▪ ▪مطالــــب این دفترچــــۀ راهنما تنهــــا در زمان انتشــــار معتبر اســــت و شــــرکت تجارت
بینالملل گروه «افرا» این حق را برای خود محفوظ میداند که هر زمان تغییرات جدید
ایجاد شود ،بدون اعالم قبلی در دفترچه تجدیدنظر کند.
▪ ▪نقل مطالــــب و هر گونه ِاعمال تغییــــر و جابهجایی در مطالب آن ،بــــدون اجازۀ «افرا»
ممنوع است.
تجهیزات ذکرشــــده در این دفترچۀ راهنما با خودروی
▪ ▪ممکن است برخی امکانات و
ِ
شما منطبق نباشد و به بازارهای ّ
معینی اختصاص داشته باشد.

ولوو برای زندگی

خوانندۀ گرامی

از اینکه ولوو را برگزیدید ،سپاسگزاریم.

امیدواریم که ســــالهای ســــال از رانندگی با این خودرو لذت ببرید .بهیقین ،این خودرو
برای ایمنی و آسایش شما طراحی شده است« .ولوو  »XC60جزو مطمئنترین خودروهای
دنیاســــت و برای برآوردهکردن همۀ نیازهای ایمنی و زیستمحیطی موجود طراحی شده
است .بهمنظور افزایش بهرهوری از این خودرو ،توصیه میکنیم با تجهیزات و دستورکارها
و اطالعات نگهداری مندرج در این کتابچۀ راهنما آشنا شوید.

فهرست
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درآمد
اطالعات مهم
درآمد
بهترین راه برای شــــناخت خودروی جدیدتان این است
کــــه ایــــن کتابچــــۀ راهنمای مالــــک را پیش از نخســــتین
ســــفر درو نشهری یا برو نشــــهری بخوانید .با خواندن این
ِ
کتابچه میتوانید در وضعیتهای مختلف ،از خودروی
خود بهتر بهره ببرید و از تمام ویژگیهای خودرو ،بهشــــیوۀ
مطلوبی اســــتفاده کنید .خواهشــــمندیم به دســــتورهای
دقت ویژه کنید.
ایمنی ِ
افزون بر تجهیــــزات اســــتاندارد ،این دفترچــــه تجهیزات
نصبشــــده توســــط کارخانه و برخی لوازم جانبــــی را نیز
توضیح میدهد .البته تمام گفتههای این دفترچه با تمام
جزئیات موجود در خودروهای این مدل منطبق نیســــت؛
زیرا متناســــب با درخواســــتهای خاص مشتری یا بسته
به تفاوت نیــــاز در بازارهای فروش ،برخی خودروهای یک
مدل ممکن است با هم کمی متفاوت باشند .درصورت
نیــــاز و برای آ گاهی از چگونگی کارکــــرد تجهیزات و لوازم
جانبی ،میتوانید با فروشندۀ این خودرو تماس بگیرید.

پیامهای ویژه
هشدار
«هشــــدار»ها احتمال خطری را گوشــــزد میکنند که
آسیبی شخصی و جانی وارد میآورد.
مهم
نــــکات «پیامهای مهــــم» احتمال خطر آســــیب به
قطعهها و لوازم خودرو را بیان میکند.
توجه

متن پیام
در این خودرو ،متن پیام را میتوان هم در صفحۀ
نمایشگر و هم در پنل ابزار ترکیبی 1مشاهده کرد .این
پیامکها در دفترچۀ راهنما با قلم درشتتر و با رنگ
خاکستری مشخص شدهاند.
برچسبها
انواع مختلــــف برچســــبها در خودرو برای نشــــاندادن
اطالعــــات ضــــروری بهصــــورت واضح و ســــاده ،نصب
ِ
شــــدهاند .ایــــن برچســــبها ،بــــا درجهبنــــدی اهمیت و
بهصورت نزولی ،گویای هشدار یا نکتهای خاص به شرح
زیر هستند:

«توجه»هــــا بیانگر راهی برای اســــتفادۀ آســــان از
امکانات خودرو هستند؛ مانند استفاده از کارکردها
و مشخصات خودرو.
پانوشت
در این راهنما ،اطالعات پانوشــــتی در انتهای صفحات
درج شده اســــت .این پانوشــــتها دربرگیرندۀ اطالعاتی
افــــزون بر متنانــــد که با اعــــداد ارجاعدهی شــــدهاند .اگر
پانوشتها به متن جدولی ارجاع داده باشند ،از حروف،
به جای اعداد ،سود جسته خواهد شد.
1. combined instrument panel
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درآمد
اطالعات مهم
اعالم خطر آسیب جانی
نشــــانۀ  ISOمشــــکیرنگ با صفحــــۀ هشــــدار زردرنگ و
متن یا تصویری ســــفیدرنگ روی صفحۀ مشــــکیرنگ:
نشاندهندۀ درصد خطری احتمالی است که اگر نادیده
جدی شــــخصی و جانی
بگیرید ،ممکن اســــت آســــیب
ِ
بهبار بیاورد.

اطالعات

توجه
ً
برچسبهای دفترچۀ راهنما دقیقا بهمانند آنچه در
خودرو دیده میشود ،نیستند؛ ولی موقعیت تقریبی
آنها را در خودرو نشان میدهند.
احتمال خسارت مالی
نشانۀ ســــفیدرنگ  ISOو متن یا تصویری ســــفیدرنگ روی
صفحۀ خطر مشکی یا آبیرنگ :بیانگر درصد خطری است
که اگر نادیده بگیرید ،ممکن اســــت منجر به خسارت مالی
شود.

نشــــانۀ  ISOســــفیدرنگ و متن تصویر ســــفیدرنگ ،روی
صفحۀ مشکیرنگ :نشاندهندۀ اطالعات.
فهرست دستورها
دستورهایی که در این دفترچه باید انجام گیرد ،با ترتیب
و شمارۀ مشخص آمده است:
 ۱زمانیکــــه مجموعــــهای از تصاویر برای دســــتورهای
گامبــــهگام وجــــود دارد :هر مرحلــــه با تصویــــر مربوط خود

شمارهگذاری شده است.
 Aوقتــــی دســــتورها مهــــم نیســــتند ،فهرســــتهای
شمارهگذار یشــــده با حروف متوالی برای مجموعهای از
تصاویر ،قید شده است.
 1این فلش با شــــماره و بدون شــــماره ظاهر میشود و
نشاندهندۀ تغییر وضعیت است.
چنانچه مجموعهای از تصاویر برای دستورهای گامبهگام
وجود نداشــــته باشــــد ،مراحــــل مختلف با شــــمارههای
معمولی شمارهگذاری شدهاند.
فهرست وضعیت
دایــــرۀ قرمــــز ،بههمراه شــــمارۀ آن ،برای مــــرور اجزای
مختلف تصاویر بهکار میرود.
فهرست فشنگی
از فهرست فشنگی زمانی استفاده میشود که فهرستی از
نکات مورد توجه در راهنمای مالــــک خودرو وجود دارد،
نظیر:
2
·سردکن
·روغن موتور
1

ضبط اطالعات
خودروی شــــما تعدادی پردازشــــگر دارد که بهطور مرتب،
عملکــــرد و کارایــــی خــــودرو را بررســــی و بــــر آن نظــــارت
. bulleted list
. coolant

1
2
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درآمد
اطالعات مهم
میکنند .برخــــی پردازشــــگرها در حیــــن رانندگی عادی
اگر مشــــکلی یافتند ،آن را ضبط میکننــــد .عالوهبراین،
اطالعات هنگام تصادف یا حادثه را ذخیره میســــازند.
ِ
بررســــی رخدادهای ضبطشــــده ،مشکل را
با
تعمیرکاران
ِ
برطرف میکنند.
لوازم جانبی و تجهیزات اضافی
نصب اشــــتباه لوازم جانبی ممکن اســــت تأثیر مخربی بر
ســــامانۀ الکترونیکی خودرو بگذارد .برخــــی لوازم جانبی
تنها زمانــــی کار میکند که نرمافزار آنها روی پردازشــــگر
خودرو نصب شود .توصیه میکنیم همیشه قبل از نصب
ً
الکترونیکی خــــودرو ،حتما با
لوازم تأثیرگــــذار بر ســــامانۀ
ِ
ِ
نمایندگی مجاز ولوو تماس بگیرید.
اطالعات روی وب
اطالعات بیشــــتر را دربــــارۀ خــــودروی خود در ایــــن تارنما
ببینید:
www.volvocars.com
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درآمد
ولوو و محیط زیست
فلسفۀ زیستمحیطی خودروی ولوو

خودروی ولوو مســــائل بینالمللی مربوط به محیطزیست
را بهخوبی رعایــــت کرده و گواهینامۀ جهانی اســــتاندارد
 ISO 14001محیطزیســــت را گرفتــــه اســــت .همچنیــــن
تمام شرکتهای وابسته به شــــرکت ولوو این استاندارد را

رعایت میکنند.
ســــر مصرف
بر
خود،
خــــودروی
های
ل
مد
ولــــوو ،در تمــــام
ِ
ســــوخت
مصرف
با
کــــه
طوری
ه
ب
دارد؛
رقابــــت
ســــوخت
ِ
کم ،گازهای گلخانهای و دیاکســــید کربن کمتری تولید

میکنــــد .نگهداری مناســــب از خــــودرو افزایش طول عمر
خودرو را در پی دارد و باعث مصرف ِکم سوخت میشود.

9
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ایمنی

۱
11

 .۱ایمنی
کمربندها
ّ
نگاه کلی

محکمشدن کمربند میشوند ،خودداری کنید.
·مطمئن شــــوید که کمربنــــد ایمنی پیچ نخــــورده یا به
چیزی گیر نکرده باشد.
ً
·تسمۀ ران باید دقیقا روی پاها قرار گیرد ،نه روی شکم؛
مانند تصویر.
·کمربند نباید شــــل باشــــد .مطمئن شــــوید کــــه تا حد
ممکن به بدن چسبیده است.
هشدار

استفادهنکردن از کمربند ایمنی ممکن است آسیبهای
جدی به سرنشــــینان وارد سازد .مطمئن شــــوید که تمام
سرنشــــینان ،کمربندهای ایمنی خود را بســــتهاند .بسیار
وســــط کمربند ایمنی روی سینۀ شما قرار
مهم اســــت که
ِ
گیرد و این کار ،ایمنــــی را افزایش میدهد .کمربند ایمنی
عادی نشســــتن
بــــرای محافظــــت از شــــخص در حالت
ِ
طراحی شده است.
در این حالتها ،کمربند قفل میشود:
·اگر کمربند را خیلی سریع بیرون بکشید
·در هنگام ترمز یا گازدادن
·اگر خودرو بهشدت کج شود
بهخاطر بسپارید:
·از بهکاربــــردن اشــــیایی ماننــــد ســــنجاق کــــه مانــــع از
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کمربند ایمنی و کیســــههوا در تعامل با یکدیگرند .در
موقع تصادف ،اگر کمربند ایمنی بســــته نشده باشد
یا نادرســــت بسته شــــده باشــــد ،حفاظت از شما با
کیسههوا کاهش مییابد.
هشدار
هر کمربند فقط برای یک نفر طراحی شده است.

هشدار
هرگــــز خودتــــان اقدام بــــه تعمیر یــــا تنظیــــم 1کمربند
ایمنــــی نکنیــــد .ولــــوو توصیه میکنــــد که بــــا یکی از
نمایندگیهــــای خــــودرو دراینباره تمــــاس بگیرید.
اگــــر کمربنــــد بیشازاندازه بــــاز میشــــود و محکم به
بدن شما نمیچســــبد ،باید تعویضش کنید .برخی
کمربندها ممکن است درظاهر ســــالم بهنظر برسند؛
ولی تنظیمات الزم را از دست داده باشند .اگر کمربند
نشــــانهای از خرابی یــــا صدمــــه دارد ،باید تعویض
شود.
1. modify

 .۱ایمنی
کمربندها
هشداردهندۀ کمربند ایمنی

کمربند ایمنی و زنان باردار

ً
در زمان بــــارداری ،حتما باید از کمربند ایمنی اســــتفاده
کرد؛ اما ایــــن بدین معناســــت که کمربند ایمنــــی را باید
درست بســــت .بدینصورت که قســــمت ّ
مور ِب کمربند
(قســــمت باالیی) باید از باالی شــــانه بپیچد ،ســــپس از
دیگر شــــکم 1ادامه یابد.
وســــط ســــینه بگذرد و تا طــــرف ِ
زیر شکم و بهصورت
قسمت پایینی باید تا حد امکان در ِ
صاف روی رانها قرار گیرد و نباید بههیچ وجه بهســــمت
راننــــدگان باردار باید صندلی و فرمان را
باال حرکت کند.
ِ
طوری تنظیم کنند که بتواننــــد بهراحتی کنترل خودرو را
حفظ کنند؛ یعنی باید بتوانند بهراحتی پدالها و فرمان را
در اختیار بگیرند .هدف این است که بین فرمان و شکم
تا حد ممکن فاصله باشد.
1. abdomen

زمانیکه کمربند ایمنی راننده بسته نشده است ،با صدا و
تصویر به شما یادآوری خواهد شد که کمربندهای ایمنی
تذکر صوتی بســــتگی به ســــرعت خودرو
خــــود را ببندیدِ .
و در برخی مواقع بســــتگی بــــه زمــــان دارد .تذکر تصویری
(پنل) نشانگرها
در پیشانه
ِ
(کنســــول) ســــقف و در درگاه ِ
قرار گرفته اســــت .صندلی کودک ،سامانۀ هشداردهندۀ
کمربند ایمنی ندارد.

اســــتفاده شــــود یا یکی از درها باز شــــود ،ایــــن پیام در
صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها نمایان میشــــود .این
پیام بهصــــورت خودکار پــــس از  ۳۰ثانیه یا با فشــــردن
دکمۀ  OKپاک میشود.
ً
·دائمــــا پیامــــی در صفحۀ نمایشــــگر اطالعات نشــــان
میدهد کــــه کــــدام سرنشــــین کمربند خود را نبســــته
است .هشدار کمربند با بستن کمربند یا فشردن دکمۀ
 OKمتوقف میشود.
برخی نشانهها
هشدار صوتی و چراغ نشانه (اندیکاتور) به راننده یادآوری
میکنــــد که یکــــی از سرنشــــینان ،کمربند خود را نبســــته
است .در سرعت کم ،سامانۀ یادآوری در  ۶ثانیۀ نخست
فعال است.

صندلی عقب
ســــامانۀ هشــــداردهندۀ کمربند ،در صندلــــی عقب ،دو
عملکرد فرعی دارد:
·ایــــن پیــــام را میدهــــد کــــه کدامیــــک از کمربندهای
سرنشینان عقب بسته شده اســــت .زمانیکه کمربند
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 .۱ایمنی
کیسههوا
محکمکنندۀ کمربند ایمنی
تمــــام کمربندهــــای ایمنی بــــه محکمکننــــدۀ کمربنــــد ایمنی
ســــازوکار آن بدینصــــورت اســــت کــــه در هنگام
مجهزنــــد.
ِ
تصادف نا گهانی و شدید ،کمربند ایمنی را سفت میکند و به
شــــما اجازۀ حرکت نمیدهد .این کمربند ایمنی ،بیشترین اثر
را در مهارکردن جابهجاییها در این موقعیت فراهم میآورد.

نشانۀ اخطار در صفحهکیلومتر

همچنین همزمان با فعالشــــدن این اخطار ،پیامی روی
صفحهنمایشگر ظاهر شــــود که پیام اخطار است و یادآور
سرویس اضطراری .SRS
زمان
ِ
سامانۀ کیسههوا

هشدار
هرگــــز زبانــــۀ کمربند ایمنی سرنشــــین را در قســــمت
ســــگک راننده قــــرار ندهید و همیشــــه زبانــــۀ کمربند
ِ
ایمنــــی را در جای درســــت بگذارید .هرگــــز خرابی یا
آســــیبی به کمربند ایمنی وارد نیاورید و هیچ جســــم
خارجی را در سگک قرار ندهید.
دراینصــــورت کمربنــــد ایمنــــی و ســــگک در مواقــــع
تصــــادف آماده نیســــت و درنتیجــــه صدمات جدی
بهوجود میآید.
		

نشانۀ هشــــدار در صفحهکیلومتر ،تصاویر یا نشانگرهایی
هســــتند که وقتی ســــوئیچ خودرو در موقعیت  IIو  IIIقرار
دارد ،شروع به چشــــمکزدن میکنند .این نشانگر پس از
حدود  ۶ثانیه خاموش میشــــود که نشاندهندۀ بیعیب
بودن سامانۀ کیسههواست.
هشدار
اگر نشانۀ هشــــدار برای سامانۀ کیســــههوا در طول
رانندگی همچنان روشن باقی بماند ،بدین معناست
ً
که عملکرد سامانۀ کیســــههوا کامال درست نیست و
نامناســــب کمربند ایمنی
این یعنــــی نقص یا عملکرد
ِ
یا ســــامانههای  SIPS، SRSیا  .ICهرچــــه زودتر به
نمایندگیهای مجاز مراجعه فرمایید.
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سامانۀ کیسههوا ،نمای باال

این سامانه شامل کیسههای هوا و حسگرهاست .ضربۀ
شدید سبب فعالشدن حســــگرها میشود و کیسههای
گاز گرم باد میشــــوند .بهمنظور کاســــتن از شــــدت
هوا با ِ
ضربــــه ،در هنــــگام تحــــت فشــــار قرارگرفتــــن ،از حجــــم
کیســــههوا کاســــته میشــــود .پــــس از حادثــــه ،گاز داخل
مراحل
کیســــههوا بــــه درون خودرو رانده میشــــود .تمــــام
ِ
بازشدن و خالیشدن کیسههوا در مدتی حدود یکدهم
ثانیه صورت میگیرد.

 .۱ایمنی
کیسههوا
توجه
واکنــــش متفــــاوت حســــگر ،بــــه شــــدت تصــــادف یا
استفادهنکردن از کمربند ایمنی راننده یا سرنشینان
و نیز آبوهوا بســــتگی دارد .همچنین امکان دارد که
در هنگام تصادف ،بســــته به شدت ضربه ،فقط یک
کیســــههوا باد شــــود و عمل کند .سامانۀ حساسیت
شدت اثر ضربه یا تصادف
کیسههوا براساس میزان
ِ
تنظیــــم شــــده و بدینصــــورت یک یــــا بیــــش از یک
کیسههوا در خودرو مستقر شده است.
گنجایش و ظرفیت کیسههای هوا همچنین براساس
میــــزان نیــــروی تصادفــــی ســــازگار شــــده اســــت که
چرخهای خودرو در معرض آن قرار گرفتهاند.
کیسههوای راننده
عالوه بر کمربند ایمنی ،کیســــههوایی بهمنظور حفاظت
بیشــــتر از راننده تعبیه شده اســــت که در قسمت مرکزی
فرمان ،با عالمت  ،AIR BAGقرار گرفته است.
حفاظت تعاملــــی با یکدیگر
کیســــههوا و کمربند ایمنــــی
ِ
دارند :اگر کمربند ایمنی اســــتفاده نشــــده یا درست بسته
نشــــود ،ضربهگیــــری و حفاظــــت در هنــــگام تصــــادف یا
ضربات شدید ،کاهش مییابد.

کیسههوای سرنشین

هشدار
بــــرای کاهش صدمۀ کیســــههوا در هنگام بازشــــدن،
سرنشین باید بهطور صحیح روی صندلی قرار گرفته
باشــــد؛ بهطوریکه پاهایش کف خودرو و پشتش به
صندلی چسبیده باشد.
هشدار
بــــاال یــــا روی محــــل مشخصشــــدۀ کیســــههوای
سرنشین ،هرگز اشیایی قرار ندهید.

محل کیسههوای سرنشین جلو

بــــرای محافظــــت تکمیلی از سرنشــــینان ،کیســــههوایی
بههمراه کمربند ایمنی ،در َســــمت سرنشــــین قــــرار دارد.
این کیسههوا در قسمت سرنشین باالی جعبۀ داشبورد تا
شده و روی آن AIR BAG ،حک شده است.

هشدار
صندلی
اگر کیســــههوا در حالت فعال قرار دارد ،هرگز
ِ
نگهدارندۀ کودک یا بالشــــتک کــــودک را در صندلی
جلو نصــــب نکنید .هرگــــز اجازه ندهید شــــخصی در
مقابل صندلی جلو بنشیند یا بایستد.
اگر کیســــههوا در حالت فعال قــــرار دارد ،کودکانی که
قد آنها کوتاهتر از  ۱۴۰ســــانتیمتر است ،نباید روی
صندلی جلو بنشینند .بیتوجهی به این توصیهها،
شاید زندگی را بهخطر بیندازد.
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 .۱ایمنی
فعال یا غیرفعالکردن کیسههوا
وضعیت کلید خاموش PACOS
درآمد
کیســــههوای سرنشــــین جلوی خودرو میتوانــــد غیرفعال
شــــود ،چنانچه خودرو به ســــوئیچ  PACOSتجهیز شــــده
باشــــد ،یعنی کلید خاموشکنندۀ کیســــههوای سرنشین
چگونگی فعال یا غیرفعالکردن
 .PACOSبرای آ گاهی از
ِ
سامانۀ کیسههوا ،متن زیر را بخوانید:
وضعیت سوئیچ خاموش
ســــوئیچ بــــرای کیســــههوای سرنشــــین جلــــو ()PACOS
در ســــمت سرنشــــین ،در انتهای داشــــبورد قــــرار گرفته و
در جلو باز شــــود ،در دســــترس است .توصیه
هنگامیکه ِ
میشــــود بــــرای تغییر حالــــت کیســــههوا ،فقــــط از کلید
تیغهای استفاده کنید.
هشدار
بیتوجهــــی به نکات ذکرشــــده ممکن اســــت زندگی
سرنشینان را بهخطر بیندازد.
هشدار
اگــــر خــــودرو بــــه ســــامانۀ کیســــههوای مخصوص
سرنشــــین جلو مجهز باشــــد ،ولــــی دارای ســــوئیچ
 PACOSنباشد ،کیسههوا همیشه فعال است.
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هشدار

فعال یا غیرفعالکردن

تصویر
اگــــر کیســــههوا در حالــــت فعال قــــرار دارد یــــا
ِ
«قرارنــــدادن کــــودک در صندلی جلو» روی ســــقف
مشاهده میشــــود ،اجازه ندهید کودکان در صندلی
جلو بنشــــینند و صندلــــی مهارکنندۀ کــــودک را روی
صندلــــی جلو نصــــب نکنیــــد؛ در غیر این صــــورت با
عملکردن کیســــههوا در هنگام بروز تصادف ،امکان
آسیبدیدگی کودک وجود دارد.
هشدار
درصــــورت مشــــاهدۀ هرگونــــه پیــــام غیرفعالبــــودن
هشــــدار
ســــامانۀ کیســــههوا یــــا مشــــاهدۀ عالمــــت
ِ
فعالنبــــودن کیســــههوا ،اجــــازه ندهید کســــی روی
صندلــــی جلو بنشــــیند .درصورت مشــــاهدۀ هرگونه
هشــــدار در صفحۀ نمایش مربوط به کیسههوا ،ولوو
ً
به شما پیشــــنهاد میکند که حتما با نمایندگیهای
مجاز تماس بگیرید.

محل قرارگیری سوئیچ
 Aدرصــــورت مشــــاهدۀ هرگونــــه پیــــام غیرفعالبــــودن

هشدار فعالنبودن
سامانۀ کیسههوا یا مشــــاهدۀ عالمت
ِ
کیسههوا ،اجازه ندهید کسی روی صندلی جلو بنشیند.
درصورت مشــــاهدۀ هرگونه هشــــدار در صفحــــۀ نمایش
مربوط به کیســــههوا ،ولوو به شــــما پیشــــنهاد میکند که
ً
حتما با نمایندگیهای مجاز تماس بگیرید.
موقعیت سوئیچ ،ســــامانۀ کیسههوا غیرفعال
 Bدر این
ِ
اســــت .کودکانــــی کــــه در صندلــــی بچــــه و بالشــــتک
محافظاند ،میتوانند در صندلی سرنشین جلو بنشینند؛
امــــا افــــراد بلندقدتــــر از  ۱۴۰ســــانتیمتر هرگــــز نباید روی
صندلی جلو بنشینند.

 .۱ایمنی
کیسههای هوای جانبیSIPS ،
هشدار
کیســــههوای فعال :در مواقعی که سامانۀ کیسههوا
فعال اســــت ،اجازه ندهید کودکان روی صندلی جلو
بنشــــینند و همچنین صندلی مهارکنندۀ کودک نباید
روی صندلی جلو نصب شــــود .این شامل افرادی با
قد کمتر از  140سانتیمتر نیز میشود.
کیسههوای غیرفعال :در این وضعیت ،هیچ شخص
بلندتر از  140ســــانتیمتر نباید در قســــمت سرنشین
زندگی
جلو بنشــــیند .با نادیدهگرفتن این هشدارها،
ِ
سرنشــــینان خودرو دستخوش خطری بزرگ خواهد
بود.
توجه

کیسههوای فعال

عالمت هشــــدار روی درگاه سقفی خودرو ،نشان میدهد
که کیسههوای سرنشین فعال است.
کیسههوای غیرفعال

وقتی ســــوئیچ خودرو را در وضعیت  IIقرار میدهید،
ً
نشــــانگر هشــــدار برای کیســــههوا بهمدت حدودا ۶
ثانیه ،در صفحۀ نشانگرها روشن میشود .صفحۀ
صحیــــح
نمایــــش روی پیشــــانۀ ســــقف ،وضعیــــت
ِ
نشستن سرنشین جلو باتوجهبه وضعیت کیسههوا
ِ
را نمایش میدهد.

کیسههای هوای جانبیSIPS ،

ســــامانۀ ضربهگیر جانبــــی ( )SIPSبیشــــترین حفاظت و
ضربهگیری را در تصادفها دارد و میزان ضربۀ واردشــــده
در ماشین ،کنارها ،سقف را به کمترین
به ستون خودروِ ،
میزان ممکن منتقل میکند .کیسههواهای جانبی ،برای
راننده و سرنشــــین صندلی جلو از فضای قفســــۀ سینه و
پاهــــا ،بهویژه رانهــــا ،محافظت میکنــــد و این مهمترین
بخش  SIPSاســــت .سامانۀ کیســــههای  SIPSشامل دو
بخش اصلی اســــت :بخش کیسههوا و بخش حسگرها.
هوایی جانبی در پشــــتی صندلی جلو تعبیه
کیســــههای
ِ
شده است.

عالمت هشــــدار روی درگاه سقفی خودرو ،نشان میدهد
که کیسههوای سرنشین غیرفعال است.
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 .۱ایمنی
کیسههای هوای جانبیSIPS ،
موقعیت

در ماشین باز میشود و درنتیجه بالشتک کیسههوا ضربۀ
و ِ
ابتدایی را میگیرد .زمانی باد از کیسههوا خارج میشود که
در اثر ضربه یا برخورد ،فشرده شود .کیسههوای جانبی برای
تصادفهای از بغل ،تعبیه شده است.

ویژ گیها

جایگاه کودک و کیسههوای جانبی
چــــه در صندلی جلو و چه در صندلــــی مهارکننده ،هیچ
کیسههوای جانبی برای کودکان درنظر گرفته نشده است.
زمانیکه کیســــههوای جانبی غیرفعال اســــت ،میتوانید
صندلی نگهدارنده قرار دهید.
کودک را در صندلی جلو یا
ِ
صندلی راننده

َسمت سرنشین جلو

سامانۀ کیســــههوای  SIPSشامل کیســــههواهای کناری و
حسگرهاست .تصادفی شــــدید و ناگهانی کافی است تا
حسگرها و کیسههواها فعال شوند .کیسههوا بین شخص
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هشدار
ً
	▪برای تعمیــــر یا جمعکــــردن کیســــههواها حتما به
نمایندگیهــــای مجــــاز یــــا عامالن مجاز شــــرکت
ولــــوو مراجعه کنیــــد .هرگونــــه عمل خودســــرانه
درخصوص ســــامانۀ  SIPSممکن اســــت صدمات
جدی به شخص وارد سازد.
در خــــودرو ،چیزی قــــرار ندهید تا
	▪بیــــن صندلی و ِ
هنــــگام اســــتفاده یا بازشــــدن کیســــههوا ،فضای
خالی وجود داشته باشد.
	▪ولــــوو بــــه شــــما توصیــــه میکنــــد کــــه فقــــط از
روکشصندلیهایی استفاده کنید که شرکت ولوو
تولید کرده اســــت .بقیــــۀ روکشصندلیها ممکن
است مانع بازشدن کیسههوای جانبی شوند.
	▪کیسههوای کناری،مکملودر تعاملبا کمربندایمنی
است.پسهمیشهاز کمربندایمنیاستفادهکنید.

جدارۀ بادی یا  ICیکی از بخشهای  SIPSو کیســــههای
هواســــت .این محافــــظ بادی در طول دو طرف ســــقف و
برای محافظت از سرنشینان خودرو که روی صندلیهای
بیرونی نشستهاند ،تعبیه شده است .تصادف یا ضربهای
شــــدید ،حســــگرها را فعال میکند و ایــــن محافظ بادی،
باد شــــده و فعال میشــــود .این محافظ و جدارۀ بادی در
هنگام تصادف ،به راننده و سرنشــــینان کمک میکند تا
از برخورد سرشــــان به درون خودرو جلوگیری بهعمل آید.
جدارۀ بادی بهطور مســــتقل عمل میکند :خواه ســــقف
خودرو باز باشد یا بسته.

 .۱ایمنی
محافظت در برابر صدمات شدید حاصل از ضربهWHIPS ،
هشدار
ســــتون در
هیچ شــــیء ســــنگینی روی دســــته ،گیره،
ِ
یــــا کنــــار درگاههــــا (پانلها) وصــــل یا نصــــب نکنید.
این کار محافظت ســــرها را توســــط جــــدارۀ بادی با
مشــــکل روبهرو میکند .ولوو توصیه میکند که برای
قراردادن اشــــیا ،فقط از تجهیزاتی اســــتفاده کنید که
ولوو برای این فضا طراحی کرده است.
هشدار
قراردادن بار تا ســــقف خودرو منجر به مختلشــــدن
عملکرد سامانۀ محافظتی جدارۀ بادی خواهد شد.
حدود  50میلیمتر مانده به سقف بار قرار ندهید.
هشدار
بازشدن جدارهّ ،
مکمل عملکرد کمربند ایمنی است.
پس همیشه کمربند ایمنی را ببندید.

محافظت در برابر صدمات شدید حاصل از ضربه،
WHIPS

در ســــامانۀ محافظــــت از صدمــــات شــــدید (،)WHIPS
تکیهگاه صندلی جلو ،فشــــار شــــدیدی را دفــــع میکند و
برای جلوگیری از پرش ســــر بهســــمت جلو ،طراحی شده
اســــت .این ســــامانه در برخورد خودروی شما با خودروی
جلویی فعال میشــــود .البته ،زاویه و ســــرعت تصادف و
نوع خودرویی که با آن تصادف شــــده اســــت ،همگی در
میزان دفع ضربه تأثیرگذارند.
هشدار
ســــامانۀ ّ WHIPS
مکمــــل کمربند ایمنی اســــت .پس
همیشه کمربند ایمنی را ببندید.
ویژ گیهای صندلی
وقتی ســــامانۀ  WHIPSفعال باشــــد ،پشتیهای صندلی
جلو مقداری بهسمت عقب متمایل میشود تا موقعیت
راننده و سرنشــــین جلــــو را تغییر دهد .ایــــن عمل از خطر
ضربه میکاهد.
هشدار
ً
هرگز شــــخصا بــــه تعمیر یــــا تغییر ســــامانۀ WHIPS
ً
نپردازیــــد و حتما بــــه نمایندگیهای مجــــاز مراجعه
کنید.

19

 .۱ایمنی
سامانۀ پیشگیری از چپکردن خودرو()ROPS
سامانۀ  WHIPSو صندلی کودک یا بالشتک محافظ
ایمنی کودکانی که روی صندلی کودک یا
این ســــامانه از
ِ
بالشتک محافظ نشستهاند ،نمیکاهد.
درستنشستن
برای رسیدن به بهترین ایمنی ،راننده و سرنشین جلو باید
در وسط صندلی خود بنشینند و کمترین فاصلۀ ممکن
پشتی صندلی باشد.
سر آنان و
بین ِ
ِ

هشدار
کفی صندلی
اشــــیای سفت و محکم را با فشــــار ،بین ِ
صندلی جلو قــــرار ندهیــــد .مطمئن
عقــــب و پشــــتی
ِ
مانــــع عملکرد ســــامانۀ  WHIPSنشــــده
شــــوید کــــه
ِ
باشید.

مانع عملکرد سامانۀ  WHIPSنشوید

هشدار
اگر چیزی با شــــدت زیاد از پشت به صندلی برخورد
ً
کنــــد ،مانند تصادف از پشــــت خــــودرو ،بایــــد حتما
سامانۀ  WHIPSبازرســــی شود و توصیه میکنیم به
نمایندگیهای مجاز مراجعه فرمایید.
ً
حتــــی اگــــر صندلیها ظاهرا آســــیبی ندیده باشــــند،
محافظ ســــامانۀ
ممکــــن اســــت قســــمتی از حجــــم
ِ
 WHIPSاز بیــــن بــــرود .ولــــوو پیشــــنهاد میکنــــد که
درصــــورت هرگونه خرابی یا ضربــــه به صندلیها ،با
نمایندگیهای مجاز تماس بگیرید.
سامانۀ پیشگیری از چپکردن خودرو()ROPS

هیچ شیئی روی صندلی عقب ،پشت صندلی راننده یا سرنشین جلو
قرار ندهید .این عمل ممکن اسـ ــت ناکارایی سامانۀ  WHIPSرا باعث
شود.
هیچ شیئی در کف خودرو ،پشـ ــت صندلی راننده یا سرنشین جلو قرار
ندهید .این عمل ممکن است ناکارایی سامانۀ  WHIPSرا باعث شود.

هشدار
اگر صندلی عقب به پایین خم شــــده باشد ،صندلی
جلو را جلوتر ببرید تا باعث برخورد به صندلی عقب
نشود.
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عملکرد
ســــامانۀ  ،ROPSمحافظی قدرتمند بــــرای کاهش میزان
احتمال چپکردن خودرو است و بهترین حالت ممکن
را بــــرای حفاظت در برابر تصادفات فراهم میآورد .خودرو
مجهز به ســــامانۀ  RSCاست .این سامانه میزان ریسک و
احتمال چپکردن خودرو را به میزان چشمگیری کاهش
میدهد؛ مانند زمان خارجشــــدن ناگهانیُ ،سرخوردن یا
ســــقوط خودرو .هنگامیکه ماشــــین در حال خارجشدن
از تعادل اســــت یا بهســــمتی متمایل شــــده ،حسگرهای
این ســــامانه فعال میشــــوند و میزان احتمال و ریســــک
چپکردن را محاســــبه میکنند .در صورت وجود ریسک
شــــدید در چپکــــردن ،ســــامانۀ  DSTCدرگیر میشــــود و

 .۱ایمنی
وضعیت ایمن
از نیروی گشــــتاور موتــــور میکاهد ،یک یــــا دو چرخ قفل
میشود تا زمانیکه ماشین به حالت اولیه و ثابت بازگردد.
هشدار
در وضعیــــت غیرمعمــــول رانندگــــی ،ســــامانۀ RSC
زمینــــۀ رانندگی ایمن را در جــــاده فراهم میکند؛ ولی
این بدین معنا نیســــت که با ســــرعت زیاد برانید! در
رانندگی ،همیشه از سرعت مجاز پیروی کنید.
زمانی که سامانهها عمل میکنند
سامانه

علت

قفلکننــــدۀ کمربنــــد تصــــادف از جلو یــــا برخوردهای
ایمنی ،صندلی جلو جانبییابرخورداز عقبیاواژگونی
قفلکننــــدۀ کمربنــــد تصــــادف از جلــــو یــــا ضربــــه از
ایمنی،صندلیعقب یکطرف یا چپکردن خودرو
کیسههواها

تصادف از جلو

*

کیســــههای هــــوای تصادف جانبی
جانبی ()SIPS
جدارۀ بادی ()IC

تصادف از بغل یا واژگونی

ســــامانۀ محافظــــت تصادف از عقب
WHIPS
* بدون بازشدن کیسههای هوا ،بدنۀ خودرو ممکن است تا حد زیادی

در تصادف صدمه ببیند .شاخصهای بســــیاری مانند سختی و وزن
شــــی ِء اصابتکرده ،ســــرعت خودرو ،زاویــــۀ برخورد و ...بر فعالشــــدن
مختلف ایمنی خودرو تأثیر میگذارد.
سامانههای
ِ

اگر کیســــههای هــــوا باز شــــدند ،کارهــــای زیــــر را توصیه
میکنیم :ماشــــین را تعمیر کنید .پیشــــنهاد ولــــوو انتقال
خــــودرو بــــه یکــــی از نمایندگیهــــای مجاز اســــت .هرگز
با کیســــههواهای بــــاز ،رانندگــــی نکنید .ولوو پیشــــنهاد
میکند کــــه قطعههای الزم برای ســــامانۀ ایمنی خودرو را
از نمایندگیهــــای مجــــاز ولوو تهیه فرماییــــد .همچنین،
همیشه با دکتر خود در ارتباط باشید.
توجه
ســــامانههای کیســــههوا و قفلکنندۀ کمربند ایمنی
فقط یک بار در زمان تصادف عمل میکنند.

هشدار
هرگز با کیسههواهای باز رانندگی نکنید .آنها حرکت
فرمان را دشــــوار میکنند .دیگر ســــامانههای ایمنی
نیز ممکن اســــت آســــیب ببینند .زمانیکه کیسههای
هوا باز شده باشند ،دود و گرد و غبار ایجاد میشود
که ممکن است منجر به حساسیت یا آسیب پوستی
و چشــــمی شــــوند .در موقع حساســــیت ،با آب سرد
شستوشو دهید .سرعت بازشــــدن دریچه و پارچۀ
کیسههوا ممکن اســــت اصطکاک و سوختگی پوست
را منجر شود.
وضعیت ایمن
رانندگی بعد از تصادف

هشدار
واحد کنترل کیســــههای هوا در پیشــــانۀ مرکزی قرار
گرفته است .اگر پیشانۀ مرکزی با مایعی خیس شده
باشــــد ،کابلهای باتــــری را قطع کنید .تــــا زمانیکه
ممکن اســــت کیسههای هوا باز شــــوند ،خودرو را به
حرکت درنیاورید .ولوو پیشنهاد میکند که خودرو را
به نمایندگی مجاز انتقال دهید.

نشانۀ اخطار در صفحهکیلومتر

اگر خودرو تصــــادف کرد ،ممکن اســــت متن SAFETY
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 .۱ایمنی
ایمنی کودک
 MODE SEE MANUALروی صفحــــۀ نمایشــــگرها و
عملگرها ظاهر شــــود .این بدین معنی است که عملکرد
خــــودرو کاهــــش یافته اســــت .حالت ایمنــــی ،وضعیتی
محافظتــــی برای مواقعی اســــت که تصــــادف ،هرکدام از
عملکردهای حیاتی خودرو را آســــیب زده باشــــد؛ مانند
مسیر سوخت ،حســــگرهای یکی از سامانههای ایمنی یا
سامانۀ ترمز.
تالش برای استارتزدن
ابتدا ،بررســــی کنید که ســــوخت از خودرو نشــــتی نکند.
همچنین هیچ بویی از بنزین نباید وجود داشــــته باشــــد.
اگر همــــه چیز عــــادی بهنظــــر میرســــد ،میتوانیــــد برای
در
روشــــنکردن خودرو اقــــدام کنید .ریمــــوت را بردارید و ِ
راننده را باز کنید .اگر پیام احتراق روشــــن باشــــد ،کلید
شــــروع (اســــتارت) را فشــــار دهیــــد .ســــپس در را ببندید
و ریمــــوت را وارد کنیــــد .ســــامانههای دیجیتــــال خودرو
خودشــــان را دوباره به حالت عــــادی بازتنظیم میکنند.
اگــــر پیغــــام  SAFETY MODE SEE MANUALهنــــوز
روی صفحــــۀ نمایــــش ظاهر شــــود ،خودرو نبایــــد رانده یا
یدک کشــــیده شود و میتوان از خودروهای یدککش بهره
گرفت .حتی اگر بهنظر شما برسد که راندن خودرو ایرادی
ندارد ،باید بدانید که آسیبهای پنهان هدایت خودرو را
درحین حرکت ناممکن میسازند.
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حرکت خودرو
اگر پــــس از تنظیــــم SAFETY MODE SEE MANUAL
پیــــام  NORMAL MODEبــــه نمایــــش درآید ،خــــودرو را
میتوان با احتیــــاط از موقعیت خطر خارج کرد .خودرو را
بیش از حدی که الزم است ،حرکت ندهید.

هشدار
اگــــر خــــودرو در حالــــت تصادف باشــــد ،نبایــــد آن را
یدک کشــــید؛ بلکه باید آن را از محل حمل کرد .ولوو
پیشنهاد میکند که حمل را بهعهدۀ نمایندگیهای
مجاز ولوو بگذارید.

هشدار
اگر خــــودرو در حالت تصادف اســــت ،هرگز خودتان
اقدام به تعمیر یا تنظیم مجدد ســــامانۀ دیجیتال آن
نکنید .این کار منجر میشــــود که یا خودرو به حالت
طبیعی کار نکند یا آسیبهای شخصی ایجاد شود.
وقتــــی عبــــارت SAFETY MODE SEE MANUAL
نمایان شد ،برای وارسی و تعمیر خودرو و برگرداندن
خودرو به وضعیت  NORMAL MODEبه نمایندگی
مجاز ولوو مراجعه فرمایید.
هشدار
وقتــــی بوی ســــوخت میآیــــد ،حتی زمانیکــــه پیام
 SAFETY MODE SEE MANUALنمایــــش داده
شــــده ،هرگــــز و بههیچوجــــه اقــــدام به روشــــنکردن
ً
خودرو نفرمایید .فورا خودرو را ترک کنید.

توجه
مقررات مربــــوط به قراردادن کودکان از کشــــوری به
کشور دیگر متفاوت است .بررسی کنید.
ایمنی کودک
کودکان باید بهراحتی و باایمنی بنشینند
ولوو پیشــــنهاد میکند کودکان تا ّ
ســــنی کــــه امکان دارد،
دســــتکم  3تا ۴ســــالگی ،در صندلیهــــای مخصوص
کــــودک و روبهپشــــت ،در خودرو قــــرار بگیرند .ســــپس تا
۱۰سالگی در صندلیهای کودک یا بالشتهای محافظ،
روبهجلو بنشــــینند .موقعیت کودک در خودرو و انتخاب
تجهیزات با توجه به وزن و اندازۀ کودک نشــــان داده شده
است.
کودکان ،در هر ّ
ســــنی و با هــــر اندازهای ،باید همیشــــه به
ایمنتریــــن حالت در خــــودرو قــــرار بگیرند .هرگــــز اجازه
ندهید که کودک روی زانوی مسافر بنشیند.
ولــــوو تجهیــــزات ایمنــــی کــــودک دارد :صندلــــی کــــودک،

 .۱ایمنی
ایمنی کودک
بالشتکهای محافظ و دستگاههای دیگر .این تجهیزات
ایمنی ،برای شما و کودکتان وضعیت مطلوب و مناسبی در
طول حرکت خودرو فراهم میکند .بهعالوه اینکه تجهیزات
ایمنی کودک برای استفاده ،متناسب و آسان است.
ِ
توجه
درصــــورت بــــروز هرگونــــه ســــؤالی در هنــــگام نصب
ایمنی کودک ،برای درپیشگرفتن شیوۀ
محصوالت
ِ
صحیح ،با سازنده تماس بگیرید.
صندلی کودک

صندلی کودک و کیسههای هوا با هم سازگار نیستند.

قراردادن درست صندلی کودک،
به شیوهنامۀ نصب برای
ِ
توجه فرمایید.

توجه
ایمنــــی کــــودک ،همراه
شــــیوۀ نصــــب محصــــوالت
ِ
آنهاست .هنگام استفاده ،مطالعهشان فرمایید.
هشدار
هرگــــز کــــودک را در صندلی کودک یا روی بالشــــتک
محافظ در وضعیتی که کیســــههای هوا فعال است،
قــــرار ندهیــــد .اگر کیســــههای هوا فعال اســــت ،هرگز
افراد کوتاهقدتــــر از  ۱۴۰ســــانتیمتر نباید در صندلی
جلو بنشینند .رعایتنکردن این نکات زندگی افراد را
بهخطر میاندازد.

هشدار
برخی صندلــــی کودکها یا بالشــــتکهای محافظ،
دارای محافظ اســــتیل هستند یا روی دکمۀ بازکنندۀ
قفل کمربنــــد ایمنی قرار میگیرند .از آنها اســــتفاده
نکنید؛ زیرا باعث بازشدن اتفاقی قفل کمربند ایمنی
میشوند .درضمن ،هرگز اجازه ندهید قسمت باالی
صندلی کودک در مقابل شیشــــۀ جلوی خودرو قرار
گیرد.
برچسب کیسههوا

در سمت
برچسب زمانی دیده میشود که ِ
سرنشین باز باشد.

محل صندلی کودک
فقط زمانی میتوانید صندلی کودک یا بالشــــتک محافظ
سرنشــــین جلو قرار دهید که کیســــههوای
صندلی
را روی
ِ
ِ
سرنشین غیرفعال باشد.
میتوانید یک یا بیشــــتر از یک صندلی کودک یا بالشتک
محافظ را روی صندلی عقب قرار دهید.
اگــــر کیســــههوای صندلــــی سرنشــــین جلو فعال اســــت،
صندلــــی کــــودک یا بالشــــتک محافــــظ را همیشــــه روی
صندلی عقــــب قرار دهیــــد .اگر کــــودک در صندلی جلو
بنشیند و کیســــههوا باز شــــود ،کودک صدمات شدیدی
میبیند.
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 .۱ایمنی
ایمنی کودک
«صندلی کودک»های توصیهشده
وزن

صندلی جلو (با کیسههای هوای غیرفعال)

گروه ۰
حداکثر  ۱۰کیلوگرم
گروه ۰+
حداکثر  ۱۳کیلوگرم

گروه 1
9تا 18کیلوگرم
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بیرون صندلی عقب

مرکز صندلی عقب

صندلــــی کودک ولــــوو :صندلی کودک روبهپشــــت ،ایمنشــــده با
سامانۀ ثابت ISOFIX
نوع تأییدE5 03301146 :
صندلــــی کــــودک ولــــوو :صندلــــی کــــودک
روبهپشت ،ایمنشده با کمربند ایمنی
نوع تأییدE1 03301146 :
()U

صندلــــی کودک ولــــوو :صندلی کودک روبهپشــــت ،ایمنشــــده با
کمربند ایمنی
نوع تأییدE1 03301146 :
()U

صندلی کودک ولوو :روبهپشــــت ،چرخشپذیر
پذیر ولــــوو) ،صندلی
(صندلی کــــودک تبدیل ِ
کودک روبهپشــــت ،مجهــــز به کمربنــــد ایمنی
خودرو و تسمهها
نوع تأییدE5 04192 :
()L

صندلی کودک ولوو :روبهپشــــت ،چرخشپذیــــر (صندلی کودک
پذیــــر ولوو) ،صندلی کودک روبهپشــــت ،مجهــــز به کمربند
تبدیل
ِ
ایمنی خودرو و تسمهها
نوع تأییدE5 04192 :
()L

صندلی کودک ،تأیید جهانی

صندلی کودک ،تأیید جهانی

صندلــــی کــــودک ولــــوو :صندلــــی
کــــودک روبهپشــــت ،ایمنشــــده با
کمربند ایمنی
نوع تأییدE1 04301146 :
()U

 .۱ایمنی
ایمنی کودک
وزن

گروه ۲
۱۵تا ۲۵کیلوگرم

گروه 2/3
۱۵تا ۳۶کیلوگرم

صندلی جلو (با کیسههای هوای غیرفعال)

بیرون صندلی عقب

صندلی کودک ولوو ،روبهپشــــت ،چرخشپذیر
(صندلی کــــودک تبدیلپذیر ولــــوو) ،صندلی
کودک روبهپشــــت ،مجهــــز به کمربنــــد ایمنی
خودرو و تسمه
نوع تأییدE5 04192 :
()L

صندلی کودک ولوو ،روبهپشــــت ،چرخشپذیــــر (صندلی کودک
تبدیلپذیــــر ولوو) ،صندلی کودک روبهپشــــت ،مجهــــز به کمربند
ایمنی خودرو و تسمه
نوع تأییدE5 04192 :
()L

صندلی کودک ولوو روبهپشــــت ،چرخشپذیر
(صندلی کــــودک ولوو تبدیلپذیــــر) ،صندلی
کودک روبهجلو مجهز به کمربند ایمنی
نوع تأییدE5 04191 :
()L

صندلی کودک ولوو روبهپشت ،چرخشپذیر (صندلی کودک ولوو
تبدیلپذیر) ،صندلی کودک روبهجلو مجهز به کمربند ایمنی
نوع تأییدE5 04191 :
()L

صندلی بوستر ولوو با پشتی
نوع تأییدE1 04301169 :
()UF

صندلی بوستر ولوو با پشتی
نوع تأییدE1 04301169 :
()UF

بالشتک بهبودبخش (بوستر) با و بدون پشتی
نوع تأییدE5 03139 :
()UF

بالشتک بهبودبخش (بوستر) با و بدون پشتی
نوع تأییدE5 03139 :
()UF

مرکز صندلی عقب

 :Lمناسب برای صندلی کودکان خاص .این صندلی در خودروهایی با مدل خاص بهکار میرود.
 :Uمناسب برای صندلیهای کودک که به تأیید جهانی رسیده ،در این گروه ّ
سنی.
ّ
 :UFمناسب برای صندلیهای کودک ،با قابلیت روبهجلو که به تأیید جهانی رسیده ،در این گروه سنی.
 : Bساختهشده برای ردیف ّ
سنی کودکان ،تأییدشده برای وزن کودکان.
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 .۱ایمنی
ایمنی کودک
بالشتک دوسطحی و یکپارچه

وضعیت درست :کمربند باید روی شانه قرار گیرد.

و بــــا قد بیش از ۹۵ســــانتیمتر ،مناســــب اســــت .قبل از
حرکت بررسی کنید که:
·بالشــــتک یکپارچــــۀ دوســــطحی 1بهصورت درســــتی
تنظیم شده و در محل قفل شده باشد.
ُ
·کمربنــــد ایمنــــی در تمــــاس بــــا بــــدن کــــودک شــــل یا
پیچخورده نباشد.
زیر شانه قرار نگیرد.
یا
کودک
گلوی
·کمربند ایمنی در
ِ
·قســــمت روی پــــای کمربنــــد ایمنــــی بــــرای حفاظت
مطلوب باید پایین و روی لگن کودک قرار بگیرد.
بهبودبخش دوسطحی
باالآوردن کوسن
ِ
تکۀ دوم
تکۀ اول
وزن

 ۲۲تا  ۳۶کیلوگرم

 ۱۵تا  ۲۵کیلوگرم

سطح اول

 ۱بهمنظور آزادکردن کوسن بهبودبخش ،دسته را به جلو
و باال بکشید.

 ۲انتخاب ،لوازم جانبی .برای اطالعات بیشتر ،مقدمه
را ببینید.
سطح دوم

وضعیت نادرسـ ــت :سـ ــر از پشـ ــتی صندلی فراتر رفته اسـ ــت و کمربند
پایینتر از شانه است.

کارویژۀ بالشــــتک ،فراهمکردن ایمنی مطلوب است و در
کودکان  ۱۵تا ۳۶کیلوگرمی
ترکیب با کمربند ایمنی ،برای
ِ
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1. integrated 2-stage booster

 ۱از سطح پایینتر شروع کنید .دکمه را فشار دهید.

 .۱ایمنی
ایمنی کودک
توجه
ایــــن امکان وجود ندارد که بالشــــتک از ســــطح  ۲به
ســــطح  ۱تنظیم شــــود .برای ایــــن کار ابتــــدا باید به
حالت اول خود برگردد .مطلب بعدی را بخوانید.

 ۲بالشــــتک را از لبۀ جلویی بهســــمت باال بلند کنید و
عقب پشتی فشار دهید تا قفل شود.
بهسمت ِ

پایینآوردن بالشتک از سطح دوم
ً
از هر دو ســــطح ،میتوان برای رســــیدن به وضعیت کامال
کوســــن
عــــادی ،پاییــــن آورد .اگرچــــه ،امــــکان ندارد که
ِ
بهبودبخش از سطح باال به سطح پایین تنظیم شود.

هشدار
بــــرای تعمیر یــــا جایگزینی ،تنها بــــه نمایندگی مجاز
ولــــوو مراجعه فرماییــــد .هیچگونه تغییر یــــا افزودنی
روی بالشــــتک انجام ندهید .اگر بالشــــتک یکپارچه
در معــــرض فشــــار زیاد قــــرار بگیرد ،ماننــــد تصادف،
همۀ بالشتک باید تعویض شــــود .حتی اگر بالشتک
درظاهر ســــالم باشد ،ممکن اســــت در همان سطح از
حفاظت عمل نکند .اگر بالشــــتک بهشــــدت فرسوده
شده باشد ،باید تعویضش کرد.

 ۲بهمنظــــور قفلکردن ،با دســــت خــــود مرکز کوســــن را
بهسمت پایین فشار دهید.
هشدار
اگــــر دســــتورهای مربوط به بالشــــتک دو ســــطحی
بهدرســــتی اجرا نشوند ،خطر آســــیبهای جدی به
کودک در تصادف وجود دارد.
مهم

 ۱برای آزادکردن بالشتک ،دسته را بهجلو بکشید.

قبل از پایینآوردن بالشــــتک بررســــی کنیــــد که هیچ
شیئی در فضای زیر آن نباشد.
توجه
پیش از پاییــــنآوردن صندلی ،اول باید بالشــــتک را
پایین آورد.
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 .۱ایمنی
ایمنی کودک
قفلهای ایمنی کودک ،درهای عقب
در عقب را میتوان از
باالبر شیشــــههای عقب و دستگیرۀ ِ
داخل قفل کرد.
نگهدارندۀ  ،ISOFIXبرای صندلی کودک

دستهبندی ابعاد
صندلیهــــای (ایمنــــی) کودکان ابعــــاد متفاوتــــی دارند،
همچنــــان کــــه ابعــــاد خودروها نیــــز متفاوت اســــت .این
بدان معناست که همۀ صندلیهای کودک برای تمامی
خودروها متناسب نیستند؛ درنتیجه ،نوعی دستهبندی
متناســــب با  ISOFIXبرای صندلیهای کــــودکان وجود
دارد تــــا کاربــــران را در انتخــــاب بهینه یاری رســــاند .این
دستهبندی را در ادامه میبینید:
اندازه

نقاط نصب برای سامانۀ نگهدارندۀ  ،ISOFIXدر شکاف
پشتی صندلی عقب است .مکان نقاط
بین نشیمنگاه و
ِ
نصب در پشــــتی صندلی ،با نمادهایی مشــــخص شده
اســــت .پشــــتی صندلی را به پایین فشــــار دهید تا به این
نقاط دست یابید .تصویر باال را ببینید.
هنگامیکه میخواهید صندلی کودک را به نقاط نصب
 ISOFIXوصل کنید ،همیشه شیوهنامۀ نصب سازنده را
دنبال کنید.
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شــرح

A

اندازۀ کامل ،صندلی کودک روبهجلو

B

کاهش اندازه ،صندلی کودک روبهجلو

B1

کاهش اندازه ،صندلی کودک روبهجلو

C

اندازۀ کامل ،صندلی کودک روبهپشت

D

کاهش اندازه ،صندلی کودک روبهپشت

E

صندلی کودک روبهپشت

F

صندلی کودک عرضی ،دست چپ

G

صندلی کودک عرضی ،دست راست

هشدار
هیچگاه کودک را در صندلی مسافری قرار ندهید که
به کیسههوای فعال مجهز است.

 .۱ایمنی
ایمنی کودک
انواع صندلی کودک ISOFIX
نوع صندلی کودک

وزن

صندلی کودک عرضی

حداکثر  ۱۰کیلوگرم

صندلی کودک روبهپشت

حداکثر  ۱۰کیلوگرم

صندلی کودک روبهپشت

حداکثر  ۱۳کیلوگرم

صندلی کودک روبهپشت

 ۹تا  ۱۸کیلوگرم

صندلی کودک روبهجلو

 ۹تا  ۱۸کیلوگرم

صندلی مسافر برای نصب صندلی کودک ISOFIX

اندازه

صندلی عقب کناری

صندلی جلو

F

X

X

G

X

X

E

X

)OK (IL

E

X

)OK(IL

D

X

)OK(IL

C

X

)OK(IL

D

X

)OK(IL

C

X

)OK(IL

B

OK A

)OK (IUF

B1

OK A

)OK (IUF

A

OK A

)OK (IUF

 :Xوضعیت  ISOFIXبرای صندلی کودک  ISOFIXدر این کالس ،وزن و اندازه مناسب نیست.
 :ILمناسب برای صندلی کودک  ISOFIXویژه .این قبیل صندلیها ممکن است در خودروهایی با مدل خاص استفاده شود.
 :IUFمناسب برای صندلی کودک  ISOFIXروبهجلو که ازنظر جهانی در این اندازه تأیید شده است.
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 .۱ایمنی
ایمنی کودک
مکان های فوقانی نصب صندلی کودک

توجه
در خودروهایی که مجهز به پوشــــش صندوق عقب
هســــتند ،پیــــش از نصب بنــــد صندلی کــــودک ،این
پوشش را باید برداشت.
هشدار
بند صندلــــی کودک همیشــــه قبل از اینکــــه به محل
اتصال وصل شود ،باید از بین نگهدارندۀ سر بهطور
کامل کشیده شود.

فوقانی نصــــب صندلی کودک
این خــــودرو به مکانهای
ِ
روبهچهــــره 1که در پشــــت صندلی جلو واقع شــــده مجهز
است .این مکانهای بخصوص پشت صندلیها نصب
شــــده است .ولوو پیشــــنهاد میکند که کودکان کوچک،
بسته به ّ
ســــن آنها ،در صندلیهایی بنشــــینند که رو به
ســــمت عقب هســــتند .بند صندلــــی کودک بایــــد از زیر
پشتی صندلی رد شود.
توجه
در خودروهایی که نگهدارندۀ ســــر دارند ،باید آنها
را تا کرد تا بتــــوان از امکانات نصــــب صندلی کودک
بهرهمند شد.
1. front-facing child seat
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 .۱ایمنی
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قفلها و هشدارها
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 .۲قفلها و هشدارها
کلید ریموت ،کلید تیغهای
درآمد
خودرو به دو عدد کلید ریموت یا ارتباط دهندۀ شــــخص
با خودرو ( )PCCمجهز است که برای روشنکردن خودرو و
بازوبستهکردن درها بهکار میآیند .ریموتهای متعددی
بیشــــتر کلیدهــــای ریمــــوت،
میتــــوان ســــفارش داد .در
ِ
قابلیت ریختن بیش از شش برنامه روی آنها وجود دارد.
هشدار
اگر کــــودکان در ماشــــیناند و راننده ،خــــودرو را ترک
کرده اســــت ،همیشــــه بهیاد داشته باشــــید که باید
شیشــــهباالبرها و پنجرۀ آفتابی ماشین را با درآوردن
کلید ریموت خاموش کنید.
گمشدن ریموت خودرو
درصورتیکــــه ریمــــوت خــــودرو را گــــم کردیــــد ،بــــرای
ســــفارشدادن آن به تعمیرگاه مجاز ولــــوو مراجعه کنید.
دیگر خــــودرو را بههمراه
برای جلوگیری از ســــرقت ،کلید ِ
خودرو به نمایندگی مجاز ولوو ببرید و کدهایی را که روی
ریموت گمشــــده بود ،از روی ســــامانۀ خودرو پاک کنید.
برای آ گاهی از تعداد کلیدهای ثبتشده روی خودرو:
MY CAR Ú Information Ú Number of keys
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حافظۀ کلید ،آینۀ درها و صندلی راننده
تنظیمها بهطور خودکار به هــــر ریموت متصلاند .کارکرد
آن را میتوان از اینجا فعال یا غیرفعال ساخت:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Car key
memory
نشانگ ر قفلشدن و بازشدن خودرو
زمانیکــــه بــــرای بازوبســــتهکردن ،از ریمــــوت یــــا ســــامانۀ
رانندگی بدو نکلید اســــتفاده میکنید ،مطمئن شوید که
ِ
قفلشــــدن یا بازشدن ماشین بهدرســــتی صورت پذیرفته
اســــت .در زمان قفلشــــدن ،چراغهای راهنما با یک بار
روشنشدن و آینهها با تاشدن به درون ،قفلشدن قطعی
را اعالم میکنند .در زمان بازشــــدن در ،چراغهای راهنما
دو بار روشــــن میشــــوند و آینهها به بیرون باز میشــــوند.
گزینههای متفاوتی برای تعریف قفلشــــدن و بازشــــدن با
چراغها وجود دارد .برای این کار چنین مســــیری را دنبال
کنید:
MY CAR ÚSettings Ú Car settings Ú
یــــا Light settings Ú Door lock confirmation light
Unlock confirmation light
هشدار ناشناسبودن رمز (ایموبالیزر)
هر ریموت کنترلی دارای رمزی مخصوص به خود است.
خودرو تنها زمانی روشــــن خواهد شــــد که ریموت کنترل
درســــت با ایــــن رمز بخصــــوص بــــهکار برده شــــود .دارای

تراشههایی رمزدار است .پیامهایی که در ادامه میآیند،
پیامهاییانــــد مرتبــــط بــــا ایموبالیــــزر که در پنــــل نمایش
اطالعات نشان داده میشوند.
پیام

دستورکار ،توضیح

Insert car key

خطــــای شناســــایی ریمــــوت در
زمان استارت:
کلید را بیرون بیاورید .دوباره وارد
کنید و استارت بزنید.

خطــــای شناســــایی ریمــــوت در
 Car key not foundزمان استارت:
(در خودروهایی دوباره اســــتارت بزنیــــد .اگر پیام
با سامانۀ رانندگی خطــــا همچنــــان مانــــد ،ریموت
را داخل ســــوئیچ کــــرده و دوباره
بدو نکلید)
استارت بزنید.
هشــــدار ناشــــناسبودن رمــــز در
هنگام استارت:
Immobiliser Try
درصــــورت باقیمانــــدن پیــــام،
to start again
ً
حتما بــــه نمایندگیهــــای مجاز
مراجعه کنید.

 .۲قفلها و هشدارها
کلید ریموت ،کلید تیغهای
شیوۀ کارکرد

ریموت بههمراه ارتباطدهندۀ شخص با خودرو PCC
کلید ریموت پنجدکمهای

قفلکردن
بازکردن
روشنکردن چراغ خودرو از فاصله
در عقب
ِ
کارکرد چراغ خطر

دادهها
کارکرد دکمهها
در عقب را قفــــل کنید .با
و
درهــــا
همۀ
کــــردن:
قفل
ِ
فشاردادن دکمۀ قفل و نگهداشــــتن آن بهمیزان حداقل ۲
ثانیه ،میتوانید شیشــــههای اطراف و پنجرۀ آفتابی را نیز
ببندید.
هشدار
هنــــگام بســــتن شیشــــهها و پنجــــرۀ آفتابی توســــط
ریمــــوت ،مواظب دیگران باشــــید تا به آنها آســــیبی
نرسد.
در صندوق عقب را ،در
بازکردن :درهای خــــودرو و ِ
هنگامی که زنگ هشدار غیرفعال است ،باز کنید.

