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شرکت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)
تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
کد پستی  ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن )021(   48901 :
نمابر )021(   48213511 :
مرکز تماس (   ۰۹۶۴۴۰ :مدیریت ارتباط با مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو)
پست الکترونیکیinfo@ikco-peugeot.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco-peugeot.ir  :
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در صــورت مفقــود شــدن دفترچــه راهنمــای محصــول ،شــما میتوانیــد آن را از وب ســایت
شــرکت ،بــه آدرس :
< > www.ikco-peugeot.ir
چاپ نمایید .یا با نمایندگیهای منتخب ایکاپ مشاوره نمایید.
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خوش آمدید
این دفترچه راهنما کلیه تجهیزات موجود در کلیه انواع محصوالت را شرح میدهد.
خودرو شما متناسب با سطح تزئینات داخلی ،مدل و مشخصات کشوری که در آن فروخته شده است ،به برخی تجهیزات شرح داده شده در این دفترچه مجهز خواهد بود.
توضیحات و اشــکال به صورت الزامآور ارائه نشــدهاند .شرکت پژو حق اصالح مشخصات فنی ،تجهیزات و لوازم جانبی را بدون به روز رسانی این نسخه از دفترچه راهنما برای خود
محفوظ میدارد.
این مدرک بخش الینفکی از خودروی شماست .در صورت فروش یا واگذاری این مدرک باید به کاربر جدید واگذار شود.

w

w

از اینکه پژو  508را انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
این دفترچه راهنما بدین منظور طراحی شده است که امکان استفاده از خودرو را در تمام شرایط برای شما فراهم کند.
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عالئم کلیدی

این بخشها در حفاظت از محیط زیســت نقش
دارند.
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 -2دسترسی
کلید کنترل از راه دور۵۸..................................................................................................................
دستورالعمل احتیاطی کنترلهای از راه دور۶۲..........................................................................
کلید الکترونیکی ورود و استارت بدون کلید۶۴..........................................................................
دستورالعمل احتیاطی کلید الکترونیکی۷۱..................................................................................
درب صندوق ۷۴.................................................................................................................................
درب عقبی مجهز به موتور (مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی)۶۵-۶۶.......................
آژیر۷۹....................................................................................................................................................
شیشههای برقی۸۲.............................................................................................................................

w

مرور کلی
رانندگی سازگار با محیط زیست
 -1ابزارها
نشانگر ابزار۲۰........................................................................................................................................
چراغهای هشدار و نمایش ۲۱...........................................................................................................
نمایشگرها۳۶.........................................................................................................................................
سیستمهای ثبت مسافت۳۶..............................................................................................................
کامپیوتر مدیریت پیمایش۴۹..........................................................................................................
صفحه لمسی۵۰....................................................................................................................................
تنظیم تاریخ و ساعت۵۴.....................................................................................................................

بخاری و تهویه۹۴................................................................................................................................
تهویه مطبوع دستی۹۷......................................................................................................................
تهویه مطبوع دیجیتال دو بخشی۹۹..............................................................................................
تهویه مطبوع دیجیتال چهاربخشی۱۰۲........................................................................................
بخارزدا  -یخزدای جلو۱۰۷...............................................................................................................
بخار زدا  -یخزدای عقب۱۰۷...........................................................................................................
بخاری /تهویه طبق برنامه۱۰۸.........................................................................................................
ملحقات جلو۱۱۰.................................................................................................................................
چراغهای خوشامدگو۱۱۳.................................................................................................................
روشنایی حالت داخلی۱۱۴...............................................................................................................
سانروف۱۱۵........................................................................................................................................
سانروف پانوراما (مدلهای  SWو  RXHغیر هیبریدی)۱۱۷.....................................................................
کنسول مرکزی۱۱۸-۱۱۹................................................................................................................
صندلیهای عقب۱۲۰........................................................................................................................
ملحقات عقب۱۲۲...............................................................................................................................
ملحقات صندوق عقب (مدلهای سواری صندوقدار)۱۲۳..............................................................
ملحقات صندوق عقب (مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی)۱۲۴.....................................

 -3امکانات رفاهی و کاربردی
صندلیها جلو ۸۶.................................................................................................................................
تنظیم فرمان۹۰...................................................................................................................................
آینهها۹۱................................................................................................................................................

 -4روشنایی و قابلیت دید
کنترلهای چراغها ۱۳۰.....................................................................................................................
چراغهای راهنما۱۳۳..........................................................................................................................
چراغهای روزانه۱۳۳...........................................................................................................................
روشن کردن خودکار چراغهای جلو۱۳۴......................................................................................
روشنایی قابل تنظیم۱۳۵..................................................................................................................
چراغ گردش۱۳۶.................................................................................................................................
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 -5مسائل ایمنی
توصیههای ایمنی عمومی۱۴۶.........................................................................................................
چراغهای هشدار خطر۱۴۷...............................................................................................................
بوق ۱۴۷.................................................................................................................................................
تماسهای اضطراری یا درخواست کمک۱۴۷.............................................................................
کنترل پایداری الکترونیکی (۱۴۸......................................................................................)ESC
کمربندهای ایمنی۱۵۱......................................................................................................................
کیسههای هوا ۱۵۴..............................................................................................................................
صندلی کودک۱۵۸-۱۶۰..................................................................................................................
غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو۱۶۱............................................................................
صندلیهای کودک ۱۶۷..................................................................................................ISOFIX
قفل کودک ۱۷۳..................................................................................................................................

w

چراغ بدرقه ۱۳۷...................................................................................................................................
تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو۱۳۹..............................................................................................
کنترلهای برف پاککن۱۴۰...........................................................................................................
برف پاککنهای حساس به باران۱۴۲..........................................................................................

نمایشگر بازده دهنده۱۹۲.................................................................................................................
جعبه دنده اتوماتیک۱۹۳..................................................................................................................
سیستم توقف و استارت۱۹۷............................................................................................................
کمکی استارت در سرباالیی۲۰۰.....................................................................................................
صفحه نمایش هدآپ ۲۰۱.................................................................................................................
تشخیص کم بادی تایر۲۰۳..............................................................................................................
محدودکننده سرعت۲۰۵..................................................................................................................
کنترل کروز۲۰۷..................................................................................................................................
ثبت کردن سرعتها در حافظه۲۰۹.................................................................................................
حسگرهای پارک۲۱۰.........................................................................................................................
حسگرهای نقطه کور ۲۱۲.................................................................................................................
دوربین دنده عقب۲۱۵.......................................................................................................................
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 -6رانندگی
توصیههای رانندگی۱۷۶....................................................................................................................
استارت زدن  -خاموش کردن موتور با استفاده از کلید کنترل از راه دور۱۷۸..................
استارت زدن  -خاموش کردن موتور با استفاده از کلید الکترونیکی ۱۸۲............................
ترمز دستی غیراتوماتیک۱۸۴..........................................................................................................
ترمز دستی برقی۱۸۵.........................................................................................................................
جعبه دنده دستی ۱۹۱......................................................................................................................
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 -7اطالعات کاربردی
سوخت۲۱۸...........................................................................................................................................
زنجیر چرخ۲۲۱...................................................................................................................................
صفحه محافظ شرایط جوی بسیار سرد۲۲۲................................................................................
یدککشی تریلر ۲۲۳..........................................................................................................................
یدککشی با میله یدک کشی قابل نصب سریع۲۲۴................................................................
تعویض تیغه برف پاککن۲۲۹........................................................................................................
نصب میلههای باربند سقف۲۳۱......................................................................................................
باز کردن درب موتور۲۳۱..................................................................................................................
موتورهای بنزینی۲۳۲........................................................................................................................
موتورهای دیزل۲۳۳...........................................................................................................................
موتورهای دیزل ۲۳۴......................................................................................................BlueHDi
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 -۱۰تجهیزات صوتی و تلماتیک
شرایط اضطراری یا درخواست امداد اضطراری۲۹۶...................................................................
تجهیزات ۲۹۸.............................................................................................................................JBL
صفحه لمسی  7اینچ۲۹۹..................................................................................................................
سیستم صوتی۳۵۸..............................................................................................................................
فهرست کلمات به ترتیب الفبا
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 -8خرابی خودرو
مثلث هشدار۲۴۶.................................................................................................................................
تمام شدن سوخت (موتورهای دیزل)۲۴۷...................................................................................
کیت پنچرگیری موقت ۲۴۸-۲۴۹.................................................................................................
چرخ یدکی۲۵۴...................................................................................................................................
تعویض حباب چراغ ۲۶۱...................................................................................................................
تعویض فیوز۲۶۸..................................................................................................................................
باتری  12ولت ۲۷۲.............................................................................................................................
خارج کردن  -جا زدن باتری۲۷۶...................................................................................................
وضعیت صرفهجویی در انرژی۲۸۰.................................................................................................
یدککشی خودرو۲۸۱.......................................................................................................................

w

بازبینی سطح مواد۲۳۵......................................................................................................................
بازبینیها۲۳۸.......................................................................................................................................
افزودنی ® AdBlueو سیستم  SCRبرای موتورهای دیزل ۲۴۰...................... BlueHDi
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 -9اطالعات فنی
موتورهای بنزینی۲۸۴........................................................................................................................
اوزان موتورهای بنزینی۲۸۵.............................................................................................................
موتورهای دیزل۲۸۶...........................................................................................................................
اوزان موتورهای دیزل۲۸۸................................................................................................................
ابعاد ۲۹۱-۲۹۲....................................................................................................................................
عالئم شناسایی۲۹۳............................................................................................................................
مصرف سوخت خودرو پژو ۲۹۴.............................................................................................508
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مرور کلی

بخش خارجی
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مخصوص خودروهای سواری صندوقدار

مخزن سوخت ،عدم استفاده از سوخت نامناسب۲۱۸-۲۲۰.

* بر اساس مدل خودرو
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درها
 ورود و استارت بدون کلید باز کردن  /بستن قفل مرکزی کنترل اضطراری ۵۸-۷۲...............................................هشدار خطر۷۹-۸۱............................................................
شیشههای برقی۸۲-۸۳....................................................
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چراغ خوشامدگو۱۳۸........................................................
چراغهای نقطهای آینه بغل ۱۳۸....................................
چراغهای جلو اضافی۱۳۶................................................
چراغهای جلو اضافی ثانویه ۱۳۶....................................
تنظیم ارتفاع تابش چراغ جلو ۱۳۶................................
تعویض حبابها۲۶۱-۲۶۳..............................................
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آینههای بغل۹۱-۹۲..........................................................
سیستم پایش نقطه کور ۲۱۲-۲۱۴...............................

سانروف۱۱۵-۱۱۶............................................
میلههای باربند سقف۲۳۰..............................

w

برف پاککنها۱۴۰-۱۴۳.................................................
تعویض تیغه برف پاککن۲۲۹.......................................

تشخیص چرخهای کم باد* ۲۰۳-۲۰۴...........................................
۱۴۸-۱۵۰ .... ESC: ABS-EBFD، EBA، ASR، DSC
تعویض چرخ
 ابزارها درآوردن  /جا زدن۲۵۴-۲۶۰..........................................................زنجیر چرخ۲۲۱......................................................................................
فشار تایرها۲۲۱.......................................................................................
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کلید کنترل از راه دور  /کلید الکترونیکی ۵۸-۷۸....
 باز و بسته کردن حفاظت دزدگیر استارت زدن باتریصندوق عقب
 باز و بسته کردن خروج اضطراری۵۹،۶۶ ،۷۴ ،۷۷.................................کیت پنچرگیری موقت* ۲۴۸-۲۵۳..............................
دوربین دنده عقب ۲۱۵.....................................................
تعویض حباب چراغ ۲۶۱ ،۲۶۷......................................
 چراغهای عقب چراغ ترمز سوم -چراغ شماره پالک

حسگرهای پارک۲۱۰-۲۱۱.............................................
میله یدککشی۲۲۳-۲۲۸...............................................
یدککشی۲۸۱-۲۸۲.........................................................

مرور کلی

www.CarGarage.ir
بخش خارجی

مخصوص خودروهای  SWو  RXHغیر هیبریدی

مخزن سوخت ،عدم استفاده از سوخت
نامناسب ۲۱۸-۲۲۰................................................
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 ورود و استارت بدون کلید باز کردن  /بستن قفل مرکزی کنترل اضطراری ۵۸-۷۲...............................................هشدار خطر۷۹-۸۱............................................................
شیشههای برقی۸۲-۸۳....................................................
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چراغ خوشامدگو۱۳۸........................................................
چراغهای نقطهای آینه بغل ۱۳۸....................................
چراغهای جلو اضافی۱۳۶................................................
چراغهای جلو اضافی ثانویه ۱۳۶....................................
تنظیم ارتفاع تابش چراغ جلو ۱۳۹................................
تعویض حباب چراغها ۲۶۱-۲۶۳...................................
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آینههای بغل۹۱-۹۲..........................................................
سیستم پایش نقطه کور ۲۱۲-۲۱۴...............................

w

سانروف۱۱۵-۱۱۶............................................
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میلههای باربند سقف۲۳۰..............................

w

برف پاککنها۱۴۰-۱۴۳.................................................
تعویض تیغه برف پاککن۲۲۹.......................................

تشخیص چرخهای کم باد۲۰۳-۲۰۴................................................
۱۴۸-۱۵۰...... ESC: ABS-EBFD، EBA، ASR، DSC
تعویض چرخ
 ابزارها درآوردن  /جا زدن۲۵۴-۲۶۰..........................................................زنجیر چرخ۲۲۱......................................................................................
فشار تایرها۲۲۱.......................................................................................
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کلید کنترل از راه دور  /کلید الکترونیکی ۵۸-۷۸....
 باز و بسته کردن حفاظت دزدگیر استارت زدن باتریصندوق عقب
 باز و بسته کردن کنترل اضطراری ۵۹،۶۶ ،۷۴ ،۷۷...............................کیت پنچرگیری موقت۲۴۸-۲۵۳.................................
دوربین دنده عقب ۲۱۵.....................................................
تعویض حباب چراغ ۲۶۱ ،۲۶۷......................................
 چراغهای عقب چراغ ترمز سوم -چراغ شماره پالک

حسگرهای پارک۲۱۰-۲۱۱.............................................
میله یدککشی۲۲۳-۲۲۸...............................................
یدککشی۲۸۱-۲۸۲.........................................................
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بخش داخلی
صندلیهای جلو ۸۶-۸۹.................................
 دستی برقی کارکرد خوشامدگویی حفاظهای سر گرمکن -ماساژ
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ملحقات صندوق عقب
(سواری صندوقدار)
 حلقهها ،قالبها ،نواربندها صندوق مخزن صندوقها ،مخزن چراغ صندوق عقب کفی صندوق عقب۱۲۳.................................................ملحقات صندوق عقب
( SWو  RXHغیر هیبریدی)
 حلقهها ،رینگها چراغ صندوق عقب کفی سوکت  12ولت لوازم جانبی مخزن۱۲۴........................................................................روکش بار
( SWو  RXHغیر هیبریدی)۱۲۵...............................
توری با ظرفیت بار باال
( SWو  RXHغیر هیبریدی)۱۲۶-۱۲۷....................
عالمت مثلثی هشدار۲۴۶................................................
مخزن افزودنی ®۲۴۰-۲۴۳........................... AdBlue

e.
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کمربندهای ایمنی۱۵۱-۱۵۳..........................................

w

ملحقات داخلی
 آفتابگیر داشبورد چراغدار سوکت  12ولت لوازم جانبی۱۱۰-۱۱۲...................کنسول مرکزی
 جادستی جلو سوکت  12ولت پخش  - USBاتصال برق ۱۱۸-۱۱۹......................غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو۱۵۵ ،۱۶۱.

w

کیسههای هوا۱۵۴-۱۵۷..................................................

صندلیهای عقب۱۲۰-۱۲۱............................................
صندلی کودک ۱۶۷-۱۷۱ ،۱۷۲................. ISOFIX

صندلیهای کودک متداول۱۵۸-۱۶۶ ،۱۷۲...................................
قفل کودک برقی ...................................................................................
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صندلیهای عقب۱۲۰-۱۲۱............................................
صندلی کودک ۱۶۷-۱۷۱ ،۱۷۲................. ISOFIX
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w

صفحه لمسی ۲۹۹-۳۴۵...................................................
تنظیم ساعت/تاریخ۵۵......................................................

ترمز دستی برقی ۱۸۴-۱۹۰............................................
فیوزهای داشبورد ۲۶۸-۲۶۹...........................................

w

کنترلها و ابزارها*

چراغهای حق عبور۱۱۳...................................................
چراغهای هشدار کمربندی ایمنی /کیسه هوای
سرنشین جلو ۱۵۵ ،۱۵۲..................................................
آینه عقب۹۳........................................................................
سانروف۱۱۵-۱۱۶..............................................................
سانروف پانوراما
( RKH SWو غیر هیبرید)۱۱۷...................................
شرایط اضطراری یا درخواست کمک۲۹۶...................

rG

a
.C

w

سیستم صوتی ۳۵۸-۳۷۳.................................................
تنظیم ساعت/تاریخ۵۴......................................................

ir

e.

بخاری ،تهویه۹۴-۹۶.........................................................
تهویه مطبوع دستی۹۷-۹۸.............................................
تهویه مطبوع دو بخشی۹۹-۱۰۱...................................
تهویه مطبوع چهار بخشی جلو ۱۰۲-۱۰۴.................
بخارزدا/یخزدا ۱۰۷..............................................................
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ar

فیوزهای پشت داشبورد۲۷۰،۲۶۸.................................

تهویه مطبوع چهار بخشی عقب۱۰۵-۱۰۶.....................................

باز کردن در موتور۲۳۱.....................................................

آینههای بغل۹۱-۹۲..........................................................
شیشههای برقی ،غیرفعالسازی۸۲-۸۳.......................

گیربکس غیر اتوماتیک  6دنده۱۹۱..............................
نمایشگر دنده۱۹۲..............................................................
گیربکس اتوماتیک ۱۹۳-۱۹۵.........................................
توقف و استارت۱۹۶-۱۹۹...............................................
دستیار استارت سرباالیی۱۸۹،۲۰۰...............................
ترمز دستی۱۸۴..................................................................

پورت  USBپژو۱۱۹.........................................................

* بر اساس مدل خودرو
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کنترلها و ابزارها (ادامه)
صفحه نمایش هدآپ ۲۰۱-۲۰۲..................

w

w

صفحه لمسی ۵۰ ،۵۳ ،۵۵ ،۴۲ ،۲۹۹........................

a
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w

چراغهای هشدار خطر۱۴۷...........................................

12

ir

e.

تنظیم فرمان۹۰..................................................................
بوق۱۴۷................................................................................

ag
ar

ثبت سرعتها در حافظه۲۰۹............................................
محدودکننده سرعت۲۰۵-۲۰۶......................................
سیستم کروز۲۰۷-۲۰۸....................................................

rG

کنترلهای برف پاککن۱۴۰-۱۴۳...............................
کامپیوتر مدیریت پیمایش۴۶-۴۹.................................

کنترل چراغها ۱۳۰-۱۳۸....................................................................
چراغهای راهنمای گردش،
پارک کردن۱۳۳ ،۱۳۸..........................................................................
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پنلهای ابزار ،صفحهها
 بازبینیها/چراغهای راهنمای سرویس /ثبتکنندهمسافت حرکت -تنظیم نور ۲۰ ،۳۵ ،۳۶ ،۳۹ ،۴۱..
چراغهای هشدار۲۱ ،۳۴.................................................
چراغهای راهنما
 دمای مایع مبرد/روغن موتور سطح روغن موتور محدوده عملیاتی افزودنی ®۳۶-۴۵ .....AdBlueنمایشگر دنده۱۹۲.............................................................
سوئیچ استارت ،ورود و استارت بدون کلید ،استارت
زدن و خاموش کردن موتور۱۷۸-۱۸۳.........................
توقف و استارت۱۹۷-۱۹۹...............................................
ترمز دستی برقی ۱۸۵-۱۹۰............................................
چراغ نمایش دنده۱۹۲......................................................
پنلهای سوئیچ ،دکمهها۱۳...............................................
بخاری طبق برنامه۱۰۸-۱۰۹..........................................

تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو۱۳۹.....................................

مرور کلی
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غیرفعالسازی سیستم DSC/ASR

۱۵۰

کنترلها و ابزارها (ادامه)*
پنلهای سوئیچ*

a
.C

ترمز پارک برقی	۱۸۵

135

۵۹، ۷۴،۶۶، ۷۷

هشدار خطر

باز کردن در موتور

e.

ir

سیستم پایش نقطه کور

ag
ar

ماساژ	۹۰

اســتارت زدن /خاموش کردن با استفاده از
کلید الکترونیکی	۱۳۵

۲۱۲

غیرفعالسازی سنسورهای پارک	۲۱۰

rG

روشن شدن چراغ راهنما به معنای کارکرد مربوطه است.

چراغ قابل تنظیم

چراغ هشدار بخاری طبق برنامه	۱۰۸

w

w

w

قفل کودک برقی	۱۷۳

باز کردن در مخزن سوخت	۲۱۸

غیرفعالسازی توقف و استارت	۲۱۰

صفحــه نمایش هــدآپ (خاموش /روشــن،
۲۰۱
تنظیمات)

۷۹
* بر اساس مدل خودرو
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باتری  12ولت۲۷۲-۲۷۵.............................................
باز کردن و نصب باتری  12ولت۲۷۶-۲۷۹.............
کاهش بار موتور ،وضعیت کممصرف۲۸۰.................
فیوزهای محفظه موتور۲۶۸ ،۲۷۱.............................

w

w

اتمام سوخت (دیزل) ۲۴۷..............................

ir

عالئم شناسایی۲۹۳...........................................................
ابعاد۲۹۱-۲۹۲....................................................................
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اوزان موتور بنزینی۲۸۵.................................................
اوزان موتور دیزل۲۸۸-۲۸۹........................................

بازبینی سطوح مواد
 روغن روغن ترمز روغن فرمان مایع مبرد مایع شیشهشو/چراغشو افزودنی سوخت (دیزل)۲۳۵-۲۳۷............................افزودنی ®۴۲-۴۵ ،۲۴۰-۲۴۲................. AdBlue
بازبینی قطعات
 باتری  12ولت فیلتر هوا فیلتر اتاقک خودرو فیلتر روغن فیلتر ذرات سوخت (دیزل) جعبه دنده کفشکها  /دیسکهای ترمز -ترمز دستی برقی ۲۳۸-۲۳۹.......................................

باز کردن در موتور۲۳۱.........................................................................
زیر در موتور ،موتور بنزینی۲۳۲.........................................................
زیر در موتور ،موتور دیزل۲۳۳-۲۳۴.................................................
موتورهای بنزینی۲۸۴...........................................................................
موتورهای دیزل۲۸۶-۲۸۷...................................................................
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تعویض حباب چراغها
 جلو -عقب ۲۶۱-۲۶۷...............................................................

رانندگی سازگار با محیط زیست
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کنترل استفاده از تجهیزات برقی
قبــل از حرکت کردن ،اگر اتاقک خــودرو بیش از حد
گرم است ،با باز کردن شیشهها و دریچههای هوا قبل از
استفاده از تهویه مطبوع  ،اتاقک را تهویه کنید.
در ســرعتهای بیش از  30مایل برساعت ( 50کیلومتر
برساعت) ،شیشهها را بسته و دریچهها را باز بگذارید .به
خاطر داشته باشــید که از تجهیزات موجود (سانروف و
پرده شیشه و  )...برای کمک به پایین نگه داشتن دمای

e.

بهینهسازی شرایط استفاده از جعبه دنده
در خصــوص جعبه دندههای دســتی به نرمی شــتاب
بگیرید و بــدون معطلی دنده عوض کنیــد .در هنگام
شتاب گرفتن سریعتر به دنده باالتر بروید.
در خصوص جعبه دندههــای اتوماتیک یا الکترونیکی،
بیتر از وضعیت اتوماتیک اســتفاده کرده و از فشار دادن
زیاد یا ناگهانی پدال گاز اجتناب کنید.
چراغ نمایش تعویض دنده مناسبترین دنده را به شما
توصیه میکند :به محض اینکه عالمتی در نشانگر ابزار
به نمایش درآمد ،بالفاصله آن را اجرا کنید.
بــرای خودروهای مجهز به جعبه دنــده الکترونیکی یا
اتوماتیک ،این چراغ راهنما تنها در وضعیت دستی ظاهر
میشود.

کاهش عوامل مصرف سوخت
بار را در سطح خودرو پخش کنید؛ سنگینترین اقالم را
در زیر صندوق عقب ،در نزدیکترین نقطه به صندلیهای
عقب قرار دهید.
بارهای حمل شده در خودرو را محدود کرده و مواردی
که باعث مقاومت خودرو در برابر باد میشــوند (میلهها
و قفســههای باربند ،جای دوچرخه ،یدککش و  )...را
کاهش دهید .ترجیحاً از جعبه ســقفی استفاده کنید.
میلهها و قفسههای باربند ســقف را پس از استفاده باز
کنید.
در پایان زمستان ،تایرهای زمستانی را باز کرده و مجددا ً
تایرهای تابستانی را نصب کنید.

w

رانندگی سازگار با محیط زیست
رانندگی ســازگار بــا محیط زیســت طیفی از
رویههای روزمره اســت که به راننده اجازه میدهد که
مصرف سوخت و انتشار  CO2را به حالت بهینه برساند.

اگر خودرو شــما سیستم کروز دارد ،از آن در سرعتهای
بیشتر از  25مایل بر -ساعت ( 40کیلومتربرساعت) در
هنگامی که جریان ترافیک روان است استفاده کنید.

ir

یکنواخت رانندگی کنید
فاصله ایمنی بین خودروها را حفظ کرده ،به جای پدال
ترمز از ترمز موتور استفاده کنید و به تدریج گاز را فشار
دهید .این رویهها در کاهش مصرف ســوخت و انتشار
 CO2نقش داشــته و به کاهش سر و صدای حاصل از
عبور و مرور در محیط کمک میکند.

اتاقک خودرو استفاده کنید.
به محــض اینکه به دمای مطلوب دســت پیدا کردید،
تهویه مطبوع را خاموش کنید مگر اینکه ،حالت تنظیم
خودکار داشته باشد.
کنترلهــای بخارزدا و یــخزدا را در صورتی که خودکار
نیستند ،خاموش کنید.
در ســریعترین زمان ممکن گرمکن صندلی را خاموش
کنید.
در شرایطی که سطح نور به اندازهای است که نیازی به
چراغها و مهشکنهای جلو نیست ،آنها را خاموش کنید.
از گرم کردن موتور قبل از حرکت ،مخصوصاً در زمستان
خودداری کنید؛ خودرو شــما در حین حرکت سریعتر
گرم میشود.
به عنوان سرنشین ،اگر از وصل کردن دستگاههای چند
رسانهای خود (پخش فیلم ،موسیقی ،بازیهای ویدیویی
 )...خــودداری کنید ،در کاهش مصــرف انرژی برق و
همچنین انرژی سوخت سهیم خواهید بود.
قبل از ترک کردن خودرو ،دســتگاههای ســیار خود را
قطع کنید.
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رعایت توصیههای نگهداری
به صورت منظم با مراجعه به برچســب دریچه در سمت
راننده ،فشــار تایرها را در حالی که سرد هستند ،بازبینی
کنید .مخصوصاً در موارد زیر این بازبینیها را انجام دهید:
 قبل از سفرهای طوالنی،15

رانندگی سازگار با محیط زیست
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 در زمان تغییر فصول، پس از فواصل طوالنی استفاده.چرخ یدک و تایرهای تریلرها یا کاراوانها را فراموش نکنید.
خــودرو خود را به صورت منظم تحت ســرویس (روغن
موتور ،فیلتر روغن ،فیلتر هوا ،فیلتر اتاقک خودرو و  )...قرار
داده و برنامه عملیاتی توصیه شده در برنامه زمانی سرویس
تولیدکننده را رعایت کنید.
در خصــوص موتورهای دیزل  ، BlueHDiاگر سیســتم
 SCRاشکال داشته باشــد ،خودرو شما آالینده خواهد
بود؛ بدون معطلی ،به نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید تا سطح انتشار اکسیدهای نیتراته خودرو به
سطح عادی باز گردد.
در هنگام پر کردن ســوخت ،پس از سومین مرتبه قطع
نازل ،ادامه ندهید تا سوخت سرریز نکند.
در خصوص خودرو نو ،تنها پس از طی  3500مایل (8000
کیلومتر) اول است که شاهد پایین آمدن مصرف سوخت به
سطح متوسط قابل قبول خواهید بود.

w
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فهرست
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ابزارها
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دسترسی
امکانات رفاهی و کاربردی
روشنایی و قابلیت دید
مسائل ایمنی
رانندگی
اطالعات کاربردی
خرابی خودرو
اطالعات فنی
تجهیزات صوتی و تلماتیک
www.CarGarage.ir
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 .10برف پاککنهای اتوماتیک
نمایشگر وضعیت سرویس (مایل یا کیلومتر) پس از آن ،ثبتکننده مسافت کل.
این دو کارکرد به نوبت در هنگام روشن کردن موتور به نمایش در میآیند.

ir

e.

ag
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rG

نشانگر ابزار
صفحات نمایش و مدرج
 .1شمارشگر دور موتور (×1000دوردردقیقه) درجهبندی براساس نوع موتور (بنزینی
یا دیزل)
 .2نمایشگر دمای روغن موتور
 .3نمایشگر بنزین
 .4نمایشگر دمای مایع مبرد موتور
 .5سرعتسنج (مایل بر ساعت یا کیلومتر بر ساعت)
 .6تنظیمات کروز یا محدودکننده سرعت
 .7نمایشگر دنده برای جعبه دندههای دستی یا نمایشگر وضعیت دستهدنده و دنده
برای جعبه دندههای اتوماتیک
 .8محدوده نمایش :پیامهای خطر یا وضعیت کارکردها ،کامپیوتر مدیریت پیمایش.
 .9ثبتکننده مسافت حرکت (مایل یا کیلومتر)

a
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w

w

w
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دکمههایکنترل
 .Aنورباال
 .Bنمایش دفتر ثبت موارد اعالم خطر.
بازخوانی اطالعات
• در هنگام سرویس
• در محدوده رانندگی برای کنترل موارد انتشار افزودنی (®)AdBlue
 .Cثبتکننده مسافت حرکت را صفر میکند.
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هشدارهای مربوطه
روشن شدن برخی چراغهای هشدار خاص ممکن است
با یک پیغام صوتی و یک پیام در صفحه نمایش نشانگر
ابزار همراه باشد.
چراغهای هشدار ممکن است به صورت پیوسته روشن
باشند (ممتد) یا چشمک بزنند.

ir
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rG

زمانی که سوئیچ استارت روشن است.
برخی چراغهای هشدار در هنگامی که سوئیچ استارت
روشــن میشود برای چند لحظه در نشــانگر ابزار و/یا
صفحه نمایش نشانگر ابزار ظاهر میشوند.
هنگامــی که موتــور اســتارت زده میشــود ،همین
چراغهای هشدار خاموش میشوند.
اگر ،قبل از حرکت همچنان روشن ماندند ،به اطالعات
مربوط به چراغ هشدار مربوطه مراجعه کنید.
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چراغهای هشدار و نمایش
نمایشگرهای تصویری که فعال بودن یک سیستم را به راننده اطالع میدهند ،خاموش شده یا خراب هستند.
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هشدار
برخی چراغهای هشــدار ممکن است در یکی از دو
وضعیت روشن شوند :ممتد یا چشمکزن.
تنها با ارتباط دادن نوع روشــن شــدن با وضعیت
عملیاتی خودرو میتوان مطمئن شــد که وضعیت
عادی است یا اشکالی رخ داده است.
لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر به جداول شرح داده
شده در ادامه مراجعه کنید.
21
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اگر یکی از چراغهای نمایشگر زیر در نشانگر ابزار و یا صفحه نمایش نشانگر ابزار روشن شوند ،به معنای آن است که سیستم مربوطه فعال شده است.
چراغ هشدار/نمایش

چشمکزن و صدای مقطع دسته راهنما به باال فشر داده شده است.

دسته راهنما در وضعیت چراغ کناری قرار گرفته
است.

ممتد

a
.C

چراغ کناری

چشمکزن و صدای مقطع دسته راهنما به پایین فشار داده شده است.

w

چراغ راهنمای
راست

علت

w

چراغ راهنمای
چپ

وضعیت

اقدامات /مالحظات

دسته راهنما در وضعیت نور پایین قرار گرفته
است.

مهشکن جلو

ممتد

دسته راهنما به سمت خودتان کشیده شده است .دسته راهنما را بکشید تا به وضعیت نورپایین بازگردید.

ag
ar

چراغ نور باال

ممتد

rG

چراغ نورپایین ممتد

مهشکنهای جلو با استفاده از حلقه روی دسته حلقه روی دسته کنترل راهنما را دو درجه به سمت عقب
بچرخانید تا مهشکنهای جلو خاموش شوند.
کنترل راهنما روشن شدهاند.
مهشکنهای عقب روشن شدهاند.

ir

e.

مهشکن عقب ممتد

اخطار

برای کسب اطالعات بیشــتر در خصوص کنترل
چراغها ،به بخش مربوطه مراجعه کنید.
22
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حلقه روی دسته راهنما را به سمت عقب بچرخانید تا
مهشکنهای عقب خاموش شوند.
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وضعیت

قبل از استارت صبر کنید تا چراغ هشدار خاموش شود.
پس از اینکه خاموش شد ،در شرایط زیر سریع استارت
زده میشود:
 در دندههای دستی پدال کالچ کام ًال فشار داده شده
است.
سوئیچ استارت در موقعیت دوم (سوئیچ روشن)  -در دندههای اتوماتیک فشار بر پدال ترمز نگه داشته
است یا دکمه "استارت/توقف" فشار داده شده شود.
مدت زمان روشن شدن چراغ هشدار براساس شرایط
است.
محیط (در شرایط نامناسب تا حدود سی ثانیه) مشخص
میشود.
اگر موتور استارت نزند ،موتور را با سوئیچ خاموش کرده و
پس از آن روشن کنید ،صبر کنید تا چراغ هشدار مجددا ً
خاموش شود و سپس موتور را استارت کنید.

rG
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پیشگرمکن
موتور دیزل

ممتد

اقدامات /مالحظات

w

چراغ هشدار/نمایش

علت

1

ag
ar

ترمز دستی را آزاد کنید تا چراغ هشدار خاموش شود،
ترمز دستی کشیده شده یا به صورت صحیح آزاد پای خود را بر روی پدال ترمز نگه دارید.
توصیههای ایمنی را رعایت کنید.
نشده است.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ترمز دستی ،به
بخش مربوطه مراجعه کنید.

ترمز دستی

ir

e.

ممتد

غیرفعالسازی کارکرد اتوماتیک
ترمز دستی برقی

ممتد

این کارکرد را (بسته به کشور محل فروش خودرو) از
طریق منوی پیکربندی خودرو فعال کرده یا در صورتی
کارکردهای "اعمال اتوماتیک" (در زمان خاموش
که اعمال اتوماتیک/آزادسازی اتوماتیک امکانپذیر نباشد،
بودن موتور) و "آزاد سازی اتوماتیک" غیرفعال
با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
شده یا دچار اشکال شدهاند.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ترمز دستی برقی
به بخش مربوطه مراجعه کنید.
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چراغ هشدار/نمایش

علت

برف پاککن اتوماتیک جلو فعال شده است .به منظور
کنترل برف پاککن به سمت پایین کشیده شده
غیرفعالسازی برف پاککن اتوماتیک ،دسته کنترل را به
است.
سمت پایین حرکت داده یا در وضعیت دیگری قرار دهید.

ممتد

w

برف پاککن
اتوماتیک

وضعیت

اقدامات /مالحظات

rG
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.C

w

ممتد

هنگامی که خودرو متوقف شده است (پشت چراغ چراغ هشدار خاموش شده و موتور به صورت خودکار در
قرمز ،پشت ترافیک و  )...سیستم توقف و استارت وضعیت استارت ،به محض اینکه بخواهید حرکت کنید،
موتور را در وضعیت توقف قرار میدهد.
مجددا ً استارت زده میشود.

برای چند ثانیه
چشمک زده
و سپس خاموش
میشود.

وضعیت توقف به صورت موقتی غیرقابل دسترسی
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص توقف و استارت
است یا وضعیت استارت به صورت خودکار اجرا
به بخش مربوطه مراجعه کنید.
شده است.

ir
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توقف و استارت

w

سیستم کیسه
هوای سرنشین

سوئیچ کنترل را در وضعیت "خاموش" قرار دهید تا
ممتد در صفحه
کیسه هوای سرنشین جلو غیرفعال شود.
نمایش چراغهای هنگامی که خودرو متوقف شده است (پشت چراغ
در این حالت ،میتوانید یک صندلی کودک رو به عقب
قرمز ،پشت ترافیک و  )...سیستم توقف و استارت
هشدار کمربند
را بر روی صندلی نصب کنید ،مگر اینکه اشکالی در
ایمنی و کیسه هوای موتور را در وضعیت توقف قرار میدهد.
کیسههای هوا وجود داشته باشد( .چراغ هشدار کیسه
سرنشین جلو
هوا روشن باشد).

24
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چراغهای نشانگر غیرفعالسازی
اگر یکی از چراغهای نمایشــگر زیر روشــن شود ،به معنای آن است که سیستم مربوطه عامدا َ خاموش شده است .این مسأله میتواند با یک پیغام صوتی و پیامی در صفحه نمایش
نشانگر ابزار همراه باشد.

به صورت ممتد
در نشانگر ابزار و
یا صفحه نمایش
چراغهای هشدار
کمر بند ایمنی
و کیسه هوای
سرنشین جلو

سوئیچ کنترل روی داشبور ،در وضعیت خاموش
قرار گرفته است.
کیسه هوای سرنشین جلو غیرفعال شده است.
میتوانید یک صندلی کودک رو به عقب نصب
کنید ،مگر اینکه در کیسههای هوا اشکالی وجود
داشته باشد( .چراغ هشدار کیسه هوا روشن باشد).

کنترل را در وضعیت روشن قرار دهید تا کیسه هوای
سرنشین جلو فعال شود.
در این حالت ،صندلی کودک رو به عقب بر روی این
صندلی ،نصب نکنید.

a
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دکمه را فشار دهید تا  DSC/ASRفعال شود .چراغ
نمایشگر آن خاموش میشود.
دکمه فشار داده شده و چراغ نمایشگر روشن سیستم  DSC/ASRدر هنگامی خودرو استارت زده
می-شود به صورت اتوماتیک فعال میشود.
میشود.
سیستم اگر غیرفعال شده باشد ،به صورت خودکار در
 DSC/ASRغیرفعال شده است.
حدود سرعت  30مایل بر ساعت ( 50کیلومتربرساعت)
 :DSCسیستم کنترل پایداری حرکتی
مجددا ً فعال میشود.
 :ASRسیستم تنظیم ضدلغزش
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص سیستم ESC
 ،)(DSC/ASRبه بخش مربوطه مراجعه کنید.
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کنترل پایداری
حرکتی
()DSC/ASR

ممتد

ag
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rG

سیستم کیسه
هوای سرنشین

وضعیت

علت

w

چراغ هشدار/نمایش

اقدامات /مالحظات
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چراغهای هشدار
هنگامی که موتور در حال کار است یا خودرو در حال حرکت است ،روشن شدن یکی از چراغهای هشدار زیر به معنای اشکالی است که مستلزم انجام اقدامی از طرف راننده است.
هر گونه اشکالی که منجر به روشن شدن چراغ هشدار میشود ،باید سریعاً با خواندن پیام مربوطه در صفحه نمایش نشانگر ابزار بررسی شود .در صورتی که با مشکلی مواجه شدید،
با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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ممتد ،همراه با یک
چراغ هشدار دیگر در
کنار پیغام صوتی و
پیامی بر روی صفحه
نمایش

روشن شدن این چراغ هشدار به اشکاالت جدی در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد ،توقف کنید،
در سیستم ترمز ،فرمان ،فشار روغن موتور یا دمای زیرا ممکن است موتور خاموش شود.
مایع مبرد موتور یا اشکاالت جدیدی در سیستم خودرو را پارک کرده ،موتور را خاموش کرده و با یکی از
برق مربوط میشود.
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

w

توقف

علت

w

چراغ هشدار/نمایش

وضعیت

اقدامات /مالحظات

w
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وضعیت

اقدامات /مالحظات

به صورت موقتی
روشن میشود.

به کمک پیامهای همراه هشدار مانند موارد زیر ،اشکاالت
را تشخیص دهید:
 پایین بودن سطح روغن موتور پایین بودن سطح مایع شیشهشو/چراغشو تخلیه باتری کنترل از راه دوریک اشکال جزئی رخ داده است که چراغ هشدار
 پایین بودن فشار باد تایرهاخاصی برای آن وجود ندارد.
 پر شدن فیلتر ذرات ( )FAPدر خودروهای دیزلبرای اطالعات بیشتر در خصوص بازبینی فیلتر ذرات ،به
بخش مربوطه مراجعه کنید.
در خصوص سایر مشکالت با یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

ممتد

یک اشکال جدی رخ داده است که چراغ هشدار با خوانده پیام و تماس با یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مشکل را تشخیص دهید.
خاصی برای آن وجود ندارد.

a
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w

w

چراغ هشدار/نمایش

علت

1
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سرویس

ir

e.

ممتد همراه با
نمایش چشمکزن
دوره زمانی سرویس سپری شده است.
و پس از آن ممتد
عالمت آچار سرویس
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تنها در مدلهای دیزل  BlueHDiخودرو شما باید در
اسرع وقت سرویس شود.
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چراغ هشدار/نمایش

وضعیت

اشکال در ترمز
دستی برقی

ممتد

غیرفعالسازی
کارکردهای
اتوماتیک ترمز
دستی برقی

ممتد

علت

در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد باید متوقف
ترمز دستی برقی به صورت اتوماتیک اعمال نشده شوید .بر روی یک سطح بدون شیب پارک کرده ،دنده
را درگیر کنید (یا برای دندههای اتوماتیک دنده را در
است.
وضعیت  Pقرار دهید) ،سوئیچ را خاموش کرده و با یکی
سیستم اعمال  /آزادسازی اشکال دارد.
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

a
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w

ترمز دستی برقی

چشمکزن

اقدامات /مالحظات

w
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rG

ترمز دستی برقی اشکال دارد.

برای فعالسازی مجدد کارکردهای اتوماتیک به بخش
ترمز دستی برقی مراجعه کنید.
کارکردهای "اعمال اتوماتیک" (در هنگام خاموش اگر فعالسازی کارکردهای اعمال/آزادسازی اتوماتیک
بودن موتور) و "آزادسازی اتوماتیک" غیرفعال
امکانپذیر نباشد با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
شده یا اشکال دارد.
ایکاپ تماس بگیرید.
در صورت اشکال روشن شدن این چراغ هشدار با
ترمز دستی را میتوان به صورت دستی آزاد کرد.
یک پیام همراه است.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ترمز دستی برقی
به بخش مربوطه رجوع کنید.

e.
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بدون معطلی با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
تماس بگیرید.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ترمز دستی برقی
به بخش مربوطه مراجعه کنید.

www.CarGarage.ir

ابزارها

www.CarGarage.ir
وضعیت

در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد باید متوقف
شوید .مخزن را با روغن ترمزهای جزء فهرست پژو پر
سطح روغن ترمز به میزان قابل توجهی کم شده کنید.
اگر مشکل همچنان پابرجاست ،سیستم را توسط یکی
است.
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد بازبینی قرار
دهید.

w

ممتد

w

ترمز

rG

سیستم ترمز ضد قفل اشکال دارد.

سیستم ترمز معمولی خودرو همچنان فعال است.
با دقت با سرعت کم حرکت کرده و بدون معطلی با یکی
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

سیستم تنظیم  DSC/ASRفعال است.

سیستم تنظیم  DSC/ASRاشکال دارد.

سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

e.
ممتد

در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد باید متوقف
شوید .سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

سیستم شرایط کشش خودرو را بهینه کرده و پایداری
هدایتی خودرو را در صورت از بین رفتن اصطکاک با
زمین یا خروج آن از مسیر بهبود میبخشد.

ir

()DSC/ASR

چشمکزن

اشکال دارد.

ag
ar

کنترل پایداری
حرکتی

ممتد

سیستم توزیع نیروی ترمز برقی ()EBFD

a
.C

ممتد ،همراه با چراغ
هشدار ABS
سیستم ترمز ضد
قفل ()ABS

اقدامات /مالحظات

w

چراغ هشدار/نمایش

علت

1
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چراغ هشدار/نمایش

وضعیت

علت

چشمکزن

اقدامات /مالحظات
خطر از بین رفتن مبدل کاتالیزوری.
سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

سیستم مدیریت موتور اشکال دارد.

w

سیستم عیبیابی
خودکار موتور

w

چراغ هشدار باید هنگامی که موتور استارت میخورد،
خاموش شود .اگر خاموش نشد بدون معطلی با یکی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

ممتد

a
.C

w

سیستم کنترل انتشار مواد اشکال دارد.

ir

e.

ag
ar

rG

در اسرع وقت مجددا ً سوخت را پر کنید تا از تمام شدن
سوخت خودداری شود.
تا زمانی که سوخت کافی وارد مخزن شود ،این چراغ
ممتد در وضعیتی زمانی که برای اولین بار روشن میشود ،تقریبا ۷
هشدار هر بار که سوئیچ استارت روشن شود ،روشن
پایین بودن سطح
که عقربه در محدوده لیتر سوخت در مخزن باقی مانده است.
خواهد شد.
سوخت
در این مرحله باید از سوخت ذخیره استفاده کنید.
قرمز است.
هرگز آنقدر به رانندگی ادامه ندهید تا اینکه سوخت تمام
شود ،زیرا این امر به سیستمهای کنترل انتشار مواد و
سیستم انژکتور آسیب میزند.
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چراغ هشدار یا نمایش در
نشانگر ابزار

علت

وضعیت

1

اقدامات /مالحظات

ممتد در هنگام
روشن کردن سوئیج،
مخزن افزودنی  AdBlueرا در اسرع وقت پر کنید :به
همراه با پیغام صوتی محدوده حرکتی باقیمانده بین  ۳۵۰مایل (۶۰۰
یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کرده
+
و یک پیام با ذکر کیلومتر) و  ۱۵۰۰مایل ( ۲۴۰۰کیلومتر) است.
یا این اقدام را خود شخصاً انجام دهید.
محدوده حرکتی
باقیمانده

w

w

®

ag
ar

)Diesel

rG

(BlueHDi

a
.C

®AdBlue

w

افزودنی

چشمکزن همراه
باید مخزن افزودنی ® AdBlueرا پر کنید تا از خرابی
با چراغ هشدار
سرویس ،همراه با محدوده حرکتی باقیمانده بین  0و  ۳۵۰مایل سیستم جلوگیری شود :به یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کرده یا این اقدام را خود شخصاً
پیغام صوتی و یک ( ۶۰۰کیلومتر) است.
انجام دهید.
پیام با ذکر محدوده
حرکتی باقیمانده
برای اینکه بتوانید موتور را استارت کنید ،باید مخزن

ir

e.

چشمکزن همراه
افزودنی ® AdBlueرا پر کنید :به یکی از نمایندگیهای
با چراغ هشدار
مخزن ® AdBlueخالی است :سیستم ممانعت
مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کرده یا این اقدام را خود
سرویس ،همراه با
از استارت که طبق مصوبات قانونی الزام شده
شخصاً انجام دهید.
پیغام صوتی و یک
است ،مانع استارت زدن موتور میشود.
محدوده
پیام با ذکر
ضروری است که  ۳/۸لیتر ® AdBlueبه مخزن افزودنی
حرکتی باقیمانده
اضافه کنید.

اخطار

برای کسب اطالع از شیوه پر کردن یا اطالعات بیشتر در خصوص افزودنی ® AdBlueبه بخش مربوطه مراجعه کنید.
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علت

ممتد در هنگام
روشن کردن سوئیج،
همراه با چراغهای
اشکال در سیستم کنترل انتشار  SCRتشخیص این هشدار پس از بازگشت وضعیت انتشار مواد در اگزوز
هشدار سرویس و
به سطح عادی خاموش خواهد شد.
داده شده است.
عیبیابی موتور ،در
کنار پیغام صوتی و
یک پیام

a
.C

پس از تأیید اشکال در سیستم کنترل انتشار
 SCRمیتواند تا  ۶۵۰مایل ( ۱۰۰کیلومتر) قبل بدون معطلی ،به منظور جلوگیری از خرابی خودرو ،با
از آغاز به کار سیستم جلوگیری از استارت موتور یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
رانندگی کنید.

ag
ar

rG

سیستم کنترل
انتشار SCR
(موتور دیزل
)BlueHDi

چشمکزن در هنگام
روشن کردن سوئیچ
استارت ،همراه با
چراغهای هشدار
سرویس و عیبیابی
موتور ،در کنار یک
پیغام صوتی و پیامی
با ذکر محدوده
رانندگی باقیمانده

w

w

w

چراغ هشدار یا نمایش در
نشانگر ابزار

وضعیت

اقدامات /مالحظات

ir

e.

چشمکزن در
هنگام روشن کردن
سوئیچ استارت،
از محدوده رانندگی پس از تأیید اشکال در سیستم
برای اینکه بتوانید موتور را استارت بزنید ،باید به یکی از
همراه با چراغهای
کنترل انتشار تجاوز کردهاید :سیستم جلوگیری از
هشدار سرویس و
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تلفن کنید.
استارت موتور مانع استارت زدن موتور میشود.
عیبیابی موتور،
در کنار یک پیغام
صوتی و یک پیام
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چراغ هشدار یا نمایش در
نشانگر ابزار

علت

وضعیت

1

اقدامات /مالحظات

شارژ باتری

ممتد

چراغ هشدار باید هنگامی که موتور استارت زده
مدار شارژ باتری دچار اشکال شده است (کثیف
میشود ،خاموش شود.
بودن یا لق بودن ترمینال ،لق بودن یا پارگی
اگر خاموش نشود ،با یکی از نمایندگیهای مجاز
تسمه دینام)... ،
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

rG

a
.C

w

w

w

فشار روغن موتور

ممتد

باید در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد،
توقف کنید.
در سیستم روغنکاری موتور اشکالی وجود دارد .خودرو را پارک کرده ،موتور را خاموش کرده و با
یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

ممتد ،همراه با پیامی که
در آن درب مشخص شده
است ،همراه با پیغام صوتی،
در صورتی که سرعت بیشتر
از  ۶مایل برساعت (۱۰
کیلومتربرساعت) باشد.

ir

باز بودن در(ها)

در خودرو یا در صندوق را ببندید.

e.

ag
ar

ممتد ،همراه با پیامی که در
آن درب مشخص شده است،
در صورتی که سرعت کمتر یکی از درها یا در صندوق همچنان باز است.
از  ۶مایل برساعت (۱۰
کیلومتربرساعت) باشد.
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چراغ هشدار یا نمایش در
نشانگر ابزار

وضعیت

اقدامات /مالحظات

علت

ممتد

یکی از کیسههای هوا یا سیستمهای کشش سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
کمربندی ایمنی دارای اشکال است.
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

چشمکزن

سیستم چراغهای جلو با جهت قابل تنظیم اشکال سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.
دارد.

ممتد

فشار یک یا چند عدد از چرخها کم است.

w

w

روشن موقتی

این چراغ هنگامی که سوئیچ را روشن میکنید این چراغ پس از استارت زدن موتور باید خاموش شود.
برای چند لحظه روشن شده و سپس خاموش اگر خاموش نشد ،با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ تماس بگیرید.
میشود.

rG

w

ممتد پس از آن
کمربند(های) ایمنی
چشمکزن ،همراه یکی از کمربندهای ایمنی بسته نشده است یا باز نوار کمربند را کشیده و سپس زبانه را در قفل کمربند قرار
باز است/بسته نشده
دهید.
با پیغام صوتی با شده است.
است
افزایش صوت

34

e.

فشار تایرها را در اسرع وقت بازبینی کنید .این بازبینی
ترجیحاً باید در زمانی انجام شود که تایرها سرد هستند.

چشمکزن ،سپس سیستم پایش فشار تایر دارای اشکال است یا بر تشخیص کمبادی قطعی نیست .سیستم را توسط یکی
ممتد ،همراه با چراغ روی یکی از چرخها هیچ حسگری تشخیص داده از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد بازبینی قرار
دهید.
هشدار سرویس نمیشود.

ir

کم بادی

ag
ar

چراغهای جلو با
جهت قابل تنظیم

a
.C

کیسههای هوا
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منوی اصلی*

تنظیمات صفحه

پارامترهای خودرو

انتخاب طرحهای رنگ

دسترسی به خودرو

انتخاب آحاد

w

تنظیمات وضعیت رانندگی

انتخاب زبان

a
.C

w

کمکی رانندگی

w

فقط باز کردن در صندوق

سرعتهای موجود در حافظه

rG

برف پاککن عقب در دنده عقب

مصرف سوخت
دما
پیشگرمکن /پیشتهویه
پارامترها

ag
ar

ترمز دستی خودکار

چراغها

ir

e.

در شــرایطی که خودرو ثابت اســت ،از کلید شستی
سمت چپ استفاده کنید تا در بین منوها جابجا شوید
تا تنظیمات خودرو (سیستمهای رانندگی و رفاهی) را
مشخص کنید.
 فشار دادن ،Main Menu :تأیید انتخاب، چرخاندن (خارج از منو) :جابجایی در میان فهرستکارکردهای فعال موجود
 -چرخاندن (داخل منو) :باال و پایین رفتن در منو

1

چراغ خوشامدگو

چراغهای جلو بدرقه
چراغهای جلو با جهت قابل تنظیم
* بسته به مدل
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اخطار

ممکن اســت الزم باشــد کــه واحــد فاصله را
در هنگامــی که در یک کشــور دیگــر رانندگی
میکنید ،تغییر دهید :ســرعت باید به واحدهای
رسمی کشور مربوطه (مایل بر ساعت یا کیلومتر
بر ساعت) نمایش داده شــود .واحدها در منوی
پیکربندی صفحه نمایش ،در شرایطی که خودرو
حرکت نمیکند ،تغییر داده میشود.

a
.C

ثبت کننده مسافت کل

w

w

w
مســافت کل طی شــده توســط خودرو در قسمت A
صفحه نمایش و مســافت ســفر کنونی در قسمت B

نمایش داده میشود.

ir

e.

ag
ar

rG

1
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صفر کردن ثبت کننده مسافت
در هنگامی که مســافت ســفر نمایش داده میشود،
دکمه را برای چند ثانیه فشار دهید.
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1

نمایشگر دمای روغن موتور
در هنگام روشــن کردن سوئیچ اســتارت یا در هنگام
رانندگی ،این نمایشــگر دمای روغن موتور را نشــان
میدهد.
هنگامی که عقربه در محدوده  Cقرار دارد ،دما مناسب
است.
هنگامــی که عقربه در محدوده  Dقــرار دارد ،دما باال
است.
سرعت را کاهش دهید تا دمای روغن کاهش پیدا کند.

ir

e.

ag
ar

rG

a
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نمایشگر دمای مایع مبرد
در شرایطی که موتور در حال کار است:
 وقتــی عقربه در محدوده  Aقرار دارد ،دما مناســباست،
 وقتی عقربه در محدوده  Bاست ،دما بیش از حد باالاســت؛ چراغ هشدار توقف مرکزی روشن شده و همراه
با آن یک پیغام صوتی به صدا درآمد و پیامی در صفحه
نمایش نشانگر ابزار ظاهر میشود.
باید در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد،
خودرو را متوقف کنید.
قبل از خاموش کردن موتور ،چند دقیقه صبر کنید.
با یکی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

w

w

w

سیستم خنککاری افزایش مییابد.
برای پرکردن مخزن:
 صبر کنید تا موتور خنک شود، درپوش را دو دور باز کنید تا فشار مخزن کاهش یابد، پس از اینکه فشار کاهش یافت ،درپوش را بردارید، -تا سطح عالمت  MAXمخزن را پر کنید.

هشدار
در هنگام پر کردن سیســتم خنککاری ،مراقب
سوختگی باشید .مخزن را بیشتر از سطح MAX
(که بر روی مخزن نمایش داده شــده است) پر
نکنید.
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نمایشگر سطح روغن موتور*
در مدلهای مجهز به نمایشگر الکتریکی سطح روغن،
وضعیت ســطح روغن موتور در نشانگر ابزار برای چند
ثانیــه پس از اعالم اطالعات ســرویس خودور نمایش
داده میشود.

عدم صحت سطح روغن

اشکال در نمایشگر سطح روغن

صحت سطح روغن

این حالت با نمایش پیام “”Oil level incorrect
در صفحه نمایش نشــانگر ابزار و در کنار آن روشــن
شــدن چراغ هشدار ســرویس و پیغام صوتی مشخص
میشود.
اگر با استفاده از میله مدرج سطح روغن مشخص شود
که ســطح روغن کم است ،باید روغن تا سطح مطلوب
اضافه شود تا از آسیب دیدن موتور جلوگیری شود.

ایــن حالــت بــا نمایــش پیــام “Oil level
 ”measurement invalidدر نشــانگر ابــزار
مشخص میشود.
با یکی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.
در صورت وجود اشــکال در نشــانگر الکتریکی ،سطح
روغن دیگر نمایش داده نمیشود.

برای کســب اطالعات بیشتر در خصوص بازبینی
سطوح مواد ،به بخش مربوطه مراجعه کنید.
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سطح قرائت شده تنها در صورتی صحیح است که
خودرو بر روی یک ســطح بدون شیب قرار داشته
باشد و موتور خودرو برای مدت بیش از  30دقیقه
خاموش مانده باشد.

اخطار
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اخطار
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اگر سیستم اشــکال دارد ،باید سطح روغن موتور را با
استفاده از میله مدرج سطح روغن که در زیر در موتور
واقع است ،به صورت دستی بازبینی کنید.

اخطار

برای کســب اطالعات بیشتر در خصوص بازبینی
سطوح مواد ،به بخش مربوطه مراجعه کنید.

* بسته به مدل
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کنترل تنظیم روشنایی چراغ
امکان تنظیم دســتی روشــنایی ابزارهــا و کنترلها و
روشنایی داخلی را فراهم میکند.
در حالتی که چراغ روشن است ،دکمه  Bرا فشار دهید
تا روشنایی ابزارها و کنترل ها و روشنایی داخلی افزایش
یافته و دکمه  Aرا فشار دهید تا کاهش یابد.
پس از اینکه به سطح روشنایی مورد نظر رسیدید ،دکمه
را رها کنید.

w

w

w

بازبینی (تست خودکار خودرو)
بازبینی خودکار
هنگامی که ســوئیچ اســتارت در وضعیت روشن است،
کلیه چراغهای هشــدار برای کارکردهای تســت شده
نمایش داده میشــوند .این چراغها پــس از چند ثانیه
خاموش میشوند.
همزمان ،یک بازبینی خودکار (تســت خودکار خودرو)
انجام میشود.
اگر اشکال عمدهای مشــاهده نشد ،میتوانید خودرو را
استارت کنید.
در صورت وجود اشکال
مشاهده یک اشــکال جزئی :چراغ(های) هشدار نمایش
داده شده و سپس خاموش میشوند.
میتوانید خودرو را اســتارت کنید؛ به هر حال در اسرع
وقت با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ در این
خصوص تماس بگیرید.
مشاهده اشکال عمده :چراغ(های) هشدار مربوطه روشن
مانده و در کنار آن چراغ هشدار توقف یا سرویس روشن
میشوند.
خودرو را استارت نکنید.
بدون معطلی ،به یکــی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ تلفن کنید.

1
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اخطار

اخطار

تنها هنگامی عمل میکند که چراغهای خارجی
خودرو روشن باشند..

اگر خودرو مجهز به موتور  iDHeulBباشــد ،فشــار
دادن دکمه “ ، ”KCEHCمســافتی را که میتوانید
قبل از اینکه اســتارت موتور به صورت خودکار متوقف
شود ،طی کنید ،اعالم میکند.
برای کســب اطالعات بیشــتر در خصــوص افزودنی
® ،AdBlueبه بخش مربوطه مراجعه کنید.

www.CarGarage.ir

بازبینی دستی
دکمه “ ”CHECKرا بر روی نشــانگر ابزار فشار دهید
تا بازبینی دستی (دســت خودکار خودرو) شروع شود.
این کارکرد به شما این امکان را میدهد که در هر زمان
(در وضعیتی که سوئیچ استارت در وضعیت روشن باشد
یا موتور در حال حرکت باشــد) ،هشدارهای موجود را
بازنگری کنید.
در وضعیتی که موتور روشــن باشــد و خودرو در حال
حرکت باشــد ،صفحه نمایش نشــانگر ابزار ،چراغهای
هشدار را (در صورت وجود اشکال) نمایش میدهد.

اخطار

چراغ هشدار غیرفعالســازی کیسه هوای سرنشین در
هنگامی که کیســه هوا غیر فعال شــده است ،روشن
خواهد ماند.
* بسته به کشور
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چند ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت ،نمایشگر
مسافتشمار به وضعیت عادی خود باز میگردد .عالمت
آچار همچنان روشن باقی میماند ،تا نشان دهد که هر
چه سریعتر سرویس خودرو باید انجام شود.
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چند ثانیه پس از روشــن شدن سوئیچ استارت ،عالمت
آچار خاموش میشــود؛ ردیف نمایشگر مسافتشمار به
وضعیت عادی باز میگردد .سپس صفحه نمایش مسافت
کل و مسافت سفر کنونی را نمایش میدهد.

ir

e.

نمایشگر سرویس
موعد ســرویس بعدی ،مطابق با برنامه زمانی سرویس
سازنده ،توسط سیستم به راننده اطالع داده میشود.
این زمان با توجه به آخرین باری که نمایشــگر سرویس
صفر شــده است براســاس مسافت طی شــده و زمان
منقضی شده محاسبه میشود.
فقط برای مدلهای موتور دیزل ( BlueHDiبســته به
کشور محل فروش) ،سطح خرابی روغن موتور نیز مورد
احتساب قرار میگیرد.

w
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w

1

هنگامی که بیش از  1800مایل ( 3000کیلومتر) تا
موعد سرویس بعدی باقی است.
هنگامی که ســوئیچ اســتارت روشن میشــود ،هیچ
اطالعاتی در خصوص ســرویس بر روی صفحه نمایش
ظاهر نمیشود.
بین  600مایل ( 1000کیلومتر) و  1800مایل (3000
کیلومتر) تا موعد سرویس بعدی باقی است.
عالمت آچار که نشاندهنده عملیات سرویس است برای
چند ثانیه پس از روشــن شدن ســوئیچ استارت ظاهر
میشود .ردیف نمایشگر مسافتشمار ،مسافت باقیمانده
تا موعد سررسید سرویس بعدی را نشان میدهد.
مثال 1700 :مایل ( 2800کیلومتر) تا موعد ســرویس
بعدی باقی مانده است.
برای  5ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت ،صفحه
نمایش عالمت زیر را نشان میدهد.

کمتر از  600مایل ( 1000کیلومتر) تا موعد سرویس
بعدی باقی است.
مثال 560 :مایل ( 900کیلومتر) تا موعد سرویس بعدی
باقی مانده است.
برای چند ثانیه پس از روشــن شــدن سوئیچ استارت،
صفحه نمایش عالمت زیر را نمایش میدهد:

اخطار

اخطار

در مدلهای مجهــز به موتور دیزل  ،iDHeulBچراغ
هشدار ســرویس ممکن اســت به محض روشن شدن
سوئیچ استارت ،ظاهر شود.

40

روشن شدن عالمت آچار با یک پیام در صفحه نمایش
نشانگر ابزار همراه است.
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سپری شدن موعد سرویس
عالمت آچار برای چند ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ
اســتارت چشمک میزند تا نشان دهد که در اسرع وقت
باید سرویس انجام شود.
مثال 180 :مایــل ( 300کیلومتر) از موعد ســرویس
گذشته است.
پس از روشــن شدن سوئیچ اســتارت برای چند ثانیه
عالمت زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود:

صفر کردن نمایشگر سرویس
پس از هر سرویس ،نمایشگر سرویس باید صفر شود.
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چند ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت ،نمایشگر
مسافتشمار کارکرد عادی خود را از سر میگیرد .عالمت
آچار روشن میماند.
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اخطار

کمتر از  ۶۰۰مایل ( ۱۰۰۰کیلومتر) تا موعد ســرویس
بعدی باقی است.
مثال ۶۵۰ :مایل ( ۹۰۰کیلومتر) تا موعد سرویس بعدی
باقی مانده است.
برای چند ثانیه پس از روشــن شــدن سوئیچ استارت،
صفحه نمایش عالمت زیر را نمایش میدهد:
چند ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت ،نمایشگر
مسافتشمار به وضعیت عادی خود باز میگردد .عالمت
آچار همچنان روشن باقی میماند ،تا نشان دهد که هر
چه سریعتر سرویس خودرو باید انجام شود.
روشن شدن عالمت آچار با یک پیام در صفحه نمایش
نشانگر ابزار همراه است.
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مسافت باقیمانده ممکن است ،بسته به شرایط رانندگی
حین استفاده از خودرو ،در ضریب زمان ضرب شود.
همچنین عالمت آچار ممکن اســت در صورت سپری
شــدن مدت زمان ســرویس از آخرین سرویس ،طبق
آنچه در برنامه زمانی ســرویس ســازنده مشخص شده
اســت ،روشن شــود .در مدلهای مجهز به موتور دیزل
 ،BlueHDiعالمت آچار ممکن اســت قبل از رسیدن
به فواصل ســرویس ،مطابق با سطح خرابی روغن موتور
روشن شــود که به شــرایط رانندگی ،حین استفاده از
خودرو بستگی دارد.

اگر خودتان عملیات ســرویس را بــر روی خودرو انجام
میدهید:
 سوئیچ استارت را خاموش کنید، دکمه صفر کردن نمایشــگر مسافت سفر را فشار دادهو نگه دارید،
 سوئیچ استارت را روشن کنید ،صفحه نمایش نمایشگرمسافت شروع به شمارش معکوس می-کند،
 هنگامــی که صفحه نمایش عالمت “ ”= 0را نمایشداد ،دکمــه را رها کنید ،عالمت آچار خاموش خواهد
شد.
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اخطار

اگــر متعاقب عملیــات ،باتری را قطــع کردهاید،
خودرو را قفل کرده و پنج دقیقه صبر کنید تا صفر
کردن مسافت در سیستم ثبت شود.
بازخوانی اطالعات سرویس
در هر زمانی میتوانید به اطالعات ســرویس دسترسی
داشته باشد.
 دکمه صفر کردن نمایشگر مسافت سفر را فشار دهید.اطالعات ســرویس برای چند ثانیه ظاهر شده و مجددا ً
ناپدید میشود.
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هشدار
سیســتم توقف اســتارت موتور که طبق مقررات
الزامی است ،به صورت خودکار پس از خالی شدن
مخزن ® AdBlueفعال میشود.
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هنگامی که سوئیچ اســتارت روشن شود ،یک نمایشگر
برآوردی تخمینی از مســافت قابل حرکت قبل از اینکه
اســتارت موتور متوقف شــود ،که این مسافت محدوده
خوانده میشود ،نمایش میدهد.
در صورتی همزمانی اشکال سیستم و پایین بودن سطح
 ،®AdBlueرقم نمایش داده شــده ،رقــم مربوط به
کوتاهترین محدوده است.

AdBlue

®

w

نمایشگرهای محدوده افزودنی ®AdBlue
پس از قرار گرفتن مخزن ® AdBlueدر وضعیت رزرو یا
پس از تشخیص اشکال در سیستم کنترل انتشار ،SCR

در موارد وجود خطر عدم استارت به دلیل کمبود

42

محدودههای بیشتر از  1500مایل ( 2400کیلومتر)
هنگامی که ســوئیچ استارت روشن اســت ،هیچگونه
اطالعاتــی از محــدوده حرکتی به صــورت خودکار در
نشانگر ابزار نمایش داده نمیشود.
فشار دادن این دکمه به صورت موقتی محدوده حرکتی
را نمایش میدهد .مقادیر باالتــر از  300مایل (5000
کیلومتر) مشخص نمیشوند.
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خرابی در ارتباط با کمبود افزودنی ®AdBlue

هنگام روشــن کردن ســوئیچ اســتارت ،چراغ هشدار
سرویس روشن شــده و چراغ هشدار  UREAهمراه با
یک پیغام صوتی چشــمک میزند و یک پیام (به عنوان
مثال«:مخزن افزودنی را پر کنید :استارت موتور متوقف
شد )».ظاهر میشود.
مخزن ® AdBlueخالی اســت :سیستم طبق مقررات
ملزم به جلوگیری از استارت مجدد موتور است.

هنگام روشــن کردن ســوئیچ اســتارت ،چراغ هشدار
سرویس روشن شــده و چراغ هشدار  UREAهمراه با
یک پیغام صوتی چشــمک میزند و یک پیام (به عنوان
مثال«:مخزن افزودنی را پر کنید :استارت موتور پس از
 350مایل متوقف می-شود») ظاهر میشود که محدوده
حرکتی باقیمانده را بر حســب مایل یا کیلومتر نمایش
میدهد.
در هنگام رانندگی این پیام هــر  30ثانیه نمایش داده
میشود تا اینکه مخزن افزودنی پر شود.
برای پر کردن مخزن ® AdBlueبه یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
همچنین میتوانید خودتان مخزن را پر کنید.
در غیر این صورت قادر به استارت مجدد موتور نخواهید
بود.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص پر کردن مخزن
افزودنی ® ،AdBlueبه بخش مربوطه مراجعه کنید.
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هنگام روشــن کردن ســوئیچ اســتارت ،چراغ هشدار
 UREAهمراه با یک پیغام صوتی روشــن شده و یک
پیام (به عنوان مثال«:مخزن افزودنی را پر کنید :استارت
موتور پس از  900مایل متوقف میشود») ظاهر میشود
کــه محدوده حرکتــی باقیمانده را بر حســب مایل یا
کیلومتر نمایش میدهد.
در هنــگام رانندگی این پیــام هــر  200مایل (300
کیلومتر) نمایش داده میشــود تا اینکه مخزن افزودنی
پر شود.
برای پر کردن مخزن ® AdBlueبه یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
همچنین میتوانید خودتان مخزن را پر کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص پر کردن مخزن
افزودنی ® ،AdBlueبه بخش مربوطه مراجعه کنید.
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بیــن  1500 350مایــل ( 600و  2400کیلومتر)
محدوده حرکتی باقی مانده است.

بیــن  0و  350مایــل ( 0و  600کیلومتر) محدوده
حرکتی باقی مانده است.
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هشدار
برای اینکه بتوانید مجددا ً اســتارت بزنید ،توصیه
میشود که به یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ بــرای پرکــردن مخزن تلفــن کنید .اگر
خودتان عملیات پرکردن مخزن را انجام میدهید،
الزم اســت که حداقل  3/8لیتــر ® AdBlueبه
مخزن اضافه کنید.
43
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در صورت اشکال در سیستم کنترل انتشار SCR

در صورت تشخیص اشکال

چراغهای هشدار  ،UREAسرویس و عیبیابی همراه با
یک پیغام صوتی روشن شده و پیام «اشکال در سیستم
انتشار مواد» ظاهر میشود.
این هشدار در حین رانندگی برای اولین باری که اشکال
تشــخیص داده شده است ،و پس از آن در هنگام روشن
کردن ســوئیچ استارت برای سفرهای بعدی ،در صورتی
که اشکال همچنان وجود داشته باشد ،عمل میکند.
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هشدار
سیســتمی که مانع اســتارت موتور میشــود به
صــورت خودکار پس از طــی  056مایل (0011
کیلومتر) پس از تأیید اشــکال در سیستم کنترل
انتشــار  RCSفعال میشود .سیستم را در اسرع
وقت توســط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

طی مدت زمان رانندگی مجاز (بین  650مایل و 0
مایل) ( 1100کیلومتر و  0کیلومتر)

اخطار

اگر این اشکال یک اشــکال موقتی باشد ،هشدار
در ســفر بعدی پس از عیبیابی خودکار سیستم
 RCSخاموش میشود.
44

اگر اشکال سیســتم ( SCRپس از طی  30مایل (50
کیلومتر) در وضعیتی که پیام هشــدار اشکال به صورت
دائمــی نمایش داده میشــود) تأیید شــود ،چراغهای
هشدار ســرویس و عیبیابی موتور روشن شده و چراغ
هشدار  UREAهمرا با یک پیغام صوتی و نمایش یک
پیام (به عنوان مثال« :اشکال سیستم انتشار مواد :پس از
 150مایل استارت متوقف خواهدشد») چشمک میزند
که در ایــن پیام محدوده باقیمانده بر حســب مایل یا
کیلومتر نمایش داده شده است.
در هنگام رانندگی این پیام هر  30ثانیه در صورت باقی
ماندن اشکال سیستم  SCRنمایش داده میشود.
این هشدار در هنگام روشن کردن سوئیچ استارت تکرار
خواهد شد.
در اسرع وقت باید به یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مراجعه کنید.
در غیــر این صورت ،قادر به اســتارت مجــدد خودرو
نخواهید بود.

w
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توقف استارت

rG

a
.C

w

w

هر بار که ســوئیچ استارت روشن میشــود ،چراغهای
هشدار ســرویس و عیبیابی موتور روشن شده و چراغ
هشــدار  UREAهمراه با یک پیغام صوتی چشــمک
میزند و پیامی تحت عنوان «اشکال در سیستم انتشار
مواد :استارت موتور متوقف شد» نمایش داده میشود.

e.

ag
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هشدار
از محدوده حرکتی مجاز تجاوز کردهاید :سیستم
توقف استارت مانع استارت زدن موتور میشود.

ir

برای اینکه قادر به استارت مجدد باشید ،باید به یکی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تلفن کنید.
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 دکمــه کنترل روی فرمان را فشــار دهید تا نوارهایمختلــف کامپیوتــر مدیریت پیمایش بــه دنبال هم
نمایش داده شود.
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نمایش اطالعات در نشانگر ابزار
کامپیوتر مدیریت پیمایش
نشانگر ابزار
سیســتمی که اطالعــات کنونی مربوط بــه پیمایش
(محدوده ،مصرف سوخت و  )...را نمایش میدهد.

w

w

w
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 یا در انتهای دسته برف پاککن. نوار اطالعات کنونی همراه با:• محدوده
• مصرف سوخت کنونی
• ساعت شمار توقف و استارت
 نوار سفر ( )1همراه با:• سرعت متوسط برای سفر اول
• متوسط مصرف سوخت،
• مسافت طی شده.
 نوار سفر ( )2همراه با:• سرعت متوسط برای سفر دوم
• متوسط مصرف سوخت،
• مسافت طی شده.
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صفر کردن مسافت سفر
 هنگامی که مسافت سفر نمایش داده میشود ،کنترلرا برای بیش از دو ثانیه فشار داده یا برای مدت طوالنی
کلید شستی سمت چپ کنترلهای روی فرمان را فشار
دهید.
سفرهای ( )1و ( )2مســتقل از هم هستند ،ولی شیوه
استفاده از آنها مشابه است.
به عنوان مثال سفر ( )1میتواند برای ارقام روزانه و سفر
( )2برای ارقام ماهانه استفاده شود.

w
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w
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نوار سفر ( )2همراه با:
 مسافت طی شده، متوسط مصرف سوخت، سرعت متوسط،برای سفر دوم.
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نمایش اطالعات در صفحه لمسی
صفحه لمسی
سیســتمی که اطالعات جاری را در ارتباط با پیمایش
(محدوده ،مصرف سوخت و  )...نمایش میدهد.
اطالعــات از طریــق منــوی “ ”Drivingقابل
دسترسی هستند.
نمایش دائمی:
 منوی “ ”Drivingرا انتخاب کنید.اطالعات کامپیوتر مدیریت پیمایش در صفحه اصلی منو
نمایش داده میشود.
 یکی از دکمهها را فشار دهید تا نوار مورد نظر نمایشداده شود.
نمایش موقتی در یک پنجره جدید:
 برای دسترسی به اطالعات و نمایش نوارهای مختلفانتهای دسته کنترل برف پاککن را فشار دهید.

نوار سفر ( )1همراه با:
 مسافت طی شده، متوسط مصرف سوخت، سرعت متوسط،برای سفر اول.

w

نوار مصرف سوخت لحظهای کنونی همراه با:
 محدوده، مصرف سوخت کنونی، -ساعت شمار توقف و استارت
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صفر کردن مسافت
 هنگامی که سفر مورد نظر نمایش داده میشود ،دکمهصفر کردن یا انتهای دسته کنترل برف پاککن را فشار
دهید.
سفرهای ( )1و ( )2مســتقل از هم هستند ،ولی شیوه
استفاده از آنها مشابه است.
به عنوان مثال سفر ( )1میتواند برای ارقام روزانه و سفر
( )2برای ارقام ماهانه استفاده شود.
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اخطار

ایــن کارکرد تنها از ســرعت  20مایل بر ســاعت (30
کیلومتربرساعت) به بعد نمایش داده میشود.

w

w

کامپیوتر مدیریت پیمایش ،برخی تعاریف ...
محدوده
(مایل یا کیلومتر)
این عالمت مســافتی را که همچنان با
ســوخت باقیمانده در مخزن با توجه به مصرف سوخت
متوســط طی چند مایــل (کیلومتر) طی شــده اخیر،
میتوان طی کرد ،مشخص میکند.

مصرف سوخت کنونی
( mpgیا  l/100 kmیا )km/l
این عدد متوســط مصرف ســوخت طی دو
ثانیه اخیر است.

ساعت شمار توقف و استارت
(دقیقه/ثانیه یا ساعت/دقیقه)
اگر خودرو شــما به سیســتم توقف و
استارت مجهز باشد ،یک ساعت شمار زمان صرف شده
در وضعیت توقف را در طی یک سفر محاسبه میکند.
هر بار که سوئیچ استارت روشن میشود ،این مقدار صفر
میشود.

w

اخطار

ag
ar

سرعت متوسط
(مایل بر ساعت یا کیلومتربرساعت)
این رقم سرعت متوسط محاسبه شده
از آخرین زمان صفر شــدن کامپیوتر مدیریت پیمایش
(روشن شدن سوئیچ استارت) است.

ir

e.

هنگامی که محــدوده از  20مایل ( 30کیلومتر) کمتر
شــود ،خطچینها نمایش داده میشود .پس از پرکردن
حداقل  5لیتر سوخت در مخزن ،محوده مجددا ً محاسبه
شــده و وقتی از  60مایــل ( 100کیلومتر) تجاوز کند
نمایش داده میشود.

rG

a
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این مقدار ممکن است به دنبال تغییر در شیوه رانندگی یا
کاهش بار که منجر به تغییر قابل توجه در مصرف سوخت
کنونی میشود ،تغییر کند.

مصرف سوخت متوسط
( mpgیا  l/100 kmیا )km/l
این عدد متوســط مصرف ســوخت از
آخریــن زمان صفر کردن کامپیوتــر مدیریت پیمایش
است.

