موحدي شهرقدستهران501164
70-02146893060اندیشه - جنب شرکت شن و ماسه کوشا

جاده قدیم تهران/ساوه، بعد از سه راه آدران، )سه راهي نور(، بعد از بریدگي  سعید خانجانيگلستانتهران511100
7-56866855-02156868900اول سمت چپ، مجتمع میالد نور
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ورامین میدان ولیعصر بعد از میدان ولیصر اولین پل عابر پیاده دست چپ  علیرضا جماليورامینتهران521115
36239088-02136239085پ 1115

بعد از میدان بسیج-ابتداي جاده پیشوا - مقابل اداره راه و شهر سازي شرکت اتحاد خودرو پاسارگادورامینتهران535884
-36227240-02136220020پ502

36227260

56320960-02156326599جاده قدیم تهران ساوه، روبروي شهرک سبز دشت، نمایندگي سایپاامراله مکویی چشمه سلطانینسیم شهرتهران545858

خراسان جنوبي ،شهر بیرجند ، چهارراه غفاري ،بلوار خلیج فارس- نرسیده  عبداله یوسفيبیرجندخراسان جنوبي553031
32225155-05632229292به پمپ بنزین شعله

1-32223960-3-05632213960بیرجند، خیابان طالقاني، بین طالقانی 8 و 10، پالک 110غالمحسین فوالديبیرجندخراسان جنوبي56153

8-32338007-2-05632338000بیرجند ، بلوار شهید هاشمي نژاد، مقابل پایانه مسافربريمحمدحسین قرباني رادبیرجندخراسان جنوبي575899

7-05632831111طبس، میدان آزادگان، نبش بلوار گلستانمهدی عابدزادهطبسخراسان جنوبي585307

05632526060میدان زعفران شرکت شتاب سیر بي نظیر کویرقائنخراسان جنوبي595798

-54522211-05154525362خراسان رضوي ،تایباد،خیابان امام خمیني -12 پالک 1 غالمعلي کربالئي اسماعیليتایبادخراسان رضوي603037

تربت جام، خیابان امام خمیني، بعد از میدان بسیج، جنب نمایندگی  شرکت یدک خودروجامتربت جامخراسان رضوي613004
52526009-05152528678ایران خودرو

52316167-05152311167تربت حیدریه ،بلوار شهید باهنر باالتر از هنرستان طباطبائي نبش باهنر 47عباسعلي ترکمانيتربت حیدریهخراسان رضوي62152

52273200-05152273400تربت حیدریه، میدان جهاد،بلوار خلیج فارس، روبروي میدان تره بارمحسن شبرنگتربت حیدریهخراسان رضوي633014

05154621570خراسان رضوي ، شهر جغتاي ،میدان ورودي شهر بلوار امام علي شرقيشرکت سبز خودرو آزاد واريجغتايخراسان رضوي645750

-46122899-05146129499چناران حاشیه جاده سنتو ، روبروي فرمانداري ،جنب دادگستري اکبر اکبرزادهچنارانخراسان رضوي653013
46131816

54224271-05154229600خواف ،بلوار فردوسي-)کمربندي( جنب پمپ گاز محمد حاجي زادهخوافخراسان رضوي663028

سبزوار ،میدان شهرباني - بلوارشهیدشریعتي ،روبروي شرکت نفت ،نبش  ابوالقاسم و احمد زارعيسبزوارخراسان رضوي67155
05144646418خیابان کاوه

سبزوار، بلوار سربداران ،شهرک خاوران،نبش خاوران 2، جنب بوتان گاز، غالمحسین کوشکيسبزوارخراسان رضوي683017
-44451400-05144444733پالک4

44458895
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سبزوار- میدان سربداران- جاده تهران- نرسیده به پلیس راه ،سمت راست محسن طالبیانسبزوارخراسان رضوي695571
40-05144264239جاده

7-05134538646سرخس ،میدان الغدیر- خ امام علي )ع( - جنب ترمینالمحمود آصف آباديسرخسخراسان رضوي703046

قوچان ،جاده آسیایي)سنتو( - بعد ازمیدان ورزش - انتهاي بلوار امام شرکت قائم خودرو آساکقوچانخراسان رضوي713026
3-05147212800رضا)ع( - ضلع شمالي جنب نمایندگي کرمان خودرو

قوچان ،جاده سنتو ،بلوار آزادي، روبروي سپاه پاسداران - جنب نمایندگي شرکت میثاق خودرو آساکقوچانخراسان رضوي723055
-47237345-05147237325سایپا

47227002

-47237318-05147225033قوچان ،جاده سنتو - روبروي سپاه پاسدارانعلي نوري زادهقوچانخراسان رضوي733002
47237297

قوچان، جاده آسیایی بعد از میدان ورزش انتهای بلوار امام رضا ضلع شمالی  مهدي عقیقيقوچانخراسان رضوي743041
2-05147213020جنب نمایندگی کرمان خودرو

05134633000کیلومتر 1 جاده مشهد - جنب باربري حمید منوريفریمانخراسان رضوي755870

55223638-05155228886کاشمر، خیابان مدرس، بلوار مطهری، بعد از پایانه مسافربریشرکت چاپار خودرو ترشیزکاشمرخراسان رضوي763024

گناباد،جاده سنتو، میدان آزادي ) سه راهي مند( ، به طرف بیدخت ،سمت حسین عاشوريگنابادخراسان رضوي773030
7-57223666-7-05157222666چپ

32579090-0512575050مشهد ،کوي طالب ،بلوار مفتح ، مفتح 43 ، نبش چهارراه اولاحسان کشمیريمشهدخراسان رضوي783050

مشهد، خیابان بهار ،نبش چهارراه بیسیم و پیشاهنگ، به سمت خیابان اصغر توتونچیانمشهدخراسان رضوي79145
2-38594121-05138530021جهاد ،نبش جهاد1 پالک 4

36670003-05136670001مشهد، جاده سنتو،بین آزادگان 97 و 99 مقابل پلیس راهامیرحسین غفوریان جممشهدخراسان رضوي805782

شرکت تولیدي دیزل ساتراپ مشهدخراسان رضوي813051
شرق

مشهد،جاده قدیم نیشابور، بعد از شهرک ابوذر،ابتداي بلوار صبا،جنب 
3-33810052-2-05133810001پادگان قدس

مشهد، انتهاي بلوار وکیل آباد - ابتداي جاده شاندیز، 500 متر جلوتر شرکت صنعت خودرو کهربائيمشهدخراسان رضوي823021
05135513000سمت راست

38214703 - 1- 05138214700مشهد، رضا شهر ، بلوار شهید فکوري، فکوري67 ، دالوران 11 شرکت صنعتي کشمیر خراسانمشهدخراسان رضوي833044

36578865-05136901010مشهد ،ابتداي بزرگراه آسیایي - بین آزادي 58 و 60  کوشا سازه آفاق پارسیانمشهدخراسان رضوي843035

37315562-05137312839مشهد ،خیابان خواجه ربیع - روبروي بلوار مجلسي - پالک 700 الي 704 شرکت یاران خودرو صنعتمشهدخراسان رضوي853033
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مشهد ،بلوارصدمتري- حد فاصل میدان امام حسین و میدان خیام، بعد از علیرضا سیاسيمشهدخراسان رضوي863008
05137528811پمپ گاز ، نبش شهید چراغچي 31

33434111 -05133420347مشهد،خیابان گاراژدارها - خیابان کوشش32 - خ بزرگمهرمحمدرضا ورزنده کامه علیامشهدخراسان رضوي873022

شرکت گسترش صنعت خودرو مشهدخراسان رضوي885848
 36582806 - 05136582807مشهد جاده آسیایي-بین آزادي 129 و131  مقابل استیل گاز نوري زاده توس

05143330005نیشابور ، سي متري طلقاني ،میدان صنعت، خیابان هالل احمر، سمت چپ مهدي نیرآبادينیشابورخراسان رضوي893053

4-42231500- 4-05142239440نیشابور ،بلوار آزادگان، جنب جایگاه سی ان جیعلي آشیانينیشابورخراسان رضوي905747

اسفراین، بلوارمدرس، رو به روی ایستگاه مسافربری ترمینال بجنورد، پالک  مسعود علیزادهاسفراینخراسان شمالي913007
-57224590-20605857239903 و 202

57222590

32925855-05832925424خراسان شمالي ،آشخانه ، بلوار امام رضاي شرقي، بعد از فرمانداري محسن عفتيآشخانهخراسان شمالي923015

بجنورد،میدان امام رضا ، مقابل شهر بازي و ایسگاه تاکسي هاي خطي عبداله معینيبجنوردخراسان شمالي933020
-32259666-05832259555مشهد

32259777

32312311-05832310254بجنورد ،امام خمیني غربي ، بلوار گلستان ،روبروي بانک سپه ،پالک 1144محمد سعادتيبجنوردخراسان شمالي94151