دکمۀ بازکن را دســــتکم  ۴ثانیه نگه دارید تا شیشههای
دوطــــرف نیز باز شــــوند .با اســــتفاده از ریمــــوت ،بهجای
در راننده را باز
بازکردن همزمان همــــۀ درها میتوان تنهــــا ِ
کــــرد؛ بدینترتیب که با یکبار فشــــار روی کلید باز ،فقط
در راننده باز شــــود و بعد از  ۱۰ثانیه ،با فشــــار بیشتر ،بقیۀ
ِ
درهای خودرو نیز باز شــــود .این تغییر عملکرد را میتوان
بهترتیب زیر در منوی  MY CARانجام داد:
Settings Ú Car settings Ú Look settings Ú Doors
unlock Ú
دو انتخاب All doors :و Driver door, then all
روشــــنایی نزدیکشــــدن :زمانیکه خودرو در مکان
دور پارک شــــده اســــت ،با فشــــاردادن این کلید ،اطراف
خودروی شــــما روشن خواهد شــــد و شــــما آن را خواهید
یافت.
مخصوص
کلیــــد
فشــــاردادن
بار
یک
با
عقــــب:
در
ِ
ِ
در
در عقــــب باز خواهد شــــد .درخودروهایی با ِ
بازکردنِ ،
عقب برقی ،فشار ممتد دکمه ،آن را باز میکند.
عملکــــرد چشــــمکزنها :در موقعیــــت اضطراری،
برای جلبتوجه ،مثلث قرمزرنگ را فشار دهید و  ۳ثانیه
 ۳ثانیه ،این چراغها
نگه دارید یا با فشــــاردادن دو بــــار در 
 ۵ثانیه از هشــــدار ،چشــــمکز نها
را فعال کنید .پس از 
فشــــاردادن همــــان دکمه غیرفعــــال میشــــوند؛ وگرنه،
بــــا
ِ
 ۳۰ثانیــــه بهصورت خودکار
این چراغها پس از گذشــــت 
خاموش میشوند.
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 .۲قفلها و هشدارها
کلید ریموت ،کلید تیغهای
دامنۀ کاربرد
کلید ریموت از فاصلۀ ۲۰متری خودرو عمل میکند.
توجه
ریموت در جایی که امواج رادیویی ،ساختمانهای
بلند یا موقعیت توپوگرافی و ...وجود دارد ،غیرفعال
میشــــود .دراینحــــال ،خــــودرو را با کلیــــد تیغهای
میتوان قفل یا باز کرد.
کارکردهای خاص ارتباطدهندۀ شخص با خودرو PCC

دکمۀ اطالعات
استفاده از
2
تمــــام چراغهای
دکمــــۀ اطالعات را فشــــار دهیــــد.
نشانگر دستکم  ۷ثانیه روشن میشوند .تمام چراغهای
اطراف  PCCروشن شده و نشــــان میدهند که اطالعات
خودرو خوانده شدهاند .اگر در هنگام خواندن اطالعات،
از کلیدهای دیگر اســــتفاده کنید ،در این لحظه خواندن
قطع میشود.
توجه
اگر با اســــتفادۀ مکرر از دکمۀ اطالعات در مکانهای
مختلف ،هیچیک از المپهای نشانگر بعد از  ۷ثانیه
و پس از چرخش نور در اطراف ریموت روشــــن نشد،
موضــــوع را با یکــــی از نمایندگیهای مجــــاز در میان
بگذارید.
توجه

ریموت بههمراه ارتباطدهندۀ شخص با خودرو PCC

 ۱کلید اطالعات
(اندیکاتور) المپها
 ۲نشانه
ِ
دکمۀ اطالعات ،دستیابی به برخی اطالعات خودرو را از
طریق چراغهای نشانگر ممکن میسازد.
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المپهای نشانگر ،اطالعات را مطابق با تصویر زیر 1نشان
میدهند:

کارکرد کلید اطالعات ممکن است تحت تأثیر احاطۀ
امــــواج رادیویــــی ،ســــاختمانهای بلنــــد ،موقعیت
توپوگرافی و ...عمل نکند.

 ۱سبز ممتد :خودرو قفل است.
 2زرد ممتد :خودرو باز است.
 3قرمز ممتد :دزدگیر فعال میشود ،وقتی خودرو قفل شد.
 4قرمــــز چشــــمکزن در دو المپ نشــــانه (اندیکاتور):
دزدگیر از  ۵دقیقه قبل فعال شده است.
دامنۀ ُبرد PCC
ُ
در عقب ،تا فاصلۀ
برد دستگاه برای قفل یا بازکردن درها و ِ
۲۰متری از خودرو است؛ ولی برای استفاده از بقیۀ امکانات
دستگاه ،تا فاصلۀ ۱۰۰متری هم کار میکند.
خارج از ُبرد PCC
اگــــر  PCCدر فاصلــــۀ بســــیار دور از خودرو باشــــدPCC ،

 .۲قفلها و هشدارها
باتری ریموت
آخریــــن موقعیت و وضعیــــت خودرو را نشــــان میدهد و
المپهای اطراف  PCCنیز روشــــن نمیشــــوند .نیز ،اگر از
چند  PCCبرای ماشــــین استفاده شده باشد ،تنها آخرین
 PCCکــــه قفل یــــا بازکردن ماشــــین با آن صــــورت گرفته،
موقعیت درست را نشان میدهد.

خار جکردن کلید تیغهای

در راننده را با کلید تیغهای باز میکنید ،صدای
زمانیکه ِ
آژیــــر بلند میشــــود .با واردکــــردن ریموت در ســــوئیچ
خودرو ،آن را غیرفعال کنید.
باتری ریموت

توجه
اگر هنگام استفاده از  PCCدر فاصلۀ مناسب ،المپهای
نشــــانگر روشن نشد ،ممکن است ارتباط بین ماشین و
 PCCبهعلت امواج رادیویی یا ساختمانهای بلند یا
موقعیت توپوگرافی قطع شده باشد.
1

ای جداشونده
کلید تیغه ِ
ریموت دارای کلید تیغهای اســــت که برخی کارکردها با
آن انجام میشود.
کارکردهای کلید تیغهای
مرکزی درها با ریموت باز نشــــود ،با استفاده
·وقتی قفل
ِ
در راننده را باز کرد
از این کلید میتوان ِ
در عقــــب و قفلهای مکانیکی
·فعال و غیرفعالکردن ِ
کودک
·دسترسی به داشبورد را میتوان غیرممکن ساخت
·فعال و غیرفعالکردن کیسههوای سرنشین جلو

توجه

2

فنر را بکشید و در یک سمت نگه دارید.
در همان زمان ،کلید را خارج کنید.

داخلکردن کلید تیغهای
ریمــــوت را به َســــمت باریک آن بگیریــــد و کلید مدنظر را
وارد کنیــــد .کلیــــد را بهآرامی وارد کنید تــــا اینکه صدای
جاگیری کامل آن را بشنوید.
ِ
بازکردن درها با کلید تیغهای
اگــــر قفل مرکــــزی با ریمــــوت عمل نکــــرد یا باتــــری خالی
بود ،میتــــوان از این کلیــــد بهصورت زیر بــــرای بازکردن و
قفلکردن استفاده کرد:
در سمت راننده قرار دهید.
کلید تیغهای را در ِ
با واردکردن ریموت در سوئیچ ،آژیر را غیرفعال کنید.

تعویض باتری ریموت
باتریها باید تعویض شوند ،اگر:
·  این عبارتها در صفحهنمایش بیاید:
Low battery in remote control, Please change
batteries
• در فاصلۀ 20متــــری خودرو ،قفلها بهدفعات به ریموت
واکنش نشان نمیدهد.
بازکردن

۱

1
2

گیرۀ روی ریموت را به یک طرف بکشید.
پوشش را بردارید.
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 .۲قفلها و هشدارها
رانندگی بدونکلید
نوع باتری
از باتری  CR 2450, 3Vاستفاده کنید .برای ریموت ،یک
عدد و برای  ،PCCدو عدد نیاز است.

رانندگی بدونکلید و سامانۀ روشنکردن موتور
درآمد

مهم
مطمئن شــــوید که باتــــری قبلی را بــــه بازیافت ایمن
سپردهاید.
2

3

باتری را عوض کنید.

تعویض باتری

 3مثبت و منفی باتری را چک کنید.
مهم
از برخــــورد باتری و رابطهای آن با دســــت بپرهیزید؛
زیرا باعث آسیب به عملکرد آن میشود.
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«رانندگــــی بدون کلیــــد» در  PCCبه شــــما اجازه
قابلیــــت
ِ
میدهد که بدون دردستداشتن کلید ماشین ،درها را باز
کنید ،برانید و قفل کنید .فقط نیاز اســــت کــــه کلید را در
کیف همراه داشته باشید .این عملکرد ،بهترین
جیب یا ِ
و راحتترین گزینه در مواقعی اســــت که دست شما پر از
در خودرو را با کلید باز کنید.
جنس است و نمیتوانید ِ
هر دو کلید کنترل ،مجهز به این سامانهاند .برای داشتن
کنترل اضافی میتوانید آن را سفارش دهید.
کلید
ِ
محدودۀ کلید کنترل
در خودرو یا صندو قعقب با ریموت ،فاصلۀ
برای بازکردن ِ
کونیم متر باشد .شخصی که
شما با خودرو نباید بیشتر از ی 
میخواهد درها یا صندو قعقــــب را باز کند ،کلید کنترل

 .۲قفلها و هشدارها
قفلکردن و بازکردن
باید در دســــتش باشد .اگر کلید کنترل در سمت دیگری از
خودرو باشد ،بازکردن درها غیر ممکن است.
حلقۀ قرمزرنگی که در تصویر میبینید ،میزان ُبرد پوششی
کلید کنترل است.
اگر خودرو روشن باشد و کلید کنترل را خارج کنید و همراه
در
ببریــــد یا زمانیکه کلید در وضعیت  Iو  IIباشــــد و شــــما ِ
خودرو را باز و بسته کنید ،پیام هشداری در صفحهنمایشگر
یادآور صوتی خودرو نیز ،همزمان،
نشان داده میشــــود و نیز
ِ
پیام هشدار پخش میکند.
پیام هشدار و یادآور صوتی ،زمانیکه کلید کنترل به خودرو
برگردانده شود ،با یکی از کارهای زیر قطع میشوند:
·درهای خودرو یک بار باز و سپس بسته شود
·کلید کنترل در سوئیچ خودرو قرار گیرد
·دکمۀ  OKرا فشار دهید
 PCCرا با ایمنی نگهداری کنید
در هنگام خارجشدن از خودرو ،اگر کلید کنترل در خودرو
در خودرو
جــــا بماند ،بهطور خــــودکار پــــس از بستهشــــدن ِ
غیرفعال میشود .درصورتیکه شخص شیشه را بشکند و
به کلید کنترل دسترســــی پیدا کند ،میتوانــــد دوباره آن را
فعال کند .بههمین دلیل بسیار حائز اهمیت است که در
نگهداری کلید کنترل ،دقت کافی بهخرج دهید.
مهم
 PCCرا پشت خودرو قرار ندهید.

اختالل در عملکرد ریموت
میدانهای مغناطیســــی و جذب امواج ممکن اســــت در
رانندگی بدو نکلید اختالل ایجاد کند.
سامانۀ
ِ
توجه
بههمین دلیل ،کلید کنترل را نزدیک تلفن همراه خود
یا اشــــیای فلزی قــــرار ندهید .فاصله بــــا آنها نباید
کمتر از  ۱۰تا  ۱۵سانتیمتر باشد.
اگر اختالل رخ داد ،از کلید تیغهای استفاده کنید.
قفلکردن

بیرونی در دارند .با فشــــاردادن کلید روی دستگیرۀ بیرون
ِ
در خــــودرو ،تمامــــی درها و صندو قعقب قفل میشــــود.
ِ
پیش از فشاردادن دکمۀ روی دســــتگیره ،برای قفلکردن
در خودرو ،تمام درهای خودرو باید بســــته باشــــد؛ در غیر
ِ
این صورت خودرو قفل نمیشود.
توجه
در خودروهــــای دندهخــــودکار ،بایــــد دنــــده روی
در خودرو قفل نشده یا
وضعیت  Pقرار بگیرد؛ وگرنه ِ
دزدگیر فعال میشود.
بازکردن
بازکردن زمانی رخ میدهد که با دســــت دســــتگیرۀ در را
در صندو قعقب را فشار دهید.
زیر ِ
بگیرید یا دکمۀ ِ

بیرونی در،
خودروهای دارای سـ ــامانۀ «رانندگی بدو نکلید» ،روی دستۀ
ِ
دکمه دارند.

خودروهای دارای سامانۀ بدو نکلید دکمهای روی دستۀ
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 .۲قفلها و هشدارها
قفلکردن و بازکردن
بازکردن با کلید تیغهای

محل کلید تیغهای ،برداشتن پوشش

چنانچه قفل مرکزی با ریموت PCCفعال نشود ،مثل زمانیکه
در راننده اقدامهای زیر مؤثر
باتری ضعیف باشد ،برای بازکردن ِ
است:
پالستیکیرویدستگیرهرابرداریدو کلید
پوشش
احتیاط،
.۱با
ِ
رادر داخلقفل،وارد کنید.
.۲باواردکردن کلیدتیغهای،در راباز کنید.
 .۳بعد از بازکردن ،پوشــــش پالســــتیکی را ســــر جای خود قرار
دهید.
توجه
در ســــمت راننــــده را با کلیــــد تیغهای باز
هنگامیکه ِ
میکنید ،آژیر فعال میشود .با واردکردن کلید کنترل
در داخل سوئیچ ،آن را خاموش کنید.
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حافظۀ کلید ،صندلی راننده و آینهها
رانندگی بدون کلید،
اگر افراد متفاوتی با اســــتفاده از ابزار
ِ
همزمــــان وارد خــــودرو شــــوند ،صندلــــی راننــــده و آینهها
در راننده را باز کرده
برای کســــی تنظیم میشــــود که ابتدا ِ
است .اگر شخص الف در را بازکرد ،ولی شخص ب باید
رانندگی کند ،از ســــه روش زیر میتــــوان تنظیمها را برای
شخص ب انجام داد:
در راننده یا نشستن
مقابل
در
ایستادن
·شخص ب ،با
ِ
پشت فرمان ،دکمۀ بازکردن را فشار دهد.
·یکی از ســــه دکمۀ  ۱یــــا  ۲یا  ۳را کــــه روی صندلی قرار
دارد ،فشــــار دهد .یکی از حافظههــــا را انتخاب کند.
بهدلخواه ،تنظیم کند.
·بهصورت دســــتی ،صندلی و آینههای خودرو را تنظیم
کند.
تنظیمات قفل
کارکرد ســــامانۀ بدو نکلید را میتوان در منوی MY CAR
در خــــودرو باید باز
فعال ســــاخت و تعیین کــــرد که کدام ِ
شود.
Car Settings Ú Lock Settings Ú Keyless entry Ú
انتخابAll doors unlock, Any door, Doors on same :
 sideیا Both front doors

محل قرارگرفتن آنتنها

ســــامانۀ رانندگــــی بدو نکلیــــد خــــودرو ،دارای آنتنهای
یکپارچهای اســــت که در قســــمتهای مختلف خودرو
قرار دارد:
 ۱سپر عقب ،موتور برفپا ککن
در چپ عقب
 2دستگیرۀ درِ :
کف ماشین و در وسط محوطه
روی
عقب:
 3صندوق
ِ
راست عقب
 4دستگیرۀ در :سمت
ِ
 5پیشانه (کنسول) مرکزی :زیر بخش عقب
 6پیشانه (کنسول) مرکزی :زیر بخش جلو

 .۲قفلها و هشدارها
قفلکردن و بازکردن
هشدار
افــــراد دارای دســــتگاه تنظیــــم ضربان قلــــب نباید در
ِ
متری ایــــن آنتنهــــا قرار
ی
ســــانت
۲۲
از
کمتــــر
فاصلــــۀ
ِ
رانندگی
بگیرنــــد .این امر باعــــث اختالل در ســــامانۀ
ِ
بدونکلید و دستگاه تنظیم ضربان قلب خواهد شد.

خودرو باز نباشــــند ،درهای خودرو پــــس از  ۲دقیقه بهطور
ً
خودکار مجددا قفل خواهند شد.
بازوبستهکردن درها از داخل
قفل مرکزی

قفلکردن و بازکردن

قفلکردن
در جلو را فشــــار دهید :
در
واقع
مرکزی
قفل
·دکمــــۀ
ِ
درها قفل میشوند.
با  ۲ثانیه نگهداشــــتن دکمۀ قفل روی قفــــل مرکزی ،تمام
شیشهها و پنجرۀ آفتابی را ببندید.

باز و بستهکردن خودرو از بیرون
توســــط ریموت ،خودرو از بیرون قفل یا باز میشــــود .برای
در راننده باید بسته باشد.
فعالکردن قفلِ ،
توجه
زمانیکه درها قفل شــــدند ،اگر باز شد ،صدای آژیر
بلند خواهد شــــد و تنها زمانی خاموش میشود که
ریموت در سوئیچ قرار گیرد.
هشدار
مراقب باشــــید که اگر داخل خودرو باشــــید و خودرو
از طریق کلید کنترل قفل شــــود ،دیگر امکان بازکردن
مرکزی درها از داخل وجود ندارد!
درها با قفل
ِ
قفلشدن خودکار
اگــــر هیچیک از درهای جلو و عقــــب و در صندو قعقب

·دکمۀ قفل مرکزی را فشار دهید  .با  ۴ثانیه فشردن
دکمۀ بــــاز روی قفل مرکــــزی ،تمام شیشــــهها و پنجرۀ
آفتابی را باز کنید.
·دستگیرۀ در را بکشید و رها کنید :قفل در باز میشود.
دســــتگیرۀ در را که دوباره بکشــــید ،در گشوده خواهد
شد.

در جلوی خودرو،
با اســــتفاده از دکمۀ قفل مرکزی واقع در ِ
میتــــوان تمامی درهــــا را قفل یا باز کرد .بــــرای قفلکردن،
دارای تصویــــر قفــــل را فشــــار دهیــــد و بــــرای
دکمــــۀ
را.
بازکردن ،دکمۀ
مقابل در از داخل نیز باز کرد.
درها را میتوان با کلیدهای
ِ
با فشاردادن دکمۀ قفل یا با کشیدن دستۀ در و رهاکردن،
درها را میتوان قفل کرد.
بازکردن
از دو راه متفاوت میتوان درها را گشود:

بازکردن تمامی پنجرهها
دکمۀ قفل مرکزی را بهمدت حداقل  ۴ثانیه فشــــار داده و
نگه دارید ،تمامی پنجرهها باز میشوند .کاربست چنین
راهکاری در زمانی اســــت که به تهویــــۀ فوری برای تمامی
مسافران ،در زمانی که هوا گرم است ،نیاز باشد.
قفل خودکار
در عقب بهصورت
و
درها
تمام
کرد،
حرکت
وقتی خودرو
ِ
خــــودکار قفــــل خواهند شــــد .کارکــــرد قفل خــــودکار را با
تنظیمهــــای شــــخصی میتــــوان بــــه ترتیــــب زیــــر فعال و
غیرفعال کرد:
Settings Ú Car settings Ú Lock settings Ú
Automatic doors locking

41

 .۲قفلها و هشدارها
قفلکردن و بازکردن
جعبه داشبورد

در عقب
ِ

بازکردن با ریموت

بازکردن دستی

جعبه داشبورد را میتوان با کلید تیغهای باز یا بسته کرد.
قفلکردن:
 1واردکردن کلید
َ
 2چرخانــــدن ســــاعتگرد 90 ،درجــــه ،قرارگرفتــــن آن
بهصورت افقی
 3خارجکردن کلید
برای بازکردن ،برعکس عمل کنید.

ورقۀ پالستیکی همراه با اتصال الکتریکی

در عقب با قفل الکتریکی بســــته میماند .با فشــــاردادن
ِ
در عقب را بــــاز کنید و برای
ورقۀ پالســــتیکی میتوانیــــد ِ
بازکردن کامل ،عقب آن را بلند کنید.
مهم
در عقب خودرو ،نیازی به قدرت
برای آزادکردن قفل ِ
زیاد نیســــت .با کمترین نیرو به دســــتۀ پالســــتیکی،
کــــردن در نیز نیازی
میتــــوان آن را آزاد کرد .برای باز
ِ
به ِاعمال نیروی زیاد روی دســــتگیره نیست .نیروی
شدید موجب صدمات جدی به سامانۀ الکترونیکی
در عقب خواهد شد.
ِ
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در عقــــب را غیرفعال
با اســــتفاده از ریموت میتــــوان آژیر ِ
در صندوق
بــــودن
ز
ســــاخت و آن را باز کــــرد .درصورت با
ِ
عقب ،درصورتیکه خودرو به دزدگیر تجهیز شــــده باشــــد،
چراغ آژیر روی صفحهکیلومتر نشــــان میدهد که آژیر تنها
در عقب فعال اســــت .در این مواقع ،حسگرهای
بهخاطر ِ
در عقب ،غیرفعال شدهاند.
کردن
ز
با
مربوط به
ِ
در عقب باز است و مابقی درها بسته و قفل
در اینصورت ِ
در
دستگیرۀ
و
قفل
شاســــی
روی
آهسته
فشــــار
هستند .با
ِ
عقب ،میتوان آن را بهآرامی بست.
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قفلکردن و بازکردن
بازکردن قفل از داخل

در عقب
برای بازکردن ِ

·چراغ شمارۀ  ۱را فشار دهید.
در عقب از حالت قفل خارج میشود و
· در اینصورت ِ
تا  ۲دقیقه میتوانید بازش کنید.

قفلکردن با ریموت
· دکمۀ قفل را از روی ریموت فشار دهید.
· اگر خودرو به آژیر مجهز باشد ،چشمکزدن چراغهای
نشانگر در صفحهکیلومتر بدین معناست که آژیر فعال
شده است.

در عقب
برقی قفل ِ
بازشدن ِ

توجه
در عقــــب باز
بهیــــاد داشــــته باشــــید درصورتیکــــه ِ
اســــت ،هرگز رانندگی و حرکت نکنید .هرگز از عملکرد
الکتریکی در زیر سقف کوتاه عقب استفاده نکنید.
توجه
درصورتیکه سامانه بهمدت طوالنی روشن بماند،
بهطور خودکار خاموش میشــــود و پس از دو دقیقه
میتوانید دوباره از آن اســــتفاده کنید .درصورتیکه
باتــــری تمام شــــود یــــا ارتبــــاط قطــــع شــــود ،برای
راهانــــدازی مجدد ســــامانه ،در عقب را باز و بســــته
کنید.

در عقب
برنامهریزی میزان بازشدن ِ
در عقب را میتــــوان برنامهریزی کرد .این
مقدار بلنــــدی ِ
ِ
امکان بــــهدرد پارکینگهایی با ســــقف پایین میخورد.
در عقــــب را دســــتی بــــاز کنیــــد و در ســــطحی که
ابتــــدا ِ
میخواهید ،نگهش دارید .دســــتکم برای  ۳ثانیه دکمۀ
روی در را فشار دهید و در را رها کنید .اکنون ،برنامهریزی
در
کامل شــــده اســــت .برای پاک کردن برنامۀ دادهشدهِ ،
عقب را دستی تا انتها باز کنید.
برف و باد
در عقب باز اســــت و با فشــــار چیزی ،مانند برف یا
وقتی ِ
در
یخ یا بادهای شــــدید ،بهســــمت پایین هل داده شودِ ،
عقب بهصورت خودکار بسته میشود.
حفاظت از گیرافتادن
ســــامانۀ محافظتی زمانی فعال میشــــود کــــه چیزی مانع
در عقب شود.
بازوبستهشدن ِ
در
و
شــــود
ی
م
غیرفعال
برقی
بازکنندۀ
بازکردن:
در هنگام
ِ
عقب از حرکت میایستد.
در عقب متوقف میشــــود و چند
در هنگام بستهشــــدنِ :
سانتیمتری از مانع باالتر میرود.
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قفلکردن و بازکردن
هشدار
در عقب باشــــید و
پیوســــته مراقــــب بازوبســــتهکردن ِ
در
نزدیک
کســــی
مطمئن شــــوید در هنگام بســــتن،
ِ
عقب نیســــت .در هنگام بستن ،مواظب باشید کسی
در معرض آسیب نباشد.
در عقب
بازکردن ِ
در عقب از سه راه باز میشود:
ِ
·با یک فشــــار بلندمدت بر دکمــــۀ مربوط ،روی صفحۀ
تنظیم روشنایی .دکمه را آنقدر نگه دارید تا در شروع
به بازشدن کند.
در عقب
توانید
ی
م
ریموت
روی
باز
دکمۀ
·با فشاردادن
ِ
در عقب باز
تا
داریــــد
نگه
قدر
ن
آ
را
دکمه
کنیــــد.
را باز
ِ
شود.
در عقب را بهآرامــــی پایین
پشــــت
پالســــتیکی
دســــتۀ
·
ِ
ِ
بکشید.
در عقب
بستن ِ
در عقــــب بهصورت
با فشــــاردادن ایــــن دکمهِ ،
خودکار بسته میشود.
در صندوق عقب
بازوبسته نگهداشتن ِ
با چهــــار روش میتــــوان ایــــن کار را انجام داد:
فشــــردن دکمۀ روی صفحۀ تنظیم نور؛ فشردن دکمۀ روی
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در عقب؛ فشــــردن دســــتگیرۀ در
ریموت؛ فشــــردن دکمۀ ِ
در عقب.
روی ِ

غیرفعالکردن موقت

در عقب
کارکرد دستی ِ
بستن در از منطق خاصی پیروی
و
گشــــودن
درصورتیکه
ِ
نکند ،ممکن است تنظیمات انجامشــــده در نظر گرفته
نشــــوند .در اینصــــورت ،در عقب بهصورت دســــتی کار
میکند.
قفل پنهان
زمانیکه قفل پنهان ِاعمال میشــــود ،اگــــر درها با ریموت
قفل شده باشند ،از داخل باز نمیشوند .قفلهای پنهان
بــــا ریموت فعال میشــــود و پس از  10ثانیــــه تأخیر ،پس از
اینکه درها قفل شــــدند ،اجرا میشــــوند .قفلهای پنهان
در راننده با کلید
تنها بــــا کلید کنترل باز میشــــوند؛ امــــا ِ
تیغهای نیز باز میشود.
هشدار
پیــــش از اینکــــه قفل پنهــــان را از کار بیندازیــــد ،اجازه
ندهیــــد کســــی در خودرو بمانــــد؛ زیرا امــــکان خروج
برای او نیست.

فعالسـ ــازی گزینههای منو بهصورت صلیبمانند نشـ ــان داده شـ ــده
است.

MY CAR ۱
OK MENU 2
 3دکمۀ کنترل
EXIT 4
برای زمانیکه شــــخصی میخواهد درون خــــودرو بماند،
میتوان قفــــل پنهان را بهصورت موقــــت از کار انداخت.
توجه
بهخاطر بســــپارید کــــه وقتی خودرو قفل میشــــود،
ســــامانۀ دزدگیر فعال است .اگر قفل هریک از درها از
داخل باز باشد ،در اینصورت دزدگیر فعال میشود.
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قفلهای ایمنی کودک
این کار بهترتیب زیر انجام میشود:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Reduced guard
 ÙActivate once .۱پس از انتخاب ،صفحۀ نمایشــــگر
پیــــام  Reduced guard see manualرا نشــــان میدهــــد.
زمانیکه خودرو قفل میشود ،کارکرد قفل پنهان خاموش
میشود.
 ÙAsk when exiting .۲هر زمان که موتور خاموش شود،
صفحۀ نمایشــــگر مرکزی این پیام را روی نمایشگر نشان
میدهد:
Activate Reduced Guard until engine has started
?again
بهدنبــــال آن ،ایــــن پیــــام میآیــــد Confirm with OK :و
 .Cancel with EXITدکمۀ  OK/MENUرا فشــــار دهید
و خودرو را قفل کنید.
ن میشــــود ،صفحۀ نمایشــــگر
دفعۀ بعد که خودرو روشــــ 
پیام  Full guardرا نشــــان میدهــــد؛ بدین معنی که تمام
ِ
سامانههای قفل اضطراری و دزدگیر فعال شده است.
اگر بخواهید ســــامانۀ قفل خودرو تغییری نکند EXIT ،را
فشار دهید و ماشین را قفل کنید.
توجه
به خاطر بســــپارید که وقتی خودرو قفل میشــــود،
ســــامانۀ دزدگیر فعال است .اگر قفل هریک از درها از
داخل باز باشد ،در اینصورت دزدگیر فعال میشود.

قفلهای ایمنی کودک
قفلکردن درهای عقب بهصورت دستی
در عقب خودرو توســــط
قفــــل ایمنی کــــودک از بازشــــدن ِ
کودکان جلوگیری میکند.

توجه
دکمۀ روی در ،تنها همان در را مسدود میکند.
خودر وهایی کــــه دارای قفل ایمنی کودک بهصورت
الکتریکی هستند ،قفل دستی ندارند.
قفل الکتریکی درهای عقب و پنجرهها

در عقب ،روی شــــیار لبۀ در قرار
قفل ایمنــــی کودک برای ِ
در خودرو را باز کنید ،مشــــاهده
دارد و فقــــط هنگامیکه ِ
میشود .برای فعال یا غیرفعالکردن قفل ایمنی کودک ،از
کلید تیغهای برای چرخاندن پیچ یا شاسی قفل استفاده
کنید:
 Aاین حالت مانع بازشدن در از داخل میشود.
در خودرو ،هم از داخل و هم از خارج باز میشود.
ِ B

در راننده
صفحۀ تنظیم ِ

قفلهــــای ایمنی کــــودک را میتوان بــــا وضعیت ریموت
باالتر از صفــــر ،فعال یا غیرفعال کــــرد .آنها  ۲دقیقه پس
از خاموششــــدن خــــودرو ،فعال یــــا غیرفعال میشــــوند،
بهشرطیکه هیچ دری باز نباشد.
برای فعالکــــردن قفلهای کودک ،ابتدا خودرو را روشــــن
کرده یا وضعیــــت باالتر از صفر را انتخاب کنید .ســــپس
دکمــــۀ صفحۀ تنظیم ســــمت راننــــده را فشــــار دهید .در
پیــــام Rear child locks
این هنــــگام ،صفحۀنمایشــــگر
ِ

45

 .۲قفلها و هشدارها
دزدگیر
 Activatedرا نشــــان میدهد و چراغ دکمه نیز فعالشدن
آن را گوشزد میکند.
پس از فعالشدن قفل کودک ،شیشــــههای عقب تنها با
در راننده باز میشوند .پس از اینکه خودرو
صفحۀ تنظیم ِ
خاموش شد ،اطالعات دادهشده ذخیره میشود.

دزدگیر
کلیات
دزدگیر بهصدا درمیآید ،اگر:
·درهای خودرو یا صندو قعقب یا کاپوت ،باز باشد
·در قسمت سرنشینان ،حرکت یا جابهجایی رخ دهد
·خودرو باال برود یا یدککشی شود
·کابل باتری قطع شود
·برای ازکارانداختن آژیر ،تالشی رخ دهد
اگر ِاشــــکالی در ســــامانۀ دزدگیر رخ دهد ،پیام مربوط در
صفحه نمایشگر ظاهر میشود.
توجه
هرگونه حرکــــت در بخش سرنشــــینان خودرو باعث
میشــــود حســــگرهای دزدگیر فعال شــــود .حتی اگر
شیشــــهای یا پنجرۀ آفتابــــی باز باشــــد ،جریان باد
باعث فعالشدن دزدگیر میشود.
برای جلوگیری از این مســــئله ،شیشــــهها و ســــقف
خودرو را قبل از پیادهشــــدن ببندید .اگر به هر دلیلی
میخواهیــــد از بخاری یا وســــیلۀ گرمایی اســــتفاده
کنید ،جریان هوا را بهسمت دریچههای هوا بفرستید
تا از انتشار جریان بهسمت کوپه جلوگیری شود.

توجه
یکی از حسگرهای دزدگیر در زیر کنسول مرکزی قرار
دارد .این حسگر به فلز حساس است .از قراردادن هر
جسم فلزی ،کلید یا ســــکه در زیر کنسول جلوگیری
کنید؛ زیرا باعث فعالشدن دزدگیر میشود.
توجه
هرگز بــــه تعمیر یــــا تغییر ســــامانۀ دزدگیــــر نپردازید.
هرگونه تالش در ایــــن زمینه ،وضعیت بیمه و گارانتی
خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد.
(اندیکاتور) دزدگیر
نشان
ِ

داشبورد جلوی خودرو ،وضعیت
دی قرمزرنگ روی
ِ
ِالای ِ
دزدگیر را گزارش میدهد:
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 .۲قفلها و هشدارها
دزدگیر
·روشن :دزدگیر فعال نیست
·هر ثانیه ،یک چشمک :دزدگیر فعال است
·چشــــمکزدن بهصورت مکرر و تند ،بعد از اینکه شما
آژیــــر را غیرفعال کردهاید و هنوز ســــوئیچ در موقعیت I
قرار نگرفته است

در ســــمت راننــــده را با کلیــــد تیغهای باز کنیــــد .آژیر
ِ .۱
بهصدا درمیآید.

دزدگیــــر بــــهکار میافتــــد .بــــرای جلوگیری از فعالشــــدن
دزدگیــــر ،ردیابهــــای حرکت و برخــــورد را باید بهصورت
موقت غیرفعال کرد.

فعالکردن دزدگیر
زدن طوالنی
ک
چشم
و
ریموت
از
قفل
دکمۀ
با فشــــاردادن
ِ
چراغهای جانبی ،دزدگیر فعال میشود.
غیرفعالکردن دزدگیر
با فشــــاردادن دکمۀ بــــاز از ریموت و دو چشــــمک کوتاه،
جانبی دزدگیر غیرفعال میشود.
چراغهای
ِ
کارکردهای دیگر دزدگیر
بازفعالکردن آژیر ،بهصورت خودکار
این کارکرد از رهاکردن ناخواستۀ خودرو ،بدون فعالکردن
دزدگیر ،جلوگیری میکند .اگر آژیر خودرو غیرفعال شــــود
و هیچیک از درها یا صندو قعقب تا  ۲دقیقه باز نشــــود،
دزدگیر دوباره بهصورت خودکار فعال میشود.
عملنکردن ریموت خودرو
درصورتیکــــه دزدگیر خودرو بــــا ریموت خاموش نشــــود،
ً
بازکــــردن در و
مثــــا باتــــری ضعیف شــــده باشــــد ،بــــرای
ِ
خاموشکردن دزدگیر و روشنکردن موتور ،یکی از سه روش
زیر را بهکار ببرید:

 .۲کلید کنترل را در ســــوئیچ قراردهیــــد .دزدگیر غیرفعال
میشود و تکرار سریع چشمکها متوقف میماند.
 .۳موتور را روشن کنید.
عالمت دزدگیر
وقتی صدای دزدگیر درمیآید:
·آژیر  ۳۰ثانیه یا تا وقتی که دزدگیر خاموش شود میزند.
آژیر دزدگیر ،مجزا از خودرو است.
باتری ِ
·چشــــمکز نها بهمدت  ۵دقیقه یا تا وقتی که دزدگیر
خاموش شود چشمک میزنند.
کاستن از حساسیت دزدگیر
گاه ،با عبور حیوان یا ماشینهای سنگین از کنار خودرو،
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محیط رانندگی شما

۳

 .۳محیط رانندگی شما
ابزارها و تنظیمها
صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
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 .۳محیط رانندگی شما
ابزارها و تنظیمها
ردیف

کارکرد

12

چشمکز نها (فالشر)

۱

منوهــــا و پیغامهــــا ،نمایشــــگرهای
(اندیکاتورهای) مسیر ،نورباال و نورپایین،
سامانۀ مدیریت پیمایش

13

تنظیم سامانۀ چندمنظوره ،تنظیم منوها

14

صفحۀ تنظیم آبوهوا

2

تغییــــر دســــتی دنــــده در خودروهایــــی با
گیربکس خودکار

15

انتخابکنندۀ دنده

16

فعالسازی شاسی ()Four-C

3

کروزکنترل

۱7

برفپا ککنها و شویندهها

4

بوق ،کیسههوا

18

تنظیم فرمان

5

صفحهکیلومتر

19

بازکنندۀ کاپوت

6

فهرست ،کنترل صوت و تلفن

20

ترمزدستی

7

دکمۀ حرکتایست

۲۱

8

سوئیچ

در
در عقــــب و ِ
ســــوئیچ چــــراغ ،بازکنندۀ ِ
باک سوخت

9

صفحۀ نمایشگرها و عملگرها و منوها

۲۲

تنظیم صندلی

10

دستگیرۀ در

1۱

کلیدهای تنظیم شیشهها
()control panel

صفحۀ نمایشگرها و عملگرها

صفحهکیلومتر آنالوگ

صفحهکیلومتر دیجیتال

صفحهنمایــــش صفحهکیلومتــــر ،برخــــی از کارکردهــــای
خــــودرو را نشــــان میدهــــد؛ ماننــــد کروزکنترل و ســــامانۀ
مدیریت پیمایش و پیغامها.
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 .۳محیط رانندگی شما
ابزارها و تنظیمها
مقدارها و شاخصها ،صفحهکیلومتر آنالوگ

میزانها و شاخصها ،زیبایی
۱

۱
2
3
4
5

میزان سوخت
کارکرد بهصرفه
راهنمای
ِ
کیلومترشمار
دور موتور با هزار دور در دقیقه
نشاندهندۀ تعویض دنده و موقعیت دنده

مقدارها و شاخصها ،صفحهکیلومتر دیجیتال
بــــرای صفحهکیلومتــــر دیجیتالــــی میتــــوان زمینههــــای
مختلفی را براســــاس زیبایی و محیط و اجرا برگزید :برای
تغییر این زمینهها ،دکمۀ  OKســــمت راســــت را فشــــار
دهیــــد .با چرخــــش گردونۀ دســــتک ،گزینههــــای منوی
 Themesرا بیاورید .با فشــــار دکمۀ  ،OKآن را تأیید
کنید.
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2
3
4
5

میزان سوخت
مقدار دما برای خنککنندۀ موتور
کیلومترشمار
دور موتور با هزار دور در دقیقه
نشاندهندۀ تعویض دنده و موقعیت دنده

کارکرد بهصرفه
میزانها و شاخصها،
ِ
۱
2
3
4
5

میزان سوخت
کارکرد بهصرفه
راهنمای
ِ
کیلومترشمار
دور موتور با هزار دور در دقیقه
نشاندهندۀ تعویض دنده و موقعیت دنده

 .۳محیط رانندگی شما
ابزارها و تنظیمها
شاخص و نمادهای هشدار

میزانها و شاخصها ،اجرا
۱
2
3
4
5
6

میزان سوخت
مقدار دما برای خنککنندۀ موتور
کیلومترشمار
دور موتور با هزار دور در دقیقه
کنتور برقی
نشاندهندۀ تعویض دنده و موقعیت دنده

نشانگرها ،نمادهای اخطار ،صفحهکیلومتر آنالوگ

بررسی عملکرد
تمامی شــــاخصها و نمادهــــای هشــــدار ،زمانیکه کلید
خودرو در حالت  IIقرار میگیرد یا موتور روشــــن میشود،
روشــــن میشــــوند .با روشنشــــدن موتور ،تمامــــی نمادها
خاموش میشوند ،بهجز نماد ترمزدستی.
اگر کلیــــد در حالت  IIباقــــی بمانــــد ،بدو ناینکه خودرو
روشن شود ،تمام نمادها پس از  ۵ثانیه خاموش میشوند،
مخصوص نقص در سامانۀ ارتباطات خودرو و
بهجز نماد
ِ
فشار ِکم روغن.
مخصوص
نماد
ِ
ِ
نمادها در صفحهکیلومتر
نماد

خصوصیات
ِاشکال در سامانۀ ABL
سامانۀ ارتباط خودرو
ِاشکال در سامانۀ ABS

نشانگرها ،نمادهای اخطار ،صفحهکیلومتر دیجیتال
۱
2
3

نمادهای مشخصکننده
نمادهای مشخصکننده و اخطار
نمادهای اخطار

چراغ مهشکن عقب
سامانۀ ثبات
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 .۳محیط رانندگی شما
ابزارها و تنظیمها
نماد

خصوصیات
سامانۀ ثبات ،وضعیت ُپرتوان
(ورزشی)

هشدار ABS fault
ِ
سامانۀ  ABSکار نمیکند و ترمزها تنها بهصورت معمولی
کار میکننــــد .دراینحــــال ،خــــودرو را در محل مطمئنی
نگه دارید و موتور را خاموش کنید .موتور را دوباره روشــــن
ســــازید .اگــــر نماد همچنــــان روشــــن ماند ،بــــه تعمیرگاه
مجازی مراجعه کنید که سامانۀ  ABSرا بررسی میکنند.

اطالعات .متن صفحهنمایش را
بخوانید.

پیام Rear fog lamp on
ِ
شــــکن عقب روشــــن باشــــد ،این چراغ روشن
زمانیکه مه
ِ
خواهد شد.

راهنمای سمت چپ

پیام Stability system
ِ
این پیام اگر در حالت چشــــمکزن باشد ،نشان میدهد
کــــه ســــامانۀ پایــــداری در حالــــت عــــادی اســــت .اگر با
درخششــــی ثابت روشن شــــود ،در اینصورت خطایی در
سامانۀ آن وجود دارد.

گرمکنندۀ موتور (دیزل)
کمی بنزین باک
ِ

نورباال روشن است

راهنمای سمت راست
سامانۀ حرکتایست
هشدار ABL fault
ِ
در گردش چراغها ( )ABLنقص رخ داده است.
هشدار Emissions system
ِ
در سامانۀ ارتباطی خودرو ،نقص وجود دارد .با نمایندگی
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مجاز ولوو تماس بگیرید.

پیام Stability system, Sport mode
ِ
دیگر خودرو ،مانند
برای نشــــاندادن فعالیت کارکردهای ِ
فرمان یا پدال گاز ،این پیام نمایان میشــــود؛ بدین منظور
که آیا بیشتر از حالت عادی عمل میکنند یا خیر؟
نماد )Engine preheater (diesel
ِ
آغازین موتور روشــــن اســــت.
کردن
م
گر
درحین
نماد
ایــــن
ِ
گرمکننــــدۀ آغازیــــن وقتی کار میکند که دمــــا کمتر از ۲-

درجه باشــــد .هنگامیکــــه نماد خاموش شــــد ،میتوانید
استارت بزنید.
هشدار Low level in fuel tank
ِ
این نماد هنگامی روشــــن است که سطح بنزین در باک،
کم باشد .در نخستین فرصت سوختگیری کنید.
پیام Information, read display text
ِ
هرگاه یکی از ســــامانههای خــــودرو کار نکنــــد ،این نماد
روشــــن میشــــود و متن در صفحهنمایش ظاهر میشود.
متــــن صفحهنمایــــش را بخوانید .متن بــــا دکمۀ  OKپاک
میشــــود .این نماد اطالعات ممکن اســــت در ارتباط با
نمادهای دیگر نیز روشن شود.
توجه
پیام ظاهرشــــده را با دکمۀ  OKمیتــــوان پاک کرد.
پــــس از گذشــــت مدتی نیــــز بهصورت خــــودکار پاک
میشود.

 .۳محیط رانندگی شما
ابزارها و تنظیمها
نمادهای هشدار
معنا

نماد
فشار ِکم روغن

ترمزدستی کشیده شده

کمبودن روغــــن ،به آن بیفزایید .اگر ســــطح روغن طبیعی
شــــد ،ولی نماد همچنان روشــــن ماند ،با تعمیرگاه مجاز
تماس بگیرید.
هشدار Parking brake applied
ِ
این نماد نشــــان میدهد که ترمزدســــتی کشــــیده شــــده
است .گفتنی است ترمزدســــتی را همیشه باید تا آخرین
درجه ،باال بکشید.

ترمزدستی کشیده شده ،نماد بدیل

هشدار کیسههای هوا SRS
ِ
اگر این نماد روشن باشــــد یا درحین رانندگی روشن شود،
بدین معناســــت که نقصی در ســــگک کمربنــــد ایمنی،
کیســــههای هــــوا ( SRS)، SIPSیا ســــامانۀ  ICوجود دارد.
برای وارســــی خودرو ،بهسرعت به یکی از مراکز تعمیر ولوو
بروید.

دینام ،باتری را شارژ نمیکند.

هشدار Seatbelt reminder
ِ
دستکم یک نفر در صندلی جلو یا عقب ،کمربند ایمنی
را نبسته است.

کیسههوا ()SRS
تذکردهندۀ کمربند ایمنی

نقص در سامانۀ ترمز
هشدار
هشدار Low oil pressure
ِ
فشار روغن موتور بسیار کم است .سریع ،موتور را خاموش
کــــرده و میــــزان روغن موتــــور را بررســــی کنیــــد .درصورت

هشدار Alternator not charging
ِ
بهســــبب بروز نقصی در سامانۀ الکتریکی ،دینام باتری را
شارژ نمیکند .به تعمیرگاه مجاز ولوو بروید.
هشدار Fault in brake system
ِ
معنای این هشدار نقص در ســــامانۀ ترمز است .درواقع،
ســــطح روغنترمز کم اســــت .خودرو را در محلی مطمئن

متوقف سازید و میزان روغنترمز را بررسی کنید .اگر نماد
ترمز و  ABSهمزمان روشــــن شــــد ،ممکن است نقصی در
سامانۀ توزیع نیروی ترمز رخ داده باشد.
خــــودرو را در مکانــــی مطمئن متوقــــف ســــازید و موتور را
خاموش کنید .پس از چند دقیقه ،موتور را دوباره روشــــن
کنید .اگر هر دو نماد خاموش شــــدند ،بــــه رانندگی ادامه
دهید؛ اما اگر نمادها روشــــن ماندند ،میــــزان روغنترمز را
بررســــی کنید .اگر میزان روغنترمز طبیعی بود ،ولی نماد
همچنان روشــــن ماند ،میتوانید به رانندگــــی با احتیاط
کامل ادامه دهید تا به تعمیرگاهی برسید که ترمز را بررسی
میکند.
هشدار
اگر میــــزان روغنترمز کمتر از  MINبــــود ،پیش از آنکه
به روغنترمــــز بیفزاییــــد ،رانندگی نکنیــــد .خودرو را
متخصص ترمز اســــت .ولوو
به تعمیرگاهی ببرید که
ِ
پیشــــنهاد میکند از نمایندگیهای مجاز ولوو کمک
بگیرید.
هشدار
اگــــر نمادهــــای  BRAKEو  ABSهمزمــــان روشــــن
شــــدند ،این خطر وجــــود دارد که ترمزهای ســــنگین
سبب لغزش انتهای خودرو شود.
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 .۳محیط رانندگی شما
ابزارها و تنظیمها
نمایش Warning
قرمز هشــــدار روشن میشــــود ،نقصی رخ داده
وقتی نماد ِ
اســــت که امنیت یا قدرت رانندگــــی را کاهش میدهد.
متن توضیحــــی روی صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها در
َ
همان زمان ظاهر میشــــود .نماد باقی میماند تا زمانیکه
نقص تصحیح شــــود؛ البته پیام را بــــا دکمۀ  OKمیتوان
پاک کرد .این پیام ممکن اســــت جــــدای از دیگر پیامها
نیز ظاهر شود.
ماشــــین را در مکانــــی امن متوقــــف کنید و بیــــش از این
اطالعات مندرج در صفحۀ نمایشگرها
رانندگی نکنید.
ِ
و عملگرها را بخوانید و متناسب با پیام ،عمل کنید.
هشدار Reminder – doors not closed
ِ
در عقب بهدرســــتی بسته نشده
یکی از درها یا کاپوت یا ِ
است.
اگر خودرو با سرعتی کمتر از  ۷کیلومتردرساعت
حرکت کند ،نماد اطالعات روشن میشود.
اگر خودرو با سرعتی بیش از  ۷کیلومتردرساعت
رانده شود ،نماد هشدار نمایان میشود.
اگر کاپوت بهخوبی بســــته نشده باشد ،نماد هشدار نیز با
تصویری توضیحی در نمایشگر اطالعات ظاهر میشود.
خــــودرو را در نقطــــهای ایمن متوقــــف کنیــــد و کاپوت را
بهخوبی ببندید .چنین هشــــداری برای در عقب خودرو
نیز صادق است.
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کیلومترشمار سفر

کیلومترشمار سفر

 ۱صفحۀ نمایش کیلومترشمار
کیلومتر طیشــــده در دو ســــفر کوتاه ،دو
بــــرای شــــمارش
ِ
اندازهگیــــر مجزا در اختیــــار شماســــت T1 :و  .T2فاصلۀ
طیشــــده در صفحهنمایش میآید .فشــــار کوتاهی روی
دســــتۀ چــــپ ،آن را بین کیلومترشــــمار حالــــت  T1و T2
عوض میکند .فشــــار طوالنــــی ،بیش از  ۱ثانیــــه ،بر روی
کیلومترشمار فعال را به صفر
دکمۀ  RESETدستۀ چپ،
ِ
برمیگرداند .فشــــار طوالنی ،بهمدت  ۴ثانیه ،پردازشــــگر
ســــفر را به وضعیت اولیه بازمیگرداند ،البته اگر خودرو با
دستگاههای دیجیتال تنظیم شده باشد.

ساعت

ساعت ،صفحهکیلومتر دیجیتال
۱

صفحۀنمایش ساعت

 .۳محیط رانندگی شما
سامانۀ بهرهبرداری ولوو ،وضعیتهای کلید
سامانۀ بهرهبرداری ولوو

وضعیتهای کلید
وارد و خار جکردن ریموت

صفحۀ تنظیم در پیشانه (کنسول) مرکزی

 ۱سامانۀ ناوبری NAV
 2سامانۀ چندمنظوره RADIO, MEDIA, TEL
 3تنظیم خودرو MY CAR
 4دوربین کمکپارک CAM
 5تنظیم دما
این ســــامانه در حکم قلــــب فعالیتهای خــــودرو عمل
میکند و مجموعهای اســــت از کارکردهــــای متفاوت که
در پیشانه (کنسول) مرکزی تعبیه شده است .تنظیمهای
مدنظر را میتوان از طریق دکمهها و تنظیمهای تعبیهشده
در همین پیشانه یا دکمههای سمت راست فرمان ،فعال
یــــا غیرفعال کرد .بــــا فشــــاردادن دکمــــۀ  MY CARتمام
تنظیمهای مربوط به رانندگی و خودرو نمایان میشــــوند؛
مانند ایمنی شهری ،قفلها ،هشدارها و. ...

سوئیچ ،همراه با وارد و خارجکردن ریموت

توجه
برای خودروهــــای دارای کارکرد رانندگی بدونکلید،
نیازی به داخلکردن ریموت در سوئیچ نیست.
واردکردن کلید
انتهای ریموت را نگه دارید .کلید را در جای خود وارد کنید.
تا انتها فشار دهید و رها کنید تا در محل خود قفل شود.
خار جکردن کلید
ریموت را فشار دهید و اجازه دهید خارج شود .اکنون آن
را بیرون بکشید.

مهم
اشیای خارجی در داخل سوئیچ ممکن است موجب
اختالل در دستورها یا خرابی قفل آن شود .ریموت را
در جهتی نادرست فشار ندهید .انتهای آن را با کلید
تیغهای نگه دارید.
کارکردها در سطوح مختلف
بهمنظــــور فعالســــازی اســــتفاده از کارکردهــــا در زمــــان
خاموشبودن ســــوئیچ و محدودبودن شــــمارهها ،ریموت
خودرو را میتوان در سه حالت مختلف تنظیم کرد 0 :و I
و  .IIاین دفترچه تحت عنوان «وضعیتهای کلید» این
سطوح مختلف را توضیح میدهد.
در این جدول ،دســــتورهای ممکن در هــــر حالت کلید،
آمده است.
نماد

معنا

0

کیلومترشــــمار خــــودرو و اندازهگیــــر
ســــاعت و دمــــا روشــــن میشــــوند.
تنظیمــــات الکتریکــــی صندلیها
برقرار میشود .سیستم صوتی برای
مدت زمانی محدود کار میکند.
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 .۳محیط رانندگی شما
صندلیها
نماد

معنا

I

دسترســــی به این قابلیتها ممکن
اســــت :ســــقف پانورامــــا بــــه منظرۀ
کامل ،قدرت و تــــوان پنجرهها ،پریز
۱۲ولــــت در فضــــای مســــافر،RTI ،
فن تهویه ،تمیزکــــردن پنجرۀ جلوی
خودرو.

II

چراغهای اصلی روشــــن میشوند.
چراغهــــای نمایشــــگر یــــا هشــــدار
 ۵ثانیــــه روشــــن میشــــوند .همــــۀ
تجهیــــزات عمــــل میکننــــد ،بهجز
گرمکــــن صندلیهــــا و گرمکنهای
پنجرههای عقب که فقط زمانی کار
میکنند که موتور در حال کارکردن
وضعیت کلید جریان
اســــت .این
ِ
فراوانــــی را از باتری مصرف میکند؛
بنابرایــــن از زیادمانــــدن در ایــــن
وضعیت پرهیز کنید.

انتخاب وضعیتهای کلید
در خودرو را باز میکنید ،ســــامانۀ
وضعیــــت  :0زمانیکــــه ِ
الکترونیکی خودرو در وضعیت  0قرار میگیرد.
وضعیت  :Iبا فشار کامل ریموت به داخل سوئیچ ،دکمۀ
 START/STOP ENGINEرا کمی فشار دهید.

صندلیهای جلو

توجه
برای رســــیدن به وضعیت  Iیا  IIبدون اســــتارتزدن
خودرو ،وقتــــی این وضعیتها انتخاب شــــده ،پدال
کالج و ترمز را فشار ندهید.
وضعیــــت  :IIبا فشــــار کامــــل ریموت به داخل ســــوئیچ،
فشاری طوالنی بر دکمۀ  START/STOP ENGINEوارد
کنید.
بازگشــــت به وضعیت  :0برای بازگشــــت بــــه وضعیت ،0
دکمۀ  ENGINE START/STOPرا فشار دهید.

۱

2

3
4
5
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پشــــتی صندلی ،بــــا چرخاندن
بــــرای تنظیــــم زاویــــۀ
ِ
بیرونی ســــمت چپ
قســــمت
در
دســــتگیرهای کــــه
ِ
صندلی تعبیه شده ،میتوان تکیهگاه را تنظیم کرد.
برای تنظیم صندلی بهســــمت جلــــو و عقب ،یعنی
تنظیم فاصلۀ خود و فرمان و پدالها ،اهرم آزادکننده
را بهســــمت باال بکشــــید .هنگامیکه بــــه وضعیت
دلخواه رسیدید ،مطمئن شــــوید که قفل درگیر شده
و وضعیت صندلی تثبیت شده است.
بهکمک اهرم زیر صندلــــی ،میتوانید لبۀ صندلی را
ازنظر ارتفاع ،باالتر یا پایینتر ،تنظیم کنید.
با چرخاندن دستگیرهای که در صندلی تعبیه شده
است ،میتوان تکیهگاه کمر را تنظیم کرد.
با دستۀ کنار صندلی امکان این هست که صندلی

 .۳محیط رانندگی شما
صندلیها
6

را ازنظر ارتفاع ،باالتر یا پایینتر ببرید.
قسمت تنظیم برقی صندلی
هشدار

تنظیــــم صندلی راننــــده و کمربند باید قبل از شــــروع
به رانندگــــی صورت گیرد .بهشــــدت توصیه میکنیم
درحیــــن رانندگی هرگــــز به تنظیم صندلــــی نپردازید.
مطمئن شــــوید که صندلی در محل خود قفل شــــده
است.
پایینآوردن تکیهگاه صندلی جلو

 1صندلــــی را تا جایی که امکان دارد به عقب و پایین
حرکت دهید.
 ۲تکیهگاه را بهحالت قائم تنظیم کنید.
 ۳دستگیرههای موجود در پشت تکیهگاه را بلند کنید
و بهسمت جلو بفشارید و تا کنید.
 ۴صندلی را به جلو فشار دهید تا نگهدارندۀ سر در زیر
داشبورد قفل شود.
برای باالبردن آن ،در جهت عکس عمل کنید.

صندلی برقی

هشدار

ً
بعد از خمکردن صندلی ،مطمئن شوید که کامال قفل
شــــده اســــت تا در هنگام ترمز ناگهانی یا تصادف ،از
صدمۀ جانی جلوگیری شود.

 ۱باال و پایینبردن لبۀ جلویی تشکچۀ صندلی
 2تنظیم صندلی بهطرف جلو یا عقب و باال یا پایین
 3تنظیم پشتی صندلی
صندلیهای برقی جلو دارای سامانۀ محافظتی هستند.
چنانچــــه حرکــــت صندلــــی بهدلیــــل مانعشــــدن چیزی
متوقف شد ،وضعیت سوئیچ را در  Iیا  0قرار دهید و برای
تنظیم مجدد آن ،مدت کوتاهی صبر کنید.

تکیــــهگاه صندلی سرنشــــین را میتــــوان به جلو تــــا کرد تا
فضای بیشــــتری برای قراردادن بارهای زیاد و دراز ،ایجاد
شود.
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 .۳محیط رانندگی شما
صندلیها
پشتیبانی برقی ناحیۀ کمر

وقتی ســــوئیچ در وضعیت  IIباشــــد ،میتــــوان تنظیمات
ناحیۀ کمر را نیز انجام داد.

صندلی با حافظه
دکمۀ حافظه
 ۱دکمۀ حافظه
4
دکمۀ ذخیرهسازی
 3دکمۀ حافظه
صندلی و آینههای درها را تنظیم کنید .دکمۀ  Mرا فشــــار
دهید و همزمان یکی از دکمههای  ۱یا  ۲یا  ۳را بزنید.
استفاده از تنظیم ذخیرهشده
بــــرای این منظور ،یکی از دکمههای حافظــــه ،از  ۱تا  ،۳را
فشــــار دهید تا صندلــــی و آینهها به حالــــت ثابت درآید.
با برداشــــتن دســــت از روی دکمۀ حافظه ،تنظیمها ثابت
میشوند.
2

دکمۀ حافظه در ریموت
وقتی ماشــــین با ریمــــوت قفل میشــــود ،حالت صندلی

در راننده را نیز بــــاز کنید ،صندلی راننده و
بــــود ،چنانچه ِ
آینههای در بهصــــورت خودکار با حالت ذخیرهشــــده در
کلید حافظه ،مطابق میشوند.
ً
صندلــــی و آینههای در ،اگر قبال در همــــان حالت تنظیم
در سمت راننده
شــــده باشــــند ،تکان نمیخورند .وقتی ِ
هم باز باشــــد ،با فشــــردن دکمۀ بــــاز روی ریموت میتوان
از حافظــــۀ ریموت برای اجــــرای تنظیمها اســــتفاده کرد.
حافظۀ کلید را در منوی  MY CARبه ترتیب زیر میتوان
ل یا غیرفعال ساخت:
فعا 
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Car key
memory
توقف اضطراری
اگر ناگهان و بهصورت تصادفی ،صندلی جابهجا شــــود،
دراینصورت یکی از دکمههــــای تنظیم صندلی یا کلید
هشدار
خطر تصادف :مطمئن شــــوید که کودکان با کنترلها
بــــازی نمیکننــــد و بررســــی کنیــــد که هیچ شــــیء یا
اشــــیائی در هنگام تنظیمکردن صندلی جلو ،پشت یا
پشتی صندلیها
زیر آن وجود ندارد .بررسی کنید که
ِ
درگیر چیزی نشده باشد.
ِ

راننده و آینههای در ،در حافظۀ کلید ذخیره میشوند.
اگــــر خودرو با همان ریموتی باز شــــود که با آن قفل شــــده
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حافظه را فشار دهید تا صندلی ثابت شود.

 .۳محیط رانندگی شما
صندلیها
صندلیهای عقب

پایینآوردن نگهدارندۀ سر ،صندلی عقب

وسط عقب
نگهدارندۀ سر ،صندلی ِ

مهم
وقتی تکیهگاه را خم میکنید ،نباید هیچ شــــیئی روی
صندلی عقــــب باشــــد و کمربندهــــا نیــــز نباید وصل
باشــــند؛ در غیر ایــــن صــــورت احتمال زیــــادی برای
صدمه به لوازم داخلی صندلی عقب وجود دارد.
توجه

نگهدارندۀ ســــر را متناســــب با قد سرنشــــین تنظیم کنید
ســــر وی را بپوشــــاند .تا
تا در صــــورت امکان تمام عقب ِ
جایی که الزم است ،آن را به باال فشار دهید و باال ببرید.
برای پایینآوردن نگهدارندۀ ســــر ،دکمهای را که در وسط
تکیهگاه و نگهدارندۀ ســــر است ،فشار دهید و تا زمانیکه
نگهدارندۀ سر به پایین میآید ،نگه دارید.

جلوآمدن
نزدیکترین دستگیرۀ قفل به نگهدارندۀ سر را تا
ِ
آن بیــــرون بکشــــید .نگهدارندۀ ســــر بهصورت دســــتی به
عقب میرود تا صدای قفلشدن آن شنیده شود.

ً
برای اینکه تکیهگاههای عقب کامال تا شوند ،ممکن
اســــت الزم شود که صندلیهای جلو را به جلو فشار
ً
دهید یا تکیهگاهها را کامال بهسمت جلو خم کنید.

هشدار
نگهدارندۀ ســــر باید در هنگام باالآمدن ،به وضعیت
قفلشده برسد.
پایینآوردن بیرونی نگهدارندۀ سر ،صندلی عقب
دو بخش تکیهگاه صندلی به روشهای متفاوت تا میشوند.
·قسمت چپ و قسمت وسط را میتوان جداگانه تا کرد.
·قسمت راست را تنها میتوان با قسمت وسط تا کرد.
ّ
·اگر کل تکیهگاه الزم اســــت جمع شود ،در اینصورت
باید قسمتهای مختلف را جداگانه تا کرد.

 ۱اگر تکیهگاه وسط در حال جمعشدن بهسمت پایین
است و نیز نگهدارندۀ سر و تکیهگاه وسط بهسمت پایین
تنظیم شدهاند ،نک :توضیحات صفحات قبل.
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 .۳محیط رانندگی شما
فرمان
هشدار

تنظیمکردن فرمان

تکیهگاههــــا و نگهدارندۀ ســــر در صندلیهای عقب،
ً
بعد از باالآمدن ،باید حتما قفل شده باشند.
پایینآوردن نگهدارندههای سر ،در صندلیهای
عقب ،بهصورت برقی
بیرونی ســــر زمانیکــــه تکیهگاههای
 2نگهدارندههــــای
ِ
بیرونی در حال پایینآمدن هســــتند ،بهصــــورت خودکار
پایین میآیند.
 Aوقتــــی در حــــال جمعکــــردن تکیهگاه بهســــمت جلو
هســــتید ،دســــتگیرۀ قفل تکیــــهگاه را بهســــمت باال
بکشید.
 Bنمایشگر قرمز روی دســــتگیرۀ قفل نشان میدهد که
تکیهگاه دیگر در محل قفل نیســــت .برای باالآوردن
صندلی ،برعکس عمل کنید.
هشدار
اگر مســــافری از صندلیهای عقب استفاده میکند،
نگهدارنــــدۀ ســــر را پاییــــن نیاوریــــد .نگهدارندۀ ســــر
را بهصــــورت دســــتی به عقــــب برگردانید تــــا صدای
قفلشدن آن را بشــــنوید .نگهدارندههای سر پس از
باالآمدن باید قفلشده باشند.
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 .۱کلید ریموت باید در حالت  IIباشد.
 .۲بــــرای بهبود دید عقــــب ،نگهدارندۀ ســــر را با دکمۀ آن
پایین آورید.
توجه
وقتی تکیهگاه بهسمت باال رفته است ،نمایشگر قرمز
نباید دیده شود .اگر هنوز آن را میبیند ،پس تکیهگاه
در محل قفل نشده است.

