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دفترچه راهنمای دارنده محصول پژو ۲۰۰۸
کد مدرک 0830070۵00 :

شماره ویرایش 02 :

تاریخ ویرایش ۹8/03/29 :

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
در این کتابچه راهنما ،همه تجهیزات موجود در همه مدلها معرفی میشوند.
متناسب با وضعیت نهایی ساخت خودرو ،مدل خودرو و ویژگیهای خاص کشور شما،
بخشی از تجهیزات شرح داده شده در این سند به خودروی شما مربوط میشود.
توضیحات و تصاویر ،الزامآور و قطعی نیســتند .شرکت پژو  ،ایکاپ و ایران خودرو ،حق
تغییر ویژگیهای فنی و تجهیزات و لوازم جانبی را ،بدون اینکه مجبور باشد این کتابچه
راهنما را بهروز کند ،برای خود محفوظ میداند.
این ســند بخشی الینفک از خودروی شماست .در صورت فروش خودرو ،این کتابچه را
نیز به مالک جدید بدهید.

ســپاس که پژو  2008را انتخاب کردهاید .هــدف از ارائه این کتابچه راهنما این
است که شــما بیشــترین بهرهبرداری را از خودروی خود در همه موقعیتهای
زندگی داشته باشید.

عالئم کلیدی
هشدار مربوط به ایمنی
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کمک به محافظت از طبیعت

اطالعات تکمیلی

فهرست
نمای کلی
رانندگی اقتصادی
فصل  -1کنترل حرکت
صفحه کیلومتر شمار 12.....................................................................................................................
چراغهای اخطار ۱۳..............................................................................................................................
نمایشگرها ۲۲.......................................................................................................................................
صفحه نمایشگر لمسی۲۷...................................................................................................................
مدیریت پیمایش سفر ۳۲...................................................................................................................
شمارشگرهای کیلومتر ۳۴..................................................................................................................
تنظیم تاریخ و ساعت ۳۵...................................................................................................................
فصل  -2باز و بسته نمودن
سوئیچ مجهز به کنترل از راه دور (ریموت) ۳۸..........................................................................
دربها۴۳...............................................................................................................................................
صندوق عقب۴۵...................................................................................................................................
قفل کردن /باز کردن از داخل۴۶....................................................................................................
هشدار (دزدگیر) ۴۷...........................................................................................................................
شیشه باالبرهای برقی۴۹...................................................................................................................
فصل  -3آسایش سرنشین
صندلیهای جلو۵۲.............................................................................................................................
صندلیهای عقب ۵۴ ........................................................................................................................
تنظیم فرمان۵۵...................................................................................................................................
آینهها ۵۶..............................................................................................................................................
تهویه هوا۵۸..........................................................................................................................................

سیستم تهویه مطبوع خودکار دو منطقهای ۶۰..........................................................................
توزیع هوا ۶۲........................................................................................................................................
فصل  -4چیدمانها
چیدمانهای داخلی۶۶.......................................................................................................................
بخشهای مختلف صندوق عقب۶۹...............................................................................................
فصل  -5رانندگی
توصیههای رانندگی۷۴.......................................................................................................................
روشن کردن خودرو (استارت زدن)  -خاموش کردن خودرو ۷۵..........................................
ترمز دستی۷۷......................................................................................................................................
جعبه دنده اتوماتیک (۷۸...................................................................................................)EAT6
نشانگر تغییر دنده ۸۲........................................................................................................................
کمک به شروع حرکت در سطوح شیبدار ۸۳...........................................................................
محدودکننده سرعت۸۴.....................................................................................................................
تنظیمکننده سرعت (سیستم کروز کنترل) ۸۶..........................................................................
ذخیره سرعت در حافظه ۸۸............................................................................................................
سنسور دنده عقب ۸۹........................................................................................................................
دوربین حرکت به عقب ۹۱ ............................................................................................................
فصل  -6دید
روشنایی (چراغها)۹۴.........................................................................................................................
تنظیم چراغهای جلو۱۰۰.................................................................................................................
دسته برف پاککن۱۰۱.....................................................................................................................
کلید تنظیم شدت نور پشت آمپر ۱۰۵.........................................................................................
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فهرست
چراغهای سقفی۱۰۶..........................................................................................................................
نور محیط داخلی خودرو ۱۰۷.........................................................................................................
فصل  -7ایمنی
توصیههای کلی مرتبط با ایمنی۱۱۰.............................................................................................
چراغهای راهنما ۱۱۱........................................................................................................................
فالشر۱۱۱..............................................................................................................................................
بوق ۱۱۲.................................................................................................................................................
نشانگر کاهش فشار باد الستیکها ۱۱۳........................................................................................
سیستم کنترل الکترونیک پایداری (۱۱۵........................................................................)ESC
کمربندهای ایمنی۱۱۸......................................................................................................................
کیسههای هوا ۱۲۱..............................................................................................................................
فصل  -۸اطالعات کاربردی
حمل کودک ۱۲۶...............................................................................................................................
غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو ۱۲۸...........................................................................
صندلیهای کودک ( ISOFIXتوصیه شده توسط شرکت پژو) ۱۳۶...................................
ایمنی کودک۱۳۹................................................................................................................................
فصل  -۹بازبینیها
مخزن سوخت۱۴۲..............................................................................................................................
تعویض چرخ ۱۴۴................................................................................................................................
زنجیر چرخ۱۵۱...................................................................................................................................
تعویض چراغ ۱۵۲...............................................................................................................................
تعویض یک فیوز۱۵۸.........................................................................................................................
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باتری  12ولت ۱۶۴.............................................................................................................................
تعویض تیغه برف پاککن۱۶۹........................................................................................................
بکسل ۱۷۰...........................................................................................................................................
نصب باربند روی سقف۱۷۲..............................................................................................................
فصل  -۱۰ویژگیهای فنی
درب موتور۱۷۵....................................................................................................................................
موتورهای بنزینی۱۷۶........................................................................................................................
بررسی سطح مایعات خودرو ۱۷۷..................................................................................................
کنترلها ۱۷۹........................................................................................................................................
کلیات ۱۸۱...........................................................................................................................................
ویژگی موتور بنزینی ۱۸۱..................................................................................................................
اوزان و بار قابل حمل (به کیلوگرم) ۱۸۳.....................................................................................
ابعاد خودرو۱۸۴...................................................................................................................................
عالئم شناسایی۱۸۵ ..........................................................................................................................
مصرف سوخت خودرو پژو 186 ....................................................................................... 2008
فصل  - ۱۱سیستم صوتی و تله ماتیک

PEUGEOT Connect Radio

فهرست الفبایی

نمای کلی

داشبورد /کنسول مرکزی

 .1کروز کنترل  /محدودکننده سرعت
 .2کلیدهای صفحه نمایشگر لمسی تعبیه شده بر روی
فرمان
 .3کلیدهای چراغها و راهنماها
 .4کیسه هوای راننده
.5کلیدهای برف پاککن/شیشه شور /مدیریت پیمایش
سفر
 .6دستگیره باز کردن درب موتور
 .7تنظیم فرمان
 .8تنظیم ارتفاع چراغهای جلو
 .9غیرفعالسازی محافظت صوتی (دزدگیر)
 .10دریچههای هوای جانبی قابل تنظیم
 .11مجرای بخارزدایی و یخزدایی شیشههای جانبی جلو
 .12صفحه کیلومتر شمار
 .13مجرای بخارزدایی و یخزدایی شیشه جلو
 .14سنسور نور خورشید
 .15جعبه داشبورد /غیرفعالسازی کیسه هوا سرنشین
 .16کیسه هوای سرنشین
 .17صفحه نمایشگر لمسی
 .18دریچههای هوای قابل تنظیم مرکزی
 .19دکمه فلشر و قفل مرکزی
 .20کلیدهای بخاری و کولر
 .21سوکت تغذیه  12ولتی وسایل جانبی AUX / USB
 .22جا لیوانی
 .23دسته دنده
 .24ترمز دستی
 .25محفظه نگهداری اشیاء
 .26سوکت تغذیه ابزار جانبی  12ولتی
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نمای کلی

1

رانندگی اقتصادی

منظور از رانندگی اقتصادی ،مجموعهای از اعمال روزمره است که به راننده اجازه میدهد بهترین استفاده از سوخت را داشته باشد و در عین حال کمترین میزان دی
اکسید کربن را تولید نماید.
کارکرد جعبه دنده خودروی خود را ارتقا دهید
درصورتیکه خودروی شما اتوماتیک است ،از حالت اتوماتیک استفاده کنید و از
گاز دادنهای پر قدرت و ناگهانی پرهیز کنید.
نشــانگر تغییر وضعیت دنده از شــما میخواهد که مناسبترین دنده را انتخاب
کنید :به محض رویت عالمت در صفحه کیلومتر شمار ،از آن پیروی نمایید.
نرم رانندگی کنید
فاصله ایمنی با ســایر خودروها را رعایت کنید .به جای اینکه مدام بر روی پدال
ترمز فشــار وارد آورید ،از گاز دادن زیاد پرهیز کنید .بهتر است که فشار بر روی
پدال گاز تدریجی باشــد .این رفتارها باعث کاهش مصرف سوخت ،کاهش تولید
دی اکسید کربن و کاهش آلودگی صوتی میشوند.
برای رانندگی روان و ثابت ،درصورتیکه خودروی شــما به سیستم کروز کنترل
بر روی فرمان مجهز اســت ،تنظیم کننده سرعت را روی  40کیلومتر در ساعت
و بیشتر قرار دهید.

* در صورت تجهیز
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بر کاربرد تجهیزات برقی تسلط داشته باشید
قبل از حرکت ،درصورتیکه فضای داخل خودرو خیلی گرم شــده است ،پیش از
روشــن کردن کولر ،شیشهها را پایین بدهید و دریچههای هوا را باز کنید .هرگاه
سرعت از  50کیلومتر در ساعت گذشت ،شیشهها را باال بدهید ولی دریچههای
هوا را باز بگذارید.
از تجهیزاتی استفاده کنید که مانع از افزایش دمای داخل خودرو میشوند (پرده،
سایهبان )...
در صورت رسیدن به دمای مطلوب ،کولر را ،اگر اتوماتیک نیست ،خاموش نمایید.
درصورتیکه سیستمهای بخارزدایی و یخزدایی اتوماتیک نیستند ،آنها را خاموش
کنید.
در اولین فرصت سیستم گرمکن صندلی را خاموش کنید*.
در صورت مساعد بودن شرایط دید ،با چراغهای بزرگ و چراغهای مهشکن روشن
حرکت نکنید.
درصورتیکه هنوز به سرعت مناسب نرسیدهاید ،به دنده باالتر نروید ،به خصوص
در زمستان به این ترتیب خودرو زودتر گرم میشود.
اگر به عنوان سرنشین داخل خودرو هستید ،پرهیز از استفاده از وسایل صوتی و
تصویری (فیلم ،موسیقی ،بازیهای رایانهای )... ،به صرفهجویی در مصرف برق و
در نتیجه سوخت ،کمک خواهد کرد.
قبل از ترک خودرو ،وسایلی نظیر تلفن همراه ،تبلت و  ...را از شارژ درآورید.

نمای کلی
عوامل افزایش سوخت را محدود کنید
بارها را به روی کل خودرو تقســیم کنید؛ ســنگینترین چمدانها را در انتهای
صندوق عقب ،نزدیک صندلی عقب قرار دهید .میزان بار را محدود کنید و مقاومت
ایرودینامیکی را به حداقل برسانید (باربند ،ابزار حمل دوچرخه) .پیشنهاد میشود
از صندوق مخصوص بار بر روی سقف استفاده کنید.
با پایان فصل زمســتان ،الســتیکهای یخشــکن را باز کنید و از الستیکهای
مخصوص تابستان استفاده نمایید.

توصیههای مربوط به نگهداری را رعایت کنید
به صورت مرتب و در زمانی که الســتیکها سرد هستند ،فشار باد آنها را بررسی
کنید (با توجه به اطالعات درج شده روی درب سمت راننده).
این بررسی را به ویژه در موارد زیر انجام دهید:
 قبل از یک سفر طوالنی هنگام تغییر فصل بعد از توقف طوالنی خودرو در یک مکانفشار باد الستیک زاپاس را هم فراموش نکنید.
به صورت منظم به خودروی خود رســیدگی کنید (روغن ،فیلتر روغن ،فیلتر هوا،
فیلتر اتاق  )...و از تقویم زمانی ســرویسهای دورهای در راهنمای نگهداری ارائه
شده توسط خودروساز ،پیروی کنید.
هنگام بنزین زدن ،مراقب باشید که بنزین سرریز نشود.
در هنگام رانندگی با خودروی نو ،بعد از طی  3000کیلومتر ،شــما شاهد تنظیم
بهینه مصرف متوسط سوخت خواهید بود.
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نمای کلی

10

کنترلحرکت

1

1

11

کنترل حرکت

1

صفحه کیلومترشمار

صفحات مدرج و صفحات اعالم وضعیت
 .1نشانگر دمای آب.
 .2دور موتور ( 1000دور در دقیقه).
 .3نشانگر سطح روغن موتور*.
 .4نشانگر تغییر رابطه یا وضعیت در جعبه دنده اتوماتیک.
 .5نشانگر دیجیتالی سرعت (کیلومتر در ساعت یا مایل
در ساعت).
میتوان این نشانگر را با فشار ممتد روی دکمه B
غیرفعال کرد.
 .6عالئم مربوط به تنظیم یا محدودکننده سرعت.
 .7نشانگر نگهداری (سرویس دورهای) و سپس کل مسافت
طی شده (کیلومتر یا مایل).
12

این عملکردها به محض وارد کردن سوئیچ در جای خود
و یک دور چرخاندن ،ظاهر میشوند.
 .8شمارشگر کیلومتر روزانه (کیلومتر یا مایل).
 .9کیلومتر شمار عقربهای (کیلومتر در ساعت یا مایل
در ساعت).
 .10نشانگر میزان سوخت.

کلیدهایکنترل
 .Aکلید تنظیم شدت نور پشت آمپر
 .Bیادآوری اطالعات مربوط به نگهداری خودرو
(سرویس دورهای).
صفر کردن عملکرد انتخاب شده (نشانگر نگهداری یا
کیلومتر شمار روزانه).
تنظیم ساعت.
فعال و غیرفعالسازی نشانگر دیجیتالی سرعت.

* بر حسب مدل

کنترل حرکت

1

چراغهای اخطار

با وارد کردن سوئیچ و یک دور چرخاندن آن
برخی چراغهای هشــدار بر روی صفحه کیلومترشمار
یا صفحه نمایشــگر برای چند ثانیه روشــن و ســپس
خاموش میشوند.
به محض روشن شدن موتور ،این چراغهای هشدار باید
خاموش شوند.
در صــورت روشــن ماندن آنها ،قبــل از اینکه حرکت
کنید ،وضعیت چراغ هشدار روشن را در جدول مربوطه
بررسی کنید.

هشدارهای مرتبط
روشن شدن برخی از چراغهای هشدار میتواند همراه
یــک عالمت صوتی و ظاهر شــدن یک پیــام بر روی
صفحه نمایشگر باشد.
چراغهای هشدار یا ثابت هستند یا چشمک زن.

برخی از چراغهای هشــدار میتوانند هم ثابت
باشند و هم چشــمکزن .فقط آگاهی از ارتباط
نوع روشن شدن چرا غ هشدار با وضعیت عملکرد
خودرو میتواند به ما در پی بردن به عادی یا غیر
عادی بودن اوضاع کمک نماید.
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کنترل حرکت

1

چراغهای مربوط به حرکت
چراغ

علت

وضعیت

راهنمای چپ

چشمکزن همراه صدا

دسته راهنما به پایین زده شده.

راهنمای راست

چشمکزن همراه صدا

دسته راهنما به باال زده شده.

چراغهای موقعیت
(کوچک)

ثابت

دسته راهنما در وضعیت چراغهای کوچک است.

چراغهای نور
پایین

ثابت

دسته راهنما در وضعیت نور پایین است.

چراغهای نور باال

ثابت

دسته راهنما به سمت راننده کشیده شده است.

چراغ مهشکن
جلو

ثابت

چراغ مهشکن جلو به کمک حلقه سر دسته راهنما سر دسته راهنما را یک بار به عقب بچرخانید تا چراغ
مهشکن خاموش شوند.
روشن شدهاند.

چراغ مهشکن
عقب

ثابت

دسته راهنما را بکشید تا به حالت نور پایین برگردید.

چراغ مهشکن عقب به کمک حلقه سر دسته راهنما سر دسته راهنما را به عقب بچرخانید تا چراغ مهشکن
خاموش شود.
روشن شده است.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره دسته راهنما ،به بخش مربوطه مراجعه نمایید.
14

اقدامات /مالحظات

کنترل حرکت
چراغ

وضعیت

علت

ترمز دستی

ثابت

ترمز دستی کشیده شده یا اینکه کامل خوابانده نشده.

پا روی پدال ترمز

ثابت

پدال ترمز تا آخر پایین است.

برف پاککن اتوماتیک

ثابت

دسته عملکرد برف پاککن رو به پایین است.

1

اقدامات /مالحظات
برای خاموش شدن چراغ ،ترمز دستی را بخوابانید؛ پا روی ترمز
باشد .دستورالعمل ایمنی را مشاهده نمایید .برای اطالعات
بیشتر درباره ترمز دستی به بخش مربوطه مراجعه نمایید.

برای خودروی اتوماتیک ،در حالیکه موتور روشن است ،قبل
از خواباندن ترمز دستی ،پا را روی پدال ترمز فشار دهید .بدین
ترتیب اهرم آزاد شده و از حالت  Pخارج میشوید.
چنانچه بخواهید ترمز دستی را بدون فشردن پدال ترمز آزاد
نمایید ،این هشداردهنده روشن خواهد ماند.
عملکرد خودکار برف پاککن جلو روشن است.
برای خاموش کردن آن ،دسته را به سمت پایین فشار دهید یا
اینکه آن را در وضعیت دیگری قرار دهید.
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کنترل حرکت

1

چراغهای غیرفعالسازی
روشن بودن یکی از چراغهای زیر ،به معنی غیرفعال بودن ارادی سیستم مربوطه است .این اتفاق میتواند به همراه یک سیگنال صوتی و یک پیام روی صفحه نمایشگر باشد.
چراغ

سیستم کیسه هوای
سرنشین

16

وضعیت

علت

اقدامات /مالحظات

ثابت

کلید مربوطه که در جعبه داشبورد تعبیه شده
است ،در حالت خاموش است.
کیسه هوای سرنشین غیرفعال است.
شما میتوانید صندلی کودک را ،در حالیکه پشت
آن به سمت جاده است ،نصب نمایید البته به غیر
از مواردی که سیستم کیسههای هوا اشکال دارد
(چراغ هشدار روشن است).

کلید مربوطه را در حالت فعال قرار دهید تا اینکه کیسه
هوای سرنشین فعال باشد.
در این صورت ،صندلی کودک را به شکل پشت به جاده،
قرار ندهید.

کنترل حرکت
چراغهای هشدار
در حالت موتور روشن یا خودروی در حال حرکت ،روشن بودن یکی از چراغهای زیر نشاندهنده یک اختالل است و الزم است که راننده اقدامی نماید.
هرگونه اختالل که منجر به روشن شدن یکی از چراغهای هشدار شود ،باید مورد بررسی قرار گیرد و پیام ظاهر شده روی صفحه نمایشگر خوانده شود .در صورت وجود مشکل ،به
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
وضعیت

چراغ

ایست

سرویس

علت

اقدامات /مالحظات

ثابت ،همراه با یک
چراغ دیگر

اختاللهای عمده ظاهر میشوند.

با رعایت موازین ایمنی ،توقف ،ضروری است.
خودرو را پارک کرده ،سوئیچ را در آورده با نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

ثابت ،همراه یک
چراغ دیگر

اختاللهای عمده ظاهر میشوند.

به بخش مربوطه در همین کتابچه مراجعه کنید و حتماً با
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

با مطالعه پیام ظاهر شده روی صفحه دیجیتال ،اختالل را
اختاللهایی ظاهر میشوند که چراغ هشدار خاصی
شناسایی کنید.
ثابت ،همراه یک پیام
ندارند.
حتماً با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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1

کنترل حرکت

1

وضعیت

چراغ

ثابت
ترمز

علت

اقدامات /مالحظات

با رعایت موازین ایمنی ،توقف ،ضروری است.
پایین آمدن سطح روغن ترمز در مدار ترمز مهم با مراجعه به مرجع مایعات پژو ،موضوع را بررسی کنید.
اگر مشکل برطرف نشد ،اجازه دهید نمایندگی مجاز
است.
منتخب ایکاپ مدار را بررسی نماید.

با رعایت موازین ایمنی ،توقف ،ضروری است.
ثابت ،همراه با چراغ تقسیمکننده الکترونیک ترمز ( )EBFDاشکال
اجازه دهید نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ موضوع را
دارد.
ABS
بررسی نماید.
دمای حداکثری
مایع خنککننده
موتور

ثابت در حالیکه
عقربه در منطقه
قرمز است

سیستم ترمز ضد
قفل چرخها

ثابت

()ABS

18

دمای مدار خنککننده بیش از حد باالست

سیستم ترمز ضد قفل چرخها اشکال دارد.

با رعایت موازین ایمنی ،توقف ،ضروری است.
بگذارید موتور خنک شود و آنگاه میزان مایع خنککننده
را افزایش بدهید.
اگر مشکل برطرف نشد ،به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید.
سیستم ترمز معمول از کار نیافتاده است.
ً
با احتیاط و با سرعت مطمئنه رانندگی کنید و سریعا به
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

کنترل حرکت
چراغ

1

وضعیت

علت

اقدامات /مالحظات

چشمکزن

تنظیم  DSC/ASRفعال میشود.

در صورت لغزیدن خودرو و یا انحراف از مسیر ،سیستم،
میزان تحرک را به باالترین حد میرساند و باعث بهبود
ثبات وضعیتی خودرو میشود.

()DSC/ASR

ثابت

سیستم  DSC/ASRاشکال دارد.

از نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ بخواهید که سیستم را
بازبینی کند.

فرمان

ثابت

فرمان اشکال دارد.

با احتیاط و سرعت مطمئنه برانید .از نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ بخواهید که سیستم را بازبینی کند.

ثابت

سیستم ضدآالیندگی اشکال دارد.

چراغ باید با روشن شدن موتور خاموش شود .اگر خاموش
نشد ،فورا ً با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

چشمکزن

سیستم کنترل موتور اشکال دارد.

خطر خراب شدن کاتالیست وجود دارد .با نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

سیستم کنترل
پایداری خودرو

سیستم عیبیابی
موتور

ثابت ،همراه با چراغ
SERVICE

ثابت ،همراه با چراغ
STOP

یک اشکال جزئی در موتور به وجود آمده است .با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
با رعایت موازین ایمنی ،توقف ،ضروری است.
یک اشکال عمده در موتور به وجود آمده است .ترمز دستی را بکشید ،سوئیچ را خارج کنید و با نمایندگی
مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
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کنترل حرکت

1

وضعیت

چراغ

پایینترین سطح
بنزین

20

ثابت ،عقربه در حدود  5لیتر بنزین در باک باقی مانده است .شما افزودن به بنزین در باک برای رفع مشکل ،ضروری است.
تا زمانی که بنزین نزنید ،این چراغ با هر بار وارد کردن
ناحیه قرمز است .در حال استفاده از سوخت ذخیره هستید.
سوئیچ روشن میشود.
ظرفیت باک :حدود  50لیتر.
چشمک زن ،عقربه
بنزین بسیار کمی در باک مانده است.
هرگز با مقدار کم بنزین حرکت نکنید چرا که امکان دارد
در ناحیه قرمز است.
سیستم ضدآالیندگی و انژکتورها آسیب ببینند.
با رعایت موازین ایمنی ،توقف ،ضروری است.
ترمز دستی را بکشید ،سوئیچ را خارج کنید و با نمایندگی
مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

فشار روغن موتور

ثابت

مدار روغن در موتور دچار اشکال است.

شارژ باتری*

ثابت

مدار شارژ باتری اشکال دارد (سر باتریها کثیف یا با روشن شدن موتور ،چراغ باید خاموش شود .اگر خاموش
شل هستند ،تسمه دینام شل یا پاره شده است )...نشد ،به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

ثابت

فشار باد را درسریعترین زمان ممکن کنترل کنید.
ترجیحاً زمانی که الستیکها خنک هستند این کار را
انجام دهید.

پایین بودن فشار باد
الستیکها

* بر حسب کشور محل فروش.

علت

اقدامات /مالحظات

فشار باد در یک یا چند چرخ کافی نیست.

چشمک زن و
سیستم تشخیص پایین بودن فشار باد الستیکها ،دیگر
سپس ثابت ،همراه سیستم کنترل فشار الستیکها اشکال دارد یا
کار نمیکند .اجازه دهید که نمایندگی مجاز منتخب
با روشن شدن چراغ اینکه در یکی از چرخها ،حسگر تعبیه نشده است.
ایکاپ ،سیستم را بازبینی کند.
Service

کنترل حرکت
وضعیت

چراغ

درب(ها) باز است

ثابت و همراه با پیام صوتی
مشخص کننده درب باز،
درصورتیکه سرعت کمتر از
 10کیلومتر در ساعت باشد.

ثابت و همراه با پیام صوتی
مشخص کننده درب باز،
و یک سیگنال صوتی،
درصورتیکه سرعت بیشتر از
 10کیلومتر در ساعت باشد.

علت

اقدامات /مالحظات

یکی از دربها یا صندوق عقب باز مانده است .درب را ببندید.

کمربند(ها) باز است ثابت یا چشمک زن همراه با یکی از کمربندها بسته نشده یا اینکه باز شده
است.
سیگنال صوتی.
یا باز شده است

کیسههای هوا

1

کمربند را کشیده و زبانه را در محل خود فشار دهید.

برای مدت کوتاهی روشن
میشود.

چراغ برای چند ثانیه روشن میماند و با وارد با روشن شدن موتور ،چراغ باید خاموش شود .اگر
کردن سوئیچ و یک دور چرخاندن آن خاموش خاموش نشد ،به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید.
میشود.

ثابت

یکی از سیستمهای کیسههای هوا یا سیستم از نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ بخواهید که
پیشکشنده کمربندهای ایمنی اشکال دارد .سیستمها را بازبینی نماید.
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کنترل حرکت

1

نمایشگرها

نشانگر نگهداری (سرویسهای دورهای)
این سیســتم ،کیلومتر باقیمانده تا زمان مقرر سرویس
خودرو را بر اســاس طراحی خودروساز ،به راننده اطالع
میدهد .این مهلت زمانی از آخرین صفر شدن نشانگر بر
حسب مســافت طی شده و زمان سپری شده از آخرین
سرویس مقرر محاسبه میشود.

بیشــتر از  3000کیلومتر به زمان مقرر سرویس
باقیمانده است.
بــا وارد کردن ســوئیچ و یک دور چرخانــدن آن ،هیچ
اطالعاتی بر روی صفحه نمایشگر ظاهر نمیشود.
بین  1000تا  3000کیلومتر به زمان مقرر سرویس
باقیمانده است.
با وارد کردن ســوئیچ و یک دور چرخاندن آن ،برای 7
ثانیه ،عالمت آچار روشــن میشــود .در ردیف مربوط
به کیلومتر ،تعداد کیلومتــر باقیمانده تا بازبینی بعدی
نمایش داده میشود.
مثال :خودروی شــما بعد از طــی  2800کیلومتر باید
مورد بازبینی قرار بگیرد .با وارد کردن سوئیچ و یک دور
چرخاندن آن ،به مدت  7ثانیه ،عالمت زیر ظاهر میشود:

 7ثانیه بعد از وارد کردن ســوئیچ و یک دور چرخاندن
آن ،عالمت آچار خاموش میشــود .کیلومترشمار
دیجیتالی مجددا ً عملکرد عادی خود را شــروع میکند.
بار دیگر مســافت کلی طی شده و مسافت طی شده در
روز ،بر روی صفحه نمایش داده میشوند.

22

کمتــر از  1000کیلومتر به زمان مقرر ســرویس
باقیمانده است.
مثال :خودروی شما بعد از طی  900کیلومتر باید مورد
انجام سرویس قرار بگیرد .با وارد کردن سوئیچ و یک دور
چرخاندن آن ،به مدت  7ثانیه ،عالمت زیر ظاهر میشود:

 7ثانیه بعد از وارد کردن سوئیچ و یک دور چرخاندن آن،
کیلومتر شــمار کلی مجددا ً فعالیت عادی خود را شروع
میکند .عالمت آچار همچنان باقی میماند تا به شــما
هشــدار دهد که در آینده ،خودرو نیاز به انجام سرویس
دارد.

کنترل حرکت
گذشتن از موعد سرویس
هر بار که ســوئیچ را وارد کنیم و یک دور میچرخانیم،
برای مدت  7ثانیه ،عالمت آچار ،به صورت چشــمکزن
ظاهر میشــود تا به شما هشــدار دهد که خیلی سریع
نسبت به انجام سرویس خودرو اقدام نمایید.
مثال :به مقدار  300کیلومتر از موعد بازبینی گذشــته
اســت .با وارد کردن سوئیچ و یک دور چرخاندن آن  ،به
مدت  7ثانیه ،عالمت زیر ظاهر میشود:

 7ثانیه بعد وارد کردن سوئیچ و یک دور چرخاندن آن،
کیلومتر شمار کلی ،فعالیت عادی خود را از سر میگیرد.
عالمت چراغ همچنان روشن باقی میماند.

مقدار مســافت باقی مانــده میتواند متأثر از
عامل زمان نیز باشــد و این بستگی به عادات
رانندگی راننده دارد.
لذا این امــکان وجود دارد کــه عالمت آچار
زمانی هم که شــما از زمان ســپری شــده از
آخرین بازبینی عدول کرده باشید ،ظاهر شود.
این زمان ،در دفترچه نگهداری و گارانتی ذکر
شده است.
صفر کردن مجدد نشانگر نگهداری

بعد از هر نوبت سرویس خودرو ،نمایشگر انجام به موقع
سرویس میبایست صفر شود.

درصورتیکه خودتان سرویس خودرو را انجام دادهاید:
 سوئیچ را خارج کنید، دکمه صفر کردن شمارشــگر کیلومتر روزانه را فشارداده و نگه دارید،
 ســوئیچ را وارد کنید و یک دور بچرخانید؛ شــمارشمعکوس کیلومتر شروع میشود،
 هرگاه عالمت " "=0نمایش داده شد ،انگشت خود رااز روی دکمه بردارید؛ عالمت آچار محو میشود.
اگر شــرایطی پیش آید که ناچارید بعد از این
عملیات ،باتری را قطع کنید ،خودرو را متوقف
کرده و دســت کم  5دقیقــه منتظر بمانید تا
اینکه عمل صفر شــدن ،در نظر گرفته شده و
ثبت شود.
یادآوری اطالعات مربوط به نگهداری
شــما میتوانید هر زمان کــه اراده نمایید ،به اطالعات
مربوط به نگهداری دسترسی داشته باشید.
دکمه صفر کردن مربوط به شمارشــگر کیلومتر روزانه
را فشار دهید.
اطالعات مربوط به نگهداری برای چند ثانیه ظاهر شده
و مجددا ً محو میشود.
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1

کنترل حرکت

1

سطح روغن
گیج دستی
برای کسب اطالعات بیشتر درباره محفظه موتور و گیج
روغن ،به بخش مربوطه مراجعه کنید.
 2قسمت بر روی گیج مشخص شدهاند:
 = Aحداکثر  :سطح روغن هرگز نباید از
این قسمت بیشتر باشد،
 = Bحداقل  :بــا اضافه کردن به میزان
روغن ،ســطح آن را باال بیاورید .از روغن
مناســب موتور خودروی خود اســتفاده
کنید.
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کنترل
 درب موتور را باز کرده و اهرم آن را در جای خود قراردهید تا درب موتور نیافتد.
 گیج روغن را در آورده و آن را با یک دســتمال تمیزپاککنید.
 بار دیگر گیج را در جای خود قرار دهید و سپس آن رابیرون کشیده و سطح روغن را کنترل نمایید.
 گیج را در جای خود قرار دهید.پایین بودن سطح روغن
 درب محفظه روغن موتور را پیدا کنید. درب محفظه روغن را باز کنید. روغن موتور را تا سطح نمایشگر  Aسرریز نمایید. -درب محفظه روغن را ببندید.

هنگامی که درب موتور باز است و مشغول کار
با قســمت موتور هســتید ،مراقب باشید ،زیرا
برخی قســمتهای موتور میتوانند داغ باشند
(خطر ســوختگی) و احتمــال دارد که پروانه
خنککننــده ناگهــان فعال شــود (حتی اگر
سوئیچ روی ماشــین نباشد) .در صورت پایین
بودن قابل توجه ســطح روغــن ،از نمایندگی
مجاز منتخب ایکاپ بخواهید که مدار روغن را
بررسی نماید.
کنترل ســطح روغن فقط زمانی قابل اعتماد
اســت که خودرو روی ســطحی افقی باشد و
بیش از  30دقیقه از زمان خاموش شدن موتور،
سپری شده باشد.
کیفیت روغن :کیفیت روغــن باید منطبق بر
توصیههای منــدرج در دفترچــه نگهداری و
گارانتی سازنده باشد.

کنترل حرکت
گیج الکترونیکی
چند ثانیه بعد از وارد کردن سوئیچ ،با ظاهر شدن پیامی
روی صفحه نمایشگر لمســی یا روی صفحه عادی (بر
حسب مدل) ،بررسی سطح روغن انجام میشود.
کنترل ســطح روغن فقط زمانی قابل اعتماد اســت که
خودرو روی ســطحی افقی باشد و بیش از  30دقیقه از
زمان خاموش شدن موتور ،سپری شده باشد.

1
میزان روغن مناسب است

اختالل
عالمت _ _ OILچشــمک میزند یــا اینکه پیامی در
صفحه کیلومتر شمار ظاهر میشود .به نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

میزان روغن مناسب نیست
عالمت  OILچشمک میزند یا اینکه پیامی در صفحه
کیلومتر شمار ظاهر میشود.
درصورتیکه با بررســی گیج روغن ،کــم بودن میزان
روغن ،محرز شود ،حتماً سطح روغن را به اندازه مناسب
برسانید تا موتور آسیب نبیند.
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کنترل حرکت

1

نشانگر دمای مایع خنککننده

در حالت موتور روشن ،هرگاه عقربه:
 در ناحیه  Aباشد ،دما مناسب است، در ناحیه  Bباشد ،دما خیلی باالست؛ چراغ حداکثر دماو چراغ هشدار مرکزی  STOPروشن میشوند ،یک
ســیگنال صوتی و یا یک پیام هشدار نیز روی صفحه
نمایشگر ظاهر میشود.
الزم است خودرو را با رعایت موازین ایمنی متوقف
کنید.
چند دقیقه صبر کنید و سپس موتور را خاموش نمایید.
با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

26

پــس از چنــد دقیقه رانندگــی ،دما و فشــار در مدار
خنککننده باال میروند.
برای تکمیل سطح مایع خنککننده:
 منتظر باشید تا موتور خنک شود، درپوش را به آرامی باز کنید و اجازه دهید فشــار افتکند،
 وقتی فشار پایین آمد ،درپوش را بردارید، به مایع اضافه کنید تا ســطح آن به عالمت ""MAXIبرسد.
هنگام پرکردن مخزن مایع خنککننده ،مراقب
احتمال سوختگی باشــید و مخزن را باالتر از
سطح حداکثر (نشان داده شده بر روی مخزن)
پر نکنید.

کنترل حرکت

صفحه نمایشگر لمسی

این سیستم دسترسی به موارد زیر را فراهم میسازد:
 اعالم دائمی ســاعت و دمای محیط خارج (در صورتوجود خطر یخزدگــی جاده ،یک چراغ آبی روشــن
میشود).
 منوهای پارامترهای عملکردها و تجهیزات خودرو، دستورات تجهیزات صوتی و تلفن و اطالعات مربوطه، اطالعات عملکردهای کمک چشــمی به منظور مانور(کمک گرافیکی برای پارک کردن،)... ،
 -خدمات اینترنتی و اعالم اطالعات مربوطه.

به دالیل ایمنی ،راننده بایــد به اقدامات الزم
برای توقف خودرو توجه خاصی داشــته باشد.
(صرفاً به اطالعات ارائه شــده توسط سیستم
اکتفا نکند).
برخــی از عملکردها ،در حیــن رانندگی ،در
دسترس نیستند.

عملکرد عمومی
توصیهها
این صفحه نمایشگر از نوع ظرفیتی است.
استفاده از آن در هر دمایی ممکن است.
از تماس اشیای تیز با صفحه لمسی پرهیز کنید.
از کشیدن دست خیس روی صفحه خودداری کنید.
برای پاک کردن صفحه لمســی از یک دستمال تمیز و
نرم استفاده کنید.

اصول
دکمه  MENUرا که در کنار صفحه لمسی تعبیه شده،
فشــار دهید تا به دیگر فهرســتهای منو دست یابید،
سپس روی دکمههای مجازی روی صفحه لمسی فشار
دهید.
برخــی منوها روی دو صفحه نمایش داده میشــوند :با
فشــار دکمه " "OPTIONSبه صفحــه دوم هدایت
میشوید.
درصورتیکــه عملی روی صفحــه دوم انجام
نگیرد ،بعد از چند ثانیه ،بار دیگر صفحه اول به
طور خودکار ظاهر میشود.
برای خاموش یا روشــن کردن یک عملکرد "OFF"،یا
" "ONرا انتخاب نمایید.
از ایــن کلید بــه منظور تغییــر پارامتر یک
عملکرد استفاده کنید.
برای دسترســی به اطالعات تکمیلی درباره
یک عملکرد ،از این دکمه استفاده کنید.
از این دکمه برای تأیید یک عملکرد اســتفاده
نمایید.
از این دکمه برای برگشــتن به صفحه قبلی
استفاده نمایید.
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کنترل حرکت

1

منوها
با سه انگشت روی صفحه نمایشگر لمسی فشار دهید تا
فهرست منوها نمایش داده شود.
رادیو مدیا
رجوع شود به قســمت "صوت و تله ماتیک
(ناوبری خودرو)".
اتصال تلفن همراه به صفحه نمایشــگر
خودرو
رجوع شود به قســمت "صوت و تله ماتیک
(ناوبری خودرو)".
تلفن
رجوع شود به قســمت "صوت و تله ماتیک
(ناوبری خودرو)".
تنظیمات
برای تنظیم برنامههای اعالنها و سیستم.
اپلیکیشنها
برای دسترسی مستقیم به رایانه خودرو.
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رانندگی
بــرای فعــال و غیرفعال کــردن و یا تعیین
پارامترهای برخی عملکردها.
عملکردهای قابل دسترس که از طریق این منو میتوان
به آنها دســت یافت در دو گوشه میباشند" :تنظیمات
خودرو" و "عملکردهای رانندگی".

تنظیم میزان صدا/قطع صدا.
رجوع شود به قســمت "صوت و تله ماتیک
(ناوبری خودرو)".

کنترل حرکت
نوار فوقانی
برخی اطالعات به طور دائم در قســمت فوقانی صفحه
نمایشگر لمسی نمایش داده میشوند:
 ساعت و دمای هوای بیرون (یک چراغ آبی در صورتبروز خطر یخزدگی روشن میشود).
 یادآوری اطالعات مربوط به رادیو ،رسانه ،تلفن اعالنها دسترسی به تنظیمات صفحه نمایشگر لمسی (تاریخ/ساعت ،زبانها ،واحدها.)... ،

1

منوی رانندگی
کادر "تنظیمات خودرو"
خانوادهها

عملکردها

"چراغها"

"روشنایی مکمل" (مانند چراغهای زیر آینههای جانبی) :فعالسازی/غیرفعالسازی
روشنایی مکمل خودکار.
 "روشنایی داخل اتاق" :فعالسازی/غیرفعالسازی روشنایی تزئینی." -چراغهای روز" :فعالسازی/غیرفعالسازی چراغهای روز (بر حسب کشور).

"آسایش"

"برف پاککن شیشه عقب" :فعالسازی/غیرفعالسازی برف پاککن شیشه عقب همزمان
با حرکت به عقب خودرو.
 "روشنایی پیرامونی" :فعالسازی/غیرفعالسازی روشنایی پیرامونی و تنظیم شدتروشنایی.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره این عملکردها به قسمت مربوطه رجوع کنید.
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کنترل حرکت

1

نوار "عملکردهای رانندگی"
شرح

عملکرد
"تنظیم سرعت"

به حافظه سپاری سرعتهای مختلف برای محدودکننده سرعت یا تنظیمکننده سرعت
قابل برنامهریزی.