شیروان ، خیابان امام خمیني -بعدازپل - چهار راه دفاع مقدس بطرف  مسعود قربان نژادشیروانخراسان شمالي955856
05836210545بجنورد پالک 549

32502977 - 05832505055خراسان شمالي ،شهر گرمه ،ابتداي بلوار امام رضا)ع( ،پالک79حسن نجاریگرمه جاجرمخراسان شمالي963010

8-03154246707جاده کمربندي - جنب پست برق محمدرضا خانياردستاناصفهان973302

بلوار بوستان سعدي - سه راه نظر - خ وحید نرسیده به امامزاده شاهزاده  رضا   سلیمياصفهان اصفهان98161
03136288010محمد

اصفهان میدان احمد آباد خ ولیعصر چهارراه ولیعصر ابتداي خیابان صغیر شرکت آذرخش خودرو مبیناصفهان اصفهان995872
-32287608-03132263931جنب بانک ملت

32317516

34448340-9-03134444478خیابان جابرانصاري - ابتداي خیابان پنج آذر ، جنب نمایندگي مزدا ابراهیم و مسیح عنبرزاده اصفهان اصفهان1003323

-37757363-03137762277اصفهان بلوار کشاورز سه راه سیمین جنب تاالر بیستون پالک 753 حسین  پاکرواناصفهان اصفهان101169
37753550

-35517712-03135513312خ زینبیه - چهارراه عاشق اصفهاني - ابتداي خ عاشق اصفهاني شرقي شرکت بازرگاني کیاخودروآپادانااصفهان اصفهان1023296
35517710
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-35601200-4-03135575460اصفهان خیابان هفتون - بعد از پل تمدن - روبروي پمپ بنزینشرکت باند ماشین سپاهاناصفهان اصفهان1033312
35575070

5-36244364-03136286000خ حکیم نظامي - بین پل فلزي و چهارراه حکیم نظامي - پالک160 شرکت کیان کار صفاهاناصفهان اصفهان1043318

-33319002-33311775 031اصفهان، بلوار امام خمیني ره، روبروي تأمین اجتماعي شعبه 2 اصفهان شرکت سالمتیان پیشرو خودرواصفهان اصفهان1055780
33335058-33341577

خیابان امام خمیني - شهرک صنعتي امیر کبیر ،ابتداي خیابان شهید  مسعود هماپور اصفهان اصفهان1063284
3-03133868482باباگلي، روبروي انبار وحدت

اتوبان کاوه - سه راه ملک شهر - خیابان بهارستان شرقي - صد متر مانده  مصطفي عصارزادگاناصفهان اصفهان107166
34441486-03134416420به فلکه ملک شهر

13-03137736311خیابان آتشگاه - حد فاصل خیابان وحدت و خیابان قدس نبي اله شیخاني سودانياصفهان اصفهان1083329

خیابان امام خمیني- بعد از شهرک قدس- مقابل باشگاه مخابرات جنب مجید قاسمياصفهان اصفهان1095853
7-3133247766ایران خودرو

آران و بیدگل میدان محمد رسول اهلل بلوار شهیدان صالحي جنب پارک شرکت آرمان گسترقطبآران وبیدگلاصفهان1103307
1-03154754060شادي

شرکت تولیدي عسل خودرو بادروداصفهان1113289
54346524-03154342524بادرود،خیابان امام خمیني - جنب مرکز مخابرات بادرود

اصفهان - کیلومتر15 جاده اصفهان به شیراز - نرسیده به سیلوي بهارستان   احمدرضا رفیعيبهارستاناصفهان1123300
03136541580، روبروي تقاطع غیر همسطح ، ورودي جدید بهارستان

36819759-5-03136819752بهارستان ابتداي بلوار بهشت جنب پمپ بنزینحسن چترآبگونبهارستاناصفهان1133308

تیران - کیلومتر یک کمربندي تیران داران تعاوني کامیونداران رو به روي بهرام شیرازيتیراناصفهان1143306
-42223119-03142227131دانشگاه آزاد

42227196

بلوار آیت اله اشرفي اصفهاني ، روبروي بلوار امام رضا ، روبروي سردخانه پرویز  بختیاريخمیني شهراصفهان1153313
-33651818-03133651819کهندژ

33654255

33513802-7 - 03133636365خمیني شهر، میدان 22بهمن - ابتداي خ امیرکبیر، روبروي فرعي 136رحمان فاتحيخمیني شهراصفهان1163281

-35241040-03135214910اصفهان خ جي شرقي - بعد از فلکه خوراسگان روبروي مسجدالمهديمحمود قاسمیاناصفهاناصفهان1173294
35241030

57228414-03157224760میدان کاوه - ابتداي جاده داران الیگودرز - ابتدائي شهرک صنعتي داران شرکت خودروکار طوفان فریدن داراناصفهان1183298
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03157227779داران - بلوار طالقاني شرقي - روبروي انبار اداره راه و ترابريغالمرضا کاویانيداراناصفهان1193315

5-03145407444اصفهان دولت آباد دستگرد و برخوار بلوارمعلم )بهارستان( - جنب مخابرات بهرام هاشمیاندستگرد برخواراصفهان1203304

اصفهان اتوبان چمران اتوبان دولت آباد 4 کیلومتر بعد از فلکه تاکسي راني اصغر زارعاندولت آباداصفهان1213282
13 - 03145836312جنب مخابرات سابق

4-03152239163زرین شهر، بلوار معراج جنب استخر شهرداريحسن  بیگي ریزيزرین شهراصفهان122178

جاده اصفهان/تهران)بزرگراه آزادگان( - نرسیده به شاهین شهر - روبروي  اکبر جهانگیريشاهین شهراصفهان1233328
9-03145271700کارخانه ابزاران

شاهین شهر - خیابان صنعتي خیابان خواجه انصاري - جنب تي بي تي  محمد مشایخشاهین شهراصفهان1243299
45272300 -03145247785سابق

 53287173 - 3153287172شهرک صنعتی امیر کبیر، خیابان اصلي نبي اله همتشهرضااصفهان1255847

55444380-03155468724کاشان - خ طالقاني - نبش خیابان سهیل اصغر نوابي نژادکاشاناصفهان1263325

کاشان - بلوار قطب راوندي - روبروي شهرک صنعتي ، جنب کارواش جهانگیر نارنجيکاشاناصفهان1273286
3-03155534580رعیتي

شرکت فني ایلیا گستر آرزو کاشاناصفهان1283320
کاشان

میدان بسیج - خروجي شهر به سمت نطنز- خیابان شهدا دارالسالم - بلوار 
4 - 03155505051یکم صنایع کارگاهي - قطعه 12

گلپایگان ابتداي بلوار آیت اله محمودي بعد از نمایندگي ایران خودرو  محمدرضا صفوي تهرانيگلپایگاناصفهان129177
57426061-0315742242اختري

جاده اصفهان - نجف آباد ، گلدشت ،خیابان امام خمیني نبش بلوار ابوذر مجید سلجوقیانگلدشتاصفهان1303314
-42237864-03142237860صد متر مانده به شهرداري گلدشت

42238070

46259502-03146253524نائین بلوار بعثت - پالک 131 مصطفي دهقاني شاهکوئينائیناصفهان1315790

نجف آباد ، یزدانشهر ، خیابان امام خمیني -روبروي ایستگاه پمپ گاز شرکت صنعت پارس نوري نجف آباداصفهان1323330
CNG03142446741-4 یزدانشهر

4 - 54228003 031نطنز ، میدان تختي، ابتداي 45متري مصطفي خمیني روبروي بنیاد مسکن علیرضا عظیمينطنزاصفهان1333311

03137488793فالورجان کلیشاد خ بهارستان بلوار بسیج بعد از سه راهي قبل از پل هوایي نبي اله صفري کلیشاديفالورجاناصفهان1345788

1-03152254070زرین شهر ونامخواست بلوار شهید شاهمرادي - جنب شهرداري شرکت پویا صنعت لنجانورنامخواست اصفهان1353316
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کیلومتر 45 جاده اصفهان به مبارکه نرسیده به زیبا شهر روبروی صنایع  امیرحسین خسرويمبارکهاصفهان1365518
3-03152441070هفتم تیر جنب نمایندگي ایران خودرو

چهارمحال 1374401
34236300-03834228888بروجن کیلومتر 1 جاده مبارکه باالتر از نمایندگي ایران خودرو الیاس اسکندريبروجنوبختیاري

چهارمحال 1384404
7-03833330246شهرکرد بلوار آزادي - مقابل سه راهي شهر کیان اسکندر قدیري شهرکردوبختیاري

چهارمحال 139363
شهرکرد دروازه فارسان - روبروي ترمینال فارسان - مجتمع فن آوران زال  محموديشهرکردوبختیاري

32272082-03832272360خیابان اول فرعي اول جنب مدیران خودرو

چهارمحال 140361
نعمت اله بهامین - حسن شهرکردوبختیاري

33346822-03833346820شهرکرد ، سه راه شهرک صنعتي ، اول ورودي شهرک صنعتي سمت چپکریمیان

