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گردآوری و تدوین :شرکت مهندسین مشاور خودرو
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به منظور استفاده مطلوب از خدمات گارانتی ،مطالعه دقیق مطالب این دفترچه به
مالکین خودرو خانواده سایپا توصیه می گردد.
توجه

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

مشتري گرامي  ،ارائه خدمات پس از فروش مناسب و مطابق با نيازهاي مشتريان از الويت هاي اصلي گروه خودروسازي سايپا مي باشد  .در اين راستا
بسته هاي خدمات ويژه و جذابي همچون امداد تكميلي  ،گارانتي خودرو در برابر تصادفات و سرقت ها  ،خدمات در محل مشتري  ،افزايش دوره گارانتي
خودرو پس از پايان گارانتي عادي و موارد ديگري توسط اين گروه بصورت تخصصي و مشتري مدار تهيه گرديده است كه جهت اطالع از موارد موجود و
آتي و همچنين مزاياي اين خدمات از شما دعوت مي گردد به سايت شركت سايپا يدك  WWW.SAIPAYADAK.ORGو يا به نمايندگي هاي
مجاز اين شركت در سراسر كشور مراجعه نماييد
www.CarGarage.ir
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تاريخچه شرکت سايپا
شرکت سهامي ايراني توليد اتومبيل هاي
سيتروئن در سال  1345در زميني به مساحت
 240هزار مترمربع و زيربناي  20هزار مترمربع با
سرمايه اوليه  160ميليون ريال تاسيس شد و هم
اکنون در زميني به مساحت  415هزار مترمربع
(کارخانه مرکزي) در حال فعاليت مي باشد.
اين شرکت در بدو تاسيس ،فعاليت خود را با 30
نفر شروع نمود و پس از يک سال حدود  600نفر
در شرکت مشغول به کار شدند که از اين تعداد
حدود  150نفر در خط مونتاژ فعاليت مي نمودند.
در  26خرداد سال  1347قبل از ورود نخستين

w

پيشگفتار
با تشکر از حسن انتخاب شما و با تبريک جهت
خريد خودرو جديد .قبل از رانندگي با خودروي
خود ،دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نماييد.
اين دفترچه شامل اطالعات مفيد و ضروري در
مورد رانندگي با خودرو بوده و تجهيزات خودرو را
به شما معرفي خواهد کرد .اين دفترچه همچنين
نحوه نگهداري و مراقبت از خودرو و نيز سرويس
آن را به شما خواهد آموخت .اميدواريم با آگاهي
از نحوه رانندگي و آشنايي با تجهيزات خودرو،
رانندگي راحت و آسوده اي را با سراتو تجربه
نماييد.
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توليدات شرکت به بازار ،مديرعامل شرکت ،کلمه
( SAIPACحروف اول عبارتSociete :
Anonyme Iranienne de Production
 )Automobile Citroenو همچنين ثبت
کلمه ژيان را براي انواع اتومبيل هاي توليدي
شرکت تقاضا نمود.
در سال  1353شرکت سهامي ايراني توليد
اتومبيل هاي سيتروئن پس از جلب موافقت
شرکت رنو در فرانسه تصميم گرفت خودروي
رنو را در شرکت توليد نمايد و در پي موافقت
وزارت صنايع و معادن با درخواست شرکت و به
جهت رفع عدم انطباق ميان عنوان شرکت و نوع
فعاليت مقرر گرديد کلمه سيتروئن حذف و نام
شرکت به شرکت سهامي ايراني توليد اتومبيل
(سايپا) تغيير يابد.
تا قبل از سال  ،1364آرم مورد استفاده شرکت
سايپا آرم رنو و سيتروئن بود .با توجه به تغيير
سياست هاي توليدي شرکت و ايجاد تنوع در
توليد و برنامه هايي که در سال  1363براي
آينده شرکت تنظيم گرديد ،ضروري بود که آرم
مستقل براي شرکت تهيه شود .پس از مطالعات
بسيار هنرمند ارجمند استاد مميز که طراحي آرم
شرکت ها و سازمان هاي بزرگي چون هواپيمايي
ملي ،شهرداري تهران و  ...را برعهده داشتند
نشان سايپا را با الهام از آجر کاري سنتي ايران
www.CarGarage.ir

در دوران سالجقه که داراي توازن هندسي مثال
زدني در طراحي و اجرا مي باشد ،طراحي نمود.
توليدات شركت سايپا :
• سال  1347توليد انواع مدل هاي خودروي ژيان
• سال  1355توليد انواع مدل هاي خودرو رنو 5
• سال  1364انتقال توليد خودروي وانت
نيسان از شركت زامياد به شركت سايپا
• سال  1371توليد خودروي رنو 21
• سال  1372توليد خودروي پرايد
• سال  1376طراحی و توليد خودروي پرايد
(استيشن سفري)
• سال  1376طراحي و ساخت اولين خودرو
ايراني به نام كاروان
• سال  1379توليد خودروي زانتيا
•سال  1381طراحي و توليد خودروي
(سايپا )141
• سال  1384توليد خودروي ريو
• سال  1386طراحي و توليد خودروي 132
• سال  1387طراحي و توليد خودروي
تمام ايراني به نام تیبا
• سال1389طراحي و توليد خودروهای جدید
خانواده سایپا (پلت فرم ) X100
• سال  1392تولید و طراحی خودرو  211و 151
•سال  1393تولید خودروهای سراتوی جدید

3

www.CarGarage.ir

ir

e.

g
ra
Ga

ar

.C

w

w

w
www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

مقدمه
خودرو در یک نگاه
مشخصات ایمنی خودرو

رانندگی با خودرو
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شرح تجهیزات خودرو
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نحوه رفتار در مواقع اضطراری
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تعمیر و نگهداری
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مشخصات فنی و اطالعات مورد نیاز استفاده کننده خودرو
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گارانتی خودرو
فهرست نمایندگی ها
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هشدارهای نیروی انتظامی
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امروزه خودرو به عنوان یکی از ارکان حمل و نقل و نیز منبع امرار معاش تعداد زیادی از مردم ،نقش عمده ای را در زندگی فردی و اجتماعی افراد دارا
می باشد.
ً
از طرفی به دلیل قیمت نسبتا باال و نیز به عنوان وسیله ای برای انجام سایر جرایم مورد توجه سارقین و سایر تبهکاران قرار گرفته است.
بطوریکه سرقت خودرو به یکی از جرایم عمده تبدیل شده است .جهت مقابله با این جرم و ارتقاء امنیت عمومی رده های تخصصی در پلیس آگاهی
ایجاد گردیده و با برنامه ریزی و اقدامات مناسب توفیقات مهمی در این راستا حاصل شده است .بطوری که در حد باالیی از خودروهای مسروقه کشف
می گردد .لیکن از آنجا که پدیده های مجرمانه از جمله سرقت خودرو هنگامی می تواند به وقوع بپیوندد که فرصت ارتکاب جرم برای سارق مهیا گردد؛
از این رو عالج واقعه قبل از وقوع یعنی از بین بردن فرصت وقوع این جرم ،بهترین و کم هزینه ترین گزینه (راه حل) خواهد بود .توصيه هاي پيشگيري
از سرقت خودرو در سطح فردي براي رعايت رانندگان در قسمت های هشدارهای نیروی انتظامی به اطالع مي رسد .اميد است با رعايت موارد مذکور
شاهد کاهش وقوع این جرم و افزایش امنیت عمومی باشیم.
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اخطار به شرایطی که بی اعتنایی به آن می
تواند به صدمات جسمی ،آسیب دیدگی شدید
یا مرگ منجر شود ،اشاره دارد.
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هشدار

هشدار به شرایطی که بی اعتنایی به آن می تواند
به آسیب دیدگی خودرو منجر شود ،اشاره دارد.
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نحوه استفاده از این دفترچه راهنما
1
هدف ما کمک به برآورده شدن حداکثر رضایت
شما از رانندگی خودروی خود است .دفترچه
راهنمای مالک به انحاء مختلف می تواند کمک
کار شما در این امر باشد .توصیه جدی ما خواندن
کل این دفترچه راهنما است .لذا برای به حداقل
رساندن خطر مرگ یا آسیب دیدگی باید موارد
اخطار و هشدارهای ارائه شده در این دفترچه
راهنما را مطالعه کنید.
تصاویر همراه با متن در دفترچه برای تشریح
چگونگی کسب حداکثر رضایت از خودرو ارائه
شده اند .با خواندن دفترچه راهنما شما از
خصوصیات ،اطالعات ایمنی مهم و نکات مهم
رانندگی در شرایط مختلف جاده آگاه می شوید.
تیتر کلی بخش ها در جدول فهرست مندرجات
ارائه شده است .همچنین با استفاده از فهرست
الفبایی می توان جستجوی موضوع مورد نیاز را
آغاز نمود .این فهرست لیست اطالعات موجود
در دفترچه راهنما را به صورت الفبایی دارا است.
بخش ها:
این دفترچه دارای  8بخش بعالوه یک فهرست
الفبایی است .هر بخش با فهرست خالصه مطالب
مندرج در آن بخش آغاز می شود ،بنابراین با
یک نگاه کوتاه به فهرست هر بخش ،می توانید از
8

خودروی جدید شما ،به نحوی طراحی شده
است که فقط با سوخت بدون سرب با عدد اکتان
( RON 91عدد اکتان آزمایشگاهی) 87AKI
(عدد ضد کوبش موتور) یا باالتر استفاده کنید.
خودروی نوی شما برای دستیابی به حداکثر
کارایی عملکرد با بنزین بدون سرب همراه با
حداقل گازهای خروجی اگزوز و کمترین مقدار
دوده گرفتگی شمع طراحی شده است.

w

مقدمه
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موجود بودن یا نبودن اطالعات مورد نیاز خود در
آن بخش آگاه شوید.
در این دفترچه راهنما به اخطارها ،هشدارها و
یادآوری های مختلفی برخواهید خورد .این موارد
برای ارتقاء ایمنی شخصی شما گردآوری شده اند.
شما باید به دقت همه روش ها و توصیه های
ارائه شده در این اخطارها ،هشدارها و یاداوری ها
را خوانده و از آن ها پیروی کنید.

یادآوری
یادآوری به اطالعات قابل توجه یا مفید اشاره دارد.
الزامات سوخت
موتور بنزینی
بنزین بدون سرب
www.CarGarage.ir
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اخطار

هشدار
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بنزین سرب دار *
طراحی این خودرو برای بعضی از کشورها بگونه
ایست که استفاده از بنزین معمولی برای آن امکان
پذیر است .اگر قصد استفاده از بنزین معمولی را
دارید باید قب ً
ال از نمایندگی های مجاز سایپا
یدک درباره اینکه خودرو شما قادر به استفاده
از بنزین معمولی است یا خیر ،سئوال کنید.
عدد اکتان بنزین بدون سرب و بنزین سرب دار
یکسان است.
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هرگز از بنزین سرب دار استفاده نکنید.
استفاده از بنزین سرب دار برای مبدل
کاتالیستی مضر بوده و باعث معیوب شدن
حسگر اکسیژن سیستم کنترل موتور می شود.
همچنین بنزین سرب دار بر سیستم کنترل
گازهای خروجی تاثیر منفی می گذارد.
هرگز هیچ نوع مایع تمیز کننده سیستم
سوخت رسانی به جز آنچه مشخصاً توصیه
شده است را درب باک سوخت نریزید (برای
شرح بیشتر با نمایندگی های مجاز سایپا یدک
تماس بگیرید).

• در هنگام بنزین زدن پس از قطع شدن
اتوماتیک جریان توسط سرشیلنگ پمپ
دستگاه جایگاه سوخت ،بنزین اضافه نکنید.
• برای جلوگیری از پاشیده شدن بنزین به
بیرون در صورت تصادف ،همیشه بسته بودن
محکم درب باک را کنترل کنید.

*  :مطابق با مدل خودرو

بدون سرب در بازار عرضه می شود.
از گسهول حاوی بیش از  % 10اتانول و از بنزین
یا گسهول حاوی هر گونه متانول استفاده نکنید.
هر کدام از این سوخت ها ممکن است باعث
بروز مشکل در کارایی عملکرد وخرابی سیستم
سوخت رسانی خودرو شوند.
در صورت بروز مشکل در عملکرد خودرو،
استفاده ازهر نوع گسهول را متوقف کنید.
خرابی خودرو یا بروز هر گونه مشکل در کارایی
عملکرد خودرو که ناشی از استفاده از سوخت
های زیر باشد ،ممکن است توسط سازنده خودرو
پوشش گارانتی داده نشود :
 -1گسهول حاوی بیش از 10 %اتانول
 -2بنزین یا گسهول حاوی متانول
-3.بنزین سرب دار یا گسهول سرب دار

بنزین حاوی الکل و متانول
گسهول ،مخلوط بنزین و اتانولی (که به نام الکل
غالت نیز شناخته می شود) یا بنزین یا گسهول
حاوی متانول (که به نام الکل چوب نیز شناخته
می شود) همراه یا به جای بنزین سرب دار یا
www.CarGarage.ir

هشدار
هرگز از گسهول حاوی متانول استفاده نکنید.
استفاده از هر نوع محصول گسهول که آسیب
زننده به کارایی عملکرد خودرو باشد را متوقف
کنید.
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گارانتی محدود خودرو نو شما ممکن است
خرابی سیستم سوخت رسانی و هرگونه مشکل
کارایی عملکرد خودرو که بر اثر استفاده از
سوخت های حاوی متانول یا سوخت های
حاوی بیش از  15%حجمی ( MTBEمتیل
ترتیاری بوتیل اتر حاوی  7/2%وزنی اکسیژن )
به وجود آمده باشد را پوشش ندهد.

.C

هشدار

سوخت های برای هوای پاک تر
برای کمک به پاکیزه نگهداشتن هوا ،توصیه
می شود که از بنزین هایی که به آن ها مواد
پاک کننده اضافه شده و از تشکیل رسوب در
موتور جلوگیری می کنند ،استفاده کنید .این
نوع بنزین ها به تمیزتر کار کردن موتور کمک
کرده و کارایی سیستم کنترل گازهای خروجی
اگزوز را ارتقاء می دهند.

w

استفاده از MTBE
1
توصیه می شود سوخت های حاوی بیش از
 15%حجمی ( MTBEمتیل ترتیاری بوتیل
اتر) (حاوی  7/2%وزنی اکسیژن) در خودرو شما
مورد استفاده قرار نگیرد.
سوخت های حاوی بیش از  15%حجمی
( MTBEحاوی  7/2%وزنی اکسیژن) ممکن
است کارایی عملکرد خودرو را کاهش داده ،باعث
تولید بخار و هوا گرفتن سیستم سوخت رسانی یا
بد روشن شدن خودرو شوند.
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مراحل آب بندی کردن خودرو
دوره خاصی برای آب بندی کردن خودرو مورد
نیاز نیست .با انجام چند عمل ساده ،حین استفاده
از خودرو در  1000کیلومتر اول ،به عملکرد عمر
مفید و مصرف اقتصادی خودرو می افزاید.
• به موتور زیاد گاز ندهید.
• هنگام رانندگی دور موتور را بین  2000و
 4000دور در دقیقه نگهدارید.
• به مدت طوالنی با یک سرعت ثابت (سریع
یا آرام) رانندگی نکنید .برای آب بندی مناسب
موتور باید سرعت موتور تغییر کند.
• از توقف های ناگهانی به جز در مواقع اضطراری
خودداری کنید تا ترمزها به خوبی عمل نماید.
• برای بیش از  3دقیقه موتور را در دور آرام
نگه ندارید.

w

مقدمه

www.CarGarage.ir
از متانول استفاده نکنید
سوخت های حاوی متانول (الکل چوب) نباید
در خودرو شما مورد استفاده قرار گیرد .این
نوع سوخت می تواند کارایی عملکرد خودرو را
کاهش داده و به اجزاء سیستم سوخت رسانی
خودرو صدمه بزند.

www.CarGarage.ir

مقدمه

عالئم نمایشی صفحه نمایشگرها

www.CarGarage.ir
چراغ هشدار شارژ باتری

چراغ هشدار باز بودن درب

چراغ نمایشگر وجود عیب *

چراغ هشدار باز بودن درب صندوق عقب

چراغ هشدار کیسه هوا *

چراغ هشدار کمربند ایمنی

چراغ نمایشگر سیستم سرعت یکنواخت

w

w

چراغ نمایشگر نور باال

w

کروز *

1

.C

چراغ نمایشگر حالت برقراری سیستم
سرعت یکنواخت * SET

ar

چراغ نمایشگر راهنما

g
ra
Ga

چراغ نمایشگر مه شکن جلو *

چراغ نمایشگر سیستم ضد سرقت *

چراغ نمایشگر مه شکن عقب *

چراغ هشدار دمای مایع خنک کننده موتور *

چراغ هشدار ترمز دستی و مایع ترمز

چراغ هشدار سرعت بیش از حد *

ir

e.

چراغ نمایشگر سیستم ترمز * ABS

چراغ هشدار پایین بودن میزان سوخت

چراغ هشدار پایین بودن فشار روغن موتور
*  :مطابق با مدل خودرو

چراغ نمایشگر حالت گیربکس
* برای جزییات بیشتر فصل  4صفحه نمایشگرها را مطالعه نمایید.

www.CarGarage.ir
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فصل  - 2خودرو در یک نگاه
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نمای تصویری داخل خودرو ������������������������������������� 14 ................................................................................
نمای تصویری جلو داشبورد ������������������������������������� 15 ................................................................................
محفظه موتور ��������������������������������������������������������������� 16 .................................................................................
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خودرو در یک نگاه
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خودرو در یک نگاه
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نمای تصویری داخل خودرو
 -1ضامن قفل درب		
 -2 2کلید کنترل آینه های جانبی *
 -3کلید قفل کننده شیشه باالبر *
 -4کلید قفل مرکزی *
 -5کلیدهای شیشه باالبر *
 -6کلید تنظیم ارتفاع نور چراغ *
 -7اهرم تنظیم غربیلک فرمان *
 -8اهرم آزاد کننده قفل درب موتور
			
 -9پدال کالچ *
			
 -10پدال ترمز
			
 -11پدال گاز
 -12اهرم آزاد کننده قفل درب صندوق عقب
 -13اهرم آزاد کننده دریچه باک سوخت

www.CarGarage.ir

*  :مطابق با مدل خودرو
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خودرو در یک نگاه

نمای تصویری جلو داشبورد
 -1صفحه نمایشگرها
 -2کلید چراغ ها /دسته راهنما
2
 -3اهرم و کلیدهای برف پاک کن  /شیشه شوی
 -4بوق
 -5کلیدهای کنترل سیستم صوتی روی غربیلک
فرمان *
 -6کلیدهای کنترل سیستم سرعت یکنواخت
کروز*
 -7کیسه هوای راننده *
 -8غربیلک فرمان
 -9مغزی قفل فرمان
 -10ساعت دیجیتال
 -11فالشر (چراغهای اعالم خطر)
 -12کلیدهای سیستم صوتی*
 -13سیستم گرمایش و تهویه
 -14دسته دنده
 -15فندک *
 -16ورودی  AUX، USBو iPod
 -17خروجی برق *
 -18کیسه هوای سرنشین جلو *
 -19جعبه داشبورد
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*  :مطابق با مدل خودرو
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محفظه موتور
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محفظه موتور
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 -1 2مخزن مایع خنک کننده موتور
 -2درپوش گلویی تغذیه روغن موتور
 -3مخزن مایع ترمز /کالچ
 -4فیلتر هوا
 -5جعبه فیوز
 -6قطب مثبت باتری
 -7قطب منفی باتری
 -8مخزن مایع شیشه شوی
 -9درپوش رادیاتور
 -10میله (گیج) نمایشگر ارتفاع سطح روغن
موتور
 -11میله (گیج) نمایشگر ارتفاع سطح روغن
گیربکس اتوماتیک *
 -12مخزن روغن هیدرولیک فرمان *

w

• موتور  1/6لیتری

*  :مطابق با مدل خودرو
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* محفظه موتور واقعی خودروی شما ممکن است با تصویر متفاوت باشد.
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محفظه موتور

محفظه موتور

• موتور  2/0لیتری
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 -1مخزن مایع کننده موتور
 -2درپوش گلویی تغذیه روغن موتور
 -3مخزن مایع ترمز /کالچ
 -4فیلتر هوا
 -5جعبه فیوز
 -6قطب مثبت باتری
 -7قطب منفی باتری
 -8مخزن مایع شیشه شوی
 -9درپوش رادیاتور
 -10میله (گیج) نمایشگر ارتفاع سطح روغن
موتور
 -11میله (گیج) نمایشگر ارتفاع سطح روغن
گیربکس اتوماتیک *
 -12مخزن روغن هیدرولیک فرمان *

* محفظه موتور واقعی خودروی شما ممکن است با تصویر متفاوت باشد.
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*  :مطابق با مدل خودرو
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فصل  - 3مشخصات ایمنی خودرو
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مشخصات ایمنی خودروی شما

صندلی راننده
 -1اهرم تنظیم صندلی به سمت جلو /عقب
 -2اهرم کنترل خم کردن پشتی صندلی
 -3اهرم تنطیم ارتفاع صندلی *
 -4 3اهرم تنظیم پشت سری

www.CarGarage.ir
صندلی

w

w
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صندلی عقب
 -8زیر آرنجی *
 -9پشت سری *
 -10اهرم تاشو صندلی عقب *

w

صندلی سرنشین جلو
 -5اهرم تنظیم صندلی به سمت جلو /عقب
 -6اهرم کنترل خم کردن پشتی صندلی
 -7اهرم تنظیم پشت سری

*  :مطابق با مدل خودرو
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اخطار

اخطار

w

اشیای آزاد یا غلتان قرار گرفته در محفظه زیر
پای راننده می توانند در عملکرد پدال های زیر پا
اختالل ایجاد کرده ،احتماالً باعث تصادف شوند
هیچ چیزی را زیر صندلیهای جلو قرار ندهید.

راندن خودرویی که پشتی صندلی جلو خم
شده ممکن است منجر به تصادف و در نتیجه
صدمات شدید یا مرگ آور گردد .اگر صندلی
جلو در حین حرکت خودرو به سمت عقب خم
شده باشد در هنگام بروز تصادف ،لگن سرنشین
از زیر کمربند ایمنی سر خورده و نیروی
شدیدی به شکم بدون حفاظ وارد می گردد،
که باعث صدمات شدید یا مرگ آور داخلی می
گردد .راننده باید به سرنشین جلو هشدار دهد
که پشتی صندلی را حین حرکت خودرو در
حالت قائم نگه دارد.

یا به هر حالتی که در قفل شدن مناسب پشتی
صندلی اختالل ایجاد نماید می تواند به آسیب
های جدی جسمی یا آسیب های مرگ آور در
توقف های ناگهانی یا تصادف ،منجر شود.
• همیشه در حالی که پشتی صندلی در حالت 3
راست و قائم و تسمه روی پای کمربند ایمنی
در پایین ترین سطح و دور لگن به حالت
چسبان قرار دارد ،در خودرو سوار یا اقدام به
رانندگی با آن نمایید .در صورت تصادف ،این
وضعیت کمربند را در بهترین حالت محافظت
از شما قرار می دهد.
• برای احتراز از آسیب دیدگی جسمی غیر
الزم ناشی از باز شدن کیسه هوا (ایربگ)،
همانند احتمال آسیب دیدگی شدید یا مرگ،
همیشه با فاصله  250میلیمتری سینه از
غربیلک فرمان ،در روی صندلی قرار بگیرید.
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اخطار

• هنگامی که خودرو در حال حرکت است،
هرگز اقدام به تنظیم صندلی نکنید .این عمل
می تواند باعث از دست دادن کنترل خودرو و
تصادف منجر به مرگ ،آسیب دیدگی جدی
جسمی ،یا لطمات مادی شود.
• اجازه ندهید هیچ چیزی در قرار گرفتن پشتی
صندلی به حالت معمول اختالل ایجاد نماید.
نگهداری اشیا در حالت مقابله با پشتی صندلی
www.CarGarage.ir
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هنگامی که صندلی را به حالت قائم بر می گردانید
پشتی صندلی را نگه داشته و آن را به آهستگی
به عقب برگردانید ،مراقب باشید کسی اطراف
صندلی نباشد ،اگر پشتی صندلی بدون نگه
داشتن به سمت عقب بر گردد ،پشتی صندلی
به عقب پریده ممکن است به جراحت شخصی
که بین پشتی صندلی گیر افتاده منجر گردد.

w

w

اخطار

21
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اخطار

w

w

w

پس از تنظیم صندلی ،با سعی در حرکت دادن
صندلی به جلو یا عقب بدون استفاده از اهرم
تنظیم ،از قفل شدن صندلی اطمینان حاصل
3
کنید .حرکت ناگهانی و دور از انتظار صندلی
راننده ممکن است منجر به از دست دادن
کنترل خودرو و در نتیجه تصادف گردد.

ir

e.

g
ra
Ga

ar

.C

تنظیم صندلی جلو
به سمت جلو و عقب
برای حرکت دادن صندلی به سمت جلویا عقب:
 -1اهرم تنظیم کشویی صندلی را به سمت باال
کشیده در این وضعیت نگه دارید.
 -2صندلی را به محل دلخواه سر دهید.
 -3اهرم را رها کرده و از قفل شدن صندلی در
محل مورد نظر اطمینان حاصل کنید.
صندلی را قبل از رانندگی تنظیم نموده و با سعی
در جلو و عقب کردن صندلی بدون استفاده از
اهرم از قفل شدن صندلی در محل خود اطمینان
حاصل نمایید .اگر صندلی حرکت کند ،درست
قفل نشده است.

22
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تنظیم زاویه پشتی صندلی راننده
برای خم کردن پشتی صندلی
 -1کمی به سمت جلو خم شده و اهرم کنترل
خم کردن پشتی صندلی واقع در سمت کناری
عقب صندلی را باال بکشید.
 -2با احتیاط به صندلی تکیه داده ،پشتی
صندلی را در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.
 -3اهرم را رها کرده و از قفل شدن پشتی
صندلی در موقعیت مورد نظر اطمینان حاصل
کنید( .برای قفل شدن پشتی صندلی ،اهرم باید
به موقعیت اولیه خود باز گردد).

مشخصات ایمنی خودروی شما
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اخطار

پشت سری
به منظور تامین ایمنی و آرامش صندلی راننده
و سرنشین جلو به پشت سری مجهز شده اند.
پشت سری ها عالوه بر ارائه آسایش ،به حفاظت
از سر و گردن راننده و سرنشینان در صورت
وقوع تصادف کمک می کنند.
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تنظیم ارتفاع تشک صندلی راننده *
برای تغییر ارتفاع صندلی ،اهرم کنترل ارتفاع به
سمت باال یا پایین حرکت دهید.
• برای پایین اوردن تشک صندلی ،اهرم کنترل
ارتفاع صندلی را چند بار به سمت پایین فشار
دهید.
• برای باال بردن تشک صندلی ،اهرم کنترل
ارتفاع صندلی را چند بار به سمت باال حرکت
دهید.

w

w

w

• برای حداکثر تاثیرگذاری پشت سری در
صورت وقوع تصادف ،پشت سری ها باید به
نحوی تنظیم شود که ارتفاع قسمت میانی
3
پشت سری در ارتفاع مرکز ثقل سر بیشتر افراد
در ارتفاع برابر با باالی چشم سرنشین می باشد.
همچنین ،پشت سری ها باید تا آنجا که ممکن
است نزدیک به سر سرنشین تنظیم گردد .به این
دلیل ،استفاده از پشتی هایی که بدن را از پشتی
صندلی دور نگه می دارند توصیه نمی شود.
• برای کاهش خطر صدمه دیدن سر و گردن
حین بروز تصادف احتمالی ،در هنگام پیاده
بودن پشت سری با خودرو رانندگی نکنید.
هنگام نصب پشت سری ،خطرات احتمالی
صدمات گردن کاهش می یابد.
• در حالی که خودرو در حال حرکت است
ارتفاع پشت سری را تنظیم نکنید.

*  :مطابق با مدل خودرو
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خارج کردن پشت سری
برای پیاده کردن پشت سری ،آن را تا جاییکه
امکان دارد باال ببرید .سپس دکمه آزاد کننده
( )1را در حالی که پشت سری را به سمت باال
( )2می کشید ،فشار دهید.
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تنظیم ارتفاع پشت سری به سمت باال و
پایین
برای باال آوردن پشت سری؛ آن را تا ارتفاع
دلخواه ( )1باال آورید .برای پایین کشیدن پشت
سری دکمه آزاد کننده ( )2تعبیه شده بر روی
باالی پشتی صندلی را فشار داده و نگه دارید،
سپس پشت سری را تا ارتفاع دلخواه ( )3پایین
بیاورید.

w

w

w
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نصب کردن مجدد پشت سری
برای نصب مجدد سری ،در حالی که دکمه آزاد
کننده ( )2را فشار می دهید ،پشت سری را در
سوراخ های تعبیه شده در پشتی صندلی ()3
فشار دهید ،سپس ارتفاع پشت سری ( )1را به
میزان دلخواه تنظیم کنید.

اخطار
پس از تنظیم پشت سری برای حفاظت از
سرنشین از قفل بودن پشت سری در محل
خود اطمینان حاصل نمایید.

www.CarGarage.ir
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اخطار

جیب پشتی صندلی
از قرار دادن اشیاء سنگین و تیز در جیب پشتی
صندلی خودداری نمایید.
در صورت وقوع تصادف این اشیاء ممکن است
از جیب صندلی خارج شده ،به صدمات شدید
سرنشینان خودرو منجر گردند.

تنظیم صندلی عقب
پشت سری *
خودروی شما برای تامین آسایش و ایمنی
سرنشینان صندلی های عقب نیز مجهز به پشت
سری می باشد.
پشت سری ها ،عالوه بر ارائه آسایش ،به حفاظت
از سر و گردن سرنشینان در صورت وقوع تصادف
از آسیب دیدگی ها جلوگیری می کند.

ir
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هنگام تنظيم پشت سري مراقب انگشت خود
باشد كه بين پشتي صندلي و پشت سري
قرارنگيريد.
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اخطار

جیب پشتی صندلی *
جیبی در پشتی صندلی سرنشین جلو تعبیه
شده است.

.C

پشت سری های متحرک *
در این حالت بالشتک پشت سری عالوه بر
قابلیت تنظیم باال و پایین شدن قابلیت تنظیم به
عقب و جلو نیز دارد.

w

w

w

3

*  :مطابق با مدل خودرو
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w

w
تنظیم ارتفاع پشت سری *
برای باال بردن پشت سری ،آن را تا ارتفاع دلخواه
( )1باال بیاورید .برای پایین آوردن پشت سری
در حالی که دکمه آزاد کننده پشت سری ( )2بر
روی قسمت باال پشتی صندلی را نگه داشته اید،
پشت سری را تا ارتفاع دلخواه ( )3پایین بیاورید.
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اخطار

ir

e.

• برای حداکثر تاثیرگذاری پشت سری در
زمان وقوع تصادف ،پشت سری ها باید به
نحوی تنظیم شوند ،که ارتفاع قسمت میانی
3
پشت سری هم ارتفاع مرکز ثقل سرنشین باشد.
به طور کلی ،مرکز ثقل سر بیشتر افراد هم
ارتفاع قسمت باالیی چشم ها می باشد.
همچنین پشت سری را به نحوی تنظیم کنید
که تا آنجا که ممکن است نزدیک به سرتان
قرار گیرد.
• هنگامی که پشت سری را پیاده کرده اید از
رانندگی خودداری نمایید ،زیرا که این عمل
منجر به صدمات جسمی شدید در صورت وقوع
حادثه می شود.
• در زمانی که پشت سری به نحوه صحیح
تنظیم شده باشد صدمات ناحیه گردن را به
نحو قابل توجهی کاهش می دهد.

w

اخطار

برای محافظت از سرنشین ،پس از تنظیم پشت
سری ،از قفل شدن محکم آن در محل اطمینان
حاصل نمایید.

*  :مطابق با مدل خودرو
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پیاده کردن
برای پیاده نمودن پشت سری ،در حالی که دکمه
آزاد کننده پشت سری ( )1را فشار می دهید تا
آنجا که ممکن است آن را باال بکشید)2( .
برای سوار کردن پشت سری ،در حالی که دکمه
آزاد کننده پشت سری ( )1را فشار می دهید،
پایه های پشت سری ( )3را در سوراخ های تعبیه
شده در پشتی صندلی قرار داده اید ،پشت سری
را به سمت پایین فشار دهید .سپس ارتفاع پشت
سری را در ارتفاع دلخواه تنظیم کنید.

www.CarGarage.ir
تا کردن پشتی های صندلی عقب *
برای حمل راحت تر اشیای طویل یا افزایش
ظرفیت حمل بار خودرو ،پشتی های صندلی
عقب را می توان به سمت تشک تا نمود.

برای خواباندن پشتی صندلی عقب
 -1پشتی صندلی جلو را به حالت قائم در آورده
و در صورت نیاز به سمت جلو فشار دهید.
 -2پشت سری صندلی عقب را تا آنجا که ممکن
است پایین بیاورید.
3
 -3کمربند ایمنی عقب را از مقابل پشتی
صندلی ،آزاد نموده.
 -4صندوق عقب را باز کنید.

w

اخطار
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زیر آرنجی *
برای استفاده از زیر آرنجی ،آن را از پشتی به
سمت جلو بیرون بکشید.

w

w

هدف از خواباندن پشتی های صندلی عقب
حمل اشیاء طویل تر از معمول در مواقع الزم
است.
هرگز اجازه ندهید سرنشین روی پشتی صندلی
خوابیده شده ،در خودرو در حال حرکت
بنشیند .این شیوه نشستن صحیح نیست و
امکان استفاده از کمربند ایمنی در این حالت
وجود ندارد .در صورت وقوع تصادف یا توقف
ناگهانی این امر ممکن است منجر به صدمات
جانی جدی یا مرگ آور شود .ارتفاع اجسام
حمل شده روی پشتی خوابیده شده صندلی
عقب نباید از ارتفاع صندلی های جلو بیشتر
باشد .این امر می تواند منجر به حرکت جسم یا
بار به سمت جلو و صدمات جسمی و مادی در
صورت توقف ناگهانی خودرو شود.

*  :مطابق با مدل خودرو
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 -6پشتی صندلی را به سمت جلو و پایین بکشید.
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 -5اهرم آزاد کننده را بیرون بکشید.
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3
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 -7برای استفاده مجدد از صندلی عقب ،پشتی
صندلی را به سمت عقب و باال کشیده تا در محل
خود با صدای کلیک قفل شود.
 -8کمربندهای ایمنی صندلی عقب را به موقعیت
صحیح باز گردانید.
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اخطار

اخطار

برای جلوگیری از پرتاب شدن بار به اطراف در
داخل خودرو (در اثر تصادف) و جلوگیری از
صدمه دیدن سرنشینان خودرو ،بارها همیشه
باید بنحو مطمئن در محل بسته و محکم شوند.
همچنین نکات ایمنی در هنگام قراردادن اشیاء
بر روی صندلی های عقب باید مراقبت خاص
اعمال شود ،چون در صورت تصادف از ناحیه
جلو این اشیاء ممکن است با سرنشینان جلو
برخورد نمایند.