"راهاندازی سیستم کم بودن باد الستیکها"

راهاندازی مجدد سیستم تشخیص کم بودن باد الستیکها

"سیستم کمکی پارک کردن خودرو"

فعالسازی/غیرفعالسازی عملکرد.

"تعادل در حرکت"

فعالسازی/غیرفعالسازی عملکرد.

"عیبیابی"

خالصه هشدارهای جاری.

برای کسب اطالعات بیشتر درباره این عملکردها به قسمت مربوطه رجوع کنید.
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کنترل حرکت
منوی تنظیمات
دکمه

شرح
خاموش کردن صفحه نمایشگر (صفحه سیاه).
برای بازگشت به اعالنهای جاری ،بر روی صفحه
سیاه یا  MENUفشار دهید.
تنظیم میزان روشنایی چراغهای داخل صفحه
کیلومتر شمار.
انتخاب و تنظیم سه پروفایل کاربر.
تنظیمات صفحه نمایشگر لمسی.
فعالسازی و تنظیم پارامترهای وای فای.

تنظیمات صفحه نمایشگر لمسی
عملکردهای قابل دسترســی از طریق نوار فوقانی در جدول زیر شــرح داده
شدهاند.
ایــن تنظیمــات همچنین از طریــق دکمه آپشــن " "OPTIONSمنوی
تنظیمات " "Settingقابل دسترسی هستند.
شرح

دکمه

تنظیم پارامترهای اعالن (حرکت نوشتهها ،انیمیشنها،
 )...و شدت روشنایی.
انتخاب واحدها:
 دما (سلسیوس یا فارنهایت). مسافت و مصرف سوخت (لیتر بر  100کیلومتر ،مایلبر گالن ،کیلومتر بر لیتر)
انتخاب زبان اعالنها بر روی صفحه نمایشگر لمسی
تنظیم تاریخ و ساعت
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1

مدیریت پیمایش سفر

این سیستم به شما اطالعاتی درباره مسیری که در حال طی آن هستید ،میدهد (مسافت قابل طی شدن با سوخت موجود ،مصرف سوخت.)...
صفحه نمایشگر لمسی  /نمایشها
صفر کردن مسیر

اعالم دائمی:
 از طریــق منــوی "اپلیکیشــن"،" "Trip Computerرا انتخاب کنید.
 بر روی یکی از دکمهها فشار دهید تا کادردلخواه ظاهر شود.
نمایش موقت در یک پنجره مخصوص:
 انتهای دســته مربوط به برف پاککن را فشار دهید تابه اطالعات دسترســی پیدا کنید و کادرهای مختلف
ظاهر شوند.
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 کادر اطالعات لحظهای با:● مسافت قابل طی شدن با سوخت موجود،
● مصرف لحظهای.
 کادر مسیر " "1با:● مسافت طی شده،
● متوسط مصرف سوخت،
● متوسط سرعت ،برای اولین مسیر.
 کادر مسیر " "2با:● مسافت طی شده،
● متوسط مصرف سوخت،
● متوسط سرعت ،برای دومین مسیر.

هرگاه مســیر دلخواه نمایش داده شود ،به مدت بیش از
دو ثانیه ،بر روی انتهای دسته فعالسازی برف پاککن
فشار دهید.
مسیرهای  1و  2مستقل از هم هستند و کاربرد یکسانی
دارند.
مسیر  ،1برای مثال این امکان را میدهد که محاسبات
روزانه را انجام دهید و مســیر  ،2به ما کمک میکند که
محاسبههای ماهانه را انجام دهیم.

کنترل حرکت
برخی تعاریف
برد
مسافتی که میتوان با سوخت باقیمانده در مخزن طی
کرد را نمایش میدهد (بر حسب میانگین مصرف آخرین
مسافت پیموده شده).

مصرف لحظهای
) km/lیا  l/100 kmیا (mpg
بر حسب آخرین ثانیههای رانندگی محاسبه میشود.

مسافت طی شده
) miیا (km
از زمان آخرین صفر شــدن دادههای مربوط به مســیر
محاسبه میشود.

این عملکرد از ســرعت  30کیلومتــر به بعد ظاهر
میشود.

این معیار میتواند با تغییر شــکل رانندگی یا
میزان شیب جاده ،که موجب تغییر مهمی در
مصرف لحظهای سوخت میشوند ،تغییر کند.
به محض اینکه با سوخت باقیمانده ،کمتر از  30کیلومتر
بتــوان طی کرد ،خطهای فاصله نمایان میشــوند .اگر
حداقل  5لیتر به میزان بنزین در باک اضافه شود ،میزان
مسافتی که با بنزین موجود قابل طی شدن است ،دوباره
محاسبه میشود و درصورتیکه از  100کیلومتر بیشتر
باشد ،نمایش داده میشود.

مصرف متوسط
) km/lیا  l/100 kmیا (mpg
از زمان آخرین صفر شــدن دادههای مربوط به مســیر
محاسبه میشود.
سرعت متوسط
) mphیا (km/h
از زمان آخرین صفر شــدن دادههای مربوط به مســیر
محاسبه میشود.

درصورتیکــه هنگام رانندگی بــه جای عدد،
خطهــای فاصله به مدت زیــادی نمایش داده
شوند ،با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مشورت
نمایید.
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کنترل حرکت

1

شمارشگرهای کیلومتر

شمارشگر کیلومتر کلی

این سیستم مســافت کلی طی شده توسط خودرو را از
لحظه پایان ساخت خودرو نشان میدهد.
عــدد کیلومتر کلی در ناحیه  Aصفحه کیلومترشــمار
نمایش داده میشود.
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شمارشگر کیلومتر روزانه

صفر کردن عدد کیلومتر روزانه

این سیســتم مسافت طی شده را (برای مثال روزانه) از
زمان صفر شدن توسط راننده ،نشان میدهد.
عدد کیلومتر روزانه در ناحیه  Bصفحه کیلومترشــمار
نمایش داده میشود.

به مدت چند ثانیه انگشت خود را روی دکمه نشان داده
شده ،فشار دهید.

کنترل حرکت

تنظیم تاریخ و ساعت
صفحه کیلومتر شمار

1

صفحه نمایشگر لمسی
منوی تنظیمات ( )Settingرا انتخاب کنید.
 تاریخ و ساعت را انتخاب کنید. تاریخ یا ساعت را انتخاب کنید. شکل نمایش را انتخاب کنید. تاریخ یا ساعت یا هر دو را به کمک صفحهاعداد تغییر دهید.
 دکمه  OKرا برای تأیید فشار دهید.سیستم به طور خودکار تغییرات ساعات تابستانی
و زمستانی را اعمال نمیکند.

هر فشــار روی این دکمه منجر بــه نمایش پارامترهای
زیر میشود:
 ساعت، دقیقه، 12 -ساعت یا  24ساعت.
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باز و بسته نمودن

سوئیچ مجهز به کنترل از راه دور (ریموت)

2

باز کردن کلید

باز کردن قفل خودرو با کلید

با استفاده از این سیستم میتوان خودرو را از راه دور یا
با سوئیچ باز یا قفل کرد.
همچنین با این سیستم میتوان خودرو را مکانیابی کرد
و آن را روشــن کــرد و یا اینکه از آن در برابر ســرقت
محافظت کرد.

 -با فشار دادن این دکمه ،کلید مکانیکی بیرون میآید.

 .Aآزاد کردن کلید مکانیکی /بستن کلید مکانیکی
 .Bباز کردن قفل.
غیرفعال کردن آالرم (دزدگیر).
 .Cقفل کردن.
(فعال کردن آالرم دزدگیر)
مکانیابی.
 .Dچراغ همراهي تا منزل.

38

 کلید را داخل قفل درب راننده به سمت جلوی خودروبچرخانید تا قفل درب باز شود.
با کنترل از راه دور
 بر روی شــکل قفل باز فشار دهید تا قفلخودرو باز شود.

همزمان با باز شدن قفل ،چراغهای راهنما برای 2
ثانیه چشمک میزنند.
در همین زمان ،بر حسب مدل خودروی شما،
آیینههای بغل در جای خود قرار میگیرند.
باز کردن قفل با سوئیچ ،دزدگیر را غیرفعال نمیکند.

باز و بسته نمودن
قفل کردن خودرو با کلید
همزمان با قفل شدن ،چراغهای راهنما برای حدود 2
ثانیه به صورت ثابت روشن میمانند .در همین مدت،
بر حسب مدل خودروی شما ،آینههای بغل جمع
میشوند.

به منظــور حفظ اصول ایمنی (حضور کودکان
در خــودرو) ،هنگام ترک خــودرو ،حتّی برای
چند لحظه ،سوئیچ را همراه خود ببرید.
 کلید را داخل قفل درب راننده به سمت عقب خودروبچرخانید تا درب قفل شود.

هرگاه یکی از دربها یا صندوق عقب باز باشد،
قفل مرکزی عمل نمیکند.
هنگاهی که خودرو قفل است ،درصورتیکه بر
اثر سهل انگاری ،قفل باز شود ،طی حدود 30
ثانیه ،عمل قفل شدن مجددا ً به طور خودکار
انجام میشود مگر اینکه یکی ار دربها باز
باشد.
هرگاه سوئیچ در جای خود (روی خودرو) باشد،
عملکردهای باز و قفل شدن ،غیرفعال میشوند.
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ میتوانند باز و
بسته شدن آینههای بغل را غیرفعال کنند.

با کنترل از راه دور (ریموت)
 بر روی عالمت قفل بســته فشــار دهید تاخودرو قفل شود.
نگه داشــتن حالت قفل (سوئیچ یا کنترل از
راه دور) باعت بســته شدن خودکار شیشهها
میشود.
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باز و بسته نمودن
باز کردن کلید

2

 -قبل از باز کردن کلید ،این دکمه را فشار دهید.

اگر هنگام باز کــردن زبانه کلید ،این دکمه را
فشار ندهید ،احتمال آسیب دیدن مکانیزم آن
وجود دارد.
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مکانیابی خودرو
 با فشــار ایــن دکمه به مــدت چند ثانیه،چراغها روشــن شده و چشــمک میزنند و
بدین ترتیب شــما میتوانید مشاهده نمایید
که خودرو کجا پارک شده است.
چراغ همراهي تا منزل
فشــار طوالنی روی این دکمه باعث روشــن
شــدن چراغهای مکمل ( چراغهای کوچک،
چراغهای نور پایین ،چراغهای پالک خودرو)
میشــود و با یک فشار دوم ،نورهای مکمل،
خاموش میشوند.

سیستم ضد روشن شدن خودرو
سوئیچ دارای یک قطعه کد شده میباشد .با وارد کردن
ســوئیچ ،خودرو فقط در صورتی روشن میشود که این
کد شــناخته شود .این سیستم ضد سرقت ،چند لحظه
بعد از در آوردن ســوئیچ ،کنترل موتور را قفل میکند و
نمیتوان خودرو را روشن کرد.
در صــورت عمل نکردن این سیســتم ،یک
چراغ ،یک سیگنال صوتی و یا یک پیام ،شما
را از این مشکل آگاه میسازد.
خودروی شما روشن نخواهد شد؛ فورا ً با نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

کارتی را که به همراه سوئیچ هنگام خرید خودرو ،به
شما داده شده است ,همواره خارج از خودرو نگهداری
کنید .ساخت سوئیچ یدک با استفاده از این کارت
میسر میباشد.

باز و بسته نمودن
اشکال در کنترل از راه دور (ریموت)
بعد از هر بار قطــع ارتباط باتری خودرو ،تعویض باتری
ریمــوت و عمل نکردن ریموت ،شــما دیگر نمیتوانید
خــودروی خــود را باز یا قفــل کرده و یــا محل آن را
شناسایی کنید.
 در ابتدا ،با استفاده از سوئیچ ،به صورت دستی ،خودرورا باز کرده یا قفل کنید.
 سپس ،بار دیگر از ریموت استفاده کنید.اگر مشکل بر طرف نشد ،فورا ً با نمایندگی مجاز منتخب
ایکاپ تماس بگیرید.

راهاندازی مجدد
 سوئیچ را در آورید. سوئیچ را در موقعیت  2قرار دهید (برقراری ارتباط). دکمه قفل بسته را برای چند ثانیه فشار دهید. سوئیچ را چرخانده و در آورید.کنترل از راه دور دوباره قابل استفاده است.

تعویض باتری
باتریهای کهنه را دور نریزید .آنها حاوی مواد
مضری برای محیط زیست هستند .آنها را به
مراکز جمعآوری مجاز تحویل بدهید.

مشخصات باتریCR1620/3 Volts :
با تمام شدن باتری ،شما با روشن شدن این
چراغ ،یک ســیگنال صوتی و یک پیام روی
صفحه نمایشــگر لمســی ،از موضوع مطلع
میشوید.
 روکش را با استفاده از فشار یک پیچ گوشتی کوچکدر ناحیه شکاف ،آزاد کنید.
 روکش را بردارید. باتری کهنه را بردارید. باتری جدید را به شکل صحیح در جای خود بگذارید. -روکش را در جای خود گذاشته و فشار دهید.
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باز و بسته نمودن

گم شدن سوئیچ
با همراه داشتن سند خودرو ،کارت شناسایی و در صورت امکان کارت سوئیچ به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه نمایید.
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ قادر است کد سوئیچ شما را پیدا کند و سوئیچ جدیدی سفارش دهد.

2

کنترل از راه دور (ریموت)
کنترل از راه دور فرکانس باال ،قطعه حساسی است؛ آن را در داخل جیب خود ،دستکاری نکنید .احتمال دارد خودرو بدون اطالع شما ،باز شود.
هرگاه خودرو از دسترس یا دید شما خارج است ،به دکمههای کنترل از راه دور دست نزنید .احتمال خرابی آن وجود دارد و شما مجبور به راهانداری مجدد آن خواهید شد.
هرگاه سوئیچ روی خودرو باشد ،کنترل از راه دور کار نمیکند .حتّی اگر سوئیچ نچرخیده باشد مگر اینکه بخواهید کنترل از راه دور را راهاندازی مجدد نمایید.
محافظت در برابر سرقت
هیچ تغییری در سیستم ضد روشن شدن الکترونیکی ندهید .در غیر اینصورت عملکرد آن مختل میشود.
خودروی قفل شده
رانندگی کردن با دربهای قفل شده میتواند در مواقع اضطراری ،دسترسی نیروهای امدادی را به داخل اتاق خودرو با مشکل مواجه کند.
هرگز اطفال را تنها در خودرو نگذارید؛ مگر برای مدت بسیار کوتاهی.
در همه شرایط هنگام ترک خودرو سوئیچ را همراه خود ببرید.
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باز و بسته نمودن

دربها

باز کردن از بیرون

 بعــد از بــاز کردن قفل خــودرو با ریمــوت یا کلید،دستگیره درب را بکشید.

باز کردن از داخل

بستن
 برای بستن درب ،آن را هل داده یا بکشید.هرگاه یکی از دربها ،به شکل صحیح بسته نشده باشد:
 در حالت موتور روشن ،این چراغ روشنمیشود و یک پیام هشدار به مدت چند ثانیه
ظاهر میشود.
 در حالت رانندگی (با سرعت بیش از  10کیلومتر درساعت) ،این چراغ روشن میشود و یک سیگنال صوتی
همراه یک پیام هشــدار برای چند ثانیه ،راننده را آگاه
میسازند.

 زبانه داخلی مخصوص باز کردن بر روی یکی از دربهارا بکشــید؛ این کار خودرو را کام ً
ال از حالت قفل خارج
میکند.

درصورتیکه قفل ایمنی کودک فعال شده باشد ،زبانه
داخلی دربهای عقب کار نمیکند.
جهت کسب اطالعات بیشتر درباره ایمنی کودکان ،به
بخش مربوطه مراجعه کنید.
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2

باز و بست اضطراری
برای وقتی که سیستم قفل مرکزی دچار اشکال شده یا
باتری کار نکند ،به منظور باز و بسته کردن خودرو از این
سیستم استفاده میشود.

درب راننده

درب سرنشینها

در صورت عمل نکردن قفل مرکزی ،برای باز کردن
صندوق و همه قفلهای خودرو ،الزم است که اتصال
باتری را قطع کنید.

برای قفل یا باز کردن درب ،کلید را وارد قفل کنید.
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قفل کردن
 در مورد دربهای عقب ،بررسی کنید که قفل کودکفعال نباشد.
 به کمک یک کلید ،روکش سیاه تعبیه شده در لبهدرب را بیرون بیاورید.
 زبانه کلید را بدون فشار دادن وارد شکاف کنید،سپس بدون چرخاندن ،زائده را به سمت داخل درب
حرکت دهید.
 سوئیچ یا کلید را در آورده و روکش را دوباره در جایخود قرار دهید.
باز کردن
 دکمه تعبیه شده در داخل خودرو را که مخصوصباز کردن دربهاست ،بکشید.

باز و بسته نمودن

صندوق عقب
باز کردن

بستن
 درب صندوق را به کمک دستگیره داخلی پایینبیاورید.
 اگر الزم است ،قسمت باالی درب صندوق را فشاردهید تا کام ً
ال بسته شود.
هرگاه درب صندوق خوب بسته نشده باشد:

سیستم کمکی
برای وقتی که سیستم قفل مرکزی دچار اشکال شده ،به
منظور باز کردن مکانیکی خودرو از این سیستم استفاده
میشود.

 در حالت موتور روشــن ،این چراغ روشنمیشــود و یک پیام هشدار به مدت چند ثانیه
ظاهر میشود.

 بعد از باز کردن صندوق یا باز کردن دربهای خودروبوســیله ریموت یا کلید ،روی دکمه باز شــدن فشار
دهید و سپس درب صندوق را باز نمایید.

 در حالت رانندگی (با سرعت بیش از  ۱۰کیلومتردر ساعت) ،این چراغ روشن میشود و یک سیگنال
صوتی همراه یک پیام هشدار برای چند ثانیه ،راننده
را آگاه میسازند.
باز کردن
 پشتی صندلیهای عقب را بخوابانید تا اینکه از داخلخودرو به قفل صندوق عقب دسترسی پیدا کنید.
 یک پیچ گوشتی کوچک داخل شکاف  Aقفل فروکنید تا قفل صندوق باز شود.
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قفل کردن/بازکردن از داخل

قفل مرکزی خودکار دربها
دربها در هنگام رانندگی (سرعت بیش از  10کیلومتر
در ساعت) میتوانند به صورت خودکار قفل شوند.
به منظور فعالسازی یا غیرفعالسازی این عملکرد (فعال
شده به علت نقص):
 دکمه را فشار دهید تا اینکه یک هشدار صوتی شنیدهشــود و یا اینکه یک پیام روی صفحه نمایشــگر لمسی
ظاهر شود.

2

 بر روی این دکمه فشار دهید تا دربها و درب صندوققفل شوند (چراغ دکمه روشن میشود) یا اینکه باز شوند
(چراغ دکمه خاموش میشود).
هرگاه یکی از دربها به خوبی بسته نشده باشد:
 در حالت موتور روشــن ،این چراغ روشنمیشــود و یک پیام هشدار به مدت چند ثانیه
ظاهر میشود،
 در حالت رانندگی( ،سرعت بیش از  10کیلومتر درساعت) ،این چراغ روشن میشود و همزمان یک سیگنال
صوتی و یک پیام هشدار طی چند ثانیه راننده را مطلع
میسازند.
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اگر یکی از دربها باز باشد ،قفل مرکزی کار نمیکند.

در صورت قفل کردن از داخل
هــرگاه خودرو از داخل به صورت ســاده قفل
شده باشد ،این دکمه عمل نمیکند.
 پــس از یک قفل کردن ســاده ،زبانه داخلیروی درب را بکشید تا دربها باز شوند.

رانندگــی با دربهــای قفل شــده میتواند
دسترســی نیروهــای امــدادی را در مواقــع
اضطراری با مشکل مواجه سازد.

باز و بسته نمودن

هشدار (دزدگیر)

سیستم محافظت و پیشــگیری از سرقت .این سیستم
شامل موارد زیر میشود:
 حفاظت پیرامونیسیستم ،باز شــدن خودرو را کنترل میکند .اگر کسی
تالش کند که یک درب ،صندوق عقب ،درب موتور ... ،را
باز کند ،سیستم هشدار (دزدگیر) فعال میشود.

عملکرد خود محافظتی
سیستم ،خارج از سرویس بودن قطعات خود را
کنترل میکند.
آالرم درصورت از سرویس خارج شدن یا خراب
شــدن باتری ،خرابی واحد کنترل مرکزی ،یا
خرابی سیمهای آژیر به کار میافتد.
بــرای هر گونــه اقدامــی روی سیســتم ،به
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
بستن خودرو با سیستم هشدار کامل
فعالسازی
سوئیچ را در آورید و از خودرو خارج شوید.

بعد از فشــار دادن دکمه قفــل روی ریموت ،محافظت
پیرامونــی بعد از  5ثانیه و محافظــت صوتی بعد از 45
ثانیه فعال میشوند.
اگر یک درب یا درب صندوق خوب بســته نشده باشد،
خودرو قفل نمیشود ولی محافظت پیرامونی بعد از 45
ثانیه همزمان با محافظت صوتی فعال میشود.
غیرفعالسازی
 روی دکمه قفل باز ریموت فشار دهید.سیستم هشــدار (دزدگیر) غیرفعال میشود:
چراغ دکمه خاموش میشود.

 دکمه قفل ریموت را فشار دهید.سیستم محافظت فعال اســت :چراغ دکمه
چشمک میزند.

 حفاظت صوتیسیســتم ،تغییرات صوتی داخل اتــاق خودرو را کنترل
میکند.
سیستم هشــدار (دزدگیر) در صورت شکستن شیشه،
در صورت ورود و جابجایی کســی در داخل اتاق ،فعال
میشود.
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2

قفل کردن خودرو با محافظت پیرامونی به تنهایی
محافظت صوتی را غیرفعال کنیــد تا در مواردی مانند
موارد زیر ،از روشن شدن غیر منتظره دزدگیر پیشگیری
شود:
 وجود یک حیوان داخل خودرو، نیمه باز ماندن یک پنجره، شستشوی خودرو.غیرفعالسازی محافظت صوتی
 سوئیچ را در آورید. طی  10ثانیه ،دکمه را فشــار دهید تا نورچراغ ثابت شود.
 از خودرو خارج شوید. فورا ً دکمه قفل شدن را روی ریموت فشاردهید.
فقط محافظت پیرامونی فعال است:
چراغ دکمه چشمک میزند.

این غیرفعالسازی بعد از هر بار خارج کردن
سوئیچ مجدد باید انجام شود.
* بر حسب کشور.
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فعالسازی مجدد محافظت صوتی
 دکمه قفــل باز ریموت را فشــار دهید تامحافظت پیرامونی غیرفعال شود.
 دکمه قفل کردن ریموت را فشــار دهید تاهمه محافظتها فعال شوند.
چراغ دکمه دوباره چشمک میزند.
شروع کار هشدار (دزدگیر)
طی  30ثانیه ،سیســتم هشدار با صدای آژیر و چشمک
زدن چراغهای راهنما به کار میافتد.
عملکردهای مربوط به محافظــت تا  11بار صدای آژیر
فعال میمانند.
با باز کــردن خودرو با اســتفاده از ریموت،
چشــمک زدن ســریع چراغ دکمه به شما
میگوید که هشــدار (دزدگیر) در غیاب شما
فعال شــده اســت .با وارد کردن ســوئیچ،
چشمک زدن فورا ً متوقف میشود.

خرابی کنترل از راه دور (ریموت)
به منظور غیرفعال کردن عملکردهای محافظت:
 خودرو را با اســتفاده از سوئیچ و از طریق درب رانندهباز کنید.
 درب را باز کنید؛ دزدگیر شروع به کار میکند. ســوئیچ را وارد کنید؛ دزدگیر متوقف میشود .چراغدکمه خاموش میشود.
بستن خودرو بدون فعال کردن هشدار (دزدگیر)
 خودرو را به صورت ســاده یا ویژه با سوئیچ و از طریقدرب راننده قفل کنید.
اختالل
بــا وارد کردن ســوئیچ ،نور ثابت چراغ دکمه به شــما
میگوید که سیستم اشکال دارد.
به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
فعالسازی خودکار *
 2دقیقه بعد از بســتن آخرین درب یــا درب صندوق،
سیستم به طور خودکار فعال میشود.
 به منظور ممانعت از به کار افتادن سیســتم هشــدار(دزدگیر) هنگام وارد شدن به خودرو ،پیشاپیش دکمه
باز کردن ریموت را فشار دهید.

باز و بسته نمودن

شیشه باالبرهای برقی

 .1شیشه باالبر برقی جلو سمت چپ.
 .2شیشه باالبر برقی جلو سمت راست.
 .3شیشه باالبر برقی عقب سمت راست.
 .4شیشه باالبر برقی عقب سمت چپ.
 .5غیرفعالسازی کلیدهای شیشه باالبرهای برقی عقب.

عملکرد دستی
برای باز کردن یا بســتن شیشــه ،کلید را فشار داده یا
بکشید بدون اینکه از نقطه مقاومت فراتر روید .به محض
اینکه انگشت شــما از روی کلید برداشته شود ،شیشه
ثابت میماند.
عملکرد خودکار
برای باز کردن یا بســتن شیشــه ،کلید را فراتر از نقطه
مقاومت فشار داده یا بکشــید :به محض اینکه انگشت
شــما از روی کلید برداشته شود شیشه به طور خودکار
باز یا بسته میشود .با یک فشار دیگر روی کلید ،شیشه
متوقف میشود.
کلیدهای شیشــه باالبرها یک دقیقه بعــد از در آوردن
سوئیچ ،همچنان فعال هستند.
در پایــان این زمــان ،اینکلیدها غیرفعال میشــوند.
برای فعالســازی مجدد ،سوئیچ را وارد کرده و یک دور
بچرخانید.

حساسیت شیشهها به مانع
شیشــه هنگام باال رفتن ،در صورت برخــورد به مانع،
متوقف شده و بالفاصله کمی پایین میآید.
در صورت باز شدن غیر دلخواه شیشه هنگام بسته شدن
خودکار ،کلید را فشــار دهید تا شیشــه به طور کامل
پایین بیاید و ســپس بالفاصله کلید را بکشید تا شیشه
بســته شود .بعد از بسته شدن ،حدود یک ثانیه ،کلید را
همچنان نگه دارید.
حین عملیات فعالســازی این عملکرد ،شیشه به مانع
حساس نیست.
غیرفعالسازی دکمههای شیشه باالبرهای عقب
به منظور تأمیــن امنیت کودکان ،کلید  5را
فشــار دهید تاکلیدهای شیشــه باالبرهای
عقب ،در هر وضعیتی که هســتند ،غیرفعال
شوند.
با روشن شدن چراغ،کلیدهای مربوط به عقب غیرفعال
میشــوند .با خاموش شــدن چراغ ،ایــنکلیدها فعال
میشوند.
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راهاندازی مجدد شیشه باالبرها
بعــد از هر بار برقراری مجدد اتصال باتری ،باید عملکرد
توقف شیشه در برخورد با مانع ،مجدد راهاندازی شود.
عملکرد توقف شیشــه در برخورد با مانع ،در موارد زیر
غیرفعال میشود:
 شیشه را کامل پایین بدهید ،سپس آن را باال بدهید،با هر فشار ،شیشه چند سانتی متر باال میرود ،عملیات
را تکرار کنید تا شیشه کام ً
ال بسته شود.
 بعد از اینکه شیشــه بسته شــد ،کلید را به سوی باالکشیده و حداقل یک ثانیه نگه دارید.
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سوئیچ را هنگام ترک خودرو ،حتی برای مدت
کوتاه ،به همراه خود داشته باشید .درصورتیکه
شیشــه هنگام باال رفتن به دست شما یا مانع
دیگری برخورد کرد ،آن را پایین بدهید.
برای اینکار ،روی کلید مربوطه فشار دهید.
وقتی کــه راننده کلیدهای شیشــه باالبرهای
عقب را فعال میکند ،باید اطمینان حاصل کند
که دست کسی روی شیشه نیست.
راننــده همچنیــن بایــد مطمئن شــود که
سرنشــینها به شکل صحیح از شیشه باالبرها
استفاده میکنند.
هنگام باال و پایین دادن شیشــه ،حواستان به
بچهها باشد.

آسایش سرنشین

۳

1
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آسایش سرنشین

صندلیهای جلو
به منظور رعایت اصول ایمنی ،تنطیمات صندلیها میبایست هنگام توقف خودرو انجام گیرند.

3

طول نشیمنگاه

ارتفاع

پشتی

اهرم را از زیر به باال بکشــید و صندلی را به عقب یا به
جلو هل دهید.

 برای افزایــش ارتفاع ،اهرم را به باال بکشــید و برایکاهش ارتفاع ،آن را به پایین فشــار دهید .برای رسیدن
به ارتفاع مناســب ،هر چند بار که الزم است ،این کار را
انجام دهید.

اهرم را به سمت عقب بکشید.

قبل از آنکه صندلی را به عقب بدهید ،اطمینان حاصل کنید که کســی پشــت صندلی مزاحم حرکت آن نیست .وگرنه فردی که در عقب است دچار ناراحتی خواهد شد.
همچنین کنترل نمایید که اشیاء احتمالی روی صندلی عقب مانع عقب رفتن صندلی جلو نشوند .در صورت برخود با مانع ،از ادامه عملیات منصرف شوید.
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آسایش سرنشین
پشتی سر

صندلیهای مجهز به گرمکن (در صورت تجهیز)

 برای باال آوردن پشتی سر ،آن را به سمت باال بکشید. برای درآوردن پشتی سر ،برجستگی  Aرا فشار داده وپشتی را به سمت باال بکشید.
 برای قرار دادن پشــتی سر در جای اولیه خود ،میلههارا روی سوراخها گذاشته و فشار دهید.
 بــرای پایین دادن آن ،همزمان روی برجســتگی  Aوپشتی سر ،فشار وارد کنید.

در حالت موتور روشــن؛ صندلیهــای جلو میتوانند به
صورت مجزا گرم شوند.
 برای روشن کردن و تنظیم شدت گرما ،از درجه تعبیهشده روی لبه کناری صندلیهای جلو ،استفاده کنید.
 :0خاموش.
 :1ضعیف.
 :2متوسط.
 :3قوی.

3

پشتی ســر مجهز به اسکلتی با خاصیت فنری
اســت؛ این ســاختار برای حفظ ایمنی هنگام
ضربه است.
زمانی که لبه باالیی پشــتی ســر با باالی سر
راننده در یک سطح قرار بگیرد ،تنظیم پشتی
سر صحیح است.
هنگام رانندگی ،پشــتی سر باید در جای خود
باشد؛ پشتی ســر باید به نحو صحیح در جای
خود تنظیم شده باشد.
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آسایش سرنشین

صندلیهای عقب

نشمینگاههای ثابت و پشتیهای قابل خم شدن به قسمت چپ ( )2/3یا راست ( )1/3به منظور تغییر در فضای صندوق عقب.
برگرداندن پشتی صندلی

خم کردن پشتی صندلی

3

 در صورت لزوم ،صندلی جلو را به سمت جلو بکشید. کمربند جانبی را به پشتی مربوطه وصل کنید. -پشتیهای سر را در موقعیت پایین قرار دهید.

هنگام خم کردن پشتی ،کمربند مرکزی نباید
بسته باشد بلکه باید در طول پشتی ،رها شود.
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 بر روی ناحیه  1فشار دهید تا پشتی  2آزاد شود. -پشتی  2را روی قسمت  3حرکت دهید.

به منظور افزایش ظرفیت صندوق عقب ،فقط میتوان
پشتی را جابجا کرد .نشیمنگاه عقب قابلیت خم
شدن ندارد.

 پشتی  2را بلند کرده و قفلش کنید. دقت کنید که نشــانگر قرمز که در ناحیه  1قرار دارد،دیگر دیده نشود.
 کمربند جانبی را آزاد کنید و ســر جای خود روی لبهپشتی قرار دهید.

هنــگام قرار دادن پشــتی در جای خود ،دقت
کنید که کمربندها به هم نپیچیده باشند.

آسایش سرنشین
پشتیهای سر

تنظیم فرمان

پشــتیهای ســر دو حالت دارند :باال یا پاییــن .آنها را
میتوان از روی صندلی برداشت یا اینکه جابجا کرد.
برای برداشتن یک پشتی سر:
 -آن را به سمت باال بکشید،

 هنگامی که خودرو متوقف اســت ،اهرم مخصوص رابکشید تا فرمان آزاد شود.
 ارتفــاع و عمق فرمــان را مطابق وضعیت خود هنگامرانندگی ،تنظیم کنید.
 -اهرم را هل بدهید تا فرمان ثابت شود.

PEUGEOT i-COCKPIT

3

 -روی برجستگی  Aفشار دهید.

هنگام رانندگی ،پشــتی سر باید در جای خود
باشد؛ پشتی ســر باید به نحو صحیح در جای
خود تنظیم شده باشد.

به منظور حفــظ اصول ایمنی ،همه این کارها
باید در زمان توقف خودرو انجام شوند.

قبــل از حرکت و به منظور اســتفاده بهتر از ارگونومی
خاص اتاق داخل پژو ،موارد زیر را تنظیم کنید:
 ارتفاع پشتی سر، میزان خم شدن پشتی صندلی، ارتفاع نشیمنگاه صندلی، وضعیت جلو یا عقب بودن صندلی، عمق و ارتفاع فرمان، -آینه عقب و آینههای جانبی.

بعد از انجام این تنظیمات ،در حالیکه در جای
خود مستقر هستید ،و سر خود را باال نگه داشته
اید ،باید بتوانید صفحه کیلومترشمار را به خوبی
ببینید.
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آسایش سرنشین

آینهها

3

جمع کردن
 خودکار :خودرو را با کمک ریموت یا کلید قفل کنید. دســتی :در حالتی که کلید داخل خودرو است و یکدور چرخیده است ،دکمه  Aرا به سمت عقب بکشید.

آینههای جانبی
هر یــک از آینههای جانبی دارای یک آینه قابل تنظیم
اســت که به ما اجازه می دهد هنگام سبقت گرفتن یا
پارک کردن ،دید جانبی در عقب داشــته باشــیم .برای
پارک کردن خــودرو در فضاهای کم عرض ،این آینهها
قابلیت جمع شدن دارند.
به منظور رعایت اصول ایمنی ،آینههای جانبی
باید تنظیم شوند تا نقطه کور به حداقل برسد.
بخارزدایی  -یخزدایی
بخارزدایی و یخزدایــی آینههای جانبی ،در
حالــت موتور روشــن ،با فشــار دادن دکمه
یخزدایــی (گرمکن) شیشــه عقــب انجام
میگیرد.

اگر آينههاي جانبي بصورت دستي جمع شده
باشد ،با بازكردن درب خودرو آينهها باز
نخواهند شد ،در اينصورت باز شدن آينهها
توسط كليد  Aامكانپذير ميباشد.
تنظیم
 دکمه  Aرا به سمت راست یا چپ حرکت دهید تا یکیاز آینههای جانبی را انتخاب نمایید.
 با حرکت دکمه  Bدر چهار جهت ،عمل تنظیم انجاممیشود.
 -دکمه  Aرا در وضعیت مرکزی قرار دهید.

اجسامی که در آینههای بغل دیده میشوند ،در
واقعیت به شما نزدیکتر هستند.
برای در نظرگرفتن فاصله خودروهایی که پشت
شما هستند ،این نکته را در نظر بگیرید.
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باز کردن
 خودکار :خودرو را با کمک ریموت یا کلید باز کنید. دســتی :در حالتی که کلید داخل خودرو است و یکدور چرخیده است ،دکمه  Aرا به سمت عقب بکشید.

نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ میتوانند
اعمال جمع کردن و باز کردن آینههای جانبی
به کمک ریموت را غیرفعال سازند.
هنگام شستشوی خودرو در یک کارواش
اتوماتیک ،آینههای جانبی را جمع کنید.
در صورت ضرورت ،میتوان آینههای جانبی را
بصورت دستی جمع کرد.

آسایش سرنشین
آینه دید عقب داخل خودرو
مجهز به سیستم ضد انعکاس است که هنگام تابش نور خورشید یا در برابر نور چراغهای خودروهای عقبی ،آینه را تیره کرده و مانع از آزار راننده میشود.
مدل دستی

3

تنظیم
 جهت آینه را در وضعیت "روز" قرار دهید.وضعیت روز/شب
 اهرم را بکشید تا آینه در وضعیت ضد انعکاس "شب"قرار بگیرد.
 اهــرم را هل بدهید تا آینــه در وضعیت عادی "روز"قرار بگیرد.

مدل خودکار " الکترو کروم " *
این سیســتم به کمک یک سنسور نوری که میزان نور
تأیید شــده از عقب را اندازه میگیــرد ،بطور خودکار و
به تدریج ،آینه را در وضعیت روز یا شب قرار میدهد.

هنگام حرکت به عقب ،به منظور اینکه راننده
حداکثر دید را داشته باشد ،آینه عقب به طور
خودکار شفّافتر میشود.

* بر حسب کشور.
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تهویه هوا

3

ورود هوا
هــوای داخل اتاق از فیلتر گذشــته اســت و از طریق
مجرایی واقع در زیر شیشــه جلو وارد میشود یا اینکه
هوای داخل اتاق مدام در حال چرخش است.
تصفیه هوا
بر حسب دستورات انتخاب شــده توسط راننده ،هوای
ورودی ،مسیرهای مختلفی را طی میکند:
 ورود مستقیم داخل اتاق (ورودی هوا)، گذشتن از یک مدار گرمکننده (بخاری)، گذشتن از یک مدار سرد کننده (کولر).پنل کنترل
دســتورات این سیســتم بر روی پنل  Aدر کنســول
مرکزی متمرکز شدهاند.
توزیع هوا
 .1مجاری ویژه یخزدایی یا بخارزدایی شیشه جلو.
 .2مجاری ویژه یخزدایی یا بخارزدایی شیشههای جانبی
جلو.
 .3دریچههای کناری قابل بسته شدن که قابلیت تغییر
جهت نیز دارند.
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 .4دریچههای مرکزی قابل بسته شدن که قابلیت تغییر
جهت نیز دارند.
 .5خروجیهای هوا واقع در زیر پای سرنشینهای جلو.
 .6خروجیهای هوا واقع در زیر پای سرنشینهای عقب.

آسایش سرنشین
توصیههایی برای تهویه هوا و کولر
به منظور اینکه این سیستمها کام ً
ال مؤثر واقع شوند ،اصول کاربرد و نگهداری زیر را رعایت کنید:
 برای داشتن یک توزیع هوای یکنواخت ،توجه کنید که پنجرههای ورودی هوا از خارج که زیر شیشه جلو قراردارند ،مجاری هوا ،دریچهها و خروجیهای هوا و نیز هواکش صندوق عقب ،بسته نباشند.
 روی سنسور نور خورشید را که بر روی جلو داشبورد قرار گرفته ،نپوشانید .این گیرنده ،سیستم کولر خودکاررا تنظیم میکند.
 برای اینکه کولر عملکرد خوبی داشته باشد ،یک یا دو بار در ماه ،آنرا به مدت  5تا  10دقیقه روشن کنید. فیلتر هوای اتاق باید سالم و تمیز باشد و به صورت دورهای ،قطعات آنرا تعویض کنید. ما به شما توصیه میکنیم که از فیلترهای ترکیبی استفاده کنید .این فیلتر به دلیل داشتن یک ماده فعال،هوای داخل اتاق را تصفیه کرده و باعث پاک ماندن فضای داخل اتاق خودرو میشود (کاهش عوامل حساسیتزا،
بوهای بد).
 برای اینکه کولر ،عملکرد خوبی داشته باشد ،به شما توصیه میکنیم که بر حسب راهنماییهای مندرج دردفترچه نگهداری و گارانتی ،سیستم کولر را کنترل کنید.
 اگر کولر ،هوای خنک نمیدهد ،آنرا خاموش کرده و به نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.هرگاه وزن بار در ماشین باال باشد و شما در حال رانندگی در سر باالیی در هوای گرم باشید ،خاموش کردن کولر
موجب افزایش قدرت موتور و نیروی کشش میشود.