 ۱اهرم رهاسازی فرمان
 ۲وضعیتهای ممکن در تنظیم ارتفاع و عمق فرمان:
اهــــرم را بــــه جلو بکشــــید .فرمــــان آزاد میشــــود .فرمان را
بهگونهای تنظیم کنید که برای شــــما مناسب باشد .اهرم
را بهجای خود فشــــار دهید تا فرمان ثابت شــــود .اگر اهرم
ســــفت بود ،فرمان را بهآرامی و همزمان بــــا هلدادن اهرم
فشار دهید.
هشدار
فرمان ماشــــین را پیــــش از رانندگــــی و حرکت خودرو
تنظیم کنید.

 .۳محیط رانندگی شما
روشنایی
کلید فرمان
صفحه ِ

۱
۲
3

کروزکنترل و کروزکنترل هوشمند
پدال بــــرای تعویــــض دســــتی دندههــــا در گیربکس
خودکار
منو ،کنترل صوتی و تلفنی

بوق

گرمکردن فرمان

کلیدهای روشنایی

۱
۲
۳
۴

ابزاری برای تنظیم سطح نور و ابزار روشنایی
مهشکن عقب
سوئیچهای روشنایی
سطحبندی نورباال
موقعیت

جای این دکمه به فراخور تجهیزات انتخابشده متفاوت خواهد بود.

مشخصات
چراغهــــای حرکتــــی روشــــناییروز
وقتیکه سیســــتم الکتریکی خودرو
در وضعیت  IIباشــــد یا موتور روشن
باشد ،روشن میشوند.
چراغهای اصلی را میتوان روشــــن
کرد.
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 .۳محیط رانندگی شما
روشنایی
موقعیت

مشخصات
چراغهای حرکتی روشــــناییروز که
در حاشــــیۀ خــــودرو در جلو و عقب
قــــرار گرفتهانــــد و وقتــــی سیســــتم
الکتریکــــی خــــودرو در وضعیت II
باشــــد یا موتور روشــــن باشد ،روشن
میشوند.
در وضعیتهــــای خــــاص بــــه
چراغهای نورپایین تغییر وضعیت
میدهنــــد .نوربــــاال در زمانــــی کــــه
نورپاییــــن فعــــال اســــت نیز روشــــن
میشود.
نورپاییــــن و چراغهــــای کنــــاری و
چراغهای پارک.
همچنین نورباال نیــــز میتواند فعال
شــــود .از فلــــش نورباال نیــــز میتوان
سود برد.

ابزار روشنسازی
ابزارهــــای روشــــنایی و نمایانســــازی مختلــــف آنها به
وضعیــــت کلیــــد وابســــتهاند .در تاریکی ،نــــور بهصورت
خــــودکار نمایــــان میشــــود و حساســــیت آن را میتوان با
چرخشســــتی تنظیم کرد .شــــدت نور نیز با چرخشســــتی
تنظیمپذیر است.
میزان روشنایی نورباال
روشنایی چراغ خودرو
شعاع
ســــطح
وجود بار در ماشین،
ِ
را تغییر میدهد و مســــتقیم روی چشــــم رانندۀ خودروی
مقابل میافتــــد .در این مواقع ،برای پرهیــــز از زاویۀ باالی
شعاع نور ،آن را تنظیم کنید:
 .۱موتور را روشن کنید یا ریموت را در سوئیچ در موقعیت
 Iقرار دهید.
 .۲برای تنظیم نور در ســــطح باال و پایین ،چرخشستی را
باال و پایین کنید.
در خودروهــــای مجهز به نــــور چراغ زنون ،زاویــــۀ نور بهطور
خودکار تنظیم میشود و نیازی به استفاده از چرخشستی
نیست.

موقعیت چراغهای پارکینگ

وضعیت چراغهای پارکینگ

برای موقعیت ترافیک یا آبوهوای متغیر
وضعیت
مناسب نیست.
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دکمه را بچرخانید و در وسط قرار دهید .وقتی هوا تاریک
در عقب باز شــــده باشــــد ،وضعیت چراغ عقب
شــــود و ِ
برای اعالم ترافیک نیز روشــــن میشــــود .ایــــن عمل هیچ
ارتباطی با وضعیت سوئیچ ندارد.

 .۳محیط رانندگی شما
روشنایی
چراغهای روشنایی در طول روز
را انتخاب
بهکمــــک غلتانک 1وضعیــــت خــــودکار
ن هنگام ،چراغهای روشنایی در طول روز روشن
کنید .در ای 
میشــــوند .با تاریکشــــدن تدریجی هوا یــــا در زمانی که نور
ضعیف میشود ،حســــگر چرا غ را از وضعیت روشنایی در
طول روز به وضعیت روشنایی در طول شب تغییر میدهد.

نورباال ،نورپایین

سامانۀ کشف تونل
در خودروهایی که حســــگر باران دارند ،امکان استفاده از
هشدار
این سیســــتم فقط انرژی را ذخیره میکند .این بدان
معناست که این سیســــتم نمیتواند تعیین کند که در
وضعیتهای مختلف ،نظیر هوای مهآلود یا بارانی،
سیستم روشنایی را چگونه باید تنظیم کند.
در تمــــام وضعیتهــــا ،راننــــده موظف بــــه تعیین نور
مناسب به فراخور تغییرات جوی و ترافیکی است.
این ســــامانه نیز وجود دارد .پس از ورود به تونل ،وضعیت
این سامانه از حالت روشنایی در طول روز به نورباال تغییر
ً
داده میشود و  ۲۰ثانیه پس از ترک تونل ،مجددا به حالت
روشــــنایی در طول روز بازگردانده میشــــود .توجه داشته
باشــــید که وضعیــــت غلتانک بایــــد در حالــــت خودکار
باشد.
1. knob

نورباال
نوربــــاال را بــــه دو صــــورت میتوان فعــــال کرد :قــــراردادن
و قــــراردادن غلتانــــک در
غلتانــــک در وضعیــــت
 .برای چشــــمکزدن با نــــور (چراغزدن)،
وضعیت
دســــتک را بهنرمی بهســــمت فرمــــان حرکت دهیــــد .نور
اصلی تا زمانی روشن میماندکه دستک رها میشود.
سامانۀ نورباالی فعال ()AHB
این ســــامانه بهمدد حســــگری کــــه بر فراز شیشــــۀ جلوی
خــــودرو قرار گرفتــــه اســــت ،کار میکند .این حســــگر نور
چراغهای جلوی خودروهای پشــــت ســــر یا نور چراغهای
پیــــش رو را مییابد و در این وضعیت،
عقب خودروهای
ِ
از نورباال به نورپایین تغییر حالت میدهد.
2

کنترل نورباال و دستک

 1وضعیت چشمکزدن نورباال (چراغزدن)
 ۲جابهجایی بین نورباال و نورپایین
نورپایین
بــــا اســــتفاده از قــــراردادن غلتانــــک در وضعیت
(تصویــــر) نورپایین بهصــــورت خــــودکار ،در هنگامی که
غروب میشــــود یا نور فضا کم اســــت ،فعال خواهد شد.
همچنین ،در هنگامی که برف پا ککن یا مهشکن عقب
فعالاند ،نورپایین روشن خواهد شد.
چــــه در هنگامی
با قــــرار دادن غلتانک در حالت
که موتور خودرو روشن است و چه در هنگامی که سوئیچ
در وضعیــــت  IIقرار دارد ،نورپایین خودرو همواره روشــــن
است.

خودروهای با چراغجلوی هالوژن
پــــس از گذشــــت حدود یــــک ثانیــــه ،چراغهــــای جلو به
وضعیت نورباال باز خواهند گشــــت ،تا زمانی که حسگر
ازنو وجود نور چراغ جلوی خودروهای عقبی یا چراغ عقب
پیش رو را رصد کند.
خودروهای ِ
خودروهای با چراغجلوی زنون
خــــاف آنچــــه در ســــامانههای روشــــنایی رایــــج اتفــــاق
نــــور چراغهای اصلی ،در دو
میافتــــد ،در این خودرو پرتو ِ
طرف خودروهایی که از روبهرو میآیند افکنده میشــــود.
مطابق شکل ،تنها آن قسمت از نور که به خودرویی که از
2. active high beam
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 .۳محیط رانندگی شما
روشنایی
فعال شود ،نماد
راهنمای کارکرد

روبهرو میآید ،برخورد میکند ،نورپایین میشود.

به رنگ آبی درخواهد آمد.

توجه

حدود یک ثانیــــه زمان میبرد تا حســــگرهای قرارگرفته بر
شیشــــۀ جلویی خودرو ،وضعیت چراغهــــای خودرو را به
وضع سابق بازگردانند.
باشــــد،
زمانیکــــه غلتانک نور خودرو در وضعیت
سامانۀ  AHBفعال خواهد شد.

این کارکــــرد را میتوان در زمانی که ســــرعت خودرو از ۲۰
کیلومتر تجاوز میکنــــد ،فعال کرد .بهمنظــــور فعالکردن
 AHBمیتوانید ســــوئیچ دستک سمت چپ را بهسمت
فرمان ،در موقعیت نهایی ،بکشــــید و ســــپس رها کنید.
بــــرای غیرفعالکــــردن ســــامانه هنگامــــی رخ میدهد که
چراغهای اصلی به وســــایل تابانده شوند ،خودبهخود به
وضعیت نورپایین بازگردانده خواهد شد.
خودروهایی با پنل آنالوگ
در
زمانیکــــه ســــامانۀ  AHBفعــــال اســــت ،نمــــاد
نمایشگر روشن خواهد شــــد .زمانیکه نورباال فعال شود،
در نمایشگر ظاهر خواهد شد.
نماد
خودروهایی با پنل دیجیتال
در
زمانیکــــه ســــامانۀ  AHBفعــــال اســــت ،نمــــاد
نمایشــــگر به رنگ ســــفید درخواهد آمــــد .وقتیکه نورباال
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آن قســــمت از شیشــــۀ جلویی خودرو را کــــه در برابر
دوربین حسگر است ،از یخ ،برف ،بخار یا کثیفی دور
نگه دارید.
در همیــــن قســــمت از شیشــــۀ جلــــو ،از نصــــب یــــا
ضمیمهکردن هر چیزی که در کارکرد حســــگر اختالل
ایجاد میکند ،بپرهیزید.
اگر پیــــام «Active main beam Temporary unavailable
 1»Switch manuallyدر صفحــــۀ نمایــــش ظاهــــر شــــد،
در آن صــــورت شــــما بهصــــورت دســــتی بایــــد وضعیت
نوربــــاال و نورپاییــــن را تغییر دهید .بااینحــــال ،غلتانک
تعیین وضعیــــت چراغهای اصلی خودرو ممکن اســــت
باشــــد .همیــــن وضعیت دربــــارۀ پیام
در حالــــت
« 2»Windscreen sensors blocked See manualو نمایش
نیز صــــدق میکند .وقتی ایــــن پیامها ظاهر
نماد
محو میشود.
میشوند ،نماد
ً
در مواقعی که مه یا باران شدید است ،سامانۀ  AHBموقتا
از دسترس خارج میشود .وقتی ســــامانۀ  AHBو حسگر
ً
 .1فعالکردن نورباال موقتا بهصورت دستی میسر است.
 .2حسگر شیشۀ جلو بلوکه شده است ،به راهنما مراجعه کنید.

 .۳محیط رانندگی شما
روشنایی
ً
مجــــددا برقــــرار میشــــوند ،محــــو میشــــود و نماد
بازمیگردد.
هشدار
 AHBسامانهای است بهمنظور فراهمکردن بهترین
ترکیببندی نوری برای راننده.
بوهوایی،
بســــته به وضعیــــت ترافیــــک و شــــرایط آ 
راننده موظف اســــت بیــــن نوربــــاال و نورپایین تغییر
حالت دهد.
فعالکردن نورباالی زنون ABL

میدهد و به هر سمتی که فرمان حرکت کند ،میچرخد.
این عملکرد بیشترین میدان دید را به راننده میدهد و بر
امنیت رانندگی میافزاید .هشــــدار مربوط به این سامانه
در صفحۀنمایش آشکار میشود.
این کارکرد در خودرو ،بهصورت خودکار ،زمانیکه خودرو
روشن میشــــود ،فعال میشــــود .در صورت وقوع خطا در
در صفحۀ نمایش ظاهر میشود.
این کارکرد ،نماد
نماد

نمایشگر

ویژگی

Headlamp
system
malfunctions
service
required

هنگامیکــــه عملکــــرد
سامانه غیرفعال باشد،
بایــــد خــــودرو را به یکی
از نمایندگیهای مجاز
برد.

کارکرد این چراغ فقط در تاریکی و زمانیکه خودرو حرکت
میکند ،فعال میشود.
برای فعال یا غیرفعالکردن آن:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú
Light settings Ú Active Bending Lights
صفحهکلید چراغها ،فعالسازی نورباالی زنون ABL

در خودروهایی کــــه نورافکن زنون دارند ،نوری که از چراغ
زنون ساطع میشــــود ،با حرکت فرمان ماشین تغییر زاویه

چراغهای گوشهای
چراغهای زنون فعال به چراغهای گوشــــهای نیز مجهزند.
1

1 . cornering lights

این چراغها زمانی روشن میشوند که سرعت خودرو کمتر
از  ۳۰کیلومتردرساعت است و نورپایین و نورباال فعالاند.
بهعالوه ،این چراغها بهعنوان مکملهای چراغهای عقب
در هنگام دندهعقبرفتن نیز بهشمار میروند.
چراغهای کمکی
اگر خــــودرو به این نــــوع از چراغها مجهز اســــت ،از منوی
 MY CARمیتوان فعال یا غیرفعالشان کرد.
مهشکن عقب

دکمۀ چراغ مهشکن عقب

توجه
مقررات و دســــتورهای اســــتفاده از مهشکن عقب در
کشورهای مختلف متفاوت است.
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 .۳محیط رانندگی شما
روشنایی
چراغ ترمز
چراغهــــای ترمــــز بهطور خودکار همــــراه با هر ترمز ،روشــــن
میشوند.

روشنایی داخلی

چراغراهنما

چشمکزنهای خطر

درصورت تصادف یا ترمزهای ســــنگین ،چشــــمکز نها
بهصورت خودکار فعال شــــده و با کلید مخصوص خود،
غیرفعال میشوند.

چراغراهنما

تنظیمهای چراغمطالعۀ جلو و روشنایی قسمت سرنشین

در چشــــمکهای کوتاه ،پس از سه عدد چشمک ،دسته
بهجــــای اصلی برمیگــــردد؛ اما در وضعیــــت ممتد ،باید
آن را با دســــت به حالت اول برگرداند یا با حرکت فرمان،
بهصورت خودکار ،برمیگردد.
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú
فعال Light settings Ú Triple indicator Ú settings Ú

 ۱چراغمطالعه ،سمت چپ
 2چراغمطالعه ،سمت راست
 3نور قسمت سرنشین
تمــــام چراغهــــای فضای سرنشــــین را میتــــوان بهصورت
دســــتی و بهمدت  ۳۰ثانیه خاموش یا روشن کرد ،از وقتی
که:
·موتور خاموش شده و ریموت بهحالت  0است.
·قفل ماشــــین باز شــــده ،ولی موتور هنوز روشــــن نشده
است.

یاغیرفعال

چراغهای مطالعۀ جلو
با فشــــاردادن دکمۀ مربوط در ســــقف ،روشــــن یا خاموش
میشود.
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 .۳محیط رانندگی شما
روشنایی
چراغهای مطالعۀ عقب

در ماشین بهترتیب روشن و خاموش میشود.
ِ
چراغ قسمت بار
در قســــمت بار گشــــوده شــــود ،این چراغ بهصورت
وقتی ِ
خــــودکار روشــــن میشــــود و در هنــــگام بستهشــــدن در،
بهصورت خودکار خاموش میشود.
چراغ داشبورد ،آینۀ آفتابگیر ،صندوقعقب
چراغهای این ســــه قســــمت با بــــاز و بستهشــــدن همان
قسمت روشن و خاموش میشوند.

چراغ مطالعۀ عقب

چراغ مطالعۀ عقب همراه با سقف پاناروما

چراغ وسط سقف
چراغ وسط سقف و نور فضای ماشین ،با بازوبستهشدن

آینۀ آفتابگیر
چــــراغ آینــــۀ آفتابگیــــر زمانیکه پوشــــش آن باز یا بســــته
میشود ،روشن یا خاموش میشود.
روشنایی خودکار
ســــه حالت را میتوان برای روشــــنایی فضای سرنشــــین
برگزید:
روشــــنایی
·خاموش :قســــمت راســــت را فشــــار دهید.
ِ
خودکار غیرفعال است.
·خنثی :نور خودکار فعال است.
·روشــــن :قســــمت چــــپ را فشــــار دهیــــد .نــــور فضای
سرنشین فعال است.
حالت خنثی
وقتی دکمه در حالت خنثی باشــــد ،نور فضای سرنشین
بهصــــورت خــــودکار مطابــــق بــــا حالتهای زیر روشــــن و

خاموش میشود:
نور فضای سرنشــــین روشــــن میشــــود و  ۳۰ثانیه روشــــن
میماند ،اگر:
·قفل ماشین با ریموت یا کلید تیغهای باز شود.
·موتور خاموش شود و ریموت در حالت  0باشد.
نور فضای سرنشین خاموش میشود ،زمانیکه:
·موتور روشن شود.
·خودرو با کلید یا ریموت قفل شود.
اگر یکــــی از درها باز شــــود ،نور فضای سرنشــــین روشــــن
میشود و  ۲دقیقه روشــــن میماند .اگر هرکدام از چراغها
بهصورت دستی روشن شــــود ،زمانیکه خودرو قفل شود،
بهصورت خودکار پس از  ۲دقیقه خاموش میشود.
چراغ مود
وقتی مسافری عادی در خودروست و موتور روشن است،
شماری از الایدیها روشن میشوند ،نظیر چراغ سقف
خودرو .این امر بدینســــبب اســــت که نور مالیمی تدارک
دیده شــــود و حــــس رانندگی را بهبود بخشــــد .ایــــن نور،
بهمحــــض اینکه مســــافر از خــــودرو خارج شــــد ،خاموش
میشود.
1

روشنایی ایمنی و نزدیکشدن به خودرو
شــــماری از چراغهــــای خــــودرو را میتــــوان بــــرای بهبــــود
وضعیت ایمنی در خانه ،بعد از قفلکردن خودرو ،روشن
1 . mood
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 .۳محیط رانندگی شما
برفپا ککنها و شستوشو
نگه داشت.
زمانیکــــه این کارکرد فعــــال میشــــود ،چراغهای داخلی
خودرو مانند چراغ پارکینــــگ ،چراغهای آینۀ درها ،چراغ
پال ک ،چراغهای داخلی و چراغ ســــقف روشن میشوند.
بهترتیب زیر نیز تنظیم میشود:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú
Light settings Ú Home safe light duration
روشنایی نزدیکی
این کارکرد زمانی به کار میآید که بخواهیم از فاصلهای،
شماری از چراغهای خودرو را روشن کنیم.
زمانیکــــه این کارکرد فعــــال میشــــود ،چراغهای داخلی
خودرو مانند چراغ پارکینــــگ ،چراغهای آینۀ درها ،چراغ
پال ک ،چراغهای داخلی و چراغ ســــقف روشن میشوند.
بهترتیب زیر نیز تنظیم میشود:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú
Light settings Úapproach light duration

برفپا ککنها و شستوشو
برفپا ککن شیشۀ جلو

حرکت یکنواخت برفپا ککن
برفپا ککن با سرعت طبیعی حرکت کرده و
شیشه را تمیز میکند.
برفپا ککن با سرعت بســــیار و حرکت تند،
شیشه را تمیز میکند.

1

مهم
برفپا ککن شیشۀ جلو و شویندۀ نورباال
 ۱حسگر باران :روشن یا خاموش
 2درجههای چرخش شستی
خاموشکردن برفپا ککن
برای خاموشکردن برفپا ککن شیشــــۀ جلو،
دستک را در وضعیت 0قرار دهید.
یک بار رفتوبرگشت برفپا ککن
دستک را باال ببرید و رها کنید .برفپا ککن
یک بار شیشۀ جلو را تمیز میکند.

1 . approach light duration
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حرکت تناوبی برفپا ککن
دســــتک را در موقعیــــت تناوبی قــــرار دهید.
برفپا ککــــن باتوجهبــــه زمانی کــــه انتخاب
کردهایــــد ،شیشــــه را پــــاک خواهــــد کــــرد .با
استفاده از چرخشستی ،مدت تأخیر آن را تنظیم کنید.

بــــرای جلوگیــــری از خرابشــــدن برفپاککــــن ،از
انبــــوه برف روی شیشــــۀ جلو با آن
پاککــــردن یخ یا
ِ
بپرهیزید .اگر روی شیشــــۀ جلــــو را الیۀ نازکی از برف
یا یخ پوشــــانده باشــــد ،ابتدا بخــــاری را در وضعیت
ن برف یا یخ،
ذوب یخ قــــرار دهید .پس از ذوبشــــد 
برفپاککن را بهکار اندازید.
سنسور باران
ایــــن حســــگر باتوجهبــــه اینکــــه چــــه میــــزان آب روی
شیشــــه جلــــوی خــــودرو وجــــود دارد ،بهصورت خــــودکار
برفپا ککنها را فعال میســــازد .میزان حساســــیت این
حسگر را میتوان با استفاده از کلید حلقههای چرخشی،

 .۳محیط رانندگی شما
برفپا ککنها و شستوشو
روی دســــتک ،تنظیــــم کــــرد .بــــرای افزایش حساســــیت
حســــگر ،حلقۀ روی دســــتک را بهطرف باال بچرخانید و
برای کمکردن ،برعکس.
بــــرای فعالکردن حســــگر بارندگی ،ماشــــین باید در حال
حرکت باشد یا ریموت در موقعیت  Iیا  IIقرار گرفته باشد.
دســــتک برفپا ککن باید در موقعیت  0یا در حالتی قرار
گیرد که برفپا ککن فقط یک بار بزند .با فشاردادن دکمۀ
(تصویر) برفپا ککن یک بار میزند .دستک را بهسمت
باال بفشارید تا برفپا ککن بیش از یک بار بزند.
بهمنظــــور افزایــــش میــــزان حساســــیت ،چرخشســــتی را
بهســــمت باال و برای کاهش حساســــیت ،چرخشستی را
بهسمت پایین بکشید.
بــــرای غیرفعالکردن حســــگر باران کافی اســــت که دکمۀ
(تصویــــر) را فشــــار دهیــــد یا دســــتک را بهســــمت برنامۀ
برفپا ککن دیگری سوق بدهید.
وقتی ریموت از جایش بیرون کشــــیده شــــود یا موتور برای
مدت زمانی بالغبر  ۵دقیقه روشــــن نباشد ،حسگر باران از
کار خواهد افتاد.

مهم
(کارواش) خودکار
وقتی خودرو را به ماشینشــــویی
ِ
میبریــــد ،امــــکان دارد برفپاککن شیشــــۀ جلوی
خودرو خراب شــــود .برای جلوگیری از این خرابی و
هرگونه آسیب ،حســــگر باران را هنگامیکه ماشین در
حال حرکت اســــت یا ســــوئیچ روی  Iیــــا  IIقرار دارد،
غیرفعال کنید .این حســــگر زمانی غیرفعال میشــــود
که عالمت روی دستگاه از بین برود.
شستوشوی چراغها و شیشهها

بوهوای
خودکار چند بار شیشــــه را پاک خواهند کرد .در آ 
ســــرد ،نازل شــــوینده بهصورت خــــودکار گرم میشــــود تا از
آسیبدیدن تیغههای برفپا ککن جلوگیری شود.
شستوشوی چراغهای جلو با فشار زیاد
چراغهــــای جلوی خــــودرو با فشــــار بســــیار زیاد شســــته
میشــــوند .بــــا هــــدف ذخیــــرۀ مایــــع ،شیشــــه و چراغها
اینچنین شسته میشــــوند :به ازای هر  ۵باری که شیشۀ
جلویی خودرو شســــته میشــــود ،یکبار چراغها شســــته
خواهند شــــد .اگر تنها یک لیتــــر از مایــــع در مخزن باقی
مانده باشــــد ،در صفحــــۀ نمایش پیغامی ظاهر میشــــود
که به شــــما اطالع میدهد باید مخــــزن را پر کنید .در این
توشوی چراغهای جلو متوقف میشود.
هنگام ،شس 
برفپا ککن و شستوشو ،شیشۀ عقب

کارکرد شستن

شستوشوی شیشهها
برای بهکارانداختن شیشهشــــور ،دســــتک را بهسمت فرمان
بکشید تا شیشهشور ،شیشۀ جلوی خودرو و چراغ جلو را تمیز
کند .زمانیکه دستک را رها میکنید ،برفپا ککنها بهطور
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 ۱برفپا ککن شیشۀ عقب ،حرکت تناوبی
 2برفپا ککن شیشۀ عقب ،حرکت یکنواخت
برای شســــتن شیشــــۀ عقب ،دکمۀ روی دســــتک را فشار
دهید .با یک بار فشــــاردادن ،برفپا ککن چند مرتبه کار
میکند.
توجه
برفپاککــــن عقب به ســــامانۀ حفاظتی گرما مجهز
اســــت :وقتی بســــیار گرم شــــود ،موتور برفپاککن
خاموش میشــــود و پس از  ۳۰ثانیه ،بسته به دمای
بیرون ،دوباره شروع به کار میکند.
برفپا ککن ،معکوس
وقتــــی دندهعقــــب خــــودرو درگیــــر میشــــود و خــــودرو
بهســــمت عقب حرکت میکند ،اگــــر برفپا ککن عقب
روشــــن باشــــد ،بهصورت متناوب عمل میکنــــد؛ اما اگر
برفپا ککن عقب در وضعیت ســــرعت معمولی باشد،
هیــــچ تغییــــری رخ نخواهــــد داد .این کارکــــرد متناوب را
میتوان غیرفعال کرد.
توجه
در ماشــــینهایی که حســــگر باران دارنــــد ،در هنگام
اســــتفاده از دندهعقب ،درصورت بارندگی ،حســــگر
فعال میشود.
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شیشهها ،آینۀ عقب و در

انعکاس گرمای شیشۀ جلوی

شیشۀ الیهالیه
شیشــــۀ جلــــوی ماشــــین و ســــقف پانورامــــا
الیهالیهانــــد .ایــــن ویژگی از هرگونه آســــیب و
شکستگی شیشه و نیز از ورود صدای زیاد به
بخش سرنشینان جلوگیری میکند.
پوشش و محافظ آب و خا ک
بــــرای ســــهولت دید راننــــده و سرنشــــینان در
وضعیت ِبد آبوهوایی ،شیشــــههای خودرو
با الیۀ محافظی پوشیده شده است.

مناطقی که الیۀ  IRبهکار برده نشده

مهم
برای جداکردن و کندن یخ از روی شیشه ،از هیچگونه
وسیلۀ فلزی استفاده نکنید .درصورت وجود الیۀ یخ
روی شیشه ،از دکمۀ یخآبکن استفاده کنید.

ابعاد
A

 ۴۷میلیمتر

B

 ۸۷میلیمتر

شیشــــۀ جلوی خودرو به الیــــۀ بازتابدهنــــدۀ گرما مجهز
شــــده اســــت .این الیــــه از ورود تابش خورشــــید به درون
بخش سرنشــــینان جلوگیری میکند .وسایل و تجهیزات
دیجیتالــــی کــــه در پشــــت شیشــــۀ جلــــوی خــــودرو قــــرار
میدهیم ،ممکن اســــت الیــــۀ پوششــــی را تحتتأثیر قرار
دهد .پس بهتر اســــت که اینگونه وسایل در قسمتی قرار
گیرد که هیچگونه تماسی با این الیه نداشته باشد.

 .۳محیط رانندگی شما
شیشهها ،آینۀ عقب و در
شیشهباالبر برقی

هشدار
اگــــر کــــودکان در ماشــــیناند و درصورتیکــــه راننــــده
َ
اطمینان بیشتر
خودرو را ترک میکند ،همیشه برای
ِ
سوئیچ را از ماشین بردارید.
عملکرد

کلیدهای تنظیم شیشهها
۱
2
3

کلیــــد الکتریکــــی قفلهــــای ایمنی کــــودک و دکمۀ
جلوگیری از عملکرد شیشههای عقب
کنترل شیشۀ عقب
کنترل شیشۀ جلو

هشدار
هشدار
راننده،
در
تنظیــــم
صفحۀ
با
شیشــــه
باالبردن
هنگام
ِ
سرنشــــینان در زمان
مطمئن شــــوید کــــه کودکان یــــا
قرار
آن
بین
کسی
بدن
و
سر
و
دست
که
باشید
مراقب
باالبردن شیشهها ،در خطر آسیب یا صدمۀ جسمی
نداشته
باشد.هویژه هنگامیکه از ریموت برای بستن
نگیرند؛ ب
قرار
استفاده میکنید.

کار با شیشههای برقی

عملکرد غیرخودکار
 2عملکرد خودکار
در سمت
روی
که
ای
ه
صفح
با
را
خودرو
تمام شیشههای
ِ
راننده اســــت ،میتوان باال یــــا پایین برد .هــــر دکمه روی
صفحۀ تنظیم شیشــــهها ،فقط شیشــــۀ مربــــوط به خود را
بــــاال یا پایین میبــــرد .برای اینکــــه شیشــــهباالبر برقی کار
کند ،باید ســــوئیچ خــــودرو در موقعیت  Iیا  IIباشــــد .پس
1

از خاموششــــدن موتور یا خارجشــــدن ریموت از سوئیچ،
کلیدهای تنظیم شیشــــهها برای مدت کوتاهی حتی اگر
ریموت برداشــــته شــــود ،قابلاستفاده اســــت .اگر چیزی
مانع بستهشدن شیشهها شود ،مانند تکهای یخ ،با فشار
دکمۀ محافظ ،آن را فعال کنید و شیشه را باال ببرید .پس
از باالرفتن شیشه ،عملکرد محافظ غیرفعال میشود.
شیشهباالبر دستی
دکمۀ کنترل شیشــــه را بهآرامی باال یا پایین ببرید .در این
هنگام ،باالبر برقی عمل میکند.
شیشهباالبر خودکار
دکمۀ شیشه را یک بار تا آخر باال یا پایین بکشید و سپس
رها کنید .شیشه بهطور خودکار باال یا پایین میرود.
تنظیم دوباره
ِ
درصورتیکــــه باتری تمام شــــود ،عملکرد خــــودکار را باید
دوباره تنظیم کرد تا بتواند درست عمل کند.
 .۱قســــمت جلویی دکمه را بهآرامی به باال بکشید و یک
ثانیه نگه دارید.
 .۲دکمه را بهآرامی رها کنید.
 .۳بخش جلــــوی دکمه را دوبــــاره یک ثانیه بــــاال ببرید و
سپس رها کنید.
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هشدار
«تنظیــــم دوبــــاره» را انجــــام دهید تا مطمئن شــــوید
عملکرد حفاظت کار میکند.
آینههای در

هشدار
آینۀ در ســــمت راننده ّ
محدب اســــت .هر شیئی که در
ِ
آینه دیده میشــــود ،نزدیکتر از آن اســــت که بهنظر
میرســــد .تصویر اجســــام در آینــــه دورتــــر از فاصلۀ
واقعی آنها بهچشم میآید.
جمعشدن آینهها
وضعیتآینههادر حافظۀ کلیدریموت،در هنگامقفلکردن
خودرو ،ذخیره میشود .در هنگام بازکردن خودرو ،وضعیت
ً
ی راننده و آینهها مجددا برقرار میشود.
پیشین صندل 
در راســــتای فعالکردن یا غیرفعالکردن این کارکرد طبق
فرمول زیر عمل کنید:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Car key
memory Ú personal settings in key memory

تنظیم آینۀ در

تنظیمها
در ســــمت چــــپ و دکمۀ  Rرا برای
آینۀ
برای
را
L
 .۱دکمۀ
ِ
در سمت راست فشار دهید .چراغ روی دکمه روشن
آینۀ ِ
میشود.
 .۲وضعیــــت و موقعیت آینهها را با لغزندۀ وســــط تنظیم
کنید.
 .۳بعد از تنظیم آینه ،دوباره دکمۀ  Lیا  Rرا فشــــار دهید.
چراغ هریک باید خاموش شود.
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تغییر زاویۀ آینهها ،هنگام پارککردن
آینههــــای خــــودرو را میتــــوان هنــــگام پارککــــردن ،بــــه
جهتهای مختلف جابهجا کرد .با گذاشــــتن خودرو در
دندهعقــــب و فشــــاردادن  Lیا  ،Rآینه زاویهدار میشــــود و
دیــــد را برای پارککردن ،بهتر میکنــــد .پس از پارککردن،
دوباره به حالت اول برمیگردد.
تغییر خودکار زاویۀ آینهها ،هنگام پارککردن
تغییر زاویۀ آینهها در هنــــگام پارککردن خودرو را میتوان

بهطــــور خــــودکار تنظیم کــــرد .دراینصورت بــــا واردکردن
دندهعقــــب ،آینهها بــــرای دید بهتر تغییــــر زاویه میدهند
و ســــپس پــــس از پارککــــردن ،بــــه وضعیــــت اول خــــود
برمیگردند .تنظیمها:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Side mirror
settings Ú Tilt left mirror or Tilt right mirror
جمعشدن خودکار آینهها در زمان قفلکردن خودرو
وقتــــی خــــودرو را با ریموت ،قفــــل یا باز میکنیــــد ،آینهها
نیــــز بهطــــور خــــودکار بســــته یــــا بــــاز میشــــوند .فعــــال یا
غیرفعالکردن:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Side mirror
settings Ú Fold mirrors
برگرداندن آینهها به وضعیت طبیعی
آینههای خودرو ممکن اســــت بر اثر ضربه جابهجا شوند.
دراینصورت ،باید بهشــــیوۀ زیر دوبــــاره تنظیم الکتریکی
شــــوند :با دکمۀ  Lیــــا  ،Rآنها را به جایشــــان برگردانید .با
دکمــــۀ  Lیا  ،Rآنهــــا را دوباره بــــاز کنیــــد .در این هنگام
آینهها در وضعیت طبیعی خود قرار گرفتهاند.
تاریکساز خودکار
در راســــتای تنظیم خودکار آینههای درها ،نیاز است که
آینۀ دید عقب داخلی نیز بهصورت خودکار باشــــد؛ یعنی
بهصورت خودکار نور تابیدهشده از چراغهای خودروهای
1

1 . automatic dimming

 .۳محیط رانندگی شما
شیشهها ،آینۀ عقب و در
عقبی به چشمان راننده را منحرف کند.

1

جمعشدن آینههای در
بــــرای پارککــــردن یــــا در هنــــگام رانندگــــی در فضاهای
باریــــک ،آینهها را میتوان جمع کرد .ایــــن قابلیت زمانی
فعال اســــت که کلید در حالت  Iو  IIقرار داشــــته باشد.
دکمۀ  Lو  Rرا در یک زمان باهم فشــــار دهید .سپس رها
کنید .آینهها خودکار جمع میشوند.
روشنایی ایمنی و نزدیکشدن به خودرو
زمانیکه روشنایی ایمنی و نزدیکشــــدن به خودرو فعال
در خودرو روشن میشوند.
باشد ،چراغهای ِ
گرمکردنشیشۀجلو،شیشۀعقب،آینههایدر (بخارزدایی)

این ســــامانه برای ازبینبردن ســــریع بخار و یخ از شیشــــۀ
جلو و عقــــب و آینهها بهکار میآید .دکمــــۀ مربوط را یک
بار فشار دهید تا بخارزدایی از شیشهها شروع شود .وقتی
بخارزدایی به اتمام رســــید ،بهمنظور پرهیز از خالیشدن
باتری ،گرمکردن را متوقف کنید .بااینحال ،این سامانه
پس از مدت زمان معینی خاموش خواهد شد.
این عملکرد زمانی فعال میشــــود که چراغ مربوط روشن
شــــود .بهطور خودکار یا دستی میتوان غیرفعالش کرد .با
یک بار فشــــاردادن دکمه ،روشن میشــــود و پس از مدتی
بهصورت خودکار ،خاموش .وقتی خودرو استارت بخورد
و دمای بیرون نیز کمتر از  ۷درجه باشــــد ،شیشــــۀ عقب
بهطور خودکار بخارزدایی میشود .فعالسازی:
MY CAR Ú Settings Ú Climate settings Ú
Automatic rear defroster
آینۀ وسط

۱

تنظیم تاریکی

تاریکسازی دستی
وقتی نور خودروی عقب ،به چشم شما آسیب میزند ،از
تاریکساز اســــتفاده کنید .برای این کار ،دکمۀ قرارگرفته
در پایین آینه را بهســــمت مســــافر جابهجــــا کنید و پس از
برطرف شدن مسئله ،آن را به حالت پیشین بازگردانید.
تاریکساز خودکار
روشــــن خــــودروی عقــــب را بهصورت
آینــــۀ وســــط ،نــــور
ِ
خودکار ،بهیاری دو حســــگر مجزای قرارگرفته در دو نقطۀ
متفاوت ،تاریک میکند .در آینههایی با سامانۀ خودکار،
تنظیمکنندۀ دستی وجود ندارد.
توجه
در صورتی که مســــیر رســــیدن نــــور به حســــگرها با
عواملــــی نظیر گیرنده یــــا آفتابگیر ،یا بــــا قرارگرفتن
چیزهایی در صندلی یا قســــمت بار خودرو ،مسدود
شده باشد ،کارایی حسگرها کاهش مییابد.

گرمکردن شیشۀ جلو ( ،)1شیشۀ عقب و آینههای در ()2
 . 1این قابلیت را تنها در ترکیب با حافظۀ کلید ریموت میتوان فعال
کرد.
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 .۳محیط رانندگی شما
قطبنما
قطبنما
فقط خودروهایی کــــه آینۀ داخلی با تاریکســــاز خودکار
دارند ،دارای قطبنما هستند.
کارکرد

ً
استفاده از مثال گیرۀ کاغذ فشار دهید.
درجهبندی (کالیبراسیون)
زمین به  ۱۵ناحیۀ مغناطیســــی تقسیم میشود .قطبنما
در منطقــــهای جغرافیایی تنظیم شــــده اســــت که خودرو
تحویــــل داده میشــــود .اگــــر خــــودرو از چندیــــن منطقۀ
مغناطیسی عبور کند ،قطبنما باید کالیبره شود:
 .۱خودرو را در محوطهای آزاد و باز نگه دارید.
 .۲خــــودرو را روشــــن و تمــــام تجهیــــزات اکتریکــــی نظیر
برفپا ککــــن و تهویــــه را خاموش کنید و مطمئن شــــوید
تمامی درها بسته هستند.
توجه

آینۀعقب بههمراه قطبنما

سمت راست در باال و گوشۀ آینه عقب ،صفحهنمایشی
وجود دارد که جهت قطبنما را نســــبت بــــه نقطهای در
جلوی ماشــــین نشان میدهد .هشت مســــیر مختلف با
حروف اختصاری نشــــان داده میشــــود :N :شمال:NE ،
شمالشرقی :E ،شــــرق :SE ،جنوبشــــرقی :S ،جنوب،
 :SWجنوبغربی :W ،غرب :NW ،شمالغربی.
زمانیکه خودرو روشــــن باشد یا ســــوئیچ در حالت  IIقرار
گیــــرد ،قطبنما بهطور خــــودکار فعال میشــــود .بهمنظور
فعــــال یــــا غیرفعالکــــردن قطبنما ،دکمــــۀ زیر آینــــه را با
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در صورتی که تجهیزات الکتریکی خاموش نشــــوند،
کالیبراســــیون یــــا بــــه شکســــت میانجامــــد یــــا آغاز
نمیشود.
 .۳دکمــــۀ زیر فرورفتگی آینۀ عقــــب را  ۳ثانیه نگه دارید.
عدد ناحیۀ مغناطیسی فعلی نمایان میشود.
 .۴دکمه را مداوم فشار دهید تا ناحیۀ مغناطیسی مدنظر،
بین  ۱تا  ،۱۵نمایان شود .برای قطبنما نقشۀ ناحیههای
مغناطیسی را ببینید.

مناطق مغناطیسی

 .۵صبر کنید تا صفحۀ نمایش C ،را دوباره نمایان سازد یا
ً
دکمۀ قرارگرفته در پایین آینۀ وسط را بهمدت  ۶ثانیه (مثال
با گیرۀ کاغذ) نگه دارید تا کاراکتر  Cنشان داده شود.
 .۶بهآهســــتگی ،با ســــرعت کمتر از  ۱۰کیلومتربرساعت،
مســــیری دایرهای را دور بزنید تا مسیر قطبنما در صفحۀ
نمایش نمایان شود .این وضعیت نشاندهندۀ این است
که درجهبنــــدی (کالیبراســــیون) بهصورت کامــــل انجام
گرفته اســــت .بیشــــتر از دو مســــیر دایرهای را دور بزنید تا
درجهبندی بهطور کامل میزان شود.
 .۷در خودروهایــــی با شیشــــۀ جلــــوی گرمادیــــده ،اگر در
صفحۀ نمایش نشــــان  Cظاهر شــــد و گرمکن شیشۀ جلو
فعال بود ،مرحلــــۀ  ۶را در همان حالت فعالبودن گرمکن
شیشۀ جلو تکرار کنید.
 .۸چنانچه الزم شد ،فرایند ذکرشده را تکرار کنید.

 .۳محیط رانندگی شما
سقف پانارومای برقی
سقف پانارومای برقی
ســــقف پانارومــــا به دو قســــمت تقســــیم میشــــود .تنها،
قســــمت جلویی را بــــرای تهویه ،میتــــوان بهصورت افقی
یا عمودی تا لبۀ عقب باز کرد .ســــقف پاناروما پوششــــی
برای آفتاب دارد که از پارچهای سوراخدار ساخته شده و
در زیر شیشۀ ســــقف ،بهمنظور حفاظت بیشتر در برابر نور
خورشید ،قرار داده شده است.

هشدار
کــــودکان ،سرنشــــینان یا اشــــیای دیگر ممکن اســــت
بهســــبب حرکــــت قســــمتهای ســــقف پانارومــــا در
معرض خطر باشــــند .ســــقف پاناروما را همیشــــه با
احتیــــاط حرکت دهید .اجــــازه ندهید که کــــودکان با
کنتــــرل آن بازی کنند .همیشــــه با انتخــــاب وضعیت 0
ِ
در ســــوئیچ ،کارکرد این ســــقف را خاموش کنید .اگر
َ
خودرو را ترک میکنید ،همیشــــه ریموت ( )PCCرا با
خود ببرید.
کارکرد

کنترل تعبیهشده در سقف ،کار
ســــقف و پردۀ پاناروما با
ِ
میکند .وقتــــی کلیــــد در وضعیت  Iیا  IIاســــت ،کنترل
فعال میشود.

ســــقف و پــــرده پاناروما وقتــــی عمل میکند کــــه کلید در
وضعیت  Iیا  IIاست.
عملکرد خودکار
برای بازکردن پرده ،دکمۀ مربوط را بهســــمت عقب فشــــار
دهید و رها کنیــــد .برای بازکردن ســــقف پاناروما ،دوباره
چنین کنید .برای بســــتن پرده و ســــقف ،برعکس عمل
کنید؛ یعنی دکمه را به جلو فشار دهید.
باز و بستهکردن سریع
سقف پاناروما و پردهاش را میتوان به دلخواه باز یا بسته کرد:
 .۱برای بازکردن ،کنترل را دو بار به سمت عقب بهمنظور
قرارگرفتن در موقعیت خودکار بازشــــدن فشار دهید و رها
کنید.
 .۲برای بســــتن ،کنتــــرل را دو بار به ســــمت جلو بهمنظور
قرارگرفتن در موقعیت خودکار بستهشــــدن فشــــار دهید و
رها کنید.
عملکرد دستی
برای بازکردن پرده ،دکمۀ مربوط را بهســــمت نقطۀ مقاوم
بازکردن دســــتی فشــــار دهید .همچنان که دکمه فشرده
میشــــود ،پــــرده تاآنجاکه ممکن اســــت گشــــوده خواهد
ً
شــــد .برای گشودن سقف پاناروما ،مجددا دکمۀ مربوط را
بهسمت عقب فشــــار دهید .برای بازکردن سقف پاناروما
برای بار ســــوم ،دکمۀ مربوط را بهسمت نقطۀ مقاوم فشار
1

1
۲
۳
۴

بازکردن خودکار
بازکردن دستی
بستن دستی
بستن خودکار

1 . point of resistanse
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 .۳محیط رانندگی شما
سقف پانارومای برقی
دهیــــد .برای بســــتن پرده و ســــقف پاناروما کافی اســــت
عکس همین عملیات را انجام دهید.
توجه
پرده باید کامل باز شــــده باشــــد تا امکان بازشــــدن
سقف فراهم شــــود .برعکس ،قبل از آنکه پرده بسته
شود ،سقف پاناروما باید کامل بسته شده باشد.

هنگامیکه وضعیت تهویه انتخاب میشــــود ،قســــمت
ّ
عقبی خــــود بــــاال میآید .در
جلویی ســــقف تا حد لبــــۀ
ِ
این حالت ،اگر پرده کامل بســــته شود ،سقف بهصورت
خودکار حدود  ۵۰میلیمتر باز میشود.
بستن با ریموت یا قفل مرکزی

محافظت در لحظۀ خطر
ســــقف پاناروما دارای ســــامانهای اســــت کــــه در هنگام
بستهشــــدن ،چنانچــــه شــــیء یــــا وســــیلهای در مســــیر
بستهشدن قرار گرفته باشد ،در فاصلۀ  ۵سانتیمتریاش
متوقف میشود.
1

انحراف جریان باد

حالت تهویه

با فشار طوالنی روی دکمۀ قفل مرکزی ،تمامی شیشهها و
ســــقف پاناروما و آینهها بسته میشوند و درهای جانبی و
صندو قعقب قفل میشوند.
حالت تهویه ،عمودیبودن لبۀ عقب
1
۲
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با فشاردادن لبۀ عقبی کنترل بهسمت باال ،آن را باز
کنید.
با کشــــیدن لبۀ عقبی کنترل بهســــمت پایین ،آن را
ببندید.

سقف پاناروما ابزاری برای انحراف باد دارد و زمانیکه این
پنجره باز است ،با باالبردن آن ،بهکار میآید.

هشدار
اگر ســــقف پانارومــــا را با ریمــــوت میبندید ،مطمئن
شوید که چیزی بین آن گیر نمیکند.

1 . pinch protection

 .۳محیط رانندگی شما
آزمون الکلسنج
آزمون الکلسنج

۱

درآمد
عملکرد آزمون الکلســــنج ( )Alcolockاز این جلوگیری
میکنــــد که خــــودرو را فردی برانــــد که تحــــت تأثیر الکل
اســــت .پیش از اینکه موتور روشن شــــود ،راننده میتواند
تنفسســــنجی کند تا معلوم شــــود که او تحتتأثیر الکل
بندی آزمون الکلســــنج براســــاس
اســــت یا خیــــر .درجه ِ
محدودیتهــــای موجــــود بــــرای رانندگی قانونــــی انجام
شده است.

2

هشدار
آزمون الکلسنج وســــیلهای کمکی اســــت و راننده را
از مســــئولیت خودش معاف نمیکند .این مسئولیت
راننده اســــت کــــه همیشــــه در حالت هوشــــیاری و با
ایمنی ،خودرو را براند.
ابزار

3
4
5
6

دهانه برای دمیدن
سوئیچ
دکمۀ انتقال
چراغ وضعیت باتری
چراغ نتیجۀ آزمون الکلسنج
چراغ نشاندهندۀ آمادگی برای تنفسسنجی

کارکرد
باتری
چــــراغ  4نشــــانۀ آزمون الکلســــنج ،وضعیــــت باتری را
نشان میدهد.
چراغ ۴
چشمکزن سبز

توجه
الکلســــنج را در پایــــۀ خودش نگــــه داریــــد .این کار
باتــــری را در حالــــت شــــارژ کامــــل نگه مــــیدارد و با
بازشدن خودرو ،الکلســــنج بهصورت خودکار فعال
میشود.
ذخیرۀ اطالعات

1

وضعیت باتری
شارژ کامل شده است.

سبز

شارژ کامل

زرد

نیمهشارژ

قرمز

بیشارژ :شارژر را در سه پایه قرار
برق موجود
دهید یا آن را به کابل ِ
در داشبورد وصل کنید.

پیش از روشنکردن موتور
ً
الکلســــنج بهصورت خــــودکار فعال میشــــود و دقیقا از
زمانیکه خودرو باز میشود ،میتوان از آن استفاده کرد:
 .۱هنگامیکه چراغ  ۶سبز شود ،الکلسنج آمادۀ استفاده
است.
 .۲الکلسنج را از سهپایۀ خودش بردارید .اگر الکلسنج
1 . storage
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 .۳محیط رانندگی شما
آزمون الکلسنج
خارج از خودرو اســــت ،هنگامیکه خودرو باز میشــــود،
ابتدا باید با سوئیچ  ۲فعال شود.
 .۳دهانۀ  ۱را بهسمت باال باز کنید .نفس عمیق بگیرید
و پس از حدود  ۵ثانیه ،زمانیکه صدای تیک شنیدید ،با
فشار در آن بدمید .یکی از حالتهای ذکرشده در جدول
زیر ،نتیجۀ بعد از آزمون خواهد بود.
 .۴اگر هیــــچ پیامی نمایان نشــــد ،انتقالدهنــــدۀ خودرو
خراب اســــت .برای انتقال نتیجه به خــــودرو ،دکمۀ  ۳را
بهصورت دستی فشار دهید.
 .۵دهانــــه را به پایین تا کنید و الکلســــنج را در ســــهپایۀ
خودش قرار دهید.
 .۶خودرو را تا  ۵دقیقه بعد از «تأیید» تنفسسنج ،روشن
کنید .در غیر این صورت این کار باید تکرار شود.
نتیجۀ پس از تنفسسنجی
چراغ  + ۵متن
صفحهنمایش
چراغ سبز +
Alcoguard Approved
test
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معنا
موتــــور را روشــــن کنیــــد.
میزان الکل صفر است.

چراغ  + ۵متن
صفحهنمایش

معنا

چراغ زرد +
Alcoguard Approved
test

امکان روشــــنکردن موتور
وجود دارد .مقــــدار الکل
اندازهگیریشــــده بیش از
یکدهم اســــت؛ اما کمتر
از حد مجاز است*.

چراغ قرمز +
Disapproved test
Wait 1 minute

امکان روشــــنکردن موتور
وجود نــــدارد .مقدار الکل
اندازهگیریشــــده بیش از
ّ
حد مجاز است.

ّ
*محدودیت در کشورهای مختلف ،متفاوت است .بنابراین حد مجاز
را پیدا کنید.

توجه
در مــــدت زمانی کمتــــر از  ۳۰دقیقه پــــس از رانندگی،
میتوان موتور را بدون آزمون جدید تنفســــی دوباره
روشن کرد.
بهیاد بسپارید
پیش از تنفسسنجی
بهمنظــــور عملکــــرد درســــت و رســــیدن بــــه دقیقتریــــن
نتیجــــۀ اندازهگیــــری ممکــــن ،حــــدود  ۵دقیقــــه پیش از

تنفسســــنجی ،از خوردن و آشــــامیدن بپرهیزیــــد .نیز ،از
الکل موجود در مایع
شستن شیشۀ جلو خودداری کنیدِ .
بررســــی نتیجۀ اندازهگیری
شستوشــــو ممکن اســــت در
ِ
تأثیر منفی بگذارد.
تغییر راننده
در موقعیتــــی که راننده عوض شــــود ،بهمنظــــور اطمینان از
اینکه تنفسسنجی جدیدی انجام میشود یا خیر ،سوئیچ۲
ً
و دکمۀ  ۳را تقریبا  ۳ثانیه همزمان فشار دهید .وقتی خودرو
سنجی جدید
در حالت خاموشی قرار میگیرد ،تأیید تنفس
ِ
پیش از روشنشدن مجدد موتور احتیاج است.
درجهبندی (کالیبراسیون) و سرویس
تعمیــــرگاه باید الکلســــنج را هر  ۱۲ماه بررســــی و کالیبره
ّ
کنــــد .ســــی روز پیــــش از درجهبنــــدی مجــــدد ،بایــــد
 Alcoguard Calibr. requiredدر صفحهنمایــــش نمایان
مدت سیروزه انجام نشود،
شــــود .اگر درجهبندی در این ِ
موتور خودرو مسدود میشود و فقط
روشنشــــدن
طبیعی ِ
ِ
با کارکرد صرفنظرکردن ( ،)Bypassامکان روشنشــــدن
موتور وجود دارد.
فشاردادن دکمۀ  ۳پاک کرد.
این پیام را میتوان با یک بار
ِ
در غیر این صورت خودش پس از گذشــــت  ۲دقیقه پاک
میشــــود؛ اما هر بار که موتور روشــــن میشود ،دوباره ظاهر
بندی مجدد در تعمیــــرگاه میتواند
میشــــود .فقط درجه ِ
پیام را بهطور دائم پاک کند.

 .۳محیط رانندگی شما
آزمون الکلسنج
هوای سرد و گرم
هرچه هوا ســــردتر باشــــد ،زمان بیشــــتری طول میکشد تا
الکلسنج آمادهبهکار شود.
دما به سانتیگراد

زمان الزم برای گرمشدن

 +۸۵تا +۱۰

 ۱۰ثانیه

 +۱۰تا -۵

 ۶۰ثانیه

 -۵تا -۴۰

 ۱۸۰ثانیه

صرفنظرکردن در موقعیت اضطراری
در حالت اضطراری یا درصورتیکه الکلســــنج کار نکند
یا برداشته شــــده باشد ،این امکان وجود دارد که بهمنظور
راندن خودرو از الکلسنج صرفنظر کنید.
توجه
تمامی فعالیتهایی کــــه از آنها صرفنظر میکنید،
در حافظه ذخیره و ثبت میشوند.
پیام
پــــس از آنکه صرفنظرکــــردن ( )Bypassفعال شــــدِ ،
 Alcoguard Bypass enabledروی صفحهنمایــــش در
تمامی طــــول رانندگی نمایــــان میماند و فقــــط تعمیرگاه
مجاز میتواند دوباره تنظیمش کند.
صرفنظرکردن را میتوان بدون آنکه پیام خطا ثبت شود،

انجام داد؛ بهشرطیکه تمامی مراحل قبل از روشنشدن،
خــــودرو انجام شــــود .پیام خطا با قفلشــــدن خودرو پاک
خواهد شد.
فعالکردن عملکرد صرفنظرکردن ()Bypass
دکمۀ  ،OKدر ســــمت چپ پایۀ ســــوئیچ ،را فشار دهید و
نگه داریــــد .دکمۀ قرمز بهطور همزمان برای هشــــدار خطر
بهمدت  ۵ثانیه روشــــنوخاموش میشــــود .پیام Bypass
 Minute 1 activated Waitو ســــپس پیــــام Alcoguard
 Bypass enabledدر صفحهنمایــــش ظاهر خواهد شــــد.
پس از ایــــن پیام ،میتوانیــــد خودرو را روشــــن کنید .این
عملکرد را میتــــوان بهدفعــــات فعال کرد .پیــــام خطای
مشاهدهشــــده در طــــول رانندگی را فقط تعمیــــرگاه مجاز
میتواند پاک کند.
فعالکردن عملکرد اضطراری
دکمــــۀ  OKرا کــــه در ســــمت چپ پایۀ ســــوئیچ اســــت،
فشــــار داده و نگــــه داریــــد .دکمــــۀ قرمــــز همزمــــان بــــرای
چشــــمکز نهای هشــــدار خطــــر ،بهمــــدت  ۵ثانیــــه
روشــــنوخاموش میشــــود .صفحــــۀ نمایــــش ،پیــــام
 Alcoguard Bypass enabledرا نشان میدهد و پس از آن
میتوان خودرو را روشن کرد.
از این عملکرد فقط یک بار میتوان استفاده کرد و پس از
آن تعمیرگاه مجاز باید دوباره تنظیمش کند.

نمادها و پیامهای صفحهکیلومتر
عــــاوه بــــر پیغامهــــای توضیحدادهشــــدۀ پیشــــین،
صفحهکیلومتر پیامهای زیر را نیز نمایش میدهد:
متن صفحهکیلومتر

معنا یا اقدام الزم

Alcoguard
Restart possible

موتور خــــودرو بایــــد  ۳۰دقیقه
خامــــوش شــــود .امــــکان
روشنکردن موتور بدون آزمون
جدید وجود دارد.

Alcoguard
Service required

بــــا تعمیــــرگاه مجــــاز تمــــاس
بگیرید.

Alcoguard No
signal

خرابــــی ســــامانۀ انتقــــال:
بهصورت دســــتی بــــا دکمۀ ۳
بفرســــتید یا تنفسســــنجی را
تکرار کنید.

Alcoguard
Invalid test

آزمــــون خراب شــــده اســــت:
دوباره تنفسسنجی کنید.

Alcoguard Blow
longer

دمیــــدن کوتاه بــــود .طوالنیتر
بدمید.

Alcoguard Blow
softer

بسیار قوی دمیدید .آهستهتر!

81

 .۳محیط رانندگی شما
روشنکردن موتور
متن صفحهکیلومتر

معنا یا اقدام الزم

Alcoguard Blow
harder

بســــیار ضعیــــف دمیدیــــد.
قویتر!

Alcoguard wait
preheating

گرمشدن تمام نشده است .تا
آمدن این متن صبر کنید:
Alcoguard Blow 5 seconds

روشنکردن موتور
موتورهای بنزینی و دیزلی

 .۱ریمــــوت را داخل ســــوئیچ کنید و تا آخر فشــــار دهید.
اگر خودرو مجهز به الکلســــنج اســــت ،ابتدا تأیید آزمون
تنفس را بگیرید و سپس موتور را روشن کنید.
 .۲پــــدال کالج را کامــــل فشــــار دهیــــد .در خودروهــــای
دندهخودکار ،پدال ترمز را فشار دهید.
 .۳دکمــــۀ  START/STOP ENGINEرا فشــــار دهیــــد و
سپس رها کنید.
اســــتارت موتور تا زمانیکه موتور روشــــن شــــود یا حفاظت
گرما فعال شود ،کار میکند.
مهم
پس از ســــه بــــار اســــتارتزدن 3 ،دقیقه صبــــر کنید و
دوباره اســــتارت بزنید تا باتری قدرت بیشــــتری پیدا
کند.
هشدار

سوئیچ بههمراه ورود و خروج ریموت و دکمۀ استارت موتور

مهم
ریمــــوت را در جهــــت نادرســــت فشــــار ندهیــــد و
نچرخانید .انتهای آن را با کلید تیغهای نگه دارید.
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همیشــــه در زمان ترک خودرو ریمــــوت را خارج کنید.
بهویژه ،زمانیکه کودکان در خودرو هستند ،مطمئن
شوید که ریموت در وضعیت  0قرار دارد.

توجه
زمان الزم برای روشنشــــدن موتور در هوای ســــرد،
طوالنیتر از حالت معمول اســــت .ایــــن بدان منظور
است که سامانۀ انتشار ،با بیشترین سرعت ممکن،
کارکردی خود میرســــد.
به درجهحــــرارت طبیعــــی
ِ
این مســــئله ،انتشــــار گازهای خروجی را به حداقل
میرساند و محافظ محیطزیست خواهد بود.
رانندگی بدونکلید
مراحــــل  ۲و  ۳برای موتورهــــای بنزینی و دیزلــــی را دنبال
کنید.
توجه
پیششرط روشــــنکردن خودرو این است که یکی از
ریموتها بــــا عملکرد رانندگــــی بدونکلید ،در داخل
محفظۀ سرنشــــینان یــــا در محفظۀ بار قرار داشــــته
باشد.
هشدار
هرگز ریموت را در حین رانندگی یا یدککششدن ،از
داخل سوئیچ خارج نکنید.
خاموشکردن موتور
برای خاموشکردن موتور:

 .۳محیط رانندگی شما
روشنکردن موتور
·دکمۀ  START/STOP ENGINEرا فشار دهید .موتور
متوقف میشود.
·در خودروی دندهخودکار ،اگر دنده در حالت  pنباشد
یا اینکه خــــودرو در حال حرکت باشــــد ،دکمه را دوبار
فشار دهید یا برای مدت زمانی آن را نگه دارید تا موتور
خاموش شود.
قفل فرمان
وقتی قفل فرمان باز یا بسته میشود ،صدای مکانیکی آن
را میتوان شنید.
·هنگامیکه ریموت در سوئیچ قرار میگیرد یا با فشردن
دکمــــۀ  ،START/STOP ENGINEقفــــل فرمــــان باز
میشود.
در ســــمت راننده باز میشــــود،
·وقتی موتور خاموش و ِ
فرمان خودرو قفل خواهد شد.
استارت از راه دور؛ ERS
ســــامانۀ اســــتارت از راه دور  ERSبدان معنی اســــت که
 ERSموتــــور خــــودرو از راه دور به کمک ســــوئیچ یا PCC
روشن میشــــود .با کمک این سامانه ،میتوان صندلیها
را گرم یا ســــرد کرد .ســــامانۀ تهویــــۀ هوا و ســــامانۀ صوتی
خودرو را نیز میتوان روشــــن کرد .با این ســــامانه ،میتوان
خــــودرو را حداکثــــر بــــرای مدت زمــــان  ۱۵دقیقه روشــــن
نگاه داشــــت .این ســــامانه تنها در خودروهای بنزینی با
گیربکس خودکار در دسترس است.

هشدار
توجه
هنگام کاربســــت این ســــامانه باید توجه داشــــت که
شــــمااز این
اســــتفادۀ زیاد
ریموت با
عمــــر
ســــامانهیا
باشد ،بچه
محدودۀ نظارت
باتریدر
خودرو باید
بستهاز
فراوان
استفادۀ
صورت
در
گیرد.
ی
م
قرار
تأثیر
تحت
حیوانی در خودرو نباشــــد و خودرو در فضایی
نشــــدهباید هر
پارکسامانه،
این
شود.است
تعویضممکن
باتری صورت
سالغیر این
باشــــد ،در
دود خروجی از اگزوز خطرزا شود.
عملکرد

دکمههای ریموت استارت
۱
2
3
4

قفلکردن
گشودن
اطالعات
1
روشنسازی نزدیک
1. approach lighting

روشنکردن موتور از راه دور
برای فعالکردن این ســــامانه ،ابتــــدا مختصری دکمۀ  ۱را
بفشــــارید ،پس از آن ،بهمدت حداقــــل  ۲ثانیه دکمۀ  ۴را
فشار دهید.
بهیاری دکمۀ PCC
با نگهداشــــتن ایــــن دکمه ،چراغ اشــــارۀ
روشنســــازی چند بار فلش میزند و بعد
چــــراغ بهصــــورت دائم روشــــن میشــــود.
ســــامانههایی چــــون تهویــــۀ خــــودرو و
ســــامانههای صوتــــی و تصویــــری فعــــال میشــــوند و
کارکردهایی چون المپهای اصلی ،برفپا ککن شیشۀ
جلو ،چراغ پال ک و چراغ پارک از کار میافتند.
چشمکزدن ERS
گامهایی که در ادامه میآید باعث خاموششــــدن ERS
میشود:
·دکمههای  ۱و  ۲ریموت را بفشارید.
·قفل خودرو باز شود.
·یکی از درها باز شود.
·پدال گاز یا ترمز فشرده شود.
·گزینشگر دنده به حالت  Pبرود.
·تنها حدود  ۱۰لیتر سوخت در باک باقی مانده باشد.
·فعالشــــدن این ســــامانه بیش از پانزده دقیقــــه به درازا
کشیده شده باشد.
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 .۳محیط رانندگی شما
روشنکردن موتور
نمادها و پیامها
کارکرد  ERSدر دسترس نیست

پیام
خصوصیات

No remote start
engine warning

No remote start
max 2 starts

کارکرد در دســــترس نیســــت؛
چراکه تنها دو بار فعالسازی
پیاپی  ERSمجاز است.