چهارمحال 1414403
9-03833230108فارسان بلوارشهدا-روبروي دانشکده هنر رسول بهراميفارسانوبختیاري

چهارمحال 1424402
چهارمحال و بختیاري ، لردگان ، ورودي شهر از طرف شهرکرد - جنب شرکت کالریدکلردگانوبختیاري

34448536-03834443007بوتان گاز

چهارمحال 1435877
038خیابان ولیعصر شرقی- روبروی بیمارستان نمایندگي سایپا علي نادري لردجانيلردگانوبختیاري

34444422 - 34443066 
-34446022- 34442118 - 

34442099

32836512- 03532838300کیلومتر 2 جاده ابرکوه به شیرازسیدحسام رسوليابرکوهیزد1445306

32231333-03532233300اردکان ، بلوارشهیدبهشتي - بعدازمیدان آیت اهلل خاتمي پالک 1294 علیرضا بهاریهاردکانیزد1455304

شرکت خدمات خودرو بعثت اردکانیزد1465795
اردکان - بلوار شهید بهشتي - نرسیده به میدان چادرملو - نمایندگي سایپا  اردکان

32259224-03532259223شرکت خدمات خودرو بعثت اردکان

32726081-03532722570اشکذر-جاده سنتو-جنب اورژانس صاحب الزمان محمدرضا کاظمي پوراشکذرياشکذریزد1475312

-32632919-03532632918یزد تفت ابتداي ورودی شهر تفت روبه روي دانشگاه پیام نور سیدرضا حیدري خورمیزيتفتیزد1485768
32632921

7-0353251366مهریز، جاده سنتو، روبروي قلعه تاریخي شاه عباسي. محمود زارع بیدکي مهریزیزد1495316

35251078 -35251077 035بلوار 17شهریور - بعداز مثلثي امام شهر جنب بانک صادرات سیدمحمد  مصالئيیزدیزد150341

3-03538219900بلوار امیرکبیر- جنب پمپ بنزین سیلو روبروي بسیج دانشجویي استان یزدشرکت بازرگاني خودرو یزد سیلویزدیزد1515315
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-37211703-03537225657یزد ، بلوارآزادگان ) فرودگاه( - جنب هتل کاروانعلي بمان غنیانیزدیزد1525311
37224942

شرکت خدمات خودرو گروه برازجانبوشهر1534208
8-07791021435برازجان کیلومتر یک جاده اهرم جنب پمپ بنزین1381

07734260036برازجان جاده کمربندي - روبروي کارخانجات آرد عالي اسماعیليبرازجانبوشهر1544202

1-07733551550بوشهر بزرگراه آیت اله طالقاني - روبروي یخ سازي وزیريبهروز دستارانبوشهربوشهر1554204

3_07733452131بوشهر میدان آزادي- ابتداي بزرگراه نیروگاه اتمي عبدالمحمد کاردانيبوشهربوشهر1564210

6_07733423373سه راهي چغادک ابتداي خیابان اصلي اهرم به خورموج عیسي دشتيچغادکبوشهر1574206

8_07735324876خورموج جاده اصلي بوشهر کنگان - جنوب اداره راه و ترابري سعید تیموریخورموجبوشهر1584205

گناوه سه راهي جاده گناوه به دیلم جاده کمربندي جنب نمایندگی ایران  خداکرم خدريگناوهبوشهر1594203
61-07733144760خودرو

4-07143523503ارسنجان بلوار امام رضا جاده سعادت شهر نرسیده به نمایندگی ایران خودرو حبیب جوکارارسنجانفارس1605669

2-07153240421استهبان ابتداي جاده نیریز - جنب فرمانداري محمدمهدي شجاعیاناستهبانفارس1615017

44525690-07144523211اقلید بلوار کشاورز اصغر کاظمياقلیدفارس1625007

81-07152517680اوز بلوار امام خمیني - روبروي کالنتري 14 ابراهیم احمدياوزفارس1635025

شرکت خدمات اتومبیل راه آبادهفارس1645028
3- 07144363650آباده کیلومتر 2 جاده اصفهان - روبروي خیابان داودسپهر آباده 

 -36783236-4- 07136783233روبروي مسجد صاحب الزمان )عج( - جنب پاسگاه قدیم کریم عریانيبیضافارس1655034
36783335

54337000-07154446907جهرم بلوارنخلستان - روبروي پارک شهر ناصر رحمانیان کوشککيجهرمفارس1665010

95-07154342688جهرم بلوار بسیج - نبش میدان شهید اسدزاده حمید رحمانیانجهرمفارس167229

07153548881داراب کیلومتر یک جاده شیراز روبروي تعاوني کامیون داران سیدعلیرضا حسینيدارابفارس1685754

32622946-07132629826زرقان کیلومتر 24 جاده شیراز مرودشت - سمت چپشرکت رامین خودرو نوید فارسزرقانفارس1695040

9-07153753853دبیران-ابتداي کمربندي به سمت جهرم،الر ، بندرعباس شرکت مدرن خودرو زرین دشتدبیرانفارس1705535
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شیراز ابتداي بلوار امیرکبیر- بعد از پلیس راه جاده بوشهر - جنب بیمه  جعفر دل افکارشیرازفارس1715023
4-07138327290ایران

38327798-07138327788شیراز انتهاي بلوارامیرکبیر - جنب پمپ بنزین سایپاحسن  هاشمي نژادشیرازفارس172222

9-07137417588شیراز، بلوار خلیج فارس،200 متر بعد از رادار فرودگاه، سمت چپ شرکت ارم خودرو عرفان)2(شیرازفارس1735765

شرکت پیشرو خودرو پرنیان گستر شیرازفارس1745039
هخامنش 

شیراز جاده سپیدان - بعد از پلیس راه - دو کوهک - روبروي کوچه 
60-07136703858المپ سازي

5-07132288660شیراز چهار راه ادبیات - ابتداي بلوار گلستان علیرضا نعمت الهيشیرازفارس1755019

6-07132427505شیراز حد فاصل دروازه قرآن و پلیس راه شیراز اصفهانمحمود آریاوندشیرازفارس1765678

5 - 07137302111شیراز بلوار سلمان فارسي - جنب پمپ بنزیننصراله  حریتشیرازفارس177221

شیراز بلوار خلیج فارس)جاده فسا( - بعد از پادگان ولیعصر)عج( - روبروي شرکت تابا خودرو فارسشیرازفارس1785897
07137419602میدان تره بار

 38220666 - 07138220555بلوار امیرکبیر - باالتر از باغ جنت  نرسیده به مخابرات امیرکبیر  خلیل احمدي شوليشیرازفارس1795863

شرکت ابتکار خودرو بهساز صفاشهرفارس1805783
07144466683صفاشهر -ناحیه 1 جنب پمپ بنزین خدمات

-50-40-07153341030فسا بلوار آزادي - روبروي شهرک طالقاني اصغر محبي نژادفسافارس181220
53333363

42419291-07142416153قائمیه بلوار انقالب - ابتداي جاده بوشهر مسلم جوکارقائمیهفارس1825013

9-07154527708قیر بلوار گلستان نرسیده به پمپ بنزین شریفي اکبر  غضنفريقیرفارس1835538

-5-42242551-07142235471کازرون کیلومتر 6 جاده شیراز - بعد از دانشگاه آزاد اسالمي محمدحسین قناعتيکازرونفارس1845004
42242666

07142243691کازرون- خیابان ملت مقابل کوچه افق طالئي محمود سرویانکازرونفارس1855875

07152451420گراش ابتدای بلوار خلیج فارس به سمت الر شرکت تندر سوار گراشگراشفارس1865540

8-52255117-1-07152250080الر میدان امام خمیني - خیابان والیت فقیه اکبر مهرآزمايالرفارس1875024

52330034-07152330032الر شهر قدیم -سه راه بندرعباس - خیابان حاج محمد کارگررضاعلي استوارالرفارس188225
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3-07152723351المرد بلوار 15 خرداد- نرسیده به میدان شهدا حسین شریفیالمردفارس1895009

شرکت حامي خودرو بیات مرودشتفارس1905016
07143223663مرودشت انتهاي خیابان هفت تیر - نرسیده به میدان قدس مرودشت

43334188 - 07143332543مرودشت خیابان انقالب - بعداز زیرگذر معلم - سمت چپ عبداله روزگارمرودشتفارس191226

3-07153835230نی ریز بلوار امام رضا)ع( - روبروي پمپ بنزین - نبش خیابان نواب صفوي فرزاد  فربدني ریزفارس1925026

36723571-07136723573سپیدان بلوار ورودي از سمت شیراز روبروي منطقه انتظامي )بلوار جهاد( رضا زارعاردکان)سپیدان(فارس1935889