اخطار

اگر خطچینها به صورت مداوم در حین رانندگی به جای
ارقام نمایش داده میشوند ،با یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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هشدار
به دالیل ایمنــی ،راننده باید عملیاتی که نیازمند
توجه دقیق اســت ،در زمان ســاکن بودن خودرو
انجام دهد.
برخی کارکردها در حین رانندگی قابل دسترسی
نیستند.
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و بسته به نوع تجهیزات امکانات زیر را فراهم میکند:
 نمایش پیامهای هشدار و اطالعات بصری حسگرهایپارک،
 دسترســی بــه کنترل برای سیســتم مســیریابی وسرویسهای اینترنت و نمایش اطالعات مربوطه

w

صفحه لمسی
امکان دسترسی به موارد زیر را فراهم میکند:
 منوهــای تغییر تنظیمات کارکردها و سیســتمهایخودرو،
 منوهای پیکربندی سیستم صوتی و صفحه نمایش کنترلهای سیســتم صوتی و تلفن و صفحه نمایشاطالعات مربوطه

عملیات کلی
توصیهها
الزم است که محکم فشــار داده شوند ،مخصوصاً برای
حالتهای ضربهها (به پایین کشــیدن فهرستها ،حرکت
دادن نقشه )...
یک ضربه آرام کافی نیست.
صفحه نمایش فشــار با بیش از یک انگشت را تشخیص
نمیدهد.
این تکنولوژی امکان اســتفاده در کلیــه دماها و حین
استفاده از دستکش را فراهم میکند.
از اشیاء نوک تیز بر روی صفحه لمسی استفاده نکنید.
صفحه لمسی را با دستهای مرطوب لمس نکنید.
برای پاک کردن صفحه لمسی از یک پارچه نرم استفاده
کنید.

50

وضعیت چراغهای نمایشگر
برخــی دکمهها حاوی چراغ نمایشــگری هســتند که
وضعیت کارکرد مربوطه را اعالم میکند.
نمایشگر سبز :یعنی کارکرد مربوطه را روشن کردهاید.
نمایشــگر نارنجــی :یعنی کارکرد مربوطــه را خاموش
کردهاید.

w
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از این دکمه برای تأیید استفاده کنید.

rG

از این دکمه برای دسترسی به اطالعات بیشتر و
دسترسی به تنظیمات برخی کارکردها استفاده کنید.

مسیریابی
بســته به ســطح تزئیات داخلی ،مسیریابی
ممکن اســت موجود نباشــد ،بــه صورت
اختیاری یا استاندارد وجود داشته باشد .به
بخش تجهیزات صوتی و تلماتیک مراجعه کنید.
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پــس از چند لحظه ،در صورت عــدم انجام هیچ اقدامی
در صفحه ثانویه ،به صورت خودکار صفحه اولیه نمایش
داده میشود.

از این دکمه برای خروج استفاده کنید.

w

اخطار

w

اصول کلی*
دکمههای مجاز را بر روی صفحه لمســی فشــار دهید.
هر منو در قالب یک یا دو صفحه (صفحه اولیه و صفحه
ثانویه) نمایش داده میشود.
از این دکمه برای ورود به صفحه ثانویه اســتفاده
کنید.
از این دکمه برای بازگشت به صفحه اولیه استفاده
کنید.

ir

منوها
این دکمه را برای دسترسی به منوی اصلی فشار
داده یــا یکــی از دکمههــای روی control
 panelرا برای دسترسی مستقیم به یک منوی خاص
فشار دهید.

پخش رادیو
به بخش تجهیزات صوتی و تلماتیک مراجعه
کنید.

تنظیمات
امکان پیکربندی صفحه نمایش و سیستم را
فراهم میکند.
اینترنت
این خدمات به صورت استاندارد یا به صورت
اختیاری وجود دارد.

www.CarGarage.ir

تلفن
به بخش تجهیزات صوتی و تلماتیک مراجعه
کنید.
رانندگی
امکان دسترســی بــه کامپیوتــر مدیریت
پیمایــش ،و بســته به مدل امــکان تغییر
تنظیمات برخی کارکردها را فراهم میکند.
به بخش مربوطه مراجعه کنید.

 .1حجم صدا  /وضعیت بیصدا
به بخش تجهیزات صوتی و تلماتیک مراجعه کنید.
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منوی تنظیمات (“)”Settings
کارکردهای قابل دسترسی از طریق این منو در جدول زیر شرح داده شدهاند.
کارکرد مربوطه
تنظیمات صوتی

تنظیم حجم صدا ،توازن ...

خاموش کردن صفحه

صفحه نمایش را در صفحه لمسی (صفحه سیاه) خاموش میکند .فشار دادن مجدد
صفحه سیاه یا یکی از دکمههای منو صفحه نمایش را بازمیگرداند.

a
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w

طرحهای رنگ

انتخاب طرح رنگ.

انتخاب آحاد:
 دما (درجه سلسیوس یا فارنهایت) -مسافت و مصرف سوخت ( l/100km، mpgیا )km/l

ir

تنظیمات صفحه

e.

زبان

ag
ar

ساعت/تاریخ

rG

تنظیمات سیستم

52

w

دکمه

توضیحات

تنظیمات تاریخ و ساخت.
انتخاب زبان مورد استفاده :فرانسوی ،انگلیسی ،ایتالیایی ،اسپانیایی ،آلمانی ،هلندی،
پرتغالی ،لهستانی ،ترکی ،روسی.
تغییرات تنظیمات صفحه نمایش (جابجا کردن متون ،تصاویر متحرک و )...

ماشین حساب

نمایش ماشین حساب.

تقویم

نمایش تقویم.
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منوی رانندگی (“)”Driving
یک سیستم با تنظیمات قابل تغییری که (بسته به مدل) در جدول زیر شرح داده شدهاند.
کارکرد مربوطه
سنسورهای پارک

غیرفعالسازی کارکرد

سیستم پایش نقطه کور
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فعالسازی کارکرد

w

دکمه

توضیحات
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با اســتفاده از فلشــها منــوی “Personalisation
 ”configurationرا انتخاب کرده و تأیید کنید.
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تنظیم تاریخ و ساعت
سیستم صوتی بدون صفحه لمسی
 MENUرا فشار دهید.

w

w

w

1

با استفاده از فلشــها ”Display Configuration“ ،را
انتخاب کرده و تأیید کنید.
با استفاده از فلشها”Date and time adjustment“ ،
را انتخاب کرده و تأیید کنید.
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تنظیماتی را که باید اصالح شوند انتخاب کنید .با فشار
دادن  OKانتخاب را تأیید کنید و ســپس تنظیمات را
تغییر داده و مجددا ً تأیید کنید تا اصالحات انجام شــده
ذخیره شوند.
تنظیمات را مورد به مورد تغییر داده ،با فشار دادن دکمه
 OKتأیید کنید .ســپس نــوار “ ”OKرا بر روی صفحه
انتخــاب کرده و تأیید کنید تــا از منوی “Date and
 ”time adjustmentخارج شوید.

ابزارها

www.CarGarage.ir

 تنظیم ســاعت یا تنظیــم تاریخ را انتخــاب کرده وتنظیمات را با اســتفاده از صفحــه کلید عددی اصالح
کرده و سپس تأیید کنید.

 -بر روی تأیید فشار دهید تا خارج شوید.
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سیستم صوتی با صفحه لمسی
 منوی تنظیمات را انتخاب کنید. در صفحه ثانویه بر روی ساعت/تاریخ فشاردهید.
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اخطار
باز شــدن قفل خودرو با چشــمکزدن ســریع
چراغهــای راهنما به مدت تقریبــاً دو ثانیه تأیید
میشود.
بسته به مدل خودرو ،آینههای بغل خودرو همزمان
باز خواهند شد.

rG

با استفاده از کنترل از راه دور

ag
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 دکمه قفل باز را فشار دهید تا قفل خودروباز شود.
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جمع کردن و باز کردن کلید
 -این دکمه را فشار دهید تا کلید جمع شده یا باز شود.

قفل کردن کامل
با استفاده از کلید
 کلیــد را به ســمت جلوی خــودرو بچرخانید تا قفلخودرو باز شود.

a
.C

کلید کنترل از راه دور
سیســتمی برای قفل کردن یا باز کــردن قفل مرکزی
خودرو با استفاده از قفل در یا از راه دور.
این سیســتم همچنین برای باز کردن و بســتن درب
مخزن ســوخت ،تعیین موقعیت و اســتارت خودرو و
همچین راهاندازی سیستم دزدگیر استفاده می شود.

w

w

w
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هشدار
اگر دکمه را فشار ندهید ،ممکن است کنترل از راه
دور آسیب ببیند.
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اخطار

نگهداشــتن این دکمه باعث باز شدن
شیشهها به صورت خودکار میشود.

دسترسی
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با استفاده از کنترل از راه دور
 دکمه قفل بسته را فشار دهید تا خودرو بهطور کامل قفل شود.

ir

اخطار
هر یــک از موارد باز کردن قفل با چشــمکزدن
سریع چراغهای راهنما برای حدود دو ثانیه تأیید
میشود.
بسته به مدل خودرو ،آینههای بغل خودرو همزمان
باز خواهند شد.

قفل کردن معمولی
با استفاده از کلید
 کلید را به ســمت عقب خودرو بچرخانید تا خودرو بهصورت کامل قفل شود.
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 برای باز کردن سایر درها و در موتور ،دکمه قفل باز رامجددا ً فشار دهید.

این حالت در منوی پیکربندی نشــانگر ابزار
تنظیم میشود.
این کارکرد به صورت پیش فرض غیرفعال است.
 در این صورت اســتفاده از کنترل از راه دور تنها دربصندوق را باز و/یا بسته میکند.

w

 دکمه قفل باز را فشار دهید تا قفل خودروباز شود.

فعالسازی کارکرد فقط درب صندوق

w

با استفاده از کنترل از راه دور

2

 این دکمه را فشار دهید تا قفل خودرو بازشده و درب صندوق گشوده شود.

w

باز کردن انتخابی قفل
این حالــت از طریق منــوی پیکربندی در
صفحه نمایش نشــانگر ابزار قابل دسترسی
است.
حالت پیش فرض ،قفل کردن کامل خودرو است.

باز کردن قفل درب صندوق
با استفاده از کنترل از راه دور

هشدار
پس از آن فراموش نکنید که درب صندوق را قفل
کنید.
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انجام عملیات قفل (با کنترل از راه دور
یا به صورت دســتی) بــه طور خودکار
شیشهها و سانروف را میبندد.
بــرای غیرفعالســازی ایــن کارکرد با
نمایندگیهــای مجــاز منتخب ایکاپ
تماس بگیرید.
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سیستم قفل Deadlock

هشدار
سیستم قفل  Deadlockکنترل دربهای خارجی
و داخلی خودرو را غیرفعال میکند.
این سیســتم همچنین دکمه کنترل دستی قفل
مرکزی را غیرفعال میکند.
بنابراین هرگز نباید هنگامی که سیستم در حالت
 Deadlockاست کسی را در خودرو رها کنید.
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اخطار
عملیات قفل کردن با روشن شدن ممتد چراغهای
راهنما به مدت دو ثانیه تأیید میشود.
بسته به مدل خودرو ،آینههای بغل خودرو همزمان
جمع میشوند.

با استفاده از کلید
 کلیــد را در قفل در ســمت راننده به ســمت عقببچرخانید تا خودرو به صورت کامل قفل شود.
 کلیــد را مجــددا ً به مدت پنج ثانیه به ســمت عقببچرخانید تا خودرو در حالت  Deadlockقرار گیرد.
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با استفاده از کنترل از راه دور
 دکمه قفل بسته را فشار دهید تا خودرو بهطور کامل قفل شــود یا دکمه قفل بسته را
برای بیش از دو ثانیه فشار دهید تا عالوه بر
قفل شــدن خودرو شیشــهها به صورت خودکار بسته
شوند.
 دکمه قفل بســته را مجددا ً به مدت پنج ثانیه فشــاردهید تا خودرو در حالت  Deadlockقرار گیرد.
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اخطار
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اخطار
قفل  Deadlockخودرو با روشــن شــدن ممتد
چراغهای راهنمای خودرو به مدت حدودا ً دو ثانیه
تأیید میشود.

دسترسی
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تعیین موقعیت خودرو
 دکمه قفل بسته را فشار دهید تا موقعیتخودرو قفل شــده خود را در پارکینگ پیدا
کنید.
این تعیین موقعیت با روشن شدن چراغهای خوشامدگو
و چشــمکزدن چراغهــای راهنمای بــرای چند ثانیه
مشخص میشود.

حفاظت دزدگیر
ایموبالیزر
کلیــد حاوی یــک چیــپ الکترونیکی اســت که کد
مخصوصی دارد .هنگامی که ســوئیچ اســتارت روشن
میشود ،این کد باید تشخیص داده شود تا استارت زدن
خودرو امکانپذیر شود.
این قفل متوقــف کننده الکترونیکی موتور ،سیســتم
مدیریت موتــور را چند لحظه پس از خاموش شــدن
سوئیچ اســتارت قفل کرده و مانع استارت زدن خودرو
توسط فردی میشود که کلید را در اختیار ندارد.
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در صورت وجود اشــکال ،با روشن شدن این
چراغ هشدار و یک پیغام صوتی و پیامی بر روی صفحه
نمایش ،این مسأله به شما اطالع داده میشود.
در این صورت خودرو شــما اســتارت نخواهد خورد؛ در
اسرع وقت با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
تماس بگیرید.

اخطار
برچســبی که در هنگام تحویل خودرو به شما ،به
کلیدها متصل شده است را در یک نقطه امن دور
از خودرو خود نگهداری کنید.
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اخطار
اگر خودرو شما مجهز به آژیر باشد ،در هنگام قفل
کردن و باز کردن خودرو فعال یا غیر فعال نخواهد
شد.
باز کردن درب ممکن اســت باعث راهاندازی آژیر
شود؛ این آژیر پس از روشن کردن سوئیچ استارت
متوقف خواهد شد.
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دستورالعمل احتیاطی  -کنترلهای از راه دور
قفل کردن  -بازکردن درب سمت راننده
کلید را در قفل وارد کرده و در را قفل کرده یا باز کنید.

w

w
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قفل کردن  -باز کردن درهای سرنشینان
قفل کردن
 بازبینی کنید که بــر روی درهای عقب ،قفل کودکباز نباشد.
 درپوش ســیاه قرار گرفته بر روی لبه در را با استفادهاز کلید بردارید.
 کلید را بدون اعمال فشار و بدون چرخاندن در دهانهوارد کرده و قفل را به کنار به ســمت داخل در حرکت
دهید.
 کلید را برداشته و مجددا ً درپوش را سرجای خود قراردهید.

باز کردن
دستگیرههای داخلی در را بکشید.
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تعویض باتری کلید
مشخصات باتریCR2032/3volts :
این تعویض باتری را میتــوان در نمایندگیهای مجاز
منتخــب ایکاپ انجــام داد .در صورت نیــاز به تعویض
باتری پیامی در صفحه نمایش نشانگر ابزار نمایش داده
میشود.
 با اســتفاده از یک پیچگوشــتی کوچک ،درپوش را ازشیار لبه باز کنید.
 درپوش را باال بکشید. باتری تخت را از جای خود خارج کنید. باتری جدید را جا بزنید و مراقب باشید که جهت اصلیجا زدن باتری رعایت شده.
 -درپوش را بر روی محفظه کلید جابزنید.
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برگرداندن تنظیمات اولیه
 سوئیچ استارت را روشن کنید. بالفاصله یکــی از دکمههای کنترل از راه دور را برایچند ثانیه فشار دهید.
 سوئیچ استارت را خاموش کنید.کنتــرل از راه دور مجددا ً به طور کامل عملیاتی شــده
است.

w

اشکال کنترل از راه دور
پس از قطع باتری خــودرو ،تعویض باتری کنترل از راه
دور یا در صورت وجود اشکال در کنترل از راه دور ،دیگر
نمیتوانیــد خودرو خود را قفل کرده ،باز کرده یا تعیین
موقعیت کنید.
 اوالً ،از کلید در قفل در استفاده کنید تا خودرو خود راقفل کرده یا باز کنید.
 ســپس تنظیمات کنتــرل از راه دور را به حالت اولیهبازگردانید.
اگر مشکل به قوت خود باقی است ،در اسرع وقت ،با یکی
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

هیچیک از باتریهای کنترل از راه دور را
دور نریزیــد ،ایــن باتریها حــاوی فلزاتی
هستند که برای محیط زیست مضر هستند .این
باتریهــا را بــه نقاط جمــعآوری مجــاز اینگونه
پسماندها ببرید.
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قفل کامل خودرو
با استفاده از کنترل از راه دور

2

w

 دکمه قفل باز را فشــار دهید تا خودرو بازشود.

هنگامی که کلید نزد خودتان است.
 هنگامی که کلید نزد خودتان و در محدوده تشخیصاســت ،دست خود را پشت دسته در برده و خودرو را باز
کنید ،سپس دسته را بکشید تا در باز شود.
سرنشــینان نیــز میتوانند بــه محض اینکــه ،کلید
الکترونیکی در محدوده تشــخیص قرار گیرد ،درها را به
استثنای در صندوق باز کنند.
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کلیــد الکترونیکی ورود و اســتارت بدون کلید
()Key Less
سیســتمی که امکان باز کردن ،بستن و استارت موتور
در حالی که کلید الکترونیکی نزد خودتان باشــد فراهم
میکند .این کارها همچنین به صورت کنترل از راه دور
قابل انجام هستند.

w

اخطار

نگه داشتن این دکمه تمام شیشهها را
از راه دور باز میکنید.

اخطار
به دلیــل ایمنــی و جلوگیری از ســرقت ،کلید
الکترونیکی خود را در خودرو جا نگذارید ،حتی در
زمانی که به خودرو نزدیک هستید .توصیه میشود
که این کلید را نزد خودتان نگه دارید.
64

اخطار
باز کردن در با چشمکزدن سریع جهت چراغهای
راهنما برای حدود دو ثانیه تأیید میشود.
بســته به مدل خودرو ،آینههای بغل همزمان باز
میشوند.
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با استفاده از کنترل از راه دور

w

 برای باز کردن فقط در راننده ،دکمه قفلباز را فقط یک بار فشار دهید.
 برای باز کردن سایر درها و در موتور ،دکمه قفل باز رامجددا ً فشار دهید.

اخطار
هر یــک از موارد باز کردن قفل با چشــمکزدن
سریع چراغهای راهنما برای حدود دو ثانیه تأیید
میشود.
بســته به مدل خــودرو ،آینههای بغــل خودرو
همزمان با اولین اقدام جهت باز کردن خودرو ،باز
خواهند شد.
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هشدار
تجمع مواد (آب ،گرد و خــاک ،جرم ،نمک و )...
در سطح داخلی دستگیره در ممکن است بر روی
تشخیص سیستم تأثیر بگذارد.
اگر تمیز کردن ســطح داخلی دستگیره در با یک
پارچه باعث بازگرداندن قابلیت تشخیص نشد ،با
یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.
پاشــش ناگهانی آب (بخار آب ،جت آب پرفشــار
ماشینشو )... ،ممکن است توسط خودرو به عنوان
اقدام به بازکردن خودرو تلقی شود.

باز کردن انتخابی
این حالــت از طریق منــوی پیکربندی در
صفحه نمایش نشــانگر ابزار قابل دسترسی
است.
حالت پیش فرض ،قفل کردن کامل خودرو است.

در حالتی که کلید الکترونیکی نزد خودتان است.
 بــرای اینکه فقط درب راننده را با کلیدی الکترونیکیکه نزد خودتان اســت باز کنید ،دســت خود را پشــت
دستگیره درب راننده برده و سپس دستگیره را بکشید
تا درب باز شود.
 برای باز کردن کلیه درهای خودرو ،دست خود را پشتیکی از دستگیرههای سرنشینان در آن سمت خودرو که
کلید الکترونیکی قرار گرفته است برده و سپس دستگیره
در را بکشید.
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فعالسازی کارکرد فقط درب صندوق
این کارکرد در منوی پیکربندی نشانگر ابزار
قرار داده شده است.

2
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w
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این کارکرد به صورت پیش فرض غیرفعال است.
 در این صورت اســتفاده از کنتــرل از راه دور یا کلیدالکترونیکی استفاده فقط درب صندوق را باز میکند.
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در حالی که کلید الکترونیکی نزد خودتان است
 در حالی که کلید الکترونیکی در محدوده تشــخیصقــرار دارد ،دکمه ( 1مدلهای صندوقــدار) یا دکمه 2
(مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی) را فشار دهید تا
قفل خودرو باز شده و درب صندوق گشوده شود.

rG

 این دکمه را فشار دهید تا خودرو باز شدهو درب صندوق گشوده شود.
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باز کردن درب صندوق
با استفاده از کنترل از راه دور

هشدار
فرامــوش نکنید که دوبــاره درب صندوق را قفل
کنید.
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اخطار
انجام عملیــات قفل کــردن (با کلید
کنترل از راه دور یا دســتی) به صورت
خودکار شیشهها و سانروف را میبندد.
برای غیرفعالسازی این کارکرد تماس
با یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ
بگیرید.

قفل کردن معمولی
با استفاده از کنترل از راه دور

اخطار
عملیات قفل شدن با روشن شدن ممتد چراغهای
راهنما برای حدود دوثانیه تأیید میشود.
بسته به مدل خودرو ،آینههای بغل همزمان جمع
خواهند شد.
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در حالتی که کلید الکترونیکی نزد خودتان است.
 در وضعیتی که کلید الکترونیکی در محدوده تشخیصقرار دارد ،با یکی از انگشــتان بر روی دستگیره در (در
قسمت عالمتگذاری شــده) فشار دهید تا خودرو قفل
شود.

غیرهیبریــدی) ،در حالی که که کلیــد الکترونیکی در
محدوده تشــخیص قرار دارد ،دکمه درب پشتی را فشار
دهید تا خودرو قفل شود.

rG

 دکمه قفل بسته را فشار دهید تا خودرو بهصورت کامل قفل شود.

a
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 -از درب صنــدوق (فقــط مدلهــای  SWو RXH
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هشدار
اگر یکی از درها یا در صندوق همچنان باز باشــد
یا اگر کلید سیستم ورود و استارت بدون کلید در
داخل خودرو جا مانده باشد یا اگر سوئیچ استارت
روشن باشد ،قفل مرکزی انجام نمیشود .هنگامی
که خودرو قفل اســت اگر به صورت ناخواسته باز
شود ،مجددا ً به صورت خودکار پس از حدود سی
ثانیه قفل میشود مگر اینکه یکی از درها باز شود.
اگر آژیر قب ً
ال فعال شــده باشد ،به صورت خودکار
مجددا ً فعالسازی نمیشود .جمع شدن و باز شدن
آینههای بغل توســط کنترل از راه دور را میتوان
توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
غیرفعال کرد.

اخطار
بــه عنوان یک اقدام ایمنی (در صورتی که کودک
سوار خودرو باشد) ،هرگز خودرو را بدون برداشتن
کلید سیستم ورود و اســتارت بدون کلید ،حتی
بــرای مدت زمانی کوتاه رهــا نکنید .هنگامی که
کلید سیســتم ورود و اســتارت بــدون کلید در
محدوده تشخیص اســت و قفل خودرو باز است،
مراقب سرقت خودرو باشید.
به منظور نگهداری شارژ باتری سلولی در کنترل از
راه دور ،کارکردهــای  hands-freeپس از 21
روز عدم اســتفاده در حالت  standbyطوالنی
قــرار میگیرد .به منظور بازگردانــدن کارکردها،
یکی از دکمههای کنترل از راه دور را فشار داده یا
موتور را در حالتی که کلید الکترونیکی در دستگاه
خواننده اطالعات است ،استارت کنید.
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قفل Deadlock

از طریق در عقبی خودرو (فقط مدلهای  SWو RXH

w

w

w
با استفاده از کنترل از راه دور
 دکمه قفل بسته را فشار دهید تا خودرو بهطور کامل قفل شــود یا دکمه قفل بسته را
برای بیش از دو ثانیه فشار دهید تا عالوه بر
قفل شــدن خودرو شیشــهها به صورت خودکار بسته
شوند.
 دکمه قفل بســته را مجددا ً به مدت پنج ثانیه فشــاردهید تا خودرو در حالت  Deadlockقرار گیرد.

اخطار
وضعیــت  Deadlockبا روشــن شــدن ممتد
چراغهــای راهنما به مدت تقریبــاً دو ثانیه تأیید
میشود.
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هشدار
سیستم قفل  Deadlockکنترل دربهای خارجی
و داخلی خودرو را غیرفعال میکند.
این سیســتم همچنین دکمه کنترل دستی قفل
مرکزی را غیرفعال میکند.
بنابراین هرگز نباید هنگامی که سیستم در حالت
 Deadlockاست کسی را در خودرو رها کنید.

غیر هیبریدی):
 در شرایطی که کلید الکترونیکی در محدوده تشخیصقرار دارد ،دکمه را فشار دهید تا خودرو قفل شود.
 به مدت پنج ثانیه دکمه را مجددا ً فشار دهید تا خودرودر وضعیت  Deadlockقرار گیرد.
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هنگامی که کلید الکترونیکی نزد خودتان است
از طریق دربها:
 در وضعیتی که کلید الکترونیکی در محدوده تشخیصقرار دارد ،دستگیره در را (در نقاط عالمتگذاری شده)
با انگشتها فشار دهید تا خودرو قفل شود.
 به مدت پنج ثانیه دستگیره در را مجددا ً فشار دهید تاخودرو در وضعیت  Deadlockقرار گیرد.
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تعیین موقعیت خودرو
 دکمه قفل بسته را فشار دهید تا موقعیتخودرو قفل شــده خود را در پارکینگ پیدا
کنید.
این تعیین موقعیت با روشن شدن چراغهای خوشامدگو
و چشمکزدن چراغهای راهنما برای چند ثانیه مشخص
میشود.

حفاظت دزدگیر
متوقف کننده الکترونیکی موتور
کلیــد حاوی یــک چیــپ الکترونیکی اســت که کد
مخصوصی دارد .هنگامی که ســوئیچ اســتارت روشن
میشود ،این کد باید تشخیص داده شود تا استارت زدن
خودرو امکانپذیر شود.
این قفل متوقــف کننده الکترونیکی موتور ،سیســتم
مدیریت موتــور را چند لحظه پس از خاموش شــدن
سوئیچ اســتارت قفل کرده و مانع استارت زدن خودرو
توسط فردی میشود که کلید را در اختیار ندارد.

w

در صورت وجود اشــکال ،با روشن شدن این
چراغ هشدار و یک پیغام صوتی و پیامی بر روی صفحه
نمایش ،این مسأله به شما اطالع داده میشود.
در این صورت خودرو شــما اســتارت نخواهد خورد؛ در
اسرع وقت با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
تماس بگیرید.
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اخطار

برچسبی را که در هنگام تحویل خودرو به شما به
کلیدهای متصل شده است را در یک نقطه امن دور
از خودرو خود نگهداری کنید.
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قفل کردن  -باز کردن درهای سمت راننده
کلید را در قفل وارد کرده و در را قفل کرده یا باز کنید.

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

دستورالعمل احتیاطی  -کلیدهای الکترونیکی
قفل کردن  -باز کردن با استفاده از کلید داخلی
کلیــد داخلی به منظور قفل کــردن و باز کردن خودرو
در هنگامی استفاده میشود که کلید الکترونیکی عمل
نکند:
 تمام شدن باتری سلولی ،تخلیه شارژ یا قطعی باتریخودرو
 قرار گرفتن خودرو در محیطی با امواج الکترومغناطیسیشدید
 دکمه  1را فشار دهید تا کلید داخلی  2خارج شود. -خودرو را با استفاده از این کلید قفل کرده یا باز کنید.
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قفل کردن  -باز کردن درهای سرنشینان
قفل کردن
 بر روی درهای عقــب ،بازبینی کنید که قفل کودکروشن نباشد.
 درپوش سیاه قرار گرفته بر روی کناره در را با استفادهاز کلید داخلی بردارید.
 کلید داخلی را بدون اعمال فشــار وارد دهانه کرده ،وپس از آن بدون چرخاندن ،قفل را به سمت داخل در
حرکت دهید.
 کلید داخلی را برداشــته و درپوش را مجددا ً سرجایخود قرار دهید.

www.CarGarage.ir

باز کردن
دستگیرههای داخلی در را بکشید.

اخطار
اگر خودرو شما مجهز به آژیر باشد ،در هنگام قفل
کردن و باز کردن خودرو فعال یا غیر فعال نخواهد
شد.
باز کردن درب ممکن اســت باعث راهاندازی آژیر
شود؛ این آژیر پس از روشن کردن سوئیچ استارت
متوقف خواهد شد.
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تعویض باتری کلید
مشخصات باتریCR2032/3volts :
این تعویض باتری را میتــوان در نمایندگیهای مجاز
منتخــب ایکاپ انجــام داد .در صورت نیــاز به تعویض
باتری پیامی در صفحه نمایش نشانگر ابزار نمایش داده
میشود.
 با اســتفاده از یک پیچگوشــتی کوچک ،درپوش را ازشیار لبه باز کنید.
 درپوش را باال بکشید. باتری تخت را از جای خود خارج کنید. باتری جدید را جا بزنید و مراقب باشید که جهت اصلیجا زدن باتری رعایت شد.
 درپوش را بر روی محفظه کلید جابزنید. -کلید الکترونیکی را به تنظیمات اولیه بازگردانید.
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برگرداندن تنظیمات اولیه
 سوئیچ استارت را روشن کنید. بالفاصله یکــی از دکمههای کنترل از راه دور را برایچند ثانیه فشار دهید.
 سوئیچ استارت را خاموش کنید.کنتــرل از راه دور مجددا ً به طور کامل عملیاتی شــده
است.

w

اشکال کنترل از راه دور
پس از قطع باتری خــودرو ،تعویض باتری کنترل از راه
دور یا در صورت وجود اشکال در کنترل از راه دور ،دیگر
نمیتوانیــد خودرو خود را قفل کرده ،باز کرده یا تعیین
موقعیت کنید.
 اوالً از کلید در قفل در استفاده کنید تا خودرو خود راقفل کرده یا باز کنید.
 ســپس تنظیمات کنتــرل از راه دور را به حالت اولیهبازگردانید.
اگر مشکل به قوت خود باقی است ،در اسرع وقت ،با یکی
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

هیچیک از باتریهای کنترل از راه دور را
دور نریزیــد ،ایــن باتریها حــاوی فلزاتی
هستند که برای محیط زیست مضر هستند .این
باتریهــا را بــه نقاط جمــعآوری مجــاز اینگونه
پسماندها ببرید.
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اخطار
هنگام حمل اشــیاء بــزرگ در وضعیتی که درب
صندوق باز است ،میتوانید این دکمه را فشار دهید
تا فقط درها قفل شوند.
در صورت قفل خودرو از داخل ،آینههای بغل جمع
نمیشوند.
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w

قفل مرکزی خودکار درها
درها ممکن است در حین رانندگی (سرعتهای بیش از 6
مایل بر ساعت ( 10کیلومتربرساعت)) به صورت خودکار
قفل شوند.
به منظور فعالســازی ،یا غیر فعالســازی این کارکرد،
دکمه را فشــار داده و نگه دارید تا پیامی بر روی صفحه
نمایش نمایش داده شود.
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قفل کردن  /باز کردن از داخل
 دکمه را فشار دهید.این کار باعث قفل شــدن و باز شدن درها و در صندوق
میشود.

هشدار
رانندگی با درهای قفل ممکن اســت باعث شود
دسترســی به اتاقک برای سرویسهای اضطراری
در شرایط اضطراری مشکلتر شود.
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هشدار
اگر خــودرو با اســتفاده از کنتــرل از راه دور یا
دستگیرههای در ،در وضعیت  Deadlockیا قفل
معمولی قرار گرفته باشد ،این دکمه عمل نمیکند.
در این صورت از کلید یا کنترل از راه دور برای باز
کردن خودرو استفاده کنید.

اخطار
پس از باز کــردن خودرو ،اگر به مــدت  30ثانیه
هیچیک از درها باز نشود ،درهای خودرو مجددا ً به
صورت خودکار قفل میشوند.
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مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی
 پس از بــاز کردن خودرو به صــورت کامل یا پس ازفشار دادن دکمه باز کردن صندوق با استفاده از کنترل
از راه دور یــا کلید ،اهرم  Aرا فشــار داده و درب عقبی
را باز کنید.
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باز کردن
مدلهای سواری صندوقدار
 پس از باز کردن خودرو به صورت کامل یا پس از فشاردادن دکمه باز کردن صندوق با استفاده از کنترل از راه
دور یا کلید ،این دکمه را فشار دهید.
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باز کردن ازداخل
این دکمه را نگهدارید تا اینکه صدای باز شدن قفل درب
صندوق شنیده شود.
بستن
 با اســتفاده از دستگیره داخلی درب صندوق را پایینبکشید.
اگر درب عقبی به صورت صحیح بسته نشده باشد:
 هنگامی که موتور در حال کار است ،این چراغهشدار ظاهر شــده و پیامی در صفحه نمایش
نشــانگر ابزار بــرای چند ثانیــه نمایش داده
میشود.
 هنگامی که خودرو در حال حرکت است( ،سرعتهایبیش از  6مایل بر ســاعت ( 10کیلومتربرساعت)) ،این
چراغ هشــدار ظاهر شده و یک پیام به همراه یک پیغام
صوتی برای چند ثانیه بر روی صفحه نمایش نشانگر ابزار
نمایش داده میشود.
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 در حالتی که کلید الکترونیکی نزد خودتان بوده و درمحدوده تشخیص قرار داشته باشد ،دکمه  Bدرب عقبی
را فشــار دهید .این اقدام ابتدا قفل خودرو را باز کرده و
سپس عملیات بازکردن درب عقبی را راهاندازی میکند.
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باز کردن از داخل
 فشــار دادن این دکمه قفــل را باز کرده و عملیات بازکردن درب عقبی را راهاندازی میکند.

در حالتی که خودرو قفل نباشد
 دکمه  Aرا بر روی کلید الکترونیکی فشار داده یا دکمه Bدرب عقبی را فشــار دهید تا عملیات باز کردن درب
عقبی راهاندازی شود.
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باز کردن با استفاده از کلید الکترونیکی
در حالتی که خودرو قفل بوده یا در وضعیت
 Deadlockقرار دارد.
 اگر در محدوده تشــخیص قــرار ندارید،دکمه  Aرا بر روی کلید الکترونیکی فشــار
داده و نگــه دارید .این کار ابتدا قفل خودرو
را باز کرده و ســپس عملیات باز کــردن درب عقبی را
راهاندازی میکنید.
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هشدار
قبل از باز کردن درب عقبی از راه دور ،دقت کنید
که مانعی بر سر راه درب نباشد.

www.CarGarage.ir

75

دسترسی

www.CarGarage.ir

ir

e.

ag
ar

rG

مانع بسته شــدن درب عقبی نشوید :هر گونه مانعی بر
سر راه بسته شدن ،باعث میشود که درب عقبی متوقف
شده و به صورت خودکار چند سانتیمتر باال بیاید.
به منظور بستن درب عقبی به صورت دستی :درب عقبی
را به ارامی باال و پاییــن ببرید تا آن را از موتور محرک
خالص کنید و سپس پایین بیاورید تا بسته شود.

متوقف کردن عملیات باز و بسته کردن
در هنگامی که عملیات باز و بسته کردن الکتریکی درب
عقبی در حال انجام است ،میتوانید در هر زمانی حرکت
آن را متوقف کنید:
 دکمه داخلی یا دکمه  Aرا بر روی کنترل از راه دور یادکمه  Bیا  Cدرب عقبی را فشار دهید.
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بستن برقی درب صندوق*
 این دکمه  Cرا فشــار دهید تا درب عقبی به صورتبرقی بسته شود.
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به منظور جلوگیری از خطر آسیبدیدگی،
در هنــگام باز کردن یا بســتن درب عقبی،
مطمئن شــوید که هیچ فردی در مجاورت
ماشین قرار ندارد.
* بسته به مدل خودرو
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هشدار
هرگز انگشت خود را در سیستم قفل درب عقبی
وارد نکنید :خطر آسیبدیدگی شدید!
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اخطار
اقدامات احتیاطی حین استفاده :اگر برف بر
روی درب عقبی جمع شده باشد ،قبل از اقدام به
هر یک از عملیات خودکار درب عقبی ،برفها را از
روی آن پاک کنید.
یخ میتواند مانع باز شدن درب عقبی شود:
صبر کنید تا اینکه یخ به دنبال گرم شــدن اتاقک
خودرو آب شود.
در هنگام شســتن خودرو در کارواش اتوماتیک،
فرامــوش نکنید که خودرو خود را قفل کنید تا از
خطر باز شدن خودکار درب اجتناب شود.
بــاز کردن و بســتن مکــرر میتوانــد باعث داغ
شدن موتور برقی شــود؛ در این صورت نه بستن
امکانپذیر خواهد بود و نه باز کردن.
قبل از اینکه مجددا ً درب عقبی را باز یا بسته کنید،
برای ده دقیقه اجازه دهید که موتور خنک شود.
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تنظیم ارتفاع باز کردن درب صندوق*
حداکثــر ارتفاع باز کردن درب عقبی را میتوان تنظیم
کرده و در حافظه ثبت کرد( .محدوده فاصله باالســری،
)...
این عملیات ثبت درحافظه در دو مرحله انجام میشود،
با فشار دادن دکمه  Cبه صورت پشت سرهم:
 در هنگام باز کردن ،فشار اول درب عقبی را در ارتفاعمورد نظر متوقف میکند،
 فشــار دادن و نگه داشتن برای بار دوم  ،این موقعیتدرب عقبی را در حافظه ثبت میکند؛ یک پیغام صوتی
این عملیات ثبت در حافظه را تأیید میکند.
به منظور پاک کردن این مورد ثبت شــده ،یکبار دیگر
دکمه را فشــار داده و نگه دارید تــا اینکه پیغام صوتی
شنیده شود.
هشدار باز بودن درب صندوق
در هنگامی که موتور در حال کار اســت ،یا هنگامی که
خودرو در حال حرکت اســت ،اگر درب عقبی به صورت
صحیح بسته نشده باشــد ،یک پیام همراه با یک پیغام
صوتی (از سرعت  6مایل برساعت ( 10کیلومتربرساعت)
بــه باال) در صفحه نمایش نشــانگر ابــزار نمایش داده
میشود.
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هشدار
درب عقبی به صورتی طراحی نشده است که بتوان
حامل دوچرخه بر روی آن نصب کرد.
در صورتــی کــه یک حامــل دوچرخــه بر روی
میل یدککش نصــب کردهاید ،این عملیات باید
غیرفعال شود.

www.CarGarage.ir

دکمه خــاص احتیاطــی (مدلهای ســواری
صندوقدار SW ،و  RXHغیرهیبریدی)
سیســتمی برای باز کردن مکانیکــی درب صندوق در
صورت وجود اشکال در باتری یا قفل مرکزی است.
باز کردن
 صندلیهــای عقــب را جمع کنید تا بــه قفل داخلصندوق دسترسی پیدا کنید.
 یک پیچگوشــتی کوچک وارد ســوراخ  Aقفل کنید،ســپس اهرم را به صورت چپ حرکــت دهید تا درب
صندوق باز شود.
باز کردن مجدد پس از بستن
پس از اینکه مجددا ً درب صندوق بسته شد ،در صورتی
که مشکل ادامه پیدا کند ،قفل باقی خواهد ماند.
* بسته به مدل خودرو
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هشدار
گم کردن کلیدها ،کنترل از راه دور ،کلید الکترونیکی
همراه با سند خودرو ،مدارک شناسایی و در صورت امکان برچسب حاوی کد کلید ،به یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ قادرند که کد کلید و کد کمکی مورد نیاز برای سفارش کلید جدید را پیدا کنند.
کنترل از راه دور
کنترل از راه فرکانس باال یک سیســتم حســاس اســت؛ این سیستم را در هنگامی که در جیب شما قرار دارد فعال نکنید ،زیرا این امکان وجود دارد که قفل خودرو را بدون
اینکه شما متوجه شوید ،باز کند.
به صورت مکرر دکمههای کنترل از راه دور را در هنگامی که خارج از محدوده است و خودرو شما نیز خارج از محدوده دید شماست فشار ندهید .ممکن است باعث شود که
دیگر کار نکند و در این صورت الزم است که کنترل از راه دور به تنظیمات اولیه بازگردانده شود.
کنترل از راه دور هنگامی که کلید در سوئیچ استارت باشد ،حتی زمانی که سوئیچ خاموش باشد ،کار نمیکند.
قفل کردن خودرو
رانندگی در هنگامی که درها قفل هستند ممکن است باعث شود که دسترسی به اتاقک خودرو برای سرویسهای اضطراری در شرایط اضطراری دشوارتر شود.
به عنوان یک اقدام ایمنی (در هنگامی که کودکان در خودرو هستند) ،کلید را از سوئیچ خارج کرده یا کلید الکترونیکی را در هنگامی که خودرو را حتی برای یک مدت زمان
کوتاه ترک میکنید ،با خود بردارید.
تداخل الکتریکی
کلید الکترونیکی ورود و اســتارت بدون کلید ممکن اســت در زمانی که به برخی دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن ،لپتاپ کامپیوتر ،میادین مغناطیسی قوی ... ،نزدیک
باشید کار نکند.
سیستم حفاظت دزدگیر
سیستم متوقفکننده الکترونیکی موتور را دستکاری نکنید؛ این کار ممکن است باعث خرابی سیستم شود.
فراموش نکنید که فرمان را بچرخانید تا قفل فرمان درگیر شود.
موارد خرید خودرو دست دوم
کدهای کلید ثبت شــده در حافظه توســط نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ را بگیرید ،تا اطمینان حاصل شود که کلیدهایی که در اختیار شما قرار دارند ،تنها کلیدهایی
هستند که میتوانند خودرو را استارت کنند.
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حجمهای داخل خودرو
این سیستم هر گونه تغییری در حجمهای اتاقک خودرو
را مورد بازبینی قرار میدهد.
اگر کسی یکی از شیشهها را شکسته وارد اتاقک خودرو
شــود یا به داخل خودرو حرکت کند ،آژیــر راهاندازی
میشود.

قفل کردن خودرو با سیستم آژیر کامل
فعالسازی
 ســوئیچ اســتارت را خاموش کــرده و ازخودرو خارج شوید.
 دکمه قفل بســته را بر روی کنترل از راهدور فشــار داده یا خودرو را با استفاده از سیستم ورود و
استارت بدون کلید قفل کنید.
سیستم پایش فعال است :چراغ نمایشگر بر روی دکمه
یک-بار در ثانیه چشــمک خواهد زد .پس از فشار دادن
دکمه قفل بر روی کنترل از راه دور یا قفل کردن خودرو
با استفاده از سیستم ورود و استارت بدون کلید ،سیستم
پایش محیط خارجــی پس از یک تأخیــر  5ثانیهای،
سیستم پایش حجمهای داخلی پس از  90ثانیه ،فعال
میشود.
اگــر یکی از دربها (درب خــودرو ،درب صندوق و )...
به طور کامل بســته نباشــد ،خودرو قفل نمیشود ولی
سیســتم پایش محیط خارجی پــس از یک تأخیر 45
ثانیهای فعال خواهد شد.
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هشدار
کارکرد حفاظت داخلی  :این سیستم غیر فعال
کــردن هر یک از اجزای خود را مورد بازبینی قرار
میدهد.
اگر باتری ،واحد کنترل مرکزی یا سیمکشی آژیر از
کار افتاده یا آسیب ببیند ،آژیر راهاندازی میشود.
بــرای هرگونه اقدامــی که میخواهیــد بر روی
سیستم آژیر انجام دهید ،با یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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محیط خارجی
این سیستم باز شدن خودرو را مورد بازبینی قرار میدهد.
اگر فردی ســعی کند که یکی از درها ،در صندوق یا در
موتور  ...را باز کند ،آژیر راهاندازی میشود.
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آژیر
سیستمی که از خودرو محافظت کرده و مانعی در مقابل
ســرقت و ورود بدون اجازه به خودرو ایجاد میکند .این
سیستم امکان انجام پایشهای زیر را فراهم میکند:

w

w

حرکت
این سیســتم هر گونه تغییر در وضعیت خودرو را مورد
بازبینی قرار میدهد.
اگر خودرو بلند شــده ،حرکت داده شده یا به آن ضربه
بخورد ،آژیر راهاندازی میشود.
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غیرفعالسازی سیستم پایش حجمسنجی
 دکمــه باز کردن قفــل را بر روي ريموتکنترل فشــار دهيد يا با استفاده از ورودي
بدون کليد و سيستم استارت درب خودرو را
باز کنيد.
سیســتم حفاظت حجمســنجی غیرفعال
میشــود :چراغ نمایشــگر بــر روی دکمه
خاموش میشود.

قفل کردن خودرو فقط با سیســتم پایش محیط
خارجی
در مــوارد خاصــی مانند مــوارد زیر سیســتم پایش
حجمسنجی داخلی و پایش حرکت را غیرفعال کنید تا
از راهاندازی آژیر جلوگیری شود:
 هنگامی که شیشهها به صورت نیمهباز رها میشوند. شستشوی خودرو، تعویض چرخها، یدککشی خودرو، -حمل خودرو در دریا
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غیرفعالسازی سیستم پایش حجمسنجی و پایش
حرکت
 سوئیچ استارت را خاموش کرده ،و به مدتده ثانیه ،این دکمه را فشــار دهید تا چراغ
نمایشگر به صورت ممتد روشن شود.
 از خودرو خارج شوید. دکمــه قفل را بر روی کنتــرل از راه دوربالفاصله فشار داده یا خودرو را با استفاده از
سیســتم ورود و اســتارت بدون کلید قفل
کنید.
اکنون فقط سیســتم پایش محیط خارجی فعال است:
چراغ نمایشگر بر روی دکمه یک بار در هر ثانیه چشمک
میزند.
این غیرفعالسازی به منظور اینکه عملیاتی شود ،هر بار
که سوئیچ استارت خاموش میشود ،باید تکرار شود.
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غیرفعالسازی سیستم پایش حجمسنجی و پایش
حرکت
 دکمه قفل باز را بر روی کنترل از راه دورفشــار داده یا قفل خودرو را با اســتفاده از
سیستم ورود و استارت بدون کلید باز کنید
تا سیستم پایش محیط خارجی غیرفعال شود.
 دکمــه قفل را بر روی کنتــرل از راه دورفشار داده یا خودرو را با استفاده از سیستم
ورود و استارت بدون کلید قفل کنید تا تمام
کارکردهای پایشی فعال شوند.

w
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چراغهای نمایشگر بر روی دکمه ،مجددا ً هر
ثانیه یک بار چشمک میزنند.
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قفل کرد خودرو بدون فعالسازی آژیر
 با اســتفاده از کلید در ،قفل در سمت راننده خودرو راقفل کرده یا در وضعیت  Deadlockقرار دهید.
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اشکاالت عملیاتی
هنگامی که سوئیچ اســتارت روشن است ،روشن شدن
ممتد چراغ نمایشــگر بر روی دکمه بیانگر اشــکالی در
سیستم است.
سیستم را توســط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.
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هنگامی که قفل خودرو با استفاده از کنترل
از راه دور یا با اســتفاده از سیســتم ورود و
اســتارت بدون کلید باز میشود ،چشمک-
زدن ســریع چراغهای راهنما در قسمت پایین به شما
اعالم میکند که آژیر خودرو در زمان عدم حضور شــما
راهاندازی شده است .هنگامی که سوئیچ استارت روشن
میشود ،این چشمک زدن بالفاصله متوقف خواهد شد.

w

راهاندازی آژیر
این حالــت با به صــدا درآمدن آژیر و چشــمک زدن
چراغهای راهنما به مدت حدودا ً ســی ثانیه مشــخص
میشود.
کارکردهــای پایش تا زمانی فعال میماند که آژیر یازده
بار پشت سر هم زده شود.

اشکال در کنترل از راه دور
به منظور غیرفعالسازی کارکردهای پایش:
 قفل خودرو را با اســتفاده از کلید در قفل در ســمتراننده باز کنید.
 در را باز کنید؛ آژیر راهاندازی میشود. ســوئیچ را روشــن کنید؛ آژیر متوقف میشود .چراغنمایشگر بر روی دکمه خاموش میشود.

فعالسازی خودکار*
 2ثانیه پــس از اینکه آخرین در یا در صندوق بســته
میشود ،سیستم به صورت خودکار فعال میشود.
 به منظور جلوگیری از عمل کردن آژیر در هنگام ورودبه خودرو ،ابتدا دکمه قفل باز را بر روی کنترل از راه دور
فشار داده یا قفل خودرو را با استفاده از سیستم ورود و
استارت بدون کلید باز کنید.

* بسته به کشور
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عملکرد دستی
به منظور باز کردن یا بستن شیشه ،کلید را به نرمی فشار
داده یا بکشــید .به محض اینکه کلید رها شود حرکت
شیشه متوقف خواهد شد.
عملکرد اتوماتیک (بسته به مدل خودرو)
به منظور باز کردن یا بســتن شیشه ،کلید را به صورت
کامل فشار داده یا بکشید :هنگامی که کلید رها میشود
شیشه به طور کامل باز یا بسته خواهد شد.
فشار دادن مجدد کلید حرکت شیشه را متوقف خواهد
کرد.
کلیدهای شیشــه برقی برای تقریبــاً یک دقیقه پس از
خارج کردن سوئیچ استارت فعال خواهند بود.
پس از سپری شدن این مدت ،شیشه برق عمل نخواهد
کرد .به منظور فعالسازی مجدد آن ،سوئیچ استارت را
مجددا ً روشن کنید.

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

شیشههای برقی
 .1کلید شیشه برقی جلو سمت چپ
 .2کلید شیشه برقی جلو سمت راست
 .3کلید شیشه برقی عقب سمت راست
 .4کلید شیشه برقی عقب سمت چپ
 .5کلیدهای غیرفعالســازی شیشــه برقی عقب ،قفل
کردن درهای عقب (قفل کودک)
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سیستم ایمنی ضد گیر
هنگامی که شیشه باال کشیده شده و به یک مانع برخورد
کند ،بالفاصله متوفف شده و کمی پایین تر خواهد آمد.
در صورت باز شــدن ناخواسته شیشه در هنگام بستن،
کلید را آنقدر فشار دهید تا شیشه کام ً
ال باز شود ،سپس
بالفاصله کلید را بکشید تا اینکه شیشه بسته شود .پس
از اینکه شیشــه بســته شــد ،به مدت تقریباً یک ثانیه
همچنان کلید را نگه دارید.
سیســتم ایمنی حفاظت از گیرکردن طی این عملیات
فعال نیست.
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غیرفعالسازی کنترلهای شیشه عقب
بــه منظور ایمنی کودکان ،کلید  5را فشــار دهید تا از
عملکرد شیشــههای عقــب صرفنظــر از اینکه در چه
موقعیتی قرار دارند جلوگیری شود.
کنترلهــای داخلی بــرای درهای عقب نیــز غیرفعال
خواهند شد.
هنگامی که دکمه فشار داده میشود ،چراغ هشدار روشن
شــده ،کلیدها غیرفعال میشوند .هنگامی که دکمه باال
بیاید ،کلیدها فعال شده و چراغ هشدار خاموش میشود.

دسترسی
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هشدار
هر گاه خودرو را ،حتی برای مدت زمانی کوتاهی
ترک میکنید ،کلید را از ســوئیچ استارت خارج
کنید.
در صورت گیر کردن در حین عملکرد شیشــهها،
باید حرکت شیشهها را عکس کنید .بدین منظور
کلید مربوطه را فشار دهید.
هنگامی که کلیدهای شیشــه برقی سرنشــینان
استفاده میشود ،راننده باید مطمئن شود که هیچ
کس مانع بسته شدن صحیح شیشه نمیشود.
راننــده بایــد اطمینــان حاصل کند کــه تمام
سرنشینان از شیشــههای برقی به صورت صحیح
استفاده میکنند.
در هنــگام باز و بســته کردن شیشــهها مراقب
کودکان باشید.
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باز گرداندن شیشههای برقی به تنظیمات اولیه
به دنبال قطع کردن باتری ،کارکرد ایمنی ضد گیر باید
مجددا ً تنظیم شــود .کارکرد ایمنــی ضد گیر طی این
عملیات فعال نیست:
 شیشــه را کام ًال پایین کشیده و سپس باال بکشید ،در
این صورت هر بار که کلید فشار داده میشود ،شیشه
در فواصل چند ســانتیمتری باال میآید .این عمل را
تکرار کنید تا اینکه شیشه کام ً
ال بسته شود.
 همچنان کلید را برای حداقل یک ثانیه پس از بســتهشدن شیشه فشار دهید.
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صندلیهای جلو
تنظیم دستی
 .1تنظیم ارتفاع و زاویه پشت سری
به منظور باالبردن ،آن را به سمت باال بکشید.
به منظور پایین آوردن ،دکمه را نگه داشته و پشت سری
را فشار دهید (آنقدر فشــار دهید تا از پشت دکمه رها
شود).
 .2تنظیم زاویه پشتی
اهرم کنترل را کشیده و وضعیت پشتی را به سمت جلو
یا عقب تنظیم کنید.
 .3تنظیم ارتفاع صندلی
اهرم کنترل را به تعداد دفعات کافی باال یا پایین بکشید
تا به موقعیت مورد نظر دست پیدا کنید.
 .4تنظیم محافظ کمر
این سیستم امکان تنظیم ارتفاع و عمق محافظ کمر را
به صورت مجزا فراهم میکند.
 به ســمت جلو یا عقب به منظــور افزایش یا کاهشحفاظت از کمر
 به ســمت باال یا پایین به منظــور افزایش یا کاهشمنطقه تماس با کمر
 .5تنظیم موقعیت صندلی به جلو یا عقب
میله کنترل را باال کشــیده و صندلی را به سمت جلو یا
عقب حرکت دهید.
 .6تنظیم بالشتک
دسته را بکشید تا طول بالشتک تنظیم شود.

w
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هشدار:

قبل از حرکت دادن صندلی به ســمت عقب ،مطمئن شوید که هیچ چیزی وجود ندارد که مانع حرکت کامل صندلی شود،
تا از گیر کردن صندلی به دلیل وجود اشیایی بر روی کف پشت صندلی یا سرنشینان عقب جلوگیری شود .اگر صندلی گیر
کند ،بالفاصله حرکت آن را متوقف کنید.
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 .1تنظیمات زاویه و ارتفاع بالشــتک و تنظیمات
جلو-عقب
 جلوی کنتــرل را باال برده یا پاییــن بیاورید تا زاویهبالشتک صندلی را تنظیم کنید.
 عقب کنتــرل را باالبرده یا پایین بیاورید تا صندلی راپایین آورده یا پایین بیاورید.
 همزمــان عقب و جلوی کنترل را بــاال برده یا پایینبیاورید تا کل صندلی باال رفته یا پایین بیاید.
 .2تنظیم زاویه جای دستی
کنترل را به ســمت جلو یا عقب حرکت دهید تا زاویه
جای دستی تنظیم شود.
 .3تنظیم محافظ کمر
این کارکرد به شما اجازه میدهد که به صورت مستقل
ارتفاع و سطح محافظ کمر را تنظیم کنید.
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در صورتی که خودرو وارد وضعیت صرفه جویی در ســوخت است ،سوئیچ اســتارت را روشن کرده یا موتور را روشن کنید.
کارکردهای برق صندلی راننده برای حدود یک دقیقه پس از باز کردن درب جلو فعال هســتند .پس از گذشــت یک دقیقه
از خاموش کردن سوئیچ استارت و در وضعیت صرفهجویی در سوخت این کارکردها غیرفعال میشوند .به منظور فعالسازی
مجدد آنها ،سوئیچ استارت را روشن کنید.

حرکت دادن کنترل:
 به ســمت جلو یا عقب به منظــور افزایش یا کاهشمیزان محافظت از کمر
 به ســمت باال یا پایین به منظــور افزایش یا کاهشمحدوده محافظت از کمر

هشدار:

قبل از حرکت دادن صندلی به ســمت عقب ،مطمئن شوید که هیچ چیزی وجود ندارد که مانع حرکت کامل صندلی شود،
تا از گیر کردن صندلی به دلیل وجود اشیایی بر روی کف پشت صندلی یا سرنشینان عقب جلوگیری شود .اگر صندلی گیر
کند ،بالفاصله حرکت آن را متوقف کنید.
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ذخیرهسازی یک وضعیت با استفاده از دکمههای
M/1/2

a
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بازخوانی یک وضعیت ذخیرهسازی شده
سوئیچ استارت روشن یا موتور روشن
 به ســرعت دکمه  1یا  2را فشــار دهیــد تا وضعیتمربوطه بازخوانی شود.
یک پیام صوتی بیانگر پایان عملیات تنظیم است.
میتوانید تا فشــار دادن دکمه  1 ،Mیا  2با استفاده از
یکی از کنترلهای صندلی ،حرکت سیســتم را متوقف
کنید.
یک وضعیت ذخیره شــده را نمیتوان در حین رانندگی
بازخوانی کرد.
بازخوانــی وضعیتهــای ذخیره شــده  45ثانیه پس از
خاموش شدن سوئیچ استارت غیرفعال میشود.
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ذخیرهسازی وضعیتهای رانندگی
سیستمی که تنظیمات برقی صندلی راننده و آینههای
بغــل و همچنیــن تنظیمات صفحه نمایــش هدآپ را
ذخیرهســازی میکند .این سیستم به شما این امکان را
میدهد که با استفاده از دکمههای کنار صندلی راننده تا
دو وضعیت را ذخیرهسازی کنید.
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 سوئیچ استارت را روشن کنید. صندلی ،آینههای بغل و صفحه نمایش هدآپ را تنظیمکنید.
 دکمه  Mرا فشار داده و سپس دکمه  1یا  2را به مدت 4ثانیه فشار دهید.
یک پیغــام صوتی بیانگر آن اســت کــه این وضعیت
ذخیرهسازی شده است.
ذخیرهســازی یک وضعیت جدید وضعیت قبلی را لغو
میکند.

کارکرد خوشامدگو
کارکرد خوشامدگو در ورود و ترک خودرو کمک میکند.
پس از خاموش کردن ســوئیچ استارت و باز کردن درب
راننــده ،صندلی به صورت خودکار به عقب رفته و آماده
برای ورود بعدی ،در وضعیت خود میماند.
هنگام روشن کردن سوئیچ استارت ،صندلی به وضعیت
رانندگی ذخیرهســازی شــده باز میگــردد .در هنگام
حرکت دادن صندلی مراقب باشــید که هیچ شخصی یا
جسمی مانع حرکت خودکار صندلی نشود.
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اخطار

این کارکرد را میتوان از طریق منوی
پیکربندی فعال یا غیر فعال کرد.
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هنگامی که موتور روشــن اســت ،صندلیهای جلو را
میتوان به صورت مجزا گرم کرد.
 از چرخ تنظیم برای روشن کردن و انتخاب میزان گرمکردن مورد نیاز استفاده کنید:
 :0خاموش.
 :1کم.
 :2متوسط.
 :3زیاد.
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تنظیم ارتفاع و زاویه پشت سری
 به منظور پایین بردن پشت سری ،برآمدگی  Aرا فشارداده و پشت سری را به سمت پایین هدایت کنید پشت
برآمدگی رها شود ،سپس دکمه را در وضعیت مورد نظر
رها کنید.
 به منظور باالبردن پشــت سری آن را به سمت باال تاموقعیت مورد نظر هدایت کنید.
 به منظور برداشتن پشت سری دو برآمدگی  Bرا فشارداده و پشت سری را به سمت باال بیرون بیاورید.
 برای اینکه پشت سری را دوباره سرجایش قرار دهید،شاخکهای پشت سری را در سوراخهای نگهدارنده آن در
وضعیتی که با پشت صندلی همراستا باشد درگیر کنید.
با باال کشیدن مطمئن شوید که درگیر شده است.
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هشدار:
پشت ســری به کمک یک مکانیزم قفلکن نصب
میشــود که از پایین رفتن آن جلوگیری میکند:
این مکانیزم یک ابزار ایمنی در صورت ورود ضربه
است.
تنظیم پشــت سری هنگامی صحیح است که لبه
باالیی پشت سری همراستا با باالی سر باشد.
هرگز در حالتی که پشــت ســری برداشته شده
است ،رانندگی نکنید ،پشت سریها باید در جای
خود قرار داشته و به صورت صحیح تنظیم شوند.
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فعالسازی
 این دکمه را فشار دهید.چراغ هشدار روشن شــده و عملیات ماساژ
برای مدت زمان یک ساعت فعال میشود.
طی این مدت ،ماســاژ در فواصل  6دقیقهای ( 4دقیقه
ماســاژ و  2دقیقه توقف) انجام میشود .در کل سیستم
 10دور این عملیات را انجام میدهد.
پس از یک ســاعت ،این کارکرد غیرفعال شده و چراغ
هشدار خاموش میشود.
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میتوانید کارکرد ماساژ را با فشار دادن این
دکمه غیرفعال کنید.

تنظیم فرمان
 در هنگام توقف ،اهرم کنتــرل را پایین بیاورید تامکانیزم تنظیم فرمان آزاد شود.
 ارتفــاع فرمان را تنظیم کرده و بــه نقطهای که برایوضعیت رانندگی مناسب است برسانید.
 اهرم کنترل را بکشــید تا مکانیزم تنظیم فرمان قفلشود.
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کارکرد ماساژ
این کارکرد پشت راننده را ماساژ میدهد .این سیستم
تنهــا هنگامی که موتور روشــن اســت و همچنین در
وضعیت توقف سیستم توقف و استارت کار میکند.

غیرفعالسازی
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هشدار:

به عنوان یک اقدام ایمنی ،این عملیات تنها باید زمانی
انجام شود که خودرو متوقف است.
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جمع کردن
 خودکار :قفل خودرو را با اســتفاده از کنترل از راه دوریا کلید قفل کنید.
 دستی :در هنگامی که سوئیچ روشن است ،کنترل Aرا به سمت عقب بکشید.

rG
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هشدار
بــه عنوان یک اقدام ایمنی ،آینهها باید به گونهای
تنظیم شوند که نقاط کور به حداقل برسند.
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بخار زدا  -یخزدا
سیستم بخارزدا  -یخزدای آینههای بغل در
هنگامی که موتور روشــن اســت ،با روشن
کردن گرمکن شیشه عقب روشن میشوند.

تنظیم
 کنترل  Aرا به ســمت راست یا چپ حرکت دهید تاآینه مربوطه انتخاب شود.
 کنترل Bرا در چهار جهت حرکت دهید تا آینه تنظیم شود. -کنترل  Aرا به وضعیت مرکزی خود بازگردانید.
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آینههای بغل
هر یــک از این آینهها مجهز به ســطح آینــهای قابل
تنظیمی هســتند که امکان مشاهده پشت خودرو را از
عقب که برای سبقت و پارک الزم است ،فراهم میکنند.
این آینهها را همچنیــن میتوان در یک فضای محدود
جمعکرده و باز کرد.
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اخطار

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص سیستم بخارزدا
 -یخزدای شیشه عقب ،به بخش مربوطه مراجعه کنید.

اخطار

اشــیاء مشاهده شــده ،در واقع از آنچه به نظر میرسد
نزدیکتر هستند.
بــرای اینکــه قضــاوت صحیحی در خصــوص فاصله
خودروهایی که از عقب به شما میرسند داشته باشید،
این مسأله را در نظر داشته باشید.
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اگر آینهها با استفاده از کنترل  Aجمع شده باشند ،در
هنگامی که قفل خودرو باز میشــود ،باز نخواهند شد.
مجددا ً کنترل  Aرا بکشید.

باز کردن
 خودکار :قفل خودرو را با اســتفاده از کنترل از راه دوریا کلید باز کنید.
 دستی :در هنگامی که سوئیچ روشن است ،کنترل Aرا به سمت عقب بکشید.
اخطار

جمع شدن و باز شدن آینههای بغل با استفاده از کنترل
از راه دور را میتــوان از طریــق یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ غیرفعال کرد.
در هنگامی که خودرو خــود را وارد کارواش اتوماتیک
میکنید ،آینههای آن را جمع کنید.

اخطار
در صورت نیاز ،میتوان آینهها را به صورت دستی
جمع کرد.
91
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روشن کردن
 زمانی که موتور روشن است ،دنده عقب را درگیر کنید. کنترل  Aرا به ســمت راست یا چپ حرکت دهید تاآینه مربوطه را انتخاب کنید.
شیشه آینه انتخاب شده به سمت پایین ،مطابق با برنامه
داده شده کج میشود.

w

3
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برنامهریزی
 زمانی که موتور روشن است ،دنده عقب را درگیر کنید. به ترتیب آینههای ســمت چپ و ســمت راســت راانتخاب کرده و تنظیم کنید.
این تنظیمات بالفاصله ذخیره میشوند.

a
.C

کج شدن اتوماتیک در دنده عقب
در ایــن وضعیت در دنده عقب نمایی از زمین در اختیار
شما قرار میگیرد.

w

w

خاموش کردن
 از دنده عقب خارج شده و ده ثانیه صبر کنیدیا
 کنترل  Aرا به موقعیت مرکزی آن بازگردانید.شیشه آینه به سمت وضعیت اولیه باز میگردد.
شیشه آینه همچنین در شرایط زیر نیز به وضعیت اولیه
باز خواهد گشت:
 اگر سرعت از  6مایل بر ساعت ( 10کیلومتربرساعت)تجاوز کند.
 -موتور خاموش شود.
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وضعیت دستی
تنظیم
 آینــه را تنظیم کنید تا شیشــه در وضعیت “روز” درجهت صحیح قرار گیرد.

مدل الکتروکروم اتوماتیک
این سیستم از طریق یک سنسور که نور تابیده شده از
عقب خودرو را اندازهگیری میکند ،به صورت خودکار و
به تدریج بین وضعیتهای شــبانه و روزانه آینه را تغییر
میدهد.

a
.C

آینههای عقب
که به سیستم ضدخیرگی چشم مجهز است که شیشه
آینــه را تیره میکند تــا مزاحمتهای ناشــی از تابش
خورشید و چراغهای جلو ماشینهای دیگر و  ...که برای
راننده ایجاد می-شود ،کاهش دهد.

w

w

w
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وضعیتهای روز/شب
 اهرم را بکشــید تا در وضعیت ضد خیرگی شبانه قرارگیرد.
 اهرم را فشــار دهید تا آینه بــه وضعیت روزانه عادیتغییر پیدا کند.

اخطار
به منظور تضمین بهترین قابلیت دید در حرکات،
چراغ آینه به صورت خودکار در دنده عقب روشن
میشود.
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بخاری و تهویه
مکش هوا
گــردش هوا در اتاقک خودرو فیلتر شــده و از خارج از
خودرو از طریق شبکه واقع در زیر شیشه جلو یا از داخل
خودرو در وضعیت گردش داخلی تأمین میشود.
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کنترلها
هوای ورودی بســته به کنترلهای انتخاب شده توسط
راننده ،سرنشین جلو و سرنشینان عقب ،بسته به سطح
تجهیزات ،مسیرهای مختلفی را دنبال میکند.
کنترل دما این امــکان را فراهم میکند که دریچههای
هوای اســتفاده شــده در اتاقک خودرو را با استفاده از
ترکیبی از دکمههای مربوطه انتخاب کنید.
کنترل جریان هوا امکان افزایش یا کاهش سرعت پروانه
تهویه را فراهم میکند.
این کنترلها بر روی نشــانگر کنترل  Aبر روی کنسول
مرکزی کنار هم قرار گرفتهاند.

w
توزیع هوا
 .1دریچههای بخارزدا/یخ زدای شیشه جلو
 .2دریچه های بخارزدا/یخ زدای شیشه کناری جلو
 .3دریچه های هوای قابل تنظیم کنار
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 .4دریچه های هوای قابل تنظیم مرکزی
 .5خروجیهای هوا به سمت زیرپاییهای جلو
 .6دریچههای قابل تنظیم برای سرنشینان عقب
 .7خروجیهای هوا به سمت زیرپاییهای عقب

امکانات رفاهی و کاربردی
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تنظیمات توصیه شده داخلی

توزیع هوا

جریان هوا

گردش داخلی هوا  /مکش
هوای خارجی

دما

 ACدستی

3

w

وضعیت مورد نیاز

بخاری یا تهویه مطبوع دستی

a
.C

w

w

گرم

ir

بخارزدایی/یخزدایی
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سرد

تهویه مطبوع دیجیتال :ترجیحاً با فشار دادن دکمه “ ”AUTOاز عملکرد کام ً
ال خودکار استفاده کنید.
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اخطار
توصیههای مربوط به تهویه و تهویه مطبوع
بدین منظور که این سیستمها کام ً
ال عملیاتی باشند ،رهنمودهای عملیات و نگهداری زیر را رعایت کنید:
 اگر دمای داخلی پس از اینکه خودرو برای مدت زمان زیادی زیر نور مســتقیم خورشــید قرار گرفت ،بسیار باال رفت ،ابتدای اتاقک خودرو را برای چند دقیقه تهویه کنید.کنترل جریان هوا را در سطح کافی قرار دهید تا هوای تازه کافی در اتاقک خودرو وارد شود.
 به منظور دستیابی به توزیع هوای یکنواخت ،دقت کنید که شبکههای مکش هوای خارجی واقع در زیر شیشه جلو ،نازلها و دریچهها و خروجیهای هوا و همچنین خروجیواقع در صندوق عقب مسدود نباشند.
 در شرایط عادی از مکش هوای خارجی استفاده کنید زیرا استفاده مداوم از گردش داخلی هوا ممکن است باعث بخار گرفتن شیشهها و شیشههای کناری شود. روی سنسور نور خورشید که بر روی داشبورد واقع شده است مانعی قرار ندهید؛ این سنسور برای تنظیم خودکار سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک استفاده میشود. یکبار یا دوبار در ماه سیستم تهویه مطبوع را برای  5تا  10دقیقه به کار بیندازید تا شرایط کاری مناسب آن حفظ شود. مطمئن شوید که فیلتر اتاقک خودرو در شرایط خوبی قرار دارد و اجزای فیلتر به صورت منظم تعویض شوند( .به بخش بازبینیها مراجعه شود).استفاده از فیلتر ترکیبی اتاقک خودرو توصیه میشود .به دلیل وجود فیلتر فعال مخصوص ثانویه آن ،در پاک بودن هوایی که توسط سرنشینان استنشاق میشود و تمیزی
اتاقک خودرو (کاهش عالئم حساسیت ،روایح نامطبوع و الیههای چرب) میتواند سهیم باشد.
 سیستم تهویه مطبوع در زمان کار از قدرت موتور استفاده میکند ،این امر منجر به افزایش مصرف سوخت خودرو میشود.در هنگام یدککشی یا در حداکثر ظرفیت خودرو در شیبهای تند و در دماهای باالی محیط ،خاموش کردن سیستم تهویه مطبوع باعث صرفهجویی در قدرت موتور شده
و ظرفیت یدککشی را بهبود میبخشد.
میعان ایجاد شده توسط سیستم تهویه مطبوع باعث تخلیه آب به زیر خودرو در زمان ساکن بودن آن میشود که کام ً
ال امری عادی است.
 به منظور تضمین عملکرد صحیح سیستم تهویه مطبوع همچنین توصیه میشود که به صورت منظم آن را مورد بازبینی قرار دهید. -اگر سیستم ،هوای خنک تولید نمیکند ،از آن استفاده نکرده و با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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سیستم تهویه مطبوع حاوی کلر نیست و هیچگونه خطری برای الیه ازون در پی ندارد.
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 .3تنظیم توزیع هوا
 -دکمههای مربوطه را برای موارد زیر فشار دهید.

3

دریچههای مرکزی و کناری
زیرپاییها
بسته به شرایط مورد نیاز ،میتواند دو مورد
از دکمههــای توزیــع را انتخــاب کرده یا
همزمان هر سه وضعیت را انتخاب کنید.

ag
ar

rG

 دکمه کاهش قدرت پروانه را فشار دهیدتا جریان هوا کاهش پیدا کند.

ir
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 .1تنظیم دما
 صفحه مدرج را از ســمت چپ (خنک) بهسمت راســت (گرم) بچرخانید تا دما طبق
آنچه میخواهید تنظیم شود.

 .2تنظیم جریان هوا
 دکمــه افزایش قدرت پروانه را فشــاردهید تا جریان هوا افزایش پیدا کند.
بر اساس مقدار انتخاب شده ،خطوط LED
مربوطه به تدریج پر خواهند شد.

a
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تهویه مطبوع دستی
سیســتم تهویه مطبوع تنها در زمانی که موتور روشن
است میتواند کار کند.

w

w

w

شیشه جلو و شیشههای کاری
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کلید روشن
 دکمه  A/Cرا فشــار دهید ،چراغ نمایشــگر روشــنخواهد شد.
سیستم تهویه مطبوع هنگامی که تنظیم جریان خاموش
باشد عمل نمیکند.
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 فشــار دادن مجدد این دکمه اجازه می-دهد که هوای خارجی مکیده شــود .چراغ
نمایشگر خاموش میشــود تا این امر تأیید
شود.

w

 این دکمه را فشــار دهید تا هوا در داخلاتاقک گردش پیدا کند .چراغ نمایشگر برای
تأیید این امر روشن خواهد شد.

w

 .4مکش هوا /گردش داخلی هوا
مکش هوای خارجی مانع تشــکیل گرد و غبار بر روی
شیشه جلو و شیشههای کناری میشود.
گردش داخلی هوا اتاقک خــودرو را از روایح و دودهای
خارجی مجزا میکند.
در اســرع وقت به وضعیت مکش خارجی هوا بازگردید
تا از خراب شــدن کیفیت هوا و تشکیل الیه گرد و غبار
جلوگیری کنید.

 .5خاموش/روشن تهویه مطبوع
سیســتم تهویه مطبوع به گونهای طراحی
شــده است که در تمام فصول در حالتی که
شیشهها بسته باشند به صورت مناسب عمل
کند.
این سیستم به شما این امکان را میدهد که:
 دما را در تابستان کاهش دهید، در زمستان کارآمدی کارکرد بخارزدا را در دمای باالی 3ºCافزایش دهید.

اخطار

به منظور خنک شدن سریعتر میتوانید برای چند
لحظه از وضعیت گردش داخلی هوا استفاده کنید.
پس از آن وضعیت را به مکش هوای خارجی تغییر
دهید.
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کلید خاموش
 دکمه  A/Cرا مجددا ً فشــار دهید ،چراغ نمایشــگرمربوطه خاموش خواهد شد.
خاموش کردن ممکن اســت کمی باعث ایجاد ناراحتی
(رطوبت ،بخار گرفتن) شود.
 .6برنامه اتوماتیک میدان دید راننده

w

3

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

به بخش بخارزدا-یخزدای جلو مراجعه شود.
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اخطار

هنگامی که موتور سرد است ،به منظور جلوگیری از
توزیع هوای سرد ،گردش هوا به صورت تدریجی به
سطح بهینه خود میرسد.
در هوای سرد ،سیستم به این سمت گرایش دارد که
هوای گرم را فقط به سمت شیشه جلو ،شیشههای
کناری و زیرپاییها هدایت کند.

تنظیم مقداری در حدود عدد  21بهترین راحتی سفر را
به دنبال خواهد داشت .به هر حال بسته به دلخواه خود،
تنظیم مقادیر بین  18و  24عادی است.
توصیه میشــود که اختالف بین مقادیر ســمت چپ و
سمت راست بیشتر از  3نباشد.
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عملکرداتوماتیک
 .1برنامه اتوماتیک راحتی سفر
 این دکمه  AUTOرا فشار دهید تا چراغنمایشگر روشن شود.
توصیه میشــود که از این حالت اســتفاده
کنیــد .این حالت به صورت خودکار تمامی تنظیمات را
تنظیم میکند تا عملکرد بهینهای برای ســطح راحتی
سفر انتخاب شده به ارمغان بیاورد :دمای اتاقک خودرو،
جریان هوا ،توزیع هوا و گردش داخل هوا.
این سیستم بدین هدف طراحی شده است که در تمامی
فصول در هنگامی که شیشهها بسته است به خوبی عمل
کند.

a
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تهویه مطبوع دیجیتال دو بخشی
تهویه مطبوع تنها در هنگامی که موتور روشــن اســت
میتواند عمل کند.

w

w

w

 .3 -2تنظیم سمت راننده  -سرنشین
راننده و سرنشــین جلو میتواند دمــا را به دلخواه خود
تنظیم کنند.
مقدار مشــخص شده در صفحه نمایش به سطح راحتی
سفر مربوط میشــود نه به یک دما براساس سلسیوس
یا فارنهایت.
 کنترل  2یا  3را به ســمت چپ (آبی) یاراست (قرمز) بگردانید تا به ترتیب این مقدار
را افزایش داده یا کاهش دهید.
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اخطار

 .7تهویه مطبوع حداکثر
اگر بخواهید موقتاً هوای اتاقک خودرو را تازه
کنید .این دکمه را فشار دهید و  LOنمایش
داده خواهد شد.
برای باز گرداندن به تنظیمات قبلی ،این دکمه را مجددا ً
فشار دهید.
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 .5تکبخشی  /دو بخشی
این دکمه را فشار دهید تا مقدار راحتی سفر
سمت سرنشین را با سمت راننده یکی کنید.
(تکبخشــی) چراغ نمایشــگر روی دکمه
روشن خواهد شد.

ag
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در سیســتم توقف و اســتارت ،هنگامی که سیستم
بخارزدا فعال شده باشــد ،وضعیت توقف عمل نخواهد
کرد.

rG

به بخش بخارزدا-یخزدای جلو مراجعه شود.

a
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 .4برنامه اتوماتیک میدان دید راننده

 .6خاموش/روشن تهویه مطبوع
تهویه مطبوع به گونهای طراحی شده است
کــه در تمام فصول در هنگامی که شیشــه
100

اخطار

به منظور ســرمایش یا گرمایش حداکثری اتاقک
خــودرو ،میتوان از حداقل مقــدار  14یا حداکثر
مقدار  28تجاوز کرد.
 کنترل  2یا  3را به سمت چپ بگردانید تا عالمت LOنمایش داده شده یا به سمت راست بگردانید
تا عالمت  HIنمایش داده شود.

w

3

در هنگام ورود به خودرو ،اگر دمای داخلی از مقدار
تخصیص داده شده برای راحتی سفر بسیار گرمتر
یا سردتر باشد ،نیاز به تغییر مقدار نمایش داده شده
به منظور دستیابی به حداکثر راحتی سفر مورد نیاز
نیست .سیستم اختالف دما را به صورت خودکار و
در سریعترین زمان ممکن تصحیح میکند.