هشــــداری از جانــــب موتــــور
دریافــــت شــــده اســــت .بــــه
تعمیرگاه مراجعه کنید.

No remote stsrt
engine coolant

No remote start
low fuel level

سطح بنزین بسیار کم است؛
ازایــــنرو فعالســــازی کارکرد
ناممکن است.

هشداریاز سامانۀخنکسازی
دریافت شده اســــت و کارکرد
فعال نمیشود.

No remote start
door open

No remote start
gear not in P
position

کارکرد در دســــترس نیســــت؛
چراکــــه گزینشــــگر دنــــده در
حالت  Pقرار ندارد.

در قســــمت
یکــــی از درهــــا یا ِ
بار باز اســــت و کارکــــرد فعال
نمیشود.

No remote start
car not locked

 ERSکار نمیکنــــد؛ چراکــــه
خودرو قفل نیست.

No remote start
driver in car

فعالســــازی کارکرد ناممکن
اســــت؛ چراکــــه در قســــمت
سرنشــــینان کســــی نشســــته
است.

No remote start
low battery

باتری ضعیف است و امکان
روشــــنکردن کارکــــرد وجــــود
ندارد.

پیام
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خصوصیات

پیام

خصوصیات

Remote start off
driver in car

کســــی در خــــودرو نشســــته
است.

Remote start off
engine warning

پیام خطایی از موتور دریافت
شــــده اســــت .بــــا تعمیــــرگاه
تماس بگیرید.
باتری ضعیف است.

Remote start off
low battery

روشنکردن موتور ،باتری خارجی

چشمکزدن کارکرد ERS
پیام

خصوصیات

Remote start off
low fuel level

کارکرد چشمک میزند؛ چون
سطح بنزین کم است.

Remote start
off gear not in P
position

گزینشــــگر دنــــده در حالت P
نیست.

اگر باتری کار نکند ،خــــودرو را میتوان با جریانی از باتری
خارجی روشــــن کرد .هنگام اســــتفاده از باتری خارجی،
بهمنظور جلوگیــــری از خطر اتصال کوتــــاه ،چنین توصیه

 .۳محیط رانندگی شما
دندهها
میشــــود :ریموت را در وضعیــــت  0قرار دهیــــد .مطمئن
شوید که باتری خارجی  ۱۲وات باشد .اگر باتری خارجی
در خودروی دیگری باشــــد ،خودروی مقابل باید خاموش
باشــــد .مطمئن شــــوید خودروها باهم در تماس نباشند.
سیم قرمز را به ورودی مثبت باتری خارجی وصل کنید.
توجه
برای جلوگیــــری از ایجاد اتصال کوتــــاه برق با دیگر
اجــــزای داخــــل محفظــــۀ موتــــور ،کابل اســــتارت را
بهدقت وصل کنید.
گیرههای پوشــــش جلویی باتری را باز کنید و پوشــــش را
بردارید .ســــیم قرمز را به ورودی باتری خودرو وصل کنید.
انتهای ســــیم مشــــکی را به ترمینال منفی باتری خارجی
متصل ســــازید .گیرۀ دیگر را به زمین وصل کنید .بررسی
کنید که گیرههای ســــیمها با دقت و امن نصب شدهاند
تا از ایجاد جرقه در فرایند اســــتارت جلوگیری شود .موتور
خــــودروی خارجــــی را روشــــن کنیــــد .اجازه دهیــــد موتور
خــــودروی خارجی بــــرای مدت کوتاهی با ســــرعت کمی
بیش از حالت عادی ۱۵۰۰ ،دور در دقیقه ،کار کند .موتور
باتری ازکارافتاده را روشن کنید.
خودروی دارای ِ

مهم
در فرایند استارت ،گیرهها را لمس نکنید .خطر ایجاد
جرقه وجود دارد.
دستآخر ،ســــیم را جدا کنید :اول مشکی و سپس قرمز.
مطمئن باشید که هیچکدام از گیرههای سیم مشکی ،با
ورودی باتری یا گیرههای وصلشــــده برای ســــیم قرمز ،در
تماس نباشد.
هشدار
باتــــری شــــاید گاز اکســــیدهیدروژن تولیــــد کنــــد کــــه
بســــیار اشتعالزاســــت .اگر ســــیمها را اشــــتباه وصل
کنیــــد ،ممکن اســــت جرقهای ایجاد شــــود که باتری
را منفجــــر میکند .باتــــری حاوی اسیدســــولفوریک
اســــت که منجر به ســــوختگی شــــدید میشــــود .اگر
اسید خارجشده ،با چشمها و پوست یا لباس تماس
ِ
داشــــته باشــــد ،با مقدار زیادی ِآب پرفشــــار آنها را
بشــــوید .اگر اسید در داخل چشــــمها بپاشد ،فوری
مراقبتهای پزشکی را از سر بگیرید.

دندهها
مهم
در راســــتای پیشگیری از آسیبرســــاندن به هریک از
قطعــــات راندن ،دمــــای گیربکس ارزیابی میشــــود.
در ایــــن وضعیــــت ،اگر خطــــری همچــــون بیشازحد
گرمشدن وجود داشته باشد ،نماد هشداری در َپنل
مرکزی ظاهر میشــــود .از دســــتورات پیا م درجشده
پیروی کنید.
کمکاستارت سرباالیی ()ASH
در ســــرباالیی و با برداشــــتن پا از روی پــــدال ترمز ،پیش از
اینکه خــــودرو به عقب برگــــردد ،خودرو بــــرای چند ثانیه
همچنــــان درجا باقی میماند و عقــــب نمیرود .تأثیر ترمز
موقــــت بعد از چند ثانیه یا زمانیکــــه راننده گاز میدهد،
از بین میرود.
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 .۳محیط رانندگی شما
دندهها
دندهدستی

الگوی تعویض دنده در خودروی پنجدنده

نگاه کنید.
هشدار
·بــــرای عوضکردن دنــــده ،پــــدال کالج را کامل فشــــار
بــــرای تعویــــض دندهها به شــــش حالــــت مدنظر در
دهید.
دندهخــــودکار ،ابتدا دنــــده را در حالــــت خالص ()N
·در فاصلۀ تعویــــض دو دنده ،پــــا را از روی پدال کالج
قرار دهید و ســــپس روی هر دنــــدهای که میخواهید
بردارید.
بگذارید.
بازدارندۀ دندهعقب
بازدارنــــدۀ دندهعقب از این جلوگیــــری میکند که راننده
بهاشــــتباه یا بهطور تصادفی ،دنــــده را جابهجا کند .برای
اســــتفاده از دندهعقب ،ابتدا دنده را در موقعیت خالص
( )Nقرار دهید و سپس دندهعقب ( )Rرا بزنید .نیز ،برای
اســــتفاده از دندهعقــــب ،خودرو باید در حالت ســــاکن و
بدون حرکت باشد.

دندهخودکار

مشــــخصات مربــــوط بــــه دنــــده در
صفحۀ نمایشــــگر درج شده است.
هر نمــــاد مربوطه ،وضعیــــت دنده را
نشان میدهد.
موقعیتهای دستۀ دندهخودکار

توجه
بــــرای تعویــــض دندهها به شــــش حالــــت مدنظر در
دندهخــــودکار ،ابتــــدا دنده را در حالــــت خالص ()N
قرار دهید و ســــپس روی هر دندهای که میخواهید
بگذارید.
الگوی تعویض دنده در خودرویششدنده

خــــودروی شــــشدنده در دو مدل متفاوت طراحی شــــده
اســــت که موقعیت دندهعقب در آنها معکوس یکدیگر
اســــت .به نقشهای حکشــــده روی عوضکنندۀ دنده
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 :Dموقعیتهای دندهخودکار :-/+ ،موقعیتهای دندهدستی،
 :Sحالت پرتوان

 :Pدنده :برای زمانیکه میخواهید خودرو را روشــــن کنید
یا خودرو را پــــارک کنید .در وضعیــــت  ،Pگیربکس ازنظر
مکانیکــــی کار نمیکند .همیشــــه ترمزدســــتی را در زمان
پارککردن بکشید.

 .۳محیط رانندگی شما
دندهها
توجه
گزینشــــگر دنده باید در حالت  Pباشــــد تا به خودرو
اجازه دهد قفل شده یا آژیرش فعال شود.
مهم
زمانیکــــه وضعیــــت  Pرا برمیگزینیــــد ،خــــودرو باید
ساکن باشد.
 :Rدندهعقــــب :وقتــــی وضعیــــت  Rانتخاب میشــــود،
خودرو باید ساکن باشد.
 :Nخالص :خــــودرو در دنده نیســــت و موتــــور را میتوان
روشــــن کرد .در وضعیت  ،Nاگر خودرو ســــاکن باشــــد ،از
ترمزدستی استفاده کنید.
 :Dرانــــدن :وضعیــــت معمولــــی رانندگــــی .دنــــدۀ خودرو
براســــاس میزان سرعت و شتاب ،بهطور خودکار کموزیاد
میشود .هنگامیکه دنده را از وضعیت  Rبه وضعیت D
میبرید ،خودرو باید ساکن باشد.
عوضکنندۀ دستی دنده-/+ :
با دســــتۀ دندهخودکار ،1راننده میتواند دنده را دستی نیز
عوض کنــــد .وقتی پدال گاز رها شــــود ،موتــــور از حرکت
دادن اهــــرم دنده
میایســــتد .تغییــــر دندهدســــتی با هــــل ِ
از وضعیــــت  Dبهســــمت جلو یــــا کشــــیدن آن به عقب،
1 . geartronic

یعنی وضعیت  ،+S-ایجاد میشــــود .اطالعات صفحۀ
نمایش ،از شاخص  Dبه یکی از اعداد  ۱تا  ۶تغییر میکند
که هر عدد نشاندهندۀ دندۀ درگیر است .در این حالت،
بســــته به اینکه دنده  ۱یا  ۲یا ...باشد ،رنگ آنها از سفید
به نارنجی تغییر میکند .حالت دندهدستی ( )+S-را هر
زمانی در طول رانندگی میتوان بهکار گرفت.
ّ
اگر راننده ســــرعت خودرو را به کمتر از حد مناسب برای
دندۀ انتخابشده برســــاند ،برای جلوگیری از تکانهای
ســــریع یا ازحرکتایســــتادن خودرو ،دنده بهطــــور خودکار
به مقدار مناســــب کم مــــیرود .برای بازگشــــت به حالت
دندهخــــودکار ،اهرم را بهســــمت انتهــــای وضعیت  Dقرار
دهید.
توجه
اگر دنده در حالت پرتوان ( )SPORTباشد ،گیربکس
فقط پــــس از آنکه دنده به جلو یــــا عقب در موقعیت
– +Sحرکت داده شــــود ،بــــه حالت دســــتی تبدیل
میشــــود .صفحــــۀ نمایشــــگرها و عملگرهــــا حرکت
نشــــانه را از  Sبــــه یکــــی از دندههــــای  ۱تا  ۶نشــــان
میدهد.
همچنیــــن در خودروهایی که مجهز به پدالهای پشــــت
فرماناند ،امــــکان تعویض دنده ازطریــــق این پدالها نیز
وجود دارد.

حالت پرتوان )S( SPORT
حالت پرتوان ویژگیهای شتابدهندۀ شبهورزشی را در
اختیار میگذارد ،ســــرعت بیشــــتری در موتور میآفریند و
در همان لحظه ،شتاب سریعتری فراهم میکند .حالت
پرتوان با حرکتدادن اهرم از وضعیت  Dبهســــمت کناره
(وضعیــــت – )+Sفعال میشــــود .صفحۀ نمایشــــگرها و
عملگرهــــا از شــــاخص  Dبه شــــاخص  Sتغییــــر میکند.
حالــــت پرتوان را در هــــر زمانی در طــــول رانندگی میتوان
بهکار گرفت.
دنده ،وضعیت زمستان
نگهداشــــتن خودرو در جــــادۀ لغزنده در دندهســــهای که
دستی وارد شده ،بسیار آسانتر است.
 .۱پدال ترمز را فشــــار دهید و اهرم دنــــده را از وضعیت D
بهسمت وضعیتهای – +Sحرکت دهید .خواهید دید
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 .۳محیط رانندگی شما
دندهها
که در صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها ،شــــاخص از  Dبه
عدد  ۱تغییر میکند.
 .۲با دوبــــار حرکتدادن اهرم بهســــمت جلــــو ،دنده را تا
دندهســــه باال ببرید .شــــاخص در صفحهنمایش از  ۱تا ۳
تغییر میکند.
 .۳ترمز و گاز را با دقت رها کنید.
گیربکس در «حالت زمســــتان» بدین معناست که خودرو
با ســــرعت ِکم موتــــور حرکــــت میکند و قــــدرت موتور در
چرخها کاهش مییابد.
فشار پدال گاز و عوضشدن دندهها
فشــــاردادن پدال بهصورت طبیعی و بدون درنظرگرفتن
با
ِ
شــــتاب کامل ،دندۀ کمتر بهســــرعت درگیر میشود .این
عمــــل را با عنــــوان  KickDownمیشناســــند .اگــــر گاز از
موقعیت فشــــار ابتدایــــی ( )KickDownرها شــــود ،دنده
بهطور خودکار بیشتر میشود KickDown .هنگامیکه به
شتاب زیاد نیاز است ،مانند سبقت ،بهکار میرود.
عملکرد ایمن
برنامــــۀ کنتــــرل گیربکــــس ،بــــرای جلوگیــــری از دور موتور
بیشازحــــد ،بازدارنــــدۀ محافظــــی دارد کــــه از عملکــــرد
 kickDownجلوگیــــری میکنــــد .دندهخــــودکار اجــــازه
نمیدهد که دنده کمتر شــــود؛ بهویژه هنگامیکه ماشین
سرعت زیاد است.
در
ِ
دراینصورت به موتور خودرو صدمه وارد میشــــود .البته
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اگر راننده دنده را کم کند ،باز هم مشــــکلی پیش نمیآید
و همچنان در دندۀ قبلــــی باقی میماند؛ ولی هنگامیکه
 kickDownفعال باشد ،در این وضعیت دنده را میتوان
یک یــــا بیشــــتر از یک دنــــده ،کــــم و معکوس کــــرد .این
وضعیت باتوجهبه سرعت ماشین انجام میپذیرد.
بازدارندۀ دندهدستی مکانیکی
دنــــده را میتــــوان بهطــــرف جلو یــــا عقــــب ،بهراحتی ،در
ضامن
وضعیــــت  Nیا  Dحرکت داد .بقیــــۀ موقعیتها را
ِ
آزادشــــده ،همراه با دکمۀ بازدارندۀ روی دستهدنده ،قفل
کرده است .با فشاردادن دکمۀ بازدارنده میتوانید دنده را
در موقعیتهای  N، R، Pیا  Dقرار بدهید.
بازدارندۀ دندهخودکار
گیربکــــس خــــودکار دارای ســــامانههای خــــاص امنیتی
است:
موقعیت پارک P
خــــودرو را متوقــــف کنید .پــــای خــــود را روی پــــدال ترمز
بگذاریــــد و فشــــار دهیــــد و دنــــده را در هــــر وضعیتی که
میخواهید ،بگذارید .برای قراردادن ماشین در موقعیت
پــــارک ،پدال ترمــــز را باید فشــــار دهید و کلید ســــوئیچ در
موقعیت  IIباشد.
خالص N
اگر دنــــده در وضعیت  Nباشــــد ،گیربکــــس در وضعیت
خــــاص قــــرار دارد و هیــــچ دنــــدهای درگیر نیســــت .اگر

گزینشــــگر دنده 1در وضعیت  Nو بهمــــدت  ۳ثانیه خودرو
در وضعیت پارک باشد ،گزینشگر دنده قفل خواهد شد.
بهمنظــــور تغییر وضعیت گزینشــــگر دنــــده از حالت  Nبه
دیگر حاالت ،باید ســــوئیچ ماشین در موقعیت  IIباشد و
پدال ترمز را هم فشار دهید تا جابهجا شود.
آزادکردن دندۀ بازدارندۀ خودرو

اگر خودرو در وضعیتی باشــــد که نمیتوان با آن رانندگی
ً
کرد ،مثال درهنگامیکه باتری ماشــــین تمام شــــده باشد،
برای جابهجایی خودرو مراحل زیر را انجام دهید:
 1دریچۀ پالستیکی پشت داشبورد مرکزی و روی محل
انتخاب دنده قرار دارد .آن را بردارید.
 2دنبال دکمهای حالت فنری باشــــید با کلید تیغهای
باشــــید ،کلید تیغهای را بهطــــور کامل داخل کنید و
نگه دارید.
1 . gear selector
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دندهها
3
۴

دنده را از حالت  Pحرکت دهید.
دکمه را به وضعیت پیشین خود بازگردانید.

زمانیکــــه خــــودرو در مدتی طوالنی در ســــرباالیی حرکت

هشدار

دندهخودکار برقی

 :Dموقعیتهای دندهخودکار :-/+ ،موقعیتهای دندهدستی،
 Sحالت پرتوان

تغییر برقی عبارت اســــت از شــــش مرحلۀ خــــودکار دنده
که بــــا درگیرشــــدن دو دیســــک مکانیکی بهطــــور خودکار
تعویض میشــــوند .تعویضکنندۀ خــــودکار دنده ،نیروی
هیدرولیــــک چرخشــــی دارد کــــه قــــدرت را از موتــــور بــــه
گیربکس منتقل میکند.
بهخاطر بسپارید
گیربکــــس ،ســــامانۀ محافطــــت از گرما دارد کــــه در زمان
گرمشــــدن بیشازحــــد گیربکس فعــــال میشــــود؛ مانند

نمایشگرها و عملگرها عمل کنید.

اگر نماد هشــــدار همراه با پیــــام Transm. overheat
 park safelyپــــاک شــــد ،ممکــــن اســــت گیربکــــس
بیشازحد گرم شــــود .انتقالدهندۀ قدرت بین موتور
و گیربکــــس ،بــــرای جلوگیــــری از بدعملکردن کالج،
بهطور موقــــت متوقف میشــــود .در ایــــن وضعیت،
ً
خودرو از حرکت میایســــتد تا گیربکــــس کامال خنک
شود و گرمای آن به سطح معمولی برسد.
میکند .گرمــــای بیشازحد گیربکس باعث لرزش خودرو
میشــــود و عالمت هشــــدار در صفحهکیلومتر میآید .در
سرعت  ۱۰کیلومتردرســــاعت یا کمتر نیز گیربکس بسیار
گرم میشود.

متنهــــای صفحــــۀ نمایشــــگرها و عملگرهــــا بهصــــورت
خودکار بعد از اجرای دستورها یا با فشاردادن دکمۀ Read
پاک میشوند.

مهم
در سرباالیی ،خودرو را با پدال ترمز نگاه دارید ،نه با
پدال گاز ،تا گیربکس بیشازحد گرم نشود.
پیامها و وا کنش مناسب
برخی اوقــــات صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرهــــا پیامی را
همراه با یک نماد ،نشان میدهد.
جدول زیر ســــه حالت گرمشــــدن انتقالدهنــــدۀ دنده را
نشــــان میدهد .برابــــر با دســــتورهای منــــدرج در صفحۀ

89

 .۳محیط رانندگی شما
سامانۀ حرکتایست
نشانه

صفحۀ نمایشگرها و عملگرها

وضعیت رانندگی

Transm. overheat brake to
hold

نگهداشــــتن خــــودرو با ســــرعت ثابت
موتور ،مشکل است.

Transm.
safely

حاکــــی از بــــهزور کشیدهشــــدن
خودروست.

Transm. cooling let engine
run

بهسبب گرمای بیشازحد گیربکس،
رانندگی نکنید.

park

سامانۀ حرکتایست

overheat

1

موتور خاموش میشود و آرامتر و تمیزتر عمل میکند.

این خــــودرو بــــرای رســــیدن به مصــــرف بهینــــه و کارآمد
ســــوخت و در راستای رویکرد شــــرکت ولوو برای سالمت
محیطزیســــت ،به کارکرد حرکتایســــت مجهز اســــت.
این کارکرد در زمــــان توقف خودرو فعال میشــــود؛ مانند
صفهــــای ترافیک یا پشــــت چــــراغ قرمز .خــــودرو بهطور
خودکار و بهآرامی اســــتارت میخورد و جالب اینجاست
که گویــــی موتور خاموشاســــت! آنچه اتفــــاق افتاده این
اســــت که خودرو با صدا و سرعت بســــیار کم در تمام آن
لحظات روشن بوده.
ایــــن کارکرد به راننــــده امکان میدهد تــــا در اجرای روش
رانندگــــی آ گاهانه ،مؤثرتر عمــــل کند .به ایــــن معنا که او
1 .start/stop
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واکنش مناسب
ً
گیربکس بیشازحد گرم شده است .سریعا خودرو را با ترمز متوقف کنید.
ً
گیربکس بیشازحد گرم شده است .سریعا خودرو را در مکانی ایمن متوقف کنید.
گیربکس بیشازحد گرم شــــده اســــت .برای خنککردن ســــریع ،با قــــراردادن دنده در
وضعیت  Nیا  Pموتور را با سرعت معمولی حرکت دهید تا پیام حذف شود.

را قادر میســــازد تــــا از درگیرکردن دنــــده جلوگیری کند و
خودرو را هرکجا مناســــب بود ،بهصورت خودکار متوقف
سازد.
کارکرد و اجرا
کارکرد حرکتایست درست زمانیکه خودرو
روشن میشود بهکار میافتد .بهمدد نمادی
که در پنل خودرو به نمایش درمیآید ،راننده
از بهکارافتادن این کارکرد آ گاه میشود.
وقتی این کارکرد فعال شــــده باشد ،تمامی
کارکردهای رایج خودرو نظیــــر چراغ و رادیو
و ...به کار خــــود ادامه میدهند؛ اما کارکرد
برخی که انرژی بیشــــتری طلــــب میکنند
قدری کمتر میشــــود ،نظیر صدای بســــیار بلند سیستم

صوتی یا سرعت پروانۀ سامانۀ کنترل تهویه.
ایست خودکار موتور
برای اجرای این کارکرد ،خودرو باید متوقف باشــــد .دنده
را خــــاص کنیــــد و کالج را آزاد ســــازید .موتــــور خاموش
خواهد شد.
در جدولهای بعدی :M :دندهدستی :A ،دندهخودکار
وضعیت

M/A

برای اجرای این کارکرد ،خودرو باید
متوقف باشد .دنده را خالص کنید
و کالج را آزاد سازید .موتور خاموش
خواهد شد.

M
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وضعیت

M/A

وضعیت

M/A

بــــا ترمــــز ،خــــودرو را متوقــــف کنید
و همچنــــان پا را بــــر پــــدال ترمز نگه
داریــــد .موتــــور بهصــــورت خــــودکار
متوقف میشود.

A

در سراشــــیبی ،ایــــن گزینههــــا در
دســــترس اســــت :پدال ترمــــز را رها
کنید و اجــــازه دهید خــــودرو پایین
برود .وقتی ســــرعت خــــودرو بیش از
پیــــادهروی طبیعی شــــد ،بهصورت
خودکار روشن میشود.

M

گاهی اوقات پیش از اینکه خودرو به توقف کامل برســــد،
این سامانه فعال میشود.
برای اطالع راننده از فعالشــــدن این ســــامانه ،نماد
به نمایش
در پنــــل خودرو فعال میشــــود و عبــــارت
درمیآید.

فشــــار را از روی پدال ترمــــز بردارید.
موتــــور بهصــــورت خــــودکار روشــــن
میشود.

A

فعالشدن خودکار موتور
وضعیت

M/A

پــــدال کالج یــــا پــــدال گاز را فشــــار
دهید .موتور روشــــن میشــــود .دندۀ
مناسب را وارد کنید و راه بیفتید.

M

کمکاستارت سرباالیی HSA
در ســــرباالیی و با برداشــــتن پا از روی پــــدال ترمز ،پیش از
اینکه خودرو به عقب برگردد ،بــــرای چند ثانیه همچنان
درجــــا باقی میماند و عقب نمیرود .تأثیر ترمز موقت بعد
از چند ثانیه یا زمانیکه راننده گاز بدهد ،از بین میرود.
غیرفعالکردن کارکرد ایستحرکت
در برخی مواقع الزم اســــت که این کارکرد غیرفعال شود.
بــــرای غیرفعالکــــردن آن ،دکمۀ (تصویر) را فشــــار دهید.
خاموششــــدن نماد مربوط به حرکتایســــت در صفحۀ

نمایشگرها و عملگرها غیرفعالشدن این کارکرد را اعالم
میکند .این غیرفعالبودن باقــــی خواهد ماند تا زمانیکه
دوبــــاره خــــودرو با کلید روشــــن شــــود و کارکــــرد مدنظر با
استفاده از دکمۀ مربوط فعال شود.
محدودیتهای کارکرد حرکتایست
[ :Mخودروهای دندهدستی :A ،خودروهای دندهخودکار]
اگر موتــــور نمیتواند بهطور خودکار متوقف شــــود ،یکی از
حالتهای زیر رخ داده است:
 .۱ :M+Aســــگک کمربنــــد ایمنــــی راننده باز اســــت؛ .۲
ً
خودرو کامال متوقف نشده است؛  .۳ظرفیت باتری کمتر
از حد مجاز است؛  .۴موتور دمای الزم را ندارد؛  .۵دمای
بیرون کمتر از صفر درجه یا بیشتر از  ۳۰درجۀ سانتیگراد
است؛  .۶دمای هوا در قسمت سرنشین متفاوت از میزان
ازپیشتعیینشده با سرعت فن مدنظر است؛  .۷سامانۀ
گرمکن الکتریکی شیشــــۀ جلو فعال اســــت؛  .۸خودرو به
عقــــب حرکت میکنــــد؛  .۹دمــــای باتری کمتــــر از دمای
انجماد اســــت یا اینکه این دما بسیار باالست؛  .۱۰راننده
صافی اگزوز ُپر
ناگهان فرمــــان را حرکت داده اســــت؛ .۱۱
ِ
خــــودکار تمیزکردن اگزوز
از ذرات ریز اســــت .وقتــــی دورۀ
ِ
اجرا میشــــود ،کارکرد ایستحرکت دوباره فعال میشود؛
 .۱۲شــــیب جاده زیاد اســــت؛  .۱۳یک  trailerبهصورت
الکتریکی بــــه ســــامانۀ الکتریکی خودرو متصل اســــت؛
 .۱۴فشــــار هوا کمتــــر از  ۱۵۰۰تــــا  ۲۴۰۰متر باالتر از ســــطح
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دریاســــت؛ Adaptive cruise control queue assist .۱۵

 .۹گزینشــــگر دنده از حالت  Dبــــه حالت  -/+یا  Rتغییر
داده میشــــود؛  .۱۰همزمان با قرارگرفتن گزینشگر دنده در
در سمت راننده گشوده میشود.
حالت ِ ،D
 :Mحرکــــت خودرو بهآرامی و مطابق بــــا قدمزدن معمولی
است.
 :Aدنده از وضعیت  Dخارج شــــده و به وضعیت  -/+یا
 Rمنتقل شده است.
هشدار

در
is activate؛  .۱۶بههمراه گزینشــــگر دنده در حالت ِ ،D
ســــمت راننده گشوده شده اســــت؛  .۱۷گزینشگر دنده از
حالت  Dبه حالت  Sیا  -/+تغییر یافته است.
موتور متوقفشــــده بدو ندخالــــت راننده
در مواقع زیــــرِ ،
روشن میشود:
 .۱ :M+Aشیشــــه ،مه یــــا غبار گرفتــــه اســــت؛  .۲دما در
قســــمت سرنشــــین از مقدار ازپیشتعیینشــــده انحراف
دارد؛  .۳دمــــای بیرون کمتر از صفر درجه یا بیشــــتر از ۳۰
درجۀ ســــانتیگراد اســــت؛  .۴میزان باتــــری از مقدار الزم
کمتر اســــت؛  .۵پدال ترمز مکرر فشار داده شده است؛ .۶
خودرو شروع میکند به  ،Rollبیش از سرعت پیادهروی؛
 .۷همزمان با قرارگرفتن گزینشگر دنده در حالت  Nیا ،D
کمربند راننده قفل میشود؛  .۸فرمان چرخانده میشود؛
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وقتی موتور خودرو بهصورت خودکار متوقف شــــده
در کاپوت را باز نکنید .ممکن است موتور
است ،هرگز ِ
ناگهان روشن شود .برای دوری از این حالت ،هنگام
باالآوردن کاپوت ابتدا دنده را درگیر کنید و ترمزدستی
را بکشید یا ریموت را از سوئیچ بیرون بیاورید.
در حالتهــــای زیر ،موتــــوری که بهطور خــــودکار متوقف
شده ،بهصورت خودکار روشن نمیشود:
 .۱بدوناینکه کالج رها شــــود ،دنده درگیر شــــده است.
متن صفحۀ نمایشگرها و عملگرها سریع به راننده اعالم
میکند که برای روشنکردن موتور بهصورت خودکار ،دنده
را در وضعیــــت خالص قرار دهــــد؛  .۲راننــــده بیاختیار
شــــده اســــت .انتخابکنندۀ دنده در وضعیت  Pاست
عــــادی موتور باید انجام
در راننده باز اســــت .وضعیت
ِ
و ِ
شود؛  .۳گزینشــــگر دنده در وضعیت  Pقرار گرفته است،

ً
بــــا فشــــاردادن دکمۀ حرکتایســــت موتور مجددا روشــــن
در ســــمت راننــــده ،پیش از
میشــــود .در این حالت ،اگر ِ
روشنشــــدن موتــــور بهکمک ســــامانۀ حرکتایســــت ،باز
باشد ،این سامانه خاموش میشود.
توقف غیرارادی موتور با دندهدستی
وقتی با اســــتارتزدن ،خودرو روشن نشــــود و موتور از کار
بایســــتد ،پــــدال کالج را دوباره فشــــار دهیــــد .وقتی دنده
در وضعیت خــــاص قرار گیرد ،موتــــور بهصورت خودکار
ً
روشــــن میشــــود .قبال این متن در صفحۀ نمایشــــگرها و
عملگرها نمایان میشودPut the gear in neutral :
اطالعات بیشتر و تنظیمها

 .۳محیط رانندگی شما
سامانۀ حرکتایست
منــــوی  MY CARدربردارنــــدۀ دســــتورهایی اســــت کــــه
تنظیمهــــای کارکرد حرکتایســــت و گزینههای مربوط را
توضیح میدهد .در قســــمت  DRIVeاطالعات مناسبی
را برای معرفی این سامانه خواهید یافت.
نمادها و پیامها
(تصویر) کارکرد حرکتایســــت ممکن اســــت در ترکیب
با ایــــن عالمــــت پیامهایــــی را در صفحۀ نمایشــــگرها و
عملگرهــــا نشــــان بدهد کــــه واکنشهــــای متناســــب را
میطلبد:

نماد

پیام

معنا یا واکنش

M/A

Engine in Auto Start

پس از فعالشدن کارکرد حرکتایست ،تا چند ثانیه
نمایان میشود.

M+A

Eco DRIVe OFF

پس از غیرفعالشدن کارکرد حرکتایست ،تا چند ثانیه
نمایان میشود.

M+A

Auto Start-Stop serve
required

کارکرد حرکتایست غیرفعال است .به تعمیرگاه مجاز
مراجعه کنید.

M+A

Engine management
system

کارکرد ارزیابی خودکار  Carry outشده است.

M+A

Auto start running +
acoustic signal

در سمت راننده بههمراه موتور حرکتایست فعال
اگر ِ
باشد[ ،سامانه] فعال باشد.

M+A

Engine in Auto Start

آمادهبودن موتور برای روشنشدن خودکار .ترمز یا کالج
را رها کنید.

M

Press Start button

موتور بهطور خودکار استارت نمیخورد .آن را بهصورت
عادی با دکمۀ  START/STOP ENGINEاستارت
بزنید.

M

Depress clutch pedal
to start

موتور آمادۀ استارت خودکار است .پا را از روی کالج
بردارید.

M
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نماد

پیام

معنا یا واکنش

M/A

Depress brake and
clutch to start

موتور آمادۀ استارت خودکار است .پدال ترمز را رها
سازید.

M

Press brake and clutch
to start

موتور آمادۀ استارت خودکار است .پدال ترمز را رها
سازید.

M

Put Gear in Neutral

دنده را خالص کنید.

M

Engine in Auto Start

موتور آمادۀ استارت خودکار است .ترمز را رها کنید.

A

Select P or N to start

کارکرد حرکتایست غیرفعال شده است .دنده را به
وضعیت  Nیا  Pببرید و موتور را بهصورت عادی با دکمۀ
 START/STOP ENGINEروشن سازید.

A

Press Start button

موتور بهطور خودکار استارت نمیخورد .آن را بهصورت
عادی با دکمۀ  START/STOP ENGINEاستارت
بزنید و دنده را در وضعیت  Pیا  Oقرار دهید.

A

 :Mدندهدستی :A ،دندهخودکار
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سالمبودن چهارچرخ

ایــــن ســــامانه حرکــــت همۀ چرخهــــا بهصــــورت همزمان
را نشــــان میدهــــد .قدرت بیــــن چرخهای جلــــو و عقب
بهصــــورت خودکار پخش میشــــود .این ســــامانه بهترین
کشــــش را فراهم مــــیآورد و از چرخش بیهــــدف چرخها
جلوگیــــری میکنــــد .ایــــن ســــامانه رانندگی ایمنــــی را در
وضعیــــت بارانــــی و برفــــی و یخزدگی جاده زمینهســــازی
میکند.

 .۳محیط رانندگی شما
ترمز پایی
ترمز پایی
خــــودرو مجهز به ترمز دومرحلهای اســــت؛ بدین معنی که
اگر در ســــطح باالتر عمل نکــــرد ،باید پدال را بــــه پایینتر
فشار دهید.

وقتی ترمز ناگهانی بگیرید ،فعال میشود .پس از کمشدن
ســــرعت ،بهمیزان  ۱۰کیلومتردرساعت ،چراغها از حالت
چشمکزدن به وضع عادی برمیگردند .با افزایش دوبارۀ
ســــرعت موتور یا فشــــردن پدال گاز ،این عمــــل غیرفعال
میشود.

سامانۀ ترمز فقط زمانی کار میکند که موتور روشن
است.

تمیزکردن صفحهترمز
کارایــــی اصطــــکاک صفحهترمز
تغییــــر
رطوبــــت باعــــث
ِ
میشــــود که این امــــر ،عملکــــردن ترمز را بــــا تأخیر مواجه
میســــازد .اگر در هــــوای بارانی یا برفی یا ســــرد و مرطوب
ّ
رانندگــــی میکنیــــد ،بهآرامی و مرتــــب پدال ترمز را فشــــار
دهید تا صفحهترمز خشــــک و گرم شــــود .اگــــر در چنین
آبوهوایی بــــرای مدتی طوالنی قصــــد پارککردن دارید،
احتیاطهای گفتهشده را رعایت کنید.

هشدار

ترمز ضدقفل ABS
این سامانه از قفلشــــدن ترمزها جلوگیری میکند و برای
کنترل و پایداری خودرو بســــیار مناســــب است .زمانیکه
خودرو روشــــن میشــــود ،ترمز ضدقفل بهصــــورت خودکار
و خیلــــی مختصــــر ،در ســــرعت  ۱۰کیلومتردرســــاعت،
خــــود را میآزماید .ایــــن آزمون کوتــــاه را میتوان بهصورت
ضربههایی در پدال شنید و احساس کرد.
چراغهای ترمز اضطراری و «چشمکزنهای خطر»
خودکار
در هنــــگام ترمز ناگهانی و برای هشــــدار به وســــایل نقلیۀ
پشت ســــر ،چراغهای ترمز اضطراری فعال میشوند .این
ِ
عملکرد بدین صورت اســــت که چشمکز نهای چراغ
ترمز بهجای اینکه مثل ترمز معمولی روشــــن شــــود ،بهطور
دائم روشن میشود.
چراغ ترمز اضطراری در سرعت بیش از  ۵۰کیلومتردرساعت،

ترمز کمکی اضطراری ()EBA
در ترمزهای ناگهانی ،ترمز کمکــــی اضطراری باعث ترمز
قدرتمنــــد بهصــــورت یکجا خواهد شــــد EBA .ســــرعت
فشــــار روی پدال ترمــــز را ثبــــت میکند و زمانــــی واکنش
نشــــان میدهد که ترمز شــــدید بگیرید .ترمزگرفتن را ادامه
دهیــــد و پای خود را از روی پدال برندارید .عملکرد EBA
هنگامی غیرفعال میشود که فشار روی پدال ترمز کاهش
پیدا کند .عملکرد این ســــامانه همیشــــه فعال اســــت و
هیچوقت غیرفعال نمیشود.
1

توجه
زمانیکــــه  EBAفعــــال میشــــود ،پدال ترمــــز کمی
پایینتر از حالت معمول است .پدال ترمز را تا زمانی
فشار دهید که نیاز اســــت .هنگامیکه پدال گاز را رها
کنید ،همۀ ترمزها متوقف میشوند.
هشدار
در یــــک زمان بــــا همدیگر
و
نمــــاد
اگر
ِ
نمایان شــــد ،به این معناســــت که مشــــکلی در ترمز
رخ داده اســــت .اگر میزان روغنترمز عادی است ،با
دقت رانندگی کنید و برای بررســــی سامانۀ ترمز ،به
تعمیرگاه مراجعه کنید .تعمیرگاه مجاز ولوو پیشنهاد
میشود.
درصورتی که روغن ترمز کمتر از  MINباشــــد ،بیشتر
رانندگــــی نکنید و بهســــرعت مخــــزن آن را پــــر کنید.
همچنین ،علت کمشدن روغن را باید بررسی کرد.
نماد

ویژگی
روشنایی مســــتمر :میزان روغنترمز را
بررســــی کنید .اگر کم اســــت ،به آن
بیفزایید و دلیل کمشدن آن را بررسی
کنید.

1 . emergency brake assistant
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 .۳محیط رانندگی شما
ترمزدستی
کارکرد

عملکرد
ترمز خودکار موتور ،خودرو را با حداکثر  ۱۰کیلومتردرساعت به
جلو و  ۷کیلومتردرساعت به عقب حرکت میدهد .البته با
اســــتفاده از پدال گاز ،میتوان تندتر رفت .ترمز خودکار موتور
غیرفعال میشــــود ،اگر .۱ :دکمۀ مخصوصش روی پیشانۀ
مرکزی خاموش شود؛  .۲دندهدستی بیشتر از یک باشد؛ .۳
دندهخودکار از یک بیشتر باشد یا در وضعیت  Dقرار بگیرد.

کشیدن ترمزدستی

توجه

ترمــــز خــــودکار موتــــور بــــا کلیــــد مخصوصش در پیشــــانۀ
مرکزی ،فعال یا غیرفعال میشــــود .در هنگام عملکردن،
آشکار میشــــود و روی صفحهنمایش ،پیام
نماد
ِ
 Hill descent control ONمیآیــــد .عملکرد این ســــامانه
فقــــط در دندهیــــک یــــا دندهعقــــب عمــــل میکنــــد .در
جعبهدنــــدۀ خــــودکار ،موقعیــــت  ۱را بایــــد برگزیــــد که در
سامانۀ پیمایش سفر ،عدد  ۱را نشان میدهد.
توجه
وقتی دندهخودکار روی  Dاست ،ترمز خودکار موتور
نمیتواند فعال شود.
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با فعال شــــدن ترمز خودکار موتور ،ممکن اســــت بین
عملکــــرد پــــدال گاز و واکنــــش موتور تأخیــــری ایجاد
شود.
ترمزدستی
عملکرد
وقتی ترمزدســــتی را می ِکشــــید ،صدای ضعیفــــی از موتور
شنیده میشــــود .ترمزدســــتی فقط روی چرخهای عقب
عمــــل میکنــــد .اگــــر خــــودرو در حــــال حرکــــت باشــــد و
ترمزدســــتی را بکشید و سپس ترمزپایی را ،ترمز روی چهار
چرخ عمل میکند.
ولتاژ ِکم باتری
درصورتیکــــه ولتاژ باتری بســــیار کم باشــــد ،ترمزدســــتی
درست عمل نمیکند.

کنترل ترمزدستی :فعالکردن

ً
ابتدا پدال ترمز را کامال پایین بیاورید .بعد کنترل را فشــــار
دهید .در این هنگام ،نماد پارک در صفحهکیلومتر شروع
به فلشزدن میکند .سپس پایتان را از روی پدال بردارید.
مطمئن شــــوید که خودرو در وضعیت ثابت و ساکن قرار
دارد .وقتی خودرو را پارک میکنید ،همیشه آن را در دندۀ
یک بگذارید یا اگر دندهخــــودکار بود ،آن را در موقعیت P
قرار دهید.
در مواقــــع ضــــروری ،ترمزدســــتی ِاعمال میشــــود؛ مانند
زمانیکــــه خــــودروی پارکشــــده بــــا فشــــاردادن کنتــــرل
ترمزدســــتی شــــروع به حرکت کنــــد .هنگامیکــــه کنترل
ترمزدســــتی را آزاد کنید یا پــــدال گاز را فشــــار دهید ،ترمز
اضطراری قطع میشود.

 .۳محیط رانندگی شما
ترمزدستی
توجه

غیرفعالکردن ترمزدستی

هنگامیکه ترمز اضطراری فعال میشود ،اگر سرعت
بیــــش از  ۱۰کیلومتردرســــاعت باشــــد ،پیامدهنــــدۀ
صوتی هم فعال میشود.
پارککردن در شیب
اگر ماشــــین را در ســــرباالیی پــــارک میکنیــــد ،چرخها را
بیرونی جدول بچرخانید؛ ولی اگر ماشین را در
بهســــمت
ِ
ســــرپایینی روی شــــیب یا تپه پارک میکنیــــد ،چرخها را
بهسمت جدول یا پیادهرو بچرخانید.
هشدار
ســــعی کنید هنگامیکه خودرو را در سراشــــیبی پارک
ً
میکنیــــد ،حتمــــا آن را در دنده یــــک بگذاریــــد یا اگر
دندهخودکار اســــت ،در وضعیــــت  Pقرار دهیــــد تا از
هرگونه جابهجایی جلوگیری شود.

نماد (تصویر) را
ترمزدستی رها میشــــود و صفحهکیلومتر ِ
نشان میدهد.
آزادسازی دستی (در خودروهایی با جعبهدندۀ خودکار)
ریموت را در ســــوئیچ وارد کنید .پدال ترمز را محکم فشار
دهیــــد و کنتــــرل ترمزدســــتی را بکشــــید .ترمزدســــتی رها
را نشان میدهد.
نماد
میشود و صفحهکیلومتر ِ

کنترل ترمزدستی :آزادکردن

آزادسازی دستی (در خودروهایی با جعبهدندۀ دستی)
ریموت را در ســــوئیچ وارد کنید .پدال ترمز را محکم فشار
دهیــــد و کنتــــرل ترمزدســــتی را بکشــــید .ترمزدســــتی رها
را نشان میدهد.
نماد
میشود و صفحهکیلومتر ِ
توجه
بــــا فشــــاردادن پــــا روی پــــدال کالج میتوانیــــد
ترمزدســــتی را نیز بهطور دســــتی غیرفعال کنید؛ ولی
توصیه میکنیم که از پدال ترمز استفاده کنید.
آزادسازی خودکار
ریموت کنترل را در جای خودش قــــرار دهید .پدالهای
ترمز را محکم بفشــــارید و کنترل ترمزدســــتی را بکشــــید.

آزادسازی خودکار
کمربند ایمنــــی را ببندید .اســــتارت بزنیــــد و دندهیک یا
دندهعقــــب را درگیر کنید .در خودروهــــای دندهخودکار،
دنده را در موقعیت  Dیا  Rقرار دهید .کالج را آزاد کنید و
گاز را فشار دهید .ترمزدستی رها میشود و صفحهکیلومتر
را نشان میدهد.
نماد
ِ
بهدالیل امنیتی ،ترمزدســــتی فقط وقتی بهطور خودکار
غیرفعال میشود که موتور روشن باشد یا راننده کمربند
ایمنــــی را ببندد .در خودروهایی بــــا جعبهدندۀ خودکار،
با فشــــردن پــــدال گاز یا قراردادن دنــــده در حالت  Dیا R
ترمزدستی غیرفعال میشود.
بار زیاد در سرباالیی تپه
بار زیاد و سنگین ،در زمانی که ترمزدستی بهطور خودکار
آزاد اســــت ،خودرو را به عقب میکشــــد .برای جلوگیری
از این حالت ،هنگامیکه رانندگــــی نمیکنید ،کنترل را
بزنید .وقتی موتور خودرو فعال شد ،کنترل را آزاد کنید.
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 .۳محیط رانندگی شما
ترمز دستی
تعویض لنتهای ترمز
بهدلیل طراحی دیجیتال لنتهای عقب ،آنها را باید در
تعمیرگاه تعویض کرد .نمایندگی مجاز توصیه میشود.

نمادها و پیامها در صفحهنمایش
نشانه

پیام
“”Message

معنا  /واکنش مناسب
پیام نمایشگر اطالعات بخوانید.
ِ
چشــــمکزدن این عالمت نشاندهندۀ این اســــت که ترمزدستی
فعال اســــت .اگر این چشــــمکزدن در موقعیتهای دیگری فعال
پیام
بود ،بدین منظور اســــت که مشــــکل دیگری رخ داده اســــتِ .
صفحهنمایش را بخوانید.
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Park brake not fully
released

مشــــکلی از آزادشدن کامل ترمزدســــتی جلوگیری میکند .چند بار
تالش کنید و اگر حل نشــــد ،به تعمیرگاه مجــــاز بروید .اگر با وجود
پیام به سفر خود ادامه دهید ،هشدار به صدا درمیآید.

Park brake not applied

نقصی در درگیرشــــدن ترمزدســــتی وجود دارد .ترمز را بگیرید و آزاد
کنید .اگر پیــــام همچنان باقی ماند ،به یکی از تعمیرگاههای مجاز
ولوو سر بزنید .در خودروهای دندهدستی ،اگر خودرو با سرعت کم
حرکت کند و در باز باشد ،این پیام میآید تا به راننده هشدار دهد
که ترمزدستی ناخواسته آزاد شده است.

Park brake Service
required

نقصی رخ داده است .ترمز را بگیرید و آزاد کنید .اگر پیام همچنان
باقی ماند ،به یکی از تعمیرگاههای مجاز ولوو مراجعه کنید.

 .۳محیط رانندگی شما
HomeLink
HomeLink

هشدار
در پارکینــــگ
درصورتیکــــه از  HomeLinkبــــرای ِ
اســــتفاده میکنید ،مطمئن شوید که کسی در هنگام
مسیر در قرار نگرفته
بازشدن یا بستهشــــدن درها ،در
ِ
باشــــد .ریموت  HomeLinkرا برای باز یا بستهکردن
تشخیص عبور ندارد ،استفاده
چشمی
پارکینگی که
ِ
ِ
در پارکینگ باید چشــــمی داشــــته باشد تا با
نکنیدِ .
عبور هــــر مانعی در هنگام باز یا بستهشــــدن ،متوقف
شــــود؛ در غیــــر این صــــورت ممکن اســــت باعث بروز
صدمه به اشخاص شود.

 ،HomeLinkریمــــوت برنامهریزیپذیــــر اســــت و تا ســــه
در
دســــتگاه مختلــــف را میتوانــــد کنتــــرل کنــــد :مانند ِ
پارکینگ ،زنگ خطر ،روشنایی بیرون ،و روشنایی داخل
و . ...در انجــــامدادن ایــــن کارهــــا ،ریمــــوت را جایگزین
میکنــــد HomeLink .روی آفتابگیــــر ســــمت چپ قرار
کلید برنامهپذیر همراه بــــا یک چراغ
گرفته اســــت و ســــه ِ
نمایشگر دارد.
ریموت کنترل اصلی را بــــرای برنامهریزیهای آینده نگاه
دارید .همچنیــــن توصیه میکنیــــم هنگامیکه خودروی
خود را میفروشید ،برنامههای آن را پاک کنید.

برنامهریزی HomeLink
توجه
در برخــــی خودر وهــــا نیاز اســــت که خودرو روشــــن
باشــــد یــــا در وضعیــــت « »accessory positionقــــرار
بگیرد تا بتــــوان  HomeLinkرا برنامهریــــزی کرد یا از
آن ســــود بــــرد .دکمههــــای  HomeLinkرا باید ابتدا
ریســــت کرد تا آمادۀ برنامهریزی شــــوند و به حالت
ِ
« »learn modeبروند.
 .۱ریمــــوت اصلــــی را در فاصلــــۀ  ۵تا ۱۴ســــانتیمتری از
 HomeLinkبگیریــــد و چراغ نشــــانه (اندیکاتور) را مانیتور
کنید .الزم است بین ریموت و  HomeLinkفاصله باشد.
بیــــن نشــــانه (اندیکاتــــور) و  HomeLinkچیــــزی بهعنوان

حائل قرار نگیرد.
 .۲دکمــــۀ ریمــــوت اصلــــی و دکمــــۀ برنامــــۀ مدنظــــر روی
 HomeLinkرا همزمان باهم فشــــار دهیــــد .دکمهها را رها
نکنیــــد تا زمانیکه چراغ نشــــانه (اندیکاتور) از حالت آرام
به تند چشــــمک بزند .هروقت چراغ نشانه (اندیکاتور) به
وضعیت چشمکزدن سریع رســــید ،دو کلید را همزمان
رها کنید .این حالت نشان میدهد که برنامه با موفقیت
پیش رفته است.
 .۳دکمــــۀ  HomeLinkرا کــــه برنامهریزیشــــده اســــت به
مدت  ۵ثانیه نگه دارید و ســــپس رهــــا کنید .در صورت
نیــــاز ،آنقــــدر نگــــه داریــــد کــــه در گاراژ فعال شــــود .اگر
فعال نیســــت ،همین رونــــد را تکرار کنید و المپ نشــــانه
(اندیکاتور) را وارسی کنید:
درخشش ثابت :اگر تصویر چراغ نشانه (اندیکاتور) بهطور
ثابت روشن اســــت HomeLink ،بهطور کامل برنامهریزی
در پارکینگ باید فعال شده باشد.
شده است و ِ
درخشــــش غیرثابــــت :درصورتیکــــه چــــراغ اندیکاتــــور
پشتسرهم و در فاصلههای ۲ثانیهای چشمک بزند و به
درخشش ثابت تغییر وضعیت بدهد ،بدین معنی است
کــــه  HomeLinkدرســــت برنامهریــــزی نشــــده و غیرفعال
است .در این صورت مراحل  ۴تا  ۶را پی بگیرید.
در
« .۴دکمــــۀ برنامــــه» را روی دســــتگاه گیرنــــده بــــرای ِ
پارکینگ قرار دهیــــد؛ بهطور مثال ،ایــــن دکمه نزدیک به
آنتن دستگاه گیرنده قرار میگیرد.
ِ
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 .۳محیط رانندگی شما
HomeLink
 .۵دکمــــۀ برنامه را گرفته و رها کنیــــد .دکمه باید  ۳۰ثانیه
چشمک بزند و مرحلۀ بعدی باید در همین لحظه انجام
پذیرد.
 .۶درحالیکه «دکمۀ برنامۀ» گیرنده 1چشمکزن است،
دکمهای در  HomeLinkرا که در حال برنامهریزیشــــدن
است فشار داده و بهمدت  ۲ثانیه در وضعیت فشرده نگه
دارید و ســــپس رها کنید .الگوی فشــــردن /نگهداشتن/
رهاکردن را ســــه مرتبه تکرار کنید تــــا برنامهریزی به پایان
برسد.
عملکرد
هنگامیکــــه  HomeLinkبهطور کامل برنامهریزی شــــود،
میتوان از آن در محلی جدای از ریموت اصلی اســــتفاده
در پارکینگ،
کرد .کلیــــد برنامهریــــزی را فشــــار دهید تــــا ِ
ســــامانۀ زنگ خطــــر و ...فعال شــــوند .در مدتزمانیکه
َ
دکمه را فشار میدهید ،چراغ شاخص روشن میماند.
توجه
ســــوئیچ روشنشــــدن خــــودرو فعــــال نشــــود،
اگــــر
ِ
در ســــمت
اینکه
از
بعد
دقیقه
۳۰
مدت
ه
ب
HomeLink
ِ
راننده باز میشود ،کار میکند.
ریمــــوت اصلــــی میتوانــــد بهطــــور مــــوازی و همزمــــان با
 HomeLinkبهکار رود.
1 . receiver
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پا ککردن (حذف) برنامه
کــــردن برنامۀ تمامــــی دکمههــــا در HomeLink
فقط پا ک
ِ
امکانپذیــــر اســــت و نمیتــــوان فقط دکمهای مشــــخص
را پــــاک کــــرد؛ بااینحــــال دیگر دکمههــــا را میتــــوان از نو
برنامهریزی کــــرد .دو دکمۀ خارجــــی را از زمانی که چراغ
نشــــانه (اندیکاتــــور) شــــروع بــــه چشــــمکزدن میکنــــد،
 HomeLinkدر ایــــن لحظه آمــــادۀ ازنو برنامهریزیشــــدن
است.
برنامهریزی هریک از دکمهها
بهمنظــــور ازنــــو برنامهریزیکــــردن هریــــک از دکمههــــای
 HomeLinkبه طریقۀ زیر عمل کنید:
 .۱دکمهای را که نیاز به برنامهریزی دارد فشار دهید و رها
نکنید؛
 .۲وقتی دکمۀ نشــــانه (اندیکاتور) شــــروع به چشمکزدن
ً
کرد ،بعد از حدودا  ۲۰ثانیه ،از قدم اول بخش برنامهریزی
 HomeLinkشروع کنید.

 .۳محیط رانندگی شما
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پشتیبانی از راننده

۴

 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ کنترل کشش و پایداری خودرو DSTC
اطالعات کلی دربارۀ DSTC
ســــامانۀ کنترل کشــــش و پایــــداری خــــودرو ( )DSTCبه
راننــــده کمــــک میکند تــــا از لغزیدن در امان باشــــد و نیز
قدرت ماشین را بهتر و بیشتر میکند .بههنگام ترمزکردن
و شــــتاب گرفتن ،فعالشــــدن ایــــن ســــامانه را بهصورت
صدایی مانند ضربان و لرزیدن میتوان شــــنید .زمانیکه
پدال گاز را فشــــار میدهید ،خودرو ممکن است آرامتر از
حد انتظار سرعت بگیرد.
کنترل انحراف
این عمــــل ،رانندگی را محــــدود میکند .ترمــــز به چرخها
پایداری
بهصورت مســــتقل فشــــار وارد میآورد تا خــــودرو
ِ
خود را حفظ کند.
1

کنترل لغزیدن
این شگرد ،از چرخیدن چرخها در طول جاده و بههنگام
شتاب ،جلوگیری میکند.
2

کنترل قدرت
این مهــــار ،در ســــرعت کم فعال میشــــود و قــــدرت را از
چرخــــی کــــه در حال لغــــزش اســــت ،به چرخــــی منتقل
میسازد که چنین نیست.
3

1. active yaw control
2. spin control
3. traction control
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کنترل کشش موتور EDC
از قفلشــــدن غیــــرارادی چرخهــــا جلوگیــــری میکنــــد.
قفلشــــدن غیرارادی چرخها سبب میشود راننده تعادل
خودروی خود را از دست بدهد.
کنترل کشش کنار CTC
 CTCهدایت خودرو را تکمیل میکند و اجازه میدهد که
در پیچها ،مانند قوس ورودی بزرگراه ،بتوانید برای غلبه
بــــر ترافیک ،بیش از حــــد معمول گاز دهیــــد ،بدو ناینکه
چرخها ُب ُ
کسوات کند و درجا لیز بخورد.
هدایتکردن راننده DSR
هنــــگام کاهش تعادل در مســــیر مســــتقیم یــــا در هنگام
درگیرشــــدن ترمز  ،ABSاین ســــامانه در هدایت خودرو به
راننده کمک میکند .وظیفۀ این ســــامانه هدایت خودرو
در زمانی اســــت که خودرو در مسیر مستقیم دچار لغزش
میشود .این ســــامانه با ِاعمال اندکی گشــــتاور به فرمان
در مســــیر مســــتقیم ،هدایت حداکثری خودرو را برعهده
میگیرد.
کمک به پایداری یدککش؛ TSA
کارکرد این ســــامانه باعــــث ثبات خــــودرو و یدککش در
هنگام حرکتهای مارپیچ میشود.

توجه
اگر راننده وضعیت پرتوان ( )sportرا انتخاب کند ،این
کارکرد غیرفعال میشود.
عملکرݤدݤ
ن
ا
و
ت
ر
پ
ت
ضعی
و
ح
سط
ب
ݤ
ݤ
ݤ
ݤ
ݤ
ݤ
ݤ
ݤ
ݤ
اݤنتخاݤ
()SPORT
،
 DSTCهمیشــــه فعال اســــت و نمیتوان غیرفعالش کرد؛
هرچند راننده میتواند حالت پرتوان ( )SPORTرا برگزیند
که تجربــــۀ رانندگی پرهیجانــــی را به وی اجــــازه میدهد.
وضعیت پرتوان نشــــان میدهد که کارکرد پدال ســــرعت و
حرکت فرمان ،از حالت طبیعی بیشتر است و در لغزیدن
قسمت عقب خودرو مداخله کرده و آن را کنترل میکند.
اگــــر راننده لغــــزش کنترلشــــدهای را بــــا رهاکــــردن پدال
ســــرعت متوقــــف کنــــد ،ســــپس ســــامانۀ  DSTCحائل
میشــــود و مداخلــــه میکند و ماشــــین را ثابــــت میکند.
در حالت پرتوان ،اگر خودرو گیر کرده باشــــد یا در ســــطح
لغزنده رانندگی میکنید ،مانند شن یا برف زیاد ،حداکثر
قدرت بهکار گرفته میشود .روند زیر را برای اجرای حالت
پرتوان دنبال کنید:
 .۱در پیشــــانۀ مرکزی  MY CARرا فشار دهید و از بخش
 DSTC ،MY XC60را جستوجو کنید .نک :ص.205
 .۲بــــدون کنترل جعبه و بــــا  EXITاز ســــامانۀ منو خارج
شــــوید .در ایــــن حالت ،ســــامانه وضعیت بهتــــری برای

 .۴پشتیبانی از راننده
اطالعات تابلوی جاده RSI
اطالعات تابلوی جاده RSI

خودرو فراهم میکند.
وضعیت پرتوان تا زمانیکه راننده آن را غیرفعال کند یا موتور
خاموش شود ،فعال است .وقتی موتور دوباره روشن میشود،
سامانۀ  DSTCدوباره به حالت طبیعی خود برمیگردد.
پیامها در صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
نماد

پیام

معنای پیام و توصیۀ ولوو

DSTC Temporarily
OFF

بهســــبب بیشازحدبــــودن دما در صفحهترمــــز ،ســــامانه بهطور موقت
خاموش شده است.

DSTC Service required

سامانه بهسبب خطایی غیرفعال اســــت .خودرو را در مکانی مطمئن
نگه دارید و موتور را خاموش کنید .موتور را دوباره روشن کنید .اگر پیام
مجاز ولوو
باقی مانــــده بود ،به تعمیرگاه بروید .پیشــــنهاد ما تعمیــــرگاه
ِ
است.

“”Message

پیامی در صفحهکیلومتر وجود دارد .بخوانیدش.

و

Constant glow for 2
seconds
Flashing light

بررسی سامانه ،وقتی موتور روشن شود.
سامانۀ  DSTCفعال شده است.
وضعیت پرتوان ( )sportفعال شده است.