کهکیلویه و 1945529
32267311-07432264512دهدشت ابتداي جاده اصفهان - خوزستان، جنب پمپ بنزین الهي بهادر دوهندهدهدشتبویراحمد

کهکیلویه و 1954301
32266500-07432266376دهدشت کمربندي دوم، جنب درمانگاه تأمین اجتماعي علی رستاکدهدشتبویراحمد

کهکیلویه و 1964306
شرکت خدمات دیزل حبیب دوگنبدانبویراحمد

گچساران
گچساران بلوار ولیعصر )عج( - بعد از خیابان پرستار - روبروي ایستگاه 

-32221150 -07432221101برق - نرسیده به میدان نماز
32221103 

کهکیلویه و 1975871
33356297-07433356292یاسوج تل خسرو - وردي جاده شیراز بعد از پمپ بنزین منصوري شرکت قصر خاطره یاسوجیاسوجبویراحمد

2-07644621420پارسیان بلوار شهدای گمنام روبروي پست برقهادي نصوريپارسیان هرمزگان1985407

3 - 04533811861میدان جهاد ابتداي خیابان جام جم روبروي فروشگاه رفاهابابیل  نورياردبیلاردبیل199372

04533333343اردبیل - میدان مبارزان - خیابان کارگر - جنب پمپ بنزین - پالک 216شرکت سبالن ثمیناردبیلاردبیل2002103

4-2-04533813141خ جام جم - روبروی بانک تجارت شعبه جام جم شهروز رمزي پیراقوم اردبیلاردبیل201371

33780354-04533780351میدان بسیج - بعد از پل هوایي - ابتداي جاده اردبیل به تبریز مهدي الزمي زارع اردبیلاردبیل2022111

شرکت آواي فن آوران الماس خلخالاردبیل2035506
خلخال- خوجین- خ سنتو - باالتر از سه راه طولش - کیلومتر 1 جاده  خلخال

8-04532450246اسالم

9-32643008-04532644003کیلومتر 1 جاده بیله سوار-روبروي نیروگاهرحیم محمدي رمضانلوگرمي اردبیل2042107

32151200-04532151300کنارگذر مشکین شهر به اهر - نرسیده به کارخانه آرد خوشروز غالمحسینيمشکین شهراردبیل2052102

72-04133482771ورودي شهرازسمت خسروشهر شرکت روانکار اسکو اسکوآذربایجان شرقي2062266
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442235663-04144226632کیلومتر 1 جاده اهر به تبریز-پایین تر از ایران خودروابوالفضل بردیدهاهرآذربایجان شرقي2072281

اهر اول بلوار جمهوري اسالمي نرسیده به پل اهر چایي پایین تر از کارخانه  عسگر گل ریحاناهرآذربایجان شرقي2082252
44227800-04144224500آرد سازي

-37739357-04137722664بناب خ امام خمیني - جنب ترمینال تبریزایوب داداش کریميبنابآذربایجان شرقي2092259
377226040

04137720500کیلومتر 2 جاده ملکان - روبروي کار خانه آرد زهره شرکت خدماتي آذین کار بناببنابآذربایجان شرقي2102289

37768060-04137767060میدان معلم باالتر از بیمارستان امام خمیني مرتضي آسابنابآذربایجان شرقي2112280

-32802018-04134410472خ را ه آ هن - چهارراه قطران پالک 1093امیراحمد و بهرام  ارومچیانتبریزآذربایجان شرقي212181
32813222

-33314119-04133303408تبریز جاده تهران بعد از جایگاه پمپ بنزین نمایندگی سایپا پرویزی پرویز پرویزيتبریزآذربایجان شرقي2132263
33293416

3-35245461-18-04135240616خیابان فلسطین)ملل متحد سابق(روبروي کلینیک پردیسحسن درخشي تبریزيتبریزآذربایجان شرقي2142264

-34795339 - 04134779505خ ابوریحان -پالک -209 نمایندگي سایپا شربیانيسیدعلي فضل آذرشربیانيتبریزآذربایجان شرقي2152255
34761414

1-36376620-04136377487تبریز - ورودي ازسمت تهران - سه راهي اهر - قطعه دوم سمت راستغالمرضا جعفريتبریزآذربایجان شرقي2162267

2- 33321141 -2-04133324870دروازه تهران - جنب بانک سپه استاد شهریار - کوي شهید محالتي احسان دسترنج آزادي تبریزآذربایجان شرقي2175748

جاده تبریز به آذرشهر700 متر باالتر از پل پتروشیمي -جنب اداره گاز محمود وفادوستتبریزآذربایجان شرقي2182270
04134219000نمایندگي وفادوست

-43235190-04143228787جاده اردبیل - روبروي اردوگاه شهید فهمیده  ابوالفضل رنجبرانسرابآذربایجان شرقي2192258
43234242

دروازه تبریز - جاده تبریز سراب نرسیده به پمپ بنزین روبروي ایران شرکت خدماتي رفاه امداد سراب سرابآذربایجان شرقي2202284
3-04143235111خودرو شماره 2

شبستر، جاده شبستر به صوفیان بلوار بسیج - نرسیده به پمپ بنزین  رضا شیراحمدشبسترآذربایجان شرقي2212278
42439514-04142439746جایگاه شماره یک

4-37276872-70-04137286868مراغه، بلوار امیر کبیر از سمت هشترود، ضلع جنوب غربي میدان مادرشرکت رصد خودرو مراغهمراغهآذربایجان شرقي2222272

17-37450415 041بلوار شهید درخشی یونس سلیمان زادهمراغهآذربایجان شرقي2235886



235

10

فهرست نمایندگی های مجاز
کوئيک نام نمایندگیشهراستانکدتابلوردیف

اتوماتيک
کوئيک 
کدتلفن آدرسدستي

تلفنشهر

6-04152222005میانه جاده قدیم روبروي سینما عصرجدید پالک 436 رضا امینيمیانهآذربایجان شرقي2242257

2-04152251531جاده ترانزیت - جنب هتل سولماز شرکت آتا خودر عونيمیانهآذربایجان شرقي2255893

42069219-04142069116هادي شهر - خیابان امام جعفر صادق روبروي پمپ بنزین نمایندگی سایپا یعقوب اسکندري زادههادي شهرآذربایجان شرقي2262288

32425685  /3-32425591 044ارومیه ،ابتداي جاده مهاباد - جنب جایگاه سی ان جی حبیب زادهشرکت اروم کیا خودروارومیهآذربایجان غربي2272327

-32751777-04432755060ارومیه،ابتدای جاده سلماس ،ضلع جنوب غربی پل سوم خردادشرکت باخترتعمیرارومیهارومیهآذربایجان غربي228251
32750818

-32341581-04432358039بلوارشیخ شلتوت - جنب گاراژآذربایجان - پالک 157علي   جعفري لکارومیهآذربایجان غربي229252
32358018

44623565-04444621702اشنویه بلواربسیج - روبروي کتابخانه عمومي نرسید،به میدان انقالب شرکت وحدت یدک اشنویهاشنویهآذربایجان غربي2302312

بلوارامام خمیني - روبروي خرمنکوب ،سازي برادران شامه باالتر از میدان حسین عباسيبوکانآذربایجان غربي2312310
46252220-04446232500علی آباد

04434285582پلدشت - بعد از میدان قلم - ابتداي جاده ماکو محمدرضا مجردپلدشتآذربایجان غربي2322328

44230250-04444224150پیرانشهر بلوار کردستان-نرسیده به میدان والفجر2 عمر سوريپیرانشهرآذربایجان غربي2332319

44229012-4-04444229043پیرانشهر ،ابتدای جاده مهاباد، جنب بازارمیوه و تره بار کریم حسن کهنه الهیجانيپیرانشهرآذربایجان غربي2342308

04436458335خوي - میدان نصرالهي،ابتداي خیابان نصرالهي میرحسین شکاريخويآذربایجان غربي2352329

04436450077 کیلومتر 5 جاده تبریز- پائین تر از کارخانه قند- روبروی جاده قره شبان  شرکت رامیار خودروخويخويآذربایجان غربي2365775

3-04435237002بلوارجمهوري اسالمي - میدان سرباز-روبروي اداره راه وترابرياحد اسدي اهرنجانيسلماسآذربایجان غربي2372311

-5224773 3- 04435224673کمربندي جاده تسوج - جنب نیروگاه برق اسماعیل منسوبيسلماسآذربایجان غربي238253
35221073

 93- 04435252589سلماس ،کیلومتر یک جاده تازه شهر- بلوار ملت داود یاقوتي گلعذانيسلماسآذربایجان غربي2392321

04446320995جاده شاهین دژبه میاندوآب اول بلوارغدیرخم شرکت شاهین صنعت حاتمشاهین دژآذربایجان غربي2402304

36728844-04436728833جاده ترانزیت تبریز/بازرگان - روبروي ورودي شهر- جنب باسکول چایپاره سعید باقرزادهقره ضیاءالدینآذربایجان غربي2412316