اگر بعد از یک توقف طوالنی مدت زیر نور
خورشید ،دمای داخل خودرو خیلی باال
برود ،برای چند لحظه ،اجازه بدهید که
هوای بیرون در داخل اتاق جریان پیدا کند.
دکمه میزان هوای ورودی را بر روی درجه
مناسب بگذارید تا هوای اتاق تازه شود.
سیستم کولر فاقد گاز کلر میباشد و خطری
برای الیه اوزون ایجاد نمیکند.
هنگامی که کولر روشن است ،در صورت توقف
خودرو ،مقداری آب در زیر خودرو مشاهده
میشود.
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سیستم تهویه مطبوع خودکار دو منطقهای

هنگامی که موتور سرد است ،برای اینکه هوای
سرد زیادی داخل خودرو پخش نشود ،میزان
هوا به صورت تدریجی به سطح حداکثری
میرسد.
هنگامی که هوای بیرون سرد است ،پخش
هوای گرم فقط به سمت شیشه جلو ،شیشههای
جانبی و زیر پای سرنشینها متمرکز میشود.

حالت خودکار

3

 SOFT AUTOبــه منظور کاهش صدای
کولر و ایجاد فضایی فرحبخش
 AUTOبرای ایجاد دمایی مناسب و کاهش
صدای کولر
 AUTO FASTبرای پخش هوای دینامیک
و مؤثر
 .1برنامه خودکار آسایش.
 .2تنظیم دمای سمت راننده.
 .3تنظیم دمای سمت سرنشین جلو.
 .4برنامه خودکار بخارزدایی.
 .5روشن و خاموش کردن کولر.
 .6تنظیم توزیع هوا.
 .7تنظیم میزان ورودی هوای خنک.
 .8ورود هوا/چرخش مجدد هوا.
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برنامه آسایش
سه حالت ،به راننده و سرنشین جلو این امکان را میدهند
که آسایش سرنشین را در داخل خودرو انتخاب کنند.
روشن کردن
به صورت ممتد روی دکمه "  " AUTOفشار
دهید .چراغ ،با اولین فشــار روشن میشود.
حالت فعال شــده در نمایشگر کولر خودکار،
ظاهر میشود.

خاموش کردن
روی دکمه "پــره خالی" متعلق به حجم هوا
فشار دهید تا اینکه عالمت پره محو شود.

آسایش سرنشین
دما
تنظیم
راننده و سرنشــین جلو میتوانند دما را به دلخواه خود
تنظیم کنند.
عددی که در نمایشــگر ظاهر میشود سطح آسایش را
نشان میدهد و ارتباطی با میزان دما ندارد.
کلید را به سمت پایین (آبی) جهت کاهش و
به ســمت باال (قرمز) جهت افزایش فشــار
دهید.
تنظیم پیرامون عدد  21باعث یک آســایش
حداکثری میشود .بر حسب نیاز شما ،تنظیم بین اعداد
 18و  24رایج میباشد.
به عالوه ،توصیه میشود که اختالف تنظیم بین چپ و
راست بیشتر از  3نباشد.

هنگام ورود به داخل خودرو ،اگر دمای داخل
خیلی گرمتر یا خیلی سردتر از عدد آسایش
باشد ،تغییر عدد آسایش فایدهای ندارد .سیستم
به سرعت و بهطور خودکار ،اختالف دما را
جبران میکند.

برنامه قابلیت دید خودکار
روشن شدن
روی دکمه " "Visibilityفشــار دهید تا در
اســرع وقت شیشــه جلو و شیشههای بغل،
بخارزدایی و یخزدایی شوند.
سیستم بهطور خودکار ،تهویه هوا ،میزان هوادهی و ورود
هوا را کنترل میکند و به بهترین شیوه هوا را به سمت
شیشه جلو و شیشههای جانبی هدایت میکند.

هوای تهویه شده
این سیســتم طوری طراحی شده که در همه فصول ،به
شرط بسته بودن شیشهها ،بهطور مؤثری عمل میکند.
به کمک این سیستم ،میتوانید:
 در تابستان ،دما را کاهش دهید، در زمستان ،اگر دمای هوا باالتر از  3درجه سلسیوساست ،میتوانید کارآیی سیستم بخارزدایی را افزایش
دهید.

خاموش کردن
بــار دیگــر روی دکمــه " "Visibilityیــا
" "AUTOفشار دهید ،چراغ دکمه خاموش
شــده و چــراغ دکمه " " AUTOروشــن
میشود.

روشن کردن
روی دکمه " " ACفشار دهید ،چراغ مربوطه
روشن میشود.
در صــورت خامــوش بودن تنظیــم میزان
هوادهی ،تهویه هوا انجام نمیشود.

سیســتم مجدد با اعداد پیش از خاموش شــدن فعال
میشود.
بار دیگر روی دکمه " "AUTOفشار دهید تا
به برنامه آسایش خودکار بازگردید.
به منظور گرم کردن و خنک کردن حداکثری
داخل اتاق ،میتوانیــد از عدد حداقلی  14و
حداکثری  28فراتر بروید.
کلید را به ســمت پایین آنقدر فشار دهید تا
اینکه عالمت " "LOظاهر شود و یا اینکه به
ســمت باال آنقدر فشار دهید تا عالمت ""HI
ظاهر شود.

خاموش کردن
بار دیگر روی دکمه" "ACفشار دهید ،چراغ
مربوطه خاموش میشود.

خاموش شدن تهویه هوا میتواند موجبات ناراحتی
شما را پدید آورد (رطوبت ،عرق کردن شیشهها).

61

3

آسایش سرنشین

3

توزیع هوا
چند بار این دکمه را فشار دهید تا جهت هوا
را بــه طور متناوب بــه جهتهای زیر تغییر
دهید:
 شیشه جلو ،شیشــههای جانبی و زیر پایسرنشینان،
 شیشه جلو و شیشههای جانبی (بخارزداییو یخزدایی)،
 دریچههای مرکزی و جانبی، دریچههای مرکــزی ،دریچههای جانبی وزیر پای سرنشینان،
 زیر پای سرنشینان.حجم هوای خروجی
با فشار روی این دکمه (پره توپر) ،حجم هوای
خروجی افزایش مییابد.
نمــاد حجم هوای خروجی (پره) بــر روی صفحه ظاهر
میشــود و به تدریج متناسب با عدد داده شده ،پر رنگ
میشود.
با فشــار روی این دکمه (پــره خالی) ،حجم
هوای خروجی کاهش مییابد.
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ورود هوا  /چرخش مجدد هوا
روشن کردن
فشــار روی این دکمه ،باعث چرخش هوا در
داخــل اتاق میشــود .چراغ دکمه روشــن
میشــود و نماد چرخش مجــدد هوا ظاهر
میشود.
چرخش مجدد هوا در داخل اتاق مانع از ورود بو و دود از
بیرون میشود .با فعال شدن شیشه شور ،چرخش مجدد
هوا به صورت خودکار انجام میشود.
خاموش کردن
 به محض اینکه امکان داشــت ،مجدد روی این دکمهفشــار دهید تا هوا از خارج وارد شــود و شیشهها عرق
نکنند .چراغ دکمه خاموش میشود.

چرخش مجدد هوای داخــل نباید به صورت
طوالنی فعال باشــد (احتمال عــرق کردن و
کاهش کیفیت هوا).

حالت دستی
شما میتوانید به دلخواه خود ،با تغییر تنظیمات ،انتخابی
متفاوت از آنچه سیستم پشنهاد میدهد ،داشته باشید.
سایر عملکردها همچنان به طور خودکار عمل میکنند.
به محض اینکه یکی از تنظیمات را تغییر میدهید ،چراغ
دکمه" "AUTOروشن میشود.
غیرفعالسازی سیستم
دکمه "پــره تو خالی" مربوط به حجم هوای
ورودی را آنقدر فشــار دهید تا نماد پره محو
شود و نماد " "---ظاهر شود.
این کار ،همه عملکردهای سیستم تهویه هوا را غیرفعال
میسازد.
میزان گرما و سرما دیگر مدیریت نمیشود .یک جریان
هوای مالیم ،به واسطه حرکت خودرو ،همچنان احساس
میشود.
از رانندگی طوالنی با تهویــه هوای غیرفعال،
پرهیــز کنید (احتمال عرق کــردن و کاهش
کیفیت هوا).
با یک فشــار روی دکمه "پره توپر" ،سیستم
مجــدد بــا همــان اندازههــای قبــل از
غیرفعالسازی ،فعال میشود.

آسایش سرنشین

توزیع هوا

بخارزدایی  -یخزدایی جلو (گرمکن شیشه)
این شکل موقعیت کلیدها را برای بخارزدایی
یا یخزدایی ســریع شیشه جلو و شیشههای
جانبی نشان میدهد.

هوای تهویه شده دو منطقهای
برنامه قابلیت دید خودکار
روشن کردن
دکمــه " "Visibilityرا فشــار دهیــد تــا
بخارزدایی یا یخزدایی ســریع شیشه جلو و
شیشههای جانبی انجام شود.
سیستم به طور خودکار ،تهویه هوا ،میزان هوای خروجی،
ورود هوا را مدیریت کرده و هوا را به بهترین شــکل به
سوی شیشه جلو و شیشههای جانبی هدایت میکند.
خاموش کردن
بار دیگر روی دکمــه " "Visibilityیا دکمه
" "AUTOفشار دهید ،چراغ دکمه خاموش
میشــود و چراغ دکمه " "AUTOروشن
میشود.
سیستم با اعداد قبل از غیرفعالسازی ،مجدد
فعال میشود.

بخارزدایی -یخزدایی شیشه عقب

دکمه مربوطه روی پنل سیســتم تهویه هوا
قرار دارد.

روشن کردن
بخارزدایی -یخزدایی فقط در صورت روشن بودن موتور،
فعال میشود.
 با فشــار روی ایــن دکمه ،یخزدایی شیشــه عقب وآینههای بغل (بر حســب مدل) شــروع میشود .چراغ
مربوطه روشن میشود.

هرگاه احساس کردید که ضرورت ندارد،
یخزدایی شیشه عقب و آینههای بغل را
خاموش کنید ،زیرا مصرف برق کمتر ،باعث
صرفهجویی در مصرف بنزین میشود.

خاموش کردن
سیستم یخزدایی به طور خودکار خاموش میشود تا برق
کمتری مصرف شود.
 با فشار مجدد دکمه ،میتوان سیستم یخزدایی را قبلاز خاموش شــدن خودکار ،خاموش کرد .چراغ مربوطه
خاموش میشود.
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آسایش سرنشین
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چیدمانها

4
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چیدمانها

چیدمانهای داخلی

4

 .1جعبه داشبورد
(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)
 .2سوکت لوازم برقی  12ولت ( 120وات)
به میزان جریان توجه داشــته باشید در غیر اینصورت
وسیله برقی آسیب میبیند.
(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)
 .3سوکت AUX / USB
(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)
 .4محفظههای سر باز
 .5جا لیوانی
 .6کنسول وسط
(بر حسب مدل)
(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)
 .7جای وسیله روی درب خودرو
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چیدمانها
جعبه داشبورد

سوکت  12ولتی

کنسول وسط ،جلو

جعبه داشبورد قســمتهای مختلفی دارد ،نظیر جای
بطــری آب ،جای کتابچــه و دفترچههــای مربوط به
خودرو...،
بر روی درب آن ،محفظههایی برای نگهداری دو عینک
و  ...تعبیه شده است.
 برای باز کردن جعبه داشبورد کافی است که دستگیرهآن را بکشید.

 بــرای وصل کردن یک وســیله جانبــی  12ولتی (باحداکثــر توان  120وات) ،درپــوش را بردارید و آداپتور
مناسب را به سوکت بزنید.

(بر حسب مدل)
کنســول وسط را میتوان به سمت جلو آورد که موجب
راحتی بیشتر اســت و یا میتوان کام ً
ال به سمت عقب
خم کرد.

4

سوئیچ ویژه غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین
جلو  Aداخل جعبه داشبورد است.
هنگامی که تهویه هوا روشن است ،از طریق

جعبه داشبورد میتوان به مجرای هوادهی B

دسترسی داشت .از این مجرا به اندازه دریچههای
اتاق ،هوای تهویه شده خارج میشود.

به توان حداکثری سوکت توجه کنید (در غیر
اینصورت خطر آسیب دیدن وسیله برقی شما
وجود دارد)
وصل کردن تجهیزات الکتریکی تأیید نشده
توسط پژو ،مانند شارژر ،میتواند موجب اختالل
در کارکرد قطعات برقی خودرو بشود .مث ً
ال امواج
رادیو دچار اختالل میشوند یا اینکه در صفحه
نمایشگر اختالل به وجود میآید.
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چیدمانها
سوکتهای AUX / USB

زیر پایی
زیر پایی جهت محافظت از موکت کف خودرو میباشد و
قابلیت جدا شدن دارد.
جدا کردن زیر پایی

نصب مجدد زیر پایی:
برای نصب مجدد زیر پایی سمت راننده:
 زیر پایی را در جای مناسب خود قرار دهید، بستها را با فشار دادن محکم کنید، اطمینان حاصل کنید که زیر پایی به درستی در جایخود قرار گرفته است.

4
بر روی کنسول مرکزی ،بخشــی وجود دارد که شامل
یک سوکت  AUX / USBمیباشد .شما میتوانید یک
وســیله برقی را به آن وصل کنید ،مانند دستگاه پخش
صوت دیجیتال از نوع ® iPodیا یک فلش.
فایلهای صوتی قابل اجرا هستند.
شما میتوانید با استفاده از کلیدهای تعبیه شده بر روی
فرمان یا روی سیســتم پخش خودرو ،فایلها را بر روی
صفحه نمایشگر مشاهده نموده و مدیریت نمایید.
هنگام استفاده از  ،USBوســلیه برقی بهطور خودکار
شــارژ میشــود .در هنگام شــارژ ،درصورتیکه میزان
مصرف وســیله برقی از میزان آمپر بــرق خودرو باالتر
باشد ،پیامی ظاهر میشود.
برای آگاهی از جزییات بیشتر درباره استفاده از
این قسمت خودرو ،به بخش "صوت و تله
ماتیک" مراجعه کنید.
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برای برداشتن زیر پایی سمت راننده:
 تا جایی که امکان دارد صندلی را به عقب بکشید، بستها را آزاد کنید، -زیر پایی را بردارید.

برای جلوگیری از ایجاد مزاحمت برای پدالها:
 فقــط از زیر پاییهای مناســب این خودرواستفاده کنید .رعایت این توصیه ضروری است،
 هرگز چند زیر پایی را روی هم نگذارید.استفاده از زیر پاییهای غیر استاندارد که مورد
تأیید پژو نیســتند میتواند کار با پدالها را با
مشــکل مواجه کند و عملکرد تنظیم کننده/
محدودکننده سرعت را مختل سازد.

چیدمانها

بخشهای مختلف صندوق عقب

 .1توری مخصوص مهار کردن بار (بر حسب مدل)
(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)
 .2طاقچه عقب
(برای مشاهده جزئیات به صفحه بعد رجوع کنید)
 .3چراغ صندوق
 .4کمربند نگهداری بار
 .5بندهای مهار بار (بر حسب مدل)
 .6توری

4
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چیدمانها
توری مهار بارهای مرتفع

4
این توری که در باال و پایین به کمک گیرهها و بستها
مهار میشــود ،به ما این امکان را میدهد که از حداکثر
فضا جهت حمل بار استفاده کنیم:
 پشت صندلیهای عقب (قسمت ،)2 پشــت صندلیهــای جلــو (قســمت  )1وقتی کهصندلیهای عقب تا بشوند.

هنگام نصب توری ،دقت کنید که قفلهای
کمربندها از صندوق در معرض دید باشند؛ بدین
ترتیب شما به آسانی خواهید توانست آنها را باز
و بسته کنید.
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برای استفاده از توری در ردیف :1
 درپوشهای بستهای باال  1را باز کنید، توری مهار بار را باز کنید، یکی از سرهای میله آهنی توری را در بست باال  1قراردهید ،برای د ّومی هم همین کار را بکنید.
 کمربندها را تا حد امکان بکشید، حلقــه هر یک از کمربندها را در گیره  ، 3واقع در زیرصندلی عقب محکم کنید،
 صندلیهای عقب را خم کنید، کمربندها را بکشــید بدون اینکه صندلی عقب را بلندکنید،
 -بررسی کنید که توری به خوبی نصب شده باشد.

برای استفاده از توری در ردیف :2
 طاقچه عقب را بردارید، درپوشهای بستهای  2را باز کنید، توری مهار بار را باز کنید، یکی از سرهای میله آهنی توری را در بست باال  2قراردهید ،برای د ّومی هم همین کار را بکنید.
 گیره هر یک از کمربندهای توری را در حلقه تحتانی 4قرار دهید،
 کمربندها را بکشید، -بررسی کنید که توری به خوبی نصب شده باشد.

هرگز از حلقه ایزوفیکس برای بســتن کمربند
صندلی کودک استفاده نکنید.

چیدمانها
طاقچه عقب

4
طاقچه عقب از دو قســمت تشکیل شده که بر روی هم
جمع میشوند.
بــرای جمع کردن طاقچه عقب ،آن را روی خودش خم
کنید و در انتهای صندوق بگذارید.

برای دسترسی به صندوق از طریق صندلیهای عقب:
 قســمت جلوی طاقچه عقب را با کمک دستگیره Aبلند کنید.
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چیدمانها
مثلث مخصوص هشدار
جای قرار دادن مثلث خم شده یا جعبه آن زیر صندلی جلو یا زیر کفپوشهای صندوق میباشد (بر حسب مدل).
قبل از پیاده شدن از خودرو ،اگر قصد استفاده
از مثلث خطر را دارید ،فالشر را روشن کنید و
جلیقه مخصوص به تن کنید.

4

قرار دادن مثلث خطر روی جاده
 با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حاکم در کشــورخود ،مثلث خطر را پشت خودرو قرار دهید.
مثلث خطر جزئی از لوازم جانبی میباشد ،با
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مشورت نمایید.

ابعاد مثلث خطر (وقتی جمع شده است) یا جعبه آن به
شرح زیر می باشند:
 : Aطول=  438میلی متر،
 : Bارتفاع=  56میلی متر،
 : Cعرض=  38میلی متر.
به منظور استفاده از مثلث خطر ،به تذکرات
سازنده توجه نمایید.
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رانندگی

۵

1

73

رانندگی

توصیههای رانندگی

5

به قوانین راهنمایی و رانندگی احترام بگذارید و تحت هر
شرایطی با حواس جمع رانندگی کنید .توجه خود را به
رانندگی و دستهای خود متمرکز کنید تا اینکه در برابر
هر احتمالی ،بهترین واکنش را نشان بدهید.
هنگام طی مسافت طوالنی ،توصیه اکید میشود که هر
دو ساعت ،توقف داشته باشید.
در صورت وجود شرایط جوی نامساعد ،آهسته رانندگی
کنید ،زود ترمز کنید و فاصله ایمنی از ســایر خودروها
را حفظ کنید.
رانندگی در جادههایی که گرفتار سیل شدهاند
توصیه اکید میشــود که از رانندگی در مسیرهایی که
سیل آمده ،خودداری کنید .احتمال آسیبدیدگی موتور،
جعبه دنده و نیز سیستمهای برقی خودرو باالست.
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درصورتیکه مجبوریــد در یک جاده پر از آب رانندگی
کنید:

مهم !

هرگز با ترمز دستی کشیده حرکت نکنید خطر
داغ شــدن و آسیب دیدن سیستم ترمز وجود
دارد!
خطر تصادف!
از آنجــا که حتی چند دقیقــه بعد از خاموش
شدن خودرو ،لوله اگزوز خیلی داغ است ،هرگز
در محلهایی که مواد قابل اشــتعال (علفزار،
کاغذ )...،وجود دارد ،متوقف نشوید.
 بررســی کنید که ارتفاع آب از  15ســانتیمتر بیشترنباشــد ،امواجی را که ســایر خودروها میتوانند ایجاد
کنند ،در نظر بگیرید،
 تا حد امکان آهســته حرکت کنید .بــه هیچ وجه ازسرعت  10کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید،
 از ایستادن و خاموش کردن موتور پرهیز نمایید.به محض خروج از منطقه ســیل ،با حفظ اصول ایمنی،
چند بار به نرمی ترمز کنید تا دیســکها و صفحههای
ترمز خشک شوند.
اگر نسبت به وضعیت خودروی خود شک و تردید دارید،
به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه نمایید.

همــواره مراقب خودرویی که روشــن اســت،
باشــید .چنانچه مجبورید خودروی روشن را
ترک کنید ،ترمز دستی را بکشید و دنده را در
یکی از حالتهای  Nیا  Pبگذارید.

رانندگی

روشن کردن خودرو (استارت زدن) -خاموش کردن خودرو
جای سوئیچ

استارت زدن (حرکت اولیه)

 .1وضعیت خاموش .STOP
 .2وضعیت سوئیچ باز.
 .3وضعیت استارت.

در صورت که خودروی شــما اتوماتیک است ،دنده را در
حالت  Pیا  Nبگذارید و ســپس پــدال ترمز را تا آخر
فشار دهید.

 سوئیچ را وارد کنید .سیستم ،کد را شناسایی میکند. با چرخاندن همزمان فرمان و سوئیچ ،فرمان را از حالتقفل خارج کنید.
در برخی موارد ،شما ناچارید نیروی زیادی از
موتور بگیرید .مثل زمانی که چرخها به لبه پیاده
رو یا جدول گیر کردهاند.
 ســوئیچ را تا انتها به ســمت جلوی خودرو بچرخانید(استارت).
 به محض روشن شدن موتور ،سوئیچ را رها کنید.از آویختن اشیای سنگین به سوئیچ یا ریموت
پرهیز کنید .وزن زیاد روی محور داخل سوئیچ
تأثیر گذاشته و میتواند عملکرد آنرا مختل
نماید.
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5

رانندگی
توقف
 ماشین را نگه دارید. سوئیچ را به سمت خود بچرخانید و آن را در وضعیت 1قرار دهید (.)STOP
 سوئیچ را در آورید. -برای قفل کردن فرمان ،آن را تکان دهید تا قفل شود.

به منظور آسان قفل شدن فرمان ،توصیه
میشود که جهت چرخهای جلو قبل از خاموش
شدن خودرو ،در راستای خودرو باشد.

5
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رانندگی در حالت خالص
به منظور حفظ اصول ایمنی ،در حالت خالص
رانندگی نکنید.
در غیــر این صــورت ،برخــی از عملکردهای
خودرو فعال نخواهند بود.
خاموش شدن موتور باعث ضعیف شدن قدرت
ترمزها میشود.

درصورتیکه فراموش کنید و سوئیچ در حالت 2
(سوئیچ یک بار چرخیده باشد) باقی بماند ،پس
از یک ساعت ،ارتباط به طور خودکار قطع
میشود .برای برقراری مجدد ارتباط ،سوئیچ را
به وضعیت  )STOP ( 1برگردانید و دوباره به
وضعیت  2بچرخانید.

رانندگی

ترمز دستی
قفل کردن

 دسته ترمز دســتی را بکشید تا خودرو در جای خودثابت شود.

بر روی سطوح صاف ،الزم نیست که ترمز دستی
را تا انتها بکشید.

خارج شدن از حالت قفل

هنگام پارک خودرو در سراشیبی ،چرخها را به
سمت لبه جدول متمایل کنید ،ترمز دستی را
بکشید ،خودرو را روی دنده بگذارید و سوئیچ را
خارج کنید.

5

 در حالیکه پا روی پدال اســت ،به آرامی ترمز دستیرا بکشید ،دکمه ترمز دستی را فشار دهید و سپس ترمز
دستی را تا آخر بخوابانید.
در حالیکــه خودرو در حال حرکت اســت،
روشــن شــدن این چراغ و چراغ ، STOP
همراه با یک سیگنال صوتی و ظاهر شدن یک
پیام روی صفحه نمایشــگر ،نشاندهنده این
است که ترمز دستی خوابانده نشده یا ناقص
خوابانده شده است.
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رانندگی

جعبه دنده اتوماتیک ()EAT6

5

جعبه دنده اتوماتیک شش سرعته ،رانندگی را با آسایش
همراه میکند .این جعبه دنده دارای برنامههای اسپورت
و برف میباشد و امکان دستی شدن نیز دارد .دو حالت
رانندگی امکانپذیر میباشد:
 عملکــرد اتوماتیک برای مدیریت الکترونیکی دندهها،همراه برنامه اســپورت که برای شــما یــک رانندگی
دینامیکتر را نوید میدهد یا اینکه همراه برنامه برف به
منظور بهبود رانندگی هنگام لغزندگی جاده،
 عملکرد دســتی به منظور تعویض پــی در پی دندهتوسط راننده.
محل انتخاب دنده

 .1دسته دنده.
 .2دکمه " ( "Sاسپورت)
 .3دکمه "*" (برف)
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حالتهای دسته دنده

نمایش روی صفحه کیلومتر شمار

 .Pوضعیت پارک.
 توقف یا پارک خودرو ،ترمز دســتی یا کشیده یا آزاداست.
 .Rوضعیت دنده عقب.
 وضعیت دنده عقب ،بــرای حرکت خودرو رو به عقباستفاده میشود.
 .Nوضعیت خالص.
 به هنگام توقف کوتاه مدت بدون نیاز به خاموش کردنموتور استفاده میشود.
 .Dعملکرد خودکار.
 -/+Mعمکرد دســتی .راننده میتواند یک دنده از میان
 6دنده را انتخاب کند.
 قبل از باال بردن دنده ،گاز بدهید.یا
 -قبل از کم کردن دنده ،گاز ندهید.

زمانی که دســته دنــده را حرکت میدهیــد تا یکی از
حالتهــا را انتخاب کنید ،چــراغ مربوطه روی صفحه
کیلومتر شمار روشن میشود.
 .Pپارک کردن.
 .Rدنده عقب.
 .Nخالص.
 .Dرانندگی (عملکرد خودکار)
 .Sبرنامه اسپورت.
* برنامه برف.
 .1 2 3 4 5 6دندههایــی که در حالت دســتی ،در
دسترس راننده هستند.
 -وضعیت غیر معتبر در حالت دستی.

رانندگی
شروع حرکت

 در حالیکه پا روی ترمز است ،وضعیت Pیا  Nرا انتخاب کنید.

 موتور ماشین را روشن کنید.اگر این شــرایط رعایت نشود ،یک ســیگنال صوتی به
همراه یک پیام به شما هشدار میدهند.
 در حالتیکه موتور روشــن اســت ،پدال ترمز را فشاردهید.
 ترمز دستی را بخوابانید. یکی از وضعیتهای  R, D, Mرا انتخاب کنید. به تدریج پای خود را از روی پدال ترمز بردارید.خودرو به حرکت درمیآید.

هرگاه دور موتور پایین باشد و ترمز آزاد باشد،
درصورتیکــه یکــی از وضعیتهای M,D,R
انتخاب شده باشد ،خودور حتی بدون گاز دادن
حرکت میکند.
در حالت موتور روشن ،هرگز کودکان را تنها در
داخل خودرو رها نکنید.
در حالت موتور روشــن ،درصورتیکه در حال
سرویس کردن خودرو هستید ،ترمز دستی را
بکشید و وضعیت  Pرا انتخاب کنید.

5

درصورتیکه در حالت حرکت ،اشتباهاً وضعیت
 Nانتخاب شده باشد ،اجازه بدهید که دور موتور
کم شود و سپس وضعیت  Dرا انتخاب کرده و
گاز دهید.
هرگاه دمای هوا کمتر از  -23درجه سلسیوس
باشد ،الزم است به منظور حصول اطمینان از
عملکرد و طول عمر موتور و گیربکس ،موتور به
مدت  ۴دقیقه درجا کار کند.
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رانندگی

5

عملکرد اتوماتیک
 برای رانندگی با دنده اتوماتیک ،وضعیت  Dرا انتخابکنید.
جعبه دنده به صورت اتوماتیک عمل میکند ،بدون اینکه
به دخالت راننده احتیاج باشد.
جعبه دنده پیوسته دنده متناسب با سبک رانندگی شما،
نوع جاده و وزن بار خودرو را انتخاب میکند.
برای اینکه ســرعت شما زیاد شــود ،گاز را تا انتها فشار
دهید (تخته گاز) .جعبه دنده به طور خودکار دندهای را
انتخاب میکند که منجر به افزایش سرعت شود.
به هنگام ترمز کردن ،جعبه دنده به طور خودکار ،دنده را
کم میکند تا از قدرت موتور کاسته شود.
هرگاه به طــور ناگهانی پای خــود را از روی پدال گاز
برداریــد ،جعبه دنده ،به منظور حفــظ ایمنی ،به دنده
باالتر نمیرود.

حرکت به عقب
در حالیکه سوئیچ یک دور چرخیده است ،با قرار دادن
دنده در وضعیت  ،Rسیســتم کمکــی حرکت به عقب
(سنسور دنده عقب) حین پارک کردن ،به طور خودکار
فعال میشود.
بــرای کســب اطالعات بیشــتر به بخــش " کمک به
پارک کردن در حین حرکت بــه عقب" مراجعه کنید.
(حسگرها)
برنامه اسپورت و برف
این دو برنامــه ویژه ،عملکرد خودکار را در مواقع خاص
تکمیل میکنند.
برنامه اسپورت ""S
 به محض روشن شدن موتور ،دکمه را فشار دهید.جعبه دنده به طور خودکار ،سبک رانندگی دینامیک را
انتخاب میکند.

عالمت  Sروی صفحه کیلومتر شــمار ظاهر
میشود.

هرگز در هنگامی کــه خودرو در حال حرکت
است ،وضعیت  Nرا انتخاب نکنید.
درصورتیکه خودرو به طور کامل متوقف نشده
است ،وضعیتهای  Pیا  Rرا انتخاب نکنید.
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برنامه برفT
 وقتی موتور روشن شد ،دکمه  Tرا فشار دهید.جعبه دنده ،خود را با رانندگی روی سطوح لغزنده انطباق
میدهد.
این برنامه باعث تســهیل حرکــت در جادههای لغزنده
میشود.
عالمت  Tروی صفحه کیلومتر شمار ظاهر
میشود.
در هر زمانی ،میتوانید با فشار مجدد روی دکمه
انتخاب شده ،از وضعیت انتخابی خارج شده و در
وضعیت انطباق خودکار قرار بگیرید.

رانندگی
عملکرد دستی
 با انتخاب وضعیت  ،Mعملکرد دنده ،دستی میشود. دســته دنده را به سمت عالمت  +حرکت دهید تا بهدنده باالتر برود.
 دســته دنده را به سمت عالمت  -حرکت دهید تا بهدنده پایینتر برود.
گذر از یک دنده به دنده دیگر فقط زمانی میسر میشود
که شــرایط ســرعت خودرو و قدرت موتور مهیا باشند؛
در غیــر اینصورت قوانین حاکم بر عملکرد اتوماتیک ،به
صورت موقت کار میکنند.
عالمت  Dمحو میشود و دندهها یکی پس از
دیگــری روی صفحه کیلومتر شــمار ظاهر
میشوند.
درصورتیکه قدرت موتور کم یا زیاد باشــد ،عدد دنده
انتخاب شــده طی چند ثانیه چشمک میزند و سپس
عدد دنده واقعی نمایش داده میشود.
عبور از وضعیت ( Dاتوماتیک) به وضعیت ( Mدستی)
میتواند در هر زمان اتفاق بیافتد.
هنگام توقف یا در سرعت خیلی کم ،جعبه دنده به طور
خودکار ،دنده یک را انتخاب میکند.

در هنگام عملکرد دستی ،برنامه اسپورت و برف،
غیرفعال هستند.

معیار غیر معتبر عملکرد دستی
این نماد هنگامی ظاهر میشود که یک دنده
درســت انتخاب نشده باشد (دسته دنده بین
دو وضعیت قرار گرفته است).
توقف خودرو
قبــل از خاموش کردن موتــور ،میتوانید دنــده را در
وضعیت  Pیا  Nقرار دهید تا خودرو خالص شود .در هر
دو وضعیت ،ترمز دســتی را بکشید تا خودرو بی حرکت
شود.

هرگاه دسته دنده در وضعیت  Pنباشد ،با باز
شدن درب راننده یا حدود  45ثانیه بعد از در
آوردن سوئیچ ،یک پیام هشدار روی صفحه
نمایشگر ظاهر میشود.
 دنده را در وضعیت  Pقرار دهید؛ پیام محومیشود.
هنگام رانندگی در مسیرهای سیالبی یا عبور
از چاله آب ،با سرعت خیلی کم حرکت کنید.

اختالل در عملکرد
در حالتی که ســوئیچ یک دور چرخیده
اســت ،روشن شدن این چراغ ،که همراه با یک سیگنال
صوتی و یک پیام روی صفحه نمایشــگر اســت ،نشان
دهنده یک اختالل در جعبه دنده میباشد.
در ایــن صورت ،جعبه دنده در دنده  3قفل شــده و در
وضعیت کمکی قرار میگیرد .در این حالت ،هنگام عبور
از وضعیــت  Pبه  Rو از  Nبه  ،Rتکان قابل توجهی
احساس خواهید کرد .این تکان برای جعبه دنده خطری
ندارد.
با ســرعت بیشــتر از  100کیلومتر در ساعت ،رانندگی
نکنید.
سریعاً با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.
در موارد زیر ،جعبه دنده آسیب میبیند:
 فشــار دادن پدالهــای گاز و ترمــز به طورهمزمان،
 بردن دســته دنده از وضعیت  Pدر وضعیتدیگری ،هنگام خرابی باتری.
هنگامــی که برای مدتی زیاد خودرو در جا
کار میکنــد (ترافیک  ،)...بــه منظور کم
کردن مصرف ســوخت ،دســته دنده را در
وضعیــت  Nقــرار داده و ترمز دســتی را
بکشید.
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5

رانندگی

نشانگر تغییر دنده

این سیستم با پیشنهاد دنده باالتر (سبک) ،باعث کاهش مصرف سوخت میشود.

5

عملکرد
متناسب با وضعیت رانندگی و تجهیزات خودروی شما،
سیستم به شما پیشــنهاد میکند که یک یا چند دنده
پرش داشته باشید .شــما میتوانید این کار را با حذف
دندههای میانی انجام دهید .پیشــنهادهای تغییر دنده،
اجباری نیستند .در واقع ،وضعیت جاده ،حجم ترافیک و
ایمنی ،عناصر تعیین کنندهای در انتخاب دنده میباشند.
بنابراین مسئولیت پیروی یا عدم پیروی از پیشنهادهای
سیستم بر عهده راننده است.
اطالعات در صفحه کیلومتر شــمار به شکل یک فلش
ظاهر میشوند.

در خودروهای اتوماتیک ،این سیستم فقط
زمانی فعال است که دنده در حالت دستی باشد.
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سیستم ،توصیههای تغییر دنده را متناسب با
شرایط مسیر (شیب جاده ،میزان بار )... ،و
درخواستهای راننده (درخواست قدرت ،گاز
دادن ،ترمز )...،انتخاب میکند.
سیستم در هیچ حالتی موارد زیر را پیشنهاد
نمیکند:
 رفتن به دنده یک، رفتن به دنده عقب، دنده کمتر از آنچه با آن در حال رانندگیهستیم.

رانندگی

کمک به شروع حرکت در سطوح شیبدار

این سیســتم برای مدت کمی (حدود  2ثانیه) خودروی
شما را هنگام حرکت اولیه بر روی سطح شیبدار ،ثابت
نگه میدارد .این عملکرد باعث میشود که شما فرصت
کــرده و پای خود را از روی پدال ترمز برداشــته و روی
پدال گاز قرار دهید.
این عملکرد فقط در شرایط زیر فعال میشود:
 پای شما روی پدال ترمز است و خودرو کام ًال بیحرکت
شده است،
 خودرو روی سطح شیبدار باشد، درب سمت راننده بسته باشد.سیســتم کمک به حرکت اولیه در ســطوح شیبدار را
نمیتوان غیرفعال کرد.

هنگامی که سیســتم به طور موقت خودرو را
بیحرکت میکند ،از خودرو خارج نشوید.
هرگاه در حالیکه موتور روشــن است ،مجبور
هستید که از خودرو خارج شوید  ،ترمز دستی
را بکشــید و دقت کنید که چراغ ترمز دستی
در صفحه کیلومتر شــمار به طور ثابت روشن
شده باشد.

عملکرد

در ســر باالیی ،در حالیکه خودرو متوقف است ،وقتی
شــما پای خود را از روی پدال ترمز برمیدارید ،خودرو
برای لحظهای متوقف میماند:
 درصورتیکــه در خــودرو اتوماتیک ،دســته دنده دروضعیتهای  Dیا  Mباشد.

در سراشــیبی هنگامی که خودرو متوقف اســت و شما
میخواهید به ســمت عقب حرکت کنید ،وقتی شــما
پای خــود را از روی پدال ترمز برمیدارید ،خودرو برای
لحظهای متوقف میماند.
اختالل در عملکرد

هرگاه اختاللی در سیستم روی دهد ،این چراغها روشن
میشوند .به منظور بررسی سیستم ،به نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

83

5

رانندگی

محدودکننده سرعت

5

این سیستم مانع از افزایش سرعت خودرو ،بیش از آنچه
راننده انتخاب کرده است ،میشود.
وقتی سرعت خودرو به عدد مذکور رسید ،پدال گاز دیگر
عمل نمیکند و به سرعت خودرو افزوده نمیشود.
راهاندازی محدودکننده سرعت ،به صورت دستی است:
سرعت انتخابی باید حداقل  30کیلومتر در ساعت باشد.
غیرفعال کردن محدودکننده ســرعت نیــز به صورت
دستی از روی دکمه مربوطه انجام میشود.
با فشــار زیاد روی پدال گاز ،این احتمال وجود دارد که
به صورت موقت ســرعت خودرو بیشتر از عدد انتخاب
شده ،بشــود .به منظور رسیدن به سرعت انتخاب شده،
کافیســت که ســرعت خودرو به عــددی کمتر از عدد
انتخاب شده ،برسد.
عدد انتخاب شده برای سرعت ،با خاموش شدن خودرو،
همچنان در حافظه باقی میماند.

در هیچ صورت ،محدودکننده سرعت نمیتواند
جایگزین محدودیتهای قانونی سرعت و هوشیاری
راننده بشود.
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کلیدهای زیر فرمان

نمایش روی صفحه کیلومتر شمار

 .1انتخاب حالت محدودکننده سرعت.

اطالعات داده شــده ،روی صفحه کیلومترشمار ،یکجا،
نمایش داده میشوند.
 .۵نشانگر فعال شدن/خاموش بودن سیستم.
 .۶نشانگر مربوط به انتخاب محدودکننده سرعت.
 .7عدد انتخاب شده برای حداکثر سرعت.
 .8انتخاب یک سرعت که قب ً
ال به حافظه داده شده است.

 .2افزایش عدد انتخابی.
 .3کاهش عدد انتخابی.
 .4فعال شدن/توقف محدودیت سرعت.

رانندگی
انتخاب سرعت

 کلید شماره  1را در وضعیت ""LIMITقرار دهید :محدودکننده سرعت ،انتخاب
میشــود ولــی هنــوز فعــال نیســت
(.)PAUSE
برای تنظیم سرعت ،الزم نیست که حتماً
محدودکننده سرعت را فعال کنید.
 با فشــار روی کلید  2یا  ، 3سرعت مدنظر خود را انتخاب کنید .با کمک اینکلید میتوانید ،سرعت انتخاب شده را تغییر دهید:
 از  +۱یا  -1کیلومتر در ساعت = فشار به مدت کم. از  +۵یا  -5کیلومتر در ساعت = فشار به مدت بیشتر. خارج از محدوده  +۵یا  -5کیلومتر در ساعت = نگه داشتن دکمه. با فشار دادن کلید شماره  ،4محدودکننده سرعت ،فعال میشود. میتوانید با فشار مجدد کلید شماره  ،4محدودکننده سرعت را متوقف کنید:توقف عملکرد ،توسط عالمتی در صفحه کیلومتر ،تأیید میشود (.)PAUSE
 -با فشار مجدد روی کلید شماره  ،4محدودکننده سرعت بار دیگر فعال میشود.

عبور از سرعت انتخاب شده
فشار روی پدال گاز به منظور عبور از سرعت انتخاب شده ،بیفایده خواهد بود؛
مگر اینکه با شدت و قدرت پدال گاز را فشار دهید و از نقطه مقاومت عبور کنید.
محدودکننده ســرعت به طور موقت از کار میافتد و سرعت انتخاب شده شروع
به چشمک زدن میکند.
به دنبال بازگشــت به سرعت انتخاب شده ،به واسطه کاهش ارادی یا غیر ارادی
سرعت ،عدد مذکور دیگر چشمک نزده و ثابت میشود.