مثالهایی از تابلوهای مربوط به سرعت

این سامانه به راننده کمک میکند تا بهخاطر بسپارد چه
تابلوهایی را در ســــرعت جاری خود پشتســــر گذاشــــته
اســــت .نیز اطالعاتی دربارۀ شــــروع یا پایان جاده یا اینکه
چه زمانی سرعت زیاد ممنوع میشود ،به وی میدهد.
اگر تابلوی شــــروع بزرگراه و تابلوی حداکثر سرعت مجاز
در کنار هم باشند و خودرو از آنها عبور کند ،این سامانه
نماد تابلوی حداکثر سرعت مجاز را نشان میدهد.
هشدار
اینسامانههمیشه کار نمیکندوتنهابرای کمکرسانی
تکمیلی طراحی شــــده اســــت .راننده همــــواره موظف
اســــت که ایمن َ
برانــــد و از قوانین راهنمایــــی و رانندگی
تبعیت کند .این سامانه رافع مسئولیت او نخواهد بود.
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 .۴پشتیبانی از راننده
اطالعات تابلوی جاده RSI
پایان محدودیتها

کارکرد

پایان بزرگراه
پــــس از ایــــن ،اطالعــــات تابلو محو
میشــــود ،تــــا زمانــــی کــــه تابلــــوی
سرعت بعدی شناسایی شود.
اطالعات ذخیرهشدۀ سرعت

هنگامیکه  RSIتابلوی جاده را همراه با اجرای فرمان سرعت
ذخیره میکند ،این نماد در صفحهکیلومتر نمایان میشود.
جــــاری محدودیت
همراه با نماد
ِ
ســــرعت .تابلو نشــــان میدهد که
ســــرعت غیرمجاز ممنوع است و
ممکن اســــت هرجا که مناســــب
باشد ،نشانداده شود.
پایان محدودیتها یا بزرگراه
وقتی ســــامانه تابلــــوی پایان محدودیت ســــرعت یا پایان
بزرگراه را شناســــایی کنــــد ،تابلوهای مربــــوط به جاده،
بهمدت  ۱۰ثانیه در صفحهکیلومتر نشــــان داده میشوند.
مثالهایی از برخی تابلوها:
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تابلوهای دیگر

مثالهایی از تابلوهای دیگر

برخــــی اوقــــات ،در یک جــــاده ،تابلوهــــای متفاوتی برای
محدودیت سرعت نصب کردهاند .این تابلوها متناسب
بــــا موقعیتهــــای احتمالی ،تفاوت ســــرعت را گوشــــزد

میکنند :بارانی ،مهآلود ،عبور جانوران ،ریزش کوه یا. ...
نمادهــــای مربــــوط به بــــاران زمانــــی نمایان میشــــوند که
برفپا ککنها در حال کار باشند.
سرعت مناســــب برای خروج نشان
داد ه میشــــود؛ بــــه ایــــن معنــــی که
تابلــــوی اضافــــی دربردارنــــدۀ
جهتنماســــت .تابلوهای سرعت
متناســــب با ایــــن نــــوع از تابلوهای
اضافــــی ،تنها زمانی نشــــان داده میشــــوند کــــه راننده از
جهتنما استفاده میکند.
نمادهــــای مربــــوط به بــــاران زمانــــی نمایان میشــــوند که
برفپا ککنها درحال کار باشند.
برخــــی ســــرعتها تنهــــا پــــس از
فاصلهای خاص یا برای مدتزمانی
از روز مناسباند .با قاب خالی زیر
نماد ســــرعت ،توجه راننــــده به این
وضعیت جلب میشود.
نمایش اطالعات اضافی
قــــاب خالی زیــــر نماد ســــرعت در
صفحهکیلومتر است ،بدین معنی
کــــه  RSIتابلوی دیگــــری را همراه با
اطالعات تکمیلی برای محدودیت
ســــرعت کنونــــی شناســــایی کرده
است .برای تنظیم:

 .۴پشتیبانی از راننده
کروزکنترل
MY CAR Ú Car settings Ú Settings Ú
Road Sign Ú Road Sign Information
هشدار سرعت

نشــــدهاند ،تابلوهایی که تمام یا قسمتی از آنها با برف و
یخ یا آلودگی پوشیده شده باشد.
کروزکنترل
این سامانه برای آسودهخاطرسازی رانندگی در بزرگراهها
و راههای مســــتقیم و طوالنی ،به راننــــده کمک میکند تا
سرعت ثابتی را حفظ کند.
هشدار

راننــــده میتوانــــد گزینــــۀ مشــــاهدۀ هشــــدار ســــرعت را
فعــــال کنــــد :هنگامیکــــه محدودیــــت ســــرعت از ۵
کیلومتردرساعت بیشتر شد ،چشمک میزند.
MY CAR Ú Car settings Ú Settings Ú Speed alert
محدودیتها
حســــگر دوربین ســــامانۀ  RSIمانند چشم انســــان دارای
محدودیتهایــــی اســــت .تابلوهایــــی کــــه بهصــــورت
غیرمستقیم ،محدودیت سرعت را اعالم میکنند ،مانند
تابلوی نــــام شــــهرها و جهتنماها ،با این ســــامانه ثبت
نمیشــــوند .همچنین اســــت :تابلوهای کمرنگشــــده،
ســــر پیچها ،تابلوهای پیچخورده یا مخدوش،
تابلوهای ِ
تابلوهــــای مخفیشــــده ،تابلوهایــــی کــــه صحیح نصب

زمانیکه کروزکنترل ســــرعت مناسب و فاصلۀ مناسب را
رعایت نمیکند ،راننده همیشه باید مراقب چندوچون
ترافیــــک و فاصلهها باشــــد .راننده همــــواره باید مراقب
رانندگی خود بوده و از رانندگی ایمن خود مطمئن باشد.
اجرا

۱
2
3
4
5
6

روشن و خاموشکردن کروزکنترل
متوقفشــــدن کــــروز در حالــــت انتظــــار .ســــرعت
ذخیرهشدۀ قبلی از سرگرفته میشود
وضعیت انتظار
فعالسازی و تنظیم سرعت
سرعت انتخابشده
فعالشــــدن کروزکنترل ،نماد ســــفید (خاکســــتری =
وضعیت انتظار

فعالسازی و تنظیم سرعت
برای کروزکنترل ،دکمۀ فرمان را فشار دهید .نماد ()۶
در صفحه نمایان میشــــود ،از خاکستری به سفید تغییر
میکند و نشان میدهد که کروزکنترل در وضعیت انتظار
است.
برای فعالکردن کروزکنترل ،در سرعت دلخواه دکمههای
 +یا – روی فرمان را فشار دهید .سرعت مدنظر در حافظه
ذخیره میشــــود و نمــــادش ( )۵در صفحهکیلومتر نمایان
میگردد.
توجه
سامانۀ کروزکنترلدر سرعت کمتراز ۳۰کیلومتردرساعت
عملنمیکند.

دکمههای صفحهکلید فرمان و صفحهکیلومتر

تغییر سرعت
با فشــــاردادن  +یــــا – ،زیــــاد و کمبودن ســــرعت را تنظیم
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 .۴پشتیبانی از راننده
کروزکنترل انطباقی ()ACC
فشــــار کمتر از
کنید ،هر فشــــار معادل  ۵کیلومتر اســــت.
ِ
نیمثانیــــه روی  +یا – ســــرعت را  ۱کیلومتر تغییر میدهد.
گازدادن و شــــتابگرفتن خــــودرو تأثیری بر ســــرعتهای
تنظیمشــــده ندارد و وقتی پــــدال گاز رها شــــد ،خودرو به
سرعت قبل خود برخواهد گشت.
توجه
گازدادن و افزایش سرعت بهصورت موقت در کمتر از
یک دقیقه ،مانند ســــبقتگرفتن ،تنظیم کروز را تحت
تأثیر قــــرار نمیدهد .وقتی گاز را رها میکنید ،خودرو
به برنامۀ سرعتی خود برمیگردد.
رهاسازی موقت کروز
عالمت  0را فشــــار دهید تــــا خودرو از این ســــامانه بهطور
موقت رها شــــود .تنظیــــم ِاعمالشــــده در صفحهکیلومتر
نمایــــان میشــــود .همچنین کــــروز بهصــــورت موقت رها
میشود ،وقتی:
·چرخها کشش خود را از دست بدهند.
·پدال ترمز گرفته شود.
·سرعت از  ۳۰کیلومتردرساعت کمتر شود.
·پدال کالج گرفته شود.
·دنده در حالت خالص قرار گیرد.
·مدت افزایش سرعت تنظیمشــــده بیش از یک دقیقه
باشد.

برگشت به سرعت تنظیمشده
کروزکنترل با فشــــاردادن دکمۀ از حالت انتظار خارج
میشــــود .نقطۀ روی صفحه ( )۵و نماد ( )۶از خاکستری
به ســــفید تغییر رنگ میدهد و ســــرعت دادهشدۀ قبلی
اجرا میشود.
غیرفعالکردن
کروزکنترل با دکمۀ شــــمارۀ ( )۱یا بــــا خاموشکردن موتور از
کار میافتد .سرعت تنظیمشده از حافظه پاک میشود و
با دکمۀ برگشتپذیر نیست.
کروزکنترل انطباقی)ACC( 1
این ســــامانه به راننده کمک میکند کــــه فاصلۀ مطمئن
را تا وســــیلهنقلیۀ روبــــهرو حفظ کند .هــــدف کروزکنترل
انطباقــــی رانندگی آمیخته با آرامش در ســــفرهای طوالنی
در بزرگراههــــا و جادههــــای اصلی یــــا ترافیکهای روان
است .راننده ،سرعت دلخواه و فاصلۀ زمانی را تا ماشین
جلویی تنظیم میکند.
وقتی رادار ردیاب ،وســــیلهنقلیۀ مقابل را با سرعتی کمتر
از ســــرعت تنظیمشــــده شناســــایی کند ،خودروی شما
بهصورت خــــودکار با آن ســــرعت تطبیــــق مییابد .وقتی
جاده خالی میشــــود ،خودرو به همان ســــرعت انتخابی
برمیگردد.
اگر این ســــامانه خاموش شــــود یا در حالت انتظار تنظیم
1 . adaptive cruise control
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پذیرد و به خودروی جلویی بســــیار نزدیک شــــود ،در این
حالت هشدار فاصله به راننده داده میشود.
هشدار
راننده همیشــــه باید دربارۀ چندوچون ترافیک هشیار
باشــــد و زمانیکه این ســــامانه ســــرعتی مناســــب یا
فاصلۀ مناسبی برنمیگزیند ،راننده مداخله کند .این
ســــامانه تمام ترافیکها و اوضــــاع آبوهوایی و جاده
را اداره نمیکنــــد .پیش از اســــتفادهکردن از ســــامانۀ
کروزکنترل انطباقی ،راننده باید از قســــمت دســــتورها
راجع به محدودیتها اطالع یابد .برای تنظیم سرعت
و فاصلۀ درســــت ،حتی زمانیکه این سامانه در حال
استفاده است ،همیشه راننده مسئول است.
کارکرد

مرور کارکرد

 .۴پشتیبانی از راننده
کروزکنترل انطباقی ()ACC
 ۱چراغ هشدار ،ترمز طبق نیاز راننده
 2کلیدهای روی فرمان
 3حسگر رادار
کروزکنترل سازگار از دو ویژگی ترکیب یافته است :سامانۀ
کروزکنترل و سامانۀ مسافت متناسب.
هشدار
ســــامانۀ کروزکنتــــرل انطباقــــی همیشــــه از برخــــورد
جلوگیــــری نمیکنــــد .زمانیکــــه ایــــن ســــامانه
وســــیلهنقلیۀ روبهرو را تشــــخیص نداد ،راننده باید
مداخله کند .همچنین ،ســــامانۀ مذکور برای اینها
ترمــــز نمیکند :انســــانها ،حیوانات ،وســــایل نقلیۀ
کوچک مانند موتور یا دوچرخه ،وسایل نقلیهای که
جلو میآیند یا آرام یا ساکناند.
از ســــامانۀ کروزکنتــــرل انطباقــــی در ایــــن موقعیتها
اســــتفاده نکنیــــد :ترافیــــک شــــهری ،ترافیکهــــای
پرتراکــــم ،چهارراههــــا ،جادههــــای لغزنده بــــا آب یا
گلوالی زیــــاد ،بــــرف و بارانهای ســــنگین ،دید کم،
جادههای طوفانی یا لغزنده.
حســــگر رادار اندازه
فاصلــــه با وســــیلهنقلیۀ روبهرویــــی را
ِ
میگیرد .کروزکنترل ،سرعت را با شتابدادن و ترمزکردن
تنظیم میکند .در زمان ترمزهای ناشــــی از این ســــامانه،
ً
کامال طبیعی است که از ترمزها صدایی ضعیف درآید.

هشدار
زمانیکه این سامانه ترمز میکند ،پدال ترمز حرکت
میکند .پای خــــود را در زیر پدال ترمــــز قرار ندهید.
ممکن است پای شما در آن حبس شود!
هدف این سامانه این است که وســــیلهنقلیۀ مقابل را در
همان مسیر و در همان فاصلۀ زمانیکه راننده تنظیم کرده
است ،دنبال کند .اگر حســــگر رادار هیچ وسیلهنقلیهای
در جلوی خود نبیند ،خودرو با همان سرعت تنظیمشدۀ
کروزکنترل به پیش میرود .همچنین ،زمانیکه ســــرعت
وســــیلهنقلیه مقابل از ســــرعت تنظیمشــــدۀ شــــما تجاوز
کند ،شــــما با همان سرعت تنظیمشــــدۀ خودتان حرکت
میکنید.
هــــدف ســــامانۀ کروزکنتــــرل انطباقــــی ایــــن اســــت کــــه
ســــرعت را به بهتریــــن و راحتتریــــن روش هدایت کند.
در حالتهایــــی کــــه بــــه ترمز شــــدید نیاز اســــت ،راننده
خــــودش باید ترمــــز کند .کروزکنتــــرل انطباقــــی را میتوان
برای پیروی از ســــرعت وســــیلهنقلیۀ روبهرو ،از  ۳۰تا ۲۰۰
کیلومتردرســــاعت ،فعــــال کرد .اگر ســــرعت کمتــــر از ۳۰
کیلومتر شود ،سرعت تنظیمشــــده در حالت انتظار باقی
کردن خودکار ،قطع میشــــود .در ســــرعت
میمانــــد و ترمز ِ
کــــم ،راننــــده باید خــــودش فاصلــــۀ مطمئن را از ماشــــین
جلویی تنظیم کند و مسئولیت آن را بپذیرد.

چراغ هشدار ،ترمزگرفتن با نیازمندی راننده
ظرفیــــت ترمزکــــردن ایــــن ســــامانه بــــا بیــــش از ۴۰درصد
خودروها یکی اســــت .اگر نیاز باشــــد که خودرو شــــدیدتر
از ظرفیت عملکرد موتور ترمــــز کند و راننده ترمز نکند ،در
اینصورت سامانۀ کروزکنترل با چراغ و صدای هشدار به
راننده گوشزد میکند که مداخلۀ سریع الزم است.
توجه
چراغ هشــــدار ممکن اســــت در نور خورشید شدید یا
زمانیکه عینکهای آفتابی زده شده باشد ،سخت
دیده شود.
هشدار
کروزکنترل فقط زمانی هشدار میدهد که خودروها را
با حسگر رادار تشخیص دهد .محتمل است که هیچ
هشــــداری ندهد یا ســــببی موجب تأخیر در هشــــدار
شــــود .درکل ،منتظر هشــــدار نمانید و زمانیکه الزم
است ،ترمز کنید.
بار سنگین یا جادههای سراشیبی
ً
بهخاطر بســــپارید که این ســــامانه اصوال برای جادههای
مســــطح بهکار میآیــــد .در جادههای سراشــــیبی یا بار بار
سنگین باید بسیار مواظب بود؛ زیرا در این مواقع سامانۀ
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کروزکنترل انطباقی ممکن اســــت در تعیین دقیق فاصله
از وسیلهنقلیۀ جلویی اشتباه کند.
اجرا
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توقف حالت انتظار و ادامۀ سرعت ذخیرهشده
کروزکنترل :خاموش یا روشن
فاصلۀ زمانی :افزایش یا کاهش
فعالکردن و تنظیم سرعت
(استفادهنشده)
شمارۀ سبز در ســــرعت ذخیرهشده (سفید = حالت
انتظار)
فاصلۀ زمانی
کروزکنتــــرل انطباقــــی فعــــال اســــت بــــا نمــــاد ســــبز
ِ
(سفید = حالت انتظار)

فعالسازی و تنظیم سرعت
با فشــــردن دکمۀ نمــــاد ســــفیدرنگ مشــــابهی ( ۸در
شکل) در صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها روشن میشود
که نشاندهندۀ حالت انتظار کروزکنترل است.
برای آمادهکردن کرو زکنترل انطباقی:
در ســــرعت دلخــــواه دکمههــــای  +یــــا – فرمان را فشــــار
دهید تا ســــرعت مدنظر در حافظه ذخیره شــــود .صفحۀ
نمایشگرها و عملگرها ذرهبینی را در اطراف سرعت برای
چند ثانیه یا بیشتر نشان میدهد و شمارۀ آن ( )۶از سفید
به سبز تغییر میکند.
زمانیکه این تصویر از سفید به سبز تغییر رنگ
داد ،کروزکنترل فعال اســــت و خودرو سرعت
ذخیرهشده را حفظ میکند.
تنهــــا وقتی صفحــــۀ نمایشــــگرها و
عملگرهــــا ایــــن تصویــــر را نشــــان
میدهد که بیــــن خودرو و خودروی
مقابــــل فاصلــــهای اســــت کــــه بــــا
کروزکنترل در حال کنترل است.
در لحظهای مشــــابه ،میزان سرعت
شــــمارهگذاری میشــــود .بیشترین
ســــرعت با رنــــگ ســــبز ( ،)۶همان
ســــرعت برنامهریزیشــــده اســــت.
ســــرعت کمتر ،ســــرعت خــــودروی
مقابل است.

تغیی ر سرعت
ســــرعت با فشــــاری اندک روی  +یا  -تنظیم میشود و هر
فشار معادل  ۵کیلومتردرســــاعت است .همیشه آخرین
فشار در حافظه ذخیره میشــــود .درحالیکه با فشار روی
پدال گاز سرعت بیشتر شــــد ،اگر دکمۀ مربوط فشار داده
شــــود ،این ســــرعت بهعنوان ســــرعت نهایــــی در حافظه
ذخیره خواهد شــــد .بــــرای افزایش یا کاهــــش ۱کیلومتری
ســــرعت خودرو + ،یا  -را آنقدر نگه دارید که به سرعت
مطلوب برسید.
توجه
اگــــر هرکدام از دکمههــــای این ســــامانه را برای چند
دقیقه نگه دارید ،غیرفعال میشود .برای راهاندازی
مجدد این ســــامانه باید موتــــور را خاموش کرد .در
حالتهای خاصی ،این ســــامانه فعال نمیشــــود.
در اینصورت صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها حالت
 Cruise control unavailableرا نشان میدهد.
تنظیم فاصلۀ زمانی

فاصلــــۀ زمانهــــای مختلــــف را تا
وســــیلهنقلیۀ مقابــــل ،میتــــوان
انتخــــاب کــــرد و در صفحــــۀ
نمایشــــگرها و عملگرهــــا بهصورت
پنج خط افقی نشان داده میشود:
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خطهــــای بیشــــتر یعنی فاصلــــۀ زمانی بیشــــتر .یک خط
ً
نمایانگر  ۱ثانیه فاصله و پنج خط حدودا ۳ثانیه اســــت.
فاصلۀ زمانی با استفاده از دکمههای  /افزایش یا
کاهش مییابد.
در سرعت کم وقتی فاصله کم است ،این سامانه فاصلۀ
زمانی را اندکی افزایش میدهد .این ســــامانه در موقعیت
خاص به خودرو اجازه میدهد که وسیلهنقلیۀ جلویی را
بهآرامی دنبال کند.
توجه
فقط از فاصلۀ زمانیای اســــتفاده کنید که مطابق با
مقررات ترافیک داخلی اســــت .اگر بهنظر برســــد که
این ســــامانه فعال نیســــت ،ممکن است به این دلیل
باشــــد که فاصلۀ زمانی تا نزدیکترین وســــیلهنقلیه
مانع افزایش سرعت میشود.
غیرفعالکردن موقت ،حالت انتظار
کروزکنتــــرل انطباقی ،دکمۀ
موقتــــی
بــــرای غیرفعالکردن
ِ
ِ
 0فرمان را فشــــار دهید و در حالت انتظــــار تنظیم کنید.
ســــرعت تنظیمشــــده در پرانتــــز در صفحۀ نمایشــــگرها و
عملگرها نشان داده میشود.
سپس این نماد و شمارۀ ذخیرهشدۀ سرعت،
از سبز به سفید تغییر مییابد.

حالت انتظار ،براساس مداخلۀ راننده
ً
کروزکنتــــرل موقتــــا غیرفعال میشــــود و در حالــــت انتظار
میماند ،اگر:
·از ترمزپایی استفاده کنید.
·کالج را بیش از  ۱دقیقه نگه دارید.
·انتخابگر دنده به حالت ( Nخودکار) برگردد.
·بیشــــتر از  ۱دقیقه ،راننده به ســــرعتی بیش از ســــرعت
تنظیمی ادامه دهد.
در این حالت ،راننده باید سرعت را تنظیم و کنترل کند.
افزایــــش ســــرعت موقتــــی بــــا پــــدال گاز ،ماننــــد هنــــگام
سبقتگرفتن ،در تنظیمهای این سامانه تأثیر نمیگذارد.
وقتیکه پدال گازها رها شــــود ،خودرو به آخرین ســــرعت
ذخیرهشده برمیگردد.
حالت انتظار خودکار
کروزکنترل انطباقی به ســــامانههای دیگر وابســــته است،
مانند سامانۀ کنترل کشش و پایداری خودرو  .DSTCاگر
کارکرد هرکدام از این ســــامانهها متوقف شود ،این سامانه
بهصورت خودکار غیرفعال میشود.
غیرفعالکردن و انتخابکردن دندۀ باالتر یا پایینتر شامل
حالت انتظار نمیشود.
در زمانیکه بهصورت خودکار غیرفعال میشود ،بوق کوتاهی
پیــــام  Cruise control cancelledدر
به صــــدا در میآیــــد و
ِ
صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها نشــــان داده میشود .در

این حالت ،باید راننده وارد عمل شود و سرعت و فاصله
تا وسیلۀ جلویی را هدایت کند.
علت غیرفعالشدن خودکار :راننده در را باز کند؛ راننده
کمربند خود را باز کند؛ ســــرعت موتور کم یا زیاد اســــت؛
ســــرعت به زیر  ۳۰کیلومتر بیاید؛ چرخها کشش خود را از
حســــگر رادار پوشیده
دســــت بدهند؛ دمای ترمز باال رود؛
ِ
ً
از مثــــا برف یا باران ســــنگین اســــت و اشــــعههای رادار
مسدودند.
بازگشت به سرعت تنظیمشده
این سامانه در حالت انتظار با یک فشار روی دکمۀ فرمان
دوباره فعال میشــــود و ســــرعت طبق آخرین سرعت
ذخیرهشده تنظیم میشود.
تکراری
سبقت از خودروی دیگر
در هنــــگام زدن راهنما بــــرای ســــبقتگرفتن ،کروزکنترل
کمی به خودرو سرعت میدهد تا از خودروی مقابل عبور
کند .این کارکرد در سرعت بیش از  ۷۰کیلومتردرساعت
کار میکند.
هشدار
مراقب باشــــید که این ســــامانه در بســــیاری از مواقع
برای ســــبقت فعال میشــــود .زمانیکــــه راهنما زده
شود ،خودرو بهآرامی شتاب میگیرد.

111

 .۴پشتیبانی از راننده
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غیرفعالکردن
با فشــــار اندک روی دکمۀ سامانۀ کرو زکنترل انطباقی
در وضعیــــت انتظار قــــرار میگیــــرد و با فشــــاری دیگری
غیرفعال میشود.سرعت تنظیمی پاک میشود و با دکمۀ
نیز بازبرگشتپذیر نیست.
ـرل انطباقــی بــه کروزکنتــرلACC ،
تعویــض از کروزکنتـ ِ
بــه CC
کروزکنترل انطباقی بهکار
فشــــار دکمه برای غیرفعالکردن
ِ
میآید .ســــپس خودرو تنها براساس ســــرعت تنظیمشده
حرکت میکند.
·دکمۀ را در فرمان به مدت طوالنی نگه دارید .نماد
در صفحهنمایــــش از به تغییــــر میکند .با این
وسایل ،کرو زکنترل فعال میشود.
هشدار
بعــــد از تعویــــض از  ACCبه  CCدیگر خــــودرو بهطور
خــــودکار ترمز نمیکند و تنها از ســــرعت تنظیمشــــده
پیروی میکند.
کروزکنترل انطباقی CC ،به
تعویض از کروزکنترل به
ِ
ACC
با  ۱تا  ۲بار فشــــار روی کروزکنترل غیرفعال میشــــود.
کروزکنترل
در مرحلۀ بعد که این ســــامانه روشــــن شــــود،
ِ
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انطباقی فعال است.
دستیار کروز
ِ
ایــــن ســــامانه در خودروهــــای دندهخــــودکار حالتهای
بیشــــتری از خودروهــــای دندهدســــتی دارد .توجــــه کنید
ســــرعت برنامهریزیشــــده بــــرای کروزکنترل
کــــه کمترین
ِ
 ۳۰کیلومتــــر اســــت .بــــا اینکــــه این ســــامانه قادر اســــت
وسیلهای دیگر را تا ســــکون آن دنبال کند ،سرعت کمتر
قابلانتخاب نیست.
محدودۀ افزایش سرعت
توجه
در سمت راننده نباید باز
برای فعالکردن این سامانه ِ
باشد .راننده نیز باید کمربند ایمنی را بسته باشد.
این ســــامانه با دندهخودکار میتواند وسیلهای دیگر را در
محدودۀ  ۰تا  ۲۰۰کیلومتردرساعت دنبال کند.

آرام یا پشــــت چراغهای ترافیک ،اگــــر توقفها بیش از ۳
ثانیه نشود ،رانندگی بهصورت خودکار ادامه پیدا میکند.
اگر برای حرکت دوبارۀ خودروی مقابل زمان بیشتری طول
بکشد ،موتور در حالت انتظار تنظیم میشود .راننده باید
به یکی از روشهای زیر دوباره سامانۀ کروز را فعال کند:
·با فشار دکمۀ فرمان
·با فشار پدال گاز و افزایش سرعت
بهدنبال وســــیلهنقلیۀ مقابل ،ســــامانۀ کروزکنتــــرل بهکار
میافتد.
توجه
کروزکنتــــرل میتواند توقف ماشــــین را برای حداکثر
 ۴دقیقــــه نگه دارد .بعد از آن ،ترمــــز پارککردن فعال
میشود و کروزکنترل از کار میافتد.
تغییر خودروی جلویی

توجه
فعالکردن این سامانه زیر سرعت  ۳۰کیلومتردرساعت،
مســــتلزم وجود خودرویــــی در مقابل بــــا فاصلهای
معقول است.
برای توقفهای کوتاهتر و با ســــرعت کم ،در ترافیکهای

اگر وسیلهنقلیۀ روبهرو ناگهان بچرخد ،ممکن است شما بایستید.
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وقتی کروزکنتــــرل ،وســــیلهای دیگر را با ســــرعتی کمتر از
 ۳۰کیلومتردرســــاعت دنبال کند و هدف را از وســــیلۀ در
حال حرکت بهوسیلهای ســــاکن تغییر دهد ،سامانۀ کروز
سرعت را کاهش میدهد.
هشدار
وقتــــی کروزکنتــــرل بــــا ســــرعتی بیــــش از  ۳۰کیلومتر
خودرویــــی را دنبــــال میکنــــد و خــــودروی هدف از
حالت حرکت به ساکن تغییر حالت میدهد ،سامانۀ
کروز ،خودروی ســــاکن را نادیــــده میگیرد و بهجای
آن ،سرعت ذخیرهشــــده را پی میگیرد .راننده باید
خودش وارد عمل شود و ترمز کند.
حالت انتظار خودکار با تغییر هدف
کروزکنتــــرل غیرفعــــال میشــــود و در حالــــت انتظــــار قرار
میگیرد ،اگر:
·سرعت کمتر  ۵کیلومتردرســــاعت باشد و کروزکنترل
مطمئن نباشــــد که آیا هــــدف ،وســــیلهنقلیهای ثابت
است یا چیز دیگری ،مانند سرعتگیر.
·ســــرعت کمتر  ۵کیلومتردرساعت اســــت و خودروی
جلویی خاموش میشود .کروزکنترل ،دیگر خودرویی
برای دنبالکردن ندارد.
قطع ترمز خودکار ،در زمان سکون خودرو
در وضعیتهای زیر ،ســــامانۀ کروزکنترل انطباقی ترمز را

رها میکند و اختیار آن را به دستان راننده میسپارد:
·راننده پای خود را روی پدال ترمز بفشارد.
·ترمز دستی به کار افتد.
·گزینشگر دنده به حالتهای  Pیا  Nیا  Rبرود.
·راننده سامانۀ کروزکنترل را در وضعیت انتظار قرار دهد.
·اگر راننــــده کمربند یا در را باز کند ،کروزکنترل در زمان
ساکنبودن خودرو ،ترمز خودکار را قطع میکند.
فعالسازی خودکار ترمز دستی
در وضعیتهای زیر ترمز دســــتی بهصورت خودکار فعال
میشود:
در خودرو را باز کند یا کمربند ایمنی خویشــــتن
راننده
·
ِ
را بگشاید.
· DTTCاز حالــــت  Normalبــــه حالــــت  Sportتغییــــر
وضعیت بدهد.
·زمانیکه سامانۀ کمکی راننده خودرو را برای مدتزمانی
بیش از چهار دقیقه ساکن نگه داشته است.
·موتور خاموش شود.
·ترمزها بسیار داغ شوند.
حسگر رادار و محدودیتهای آن
جز کروزکنتــــرل انطباقی ،حســــگر رادار را ایــــن دو کارکرد
بهکار میگیرد :هشدار برخورد همراه با کارکرد ترمز خودکار
و کارکرد هشــــدار فاصلــــه .تغییر در حســــگر رادار موجب
استفادۀ غیرقانونی آن میشود.

هشدار
راننــــده باید همیشــــه مراقــــب اوضاع جاده باشــــد.
زمانیکــــه ســــامانۀ کــــروز در ســــرعت یــــا فاصلهای
مناســــب عمل نمیکند ،باید راننده وارد عمل شود.
مســــئول هدایــــت خودرو همیشــــه راننده اســــت ،نه
کروزکنترل.
لوازم اضافی و اشیای دیگر ،مانند چراغهای یدکی،
نباید جلوی شیشه وصل شوند.
هشدار
توان حســــگر رادار در تشخیص وســــایلنقلیۀ مقابل
ً
کاهش مییابد :اگر حســــگر رادار مسدود شود ،مثال
در باران یا گلوالی یا اگر ســــرعت وسیلهنقلیۀ مقابل
تفاوت بسیار داشته باشد.
با سرعت شما
ِ
توانایــــی حســــگر رادار در کشــــف خودروهــــای روبهرویی
در مواقع چون باران شــــدید و گلوشــــل ،یا در مواقعی که
چیزی روبهروی آن قرار گرفته است ،کاهش مییابد.
توجه
فضای جلوی حســــگر رادار را همیشه تمیز و باز نگه
دارید.

113

 .۴پشتیبانی از راننده
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مواقعی که کروز بهشکل بهینه کار نمیکند
حســــگر رادار میدان دید محدودی دارد .گاه ،خودروهای
دیگر را تشــــخیص نمیدهد یا اینکــــه دیرتر از زمان مدنظر
شناسایی میکند.

2

3

وســــایلنقلیۀ کوچــــک مانند موتورســــیکلت در بین
خط مرکزی جاده حرکت نمیکنند و به همین دلیل
تشخیصناپذیر باقی میمانند.
سر پیچها ،حسگر رادار ممکن است خودرو اشتباهی
ِ
را تشــــخیص دهد یا خودروی تشخیصدادهشده را
ازنظر دید ،از دست بدهد.
ِ

ردیابی اشتباه و وا کنش
پیام Radar blocked
عملگرها
و
اگر صفحۀ نمایشــــگرها
ِ
 see manualرا نشــــان دهــــد ،به این معناســــت که امواج
حســــگر رادار مســــدود شــــده اســــت و خــــودروی جلویی
تشخیصدادنی نیســــت .درنتیجه ،کروزکنترل انطباقی و
هشــــدار فاصله و هشــــدار ترمز خودکار نیز عمل نمیکند.
پیام نشاندادهشده ،همراه با واکنش
در جدول زیر دالیل ِ
مناسب ،آمده است.

کروزکنترل انطباقی
میدان دید
ِ
۱
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برخی وقتها حسگر رادار در تشخیص وسایلنقلیۀ
ُ
نزدیک ،کند عمل میکند؛ مانند زمانیکه وسیلهای
بین خودروی شما و خودروی مقابل بیاید.

علت

واکنش

ســــطح ظاهــــری رادار کثیف اســــت و با یــــخ و برف
پوشیده شده است.

ســــطح ظاهری رادار کثیف اســــت و با یخ و برف پوشــــیده
شده است.

برف و باران سنگین امواج رادار را مسدود کردهاند.

برف و باران سنگین امواج رادار را مسدود کردهاند.

یــــخ و برف ســــطح جاده باال پاشــــیده و امــــواج رادار را
مسدو د کرده است.

یخ و برف سطح جاده باال پاشــــیده و امواج رادار را مسدود
کرده است.

سطح رادار تمیز است؛ اما پیام همچنان باقی است.

سطح رادار تمیز است؛ اما پیام همچنان باقی است.
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عالمتها و پیامها در صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
نماد

معنا

پیام
The symbol is WHITE

کروزکنترل انطباقی ( )ACCدر حالت انتظار تنظیم شده است.
ِ

The symbol is GREEN

خودرو سرعت ذخیرهشده را حفظ میکند.
کروزکنترل استاندارد بهصورت دستی انتخاب شده است.

DSTC Normal to
enable Cruise

کروزکنترل انطباقی نمیتواند
تا وقتی سامانۀ کنترل کشش و پایداری خودرو ( )DSTCدر وضعیت طبیعی تنظیم نشده است ،سامانۀ
ِ
فعال شود.

Cruise control
Cancelled

کروزکنترل انطباقی غیرفعال شده است .راننده باید سرعت را کنترل و تنظیم کند.
سامانۀ
ِ

Cruise control
Unavailable

کروزکنترل انطباقی نمیتواند فعال شود .ممکن است دمای ترمز باالست یا حسگر رادار مسدود است.
سامانۀ
ِ

Radar blocked See
manual
Cruise control Service
required

ً
کروزکنترل انطباقی موقتا غیرفعال شده است .حسگر رادار مسدود شده و خودرهای جلویی را شناسایی نمیکند ،مثل زمان
ســــامانۀ
ِ
بارندگی سنگین یا وجود گلوالی روی حسگر.
کروزکنترل انطباقی غیرفعال شده است .با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
سامانۀ
ِ
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هشدار فاصله
نماد

پیام

معنا

Press Brake To hold+
زنگ هشدار  +نور
هشدار در شیشۀ جلو +
فشار بر پدال ترمز

کروزکنترل انطباقی ترمزپایی را آزاد میکند تا به ترمزدستی اجازه دهد وارد عمل شود و خودرو را نگه دارد؛
خودرو ساکن است و سامانۀ
ِ
اما نقص در ترمزدستی بدان معناست که خودرو بهزودی شروع به غلتیدن میکند.
راننده باید خودش ترمز بگیرد .زنگ هشدار و پیام باقی میماند تا راننده پدال ترمز را فشار دهد یا از پدال گاز استفاده کند.

Below 30 km/h Only
following

ً
کروزکنترل انطباقی را با سرعتی زیر  ۳۰کیلومتر بدو نوجود وسیلهنقلیهای در مقابل ،همراه با فعالسازی فاصلۀ تقریبا ۳۰متری
سامانۀ
ِ
نشان دهد.

هشدار فاصله
هشدار فاصله دستوری اســــت که در سرعت بیش از ۳۰
کیلومتردرســــاعت فعال میشود و به راننده دربارۀ فاصلۀ
زمانی تا وسیلهنقلیۀ روبهرو اطالع میدهد.

زمانی
فاصله تــــا خــــودروی مقابل کمتــــر از فاصلــــۀ
اگــــر توجه
ِ
تنظیمشده باشد ،چراغ هشــــدار نارنجیرنگی در شیشۀ
شود.اســــت،
انطباقییفعال
کروزکنترل
ســــامانۀ
جلوییکه
زمان
ثابت روشن م
درخشش
خودرو با
هشدار فاصله غیرفعال میشود.

عملکرد

هشدار
هشدار فاصله ،فقط زمانی واکنش نشان میدهد که
فاصلۀ وســــیلهنقلیۀ مقابل کمتر از مقدار تنظیمشدۀ
قبلی باشد.

چراغ هشدار نارنجی
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این دکمه را در پیشــــانۀ مرکزی فشــــار دهید تا عملکرد را
روشــــن یا خاموش کند .برخی تجهیزات انتخابکردنی،
فضایــــی خالی بــــرای دکمهای در پیشــــانۀ مرکــــزی باقی
نمیگذارند .برای ادارۀ این دستور:
MY CAR Ú Settings ÚCar Settings ÚDistance Alert

 .۴پشتیبانی از راننده
هشدار فاصله
تنظیم فاصلۀ زمانی

توجه
زمانــــی تنظیمشــــده را ســــامانۀ کروزکنترل
فاصلــــۀ
ِ
انطباقی بهکار میگیرد.
ّ
از فاصلۀ زمانی مطابق با قوانین ملی خود استفاده
کنید.
محدودیتها
کروزکنترل انطباقی و سامانۀ هشدار برخورد از یک حسگر
رادار استفاده میکنند.

کنترل و نمایش برای فاصلۀ زمانی

 ۱فاصلۀ زمانی :افزایش یا کاهش
 2فاصلۀ زمانی :روشن ،در طول تنظیمها
بــــرای وســــیلۀ جلویــــی ،فاصلــــۀ
زمانهای متفاوتی میتوان برگزید و
در صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها
بهصــــورت یک تــــا پنج خــــط افقی
نشــــان داد .خطهای بیشتر فاصلۀ
بیشــــتری را اطالع میدهد .یک خــــط ،نمایانگر  ۱ثانیه تا
ً
وسیلۀ جلویی است و پنج خط تقریبا  ۳ثانیه.

نمادها و پیامها در صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
نماد

پیام
Radar
blocked
See
manual

توجه
نور آفتــــاب شــــدید ،بازتــــاب یا نوســــان شــــدت نور
یــــا اســــتفاده از عینــــک آفتابی ســــبب دیدهنشــــدن
چراغ هشــــدار در شیشــــۀ جلو اســــت .هــــوای بد یا
جادههــــای طوفانــــی در ظرفیــــت حســــگر رادار در
تشخیص وسیلهنقلیۀ مقابل تأثیر میگذارد .اندازۀ
وســــایلنقلیه ،ماننــــد موتورســــیکلت ،نیــــز در توان
تشــــخیص تأثیر میگذارد .این بدان معنی است که
چراغ هشــــدار در فاصلهای کمتــــر از فاصلۀ تنظیمی
روشن میشود.
بهسبب سرعت زیاد و محدودیتهای حسگر ،چراغ
شیشــــهجلو ،در فاصلۀ کوتاهتری از فاصلۀ تنظیمی
روشن میشود.

Collision
warn.
Service
required

معنا
ً
هشــــدار فاصلــــه موقتــــا
غیرفعال اســــت .حســــگر
رادار مســــدود اســــت و
نمیتواند وســــایل دیگر را
تشــــخیص دهد .بــــاران یا
گلوالی شــــدیدی جلوی
حســــگر رادار جمع شــــده
است.
هشــــدار فاصله و هشــــدار
برخــــورد همــــراه بــــا ترمــــز
خودکار بهصــــورت کامل
یا جزئــــی غیرفعال شــــده
است .اگر پیام باقی مانده
اســــت ،به تعمیرگاه مجاز
بروید.
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 .۴پشتیبانی از راننده
ایمنی شهری
ایمنی شهری

هشدار

1

درآمد
این ســــامانه در ســــرعتی کمتــــر از  ۵۰کیلومتردرســــاعت
فعال میشــــود و با ترمز خودکار به راننده کمک میکند تا
از برخورد ناگهانی جلوگیری کند .ســــامانۀ ایمنی شهری
مواقعی فعال میشود که راننده باید ترمز کند .این سامانه
طوری طراحی شــــده که با تأخیر عمل کنــــد تا از تداخل
غیرضروری پرهیز شود.
ایمنی شــــهر نبایــــد بهانهای بــــرای راننــــده در تغییر روش
رانندگیاش باشــــد .اگر راننده فقط روی این سامانه برای
ترمزکــــردن تکیه کنــــد ،دیر یا زود برخــــوردی اتفاق خواهد
ً
افتاد .راننده و مســــافران معموال فقــــط زمانی متوجه این
ســــامانه میشــــوند که خودرو به موقعیت برخورد بســــیار
نزدیک برســــد .اگر خودرو به سامانۀ هشدار برخورد مجهز
باشــــد ،با ترمز خودرو این دو ســــامانه همدیگــــر را تکمیل
میکنند.
مهم
تعمیر اجزای ســــامانۀ ایمنی شــــهری بایــــد فقط در
تعمیرگاه مجاز ولوو انجام گیرد.

1 .city safety
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ســــامانۀ ایمنــــی شــــهری در همــــۀ ترافیکهــــا و
وضعیتهای رانندگــــی و در موقعیتهای آبوهوایی
مختلف بهکار نمیافتد .این سامانه به خودروهایی
کــــه در جهتی متفــــاوت از شــــما رانندگــــی میکنند یا
وســــایلنقلیۀ کوچــــک ،موتور ،دوچرخه ،انســــان یا
حیوان واکنش نشان نمیدهد.
این ســــامانه میتواند مانع از برخــــورد و تصادف در
ت ســــرعت کمتر از  ۱5کیلومتردرســــاعت شــــود.
تفاو 
ســــرعت بیشــــتر فقط ممکن اســــت سرعت
در تفاوت
ِ
برخــــورد کم شــــود .برای انجــــامدادن دســــتور ترمز
بهصورت کامل ،راننده باید پدال ترمز را فشار دهد.
هیچگاه منتظر نباشــــید تا این ســــامانه بــــهکار افتد.
راننــــده همیشــــه مســــئول ســــرعت و ایجــــاد فاصلۀ
مناسب است.

کارکرد

شیشۀ فرستنده و دریافتکنندۀ حسگر لیزر

ایمنی شهری ترافیک جلوی خودرو را با حسگر لیزری که در
باالی شیشۀ جلوی خودرو است ،تشخیص میدهد .اگر
ریسک خطرناکی محتمل باشد ،ایمنی شهری بهصورت
خودکار ترمــــز میکند .این ترمز شــــاید ناگهانی باشــــد .اگر
تفاوت ســــرعت با خودروی جلویی  ۴تا  ۱۵کیلومتر باشد،
ً
این سامانه میتواند کامال از برخورد جلوگیری کند.
ســــامانۀ ایمنــــی شــــهری ،ترمزی کوتــــاه و شــــدید را فعال
میکند و خــــودرو را در وضعیت طبیعی متوقف میکند،
ً
بیشتر رانندهها
دقیقا پشــــت ســــر خودروی جلویی .برای
ِ
اینگونــــه ترمزهــــا خــــارج از روش رانندگی عادی اســــت و
ممکن است برای آنان تجربهای نامساعد باشد.
اگر تفاوت ســــرعت بین خودروها  ۱۵تا ۳۰کیلومتر باشد،
ســــامانۀ ایمنی شــــهری ممکن اســــت بهتنهایــــی مانع از

 .۴پشتیبانی از راننده
ایمنی شهری
برخورد نشــــود .برای ترمزکردن کامل ،راننده باید پدال ترمز
را فشــــار دهد که این مســــئله ممکن است مانع از برخورد
شود ،حتی اگر تفاوت سرعت بیش از  ۱۵کیلومتر باشد.
عملکرد
توجه
ایمنی شــــهری همیشه پس از شــــروع موتور از طریق
حالت  Iیا  IIکلید فعال میشود.
روشن و خاموش
در اوضاع خاص بهتر است ایمنی شهر را غیرفعال کنید،
ماننــــد جاهایی که شــــاخههای پربرگ ممکن اســــت به
کاپوت یا شیشۀ جلوی خودرو برخورد کند .برای غیرفعال
یا فعالکردن آن:
MY CAR Ú Settings ÚCar Settings Ú
Driving support systems Ú City Safety
وقتی خودرو دوباره روشــــن میشود ،سامانۀ ایمنی شهری
دوباره فعال میشــــود؛ خواه در زمان خاموشکردن خودرو
فعال بوده باشد یا غیرفعال.
هشدار
حتی اگــــر ایمنی شــــهری بهصورت دســــتی غیرفعال
شود ،حسگر لیزر ،نور لیزر را میفرستد.

محدودیتها
حسگر ایمنی شــــهری ،خودروها و وسایلنقلیۀ بزرگ را در
ِ
مقابل خودرو ،بدو نتوجه به شــــب یا رو زبودن ،تشخیص
میدهد .بااینحال ،این حســــگر محدودیتهایی دارد و
ً
کارایی کمتری مثال در باران یا برف ســــنگین ،مه غلیظ،
طوفان همراه با برف دارد .مه و غبار و
طوفان ،گردوغبار و
ِ
برف و یخ روی شیشۀ جلوی خودرو ممکن است در این
ســــامانه اختالل ایجاد کند .آویختن اشیای سبکوزن،
این سامانه را محدود میکند ،مانند پرچم یا لوازم جانبی
مانند چراغهای سبک که باالتر از کاپوت باشد.
قرمز حسگر ایمنی شهر مقدار نور بازتابشده را
نور مادو ن ِ
مشخص و اندازهگیری میکند .حسگر نمیتواند اشیایی
با ظرفیت بازتابش کم را تشــــخیص دهد .قسمت عقب
ً
وسایلنقلیه معموال باتوجهبه پال ک خودرو و بازتاب چراغ
عقب بهخوبــــی بازتابش دارنــــد .در جادههــــای لغزنده،
فاصلــــۀ ترمزکردن بیشــــتر میشــــود که این ،توان ســــامانۀ
ایمنی شهری را در جلوگیری از برخورد ،کاهش میدهد.
وقتــــی خودرو دندهعقب مــــیرود ،ایمنی شــــهر نمیتواند
عمــــل کنــــد .ایمنی شــــهری در ســــرعتهای کمتــــر از ۴
کیلومتــــر فعــــال نمیشــــود و بههمیــــن علت ،ســــامانه در
حالتهایی کــــه خودروی جلویی ســــرعت خیلی کمی
دارد ،مانند زمان پارککردن ،مداخله نمیکند.
واکنش راننده همیشــــه ارجح است؛ ازاینرو وقتی راننده
ت خــــودرو اســــت و ترمزکردن یــــا گازدادن
در حــــال هدای 

ضروری است ،حتی اگر برخوردی اجتنابناپذیر باشد،
سامانۀ ایمنی شهری مداخله نمیکند.
توجه
حســــگر لیزر شیشــــۀ جلوی خودرو را از برف و یخ و
کثیفی تمیز نگه دارید .هیچ چیزی روی حســــگر لیزر
شیشــــۀ جلوی خودرو نصب نکنید .یــــخ و برف را از
روی کاپــــوت بزدایید .ارتفاع برف و یخ نباید بیش از
 ۵سانتیمتر باشد.
ردیابی اشتباه و وا کنش
پیــــام Windscreen Sensores blocked See manual
اگــــر
ِ
در صفحــــۀ نمایشــــگرها و عملگرهــــا ظاهر شــــد ،نشــــان
میدهد که حسگر لیزر مسدود شده است .راننده باید در
تمیزبودن شیشۀ جلوی خودرو و محل حسگر لیزر ،کوشا
باشد.
مهم

َ
اگر ترک یا خراشــــی ،دستکم به ابعاد  ۳میلیمتر در
پنجدهم میلیمتر ،روی هرکدام از شیشههای جلوی
خودرو و روی حسگ ر لیزر ایجاد شود ،برای تعویض
یا تعمیر شیشه باید با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
کوتاهــــی در تعمیــــر یــــا تعویــــض آن ،موجــــب کاهش
کارایی سامانۀ ایمنی شهری میشود.
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ایمنی شهری
حسگر لیزر
سامانۀ ایمنی شهری شامل حسگری است که نور لیزر را
منتقل میکند و میفرستد .اگر با مشکلی روبهرو شدید،
با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.
برچسب زیر روی دستگاه لیزر نصب شدهاند:
دو
ِ

نمادها و پیامها در صفحۀ نمایشگرها و عملگرها

اطالعات تابش حسگر لیزر
2.64µJ

Maximum pulse energy

45mW

Maximum average output

33ns

Pulse duration

12*28

)Divergence (horizontal*vertical

هشدار

برچسب باال دستهبندی اشعۀ لیزر را توصیف میکند:
تشعشــــع لیزر :با ابزارهای بصری به پرتو لیزر نگاه نکنید.
کالس  1Mمحصول لیزر.
برچســــب بعــــدی اطالعــــات فیزیکــــی پرتــــو را توصیف
میکند:
 1993+A2:2001 :1-IEC 60825موافــــق بــــا اســــتاندارد
 FDAآمریکا برای طراحی محصوالت لیزر.
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اگر هرکدام از این دستورها اجرا نشوند ،خطر آسیب
به چشم وجود خواهد داشت!
	▪حسگر لیزر تشعشــــع لیزری نامرئی گستردهای از
خود ســــاطع میکند .هرگز به داخــــل آن از فاصلۀ
 100میلیمتری یا کمتر ،بهوســــیلۀ بزرگنماهایی
مانند ذرهبین ،نگاه نکنید.
	▪برای دوری از قرارگرفتن در معرض تشعشع مضر،
هیچگونــــه تعمیر یا تغییری ،بهجــــز آنهایی که در
اینجا مشخص شدهاند ،انجام ندهید.
	▪هرگز حسگر لیزر و عدسیها را جابهجا نکنید.
	▪قبل از برداشتهشــــدن رابط حســــگر لیزر از شیشۀ
جلوی خودرو ،باید از برق قطع شود.
	▪هنگامیکه ریموت در موقعیت  IIقرار گرفته باشد و
موتور خودرو خاموش شــــود ،حسگر لیزر ،نور لیزر
را انتقال میدهد.

نماد

پیام

معنا ،واکنش مناسب

Auto
braking by
City Safety

ســــامانۀ ایمنی شهری
در حال ترمزکردن است
یا بهصــــورت خــــودکار
ترمز کرده است.

Windscreen
Sensors
blocked See
manual

حســــگر لیزر بهصورت
موقــــت کارایــــی ندارد؛
زیرا چیزی آن را مسدود
کــــرده اســــت .شــــی
مسدودکننده را بردارید
و شیشۀ جلوی حسگر
را تمیز کنید.

City Safety
Service
required

ســــامانۀ ایمنی شهری
کارایی نــــدارد .اگر پیام
باقی ماند ،به تعمیرگاه
مجاز بروید.

در ترکیب ترمز خودکار با سامانۀ ایمنی شهری ممکن است
یــــک یا چند نمــــاد در صفحهابــــزار و یک یا چنــــد پیام در
صفحۀ نمایشگرها و عملگرها نمایان شود .پیام متنی را با
فشاردادن دکمۀ  OKروی دستک کنار فرمان تأیید کنید.

 .۴پشتیبانی از راننده
هشدار برخورد ،همراه با ترمز خودکار و محافظت از عابر پیاده
هشدار برخورد ،همراه با ترمز خودکار و محافظت از عابر
پیاده
درآمد
این ســــامانه برای کمک به راننده در زمان خطر برخورد با
عابر پیاده یا وسیلهنقلیۀ جلویی طراحی شده است و در
دو سطح عمل میکند:
ســــطح  :۱دربارۀ برخــــوردی خطرناک ،به راننده هشــــدار
صوتی و تصویری میدهد .راننده باید ترمز کند.
ســــطح  :۲دربارۀ برخــــوردی خطرناک ،به راننده هشــــدار
صوتی و تصویــــری میدهد .اگر راننده در زمان مناســــب
ترمز نکرد ،خودرو بهصورت خودکار ترمز میکند.
کارکرد

خالصۀ کارکرد
۱

نشانۀ هشدار شنیداری و دیداری در حالت خطر برخورد

2
3

حسگر رادار
حسگر دوربین

هشدار برخورد
حســــگر دوربیــــن همــــراه بــــا حســــگر رادار ،عابــــر پیــــاد ه
و وســــایلنقلیۀ ســــاکن و متحــــرک در همــــان مســــیر را
تشــــخیص میدهند .وقتی خطر برخورد بــــا عابر پیاده یا
وســــیلهنقلیهای وجود داشته باشــــد ،توجه راننده را با نور
قرمزرنگ ،همراه با نشانه و صدای هشدار ،جمع میکند.
تقویتکردن ترمز
پس از هشدار برخورد ،اگر خطر برخورد افزایش پیدا کند،
تقویتکننــــدۀ ترمز فعــــال میشــــود .تقویتکننــــدۀ ترمز،
ســــامانۀ ترمز را برای ترمزکــــردن پیدرپی آمــــاده میکند و
ترمزها بــــا مالیمت عمــــل میکنند که بهصورت شــــتاب
ناچیزی تشخیصپذیر است.
اگر پدال ترمز را ســــریع و بهقدر کافی فشــــار دهید ،دستور
ترمز کامل میشود و بهاجرا درمیآید .همچنین اگر سامانه
تشخیص دهد که این ترمز برای جلوگیری از برخورد کافی
نیست ،تقویتکنندۀ ترمز ،ترمز راننده را تقویت میکند.
ترمز خودکار
در وضعیت برخورد ،اگر راننده کاری انجام نداده باشد و
خطر برخورد بســــیار زیاد باشد ،بدو ننیاز به راننده دستور
ترمــــز خــــودکار وارد عمل میشــــود .برای کاهش ســــرعت
برخورد ،ترمز با نیروی کامل عمل میکند.

هشدار
ســــامانۀ هشــــدار برخورد در همۀ اوضاع و ترافیکها،
آبوهواها یــــا موقعیتهــــای مختلف جــــادهای عمل
نمیکند .سامانۀ هشدار برخورد به وسایلنقلیهای که
در جهات دیگرند ،واکنش نشان نمیدهد.
فقــــط در حالتی که خطر برخورد زیاد باشــــد ،هشــــدار
فعال میشــــود .راننده باید پیش از استفاده از هشدار
برخــــورد همراه بــــا ترمز خــــودکار ،از بخش دســــتورها
ِ
و راهنماییهــــای آن مطلع شــــود .هشــــدارها و کارکرد
ترمــــز بــــرای عابــــران پیــــاده در ســــرعتی بیــــش از ۸۰
کیلومتردرساعتخاموشمیشوند.
تشخیص عابران پیاده

مثالهای مناسب از چگونگی تشـ ــخیص عابران پیاده ،با شکل بدنی
واضح
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 .۴پشتیبانی از راننده
هشدار برخورد ،همراه با ترمز خودکار و محافظت از عابر پیاده
بهترین عملکرد سامانه مســــتلزم این است که اطالعاتی
واضح راجع به شکل بدن عابر دریافت کند :سر ،بازوها،
شانهها ،پاها ،قســــمتهای باالیی و پایینی بدن ،همراه
با الگوی طبیعی از حرکت انســــان .اگر قسمتهای بزرگ
بدن در دوربین رؤیتپذیر نباشــــد ،سامانه نمیتواند عابر
را تشخیص دهد.
برای اینکه عابر پیاده تشــــخیصپذیر باشــــد ،باید تمامقد
ظاهر شود و دستکم  ۸۰ســــانتیمتر قد داشته باشد .این
ســــامانه عابر پیادهای را که شــــیئی بزرگتر حمل میکند،
نمیشناسد .برای دیدن عابر در هوای گرگومیش ،طلوع،
تاریکی یا تونل ،توانایی حسگر دوربین محدود است.
هشدار
هشــــدار برخورد همــــراه با ترمز خودکار و تشــــخیص
عابران پیاده ،وســــیلهای کمکی محســــوب میشود
و نمیتوانــــد همــــۀ پیادههــــا را در همــــۀ موقعیتها
تشــــخیص دهد .این ســــامانه نمیتواند پیادههای
مــــات ،مردم کوتاهتــــر ،بچهها یا کســــانی را ببیند که
لباسشان شــــکل بدن آنها را پوشانده است .راننده
همیشه مسئول است که با فاصله و سرعتی مطمئن
رانندگی کند.
هشدارها و عملکردن ترمز برای عابران پیاده در هوای
تاریک و تونلها عمــــل نمیکند؛ حتی اگــــر چراغهای
خیابان روشن باشد.
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برای اطمینان از کارایی کامل ترمز ،راننده همیشه باید
پدال ترمز را فشار دهد؛ حتی زمانیکه خودرو بهصورت
خودکار ترمز میگیرد .هیچوقت منتظر هشدار برخورد
نشوید .راننده همیشه مسئول فاصله و سرعت درست
و مناسب است؛ حتی زمانیکه سامانۀ هشدار برخورد
با ترمز خودکار ،در حال استفاده است.
کارکرد
در راســــتای تنظیــــم آنی ســــامانه از منــــوی  MY CARدر
پیشانۀ مرکزی استفاده کنید.
خاموش و روشن عالمت هشدار
توجه
تقویتکننــــدۀ ترمز و کارکــــرد ترمز خودکار همیشــــه
فعالاند و نمیتوان غیرفعالشان کرد.
عالمتهایی بهصورت چراغ و آ کوستیک
برای انتخاب خاموش یا روشن بودن سامانۀ هشدار برخورد:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú
driving support systems Ú Collision Warning
قبلی شــــما
زمانیکه موتور را روشــــن میکنید ،تنظیمهای ِ
برقرار است.
صدای آژیر
صدای آژیر را میتوان بهصورت جدا فعال و غیرفعال کرد:

MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú
driving support systems Ú Collision Warning Ú
Warning sound
فاصلۀ هشدار را تنظیم کنید
هشــــدار فاصله ،مدت هشــــدارهای صوتی و تصویری را
کنترل و تنظیم میکند.
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú driving
support systems Ú Collision Warning Ú Warning
distance Ú Long, Normal, Short
پیشنهاد میکنیم ابتدا حالت  Longرا امتحان کنید.
توجه
زمانیکــــه ســــامانۀ کروزکنتــــرل انطباقــــی در حــــال
اســــتفاده اســــت ،حتی اگر سامانۀ هشــــدار برخورد
خاموش شــــده باشــــد ،چراغ و صدای هشدار را این
ســــامانه بهکار میبرد .سامانۀ هشــــدار برخورد ،در
زمان خطــــر برخورد ،به راننده هشــــدار میدهد؛ اما
این عملکرد نمیتوانــــد زمان واکنش راننده را کاهش
دهد .برای اینکه ســــامانۀ هشــــدار برخــــورد کارآمد
باشــــد ،همیشــــه در فاصلــــۀ زمانی تنظیمــــی  ۵یا ۴
رانندگی کنید .نک :ص.159

 .۴پشتیبانی از راننده
هشدار برخورد ،همراه با ترمز خودکار و محافظت از عابر پیاده
توجه

نگهداری

حتی اگر میزان هشــــدار در حالت  Longتنظیم شــــده
باشد ،شــــاید در وضعیتی خاص هشدارها دیر عمل
کنند ،مانند حالتی که تفاوت سرعتها زیاد باشد یا
اگر وسیلهنقلیۀ جلویی بهشدت ترمز کند.
هشدار
کارایی درســــت هیچ ســــامانۀ خودکاری را نمیتوان
ِ
بهصورت ۱۰۰درصدی و در هر موقعیتی تضمین کرد.
بههمین دلیل ،هیچوقت ســــامانۀ ترمــــز خودکار را با
رانندگی بهسمت مردم امتحان نکنید!
بررسی تنظیمها
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Driving
support systems Ú Collision Warning

دوربین و حسگر رادار

برای کارکرد صحیح ،دوربین و حســــگر رادار باید همیشه
تمیز باشــــند و یخ یا برف آنها را نپوشاند .آنها را با آب و
شامپوی خودرو بشویید.
محدودیتها
ً
سامانۀ هشدار برخورد تقریبا از سرعت  ۴کیلومتردرساعت
فعال میشود .هشدار دیداری ممکن است در این مواقع
زدن عینک
بهچشــــم نیاید :نور زیاد ،بازتاب نــــور ،هنگام ِ
آفتابی یا وقتی راننده مســــتقیم نگاه نکند .زنگ هشــــدار
همیشه باید فعال باشد.

توجه

ً
نشــــانۀ هشــــدار دیــــداری ممکــــن اســــت موقتــــا در
موقعیتهایی ماننــــد افزایش دمــــای داخل خودرو
بهعلــــت نــــور شــــدید ،از کار بیفتــــد .در اینصــــورت
زنگ خطر فعال میشــــود ،حتی اگر در ســــامانۀ منو
غیرفعال باشد .همچنین ،اگر فاصله تا وسیلۀ مقابل
کم باشد یا حرکت فرمان و پدالها زیاد باشد ،مانند
حالتی کــــه روش رانندگی بســــیار فعال و پویاســــت،
ممکن است هشدارها ظاهر نشوند.
هشدار
اگــــر وضعیت ترافیک یــــا عوامل مؤثــــر خارجی باعث
شــــوند کــــه حســــگر رادار یــــا دوربیــــن عابر پیــــاده یا
وسیلهنقلیۀ مقابل بهدرستی تشخیص داده نشوند،
ً
هشدارها و ترمزها ممکن است دیر عمل کرده یا اصال
عمل نکنند .سامانۀ حســــگر محدودیتهایی برای
عابــــران پیــــاده دارد .هشــــدارها برای وســــایلنقلیۀ
ســــاکن یا آنهایی کــــه آرام حرکت میکننــــد ،بهدلیل
تاریکی یا دید کم غیرفعال میشوند.
اگر هشــــدارها مکرر یا آزاردهنده بودنــــد ،میتوان فاصلۀ
هشــــدار را کاهــــش داد ( .)Shortزمانیکــــه خــــودرو در
برخورد همراه با ترمز خودکار را
دندهعقب است ،هشــــدار
ِ
نمیتوان فعال کرد.
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 .۴پشتیبانی از راننده
هشدار برخورد ،همراه با ترمز خودکار و تشخیص عابر پیاده
زمانیکه ترمز خودکار ،خــــودرو را بهمنظور پرهیز از برخورد با
کونیم ثانیه
خودروی جلویی متوقــــف میکند ،حداکثر ی 
خودرو در وضعیت ایســــتاده متوقف میمانــــد .اگر خودرو
برای وســــیلهنقلیهای که در حال حرکت اســــت ترمز کند،
حرکــــت خودرو با همان ســــرعت خــــودروی جلویی ادامه
پیدا میکند .در خودروهای دندهای ،زمانیکه ترمز خودکار
خودرو را نگــــه دارد ،موتور نیز متوقف میشــــود؛ مگر اینکه
راننده تصمیم بگیرد پدال کالج را پیشاپیش فشار دهد.
محدودیتهای حسگر دوربین
حسگر دوربین در سامانههایی دیگر نیز کاربرد دارد ،نظیر
تنظیم نورباال و نورپاییــــن ،اطالعات عالئم جاده ،کنترل
هشدار به راننده و هشدار رانندگی بین خطوط.
حسگر دوربین همانند چشم انسان محدودیتهایی دارد
و کارکــــردش در مواقعــــی کاهش مییابــــد :تاریکی ،برف،
باران شــــدیدِ ،مه ســــنگین ،نور شــــدید ،بازتابش در مسیر
خودرو ،یخ در ســــطح جاده ،گلوالی ،جادۀ نامشخص یا
خاکی ،زمانیکه در حال رصدکردن و ردیابی مسیر خودرو
و تشخیص عابران پیاده و سایر وسایلنقلیۀ است.
در گرمای حــــاد ،پس از زمانیکه موتور روشــــن میشــــود،
دوربین تا  ۱۵دقیقه برای حفظ کارایی خاموش میماند.
ردیابی اشتباه و وا کنش
پیــــام  Windscreen Sensores blockedدر صفحــــۀ
اگــــر
ِ
نمایشگرها و عملگرها ظاهر شد ،حسگر دوربین مسدود
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شده است .این بدان معناست که سامانههایی دیگر نیز
که پیش از این بدانها اشاره شد ،کارایی خود را تا حدی
از دست دادهاند.
جدولی که در ادامه میآید به برخی از علل مسدودشدن اشاره
میکند و کارهایی را که میتوان انجام داد نیز ذکر میکند.
علت

عمل

صفحۀ شیشۀ جلو آلوده
شــــده یا بــــه بــــرف و یخ
آغشته شده است.

شیشــــۀ جلو رااز آلودگی
یا برف یا یخ پاک کنید.

صفحۀ شیشۀ جلو تمیز
شــــده اســــت؛ امــــا پیام
همچنــــان باقــــی مانده
است.

صبر کنید .دقایقی طول
میکشد تا حسگر پی به
پاکیزگی ببرد.

مه غلیظ ،بــــاران یا برف
سنگین بدان معناست
کــــه دوربیــــن بهخوبــــی
نمیتواند کار کند.

نیــــاز بــــه انجــــام هیــــچ
کاری نیســــت .دوربیــــن
در طــــی عواملی طبیعی
نظیــــر اینهــــا نمیتواند
بهخوبی کار کند.

اینســــوی شیشــــۀ جلو
و دوربین کثیف شــــده
است.

بــــه تعمیرگاه مجــــاز ولوو
مراجعه کنید.

 .۴پشتیبانی از راننده
هشدار برخورد ،همراه با ترمز خودکار و تشخیص عابر پیاده
نمادها و پیامهای صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
بیشتر پیامهای زیر پس از چندثانیه یا با فشار دکمۀ  OKپاک میشوند.
ِ
نماد

پیام
Collision warning OFF

خصوصیات
سامانۀ هشدار برخورد ،خاموش است .وقتی موتور روشن شد ،نشان داده میشود.

Collision warn. Unavailable

سامانۀ هشدار برخورد امکان فعالشدن ندارد.

Auto Braking was activated

ترمز خودکار فعال است.

Windscreen Sensors blocked See
manual

ً
حسگر دوربین موقتا غیرفعال شده است .شیشۀ حسگر دوربین را تمیز کنید.

Radar blocked See manual

هشدار برخورد بههمراه ترمز خودکار ،بهطور موقت از کار افتاده است .حسگر رادار مسدود است و وسایلنقلیه را تشخیص
نمیدهد.