شرکت تعاوني خدماتي پدرام ماکوآذربایجان غربي2422307
04434229156بلوارمدرس - جنب پلیس راه ماکو حسام ماکو
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42341415-04442334888مهاباد - شهرک کارمندان - ضلع شمالی میدان استاد هیمن انورعبداله زادهمهابادآذربایجان غربي2432313

42445604-04442443152مهاباد ،فلکه محمود خان،خیابان بسیج،روبروی پارک اقاقیا نادر سینامهابادآذربایجان غربي244257

45261123-04445224437بلوار انقالب روبروي تعاوني 8 جوانشیر اسکندرزادهمیاندوآبآذربایجان غربي245254

2-04435669992خیایان ولیعصر - جنب مرکز بهداشت - روبروي بانک تجارتشرکت نسیم یدک سلدوزنقدهآذربایجان غربي2462314

2-35628001-04435627177انتهاي بلوار بهشتي - روبروي باربري توحید شرکت ساوالن یدک نقدهنقدهآذربایجان غربي2475855

0443187خ پیرانشهر - نرسیده به میدان دفاع مقدس - خیابان سایپامصطفي بیگ زادهنقدهآذربایجان غربي2482318

60-01735733080آزادشهر خیابان شهید بهشتي جاده کمربندي - جنب پل هوایيشرکت ارجاسب آزادشهرآزادشهرگلستان2493078

01734526892آق قال خیابان معلم جنب دارالقران کریم والشمس عبدالحمید پوريآق قالگلستان2503080

01734236606علی آباد ورودي از سمت گرگان - جنب اداره راهنمایي و رانندگيشرکت خودرو مایان صنعت علي آبادگلستان2513081

-34232277-01734223561علی آباد بلوار امام رضا روبروي مسجد محمدیه محمدحسین عابديعلي آبادگلستان2523072
4232266

کردکوی میدان شهرداری ابتدای بلوار امام رضا )ع( روبروی نمایندگی ایران باباعلي  درزيکردکويگلستان2533073
34337099-01734329477خودرو عسکری

35446866-01735420747کالله نرسیده به میدان الغدیر - روبروي بیمارستان تأمین اجتماعيحسن بابایيکاللهگلستان2543086

گرگان بلوار جرجان - کیلومتر 1 روبروي کارخانه پنبه کوشا سر خط  رضا جاللي شاهکوگرگانگلستان2553090
01732178243نصرآباد

3-01732145310بلوار جرجان - بین خیابانهاي جرجان 16 و 18 - پائین تر از ایستگاه اوزینهسیداحمد حسینی نژادگرگانگلستان2563075

32161040-01732170900گرگان کیلومتر 1 جاده گرگان گنبد نبش خ فیض آبادشرکت  عدالت روشن کارنگرگانگلستان257211

01733559560گنبد جاده مینو دشت - جنب نمایندگي گروه بهمن ابوطالب قره چماقلوگنبد کاووسگلستان2583083

-33341674-01733335044خیابان امام خمیني جنوبي - جنب سیلوهمگام خودرو مومنيگنبد کاووسگلستان2595794
33382420-33341672-3

-35286887-01735287470مینودشت جنب مدرسه باغچه بان - روبروي کشتارگاه دوگوريمحمدباقر قزل سفلومینودشتگلستان2603089
35287471
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شرکت خدمات خودرو بزرگ امیرکالمازندران2613155
0113518کمربندي بابل به بابلسرامیرکال - جنب پمپ بنزین حمیدیانروشن

44242805-6-01144249972جاده تهران - پلیس راه قدیم- جنب سردخانه جمشیديمهرداد جمشیدي الریجانيآملمازندران2625796

3-01142359100آمل 300- متر بعد از میدان هزار سنگر -به طرف جاده بابلعیسي صداقتآملمازندران2633174

-44229303-01144259821آمل خیابان طالقاني-روبروي درب شرقي سپاه - پالک 1 ابراهیم قلي پور آملمازندران2643179
44220821

-32666626-01132666343جاده قدیم بابل به آمل احمد چاله پي روبروي پمپ بنزین رمضاني پ 19حسن شاکري بابلمازندران2653187
32666280-58463343

32043119-01132043113بابل جاده بابل به آمل200- متر باالتر از پاسگاه راهنمایي و رانندگي دهک رمضان داداش نژادبابلمازندران2663153

-32319198-01132319208بابل کیلومتر 5 جاده قائمشهر - گرجي آبادشرکت پیشرو خدمات مهدیزادهبابلمازندران2673198
32319090

01132192218بابل، کمربندي غربي- ایستگاه آمل-نبش بهاران چهارم سیدحسین موسويبابلمازندران2685793

-35374773-01135374771بابلسر ج بابل/بابلسر-جنب کارخانه فرش البرزحمید احمدنتاج آهنگريبابلسرمازندران2693168
35375111

011بابلسر کیلومتر 8 جاده بابلسر به بابل محمدعلي ابوطالبيبابلسرمازندران270205
32384908-32380757-
32380767-32383364-
32383648-32381648

34533812-01134525415بهشهر خیابان شهید هاشمي نژاد - روبروي پارک 22 بهمن غالمرضا باباوليبهشهرمازندران2713161

شرکت مازند خودرو نعمتي  بهنمیرمازندران2725878
6-01135751133بهنمیر جاده بابلسر - منطقه کاله - 200متر قبل از مسجد امام حسین )ع(بهنمیر

54275000-4-01154270101تنکابن خیابان چالوس - جنب اداره منابع طبیعي ابراهیم کاویانيتنکابنمازندران2733175

شرکت توسعه خودرو مازندآرش تنکابنمازندران2745846
54271416 - 01154270570کیلومتر 2 جاده چالوس - جنب دانشگاه آزاد اسالمي نقي پور

-52250311-01152250751چالوس خ امام خمیني سه راه کمربنديبهروز دیلم نژادچالوسمازندران275216
52256736

4-01152210110چالوس خیابان 17شهریور - جنب سازمان صنایع دستينریمان فقیه عبداللهيچالوسمازندران2763160
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55219419-01155213100رامسر کیلومتر3جاده تنکابن -بعد از دورراهي سادات شهر محمدعلي کاظمي پور رامسرمازندران2773182

4-01132115511بابل - جاده آمل به بابل زرگرمحله - 9 کیلومتري بابل مهرداد بندگانزرگر شهرمازندران2783172

33281919-01133283333ساری خ گرگان - بعدازپل تجن - بلوارامام رضا )ع(حشمت اله  هدایتيساريمازندران279201

ساري - کمربندي غربي - بین فلسطین و شهبند جنب نمایندگي ایران رحمت اله صادقي کیادهيساريمازندران2805552
01133373472خودرو و مزداصادقي کیادهي

-33736795-01133736794ساری کیلومتر 8 جاده ساري نکا - روبروي دانشگاه منابع طبیعي سیدعباس حسیني زیديساريمازندران2813196
58360023

شرکت خدماتي بازرگاني ساريمازندران2823141
3-01133358162کیلومتر 2 جاده جویبار پالک 544 مهربخش ساري 

-33212211-8-01133218347بزرگراه ولي عصر-مقابل بانک صادرات شعبه میدان بارعلیرضا بخشي کیادهيساريمازندران2833151
33211700

2-01135664111فریدونکنار خ امام خمیني )ره( - انتهاي بلوار نماز - جنب شهرک ایثارگرانشرکت پیشتاز خودرو شمالفریدونکنارمازندران2843157

42292950-01142293476قائم شهر کیلومتر 3 اتوبان قائم شهر - بابل روبروي منطقه انتظاميمحمدعلي صابرقائم شهرمازندران2853162

قائمشهر بلوار آیت اله صالحي مازندراني انتهاي بلوار جنب پمپ بنزین  منصور خداداديقائم شهرمازندران286213
42273878-2-01142276690اسکندري

محمودآباد کیلومتر 2 جاده محمود آباد به آمل - محله ترسیاب پالک 54  شرکت کاسپین خودرو محمودآّبادمحمودآبادمازندران2873188
-44789900-01144789990روبروي دانشگاه غیر انتفاعي نیما

44789935

-44529663-01144522490انتهاي کمربندي خ شیخ فضل اله نوري عین اله سلطانپورنورمازندران288210

2-52359210-01152333253نوشهر کمربندي نوشهر - خیابان باباطاهر خیراله اماني پرچکوهي نوشهرمازندران2893169

36600444 -02636602945بلوار فردیس، بعد از میدان انبار نفت ایستگاه الله امید صفات فردیسالبرز2901069

5-4502634679590متري اتوبان گلشهر - خ هوشیار - پ 24رضا وتقي  زینلي قاهانيکرجالبرز291535

 34552715 -02634554445خیابان قزوین بعد از میانجاده دست راست جنب تاالر آپاداناسیدمحمدرضا آقا میرکریميکرجالبرز292126
-34563874