در هنگام سوار و پیاده کردن بار از قرار داشتن
سوییچ خودرو در موقعیت خاموش  ،OFFقرار
داشتن گیربکس در موقعیت پارک  Pو درگیر
3
بودن ترمز دستی اطمینان حاصل کنید.
عدم رعایت این موارد ممکن است باعث حرکت
خودرو در اثر حرکت دادن ناخواسته دسته دنده
به موقعیت های دیگر شود.
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در هنگام باز گرداندن پشتی صندلی عقب
بحالت قائم (پس از هر بار خواباندن پشتی به
سمت پایین):
مواظب باشید تسمه ها یا قفل کمربندهای
ایمنی بین صندلی عقب گیر نکرده یا دچار
آسیب دیدگی نشوند .با فشار دادن باالی
پشتی صندلی ،از قفل شدن کامل پشتی در
موقعیت قائم آن اطمینان حاصل کنید .در غیر
اینصورت در هنگام تصادف یا توقف ناگهانی،
پشتی صندلی می تواند به سمت جلو خوابیده
شده ،اجازه دهد بار به سمت جلو حرکت کرده
وارد اتاق سرنشین شود .این امر می تواند باعث
صدمات جدی جسمی یا مرگ آور شود.

اخطار

www.CarGarage.ir
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• برای استفاده از حداکثر مزایای سیستم
محافظت از سرنشین ،همیشه در هنگام حرکت
خودرو کمربندها باید بسته شده باشند.
• حداکثر تاثیر کمربندها زمانی می باشد که
پشتی صندلی ها در حالت قائم قرار داشته
باشد.
• کودک  12ساله و کوچک تر همیشه باید
بنحو مناسب در صندلی عقب مورد محافظت
قرار گیرند .هرگز اجازه ندهید کودکان در
صندلی جلو قرار گیرند .در صورتی که الزم
است کودک بزرگتر از  12سال در صندلی جلو
بنشیند ،باید به نحو مناسب توسط کمربند
مورد محافظت قرار گیرد و صندلی تا حد امکان
به عقب کشیده شود.
• هرگز کمربند ايمني را از زير بازو و يا دور
گردن خود عبور ندهيد .استفاده از قسمت
گذرانده از روی شانه بنحو نامناسب می تواند
باعث صدمات جسمی جدی در هنگام تصادف
شود .تسمه روی شانه باید از وسط شانه از روی

w

3

اخطار

w

کمربندهای ایمنی
سیستم محافظت از سرنشین کمربند ایمنی

30

اخطار
کمربندها برای تماس و مقابله با قسمت های
استخوانی بدن طراحی شده اند و باید از قسمت
پایین و جلو لگن ،سینه و شانه ها بر حسب
مورد ،عبور داده شوند .از عبور دادن تسمه روی
پا از روی شکم باید احتراز شود.
کمربندها باید تا حد ممکن بطور محکم همراه با
آسایش تنظیم شوند ،تا بتوانند محافظت الزمی
که برای آن طراحی شده اند را ارائه دهند.
کمربند شل و تاب دار تا حد بسیار زیادی
حفاظت الزم از سرنشین را کاهش می دهد.
با اعمال مراقبت باید از آلوده شدن تسمه های
کمربند با پولیش و واکس ،روغن ها و مواد
شیمیایی و بخصوص اسید باتری جلوگیری کرد.
تمیز کردن می تواند با استفاده از آب و صابون
رقیق ،به نحو ایمن انجام گیرد .در صورت نخ
نما شدن ،آلودگی و کثیفی شدید یا آسیب
دیدن تسمه ها ،کمربند باید تعویض شود .در
صورت مورد استفاده بودن کمربند در زمان
تصادف شدید ،الزمست کل مجموعه کمربند
تعویض شود ،حتی اگر آسیب دیدگی مجموعه
مشهود نباشد.
در حالت پیچ و تاب داشتن تسمه ها نباید از

w
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استخوان ترقوه عبور کند.
• دقت نمایيد تسمه کمربند ايمني تاب نداشته
و گير نکرده باشد .در صورت عدم امکان آزاد
کردن آن سريعاً به نزديکترين نمايندگي مجاز
شرکت سايپايدک مراجعه نمایيد.
• در این وضعیت تسمه کمربند حتی ممکن
است باعث ایجاد بریدگی در بدن شود .از
عبور مستقیم و پیچیده نبودن تسمه کمربند
اطمینان حاصل کنید.
• کمربندهای ایمنی را به طور متناوب مورد
بازدید قرار دهید .بدین ترتیب که کمربندها
را کام ً
ال بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ
فرسودگي ،بريدگي ،سوختگي و هرگونه آسيب
ديدگي بررسي نماييد .از عملکرد جمع کن
کمربند ها مطمئن شوید .قفل ها را امتحان
نمایيد تا از نظر عملکرد معيوب نباشند .در
صورت وجود هر يک از ايرادهاي فوق ،الزم
است کمربند تعويض گردد.

www.CarGarage.ir
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زنگ بالفاصله قطع خواهد شد* .

کمربند استفاده کرد .هر مجموعه کمربند فقط
باید توسط یک نفر مورد استفاده قرار گیرد.
عبور دادن تسمه کمربند از روی کودک قرار
گرفته بر روی پای سرنشین خطرناک است.

w
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w

w

استفاده کننده از کمربند باید از هر گونه تغییر
یا اضافه کردن تجهیزاتی بر روی کمربند که از
عملکرد صحیح ،شل شدگی تسمه توسط اجزاء
تنظیم کننده تسمه یا تنظیم مجموعه کمربند
جلوگیری می کند ،اجتناب نماید.

تیپ B
برای یادآوری راننده با هر بار چرخاندن سوییچ
خودرو به موقعیت روشن  ،ONچراغ هشدار
کمربند ایمنی برای حدود  6ثانیه بدون توجه
به بسته یا باز بودن کمربند ،چشمک خواهد زد.
اگر پس از چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت
روشن  ONکمربندایمنی راننده باز شود ،چراغ
هشدار کمربند ایمنی مجددا ً برای حدود  6ثانیه
چشمک خواهد زد.
اگر در هنگام باز بودن سوییچ خودرو ،ON
کمربند ایمنی راننده بسته نشده باشد یا پس
از چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت روشن
 ONکمربند ایمنی راننده باز شود ،زنگ هشدار
کمربند ایمنی برای حدود  6ثانیه بصدا درخواهد
آمد .در این حال اگر کمربند بسته شود ،صدای
www.CarGarage.ir
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هشدار کمربند ایمنی
تیپ A
برای یادآوری راننده با هر بار چرخاندن سوییچ
خودرو به موقعیت روشن  ،ONچراغ هشدار
کمربند ایمنی برای حدود  6ثانیه بدون توجه
به بسته یا باز بودن کمربند ،چشمک خواهد زد.

*  :مطابق با مدل خودرو

تیپ C
برای یادآوری راننده ،با هر بار چرخاندن سوییچ
خودرو به موقعیت روشن  ،ONچراغ هشدار
3
کمربند ایمنی راننده برای حدود  6ثانیه بدون
توجه به بسته یا باز بودن کمربند ،چشمک می زند.
اگر در هنگام چرخاندن سوییچ خودرو به
موقعیت روشن  ،ONکمربند ایمنی راننده بسته
نشده باشد ،یا پس از آن از قفل خارج شود ،چراغ
هشدار کمربند ایمنی مربوطه روشن و تا بسته
شدن آن روشن باقی می ماند.
اگر با کمربند ایمنی بسته نشده به رانندگی
ادامه دهید و سرعت به بیش از  9کیلومتر در
ساعت برسد ،چراغ هشدار روشن کمربند ایمنی
تا زمانیکه سرعت به  6کیلومتر در ساعت کاهش
نیافته است بصورت چشمک زن عمل خواهد کرد.
اگر با کمربند ایمنی بسته نشده به رانندگی ادامه
دهید و سرعت به بیش از  20کیلومتر در ساعت
برسد ،زنگ هشدار کمربند ایمنی خودرو برای
حدود  100ثانیه به صدا درخواهد آمد و چراغ
هشدار مربوطه شروع به چشمک زدن خواهد
کرد.
31
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قفل می شود .همچنین در صورتی که بطور
سریع به جلو خم شوید ،باز هم کمربند ایمنی
قفل می شود.
یادآوری
اگر کمربند ایمنی در پایه نگهدارنده گیر کرده
است ،کمربند را محکم بکشید تا آزاد گردد.
سپس قادر خواهید بود که کمربند را به آرامی
بیرون بکشید.
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مکانیزم قفل تسمه کمربند وسط با کمربندهای
روی شانه صندلی عقب متفاوت است ،هنگامی
که تسمه های روی شانه صندلی عقب یا تسمه
کمربند وسط را می بندید از صحیح جا زدن هر
کمربند در قفل خود برای بهره وری از حداکثر
محافظت سیستم کمربند و عملکرد مناسب آن
اطمینان حاصل کنید.
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طریقه بستن کمربند ایمنی
برای بستن کمربند ایمنی ،تسمه را از جمع
کننده بیرون بکشید و زبانه فلزی ( )1آن را در
قفل کمربند ( )2جا بزنید .وقتی زبانه فلزی در
داخل قفل کمربند قفل شود ،صدای جا رفتن و
قفل شدن آن (کلیک) شنیده خواهد شد .فقط
پس از آن که تسمه روی پای کمربند ایمنی به
صورت دستی تنظیم شد و به صورت چسبان دور
لگن قرار گرفت ،طول تسمه روی شانه کمربند
ایمنی به مقدار مناسب به طور اتوماتیک تنظیم
می شود .اگر به آرامی و آهسته به جلو خم شوید
طول تسمه کمربند زیاد شده ،اجازه حرکت به
اطراف را می دهد .در صورت برخورد با مانع یا
توقف ناگهانی خودرو ،کمربند در موقعیت خود

اخطار
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تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی *
ارتفاع پایه نگهدارنده تسمه روی شانه را برای
رسیدن به حداکثر راحتی و ایمنی می توانید در
 4وضعیت مختلف تنظیم کنید.
اگر ارتفاع تسمه کمربند تنظیمی به گردن شما
بسیار نزدیک باشد ،نمی تواند بیشترین حفاظت
موثر را ارائه دهد.
برای تنظیم ارتفاع پایه کمربند ایمنی ،تنظیم
کننده ارتفاع را به سمت باال یا پایین حرکت
دهید تا در مکان دلخواه قرار گیرد.

www.CarGarage.ir

برای باال بردن پایه تنظیم کننده ارتفاع ،آن را
باال بکشید ( )1برای پایین آوردن با فشار دادن
دکمه ضامن تنظیم کننده ارتفاع ( )2آن را به
سمت پایین فشار دهید (.)3
با رها کردن دکمه ،پایه نگهدارنده در موقعیت
خود قفل می شود .برای اطمینان از قفل شدن
پایه نگهدارنده ،سعی کنید تنظیم کننده ارتفاع
را به سمت باال و پایین به صورت کشویی حرکت
دهید.
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اخطار
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اخطار

تسمه گذرنده از زير شکم را طوري تنظيم
نمایيد که در پايينترين محل ممکن قرار گيرد
تا هنگام بروز تصادف ،از لغزش شخص از زير
کمربند جلوگيريشود .مطابق با تصویر باال،
کمربند را از سمت شانه به باال بکشيد تا با بدن
فاصله نداشته باشد .جمع کن کمربند بصورت
خودکار نيروي کششي اعمال مي کند .جهت
ايمني بيشتر کمربند را از بدن دور ننمایيد.

در هنگام استفاده از کمربند ایمنی صندلی عقب
وسط ،باید از قفل کمربند دارای عالمت وسط
( )CENTERاستفاده کنید.
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• قفل بودن تنظیم کننده ارتفاع تسمه روی
شانه کمربند ایمنی در ارتفاع مناسب را کنترل
کنید .هرگز تسمه روی شانه کمربند ایمنی را
از روی گردن یا صورت عبور ندهید .موقعیت
نامناسب کمربندهای بسته شده می تواند باعث
آسیب های جسمی جدی در صورت تصادف
شود.
• عدم تعویض کمربندهای ایمنی پس از
تصادف می تواند به باقی ماندن کمربندهای
معیوبی منجر شود که نمی توانند محافظت
الزم را در صورت وقوع تصادف دیگری ارائه
داده و در نتیجه باعث آسیب های جسمی
جدی یا مرگ شوند.

مشخصات ایمنی خودروی شما
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کمربند ایمنی پیش کشنده *
وظیفه این سیستم کشیدن کمربندهای ایمنی
جلو به گونه ای است که مسافر به سمت صندلی
کشیده شود و بدین ترتیب موجب افزایش بازده
کمربند ایمنی گردد هنگامی که این سیستم
فعال می شود ،قفل کن ،کمربند را در محل خود
ثابت نگه می دارد .پس از اینکه کمربندها قفل
شدند ،فقط مقدار کمی حرکت در کمربندها
وجود خواهد داشت و حرکت به جلوی سرنشین
در طی برخوردها ،بسیار محدود می گردد.
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برای باز کردن کمربند ایمنی
با فشار دادن دکمه آزاد کننده روی قفل (،)1
کمربند آزاد می شود .هنگامی که قفل کمربند
آزاد شود ،تسمه باید به طور اتوماتیک به داخل
جمع کننده تسمه باز گردد.
اگر این عمل انجام نشد ،تسمه کمربند را بازدید
و از تاب نداشتن آن مطمئن شوید ،سپس دوباره
این عمل را انجام دهید.

w

w

w

3

*  :مطابق با مدل خودرو

34

www.CarGarage.ir

مشخصات ایمنی خودروی شما

www.CarGarage.ir

w

w

توجه

سیستم کمربند ایمنی کشنده بطور عمده
متشکل از اجزای زیر است .مکان این اجزا در
شکل نشان داده شده است:
 -1چراغ هشدار سیستم کیسه هوا SRS
 -2مجموعه کمربند ایمنی پیش کشنده
 -3ماژول (سامانه) کنترل سیستم کیسه هوا
SRS
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سیستم پیش کشنده در ضربات ناشی از
تصادفات حتی در صورتی که شخصی روی
صندلی نباشد فعال می گردد.
فعال شدن سیستم پیش کشنده ،همراه با
صدای بلند و متصاعد شدن دود داخل اتاق
خواهد بود که این دود بی خطر است.
 علی رغم بی خطر بودن گاز متصاعد شده،احتمال بروز حساسیت پوستی وجود دارد و
نباید برای مدت طوالنی استشمام شود .لذا پس
از بروزتصادف دست وصورت خود را بشویید.

جهت افزایش کارایی سیستم پیش کشنده
کمربند ،به نکات زیر توجه نمایید.
 -1الزم است کمربند به نحو صحیح بسته شود.
3
 -2الزم است تسمه کمربند ایمنی در مکان
صحیح خود تنظیم شود
 سیستم پیش کشنده کمربند ایمنی باید پساز هر بار عمل کردن تعویض گردد.
 جهت حفظ موارد ایمنی از مبادرت به تعمیریا تعویض این سیستم شخصاً یا توسط افراد
متفرقه خودداری کنید و در صورت نیاز به یکی
از نمایندگی های مجاز سایپا یدک مراجعه
نمایید.

w

درصورت بروز تصادف و یا ترمز ناگهانی و شدید،
کمربند ایمنی سرنشین را محکم نگه داشته و از
پرتاب سرنشین به بیرون خودرو جلوگیری می
کند .بنا به دالیل فوق است که بستن کمربند
ایمنی برای سرنشینان جلو و عقب خودرو به
خصوص زنان باردار،ضروری می باشد.

هشدار

www.CarGarage.ir
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اگر کمربند ایمنی پیش کشنده ،به درستی کار
نکند ،چراغ هشدار روشن خواهد شد ،حتی اگر
هیچ ایرادی در سیستم کیسه هوا وجود نداشته
باشد .اگر با چرخاندن سوییچ و قراردادن آن در
موقعیت روشن  ONچراغ هشدار کیسه هوا
روشن نمی شود یا پس از روشن شدن به مدت
تقریبی  6ثانیه ،همچنان روشن باقی می ماند و
یا زمانی که خودرو در حال حرکت است روشن
می شود ،لطفاً هر چه زودتر کمربند ایمنی
پیش کشنده و سیستم کیسه هوا را توسط
نمایندگی های مجاز سایپا یدک مورد بازرسی
قرار دهید.
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نكته
چراغ هشدار کیسه هوای روی صفحه نمایشگرها،
به دلیل متصل بودن سنسور فعال کننده کیسه
هوا به کمربند ایمنی پیش کشنده ،پس از
چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت روشن
 ،ONمدت  6ثانیه روشن و سپس باید خاموش
شود.

هشدار

• کمربندهای ایمنی پیش کشنده فقط برای
یک بار کار کردن ،طراحی شده اند و پس از
فعال شدن باید تعویض شوند .همیشه همه
کمربندهای ایمنی از هر نوع ،در صورت مورد
استفاده بودن در زمان وقوع تصادف ،باید
تعویض شوند.
• مجموعه مکانیسم های کمربندهای ایمنی
www.CarGarage.ir
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پیش کشنده ،در طی فعال شدن ،داغ می
شوند .کمربندهای ایمنی پیش کشنده را تا
چند دقیقه پس از فعال شدن ،لمس نکنید.
• سعی نکنید خودتان کمربندهای ایمنی پیش
کشنده را بازرسی کرده یا تعویض کنید .این
کار باید توسط نمایندگی های مجاز سایپا
یدک انجام شود.
• به مجموعه های کمربند ایمنی پیش کشنده،
ضربه وارد نکنید.
• سعی در تعمیر یا سرویس کمربندهای ایمنی
کشنده نکنید.
• استفاده نادرست از مجموعه هاي كمربند
ايمني كشنده و بي اعتنايي به هشدارهاي
مربوط به ضربه وارد نكردن ،تغيير ندادن،
بازرسي نكردن ،تعويض نكردن ،يا سرويس
و تعمير نكردن آن ها ممكن است منجر به
عملكرد غير صحيح يا فعال شدن بدون دليل
مجموعه هاي كمربند و درنتيجه صدمات
جسمي جدي شود.
• هميشه هنگام رانندگي و يا زماني كه سوار بر
خودرو هستيد ،كمربند ايمني را ببنديد.

w

نكته
• در بعضی از تصادفات منجر به برخورد از ناحیه
جلو ،هر دو کمربند ایمنی پیش کشنده راننده و
سرنشین جلو ممکن است فعال شوند.
 • 3هنگامی که کمربندهای ایمنی کشنده فعال
شوند ،صدای بلندی ممکن است شنیده شده و
غباری شبیه دود در اتاق خودرو ممکن است
دیده شود ،این وضعیت عادی است و خطری
ندارد.
• این غبار با وجود بی ضرر بودن ممکن است
باعث خارش پوست شده و نباید به مدت طوالنی
استنشاق شود .پس از هر تصادف منجر به عمل
کردن کمربندهای ایمنی پیش کشنده ،سطح
پوست در معرض (شامل دست ها و صورت) را به
طور کامل بشویید.
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هشدارهای کمربند ایمنی

هشدار
اهميت استفاده از کمربند ايمني
چهار دليل بسيار مهم در الزام بستن کمربند
ايمني به همراه کيسه هوا قابل توجه است.
 -1نگهداشتن سرنشين در يک وضعيت ،تا از
پرتاب شدن او به سمت کيسه هوا جلوگيري
شود.
 -2حفاظت از سرنشين در واژگون شدن،
تصادف هاي جانبي و از عقب که کيسه هوا در
آن ها عمل نمي کند.
 -3جلوگيري از آسيب ديدن سرنشين در
تصادفهاي جزئي از جلو که در آن ها کيسه هوا
عمل نمي کند.
 -4جلوگيري از پرتاب شدن سرنشين به بيرون
از خودرو در تصادفات.

نوزادان یا کودکان کوچک
شما باید از الزامات خاص کشور خود آگاه باشید.
صندلی های محافظ کودک یا نوزادان باید بر
روی صندلی عقب قرار داده شده و بنحو مناسب
نصب شوند .برای کسب اطالعات بیشتر در مورد 3
استفاده از این صندلی های محافظ به (سیستم
صندلی محافظ کودک) در این بخش مراجعه
کنید.
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توصيههايي در خصوص استفاده از کمربند
ايمني
جهت اطمينان از عملکرد صحيح کمربندهاي
ايمني به موارد زير توجه نمایيد.
 استفاده از کمربند ايمني حتي در فواصل کوتاهالزامي است.
 اگر تسمه کمربند تاب و يا پيچ خوردگي داردقبل از استفاده آن را برطرف سازيد.
 از تماس اشياء زبر و تيز با تسمه کمربند کهموجب آسيب ديدن تسمه مي شود ،خودداري
نمایيد.
کمربند را بطور منظم از نظر کشش ،قالب ،قفل
ها ،و ساير قسمتها و عدم فرسايش يا آسيب
ديدگي اجزاء آن بازديد نماييد .در صورت مشاهده
آسيب ديدگي قطعات مورد نظر را تعويض نمایيد.
 براي تميز کردن تسمه کمربند ،از محلولرقيق آب و صابون که جهت تميز کردن روکش
هاي داخلي بکار ميرود ،استفاده نمایيد.
از بکار بردن مواد سفيدکننده و خشک کننده
تسمه کمربند خودداري نمایيد زيرا اين کار
باعث کاهش خاصيت کششي آن مي شود.
 پس از بازکردن کمربند ،دقت کنيد جمع کنکام ً
ال تسمه را داخل کشيده و جمع کند.

مشخصات ایمنی خودروی شما
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اخطار
استفاده از کمربندهاي ايمني براي کودکان
برايحفاظت کودکان در سنين مختلف بايد از
تجهيزات ايمني مناسب استفاده کرد.
هرگز اجازه ندهيد کودکان در خودروي در حال
حرکت بايستند و يا زانو بزنند.
هرگز از يک کمربند ايمني براي دو کودک و يا
يک کودک به همراه يک فرد بزرگسال استفاده
نکنيد.
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اشخاص مصدوم
کمربند ایمنی در زمان حمل و نقل فرد مصدوم
باید مورد استفاده قرار گیرد .در صورت نیاز برای
توصیه های خاص با پزشک مشورت کنید.

به سمت عقب دراز نکشید
برای کاهش احتمال آسیب دیدگی در صورت
تصادف و استفاده از حداکثر کارایی سیستم
محافظ از سرنشین ،تمام سرنشینان در هنگام
حرکت باید به صورت قائم در صندلی قرار گرفته
و پشتی صندلی های جلو باید در حالت قائم
باشد.
اگر شخص بر روی صندلی عقب بصورت دراز
کشیده نشسته یا اینکه پشتی صندلی جلو به
سمت عقب خوابانده شده باشد ،کمربند ایمنی
نمی تواند محافظت مناسب را ارائه دهد.

w

استفاده از کمربند براي بانـوان باردار
استفاده از کمربند ايمني براي بانوان باردار،
مگر در صورت داشتن دستورات خاص از سوي
پزشک معالج ،الزامي است .قسمتي از کمربند که
 3زير شکم بسته مي شود ،الزم است کام ً
ال به نرمي
و در پائين ترين قسمت ممکن قرار گيرد.
بانوان باردار دقت نمايند که کمربند را نبايد از
روي شکم و يا از باالي شکم عبور دهند.
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اخطار
رانندگی در خودرو در حالی که پشتی صندلی
آن به عقب خم شده است ،خطر صدمات
جدی یا مرگ اور را در صورت تصادف یا توقف
ناگهانی افزایش می دهد .با خواباندن صندلی
میزان حفاظت سیستم محافظت از سرنشین
(کمربندها و کیسه های هوا) تا حد زیادی
کاهش می یابد .برای عملکرد مناسب سیستم،
کمربندها باید محکم در اطراف لگن و جلوی
سینه قرار گرفته باشند .هر چه پشتی صندلی
بیشتر خوابانده شده باشد ،احتمال لیز خوردن
لگن از زیر تسمه روی پای کمربند افزایش یافته
باعث صدمات جسمی داخلی یا برخورد گردن
سرنشین به تسمه روی شانه کمربند می شود.
راننده و سرنشینان همیشه باید کام ً
ال به عقب
بر روی صندلی های خود نشسته ،بنحو مناسب
توسط کمربند مورد محافظت قرار گیرند و
پشتی صندلی آن ها در حالت قائم باشد.

w

مشخصات ایمنی خودروی شما

www.CarGarage.ir
هر نفر یک کمربند
هرگز دو نفر (شامل کودکان) نباید همزمان
از یک کمربند استفاده کنند .در صورت وقوع
تصادف این عمل می تواند شدت آسیب های
وارده را افزایش دهد.
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کمربندها را تمیز و خشک نگهدارید
کمربندها باید تمیز و خشک نگهداری شوند.
در صورت کثیفی می توانید آن ها را با استفاده
از محلول رقیق صابون و آب گرم تمیز کنید.
سفید کننده ،رنگ و پاک کننده های قوی یا
مواد ساینده نباید مورد استفاده قرار گیرند زیرا
ممکن است باعث خرابی و سست و ضعیف کردن
بافت تسمه کمربند شوند.
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در هنگام برگرداندن پشتی صندلی عقب به
حالت اولیه قائم (در صورت خواباندن) مواظب
باشید بافت تسمه یا قالب کمربند صدمه نبیند.
همچنین مطمئن شوید تسمه یا قالب کمربند
بین صندلی گیر نکرده یا در صندلی عقب فرو
نرود .کمربند ایمنی دارای تسمه یا قفل صدمه
دیده استحکام الزم را ندارد و احتماال در هنگام
تصادف یا توقف ناگهانی نمی تواند بدرستی
عمل کند و در نتیجه باعث صدمات جدی
جسمی می شود .فورا ً آن ها را تعویض کنید.

w

w

اخطار

زمان تعویض کمربندهای ایمنی
بعد از تصادف ،احتمال آسيب ديدن و يا قفل
شدن مجموعه کمربندها وجود دارد .لذا بعد
از هر بار تصادف مجموعه کمربندها ،جمع کن
کمربندها ،قالب ها و قسمت هاي آسيب ديده 3
را مورد بازديد قرار دهيد و در صورت نیاز به
نمایندگی های مجاز شرکت سایپا یدک مراجعه
نمایید.

w

مراقبت از کمربند ایمنی
اجزای سیستم کمربند ایمنی هرگز نباید از
یکدیگر جدا شده یا در آن ها تغییراتی اعمال
شود .بعالوه باید با مراقبت از آسیب دیدن تسمه
ها و اجزا فلزی کمربند توسط لوالی صندلی،
درب ها و دیگر استفاده های ناصحیح جلوگیری
کرد.
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بازدیدهای دوره ای
کمربندهای ایمنی را به طور متناوب مورد بازدید
قرار دهید .بدین ترتیب که کمربندها را کام ً
ال
بیرون کشیده و تسمه آن را از لحاظ فرسودگي،
بريدگي ،سوختگي و هرگونه آسيب ديدگي
بررسي نماييد .از عملکرد جمع کن کمربند ها
مطمئن شوید .قفل ها را امتحان نمایيد تا از
نظر عملکرد معيوب نباشند .در صورت وجود هر
يک از ايرادهاي فوق ،الزم است کمربند تعويض
گردد.
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قبل از خرید هر نوع صندلی مخصوص محافظ
کودک ،از متناسب بودن آن با صندلی و
کمربندهای ایمنی خودرو و کودک خود
اطمینان حاصل کنید .در هنگام نصب سیستم
های محافظ کودک در خودرو ،کلیه دستورالعمل
های کارخانه سازنده را رعایت کنید.

.C

اخطار

w

w

 صندلی کودک باید روی صندلی عقب خودروقرار گیرد .از نصب صندلی کودک روی صندلی
جلو خودداری کنید.
 در مواقعي که از صندلي کودک استفاده نميشود ،صندلي را در صندوق عقب قرار داده و يا
روي صندلي عقب با کمربند محکم کنيد تا بر
اثر ترمزگيري شديد پرتاب نشود.
 در صورتي که کودک امکان استفاده ازکمربند ايمني را دارد ،وي را روي صندلي
عقب مستقر نماييد .از نشستن کودکان روي
صندلي جلو ،خودداري نماييد.
 هنگام بستن کمربندايمني مطمئن شويدکه قسمت گذرنده شانه از روي قفسه سينه
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صندلی محافظ کودک
 تسمه کمربند گذرنده از روي شانه نبايد باگردن و صورت کودک تماس داشته باشد.
 استفاده نادرست از کمربند ايمني مي تواند به 3کودک صدمات جدي وارد آورد.
 نشستن کودکان روي صندلي عقب نسبت بهصندلي جلو از ايمني بيشتري برخوردار است.
ضمناً کودک بايد توسط صندلي کودک يا
کمربند ايمني کام ً
ال محافظت گردد .در صورتي
که صندلي ايمني کودک بطور صحيح نصب و
استفاده نشود امکان آسيب ديدن وي در تصادف
وجود دارد .قبل از خريدن صندلي کودک دقت
کنيد در خودروي شما قابل نصب باشد .هنگام
نصب صندلي کودک به توصيههاي شرکت
سازنده در اين خصوص ،توجه نماييد.
سیستم های صندلی محافظ کودکان به نحوی
طراحی شده اند که توسط کمربندهای ایمنی
خودرو یا سیستم ایزوفیکس  * ISOFIXمحکم
و ایمن شوند.
اگر کودکان توسط سیستم های محافظ کودک
به نحو مناسب محافظت نشوند ،در تصادف
ممکن است مصدوم یا کشته شوند .برای کودکان
کوچک و نوزادان باید از صندلی محافظ کودک و
*  :مطابق با مدل خودرو
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کودک عبور کند و قسمت گذرنده از زير شکم
در پائين ترين محل ممکن قرار گرفته باشد.
نزديکتر کردن وي به وسط صندلي عقب اين
امر را امکان پذير مي کند .قسمت گذرنده از
شانه ،هرگز نبايد از گردن يا صورت کودک
بگذرد.
 هرگز به کودک اجازه ايستادن و زانو زدن درخودروي در حال حرکت را ندهيد.
 هرگز در خودروي در حال حرکت ،کودکرا در آغوش بزرگساالن قرار ندهيد .اين کار
در ترمزگيريهاي شديد و يا تصادفات خطرناک
است.
 در آغوش گرفتن کودک در خودروي درحال حرکت به هيچ وجه جنبه محافظت از
او را ندارد .زيرا در صورت بروز تصادف ،حتي
اگر فرد بزرگسال کمربند ايمني را بسته باشد،
تضميني بر حفاظت کودک نخواهد بود.

w
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نوزاد استفاده کنید.
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سیستم صندلی محافظ کودک رو به عقب

اخطار

سیستم صندلی محافظ کودک رو به جلو

ar

.C

هرگز صندلی محافظ کودک رو به عقب را در
صندلی سرنشین جلو نصب نکنید .چون کیسه
هوای در حال باز شدن سرنشین جلو می تواند
با صندلی محافظ کودک رو به عقب برخورد
نموده ،باعث کشته شدن کودک شود.
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استفاده از سیستم صندلی محافظ کودک
برای کودکان خردسال و نوزادان استفاده از
صندلی کودک یا نوزاد الزامیست .این صندلی
محافظ کودک یا نوزاد باید در اندازه مناسب برای
کودک بوده و طبق دستورالعمل های کارخانه
سازنده نصب شود .به دالیل ایمنی توصیه
می شود سیستم صندلی محافظ کودک در
صندلی عقب نصب شود.

اخطار

w

w

w

• اگر صندلی محافظ کودک بنحو مناسب و
محکم به خودرو وصل نشده و کودک بنحو
مناسب در صندلی محافظ کودک مورد
3
محافظت قرار نگرفته باشد ،در تصادف کودک
می تواند بطور جدی مصدوم یا کشته شود.
قبل از نصب سیستم صندلی محافظ کودک،
دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده
سیستم صندلی محافظ کودک را مطالعه کنید.
• اگر کمربند ایمنی به نحو شرح داده شده
در این بخش عمل نمی کند ،با مراجعه به
نمایندگی های مجاز سایپا یدک فورا ً سیستم
را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.
• عدم پیروی از دستورالعمل های مربوط
به سیستم صندلی محافظ کودک ارائه شده
در این دفترچه و دستورالعمل های همراه
با سیستم صندلی محافظ کودک می تواند
احتمال یا شدت آسیب دیدگی در تصادف را
افزایش دهد.

www.CarGarage.ir
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* نصب سیستم صندلی محافظ کودک
توسط تسمه روی پا کمربند ایمنی (در
صندلی وسط عقب )  -به جز اروپا
برای نصب سیستم صندلی محافظ کودک در
صندلی وسط عقب؛ اعمال زیر انجام دهید :
 -1سیستم صندلی محافظ کودک را روی
صندلی وسط عقب ،قرار دهید.
 -2طول تسمه روی پای زبانه دار را افزایش
دهید.

w

w

w
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 -3تسمه روی پای کمربند را براساس
دستورالعمل های کارخانه سازنده صندلی
محافظ از روی صندلی محافظ کودک عبوردهید.
 -4تسمه های کمربند را درهم قالب کرده و
باکشیدن سر آزاد تسمه کمربند ،تنظیم تسمه
برای محکم نگهداشتن صندلی محافظ کودک را
انجام دهید .پس از نصب صندلی محافظ کودک،
سعی کنید آن را در تمام جهات حرکت دهید تا
از محکم بودن صندلی محافظ درمحل مطمئن
شوید.

*  :مطابق با مدل خودرو
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نصب سیستم صندلی محافظ کودک توسط
تسمه روی پا  /شانه کمربند ایمنی
برای نصب سیستم صندلی محافظ کودک بر
روی صندلی های جانبی یا صندلی وسط عقب
خودرو ،اعمال زیر را انجام دهید:
 -1سیستم صندلی محافظ کودک را بر
روی صندلی خودرو قرار داده و با پیروی از
دستورالعمل های ارائه شده توسط کارخانه
سازنده صندلی محافظ ،تسمه روی پا  /شانه
کمربند را از اطراف یا از میان صندلی محافظ
عبور دهید .از عدم وجود پیچ و تاب در تسمه ها
اطمینان حاصل کنید.
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 -3تسمه های کمربند را در هم قالب کرده،
اجازه دهید تسمه های در حالت کشیده قرار
گیرند .پس از نصب صندلی محافظ کودک ،سعی
کنید آن را در تمام جهات حرکت دهید تا از
محکم بودن صندلی محافظ در محل مطمئن
شوید.
اگر به سفت کردن بیشتر تسمه نیاز بود ،تسمه را
به سمت جمع کننده بیشتر بکشید.
هنگامی که قفل کمربند را آزاد کنید و اجازه
دهید تسمه جمع شود ،جمع کننده تسمه
کمربند ،بطور اتوماتیک به حالت قفل اضطراری
سرنشین (نشسته) باز می گردد.
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 -2زبانه تسمه روی پا  /شانه کمربند را در قفل
کمربند جا بزنید .بصدای مشخص قفل شدن
کمربند (کلیک) توجه داشته باشید.
دکمه آزاد کننده قفل کمربند را بنحوی قرار
دهید که در صورت اضطرار دسترسی به آن
آسان باشد.
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انتخاب صندلی محافظ کودک مناسب براساس موقعیت صندلی با استفاده از کمربند ایمنی برای اروپا
از صندلی محافظ کودک دارای تاییدیه رسمی که با شرایط کودک شما همخوانی داشته باشد ،استفاده کنید .هنگام استفاده از صندلی محافظ کودک،
از جدول زیر استفاده نمایید.