بسته باشد ،به صورت کارآمد عمل کند.
این سیستم به شما این امکان را میدهد که:
 دما را در تابستان کاهش دهید، در زمستان کارآمدی کارکرد بخارزدا را در دمای باالی 3ºCافزایش دهید.
کلید روشن
 دکمه  A/Cرا فشار دهید ،چراغ نمایشگر سبز روشنخواهد شد.
سیستم تهویه مطبوع هنگامی که تنظیم جریان خاموش
باشد عمل نمیکند.
کلید خاموش
 دکمه  A/Cرا مجددا ً فشار دهید ،چراغ نمایشگر سبزمربوطه خاموش خواهد شد.
خاموش کردن ممکن اســت کمی باعث ایجاد ناراحتی
(رطوبت ،بخار گرفتن) شود.

 فشار دادن مجدد دکمه  AUTOسیستم را به وضعیتکام ً
ال اتوماتیک باز میگرداند.

عملکرد دستی
اگر بخواهید میتوانید یکی از تنظیمات ارائه شده توسط
سیســتم را تغییر دهید .ســایر کارکردها همچنان به
صورت خودکار کنترل میشوند.
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 .8تنظیم توزیع هوا
 -دکمههای مربوطه را برای موارد زیر فشار دهید.

 .9تنظیم جریان هوا
 دکمه افزایش قدرت پروانه را فشار دهید تاجریان هوا افزایش پیدا کند.
آیکون مربوط به جریان هوا که شــکل یک
فن میباشد بر اساس میزان انتخاب شده ،به
تدریج پر خواهد شد.

شیشه جلو و شیشههای کاری

w

دریچههای مرکزی و کناری

 .10مکش هوا/گردش داخلی هوا
 این دکمه را فشــار دهید تا هوا در داخلاتاقک گردش پیدا کند .چراغ نمایشگر برای
تأیید این امر روشن خواهد شد.
گردش داخلی هوا اتاقک خــودرو را از روایح و دودهای
خارجــی مجزا میکنــد .این حالت در هنــگام کارکرد
شیشهشو به صورت خودکار عمل میکند.
 در اسرع وقت ،این دکمه را مجددا ً فشار دهید تا اجازهمکش هوای خارج خودرو داده شــده و از تشکیل بخار
جلوگیری شــود .چراغ نمایشــگر روی دکمه خاموش
خواهد شد.

w

 دکمه کاهش قدرت پروانه را فشار دهید تاجریان هوا کاهش پیدا کند.

w

زیرپاییها

ir

e.

ag
ar

rG
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بسته به شرایط مورد نیاز ،میتوانید دو مورد
از دکمههــای توزیــع را انتخــاب کرده یا
همزمان هر سه وضعیت را انتخاب کنید.

خاموش کردن سیستم
 دکمه کاهش قدرت پروانه را فشار دهید تااینکه عالمت پروانه ناپدید شده و عالمت -
ظاهر شود.
این عمل تمامــی کارکردهای سیســتم تهویه مطبوع
را خاموش خواهد کرد .دیگر راحتی ســفر با توجه دما
تضمین نشــده ولی جریان هوای کمی به دلیل حرکت
خودرو به سمت جلو احساس میشود.
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هشدار
از رانندگی در بازههای طوالنی با سیستم خاموش
(به دلیل خطر پربخار شدن و خرابی شدن کیفیت
هــوا) خودداری کنید .فشــار دادن دکمه افزایش
قدرت پروانه سیستم را با مقادیر استفاده شده در
آخرین باری که خاموش شده است ،مجددا ً فعال
میکند.
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عملکرداتوماتیک
 .1برنامه اتوماتیک راحتی سفر
وضعیتهای مالیم/خودکار /سریع به راننده و سرنشین
جلو این امکان را میدهد که تنظیمات راحتی سفر مورد
نیاز خود را برای اتاقک خودرو انتخاب کنند.

 .2فعالسازی/غیرفعالسازی تهویه مطبوع عقب
این دکمه را فشــار دهید تــا تهویه مطبوع
عقب خودرو غیرفعال شــده و سیستم قفل
شود .یک عالمت قفل بر روی صفحه نمایش
 LCDظاهر میشود .هنگامی که سیستم عقب مجددا ً
فعال شــود ،وضعیت اتوماتیک با آخرین دمای استفاده
شده ،انتخاب میشود.

a
.C

تهویه مطبوع دیجیتال چهار بخشی
تهویه مطبوع تنها در هنگامی که موتور روشــن اســت
میتواند عمل کند.

w

w

w

3

 .4-3تنظیم سمت راننده  -سرنشین
راننده و سرنشــین جلو میتوانند دما را به دلخواه خود
تنظیم کنند.
مقدار مشــخص شده در صفحه نمایش به سطح راحتی
سفر مربوط میشــود نه به یک دما براساس سلسیوس
یا فارنهایت.
 کنترل  3یا  4را به ســمت چپ (آبی) یاراست (قرمز) بگردانید تا به ترتیب این مقدار
را افزایش داده یا کاهش دهید.
تنظیم مقداری در حدود عدد  21بهترین راحتی سفر را
به دنبال خواهد داشت .به هر حال بسته به دلخواه خود،
تنظیم مقادیر بین  18و  24عادی است.
توصیه میشــود که اختالف بین مقادیر ســمت چپ و
سمت راست بیشتر از  3نباشد.

ir

این وضعیت بیشتر به عملکرد آرام و بیصدا
با محدود کردن جریان هوا گرایش دارد.
این حالت بهترین حالت واسط بین راحتی
دمایی و کاهش سرو صدای عملیات را فراهم
میکند.
این حالت به ســمت جریان هوای پربازده و
تند گرایش دارد.
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اخطار

به منظور ســرمایش یا گرمایش حداکثری اتاقک
خــودرو ،میتوان از حداقل مقــدار  14یا حداکثر
مقدار  28تجاوز کرد.
 کنترل  2یا  3را به سمت چپ بگردانید تا عالمت LOنمایش داده شده یا به سمت راست بگردانید
تا عالمت  HIنمایش داده شود.

در سیســتم توقف و اســتارت ،هنگامی که سیستم
بخارزدا فعال شده باشــد ،وضعیت توقف عمل نخواهد
کرد.

 .7تهویه مطبوع حداکثر
اگر بخواهید موقتاً هوای اتاقک خودرو را تازه
کنید .این دکمه را فشار دهید و  LOنمایش
داده خواهد شد.
برای باز گرداندن به تنظیمات قبلی ،این دکمه را مجددا ً
فشار دهید.

ir

e.

 .5تکبخشی  /دو بخشی
این دکمه را فشار دهید تا مقدار راحتی سفر
سمت سرنشین را با سمت راننده یکی کنید.
(تکبخشــی) چراغ نمایشــگر روی دکمه
روشن خواهد شد.

ag
ar

به بخش بخارزدا-یخزدای جلو مراجعه شود.

rG

 .4برنامه اتوماتیک میدان دید راننده

a
.C

w

w

w

در هنگام ورود به خودرو ،اگر دمای داخلی از مقدار
تخصیص داده شده برای راحتی سفر بسیار گرمتر
یا سردتر باشد ،نیاز به تغییر مقدار نمایش داده شده
به منظور دستیابی به حداکثر راحتی سفر مورد نیاز
نیست .سیستم اختالف دما را به صورت خودکار و
در سریعترین زمان ممکن تصحیح میکند.

بسته باشد ،به صورت کارآمد عمل کند.
این سیستم به شما این امکان را میدهد که:
 دما را در تابستان کاهش دهید، در زمستان کارآمدی کارکرد بخارزدا را در دمای باالی 3ºCافزایش دهید.
کلید روشن
 دکمه  A/Cرا فشار دهید ،چراغ نمایشگر سبز روشنخواهد شد.
سیستم تهویه مطبوع هنگامی که تنظیم جریان خاموش
باشد عمل نمیکند.
کلید خاموش
 دکمه  A/Cرا مجددا ً فشار دهید ،چراغ نمایشگر سبزمربوطه خاموش خواهد شد.
خاموش کردن ممکن اســت کمی باعث ایجاد ناراحتی
(رطوبت ،بخار گرفتن) شود.

 فشار دادن مجدد دکمه  AUTOسیستم را به وضعیتکام ً
ال اتوماتیک باز میگرداند.

 .6خاموش/روشن تهویه مطبوع
تهویه مطبوع به گونهای طراحی شده است
کــه در تمام فصول در هنگامی که شیشــه

عملکرد دستی
اگر بخواهید میتوانید یکی از تنظیمات ارائه شده توسط
سیســتم را تغییر دهید .ســایر کارکردها همچنان به
صورت خودکار کنترل میشوند.
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 .9تنظیم جریان هوا
دکمه افزایش قدرت پروانه را فشار دهید تا
جریان هوا افزایش پیدا کند.
بر اساس مقدار انتخاب شده ،عالمت جریان
هوا ،پروانه پر میشود.

 .8تنظیم توزیع هوا
 دکمههای مربوطه را برای موارد زیر فشار دهید.شیشه جلو و شیشههای کاری

3

دکمه کاهش قدرت پروانه را فشار دهید تا
جریان هوا کاهش پیدا کند.

w

خاموش کردن سیستم
دکمه کاهش قدرت پروانه را فشار دهید تا
اینکه عالمت پروانه ناپدید شده و عالمت --
ظاهر شود.

rG

این عمل تمامی کارکردهای سیســتم تهویه مطبوع را
خاموش خواهد کرد .دیگر راحتی ســفر با توجه به دما
تضمین نشــده ولی جریان هوای کمی به دلیل حرکت
خودرو به سمت جلو احساس میشود.
از رانندگی در بازههای طوالنی با سیســتم خاموش (به
دلیل خطر پربخار شــدن و خرابی شــدن کیفیت هوا)
خودداری کنید .فشــار دادن دکمــه افزایش قدرت
پروانه سیستم را با مقادیر استفاده شده در آخرین باری
که خاموش شده است ،مجددا ً فعال میکند.

ir

e.

ag
ar

بسته به شرایط مورد نیاز ،میتوانید دو مورد
از دکمههــای توزیــع را انتخــاب کرده یا
همزمان هر سه وضعیت را انتخاب کنید.

a
.C

w

زیرپاییها

104

گردش داخلی هوا اتاقک خــودرو را از روایح و دودهای
خارجــی مجزا میکنــد .این حالت در هنــگام کارکرد
شیشهشو به صورت خودکار عمل میکند.
 در اسرع وقت ،این دکمه را مجددا ً فشار دهید تا اجازهمکش هوای خارج خودرو داده شده و از تشکیل بخار
جلوگیری شود .چراغ نمایشــگر روی دکمه خاموش
خواهد شد.

w

دریچههای مرکزی و کناری

 .10مکش هوا/گردش داخلی هوا
وضعیت مکش هوای اتوماتیک به صورت
پیشفرض با تنظیم راحتی ســفر اتوماتیک
فعالسازی میشود.
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 .2تنظیمات توزیع هوا
دکمه مربوطه را به ترتیب برای موارد زیر فشار دهید:
 -دریچه زیرپاییها و مرکزی

w

w

 -کنترل اتوماتیک توزیع هوا

ir

e.

ag
ar

rG

a
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تنظیم سطح راحتی سرنشین عقب خودرو
کنترلهای تهویه مطبوع تنها در هنگامی عمل میکند
که از جلوی خودرو:
 دکمه  REARفعال شده باشد. برنامه اتوماتیک میدان دید راننده فعال نشده باشد. .1برنامه اتوماتیک راحتی سفر
 دکمه  AUTOرا فشــار دهید .چراغ رویدکمه روشن خواهد شد.
توصیه میشــود که از این وضعیت استفاده
کنید .ایــن وضعیت به صورت اتوماتیک تمام تنظیمات
را به گونهای تنظیم می-کند که عملکرد بهینه را برای
سطح راحتی انتخاب شده فراهم کند:
دمای اتاقک خودرو ،جریان هوا و توزیع هوا
این سیستم به گونهای طراحی شده است که به صورت
کارآمد در کلیه فصول ســال ،در وضعیتی که شیشهها
بسته باشند ،عمل کند.

w

 -دریچه مرکزی

 .3تنظیمات دما ،سمت چپ و سمت راست
سرنشــین سمت چپ و سمت راست میتوانند دما را به
دلخواه خود تنظیم کنند.
مقدار مشــخص شده در صفحه نمایش به سطح راحتی
سفر مربوط میشــود نه به یک دما براساس سلسیوس
یا فارنهایت.
 صفحه مدرج را به سمت چپ بچرخانید تامقدار کاهش یابد و به سمت راست بگردانید
تا افزایش یابد.
تنظیم مقداری در حدود عدد  21بهترین راحتی سفر را
به دنبال خواهد داشت .به هر حال بسته به دلخواه خود،
تنظیم مقادیر بین  18و  24عادی است.
توصیه میشــود که اختالف بین مقادیر ســمت چپ و
سمت راست بیشتر از  3نباشد.
اطمینان حاصل کنید که شــبکهها و دریچههای هوا در
کف خودرو مسدود نشده باشند.
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 .4تنظیم جریان هوا
 دکمه افزایش قدرت پروانه را فشار دهید تاجریان هوا افزایش پیدا کند.
بر اساس مقدار انتخاب شده ،عالمت جریان
هوا به تدریج پر خواهند شد.
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e.
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w

w

 دکمه کاهش قدرت پروانه را فشار دهید تاجریان هوا کاهش پیدا کند.

خاموش کردن سیستم
 دکمه کاهش قدرت پروانه را فشار دهید تااینکه عالمت پروانه ناپدید شــده و عالمت
 -ظاهر شود.این عمل تمامــی کارکردهای سیســتم تهویه مطبوع
را خاموش خواهد کرد .دیگر راحتی ســفر با توجه دما
تضمین نشــده ولی جریان هوای کمی به دلیل حرکت
خودرو به سمت جلو احساس میشود.

w

3
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بخــار زدا  -یــخ زدایی شیشــه عقب تنها
هنگامی که موتور روشن باشد کار میکند.
روشن کردن
 این دکمه را فشار دهید تا شیشه عقب و بسته به مدلخودرو آینههای بغل را بخارزدایی /یخزدایی کنید .چراغ
نمایشگر مربوط به دکمه روشن خواهد شد.
خاموش کردن
کلیدهــای بخارزدا/یخزدا به صورت خــودکار خاموش
میشوند تا از مصرف بیش از حد برق جلوگیری شود.
 این امکان وجود دارد که عملیات بخارزدایی/یخزداییرا قبل از اینکه به صورت خودکار خاموش شود ،با فشار
دادن مجدد دکمه خاموش کرد.
چراغ نمایشگر مربوط به دکمه خاموش خواهد شد.
.
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w
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بخار زدا  -یخزدای جلو
به کمک تهویه مطبوع دستی
 این برنامه را انتخاب کنید تا شیشه جلو وشیشــههای کناری را در ســریعترین زمان
ممکن بخارزدایی و یخزدایی کنید.
سیستم به صورت خودکار شرایط هوا ،جریان ها و مکش
هوا را مدیریت کرده و بهترین توزیع هوا را بین شیشــه
جلو و شیشههای کناری ایجاد میکند.
کنترل دما را تنظیم کنید تا سریعاً شیشهها بخارزدایی
 /یخ-زدایی شوند.
برای خاموش کردن دکمه “میدان دید راننده” را مجددا ً
فشــار دهید ،چراغ هشــدار روی دکمه خاموش شده و
سیستم به تنظیمات قبلی باز میگردد.

به کمک تهویه مطبوع دیجیتال دو بخشی و چهار
بخشی
برنامه اتوماتیک میدان دید راننده
 این برنامه را انتخاب کنید تا شیشه جلو وشیشــههای کناری را در ســریعترین زمان
ممکن بخارزدایی و یخزدایی کنید.
سیستم به صورت خودکار شرایط هوا ،جریان ها و مکش
هوا را مدیریت کرده و بهترین توزیع هوا را بین شیشــه
جلو و شیشههای کناری ایجاد میکند.
در تهویه مطبوع دیجیتال چهاربخشــی ،فشــار دادن
این دکمه تهویه مطبــوع عقب را غیرفعال کرده و قفل
میکند.
 بــرای متوقف کردن برنامه ،دکمــه میدان دید رانندهرا مجددا ً فشــار داده یا دکمه  AUTOرا فشــار دهید،
چراغ هشدار روی دکمه خاوش شده و چراغ هشدار روی
دکمه  AUTOروشن میشود.
سیستم به تنظیمات قبلی باز میگردد.

بخارزدا  -یخزدای عقب

اخطار
در سیستم توقف اســتارت ،هنگامی که سیستم
بخارزدا فعال شــده باشــد ،وضعیت توقف ایجاد
نخواهد شد.
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کلیــد بخارزدا/یــخزدای شیشــه عقب و
آینههای بغل را در ســریعترین زمانی که
دیگر نیازی به این عملیات نیست خاموش کنید،
زیرا کاهش مصــرف برق باعــث کاهش مصرف
سوخت خواهد شد.
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حالت تهویه طبق برنامه
این حالت امکان تهویه اتاقک خودرو را با هوای خارجی
به منظور بهبود دمایی که در تابستان در هنگام ورود به
خودرو احساس میشود ،فراهم میکند.

برنامهریزی
در هنگامی که سوئیچ استارت روشن است ،چرخ شستی
قرار گرفته در ســمت چپ فرمان را فشــار دهید تا به
منوی اصلی دسترسی پیدا کنید.
 در منــوی اصلــی ،منــوی Pre-heating/Pre Ventilationرا انتخاب کنید.
  Activationرا انتخــاب کرده و در صورتی که برایبرنامهریزی الزم باشــد Parameters ،را انتخاب
کنید.
  Heatingرا انتخاب کنید تا موتور یا اتاقک خودرو راپیــش گرم کنید یا  Ventilationرا انتخاب کنید تا
اتاقک خودرو را تهویه کنید.

a
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بخاری  /تهویه طبق برنامه
حالت بخاری طبق برنامه
این سیســتم یک سیستم الحاقی و مجزا است که مدار
آب گــرم موتور را گرم میکند تــا عملیات یخزدایی را
بهینه کرده و اتاقک خودرو را پیش گرم کند.
این چــراغ هشــدار تنها هنگامی روشــن
میشــود که سیستم در حالت بخاری طبق
برنامه ،برنامهریزی شده باشد.

w

w

w
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 موارد زیر را انتخاب کنید: ( Immediateفــوری) را انتخــاب کنیــد تا عملگرمایش یا تهویه (پس از انتخاب  )OKانجام شود.
 ( First clockســاعت اول) را انتخاب کنید تا زمانخروج خــود را از خودرو برنامهریزی/ذخیرهســازی
کنید.
 ( Second clockســاعت دوم) را انتخــاب کنید تازمان خــروج دوم خود را برنامهریزی/ذخیرهســازی
کنید.
بســته به زمان خروج انتخاب شده ،سیستم به صورت
خودکار بهتریــن زمان را برای آغاز عملیات محاســبه
خواهد کرد.
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اخطار
حالت فعالســازی فوری یا طبق برنامه تهویه به
دمای داخل و خارج خودرو بستگی دارد.

اخطار
با استفاده از این دو ساعت و بسته به فصل کنونی،
میتوانید به عنوان مثال ،یکی از زمانهای خروج یا
هر دو را انتخاب کنید.
پیامی بر روی صفحه نمایش نشانگر ابزار انتخاب
شما را تأیید خواهد کرد.
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هشدار
برای برنامهریزی بخاری و تهویه الزم است که ابتدا
آژیر پایش احجام داخلی و پایش حرکت را غیرفعال
کنید.
برای کســب اطالعات بیشــتر در خصوص آژیر به
بخش مربوطه مراجعه کنید.

a
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هشدار
بخاری و تهویه در حالــت فوری یا طبق برنامه در
موارد زیر فعال نخواهد شد:
 سوخت خودرو بسیار کم باشد، -شارژ باتری به اندازه کافی نباشد.

w

w

w

بین دو اســتارت خودرو ،تنها یک عملیات پیش-
گرمایش/پیش تهویه فوری یا طبق برنامه را میتوان
فعال کرد.

هشدار
همــواره در زمان پرکردن مخزن ســوخت خودرو
بخــاری طبق-برنامه را خامــوش کنید تا از خطر
آتشسوزی یا انفجار جلوگیری شود.
به منظور پرهیز از خطر مسمومیت و خفگی ،بخاری
طبق برنامه ،حتی برای فواصل زمانی کوتاه ،نباید در
محوطههای بسته مانند پارکینگ یا تعمیرگاهی که
به سیستم خروج گاز مجهز نباشد ،استفاده شود.
خــودرو را بر روی ســطوح قابل اشــتعال (علفزار
خشک ،برگهای خشــک ،کاغذ و  )...پارک کنید.
خطر آتشسوزی وجود دارد.

www.CarGarage.ir
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ملحقات جلو
 .1داشبورد خنککاری شده
این داشــبورد یک نازل تهویه (برای حمل هوای خنک)
دارد که با اســتفاده از یک کلید شستی میتواند بسته
شود*.
 .2محفظه نگهداری
 .3جای فنجان با قابلیت جمع شدن
درپوش را فشار دهید تا جای فنجان گشوده شود.
 .4زیرسیگاری قابل برداشت
درپوش را فشار دهید تا زیرسیگاری باز شود.
برای تخلیه زیرســیگاری ،در حالیکه آن را به سمت باال
فشار میدهید ،بیرون بکشید.
 .5کنترلها *
ماســاژ ،فندک قابل تنظیم ،سیســتم پایش نقطه کور،
آژیــر ،ارتباط با مرکــز امداد اضطــراری ( )SOSپژو،
دستیار ارتباط با پژو
 .6محل نگهداری با درپوش کشویی
 .7جا دستی جلو
 .8سوکت  12ولت لوازم جانبی ( 120وات)
برای جلوگیری از آســیب دیدن لوازم جانبی ،حداکثر
توان اسمی آنها را مطالعه کنید.
 .9پورت  USBپژو

w

3
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* بسته به مدل خودرو
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نصب مجدد
به منظور نصب مجدد زیرپایی در سمت راننده:
 زیرپایی را در جای صحیح قرار دهید. اتصاالت را با فشار دادن جا بزنید. مطمئن شــوید که زیر پایی محکم نگه داشــته شدهاست.

rG

هشدار
به منظور اجتناب از خطر گیرکردن پدالها:
 تنها از زیرپاییهایی استفاده کنید که با اتصاالتیکه قب ً
ال در خودرو تعبیه شدهاند ،همخوانی داشته
باشند؛ این اتصاالت حتماً باید استفاده شود،
 هرگز یک زیرپایی را روی یک زیرپایی دیگر نصبنکنید.
استفاده از زیرپاییهایی که مورد تأیید پژو نیستند
ممکن است باعث تداخل با دسترسی به پدالها شده
و مانع عملکرد سیستمهای کنترل کروز  /محدود
کننده سرعت شود.
زیرپاییهای مورد تأیید پژو دو جای اتصال دارند که
در زیر صندلی واقع شده است.
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باز کردن
برای باز کردن زیرپایی سمت راننده
 صندلی را تاجایی که امکان دارد به سمت عقب حرکتدهید.
 اتصاالت را باز کنید. -زیرپایی را بردارید.

a
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زیرپاییها
اتصاالت
زمانی که برای اولین بار زیرپاییهای را متصل میکنید،
در سمت راننده تنها از اتصاالتی استفاده کنید که کیف
ابزار کنار آن تعبیه شده است.
ســایر زیرپاییها فقط بــر روی کف خــودرو قرار داده
میشوند.

w

w

w
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داشبورد مجهز به چراغ
در این داشــبورد فضاهایی برای نگهــداری بطری آب،
مجموعه دفترچههای خودرو و  ...تخصیص داده شــده
است.
درب داشــبورد جاهایــی برای نگهــداری قلم ،عینک،
یادگاری ،نقشه و یک فنجان و  ...دارد.
 برای باز کردن داشبورد ،دسته آن را باال ببرید .هنگامیکه داشبورد باز میشود چراغ آن روشن میشود.
داشبورد امکان دسترسی به کلید غیرفعالسازی کیسه
هوای سرنشین جلو  Aرا فراهم میکند.
داشبورد حاوی نازل تهویه قابل تنظیم  Bاست که همان
هوای مطبوع شده موجود در دریچههای اتاقک خودرو را
به داخل آن پخش میکند.
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آفتابگیر
آفتابگیرها یک آینه آرایشی با حفاظ و یک جانقشهای
(جابلیطی) برای راننده دارد.
 در هنگامی که ســوئیچ اســتارت روشن است ،حفاظپوشــاننده را باالببرید؛ چراغ آینهها به صورت خودکار
روشن میشوند.

w

w

w

3

112

www.CarGarage.ir

سوکت  12ولت لوازم جانبی
 برای متصل کردن لوازم جانبی  12ولت (حداکثر توان: 120وات) ،درپــوش را باالبرده و به یکی از آدابتورهای
مناسب وصل کنید.
هشدار

به حداکثر توان اســمی توجه کنید تا بــه لوازم جانبی
آسیبی وارد نشود.

هشدار

متصل کردن یک دســتگاه الکتریکی که مورد تأیید پژو
نیست ،مانند شارژر  ،USBممکن است تأثیر نامطلوبی
بر عملکــرد سیســتمهای برقی خودرو داشــته ،باعث
اشکاالتی مانند دریافت ضعیف تماسهای تلفنی یا تداخل
با محتویات صفحه نمایش شود.

امکانات رفاهی و کاربردی
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خاموش دائمی

rG

روشن دائمی

ag
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اخطار

e.

در حالت روشن دائمی ،زمان روشن شدن بسته به
شرایط زیر تغییر میکند:
 در صورت خاموش بودن ســوئیچ استارت حدودده دقیقه
 در حالت صرفهجویی در انرژی حدود سی ثانیه -در هنگام روشن بودن موتور به مدت نامحدود

ir

چراغهای خوشامدگو
 .1چراغهای خوشامدگوی جلو
 .2چراغهای مطالعه نقشه جلو
 .3چراغهای مطالعه نقشه عقب
 LED .4های حالت داخلی

w

w

w

چراغهای خوشامدگوی جلو
در شــرایط زیر ،چراغهای خوشــامدگو به
تدریج روشن میشوند.
 هنگامی که قفل خودرو باز میشود.. هنگامی که کلید از سوئیچ استارت برداشته شده باشد. در هنگام باز کردن در، هنگامــی که دکمه قفل کنتــرل از راه دور به منظورتعیین موقعیت خودرو فعال میشود.
این چراغها در شرایط زیر به تدریج خاموش میشوند:
 هنگامی که خودرو قفل میشود، هنگامی که سوئیچ استارت روشن میشود، 30 -ثانیه پس از بسته شدن آخرین درب.

چراغهای مطالعه نقشه جلو عقب
 هنگامی که سوئیچ استارت روشن است ،کلید مربوطهرا فشار دهید.
هنگامی که چراغ خوشامدگوی جلو در وضعیت روشن
شــدن دائمی است ،چراغ مطالعه نقشه عقب نیز روشن
میشود ،مگر اینکه در حالت خاموش دائمی قرار گرفته
باشد.
از جلوی خودرو میتوانید چراغهای مطالعه نقشه عقب
را غیرفعــال کنید تا مث ً
ال باعــث مزاحمت برای خواب
سرنشــینان عقب نشــود .به هر حال ،سرنشینان عقب
میتوانند خود هر یک از چراغها را خاموش کنند.
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هشدار
مراقب باشــید که هیــچ شــیئی را در تماس با
چراغهای خوشامدگو رها نکنید.
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روشن کردن
در هنگام شــبLED ،ها  -دیودهای روشــنایی حالت
داخلی به صورت خودکار هنگامــی که چراغهای کنار
روشن شوند ،روشن خواهند شد.

خاموش کردن
چراغهای حالت داخلی هنگامــی که چراغهای کناری
خاموش شوند ،به صورت خودکار خاموش خواهند شد.
این چراغها را میتوان با تنظیم دکمه تنظیم نور نشانگر
ابزار با استفاده از کمترین سطح تنظیمات خاموش کرد.

a
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روشنایی حالت داخلی
روشنایی با قابلیت تنظیم نور اتاقک خودرو ،قابلیت دید
در خودرو را در هنگامی که نور کم باشد ،فراهم میکند.

w

w

w
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پرده
پرده راحتی دمایی و صوتی را بهبود میبخشد.
پــرده به صورت خــودکار در هنگامی که ســانروف باز
میشود ،گشوده خواهد شد .پس از بستن سانروف باید
به صورت دستی بسته شود.
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باز کردن
کلید سانروف را به سمت چپ بگردانید تا سانروف حرکت
کند( .تنظیمات باز شدن مختلفی امکانپذیر است).
باال بردن عقب سانروف

بستن
کلید سانروف را به حالت اولیه باز گردانید.
اگر صفحه شیشهای با موقعیت تعیین شده براساس کلید
ســانروف همخوانی نداشته باشد ،حلقه کلید سانروف را
فشار دهید تا سانروف را تا موقعیت مربوطه باز کند.

a
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سانروف
خودرو شما به یک سانروف مجهز است که نور و قابلیت
دید را در اتاقک خودرو افزایش میدهد.

w
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کلید سانروف را به راست بچرخانید تا عقب سانروف باال برود.
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سیستم ایمنی ضد گیر
سیستم ایمنی ضد گیر در صورتی که سانروف با مانعی
در مســیر بسته شدن خود مواجه شود ،خواه در حرکت
بسته شدن کشویی یا پایین آمدن عقب آن ،حرکت آن
را متوقف کرده و باعث میشود کمی باز شود.
اگر ســانروف در اقدام دوم نیز نتواند بسته شود ،ممکن
اســت الزم شــود که برای بســتن آن از دستورالعمل
بازگرداندن تنظیمات اولیه استفاده شود.

بازگرداندن تنظیمات اولیه سیستم
بــه دنبال قطع شــدن باتری ،یا در صورت اشــکال در
عملکرد ،ممکن است الزم باشد که سیستم به تنظیمات
اولیه بازگردانده شود:
 کلید ســانروف را به سمت راســت بگردانید تا عقبسانروف باال برود،
 صبر کنید تا سانروف کامال در قسمت عقب باال برود، ســپس بالفاصله کلید سانروف را حداقل برای  3ثانیهفشار دهید.
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اگر سانروف هنگامی که بسته میشود ،به خودی خود باز
شود ،در سریعترین زمان ممکن پس از توقف سانروف:
 کلید سانروف را در وضعیت کام ًال بسته قرار دهید،
 کلید سانروف را فشار دهید، کلید سانروف را نگه دارید تا اینکه سانروف بسته شود.سیســتم ایمنی ضد گیر طی این عملیات عمل
نمیکند.
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هشدار:

راننده باید مطمئن شــود که سرنشینان از سانروف به
صورت صحیح استفاده میکنند .در هنگام حرکت دادن
سانروف مراقب کودکان باشید.
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اگر پرده در اقدام دوم نیز نتواند بسته شود ،ممکن است
الزم شود که برای بستن آن از دستورالعمل بازگرداندن
تنظیمات اولیه استفاده شود.

پرده برقی
پرده به صــورت برقی بــا یک کلید ســانروف کنترل
چرخشی هدایت میشود.

rG
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باز کردن
کلید ســانروف را به ســمت چپ بگردانید تا ســانروف
حرکت کند( .تنظیمات باز شــدن مختلفی امکانپذیر
است).
بستن
کلید سانروف را به حالت اولیه باز گردانید.
اگر صفحه شیشــهای با موقعیت تعیین شده بر اساس
کلید ســانروف همخوانی نداشــته باشــد ،حلقه کلید
ســانروف را فشار دهید تا سانروف را تا موقعیت مربوطه
باز کند.
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ســانروف پانوراما* (مدلهای  SWو  RXHغیر
هیبریدی)
خودرو شما به یک سانروف پانوراما با شیشه دودی مجهز
است که باعث افزایش نور و قابلیت دید در اتاقک خودرو
میشــود پرده برقی این سیتسم به کنترل دما و سطح
سرو صدا در اتاقک خودرو کمک میکند.
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بازگرداندن تنظیمات اولیه سیستم
بــه دنبال قطع شــدن باتری ،یا در صورت اشــکال در
عملکرد ،ممکن است الزم باشد که سیستم به تنظیمات
اولیه بازگردانده شود:
 کلید سانروف را به وضعیت کام ًال باز گردانید.
 صبر کنید تا پرده کام ًال باز شود.
 ســپس بالفاصله کلید سانروف را حداقل برای  3ثانیهفشار دهید.
اگر پرده هنگامی که بســته میشود ،به خودی خود باز
شود ،در سریعترین زمان ممکن پس از توقف پرده:
 کلید سانروف را در وضعیت کام ًال بسته قرار دهید،
 کلید سانروف را فشار دهید، کلید سانروف را نگه دارید تا اینکه پرده بسته شود.سیستم ایمنی ضد گیر طی این عملیات عمل نمیکند.

* بر حسب مدل

سیستم ایمنی ضد گیر
اگر پرده در هنگام بســته شــدن با مانعی برخورد کند،
متوقف شده و کمی باز میشود تا به موقعیت دوم برسد.

www.CarGarage.ir

هشدار:

در صورت گیر کردن پرده در حین حرکت ،باید حرکت
آن را معکوس کنید .بدین منظور ،کلید ســانروف را
بچرخانید ،هنگامی که راننده کلید سانروف را حرکت
میدهد ،باید مطمئن شــود که شیئی مانع بسته شدن
صحیح پرده نمیشود.
راننده باید مطمئن شود که سرنشینان از پرده به صورت
صحیح اســتفاده میکنند .در هنگام حرکت دادن پرده
مراقب کودکان باشید.
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تنظیم طولی
 -کاور را به صورت کامل به سمت جلو یا عقب بکشید.

محفظه نگهداری
یک محفظه نگهداری زیر درپوش جادستی تعبیه شده
اســت .این محفظه امکان دسترسی به سوکت  12ولت
(حداکثــر تــوان  120وات) و همچنین پورت  USBو
سوکت اتصال  AUXرا فراهم میکند.
 کنترل بازکن درپوش را فشار دهید. -درپوش را به صورت کامل باز کنید.

a
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جا دستی جلو
ارتفاع و موقعیت طولی کاور جا دســتی را میتوان برای
راحتی بیشتر تنظیم کرد.
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سوکت AUX
ســوکت  AUXامکان اتصال یک دستگاه پرتابل مانند
پخش صوتی دیجیتال را فراهم میکند تا فایلهای شما
را از طریق اسپیکرهای خودرو پخش کند.
مدیریت این فایلها از طریق دستگاه پرتابل انجام میشود.
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هشدار
متصل کردن یک دستگاه الکتریکی که مورد تأیید
پژو نیســت ،مانند شارژر  ،USBممکن است تأثیر
نامطلوبــی بر عملکرد سیســتمهای برقی خودرو
داشــته ،باعث اشــکاالتی ماننــد دریافت ضعیف
تماســهای تلفنی یا تداخل بــا محتویات صفحه
نمایش شود.

rG

هشدار
به حداکثر توان اسمی توجه کنید تا به لوازم جانبی
آسیبی وارد نشود.

پورت  USBپژو
این جعبه اتصــال از یک پورت  USBو یک ســوکت
 AUXتشکیل شده است.
پورت USB
پــورت  USBامکان اتصال یک دســتگاه پرتابل مانند
پخــش صوتی دیجیتــال از نوع ® iPodیــا یک کارت
حافظه  USBرا فراهم میکند.
پخــش  USBفایلهای صوتی شــما را میخواند که به
سیتســم صوتی منتقل شــده و از طریق اسپیکرهای
خودرو پخش خواهد شد.
مدیریت این فایلها از طریق کنترلهای تعبیه شــده بر
روی فرمان یا سیستم صوتی انجام میشود.
هنگامــی که یــک پــورت  USBمتصــل میکنید،
دستگاههای پرتابل به صورت خودکار شارژ میشوند.
در هنگام شارژ شــدن ،اگر مصرف برق دستگاه پرتابل
از جریان تأمین شــده توسط خودرو تجاوز کند ،پیامی
نمایش داده خواهد شد.
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سوکت  12ولت لوازم جانبی
 بــه منظور اتصال لوازم جانبی  12ولت (حداکثر توان 120وات ،کاور را باال بــرده و لوازم جانبی را به آدابتور
مناسب متصل کنید.
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اخطار

برای کسب اطالعات بیشــتر به بخش مربوطه در
قسمت تجهیزات صوتی و تلماتیک مراجعه کنید.
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جمع کردن صندلیها از صندوق
(مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی)
هر یک از بخشهای صندلی نیمکتی ( 1/3یا  )2/3کنترل
مخصــوص به خود را برای آزاد کردن پشــتی صندلی و
بالشتک آن از صندوق عقب را دارد.
 بازبینی کنید که شیئی مانع جمع شدن صندلی نباشد(پشت سری ،کمربند ایمنی و ،)...
 همچنین بازبینی کنید که هیچ شیئی بر روی صندلی یازیر آن مانع حرکت آن نباشد،
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صندلیهای عقب
صندلیهای نیمکتی که بخشــهای سمت چپ ( )1/3و
سمت راست ( )2/3آنها را میتوان جمع کرد تا فضای بار
صندوق بیشتر شود.
پشت سریهای کناری صندلیهای عقب
این پشت سریها دارای وضعیتهای موقعیت باال (راحتی
و ایمنی) ،موقعیت پایین (قابلیت دید عقب) هســتند و
میتوان آنها را برداشت.
به منظور برداشتن پشت سریها
 پشت سری را به صورت کامال به سمت باال بکشید، -سپس برآمدگی  Aرا فشار دهید.
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هشدار:

هرگز در هنگامی که پشت سریهای سرنشینان عقب
برداشته شدهاند ،رانندگی نکنید؛ این پشت سریها باید
در جای خود نصب شــده باشــد و در موقعیت باال قرار
گرفته باشند.

120

www.CarGarage.ir

 کنترل را از صندوق عقب بکشــید و پشتی صندلی رافشار دهید.
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 کنترل  1را به ســمت جلو بکشید تا پشتی صندلی 2آزاد شود و سپس آن را به سمت جلو جمع کنید.

بازگرداندن صندلی به سمت موقعیت اصلی
در هنگام باز گرداندن صندلی به موقعیت اصلی مراقب
باشید که کمربندهای ایمنی و قالب آنها گیر نکنند.
 پشــتی صندلی را به صورت عمود قرار داده و آن رامحکم کنید ،بالشتکی صندلی نیز به موقعیت اصلی خود
باز میگردد.
 بازبینی کنید که عالمت قرمز ،واقع بر روی کنترل 1دیگر قابل مشاهده نباشد.
 پشت سریها را مجددا ً نصب کرده آنها را در موقعیتاصلی خود قرار دهید.
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جمع کردن صندلی از عقب
بازبینی کنید که شــیئی بر روی صندلی یا زیر آن مانع
حرکت صندلی نباشد.
 صندلی جلو را در صورت نیاز به جلو حرکت دهید. بازبینی کنید که کمربند ایمنی به درســتی در کنارصندلی عقب قرار داده شده باشد،
 پشت سری را در موقعیت پایین قرار داده یا در صورتنیاز بردارید،
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جای چوب اسکی
این محفظه امکان حمل اشــیاء بلند را در خودرو فراهم
میکند.
باز کردن
 جا دستی را پایین بیاورید. دکمه کنترل باز کن جای چوب اسکی را فشار دهید. جای چوب اسکی را پایین بیاورید. -اشیاء را از داخل صندوق عقب بار بزنید.
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هشدار
متصل کردن یک دستگاه الکتریکی که مورد تأیید
پژو نیســت ،مانند شارژر  ،USBممکن است تأثیر
نامطلوبــی بر عملکرد سیســتمهای برقی خودرو
داشــته ،باعث اشــکاالتی ماننــد دریافت ضعیف
تماســهای تلفنی یا تداخل بــا محتویات صفحه
نمایش شود.

rG

هشدار
به حداکثر توان اسمی توجه کنید تا به لوازم جانبی
آسیبی وارد نشود.

جا دستی عقب
 جا دستی عقب را پایینتر بیاورد تا در موقعیت راحتیقرار گیرد.
این جادســتی حاوی دو جای فنجان اســت و همچنین
امکان دسترسی به جای چوب اسکی را فراهم میکند.
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سوکت  12ولت لوازم جانبی
 بــه منظور وصل کردن لوازم جانبی  12ولت (حداکثرتــوان  120وات) ،کاور را بلند کــرده و آن را به آداپتور
مناسب وصل کنید.
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اخطار

هنگامی که اشیاء بلند در خودرو حمل نمیکنید،
جای چوب اسکی را باز نگذارید.
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 .1قالبهای جمعشو
 .2محفظههای نگهداری
همراه با چشــمی یدکیکشــی ،گوه چــرخ و یک کیت
پنچرگیری موقت (بسته به کشور محل فروش خودرو و
سطح تجهیزات)
 .3حلقههای بارگیری
 .4نوارهای نگهدارنده
 .5چراغ صندوق عقب
 .6کفی صندوق عقب
برای دسترســی به صندوقهای نگهداری یا چرخ یدکی
(بسته به کشور محل فروش خودرو) ،کفی را بلند کنید.
 .7جداکننده قابل تنظیم

www.CarGarage.ir
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 .1چراغهای صندوق عقب
 .2کنترلهای جمعکن صندلیهای عقب
 .3قالبهای جمعشو
 .4سوکت  12ولت لوازم جانبی (حداکثر  12وات)
 .5محفظههای نگهداری
همراه با چشــمی یدککشــی ،گوه چــرخ و یک کیت
پنچرگیری موقت (بســته به کشور محل فروش خودرو
و سطح تجهیزات)
 .6حلقههای بارگیری
 .7کاور محفظه بار
(شکل زیر مشاهده شود).
 .8کفی صندوق عقب
برای دسترســی به صندوقهای نگهداری یا چرخ یدکی
(بسته به کشور محل فروش خودرو) ،کفی را به صورت
عمودی در ریل آن جابجا کنید.
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بیرون آوردن
 کنترل  1فشــار دهید و حفاظ بار را در سمت راستباال و سپس سمت چپ باال بیاورید تا بیرون بیاید.

نصب
 انتهای ســمت چپ غلطک حفاظ بار را در موقعیتخود  Bدر عقب صندلی نیمکتی عقب قرار دهید.
 کنترل غلطک  1را فشــار داده و غلطک در موقعیتخود  Cدر سمت راست قرار دهید.
 کنترل را رها کنید تا حفاظ بار محکم شود. آن را تا وضعیت بسته شدن بر روی ستون عقب خودروببندید.
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حفاظ بار (مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی)
جمع کردن به داخل
 به آهســتگی دســتگیره ( )PRESSرا فشار دهید،حفاظ بار به صورت خودکار به داخل جع میشود.
بخش متحرک  Aرا میتوان در مقابل پشــتی صندلی
نیمکتی عقب جمعکرد.

w

w

w

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

125

امکانات رفاهی و کاربردی
توری با ظرفیت بار باال (مدلهای  SWو  RXHغیر
هیبریدی)
این توری که به اتصاالت ویــژه فوقانی و تحتانی قالب
شــده اســت ،امکان اســتفاده از تمام حجم سقف را تا
موقعیتهای زیر فراهم میکند:
 تا پشــت صندلیهــای جلو (ردیــف  )1هنگامی کهصندلیهای عقب جمع شدهاند.
 -تا پشت صندلیهای عقب (ردیف )2

rG
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w
ردیف 1
 غلطک توری را باالی دو ریل (واقع شــده در پشــتصندلیهای عقب تا شده) قرار دهید،
 دو شیار  Aباید باالی دو ریل  Bقرار گیرند .دو ریل Bرا در شیارهای  Aبلغزانید و غلطک را (در راستای طولی)
از راست به چپ حرکت دهید تا محکم شود،
 بازبینی کنید که توری به درستی قالب شده و محکمشده است.
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اخطار

هرگز در زمانی که غلطک توری به پشت صندلیهای
جمع شده وصل شــده است ،صندلیهای عقب را
جابجا نکنید.
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 صندلیهای عقب را جمع کنید. تــوری نگهدارنده بار با ظرفیت باال را بدون کشــیدنآن باز کنید،
 یکــی از ســرهای میله فلزی را در اتصــاالت فوقانیمربوطه  1قرار دهید،
 میله فلزی توری را بکشید تا سر دیگر آن در اتصاالتفوقانی مربوطه  1قرار دهید.

امکانات رفاهی و کاربردی

3

فشار دادن قالبهای آزاد کننده ،باز کنید،
 یکی از سرهای میله فلزی توری را در اتصاالت فوقانیمربوطه  3قرار دهید،
 میله فلزی توری را بکشید تا انتهای دیگر آن در اتصالفوقانی دیگر  3قرار گیرد،
 بازبینی کنید که توری به درستی قالب شده و محکمشده باشد.
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ردیف ۲
 حفاظ فضای بار را جمع کرده و سپس باز کنید، انتهای ســمت چپ غلطک  2را در تکیهگاه حفاظ بارقرار دهید،
 انتهای سمت راســت غلطک  2را در تکیهگاه حفاظبار قرار دهید ،سپس موقعیت آن را قفل کنید (عالمت
قرمز)،
 -از صندلــی نیمکتی عقب ،توری با ظرفیت بار باال را با
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روشنایی و قابلیت دید

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

w

w

کنترلهای چراغها
انتخاب و عملکرد چراغهای مختلف جلو و عقب امکان
روشنایی و اعالم خودرو را فراهم میکند.
چراغهای اصلی
چراغهای مختلفی در خودرو وجود دارد
 چراغهای کناری ،برای قابلیت مشاهده خودرو، چراغهای جلــو نور پایین برای مشــاهده جلو بدونخیرهکردن چشم سایر رانندگان،
 چراغهای نورباال برای مشاهده واضح جاده در هنگامیکه جاده خلوت است،
 چراغهــای جلو با جهت قابل تنظیم برای قابلیت دیدبهتر در گردشها.

سایر چراغها
سایر چراغها به منظور برآورده کردن نیازهای موقعیتهای
خاص در رانندگی تعبیه شدهاند:
 چراغهای مهشکن عقب برای اعالم بهتر حضور خودرودر شرایط مهآلود،
 چراغهــای مهشــکن جلو برای دید بهتر در شــرایطمهآلود و روشنایی بهتر در تقاطعات و در هنگام پارک،
 چراغهــای روزانه در جلو برای مشــاهده بهتر خودرودر روز.
 -چراغهای جلو اضافی برای روشنایی بهتر داخل پیچها.

تنظیمات کارکرد چراغها
میتوانید کارکردهای زیر را در چراغها فعال یا غیر فعال
نمایید:
 چراغ بدرقه، چراغ اضافی اصلی، چراغ اضافی ثانویه، چراغ خوشامدگو، روشنایی اتوماتیک چراغهای جلو، -روشنایی قابل تنظیم

w
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اخطار

در برخی شــرایط جوی (مانند دماها و رطوبتهای
پایین) ،وجود بخار بر روی ســطح داخلی شیشــه
چراغ و چراغهای عقب عادی اســت؛ این وضعیت
چند دقیقه پس از اینکه چراغها روشن بمانند ،رفع
خواهد شد.
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چراغ خاموش (ســوئیچ استارت خاموش) /
چراغهای روزانه جلو (موتور روشن)
روشنایی اتوماتیک چراغهای جلو

w

w

چراغهای جلو نور باال یا نور پایین

w

فقط چراغهای کناری
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مدلهای فاقد سیستم روشنایی AUTO
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حلقه انتخاب برای وضعیت چراغهای اصلی
حلقه را بچرخانید تا عالمــت مورد نظر خود را انتخاب
کنید.

تنظیم جهت تابش چراغهای جلو
دسته را بکشید تا چراغهای جلو بین نورباال و نور پایین
جابجا شوند.
در حالت چراغ خاموش و حالت چراغهای کناری ،راننده
میتواند به صورت موقت چراغ جلو نورباال را با کشیدن
و نگه داشتن دسته روشن کند( .حالت روشنایی مقطع
چراغ جلو)
صفحه نمایش
روشنایی چراغ نمایشگر مربوط بر روی نشانگر ابزار اعالم
میکند که چراغ مربوطه روشن شده است.

مدلهای مجهز به سیستم روشنایی AUTO
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هنگامی که چراهای جلو توســط سیســتم روشــنایی
اتوماتیــک چراغهــای جلو (مــدل  )AUTOخاموش
میشــوند یا هنگامــی که چراغهای جلــو نورپایین به
صورت دستی خاموش می-شوند ،چراغهای مهشکن و
چراغهای کناری روشن باقی می-مانند.
 حلقه را به سمت عقب بچرخاید تا چراغهای مهشکنخاموش شــود ،بعــد از آن چراغهای کنــاری خاموش
خواهند شد.

اخطار

پیغام صوتی روشن ماندن چراغها
هنگامی که درب جلو باز میشود در حالت خاموش
بودن ســوئیچ اســتارت و در وضعیت روشــنایی
دســتی ،یک پیغام صوتی به راننده اعالم میکند
که چراغهای بیرونی خودرو روشن مانده است .در
ایــن صورت خاموش کردن چراغها پیغام صوتی را
متوقف خواهد کرد.
در هنگامی که ســوئیچ اســتارت خاموش است،
اگر چراغهای جلو نورپایین روشــن بماند ،خودرو
وارد وضعیت  ECOمیشــود تــا از تخلیه باتری
جلوگیری کند.

هشدار
در شــرایط جوی خوب یا بارانی ،هم در روز و هم
در شب ،استفاده از چراغهای مهشکن جلو و عقب
ممنوع است .در این شرایط ،شدت نور آنها ممکن
است چشم سایر رانندهها را خیره کند .این موارد
فقط باید در شرایط جوی مهآلود و برفی استفاده
شوند.
در این شرایط جوی برعهده شماست که چراغهای
مهشکن و چراغهای نورپایین را به صورت دستی
روشــن کنید چون ممکن است حسگر اشعه نور
خورشید نور کافی را تشخیص دهد.
فراموش نکنید که چراغهای مهشکن جلو و عقب
را پس از اینکه دیگر نیاز به آنها نیســت خاموش
کنید.
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چراغهای مهشکن جلو و عقب
حلقــه را به جهت های زیــر گردانده و رها
کنید:
 بار اول به سمت جلو برای روشن کردن چراغ مهشکنجلو،
 بار دوم به سمت جلو برای روشن کردن چراغ مهشکنعقب،
 بــار اول به ســمت عقب برای خامــوش کردن چراغمهشکن عقب،
 با دوم به ســمت عقب برای خاموش کردن چراغهایمهشکن جلو.

a
.C

حلقه انتخاب چراغ مهشکن
چراغهای مهشــکن با چراغهای جلو نورباال و نورپایین
عمل میکنند.
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هنگامی که ســوئیچ اســتارت خاموش میشود،
چراغها خاموش میشوند ،ولی همواره میتوانید با
استفاده از دسته کنترل آنها را روشن کنید.

روشنایی و قابلیت دید
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چراغهای روزانه
این چراغها هنگامی که موتور اســتارت زده میشــود
به صورت خودکار روشــن میشوند تا خودرو برای سایر
رانندگان بیشتر قابل مشاهده باشد.
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چراغهای راهنما
 دســته کنترل چراغها را در هنگام گردش به چپ بهصورت کامل پایین بیاورید.
 دسته کنترل چراغها را در هنگام گردش به راست بهصورت کامل باال بیاورید.

w

w
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چشمکزن سهتایی
دسته را سریع به سمت باال یا پایین حرکت دهید ،بدون
اینکه از نقطه مقاومت آن عبور کنید؛
چراغهای راهنمای مربوطه سه بار چشمک خواهند زد.

اگر برای بیش از بیست ثانیه ،فراموش کرده باشید
که چراغهای راهنما را خاموش کنید ،حجم صوت
پیغام صوتی در صورتی که سرعت باالتر از  40مایل
بر ساعت ( 60کیلومتربرساعت) باشد افزایش خواهد
یافت.
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در کنار چراغ بدرقه اتوماتیک
همراه شــدن این سیستم با سیستم روشنایی اتوماتیک
چراغهای جلو روشن شدن چراغهای بدرقه با حالتهای
اختیاری زیر میشود:
 انتخاب مدت زمانهــای  30 ،15یا  60ثانیهای برایروشنایی چراغ،
 فعالســازی اتوماتیــک چراغ بدرقــه در هنگامی کهروشنایی اتوماتیک چراغهای جلو فعال است.

اشکال در عملکرد
در صــورت وجود اشــکال در حســگر نور
خورشید ،چراغها روشن میشوند ،این چراغ هشدار در
نمایشــگر ابزار نمایش داده شــده و/یا پیامی در صفحه
نمایش نشــانگر ابزار همراه با یک پیغام صوتی به نمای
درخواهد آمد.
با یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

روشن کردن خودکار چراغهای جلو
هنگامی که ســطح نور خارجی کمی تشــخیص داده
میشود یا در برخی موارد فعالسازی برف پاککنهای
جلو ،چراغهای کنــاری و چراغهای نورپایین به صورت
خودکار ،بدون هیچگونه اقدامی از جانب راننده روشــن
میشوند.
به محض اینکه روشــنایی نور به ســطح کافی برسد یا
پس از خاموش شدن برف پاککنهای جلو ،چراغها به
صورت خودکار خاموش خواهند شد.
فعالسازی
 حلقه را بــه موقعیت  AUTOبچرخانید .روشــناییاتوماتیــک چراغهای جلو با پیامــی در صفحه نمایش
نشانگر ابزار همراه است.
غیرفعالسازی
 حلقه را به موقعیت دیگری بچرخانید .غیرفعالسازیبا یک پیام در صفحه نمایش نشانگر ابزار همراه است.
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هشدار
در شــرایط مهآلود یا برفی ،حســگر نور خورشید
ممکن اســت نور کافی تشــخیص دهید .در این
صورت ،چراغ به صورت خودکار روشــن نخواهد
شد.
روی حســگر نور خورشید ،و حســگر باران واقع
در وســط شیشه جلو پشت آینه عقب را با چیزی
نپوشانید ،ممکن است در این صورت کارکردهای
مربوطه قابل کنترل نباشند.

روشنایی و قابلیت دید
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خاموش کردن
راننده میتواند در هر زمان در صورت اقتضای شــرایط،
خود کنترل چراغها را به دست بگیرد:
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روشن کردن
 دسته کنترل چراغ در در وضعیت  AUTOیا چراغهاینورباال/نورپایین قرار دهید.
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روشنایی قابل تنظیم
این سیستم به صورت خودکار مطابق با شرایط رانندگی
با استفاده از یک حسگر در آینه عقب ،وضعیت چراغ را
بین نورباال و نورپایین تغییر میدهد.
ایــن سیتســم از ســرعت  15مایــل بر ســاعت (25
کیلومتربرساعت) فعال شــده و از سرعتهای کمتر از 9
مایل بر ساعت ( 15کیلومتربرساعت) غیرفعال میشود.
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 این دکمه را فشــار دهیــد تا چراغنمایشگر خاموش شود.
یا
 اســتفاده دســتی از چراغهای نورباال یــا نورپایین بااستفاده از دسته کنترل چراغ خواه در موقعیت AUTO
یا در موقعیت نورباال/نورپایین

اخطار

این سیستم در شرایط زیر ممکن است دچار تداخل شده
یا به درستی کار نکند:
 در شــرایط امکان دید ضعیف (به عنوان مثال ،بارشبرف ،باران سنگین یا مه غلیظ)... ،
 اگر شیشه جلو کثیف باشــد ،گرد و غبار گرفته باشدیا (به دلیل وجود برچســب) مانعی بر جلوی حسگر قرار
گرفته باشد،
 اگر در مقابل خودرو عالئمی با ضریب انعکاس باالی نوروجود داشته باشد.
این سیستم قادر به تشخیص موارد زیر نیست:
 اجســام و افرادی در جاده که خود چراغ ندارند مانند،عابرین پیاده،
 اجســام و افرادی در جاده که چیــزی جلوی نور آنهارا گرفته باشــد مانند وسایل نقلیهای که پشت یک حال
ایمنی (به عنــوان مثال در مســیرهای مختص موتور)
حرکت میکنند،
 اجســام و افرادی در باال یا پایین یک ســرباالیی تند،راههای پرپیچ و هم و تقاطعها.

ir

چشمک زدن چراغهای جلو سیستم را غیرفعال نمیکند.
وضعیت سیستم در هنگام خاموش کردن سوئیچ استارت
در حافظه ذخیره میشــود .این سیستم تنظیم نورباال/
نوررپایین اتوماتیک به منظور کمک به راننده تعبیه شده
است .همچنان مسئولیت انتخاب چراغ مناسب و استفاده
صحیح از آن با توجه به شــرایط نور محیط ،امکان دید و
شلوغی جاده برعهده راننده است.

 ایــن دکمه را فشــار دهیــد ،چراغنمایشگر روشن میشود.
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چراغهای جلو اضافی ثانویه
هنگامی چراغهای جلو نورباال یا نورپایین روشــن باشد،
این کارکرد از تابش چراغ مهشــکن جلو برای روشــن
کردن داخل پیچ ،هنگامی که ســرعت خودرو کمتر از
 25مایل بر ساعت( ،حدود  40کیلومتربرساعت) باشد،
استفاده میکند.
این روشــنایی اضافی مخصوصاً در شــهرها ،تقاطعها،
راههای پرپیچ و خم و در هنگام پارک ... ،مفید است.
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چراغهای جلو اضافی
این سیســتم همراه با نورباال یا نورپایین از LEDهایی
(دیودهایی با تابش مالیم) به منظور روشن کردن داخل
پیچها استفاده میکند.
ســرعت خودرو باید کمتر از  75مایل بر ساعت (120
کیلومتر بر ساعت) باشد.
این کارکرد تنهــا در چراغهای جلو فــول  LEDقابل
دسترس است.
عملکرد
این سیســتم در زوایای چرخش خاصی از فرمان عمل
میکند.
سیستم غیرفعال
این سیستم در شرایط زیر عمل نمیکند:
 در زوایای فرمان که از زاویه خاصی کمتری باشند، ســرعت بیشــتر از  75مایــل بــر ســاعت(120کیلومتربرساعت)،
 -در دنده عقب.

w

w

4

w

عملکرد
این سیستم در شرایط زیر عمل میکند:
 هنگامی که چراغهای راهنمای روشــن شــود (چراغمهشکن همان جهت روشن باشد)،
یا
 -از یک زاویه گردش خاصی از فرمان به بعد.
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سیستم غیرفعال
این سیستم در شرایط زیر عمل نمیکند:
 در زوایای فرمان که از زاویه خاصی کمتری باشند، -هنگامی که چراغهای راهنما خاموش شوند.

قابلیت برنامهریز
این سیســتم بدین طریق فعال/غیرفعال میشــود .در
منوی اصلی Vehicle Parameters ،را انتخاب کرده،
پس از آن  Lightingرا انتخاب کرده و سیستم را فعال/
غیرفعال کنید.
این سیستم به صورت پیشفرض فعال است.

روشنایی و قابلیت دید
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مدت زمان روشن بودن چراغهای بدرقه در
منوی اصلی صفحه نمایش نشانگر ابزار قابل
تنظیم است.
 Vehicle Parametersرا انتخــاب کرده و ســپس
 Lightingرا انتخاب کنید و پس از آن مدت روشنایی
را تغییر دهید.
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چراغهای بدرقه دستی
روشن نگه داشــتن موقت چراغهای جلو نورپایین پس
از خاموش کردن ســوئیچ اســتارت ،باعث میشود در
شــرایطی که نور بیرون ضعیف است ،راننده راحتتر از
خودرو خارج شود.
روشن کردن
 ظرف ســی ثانیه یا یک دقیقه پس از خاموش کردنسوئیچ استارت (بســته به مدت روشنایی برنامه-ریزی
شده در منوی اصلی نشــانگر ابزار) ،با چراغهای جلو با
کمک دسته چراغ چشمک بزنید.
 یک چشــمک دیگر چراغ جلو این کارکرد را خاموشمیکند.

w

w

w

برنامهریزی
مدت زمان روشن بودن چراغهای بدرقه در
منوی اصلی صفحه نمایش نشانگر ابزار قابل
تنظیم است.
 Vehicle Parametersرا انتخــاب کرده و ســپس
 Lightingرا انتخاب کنید و پس از آن مدت روشنایی
را تغییر دهید.

چراغهای بدرقه اتوماتیک
هنگامی که کارکرد روشنایی اتوماتیک چراغهای بدرقه
فعال باشــد ،در نور محیط پایین چراغهای نورپایین به
صورت خودکار پس از خاموش شــدن سوئیچ استارت
روشن خواهند شد.

خاموش کردن
چراغهای بدرقه پس از حدود  30ثانیه به صورت خودکار
خاموش خواهند شد.
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روشن کردن
 دکمه قفل باز را بر روی کنترل از راه دور فشار دهید.چراغهــای جلــو نورپایین و چراغهای کناری روشــن
میشوند؛ همچنین قفل خودرو باز میشود.

a
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خاموش کردن
چراغهای خوشــامدگو پــس از یک زمان
تعیین شــده هنگامی که ســوئیچ استارت
روشــن شــده یا خودرو قفل شود ،خاموش
خواهند شد.
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قابلیت برنامهریزی
فعالسازی/غیرفعالسازی و مدت روشنایی
در منوی اصلی صفحه نمایش نشــانگر ابزار
قابل تنظیم است.
 Vehicle Parametersرا انتخــاب کرده و ســپس
 Lightingرا انتخاب کنید و پس از آن مدت روشنایی
را تغییر دهید.
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چراغهای پارک
عالمت مشخص کننده کناره خودرو که تنها در سمت
عبور خودروها چراغهای کناری را روشن میکند.
 ظرف یک دقیقه پس از خاموش کردن سوئیچ استارت،دســته کنترل چراغ را بسته به جهت عبور و مرور باال یا
پایین بکشید( .به عنوان مثال هنگامی که در سمت چپ
پارک کردهاید دسته کنترل چراغ را به سمت باال بکشید
تا چراغهای جلو سمت راست روشن شوند).
این حالت از طریق یک پیغام صوتی و روشــن شــدن
چراغهای هشدار راهنمای مربوطه در نشانگر ابزار تأیید
میشود .به منظور خاموش کردن چراغهای پارک ،دسته
کنترل چراغ را به وســط برگردانده یا سوئیچ استارت را
روشن کنید.

w

w
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چراغهای خوشامدگوی خارجی
روشــن کردن چراغها از راه دور باعث میشود رسیدن
شــما به خودرو در هنگامی که نور محیط ضعیف است
آســانتر شود .این چراغ بســته به نور محیط که توسط
حسگر نورخورشید تشخیص داده میشود ممکن است
روشن شود یا نشود.
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چراغهای نقطهای آینه بغل
برای اینکه ورودتان به خودرو سادهتر باشد این چراغها
قسمتهای زیر را روشن خواهند کرد:
 قسمتهای پیش روی دربهای راننده و سرنشینان قسمتهای جلوی آینههای بغل و عقب دربهای جلوروشن کردن
در موارد زیر این چراغهای نقطهای روشن میشوند:
 هنگامی که قفل خودرو باز شود، هنگامی که کلید را از سوئیچ استارت خارج کنید، هنگامی که درب خودرو باز شود، هنگامی که از کنترل از راه دور استفاده کنید.خاموش کردن
این چراغها به صورت زمانبندی شده خاموش خواهند
شد.

روشنایی و قابلیت دید
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اگر اشکالی رخ داد ،به منابع نور فول  LEDدست نزنید.
با یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

ag
ar

rG

ir

e.

تنظیمات اولیه وضعیت  0است.

تنظیم اتوماتیک چراغهای فول  LEDجلو
به منظور جلوگیری از مزاحمت برای سایر رانندگان در
جاده ،این سیســتم ارتفاع تابش چراغهای فول LED
جلو را به صورت خودکار تصحیح میکند.
در صورتــی که اشــکالی رخ دهد ،این چراغ
هشــدار در نشــانگر ابزار همراه با یک پیغام
صوتی و پیامی در صفحه نمایش نشانگر ابزار
نمایش داده خواهد شد.
در این صورت سیستم ،چراغهای جلو را در پایینترین
موقعیت قرار میدهد.
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تنظیم دستی چراغهای هالوژن جلو
به منظور جلوگیری از مزاحمت برای سایر رانندگان در
جاده ،ارتفاع تابش چراغهای هالوژن جلو باید مطابق با
بار خودرو تنظیم شود:
 0راننده یا راننده  +سرنشین جلو
 راننده  +سرنشین جلو  +سرنشینان عقب 5 1نفر
  5نفر  +بار در صندوق عقب 2راننده  +بار در صندوق عقب

w

w

w

سفر به خارج از کشور
طراحی چراغهای جلو نورپایین به شما اجازه میدهد که
بدون نیاز به اصالح ،در کشوری رانندگی کنید که سمت
راننده در آن با سمتی که در کشور محل فروش خودرو
متداول است تفاوت دارد.
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کنترلهای برف پاککن
برف پاککنهای جلو و عقب به صورتی طراحی شدهاند
که قابلیت دید راننده را به تدریج مطابق با شرایط جوی
بهبود بخشند.

سرعت حرکت:
سریع (بارش سنگین)

w

w

w
کنترلهای دستی
برف پاککنها به صورت مستقیم توسط راننده کنترل
میشوند.
مدلهای مجهز به برف پاککن دستی (متناوب)
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قابلیت برنامهریزی
وضعیتهــای مختلف کنترل اتوماتیــک برف پاککن
همچنین مطابق با گزینههای زیر قابل دسترسی هستند:
 برف پاککنهای اتوماتیک شیشــه جلو حســاس بهباران
 -برف پاککنهای شیشه عقب در هنگام دنده عقب

مدلهای مجهز به برف پاککن اتوماتیک
برف پاککنهای شیشه جلو
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معمولی (بارش معمولی)
تکرار شونده (متناسب با سرعت خودرو)
پارک،

حرکت تکی (یک بار فشــار داده و رها
کنید).
اتوماتیک( ،به پایین فشار داده و رها کنید)،
حرکت تکی (دسته را کمی به سمت خود بکشید).

روشنایی و قابلیت دید
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پارک،
برف پاککن تکرار شونده،

w

w

برف پاککن و شستشو (مدت را مشخص
کنید).

در صورت تجمع قابل توجه برف یا یخ ،یا هنگام استفاده
از حامل دوچرخه بــر یو صندوق ،برف پاککن عقب را
از طریق منوی پیکربندی صفحه نمایش نشــانگر ابزار
غیرفعال کنید.

قابلیتبرنامهریزی
این کارکرد از طریق منوی پیکربندی صفحه
نمایش نشانگر ابزار فعال یا غیرفعال میشود.
این کارکرد به صورت پیش فرض فعال است.

شیشهشوی جلو و عقب
 دســته برف پاککن شیشــه جلو را برای چند ثانیهبه ســمت خود بکشید .شیشهشــوی جلو و پس از آن
برفپاککنهای جلو برای مدت زمان ثابتی کار خواهند
کرد.
چــراغ شــوهای جلو تنهــا هنگامــی کار میکنند که
چراغهای نورپایین جلو روشــن بوده و خودرو در حال
حرکت باشد.
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w

برف پاککن عقب
حلقه انتخاب برف پاککن عقب:

دنده عقب
هنگامــی که دنده عقب درگیر میشــود ،برف پاککن
عقــب در صورتی که برف پاککنهای شیشــه جلو در
حال کار باشند ،به کار خواهد افتاد.
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w

w
برفپاککنهای جلو اتوماتیک حساس به باران
در صورت تشــخیص باران (از طریق حسگر پشت آینه
عقب) ،بــرف پاککنهای جلو به صــورت خودکار ،با
تنظیم سرعت خود با توجه به شدت باران ،بدون نیاز به
اقدامی از جانب راننده ،به کار خواهند افتاد.
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پایین بودن سطح مایع شیشهشو/چراغشوی جلو
در خصــوص خودروهای مجهز چراغشــوی
جلو ،هنگامی که سطح مخزن مایع شیشهشو
کم باشد ،این چراغ هشــدار بر روی نشانگر
ابزار همراه با یک پیغــام صوتی و پیامی در
صفحه نمایش نشانگر ابزار روشن خواهد شد.
این چراغ هشــدار هنگامی روشــن میشود که سوئیچ
استارت روشن باشد ،یا هر زمان که دسته استفاه شود،
تا اینکه مخزن پر شود.
در مکان توقف بعدی ،مخزن مایع شیشهشــو ،چراغشو
را پر کنید.

w
روشن کردن
به نرمی دسته کنترل را به سمت پایین فشار
دهید.
یک دور پاک کردن شیشــه تأیید میکند
که دستور پذیرفته شده است .این چراغ هشدار بر روی
نشانگر ابزار روشن شده و پیامی نمایش داده میشود.

خاموش کردن
به نرمی مجددا ً دســته کنترل را به سمت
پایین فشار دهید ،یا دسته کنترل را در نقطه
دیگری ( 1 ،Intیا  )2قرار دهید.
این چراغ هشــدار در نشانگر ابزار خاموش شده و پیامی
نمایش داده خواهد شد.
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اخطار

برف پاککنهای شیشه جلو اتوماتیک حساس به
باران ،باید در صورتی که سوئیچ استارت برای بیش
از یک دقیقه خاموش شــود ،با فشــار دادن دسته
کنترل به سمت پایین غیرفعال شوند.

روشنایی و قابلیت دید
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اشکال در عملکرد
اگر اشــکالی در برف پاککنهای اتوماتیک حساس به
باران رخ دهد ،پاککنهای به صورت تکرار شــونده کار
خواهند کرد.
این سیســتم را توســط یکــی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

اخطار

w

w

w

به منظور حفــظ کارآمدی تیغههای برف پاککن،
توصیه میشود که:
 با آنها با دقت برخورد کنید. آنهــا را به صورت منظم به کمک آب و کف تمیزکنید.
 از قرار دادن کارت بر روی شیشــه و نگهداری آنتوسط تیغه برف پاککن خودداری فرمایید.
 به محض مشــاهده اولین عالئم استهالک آنها راتعویض کنید.

 هرگونه اقدام بر روی دســته برف پاککن ظرف یکدقیقه پس از خاموش کردن ســوئیچ استارت ،تیغههای
برف پاککن را به صورت عمودی بر روی شیشــه قرار
میدهد.
 برای پارک کردن مجدد تیغههای برفپاککن ،سوئیچاســتارت را روشن کرده و دسته برف پاککن را حرکت
دهید.
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هشدار
هرگز روی حسگر باران را که به سنسور نور خورشید
متصل است و در وسط شیشه جلو پشت آینه عقب
قرار گرفته است ،نپوشانید.
در هنگام استفاده از کارواش اتوماتیک ،پاککنهای
اتوماتیک حســاس به بــاران را خاموش کنید .در
زمستان توصیه میشود که قبل از اینکه پاککنهای
اتوماتیک حساس به باران را روشن کنید ،صبر کنید
تا برف کام ً
ال پاک شود.
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وضعیت خاص برف پاککنهای جلو
این وضعیت اجــازه میدهد که تیغههای برف پاککن
جلو برداشته شوند.
ایــن وضعیت برای تمیز کردن یا تعویض تیغههای برف
پاککن اســتفاده میشــود .همچنین در زمستان بهتر
است که تیغههای برف پاککن از شیشه جلو آزاد شوند.

www.CarGarage.ir

143

4

www.CarGarage.ir

w
w

w

4

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C
www.CarGarage.ir

144

مسائلایمنی

w

w

w

۵

www.CarGarage.ir

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

145

www.CarGarage.ir

مسائل ایمنی
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هشدار
بــرای هر کاری کــه بر روی خودرو خــود انجام
میدهید ،از تعمیرگاه های مجازی استفاده کنید
که اطالعات فنی ،مهــارت و تجهیزات مورد نیاز
را در اختیار داشــته باشــند و تمام این موارد را
نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ میتوانند به
شما عرضه کنند.
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هشدار
توصیههای ایمنی عمومی
برچسبهایی در نقاط مختلف خودرو تعبیه شده
اســت .این برچسبها حاوی هشــدارهای ایمنی و
همچنین اطالعات شناســایی خودرو هستند .این
برچسبها را نکنید :این برچسبها بخش الینفکی
از خودرو شما را تشکیل میدهند.

هشدار
توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم
 اتصــاالت لــوازم جانبی یا تجهیــزات برقی کهدر فهرســت پژو قرار ندارند ،ممکن اســت باعث
اشــکاالت و خرابیهایی در سیســتم برقی خودرو
شوند .برای کسب اطالعات مربوطه به طیف لوازم
جانبی توصیه شده به یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
 به عنوان یک اقدام ایمنی ،دسترسی به سوکتعیبیابی ،که برای سیستمهای الکترونیکی خودرو
استفاده میشــود ،اکیدا ً فقط برای نمایندگیهای
مجاز منتخــب ایکاپ که بــه ابزارهای عیبیابی
ویژه مجهز هســتند محفوظ است (خطر خرابی
سیســتمهای الکترونیکــی خودرو کــه میتواند
باعث خرابی یا سوانح جدی شود) در صورت عدم
رعایت این نکته ،سازنده خودرو در قبال این موارد
مسئولیتی برعهده ندارد.
 هر گونه اصالح یا دســتکاری بدون نظر یا مجوزشرکت پژو یا مواردی که بدون تأمین الزامات فنی
تعریف شده توسط سازنده اجرا میشوند ،منجر به
تعلیق ضمانتهای حقوقی و قراردادی خواهد شد.
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هشدار
نصب لوازم جانبی فرستنده رادیویی
قبل از نصب فرســتندههای ارتباطــی ،باید برای
مشخص کردن فرستندههایی که مناسب هستند
(از نظر فرکانــس ،حداکثر توان ،موقعیت فضایی،
الزامات ویژه نصب) ،در راستای بخشنامه همخوانی
الکترومغناطیســی خودرو ( )CE/401/4002با
یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.
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هشدار
بسته به قوانین اجرای در کشور ،برخی تجهیزات
ایمنی خاص ممکن است الزامی باشند :جلیقههای
ایمنی بــا قابلیت دید باال ،عالئم مثلثی هشــدار
خطــر ،نفسســنج ،حبابهای یدکــی ،فیوزهای
یدکی ،دستگاه اطفاء حریق ،جعبه کمکهای اولیه،
تختههای گل پخشکنهای عقب خودرو.
اتصاالت لوازم جانبی یا تجهیزات برقی که توسط
پژو توصیه نشــدهاند ممکن است منجر به خرابی
سیستم الکترونیکی خودرو و مصرف بیش از حد
برق شود.
برای کســب اطالعات بیشــتر در خصوص طیف
تجهیــزات و لوازم جانبی توصیه شــده با یکی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

مسائل ایمنی
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عملکرد اتوماتیک چراغهای هشدار خطر
هنگام ترمز در شرایطی اضطراری بسته به میزان شتاب،
همچنین هنگامی که سیســتم تنظیــم  ABSاعمال
میشود یا در صورت ورود ضربه ،چراغهای هشدار خطر
به صورت خودکار روشن میشوند.
این چراغها پس از اولین شــتابگیری خاموش خواهند
شد.
 همچنین میتوانید با فشار دادن دکمه آنها را خاموشکنید.

بوق
سیستم هشدار صوتی اســت به منظور هشدار به سایر
رانندگان در موارد خطر قریبالوقوع.
 -بخش وسط فرمان چندکاره را فشار دهید.
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چراغهای هشدار خطر
این دکمه را فشار دهید ،چراغهای راهنمای کلیه جهات
چشمک خواهند زد.
این چراغها در هنگامی که سوئیچ استارت خاموش باشد
نیز عمل میکنند.

w
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w
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تماسهای اضطراری یا درخواست کمک*
این سیســتم به شــما اجازه میدهد کــه یک تماس
اضطراری یا درخواست کمک با مرکز خدمات اضطراری
یا سرویسهای اختصاصی پژو برقرار کنید.

اخطار

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص استفاده از
ایــن کارکرد ،به بخش تجهیزات صوتی و تلماتیک
مراجعه کنید.

اخطار

از بــوق به صــورت مالیم و تنها در شــرایطی که
مقررات راهنمایی و رانندگی کشور محل رانندگی
اجازه میدهد ،استفاده کنید.

www.CarGarage.ir
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کنترل پایداری الکترونیکی ()ESC
مجموعه کنترل پایداری ( )ESCشامل سیستمهای زیر
میشود:
 سیستمهای ترمز ضدقفل ( )ABSو توزیع الکترونیکینیروی ترمز (،)EBFD
 کمکی ترمز اضطراری ()EBA سیستم ضد لغزش چرخ ( )ASRیا کنترل کشش، -کنترل پایداری حرکتی ()DSC

تعاریف
سیســتم ترمــز ضدقفــل ( )ABSو سیســتم توزیع
الکترونیکی نیروی ترمز ()EBFD
این سیستم پایداری و قابلیت مانور خودرو را در هنگام
ترمز بهبود بخشیده و در بهبود کنترل در پیچها مخصوصاً
در سطوح نامناسب یا لغزنده ایفاء نقش میکند.
سیســتم  ABSمانع قفل شــدن چرخ در شرایط ترمز
اضطراری میشود.
سیســتم  EBFDفشــار ترمز را بین چرخها مدیریت
میکند.
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سیستم کمکی ترمز ()EBA
در شــرایط اضطراری ،این سیستم به شما این امکان را
میدهد که ســریعتر به بهترین فشار ترمزی دست پیدا
کرده و بدین ترتیب فاصله توقف را کاهش میدهد.
این سیســتم براساس سرعت فشار پدال ترمز راهاندازی
میشود .عملکرد این سیستم با کاهش مقاومت پدال و
افزایش کارآمدی ترمز احساس میشود.
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سیستم ضد لغزش ()ASR
سیستم ( ASRکه همچنین تحت عنوان کنترل کشش
شناخته میشود) ،به منظور محدود کردن لغزش چرخها
در عملکــرد ترمــز چرخهای محرک و موتور ،کشــش
خودرو را بهینه میکند .این سیستم همچنین پایداری
هدایتی خودرو را در هنگام شتاب گرفتن خودرو بهبود
میبخشد.
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سیستم کنترل پایداری حرکتی ()DSC
اگر اختالفی بین مســیری که خــودرو دنبال میکند و
مسیری که راننده میخواهد وجود داشته باشد ،سیستم
 DSCهریک از چرخها را به صورت خودکار مورد پایش
قرار داده و نسبت به اعمال ترمز در یک یا چند چرخ بر
روی موتور اقدام می-کند تا در محدوده قوانین فیزیک،
خودرو را به مسیر مورد درخواست بازگرداند.

مسائل ایمنی
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اخطار

در هنگام تعویض چرخها (تایرها و رینگها) ،مطمئن
شوید که برای استفاده در خودرو شما تأیید شدهاند.
عملکرد عادی  ABSممکن است همراه با ارتعاش
خفیفی در پدال ترمز احساس شود.
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هنگامی که این چراغ هشدار ،همراه با چراغ
توقف و چراغهای هشدار  ABSدر کنار یک
پیغام صوتی و یک پیام روشن میشوند ،به
معنای آن است که در سیستم توزیع الکترونیکی نیروی
ترمز اشکالی وجود دارد.
باید در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد خودرو
را متوقف کنید.
در هر دو شرایط ،سیستم را توسط نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ در اسرع وقت مورد بازبینی قرار دهید.