-33304995-02633305353مهرشهر - حسین آباد - خیابان عدالت - پالک 63شرکت ارم خودرو میالدکرجالبرز2931113
33301724
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کرج, سه راه عظیمیه, ضلع غربي بلوار شورا، نرسیده به میدان کرج, شرکت آوا خودرو پرشینکرجالبرز2945616
5-32285134-02632285132نمایندگی شرکت سایپا

6-02636516163جاده مالرد، ورودي فلکه پنجم، بلوار شهید بیات،روبروي تاالر مرواریدشرکت پارسیان خودرو فردیسفردیسالبرز2955587

شرکت صنعتي خدماتي بازرگاني فردیسالبرز2965879
8-02636613517جاده مالرد بعد از انبار نفت خیابان گلستان 29)پیک(- پالک 27پردیس یاران کارا کرج

02632200645میدان قدس - بلوار امام زاده حسن )ع( - روبروي مصلي عباس رهبردهقانکرجالبرز2971040

-34567459-02634561877کرج کیلومتر 4 خیابان شهید بهشتي بعد از میانجاده پالک 38 محمود ناصرترابيکرجالبرز2981106
34566868

10-34701709-4-02634701701کمالشهر -بعدازپمپ بنزین رضوانیه، پالک 110 عادل شاهپروري کمال شهرالبرز2991075

8-37312167-02637312168ماهدشت, انتهای بلوار امام خمینی, نرسیده به خیابان شهید بیات, پالک 1 گودرز قیاسي ماهدشت البرز3001155

ابتداي جاده محمدشهر، بعداز ریل راه آهن- جنب ورودي میدان میوه و تره  محمدعلي کاظمي فروزمحمدشهرالبرز3011062
14-36702511-4-02636702200بار نمایندگی شرکت سایپا

7-02636217575مشکین دشت کرج، ابتداي بلوار دشت بهشت، پالک 110حسین امین ترابيمشکین دشتالبرز3021114

نظرآباد, ضلع جنوبی سه راه نظرآباد, روبروی ناحیه سپاه پاسدارن , رشید آزادفالحنظرآبادالبرز3031035
4-02645382332نمایندگی شرکت سایپا

4-02335247111دامغان میدان جانباز بلوارآزادگان ) جهاد ( جنب نمایندگي ایران خودرو حسین علي حسینيدامغانسمنان3043212

6-33303000-02333303008میدان قومس - روبروي پارک سیمرغ، نمایندگي سایپاحسین نیک بینسمنانسمنان3053214

-33300000-5-02333301244بلوارعلویان - روبروي کارخانه یخ، نمایندگي سایپارضا خسروانيسمنانسمنان3063216
33302192-33302190

18 - 02333302116بعد از میدان سیمرغ - جنب بانک ملت،نمایندگي سایپاعلي خرمیانسمنانسمنان3073220

32377444*7-02332373766بلوارشهید بهشتي - روبروي راهنمایي و رانندگي - نبش کوچه 32 بابک انارکي حاجي باقريشاهرودسمنان3083217

02332226108سرچشمه - خ امام رضا )ع( - جنب اداره راه، نمایندگي سایپا فرخ ترابيشاهرودسمنان3093211

34225255-02334230559بلوارابریشم - روبروي هنرستان امام علي )ع( شرکت راه ابریشم گسترگرمسارسمنان3103213

4-02333644232مهدي شهر - میدان ورزش - ابتداي بلوار کارگرسیداسداله سادات مهدي شهرسمنان3113219
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سیستان 312403
ایرانشهر, کیلومتر4 جاده بمپور, مقابل بیمارستان ایران, نمایندگی شرکت  سؤالي دهانيایرانشهروبلوچستان

37212253-05437214018سایپا

سیستان 3135772
37225228-05437223703خیابان طالقاني، جنب مسجد آل رسول )ص( نیک محمد تمندانيایرانشهروبلوچستان

سیستان 3145405
چابهار, خیابان حافظ, نبش خیابان مدرس, روبروی پارک بانوان, نمایندگی  شرکت همکار صنعت  چابهارچابهاروبلوچستان

2-05435333620شرکت سایپا

سیستان 3155211
زابل, خیابان شهید میرحسیني , روبروي پمپ بنزین دولتی, نمایندگی  شرکت پارسا خودرو نیمروززابلوبلوچستان

32229227 - 05432223237شرکت سایپا

سیستان 3165203
زابل, انتهاي خیابان شهیدباقري, بلوار شهیدان دولتي مقدم , سه راهي  مهدي میرزابلوبلوچستان

3-05432641032نهبندان , نمایندگی شرکت سایپا

سیستان 317402
33224570-4-05433251171زاهدان, ابتدای خیابان میرزاي شیرازي , پالک 193/1شه زاد   مهاجريزاهدانوبلوچستان

سیستان 3175201
شرکت خدمات زاهدانوبلوچستان

گسترپیشروسیستان
زاهدان, خیابان سعدي غربي, ابتداي کمربندي خرمشهر, پشت تعاوني 

12-33502911 - 05433517669شماره2 نمایندگی شرکت سایپا

سیستان 3185830
5-05433521193بلوار شهید طباطبائي- مقابل راهنمائي رانندگي  شرکت سیستان خودروزاهدانوبلوچستان

سیستان 3195209
2- 37633911- 05437628381سراوان, جاده دزک, نبش نمایندگي تراکتورسازي, پالک 1 مجید آلباسراوانوبلوچستان

سیستان 3205598
 37692425-05437693009بلوار معلم, جنب منابع طبیعي عبدالخالق آلباسورانوبلوچستان

6-38868285-3-02538868281ابتداي کمربندي اراک - روبروي کشتارگاه صنعتي سیدمحمدسعید عارفي مقدمقمقم3213442

شرکت خدماتي نگین خودروي قمقم322121
خیابان امام خمیني - بعد از بیمارستان حضرت معصومه )س( - نرسیده به  قم 

36655440-2-02536666441پل شهید دستغیب - سمت راست - پ605

-37231125-02537220533میدان پلیس-خیابان شهید محالتي-پالک109 عباس خالقيقمقم3233441
37230888

025قم، خیابان اراک، بعد از پل، روبروي، پمپ بنزین،جنب 20متري طباطبایيعلي اصغر مومنيقمقم3243446
38815300-38803454-
38810642-38810500-

38839990
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36606053-02536614477خ شهید بهشتي - روبروي بیمارستان شهید بهشتيعلیرضا  آدابيقمقم325122

بلوار حضرت معصومه )س( )قلعه کامکار( - نرسیده به کمربندي - روبروي نعمت اله دیانيقمقم3263447
4-02538759991کوچه 26

02533361060کیلومتر 5 اتوبان قم تهران، جنب مجتمع گردشگري مهر و ماه شهاب صفائي رادقمقم3275857

قم - مابین عوارضي قم/کاشان و قم/تهران - جنب اداره راه و ترابري استان سیدحسین حسینيقمقم3285865
  36665005 - 02536668000قم - پالک 1

-34175252-08632761515اراک،میدان انقالب - ابتداي بلوار سردشت - پ47 محمدرضا رحمتي اراکمرکزي3293367
34175253

اراک - ورودي شهر از سمت سلفچگان -روبروي شهرک صنعتي قطب شرکت کیهان موتور مرکزياراکمرکزي3303371
5-08634134053اراک

08632768004اراک, بلوار سردشت, روبروي منازل مسکوني جام جم, پالک 5686 اصغر محمدياراکمرکزي3315895

1-46335850-08646337099خمین،بلوار انقالب - نبش بلوار جانبازان،نمایندگي سایپا غفاري شرکت میعادخودرو مرکزيخمینمرکزي3323364

خمین،بلوار پاسداران - روبروي بیمارستان امام خمیني،نمایندگي سایپا  احمدرضا مرتضويخمینمرکزي3335913
46336161-08646332563آقاي مرتضوي

08642214664نبش میدان آزاديمحمود عروجيساوهمرکزي3345880

-43230680- 08643227079محالت،خیابان انقالب - ابتداي جاده خمین،نمایندگي سایپا یارمحمدي حمید و علي یارمحمديمحالتمرکزي335132
43229639

35212341-02435212340ابهر، بلوار انقالب اسالمي، نبش کوچه چهل چشمه، پالک 225 امید شهسواريابهرزنجان3362212

1-02435214040بلوارخرمشهر - جنب پمپ بنزینمحمد  محمدبیگيابهرزنجان3372202

8-3531117-02435530300بلوارامام - بطرف زنجان - نرسیده به اداره جهاد و کشاورزي شرکت راهیان خودرو خرمدرهخرمدرهزنجان3382208

-33773666 -02433783434میدان بسیج- ابتداي جاده تهران ایرج شفقتیانزنجانزنجان3392205
33789666

33363702-3-02433324282خیابان خیام - روبروي ایستگاه راه آهن حمید اسکندریونزنجانزنجان3402211