Collision warn. Service required

هشــــدار برخورد بههمراه ترمز خودکار ،بهصورت کامل یا نســــبی از کار افتاده اســــت .اگر پیام باقی ماند ،به تعمیرگاه مجاز
بروید.
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 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ هشدار راننده
سامانۀ هشدار راننده
هــــدف از این ســــامانه کمک بــــه رانندههایی اســــت که
توانایی رانندگی آنها بدتر شده است یا ناخواسته ،خطی
َ
را که در حال رانندگی در آن هســــتند ،ترک میکنند .این
سرعت بیش از  ۶۵کیلومتردرساعت کار
سامانه فقط در
ِ
میکند .سامانۀ هشدار راننده شامل دو قابلیت متفاوت
اســــت که همزمان یا جداگانه روشناند و در صفحههای
بعد بــــه آنها میپردازیم :DAC :کنترل هشــــدار راننده 1و
 :LDWکمک در حفظ خطوط.2
هر دو دستور از یک دوربین استفاده میکنند و آن دوربین
خطهای کنار جاده را ردگیری میکند.
هشدار
ســــامانۀ هشــــدار راننــــده در همــــۀ وضعیتهــــا کار
رافع مسئولیت
نمیکند؛ بلکه دستیاری مکمل است و ِ
راننده نخواهد بود .راننده همیشــــه باید مســــئولیت
رانندگی امن را برعهده بگیرد.
ِ

1 . driver alert control
2 . lane departure warning
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اطالعات کلی دربارۀ سامانۀ کنترل هشدار راننده
DAC

این سامانه را مال ک خستگی خود نپندارید.
در بادهای شــــدید و روی ســــطح ناصاف جاده ،ممکن
اســــت ســــامانه ،هشــــداری نابجا صادر کند ،درحالیکه
ً
رانندگی کامال درست است.
تنظیم ،روشن و خاموش
از اینجــــا میتــــوان ســــامانۀ هشــــدار را تنظیم یا روشــــن و
خاموش کرد:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Driver
support systems Ú Driver Alert

ایــــن کارکرد بــــرای جلــــب توجه راننــــدهای درنظــــر گرفته
شــــده اســــت که بهصورت غیرمعمــــول رانندگی میکند،
ماننــــد زمانیکه راننده حواســــش پرت شــــود یــــا خوابش
ببــــرد .دوربین ،خطهــــای عالمتگذار یشــــده در جاده
و مسیر را تشــــخیص میدهد و آن قســــمتهای جاده را
با حرکتهای فرمان توســــط راننده مقایســــه میکند .اگر
وســــیلهنقلیه بهصورت صــــاف جاده را دنبــــال نکند ،به
راننده هشدار میدهد.
ً
این قابلیت اصــــوال برای جادههای اصلــــی درنظر گرفته
شــــده اســــت ،نه ترافیک درو نشــــهری .همچنین ،شاید
خســــتگی راننده تأثیری بــــر توانایــــی و روش رانندگیاش
نگذارد و لذا هشداری به او نرسد .پس در زمان خستگی،
همیشه بهتر است کنار بزنید و استراحت کنید .درواقع،

کارکرد
وقتی ســــرعت به  ۶۵کیلومتردرســــاعت برســــد ،هشــــدار
راننــــده فعــــال میشــــود و تا زمانیکه ســــرعت بــــاالی ۶۰
کیلومتر است ،فعال باقی میماند.
اگر خودرو را نامناسب رانندگی کنید ،هشدار
صوتی پخش میشود و نیز این پیام میآید:
Driver Alert Time for a break.
هشدار
هشــــدار را جــــدی بگیرید؛ چــــون راننــــدۀ خوابآلود
ً
معموال بــــر وضعیت خودش آگاه نیســــت .تحقیقات
نشــــان داده اســــت که رانندگــــی در زمان خســــتگی
همانقدر خطرناک اســــت که رانندگی پس از خوردن
مشروبات الکلی حادثهساز است!

 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ کمک در حفظ خطوط
ّ
اطالعات کلی دربارۀ سامانۀ کمک در حفظ خطوط

نمادها و پیامها ،در صفحهکیلومتر
پیام
نماد

معنا و واکنش مناسب

Driver Alert Time for a break

روش رانندگی بد است .کنار بزنید و خستگی در کنید.

Windscreen Sensors blocked
See manual

ً
حســــگر دوربین موقتا غیرفعال اســــت .برف ،یخ ،باران شدید،
کثیفی یا ...شیشۀ حسگر را پوشانده است.

Driver Alert Sys Service
required

سامانۀ غیرفعال شــــده اســــت .اگر پیام باقی ماند ،به تعمیرگاه
مجاز مراجعه کنید.

نمادها و پیامها ،در صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
پیام
Driver Alert OFF
Driver Alert Available
Driver Alert Standby <65km/h
Driver Alert Unavailable

معنا و واکنش مناسب
عملکرد سامانه غیرفعال شده است.
عملکرد سامانه فعال شده است.
چون سرعت کمتر از  ۶۵کیلومتر است ،سامانه به حالت انتظار میرود.
مســــیر رانندگی عالمتهای مشــــخصی ندارد یا حســــگر دوربین بهصورت
موقتی از کار افتاده است.

هدف این ســــامانه کاهش خطر تصادف در بزرگراهها و
جادههای مشابه دیگر است .دوربین عالمتهای رنگی
کنار جاده را تشــــخیص میدهد .زمانیکه خودرو از مسیر
خود خارج میشــــود یا خطــــر گذر از خط کنــــار و ورود به
گودال وجود دارد ،هشدار صوتی پخش میشود.
توجه
هر بــــار کــــه راننــــده از روی خــــط رد میشــــود ،این
ســــامانه به راننده هشــــدار میدهد؛ یعنی اگر خطی
بین چرخهای خودرو واقع شده باشد ،هشداری به
راننده داده نمیشود.
عملکرد
کارکرد ســــامانه را به یاری دکمهای که در پیشــــانۀ مرکزی
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 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ کمک در حفظ خطوط
خــــودرو قــــرار دارد میتوان روشــــن یــــا خاموش کــــرد .یک
نشــــانه (اندیکاتور) در صفحه روشن میشود .این سامانه
در وضعیتهــــای مختلفــــی در پنل مرکــــزی نمایش داده
میشود:

محدودیتها
دوربیــــن  LDWماننــــد چشــــم انســــان در برخی
حســــگر
ِ
موقعیتها دچــــار محدودیت میشــــود :تاریکی ،برف و
بوران ،تونل و. ...
توجه
برخی اوقــــات  LDWقادر بــــه ارائۀ هیچ هشــــداری
نیســــت .نظیر زمانی که نشــــاندهندۀ مسیر 1روشن
شــــده باشــــد یــــا موقع فشــــردن ســــریع پــــدال گاز یا
فرماندادن سریع.
1 . direction indicator

نمــــاد  LDWدارای خطوط کناری ســــفیدرنگی اســــت؛
یعنی این ســــامانه فعال اســــت و یک یا دو خط کناری را
تشخیص داده است.
نمــــاد  LSWخطــــوط کنــــاری خاکســــتریرنگی دارد؛
یعنی ســــامانه روشــــن اســــت؛ ولی نتوانســــته است یکی
از خطــــوط چپ یا راســــت را دریابد .یا اینکه ســــامانه در
وضعیــــت انتظار قــــرار دارد؛ چراکه ســــرعت هنــــوز از ۶۵
کیلومتربرساعت تجاوز نکرده است.
ســــامانه دارای هیچ خط کناری نیست .سامانه خاموش
است.
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ترجیحات شخصی
این سامانه را میتوان بنا به ذائقۀ شخصی تنظیم کرد .از
فرمول زیر در منوی  MY CARتبعیت کنید:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Driver
settings Ú Driver support systems Ú Lane
Departure Warning

 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ کمکپارک
نمادها و پیامها
نماد

پیام

معنا و واکنش مناسب

Lane departure warning on/
Lane departure warning off

سامانه غیرفعال یا فعال است .این پیام بعد از  ۵ثانیه حذف
میشود.

Lane Depart. Warning
Unavailable at this speed

این سامانه در حالت انتظار قرار دارد؛ زیرا سرعت کمتر از ۶۵
کیلومتردرساعت است.

Lane Depart. Warning
Unavailable

مسیر حرکت ،عالمتهای مشــــخصی در کنار جاده ندارد یا
ً
حسگر دوربین موقتا غیرفعال شده است.

Lane Depart. Warning
available

این سامانه عالمتهای کنار جاده را تشخیص میدهد.

Windscreen Sensors blocked

ً
حسگر دوربین موقتا غیرفعال است .برف ،یخ ،باران شدید،
کثیفی یا ...شیشۀ حسگر را پوشانده است.

Driver Alert Sys Service
required

سامانه درگیر نشده اســــت .اگر این پیام همچنان باقی ماند،
برای تعمیر به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.

سامانۀ کمکپارک
کمکپارک کمکحال شــــما در پارککردن خودرو است.
امواج همــــراه بــــا نمادهایــــی روی صفحۀ نمایشــــگرها و
عملگرهــــا ،فاصلــــه را تــــا مانــــع شناساییشــــده تخمین
ِ
میزنند .میزان صــــدای کمکپارک با اســــتفاده از دکمۀ
 VOLروی پیشــــانۀ مرکزی یا در منــــوی  MY CARتنظیم
میشود
کمکپــــارک در دو حالــــت در دســــترس اســــت .۱ :فقط
قسمت عقب؛  .۲هم عقب و هم جلو.
هشدار
رافع مسئولیت راننده در طول پارککردن
کمکپارکِ ،
نیست.
حســــگرها نقطههــــای کــــوری دارنــــد کــــه مانــــع را
نمیتوانند تشخیص دهند.
به مردم یــــا حیواناتی که نزدیک ماشــــیناند ،توجه
داشته باشید.
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 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ کمکپارک
کارکرد

صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرهای پیشانۀ مرکزی ،دیدی
ّ
کلــــی از ارتباط بین خودرو و موانع نمایانشــــده در اختیار
ِ
میگذارد .بخشهای عالمتگذار یشده نشان میدهد
که کدامیک از چهار حسگر ،مانعی را تشخیص دادهاند.
۱۹۵
ُ
وقتی فاصله در محدودۀ  ۳۰ســــانتیمتر باشــــد ،تن صدا
ثابت شده و نزدیکترین حسگر فعال میشود.

کمکپارک عقب

مهم
زمانیکه خودرو روشــــن میشــــود ،این ســــامانه بهصورت
خودکار فعال اســــت و چراغ آن خاموش و روشن میشود.
اگــــر کمکپارک بــــا دکمــــه خاموش شــــود ،چــــراغ آن نیز
خاموش میشود.

ممکــــن اســــت حســــگر برخی اشــــیا نظیــــر زنجیــــر را
شناســــایی نکنــــد و صــــدا نیز قطــــع شــــود .در چنین
مواقعی ،بیشــــتر دقت کنید و خودرو را در نخســــتین
پارکینگ جای دهید .ممکن اســــت خســــارتی جدی
خودروی شما را تهدید کند.

وقتــــی دندهعقب درگیر شــــود ،کمکپــــارک عقب فعال
میشــــود .فاصلۀ یکونیم متر از فضای پشــــت خودرو را
تشــــخیص میدهد و صدای امــــواج از بلندگوهای عقب
درمیآیــــد .در هنگام یدکشــــدن از قســــمت عقب ،این
سامانه را باید غیرفعال کرد.
توجه
اصلــــی ولوو
زمانیکــــه خودرویــــی را با ســــیم یدک
ِ
بکشید ،کمکپارک عقب بهصورت خودکار غیرفعال
میشود.

مانعی را در قسمت جلوچپ و عقبراست نشان میدهد.
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 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ کمکپارک
کمکپارک جلو

مهم

تمیزکردن حسگر

زمانیکه المپ اضافی نصب میکنید ،ممکن اســــت
حسگر ،این المپها را بهعنوان مانع تشخیص دهد.

نمایشگر خطا
پیــــام Park assist syst
و
نمــــاد
ایــــن
ظهــــور
ِ
 ،Service requiredیعنــــی کمکپــــارک
غیرفعال شده است.
راهنمای پارک جلو تا ســــرعت  ۱۰کیلومتر فعال میشــــود
و در ســــرعت بیشــــتر ،غیرفعال .زمانیکه سرعت به کمتر
از  ۱۰کیلومتر برسد ،ســــامانه دوباره فعال میشود .فاصلۀ
ً
پوشــــشپذیر برای جلو تقریبا  ۸۰سانتیمتر است .هشدار
صوتی برای موانع موجود در جلوی ماشین ،از بلندگوهای
جلوی ماشــــین بهصــــدا درمیآید و برای موانــــع عقب ،از
بلندگوهای عقب.
توجه
کمکپارک جلو در صورت بهکاربســــتن ترمز دستی
یا قراردادن دنــــده در وضعیــــت  ،Pدر خودروهای با
گیربکس خودکار ،غیرفعال میشود.

مهم

محل قرارگرفتن حسگر جلو

در موقعیتهایی خاص ،ســــامانۀ کمکپارک ممکن
است هشدارهای اشتباهی تولید کند .این هشدارها
صوتی بیرونی ایجاد میشــــود که
بهواســــطۀ منابع
ِ
همان فرکانسهای مــــاورای صوتی را صادر میکنند
که کمکپارک بــــا آنها کار میکند؛ مانند شــــیپورها،
تایرهــــای خیــــس روی آســــفالت ،ترمزهــــای بادی،
صداهای اگزوز از موتورسیکلتها و. ...
توجه
یخ پوشیدهشــــده روی حســــگرها
کثیفــــی و بــــرف و ِ
ممکن است موجب ایجاد هشدارهای اشتباه شود.

محل قرارگرفتن حسگر عقب

برای اطمینان از عملکرد درست حسگرها ،آنها را مرتب
تمیز کنید .حسگرها را با آب و شامپوی خودرو بشویید.
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 .۴پشتیبانی از راننده
دوربین کمکپارک
دوربین کمکپارک
دوربین کمکپارک ســــامانهای کمکی اســــت و زمانیکه
دندهعقــــب بــــهکار میافتد ،فعــــال میشــــود و در منوی
تنظیمها تغییرپذیر است.
هشدار
دوربین کمکپــــارک کارکرد کمکــــی دارد .این امکان،
کردن درســــت را از راننده نمیگیرد.
مســــئولیت پارک ِ
حســــگر نقاط کور دارد و جاهایی هســــت که موانع را
تشــــخیص نمیدهد .مواظــــب کــــودکان و حیوانات
اطراف خودرو باشید.
کارکرد و عملکرد

مکان دکمۀ CAM

دوربین نشــــان میدهد که چــــه چیزی در عقــــب خودرو
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اســــت یا اگــــر چیزی از اطــــراف ظاهر شــــود ،آن را نشــــان
میدهــــد .دوربین قســــمت وســــیعی از پشــــت خــــودرو و
قســــمتی از ســــپر خودرو و یدککــــش را نشــــان میدهد.
اشیایی ممکن اســــت در صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
ظاهر شوند که کمی شتاب و نوسان ایجاد کنند .طبیعی
است.

سرعت به  ۱۰کیلومتر برسد ،فعال میشود.

توجه
اشیایی که در صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها نشان
داده میشوند ،ممکن است از آنچه دیده میشوند
به خودرو نزدیکتر باشند.
زمانیکــــه دندهعقــــب بــــهکار میافتد ،دو خط مســــتقیم
بهصورت گرافیکی نشــــان داده میشوند که زاویۀ فرمان و
چرخهای عقب را نشان میدهد.
این ابزار پارککــــردن در محلهای تنــــگ ،عقبرفتن در
فضاهــــای تنگ یا یدکشــــدن با تریلر را آســــانتر میکند.
فضای خارجی خودرو نیز با دو خط نشــــان داده میشود.
خطهــــای راهنمــــای پــــارک درمنــــوی تنظیمهــــا فعــــال
میشوند.
اگر خــــودرو به حســــگرهای راهنمای پارک مجهز باشــــد،
اطالعاتــــش بهصــــورت رنگــــی بــــرای تعییــــن فاصلــــه و
تشــــخیص موانع بــــه نمایش گذاشــــته میشــــود .دوربین
ً
تقریبا  ۵ثانیه پس از بهکارانــــدازی دندهعقب یا زمانیکه

مکان دوربین کنار دستگیرۀ بازکننده

وضعیت چراغ
عکس دوربین بهصورت خودکار باتوجهبه غلبۀ نور چراغ
تنظیم میشود .بنابراین عکس در درخشندگی و کیفیت
بسیار نوسان دارد .در نور ضعیف ،کیفیت عکس پایین
است.
مهم
دوربیــــن را از گردوخــــاک و برف و یخ تمیــــز کنید .این
تدبیر در نور کم بسیار مهم است.

 .۴پشتیبانی از راننده
دوربین کمکپارک
خطهای راهنمای پارک

خطوط مرزی

طهـ ــای راهنمای پـ ــارک در صفحۀ نمایشـ ــگرها و
چگونگـ ــی نمایش خ 
عملگرها برای راننده

خطهای سامانه

مناطق رنگی ،فاصله را نشان میدهند.

 ۱خطوط مرزی۳۰ ،سانتیمتری مرزهای خودرو
 ۲خطوط مرزی ،منطقۀ آزاد برای عقبرفتن
 ۳خط چرخها
خطــــوط شــــمارۀ یــــک مرزهــــای خدشــــهناپذیر ســــپر
خودرو هســــتند .خطوط شــــمارۀ دو خطوطی تــــا فاصلۀ
یکونیممتری ســــپر خــــودرو بهشــــمار میرونــــد .خطوط
شمارۀ سه نشان میدهند تا فاصلۀ دوسهمتری چرخهای
خودرو چه مسیری را طی میکنند.

اگر خودرو به حســــگرهای راهنمای پارک نیز مجهز باشد،
نشانههای فاصله صریحتر و دقیقتر میشوند و محلهای
رنگی نشــــان میدهد که کدامیک از چهار حســــگر ،مانع
را تشــــخیص میدهــــد .با کاهــــش فاصله تــــا مانع ،رنگ
منطقهها عوض میشود ،از زرد به نارنجی و به قرمز.

خطهای روی صفحۀ نمایشگرها و عملگرها روی زمین
و پشــــت خودرو را نشــــان میدهنــــد و بهطور مســــتقیم با
حرکت فرمان در ارتباط هســــتند و مســــیری را که خودرو
باید برود ،به راننده نشان میدهند.
مهم
بهخاطر بســــپارید که صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
فقط محدودۀ پشت خودرو را نشان میدهد .هنگام
دندهعقب ،به اطراف و جلوی خودرو توجه کنید.

خودروهایی با حسگرهای عقب

رنگ
زرد
نارنجی
قرمز

فاصله به سانتیمتر
بیش از  ۱۵۰سانتیمتر
 ۳۰تا  ۱۵۰سانتیمتر
 ۳۰تا ۰
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 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ پوشش نقطهکور ( )BLISو هشدار عبور ترافیک ()CTA
تنظیمها
 menu/okرا زمانیکه دید دوربین ظاهر میشــــود ،فشــــار
دهید .تنظیمها را مطابق میل خود وارد کنید.
گونا گون
·تنظیــــم پیشفــــرض بــــه اینصورت اســــت کــــه وقتی
دندهعقب بهکار میافتد ،دوربین فعال میشود.
فشــــاردادن  CAMدوربین را فعال میکنــــد ،حتی اگر
·
ِ
دندهعقب بهکار نیفتاده باشد.
·حالــــت عکس را با چرخانــــدن  Tuneیا با فشــــاردادن
 Camمیتوانید بین عادی و بزرگ تغییر دهید.
·اگــــر دوربینهــــای بیشــــتری روی خودرو نصب شــــده
باشد ،دوربین مورداســــتفاده را میتوانید با چرخاندن
 Tuneعوض کنید.
محدودیتها

مانده باشــــد .موانع میتوانند از این راه نامشــــخص باقی
بمانند تا به ماشین خیلی نزدیک شوند.
به یاد داشته باشید
دوربین را از آلودگی و برف و یخ پاک نگه دارید.
لنز دوربین را پیوســــته با دســــتمال و شامپوی مخصوص
خودرو بشویید.

سامانۀ پوشش نقطهکور ( )BLISو هشدار عبور ترافیک
()CTA
کارکــــرد ( BLISســــامانۀ پوشــــش نقطهکــــور) ســــامانهای
اطالعدهنده است که در مواقع خاص میتواند به راننده
کمک کند تا وســــایلنقلیۀ در حال حرکت در نقاط کور،
دید راننده و وســــایلی را که در نزدیکی خودرو در ســــمت
ِ
راست یا چپ قرار دارند ،تشــــخیص دهد .کارکرد CTA
ترافیک در
(هشــــدار عبور ترافیک) ایجاد هشــــدار دربارۀ
ِ
حال حرکت است ،وقتی خودرو بهسمت عقب میرود.
ایــــن ســــامانهها فقط مکملی بــــرای رانندگــــی مطمئن و
اســــتفاده از آینۀ عقباند و هیچگاه نمیتوانند جایگزین
جایی
دقت و مســــئولیت راننده شوند .مســــئولیت جابه ِ
ایمن بین خطهای جاده همیشه برعهدۀ راننده است.
عملکرد

توجه
َ
ترکبند (حامل) دوچرخه یا مشــــابه آن که در عقب
خودرو نصب شده است ،شاید دید دوربین را مبهم
و نامفهوم کند.
به ایــــن احتمال توجه داشــــته باشــــید :حتی اگــــر بهنظر
ً
رسد که قســــمتی کوچک از عکس نسبتا نامفهوم است،
ممکن اســــت آن ،قسمت بزرگی باشــــد که از دید مخفی
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محل قرارگرفتن چراغ BLIS

 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ پوشش نقطهکور ( )BLISو هشدار عبور ترافیک ()CTA

کارکرد
 BLISو  CTAبــــا روشنشــــدن موتــــور ،فعــــال میشــــوند.
برای تأیید فعالشــــدن ،چراغهای نمایشــــگر در صفحۀ
تنظیمهای در ،یک بار چشمک میزنند.

پوشــــش نقطهکور بــــا روشنشــــدن موتور ،فعال میشــــود.
وقتی پوشش نقطهکور فعال میشود ،چراغهای نمایشگر
در صفحۀ تنظیمهای در ،ســــه بار چشــــمک میزند .این
سامانه پس از شــــروع موتور ،با یک فشار روی دکمۀ BLIS
فعال یا غیرفعال میشود .تنظیمها:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú BLIS
زمانیکه پوشــــش نقطهکور ،غیرفعال میشود ،چراغ دکمه
خامــــوش میشــــود و پیامــــی در صفحهکیلومتــــر میآید.
زمانیکه پوشــــش نقطهکور فعال میشود ،چراغ آن روشن
میشــــود و پیامــــی در صفحهکیلومتــــر نمایان میشــــود و
چراغهــــای نمایشــــگر در بخــــش تنظیمهــــای در ،یک بار
چشمک میزنند .پس از  ۵ثانیه یا با فشار  ،OKپیام پاک
میشود.

فعال یا غیرفعالکردن BLIS

زمانیکه  BLISوارد عمل میشود

۱
۲

چراغ (اندیکاتور) نمایشگر
نماد BLIS
توجه

چــــراغ در طرفــــی از خــــودرو روشــــن میشــــود کــــه
وســــیلهنقلیه را تشخیص داده اســــت .اگر ماشین در
دو طرف گرفتار آید ،دراینصورت هر دو چراغ روشن
میشوند.

 .1منطقۀ نقطۀ کور؛  .2منطقۀ نزدیکشدن سریع خودرو

این ســــامانه زمانیکه ســــرعت خودرو بیش از  ۱۰کیلومتر
اســــت ،وارد عمل میشــــود و در دو حالت واکنش نشان
میدهد :وســــیلهنقلیۀ دیگری از شما ســــبقت بگیرد یا با
ســــرعت به شما نزدیک شــــود .وقتی خودرویی در منطقۀ
شــــمارۀ یک قرار میگیرد یــــا خودرویی با ســــرعت زیاد از
منطقۀ دو نزدیک میشــــود ،چراغ (اندیکاتور)  BLISبا نور
یکنواختی روشن میشود.
هشدار
ســــر پیچهای تنــــد و نیز
پوشــــش نقطهکــــور ِ BLIS
زمانیکه دندهعقب میروید ،کار نمیکند.

دکمۀ فعال یا غیرفعالکردن
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 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ پوشش نقطهکور ( )BLISو هشدار عبور ترافیک ()CTA
فعال یا غیرفعالکردن هشدار عبور ترافیک ()CTA
در خودروهــــای مجهــــز به کمکپــــارک ،کارکــــرد  CTAرا
میتــــوان بــــا دکمــــۀ PAS (parking assistance on/off
 )buttonفعال یا غیرفعال کرد:

وقتی  CTAعمل میکند

محدودیتها
این ســــامانه گاهــــی بهخوبــــی کار نمیکنــــد .تصاویر زیر
نمونهای از محدودیتهای آن هستند.

مبنای CTA

روشن و خاموشکردن کمکپارک و حسگرهای CTA

 CTAرا میتوان از منوی  MY CARنیز غیرفعال کرد:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú BLIS Ú
Cross Traffic Alert
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تکمیلی ســــامانۀ  BLISقادر اســــت در
 CTAبــــا کارکــــرد
ِ
هنگام عقبرفتــــن ،خودروهای در حال عبــــور را ببیند،
ماننــــد وقتیکه از پارکینگ خارج میشــــود CTA .درواقع
برای شناســــایی خودروها طراحی شــــده اســــت .البته در
موقعیتهای خوب ،وســــایل کوچکتــــر مانند دوچرخه
یــــا عابــــر پیــــاده را نیــــز میشناســــد CTA .در دندهعقب
بهصورت خودکار فعال میشود.
اگر  CTAشیئی را در حال نزدیکشدن از کنار شناسایی
کند ،از بلندگوی همان ســــمت هشــــدار صوتی میدهد.
 CTAهمچنیــــن بــــا روشــــنکردن چــــراغ  BLISهشــــدار
میدهد .هشــــدار اضافی نیز در صفحۀ نمایشــــگر نمایان
میشود.

وقتــــی یدککــــش بــــه ســــامانۀ الکتریکی خــــودرو متصل
میشود BLIS ،و  CTAغیرفعال میشوند .آلودگی و یخ و

 .۴پشتیبانی از راننده
سامانۀ پوشش نقطهکور ( )BLISو هشدار عبور ترافیک ()CTA
برف کارکرد حســــگر را کاهش میدهد .همچنین ،نصب
هر وسیله یا چســــباندن هرگونه برچسبی در قسمتهایی
نزدیک حسگرها ،کارکرد آنها را کاهش میدهد.
نگهداری

پیامها در صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
با فشاردادن دکمۀ  OKروی دستک کنار فرمان ،میتوان
پیام را حذف کرد.
پیام
OFF CTA

معنا و واکنش مناسب
 CTAبهصورت دستی غیرفعال شده است BLIS .فعال است.

BLIS and CTA OFF Trailer
attached

 BLISو  CTAبهطــــور موقــــت غیرفعــــال شــــدهاند؛ زیــــرا یدککش به ســــامانۀ
الکتریکی خودرو متصل شده است.

BLIS and CTA Service
required

 BLISو CTAاز کار افتادهانــــد .اگــــر پیــــام باقی ماند ،با تعمیــــرگاه مجاز ولوو
تماس بگیرید.

محل حسگرهای  BLISو CTA

ایــــن حســــگرها در دو طرف ســــپرهای کنــــاری در عقب
خودرو قرار دارند .برای عملکرد درســــت ،این حســــگرها
همیشه باید تمیز باشند.
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
منوها و پیامها
صفحۀنمایش

نمونههای مشــــخصی درزمینۀ انتخابکردن/فعالکردن
یک دستور استفاده میشود .توضیحات زیر هر دستور را
مالحظه کنید.
منوهای نمایشدادهشــــده روی صفحۀ اطالعات موجود
در صفحهکیلومتر با ســــوئیچ دستک سمت چپ کنترل
میشــــوند .منوهــــای نشاندادهشــــده به موقعیــــت کلید
بستگی دارند .اگر پیغامی ظاهر شد ،باید بهوسیلۀ دکمۀ
 OKبرای نشاندادن منوها ،آن را تأیید کنید.
بعضی از گزینههای منوی زیر برای نصبشدن در خودرو
به دستورها و سختافزارهایی نیاز دارند.

نمایش اطالعات (در خودروی با صفحۀ نمایش آنالوگ)

نظر اجمالی بر منو
در خودروهایی با پنل آنالوگ:
·سرعت دیجیتال
1
·گرمکن پارکینگ
·گرمکن اضافی
·امکانات TC
·وضعیت سرویس
·سطح روغن
·پیامها ()##
در خودروهایی با پنل دیجیتال
·تنظیمات
2
·زمینه

نمایش اطالعات (در خودروی با صفحۀ نمایش دیجیتال)
۱
۲
۳
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 :OKدستیابی به فهرست پیامها و تأیید آنها
َ
چرخشستی :جستوجو بین گزینههای منو
 :RESETراهانــــدازی مجدد دســــتورهای فعال .برای

·حالت کنتراست/حالت رنگی
·وضعیت سرویس
·پیامها
·سطح روغن
·گرمکن پارکینگ
3
ریست کامپیوتر مسافرتی
· ِ
پیام
وقتیکه اخطار یا اطالعات یا نشــــانگری روشــــن میشود،
پیامی در رابطه با آن روی صفحۀ نمایش اطالعات ظاهر
میشــــود .این پیغام خطا در لیست حافظه باقی میماند
تا زمانی که این خطا تصحیح شود.
دکمۀ  OKرا فشــــار دهید تا تأیید شــــود و از میان پیامها
انتخاب کنید.
توجه
اگر پیام اخطار ظاهر شــــد و شــــما در حال اســــتفاده
از ســــامانۀ مدیریت پیمایش هســــتید ،پیش از اینکه
پیام را از دست بدهید و فعالیت قبلی شما به صفحۀ
نمایــــش برگردد ،دکمۀ  OKرا فشــــار دهید تا بتوانید
پیام را بخوانید.

1 . parking heater
2 . themes

3 .trip computer reset

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
منوها و پیامها
پیام

معنای پیام

Stop safely

در مکانی ایمن بایســــتید و موتور
را خامــــوش کنیــــد .احتمــــال
خسارت ،جدی است.

Stop engine

توقف کنیــــد و موتــــور را خاموش
کنیــــد .خطــــر جــــدی اســــت .با
تعمیرگاه تماس بگیرید.

Service
urgent

بــــرای بررســــی ،بهســــرعت بــــه
نمایندۀ مجاز ولوو مراجعه کنید.

See manual

دفترچۀ راهنما را بخوانید.

Service
required

تعمیرکار مجاز ولوو ،در نخستین
فرصت ،خودروی شــــما را بررسی
کند.

Book time for
service

زمان مناسب برای سرویس کامل
فرارســــیده اســــت .بــــه تعمیرگاه
مجاز ولوو مراجعه کنید.

پیام

معنای پیام

Time for
regular
maintenance

زمــــان مناســــب بــــرای ســــرویس
اســــت ،بــــه نماینــــدۀ مجــــاز ولوو
مراجعــــه کنیــــد .زمانبنــــدی از
میزان کیلومتری کــــه خودرو طی
کرده تعیینشــــده ،تعداد ماهها از
کار
آخرین سرویس ،زمان شروع به ِ
موتور و میزان روغن.

Maintenance
overdue

اگر فاصلۀ زمانی سرویس رعایت
نشــــود ،گارانتی شــــامل تعویض
قطعۀ خسارتدیده نمیشود .به
تعمیرگاه مجاز ولوو بروید.

Transmission
oil change
needed

در اولین فرصت ،تعمیرکار مجاز
ولوو خودروی شما را بررسی کند.

Transmission
reduced
performance

گیربکــــس نمیتوانــــد از تمــــام
ظرفیــــت خــــود اســــتفاده کند .با
دقت برانیــــد تا اینکه پیام حذف
شــــود .اگر تکرار شــــد ،به نمایندۀ
مجاز ولوو مراجعه کنید.

پیام

معنای پیام

Transmission
hot Reduce
speed

بســــیار هموار رانندگی کنید یا در
مکانی ایمــــن پارک کنید .دنده را
خالص کنید و بــــا دور موتور کم،
گاز دهید تا پیام برطرف شود.

Transmission
hot Stop
safely wait
for cooling

نقص مهم و حساس .بهسرعت،
خــــودرو را در مکانــــی امــــن نگــــه
داریــــد و با نماینــــدۀ مجــــاز ولوو
تماس بگیرد.

Temporarily
OFF

یک دستور (یا کارکرد) بهصورت
موقــــت خامــــوش شــــده اســــت
و بهصــــورت خــــودکار بعــــد از
کمــــی رانندگی یــــا بعــــد از دوباره
روشنکردن به راه میافتد.

Low battery
Power save
mode

ســــامانۀ صوتی ،بــــرای نگهداری
انرژی ،خاموش میشود ،باتری را
شارژ کنید.
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منوی MY CAR
مجموعه منوی MY CAR
بســــیاری از مشــــخصههای خــــودرو در ایــــن
مجموعــــۀ منــــو بــــهکار بــــرده میشــــود ،ماننــــد
تنظیمکردن ساعت و آینۀ درها و قفلها.
با اســــتفاده از بعضی از دکمههای روی پیشانۀ وسط یا با
دکمههای روی ســــمت راست فرمان میتوان جابهجایی
در منو را انجام داد.
عملکرد
تنظیمات پیشانۀ مرکزی

 TUNE 3را بــــرای حرکت بین گزینههــــای منو به باال و
پایین بچرخانید.
 EXIT 4را بفشارید.
کارکرد EXIT
با استفاده از  EXITدر منو به عقب برگردید یا آنچه را اجرا
کردهایــــد ،لغو کنید ،نظیر قطعکردن یــــک تماس تلفنی یا
ناتمامگذاشــــتن برخــــی از کارکردها .فشــــار طوالنی روی
 EXITشــــما را به منوی  MY CARمیبرد .فشــــار طوالنی
روی  ،EXITزمانیکه در منوی  MY CARهستید ،شما را
از منوی  MY CARبه سامانۀ منوی اصلی میبرد.
صفحهکلید فرمان

کنترل کنسول وسط برای جابهجایی در منو
۱
2
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 MY CARرا فشار دهید تا منوی آن باز شود.
 OK/ MENUرا فشــــار دهید تا گزینۀ مشخصشده
را انتخاب کند یا تیک بزنــــد یا کارکرد انتخابی را در
حافظه نگه دارد.

تنوع صفحه کلید فرمان به بازار بستگی دارد
۱

 :Turnبــــرای جابهجاشــــدن بیــــن گزینههــــای منــــو
چرخشستی را به باال و پایین بچرخانید.

۱
۲

 :Pressبرای انتخاب گزینۀ منو یا ذخیرۀ کارکرد گزینۀ
انتخابشده در حافظه ،چرخشستی را فشار دهید.
( :EXITتمام کارکردهای .)EXIT

مسیر جستوجوکردن
منو در باال و سمت راست صفحۀ نمایش پیشانۀ مرکزی
نشان داده میشــــود .مسیر جستوجوی ســــامانۀ منو در
این راهنما به روش زیر توضیح داده شده است:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú
Lock settings Ú Doors unlock Ú Driver door Ú
Then all
روش ذکرشــــده مثالی اســــت بــــرای آ گاهــــی از چگونگی
دسترســــی بــــه دســــتورها و تنظیــــم آنهــــا ،با اســــتفاده از
صفحهکلیــــد فرمــــان :دکمۀ  MY CARپیشــــانۀ مرکزی را
فشــــار دهید .با چرخش چرخشســــتی به منــــوی مدنظر،
مانند  ،Settingsبروید و با فشــــاردادن چرخشستی منوی
آن بخش را بــــاز کنید .در بقیۀ موارد نیــــز به همین ترتیب
عمل کنیــــد .برای خارجشــــدن از منوها دکمــــۀ  EXITرا
فشار دهید.

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
منوی MY CAR
MY CAR
گزینههای زیر در منوی  MY CARوجود دارند:

· MY XC60
·DRIVe
·( Support systemsسامانۀ پشتیبانی)
· ( Settingsتنظیمات)
MY XC60

MY CAR- My XC60
حمایتی راننده را نشان
صفحۀ نمایش تمام سامانههای
ِ
میدهد که میتوان آنها را فعال یا غیرفعال کرد.

MY CAR Ú support systems
این سامانه خالصهای از وضعیتهایی را که کمکحال
رانندهاند نشان میدهد.

DRIVe
قســــمتهایی از ســــامانۀ DRIVeولــــوو در این قســــمت
توضیح داده شده است.

منوی setup
این منو با ساختار زیر شکل یافته است:

آمارهای سفری
MY CAR Ú Trip statistics
این بخش اطالعاتی همچون میزان سوخت مصرفی و...
را نشان میدهد.

Menu level 1
p.x

Menu level 2
Menu level 3
Menu level 4

سامانۀ پشتیبانی از راننده

توجه! این شکل تنها جنبۀ توضیحی دارد .اطالعات ارائهشده بسته به
خودرو و سطح تجهیزات متغیر است.
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تنظیم دما
تنظیم دما
کلیات
ســــامانۀ مهــــار دمــــای خــــودرو ،خنک یــــا گــــرم میکند و
همچنیــــن ســــامانۀ ضدرطوبت در قســــمت سرنشــــین.
همچنیــــن این خــــودرو به هدایــــت هوای دســــتی و برقی
مجهز است.
توجه
ســــامانۀ تهویه میتواند خاموش باشــــد؛ اما برای
داشــــتن بهتریــــن دما در قســــمت
اطمینــــان از جریان
ِ
سرنشین و نیز جلوگیری از بخار پنجرهها ،بهتر است
این سامانه همیشه روشن باشد.
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·حسگر دما برای کابین سرنشین ،پشت قسمت تنظیم
دما جای دارد.
در خودرو قرار دارد.
آینۀ
روی
بیرونی
·حسگر دمای
ِ
·حسگر رطوبت در داخل آینۀ وسط است.
هرگز حسگرها را با لباس یا چیزهای دیگر نپوشانید.
شیشههای کناری و شیشۀ سقف
بــــرای اطمینــــان از عملکــــرد رضایتبخــــش تهویه ،همۀ
پنجرهها را ببندید.
بخار پنجرهها
خروجی مخصوص شیشه ،بخار شیشههای
با ابزار هوای
ِ
داخل را میتوان زدود .برای کمکردن میزان بخار ،شیشه را
با تمیزکنندۀ معمولی شیشه تمیز کنید.

دمای واقعی
باتوجهبه تجربۀ شخصی ،دمای انتخابی شما با عواملی
مانند سرعت هوا و رطوبت و تابش نور خورشید در داخل
و بیرون خودرو مطابقت دارد .این ســــامانه دارای حسگر
خورشیدی است که محل تابش نور خورشید را در کابین
سرنشــــین پیدا میکند .این بدین معناست که دمای هوا
بین طرف راســــت و چپ کابین سرنشــــین ممکن است
متفاوت باشــــد؛ هرچند دمای یکسانی برای هر دو طرف
تنظیم شده باشد.

مایعشدن
در هوای گرم ،ممکن اســــت از سامانۀ تهویۀ هوای خودرو
قطرههای آب روی زمین بریزد .این پدیده طبیعی است.

محل قرارگرفتن حسگرها
·حسگر خورشیدی باالی داشبورد قرار گرفته است.

یخ و برف
یخ و برف را از قســــمت تغذیۀ هوا که بهصورت شبکهای

خاموشی موقت سامانۀ تهویۀ هوا
زمانیکــــه موتور با حداکثر توان در حال کار اســــت ،مانند
حرکت با ســــرعت زیاد یــــا باالرفتن از تپه ،ســــامانۀ تهویه
بــــرای مدتی موقــــت خاموش میشــــود و بــــه همین دلیل
ممکن است دمای داخل افزایش پیدا کند.

بین شیشــــۀ جلــــو و کاپوت ماشــــین قــــرار گرفته اســــت،
برطرف کنید.
کارکرد هوادهی کامل
این کارکرد تمام پنجرههای خودرو را باز یا بســــته میکند
تا بســــته به دمای هوای بیرون ،محیطی مناســــب را برای
سرنشــــینان تدارک ببیند ،نظیر بســــتن تمــــام پنجرهها در
هوای گرم.
صافی قسمت سرنشین
همۀ هوای واردشــــده به قســــمت سرنشــــین تنهــــا با یک
زمانی
فیلتر تمیز میشــــود .این فیلتر بایــــد در فاصلههای ِ
مناسب تعویض شود.
انــــواع مختلفــــی از فیلتر مخصوص قســــمت سرنشــــین
فیلتر مناســــب نصب
موجود اســــت .مطمئن شــــوید که ِ
شده است.
بستۀ مخصوص نظافت داخلی ()CZIP
ایــــن گزینه فضای قســــمت سرنشــــین را از آلرژی و آســــم
محفوظ نگه میدارد .کارکردهایی که در ادامه میآیند در
این گزینه وجود دارند .زمانیکــــه خودرو را با کلید کنترل
از راه دور بــــاز میکنیم ،فن شــــروع به کارکــــردن میکند.
این فن فضای ماشــــین را بــــا هوای تازه پر میســــازد .این
خصوصیت هر موقع الزم باشــــد شــــروع بــــهکار میکند و
1
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
تنظیم دما
بهصورت خودکار نیز از کار میافتد.
ســــامانۀ کیفیت هوا ( )IAQSسامانۀ خودکاری است که
هوای داخل ماشــــین را از آالیندههایــــی مانند ریزذرهها،
هیدروکربنهــــا ،نیتروژن ،منواکســــید و ازن ســــطح زمین
پاک میکند.
برای نگهداشتن اســــتاندارد CZIPتوســــط  ،CZIPفیلتر
 IAQSرا باید هر ۱۵۰۰۰کیلومتر یا یک بار در ســــال تعوض
کرد .هرچند بیشتر از  ۷۵۰۰۰کیلومتر یا بیش از  ۵سال نیز
میتوان از آن اســــتفاده کرد .در خودروهای بدون CZIP
و خودروهایــــی که مشــــتری نیازی به اســــتاندارد CZIP
ندارد ،فیلتر  IAQSباید در ســــرویسهای معمول عوض
شود.
استفاده از مواد امتحانشده در تجهیزات داخلی
این مواد بــــرای کاهش مقدار گردوخاک در فضای خودرو
توسعه پیدا کردهاند و موجب آسانشدن نظافت فضای
خودرو میشــــوند .بــــرای راحتی در نظافــــت ،هر  ۲موکت
موجود در فضای خــــودرو و محیــــط صندو قعقب قابل
برداشتن است .از مادۀ تمیزکننده و محصوالت مراقبت
از خــــودرو که توســــط  VOLVOپیشــــنهاد شــــده اســــت
استفاده کنید.
تنظیمات منو
ازطریق پیشــــانۀ مرکــــزی امکان فعال یــــا غیرفعالکردن یا
تغییر تنظیمات ششگانۀ دما وجود دارد .برای اطالعات

کلی دربارۀ راهنمای منو ،نک :ص:147
·سرعت فن در حالت خودکار (نک :ص.)۱۶۰
·زمانســــنج چرخــــش هــــوا در فضــــای خــــودرو (نک:
ص.)۱۶۱
·یخزدایی خودکار شیشههای عقب (نک :ص.)103
·سیستم کیفیت هوا ( IAQSنک :ص.)۱6۱
·آغاز خودکار گرمایش صندلی راننده (نک :ص.)۲۲۴
·آغاز خودکار فرمان (نک :ص.)۸۹
ســــامانۀ کنترل تنظیــــم دما میتواند دوبــــاره به تنظیمات
ازپیشتعیینشــــدۀ خود ازطریق سامانۀ منوی MY CAR
برگردد:
Settings Ú Climate settings Ú Reset climate settings

هوای ورودی قسمت سرنشــــین بین دریچههای متفاوت
ً
تقســــیم میشــــود .توزیع هوا در وضعیــــت  AUTOکامال
خودکار عمل میکند .اگر نیاز شــــود امکان کنترل دستی
آن نیز وجود دارد (نک :ص.)۲۲۹
منافذ هوا روی داشبورد

توزیع هوا
 Aبسته
 Bباز
 Cجریان هوای جانبی
 Dجریان هوای عمودی
منظــــور از خروجی هوای مقابل شیشــــۀ جلــــو ازبینبردن
بخارهوای شیشه است .در زمان هوای سرد ،برای آسایش
مطلوب و بخارزدایی ،خروجی مرکز را بهتر ببندید.
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
تنظیم دما
دریچههای هوا در ستونهای در

 Aبسته
 Bباز
 Cجریان هوای عرضی
 Dجریان هوای عمودی
هــــدف از دریچهها ازبینبردن مهگرفتگی در هوای ســــرد
اســــت .هدف از دریچههای موجود در قسمت سرنشین
ایجاد آبوهوایی دلچســــب در صندلی عقب در هوای
گرم است.
به یاد داشته باشید که بچههای کوچک ممکن است به
وزش باد و کوران هوا حساس باشند.

تنظیم برقی آبوهوا ()ECC

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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کنترل دما :سمت چپ
گرمکن صندلی جلو :سمت چپ
ضد بخار شیشه
فن
توزیع هوا :تهویۀ کف
توزیع هوا :صفحۀ ابزار دریچۀ هوا
توزیع هوا :گرمکن شیشۀ جلوی خودرو
گرمکن پنجرۀ عقب و آینۀ درها (نک :ص.)103
گرمکن صندلی جلو :طرف راست
کنترل دما :طرف راست
جریان چرخشی

12
13

 :AUTOتنظیم خودکار دما
 :ACروشن یا خاموشکردن تهویۀ هوا

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
تنظیم دما
صندلیهای جلو

تنظیم برقی هوا ()ETC

میزان گرمای صندلی جلو در صفحۀ نمایش پیشـ ــانۀ مرکزی نشان داده
شده است.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

فن
گرمکن صندلی جلو :طرف چپ
 :ACروشن یا خاموشکردن تهویۀ هوا
ضد بخار شیشه
توزیع هوا :تهویۀ کف
توزیع هوا :صفحۀ ابزار دریچۀ هوا
توزیع هوا :گرمکن شیشۀ جلوی خودرو
گرمکن پنجرۀ عقب و آینۀ درها
جریان چرخشی
گرمکن صندلی جلو :طرف راست
کنترل دما

اجرای تنظیمات
گرمکنندۀ صندلیها
هشدار
گرمکن صندلی نباید توسط افرادی که در درککردن
افزایش دما مشــــکل دارند ،اســــتفاده شود .بهعلت
ضعیفبــــودن حواس آنهــــا یا هر دلیل دیگــــر ،کنترل
گرمکن صندلی برای آنها مشکل میشود و صدمات
سوختگی بهبار میآورد.

یک بار فشاردادن دکمه برای ایجاد
باالتریــــن گرمــــا بــــهکار مــــیرود که
روشنشــــدن ســــه چــــراغ صفحــــۀ
نمایش پیشانۀ مرکزی فعالبودن آن
را اعــــام میکند .دوبار فشــــاردادن
دکمــــه بــــرای ایجــــاد گرمــــای کمتری بــــهکار مــــیرود که
روشنشــــدن دو چــــراغ صفحــــۀ نمایــــش پیشــــانۀ مرکزی
فعالبودن آن را نشــــان میدهد .ســــه بار فشاردادن دکمه
بــــرای ایجــــاد گرمــــای بســــیار کمتری بــــهکار مــــیرود که
روشنشــــدن یک چــــراغ صفحــــۀ نمایش پیشــــانۀ مرکزی
فعالبــــودن آن را اعالم میکند .بــــرای خاموشکردن ،این
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
تنظیم دما
دکمه را چهار مرتبه فشار دهید.
روشنشدن خودکار گرمکن صندلی راننده
با فعالشدن گرمکن خودکار صندلی راننده ،این صندلی
با روشنشــــدن موتور خــــودرو ،با گرمترین ســــطح دما گرم
میشود .وقتی خودرو سرد است و دمای اطراف خنکتر
از  ۷درجــــۀ ســــانتیگراد اســــت ،ایــــن کارکــــرد بهصورت
خودکار فعال میشــــود .برای فعالکردن یا غیرفعالکردن
این سامانه به ترتیب زیر عمل کنید:
MY CAR ÚSettings Ú Climate settings Ú
Auto start driver seat heater
صندلی عقب

فن توجه
اگر فن بهطــــور کامل خاموش باشــــد ،تهویۀ هوا کار
نمیکند که موجب ایجاد خطر مهگرفتگی شیشهها
میشود.
دکمۀ فن برای ECC
برای باال یا پایینآوردن سرعت فن
آن را بچرخانیــــد .اگــــر وضعیــــت
 AUTOانتخاب
شود ،سرعت فن بهصورت خودکار
تنظیم میشود و سرعت دادهشدۀ
قبلی غیرفعال میگردد.
دکمۀ فن برای ETC

مانند گرمکن صندلی جلو عمل شود.
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توزیع هوا

دکمــــه را بهمنظور باال و پایینآوردن
سرعت فن بچرخانید.

 1توزیع هوا :بخارزدایی شیشۀ جلو
 1توزیع هوا :صفحۀ ابزار دریچههای هوا
 1توزیع هوا :تهویۀ کف
این شــــکل شــــامل  ۳دکمه اســــت .وقتی دکمه را فشــــار
میدهید ،قســــمت مربوط به آن در صفحۀ نمایش روشن
میشــــود( .عکــــس پاییــــن را مالحظه کنید) و فلشــــی در
جلوی هر قســــمت از عکس نشــــاندهندۀ توزیــــع هوا در
جایی است که انتخاب شده است.

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
تنظیم دما
کنترل دما

گرمکن شیشۀ جلو و حدا کثر یخزدایی

توزیع هوای انتخابشده در صفحۀ نمایش نشان داده میشود.

بوهوا
 ،AUTOکنترل خودکار آ 
دســــتورالعمل  AUTOبهصــــورت خــــودکار دمــــا ،تهویــــۀ
هوا ،ســــرعت فن ،جریان چرخشــــی و توزیع هوا را تنظیم
میکند .اگر شــــما یک یا چند دســــتور را بهصورت دستی
انتخاب کنید ،بقیۀ دســــتورها بهصورت خودکار کنترل
خواهند شد .تمام تنظیمات دستی با فشاردادن AUTO
از کار میافتــــد .صفحۀ نمایــــش  AUTO CLIMATEرا
نمایش میدهد .سرعت فن در حالت خودکار را میتوان
در سامانۀ منوی  MY CARتنظیم کرد.
Settings Ú Climate settings Ú
Automatic blower adjust
کم ( ،)Lowمعمولی ( ،)Normalزیاد ( )Highرا انتخاب
کنید.

تنظیمات انتخابشده در پیشانۀ مرکزی نشان داده میشوند:

دمــــا را میتوان با ایــــن دکمه تنظیم
کرد .برای سامانۀ  ECCدمای هوای
سمت راننده و قسمت سرنشین را
میتوان جداگانه تنظیم کرد .وقتی
خــــودرو روشــــن میشــــود ،تمــــام
تنظیمهای جدید از سر گرفته میشوند.
روشن و خاموشکردن تهویه
با استفاده از این دکمه ،تهویه روشن
و خاموش میشود .زمانیکه سامانۀ
بخارزدایــــی فعــــال میشــــود ،کولــــر
بهصورت خودکار روشــــن میشود و
حداکثر بخارزدایی انجام میشود.

 1گرمکردن الکتریکی
 2حداکثر یخزدایی
این ســــامانه برای ازبینبردن سریع
بخار و یخ ،از شیشــــۀ جلو و آینهها،
اســــتفاده میشــــود .دکمۀ مربوط را
یک بار فشــــار دهید تــــا بخارزدایی
شیشۀ عقب و آینه شروع شود.
این عملکرد زمانی فعال میشــــود که چراغ مربوط روشن
شــــود و بهطور خودکار یا دســــتی میتوان غیرفعالش کرد.
برای حداکثــــر بخارزدایی ،کولر بهصــــورت خودکار فعال
میشــــود و ســــامانۀ چرخــــش و کیفیــــت هــــوا بهصورت
خودکار غیرفعال میشود.
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
تنظیم دما
در خودروهای بدون شیشۀ جلوی گرمشده:
·هوا بهسمت شیشه جریان مییابد .نماد  ۲در صفحه
نشان داده میشود.
·بــــا خاموشکــــردن کارکــــرد ،نمــــاد از صفحــــه حذف
میشود.
در خودروهایی با شیشۀ جلوی گرمشده:
·گرمایــــش را بــــرای شیشــــۀ جلو آغــــاز کنید .نمــــاد  ۱در
صفحه نشان داده میشود.
·گرمایش را برای شیشۀ جلو آغاز کنید و هوا را بهسمت
شیشه هدایت کنید .نماد  ۱و  ۲در صفحه نشان داده
خواهند شد.

توجه
میزان صدای فن افزایش مییابد؛ زیرا فن با حداکثر
سرعت کار میکند.
زمانیکه این ســــامانه خاموش شــــود ،کنتــــرل آبوهوا به
تنظیمات قبلی خود برمیگردد.
فرمان گرمشده
به یاری دکمۀ
فرمان را گرم کرد.
چرخش هوا

توجه
گرمایش شیشــــۀ جلو و شیشــــۀ عقب ممکن است بر
دیگر گیرندهها و وسایل ارتباطی تأثیر داشته باشد.
توجه
شیشــــۀ جلــــوی گرمشــــده در زمانــــی که موتــــور در
وضعیت حرکتایست است در دسترس نیست.

در پیشــــانۀ مرکزی خــــودرو میتوان

ایــــن ســــامانه ،هــــوای آلــــوده را از
قســــمت سرنشــــین بــــه خــــارج از
ماشــــین هدایت میکند .زمانیکه
چرخش هــــوا فعــــال اســــت ،هیچ
هوایی به داخل نفوذ نمیکند.

مهم
اگر برای مدت زیادی هــــوا در داخل خودرو چرخش
داشته باشد ،امکان بخارکردن شیشه وجود دارد.
زمانسنج
عملکرد زمانسنج چرخش هوا احتمال بخار و یخزدگی
ِ
و هــــوای بد را کــــم میکند .بــــرای فعــــال و غیرفعالکردن
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زمانسنج ،بدین طریق عمل کنید:
MY CAR Ú Settings Ú Climate settings Ú
Recirculation timer
توجه
سیســــتم ازبینبرندۀ بخار شیشــــه فعال
تا زمانی که
ِ
باشد ،سیستم چرخش هوا غیرفعال خواهد بود.
سامانۀ کیفیت هوا IAQS
این سامانه نیز مانند دکمۀ چرخش هواست و چند فیلتر
و حســــگر دارد .ایــــن فیلترها گازهــــا و ذرات را از هم جدا
میکنند و این امر باعث میشــــود میزان بوها و آلودگی در
قسمت سرنشین کم شود.
آلودگی هوای بیرون را تشخیص دهد،
زمانیکه حســــگر،
ِ
هوای ورودی بســــته میشــــود و هــــوای داخل ماشــــین به
چرخش درمیآید .این ســــامانه ازطریق منوی MY CAR
فعال و غیرفعال میشود:
MY CAR Ú Settings Ú Climate settings Ú Interior
air quality system

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
تنظیم دما
توجه
حسگر کیفیت هوا همواره باید فعال باشد تا بهترین
هوا در فضای ماشین فراهم شود .جریان چرخشی
در هــــوای ســــرد بــــرای جلوگیــــری از بخارگرفتگــــی
محدود شده است.
اگر پنجره از درون شروع بهبخارگرفتگی کرد ،حسگر
کیفیت هوا را غیرفعال کنید و یخزدایی را برای شیشۀ
جلوی خــــودرو و شیشــــههای کنــــاری و عقب فعال
کنید.

جدول توزیع هوا
کاربرد

توزیع هوا

برای ازبینبردن سریع یخ و بخار

جهت هوا بهســــمت شیشــــهها .بخشــــی از هوا
از راه خروجیهــــا بیــــرون میآید .هــــوا چرخش
نمیکند .تهویۀ هوا همیشه فعال است.

بــــرای جلوگیــــری از بخــــار و یخزدگی در
هوای سرد و مرطوب .برای فن با سرعت
کم نیست.

جهت هوا بهســــمت شیشــــۀ جلو و شیشههای
کناری توسط خروجی هوا

برای اطمینــــان از راحتی ،در هوای گرم و
خشک

وزش هوا بهســــمت شیشهها ،توســــط خروجی
هوای داشبورد

برای اطمینان از خنککنندگی در هوای
گرم

وزش هوا به ســــر و سینه ،توســــط خروجی هوای
داشبورد
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
موتور خاموش و گرمکن قسمت سرنشین
گرمکن سوختمحور با
ِ
کاربرد

توزیع هوا

اطمینــــان از وضعیتــــی رضایتبخــــش
و بخارزدایــــی خــــوب در هــــوای ســــرد و
مرطوب

رفتن هوا بهســــمت ســــقف و شیشــــهها ،وزش
بخشی از هوا توسط خروجیهای هوای داشبورد

در هــــوای آفتابــــی همراه بــــا خنکبودن
هوای بیرون

خروج هوا از سمت سقف ،توسط خروجیهای
داشبورد

برای گرمکردن پاها

رفتن هوا بهســــمت ســــقف ،وزش بخشی از هوا
توسط خروجی داشبورد و شیشهها

خنککــــردن پاها یا گرمکــــردن باالتنه در
هوای سرد یا گرم و خشک

رفتن هوا بهســــمت شیشــــهها ،ازطریق خروجی
داشبورد و سقف

گرمکن سوختمحور
ّ
دانستنیهای کلی دربارۀ گرمکنها
گرمکن پارکینگ ،موتور و فضای سرنشــــین را گرم میکند
ً
و میتواند مستقیما یا با زمانســــنج روشن شود .دو زمان
متفاوت را میتوان با زمانســــنج انتخــــاب کرد .در اینجا
زمان به هنگامی اشــــاره میکند که ماشــــین گــــرم و آماده
شــــده اســــت .ســــامانۀ الکترونیک خــــودرو زمانــــی را که
گرمکردن باید شــــروع شود ،براساس دمای بیرون محاسبه
میکند .این ســــامانه زمانیکه دمای اطــــراف بیش از ۱۵
درجه است ،فعال نخواهد شد .در دمای منهای  ۵درجه
کــــن پارکینگ  ۵۰دقیقه
یا کمتر ،حداکثــــر زمان برای گرم ِ
خواهد بود.
هشدار
خودرو زمانیکه از گرمکن بنزینی و گازوئیلی استفاده
میکند ،باید بیرون باشد.
توجه
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زمانیکه گرمکن پارکینگ فعال اســــت ،ممکن اســــت
ً
دودهایی از زیر بدنه خارج شــــود کــــه کامال طبیعی
است.

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
موتور خاموش و گرمکن قسمت سرنشین
گرمکن سوختمحور با
ِ
سوختگیری

باتری و سوخت
اگر باتری ،نیروی مناســــب و کافی نداشته باشد یا میزان
ســــوخت خیلی کم باشــــد ،گرمکن پارکینــــگ بهصورت
خودکار خاموش میشــــود و پیامــــی در صفحۀاطالعات
نشان داده میشود.
مهم

در باک
برچسب اخطار روی ِ

هشدار
ســــوختی که بــــه بیرون ریخته اســــت ،قابلاشــــتعال
است .پیش از ســــوختگیری ،گرمکن سوختمحور
را خامــــوش کنید .در صفحــــۀنمایش بررســــی کنید
که ایــــن گرمکن خاموش باشــــد .وقتــــی در حال اجرا
باشــــد ،صفحۀنمایش این پیام را نشــــان میدهد:
PARK HEAT ON
پارککردن روی تپه
اگر ماشــــین را روی تپهای سراشــــیبی پارک کنید ،جلوی
ماشــــین باید بهسمت سرازیری باشد تا مطمئن شوید که
سوخت به گرمکن خودرو میرسد.

کن پارکینگ در سفرهای کوتاه،
تکرار اســــتفاده از گرم ِ
موجب خالیشدن توان باتری میشود و استارت را
خراب میکند.
بههمان مقدار که گرمکن پارکینگ استفاده میکنید،
ماشــــین را باید برانید تا از شارژشدن باتری مطمئن
شوید و انرژی مصرفشده توسط گرمکن ،بازگردد.
اجرا

صفحهکیلومتر (در خودروهای با پنل دیجیتال)
1
۲
۳

دکمۀ OK
چرخش شستی
دکمۀ RESET

نشانهها و پیامهای نمایشگر
زمانیکه گرمکن فعال شده است ،این نماد در
نمایشگر ظاهر میشود.
وقتی یکی از زمانســــنجها فعال اســــت ،هریــــک از این
نمادها در صفحۀ نمایشگر ظاهر میشود.
در خودروهایی با پنل آنالوگ

صفحهکیلومتر (در خودروهای با پنل آنالوگ)
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
موتور خاموش و گرمکن قسمت سرنشین
گرمکن سوختمحور با
ِ
در خودروهایی با پنل دیجیتال
نماد

معنا و واکنش مناسب

پیام

گرمکن روشن شده است و بهکار میافتد.

شروع مستقیم و توقف سریع
اگر به روش مستقیم گرمکن را روشن کنید ،برای  ۵۰دقیقه
فعال خواهد شد.
گرمکن فضای ماشین بهمحض اینکه سردکنندۀ موتور به
دمای مناسب برسد ،شروع به کار میکند.
توجه

Full operated heater stopped
battery saving mode

کن ماشین متوقف میشود تا ماشین راحت روشن شود.
گرم ِ

Full operated heater stopped
Low fuel level

کن ماشین متوقف میشود؛ چراکه سوخت ماشین بسیار
گرم ِ
کم اســــت .برای اینکه ماشــــین راحت روشن شود و دستکم
 ۵۰کیلومتر پیش رود.

Full operated heater Service
required

گرمکن کار نمیکند .با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

متــــن نمایانشــــده بهطــــور خــــودکار پــــس از مدتــــی یا با
فشاردادن دکمۀ  OKروی دستک پاک میشود.
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زمانیکــــه گرمکن درحــــال کارکردن اســــت ،میتوان
خودرو را روشن کرد و راند.
 .۱بهمنظور دسترسی به منو  OKرا انتخاب کنید.
 .۲چرخشســــتی را به حالت گرمکن پارکینگ برســــانید و
 OKرا انتخاب کنید.
1
 .۳در منوی بعدی ،روشــــن/خاموش مستقیم یا فعال/
غیرفعالکردن را انتخاب کنید.
 .۴با فشردن  Resetاز منو خارج شوید.
تنظیم زمانسنج
توجه
زمانســــنج تنها زمانی برنامهریــــزی را قبول میکند
که کلید در وضعیت  Iباشــــد؛ بنابراین قبل از استارت
خودرو ،زمانسنج باید برنامهریزی شود.
1 . direct start/stop

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
گرمکن اضافی
 .۱بهمنظور دسترسی به منو  OKرا انتخاب کنید.
 .۲چرخشســــتی را به حالت گرمکن پارکینگ برســــانید و
 OKرا انتخاب کنید.
 .۳هریــــک از دو زمانســــنج مدنظــــر را بــــا چرخشســــتی
انتخاب کنید و سپس  OKرا بفشارید.
 OK .۴را مختصــــری بفشــــارید تا به تنظیمات ســــاعت
جابهجا شوید.
 .۵ساعت مدنظر را انتخاب کنید.
 OK .۶را مختصــــری بفشــــارید تــــا به تنظیمــــات دقیقه
جابهجا شوید.
 .۷دقیقۀ الزم را با چرخشستی برگزینید.
 OK .۸را بفشارید تا تنظیمات مدنظر اعمال شود.
 RESET .۹را بزنید تا به ساختار منو بازگردید.
 .۱۰زمانســــنج دوم را انتخــــاب کنید یا با فشــــردن دکمۀ
 EXITاز برنامه خارج شوید.
غیرفعالکردن گرمکن با زمانسنج
گرمکن با زمانســــنج را میتوان بهصورت دستی ،پیش از
اینکه به ساعت تنظیمشده برســــد ،خاموش کرد .فرایند
زیر را دنبال کنید:
 OK .۱را بفشارید.
 .۲از چرخشســــتی بــــرای چرخانــــدن به حالــــتParking
 heaterاســــتفاده کنید .اگر زمانسنج تنظیم شده،
ولــــی فعال نشــــده اســــت ،یــــک آیکون ســــاعت نیز
عالوهبر آیکون تنظیم زمان مشاهده میشود.