خروج از حالت محدودکننده سرعت
 کلیــد شــماره  1را در وضعیت " "0قــرار دهید تامحدودکننده سرعت غیر فعال شود.
نشانگر بار دیگر عدد کلی کیلومتر را نشان میدهد.
اختالل در عملکرد

در صورت بروز اختالل در عملکرد محدودکننده سرعت،
سرعت انتخاب شده محو شده و خط فاصلهها چشمک
میزنند( .خاموش و روشن میشوند).
با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مشورت کنید.

هرگاه خودرو در جاده شیبدار(با شیب تند) باشد یا
راننده زیاد گاز بدهد ،سیستم محدودکننده سرعت
نمیتواند جلوی سرعت گرفتن خودرو را بگیرد.
به منظور جلوگیری از احتمال قفل شدن پدالها:
 دقت کنید که زیر پایی (کفپوش) در جای خودباشد،
 -هرگز از چند زیر پایی ،روی هم استفاده نکنید.
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رانندگی

تنظیم کننده سرعت (سیستم کروز کنترل)

5

این سیستم ،به طور خودکار سرعت خودرو را در یک حد
مشخص که راننده انتخاب کرده است ،نگه میدارد بدون
اینکه نیازی به گاز دادن باشد.
راهاندازی این سیســتم به صورت دســتی است :بدین
منظور الزم اســت که خودرو دست کم  40کیلومتر در
ساعت سرعت داشته باشد و موارد زیر نیز انجام شود:
 وقتی جعبه دنده در حالت دستی است ،دنده در عدددو باشد (در خودروی اتوماتیک)،
 انتخاب وضعیت  Dدر خودروی اتوماتیک.توقف تنظیم کننده ســرعت به صورت دستی یا با فشار
روی پدالهای ترمز یا کالچ انجام میشــود .همچنین
هنگام روشن شدن سیستم کنترل الکترونیک پایداری،
تنظیم کننده ســرعت به منظــور حفظ ایمنی ،متوقف
میشود.
با فشار روی پدال گاز ،سرعت خودرو به صورت موقت از
سرعت انتخاب شده ،بیشتر میشود.
به منظور بازگشــت به سرعت انتخاب شده ،کافی است
پای خود را از روی پدال گاز بردارید .با درآوردن سوئیچ،
سرعت انتخاب شده ،از حافظه سیستم پاک میشود.

کلیدهای زیر فرمان

نمایش روی صفحه کیلومتر شمار

 .1انتخاب تنظیمکننده سرعت

اطالعات داده شــده ،روی صفحه کیلومترشمار ،یکجا،
نمایش داده میشوند.
 .۵نشانگر توقف /شروع به کار مجدد سیستم.
 .۶نشانگر مربوط به انتخاب تنظیم کننده سرعت
 .7عدد انتخاب شده برای سرعت.
 .8انتخاب یک سرعت که قب ً
ال به حافظه داده شده است.

 .2افزایش عدد انتخابی.
 .3کاهش عدد انتخابی.
 .4فعال شدن/شروع کار مجدد تنظیمکننده سرعت

8۶

در هیچ صورت ،تنظیمکننده سرعت نمیتواند
جایگزین محدودیتهای قانونی سرعت و هوشیاری
راننده بشود.

رانندگی
انتخاب سرعت

 کلیــد شــماره  1را در وضعیــت" "CRUISEقــرار دهید :تنظیمکننده
سرعت ،انتخاب میشود ولی هنوز فعال
نیست (.)PAUSE
 آنقدر گاز دهید تا به ســرعت انتخابشده برسید و سپس دکمه  2یا  3را فشار
دهید.

با کمک کلیدهای  2یا  3میتوانید سرعت انتخاب شده را تغییر دهید:
 از  +۱یا  -1کیلومتر در ساعت = فشار به مدت کم. از  +۵یا  -5کیلومتر در ساعت = فشار به مدت بیشتر. خارج از محدوده  +۵یا  -5کیلومتر در ساعت= نگه داشتن دکمه. با فشــار دادن کلید شــماره  ،4تنظیم کننده سرعت  ،متوقف میشود .توقفعملکرد ،توسط عالمتی در صفحه کیلومترشمار ،تأیید میشود (.)PAUSE
 -با فشار مجدد روی دکمه شماره  ،4تنظیمکننده سرعت بار دیگر فعال میشود.

عبور از سرعت انتخاب شده
گذر ارادی یا غیر ارادی از سرعت انتخاب شده باعث چشمک زدن عدد کیلومتر
در صفحه کیلومتر شمار میشود.
به دنبال بازگشــت به سرعت انتخاب شده ،به واسطه کاهش ارادی یا غیر ارادی
سرعت ،عدد مذکور دیگر چشمک نزده و ثابت میشود.

خروج از حالت تنظیم کننده سرعت
کلید شــماره  1را در وضعیت " "0قرار دهید تا حالت تنظیمکننده ســرعت از
بین برود.
نشانگر بار دیگر عدد کلی کیلومتر را نشان میدهد.

اختالل در عملکرد

در صورت بروز اختالل در عملکرد تنظیمکننده سرعت،
سرعت انتخاب شده محو شده و خط فاصلهها چشمک
میزنند( .خاموش و روشن میشوند).
با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مشورت کنید.

هرگاه سیســتم تنظیمکننده ســرعت روشن
باشد ،هنگام فشــار دادن دکمه تغییر سرعت
انتخابی ،دقت کنید :نگه داشــتن زیاد انگشت
روی کلید میتواند باعث تغییر بسیار ناگهانی
ســرعت خودرو بشود .از سیستم تنظیمکننده
ســرعت در جادههــای لغزنده و مســیرهای
پرترافیک استفاده نکنید.
هرگاه خودرو در جاده شیبدار (با شیب تند)
باشد ،تنظیمکننده ســرعت نمیتواند جلوی
سرعت گرفتن خودرو را بگیرد.
به منظــور جلوگیری از احتمال قفل شــدن
پدالها:
 د ّقت کنید که زیر پایی (کفپوش) در جایخود باشد،
 هرگــز از چند زیر پایی ،روی هم اســتفادهنکنید.
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رانندگی

ذخیره سرعت در حافظه

انتخاب

هــم برای سیســتم محدودکننده ســرعت و هم برای
سیســتم تنظیم کننده ســرعت ،میتوان سرعتهای
مدنظر را به حافظه داد.
شــما میتوانید 5 ،سرعت مختلف را به حافظه سیستم
بدهیــد .البته به صورت پیش فرض ،چند ســرعت ،در
سیستم ذخیره شدهاند.

5

به حافظه سپاری
این نوع به حافظه ســپاری از طریق فشردن
کلید  MENUقابل برنامه دادن است.
 گزینه " "Drivingرا انتخاب کنید. عملکــرد " "Speed Settingرا انتخابکنید.
 روی " "ONفشــار دهید تا عملکرد فعالشود.
 با تیــک زدن اعداد  1تا  ، 5آســتانههایسرعت دلخواه را انتخاب کنید.
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 عدد ســرعت دلخواه را کــه میخواهید تغییر دهید،انتخاب کنید.
 با استفاده از صفحه کلید دیجیتالی ،عدد جدید را واردکنید و سپس دکمه " "OKرا فشار دهید تا ثبت شود.
به دالیــل ایمنی ،راننده بایــد در زمان توقف
خودرو ،این کارها را انجام دهد.

برای انتخاب یک ســرعت که از پیــش به حافظه داده
شده است:
 روی دکمه " "+یا " "-فشار داده و نگه دارید؛ سیستمروی نزدیکترین سرعت حافظه متوقف میشود،
 بار دیگر روی دکمه " "+یا " "-فشار داده و نگه داریدتا سرعت دیگری انتخاب شود.
یادآوری ســرعت و وضعیت سیستم (فعال/غیرفعال) بر
روی صفحه کیلومترشمار به اطالع راننده میرسد.

رانندگی

سنسور دنده عقب

به کمک سنسورهای نصب شده روی سپر ،این عملکرد،
نزدیک شدن به هر نوع مانع را که وارد میدان تشخیص
شود (عابر پیاده ،خودرو ،درخت ،دیوار )...،به شما اعالم
میکند.
برخی از انواع مانع (تیرکهــای چوبی ،حصارها )...،که
در ابتدا شناسایی شدهاند ،درصورتیکه در ادامه حرکات
خودرو به منظور پارک کردن ،در نقطه کور قرار بگیرند،
دیگر تشخیص داده نخواهند شد.

تحت هیچ شــرایطی ،این عملکــرد نمیتواند
جایگزین دقت و هوشیاری راننده بشود.

کمک به پارک کردن هنگام حرکت به عقب
با انتخاب دنده عقب ،این سیستم فعال میشود.
یک سیگنال صوتی نیز شنیده میشود.
به محض تعویض دنده ،سیستم غیرفعال میشود.

کمک صوتی
یک ســیگنال صوتی ،فاصله را به شما گوشزد میکند و
هر چه خودرو به مانع نزدیکتر میشــود ،فرکانس بوق
سریعتر میشود.
صــدای بوق از یکــی از بلندگوهای چپ یا راســت به
گوش میرسد و همین عملکرد باعث میشود که راننده
تشــخیص دهد که خودرو از چه جهتی به مانع نزدیک
میشود.
زمانــی که فاصله میــان خودرو و مانع از حدود ســی
سانتیمتر کمتر میشود ،صدای بوق ممتد میشود.

کمک تصویری
این عملکرد ،مکمل صدای بوق اســت و بر روی صفحه
نمایش نزدیک شدن خودرو به موانع را نشان میدهد.
به محض نزدیک شــدن بیش از حد خــودرو به مانع،
عالمت "( "Dangerخطــر) روی صفحه نمایش دیده
میشود.
غیرفعالسازی /فعالسازی سیستم کمک به پارک کردن
هنگام حرکت به عقب
فعالســازی یا غیرفعالسازی این عملکرد از
طریق فشــردن کلیــد  MENUامکانپذیر
میباشد.
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رانندگی
اختالل در عملکرد
در صورت بروز اختالل در سیستم ،هنگام
انتخاب دنــده عقب ،این چراغ روشــن
میشــود و یا اینکــه پیامی در صفحه نمایشــگر ظاهر
میشود ،همراه یک ســیگنال صوتی .گاهی هر سه نوع
هشدار ظاهر میشوند.
با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مشورت کنید.

5
در صورت نامساعد بودن هوا یا در فصل زمستان،
مراقب باشید که سنسورها با گل و الی ،برف یا یخ
پوشیده نشده باشند .هنگام انتخاب دنده عقب ،یک
سیگنال صوتی (بوق طوالنی) به شما هشدار
میدهد که سنسورها کثیف هستند.
برخی صداها (صدای موتور سیکلت ،کامیون ،چکش
برقی )...میتوانند سیگنال صوتی سیستم کمک به
پارک کردن را فعال کنند.
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رانندگی

دوربین حرکت به عقب
خطوط آبی نشــان دهنده جهت کلی خودرو میباشند
(فاصله مربوط به عرض خودرو با آینههای بغل).
خط قرمز نشــانگر فاصله حدود  30سانتیمتری بعد از
حد سپر عقب خودروی شما میباشد.
خطوط سبز نشانگر فاصلههای حدودا ً  1و  2متری بعد
از حد سپر عقب خودروی شما میباشند.
منحنیهای آبی الجوردی نشــانگر شعاعهای چرخش
حداکثری میباشند.
وقتی دنده عقب را انتخاب میکنید ،دوربین مخصوص
به طور خودکار فعال میشود.
بر حســب مدل خودرو ،تصویر بر روی صفحه نمایشگر
لمسی یا صفحه کیلومترشمار پخش میشود.
این سیستم مکمل سیستم سنسور دنده عقب میباشد.
تحت هیچ شرایطی ،این عملکرد نمیتواند
جایگزین دقت و هوشیاری راننده بشود.

شستشو با فشار باال
هنگام شســتن خودروی خود ،نازل آب نباید
در فاصله کمتر از  30سانتیمتری لنز دوربین
قرار بگیرد.

باز شدن درب صندوق عقب منجر به محو
شدن تصویر میشود.
به طور مرتب با یک دستمال نرم و خشک ،دوربین عقب
را تمیز کنید.

شکل خطوط در تصویر به شما در تنظیم حرکات خودرو
کمک میکند.
هنگامی که خطوط روی زمین ترســیم شــده باشند،
شــما نمیتوانید محل خودرو را با توجه به موانع مرتفع
(خودروهای دیگر )...،تنظیم کنید.
بهم ریختگی تصویر ،طبیعی است .مشاهده
قسمتی از پالک خودرو در پایین تصویر ،امری
عادی است.
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93

دید
روشنایی (چراغها)
شما چندین چراغ در اختیار دارید:
 چراغهای کوچک ،برای اینکه خودرو دیده شود، چراغهای نــور پایین برای اینکه نور خودروی شــمارانندگان دیگر را آزار ندهد،
 -چراغهای نور باال برای افزایش دید در جاده.

چراغهای تکمیلی
چراغهای دیگری برای شــرایط خاص رانندگی ،بر روی
این خودرو نصب شدهاند:
 چراغ مهشــکن عقب برای دیده شدن خودرو در زمانوجود مه،
 چراغهای مهشکن جلو، چراغهای مخصوص روز، چراغهای داخل خودرو و چراغهای روی لبه درها.مکانیسم چراغها
بر اساس گزینههای زیر ،چندین عملکرد خودکار برای
چراغها در نظر گرفته شده است:
 چراغهای لبه دربها، چراغهای داخل خودرو، چراغهای مخصوص روز، -روشن شدن خودکار چراغها.

6

دسته مخصوص انتخاب چراغهای اصلی
دســته را بچرخانید تا نماد مدنظر ،روبروی شــما قرار
بگیرد.

مدل روشن شدن چراغها به شیوه AUTO

چراغها خاموش (قطع ارتباط) /چراغهای روز
جلو (موتور روشن)

روشن شدن خودکار چراغها.
در برخی شرایط آب و هوایی (دمای پایین،
رطوبت) ،وجود بخار روی سطح چراغهای
بزرگ جلو و چراغهای عقب ،امری طبیعی
است؛ چند دقیقه بعد از روشن شدن چراغها،
این بخار از بین میرود.
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فقط چراغهای کوچک.
چراغهای نور باال یا نور پایین.

دید
دسته انتخاب چراغهای مهشکن
این چراغها با چراغهای نور باال و پایین کار میکنند

حلقه مخصوص چراغهای مهشکن
چراغهای مهشکن با چراغهای نور باال و نور پایین عمل
میکنند.
دسته تغییر چراغها
با کشیدن این دسته نور باال یا نور پایین ،انتخاب میشود.
در حالــت چراغ خاموش یا چراغهــای کوچک ،راننده
میتواند تا زمانی که دســته را در حالت کشــیده نگه
میدارد ،مستقیماً چراغهای نور باال را روشن کند.
روشن شدن چراغ نشانگر مربوطه در صفحه کیلومترشمار
فعال شدن چراغ انتخاب شده را تأیید میکند.

هرگاه چراغها به طور خودکار خاموش شوند (در حالت
 )AUTOیا هرگاه چراغهای نور پایین به صورت دستی
خاموش شــوند ،چراغهای مهشکن و کوچک همچنان
روشن میمانند.
 دسته را به سمت عقب بچرخانید تا چراغهای مهشکنو چراغهای کوچک خاموش شوند.

چراغهای مهشکن جلو و عقب
 دســته را یک مرتبه بــه جلو بچرخانید تاچراغهای مهشکن جلو روشن شوند،
 دســته را دو مرتبه به جلــو بچرخانید تاچراغهای مهشکن عقب روشن شوند،
 دســته را یک مرتبه به عقــب بچرخانید تا چراغهایمهشکن عقب خاموش شوند،
 دســته را دو مرتبه به عقب بچرخانیــد تا چراغهایمهشکن جلو خاموش شوند،

6
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دید

هنگامی که هوا صاف یا بارانی است ،چه شب و
چه روز ،اســتفاده از چراغهای مهشکن جلو و
عقب ممنوع اســت .در چنین وضعیتی ،قدرت
اشعههای نور میتواند دید سایر راننده را مختل
کند .اســتفاده از این چراغها فقط در زمان مه
گرفتگی و بارش برف مجاز است.
در این شرایط ج ّوی ،شما باید به صورت دستی
چراغهای مهشــکن و چراغهــای نور پایین را
روشن کنید ،زیرا احتمال دارد که حسگر نوری،
میزان نور را کافی تشخیص دهد.
به محض اینکه دیگر نیــازی نبود ،چراغهای
مهشکن جلو و عقب را خاموش کنید.

6
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خاموش شدن چراغها به دنبال خارج
کردن سوئیچ
با در آوردن سوئیچ ،همه چراغها خاموش
میشوند به استثنای چراغهای نور پایین البته
در صورتی که چراغهای همراهی تا منزل به
حالت فعال باشد.

روشن کردن چراغها بعد از درآوردن
سوئیچ
به منظور فعالسازی مجدد چراغها ،دسته
را در حالت " "0قرار دهید .چراغها خاموش
میشوند .سپس دسته را در وضعیت دلخواه
قرار دهید.
با بازشدن درب راننده ،یک صدای بوق موقت
به شما یادآوری میکند که چراغها روشن
هستند.
چراغها ،به استثنای چراغهای کوچک ،به
منظور جلوگیری از دشارژ شدن باتری،
حداکثر بعد از  30دقیقه خاموش میشوند.

دید
چراغهای LED

این چراغها با روشــن شــدن موتور ،روشــن میشوند.
بر حســب کشــور محل فروش خودرو ،ایــن چراغها،
کاربردهای زیر را دارند:
 چراغهــای روز در وضعیت روز و چراغهای کوچک دروضعیت شب (در حالت روز ،شدت نور بیشتر است)
یا
 -چراغهای کوچک در حالتهای روز و شب.

چراغهای روز
روشــنایی روز ،که در برخی کشــورها اجباری است ،با
روشــن شــدن موتور به طور خودکار روشن میشوند و
باعث میشــوند که رانندههای دیگر خودروی شــما را
خوب ببینند.
موارد کاربرد این عملکرد:
 در کشــورهایی که به موجب قانون اســتفاده از آنهااجباری است،
با روشــن کردن چراغهای نور پایین همراه با چراغهای
کوچک و چراغهای پالک خودرو.
 برای سایر کشورها ،بوســیله روشن کردن المپهای LEDدور چراغهــا؛ از طریــق منــوی مخصوص ،این
عملکرد میتواند فعال یا غیرفعال شود.
دکمه روشــن کردن باید در وضعیت " "0یا " "AUTO
(حالت روز) باشــد .غیرفعالسازی چراغهای روز بعد از
دســت کاری دکمه روشــن و خاموش چراغها یا بعد از
روشــن کردن بعدی خودرو ،میسر میشود؛ فعالسازی
چراغها فورا ً در نظر گرفته میشود.

قســمت جلوی راننده (صفحه کیلومترشــمار ،صفحه
نمایشگر لمسی ،پنل تهویه مطبوع )...فقط هنگام فعال
بودن حالت شــب و نیز هنگام روشــن بودن دستی یا
خودکار چراغها ،روشن میشود.
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دید
چراغهای بدرقه
حفظ موقت روشــنایی چراغهای نــور پایین ،بعد از در
آوردن سوئیچ ،خروج راننده را در شرایط نور کم ،تسهیل
میکند.

6

روشن کردن
 هنگامی که ســوئیچ نچرخیده اســت ،بااســتفاده از دسته راهنما ،چراغهای بزرگ را
روشن و خاموش کنید.
 روشن و خاموش کردن مجدد این چراغها،منجر به توقف عملکرد میشود.
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خاموش کردن
چراغهای بدرقه به طور خودکار بعد از لحظاتی خاموش
میشود.

دید
روشن شدن خودکار چراغها
در صــورت کاهش نــور در فضای بیــرون و گاهی در
صورت عمل کردن بــرف پاککنها ،چراغهای کوچک
و چراغهای نور پایین به طــور خودکار و بدون دخالت
راننده روشن میشوند .به محض اینکه میزان نور بیرونی
به حد کافی رســید یا به دنبــال توقف برف پاککنها،
چراغها به طور خودکار خاموش میشوند.

راهاندازی
 دسته را در وضعیت "  "AUTOقرار دهید .فعال شدنعملکرد با ظاهر شــدن پیامی روی صفحه نمایشگر ،به
آگاهی راننده میرسد.

چراغهای خودکار بدرقه
ویژگی خودکار روشن شدن چراغها ،در مورد چراغهای
بدرقه امکانات اضافی زیر را نیز دارد:
 انتخاب مدت روشن ماندن  30 ،15 :یا  60ثانیه. راهاندازی خودکار روشنایی زمانی که سیستم روشناییخودکار فعال است.
برنامهریزی
چراغهــای بدرقــه از طریــق منــوی
 Configurationقابــل برنامهریــزی
هستند.

اختالل در عملکرد
در صــورت بــروز اختالل در سنســور
روشنایی  ،چراغها روشن میشوند ،و این
عالمت در صفحه کیلومتر ظاهر میشــود و یک پیام بر
روی صفحه نمایشگر ظاهر میشود .یک صدای بوق هم
شنیده میشود.
با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

هنگام مه گرفتگی یا بارش برف ،سنســور نور
خورشــید ،احتمال دارد که اندازه نور را کافی
تشخیص دهد .بنابراین چراغها به طور خودکار
روشن نخواهند شد.
سنســور نور خورشید را که کنار سنسور باران
در وسط شیشه جلو ،پشت آینه مخصوص دید
عقب ،تعبیه شده اســت ،نپوشانید .در صورت
پوشــاندن روی آن ،عملکردهــای آن مختل
میشوند.

توقف
 دسته را در وضعیت دیگری قرار بدهید .غیرفعال شدنعملکرد با ظاهر شــدن پیامی روی صفحه نمایشگر ،به
آگاهی راننده میرسد.
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6

دید

تنظیم چراغهای جلو

6

بــه منظور اجتناب از رنجش ســایر رانندگان در جاده،
ارتفاع چراغهای جلو باید متناسب با وزن خودرو تنظیم
باشد.
 1 - 0یا  2نفر در صندلیهای جلو.
 تنظیم میانه. 5 - 1نفر.
  5نفر  +حداکثر بار مجاز. - 2راننده  +حداکثر بار مجاز.

تنظیم اولیه روی وضعیت " "0میباشد.
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سفر به خارج از کشور
اگر قصد عزیمت به کشور دیگری دارید
که در آنجا جهت رانندگی بر عکس کشور
شماست ،ضروری است که تنظیم چراغهای
جلو متناسب با شرایط جدید باشد تا رانندگان
روبرویی اذیت نشوند.
با نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مشورت
کنید.

دید
دسته برفپاککن
بــرف پاککنهــای مختلف برای جلــو و عقب خودرو
طراحی شــدهاند تا دید راننده را در شرایط آب و هوایی
خاص بهبود بخشند.

عملکرد دستی
راننده به طور مستقیم عملکرد برف پاککنها را کنترل
میکند.

برنامهریزی
بر حســب انتخابهای زیر ،حالتهای خودکار مختلف
برای برفکنها قابل اجرا هستند:
 پاک کردن خودکار شیشه جلو با برف پاککن جلو، روشن شدن خودکار برف پاککن عقب هنگام حرکتبه عقب.

برف پاککن جلو
ریتم حرکت برف پاککن:
سریع (بارندگی شدید)
عادی (بارندگی متوسط)
متوسط (متناسب با سرعت خودرو)
توقف

مدل برف پاککن AUTO

خودکار (دســته را به سمت پایین
فشار داده و رها کنید)
با هر حرکت دســته (دسته را به
آرامی به سمت خود بکشید)
شیشه شور جلو
دسته برف پاککن را به سمت خود بکشید .مایع شیشه
شور و برف پاککن برای مدت مشخصی عمل میکنند.
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دید
برف پاککن عقب

حرکت به عقب
با انتخاب دنده عقب ،درصورتیکه برف پاککن جلو در
حال کار باشــد ،برف پاککن عقب شروع به کار خواهد
کرد.
انتخاب برنامه
فعالسازی یا غیرفعالســازی برف پاککن
عقب ،هنگام حرکت به عقب ،از طریق منوی
 Configurationقابل مدیریت است.

6

توقف.
عملکرد اتفاقی.
حرکت بــرف پاککن همراه با شیشهشــور
(برای مدتی مشخص).
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در صورت بارش برف شدید یا وقوع یخبندان و
همچنین هنگام استفاده از دوچرخه بر ،نصب
شــده روی درب صندوق عقب ،برف پاککن
خودکار عقــب را از طریق منــوی پیکربندی
خودرو غیرفعال کنید.

دید
اختالل در عملکرد
در صورت مشاهده اختالل در عملکرد سیستم خودکار،
برف پاککن به طور متناوب فعالیت خواهد کرد.
برای برطرف کردن مشــکل به نمایندگی مجاز منتخب
ایکاپ رجوع کنید.

برف پاککن خودکار شیشه جلو
برف پاککن شیشه جلو در صورت ردیابی باران (سنسور
پشت آینه داخلی خودرو) به طور خودکار و بدون دخالت
راننده شــروع به کار میکند و سرعت آن با شدت باران
منطبق میشود.

توقف

راهاندازی

اهرم را با فشار مالیم به طرف پائین بکشید.
یک بار حرکت برف پاککن مؤید این اســت
که درخواســت شما لحاظ شــده است .این
چراغ در صفحه نمایشــگر روشن میشود و
یک پیام نیز ظاهر میگردد.

با یک فشار کوتاه دیگر اهرم را به سمت پائین
بکشــید یا آن را در وضعیت دیگری ( 1یا )2
قرار دهید .
این چراغ روی صفحه خاموش میشود و یک
پیام ظاهر میگردد.

سنسور مربوطه را که کنار سنسور نور خورشید
در وسط شیشه جلو پشت آینه داخلی تعبیه
شده است ،نپوشانید .هنگام شستشوی خودرو
در یک کارواش خودکار ،برف پاککن را
غیرفعال کنید.
توصیه میشود که در فصل زمستان پیش از
استفاده از برف پاککن خودکار ،منتظر بمانید
تا الیه یخ احتمالی روی شیشه آب شود.

پس از هر بار قطع جریان به مدت بیش از یک
دقیقه الزم است که با یک بار فشار آوردن به
اهرم به سمت پائین ،برف پاککن خودکار را
دوباره فعالسازید.
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6

دید
وضعیت خاص برف پاککن شیشه جلو

6

در این حالت میتوان تیغههای برف پاککن شیشه جلو
را بــاز کرد .در این حالت امــکان تمیز یا تعویض کردن
تیغهها وجود دارد .همچنین در فصل زمســتان میتوان
برای جدا کردن تیغهها از شیشــه جلــو ،آنها را در این
وضعیت قرار داد.
 یک دقیقه پس از بستن سوئیچ ،هرگونه اقدام بر رویاهرم برف پاککــن ،تیغهها را در حالــت عمودی قرار
میدهد.
 پــس از انجام کار مورد نظر ،برای پائین آوردن تیغههاسوئیچ را باز کنید و اهرم را فشار دهید.
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برای حفظ کارآیی برف پاککنها با تیغه
تخت ،این توصیهها را رعایت کنید:
 هرگونه کار بر روی آنها با احتیاط صورتگیرد.
 همواره با محلول آب صابون آنها را تمیزکنید.
 برای نگه داشتن مقوا روی شیشه از آنهااستفاده نکنید.
 بالفاصله پس از مشاهده اولین آثار خوردگی،آنها را تعویض کنید.

دید
کلید تنظیم شدت نور پشت آمپر
این سیستم برای انطباق دستی شدت نور صفحه آمپر و صفحه لمسی خودرو با توجه به میزان روشنایی خارج از خودرو کاربرد دارد.
کلید تنظیم شدت نور پشت آمپر

صفحه نمایش لمسی
در فهرســت (منــوی) " ،"Settingsگزینه
" "brightnessرا انتخاب کنید.
 میزان نور را با اســتفاده از فلشها یا جابجاکردن نشانگر تنظیم کنید.

6

این سیستم برای انطباق دستی شدت نور صفحه آمپر و
صفحه لمسی خودرو با توجه به میزان روشنایی محیط
خودرو کاربرد دارد.
صفحه کیلومتر شمار LCD
 هنگامی که چراغها روشــن است ،برای افزایش شدتنــور جایگاه راننده و فضای داخلی خودرو روی دکمه B
فشار دهید و برای کاهش نور ،دکمه  Aرا بفشارید.
به محض این که روشنایی به مقدار مطلوب شما رسید،
دکمه را رها کنید.
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دید

چراغهای سقفی

6

 -1چراغهای سقفی جلو /عقب
 -2نقشهخوانها

در ایــن وضعیت ،چراغ ســقف به تدریج
روشن میشود:
 خارج کردن خودرو از حالت قفل خارج کردن سوئیچ بازشدن یکی از درها فعال شــدن دکمه قفل ریموت بــه منظور مکانیابیخودرو.
چراغ سقف در این حالت به تدریج خاموش میشود:
 در حالت قفل شدن خودرو باز شدن سوئیچ  30ثانیه پس از بسته شدن آخرین درب خودروثابت خاموش
ثابت روشن

در حالت "ثابت روشن" مدت روشن بودن
چراغ متغیر است:
 با قطع جریان ،حدود  10دقیقه در حالت صرفهجویی انرژی ،حدود  30ثانیه در حالت روشن بودن موتور ،بدون محدودیت106

چراغ نقشهخوان
در حالت بازبودن سوئیچ ،دکمه چراغ را
فشار دهید.

از هرگونه تماس با چراغ سقف خودداری کنید.

دید
نور محیط داخلی خودرو
نوری که از المپهای تعبیه شده در داخل اتاق خودرو پخش میشود ،امکان دید را برای سرنشینان خودرو در صورت کمبود روشنایی تسهیل میکند.
نور محیط داخلی خودرو
نوری که از المپهای تعبیه شــده در داخل اتاق خودرو
پخش میشود ،امکان دید را برای سرنشینان خودرو در
صورت کمبود روشنایی تسهیل میکند.
راهاندازی
در هنگام شــب ،المپهای دیود  LED -محیط داخل
خودرو (المپ ســقف سرنشــینان جلو ،المپ ســقف
سرنشــینان عقب) به محض روشن شــدن چراغهای
کوچک ،به طور خودکار روشن میشوند.

تنظیم

فهرســت :برای فعال یا خنثیسازی و تنظیم
شــدن نور المپهای محیط داخلی خودرو،
مطابق با فهرســت  Configurationعمل
کنید.

خاموش کردن
با قطع شدن چراغهای جانبی ،المپهای محیط داخلی
خودرو نیز به طور خودکار خاموش میشوند.
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توصیههای کلی مرتبط با ایمنی
برچســبهایی در نقاط مختلف خودرو شــما
نصب شــدهاند که حاوی هشدارهای امنیتی و
اطالعاتی برای آشنایی بیشتر با خودرو هستند
بنابرایــن آنهــا را جدا نکنید چــرا که بخش
جداییناپذیر خودرو محسوب میشوند.

7
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توجه شما را به نکات زیر جلب میکنیم:
 نصب هرگونه تجهیزات یا وسایل برقی جانبیکه شــرکت پژو تأیید نکرده اســت میتواند
سیستمهای برقی خودرو شما را دچار مشکل
کند .برای شناخت وســایل و تجهیزات فرعی
مــورد تأیید پژو به نمایندگــی مجاز منتخب
ایکاپ مراجعه نمایید.
 بــه دالیل امنیتی ،دسترســی به ســوکتعیبیابــی (دیــاگ) کــه به سیســتمهای
الکترونیکــی موجود در خودرو متصل اســت،
منحصــرا ً در حــوزه اختیارات شــرکت پژو یا
یک نمایندگی مجاز منتخــب ایکاپ و مجهز
به ابزارآالت مناسب اســت و عدم رعایت این
مســئله میتواند اختالل در سیستمهای برقی
پنهان نصب شــده در خــودرو و متعاقب آن
نقایص و حــوادث وخیم را به دنبال داشــته
باشــد .در صورت عدم رعایت این توصیه ،هیچ
مسئولیتی متوجه شرکت ایکاپ نخواهد بود.
 هرگونــه تغییر یا نصب پیشبینی نشــده یاتأیید نشــده توسط شرکت ایکاپ و یا هرگونه
تغییر بدون رعایت دستورالعملهای فنی ارائه
شده توسط شــرکت ،تعلیق گارانتی قانونی و
قراردادی خودرو را به همراه خواهد داشت.

نصب تجهیزات فرعی فرستنده رادیویی
پیش از نصب یک فرســتنده رادیویی با آنتن
خارجی ،الزاما باید با شــرکت ایکاپ مشورت
کنیــد تا با ویژگی (باند فرکانس ،حداکثر توان
خروجی ،وضعیت آنتن ،شرایط ویژه نصب و )...
فرستندههایی که قابلیت نصب بر روی خودرو
شما را دارند ،آشنا شوید.

مطابق با قوانین رایج در کشورتان  ،ممکن است
اســتفاده از برخــی تجهیــزات ایمنی خودرو
اجباری باشــد :جلیقه ایمنی ،مثلث هشــدار،
دستگاه تســت الکل ،حباب المپ ،فیوز یدک،
کپســول اطفاء حریق ،جعبه کمکهای اولیه،
فالپ حفاظتی گلگیر عقب خودرو و )...

ایمنی

چراغهای راهنما

سه چشمکزن
با یک فشــار مالیم اهرم روشنایی به سمت باال یا پائین
(بدون گذشتن از نقطه مقاومت اهرم) چراغهای راهنمای
مربوطه سه بار چشمک خواهند زد.

فالشر

در صورت بروز مشــکل ،یدککشــی یا تصادف ،برای
آگاه ساختن رانندههای دیگر از فالشر به عنوان هشدار
چشمی استفاده کنید.

استفاده از این عملکرد صرفنظر از سرعت
خودرو در همه حال امکانپذیر است اما توصیه
میشود در هنگام تغییر الین در مسیرهای
پرسرعت استفاده شود.
 برای تغییر مسیر به سمت چپ ،اهرم چراغها را تا آخربه پائین بکشید.
 برای تغییر مســیر به سمت راست ،اهرم چراغها را تاآخر به طرف باال بکشید.

زمانی که سرعت خودرو بیشتر از  60کیلومتر
بر ساعت است ،اگر فراموش کنید که چراغهای
راهنما را چنانچه بیش از  20ثانیه برگردانید،
سیگنال صوتی افزایش مییابد.

 با فشــار دادن این دکمه چراغهــای راهنمای خودروشروع به چشمک زدن میکنند .در صورت قطع جریان
(درآوردن سوئیچ) نیز این چراغها می توانند کار کنند.
چراغهای خودکار
هنــگام ترمز اضطراری با توجه به ســرعت خودرو ،این
چراغها به طور خودکار روشن میشوند.
 میتوانید با فشــار دادن روی دکمــه ،آنها را خاموشکنید.
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بوق

سیســتم بوق میتواند رانندگان دیگــر را از یک خطر
قریبالوقوع در جاده آگاه سازد.

سیستم شناسایی کاهش فشار باد الستیکها

این سیستم کنترل خودکار فشار باد الستیکهای خودرو را در حال حرکت تضمین میکند.

سیستم شناسایی کاهش فشار باد الستیکها
این سیســتم کنترل خودکار فشــار باد الستیکهای
خودرو را در حال حرکت تضمین میکند.
سیســتم کنترل میشــود .این کار از طریق مقایســه
دادههای دریافتی از گیرندههای سرعت چرخها با مقادیر
مرجع (کــه پس از هر بار تنظیم الســتیکها یا تغییر
چرخها باید مجددا ً فعال شوند) صورت میگیرد.
به محض تشخیص کاهش فشار باد یک یا چند الستیک،
سیستم هشدار فعال میشود.

 -روی قسمت میانی فرمان فشار دهید.

7

از سیستم بوق فقط در صورت نیاز و آن هم
مطابق با موارد پیشبینی شده در قوانین
راهنمایی و رانندگی کشورتان استفاده کنید.
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سیستم ردیابی کاهش فشــار باد الستیکها
نمیتواند جایگزین هوشیاری راننده شود .این
سیستم شما را از کنترل ماهانه باد الستیکها
(حتی چرخ یــدک) و همچنیــن کنترل باد
الســتیکها پیش از هر ســفر طوالنی معاف
نمیکند.
رانندگی در حالتی که یک یا چند چرخ کم باد
اســت ،فرمانپذیری خودرو را در جاده مشکل
میکند و موجب سایش زودهنگام الستیکها
میشــود (به ویژه در شرایط سخت مثل حمل
بار زیاد ،سرعت باال و مسافتهای طوالنی)

رانندگی با چرخهای کم باد مصرف سوخت
را نیز باال میبرد.
مقادیر مربوط به فشار باد الستیکها خودروی
شما در برچسبی که روی الستیکها زده شده،
درج شده اســت .برای اطالعات بیشتر در این
زمینــه به فصــل مربوطه در کتابچــه راهنما
مراجعه کنید .کنترل میزان فشار باد الستیکها
باید در حالت سرد (خودرو از یک ساعت قبل
خاموش شــده باشــد یا پس از طی مســافت
کمتراز ده کیلومتر با ســرعت متوسط) صورت
گیرد .در غیر این صورت به مقادیر درج شــده
روی برچسبها مقدار  ۰/۳بار ( )barرا اضافه
کنید.

ایمنی
نشانگر کاهش فشار باد الستیکها
در صورت کم بودن باد الستیکها ،این چراغ
ثابت روشن میشود ،یک سیگنال صوتی نیز
فعال میگردد و بر حســب تجهیزات خودرو
یک پیام نیز روی صفحه ظاهر میشود.
 بالفاصله سرعت خودرو را کاهش دهید ،از حرکات تندفرمان و ترمزهای ناگهانی بپرهیزید.
 بالفاصله پس از فراهم شدن شرایط ،خودرو را متوقفکنید.

کاهش فشــار باد الســتیک همیشه منجر به
تغییر حالت آن نمیشــود بنابراین به معاینه
بصری الستیکها بسنده نکنید.

 در صورت پنچر شدن الستیک ،از چرخ یدک (زاپاس)استفاده کنید.
یا
 درصورتیکــه یــک کمپرســور باد دارید ،فشــار بادالستیکها را در حالت سرد کنترل کنید.
یا
 اگــر امکان کنترل فوری الســتیکها وجود ندارد ،بااحتیاط و سرعت پائین رانندگی کنید.

هشدار تا راهاندازی مجدد سیستم فعال میماند.

راهاندازی مجدد
الزم است که بعد از هر تنظیم باد یک یا چند الستیک
و همچنین پس از تعویض یک یا چند چرخ ،سیستم را
مجددا راهاندازی کنید.
پیــش از راهاندازی مجدد سیســتم ،اطمینان
حاصل کنید که فشار باد چهار الستیک خودرو
با شــرایط اســتفاده از خودرو انطباق دارد و با
توصیههای درج شده بر روی برچسب فشار باد
الستیکها مطابقت میکند.
اگر فشــار باد الســتیکها در زمان راهاندازی
مجدد سیستم ردیابی اشــتباه باشد ،سیستم
هشدار نخواهد داد.
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ایمنی
درخواســت راهاندازی مجدد سیستم در حالت باز بودن
سوئیچ و توقف خودرو صورت میگیرد.
فهرست
 روی کلیــد  Menuفشــار دهیــد تــا بهفهرستهای مختلف دسترسی پیدا کنید.
 فهرست Configurationرا انتخاب کنید. روی گزینه ""Initialization low pressureفشاردهید.
 درخواســت خود را با فشار بر روی دکمه  YESتأییدکنید .در این حالت یک ســیگنال صوتــی و یک پیام
راهاندازی مجدد را تأیید میکنند.
پارامترهای جدید ثبت شــده درباره فشار باد
الستیکها ،توسط سیســتم به عنوان مقادیر
مرجع در نظر گرفته میشوند.

7

اختالل در عملکرد

چراغ چشــمکزن و سپس ثابت ،کمبود باد الستیکها
که با چراغ همراه میشــود ،نشــاندهنده اختالل در
عملکرد سیستم است.
در این حالــت ،کنترل کمبود باد الســتیکها چندان
مطمئــن نیســت بنابراین برای بررســی سیســتم به
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

پس از هرگونه دستکاری در سیستم ،الزم
است که میزان فشار باد چهار الستیک بررسی
و سپس سیستم مجددا راهاندازی شود.