خیابان خرمشهر- نرسیده به میدان بسیج - بعد از پمپ گاز - جنب  سیدیحیی مجتهدیزنجانزنجان3412206
33788840-02433788777سنگبري
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زنجان، خیابان خیام، روبروي راه آهن، نرسیده به میدان راه آهن، جنب هادي  برکابي اقدمزنجانزنجان3425773
-33322824-02433332885نمایندگي ایران خودرو

33322433-33334497

02434221099خدابنده - قیدار- کیلومتر 2 جاده همدان  عباس شاه محمديقیدارزنجان3435868

3 - 02835246160روبروي جنگل خزانه - جنب شرکت پژوهش شرکت آذرخش خودرو تاکتاکستانقزوین3442062

-33239611 - 02833220127چهارراه ولیعصر-بلوار آیت اله خامنه اي مقابل کارخانه آلومتک جالل دوست محمديقزوینقزوین3452051
33244482

-33227100-02833249843خیابان امام خمیني - خیابان نواب جنوبي - مقابل شهرداري منطقه یکسیدعلي اکبر کرمانيقزوینقزوین3462057
33242694-5

3-02833240880خیابان میرزا کوچک خان - روبروي خیابان بهارشرکت راکب تک تاز البرزقزوینقزوین3472055

5-02833245522میدان ولیعصر- بلوار آیت اله خامنه اي - بعد از هتل مرمر محمد قلي پورقزوینقزوین3482058

70-02833292550کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - مقابل شرکت ناز نخیعقوب نعمتيقزوینقزوین3492054

 - 32568200 - 02832568100زیباشهر محمدیه منطقه 4 خیابان شهید بابایي پالک 27 دانیال سیادهنيمحمدیهقزوین3505751
32564777

4-01343829691بلوارجانبازان - روبروي پاسگاه مرزي مهدي فرج نژادآستاراگیالن3512006

7-01342130556جاده الهیجان - اولین دوربرگردان - جنب شالي کوبي زماني شرکت سامان قطعه زماني آستانه اشرفیهگیالن3522022

1-44444020-01344428501غازیان - باالتر ازپمپ بنزین راحتيشرکت صبا ماشین انزلبندر انزليگیالن3532005

44246537-01344220527گیالن -تالش-بلوار ولیعصر)عج(-پالک 77933 رحیم آسوبارهشتپر)تالش(گیالن354244

رشت, جاده الهیجان, دارسازی, نرسیده به پیچ دوم آج بیشه, نمایندگی خداداد دل افروزرشتگیالن3552020
1-01333874440دل افروز

7-33234026-01333247017رشت، میدان شهرداري، خیابان سعدي، روبروي مدرسه ارامنهخسرو زماني زمانرشتگیالن3565776

-33829384-01333824589خ شهدا - بلوار امام رضا )ع( - روبروي ترمینال خط کناره - پالک 479 شرکت آسیا خودرو خزررشتگیالن3572003
33838533-33832796

4-01333529591خ طالقاني - روبروي امامزاده داناي علي شرکت خودروسرویس خزررشتگیالن3582014

4-01333594501کیلومتر3جاده فومن - آتشگاهشرکت فن آوران صنعت خودرورشتگیالن3592012
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3-01333825551بلوارامام رضا )ع( - آج بیشه - جنب پمپ بنزین شرکت کاسانه گیالنرشتگیالن3602017

-33327110-01333338111رشت میدان فرهنگ خیابان آزادگان بعد از کارگاه سروش شرکت صباح خودرو گستر گیلرشتگیالن3615781
33323311

 32734772 -01332723631بلوار جاده انزلي - نرسیده به فرودگاهمهدي   پور نصیررشتگیالن362235
-32734773

2-01344626331رضوانشهر انتهاي بلوار معلم ایرج رحیمي جنبه سرایيرضوانشهرگیالن3632013

بعد از میدان طالقاني جاده اصلي رودسر به لنگرود جنب نمایندگي ایران  جواد صادقي پوررودسرگیالن364241
3-42646612 -01342646614خودرو

8-01344323006ورودي شهر ازسمت رشت- کمربندي - نرسیده به پمپ بنزین میرشجاع حسیني پناهصومعه سراگیالن3652010

42686088 -  14-01342688913نوده - نرسیده به دوراهي واجارگاه معصومه عبدي پور کالچايگیالن3662026

42232381-01342237559میدان انتظام روبروي نیروي انتظاميامیر پور نصیرالهیجانگیالن367242

08738228188بلوار فجر - نرسیده به میدان سپاه رضا شیرزادبیجارکردستان3682152

7-33384006-08733384009میدان محمدي،نرسیده به پلیس راه همدان،جنب پمپ بنزین سیلوشرکت راهنیان کردستان سنندجکردستان3692155

35533824 - 08735531617خ صالح الدین ایوبي - چهارراه دهم مظفري - جنب ترمینال روانسر مصطفي ابراهیميکامیارانکردستان3702158

34549241-1 - 08734548770مریوان- 500 متري ورودي شهر به سمت سنندج خیابان ني کوچه امامآزاد مصطفويمریوانکردستان3715686

1-08345323490اسالم آباد غرب کیلومتر 2 جاده کرمانشاه جنب پست برق مهدي جلیلیاناسالم آباد غربکرمانشاه3722370

-46224050-08346222829ورودي شهرازسمت روانسر-نرسیده به پمپ بنزین سمت چپ شرکت خودرو شاهوي غربجوانرودکرمانشاه3732361
46226650

58511090-50008358511121 متري ابتداي ورودي شهر)از سمتشهر داالهو (علیرضا شامحمديسرپل ذهابکرمانشاه3742362

48436058-08348437081ورودي شهر از کرمانشاه - جنب جایگاه CNGحجت اله بیگلريسنقروکلیائيکرمانشاه3752365

48329627-08348329626صحنه شهرک صنعتي -نبش خیابان سوم مرادعلي قیطاسيصحنهکرمانشاه3762371

-48329554-08348329553میدان امام حسین )ع( - ابتداي بلوار اصلي - روبروي دانشگاه آزاد اسالمي محمدرضا همایون پورصحنهکرمانشاه3772357
48329662
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-38278035- 08338261574کرمانشاه- بلوار دولت آباد - روبروي بانک ملت شعبه فارابيبهرام اکبريکرمانشاهکرمانشاه3782372
38278054

37265000-08337265002کمربندي جاده راه کربال - روبروي ترمینال اسالم آباد غربشرکت خودرو حرکت غربکرمانشاهکرمانشاه3792366

-377213004-08337228866خ کشاورز - روبروي ساختمان مدیریت برق شهرستانهاي تابعه کرمانشاهعبدالعلي خروشي کرمانشاهکرمانشاه3802358
37214099-37214089

08338239344بلوار شهید بهشتي - روبروي زیبا پارکعلي  صدیقي صفائيکرمانشاهکرمانشاه381271

-38244194-08338243451خیابان عشایر،جنب فروشگاه تامین اجتماعي، پالک 181-187 مجتبي کیاني خواهکرمانشاهکرمانشاه3822355
38228158

08334295558کرمانشاه- بلوار شمشادیان جنب شهر بازی ناصر احمديکرمانشاهکرمانشاه3835764

-43426262-06643426363ازنا - بلوارولیعصر خ دادگستري جنب تعاوني آهن فروشان شرکت خدمات فني ایلیا ازناازنالرستان3845755
43422183

43321045-06643322294چهار راه شهرداری خیابان آیت اله سعیدی اسداله صادقي خوانساري الیگودرزلرستان385325

14-06642302012میدان زائران کربال - جنب مسافربري مالیر)غرب(محمدرضا گل آرابروجردلرستان3862455

کیلومتر 10 جاده اندیمشک - جنب پادگان لشکر 84 و اداره گمرک  پرویز شاه کرميخرم آبادلرستان3872464
06633407632استان لرستان

06633406996بلوار بهارستان میدان گلدشت کیلومتر 2 جاده خوزستان شرکت کوثر خودرو لرستانخرم آبادلرستان388321

33429979-06633407115کیلومتر 1 جاده خوزستان -جنب ماهواره مخابراتي شهید رحیمينصرت اله  اسالمي زادهخرم آبادلرستان389322

7-32730756-06632728089بلوار آزادی روبروي اداره راه و شهرسازيشرکت امیدان خودرونورآباد دلفانلرستان3905762

1-08133113450میدان بهشت زهرا 200 متر بعد از میدان به سمت کرمانشاهفرهاد اصالني مهراسدآبادهمدان3915640

بلوارآیت اله بهاري - بعد از میدان آزادگان - روبروي شرکت حمل ونقل  حسین اسديبهارهمدان3922406
34501551-08134505833نوبهار

08134946100تویسرکان بلوار شهید اشرفي اصفهاني روبروي ترمینال مسافربريمسعود مال امیريتویسرکانهمدان3932408

3-08136227770خیابان امام خمینی نرسیده به میدان جهاد شرکت یدک فروشان رزنرزنهمدان3942414