هشدار
در شرایط ترمز اضطراری ،ترمز را بسیار محکم فشار
داده و پای خود را رها نکنید.
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کمکی رانندگی در برف
(کنترل هوشمند کشش)
خودرو شــما به سیســتمی مجهز اســت که در هنگام
رانندگــی در برف بــه راننده کمک میکنــد :کنترل
هوشمند کشش.
این سیســتم اتوماتیک به صورت پیوســته وضعیتهای
دشوار از نظر اصطکاک سطح را که ممکن است حرکت
یا پیشروی در برفهای عمیق یا برفهای فشرده را دشوار
سازد مورد بازبینی قرار میدهد.
در این شــرایط ،سیستم کنترل هوشمند کشش مقدار
لغزش چرخ را محدود میکند تا بهترین ضریب کشش
و کنترل خروج از مســیر فراهم شود .در شرایط بسیار
شدید (برف عمیق ،گل و الی ،)... ،میتواند بهتر باشد که
سیســتم ضدلغزش چرخ غیرفعال شود تا امکان گردش
چرخها فراهم شده و بدین ترتیب گیر برطرف شود.
توصیه میشود که این سیســتم در اسرع وقت مجددا ً
فعال شود.
تایرهای برفی شدید در ســطوحی که سطح اصطکاک
پایینی دارند توصیه میشوند.

سیستم ترمز ضدقفل ( )ABSو توزیع الکترونیکی
نیروی ترمز ()EBFD
عملکرد
روشن شــدن ممتد این چراغ هشدار بیانگر
آن است که اشکالی در سیستم  ABSوجود
دارد.
سیستم همچنان از ترمز معمولی برخوردار است .با دقت
و با سرعت متوسط حرکت کنید.
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سیستم ضد لغزش ()ASR
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فعال شدن این سیستم با چشمکزدن این
چراغ هشــدار در نشــانگر ابزار مشــخص
میشود.

 دکمه  ASR OFFرا فشار دهید.چراغ نمایشگر روی دکمه روشن شده و پیام
زیر در صفحه نمایش نشــانگر ابزار نمایش
داده میشــود:*”ASR deactivated“ :
سیســتم  ASRدیگر در صــورت عملکرد
موتور کار نمیکند.

rG

فعالسازی
این سیستم به صورت خودکار هر بار که خودرو استارت
زده میشود ،فعال میگردد.
این سیســتم در صورت مشکل لیزخوردن خودرو فعال
میشود.
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غیرفعالسازی
در شــرایط استثنایی (اســتارت زدن خودرویی که گیر
کرده است ،در برف فرو رفته است ،بر روی سطح نرم قرار
دارد و  ،)...توصیه میشــود که سیستم  ASRغیرفعال
شــود تا چرخها بتوانند آزادانه گردش کنند و اصطکاک
خود را به دست آورند.

فعالسازی مجدد
این سیستم به صورت خودکار هر بار که سوئیچ استارت
مجددا ً روشــن میشود یا از سرعتهای باالی  12مایل
برساعت ( 20کیلومتر بر ساعت) فعال میشود.
 دکمه  ASR OFFرا مجددا ً فشار دهید تا به صورتدستی مجددا ً فعال شود.

* بسته به مدل خودرو
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اشکال در عملکرد
اگر این چراغ هشــدار همــراه با یک پیغام
صوتی و پیامی در صفحه نمایش نشانگر ابزار
روشــن شود ،به معنای آن است که اشکالی
در سیستم وجود دارد.
با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
تماس بگیرید تا سیستم را بازبینی کنید.

مسائل ایمنی

کمربندهای ایمنی عقب
صندلیهــای عقب هر یک به یک کمربند ایمنی ،ســه
جای قالب همراه با قرقره اینرســی و محدودکننده نیرو
(مگر برای کمربند ایمنی وســط صندلی عقب) مجهز
است.

بستن
 نوار را کشیده ،سپس زبانه را در قالب داخل کنید. با کشیدن کمربند مطمئن شوید که کمربند ایمنی بهصورت صحیح بسته شده است.
باز کردن
 دکمه قرمز را بر روی قالب فشار دهید. کمربند ایمنی را در قرقــره آن هدایت کنید تا جمعشود.

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

کمربندهای ایمنی جلو
کمربندهای ایمنی جلو به یک سیســتم پیشکشــش
و محدودکننده نیرو مجهز هســتند .این سیستم ایمنی
کمربندهــای ایمنی جلو را در صــورت ضربه از جلو یا
از کنار بهبود میبخشــد .بسته به شدت ضربه ،سیستم
پیشکشــش فورا ً کمربندهای ایمنــی را بر روی بدن
سرنشینان سفت میکند.
پیشکشــیدگی کمربندهــای ایمنــی هنگامی فعال
میشوند که سوئیچ استارت روشن باشد.
محدودکننده سرعت فشار کمربندهای ایمنی را بر روی
سینه سرنشینان کاهش میدهد تا حفاظت از آنها بهتر
شود.

w

w

w
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چراغهای هشــدار بسته نشدن/باز شدن کمربند
ایمنی
 .1چراغهای هشدار بسته نشدن/باز شدن کمربند ایمنی
جلو و عقب در صفحه نشانگر ابزار.
 .2چراغ هشدار کمربند ایمنی جلو سمت چپ
 .3چراغ هشدار کمربند ایمنی جلو سمت راست
 .4چراغ هشدار کمربند ایمنی عقب سمت راست
 .5چراغ هشدار کمربند ایمنی عقب وسط
 .6چراغ هشدار کمربند ایمنی عقب سمت چپ
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از ســرعت حدود  12مایل بر ســاعت (20
کیلومتربرساعت) ،چراغهای هشدار به مدت
دو دقیقــه همراه با پیغام صوتی چشــمک
میزنند .پس از سپری شــدن این دو دقیقه ،چراغهای
هشــدار روشــن میمانند تا اینکه راننه یا سرنشــینان
کمربندهای ایمنی خود را ببندند.

ir
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تنظیم ارتفاع کمربندی ایمنی جلو
 به منظور تنظیم جای قالب ،کنترل آنها را فشار دادهو به صورت کشــویی حرکت دهید تــا اینکه در یکی از
گرههای مناسب قرار گیرد.
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چراغهای هشدار کمربندهای ایمنی جلو و عقب
در هنگام روشن شدن سوئیچ استارت ،چراغ
هشدار  1در نشانگر ابزار روشن شده و چراغ
هشــدار مربوطه (2تا  )6بــه رنگ قرمز در
کمربند ایمنی سرنشین روشن شده و اگر کمربند ایمنی
مربوطه بسته نشده باشد یا باز شده باشد ،چراغ هشدار
کیسه هوای جلو روشن میشود.
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توصیهها

راننــده باید قبل از شــروع به حرکت ،مطمئن شــود که
سرنشــینان کمربندهای ایمنی خود را به درستی بستهاند
و تمام کمربندهای ایمنی بسته هستند.
هرگاه در خودرو نشســتید ،حتی برای سفر های کوتاه نیز
کمربند ایمنی خود را ببندید.
قالبهای کمربند ایمنی را تعویض نکنید زیرا ممکن اســت
نتوانند عملکرد خود را به صورت کامل انجام دهند.
کمربندهای ایمنی به یک قرقره اینرسی مجهز هستند که
امکان تنظیم خودکار طول نوار با اندازه بدن شما را فراهم
میکند .این کمربند ایمنی به صورت خودکار هنگامی که
استفاده نشود ،جمع میشود .قبل و بعد از استفاده مطمئن
شــوید که کمربند ایمنی به صورت صحیح در قرقره جمع
شده است.
بخش پایینی نواره کمربند باید تا جایی که امکان دارد در
پاییــن در کنار لگن قرار گیــرد .بخش فوقانی باید بر روی
گودی شانه قرار گیرد.
قرقرههای اینرسی به یک دستگاه قفلکن اتوماتیک مجهز
هستند که در صورت تصادف ،ترمز اضطراری ،یا در صورت
چپ کردن خودرو ،عمل میکند .میتوانید این دستگاه را
با کشیدن محکم نوار و سپس رها کردن آن آزاد کنید تا به
آرامی در قرقره جمع شود.

از سرعت حدود  12مایل بر ساعت ( 20کیلومتربرساعت)،
چراغهای هشــدار به مدت دو دقیقه همراه با پیغام صوتی
چشــمک میزنند .پس از ســپری شــدن این دو دقیقه،
چراغهای هشدار روشن میمانند تا اینکه راننه یا سرنشینان
کمربندهای ایمنی خود را ببندند.
یک کمربند ایمنی برای اینکه کارآمد باشد باید:
 تا جایی که امکان دارد نزدیک بدن بسته شود، با یک حرکت نرم آن را به جلو بکشــید تا بازبینی کنیدکه پیچ نخورده باشد،
 تنها برای یک نفر استفاده شود، هیچگونــه اثــری از بریدگی یا فرســودگی در آن وجودنداشته باشد.
 تعویض یا دستکاری نشده باشد تا بر روی عملکرد آن اثرنامطلوبی نداشته باشد.
طبق مقررات ایمنی جاری ،برای کلیه تعمیرات کمربندهای
ایمنی خــودرو خود باید بــه تعمیرگاههــای مجاز که به
مهارتها و تجهیزات مورد نیاز مجهز هســتند مراجعه کنید
و نمایندگیهــای مجاز منتخب ایکاپ تمــام این موارد را
میتوانند عرضه کنند.
کمربندهای ایمنی خود را توســط یکی از نمایندگیهای
مجــاز منتخب ایکاپ به صورت منظم مــورد بازبینی قرار
دهید ،مخصوصاً هنگامی که در نوار کمربند اثر فرسودگی
وجود داشته باشد.
نوارهای کمربند ایمنی را با آب و کف یا پارچههای شوینده
که در مراکز فروش پژو فروخته میشوند ،تمیز کنید.
پــس از جمع کــردن یا حرکت دادن صندلــی یا صندلی
نیمکتی عقب ،مطمئن شــوید که کمربند ایمنی در جای
صحیح قرار گرفته و به صورت صحیح در قرقره جمع شده
است.

توصیههای مربوطه به کودکان

اگر یکی از سرنشــینان کمتر از  12ســال سن دارد یا قد
او کمتر از یک و نیم متر اســت ،از صندلی کودک مناسب
استفاده کنید.
هرگــز از یک کمربند برای نگه داشــت بیــش از یک نفر
استفاده نکنید.
هرگز اجازه ندهید که کودکان در آغوش شما بنشینند.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص صندلی کودکان به
بخش مربوطه مراجعه کنید.
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موارد ضربه

بسته به ماهیت و شدت ضربه ،دســتگاه پیشکشش
ممکن اســت قبل از کیسههای هوا و به صورت مستقل از
آنها عمل کند.
عملکرد دســتگاههای پیشکشــش با تخلیه آرام دودی
بیضــرر و بیســر و صدا بــه دلیل فعالســازی کارتریج
پیروتکنیک تعبیه شده در سیستم ،همراه است.
در کلیه شــرایط ،چراغهای هشــدار کیسههای هوا روشن
خواهند شد.
به دنبال وارد شــدن ضربه ،سیستم کمربندهای ایمنی را
توسط نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد بازبینی و
در صورت نیازمورد تعویض قرار دهید.
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نواحی تشخیص ضربه
 .Aناحیه تشخیص ضربه جلو
 .Bناحیه تشخیص ضربه کنار

اخطار

باز شــدن یک یا چند کیســه هوا همراه با انتشار
کمی دود و سر و صدا به دلیل فعالسازی کارتریج
پیروتکنیک تعبیه شــده در سیستم همراه است.
این دود مضر نیســت ،ولی افراد حســاس ممکن
است کمی اذیت شوند.
ســر و صدای انفجار سریع در زمان باز شدن یک
یا چند کیسهها ممکن است منجر به کمی کاهش
شنوایی برای مدت زمان کوتاهی شود.

ir

e.

هشدار
کیسههای هوا در هنگامی که سوئیچ استارت
خاموش باشد عمل نمیکنند.
این تجهیزات تنها یکبار باز میشــوند .در صورت
وارد شدن ضربه دوم (در همان تصادف یا تصدفات
بعدی) ،کیسه هوا مجددا ً باز نخواهد شد.

w

اطالعات عمومی
این سیستم بدین منظور طراحی شده است که در بهبود
ایمنی سرنشینان (به استثنای سرنشین وسط عقب) در
تصادفات شدید نقش داشته باشد .کیسههای هوا مکمل
عملکرد کمربندهــای ایمن مجهز به محدودکننده نیرو
هستند( .که هیچیک از این موارد شامل کمربند ایمنی
عقب وسط نمیشوند.
در صورت وقوع تصادف ،حسگرهای الکترونیکی ضربات
جلو و کنار وارد شــده به نواحی تشخیص ضربه را ثبت
و آنالیز میکنند:
 در موارد ضربات شدید ،کیسههای هوا فورا به منظورحفاظت بهتر از سرنشینان خودرو (به استثنای سرنشین
وســط عقب) عمل میکنند؛ بالفاصله پــس از ضربه،
کیسههای هوا سریعاً از باد تخلیه میشوند تا مانع دید یا
خروج سرنشینان نشوند.
در ضربــات جزئی یا از عقب یا در برخی شــرایط چپ
شدن خودرو ،کیسههای هوا ممکن است باز نشوند ،تنها
کمربندهای ایمنی در تضمین حفاظت از سرنشینان در
این شرایط نقش خواهند داشت.

w
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کیسههای هوای جلو
سیستمی که در صورت وارد شدن ضربات جدی از جلو
به منظور محدود کردن خطر وارد شدن آسیب به سر و
سینه از راننده و سرنشین جلو محافظت میکند.
کیســه هوای راننده در وســط فرمان تعبیه شده است.
کیسه هوای سرنشین جلو در باالی داشبورد تعبیه شده
است.
باز شدن
کیسههای هوا در صورت وارد شدن ضربه جدید از جلو یا
به تمام یا بخشی از ناحیه ضربه جلو  Aدر خط مرکزی
طولی خودرو بر روی صفحه افقی و در راســتای از جلو
به عقب ،باز خواهند شــد مگر در خصوص کیســههای
سرنشین جلو اگر غیرفعال شده باشد.
کیسههای جلو بین ســینه و سر سرنشین جلو خودو و
فرمان ،در سمت راننده و داشبورد در سمت سرنشین باد
میشود تا بالشتکی برای حرکت به جلو آنها ایجاد کند.

مسائل ایمنی
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غیرفعالسازی
هنگامی که صندلی کــودک را برمیدارید ،در هنگامی
که ســوئیچ استارت خاموش است ،سوئیچ را به وضعیت
 ONباز گردانید تا کیســه هوا مجددا فعال شود و ایمن
سرنشین جلو در صورت ورود ضربه تضمین شود.
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غیرفعالسازی
تنها کیسه هوا سرنشین جلو میتواند غیرفعال شود:
 کلید را وارد ســوئیچ غیرفعالســازی کیســه هوایسرنشین کنید.
 آن را تا وضعیت  OFFبچرخانید. سپس کلید را در حالیکه سوئیچ در وضعیت جدید نگهداشته شده است ،خارج کنید.
بسته به مدل خودرو ،این چراغ هشدار یا در
نشانگر ابزار یا در صفحه نمایش چراغ هشدار
کیسه هوای سرنشین جلو و کمربند ایمنی
در هنگامی که سوئیچ استارت روشن باشد ،و تا زمانی که
کیسه هوا مجددا ً فعال شود روشن خواهد شد.
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در هنگامی که سوئیچ استارت روشن است،
در صورتی که کیســه هوای سرنشین جلو
فعال شــود ،این چراغ هشــدار در صفحه
نمایش چراغ هشدار کیسه هوای سرنشین جلو و کمربند
ایمنی برای حدود یک دقیقه نمایش داده میشود.

اشکال در عملکرد
اگر این چراغ هشدار در نشانگر ابزار همراه با
یــک پیغام صوتی و پیامی در صفحه نمایش
نشــانگر ابــزار روشــن شــود ،با یکــی از
نمایندگیهــای مجاز منتخب ایکاپ تمــاس بگیرید تا
سیســتم را مورد بازبینی قــرار دهد .در صــورت ورود
ضربههای جدی ممکن اســت دیگر کیســههای هوا باز
نشوند.
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هشدار
به منظور تضمین ایمنی کودکان خود ،کیسه هوا
سرنشــین جلو باید در هنگامــی که یک صندلی
کودک رو به عقب بر روی صندلی سرنشــین جلو
نصب میکنید ،غیرفعال شود.
در غیر این صورت ممکن است کودک در صورت
باز شدن کیســه هوا شدیدا ً آسیب دیده یا کشته
شود.
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کیسههای هوای اتاقک خودرو
این سیستم از راننده و سرنشینان (به استثنای سرنشین
عقب وســط) در صورت وارد شــد ضربه شدید حفاظت
میکند تا خطر آسیبدیدگی به کنار سر را کاهش دهد.
هر یک از کیســههای هوای اتاقک خودرو در ســتونها و
منطقه فوقانی اتاقک خودرو تعبیه شدهاند.
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باز شدن
یک کیسه هوا کناری به صورت یکطرفه در صورت وارد
شــدن ضربات جدی کناری به تمام یا بخشی از ناحیه
ضربه کنــاری  ،Bعمود بر خط مرکــز طولی خودرو از
خارج به سمت داخل خودرو باز میشوند.
کیسه هوای کناری بین لگن و شانه سرنشین جلو خودرو
و صفحه حفاظ در باد میشود.
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کیسههای هوای کناری
این سیســتم از راننده و سرنشــین جلو در صورت وارد
شــدن ضربات شــدید از کنار حفاظت میکند تا خطر
آسیبدیدگی سینه ،بین لگن و شانه را کاهش دهد.
هر یک از کیســههای هوای کناری در چارچوب پشتی
صندلی ،درب جلو تعبیه شدهاند.

نواحی تشخیص ضربه
 .Aناحیه ضربه جلو
 .Bناحیه ضربه کناری

w

w
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باز شدن
کیسههای هوای اتاقک خودرو همزمان با کیسههای هوای
کناری مربوطه در صورت وارد شده ضربات کناری شدید
به تمام یا بخشی از ناحیه ضربه کناری  ،Bبه صورت عمود
بــر خط مرکز طولی خودرو در صفحه افقی و از خارج به
داخل خودرو باز میشوند.
کیسههای هوای اتاقک خودرو بین سرنشین جلو یا عقب
خودرو و شیشهها باد میشوند.
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اشکال در عملکرد
اگر این چراغ هشدار در نشانگر ابزار همراه با
یــک پیغام صوتی و پیامی در صفحه نمایش
نشــانگر ابــزار روشــن شــود ،با یکــی از
نمایندگیهــای مجاز منتخب ایکاپ تمــاس بگیرید تا
سیســتم را مورد بازبینی قــرار دهد .در صــورت ورود
ضربههای جدی ممکن اســت دیگر کیســههای هوا باز
نشوند.

هشدار
در صورتی وارد شــدن ضربه یا تکان جزئی در کنار
خودرو یا در صورتی که خودرو چپ کند ،کیسههای
هوا ممکن است باز نشوند.
در صورت تصادف از عقب یا جلو ،کیسههای هوای
کناری و اتاقک خودرو باز نمیشوند.
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کیسههای هوای اتاقک
هیچ شیئی را بر روی سقف خودرو نصب یا آویزان
نکنید .این کار در صورت باز شدن کیسههای هوای
اتاقک باعث آسیبدیدگی سر میشود.
دستگیرههای فوقانی نصب شده بر روی سقف ،را در
صورتی که خودرو شما به آنها مجهز باشد ،برندارید،
این قطعات در محکم کردن کیسههای هوای اتاقک
ایفاء نقش میکنند.

کیسههای هوای کناری
تنهــا از کاورهای مــورد تأیید بــر روی صندلیها
اســتفاده کنید که با باز شدن کیســههای هوای
کناری همخوانی دارند .برای کسب اطالعات بیشتر
در خصوص طیف کاورهای صندلی که برای خودرو
شما مناســب است ،میتوانید با نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
برای کســب اطالعات بیشــتر در خصــوص لوازم
جانبی ،به بخش مربوطه مراجعه کنید.
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توصیهها
برای اینکه کیسههای هوا کام ً
ال کارآمد باشند،
توصیههای ایمنی زیر را رعایت کنید:
در وضعیت صاف و عادی بنشینید.
کمربند ایمنی را به صورت صحیح تنظیم کنید.
هیچ چیزی را (کودک ،حیوانات خانگی ،اشــیاء و
 )...بین سرنشــین و کیسه هوا قرار ندهید؛ این کار
ممکن اســت در هنگام باز شــدن باعث آسیبهای
جدی شود .هرگز پیش فرض اصلی خودرو خود را
مخصوصا در قسمتی که مستقیماً اطراف کیسههای
هوا است تغییر ندهید.
پــس از هر تصادف یــا در صورتی کــه خودرو به
سرقت رفته یا فردی به قصد سرقت وارد آن شود،
سیستمهای کیسه هوا را مورد بازبینی قرار دهید.
کلیه کارهای بر روی سیستم کیسه هوا باید توسط
یکی از نمایندگیهــای مجاز منتخب ایکاپ انجام
شود.
حتی اگر تمام اقدامات احتیاطی فوق رعایت شود،
خطر آسیب دیدگی و سوختگی جزئی سر ،سینه یا
بازو در هنگام باز شدن کیسه هوا وجود دارد .کیسه
هوا تقریباً به صورت آنی (ظرف چند میلی ثانیه) باز
شــده و دوباره ظرف همان زمان گاز داغ از طریق
دریچههای تعبیه شده بدین منظور تخلیه میشود.

کیسههای هوای جلو
در حین رانندگی فرمــان را از پرههای داخلی آن
نگیرید یا دستان خود را بر روی بخش وسط فرمان
قرار ندهید.
مســافرین نباید پای خود را بر روی داشبورد قرار
دهند.
ســیگار نکشید زیرا باز شدن کیسههای هوا ممکن
است باعث ســوختگی یا آسیبهای ناشی از سیگار
یا پیپ شود.
هرگز فرمان را باز نکرده یا ســوراخ نکنید یا ضربه
شدیدی به آن وارد نکنید.
هیچ شــیئی را بر روی فرمان یا داشبورد نصب یا
آویزان نکنید ،این کار ممکن اســت در هنگام باز
شدن کیسههای هوا باعث آسیبدیدگی شود.

هیچ شــیئی را (البسه و  )...بر روی پشتی صندلی
نصــب یا آویزان نکنید ،این کار میتواند در صورت
باز شدن کیســه هوای کناری باعث آسیبدیدگی
سینه یا باز شود.
در حالتی ننشــینید که بخش فوقانی بدن شما از
آنچه الزم است به در نزدیکتر باشد.
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اخطار

نمایندگیهــای مجــاز منتخب ایــکاپ توصیه
میکنند که کــودکان باید در صندلیهای کناری
عقب خودرو به صورت زیر سفر کنند:
 رو به عقب ،تا سن  3سالگی -رو به جلو ،از  3سالگی به بعد
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نکات عمومی مربوط به صندلیهای کودک
اگرچه یکــی از معیارهای اصلی پــژو در حین طراحی
خــودرو ،ایمنی کودکان بوده ،ولی به هر حال این امر به
شما بستگی دارد.
برای دستیابی به باالترین سطح ایمن ،لطفاً توصیههای
زیر را رعایت کنید:
 طبــق مقــررات اروپا ،کلیه کودکان زیر  12ســال یاافراد با قد کمتر از یــک و نیم متر باید در صندلیهای
کودک مورد تأیید که با وزن آنها تناســب دارد ،بر روی
صندلیهــای مجهز به کمر بند ایمنی یا ملحقات نصب
 *ISOFIXسفر کنند.
 از نظر آماری امنترین صندلیها در خودرو برای حملکودکان صندلیهای عقب است،
 کودکــی که کمتر از  9کیلوگــرم وزن دارد ،باید همدر جلو و هم در عقــب بر روی صندلی رو به عقب قرار
داده شود.

w

5

www.CarGarage.ir

* مقررات حمل کودکان برای هر کشور به صورت ویژهای وضع میشوند .در این خصوص به مقررات اجرایی کشور خود رجوع کنید.
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صندلی عقب وسط
یک صندلی کودک که به پایه نگهدارنده مجهز اســت
هرگز نباید بر روی وسط صندلی عقب نصب شود.

5

صندلی رو به جلو
هنگامــی که یــک صندلی رو به جلو بــر روی صندلی
سرنشین عقب نصب میشود ،صندلی جلو خودرو را به
ســمت جلو حرکت داده و پشــتی آن را صاف کنید تا
پاهای کودک بر روی صندلی کودک رو به جلو صندلی
جلو را لمس نکند.
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اخطار

e.

صندلی رو به عقب
هنگامــی که یک صندلی رو به عقــب بر روی صندلی
سرنشین عقب نصب میشود ،صندلی جلو خودرو را به
ســمت جلو حرکت داده و پشــتی آن را صاف کنید تا
صندلــی کودک رو به عقب صندلی جلو خودرو را لمس
نکند.

w

w

w

نصب نادرســت صندلی کودک در یک خــودرو باعث
کاهش حفاظت از کودک در صورت تصادف میشود.

ir

مطمئن شوید که کمربند ایمنی به صورت صحیح
کشیده شده است.
در خصــوص صندلیهــای کودک که بــه پایه
نگهدارنده مجهز هستند ،مطمئن شوید که با کف
محکم تماس پیدا کردهاند در صورت نیاز صندلی
خودرو را تنظیم کنید.
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رو به جلو
هنگامــی که صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی
سرنشین جلو نصب میشود ،صندلی را به گونهای تنظیم
کنید که کام ً
ال به عقب رفته و در باالترین موقعیت خود
قرار داشــته و پشتی آن صاف باشــد و اجازه دهید که
کیسه هوای سرنشین جلو فعال بماند.
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مطمئن شوید که کمربند ایمنی به صورت صحیح
کشیده شده است.
در خصــوص صندلیهــای کودک که بــه پایه
نگهدارنده مجهز هستند ،مطمئن شوید که با کف
محکم تماس پیدا کردهاند در صورت نیاز صندلی
خودرو را تنظیم کنید.

ir

5

رو به عقب
هنگامــی که صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی
سرنشین جلو نصب میشود ،صندلی را به گونهای تنظیم
کنید که کام ً
ال به عقب رفته و در باالترین موقعیت خود
قرار داشته و پشتی آن صاف باشد.
کیسه هوا سرنشین جلو باید غیرفعال شود .در غیر این
صورت ،این خطر وجــود دارد که کودک در صورت باز
شدن کیسه هوا شدیدا ً آسیب دیده یا کشته شود.

w

w

w
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* قبل از حمل کودک در این جایگاهها به مقررات اجرایی در کشور خود رجوع کنید.
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صندلی سرنشین در وضعیتی که کام ً
ال عقب رفته و در
باالترین موقعیت خود قرار دارد.
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هشدار
غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو
هرگز یک سیستم محافظ کودک رو به عقب را بر
روی صندلی نصب نکنید که با کیسه هوای فعال
جلو حفاظت شده اســت .این کار میتواند باعث
فوت کودک یا آسیبدیدگی شدید او شود.

خاموش کردن کیسه هوای سرنشین
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برچسبهای هشــدار در دو سمت آفتابگیر این توصیه را
تکرار میکنند .در راســتای مقــررات ارایی ،جداول زیر
حاوی هشــدار مذکور هســتند که به کلیه زبانها بیان
شدهاند.

5

اخطار

بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص
غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو به بخش
کیسههای هوا مراجعه کنید.
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AR
НИКОГА НЕ инсталирайте детско столче на седалка с АКТИВИРАНА предна ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА. Това може да
причини СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ на детето.

CS

NIKDY neumisťujte dětské zádržné zařízení orientované směrem dozadu na sedadlo chráněné AKTIVOVANÝM čelním
AIRBAGEM. Hrozí nebezpečí SMRTI DÍTĚTE nebo VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ.

DA

Brug ALDRIG en bagudvendt barnestol på et sæde, der er beskyttet af en AKTIV AIRBAG. BARNET risikerer at blive ALVORLIGT
KVÆSTET eller DRÆBT.

DE

Montieren Sie auf einem Sitz mit AKTIVIERTEM Front-Airbag NIEMALS einen Kindersitz oder eine Babyschale entgegen der
Fahrtrichtung, das Kind könnte schwere oder sogar tödliche Verletzungen erleiden.

EL

Μη χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ παιδικό κάθισμα με την πλάτη του προς το εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, σε μια θέση που
προστατεύεται από ΜΕΤΩΠΙΚΟ αερόσακο που είναι ΕΝΕΡΓΟΣ. Αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια το ΘΑΝΑΤΟ ή το ΣΟΒΑΡΟ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ του ΠΑΙΔΙΟΥ

EN

NEVER use a rearward facing child restraint on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY
.دارد
وجود
کودکانcan
برایoccur
 در غیر این صورت خطر صدمه جدی یا مرگ.هیچگاه از صندلی که پشتی آن به سمت کودک بوده و مجهز به کیسه هوا میباشد برای کودکان استفاده نکنید
to
the
CHILD

ES

NO INSTALAR NUNCA un sistema de retención para niños de espaldas al sentido de la marcha en un asiento protegido
mediante un AIRBAG frontal ACTIVADO, ya que podría causar lesiones GRAVES o incluso la MUERTE del niño.

ET

Ärge MITTE KUNAGI paigaldage "seljaga sõidusuunas" lapseistet juhi kõrvalistmele, mille ESITURVAPADI on AKTIVEERITUD.
Turvapadja avanemine võib last TÕSISELT või ELUOHTLIKULT vigastada.

FI

ÄLÄ KOSKAAN aseta lapsen turvaistuinta selkä ajosuuntaan istuimelle, jonka edessä suojana on käyttöön aktivoitu
TURVATYYNY. Sen laukeaminen voi aiheuttaa LAPSEN KUOLEMAN tai VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN.

FR

NE JAMAIS installer de système de retenue pour enfants faisant face vers l’arrière sur un siège protégé par un COUSSIN
GONFLABLE frontal ACTIVÉ.
Cela peut provoquer la MORT de l’ENFANT ou le BLESSER GRAVEMENT

HR

NIKADA ne postavljati dječju sjedalicu leđima u smjeru vožnje na sjedalo zaštićeno UKLJUČENIM prednjim ZRAČNIM
JASTUKOM. To bi moglo uzrokovati SMRT ili TEŠKU OZLJEDU djeteta.

HU

SOHA ne használjon menetiránynak háttal beszerelt gyermekülést AKTIVÁLT (BEKAPCSOLT) FRONTLÉGZSÁKKAL védett
ülésen. Ez a gyermek HALÁLÁT vagy SÚLYOS SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

IT

NON installare MAI seggiolini per bambini posizionati in senso contrario a quello di marcia su un sedile protetto da un AIRBAG
frontale ATTIVATO. Ciò potrebbe provocare la MORTE o FERITE GRAVI al bambino.
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LT

NIEKADA neįrenkite vaiko prilaikymo priemonės su atgal atgręžtu vaiku ant sėdynės, kuri saugoma VEIKIANČIOS priekinės
ORO PAGALVĖS. Išsiskleidus oro pagalvei vaikas gali būti MIRTINAI arba SUNKIAI TRAUMUOTAS.

LV

NEKAD NEuzstādiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdeklīti priekšējā pasažiera sēdvietā, kurā ir AKTIVIZĒTS priekšējais
DROŠĪBAS GAISA SPILVENS.
Tas var izraisīt BĒRNA NĀVI vai radīt NOPIETNUS IEVAINOJUMUS.

MT

Qatt m’ghandek thalli tifel/tifla marbut f’siggu dahru lejn l-Airbag attiva, ghaliex tista’ tikkawza korriment serju jew anke mewt
lit-tifel/tifla

NL

Plaats NOOIT een kinderzitje met de rug in de rijrichting op een zitplaats waarvan de AIRBAG is INGESCHAKELD. Bij het afgaan
van de airbag kan het KIND LEVENSGEVAARLIJK GEWOND RAKEN

NO

Installer ALDRI et barnesete med ryggen mot kjøreretningen i et sete som er beskyttet med en frontal AKTIVERT
KOLLISJONSPUTE, BARNET risikerer å bli DREPT eller HARDT SKADET.

PL

NIGDY nie instalować fotelika dziecięcego w pozycji "tyłem do kierunku jazdy" na siedzeniu wyposażonym w CZOŁOWĄ
PODUSZKĘ POWIETRZNĄ w stanie AKTYWNYM. Może to doprowadzić do ŚMIERCI DZIECKA lub spowodować u niego
POWAŻNE OBRAŻENIA CIAŁA.

PT

NUNCA instale um sistema de retenção para crianças de costas para a estrada num banco protegido por um AIRBAG frontal
ACTIVADO.
Esta instalação poderá provocar FERIMENTOS GRAVES ou a MORTE da CRIANÇA.

RO

Nu instalati NICIODATA un sistem de retinere pentru copii, dispus cu spatele in directia de mers, pe un loc din vehicul protejat
cu AIRBAG frontal ACTIVAT. Aceasta ar putea provoca MOARTEA COPILULUI sau RANIREA lui GRAVA.

RU

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать обращенное назад детское удерживающее устройство на сиденье,
защищенном ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, установленной перед этим сиденьем.
Это может привести к ГИБЕЛИ РЕБЕНКА или НАНЕСЕНИЮ ЕМУ СЕРЬЕЗНЫХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ

SK

NIKDY neinštalujte detské zádržné zariadenie orientované smerom dozadu na sedadlo chránené AKTIVOVANÝM čelným
AIRBAGOM. Mohlo by dôjsť k SMRTEĽNÉMU alebo VÁŽNEMU PORANENIU DIEŤAŤA.

SL

NIKOLI ne nameščajte otroškega sedeža s hrbtom v smeri vožnje, če je VARNOSTNA BLAZINA pred sprednjim sopotnikovim
sedežem AKTIVIRANA. Takšna namestitev lahko povzroči SMRT OTROKA ali HUDE POŠKODBE.

SR

NIKADA ne koristite dečje sedište koje se okreće unazad na sedištu zaštićenim AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred
njega, jer mogu nastupiti SMRT ili OZBILJNA POVREDA DETETA.

SV

Passagerarkrockkudden fram MÅSTE vara avaktiverad om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på denna plats. Annars riskerar
barnet att DÖDAS eller SKADAS ALLVARLIGT.

TR

KESİNLKLE HAVA YASTIĞI AKTİF olan ön koltuğa yüzü arkaya dönük bir çocuk koltuğu yerleştirmeyiniz. Bu ÇOCUĞUN
ÖLMESİNE veya ÇOK AĞIR YARALANMASINA sebep olabilir.
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صندلیهای کودک توصیه شده توسط نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
پژو مجموعهای از صندلیهای کودک توصیه شده عرضه میکند که با استفاده از کمر بند ایمنی سه تکیهگاهی محکم میشود.
گروه  :1از  9کیلوگرم تا  18کیلوگرم

گروه  +0؛ از تولد تا  13کیلوگرم

w

w

L1
ROMER/BRITAX Baby-Safe
Plus

a
.C
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w

نصب در وضعیت رو به عقب

L2
ROMER Duo Plus ISOFIX

ag
ar

L5
KLIPPAN Optima

rG

گروه  2و  : 3از  15کیلوگرم تا  36کیلوگرم

ir

e.

از سن حدود  6سالگی ( 22کیلوگرم)،
بوستر صندلی به تنهایی استفاده میشود.
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L6
ROMER KIDFIX
با استفاده از ملحقات نصب ISOFIX

خودرو قابل محکم کردن است .کودک با
کمربند ایمنی محافظت میشود.
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نصب صندلیهای کودکی که با استفاده از کمربند ایمنی محکم میشوند.
طبق مقررات اروپا این جدول ،گزینههای نصب صندلیهای کودک را که با استفاده از کمربند ایمنی محکم میشوند و به صورت جهانی الف) مطابق با وزن کودک و صندلی خودرو مورد
تأیید هستند ،مشخص میکند.
وزن و محدوده سنی کودک

)U(R

)U(R

U

U

w

w

w

صندلی

زیر  13کلوگرم
(گروههای  )b(0و )0+
تا حدود یک سال

از  9تا  18کیلوگرم
(گروه )1
حدود  1تا  3سال

از  15تا  25کیلوگرم
(گروه )2
حدود  3تا  6سال

از  22تا  36کیلوگرم
(گروه )3
حدود  6تا  10سال

صندلی سرنشین جلو ()c
بدون تنظیم کننده ارتفاع

U

U

5

rG
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صندلی سرنشین جلو ( )cبا
تنظیم کننده ارتفاع

)U(R

)U(R

ag
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مدلهای سواری صندوقدار

صندلیهای عقبی وسط

X

ir
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صندلیهای عقبی کناری

U

U

U

U

X

X

X

مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی

صندلیهای عقبی کناری

U

U

U

U

صندلیهای عقبی وسط

X

X

X

X
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w

w

w

 :aصندلی کودک جهانی ،صندلی کودکی که در کلیه خودروها با استفاده از کمربند ایمنی قابل نصب است.
 :bگروه  ،0از تولد تا  10کیلوگرم .پوسته صندلی و کریر کودک را میتوان بر روی صندلی سرنشین جلو نصب کرد .هنگامی که در ردیف دوم نصب شود ،این صندلیها ممکن است مانع
نصب سایر صندلیها شوند.
 :cقبل از قراردادن کودک خود بر روی این صندلیها به قوانین اجرایی در کشور خود مراجعه کنید.
 :Uصندلیهایی که برای نصب صندلی کودک مهار شده با استفاده از کمربند ایمنی مناسب هستند و به صورت جهانی تأیید شدهاند ،رو به عقب و/یا رو به جلو.
 : U(Rمانند  ،Uبا صندلیهای خودرو که در باالترین موقعیت و عقبترین وضعیت تنظیم شدهاند.
 :Xموقعیت صندلی جهت نصب صندلی کودک برای گروه وزنی مشخص شده مناسب نیست.
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هشدار
قبل از نصب صندلی کودک با پشتی بر روی صندلی سرنشین ،پشت سری را باز کرده و در جایی نگه دارید .پس از اینکه صندلی کودک برداشته شد ،پشت سری را مجددا ً سرجای
خود قرار دهید.
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مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی
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مورد تأیید است.
صندلیهایی که در قســمت زیر نشــان داده شدهاند،
مجهز به ملحقات نصبی هستند که با مقررات ISOFIX
مطابقت دارند
مدلهای سواری صندوقدار

سه حلقه بر روی هر صندلی وجود دارد.
 دو حلقه  Aکه بین پشــتی و بالشتک صندلی خودروواقع شده که با برچسبی مشخص شده است.
 یک حلقه  ،Bپشــت صندلی ،که تحــت عنوان مهارفوقانی برای نگه داشتن نوار فوقانی تعبیه شده است.
مهار فوقانی برای محکم کردن نوار فوقانی صندلیهای
کودک که مجهز به این نوار هستند استفاده میشود.
این چیدمان کج شــدن صندلی کودک به سمت جلو را
در صورت وارد شدن ضربه از جلو کاهش میدهد.

a
.C

ملحقات نصب ISOFIX
خودرو شــما مطابق با آخرین نسخه مقررات ISOFIX

w

w

w

سیســتم ملحقات نصب  ISOFIXامکان نصب سریع،
مطمئن و ایمن صندلی کودک بر روی خودرو شــما را
فراهم میکند.
صندلیهای کودک  ISOFIXبه دو قالب مجهز هستند
که به سادگی بر روی دو حلقه  Aمحکم میشود.
برخــی همچنین یک نوار فوقانــی دارند که به حلقه B
متصل میشود.
برای متصل کردن این نوار ،پشت سری صندلی خودرو
را باال آورده و ســپس قالب را از بین میلههای آن عبور
دهید .ســپس قالب را بر روی حلقه  Bثابت کرده و نوار
فوقانی را سفت کنید.
هشدار
نصب نادرســت صندلی کــودک در خودرو باعث
کاهش حفاظت کودک در صورت تصادف میشود.

هشدار
دســتورات مربوط به نصب صندلیهای کودک در
راهنمای نصب ســازنده آنها ذکر شده است ،اکیدا ً
رعایت کنید.
برای کســب اطالعات بیشــتر در خصوص صندلیهای
کــودک  ISOFIXکه بر روی خودرو شــما قابل نصب
هستند ،به جدولی که موقعیت نصب صندلیهای کودک
 ISOFIXرا نمایش میدهد ،مراجعه کنید.
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صندلیهای کودک  ISOFIXمورد توصیه نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ

اخطار

w

w

ROMER Duo Plus ISOFIX
(دسته بندی سایز)B1 :

w

نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ طیفی از صندلیهای کودک  ISOFIXرا پیشنهاد میکنند که فهرست شده و نوع آنها برای خودرو شما مورد تأیید هستند.
برای کسب اطالعات در خصوص نصب و باز کردن صندلی ،همچنین به دستورالعملهای نصب سازنده صندلی کودک مراجعه کنید.

گروه  :1از  9تا  18کیلوگرم
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این صندلی تنها در وضعیت رو به جلو نصب میشود.
این صندلی به حلقههای جای قالب  Aو حلقه جای قالب فوقانی با استفاده از نوار
فوقانی متصل میشود که تحت عنوان مهار فوقانی نامیده میشود.
سه زاویه بدنه برای صندلی :نشستن ،لم دادن ،خوابیدن.
وضعیت خوابیدن توصیه میشود.
این صندلی همچنین بر روی صندلیهایی که مجهز به ملحقات نصب  ISOFIXنباشند
قابل استفاده است .در این صورت ،این صندلی باید توسط کمربند ایمنی سه تکیهگاهی
محکم شود .موقعیت صندلی جلو خودرو را به گونهای تنظیم کنید که پاهای کودک
پشتی صندلی را لمس نکنند.

168

www.CarGarage.ir

مسائل ایمنی

www.CarGarage.ir
 Baby P2C Miniو پایه  ISOFIXآن
(دسته بندی سایز C، D :و )E
گروه  :0+از بدو تولید تا  13کیلوگرم

w

w

w

به صورت روبه عقب با استفاده از پایه  ISOFIXنصب میشود که به حلقههای جای
قالب  Aمتصل میشوند .پایه مجهز به یک پایه تکیهگاهی است که ارتفاع آن قابل
تنظیم است و بر روی کف خودرو مینشیند .این صندلی را همچنین میتوان با کمربند
ایمنی محکم کرد .در این صورت تنها پوسته صندلی استفاده میشود.
 Baby P2C Midiو پایه  ISOFIXآن
(دسته بندی سایز)D، C، A، B، B1 :

a
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گروه  :1از  9تا  18کیلوگرم

به صورت روبه عقب با استفاده از پایه  ISOFIXنصب می شود که به حلقه های جای
قالب  Aمتصل می شوند .پایه مجهز به یک پایه تکیهگاهی است که ارتفاع آن قابل
تنظیم است و بر روی کف خودرو مینشیند.
این صندلی تنها به صورت روبه جلو قابل استفاده است.
این صندلی را نمیتوان با کمربند ایمنی مهار کرد.
تا سنین  3سالگی توصیه میشود که از صندلی استفاده کنید که قابلیت نصب روبه
عقب داشته باشد.

هشدار
دستورالعملهای نصب صندلیهای کودک را که در راهنمای نصب سازنده صندلی ذکر شده است ،رعایت کنید.
پایه  ISOFIX BABY P2Cباید به صورتی نصب شود که قالبهای  4 ،3و  ISOFIX 5قابل مشاهده باشند؛ پایه تکیهگاهی باید دارای  6سوراخ قابل مشاهده باشد.
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موقعیتهای نصب صندلیهای کودک ISOFIX
مطابق مقررات اروپا ،این جدول گزینههایی را برای نصب صندلیهای کودک  ISOFIXبر روی صندلیهای خودرو که به ملحقات نصب  ISOFIXمجهز هستند ،مشخص میکند.
در خصوص صندلیهای کودک جهانی و نیمه جهانی  ،ISOFIXدستهبندی سایز  ISOFIXبا یکی از حروف  Aتا  Gبر روی صندلی کودک مقابل لوگوی  ISOFIXمشخص شده است.

وزن کودک  /گروه سنی

F

X

w

w

رو به عقب
E

C

D

رو به جلو
A

B

 ISOFIXنیستند.
مدلهای سواری صندوقدار
IL-SU

IL-SU

مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی
X

IL-SU

صندلی وسطی عقب
170

از  9تا  18کیلوگرم (گروه )1
از حدود  1تا  3سال

IUF
IL-SU

 ISOFIXنیستند.

ir
صندلیهای کناری عقب

C

e.

صندلی وسطی عقب

ag
ar

صندلی سرنشین جلو

صندلیهای کناری عقب

D

rG

G

a
.C

دستهبندی سایز ISOFIX

تختخواب شو

رو به عقب

w

5

نوع صندلی کودک ISOFIX

کمتر از  10کیلوگرم
(گروه )0
تا حدود شش ماه

کمتر از  10کیلوگرم
(گروه )0
کمتر از  13کیلوگرم
(گروه )0+
تا حدود یک سال

IL-SU

 ISOFIXنیستند.
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IUF
IL-SU

B1

مسائل ایمنی

www.CarGarage.ir

w

w

w

موقعیتهای نصب صندلیهای کودک ISOFIX
 :IUFصندلیهایی که برای نصب صندلیهای جهانی  ISOFIXمناسب هستند که به صورت رو به جلو با استفاده از نوار فوقانی محکم میشوند.
 :IL-ISUصندلیهایی که برای نصب صندلی  ISOFIXنیمه جهانی با یکی از شرایط زیر مناسب هستند:
 نصب رو به عقب با نوار فوقانی یا پایه تکیهگاهی. نصب رو به جلو با پایه تکیهگاهی، پوسته صندلی مجهز به نوار فوقانی یا پایه تکیهگاهی.برای اطالع از توصیههای مربوط به محکم کردن نوار فوقانی ،به بخش ملحقات نصب  ISOFIXمراجعه کنید.
 :Xصندلی برای نصب صندلی کودک یا پوسته در گروه وزن مشخص شده مناسب نیست.
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توصیهها
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rG
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کودکان در جلو
قوانین حمل کودک بر روی صندلی سرنشین جلو
برای هر کشور ،مختص همان کشور است .به قوانین
اجرایی در کشــوری کــه در آن رانندگی میکنید
رجوع کنید.
هنگامی کــه صندلی کودک رو بــه عقب بر روی
صندلی سرنشــین جلو نصب میشود ،کیسه هوای
سرنشین جلو را غیرفعال کنید .در غیر این صورت،
این خطر وجود دارد که در صورت باز شدن کیسه
هوا ،کودک شدیدا ً آسیب دیده یا کشته شود.
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صندلیهای کودک
نصب نادرســت صندلــی کودک بــر روی خودرو
باعث کاهش حفاظت از کودک در صورت تصادف
میشود.
بازبینی کنید که کمربند ایمنی یا قالب کمربندی
ایمنی زیر صندلی کودک نباشــد ،زیرا باعث عدم
پایداری آن میشود.
حتی برای سفرهای کوتاه ،به خاطر داشته باشید که
کمربندهای ایمنی یا مهاربندهای صندلی کودک را
در حالتی ببندید که میزان معلق بودن آن نسبت به
بدنه کودک در کمترین حد ممکن باشد.
بــرای نصب صندلی کودک با اســتفاده از کمربند
ایمنی ،مطمئن شوید که به خوبی بر روی صندلی
کودک کشــیده شــده اســت و صندلی کودک را
محکم نســبت به صندلی خودرو نگه داشته است.
اگر صندلی سرنشین جلو قابل تنظیم است ،آن را
در صورت نیاز به جلو هل دهید.
در صندلیهــای عقب ،همواره فضــای کافی بین
صندلی جلو و
 صندلی کودک رو به عقب، پــای کودکی که در صندلی کــودک رو به جلونشسته است،
باقــی بگذارید .بدین منظور ،صندلی جلو را به جلو
حرکــت داده و در صورت نیاز پشــتی آن را صاف
کنید.

به منظور نصب بهینه صندلــی کودک رو به جلو،
مطمئن شوید که پشت صندلی کودک تا جایی که
امکان دارد به پشتی صندلی خودرو نزدیک است یا
در صورت امکان با آن مماس شده است.
قبل از نصب صندلی کودک مجه به پشتی بر روی
صندلی سرنشین ،پشت سری صندلی باید برداشته
شود.
مطمئن شوید که پشت سری در محل نگهداری جا
زده شــده یا محکم وصل شده باشد تا در ترمزهای
ناگهانی به اطراف پرتاب نشود.
به محض برداشــت صندلی کودک ،پشت سرای را
جا بزنید.
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نصب بالشتک کمکی
بخش سینه کمربند ایمنی باید بدون لمس کردن
گردن بر روی شانه کودک قرار داده شود.
مطمئن شــوید که لبه کمربنــد ایمنی به صورت
صحیح از روی ران کودک عبور کند.
نمایندگیهــای مجاز منتخب ایکاپ اســتفاده از
صندلی بوستر را توصیه میکنند که پشتی دارد که
در سطح شانه به ریل کمربند ایمنی مجهز است.
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به عنوان یک اقدام احتیاطی:
 دو یا چند کودک را بدون نظارت در خودرو تنهانگذارید.
 یک کــودک یا حیوانــی را کــه در معرض نورخورشید است در حالی که پنجرهها بسته است در
خودرو تنها نگذارید.
 کلیدها را در خودرو در محدوده دسترس کودکانرها نکنید.
به منظور جلوگیری از باز شــدن تصادفی درها ،از
قفل کودک استفاده کنید.
مراقب باشید که شیشــههای عقب را بیش از یک
سوم باز نکنید.
به منظــور محافظــت از کــودکان در مقابل نور
خورشید ،ســایبانهای کناری را بر روی شیشههای
عقب نصب کنید.
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هشدار
سایر وضعیتهای چراغ نمایشگر بیانگر اشکالی در
سیستم قفل برقی کودک است.
سیســتم را توســط یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

w

w

w

خاموش کردن
 در هنگامی که سوئیچ استارت روشن است ،این دکمهرا مجددا ً فشار دهید.
چراغ نمایشگر روی دکمه ،همراه با پیامی مبنی بر اینکه
قفل کودک خاموش شده است ،خاموش خواهد شد.
این چراغ نمایشــگر تا زمانی کــه قفل کودک خاموش
است ،خاموش خواهد ماند.
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روشن کردن
 در هنگامی که سوئیچ استارت روشن است این دکمهرا فشار دهید.
چراغ نمایشــگر بر روی دکمه همراه با پیامی مبنی بر
تأیید روشن شدن قفل کودک روشن میشود.
این چراغ نمایشــگر تا زمانی کــه قفل کودک خاموش
شود ،روشن باقی میماند.
همچنین میتوان درها را از خارج باز کرد و شیشههای
برقی عقب را از نشانگر کنترل راننده باال و پایین برد.
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قفل برقی کودک
سیستم کنترل از راه دوری که از باز کردن درهای عقب
با استفاده از کنترلهای داخلی و استفاده از شیشههای
برقی عقب ممانعت میکند.
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هشدار
این سیستم مســتقل است و تحت هیچ شرایطی
جای کنترل قفل مرکزی را نمیگیرد.
هر بار که ســوئیچ اســتارت را روشــن میکنید،
وضعیت قفل کودک را بازبینی کنید.
همواره در هنگام ترک خــودرو حتی برای مدت
زمان کوتاه ،کلید را از سوئیچ استارت خارج کنید.
در صورت وارد شــدن ضربه شــدید ،قفل برقی
کودک به صورت خودکار خاموش میشود تا اجازه
خروج سرنشینان عقب را بدهد.
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رانندگی

w

w

w

۶

www.CarGarage.ir

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

175

www.CarGarage.ir

رانندگی
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w

w
اگر الزم باشد که از میان آب عبور کنید:
 بازبینــی کنید که عمق آب با احتســاب امواجی کهدر نتیجه حرکت ســایر رانندگان ایجاد میشود ،از 15
سانتیمتر تجاوز نکند،
 سیستم توقف و استارت را غیرفعال کنید، تــا جاییکه امکان دارد آهســته رانندگی کنید بدوناینکه متوقف شوید .در هر شرایطی از  6مایل-برساعت
( 10کیلومتربرساعت) تجاوز نکنید،
 توقف نکرده و موتور را خاموش نکنید.پس از عبــور از راهها آب گرفته ،در ســریعترین زمان
ممکن ،چند ترمز ســبک بگیرید تا دیســک و پد ترمز
را خشک کنید.
در صورتی که از وضعیت خودرو خود مطمئن نیستند،
با یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.
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رانندگی در راههای آبگرفته
شــدیدا ً توصیه میشــود کــه از رانندگــی در راههای
آبگرفته خودداری کنید زیرا این امر میتواند به موتور
و جعبه دنده و همچنین سیستمهای برق خودرو آسیب
بزند.
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هشدار
هرگز در هنگامی که ترمز دســتی کشــیده شده
است ،حرکت نکنید ،خط داغ کردن موتور و آسیب
دیدن سیستم ترمز وجود دارد!
در نقاطی که عناصر و مواد قابل اشــتعال (چمن
خشک ،برگ خشک و  )...ممکن است با سیستم
اگــزوز تماس پیدا کند پارک نکنید و در هنگامی
که در این مناطق متوقف شدهاید موتور را روشن
نگذارید  -خطر آتشسوزی!

w

توصیههای رانندگی
مقررات راهنمایی و رانندگــی را رعایت کرده و همواره
مراقب شرایط ترافیک باشید.
به عبور و مرور سایر خودروها دقت کرده و دستان خود
را از فرمان جدا نکنید تا هر زمان آماده باشید که به هر
اتفاق احتمالی واکنش نشان دهید.
در ســفرهای طوالنی ،یک اســتراحت در هر دو ساعت
شدیدا ً توصیه میشود.
در شــرایط نامناســب ،به آرامی رانندگــی کنید و در
نظرداشته باشید که هر لحظه باید ترمز بگیرید و فاصله
خود را از سایر خودرو ها حفظ کنید.

مهم !
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هشدار
هرگز خودرو را در هنگامی که موتور روشن است
بــه حال خود رهــا نکنید .اگر الزم اســت که در
هنگامی که موتور روشــن است خودرو را به حال
خود رها کنید ،ترمز دســتی را کشیده و بسته به
نوع جعبه دنده دنــده را در وضعیت خالص یا در
وضعیت  Nیا  Pقرار دهید.

رانندگی
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تایرها
 فشار تایرهای خودرو یدککش و تریلر را بازبینی کردهو فشارهای توصیه شده را رعایت کنید.

w

w

w

یدککشی
توزیع بارها
 بارها را در تریلر به گونهای بارگیری کنید که سنگین-ترین اقالم تا جاییکه ممکن است به اکسل نزدیکتر باشد
و وزن مجاز بار تا جایی که ممکن است به حداکثر وزن
مجاز نزدیک شود بدون اینکه از آن تجاوز کند.
چگالی هوا با افزایش ارتفاع کاهش پیدا میکند و باعث
کاهش عملکرد موتور میشــود .از ارتفاع  1000متر به
باال ،حداکثر بار مجاز یدککشــی باید برای هر 1000
متر ارتفاع  ٪10کاهش یابد.

خنککاری
یدککشی یک تریلر بر روی سطوح شیبدار دمای مایع
مبرد خودرو را افزایش میدهد.
از آنجا که پروانه به صورت الکتریکی کنترل میشــود،
ظرفیت خنککاری آن به سرعت موتور بستگی ندارد.
 به منظور کاهش سرعت موتور ،سرعت خود را کاهشدهد.
حداکثر بار یدککشی در سراشیبیهای بلند به شیب و
دمای محیط بستگی دارد.
در تمامی شرایط ،دمای مایع مبرد را بازبینی کنید.

ترمز
یدککشــی یک تریلر فاصله ترمز را افزایش میدهد .به
منظور اجتناب از داغ کردن ترمزها ،توصیه میشود که
از ترمز موتور استفاده کنید.

a
.C

وزش باد از کنار
 حساسیت بیشــتر مجموعه به وزش باد از کنار را درنظر بگیرید.
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 اگر این چراغ هشــدار و چراغ هشــدار STOPروشن شود ،در اسرع وقت خودرو
را متوقف کرده و موتور را خاموش کنید.

چراغها
 چراغهای برقی و اعالمی تریلر و ارتفاع تابش چراغ جلوخودرو را بازبینی کنید.
برای کسب اطالعات بیشــتر در خصوص تنظیم ارتفاع
تابش چراغهای جلو به بخش مربوطه مراجعه کنید.

اخطار

اخطار

برای کسب اطالعات بیشــتر در خصوص اوزان (و
بارهای یدککشــی که به خودرو وارد میشوند) به
بخش مربوطعه مراجعه کنید.

حســگرهای پارک عقب در صورت استفاده از میله
یدککشــی پژو اصل به صورت خودکار غیر فعال
میشوند.
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اخطار
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سوئیچ استارت
 .1وضعیت توقف
 .2وضعیت روشن
 .3وضعیت استارت

استارت
ترمز دستی باید کشیده شود.
 در مدلهای مجهز به دنده دستی ،دنده را در وضعیتخالص قرار داده و ســپس پــدال کالچ را به طور کامل
فشار دهید.
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استارت زدن  -خاموش کردن موتور با استفاده از
کلید کنترل از راه دور
دنده را در وضعیت خالص قرار دهید.
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w
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به منظور تضمین عملکــرد صحیح و افزایش عمر
مفید موتور و جعبه دنده ،هنگامی که دمای محیط
از  23ºCکمتر اســت ،قبل از حرکت باید موتور را
چهار دقیقه در وضعیت خالص روشن نگه داشت.
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 در مدلهــای مجهــز به دنده اتوماتیــک ،دنده را دروضعیــت  Nیا  Pقرار داده و ســپس محکم پدال ترمز
را فشار دهید.

رانندگی

 در موتورهای بنزینی ،اســتارتر موتور را با چرخاندنکلید تا موقعیت  3بدون فشار دادن گاز ،به کار بیاندازید
تا موتور اســتارت زده شود .پس از اینکه موتور استارت
زده شد ،کلید را رها کنید.

اخطار

 در موتورهــای دیزل ،کلید را تا موقعیت  ،2موقعیتروشن شدن سوئیچ استارت بچرخانید ،تا پیش گرمکن
موتور کار کند.
 صبر کنید تا این چراغ هشدار در نشانگر ابزارخاموش شود سپس استارتر موتور را بدون فشار
دادن گاز ،با چرخاندن کلید تا موقعیت  3به کار
بیاندازیــد تا اینکه موتور اســتارت زده شــود.
هنگامی که موتور استارت زده شد ،کلید را رها
کنید.
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استارت زدن  -خاموش کردن موتور با استفاده از
کلید کنترل از راه دور
 کلید را وارد سوئیچ استارت کنید .سیستم کد استارترا تشخیص میدهد.
 با چرخاندن همزمان فرمان و کلید ،قفل ستون فرمانرا باز کنید.

w

w

w

www.CarGarage.ir

در برخی شــرایط خاص ،ممکن است الزم باشد
کمی نیــرو برای چرخاندن فرمــان اعمال کنید.
(مثــ ً
ا هنگامی که چرخهــا در مقابل جدول قرار
گرفتهاند).
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اخطار
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اخطار

در شــرایط آب و هوای معتدل ،موتور را روشــن
نگذارید تا گرم شود ،بلکه مستقیم حرکت کرده و با
سرعت متوسط حرکت کنید.
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هشدار
اگر موتور سریع اســتارت نخورد ،سوئیچ را مجدد
خاموش کنید .چند لحظه صبر کرده و سپس دوباره
سعی کنید .اگر موتور پس از چند بار تالش استارت
نخورد ،به استارت زدن ادامه ندهید :ممکن است به
استارتر موتور و خود موتور آسیب برسانید.
به یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تلفن
کنید.

w

w

در زمستان ،چراغ هشدار پیش گرمکن برای مدت
طوالنیتری روشــن میماند .در صورتی که موتور
گرم باشد چراغ هشدار روشن نخواهد شد.

هشدار
هرگز در محیطهای بسته بدون تهویه کافی موتور
را روشن نگذارید :موتورهای احتراق داخلی گازهای
ســمی مانند مونوکســید کربن ،از خود منتشــر
میکنند .خطر مسمومیت و مرگ وجود دارد.
در شرایط زمســتانی بسیار شــدید (دماهای زیر
 ،)23ºCبــه منظور اطمینان از عملکرد صحیح ودوام اجزای مکانیکی خودرو ،موتور و جعبه-دنده،
الزم است که قبل از حرکت موتور برای چهار دقیقه
کار کند.
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اخطار

هنگامی که خودرو را ترک میکنید ،کلید را بیرون
آورده و درها را قفل کنید.

w

خاموش کردن
 خودرو را متوقف کنید. کلید را به صورت کامل به ســمت وضعیت ( 1توقف)بچرخانید.
 کلید را از سوئیچ استارت خارج کنید. به منظور قفل کردن فرمان فرمان را بچرخانید تا اینکهقفل شود.

هشدار
خاموش کردن موتور باعث از دست رفتن مقاومت
ترمزی میشود.

w

اخطار

6

rG

اخطار

از متصل کردن اشــیاء ســنگین به کلید که باعث
پایین آمدن تیغه آن میشــود و میتواد باعث بروز
اشکال شود ،خودداری کنید.
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 بازبینی کنید که ترمز دستی به صورت صحیح کشیدهشده باشد ،مخصوصاً هنگامی که بر روی سطوح شیبدار
پارک میکنید.
 در ترمزهای دســتی غیر اتوماتیک ،دستهباید کشیده شود.
 در ترمزهای دســتی برقی ،چراغ نمایشگرروی دسته کنترل باید روشن شود.
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به منظور تســهیل باز کردن قفــل فرمان ،توصیه
میشــود که قبل از خاموش کردن موتور ،فرمان را
در وضعیت مستقیم قرار دهید.

اخطار

هشدار
هرگز تا زمانی که خودرو کام ً
ال متوقف نشده است،
سوئیچ استارت را خاموش نکنید.

جاماندن کلید در سوئیچ استارت
در هنگامی که در راننده باز میشود ،اگر کلید در
سوئیچ استارت باقی مانده باشد یک پیغام صوتی
شنیده خواهد شد.
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اگر یکی از شــرایط استارت رعایت نشود ،یک پیام
یادآوری بر روی صفحه نمایش نشانگر ابزار نمایش
داده می-شــود .در برخی شــرایط ،الزم است در
حالیکه دکمه استارت/توقف را فشار دادهاید ،فرمان
را کمی بچرخانید تا به باز شدن قفل فرمان کمک
کنید؛ در صورت نیاز به این کار یک پیام هشدار این
موضوع را به شما اعالم خواهد کرد.

اخطار

اگر خودرو متوقف نشود ،موتور خاموش نخواهد شد.

وضعیت روشن سوئیچ استارت (برای لوازم جانبی)
در هنگامــی که کلید الکترونیکی داخل خودرو اســت،
در حالیکه هیچیک از پدالها را فشــار نمیدهید ،دکمه
استارت/توقف را فشار دهید تا سوئیچ استارت روشن یا
خاموش شود و امکان استفاده از تجهیزات جانبی فراهم
شود.
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 قفل فرمان باز شــده و موتور کم و بیش فورا ً استارتمیخورد.

اخطار

ag
ar

 -دکمه استارت/توقف را فشار دهید.
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استارت زدن
 در حالی که ســوئیچ استارت در داخل خودرو است،در خودروهای با دنده اتوماتیک پدال ترمز را فشار دهید
یا در خودروهای با دنده دستی پدال کالچ را کامل فشار
دهید ،ســپس تا زمانی که موتور استارت زده شود این
فشار را نگه دارید.

w

w

w

هشدار

برای خودروهای دیزل ،در شــرایط جوی
بسیار سرد ،موتور تا زمانی که هشدار پیش
گرمکن خاموش نشود ،استارت نمیخورد.
اگر این چراغ هشــدار پس از فشار دادن
دکمه استارت/توقف روشن شد ،باید فشار
روی ترمــز یا کالچ را نگــه دارید تا اینکه
چراغ هشدار خاموش شود و نباید تا زمانی
که موتور استارت زده شود دکمه استارت/
توقف را فشار دهید.

خاموش کردن
 خودرو را به صورت کامل متوقف کنید. در حالیکه کلید الکترونیکی داخل خودرواست ،دکمه استارت/توقف را فشار دهید.
موتــور متوقف شــده و ســتون فرمان قفل
میشود.
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اخطار

اگــر از وضعیت لوازم جانبی بــرای مدت طوالنی
اســتفاده میکنید ،سیستم به صورت خودکار وارد
وضعیت صرفهجویی در انرژی میشود تا از تخلیه
باتری جلوگیری کند.

رانندگی

خاموش کردن اضطراری موتور با کلید الکترونیکی
فقط در شرایط اضطراری ،موتور را میتوان بدون شرایط
خاموش کرد .برای انجام این کار ،دکمه استارت/توقف را
برای حدود  3ثانیه فشار دهید.
در این صورت ،ســتون فرمان به محض متوقف شــدن
خودرو قفل خواهد شد.
هنگامی که درخواست خاموش کردن موتور را میکنید،
اگر کلید الکترونیکی دیگر در محدوده تشخیص نباشد،
پیامی در نشانگر ابزار ظاهر خواهد شد.
 اگــر میخواهید موتور را به هر ترتیب خاموش کنید،دکمه اســتارت/توقف را برای حدود  3ثانیه نگه دارید.
(توجه داشته باشید که بدون کلید استارت زدن مجدد
امکانپذیر نخواهد بود).

عدم تشخیص کلید الکترونیکی
اگــر کلید الکترونیکی در محدوده تشــخیص نباشــد،
هنگامی کــه درب را میبندید ،یا (بعــداً) هنگامی که
موتور را خاموش می کنید ،پیامی در نشانگر ابزار ظاهر
میشود.
 اگر میخواهید به اجبار موتور را خاموشکنید ،دکمه اســتارت/توقف را فشار داده و
برای حدود  3ثانیه نگه-دارید.
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استارت پشتیبان با استفاده از کلید الکترونیکی
هنگامی که کلید الکترونیکی در محدوده تشخیص قرار
داشته باشد ولی خودرو پس از فشار دادن دکمه استارت/
توقف استارت نخورد:
 محفظه زیر دکمه استارت/توقف را باز کنید. کلید الکترونیکی را در محفظه  Aوارد کنید. -دکمه استارت/توقف را فشار دهید.

w
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w
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اخطار

پس از اینکه موتور استارت زده شد ،میتوانید کلید
الکترونیکی را خارج کرده و محفظه را ببندید.
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هشدار
کلید الکترونیکی باید همواره در هنگام استفاده در
داخل خودرو باقی بماند.
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ترمز دستی
استفاده
 در حالی کــه پایتان بر روی پدال ترمز اســت ،ترمزدستی را بکشید تا خودرو متوقف شود.

rG

رهاسازی
 در حالی که پایتان روی پدال ترمز است ،ترمز دستیرا به آرامی باال کشیده ،دکمه خالص آن را فشار داده و
سپس به صورت کامل پایین بیاورید.
هنگامی که خودرو در حال حرکت اســت ،اگر
این چراغ هشــدار روشن شــده و چراغ هشدار
 STOPنیز همراه با یک پیغام صوتی و یک پیام روشن
شود ،به معنای آن است که ترمز دستی همچنان کشیده
شده است یا به طور کامل رها نشده است.
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هشدار
به دالیل ایمنی و حفاظت از ســرقت ،هرگز کلید
الکترونیکی را در خودرو حتی زمانی که به خودرو
نزدیک هستید ،جا نگذارید .توصیه میشود که کلید
را همیشه نزد خود نگه دارید.
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هشدار
هنگامی که بر روی سطوح شیبدار پارک میکنید،
چرخها را به ســمت جدول برگردانید ،ترمز دستی
را کشــیده ،دنــده را در مدلهای مجهــز به دنده
دســتی به یکی از دندهها یا در مدلهای مجهز به
دنده اتوماتیک در وضعیت  Pقرار داده و سوئیچ را
خاموش کنید.

w

حفاظت از سرقت
ایموبالیزر
کلیدها حاوی یک چیپ الکترونیکی هستند که یک کد
رمزی دارند .هنگامی که سوئیچ استارت روشن میشود،
این کد باید تشخیص داده شود ،تا استارت زدن ممکن
شود.
سیستم ایموبالیزر سیستم مدیریت موتور را ظرف چند
دقیقه پس از اینکه ســوئیچ استارت خاموش شده قفل
کرده و مانع استارت زدن موتور توسط فردی میشود که
کلید را در اختیار ندارد.
در صورت وجود اشــکال ،این امر طی پیامی در صفحه
نمایش نشانگر ابزار به شما اطالع داده خواهد شد .در این
صورت ،خودرو استارت نمیخورد؛ در اسرع وقت با یکی
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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اخطار

فشــار دادن پدال ترمز باعث میشود که کشیدن و
رها کردن ترمز دستی غیراتوماتیک راحتتر شود.
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فعالسازی/غیرفعالســازی از طریق منوی
صفحه نمایش نشانگر ابزار انجام میشود.

 روشن شدن چراغ هشدار و چراغ هشدار Pبر روی اهرم کنترل A

w

w

برنامهریزی حالت
بسته به کشــور محل فروش خودرو ،اعمال اتوماتیک،
هنگامی که موتور خاموش میشود و رهاسازی اتوماتیک
هنگامی که گاز را فشــار میدهید را میتوان غیر فعال
کرد.

اعمال غیراتوماتیک ترمز دستی
در هنگامی که خودرو ثابت اســت ،برای اعمال ترمزی
دستی خواه موتور خاموش باشد یا روشن ،اهرم کنترل
 Aرا بکشید.
اعمال ترمز دستی به صورت زیر تأیید میشود:

a
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w

اگر این چراغ هشــدار در نشانگر ابزار روشن
شود ،حالت اتوماتیک غیرفعال شده است.

هنگامی که درب راننده در زمانی که موتور روشن است،
باز میشود ،اگر ترمزدستی اعمال نشده باشد ،یک پیغام
صوتی شنیده شــده و پیامی نمایش داده میشود ،مگر
اینکه در مدلهای مجهز به جعبه دنده اتوماتیک ،دنده
در وضعیت ( Pپارک) قرار گرفته باشد.

e.
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ترمز پارک برقی
ترمز دستی برقی ترکیبی از دو وضعیت عملیاتی است:
 اعمال/رهاسازی اتوماتیکهنگامی که موتور متوقف میشــود اعمال ترمز دستی
به صورت خودکار انجام شــده و در هنگام اســتفاده از
پدال گاز رهاسازی ترمز دستی به صورت خودکار انجام
میشود( .این حالت به صورت پیشفرض فعال است).
 اعمال/رهاسازی غیراتوماتیکاعمال غیراتوماتیک ترمز دستی با کشیدن اهرم کنترل
 Aانجام میشود.
رهاســازی غیراتوماتیک با فشار دادن و رها کردن اهرم
کنترل ،همزما با فشار پدال ترمز انجام میشود.
اگر ترمز دســتی اعمال نشده باشــد ،هنگامی که درب
راننده باز میشــود ،یک پیغام صوتی به صدا درآمده و
پیامی نمایش داده خواهد شد.

پس از آن ترمز دســتی به صــورت غیراتوماتیک اعمال
شده و رها میشود.

 -نمایش پیام .Parking brake on

ir

هشدار
توصیه میشود که ترمز دستی را در شرایط بسیار
ســرد (یخبندان) و در حین یدککشــی (خرابی
خودرو ،یدککشــی کاراوان) اعمال نکنید .کارکرد
اتوماتیــک را غیرفعــال کرده و ترمز دســتی غیر
اتوماتیک را رها کنید.
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هشدار
قبل از اینکه خودرو را ترک کنید ،بازبینی کنید که
چراغهای هشدار ترمز دستی در نشانگر ابزار و اهرم
کنترل  Aبه صورت ممتد روشــن است و چشمک
نمیزند.
185
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اخطار

در موارد یدککشی ،حمل خودرو یا پارک کردن
بر روی سطوح با شیب متغیر ،هنگامی که خودرو
را پــارک میکنید ،ترمز دســتی را تا حد نهایی
اعمال کرده و ســپس چرخهای جلو را به سمت
پیادهرو چرخانده و دنده را درگیر کنید.
پس از اعمال ترمز دســتی تا حــد نهایی ،زمان
آزادسازی ترمز دستی طوالنیتر خواهد بود.

ir

e.

186

 -نمایش پیام .Parking brake on
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رهاسازی دستی
هنگامی که سوئیچ استارت روشن است یا موتور در حال
کار است ،برای رهاسازی ترمز دستی ،پدال ترمز را فشار
دهید ،سپس اهرم کنترل  Aرا بکشید .رهاسازی کامل
ترمز دستی به صورت زیر تأیید میشود:
 چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار  Pدر اهرمکنترل  Aخاموش میشود.
 پیــام  Parking brake offنمایش دادهمیشود.
اگر اهرم کنترل  Aرا بدون فشار دادن پدال ترمز بکشید،
ترمز دستی آزاد نشده و پیامی در نمایشگر ابزار نمایش
داده خواهد شد.

 روشن شدن چراغ هشدار و چراغ هشدار Pبر روی اهرم کنترل A

w

w

w

اعمال ترمز دستی تا حد نهایی
در صــورت نیاز ،میتوانید ترمز دســتی را تا حد نهایی
اعمال کنید .برای دستیابی به این حالت اهرم کنترل A
را به طور کامل بکشید تا پیام:
 Parking brake applied fullyنمایش داده شده و
یک پیغام صوتی شنیده شود.
در مــوارد زیر اعمال ترمز دســتی تا حد نهایی ضروری
است:
 در صــورت یدککشــی یــک کاراوان یــا تریلر ،اگرکارکردهای اتوماتیک فعال شده باشند ولی ترمز دستی
را به صورت غیراتوماتیک اعمال میکنید.
 هنگامی که ممکن اســت شیب سطحی که روی آنپارک کردهاید تغییر کند( .به عنوان مثال ،بر روی قایق،
بر روی کامیون در حین یدککشی).

اعمال اتوماتیک ،موتور خاموش
هنگامی که خودرو متوقف است ،ترمز دستی هنگامی که
موتور خاموش میشود به صورت خودکار اعمال خواهد
شد.
اعمال ترمز دستی به صورت زیر تأیید میشود:
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هشدار
قبل از ترک کردن خودرو چراغهای هشــدار ترمز
دستی را در نشانگر ابزار و اهرم کنترل  Aرا بازبینی
کنید که به صورت ممتد (نه چشــمکزن) روشن
باشــند .هرگز کودکی را در داخل خودرو هنگامی
که سوئیچ استارت روشن است ،تنها نگذارید ،زیرا
ممکن است کودکان ترمز دستی را آزاد کنند.

رانندگی
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w

 -نمایش پیام .Parking brake on

هنگامی که درب راننده باز است ،اگر ترمز دستی اعمال
نشده باشد ،یک صدای بوق شدید شنیده شده و پیامی
نمایش داده میشود ،مگر اینکه اهرم دنده در مدلهای
مجهز بــه دنده اتوماتیک ،در وضعیــت ( Pپارک) قرار
گرفته باشد.
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 پیــام  Parking brake offنمایش دادهمیشود.

w

 چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار  Pدر اهرمکنترل  Aخاموش میشود.

 روشن شدن چراغ هشدار و چراغ هشدار Pبر روی اهرم کنترل A

w

رهاسازی اتوماتیک
ترمز دستی برقی هنگامی که پدال گاز را فشار میدهید،
به صورت خودکار و به تدریج آزاد میشود:
ً
کامل فشار داده،
 جعبه دنده دستی :پدال کالچ رادنده یک یا دنده عقب را درگیر کرده ،پدال گاز را فشار
داده و حرکت کنید.
 جعبه دنــده اتوماتیک :وضعیــت  D، Mیا  Rراانتخاب کرده و بر روی پدال گاز فشار دهید.
رهاسازی کامل ترمز دستی به صورت زیر تأیید میشود:

ثابت کردن خودرو ،موتور روشن
هنگامی که موتور روشن است و خودرو حرکت نمیکند،
به منظور ثابت نگهداشتن خودرو الزم است که به صورت
غیراتوماتیک ترمز دســتی را با کشیدن اهرم کنترل A
اعمال کنید.
اعمال ترمز دستی به صورت زیر تأیید میشود:

موقعیتهای خاص
در برخی موقعیتهای خاص (مانند استارت زدن موتور)،
ترمز دســتی میتواند به صورت خودکار نیروی خود را
تغییر دهد .این موضوع امری عادی است.
برای اینکه خودرو خود را بدون استارت زدن موتور ،ولی
در حالیکه ســوئیچ استارت روشن است ،چند سانتیمتر
حرکت دهید ،پدال ترمز را فشار داده و با فشار دادن و
سپس رها کردن اهرم کنترل  Aترمز دستی را رها کنید.
رهاسازی کامل ترمز دستی با خاموش شدن چراغهای
هشدار در اهرم کنترل  Aو نشــاگر ابزار و نمایش پیام
 Praking brake offمشخص میشود.
اگر در حین اعمال ترمز دستی ،اشکالی در ترمز دستی
رخ دهد یا شــارژ باتری تخلیه شــود ،همــواره امکان
رهاسازی اضطراری وجود دارد.
به منظور اطمینان از عملکرد صحیح سیســتم و ایمنی
خود ،تعداد دفعات متوالی عملیات اعمال/رهاسازی ترمز
دستی به هشت دفعه محدود شده است.
در صورت وجود اشــکال ،این مسأله با پیام Parking
 brake faultyو چشــمک زدن یک چراغ هشــدار به
شما اعالم خواهد شد.

هشدار
هنگامی که خودرو متوقف است ،بدون دلیل پدال
گاز را فشــار ندهید ،زیرا ممکن است ترمز دستی
را آزاد کنید.

هشدار
قبل از اینکــه خودرو را ترک کنید ،بازبینی کنید
که چراغهای هشــدار ترمز دستی در نشانگر ابزار
و اهرم کنترل  Aبه صورت ممتد روشــن است و
چشمک نمیزند.
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نمایش داده خواهد شد.
در صورت اعالم وجود اشکال در سیستم  DSCاز طریق
روشــن شدن این چراغ هشــدار ،پایداری ترمز تضمین
نمیشود.
در این صورت ،پایداری خودرو باید توسط راننده با تکرار
عملیات کشــیدن و رها کردن اهرم کنترل  Aتضمین
شود.
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“”Parking brake control faulty
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ترمز اضطراری
در صورت بروز اشــکال در ترمز اصلی ،کشــیدن مداوم
اهرم کنترل  Aخودرو را متوقف خواهد کرد.
سیستم کنترل پایداری حرکتی در حین عملیات اعمال
ترمز اضطراری پایداری خودرو را حفظ میکند.
اگر ترمز اضطراری اشکال داشته باشد ،پیام

w

w

w

هشدار
ترمز اضطراری تنها باید در شــرایط اســتثنایی
استفاده شود.

هشدار
در صورت اشکال در باتری ،ترمز دستی دیگر قابل
اعمال نیست.
به عنــوان یک اقدام احتیاطی ،اگر ترمز دســتی
کشیده نمی-شود ،خودرو را با درگیر کردن دنده
یــا با قراردادن یک بلوک در مقابل یکی از چرخها
نگه دارید.
با یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ
تماس بگیرید.