 .۳یکی از دو زمانســــنج را انتخــــاب کنید و آنگاه دکمۀ
 OKرا بفشارید.
 .۴زمانسنج را از راههای زیر خاموش کنید:
الف OK .را بهمدت طوالنی نگاه دارید.
ب .مختصری بر  OKبفشــــارید و به منو بروید و ســــپس،
گزینۀ متوقفســــاختن زمانسنج را برگزینید و دکمۀ
 OKرا بفشارید.
ساعت ،زمانسنج
زمانسنج گرمکن به ساعت ماشین متصل است.
ِ

توجه
زمانیکــــه گرمکن اضافی فعال اســــت ،ممکن اســــت
دودهایی از ســــمت چرخ راست بدنه خارج شود که
ً
کامال طبیعی است.
حالت خودکار یا خاموششدن

توجه
اگر ســــاعت ماشــــین را دوباره راهانــــدازی کنید ،همۀ
برنامههای زمانسنج پاک میشود.
ّ
دانستنیهای کلی دربارۀ گرمکن اضافی
بوهوای ســــرد ،ممکن اســــت موتــــور خودرو و
در اقلیمی با آ 
راحتیسرنشینان،استفادهاز گرمکنیاضافیراایجاب کند.

صفحهکیلومتر (در خودروهایی با صفحۀ نمایش آنالوگ)

گرمکن اضافی سوختمصرف
گرمکنهای اضافی ســــوختمصرف با دیزل پر میشوند.
این گرمکن ،زمانیکه گرما الزم اســــت تا موتور بهکار افتد،
بهصورت خودکار شروع میشود .هر وقت گرمکن به دمای
مناسب برســــد یا زمانیکه موتور خاموش شود ،بهصورت
خودکار خاموش میشود.
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سامانۀ مدیریت پیمایش
توجه
گزینههای منو فقط در حالت  Iکلید ظاهر میشــــوند.
هر تنظیمی باید قبل از روشنشدن موتور صورت گیرد.
گرمکن فضای سرنشین
اگــــر گرمکن اضافــــی با زمانســــنج همراه شــــود ،میتواند
بهعنوان گرمکن فضای سرنشین استفاده شود.

صفحهکیلومتر (در خودروهای با پنل دیجیتال)

 1دکمۀ OK
 ۲چرخش شستی
 ۳دکمۀ RESET
 .۱قبــــل از روشنشــــدن موتــــور وضعیــــت  Iرا بــــرای کلید
انتخاب کنید.
 .۲برای دستیافتن به منو  OKرا بفشارید.
 .۳چرخشســــتی را بچرخانید تا به  Additional heaterیا
 Settingsبرسید و سپس  OKرا بفشارید.
 .۴هریــــک از گزینههای  ONو  OFFرا کــــه مدنظر دارید
انتخاب کنید و سپس  OKرا بفشارید.
 .۵دکمۀ  RESETرا بزنید و از منو خارج شوید.

گرمکن اضافی برقی
خودروهایی با موتورهای بنزینی یک گرمکن برقی اضافی
دارند کــــه در مجموعۀ ســــامانۀ کنترل دمای خــــودرو قرار
ً
دارد .در منطقۀ با آبوهوایی تقریبا ســــرد ،ماشــــینهای
دیزلی به جــــای گرمکــــن ســــوختمصرف ،گرمکن برقی
دارند.
گرمکن بهصورت دســــتی کنترل نمیشود؛ ولی در عوض
بهصورت خودکار بعــــد از زمانی که موتور در دمای بیرونی
زیر  ۱۴درجه روشــــن میشود ،فعال شــــده و بعد از تنظیم
دمای فضای سرنشین خاموش میشود.

سامانۀ مدیریت پیمایش
اطالعات سفر در این رایانه ثبت میشود.
توجه
اگر پیام اخطار ظاهر شــــد و شــــما در حال اســــتفاده
از ســــامانۀ مدیریت پیمایش هســــتید ،پیش از اینکه
پیام را از دست بدهید و فعالیت قبلی شما به صفحۀ
نمایــــش برگردد ،دکمۀ  OKرا فشــــار دهید تا بتوانید
پیام را بخوانید.
منوی گروهها
سامانۀ مدیریت پیمایش دو گروه متفاوت منو دارد:
·کارکردها
·عنوانهای مختلف در پنل
پنل آنالوگ

صفحهکیلومتر
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
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 :OK 1تأیید.
 ۲بــــا چرخــــش چرخشســــتی ،بیــــن منوهای ســــامانۀ
مدیریت پیمایش ،منوی دلخواه را برگزینید.
 :RESET ۳راهاندازی مجدد.
کارکردها
برای گشــــودن و ارزیابی/تنظیم کارکردها ،همچنانکه در
ادامه میآید ،این مسیر را ادامه دهید:
 .۱برای اطمینان از اینکه کنترلی در جریان نیست ،روی
گزینۀ  Resetدو بار فشار دهید.
 .۲روی  OKکلیــــک کنیــــد :حلقــــۀ تمامــــی کارکردها باز
میشود.
 .۳بهمدد چرخشســــتی در میان تمام کارکردها بچرخید
و هر یــــک را که خواســــتید ،انتخاب کنیــــد و OKرا
بفشاریدو
 .۴بعــــد از اتمام ارزیابی یا تنظیم کردن ،با دو بار فشــــار بر
 Resetکار خود را بهپایان ببرید.

گزینههای منو

اطالعات ،معنا

گزینههای منو

معیار سرعت

Km/h
(کیلومتردرساعت)
یا  mphرا انتخاب
کنید.

گزینههای :TC
Distance to empty

گرمکن پارکینگ :شروع
مستقیم:
آغاز مستقیم
زمانســــنج  :۱منجــــر بــــه
انتخاب زمان
زمانســــنج  :۲منجــــر بــــه
انتخاب زمان

به صفحات پیشین
نگاه کنید.

گرمکن اضافی:
 Auto onو Off

برای اطالع بیشتر به
صفحات پیشین
نگاه کنید.

اطالعات ،معنا

(کیلومتر تا اتمام سوخت)

Fuel consumption
(مصرف سوخت)

Average speed
(میانگینسرعت)

T1 and total dist.
)سفر نخست(

T2 and total dist.
)سفر دوم(

انتخاب گزینه
برای نشاندادن در
صفحهنمایش:
با استفاده از
چرخشستی دستک
و  OKبین گزینهها
انتخاب کنید.

Driver Support
(پشتیبانی راننده)

وضعیت سرویس

تعداد ماهها و فاصله
تا سرویس بعدی

سطح روغن موتور

برای اطالع بیشتر،
نک :ص.335

پیام

برای اطالع بیشتر،
نک :ص.203
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عنوان سامانه در
صفحهکیلومتر

دادهها

عنوان سامانه در
صفحهکیلومتر

سفرسنج T1 1و
کل مسیر

به مدت زمانــــی طوالنی دکمۀ
 Resetرا بفشــــارید و ایــــن
سفرســــنج را به موقعیت اولیه
بازگردانید

فاقــــد اطالعاتی از
ســــامانۀ مدیریت
پیمایش

سفرسنج  T2و
کل مسیر

به مدت زمانــــی طوالنی دکمۀ
 Resetرا بفشــــارید و ایــــن
سفرســــنج را به موقعیت اولیه
بازگردانید

مسافت
باقیمانده تا
خالیشدن باک
سوخت

بــــرای اطالعــــات بیشــــتر بــــه
صفحات آتی بنگرید.

مصرف سوخت

مصرف کنونی

سرعت میانگین

فشــــار طوالنیمــــدت دکمــــۀ
 ،Resetســــرعت میانگیــــن
( )average speedرا صفــــر
میکند.

دادهها
نمایشــــگر خالــــی را نشــــان
میدهد ،ابتدا و انتهای جلقه

صفحهکیلومتر دیجیتال

کارکردها
برای گشــــودن و ارزیابی/تنظیم کارکردها ،همچنانکه در
ادامه میآید ،این مسیر را ادامه دهید:
 .۱برای اطمینان از اینکه کنترلی در جریان نیست ،روی
گزینۀ  Resetدو بار فشار دهید.
 .۲روی OKکلیک کنید :حلقۀ تمامی کارکردها باز میشود.
 .۳بهمدد چرخشســــتی در میان تمــــام کارکردها بچرخید و
هریک را که خواستید ،انتخاب کنید و  OKرا بفشارید.
 .۴بعــــد از اتمام ارزیابی یا تنظیمکردن ،با دو بار فشــــار بر
 Resetکار خود را به پایان ببرید.
عنوان سامانه در
صفحهکیلومتر

صفحۀ نمایشگرها و عملگرهای دیجیتال ،تنظیمها

 :OK 1بازکردن منوهای ســــامانۀ مدیریــــت پیمایش و
فعالسازی گزینۀ مربوط
 ۲بــــا چرخــــش چرخشســــتی ،بیــــن منوهای ســــامانۀ
مدیریت پیمایش ،منوی دلخواه را برگزینید.
 :RESET ۳لغو عملیات یا رفتن به مرحلۀ قبل

دادهها

	•راهاندازی مجدد
سامانۀ مدیریت
پیمایش
	•میانگین
	•میانگین سرعت

با اســــتفاده از چرخشستی
دســــتک ،گزینــــۀ دلخــــواه
را انتخــــاب و بــــا  OKآن را
فعال کنید.

پیام

بــــرای اطــــاع بیشــــتر بــــه
ابتــــدای فصــــل مراجعــــه
کنید.

پسزمینهها

صفحهابــــزار ظاهــــر ،نک:
ص.72
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عنوان سامانه در
صفحهکیلومتر

دادهها

تنظیمات

 Auto Onیا  Offرا انتخاب
کنید.

وضعیت تقابل،
وضعیت رنگ

تنظیم ظاهر صفحهابزار

گرمکــــن پارکینــــگ:
شروع مستقیم:
زمانســــنج  :۱منجر به
انتخاب زمان
زمانسنج  :۲منجر به
انتخاب زمان

 .۱بــــا گردونــــۀ دســــتک،
جدول ســــاعت یا دقیقه
را برگزینید و با  OKتأیید
کنید.
 .۲با گردونۀ دستک ،شماره
را انتخــــاب کرده و با OK
برنامهگذاری کنید.
 .۳مرحلــــۀ بعــــدی را
انتخــــاب کنیــــد یــــا بــــا
 RESETخارج شوید.

وضعیت سرویس

تعــــداد ماههــــا و فاصله تا
سرویس بعدی

سطح روغن موتور

بــــرای اطــــاع بیشــــتر نک:
ص.335

عناوین
در این نوع صفحهکیلومتر ســــه نوع کارکرد ســــامانۀ مدیریت پیمایش را بهطور همزمان میتوان نشــــان داد .با اســــتفاده از
دستک میتوان به مجموعهای که در ادامه میآید دست یافت.
دادهها

عناوین
میانگین
()Average

سفرسنج  T1+فاصلهخوان

Instantaneous

سفرسنج  T2+فاصلهخوان

Instantaneous

فاصلهخوان

2

سرعت میانگین

فشار طوالنی بر  RESETسفرسنج را به
حالت نخستین بازمیگرداند.

فاصله تا خالیشدن
باک خودرو

فشار طوالنی بر  RESETسفرسنج را به
حالت نخستین بازمیگرداند.

به کیلومتر یا به مایل

به کیلومتر یا به مایل
این امــــکان بــــه تمــــام نمایشــــگرهای
ســــامانههای مدیریــــت پیمایش پایان
میدهد.

دادهای از ســــامانۀ مدیریت
پیمایش وجود ندارد.
اطالعات تکمیلی
 :Averageمیزان مصرف سوخت از آخرین راهاندازی مجدد
توجه
ممکن اســــت اشــــتباهی جزئی در پــــردازش دادهها،
بههنگام فعالبودن گرمکنندۀ موتور ،پیش آید.
 :Average speedسرعت متوسط از آخرین راهاندازی مجدد
 :Instantaneousمیزان مصرف سوخت در هر ثانیه

 :distance to empty tankایــــن گزینــــه ایــــن امــــکان را به
راننــــده میدهــــد تا میــــزان مســــافتی را که بــــا باقیماندۀ
سوخت میتوان طی کرد ،دریابد.
توجه
بههنگام تغییر حالت رانندگی ،ممکن است اشتباهی
جزئی در پردازش دادهها رخ دهد.
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شیوۀ راهاندازی مجدد ،در آنالوگ
سفرسنج و سرعت میانگین
درحالیکــــه عناوین رایج ســــامانۀ مدیریــــت پیمایش ،از
قبیل سفرسنج  T1و سفرسنج  T2و سرعت میانگین ،در
پنل مرکزی نشان داده میشوند ،میتوانید:
دکمــــۀ  Resetرا بهمــــدت طوالنــــی نگــــه داریــــد ،عنــــوان
انتخابشده صفر میشود.
شیوۀ راهاندازی مجدد ،در دیجیتال
سفرسنج
چرخشستی را بهطرف هریک از عناوین بچرخانید:
دکمــــۀ  Resetرا بهمــــدت طوالنــــی نگــــه داریــــد ،عنــــوان
انتخابشده صفر میشود.
سرعت متوسط و میزان متوسط مصرف سوخت
 .۱کارکــــرد  Trip computer resetرا انتخــــاب کنیــــد و
بهکمک  OKفعالش کنید.
 .۲یکــــی از گزینههایی را کــــه در ادامــــه میآید ،بهکمک
چرخشستی انتخاب کنید:
·km 100/1
·Km/h
·Reset both
 .۳با فشردن  Resetبه این عملکرد پایان دهید.

تغییر واحد اندازهگیری
در منــــوی  MY CARواحــــد  km/milesرا بــــرای فاصله و
سرعت میتوان تغییر داد.
توجه
زمانیکــــه از ناوبــــری  GPSاســــتفاده میکنیــــد ،این
واحدهای اندازهگیری تغییر میکنند.
آمارهای سفر
منظور از ســــفر هرگونــــه جابهجایی و طیکردن مســــافت
با خودرو اســــت .تمام اطالعات ســــفر ،شــــامل میانگین
مصرف ســــوخت و سرعت ،ذخیره میشــــود و بهصورت
نمودار درمیآید.
کارکردها

آمار مسافرت
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بســــته به مقیاس انتخابشــــده ،هر ســــتون نمــــاد  ۱یا ۱۰
کیلومتر رانندگی اســــت .ســــتون راســــت مقــــدار کیلومتر
جاری یا  ۱۰کیلومتر را نشــــان میدهد .برای تغییر مقیاس
اندازهگیری میتوان از دکمۀ  TUNEاســــتفاده کرد .تغییر
مکاننما در ســــمت راســــت بین باال و پاییــــن به مقیاس
انتخابشده بستگی دارد.
عملکرد
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú My XC60
Ú Trip statistics:
 :Start new tripبا گزینۀ  ENTERتمام اطالعات قبلی را
میتوان پاک کرد و با  EXITبه مرحلۀ قبل برگشت.
 :Reset for every driving cycleبــــا انتخــــاب ENTER
بســــته را بررســــی کنید و با  EXITاز منو خارج شــــوید .با
انتخاب ایــــن گزینه ،پــــس از اتمام رانندگــــی ،اگر خودرو
دســــتکم  ۴ســــاعت متوقف شــــود ،فرض این است که
این ســــفر تمام شده است؛ ازاینرو همۀ دادهها بهصورت
خودکار از بین میرود و از زمان روشنشــــدن مجدد موتور،
اطالعات بعدی ذخیره میشود.
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سازگارشدن با شیوۀ رانندگی
سازگارشدن با شیوۀ رانندگی
شاسی فعال (ّ)Four-C
شاسی فعال یا همان  1 four-Cخصوصیات ضربهگیری
خودرو را میــــزان میکند؛ ازاینرو بســــته به خصوصیات
رانندگی ،ماشــــین تنظیم میشــــود .در این راســــتا ،ســــه
وضعیــــت رانندگی در این خودرو تعریف شــــده اســــت:
. Comfort، Sport،Advanced
Comfort
این حالت بــــه وضعیتی ارجاع دارد کــــه حداکثر راحتی
برای سرنشــــینان فراهم شــــود .ضربههای ناشی از سطح
جاده در این حالت جذب میشود.
Sport
این حالت بــــه وضعیتی ارجاع دارد که پاســــخ خودرو به
ً
پــــدال حالتی نســــبتا ورزشــــی دارد و در قیــــاس با حالت
پیشین ،خودرو ضربات را سختتر جذب میکند.
Advanced
ایــــن حالت فقــــط در جادههای هموار توصیه میشــــود و
برای رانندگیای پر جنبوجوشتر است.

بــــرای تعیین حالــــت مدنظــــر از دکمههــــای قرارگرفته در
پیشانۀ مرکزی استفاده کنید.
فرمان ،وابسته به سرعت
ِســــفتی فرمــــان بــــا ســــرعت خــــودرو افزایــــش مییابــــد تا
حساســــیت راننده را بیشــــتر کنــــد .فرمــــان در بزرگراهها
ســــفتتر میشــــود و در توقف یا ســــرعت کم ،بــــه نیروی
اضافــــی نیاز نــــدارد .راننده میتواند یکی از ســــه ســــطح
مختلف ِســــفتی فرمان را برای واکنــــش به جاده انتخاب
کند:
MY CAR Ú Settings Ú Car settings Ú Steering Ú
wheel force Ú Low, Medium, High

1 . continuously controlled chassis concept
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آسایش در قسمت سرنشین (اتاق)
آسایش در قسمت سرنشین (اتاق)
فضاهای باز

162

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
آسایش در قسمت سرنشین (اتاق)
1
2
3
4
5
6
7
8

در جلو
فضای خالی ِ
فضای خالی سمت راننده
نگهدارندۀ بلیت
جعبهداشبورد
فضای خالی نگهدارندۀ فنجان ،فضای نگهداری
نگهدارندۀ لباس
نگهدارنــــدۀ فنجان در محل اســــتراحت دســــت ،در
عقب
جیب پشت صندلی
هشدار

از گذاشــــتن اشــــیای ســــخت و ســــنگین و تیــــز در این
قســــمتها خــــودداری کنیــــد؛ چراکــــه در تصادفها
سبب آسیب خواهد شد .اشیای بزرگ و سنگین را با
کمربند ایمنی یا تسمۀ صندوقعقب ببندید.
فضای خالی سمت راننده
هشدار
از نگهداشــــتن اشیای تیز و اشــــیائی که از لبۀ صندلی
بیرون میزند ،در این قسمت خودداری کنید.

محفظۀ پیشانۀ میانی

ُ
برای نگهــــداری دفترچۀ راهنما ،پولهــــای خرد و کارت
سوخت.
سطح کارشده
خــــودرو ،همچنیــــن ،در قســــمتهایی دارای ســــطح
کارشده 1نیز هست.
آینۀ آفتابگیر

 1جعبۀ خالی زیر آرنج ،برای گذاشتن لوح شرده و...
 2نگهدارندۀ فنجان برای راننده و سرنشینهای عقب
ُ
از گذاشتن اشــــیایی مانند کلید یا پول خرد و مانند آن در
نگهدارنده خودداری کنید؛ چون آژیر را فعال خواهد کرد.
جعبهداشبورد
آینۀ آفتابگیر ،با چراغ

وقتی پوشــــش آینۀ آفتابگیر را باز یا بسته میکنید ،چراغ
آن روشن یا خاموش میشود.

1 .inlaid mats
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 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
آسایش در قسمت سرنشین (اتاق)
پریز  ۱۲ولت

وقتی کلید در وضعیت  Iقرار دارد ،این ابزار کار میکند.
هشدار
زمانیکــــه از پریز برق اســــتفاده نمیکنید ،دوشــــاخ
وسیله را از آن خارج کنید.
توجه

پریز قسمت جلو

وقتــــی برخــــی تجهیزات و لــــوازم برقــــی ،مانند تلفن
برق قســــمت سرنشــــین متصلاند،
همــــراه ،به پریز ِ
ایــــن اتصال باید با ســــامانۀ تنظیم دما فعال شــــود؛
حتــــی زمانیکه ریموت خارج شــــده یا خــــودرو قفل
شــــده باشــــد .بههمین دلیل ،زمانیکه از لوازم برقی
اســــتفاده نمیکنید ،باید آنها را از برق بکشــــید؛ زیرا
سبب خالیشدن توان باتری میشوند.
مهم
حداکثر قدرت برق این ابزار 10 ،آمپر ( 120وات) است.
اگر در هر دو پریز دوشــــاخه قرار گیــــرد ،این میزان به
هفتونیم آمپر ( ۹۰وات) میرسد.

پریز قسمت عقب

این ابزار بــــرای لوازم گوناگونی با قــــدرت  ۱۲ولت طراحی
شده اســــت؛ مانند صفحۀ تلویزیون ،موزیکپخشکن و
تلفن همراه.
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پریز صندوقعقب
برای اطالع بیشتر ،نک :ص.300

 .۵آسایش و رانندگی لذتبخش
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سامانۀ چندمنظوره

۶

 .۶سامانۀ چندمنظوره
ّ
اطالعات کلی دربارۀ سامانۀ چندمنظوره
درآمد
این ســــامانه شــــامل رادیو ،پخش ،تلویزیون و تلفن همراه
اســــت .بدو ناینکه کلید ریموت در سوئیچ باشد ،یعنی
در حالــــت خاموشبودن خودرو ،با فشــــار دکمۀ On/Off
میتوان تا  ۱۵دقیقه از این سامانه استفاده کرد.
صدای ســــامانۀ چندمنظوره مجهز به دالبــــی و Audyssey
 MultEQاست که برای قدرتمندســــازی و هماهنگکردن
صدا بهکار میرود تا صدایی با کالس جهانی را تجربه کنید.

5
6

کنترلپنل عقب به همراه سوکت هدفون
( AUXفقــــط بــــرای اجراکردن بهکار مــــیرود) و USB
(برای اجراکردن نمیتوان بهکار برد)

بهکارانداختن سامانه

1

2
3

4

5

6

مرور
7

8
9

10

11
1
2
3
4

168

درگاههــــای  USBو  AUXبــــرای منابــــع شــــنیداری
بیرونی ،مانند iPod
صفحهکلید فرمان ،با و بدون چرخشستی
صفحۀتلویزیون
صفحهکنترل پیشانۀ مرکزی

12
13
14

15

فشــــارهای کوتاه :مــــرور آهنگهای لوح فشــــرده یا نمایش
ایســــتگاههای رادیویــــی؛ فشــــارهای طوالنــــی :جلـ ــو یـ ــا
عقببردن سریع آهنگها یا ایستگاه رادیویی
صدا :رفتن به منوی تنظیم صدای بم ،زیر و...
کم یا زیادکردن صدا
فشــــار اندک :سامانه روشن؛ فشــــار طوالنی :خاموش؛ فشار
مختصر :سکوت
ورود و خروج لوح فشرده
فشــــار یکی از دکمهها :انتخاب رادیو ،رسانه یا...؛ فشردن
پیوســــتۀ دکمــــه :انتخــــاب یکــــی از گزینههــــای صفحـ ــۀ
نمایشــــگرها و عملگرهــــا ،مثل FM1؛ رهاکــــردن :انتخاب
خودکار
خروج لوح فشرده
 :OK/Menuتأیید انتخابهای منو و رفتن به منوی فرعی
چرخاندن  :Tuneبرگزیدن لوح فشرده ،آهنگها ،پوشهها،
ِ
افــــراد دفترچهتلفن یا
ایســــتگاههای رادیــــو یــــا تلویزیــــون،
ِ
گزینههای صفحۀ نمایشگرها و عملگرها
 :Exitقطعکردن دســــتور جاری ،ردکردن تماس ،پا ککردن
دادههای ورودی ،بازگشــــت به مرحلۀ پیش ،بازگشـ ــت به
آغاز با فشار بیشتر
 :INFOارائۀ اطالعات بیشــــتری دربارۀ دســــتور و آهنگها
و...
واردکردن عدد یا حرف
 :FAVمیان ُبــــری بــــرای تنظیمهــــای دلخــــواه .تنظیم برای
دستور رایج
 ،MUTEغیرفعال یا فعالکردن رادیو و پخش
تشخیص صدا ،در خودروهایی با سامانۀ ناوبری ،نیز برای
اتصال تلفن همراه با بلوتوث

 .۶سامانۀ چندمنظوره
ّ
اطالعات کلی دربارۀ سامانۀ چندمنظوره
منوها

مثالی برای رفتن به کارکردهای متفاوت ،وقتی لوح فشرده در حال پخش است .1 :دکمۀ منبع اصلی؛  .2نمای طبیعی؛  .3میانبر/مرکز منو؛  .4منوی سریع؛  .5منوی اصلی
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 .۶سامانۀ چندمنظوره
ّ
اطالعات کلی دربارۀ سامانۀ چندمنظوره
 :FAVپیشتنظیم را ذخیره کن

با اســــتفاده از منبــــع اصلی به گزینههــــای رادیو ،پخش و
تلفن بروید .برای جستوجوی بین گزینهها از اینها بهره
بجویید.TUNE, OK/MENU, EXIT :
توجه
کلید
اگــــر خــــودرو مجهــــز بــــه
فرمــــان دارای صفحه ِ
ِ
بیشتر
در
توان
ی
م
باشــــد،
گردونهدار (چرخشستی)
ِ
مواقع بهجای دکمههای موجود در پیشانۀ مرکزی
از آنها استفاده کرد.
منوها و نماها در صفحۀ تلویزیون
 ۱دکمۀ منبع اصلی :رفتن به منبع اصلی یا نشاندادن
میانبرها
 2نمای عادی :حالت عادی برای منبع
 3منوی میانبر یا منوی اصلی :نشاندهندۀ گزینههای
رایج مانند تلفن و رسانه
 4منوی ســــریع :حالت ســــریع ،چرخانــــدن  Tuneبرای
تعویض آهنگ یا ایستگاه رادیو یا...
 5منبع اصلی :برای هدایت منو
کنترلپنل عقب به همراه درگاههای هدفون
هدفونهایی با مقاومت  ۱۶تا  ۳۲اهم و حساســــیت ۱۰۲
دسیبل یا باالتر توصیه میشوند.
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 ۱صدا ،چپ یا راست.
 2دکمههایی برای جستوجو یا جلو و عقبکردن
 3انتخــــاب بین حالتهــــای مختلــــف USB، Disc،
 iPodو...
 4درگاه هدفون
کنترلپنل را میتوان با فشــــردن دکمۀ  MODEفعال کرد و
بــــرای غیرفعالکردن آن ،بهمدت طوالنی دکمۀ  MODEرا
فشرد یا خودرو را خاموش کرد.

دکمــــۀ  FAVبرای ذخیرهکردن دســــتوری بهکار میرود که
بارها اســــتفاده شده اســــت تا دســــتور بهراحتی و با فشار
 FAVشروع شود .برای هریک از کارکردهای زیر میتوانید
دستوری دلخواه برگزینید:
·در حالــــت  RADIO: AMیــــا  FM1/FM2یا DAB1/
DAB2
·در حالت MEDIA: DISC، USB، iPod، Bluetooth،
 AUXیا TV
همچنیــــن بــــرای انتخــــاب یــــا ذخیرهســــازی حالــــت
مخصوصــــی بــــرای  TEL، MY CAR، CAMو  NAVنیز
این امکان وجــــود دارد .حالتهای برگزیــــده را در منوی
 MY CARمیتــــوان انتخــــاب و ذخیرهســــازی کرد .برای
ذخیرهسازی دستوری در دکمۀ :FAV
 ۱یکی از ســــامانههای چندمنظوره مانند رادیو یا رسانه

 .۶سامانۀ چندمنظوره
ّ
اطالعات کلی دربارۀ سامانۀ چندمنظوره
یا ...را برگزینید.
طــــول موج یا منبعی مانند  AMیــــا  DISCرا انتخاب
کنید.
دکمــــۀ  FAVرا فشــــار دهیــــد و نگه دارید تــــا «منوی
برگزیدهها» ظاهر شود.
بــــرای انتخــــاب گزینۀ داخــــل فهرســــت TUNE ،را
بچرخانید و  OK/MENUرا برای ذخیرهسازی فشار
دهید .وقتی آن منبع (رادیو ،رسانه یا )...فعال شود،
دســــتور ذخیرهشــــده با فشــــار کوتاهی روی  FANدر
ِ
دسترس قرار میگیرد.

میشــــود .وقتی حالت خاموش انتخاب میشــــود ،سه
ایستگاه استریو در دسترس خواهد بود.
· :Bassمیزان بم (طنین)
· :Trebleمیزان زیر (ظرافت)
· :Faderسهم بلندگوهای جلو و عقب
· :Balanceسهم بلندگوهای چپ و راست
· :Subwooferسطح بلندگوی پرطنین
· :channel center level 3 DPL II center levelمیــــزان
صدای بلندگوی وسط
· :DPL II surround levelسطح فراگیری

تنظیم کلی صدا
 SOUNDرا برای دســــتیابی به منوی تنظیم صدا (Bass,
 )…,Trebleفشــــار دهیــــد .بــــا فشــــار  SOUNDیــــا OK/
ً
 MENUبهســــمت انتخــــاب خــــود حرکت کنیــــد (مثال
 .)Trebleتنظیمها را بــــا چرخاندن  TUNEانجام دهید و
با  OK/MENUذخیره کنید .با فشــــار  SOUNDیا OK/
 MENUبه بقیۀ حاالت دست مییابید.
·Surround؛ تنظیمپذیر در حالت خاموش یا روشن .وقتی
حالت روشن انتخاب شده است ،تنظیمها را برای تولید
ً
صدای مطلوب انتخاب کنید .معموال  DPL IIو MPL II
در صفحۀ نمایشگرها و عملگرها میآید .اگر ضبطکردن
با تکنولوژی دیجیتالی دالبی باشد ،با این تنظیمها اجرا
میشود و  Digitalدر صفحۀ نمایشگرها و عملگرها ظاهر

تنظیمهای پیشرفتۀ صدا
Equalizer
میزان صدا بهصورت جداگانه برای طول موجهای متفاوت:
OK/MENU Ú Audio setting Ú Equalizer Ú
TUNE Ú OK/MENU
سطح صدا
صدا را میتوان برای صندلی راننده یا هر دو صندلی جلو
یا عقــــب بهینه کرد .اگر مســــافران ،هــــم در صندلی جلو
باشــــند و هم در صندلی عقب« ،صــــدای هر دو صندلی
جلو و عقب» توصیه میشود:
Audio settings Ú Sound stage Ú both front seats
بلندی صدا و کنترل خودکار بلندی صدا
افزایش یا کاهش صدا براساس سرعت خودرو:

2
3
4

Audio settings Ú Volume compensation Ú
کم ،معمولی ،زیاد ،خاموش
بلندی صدای منبع صوتی خارجی
اگــــر منبع صوتی خارجــــی ،ماننــــد  MP3 playerیا ،iPod
صوتی
به ورودی  AUXوصل شــــود ،دراینصــــورت منبع
ِ
وصلشده ممکن است میزان صدای متفاوتی با سامانۀ
صوتی داخلــــی ،مانند رادیو ،ایجاد کند .با تنظیم بلندی
صدای ورودی ،آن را تصحیح کنید:
 Ú AUX Ú AUX inputچرخاندن MEDIA Ú TUNE
 Úچرخانــــدن volume Ú OK/MENU Ú TUNE
تنظیم میزان صدای منبع خارجی
توجه
اگر صــــدای منبع خارجی بیشازحد بلند یا کم باشــــد،
ممکن اســــت کیفیــــت صــــدا را خراب کنــــد .هنگامیکه
سامانۀ چندمنظوره در حالت  AUXاست ،اگر سامانۀ
صوتی در حال شارژ باشد ،کیفیت صدا آسیب میبیند.
پخش بهینۀ صدا
سامانۀ صوتی برای تولید صدای بهینه با فرایند «سیگنال
دیجیتال» از پیش تنظیم شــــده است .این تنظیم شامل
بلندگوهــــا ،تقویتکنندههــــا ،اصــــوات فضــــای خودرو،
حالت ویژۀ شنونده برای هر ترکیب مدل خودرو و سامانۀ
صوتی اســــت .همچنین «تنظیم پویا» با درنظرگرفتن سه
شــــاخصه عمل میکنــــد :بلندی صــــدا ،گیرنــــدۀ رادیو و
سرعت خودرو.
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 .۶سامانۀ چندمنظوره
رادیو
رادیو

پیشانۀ مرکزی ،تنظیم کارکردهای رادیو
۱
2
3
4
5

دکمــــۀ رادیو بــــرای انتخاب طول مــــوجAM, FM1, :
FM2, DAB1, DAB2
ایستگاه ذخیرهشده ۰ :تا ۹
انتخاب فرکانس ایســــتگاه دلخواه یا جســــتوجوی
موج با چرخاندن TUNE
تأییــــد انتخــــاب یــــا رفتــــن بــــه منــــوی رادیو با فشــــار
OK/MENU
ایستگاه ذخیرهشدۀ بعدی و قبلی نگه
دکمه را برای
ِ
دارید .فشار کوتاه برای ذخیره است.

منوها
منوهــــای  RADIOاز پیشــــانۀ مرکزی و نیــــز صفحهکلید
فرمان تنظیم میشوند.
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رادیو FMو AM
تنظیم خودکار
 .۱دکمــــۀ  Radioرا مکرر فشــــار دهید تا طــــول موج مدنظر
خود را بیابید .سپس دکمۀ  OK/MENUرا فشار دهید.
را در پیشــــانۀ وســــط یــــا در
 .۲دکمــــۀ
صفحهکلید فرمان نگه دارید .رادیو برای ایستگاه بعدی
قبلی موجود جستوجو میکند.
یا ِ
فهرست ایستگاهها
رادیــــو بهصورت خودکار فهرســــتی از ایســــتگاههای قوی
 FMرا براســــاس میزان دریافت موجهــــا نمایش میدهد.
این کارکرد ،این امکان را به شما میدهد تا ایستگاههای
رادیویی شهرهای جدید را پیدا کنید.
 .۱طول موج مدنظر را برگزینید FM1 :یا .FM2
 TUNE .۲را یــــک مرحلــــه بچرخانیــــد .فهرســــت تمــــام
ایســــتگاههای موجود در آن منطقه میآید .ایستگاه
تنظیمشــــده با متن بزرگی در فهرســــت نشــــان داده
میشود.
 TUNE .۳را بچرخانید تا ایســــتگاه را از داخل فهرســــت
برگزینید.
 .4با  OK/MENUانتخاب خود را تأیید کنید.

توجه
	▪ایــــن فهرســــت فقــــط ایســــتگاههایی را نمایــــش
میدهد که فرکانس آنها در حال دریافت اســــت،
نــــه تمــــام فرکانسهــــای موجــــود در طــــول موج
انتخابی را.
	▪اگر سیگنال دریافتی از ایستگاه ضعیف باشد ،این
مسئله مانع از بهروزکردن فهرست ایستگاه توسط
رادیو میشــــود .اگر این اتفاق افتاد ،دکمۀ INFO
را فشــــار دهید تا به حالت تنظیم دســــتی برگردد
و فرکانســــی را تنظیم کنید .اگر فهرســــت ایستگاه
نشــــان داده نمیشــــد TUNE ،را بچرخانیــــد تــــا
فهرســــت دوباره به نمایش گذاشته شود و INFO
را بزنید تا عوض شود.
فهرســــت پس از چنــــد ثانیه در صفحــــۀ تلویزیون حذف
میشود .اگر فهرست ایستگاهها نشان داده نشدTUNE ،
را بچرخانیــــد و دکمــــۀ  INFOرا در پیشــــانۀ مرکــــزی برای
تعویض به حالت تنظیم دستی فشار دهید.
تنظیم دستی
قوی
های
ه
ایستگا
فهرست
کارخانه
در
شده
حالت تنظیم
ِ
موجود در آن منطقه را نشــــان میدهد .زمانیکه فهرست
ایستگاهها نشان داده میشود ،دکمۀ  INFOرا در پیشانۀ
مرکزی برای تعویض به حالت تنظیم دستی فشار دهید.
این کار ،ایــــن امکان را به شــــما میدهد که فرکانســــی از
رادیویی موجود در طول موج
فهرســــت همۀ فرکانسهای
ِ

 .۶سامانۀ چندمنظوره
رادیو
انتخابی را انتخاب کنید.
 .۱برای رســــیدن به طول موج دلخــــواه ،دکمۀ  RADIOرا
مکرر فشار دهید .هنگامیکه طول موج مدنظر نشان داده
شــــد ،دکمه را رها کنید و چند ثانیه صبــــر کنید یا OK/
 MENUرا فشار دهید.
 TUNE .۲را بچرخانید تا فرکانسی انتخاب شود.
توجه
در حالــــت پیشفــــرض کارخانــــه ،رادیــــو بهصــــورت
خودکار تمام ایستگاههای موجود در محلی را که در
حال رانندگی هستید ،جســــتوجو میکند؛ ولی اگر
آن را با دکمۀ  INFOبه تنظیم دســــتی تغییر دادهاید،
دفعــــۀ بعدی که رادیو را روشــــن میکنیــــد ،در همان
تنظیم دستی باقی میماند .برای برگشتن به حالت
فهرست ایستگاهها ،یک مرحله  Tuneرا بچرخانید و
دکمۀ  INFOرا فشار دهید.
ذخیرهسازی
َده ایســــتگاه بــــرای هر طــــول موج ذخیرهشــــدنی اســــت و
بــــا دکمههای «ذخیرهشــــده» میآیــــد .ایســــتگاه دلخواه را
بیاورید .یکی از دکمههای ذخیره را چند ثانیه نگه دارید.
صدا چند لحظه میرود و پس از ذخیرهشدن ،برمیگردد.
فهرستی از ایستگاههای انتخابشده را میتوان در صفحۀ
تلویزیون دید که از این مسیر فعال و غیرفعال میشود:

FM menu Ú Show presets
AM menu Ú Show presets
کارکردهای سامانۀ دادههای رادیو RDS
 RDSفرســــتندۀ  FMرا به شبکه متصل میکند .فرستندۀ
 FMدر چنیــــن شــــبکهای ،اطالعاتــــی میفرســــتد که به
سامانۀ  RDSدستورهای زیر را میدهد:
·اگــــر دریافــــت آن منطقه ضعیف باشــــد ،با فرســــتندۀ
قویتر تعویض شود.
·برنامههایــــی ماننــــد اطالعــــات ترافیــــک یا اخبــــار را
جستوجو کند.
·اطالعات متنی ایستگاه را بگیرد.
توجه
همۀ ایستگاههای رادیویی RDS ،ندارند.
اگر الزم شــــد ،رادیــــو میتواند ایســــتگاهها را عوض کند و
صوتی در حال استفاده را قطع سازد؛ برای مثال اگر
منبع
ِ
پخشکنندۀ لوح فشــــرده در حال استفاده باشد ،متوقف
میشود .زمانیکه برنامۀ تنظیمشدۀ دیگری پخش نشود،
رادیــــو بــــه همان منبــــع صوتی و بــــه همان صــــدای قبلی
برمیگردد.
برنامههای هشدار ( )ALARMو اطالعات ترافیک ()TP
و اخبــــار ( )NEWSو مدلهــــای برنامــــه ( )PTYیکدیگر

را براســــاس اولویت قطــــع میکنند؛ بهطور یکه هشــــدار،
بیشترین اولویت را دارد و برنامهها کمترین را.
بــــرای تنظیمهای اضافــــی دربارۀ توقــــف برنامهها (EON
 )Distant and EON Localبه قسمت افزایش شبکههای
دیگر  EONدر پایین مراجعه کنید .دکمۀ  EXITرا بزنید تا
به منبع صوتی قطعشــــده برگردید و  OK/MENUرا بزنید
تا پیام پاک شود.
هشدار
این کارکرد ،برخوردهای جدی و خطرهای بزرگ را هشدار
ً
میدهد .هشدار را نمیتوان موقتا قطع یا غیرفعال کرد.
اطالعات ترافیک TP
ایــــن امکان بــــه دادههــــای ترافیــــک در داخــــل مجموع ه
شبکۀ ایســــتگاه  RDSاجازۀ پخش میدهد :فعالکردن یا
غیرفعالسازی آن:
FM menu Ú TP
افزایش شبکههای دیگرEON ،
ابــــزار  EONبهطورخــــاص در مناطــــق شــــهری ،همــــراه با
بسیاری از ایستگاههای رادیوی منطقهای ،استفادهپذیر
صوتی در
اســــت .زمانیکه عملکــــرد برنامهها باید منبــــع
ِ
حال اجرا را قطع کنند EON ،امــــکان تعیین فاصله بین
خودرو و فرستندۀ ایستگاه رادیویی را فراهم میآورد.
فعالکردن یا غیرفعالسازی آن:
1

1 . enhanced other network
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 .۶سامانۀ چندمنظوره
رادیو
FM MENU Ú Advanced settings Ú EON
· :Localفقط زمانیکه فرستندۀ ایستگاه رادیویی بسته
باشد ،ارتباط را قطع میکند.
· :Distantزمانیکــــه فرســــتندۀ ایســــتگاه رادیویــــی دور
باشــــد ،حتی اگر الکتریسیتۀ ساکن زیاد باشد ،ارتباط
را قطع میکند.
 TPدر ایستگاه انتخابی ،همۀ ایستگاهها
رادیو فقط میتوانــــد برای اطالعات ترافیک در ایســــتگاه
انتخابــــی یــــا همــــۀ ایســــتگاهها ،مطابق با شــــبکۀ RDS
مداخله کند .برای تعویض:
FM menu Ú Advanced settings Ú Set TP favourite
اخبار News
ایــــن قابلیت بــــه اخبار منتشرشــــده در داخــــل مجموعۀ
شبکۀ ایستگاه  ،RDSاجازۀ پخش میدهد:
FM menu Ú News settings Ú News
 Newsدر ایستگاه انتخابی ،همۀ ایستگاهها
پخــــش رادیو فقط ممکن اســــت برای اخبار در ایســــتگاه
انتخابی یا همۀ ایســــتگاههای شــــبکۀ  RDSقطع شــــود.
بــــرای تعویــــضFM menu Ú News settings Ú Set :
news favourite
مدلهای برنامهPTY ،
قابلیــــت  PTYبرای انتخاب یــــک یا چند مــــدل برنامه،
1

1 . programme types
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ماننــــد موزیــــک و پــــاپ و کالســــیک ،مفید اســــت .این
قابلیت بــــه مدل برنامههای تهیهشــــده مطابق با شــــبکۀ
 RDSاجازۀ پخش میدهد.
فعالسازی در حالت :FM
FM menu Ú Advanced settings Ú PTY settings Ú
Select PTY Ú Receive traffic bulletins from other
networks
در این هنگام یک نشــــانه (اندیکاتور) در صفحۀ نمایش
ظاهر میشود.
تنظیم دوباره یا غیرفعالکردن:
FM menu Ú Advanced settings Ú PTY settings Ú
Select PTY Ú Clear all
جستوجوی PTY
این دســــتور همۀ طول موجها را برای مدل برنامۀ انتخابی
جســــتوجو میکند .در حالت  FMیــــک یا چند  PTYرا
بهصورت زیر انتخاب کنید.
FM menu Ú Advanced settings Ú PTY settings Ú
Select PTY Ú Seek PTY Ú EXIT
بــــرای ادامۀ جســــتوجو دربــــارۀ پخش دیگــــر مدلهای
.
یا
برنامههای انتخابی:
نمایش مدل برنامه
فعال یا غیرفعالکردن مدل برنامۀ در حال اجرا در صفحۀ
تلویزیون:

FM menu Ú Advanced settings Ú PTY settings Ú
Show PTY text
متن رادیو
برخی ایستگاههای  ،RDSعنوان شبکه  ،محتوای برنامه،
نام هنرمند و ...را در صفحۀ تلویزیون نشان میدهند:
FM menu Ú Show radio text
بهروزکردن خودکار فرکانسAF ،
ایــــن ســــامانه قویتریــــن فرســــتنده را بــــرای ایســــتگاه
تنظیمشــــده انتخاب میکند .برای پیداکردن فرســــتندۀ
قوی ممکن اســــت این کارکــــرد در موقعیتهای خاصی
تمام طــــول موجهای  FMرا جســــتوجو کند .برای فعال
یا غیرفعالکردن:
FM menu Ú Advanced settings Ú Alternative
frequency
2

برنامههای منطقهای رادیوREG ،
بــــا این امکان ،پخــــش رادیو با فرســــتندۀ منطقهای ادامه
مییابد ،حتی اگر قدرت سیگنال کم باشد:
FM menu Ú Advanced settings Ú REG
3

تنظیم دوبارۀ RDS
همــــۀ تنظیمهای رادیو را میتوان بــــه پیشفرض کارخانه
برگرداند:
2 . automatic frequency update
3 . regional radio programmes

 .۶سامانۀ چندمنظوره
رادیو
FM menu Ú Advanced settings Ú Reset all FM
Settings
بلندی صدا ،مدلهای برنامه
قطــــع انواع برنامهها با صدایی شــــنیده میشــــود که برای
هر برنامه انتخاب شــــده اســــت .اگر میزان صدا در زمان
قطعشــــدن تنظیم شــــود ،میزان صــــدای جدید تــــا برنامۀ
بعدی ذخیره خواهد شد.
جستوجوی طول موج
ایــــن کارکرد طول موج جــــاری را بهصورت خــــودکار برای
ایستگاههای قوی جســــتوجو میکند .وقتی ایستگاهی
پیدا شــــد ،پیــــش از ادامــــۀ جســــتوجو ۱۰ ،ثانیه پخش
میشــــود .وقتی ایســــتگاهی دوبــــاره اجرا شــــود ،بهعنوان
پیشفرض ذخیره میشود .شروع جستوجوFM/AM :
menu Ú Scan
توجه
اگر ایستگاهی ذخیره شود ،جستوجوکردن متوقف
میشود.
سامانۀ رادیو DAB
 DABسامانۀ پخش دیجیتال رادیو است.

توجه
پوشش  DABدر همۀ محلها در دسترس نیست .اگر
پوششی وجود نداشته باشد ،پیام NO receptionدر
صفحۀ نمایشگرها و عملگرها نشان داده میشود.
ذخیرهسازی گروههای ایستگاهها
وقتــــی وســــیلهنقلیه بهســــمت منطقــــۀ پخــــش جدیدی
حرکت میکند ،برنامهریزی گروه ایستگاهها در آن منطقه
الزم میشــــود .برنامهریزی گروههای ایستگاهها ،فهرست
دهای از همــــۀ گروههــــای ایســــتگاهها را ایجــــاد
بهروزشــــ 
میکنــــد .فهرســــت بهصورت خــــودکار بهروز نمیشــــود.
برنامهریزی در منو در حالت :DAB
DAB menu Ú Ensemble learn
 Tune .۱را بچرخانیــــد Ensemble learn .در فهرســــت
موجود در گروههای ایستگاه ظاهر میشود.
 OK /MENU .۲را فشــــار دهید .برنامهریزی جدید شروع
و با  ،EXITمتوقف میشود.
جستوجو در فهرست گروه ایستگاهها
 TUNEرا بچرخانیــــد .نــــام  Ensembleدر بــــاالی صفحۀ
تلویزیون نشــــان داده میشــــود .وقتی بــــه مجموعۀ دیگر
میرسیم ،نام آن به نام جدیدی تغییر میکند.
جستوجو ()Scanning
ایــــن کارکرد بهصورت خــــودکار طول موج جــــاری را برای

ایستگاههای قوی جســــتوجو میکند .وقتی ایستگاهی
پیدا شــــد ،پیش از ادامۀ جســــتوجو ،بهمــــدت  ۱۰ثانیه
پخش میشــــود .زمانیکه ایســــتگاهی دوباره اجرا شــــود،
بهعنوان پیشفرض ذخیره میشود:
DAB Ú DAB menu Ú Scan
توجه
اگر ایستگاهی ذخیره شود ،جستوجوکردن متوقف
میشود.
جســــتوجو همچنیــــن در حالــــت  DAB-PTYنیــــز
انتخابکردنی اســــت .در این حالت فقط ایستگاههای
مدل برنامه که از قبل انتخاب شدهاند ،اجرا میشوند.
مدل برنامه ()PTY
مدلهــــای برنامــــهای مختلفــــی وجــــود دارد کــــه شــــامل
برنامههــــای طبقهبندی مختلف اســــت .پس از انتخاب
مــــدل برنامه ،جســــتوجو فقط در ایســــتگاههایی انجام
میگیرد که با آن مدل پخش میشوند.
انتخابDAB menu Ú PTY filtering :
برای خروج  EXITرا فشار دهید.
ذخیرهکردن در پیشفرض
در هر طول موجَ ،ده ایستگاه را میتوان ذخیره کردDAB .
دو حافظه دارد DAB1 :و  .DAB2ذخیره به روش معمول

175

 .۶سامانۀ چندمنظوره
پخش صوت
صورت میگیرد.
پیشفرض ،یــــک ایســــتگاه دارد و هیچ ایســــتگاه فرعی
ندارد .اگر ایستگاه فرعی در حال اجرا باشد و پیشفرضی
ذخیره شــــود ،دراینصــــورت فقط ایســــتگاه اصلی ثبت
میشــــود؛ زیرا ایســــتگاههای فرعــــی موقتیانــــد .نمایش
پیشفرضهای ذخیرهشده:
DAB Ú DAB menu Ú Show presets
توجه
ســــامانۀ صوتی  DABهمۀ دســــتورهای موجود در
استاندارد  DABرا پشتیبانی نمیکند.
متن رادیو
بعضی ایستگاههای  RDSاطالعات نام شبکه  ،محتوای
برنامه ،نام هنرمند و ...را نشــــان میدهند .فعالسازی در
حالت :DAB
DAB menu Ú Show radio text
توجه
فقط یکــــی از دســــتورهای  Show radio textو Show
 presetsدر یــــک زمــــان فعالســــاختنی اســــت .اگــــر
زمانیکــــه یکی از آنها فعال اســــت ،دیگــــری را فعال
ً
کنیم ،دســــتوری که قبال فعال بوده است ،بهصورت
خودکار غیرفعال میشود.
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تنظیمهای پیشرفته
اتصال  DABبه DAB
ایستگاهی
گروه
به
ورود
و
ضعیف
خارجشدن از ایستگاه
ِ
قویتــــر ،امکانپذیــــر اســــت .در هنــــگام تعویــــض گــــروه
ایســــتگاه ،شــــاید تأخیر رخ دهد .فعالســــازی در حالت
:DAB
DAB menu Ú Advanced settings Ú DAB linking
طول موج
 DABروی دو طــــول موج مخابره میشــــود :Band III :در
بیشــــتر مناطق در دسترس اســــت؛  :LBANDدر معدود
ً
مناطقی در دســــترس اســــت .با انتخاب مثال BAND II
بهتنهایی ،برنامهریزی ایســــتگاه بسیار ســــریعتر از زمانی
صورت میگیرد که BAND IIIو  L BANDهردو انتخاب
شــــدهاند .ممکن اســــت برخی گروههای ایســــتگاه پیدا
نشــــوند .گزینــــش طول موج بــــر حافظههای ذخیرهشــــده
تأثیری نمیگذارد.
DAB menu ← Advanced settings ← DAB band
ایستگاههای فرعی
ً
اجزای درجهدوم را معموال ایستگاههای فرعی میگویند.
ً
اینها موقتیاند و شامل مثال ترجمۀ برنامههای اصلی به
زبانهای دیگرند .اگر یک یا چند ایســــتگاه فرعی پخش
نام ایستگاه ظاهر
شودِ ،
نماد (تصویـــــــــــر) در سمت چپ ِ
میشود.

DAB menu Ú Advanced settings Ú DAB band
در حالــــت  ،DABاین کارکرد اینگونه فعــــال یا غیرفعال
میشود:
DAB menu Ú Advanced settings Ú show PTY text
تنظیم دوبارۀ DAB
راهانــــدازی مجــــدد حالــــت  DABبر اســــاس تنظیمهای
کارخانه:
DAB menu Ú Advanced settings ÚReset all DAB
settings
پخش صوت
پخش لوحهای فشــــرده و اتصال به سامانههای پخش با
درگاه  AUXو  .USBبرخــــی نیز قابلیت پخش تلویزیون و
اتصال به تلفن همراه ،بهیاری فناوری بلوتوث ،را دارند.

صفحهکنترل پیشانۀ وسط
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پخش صوت
 ۱شیار واردکردن و خارجکردن لوجفشرده
 ۲دکمۀ MEDIA
 ۳بیرو نراندن لوحفشرده
 4واردکردن عددها و حروف
 ۵انتخــــاب آهنــــگ لوحفشــــرده یــــا جســــتوجو در
گزینههای منو :با چرخاندن TUNE
 ۶تأییــــد انتخاب یا رفتن بــــه منو بــــرای انتخاب منبع
پخشOK/MENU :
 7بهســــرعت بــــه جلو یا عقببــــردن آهنــــگ و تعویض
آهنگ یا پوشۀ لوح فشرده
منوها
کلید فرمان
ه
صفح
و
مرکزی
پیشــــانۀ
از
MEDIA
های
منو
ِ
کنترل میشوند.
شروع اجرای لوح فشرده
بهطور مکــــرر دکمۀ  MEDIAرا فشــــار دهیــــد و  TUNEرا
بچرخانید تا  DISCنشان داده شــــود .سپس دکمۀ OK/
 MENUرا فشار دهید .اگر لوحی در MEDIA PLAYER
باشــــد ،خودکار اجــــرا میشــــود؛ وگرنــــه  Insert discروی
صفحۀتلویزیون میآید .گفتنی اســــت باتوجهبه کیفیت
لوح فشــــرده و مقدار دادههای روی آن ،قبل از اجرا شاید
سکوتی ایجاد شود.
بیرونآوردن لوح فشرده
لوح فشــــرده بــــرای  ۱۲ثانیــــه در حالت بیرون راندهشــــده

باقی میمانــــد .اگر آن را برندارید ،بــــه داخل پخشکننده
برمیگردد.
مکث و انتظار
کردن کامل صــــدا ،پخشکنندۀ صدا
م
ک
یا
بــــا زدن Mute
ِ
متوقف میشود.
اجرا و جستوجو
لوحهای صوتی
برای دستیابی به فهرست و جستوجو در آن TUNE ،را
بچرخانیــــد .از  OK/MENUبرای تأیید و گزینش آهنگ
لوح و شــــروع اجرا اســــتفاده کنید EXIT .را برای توقف و
خروج از فهرست آهنگها فشار دهید.
فایلهای صوتیتصویری در لوح فشردۀ کپیشده
 TUNEرا برای دســــتیابی به فهرســــت لوح و جستوجو
در آن بچرخانیــــد .با  OK/MENUبه پوشــــۀ دلخواه وارد
شــــوید و فایل صوتیتصویری را اجرا کنید EXIT .را برای
توقف و خروج از فهرســــت یا بازگشــــت به پوشــــهها فشار
تعویض
و
دهید .فایلهــــای صوتیتصویری با
و فایلهای
میشــــوند .فایلهای صوتــــی با نمــــاد
میآیند.
و پروندهها با نماد
تصویری با
وقتــــی فایلی تــــا آخر پخش شــــد ،اجرای بقیــــۀ فایلهای
همان پوشه ادامه مییابد .زمانیکه همۀ فایلهای موجود
در پوشۀ جاری اجرا شــــود ،به پوشۀ بعد میرود .اگر تکرار
یک فایل یا یک پوشه فعال باشد ،دیگر به فایل بعدی یا

بعدی نمیرود.
پوشۀ توجه
زمانیکــــه لوحی فقط صوتی یا فقط تصویری باشــــد ،این
شــــود
نشــــان داده می
فقط
فیلم
خودروها
کــــهو تنظیم
دهد
تشــــخیص می
زمانیخودکار
صورت
سامانه به
ساکن است .اگر خودرو با سرعتی بیش از  ۸کیلومتر
را عوض میکند.
در حــــال حرکت باشــــد ،هیچ عکســــی نشــــان داده
پیــــام available during driving NO
نمیشــــود و
ِ
 visual mediaدر صفحۀ نمایشگرها و عملگرها ظاهر
میشود.
توجه
صوتــــی محافظتشــــده از کپی،
برخــــی فایلهای
ِ
یــــا فایلهای صوتــــی که خصوصی کپی شــــدهاند،
پخش نمیشوند.
عقب و جلوبردن سریع
را نگه دارید تا سریع عقب و جلو
یا
دکمههای
بــــرود .فایلهای صوتی فقط با یک ســــرعت عقب و جلو
میروند؛ ولی فایلهای تصویری با سرعتهای متفاوت.
را مکرر فشــــار دهید تا ســــرعت
یا
دکمههــــای
عقــــب و جلورفتن فایلهای تصویــــری افزایش یابد .برای
بازگشت به سرعت معمولی ،دکمه را رها کنید.
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پخش صوت
پخش آغازها
ِ
ایــــن کارکرد ۱۰ ،ثانیــــۀ اول هر آهنگ لــــوح را اجرا میکند.
 OK/MENUرا بزنیــــد و  TUNEرا بچرخانیــــد .با EXIT
این کارکرد لغو میشــــود و آهنگی که در حال اجرا بود ،به
اجرای خود ادامه میدهد.
1

دکمههای هدایتکننده در منوی دیویدی

انتخاب تصادفی
این ابزار ،آهنگها را تصادفی پخش میکند:
OK/MENU Ú TUNE Ú Random
تکرار پوشه
این دســــتور این امــــکان را فراهــــم میکند که دســــتگاه،
فایلهای موجود در یک پوشــــه را بارها و بارها اجرا کند و
به پوشههای دیگر نرود:
OK/MENU Ú TUNE Ú Repeat folder
اجرای دیویدیهای تصویری
در منوی لوح فشــــرده ،میتوان به کارکردها و تنظیمهایی
مانند زیرنویس و زبان و صفحه دسترسی پیدا کرد.

1 . scan

178

تعویض پوشه یا فایل
 TUNEرا برای گشتن بین پوشهها و فایلها بچرخانید .با
 OK/MENUمیتوان داخل پوشــــه رفت یا فایل را پخش
یا
کرد EXIT .مســــیر را برمیگرداند .پوشه نیز با
در پیشانۀ مرکزی یا صفحهکلید فرمان ،عوض میشود.
تنظیمهای پیشرفته
زاویه
اگر دیو یدی تصویریتان از این امکان پشتیبانی کند،
میتوانید انتخــــاب کنید که کدام دوربین صفحۀ مربوط
را نشان دهد:
Disc menu Ú Advance settings Ú angle

ویدئوی DivX
ســــامانۀ پخش را میتــــوان برای پخــــش فایلهای DIVX
 VODثبت کرد .برای یافتن کد ثبت:
MY CAR Ú Settings Ú Information Ú DivX
VOD code
برای اطالعات بیشترwww.divx.com/vod :
تنظیمهای عکس
وقتی خودرو ساکن است ،میتوانید رنگ زمینه و روشنی
را تنظیم سازید:
OK/MENU Ú Image settings Ú OK/MENU Ú
TUNE
بازگشت به تنظیم کارخانه ،با گزینۀ .RESET
فرمتهای سازگار
توجه
لوحهای دورو ،ضخیمترند و پخش آنها را نمیتوان
تضمین کرد .حتی ممکن اســــت عیب فنی بیافرینند.
اگر لوح فشردهای شــــامل ترکیبی از  MP3و CDDA
باشد ،همۀ MP3ها نادیده گرفته خواهند شد.

 .۶سامانۀ چندمنظوره
پخش دستگاه بیرونی با  AUXو USB
CD audio, mp3,
wma

فرمت صوتی
ِ(اعمال برای اجرا)

CD audio, mp3,
wma, aac, m4a

فرمت صوتی
ِ(اعمالنشده برای اجرا)

CD video, DVD
video, divx, avi, asf

فرمت تصویری
(برای اجرای بهینه)

پخش دستگاه بیرونی ،با  AUXو USB

تکراری
شارژشــــدنی iPodیا پخشکننــــدۀ  ،MP3در مدت
باتری
ِ
اتصال با  ،USBشارژ نیز میشود.
برای اتصال به منبع پخش ،دکمۀ  MEDIAرا مکرر فشــــار
دهید تا به منبع دلخواه خود مانند  USBیا  iPodیا AUX
برسید .اگر  USBانتخاب شــــده باشد ،عبارت Connect
 USBدر صفحــــۀ نمایشــــگرها و عملگرهــــا نشــــان داده
میشــــود .حال ،دســــتگاه را به یکی از اتصالهای بخش
حافظه ،در پیشانۀ مرکزی ،وصل کنید .عبارت Reading
 USBدر صفحۀ نمایش ظاهر میشود.
توجه
بیشــــتر مدلهــــای  iPodرا کــــه از 2005
این ســــامانه
ِ
بهبعد تولید شدهاند ،پشتیبانی میکند.

نقاط اتصال دستگاه بیرونی

ایــــن درگاهها شــــما را قــــادر میســــازند تــــا از منبع صوتی
بیرونی ،مانند  iPodیا  ،MP3بهــــره ببرید .در اتصالهای
USBمحور ،میتوانید با امکانات سامانۀ خودرو ،پخش را
تنظیم کنید؛ اما دستگاههایی که با ورودی  AUXمتصل
میشوند ،با سامانۀ خودرو کنترلپذیر نیستند.

پخش ،تعویض ،تصادفی ،جستوجو
ً
در تمام این کارکردها ،شــــیوۀ کار با دستگاه بیرونی دقیقا
همانند شیوۀ کار با لوح فشرده است.
کارکرد جستوجو
صفحهکلید پیشــــانۀ مرکزی برای پیداکــــردن نام فایل در
پوشۀ مدنظر استفاده میشــــود .با چرخاندن  TUNEیا با
فشار یکی از حروف نیز جستوجو امکانپذیر است.

منابع پخش
حافظۀ همراهUSB ،
از پرکردن حافظۀ همراه با فایلهای متنی و تصویری و...
خــــودداری کنید و فقط فایلهای صوتــــی در آن بریزید تا
بارگذاری فایلهای صوتی بهطول نینجامد.
توجه
دســــتگاه دارای  USB2و  FAT32پشــــتیبانی
هــــر
ِ
میشود .تا حداکثر  ۱۰۰۰پوشــــه و  ۲۵۴پوشۀ فرعی
یا فایل میتوان در آن ریخت.
راهی USB
سه ِ
با اتصال ســــهراهی (هاب) میتوان چند  USBرا همزمان
وصل کرد .انتخاب :USB
USB menu Ú Select USB device
MP3 Player
بســــیاری از پخشکنندههــــای  ،MP3ســــامانههای
مخصوص به خود را دارند و با ســــامانۀ پخش صوت این
خودرو اجرا نمیشوند .برای اســــتفاده از این فایلها باید
پخشکننــــدۀ  MP3را در وضعیــــت USB Removable
 device/Mass Storageقرار دهید.
iPod
 iPodبــــا بــــرق رابط  ،USBاز مســــیر ســــیم اتصال ،شــــارژ
ً
میشــــود؛ اما زمانیکه باتری آن کامال خالی شود ،پیش از
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صوت بلوتوث
پخش
ِ
اتصال به پخشکننده باید شارژ شود.
توجه
ســــامانه تنها فرمتهای صوتی  iPodرا پشــــتیبانی
میکند.