08135221903بلوار بعثت - جنب ساختمان جدید فرمانداري شرکت نسیم خودرو کبودرآهنگکبودر آهنگهمدان3952410
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33347551-08133344551ابتداي بلوار شهید بهشتي-روبروي ترمینال همدانحسن حسینيمالیرهمدان3962402

-33348974-08133340280بلوار شهید بهشتي - جنب میدان تره بار شرکت گسترش تعمیر بهنام مالیرهمدان3972413
33351393

-33335300-08133345050بلوار شهیدبهشتي - روبروي دریاچه تفریحي کوثر فرهاد قنبريمالیرهمدان3982405
33347388

34225826-4-08134243001انتهاي خیابان اکباتان- جنب ترمینال اتوبوسهاحافظ فتحیهمدانهمدان3992407

08134247000بلوار انقالب - میدان سپاه - روبروي بانک کشاورزيعباس هاجريهمدانهمدان4002416

5-34240002-3-08134249000بلوار 45 متري بدیع الزمان - روبروي ترمینال میني بوسها غالمحسین میرزایي پارساهمدانهمدان4012411

8-08132645440میدان امام حسین - جنب بانک کشاورزيمحسن کوچک عظیميهمدانهمدان402311

25-08134241122چهارراه میدان بار - ابتداي بلوار ارتش - بعد از تقاطع کمربندي مهدي بیگلريهمدانهمدان4032412

-32220815-08432224406جاده کرمانشاه حد فاصل سه راه خیابان دانشگاه و میدان امام حسن )ع(علي محمد  سوختهایالمایالم404381
32231188

2-08433639091آبدانان- کیلومتر دو جاده آبدانان به سمت دزفولمحسن پیرانيآبدانانایالم4055676

8-35226446-5-08435225444اول کوي طالقاني - نرسیده به ترمینال مسافربري شهراحتشام هاشميدره شهرایالم4064001

40-30-08434225420بلوار امامزاده قاسم )خروجي شهر به سمت پل سیمره( علي شیرخانيسرابلهایالم4074005

مهران بعد از پلیس راه مهران ورودي شهر ابتداي بلوار امام خمیني جنب  شرکت ماهور یدک مهرانمهرانایالم4084004
4-08433826113نمایندگي ایرانخودرو

08433724007خیابان ورودي شهر از سمت مهران سمت راست روبروي هنگ مرزي شرکت سامان  کار ماهراندهلرانایالم4095774

52631193-06152631133خیابان امام پالک 26، 27 و 28خلف خدادادزادهامیدیهخوزستان4104112

14-3229013-8-06132290617اهواز- میدان تپه- اول اتوبان فرودگاه پ927سید رحیم صالحي اهوازخوزستان4114133

4-33399641- 06133392621کیلومتر 5 جاده خرمشهر - جنب مرکز معاینه فني خودرو - پالک 960 شرکت بهکار خودرو جنوب اهوازخوزستان4124130

شرکت کارآوران صنعت یدک اهوازخوزستان4134127
-33772361-06133787183خیابان انقالب)کمپلو( - بین خیابان زینب و فراهاني - جنب سنگبري خودرو

33771174

35536165-06135536161بزرگراه آیت اله بهبهاني - کوي مدرس - جنب بانک صادراتشرکت کجوراهوازاهوازخوزستان414193
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 - 35565155-06135563822اتوبان کوت عبداهلل - اسالم آبادغربي عبداالمیر  منابياهوازخوزستان415192
35561280-2

 33786289-06133787092خیابان انقالب-خیابان زینب شمالي - روبروي اداره کل کار و امور اجتماعي فرحان سلطانیان اهوازخوزستان4164120
-33787093

34481832-06134481836بلوارپاسداران - بعدازشرکت خرم نوش خوزستان - کوي زرکان مکي دورقياهوازخوزستان4174115

ایذه، بلوار انقالب، بعد از میدان آزادگان، پنجاه متر بعد از روبروي پمپ ایمان گل شکوهایذهخوزستان4185767
43620448-6143620445بنزین کیواني، سمت چپ

4-06153258352آبادان - بلوارورودي- آبادان خرمشهر- نرسیده به پل ایستگاه 12سیاوش کریم پورآبادانخوزستان4194116

53332491-06153328300آبادان بلوار طیب بین طیب 3 و 4 شرکت ستاره آبي مهتابآبادانخوزستان4204109

7-06143724005جاده رستم آباد به ایذه جنب استادیم ورزشيعلي اکبر حاجي زاده بختیاري نژادباغملکخوزستان4215619

میدان شهید محسني - بلوار امام خمیني - بعد از فرهنگ سراي بهبهانیان  رضا متوسلبهبهانخوزستان4224119
5-06152730893- جنب پارک بعثت

06152820033بهبهان، فلکه استیل،کمربندي راه و ترابري، روبروي اداره راه و شهرسازي محمد عقبائيبهبهانخوزستان4234140

42422286-06142421402بلوارمیدان تره بار- نبش خ تابستان - روبروي بهشت عليسعید ساعيدزفولخوزستان4244110

9-06142282058کیلومتر 2 جاده شوشتر - بعد از پمپ بنزین - مجتمع صنعتي شماره 1 عبدالعظیم شیرزاددزفولخوزستان4254104

43531412 - 06143534368ورودي شهر از سمت ایذه به سمت میدان دفاع مقدس علي راشديرامهرمزخوزستان4264137

شوشتر شهرک علم الهدي اتوبان خروجي شهر به سمت اهواز جنب  عبدعلي فوادي شوشترخوزستان4275579
6-06136225233نمایندگي ایران خودرو

88-06136226084بلوار علم الهدي جنب نمایشگاه رایان کامل فرج اله چعبشوشترخوزستان4285673

16-06152320114انتهاي خ امام خمیني سایت صنعتي اول جاده هندیجان عبد الکریم یاسین صدريماهشهرخوزستان4294103

42428787-03442425839بافت خیابان امام نبش کوچه 33مجید رضائي خداداديبافتکرمان4305693

44213379-03444217791بم، کمربندي طالقاني، خیابان شهید مفتح، نمایندگي سایپا عیسي صوفي آباديبمکرمان4315114

شرکت خدمات خودروئي بازرگاني جیرفتکرمان4325123
4-03443350393میدان سپاه- بلوار امام رضا میزبان جیرفت
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کدتلفن آدرسدستي

تلفنشهر

44270135-03444270132بلوار جمهوري اسالمي جنب پمپ بنزین عباس رستمي پور نرماشیر کرمان4335116

-34345088-03434341737بلوارامام رضا)ع( - جنب اداره آب اصغر میرزائي عباس آباديرفسنجانکرمان434266
34347738

1-03434325600رفسنجان خیابان مطهري ،جنب اداره راه نمایندگي سایپا محمد میرزایي عباس آباديرفسنجانکرمان4355117

03434230575رفسنجان خیابان عدالت - نبش کوچه شماره 5محمدعلي ناصري شمس آبادرفسنجانکرمان4365112

42232929-03442232626انتهاي بلوار امام رضا )ع( - روبروي شرکت پستهمحسن دانایيسیرجانکرمان4375119

34118260-03434134457/8شهربابک ، بزرگراه خلیج فارس ، نبش سه راه ولیعصر احمد  پورغریب شاهيشهربابککرمان4385106

4-03432736111بزرگراه شمالي - روبروي شهرک افضلي پور آرش محتشم ماهانيکرمانکرمان4395115

5-03433343900میدان بیرم آباد کیلومتر 2 جاده ماهان روبروي جایگاه پمپ گاز حکمت مددي ماهانيکرمانکرمان4405109

4-03433342700خیابان سرباز- بین کوچه 36 و 38 - روبروي بانک ملت شعبه سرباز شرکت سریر تکران کویرکرمانکرمان4415120

-32110465-03432111236جاده تهران - نرسیده به پل راه آهن رو بروي اداره پست مرکزيعلي  گروهيکرمانکرمان442261
32119215

32525377/8-03432517100خ خواجو - نبش کوچه 29 ) تون آپ سابق (محمدعلي جدیداالسالميکرمانکرمان4435102

33675105-07633675551گلشهر شمالي خ ایثار روبروي شرکت واحد  محمدمهدي اصطهباناتيبندرعباسهرمزگان4445401

5-07633333764بندرعباس بلوار امام خمیني بلوار نواب صفوي نبش کوچه آزادگان دومجلیل رحمانیان کوشککيبندرعباسهرمزگان445284

42885760-07642885750بلوارانقالب - بعد از مسجد جامع - جنب پمپ بنزین شماره 2 پرویز آبگوندهبارزهرمزگان4465406

2-07635344390قشم ابتداي جاده درگهان، جنب شرکت مشعل گاز احمد فیض آباديقشمهرمزگان4475408

07644325100بستک بلوار آیت اهلل خامنه اي جنب سازمان کشاورزي روبروي پمپ بنزین صالح الدین بوباشبستکهرمزگان4485771