زنجیر چرخ
پس از بســتن یا جــدا کردن زنجیــر چرخ،
راهاندازی مجدد سیستم ضرورت ندارد.
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سیستمکنترلالکترونیکپایداری()ESC

برنامه پایداری الکترونیکی سیســتم کنترل الکترونیک
پایداری شامل سیستمهای زیر است:
 سیستم ضد قفل چرخها ( )ABSو توزیع نیروی ترمزالکترونیکی ()EBFD
 کمک ترمز اضطراری سیستم ضد لغزش چرخ ()ASR -سیستم کنترل دینامیک پایداری خودرو ()DSC

تعاریف
سیستم ضد قفل چرخها ( )ABSو سیستم توزیع
نیروی ترمز الکترونیکی ()EBFD
این سیســتمها پایداری و قدرت مانور خودرو شــما را
در هنــگام ترمز گرفتن افزایش میدهنــد و در هنگام
چرخشها به ویژه بر روی سطوح نامناسب یا لغزنده به
کنترل بهتر خودرو کمک میکنند.
سیســتم از قفل شــدن چرخها در ترمزهای اضطراری
جلوگیری میکند.
سیســتم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی مدیریت کامل
فشار ترمز را از یک چرخ به چرخ دیگر تضمین میکند.
کمک ترمز اضطراری
این سیستم در شرایط اضطراری امکان رسیدن سریع به
فشار حداکثری ترمز و در نتیجه کاهش فاصله توقف را
امکانپذیر میسازد .این سیستم با توجه به سرعت عمل
پدال ترمز فعال میشود .این کار با کاهش مقاومت پدال
و افزایش کارآیی ترمز صورت میگیرد.

سیستم ضد لغزش چرخها ()ASR
این سیســتم به منظــور جلوگیری از انحــراف لغزش
چرخهــا ،با تاثیرگذاری بر عملکرد ترمز چرخها و موتور
خودرو ،میزان کشــش چرخها را بهینــه میکند .این
سیســتم همچنین به تقویت پایداری خط سیر خودرو
در زمان افزایش سرعت کمک میکند.
کنترل دینامیکی پایداری ()DSC
در صورت وجود اختالف میان خط ســیری که خودرو
طی میکند و آنچه مدنظر راننده اســت ،این سیستم با
کنترل چرخها و تأثیرگذاری خودکار ترمز بر یک یا چند
چرخ و همچنین موتــور ،در محدوده قوانین فیزیک به
قرار گرفتن خودرو در مسیر مدنظر راننده کمک میکند.
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عملکرد
سیستم قفل چرخ ها ( )ABSو توزیع نیروی ترمز
الکترونیکی ()EBFD
 روشــن شــدن این چراغ به همــراه یکسیگنال صوتی و یک پیام ،حاکی از اختالل
در عملکرد سیستم است و میتواند موجب از
دســت رفتن کنترل خودرو در هنگام ترمز
شود.
روشــن شــدن این چراغ و نمایش عالمت
 STOPبه همراه یک سیگنال صوتی و یک
پیام نشاندهنده اختالل در عملکرد سیستم
توزیــع نیروی ترمــز الکترونیکی ()EBFD
اســت که میتواند به از دست دادن کنترل
خودرو هنگام ترمز منجر شود.
در این حالت متوقف کردن خودرو کامال الزامی است.
در هــر دو حالت ،به نمایندگی مجــاز منتخب ایکاپ
مراجعه نمایید.
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در صورت تعویض چرخها (الستیک و رینگ)
اطمینان حاصل کنید که چرخهای جدید مورد
تأیید شرکت است .عملکرد عادی سیستم
( )ABSبا لرزشهای خفیف بر روی پدال ترمز
همراه است.

در صورت ترمــز اضطراری ،خیلی محکم روی
پدال فشار دهید و پایتان را از روی آن برندارید.

ایمنی
کنترل دینامیک پایداری ( )DSCو سیستم ضد
لغزش چرخها ()ASR
عملکرد
این سیســتمها با هر بار روشــن کردن خودرو به طور
خودکار فعال میشوند.
به محض این که این سیســتمها مشکل یا اختاللی در
پیوســتگی عملکرد یا خط سیر خودرو ردیابی کنند ،به
طور خودکار بر عملکرد موتور و ترمزها تأثیر میگذارند.
این حالت با روشن شدن این چراغ چشمکزن
در صفحه کیلومتر شمار نمایش داده میشود.
غیرفعالسازی
ممکن است در برخی شــرایط استثنایی (بیرون آوردن
خودرو گیرکرده در گل و الی یا برف) غیرفعالســازی
سیستم  ASRمفید باشد چرا که در این حالت چرخها
با لیزخوردن میتوانند ثبات خود را بازیابند.
اما توصیه میشود که به محض حل مشکل ،سیستم را
دوباره فعال کنید.

فهرست

خنثــی ســازی از طریــق فهرســت
 Configurationصورت میگیرد.
این کار با ظاهر شــدن یک پیام روی صفحه
اعالم میشــود .سیستم  ASRدر این حالت
دیگر روی عملکرد موتور تأثیرگذار نیست.

فعالسازی مجدد
سیســتم پس از هر بار قطع جریان یا هر بار رســیدن
سرعت خودرو به  50کیلومتر بر ساعت ،به طور خودکار
مجددا ً فعال میشود.
فهرست

در سرعت کمتر از پنجاه کیلومتر بر ساعت،
میتوانید به طور دســتی آن را مجددا ً فعال
کنید.
فعالســازی مجــدد از طریــق فهرســت
 Configurationامکانپذیر است.
ایــن کار با نمایش یک پیــام بر روی صفحه
کیلومتر شماراعالم میشود.

اختالل در عملکرد
روشن شدن این چراغ به همراه یک سیگنال
صوتــی و نمایش یــک پیــام روی صفحه،
نشــاندهنده اختالل عملکرد سیستم است.
برای برطرف کردن نقص به نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

در صورت ترمــز اضطراری ،خیلی محکم روی
پدال فشار دهید و پایتان را از روی آن برندارید.
سیســتم  ASRایمنی خــودرو را در هنگام
رانندگی افزایش میدهد اما این کارآیی نباید
راننــده را به انجــام اقدامــات مخاطرهآمیز یا
رانندگی در سرعتهای بسیار باال تحریک کند.
عملکــرد این سیســتم در صورتــی تضمین
میشود که راننده توصیههای شرکت سازنده را
در رابطه بــا چرخها (الســتیکها و رینگ)،
اجزای ترمز ،اجــزای الکترونیکی ،فرآیندهای
نصــب و دســتکاری در سیســتم مطابــق با
دستورالعملهای خدمات پس از فروش رعایت
کند.
در صورت وقوع تصادف ،برای بررسی سیستم
 ASRبــه نمایندگی مجــاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید.
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ایمنی

کمربندهای ایمنی

کمربندهای ایمنی صندلیهای جلو

7

کمربندهای ایمنی صندلیهــای جلوی خودرو به یک
سیستم پیشکشنده و کاهش نیرو مجهز هستند.
این سیستم در زمان وقوع تصادف از جلو یا بغل ،ایمنی
صندلیهای جلو خودرو را تقویت میکند.
برحسب شدت برخورد ،سیستم پیشکشنده کمربندها
و قالبها را در یک لحظه روی بدن سرنشین میکشد.
کمربندهــای امینی مجهز به این سیســتم زمانی فعال
هستند که جریان برق برقرار باشد .کاهشدهنده نیرو در
این سیستم ،میزان فشار کمربند را بر روی قفسه سینه
سرنشــین تعدیل میکند و به این ترتیب به حفاظت از
او کمک میکند.
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بستن کمربند
 تسمه کمربند را بکشید و زبانه آن را در داخل سگکوارد کنید.
 با کشیدن تسمه از قفل شدن کمربند اطمینان حاصلکنید.
بازکردن کمربند
 روی دکمه قرمزرنگ سگک فشار دهید.-کمربند را به آرامی رها کنید تا جمع شود.

تنظیم ارتفاع
 برای پائین آوردن نقطه اتصال کمربند ایمنی ،اهرم Aرا فشار دهید و آن را به طرف پائین بکشید.
 برای باال آوردن نقطه اتصال کمربند ،اهرم  Aرا فشــارداده و به طرف باال بکشید.

ایمنی
چراغ نشانگر بسته نبودن /بازشدن کمربند ایمنی
در صفحه کیلومترشمار
با بازشدن سوئیچ ،این چراغ در صفحه نمایش
روشن میشود.
اگر سرنشین جلو کمربند ایمنی خود را نبندد
این چراغ برای لحظاتی روشــن میمانــد اما اگر بعد از
گذشــت این مدت ،راننده کمربند خود را ببندد چراغ
خاموش میشود.
اگر راننده یا سرنشین جلو کمربند خود را نبسته باشد،
از سرعت تقریباً  20کیلومتر بر ساعت این چراغ به مدت
دو دقیقه شروع به چشمک زدن میکند و یک سیگنال
صوتــی نیز پخش میشــود .بعد از گذشــته  2دقیقه،
ســیگنال قطع میشــود اما چراغ تا زمانی که راننده یا
سرنشین جلو کمربند خود را نبستهاند ،روشن میماند.

کمربندهای ایمنی صندلیهای عقب

بازکردن کمربند
 روی دکمه قرمز رنگ سگک فشار دهید. -تسمه را به آرامی رها کنید تا جمع شود.

صندلیهای عقب هر کدام به یک کمربند ایمنی دارای
سه نقطه اتصال لنگرگاهی مجهز هستند.
بستن کمربند
 تسمه کمربند را بکشید و زبانه آن را در داخل سگکوارد کنید.
 با کشــیدن تســمه از بسته شــدن کمربند اطمینانحاصل کنید.
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ایمنی
راننــده بايــد اطمينان حاصل کنــد که همه
سرنشينان خودرو به طرز صحيح کمربندهای
ايمني خود را استفاده ميکنند و قبل از حرکت
همه کمربندهاي خود را بستهاند .جاي شما در
داخل خودرو هر جا که باشد ،هميشه کمربند
ايمني خود را حتي در مسيرهاي کوتاه ببنديد.
قالبهاي کمربند ايمني خود را وارونه نکنيد
چرا که در اين حالــت نقش کامل خود را ايفا
نميکنند .کمربندهاي ايمني به قرقرهاي مجهز
هســتند که به طور خودکار طول کمربند را با
شرايط فيزيکي شما تنظیم ميکند .زماني هم
که از کمربند ايمني استفاده نميشود ،تسمه به
طور خودکار جمع ميشود.
قبل و بعد از استفاده از کمربند ايمني مطمئن
شــويد که کمربند به طور صحيح جمع شده
و در وضعيت مناســب قرار گرفته اســت .نوار
تحتاني تسمه بايد در پائينترين قسمت لگن
قرار گيرد و بخش فوقاني آن بايد در قســمت
فرورفتگي شانه قرار گيرد.
قرقــره جمعکننده کمربند به سيســتم قفل
خــودکار در زمان تصادف ،ترمــز اضطراري يا
واژگونــي خودرو مجهز اســت .بــراي اين که
کمربند را از حالت قفل خارج کنيد ميتوانيد
تسمه را محکم کشيده و رها کنيد تا به آرامي
جمع شود.
يک کمربند ايمني براي اين که کارآيي الزم را
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داشته باشد ،بايد:
 تا حد ممکن نزديک به بدن جمع شود جلو بدن با يک حرکت منظم کشيده شود بدوناين که پيچ و تاب بخورد
 تنها يک نفر را روي صندلي نگه دارد آثاري از بريدگي يا سائيدگي روي آن نباشد تغيير شــکل نداشته باشــد چرا که کارآيي آنمختل ميشود.
با توجه به دستورالعملهاي ايمني رايج ،الزم است
که براي هرگونه تغيير در کمربند ايمني خودرو به
يک نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مجهز به ابزار
مناسب رجوع کنيد .در اين جا شبکه خدمات پس
از فروش شرکت چنين امکاني را براي شما فراهم
ساخته است.
به طور ادواري با رجوع به يکی از نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ از ســامت کمربندهــاي ايمني
خــودرو خود اطمينان حاصل کنيد .اين مســئله
زمانــي که روي کمربند آثار ســائيدگي يا خرابي
مشاهده ميشود ،اهميت بيشتري پيدا ميکند.
تســمه کمربنــد را بــا آب صابون يا يــک ماده
پاککننده پارچــه کــه در نمايندگيهاي مجاز
منتخب ایکاپ عرضــه ميگردد ،تميز کنيد .پس
از خوابانــدن يــا تغيير وضعيت صندلــي جلو يا
عقب ،اطمينان حاصل کنيــد که کمربند ايمني
در وضعيت صحيح قرار گرفته يا جمع شده است.

توصيه در خصوص کودکان
اگر سرنشــين خودرو کمتر از  12سال يا کمتر از
 1/5متر اســت ،از يک صندلی کودک قابل نصب
استفاده شود.
از يک کمربند براي بستن چند نفر استفاده نکنيد.
هرگز کــودک را روي زانوي خود نگه نداريد براي
کسب اطالعات بيشــتر درباره صندلی کودک به
فصل مربوطه مراجعه نماييد.
در صورت تصادف
بر حسب ماهيت و شــدت برخورد ،ممکن است
سامانه پيشکشنده کمربند ايمني قبل و مستقل
از کيسههاي هوا فعال شــود .فعال شدن سامانه
پيش کشنده ،با رها شدن يک دود رقيق بيخطر
و ايجاد يک صدا همراه اســت که هر دو ناشي از
فعال شدن سيلندر سامانه پيشکشنده تعبيه شده
در پائين کمربند است.
در تمام اين حاالت چراغ کيسه هوا روشن ميشود.
پــس از هر تصادف احتمالي ،از کارآيي سيســتم
کمربند ايمني اطمينان حاصل کنيد و در صورت
لزوم از طريق نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ
آن را تعويض نماييد.

ایمنی

کیسههای هوا

مشخصات کيسه هوا
اطالعات کلي :سامانهاي اســت که براي ارتقاي امنيت
سرنشينان خودرو (به جز سرنشين مياني صندلي عقب)
در هنگام تصادفات شديد طراحي شده است .کيسههاي
هوا در واقع مکمل نقــش کمربندهاي ايمني مجهز به
کاهــش نيروي وارده به سرنشــين اســت (به جز براي
سرنشين مياني صندلي عقب).
در اين حالت حسگرهاي الکترونيکي برخوردهاي جلويي
و جانبي را در ناحيهاي که برخورد صورت گرفته است،
دريافت و تجزيه و تحليل ميکنند:
 در صورت شديد بودن برخورد ،کيسههاي هوا در يکچشم بر هم زدن منبسط ميشوند تا از جان سرنشينان
خــودرو بهتر محافظت نمايند (به جز سرنشــين مياني
عقب) ؛ بالفاصله پس از برخورد ،کيسههاي هوا به همان
ســرعت منقبض ميشوند تا جلو ديد يا خروج احتمالي
سرنشينان را نگيرند.
 در صورت کم بودن شــدت برخــورد ،کم بودن تأثيربرخــورد به عقب خودرو و در برخي شــرايط در حالت
وارونگي خودرو ،ممکن است کيسههاي هوا فعال نشوند؛
در اين حاالت فقــط کمربند ايمنــي حفاظت از جان
سرنشينان خودرو را تضمين ميکند.

کيسههاي هوا درصورتیکه سوئیچ روی
خودرو نباشد ،عمل نميکنند
اين تجهيــزات فقط يک بار عمــل ميکنند.
اگر در همان تصــادف يک برخورد دوم يا يک
تصادف ديگر اتفاق بيفتد ،کيسههاي هوا فعال
نخواهند شد.

فعال شدن يک يا همه کيسههاي هوا در
خودرو با آزاد شدن يک دود رقيق و شنيده
شدن يک صدا همراه ميشود که هر دو پديده
ناشي از به کار افتادن محفظه سامانه پيش
کشنده تعبيه شده در سيستم کيسههاي هوا
است .اين دود براي سالمت مضر نيست اما
ممکن است براي افراد حساس ناراحتکننده
باشد .صداي انفجار مربوط به فعال شدن يک
يا چند کيسه هوا ميتواند براي مدت کوتاهي
منجر به کاهش قدرت شنوايي سرنشينان
گردد.
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ناحيه رديابي برخورد
 . Aناحيه برخورد پيشاني
 .Bناحيه برخورد جانبي
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ایمنی
کيسههاي هوا جلو
براي تضمين ايمني کودک خود در صورتي که
صندلی کودک "پشــت به جــاده" را بر روي
صندلي جلــو متصل ميکنيد ،کيســه هواي
سرنشين جلو را غيرفعال نماييد زيرا در غير اين
صورت با فعال شدن احتمالي کيسه هوا ،ممکن
است کودک به شدت مجروح و يا حتي کشته
شود.

7

سيســتم حفاظت از راننده و سرنشــين جلو در صورت
تصادف شديد از جلو به منظور کاهش خطر صدمات به
سر و قفسه سينه.
کيســه هوا مخصوص راننده وســط فرمان و کيسه هوا
مخصوص سرنشــين جلو ،روي داشــبورد باالي جعبه
تعبيه شده است.
فعالسازي
در صورت تصادف شديد خودرو از جلو و برخورد شديد
به يک قســمت يا کل ناحيه پيشاني  ، Aکيسههاي هوا
فعال ميشــوند مگر اين که کيسه هواي سرنشين جلو
قبال غيرفعال شده باشد.
کيســه هواي جلو در قســمت راننده ،بين قفسه سينه
راننده و فرمان باز ميشــود و کيســه هواي جلو خودرو
قسمت شــاگرد بين قفسه ســينه او و داشبورد حائل
ميشود تا مانع از پرت شدن آنها به جلو شود.
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غيرفعال سازي
فقط کيسه هواي جلو ســمت سرنشین جلو قابل قطع
شدن است.
 ضمــن در آوردن ســوئیچ ،کليــد را داخــل محــلخنثيسازي کيسه هواي سمت سرنشین جلو وارد کنيد.
 آن را به سمت  OFFبچرخانيد. کليد را در همين حالت خارج کنيد.اين چراغ روي داشــبورد روشن ميشود .در
اين حالت تماس با کيسه هوا قطع شده است
و اين چراغ در تمام مدت قطعي کيســه هوا
روشن ميماند.

فعالسازي مجدد
به محض اين که صندلي کودک "پشــت به جاده" را از
صندلي جلو جدا کرديد ،براي فعالســازي مجدد کيسه
هواي صندلي جلو ،کليد را روي وضعيت  ONقرار دهيد
تا امنيت سرنشــين جلو در صورت بروز تصادف تضمين
گردد.
اختالل در عملکرد
اگر عالمت روي صفحه روشن شود ،بالفاصله
براي بررســي شــرايط بــه نمايندگي مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه نماييد چرا که ممکن
اســت در صــورت وقــوع تصادف شــديد،
کيسههاي هوا عمل نکنند.

ایمنی
کيسههاي هواي جانبي
فعالسازی
کيســه هواي پردهاي همزمان با کيســههاي جانبي در
صورت تصادف شــديد از بغل و برخورد ضربه شــديد
به يک قســمت يا کل ناحيه برخــورد جانبي  Bفعال
ميشوند.
کيسه هواي پردهاي بين سرنشين جلو يا عقب خودرو و
شيشهها باز ميشود.

در صورت تصادف شديد از بغل ،اين کيسهها از راننده و
سرنشين جلو محافظت ميکنند و خطر جراحات به باال
تنه آنها از ران تا شانه را کاهش ميدهند.
هر کيسه هواي جانبي در داخل صندلي کنار در ماشين
تعبيه شده است.
فعالسازي
اين کيسهها به صورت يک جانبه در صورت ضربه شديد
از بغل به يک قسمت يا کل قسمت  Bفعال ميشوند.
کيســه هواي جانبي در فاصله ميان مفصل ران و شانه
سرنشين جلو خودرو و پانل درب مربوطه باز ميشود.

ناحيه دريافت ضربه
 )Aناحيه برخورد پيشاني
 )Bناحيه برخورد جانبي
کيسههاي هواي پردهاي
اين کيســهها به تقويت ايمني راننده و سرنشين (به جز
سرنشين مياني صندلي عقب) در صورت تصادف شديد
از بغــل کمک ميکند و خطر صدمه به ســر را کاهش
ميدهد .هر کيســه هواي پردهاي در داخل ستونهاي
عمودي اتاق خودرو و بخش فوقاني شيشهها تعبيه شده
است.

اختالل در عملکرد
اگر اين عالمت بر روي صفحه روشــن شود،
حتما براي بررسي سيستم به نمايندگي مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه نماييد چرا که ممکن
اســت در صــورت وقــوع تصادف شــديد،
کيسههاي هوا عمل نکنند.

در صورت برخورد يا تصادف ســبک خودرو از
بغل يا در صورت وارونه شــدن خودرو ،ممکن
است کيسههاي هوا عمل نکنند.
در صورت تصادف از عقب يا جلو ،کيســههاي
هواي جانبي فعال نميشوند.
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7

ایمنی
براي اين که کيسههاي هوا کارآيي کامل داشته باشند ،موارد ايمني زير را رعايت کنيد.

7

وضعيت شما در نشســتن عادي و عمودي باشد
خود را به صندلی بچسبانيد و کمربند ايمني را به
شکل صحيح ببنديد.
هيچ چيزي (کودک ،حيوان يا هر شــيء ديگر) را
بين سرنشينان و کيسههاي هوا قرار ندهيد.
در مسير خروج کيســههاي هوا يا نزديکي محل
تعبيه آنها هيچ چيز قرار ندهيد يا نچســبانيد زيرا
ممکن است در زمان بازشدن به سرنشينان خودرو
صدمه وارد شود.
در کاربرد اصلي خودرو و به ويژه در فضاي مربوط
به کيســههاي هوا هيچ تغييري ايجاد نکنيد .هر
گونه دستکاري و تغيير در سيستم کيسههاي هوا
بايد منحصرا ً توسط نمايندگي مجاز منتخب ایکاپ
صورت گيرد.
حتــي در صــورت رعايت همه مــوارد احتياطي
فوقالذکر ،خطر جراحت يا سوختگي سطحي در
ســر ،باالتنه يا دســتها در زمان فعال شدن يک
کيسه هوا کام ً
ال منتفي نيست.
در واقع کيســه هوا بــه طور تقريبــاً آني (ظرف
چند هزارم ثانيه) منبســط ميشــود و سپس با
همان ســرعت با خارج کردن هواي داغ از طريق
منفذهايــي که براي اين امر در نظر گرفته شــده
است ،منقبض ميگردد.
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کيسههاي هواي جلويي
هنــگام رانندگي شــاخههاي غربيلــک فرمان را
نگيريد و دست خود را روي قسمت مرکزي فرمان
قرار ندهيد .پاهاي خود را روي داشبورد نگذاريد.
از مصرف دخانيــات خودداري کنيــد چرا که با
فعال شدن کيســههاي هوا ممکن است جراحات
يا ســوختگي ناشي از ســيگار يا پيپ براي شما
حادث شود .از اعمال حرکات ناگهاني و شديد در
فرمان خودداري کنيد .هيــچ چيز روي فرمان يا
داشــبورد نگذاريد و نچسبانيد چرا که فعال شدن
احتمالي کيســههاي هوا ممکن است جراحاتي را
به سرنشينان وارد سازد .کيسههاي هواي جانبي
صندليها را فقط با روکشهاي مورد تأیيد شرکت
که با عملکرد کيســههاي هوا ســازگاري دارند،
بپوشــانيد .براي شــناخت روکشهاي منطبق با
خــودرو خود به نمایندگی مجــاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنيد .روي پشــتي صندلي هيچ چيز قرار
ندهيد يا نچســبانيد (لبــاس و  )...زيرا در صورت
فعال شدن کيســههاي هواي جانبي ممکن است
به قفسه سينه يا دست شــما جراحت وارد شود.
نيم تنه خود را بيش از اندازه به در خودرو نزديک
نکنيد.

کيسههاي هوا ي پردهاي
از قرار دادن يا چســباندن اشياء در قسمت باالي
شيشه خودداري کنيد زيرا فعال شدن کيسههاي
هواي پردهاي ممکن اســت به سر شما لطمه وارد
کند.
اگر خودرو شــما به دستگيرههاي باالي در مجهز
اســت ،آنها را باز نکنيد چرا کــه به تثبيت مکان
کيسههاي پردهاي کمک ميکنند.

اطالعات کاربردی
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حمل کودک

شرکت پژو در طراحي و ساخت خودرو شما تدابير احتياطي را مد نظر قرار داده است اما امنيت کودک شما به خودتان نيز بستگي دارد.
دستورالعملهاي کلي
براي اين که امنيت کودک شــما در خودرو به حداکثر
برسد ،توصيههاي زير را جدي بگيريد:
 مطابق با قوانين و مقررات اروپا ،همه کودکان زير 12سال يا کوتاهتر از  1/5متر بايد با استفاده از يک صندلي
کودک استاندارد و متناســب با وزن کودک که به يک
کمربندي ايمني يا قرقره قفل شــونده ايزو فیکس* نيز
مجهز است ،حمل شوند.
 به لحاظ آماري ،مطمئنترين جا براي حمل کودکان باخودرو صندليهاي عقب است.
 يک کودک کمتــر از  9کيلوگرم الزاماً چه در صندليجلو و چه عقب بايد در وضعيت "پشــت به جاده" قرار
گيرد.

توصيه شرکت پژو اين است که کودکان را در
صندليهاي کناري عقب خودرو حمل کنيد:
 کودکان تا  3سال در حالت "پشت به جاده" کودکان  3سال به باال در وضعيت "رو بهجاده"

"رو به جاده"
زمانــي که صندلي کودک "رو به جاده" بر روي صندلي
سرنشين عقب نصب ميشود ،صندلي جلو خودرو را به
طرف جلو هل دهيد و پشــت صندلي را صاف کنيد به
طوري که پاهاي کودک که بر روي صندلي "رو به جاده"
نشسته است ،با صندلي جلو خودرو تماس نداشته باشد.

8
* مقررات مربوط به حمل کودک در هر کشــور خاص همان کشــور
اســت .براي عملکرد صحيح در اين زمينه از قوانين رايج در کشورتان
اطالع حاصل کنيد.
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در صندلي عقب
"پشت به جاده"
زماني که يک صندلي کودک "پشت به جاده" به صندلي
سرنشــين عقب نصب ميشــود ،صندلي جلو خودرو را
به جلو بکشيد و پشــت آن را صاف کنيد به طوري که
صندلي کودک "پشــت به جاده" با صندلي جلو تماس
نداشته باشد.
پيش از متصل کردن صندلي کــودک بر روي صندلي
سرنشين ،تکيهگاه سر صندلي را برداريد.
پس از جدا کردن صندلي کودک از صندلي سرنشــين،
تکيهگاه را دوباره در جاي خودش قرار دهيد.

اطمينان حاصل کنيد کــه کمربند ايمني به
خوبي کشــيده شده اســت .وقتي از صندلي
کودک پايهدار استفاده ميکنيد ،اطمينان يابيد
کــه پايه صندلي کودک روي کف خودرو ثابت
شده است .در صورت لزوم وضعيت صندلي جلو
خودرو را نيز تنظيم نماييد.

اطالعات کاربردی
در صندلي جلو*

"پشت به جاده"
زمانــي که صندلي کودک "پشــت به جــاده" بر روي
صندلي سرنشــين جلو نصب ميشود ،صندلي خودرو را
در حالت مناسب و در وضعيتي که از نظر طولي در وسط
قرار گرفته باشد ،تنظيم کنيد.
کيسه هواي صندلی سرنشين بايد حتماً غيرفعال باشد
زيرا در صورت فعال شدن ممکن است موجب جراحات
شديد يا حتي مرگ کودک شود.

"رو به جاده"
زمانــي که صندلي کودک "رو به جاده" بر روي صندلي
يشود ،صندلي جلو را در حالتي
سرنشــين جلو نصب م 
که از نظر طولي وسط قرار گرفته باشد ،تنظيم کنيد.
در اين حالت کيسه هواي صندلي جلو بايد فعال باشد.

* قبل از قرار دادن کودک در اين حالت ،از مقررات رايج در کشورتان
در اين باره اطالع حاصل کنيد.

صندلي سرنشين که در باالترين حالت ممکن و از
نظر طولي در وسط تنظيم شده است.

اطمينان حاصل کنيد کــه کمربند ايمني به
خوبي کشيده شده است .در خصوص صندلي
کودک پايهدار ،مطمئن شويد که پايه صندلي
به طور ثابــت با کف خودرو تمــاس دارد .در
صورت لزوم صندلي مسافر را تنظيم نماييد.
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غیرفعال کردن کیسه هواي صندلي سرنشین جلو
هرگز صندلــي نگهدارنده کودک "پشــت به
جاده" را روي یک صندلي که کیسه هواي آن
فعال اســت ،متصل نکنید .ایــن کار ميتواند
موجب جراحات جدي یــا حتي مرگ کودک
شود.

برچســب هشدار که روي آفتابگیر سمت شاگرد نصب
شده است ،همین توصیه را دارد .مطابق با مقررات رایج،
شما این هشــدار را در زبانهاي مختلف در جدول زیر
خواهید یافت.
کیسه هواي غیرفعال صندلي سرنشین

فقط امکان غیرفعال کردن کیســه هواي سرنشین جلو
وجود دارد.
 در حالتی که ســوئیچ خارج شده اســت ،کلید را درمحل غیرفعالسازي کیسه هواي صندلي سرنشین داخل
کنید.
 آن را به طرف  OFFبچرخانید. کلید را در همین حالت خارج کنید.با یک دور چرخاندن ســوئیچ ،این عالمت بر
روي صفحه روشــن ميشــود و تا زماني که
کیسه هوا غیرفعال است ،باقي ميماند.

۸
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AR
BG 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
to the CHILD can occur
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

۸

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.

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.
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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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صندليهاي کودک توصيه شده توسط شرکت پژو

شرکت پژو انواعي از صندليهاي کودک مجهز به سيستم تثبيت با استفاده از کمربند ايمني سه نقطهاي را به مشتريان پيشنهاد ميکند.
گروه  : +0از تولد تا وزن  13کيلو
L1
""RÖMER Baby-Safe Plus

که پشت به جاده نصب ميشود

گروههاي  2و  : 3از  15تا  36کيلويي
L4
""KLIPPAN Optima

که قابليت تنظيم ارتفاع دارد و از  22کيلويي (حدود  6سال) استفاده ميشود.
L5
""RÖMER KIDFIX

که قابليت نصب بر روي سامانه ايزوفيکس خودرو را دارد .کودک توسط کمربند ايمني
نگه داشته ميشود.
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محل صندليهاي کودک که با کمربند ایمني متصل ميشوند.

مطابق با مقررات اروپا ،جدول زیر امکان نصب صندلي هاي کودک را که با کمربند ایمني بسته مي شوند ،به تناسب وزن کودک در داخل خودرو نشان مي دهد.
وزن کودک  /سن
مکان
صندليهاي سرنشین جلو ()C

داراي باالبر
بدون باالبر

صندليهاي کناري عقب ()d

صندليهاي میاني عقب

۸
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زﯾر  13ﮐﯾﻠو ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل
)ﮔروه )0

از  9ﺗﺎ  18ﮐﯾﻠو
)ﮔروه )1

از  15ﺗﺎ  25ﮐﯾﻠو
)ﮔروه )2

از  22ﺗﺎ  36ﮐﯾﻠو
)ﮔروه )3

(U )R
U

(U )R
U

(U )R
U

(U )R
U

U

U

U

U

X

X

X

X

اطالعات کاربردی
صندليهاي کودک توصيه شده توسط شرکت پژو
 )aصندلي کودک جهاني :صندلياي است که ميتوان در همه خودروها با کمربند ايمني نصب کرد.
 )bگروه  :0از تولد تا وزن  10کيلوگرم .سبدها و گهوارههاي خودرو که نميتوان در صندلي سرنشين جلو نصب کرد.
 )cپيش از قراردادن کودک خود در اين وضعيت ،از قوانين و مقررات مربوط رايج در کشورتان مطلع شويد.
 )dپيش از نصب يک صندلي کودک در صندلي سرنشين عقب (چه رو و چه پشت به جاده) صندلي جلو را جلو بکشيد
آنگاه پشت صندلي را صاف کنيد تا براي صندلي کودک و پاهاي او فضاي کافي وجود داشته باشد.

قبل از نصب صندلي کودک داراي پشــتي به
يک صندلي سرنشــين ،تکيهگاه سر را از روي
صندلي برداريد.
پس از جدا کردن صندلي کودک ،تکيهگاه سر
را دوباره در محل خود قرار دهيد.

 :Uجاي تنظيم شده براي نگه داشتن صندلي کودک واحد معيارهاي جهاني که با استفاده از کمربند ايمني رو به جاده
يا پشت به جاده نصب ميشود.
 :همان مطلب قسمت  Uبه عالوه صندلي خودرو که بايد در باالترين وضعيت ممکن و از نظر طولي در وسط
تنظيم شود.
 :Xجاي غيرمناسب براي نصب يک صندلي کودک از گروه وزني ذکر شده.

۸
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نصب نامناســب صندلي کودک در يک خودرو
ميتواند ايمني کودک را در صورت تصادف به
خطر اندازد.
اطمينــان حاصل کنيد کــه کمربند ايمني يا
قالب کمربند ايمني زير صندلي کودک نباشد
چرا که ميتواند عملکرد آن را مختل نمايد.
همواره و حتي براي مســيرهاي کوتاه ســعي
کنيد کمربند ايمني يــا بندهاي مهار صندلي
کودکي را ببنديد تا نوسان آن را نسبت به بدن
کودک تا حد ممکن محدود کند.
در زمان بستن صندلي کودک با کمربند ايمني
بررسي کنيد که کمربند ايمني به خوبي روي
صندلي کودک کشيده شده و محکم آن را روي
صندلي خودرو ثابت کرده اســت .اگر صندلي
سرنشــين خودرو شــما قابل تنظيم است ،در
صورت نياز آن را جلو بکشيد.
الزم اســت که در صندليهــاي عقب خودرو
هميشــه مقدار کافي فضاي بــاز بين صندلي
جلو و
 صندلي کودک "پشت به جاده" پاهــاي کودک قرار گرفتــه بر روي صندليکودک "رو به جاده"
وجود داشته باشد.
براي ايــن کار صندلي جلو را بــه طرف جلو
بکشــيد و در صورت نياز پشت آن را نيز صاف
کنيد .براي نصب بهينه صندلي کودک "رو به
جاده" اطمينان حاصل کنيد که پشت صندلي
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کودک با پشتي صندلي سرنشين کمترين فاصله
را داشــته باشد و حتي در صورت ممکن با آن در
تماس باشد.
الزم است که پيش از نصب صندلي کودک داراي
پشتي بر روي صندلي سرنشين خودرو ،تکيهگاه يا
پشتي سر صندلي را برداريد.
مطمئن شويد که تکيهگاه سر در جاي مناسب قرار
گرفته يا متصل شده است تا در صورت ترمز شديد
خودرو ،به اطراف پرتاب نشود .بالفاصله پس از جدا
کردن صندلي کودک ،تکيهگاه سر را دوباره روي
صندلي نصب کنيد.
کودکان در صندلي جلو
مقــررات مربوط بــه حمل کــودکان در صندلي
سرنشين جلو خودرو ميتواند در هر کشور متفاوت
باشــد .پيش از هر اقدام در اين زمينه با مقررات
مربوطه در کشورتان آشنا شويد.
هرگاه صندلي کودک "پشــت به جاده" را بر روي
صندلي سرنشين جلو نصب ميکنيد ،کيسه هواي
صندلي سرنشــين جلو را غيرفعال سازيد در غير
اين صورت ممکن است کودک در صورت باز شدن
کيســه هاي هوا با خطر آسيبهاي جدي يا حتي
خطر مرگ مواجه شود .نصب تنظيم کننده ارتفاع
قسمت مورب کمربند بايد روي شانه کودک قرار
گيرد بدون اين که گردن او را لمس کند.
مطمئن شويد که بخش شکمي يا تحتاني کمربند
به درســتي از روي رانهاي کــودک عبور کرده

باشد.
شــرکت پژو به شــما توصيه ميکنــد که از يک
صندلي کودک داراي باالبرنــده مجهز به تنظيم
کننده نوار قطري کمربند ايمني در ســطح شانه
استفاده کنيد.
به داليل ايمني از اين موارد پرهيز نماييد:
 رها کردن يــک يا چند کودک در خودرو بدونهر گونه نظارت
 رها کردن کودک يا حيــوان در خودرو زير نورآفتاب با شيشههاي بسته
 رها کردن ســوئيچ خودرو در دسترس کودکاندر داخل خودرو
براي جلوگيري از بازشدن اتفاقي درها و شيشههاي
عقبي خودرو ،سيســتم "امنيت کودکان" را فعال
کنيد.
توجه داشته باشيد که بيش از يک سوم شيشههاي
عقب باز نباشد.
براي محافظت از کودکان خود در برابر نور آفتاب،
شيشههاي عقب را به پردهاي جانبي مجهز کنيد.

اطالعات کاربردی

سيستم نگهدارنده ايزوفيکس

خودرو شما منطبق با آخرين مقررات ايزوفيکس است.
همــان طور که در زير مشــاهده ميکنيد ،صندليهاي
خودرو شــما به اتصاالت تنظيمکننده ايزوفيکس مجهز
هستند.

براي نشيمن هر صندلي  3حلقه اتصال وجود دارد.
 دو حلقه  Aکه بين پشــتي و نشــيمن صندلي قرارگرفتهاند و با يک عالمت نشانهگذاري شدهاند.

 يک حلقه نيز پشــت صندلي قــرار گرفته که به آن TOP TETHERميگوينــد و براي بســتن تســمه
فوقاني استفاده ميشود.
با استفاده از  TOP TETHERميتوان تسمه فوقاني
صندلي کــودک را که به اتصاالت آن مجهز هســتند،
محکم کرد .در صورت وقوع تصادف از جلو ،اين سيستم
نوسانات صندلي کودک را به سمت جلو محدود ميکند.
سيســتم نگهدارنده ايزوفيکس امــکان نصب مطمئن،
محکم و ســريع صندلي کودک خــودرو را امکانپذير
ميسازد.
براي نصب صندلي کودک يا ســامانه ايزوفيکس بر روي
صندلي عقب ســمت چپ خودرو ،قبــل از ثابت کردن
صندلي ،کمربند ايمني سرنشين مياني صندلي عقب را
به طرف وسط خودرو هدايت کنيد تا در فعاليت کمربند
ايمني مزاحمتي ايجاد نکند.

صندليهاي کودک ايزوفيکس به دو قفل مجهز هستند
که در دو حلقه  Aبسته ميشوند.
برخي صندليها همچنين به يک تســمه فوقاني مجهز
هستند که به حلقه  Bمتصل ميشود.
براي بستن صندلي کودک به :TOP TETHER
 پيــش از متصل کردن صندلي کــودک به اين مکان،تکيهگاه ســر صندلــي را برداريد و پــس از جدا کردن
صندلي کودک ،تکيهگاه سر را دوباره در محل خود قرار
دهيد.
 تسمه صندلي کودک را پشت پشتي صندلي بيندازيدو آن را از بين ســوراخهاي پايه تکيهگاه سر عبور دهيد
آنگاه قالب تســمه فوقاني را داخله حلقه  Bبيندازيد و
تسمه فوقاني را بکشيد.

نصب نامناسب صندلي کودک در خودرو ،سالمت
وي را در صورت تصادف به خطر مياندازد.
دستورات نصب را که در کتابچه راهنماي صندلي
کودک درج شده است ،به دقت رعايت کنيد.

براي آشــنايي با راههاي نصب صندلي کودک
ايزوفيکس در خودرو ،به جدول خالصه مربوطه
مراجعه کنيد.
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صندليهاي کودک ايزوفيکس توصيه شده توسط شرکت پژو
صندلي ايمني کودک رومر  RÖMERمجهز به سيستم ايزوفيکس (رده قدي)E :
گروه  :0+از بدو تولد تا وزن  13کيلوگرم
به حالت "پشت به جاده" و به کمک يک پايه ايزوفيکس که به حلقههاي  Aمتصل
ميشود ،روي صندلي خودرو نصب ميگردد .پايه شامل يک تکيهگاه ميباشد که
ارتفاع آن قابل تنظيم است و روي کف خودرو قرار ميگيرد.
اين صندلي ميتواند با يک کمربند ايمني نصب شود .در اين حالت فقط پوسته آن
استفاده ميشود و با کمک کمربند ايمني سه نقطهاي به صندلي خودرو بسته ميشود.
صندلي ايمني کودک و  P2C Midiو پايه ايزوفيکس آن (رده قدي)D, C, A, B, B1 :
گروه  :1از وزن  9تا  18کيلو
اين صندلي "پشت به جاده" با کمک يک پايه ايزوفيکس که به حلقههاي  Aمتصل
ميشود ،روي صندلي نصب ميگردد .پايه داراي يک تکيهگاه ميباشد که ارتفاع آن
قابل تنظيم است و بر روي کف خودرو قرار ميگيرد .اين صندلي همچنين ميتواند
"رو به جاده" استفاده شود .اين صندلي را نميتوان با استفاده از کمربند ايمني روي
صندلي سرنشين نصب کرد .توصيه شرکت اين است که براي کودک تا سه سالگي از
صندلي "پشت به جاده" استفاده شود.