صندلی سرنشین جلو
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 : +0تا  13کیلوگرم
( 0تا  2ساله)

x

U

U

w

 : 0تا  10کیلوگرم
( 0تا  9ماهه)

x

صندلی های جانبی عقب

صندلی وسط عقب

w

گروه سنی

w

3

محل نشستن

 III,II : 15تا  36کیلوگرم
( 4تا  12ساله)

x

ir
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 I : 9تا  18کیلوگرم
( 9ماهه تا  4ساله)

x

 : Uمناسب و تایید شده برای استفاده به صورت (عمومی) در این گروه.
 : Xموقعیت صندلی ،مناسب کودکان در این گروه وزنی نیست.
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 -2قالب تسمه صندلی محافظ کودک را به
نگهدارنده قالب مربوطه وصل کرده ،محکم کنید
تا صندلی محافظ کودک در جای خود محکم شود.

اخطار

w

w

w

اگر صندلی محافظ کودک بنحو مناسب و
محکم به خودرو وصل نشده و کودک بنحو
مناسب در صندلی محافظ قرار نگرفته باشد،
در تصادف کودک می تواند بطور جدی مصدوم
یا کشته شود .همیشه برای نصب و استفاده
از دستورالعمل های کارخانه سازنده صندلی
محافظ کودک پیروی کنید.
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محکم کردن صندلی

محافظ کودک مجهز به سیستم تکیه گاهی
نگهدارنده قالب * نگهدارنده های قالب صندلی
محافظ کودک در طاقچه پشت صندلی های
عقب جای دارند.

ir

 -1تسمه صندلی محافظ کودک ر از روی پشتی
صندلی عبور دهید.
در خودروهایی که پشت سری قابل تنظیم دارند،
تسمه نگهدارنده صندلی محافظ کودک ر از زیر
پشت سری و بین پایه های آن عبور دهید ،در
غیر اینصورت تسمه نگهدارنده را از باالی پشتی
صندلی عقب بگذرانید.
www.CarGarage.ir
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اخطار
هرگز بیش از یک صندلی محافظ کودک را به
نگهدارنده قالب تسمه یا جای یک زبانه پایین
صندلی محافظ کودک نصب نکنید .افزایش
فشار بار ناشی از چند صندلی محافظ کودک
ممکن است باعث شکسته شدن نگهدارنده
های قالب یا جای زبانه های پایین صندلی
محافظ کودک شده و موجب صدمات جدی
جسمی یا مرگ شود.
45
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اخطار

w
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محکم کردن صندلی محافظ کودک با استفاده از
سیستم ایزوفیکس ( )ISOFIXو سیستم تکیه
گاهی نگهدارنده قالب ایزوفیکس *
ایزوفيکس روشی استاندارد برای جای دادن و
محکم کردن صندلی کودک است که احتیاجی
به استفاده از کمربند ایمنی بزرگساالن برای
محکم کردن صندلی کودک ندارد .این امر
استحکام و ایمنی بیشتر همراه یا استقرار عملی
بهتر را ممکن می سازد ،بعالوه مزایای نصب
آسان و سریع را بهمراه دارد.
صندلی محافظ کودک ایزوفیکس ()ISOFIX
فقط زمانی می تواند مورد استفاده قرار گیرد
که با توجه به استاندارد  ECER44از تاییدیه
مخصوص نصب در خودرو برخوردار باشد.
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نگهدارندهقالبتسمهصندلیمحافظکودک
• نگهدارنده های قالب تسمه های صندلی
محافظ کودک فقط برای تحمل فشارهای
وارده ناشی از صندلی محافظ کودک نصب
شده بنحو صحیح طراحی شده اند .تحت هیچ
شرایطی نباید از آن ها برای کمربندهای ایمنی
یا تسمه های محافظ بزرگساالن یا اتصال لوازم
یا تجهیزات دیگر به خودرو استفاده کرد.
• اگر قالب تسمه صندلی محافظ کودک بجز
نگهدازنده قالب تسمه صحیح بجایی دیگر
وصل شود ،ممکن است بطور مناسب وظیفه
خود را انجام ندهد.
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اخطار

w

بازرسی و کنترل صندلی محافظ کودک
با فشار دادن و کشیدن صندلی در جهات
مختلف از محکم بودن صندلی محافظ کودک
3
در محل اطمینان حاصل کنید .صندلی محافظ
کودک نصب شده بنحو غیرصحیح ممکن است
باال و پایین شده ،برگشته یا از محل نصب جدا
شده باعث مرگ یا صدمات جدی شود.

*  :مطابق با مدل خودرو
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در هر طرف قسمت پایین پشتی های صندلی
عقب عالمت نمایشی ایزوفیکس جای دارد این
عالئم نمایشی موقعیت نگهدارنده های گیره زبانه
های صندلی محافظ کودک را نشان می دهند.
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اخطار

w

صندلی محافظ کودک را کام ً
ال به عقب
چسبیده به پشتی صندلی در حالتی که پشتی
صندلی در وضعیت قائم و نه خم شده قرار دارد،
نصب کنید.

w

w

اخطار

هنگام استفاده از سیستم ایزوفیکس خودرو
برای نصب صندلی محافظ کودک در صندلی
عقب ،تمام زبانه های فلزی کمربندهای
بالاستفاده صندلی عقب خودرو باید به قفل
کمربند تسمه خود متصل و محکم شوند و
تسمه کمربند نیز باید در پشت صندلی کودک
جمع شود تا از دسترسی کودک به تسمه های
جمع نشده کمربندها جلوگیری گردد .قفل
ها یا زبانه های فلزی تسمه های مهار نشده
در اطراف صندلی کودک امکان دسترسی به
تسمه کمربندهای جمع نشده را برای کودک
می توانند فراهم کنند که این امر ممکن است
منجر به خفگی ،آسیب دیدن جدی یا مرگ
کودک در صندلی محافظ شود.

هشدار

در حین نصب اجازه ندهید تسمه های
کمربندهای ایمنی صندلی عقب توسط زبانه
صندلی ایزوفیکس یا نگهدارنده گیره زبانه
ایزوفیکس دچاز خراش یا له شدگی شوند.
 -2قالب تسمه صندلی محافظ کودک را به
نگهدارنده قالب صندلی کودک وصل و سفت
کنید تا صندلی محافظ در محل محکم شود (به
صفحات قبل مراجعه کنید)
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در هر طرف صندلی عقب ،بین تشک و پشتی
یک زوج از نگهدارنده های گیره زبانه صندلی
محافظ کودک ایزوفیکس وجود دارد همراه با
نگهدارنده های قالب باالیی در کف (در پشت
صندلی های عقب) نقاط مهار صندلی محافظ
کودک ایزوفیکس را تشکیل می دهند .در
هنگام نصب ،صندلی کودک باید به گونه ای
با نگهدارنده های گیره زبانه ها درگیر شود که
صدای جا رفتن آن (کلیک) شنیده شده (با
کشیدن آن را امتحان کنید) و بوسیله نگهدارنده
قالب (در کف در پشت صندلی های عقب) کام ً
ال
ثابت شود.
نصب و استفاده از صندلی کودک باید براساس
دفترچه راهنمای نصب که با صندلی ایزوفیکس
عرضه می شود ،انجام پذیرد.

برای محکم کردن صندلی محافظ کودک
 -1برای جا زدن صندلی محافظ کودک به
نگهدارنده گیره زبانه ایزوفیکس ،گیره زبانه های
صندلی محافظ کودک را به نگهدارنده گیره
ایزوفیکس فشار دهید .باید صدای قفل شدن 3
(کلیک) شنیده شود.
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صندلی محافظ کودک را در قسمت وسط
صندلی عقب با استفاده از نگهدارنده گیره
ایزوفیکس نصب نکنید .نگهدارنده های گیره
3
زبانه صندلی ایزوفیکس فقط برای استفاده
در صندلی های طرفین عقب (چپ و راست)
خودرو قابل استفاده می باشند.
هیچگاه عمل غیر صحیح نصب صندلی محافظ
کودک در وسط صندلی عقب را با استفاده از
نگهدارنده های گیره زبانه صندلی ایزوفیکس
انجام ندهید.
در تصادفات ،اتصاالت صندلی ایزوفیکس
ممکن است باندازه کافی استحکام الزم برای
حفظ صندلی محافظ کودک در وسط صندلی
عقب (بطور مناسب) را نداشته باشند و در
نتیجه ممکن است شکسته شده باعث صدمات
جدی جسمی یا مرگ شوند.
• بیش از یک صندلی محافظ کودک را به گیره
زبانه صندلی ایزوفیکس در صندلی عقب نصب
نکنید .افزایش بیش از اندازه فشار وارده بر آن
ها می تواند باعث شکسته شده نگهدارنده های
پایینی گیره زبانه صندلی ایزوفیکس صندلی
عقب یا نگهدارنده قالب های تسمه صندلی

w

اخطار

w
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کودک شده ،موجب آسیب دیدن جدی یا
مرگ شود.
• صندلی محافظ کودک ایزوفیکس یا صندلی
محافظ کودک سازگار با ایزوفیکس را فقط در
مکان های مناسب نشان داده شده در تصویر
وصل کنید.
• همیشه از دستورالعمل های نصب و استفاده
ارائه شده توسط کارخانه سازنده صندلی
محافظ کودک پیروی کنید.
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انتخاب صندلی محافظ کودک براساس موقعیت های ایزوفیکس  ISOFIXصندلی خودرو – برای اروپا
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 : 0تا  13کیلوگرم
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 : 0تا  10کیلوگرم
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سبد حمل نوزاد

F
G
E
E
D
C
D
C
B
BI
A

صندلی جانبی عقب
(سمت راننده)
X
X
IUF
IUF
IUF
X
IUF
X
IUF
IUF
IUF

w

گروه وزنی

کالس اندازه

سایز ایزوفیکس
صندلی
سرنشین جلو
ISO/L1
ISO/L2
ISO/R1
ISO/R1
ISO/R2
ISO/R3
ISO/R2
ISO/R3
ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3

موقعیت های ایزوفیکس خودرو

صندلی جانبی عقب
(سمت سرنشین جلو)
X
X
IUF
IUF
IUF
IUF
IUF
IUF
IUF
IUF
IUF

صندلی
وسط عقب
-

 : IUFمناسب برای سیستم های صندلی محافظ کودک ایزوفیکس رو به جلو از دسته عمومی تایید شده در این گروه وزنی.
 : Xموقعیت ایزوفیکس برای سیستم های صندلی محافظ کودک ایزوفیکس در این گروه وزنی و  /یا کالس اندازه ،مناسب نیست.
 : *ISO/R3فقط زمانی قابل استفاده می باشد که صندلی سرنشین جلو تا انتها به سمت جلو تغییر موقعیت داده شود.
www.CarGarage.ir
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کیسه هوا – سیستم محافظت تکمیلی
* SRS
 -1کیسه هوای راننده
 -2کیسه هوای سرنشین جلو

اخطار

w

برای به حداقل رساندن احتمال آسیب دیدگی
در صورت وقوع تصادف یا چپ کردن ،شما و
دیگر سرنشینان حتی در خودروهای مجهز به
کیسه های هوا همیشه باید کمربندهای ایمنی
عرضه شده در خودرو را ببندید.
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SRS: Supplemental Restraint System

*  :کیسه های هوای واقعی داخل خودرو ممکن است با تصویر تفاوت داشته باشند.
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اخطار
برای کاهش خطر صدمات جسمی یا مرگ در
اثر تصادف ،راننده باید تا آنجا که ممکن است
نسبت به کیسه هوای داخل غربیلک فرمان
3
عقب نشسته باشد (سینه باید حدا قل 250
میلیمتر از غربیلک فرمان فاصله داشته باشد)،
ضمن آنکه برای کنترل خوب خودرو بطور
راحت روی صندلی قرار گرفته باشد .سرنشین
خودرو همیشه باید صندلی خود را تا آنجا که
ممکن است عقب کشیده و کام ً
ال به عقب بر
روی صندلی قرار گیرد.
• در هنگام وقوع تصادف کیسه هوا در یک
لحظه باز می شود و سرنشینان در صورت قرار
نداشتن در موقعیت مناسب در صندلی ،ممکن
است در اثر نیروی عملكرد کیسه هوا ،مصدوم
شوند.
•عملكرد کیسه هوا ممکن است منجر به بروز
صدمات جسمی (که به طور معمولی ،شامل
زخم و خراش صورت یا بدن ،زخمی شدن در
اثر شکستن عینک یا سوختگی توسط مواد
منفجره می باشد) شود.
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نحوه عملکرد سیستم کیسه هوا
• کیسه های هوا فقط در زمان قرار داشتن
سوییچ خودرو در موقعیت روشن  ONیا استارت
( ،STARTدرصورت لزوم) فعال می شوند.
• کیسه های هوا به طور لحظه ای در زمان
وقوع برخورد جدی باد می شوند تا به حفاظت
از سرنشینان در مقابل صدمات جدی جسمی
کمک کنند.
• سرعت ثابت و مشخصی برای عملكرد کیسه
های هوا وجود ندارد.
بطور کلی ،کیسههای هوا برای عملكرد براساس
شدت و زاویه برخورد طراحی شده اند .این دو عامل
ارسال یا عدم ارسال سیگنال الکترونیکی توسط
حسگرها را برای باد /باز شدن ،تعیین می کنند.
• باز شدن کیسه هوا به عوامل متعددی مانند
سرعت خودرو ،زاویه برخورد و شدت و محکمی
خودروها یا اشیاء مورد برخورد توسط خودرو
شما ،بستگی دارد .لذا این عوامل تنها به موارد
ذکر شده در باال محدود نمی شوند.
•کیسه های هوای جلو در لحظه بطور کامل باد
شده وخالی می شوند.
در واقع عملكرد کیسه هوا در زمان تصادف
توسط شما عم ً
ال دیده نمی شود .به احتمال زیاد
شما به سادگی کیسه های هوا خالی آویزان شده

www.CarGarage.ir
به محفظه های خود را پس از تصادف خواهید
دید.
• برای کمک به ارائه حفاظت در برخوردهای
شدید ناشی از تصادف ،کیسه های هوا باید به
سرعت باد شوند .سرعت عملكرد کیسه هوا در
زمان بسیار کوتاهی است که در آن تصادف اتفاق
افتاده و نیاز به قرار گرفتن کیسه هوا ما بین
سرنشین وسازه های بدنه خودرو قبل از اینکه
سرنشین به این سازه ها برخورد کند ،بوجود می
آید .این سرعت عملكرد ،خطر صدمات جدی یا
مرگ آور را در تصادفات شدید کاهش می دهد.
لذا یکی از عوامل الزامی در طراحی کیسه هوا
می باشد.
هر چند عملكرد کیسه هوا نیز می تواند باعث
آسیب دیدگی (بطور معمول خراشیدگی صورت،
کوفتگی و شکستگی استخوان ها) شده و بعضی
اوقات صدمات شدیدتر را نیز شامل شود ،زیرا
سرعت باالی عملكرد باعث باز شدن کیسه های
هوا با نیروی بسیار زیاد می شود.
• حتی تحت بعضی از شرایط تماس با کیسه
هوای غربیلک فرمان می تواند باعث صدمات
مرگ آور شود ،بخصوص اگر سرنشین بسیار
نزدیک به غربیلک فرمان نشسته باشد.

مشخصات ایمنی خودروی شما
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اخطار

درهنگام باز شدن کیسه های هوا ،قطعات
مربوط به کیسه هوا در غربیلک فرمان و  /یا
جلو داشبورد و صفحه نمایشگرها و /یا در هر
دو طرف لبه های سقف در باالی درب های جلو
و عقب بسیار داغ هستند .برای جلوگیری از
صدمات جسمی ،بالفاصله پس از عملكرد کیسه
هوا اجزای داخلی محفظه های کیسه هوا را
لمس نکنید.
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صدا و دود
در هنگام عملكرد کیسه های هوا ،صدای بلندی
شنیده می شود و دود و پودر نرمی توسط کیسه
ها فضای داخل خودرو را پر می کند .این امر
 3عادی است و در نتیجه احتراق باد کننده کیسه
هوا ایجاد می شود .پس از عملكرد کیسه هوا
شما ممکن است دچار ناراحتی در تنفس به
دلیل تماس سینه خود با کمربند ایمنی و کیسه
هوا و به همین منوال در اثر استنشاق دود و
پودر شوید .باز کردن هر چه زودتر درب ها و
 /یا پنجره ها پس از برخورد ناشی از تصادف
برای کاهش ناراحتی و جلوگیری از قرار گرفتن
طوالنی مدت در معرض دود و پودر جدا ً توصیه
می شود.
هر چند که دود و پودر آزاد شده سمی نیستند
اما ممکن است باعث خارش پوست (چشم ها،
بینی ،گلو و نظایر آنها) شوند .اگر چنین شد
بالفاصله پوست و صورت را با آب سرد شستشو
و آب کشی کرده و در صورت ادامه ناراحتی با
پزشک تماس بگیرید.
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صندلی محافظ کودک را بر روی صندلی
سرنشین جلو نصب نکنید.
هرگز صندلی محافظ کودک رو به عقب را در
صندلی سرنشین جلو نصب نکنید .در صورت باز
شدن کیسه هوا ،کیسه هوا با صندلی محافظ
کودک رو به عقب برخورد می کند و باعث
صدمات جدی جسمی یا مرگ آور می شود.
بعالوه به همین ترتیب صندلی محافظ کودک
رو به جلو را نیز در صندلی سرنشین جلو نصب
نکنید .در صورت عملكرد کیسه هوای سرنشین
جلو این امر باعث وارد شدن صدمه جدی جسمی
یا مرگ آور به کودک می شود.

مشخصات ایمنی خودروی شما
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خطر بسیار زیاد! صندلی محافظ کودک را
در صندلی محافظت شده توسط کیسه هوای
مقابل آن (در خودرو) نصب نکنید.
• هرگز صندلی محافظ کودک را در صندلی
سرنشین جلو نصب نکنید .در صورت عملكرد
کیسه هوای سرنشین جلو ،این امر می تواند
باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ آور شود.

اجزاء و عملکرد سیستم محافظت تکمیلی
SRS
سیستم محافظت تکمیلی از اجزای زیر تشکیل
شده است:
راننده
هوای
 -1کیسه
3
 -2کیسه هوای سرنشین جلو
 -4مجموعه های جمع کننده و پیش کشنده
تسمه کمربند ایمنی
 -5چراغ هشدار کیسه هوا
 -6ماژول (سامانه) کنترل سیستم کیسه هوا
()SRSCM
 -7حسگرهای ضربه از ناحیه جلو
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چراغ هشدار کیسه هوا
هدف از روشن شدن چراغ هشدار کیسه هوا
در صفحه نمایشگرها آگاه کردن شما از وجود
مشکل بالقوه در سیستم کیسه هوا  -سیستم
محافظت تکمیلی (SRS) می باشد.
هنگامی که سوییچ خودرو به موقعیت روشن
 ONچرخانده شود ،چراغ نمایشگر کیسه هوا
باید حدود  6ثانیه روشن شده ،سپس خاموش
شود.

*  :مطابق با مدل خودرو
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محفظه های کیسه هوا یکی در وسط غربیلک
فرمان و دیگری روی جلو داشبورد در باالی
جعبه داشبورد ،مقابل سرنشین جلو قرار گرفته
اند .زمانیکه سیستم  SRSCMضربه قابل
مالحظه ای را در قسمت جلو خودرو حس کند،
کیسه های هوا را بطور خودکار فعال (باد) می
کند.
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در صورت وقوع هر یک از شرایط ذکر شده در
زیر که حاکی از وجود مشکل در سیستم کیسه
هوا  SRSاست ،باید با مراجعه به نمایندگی
های مجاز سایپا یدک هر چه زودتر سیستم
کیسه هوا را مورد بازرسی قرار دهید.
• اگر پس از چرخاندن سوییچ خودرو به
موقعیت روشن  ،ONچراغ هشدار برای مدتی
کوتاه روشن نشود.
• اگر پس از حدود  6ثانیه روشن ماندن ،چراغ
هشدار همچنان روشن باقی بماند.
• اگر چراغ هشدار در حین حرکت خودرو
روشن شود.

کیسه هوای راننده ()1

.C

اخطار
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کیسه هوای راننده ()2
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هنگامی که سوییچ خودرو در موقعیت روشن
 ONقرار دارد ،سیستم کنترل کیسه هوا
 ،SRSCMپیوسته تمام اجزاء سیستم را برای
تعیین اینکه آیا شدت ضربه وارده به خودرو برای
 3باز کردن یا عمل کردن کیسه هوا یا کمربند
ایمنی کشنده کافیست یا خیر ،تحت نظر دارد
چراغ هشدار سیستم کیسه هوا پس از چرخاندن
سوییچ خودرو به موقعیت روشن  ،ONبه مدت
 6ثانیه در صفحه نمایشگرها روشن می شود و
پس از آن چراغ هشدار باید خاموش شود.
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بمحض عملكرد ،درزهای دور درپوش های کیسه
هوا بدلیل انبساط کیسه های هوای تحت فشار
قرار گرفته ،باز می شوند و در نتیجه درپوش ها
بیشتر باز شده و اجازه می دهند کیسه های هوا
کام ً
ال باز شوند.
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کیسه هوای سرنشین جلو

کیسه هوای راننده ()3

می تواند به آلتی خطرناک تبدیل شده باعث
صدمات جسمی شود.

ar

در خودروهایی که دارای کیسه هوای سرنشین
جلو می باشند از قرار دادن یا نصب لوازم
اضافی مانند (جالیوانی -جا کاستی ،برچسب و
غیره) در روی داشبورد (باالی جعبه داشبورد)
سمت سرنشین جلو خودداری کنید .در صورت
عملكرد کیسه هوای سرنشین جلو این اشیا
ممکن است به آالتی خطرناک تبدیل شده
باعث صدمه دیدن سرنشینان شوند.
•  هنگامی که اقدام به نصب ظرف مایع
خوشبو کننده در داخل خودرو می کنید آن را
در نزدیکی صفحه نمایشگرها و /یا بر روی جلو
داشبورد جای ندهید ،در صورت عملكرد کیسه
هوای سرنشین جلو ،ظرف مایع خوشبو کننده
www.CarGarage.ir
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پس از عملكرد کامل کیسه هوا بالفاصله تخلیه
باد کیسههوا شروع می شود تا میدان دید راننده
و تو انایی چرخاندن غربیلک فرمان یا استفاده از
دیگر تجهیزات کنترل خودرو از بین نرود.

.C

عملكرد کامل کیسه های هوا همراه با بستن
مناسب کمربند ایمنی حرکت رو به جلو راننده
و سرنشین جلو را کند کرده باعث کاهش خطر
آسیب دیدن سر و سینه می شوند.

اخطار

w

w

w
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اخطار

w

w
هدف از سیستم SRS ،تامین ایمنی بیشتر
کیسه هوای راننده و سرنشین جلو
خودروی شما به سیستم محافظت تکمیلی راننده و یا سرنشین جلو عالوه برایمنی ارائه شده
توسط کمربند ایمنی در صورت تصادف از ناحیه
(کیسه هوا) مجهز است.
نشان وجود کیسه هوا SRS وجود حروف حک جلو با شدت ضربه کافی می باشد.
شده ( )AIR BAGبر روی درپوش روی کیسه
هوای غربیلک فرمان و بالشتک باالی داشبورد
سمت سرنشین جلو می باشد.
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قبل از تعویض هر فیوز یا جداکردن سرباتری،
سوییچ خودرو را به موقعیت قفل  LOCKقرار
دهید و آن را از مغزی قفل فرمان بیرون بکشید.
3
هرگز زمانی که سوییچ خودرو در موقعیت
روشن  ONقرار دارد ،نسبت به برداشتن یا
تعویض فیوز (های) مرتبط با سیستم کیسه
هوا اقدام نکنید .بی توجهی به این اخطار باعث
روشن شدن چراغ هشدار کیسه هوا SRS
خواهد شد.

w

کیسه هوای سرنشین جلو

ir

سیستم محافظت تکمیلی SRS ،از کیسه های
هوایی که در زیر روپوش (کاور) های بالشتکی
وسط غربیلک فرمان و باالی داشبورد سمت
سرنشین جلو قرار دارند ،متشکل شده است.
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همیشه از کمربندهای ایمنی و صندلی محافظ
کودک استفاده کنید .هر سفر ،هر زمان ،هر
سرنشینی که باشد! کیسه های هوا در یک
چشم بهم زدن با نیروی قابل توجهی باد می
شوند .کمربند به سرنشین در موقعیت مناسب
برای استفاده حداکثری از مزایای کیسه هوا
کمک می کنند .حتی با وجود کیسه هوا،
سرنشینان با نبستن کمربند و یا قرار نگرفتن
مناسب در صندلی ،در هنگام بازشدن کیسه
هوا می توانند شدیدا مصدوم شوند .همیشه
احتیاط های ایمنی مربوط به کمربندهای
ایمنی ،کیسه های هوا و سرنشینان ارائه شده
در این دفترچه راهنما را رعایت کنید .برای
کاهش احتمالی صدمات جدی یا مرگ آور و
برخورداری از حداکثر فواید ایمنی سیستم
محافظت از سرنشین خودرو خود:
• هرگز هیچ کودکی را در صندلی محافظ
کودک یا صندلی کمکی قرار گرفته بر روی
صندلی سرنشین جلو ،قرار ندهید.
•  - ABCمخفف حروف انگلیسی ابتدای
کلمات به کار گرفته شده در جمله in the
back seat always buckle children

w

اخطار

بمعنی همیشه کودکان سوار بر خودرو را در
صندلی عقب باکمربند ایمنی محافظت کنید،
می باشد .صندلی عقب ایمن ترین محل سواری
کودکان (با هر سنی) در خودرو است.
• کیسه های هوای جلو و جانبی می توانند
سرنشینان را که در صندلی جلو به صورت
نامناسب قرار گرفته اند را مصدوم کنند.
• صندلی خود را تا آنجا که ممکن است از
کیسه های هوای جلو عقب بکشید ،ضمن آنکه
هنوز کنترل کامل خودرو را حفظ می کنید.
• شما و سرنشنیان خودرو هرگز نباید بدون
دلیل موجه نزدیک به کیسه های هوا نشسته و
یا به سمت آن ها خم شوید.
• هرگز به سمت درب یا کنسول وسط خم
نشوید همیشه به حالت قائم در صندلی
بنشینید.
•سیم کشی سیستم SRSیا دیگر اجزای این
سیستم را قطع یا دستکاری نکنید ،این عمل
می تواند باعث بروز صدمات جسمی به دلیل
عمل کردن تصادفی کیسه های هوا یا عمل
نکردن آن ها در زمان الزم شود.
• اگر چراغ هشدار کیسه هوا  SRSدر هنگام
رانندگی خودرو روشن باقی ماند ،با مراجعه به
نمایندگی های مجاز سایپا یدک هر چه زود
www.CarGarage.ir

تر سیستم کیسه هوا را مورد بازرسی و کنترل
قرار دهید.
• کیسه های هوا فقط یکبار می توانند عمل
کنند پس از بازشدن کیسه هوا با مراجعه به
نمایندگی های مجاز سایپا یدک فورا کیسه 3
هوا را تعویض کنید.
• طراحی سیستم کیسه های هوا  SRSبگونه
ای است که فقط در زمان برخورد به اندازه
کافی شدید با زاویه کمتر از  30درجه نسبت
به محور طولی جلوی خودرو ،کیسه های هوای
جلو باد می شوند ،همچنین این کیسه های هوا
فقط یکبار عمل می کنند .کمربندهای ایمنی
در تمام اوقات باید بسته شده باشند.
• کیسه های هوای جلو به منظور عملكرد در
برخوردهایی از ناحیه بغل ،عقب یا واژگون
شدن طراحی نشده اند .همچنین کیسه های
هوای جلو در برخوردهای از ناحیه جلو دارای
شدت ضربه کمتر از حد باز شدن کیسه های
هوا ،باد نمی شوند.
• کودکان  12ساله و کمتر همیشه باید بنحو
مناسب در صندلی عقب مورد محافظت قرار
گیرند .هرگز اجازه ندهید کودکان در صندلی
سرنشین جلو بنشینند .اگر کودک بزرگتر از
 12سال باید در صندلی جلو بنشیند ،باید
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بنحو مناسب توسط کمربند مورد محافظت
قرار گرفته و صندلی باید تا حد ممکن عقب
کشیده شود.
• برای برخورداری از حداکثر ایمنی در انواع
 3تصادفات ،کلیه سرنشینان و از جمله راننده باید
همیشه کمربندهای خود را بسته نگه دارند،
چه کیسه هوا برای موقعیت نشستن آن ها
پبش بینی شده یا نشده باشد تا خطر صدمات
جدی جسمی یا مرگ در صورت تصادف به
حداقل برسد .در هنگام حرکت خودرو ،بدون
دلیل به کیسه هوا نزدیک نشده یا به سمت
آن خم نشوید.
• نشستن بنحو نامناسب یا استقرار در موقعیت
نامناسب در صندلی می تواند منجر به صدمات
جدی جسمی یا مرگ آور در تصادف شود .همه
سرنشینان باید بطور قائم در حالی که پشتی
صندلی آن ها در حالت قائم قرار دارد در وسط
تشک صندلی نشسته ،کمربند خود را بسته ،پا
را براحتی دراز و کف پای آن ها تا پارک شدن
خودرو و بیرون آوردن سوییچ خودرو از مغزی
قفل فرمان بر روی کف خودرو قرار داشته باشد.
• سیستم کیسه هوا  SRSبرای ارائه محافظت
الزم در تصادف ،باید بسیار سریع بازشود .اگر
سرنشین بعلت سیستم کمربند در موقعیت
58
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مناسب قرار نداشته باشد ،کیسه هوا ممکن
است با شدت به سرنشین برخورد کرده باعث
صدمات جدی جسمی یا مرگ آور شود.
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دالیل باز نشدن کیسه هوا در تصادفات
(شرایط عملكرد و عدم عملكرد کیسه هوا )
انواع زیادی از تصادفات که در آن ها از کیسه هوا
نمی توان انتظار ارائه محافظت اضافی را داشت،
وجود دارد.
این موارد ،تصادف از ناحیه عقب و تصادف منجر
به برخوردهای متعدد با خودروها و یا اجسام
دیگر و به همین ترتیب برخوردهای با سرعت
کم را شامل می شود .به عبارت دیگر ،فقط به
خاطر اینکه خودرو شما دچار آسیب جدی شده
یا حتی دیگر قابل استفاد نمی باشد ،از عدم
عملكرد کیسه های هوا تعجب نکنید.
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حسگرهای برخورد و تصادف سیستم
کیسه هوا
 -1واحد کنترل کیسه هوا
 -2حسگر برخورد و ضربه از جلو
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• به محل استقرار و نصب کیسه های هوا
یا حسگرها ضربه نزده یا اجازه برخورد هیچ
چیزی را به آن ها ندهید.
3
•این امر می تواند باعث باز شدن غیر منتظره
کیسه هوا شده ،به مصدو میت جدی فرد یا
مرگ منجر شود.
• اگر محل یا زاویه نصب حسگرها به هر طریق
تغییر داده شوند ،ممکن است کیسه های هوا
در زمان الزم باز نشده یا در زمان غیر الزم
باز شده ،باعث مصدومیت شدید یا مرگ شوند.
بنابراین ،اقدام به انجام امور تعمیر و نگهداری
بر روی حسگرهای کیسه هوا یا در اطراف آن
ها ننمایید .با مراجعه به نمایندگی های مجاز
سایپا یدک ،خودرو را مورد بازرسی و تعمیر
قرار دهید.
• اگر زاویه نصب حسگرها (به دلیل تغییرشکل
و دفرمه شدن سپر جلو تغییر کرد ،با مراجعه به
نمایندگی های مجاز سایپا یدک خودرو را مورد
بازرسی و تعمیر قرار دهید.
• خودرو شما برای جذب ضربه ناشی از برخورد
و در نتیجه باز شدن کیسه های هوا در تصادفات
طراحی شده است .سوار کردن گاردهای سپر

w
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متفرقه یا تعویض سپر با سپرهای غیر اصلی،
ممکن است بر عملکرد خودرو در تصادف و باز
شدن کیسه هوا اثر معکوس (نامطلوب) داشته
باشد.
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شرایط بازشدن کیسه هوا
کیسه هوای جلو
کیسه های هوای جلو برای عملكرد در
برخوردهای از ناحیه جلو بسته به شدت ،سرعت
یا زاویه برخورد از جلو طراحی شده اند.
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• کیسه های هوا جلو برای عملكرد در تصادفات
منجر به برخورد از ناحیه عقب طراحی نشده اند،
چون سرنشینان توسط نیروی برخورد به سمت
عقب متمایل می شوند .در این وضعیت کیسه
های هوا باد شده قادر به ارائه هیچگونه فایده
اضافی نخواهند بود.

• کیسه های هوای جلو ممکن است در
برخوردهای ناشی از تصادف از ناحیه بغل باد
نشوند ،زیرا سرنشینان به سمت برخورد متمایل
می شوند ،لذا در برخوردهای از ناحیه بغل،
عملكرد کیسه هوای جلو هیچگونه محافظت
اضافی را ارائه نخواهد داد.

ir

e.

g
ra
Ga

ar

.C

عمل نکردن کيسه هوا در برخي از تصادفات
در بسياري از تصادفات نظير برخوردهاي جانبي
يا از عقب ،واژگون شدن ،اصابتهاي دوم و يا سوم
در تصادفهاي بين چند خودرو و يا تصادف با
سرعتهاي پايين ،کيسه های هوا نمي توانند نقش
حفاظتي ايفا کند .لذا در صورتي که خودروي
شما تا حدي صدمه ببيند که حتي قابل استفاده
نباشد ،الزامي بر عمل کردن کيسه هوا نيست.
به خاطر داشته باشيد کيسه هاي هوا فقط در
مواردي که سرنشين به طرف کيسه هوا و يا با
انحراف ناچيزي به چپ يا راست به سمت آن
پرتاپ شوند ،عمل مي کند.
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درست قبل از لحظه تصادف ،رانندگان اغلب
شدیدا ترمز می کنند .اینگونه ترمزهای شدید
قسمت جلوی خودرو را به سمت پایین متمایل
کرده باعث می شود جلو خودرو به زیر خودرو
دارای ارتفاع بیشتر از سطح زمین بلغزد .در
شرایط لغزش به زیر خودرو دیگر چون نیروهای
کاهنده سرعت تشخیص داده شده ،توسط
حسگرها ممکن است بطور قابل توجهی با
نیروهای لغزش به زیر خودرو دیگر که بسیار
کمتر است در تشخیص حسگر جابجا شوند،
کیسه های هوا در تصادف منجر به لغزش در زیر
خودروی دیگر ممکن است باز نشوند.
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• در تصادفات منجر به برخورد متمایل یا زاویه
دار ،نیروی ضربه ممکن است سرنشینان را به
جهتی براند که کیسه های هوا قادر به ارائه
هیچگونه فایده اضافی نباشند ،لذا حسگرها
ممکن است کیسه های هوا را باد نکنند.
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• کیسه های هوا ممکن است در تصادف های
منجر به واژگون شدن باد نشوند زیرا باز شدن
کیسه هوا محافظت الزم از سرنشینان را ارائه
نخواهد کرد.
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• در برخورد خودرو با اشیایی نظیر پایه ها
(تجهیزات کنار جاده) یا درخت ها ،بدلیل این که
نقطه برخورد ضربه بر روی یک محدودهمتمرکز
است و کل نیروی برخورد به حسگرها منتقل
می شود ،کیسه های هوا ممکن است باد نشوند.
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هر نوع کار بر روی سیستم  SRSنظیر پیاده
و سوار کردن ،تعمیر یا هر نوع عملی بر روی
غربیلک فرمان باید توسط تعمیر کار مجاز سایپا
یدک انجام شود .رفتار نامناسب با سیستم SRS
می تواند باعث صدمات جدی جسمی شود.