188
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اشکاالت عملیاتی
اگر چراغ هشدار اشکال در ترمز دستی برقی همراه با یک یا چند عدد از چراغهای هشدار نمایش داده شده در جداول زیر روشن شوند ،خودرو را در وضعیتی امن (زمین مسطح،
با دندههای درگیر) قرار داده و بدون معطلی با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
پیامدها

وضعیتها
نمایش پیام  Parking brake faultو چراغهای هشدار زیر:
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w

 کارکردهای اتوماتیک غیرفعال میشوند. کمکی استارت در سرباالیی از دسترس خارج میشود. -ترمز دستی برقی تنها به صورت غیراتتوماتیک قابل استفاده است.
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نمایش پیام  Parking brake faultهمراه با چراغهای هشدار زیر:

 رهاسازی غیراتوماتیک ترمز دستی تنها با فشار دادن پدال گاز و رها کردن اهرم کنترلامکانپذیر است.
 کمکی استارت در سرباالیی از دسترس خارج میشود. -کارکردهای اتوماتیک و اعمال غیر اتوماتیک همچنان در دسترس هستند.
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پیامدها

وضعیتها
نمایش پیام  Parking brake faultو چراغهای هشدار زیر:

 کارکردهای اتوماتیک غیرفعال میشوند. کمکی استارت در سرباالیی از دسترس خارج میشود.به منظور اعمال ترمز دستی برقی:
 خودرو را متوقف کرده و سوئیچ استارت را خاموش کنید. کنترل را به مدت حداقل  5ثانیه یا تا زمان کامل شدن عملیات اعمال بکشید. سوئیچ را روشن کرده و بازبینی کنید که چراغهای هشدار ترمز دستی برقی روشن شوند.عملیات اعمال نسبت به زمان معمول کندتر انجام میشود.
به منظور رهاسازی ترمز دستی برقی:
 سوئیچ استارت را روشن کنید. اهرم کنترل را فشار داده و آن را به مدت حدود  3ثانیه نگه داشته و سپس رها کنید .اگرچراغ هشدار ترمز چشمک میزند یا اگر چراغهای هشدار با روشن شدن سوئیچ استارت روشن
نمیشوند ،این دستورات کفایت نمیکنند .خودرو را بر روی یک سطح مسطح قرار داده و توسط
یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

نمایش پیام  Parking brake faultهمراه با چراغهای هشدار زیر:

 در هنگام خاموش کردن موتور تنها اعمال اتوماتیک و در هنگام شتابگیری تنهارهاسازی اتوماتیک در دسترس است.
 اعمال /رهاسازی غیر اتوماتیک ترمز دستی برقی و ترمز اضطراری از دسترس خارجاست.

w

w

و احتماالً

نمایش پیام .Battery charge fault
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به صورت چشمکزن
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w

به صورت چشمکزن

 باید در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد خودرو را متوقف کنید .سوئیچ راخاموش کرده و خودرو را ساکن نگهدارید( .در صورت نیاز زیر چرخ بلوکی قرار دهید).
 -قبل از خاموش کردن موتور ترمز دستی برقی را اعمال کنید.
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درگیر کردن دنده  5یا 6
 دنده را به صورت کامل به سمت راست حرکت دهیدتا دنده  5یا  6درگیر شود.

w

w

w

هشدار
دنده عقب را تنها هنگامی درگیر کنید که خودرو در
دنده خالص ساکن است.

هشدار
در هنگام عبور کردن از یک راه آب گرفته یا رودخانه
کم عمق ،با سرعتی در حد قدم زدن حرکت کنید.
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درگیر کردن دنده عقب
 حلقــه زیر توپی دنده را باال برده و دســته دنده را بهسمت چپ و سپس به جلو حرکت دهید.

اخطار

به عنــوان یک اقدام احتیاطی به منظور تســهیل
استارت موتور:
 همواره دنده خالص را انتخاب کنید. -پدال کالچ را فشار دهید.

هشدار
عدم رعایت این دســتورالعمل ممکن است باعث
آســیب دیدن دائمی جعبه دنده (در نتیجه درگیر
شدن اشتباهی دنده  3یا  )4شود.

www.CarGarage.ir
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رانندگی

دســتی ،این سیســتم ممکن اســت در برخی شرایط
رانندگی ،توصیه کند که دنده را خالص کنید تا خودرو
وارد وضعیــت ( standbyوضعیت توقف در سیســتم
توقف و اســتارت) شود .در این صورت ،حرف  Nبر روی
نشانگر ابزار نمایش داده میشود.
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مثال:

 -خودرو در دنده سه قرار دارد.

e.

 -پدال گاز را فشار میدهید.

ir
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نمایشگر تعویض دنده*
سیستمی که با توصیه مناسبترین دنده مصرف سوخت
خودرو را کاهش میدهد.
عملکرد
بسته به شــرایط رانندگی و تجهیزات خودرو ،سیستم
ممکن اســت به شــما توصیه کنید که از یک (یا چند)
دنده عبور کنید .میتوانید بدون درگیر کردن دندههای
واسط دستورات سیستم را اجرا کنید.
توصیههای انتخاب دنده نباید به عنوان دستورات الزامی
تلقی شــوند .در واقع شرایط راه ،حجم ترافیک و مسائل
ایمنی جزء عوامل تعیینکننده در انتخاب مناســبترین
دنــده هســتند .بنابراین ،مســئولیت تصمیمگیری در
خصوص دنبال کردن توصیه سیســتم همچنان برعهده
راننده است .این کارکرد را نمیتوان غیرفعال کرد.

w

w

w
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در مدلهــای دیــزل  BlueHDi 150بــا جعبه دنده
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اخطار

در مدلهای مجهز به دنده اتوماتیک ،این سیستم
تنها در وضعیت دنده دستی فعال است.
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 سیســتم ممکن اســت توصیه کند که دنده باالتریانتخاب کنید.
اطالعاتی بر روی نشانگر ابزار در قالب یک فلش نمایش
داده میشود.
در خودروهای مجهز به جعبه دنده دســتی ،این فلش
میتواند همراه با دنده توصیه شده باشد.

اخطار

این سیســتم توصیههای مربوط به تعویض دنده
خود را مطابق با شرایط رانندگی (شیب جاده ،بار
خودرو و  )...و خواســته راننده (قدرت ،گاز ،ترمز،
 )...تطبیق می دهد.
سیستم هرگز موارد زیر را توصیه نمیکند:
 درگیر کردن دنده یک، درگیر کردن دنده عقب.* بسته به مدل خودرو

رانندگی

 .Pدنده پارک.
 متوقف کردن خودرو ،ترمز دستی روشن یا خاموش، استارت زدن موتور. .Rدنده عقب
 حرکت به سمت عقب ،توقف خودرو ،موتور در وضعیتخالص.
 .Nدنده خالص
 متوقف کردن خودرو ،ترمز دستی روشن. استارت زدن موتور .Dدنده اتوماتیک
 -/+ .Mعملکرد دستی با تعویض متوالی شش دنده.
 دنده را به عقب بکشید تا دندههای باالتر انتخاب شوند،یا
 دنده را به جلو فشار دهید تا دندههای پایینتر انتخابشوند.

کنترلهای روی فرمان
 .+دســتک کنترل برای باالبردن دنده در سمت راست
فرمان.
 پشت دستک  +روی فرمان را فشار دهید تا دندههایباالتر انتخاب شوند.
 .دستک کنترل برای پایین بردن دنده در سمت چپفرمان.
 پشت دســتک کنترل – روی فرمان را فشار دهید تادندههای پایینتر اتخاب شوند.
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جعبهدنده اتوماتیک سیستم تیپترونیک پورشه
یک سیستم جعبه دنده اتوماتیک شش دنده که امکان
انتخاب بین آســودگی عملکرد اتوماتیک را که با برنامه
های اســپورت و برفی ارتقاء یافته است ،یا تعویض دنده
دستی را فراهم می-کند.
چهار وضعیت رانندگی ارائه شده است:
 عملکرد اتوماتیک برای مدیریت الکترونیکی دنده هاتوسط جعبه دنده،
 برنامه اسپورت برای سبک رانندگی پرتحرکتر، برنامه برفی برای بهبود رانندگی در هنگامی که قدرتکشش خودرو پایین است،
 عملکرد دستی برای موارد تعویض متوالی دنده توسطراننده.
دسته دنده
 .1کلید برنامه ( Sاسپورت)
 .2کلید برنامه * (برفی)

w
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اخطار

دســتکهای کنترل روی فرمان را نمیتوان برای
انتخاب دنده خالص یا انتخاب دنده عقب یا خروج
از دنده عقب استفاده کرد.
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رانندگی
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حرکت

 -در حالیکه پایتان روی ترمــز قرار دارد ،دنده  Pیا N
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صفحه نمایش نشانگر ابزار
هنگامــی که دنــده را در درگاه تعویــض دنده حرکت
میدهد یا یکــی از دندهها را انتخاب کنید ،نمایشــگر
مربوطه در نشانگر ابزار روشن خواهد شد.
 .Pدنده پارک
 .Rدنده عقب
 .Nدنده خالص
 .Dدنده حرکت (دنده اتوماتیک)
 .Sبرنامه اسپورت
* .برنامه برفی
 1تا  .6دنده درگیر در وضعیت دنده دستی
 .-عدد نامعتبر در وضعیت دنده دستی

w
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را انتخاب کنید.
 موتور را استارت کنید.اگر این دســتورالعمل رعایت نشــود ،یک پیغام صوتی
همراه با پیامی در صفحه نمایش نشــانگر ابزار نمایش
داده میشود.
 در حالیکه موتور روشن است ،پدال ترمز را فشار دهید. ترمــز دســتی را آزاد کنید ،مگر اینکــه در وضعیتاتوماتیک برنامهریزی شده باشد.
 دندههای  R ، Dیا  Mرا انتخاب کنید. به آهستگی پدال ترمز را رها کنید.خودرو بالفاصله حرکت میکند.

هشدار
هنگامی که موتور به صورت خالص ،در حالی که
ترمزها آزاد هستند کار میکند ،اگر دندههای R ،
 Dیا  Mانتخاب شود ،خودرو حتی بدون فشار گاز
نیز حرکت میکند .هنگامی که موتور در حال کار
است ،هرگز کودکان را تنها در خودرو رها نکنید.
در هنــگام انجام عملیات نگهــداری هنگامی که
موتور روشن اســت ،ترمز دستی را اعمال کرده و
دنده  Pرا انتخاب کنید.
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اخطار

اگر دنده  Nبه صورت نامطلوب در حین رانندگی
درگیر شــود ،اجازه دهید که موتــور به وضعیت
خالص برگردد ســپس دنده  Dرا درگیر کنید تا
خودرو شتاب بگیرد.
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رانندگی
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اسپورت S
 کلید  Sرا پس از استارت زدن موتور فشار دهید.دنده به صورت اتوماتیک به ســبک رانندگی پرتحرک
گرایش دارد.
عالمــت  Sدر نشــانگر ابــزار نمایش داده
میشود.
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برفی *
 کلید * را پس از استارت زدن موتور فشار دهید.جعبه دنــده صورت اتوماتیک ســبک رانندگــی را با
جادههای لغزنده تطبیق میدهد.
این برنامه در هنگامی که ضریب کشــش خودرو پایین
است ،استارت و حرکت را بهبود میبخشد.
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عملکرد دنده اتوماتیک
 برای تعویض اتوماتیک شش دنده ،دنده  Dرا انتخابکنید.
در این صورت جعبهدنــده در وضعیت تنظیم خودکار،
بــدون ایجاد وقفه از جانب راننــده کار میکند .خودرو
به صورت پیوسته مناســبترین دنده را مطابق با سبک
رانندگی ،شکل جاده و بار خودرو انتخاب میکند.
به منظور دستیابی به حداکثر شتاب بدون لمس دسته
دنده ،پدال گاز را به صورت کامل (تخته گاز) فشار دهید.
جعبه دنده به صورت خودکار دنده معکوس انتخاب کرده
یا دنــده کنونی را حفظ میکند تا به حدکثر ســرعت
برسید.
در هنگام ترمز ،جعبه دنده به صورت خودکار دنده را کم
میکند تا ترمز موتور به صورت کافی ایجاد شود.
اگر پدال گاز را سریع رها کنید ،دنده به دالیل ایمنی به
دندههای باالتر تعویض نمیشود.

برنامههای اسپورت و برفی
این دو برنامه ویژه مکمل عملکرد اتوماتیک برای شرایط
بسیار ویژه هستند.

کارکرد حرکت آهسته
(حرکت بدون استفاده از پدال گاز)
این کارکرد باعث ایجاد انعطافپذیری باالیی در حرکات
خودرو در سرعتهای پایین (در پارکینگ ،راهبندان و )...
میشود.
در حالــی که موتــور در وضعیت خــاص کار میکند،
ترمز دســتی رها شده است و دنده  D ، Mیا  Rانتخاب
شده اســت ،خودرو به محض اینکه پای خود را از روی
ترمز بردارید (حتی بدون فشــار دادن پدال گاز) حرکت
میکند.
به منظور حفــظ ایمنی ،این کارکرد تنها هنگامی فعال
میشود که پدال ترمز را هنگامی فشار دهید که از دنده
جلو به دنده عقب جابجا میشوید .این سیستم در هنگام
باز کردن درب راننده غیرفعال خواهد شد .پس از بستن
درب فشار دادن ترمز یا پدال گاز ،این کارکرد را مجددا ً
فعال میکند.

e.

عالمت * بر روی نشانگر ابزار ظاهر میشود.

ir

بازگشت به حالت اتوماتیک
 در هــر زمان دکمه انتخاب شــده ( Sیا *) را مجددا ًفشــار دهید تا از برنامه انتخاب شــده خارج شده و به
وضعیت اتوماتیک تنظیم خودکار بازگردید.

هشدار
هرگز در حالی که خودرو حرکت می کند دنده N
را انتخاب نکنید.
هرگــز دندههای  Pیــا  Rرا انتخاب نکنید ،مگر
اینکه خودرو کام ً
ال متوقف شده باشد.
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هشدار
هرگز کودکان را در خودرویی که موتور آن روشن
است به حال خود رها نکنید.
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اخطار

e.

اگر دسته دنده در وضعیت  Pنباشد ،هنگامی که
درب راننده باز میشــود یا حدود  54ثانیه پس از
خاموش شدن ســوئیچ استارت ،یک پیغام صوتی
شنیده شده و یک پیام ظاهر میشود.
 دنــده را به وضعیت  Pباز گردانید؛ پیغام صوتیمتوقف شده و پیام ناپدید میشود.
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حرف  Dو دندههای انتخاب شده به ترتیب
در نشانگر ابزار نمایش داده میشوند.
اگر ســرعت موتور بســیار کم یا بسیار زیاد
باشد ،دنده انتخاب شده برای چند ثانیه چشمک خواهد
شد ،ســپس دنده واقع درگیر شده نمایش داده خواهد
شد.
در هر زمان میتــوان از دنده ( Dاتوماتیک) به دنده M
(دستی) جابجا شد.
هنگامی که خودرو متوقف اســت یا بسیار کند حرکت
میکند ،سیستم به صورت خودکار دنده  M1را انتخاب
میکند.
برنامههای اسپورت و برفی در وضعیت دنده دستی عمل
نمیکنند.

متوقف کردن خودرو
قبل از خاموش کردن موتــور ،میتوانید دندههای  Pیا
 Nرا انتخاب کنید تا دنده در وضعیت خالص قرار گیرد.
در هر دو مورد ،ترمز دســتی را بکشــید تــا خودرو را
متوقف و ثابت کنید ،مگر اینکه ترمز دستی در وضعیت
اتوماتیک برنامهریزی شده باشد.

w

عملکرد دنده دستی
 برای تعویض پشــت سرهم شــش دنده ،دنده  Mراانتخاب کنید.
 دســته را به ســمت عالمت  +بکشید تا یک دنده باالبروید.
 دسته را به سمت عالمت – بکشید تا یک دنده پایینبروید.
تنها در صورتی میتوان از یک دنده به دنده دیگر جابجا
شد که ســرعت خودرو و سرعت موتور اجازه این کار را
بدهــد؛ در غیر این صورت ،دنــده به صورت خودکار در
وضعیت اتوماتیک کار خواهد کرد.

عدد نامعتبر در وضعیت دستی
این عالمت هنگامی نمایش داده میشود که
دنده به صورت صحیح درگیر نشــده باشد.
(انتخاب بین دو دنده)
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اشکال در عملکرد
هنگامی که سوئیچ اســتارت روشن است،
پیامی در صفحه نمایش نشانگر ابزار نمایش
داده میشود تا اشکال جعبه دنده را اعالم کند.
در ایــن صــورت ،کلیدهــای جعبه دنــده در وضعیت
پشتیبان قرار گرفته و در دنده سه قفل میشوند .ممکن
اســت در هنگام تعویض دنــده از  Pبه  Rو از  Nبه R
ضربه قابل توجهی را احساس کنید .این ضربه آسیبی به
جعبه دنده نمیزند.
حتــی در صورتی کــه طبق محدودیتهای ســرعتی
محلــی مجاز باشــد ،از ســرعت  60مایل بر ســاعت
(100کیلومتربرساعت) تجاوز نکنید.
سیستم را توســط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.
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هشدار

در این موارد امکان آسیب دیدن جعبه دنده وجود دارد:
 اگر پدال گاز و پدال ترمز را همزمان فشار دهید. اگر هنگامی که باتری خالی اســت دســته دنده را بااعمال نیرو از دنده  Pبه دنده دیگری جابجا کنید.
به منظور کاهش مصرف سوخت در هنگامی که
خــودرو برای مدت زمان طوالنی در حالتی که
موتور روشن است ،متوقف باشد (راهبندانهای ترافیکی)،
دســته دنده را در وضعیت  Nقرار داده و ترمز دستی را
اعمال کنید ،مگر اینکه در وضعیت اتوماتیک برنامهریزی
شده باشد.

رانندگی
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اخطار

برای آسودگی شــما ،در حرکات پارک ،وضعیت توقف
برای چند ثانیه پس از خارج شــده از دنده عقب ،فعال
نیست .وضعیت توقف بر روی کارکرد خودرو ،به عنوان
مثال ،ترمز ،فرمان و  ...تأثیری ندارد.

هشدار

هرگز موتور را در وضعیت توقف سوختگیری نکنید؛ باید
سوئیچ استارت را با کلید خاموش کنید.
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سیستم توقف و استارت
سیســتم توقف و اســتارت در فواصل توقف در ترافیک
(پشت چراغهای قرمز ،راهبندانهای ترافیکی و  )...موتور
را موقتــا در حالــت  – standbyوضعیت توقف -قرار
میدهد .به محــض اینکه بخواهید حرکت کنید ،موتور
به صورت خودکار استارت میخورد – .وضعیت استارت
 این اســتارت مجدد به صورت فوری ،ســریع و بدونسروصدا انجام میشود.
سیستم توقف و استارت که برای محیطهای شهر ترجیح
داده میشــود ،مصرف ســوخت و انتشــار دود اگزوز و
همچنین ســروصدای خودرو در هنگام تواقف را کاهش
میدهد.

عملکرد
وارد شدن موتور به وضعیت توقف
در شــرایط زیر چراغ نمایشــگر  ECOدر
نمایشــگر ابزار روشــن شــده و موتور وارد
وضعیت  standbyمیشود.
 در مدلهــای مجهز به دنده دســتی ،در ســرعتهایپایین تر از  12مایل بر ســاعت (20کیلومتربرساعت)،
یا خودروهای ســاکن در مدل  ،e-THP 165هنگامی
که دســته دنده را در وضعیت خالص قرار دهید و پدال
کالچ را رها کنید.
 در مدلهای مجهز به دنده اتوماتیک ،در شرایط سکونخودرو ،هنگامی که پدال ترمز را فشار دهید تا دنده را در
وضعیت  Nقرار دهید.
اگــر خودرو به این سیســتم مجهز باشــد ،یک کنتور
جمــع فواصل زمانی که خودرو حین ســفر در وضعیت
توقف بوده است را محاســبه میکند .این کنتور هر بار
که ســوئیچ استارت با کلید روشن میشود ،خود را صفر
میکند.
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در این شــرایط چراغ نمایشگر  ECOبرای
چند ثانیه چشمک زده سپس خاموش می-
شود.
این عملکرد کام ً
ال عادی است.
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موارد ویژه :استارت به صورت اتوماتیک زده میشود.
در موارد زیر استارت به صورت اتوماتیک زده میشود:
 درب راننده باز است. کمربند ایمنی راننده بسته نشده است. در مدلهای دنده دســتی سرعت خودرو از  18مایلبرســاعت ( 25کیلومتربرســاعت) ( 2مایل بر ســاعت
( 3کیلومتربرســاعت) در مدلهــای  ،)THP 165یا
در مدلهای دنــده اتوماتیک از  2مایل بر ســاعت (3
کیلومتربرساعت) تجاوز کند.
 ترمز دستی برقی اعمال شود. برخی شــرایط ویژه (شارژ باتری ،دمای موتور ،کمکیترمز ،دمای محیــط  )...که در آنهــا موتور برای حفظ
کنترل سیستم الزم است.

w

موارد ویژه :وضعیت توقف در دسترس نیست.
وضعیت توقف در موارد زیر برقرار نمیشود:
 درب راننده باز است، کمربند ایمنی راننده بسته نشده است، خــودرو از آخریــن باری کــه موتور با اســتفاده ازکلید اســتارت خورده اســت ،از  6مایل بر ساعت (10
کیلومتربرساعت) تجاوز نکرده است،
 خــودرو بر روی یک ســطح شــیبدار (ســرباالیی یاسرپایینی) متوقف شده است،
 ترمز دستی برقی اعمال شده یا در حال اعمال است، برای ایجاد دمای مطلوبی در اتاقک خودرو الزم استکه موتور روشن باشد،
 عملیات بخارزدایی انتخاب شده است، برخی شــرایط ویژه (شارژ باتری ،دمای موتور ،کمکیترمز ،دمای محیــط  )...که در آنهــا موتور برای حفظ
کنترل سیستم الزم است.

وارد شدن به وضعیت استارت
چراغ نمایشگر  ECOخاموش شده و موتور
به صورت خودکار استارت زده می-شود.
 در مدلهای دنده دستی ،هنگامی کهپدال کالچ را به طور کامل فشار دهید،
 در مدلهای دنده اتوماتیک: هنگامــی که پــدال ترمز را رها میکنیــد و دنده دروضعیت  Dیا  Mقرار دارد،
 اگر دنــده در وضعیت  Nقــرار دارد و پدال ترمز رهاشــده اســت ،هنگامی که دنده را در وضعیت  Dیا M
قرار میدهید.
 -یا هنگامی که دنده عقب را درگیر میکنید.
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در این شــرایط چراغ نمایشگر  ECOبرای
چند ثانیه چشــمک زده ســپس خاموش
میشود.
این عملکرد کام ً
ال عادی است.

رانندگی
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غیرفعالسازی
در هر زمانی کلید  ECO OFFرا فشار دهید تا سیستم
غیرفعال شود.
این وضعیت با روشن شــدن چراغ نمایشگر روی کلید
همــراه با ظاهر شــدن پیامی بــر روی صفحه نمایش
مشخص میشود.

w

w

w

فعالسازی مجدد
کلید  ECO OFFرا مجددا ً فشار دهید .سیستم دوباره
فعال میشود؛ این امر با خاموش شدن چراغ نمایشگر و
پیامی بر روی صفحه نمایش مشخص میشود.

اخطار

اگر سیستم در وضعیت توقف غیرفعال شود ،موتور
بالفاصله استارت زده میشود.

اشکال در عملکرد
در صورتی وجود اشکال در سیستم ،چراغ نمایشگر روی
کلید  ECO OFFچشمک زده سپس به صورت ممتد
روشن می-شود.
سیستم را توســط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.
در صورت وجود اشــکال در وضعیت توقف ،ممکن است
خودرو حرکت نکند :کلیه چراغهای هشدار نشانگر ابزار
روشــن میشــود .در این صورت الزم است که سوئیچ
استارت خاموش شدن و موتور مجددا ً با استفاده از کلید
استارت زده شود.

اخطار

این سیستم در هر یک از دفعات استارت با استفاده
از کلید ،مجددا ً فعالسازی میشود.
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w

عملکرد
در سطوح سرباالیی ،هنگامی که خودرو متوقف
اســت ،هنگامی که پدال ترمــز را رها میکنید،
خودرو برای چند لحظه نگه داشته میشد:
 در مدلهای دنده دستی ،به این شرط که دنده یک یادنده خالص درگیر باشد.
 در مدلهای دنده اتوماتیک به این شرط که دنده  Dیادنده  Mدرگیر باشد.

ir

e.

هشدار
هنگامی که خــودرو در مرحله کمکی اســتارت
ســرباالیی نگه داشته شده اســت ،خودرو را رها
نکنید.
اگر الزم اســت که خودرو را با موتور روشــن رها
کنید ،ترمز دستی را به صورت غیراتوماتیک اعمال
کنید سپس مطمئن شوید که چراغ هشدار ترمز
و چراغ هشــدار  Pدر اهرم ترمز دســتی برقی به
صورت ممتد (نه چشمکزن) روشن شدهاند.
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کمکی استارت در سرباالیی
سیستمی که خودرو را به صورت موقت (حدود  2ثانیه)
در هنگامی که بر روی ســطوح شــیبدار اســتارت زده
میشود نگه میدارد تا پای خود را از پدال ترمز برداشته
و بر روی پدال گاز قرار دهید.
این سیستم تنها در موارد زیر عمل میکند:
 در حالی که پای شــما بر روی پــدال ترمز قرار دارد،خودرو کام ً
ال متوقف شده باشد،
 برخی شرایط شیب جاده برآورده شده باشد، درب راننده بسته باشد.کمکی استارت در سرباالیی را نمیتوان غیرفعال کرد.

w
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در سطوح سرپایینی ،هنگامی که خودرو متوقف
است و دنده عقب درگیر است ،هنگامی که پدال
ترمز را رها میکنید ،خــودرو برای لحظهای نگه
داشته میشود.
اشکال در عملکرد

در صورت وجود اشــکال در سیســتم ،ایــن چراغهای
هشدار روشن میشــوند .با یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید تا سیستم را مورد بازبینی
قرار دهند.

رانندگی

دکمهها
 .1دکمه روشن صفحه نمایش هدآپ
 .2دکمه خاموش صفحه نمایش هدآپ
 .3تنظیم نور
 .4تنظیم ارتفاع صفحه نمایش

صفحه نمایش در حین کار
هنگامی که سیســتم فعال شد ،اطالعات زیر در کار هم
در صفحه نمایش هدآپ نمایش داده میشوند:
 .Aسرعت خودرو.
 .Bاطالعات مربوط به سیستم کنترل کروز /محدودکننده
سرعت
 .Cاطالعات مسیریابی (بسته به مدل خودرو)
برای کســب اطالعات بیشتر از سیســتم مسیریابی به
بخش تجهیزات صوتی و تلماتیک مراجعه کنید.
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صفحه نمایش هدآپ
سیستمی که اطالعات مختلف را بر روی یک تیغه دودی
در محدوده دیدی راننده تصویر میکند تا الزم نباشد که
نگاه خود را از روی جاده بردارد.
این سیســتم هنگامی عمل میکنــد که موتور در حال
کار است و هنگامی که سوئیچ استارت خاموش میشود،
تنظیمات در سیستم ذخیره میشوند.

w

w

w
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تنظیم ارتفاع
 در هنگامی که موتور روشن است ،صفحه نمایش را بااستفاده از دکمههای  4در ارتفاع مطلوب تنظیم کنید:
 باال برای حرکت دادن صفحه نمایش به سمت باال، -پایین برای حرکت دادن صفحه نمایش به سمت پایین.

تنظیم نور
هنگامی که موتور روشــن اســت نــور صفحه نمایش
اطالعات را با استفاده از دکمههای  3تنظیم کنید:
 دکمه خورشید برای افزایش نور، -دکمه ماه برای کاهش نور.
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فعالسازی/غیرفعالسازی
 هنگامی که موتور روشن است ،دکمه  1را فشار دهیدتا سیستم فعال شده و تیغه سرجای خود قرار گیرد
 دکمه  2را فشــار داده و نگه دارید تا سیستم غیرفعالشده و تیغه جمع شود.
وضعیت فعال/غیرفعال ذخیره شده و در هنگام استارت
مجدد بازگردانده میشود.

w

w
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هشدار
توصیه میشود که این تنظیمات با استفاده از این
دکمهها تنها هنگامی انجام شود که خودرو متوقف
است.
هنگامی که خودرو ساکن است یا در حین رانندگی،
هیچ شیئی نباید در اطراف تیغه (یا پشت آن) قرار
داده شــود تا مانع باز شدن تیغه و عملکرد صحیح
آن نشود.
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اخطار

در برخی شرایط شــدید جوی (باران و/یا برف ،نور
شدید خورشــید )... ،صفحه نمایش هدآپ ممکن
است قابل استفاده نباشد یا به صورت موقت دچار
اشکال شــود .برخی عینکهای دودی ممکن است
مانع خواندن اطالعات شوند.
به منظــور تمیز کردن تیغه ،از یــک پارچه تمیز،
نرم (مانند پارچه مخصــوص عینک یا پارچههای
میکروفایبر) استفاده کنید .از پارچههای خشک و
زیر یا محصوالت شــوینده یا حالل استفاده نکنید
زیرا ممکن است تیغه را خراش داده یا به روکشهای
غیر انعکاسی صدمه بزنند.

رانندگی
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هشدار
فشارهای تایرهای خودرو را میتوان بر روی برچسب
فشارها مشاهده کرد فشارهای تایر باید هنگامی که
تایرها سرد هستند (خودرو حداقل برای  1ساعت
متوقف بوده اســت یا پس از حرکت به مقدار کمتر
از  6مایل ( 10کیلومتر) در ســرعتهای متوسط)
بازبینی شوند.
در غیر این صورت  0/3بار به مقدار تعیین شده بر
روی برچسب اضافه کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص تشخیص
عالئم ،از جمله برچسب فشار تایر به بخش مربوطه
مراجعه کنید.
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تشخیص کمبادی تایر
سیستمی که به صورت خودکار فشار تایرها را در حین
رانندگی بازبینی میکند.
این سیســتم به صورت پیوسته فشــار چهار تایر را به
محض حرکت خودرو مورد بازبینی قرار میدهد.
یک حســگر فشار در ســوپاپ هر تایر (به استثنای تایر
زاپاس) قرار دارد.
در صورت تشــخیص افت فشــار در یک یــا چند تایر،
سیستم هشداری را راهاندازی میکند.
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هشدار
این سیســتم نیاز با بازبینی منظم فشار تایرها (از
جمله تایر یدکی) و قبل از مســافرتهای طوالنی را
برطرف نمیکند.
رانندگــی با تایرهای کم بــاد تأثیرات نامطلوبی بر
استقرار در جاده داشته ،فاصله ترمز را افزایش داده
و باعث استهالک سریع تایرها مخصوصاً در شرایط
دشــوار (بار باال در خودرو ،ســرعت باال و فواصل
طوالنی) میشود.

حرکت با تایرهای کم باد مصرف سوخت را
افزایش میدهد.

اخطار

سیستم تشــخیص کم بادی تایر به عنوان کمکی
برای راننده اســت و جایگزین مراقبتهای الزم از
جانب راننده نمیشود.
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هشدار
تشخیص افت فشــار همواره منجر به تغییر شکل
مشهودی در تایر نمیشود.
تنها به بازبینی چشمی اکتفا نکنید.

w
w

اخطار

این هشدار تا زمانی که تایر یا تایرهای مربوطه پرباد،
تعمیر یا تعویض شوند ادامه دارد.
چرخهای یدکی (نوع فشــرده یــا رینگ فوالدی)
مجهز به حسگر نیستند.
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اشکال در عملکرد
چشــمکزدن و روشن شــدن ممتد چراغ
هشدار کمبادی همراه با روشن شدن چراغ
هشــدار ســرویس بیانگر وجود اشکال در
سیستم است.
در این صورت بازبینی مشــاهده فشــار تایرها تضمین
نمیشود.
این هشــدار همچنین هنگامی نمایش داده میشود که
یک یا چند عدد از چرخها به حســگر مجهز نباشند (به
عنوان مثال چرخهای نوع فشرده یا رینگ فوالدی)

w

هشدار کم بادی تایرها
این هشــدار با روشن شدن ممتد این چراغ
هشدار همراه با یک پیغام صوتی و بسته به
نوع تجهیزات نمایش یک پیام اعالم میشود.
در صورت وجود اشــکال در یکــی از تایرها ،عالمت یا
پیامی مطابق با نوع تجهیزات ظاهر میشــود تا اشکال
مشخص شود.
 ســرعت را کاهش داده ،از حرکــت ناگهانی فرمان یاترمزهای شدید اجتناب کنید.
 در ســریعترین زمانی که خطری در پی ندارد خودرورا متوقف کنید.
 اگر کمپرســور دارید( ،به عنوان مثال آن که در کیتپنچرگیری موقت وجود دارد) فشــار چهــار تایر را در
هنگامی که سرد هستند بازبینی کنید .اگر بازبینی فشار
تایرها در آ زمان امکانپذیر نباشــد ،با دقت و با سرعت
کم رانندگی کنید.
یا
 در صورت پنچری ،از کیت پنچرگیری موقت یا چرخیدکی (بسته به نوع تجهیزات) استفاده کنید.
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اخطار

به یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید تا سیستم را مورد بازبینی قرار دهند،
یا چرخ اصلی را که به سنســور مجهز است ،پس از
پنچرگیری مجددا ً نصب کنید.
هشدار
هرگونه عملیات تعویض یا تعمیر بر روی چرخهای
مجهز به این سیســتم باید توسط نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ انجام شوند.
اگر پــس از تعویض تایر ،یکی از چرخها توســط
سیستم تشــخیص داده نشــوند (به عنوان مثال
تایرهای مناسب برای برف) ،باید سیستم را توسط
یکــی از نمایندگیهای مجاز منتخــب ایکاپ به
تنظیمات اولیه بازگردانید.

رانندگی
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w

w
کنترلهای روی فرمان
 .1دکمه انتخاب وضعیت محدودکننده سرعت
 .2دکمه کاهش سرعت برنامهریزی شده
 .3دکمه افزایش سرعت برنامهریزی شده
 .4تعلیق /بازگرداندن محدودهکننده سرعت
 .5دکمه خاموش محدودکننده سرعت

اخطار

اطالعات صفحه نمایش نشانگر ابزار
اطالعات برنامهریزی شده در صفحه نمایش نشانگر ابزار
کنار هم دستهبندی شدهاند.

اخطار

ایــن اطالعات همچنین بــر روی صفحه نمایش هدآپ
نمایش داده میشوند.
برای کســب اطالعات بیشــتر ،به بخش صفحه نمایش
هدآپ مراجعه شود.
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محدودکننده ســرعت به صورت دستی روشن میشود:
این سیستم مستلزم سرعت حداقل  20مایل بر ساعت
( 30کیلومتربرساعت) است.
محدود کننده ســرعت با اســتفاده از کنترل به صورت
دستی خاموش میشود.
ســرعت برنامهیزی شده هنگامی که ســوئیچ استارت
خاموش میشود ،در حافظه باقی میماند.

w

محدودکننده سرعت
سیســتمی که مانع تجاوز ســرعت خودرو از ســرعت
برنامهریزی شده توسط راننده میشود.
هنگامــی که بــه محدوده ســرعت برنامهریزی شــده
میرسید ،فشــار دادن پدال گاز دیگر تأثیری ندارد مگر
اینکه محکم فشــار داده شود ،که این امر اجازه میدهد
موقتاً از سرعت برنامهریزی شده تجاوز کنید.
برای بازگشــتن به سرعت برنامهریزی شده ،فقط با رها
کردن پدال گاز ،سرعت خود را تا سرعتی کمتر از سرعت
برنامهریزی شده کاهش دهید.

محدود کننده سرعت ،تحت هیچ شرایطی نمیتواند،
جایگزین نیاز به رعایت محدودههای سرعت شده و
نمیتواند جایگزین نیاز به اجرای مقررات و احساس
مسئولیت از جانب راننده شود.

 .Aنمایشگر روشن/توقف محدودکننده سرعت
 .Bنمایشگر انتخاب وضعیت محدودکننده سرعت
 .Cمقدار سرعت برنامهریزی شده
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اشکال در عملکرد
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  1را فشــار دهیــد ،وضعیتمحدود کننده ســرعت فعال
شده ولی در حالت توقف باقی
میماند.
به منظور تعیین ســرعت الزم
نیست که محدودکننده سرعت
را روشن کنید.
 با فشار دادن دکمههای  2یا 3مقدار سرعت را انتخاب کنید،
(بــه عنوان مثــال  55مایل بر
ساعت ( 90کیلومتربرساعت)).
میتوانیــد بــا اســتفاده از
دکمههای  2و  3سرعت برنامهریزی شده را تغییر دهید:
  +یا –  1مایل بر ساعت (کیلومتربرساعت) فشار دادنکوتاه

rG

برنامهریزی

a
.C

w

w

w

  +یا –  5مایل بر ساعت (کیلومتربرساعت) فشار دادنطوالنی
 فواصل  +یا –  5مایل بر ســاعت (کیلومتربرســاعت)نگهداشتن دکمه.
 با فشــار دادن دکمه  4محدودکننده سرعت را روشنکنید.
با فشــار دادن دکمه  4محدودکننده سرعت را متوقف
کنید :صفحه نمایش با نمایش عالمت  Pauseمتوقف
شدن این سیستم را اعالم میکند.
با فشــار دادن مجدد دکمه  4محدودکننده سرعت را
مجددا ً روشن کنید.
عبور از سرعت برنامهریزی شده
فشــار دادن پدال گاز برای عبور از ســرعت برنامهریزی
شــده هیچ تأثیری نخواهد داشت مگر اینکه پدال گاز را
محکم به میزانی بیشتر از حد مقاومت پدال فشار دهید.
محدود کننده ســرعت به صورت موقت غیرفعال شده
و ســرعت برنامهریزی شــده که همچنان نمایش داده
میشود ،چشمک خواهد زد.
بازگشــت به سرعت برنامهریزی شــده از طریق کاهش
ســرعت خواســته یا ناخواســته ،به صــورت خودکار
چشمکزدن سرعت برنامهریزی شده را متوقف میکند.

خاموش کرن /بازگشت به شرایط عادی
 دکمه  5را فشار دهید تا محدودکننده سرعت غیرفعالشود.
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در صورت اشــکال در محدودکننده ســرعت ،ســرعت
نمایش داده شــده پاک شده و به جای آن خطوط تیره
به صورت چشمکزن نمایش داده میشوند .سیستم را
توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد
بازبینی قرار دهید.

هشدار
در ســرپایینهای تند یا در صورت شــتابگیری
ســریع ،محدودکننده سرعت قادر به جلوگیری از
عبور خودرو از ســرعت برنامهریزی شده نخواهد
بود .اســتفاده از زیرپاییهایی که مورد تأیید پژو
نباشــند میتواند اثر نامطلوبی بر عملکرد معمول
پدال گاز داشــته و مانع عملکــرد محدودکننده
سرعت خودرو شود.
زیرپاییهای مورد تأیید پژو یک نقطه اتصال ســوم
در محــدوده پدالها دارند که مانــع تداخل آنها با
پدالها میشود.

رانندگی
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اطالعات صفحه نمایش نشانگر ابزار
اطالعات برنامهریزی شده در صفحه نمایش نشانگر ابزار
کنار هم دستهبندی شدهاند.

اخطار

ایــن اطالعات همچنین بــر روی صفحه نمایش هدآپ
نمایش داده میشوند.
برای کســب اطالعات بیشــتر ،به بخش صفحه نمایش
هدآپ مراجعه شود.
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خاموش کردن سوئیچ استارت مقدار سرعت برنامهریزی
شده را لغو میکند.

rG

میتوان با فشار دادن پدال گاز به صورت موقت از سرعت
برنامهریزی شــده تجاوز کرد .برای بازگشت به سرعت
برنامهریزی شده ،فقط پدال گاز را رها کنید.

کنترلهای روی فرمان
 .1دکمه انتخاب وضعیت کنترل کروز
 .2دکمه کاهش سرعت برنامهریزی شده
 .3دکمه افزایش سرعت برنامهریزی شده
 .4دکمه تعلیق/ازسرگیری کنترل کروز
 .5دکمه خاموش کنترل کروز

a
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سیستم کنترل کروز به صورت دستی ،با فشار دادن ترمز
یــا کالچ یا راهاندازی سیســتم  ESCبه دالیل ایمنی،
خاموش میشود.

w

برنامهریزی
سیســتمی که به صورت خودکار ســرعت خودرو را در
مقدار برنامهریزی شــده توســط راننده ،بــدون نیاز به
اقدامی بر روی پدال گاز نگه میدارد.
سیستم کنترل کرو به صورت دستی روشن میشود :این
سیستم مستلزم حداقل سرعت  25مایل بر ساعت (40
کیلومتربرساعت) و درگیرشدن دندههای زیر است:
 دنده چهار یا باالتر در مدلهای دنده دستی، دنده دو یا باالتر در مدلهای دنده اتوماتیک، -دنده  Dدر مدلهای دنده اتوماتیک

اخطار

سیســتم کنتــرل کــروز ،تحت هیچ شــرایطی
نمیتواند ،جایگزین نیاز بــه رعایت محدودههای
سرعت شــده و نمیتواند جایگزین نیاز به اجرای
مقررات و احساس مسئولیت از جانب راننده شود.
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 .Aنمایشگر روشن/توقف کنترل کروز
 .Bنمایشگر انتخاب وضعیت کنترل کروز
 .Cمقدار سرعت برنامهریزی شده
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در صورت اشــکال در کنترل کروز ،سرعت نمایش داده
شــده پاک شــده و به جای آن خطوط تیره به صورت
چشمکزن نمایش داده میشوند .سیستم را توسط یکی
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد بازبینی قرار
دهید.

w

w

طوالنی
 فواصل  +یا –  5مایل بر ســاعت (کیلومتربرســاعت)نگهداشتن دکمه.
 با فشــار دادن دکمه  4کنتــرل کروز را متوقف کنید:صفحه نمایش تعلیق سیســتم را با نشان دادن عالمت
 Pauseتأیید میکند.
 با فشــار دادن مجدد دکمــه  4کنترل کروز را مجددا ًروشن کنید.

اشکال در عملکرد
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خاموش کردن/ازسرگیری رانندگی معمولی
 دکمه  5را فشار دهید؛ وضعیت کنترل کروز غیرفعالشده .صفحه نمایش به وضعیت ثبت مسافت باز میگردد.

ir
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  1را فشــار دهیــد ،وضعیتکنترل کروز فعال شده ولی در
حالت توقف باقی میماند.
 با گاز دادن تا ســرعت موردنظر ،ســرعت برنامهریزی شده
را تعیین کنید ،سپس دکمه 2
یا  3را فشــار دهید( .به عنوان
مثال  70مایل بر ساعت (110
کیلومتربرساعت)).
میتوانید با استفاده از دکمههای
 2و  3سرعت برنامهریزی شده
را تغییر دهید:
  +یا –  1مایل بر ساعت (کیلومتربرساعت) فشار دادنکوتاه
 + -یا –  5مایل بر ساعت (کیلومتربرساعت) فشار دادن

a
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w

برنامهریزی

6

عبور از سرعت برنامهریزی شده
عبور خواسته یا ناخواسته از ســرعت برنامهریزی شده
منجر به چشمکزدن این سرعت بر روی صفحه نمایش
میشود.
از طریق کاهش ســرعت به صورت خواسته یا ناخواسته
به سرعت برنامهریزی شده بازخواهید گشت که این امر
به صورت خودکار چشمکزدن سرعت یا متوقف خواهد
کرد.
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هشدار
هنگامــی که کنترل کروز روشــن میشــود ،اگر
دست خود را روی یکی از دکمههای تغییر سرعت
برنامهریزی شــده نه دارید :این امر ممکن اســت
باعث تغییر بسیار ناگهانی سرعت خودرو شود.
از سیســتم کنترل کروز در جادههــای لغزنده یا
ترافیک سنگین استفاده نکنید.
در ســرپایینیهای تند ،سیستم کنترل کروز قادر
به جلوگیری از عبور خودرو از سرعت برنامهریزی
شــده نخواهد بود .به منظور اجتناب از خطر گیر
کردن پدالها:
 مطمئن شــوید که زیرپاییها سرجای خود قرارگرفتهاند،
 هرگــز یک زیرپایــی را روی یک زیرپایی دیگرنصب نکنید.

رانندگی
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ثبت کردن سرعتها در حافظه
این عملیات ثبت سرعت در حافظه هم به محدودکننده
سرعت مربوط میشود و هم به کنترل کروز.
عملکرد
میتوانید تا  5سرعت را در حافظه سیستم ثبت کنید.
به صورت پیشفرض ،برخی سرعتها قب ً
ال در حافظه ثبت
شدهاند.
 در صفحه نمایش نشــانگر ابزار با فشــار دادن دکمه CONFIGبه منوی اصلی بروید.
 منــوی  Vehicle parametersرا انتخاب کرده وتأیید کنید.
 خط  Driving Assistanceرا انتخاب کرده و تأییدکنید.
 خــط  Speeds memorizedرا انتخــاب کرده وتأیید کنید.

w

w
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  Activationرا انتخاب کنید تا سرعتهای ثبت شدهدر حافظه را استفاده کنید.
 یکی از سرعتهای  M1تا  M5را که قصد استفاده از آنرا دارید انتخاب کنید.
 نشــانگر را بــر روی مقــدار مورد نظر برده ســپس CONFIGرا فشار دهید تا اصالح شود.
  OKرا انتخــاب کــرده و تأیید کنید تــا اصالحاتذخیرهسازی شوند.

انتخاب
بــه منظور انتخاب یکی از ســرعتهای
داخل حافظه:
 دکمــه  +یا – را فشــار داده و نگه-دارید؛ سیســتم در نزدیکترین سرعت
ثبت شده در حافظه متوقف خواهد شد.
 دکمه  +یا – را مجددا ً فشــار داده و نگهدارید تا یکیدیگر از سرعتهای حافظه را انتخاب کنید.
ســرعت و وضعیت سیستم (خاموش/روشن) در نشانگر
ابزار نمایش داده میشود.

ir

هشدار
به عنوان یک مسأله ایمنی ،راننده باید این عملیات
را هنگامی که خودرو ســاکن اســت با استفاده از
صفحه نمایش نشانگر ابزار انجام دهد.
این عملیات تنها هنگامی که خودرو ساکن است
امکانپذیر است.
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حسگرهای پارک عقب
این سیستم با درگیر کردن دنده عقب روشن میشود.
این امر از طریق یک پیغام صوتی اعالم میشود.
سیستم هنگامی که از دنده عقب خارج شدید ،خاموش
خواهد شد.
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دستیار صوتی
اطالعات مجاورت از طریق یک پیغام صوتی تکرارشونده
مشخص میشــود که دفعات تکرار آن با نزدیکتر شدن
خــودرو به مانع افزایش مییابد .صدای پخش شــده از
اسپیکر (راست یا چپ) نشان میدهد که مانع در کدام
جهت واقع شــده است .هنگامی که فاصله بین خودرو و
مانع از حدود سی ســانتیمتر کمتر شود ،پیغام صوتی
ممتد خواهد شد.
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حسگرهای پارک
این سیســتم نزدیک شــدن خودرو به یک مانع (فرد،
خــودرو ،درخــت ،درب ورود و  )...را کــه در محدوده
تشخیص حسگرهای تعبیه شده در سپر قرار میگیرند،
مشخص میکند.
انواع خاصــی از موانع (تیرکها ،عالئم مخروطی راه و )...
که در ابتدا تشــخیص داده شدهاند ،در پایان حرکت اگر
در نقطه کور محدوده دید حســگرها قرار گیرند ،دیگر
تشخیص داده نخواهند شد.
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هشدار
این سیســتم تحت هیچ شرایطی نمیتواند جای
مراقبت الزم از جانب راننده را بگیرد.
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دستیار بصری
این سیستم با نمایش ستونهایی در صفحه که به تدریج
به خودرو نزدیکتر میشــوند ،مکمل پیغام صوتی است.
هنگامی که مانع بســیار نزدیک شود ،عالمت خطر در
صفحه نمایش ظاهر میشود.

رانندگی
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حسگرهای پارک جلو
عالوه بر حسگرهای پارک عقب ،حسگرهای پارک جلو
نیز هنگامی که مانعی در جلو تشــخیص داده شــده و
سرعت خودرو کمتر از  6مایل بر ساعت ( 10کیلومتر بر
ساعت) باشد راهاندازی میشوند.
حســگرهای پارک جلو هنگامی کــه خودرو برای بیش
از ســه ثانیه در دنده جلو متوقف شــود و مانع دیگری
تشــخیص داده نشود یا هنگامی که سرعت خودرو از 6
مایل بر ساعت ( 10کیلومتربرساعت تجاوز کند) متوقف
خواهد شد.
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غیرفعالسازی/فعالسازی حسگرهای پارک جلو
و عقب
با سیستم صوتی یا برای مدلهای  HYbrid4با صفحه
لمسی
این کارکرد با فشــار دادن این دکمه غیرفعال میشود.
چراغ نمایشــگر روی دکمه روشن میشود .فشار دادن
مجــدد این دکمه این کارکرد را مجــددا ً فعال میکند.
چراغ نمایشگر روی دکمه خاموش خواهد شد.

ir

اخطار

اخطار

صدای پخش شــده از اسپیکر (جلو یا عقب) نشان
میدهد که مانع در جلو است یا عقب.

ایــن کارکــرد در صورتی که یک تریلــر یا حامل
دوچرخه بر روی خودرو نصب شود (برای خودروهای
مجهز به میل یدککش یا حامل دوچرخه توصیه
شده توسط نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ) به
صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.
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اشکال در عملکرد
در صورت وجود اشکال در عملکرد سیستم،
هنگامی که دنده عقب درگیر میشود ،چراغ
هشدار در نشانگر ابزار
نمایش داده شده و/یا پیامی بر روی صفحه همراه با یک
پیغام صوتی (بوق کوتاه) ظاهر میشود.
با یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.
در شــرایط جوی نامناســب ،اطمینان حاصل کنید که
حســگرها با گل و الی ،یخ یا برف پوشــیده نشدهاند.
هنگامی که دنده عقب درگیر میشود ،یک پیغام صوتی
(بوق بلند) نشان میدهد که حسگرها ممکن است کثیف
باشند.
برخی منابع صوت (موتورســیکلتها ،کامیونها ،دریلهای
پنوماتیک و  )...ممکن است باعث فعال شدن پیغامهای
صوتی سیستم حسگر پارک شوند.
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در مــوارد زیر یک چراغ هشــدار در آینه بغل در جهت
مورد بحث ظاهر میشود:
 به صورت فوری ،در زمانی که از شما سبقت میگیرند، هنگام ســبقت آرام از یک خودرو پــس از یک ثانیهتأخیر.
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سیستم پایش نقطه کور
این سیستم کمکی راننده حضور خودروهای دیگر را در
زاویــه نقطه کور خودرو (مناطقی که راننده امکان دیده
آنهــا را ندارد) را به محض اینکه خطری در پی داشــته
باشد هشدار میدهد.
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هشدار
این سیســتم به منظور ارتقــای ایمنی در حین
رانندگی طراحی شده است و تحت هیچ شرایطی
جایگزیــن اســتفاده راننده از آینههــای عقب و
آینههای بغل نمیشود .مســئولت پایش مستمر
جریان عبور خودروهــا ،به منظور برآورد فاصله و
سرعتهای سایر خودروها و پیشبینی حرکات آنها
قبل از تصمیمگیری نسبت به تعویض خط برعهده
راننده است.
سیستم حســگر نقطه کور هرگز جای مراقبتهای
الزم از جانب راننده را نمیگیرد.
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در شرایط زیر هیچگونه هشداری داده نخواهد شد:
 در صورت وجود اشیاء ثابت (خودروهای پارک ،حائلها،چراغهای خیابانی ،عالئم جاده و )....
 در هنگامــی کــه خودروها در جهــت عکس حرکتمیکنند،
 -حرکت بر روی جادههای پرپیچ و خم یا پیچهای تند.
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عملکرد

با سیستم صوتی برای مدل HYbrid4
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 در هنگام روشن کردن سوئیچ استارت یاروشن شدن موتور ،این دکمه را فشار دهید
تا این سیســتم فعال شــود؛ چراغ هشدار
روشن خواهد شد.
حسگرهای تعبیه شده در سپرهای جلو و عقب نقاط کور
را مورد پایش قرار میدهند.
به محض اینکه یک خودرو – سواری ،کامیون ،موتور –
تشخیص داده شود ،هشداری در قالب یک چراغ هشدار
که در آینه بغل در سمت مورد نظر روشن میشود ،اعالم
می-شود.
بدین منظور شرایط زیر باید برآورده شوند:
 کلیه خودروها باید در یک جهت حرکت کنند، سرعت خودرو بین  7و  75مایل بر ساعت ( 12تا 140کیلومتربرساعت) ،باشد،
 هنگامی که از یک خودرو ســبقت میگیرید ،اختالفسرعت شما کمتر از  15مایل بر ساعت ( 25کیلومتر بر
ساعت) ،باشد،
 جریان ترافیک باید معمولی باشد، در جابجاییهای مربوط به سبقت ،اگر عملیات سبقتطوالنی باشد و خودرویی که از آن سبقت میگیرید در
نقطه کور باقی بماند،
 بر روی یک جاده مستقیم یا با انحنای مالیم رانندگیمیکنید،
 -خودرو یک تریلر یا کاراوان را به یدک نمیکشد ...

با صفحه لمسی
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برای غیرفعالســازی سیستم ،این دکمه را
مجددا ً فشــار دهید؛ چراغ هشدار خاموش
خواهد شد.

اشکال در عملکرد
در صورت وجود اشــکال ،چراغ هشداری بر
روی دکمه چشمک زده و خاموش میشود.
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اخطار

این سیستم به صورت خودکار در هنگام یدککشی
با میله یدککشی مورد تأیید نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ غیرفعال میشود.
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 هنگام ســبقت گرفتن (یا مورد ســبقت قرار گرفتن)خودروهای بسیار بلند کامیون ،اتوبوس  )...که همزمان
در زاویه عقب نقطه کار تشــخیص داده شده و در حوزه
دید جلوی راننده نیز وجود دارد،
 در ترافیکهای سنگین :خودروهای تشخیص داده شدهدر جلو و عقب با یک کامیون یا شیء ثابت اشتباه گرفته
میشوند،
 -در موارد سبقت سریع.
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وضعیت سیستم در هنگام خاموش کردن سوئیچ استارت
در حافظه باقی میماند.
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اخطار

این سیستم در برخی شرایط جوی (باران ،تگرگ و
 )...ممکن است دچار تداخل شود.
مخصوصاً حرکت بر روی ســطوح خیس یا حرکت
از یک منطقه خشک به یک منطقه خیس ممکن
است باعث هشدارهای نادرســت شود( .به عنوان
مثال ،وجود مه حاصل از قطرات آب در زاویه نقطه
کور به عنوان یک خودرو تفسیر میشود).
در شرایط جوی بد یا زمستانی ،مطمئن شوید که
سنسورها با گل و الی ،یخ یا برف پوشیده نشوند.
مراقب باشید که روی منطقه هشدار را در آینههای
بغل یا محدوده تشخیص را در سپرهای جلو و عقب
با برچسب یا سایر اشیاء نپوشانید؛ این موارد ممکن
است مانع عملکرد صحیح سیستم شوند.

رانندگی
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باز کردن درب موتور باعث میشــود که صفحه نمایش
ناپدید شود.

اخطار

شستشو با واترجت فشار باال
در هنگام شستن خودرو ،نوک شلنگ واترجت را تا 30
سانتیمتری اطراف لنز دوربین نزدیک نکنید.
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اخطار

نمایــش خطوط راهنمــا که بــر روی تصویر قرار
میگیرند به حرکات کمک میکنند.
ایــن راهنماها در قالــب خطوطی نمایــش داده
میشــوند که به عنوان خطوط روی زمین عالمت
خوردهانــد و اجازه نمیدهنــد که موقعیت خودرو
نسبت به موانع بلند (به عنوان مثال :سایر خودروها
و  )...تعیین شود.
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اخطار

دوربین دنده عقب تحت هیچ شــرایطی نمیتواند
جایگزین مراقبت و مسئولیت راننده باشد.

خطوط آبــی نشــاندهنده جهت کلی خودرو اســت.
(اختالف آنها متناســب با عرض خودرو بدون احتساب
آینهها است) خطوط قرمز نشاندهنده فاصله حدود 30
سانتیمتر اطراف لبه سپر عقب خودرو است.
خطوط سبر نشــاندهنده حدود  1تا  2متر اطراف لبه
سپر عقب خودرو است.
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دوربین دنده عقب
دوربیــن دنده عقب به صورت خودکار هنگامی که دنده
عقب درگیر میشود ،فعال میگردد.
بسته به مدل خودرو ،تصویری بر روی صفحه لمسی یا
نشانگر ابزار نمایش داده میشود.
کارکرد دوربین دنده عقب مکمل دستیار پارک است.
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به صورت منظم دوربین دنده عقب را با استفاده از
یک پارچه نرم ،خشک و تمیز کنید.

اخطار

معموالً بخشی از شــماره پالک خودرو زیر صفحه
مشاهده میشود.
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خودرو شــما به یک مبدل کاتالیزوری مجهز اســت که
دستگاهی است که به کاهش سطح انتشار موارد مضر از
طریق دود اگزوز کمک میکند.
برای موتورهای بنزینی ،باید تنها از بنزین بدون ســرب
استفاده کنید.
گلویی مخزن ســوخت باریکتر اســت که تنها نازلهای
بنزینی را قبول میکند.
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هشدار
در سیســتم توقف و اســتارت ،هرگز در وضعیت
توقف ســوختگیری نکنید؛ باید سوئیچ استارت را
با کلید خاموش کنید ،یا دکمه توقف/اســتارت را
در صورتی که خودرو شما مجهز به سیستم ورود و
استارت بدون کلید باشد ،خاموش کنید.

سوختگیری
پرکردن مخزن سوخت باید حداقل به مقدار  5لیتر باشد
تا در نمایشگر سطح سوخت ثبت شود.
باز کردن درب مخزن ممکن است منجر به هجوم آوردن
هوا به داخل مخزن شود این خأل ایجاد شده کام ً
ال عادی
است و ناشی از آببندی سیستم سوخت است.
 مراقب باشــید که پمپ بنزینــی را انتخاب کنید کهنوع ســوخت مناســب را برای موتور خودرو شما عرضه
می-کند( .یک برچســب یادآوری در داخل درب مخزن
وجود دارد).
 درپوش مخزن را بــا یک چهارم دور چرخاندن آن بهسمت راست باز کنید.
 درپوش مخزن را برداشته و در جای مخصوص خود (برروی درب مخزن) آویزان کنید.

rG

7

مخزن سوخت
ظرفیت مخزن :حدود  72لیتر (یا  55لیتر بسته
به مدل خودرو)
باز کردن
 کلید را فشار دهید.این کنترل برای چند دقیقه پس از خاموش کردن موتور
فعال میماند .در صورت نیاز ســوئیچ استارت را مجددا ً
روشن کنید تا آن را فعال نمایید.
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 نازل را داخل کرده و به صورت کامل آن را (با فشــاردادن سوپاپ یک طرفه  )Aفشار دهید.
 مخزن را پر کنید .پس از سومین دفعه قطع نازل به پرکردن ســوخت ادامه ندهید زیرا ممکن است باعث بروز
اشکال شود.
 درپــوش مخزن را مجددا ً با یک چهارم دور چرخاندنآن به سمت راست جا بزنید.
 -درب مخزن را فشار دهید تا بسته شود.
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هشدار
اگر سوخت نامناسب وارد مخزن خودرو کردهاید،
باید قبل از اســتارت زدن موتور ،مخزن را تخلیه
کرده و سوخت مناسب را وارد مخزن نمایید.

اطالعات کاربردی
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پایین بودن سطح سوخت
هنگامی که سطح سوخت مخزن کم باشد،
این چراغ هشدار در نشــانگر ابزار همراه با
یک هشدار صوتی و پیامی در صفحه نمایش
نشانگر ابزار روشن خواهد شد.

w
w

سیستم جلوگیری از سوخت نامناسب
این سیســتم یک دستگاه مکانیکی اســت که مانع پر
کردن مخزن خودرو دیزل از بنزین میشود .این سیستم
خطر آســیب دیدن موتور را در نتیچه پرکردن سوخت
نامناسب رفع میکند.
دســتگاه جلوگیری از سوخت نامناسب در گلویی پرکن
مخزن تعبیه شــده اســت که پس از برداشت درپوش
مخزن قابل مشاهده است.
هنگامی که نازل بنزین بــه داخل گلویی پرکن مخزن
خودرو دیزل وارد میشــود ،با تیغه برخورد میکند .این
سیســتم همچنان بســته باقی میماند تا از وارد شدن
سوخت نامناسب جلوگیری کند.
برای وارد کردن نازل فشار نیاورید ،بلکه یک نازل
پرکن سوخت دیزل را به کار ببرید.
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سیستم قطع سوخت
خودرو شــما به یک دســتگاه ایمنی مجهز است که در
صورت تصادف تأمین سوخت خودرو را قطع میکند.

w

اولین باری که این چراغ روشــن میشود ،حدود  7لیتر
سوخت در مخزن باقی مانده است.
باید در اســرع وقت مخزن سوخت را پر کنید تا بنزین
تمام نکنید.

سفرهای خارجی
از آنجا که نازلهای پمپ سوخت دیزل ممکن است در
سایر کشورها متفاوت باشد ،وجود دستگاه جلوگیری از
سوخت نامناسب ممکن است باعث شود سوختگیری
غیرممکن شود.
تمام خودروهای دیزل به دســتگاه جلوگیری از سوخت
نامناسب مجهز نیســتند ،بنابراین در سفرهای خارجی
توصیه میشود که از طریق نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ بازبینی کنید که آیا خودرو شــما برای پمپهای
سوخت کشوری که قصد ســفر به آن را دارید مناسب
است یا خیر.
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اخطار

میتوان از یک قوطی سوخت برای پرکردن مخزن
استفاده کرد ولی این کار باید آهسته انجام شود .به
منظور تضمین جریان مناسب سوخت ،نازل قوطی
ســوخت را در تماس مســتقیم با تیغه دستگاه
جلوگیری از سوخت نامناسب قرار ندهید.
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سوختهای مورد استفاده برای موتورهای بنزینی
موتورهای بنزینی با سوختهای آلی بنزینی
نــوع ( E10حــاوی  ٪10اتانــول) کــه با
اســتانداردهای  EN 228و EN 15376
اروپا مطابقت دارند ،سازگار هستند.
ســوختهای نوع ( E85حــاوی  ٪85اتانول) صرفاً برای
خودروهایی کنارگذاشته میشوند که برای استفاده این
نوع سوخت بازاریابی میشوند( .خودروهای )BioFlex
کیفیــت اتانول باید بــا اســتاندارد  EN 15293اروپا
مطابقت داشته باشد.

سوختهای مورد استفاده برای موتورهای دیزل
موتورهای دیزل با ســوختهای آلی موجــود در پمپها
سازگار هســتند که استانداردهای کنونی و آتی اروپایی
زیر را برآورده کنند:
 ســوخت دیزلی که اســتاندارد  EN 590را برآوردهمیکند در ترکیب با ســوخت آلی که استاندارد EN
 14214را برآورده میکند.
 ســوخت دیزلی که استاندارد  EN 16734را برآوردهمیکند در ترکیب با ســوخت آلی که استاندارد EN
 14214را بــرآورده میکنــد( .احتماالً حاوی بالغ بر
 ٪10استر متیل اسید چرب)
 سوخت دیزل پارافینیک که استاندارد  EN15940رابرآورده میکند ،در ترکیب با سوخت آلی که استاندارد
 EN 14214را برآورده میکند( .احتماالً حاوی بالغ
بر  ٪7استر متیل اسید چرب)
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اســتفاده از ســوختهای  B20یا  B30که اســتاندارد
 EN 16709را بــرآورده میکنند در موتورهای دیزل
امکانپذیر است .در هر حال ،این استفاده حتی به صورت
موردی ،مستلزم رعایت دقیق شرایط سرویس ویژه است
که در بخش شرایط سخت ذکر شدهاند.
برای کســب اطالعات بیشــتر با یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
استفاده از سایر انواع ســوخت (آلی) (روغنهای گیاهی
یا حیوانی ،خالص یا رقیق شــده ،ســوخت خانگی و )...
اکیدا ً ممنوع است( .خطر آسیب دیدن موتور و سیستم
سوخت)
تنها اســتفاده از افزودنیهای ســوختی که اســتاندارد
 B715000را برآورده میکنند ،مجاز است.

DIESEL
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تنها از زنجیرهایی استفاده کنید که جهت نصب بر روی
چرخ تجهیز شده به خودرو طراحی شدهاند.
215/60R16
215/55R17
225/55R17
135/80R18
235/45/R18
235/40R19
245/45R18

حداکثر سایز اتصال:
 9میلیمتر
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اخطار

نمیتوان بر روی آنها
زنجیر نصب کرد.
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زنجیرهای چــرخ تنها باید به چرخهای جلو نصب
شوند .این زنجیرها هرگز نباید به چرخهای یدکی
نوع فشرده نصب شوند.

سایز اصلی تایر

نوع زنجیر

w

در شرایط زمســتانی ،زنجیرهای چرخ قدرت کشش و
همچنین رفتار خــودرو را در هنگام ترمز گرفتن بهبود
میبخشد.

به قوانین اجرایی در کشــور خود در خصوص استفاده از
زنجیره چرخ و حداکثر سرعت مجاز توجه کنید.

هشدار
اکیدا ً توصیه میشود که قبل از حرکت نصب زنجیر
چرخ را بر روی سطوح مسطح خشک تمرین کنید.

توصیههای مربوط به نصب
 اگر الزم باشــد که حین سفر زنجیر چرخ نصب کنید،خودرو را بر روی یک زمین مسطح در کنار جاده متوقف
کنید.
 ترمز دستی را کشیده و جلوی کلیه چرخها بلوک قراردهید تا از حرکت آنها جلگوگیری شود.
 زنجیرها را طبق دستورالعمل سازنده نصب کنید. بــه نرم حرکت کرده و برای چند لحظه بدون اینکه ازسرعت  30مایل بر ساعت ( 50کیلومتربرساعت) تجاوز
کنید ،حرکت کنید.
 خودرو را متوقف کرده و بازبینی کنید که زنجیره چرخبه صورت صحیح محکم شده است.

اخطار

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص زنجیرهای
چرخ با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
تماس بگیرید.

www.CarGarage.ir

7
اخطار

از رانندگــی با زنجیر چرخ بــر روی جادههای که
بدون برف اســت اجتناب کنید تا به تایرها و سطح
جاده آسیب وارد نشود .اگر خودرو شما به چرخهای
آلیاژی مجهز اســت ،بازبینی کنید که هیچیک از
بخشــهای زنجیر و اتصــاالت آن با رینگ چرخ در
تماس نباشد.
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صفحه محافظ شرایط جوی بسیار سرد
یک صفحه محافظ تعویض شــدنی که از تجمع برف در
مقابــل پروانه رادیاتور سیســتم خنککننده جلوگیری
میکند.
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باز کردن
 از یک پیچ گوشــتی به عنــوان اهرم به نوبت برای بازکردن گیرههای نگهدارنده استفاده کنید.

rG
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نصب کردن
 صفحه محافظ را تا جلوی بخش فوقانی شبکه فوقانیسپر جلو باال بیاورید.
 بر روی صفحه فشار دهید تا گیرههای اتصال آن درگیرشوند.

ir

هشدار
قبــل از نصب کردن یا برداشــتن صفحه محافظ،
مطمئن شــوید که موتور خاموش بــوده و پروانه
خنککن متوقف شــده است .توصیه میشود که
صفحه محافظ توسط یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ نصب شده و باز شود.
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هشدار
فرامــوش نکنید که در موارد زیر صفحات محافظ
شرایط جوی بسیار سرد را باز کنید:
 هنگامی که دمای محیط از  10ºCتجاوز کند.(به عنوان مثال در تابستان و )...
 در هنگام یدککشی در سرعتهای بیشتر از  75مایل بر ساعت (120کیلومتر برساعت)

اطالعات کاربردی
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rG

کاور جای خالی
در هنگام یدککشــی باید کاور جای خالی را در صورت
تعبیه در خودرو باز کنید.
بدین منظــور با یکی از نمایندگیهــای مجاز منتخب
ایکاپ تماس بگیرید.

هشدار
حرکت با تریلر بار بیشــتری به خودرو یدککش
وارد کرده و راننده باید به طور ویژه دقت کند.
برای اطالع از سایر توصیههای مربوط به رانندگی
در هنگام یدککشــی به بخــش مربوطه مراجعه
کنید.
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توصیه میشــود که از میلههــای یدککش اصل
پژو و دســته سیمهای آنها اســتفاده شود که در
مرحله طراحی خودرو تست شــده و مورد تأیید
قرار گرفته اســت و نصب میله یدککشی به یکی
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ محول شود.
اگر میل یدککشی توسط یکی از نمایندگیهای
مجاز نصب نشــود ،به هــر حال بایــد مطابق با
دستورالعملهای سازنده خودرو نصب شود.

a
.C

یدککشی تریلر
خودرو شما در وهله اول برای حمل مسافر و بار طراحی
شده اســت ،ولی همچنین میتواند برای یدککشیدن
یک تریلر مورد استفاده قرار گیرد.
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برای کســب اطالعات بیشتر در خصوص اوزان (و
بارهای یدککشی که به خودرو اعمال میشود) به
بخش مربوطه مراجعه کنید.
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الف .وضعیت قفل
چــرخ قفلکن با توپی یدککشــی در تماس نیســت.
(فاصله تقریبی  5میلیمتر)
عالمت سبز قابل مشاهده است.
قفل چرخ قفلکن رو به عقب است.
پیچ قابل مشاهده است و از توپی یدککشی جلوتر است.

e.

ag
ar

rG

هشدار
به مقررات اجرایی در کشوری که در آن رانندگی
میکنید مراجعه کنید.

ir
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یدککشی با میله یدککشی قابل نصب سریع
شکل
این میله یدککشی این امکان را فراهم میکند که توپی
یدککشــی به سرعت و به ســهولت بدون نیاز به ابزار،
نصب شده و باز شود میله یدککشی که در پشت سپر
نصب میشود پس از برداشتن توپی و جمع کردن حامل
سوکت دستهسیم تریلر غیرقابل مشاهده است.
 .1حامل
 .2بست محافظ جای خالی
 .3حلقه امنیتی
 .4سوکت دسته سیم جمعشو تریلر
 .5توپی قابل نصب
 .6چرخ قفلکن/بازکن
 .7قفل کلید امنیتی
 .8محافظ چرخ قفلکن
 .9حفاظ توپی
 .10ساک نگهداری

w

w

w

www.CarGarage.ir

224

www.CarGarage.ir

ب .وضعیت باز
چرخ قفلکن با توپی یدککشی در تماس است.
عالمت سبز مخفی شده است.
قفل چرخ قفلکن رو به جل است.
زبانه قابل مشاهده نیست.

اخطار

براي اطــاع بيشــتر از وزن حداکثــر خودروی
يدککش و وزن توصيه شــده براي دماغه آن ،به
قسمت اطالعات فني مراجعه نمائيد .
بــراي اطــاع از يدککشــي ايمن به قســمت
"يدککشي خودرو" مراجعه نمائيد .

اطالعات کاربردی
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حین استفاده
هرگز قفل توپی یدککشی را هنگامی که تریلر یا حامل بار نصب شده است ،باز نکنید.
هرگز از حداکثر وزن مجاز خودرو و تریلر (وزن ناخالص مجموعه –  )GTWتجاوز نکنید.
قبل از رانندگی ،تنظیم ارتفاع نور چراغهای جلو را بازبینی کنید.
برای کسب اطالع بیشتر در خصوص تنظیم چراغهای جلو به بخش مربوطه مراجعه کنید.

w

قبل از هر بار استفاده
با حصول اطمینان از نکات زیر ،بازبینی کنید که توپی یدککشی به صورت صحیح نصب شده باشد:
 توپی یدککشی به صورت صحیح سرجای خود (موقعیت  )Aقفل شده است. قفل کلید امنیتی روشن بوده و کلید برداشته شده است؛ چرخ قفلکن دیگر قابل حرکت دادن نیست. -توپی یدککشی دیگر نباید بر روی حامل خود به هیچ وجه حرکت کند؛ سعی کنید آن را با دست تکان دهید تا مطمئن شوید.
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پس از استفاده
در خصوص سفرهایی که بدون تریلر یا حامل بار انجام میشود ،سوکت دسته سیم تریلر باید جمع شود ،توپی یدککشی برداشته شده و بست محافظ جای خالی در حامل
وارد شود .این اقدام مخصوصاً هنگامی اهمیت دارد که توپی یدککشی ممکن است مانع دید شماره پالک یا چراغهای خودرو شود.
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توپی یدککشــی را با دو دست نگه دارید؛ انتهای توپی
یدککشــی را وارد حامل کرده ،سپس انتهای توپی را
به ســمت پایین بکشید ،تا مطمئن شوید که به صورت
صحیح سرجای خود قفل شده باشد.
چرخ قفلکــن به صورت خودکار یــک دوره در جهت
عکس عقربههای سرعت چرخیده و یک صدای کلیک به
صورت واضح شنیده میشود؛ مراقب باشید که دستانتان
به آن گیرنکند.
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نصب توپی یدککشی
بســت محافظ جای خاری را از حامل بیــرون آورده و
شرایط سیســتم نگهدارنده را بازبینی کنید .در صورت
نیاز ،حامل را با یک برس یا پارچه تمیز ،پاک کنید.
توپی یدککشی را از ســاک بیرون بیاورید .حفاظ را از
توپی و درپوش محافظ را از روی چرخ قفلکن بردارید.
بست ،حفاظ و درپوش را در ساک قرار دهید.
بازبینی کنید که قفل توپی یدککشــی باز شده باشد.
(وضعیت  )Bاگر اینطور نباشد ،کلید را در قفل قرار داده
و در جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا مکانیزم قفل
باز شود .سپس چرخ قفلکن را فشار دهید تا به صورت
کامل در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
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بازبینــی کنید که به صــورت صحیح ســرجای خود
(موقعیت  )Aقفل شده باشد.
کلید را عکــس جهت عقربههای ســاعت بچرخانید تا
مکانیزم قفل کن توپی یدککشی قفل شود.
همواره پس از آن کلید را برداشــته و آن را در یک جای
امن قرار دهید.
هشدار
اگر نتوانید کلید را بچرخانید یا بیرون بیاورید ،این
به معنای آن اســت که توپی یدککشــی درست
نصب نشده است؛ مراحل را از ابتدا تکرار کنید .اگر
یکی از شرایط قفل کردن برآورده نشود ،عملیات
را از ابتدا آغاز کنید.
در کلیه شــرایط اگر عالمت همچنان قرمز باقی
بمانــد ،از توپی یدککشــی اســتفاده نکرده و با
یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

اطالعات کاربردی

باز کردن توپی یدککشی
دسته سیم تریلر را از سوکت روی حامل قطع کنید.
کابل روی تریلر را از حلقه ایمنی روی حامل باز کنید.
قالب تریلر را از توپی یدککشی باز کنید.
حامل کانکتور دسته سیم تریلر را جمع کنید.

کلید را وارد قفل کنید.
کلیــد را در جهت عقربههای ســاعت بچرخانید تا قفل
مکانیزم تثبیت توپی یدککشی باز شود.
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تریلر را به توپی یدککشی متصل کنید.
کابل روی تریلر را به حلقه ایمنی تعبیه شــده بر روی
حامل متصل کنید.
سوکت دسته سیم تریلر را با پایین کشیدن حلقه قابل
مشاهده در زیر سپر پایین بیاورید.
حفاظ را از روی سوکت برداشته و دسته سیم سیمکشی
تریلر را متصل کنید.
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w
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حفاظ توپی و حفاظ چرخ قفلکن را جا بزنید.
توپی یدککشی را در ساک قرار دهید.
بست محافظ جای خالی را در حامل جا بزنید.
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توپی یدککشــی را محکم با یک دســت نگه دارید ،با
دســت دیگر ،چرخ قفلکن را فشــار داده و تا جایی که
میشود در جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
توپی یدککشی را از سگدست خارج کنید.
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عملیات نگهداری
عملکرد صحیح تنها هنگامی امکانپذیر است که توپی
یدک-کشی و حامل آن تمیز نگه داشته شود.
قبل از اینکه خودرو را با جت آب پرفشار بشویید ،حامل
سوکت دسته سیم میله یدککشی باید جمع شود ،توپی
یدککشی باید برداشته شود و بست محافظ جای خالی
را در حامل خود وارد کنید.
برای هر کاری که بر روی میل یدککشــی میخواهید
انجــام دهید ،به یکی از نمایندگیهــای مجاز منتخب
ایکاپ مراجعه کنید.

هشدار
آمادگی تحمل وزن توپی یدککشی (حدود 3/5
کیلوگرم) را داشته باشید .خطر آسیبدیدگی!
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جا زدن توپی یدککشی
توصیه میشــود که توپی یدککشی قابل باز کردن به
صورت ایمــن ،ترجیحاً در یک فضای نگهداری زیر کف
صندوق عقب جا زده شود.
توپی یدککشی را با استفاده بند ساک متصل کنید.

هشدار
هرگز توپی یدککشــی قابل باز کــردن را بدون
مهاربندی در صندوق عقب رها نکنید .در صورت
ترمز ناگهانی ،توپی یدککشی که در صندوق عقب
رها شده باشد ،باعث ایجاد خطر برای سرنشینان
خودرو میشود.
از این گذشته خطر آسیب دیدن توپی یدککشی
و صندوق عقب وجود دارد.

اطالعات کاربردی
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باز کردن
 بازوی برف پاککن مربوطه را بلند کنید. -گیره تیغه برف پاککن را باز کرده و آن را بردارید.

پس از نصب تیغه برف پاککن
 سوئیچ استارت را روشن کنید. دســته برف پاککن را اســتفاده کنیــد تا تیغههایبرفپاککن را سرجای خود قرار دهید.

w

w

w

قبل از برداشتن تیغه برف پاککن جلو
 ظرف یــک دقیقه پــس از خاموش کردن ســوئیچاستارت ،دسته برف پاککن را استفاده کنید تا تیغههای
برفپاککن به صورت عمودی بر روی شیشــه جلو قرار
گیرد.