8

به دستورالعملهاي نصب که در کتابچه راهنماي استفاده از صندلي کودک درج شده است ،توجه کنيد.
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صندلي ايمني رومر دوئو پالس ايزوفيکس ( RÖMER Duo Plus ISOFIXرده قدي) B1:
گروه  :1از  9تا  18کيلو
اين صندلي با استفاده از يک تسمه فوقاني به حلقههاي  Aو همچنين حلقه  Bموسوم
به " TOP TETHERرو به جاده" نصب ميشود .قابليت انحناي صندلي امکان سه
وضعيت نشسته ،استراحت و درازکش را براي کودک فراهم ميکند .اين صندلي همچنين
ميتواند در مکانهايي که به اتصاالت ايزوفيکس مجهز نشده است ،استفاده شود .در اين
حالت الزاماً بايد با کمربند ايمني سه نقطهاي به صندلي خودرو متصل گردد.
صندلي  FAIR G 0 /1و پايه ايزوفيکس  RWFنوع ( Aرده قدي)C :
گروه  0+و  :1از تولد تا  18کيلو
با استفاده از يک پايه ايزوفيکس که در حلقههاي  Aقالب ميشود ،در حالت "پشت به
جاده" نصب ميگردد و داراي قابليت تنظيم در شش حالت است .براي نصب آن از پايه
ايزوفيکس  RWFنوع  Aاستفاده کنيد .اين صندلي همچنين ميتواند در مکانهايي که
به اتصاالت ايزوفيکس مجهز نيستند ،در وضعيت "رو به جاده " نصب گردد .در اين حالت
صندلي کودک الزاماً بايد با استفاده از کمربند ايمني به صندلي خودرو متصل شود.

مطابق با دستورالعملهاي نصب که در کتابچه راهنماي استفاده از صندلي کودک آمده است ،عمل کنيد.
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نصب
مطابق با مقررات اروپا ،این جدول امکان نصب صندليهاي کودک ایزوفیکس را در مکانهاي مجهز به اتصاالت ایزوفیکس در خودرو نشان ميدهد.
براي صندليهاي کودک ایزوفیکس جهاني و نیمه جهاني ،رده قدي ایزوفیکس صندلي کودک که با یک حرف از  Aتا  Gنشان داده شده ،بر روي صندلي کودک در کنار نشان ایزوفیکس
درجه شده است.
وزن کودک /سن
زیر  10کیلو (گروه  )0زیر  10کیلو (گروه  )0زیر  13کیلو
(گروه  ) 0 +تا حدود  1سالگي
تا حدود  ۶ماهگي
نوع صندلي کودک ایزوفیکس
رده قدي ایزوفیکس

سبد حمل کودک
G

F

پشت به جاده
C

۸

D

C

D

رو به جاده
A

B

B1

ایزو فیکس نیست
X

*IL-SU

IL-SU

صندلي میاني عقب
 : IUFمکان تعبیه شده براي نصب صندلي ایزوفیکس جهاني "رو به جاده" با استفاده از تسمه فوقاني
 : IL-SUامکان تنظیم شده براي نصب صندلي ایزوفیکس نیمه جهاني در حالت:
 "پشت به جاده" مجهز به تسمه فوقاني یا یک قرقره "رو به جاده" مجهز به یک قرقره یک سبد مجهز به تسمه فوقاني یا یک قرقرهبراي بستن تسمه فوقاني به قسمت "بستن ایزوفیکس" مراجعه کنید.
 : Xمکان نامناسب براي نصب صندلي کودک گروه وزني ذکرشده
* صندلي خودرو در یک وضعیت خاص :صندليهایي را که جلو صندلي کودک قرار گرفتهاند ،جلو بکشید.
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پشت به جاده
E

صندلي سرنشین جلو
صندليهاي کناري عقب

از  ۹تا  18کیلو (گروه )1
از یک تا حدود  3سالگي

*IL-SU

IL-SU

IUF
IL-SU

ایزو فیکس نیست

پیش از نصب صندلي کودک داراي پشــتي به
صندلي سرنشین خودرو ،تکیهگاه سر صندلي
را بیرون آورده و در جایي مطمئن بگذارید .پس
از جدا کــردن صندلي کودک ،تکیهگاه ســر
صندلي را در جاي خود قرار دهید.

اطالعات کاربردی
ايمني کودکان
براي جلوگيري از بازشدن در عقب خودرو با دستگيره از
داخل ،يک سيستم مکانيکي روي تيغه هر يک از درهاي
عقب خودرو تعبيه شده است.

قفل کردن
با کليد خاموش و روشــن خودرو ،دکمه قرمز رنگ را تا
آخر ميچرخانيم:
 به طرف چپ براي درب عقب سمت چپ -به طرف راست براي درب عقب سمت راست

۸

بازکردن قفل
با زبانه سوئیچ خودرو ،دکمه قرمز را تا انتها ميچرخانيم:
 به طرف راست براي درب عقب سمت چپ -به طرف چپ براي درب عقب سمت راست
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مخزن سوخت

ظرفیت مخزن :حدود  50لیتر.

کمترین اندازه سوخت
زمانی که سطح سوخت مخزن به حداقل
برســد ،این نشــانگر روی صفحه نمایش
روشن میشود.
در ایــن حالت حدود  5لیتر ســوخت در مخزن خودرو
شما باقی مانده است .زمانی که عالمت شروع به چشمک
زدن میکند ،مقدار بسیار کمی سوخت در مخزن باقی
مانده است و شما باید برای جلوگیری از خاموش شدن
خودرو ،سریعاً سوختگیری کنید.
تا زمانی که درپوش مخزن در جای خود قرار
داده نشده است ،سوئیچ را نمیتوان از قفل
خارج کرد .باز شدن درپوش مخزن میتواند با
یک صدای مکش هوا همراه باشد .این کاهش
فشار که کامال عادی است ،تحت تاثیر آببندی
مدار سوخترسانی خودرو ایجاد میشود.

9

سوختگیری

 -1بازکردن دریچه مخزن
 -2بازکردن درپوش مخزن
 -3آویزان کردن درپوش به خار تعبیه شــده در سطح
داخلی دریچه
برچســبی که در قســمت داخلی دریچه مخزن دیده
میشود ،نوع سوخت خودرو شــما را متناسب با موتور
خودرو نشان میدهد.
درجــه بنزین فقط موقعی عمل میکنــد که  5لیتر یا
بیشتر بنزین بزنید.

برای سوختگیری در امنیت کامل
 حتما خودرو را خاموش کنید دریچه مخزن را با فشــار دادن به قسمت عقب آن بازکنید1 .
 کلید را داخل ســوراخ درپوش کنید و آن را به سمتچپ بچرخانید2 .
 درپوش را به عقب بکشید و آن را به خاری که بر رویدیواره داخلی دریچه تعبیه شده است ،آویزان کنید3 .
 مخزن را پر کنید.بعد از ســومین بار قطع جریان پمپ ،ســوختگیری را
ادامه ندهید زیرا این کار ممکن اســت اختالالتی را به
وجود آورد.
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پس از اتمام سوختگیری:
 درپوش مخزن را در محل آن قرار دهید. کلید را به سمت راست بچرخانید و آن را خارج کنید. -درب باک را ببندید.

قطع جریان سوخت
خودرو شــما به یک سیســتم ایمنی مجهز است که در
صورت وقوع تصادف ،سوخترســانی بــه موتور را قطع
میکند.

سوخت مورد استفاده برای موتورهای بنزینی
فقط از بنزین بدون سرب شاخص  RONحداقل برابر با
اکتان ( 95سوپر) استفاده کنید.

اگر از سوخت ناســازگار با موتور خودرو خود
اســتفاده کنید ،تخلیه مخزن سوخت پیش از
روشن کردن خودرو ضروری است.

تردد در خارج از کشور
برخی سوختها میتوانند به موتور آسیب وارد
کنند .ممکن است در برخی کشورها به منظور
تضمین عملکرد بهینه موتور ،استفاده از نوع
خاصی بنزین (با شاخص اکتان خاص با نام
تجاری خاص) الزامی باشد.
برای کسب اطالعات تکمیلی با مسئول محل
فروش مشورت کنید.
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تعویض چرخ
نحوه تعویض یک چرخ معیوب با چرخ زاپاس با کمک ابزارهای همراه خودرو.
دسترسی به ابزارها

 -3ابزار بازکردن روکش پیچهای رینگ
بــا اســتفاده از آن میتــوان روکش پیچهــای رینگ
آلومینیومی را باز کرد
 -4پوکه پیچهای ضدسرقت امکان انطباق آچار چرخ را
با پیچهای ویژه "ضدسرقت" امکانپذیر میکند
 -5قالب بکسل
برای اطالعات بیشتر درباره این حلقه به فهرست مربوطه
مراجعه کنید.

9

ابزارهای خودرو در داخل صندوق عقب زیر کفپوش قرار
دارند .برای دسترسی به آنها:
 در صندوق را باز کنید کفپوش صندوق را بردارید جعبه پلیمری را خارج کنید -جعبه ابزار کمکی را بردارید

فهرست ابزارها*
همه این ابزارها خاص خودرو شــما هستند و بر حسب
تجهیزات آن ممکن است متفاوت باشند ،بنابراین از آنها
برای کارهای دیگر استفاده نکنید.
 -1آچار چرخ
با اســتفاده از آن میتوان قالپــاق و پیچهای نگهدارنده
چرخ را باز کرد
 -2جک و دسته جک
با کمک آن میتوان خودرو را از روی زمین بلند کرد

* برحسب کشورهای مصرف کننده
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دسترسی به چرخ زاپاس*
چرخ قالپاقدار
هنگام آماده کردن چرخ ابتدا شیار قالپاق را
در شکاف روبروی سرسوزن قرار دهید و با کف
دست به دورتادور آن فشار آورده و آن را جا
بیندازید.

برای باز کردن آن مراحل زیر را انجام دهید:
 مهره مرکزی (رنگی) را باز کنید چرخ زاپاس را از قسمت انتهایی آن به سمت خودتانبلند کنید
 چرخ را از صندوق خارج کنید.چرخ زاپاس در داخل صندوق زیر کفپوش قرار دارد
بر حســب کشور مصرفکننده ،شــکل زاپاس میتواند
فلزی یا موقت باشد .غالبا زاپاس با یک بست نگهدارنده
که از یک مهره  Aو یک پیچ  Bتشکیل شده ،در داخل
صندوق ثابت شده است.

9
* برحسب کشور محل فروش
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قراردادن دوباره چرخ در محل آن
 چرخ را در جای مخصوص آن بگذارید. پیچ مرکزی را در وسط چرخ قرار داده و بپیچانید. پیچ را تا آخر بپیچانید تا محکم شــود و چرخ را ثابتنگه دارد.
 صفحه محافظ را در قسمت مرکزی چرخ قرار دهید وگیره آن را محکم کنید.
 پوشــش پالســتیکی را روی محفظه مخصوص چرخبگذارید.

9
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بازکردن چرخ خودرو
توقف خودرو
خودرو را به گونهای پارک کنید که تردد را
مختل نکند :سطح زمین باید افقی ،مقاوم و
غیرلغزنده باشد ،ترمز دستی را بکشید ،سوئیچ
را خاموش کنید.
اگر خودرو دنده اتوماتیک است ،آن را در
وضعیت  Pقرار دهید تا چرخها قفل شوند.
از روشن بودن چراغ ترمز دستی در صفحه
نمایشگر مطمئن شوید .حتما اطمینان پیدا
کنید که تمام سرنشینان خودرو پیاده شده و
در مکانی امن قرار گرفتهاند.
هرگز در شرایطی که تنها تکیهگاه خودرو
شما یک جک باشد زیر خودرو نروید و برای
اطمینان از یک پایه خرک استفاده کنید.

 از جک به جز برای باالبردن خودرو استفادهدیگری نکنید
 از جک دیگری به جــز جک کارخانه تولیدخودرو استفاده نکنید.

 -پایه جک را زیر خودرو روی زمین قرار دهید و مطمئن

شــوید که جک به صورت عمود در نقطه مخصوص A
برای چرخ جلو یا  Bبرای چرخ عقب قرار گرفته اســت

فهرست اقدامات
 با اســتفاده از ابزار ( 3بر حســب تجهیزات) سرپوشپیچها را خارج کنید.
 مهره ضدسرقت  4را روی آچار چرخ ( )1قرار دهید تابتوانید پیچ ضدسرقت را بازکنید.
 -بقیه پیچها را فقط با آچار چرخ ( )1باز کنید.

و کمترین فاصله را با چرخ معیوب دارد.

۹
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 جک  2را آنقدر باز کنید تا قسمت فوقانی آن با جایگاه Aیا  Bمورد نظر تمــاس پیدا کند .نقطه اتکاء  Aیا B
در خودرو باید در قسمت مرکزی سر جک قرار گیرد.

 خودرو را با بازکردن بیشتر جک از زمین بلند کنید تافضای کافی بین چرخ و سطح زمین ایجاد شود و امکان
بازکردن و بستن چرخ را داشته باشید.

 پیچها را بازکنید و آنها را در جایی تمیز قرار دهید. -چرخ را باز کنید

اطمینــان حاصل کنید که جــک بر روی یک
ســطح مقاوم و غیرلغزنده محکم قرار گرفته و
سر آن الزاماً در نقاط  Aیا  Bقرار گرفته باشد.
در غیر این صورت ممکن اســت خودرو آسیب
ببیند یا این که جک خم شود یا از زیر ماشین
بلغزد و به شما آسیب برساند.

9
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سوار کردن چرخ

بستن چرخ زاپاس نوع موقت
اگر خودروی شما به رینگهای آلومینیومی
مجهز است هنگام جا زدن چرخ زاپاس موقت
طبیعی است که واشر پیچ با زه تماس پیدا
نکند .در واقع چرخ زاپاس با قسمت مخروطی
هر پیچ محکم میگردد (به تصویر دقت کنید).
در زمان جا زدن رینگ آلومینیومی ،از تمیز
بودن واشرهای پیچ چرخ اطمینان حاصل
کنید.

پس از تعویض چرخ
برای قراردادن صحیح چرخ پنچر در داخل
صندوق ،ابتدا آرم مرکزی وسط چرخ را
درآورید.
در صورت استفاده از چرخ زاپاس موقت ،با
سرعت بیشتر از  80کیلومتر در ساعت حرکت
نکنید.
در اولین فرصت از محکم بودن پیچها و
میزان باد چرخ در یکی از نمایندگیهای مجاز
منتخب ایکاپ مطمئن شوید.
بالفاصله الستیک پنچر را تعمیر کنید و آن را
دوباره روی خودرو نصب نمایید.

9
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فهرست اقدامات
 چرخ را در محل مخصوص خود قرار دهید. پیچها را با دســت تا جایی که ممکن اســت ،محکمکنید.
 پیچ ضدســرقت را با آچار چرخ  1که به سرپوش پیچضدسرقت  4مجهز است (در صورت وجود در خودروی
شما) ،تا اندازهای محکم کنید.

9
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 با بستن جک ،خودرو را پائین بیاورید. -جک  2را ببندید و از زیر خودرو خارج کنید.

پیچهای دیگر را با آچار چرخ محکم کنید.

بازبینیها

زنجیر چرخ

در فصل زمستان ،استفاده از زنجیر چرخ ،کشش خودرو
و عملکرد آن را در زمان ترمز زدن بهبود میبخشد.
زنجیرهای چرخ صرفا باید روی چرخهای جلو
بسته شوند .از بستن زنجیر چرخ بر روی چرخ
زاپاس موقت نیز خودداری گردد.

فقط از زنجیرهایی استفاده کنید که برای نوع چرخهای
خودرو شما طراحی شدهاند.
ابعاد الستیکهای اصل

حداکثر اندازه حلقه

195/65 R15
195/60 R16
205/55 R16

 9میلی متر

برای کســب اطالعات بیشتر درباره زنجیرهای چرخ ،به
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

از حرکت با زنجیر چرخ در مسیر برفروبی
شده خودداری کنید تا به الستیک خودرو شما
و همچنین سطح جاده آسیبی وارد نشود.
اگر خودرو شما به رینگهایی با آلیاژ آلومینیوم
مجهز است ،مراقب باشید که هیچ یک از
قسمتهای زنجیر یا اتصاالت آن با رینگ
تماس نداشته باشد.

توصیههای نصب
 اگر الزم اســت که زنجیر چرخ را در طول مسیر نصبکنید ،توجه داشــته باشــید که خودرو را در یک سطح
صاف در کنار جاده متوقف نمایید.
 ترمز دســتی را بکشــید و در صورت لزوم زیر چرخهایک تخته یا ســنگ قرار دهید تا از لیز خوردن خودرو
جلوگیری کند.
 مطابق با دســتورالعملهای کارخانه ســازنده ،زنجیرچرخ را نصب کنید.
 بــه آرامی خودرو را بــه حرکت درآورید و چند لحظهحرکت کنید بدون این که سرعت شما از  50کیلومتر بر
ساعت تجاوز کند.
 آنگاه خودرو را متوقف کنید و اطمینان حاصل نماییدکه زنجیرها به درستی کشیده شده باشند.
الزم است که پیشاپیش از قوانین و مقررات
خاص کشور خود درباره استفاده از زنجیر چرخ
و حداکثر سرعت مجاز با زنجیر چرخ اطالعات
حاصل نمایید.

اکیدا ً توصیه میشود که پیش از سفر ،نصب
زنجیر بر روی چرخهای خودرو را روی یک
زمین صاف و خشک تمرین کنید.
151
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تعویض چراغ
چراغهای خودرو به شیشــههای پلیکربنات و
یک الیه جال دهنده محافظ مجهز هستند:
آنها را با دســتمال خشــک یا زبر ،یک مادهشوینده یا ّ
حلل تمیز نکنید
 بــرای تمیز کردن چراغها از یک اســفنج ومحلــول آب و صابون یا یــک ماده با خاصیت
قلیایی پائین استفاده کنید
 در صورت شستشــوی تحت فشار به منظورپاک کردن لکههای کثیف مقــاوم ،نازل را به
صورت ممتد بــر روی چراغها و جدار دور آنها
نگیرید تــا الیه جالدهنده و اتصاالت آببندی
آنها آسیب نبیند.
الزم است که چند دقیقه پیش از اقدام به تعویض
المپ ،چراغها را خاموش کنید تا خطر سوختگی
شما را تهدید نکند.
 المپ را بهطور مستقیم با انگشتان خود لمسنکنید :برای این کار از دستمال بدون پرز استفاده
کنید.
ضروری است که فقط از المپهای ضد ماورای
بنفش ( )UVاستفاده کنید تا به پرژکتور آسیبی
وارد نشود.
همواره یک المپ معیوب را با یک المپ نو با
همان مشخصات و ویژگیها عوض کنید.
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چراغهای جلو

 -1چراغهای روز  /کوچک ()LED
 -2چراغهای کوچک ()H7
 -3چراغهای راهنما ()PWY- 24W
 -4چراغهای بزرگ ()H7
 -5چراغهای مهشکن ()PSX-24W

در برخی شرایط آب و هوایی (دمای پائین و
رطوبت باال) وجود بخارات آب روی سطح
داخلی شیشه چراغهای جلو و عقب طبیعی
است؛ این بخارات دقایقی پس از روشن شدن
چراغها محو خواهند شد.

بازبینیها

المپهای زرد رنگ مثل چراغهای راهنما باید
با المپهایی با همان ویژگی و رنگ مشابه
تعویض شوند.
هنگام بستن چراغ ،سرپوش محافظ را کامال با
دقت ببندید تا آببندی آن حفظ شود.

تعویض چراغهای راهنما
چشمک زدن سریعتر از معمول نشانگر چراغ
راهنما (چپ یا راست) نشاندهنده خرابی المپ
جهت مربوطه است.
کاسه چراغ را یک هشتم دایره در جهت عکس عقربههای
ساعت بچرخانید و آن را خارج کنید:
المپ را باز و آن را تعویض کنید
بــرای جا زدن چراغ همین اقدامات را با ترتیب معکوس
انجام دهید.

تعویض چراغهای کوچک
 سرپوش محافظ را با کشیدن روی زبانه خارج کنید اتصال المپ را باز کنید فنر را کنار بزنید تا المپ آزاد شود -المپ را خارج کنید و آن را تعویض نمایید

برای بســتن آن همین مراحل را با ترتیب عکس انجام
دهید
پین وضعیت المپ را به سمت پائین بکشید
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بازبینیها

تعویض چراغهای بزرگ
 با کشیدن زبانه ،کاسه چراغ را خارج کنید. اتصال المپ را باز کنید. -المپ را خارج و آن را عوض کنید.
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برای بســتن چراغ همین اقدامات را با ترتیب معکوس
انجام دهیــد و پین وضعیت المپ را به ســمت پائین
بکشید.

چراغهای روز /کوچک ()LED
برای تعویض این نوع المپهای دیود نورافشان یا LED
به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

بازبینیها

تعویض چراغهای مهشکن
 از طریق مجرای تعبیه شده در زیر سپر خودرو به چراغمهشکن دسترسی پیدا کنید
 اتصال کاسه چراغ را با فشار آوردن بر روی زبانه بخشفوقانی باز کنید
 با فشار آوردن بر روی دو گیره (در باال و پائین) کاسهچراغ را خارج کنید
 المپ را خارج کرده و تعویض کنید برای بســتن دوباره چراغ مهشکن همین مراحل را بهترتیب عکس انجام دهید

تعویض چراغهای چشمک زن متصل به آینه بغل
 یک پیچ گوشــتی دوگوش در فضای بین آینه بغل وپایه آن وارد کنید.
 پیچ گوشتی را تکان دهید و از آن به عنوان اهرم برایخارج کردن آینه استفاده کنید.
 قــاب آینه بغل را با فشــار آوردن بــر روی دو گیرهنگهدارنده باز کنید.

 بر روی زبانه مرکزی فشــار آورده و چراغ چشمک زنبغل را خارج کنید
 کاســه المپ را خارج کرده و المپ سوخته را تعویضکنید.
بــرای نصب دوباره چراغ آینه بغــل همین مراحل را به
ترتیب عکس انجام دهید.
برای تعویض این المپها می توانید به نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

9

برای تهیه المپ مهشکن به نمایندگی مجاز منتخب
ایکاپ مراجعه کنید.
برای تعویض آنها نیز میتوانید به نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
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بازبینیها
چراغهای عقب
چراغهای LED
برای تعویض این المپها به نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

 -1چراغ خطر (دیود )LED
 -2چراغ وضعیت (دیود )LED
 -3چراغ راهنما (دیود )LED
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 -4چراغ مهشکن ()P21w
 -5چراغ دنده عقب ()P21w

بازبینیها

تعویض چراغ خطر سوم (چراغ ترمز)
به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

تعویض چراغهای پالک خودرو
برای تسهیل بازکردن چراغ ،این اقدامات را در حالیکه
درب صندوق نیمه باز است ،انجام دهید:
 یک پیچ گوشــتی باریک در حفره خارجی پوشــششفاف وارد کنید
 آن را به طرف خارج فشار دهید تا آزاد شود پوشش شفاف را بردارید المپ سوخته را تعویض کنید برای بســتن دوباره چراغ ،با کف دســت روی پوشششفاف فشار آورید تا داخل گیره جا بیفتد.

تعویض المپهای مهشکن و دنده عقب
دسترسی به این المپها از طریق زیر سپر ممکن است
 کاســه چراغ را به اندازه یک هشتم دایره بچرخانید وآن را خارج کنید
 المپ سوخته را عوض کنید برای بســتن دوباره ،همین اقدامات را در جهت عکستکرار کنید

اگر بعد از خاموش کردن خودرو چراغ پالک را
عوض میکنید ،مراقب باشــید که سمت چپ
بدن شما با اگزوز تماس پیدا نکند زیرا ممکن
است دچار سوختگی شوید.
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بازبینیها

تعویض یک فیوز
دسترسی به ابزارها

انبر مخصوص بیرون آوردن فیوز پشت درپوش جعبه فیوز تعبیه شده در داشبورد یا کنسول قرار دارد.
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برای داشبورد
 با کشــیدن قسمت چپ و سپس راست بخش فوقانیدرپوش داشبورد ،آن را آزاد کنید
 درپوش را کامال باز کنید و آن را برگردانید پایهای را که پشــت آن انبر قرار گرفته اســت ،بیرونبکشید و انبر را بردارید
برای کنسول
 درپوش جعبه داشبورد را باز کنید با کشــیدن قســمت راســت فوقانی درپوش جعبهداشبورد ،آن را آزاد کنید
 درپوش را کامال خارج کنید و آن را برگردانید پایهای را که پشــت آن انبر قــرار دارد ،خارج کنید وانبر را بردارید.

بازبینیها
برای داشبورد
پیش از تعویض یک فیوز رعایت این موارد الزامی است :
 خودرو را متوقف و خاموش کنید. همه تجهیزات برقی خودرو را خاموش کنید. فیوز سوخته را با کمک جداول عملکرد و نمودارها کهدر صفحات بعد آورده شده است ،پیدا کنید.
برای بیرون آوردن یک فیوز الزم است که :
 از انبــر مخصوص خارج کردن فیوز اســتفاده کنید ووضعیت رشتههای آن را بررسی نمایید
 همواره به جای یک فیوز سوخته از یک فیوز با شدتجریان مساوی و رنگ مشابه همان فیوز استفاده کنید؛
استفاده از یک فیوز با شــدت جریان متفاوت میتواند
اختالل در عملکرد مدار الکتریکی (خطر آتشسوزی) به
همراه داشته باشد.
اگــر بالفاصله پس از تعویض فیوز نقصی پدیدار شــود،
برای معاینه تجهیزات برقی خــودرو به نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.

نصب لوازم جانبی الکتریکی
سیستم الکتریکی خودروی شما صرفا مطابق با
عملکرد تجهیزات استاندارد یا لوازم جانبی آن
طراحی شده است بنابراین پیش از نصب هر
گونه لوازم برقی در آن حتما با نمایندگیهای
مجاز منتخب ایکاپ مشورت کنید.

تعویض فیوزی که در جدولهای زیر ذکر
نشده ،ممکن است اختالل شدید در عملکرد
خودرو شما را موجب شود بنابراین در چنین
مواردی به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید.

شرکت ایکاپ در خصوص پرداخت هزینه تعمیراتی
که بدون مشورت با نمایندگیهای مجاز بر روی
خودرو صورت گرفته است و یا هزینه خسارات ناشی
از نصب تجهیزات جانبی تائید نشده یا ارائه نشده
توسط شرکت ،هیچ مسئولیتی را بر عهده نمیگیرد
به ویژه در مواردی که مصرف کلی برق کلیه
تجهیزات نصب شده روی خودرو از  10میلیآمپر
فراتر رود.
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بازبینیها
سمت چپ
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عملکرد

شماره فیوز

شدت جریان

F2

5A

آینههای جانبی ،چراغها ،سوکت دیاگ

F9

5A

زنگ هشدار

F10

-

استفاده نشده

F11

5A

آینه داخلی الکتروکرومیک (در صورت موجود بودن در خودرو)

F13

5A

تقویتکننده سیستم صوتی  ،Hi-Fiسنسور پارک خودرو ،دوربین دنده عقب

F16

15A

سوکت  12ولت جلو

F17

-

F18

20A

استفاده نشده
صفحه نمایش لمسی ،رادیو پخش

بازبینیها
عملکرد

شماره فیوز

شدت جریان

F23

5A

آینه آرایش (سرنشین) ،نقشه خوان یا جی پی اس

F26

15 A

هشدار صوتی

F27

15 A

پمپ شیشه شوی

F28

5A

ضدسرقت

F29

15 A

کمپرسورتهویه

F30

15 A

برف پاککن عقب

9
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بازبینیها
سمت راست

9
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عملکرد

شماره فیوز

شدت جریان

F01

40 A

گرمکن شیشه عقب

F02

10 A

آینههای بغل مجهز به گرمکن

F03

30 A

باالبر شیشه جلو

F04

-

F05

30 A

باالبر شیشه عقب

F06

10 A

آینه بغل تاشو

F07

10 A

آینه بغل تاشو

F08

-

استفاده نشده

F09

15 A

گرمکن صندلی جلو

F10

20 A

تقویتکننده سیستم صوتی Hi-Fi

F11

-

استفاده نشده

F12

-

استفاده نشده

استفاده نشده

بازبینیها
جعبه فیوز محفظه موتور

عملکرد

شماره فیوز

شدت جریان

F16

15 A

چراغهای روز

F18

10 A

چراغ بزرگ راست

F19

10 A

چراغ بزرگ چپ

F25

30 A

رله چراغ شوی

F29

40 A

موتور برف پاککن جلو

F30

-

استفاده نشده

این جعبه فیوز در ســمت چپ محفظــه موتور نزدیک
باتری تعبیه شده است.
دسترسی به فیوزها
 گیرههای درب جعبه را آزاد کنید فیوز را تعویض کنید (مراجعه به بند مربوطه) پس از اتمام کار با دقت کامل درپوش جعبه را ببندیدتا آببندی آن حفظ شود.
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بازبینیها

باتري  12ولت

روش کار برای روشــن کردن موتور با اســتفاده از یک
باتری دیگر یا شــارژ کردن دوباره باتری تخلیه شــده
خودتان.

اطالعات کلی
باتریهاي سربی
باتریها حاوی مواد زیانبار از قبیل اسید
سولفوریک و سرب هستند بنابراین باتریهای
مصرف شده باید مطابق با دستورالعملهای
قانونی امحاء شوند و در هیچ صورت نباید با
زبالههای خانگی دور ریخته شوند.
پیلها و باتریهای مصرف شده را در مکان
جمعآوری مخصوص قرار دهید.

9

دسترسی به باتری
پیش از دســتکاری در باتری ،مراقب صورت و
چشمان خود باشید .هر گونه دستکاری بر روی
باتری باید در یک محیط باز و به دور از شــعله
یا منبع جرقه صورت گیرد تا از خطر انفجار و
آتشسوزی جلوگیری شود.
در پایان کار ،دستان خود را بشویید.

اگر خودرو شــما دنده اتوماتیک اســت ،هرگز
سعی نکنید با هل دادن آن را روشن کنید.

باتری زیر درب موتور قرار گرفته است.
برای دسترسی به آن:
 درب موتور را با دســتگیره داخلی و ســپس خارجیباز کنید
 پایــه نگهدارنده درب موتور را در جای مخصوص خودثابت کنید
 -قاب پالستیکی ترمینال  +باتری را بردارید

قطب منفی باتری قابل دسترسی نیست.
یک برجســتگی روی بخش جلویی در سمت
چپ (نزدیک گلگیر ســمت سرنشــین جلو)
تعبیه شده است.
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بازبینیها
روشن کردن خودرو با یک باتری دیگر
زمانی که باتری خودروی شــما شارژ خالی کرده است،
موتور خودرو را میتوانید با استفاده از یک باتری کمکی
(باتری جدا یا یک خودرو دیگر) و کابلهای کمکی یا به
کمک یک تقویتکننده باتری روشن کنید.

هرگز موتور را در حالتی که یک کابل شارژ به
باتری متصل است ،روشن نکنید .هرگز از یک
تقویتکننده باتری  24ولت یا قویتر استفاده
نکنید.
پیشاپیش مطمئن شوید که شدت ولتاژ اسمی
باتــری کمکی  12ولــت و ظرفیت کمینه آن
معادل ظرفیت باتری مورد نظر برای شارژ است.
دو خودرو نباید با یکدیگر تماس داشته باشند.
ابتــدا همه تجهیزات برقی دو خــودرو (رادیو،
برف پاککن ،چراغهــا و  )...را خاموش کنید.
مراقب باشــید که کابلهــای باتری کمکی به
بخشهای متحرک موتور (پروانه ،تســمه و )...
نزدیک نباشد.
زمانــی که موتور کار میکنــد ،قطب مثبت را
قطع نکنید.

 قاب پالســتیکی ترمینال ( )+را درصورتیکه خودروشما به آن مجهز است ،بردارید.
 گیره کابل قرمــز رنگ را به ترمینال ( )+باتری خراب( Aتا قسمت ســطح قسمت فلزی خمیده) و سپس به
ترمینــال ( )+باتری کمکی  Bیــا تقویتکننده متصل
کنید
 یک انتهای کابل سبز یا سیاه را به ترمینال ( )-باتریکمکــی  Bیا تقویتکننده (یا به نقطه فلزی بدون رنگ
خودرو) متصل کنید.
 انتهای دیگر کابل ســبز یا سیاه را به یک نقطه فلزیبدون رنگ خودرو خراب وصل کنید

 موتور خودرو کمکی را روشــن کنید و بگذارید چنددقیقه کار کند.
 سوئیچ خودروی خراب را باز کنید و اجازه دهید موتورآن کار کند.
اگر موتــور بالفاصله به کار نیفتاد ،جریان را قطع کنید،
چند لحظه صبر کنید و یک بار دیگر امتحان کنید.
 منتظر بمانید تا دور موتور کاهش یابد آنگاه کابلهایکمکی را به ترتیب معکوس قطع کنید.
 قاب پالســتیکی ترمینال ( )+را دوباره در جای خودقرار دهید.
 اجازه دهید موتور خــودرو در حالت حرکت یا توقفبه مدت دســت کم  30دقیقه کار کند تا باتری به اندازه
کافی شارژ شود.

مادام که باتری تا سطح کافی شارژ نشده است،
برخــی عملکردهای خــودرو قابل اســتفاده
نیستند.
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بازبینیها
شارژ کردن مجدد باتری با یک شارژر باتری
به منظور تضمین طول عمر حداکثری باتری خودرو الزم
است که میزان شارژ آن در سطح کافی حفظ شود.
در برخی حاالت الزم است که باتری را شارژ کنید:
 اگر غالباً مسیرهای کوتاه را طی میکنید. درصورتیکه قصد دارید به مدت چند هفته از خودرواستفاده نکنید.
در این زمینه با کارشناسان نمایندگیهای مجاز منتخب
ایکاپ مشورت نمایید.

اگر در نظــر دارید خودتان باتــری خودرو را
دوباره شارژ کنید ،صرفا از یک شارژر سازگار با
باتریهای ســربی یا اسیدی  12ولت استفاده
کنید.

دستورالعملهای اســتفاده را که تولیدکننده
شــارژر توصیــه کرده اســت ،رعایــت کنید.
قطبهای باتری را هرگز معکوس نکنید.
الزم است که اتصاالت باتری را قطع کنید.
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 جریان را قطع کنید( .سوئیچ را قطع کنید). همه تجهیزات مصرفکننده برق خودرو (رادیو پخش،چراغها ،برف پاککن و  )...را خاموش کنید.

 پیــش از وصل کردن کابلها به باتری ،شــارژر  Bراخاموش کنید تا از خطر ایجاد جرقه جلوگیری شود
 از سالم بودن کابلهای شارژر اطمینان حاصل کنید قاب پالســتیکی ترمینال ( )+باتــری (درصورتیکهخودرو شما به آن مجهز است) را بردارید
 کابلهای شارژر  Bرا به ترتیب زیر وصل کنید: کابل قرمز مثبت ( )+به قطب ( )+باتری .A کابل ســیاه منفی ( )-به نقطه  Cدر بدنه فلزی بدونرنگ خودرو
 در پایان عملیات شــارژ ،قبل از قطع اتصال کابلهایباتری  ، Aشارژر  Bرا خاموش کنید.

بازبینیها
قطع باتری
به منظور حفظ سطح کافی شارژ باتری که بتواند خودرو
را روشن کند ،توصیه شرکت پژو این است که در صورت
عدم اســتفاده طوالنی مدت از خودرو ،اتصاالت باتری را
قطع کنید.
پیش از اقدام به قطع اتصاالت باتری:
 همه درهای خودرو ،درب صندوق و شیشهها را ببندید، همه تجهیزات برقی خودرو (رادیو پخش ،برف پاککن،چراغها و  )...را خاموش کنید،
 جریان را قطع کنید و حدود  4دقیقه صبر کنیدپس از دسترســی به باتری فقط کافی اســت که اتصال
قطب ( )+آن را قطع کنید

بست قفل شونده سریع

قطع اتصال ترمینال ()+
 پره  Dرا تا آخر باال بیاورید تا مهره  Eباز شود.اتصال مجدد ترمینال ()+
 مهره بازشده  Eکابل را روی پایانه ( )+باتری قرار دهید به صورت عمود بر مهره  Eفشــار آورید تا به خوبی برروی باتری قرار گیرد
 با کنار زدن پین موقعیت و پائین آوردن پره  ، Dمهرهرا ببندید.
برای خواباندن پره  Dبیش از حد بر آن فشــار
نیاورید زیرا اگر مهره بد قرار گرفته باشد ،قفل
شــدن آن بر روی پایانه ممکن نیست؛ در این
حالت روند بستن آن را تکرار کنید.

هرگز برای شارژ کردن یک باتری یخ زده اقدام
نکنید چرا که خطر انفجار در پی دارد!
اگر باتری یخ بســته باشد ،برای بررسی آن به
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید تا
مشخص شود که ترکیبات داخلی باتری آسیب
ندیدهاند و محفظه باتری ترک برنداشته است.
وقوع این دو اتفاق میتواند خطر نشــت اسید
سمی و خورنده باتری را به دنبال داشته باشد.
قبل از قطع اتصال
قبل از قطع از اتصال باتری ،بعد از درآوردن ســوئیچ2 ،
دقیقه صبر کنید.
شیشهها و درها را ببندید و سپس اتصال باتری را قطع
کنید.
پس از اتصال مجدد
پس از هر بار اتصال مجدد باتری ،جریان را برقرار کنید
(ســوئیچ را یک دور بچرخانید) و پیش از روشن کردن
خودرو یک دقیقه صبر کنید تا دستگاههای الکترونیکی
خودرو مجــددا راهاندازی شــوند .اما اگر پــس از این
اقدامات ،اختالالت هر چند جزئی ادامه داشته باشد ،به
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید.
شما باید با رجوع به بند مربوطه ،خودتان این تجهیزات
را تنظیم کنید:
 کلید کنترل از راه دور ایستگاههای رادیویی ذخیره شده تاریخ و ساعت صفحه لمسی167
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بازبینیها

حالت مدیریت انرژی

خودروی شــما به سیستم مدیریت اســتفاده از برخی
عملکردها متناســب با ســطح انرژی موجود در باتری
مجهز است.
هنگام حرکت خودرو ،سیســتم مدیریت انرژی به طور
موقت برخــی عملکردها از قبیل تهویه مطبوع ،گرمکن
شیشه عقب و  ...را غیرفعال میکند.
عملکردهای غیرفعال شده بالفاصله پس از آن که شرایط
اجازه دهد ،دوباره فعال خواهند شد.

9
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حالت صرفه جویی انرژی

خودروی شما به سیستم مدیریت مدت استفاده از برخی عملکردهای خودرو مجهز است تا به این طریق باتری همواره
شارژ کافی داشته باشد.
پس از توقف موتور ،شــما میتوانید در مجموع به مدت حداکثر  30دقیقه از برخی عملکردهای خودرو مثل سیستم
صوتی ،تلماتیک ،شیشه شور ،چراغهای نور پائین ،چراغهای سقف و  ...استفاده کنید.
ورود به حالت صرفهجویی
پس از ســپری شــدن این مدت ،پیــام ورود به حالت
صرفهجویی انرژی روی صفحه نمایشــگر خودرو ظاهر
میشود و عملکردهای فعال به حالت خفته در میآیند.
اگر در همین حین با راننده تماس تلفنی برقرار شــود،
این تمــاس میتواند به مدت حدود  10دقیقه از طریق
سیستم هندزفری رادیو پخش برقرار باشد.

خروج از حالت صرفهجویی انرژی
عملکردهای یادشــده به طور خودکار در استفاده بعدی
خودرو دوباره فعال خواهند شد.
 برای بازیابی فوری این عملکردها ،موتور را روشن کنیدو اجازه دهید به مدت دست کم  5دقیقه کار کند.
یک باتــری خالی از شــارژ نمیتواند موتور را
روشن کند (رجوع کنید به بند مربوطه).