•در صورت عمل کردن و باز شدن کیسه های
هوا ،تعویض آن ها باید توسط نمایندگی های
مجاز سایپا یدک انجام شود.
• اگر اجزاء سیستم کیسه هوا باید دور انداخته
شده یا خودرو باید اسقاط شود احتیاط های
ایمنی بخصوصی را باید رعایت نمود .نمایندگی
های مجاز سایپا این احتیاط ها را می دانند و
قادر به ارائه اطالعات الزم به شما می باشند.
عدم رعایت این دستورالعمل ها و هشدارها می
تواند خطر صدمات جسمی را افزایش دهد.
• در صورت وارد شدن آب به خودرو و خیس
شدن فرش یا پر شدن کف اتاق با آب نباید
خودرو را روشن کنید .خودرو باید توسط
عوامل مجاز به یکی از نمایندگی های مجاز
سایپا یدک حمل شود.
• هیچ شییی را نباید نزدیک یا روی محفظه
کیسه هوای روی غربیلک فرمان ،صفحه
نمایشگرها و صفحه جلو داشبورد باالی جعبه
داشبورد قرار داد زیرا در صورت بروز تصادف
شدید منجر به باز شدن کیسه های هوا ،این
اشیاء می توانند خطر آفرین باشند.

w

مراقبت و نگهداری سیستم کیسه های هوا
SRS
به طور کلی سیستم  SRSنیازی به تعمیر و
نگهداری ندارد .هیچ قطعه ای که شما بتوانید به
 3نحو ایمن آن را سرویس کنید وجود ندارد .اگر
چراغ هشدار کیسه هوا  SRSروشن نمی شود
یا به طور مداوم روشن باقی می ماند ،در اولین
زمان ممکن ،خودرو را جهت بازرسی به یکی از
نمایندگی های مجاز سایپا یدک هدایت کنید.
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• برای تمیزکردن پوشش روی محفظه هریک
از کیسه های هوا ،فقط از پارچه نرم و خشک
یا مرطوب شده با آب معمولی استفاده کنید.
استفاده از حاللی ها یا پاک کننده ها می تواند
تاثیری نامطلوب بر پوشش کیسه های هوا و
عملکرد مناسب این سیستم ها داشته باشد.
64
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برچسب هشدار کیسه هوا *
برچسب های هشدار کیسه های هوا برای آگاه
کردن راننده و سرنشین از خطر بالقوه سیستم
کیسه هوای  SRSدر محل های نشان داده
شده نصب شده است .توجه داشته باشید که
این هشدارهای قانونی بر خطرات تهدید کننده
کودکان تکیه دارد .اما ما نیز خواستار هوشیاری
شما نسبت به خطرات تهدید کننده بزرگساالن
هستیم .این خطرات در صفحات قبل شرح داده
شده است.
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فصل  - 4شرح تجهیزات خودرو
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شرح تجهیزات خودرو
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ترک کردن کودکان بدون همراه با وجود
سوییچ در خودرو ،حتی در زمان بیرون بودن
سوییچ از قفل فرمان خطرناک است .بچه ها
رفتار بزرگترها را تقلید می کنند ،لذا ممکن
است سوییچ را در قفل فرمان جا بزنند .سوییچ
خودرو کودکان را به فعال کردن شیشه های
برقی یا دیگر کلید های کنترل کننده یا حتی
به حرکت درآوردن خودرو قادر می کند .این
امر می تواند منجر به صدمات جسمی جدی یا
حتی مرگ شود .هرگز کودکان بدون همراه را
در خودرو تنها نگذارید.
فقط از قطعات یدکی اصلی برای سوییچ و قفل
فرمان خودرو استفاده کنید .در صورت استفاده
از سوییچ یا قفل فرمان متفرقه ،ممکن است
پس از استارت زدن ،سوییچ خودرو در موقعیت
استارت  STARTباقی مانده به موقعیت
روشن  ONباز نگردد .در صورت وقوع این امر،
استارت در حالت فعال باقی مانده باعث آسیب
دیدن موتور استارت و احتماأل آتش سوزی به
دلیل جریان شدید برق در سیم کشی می شود.

عملکردهای کلید
از این کلید برای روشن کردن موتور ،قفل و باز
کردن درب ها استفاده کنید.
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نوع A
برای باز کردن کلید ،شاسی خالصی را فشار
دهید ،در این حالت کلید بصورت خودکار باز
خواهد شد ،برای جمع کردن کلید ،کلید را
بصورت دستی درحالی که شاسی خالصی را
فشار می دهید تا کنید
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شماره کلید را یادداشت کنید
شماره کد کلید بر روی آویزه حامل برچسب
بارکد متصل به دسته کلیدها درج شده است.
در صورت گم شدن کلید ،با وجود این شماره
نمایندگی های مجاز سایپا یدک به آسانی می
تواند کلیدهای دیگری را مجددا ً تهیه نماید .این
آویزه حامل برچسب را از دسته کلید جدا کرده و
در محلی مطمئن نگهداری کنید .همچنین الزم
است شماره کد را در مکانی ایمن که به آسانی
در دسترس باشد (نه در داخل خودرو) یادداشت
کنید.
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و تایید شود ،موتور روشن می شود.
اگر صحت و معتبر بودن سوییچ خودرو تایید
نشود ،موتور روشن نخواهد شد.
برای غیرفعال کردن سیستم ضدسرقت سوییچ
خودرو را در قفل فرمان جا زده و آن را به
موقعیت روشن  ONبچرخانید.
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برای فعال کردن سیستم ضدسرقت
سوییچ خودرو را در موقعیت خاموش  OFFقرار
دهید .سیستم ضدسرقت به طور اتوماتیک فعال
سیستم ضدسرقت *
می شود .بدون سوییچ صحیح و معتبر مخصوص
برای کاهش خطر استفاده غیر مجاز از خودرو ،هر خودرو ،موتور روشن نمی شود.
خودرو شما به سیستم الکترونیکی ضدفعال
شدن موتور مجهز شده است.
هشدار
سیستم ضدسرقت متشکل از یک فرستنده
کوچک در سوییچ خودرو و تجهیزات الکترونیکی برای جلوگیری از سرقت خودرو ،کلید یدکی را
در هیچ جایی در داخل خودرو نگهداری نکنید
در داخل خودرو می باشد.
با وجود این سیستم ،هنگامی که سوییچ را در رمز عبور (پسورد) سیستم ضدسرقت خودرو،
قفل فرمان جا زده و آن را به موقعیت روشن رمز انحصاری و خصوصی هر مشتری بوده و
 ONمی چرخانید ،سیستم ضدسرقت ،سوییچ باید محرمانه تلقی شود .این شماره را در هیچ
خودرو را با مقایسه سیگنال دریافتی از نظر جایی در داخل خودرو مخفی نکنید.
داشتن یا نداشتن اعتبار کنترل می کند.
اگر صحت و معتبر بودن سوییچ خودرو تشخیص
* :مطابق با مدل خودرو
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هشدار

فرستنده داخل سوییچ خودرو یکی از قطعات
مهم سیستم ضدسرقت بوده و برای عملکرد
بدون مشکل طراحی شده است ،برای تحقق
این امر باید از قرار دادن سوییچ خودرو در
معرض رطوبت ،الکتریسیته ساکن یا حرکات
خشن اجتناب کنید .در غیر این صورت ممکن
است سیستم ضدسرقت دچار مشکل شود.
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هشدار
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هشدار

سیستم ضدسرقت را نه تغییر داده و نه تعویض یا
تنظیم کنید .این امر می تواند باعث خرابی سیستم
ضدسرقت شود .سرویس سیستم ضدسرقت فقط
توسط نمایندگی های مجاز سایپا یدک باید انجام
گیرد.
در صورت هرگونه تغییر يا دستکاري بر روي
سیستم که باعث ايجاد عیب بر قسمت هاي ديگر
خودرو شود ،سسیتم هاي معیوب جزو گارانتي نمي
باشد.

e.

g
ra
Ga

از قرار دادن تجهیزات جانبی فلزی در نزدیکی
سوییچ خودرو اجتناب کنید.
به دلیل قطع احتمالی سیگنال فرستنده
سوییچ خودرو توسط تجهیزات جانبی فلزی،
موتور ممکن است روشن نشود.
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یادآوری
اگر به کلیدهای اضافی بیشتری نیاز داشتید یا
کلید های خود را گم کردید با نمایندگی های
مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.
* :مطابق با مدل خودرو
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اقدامات احتياطي حين استفاده از فرستنده
کنترل از راه دور
يادآوري
در صورت وقوع هر يک از موارد زير ،فرستنده
کنترل از راه دور کار نخواهد کرد:
• سویيچ خودرو در قفل فرمان باقي مانده باشد.
• از حد مجاز مسافتي که فرستنده کنترل از راه
دور عمل مي کند فراتر رفته باشيد 30( .متر)
• باتري فرستنده کنترل از راه دور ضعيف باشد.
• خودروها يا اشياء ديگر مانع رسيدن سيگنال
فرستنده کنترل از راه دور به خودرو شوند.
• هوا به شدت سرد باشد.
• محل استفاده از فرستنده کنترل از راه دور
نزديک يک فرستنده راديويي نظير ايستگاه
راديويي يا فرودگاه (که مي تواند عملکرد معمول
فرستنده کنترل از راه دور را دچار اختالل کند)
قرار داشته باشد.
هنگاميکه فرستنده کنترل از راه دور درست کار
نمي کند ،باز کردن و بستن درب را توسط کليد
(سویيچ) خودرو انجام دهيد .اگر در استفاده از
فرستنده کنترل از راه دور مشکل داريد ،با يکي
از نمایندگی هاي مجاز سایپا یدک تماس بگيريد.

w

یادآوری
در هنگام روشن کردن خودرو مواظب باشید،
سوییچ های ضدسرقت خودروهای دیگر در
نزدیکی سوییچ خودرو شما قرار نداشته باشند.
در غیر اینصورت ممکن است خودرو روشن نشده
یا بالفاصله پس از روشن شدن خاموش شود.
 4برای جلوگیری از بروز هر گونه اشکال ،پس
از تحویل گرفتن خودرو کلیدهای خودرو را به
صورت جداگانه نگهداری کنید.
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سیستم کنترل از راه دور
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يادآوري
براي تعويض فرستنده کنترل از راه دور به
نمایندگی های مجاز سایپا یدک براي برنامه
ريزي مجدد فرستنده مراجعه نمایید.

باز ()2
اگر دکمه باز فشار داده شود ،تمام درب ها از
قفل خارج مي شوند.
چراغ هاي اعالم خطر دو بار چشمک خواهند
زد تا باز شدن قفل همه درب ها را نشان دهند.
هر چند ،اگر پس از فشار دادن دکمه ،ظرف 30
ثانيه هيچ کدام از درب ها باز نشوند ،درب ها
مجددا ً قفل مي شوند.
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عملکرد سيستم کنترل از راه دور قفل
درب ها *
قفل ()1
اگر دکمه قفل فشار داده شود ،همه درب ها قفل
ميشوند.
اگر تمام درب ها بسته باشند ،چراغ هاي اعالم
خطر (فالشر) يک بار چشمک خواهند زد تا قفل
شدن همه درب ها را نشان دهند.
هر چند ،اگر هر دربي باز مانده باشد ،چراغ هاي
اعالم خطر چشمک نخواهد زد .اگر تمام درب ها
پس از فشار دادن دکمه قفل بسته شوند ،چراغ
هاي اعالم خطر يک بار چشمک خواهند زد.
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هشدار

* :مطابق با مدل خودرو

باز کننده درب صندوق عقب (* )3
با فشار دادن (بيش از  1ثانيه) اين دکمه ،درب
صندوق عقب باز مي شود.
پس از باز و بسته شدن درب صندوق عقب،
صندوق عقب به طور اتوماتيک قفل مي شود.
www.CarGarage.ir

با فشار دادن اين دکمه بيش از  0/5ثانيه آژير
هشدار و چراغ هاي اعالم خطر به مدت 30
ثانيه فعال خواهند شد .براي متوقف نمودن
آژير و چراغ ها يکي از دکمههاي فرستنده
کنترل از راه دور را فشار دهيد.

هشدار
سيستم ضد سرقت را نه تغيير داده و نه تعويض
يا تنظيم کنيد ،اين امر مي تواند باعث خرابي
سيستم ضدسرقت شود .سرويس سيستم
ضدسرقت فقط توسط نمایندگی مجاز سایپا
یدک بايد انجام گيرد.
عيوب ناشي از دست کاري ،تنظيم يا ايجاد
تغييرات نامناسب در سيستم کنترل از راه دور
توسط افراد ناکارآمد ،شرایط گارانتی را ابطال
می نماید.
71
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قفل درب ها

يادآوري
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•در شرايط يخبندان مناطق سردسير ممکن
است قفل و مکانيزهاي درب به طور مناسب
عمل نکنند.
•اگر قفل درب ها به صورت پي درپي و سريع
به وسيله کليد خودرو يا کليد روي درب خودرو،
قفل  /باز شوند ،سيستم قفل مرکزي ممکن است
به طور موقت از کار بيفتد تا از صدمه ديدن مدار
برقي و اجزاء سيستم جلوگيري شود.
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به کارگيري قفل درب ها از بيرون خودرو
• با چرخاندن کليد به سمت عقب خودرو ،قفل
درب باز شده و با چرخاندن آن به سمت جلو،
درب قفل مي شود.
• اگر درب را به وسيله کليد سمت راننده قفل/
باز کنيد ،همه درب هاي خودرو به طور اتوماتيک
قفل  /باز مي شوند.
• پس از باز شدن قفل درب ها ،با کشيدن
دستگيره هر درب ،مي توانيد درب را باز کنيد.
•براي بستن درب ها ،درب را با دست فشار دهيد.
از بسته شدن درب ها اطمينان حاصل نمایید.
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يادآوري

در هنگام ترک خودرو بدون سرنشين ،هميشه
سویيچ خودرو را برداشته ،ترمز دستی را درگير
نموده ،همه پنجره ها را بسته و تمام درب ها را
قفل کنيد.

* :مطابق با مدل خودرو
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• براي قفل کردن بدون کليد هر يک از درب ها،
دکمه داخلي قفل درب ( )1يا کليد قفل مرکزي
( * )2را به موقعيت (قفل) فشار داده و درب
ببنديد)3( .
•اگر درب به وسيله کليد قفل مرکزي ( )2قفل
شود ،تمامي درب هاي خودرو به طور اتوماتيک
قفل خواهند شد( .در صورتی که به سيستم قفل
مرکزي مجهز باشد *)

www.CarGarage.ir
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• براي باز کردن درب ،دستگيره درب را به
سمت بيرون بکشيد (.)3
• اگر دستگيره داخلي درب جلو در هنگام
قرار داشتن دکمه داخلي قفل در موقعيت قفل
کشيده شود ،دکمه داخلي از قفل خارج و درب
باز مي شود* .
• هنگامي که سویيچ خودرو در قفل فرمان قرار
داشته و يکي از درب هاي جلو باز باشد ،درب
هاي جلو قفل نمي شوند*.

قفل درب ها
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به کارگيري قفل درب ها از داخل با استفاده
از دکمه قفل درب
• براي باز کردن قفل درب ،دکمه داخلي قفل در
( )1را به موقعيت (باز) فشار دهيد .قسمت قرمز
رنگ دکمه داخلي درب ( )2ديده خواهد شد.
• براي قفل کردن درب ،دکمه داخلي قفل درب
( )1را به موقعيت (قفل) فشار دهيد ،اگر قفل
درب به طور مناسب قفل شود ،قسمت قرمز رنگ
دکمه داخلي قفلي ( )2ديده نخواهد شد.

w
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* :مطابق با مدل خودرو
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با استفاد از کليد قفل مرکزي *
با فشار دادن کليد قفل مرکزي ،قفل و باز کردن
قفل درب را انجام دهيد.
• با فشار دادن قسمت جلوي کليد قفل مرکزي
( )1همه درب ها قفل مي شوند.
• با فشار دادن قسمت عقب کليد ( )2قفل تمام
درب ها باز مي شود.
• اما اگر سویيچ خودرو در قفل فرمان (يا کليد
هوشمند در خودرو) قرار داشته و يکي از درب
هاي جلو باز باشد ،هنگامي که قسمت جلوي
کليد قفل مرکزي ( )1فشار داده شود ،درب ها
قفل نخواهند شد* .
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قفل درب ها
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اخطار

اخطار

کودکان بدون همراه
خودرو درب بسته مي تواند به شدت گرم شده،
باعث مرگ يا آسيب ديدن شديد کودکان يا
حيوانات بدون همراهي که نمي توانند خودرو
را ترک کنند ،شود .بعالوه بچه ها ممکن
است تجهیزاتی از خودرو که میتوانند موجب
مصدوم شدن آن ها شوند را فعال کرده با در
اثر ورود غيرمجاز افراد به خودرو ،با آسيب هاي
احتمالي ديگر مواجه گردند .هرگز کودکان و
حيوانات بدون همراه را در خودرو تنها نگذاريد.
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خودروهاي قفل نشده
قفل نکردن خودرو در هنگام ترک آن می تواند
باعث جلب دزد یا بروز خطر آسيب دیدن شما
یا ديگران از طرف کسي که در غياب شما در
خودرو مخفي شده ،مي شود .همیشه پيش از
ترک خودرو بدون سرنشين ،سویيچ را برداشته،
تمام پنجره ها را بسته و همه درب ها را قفل
کنيد.

w

خرابی قفل درب
اگر قفل برقي در هنگامي که در خودرو قرار
داريد احتماال عمل نکرد ،مطابق روش های زیر
عمل نماييد:
• عمل از قفل خارج کردن در (هم حالت
4
دستي و هم حالت الکترونيک) را در حالي که
هم زمان دستگيره داخلي در را مي کشيد،
پشت سر هم انجام دهيد.
• قفل ها و دستگيره هاي ديگر درب هاي جلو
و عقب را نيز به کار گيريد.
• شيشه جلو را پايين کشيده و از کليد براي باز
کردن قفل درب از بيرون استفاده کنيد.

اخطار
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قفل درب ها
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سيستم باز کننده قفل درب هنگام ضربه
تصادف *
هنگاميکه ضربه تصادف باعث باز شدن کیسه
های هوا شود ،تمام درب ها به طور اتوماتیک از
قفل خارج می شوند.
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سيستم قفل کننده قفل درهنگام احساس
سرعت *
هنگامي كه سرعت خودرو از  15كيلومتر بر
ساعت بيشتر مي شود ،درب ها بصورت اتوماتيك
اگر میخواهید ازخصوصیات قفل /باز قفل
قفل مي شود.
استفاده کنید با نمایندگی های مجاز سایپا
مشورت کنید.
يادآوري
نمایندگی های مجاز سایپا یدک می تواند بعضی
قفل ايمني محافظ کودک درب عقب
از خصوصیات قفل  /باز اتوماتیک قفل درب را به
براي جلوگيري از باز کردن تصادفي درب هاي
شرح زیر فعال کند:
عقب از داخل خودرو توسط بچه ها ،قفل ايمني
• باز شدن اتوماتیک قفل درب با استفاده از
محافظ کودک درب عقب پيش بيني و ارائه شده
دکمه قفل درب راننده.
است.
•باز /قفل اتوماتیک قفل درب با قرار دادن دسته
قفل هاي ايمني محافظ کودک درب هاي عقب
دنده در موقعیت پارک Pو یا خارج کردن دنده
در هنگام حضور بچه ها در خودرو بايد به کار
از حالت پارک P.
گرفته شوند.
• باز شدن اتوماتیک قفل درب با بیرون آوردن
سوییچ خودرو از قفل فرمان.

 -1درب را باز کنيد.
 -2قفل ايمني محافظ کودک ( )1نصب شده بر
روي حاشيه عقب درب را به موقعيت (قفل) فشار
دهيد .هنگامي که قفل ايمني محافظ کودک در
موقعيت (قفل) قرار دارد ،با کشيدن دستگيره
درب از داخل ،درب عقب باز نمي شود.
 -3درب عقب را ببنديد.
4
براي باز کردن درب عقب ،دستگيره بيروني درب
( )3را بکشيد.
با وجود اينکه قفل درب ها را مي توان باز کرد،
درب عقب با کشيدن دستگيره داخلي درب
( )2تا زماني که قفل ايمني محافظ کودک در
موقعيت (باز) قرار نگيرد ،از داخل باز نخواهد
شد.

* :مطابق با مدل خودرو
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اخطار

اگر در هنگام حرکت خودرو بچه ها به طور
تصادفي درب هاي عقب را باز کنند ،ممکن
است به بيرون پرت شده ،دچار مصدوميت
شديد يا مرگ شوند .براي جلوگيري از باز
کردن درب هاي عقب از داخل توسط بچه ها،
در هنگام حضور کودکان در خودرو ،قفل هاي
ايمني محافظ کودک درب هاي عقب بايد مورد
استفاده قرار گيرند.
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باز کردن درب صندوق عقب
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بستن درب صندوق عقب
براي بستن ،درب صندوق عقب را پايين آورده،
سپس روي درب فشار وارد کنيد تا قفل شود.
براي اطمينان از بسته شدن ،هميشه سعي کنيد
دوباره درب را باال بکشيد.

اهرم باز کننده درب صندوق عقب
براي باز کردن درب صندوق عقب بدون استفاده
از کليد ،اهرم آزاد کننده درب صندوق عقب را
بکشيد.
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باز کردن درب صندوق عقب با کليد
• درب صندوق عقب با استفاده از کليد باز
مي شود* .
• در صورت فشردن دکمه صندوق عقب
فرستنده کنترل از راه دور درب صندوق عقب
باز ميشود .زماني که درب صندوق عقب باز و
بسته شود ،درب صندوق عقب به طور اتوماتيک
قفل مي شود.

w

w
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* :مطابق با مدل خودرو
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اخطار

هنگامي که خودرو در حرکت است درب
صندوق عقب بايستي کام ً
ال بسته باشد .اگر
درب باز يا نيمه باز باشد ،گازهاي خروجي
سمي ،ممکن است وارد اتاق خودرو شده ،باعث
بيماري شديد يا حتي مرگ شوند.

پنجره ها
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 -1کليد شيشه برقي درب راننده
 -2کليد شيشه برقي درب سرنشين جلو
 -3کليد شيشه برقي درب عقب سمت چپ
 -4کليد شيشه برقي درب عقب سمت راست
 -5باز و بسته کردن شيشه هاي برقي
 -6پايين دادن اتوماتيک شيشه برقي
 -7کليد قفل شيشه های برقي

ir

e.

g
ra
Ga

ar

.C

يادآوري
در آب و هواي سرد و مرطوب ممکن است
شيشههاي برقي به دليل وجود شرايط يخبندان
به طور مناسب عمل نکنند.

w

w
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پنجره ها
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اگر درب هاي جلو باز شوند ،شيشه هاي برقي
حتي در طول اين  30ثانيه (پس از خروج سویيچ
خودرو از قفل فرمان) هم نمي توانند عمل کنند.

w

يادآوري
هنگام رانندگي ،در حالي که شيشه هاي عقب باز
(يا نيمه باز) است ،ممکن است متوجه حرکات
ضربه اي يا ضرباني (شوک باد) شويد اين صداها
عادي بوده و با انجام اعمال زير کاهش مي يابد.
اگر در حاليکه يکي يا هر دو شيشه عقب پايين
است ،صدايي شنيديد ،هر دو شيشه جلو را
تقريبا به اندازه  2/5سانتيمتر پايين بياوريد.
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شيشه هاي برقي
براي کار کردن شيشه هاي برقي ،سویيچ خودرو
بايد در موقعيت روشن  ONقرار داشته باشد .هر
يک از درب ها داراي کليد کنترل شيشه برقي
مخصوص به خود که شيشه برقي آن درب را
کنترل مي کند مي باشد .هر چند راننده داراي
کليد قفل شيشه اي که مي تواند مانع عملکرد
شيشه برقي درب هاي سرنشينان شود ،نيز
ميباشد.
شيشه هاي برقي تا حدود  30ثانيه پس از خارج
کردن سویيچ خودرو از قفل فرمان يا چرخاندن
سویيچ به حالت تجهيزات جانبي  ACCيا
قفل  LOCKمي توانند فعال شوند .هر چند
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باز و بسته کردن شيشه هاي برقي
درب راننده به کليد اصلي قفل شيشه که تمام
شيشه هاي برقي خودرو را کنترل مي کند،
مجهز است.
براي باز کردن يا بستن هر شيشه ،قسمت جلو
کليد مربوط به آن شيشه را تا موقعيت مرحله
اول ( )5فشار داده يا باال بکشيد.
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کلید قفل شيشه برقي
• با فشار دادن کليد قفل شيشه برقي قرار گرفته
در روي درب راننده به موقعيت قفل LOCK
(فشرده شده) راننده مي تواند کليدهاي شيشه
برقي روي درب هاي سرنشينان را غيرفعال کند.
• هنگامی که قفل شيشه برقي در حالت قفل
 LOCKقرار داشته باشد ،کليدهاي کنترل
اصلي شيشه برقي روي درب راننده نيز نمي
توانند شيشه برقي درب هاي سرنشينان را فعال
کنند.
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برای جلوگيري از صدمات جسمي یا آسیب
دیدن خودرو ،قبل از باال دادن هر یک از
شیشه ها ،همیشه عدم وجود مانع در مسیر
حرکت شیشه را بازرسی و کنترلی کنید .اگر
قطر شییی به تله افتاده در بین شیشه پنجره و
شکاف کالف باالی پنجره ،کمتر از  4میلیمتر
باشد ،سیستم عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک
ممکن است مقاومت ایجاد شده را تشخیص
نداده و در نتيجه حرکت شیشه را متوقف و
برعکس ننما ید.

• برای جلو گیری از آسیب دیدن احتمالی
سیستم شیشه برقی ،دو شیشه یا بیشتر را بطور
هم زمان با هم باز نکرده یا نبنديد .همچنین
این عمل باعث افزایش طول عمر فيوز نيز می
شود.
4
• هيچ گاه سعي نکنيد کليد اصلي روي درب
راننده و کليد مخصوص هر درب را بطور
همزمان در جهت مخالف با يکديگر فشار
دهيد ،با انجام چنين کاري شيشه متوقف و
نمي توانند باز يا بسته شود.

w

يادآوري
عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک شیشه درب
راننده فقط زمانیکه از خصوصیت (باال دادن
اتوماتیک) بوسیله باال کشیدن کامل کلید
استفاده شود ،فعال می شود .در صورت استفاده
از حالت حرکت دادن کلید شیشه برقی تا نیمه،
عملکرد ایمنی برگشت اتوماتیک فعال نمی شود.

هشدار

پنجره ها
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پنجره ها
هرگز سوییچ را در خودرو جا نگذاريد.
• هرگز هيچ کودکي را بدون همراه در خودرو
تنها نگذاريد .حتي بچه هاي بسيار کوچک
 4ممکن است ناخواسته باعث حرکت خودرو،
گير انداختن خود در الي پنجره ها يا آسيب
ديدن خود يا ديگران شوند.
•  هميشه قبل از بستن هر شیشه برقي دور
بودن ایمن بازوها ،دست ها ،سر و دیگر موانع
از مسیر حرکت شیشه را دوباره کنترل کنید.
• اجازه ندهید کودکان با شیشه های برقي
بازی کنند .کلید قفل شیشه برقي درب راننده
را در موقعیت (قفل) (فشرده) باقي نگهدارید.
فعال کردن ناخواسته شيشههای برقي توسط
کودکان ،می تواند منجر به آسیب های جسمی
جدی شود.
•در هنگام رانندگي صورت یا بازوها را از فضای
باز پنجره ها بیرون ندهید.

w

اخطار
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درب موتور
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 -2به سمت جلو خودرو رفته و درب موتور را
کمي بلند کنيد .زبانه دوم قفل ( )1واقع در زير
وسط درب موتور را کشيده ،درب موتور را بلند
کنيد)2( .
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باز کردن درب موتور
 -1اهرم آزاد کننده درب موتور را بکشيد تا درب
موتور از قفل خارج شود .درب موتور بايد با کمي
باال آمدن باز شود.

w

w
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 -3ميله نگهدارنده را از محفظه موتور بيرون
بکشيد.
 -4درب موتور را با استفاده از ميله نگهدارنده
نگه داريد.

اخطار
قطعات داغ
ميله نگهدارنده را از جايي که داراي پوشش
پالستيکي است نگه داريد .پوشش پالستيکي
هنگام داغ بودن موتور از سوزاندن دستتان با
فلز داغ جلوگيري مي کند.

81

درب موتور

اخطار

درب موتور
• قبل از بستن درب موتور ،از برداشته شدن
همه موانع موجود در محفظه موتور اطمينان
حاصل کنيد .بستن درب موتور با وجود موانع
در محفظه موتور ممکن است به خسارات مادي
منجر شود.
• دستکش ها ،تکه پارچه ها يا هر چيز قابل
اشتعال ديگر را در محيط محفظه موتور باقي
نگذاريد .اين عمل ممکن است باعث آتش
گرفتن آن ها توسط گرماي موتور شود.
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اخطار
• قبل از شروع حرکت ،هميشه براي اطمينان
از بسته بودن محکم درب موتور ،آن را دوباره
کنترل کنيد .اگر درب موتور کام ً
ال قفل نشده
باشد ،ممکن است در حين رانندگي درب موتور
باز شده ،باعث از دست دادن کامل ديد و در
نتيجه وقوع تصادفات شود.
• هنگام بررسي موتور و محفظه آن هميشه مراقب
باشيد که ميله نگهدارنده دقيقا در گيره خود
قرار گرفته باشد ،اين عمل از سقوط درب موتور
و صدمات احتمالي به شما جلوگيري مي کند.
• هنگامي که درب موتور باالست ،خودرو را
حرکت ندهيد ،زيرا جلو ديد شما سد شده و
امکان افتادن درب موتور و آسيب ديدن آن
وجود دارد.

w

بستن درب موتور
 -1قبل از بستن درب موتور ،موارد زير را کنترل
کنيد:
• همه درپوش هاي تغذيه مايعات و فيلترهاي
واقع در محفظه موتور بايد به طور صحيح در
جاي خود بسته و سوار شده باشند.
 • 4دستکش ها ،تکه پارچه ها يا هر چيز قابل
اشتعال ديگر بايد از محفظه موتور برداشته شود.
 -2ميله نگهدارنده را به محل خود برگردانيد تا
بين درب موتور گير نکرده و آسيب نبيند.
 -3درب موتور را به آرامی پایین بیاورید و
تقریبااز فاصله  35سانتیمتری رها کنید .پس از
بسته شدن ،لبه جلوی درب موتور را به طرف باال
بکشید تا از قفل بودن آن مطمئن شوید.
 -4هرگز درب موتور را محکم نبنديد.

www.CarGarage.ir
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 -2پس از بستن دريچه باک سوخت آن را به
آرامي فشار دهيد تا از بسته شدن آن اطمينان
يابيد.

اخطار
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ياد آوري
اگر دريچه باک سوخت به دليل يخ زدن دور آن
باز نميشود ،براي شکستن يخ ها و باز شدن آن،
به آرامي به آن ضربه زده يا فشار وارد کنيد.
دريچه باک را با قرار دادن اهرم در زير آن باز
نکنيد .در صورت لزوم ،دور دريچه باک سوخت
را با مايع ضديخ (از ضديخ رادياتور استفاده
نکنيد) اسپري کنيد يا اينکه خودرو را به مکاني
گرم منتقل کرده اجازه دهيد يخ ها آب شوند.

 -1موتور را خاموش کنيد.
 -2براي باز کردن دريچه باک سوخت ،اهرم
مربوط به باز کردن درب باک را باال بکشيد..
 -3دريچه باک سوخت ( )1را به سمت بيرون
بکشيد تا کام ً
ال باز شود.
 -4براي پياده کردن درب باک ( ،)2درب باک
سوخت را در جهت عکس حرکت عقربه هاي
ساعت ،بچرخانيد.
 -5برحسب نياز باک سوخت را پر کنيد.

.C

باز کردن دريچه باک سوخت
براي باز کردن دريچه باک سوخت ،بايد از داخل
خودرو اهرم مربوط به باز کردن درب باک را،
باال بکشيد.

w

w
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• اگر سوخت تحت فشار بصورت اسپري به
بيرون پاشيده شود ،ممکن است لباس ها يا
پوست بدن شما را آلوده نموده و در نتيجه شما
را در معرض خطر آتش سوزي و سوختگي قرار
دهد .هميشه درب باک را با احتياط و آرام
باز کنيد .اگر از درب باک سوخت بيرون مي
زند يا اينکه صداي خفيف تخليه گاز( ،هيس)
شنيده مي شود .قبل از باز کردن کامل درب
باک سوخت ،تا برطرف شدن اين وضعيت صبر
کنيد.
• پس از قطع شدن اتوماتيک سوخت گيري
توسط سر شیلنگ پمپ جايگاه ،ديگر به باک
سوخت اضافه نکنيد.
• هميشه از بسته بودن مطمئن شوید و درب
باک سوخت را کنترل کنيد تا در صورت وقوع
تصادف از پاشيده شدن سوخت به بيرون
جلوگيري شود.
• حتماً فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.