نصب تیغه برف پاککن
 تیغه برف پاککن جدید را ســرجای خود قرار داده وگیردهید.
 بــا دقت بازوی تیغه برف پــاک کن را به پایین جمعکنید.
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تعویض تیغه برف پاککن
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هشدار
از لوازم جانبی توصیه شــده پژو استفاده کرده و
ضمناً توصیهها و دستورات نصب سازنده را رعایت
کنید تا از خطر آســیب دیدن بدنه خودرو (تغییر
شکل ،خراش برداشتن و  )...جلوگیری شود.
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مدلهای سواری صندوقدار
 -میلههای فنری بر روی دهانههای درب قرار دهید.

مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی
 -عالئمی بر روی هر یک از میلههای طولی وجود دارد.

a
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نصب میلههای باربند سقف
هنگام نصب میلههای باربند ســقف ،مراقبت باشید که
آنها را درست سرجای خود قرار دهید.

w

w

w
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اخطار

حداکثــر وزن مجاز روی میلههای باربند ســقف،
بــرای باری که ارتفــاع آن از  ۴۰ســانتیمتر (به
استثنای حامل دوچرخه) تجاوز نکند:
 مدل سواری صندوقدار ۷۰ :کیلوگرم مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدیاگر ارتفاع از  ۴۰سانتیمتر تجاوز میکند ،سرعت
خودور را متناسب با شکل جاده تنظیم کرده و از
آسیب دیدن میله-های باربند و موارد نصب شده
بر روی جاده جلوگیری کنید.
حتماً به منظور رعایت مقررات حمل اجسامی که
از خودرو طول بیشتری دارند ،به مقررات تصویب
شده ملی مراجعه کنید.

اطالعات کاربردی
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هشدار
قبل از اینکه کاری را زیر درب موتور انجام دهید،
سیستم توقف و استارت را خاموش کنید تا از خطر
آسیبهای ناشــی از تغییر اتوماتیک به وضعیت
استارت جلوگیری شود.

rG

a
.C

باز کردن درب موتور
 از داخل :اهرم باز کننده را که در قســمت چپ زیرداشبورد واقع شده است ،به سمت خود بکشید.

بستن
 درب موتــور را پایین آورده و آن را در انتهای محدودهحرکت آن ،رها کنید.
 -مطمئن شوید که دستگیره آن درست گیر کرده باشد.
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هشدار
درب موتور را در مقابل بادهای شــدید باز نکنید.
هنگامی که موتور داغ اســت ،دســتگیره ایمنی
خارجی و درب موتور را با احتیاط باز کنید( .خطر
سوختگی)

 از خارج :دســتگیره ایمنی را کشیده و درب موتور راباال ببرید.
یک پایه درب موتور ،آن را باز کرده و باز نگه میدارد.

هشدار
پروانه خنککننده میتواند حتی پس از خاموش
کردن موتور شــروع به کار کند :مراقب اشــیاء و
البســهای که ممکن است در تیغههای پروانه گیر
کنند باشید.
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هشدار
بــه دلیل وجود تجهیزات برقــی زیر درب موتور،
توصیه میشود که موارد قرار گرفتن آن در مقابل
آب (باران ،شستشو و  )...محدود شود.
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موتورهای بنزینی
 .1مخزن روغن فرمان
 .2مخزن مایع شوینده شیشه جلو و چراغ جلو
 .3مخزن مایع مبرد فوقانی
 .4مخزن روغن ترمز
 .5باتری/فیوزها
 .6جعبه فیوز
 .7نقطه اتصال به زمین ()-
 .8فیلتر هوا
 .9میله مدرج سطح روغن موتور
 .10درپوش پرکن روغن موتور.
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موتورهای دیزل
 .1مخزن روغن فرمان
 .2مخزن مایع شوینده شیشه جلو و چراغ جلو
 .3مخزن مایع مبرد
 .4مخزن روغن ترمز
 .5باتری/فیوزها
 .6جعبه فیوز
 .7نقطه اتصال به زمین (ترمینال )-
 .8فیلتر هوا
 .9میله مدرج سطح روغن موتور
 .10درپوش پرکن روغن موتور
 .11پمپ پرایمر*
 .12پیچ هواگیری*
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* بسته به مدل خودرو
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موتورهای دیزل BlueHDi
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 .1مخزن روغن فرمان
 .2مخزن مایع شوینده شیشه جلو و چراغ جلو
 .3مخزن مایع مبرد فوقانی
 .4مخزن روغن ترمز
 .5باتری/فیوزها
 .6جعبه فیوز
 .7نقطه اتصال به زمین (ترمینال )-
 .8فیلتر هوا
 .9میله مدرج سطح روغن موتور
 .10درپوش پرکن روغن موتور
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گرید روغن
قبل از پر کردن روغــن یا تعویض روغن ،بازبینی کنید
که گرید روغن برای موتور مناسب بوده و با توصیههای
سازنده مطابقت دارد.
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هشدار
در هنگامــی که زیــر درب موتــور کار میکنید،
مراقب باشــید زیرا برخی قسمتهای موتور ممکن
است بســیار داغ باشند (خطر سوختگی) و پروانه
خنککن موتور ممکن اســت هــر لحظه (حتی
هنگامی که سوئیچ استارت خاموش است) به کار
بیفتد.

w

بازبینی سطح مواد
ســطح کلیه مواد را به صورت منظــم ،مطابق با برنامه
ســرویس سازنده بازبینی کنید در صورت نیاز مخازن را
پر کنید ،مگر اینکه به گونهای دیگر قید شده باشد .اگر
یکی از ســطوح مایع موجود در مخــازن به میزان قابل
توجهی افت کند ،سیســتم مربوطه را توســط یکی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایــکاپ مورد بازبینی قرار
دهید.

پر کردن روغن موتور بین دو سرویس (یا تعویض روغن)
معمول اســت .پژو توصیه میکند که پس از هر 3000
مایل ( 5000کیلومتر) سطح روغن را بازبینی کرده و در
صورت نیاز مخزن را پر کنید.
بازبینی با استفاده از میل مدرج
موقعیت میل مدرج در نمــای چیدمان زیر درب موتور
مربوطه نمایش داده شده است.
 میل مدرج را از دسته رنگی آن گرفته و به طور کاملبیرون بیاورید.
 انتخــاب میل مدرج را با اســتفاده از یک پارچه تمیزبدون کرک پاک کنید.
 میل مــدرج را دوباره جا زده و به طور کامل به پایینفشار دهید ،سپس آن را بیرون بکشید تا سطح روغن را
به صورت چشمی بازبینی کنید:
سطح مناسب روغن بین عالمت  Aو  Bاست.

اگر مشاهده کردید که سطح روغن از عالمت  Aبیشتر
یا از عالمت  Bپایینتر است ،موتور را استارت نکنید.
 اگر سطح روغن باالتر از حد  MAXباشد( ،خطر آسیبدیــدن موتور) ،با یکــی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ تماس بگیرید.
 اگر ســطح روغن کمتر از حد  MINباشد ،باید روغنموتور اضافه کنید.

A = MAXI
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سطح روغن موتور
این بازبینی هنگامی که ســوئیچ اســتارت
روشــن است با اســتفاده از نمایشگر سطح
روغن در نشانگر ابزار برای خودروهایی که به
این سیستم مجهز هستند ،یا از طریق میل مدرج سطح
روغن موتور انجام میشود.

7

اخطار

برای حصول اطمینان از قرائت صحیح خودرو باید
بر روی یک سطح مسطح پارک شده باشد و موتور
حداقل برای  ۳۰دقیقه خاموش شده باشد.

B = MINI
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پس از اضافه کردن روغن ،بازبینی سطح روغن هنگامی
که سوئیچ استارت روشن است ،با نمایشگر سطح روغن
در نشانگر ابزار تا  30دقیقه صحیح نیست.
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نزدیک باشــد .اگــر چنین نباشــد ،میزان
استهالک پد ترمز را بازبینی کنید.
تعویض روغن ترمز
برای کسب اطالع از جزئیات فواصل زمانی این عملیات
به برنامه سرویس سازنده مراجعه کنید.

w

پر کردن سطح روغن موتور در مخزن
موقعیت درپوش پرکن روغن در نمای چیدمان زیر موتور
مربوطه نمایش داده شده است.
 درپوش پرکــن روغن را باز کنید تا دهانه پرکن دیدهشود.
 روغن را در مقادیر کم اضافه کنید تا از پاشــش آن برروی اجزای موتور جلوگیری شود( .خطر آتشسوزی)
 قبل از بازبینی مجدد ســطح روغن با استفاده از میلمدرج چند دقیقه صبر کنید.
 در صورت نیاز روغن بیشتری اضافه کنید. پس از بازبینی ســطح ،به دقت درپوش پرکن روغن ومیل مدرج را در جای خود قرار دهید.

تعویض روغن موتور
بــرای اطالع از جزئیات فواصل زمانــی این عملیات ،به
برنامه سرویس ســازنده مراجعه کنید .به منظور حفظ
قابلیت اعتماد موتور و سیستم کنترل انتشار مواد هرگز
در روغن موتور از افزودنی استفاده نکنید.

سطح روغن ترمز

ســطح روغن ترمز باید بــه عالمت MAX
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مشخصات روغن ترمز
روغن ترمز باید تا توصیههای ســازنده مطابقت داشته
باشد.
سطح روغن فرمان
ســطح روغن فرمان خودرو باید به عالمت
 MAXنزدیک باشــد .در هنگامی که موتور
سرد است ،درپوش را باز کنید تا سطح روغن
فرمان بازبینی شود.

اطالعات کاربردی
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در اولین فرصتی که خودرو متوقف میشــود ،مخزن را
پر کنید.

پرکردن مخزن
ایــن افزودنــی باید بــدون معطلــی توســط یکی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ پر شود.

w

مشخصات مایع
برای عملکرد بهینه و جلوگیری از یخزدن ،این مایع نباید
با آب معمولی پر شده یا تعویض شود.

تعویض مایع مبرد
مایع مبرد نباید در سرویسهای معمولی تعویض شود.

اخطار

در شرایط زمستانی ،استفاده از مایعاتی با پایه الکل
اتیل یا متانول توصیه میشود.

محصوالت مورد استفاده

هشدار
از تماس طوالنی مدت پوست با روغنها یا مایعات
استفاده شده خودداری کنید.
بیشتر این مایعات برای سالمتی مضر هستند و در
واقع بسیار خورنده هستند.
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مشخصات مایع مبرد
مایع مبرد باید با توصیههای ســازنده مطابقت داشــته
باشد.
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نزدیک باشــد ولی هرگز نباید از آن تجاوز
کند.
هنگامی که موتور گرم است ،دمای مبرد با پروانه تنظیم
میشود.
عالوه بر این ،از آنجا که سیستم خنککننده تحت فشار
اســت ،پس از خاموش کردن موتور قبل از اینکه کاری
روی این سیستم انجام دهید یک ساعت صبر کنید.
به منظور اجتناب از خطر ســوختگی و تاولزدگی ،ابتدا
دو دور درپوش مخزن را بچرخانید تا فشــار مخزن افت
کند .هنگامی که فشــار افت کرد ،درپوش را برداشته و
مایع مبرد را به مخزن اضافه کنید.

w

سطح مایع مبرد

ســطح مایع مبرد باید بــه عالمت MAX

مایع شوینده شیشه و چراغها
در صورتــی که خودرو به چراغشــو مجهز
باشد ،کم بودن سطح مایع توسط یک پیغام
صوتی و پیامی بر روی صفحه نمایش نشانگر
ابزار اعالم خواهد شد.

سطح افزودنی موتور دیزل (موتور دیزل مجهز به
فیلتر ذرات)
کم بودن سطح افزودنی با روشن شد این چراغ هشدار به
همراه یک هشدار صوتی و پیامی بر روی صفحه نمایش
نشانگر ابزار مشخص می شود.

روغنها یا مایعات مســتعمل را در شبکه
فاضالب یا بر روی زمین نریزید.
روغن مســتعمل را نــزد یکــی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایــکاپ برده یا به نقاط مجاز امحای
پسماندها تحویل دهید.

هشدار
پروانه مبرد ممکن است پس از خاموش کردن موتور
به کار بیفتد :مراقب باشید که اشیاء و البسه در تیغه
پروانه گیر نکنند.
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فیلتر روغن
فیلتــر روغــن را هر بار کــه روغن موتور
تعویض میشود ،تعویض کنید.
برای کســب اطــاع از جزئیــات فواصل
تعویض این قطعه به برنامه ســرویس ســازنده مراجعه
کنید.
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در هنگام انجام هر گونه عملیاتی بر روی باتری  12ولت،
برای کسب اطالع از جزئیات اقدامات احتیاطی که باید
قبل از شــروع کار انجام شوند به بخش مربوطه مراجعه
کنید.

w

باتری  12ولت
باتری نیازمند هیچگونه عملیات نگهداری
نیست.
در هرحال به صورت منظم بازبینی کنید
که ترمینالها به صورت صحیح ســفت شده باشند (در
خصوص خودروهای مجهز به ترمینالهای بازشو سریع)
و اتصاالت آن تمیز باشد.

w

بازبینیها
این بخشها را مطابق با برنامه سرویس سازنده و براساس
نوع موتور خــودرو ،مگر در مواردی که به گونهای دیگر
قید شده باشــد ،بازبینی کنید .در غیر این صورت ،این
موارد را توســط یکی از نمایندگیهــای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.

فیلتر هوا و فیلتر اتاقک خودرو
برای کســب اطــاع از جزئیــات فواصل
تعویــض این قطعات به برنامه ســرویس
سازنده مراجعه کنید.
بسته به شرایط محیطی (به عنوان مثال هوای پر گرد و
غبار) و کاربرد خودرو (به عنوان مثال سفرهای شهری)،
این قطعات را در زمان تعیین شده دو بار تعویض کنید.
مســدود شــدن فیلتر اتاقک خودرو ممکن اســت اثر
نامطلوبی بر عملکرد سیســتم تهویه مطبوع داشــته و
روایح نامطلوبی ایجاد کند.

مدلهای مجهز به سیستم استارت و توقف به یک باتری
 12ولت سرب اسید با تکنولوژی و مشخصات ویژه مجهز
هستند.
تعویــض این باتریهــا باید تســط نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ انجام شود.
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فیلتر ذرات (موتورهای دیزل)
شــروع اشــباع فیلتر ذرات با روشــن شدن
موقتی این چراغ هشــدار همراه با پیامی بر روی صفحه
نمایش چندکاره مشخص میشود.
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اخطار

به محض اینکه شــرایط ترافیک اجازه میدهد ،با
حرکت با ســرعت حداقل  40مایل بر ساعت (60
کیلومتربرســاعت) فیلتر را احیــاء کنید تا چراغ
هشدار خاموش شود.
اگر چراغ هشدار روشــن بماند ،این امر به معنای
پایین بودن سطح افزودنی است.
برای کسب اطالعات بیشــتر در خصوص فواصل
بازبینی به بخش مربوطه مراجعه کنید.
در خودروهای نو ،اولین عملیات احیاء فیلتر ذرات
ممکن اســت با رایحه ســوختگی همراه باشد که
کام ً
ال عادی است.
به دنبال عملکرد طوالنی مدت خودرو در سرعتهای
بســیار پایین یا در حالت خالص ،ممکن است در
برخی شرایط استثنایی ،متوجه انتشار بخار آب در
اگزوز در هنگام گاز دادن شوید .این امر بر عملکرد
خودرو یا محیط زیست تأثیری ندارد.
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جعبه دنده اتوماتیک
جعبه دنــده نیازمنــد هیچگونه عملیات
نگهــداری (تعویض روغن) نیســت .برای
اطالع از فواصل زمانی بازبینی سطح روغن
ایــن قطعه به برنامه ســرویس ســازنده
مراجعه کنید.

ترمز دستی
در صورت مشاهده حرکت بیش از حد یا
کاهش کارآمدی این سیستم ،ترمز دستی
باید حتی قبل از فواصل ســرویس ،مورد
بازبینی قرار گیرد.
بازبینی این سیســتم باید توسط یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ انجام شود.
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لنتهای ترمز
اســتهالک لنت ترمز به ســبک رانندگی
بستگی دارد ،مخصوصاً برای خودروهایی
که در شــهر و در فواصل کوتاه اســتفاده
میشوند .ممکن است الزم شود که شرایط
ترمزها حتی بین فواصل سرویس خودرو ،مورد بازبینی
قرار گیرند.
مگر در مواردی که مدار ترمز نشــتی داشته باشد ،افت
سطح روغن ترمز نشان دهنده استهالک لنتهای ترمز
است.

w

جعبه دنده دستی
جعبه دنــده نیازمنــد هیچگونه عملیات
نگهــداری (تعویض روغن) نیســت .برای
اطالع از فواصل زمانی بازبینی این قطعه به
برنامه سرویس سازنده مراجعه کنید.

استهالک دیسک ترمز
برای کســب اطالعات مربوط به بازبینی
اســتهالک دیســک ترمــز بــا یکــی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

ترمز دستی برقی
این سیســتم نیازمند هیچگونه ســرویس
معمولی نیست .در هر حال در صورت وجود
اشــکال ،سیســتم را توســط یکــی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایــکاپ مورد بازبینی قرار
دهید.
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هشدار
تنهــا از محصوالت توصیه شــده توســط پژو یا
محصوالتــی با کیفیت و مشــخصات معادل آنها
استفاده کنید.
به منظور بهینهسازی عملکرد واحدهای با اهمیتی
مشابه سیستم ترمز ،پژو محصوالت بسیار خاصی
را انتخاب کرده و توصیه میکند.
پس از شستشــوی خودرو ،خیس شدن خودرو یا
در هوای زمســتانی ،ممکن است بر روی دیسک
و پدهای ترمز یخ تشــکیل شــود :کارآمدی ترمز
ممکن اســت کاهش یابد .برای خشــک کردن و
یخزدایی از ترمز چند ترمز آرام بگیرید.
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هشدار
هنگامــی که مخــزن ® AdBlueخالی باشــد،
سیســتمی که طبق مقررات الزامی اســت مانع
استارت زدن موتور میشود.
اگر  SCRاشکال داشته باشد ،سطح مواد منتشره
از خودرو شــما دیگر با استاندارد یورو  6مطابقت
نخواهد داشت :خودرو شما آالینده خواهد شد.
در صورتی تأیید اشکال در سیستم  SCRباید در
اسرع وقت به یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایــکاپ مراجعه کنید :پس از طی مســافت 650
مایل ( ۱۱۰۰کیلومتر) ،یک سیســتم به صورت
خودکار راهاندازی میشود تا از استارت زدن موتور
جلوگیری کند.

w

افزودنــی ® AdBlueدر یک مخزن ویژه واقع در زیر در
صندوق در عقب خودرو نگهداری میشــود .این مخزن
 17لیتر ظرفیت دارد :این مخزن محدوده حرکتی حدود
 12500مایل ( 20000کیلومتر) را پوشش میدهد که
پس از آن هشــداری شــروع به کار میکند که به شما
هشــدار میدهد که مقدار ذخیــره باقیمانده تنها برای
 1500مایل ( 2400کیلومتر) کافی است.
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اگر مســافت تخمین زده شده بین دو سرویس بیش از
 12500مایل ( 20000کیلومتر) باشد ،توصیه میشود
که برای انجام عملیات پر کردن مخزن مورد نیاز به یکی
از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
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معرفی سیستم SCR
هنگام اســتفاده از افزودنی موسوم به ® AdBlueحاوی
اوره ،یــک مبدل کاتالیــزوری  ٪85اکســید نیتروژن
( )NOxرا بــه نیتروژن و آب تبدیــل میکند که برای
سالمتی و محیط زیست بیضرر هستند.
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افزودنــی ® AdBlueو سیســتم  SCRبــرای
موتورهای دیزل * BlueHDi
به منظــور حصول اطمینان از حفظ محیط زیســت و
رعایت استانداردهای انتشار مواد یورو  ،6بدون وارد شدن
تأثیرات نامطوب بر عملکرد یا مصرف سوخت موتورهای
دیزل ،پژو تصمیم گرفته اســت کــه خودروها خد را به
یک سیستم کارآمد مجهز کند که شامل سیستم SCR
(کاهش گزینشــی کاتالیزوری) همراه بــا فیلتر ذرات
( )FAPبرای تصفیه گازهای اگزوز میشود.

w

w

طی هر یک از ســرویسهای طبــق برنامه خودرو خود
توســط نمایندگیهــای مجاز منتخب ایــکاپ ،مخزن
افزودنی ® AdBlueمجددا ً پر میشود تا امکان عملکرد
عادی سیستم  SCRرا فراهم کند.

* بسته به مدل خودرو
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هشدار
هرگز افزودنی را با آب رقیق نکنید .هرگز افزودنی را
در مخزن سوخت دیزل نریزید.

عرضه این افزودنی در بطری غیر قطره چکانی پر کردن
مخزن را ســادهتر میکند .میتوانید یک بطری حاوی
 1/89لیتر (نصف گالن) از این مایع را از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ دریافت کنید.

ir

انجماد افزودنی ®AdBlue
افزودنــی ® AdBlueدر دماهــای زیــر -11ºC
منجمد میشــود .سیســتم  SCRشــامل یک
گرمکن بــرای مخزن ® AdBlueمی-شــود که
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اخطار
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کلیه سرویســهای معمول خودرو توسط نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ را تشکیل میدهد.
در هر حــال ،با توجه به ظرفیت مخزن ،ممکن اســت
الزم شــود که بین فواصل سرویس افزودن اضافه شود،
مخصوصاً اگر هشــداری (چراغهای هشدار و یک پیام)
نیاز به انجام این کار را اعالم کند.
میتوانید به یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید.
اگر در نظر دارید که خــود این عملیات را انجام دهید،
لطفاً هشدارهای زیر را با دقت مطالعه کنید.

w

پر کردن مخزن افزودنی ®AdBlue
پر کردن مخزن ® AdBlueعملیاتی است که بخشی از

اقدامات احتیاطی حین استفاده
افزودنی ® AdBlueیک محلول با پایه اوره اســت .این
مایع غیرقابل اشــتعال ،بیرنگ و بیبو است( .در محیط
خنک نگهداری شــود ).در صورت تماس آن با پوســت
بخش تماس یافته را با آب و صابون بشویید .در صورت
تماس با چشــمها ،چشــمها را با مقادیر زیــاد آب یا با
محلول شستشو چشــم برای حداقل  15دقیقه بشویید
(آب بزنید ).در صورت ماندگاری احســاس سوختگی یا
خارج به مراکز درمانی مراجعه کنید.
در صورت خوردن مایــع ،بالفاصله دهان را با آب تمیز
شسته و ســپس مقدار زیادی آب بنوشــید .در برخی
شرایط خاص (به عنوان مثال دمای بسیار باالی محیط،
خطر آزاد شــدن آمونیاک ممکن اســت وجود داشته
باشد :محصوالت را استنشاق نکنید .بخار آمونیاک اثری
خارشی بر الیههای مخاطی (چشمها ،بینی و گلو) دارد.

تنها از افزودنی ® AdBlueاستفاده کنید که با استاندارد
 ISO 22241مطابقت داشته باشد.

امکان رانندگی در هوای بســیار سرد را برای شما
فراهم میکند.

هشدار
® AdBlueرا از دســترس اطــاع دور نگــه
داشــته و در بطری اصلی آن نگهداری کنید .هرگز
® AdBlueرا وارد ظــرف دیگری نکنید :ممکن
است خلوص آن از بین برود.
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هشدار
هرگز از ظــرف ® AdBlueکه برای خودروهای
سنگین کنار گذاشته شده است ،وارد مخزن نکنید.
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توصیههای مربوط به نگهداری
® AdBlueدر دمای حدود  -11ºCمنجمد شــده و در
دمای بیشتر از  25ºCفاسد میشود توصیه میشود که
بطریهــا در جایی خنک نگهداری شــده و در مقابل نور
مستقیم خورشید محافظت شــوند .تحت این شرایط،
افزودنی را میتواند حداقل برای یک سال نگهداری کرد.
اگر افزودنی منجمد شود ،میتواند پس از اینکه کام ً
ال آب
شد مجددا ً آن را استفاده کرد.

دستورالعمل
قبل از پر کردن مخزن ،مطمئن شوید که خودرو بر روی
یک سطح صاف و مســطح پارک شده است .در شرایط
زمســتانی مطمئن شــوید که دمای خودرو از -11ºC
بیشتر باشد .در غیر این صورت ممکن است ®AdBlue
منجمد شــود .خودرو خود را برای چند ساعت در یک
نقطه گرمتر پــارک کنید تا بتوانیــد عملیات پرکردن
مخزن را انجام دهید.
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هشدار
هرگــز بطریهــای ® AdBlueرا در خودرو خود
نگهداری نکنید.

سوئیچ استارت را خاموش کرده و کلید را خارج کنید ،یا
اگر خودرو شما مجهز به دکمه استارت و توقف باشد ،آن
را فشار دهید تا موتور خاموش شود.
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 برای دسترسی به مخزن ® ،AdBlueزیرانداز صندوقعقب را بلند کنید ،بســته به نوع تجهیزات موجود چرخ
یدکی و/یا جعبه نگهداری را بلند کنید.
 بدون فشــار دادن ،درپوش سیاه را یک چهارم دور درخالف جهت عقربههای ســاعت چرخانده و آن را بیرون
بیاورید.
 درپوش آبی را شــش دوم در خالف جهت عقربههایساعت بچرخانید.
 -درپوش را بیرون بیاورید.

اطالعات کاربردی
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 پس از تخلیه بطری ،هر گونه مایع پاشــیده شده را ازاطراف پرکن با استفاده از یک پارچه مرطوب پاک کنید.
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 درپوش آبی را در مخزن مجددا ً جا زده و آن را شــشدور در جهت عقربهها ساعت بچرخانید تا متوقف شود.
 درپوش سیاه را جا بزنید و بدون فشار دادن یک چهارمدور در جهت عقربههای ساعت بچرخانید .مطمئن شوید
کــه خطوط نمایشــگر روی درپوش بــا راهنمای روی
ساپورت همراستا باشد.
 بسته به نوع تجهیزات ،چرخ یدکی و/یا جعبه نگهداریرا به زیر صندوق عقب برگردانید.
 -زیرانداز صندوق عقب را جا زده و درب عقبی را ببندید.

7
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هشدار
نکته مهم :اگر مخزن ® AdBlueخودرو شــما
کام ً
ال خالی باشــد که این امر با پیام هشــدار و
عدم امکان اســتارت موتور مشخص میشود ،باید
حداقل  3/8لیتر (یعنــی دو بطری  1/89لیتری)
در مخزن پر کنید.
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 یک بطری ® AdBlueبردارید .ابتدا تاریخ مصرف آنرا بازبینی کنید و با دقت دســتورات استفاده آن را که
بر روی برچســب درج شده است مطالعه کنید و سپس
محتویات بطری را در مخزن ® AdBlueخودرو بریزید.

w

w

w

هشدار
اگر افزودنــی بیرون ریخته یا به اطراف بپاشــد،
بالفاصله محل را با آب سرد شسته یا با یک پارچه
مرطوب پاک کنید.
اگر افزودنی کریستاله شده باشد آن را با استفاده از
یک اسفنج و آب گرم پاک کنید.

هشدار
نکته مهم :در هنگام پر کردن مخزن پس از تمام
شدن افزودنی ،که با پیام Top up emissions
 additive: Starting Preventedاعــام
میشود ،باید حدود  5دقیقه بدون باز کردن درب
راننــده ،باز کردن قفل خــودرو ،وارد کردن کلید
کنترل از راه دور به داخل ســوئیچ استارت یا قرار
دادن کلید الکترونیکی سیســتم ورود و استارت
بدون کلید بــه داخل خودرو ،صبــر کنید و بعد
سوئیچ استارت را روشن کنید.
سوئیچ اســتارت را روشن کرده و سپس  10ثانیه
صبر کرده و بعد استارت بزنید.

هرگز بطریهای افزودنی  AdBlueرا در
میان زبالههای خانگی دورنیاندازید .آنها را
در ظــروف مخصوصــی که بدیــن منظور عرضه
میشــوند نگهداری کرده و بــه مراکز نمایندگی
تحویل دهید.
®

www.CarGarage.ir

243

www.CarGarage.ir

w

w

w
rG

a
.C
ir

e.

ag
ar

7

www.CarGarage.ir

244

خرابیخودرو

w

w

w

۸

www.CarGarage.ir

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

245

www.CarGarage.ir

خرابی خودرو

rG

ag
ar

مدلهای  SWو  RXHغیر هیبریدی
 دستگیره را  2دور بچرخانید تا درپوش باز شود. درپوش و مثلث را نگهدارید تا نیفتند.قرار دادن مثلث در جاده
 مثلث را پشــت خودرو طبق آنچــه قوانین اجرای درکشور مقرر میکنند ،قرار دهید.

اخطار

محل نگهداری مثلث جمع شده در صفحه داخلی
درپوش صندوق عقب یا درب عقبی است.
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هشدار
قبــل از اینکه خودرو خود را به منظور باز کردن و
نصب مثلث هشدار ترک کنید ،چراغهای هشدار
خطر را روشــن کرده و جلیقه با قابلیت مشاهده
باالی خود را به تن کنید.

مدلهای سواری صندوقدار
 برآمدگی  1را فشــار داده و مجموعه را به سمت خودبکشید.

a
.C

مثلث هشدار
این وســیله ایمنی باید عالوه بر چراغهای هشدار خطر
مورد استفاده قرار گیرد.
وجود آن در خودرو الزامی است.

w

w

w
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ابعاد مثلث (پس از جمع شــدن) یا جعبه نگهداری آن
باید بدین صورت باشد:
  :Aطول =  438میلیمتر  :Bارتفاع =  56میلیمتر  Cعرض =  38میلیمتر246

اخطار

اخطار

به دستورالعملهای به باز کردن و نصب که در کار
مثلث درج شده است مراجعه کنید.

www.CarGarage.ir

مثلث به عنوان یکی از لوازم جانبی عرضه میشود:
به یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید.

خرابی خودرو
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موتور  1/6 HDiلیتر*
 مخزن ســوخت را حداقل با پنج لیتر ســوخت دیزلپر کنید.
 درب موتور را باز کنید. در صورت نیاز ،گیره درپوش را برای دسترسی به پمپپرایمر باز کنید.
 پمپ پرایمر را به دفعات فشار داده و رها کنید تا اینکهدر آن مقاومتی احســاس کنید (ممکن است در اولین
فشار مقاومت وجود داشته باشد)
 اســتارتر را به کار بیاندازید تا اینکه موتور اســتارتبخورد( .اگر موتور در اولین اقدام استارت نخورد ،حدود
 15ثانیه صبر کرده و مجددا ً سعی کنید).
 اگر موتور پس از چند بار استارت نخورد ،پمپ پرایمررا مجددا ً به کار بگیرید و دوباره موتور را استارت بزنید.
 درپوش را دوباره سرجای خود گیر بدهید. -درب موتور را ببندید.
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اخطار

برای کســب اطالعات بیشتر در خصوص دستگاه
جلوگیری از ســوخت نامناسب ،به بخش مربوطه
مراجعه کنید.

w

موتورهای *BlueHDi
 مخزن ســوخت را حداقل با پنج لیتر ســوخت دیزلپر کنید.
 ســوئیچ استارت را روشن کنید( .بدون اینکه موتور رااستارت بزنید).
 حدود  6ثانیه صبر کرده و سوئیچ استارت را خاموشکنید.
 این عملیات را  10بار تکرار کنید. -استارتر را استفاده کنید تا موتور روشن شود.

w

تمام شدن سوخت (موتورهای دیزل)*
در خودروهــای مجهز بــه موتورهای دیزل ،سیســتم
ســوخت باید در صورت تمام شدن سوخت ،پرایم شود.
بــرای کلیه مدلها به غیر از  BlueHDiبه نمای محفظه
موتور مربوطه مراجعه کنید.

هشدار
اگــر موتور برای اولین بار اســتارت نمیخورد ،به
استارت زدن ادامه ندهید ،بلکه عملیات را از ابتدا
آغاز کنید.

موتورهای  2 HDiلیتری*
 مخزن ســوخت را حداقل با پنج لیتر ســوخت دیزلپر کنید.
درب موتور را باز کنید.در صورت نیاز ،گیره درپوش را برای دسترسی به پمپپرایمر باز کنید.
پمپ پرایمر را به دفعات فشار داده و رها کنید تا اینکهدر آن مقاومتی احســاس کنید (ممکن است در اولین
فشار مقاومت وجود داشته باشد)
استارتر را به کار بیاندازید تا اینکه موتور استارت بخورد.(اگر موتور در اولین اقدام استارت نخورد ،حدود  15ثانیه
صبر کرده و مجددا ً سعی کنید).
اگر موتور پس از چند بار اســتارت نخورد ،پمپ پرایمررا مجددا ً به کار بگیرید و دوباره موتور را استارت بزنید.
درپوش را سرجای خود قرار داده و آن را گیر بدهید.درب موتور را ببندید.* بسته به کشور محل فروش یا تجهیزات
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فهرست ابزارها*
کلیه این ابزارها مختص به خودرو شــما است و ممکن
اســت بســته به نوع تجهیزات تغییر کند .از این ابزارها
برای کاربردهای دیگر استفاده نکنید:
 .1کمپرسور  12ولت.
حــاوی یک کارتریج پنچرگیری برای تعمیر موقتی تایر
است و همچنین برای تنظیم فشار تایرها قابل استفاده
است.
 .2یک بلوک* برای قرار دادن جلوی چرخهای خودرو.
 .3چشمی یدککشی قابل باز کردن.
برای کســب اطالعات بیشتر در خصوص یدککشی به
بخش مربوطه مراجعه کنید.
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موتورهای  2 HDiلیتری*
این کیت حاوی یک کمپرســور و کارتریج پنچرگیری
است.
این کیت امکان پنچرگیری موقت تایر را فراهم میکند.
پــس از آن میتوانید به نزدیکتریــن تعمیرگاه مراجعه
کنید.
این کیت به گونهای طراحی شــده اســت که بیشــتر
پنچریهایی را که میتوانند بر عملکرد تایر تأثیرگذاشته
و در آجها یا کناره تایر واقع شده است را تعمیر کند.
از کمپرسور آن میتوان برای بازبینی و تنظیم فشار تایر
استفاده کرد.

w

w

w

سیستم الکتریکی خودرو امکان اتصال کمپرسور
برای مدت زمان کافی جهت باد کردن تایر را پس
از تعمیر یا برای بادکردن لوازم جانبی کوچک قابل
باد کردن فراهم میکند.

دسترسی به کیت*
این کیت در جعبه نگهداری زیر کفی صندوق عقب واقع
شده است.
* بسته به کشور محل فروش یا تجهیزات
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شرح کیت
 .Aدستگیره انتخاب بخش پنچرگیری یا هوا
 .Bدکمه روشن “ / ”Iخاموش “”O
 .Cدکمه تخلیه باد
 .Dفشار سنج (بر حسب بار یا )psi
 .Eمحفظه ابزار
 یک عدد کابل با آدابتر برای سوکت  12ولت تبدیلهای مختلف بار کردن برای لوازم جانبی مانندتوپ ،تایر دوچرخه و ...

 .Fکارتریج پنچرگیری
 .Gلوله سفید با درپوش برای تعمیر.
 .Hلوله سیاه برای باد کردن.
 .Iبرچسب محدودیت سرعت.

w

w

w

برچســب محدودیت ســرعت باید بر روی فرمان
نصب شــود تا یادآوری کند که چــرخ در حالت
استفاده موقتی اســت .هنگامی که با تایر تعمیر
شــده با کیت پنچرگیری رانندگــی میکنید ،از
سرعت  50مایل بر ساعت ( 80کیلومتربرساعت)
تجاوز نکنید.
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 اتصال برق کمپرســور را به ســوکت  12ولت خودرومتصل کنید.
 -خودرو را استارت زده و موتور را روشن بگذارید.

اخطار
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 لوله سفید  Gرا به صورت کامل باز کنید. درپوش لوله سفید را باز کنید. لوله ســفید را به سوپاپ تایری که تحت تعمیر استمتصل کنید.

a
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دستورالعمل تعمیر*
 .1پنچرگیری
 سوئیچ استارت را خاموش کنید. دســتگیره انتخــاب را بــه وضعیت  Aبــرای بخشپنچرگیری بچرخانید.
 بازبینــی کنید که کلید  Bدر وضعیت Oقرار گرفته باشد.

w

w

w
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از برداشــتن اجســام خارجی که در بدنه تایر فرو
رفتهاند خودداری کنید.

هشدار
مراقب باشــید ،این محصول اگر خورده شود مضر
است و باعث خارش چشمها میشود.
این محصول را دور از دسترس کودکان نگه دارید.

* بسته به کشور محل فروش یا تجهیزات
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هشدار
کمپرســور را قبل از متصل کردن لوله ســفید به
سوپاپ تایر روشن نکنید :ماده پنچرگیری ممکن
است از طریق لوله به بیرون پاشیده شود.

خرابی خودرو

www.CarGarage.ir
اخطار

تشخیص کم بادی تایر

 کیت را خارج کرده و درپوش لوله ســفید را در جایخود ببندید.
مراقــب باشــید که از لک کــردن خودرو بــا این مایع
جلوگیری کنید .کیت را در دستان خود نگه دارید.
 بالفاصلــه به مســافت ســه مایل (پنــج کیلومتر) باســرعت پایین (بین  15تا  35مایل بر ســاعت ( 20تا
 60کیلومتربرساعت) حرکت کنید تا قسمت پنچر شده
محکم شود.
 خودرو را متوقف کنید و بخش تعمیر شده و فشار تایررا با استفاده از کیت بازبینی کنید.

ag
ar

rG

a
.C

۸

اخطار

ir

e.

 با حرکت دادن کلید  Bبه موقعیت " "Iکمپرســور راروشن کنید تا فشار تایر به  2/0بار برسد.
ماده پنچرگیری تحت فشار به تایر تزریق میشود؛ لوله
را در حیــن این عملیات از ســوپاپ جدا نکنید( .خطر
پاشش ماده)

w

w

w

اگر خودرو به سیســتم تشــخیص کم بادی تایر
مجهز باشد ،چراغ هشــدار کم باید پس از تعمیر
چرخ تا زمانی که توســط یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ به حالت اولیه بازگردانده شود
روشن خواهد ماند.

اگر پس از حدود  5تا  7دقیقه فشار مذکور ایجاد
نشد ،به معنای آن است که تایر قابل تعمیر نیست؛
برای امداد اضطراری با یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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هشدار
در اســرع وقت به یکــی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
باید به تکنســین مربوطه اطالع دهید که از این
کیت اســتفاده کردهاید .پس از بازرسی ،تکنسین
به شما اعالم خواهد کرد که میتوان تایر را تعمیر
کرد یا باید تعویض شود.
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 اتصال برق کمپرســور را به ســوکت  12ولت خودرووصل کنید.
 خودرو را مجددا اســتارت زده و موتور را روشــن نگهدارید.
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 .2باد کردن تایر*
 دســتگیره انتخاب  Aرا به سمت وضعیتبچرخانید.
 لوله سیاه  Hرا به طور کامل باز کنید. لوله ســیاه را به ســوپاپ چــرخ متصلکنید.

w

w

w
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 -با اســتفاده از کمپرسور فشار را (برای باد کردن کلید

 Bدر وضعیت I؛ برای تخلیه باد :کلید  Bدر وضعیت O
قرار گیرد و دکمه  Cرا فشــار دهید) مطابق با برچسب

فشار تایر خودرو (که در دهانه در سمت چپ قرار گرفته
است) تنظیم کنید.
افت فشار به معنای آن است که پنچری به صورت کامل
رفع نشده است؛ با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ تماس بگیرید.
 کیت را برداشته و سر جای خود قرار دهید. بــا ســرعت پاییــن ( 50مایــل بــر ســاعت (80کیلومتربرساعت) حرکت کرده و فاصله حرکت خود را به
حدود  120مایل ( 200کیلومتر) محدود کنید.

خرابی خودرو
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هشدار
مراقب تخلیه مایع باشــید .تاریخ انقضای مایع بر روی
کارتریج مشــخص شده اســت .کارتریج پنچرگیری به
صورت یکبار مصرف طراحی شده است؛ حتی اگر کامل
استفاده نشده باشد باید تعویض شود.
پــس از اســتفاده از کارتریج را در محیط زیســت دور
نیاندازید ،بلکه آن را به یکی از مراکز مجاز بازیافت زباله
یا یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ ببرید.
فراموش نکنید که یــک کارتریچ پنچرگیری جدید که
در نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ قابل عرضه است،
تهیه کنید.

ag
ar

rG

a
.C

بیرون آوردن کارتریج*
 لوله سیاه را سرجای خود قرار دهید. پایه زاویهدار را از لوله سفید جدا کنید. کمپرسور را به صورت عمودی نگه دارید. -کارتریج را از کف باز کنید.

لوازم جانبی بازبینی فشار/باد کردن تایر*
همچنین میتوانید از کمپرســور بدون تزریق هیچگونه
محصولی به آن برای موارد زیر استفاده کنید:
 بازبینی تنظیم فشار تایرها، باد کردن سایر لوازم (توپ ،تایر دوچرخه و )... دســتگیره انتخاب  Aرا بــه وضعیت هوابچرخانید.
 لوله سیاه  Hرا به صورت کامل باز کنید. لوله ســیاه را به ســوپاپ چــرخ یا لوازممربوطه متصل کنید .در صــورت نیاز ابتدا
یکــی از تبدیلهای ارائه شــده را اســتفاده
کنید.

 کانکتور الکتریکی کمپرســور را به ســوکت  12ولتخودرو متصل کنید.
 خودرو را استارت زده و موتور را روشن بگذارید. با اســتفاده از کمپرسور فشار را (برای باد کردن کلید Bدر وضعیت I؛ برای تخلیه باد :کلید  Bدر وضعیت O
قرار گیرد و دکمه  Cرا فشــار دهید) مطابق با برچسب
فشار تایر خودرو (که در دهانه در سمت چپ قرار گرفته
است) تنظیم کنید.
 -کیت را برداشته و سر جای خود قرار دهید.

* بسته به کشور محل فروش یا تجهیزات
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دسترسی به ابزارها
ابزارها در صندوق عقــب زیر کفی صندوق عقب تعبیه
شدهاند.
برای دسترسی به آنها:
 درب صندوق را باز کنید. کفی را به صورت عمودی (در مدلهای  SWو RXHغیرهیبریدی :بر روی ریل آنها) قرار دهید تا به ابزارهای
دسترسی پیدا کنید.

فهرست ابزارها
کلیه این ابزارها مختص به خودرو شــما است و ممکن
اســت بســته به نوع تجهیزات تغییر کند .از این ابزارها
برای کاربردهای دیگر استفاده نکنید:
 .1آچار چرخ
برای برداشتن قالپاق چرخ و باز کردن پیچهای چرخ
 .2جک با دسته یک تکه.
برای باال بردن خودرو.

a
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چرخ یدکی
دســتورالعمل تعویض چرخ دارای تایر پنچرگیری شده
با چرخ یدکی با اســتفاده از ابزار همــراه با خودرو ارائه
میشود.

w

w

w

 .۳ابزار برداشتن درپوش پیچ چرخ.
برای برداشــتن حفاظها (درپوشهای) پیچ در چرخهای
آلیاژی
 .۴تبدیل پیچهای ایمنی (تعبیه شده در داشبورد)
برای تبدیل آچار چرخ برای پیچهای خاص ایمنی
 .۵بلوک چرخ برای متوقف نگهداشتن خودرو*
 .۶چشمی یدککشی
به بخش یدککشی خودرو مراجعه کنید.

هشدار
جک تنها باید برای تعویض چرخ با تایر آسیب دیده
استفاده شود.

اخطار

جک نیاز به عملیات نگهداری ندارد.
جک با مقررات اروپا مانند موارد تعرض شــده در
مطابقت
آئیننامــه ماشــینآالت
دارد.

* بسته به کشور محل فروش یا تجهیزات
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چرخ مجهز به قالپاق
در هنگام نصب چرخ ،قالپاق را با قرار دادن شــیار
آن به سمت سوپاپ و فشــار دادن لبه آن با کف
دست جا بزنید.
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دسترسی به چرخ یدکی
چرخ یدکی در صندوق عقب زیــر کفی آن قرار گرفته
است.
بسته به کشــور محل فروش ،چرخ یدکی ممکن است
فوالدی ،آلیاژی یا نوع فشرده باشد.

خارج کردن چرخ
 مهره مرکزی (رنگی) را باز کنید. چرخ یدکی را به از عقب به سمت خود باال بیاورید. -چرخ را از صندوق عقب خارج کنید.

بسته به تجهیزات خودرو ،چرخ یدکی توسط یک نواره
یا یک مهــره نگهدارنده  Aو پیچ  Bمحدود میشــود.
دستورالعمل باز کردن مهره در ادامه ارائه میشود.
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 جعبه را در محل خود در مرکز چرخ قرار داده و آن رادر گیره مخصوص آن جا بزنید.
 -جعبه نگهداری پلی استیرن را به جای خود بر گردانید.
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برگرداندن چرخ به محل خود
 چرخ را در محفظه خود قرار دهید. مهره مرکزی (رنگی) را چند دور چرخانده و باز کنیدو سپس در مرکز چرخ قرار دهید.
 مهره را کام ًال سفت کنید تا اینکه مهره مرکزی صدای
کلیــک داده و چرخ را به صــورت صحیح در جای خود
نگه دارد.

w
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تشخیص کم بادی تایر
چرخهای نوع فشــرده یا فوالدی به حسگر مجهز
نیستند.
چــرخ پنچرگیری شــده بایــد توســط یکی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تعمیر شود.
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اخطار

 درپــوش پیچ چــرخ را از روی هر یــک از چرخها بااستفاده از ابزار ( 3مطابق با تجهیزات) باز کنید.
 ســوکت ایمنی  4را بر روی آچارچرخ  1نصب کنید تاپیچ ایمن (در صورت وجود) شل شود.
 ســایر پیچهای ایمنی را فقط با استفاده از آچار چرخشل کنید.

 -پایه جک  2را بر روی زمین قرار دهید و مطمئن شوید

که مستقیماً زیر نقاط مخصوص جک جلو  Aو عقب B

تعبیه شــده در زیر خودرو ،هر کدام که به چرخ در حال
تعویض نزدیکتر است ،قرار گرفته باشد.
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پارک کردن خودرو
خــودرو را در جایی که مانع عبور و مرور ســایر
خودروها نشود متوقف کنید :زمین باید مسطح و
محکم باشد و لغزنده نباشد.
ترمز دستی را اعمال کنید مگر اینکه در وضعیت
اتوماتیک برنامهریزی شده باشد .سوئیچ استارت را
خاموش کنید.
در مدلهای مجهز به دنده دســتی ،دنده یک را
درگیر کنید تا چرخ متوقف شود.
در مدلهای مجهز بــه دنده اتوماتیک دنده را در
وضعیت  Pقرار دهید تا چرخها متوقف شوند.
بازبینی کنید که چراغ هشدار ترمز و چراغ هشدار
 Pدر اهرم کنترل ترمز دستی روشن باشند.
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هشدار
 از جک بــرای کاری به غیــر از باالبردن خودرواستفاده نکنید.
 از جکی به غیر از جک تأمین شده توسط سازندهاستفاده نکنید.

هشدار:

سرنشینان باید از خودرو خارج شده در جای امنی منتظر شوند.
هرگز به زیر خودرویی که با جک باال برده شده است نروید؛ از یک خرک ایمنی استفاده کنید.
اگر خودرو مجهز به جک نباشد ،برای کسب اطالع از شماره قطعه ابزارهای مورد نیاز جهت تعویض جک (جک و آچار چرخ)
با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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هشدار
مطمئن شــوید که جک پایدار اســت .اگر زمین
لغزنده یا شل باشد ،ممکن است جک لیز خورده یا
بیفتد  -خطر آسیبدیدگی!
مراقب باشــید که جک را تنهــا در یکی از نقاط
تعبیه شده در زیر خودرو برای باالبردن خودرو A
یا  Bقرار دهید و مطمئن شــوید که سطح تماس
نقطه باالبری خودرو در وسط سر جک قرار گرفته
باشد .در غیر این صورت خطر آسیب دیدن خودرو
وجــود دارد و/یا ممکن اســت جک بیفتد  -خطر
آسیبدیدگی!

e.

 جک  2را بکشید تا اینکه سر آن با نقطه  Aیا  Bمورداستفاده مماس شود؛ سطح تماس خودرو در نقاط  Aیا
 Bباید با بخش مرکزی سر جک درگیر شود.
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 خــودرو را باال ببرید تا اینکه فضای کافی بین چرخ وزمین به وجود بیاید تا به سادگی چرخ یدکی (که پنچر
نیست) قابل نصب باشد.
 پیچها را باز کرده و در یک جای تمیز نگه دارید. -چرخ را بیرون بیاورید.
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نصب چرخ یدکی فشرده
اگر خودرو شما به چرخهای آلیاژی مجهز است ،در
هنگام سفت کردن پیچها در حین نصب ،معموالً
باید توجه کنید که واشــرها با چرخ یدکی فشرده
تماس پیدا نکنند .این چرخها با سطوح مخروطی
روی هر پیچ محکم میشوند.

۸
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نصب چرخ

پس از تعویض چرخ
به منظــور جا زدن صحیح چرخ پنجر در صندوق
عقب ،ابتدا درپوش مرکزی را بردارید.
در هنگام استفاده از چرخ یدکی نوع فشرده ،از 50
مایل-برساعت ( 80کیلومتربرساعت) تجاوز نکنید.
سفت کردن پیچها و فشــار چرخ یدکی را بدون
معطلی توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مورد بازبینی قرار دهید.
چرخ پنچر را تعمیر کرده و در اسرع وقت بر روی
خودرو نصب کنید.

 چرخ را در محل خود بر روی توپی قرار دهید. پیچها را با دست به طور کامل سفت کنید. پیچ ایمنی با اســتفاده از آچار چرخ  1که بر روی آنتبدیل ایمنی  4نصب شده است ،پیشسفت کنید.
 ســایر پیچهــا را فقط با اســتفاده از آچــار چرخ ۱پیشسفت کنید.
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 پیچ ایمنی را با استفاده از آچار چرخ  1که بر روی آنتبدیل  4قرار داده شده است ،سفت کنید.
 سایر پیچها را با اســتفاده از فقط آچار چرخ  ۱سفتکنید.
 درپــوب پیچها را بــر روی هر یــک از پیچها (طبقتجهیزات) جا بزنید.
 -ابزارها را در جعبه قرار دهید.
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 خودرو را به طور کامل پایین بیاورید. -جک  2را جمع کرده و جدا کنید.
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در برخی شرایط جوی (مث ً
ال دما یا رطوبت پایین)
وجود بخار بر روی سطح داخلی شیشه چراغهای
جلو و چراغهای عقب عادی اســت؛ این بخار پس
از اینکه چراغها برای چند دقیقه روشــن بمانند،
محو خواهد شد.
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LED

 .1چراغهای اضافی
 .2چراغهای جلو نورپایین
 .3چراغهای جلو نورباال
 .4چراغهای روزانه
 .5چراغهای راهنمای/چراغهای کاری
 .6چراغهای مهشکن جلو

اخطار

w

چراغهای جلو
مدلهــای مجهز به چراغهای جلو بــا تکنولوژی فول

w

w

برای تعویض این چراغهای دیود نورانی ( ،)LEDبا
یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

مدلهای مجهز به چراغهای هالوژن
 .1چراغهای جلو نورپایین ()H7-55W
 .2چراغهای جلو نورباال ()H7-55W
 .3چراغهای روزانه (LEDها)
 .4چراغهای راهنما/چراغهای کناری (LEDها)
 .5چراغهای مهشکن (LEDها)
در خصوص حبابهای نــوع  H7دارای برآمدگی ،مراقب
باشید که صحیح نصب شوند تا عملکرد بهینه آنها از نظر
نوردهی تضمین شود.

اخطار

کلیهی چراغها از دیودهای نوری  LEDاستفاده
میکنند.
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مدلهای  RXHغیر هیبریدی (بخش تحتانی)
 .1چراغهای روزانه /چراغهای کناری (LEDها)
 .2چراغهای راهنما (LEDها)

w

w

w

هشدار
چراغهای جلو دارای لنزهای پلی کربناته با روکش
محافظ هستند:
 آنها را با استفاده از پارچههای خشک یا زبریا با محصوالت شوینده و حالل پاک نکنید.
 از یک اســفنج و آب و کف یا محصوالت با pHخنثی استفاده کنید.
 در هنگام اســتفاده از سنگ شستشوی پرفشاربر روی لکههای ماندگار ،تیغه شوینده را به سمت
چراغها یا لبههای آن برای مدت زمان طوالنی نگاه
ندارید ،تا از آسیب دیدن روکش محافظ و آببند
آنها جلوگیری شود.

ag
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تعویض حبابها تنها باید چند دقیقه پس از خاموش
کردن چراغها انجام شود( .خطر سوختگی شدید)
 با انگشــتان خود به صورت مســتقیم حبابها رالمــس نکنید ،بلکــه از یک پارچه بــدون کرک
استفاده کنید.
ضروری اســت که تنها از حبابهای نوع ضد ماوراء
بنفش ( )UVاســتفاده کنید تا از آســیب دیدن
چراغها جلوگیری شــود .همواره حباب خراب را
با حبابی با همان نوع و مشخصات تعویض کنید.
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برای مونتاژ مجدد ،این عملیات را به ترتیب عکس انجام
دهید

چراغهای نقطهای آینه بغل
برای تعویــض دیودهای نورانــی  LEDباید به یکی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
حبابهای یــک تکه چراغهــای راهنما و کناری
تکرارشونده
برای تعویض ایــن حبابها باید به یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
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برای مونتاژ مجدد ،این عملیات را به ترتیب عکس انجام
دهید.

چراغهای جلو نور باال
 درپوش پالســتیکی محافظ را با کشــیدن زائده آنبردارید.
 کانکتور حباب را باز کنید. حباب را با بیرون کشــیدن آن خارج کــرده و آن راتعویض کنید.
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مدل هالوژن
چراغهای جلو نورپایین
 درپــوش پالســتیک محافظ را با کشــیدن زائده آنبردارید.
 کانکتور حباب را باز کنید. حباب را با بیرون کشــیدن آن خارج کــرده و آن راتعویض کنید.

w

w

w
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برای چراغهای جلو ســمت چپ ،الزم اســت که
باتری برداشــته شــود .به بخش مربوطه مراجعه
کنید.
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چراغهای راهنما و دنده عقب
چراغهای راهنما
 درب موتور و پس از آن درپوش پالستیکی را باز کنید. دو مهره نگهداری مجموعه المپ را باز کنید. مجموع المپ را با دقت از بیرون خارج کنید. کانکتور برق را قطع کنید. برآمدگیها را باز کرده و نگهدارنده حباب را بردارید. -حباب را یک چهارم دوم چرخانده و بیرون بکشید.

ag
ar

برای مونتاژ مجدد ،همیــن عملیات را به ترتیب عکس
انجام دهید.

ir
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چراغهای عقب (مدلهای سواری صندوقدار)
 .1چراغهای ترمز
(دیودهای نورانی LED -ها)
 .2چراغهای کناری
(دیودهای نورانی LED -ها)
 .3چراغهای راهنما
()PY21W amber
 .4چراغهای مهشکن
(دیودهای نورانی)/
چراغهای دنده عقب ()W16W

w

w

w
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اخطار

دیودهای نورانی LED -ها
بــرای تعویض بــه یکــی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
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چراغهای دنده عقب
 نگهدارنده حباب چراغ راهنما را طبق توضیحات فوقباز کنید.
 حبــاب را یک چهــارم دور بچرخانید و آن را تعویضکنید.

برای مونتاژ مجدد ،همیــن عملیات را به ترتیب عکس
انجام دهید.

خرابی خودرو

چراغهای راهنما (بر روی بال خودرو)
 درب موتــور و پس از آن درپوش دسترســی به چراغرا باز کنید.
 فوم آببندی را بردارید. کانکتور چراغ را قطع کنید. -مهره نگهدارنده المپ را باز کنید.

 با دقت مجموعه المپ را از بیرون در بیاورید. فوم آببندی را بردارید. نگهدارنده حباب را باز کنید. -حباب را یک چهارم دور بچرخانید و بیرون بکشید.

برای مونتاژ مجدد ،همیــن عملیات را به ترتیب عکس
انجام دهید.
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چراغهــای عقــب (مدلهــای  SWو RXH
غیرهیبریدی)
 .1چراغهای ترمز (دیودهای نورانی LED -ها)
 .2چراغهای دنده عقب ()W19W
 .3چراغهای راهنما
()PY21W amber
 .4چراغهای کناری (دیودهای نورانی LED -ها)
 .5چراغهای مهشکن (دیودهای نورانی LED -
ها)

w

w

w
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اخطار

دیودهای نورانی LED -ها
بــرای تعویض بــه یکــی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
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چراغ دنده عقب (درب عقبی)
 درب عقبی را باز کرده و درپوش دسترسی را بردارید. کانکتور المپ را قطع کنید. -مهره نگهدارنده المپ را باز کنید.

 با دقت المپ را از بیرون خارج کنید. -فوم آب بندی را بردارید.

w

w

w
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 نگهدارنده حباب را یک چهارم دور بچرخانید و بیرونبکشید.
برای مونتاژ مجدد همین عملیات را به ترتیب معکوس
انجام دهید.

خرابی خودرو

المپهای شماره پالک
 یک پیچ گوشــتی نازک در یکی از سوراخهای بیرونلنز وارد کنید.
 آن را به سمت بیرون بکشید تا گیره آن آزاد شود. کانکتور المپ را قطع کنید. لنز را خارج کنید. -حباب را بیرون کشیده و تعویض کنید.

ag
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چراغهای ترمز سوم (دیودهای نورانی – LEDها)
با یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

w

w

w
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تعویض فیوز

اخطار

 از انبرک مخصوص برای بیرون آوردن فیوز از محفظهآن استفاده کنید.

rG

 همواره فیوز خراب را با یک فیوز با همان مشــخصاتاسمی تعویض کنید.

ag
ar

دسترسی به ابزارها
انبرک و فیوزهای یدکی در داشــبورد قرار داده شــده
است.

a
.C

تعویض فیوز
دستورالعمل تعویض فیوزهای خراب با یک فیوز جدید
به منظور اصالح اشکاالت موجود در کارکرد مربوطه

w

w

w

سالم
خراب
قبل از تعویض فیوز ،علت بروز اشکال باید مشخص شده
و اصالح شود.
 با مشــاهده وضعیت رشته فیزوها ،فیوز خراب را پیداکنید.

نصب لوازم جانبی برقی
خودرو شما به یک سیستم الکتریکی مجهز است
که به گونهای طراحی شــده است که با تجهیزات
استاندارد یا اختیاری کار کند.
قبل از نصب ســایر تجهیزات یا لوازم جانبی برقی
بر روی خــودرو ،با یکــی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

 بازبینی کنید که شماره درج شده بر روی جعبه فیوز،عالئم مشــخصه اســمی روی فیوز و جداول زیر با هم
مطابقت داشته باشند.
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هشدار
نمایندگیهــای مجاز منتخب ایکاپ مســئولیت
هزینههای تحمیل شــده حین تعمیــر خودرو یا
اصالح اشکاالت را نمیپذیرد که ناشی از نصب لوازم
جانبی است که توسط شرکت تهیه یا توصیه نشده
است و مطابق با دســتورالعملهای شرکت نصب
نشده است ،مخصوصاً هنگامی که مصرف همزمان
تمام تجهیزات الحاقی متصل شده از  10میلیآمپر
تجاوز کند.

خرابی خودرو

 Bیا F6 A

15

F8

rG
3

F13

10

فندک جلو.

F14

10

سوکت  12ولت جلو.

F16

3

چراغ خوشامدگوی عقب ،چراغهای مطالعه نقشه عقب.

F17

3

چراغهای خوشامدگوی جلو ،آینه آرایش.

 Bیا F28 A

15

سیستم صوتی.

F30

20

برف پاککن عقب.

F32

10

آمپلی فایر صوتی.
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دسترسی به فیوزها
 صفحــه لوالیی را باز کرده ،ســپس نیروی کمی واردکنید تا گیرهها آزاد شوند.

شماره فیوز

جریان اسمی
(آمپر)

a
.C

فیوزهای داشبورد
جعبه فیوز در بخش تحتانی داشــبورد (ســمت چپ)
تعبیه شده است.

w

w

w
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کارکردها

سیستم صوتی.
آژیر.
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شماره فیوز

جریان اسمی
(آمپر)

F3

15

پنل شیشه برقی راننده ،سوکت  12ولت برای صندلیهای عقب.

F4

15

سوکت  12ولت صندوق عقب.

F5

30

شیشه عقب تک لمسی.

F6

30

شیشه جلو تک لمسی.

F11

20

مجموعه تریلر.

20

آمپلی فایر صوتی.

F15

20

سیستم صوتی.

F16

5

سایبان سانروف پانوراما (مدلهای  SWو  RXHغیرهیبریدی)

ag
ar
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کارکردها

rG

a
.C

فیوزهای پشت داشبورد

w

w

w
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F20

15

F21

rG
20

F22

15

بوق.

F23

13

چراغهای جلو نورباالی سمت راست.

F24

15

چراغهای جلو نورباالی سمت چپ

کارکردها

پمپ شیشه شوی جلو/عقب.

پمپ چراغ شو.

۸
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e.
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دسترسی به فیوزها
 گیره درپوش را باز کنید. فیــوز را تعویض کنید( .پاراگــراف مربوطه را مطالعهکنید).
 پس از اتمام کار ،درپــوش را با دقت ببندید تا از آببندی صحیح جعبه فیوز مطمئن شوید.

شماره فیوز

جریان اسمی
(آمپر)

a
.C

فیوزهای محفظه موتور
جعبــه فیوز در محفظه موتور نزدیک باتری قرار گرفته
است.

w

w

w
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باتری  12ولت
دستورالعمل استارت زدن موتور با استفاده از یک باتری
دیگر یا شارژ باتری تخلیه شده.

a
.C

rG

هشدار
اگر خودرو جعبه دنده اتوماتیک دارد ،سعی نکنید
که با هل دادن خودرو آن را استارت بزنید.
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هشدار
مدلهای مجهز به سیســتم توقف و اســتارت به
یک باتری ســرب اســید  21ولت با تکنولوژی و
مشخصات ویژه تجهیز شدهاند.
تعویض این باتریها باید تنها توسط نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ انجام شود.

w

باتریها حاوی مواد مضری مانند اســید
سولفوریک و سرب هستند .این موارد باید
مطابق با مقررات دور انداخته شــده و نباید تحت
هیچ شرایطی وارد زبالههای خانگی شوند.
باتریهــای کنتــرل از راه دور و باتریهای خودرو
مســتعمل را به مراکز جمعآوری مخصوص آنها
ببرید.

w

w

نکات عمومی
باتریهای استارتر سرب اسید

هشدار
قبل از کار بر روی باتری ،از چشمها و صورت خود
محافظت کند.
کلیه عملیاتی که روی باتری انجام میشــود باید
در یک محوطه با تهویه مناسب و دور از شعلههای
بدون حفاظ و منابع جرقه انجام شــوند تا از خطر
انفجار یا آتشسوزی جلوگیری شود.
پس از اتمام کار دستان خود را بشویید.
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دسترسی به باتری
باتری زیر درب موتور قرار گرفته است.
برای دسترسی به آن:
 درب موتور را با اســتفاده از اهــرم آزادکننده داخلماشین و سپس دستگیره ایمنی خارجی باز کنید،
 درپوش پالستیکی روی ترمینال ( )+را بردارید. در صورت نیــاز ،گیره جعبه فیوز را باز کنید تا باتریرا بیرون بیاورید.

خرابی خودرو
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 درپوش پالســتیکی روی ترمینــال ( )+را در صورتوجود بردارید.
 کابل قرمز را به ترمینال مثبت ( )+باتری خالی ( Aبرروی زانویی فلزی) وصل کرده و سپس به ترمینال مثبت
( )+باتری پیرو  Bیا بوستر متصل کنید.
 یک ســر کابل سبز یا ســیاه را به ترمینال منفی ()-باتری پیرو  Bیا بوســتر (یا نقطه اتصال به زمین خودرو
دیگر) وصل کنید.

 صبر کنید تا موتور به وضعیت خالص برگشته و سپسکابلهای رابط جامــپ را به ترتیب عکس عملیات نصب
آنها باز کنید.
 درپوش پالســتیکی ترمینــال ( )+را در صورت وجودجا بزنید.
 اجــازه دهید که موتور حداقــل برای  30دقیقه حینحرکت یا در حالت ثابت کار کند تا باتری به میزان شارژ
کافی برسد.
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هشدار
هرگز ســعی نکنید که موتور را با اتصال دادن یک
شارژر باتری استارت کنید .هرگز از یک بوستر باتری
 24ولت یا باالتر استفاده نکنید.
ابتدا بازبینی کنید که باتری پیرو دارای ولتاژ اسمی
 12ولت و حداقل ظرفیتی معادل باتری تخلیه شده
باشد.
دو خودرو نباید با هم تماس داشته باشند.
لــوازم مصرفکننده برق را بــر روی هر دو خودرو
(سیســتم صوتی ،برف پاککنها ،چراغها و  )...را
خاموش کنید.
مطمئن شــوید که کابلهای رابط جامپ از نزدیک
قطعات متحرک موتور (پروانه خنککننده ،تسمهها
و  )...عبور نمی-کنند.
هنگامی که موتور در حال کار اســت ،ترمینال ()+
را قطع نکنید.

w

w

w

استارت زدن با استفاده از یک باتری دیگر
هنگامــی که باتری خــودرو تخلیه میشــود ،موتور را
میتوان با استفاده از یک باتری پیرو (خارجی یا بر روی
یک خودرو دیگر) و کابلهای رابط جامپ یا یک بوســتر
باتری استارت زد.

 سر دیگر کابل سبز یا سیاه را به نقطه اتصال به زمین Cبر روی خودرویی که باتری آن تخلیه شــده اســت،
وصل کنید.
 موتور خودرو را با یک باطری ســالم استارت زده و آنرا براي چند دقيقه رها نموده تا به حال خود کار کند.
 اســتارتر خودرویی که باتری آن تخلیه شده است رااستفاده کنید و اجازه دهید که موتور کار کند.
اگر موتور مستقیماً اســتارت نخورد ،سوئیچ استارت را
خاموش کرده و چند لحظه صبر کرده و مجددا ً استارت
بزنید.

اخطار

برخی کارکردها ،از جمله کارکرد استارت و توقف،
در صورتی که باتری به اندازه کافی شــارژ نداشته
باشد ،در دسترس نخواهند بود.
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w

w

 سوئیچ استارت را خاموش کنید. تمــام تجهیزات مصرفکننده برق (سیســتم صوتی،چراغها ،برف پاککنها و  )...را خاموش کنید.
 شارژر  Bرا قبل از متصل کردن کابلها به باتری خاموشکنید تا از ایجاد جرقههای خطرناک جلوگیری شود.
 مطمئن شــوید که کابلهای شارژر در وضعیت خوبیقرار دارند.
 درپوش پالســتیکی ترمینــال ( )+را در صورت وجودبلند کنید.
 کابلهای شارژر  Bرا به شرح زیر وصل کنید: کابل قرمز مثبت ( )+به ترمینال ( )+باتری ،A کابل ســیاه منفی ( )-به نقطه اتصال به زمین  Cرویخودرو.
 در پایان عملیات شــارژ ،قبــل از قطع کردن کابلها ازباتری  Aشارژر  Bرا خاموش کنید.

rG
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اخطار

قطع کردن باتری ضرورتی ندارد.

a
.C

هشدار
اگر در نظر دارید که خودتان باتری خودرو را شارژ
کنید ،تنها از شارژری استفاده کنید که با باتریهای
سرب-اســید با ولتاژ اســمی  12ولت همخوانی
داشته باشد.

هشدار
دســتورالعملهای اســتفاده را که ســازنده شارژر
مشخص کرده است ،رعایت کنید .هرگز قطبها را
معکوس نکنید.

w

شارژ باتری با استفاده از شارژر باتری
بــرای حفظ عمر مفید بهینه باتری ،ضروری اســت که
وضعیت شارژ کافی در آن حفظ شود.
در برخی شرایط ممکن است الزم باشد که باتری شارژ
شود:
 اگر از خودرو خود برای مســافرتهای کوتاه اســتفادهمیکنید،
 اگر قرار است خودرو برای چند هفته استفاده نشود.با یکــی از نمایندگیهای مجــاز منتخب ایکاپ تماس
بگیرید.

اگر این برچسب وجود داشته باشد ،ضروری است
که تنها از شــارژر  12ولت اســتفاده شــود ،تا از
وارد شــدن آسیبهای غیرقابل بازگشت به قطعات
الکتریکــی مربوط به سیســتم اســتارت و توقف
جلوگیری شود.
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هشدار
هرگز باتری منجمد را شــارژ نکنیــد .اگر باتری
منجمــد شــده باشــد ،آن را توســط یکــی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد بازبینی
قرار دهید تا مشــخص کنند که آیا اجزای داخلی
آن آسیب دیده است یا خیر و آیا پوسته آن ترک
خورده اســت یا خیر زیرا میتواند منجر به نشتی
اسید سمی و خورنده شود.
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ترمینال بازشو سریع

w

w

w
قطع کردن ترمینال ()+
 -اهرم  Aرا باال بکشید تا گیره  Bآزاد شود.

rG

قطع باتری
به منظور حفظ وضعیت شارژ کافی برای استارت موتور،
توصیه میشــود که اگر خودرو برای مدت زمان طوالنی
استفاده نمیشود ،باتری قطع شود.
پس از خاموش کردن ســوئیچ اســتارت و قبل از قطع
کردن باتری  2دقیقه صبر کنید.
 شیشهها و درها را قبل از قطع کردن باتری ببندید. تمــام لــوازم مصرفکننــده برق (سیســتم صوتی،برفپاککنها ،چراغها و  )...را خاموش کنید.
 سوئیچ اســتارت را خاموش کرده و چهار دقیقه صبرکنید.
هنگامی که به باتری دسترســی پیدا کردید ،تنها باید
ترمینال ( )+را قطع کنید.

عملیات پس از وصل کردن مجدد باتری
پس از وصل کردن باتری ،سوئیچ استارت را روشن کرده
و  1دقیقه صبر کنید و اســتارت بزنید تا سیســتمهای
الکترونیکی راهاندازی شــوند .به هر حال ،اگر اشکاالتی
جزئــی پــس از ایــن عملیات باقــی ماند ،بــا یکی از
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
برخی سیستمها مانند موارد زیر را باید خود با مراجعه به
بخش مربوطه راهاندازی کرده یا ریست کنید:
 کنترل از راه دور یا کلید الکترونیکی (بســته به مدلخودرو)
 پردههای برقی شیشههای برقی تاریخ و زمان -ایستگاههای از قبل تنظیم شده رادیو
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وصل کردن مجدد ترمینال ()+
 گیــره  Bباز کابل را بر روی پســت مثبت ( )+باتریقرار دهید.
 گیره را به پایین فشــار دهیــد تا به صورت صحیح برروی پست باتری قرار گیرد.
 -گیره را با پایین آوردن اهرم  Aقفل کنید.

هشدار
اهرم را فشار ندهید ،زیرا اگر گیره در جای صحیح
قرار نگرفته باشد ،قفل کردن آن امکانپذیر نیست؛
عملیات را از ابتدا شروع کنید.
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اخطار

سیستم استارت و توقف ممکن است در حین سفر
پس از اولین استارت موتور عملیاتی نباشد.
در این صورت ،این سیســتم تنها پس از یک مدت
زمان توقف پشت ســرهم خودرو در دسترس قرار
میگیــرد که مــدت زمان آن به دمــای محیط و
وضعیت شارژ باتری بستگی دارد( .حدود  8ساعت)
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خارج کردن  -جا زدن باتری*
این دســتورالعمل امکان خارج کردن ایمن باتری را در
صورت نیاز به تعویض حباب چراغ خراب فراهم میکند.

قبل از خارج کردن باتری
 خــودرو را در یــک مکان با تهویه مناســب ،با امکاندسترســی آســان و ترجیحاً بر روی یک سطح مسطح
قرار دهید.
 ترمز دستی را بکشید. اهــرم دنده را در وضعیت خــاص (وضعیت  Nبرایدندههای اتوماتیک) قرار دهید.
 اگــر خودرو مجهز بــه آژیر باشــد ،درب موتور را بازبگذارید تا از راهاندازی آژیر جلوگیری شود.
 اگر در جای امنی قرار دارید ،حداقل یک شیشه را بازبگذارید ،در غیــر این صورت تمام درها و درب موتور را
قفل کنید.

 اگــر خودرو مجهز به درب عقبی برقی باشــد ،پس ازقطع باتری باز کردن آن امکانپذیر نخواهد بود.
 سوئیچ استارت را خاموش کرده و کلید را بردارید. اگر خودرو دارای سیســتم ورود و استارت بدون کلیدباشــد ،کنترل از راه دور را حداقل  3متر از خودرو دور
کنید.
 حــدود  4دقیقه (یا  12دقیقه بــرای مدلهای دندهاتوماتیک) صبر کرده و باتری را قطع کنید.
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اخطار

همچنین میتوانید به یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ بــرای اجرای این عملیات مراجعه
کنید.
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  2را آزاد کرده و ترمینال منفی ( )-باتری را قطع کنید. گیرههای دسته سیمها  3را باز کنید. گیره دسته سیمها  4را باز کرده و کنار بکشید. مهره  5را از کابل مثبت ( )+باز کنید. -دسته سیمها  6را کنار بکشید.
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خارج کردن باتری
 -ترمینال مثبت ( )+را از باتری قطع کنید.

 -درپوش باتری را  1باز کنید.
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 با اســتفاده از یک پیچ گوشتی گیرههای  7و  8را بازکنید.
 مجموعه قطع برق  9را بلند کنید. -این مجموعه را به سمت جلو از سر راه خارج کنید.

 گیرهها را باز کنید. -حفاظ باتری  10را بردارید.
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 با اســتفاده از یک پیچ گوشتی ،اتصاالت  11را به یکطرف اهرم کرده و باتری را خارج کنید.
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پس از جا زدن مجدد باتری
 بازبینی کنید که ترمینالهای باتری محکم باشد. سوئیچ استارت را بدون استارت زدن روشن کنید. بازبینی کنید که پیام خطا یا چراغ هشــداری روشننشده باشد .در صورت نیاز با یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید تا سیستم را ریست کنند.
 عملکرد صحیح کلیه درها و شیشهها را بازبینی کنید. پس از جا زدن مجدد ،حدود  1دقیقه (یا  2دقیقه برایمدلهای دنده اتوماتیک) صبر کنید.
 موتور را استارت کنید. عملکرد صحیح سیســتمهای ضد گیر :شیشــههایبرقی ،بازکن سانروف و سانروف پانوراما را بازبینی کنید.

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

جا زدن مجدد باتری
به منظــور مونتاژ مجدد ،عملیات خارج کردن باتری را
به ترتیب عکس انجام داده ودر پایان ترمینال مثبت ()+
را وصل کنید.
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 اگر خودرو مجهز به ترمز دستی برقی باشد ،با اعمال ورهاسازی آن بازبینی کنید که به درستی عمل میکند.
 سوئیچ استارت را خاموش کنید. از خودرو خارج شــده و بازبینی کنید که کنترل از راهدور به درستی عمل میکند.
 این موارد را تنظیم کنید :ســاعت ،ایســتگاههای ازپیشتنظیم شده رادیویی و تنظیمات سیستم صوتی.
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اخطار

پــس از جا زدن مجدد باتری ،برخی سیســتمها
ممکن اســت به صورت موقتی خارج از دسترس
باشند:
سیستم توقف (اســتارت و توقف) ،تهویه مطبوع،
مسیریابی

اخطار

در کلیه شرایط در صورت وجود هر گونه اشکالی
پــس از جا زدن باتری با یکــی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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وضعیت کاهش بار
این سیستم استفاده از برخی کارکردها را براساس سطح
شارژ باقیمانده در باتری مدیریت میکند.
هنگامی که خودرو در حال حرکت است ،کارکرد کاهش
بار به صورت موقتی برخی کارکردها مانند تهویه مطبوع،
و گرم-کن شیشه عقب و  ...را غیرفعال میکند.
کارکردهایی که غیرفعال شدهاند به محض اینکه شرایط
این امکان را فراهم کنند ،مجددا ً فعال خواهند شد.

وضعیت صرفهجویی در انرژی
این سیستم مدت زمان استفاده از برخی کارکردها را به
منظور حفظ مقدار کافی شارژ در باتری مدیریت میکند.
پــس از اینکه موتور خاموش شــد ،همچنان میتوانید
از کارکردهایــی مانند سیســتمهای صوتی و تلماتیک،
برفپاککــن جلــو ،چراغهــای نورپاییــن ،چراغهای
خوشــامدگو و  ...حداکثر برای مدت حدود چهل دقیقه
استفاده کنید.
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روشن کردن وضعیت صرفهجویی در انرژی
پیامی در صفحه نمایش نشانگر ابزار نمایش داده میشود
مبنی بر اینکه خودرو وارد وضعیت صرفهجویی در انرژی
شــده و کارکردهای فعــال وارد وضعیــت standby
میشوند.
در صورتی که در این زمان یک تماس تلفنی انجام شود،
این تماس برای حدود  10دقیقه با سیســتم هندزفری
بلوتوث سیستم صوتی خودرو برقرار میشود.
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خروج از وضعیت صرفهجویی در انرژی
این کارکردها برای بار بعد که ســوار خودرو شــوید ،به
صورت خودکار فعال خواهند شد.
به منظــور بازگرداندن فــوری امکان اســتفاده از این
کارکردها ،موتور را اســتارت زده و اجازه دهید موتور در
جا کار کند.
 برای کمتر از ده دقیقه روشــن بگذارید تا حدود پنجدقیقه از تجهیزات استفاده کنید.
 برای بیش از ده دقیقه روشن بگذارید تا بالغ بر حدودا ًسی دقیقه از تجهیزات استفاده کنید.
اجازه دهید که موتور برای مدت تعیین شده کار کند تا
از کفایت شــارژ باتری اطمینان حاصل شود .برای شارژ
باتری به صورت مکرر و پیوسته موتور را استارت نکنید.
تخلیه باتری مانع اســتارت زدن خودرو میشــود .برای
کســب اطالعات بیشــتر در خصوص باتــری به بخش
مربوطه مراجعه کنید.
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دسترسی به ابزارها
ابزارها در صندوق عقــب زیر کفی صندوق عقب تعبیه
شدهاند.
برای دسترسی به آنها:
 درب صندوق را باز کنید. کفی را به صورت عمودی قرار دهید. -چشمی یدککشی را بردارید.