بازبینیها

تعویض تیغه برف پاککن
پیش از باز کردن تیغه برف پاککن جلو
پــس از قطع جریان ،اهرم برف پاککن را فعال کنید تا
تیغهها در وسط شیشه جلو قرار بگیرند.
باز کردن
 بازوی مربوطه را بلند کنید -گیره تیغه را باز و آن را خارج کنید.

نصب دوباره
 تیغــه جدید مربوطه را روی بازو قرار دهید و گیره آنرا ببندید
 بازو را با احتیاط پائین آوریدپس از نصب مجدد تیغه برف پاککن جلو
 جریان را برقرار کنید، اهرم برف پاککــن را دوباره فعال کنید تا تیغهها درجای اولیه خود قرار گیرند.
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بازبینیها

بکسل

روش عملیاتی برای بکسل کردن خودرو با یک وسیله مکانیکی قابل انفصال

حلقه بکسل

قالب بکســل در داخل صندوق زیــر کفپوش قرار دارد
برای دسترسی به آن:
 صندوق را باز کنید، کفپوش را بلند کنید و آن را خارج سازید، -قالب بکسل را از جعبه ابزار کمکی بردارید.
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توصیههای کلی
مقررات رایج در کشــورتان را رعایت کنید .اطمینان یابید که وزن خودرو بکسلکننده از وزن خودرو بکسل
شونده بیشتر است .یک راننده دارای گواهینامه معتبر رانندگی باید پشت فرمان خودرو بکسل شده بماند.
در هنگام بکسل کردن خودرو در حالت چهار چرخ روی زمین ،پیوسته از یک میله بکسل استاندارد استفاده
کنید.
خودرو بکسلکننده باید به آرامی به حرکت درآید.
در هنگامی که خودرو بکسل شده خاموش است ،امکان استفاده از کمک ترمز و فرمان وجود ندارد .در موارد
زیر برای بکسل کردن خودرو خود حتما از یک متخصص امر کمک بگیرد:
 خراب شدن خودرو در یک آزاد راه یا مسیر سریعالسیر، خودرو با چهار چرخ متحرک یا شاسی بلند عدم امکان خالص کردن دنده ،باز نشدن قفل فرمان و آزاد نشدن ترمز دستی -بکسل کردن خودرو در حالت دو چرخ روی زمین.

بازبینیها
بکسل کردن خودرو
اهرم دنده را در حالت خالص (برای دنده
اتوماتیک در وضعیت  )Nقرار دهید .عدم
رعایت این نکته میتواند به خرابی برخی
اجزای خودرو (ترمز ،گیربکس) و عدم امکان
استفاده از کمک ترمز در زمان راهاندازی
خودرو منجر شود.

 با وارد کردن قســمت انتهایی تخت قالب بکســل بهقسمت پائینی درپوش تعبیه شده بر روی سپر جلو آن
را باز کنید،
 قالب بکسل را تا جایی که گیر میکند ،بچرخانید،میله بکسل را وصل کنید.

 با یک مرحله چرخاندن ســوئیچ خودرو ،فرمان را آزادکنید و ترمز دستی را بخوابانید،
 چراغهای فالشر خودرو بکسل شده را روشن کنید.هنگام بکسل کردن یک خودرو در حالت چهار
چرخ بر روی زمین ،خودرو بکسلکننده باید با
ســرعت کمتر از  30کیلومتر بر ساعت حرکت
کند و حداکثر  50کیلومتر مسافت را طی کند.

 درپوش تعبیه شــده در ســپر عقب خودرو را با فشاردادن بر قسمت پائینی آن باز کنید،
 قــاب بکســل را تا جایــی که گیر میکنــد ،در آنبچرخانید،
 -میله بکسل را وصل کنید.
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بازبینیها
نصب باربند روی سقف
برای نصب باربندهای طولی روی سقف خودرو ،به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه کنید .برای بستن باربندهای عرضی روی سقف خودرو ،جای نصب آنها را که زیر باربندهای
طولی نشانهگذاری شده است مد نظر قرار دهید.

تجهیــزات جانبی مورد تأیید پژو را اســتفاده
کنیــد و در نصــب آنها توصیههــا و تذکرات
کارخانه تولیدکننده آنها را رعایت نمایید تا از
وارد آمدن خســارت به بدنه خودرو شما (خط
افتادگی یا تغییر شــکل و  )...جلوگیری شود.
باربندهای طولی قابل جداشدن نیستند.

9
172

برای اطالع از وزن مجاز بار بر روی باربند
خودرو ،برای باری که ارتفاع آن از 40
سانتیمتر تجاوز نکند (به جز وسیله حمل
دوچرخه) :به کتابچه راهنمای استفاده از باربند
مربوطه مراجعه کنید.
اگر ارتفاع بار از  40سانتیمتر بیشتر شود،
سرعت خودرو را با توجه به وضعیت جاده
تنظیم کنید تا به باربند و اتصاالت روی سقف
آسیبی وارد نشود.
برای رعایت مقررات حمل بارهای بلندتر از
طول خودرو ،مطابق با قوانین و مقررات حمل
و نقل ملی کشورتان عمل کنید.

ویژگیهای فنی

۱۰
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ویژگیهای فنی
پژو و توتال
یک مشارکت در جهت ارتقای کارآیی !
در ســال  2015شرکت پژو بازگشــت خود را به عرصه
رانندگی رالی که یکی از شاخههای اتوموبیلرانی بسیار
دشــوار در جهان اســت ،اعالم کرد .تیمهای مهندسی
پژو اسپورت برای دســتیابی به بهترین کارآیی در این
آزمونهــا ،توتال کوارتز را که یــک روغن با فناوری باال
اســت و قابلیت حفاظــت از موتور را در ســختترین
شــرایط دارد ،برای پــژو  DKR 2008انتخاب کردند.
توتال کوارتز از موتور خودروی شما در برابر اثرات زمان
محافظت میکند .توتال کوارتز اینئوفرست یک روغن با
کارآیی بســیار باال است که ثمره کار مشترک گروههای
بخش تحقیقات و توسعه پژو و توتال است .روغن توتال
مشخصا برای موتور خودروهای شرکت پژو تهیه میشود
و فناوری خالقانه آن امکان کاهش قابل توجه انتشار گاز
دی اکســید کربن و حفاظت موثر از موتور خودرو را در
برابر جرم گرفتگی امکانپذیر میسازد.

پژو توتال را توصیه میکند
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ویژگیهای فنی

درب موتور

بازکردن

 .Bاهرم خارجی
 اهرم خارجی  Bرا باال بیاورید و درب موتور را باز کنید. .Aاهرم داخلی
 درب جلو سمت چپ خودرو را باز کنید اهرم  Aرا که در قســمت پائیــن چارچوب درب قرارگرفته است ،به طرف خود بکشید.

اهرم داخلی درب موتور موجب میشود تا
زمانیکه درب جلو سمت چپ خودرو بسته
است ،امکان بازکردن درب موتور وجود نداشته
باشد.

درصورتیکه باد شدید میوزد ،درب موتور را باز
نکنید.
در صــورت داغ بودن موتــور ،با احتیاط اهرم
خارجی را باز و پایه درب موتور را بلند کنید تا
دچار سوختگی نشوید.

 .Cجک درب موتور
جــک  Cرا از جای آن بیرون بیاورید و آن را در داخل
شکاف تعبیه شده در سطح داخلی درب موتور قرار دهید
تا آن را باز نگه دارد.
بستن
 جک  Cرا از شکاف درب موتور خارج کنید جک را در محل مخصوص آن قرار دهید درب موتور را پائین بیاورید و در فاصله نزدیک به موتورآن را رها کنید تا بسته شود
 برای اطمینان از بسته شدن صحیح درب موتور آن رابه طرف باال بکشید.

به علت وجود تجهیزات برقی در داخل محفظه
موتور ،مراقب باشــید تا حد ممکن در معرض
آب (باران ،شستشو و  )...قرار نگیرد.
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ویژگیهای فنی

موتورهای بنزینی

 .1مخزن شیشهشوی
 .2مخزن مایع خنککننده
 .3مخزن روغن ترمز
 .4باتری /فیوزها
 .5جعبه فیوز
 .6صافی هوا
 .7میله اندازهگیری روغن موتور (گیج روغن)
 .8پر کردن روغن موتور
 .9نقطه فلزی بدنه خودرو (پایانه ")"-
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ویژگیهای فنی

بررسی سطح مایعات خودرو

برای نگهداری صحیح مطابق با آنچه سازنده توصیه کرده است ،بهطور منظم سطح مایعات خودرو را چک کنید.
در صورت لزوم به مایع اضافه کنید مگر این که توصیه دیگری در اینباره شده باشد .در صورتیکه سطح مایع زیاد پائین آمده باشد ،با مراجعه به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مدار
مربوطه را معاینه کنید.
در زمان کار کردن زیر درب موتور ،مراقب باشــید زیرا ممکن اســت برخی قسمتهای موتور بسیار داغ باشند (خطر سوختگی) و هر لحظه ممکن است (حتی در صورت
خاموش بودن خودرو) پروانه خنککننده موتور بهکار بیفتد.

سطح روغن
سطح روغن را میتوان هم با توجه به نشانگر
سطح روغن در صفحه نمایشگر (بسته به نوع
آن) و هم به صورت دستی با استفاده از میله
اندازهگیری مشخص کرد .این اندازهگیری زمانی اعتبار
دارد که خودرو روی یک سطح افقی قرار گرفته و موتور
نیز بیش از  30دقیقه قبل خاموش شده باشد.

تخلیه روغن موتور
برای اطالع از دوره ایــن عملیات ،به دفترچه نگهداری
سازنده مراجعه کنید.
برای حفظ کارآیی موتور و تجهیزات ضدآالیندگی ،هرگز
از مواد افزودنی در روغن موتور استفاده نکنید.
ویژگیهای روغن موتور
روغنی که اســتفاده میکنید باید با موتور خودرو شما
سازگار و با توصیههای سازنده مطابقت داشته باشد.

سطح روغن ترمز

سطح روغن ترمز باید نزدیک خط ""MAXI

باشــد در غیر این صورت میزان ســائیدگی
لنتهای ترمز را چک کنید.
تخلیه مدار روغن ترمز
برای آگاهی از دوره انجام این عملیات به دستورالعملهای
نگهداری که سازنده ارائه کرده است ،مراجعه کنید.
ویژگیهای روغن ترمز
این مایع باید با توصیههای سازنده مطابقت داشته باشد.
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ویژگیهای فنی
سطح مایع خنککننده

سطح این مایع باید نزدیک به خط ""MAXI

بماند اما هرگــز از آن تجاوز نکند .زمانی که
موتور داغ است درجه دمای این مایع توسط
پروانه موتور تنظیم میگردد.
پروانه موتور ممکن اســت پس از توقف خودرو
بهکار بیفتد :مراقبت باشید اشیاء یا لباس شما
در پروانه گیر نکند.
وانگهی بــا توجه به ایــن که مدار مایــع خنککننده
موتور تحت فشــار قرار دارد ،برای کار کردن روی موتور
دستکم یک ســاعت پس از توقف فعالیت موتور صبر
کنید تا موتور خنک شود .به منظور جلوگیری از هرگونه
ســوختگی ،پیچهای سرپوش دو برج خنککننده را باز
کنید تا فشــار مدار کاهش یابد .زمانی که فشار کم شد،
سرپوش را بردارید و سطح مایع را افزایش دهید.
ویژگیهای مایع
این مایع باید مطابق با توصیههای سازنده باشد.
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سطح مایع شیشهشوی
ســطح مخزن مایع شیشهشــوی را هر زمان
الزم باشد ،افزایش دهید.
ویژگی مایع شیشهشوی
برای تضمین شستشوی بهینه و جلوگیری از یخزدگی،
از افزایش یا تعویض ایــن مایع با آب خودداری نمایید.
توصیه میشــود در هوای ســرد از مایع شیشهشــوی
آمیخته به الکل اتیلن یا متانول استفاده کنید.

مواد مصرفشده
از تماس طوالنی مدت دست با روغن یا مایعات
مصرفشــده خودداری کنید .اکثر این مایعات
خاصیــت خورندگــی دارند و برای ســامتی
زیانبار هستند.
روغن و مایعات مصرف شده را در کانالهای
فاضالب یا روی زمین نریزید.

ویژگیهای فنی

کنترلها

به جز در مواردی که توصیههای متفاوتی وجود دارد ،این قطعات را مطابق با دستورالعملهای نگهداری سازنده و بر حسب شرایط موتور خودرو کنترل کنید .برای کنترل آنها به
نمایندگیهای مجاز منتخب ایکاپ مراجعه نمایید.
باتری  12ولت
باتری نیازی به نگهداری ندارد .با این حال به
طور مرتب وضعیت بستها (برای باتریهای
فاقــد مهــره قفل شــونده ســریع) تمیزی
رشــتههای آن را بررسی کنید .در صورتیکه روی باتری
 12ولت کاری انجام میدهیــد ،به منظور اتخاذ تدابیر
احتیاطی الزم پیش از هرگونه دستکاری ،فصل مربوط
به باتری را مطالعه کنید.

صافی هوا و صافی اتاق خودرو
برای آگاهــی از دوره تعویض این قطعات ،به
راهنمای نگهداری آن مراجعه کنید.
بر حسب شــرایط محیطی (هوای غبارآلود و
 )...و شرایط اســتفاده از خودرو (رانندگی در شهر و )...
این قطعات را در صورت نیاز تعویض کنید.
یک صافی هوای چرک و چرب میتواند کارآیی سیستم
تهویه مطبوع خــودرو را مختل و بوهای نامطبوع تولید
کند.
صافی روغن
صافی روغن را هر بار که روغن موتور را عوض
میکنید ،تعویض کنید.
برای آگاهــی از دوره کنتــرل این قطعه به
راهنمای نگهداری سازنده رجوع کنید.

جعبه دنده خودکار
جعبه دنــده نگهداری خاصی نــدارد( .فاقد
تخلیه) .برای آگاهی از دوره کنترل این قطعه
به راهنمای نگهداری آن رجوع کنید.
لنتهای ترمز
شدت فرسایش لنتهای ترمز خودرو به ویژه
خودروهایی که در شهر در مسافتهای کوتاه
اســتفاده میشــوند ،به نحوه رانندگی آنها
بستگی دارد .گاهی الزم است که وضعیت لنتهای ترمز
حتی میان دو نوبت بازدید خودرو کنترل گردد.
به اســتثنای مواردی که مدار روغن نشتی دارد ،کاهش
سطح روغن ترمز نشــاندهنده فرسایش لنتهای ترمز
است.
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ویژگیهای فنی
وضعیت فرسودگی دیسکهای ترمز
برای کسب هر گونه اطالعات درباره بررسی
وضعیت فرســودگی دیســکهای ترمز ،به
نمایندگیهــای مجاز منتخب ایکاپ مراجعه
کنید.
ترمز دستی
در صورت دیر درگیر شــدن ترمز دســتی یا
کاهش کارآیی آن الزم است که حتی بین دو
معاینه آن را تنظیم کنید .معاینه سیســتم
ترمز دســتی باید توســط نمایندگی مجاز
منتخب ایکاپ صورت گیرد.
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فقط از محصوالت توصیه شــده توسط شرکت
پژو یا محصوالت باکیفیت و واجد ویژگیهای
مشابه استفاده کنید .به منظور تضمین عملکرد
بهینه قطعات مهم مثل مدار ترمز ،شرکت پژو
محصوالت کامال خــاص را انتخاب کرده و به
مشتریان توصیه میکند.
پس از شستشــوی خودرو یا در شرایط آب و
هوایی مرطوب و ســرد ،ممکن است قشری از
یخ روی دیســکها و لنتهای ترمز تشــکیل
شود .این پدیده میتواند کارآیی سیستم ترمز
را کاهش دهد .برای خشــک کردن و یخزدایی
از این قطعات ،ترمزهای آرام و سبک بگیرید.

ویژگیهای فنی

کلیات

ویژگیهای موتور
ویژگیهای موتور (حجم سیلندر ،حداکثر توان ،حداکثر
گشــتاور ،مصرف انرژی ،انتشــار دی اکسید کربن و )...
مربوط به خودرو شــما بر روی ســند پالک و همچنین
سند انتقال خودرو درج شده است.
مطابق با شرایط تعیین شده توسط اداره تنظیم مقررات
اروپا (دستور العمل  )CE/1999/99ویژگیهای موتور
خودرو شــما با مقادیر تائید شده در مرحله تست موتور
مطابقت میکند.
برای اطالعات بیشتر به نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ
مراجعه کنید.

اوزان
مقادیر وزنی مربوط به خودرو شما بر روی سند پالک و
همچنین سند تجاری آن ذکر شده است.
ایــن مقادیر همچنین بر روی پالک فلزی یا برچســب
شرکت سازنده درج شده است.
برای اطالعات بیشــتر درباره مشخصات خودرو به فصل
مربوطه مراجعه کنید.
همچنین برای اطالعات تکمیلی درباره کل این موارد به
نمایندگی مجاز منتخب ایکاپ مراجعه نمایید.
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ویژگیهای فنی

موتور و گیربکس -بنزین
موتور
گیربکس
تیپ این نوع خودروCU :
حجم سیلندر ()cm3
قطر و کورس پیستون ()mm
حداکثر توان :بر حسب معیار اروپا (*)KW
نوع قدرت حداکثری (دور در دقیقه)
حداکثر گشتاور :بر حسب معیار اروپا (نیوتن متر)
حداکثر گشتاور (دور در دقیقه)
سوخت
مبدلکاتالیزوری

ظرفیت روغن (در لیتر) موتور (با تعویض فیلتر*)

1,6l THP 165
( EAT6اتوماتیک  6دنده)
5GYA
1598
77 x 85.8
121
6000
240
1400
بدون سرب
بله
4.25

* مطابق با شرایط تعیین شده توسط اداره تنظیم مقررات اروپا (دستورالعمل )CE/1999/99ویژگیهای موتور خودرو شما با مقادیر تأیید شده در مرحله تست موتور مطابقت
میکند.
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ویژگیهای فنی

اوزان و بار قابل حمل (به کیلوگرم)
موتور
گیربکس

1,6l THP 165
( EAT6اتوماتیک  6دنده)

تیپ این نوع خودروCU :

5GYA

 وزن خودرو بدون بار و سرنشین وزن خودرو در حال حرکت**حداکثر وزن با بار قابل قبول از نظر فنی وزن کلی مجاز در حال حرکت در شیب  12درصد یدک قفل شده در شیب  10یا  12درصد یدک قفل شده بدون بار یدک قفل نشده -وزن مجاز بر روی قالب

1245
1320
1663
1663
X
X
X
x

** وزن در حال حرکت برابر با وزن خودرو خالی به عالوه راننده ( 75کیلوگرم) است.
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ویژگیهای فنی

ابعاد (به میلیمتر)

۱۰

* آینههای بغل در حالت تاشده.
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ویژگیهای فنی
عالیم شناسایی
عالیم متفاوت قابل رویت برای شناسایی و پیدا کردن خودرو.
این برچسب حاوی اطالعات زیر است:
فشــار باد الســتیکهای خودرو در حالــت خالی و با
سرنشــین  -ابعاد الستیکها  -فشــار الستیک با چرخ
یدک  -مرجع رنگ خودرو
کنترل فشار باد باید در حالت خنک بودن موتور
هر ماه یک بار صورت گیرد.

 .Aشماره سری زیر درب موتور .این شماره روی بدنه
نزدیک کمک فنر حک شده است.

فشار ناکافی باد الستیکها ،مصرف سوخت
را باال میبرد.

 .Bشماره سری روی ستون داخلی شیشه جلو .این
شماره روی یک برچسب که از پشت شیشه جلو نیز قابل
رویت میباشد ،درج شده است.
 .Cبرچسب سازنده .این شماره روی یک برچسب که
روی ســتون میانی خودرو سمت شاگرد چسبانده شده،
درج شده است.
 .Dبرچسب الســتیکها  /رنگ .این برچسب روی
ستون میانی خودرو سمت راننده چسبانده شده است.
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مصرف سوخت خودرو پژو 2008
مصرف سوخت
موتور

گیربکس

سیکل شهری

سیکل برون شهری

سیکل ترکیبی

 1/6لیتر 16V

اتوماتیک

9.8 L/100 km

4.9 L/100 km

6.7 L/100 km

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.
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سیستم صوتی و تلهماتیک

پژو ،اتصال به رادیو

عملکردها و تنظیمات متفاوت تشریح شده بر
حسب مدل و پیکربندی خودرو شما متفاوت
است.

بــه دالیل ایمنی و از آنجــا که عملیات اتصال
بلوتوث تلفن همراه با سیستم هندزفری خودرو
مســتلزم دقت زیاد راننده است ،این عملیات
باید در شــرایطی که خودرو متوقف اما روشن
باشد صورت گیرد.

پژو ،اتصال به رادیو
رادیــو پخش چندرســانهای  -کاربردها  -تلفن
بلوتوث
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فهرست مطالب
اقدامات اولیه
کنترلهای فرمان
فهرستها
کاربردها
رادیو
رادیوپخش دیجیتال
رسانه
تلفن
تنظیمات
سوالهای رایج

2
3
4
6
7
9
10
12
18
21

سیستم به نحوی محافظت شده است که فقط
بتواند روی خودرو شما کار کند .ظاهر شدن
پیام "حالت صرفهجویی انرژی" نشاندهنده
آن است که سیستم به زودی به حالت غیرفعال
در میآید.

با استفاده از این نشانیها به کدهای منبع
( OSSنرمافزار منبع باز) سیستم دسترسی
پیدا کنید.
https://www.groupe-psa.com/fr/oss

https://www.groupe-psa.com/en/oss

سیستم صوتی تلهماتیک

اقدامات اولیه

در حالت فعالیت موتور ،با یک دکمه میتوان
صدا را قطع کرد.
در حالــت قطع جریان ،با فشــار یک دکمه
سیستم فعال میشود.

تنظیم میزان صدا
از دکمههای لمســی کــه در دو طرف یا در
پائین صفحه لمســی قــرار دارد ،میتوان به
فهرستها دسترسی پیدا کرد و با فشار دادن
دکمههای صفحه کلید لمسی مجازی گزینه
مورد نظر را انتخاب کرد.
در هر لحظه میتوانید با زدن یک ضربه کوچک با ســه
انگشت روی صفحه نمایشگر ،فهرست امکانات را ظاهر
کنید.
همه قســمتهای لمســی صفحه نمایشگر سفید رنگ
هستند.
برای رفتن به یک مرحله جلوتر روی قسمت مات صفحه
فشار دهید.
برای بازگشت به یک مرحله عقبتر بر روی فلش فشار
دهید.

صفحه نمایشــگر قابلیت دریافت لمسی دارد.
برای نگهداری از صفحه توصیه میشود با یک
دســتمال نرم مثل دســتمال عینک و بدون
استفاده از مواد پاککننده آن را تمیز کنید.
از زدن اشــیای تیز بــر روی صفحه خودداری
کنید .با دست خیس صفحه را لمس نکنید.

انتخاب منبع صدا ( مطابق با نوع آن):
 رادیوهای FM* / DAB* / AM تلفن متصل به بلوتوث و پخش چندرسانهای بلوتوث دستگاه پخش  ( CDمطابق با نوع آن)  USBفلش درایو اتصال دســتگاه پخش از طریق سوکت کمکی یا سیمرابط

برخی اطالعــات همواره در نوار باالیی صفحه لمســی
نمایان هستند:
 یــادآوری اطالعــات تهویــه (مطابق بــا ورژن آن) ودسترسی مستقیم به فهرست مربوطه
 یادآوری اطالعات فهرستهای رادیو و تلفن -دسترسی به تنظیمات صفحه لمسی و صفحه دیجیتال.

از طریق فهرست "تنظیمات" میتوانید یک
فایل مخصوص یک نفر یا یک گروه افراد که
نقاط اشتراک دارند ،ایجاد کنید ضمن این که
از امکان تنظیمات متعدد (حافظه رادیو ،تنظیم
صدا ،محیط و  )...که به صورت خودکار به اجرا
در میآید ،برخوردار هستید.

*بر حسب تجهیزات
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سیستم صوتی و تلهماتیک
در صورت گرمای شدید ،ممکن است حجم
صدا به منظور حفاظت از سیستم محدود شود.
ممکن است به مدت حداقل پنج دقیقه
سیستم به حال غیرفعال درآید (خاموشی
کامل صفحه و صدا) بازگشت به وضعیت اولیه
زمانی اتفاق میافتد که دمای اتاق خودرو
کاهش یافته باشد.

کنترلهای روی فرمان

نوع 1

افزایش میزان صدا
رادیو:
انتخاب ایستگاه ذخیره شده پائینی  /باالیی
انتخاب گزینه قبلی  /بعدی یک فهرست
رسانه:
انتخاب قطعه قبلی  /بعدی
انتخاب فایل قبلی  /بعدی یک فهرست
رادیو:
فشار کوتاه :نمایان شدن فهرست ایستگاهها
فشار ممتد :بهروز شدن فهرست
رسانه:
فشار کوتاه :نمایان شدن فهرست مجموعه دادهها
فشار ممتد :نمایش انواع مرتبسازی در دسترس
تغییر منبع صوتی
( رادیــو؛ USB؛  AUXدر صورت اتصال به
منبع دیگر؛ سیدی؛ اســتریمینگ (فناوری
پیشرفته ارائه محتوا)
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تأیید یک انتخاب

کاهش میزان صدا
قطع صدا /برقراری مجدد صدا از طریق فشار
همزمان بر دکمههای لمسی افزایش و کاهش
حجم صدا.
کنترلهای فرمان
نوع 2

کنترل صوتی
ایــن کنترل روی فرمان یــا در انتخاب اهرم
چراغها (برحسب مدل) قرار گرفته است.
با یک فشــار کوتاه کنترلهای صوتی تلفن
هوشمند از طریق سیستم فعال میشود.

سیستم صوتی تلهماتیک
رسانه:
افزایش میزان صدا
یا
قطع صدا /وصل صدا
یا
قطع کــردن صدا با ضربــه همزمان بر روی
دکمههای لمسی افزایش و کاهش صدا
وصل دوباره صدا با ضربه بر یکی از دو دکمه
لمسی حجم صدا

تماس در جریان :
دسترسی به فهرست تلفن
تلفن  :رد تماس ،قطع تمــاس در جریان،
خروج از تماس جاری ،دسترسی به فهرست
تلفن
رادیو (چرخش) :حافظه قبلی /بعدی
رســانه (چرخش) :قطعــه قبلی /بعــدی ،جابجایی در
فهرست
فشــار کوتاه :تأییــد یک انتخــاب ،خارج از
انتخاب ،دسترسی به ذخیرهها

فهرست
رادیو :نمایش فهرست ایستگاهها
رسانه :نمایش فهرست آهنگها
رادیو( :فشــار ممتد) :بهروز کردن فهرســت
ایستگاههای در دسترس
فهرستها
بر حسب مدل /بر حسب نوع
تهویه
مدیریت تنظیمات متفاوت دما و میزان جریان هوا

21,5

18,5

کاهش میزان صدا
رسانه  :تغییر منبع چندرسانه
تلفن  :پاسخ به تلفن
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عملکردها
دسترسی به تجهیزات قابل تنظیم

رادیو پخش
انتخــاب یک منبــع صوتی ،یک ایســتگاه
رادیویی
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تلفن
اتصال یک تلفن به بلوتوث
اجــرای برخــی عملکردهــای تلفــن
هوشــمند وصل شــده از طریق میرورلینک
 ،MirrorLinkTMکار پلــی  CarPlayRیــا
اندروید اتو .Android Auto

تنظیمات
تنظیم یک پروفایل شــخصی یا تنظیم صدا
(تــوازن ،محیط) و نمایش (زبــان ،واحدها،
تاریخ ،ساعت و )...

هدایت
فعــال کــردن ،غیرفعــال کــردن و تنظیم
عملکردهای خودرو

سیستم صوتی تلهماتیک
ناوبری
تنظیم جهتیابــی و انتخاب مقصد از طریق
میرورلینک ،کارپلی یا اندروید اتو

عملکردها

نمایان ساختن تصاویر
یک  USBداخل سوکت مربوطه وارد کنید.
برای حفاظت از سیستم ،از هاب USB

استفاده نکنید.

این سیســتم پخــش پروندهها و فایلهــای تصاویر با

فرمتهــای tiff ; .gif ; .jpg/jpeg ; .bmp ; .png

را مدیریت میکند.
بــرای ظاهر ســاختن صفحه نخســت روی
 Applicationsفشار دهید
روی " "Photosفشار دهید
پرونده مورد نظر را انتخاب کنید
یک عکس برای نمایش دادن انتخاب کنید

برای نمایان ساختن جزئیات عکس روی این
صفحه کلید فشار دهید

مدیریت پیامها
بــرای آوردن صفحــه نخســت روی
 Applicationsفشار دهید.
روی " "SMSفشار دهید.
برگه " "SMSرا انتخاب کنید.
برای انتخــاب اندازههای نمایش پیامها روی
این دکمه فشار دهید
برای جســتجوی مخاطــب ایــن دکمه را
بفشارید.
دکمــه پیامهــای ســریع "Messages
 "rapidesرا انتخاب کنید.

برای انتخــاب اندازههای نمایش پیامها روی
این دکمه فشار دهید.

برای برگشتن به یک مرحله قبل روی فلش
فشار دهید.
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رادیو

انتخاب یک ایستگاه
برای نمایش صفحه ،نخســت روی Radio
 Mediaفشار دهید.
برای جســتجوی خــودکار ایســتگاههای
رادیویی ،روی یکی از این کلیدها فشار دهید
یا
دکمه متحرک را بر روی جســتجوی دستی
فرکانس باالتر یا پائینتر حرکت دهید
فرکانس را فشار دهید.

استفاده از تجهیزات الکترونیکی ناسازگار با
خودرو از قبیل یک شارژر یا  USBمتصل به
سوکت  12ولت میتواند دریافت فرکانسهای
رادیویی را مختل کند .محیط خارجی خودرو
(مثل تپه ،ساختمان ،تونل ،پارکینگ ،زیر زمین
و  )...میتواند دریافت سیگنال را حتی در حالت
استفاده از " RDSسیستم داده رادیویی"
متوقف نماید .این پدیده در انتشار امواج
رادیویی طبیعی است و به هیچ وجه برای رادیو،
نقص محسوب نمیشود.
تغییر باند
روی  Radio Mediaفشار دهید تا صفحه
اصلی پدیدار شود
 -برای رفتن به صفحه دوم روی دکمه فشار دهید.
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فرکانسهای مورد نظر  FMو  AMرا روی
صفحه کلید مجازی بگیرید.

برای تغییر باند روی دکمه فشار دهید.

برای تأیید " "OKرا فشار دهید.

برای تأیید انتخــاب روی ناحیه مات صفحه
فشار دهید.

ذخیره کردن یک ایستگاه
یک ایستگاه یا یک فرکانس را انتخاب کنید.
ســتاره تو خالی را لمس کنید .اگر ستاره پر
شــد به معنای آن است که ایستگاه رادیویی
موردنظر ذخیره شده است.
یا
روی دکمه “ ”Memoryفشار دهید.
بــرای ذخیره کردن ایســتگاه انتخابی ،روی
یکی از کلیدها فشار ممتد آورید.
فعال کردن و غیرفعال کردن RDS
دکمه  Radio Mediaرا فشــار دهید تا
صفحه نخست ظاهر شود.
 روی دکمه " "OPTIONSفشــار دهید تا به صفحهبعدی بروید.
 RDSرا فعال یا غیرفعال کنید
برای تائیــد انتخاب خــود روی ناحیه مات
صفحه فشار دهید.

سیستم صوتی تلهماتیک
سیستم  RDSدر صورت فعال بودن به شما
امکان میدهد از طریق پیگیری طول موج،
همان ایستگاه رادیویی موردنظر خود را گوش
دهید .با این حال در برخی شرایط ،پیگیری
این ایستگاه  RDSدر همه نقاط کشور
امکانپذیر نیست چرا که ایستگاههای رادیویی
صد در صد مناطق را پوشش نمیدهند .علت
این که گاهی در طول مسیر ،فرکانس ایستگاه
رادیویی مدنظر خود را از دست میدهید،
همین است.
نمایش اطالعات متنی
عملکرد "رادیو متن" این امکان را فراهم
میکند که اطالعات مربوط به برنامه ایستگاه
رادیویی یا آهنگی را که در حال گوش دادن
هستید ،روی صفحه ظاهر شود.
برای ظاهر شــدن صفحه نخست Radio
 Mediaرا فشار دهید.
بــرای ورود به صفحه دوم " "OPTIONSرا فشــار
دهید.
فعال کردن /غیرفعال کردن ""INFO
بــرای تأیید انتخاب خود ،بر روی ناحیه مات
فشار دهید.

گوش دادن به پیام ترافیک TA
عملکرد ( TAاعالم ترافیک) شنیدن پیامهای
هشــدار ترافیکی را در سیستم صوتی خودرو
شــما در اولویت قرار میدهد .فعالسازی این
عملکرد مستلزم آن است که ایستگاه رادیویی
را که چنین پیامهایی را پخش میکند ،به طور
دقیق بگیرید .به محض شروع پخش یک پیام
ترافیکی ،رســانهای که در حال پخش است به
طور خودکار متوقف میشــود تا پیام ترافیکی
پخش شود .پخش عادی رادیو به محض تمام
شدن پیام ترافیکی از سر گرفته میشود.
بــرای ظاهــر شــدن صفحه نخســت روی
 Radio Mediaفشار دهید.
برای دســتیابی به صفجه دوم روی ""OPTIONS
فشار دهید.
فعال کردن و غیرفعال کردن ""TA
برای تأیید انتخاب خود روی ناحیه مات فشار
هید.

تنظیمات صدا
روی  Radio Mediaفشار دهید تا صفحه
نخست ظاهر شود.
روی " "OPTIONSفشــار دهید تــا صفحه دوم باز
شود.
روی " "Audio Settingsفشار دهید.
برای تعیین پارامترهای تنظیمات صدا یکی از
گزینههــای طنیــن " "Tonیــا توزیــع
" "Repartitionیا صدا " "Soundیا زنگ
" "Ringtoneرا انتخاب کنید
برای تأیید اقدام خود ،فلش بازگشت را فشار
دهید.
در آیتــم " "Tonتنظیمات صــدای محیط و
همچنیــن موارد "بم"" ،متوســط" و "زیر" با
یکدیگر متفاوت و برای هر منبع صدا مستقل
هستند .در آیتم " "Repartitionتنظیمات "
همه سرنشــینان"" ،راننده" و " تنها سرنشین
جلو" برای همه منابع صدا مشترک هستند.
آیتم " "Soundشامل فعال کردن یا غیرفعال
کردن "، "Volume linked to speed
" "Auxiliary Inputو ""Touch Tones
میشود.
195

۱۱

سیستم صوتی و تلهماتیک
توزیع صدا (یا اختصاص صدا به کمک سیستم
آرکامیس  )Arkamysیــک عملکرد صوتی
است که امکان انطباق کیفیت صدا را بر حسب
تعداد سرنشینان در خودرو امکانپذیر میسازد.

سیستم صوتی آرکامیس امکان تقسیم بهینه
صدا را در اتاق خودرو امکان پذیر میکند.

رادیو داب ( DABپخش صوت دیجیتال)

رادیــو دیجیتــال زمینــی (غیراینترنتــی،
غیرماهوارهای)
رادیوی دیجیتال صدای بــا کیفیت برتر را به
گوش شما میرساند.
گروهها و مجموعههای متفاوت امکان انتخاب
ایستگاههای رادیویی را به صورت دستهبندی
شده به ترتیب حروف الفبا به شما میدهد.
روی  Radio Mediaفشار دهید تا صفحه
نخست ظاهر شود.

روی کلید لمسی " "OPTIONSفشار دهید تا صفحه
دوم نمایان گردد.
برای انتخاب باند مورد نظر خود در سیســتم
داب ( ،)DABکلید " "Bandرا فشار دهید.
بــرای تأیید انتخاب خــود ،روی ناحیه مات
صفحه فشار دهید.
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سیستم پیگیری FM-DAB
سیستم  DABصد در صد مناطق کشور را
پوشش نمیدهد .زمانی که کیفیت سیگنال
دیجیتال کاهش یابد ،سیستم پیگیری FM-
 DABاین امکان را به وجود میآورد که با
تغییر خودکار به رادیو آنالوگ  FMمربوطه (
درصورت وجود) ،همان ایستگاهی را که گوش
میدادید ،دنبال کنید.
روی  Radio Mediaفشار دهید تا صفحه
نخست ظاهر شود.
روی دکمــه لمســی " "OPTIONSفشــار دهید تا
صفحه دوم نمایش داده شود.
برای فعال یا غیرفعــال کردن "FM-DAB
 "Trackingروی این دکمه فشار دهید.

برای تأییــد انتخاب خــود روی ناحیه مات
صفحه فشار دهید.

سیستم صوتی تلهماتیک
اگر عملکرد  FM-DAB Trackingفعال
باشد ،ممکن است زمانی که سیستم به رادیو
آنالوگ  FMتغییر میکند ،یک قطعی چند
ثانیهای و گاهی یک نوسان صدا در رادیو پخش
داشته باشید .زمانی که سیگنال دیجیتال
دوباره کیفیت خود را باز یافت ،سیستم به طور
خودکار به عملکرد  DABباز میگردد.
اگــر ایســتگاهی را کــه در " "DABگــوش
میدهید بر روی " "FMدر دســترس نباشد یا
اگر سیستم “”DAB-FM station tracking
فعال نباشــد ،زمانــی که کیفیت ســیگنال
دیجیتال از بین میرود ،صدا قطع میشود.

رسانه

سوکت USB

 USBرا در سوکت مخصوص وارد کنید یا به کمک یک
سیم سازگار با سیستم به سوکت متصل نمائید.
بــرای محافظت از سیســتم از هــاب USB

استفاده نکنید.

این سیستم فهرستهای (حافظه موقت) ایجاد میکند
که زمان ایجاد آنها میتواند در اولین اتصال از چند ثانیه
تا چند دقیقه طول بکشد.
تعــداد فایلهــای موجود به جز فایلهای موســیقی و
همچنین فهرســتها را محدود کنید تــا زمان انتظار
کاهش یابد.
لیســتهای پخش در هر بار قطع یا وصل  USBبهروز
میشوند.
لیستها ذخیره میشوند به همین علت بدون دخالت در
لیست ،زمان بارگیری فایل بعدی کاهش مییابد.

سوکت AUX
بر حسب مدل ،بر حسب تجهیزات

این منبع ،زمانی قابل دسترسی است که “Auxiliary
 ”Inputدر تنظیمات صوتی انتخاب شده باشد.
تجهیزات همــراه ( پخش  )MP3را به کمک یک کابل
صوتی به سوکت  AUXمتصل کنید( .شامل نیست)

ابتدا میزان صدای تجهیزات همراه خود را (ســطح باال)
تنظیم کنید ســپس میزان صدای رادیو پخش خود را
تنظیم نمایید .هدایت کنترلها از طریق تجهیزات همراه
صورت میگیرد.
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انتخاب منبع

برای نمایش صفحه نخســت روی Radio
 Mediaفشار دهید.
برای انتخاب منبع روی " "SOURCESفشار دهید.

منبع مورد نظر را انتخاب کنید.

استریمینگ بلوتوث صوتی
اســتریمینگ صوتی این امکان را به شــما میدهد که
امواج صوتی را که از تلفن همراه هوشمند صادر میشود،
گوش دهید .بلوتوث دستگاه باید فعال باشد  .ابتدا میزان
صدای تجهیزات همراه را تنظیم کنید و ســپس حجم
صدای سیستم خود را تنظیم نمایید.
اگر پخش صدا به طور خودکار شــروع نشد ،شاید الزم
باشــد که پخش صدا از تلفن همراه هوشــمند را فعال
کنید .هدایت سیســتم از طریق یک دستگاه جانبی یا
با استفاده از کلیدهای لمسی سیستم صورت میگیرد.

اتصال رم ریدرهای اپل
پــس از وصل کردن رم ریدر اپل به ســوکت  USBبه
کمک یک کابل ســازگار با سیستم ،خواندن حافظه به
طور خودکار شروع میشــود .هدایت دستگاه از طریق
کنترلهای سیستم پخش صورت میگیرد.
دستهبندیهای در دسترسی دستگاه همراه
متصل به سیستم است (هنرمندان ،آلبوم،
طبقهبندی ،فهرستهای پخش ،کتابهای
صوتی ،پادکست) .امکان استفاده از یک
طبقهبندی ایجاد شده در قالب کتابخانه را نیز
دارید .طبقهبندی مورد استفاده پیشفرض
طبقهبندی هنرمندان است .برای تغییر
طبقهبندی مورد استفاده ،انشعابات را تا شاخه
اول باز کنید و یکی از طبقهبندیهای مورد
نظر (به عنوان مثال فهرست پخش) را انتخاب
کنید.
ممکن است نسخه نرم افزار رادیوپخش با نسل رم ریدر
اپل شما سازگاری نداشته باشد.