بستن دريچه باک سوخت
 -1براي سوار کردن درب باک سوخت ،آن را در
جهت عقربه هاي ساعت تا شنيده شدن (کليک،
کليک) بچرخانيد .اين صدا حاکي از سفت شدن
مطمئن درب باک سوخت است.
www.CarGarage.ir
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خطر های سوخت گیری
سوخت هاي خودرو موادي قابل اشتعال
هستند .در هنگام سوخت گيري ،لطفاً موارد
زير را به دقت رعايت نماييد .بي توجهي به اين
 4راهنمايي ها مي تواند منجر به صدمات جسمي
جدي ،سوختگي شديد يا مرگ در اثر آتش
سوزي با انفجار شود.
• هشدارهاي ارائه شده در جايگاه سوختگيري
را خوانده و از آن ها پيروي کنيد.
• پيش از سوخت گيري هميشه به محل قطع
کننده اضطراري سوخت * ،در جايگاه سوخت
توجه کنيد.
• پيش از لمس سر شیلنگ پمپ سوخت
يا درب باک ،بايد الکتريسيته ساکن بالقوه
خطرناک را با لمس قطعات فلزي ديگر خودرو
در فواصلي ايمن و دور از گلويي باک سوخت و
سرشیلنگ پمپ يا ديگر منابع سوخت ،تخليه
کنيد.
• پس از شروع سوخت گيري ،به داخل خودرو
باز نگرديد .با لمس ،مالش يا لغزاندن هر چيزي
که قابليت توليد الکتريسيته ساکن دارد (نظير

w

اخطار

* :مطابق با مدل خودرو
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باعث آتش سوزي شود .اگر بايد از تلفن همراه
استفاده کنيد اين کار را در مکاني دور از جايگاه
سوخت گيري انجام دهيد.
• در هنگام سوخت گيري هميشه موتور را
خاموش کنيد .جرقه ناشي از اجزاء الکتريکي
موتور مي تواند بخارات سوخت را مشتعل
کرده ،باعث آتش سوزي شود .پس از اتمام
سوخت گيري و قبل از استارت زدن ،هميشه
درب باک و دريچه درب باک سوخت را بازديد
و از بسته بودن مطمئن آن ها اطمينان حاصل
کنيد.
• هنگامي که در جايگاه سوخت گيري هستيد،
به خصوص در هنگام سوخت گيري از کبريت
يا فندک استفاده نکرده ،سيگار نکشيده يا
سيگار روشن را در خودرو باقي نگذاريد.
سوخت خودرو به شدت اشتعال پذير بوده و
در اثر اشتعال ،مي تواند شعله ور و در نتيجه
آتش سوزي شود.
• اگر در هنگام سوخت گيري ،آتش سوزي
ايجاد شد ،از خودرو دور شده ،فورا به مدير
جايگاه اطالع دهيد يا با پليس و اداره آتش
نشاني محل تماس بگيريد .به دستورات ايمني
ارائه شده توسط آن ها ،عمل کنيد.

w

دريچه باک سوخت
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پلي استر ،اطلس ،نايلون و غيره) شما مي
توانيد الکتريسيته ساکن توليد کنيد .تخليه
الکتريسيته ساکن مي تواند بخارات سوخت
را مشتعل کرده ،باعث آتش سوزي سريع
شود .اگر بايد دوباره وارد خودرو شود ،اگر
بايد دورباره وارد خودرو شويد ،يک بار ديگر
بايد بايد الکتريسيته ساکن بالقوه خطرناک را
با لمس کردن قطعات فلزي ديگر در فواصلي
ايمني و دور از گلويي باک سوخت و سرشیلنگ
پمپ يا ديگر منابع سوخت ،تخليه کنيد.
• هنگاميکه از ظرف سوخت قابل حمل براي
سوختگيري استفاده مي کنيد ،حتماً قبل از
سوخت گيري آن را روي زمين قرار دهيد.
تخليه الکتريسيته ساکن ظرف سوخت مي
تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده ،باعث
آتش سوزي شود .از هنگام شروع به سوخت
گيري تا پايان آن ،اتصال بدنه بين ظرف
سوخت و خودرو بايد برقرار باشد .فقط از
ظروف مخصوص حمل و نگهداري سوخت
استفاده کنيد.
• از تلفن همراه در محوطه جايگاه يا در حين
سوختگيري استفاده نکنيد .جريان برق  /يا
تداخل امواج الکترونيکي ناشي از تلفن همراه،
بالقوه مي تواند بخارات سوخت را مشتعل کرده
www.CarGarage.ir
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• حتماً فقط از بنزین بدون سرب استفاده کنید.
• در صورت نياز به تعویض درب باک سوخت،
فقط از درب باک اصلی یا مشابه اعالم شده
آن برای خودرو خود استفاده کنيد .درب باک
سوخت غیر صحیح میتواند باعث بروز عیوب
جدی در سیستم سوخت رسانی یا سیستم
کنترلی گازهای اگزوز شود.
• از پاشیده شدن سوخت بر روی سطوح
خارجي خودرو جلوگیری کنید .پاشیده شدن
هر نوع سوخت بر روی سطوح رنگ شده ممکن
است باعث صدمه دیدن رنگ شود.
• پس از سوخت گيری از بسته بودن مطمئن
درب باک سوخت اطمینان حاصل کنيد تا در
صورت وقوح تصادف از پاشیده شدن سوخت به
بیرون جلوگیری شود.

w

هشدار
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غربیلک فرمان
فرمان هیدرولیک *
برای کمک به چرخاندن غربیلک فرمان ،سیستم
هیدرولیک فرمان از نیروی موتور بهره می برد.
اگر موتور خاموش باشد یا سیستم هیدرولیک
فرمان از کار بیفتد ،غربیلک فرمان خودرو هنوز
 4قابل چرخاندن است لیکن برای چرخاندن باید
نیروی بیشتری را صرف کنید.
اگر متوجه هرگونه تغییر در نیروی الزم برای
چرخاندن غربیلک فرمان در شرایط عادی
استفاده از خودرو شدید ،با مراجعه به نمایندگی
های مجاز سایپا یدک ،سیستم هیدرولیک فرمان
را مورد بازدید و کنترل قرار دهید.

یادآوری
• اگر تسمه پمپ هیدرولیک فرمان پاره شود یا
پمپ هیدرولیک فرمان از کار بیفتد ،نیروی الزم
برای چرخاندن غربیلک فرمان به مقدار زیادی
افزایش می یابد.
• اگر خودرو به مدت طوالنی در هوای سرد
بیرون (  )-10˚Cپارک شود .پس از اولین روشن
شدن موتور ،غربیلک فرمان ممکن است به
نیروی بیشتری برای چرخاندن نیاز داشته باشد.
این امر در اثر افزایش گرانروی روغن هیدرولیک
فرمان به دلیل هوای سرد رخ می دهد و حاکی
از وجود عیب نیست.
اگر چنین اتفاقی رخ داد ،با فشار دادن پدال گاز،
دو موتور را به  1500دور در دقیقه برسانید،
سپس پدال را رها کنید یا اجازه دهید موتور
در دور آرام  2تا  3دقیقه کار کند تا روغن
هیدرولیک گرم شود.

* :مطابق با مدل خودرو
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هشدار
هرگز در هنگام روشن بودن موتور ،غربیلک
فرمان را بیش از  5ثانیه در محل توقف انتهایی
(حداکثر چرخش به راست یا چپ) نگه ندارید،
نگه داشتن غربیلک فرمان در هر یک از این
موقعیت ها به مدت بیش از  5ثانیه ،ممکن
است باعث صدمه دیدن پمپ هیدرولیک فرمان
شود.
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غربیلک فرمان
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• هرگز در حین رانندگی اقدام به تنظیم
غربیلک فرمان نکنید ،زیرا ممکن است کنترل
خودرو را از دست داده ،باعث آسیب دیدن
جسمی شدید یا تصادف شوید.
• پس از تنظیم ،غربیلک فرمان را به باال و
پایین فشار دهید تا از قفل شدن آن در محل
دلخواه اطمینان حاصل کنید.

برای تغییر زاویه ستون غربیلک فرمان ،اهرم آزاد
کننده قفل را پایین کشیده ( ،)1زاویه ( )2و
ارتفاع ( )3غربیلک فرمان را در میزان دلخواه
تنظیم کنید .سپس اهرم را به سمت باال بکشید
تا غربیلک فرمان در محل قفل شود.
قبل از شروع به رانندگی حتماً غربیلک فرمان را
در موقعیت دلخواه تنظیم کنید.

ar

اخطار
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ستون تا شونده غربیلک فرمان *
ستون تا شونده غربیلک فرمان به شما اجازه
تنظیم ستون غربیلک فرمان را قبل از شروع به
رانندگی می دهد .همچنین برای برخورداری از
فضای بیشتر در هنگام ورود و خروج از خودرو،
ستون غربیلک فرمان را تا باالترین سطح می
توانید باال دهید.
غربیلک فرمان باید به نحوی تنظیم شود که
ضمن رانندگی راحت به شما اجازه دیدن صفحه
نمایشگرها ،چراغ های هشدار و نشان دهنده ها
را بدهد.

غربیلک فرمان

هشدار

برای به صدار درآوردن بوق ،محکم به بوق
ضربه نزده یا با مشت به آن نکوبید .با اشیای
نوک تیز به بوق فشار وارد نکنید.
www.CarGarage.ir

بوق
برای به صدا درآوردن بوق ،عالمت نمایشی بوق
روی صفحه فرمان را فشار دهید.
برای اطمینان از عملکرد مناسب بوق ،به طور
منظم بوق را امتحان و کنترل کنید.
یادآوری
برای به صدا درآوردن بوق ،محدوده مشخص
شده به وسیله عالمت نمایشی بوق روی صفحه
غربیلک فرمان را فشار دهید (به تصویر رجوع
کنید) .بوق فقط با فشار دادن این محدوده عمل
می کند.
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آینه ها
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آینه داخلی دید عقب
آینه داخلی را براساس دیدن نمای وسط شیشه
عقب تنظیم کنید .تنظیم آینه را قبل از شروع به
رانندگی انجام دهید.

اخطار
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در حین حرکت خودرو آینه داخلی دید عقب
را تنظیم نکنید .این عمل ممکن است موجب
از دست دادن کنترل خودرو ،صدمات جسمی
شدید ،آسیب دیدن خودرو و یا حتی مرگ
گردد.

آینه داخلی دید عقب روز /شب *
تنظیم آینه را قبل از شروع رانندگی در حالی
که اهرم انتخاب حالت روز /شب در موقعیت روز
است ،انجام دهید.
در هنگام رانندگی در شب ،برای کاهش انعکاس
نور خیره کننده چراغ های جلو خودروهای پشت
سر ،اهرم انتخاب حالت روز /شب را به سمت
خود بکشید.
به خاطر داشته باشید ،در زمان قرار داشتن
اهرم انتخاب حالت در موقعیت شب مقداری از
شفافیت دید عقب از دست می رود.
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میدان دید عقب

اجازه ندهید اشیاء روی صندلی عقب یا اشیاء
موجود در محفظه وسایل و بار عقب مانع دید
شما از طریق شیشه عقب خودرو شوند.

* :مطابق با مدل خودرو
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آینه های دید عقب
 آینه بغل سمت راست محدب است .در بعضیاز کشورها آینه بغل سمت چپ نیز محدب
است .اشیاء قابل رویت در این آینه ها ،نزدیک
تر از فاصله ای هستند که در آینه نشان داده
می شود.
 برای تغییر خط حرکت ،از آینه داخل یا دیدمستقیم برای تخمین فاصله واقعی خودروهای
پشت سر استفاده کنید.
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اخطار
برای تمیز کردن آینه از حوله کاغذی (یا
نظایر آن) مرطوب شده یا مایع شیشه پاک
کن استفاده کنید .مایع تمیز کننده شیشه
را مستقیما به آینه اسپری نکنید ،زیرا ممکن
است مایع تمیز کننده وارد قاب آینه شود.
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اخطار

هشدار

w
w

اخطار

تنظیم آینه های جانبی
نوع برقی
کلید کنترل از دور آینه های بغل واقع بر روی
درب راننده به شما اجازه تنظیم موقعیت آینه
های بغل چپ و راست را می دهد .برای تنظیم
موقعیت هر یک از آینه ها ،کلید انتخاب آینه
( )1را به طرف راست  Rیا چپ  Lبرای انتخاب
آینه سمت راست یا سمت چپ حرکت دهید،
سپس برای تغییر موقعیت آینه انتخابی به باال،
پایین ،چپ یا راست ،نقطه مربوطه بر روی کلید
را فشار دهید.
پس از تنظیم ،اهرم را در موقعیت خنثی (وسط)
قرار دهید تا از تنظیم ناخواسته در اثر برخورد
دست ،جلوگیری شود.
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در هنگام حرکت خودرو آینه های بغل را
تنظیم یا تا نکنید .این کار می تواند منجر به از
دست دادن کنترل خودرو و وقوع تصادف منجر
به مرگ ،صدمات جدی جسمی یا خسارات
مالی شود.

یخ روی سطح آینه را نتراشید ،این کار ممکن
است به شیشه آینه آسیب بزند .اگر یخ روی
آینه باعث محدودیت حرکت آینه می شود،
برای تنظیم به آینه فشار وارد نکنید .برای
پاک کردن یخ ،از اسپری ضدیخ یا یک اسفنج
4
یا پارچه نرم همراه با آب بسیار گرم استفاده
کنید.

w

اگر یخ روی آینه مانع حرکت آینه می شود،
با زور آینه را تنظیم نکنید .از اسپری ضد یخ
تایید شده (نه ضد یخ رادیاتور) استفاده کرده
یا خودرو را به محلی گرم منتقل کنید و اجازه
دهید یخ ها آب شوند.

آینه ها
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هشدار

w

w
روش جمع نمودن آینه های جانبی
مي توان آينه ها را هنگام کارواش ،به داخل جمع
کرد تا از آسيب ديدن آينه ها جلوگيري گردد.
برای جمع کردن آینه بغل ،با دست قاب آینه را
به سمت عقب خودرو بکشید.
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• آینه ها پس از رسیدن به حداکثر زاویه تنظیم
متوقف می شوند ،ولی موتور آینه تا زمانی که
کلید فشار داده می شود ،کار می کند .بیش از
زمان الزم برای تنظیم ،کلید را فشار ندهید،
موتور ممکن است آسیب ببیند.
4
• سعی نکنید آینه بغل را با دست تنظیم
کنید .ممکن است این عمل باعث صدمه دیدن
قطعات مکانیزم آینه شود.

w

آینه ها
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صفحه نمایشگر

صفحه نمایشگر
 -1دورسنج
 -2درجه نشان دهنده مقدار سوخت
 -3سرعت سنج
 -4چراغ نمایشگر چراغ راهنما
 -5چراغ های هشدار و نمایشگر
 -6کیلومترشمار /کامپیوتر سفر
 -7صفحه نمایشگر LCD

4

 ممکن است صفحه نمایشگر واقعی خودرو باصفحه نشان داده شده در تصویر تفاوت داشته
باشد.
برای اطالعات بیشتر به «نمایشگرها» در صفحات
بعد مراجعه نمایید.
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صفحه نمایشگر
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نمایشگرها
سرعت سنج
سرعت سنج ،سرعت حرکت رو به جلو خودرو را
به نمایش در می آورد.
سرعت سنج بر حسب مایل و یا کیلومتر در
ساعت مندرج شده است.
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درجه نشان دهنده مقدار سوخت
درجه نشان دهنده مقدار تقریبی سوخت
باقیمانده در باک را نشان می دهد .ظرفیت باک
سوخت در بخش  8ارائه شده است .درجه نشان
دهنده توسط چراغ هشدار پایین بودن سطح
سوخت باک که با کاهش سوخت تا حد تقریبا
خالی روشن می شود ،تکمیل شده است.
در شیب یا پیچ ها به دلیل جابجا شدن سوخت
در باک ،عقربه درجه نشان دهنده ممکن است
باال و پایین شده یا چراغ هشدار پایین بودن
سطح سوخت زودتر از معمول روشن شود.

w

w

4
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دورسنج
دورسنج ،سرعت تقریبی چرخش موتور را به
صورت دور در دقیقه ( )rpmنشان می دهد.
از دورسنج برای انتخاب صحیح نقاط تعویض
دنده و جلوگیری از پس زدن موتور و یا جلوگیری
از دور بیش از حد موتور ،استفاده کنید.
اگر در حالت خاموش بودن موتور ،سوییچ خودرو
در موقعیت روشن  ONیا تجهیزات جانبی
 ACCقرار داشته باشد ،عقربه دورسنج ممکن
است کمی حرکت کند .این حرکت عادی است و
پس از روشن شدن موتور بر دقت دورسنج تاثیر
نمی گذارد.

صفحه نمایشگر
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اخطار

w

به موتور نباید تا حد وارد شدن عقربه نمایشگر
به محدوده قرمز رنگ صفحه نمایشگر دور،
گاز داد .این عمل می تواند باعث صدمه دیدن
شدید موتور شود.
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کیلومترشمار
کیلومترشمار ،کل مسافت پیموده شده خودرو را
نشان می دهد.
همچنین یادداشت کردن مقدار آن برای تعیین
این که چه موقع تعمیر و نگهداری دوره ای باید
انجام شود مفید است.
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از رانندگی با سوخت بسیار کم خودداری
نمایید .رانندگی با سوخت کم در سیستم
جرقه موتور اختالل ایجاد نموده و به مبدل
کاتالیستی صدمه می زند.

w

w

هشدار

* :مطابق با مدل خودرو
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کامپیوتر آنالیز سفر *
کامپیوتر آنالیز سفر یک میکرو کامپیوتر سیستم
اطالعات رانندگی می باشد که اطالعات مرتبط با
رانندگی شامل مسافت طی شده در سفر ،مسافت
قابل رانندگی تا خالی شدن باک ،متوسط مصرف
سوخت ،مقدار مصرف لحظه ای سوخت ،سرعت
متوسط و مدت زمان رانندگی را در زمان قرار
داشتن سوییچ خودرو در موقعیت روشن ،ON
بر روی صفحه نمایشگر به نمایش در می آورد.
در صورت قطع باتری همه اطالعات رانندگی
ذخیره شده (بجز مسافت قابل رانندگی تا خالی
شدن باک) صفر خواهد شد.
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برای انتخاب اطالعات مختلف رانندگی دکمه
 TRIPرا کمتر از  1ثانیه فشار دهید.
مسافت سفر A
4

w

مسافت سفر B

w

w

مسافت قابل رانندگی تا خالی شدن باک

.C

متوسط مصرف سوخت
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مسافت سنج سفر (کیلومتر  kmیا مایل)
 :TRIP Aمسافت سنج سفر A
 :TRIP Bمسافت سنج سفر B

ir

e.

مدت زمان رانندگی

ar

میزان مصرف لحظه ای سوخت
سرعت متوسط
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این حالت ،مسافت پیموده شده در هر یک از
سفرها را بر حسب انتخاب راننده پس از آخرین
صفر شدن مسافت سنج نشان می دهد.
محدوده کاری مسافت سنج از  0/0تا 9/999
کیلومتر است.
با فشار دادن دکمه  TRIPبه مدت یک ثانیه یا
بیشتر هنگامی که مسافت سنج سفر (TRIP A
یا  )TRIP Bدر حال نمایش است ،مسافت سفر
 Aیا  Bرا صفر ( )0/0می شود.

www.CarGarage.ir

صفحه نمایشگر
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متوسط مصرف سوخت (لیتر درهر100
کیلومتر یا )MPG
این حالت متوسط مصرف سوخت را بر اساس
کل سوخت مصرفی و مسافت طی شده از آخرین
بار صفر کردن نمایش متوسط مصرف سوخت،
محاسبه می کند .کل سوخت مصرف شده بر
اساس داده های متوسط مصرف سوخت محاسبه
می شود .برای محاسبه دقیق ،بیش از  50متر با
خودرو رانندگی کنید.
فشار دادن دکمه  TRIPبه مدت بیش از  1ثانیه
در زمان نمایش متوسط مصرف سوخت ،نمایش
متوسط مصرف سوخت را صفر ( ) - - -می کند.
www.CarGarage.ir

میزان مصرف لحظه ای سوخت
(لیتر در هر  100کیلومتر یا )MPG
این حالت میزان مصرف لحظه ای سوخت را بر
اساس مصرف در چند ثانیه اخیر محاسبه می
کند.
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مسافت قابل رانندگی تا خالی شدن باک
(کیلومتر یا مایل)
این حالت مسافت تخمینی قابل رانندگی را بر
اساس سوخت موجود در باک و مقدار سوخت
تحویلی به موتور ،نشان می دهد .هنگامی که
مسافت قابل رانندگی تا خالی شدن باک کمتر از
 50کیلومتر باشد .این عالمت نمایش «» - - -
به نمایش درآمده و عالمت نمایشی مسافت قابل
رانندگی تا خالی شدن باک ،چشمک خواهد زد.
محدوده کاری نمایشگر از  50تا  999کیلومتر
است.
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یادآوری
• اگر خودرو بر روی سطح صاف و تراز قرار
نگرفته یا برق باتری قطع باشد ،عملکرد محاسبه
(مسافت قابل رانندگی تا خالی شدن باک) ممکن
است درست انجام نشود.
اگر کمتر از  6لیتر سوخت به باک اضافه کنید،
کامپیوتر آنالیز سفر ممکن است این سوخت
اضافی را مورد محاسبه قرار ندهد.
• متوسط مصرف سوخت و مسافت قابل رانندگی
تا خالی شدن باک ممکن است و وضعیت خودرو
به طور قابل توجهی فرق کند.
• مقدار مسافت رانندگی تا خالی شدن باک،
تخمینی براساس مسافت رانندگی تاکنون است،
لذا می تواند با مسافت قابل رانندگی واقعی فرق
کند.
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مدت زمان رانندگی
این حالت کل زمان طی شده در سفر را از آخرین
بار صفر کردن مدت زمان رانندگی ،نشان می دهد.
حتی هنگامی که خودرو در حرکت نیست ،تا
زمانی که موتور روشن است ،محاسبه مدت زمان
رانندگی ادامه دارد.
محدوده کاری نمایشگر از  0:00تا  99:95ساعت
و دقیقه است.
فشار دادن دکمه  TRIPبه مدت بیش از  1ثانیه
در زمان نمایش مدت زمان رانندگی ،نمایش
مدت زمان رانندگی را صفر ( )0:00می کند.
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سرعت متوسط (کیلومتر یا مایل در ساعت)
این حالت سرعت متوسط خودرو را از زمان
آخرین بار صفر کردن سرعت متوسط ،محاسبه
می کند.
حتی هنگامی که خودرو در حرکت نیست ،تا
زمانی که موتور روشن است ،محاسبه سرعت
متوسط ادامه دارد.
فشار دادن دکمه  TRIPبه مدت بیش از  1ثانیه
در زمان نمایش سرعت متوسط ،نمایش سرعت
متوسط را صفر ( )---می کند.
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چراغ هشدار سیستم ترمز
ضد قفل (*)ABS
هنگامی که سوییچ خودرو به موقعیت روشن
 ONچرخانده شود ،این چراغ هشدار روشن و
(در صورت عادی بودن عملکرد سیستم) پس از
حدود  3ثانیه خاموش می شود.
4
اگر چراغ هشدار  ABSروشن باقی بماند یا در
حین رانندگی روشن شود یا پس از چرخاندن
سوییچ خود به موقعیت روشن  ،ONروشن
نشود ،این امر ممکن است به معنی وجود مشکل
در سیستم ترمز ضد قفل باشد.
اگر چنین اتفاق رخ داد با مراجعه به نمایندگی
های مجاز سایپا یدک ،هر چه زودتر خودرو را
مورد بازرسی و کنترل قرار دهید .در این وضعیت
سیستم ترمز معمولی بدون کمک گرفتن از
سیستم ترمز ضد قفل فعال است.
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هشدار دهنده ها و نمایشگرها
با چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت روشن
( ONموتور را روشن نکنید) ،تمام چراغ های
هشدار دهنده امتحان و آزمایش می شوند،
چراغی که روشن نشود باید توسط نمایندگی
های مجاز سایپا یدک مورد امتحان و آزمایش
قرار گیرد.
پس از روشن کردن موتور ،تمام چراغ های هشدار
دهنده را کنترل کرده و از خاموش شدن آن ها
اطمینان حاصل کنید .اگر هنوز چراغی روشن
باقی مانده است ،این امر حاکی از وضعیتی است
که به توجه نیاز دارد .پس از آزاد کردن ترمز
دستی ،چراغ هشدار سیستم ترمز باید خاموش
شود .اگر مقدار بنزین موجود در باک کم باشد،
چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت روشن
باقی می ماند.

www.CarGarage.ir
چراغ هشدار کیسه هوا
با هر چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت روشن
 ،ONاین چراغ حدود  6ثانیه روشن می شود.
همچنین این چراغ در هنگام درست کار نکردن
سیستم کیسه هوا  SRSروشن می شود .اگر
پس از چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت
روشن  ONیا روشن کردن خودرو چراغ کیسه
هوا روشن نشود یا پس از  6ثانیه روشن ماندن
همچنان به طور مداوم روشن باقی بماند یا
اینکه در حین رانندگی روشن شود با مراجعه به
نمايندگي هاي مجاز سایپایدک سیستم کیسه
هوا  SRSرا مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

چراغ های اعالم خطر

* :مطابق با مدل خودرو
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چراغ های اعالم خطر

www.CarGarage.ir

.C

g
ra
Ga

تیپ *B
برای یادآوری به راننده با هر بار چرخاندن
سوییچ خودرو به موقعیت روشن  ،ONچراغ
هشدار کمربند ایمنی بدون توجه به بسته یا باز
بودن کمربند حدود  6ثانیه چشمک خواهد زد.
اگر کمربند ایمنی راننده پس از چرخاندن
سوییچ خودرو به موقعیت روشن  ،ONباز شود،
چراغ هشدار کمربند ایمنی دوباره برای حدود 6
www.CarGarage.ir
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اگر هر دو چراغ هشدار  ABSو ترمز روشن
شده و روشن باقی بمانند ،سیستم ترمز خودرو
شما به طور عادی (نرمال) عمل نخواهد کرد،
لذا در هنگام ترمز ناگهانی ممکن است با
وضعیت غیرمنتظره و خطرناک مواجه شوید.
در این وضعیت از رانندگی با سرعت زیاد و ترمز
ناگهانی خودداری کنید .با مراجعه به نمایندگی
های مجاز سایپا یدک ،هر چه زودتر خودرو را
مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

تیپ *A
برای یادآوری به راننده و سرنشین ،با هر بار
چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت روشن ،ON
چراغ هشدار کمربند ایمنی بدون توجه به بسته یا
باز بودن کمربند حدود  6ثانیه چشمک خواهد زد.
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چراغ هشدار کمربند ایمنی
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اگر در حین رانندگی هر دو چراغ هشدار همزمان
با هم روشن شدند ،ممکن است خودرو شما دچار
 4عیب  ABSو  EBDشده باشد .در این وضعیت
ممکن است سیستم ترمز ضد قفل  ABSو ترمز
معمول خودرو شما درست کار نکنند .با مراجعه
به نمایندگی های مجاز سایپا یدک هر چه زودتر
خودرو را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.

w

الکترونیکی نیروی ترمز ()EBD

w

چراغ هشدار سیستم توزیع

یادآوری
اگر چراغ هشدار در  ABSیا چراغ هشدار EBD
روشن شده و روشن باقی بمانند ،سرعت سنج
یا کیلومترشمار مسافت سنج سفر کار نخواهد
کرد در این صورت در اولین فرصت ممکن برای
بازرسی و کنترل خودرو به نمایندگی های مجاز
سایپا یدک مراجعه نمایید.

* :مطابق با مدل خودرو
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ثانیه چشمک خواهد زد .اگر در هنگام چرخاندن
سوییچ خودرو به موقعیت روشن  ،ONکمربند
ایمنی راننده بسته نباشد ،یا پس از چرخاندن
سوییچ به موقعیت روشن  ONباز شود ،زنگ
هشدار کمربند ایمنی برای حدود  6ثانیه به صدا
در خواهد آمد در این وضعیت اگر کمربند ایمنی
بسته شود ،زنگ هشدار کمربند ایمنی بالفاصله
متوقف می شود.

تیپ *C
برای یادآوری به راننده و سرنشین ،با هر بار
چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت روشن
 ،ONچراغ هشدار کمربند ایمنی بدون توجه به
بسته یا باز بودن کمربند حدود  6ثانیه چشمک
خواهد زد .اگر در هنگام چرخاندن سوییچ خودرو
به موقعیت روشن  ،ONکمربند ایمنی راننده
بسته نشده باشد یا اینکه پس از چرخاندن
سوییچ خودرو به موقعیت روشن  ،ONباز شود.
چراغ هشدار کمربند مربوطه تا بسته شدن آن
روشن خواهد شد.
اگر بدون بستن کمربند به رانندگی با سرعتی
بیش از  9کیلومتر در ساعت ادامه دهید ،چراغ
هشدار روشن کمربند ایمنی تا کاهش سرعت به
کمتر از  6کیلومترچشمک خواهد زد.

اگر بدون بستن کمربندایمنی با سرعت
20کیلومتر در ساعت ادامه دهید ،زنگ هشدار
کمربند ایمنی برای حدود  100ثانیه به صدا
درآمده و چراغ هشدار کمربند ایمنی مربوطه
چشمک خواهد زد.
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چراغ نمایشگر نور باال
هنگامی که چراغ های جلو در موقعیت نور باال
روشن باشند یا برای روشن کردن لحظه ای
جهت سبقت گرفتن ،این چراغ نمایشگر روشن
می شود.

چراغ های نمایشگر خودروی /راهنما
فلش های سبز رنگ چشمک زن روی صفحه
نمایشگرها ،جهت چراغ های راهنما را نشان می
دهند.
اگر فلش روشن می شود ولی در حالت چشمک
زن نیست یا بسیار سریع تر از حالت معمول
چشمک می زند و یا اصال روشن نمی شود،
سیستم چراغ های راهنما دچار مشکل شده
است .برای حل مشکل به نمایندگی های مجاز
سایپا یدک مراجعه نمایید .همچنین هنگامی که
کلید چراغ های اعالم خطر (فالشر) فعال شود،
این چراغ های نمایشگر بصورت همزمان (چپ
وراست) چشمک خواهند زد.

را نشان می دهد.
اگر در هنگام رانندگی این چراغ هشدار روشن
شد:
 -1با رعایت ایمنی خودرو را به کنار جاده هدایت
کرده ،توقف کنید.
 -2در حالی که موتور خاموش است ،سطح روغن
موتور را بازدیده و کنترل کنید .اگر سطح روغن
پایین است در حد نیاز روغن اضافه کنید.
اگر پس از اضافه کردن روغن چراغ هشدار روشن
باقی ماند یا روغن در دسترس نبود به نمایندگی
های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.

www.CarGarage.ir

هشدار

چراغ های اعالم خطر

اگر در هنگام روشن بودن موتور ،چراغ اخطار
فشار روغن روشن باقی بماند ،موتور ممکن
است دچار مشکل جدی شود .زمانی که فشار
روغن کافی نباشد ،چراغ اخطار کاهش فشار
روغن روشن می شود .در حالت معمول زمانی
4
که سوییچ خودرو به موقعیت روشن ON
چرخانده شود ،این چراغ باید روشن و پس
از روشن شدن موتور باید خاموش شود .اگر
هنگامی که خودرو در حال حرکت است چراغ
فشار روغن روشن شود ،مشکل جدی وجود
دارد.
اگر چنین اتفاقی رخ داد با رعایت ایمنی ،خودرو
را هر چه زودتر متوقف و موتور را خاموش کرده
و سطح روغن را کنترل کنید .اگر سطح روغن
پایین است تا سطح مناسب روغن موتور اضافه
کرده ،موتور را مجددا روشن کنید اگر در هنگام
روشن بودن موتور این چراغ روشن باقی می
ماند موتور را سریعا خاموش کنید .در صورتی
که در هنگام روشن بودن موتور ،چراغ هشدار
فشار روغن روشن باقی بماند ،قبل از رانندگی
مجدد موتور باید توسط نمایندگی های مجاز
سایپا یدک مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد.
99
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چراغ هشدار پایین بودن سطح مایع ترمز
اگر این چراغ هشدار روشن باقی بماند ،ممکن
است این امر به معنی پایین بودن سطح مایع
ترمز در مخزن باشد.
اگر چراغ هشدار روشن باقی ماند:
 -1با احتیاط تا نزدیک ترین مکان ایمن رانندگی
کرده ،خودرو را متوقف کنید.
 -2در حالی که موتور خاموش است ،سطح
روغن و اجزاء ترمز را از نظر وجود نشتی بازدید
و کنترل کنید.
 -3اگر نشتی وجود ندارد احتماال سطح لنت
ترمز کاهش پیدا کرده است،اگر نشتی وجود
دارد یا چراغ هشدار روشن است یا ترمز به طور
مناسب عمل نمی کند ،با خودرو رانندگی نکنید.
100
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چراغ هشدار ترمز دستی
هنگامی که سوییچ خودرو در موقعیت استارت
 STARTیا روشن  ONقرار دارد ،اگر ترمز
 4دستی باال باشد ،این چراغ روشن می شود پس
از آزاد کردن ترمز دستی ،چراغ هشدار باید
خاموش شود.

w

چراغ هشدار ترمز دستی و چراغ هشدار
پایین بودن سطح مایع ترمز

اخطار
رانندگی خودرو در هنگام روشن بودن این
چراغ هشدار خطرناک است .اگر چراغ هشدار
ترمز روشن باقی ماند ،با مراجعه به نمایندگی
های مجاز سایپا یدک فورا ترمزها را بازرسی و
تعمیر کنید.

w

چراغ های اعالم خطر
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برای بازرسی سیستم ترمز و تعمیرات الزم ،به
نمایندگی های مجاز سایپا یدک تماس بگیرید.
خودروی شما مجهز به سیستم ترمز ضربدری
دوبل است .این به آن معناست که حتی اگر
یکی از سیستم های ترمزهای دوبل دچار مشکل
شده باشد ،همچنان می توانید روی دوچرخ ترمز
کنید .هنگام کار با یکی از دو سیستم ترمز ،برای
توقف خودرو به فشار و جابجایی بیش از اندازه
معمول پدال ترمز نیاز است.
همچنین با عملکرد فقط یکی از دو سیستم ترمز،
خودرو در همان مسافت کوتاهی که در گذشته
توقف می کرد ،توقف نخواهد کرد .اگر هنگام
رانندگی ،ترمز عمل نکرد برای کمک گرفتن از
ترمز موتور ،دنده را به دنده سنگین تر تعویض و
هر چه زودتر با رعایت ایمنی خودرو را به طور
ایمن متوقف کنید.
برای آزمایش عملکرد المپ پس از چرخاندن
سوییچ خودرو به موقعیت روشن  ،ONروشن
شدن چراغ هشدار ترمزدستی و چراغ هشدار
پایین بودن سطح مایع ترمز را بازدید و کنترل
کنید.
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چراغ نمایشگر چراغ مه شکن جلو
با روشن شدن چراغ های مه شکن جلو ،این
چراغ نیز روشن می شود.
چراغ نمایشگر مه شکن عقب
با روشن شدن چراغ مه شکن عقب ،این چراغ نیز
روشن می شود .استفاده از چراغ مه شکن فقط
در مواقع ضروری نظیر مه و گرد و غبار ،توصیه
می گردد .درسایر موارد باعث کاهش دید و آزار
رانندگان خودروهای عقب می شود.
چراغ های نمایشگر موقعیت اهرم
تعویض دنده *
این چراغ های نمایشگر ،موقعیت انتخاب های
اهرم تعویض دنده گیربکس اتوماتیک را نشان
می دهند.

چراغ های اعالم خطر
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عقب
تا زمانی که درب صندوق عقب به طور مطمئن
بسته نشود ،بدون توجه به موقعیت سوییچ
خودرو این چراغ هشدار روشن باقی می ماند.
چراغ هشدار باز بودن درب
در صورت بسته نشدن مطمئن هر یک از درب
ها ،بدون توجه به موقعیت سوییچ خودرو این
چراغ هشدار روشن می شود.
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چراغ هشدار دمای مایع خنک
کننده موتور
این چراغ هشدار هنگام قرار داشتن سوییچ
خودرو در وضعیت روشن  ONدمای مایع خنک
کننده موتور را نشان می دهد.
هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور بیش
از  120±3˚Cباشد ،چراغ قرمز رنگ روشن می
شود.
هنگامی که دمای مایع خنک کننده موتور کمتر
از  55±3˚Cباشد چراغ هشدار آبی رنگ روشن
می شود.
با موتوری که بیش از حد داغ شده رانندگی
نکنید .به بخش «داغ شدن بیش از حد» در
فهرست الفبایی مراجعه نمایید.