یدککشی خودرو
 بر روی سپر جلو ،با فشار دادن زیر درپوش ،گیره آنرا باز کنید.
 چشمی یدککشــی را به صورت کامل سرجای خودسفت کنید.
 میله یدککشی را نصب کنید. چراغهای هشدار خطر روی خودرویی که یدککشیمیشود را روشن کنید.

a
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یدککشی خودرو
دستورالعمل یدککشی خودرو یا به یدک کشیدن یک
خودرو دیگر با استفاده از چشمی یدککشی
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دنــده را در وضعیت خالص (وضعیــت  Nبرای
دندههای اتوماتیک قــرار دهید ).عدم رعایت این
دستورالعمل میتواند منجر به آسیب دیدن برخی
اجــزای خودرو (ترمزها ،سیســتم انتقال قدرت و
 )...و عدم کارکرد کمکی ترمز در هنگام اســتارت
مجدد خودرو شود.

www.CarGarage.ir

281

خرابی خودرو

www.CarGarage.ir

هشدار
توصیههای عمومی
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یدککشی یک خودرو دیگر
 بر روی سپر عقب ،با فشار دادن زیر درپوش ،گیره آنرا باز کنید.
 چشمی یدککشــی را به صورت کامل سرجای خودسفت کنید.
 میله یدککشی را نصب کنید. چراغهای هشدار خطر روی خودرویی که یدککشیمیشود را روشن کنید.
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مقررات قانونی اجرایی در کشور خود را رعایت کنید.
مطمئن شــوید که وزن خــودرو یدککشــی از وزن
خودرویی که یدککشی میشود بیشتر باشد.
یک راننده باید پشــت فرمان خودرویی که یدککشی
میشــود قرار گرفته و بایــد گواهینامه معتبر رانندگی
داشته باشد.
در هنگامی یدککشی خودرو با چهار چرخ روی زمین،
همواره از یک بازوی یدککشی استفاده شود؛ استفاده
از سیم بکسل یا نوار بکسل ممنوع است.
خودرو یدککش باید آرام شروع به حرکت کند.
هنگام یدککشــی یک خودرو با موتور خاموش ،دیگر
کمکی قدرتی برای ترمز یا فرمان وجود نخواهد داشت.
در شــرایط زیر ،همواره بایــد از خدمات امداد حرفهای
کمک بگیرید:
 خرابی خودرو در اتوبانها و بزرگراهها، خودروهای چهار چرخ محرک، هنگامی که امکان قرار دادن دنده در وضعیت خالص،باز کردن قفل فرمان یا آزاد کردن ترمز دســتی وجود
ندارد،
 یدککشی با دو چرخ روی زمین، هنگامی که بازوی یدککشــی مــورد تأیید موجودنباشد.
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جعبه دندهها و موتورهای بنزینی
موتور بنزینی
جعبه دنده

حداکثر قدرت :استاندارد ( EUکیلووات) *

115

rG

قطر × جابجایی (میلیمتر)

110

۷۷ x ۸۵/۸

a
.C

حجم موتور (سی سی)

**1601

حداکثر گشتاور :استاندارد )Nm(۱EU

240

1400

e.

سوخت
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دورموتور در حداکثر قدرت ()rpm

6000

در موتور در حداکثر گشتاور)rpm( :

ir

مبدل کاتالیزوری
ظرفیت روغن (لیتر)
موتور (با تعویض فیلتر)

**115

1598
۷۷ x ۸۵/۸
121
6000
240

**۳۰۰۰

1400

بدون سرب
بلی

بدون سرب
بلی

۴/۲۵

۴/۲۵

* حداکثر قدرت به مقدار نوع تأیید شده بر روی بستر تست ،تحت شرایطی است که طبق مقررات اروپا (آئیننامه
** فقط برای ایران.

284

w

1598

حجم موتور (سی سی)

9

w

 508 : 8D...سواری صندوقدار
8E…..: 508 SW

8DFNA-8E5FNA
8D5FVA-8E5FVA

**8D5FZA

8D5GZM/S
8E5GZM/S

8D5GZT/S
8E5GZT/S

w

کد مدل

اتوماتیک ( 6دنده)

دستی ( 6دنده)

اتوماتیک  6( EAT6دنده)

) تعریف شده است ،مربوط میشود.
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اوزان موتور بنزینی و بارهای قابل یدککشی (کیلوگرم)
موتور بنزینی
جعبه دنده

اتوماتیک ( 6دنده)

1410
1485
2015
3615

1600

rG

***500

1500

1600

1500

1600

1500

ag
ar

سواری صندوقدار

1875
740

1775
750

1875
735

1775
745

1875
740

1775
750

1400
1475
1995
3595

a
.C

w

***775
***500
75

e.

وزن بدون بار
وزن بدون سرنشین و بار*
وزن ناخالص خودرو ()GVW
وزن ناخالص مجموعه ()GTW
بر روی شیب ٪12
تریلر با ترمز (در محدوده )GTW
بر روی شیب  ٪10یا ٪12
تریلر با ترمز** (با انتقال بار در محدوده )GTW
تریلر بدون ترمز
وزن توصیه شده اتصال یدککشی

SW
1420
1495
2080
3580

سواری صندوقدار

SW
1430
1505
2100
3600

w

بدنه

8E5GZT/S 8D5GZT/S 8E5GZM/S 8D5GZM

w

کد مدل

دستی ( 6دنده)

8E5FNA
8D5FNA
**8D5FZA
8E5FVA
8D5FVA
سواری صندوقدار
SW
1430
1410
1505
1485
2100
2015
3600
***2515
3615

اتوماتیک  6( EAT6دنده)

75

ir

* وزن بدون سرنشین و بار معادل وزن بدون بار به عالوه راننده ( 75کیلوگرم) است.
** وزن تریلر ،با ترمز میتواند اگر در محدوده  GTWافزایش یابد اگر  GVWخودرو یدککش به همان مقدار کاهش یابد؛ هشدار! یدککشی با استفاده از یک خودرو یدککش
با بار سبک میتواند اثر نامطلوبی بر پایداری روی جاده داشته باشد.
*** فقط برای ایران
مقادیر  GTWو بار قابل یدککشی اعالم شده تا حداکثر ارتفاع  1000متر معتبر هستند؛ برای هر  1000متر ارتفاع بیشتر باید  ٪10از مقدار بار قابل یدککشی ذکر شده کم شود.
سرعت خودرو یدککش نباید از  60مایل بر ساعت ( 100کیلومتربرساعت) تجاوز کند( .مقررات اجرایی در کشور مربوطه باید رعایت شوند).
دمای باالی محیط میتواند منجر به کاهش عملکرد خودرو به منظور حفاظت از موتور شود؛ اگر دمای محیط بیش از  37ºCباشد ،بار قابل یدککشی را محدود کنید.
285

www.CarGarage.ir

9

اطالعات فنی

www.CarGarage.ir

جعبه دندهها و موتورهای دیزل
موتور بنزینی

کد مدل

8DBHZM/S
8EBHXM/S

8DBHZT/S-8DBHXT/S
8EBHZT/S-8EBHXT/S

8DRHR8
EKRHF8

۷۵ x ۸۸/۳

۷۵ x ۸۸/۳

88

88

دورموتور در حداکثر قدرت ()rpm

3500

3500

حداکثر گشتاور :استاندارد )Nm(۱EU

300

300

در موتور در حداکثر گشتاور)rpm( :

1750

سوخت

دیزل

مبدل کاتالیزوری

بلی

فیلتر ذرات

بلی

موتور (با تعویض فیلتر)

e.

103
4000

1750

2000

دیزل

دیزل

بلی

بلی

بلی

بلی

۳/۲۵

* حداکثر قدرت به مقدار نوع تأیید شده بر روی بستر تست ،تحت شرایطی است که طبق مقررات اروپا (آئیننامه

286

۸۵ x ۸۸

320

ag
ar

۳/۲۵

1997

rG

ir

ظرفیت روغن

a
.C

حداکثر قدرت :استاندارد ( EUکیلووات) *

w

1560

1560

قطر × جابجایی (میلیمتر)

9

w

حجم موتور (سی سی)

w

جعبه دنده

دستی ( 6دنده)

اتوماتیک  6( EAT6دنده)

دستی ( 6دنده)

www.CarGarage.ir

۵/۲۵
) تعریف شده است ،مربوط میشود.
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جعبه دندهها و موتورهای دیزل

دستی ( 6دنده)

اتوماتیک  6( EAT6دنده)

دستی ( 6دنده)

اتوماتیک  6( EAT6دنده)

8DRHHA
8DRHDA

8DRHH8

8DAHXM/S
8EAHXM/S

8DAHWT/S
8EAHWT/S
8UAHWT/S

۱۹۹۷

۱۹۹۷

1997

1997

۸۵ x ۸۸

۸۵ x ۸۸

۸۵ x ۸۸

۸۵ x ۸۸

قطر × جابجایی (میلیمتر)
حداکثر قدرت :استاندارد ( EUکیلووات) *
دورموتور در حداکثر قدرت ()rpm

120
3750
2000

2000

سوخت

دیزل

ظرفیت روغن

موتور (با تعویض فیلتر)

بلی

دیزل
بلی

ir

فیلتر ذرات

340

e.

حداکثر گشتاور :استاندارد )Nm(۱EU

مبدل کاتالیزوری

120

3750

340

در موتور در حداکثر گشتاور)rpm( :

100

ag
ar

حجم موتور (سی سی)

rG

غیرهیبریدی

a
.C

کد مدل

بلی

5

5

بلی

w

جعبه دنده

w

2.0 litre HDi 136 / 163

w

موتور بنزینی

2.0 litre BlueHDI 136** /
150 S&S

2.0 litre BlueHDi 180
S&S

* حداکثر قدرت به مقدار نوع تأیید شده بر روی بستر تست ،تحت شرایطی است که طبق مقررات اروپا (آئیننامه
** فقط برای بلژیک

www.CarGarage.ir

**100
110

132

4000

3750

2000

2000

بلی

بلی

370

دیزل
بلی

۶/۱

400

دیزل

9

بلی

۵/۱
) تعریف شده است ،مربوط میشود.
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اوزان موتور دیزل و بارهای قابل یدککشی (کیلوگرم)
موتور بنزینی
جعبه دنده

1100

900

800

1375
745

1175
740

1075
750

SW
1430
1505
2120
3220

rG

a
.C

1410
1485
2025
3225

1425
1500
2045
2945

8EBHXM/S

w

بدنه

سواری صندوقدار

8EBHZT/S
8EBHXT/S
SW
1445
1520
2140
2940

w

کد مدل

8DBHZM/S

8DBHZT/S
8DBHXT/S

w

دستی ( 6دنده)

1200

ag
ar
1475
740

ir

e.

وزن بدون بار
وزن بدون سرنشین و بار*
وزن ناخالص خودرو ()GVW
وزن ناخالص مجموعه ()GTW
بر روی شیب ٪12
تریلر با ترمز (در محدوده )GTW
بر روی شیب  ٪10یا ٪12
تریلر با ترمز** (با انتقال بار در محدوده )GTW
تریلر بدون ترمز
وزن توصیهشده اتصال یدککشی

9

اتوماتیک  6( EAT6دنده)

75

سواری صندوقدار

* وزن بدون سرنشین و بار معادل وزن بدون بار به عالوه راننده ( 75کیلوگرم) است.
** وزن تریلر ،با ترمز میتواند اگر در محدوده  GTWافزایش یابد اگر  GVWخودرو یدککش به همان مقدار کاهش یابد؛ هشدار! یدککشی با استفاده از یک خودرو یدککش
با بار سبک میتواند اثر نامطلوبی بر پایداری روی جاده داشته باشد.
مقادیر  GTWو بار قابل یدککشی اعالم شده تا حداکثر ارتفاع  1000متر معتبر هستند؛ برای هر  1000متر ارتفاع بیشتر باید  ٪10از مقدار بار قابل یدککشی ذکر شده کم شود.
سرعت خودرو یدککش نباید از  60مایل بر ساعت ( 100کیلومتربرساعت) تجاوز کند( .مقررات اجرایی در کشور مربوطه باید رعایت شوند).
دمای باالی محیط میتواند منجر به کاهش عملکرد خودرو به منظور حفاظت از موتور شود؛ اگر دمای محیط بیش از  37ºCباشد ،بار قابل یدککشی را محدود کنید.
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اوزان موتور دیزل و بارهای قابل یدککشی (کیلوگرم)
موتور بنزینی

2.0 litre HDi 136 / 163

2.0 litre HDi 140

کد مدل

8DRHR8
8DRHF8

8DRHHA
8DRHDA

8DRHH8

1430
1505
2065

1520
1595
2105

1480
1555
2075

3405

3675

1300

1600

a
.C

w

3665

rG
1600

1875
750
75

1575

750
۷۵

1875

ir

e.

ag
ar

وزن بدون بار
وزن بدون سرنشین و بار*
وزن ناخالص خودرو ()GVW
وزن ناخالص مجموعه ()GTW
بر روی شیب ٪12
تریلر با ترمز (در محدوده )GTW
بر روی شیب  ٪10یا ٪12
تریلر با ترمز** (با انتقال بار در محدوده )GTW
تریلر بدون ترمز
وزن توصیهشده اتصال یدککشی

سواری صندوقدار

سواری صندوقدار

سواری صندوقدار

w

بدنه

w

جعبه دنده

دستی ( 6دنده)

دستی ( 6دنده)

اتوماتیک  6( EAT6دنده)

* وزن بدون سرنشین و بار معادل وزن بدون بار به عالوه راننده ( 75کیلوگرم) است.
** وزن تریلر ،با ترمز میتواند اگر در محدوده  GTWافزایش یابد اگر  GVWخودرو یدککش به همان مقدار کاهش یابد؛ هشدار! یدککشی با استفاده از یک خودرو یدککش
با بار سبک میتواند اثر نامطلوبی بر پایداری روی جاده داشته باشد.
مقادیر  GTWو بار قابل یدککشی اعالم شده تا حداکثر ارتفاع  1000متر معتبر هستند؛ برای هر  1000متر ارتفاع بیشتر باید  ٪10از مقدار بار قابل یدککشی ذکر شده کم شود.
سرعت خودرو یدککش نباید از  60مایل بر ساعت ( 100کیلومتر بر ساعت) تجاوز کند( .مقررات اجرایی در کشور مربوطه باید رعایت شوند).
دمای باالی محیط میتواند منجر به کاهش عملکرد خودرو به منظور حفاظت از موتور شود؛ اگر دمای محیط بیش از  37ºCباشد ،بار قابل یدککشی را محدود کنید.
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اوزان موتور دیزل و بارهای قابل یدککشی (کیلوگرم)

دستی ( 6دنده)

اتوماتیک  6( EAT6دنده)

جعبه دنده

3725

3700

1600

1500

1875

1775

ag
ar

rG

a
.C

1500
1575
2125

750
75

ir

e.

9

SW
1520
1595
2200

SW
1600
1695
2240

1650
1725
2240

3465

3440

3440

1300

1200

1200

1575

1475
750
۷۵

1475

1540
1615
2165

w

بدنه
وزن بدون بار
وزن بدون سرنشین و بار*
وزن ناخالص خودرو ()GVW
وزن ناخالص مجموعه ()GTW
بر روی شیب ٪12
تریلر با ترمز (در محدوده )GTW
بر روی شیب  ٪10یا ٪12
تریلر با ترمز** (با انتقال بار در محدوده )GTW
تریلر بدون ترمز
وزن توصیهشده اتصال یدککشی

سواری صندوقدار

سواری صندوقدار

8EAHWT/S

8UAHWT/S
 RXHغیر هیبریدی

w

کد مدل

8DAHXM/S

8EAHXM/S

8DAHWT/S

w

موتور بنزینی

2.0 litre BlueHDi 136*** / 150
S&S

2.0 litre BlueHDi 180 S&S

* وزن بدون سرنشین و بار معادل وزن بدون بار به عالوه راننده ( 75کیلوگرم) است.
** وزن تریلر ،با ترمز میتواند اگر در محدوده  GTWافزایش یابد اگر  GVWخودرو یدککش به همان مقدار کاهش یابد؛ هشدار! یدککشی با استفاده از یک خودرو یدککش
با بار سبک میتواند اثر نامطلوبی بر پایداری روی جاده داشته باشد.
مقادیر  GTWو بار قابل یدککشی اعالم شده تا حداکثر ارتفاع  1000متر معتبر هستند؛ برای هر  1000متر ارتفاع بیشتر باید  ٪10از مقدار بار قابل یدککشی ذکر شده کم شود.
سرعت خودرو یدککش نباید از  60مایل بر ساعت ( 100کیلومتر بر ساعت) تجاوز کند( .مقررات اجرایی در کشور مربوطه باید رعایت شوند).
دمای باالی محیط میتواند منجر به کاهش عملکرد خودرو به منظور حفاظت از موتور شود؛ اگر دمای محیط بیش از  37ºCباشد ،بار قابل یدککشی را محدود کنید.
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)ابعاد (میلیمتر

w

w

w
e.

ag
ar

rG

a
.C
ir

9

SW

سواری صندوقدار
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ar

rG

a
.C

w

w

w
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9

مدلهای  RXHغیرهیبریدی

به فاصله کف خودرو با زمین دقت کنید :حدود  184میلیمتر (در شرایطی که خودرو در وضعیت کاری باشد :فقط راننده و با مخزن سوخت پر) در شرایط آرمانی.
این مقدار با توجه به بار خودرو ،ماهیت سطح زمین و شرایط اطراف تغییر میکند.
اگر راننده تشخیص بدهد که میتواند از مانعی بگذرد ،مسئولیت این تصمیم کام ً
ال برعهده خود اوست.
292
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 .Cبرچسب سازنده
 VINبر روی یک برچســب قابل برداشت بر روی دهانه
درب سمت راننده درج شده است.

ag
ar

 .Dبرچسب تایر /رنگ
این برچسب بر روی ستون وسطی در سمت راننده نصب
شده است.

ir

e.

عالئم شناسایی
عالئم قابل مشاهده مختلفی جهت شناسایی روی خودرو
وجود دارد.
 .Aشماره شناسه خودرو ( )VINزیر درب موتور.
این شــماره بر روی بدنه نزدیک محل نصب کمک فنر
قرار گرفته است.

rG

a
.C

w

w

w

این برچسب شامل اطالعات زیر میشوند:
 فشار باد تایرها بدون بار و با بار، اندازه تایرها، فشار باد چرخ یدکی، -کد رنگ خودرو

 .Bشماره شناسه خودرو ( )VINبر روی چارچوب
عرضی تحتانی شیشه جلو

اخطار

فشارهای تایر باید ،حداقل یکبار در ماه ،هنگامی
که تایر سرد است ،بازبینی شوند.
پایین بودن فشــار تایر مصرف سوخت را
افزایش میدهد.

این شماره با یک برچسب نصب شده است که از شیشه
جلو قابل مشاهده است.

www.CarGarage.ir
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مصرف سوخت خودرو پژو 508
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مصرف سوخت
موتور

گیربکس

سیکل شهری

سیکل برون شهری

سیکل ترکیبی

توربوشارژ THP165

اتوماتیک

9.8 L/100 km

5.2 L/100 km

6.9 L/100 km

e.

ag
ar

rG

a
.C

w

w

w

میزان مصرف سوختی که در اینجا ذکر شده است ،بستگی به میزان آن در زمان ثبت دارد .مقادیر مصرف سوخت به طریقۀ رانندگی ،شرایط رانندگی ،شرایط آب و هوایی،
میزان بار خودرو ،طریقۀ نگهداری از خودرو و استفاده از تجهیزات جانبی بستگی دارد.

ir

9
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تجهیزاتصوتیوتلماتیک

w

w

w

۱۰
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ir

e.

ag
ar

rG

a
.C
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ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

شرایط اضطراری یا درخواست امداد اضطراری

w

w

w

ارتباط با امداد اضطراری*
در شــرایط اضطراری ،این دکمه برای
بیش از  2ثانیه نگه دارید .چشمکزدن
چراغ  LEDســبز و یک پیام صوتی به
معنای ان اســت که با مرکــز تماس ارتبــاط با امداد
اضطراری ایکاپ تماس گرفته شده است.
فشــار دادن مجدد فوری این دکمه درخواســت را لغو
میکند.
چراغ  LEDسبز خاموش خواهد شد.
فشــار دادن این دکمه برای بیش از  8ثانیه در هر زمان
درخواست را لغو میکند.
 LEDســبز (بدون چشــمکزدن) در هنگام برقراری
ارتباط روشن میماند .این چراغ در پایان تماس خاموش
خواهد شد.
سیســتم ارتباط با امــداد اضطراری ایــکاپ بالفاصله
محل خودرو شــما را مشــخص میکند ،با شما با زبان
خودتــان ارتباط برقــرار میکنــد** ،و در صورت نیاز
خدمات اضطراری دولتی مربوطــه** را اعزام میکند.
در کشــورهایی که این خدمات موجود نباشــند ،یا در
صورتی که خدمات تعیین موقعیت برای مدت کوتاهی
وجود نداشته باشد ،تماس به صورت مستقیم با خدمات
اضطــرای ( )112بــدون اعالم موقعیت خــودرو برقرار
میشود.

* منوط به شــرایط عمومی خدمات قابل ارائه در مراکز
فروش و محدودیتهای فنی و تکنولوژیک.
** بسته به پوشش جغرافیایی سیستم ارتباط با امداد
اضطراری ایکاپ ،سیســتم ارتباط با امــداد پژو و زبان
رســمی انتخاب شــده توســط مالک خودرو .فهرست
کشــورهای تحت پوشــش و خدمات قابل ارائه توسط
مراکز فروش از طریق سیســتم ارتباط با نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ در آدرس www.ikco-peugeot.
 irقابل مطالعه است.
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هشدار
در صورتی که واحد کنترل کیســه هوا ضربهای را
تشخیص دهد ،گذشته از باز شدن کیسههای هوا،
یک تماس اضطــراری به صورت خــودکار برقرار
خواهد شد.

اخطار

در صورتی که از سیستم ارتباط با مرکز بستههای
پیشنهادی پژو همراه با بســته امداد اضطراری یا
امداد بهرهمند شدهاید ،همچنین خدمات بیشتری
در فضای شــخصی  MyPEUGEOTاز طریق
وبسایت اینترنتی پژو که از طریق آدرس www.
 ikco-peugeot.irدر کشــورتان قابل دسترسی
است ،برای شما وجود دارد.

تجهیزات صوتی و تلماتیک*
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** بسته به پوشش جغرافیایی سیستم ارتباط با امداد
اضطراری ایکاپ ،سیســتم ارتباط با امــداد پژو و زبان
رســمی انتخاب شــده توســط مالک خودرو .فهرست
کشــورهای تحت پوشــش و خدمات قابل ارائه توسط
مراکز فروش از طریق سیســتم ارتباط با نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ قابل مطالعه است.

اخطار

به دالیل فنی و مخصوصاً به منظور بهبود کیفیت
خدمات ارتباط با نمایندگیهــای مجاز منتخب
ایکاپ برای مشتریان ،سازنده حق اجرای عملیات
به روزرســانی را بر روی سیستم تلماتیک تعبیه
شده در خودرو را برای خود محفوظ میدارد.

ir
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ag
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اخطار

اشکال در سیستم مانع حرکت خودرو نمیشود.

فشــار دادن مجدد فوری این دکمه درخواســت را لغو
میکند.
لغو درخواست از طریق یک پیام صوتی تأیید میشود.

اخطار

اگر خودرو خود را خارج از شــبکه فروش ایکاپ
خریداری کردهاید ،از شما دعوت میشود تا از یکی
از مراکز فروش بخواهید که پیکربندی این خدمات
را در خودرو شما بازبینی کرده و در صورت تمایل،
اصالح کند تا مطابق با خواســته شــما باشد .در
کشــورهای چندزبانه ،پیکربندی به زبان رسمی
مورد انتخاب شما قابل انجام است.

w

عملکرد سیستم*
هنگامی که ســوئیچ اســتارت روشن
است ،چراغ  LEDســبز برای  3ثانیه
روشن میشــود که به معنای آن است
که سیستم به صورت صحیح کار میکند.
اگــر  LEDنارنجی چشــمک بزند و
خامــوش شــود :به معنای آن اســت
سیستم اشکال دارد.
چراغ  LEDنارنجی به صورت ممتد روشــن میشــود:
باتری پشتیبانی باید تعویض شود.
در هر صورت تماس اضطراری و امداد اضطراری ممکن
است کار نکنند.
در اســرع وقت با یکــی از تعمیرگاههــای مجاز تماس
بگیرید.

ارتباط با مرکز امداد خودرو*
این دکمه را برای بیش از  2ثانیه فشار
دهیــد تا در صــورت خرابــی خودرو
درخواست کمک کنید.
یک پیام صوتی برقراری تماس را تأیید میکند**.

۱۰
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سیستم  Hi-Fiیک سیستم نسخه  ۵/۱است که توسط
پژو با همکاری با  JBLتهیه شده است.
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تجهیزات *JBL
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 4عدد کیت اسپیکر دوراهه که با یک فیلتر فعال از هم
مجزا شدهاند ،در جلو و عقب خودرو تعبیه شدهاند.
این قطعات بر روی یــک بلندگوی گنبدی فابریک که
امکان بازســازی صدای پایدار و متوازن ســه برابری را
فراهم میکند و یک ووفر متوسط موتور معکوس مگنت
نئودیمیوم  RMS 50 Wدارای خروجی فرکانســهای
باس بسیار باال قرار گرفتهاند.
مسیر آکوستیک مرکزی داخل داشبورد بازسازی صحنه
موسیقایی را بهبود بخشیده و شنونده را در وضعیتی قرار
میدهد که مشابه شــرایط واقعی ضبط اصلی موسیقی
است.
واحد باس مستقر در صندوق عقب حاوی یک ووفر فرعی
سه ســیمپیچ  150Wدر یک فضای بهینهسازی شده
است که به طیفهای صوتی باس عمق و اثر میبخشد.
این مجموعه اسپیکرها توسط یک آمپلی فایر  10راهه
 500W RMS 2اهم ،با استفاده از سیستم توزیع صدا
و صدای محیط به گونهای کنترل میشــود که بهترین
حالت عملکــردی را برای راننده و سرنشــینان خودرو
فراهم کنید.
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هشدار
به عنوان یک اقدام ایمنی ،راننده باید عملیاتی را
که مستلزم توجه طوالنی اســت ،تنها در حالتی
انجام دهد که خودرو متوقف باشــد .نمایش یک
پیــام وضعیت صرفهجویی در انــرژی این پیام را
میدهد که سیســتمهای برقی در حال کار وارد
وضعیت  ybdnatsخواهند شد.
به بخش وضعیت صرفهجویــی در انرژی مراجعه
کنید.

ir

e.

صفحه لمسی  7اینچ
مســیرهای ماهوارهای  - GPSسیســتم صوتی
چندرسانهای  -تلفن بلوتوث

rG

a
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w
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w

فهرست
مراحل اولیه
کنترلهای روی فرمان
منوها
مدیا
رادیو
رادیوی ( DABپخش صوتی دیجیتال)
موزیک
مسیریابی
مسیریابی  -هدایت
ترافیک
پیکربندی
خدمات تماسی
ارتباط با مرکز نرمافزارهای پژو
تلفن
سواالت متداول

۳۰۰
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۱۰
۳۱۲
۳۱۴
۳۱۸
۳۲۶
۳۲۹
۳۳۱
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۹

اخطار

این سیســتم به گونهای محافظت شده است که
تنها در خودرو شما کار خواهد کرد.
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مراحل اولیه
از دکمههای زیر صفحه لمسی برای دسترسی به منوها
اســتفاده کنید ،ســپس دکمههای مجازی روی صفحه
لمسی را فشار دهید.
هر منو در یک یا دو صفحه (صفحه اولیه و صفحه ثانویه)
نمایش داده میشود.

اخطار

rG
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w

در شرایط بســیار گرم ،سیســتمها ممکن است
برای مدت زمان حداقــل  5دقیقه ،وارد وضعیت
 standbyشــوند( .خاموش شدن کامل صفحه
نمایش و صدا)
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صفحه ثانویه
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میانبرها :با استفاده از دکمههای مجاز در ردیف فوقانی
صفحه لمســی ،میتوان به صورت مستقیم وارد قسمت
انتخاب منبع صوتی ،فهرست ایستگاهها (یا عنوان وابسته
به منابع) یا تنظیم دما شد.

اخطار

w

w

w

صفحه نمایش از نوع مقاومتی اســت ،الزم اســت
محکم فشار داده شود ،مخصوص در حرکات شالقی
(حرکت دادن یک فهرســت ،جابجایی در نقشه و
 )...یک ضربه ساده کافی نخواهد بود .فشار دادن با
بیش از یک انگشت توسط سیستم تشخیص داده
نخواهد شد .صفحه نمایش را میتوان با دستکش
مورد استفاده قرار داد .این تکنولوژی امکان استفاده
در هر دمایی را فراهم میکند.
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انتخاب منبع صوتی (بسته به مدل خودرو):
 باندهای رادیویی .FM/DAB/AM کارت حافظه USB پخش CD تلفــن متصل شــده از طریق بلوتــوث* و از طریق streamingصوتی بلوتوث*.
 پخش مدیای متصل شده از طریق سوکت لوازم جانبی(اتصال جک ،کابل آن تعبیه شده است).

هنگامی که موتور روشن است ،فشار دهید تا
صدا صامت شود.
هنگامی که موتور خاموش است ،فشار دهید
تا سیستم روشن شود.
تنظیم حجم صدا (هر یک از منابع از جمله
اعالم شــرایط ترافیک ( )TAو دســتورات
مســیریابی بــه صــورت مســتقل تنظیم
میشوند).

اخطار

در شــرایط بســیار گرم ،حجم صدا ممکن است
محدود شود تا از سیستم محافظت شود .بازگشت
به شــرایط عادی هنگامی رخ خواهد داد که دمای
اتاقک خودرو افت کند.
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هشدار
برای تمیــز کردن صفحه نمایش از یک پارچه نرم
و غیر ساینده (دســتمال عینک) بدون هیچ ماده
دیگری استفاده کنید.
از اشــیاء نوک تیز بر روی صفحه نمایش استفاده
نکنید.
صفحه نمایش را با دستان خیس لمس نکنید.

۱۰
* بسته به نوع تجهیزات
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کاهش حجم صدا

e.

صامت/بازگشت صدا
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افزایش حجم صدا

مدیا :تعویض منبع چند رسانهای
تلفن :شروع تماس
تماس در حال برقــراری :منوی تلفن را باز
میکنــد (پایان تماس ،حالت مخفی ،حالت
هندز فری)
تلفن ،فشــار دادن و نگه داشتن :رد کردن
تماس ورود ،پایان تمــاس؛ به غیر از موارد
تمــاس در حال برقراری ،بــاز کردن منوی
تلفن.

a
.C

کنترلهای نصب شده بر روی فرمان
فشار :منوی صفحه نمایش نشانگر ابزار را باز
میکند.
چرخش :در بین منوی صفحه نمای نشانگر
ابزار حرکت میکند.

w

w

w

رادیو ،چرخاندن :جســتجوی خــودکار به
دنبال ایستگاههای قبلی/بعدی.
مدیا ،چرخاندن :تراک قبلی/بعدی.
فشار دادن :تأیید انتخاب.

۱۰
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نمایش چرخ و فلکی منوها
رادیو :نمایش فهرست ایستگاهها.
مدیا :نمایش فهرست تراکها
رادیو ،فشار دادن و نگه داشتن به روزرسانی
فهرست ایستگاههای دریافتی

تجهیزات صوتی و تلماتیک*
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دستیار راننده
دسترسی به کامپیوتر مدیریت پیمایش.
فعالســازی ،غیرفعالسازی ،تنظیمات برخی
کارکردهای خودرو.
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مدیا
انتخــاب منبع صوتــی ،ایســتگاه رادیویی،
عکسهای صفحه نمایش.

مسیریابی (بسته به نوع تجهیزات)

ورود به تنظیمات مسیریابی و انتخاب یک مقصد.

پیکربندی

تنظیمات صوتی (توازن ،امبینس و  ،)...طرح رنگی،
نور ابزارها ،صفحه نمایش (زبان ،واحدها ،ساعت و )...

خدمات ارتباطی (بسته به نوع تجهیزات)
ارتباط با مرکز نرم افزارهای پژو
با یکی از پرتالهای نرم افزارها تماس بگیرید تا سفرهای
خود را به کمک کلید ارتباطی که با اشتراک در یکی از
مراکز فروش پژو قابل تهیه است ،تسهیل کرده ،امنیت
بخشیده و سفارشیسازی کنید.

www.CarGarage.ir

تلفن
ارتباط با تلفن از طریق بلوتوث.
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سطح ۲
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صفحه اولیه
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سطح 1

توضیحات

سطح ۲

بر روی ایستگاه رادیویی فشار داده و آن را انتخاب کنید.

فهرست ایستگاههای FM

w

w

رادیو FM

w

رادیو DAB

a
.C

رادیو AM
CD

rG

USB

منبع مورد نظر را انتخاب کنید.

ag
ar

iPod

بلوتوث

ir

e.

AUX

بر روی جای خالی فشار داده و سپس  saveرا فشار
دهید.
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سطح 2
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صفحه ثانویه
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سطح ۳

ذخیرهسازی

بر روی ایستگاه رادیویی فشار دهید تا انتخاب شود.

فهرست به روزرسانیها

فهرست ایستگاههای دریافتی را به روز رسانی میکند.

فرکانس

وارد فرکانس رادیویی دلخواه میشود.

w

تنظیمات را ذخیرهسازی میکند.

تأیید

w

انتخاب صفحه

w

چرخش

a
.C

انتخاب همه

rG

نمایش عکس انتخاب شده به صورت تمام صفحه.

 90درجه چرخش عکس.
انتخاب تمام عکسهای فهرست.
مجددا ً فشار دهید تا وضعیت انتخاب لغو شود.

عکس قبلی

نمایش اسالید

توقف/پخش.

نمایش عکسها به ترتیب ،تمام صفحه.

عکس بعدی.
تنظیمات را ذخیرهسازی میکند.
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تأیید
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سطح 1

سطح ۲

توضیحات
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سطح 3

سطح 1

سطح 2

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

w

w

w

صفحه ثانویه

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سطح ۳

نمایش آخرین پخش مدیای انتخاب شده.

w

به هم زدن (تمام تراکها)

w

به هم زدن (آلبوم کنونی)

انتخاب تنظیمات پخش.

a
.C

تکرار

w

تقویت .aux

گزینههای RDS

rG

جستجوی ایستگاه DAB/FM

ag
ar

نمایش متن رادیویی

فعالسازی یا غیر فعالسازی گزینهها.

نمایش اسالید رادیو دیجیتال

ir

e.

سطح 1

سطح ۲

توضیحات

اعالم شرایط ترافیک ()TA
شرایط آب و هوایی

اطالعات برنامههای ورزشی

فعالسازی یا غیر فعالسازی گزینهها.

۱۰

تنظیمات هشدار
Confirm

ذخیرهسازی تنظیمات

* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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رادیو
انتخاب یک ایستگاه

یا
بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود ،سپس  Saveرا انتخاب
کنید.

a
.C

w

w

یکی از ایستگاههای از پیش تعیین
شده را در فهرست انتخاب کنید.
در صــورت نیاز منبع مــورد نظر را انتخاب
کنید.

 Listرا در صفحه اولیه انتخاب کنید.
یا

ag
ar

هشدار
محیط خارجــی (تپ هها ،ســاختمانها ،تونلها،
پارکینگها ،زیرزمینها و  )...ممکن است حتی در
وضعیت جســتجوی ایستگاه  RDSمانع دریافت
امواج شــود .این پدیده در انتشــار امواج رادیویی
کام ً
ال عادی است و به هیچ وجه به معنای اشکال
در سیستم صوتی محسوب نمیشود.

ir

e.

یکی از ایســتگاههای رادیویی را از
لیست پیشنهادی انتخاب کنید.
		
 Update Listرا انتخاب کنید تا فهرست
بهروزرسانی شود.

 FM Radioیــا  AM Radioرا انتخــاب
کنید.

rG

 Radio Listرا در صفحــه ثانویه انتخاب
کنید.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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جستجوی خودکار فرکانس

w

بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود.
یا
بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود ،ســپس به صفحه ثانویه
بروید.

تعویض فرکانس رادیو
بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود.

www.CarGarage.ir

دکمههای یا را فشار دهید تا نشانگر جستجوی خودکار
به فرکانسهای باالتر یا پایینتر حرکت کند.
یا
بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود ،ســپس به صفحه ثانویه
بروید.
بر روی  Enter Frequencyفشار دهید تا
صفحه اولیه نمایش داده شــود و سپس بر
روی صفحه ثانویه فشار دهید.

تجهیزات صوتی و تلماتیک*
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منبع مورد نظر را انتخاب کنید.

ag
ar

فراخوان تمام ایستگاههای از پیشتنظیم شده
بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود و سپس  Saveرا انتخاب
کنید.

ir

e.

فهرست به ترتیب الفبا
باند رادیویی کننی را فشار داده و سپس ایستگاه رادیویی
را از لیست پیشنهادی انتخاب کنید.

فعالسازی/غیرفعالسازی RDS
Options

rG

فرکانــس را با اســتفاده از صفحه کلید به
صــورت کامل (بــه عنوان مثــال 92.10
 )MHzوارد کرده و ســپس  Confirmرا
فشار دهید.

* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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 Settingsرا انتخاب کنید.
 Radioرا انتخاب کنید.

a
.C

یا

یک عدد را در فهرست انتخاب کنید تا ایستگاه رادیوی از
قبل انتخاب شده را به عنوان یک ایستگاه از پیشتنظیم
شده قرار دهد.
نگه داشتن طوالنی مدت یک عدد ایستگاه را وارد حافظه
میکند.
یا
فشــار بر روی این دکمه تمام ایستگاهها را
یکــی پس از دیگــری در حافظــه ذخیره
میکند.

w

 FM Radioیــا  AM Radioرا انتخــاب
کنید.

w

سپس

w

ایستگاه از پیش تنظیم شده
یک ایســتگاه یا فرکانس رادیویــی را انتخاب کنید( .به
بخش مربوطه مراجعه نمایید).

فعالسازی/غیرفعالسازی RDS
بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود ،ســپس به صفحه ثانویه
بروید.

اخطار

 RDSدر صورت فعالســازی ،این امکان را برای
شــما فراهم میکند که با بازگشــت اتوماتیک به
فرکانسهای قابل انتخاب بــه گوش دادن همان
ایستگاه ادامه دهید.
در هر حال ،در برخی شــرایط ،پوشــش ایستگاه
 RDSممکــن اســت در کل کشــور امکانپذیر
نباشــد ،زیرا ایستگاههای رادیویی  ٪100محدوده
کشور را پوشــش نمیدهند .این امر عدم دریافت
امواج رادیویی یک ایستگاه را در حین سفر توضیح
میدهد.
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رادیوی ( DABپخش صوتی دیجیتال)

میانبر :دسترسی به انتخاب منبع صوتی و فهرست ایستگاهها
(یا عناوین ،بسته به نوع منبع)

انتخاب ایستگاه رادیویی

نمایش نام ایستگاه کنونی

انتخاب منبع صوتی.
نمای باند DAB

w

هر یک از Thmnailهای

w

w

نمایش متن رادیویی برای
ایستگاه کنونی

a
.C

 Multiplexبعدی.
ایستگاه رادیویی بعدی.

۱۰

ag
ar

312

 Multiplexقبلی.
ایستگاه رادیویی قبلی.
نمایش نام و شماره
سرویس  multiplexدر
حال استفاده

نمایش گزینهها
در صورتی که فعال باشد ولی در دسترس نباشد ،صفحه نمایش خاکستری میشود.
در صورتی که فعال باشد و در دسترس باشد ،صفحه نمایش سفید خواهد شد.

ir

اگــر ایســتگاه رادیویی  BADکه بــه آن گوش
میدهید .در  MFموجود نباشــد ،گزینه BAD
 MFخاکستری خواهد شد.
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است

صفحه ثانویه

e.

اخطار

rG

ایستگاههای از پیشتنظیم
شده ،دکمههای  1تا .15
فشار سریع :انتخاب ایستگاه
رادیویی از پیشتنظیم شده.
فشار ممتد :تنظیم یک
ایستگاه از پیشتنظیم شده.

پخش شده توسط ایستگاه.

هشدار

® Journalineیک سرویس اطالعات متنی است که برای سیستمهای رادیویی دیجیتال طراح شده است.
این سیستم اطالعات ساختارمندی را در ارتباط با عناوین و عناوین فرعی ارائه میکند.
این سرویس از صفحه  LIST OF DAB STATIONSقابل دسترسی است.

www.CarGarage.ir

تجهیزات صوتی و تلماتیک*

www.CarGarage.ir

w

w

جستجوی خودکار رادیوی دیجیتال DAB/FM

a
.C

رادیوی دیجیتال ( DABپخش صوتی دیجیتال)

w

هشدار
رادیوی دیجیتال کیفیت گیرندگی باالتری داشته
و همچنین نمایشــی گرافیکی از اطالعات کنونی
ایســتگاه رادیویی در حال پخش ارائه میدهد .در
صفحه اولیه  Listرا انتخاب کنید.
محدوده  multiplexهای موجود به ترتیب حروف الفبا
نمایش داده میشود.

اخطار

 ٪100 DABمحدوده کشور را پوشش نمیدهد.
هنگامی که ســیگنال رادیویــی دیجیتال ضعیف
است ،سیستم جستجوی خودکار  DAB/FMبه
شــما این امکان را میدهد که همچنان با جابجا
کردن خودکار ایســتگاه آنالوگ  FMمربوطه (در
صورت وجود) به همان ایستگاه گوش دهید.

ag
ar

 Settingsرا انتخاب کنید.

ir

یا

e.

 DAB Radioرا انتخاب کنید.
در صفحه اولیه  Listرا انتخاب کنید.

بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شــود ،ســپس بر روی صفحه
ثانویه فشار دهید.

rG

بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود.
منبع مورد نظر را انتخاب کنید.

در صفحه ثانویــه  Radio Listرا انتخاب
کنید.
ایستگاه رادیویی را از فهرست پیشنهادی انتخاب کنید.

اخطار

اگــر  DAB/FM station trackingفعــال
شــود ،برای چند ثانیه هنگامی که سیســتم به
رادیوی آنالوگ  FMجابجا میشــود گاهی اوقات
اختالفی در حجم صدا مشاهده میشود.
هنگامی که ســیگنال دیجیتال مجــددا ً دریافت
میشود ،سیســتم به صورت خودکار به وضعیت
 DABبرمیگردد.

اخطار

اگر ایســتگاه  DABکه بــه آن گوش میدهید
در  FMموجــود نباشــد (گزینــه DAB/FM
خاکســتری شــده باشــد) ،یا اگر DAB/FM
 station trackingفعال نباشــد ،هنگامی که
ســیگنال دیجیتال خیلی ضعیف باشد ،صدا قطع
خواهد شد.

 Radioرا انتخاب کنید.
Digital/FM auto tracking
را انتخــاب کرده و ســپس تأیید
کنید.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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دســتگاه پرتابل را ( MP3 Playerو  )...را با استفاده از
کابل صوتی (که در خودرو تعبیه نشده است) به سوکت
لوازم جانبی متصل کنید.
ابتدا حجم صورت دســتگاه پرتابــل خود را (تا باالترین
سطح) تنظیم کنید .سپس حجم صوت سیستم صوتی
را تنظیم نمایید.
نمایش و مدیریت کنترلها از طریق دستگاه پرتابل انجام
میشود.

ir

e.

ag
ar

rG

پخش USB
یــک کارت حافظه  USBدر پــورت  USBوارد کرده
یا دســتگاه  USBرا با استفاده از کابل مناسب (که در
خودرو تعبیه نشده است) به پورت  USBمتصل کنید.
سیســتم لیســتهای پخش را (در حافظه موقت) ایجاد
میکند که ایــن عملیات از چند ثانیه یا چند دقیقه در
اولین اتصال طول میکشد.
تعــداد فایلهای غیر موزیک و تعــداد فولدرها را کاهش
دهید تا زمان انتظار کمتر شود.
لیســت پخشــها هر بار که سوئیچ اســتارت خاموش
میشود یا یک حافظه  USBوصل میشود ،بهروزرسانی
میشوند .فهرستها وارد حافظه میشوند :اگر دستکاری
نشوند ،زمان بارگزاری بعدی کوتاهتر خواهد بود.

سوکت لوازم جانبی ()AUX

w

w

w
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پخش CD
 CDرا وارد پخش کنید.
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انتخاب منبع
بر روی  Mediaفشار دهید تا صفحه اولیه
نمایش داده شود.
منبع مورد نظر را انتخاب کنید.
منبع را انتخاب کنید.
دکمه (منبع)  SRCرا روی فرمان استفاده
کنیــد تا به منبع مدیای بعدی بروید که در
صورتی که فعال باشند در دسترس هستند.
 OKرا فشار دهید تا این انتخاب تأیید شود.

تجهیزات صوتی و تلماتیک*
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rG

a
.C

w

توصیه میشود که کابل  USBدستگاه پرتابل استفاده
شود.

ag
ar

هشدار
این سیســتم از دستگاههای ذخیرهســازی انبوه
 ،USBدستگاههای ® BlackBerryیا ®Apple
از طریق پورتهای  USBپشتیبانی میکند .کابل
تبدیل مربوطه تعبیه نشده است.
کنترل دســتگاههای جانبی از طریق کنترلهای
سیستم صوتی است.
سایر موارد دستگاههای جانبی که در هنگام اتصال
تشخیص داده نمیشــوند ،باید با استفاده از کابل
جک به سوکت لوازم جانبی متصل شوند( .این کابل
تعبیه نشده است).

ir

e.

اخطار

توصیه میشــود که نــام فایلها را بــه  20کاراکتر
محــدود کرده و از حروف ویــژه (مانند “ ” ? )ù :
استفاده نکنید تا از ایجاد اشکال در پخش و نمایش
جلوگیری شود.

w

هشدار
این سیســتم همچنین وضعیت ( VBRنرخ بیت
متغیر) را پشــتیبانی میکند .ســایر انواع فایلها
( mp4.و  )...قابل پخس نیستند .فایلهای wma.
باید از نوع اســتاندارد  wma9باشــند .نرخهای
 44 ،32 samplingو  48کیلوهرتز پشــتیبانی
میشوند.

این سیســتم از اتصال همزمان دو دســتگاه مشابه (دو
کارت حافظه ،دو پخش ® )Appleپشــتیبانی نمیکند
ولی میتوان یــک کارت حافظه و یک پخش ®Apple
را همزمان وصل کرد.

w

پخش USB
تجهیزات صوتی تنها فایلهای صوتــی wma, .aac,.
 .flac, .oggو  mp3.را بــا نرخ بیت بین  kbps 32و
 kbps 320را پخش میکنند.

بــرای اینکه بتوانید یــک فایل ضبط شــده  CDRیا
 CDRWرا پخــش کنیــد ،هنگامی کــه آن را ضبط
میکنید ترجیحا اســتاندارد ISO 9660 level 1, 2
یا  Jolietرا انتخاب کنید.
اگر دیسک در قالب دیگری ضبط شده باشد ممکن است
به صورت صحیح پخش نشود.
توصیه میشــود که همین استاندارد ضبط همواره برای
دیسکهای انفرادی با پایینترین سرعت ممکن (حداکثر
 )4xبرای دستیابی به بهترین کیفیت صدا استفاده شود.
در مــورد خــاص  ،CD multi-sessionاســتاندارد
 Jolietتوصیه میشود.

تنهــا از کارتهای حافظه در قالــب ( FAT 32جدول
تخصیص فایل) استفاده کنید.

www.CarGarage.ir
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 streamingصوتی بلوتوث
این کانال اجازه میدهــد که فایلهای صوتی روی تلفن
شما از طریق اسپیکرهای خودرو پخش شوند.

نســخه نرمافزار سیســتم صوتی ممکن اســت با نسل
دستگاه پخش ® Appleشما سازگار نباشد.

w

w
اتصال دستگاههای پخش ®Apple
دســتگاه پخش ® Appleرا با استفاده از کابل مناسب
(که تعبیه نشــده اســت) به پورت  USBمتصل کنید.

a
.C

اگر پخش به صورت خودکار شــروع نشد ،ممکن است
الزم باشد که دکمه  playbackصوتی را از تلفن فشار
دهید.
کنترل پخش از طریق دســتگاه جانبی یا با استفاده از
دکمههای سیستم صوتی انجام میشود.

w

تلفن را متصل کنید :به بخش تلفن و پس از آن به بخش
بلوتوث مراجعه کنید.
پروفیل  Audioیا  Allرا انتخاب کنید.

ir

e.

هشدار
پس از اتصال در وضعیت  ،streamingتلفن به
عنوان یک منبع مدیا تلقی میشود.
توصیه میشــود که بر روی دستگاه جانبی بلوتوث
 Repeatرا فعال کنید.

ag
ar

rG

پخش فایل به صورت خودکار آغاز خواهد شد.
کنترل از طریق سیستم صوتی خودرو انجام میشود.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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اخطار

طبقهبندی موجــود (هنرمندان/آلبومها/ســبکها/
لیست پخشها/دفترچههای صدا/پادکستها) همان
طبقهبندی دستگاههای پرتابل متصل شده است.
طبقهبندی پیشفرض ،طبقهبندی است که توسط
آرتیست به کار رفته است .برای تصحیح طبقهبندی
مورد اســتفاده به سطح اول منو بازگشته و سپس
طبقهبنــدی مورد نظر را (به عنوان مثال لیســت
پخش را) انتخاب کرده و تأیید کنید تا از طریق منو
به تراک مورد نظر بروید.
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e.

ag
ar

rG

a
.C
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سطح 3

سطح 1

سطح 2

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

w

w

w

صفحه اولیه

۱۰
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سطح ۳

وارد کردن مقصد

سریعترین
کندترین
زمان/فاصله
مسائل محیط زیستی
عوارض
حق عبور
مسدود قطعی
نمایش مسیر در نقشه
تأیید

a
.C

w

w

تنظیمات مسیر

نمایش مقصدهای اخیر.

w

سطح 1

سطح ۲

توضیحات

صدا

Navigation

ir

e.

خروج از مسیر

ag
ar

توقف مسیریابی

rG

ذخیرهسازی

انتخاب معیارهای مسیریابی.
نقشه مسیر انتخاب شده را مطابق با آخرین
معیارها نمایش میدهد.

نمایش نقشه و آغاز عملیات مسیریابی
ذخیرهسازی گزینهها.
ذخیرهساز آدرس کنونی.
حذف اطالعات مسیریابی

انتخاب حجم صوت صدا و اعالم اسامی خیابانها
خروج از مسیر اولیه به میزان مسافت مشخص
نمایش در حالت متنی.
بزرگنمایی.
کوچکنمایی
نمایش وضعیت تمام صفحه.
استفاده از فلشها برای جابجایی در نقشه.

۱۰

جابجایی به نقشه دوبعدی.
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سطح 2

w

w

سطح 3

سطح 1

ir

e.

برای استفاده از کارکردهای تلفن ،به
بخش تلفن مراجعه کنید.

ag
ar

rG

a
.C

w

برای مدیریت تماسها و آدرس آنها،
به بخش تلفن مراجعه کنید.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سطح 3
موقعیت کنونی
نقاط مورد عالقه

تنظیمات آدرس.

ذخیرهسازی

ذخیرهسازی آدرس کنونی

مرکز شهر

مسیریابی به

a
.C

آدرسها

فشار دهید تا مسیر را محاسبه کند.

w

افزودن نقاط میان مسیر

افزودن نقاط میان مسیر.

w

آدرس

w

افزودن مخاطبین

افزودن نقاط میان مسیر

مخاطبین

rG

جستجو در میان مخاطبین

ag
ar

انتخاب یک مخاطب و سپس محاسبه مسیر.

مسیریابی به

بر روی نقشه
خط سیر

e.

توقف

ir

سطح 1

سطح 2

توضیحات

مسیریابی به

نمایش نقشه و بزرگنمایی برای نمایش راهها.

ایجاد ،افزودن و حذف یک نقطه میان مسیر یا نمایش خط سیر.

حذف اطالعات مسیریابی.

فشار دهید تا مسیر را محاسبه کند.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سطح 2

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

w

w

w

سطح 3

سطح 1

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سطح 3

تمام  POIها
موتور

فهرست تمام دستهبندیهای موجود.

رستورانها/هتلها

پس از انتخاب دستهبندی ،نقاط مورد عالقه را انتخاب کنید.

w

موارد شخصی

w

به ترتیب نام

w

جستجو

a
.C

انتخاب همه

rG

حذف

ag
ar

ذخیرهسازی تنظیمات.

انتخاب تنظیمات نمایش POIها.

وارد کردن POIها
تأیید

ذخیرهسازی گزینهها.

ir

e.

سطح 1

سطح 2

توضیحات

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سطح 3

سطح 1

سطح 2

ir

e.

ag
ar

rG

a
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w

w

w

صفحه ثانویه
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سطح 2
بر روی مسیر

اطراف خودرو

نزدیک مقصد

خروج از مسیر به مسافت مشخص
محاسبه مجدد مسیر

خروج از مسیر

w

پایان

a
.C

rG

نقشهها

رنگ نقشه روز
رنگ نقشه شب
وضعیت اتوماتیک شب /روز

ag
ar

تأیید

ذخیرهسازی موارد انتخاب شده.

w

نمای دو بعدی رو به شما
نمای دو بعدی رو به جهت خودرو
نمای پرسپکتیو

جهتیابی

ظاهر

تنظیمات جهت انتخاب پیامها و شعاع فیلتر

w

انتخاب صفحه نمایش و جهت نقشه

ذخیرهسازی تنظیمات.

تنظیمات مسیر

e.

صدا

ir

سطح 1

سطح 3

توضیحات

وارد کردن تنظیمات و انتخاب حجم صدا برای سخنگو
و اعالم اسامی خیابانها

آژیر!

گزینههای ترافیک

تأیید

۱۰

ذخیرهسازی موارد انتخاب شده.

* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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مسیریابی – راهنمایی
انتخاب یک مقصد جدید
به سمت مقصد جدید
بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

 Saveرا انتخاب کرده و آدرسهای وارد شده
را بــه عنوان یکــی از مخاطبیــن ورودی
ذخیرهسازی کنید.
سیســتم اجازه ذخیرهسازی تا  200ورودی
را میدهد.

w

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

معیارهای مسیریابی را در قالب سریعترین،
کوتاهتریــن ،زمان/مســافت ،یا براســاس
سازگاری با محیط زیست انتخاب کنید.

a
.C

w

 Enter destinationرا انتخاب کنید.
 Addressرا انتخاب کنید.

معیارهای محدودسازی را انتخاب کنید:
عوارض ،حق عبور ،ترافیک ،مسدود قطعی
انتخاب کنید.

rG

 Confirmرا انتخاب کنید.

ag
ar
یا

بــر روی  Show route on mapفشــار
دهید تا مسیریابی آغاز شود.

ir

e.

 Countryرا انتخــاب کنیــد :از
فهرست پیشنهادی کشور مورد نظر
را انتخاب کرده و ســپس به همین
طریــق  Cityیــا کد پســتی آن،
 .Road، Noرا انتخاب کرده و هر
بار انتخاب خود را تأیید کنید.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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w

 Navigate toرا انتخاب کنید.
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برای حــذف اطالعات مســیریابی بر روی
 Settingsفشار دهید.
بر روی  Stop navigationفشار دهید.
بــرای ازســرگیری مســیریابی بــر روی
 Settingsفشار دهید.
بــر روی  Resume guidanceفشــار
دهید.

www.CarGarage.ir
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به سمت یکی از مقصدهای اخیر
بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

به سمت یکی از نقاط مخاطبین
بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

یک مقصــد را از مخاطبین در
لیست پیشنهادی انتخاب کنید.

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

w

 Navigate toرا انتخاب کنید.

 Enter destinationرا انتخاب کنید.

w

w

 Enter destinationرا انتخاب کنید.

 Contactsرا انتخاب کنید.

 Navigate toرا انتخاب کنید.

ir

e.

معیارها را انتخاب کرده و سپس Confirm
را فشار دهید یا بر روی Show route on
 mapفشار دهید تا مسیریابی آغاز شود.

ag
ar

rG

a
.C

یــک آدرس را از فهرســت
پیشنهادی انتخاب کنید.

معیارهــای را انتخــاب کــرده و ســپس
 Confirmرا فشــار دهید تا مسیریابی آغاز
شود.

اخطار

برای اینکه بتوانید از مســیریابی به سمت یکی از
نقاط مخاطبین استفاده کنید ،ابتدا الزم است که
آدرس مربوطه را در دفتر تماسها وارد کنید.

www.CarGarage.ir
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به سمت مختصات GPS
بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

به سمت یک نقطه بر روی نقشه
بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

 Enter destinationرا انتخاب کنید.

 Enter destinationرا انتخاب کنید.

بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

w

w

w

ir

e.

معیارها را انتخاب کرده و سپس Confirm
را فشار دهید یا بر روی Show route on
 mapفشار دهید تا مسیریابی آغاز شود.

ag
ar

 Navigate toرا انتخاب کنید.

rG

طــول جغرافیایــی و عرض
جغرافیایی را وارد کنید.

 On the mapرا انتخاب کنید.
با بزرگنمایی بیشــتر بر روی نقشه ،نقاط و
اطالعات مربوطه را آنها نمایش داده میشود.
فشار دادن طوالنی مدت بر روی یک نقطه محتویات آن
را باز میکند.

به روزرسانی ساالنه نقشه امکان این را فراهم میکند که نقاط مورد عالقه بیشتری به شما ارائه شوند.
میتوانید هر ماهه مناطق مخاطره/مناطق پرخطر را به روزرسانی کنید.
دستورالعملهای تفصیلی این عملیات در آدرس  http://peugeot.navigation.comقابل دسترسی است.
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.
 Search for POIرا انتخاب کنید.

a
.C

 Addressرا انتخاب کنید.

۱۰

به سمت یک نقطه مورد عالقه ()POI
نقاط مورد عالقه در دســتهبندیهای مختلف فهرســت
شدهاند.

 All POIsرا انتخاب کنید.
یا
 Motorرا انتخاب کنید.
یا
 Dining/hotelsرا انتخاب کنید.
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تنظیمات مناطق مخاطره/مناطق پرخطر
بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

w

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

هشدار
این مجموعه هشدارها و نمایهها تنها در صورتی قابل
دسترسی هستند که مناطق پرخطر ابتدا دانلود شده و
بر روی سیستم نصب شده باشند.

ترافیک
اطالعات ترافیکی
نمایش پیامها

w

w

 Settingsرا انتخاب کنید.

ir

e.

ag
ar

rG

حال میتوان هشــدارهای مناطق پرخطر را در قالبهای
زیر فعال کرد:
 هشدار صوتی هشدار هنگامی مسیریابی هشدار فقط برای سرعت بیش از حد نمایش حدود سرعت زمانبنــدی :انتخاب زمانبنــدی امکان تعریف مدتزمانی که باید قبل از اعالم مناطق پرخطر صبر شــود،
فراهم میکند.

a
.C

 !Alarmرا انتخاب کنید( .هشدار)

 Confirmرا انتخاب کنید.

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.
 Traffic Messagesرا انتخاب کنید.

تنظیمات فیلتر را برای فیلتر موارد زیر انتخاب کنید:
On the route
Around

 Near distinationتــا فهرســت پیامها
تنظیم شود.
مجددا ً فشار دهید تا فیلتر مربوطه حذف شود.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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ذرهبین را انتخاب کنید تا اطالعات صدا را به
دست بیاورید.

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

w

اخطار

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

w

 Settingsرا انتخاب کنید.

 Traffic Optionsرا انتخاب کنید.
این موارد را انتخاب کنید:.
 پیامهای جدید اعالم شود. پیامهای سخنگوسپس شعاع فیلتر وارد شود.

ag
ar

ir

e.
اخطار

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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فعا لسا ز ی  /غیر فعا لســا ز ی

Traffic (TA

rG

 Confrimرا انتخاب کنید.

این موارد شعاع فیلتر توصیه میشود:
  12مایل ( 20کیلومتر) در مناطق شهری. 30 -مایل ( 50کیلومتر) در بزرگراهها.
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 Settingsرا انتخاب کنید.
 Voiceرا انتخاب کنید.

a
.C

پیامهای ( TMCکانال پیامهای ترافیکی) بر روی
مســیریابی  GPSحاوی اطالعاتی اســت که به
صورت لحظهای مخابره میشوند.

بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

w

پیامها را از فهرست پیشنهادی
انتخاب کنید.

فیلترهای تنظیمات
بر روی  Navigationفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

دریافت پیامهای TA

اخطار

کارکــرد ( TAاعالمهــای ترافیکی) بــه پیامهای
هشدار  TAاولویتدهی میکند .این کارکرد برای
فعال شدن نیاز به گیرندگی مناسب ایستگاههای
رادیویی دارد که این نوع پیامها را مخابره میکنند.
هنگامی که یک گزارش ترافیکی مخابره میشود،
منبع صوتــی کنونی به صورت خــودکار متوقف
میشــود تا پیام  TAرا پخش کند .پخش مجدد
عادی منبع صوتی پس از پایان مخابره پیام ،از سر
گرفته میشود.
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سطح 3

سطح 1

سطح 2

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

w

w

w

صفحه ثانویه
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سطح ۲

توضیحات

سطح ۳

امبینس

امبینس صوتی را انتخاب کنید.
وضعیت صدا را در خودرو با استفاده از سیستم ®Arkamys

توازن

w

تنظیم کنید.

زنگ تلفن

زنگ تلفن و حجم صدای آن را تنظیم کنید.

a
.C

w

w

جلوههای صوتی

حجم صدا را تنظیم کرده یا وضعیت ارتباط آن با سرعت خودرو
را انتخاب کنید.

سخنگو

e.

ag
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rG

تأیید

ir

تأیید
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حجم صدا و صدای سخنگوی اسامی خیابانها را انتخاب کنید.
تنظیمات را ذخیرهسازی کنید.
صفحه نمایش (صفحه سیاه) را خاموش کنید .فشار دادن بر
روی صفحه سیاه صفحه نمایش را باز میگرداند.
پس از انتخاب طرح رنگی ،تنظیمات را ذخیرهسازی کنید.
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صفحه ثانویه
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w

w

سطح 3

سطح 1

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است

www.CarGarage.ir

333

تجهیزات صوتی و تلماتیک*

www.CarGarage.ir

سطح 1

توضیحات

سطح ۲
حذف دادهها

دادههای مورد نظر را در فهرست انتخاب کرده و حذف را فشار دهید.

تنظیمات کارخانه

بازگشت به تنظیمات کارخانه.

تأیید

ذخیرهسازی تنظیمات.

w

w

w

واحدها

واحدهای به کار رفته برای نمایش مسافت ،مصرف سوخت و دما را تعیین کنید.

a
.C

تأیید

rG

ساعت و تاریخ را تنظیم کرده و سپس تأیید کنید.

ag
ar

فعالسازی جابجایی خودکار متن
فعالسازی تصاویر متحرک

ir

e.

تأیید

تنظیمات را ایجاد کرده و سپس تأیید کنید.
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سطح 2

صفحه ثانویه
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w

w

سطح 1
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سطح 1

توضیحات

سطح ۲

واحدها

w

w

w

زبان مورد نظر را انتخاب کرده و تأیید کنید.

ir

e.
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rG

a
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ماشین حساب را انتخاب کنید.
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تقویم را انتخاب کنید.

تجهیزات صوتی و تلماتیک*

www.CarGarage.ir

 Color Schemesرا انتخاب کنید.
طرحهای رنگی موجود در فهرست را انتخاب
کرده و  Confirmرا فشار دهید.

w

هشدار
 ( Ambienceانتخاب  6موسیقی محیطی) Bass Treble ( Loudnessفعالسازی/غیرفعالسازی) ( Balanceراننــده ،تمــام سرنشــینان ،فقطسرنشینان جلو)
 واکنشهای صوتی پس از لمس صفحه ارتبــاط حجم صدا با ســرعت (فعالســازی/غیرفعالسازی)

هشدار
در هر یک از مراحل تغییر طرحهای رنگی ،سیستم
ریســتارت میشود و برای چند لحظه یک صفحه
سیاه به نمایش گذاشته میشود.

ir

e.

ag
ar

rG

a
.C

 Ambienceیــا  Balanceیــا Sound
 effectsیــا  Ringtonesیــا  Voiceرا
انتخاب کنید.

صدا متفاوت و مستقل است.
تنظیمــات توزیع صدا و توازن بــرای تمام منابع
مشترک است.

w

 Audio settingsرا انتخاب کنید.

هشدار

تنظیمــات صوتــی (Ambience، Bass،
 Trebleو  )Loudnessبــرای هر یک از منابع

w

تنظیمات صوتی
بــر روی  Configurationفشــار دهید تا
صفحه اولیه نمایش داده شود.

طرحهای رنگی
بر روی  Configurationفشــار دهید تا
صفحه اولیه نمایش داده شود.

هشدار
توزیع صدا (یا فضاییســازی آن با اســتفاده از سیستم
® )Arkamysیک فرآیند صوتی است که اجازه میدهد
که کیفیت صــدا به گونهای تنظیم شــود که با تعداد
شنوندگان موجود در خودرو متناسب شود.
تنها در پیکربندیهایی موجود است که  6اسپیکر دارند.

هشدار
سیســتم صوتــی آنبــورد :چیدمــان صــدای
® Arkamysتوزیع صدا را در اتاقک خودرو بهینه
میکند.
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هشدار
به عنوان یک اقدام ایمنی ،دســتورالعمل تعویض
طرحهای رنگی تنها هنگامی امکانپذیر است که
خودرو متوقف باشد.
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سیستم
اصالح تنطیمات سیستم
بــر روی  Configurationفشــار دهید تا
صفحه اولیه نمایش داده شــود و سپس به
صفحه ثانویه بروید.

بــر روی  Configurationفشــار دهید تا
صفحه اولیه نمایش داده شــود و سپس به
صفحه ثانویه بروید.

بــر روی  Configurationفشــار دهید تا
صفحه اولیه نمایش داده شــود و سپس به
صفحه ثانویه بروید.

 Screen Settingsرا انتخاب کنید.

این موارد را انتخاب کنید:
  Time/Dateبــرای تغییــر حوزه-هایزمانی ،هماهنگســازی  ،GPSســاعت و
قالب بیان آن و سپس تاریخ.
  Languageبرای تغییر زبانن حساب
  Calculatorبرای نمایش ماشی  Calender -برای نمایش تقویم

w

 System settingsرا انتخاب کنید.

w

مــوارد Activate automatic text
 scrollingو  Activate animationsرا
فعال یا غیر فعال کنید.

e.

ag
ar

rG

 Delete Dataرا انتخاب کنید تا فهرست
مقصدهای اخیر ،نقاط مورد عالقه شخصی و
مخاطبین را در فهرســت حذف کنید .مورد
دلخواه را انتخاب کرده و  Deleteرا فشــار
دهید.

a
.C

 Unitsرا انتخاب کنید تا واحدهای مسافت،
مصرف سوخت و دما را تغییر دهید.

ir

 Factory Settingsرا انتخاب کنید تا به
تنظیمات اصلی بازگردید.

۱۰
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سطح 2

w

صفحه ثانویه

w

سطح 1

مســیریابی اینترنتی از طریق شبکه

a
.C

w

 Dial-upبلوتوث تلفن ()DUN

برخی تلفنهای هوشــمند نســل جدیــد ،با این

کنید.

ir

e.

ag
ar

rG

استاندارد سازگار نیستند.

صفحه اولیه

نرمافزارهای دســتیار راننده ،به بخش
ارتباط مراکز نرمافزاری پژو* مراجعه

۱۰
* بسته به کشور
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بر روی منــوی Connected services

فشار دهید تا نرمافزارها نمایش داده شوند.

w

w

w

هشدار
ارتباط با مراکز نرمافزاری پژو
سیستم ارتباط با مراکز نرمافزاری پژو* مرکزی
اســت که نرمافزارهای دستیار راننده را به صورت
لحظــهای ارائــه میکنــد؛ این سیســتم امکان
دسترســی بــه اطالعات مفیــدی مانند وضعیت
ترافیک ،مناطق پرخطر ،قیمتهای سوخت ،وجود
جای پارک ،ســایتهای توریســتی ،شرایط جوی،
آدرسهای صحیح و  ...را ارائه میکند.
این سیســتم همچنین شامل دسترسی به شبکه
تلفن همراه مربوطه با اســتفاده از این نرمافزارها
میشــود .سیستم ارتباط با مراکز نرمافزاری پژو*
سرویسی اســت که پیرو قرارداد اشتراک با مراکز
فروش پژو ،بســته به کشــور محل اقامت و نوع
صفحه لمســی ،قبل و پس از تحویل یک خودرو
جدید قابل دسترسی است.

ir

e.
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این نرمافزارها از دادههای خودرو مانند ســرعت کنونی،
مســافت طی شــده ،مقدار ســوخت باقیمانده یا حتی
وضعیــت  GPSبرای ارائه اطالعات مربوطه اســتفاده
میکنند.

کلید اتصال ارتباط با مراکز نرمافزاری
پژو را به پورت  USBمتصل کنید.

به عنوان یک اقدام ایمنی ،برخی کارکردها تنها هنگامی
که خودرو متوقف باشد ،قابل استفاده هستند.

۱۰
* بسته به کشور

340

نرمافزار  MyPEUGEOTارتباطی بین کاربر ،سازنده و
شبکه فروش است .این نرمافزار به مشتری اجازه میدهد
که از کلیه اطالعات مربوط به خودرو؛ برنامه ســرویس،
طیف لوازم جانبی ،قراردادهای ســرویس منعقد شده و
 ...مطلع شود.
این نرمافزار همچنین ارســال مسافت طی شده خودرو
به سایت  MyPEUGEOTو همچنین شناسایی یک
فروشنده را امکانپذیر میکند.
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سطح 3

سطح 1

سطح 2
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صفحه ثانویه
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سطح 3

سطح 2

تمام تماسها

توضیحات

تماسهای ورودی
تماسهای خروجی
مخاطبین
ذرهبین

w

ایجاد

a
.C

تماس

ir

e.

ag
ar

rG

آدرسها

نمایش

ایجاد
اصالح

حذف
حذف همه
به ترتیب نام
تأیید

مسیریابی به

۱۰

جستجوی مخاطبین
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w

نمایش

w

پس از انجام انتخابهای الزم ،تماس را آغاز کنید.

تماس
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پس از انجام انتخابهای الزم ،تماس را آغاز کنید.
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سطح 1

سطح 2

تلفن

ir

e.
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a
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w

صفحه ثانویه
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سطح 3

سطح 2

توضیحات

جستجو

آغاز جستجو برای سایر دستگاههای جانبی جهت اتصال

قطع تماس

توقف اتصال بلوتوث با دستگاه جانبی انتخاب شده

به روز رسانی

وارد کــردن مخاطبیــن از تلفــن انتخــاب شــده جهــت ذخیرهســازی آنهــا در
سیســتم صوتــی.

حذف

حذف تلفن انتخاب شده.

تأیید

ذخیرهسازی تنظیمات.

a
.C

تلفن

w

w

w

سطح 1
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gnimaerts

دستگاههای انتخاب شده

rG

صوتی

آغاز جستجو برای دستگاههای جانبی.

ag
ar

اینترنت

e.

در انتظار گذاشتن تماس

ir

به روز رسانی
زنگ تلفن

۱۰
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قطع موقت میکروفون به گونهای که مخاطب نتواند سخنان شما را با سرنشینان
بشنود.
وارد کــردن مخاطبیــن از تلفــن انتخــاب شــده جهــت ذخیرهســازی در
سیســتم صوتــی.
انتخاب زنگ تلفن و حجم صدای آن.

اطالعات حافظه

بایگان مخاطبین استفاده شده و آزاد ،درصد فضای ذخیرهسازیه استفاده شده
برای مخاطبین داخلی و مخاطبین بلوتوث

تأیید

ذخیرهسازی تنظیمات.
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متصل کردن بلوتوث تلفن
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دستورالعمل از طریق سیستم
کارکرد بلوتوث تلفن را فعال کرده و مطمئن شــوید که
در وضعیت  Visible to allقرار دارد( .پیکربندی تلفن)

نام دستگاه جانبی مورد نظر را
از فهرســت انتخاب کــرده و
 Confirmرا انتخاب کنید.

هشدار
به دالیل ایمنی و به دلیــل نیاز به توجه طوالنی
مــدت از جانب راننــده ،عملیــات متصل کردن
بلوتوث تلفن همراه به سیستم هندزفری سیستم
صوتی بایــد در وضعیتی انجام شــود که خودرو
متوقف شده است.

بر روی  Telephoneفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

rG

 Search for devicesرا انتخــاب کنید.
فهرست تلفنهای تشخیص داده شده نمایش
داده میشود.

همین کد را در تلفن وارد کرده و اتصال را قبول کنید.
سیستم پیشنهاد میدهد که تلفن را به موارد زیر متصل
کند:
 در ( Telephoneکیت هندزفری ،فقط تلفن) در  :Audio streaming (streamingپخش بدونسیم فایلهای صوتی تلفن)،
 در  Internet (Browsingاینترنتی ،تنها در صورتیکه تلفن شما با ( DUNاســتاندارد شبکه Dial-up
بلوتوث) سازگار باشد.
یک یا چند پروفیل را انتخاب کرده و تأیید کنید.

ir
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همان کد را در سیســتم وارد کنید OK ،را
انتخاب کرده و تأیید کنید.

 Bluetooth connectionرا انتخــاب
کنید.

a
.C

دستورالعمل از طریق تلفن (کوتاه)
در منوی بلوتوث دستگاه خود ،نام سیستم را در فهرست
دستگاههای تشخیص داده شده انتخاب کنید.
یک کد حداقل  4رقمی در دســتگاه وارد کرده و تأیید
کند.

w

w

w

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.

یک کد حداقل  4رقمی را برای اتصال وارد
کرده و  Confirmرا انتخاب کنید.

اخطار

اگر تلفن تشخیص داده نشود ،توصیه میشود که
کارکرد بلوتوث را روی تلفن خود خاموش کرده و
مجددا ً روشن کنید.

www.CarGarage.ir
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هشدار
سرویسهای قابل دسترسی به شبکه ،سیم کارت و
سازگاری تلفن بلوتوث استفاده شده بستگی دارد.
دفترچــه راهنمای تلفــن را مطالعه کرد جزئیات
سرویسهای قابل دسترسی را از اپراتور شبکه سوال
کنید.

w

هشدار
بســته به نوع تلفن ،سیستم از شما سوال میکند
که انتقال تماسهای خود را قبول میکنید یا خیر.
اگر قبول نمیکنید  Updateرا انتخاب
کنید.

w

w

در هنگام بازگشــت به خودرو ،اگر آخرین تلفن متصل
شده مجددا ً وجود داشته باشد ،به صورت خودکار متصل
شده و ظرف حدود  30ثانیه پس از روشن کردن سوئیچ
اســتارت عملیات متصل کردن بلوتوث بــدون نیاز به
اقدامی از جانب شــماره (در حالیکه بلوتوث فعال باشد)
انجام خواهد شد.
برای اصالح وضعیت اتصال اتوماتیک ،تلفن را در فهرست
انتخاب کرده و پروفیل مورد نظرتان را انتخاب کنید.

برای کســب اطالعات بیشتر (ســازگاری ،راهنماییهای
بیشتر و  )...به  www.peugeot.co.ukمراجعه کنید.

ir

e.

تلفن تشــخیص داده شده در
فهرست ظاهر میشود.

ag
ar

rG

a
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هشدار
قابلیت سیستم به اتصال تنها با یک پروفیل به نوع
تلفن بستگی دارد .هر سه پروفیل ممکن است به
صورت پیشفرض متصل شوند.

۱۰

اتصال دستی
بر روی  Telephoneفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.
بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.
 Bluetoothرا انتخــاب کنید تا فهرســت
لوازم جانبی متصل شده نمایش داده شود.
دستگاه جانبی را جهت اتصال انتخاب کنید.
بــر روی  Search for devicesفشــار
دهید.
اتصال با نمایش یک پیام و نام تلفن تأیید میشود.

بســته به تلفن ،ممکن است از شما خواسته شود که هر
بار که ســوئیچ استارت روشن میشود ،اتصال اتوماتیک
را تأیید کنید.
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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اتصال بلوتوث یک دستگاه جانبی
اتصال مجدد اتوماتیک
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مدیریت تلفنهای متصل شده

برای مدت طوالنی دست خود را

w

بر روی  Telephoneفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

بر روی دکمه  TELروی فرمان نگه دارید تا
تماس را رد کنید.

rG

یا

 End Callرا انتخاب کنید.

ir

e.

ag
ar

دستگاه جانبی را جهت اتصال انتخاب کنید.
بــر روی  Search for devicesفشــار
دهید.
یا
 Connect/Disconnectرا بــرای آغــاز
کــردن یا خاتمــه دادن اتصــال بلوتوث با
دستگاه انتخاب شده فشار دهید.
یا
 Deleteرا برای حذف موارد متصل شــده
انتخاب کنید.

a
.C

بر روی صفحه ثانویه فشار دهید.
 Bluetoothرا انتخــاب کنید تا فهرســت
لوازم جانبی متصل شده نمایش داده شود.

w

اخطار

این کارکــرد امکان اتصال و قطع دســتگاههای
جانبــی و همچنین حذف موارت متصل شــده را
فراهم میکند.

هشدار
استفاده از تلفن در حین رانندگی توصیه نمیشود.
خودرو را پارک کنید.
با استفاده از کنترلهای روی فرمان تماس بگیرید.

w

دریافت تماس
یک تماس ورودی از طریق یک زنگ و نمایش پنجرهای
روی صفحه نمایش اعالم میشود.
به صورت کوتاه بــر روی دکمه  TELروی
فرمان فشــار دهید تا تماس ورودی را قبول
کنید.

برقرای تماس

تماس با یک شماره جدید
بر روی  Telephoneفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.
شــماره تلفن را با اســتفاده از صفحه کلید
دیجیتال وارد کنید.
بر روی  Callفشــار دهید تــا تماس برقرار
شود.
تماس با یک مخاطب
بر روی  Telephoneفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.
یا بر روی دکمه  TELروی فرمان فشار داده
و نگهدارید.

۱۰
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 Contactsرا انتخاب کنید.
مخاطب مورد نظر را از فهرست پیشنهادی انتخاب کنید.

مدیریت مخاطبین/ورودیها
بر روی  Telephoneفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.

 Callرا انتخاب کنید.
تماس با یکی از شمارههای اخیرا ً استفاده شده

a
.C

w

 Createرا انتخــاب کنید و یک مخاطب
جدید اضافه کنید.
یا

 Modifyرا انتخاب کنید تا مخاطب انتخاب
شده را ویرایش کنید.

ag
ar

 Deleteرا انتخاب کنید تا مخاطب انتخاب
شده را حذف کنید.

یا

ir

e.

اخطار

یا

rG

مخاطب مورد نظر را از فهرست پیشنهادی انتخاب کنید.

همواره این امکان وجود دارد که مستقیما از تلفن
تماس برقرار شود؛ به عنوان یک اقدام ایمنی ابتدا
خودرو را متوقف کنید.

۱۰

w

 Viewرا انتخاب کنید.

بر روی  Telephoneفشار دهید تا صفحه
اولیه نمایش داده شود.
 Call logرا انتخاب کنید.

w

 Contactsرا انتخاب کنید.