۱۱

تلفن همراه هوشــمند پس از متصل شدن به
استریمینگ صوتی ،به عنوان یک منبع پخش
در نظر گرفته میشود.
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اطالعات و توصیهها
این سیســتم ریدرهای جانبی  USBذخیره
انبــوه ،بلکبری یــا رم ریدر اپــل را از طریق
سوکتهای  USBپشــتیبانی میکند .کابل
اتصال روی دستگاه عرضه نشده است .مدیریت
دســتگاه جانبی از طریق کنترلهای سیستم
پخش صــورت میگیرد .دیگر دســتگاههای
جانبــی که در زمان اتصال توســط سیســتم
شناسایی نمیشوند باید با استفاده از یک کابل
( AUXروی دســتگاه نیســت) یــا از طریق
اســتریمینگ بلوتوث به سوکت کمکی متصل
شوند.
به منظور حفاظت از سیســتم از هاب USB

استفاده نکنید.

رادیوپخش قابلیت پخش فایلهای صوتی با فرمتهای
" "wav, .wma, .aac, .ogg, .mp3و ســرعت
جریــان بین  32و  320کیلوبیت بــر ثانیه را دارد .این
دستگاه همچنین از حالت ( VBRنرخ بیت متغیر) نیز
پشــتیبانی میکند .هر نوع فایل دیگر ( )... , .mp4در
این دستگاه خوانده نمیشود .فایلها باید از نوع wma
 9استاندارد باشند .فرکانسهای نمونه تحت پشتیبانی
 44 ,22 ,11و  48کیلو هرتز هستند.

سیستم صوتی تلهماتیک
انتخاب منبع
توصیه میشود اسامی فایلها با دستکم بیست کاراکتر
و بدون اســتفاده از کاراکترهای خاص (مثل « » ? ; .
 )ùنوشــته شود تا مشکلی برای پخش یا نمایش آنها به
وجود نیاید.
فقط از  USBبا فرمت ( FAT32جدول تخصصی فایل)
استفاده شود.
توصیه میشود از کابل  USBاصل دستگاه
جانبی استفاده کنید.
برای این که دســتگاه بتواند یک لوح فشرده  CDRیا
یک لوح فشــرده قابل ویرایــش  CDRWرا بخواند از
اســتانداردهای ایزو  9660ســطح  1و  2یا ترجیحاً از
سیســتم جولیت  Jolietاستفاده کنید .اگر لوح فشرده
فرمت دیگری داشــته باشــد ،ممکن است پخش آن به
طور صحیح صــورت نگیرد .توصیه میشــود که برای
ذخیرهسازی اطالعات روی یک لوح پیوسته از استاندارد
یکسان و پائینترین سرعت ممکن (حداکثر  )4xاستفاده
شــود تا بهترین کیفیت صدا را داشــته باشد .در حالت
خاص یک  CDاز نوع  multi-sessionsپیوســته از
استاندارد جولیت استفاده کنید

تلفن

اتصال تلفن همراه هوشمند میرورلینک
برای رعایت مسایل ایمنی و با توجه به این که
اســتفاده از تلفن همراه هوشمند نیاز به دقت
زیاد راننده دارد ،در هنگام رانندگی استفاده از
تلفن همراه هوشــمند ممنوع اســت و انجام
هرگونه عملیات بر روی آن باید در حالت توقف
خودرو صورت گیرد.
همگام سازی تلفن همراه هوشمند این امکان
را به کاربران می دهد تا کاربردهای سازگار با
فناوری میرورلینک تلفن همراه هوشمند را
روی صفحه خودرو ظاهر سازند .اصول و
معیارهای مربوطه پیوسته در حال تغییر و
تحول هستند و برای این که روند ارتباطی
میان تلفن همراه هوشمند و سیستم فعال
گردد ،الزم است که در تمام حاالت تلفن
همراه هوشمند باز باشد و سیستم عامل تلفن
همراه هوشمند و همچنین زمان و تاریخ تلفن
همراه هوشمند و سیستم بهروز شود.برای
آشنایی با مدلهای تلفن همراه هوشمند سازگار
با سیستم ،به نشانی اینترنتی سازنده تلفن
همراه هوشمند خود مراجعه کنید.

برای رعایت مسایل ایمنی ،تنها در حالت توقف
خودرو امکان اســتفاده از اپلیکیشــنها وجود
دارد و به محض راه افتادن خودرو ،نمایش آنها
متوقف میشود.
میرورلینک در صورت وجود یک تلفن همراه
هوشمند و اپلیکیشنهای سازگار قابل استفاده
است.
تلفن غیرمتصل به بلوتوث
کابــل  USBرا متصل کنیــد .تلفن همراه
هوشــمند زمانی که به کابــل  USBوصل
است ،در حالت شارژ قرار دارد.
بــرای ظاهر کردن صفحه نخســت از طریق
سیستم دکمه " "phoneرا فشار دهید.
بــرای فعــال کــردن سیســتم روی
" "MirrorLinkTMفشار دهید.
الزم اســت کــه مطابق با نــوع تلفن همراه
هوشمند  ،میرورلینک " "MirrorLinkTMرا فعال کنید.
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طی فرآیند ،چندین صفحه برای مشــارکت
برخــی عملکردهــا ظاهــر میشــود .برای
راهاندازی و اتمام اتصال دکمه  Okرا فشــار
دهید.
در زمــان اتصــال تلفن همراه هوشــمند به
سیستم ،توصیه میشود بولوتوث تلفن همراه
هوشمند فعال شود.
تلفن متصل با بلوتوث
از طریق سیستم ،برای ظاهر ساختن صفحه
نخست ،دکمه " "phoneرا فشار دهید.
برای بازشــدن صفحه دوم دکمه " "TELرا
فشار دهید.
برای راهاندازی اپلیکیشــن سیســتم دکمه
" "MirrorLinkTMرا فشار دهید.
زمانــی که اتصال برقرار شــد ،یک صفحه با
اپلیکیشــنهایی که از پیش در تلفن همراه
هوشــمند شــما دانلود شــده و با فناوری
میرورلینک سازگار است ،ظاهر میشود.
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در حاشیه نمایش میرورلینک روی صفحه ،دسترسی به
منابع مختلف موسیقی و انتخاب آنها از طریق دکمههای
لمسی واقع شده در نوار باالیی صفحه امکانپذیر است.
در هر لحظه امکان دسترسی به فهرستهای سیستم به
کمک دکمههای لمسی وجود دارد.

همگامسازی تلفن همراه هوشمند به کاربران
این امکان را می دهد که اپلیکیشنهای تلفن
همراه هوشمند را که با فناوری کارپلی سازگار
هستند بر روی صفحه نمایش لمسی خودرو
ظاهر سازند اما الزم است که از قبل عملکرد
کارپلی تلفن همراه هوشمند را فعال کرده
باشند.
اصول و معیارها پیوسته در حال تغییر و تحول
هستند بنابراین توصیه میشود که سیستم
عامل تلفن همراه هوشمند خود را همواره
بهروزرسانی کنید .برای آشنایی با مدلهای
تلفن همراه هوشمند قابل انطباق ،به نشانی
اینترنتی سازنده تلفن همراه هوشمند رجوع
کنید.

بر حسب کیفیت شبکه اینترنتی که در اختیار
دارید ،دسترسی به اپلیکیشنها مستلزم یک
زمان انتظار است.
اتصال تلفنهای همراه هوشمند کار پلی
برای رعایت مسایل ایمنی و با توجه به این که
استفاده از تلفن همراه هوشمند مستلزم دقت
مســتمر راننده است ،اســتفاده از آن در زمان
رانندگی ممنوع است.
هر گونه کار بر روی تلفن همراه هوشمند باید
در حالت توقــف خودرو و البتــه در حالیکه
سوئیچ باز است ،انجام گیرد.

یا

کابــل  USBرا متصل کنید .زمانی که تلفن
همراه هوشمند به کابل  USBمتصل است،
حالت شارژ را نشان میدهد.
برای ظاهر ساختن رابط کارپلی روی صفحه،
از طریق سیســتم روی دکمه  phoneفشار
دهید.
در زمان وصل بلوتوث تلفن همراه هوشــمند
که پیشتر صورت گرفته است.

سیستم صوتی تلهماتیک
وصل کــردن کابل  USBزمانــی که تلفن
همراه هوشــمند به کابل  USBوصل است،
حالت شارژ را نشان میدهد.
از طریق سیســتم روی کلید  phoneفشار
دهید تا صفحه نخست ظاهر شود.
برای دسترسی به صفحه دوم روی دکمه " "TELفشار
دهید.
بــرای نمایان ســاختن رابــط کارپلی روی
" "CarPlayفشار دهید.
با اتصال کابل  ، USBعملکرد کارپلی وضعیت
بلوتوث سیستم را غیرفعال میکند.
در هر زمان شما میتوانید با فشار دادن دکمه
 Navigationسیســتم ،به ناوبری کارپلی
دسترسی پیدا کنید.

اتصال تلفن همراه هوشمند اندروید خودرو
برای رعایت مسایل ایمنی و با توجه به این که
استفاده از تلفن همراه هوشمند مستلزم دقت
مســتمر راننده است ،اســتفاده از این کاربرد
هنــگام رانندگــی ممنــوع اســت و هرگونه
دســتکاری روی تلفن همراه هوشمند باید در
حالت توقف خودرو صورت گیرد.
بر روی تلفن همراه هوشمند خود اپلیکیشن
اندروید خودرو را دانلود کنید.
همگام سازی تلفن همراه هوشمند به کاربران
این امکان را می دهد که اپلیکیشن تلفن همراه
هوشمند را که با فناوری اندروید خودروسازگار
هستند ،بر روی صفحه لمسی خودرو ظاهر
سازند .از آن جا که اصول و معیارها پیوسته در
حال تغییر و تحول هستند برای این که روند
ارتباط میان تلفن همراه هوشمند و سیستم
عمل کند  ،الزم است که در تمام حاالت ،تلفن
همراه هوشمند قفل نباشد .همچنین ضروری
است که سیستم عامل تلفن همراه هوشمند و
همچنین تاریخ و ساعات تلفن همراه هوشمند
و سیستم بهروز شود.
برای آشنایی با مدلهای مختلف تلفن همراه
هوشمند قابل قبول در سیستم  ،به آدرس
اینترنتی سازنده تلفن همراه هوشمند خود
مراجعه کنید.

برای تضمیــن ایمنی ،اپلیکیشــنها فقط در
حالت توقف خودرو قابل دسترسی هستند و به
محض راه افتــادن خودرو ،نمایش آنها متوقف
میشود.
عملکرد اندروید خودرو مستلزم داشتن یک
تلفن همراه هوشمند و اپلیکیشنهای سازگار
است.
تلفن غیرمتصل با بلوتوث
کابل  USBرا وصــل کنید .زمانی که تلفن
همراه هوشمند به کابل  USBمتصل است،
حالت شارژ را نشان میدهد.
از طریق سیستم روی دکمه " "phoneفشار
دهید تا صفحه نخست نمایش داده شود.
برای فعال کردن اپلیکیشــن سیستم ،روی
" "Android Autoفشار دهید.
مطابق با نوع تلفن همراه هوشمند الزم است که عملکرد
" "Android Autoرا فعال کنید.
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طی فرآیند ،چندین صفحه برای مشــارکت
برخی عملکردها ظاهر میشود .برای اجرای
آنها و اتمام اتصال دکمه " "Okرا فشار دهید.
در زمــان اتصــال تلفن همراه هوشــمند به
سیستم ،توصیه میشود بلوتوث تلفن همراه
هوشمند را روشن کنید.
تلفن متصل با بلوتوث
از طریق سیستم روی دکمه " " phoneفشار
دهید تا صفحه نخست ظاهر گردد.
بــرای نمایش صفحه دوم روی دکمه " " TELفشــار
دهید.
برای راهاندازی اپلیکیشن سیستم روی دکمه
" "Android Autoفشار دهید.
در حاشــیه نمایش اندروید خودرو ،دسترسی به منابع
مختلف موسیقی به کمک دکمههای لمسی واقع در نوار
باالیی صفحه امکانپذیر است.
دسترســی به فهرست سیســتم در هر لحظه به کمک
دکمههای لمسی مربوطه ممکن است.

بر حسب کیفیت اینترنت خود ،دسترسی به
اپلیکیشنهای مختلف مستلزم یک زمان انتظار
است.
اتصال تلفن بلوتوث
به دالیل ایمنــی و با توجه به این که عملیات
اتصال بلوتوث تلفن موبایل با سیستم هندزفری
رادیوپخش خودرو مستلزم دقت مستمر راننده
است ،این عملیات باید در حالت توقف خودرو
در حالیکه سوئیچ باز است ،صورت گیرد.
عملکرد بلوتوث تلفن خودرو را فعال کنید و
اطمینان یابید که در حالت " قابل رویت برای
همه" قرار دارد.

شروع فرآیند از تلفن
نام سیستم خودرو را در فهرست دستگاههای
ردیابی شده انتخاب کنید.
بر روی سیســتم خودرو با درخواســت اتصال به تلفن
موافقت کنید.
صرف نظر از این که فرآیند اتصال را از تلفن یا
سیستم خودرو شــروع میکنید ،برای اتصال
نهایی دو دستگاه  ،از صحت کد ظاهر شده بر
روی سیستم و تلفن اطمینان یابید سپس آن
را تأیید کنید.
شروع فرآیند از طریق سیستم
روی دکمــه  Telephoneفشــار دهید تا
صفحه نخست ظاهر شود.
بــرای جســتجوی بلوتــوث روی دکمــه
“ ”Bluetooth Researchفشــار دهید.
فهرست تلفن یا تلفنهای ردیابی شده ظاهر
میشود.
نام تلفن را در فهرست انتخاب کنید.
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در صورت عدم موفقیت ،توصیه میشود
عملکرد بلوتوث تلفن همراه خود را غیرفعال و
دوباره فعال کنید.
بر حسب نوع تلفنی که دارید از شما سوال
میشود آیا با انتقال دادهها و پیامهای خود
موافق هستید یا خیر.
اتصال مجدد خودکار
هنگام بازگشت به خودرو ،اگر آخرین تلفن
متصل شده به سیستم خودرو را دوباره با خود
داشته باشید ،به طور خودکار توسط سیستم
شناسایی میشود و در عرض حدود  30ثانیه
(از زمان باز بودن سوئیچ) بدون این که نیازی
به اقدام از طرف شما باشد ،عملیات اتصال
صورت میگیرد (به شرط روشن بودن بلوتوث).
برای تغییر پیش فرض اتصال
برای ظاهر شدن صفحه نخست ،روی دکمه
" "Telephoneفشار دهید.

برای دسترسی به صفحه دوم روی دکمه " "TELفشار
دهید.
برای ظاهر شدن فهرست دستگاههای جانبی
متصــل شــده روی "Bluetooth
 "Connectionفشار دهید.

خدمات در دسترس شــما به شبکه اینترنت،
ســیم کارت و قابلیــت انطباق دســتگاههای
بلوتوث اســتفاده شــده بســتگی دارد .برای
شــناخت خدماتی که به آنها دسترسی دارید
میتوانید به کتابچــه راهنمای تلفن یا اپراتور
تلفن خود مراجعه کنید.

روی دکمه یک دســتگاه متصل شده فشار
دهید.

حالتهای سازگار با سیستم خودرو عبارتند از:

سیســتم اتصال تلفن ســه حالت را به شــما پیشنهاد
میکند:
 -در حالت "( "Telephoneهندزفری ،فقط تلفن)

PBAP,
A2DP,
 AVRCP,MAPو .PAN

OPP,

HFP,

 در حالــت "( "Streaming audioاســتریمینگ:پخش بیسیم فایلهای صوتی تلفن)

برای اطالعات بیشــتر درباره قابلیت سازگاری و کمک
بیشــتر به نشانی اینترنتی ســازنده تلفن خود مراجعه
کنید.

 -در حالت "( "Data internetدادههای اینترنت)

مدیریت تلفنهای متصل شده

میتوانید یک یا چند حالت اتصال را انتخاب
کنید.
برای تأیید روی دکمه " "Okفشار دهید.

ظرفیت سیستم برای اتصال فقط به یک حالت،
به نوع تلفن بســتگی دارد .ممکن اســت در
صورت عدم انتخاب ،اتصال ســه حالت صورت
گیرد.

این عملکرد امکان اتصال یا قطع اتصال یک
دستگاه جانبی و همچنین حذف یک دستگاه
متصل شده را به کاربر میدهد.
برای ظاهر شــدن صفحه نخست روی دکمه
فشار " "Telephoneدهید.
برای دسترسی به صفحه دوم روی دکمه " "TELفشار
دهید.
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روی دکمه ""Bluetooth Connection
فشار دهید تا فهرست دســتگاههای جانبی
متصل شده ظاهر شود.
روی نام تلفن انتخابی خود در فهرست فشار
دهید تا اتصال قطع شود .برای اتصال مجدد
روی همان دکمه فشار دهید.

حذف کردن یک تلفن
روی عالمت ســطل زباله در قســمت راست
باالی صفحه فشار دهید تا یک سطل زباله در
برابر تلفنی که انتخاب کرده اید ،نمایان گردد.
روی عالمت ســطل زباله برابر تلفن انتخابی
فشار دهید تا تلفن حذف شود.
دریافت یک تماس
تمــاس دریافتی با یک زنگ و نمایش یک عالمت تلفن
روی صفحه اطالع داده میشود.
روی دکمه  TELکنترلهای روی فرمان فشار
کوتاه وارد کنید ،تا تماس برقرار شود.

۱۱
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فشار طوالنی وارد کنید.
بــرای رد کردن تمــاس روی دکمه TEL

کنترلهای فرمان فشار طوالنی وارد کنید.
روی دکمه " "Researchفشار دهید.
گرفتن تماس
اســتفاده از تلفن حین رانندگی اکیدا ً ممنوع
اســت .خودرو خود را متوقــف کنید .با کمک
کنترلهای فرمان تماس بگیرید.

گرفتن یک شماره جدید
روی دکمــه  Telephoneفشــار دهید تا
صفحه نخست ظاهر شود.

با کمک صفحه کلید دیجیتال شــماره مورد
نظر خود را بگیرید.
روی دکمه  Callفشار دهید تا تماس گرفته
شود.
گرفتن شماره موجود در حافظه
روی  Telephoneفشــار دهید تا صفحه
نخست ظاهر شود
فشار طوالنی وارد کنید.
یا روی کلید  TELکنترلهای فرمان فشــار
ممتد وارد کنید.
روی دکمه  Contactsفشار دهید
مخاطب مورد نظر خود را از فهرست پیشنهادی انتخاب
کنید.
روی دکمه  Callفشار دهید.

سیستم صوتی تلهماتیک
تماس با یکی از آخرین شماره های گرفته شده
بــرای ظاهر شــدن صفحه ،نخســت روی
 Telephoneفشار دهید

تنظیم زنگ
بــرای ظاهــر شــدن صفحه نخســت روی
 Telephoneفشار دهید.

یا

برای دسترســی به صفحــه دوم روی ""OPTIONS

روی دکمــه  TELکنترلهای فرمان فشــار
ممتد وارد کنید
روی  Call logفشار دهید
تماس مورد نظر خود را در فهرست پیشنهادی
انتخاب کنید.
گرفتن تماس مستقیماً با تلفن همراه ممکن
است اما الزم است که برای رعایت موارد
ایمنی ،خودرو متوقف گردد.

فشار دهید.

بــرای ظاهر شــدن خط میزان صــدا روی
“ ”Ringer Volumeفشار دهید.
برای تنظیــم میزان صــدا روی یکی از این
فلشها فشار دهید یا نشانگر خط صدا را جابجا
کنید.

تنظیمات

تنظیمات پروفایل
به دلیل مســایل ایمنــی و از آنجا که هرگونه
تغییر در تنظیمات تلفن مستلزم دقت مستمر
راننده اســت ،تغییرات احتمالی باید در حالت
توقف خودرو صورت گیرد.
بــرای ظاهر شــدن صفحه ،نخســت روی
 Settingفشار دهید.
روی دکمه “ ”Profilesفشار دهید.
پروفایل  1یا پروفایل  2یا پروفایل  3یا پروفایل مشترک
را انتخاب کنید
بــرای وارد کردن یک نــام پروفایل از طریق
صفحه کلید مجازی ،روی این دکمه فشــار
دهید
برای ثبت تغییرات روی " "OKفشار دهید.
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برای تأیید فلش بازگشت را فشار دهید.
برای فعال کردن پروفایل این دکمه را فشــار
دهید.
بار دیگر فلش بازگشت را فشار دهید.
برای راهانــدازی مجدد پروفایل انتخابی روی
این دکمه فشار آورید.
تنظیم نور

برای نمایش صفحه ،نخست روی Setting

فشار دهید.

روی دکمه  Brightnessفشار دهید.
برای تنظیم میزان روشنایی صفحه نمایش،
نشانگر را جابجا کنید.
برای تأیید اقدام خود روی ناحیه مات صفحه
فشار دهید.

۱۱

206

تغییر تنظیمات سیستم
بــرای ظاهر شــدن صفحه ،نخســت روی
 Settingفشار دهید.

برای تأیید ،فلش بازگشت را فشار دهید.

بــرای وارد شــدن بــه صفحــه دوم دکمه
" "Configurationرا فشار دهید.

بــرای ظاهــر شــدن صفحه نخســت روی
 Settingفشار دهید.

روی دکمه  Setupفشار دهید.

روی دکمه " "Configurationفشار دهید.

برای تغییر واحد مسافت ،مصرف و دمای هوا روی دکمه
فشار دهید.
برای بازگشت به تنظیمات اولیه دستگاه روی Factory
 settingفشار دهید.
راهاندازی مجدد سیستم با تنظیمات کارخانه،
در صــورت عدم دخالــت کاربــر ،روی زبان
انگلیسی تنظیم میشود (بر حسب نسخه).
برای مشــاهده نمونه مقیاســهای مختلــف موجود در
سیستم " ”Info. systemeرا فشار دهید.

روی “”Screen Configurationفشــار
دهید.
روی دکمه  Brightnessفشار دهید.
برای تنظیم میزان نور صفحه نشانگر را جابجا کنید.
روی دکمه " "Animationفشار دهید.
بــرای بازشــدن خــودکار متــن
“ ”Automatic Scrollingرا فعــال یــا
غیرفعال کنید.
انیمیشنهای متحرک “”Animated Transitions

را انتخاب کنید.

برای تأیید روی فلش بازگشت فشار دهید.

سیستم صوتی تلهماتیک
انتخاب زبان
بــرای ظاهرشــدن صفحــه نخســت روی
 Settingفشار دهید.
بــرای رفتــن بــه صفحــه دوم روی
" "Configurationفشار دهید.
بــرای تغییــر زبــان ""Language
سیســتم،گزینه مورد نظر خود را در فهرست
انتخابی عالمت بزنید.
برای تأیید روی فلش بازگشت فشار دهید.

تنظیم ساعت
بــرای ظاهــر شــدن صفحه نخســت روی
 Settingفشار دهید.
دکمه " "Configurationرا فشــار دهید تا
صفحه دوم ظاهر شود.

انتخاب زبان
گزینه “ ”Timeرا انتخاب کنید.
برای تنظیم ساعت با اســتفاده از صفحه کلید مجازی
روی این دکمه فشار دهید.
برای ثبت ساعت " "OKرا فشار دهید.
برای تعیین منطقــه زمانی روی این عالمت
فشار دهید.

تنظیم تاریخ

برای نمایش صفحه نخســت روی Setting

فشار دهید.

بــرای ورود بــه صفحــه دوم روی
" "Configurationفشار دهید.
روی “ ”Date and Timeفشار دهید.
گزینه " "Dateرا انتخاب کنید.
برای تعیین ســاعت روی این عالمت فشــار
دهید.

فرمت نمایش ســاعت  12یا  24ســاعته را
انتخاب کنید.
همگام سازی با ماهوارهها ( )UTCرا فعال یا
غیرفعال کنید.

برای ثبت تاریخ روی فلش بازگشــت فشــار
دهید.

برای ثبت ســاعت روی فلش بازگشت فشار
دهید.

با فشاردادن این عالمت فرمت نمایش تاریخ
را انتخاب کنید.
برای تأیید دوباره ،روی فلش بازگشــت فشار
دهید.

روی “ ”Date and Timeفشار دهید.

سیستم به طور خودکار تغییر ساعت تابستانی/
زمستانی (برحسب کشوری که در آن هستید)
را انجام نمیدهد.
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تنظیمات تاریخ و ساعت تنها زمانی قابل
دسترسی هستند که "همگامسازی "GPS
غیرفعال باشد .تغییر وضعیت ساعت زمستانی
و تابستانی با تغییر منطقه زمانی صورت
میگیرد.
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سئواالت رایج

اطالعات تشــریح شده در این قســمت شامل پاسخ به
سواالتی رایجی است که در رابطه با رادیو پخش خودرو
شما مطرح میشود.

سیستم صوتی تلهماتیک
رادیو
سؤال

جواب

راه حل

خودرو بیش از حد از فرستنده ایستگاه مربوطه فاصله دارد از طریق نوار باالیی صفحه ،عملکرد  RDSرا فعال کنید تا
یا هیچ فرستندهای در منطقه جغرافیایی که در حال طی آن سیستم بتواند بررسی کند آیا یک فرستنده قویتر در همان
هستید ،وجود ندارد.
منطقه جغرافیایی وجود دارد.

کیفیت سیگنال ایستگاه رادیویی که در حال شنیدن آن
هستیم ،به تدریج از بین میرود یا این که امکان گرفتن موانعمحیطی(مثلتپه،ساختمان،تونل،پارکینگزیرزمینی) این پدیده طبیعی است و برای رادیو پخش نقص محسوب
نمیشود.
ایستگاههای ذخیره شده وجود ندارد (بدون صدا 87.5 ،مانع دریافت سیگنال حتی در حالت  RDSمیشود.
مگاهرتز نمایش داده میشود).
آنتن رادیو خودرو نصب نیست یا آسیبدیده است (به
عنوان مثال هنگام شستشوی خودکار یا ورود به پارکینگ برای معاینه آنتن به نمایندگی سازنده آن مراجعه کنید.
زیرزمینی)
سیگنال ایستگاه رادیویی غایب در فهرست دیگر دریافت
نمیشود یا این که نام آن در فهرست تغییر کرده است.

در (تب) قسمت "فهرست" صفحه "رادیو" ،روی فلش گرد
نام برخی ایستگاههای رادیویی در فهرست ایستگاههای
برخی ایستگاههای رادیویی به جای نام خود اطالعات دیگری فشار دهید.
دریافتی وجود ندارد .نام ایستگاه رادیویی عوض میشود.
ارسال میکنند (مثال ً عنوان یک ترانه) .سیستم ،این دادهها را
به عنوان نام ایستگاه تحلیل میکند.

209

۱۱

سیستم صوتی و تلهماتیک
مدیا
سؤال

جواب

راه حل

برخی فایلهای موجود در  USBتا اندازه زیادی امکان و
فایلهای مورد نظر  USBرا حذف کنید و تعداد پروندههای
پخش  USBپس از یک زمان انتظار طوالنی ( 2یا  3دقیقه)
سرعت پخش  USBرا کاهش میدهد ( 10برابر مقیاس
فرعی را در انشعاب  USBکاهش دهید.
شروع میشود.
تعیین شده).
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برخی کاراکترهای اطالعات منبعی که در حال پخش است،
به طور صحیح نمایش داده نمیشوند.

سیستم پخش قابلیت پردازش برخی کاراکترها را ندارد.

برای نامگذاری فایلها و دادهها از کاراکترهای استاندارد
استفاده کنید.

پخش فایلهای استریمینگ شروع نمیشود.

وسیله جانبی متصل به سیستم امکان پخش خودکار را
نمیدهد.

پخش فایلها را از طریق وسیله جانبی آغاز کنید.

نام آهنگها و مدت پخش آنها روی صفحه استریمینگ
نمایش داده نمیشود.

پروفایل بلوتوث امکان انتقال این اطالعات را نمیدهد.
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تلفن
سؤال

جواب

راه حل

ممکن است بلوتوث تلفن غیرفعال یا دستگاه در حالت غیر بررسی کنید که بلوتوث تلفن شما فعال باشد و در حالت
"قابل رؤیت برای همه" باشد.
قابل رؤیت باشد.
امکان اتصال تلفن به سیستم از طریق بلوتوث وجود ندارد.
میتوانید با مراجعه به نشانی اینترنتی شرکت سازنده تلفن
ممکن است تلفن بلوتوث با سیستم پخش خودروسازگار
خود قابلیت سازگاری آن را با سیستمهای مختلف بررسی
نباشد.
کنید.
صدای پخش رادیو را به حداکثر افزایش دهید و در صورت
کیفیت صدا همزمان به تلفن و سیستم پخش بستگی دارد.
لزوم میزان صدای تلفن را نیز باال ببرید.
صدای تلفن متصل با بلوتوث شنیده نمیشود.
صدای محیط بر کیفیت ارتباط تلفنی تاثیر میگذارد.

تماسها به ترتیب حروف الفبا دستهبندی نمیشوند.

با بستن شیشهها ،کم کردن شدت تهویه و کاستن از سرعت،
صدای محیط را کاهش دهید.

برخی تلفنها گزینههای متعدد نمایش ارائه میکنند .مطابق
با پارامترهای انتخاب شده ،ممکن است تماسها به ترتیب پارامترهای نمایش دفترچه تلفن گوشی خود را تغییر دهید.
خاصی دستهبندی شده باشند.
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تنظیمات
سؤال

جواب

راه حل

با تغییر تنظیم زیر و بم صدا ،محیط از حالت انتخاب
انتخاب محیط مستلزم تنظیم زیر و بم صدا است و به منظور ایجاد محیط صوتی مطلوب ،تنظیمات زیر و بم
خارج میشود.
صدا یا تنظیم محیط را تغییر دهید.
با تغییر محیط ،تنظیمات زیر و بم صدا به حالت صفر بالعکس.
باز میگردد.
با تغییر تنظیم توازن صدا ،توزیع صدا از حالت انتخاب
برای رسیدن به یک محیط صوتی مطلوب ،تنظیم توازن
خارج میشود.
انتخاب توزیع صدا مستلزم تنظیم توازن است و بالعکس.
صدا یا توزیع صدا را تغییر دهید.
با تغییر توزیع صدا ،تنظیم توازن صداها از حالت انتخاب
خارج میشود.
برای بهینهسازی کیفیت صدا ،تنظیمات صوتی میتوانند
اطمینان حاصل کنید که تنظیمات صوتی با منابع پخش
میان منابع پخش مختلف ،اختالف کیفیت صوتی وجود با منابع صوتی مختلف منطبق شوند و این مسئله ممکن
مطابقت میکنند .توصیه میشود تنظیمات عملکرد پخش
است در زمان تغییر منبع پخش ،برخی شکافهای
دارد.
را روی وضعیت وسط قرار دهید.
شنیداری ایجاد کند.
پس از خاموش شدن موتور خودرو ،زمان فعالیت سیستم
بستگی به سطح شارژ باتری دارد .اگر توقف فعالیت
با خاموش شدن خودرو ،سیستم پس از چند دقیقه
سیستم عادی باشد ،سیستم در حالت صرفهجویی انرژی برای افزایش شارژ باتری موتور خودرو را روشن کنید.
فعالیت متوقف میشود.
قرار میگیرد و به منظور حفظ باتری خودرو ،تماس خود
با آن را قطع میکند.
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فهرست کلمات به ترتیب الفبا
الف
آالرم
آینه دید عقب داخل خودرو
آینههای جانبی
ابزارها
ابعاد
ايزوفيکس
ايمني کودکان

38
57
56
144،145،158
184
138 ،136
139

ب
164,165,167,179
باتری
165
باتری کمکی
8,172
باربند
۴۳
باز کردن دربها از بیرون
۴۳
باز کردن دربها از داخل
142
باز کردن دریچه مخزن سوخت
45
باز کردن صندوق عقب
38
باز کردن قفل خودرو با کلید
38
باز کردن کلید
147
بازکردن چرخ خودرو
۱۷۵
بازکردن درب موتور
۲۱۲ ،۹۲ ،۹۱
بازکردن صندوق عقب
118
بازکردن کمربند ایمنی
۶۳
بخارزدایی -یخزدایی شیشه عقب
69
بخشهای مختلف صندوق عقب
۱۸۵
برچسب
۱۸۵
برچسب سازنده

برچسب الستیکها  /رنگ
برف پا ککن عقب
برف پاککن
برف پاککن خودکار شیشه جلو
برنامه خودکار آسایش
برنامه خودکار بخارزدایی
بستن کمربند ایمنی
بندهای مهار بار (برحسب مدل)
بوق
پ
پایین بودن سطح روغن
پشتیهای سر

۱۸۵
۱۰۲
103 ،101 ،15
103
60
60
118
69
112
24،177
55

ت
177
تخلیه مدار روغن ترمز
177
تخلیه موتور
77،180
ترمز دستی
41،42
تعویض باتری ریموت
169 ، 104
تعویض تیغه برف پاککن
تعویض چراغهای چشمک زن متصل به آینه بغل
155
152,156
تعویض چراغ
157
تعویض چراغ خطر سوم (چراغ ترمز)
144,145
تعویض چرخ
152،156
تعویض المپ
158
تعویض یک فیوز
52
تنطیمات صندلی

تنظیم ارتفاع کمربند ایمنی
تنظیم تاریخ
تنظیم تاریخ و ساعت
تنظیم توزیع هوا
تنظیم چراغهای جلو
تنظیم دمای سمت راننده
تنظیم دمای سمت سرنشین جلو
تنظیم ساعت
تنظیم ساعت
تنظیم فرمان

تنظیم کننده سرعت (سیستم کروز کنترل)

تنظیم میزان ورودی هوای خنک
تهویه مطبوع خودکار
تهویه مطبوع خودکار دو منطقهای
تهویه هوا
توری
توری مهار بارهای مرتفع
توزیع هوا
توصیههای رانندگی
توقف خودرو

ج
جا لیوانی
جای سوئیچ
جای وسیله روی درب خودرو
جعبه داشبورد
جعبه دنده خودکار

118
۳۵
35
60
100
60
60
۳۵
۲۲۰ ،۲۱۸
55
88 ، 86
60
60 ، 59
63 ، 60
51،52
۶۹
۷۰
62،63
74
78

۶۶
75
66
67
8،78،164،179
215

۱۱

فهرست کلمات به ترتیب الفبا
جک
جک درب موتور

144,145
175

چراغهای LED
چراغهای LED

156
97،154،156
157،97
153،94،97،98
95,155
94،97
94،153
۱۵۶
۱۵۶
94،98
111
111،153
۱۰۶
18
98،99 ،40
16
156،157 ،95
17
144
60
98,111,153
66

چ

۱۱

چراغهای پالک
چراغهای کوچک
چراغهای مهشکن جلو و عقب
چراغهای مخصوص روز
چراغهای نور باال
چراغ خطر
چراغ دنده عقب
چراغها
چراغهای خودکار
چراغهای راهنما
چراغهای سقفی
چراغ هشدار ترمز
چراغ همراهي تا منزل
چراغهای غیرفعالسازی کیسه هوا
چراغهای مهشکن
چراغهای هشدار
چرخ زاپاس
چرخش مجدد هوا
چشمک زن
چیدمانهای داخلی
216

ح
حالت صرفهجویی انرژی
حالت مدیریت انرژی
حلقه بکسل
خ

خاموش شدن چراغها به دنبال خارج کردن سوئیچ

د
دربها
درب صندوق عقب
درب موتور
درپوش جعبه فیوز تعبیه شده در داشبورد
دریچههای هوا
دسته برف پاککن
دسته دنده
دوربین حرکت به عقب

168
168
170
۹۶
۴۳
۴۵
175
158
58
101
78
91

ر
41
راهاندازی مجدد ریموت
8
رانندگی اقتصادی
94 ، 99
روشن شدن خودکار چراغها
۹۶
روشن کردن چراغها بعد از درآوردن سوئیچ
روشن کردن خودرو (استارت زدن)  -خاموش کردن خودرو 75
165
روشن کردن خودرو با یک باتری دیگر
60
روشن و خاموش کردن کولر
38،39،42
ریموت

ز
زنجیر چرخ
زیر پایی

151,114
68

س
سامانه پیشکننده کمربند ایمنی
سطح روغن
سطح روغن موتور
سطح مایع شیشهشوی
سطح مایعات
سفر به خارج از کشور
سنسور دنده عقب
سوخت
سوختگیری
سوکتهای AUX / USB
سوکت  12ولتی
سیستم توزیع نیروی ترمز الکترونیکی

۱۲۰
24
24،177
۱۷۸
۱۷۷
100
89
۱۴۳
142
68
67
115
سیستم شناسایی کاهش فشار باد الستیکها 112,114
42 ، 40
سیستم ضد روشن شدن خودرو
115
سیستم ضد قفل چرخ ()ABS
115
سیستم ضد لغزش چرخها ()ASR
45
سیستم کمکی
19,115,117
سیستم کنترل پایداری خودرو
115،19
سیستم کنترل پایداری خودرو ()ESC
ش
شارژ کردن باطری

164,166,167

فهرست کلمات به ترتیب الفبا
شروع حرکت
شمارشگر کیلومتر روزانه
شمارشگر کیلومتر کلی
شماره سری روی ستون داخلی شیشه جلو
شیشه باالبرهای برقی

79
34
34
۱۸۵
49

ص
۱۷۹
صافی اتاق خودرو
۱۷۹
صافی روغن
۱۷۹
صافی هوا
12
صفحه مدرج
27,30,32
صفحه نمایشگر لمسی
34
صفر کردن عدد کیلومتر روزانه
23
صفر کردن مجدد نشانگر نگهداری
صندلیهای مجهز به گرمکن (در صورت تجهیز)
53
132,135,138
صندلي کودک
52
صندلیهای جلو
54
صندلیهای عقب
53
صندلیهای مجهز به گرمکن (در صورت تجهیز)
45،69
صندوق عقب
ض
ضد سرقت

40

ط
طاقچه عقب

71

ظ
ظرفیت مخزن

142

ع
عالیم شناسایی

185

غ
غيرفعال کردن کيسه هواي صندلي سرنشين جلو 122،128
ف
فالشر
فیوز
فیوز سوخته
ق
قفل کردن خودرو با کلید
قفل کودک
قفل مرکزی خودکار دربها

72،111
۱۵۸
159
39
139
46

ک
38،39
کلید
105
کلید تنظیم شدت نور پشت آمپر
۱۴۲
کمترین اندازه سوخت
69
کمربند نگهداری بار
118,120,131
کمربندهای ایمنی
83
کمک به شروع حرکت در سطوح شیبدار
115
کمک ترمز اضطراری

کنترل از راه دور (ریموت)
کنترل دینامیکی پایداری ()DSC
کنترلها
کنسول وسط ،جلو
کیسههای هوا
کیسههای هوا جلو
کیسههای هوای پردهای
کیسههای هوای جانبی
گ
گرمکن
ل
لنتهای ترمز
لنت ترمز
م
مثلث مخصوص هشدار
محدودکننده سرعت
محیط زیست
مخزن سوخت
مخزن مایع شیشهشوی
مدیریت پیمایش خودرو
مکانیابی خودرو
مکانیسم چراغها
موتورهای بنزینی

40،42 - 41
115
176,179,180
67، 66
21 ، 121
124 ، 122
124 ، 123
124 ، 123
8
179
18،179
72
84،88
۸، ۴۱
۱۴۲
178
۳۲
۴۰
94،98
143،176
217

۱۱

فهرست کلمات به ترتیب الفبا
ن
نشانگر تغییر دنده
نشانگر دمای مایع خنککننده
نشانگر کاهش فشار باد الستیکها
نشانگر نگهداری (سرویسهای دورهای)
نصب باربند روی سقف
نقشهخوانها
نمایشگر تعویض دنده
نور محیط داخلی خودرو
و
ورود هوا
وضعیت فرسودگی دیسکهای ترمز
ویژگیهای روغن ترمز
ویژگیهای روغن موتور
ویژگیهای موتور
ه
هشدار

۱۱

218

۸۲
26،178
۲۴۸ - 113
۲۲
172
۱۰۶
12، 82
107
60
180
۲۴۸
177
181
47

219

220
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