چراغ هشدار سیستم شارژ باتری
این چراغ هشدار وجود مشکل در دینام یا
سیستم شارژ الکتریکی باتری را نشان می دهد.
اگر در هنگام حرکت خودرو این چراغ هشدار
روشن شد:
 -1تا رسیدن به نزدیک ترین مکان ایمن
رانندگی کنید.
 -2در حالی که موتور خاموش است ،تسمه دینام
را از نظر شل بودن یا پارگی بازدید و کنترل
کنید.
 -3اگر تنظیم تسمه صحیح و مناسب است،
مشکلی در سیستم الکتریکی شارژ باتری وجود
دارد .با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا
یدک ،مشکل را فورا ً برطرف نمایید.

چراغ هشدار باز بودن درب صندوق
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چراغ های اعالم خطر
چراغ نمایشگر سیستم ضد سرقت
با استفاده از سوییچ
پس از جا زدن سوییچ ضد سرقت در قفل فرمان
و چرخاندن آن به موقعیت روشن  ONبرای
استارت ،این چراغ روشن می شود.
در این وضعیت موتور را می توانید روشن کنید.
 4پس از روشن شدن موتور ،چراغ خاموش می
شود.
اگر پس از چرخاندن سوییچ به موقعیت روشن
( ONقبل از استارت زدن) ،این چراغ شروع به
چشمک زدن کرد با مراجعه به نمایندگی های
مجاز سایپا یدک سیستم را مورد بازرسی و
کنترل قرار دهید.
چراغ هشدار پایین بودن سطح
سوخت باک
این چراغ هشدار خالی بودن تقریبی باک را
نشان می دهد .پس از روشن شدن چراغ باید
هر چه زودتر سوخت بزنید .رانندگی در حالتی
که چراغ هشدار پایین بودن سطح سوخت باک
روشن شده یا مقدار سوخت به کمتر از حد خالی
« »Oرسیده باشد ،می تواند باعث خاموش شدن
موتور و آسیب دیدن مبدل کاتالیستی شود.
* :مطابق با مدل خودرو

102

www.CarGarage.ir

خروجی اگزوز را نشان می دهد.
همچنین پس از چرخاندن سوییچ خودرو به
موقعیت روشن  ،ONاین چراغ روشن و چند
ثانیه پس از روشن شدن موتور خاموش می
شود .اگر در هنگام رانندگی این چراغ روشن شد
یا پس از چرخاندن سوییچ خودرو به موقعیت
روشن  ،ONروشن نشد با مراجعه به نزدیک
ترین نمایندگی های مجاز سایپا یدک ،سیستم
را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.
به طور معمول در این وضعیت خودرو قابل
رانندگی بوده و نیازی به بکسل کردن ندارد،
لیکن با مراجعه نمایندگی های مجاز سایپا یدک،
به موقع سیستم را مورد بازرسی و کنترل قرار
دهید.
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هشدار
• رانندگي طوالني مدت با وجود روشن بودن
چراغ عيب ياب موجب آسيب ديدن خودرو و
همچنين افزايش مصرف سوخت خواهد شد.
• در صورتي که اين چراغ چشمک بزند،
احتمال معيوب بودن کاتاليست و در نتيجه
کاهش توان موتور وجود دارد.
• گاهي عدم بستن صحيح درب باک موجب
روشن شدن چراغ عيب ياب مي گردد .لذا در
اين حالت از بسته بودن صحيح درب باک نيز
اطمينان حاصل کنيد.
• جهت بازديد سيستم به يکي از نمايندگي
هاي مجاز شرکت سايپا يدک مراجعه نماييد.
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چراغ نمایشگر برقراری سرعت
یکنواخت
هنگامی که دکمه برقراری عملکرد سرعت
یکنواخت ( RES /+یا  ) SET/-فعال باشد این
چراغ نمایشگر روشن می شود.
هنگامی که دکمه برقراری سرعت یکنواخت (/+
 RESیا  ) SET/-فشار داده شود ،چراغ نمایشگر

زنگ هشدار یادآوری سوییچ خودرو
اگر پس از باز کردن درب راننده ،سوییچ خودرو
در موقعیت قفل  LOCKیا تجهیزات جانبی
 ACCقفل فرمان باقیمانده باشد ،زنگ هشدار
یادآوری سوییچ خودرو به صدا در خواهد آمد.
این عمل برای جلوگیری از جا گذاشتن کلیدها
در خودرو انجام می گیرد.
صدای زنگ تا سوییچ خودرو از قفل فرمان
بیرون آورده شده یا درب راننده بسته شود ،ادامه
خواهد داشت.

صدای زنگ هشدار سرعت بیش از حد

اگر با سرعتی معادل  120کیلومتر در ساعت یا
بیش از آن رانندگی کنید ،زنگ هشدار سرعت
بیش از حد حدود  5ثانیه به صدا در خواهد آمد.
این عمل برای جلوگیری از رانندگی با سرعت
بیش از حد انجام می گیرد.

w

چراغ نمایشگر سیستم کنترل
سرعت یکنواخت (کروز) *
در صورت فعال شدن سیستم کنترل سرعت
یکنواخت ،این چراغ نمایشگر روشن می شود.
هنگامی که کلید روشن /خاموش (ON/
 )OFFسیستم کنترل سرعت یکنواخت روی
غربیلک فرمان فشار داده شود ،چراغ نمایشگر
سیستم کنترل سرعت یکنواخت بر روی صفحه
نمایشگرها روشن می شود.
با فشار دادن مجدد کلید روشن /خاموش ،چراغ
نمایشگر خاموش می شود .برای کسب اطالعات
بیشتر درباره استفاده از سیستم کنترل سرعت
یکنواخت به بخش « 5سیستم کنترل سرعت
یکنواخت» مراجعه کنید.
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برقراری سرعت یکنواخت  ،SETبر روی صفحه
نمایشگرها روشن می شود .هنگامی که دکمه
لغو ( )CANCELفشار داده شود .یا اینکه
سیستم غیرفعال شود ،چراغ نمایشگر برقراری
سرعت یکنواخت  SETروشن نمی شود.

چراغ های اعالم خطر

ir

چراغ هشدار سرعت بیش از حد
اگر با سرعتی معادل  120کیلومتر در ساعت یا
بیش از آن رانندگی کنید ،چراغ هشدار سرعت
بیش از حد به صورت چشمک زن روشن خواهد
شد ،این عمل برای جلوگیری از رانندگی با
سرعت بیش از حد انجام می گیرد.

* :مطابق با مدل خودرو
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سیستم هشدار و چراغ داخلی
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چراغ مطالعه *
 -1برای روشن یا خاموش کردن چراغ مطالعه
لنز آن را فشار دهید.
 :DOOR -2در این وضعیت هنگام باز یا بسته
شدن درب ها چراغ روشن یا خاموش می شود.
 :OFF -3همواره حتی در صورتیکه درب ها باز
شوند چراغ خاموش می ماند.

چراغ داخل
 :ON -1در این حالت ،چراغ به طور مداوم
روشن باقی می ماند.
 :DOOR -2در این حالت چراغ با باز و بسته
شدن هر یک از درب ها روشن یا خاموش می شود.
 :OFF -3در این حالت چراغ همواره حتی در
صورتیکه درب ها باز شوند ،خاموش می ماند.

در هنگام خاموش بودن موتور چراغ های داخلی
را زیاد روشن نگه ندارید .این عمل ممکن است
باعث خالی شدن باتری شود.

هنگامی که خودرو کار نمی کند ،این کلید را
برای مدتی طوالنی در حالت روشن  ONباقی
نگه ندارید.
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سیستم چراغ های اعالم خطر (فالشر)
فالشر به عنوان چراغ هشدار دهنده براي
رانندگاني است كه در حال نزدیك شدن و سبقت
گرفتن از خودروي شما مي باشند .همچنين به
منظور بكسل خودرو يا توقف در كنار جاده ها،
مورد استفاده قرار مي گيرد .درصورت روشن
شدن فالشر ،چراغ هاي راهنماي جلو و عقب
همزمان روشن و خاموش مي شوند.هنگام روشن
بودن فالشرها ،چراغ هاي راهنما به تنهايي كار
نخواهند كرد .برای خاموش کردن فالشر ،دکمه
را مجددا ً فشار دهید.
توجه:
چراغ های اعالم خطر (فالشر) حتی بدون جا زدن
سوییچ خودرو (در قفل فرمان) ،هم روشن می شوند.

w

w
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هشدار
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هشدار

سیستم هشدار و چراغ داخلی
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هشدار

w

برای جلوگیری از صدمه دیدن المنت های
حرارتی چسبیده به سمت داخل شیشه عقب،
هرگز از ابزارهای تیز یا شیشه پاک کن های
حاوی مواد ساینده برای تمیز کردن استفاده
نکنید.
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چراغ صندوق عقب
با باز شدن درب صندوق عقب ،چراغ صندوق
عقب روشن می شود.

یادآوری
اگر می خواهید برفک و بخار شیشه جلو را پاک
کنید ،به (برفک زدایی /بخار زدایی شیشه جلو)
در این بخش مراجعه کنید.

* :مطابق با مدل خودرو
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روشنایی
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کلید کنترل چراغ ها
کلید چراغ ها دارای دو موقعیت چراغ های جلو
و پارک است.
برای فعال  /غیرفعال کردن چراغ ها ،توپی
انتهای دسته راهنما را به یکی از موقعیت های
زیر بچرخانید:
 -1موقعیت خاموش ON/OFF
 -2موقعیت چراغ های پارک
 -3موقعیت چراغ های جلو
 -4موقعیت روشنایی اتوماتیک *AUTO
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روشنایی
عملکرد حفظ توان باتری
 هدف از این خصوصیت ،جلوگیری از تخلیهشدن باطری است .هنگامی که راننده کلید
خودرو را از قفل فرمان خارج کرده و درب سمت
خود را باز می کند ،سیستم به طور اتوماتیک
 4چراغ های کوچک را خاموش می کند.
 با وجود این خصوصیت ،اگر راننده خودرو رادر شب کنار جاده پارک کند ،چراغ های پارک
به طور اتوماتیک خاموش می شوند.
اگر با وجود اینکه سوییچ خودرو خارج از قفل
فرمان است الزم بود چراغ ها روشن بمانند ،به
صورت زیر عمل کنید:
 -1درب سمت راننده را باز کنید.
 -2با استفاده از کلید چراغ که روی ستون فرمان
قرار دارد ،چراغ های پارک را خاموش  OFFو
سپس روشن  ONکنید.

www.CarGarage.ir
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موقعیت چراغ های پارک
هنگامی که کلید چراغ ها در موقعیت پارک
(اولین موقعیت) قرار دارد ،چراغ های عقب،
پالک راهنمایی و رانندگی و صفحه نمایشگرها
روشن می شوند.

www.CarGarage.ir

هشدار

روشنایی

موقعیت روشنایی اتوماتیک * AUTO
هنگامی که کلید چراغ ها در موقعیت اتوماتیک
 AUTOقرار دارد ،چراغ های عقب و جلو بر
حسب میزان روشنایی هوای بیرون ،روشن یا
خاموش می شوند.

e.

g
ra
Ga

موقعیت چراغ های جلو
هنگامی که کلید چراغ ها در موقعیت چراغ
های جلو (دومین موقعیت) قرار دارد ،چراغ های
جلو ،عقب ،شماره راهنمایی و رانندگی و صفحه
نمایشگرها روشن می شوند.
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 برای کنترل مطمئن و بهتر سیستم روشناییاتوماتیک ،هرگز هیچ چیزی را روی حسگر ()1
جای داده شده بر روی صفحه جلو داشبورد،
قرار ندهید.
 حسگر را با استفاده از پاک کننده های4
شیشه ،تمیز نکنید .ممکن است پاک کننده
شیشه ،الیه نازکی از پاک کننده که می تواند
مزاحم عملکرد حسگر شود را از خود بر جای
بگذارد.
 اگر شیشه جلو خودرو شما دارای پوشش رنگیا هر نوع پوشش دیگر باشد ،سیستم روشنایی
اتوماتیک ممکن است درست کار نکنند.

ir

یادآوری
برای روشن کردن چراغ های جلو ،سوییچ خودرو
باید در موقعیت روشن  ONقرار داشته باشد.
* :مطابق با مدل خودرو
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روشنایی
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برای روشن کردن لحظه ای چراغ های جلو،
دسته راهنما را به سمت خودتان بکشید .پس از
رها کردن ،دسته راهنما به موقعیت عادی خود
(نور پایین) ،باز می گردد .برای استفاده از این
خصوصیت به روشن کردن کلید چراغ های جلو
نیاز ندارید.

ir
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عملکرد نور باال
برای روشن کردن چراغ های نور باال ،دسته
راهنما را به طرف جلو فشار دهید (از خودتان
دور کنید) .برای نور پایین ،دسته راهنما را به
سمت عقب (خودتان) بکشید .با عمل کردن
کلید چراغ های نور باال ،چراغ نمایشگر نور باال
روشن خواهد شد .برای جلوگیری از خالی شدن
باتری ،در زمان خاموش بودن موتور ،از روشن
باقی نگه داشتن طوالنی مدت چراغ ها خودداری
کنید.
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* :مطابق با مدل خودرو
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چراغ های راهنما و چراغ های راهنمای
تغییر خط حرکت در مسیر
برای روشن شدن چراغ های راهنما ،سوییچ
خودرو باید در موقعیت  ONقرارداشته باشد.
برای روشن کردن چراغ های راهنما ،دسته
راهنما را به باال یا پایین حرکت دهید ( .)Aفلش
های سبز رنگ روی صفحه نمایشگرها ،عملکرد
چراغ های راهنمای فعال را نمایش می دهند.
پس از کامل شدن دور خودرو ،چراغ های راهنما
به طور اتوماتیک خاموش می شوند .اگر پس از
کامل شدن دور ،فلش سبز رنگ نمایشگر هم

www.CarGarage.ir

چنان به چشمک زدن ادامه داد ،به طور دستی
دسته راهنما را به موقعیت خاموش ON/OFF
باز گردانید.
برای اعالم تغییر خط حرکت در مسیر ،دسته
راهنما را کمی حرکت داده و آن را در این
موقعیت نگه دارید ( .)Bپس از رها کردن  ،دسته
راهنما به موقعیت خاموش  ON/OFFباز می
گردد.
اگر چراغ نمایشگر چراغ های راهنما چشمک
نمی زند یا به طور غیرعادی چشمک می زند،
یکی از المپ های چراغ های راهنما ممکن است
سوخته و نیاز به تعویض داشته باشد.

برای خاموش کردن چراغ های مه شکن ،کلید
چراغ های مه شکن را به موقعیت خاموش ON/
 OFFبچرخانید.

هشدار
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در هنگام روشن بودن ،چراغ های مه شکن
مقدار زیادی از جریان برق خودرو را مصرف 4
می کنند.
فقط در زمان کم بودن دید از چراغ های مه
شکن استفاده کنید.
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چراغ های مه شکن جلو
از چراغ های مه شکن جلو برای ارتقاء دید و
جلوگیری از تصادف در هنگام کم بودن دید
بعلت مه ،باران یا برف و نظایر آن ها ،استفاده
می شود .چراغ های مه شکن پس از چرخاندن
کلید چراغ های جلو به موقعیت پارک ،با
چرخاندن کلید چراغ های مه شکن ( )1به
موقعیت روشن ،روشن می شوند.
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یادآوری
اگر فلش نمایشگر چراغ های راهنما بطور
غیرعادی سریع یا کند چشمک می زند ،ممکن
است یکی از چراغ ها سوخته یا یکی از اتصاالت
مدار برق کام ً
ال محکم نباشد.

روشنایی
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موقعیت
کلید
0
فقط راننده

w

شرایط نگهداری

سیستم تنظیم کننده ارتفاع شعاع نور
چراغ های جلو *
برای تنظیم ارتفاع شعاع نور چراغ های جلو به
نسبت تعداد مسافر و وزن بار موجود در قسمت بار
کلید شستی تنظیم ارتفاع شعاع نور را بچرخانید.
هر چقدر عدد وضعیت کلید بیشتر شود ،ارتفاع
سطح شعاع نور جلو پایین تر است.
همیشه ارتفاع شعاع نور چراغ های جلو را در سطح
مناسب قرار دهید ،در غیر اینصورت ممکن است
نور چراغ ها چشم رانندگان دیگر جاده را آزار دهد.
جدول زیر مثال مناسبی برای تنظیم درست
کلید می باشد .برای شرایط بارگیری غیر از آنچه
که در جدول زیر آمده است ،ارتفاع شعاع نور را
طوری تنظیم کنید که عدد آن نزدیک ترین عدد
باشد.
به عدد وضعیت مشابه در جدول
www.CarGarage.ir
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چراغ مه شکن عقب
برای روشن کردن چراغ های مه شکن عقب،
کلید و چراغ های جلو را به موقعیت روشن ON
چرخانده و کلید چراغ مه شکن عقب ( )1را به
موقعیت روشن بچرخانید.
پس از چرخاندن کلید چراغ مه شکن جلو به
موقعیت روشن  ONو قرار دادن کلید چراغ های
جلو در موقعیت پارک ،با چرخاندن کلید چراغ
های مه شکن عقب ،چراغ های مه شکن عقب
روشن می شوند.
برای خاموش کردن چراغ های مه شکن عقب،
مجددا کلید چراغ های مه شکن عقب را به
موقعیت خاموش چرخانده یا کلید چراغ های
جلو را به موقعیت خاموش  ،OFFبچرخانید.
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* :مطابق با مدل خودرو
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0

راننده  +سرنشین جلو

1

سرنشین کامل (شامل راننده)

2

سرنشین کامل (شامل راننده) +
حداکثر بار داخل صندوق عقب

3

راننده  +حداکثر بار داخل صندوق
عقب

‹

(بخار یا مه)
/
برای یک حرکت رفت و برگشت  MISTبرف
پاک کن ها اهرم را به پایین فشار داده ،رها
کنید تا به موقعیت  OFFبازگردد .اگر اهرم را
به پایین فشار داده و نگهدارید ،برف پاکن ها به
طور مداوم کار خواهند کرد.
است.
غیرفعال
 : OFF / Oبرف پاک کن
4
 : INT/--برف پاک کن به صورت متناوب بازمان تناوب یکسان کار می کند .در صورت وجود
باران سبک یا مه و بخار از این حالت استفاده
کنید .برای تغییر زمان تناوب ،استوانه کنترل
سرعت حرکت برف پاک کن را بچرخانید.
 : LO/ 1کارکردن با سرعت عادی
 : HI/ 2کارکردن با سرعت باال

‹

www.CarGarage.ir
 : Aکنترل سرعت برف پاک کن
یک حرکت رفت و برگشت
• / /MIST
برف پاک کن.
• – OFF/ Oبرف پاک کن خاموش.
• – INT/---برف پاک کن به صورت متناوب.
•  – LO/ 1برف پاک کن با سرعت عادی .
•  – HI/ 2برف پاک کن با سرعت باال.

شیشه شوی ها و برف پاک کن ها

‹

‹
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 : Bتنظیم زمان بین حرکت های متناوب برای
برف پاک کن
 : Cشستشو با حرکت برف پاک کن منحصر
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برف پاک کن ها
در هنگام قرار داشتن سوییچ خودرو در موقعیت
روشن  ،ONبرف پاک کن ها به شرح زیر عمل
می کنند.

www.CarGarage.ir

*یادآوری
در صورت تجمع برف یا یخ روی شیشه ها ،به
منظور اطمینان از عملکرد صحیح برف پاک کن
ها ابتدا و یا پیش از استفاده از برف پاک کن ها
به مدت  10دقیقه و یا تا برطرف شدن کامل
برف و  /یخ از گرمکن شیشه استفاده نمایید.
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شیشه شوی ها و برف پاک کن ها

هشدار

برای جلوگیری از صدمه دیدن احتمالی پمپ
شیشه شوی ،در هنگام خالی بودن منبع ،پمپ
شیشه شوی را فعال نکنید.

اخطار
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در دمای زیر صفر ،قبل از گرم کردن شیشه
توسط سیستم های گرمایشی از شیشه شوی
استفاده نکنید .مایه شیشه شوی در تماس با
شیشه ممکن است یخ زده ،باعث تار شدن دید
شما شود.
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هشدار
• برای جلوگیری از احتمال آسیب دیدن برف
پاک کن ها یا شیشه جلو در هنگام خشک
بودن شیشه جلو ،برف پاک کن ها را فعال
نکنید.
• برای جلوگیری از صدمه دیدن تیغه های برف
پاک کن ها ،از مالیدن بنزین ،نفت ،تینر رنگ یا
دیگر حالل ها به تیغه ها یا استفاده از این مواد
در نزدیکی آن ها خودداری کنید.
• برای جلوگیری از صدمه زدن به بازوها یا
دیگر اجزاء برف پاک کن ها سعی نکنید برف
پاک کن ها را با دست حرکت دهید.

w

شیشه شوی ها
جهت شستشوي شيشه جلو ،الزم است سویيچ
در وضعيت  ONباشد .اهرم برف پاک کن را
مطابق شکل به سمت خود کشيده و در همان
حالت نگهداريد .در این هنگام مایع شستشو
بروی شیشه جلو پاشیده می شود و برف پاک
 4کن ها به صورت خودکار 2-3 ،مرتبه پس از رها
کردن اهرم کار مي کنند.
در هنگام کثیف بودن شیشه از این عملکرد
استفاده کنید.
تا زمانی که اهرم را رها نکنید ،عملکرد پاشیده
شدن مایع و حرکت برف پاک کن ادامه خواهد
داشت .اگر شیشه شوی کار نمی کند ،سطح مایع
شیشه شوی را بازدید و کنترل کنید.
اگر سطح مایع شیشه شوی پایین است ،به اضافه
کردن مایع شیشه شوی غیر ساینده مناسب به
منبع مایع شیشه شوی نیاز دارید.
گلویی تغذیه منبع شیشه شوی در جلوی محفظه
موتور در سمت سرنشین قرار دارد.
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گرم کن شیشه

www.CarGarage.ir

هشدار
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برای جلوگیری از صدمه دیدن المنت های
حرارتی چسبیده به سمت داخل شیشه عقب،
هرگز از ابزارهای تیز یا شیشه پاک کن های
حاوی مواد ساینده برای تمیز کردن استفاده
نکنید.
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گرمکن آینه بغل *

اگر خودروی شما به گرمکن های آینه های بغل
مجهز است ،این گرمکن ها همزمان با گرمکن شیشه
عقب فعال خواهند شد.

ir
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گرمکن شیشه عقب *
در هنگام روشن بودن موتور گرمکن برای پاک
کردن برفک ،بخار و الیه نازک یخ شکل گرفته
بر روی سمت داخل و خارج شیشه عقب ،شیشه
را گرم می کند.
برای فعال کردن گرمکن شیشه عقب ،کلید
گرمکن قرار گرفته بر روی صفحه کلیدهای
کنسول وسط را فشار دهید .با روشن شدن
گرمکن ،چراغ نمایشگر آن بر روی کلید روشن
می شود.
اگر توده سنگینی از برف بر روی شیشه عقب
وجود داشت قبل از فعال کردن گرم کن شیشه
عقب به کمک جارو برف را پاک کنید.

گرم کن شیشه عقب پس از  20دقیقه روشن
بودن یا پس از چرخاندن سوییچ خودرو به
موقعیت خاموش  OFFبه طور اتوماتیک
خاموش می شود.
برای خاموش کردن گرمکن کلید گرمکن را
مجددا فشار دهید.

* :مطابق با مدل خودرو
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی

کنترل دستی سیستم گرمایشی و
سرمایشی
 -1دکمه ایرکاندیشن (کولر) AC
 -2دکمه گرم کن شیشه عقب
 -3دکمه کنترل ورودی هوا
 -4کلید کنترل سرعت فن دمنده
 -5کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا
 -6کلید کنترل دما
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گرمایش و سرمایش
 -1موتور را روشن کنید.
 -2کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در
موقعیت دلخواه قرار دهید.
برای بهینه سازی گرمایش و سرمایش
 گرمایش : سرمایش : -3کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
 -4کنترل ورودی هوا را در موقعیت هوا تازه
بیرون قرار دهید.
 -5کنترل سرعت فن را در موقعیت دلخواه قرار
دهید.
 -6اگر سرمایش ایرکاندیشن (کولر) مورد نظر
است ،سیستم ایرکاندیش * را روشن کنید.

کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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حداکثر توان کولر ()B,D

رو به کف ()A,C,D,E

.C

در این وضعیت هوا به دریچه های رو به صورت
هدایت می شود .به عالوه سمت هوای خروجی از
هر یک از دریچه ها نیز قابل کنترل است.
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دو حالته ()B,D,E,C

در این وضعیت هوا به دریچه های رو به صورت
و کف هدایت می شود.
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کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا
از این کنترل برای هدایت جریان هوا به دریچه
های خروجی استفاده می شود.
هوا می تواند به سمت کف ،خروجی های
داشبورد یا زیر شیشه جلو هدایت شود .در روی
کنترل شش عالمت نمایشی برای نمایش حالت
های حداکثر ایرکاندیشن (کولر) ،MAX A/C
رو به صورت ،دو حالته ،رو به کف ،رو به کف-
برفک /بخارزدایی و برفک /بخارزدایی ،به کار
گرفته شده است.
از حداکثر ایرکاندیشن (کولر) MAX A/C
برای خنک کردن سریع تر داخل خودرو استفاده
می شود.

رو به صورت ()B,D
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در این وضعیت هوا از دریچه های رو به قسمت
باالی بدن و صورت خارج می شود.
اگر حالت  MAX A/Cانتخاب شود ،کولر به
طور اتوماتیک روشن شده و حالت گردش دوباره
هوا داخل فعال می شود.

در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به
دریچه های رو به کف و مقدار کمتری به دریچه
های برفک /بخارزدایی زیر شیشه جلو و پنجره
های جانبی هدایت می شود.
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رو به کف – برفک /بخارزدایی

()A,C,D,E
در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به
دریچه های رو به کف و دریچه های زیر شیشه
جلو و مقدار کمتری به دریچه های برفک/
بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت می شود.
برفک /بخارزدایی ()A,D
در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به
دریچه زیر شیشه جلو و مقدار کمتری به دریچه
های برفک /بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت
می شود.

کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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کنترل دما
کنترل دما ،به شما اجازه می دهد دمای جریان
هوای خروجی از سیستم تهویه را تنظیم کنید.
برای هوای گرم ،کلید کنترل را به راست و برای
هوای خنک ،کلید کنترل را به چپ بچرخانید تا
دمای هوای داخل اتاق را تغییر دهید.

کنترل ورودی هوا
از این کلید (دکمه) های کنترل برای انتخاب
ورودی هوای تازه بیرون یا گردش دوباره هوای
داخل استفاده می شود.
برای تغییر حالت ورودی هوا ،دکمه کنترل را
فشار دهید.
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دریچه های تهویه جلو داشبورد
دریچه های تهویه خروجی قابل باز و بسته شدن
انفرادی به وسیله کلید چرخشی افقی شستی
هستند.
همچنین با استفاده از اهرم کنترل سمت جریان
هوای این دریچه ها؛ سمت جریان هوا را به نحو
نشان داده شده در تصویر می توانید تنظیم کنید.
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اخطار
 استفاده طوالنی مدت از حالت گردش هوايداخل اتاق ممکن است به افزایش رطوبت در
داخل خودرو منجر شده و در نتیجه باعث
بخارگرفتگی شیشه ها و تار شدن دید شود.
 در هنگام روشن بودن ایرکاندیشن (کولر)یا بخاری در خودرو نخوابید .این امر می تواند
باعث صدمات جسمی جدی یا مرگ به علت
کاهش غلظت اکسیژن و افت دمای بدن شود.
 استفاده مداوم از حالت گردش هواي داخلاتاق می تواند به سرگیجه ،خواب آلودگی و از
دست دادن کنترل خودرو منجر شود .در هنگام
رانندگی تا آنجا که ممکن است از حالت هوای
تازه بیرون کلید (دکمه) کنترل ورودی هوا
استفاده کنید.
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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حالت گردش هواي داخل اتاق *یادآوری
در هنگام قرار داشتن کلید (دکمه) کنترل استفاده طوالنی مدت از سیستم گرمایش در
ورودی هوا در حالت گردش هواي داخل اتاق ،حالت گردش هواي داخل اتاق باعث افزایش
بخارگرفتگی شیشه جلو و پنجره های جانبی و
چراغ نمایشگر روی کلید روشن می شود.
در اين وضعيت از ورودي هواي خارج به داخل کهنه و سنگین شدن هوای داخل خودرو خواهد
خودرو ممانعت شده و فقط هواي داخل در شد.
به عالوه استفاده طوالنی مدت ایرکاندیشن در
 4جريان گردش مي باشد.
حالت گردش هواي داخل اتاق به خشک شدن
حالت ورود هوای خارج به بیش از اندازه هوای داخل اتاق خودرو منجر
خواهد شد.
داخل اتاق
در هنگام قرار داشتن کلید (دکمه) کنترل
ورودی هوا در حالت ورود هوای خارج به داخل
اتاق چراغ نمایشگر روی کلید روشن نمی شود.
در حالت غیرفعال بودن دکمه  ،هوای تازه از
فضای خارج وارد خودرو در جريان گردش می
باشد.
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی

به کارگیری سیستم تهویه
 -1کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در
وضیعت
قرار دهید.
 -2کلید (دکمه) کنترل ورودی هوا را در حالت
هوای تازه بیرون قرار دهید.
 -3کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
سرعت
 -4کنترل سرعت فن را در موقعیت
4
دلخواه قرار دهید.

ایرکاندیشن (کولر) *
برای روشن کردن سیستم ایرکاندیشن ،کلید
 A/Cرا فشار دهید (چراغ نمایشگر روشن می
شود) .برای خاموش کردن سیستم ایرکاندیشن،
کلید را دوباره فشار دهید.
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کنترل سرعت فن (دمنده)
برای کار کردن فن ،سوییچ خودرو باید در
موقعیت روشن « »ONقرار داشته باشد.
کنترل سرعت فن به شما اجازه می دهد شدت
جریان هوای خروجی از سیستم تهویه را تنظیم
کنید .برای شدت بیشتر جریان هوا ،کلید کنترل
را به راست و برای شدت کمتر کلید کنترل را به
چپ بچرخانید.
برای خاموش کردن فن ،کلید کنترل را به
موقعیت « »Oبچرخانید.
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*  :مطابق با مدل خودرو
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گرمایش
 -1کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در
وضعیت
قرار دهید.
 -2کلید (دکمه) کنترل هوا را در حالت هوای
تازه بیرون قرار دهید.
 -3کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
 -4کنترل سرعت فن را در موقعیت سرعت
دلخواه قرار دهید.
 -5اگر گرمایش بدون رطوبت مورد نظر است،
ایرکاندیشن * را روشن کنید.
 اگر شیشه جلو بخار کرد ،کنترل دریچه هایو یا
هدایت جریان را در وضعیت
قرار دهید.
119

یادآوری
• در هنگام رانندگی در سر باالیی ها یا ترافیک
سنگین در زمان باال بودن دما ،هنگام استفاده
از سیستم ایرکاندیشن (کولر) با دقت مواظب
نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور باشید،
عملکرد سیستم ایرکاندیشن (کولر) ممکن است
باعث افزایش بیش از اندازه دمای موتور شود.
به استفاده از فن ادامه دهید لیکن اگر نمایش
نمایشگر دمای مایع خنک کننده موتور حاکی
از گرم کردن موتور بود ،سیستم ایرکاندیشن
(کولر) را خاموش کنید.
• در هنگام باز بودن پنجره ها در هوای مرطوب،
ایرکاندیشن (کولر) ممکن است باعث تولید
قطرات آب در داخل خودرو شود .از آنجا که
قطرات زیاد آب می تواند به تجهیزات برقی
آسیب بزند ،فقط در زمان بسته بودن پنجره ها
از ایرکاندیشن استفاده کنید.
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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ایرکاندیشن *
توصیه های عملکردی
• برای جلوگیری از ورود گرد و غبار و بوی کلیه سیستم های ایرکاندیشن خودرو با گاز
نامطبوع به داخل اتاق خودرو از طریق سیستم سازگار با محیط زیست  R134aکه به الیه
تهویه ،موقتا کلید کنترل ورودی هوا را در حالت اوزون آسیب نمی رساند پر شده اند.
گردش هوای داخل قرار دهید .پس از برطرف  -1موتور را روشن کنید .کلید ایرکاندیشن را
شدن وضعیت نامطلوب هوای بیرون ،کلید فشار دهید.
 4کنترل ورودی هوا را حتماً در موقعیت هوای  -2کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در
قرار دهید.
تازه برای ورود هوای بیرون به داخل خودرو قرار وضعیت
دهید .این عمل باعث هوشیاری و آسایش راننده  -3کلید کنترل ورودی هوا را در حالت هوای تازه
بیرون یا گردش دوباره هوای داخل قرار دهید.
می شود.
• هوای سیستم گرمایش /سرمایش از طریق  -4کنترل سرعت فن و کنترل دما را برای حفظ
شبکه های جلو شیشه جلو به داخل مکیده می حداکثر آسایش تنظیم کنید.
شود .باید دقت کنید که این شبکه ها با برگ • ،هنگامی که حداکثر خنک کنندگی مورد نظر
است ،کنترل دما را تا انتها به چپ چرخانده
برف ،یخ یا هر نوع مانع دیگر مسدود نشوند.
• برای جلوگیری از تشکیل بخار بر روی سطح سپس کنترل سرعت فن را در موقعیت حداکثر
شیشه جلو ،کلید کنترل ورودی هوا را در حالت سرعت  MAX A/Cقرار دهید.
هوای تازه قرار داده ،سرعت فن را به دلخواه
تنظیم کنید .سیستم ایرکاندیشن را روشن کرده
و کلید کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار
دهید.

*  :مطابق با مدل خودرو

120

www.CarGarage.ir

w

4

ir

e.

g
ra
Ga

ar

.C

w

w

ایرکاندیشن
• اگر در هوای گرم بیرون خودرو زیر اشعه
مستقیم آفتاب پارک شده است برای خارج شدن
هوای گرم داخل ،پنجره ها را برای مدتی کوتاه
باز کنید.
• در روزهای مرطوب یا بارانی برای کمک به
کاهش رطوبت سمت داخل پنجره ها با روشن
کردن ایرکاندیشن رطوبت داخل خودرو را
کاهش دهید.
• در هنگام روشن بودن سیستم ایرکاندیشن
ممکن است که گاه تغییر را در دور آرام به
دلیل فعال شدن کمپرسور حس کنید این امر از
خصوصیات معمول عملکرد سیستم است.
• در هر ماه حتی برای چند دقیقه از ایرکاندیشن
استفاده کنید تا سیستم حداکثر کارایی خود را
حفظ کند.
• در هنگام استفاده از سیستم ایرکاندیشن،
ممکن است متوجه چکیدن آب زالل (یا جمع
شدن آب) بر روی زمین سمت سرنشین شوید،
این امر از خصوصیات معمول عملکرد سیستم
است.
• استفاده از سیستم ایرکاندیشن در حالت گردش
دوباره هوای داخل ،حداکثر خنک کنندگی را
تامین می کند .هر چند استفاده مداوم از این

www.CarGarage.ir
حالت باعث کهنه شدن و سنگینی هوا می شود.
• در هنگام استفاده از عملکرد سرمایش ،ممکن
است در بعضی از مواقع متوجه خروج هوای
مرطوب از دریچه ها شوید ،این عمل به دلیل
سرد کردن سریع و هوای مرطوب ورودی اتفاق
می افتد این امر از خصوصیات عادی عملکرد
سیستم است.

کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
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فیلتر هوای سیستم کنترل کیفیت هوا
فیلتر سیستم کنترل کیفیت هوا در پشت جعبه
داشبورد جای داشته و گرد و غبار یا دیگر آلوده
کننده هایی را که از طریق بخاری یا سیستم
ایرکاندیشن (کولر) از بیرون به داخل خودرو
وارد می شوند را فیلتر می کند .اگر با گذشت
زمان گرد و غبار یا دیگر آلوده کننده ها در فیلتر
انباشته شوند ،جریان هوای خروجی از دریچه
های داشبورد ممکن است کاهش یافته باعث
تجمع رطوبت در سمت داخل شیشه جلو حتی
در زمانی که حالت هوای تازه بیرون انتخاب شده
باشد ،شود .اگر چنین اتفاقی رخ داد با مراجعه
به نمایندگی های مجاز سایپا یدک فیلتر هوای
سیستم کنترل کیفیت هوا را تعویض کنید.
121

اخطار
سیستم ایرکاندیشن باید توسط نمایندگی
های مجاز سایپا یدک سرویس شود .سرویس
نامناسب ممکن است باعث آسیب دیدن جدی
نفر سرویس کار شود.
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کنترل دستی سیستم گرمایشی و سرمایشی
www.CarGarage.ir
یادآوری
بازرسی و کنترل مقدار گاز خنک کننده
• فیلتر را براساس برنامه تعمیر و نگهداری ایرکاندیشن (کولر) و روغن کمپرسور
تعویض کنید.
در هنگام کم بودن گاز خنک کننده ایرکاندیشن،
اگر خودرو در شرایط سخت رانندگی مانند جاده کارایی ایرکاندیشن کاهش پیدا می کند .پر بودن
های پرگرد و خاک و ناهموار مورد استفاده قرار بیش از اندازه گاز نیز تاثیری منفی در عملکرد
می گیرد ،بازرسی و تعویض فیلتر کنترل کیفیت سیستم ایرکاندیشن دارد.
 4هوای ورودی در دفعات بیشتری باید انجام شود .بنابراین ،در صورت برخورد با وضعیت غیرعادی،
• در صورت کاهش شدت جریان هوای ورودی ،با مراجعه به نمایندگی های مجاز سایپا یدک،
این فیلتر باید توسط نمایندگی های مجاز سایپا سیستم را مورد بازرسی و کنترل قرار دهید.
یدک مورد بازدید و کنترل قرار گیرد.
یادآوری
در هنگام سرویس سیستم ایرکاندیشن ،استفاده
از نوع روغن و گاز خنک کننده صحیح و مقدار
مناسب هر یک از آن ها مهم است .در غیر این
صورت ممکن است کمپرسور دچار آسیب شده و
سیستم به طور عادی عمل نکند.
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کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرمایشی

کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و
سرمایشی *
 -1کلید برفک /بخارزدایی شیشه جلو
 -2صفحه نمایش ایرکاندیشن (کولر) A/C
 -3کلید برفک /بخارزدایی شیشه عقب
 -4کلید کنترل سرعت فن
AUTO
 -5کلید کنترل اتوماتیک
4
 -6دکمه خاموش کننده سیستم OFF
 -7کلید کنترل دما
 -8دکمه ایرکاندیشن (کولر) A/C
 -9کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا
MODE
 -10کلید انتخاب حالت گردش مجدد هوای
داخل خودرو
 -11کلید انتخاب حالت ورود هوای تازه بیرون
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*  :مطابق با مدل خودرو
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کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرمایشی
www.CarGarage.ir
اگر دما روی حداقل ( )LOتنظیم شود ،سیستم
ایرکاندیشن به طور مداوم کار خواهد کرد.
 -3برای خاموش کردن عملکرد اتوماتیک یکی از
دکمه یا کلیدهای زیر را فشار دهید:
• کلید انتخاب دریچه های هدایت جریان هوا
• کلید ایرکاندیشن (کولر)
• گرم کن شیشه جلو
4
• کلید کنترل ورودی هوا
• کلید کنترل سرعت فن
عملکرد کلید فشار داده شده به طور دستی و
گرمایش و ایرکاندیشن (سرمایش) اتوماتیک بقیه عملکردها به طور اتوماتیک کنترل می شود.
سیستم کنترل اتوماتیک گرمایش و سرمایش برای راحتی خود و افزایش تاثیر کنترل هوا ،از
به سادگی توسط تنظیم دستی دما سیستم را کلید  AUTOاستفاده کرده و دما را در 23
کنترل می کند.
درجه سانتیگراد تنظیم کنید.
سیستم تمام اتوماتیک کنترل دما ()FATC
به نحو زیر سیستم های گرمایش و سرمایش را
کنترل می کند:
 -1کلید (دکمه) کنترل اتوماتیک  AUTOرا
فشار دهید ،وضعیت دریچه های هدایت جریان
هوا ،سرعت فن ،کنترل ورودی هوا و ایرکاندیشن
به صورت اتوماتیک توسط دمای تنظیمی کنترل
خواهد شد.
 -2کلید کنترل دما را در وضعیت دلخواه قرار
دهید.
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یادآوری
برای اطمینان از کنترل بهتر سیستم های
گرمایشی و سرمایشی ،هرگز هیچ شیء را روی
حسگر جای داده شده بر روی جلو داشبورد قرار
ندهید.

www.CarGarage.ir

رو به صورت ()B,D
در این وضعیت هوا به دریچه های رو به نیم تنه
باالیی بدن و صورت هدایت می شود .به عالوه
سمت هوای خروجی از هر یک از دریچه ها نیز
قابل کنترل است.

w

w

w
انتخاب دریچه های هدایت جریان MODE
کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا،
هدایت جریان هوا به دریچه های سیستم تهویه
را کنترل می کند.
با هر بار فشار دادن دکمه ،دریچه های هدایت
جریان هوا به شرح زیر تغییر می کند:

ir

e.

g
ra
Ga

ar

.C

گرمایش و ایرکاندیشن (سرمایش) دستی
سیستم های گرمایشی و سرمایشی قابل کنترل
دستی به وسیله فشار دادن کلیدهای مربوطه
به جز کلید اتوماتیک  AUTOمی باشند .در
این وضعیت سیستم پیاپی و به ترتیب بر حسب
فرمان کلیدهای انتخاب شده عمل می کند.
 -1موتور را روشن کنید.
 -2کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را در
موقعیت دلخواه قرار دهید.
برای تاثیر حداکثری سیستم گرمایش و
سرمایش:
 گرمایش: سرمایش: -3کنترل دما را در موقعیت دلخواه قرار دهید.
 -4کنترل ورودی هوا را در موقعیت هوای تازه
بیرون قرار دهید.
 -5کنترل سرعت فن را در موقعیت هوای تازه
بیرون قرار دهید.
 -6اگر سرمایش ایرکاندیشن (کولر) مورد نظر
است ،سیستم ایرکاندیشن را روشن کنید.
برای کنترل تمام اتوماتیک سیستم ،کلید
(دکمه) اتوماتیک  AUTOرا فشار دهید.

کنترل اتوماتیک سیستم گرمایشی و سرمایشی

دو حالته ()B,D,C,E
در این وضعیت هوا به دریچه های رو به صورت
و کف هدایت می شود.

رو به کف ()C,E,A,D
در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به
دریچه های رو به کف و مقدار کمتری به دریچه
های برفک /بخارزدایی زیر شیشه جلو و پنجره
های جانبی هدایت می شود.
رو به کف -برفک /بخارزدایی
()A,C,E,D

در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به
دریچه های رو به کف و دریچه های زیر شیشه
جلو و مقدار کمتری به دریچه های برفک/
بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت می شود.
www.CarGarage.ir
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دریچه های تهویه جلو داشبورد
دریچه های تهویه خروجی قابل باز و بسته شدن
انفرادی به وسیله کلید چرخشی افقی شستی
هستند.
همچنین با استفاده از اهرم کنترل سمت جریان
هوای این دریچه ها ،سمت جریان هوا را به
نحوی که نشان داده شده در تصویر می توانید
تنظیم کنید.
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برفک /بخارزدایی ()A,D
در این وضعیت بیشترین سهم جریان هوا به
دریچه زیر شیشه جلو و مقدار کمتری به دریچه
های برفک /بخارزدایی پنجره های جانبی هدایت
می شود.
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w

4

126

www.CarGarage.ir

کنترل دما
با چرخش کلید به منتهی الیه راست ،دما به
حداکثر ( )HIافزایش می یابد.
با چرخش کلید به منتهی الیه چپ دما به حداقل
( )Loکاهش می یابد.
هنگام چرخش کلید ،دما در فواصل  5/0درجه
سانتیگراد کاهش یا افزایش پیدا می کند.

www.CarGarage.ir

w

تغییر واحد دما
در حالی که کلید (دکمه)  AUTOرا فشار داده
اید .کلید دکمه خاموش کننده سیستم  OFFرا
 3ثانیه یا بیشتر فشار دهید.
نمایش واحد دما از سانتیگراد به فارنهایت یا از
فارنهایت به سانتی گراد تغییر خواهد کرد.
اگر شارژ باتری تمام شود یا اتصال برق باتری
قطع شود ،واحد نمایش دما به سانتیگراد تغییر
خواهد کرد.

4
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کنترل ورودی هوا
از این کلید (دکمه) های کنترل برای انتخاب
ورودی هوای تازه بیرون یا گردش دوباره هوای
داخل استفاده می شود.
برای تغییر حالت ورودی هوا ،دکمه کنترل را
فشار دهید.
حالت گردش دوباره هوای داخل
در هنگام قرار داشتن کلید (دکمه) کنترل
ورودی هوا در حالت گردش دوباره هوای داخل،
چراغ نمایشگر روی کلید روشن می شود.
با انتخاب حالت گردش دوباره هوای داخل،
هوای داخل اتاق خودرو به سیستم گرمایش
مکیده شده و برحسب عملکرد انتخاب شده،
گرم یا سرد می شود.

حالت هوای تازه بیرون
در هنگام انتخاب حالت هوای تازه بیرون ،چراغ
نمایشگر روی کلید روشن می شود.
با انتخاب حالت هوای تازه بیرون ،هوای تازه
از بیرون وارد خودرو شده و برحسب عملکرد
انتخاب شده گرم یا سرد می شود.
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یاد آوری
باید توجه داشته باشید که استفاده طوالنی مدت
از سیستم گرمایش در حالت گردش دوباره هوای
داخل باعث افزایش بخار گرفتگی شیشه جلو و
پنجره های جانبی و کهنه و سنگین شدن هوای
داخل خودرو خواهد شد.
بعالوه  ،استفاده طوالنی مدت از ایرکاندیشن در
حالت گردش دوباره هوای داخل به خشک شدن
بیش از اندازه هوای داخل اتاق خودرو منجر
خواهد شد.

برفک /بخارزدایی
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حالت خاموش OFF
برای خاموش کردن کنترل اتوماتیک سیستم
های گرمایشی و سرمایشی ،کلید  OFFرا فشار
دهید .هر چند تا زمانیکه سوییچ خودرو در
موقعیت روشن  ONقرار دارد ،هنوز می توانید
کلید کنترل کلید کنترل ورودی هوا را مورد
استفاده قرار دهید.

.C

کنترل سرعت فن
با فشار دادن کلید کنترل سرعت فن ،سرعت فن
را به دلخواه می توان تنظیم کرد.
برای تغییر سرعت فن جهت افزایش سرعت
فن قسمت کلید و جهت کاهش سرعت فن
قسمت کلید را فشار دهید.
با فشار دادن کلید  ،OFFفن خاموش می شود.
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ایرکاندیشن (کولر)
برای روشن کردن سیستم ایرکاندیشن ،کلید
 A/Cرا فشار دهید (چراغ نمایشگر روشن می
شود).
برای خاموش کردن سیستم ایرکاندیشن ،کلید را
دوباره فشار دهید.

برفک /بخارزدایی

www.CarGarage.ir
برفک زدایی و بخار زدایی شیشه جلو

اخطار
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دمای هوای بیرون
دمای هوای بیرون در حال حاضر با فواصل 1
درجه سانتیگراد نمایش داده می شود .محدوده
کاری بین  -40و  60درجه سانتیگراد است.
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گرم کردن شیشه جلو
هنگام استفاده از عملکرد سرمایش در هوای
یا
بسیار مرطوب ،از وضعیت های
دریچه های هدایت جریان هوا استفاده نکنید.
اختالف دمای هوای بیرون و دمای شیشه جلو
می تواند باعث بخار کردن سطح بیرونی شیشه
جلو شده ،به از دست دادن دید منجر شود .در
این وضعیت کلید کنترل ،دریچه های هدایت
جریان هوا  MODEرا در وضعیت
قرار
داده و کلید کنترل سرعت فن را در موقعیت
کمترین سرعت قرار دهید.

• برای استفاده از حداکثر عملکرد یخ زدایی ،کلید
کنترل دما را تا انتها به راست (داغ) چرخانده و
کلید سرعت فن را در موقعیت حداکثر سرعت
قرار دهید.
• اگر در حین انجام عمل برفک زدایی یا بخار
زدایی به هوای گرم رو به کف نیاز دارید ،کلید
کنترل دریچه های هدایت جریان هوا 4 MODE
را به وضعیت روبه کف برفک  /بخارزدایی تغییر
دهید.
• قبل از شروع رانندگی برف و یخ های انباشته
شده بر روی شیشه جلو ،شیشه عقب ،آینه های
بغل و پنجره های جانبی را پاک کنید.
• برف و یخ انباشته شده روی درب موتور و
شبکه حفره ورودی هوای بیرون واقع در جلو
شیشه جلو را پاک کنید تا کارایی بخاری و
عملکرد یخ زدایی را بهبود بخشیده و احتمال
بخار کردن سمت داخل شیشه جلو را کاهش
دهید.

www.CarGarage.ir
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برفک زدایی سمت بیرون شیشه جلو
 -1کلید سرعت فن را در موقعیت حداکثر (تا
انتها به راست) قرار دهید.
 -2کلید کنترل دما در موقعیت حداکثر گرما،
قرار دهید.
دریچه های هدایت جریان هوا
 -3وضعیت
را انتخاب کنید.
 -4حالت های هوای تازه بیرون و فعال بودن
ایرکاندیشن به طور اتوماتیک انتخاب خواهند
شد.
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سیستم کنترل دستی سیستم های
گرمایشی و سرمایشی
بخار زدایی سمت داخل شیشه جلو
 -1یکی از سرعت های فن بجز ( )Oرا انتخاب
کنید.
 -2دمای دلخواه را انتخاب کنید.
را انتخاب کنید.
یا
 -3وضعیت
 -4حالت های ورودی هوای تازه بیرون و
ایرکاندیشن به طور اتوماتیک انتخاب خواهند
شد.
اگر حالت های فعال بودن ایرکاندیشن و هوای
تازه بیرون به طور اتوماتیک انتخاب نشد ،کلید یا
دکمه های مربوطه را به طور دستی فشار دهید.
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سیستم کنترل اتوماتیک سیستم های
گرمایشی و سرمایشی
بخار زدایی سمت داخل شیشه جلو
 -1سرعت دلخواه فن را انتخاب کنید.
 -2دمای دلخواه را انتخاب کنید.
 -3کلید برفک  /بخارزدایی ( )را فشار دهید.
 -4ایرکاندیشن برحسب دمای هوای بیرون
روشن و حالت ورودی هوای تازه بیرون و سرعت
فن باالتر به طور اتوماتیک انتخاب خواهد شد.
اگر حالت های فعال بودن ایرکاندیشن و هوا تازه
بیرون به طور اتوماتیک انتخاب نشد ،کلید یا
دکمه های مربوطه را به طور دستی فشار دهید.
انتخاب شود ،سرعت فن پایین تر
اگر حالت
به طور اتوماتیک به سرعت باالتر تغییر خواهد کرد.

سیستم کنترل اتوماتیک سیستم های
گرمایشی و سرمایشی
 -1سوییچ خودرو را به مو.قعیت روشن ON
بچرخانید.
 -2با فشار دادن کلید برفک  /بخارزدایی
وضعیت برفک – بخارزدایی را انتخاب کنید.
ایرکاندیشن
 -3در حالی که کلید (دکمه)
4
( )A/Cرا به حالت فشرده نگه داشته اید ،کلید
کنترل ورودی هوا را حداقل  5بار ظرف مدت 3
ثانیه فشار دهید.
نمایش ایرکاندیشن  A/Cدر فواصل  5/0ثانیه
ای  3بار چشمک خواهد زد .این عمل حاکی از
لغو شدن برنامه بخار زدایی یا بازگشت به برنامه
می باشد.

w

w
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برنامه بخار زدایی
برای کاهش احتمال بخار کردن سمت داخل
شیشه جلو ،حالت های ورودی هوای تازه بیرون
یا ایرکاندیشن برحسب شرایطی نظیر
یا
به طور اتوماتیک کنترل می شوند .برای
لغو کردن برنامه بخار زدایی به نحو شرح داده
شده در ادامه عمل کنید.

برفک /بخارزدایی

اگر شارژ باتری تمام یا اتصال باتری قطع شود.
بخارزدایی به حالت برنامه باز می گردد.
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برفک زدایی سطح بیرون شیشه جلو
 -1کنترل سرعت فن را در موقعیت حداکثر
سرعت قرار دهید.
 -2کنترل دما را در موقعیت حداکثر دما ()HI
قرار دهید.
 -3کلید برفک  /بخار زدایی
را فشار دهید.
 -4ایرکاندیشن برحسب دمای هوای بیرون
روشن و حالت ورودی هوای تازه بیرون به طور
اتوماتیک انتخاب خواهد شد.
انتخاب شود ،سرعت فن پایین
اگر حالت
تر به سرعت باالتر تغییر خواهد کرد.

سیستم کنترل دستی سیستم های
گرمایشی و سرمایشی
 -1سوییچ خودرو را به موقعیت روشن ON
بچرخانید.
 -2کلید کنترل دریچه های هدایت جریان هوا را
به وضعیت
بچرخانید.
 -3ظرف مدت  3ثانیه حداقل  5بار کلید کنترل
ورودی هوا را فشار دهید.
چراغ نمایشگر روی کلید کنترل ورودی هوا در
فواصل  5/0ثانیه ای  3بار چشمک خواهد زد،
این عمل حاکی از لغو شدن برنامه بخارزدایی یا
بازگشت به برنامه می باشد.
اگر شارژ باتری تمام یا اتصال باتری قطع شود،
بخار زدایی به حالت برنامه باز می گردد.
www.CarGarage.ir
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جعبه های نگهداری اشیاء
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از نگهداری فندک ،سیلندر گاز پروپان یا دیگر
مواد قابل اشتعال  /منفجره در خودرو خودداری
کنید .در صورت قرار گرفتن خودرو در معرض
دمای زیاد به مدت طوالنی ،این اشیاء ممکن
است آتش گرفته یا منفجر شوند

ir

برای کاهش خطر آسیب های جسمی در
صورت وقوع تصادف یا توقف ناگهانی ،در
هنگام رانندگی همیشه در جعبه داشبورد را
بسته نگهدارید.
*  :مطابق با مدل خودرو

اخطار
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اخطار
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جعبه کنسول وسط *
برای باز کردن جعبه کنسول وسط ،اهرم را باال
بکشید.

جعبه داشبورد
برای باز کردن جعبه داشبورد دستگیره در جعبه
را بکشید ،جعبه داشبورد به طور اتوماتیک باز می
شود .پس از استفاده ،جعبه داشبورد را ببندید.

.C

جعبه های نگهداری اشیاء
از این محفظه ها برای نگهداری اشیاء کوچک مورد
لزوم راننده و سرنشینان می توان استفاده کرد.
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جا عینکی
برای باز کردن جاعینکی ،درپوش آن را فشار
دهید ،جاعینکی به آرامی باز می شود .عینک
خود را داخل درب جاعینکی در حالتی که
شیشه های عینک به سمت بیرون باشد ،قرار
دهید .برای بستن ،درب را به سمت باال فشار
دهید.

اخطار

• از نگهداری هر نوع شییی به غیر از عینک در
محفظه جا عینکی خودداری کنید.
• در هنگام حرکت ،جاعینکی را باز نکنید ،زیرا
ممکن است دید عقب آینه توسط جاعینکی
باز ،کور شود.

تجهیزات داخلی
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اخطار

w

• پس از داغ شدن و بیرون زدن ،فندک را با
فشار داخلی جا فندکی باقی نگه ندارید ،چون
باعث داغ شدن بیش از حد آن می شود.
• اگر ظرف  30ثانیه فندک بیرون نزد ،برای
جلوگیری از داغ شدن بیش از حد ،آن را از
جافندکی بیرون بکشید.
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هیچ فندکی بجز فندک اصلی را در جافندکی
جا نزنید ،استفاده از جافندکی برای لوازم
الکتریکی جانبی (بطور مثال ریش تراش،
جاروبرقی دستی ،کتری برقی) ممکن است به
جا فندکی آسیب زده یا باعث بروز مشکالت
الکتریکی شود.
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تجهیزات داخلی
فندک *
برای استفاده از فندک ،سوییچ خودرو باید در
موقعیت روشن  ONیا تجهیزات جانبی ACC
قرار داشته باشید.
برای استفاده از فندک ،آن را تا انتها به داخل
جا فندکی فشار دهید ،پس از داغ شدن المنت،
فندک در وضعیت (آماده) بیرون می زند.
اگر الزم است فندک را تعویض کنید ،فقط
از فندک های اصلی یا معادل تایید شده آن
استفاده کنید.

هشدار

w

w
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*  :مطابق با مدل خودرو

زیرسیگاری *

هشدار
• از زیر سیگاری خودرو به عنوان ظرف آشغال
استفاده نکنید.
• قرار دادن سیگار روشن یا کبریت همراه با
دیگر مواد قابل اشتعال در زیر سیگاری ،ممکن
است باعث آتش سوزی شود.
برای استفاده از زیرسیگاری ،درب آن را باز کنید.
برای تمیز کردن زیرسیگاری ،ظرف پالستیکی
زیرسیگاری را باید با بلند کردن و کشیدن به
بیرون ،خارج کنید.

www.CarGarage.ir
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تجهیزات داخلی
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• در هنگام حرکت خودرو فنجان یا لیوان
(های) دارای مایع داغ را در جالیوانی قرار
ندهید .در صورت ریختن مایع داغ ،ممکن است
دچار سوختگی شوید .سوختن راننده ممکن
است باعث از دست رفتن کنترل خودرو شود.
• برای کاهش خطر صدمات جسمی در هنگام
توقف ناگهانی یا تصادف ،از قرار دادن بطوری،
شیشه و قوطی های در باز یا مهار نشده و نظایر
آن ها در جالیوانی خودرو در حال حرکت
خودداری کنید.
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فنجان ها و قوطی های نوشیدنی کوچک را می
توان در جالیوانی قرار داد.

اخطار

w
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*  :مطابق با مدل خودرو
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آفتابگیر*
برای ممانعت از ورود نور مستقیم از طریق شیشه
جلو و پنجره های جانبی ،از آفتابگیر استفاده
کنید .برای استفاده از آفتابگیر ،آن را پایین
بکشید.
برای قرار گرفتن آفتابگیر بر روی پنجره کناری،
آن را پایین داده ،از پایه نگهدارنده ( )1جدا
کرده ،به سمت کنار ( )2بچرخانید.
برای استفاده از آینه آرایشی ،آفتابگیر را پایین
داده ،پوشش آینه ( )3را بلند کنید.
با بیرون کشیدن یا داخل نمودن قسمت عرضی
( )4طول آفتابگیر را تنظیم کنید.
نگهدارنده بلیط ( )5برای نگهداری بلیط و قبض
پارکینگ تعبیه شده است.

تجهیزات داخلی
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هشدار

w

• فقط هنگامی که موتور روشن است از خروجی
(پریز) برق استفاده کنید و پس از اتمام کار،
پالگ (دوشاخه) را از پریز خارج کنید .استفاده
طوالنی مدت از خروجی (پریز) برق در زمانیکه
موتور خاموش است می تواند باعث تخلیه شارژ
باتری شود.
• فقط از وسایل برقی دارای ظرفیت ولتاژی
کمتر از  12و آمپر مصرفی کمتر از  10استفاده
کنید.
• اگر ایرکاندیشن یا بخاری (گرمکن) روشن
است ،در هنگام استفاده از خروجی (پریز) برق،
ایرکاندیشن یا بخاری را در پایین ترین سطح
عملکردی تنظیم کنید.
• در زمان عدم استفاده از خروجی (پریز) برق،
درپوش آن را ببندید.
• بعضی از لوازم الکتریکی زمانی که به خروجی
(پریز) وصل می شوند .می توانند ایجاد تداخل
الکترونیکی نمایند .این لوازم ممکن است باعث
تولید پارازیت صوتی زیاد یا اشکال در سیستم
های الکترونیکی یا تجهیزات دیگر بکار گرفته
شده در خودرو شوند.
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برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی از داخل
کردن انگشت و یا وسایل نازک خارجی
(سنجاق و  )...به داخل خروجی برق پرهیز
کرده و خروجی برق را با دست خیس لمس
نکنید.
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اخطار
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خروجی (پریز) برق
خروجی (پریز) های برق به جهت تامین برق
تلفن همراه یا وسایل الکتریکی دیگری که با
سیستم های برق خودرو کار می کنند ،طراحی
شده است .این وسایل نباید بیش از  10آمپر برق
(با موتور روشن) بکشند.
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ساعت ديجيتال
هنگامي که سویيچ باز باشد ،دکمه هاي ساعت
به شرح زير عمل مي کنند.
• ساعت ()1
جهت تغيير دادن عدد ساعت روي صفحه
نمايشگر ،دکمه  Hرا فشار دهيد.
• دقیقه ()2
جهت تغییر دادن عدد دقیقه دکمه  Mرا فشار
دهید
• تغییر سیستم نمایش ساعت :
برای تغییر سیستم نمایش  12ساعتی زمان،
به سیستم نمایشی  24ساعتی ،هم زمان دکمه
های  Hو  Mرا بیش از  5ثانیه فشار دهید.
135
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هشدار
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• پیش از ورود به مکان های با سقف کوتاه از
پیاده کردن آنتن سقفی اطمینان حاصل کنید.
• پیش از ورود به کارواش های اتوماتیک جهت
جلوگیری از صدمه دیدن آنتن ،از پیاده کردن
آنتن سقفی اطمینان حاصل کنید.
• حین نصب مجدد آنتن ،محکم و مستقیم
بودن آنتن برای دریافت هر چه بهتر امواج
بسیار مهم است .با این وجود هنگام پارک
خودرو می توان آنتن را جدا نمود.
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آنتن
آنتن سقفی
جهت دریافت سیگنال های موج  FMو AM
خودرو به یک آنتن سقفی قابل پیاده شدن مجهز
است.
برای پیاده کردن آنتن ،آن را در خالف جهت
عقربه های ساعت بچرخانید .برای نصب مجدد
آنتن ،آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.
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*  :مطابق با مدل خودرو
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کنترل از راه دور سیستم صوتی بر روی
غربیلک فرمان *
کنترل از راه دور سیستم صوتی به جهت ارتقاع
ایمنی بر روی غربیلک فرمان نصب شده است.

هشدار
کلیدهای کنترل از راه دور سیستم صوتی را
همزمان با هم فشار ندهید.
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*  :مطابق با مدل خودرو
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دکمه ولوم (( )VOL
)
• با فشار دادن کلید به سمت باال صدا زیاد می شود.
• با فشار دادن کلید به سمت پایین صدا کم می شود.
MUTE
• برای بی صدا کردن سیستم کلید  MUTEرا
فشار دهید.
• برای برگرداندن صدای سیستم کلید MUTE
را مجددا فشار دهید.
دکمه حالت ()MODE
با فشار دادن دکمه حالت ( ،)MIDEحالت های
رادیو ،یا ( CDدیسک فشرده یا سی دی) را می
توانید انتخاب کنید.
دکمه جستجوگر ()SEEK/PRESERT
دکمه جستجو براساس سیستم درحال کار،
عملکردهای متفاوتی دارد.
اگر دکمه جستجوگر  0/8ثانیه یا بیشتر فشار
داده شود ،در هر یک از حالت ها به شرح زیر
عمل می کند.
حالت رادیو ()RADIO
در این حالت دکمه جستجوگر عمل دکمه
انتخاب جستجوی اتوماتیک AUTO SEEK
را انجام می دهد.

www.CarGarage.ir
حالت CDP
در این حالت دکمه جستجوگر عمل دکمه حرکت
سریع به جلو یا عقب ( )FF/REWرا انجام می دهد.
حالت (CDC (MODE
در این حالت دکمه جستجوگر عمل دکمه
انتخاب سی دی های ما قبل  /ما بعد (DISC
 )UP/DOWNرا انجام می دهد.
اگر دکمه جستجوگر کمتر از  0/8ثانیه فشار
داده شود ،در هر یک از حالت ها به شرح زیر
عمل می کند.
حالت رادیو RADIO
در این حالت دکمه جستجوگر عمل دکمه
های انتخاب ایستگاه های از پیش تنظیم شده
( )PRESRT/ STATIONرا انجام می دهد.
حالت CDP
در این حالت دکمه جستجوگر عمل دکمه
انتخاب آهنگ های ما قبل  /ما بعد TRACK
 UP/DOWNرا انجام می دهد.
حالت CDC
در این حالت دکمه جستجوگر عمل دکمه
انتخاب آهنگهای ما قبل  /ما بعد TRACK
 UP/DOWNرا اانجام می دهد.
اطالعات مشروح عملکرد دکمه های کنترل صوتی
در صفحات بعدی این بخش ارائه شده است.
www.CarGarage.ir

تجهیزات داخلی

ورودی های  AUXو  USBو * iPod
اگر خودرو شما مجهز به ورودی  AUXو  /یا
( USBپایه چند منظوره ترمینال) یا iPod
باشد ،شما می توانید از ورودی  AUXبرای وصل
کردن تجهیزات صوتی و ورودی  USBو ورودی
 iPodبرای وصل کردن  iPodاستفاده کنید.
*یادآوری
در هنگام به کارگیری خروجی (پریز) برق خودرو
برای استفاده از تجهیزات صوتی قابل حمل،
ممکن است پخش با پارازیت همراه باشد ،اگر
چنین اتفاقی رخ داد ،از منبع تغذیه برق خود
تجهیزات صوتی قابل حمل استفاده کنید.
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چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
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دریافت امواج فرستنده های  AMاز فواصل دور
نسبت به  FMبهتر است ،دلیل این امر ارسال
امواج  AMبا فرکانس های پایین است .این
امواج رادیویی بلند دارای فرکانس پایین ،می
توانند خمیدگی کره زمین را به صورت انعکاسی
بجای حرکت مستقیم به اتمسفر ،طی کنند.
عالوه بر این ،آن ها موانع را دور می زنند بهمین
دلیل می توانند پوشش امواج بهتری را فراهم
نمایند.
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چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
امواج رادیویی  AMو  FMاز برج های فرستنده
ای که در اطراف شهر شما قرار دارند ارسال می
شوند .این امواج بوسیله آنتن خودروی شما جمع
آوری و بوسیله رادیو دریافت و از طریق بلندگوها
پخش می شوند .وقتی یک سیگنال قوی رادیویی
توسط سیستم رادیو دریافت شود ،مهندسی
دقیق سیستم صوتی شما باعث پخش آن با
بهترین کیفیت ممکن می شود .اما در بعضی از
مواقع سیگنال ارسال شده به خودروی شما زیاد
قوی و صاف نیست .این وضعیت به عواملی ماننده
فاصله از ایستگاه فرستنده ،نزدیکی به ایستگاه
های قوی دیگر رادیو یا وجود ساختمان ها ،پل
ها و یا موانع بزرگ دیگر منطقه بستگی دارد.

w

w
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امواج  FMبا فرکانس های باال ارسال می شوند
و نمی توانند دچار خمیدگی شده ،سطح زمین
را پوشش دهند .بهمین دلیل در مسافت های
نسبتاً کوتاه از ایستگاه فرستنده ،امواج محو می
شوند.
همچنین امواج  FMبه سادگی توسط ساختمان
ها ،کوه ها یا موانع دیگر تحت تاثیر قرا می
گیرند .این حالت ها ممکن است منجر به
شرایطی از شنیدن شوند که باعث تصور وجود
مشکل در دستگاه رادیو شود .شرایط ذکر شده
در زیر عادی بوده و حاکی از وجود مشکل در
سیستم رادیو نمی باشد.

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
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بدلیل طراحی رادیو می باشد ،چرا که رادیو باید
به واضح ترین سیگنال پاسخ و آن را دریافت
کند .اگر این اتفاق رخ داد ،ایستگاه دیگری را با
سیگنال قویتر انتخاب کنید.
• اختالل بدلیل تقاطع چند سیگنال با هم
سیگنالهای رادیویی دریافت شده از چند
جهت مختلف ،باعث ارتعاش و پارازیت صدا
مي شود .اين حالت مي تواند به علت سيگنال
هاي مستقيم و انعکاس يافته دريافتي از يک
ايستگاه يا سيگنال هاي دريافتي از دو ايستگاه
با فرکانس هاي نزديک بهم باشد .اگر اين اتفاق
افتاد ايستگاه ديگري را تا برطرف شدن اين
شرايط انتخاب کنيد.
استفاده از تلفن همراه يا دستگاه بي سيم زماني
که در داخل خودرو از تلفن همراه استفاده
www.CarGarage.ir
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• محو شدن -همانظور که خودروی شما از
ایستگاه فرستنده دور می شود ،سیگنال ضعیف
شده و صدا شروع به محو شدن می کند .در
صورت وقع این امر ،توصیه می شود ایستگاه
قوی تر دیگری را انتخاب کنید.
• صداهای نامنظم  /پارازیت -سیگنال های
ضعیف یا موانع بزرگ بین فرستنده و رادیوی
شما می توانند سیگنال را مختل کرده ،باعث
ارتعاش صدا یا پارازیت شوند .کم کردن سطح
صدای زیر ممکن است این تاثیر را تا برطرف
شدن اختالالت ،مقداری کاهش دهد.
• تعویض ایستگاه -با ضعیف شدن سیگنال
 ،FMسیگنال قوی دیگری با فرکانسی نزدیک
به فرکانس انتخابی شما ممکن است کم کم
توسط رادیوی شما دریافت شود .این حالت

w

w

w

مي شود ،ممکن است تجهيزات صوتي داخل
خودرو دچار پارازيت شوند .اين امر به معني
وجود اشکال در تجهيزات صوتي نيست .در
چنين وضعيتي سعي کنيد تلفن همراه را تا حد
ممکن از دستگاه صوتي دور کنيد.

هشدار

4

هنگاميکه از سيستم هاي ارتباطي نظير تلفن
همراه يا دستگاه بي سيم در داخل خودرو
استفاده مي کنيد ،آنتن هاي بيروني جداگانه
اي بايد براي آن ها در خودرو نصب شود.
هنگاميکه تلفن همراه يا دستگاه بي سيم به
تنهايي توسط آنتن داخلي خود دستگاه در
خودرو مورد استفاده قرار گيرد ،امکان تداخل
امواج اين دستگاه ها با سيستم الکتريکي
خودرو وجود داشته و تاثيرگذاري نامطلوب آن
ها بر عملکرد ايمن خودرو متحمل است.