 Delete allرا انتخــاب کنیــد تــا تمام
اطالعــات مخاطب انتخاب شــده را حذف
کنید.

* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سواالت متداول
جدول زیر حاوی سواالت و جوابهایی است که به دفعات در ارتباط با سیستم صوتی پرسیده میشوند.
مسیریابی
پاسخ

محاسبه مسیر با موفقیت انجام تنظیمات مسیر ممکن است با موقعیت کنونی شما همخوانی نداشته
باشد( .حذف عوارض جاده بر روی یک اتوبان مشمول عوارض)
نمیشود.

تنظیمات مسیر را در منوی  Navigationبازبینی کنید.

w

سوال

راه حل

 POIها ظاهر میشوند.

 POIها انتخاب نشدهاند.

هشدارهای صوتی مناطق پرخطر کار
نمیکنند.

هشدار صوتی فعال نشده است.

هشدارهای صوتی را در منوی  Navigationفعال کنید.

سیستم یک راه خروجی از یک تصادف
واقع شده در مسیر را پیشنهاد نمیکند.

معیارهای راهنمای پیامهای  TMCرا لحاظ نمیکنند.

کارکرد  Informationرا در فهرست تنظیمات مسیر انتخاب کنید.

rG

a
.C

w

w

 POIها را در فهرست POIها انتخاب کنید.

ir

e.

ag
ar

به غیر از راهنماییها ،سیستم تمام مناطق پرخطر که در مخروطی
نقشه را بزرگنمایی کنید تا موقعیت دقیق مناطق پرخطر را مشاهده کنید.
یک هشدار مناطق پرخطر را در مسیری قرار میگیرند که در جلو شما واقع است ،اعالم میکند .این اعالم
 On the routeرا انتخاب کنید تا دیگر هشدارهایی به غیر از دستورات
دریافت کردهام که سر راه من نیست .خطر ممکن است به مناطق پرخطری مربوط باشد که در راههای
مسیریابی را دریافت نکنید یا زمان اعالم آنها کاهش یابد.
موازی یا نزدیک شما واقع شدهاند.

۱۰
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پاسخ

در هنگام استارت ،چند دقیقه طول میکشد تا سیستم اطالعات صبر کنید تا اطالعات ترافیکی به صورت صحیح دریافت شود( .نمایش
آیکون اطالعات ترافیکی بر روی نقشه)
ترافیکی را دریافت کند.
فیلترها بسیار محدودکننده هستند.

تنظیمات را اصالح کنید.

در برخی کشورهای تنها مسیرهای اصلی (اتوبانها) برای اطالعات
ترافیکی فهرست شدهاند.

این پدیده عادی است .سیستم وابسته به اطالعات ترافیکی موجود است.

w

برخی راهبندانهای ترافیکی در مسیر
به صورت لحظهای مشخص نمیشوند.

راه حل

w

سوال
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در هنگام استارت ،راهاندازی اولیه  GPSممکن است تا  3دقیقه صبر کنید تا سیستم به صورت کامل شروع به کار کند تا پوشش GPS

w

بسته به محیط جغرافیایی (تونل و  )...یا شرایط جوی ،شرایط این پدیده عادی است .سیستم به شرایط دریافت سیگنال  GPSوابسته
دریافت سیگنالهای  GPSمتغیر است.
است.

ir

e.

ag
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rG

a
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ارتفاع نمایش داده نمیشود.

طول بکشد تا اطالعات  4ماهواره را به صورت صحیح دریافت کند .حداقل  4ماهواره برقرار شود.

۱۰
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رادیو
سوال

راه حل

پاسخ

a
.C

w

w

w

خودرو از فرستنده مورد استفاده ایستگاه بسیار دور است یا هیچ کارکرد  RDSرا از طریق منوی میانبر فعال کنید تا سیستم قادر به
فرستندهای در منطقه جغرافیایی که خودرو از آن عبور میکند بازبینی این امر باشد که آیا فرستنده پرقدرتتری در منطقه جغرافیایی
کیفیت دریافت ایستگاههای رادیویی
وجود دارد یا خیر.
وجود ندارد.
که در حال گوش دادن آنها هستم،
به تدریج خراب شده یا ایستگاههای محیط اطراف (تپهها ،ساختمانها ،تونلها ،پارکینگهای زیر زمینی و  )...این پدیده طبیعی است و به معنای وجود اشکال در سیستم صوتی تلقی
ذخیره شده کار نمیکنند( .بدون صدا ،مانع دریافت امواج از جمله در وضعیت  RDSمیشوند.
نمیشود.
 Mhz 87.5نمایش داده میشود.
آنتن وجود نداشته یا آسیب دیده است( .به عنوان مثال زمانی که آنتن را توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد بازبینی
قرار دهید.
وارد کاروش یا وارد پارکینگ زیرزمینی میشوید).

ir

e.
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rG

نمیتوانم برخی ایستگاههای رادیویی
را در فهرست ایستگاههای دریافتی ایستگاه دریافت نشده است یا نام آن در فهرست تغییر کرده است.
دکمه  Listرا در کنترلهای روی فرمان ،فشار داده و نگه دارید تا فهرست
پیدا کنم.
ایستگاههای دریافتی به روز رسانی شده یا کارکرد به روز رسانی سیستم
نام ایستگاههای رادیویی تغییر برخی ایستگاههای رادیویی اطالعات دیگری به جای نام خود (نام  Update Listرا فشار دهید.
آهنگ به عنوان مثال) ارسال میکنند.
میکند.
سیستم این اطالعات را به عنوان نام ایستگاه تفسیر میکند.

۱۰
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مدیا
سوال

راه حل

پاسخ

w

بازپخش کارت حافظه  USBتنها برخی فایلهای قرار گرفته در کارت حافظه ممکن است به میزان
فایلهای داخل کارت حافظه را پاک کرده و تعداد فولدرهای فرعی ساختار
پس از مدت زمان طوالنی (حدود  2قابل توجهی دسترسی به قرائت کارت حافظه را کند کنند (حدود
فایل را بر روی کارت حافظه محدود کنید.
 10برابر زمان کاتالوگ)
تا  3دقیقه) آغاز میشود.

a
.C

w

w

هنگامی که  iPhoneبه صورت خودکار به عنوان یک تلفن متصل
هنگامی که با  iPhoneرا به عنوان
میشود ،کارکرد  streamingآهنگ را به صورت اجباری فعال
پورت  USBرا قطع کرده و وصل کنید (کارکرد  USBنسبت به
یک تلفن و به پورت  USBهمزمان
میکند .کارکرد  streamingآهنگ جای کارکرد  USBرا
 streamingآهنگ اولویت پیدا میکند).
متصل میکنیم ،قادر به پخش
میگیرد ک دیگر قابل استفاده نیست ،تراکی که با پخش ®Apple
فایلهای موزیک نیستم.
پخش میشود برای مدتی بدون صدا است.

ag
ar
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 CDبه صورت خودکار ریجکت  CDبرعکس وارد شده است ،قابل پخش نیست ،حاوی دادههای
شده یا توسط دستگاه پخش ،پخش صوتی یا قالب صوتی نیست که در نتیجه دستگاه پخش قادر به
پخش آن نیست.
نمیشود.

 CDدر قالبی ضبط شده است که با دستگاه پخش سازگار نیست.
()... ،udf

مدت زمان زیادی پس از وارد کردن  CDتوسط یک سیستم حفاظت  anti-piratingمحفاظت شده
 CDیا اتصال یک کارت حافظه  USBاست که توسط سیستم صوتی قابل تشخیص نیست.
باید صبر شود.
هنگامی که یک وسیله جدید وارد میشود ،سیستم مقادیر خاصی
از اطالعات را (شاخهبندیها ،عناوین ،هنرمندان و  )...قرائت میکند .این پدیده طبیعی است.
این امر ممکن است چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد.

ir

e.

۱۰

بازبینی کنید که  CDبه صورت صحیح در دستگاه پخش وارد شود.
وضعیت  CDرا بازبینی کنید CD :اگر به صورت نامطلوبی آسیب دیده
باشد ،قابل پخش نیست.
در خصوص CDهای ضبط شده ،محتوای  CDرا بازبینی کنید :به قسمت
توصیهها در بخش سیستم صوتی مراجعه کنید.
دستگاه پخش  CDسیستم صوتی  DVDها را پخش نمیکند.
برخی CDهای ضبط شده توسط سیستم صوتی پخش نمی-شوند زیرا
کیفیت مناسبی ندارند.
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سوال

پاسخ

CDهای باکیفیت وارد دستگاه کرده و آنها را در شرایط مناسبی نگهداری
کنید.

 CDاستفاده شده خراش برداشته یا کیفیت نامطلوبی دارد.

تنظیمات تجهیزات صوتی ( )bass، treble، ambiencesبدون انتخاب  ambienceسطح  trebleیا  bassرا در مقدار صفر
قرار دهید.
مناسبنیستند.
از کاراکترهای استاندارد برای نامگذاری تراکها و فولدرها استفاده کنید.

w

w

برخی کاراکترها در اطالعات مدیا در
حین پخش به صورت صحیح نمایش سیستم صوتی برخی انواع کاراکترها را نمایش نمیدهد.
داده نمیشوند.

w

صدای پخش  CDضعیف است.

راه حل

a
.C

پخش فایلهای  streamingآغاز دستگاههای جانبی متصل شده پخش اتوماتیک را پشتیبانی
نمیشود.
نمیکنند.

پخش را از دستگاه راهاندازی کنید.

ir

e.
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اسامی تراکها و طول تراکها در هنگام
 streamingصوتی بر روی صفحه پروفیل بلوتوث امکان انتقال این اطالعات را ندارد.
نمایش ،نمایش داده نمیشوند.
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سوال

راه حل

پاسخ

در تغییر تنظیمات  trebleو ،bass
تنظیمات اکواالیزر لغو می شوند.
انتخاب تنظیمات اکواالیزر تنظیماتی بر توازن اعمال میکند .اصالح تنظیمات توازن یا اکواالیزر را به گونهای اصالح کنید تا آمبینس موسیقایی
مورد نظرتان را به دست آورید.
در هنگام تغییر اکواالیزر ،تنظیم یکی از تنظیمات بدون سایر تنظیمات امکانپذیر نیست.
 trebleو  bassبه صفر بر میگردند.

w

w

w

در هنگام تغییر تنظیمات توازن،
تنظیمات توزیع لغو میشوند.
انتخاب تنظیمات توزیع تنظیماتی بر توازن اعمال میکند .اصالح تنظیمات توازن یا توزیع را به گونهای اصالح کنید تا آمبینس موسیقایی
مورد نظرتان را به دست آورید.
در هنگام تغییر تنظیمات توزیع ،یکی از تنظیمات بدون سایر تنظیمات امکانپذیر نیست.

ir

e.
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a
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تنظیمات توازن لغو میشوند.
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سوال

راه حل

پاسخ

w

بازبینی کنید که تنظیمات صوتی ( ،LoudnessآمبینسTreble، ،
برای دستیابی بهترین کیفیت صدا ،تنظیمات صوتی ،Loudness
 ،Bassحجم صدا) برای منبعی که به آن گوش می-دهید تنظیم شده
کیفیت صوت منابع مختلف صوتی با آمبینس ،Treble، Bass ،حجم صدا برای منابع مختلف صوتی
باشد .توازن Treble ،و  Bassرا در وضعیت متوسط قرار دهید ،آمبینس
به صورت مستقل قابل تنظیم است که این امر میتواند منجر به
هم اختالف دارند.
موسیقایی  Noneرا انتخاب کنید و وضعیت تصحیح  Loudnessرا
اختالف در صدا در هنگام تعویض منابع میشود.
در حالت  ،CDفعال یا در حالت رادیو غیرفعال کنید.

ir

e.
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w

w

هنگامی که موتور خاموش میشود ،زمان عملکرد سیستم به
در هنگامی که موتور خاموش است ،وضعیت شارژ باتری بستگی دارد.
سیستم پس از چند دقیقه خاموش خاموش کردن سیستم عادی است :سیستم وارد وضعیت موتور خودرو را استارت کنید تا شارژ باتری را افزایش دهید.
میشود.
صرفهجویی در انرژی شده و خاموش میشود تا از تخلیه باتری
خودرو جلوگیری کند.
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بازبینی کنید که کارکرد بلوتوث تلفن روشن باشد.
کارکرد بلوتوث تلفن ممکن است خاموش باشد یا ممکن است تلفن
بازبینی کنید که در تنظیمات تلفن  Visible to allباشد.
قابل مشاهده نباشد.
بلوتوث تلفن با سیستم سازگار نیست.

میتوانید سازگاری تلفن خود را در آدرس www.peugeot.co.uk
(بخش  )servicesبازبینی کنید.

حجم صدا به سیستم و به تلفن بستگی دارد.

حجم صدای سیستم صوتی را در صورت نیاز تا حداکثر افزایش داده و در
صورت نیاز حجم صدای تلفن را نیز افزایش دهید.

w

سطح سر و صدا محیط را کاهش دهید( .شیشهها را ببندید ،سرعت پروانه
سطح سر و صدای محیط بر کیفیت ارتباطات تلفنی تأثیرگذار است.
بوستر را کاهش دهید ،سرعت خودرو را کم کنید و )...

a
.C

حجم صدای تلفن متصل شده در
وضعیت بلوتوث غیرقابل شنیدن است.

پاسخ

w

نمیتوانم بلوتوث تلفنم را وصل کنم.

راه حل

w

سوال
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گزینههای هماهنگ سازی مخاطبین ،مخاطبین روی سیم کارت،
برخی مخاطبین در فهرست دو بار مخاطبین روی تلفن یا هر دو را هماهنگ میکند .هنگامی که هر  Display SIM car contactsیا Display telephone
دو هماهنگسازی انتخاب شده ،برخی مخاطبین ممکن است دوبار  contactsرا انتخاب کنید.
آمدهاند.
وارد شوند.

e.

مخاطبین به ترتیب الفبا نمایش داده برخی تلفنها گزینههای نمایش دارند .بسته به تنظیمات انتخاب
شده ،ممکن است مخاطبین به ترتیب خاصی منتقل شوند.
نشدهاند.

ir

سیستم پیامهای متنی  SMSرا وضعیت بلوتوث اجازه ارسال پیامهای متنی  SMSبه سیستم را
نمیدهد.
دریافت نمیکند.
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ir

سیستم به گونهای کدگذاری شده است که تنها بر
روی خودرو شما کار میکند.

هشدار
به عنوان یک اقدام ایمنی ،راننده باید عملیاتی را
که مستلزم توجه طوالنی اســت ،تنها در حالتی
انجام دهد که خودرو متوقف باشد .پس از خاموش
کردن موتور ،سیســتم صوتی پس از چند دقیقه
خاموش خواهد شــد ،تا از تخلیه باتری جلوگیری
کند.

e.

اخطار

ag
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a
.C

w

w

w

فهرست
مراحل اولیه
کنترلهای روی فرمان
منوها
سیستم صوتی
مدیا
تنظیمات صوتی
نقشه منوهای صفحه نمایش
سواالت متداول
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w

w

w

باال/پایین جســتجوی دســتی گام به گام
فرکانسهای رادیویی.
انتخاب فولدر قبلی/بعدی .MP3
انتخــاب فولدر/ژانر/هنرمند/لیســت پخش
قبلی/بعدی در دستگاه .USB

مراحل اولیه

a
.C

انتخاب منبع:
رادیو.CD، AUX، USB ،

خاموش /روشن.

rG

نمایش فهرســت ایســتگاههای دریافتی،
فولدرها یا تراکهای CD/MP3
فشــار دادن طوالنی :مدیریــت طبقهبندی
فایلهــای  / MP3/WMAبهروزرســانی
فهرست ایستگاههای دریافتی.

ag
ar

حجم صدا.

e.

تأیید یا نمایش منوی مربوطه.

ir

انتخاب وضعیتهای مختلف صفحه نمایش:
تمام صفحه :صوتی
در پنچــره :صوتی  -ســاعت یــا کامپیوتر
مدیریت پیمایش
فشار دادن طوالنی :صفحه سیاه (تیره)

دسترسی به منوی اصلی.

روشــن /خاموش کارکــرد ( TAاعالنهای
ترافیکی)
فشــار دادن طوالنــی :دسترســی به نوع
اطالعات.

جابجایی در لیست.
باال/پایین جســتجوی خودکار فرکانسهای
رادیویی.
انتخاب تراک قبلی/بعدی .CD، USB
جابجایی در لیست.
تنظیمات صوتی:
آمبینــس صوتــیtreble، bass، ،
 ،loudnessتوزیــع ،توازن چپ/راســت،
 faderجلو/عقب ،حجم صورت اتوماتیک
یک مرحله خروج از عملیات جاری.

انتخاب ایستگاه رادیویی از پیش تنظیمشده.
فشــار طوالنی :پیش تنظیم (ذخیرهسازی)
یک ایستگاه.
انتخاب باندهای موج .AM/FM
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rG

ir

کاهش حجم صدا

انتخاب نوع نمایش دائمی در صفحه نمایش،
بین حالتهای پنجره و تمام صفحه.
فشار طوالنی :صفحه سیاه (تیره)

e.

صامت/بازگشت صدا

تعویض منبع صوتی

ag
ar

افزایش حجم صدا

چرخش:
رادیو :جستجوی ایستگاه قبلی/بعدی.
مدیا :تراک قبلی/بعدی
فشار :تأیید.

a
.C

کنترلهای روی فرمان
فشار :منوی صفحه نمایش نشانگر ابزار را باز
میکند.
چرخش :در بین منوی صفحه نمای نشانگر
ابزار حرکت میکند.

w

w

w

رادیو :نمایش فهرست ایستگاهها.
مدیا :نمایش تمام تراکها
فشــار دادن و نگه داشــتن به روزرســانی
فهرست ایستگاههای دریافتی

۱۰
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سیستم صوتی
انتخاب یک ایستگاه

فشار دادن ممتد  LISTفهرست ایستگاهها
را ایجاد یــا بهروزرســانی میکند؛ دریافت
رادیویی برای یک لحظه قطع میشود.

منوها

a
.C

w

w

w

هشدار
محیــط خارجــی (تپههــا ،ســاختمانها ،تونلها،
پارکینگها ،زیرزمینها و  )...ممکن اســت حتی در
وضعیت جســتجوی ایستگاه  RDSمانع دریافت
امواج شــود .این پدیده در انتشــار امواج رادیویی
کام ً
ال عادی است و به هیچ وجه به معنای اشکال
در سیستم صوتی محسوب نمیشود.

> صفحه نمایش C
 :Multimediaپارامترهای مدیا ،پارامترهای

 SOURCEیــا  SRCرا چند بار پشــت
سرهم فشار داده و رادیو را انتخاب کنید.

rG

رادیو

ir

e.

ag
ar

 BANDرا فشار دهید تا یک باند را انتخاب
کنید.

اخطار

برای مشــاهده جزئیات جهانی منوهای موجود به
بخش نقشه منوی صفحه نمایش مراجعه کنید.

 LISTرا فشار دهید تا فهرست ایستگاههای
دریافتی به ترتیب حروف الفبا نمایش داده
شود.
ایستگاه رادیویی مورد نظر را انتخاب کرده و
با فشار دادن  OKتأیید کنید.
با فشار این دکمه به حرف قبلی یا بعدی (به
عنــوان مثــال )... ،A, B, D, F, G, J, K
میروید.

www.CarGarage.ir
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دریافت پیامهای TA

RDS

اخطار

دریافت پیامهای INFO

اخطار

 RDSدر صورتی که نمایش داده شــده باشــد،
این امــکان را فراهم میکند کــه به گوش دادن
یک ایستگاه رادیویی با تنظیم مجدد فرکانسهای
جایگزین ادامه دهید.
در هر حال ،در برخی شرایط ،پوشش یک ایستگاه
 RDSممکن اســت در کل کشــور تأمین نشده
باشــد ،زیرا ایســتگاههای رادیویی  100محدوده
کشور را پوشش نمیدهند .این امر از دست رفتن
گیرندگی ایســتگاهها در حین ســفر را توضیح
میدهد.

 TA INFOرا فشار دهید تا دریافت پیامهای
ترافیکی را فعال یا غیر فعال کنید.

ir

e.
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 RDSرا انتخــاب کرده و تأییــد کنید تا
ذخیره شــود RDS .بر روی صفحه نمایش
ظاهر میشود.

rG

a
.C

w

w

هنگامی که رادیو بــر روی صفحه نمایش،
نمایش داده میشــود OK ،را فشار دهید تا
منوی مربوطه نمایش داده شود.
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کارکــرد  INFOبه پیامهای هشــدار  TAاولویت
میدهد .برای عملکرد ،این کارکرد نیازمند دریافت
مناسب از ایستگاه رادیویی است که این نوع پیامها
را مخابــره میکند .هنگامی کــه گزارش ترافیک
مخابره میشود ،منبع صوتی کنونی (رادیوCD، ،
 )... ،USBبه صورت اتوماتیک متوقف میشــود
تا پیــام  INFOرا پخش کند .پخش عادی منبع
صوتــی پس از اتمــام انتقال پیام از ســر گرفته
میشود.

w

کارکرد ( TAاعالنهای ترافیکی) به پیامهای هشدار
 TAاولویت میدهد .بــرای عملکرد ،این کارکرد
نیازمند دریافت مناسب از ایستگاه رادیویی است
که این نــوع پیامها را مخابــره میکند .هنگامی
که گزارش ترافیک مخابره میشــود ،منبع صوتی
کنونی (رادیو )... ،CD، USB ،به صورت اتوماتیک
متوقف میشــود تا پیام  TAرا پخش کند .پخش
عادی منبع صوتی پس از اتمام انتقال پیام از ســر
گرفته میشود.

اخطار

www.CarGarage.ir

 TA INFOرا فشــار داده و نگهداریــد تا
فهرست دستهبندیها نمایش داده شود.
دستهبندیها را انتخاب کرده یا انتخاب آنها
را لغو کنید تا دریافت پیامهای مربوطه فعال
یا غیرفعال شود.

تجهیزات صوتی و تلماتیک*
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نمایش RADIO TEXT

اخطار

w

 Radio textاطالعات مخابره شده توسط ایستگاه
رادیویی در ارتباط با برنامه یا آهنگ کنونی است.

a
.C

w

w

صفحه نمایش C
هنگامی که رادیو بــر روی صفحه نمایش،
نمایش داده میشــود OK ،را فشار دهید تا
منوی مربوطه نمایش داده شود.

ir

e.

ag
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rG

 Radio Text (TXT) displayرا انتخاب
کرده و  OKرا فشار دهید تا ذخیره شود.
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هشدار
دســتگاه پخش  CDبر روی یک دیسک تکی تا
 255فایــل  Mp3را میخواهند کــه در  8الیه
دایرکتوری پخش شــده است .در هر حال توصیه
میشــود که این الیهها به  2الیه محدود شوند تا
زمانی که برای دسترسی و پخش  CDالزم است
کمتر شود.
در حین پخش ،ســاختار فولدرهــا در نظر گرفته
نمیشود.

ir

e.

 LISTرا فشــار دهیــد تا فهرســت تمام
تراکهای روی  CDنمایش داده شود.

rG

یکــی از این دکمهها را فشــار دهید تا یک
تراک را بر روی  CDانتخاب کنید.

توصیه میشــود که نام فایلها را به  20کاراکتر محدود
کرده و از حروف ویژه (مانند “ ” ?  )ù :اســتفاده نکنید
تا از ایجاد اشکال در پخش و نمایش جلوگیری شود.
لیســتهای پخش پذیرفته شــده از نوع  m3u.و pls.
هستند.
تعــداد فایلهای بــه  5000فایــل در  500دایرکتوری،
حداکثر تا  8الیه محدود شده است.

w

 CDصوتی
پخش CD
فقط لوح فشــرده دایروی با قطر  12سانتیمتر وارد وارد
دستگاه کنید.
برخی سیستمهای  ،anti-piratingبر روی دیسکهای
اصــل یا CDهای کپی شــده که از رکوردر شــخصی
اســتفاده میکنند ممکن اســت باعث ایجاد اشکاالتی
شوند که بر کیفیت دستگاه پخش اصل تأثیری ندارند.
بدون فشــار دادن دکمه  EJECT، CDرا در دستگاه
پخش قــرار دهید ،پخش  CDبه صورت اتوماتیک آغاز
خواهد شد.
برای پخش  CDکه قب ً
ال وارد دستگاه شده
است ،دکمه  SOURCEیا  SRCرا چند
بار پشت سرهم فشار داده و  CDرا انتخاب
کنید.

CD، USB

اطالعات و توصیهها
سیستم صوتی تنها فایلهای صوتی  mp3یا  wma.و
نرخ فشردگی ثبات یا متغیر بین بین  kbps 32و 320
 kbpsرا پخش میکند.

بــرای اینکه بتوانید یــک فایل ضبط شــده  CDRیا
 CDRWرا پخــش کنیــد ،هنگامی کــه آن را ضبط
میکنید ترجیحا اســتاندارد ISO 9660 level 1, 2
یا  Jolietرا انتخاب کنید.
اگر دیسک در قالب دیگری ضبط شده باشد ممکن است
به صورت صحیح پخش نشود.
توصیه میشــود که همین استاندارد ضبط همواره برای
دیسکهای انفرادی با پایینترین سرعت ممکن (حداکثر
 )4xبرای دستیابی به بهترین کیفیت صدا استفاده شود.
در مــورد خــاص  ،CD multi-sessionاســتاندارد
 Jolietتوصیه میشود.
تنها از کارتهای حافظه  USBدر قالب ( FAT32جدول
تخصیص فایل) استفاده کنید.

یکی از این دکمهها را فشار داده و نگه دارید
تا پخش با سرعت باال عقب یا جلو برود.

۱۰
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هشدار
هــارد دیســک یــا دســتگاه  USBبــه غیر از
دستگاههای پخش صوت را به پورت  USBمتصل
نکنید .این کار ممکن اســت به موارد نصب شده
آسیب بزند.
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برای پخش دیســک یا کارت حافظهای که
قبال وارد شده است SOURCE ،یا SRC
را چند بار پشت سرهم فشار دهید و  CDیا
 USBرا انتخاب کنید.

CD، USB

پخش یک مجموعه
هشدار

یکی از این دکمهها را فشــار دهید تا تراک
قبلی یا بعدی انتخاب شود.

w

وارد کردن مجموعه  MP3در دستگاه پخش CD
یا اتصال کارت حافظه به پورت  USBرا به صورت

مستقیم زا اطریق یک سیم رابط انجام دهید.

در منو یک الیه باالتر بروید.
از یک تراک عبور کنید.

w

w

یکی از این دکمهها را فشار داده و نگه دارید
تا دستگاه پخش سریع جلو و عقب برود.

a
.C

 LISTرا فشــار دهید تا منــوی فولدرهای
داخل مجموعه نمایش داده شود.

ag
ar

rG

یک خط را در لیست انتخاب کنید.

e.

سیستم لیســتهای پخشــی ایجاد میکند (در حافظه
موقت) که ایجاد آنهــا از چند ثانیه تا چند دقیقه وقت
میگیرد.
لیســتهای پخش هر بار که سوئیچ اســتارت خاموش
میشــود یــا کارت حافظــه  USBقطــع میشــود،
بهروزرسانی میشوند.
پخش صوتی به صورت اتوماتیک پس از طی مدت زمانی
که به ظرفیت کارت حافظه  USBبســتگی دارد ،آغاز
میشود.

یکی از این دکمهها را فشــار دهید تا فولدر
قبلی یا بعدی به ترتیب انتخاب شده ،انتخاب
شود.

یک تراک یا یک فولدر را انتخاب کنید.

ir

در اولین بار اتصال ،ترتیب فایلها براساس فولدر پیشنهاد
میشــود .پس از اتصال مجدد ،ترتیبی که قب ً
ال انتخاب
شده است ،حفظ میشود.

۱۰
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کارت حافظه  – USBمرتب کردن فایل
 LISTرا فشار داده و نگه دارید یا MENU
را فشــار دهیــد Multimedia ،را انتخاب
کنید ،سپس  Media Parametersو در
نهایــت  Choice of track listingرا

دســتگاه پخش ® Appleباید به صــورت منظم برای
بهترین حالت اتصال بهروزرسانی شود.

w

w

w
دستگاههای پخش USB
فایلهای صوتی روی دســتگاههای پخش پرتابل حافظه
انبوه* را میتوان از طریق اســپیکرهای خودرو با اتصال
آنها به پورت  USBگوش داد( .کابل مربوطه در خودرو
تعبیه نشده است).

ir

e.
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انتخاب کنید تا انواع مختلف ترتیبدهی به
فایلها نمایش داده شود.
پــس از انتخــاب ترتیبدهی مــورد نظر
(براســاس فولدر ،براساس هنرمند ،براساس
ژانر ،براساس لیســت پخش) بر روی OK
فشــار دهید .ســپس  OKرا تأیید کنید تا
اصالحات ذخیره شوند.
 براســاس فولدر :تمــام فولدرهای حاویفایلهای تشخیص داده شده بر روی دستگاه
جانبی ،به ترتیب حروف الفبار بدون رعایت
ساختار فولدرها
 براســاس هنرمند :تمام اسامی هنرمندانتعریف شده در برچسبهای  ،ID3به ترتیب
حروف الفبا.
 براساس ژانر :تمام ژانرهای تعریف شده دربرچسبهای .ID3
 براساس لیست پخش :اگر لیستهای پخشذخیره شده باشند.

اگر دستگاه پخش پرتابل توسط پورت  USBتشخیص
داده نشــد ،آن را از طریق ســوکت جــک لوازم جانبی
متصل کنید.

اخطار

۱۰
* دفترچه راهنمای دستگاه پخش را مطالعه نمایید.
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لیستهای پخش لیستهایی هستند که در دستگاه پخش
® Appleتعریف شدهاند.
دستگاه پخش ® Appleباید نسل  5یا باالتر باشد.
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دکمــه  SOURCEیــا  SRCرا چند بار
پشت سرهم فشار دهید و  AUXرا انتخاب
کنید.

وضعیت پخش
 OKرا فشــار دهیــد تا به منــوی مربوطه
دسترسی پیدا کنید
یا  MENUرا فشار دهید.

ابتدا حجم صدا را بر روی دستگاه پرتابل تنظیم کنید.

w

سپس حجم صدای سیستم صوتی را تنظیم
کنید.

ir

e.
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سوکت لوازم جانبی ()AUX
ســوکت جک لوازم جانبی ،امکان اتصال یک دســتگاه
غیر حافظه انبوه پرتابل یا دســتگاه پخش ® Appleرا
در صورتی که توسط پورت  USBتشخیص داده نشود،
فراهم میکند.
دستگاه پرتابل را به سوکت جک لوازم جانبی ،با استفاده
از کابل مناسب (که در خودرو تعبیه نشده است) متصل
کنید.

w

w

نمایش و مدیریت کنترلها از طریق دستگاه پرتابل انجام
میشود.

 Multimediaرا انتخــاب کــرده و تأیید
کنید.

هشدار
همزمــان یک دســتگاه را به پــورت  USBو به
سوکت جک لوازم جانبی متصل نکنید.

هشدار
وضعیتهای پخش موجود عبارتند از:
 عــادی :تراکها به ترتیب ،بســته به طبقهبندیفایلهای انتخاب شده ،پخش میشوند.
 تصادفی :تراکهای موجود در یک آلبوم یا فولدربه صورت تصادفی پخش میشوند.
 همه تصادفی :تمام تراکهای ذخیره شده در مدیابه ترتیب تصادفی پخش میشوند.
 تکرار :تنها تراکهایی که در آلبوم یا فولدر کنونیاست پخش میشوند.
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سوکت لوازم جانبی ()AUX

 Media Parametersرا انتخاب کرده و
تأیید کنید.

w

هشدار
توزیــع صدا (یا فضاییســازی آن با اســتفاده از
سیستم ® )Arkamysیک فرآیند صوتی است که
اجازه میدهــد که کیفیت صدا به گونهای تنظیم
شــود که با موقعیت شنوندگان موجود در خودرو
متناسب شود.

صفحه نمایش C
را فشــار دهید تا منوی تنظیمات صوتی نمایش
داده شود.

تنظیمات موجود عبارتند از:
 آمبینس Bass Treble Loudness توزیع :سفارشی یا برای راننده، توازن چپ/راست. ( Faderتوازن جلو/عقب) -حجم صدای خودکار

اخطار

ir
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 …Other Settingsرا انتخاب کرده و تأیید
کنید تا تنظیمات بعدی در فهرست نمایش داده
شوند.

۱۰
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اخطار

سیســتم صوتــی آنبــورد :چیدمــان صــدای
® Arkamysتوزیع صدا را در اتاقک خودرو بهینه
میکند.

rG

وضعیــت پخش مورد نظر را انتخاب کرده و
 OKرا تأیید کنید تا اصالحات ذخیره شوند.

a
.C

تنظیمات صوتی

w

w

 Read modeرا انتخــاب کــرده و تأیید
کنید.

www.CarGarage.ir

تنظیمات صوتی (Ambience، Bass، Treble
و  )Loudnessبرای هر یک از منابع صدا متفاوت

و مستقل هستند.
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نقشه(های) منوی صفحه نمایش

پارامترهایمدیا

نمایشپیکربندی

انتخاب وضعیت بازپخش

Option A11

عادی
تصادفی
تکرار

rG

همه تصادفی

a
.C

Option B

w

Option A1

مولتیمدیا

انتخاب زبان

w

Option A

صفحه نمایش C

w

کارکرد اصلی

شخصی سازی  -پیکر بندی

انتخاب واحدها

تنظیم ساعت و تاریخ
پارامترهاینمایش
نور

ag
ar

انتخاب فهرست تراکها
براساس فولدر

ir

e.

براساس هنرمند
براساس ژانر

براساس لیست پخش

پارامترهای رادیو

۱۰
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سواالت متداول
جداول زیر حاوی پاسخهایی به متداولترین سواالت پرسیده شده است.

a
.C

w

برای دستیابی بهترین کیفیت صدا ،تنظیمات صوتی (حجم صدا،
کیفیت صوت منابع مختلف صوتی با  )Bass، Treble، ambience، Loudnessبرای منابع
مختلف صوتی به صورت مستقل قابل تنظیم است که این امر
هم اختالف دارند.
میتواند منجر به اختالف در صدا در هنگام تعویض منابع میشود.

بازبینی کنید که تنظیمات صوتی حجم صداBass، Treble، ،
 )ambience، Loudnessبرای منبعی که به آن گوش می-
دهید تنظیم شده باشد .توصیه میشود که کارکردهای صوتی (Bass،
 Treble، Faderجلو/عقب ،توازن چپ-راست) را در وضعیت وسط
قرار دهید ،در قسمت آمبینس موزیک  Noneرا انتخاب کرده و تصحیح
 Loudnessرا در حالت  CDدر وضعیت  Activeو در حالت رادیو
در وضعیت  Inactiveقرار دهید.

w

پاسخ

w

سوال

راه حل
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در هنگام تغییر تنظیمات treble
و  bassتنظیمات آمبینس لغو
انتخاب تنظیمات آمبینس ،تنظیماتی برای  Trebleو  bassتنظیمات  trebleو  bassیا آمبینس را به گونهای تغییر دهید که
میشوند.
اعمال میکند .اصالح یکی بدون تغییر دیگری امکانپذیر نیست .کیفیت صوت مورد نظر به دست آید.
در هنگام تغییر تنظیمات آمبینس،
 trebleو  bassصفر میشوند.

ir

e.

در هنگام تغییر تنظیمات توازن ،انتخاب تنظیمات توزیع ،تنظیماتی برای توازن اعمال میکند .اصالح تنظیمات توازن یا تنظیمات توزیع را به گونهای تغییر دهید که کیفیت
صوت مورد نظر به دست آید.
یکی بدون تغییر دیگری امکانپذیر نیست.
تنظیمات توزیع لغو میشود.

۱۰
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سوال

راه حل

پاسخ

w

w

w

خودرو از فرستنده مورد استفاده ایستگاه بسیار دور است یا هیچ کارکرد  RDSرا از طریق منوی میانبر فعال کنید تا سیستم قادر به
فرستندهای در منطقه جغرافیایی که خودرو از آن عبور میکند بازبینی این امر باشد که آیا فرستنده پرقدرتتری در منطقه جغرافیایی
کیفیت دریافت ایستگاههای رادیویی
وجود دارد یا خیر.
وجود ندارد.
که در حال گوش دادن آنها هستم،
به تدریج خراب شده یا ایستگاههای محیط اطراف (تپهها ،ساختمانها ،تونلها ،پارکینگهای زیر زمینی و  )...این پدیده طبیعی است و به معنای وجود اشکال در سیستم صوتی تلقی
ذخیره شده کار نمیکنند( .بدون صدا ،مانع دریافت امواج از جمله در وضعیت  RDSمیشوند.
نمیشود.
 MHz 87.5نمایش داده میشود.
آنتن وجود نداشته یا آسیب دیده است( .به عنوان مثال زمانی که آنتن را توسط یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مورد بازبینی
قرار دهید.
وارد کارواش یا وارد پارکینگ زیرزمینی میشوید).
وضعیت رادیویی.

که اجازه دریافت بهتر امواج ایستگاه را بدهد.

a
.C

قطع صدای یک تا دو ثانیهای در طی این مدت زمان قطعی صدا RDS ،به دنبال فرکانسی میگردد اگر این اتفاق به دفعات و همواره در یک مسیر رخ میدهد ،کارکرد RDS

ag
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اعالمهای ترافیکی ( )TAنمایش داده
میشود .اطالعات ترافیکی دریافت ایستگاه رادیویی اطالعات ترافیکی را پخش نمیکند.
نمیکنم.

فرکانس را به ایستگاه رادیویی تنظیم کنید که اطالعات ترافیکی پخش
کند.
دکمه  BANDرا فشار دهید تا به باند موجی برگردید که ایستگاهها در
آن ذخیره شدهاند.

ir

e.

ایستگاههای ذخیره شده پیدا نمی-
شوند( .بدون صدا MHz 87.5 ،نمایش باند موج نادرستی انتخاب شده است.
داده میشود)... ،

را غیرفعال کنید.

۱۰
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w

 CDبرعکس وارد شده است ،قابل پخش نیست ،حاوی دادههای
صوتی یا قالب صوتی نیست که در نتیجه دستگاه پخش قادر به
 CDبه صورت خودکار ریجکت شده یا پخش آن نیست یا در قالبی ضبط شده است که با دستگاه پخش
توسط دستگاه پخش ،پخش نمی-شود .سازگار نیست.
 CDتوسط یک سیستم حفاظت  anti-piratingمحفاظت شده
است که توسط سیستم صوتی قابل تشخیص نیست.

بازبینی کنید که  CDبه صورت صحیح در دستگاه پخش وارد شود.
وضعیت  CDرا بازبینی کنید CD :اگر به صورت نامطلوبی آسیب دیده
باشد ،قابل پخش نیست.
در خصوص CDهای ضبط شده ،محتوای  CDرا بازبینی کنید :به قسمت
توصیهها در بخش سیستم صوتی مراجعه کنید.
دستگاه پخش  CDسیستم صوتی  DVDها را پخش نمیکند.
به دلیل سطح کیفیت آنها ،برخی CDهای قابل رایت توسط سیستم
صوتی پخش نمیشوند.

w

پاسخ

w

سوال

راه حل

a
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 CDاستفاده شده خراش برداشته یا کیفیت نامطلوبی دارد.

بدون انتخاب  ambienceسطح  trebleیا  bassرا در مقدار صفر
تنظیمات صوتی ( )bass، treble، ambiencesمناسب نیستند.
قرار دهید.

ag
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صدای پخش  CDضعیف است.

CDهای باکیفیت وارد دستگاه کرده و آنها را در شرایط مناسبی نگهداری
کنید.

پیام  USB peripheral errorیا
کارت حافظه  USBتشخیص داده نمیشود.
 Peripheral not recognizedدر
کارت حافظه ممکن است خراب باشد.
صفحه نمایش ظاهر میشود.

کارت حافظه را مجددا ً فرمت کنید)FAT 32( .

ir

e.

دستگاه پخش ® Appleهنگامی اتصال
دستگاه پخش ® Appleرا با استفاده از کابل مناسب (که در خودرو تعبیه
دستگاه پخش ® Appleاز نسلی است که با  USBسازگار نیست.
نشده است) به سوکت جک  AUXمتصل کنید.
به پورت  USBتشخیص داده نمیشود.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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سوال

راه حل

پاسخ

w

در حالت پخش  Random allتمام در حالت پخش  ،Random allسیستم تنها تا  999تراک را
تراکها پخش نمیشوند.
میتواند پخش کند.

w

دستگاه را به سوکت  230ولت ،سوکت  12ولت یا منبع برق خارجی
هارددیسک یا دستگاه هنگامی که به
برخی هارد دیسکها و دستگاهها نیاز به منبع برقی دارند که از منبع وصل کنید.
پورت  USBمتصل میشود تشخیص
هشدار :مطمئن شوید که دستگاه ولتاژی بیشتر از  5ولت انتقال نمیدهد.
سیستم صوتی بیشتر است.
داده نمیشود.
(خطر از بین رفتن دستگاه)

a
.C

w

هنگامی که موتور خاموش است ،زمان عملکرد سیستم صوتی به
هنگامی که موتور خاموش است،
شارژ باتری بستگی دارد.
سیستم صوتی پس از چند دقیقه
موتور خودرو را استفارت کنید تا شارژ باتری افزایش یابد.
خاموش شدن طبیعی است :سیستم صوتی وارد وضعیت صرفهجویی
استفاده خاموش میشود.
در انرژی میشود تا مانع تخلیه باتری خودرو شود.

ir
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پیام  the audio system isبه منظور حفاظت از دستگاه ،در صورتی که دمای محیط بسیار
 overheatedبر روی صفحه گرم شود ،سیستم صوتی وارد وضعیت حفاظت اتوماتیک حرارتی سیستم صوتی را برای چند دقیقه خاموش کنید تا خنک شود.
میشود که منجر به کاهش حجم صدا یا توقف پخش  CDمیشود.
نمایش ظاهر میشود.

۱۰
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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آژیر
آفتابگیر
آینه ها ،بغل
آینه ،آرایشی
آینه ،عقب

ب
۲۷۲ ،۲۷۹ ،۲۳۸
باتری
۲۷۴
باتری ،شارژ
۷۸ ،۷۲ ،۶۳
باتری ،کنترل از راه دور
باد کردن تایرها و لوازم جانبی (با استفاده از کیت)۲۵۳
۲۷۶
باز کردن باتری
۱۱۷ ،۱۱۵
باز کردن پرده سانروف
۷۴ ،۶۶ ،۶۰
باز کردن درب موتور
۶۴ ،۵۸
باز کردن دربها
۱۱۱
باز کردن زیرپایی
۷۳ ،۶۴ ،۵۸
باز کردن قفل
۶۶ ،۶۰
باز کردن قفل صندوق
۲۵۷
باز کردن یک چرخ
۲۵۳
بازبینی فشار تایرها (با استفاده از کیت)
۲۳۵
بازبینی سطح روغن موتور
۲۳۵
بازبینی سطوح مواد
۲۳۹
بازبینیها
بازگرداندن تنظیمات اولیه کنترل از راه دور ۷۲ ،۶۳
۱۰۷
بخارزدایی/یخزدایی ،جلو ،عقب
۱۰۲ ،۹۹ ،۹۷ ،۹۴
بخاری
۱۰۸
بخاری ،قابلیت برنامهریزی ()Webasto
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پ
پایین بودن سطح سوخت
پخش  MP3و CD
پخش  streamingصوتی (بلوتوث)
پدها ،ترمز
پر کردن مخزن افزودنی ®AdBlue
پر کردن مخزن سوخت
پرایم کردن سیستم سوخت
پرده ،سانروف
پرده ،سانروف پانوراما
پشت سریها ،جلو
پشت سریها ،عقب
پالک ،شناسایی
پنچری
پورتUSB ،
پیکربندی ،خودرو

۲۱۹
۳۶۴ ،۳۶۵
۳۱۶
۲۳۹
۲۴۱
۲۲۰ ،۲۱۸
۲۴۷
۱۱۵
۱۱۷
۸۶ ،۸۹
۱۲۰
۲۹۳
۲۴۸
۳۶۶
۳۵

w

الف
۱۴۸
ASR
۳۶۴ ،۳۱۴
CD
۱۷۱ ،۱۶۷
ISOFIX
۳۶۲ ،۳۱۱
RDS
۲۴۰ ،۴۲
UREA
۳۱۴ ،۱۱۹
( USBارتباط با پژو)
۱۱
ابزارها و کنترلها
۲۵۴ ،۲۴۸
ابزارها و کنترلها
۲۹۱
ابعاد
۳۴۶ ،۳۴۵
اتصال ،بلوتوث
اتمام سوخت (دیزل)
۲۴۷
احیاء فیلتر ذرات
۲۳۸
استارت به کمک یک خودرو دیگر
۲۷۳
استارت زدن موتور
۱۸۲ ،۱۷۸
اشباع فیلتر ذرات (موتور دیزل)
۲۳۸
اشیای بلند ،حمل
۱۵
۳۶۲ ،۳۳۰
اطالعات ترافیکی ()TA
۳۲۹
اطالعات ترافیکی ()TMC
۳۲۹
اطالعات ترافیکی ()TMC
۲۴۰ ،۳۹ ،۳۱
افزودنی ®AdBlue
۲۳۷ ،۲۳۸
افزودنیها ،دیزل
۱۹۳
اهرم دنده ،دنده اتوماتیک
۱۹۱
اهرم دنده ،دنده دستی
۲۸۵ ،۲۸۸
اوزان
۳۶۱ ،۳۱۰
ایستگاه ،رادیو
۱۵۸ ،۱۷۳ ،۱۵۵ ،۱۵۳
ایمنی ،کودکان

۷۹
۱۱۲
۲۱۲ ،۹۲ ،۹۱
۱۱۲
۹۳

برچسبها ،شماره شناسایی
برف پاککن ،عقب
برف پاککنها
برف پاککنها ،حسگر اتوماتیک باران
بستن درب صندوق
بلوتوث (تلفن)
بهروزرسانی تاریخ
بهروزرسانی ساعت
بهروزرسانی مناطق پرخطر
بوق

۲۹۳
۱۴۱
۱۴۰ ،۲۴
۱۴۲
۷۴
۳۴۵ ،۳۴۴
۵۴
۵۴
۳۲۹
۱۴۷
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ث
ثبت کننده مسافت سفر
ثبت کننده مسافت کل

w

ج
جا دستی
جا دستی ،جلو
جا دستی ،عقب
جای چوب اسکی
جای فنجان
جعبه فیوز ،داشبورد
جعبه فیوز ،محفظه موتور
جمع کردن صندلیهای عقب
جمع کردن/باز کردن آینههای بغل

ir
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ت
تاریخ (تنظیمات)
تایرها
ترمز دستی
ترمز دستی ،برقی
تریلر
تشخیص کم بادی تایرها
تعویض باتری کنترل از راه دور
تعویض تیغه برف پاک کن
تعویض چرخ
تعویض حباب
تعویض فیلتر اتاقک خودرو
تعویض فیلتر روغن
تعویض فیلتر هوا
تعویض فیوز
تعویض فیوزها
تعیین موقعیت خودرو
تلفن
تماسهای اضطراری
تنظیم ارتفاع کمر بند ایمنی
تنظیم ارتفاع و موقعیت فرمان
تنظیم پشت سریها
تنظیم چراغهای جلو
تنظیم چراغهای جلو
تنظیم صندلیها
تنظیم نور چراغها
تنظیمات ،سیستم

۵۴ ،۵۵
۲۹۳
۲۳۹ ،۲۸۷
۱۸۵
۲۲۳
۲۵۶
۷۲ ،۶۳
۲۲۹
۲۵۴
۲۶۱
۲۳۸
۲۳۸
۲۳۸
۲۶۸
۲۶۸
۷۰
۳۴۱
۲۹۶ ،۱۴۷
۱۵۲
۹۰
۸۹ ،۸۶
۱۳۹
۱۳۹
۸۶ ،۸۷
۳۹
۳۵، ۳۳۱

تهویه
تهویه مطبوع
تهویه مطبوع ،چهاربخشی
تهویه مطبوع ،دستی
تهویه مطبوع ،دوبخشی
توپی یدککشی باز شو
توری ،با ظرفیت بار باال
توزیع برقی نیروی ترمز ()EBFD
توصیه های حین رانندگی

۹۴-۹۷
۱۰۲ ،۹۹ ،۹۷
۱۰۲
۹۷
۹۹
۲۲۴
۱۲۶
۱۴۸
۱۷۶ ،۱۷۷

چراغ ترمز سوم
۲۶۷
۲۶۴ ،۲۶۵
چراغ دنده عقب
چراغ هشدار سرویس
۲۷
چراغ هشدار ،سرویس
۲۷
چراغها ،پارک
۱۳۸
۱۳۸
چراغها ،خوشامدگو
۱۱۳ ،۱۱۴
چراغها ،داخلی
۱۳۶
چراغها ،گردش
چراغهای  - LEDدیودهای نورانی ۲۶۵ ،۲۶۱ ،۲۶۴
۲۶۴ ،۲۶۵
چراغهای ترمز
۱۳۴ ،۱۳۱
چراغهای جلو ،روشنایی اتوماتیک
۲۶۱ ،۲۶۳ ،۱۳۳
چراغهای جلو ،نور باال
۲۶۷
چراغهای شماره پالک
۲۶۳
چراغهای کناری تکرار شونده
۱۱۳
چراغهای مطالعه نقشه
۱۳۶ ،۱۳۲
چراغهای مه شکن ،جلو
۱۳۲
چراغهای مه شکن ،عقب
۲۱
چراغهای نمایشگر
۲۹
چراغهای هشدار ترمز
۲۴۶ ،۱۴۷
چراغهای هشدار خطر
چراغهای هشدار اضطراری
۲۴۶ ،۱۴۷
۲۱
چراغهای هشدار و نمایشگر
۲۳
چراغهای هشدار ،پیش گرم کن موتور دیزل
۲۹
چراغهای هشدار ،سیستم ترمز
چراغهای هشدار ،سیستم کنترل انتشار مواد ۳۲ SCR
۲۵۴ ،۲۵۶
چرخ ،یدکی
۱۳۳
چشمکزن سه تایی (چراغهای راهنما)

چ
چراغ بدرقه

www.CarGarage.ir

۳۶
۳۶

۱۱۰
۱۱۸
۱۲۲
۱۲۲
۱۲۲
۲۶۹
۲۷۱
۱۲۰
۹۱
۱۳۷
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ز
زنجیر چرخ
زیرپایی

e.

س
سطح مواد و بازبینیها
سطح ،افزودنی ®Adblue
سطح ،افزودنی دیزل
سطح ،روغن ترمز
سطح ،روغن فرمان
سطح ،روغن موتور

ir

د
دادههای فنی
داشبورد
درب صندوق
درب صندوق ،موتوری
درپوش ،پرکن سوخت
درپوش ،مخزن سوخت
درخواست امداد
دریچههای هوا
دزدگیر
دستگاه پخشAdblue® ،
دستگاه پخش MP3 ،و CD
دسته کنترل ،برف پاککنها
دسته کنترل ،چراغها
دما ،مایع مبرد

۲۸۴
۱۱۲
۷۷ ،۷۴ ،۶۶ ،۶۴
۷۷ ،۷۵
۲۱۸
۲۱۸
۲۹۶ ،۱۴۷
۹۴
۱۸۴ ،۷۸ ،۷۰
۳۶۶ ،۳۱۶
۳۶۵ ،۳۶۴
۱۴۰
۱۳۰
۳۷

ر
۳۶۱ ،۳۱۰
رادیو
رادیو ،دیجیتال (سیستم پخش صوتی دیجیتال۳۱۲)DAB
رانندگی سازگار با محیط زیست
۱۵
رانندگی سازگار با محیط زیست (توصیه ها)
۱۵
روشنایی قابل تنظیم
۱۳۵
روغن ،موتور
۲۳۵
۴۱
ریست کردن نمایشگر سرویس

w

خ
خاموش کردن چراغهای اضطراری
خاموش کردن موتور

۱۸۳
۱۸۲ ،۱۷۸

ذ
ذخیرهسازی سرعت در حافظه
ذخیرهسازی وضعیتهای رانندگی

۲۰۹
۸۸

w

ح
حبابها (تعویض)
حسگرهای پارک ،جلو
حسگرهای پارک ،عقب
حفاظ ،فضای بار
حفاظت از کودکان
حلقه های نگهداری بار

۲۶۱
۲۱۱
۲۱۰
۱۲۵
158 ،۱۵۵
۱۲۳ ،۱۲۴

دوربین دنده عقب
دیسک ترمز ،پدها

۲۱۵
۲۳۹

۲۳۷ ،۱۴۲
سطح ،مایع چراغ شو
۲۳۷ ،۱۴۲
سطح ،مایع شیشه شو
۲۳۷ ،۳۷
سطح ،مایع مبرد موتور
۲۳۲
سفید شدن صفحه نمایش (محافظ برفی)
۱۱۵ ،۱۱۷
سقف ،دریچه
۲۲۰
سوخت
سوکت Aux
۳۶۷ ،۳۱۴ ،۱۱۹
۱۲۲ ،۱۱۹
سوکت ،لوازم جانبی  12ولت
۳۶۷ ،۳۶۸
سوکتها ،صوتی
۲۹۶
سیستم ارتباط با مرکز امداد پژو
سیستم ABS
۱۴۸
۱۴۸
سیستم EBA
۲۹۶
سیستم ارتباط با مرکز امداد اضطراری پژو
سیستم ارتباط با مرکز بستههای پیشنهادی پژو ۲۹۶
۳۴۰
سیستم ارتباط با مرکز نرمافزار پژو
۷۷ ،۷۴
سیستم پایش صندوق
۲۱۲
سیستم پایش نقطه کور
۱۵۳
سیستم پیش کشش کمربندهای ایمنی
۲۱۹
سیستم جلوگیری از سوخت نامناسب
۳۵۸
سیستم صوتی
۲۴۰
سیستم کاهش گزینشی کاتالیزوری ()SCR
۲۹۸
سیستم صوتی JBL

۲۲۱
۱۱۱
۲۳۲-۲۳۷
۲۴۰
۲۳۷ ،۲۳۸
۲۳۶
۲۳۶
۲۳۵ ،۳۸
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ص
صفحه لمسی
صفحه نمایش هدآپ
صفحه نمایش ،آب و هوای سرد

۲۹۹ ،۵۵
۲۰۷ ،۲۰۵ ،۲۰۱
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ف
فاصله با زمین
فرکانس (رادیو)
فرمان ،تنظیم
فشار تایر
فیلتر ،ذرات
فیلتر (اتاقک خودرو)

e.

غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین

ک
کابل ،صوتی
کارکرد خوشامدگو
کارکرد ماساژ
کامپیوتر مدیریت پیمایش
کاهش بار برق
کد رنگ خودرو
کم بادی (تشخیص)
کمربندهای ایمنی
کمکی استارت در سرباالیی
کمکی ترمز ،شرایط اضطراری
کنترل پایداری ()DSC
کنترل پایداری حرکتی ()DSC
کنترل ،درب (پشتیبان)
کنترل ،گرمکنهای صندلی
کنترلهای روی فرمان ،سیستم صوتی
کنسول مرکزی

۳۶۷ ،۳۱۴
۸۸
۹۰
۴۶ ،۴۴
۲۸۰
۲۹۳
۲۵۶ ،۲۰۳
۱۵۱ ،۱۵۳
۲۰۰
۱۴۸
۱۴۸ ،۲۵
۱۴۸ ،۲۵
۶۲
۸۹
۳۶۰
۱۱۸

م
متوقف کننده ،برقی
محدودکننده سرعت
محدودهAdblue® ،
محفظه موتور
محفظه های نگهداری
مخزن ،شیشه شو/چراغ شو
مزخن ،افزودنی ®Adblue
مسیریابی
مصرف روغن
مصرف سوخت
ملحقات نصبIsofix ،
ملحقات ،جلو
ملحقات ،صندوق
ملحقات ،عقب
مناطق پر خطر (به روز رسانی)
منو ،سیستم صوتی

ag
ar

غ

غیرفعالسازی ASR

۱۵۰
۱۵۵

ل
لوازم جانبی

۷۳ ،۶۷ ،۵۹
۷۱
۱۷۳
۷۳ ،۶۴ ،۵۸

w

ع
عدم تشخیص کلید
عالمت مثلث هشدار خطر
عالئم ،شناسایی
عملیات نگهداری ،منظم

۱۸۳ ،۷۱ ،۶۳
۲۴۶
۲۹۳
۱۵

ق
قفل کردن
قفل کردن ،دستی (پشتیبان)
قفل کودک
قفل مرکزی

w

ظ
ظرفیت ،مخزن سوخت

۲۱۸

فیلتر ،روغن
فیلتر ،هوا
فیوزها

w

صفحه نمایش ،چند کاره (سیستم صوتی) ۳۶۹ ،۳۶۱
۱۵۸
صندلی کودک ،موارد عمومی
۱۶۵ ،۱۶۴
صندلی کودک ،موارد کاربردی
۸۸ ،۸۶
صندلیها ،جلو
۱۲۰
صندلیها ،عقب
۸۹
صندلیها ،گرمکن

۲۳۸
۲۳۸
۲۶۸

کیت ،پنچرگیری موقت
کیت ،هندزفری
کیسههای هوا
کیسههای هوا ،جلو
کیسههای هوا ،دیواره
کیسههای هوا ،کناری
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۲۴۸
۳۴۵ ،۳۴۶
۱۵۴ ،۳۴
۱۵۷ ،۱۵۴
۱۵۷ ،۱۵۶
۱۵۷ ،۱۵۶
۱۴۶
۱۸۴ ،۷۸
۲۰۹ ،۲۰۵
۴۲ ،۴۳
۲۳۲-۲۳۴
۱۲۴
۲۳۷
۲۴۰
۳۱۸
۲۳۵
۱۵
۱۶۷
۱۱۰
۱۲۴
۱۲۲
۳۲۹
۳۶۱ ،۳۶۹
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و
ورودی ،لوازم جانبی
وضعیت Deadlock
وضعیت صرفه جویی در انرژی
378

ag
ar

rG

a
.C

w

e.

۷۲ ،۶۳

ir

ه
هماهنگ کردن کنترل از راه ور

w

ن
نشانگر ابزار
نصب چرخها
نمایشگر تعویض دنده
نمایشگر سرویس
نمایشگر سطح مخزن سوخت
نمایشگر ،دمای مایع مبرد
نمایشگر ،سطح روغن موتور
نمایشگرها ،جهت
نمایشگرهای چشمکزن
نوارهای مهاربندی بار

۲۰
۲۵۹
۱۹۲
۴۰
۲۱۸ ،۲۰
۳۷
۳۸
۱۳۳
۱۳۸ ،۱۳۳
۱۲۳

ی
یادآوری ،چراغ
یدک کشی یک خودرو دیگر

۱۳۲
۲۸۲

w

۲۴۰ ،۱۹۱ ،۱۹۲
موتور BlueHDi
۲۸۴ ،۲۸۵ ،۲۳۲
موتور ،بنزینی
۲۸۶ ،۲۸۸
موتور ،دیزل
۲۳۵ ،۳۸
میل مدرج
۲۳۰
میلههای باربند سقف
۲۲۳ ،۱۷۷
میله یدک کشی
۲۲۴
میله یدک کشی با توپی یدک کشی باز شو

وضعیت کاهش بار
وضعیتهای رانندگی (ذخیره سازی)

۲۸۰
۸۸

۳۶۷ ،۳۱۴ ،۱۱۹
۶۹ ،۵۹
۲۸۰
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هشدار
برچسبهایی در نقاط مختلف خودرو تعبیه شده
است .این برچســبها حاوی هشدارهای ایمنی و
همچنین اطالعات شناســایی خودرو هستند .این
برچسبها را نکنید :این برچسبها بخش الینفکی
از خودرو شما را تشکیل میدهند.

کپیبرداری و ترجمه تمام یا بخشی از این مدرک بدون
مجوز کتبی شرکت خودروسازی پژو ممنوع است.

شرکت خودروســازی پژو با اعمال شرایط مقررات اروپا
(آئیننامه  )53/2000در ارتباط با پایان عمر خودروها،
اعالم میکند که به اهداف تعیین شــده در این مقررات
دست یافته است و مواد بازیافتی در تولید محصوالتی که
این شرکت به فروش میرساند استفاده میشوند.

۱۰
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اخطار
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توصیههای مربوط به تهویه و تهویه مطبوع
بدین منظور که این سیستمها کام ً
ال عملیاتی باشند ،رهنمودهای عملیات و نگهداری زیر را رعایت کنید:
 به منظور دستیابی به توزیع هوای یکنواخت ،دقت کنید که شبکههای مکش هوای خارجی واقع در زیر شیشهجلو ،نازلها و دریچهها و خروجیهای هوا و همچنین خروجی واقع در صندوق عقب مسدود نباشند.
 روی سنســور نور خورشید را که بر روی داشبورد واقع شده است مانعی قرار ندهید؛ این سنسور برای تنظیمخودکار سیستم تهویه مطبوع استفاده میشود.
 یکبار یا دوبار در ماه سیستم تهویه مطبوع را برای  5تا  10دقیقه به کار بیندازید تا شرایط کاری مناسب آنحفظ شود.
 مطمئن شوید که فیلتر اتاقک خودرو در شرایط خوبی قرار دارد و اجزای فیلتر به صورت منظم تعویض شوند.اســتفاده از فیلتر ترکیبی اتاقک خودرو توصیه میشود .به دلیل وجود فیلتر فعال مخصوص ثانویه آن ،در پاک
بودن هوایی که توســط سرنشینان استنشاق میشــود و تمیزی اتاقک خودرو (کاهش عالئم حساسیت ،روایح
نامطبوع و الیههای چرب) میتواند سهیم باشد.
 به منظور تضمین عملکرد صحیح سیســتم تهویه مطبوع همچنین توصیه میشود که به صورت منظم آن راطبق توصیههای مدارک وارانتی و عملیات نگهداری مورد بازبینی قرار دهید.
 اگر سیســتم هوای خنک تولید نمیکند ،از آن استفاده نکرده و با یکی از نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپتماس بگیرید.
در هنگام یدککشــی یا در حداکثر ظرفیت خودرو در شــیبهای تند و در دماهای باالی محیط ،خاموش کردن
سیستم تهویه مطبوع باعث صرفهجویی در قدرت موتور شده و ظرفیت یدککشی را بهبود میبخشد.

اگر دمای داخلی پس از اینکه خودرو برای
مدت زمان زیادی زیر نور مستقیم خورشید
قرار گرفت ،بسیار باال رفت ،ابتدای اتاقک خودرو را
برای چند دقیقه تهویه کنید.
کنترل جریان هوای در ســطح کافی قرار دهید تا
تا سریعاً هوای داخل اتاقک خودرو تعویض شود.

۱۰
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اخطار

میعان ایجاد شده توســط سیستم تهویه مطبوع
باعث تخلیه آب به زیر خودرو در زمان ساکن بودن
آن میشود که کام ً
ال امری عادی است.

سیســتم حاوی گاز گلخانهای R134A

است.
بسته به مدل خودرو و کشور محل فروش ،سیستم
تهویه مطبوع حاوی گازهای گلخانهای R134A
اســت .ظرفیت گاز 0/525 :کیلوگــرم (±0/025
کیلوگــرم) ،شــاخص ( GWP: 1430tمعــادل
)0.751t :CO2

سازگاری سوختها
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بنزینهایی که استاندارد  EN228را برآورده
میکننــد ،در ترکیب با ســوختهای آلی که
استاندارد  EN15376را برآورده میکنند.

سوختهای دیزل که استاندارد  EN16734را
برآورده میکنند در ترکیب با سوختهای آلی
که استاندارد  EN14214را برآورده میکنند.
(احتماالً حــاوی تا  ٪10اســید چرب متیل
استر)
ســوختهای دیزل پارافینیک که اســتاندارد
 EN15940را برآورده میکنند در ترکیب با
سوختهای آلی که استاندارد  EN14214را
برآورده میکنند( .احتماالً حاوی تا  ٪7اسید
چرب متیل استر)
اســتفاده از ســوختهای  B20یــا  B30که
استاندارد  EN16709را برآورده میکنند ،در
موتور دیزل امکانپذیر است .در هر حال این
اســتفاده حتی به صورت موردی مســتلزم
رعایت اکید شرایط ویژه سرویس مورد اشاره
در بخش شرایط دشوار است.
برای کسب اطالعات بیشــتر به یکی از نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

a
.C

اخطار

e.

سوختهای مورد استفاده برای موتورهای دیزل
متورهای دیزل با ســوختهای آلی سازگار هستند که با
استانداردهای کنونی و آتی اروپایی مطابقت داشته و از
پمپهای سوخت قابل تهیه هستند.
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ar

rG

تنهــا افزودنیهــای بنزیــن مجاز برای اســتفاده
افزودنیهایی هستند که استاندارد  B715001را
رعایت میکنند.

ir

سوختهای دیزل که اســتاندارد  EN590را
برآورده میکنند در ترکیب با سوختهای آلی
که استاندارد  EN14214را برآورده میکنند.
(احتماالً حاوی تا  ٪7اسید چرب متیل استر)

اخطار

تنها افزودنی ســوخت دیزل مجاز ،افزودنیهایی هستند
که استاندارد  B175000را برآورده میکنند.

w

سازگاری سوختها
سوختهای مورد استفاده برای موتورهای بنزینی
موتورهای بنزینی با سوختهای آلی سازگار هستند که با
اســتانداردهای کنونی و آتی اروپایی مطابقت دارند و از
پمپ بنزینهای قابل تهیه هستند.

هشدار

استفاده از سایر انواع سوخت (آلی) (گیاهی یا روغنهای
حیوانی ،خالص یا رقیق شده ،سوخت خانگی و  )...اکیدا ً
ممنوع است( .خطر آسیب دیدن موتور و سیستم سوخت.
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سوخت دیزل در دماهای پایین
در دماهــای زیــر  ،0ºC (+32ºFتشــکیل پارافین در
ســوختهای دیزل تابســتانی میتواند منجر به عملکرد
نامناسب سیستم سوخترسانی شود .به منظور اجتناب
از این امر ،استفاده از سوختهای دیزل زمستانی توصیه
میشــود و همواره مخزن را بیش از  ٪50ظرفیت آن پر
از سوخت نگه دارید.
اگر علیرغم رعایت این موارد در هنگام استارت زدن در
دماهای زیر  -15ºC (+5ºFبا مشکل مواجه شدید ،فقط
خودرو را در یک گاراژ یا تعمیرگاه گرم برای مدتی نگه
دارید.

اخطار

سفر به خارج از کشور
برخی سوختها ممکن است به موتور خودرو شما
آســیب بزنند .در برخی کشورها ،استفاده از یک
سوخت خاص (با نرخ اکتان خاص ،نام خاص و )...
ممکن است برای عملکرد صحیح موتور الزم باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز فروش تماس بگیرید.
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عالئم شناسایی
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 .Dبرچسب تایر /رنگ
این برچسب بر روی ستون وسطی در سمت راننده نصب
شده است.

e.
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 .Bشماره شناســه خودرو خودرو ( )VINبر روی
چارچوب عرضی تحتانی شیشه جلو

 .Cبرچسب سازنده
 VINبر روی یک برچســب قابل برداشت بر روی دهانه
درب سمت راننده درج شده است.

a
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عالئم شناسایی
عالئم قابل مشاهده مختلفی جهت شناسایی روی خودرو
وجود دارد.
 .Aشماره شناسه خودرو ( )VINزیر درب موتور.
این شــماره بر روی بدنــه نزدیک محل نصب کمکفنر
قرار گرفته است.

w

w

w

این برچسب شامل اطالعات زیر میشوند:
 فشار باد تایرها بدون بار و با بار، اندازه تایرها، فشار باد چرخ یدکی، -کد رنگ خودرو

ir

این شماره با یک برچسب نصب شده است که از شیشه
جلو قابل مشاهده است.

۱۰

تایرهای اصل نصب شــده بر روی خودرو
ممکن است شــاخص بار یا سرعت اسمی
باالتری نســبت به آنچه بر روی برچســب درج
شــدهاند داشته باشند؛ این مسأله تأثیری بر فشار
باد تایرها ندارد.

اخطار

فشارهای تایر باید ،حداقل یکبار در ماه ،هنگامی
که تایر سرد است ،بازبینی شوند.

پایین بودن فشــار تایر مصرف سوخت را
افزایش میدهد.
382
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هشدار
در صورتی که واحد کنترل کیســه هوا ضربهای را
تشخیص دهد ،گذشته از باز شدن کیسههای هوا،
یک تماس اضطــراری به صورت خــودکار برقرار
خواهد شد.

اخطار

از طریق وب سایت اینترنتی پژو که در صورتی که
در کشورتان قابل دسترس باشد.
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شرایط اضطراری یا درخواست امداد اضطراری*
نوع 1

ارتباط با امداد اضطراری پژو*
در شرایط اضطراری ،این دکمه برای بیش از
 2ثانیه نگه دارید .چشمکزدن چراغ LED
سبز و یک پیام صوتی به معنای ان است که
با مرکز تماس ارتباط با امداد اضطراری پژو
تماس گرفته شده است.
فشار دادن مجدد فوری این دکمه درخواست
را لغو میکند.
چراغ  LEDسبز خاموش خواهد شد.
فشــار دادن این دکمه برای بیش از  8ثانیه در هر زمان
درخواست را لغو میکند.
 LEDســبز (بدون چشــمکزدن) در هنگام برقراری
ارتباط روشن میماند .این چراغ در پایان تماس خاموش
خواهد شد.
سیســتم ارتباط با امداد اضطراری ایــکاپ و بالفاصله
محل خودرو شــما را مشــخص میکند ،با شما با زبان
خودتــان ارتباط برقــرار میکنــد** ،و در صورت نیاز
خدمات اضطراری دولتی مربوطــه** را اعزام میکند.
در کشــورهایی که این خدمات موجود نباشــند ،یا در
صورتی که خدمات تعیین موقعیت برای مدت کوتاهی
وجود نداشته باشد ،تماس به صورت مستقیم با خدمات
اضطــرای ( )112بــدون اعالم موقعیت خــودرو برقرار
میشود.

* منوط به شــرایط عمومی خدمات قابل ارائه در مراکز
فروش و محدودیتهای فنی و تکنولوژیک.
** بسته به پوشش جغرافیایی سیستم ارتباط با امداد
اضطراری پژو ،سیستم ارتباط با امداد پژو و زبان رسمی
انتخاب شده توســط مالک خودرو .فهرست کشورهای
تحت پوشش و خدمات قابل ارائه توسط مراکز فروش از
طریق سیستم ارتباط با پژو قابل مطالعه است.

* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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موقعیت جغرافیایی*
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فشــار دادن مجدد فوری این دکمه درخواســت را لغو
میکند.
لغو درخواست از طریق یک پیام صوتی تأیید میشود.
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میتوانید با فشــار دادن همزمان دکمه ارتباط با مرکز
امداد اضطراری و دکمه ارتباط با مرکز امداد و به دنبال
آن فشــار دادن دکمه ارتباط با مرکز امداد جهت تأیید،
سیستم موقعیت جغرافیایی را غیرفعال کنید.
برای فعالســازی مجدد سیســتم موقعیت جغرافیایی،
همزمان دکمه ارتبــاط با مرکز امداد اضطراری و دکمه
ارتباط با مرکز امداد را مجددا ً فشــار داده و به دنبال آن
دکمه ارتباط با مرکز امداد را جهت تأیید فشار دهید.

۱۰

اخطار

اشکال در سیستم مانع حرکت خودرو نمیشود.
384

اخطار

به دالیل فنی و مخصوصاً به منظور بهبود کیفیت
خدمات ارتباط با سرویسهای پژو برای مشتریان،
سازنده حق اجرای عملیات بهروزرسانی را بر روی
سیستم تلماتیک تعبیه شــده در خودرو را برای
خود محفوظ میدارد.

w

عملکرد سیستم*
هنگامی ســوئیچ استارت روشن است،
چراغ  LEDســبز برای  3ثانیه روشن
میشــود که به معنای آن اســت که
سیستم به صورت صحیح کار میکند.
اگــر  LEDنارنجی چشــمک بزند و
خامــوش شــود :به معنای آن اســت
سیستم اشکال دارد.
چراغ  LEDنارنجی به صورت ممتد روشــن میشــود:
باتری پشتیبانی باید تعویض شود.
در هر صورت تماس اضطراری و امداد اضطراری ممکن
است کار نکنند.
در اســرع وقت با یکــی از تعمیرگاههــای مجاز تماس
بگیرید.

ارتباط با مرکز امداد پژو *
این دکمه را برای بیش از  2ثانیه فشار
دهیــد تا در صــورت خرابــی خودرو
درخواست کمک کنید.
یک پیام صوتی برقراری تماس را تأیید
میکند**.

اخطار

اگــر خودرو خــود را خارج از شــبکه فروش پژو
خریداری کردهاید ،از شــما دعوت میشــود تا از
یکی از مراکز فــروش بخواهید که پیکربندی این
خدمــات را در خودرو شــما بازبینــی کرده و در
صورت تمایل ،اصالح کند تا مطابق با خواسته شما
باشــد .در کشورهای چندزبانه ،پیکربندی به زبان
رسمی مودر انتخاب شما قابل انجام است.
** بسته به پوشش جغرافیایی سیستم ارتباط با امداد
اضطراری پژو ،سیستم ارتباط با امداد پژو و زبان رسمی
انتخاب شده توســط مالک خودرو .فهرست کشورهای
تحت پوشــش و خدمات قابل ارائه توسط مراکز فروش
از طریق سیستم ارتباط نمایندگیهای پژو قابل مطالعه
است.
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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هشدار
در صورتــی که واحد کنترل کیســه هوا ضربهای
را تشــخیص دهد ،گذشته از باز شدن کیسههای
هوا ،یک تماس اضطراری به صورت خودکار برقرار
خواهد شد.

اخطار

از طریق وب سایت اینترنتی پژو که در صورتی که
در کشورتان قابل دسترس باشد.
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شرایط اضطراری یا درخواست امداد اضطراری
نوع ۲

ارتباط با امداد اضطراری
در شــرایط اضطراری ،این دکمه برای
بیش از  2ثانیه نگه دارید .چشمکزدن
چراغ  LEDســبز و یک پیام صوتی به
معنای ان اســت که با مرکــز تماس ارتبــاط با امداد
اضطراری پژو تماس گرفته شده است.
فشــار دادن مجدد فوری این دکمه درخواســت را لغو
میکند.
چراغ  LEDسبز خاموش خواهد شد.
فشــار دادن این دکمه برای بیش از  8ثانیه در هر زمان
درخواست را لغو میکند.
 LEDســبز (بدون چشــمکزدن) در هنگام برقراری
ارتباط روشن میماند .این چراغ در پایان تماس خاموش
خواهد شد.
سیســتم ارتباط بــا امداد اضطــراری پــژو بالفاصله
محل خودرو شــما را مشــخص میکند ،با شما با زبان
خودتــان ارتباط برقــرار میکنــد** ،و در صورت نیاز
خدمات اضطراری دولتی مربوطــه** را اعزام میکند.
در کشــورهایی که این خدمات موجود نباشــند ،یا در
صورتی که خدمات تعیین موقعیت برای مدت کوتاهی
وجود نداشته باشد ،تماس به صورت مستقیم با خدمات
اضطــرای ( )112بــدون اعالم موقعیت خــودرو برقرار
میشود.

* منوط به شــرایط عمومی خدمات قابل ارائه در مراکز
فروش و محدودیتهای فنی و تکنولوژیک.
** بسته به پوشش جغرافیایی سیستم ارتباط با امداد
اضطراری پژو ،سیستم ارتباط با امداد پژو و زبان رسمی
انتخاب شده توســط مالک خودرو .فهرست کشورهای
تحت پوشــش و خدمات قابل ارائه توسط مراکز فروش
قابل مطالعه است.

* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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فشــار دادن مجدد فوری این دکمه درخواســت را لغو
میکند.
لغو درخواست از طریق یک پیام صوتی تأیید میشود.
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موقعیت جغرافیایی
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میتوانید با فشــار دادن همزمان دکمه ارتباط با مرکز
امداد اضطراری و دکمه ارتباط با مرکز امداد و به دنبال
آن فشــار دادن دکمه ارتباط با مرکز امداد جهت تأیید،
سیستم موقعیت جغرافیایی را غیرفعال کنید.
برای فعالســازی مجدد سیســتم موقعیت جغرافیایی،
همزمان دکمه ارتبــاط با مرکز امداد اضطراری و دکمه
ارتباط با مرکز امداد را مجددا ً فشــار داده و به دنبال آن
دکمه ارتباط با مرکز امداد را جهت تأیید فشار دهید.
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اخطار

اگــر خودرو خــود را خارج از شــبکه فروش پژو
خریداری کردهاید ،از شــما دعوت میشــود تا از
یکی از مراکز فــروش بخواهید که پیکربندی این
خدمــات را در خودرو شــما بازبینــی کرده و در
صورت تمایل ،اصالح کند تا مطابق با خواسته شما
باشــد .در کشورهای چندزبانه ،پیکربندی به زبان
رسمی مودر انتخاب شما قابل انجام است.
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عملکرد سیستم
هنگامی ســوئیچ استارت روشن است،
چراغ  LEDســبز برای  3ثانیه روشن
میشــود که به معنای آن اســت که
سیستم به صورت صحیح کار میکند.
برای تمام کشــورها به اســتثنای روســیه ،بالروس و
قزاقستان
چراغ نمایشــگر قرمز چشــمک زده و
سپس خاموش میشود :سیستم اشکال
دارد.
برای کشور روسیه ،بالروس و قزاقستان
چراغ نمایشــگر قرمز به صورت ممتد
روشن است :سیستم اشکال دارد.
در هــر دو صورت تمــاس اضطراری و
امداد اضطراری ممکن است کار نکنند.
در اســرع وقت بــا یکی از تعمیرگاههــای مجاز تماس
بگیرید.

ارتباط با مرکز امداد
این دکمه را برای بیش از  2ثانیه فشار
دهیــد تا در صــورت خرابــی خودرو
درخواست کمک کنید.
یک پیام صوتی برقراری تماس را تأیید میکند**.

اخطار

در صورتی که از سیستم ارتباط با مرکز بستههای
پیشــنهادی پژو همراه با بســته امداد اضطراری
یا امــداد بهره-مند شــدهاید ،همچنین خدمات
بیشــتری در فضای شــخصی از طریق وبسایت
اینترنتی پژو کــه از طریق آدرس www.ikco.ir
در کشورتان قابل دسترسی است ،برای شما وجود
دارد.
** بسته به پوشش جغرافیایی سیستم ارتباط با امداد
اضطراری پژو ،سیستم ارتباط با امداد پژو و زبان رسمی
انتخاب شده توســط مالک خودرو .فهرست کشورهای
تحت پوشــش و خدمات قابل ارائه توسط مراکز فروش
قابل مطالعه است.
* توضیحات این بخش بر اساس مدل متفاوت است
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شرکت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)
تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
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