اخطار
در هنگام رانندگي از تلفن همراه استفاده
نکنيد .براي استفاده از تلفن همراه بايد در
مکاني ايمني توقف کنيد.
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مراقبت از * CD
• اگر دماي داخل خودرو باالست ،قبل از روشن
کردن سيستم صوتي خودرو شيشه ها را به
منظور تهويه خودرو پايين دهيد.
• کپی و استفاده از فايل هاي MP3/WMA/
 AAC/WAVEبدون اجازه قبلي غيرقانوني
 4است .فقط از  CDهایي که به طور قانوني توليد
شده اند استفاده کنيد.
• از بکارگيري مواد فرار نظير بنزين و تينر ،تميز
کننده هاي معمولي و اسپري هاي مغناطيسي
توليد شده براي ديسک هاي آنالوگ ،براي تميز
کردن  CDخودداري کنيد.
• براي جلوگيري از آسيب ديدن سطح CD
 CDها را با گرفتن از لبه هاي بيروني يا ليه
هاي سوراخ وسط ،جابجا کنيد.
• قبل جا زدن  CDبراي پخش ،سطح  CDرا
با پارچه اي نرم تميز کنيد (از سمت ليه هاي
داخل به سمت ليه هاي بيرون تميزکاري را
انجام دهيد).
• به سطح  CDآسيب نزده و به آن نوار چسب،
برچسب يا کاغذ نچسبانيد.
*  :مطابق با مدل خودرو

140

يادآوري
پخش کپي ناسازگار با سيستم -سيدي
هاي صوتي حفاظت شده
بعضي از  CDها حفاظت شده در برابر کپي
شدن که با استانداردهاي بين المللي CDهاي
صوتي هماهنگي ندارند (کتاب قرمز) ،ممکن
است توسط سيستم صوتي خودرو شما به
درستي پخش نشوند.
لطفاً توجه داشته باشيد اگر  CDشما در سیستم
صوتی به نحو صحیح قادر به پخش نباشد ،ممکن
است مشکل ناشي از اين  CDها بوده و دستگاه
به خودي خود ايرادي نداشته باشد .لطفاً آن
 CDها را تعويض کنيد.

w
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• از جا زدن هيچ چيزي بجز  CDدر دستگاه
پخش  CDاطمينان حاصل کنيد (بيش از يک
 CDرا در هر بار جا نزنيد)
• براي محافظت از  CDها در مقابل خراش يا
کثيفي ،پس از استفاده CD ،ها را در پوشش
مخصوص خودشان نگه داري کنيد.
• بسته به نوع CDها ()CD-R/CD-RW
CDهاي بخصوصي ممکن است به طور معمول
برحسب اعالم شرکت سازنده ،ساخت ،روش
رمزگذاري يا ضبط ،قابل پخش توسط دستگاه
پخش شما نباشند .در اين وضعيت اگر به
استفاده از اين نوع  CDها ادامه دهيد ،ممکن
است آن ها به سيستم صوتي خودرو شما صدمه
بزنند.

www.CarGarage.ir
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کنترل رادیو ،تنظیم  ،ولوم ()PA710TD
 -1دکمه انتخاب موج FM
 -2دکمه انتخاب موج AM
 -3دکمه انتخاب اتوماتیک کانال SEEK
 -4دکمه روشن  /خاموش  ON/OFFو کلید
بلندی صدا
 -5دکمه انتخاب اسکن SCAN
 -6دکمه به حافظه سپاری اتوماتیک AST
 -7دکمه تنظیم SETUP
 -8کلید انتخاب دستی کانال ها و دکمه تنظیم
 -9دکمه های انتخاب ایستگاه های پیش تنظیم
شده
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 -6دکمه انتخاب اسکن SCAN
فشار دادن اين دکمه باعث افزايش فرکانس و
دريافت امواج ارسالي مربوطه مي شود.
اين عملکرد فرکانس دريافتي را  5ثانيه پخش
کرده و با افزايش فرکانس ،امواج ارسالي ديگر را
پيدا مي کند .براي پخش کانال يافت شده دکمه
را مجددا فشار دهيد.

‹
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 -4دکمه انتخاب اتوماتيک کانال SEEK
مدل اروپايي
) باعث
SEEK
فشار دادن دکمه (
کاهش و افزایش مداوم  50کيلوهرتزي فرکانس
موج مي شود تا کانال به طور اتوماتيک انتخاب
شود .اگر کانالي يافت نشود ،راديو روي فرکانس
قبلي باقی مي ماند.
مدل عمومي
)
SEEK
فشار دادن دکمه (

w

 -2دکمه انتخاب موج AM
 • 4مدل اروپايي
فشار دادن اين دکمه باعث فعال شدن حالت
دريافت موج  AMمي شود و هر بار فشار دادن،
موج به  … MW LW MWتغيير مي کند.
• مدل عمومي
فشار دادن اين دکمه باعث فعال شدن حالت
دريافت موج  AMمي شود .حالت  AMدر
صفحه  LCDنمايش داده مي شود.

 -5دکمه روشن  /خاموش  ON/OFFو
کليد کنترل تنظيم بلندي صدا
هنگامي که سویيچ خودرو در موقعيت روشن ON
يا تجهيزات جانبي  ACCقرار داشته باشد ،اين
کليد دستگاه را روشن /خاموش مي کند .چرخاندن
کليد به سمت راست باعث افزايش و چرخاندن
کليد به سمت چپ باعث کاهش صدا مي شود.

w

 -1دکمه انتخاب موج FM
فشار دادن اين دکمه باعث فعال شدن حالت
دريافت موج  FMمي شود و هر بار فشار دادن،
موج به  FM1و  FM2و برعکس تغيير مي کند.

سپاري آن ها در دکمه هاي انتخاب ايستگاه هاي
پخش تنظيم ( )1تا ( )6و پخش کانال ذخيره
شده در دکمه انتخاب ايستگاه بيش تنظيم شده
( )1مي شود.
اگر پس از فعال کردن عملکرد  ASTهيچ کانالي
به حافظه سپرده و ذخيره نشود ،دستگاه کانال
قبلي را پخش خواهد کرد.

w
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باعث کاهش و افزایش مداوم  100کيلوهرتزي
فرکانس موج مي شود تا کانال به طور اتوماتيک
انتخاب شود .اگر کانالي يافت نشود ،راديو روي
فرکانس قبلي باقي مي ماند.

 -7دکمه به حافظه سپاري اتوماتيک AST
فشار دادن اين دکمه باعث انتخاب اتوماتيک
کانال هاي داراي توان باال و دريافت و به حافظه
www.CarGarage.ir

 -8دکمه تنظیم SETUP
فشار دادن اين دکمه باعث فعال شدن انتخاب
اختياري  PBASSو  SDVCو TEXT
 SCROLLمي شود .اگر تا  5ثانيه پس از
فشار دادن دکمه به هيچ عملي دست زده نشود،
دستگاه به حالت پخش باز خواهد گشت (پس از
وارد شدن به حالت تنظيم  ،SETUPبا استفاده
از عملکردهاي چپ و راست و فشار کليد تنظيم و
وارد کردن ( )TUNEبين موارد حرکت کنيد).
موارد انتخابي به ترتيب عبارتند از :
.… P.BASS SDVC SCROLL
• SCROLL
اين عملکرد براي افزايش نمايش اطالعات بر
روي  LCDاست و توسط کليد کنترل صدا قابل
روشن  /خاموش شدن است.
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• کنترل صداي مياني MIDDLE
براي افزايش صداي مياني ،کليد را در جهت
حرکت عقربه هاي ساعت و براي کاهش ،کليد را در
جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

g
ra
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• کنترل صداي زير TREBLE
براي افزايش صداي زير ،کليد را در جهت حرکت
عقربه هاي ساعت و براي کاهش ،کليد را در
جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.
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 -9کليد انتخاب دستي کانال و دکمه تنظيم
• مدل اروپايي
براي افزايش یا کاهش  50هرتزي فرکانس کليد
را يک درجه در جهت عقربه هاي ساعت یا خالف
عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

• کنترل صداي بم BASS
براي افزايش صداي بم ،کليد را در جهت عقربه
هاي ساعت و براي کاهش صداي بم ،کليد را در
جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

w

• )POWER BASS) P.BASS
اين عملکرد صدا را واقعي تر کرده و امکان
تنظيم بيصدا را فراهم مي آورد با هر بار فشار
دکمه گزينه هاي به ترتيب زير تغيير مي کند.
(خاموش) ( OFFپايين) ( LOWميانه) MID
(بلند) HIGH

• مدل عمومي
براي افزايش یا کاهش  100هرتزي فرکانس
کليد را يک درجه در جهت عقربه هاي ساعت یا
خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

ساعت بچرخانيد تا صدا از بلندگوي عقب شنيده
شود (صداي بلندگوي جلو کم شنيده مي شود).
هنگاميکه کليد کنترل به طرف چپ و عکس
حرکت عقربههاي ساعت چرخانده شود ،صدا از
بلندگوي جلو شنيده ميشود (صداي بلندگوي
عقب کم شنيده ميشود).

w

• SDVC
اين عملکرد به طور اتوماتيک با توجه به سرعت
خودرو ،سطح صدا را تنظيم مي کند و توسط
کليد کنترل صدا قابل روشن  /خاموش شدن
است.

www.CarGarage.ir
با فشار دادن کليد ،حالت پخش به
MIDDLE, BASS, TREBLE, FADER
و  BALANCE TUNEتغيير مي کند .حالت
انتخابي در صفحه نمايش ظاهر مي شود .پس از
انتخاب هر حالت ،کليد کنترل صوتي را در جهت
عقربه هاي ساعت و يا برعکس بچرخانيد.

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو

• کنترل صداي بلندگوهاي FADER
کليد کنترل را در جهت حرکت عقربه هاي
www.CarGarage.ir

• کنترل تعادل صدا BALANCE
کليد را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت
بچرخانيد تا صدا از بلندگوي سمت راست شنيده
شود( .صداي بلندگوي چپ کم شنيده مي شود)
هنگامي که کليد کنترل به طرف چپ و در جهت
عکس حرکت عقربه هاي ساعت چرخانده مي
شود (صداي بلندگوي راست کم شنيده مي شود)
 -10دکمه هاي انتخاب ايستگاه هاي پيش
تنظيم شده
براي پخش کانال ذخيره شده در حافظه هر يک
از دکمه هاي ( )1تا ( )6را کمتر از  0/8ثانيه
فشار دهيد.
دکمه هاي ( )1تا ( )6را  0/8ثانيه يا بيشتر فشار
دهيد تا همراه با شنيدن صداي بوق ذخيره
سازي کانال حاضر انجام شود.
143
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پخش سی دی ()PA710TD

w

 -1محل قرار گيري سی دی
 -2دکمه بیرون دهنده سی دی EJECT
 -3دکمه انتخاب پخش سی دی CD
 -4دکمه انتخاب اتوماتیک آهنگ SEEK
 -5دکمه پخش تصادفی RANDOM
 -6دکمه تکرار RPT
 -7چراغ نمایشگر وجود سی دی
 -8دکمه انتخاب اسکن SCAN
 -9دکمه انتخاب نمایش اطالعات INFO
 -10دکمه تعویض فولدر در حال پخش
FOLDER
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 -5دکمه پخش تصادفي RANDOM
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 -2دکمه بيرون دهنده سي دي EJECT

با فشار دادن اين دکمه حالت پخش تصادفي
آهنگ از ليست پخش فايل هاي سي دي در
حال پخش ،فعال /غيرفعال مي شود .براي لغو
اين حالت دکمه را مجددا ً فشار دهيد.

e.

براي بيرون دادن سي دي در حين پخش سي
دي ،دکمه را فشار دهيد .هنگاميکه سویيچ
خودرو در موقعيت خاموش  OFFقرار دارد اين
دکمه غيرفعال ميشود.

 -6دکمه تکرار RPT

ir

 -3دکمه انتخاب پخش سي دي

با فشار دادن اين دکمه به مدت کمتر از 0/8
ثانيه ،آهنگ در حال پخش تکرار مي شود.
با فشار دادن دکمه به مدت  0/8ثانيه يا بيشتر،
کل آهنگ هاي روي سي دي تکرار مي شود.
www.CarGarage.ir

اين حالت تمامي آهنگ هاي موجود در فلش
مموري  USBرا اسکن نموده و  10ثانيه اول
هر آهنگ را پخش مي کند .براي لغو اين حالت
دکمه را مجددا ً فشار دهيد.
 -10دکمه انتخاب نمايش اطالعات INFO

اين دکمه اطالعات آهنگ سي دي در حال
پخش را به ترتيب زير به نمايش در مي آورد.
نام سي دي ← نام هنرمند ← نام آهنگ ← نام
خواننده ← زمان آهنگ ← صفحه نمايش ←
نام سي دي (اگر اين اطالعات روي سي دي وجود
نداشته باشد ،اطالعاتي به نمايش در نمي آيد)
 -11دکمه تعويض فولدر در حال پخش

• اين دکمه [  ،] FOLDERبه فولدر
قبلی یا بعدی رفته و اولين آهنگ داخل فولدر
را به نمايش در مي آورد .براي حرکت در فولدر
به نمايش درآمده ،کليد  TUNE/ENTERرا
145
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اگر سي دي در دستگاه وجود داشته باشد ،با فشار
دادن اين دکمه به حالت پخش سي دي مي رود.
اگر سي دي در دستگاه نباشد ،پيغام (No
 )Mediaظاهر شده و دستگاه به حالت پخش
قبلي بر مي گردد.

 -9دکمه انتخاب اسکن SCAN

›

 -1محل قرار گيري سی دی

لطفاً سي دي را در حالي که سمت برچسب
دار آن رو به باال است به آرامي به داخل فشار
دهيد .هنگامي که سویيچ خودرو در وضعيت
روشن  ONيا تجهيزات جانبي  ACCقرار دارد
و دستگاه خاموش است ،اگر سي دي بارگذاري
شود ،دستگاه به طور اتوماتيک روشن مي شود.
اين دستگاه فقط قادر به پخش سي دي هاي
 12سانتيمتري مي باشد .اگر  VCDيا  CDيا
 CDاطالعاتي در دستگاه بارگذاري شود ،پيغام
( )Reading Errorدر صفحه نمايش دستگاه
ظاهر و سي دي بيرون داده مي شود.

 -4دکمه انتخاب اتوماتيک آهنگ

• براي پخش آهنگ در حالت پخش از ابتدا،
] را کمتر از  0/8ثانيه
دکمه [TRACK
فشار دهيد.
• براي پخش آهنگ بعدي یا قبلي ،دکمه
[  ] TRACKرا کمتر از  0/8ثانيه فشار
داده و آن را مجددا ً ظرف  1ثانيه فشار دهيد.
•براي شروع یا برگشت به عقب و جستجو همراه
با صدا و سريع آهنگ در حال پخش ،دکمه
[  ] TRACKرا  0/8ثانيه يا بيشتر فشار
دهيد.

 -7چراغ نمايشگر وجود سي دي

هنگامي که سویيچ خودرو در موقعيت تجهيزات
جانبي ACCيا روشن  ONقرار دارد ،اگر سي
دي بارگذاري شود ،چراغ نمايشگر روشن و اگر
سي دي بيرون داده شود ،چراغ خاموش مي شود.
4
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براي افزايش صداي بم ،کليد را در جهت عقربه
هاي ساعت و براي کاهش صداي بم ،کليد را در
جهت خالف عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

• کنترل صداي مياني MIDDLE

 FADERکليد کنترل را در جهت حرکت عقربه
هاي ساعت بچرخانيد تا صدا از بلندگوي عقب
شنيده شود (صداي بلندگوي جلو کم شنيده مي
شود).
هنگامي که کليد کنترل به طرف چپ و عکس
حرکت عقربههاي ساعت چرخانده شود ،صدا از
بلندگوي جلو شنيده ميشود (صداي بلندگوي
عقب کم شنيده ميشود).

e.

• کنترل صداي بم BASS

• کنترل صداي بلندگوهاي جلو

و عقب

.C

براي به نمايش آوردن آهنگ بعد از آهنگ در
حال پخش ،کليد را در جهت عقربه هاي ساعت
 4بچرخانيد .براي به نمايش آوردن آهنگ قبل از
آهنگ در حال پخش ،کليد را در جهت خالف
عقربه هاي ساعت بچرخانيد .براي پرش به
آهنگ انتخابي و پخش آن ،کليد را فشار دهيد.
با فشار دادن کليد ،حالت پخش به MIDDLE,
 BASS، FADER, TREBLEو TUNE
 BALANCEتغيير مي کند .حالت انتخابي در
صفحه نمايش ظاهر مي شود .پس از انتخاب هر
حالت ،کليد کنترل صوتي را در جهت عقربه هاي
ساعت و يا برعکس بچرخانيد.

براي افزايش صداي زير ،کليد را در جهت حرکت
عقربههاي ساعت و براي کاهش ،کليد را در جهت
عکس حرکت عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

w

 -12کليد تنظيم وارد کردن انتخاب
SEARCH/ENTER

• کنترل صداي زير TREBLE

w

فشار دهيد .اولين آهنگ در فولدر پخش خواهد
شد.

براي افزايش صداي مياني ،کليد را در جهت
146

شود (صداي بلندگوي راست کم شنيده مي
شود)

w

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
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حرکت عقربه هاي ساعت و براي کاهش ،کليد
را در جهت عکس حرکت عقربه هاي ساعت
بچرخانيد.

• کنترل تعادل صدا BALANCE

کليد را در جهت حرکت عقربه هاي ساعت
بچرخانيد تا صدا از بلندگوي سمت راست شنيده
شود( .صداي بلندگوي چپ کم شنيده مي شود)
هنگاميکه کليد کنترل بطرف چپ و در جهت
عکس حرکت عقربه هاي ساعت چرخانده مي
www.CarGarage.ir
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استفاده از دستگاه های جانبی  /فالش
مموری AUX/USB
 -1دکمه انتخاب AUX/USB
 -2دکمه تعویض آهنگ در حال پخش
TRACK
 -3دکمه پخش تصادفی RANDOM
 -4دکمه انتخاب تکرار
 -5دکمه انتخاب اسکن SCAN
 -6دکمه نمایش اطالعات INFO
 -7دکمه تعویض فولدر در حال پخش
FOLDER
 -8کلید جستجو و وارد کردن اطالعات
SEARCH/ENTER

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
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 -5دکمه انتخاب اسکن SCAN
فشار دادن اين دکمه باعث پخش  10ثانيه اول همه
آهنگ هاي موجود در فلش مموري  USBمي شود.
براي لغو حالت اسکن ،دکمه را مجددا ً فشار دهيد.

›

ir

e.

148
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w

w

 -4دکمه تکرار PRT
براي تکرار پخش آهنگ در حال پخش ،اين
دکمه را کمتر از  0/8ثانيه فشار دهيد .براي تکرار
پخش کل آهنگ هاي موجود در فلش مموري
 ،USBدکمه را بيش از  0/8ثانيه فشار دهيد.

.C

 -2دکمه تعويض آهنگ در حال پخش
TRACK
• براي پخش آهنگ در حال پخش از ابتدا،
] را کمتر از  0/8ثانيه
دکمه [TRACK
فشار دهيد .براي برگشت به آهنگ قبلي و پخش
آن،دکمه را کمتر از  0/8ثانيه فشار داده و آن را
مجددا ً ظرف  1ثانيه فشار دهيد.
براي پخش برعکس و سريع آهنگ ،دکمه را 0/8
ثانيه يا بيشتر فشار دهيد.
• براي پرش به آهنگ بعدي ،دکمه [TRACK
] را کمتر از  0/8ثانيه فشار دهيد .براي
پخش سريع آهنگ در جهت جلو ،دکمه را 0/8
ثانيه يا بيشتر فشار دهيد.

 -7دکمه تعويض فولدر در حال پخش
• اين دکمه [FOLDER
] ،فولدر
فرزند از فولدر در حال پخش را باال آورده و
اولين آهنگ داخل فولدر را به نمايش در مي
آورد .براي حرکت به فولدر به نمايش درآمده،
کليد  TUNE/ENTERرا فشار دهيد .دستگاه
اولين آهنگ داخل فولدر را پخش ميکند.
] ،فولدر
• اين دکمه [FOLDER
والدين را باال آورده و اولين آهنگ داخل فولدر
را به نمايش در ميآورد .براي حرکت به فولدر
به نمايش درآمده ،کليد  TUNE/ENTERرا
فشار دهيد .دستگاه اولين آهنگ داخل فولدر را
پخش مي کند.

w

 -1دکمه انتخاب AUX/USB
اگر فالش مموري صوتي  USBبه دستگاه
وصل شود ،با استفاده از اين دکمه دستگاه از
حالت پخش  CDبه حالت  USBيا AUX
براي پخش فايل هاي موسيقي ذخيره شده در
تجهيزات صوتي تغيير وضعيت مي دهد.
 4اگر تجهيزات صوتي جانبي وجود نداشته باشد
دستگاه پيام ( )NO MEDIAرا به مدت 3
ثانيه به نمايش در مي آورد.

زمان فايل ← صفحه نمايش معمولي← نام
فايل و ( ...اگر فايل اطالعات آهنگ ها را نداشته
باشد ،هيچگونه اطالعاتي به نمايش در نمي آيد).

 -6دکمه نمايش اطالعات INFO
اين دکمه اطالعات فايل در حال پخش را به
ترتيب زير به نمايش در مي آورد.
نام فايل ← تيتر ← هنرمند ← آلبوم ← فولدر
www.CarGarage.ir
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چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو

www.CarGarage.ir
 -3دکمه پخش تصادفي RANDSOM
براي شروع يا متوقف کردن پخش تصادفي
آهنگ ها در فولدر در حال پخش ،اين دکمه را
کمتر از  0/8ثانيه فشار دهيد.
براي پخش کل آهنگ هاي موجود در فلش
مموري  USBبه صورت تصادفي ،دکمه را بيش
از  0/8ثانيه فشار دهيد.
براي لغو اين حالت ،دکمه را مجددا فشار دهيد.

 -8کليد جستجو /وارد کردن اطالعات
SEARCH/ENTER
براي به نمايش درآوردن آهنگ بعد از آهنگ در
حال پخش ،کليد را در جهت عقربه هاي ساعت
بچرخانيد .براي به نمايش درآوردن آهنگ قبل
از آهنگ در حال پخش کليد را در خالف جهت
عقربه هاي ساعت بچرخانيد.

هشدار

• در هنگام استفاده از فلش مموري ،USB
از وصل نبودن فلش مموري قبل از استارت
زدن خودرو و وصل کردن آن بعد از استارت،
اطمينان حاصل کنيد.
• اگر در هنگام وصل بودن فلش مموري USB
صوتي ،خودرو استارت بزنيد ،ممکن است اين
عمل به فلش مموري USBآسيب بزند( .فلش
مموري هاي محافظت شده ESA ،نيستند).
• اگر در هنگام وصل بودن فلش مموري
 ،USBخودرو را روش يا خاموش کنيد ،ممکن
است فلش مموري صوتي خارجي کار نکند.
• دستگاه ممکن است فايل هاي  MP3يا
 Wغيراصلي را پخش نکند.
 MA
 -1دستگاه فقط فايل هاي  MP3داراي
فشردگي بين  8تا  320کيلوبايت در ثانيه را
پخش ميکند.
 -2دستگاه فقط فايل هاي موسيقي WMA
داراي فشردگي بين  8تا  320کيلوبايت در
ثانيه را مي تواند پخش کند.
•در هنگام وصل و جدا کردن فلش مموري
صوتي  ،USBاحتياط الزم را در مورد
الکتريسيته ساکن رعايت کنيد.
www.CarGarage.ir
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• با فشار دادن کليد ،حالت پخشMIDDLE,
 BASSو  FADER, TREBLEو
 BALANCE TUNEتغيير مي کند.
حالت انتخابي بر روي صفحه نمايش دستگاه به
نمايش در مي آيد .پس از انتخاب در حالت ،کليد
کنترل صوتي را در جهت يا خالف جهت عقربه
هاي ساعت بچرخانيد.

www.CarGarage.ir

•  MP3هاي رمز شده قابل شناسايي توسط
دستگاه صوتي نيستند.
• بسته به وضعيت فلش مموري  ،USBفلش
مموري صوتي وصل شده ممکن است شناسايي
نشود.
• هنگامي که نظم بايت  /سکتور فورمت فلش
مموري صوتي  USB، 512يا  2048بايت 4
نباشد ،فلش مموري صوتي قابل شناسايي
نخواهد بود.
• فلش مموري صوتي  USBبايد فورمت شده
براساس  FATبا تعداد بايت  12/16/32باشد.
• تجهيزات يا فلش مموري صوتي بدون
اتصال  USB I/Fاصلي (قانوني) ممکن است
شناسايي نشوند.
• از عدم تماس ترمينال فلش مموري صوتي
دستگاه با بدن يا اشياء ديگر اطمينان حاصل
کنيد.
• اگر فلش مموري  USBرا در زمان کوتاه به
طور مکرر قطع و وصل (سوار و پياده) کنيد،
ممکن است به وسيله صوتي آسيب وارد شود.
• ممکن است در حين قطع و وصل کردن
وسيله صوتي  USBصداي مزاحم نا آشنا
(پارازيت) به گوش برسد.
• اگر در حين پخش در حالت فلش مموري
149
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• براي پرش به آهنگ انتخابي و پخش آن ،کليد
را فشار دهيد.

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
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صوتي  ،USBفلش مموري صوتي را جدا
کنيد ،فلش مموري صوتي  USBممکن است
آسيب ديده يا خراب شود .بنابراين زماني که
موتور خاموش است يا دستگاه در حالت پخش
فلش مموري صوتي  USBقرار ندارد ،وسيله
صوتي خارجي را وصل کنيد.
 • 4بسته به نوع و ظرفيت وسيله صوتي خارجي
 USBيا نوع فايل هاي ذخيره شده در فلش
مموري صوتي  ،USBزمان الزم براي شناسايي
فلش مموري صوتي متفاوت است ،اما اين امر
حاکي از عيب نيست و فقط بايد صبر کنيد.
• از فلش مموري صوتي  USBبراي هيچ
منظور ديگري به جز پخش فايل هاي موسيقي
استفاده نکنيد.
• استفاده از تجهيزات جانبي فلش مموري
صوتي  USBمانند شارژر يا گرم کن هايي
که از  I/Fفلش مموري صوتي  USBاستفاده
مي کند ،ممکن است کيفيت عملکرد را پايين
آورده يا به بروز مشکل منجر شود.
• اگر از وسايل جانبي نظير هاب  USBکه
جداگانه خريداري کرده ايد استفاده کنيد،
ممکن است سيستم صوتي خودرو نتواند فلش
مموري صوتي را شناسايي کند .فلش مموري
صوتي  USBرا مستقيما به ترمينال رسانه
150

همراه هستند توصيه نمي گردد.
لطفاً فقط از محصوالتي که از نوع وارد کردني
( )PLUG INبوده و در تصوير نشان داده
شده استفاده نماييد.
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(سيستم صوتي) خودرو وصل کنيد.
• اگر فلشمموري صوتي  USBشما
پارتيشنهاي مجازي تقسيم شده است ،فقط
آهنگ هاي درون ريشه توسط سيستم صوتي
خودروي شما شناسايي خواهند شد.
• تجهيزاتي نظير اجرا کننده فايل
) ،MP3 (MP3 PLAYERتلفن همراه،
دوربين ديجيتال توسط  USB I\Fاحتماال
قابل شناسايي نيستند.
•  USBغيراستاندارد (بدون پوشش فلزي)
احتماال قابل شناسايي نمي باشد.
• رم ريدر ( USBمانند CF، SD، Micro
 SDو  )...و با هاب هاي  HDDخارجي
احتماال قابل شناسايي نيستند.
• فايل هاي موسيقي داراي حفاظت DRM
(حفاظت قانوني از فايل هاي ديجيتال) قابل
شناسايي نيستند.
• اطالعات موجود در فلش مموري USB
ممکن است در حين استفاده از AUDIO
حذف شوند .تهيه فايل پشتيبان از فايل هاي
موجود در فلش مموري توصيه مي شود.
• به منظور جلوگيري از آسيب ديدن جک
فلش مموري ،استفاده از فلش مموري هايي که
داراي جا سویيچي و يا تجهيزات جانبي تلفن
www.CarGarage.ir

استفاده از دستگاه

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
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تیپ A
 -1دکمه انتخاب iPod
 -2دکمه تعویض آهنگ در حال پخش
TRACK
 -3دکمه پخش تصادفی RANDOM
 -4دکمه انتخاب تکرار RPT
 -5دکمه انتخاب نمایش اطالعات INFO
 -6کلید جستجو و وارد کردن اطالعات
SEARCH/ENTER
 -7دکمه انتخاب دسته بندي
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 IPodيکي از عاليم تجاري صنايع تجاري اپل  APPLEمي باشد.

www.CarGarage.ir
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 -5دکمه انتخاب نمايش اطالعات INFO
اين دکمه اطالعات فايل در حال پخش را به
ترتيب زير به نمايش در مي آورد .نام فايل ←
تيتر ← هنرمند ← آلبوم ← فولدر ← زمان
فايل ← صفحه نمايش معمولي ← نام فايل و
( ...اگر فايل اطالعات آهنگ ها را نداشته باشد،
هيچگونه اطالعاتي به نمايش در نمي آيد).
 -6کليد جستجو /وارد کردن اطالعات
SEARCH/ENTER
هنگاميکه کليد را در جهت عقربههاي ساعت
بچرخانيد ،صفحه نمايش آهنگ هاي (دسته
بندي) بعد از آهنگ در حال پخش (دسته بندي
هم سطح) را به نمايش در خواهد آورد.
www.CarGarage.ir
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 -2دکمه تعويض آهنگ در حال پخش
TRACK
• براي پخش آهنگ در حال پخش از ابتدا،
] را کمتر از  0/8ثانيه
دکمه [TRACK
فشار دهيد .براي برگشت به آهنگ قبلي و پخش
آن ،دکمه را کمتر از  0/8ثانيه فشار داده و ظرف
مدت  1ثانيه مجددا آن را فشار دهيد.
• براي پرش به آهنگ بعدي ،دکمه [TRACK
] را کمتر از  0/8ثانيه فشار دهيد.
براي پخش سريع آهنگ در جهت جلو ،دکمه را
 0/8ثانيه يا بيشتر فشار دهيد.

w

 -1دکمه انتخاب iPod
اگر  iPodبه دستگاه وصل شود ،با استفاده
از اين دکمه دستگاه از حالت پخش قبلي به
حالت  iPodبراي پخش فايل هاي موسيقي
ذخيره شده در  iPodتغيير وضعيت مي دهد.
اگر  iPodمتصل نشده باشد ،پيغام (NO
 )MEDIA 4براي  3ثانيه به نمايش در آمده و
دستگاه به حالت پخش قبلي مي رود.

 -3دکمه تکرار RPT
آهنگ در حال پخش را تکرار مي کند.
152

همچنين هنگامي که کليد را در خالف جهت
عقربههاي ساعت بچرخانيد ،صفحه نمايش
آهنگهاي (دسته بندي) قبل از آهنگ در حال
پخش (دسته بندي هم سطح) را به نمايش در
خواهد آورد.
اگر ميخواهيد به آهنگ به نمايش درآمده در
دستهبندي آهنگ ها گوش دهيد ،کليد را فشار
دهيد تا پرش به آهنگ انتخابي و پخش آن
انجام شود .با فشار دادن کليد ،حالت پخش به
MIDDLE, BASS FADER, TREBLE,
و  BALANCE TUNEتغيير مي کند.
حالت انتخابي بر روي صفحه نمايش دستگاه به
نمايش در مي آيد .پس از انتخاب در حالت ،کليد
کنترل صوتي را در جهت يا خالف جهت عقربه
هاي ساعت بچرخانيد.

w

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
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 -4دکمه پخش تصادفي RANDOM
براي شروع و يا متوقف کردن پخش تصادفي
آهنگ ها در دسته بندي در حال پخش اين
دکمه را کمتر از  0/8ثانيه فشار دهيد .براي
پخش کل آهنگ هاي موجود در آلبوم iPod
به صورت تصادفي ،دکمه را بيش از  0/8ثانيه
فشار دهيد .براي لغو اين حالت ،دکمه را مجددا
فشار دهيد.

 -7دکمه انتخابي دسته بندي
فشار دادن اين دکمه باعث پرش دسته بندي در
حال پخش  iPodبه دسته بندي باالتر مي شود.
براي پرش دسته بندي آهنگ به نمايش درآمده
دکمه  TUNE/ENTERرا فشار دهيد.
شما قادر به جستجو دسته بندي پايين تر از
دسته بندي انتخاب شده خواهيد بود.
آهنگ ،آلبوم ها ،هنرمندان ،شاخه ها و .iPod

www.CarGarage.ir

هشدار

استفاده از دستگاه آي پاد iPod
• براي فعال کردن  iPodتوسط دکمه هاي
سيستم صوتي ،به کابل برق اختصاصي iPod
نياز داريد .کابل  PCعرضه شده توسط اپل
ممکن است باعث بروز مشکل شود .از اين کابل
در خودرو استفاده نکنيد.
• هنگام اتصال وسيله صوتي توسط کابل
 ،iPodفيش را تا انتها به داخل فشار دهيد
تا مزاحمتي براي تبادل اطالعات در سيستم
صوتي ايجاد نکند.
• در هنگام تنظيم افکت هاي صداي iPod
و سيستم صوتي ،افکت هاي هر دو دستگاه
يکديگر را پوشش داده و بر هم تاثير منفي مي
گذارند ،لذا ممکن است کيفيت صدا را پايين
آورده يا خراب کنند.
• در هنگام تنظيم بلندي صداي سيستم
صوتي ،عملکرد اکواليزر  iPodرا غيرفعال
(خاموش) کنيد .همچنين در هنگام استفاده
از اکواليزر  ،iPodاکواليزر سيستم صوتي را
خاموش کنيد.
• در هنگام وصل بودن کابل  ،iPodسيستم
حتي بدون وجود  iPodمي تواند به حالت
www.CarGarage.ir

 AUXتغيير حالت دهد و در نتيجه مي تواند
باعث صداي مزاحم (پارازيت) شود .هنگامي که
از  iPodاستفاده نمي کنيد ،کابل  iPodرا
جدا کنيد.
• هنگامي که  iPodمورد استفاده نيست ،بايد
کابل  iPodرا از دستگاه  iPodجدا کنيد.
در اين صورت صفحه نمايش  iPodديگر به 4
نمايش در نمي آيد
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يادآوري استفاده از دستگاه آي-پاد iPod
• بعضي از مدل هاي دستگاه هاي  iPodممکن
است از مقررات (پروتکل) تبادل اطالعات تبعيت
نکرده و فايل ها ممکن است قابل پخش نباشند
(مدل  iPodهاي تابع پروتکل 4G, Mini,
.)5G, Nano, Photo
• ترتيب جستجو يا پخش آهنگ هاي داخل
دستگاه  iPodمي تواند با ترتيب جستجو در
سيستم صوتي فرق داشته باشد.
• اگر  iPodبه دليل بروز مشکل در آن از کار
افتاد؛  iPodرا دوباره فعال ( )Resetکنيد.
( :Resetبه دفترچه راهنماي  iPodمراجعه
کنيد).
• ممکن است  iPodبا باتري ضعيف عملکرد
عادي نداشته باشد.

چگونگی عملکرد سیستم صوتی خودرو
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