توجه
بلوتوث تلفن همراه باید صوت و تصویر )AVRCP(1
را پشــــتیبانی کند و همچنین پخش صوت پیشــــرفته
( )A2DPرا .تلفــــن همــــراه بایــــد دارای مــــدل
 AVRCP1.3و  A2DP1.2باشــــد؛ در غیر این صورت
ممکن است برخی دستورها عملی نشود.

توجه
زمانیکــــه  iPodرا بهعنــــوان پخشکننــــده اســــتفاده
میکنید ،منوی سامانۀ چندمنظورۀ خودرو شبیه به
منوی پخش  iPodمیشود.
فرمت فایلهای سازگار متصل با درگاه USB
فایلهــــای صوتیتصویــــریای را کــــه در ادامــــه میآینــــد
میتوان بهیاری درگاه  USBاجرا کرد:

1 .audio/video remote control profile

توجه
ســــامانۀ صوتیتصویــــری خــــودرو تنهــــا میتواند
فایلهای صوتی را بهکمک بلوتوث اجرا کند.

صفحهکلید پیشانۀ مرکزی
۱
2
۳
۴

mp3, wma, aac, m4a

فرمت فایلهای صوتی

5

divx, avi, asf

فرمت فایلهای تصویری

6

صوت بلوتوث
پخش
ِ
صوتی
های
ل
فای
توان
ی
م
باشد،
مجهز
بلوتوث
به
خودرو
اگر
ِ
دســــتگاه خارجی را با بلوتــــوث ،بدو نســــیم ،پخش کرد.
جستوجو و تنظیم صدا را میتوان با دکمههای موجود در
کلید فرمان انجام داد.
پیشانۀ مرکزی یا با صفحه ِ

180

مرور

صداVOL ،
رسانهMEDIA ،
جستوجو با چرخش TUNE
فشار OK/MENU
با
تأیید انتخاب یا رفتن به منو،
ِ
هدایت منو ،توقف عملیاتEXIT ،
فشــــار کوتاه بــــرای انتخــــاب بین فایلهــــای صوتی.
فشار طوالنی برای حرکت سریع به جلو و عقب بین
فایلهای صوتی

آغاز به کار
متصلکردن دستگاه خارجی بلوتوثی
اتصال ،به روشهای مختلفی انجام میشــــود و بستگی
ً
دارد که دســــتگاه قبال متصل شده باشد یا نه .حداکثر ۱۰

 .۶سامانۀ چندمنظوره
گوشی بیسیم (بلوتوث)
دســــتگاه میتوان وصل کرد .هر دستگاه تنها یک بار الزم
است متصل شود.
اتصال خودکار
اگر کارکرد بلوتوث فعال باشــــد ،بهصورت خودکار اتصال
با دســــتگاهی که روشن است برقرار میشــــود و نام آن در
صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرها میآید .بــــرای اتصال به
دستگاه دیگر EXIT ،را فشار دهید.
خارجی دیگر
تغییر به دستگاه
ِ
دســــتگاه
دارد.
وجود
خارجی
دســــتگاه
امکان تغییــــر به
ِ
بعدی باید متصل شــــده باشــــد .برای تغییر به دســــتگاه
دیگر ،دکمۀ  MEDIAرا فشار دهید TUNE .را بچرخانید
تا عبارت  Bluetoothآشکار شــــود .سپس OK/MENU
را فشــــار دهیــــد .بررســــی کنیــــد کــــه دســــتگاه خارجــــی
جستوجوپذیر و قابلشناسایی توسط بلوتوث باشد.
 OK/MENUرا فشــــار دهیــــد TUNE .را بــــه Change
 deviceبچرخانیــــد و بــــا  OK/MENUتأییــــدش کنید.
نام دســــتگاه خارجی در تلویزیون نشــــان داده میشــــود.
اگر چند دســــتگاه نیز وصل شده باشــــند ،نام تمام آنها
نمایان میشــــود .با چرخاندن  TUNEدســــتگاه خارجی
را انتخــــاب کرده و بــــا  OK/MENUآن را تأیید کنید .در
این هنگام ارتباط دستگاه خارجی با سامانۀ چندمنظوره
بهطور خودکار برقرار میشود.

قطعکردن دستگاه متصل
در وضعیــــت بلوتــــوث OK/MENU ،را فشــــار دهیــــد.
 TUNEرا بچرخانیــــد Remove Bluetooth device .را بــــا
فشــــار  OK/MENUتأیید کنید .دســــتگاه را با چرخش
 TUNEبرگزینیــــد و بــــا فشــــار  OK/MENUتأیید کنید.
 EXITعملیات را لغو میسازد.
انتخاب تصادفی
ایــــن ابــــزار آهنگهــــای دســــتگاه خارجــــی را بهصورت
تصادفی پخــــش میکنــــد .در  Bluetooth menuبا گزینۀ
 Randomمیتوان این قابلیت را فعال یا غیرفعال کرد.
اسکن فایلهای صوتی در دستگاه خارجی
ایــــن کارکرد ۱۰ ،ثانیــــۀ اول هر آهنگ لــــوح را اجرا میکند.
بهمنظور فعــــال یا غیرفعالکــــردن این کارکــــرد در حالت
بلوتــــوث ،بــــه  Bluetooth menuبرویــــد و گزینــــۀ  Scanرا
انتخاب کنید.
اطالعات نسخۀ بلوتوث
بــــرای آ گاهی از اینکــــه بلوتوث خودرو از کدامین نســــخه
است ،مسیر زیر را دنبال کنید:
Bluetooth meno ← Bluetooth software version in
car

گوشی بیسیم (بلوتوث)
گوشــــی (تلفن همراه) میتواند بدو نســــیم و با بلوتوث به
سامانۀ صوتی متصل شود و بیدخالت دست و با تنظیم
مجموعهای از کارکردهای ازراهدور ،کار کند .میکروفن در
سقف خودرو قرار دارد.
توجه
تنها ،مجموعهای از تلفنهای همراه بهطور کامل با
گوشی بیسیم سازگارند.
کارکرد
ِ
منوها
منــــوی  TELدر صفحــــۀ تنظیمهــــای پیشــــانۀ مرکــــزی و
صفحهکلیــــد فرمان قــــرار دارد .اگر خودرو هم به ســــامانۀ
تلفن خودرو مجهز باشــــد ،منویی
ِ
گوشــــی بیســــیم و هم ِ
اضافی در منوهای تلفن وجود دارد.
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 .۶سامانۀ چندمنظوره
گوشی بیسیم (بلوتوث)
مرور

کارکردهای تلفن ،مرور تنظیمها

توجه
بهجــــای دکمههــــای موجــــود در پیشــــانۀ مرکزی،
میتــــوان از دکمههای صفحهکلید فرمــــان و ریموت
پخش استفاده کرد.

۱
2
3
4

تلفنهمراه
میکروفن
صفحهکلید فرمان
صفحه تنظیم پیشانۀ مرکزی

صفحهکلید پیشانۀ مرکزی
۱
2
۳

۴
5
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دکمۀ شمارهها و حروف
 ،TELفعال و غیرفعالسازی
 ،TUNEگردش به وضعیت راســــت برای دستیابی
به دفترچهتلفــــن و چپ برای ثبت همــــۀ تماسها.
همچنین برای جســــتوجو بین گزینههای صفحۀ
نمایشگرها و عملگرهای تلویزیون
 :OK/MENUپاســــخ به تماسهــــای ورودی ،تأیید
انتخابها ،رفتن به منوی تلفن
 EXITلغــــو یا ردکــــردن تماسهــــا ،پا ککردن حروف
واردشده ،خارجشدن از منو ،لغوکردن عملیات

بهیادسپاری
فعالکردن
گوشــــی بیســــیم را
کارکرد
،TEL
روی
کوتــــاه
با فشــــاری
ِ
در باالی صفحۀنمایش نشــــان
فعال کنید .نماد
میدهد که گوشی متصل است.
ثبتکردن و اتصال با بلوتوث
نمیتــــوان بیشــــتر از  ۱۰دســــتگاه بیرونــــی را ثبــــت کــــرد.
ثبتکردن هر گوشــــی تنها برای یک بار کافی است .پس
از ثبت ،گوشــــی شما در فهرست اضافهشــــدهها میآید.
درآنواحد ،بیشتر از یک گوشی را نمیتوان ثبت کرد.
ِ
توجه
اگر سامانۀ گوشی بهروزرســــانی شود ،ممکن است
ثبت آن قطع شود.
امکان اتصال همزمان دو دســــتگاه بلوتــــوث وجود دارد:
یک گوشــــی و یک دســــتگاه پخش .دســــتگاه خارجی از
ً
راههای مختلفی وصل میشــــود؛ بســــته به اینکه آیا قبال

 .۶سامانۀ چندمنظوره
گوشی بیسیم (بلوتوث)
وصل شــــده یا نه .درکل ،دو روش برای اتصال دستگاهها
وجود دارد:
روش  .۱با سامانۀ منوی خودرو
بلوتوث گوشی را در وضعیت شناساییپذیر بگذارید .با
ِ
فشــــار  ،OK/MENUدستورهای روی صفحۀ تلویزیون را
ادامه دهید تا گوشی به خودرو وصل شود .اگر ارتباط قطع
شــــد ،دو بار  EXITرا فشــــار دهید و طبق روش دوم ،آن را
وصل کنید.
روش  .۲با منوی گوشی
با بلوتوث ،خودرو را شناســــاییپذیر کنیــــد؛ یعنی پس از
چرخانــــدن  ،TUNEاز قســــمت  Phone settingsگزینــــۀ
 Discoverableرا فعــــال ســــازید .عنوان یافتشــــدۀ My
 Volvo Carرا بــــا گوشــــیتان انتخاب کنیــــد .کد  PINرا
زمانیکه گوشــــی اعالم کرد ،در آن وارد سازید و اتصال را
انتخاب کنید .حال OK/MENU ،را فشار دهید و PIN
مشابه را با صفحهکلید فرمان وارد کنید.
ارتباط خودکار
گوشــــی ثبتشــــده ،وقتــــی در محــــدودۀ بلوتوث
آخرین
ِ
خــــودرو قــــرار بگیرد ،بهصــــورت خودکار وصل میشــــود و
نــــام آن در صفحۀنمایــــش میآید .اگر آخرین گوشــــی در
گوشی ثبتشدۀ پیش از
محدوده نبود ،ســــامانه بهدنبال
ِ
آن میگردد و بههمین ترتیب تا  ۱۰گوشی.

ارتباط دستی
اگر شــــما بخواهید گوشــــی خود را بهصورت دستی وصل
گوشــــی وصلشده را تغییر دهید ،به منوی گوشی
کنید یا
ِ
بروید و از  ،Phone menuگزینۀ  Change phoneرا بزنید.
تماسگرفتن
در باالی صفحۀ نمایش
مطمئن شــــوید که نماد
ظاهر شــــده است .شمارهای بگیرید یا با چرخش TUNE
از دفترچهتلفن اســــتفاده کنیــــد OK/MENU .را بزنید.
تماس با  EXITقطع میشود.
قطعکردن تماس
اگــــر گوشــــی از منطقۀ بلوتــــوث پخش صوت دور شــــود،
بلوتوثــــی آن بهطور خــــودکار قطع میشــــود؛ البته
اتصــــال
ِ
خود گوشی امکانپذیر است .بهعالوه ،با
ادامۀ مکالمه با ِ
بازشدن در نیز این کارکرد غیرفعال
خاموششدن موتور و
ِ
میشــــود .از Phone menuنیــــز میتــــوان بــــا Disconnect
 ،phoneتمــــاس بیســــیم را قطــــع کــــرد .در تمــــام ایــــن
خود گوشــــی
حالتهــــای قطع اتصــــال ،ادامۀ مکالمه با ِ
ممکن است.
حذف گوشی از فهرست ثبتشدهها
از ، Phone menuگزینــــۀ Remove Bluetooth deviceرا
بزنید تا ثبت گوشی لغو شود .برای برقراری اتصال ،دوباره
باید آن را ثبت کنید.

تماسگرفتن و پاسخدادن
تماسهای ورودی
با فشــــردن دکمــــۀ  ،OK/MENUتماس برقرار میشــــود؛
حتــــی اگر پخش صوت در وضعیت  RADIOیا MEDIA
باشد .با دکمۀ  EXITتماس را رد کنید یا پایان دهید.
پاسخ خودکار
در اینجــــا ،تماسهــــا بهصــــورت خــــودکار پاســــخ داده
میشوند .فعال یا غیرفعالسازی:
Phone Menu Ú Call options Ú Automatic answer
هنگام مکالمه
در طول مکالمه OK/MENU ،را فشار دهید:
 : Muteقطعشدن صدای میکروفن؛
 :Mobile phoneانتقال مکالمه به گوشی؛
 :Dial numberتمــــاس بــــا شــــخص ســــوم با اســــتفاده از
کلیدهای اعداد.
فهرست تماسها
فهرســــت تماسهــــا در هــــر ارتبــــاط جدیدی در گوشــــی
بدو نســــیم کپی شــــده و در هنگام ارتباط ،بهرو زرسانی
میشود .برای مشاهده ،با گردش  TUNEبهسمت چپ
ثبت تماسها را در  All callsمشاهده کنید.
زدن  ،All callsاینها را میبینید:
نیز از  ،Phone menuبا ِ
·( Missed callsتماسهای ناموفق)
·( Answered callsپاسخدادهشدهها)
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گوشی بیسیم (بلوتوث)
·( Dialled callsگرفتهشدهها)
·( Call durationمدت تماس).
صندوق صوتی
شمارۀ صندوق صوتی به این ترتیب تغییر مییابد:
Phone menu Ú Call options Ú Voice mail number
Ú Change number
اگر هیچ شــــمارهای ذخیره نشده باشد ،با فشار طوالنی بر
شمارۀ  ،۱منو در دسترس قرار میگیرد .برای ذخیرهسازی
شــــمارۀ صندوق صوتی ،شــــمارۀ  ۱را برای مدتی طوالنی
فشار دهید.
تنظیمهای صوتی
میزان صدای مکالمه
از صفحهکلید فرمان استفاده کنید یا  VOLرا بچرخانید.
صدای سامانۀ صوتی
زمانیکه گوشی در حال زنگخوردن است ،صدای منبع
پخش صوت قطع میشــــود .بــــرای غیرفعالســــازی این
عمل:
Phone menu Ú Phone setting Ú Sounds and
volume Ú Mute radio/media
میزان صدای زنگ
بــــه اینجا بروید و بــــا ِفلشهای باال و پاییــــن ،آن را تنظیم
کنید:
Phone menu Ú Phone setting Ú Sounds and
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volume Ú Ring volume
 VOLرا بچرخانیــــد .با  OK/MENUبشــــنوید و با EXIT
ذخیره کنید.
آهنگ زنگ
زنگ خودرو ،نه آهنگ زنگ گوشی:
برای پخش آهنگ ِ
Phone menu Ú Phone setting Ú Sounds and
…volume Ú Ring volume ÚRing signal 1&2
زنگ گوشی ،نه آهنگ زنگ خودرو:
برای پخش آهنگ ِ
Phone menu Ú Phone setting Ú Sounds and
volume Ú Ring signals Ú Mobile phone ring
signal
البته در برخی گوشیها ،وقتی آهنگ زنگ خودرو پخش
زنگ گوشی نیز همزمان پخش میشود.
میشود ،آهنگ ِ
دفترچهتلفن
دو دفترچهتلفــــن وجــــود دارد کــــه باهــــم ادغــــام شــــده و
بهصورت یک دفترچهتلفن در خودرو نمایان میشــــود.۱ :
خودرو دفترچهتلفن گوشی را بارگذاری میکند و هر زمانی
که یکی از شــــمارههای این دفترچهتلفن وصل شود ،آن را
نشــــان میدهد؛  .۲خود خودرو نیز دفترچهتلفنی دارد که
تمام شــــمارهها را ذخیره میکند .این شمارهها برای همۀ
کاربران در دســــترس اســــت ،بدو نتوجه به اینکه گوشی
به خودرو وصل شــــده باشــــد یا نه .اگر شــــماره در خودرو

در مقابل آن شماره نمایان

نماد
ذخیره شده باشدِ ،
میشود.
برای اســــتفادۀ کامل از دفترچهتلفن نیاز اســــت که نماد
(تصویــــر) در باالی صفحــــۀ نمایش ظاهر شــــود و کارکرد
گوشی (هندزفری) در حالت تلفن باشد.
تلفن هر گوشــــی ذخیره
پخش صوت یک کپی از دفترچه ِ
میسازد .فعال یا غیرفعالکردن این عملکرد:
Phone menu Ú Phone settings Ú Phone book
Phone setting
جستوجوی سریع شمارهها
برای دســــتیابی به فهرست شمارهها TUNE ،را به راست
بچرخانید و  OK/MENUرا برای انتخاب شــــماره فشــــار
نام ظاهرشده ،شمارۀ آن شخص نیز نمایان
دهید .در زیر ِ
نماد در ســــمت راســــت نام نمایان شد،
میشــــود .اگر ِ
بهسبب این است که شــــمارههای متعددی برای آن نام
ذخیره شــــده اســــت .با دکمــــۀ  OK/MENUدر پیشــــانۀ
مرکــــزی ،میتوانیــــد شــــماره را تغییــــر دهید یا بــــا یکی از
شــــمارهها تماس بگیرید .با حرکت  TUNEآن را انتخاب
کرده و  OK/MENUرا فشار دهید.
کلید پیشــــانۀ مرکزی نیز میتوان شــــمارۀ مدنظر
با صفحه ِ
را جســــتوجو کــــرد .بــــا اســــتفاده از دکمههــــای حروف
در صفحــــۀ تنظیمهــــای پیشــــانۀ مرکــــزی ،میتوانیــــد در
دفترچهتلفن جستوجو کنید.

 .۶سامانۀ چندمنظوره
گوشی بیسیم (بلوتوث)
جدول حروف صفحهکلید در پیشانۀ مرکزی
کلید

جستوجوی شمارهها

کارکرد

1

Space . , - ? @ : ; / ( ) 1

ABC 2

ABCÅÄÆÀÇ2

DEF 3

DEFÈÉ3

GHI 4

GHIÌ4

JKL 5

JKL5

MNO 6

MNOÖØÑÒ6

PQRS 7

PQRSß7

TUV 8

TUVÜÙ8

WXYZ 9

WXYZ9

*FAV

حرکت بین حرف

+0

PW0+

#0

#INFO

و  OK/MENUرا بــــرای تأییــــد فشــــار دهید .از پیشــــانۀ
مرکــــزی نیز برای ایــــن کار میتوان اســــتفاده کرد .با حرف
بعدی ادامه دهیــــد و به همین ترتیب عمل کنید .نتیجۀ
جســــتوجو در دفترچهتلفن نمایان میشــــود .برای تغییر
وضعیــــت درج نویســــه (کاراکتر) یا شــــماره یا بــــرای رفتن
به دفترچهتلفن TUNE ،را بهســــمت یکــــی از گزینههای
فهرست بچرخانید.
ABC/123

جستوجوی شماره با استفاده از گردونۀ متن

 ۱فهرست نویسهها (کاراکترها)
 2تغییر وضعیت ورود
 3دفترچهتلفن
برای جستوجوی شماره یا ویرایش آن:
Phone menu Ú Phone book Ú Search
توجه
برای اجــــرای بهینه ،در واردکــــردن حروف نمیتوان
از  TUNEکمک گرفت .برای درج عدد و حرف ،تنها
باید از دکمههای صفحهتنظیم پیشانۀ مرکزی بهره
جست.
برای رســــیدن بــــه حــــرف دلخــــواه TUEN ،را بچرخانید

More

جابهجایی بین حروف و شمارهها با
OK/MENU
جابهجایی بین نویسههای خاص با
OK/MENU
هدایــــت بــــه دفترچهتلفــــن .بــــرای
انتخــــاب شــــماره TUNE ،را
بچرخانید و برای دیدن شمارههای
ذخیرهشده و دیگر اطالعاتOK/ ،
 MENUرا فشار دهید.

فشــــار کوتاه بر  ،EXITنویسۀ واردشــــده را حذف میکند
و فشــــار طوالنی ،تمام نویســــهها را .با فشار یک شماره در
پیشانۀ مرکزی ،زمانیکه گردونۀ متن نشان داده میشود،
فهرست نویسههای واردشده در صفحۀ تلویزیون نمایان
خواهد شد .برای رسیدن به نویسۀ دلخواه ،شماره را مکرر
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 .۶سامانۀ چندمنظوره
گوشی بیسیم (بلوتوث)
فشار دهید .برای درج ،آن شماره را نگه دارید.
شمارۀ جدید

درج حروف برای شمارۀ جدید

 ۱تغییر وضعیت درج
 2زمینۀ درج
شــــمارۀ جدید را میتوان اینگونــــه در وضعیت تلفن وارد
ساخت:
Phone menu Ú Phone book Ú New contact
توجه
گردونۀ متنــــی برای بهبود کارایی در نوشــــتن وجود
ندارد؛ ازایــــنرو از  TUNEنمیتوان برای بهبود درج
نویسهها سود ُجست.
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زمانیکــــه ردیــــف  Nameظاهــــر شــــد OK/MENU ،را
فشــــار دهید تا به وضعیت درج کلمه برســــید TUNE .را
حروف
بچرخانیــــد تا به حرف دلخواه برســــید .از اعداد و
ِ
پیشانۀ مرکزی هم میتوان اســــتفاده کرد .نام واردشده در
صفحۀتلویزیون نشان داده میشود .برای تغییر وضعیت
ورود حــــرف به عدد ،نویســــههای خاص یــــا تغییر حروف
بــــزرگ و کوچک TUNE ،را برای رســــیدن بــــه گزینههای
فهرست بچرخانید و سپس  OK/MENUرا فشار دهید.
وقتی نام را کامل وارد کردید OK ،را در فهرســــت صفحۀ
تلویزیــــون انتخاب کنید و  OK/MENUرا فشــــار دهید.
برای شــــمارۀ تلفن نیز مانند باال عمــــل کنید .پس از ورود
شــــمارۀ تلفن ،یکی از انواع شماره مانندMobile, Home,
 Workیــــا  Generalرا انتخــــاب کرده و بــــا OK/MENU
تأییــــد کنید .وقتی همــــۀ اطالعــــات را وارد کردید ،دکمۀ
 Save Contactرا برای ذخیره فشار دهید.
ABC/123

تغییر بین حروف و شمارهها با OK/
MENU

More

تغییر بین نویسههای خاص با OK/
MENU

OK

ذخیرهســــازی و برگشــــت بــــه Add
 contactبا OK/MENU

تغییر بین حروف کوچــــک و بزرگ با
OK/MENU
 OK/MENUرا فشار دهید ،نشانهگر
بــــه قســــمت درج عبــــارت در باالی
صفحــــۀ تلویزیــــون مــــیرود .آن را
میتوان با  TUNEبه مکان مناســــب
جابهجا کرد .بــــا  EXITحرف جدید
را وارد یا پاک کنید.
تماس سریع شمارهها
از وضعیت تلفن برای اضافهکردن تماس ســــریع شــــماره
استفاده کنید:
Phone menu Ú Phone book Ú Speed dial
با اســــتفاده از اعداد روی صفحهکلید پیشانۀ مرکزی که
برای تماس ســــریع تنظیم میشوند و فشار ،OK/MENU
میتوانیــــد تماس ســــریع بگیرید .اگر شــــمارهای بهعنوان
تماس ســــریع ذخیره نشده باشــــد ،گزینۀ انتخاب تماس
سریع نمایان میشود.
دریافت vCard
این امکان وجود دارد که بــــه دفترچهتلفن خودروvCard ،
بیفزایید .برای فعالســــازی این کارکــــرد مطابق روش زیر
عمل کنید:
Phone menu Ú Phone book Ú Receive vCard

 .۶سامانۀ چندمنظوره
تشخیص صدا ،تلفن همراه
وضعیت حافظه
بهمنظور ارزیابی وضعیت حافظه ،مسیر زیر را دنبال کنید:
Phone menu Ú Phone book Ú Memory status

زبان

بهیادسپاری

پا ککردن شمارهها از دفترچهتلفن
Phone menu Ú Phone book Ú Clear phone book
توجه
پاککردن دفترچهتلفن خودرو ،دفترچهتلفن گوشی
را پاک نمیکند.
تشخیص صدا ،تلفن همراه
این ســــامانه به راننده اجازه میدهد تــــا کارکرد بلوتوث یا
ســــامانۀ راهبری (ســــامانۀ اطالعات و ترافیــــک جاده) را
ازطریق صدا فعال کند.
هشدار
رانندگی ایمن با وسیلهنقلیه و
راننده همواره مسئول
ِ
پیروی از قواعد رانندگی در جاده است.
اطالعات واردشــــده بهشکل ســــخن کاربر ،همراه با تکرار
شــــفاهی سامانه است .سامانۀ تشــــخیص صدا از همان
میکروفن سامانۀ بلوتوث استفاده میکند و پاسخ سامانۀ
تشخیص صدا از بلندگوی خودرو پخش میشود.

فهرست زبانها

ســــامانۀ تشــــخیص صــــدا بــــرای همــــۀ زبانهــــا اجــــرا
نمیشــــود .زبانهایی که برای ســــامانۀ تشــــخیص صدا
نماد در فهرســــت زبان مشــــخص
در دســــترساند ،با ِ
میشوند .تغییر زبان از منوی  MY CARانجام میپذیرد.

صفحهکلید فرمان
۱

دکمۀ تشخیص صدا

برای فعالسازی سامانه
پیش از اینکه بتوان از ســــامانۀ تشــــخیص صدا بهره ُبرد،
باید گوشــــی ازطریــــق بلوتوث وصل شــــده باشــــد .دکمۀ
تشــــخیص صدا را برای فعالســــازی این ســــامانه فشــــار
دهید و دســــتور صوتی را بگویید .سامانه ،کالم بیانشده
را در صفحۀ تلویزیون پیشانۀ مرکزی نشان میدهد.
·برای بیان دستور ،پس از شنیدن بوق بهصورت عادی
و با سرعت معمولی صحبت کنید.
·زمانیکــــه ســــامانه در حال تکرار ســــخن شماســــت،
صحبت نکنید.
·درها و شیشهها و پنجرۀ آفتابی را ببندید.
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 .۶سامانۀ چندمنظوره
تشخیص صدا ،تلفن همراه
·از ایجــــاد صــــدا در فضــــای داخلی خــــودرو خودداری
کنید.
توجه
اگر راننده مطمئن نیســــت که کدامیک از دستورهای
صوتــــی را باید بهکار ببــــرد ،عبــــارت  Helpرا بگوید.
ســــامانه چند دســــتور مختلف را که میتــــوان در آن
وضعیت استفاده کرد ،بیان میکند.
دســــتورهای صوتی پس از کارهای زیر نشــــان داده
میشوند :گفتن  ،Cancelســــکوت ،فشار طوالنی بر
صفحهکلید فرمان برای تشــــخیص صــــدا EXIT ،یا
دیگر دکمههای منبع صوت.
دستورهای کمکی
 .۱راهنماییها :دستورهایی که برای آشنایی بیشتر شما
با این سامانه و روش صداگذاری بهکار میرود.
 .۲آموزش صدا :دســــتوری که آموزش طریقۀ صداگذاری
و لهجــــه را فراهم میکند .این کارکرد فرصت آموزش
صدا را برای دو نفر فراهم میآورد.
برای دســــتیابی به کارکــــرد کمکی ،گزینــــۀ  MY CARرا
فشــــار دهیــــد و بــــا چرخانــــدن  TUNEبه منــــوی از پیش
طراحیشده بروید.
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راهنماییها
توجه
ایــــن راهنماییهــــا و آموزشهــــای صدا تنهــــا زمانی
عرضه میشود که خودرو پارک شده باشد.
راهنماییها را میتوان با دو روش شروع کرد:
دکمۀ تشــــخیص صدا را فشــــار دهید و بگوییــــدVoice :
instruction
MY CAR Ú Settings Ú Voice settings Ú Voice
tutorial
دســــتورها به ســــه مقطع آموزشی تقسیم میشــــوند که در
مجموع بــــه  ۵دقیقــــه زمان برای کاملشــــدن نیــــاز دارد.
بــــرای حذف هر مرحلــــۀ آمــــوزش و رفتن بــــه مرحلۀ بعد،
دکمۀ تشــــخیص صدا را فشــــار دهید و بگوییــــد.Next :
برای برگشــــتن به مرحلۀ قبل ،بگویید .Previous :با فشار
طوالنی بر دکمۀ تشــــخیص صــــدا ،از مرحلــــۀ راهنمایی
بهصورت کامل خارج شوید.
آموزش صدا
سامانه تا ۱۵عبارت را برای گفتن ،به شما نشان میدهد.
MY CAR Ú Settings Ú Voice settings Ú Voice
training
بین کاربر  ۱و  ۲انتخاب کنیــــد .وقتی آموزش صدا کامل
شد ،صفحۀ کاربری خود را از  Voice user settingsتنظیم

کنید .از اینجا ،دو صفحۀ کاربری میتوان تنظیم کرد.
تنظیمات اضافی در بخش MY CAR
تنظیمــــات کاربــــر :بــــرای هــــر کاربــــر َ
میتــــوان تنظیمات
جداگانهای تعریف کرد .طبق دستور زیر عمل کنید:
MY CAR Ú Settings Ú Voice settings Ú Voice
user settings
میزان صدا را میتوان با استفاده از دستور زیر تغییر داد:
MY CAR Ú Settings Ú Voice settings Ú Voice
output volume
استفاده از دستورهای صوتی
اگر راننده به این سامانه عادت کند ،میتواند از دستورها
بســــیار ســــریعتر بهــــره بگیــــرد .پــــس از فشــــاردادن دکمۀ
تشــــخیص صدا ،راننده کالم را با دستورهای صوتی آغاز
میکند .اکنون ،دستورهای استفادهشدۀ رایج در صفحۀ
تلویزیــــون نشــــان داده میشــــود .متنهــــای خاکســــتری
یا همــــراه با پرانتز ،شــــامل دســــتورهای ارائهشــــدۀ صوتی
نمیشوند.
بیان دستور
دســــتورها را به شــــیوههای مختلف میتوان گفت .برای
نمونــــه ،دســــتور  Phone call contactرا میتوان به دو گونه
بیان کرد:
 .۱بگویید .Phone :صبر کنید تا ســــامانه آن را تکرار کند.
بعد بگوییدCall contact :؛

 .۶سامانۀ چندمنظوره
تشخیص صدا ،تلفن همراه
 .۲تمام عبارت را یکجا بگویید.Phone call contact :
دستورهای سریع برای تلفن
MY CAR Ú Settings Ú Voice settings Ú Voice
command list Ú Phone commands and General
commands
گرفتن شمارهتلفن
ســــامانه فقط شــــمارههای  ۰تــــا  ۹را تشــــخیص میدهد.
ایــــن شــــمارهها را میتــــوان بهتنهایی تلفظ کــــرد؛ هرچند
مجموعــــهای از اعداد باشــــند .همچنین میتــــوان تمام
اعداد را یکجا تلفظ کرد.
پــــس از فشــــاردادن دکمــــۀ تشــــخیص صــــدا ،بگوییــــد:
 Phoneو ســــپس  ،call numberیــــا یکجــــاPhone call :
اعداد
 .numberســــامانه میگوید .?Number :اکنون باید
ِ
شــــمارهتلفن را یکییکی یا چندتاچندتا یــــا همه را یکجا
بگویید .پس از هر مکث شما ،سامانه آنچه شنیده است
تکرار میکند .اگر هنوز اعدادی از شــــماره مانده اســــت،
بگوییــــد .Continue :پــــس از اتمام شــــماره و تکــــرار آن،
بگویید.Call :
اعداد بیانشــــده ،بگویید:
بــــرای تصحیح آخرین عدد یا
ِ
 .Correctبــــا گفتــــن  Deleteنیــــز میتــــوان تمــــام شــــمارۀ
بیانشده را پاک کرد.
تماسگرفتن با تماسهای ثبتشده
بگویید Phone :و سپس Call from the call register

یا یکجاPhone call from the call register :
تماس با شماره
بگویید Phone :و ســــپس  ،call contactیا یکجاPhone :
.call contact
اگر شــــمارههای متعددی با یک نام وجود داشــــته باشد،
همۀ آنهــــا در صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرهــــا همراه با
سطرهای شمارهدار نشان داده میشوند و سامانه به شما
اجــــازه میدهد تا یکــــی از فلشها را انتخــــاب کنید .اگر
چندین سطر شــــمارهدار بیاید ،میتوانید با گفتن Down
به پایین فهرست بروید و با گفتن  Upبه باالی آن.
تماسگرفتن با صندوق پست صوتی
با گفتــــن عبارت زیر ،برای بررســــی پیامهای رســــیده ،با
صندوق پســــت صوتی تماس بگیرید .شمارهتلفن پست
صوتی باید در ســــامانۀ بلوتوث ثبت شده باشد .بگویید:
 Phoneو ســــپس  ،call voice mailboxیــــا یکجاPhone :
.call voice mailbox
توجه
تلویزیون
ایــــن ســــامانه فقــــط امــــواج فرستادهشــــده در قالب
 MPEG2را پشــــتیبانی کرده و از اســــتاندارد DVB-T
تبعیت میکند و قالــــب  MPEG-4و امــــواج آنالوگ را
نمیخواند.

توجه
دریافت امواج به قدرت و کیفیت آنها بســــتگی دارد.
گاهی اوقــــات عواملی مانند ســــاختمانهای بلند یا
کوههای اطراف یا دوربودن فرستنده باعث نقصان
امواج میشود.
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تلویزیون
تلویزیون

صفحۀ نمایشگرها و عملگرهای پیشانۀ مرکزی

 ۱کلیــــد  .MEDIAپیشفرضهــــای ایســــتگاه،
شمارههای واردشده
 2پیشفرضهای ایستگاه ،شمارههای واردشده
 3با  OK/MENUایســــتگاه یافتهشده را تأیید کنید یا
به منو بروید.
 4با چرخش  ،TUNEدر فهرســــت ایستگاهها یا منوها
جستوجو کنید.
عملکرد درحال اجرا
 ،EXIT 5هدایت سامانۀ منو ،توقف
ِ
به ایستگاههای دیگر بروید.
یا
 6با
تماشای شبکههای تلویزیونی
اگر اولینبار است که میخواهید شبکهها را تماشا کنید،
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تمام تنظیمها را باید انجام دهید .با فشــــار  MEDIAآغاز
کنید TUNE ،را بچرخانید و  OK/MENUرا بفشارید.
راههای تغییر شبکه
 .۱با چرخش  ،TUNEفهرست همۀ ایستگاههای موجود
در آن منطقــــه نشــــان داده میشــــود .اگــــر هریــــک از
ایســــتگاهها ذخیره شود ،شمارۀ آن در سمت راست
نام ایســــتگاه میآید .بــــا ادامۀ چرخــــش  ،TUNEبه
ایســــتگاه دلخــــواه خود برســــید و بــــا OK/MENU
تأییدش کنید.
 .۲با دکمههای ذخیرهشدهها ،از  ۰تا .۹
.
یا
 .۳با فشار کوتاه بر
توجه
اگــــر از منطقــــهای به منطقــــۀ دیگر میرویــــد ،ممکن
است ایستگاههای تنظیمشــــده در دسترس نباشد.
در چنین مواقعی دوباره جستوجو کنید.
جستوجوی ایستگاه تلویزیون ،فهرست ذخیرهشدهها
با فشــــار  ،OK/MENUبه وضعیت تلویزیــــون بروید و با
چرخــــش  TUNEبــــه  TV menuبرویــــد و OK/MENU
را فشــــار دهید .بــــا چرخــــش  TUNEبه قســــمت Select
 countryبروید و  OK/MENUرا فشــــار دهید .با چرخش
ً
 TUNEبه کشــــور دلخواه یا کشــــوری که قبال ذخیره شده

اســــت بروید ،آنگاه  OK/MENUرا فشار دهیدTUNE .
را بهســــمت کشــــور مطلوب بچرخانیــــد و OK/MENU
را بفشــــارید .مرور شــــبکههای تلویزیونی شــــروع میشود
و مدتی طول میکشــــد .با فشــــار  EXITمرور شــــبکهها و
ذخیرهشدهها لغو میشود.
مدیریت فهرست
فهرســــت ذخیرهشــــدهها را میتــــوان ویرایش کــــرد و یک
ایســــتگاه را در چند قسمت از فهرســــت و با تنوع خاص
قــــرار داد .برای دســــتیابی بــــه مدیریت فهرســــت ،از TV
 MENUبــــه Reorganise presetsبرویــــد و از دکمههــــای
 TUNEو  OK/MENUبرای جابهجایی ایستگاه و ثبت
جابهجایی کمک بگیرید.
سازی ذخیرهشدهها
دوباره ِ
هنــــگام ســــفر در داخــــل یک کشــــور ،ممکن اســــت موج
ایســــتگاهها تغییر یابد .میتوانید فهرست ذخیرهشدهها
را ازنو بســــازید .حالت تلویزیــــون ( )TV modeرا انتخاب
کنید و مسیر زیر را ادامه دهید:
TV menu ← TUNE ← Autostore
مرور شبکهها
این ابزار بهصورت خودکار تمام شــــبکههای موجود را در
منطقهای که هســــتید ،جســــتوجو میکند .هنگامیکه
شــــبکهای شناسایی شد ،برای دســــتکم  ۱۰ثانیه پخش
میشود و جستوجو دوباره ادامه مییابد .مرور شبکهها
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ریموتپخش
با  EXITمتوقف شــــده و شبکهای که شما در حال دیدن
آن بودید ،دوباره پخش میشود .از  ،TV menuبا رفتن به
 Scanمیتوانید این سامانه را فعال کنید.
خواندن متن تلهتکست
از روی کلیــــد ریمــــوت را فشــــار دهیــــد .با
نمــــاد
اســــتفاده از کلیدهای  ۰تا  ،۹شمارۀ ســــهرقمی صفحه را
وارد کنید .صفحه بهصورت خودکار نشان داده میشود.
شــــمارهصفحۀ مدنظــــر را بزنید یــــا برای رفتــــن به صفحۀ
بعدی ،یا را از کلید ریموت فشار دهید .با EXIT
بــــه صفحۀ نمایشــــگرها و عملگرهای تلویزیون
یا
برگردید.
اطالعات برنامۀ در حال اجرا
با فشــــاردادن دکمۀ  ،INFOاطالعات برنامۀ در حال اجرا
را ببینید .اگر بیشــــتر از یک بار فشارش دهید ،اطالعات
بیشتری نمایان میشــــود .برای بازگشت تلویزیون ،دکمۀ
 EXITرا بفشارید یا چندین ثانیه مکث کنید.
ازدسترفتن امواج تلویزیونی
اگــــر امواج شــــبکۀ در حال پخش و تصویر آن قطع شــــود،
پیام  Reception lost, searchingدر صفحۀ نمایشــــگرها
ِ
و عملگرهــــا ظاهــــر شــــده و جســــتوجوی جدیــــد برای
دســــتیابی به امواج آغاز میشــــود .در این زمــــان ،امکان
تغییر شبکه وجود دارد.

ریموتپخش

 ۱گردونۀ حرکت ،مطابق با  TUNEدر پیشانۀ مرکزی
این ابزار برای اجرای تمام دستورهای سامانۀ چندمنظوره
بهکار میرود و کارکردی مانند صفحهکلید فرمان و پیشانۀ
مرکزی دارد .هنگامیکــــه از این ابزار اســــتفاده میکنید،
را روی  Fبگذارید و ریموتپخش را به
ابتدا دکمــــۀ
قسمت  INFOدر پیشانۀ مرکزی نزدیک کنید.
هشدار
اشــــیایی مانند گوشــــی و ریموتپخــــش را در جعبۀ
داشــــبورد نگهــــداری کنید؛ زیرا در هنــــگام تصادف یا
ضربههای شدید ،آسیب جدی به شما میزنند.
توجه
ریموتپخش را در معرض نور خورشید قرار ندهید تا
باتری آن آسیب نبیند.
کلید

کارکرد
تغییر بین:
 Lصفحهتلویزیون عقبچپ؛
 Fصفحهتلویزیون جلو؛
 Rصفحهتلویزیون عقبراست

NAV

تغییر به جستوجو
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ریموتپخش
کارکرد

کلید
RADIO

تغییر به منبع رادیو ()AM, FM1

MEDIA

تغییر به منبع رسانه ()Disc, TV

TEL

تغییر به گوشی بیسیم
حرکــــــــــت ســــــــــریع بــــه عقـــــــب،
عـــــــوضکردن آهنگ
پخش یا ایست
توقف
حرکت ســــریع به جلو ،عوضکردن
آهنگ
منو
رفتن بــــه قبل ،لغوکــــردن عملکرد،
پا ککردن حروف
جستوجو در باال و پایین
جستوجو در راست و چپ
تأییــــد انتخاب یا رفتن به ســــامانۀ
منو برای انتخاب منبع
کاهش صدا
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کارکرد

کلید
افزایش صدا
9-0

ذخیرهســــازی ایســــتگاهها ،عدد و
حروف واردشده
میانبر تنظیمهای دلخواه
اطالعــــات برنامــــۀ درحــــال اجــــرا،
آهنگهــــا و ،...بــــرای آمــــدن
اطالعات بیشتر
انتخاب زبان برای صدای آهنگ
عناوین فرعی ،انتخاب زبان برای
متن
خاموش و روشنکردن تلهتکست

تعویض باتری
ریموتپخش چهار باتری  AAدارد که عمر مفیدشــــان ۱
تا  ۴سال اســــت .این عمر به میزان استفاده از باتری نیز
بستگی دارد .عکس و توجه و متن آن ،غیر ضروری

 .۶سامانۀ چندمنظوره
سامانۀ سرگرمی سرنشینهای عقبRSE ،
سامانۀ سرگرمی سرنشینهای عقبRSE ،

۱
۲
۳
۴
۵
۶

صفحۀ نمایش
سوکت هدفون
دکمۀ خاموش و روشن
درگاه  AUXو A/V
کنترل ازراهدور (ریموت)
هدفون

مرور
این ســــامانه امــــکان اســــتفاده از ســــرگرمیهایی از قبیل
نمایش ویدئو ،پخش صدا و ...را فراهم میکند.

مهم
در هنگام بارگیری ،مراقب صفحۀ نمایشــــگر باشید.
در بارگیــــری بارهای بــــزرگ ،صفحۀ نمایشــــگر را با
استفاده از پوششی بپوشانید.
توجه
صفحۀ تلویزیون و ریموت در دماهای بســــیار کم یا
زیاد کار نمیکنند.

توجه
لنز گیرنــــدۀ  IRرا مرتب تمیز کنید .لنز کثیف بهخوبی
کار نمیکند.
مصرف انرژی و وضعیت سوئیچ
این سامانه زمانیکه ســــوئیچ در حالت  Iیا IIباشد فعال
میشــــود .در زمان اســــتارت خــــودرو ،در هنــــگام پخش
ً
فیلم ،پخش موقتا متوقف میشــــود تا موتور به کار بیفتد.
بهمحض روشنشدن موتور ،فیلم نیز اجرا میشود.
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سامانۀ سرگرمی سرنشینهای عقبRSE ،
توجه
اگــــر بــــرای مدتزمانــــی بیــــش از  ۱۰دقیقــــه ،پس از
خاموش شــــدن موتور ،ســــامانه فعال باشد ،ممکن
اســــت باتــــری بــــه حــــدی ضعیف شــــود کــــه امکان
روشنشدن دوبارۀ موتور فراهم نشود.
در چنیــــن مواقعی پیامــــی در صفحــــۀ نمایش ظاهر
میشود.
کنترل ریموت
از کنتــــرل ریمــــوت بــــرای جابهجایــــی بیــــن کارکردهای
مختلف ســــامانه میتوان ســــود جســــت .همچنین ،این
ریموت کنترل بــــرای اعمال تغییــــرات مدنظر در صفحۀ
نمایش مرکزی خودرو نیز کاربرد دارد.
هدفون بدونسیم

۱
۲
۳
۴

کنترل تغییر بین کانال  ۱و کانال .۲
دکمۀ خاموش و روشن.
صدا.
اندیکاتور روشن یا خاموشی.

اتصال از درگاه  AUXو A/V
 .۱کابل ویدئو را به درگاه زردرنگ وصل کنید.
 .۲کابل صدا را به درگاه قرمز رنگ متصل کنید.
 .۳اگر دســــتگاهتان برای اتصال بــــه پریز ۱۲ولتی طراحی
شده است ،آن را به پریز ۱۲ولتی وصل کنید.
اجراکردن موسیقی و ویدئو به یاری درگاه  AUXو
A/V
ابتدا صفحۀنمایش عقبی را بهکمک دکمۀ تعیینشــــده
بر آن ،روشن کنید .ریموت کنترل را در حالت گیرندۀ IR
قرار دهید و حالت  MEDIAرا انتخاب کنید TUNE .را
به حالت  AUXو  A/Vببرید و انتخابتان را با  OKنهایی
کنید .دستگاه اتصالی را روشن و  PLAYکنید.
فعالکردن سامانۀ RSE
ســــامانۀ  RSEرا میتوان هم از صفحۀ نمایش جلو و هم از
صفحۀ نمایش عقب تنظیم کرد .برای تنظیم این سامانه
از صفحۀ نمایش جلــــو ،ابتدا  MEDIAرا انتخاب کنید،
 TUNEرا بچرخانیــــد و گزینــــۀ  RSEرا برگزینیــــد و دکمۀ
 OK/MENUرا فشار دهید.
بهمنظور فعالکردن این سامانه از صفحۀ نمایش عقب،
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بهوســــیلۀ فشــــردن دکمــــۀ لحاظشــــده بــــرای خاموش و
روشنکردن ،ابتدا صفحه را روشن کنید ،سپس MEDIA
یــــا  RADIOرا برگزینیــــد TUNE ،را بچرخانیــــد و منبــــع
ً
مدنظر (مثال  )DISCرا انتخــــاب کنید و  OK/MENUرا
فشار دهید.
تنظیمات از صفحۀنمایش جلو

MEDIA ۱
TUNE ۲
OK/MENU ۳
EXIT ۴
این امکان وجــــود دارد کــــه از صفحۀ نمایــــش جلو برای
صفحهنمایشهای چپ و راست عقب خودرو ،از منبعی
واحد ،موسیقی و ویدئو بخش کرد .نیز ،این امکان وجود
دارد که برای صفحهنمایشها ،از منابع متفاوتی موسیقی

 .۶سامانۀ چندمنظوره
سامانۀ سرگرمی سرنشینهای عقبRSE ،
و ویدئو پخش کرد .برای این منظور:
 MEDIA .۱را بفشــــارید TUNE ،را بچرخانیــــد و به RSE
بروید OK/MENU .را بفشارید.
 TUNE .۲را بچرخانیــــد و از صفحهنمایشهــــای عقب،
چپ یا راست یا هر دو را برگزینید.
 .۳ازنــــو TUNE ،را بچرخانیــــد و  RADIOیا ( MEDIAیا
 )RSE settingsو  OK/MENUرا بفشارید.
ً
 .۴بــــا چرخاندن  TUNEمنبع مطلــــوب را برگزینید (مثال
.)DISC
 .۵برای لغو این مراحل  EXITرا انتخاب کنید.

غیرفعالکردن ریموت کنترل عقب (از صفحۀ نمایش جلو)
این امــــکان وجود دارد که از صفحۀ نمایش جلو ،ریموت
کنترل عقــــب را غیرفعــــال کرد .بــــرای این منظــــور از ردۀ
 RSE settingsگزینــــۀ )Disable remote control (front
را برگزینید.

کنترل والدین بر صفحهنمایشهای عقب خودرو
این امکان نیز فراهم اســــت تا والدین بر محتوای نمایشی
از صفحهنمایشهــــای عقــــب خــــودرو نظــــارت داشــــته
باشــــند .در راســــتای تنظیم این کارکرد کافی است که از
مســــیر  RSE settingبه  TV parental controlبروید و ردۀ
ســــنی مناسب را انتخاب کنید یا در اساس این کنترل را
حذف کنید.

تنظیمات صفحۀ نمایش عقب
میتوان میزان نور صفحــــۀ نمایش عقب را تنظیم کرد؛ در
سه حالت  .Auto، Day، Nightدکمۀ  OK/MENUرا بر
روی ریموت کنترل بزنید و به قسمت Day/Night mode
بروید و حالت مدنظر را برگزینید.
برای تنظیمات حالت دیدن تصاویر بعد از فشردن دکمۀ
 OK/MENUبه  image settingsبروید.

خاموش یا روشنکردن صفحهنمایشهای عقب از

فرمت نمایش
برای تنظیم این قسمت ،سه حالت zoom، Normal، fit
 to screenوجود دارد.
نیمۀ ابتدایی صفحۀ  ۳۰۵توضیحاتی اســــت که قبال در
صفحات دیگر داده شده است.

غیرفعالکردن صدای RSE
این امکان وجود دارد که صدای سامانۀ  RSEرا از صفحۀ
نمایش جلو قطع کرد .برای بهثمررســــاندن چنین قصدی
از مسیر  RSE settingگزینۀ  MUTEرا برگزینید.

صفحهنمایش جلو
امکان خاموش یا روشــــنکردن صفحهنمایشها نیز وجود
دارد .برای این کار به  RSE settingsبروید و Display off
را برگزینید .برای روشنکردن هریک از اعداد  ۰تا  ۹ریموت
کنترل را بفشارید ،صفحۀ نمایش روشن میشود.

موسیقی ،ویدئو ،رادیو و تلویزیون
امکانش وجود دارد که فایلهای یک دیسک یا فایلهای
ارتباطی بــــه کمک  AUXیــــا فایلهایی اســــتریمینگ از
بلوتوث گوشی تلفن همراه را اجرا کرد.
توجه
سامانه تنها از یک  iPodپشتیبانی میکند.
برای فعالکردن
 .۱هدفون بی ســــیم را روشــــن کنید CH.A .برای صفحۀ
نمایش سمت چپ و  CH.Bبرای صفحۀ نمایش سمت
راست.
 .۲ریموت کنترل را روی گیرندۀ  IRقرار دهید و MEDIA
را برگزینیــــد TUNE .را بهســــمت منبــــع مطلــــوب
بچرخانید ( DISCیا  USBیا  )AUXو گزینۀ دلخواه
را با فشردن  OK/MENUنهایی کنید.
 .۳یک ســــیدی در دســــتگاه خودرو بگذاریــــد یا بهیاری
کابل  AUXیــــا بلوتوث فایل دلخــــواه خویش را اجرا
کنید.
بهمنظور جابهجایی بین فایلها گردونه را بچرخانید یا از
دکمههای ریموت کنترل بهره ببرید.
تماشاکردن فایلهای ویدئویی
امکان تماشای فایلهای ویدئو ،چه ازطریق پورت USB
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 .۶سامانۀ چندمنظوره
سامانۀ سرگرمی سرنشینهای عقبRSE ،
و چه ازطریق دســــتگاه اجرای موســــیقی خــــودرو ،وجود
دارد .بــــرای فعالســــازی به طریقی کــــه در همین صفحه
اشــــاره شــــد ،عمل کنیــــد؛ فقــــط در مرحلــــۀ  ،۳به جای
قراردادن سیدی در دستگاه ،دیو یدی قرار دهید.
گوشسپاری به رادیو
بهیاری رادیوی خودرو ،امکان گوشسپاری به رادیو وجود
دارد.
برای فعالسازی:
 .۱هدفون بی ســــیم را روشــــن کنید CH.A .برای صفحۀ
نمایش ســــمت چپ و  CH.Bبــــرای صفحۀ نمایش
سمت راست.
 .۲ریموت کنترل را روی گیرندۀ  IRقرار دهید و RADIO
را برگزینیــــد TUNE .را بهســــمت منبــــع مطلــــوب
بچرخانیــــد ( )FM1، AM، DAB1و گزینۀ دلخواه را
با فشردن  OK/MENUنهایی کنید.
 .۳با اســــتفاده از اعداد  ۰تا  ،۹ایستگاه مدنظر را انتخاب
بین ایستگاهها
یا
کنید .یا با فشردن دکمۀ
جابهجا شوید.
دیدن برنامههای تلویزیون
امکان دیــــدن برنامههــــای تلویزیونی مختلــــف نیز وجود
دارد .این مسیر را دنبال کنید:
 .۱هدفون بی ســــیم را روشــــن کنید CH.A .برای صفحۀ
نمایش ســــمت چپ و  CH.Bبــــرای صفحۀ نمایش
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سمت راست.
 .۲ریموت کنترل را روی گیرندۀ  IRقرار دهید و MEDIA
را برگزینیــــد TUNE .را بهســــمت  TVبچرخانید و با
فشردن  OK/MENUنهایی کنید.
 .۳با اســــتفاده از اعــــداد  ۰تا  ،۹کانال مدنظــــر را انتخاب
بین کانالها
یا
کنید .یا با فشــــردن دکمۀ
جابهجا شوید.

MEDIA
RSE setting
MUTE
Display off
)Disable remote control (front
TV parental control
Reset all RSE setting

هدایت منوها
ِ
منوهــــای ســــامانۀ  RSEرا میتوان هــــم از صفحۀ نمایش
پیشــــانۀ مرکزی خودرو و هم ازطریــــق صفحهنمایشهای
عقب خودرو هدایت کرد.

منوی پاپآپ RSE
هنگامیکــــه فیلمی در صفحۀ نمایش به تصویر کشــــیده
شده یا برنامۀ تلویزیون نشان داده میشود ،منوی پاپآپ
نشان داده میشود که دارای گزینههای زیر است:
Screen format
Image settings
Day/Night mode
Source menu
DVD disc menu

منوهای  RSEاز صفحۀ نمایش پیشانۀ جلویی
خودرو
بــــرای دســــتیابی بــــه منوهــــای ســــامانۀ  RSEابتــــدا باید
 MEDIAرا انتخــــاب کنیــــد و ســــپس OK/MENU
را برگزینیــــد TUNE .را بچرخانیــــد تــــا فایلهایــــی را کــــه
میخواهیــــد انتخــــاب کنیــــد و ســــپس  OK/MENUرا
بفشــــارید .از ریموت کنترل و گردونه هم میتوان استفاده
کرد .میتوان این تنظیمــــات را برای صفحۀ نمایش چپ
یا راست یا هردو بهکار بســــت .منوی  RSEسمت چپ،
منوی  RSEسمت راست یا منوی هردو .RSE
Power off/Power on
Radio

1

منوهای  RSEاز صفحۀ نمایش عقب
منوهــــای دیگــــر قســــمتها از صفحــــۀ نمایــــش عقــــب
چنیناند:
منوی رادیو

Day/Night mode
1 . Pop-up

 سامانۀ چندمنظوره.۶
RSE ،سامانۀ سرگرمی سرنشینهای عقب
RSE Bluetooth menu
Random
Day/night mode
Display off
Reset Bluetooth settings
RSE TV menu
Select country
Autostore
Scan
Day/night mode
Display off
Reset TV settings
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RSE USB menu
Random
Repeat folder
DivX VOD code
Select USB device
Day/night mode
Display off
Reset USB settings
RSE AUX menu
AUX input volume
Day/night mode
Display off
Reset AUX settings
RSE A/V-AUX menu
A/V input volume
Day/night mode
Display off
Reset AUX settings
RSE iPod menu
Random
Day/night mode
Display off
Reset iPod settings

Display off
Reset all RSE settings
MEDIA منوی
RSE CD Audio menu
Random
Day/Night mode
Display off
Reset disc settings
RSECD/DVD DATA menu
Random
Repeat folder
DivX VOD code
Day/night mode
Display off
Reset disc settings
RSE DVD Video menu
DVD disc menu
Subtitle
Audio tracks
Advanced setting
Day/night mode
Display off
Reset disc settings
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هنگام رانندگی و سفر

۷

 .۷هنگام رانندگی و سفر
توصیههایی هنگام رانندگی
رانندگی بهصرفه
ِ
رانندگــــی بهصرفــــه بدیــــن معناســــت :درحالیکــــه روش
رانندگی و سرعت را در وضعیت موجود تنظیم میکنید،
یکنواخت و هموار رانندگی کنید.
·متناســــب با وضعیــــت ترافیــــک موجــــود در جادهها،
اســــتفاده از ســــبکترین دنــــده مصــــرف ســــوخت را
میکاهد.
·با شیشههای باز رانندگی نکنید.
ناگهانــــی غیرضــــروری و ترمزهــــای قــــوی
·از گازدادن
ِ
بپرهیزید.
·اقــــام غیرضروری را از خودرو خارج کنید :بار بیشــــتر،
یعنی مصرف سوخت بیشتر.
·اگر امــــکان دارد ،برای کاهش ســــرعت از ترمز دندهای
استفاده کنید؛ بهشــــرطی که برای دیگر خودروهای در
حال حرکت ،خطر نداشته ندارد.
·باربنــــد باعث افزایش مقاومت هوا میشــــود و منجر به
افزایش مصرف سوخت .هنگامیکه از باربند استفاده
نمیکنید ،آن را بردارید.
·برای افزایش دما درجا گاز ندهید؛ بلکه بیمعطلی راه
بیفتید و بهآرامی رانندگی کنید .موتور ســــرد ســــوخت
بیشتری نیاز دارد.

200

هشدار
در حــــال حرکت ،مانند ســــرازیریها ،هرگــــز موتور را
خاموش نکنید؛ وگرنه سامانههای ضروری خودرو،
مانند حرکت فرمان و ترمز ،غیرفعال میشود.
رانندگی در آب
آب با عمق حداکثر  ۲۵ســــانتیمتر ،با
در
خودرو میتواند
ِ
ســــرعت حداکثر  ۱۰کیلومتر حرکت کنــــد .هنگام عبور از
جریان آب ،احتیاط بیشتری الزم است .درحین رانندگی
در آب ،ســــرعت کم را حفــــظ کنید و خــــودرو را متوقف
نسازید .هنگامیکه از آب گذشتید ،پدال ترمز را بهآرامی
فشار دهید و بررســــی کنید که تمامی ترمزها کار میکند.
آب و گل ،بــــرای مثــــال ،ممکن اســــت لنتهــــای ترمز را
خیس کند و منجر به تأخیر در ترمز شود.
بعد از رانندگی در آب و ِگل ،اتصاالت الکتریکی گرمکن
برقی موتور و اتصال یــــدک را تمیز کنید .همچنین ،اجازه
ِ
ندهید که خودرو بیشــــتر از آســــتانۀ گفتهشده ،برای زمان
طوالنی ،در آب باقی بماند؛ وگرنه نقص الکتریکی ایجاد
میشــــود .در زمان ایســــتادن در آب ،هرگز استارت نزنید.
خودرو را از آب بیرون بکشید.

مهم
اگــــر آب وارد فیلتر هوا شــــود ،موتور آســــیب میبیند.
در عمق بیش از  ۲۵ســــانتیمتر ،آب ممکن است وارد
انتقالدهنــــده شــــود؛ در این حالت ،روغــــن توانایی
عمر این
روان
کنندگــــی خــــود را از دســــت میدهــــد و ِ
ِ
سامانهها کوتاه میشود.
موتور ،گیربکس و سامانۀ خنککننده
زمین پر از
در
سخت
در وضعیت ویژه ،برای مثال رانندگی
ِ
تپه و در هوای گرم ،این خطر وجود دارد که موتور بیشازحد
بار زیادی دارد.
گرم شود؛ بهویژه زمانیکه خودرو ِ
·هنگامیکه در هوای گرم رانندگی میکنید ،چراغهای
کمکی را از روی پنجرۀ ّ
مشبک بردارید.
·هنگامیکه عملکرد محافظتی گیربکس خودرو بسیار
داغ کند ،روی صفحهکیلومتر ،چراغی زردرنگ و پیام
هشدار دربارۀ اقدام مناسب ،نشان داده میشود.
·اگر دما در ســــامانۀ خنککنندۀ موتور بسیار زیاد شد و
به منطقۀ قرمز رســــید ،خــــودرو را متوقف کنید و بدون
خاموشکــــردن آن ،اجازه دهید موتور خودرو برای چند
دقیقه خنک شود.
·اگر دمای ماشین بیشازحد افزایش یافت ،کولر خودرو
ممکن است بهطور موقت خاموش شود.
·پــــس از رانندگــــی طوالنــــی ،بالفاصله موتور ماشــــین را
خاموش نکنید.

 .۷هنگام رانندگی و سفر
سوختگیری
توجه
ایــــن حالــــت بســــیار طبیعــــی اســــت کــــه پــــس از
خاموشکــــردن موتور ،فــــن بهمدت چنــــد دقیقه کار
کند.
بازکردن صندوقعقب
هشدار
در صندوقعقب ،رانندگی نکنید.
درصورت بازبــــودن ِ
ممکن اســــت گرد و غبار یا گازهای ّ
ســــمی از هوا وارد
ماشین شود.
از باتری خودرو زیاد استفاده نکنید
وســــایل الکتریکی ،مانند پخشصوت ،مصــــرف باتری را
میافزاید .بههمین دلیل ،از قراردادن سوئیچ در وضعیت II
در هنگامیکه ماشــــین خاموش است ،بپرهیزد .این عمل
باعث تمامشــــدن باتری میشود .بهتر اســــت سوئیچ را در
انرژی کمتری مصرف میشود.
وضعیت  Iقرار دهید که ِ
ســــایر لوازم جانبــــی که برق مصــــرف میکننــــد ،از باتری
میکاهند .درصورتیکه ماشــــین خاموش اســــت ،از این
فن تهویه ،برفپا ککن ،سامانۀ
وسایل استفاده نفرماییدِ :
صوتی با صدای زیاد ،چراغهای جلو.
وقتی ولتاژ باتری کم اســــت ،روی صفحۀ نمایش این پیام
میآیــــد.LOW BATTERY POWER SAVE MODE :

دراینصورت ،باید تمامی وســــایلی را که از برق اســــتفاده
میکنند ،خاموش کنید؛ مانند سامانۀ صوتی یا فن تهویه.
در ایــــن مواقع ،باتری خــــودرو با اســــتارتزدن و راهافتادن،
دوباره شارژ میشود و پس از  ۱۵دقیقه حرکت باتری بسیار
فعالتر عمل میکند ...تا وقتی که شارژ کامل شود.
پیش از مسافرت طوالنی
از عادیبــــودن کارکــــرد موتور مطمئن شــــوید .ســــوخت،
روغن ،تایرها و باد آنها را بررســــی کنیــــد .مثلث خطر را
همراه داشته باشید.
رانندگی در زمستان
پیش از رسیدن فصل سرما ،بررسی کنید که:
۵۰درصد خنککننــــدۀ موتور باید ضدیخ باشــــد تا در
·
ِ
دمای  -35نیز از موتور محافظت کند.
·بــــاک بایــــد همیشــــه پــــر باشــــد تــــا از condensation
پرهیز شود.
·کمبودن میزان چســــبناکی روغن در هوای ســــرد باعث
میشود موتور آســــانتر روشن شــــود و مصرف سوخت
کاهش یابد.
مهم
چســــبناکی
در رانندگیهای ســــخت یــــا هوای گرم،
ِ
روغن نباید کم باشد.

·وضعیت باتری را بررسی کنید .ظرفیت باتری در سرما
کم میشود.
زدگــــی مخــــزن آب ،از مایــــع
خ
ی
از
جلوگیــــری
·بــــرای
ِ
شستوشو استفاده کنید.
سوختگیری
در با ک بنزین
باز و بستهکردن ِ

 1با فشاری اندک روی دریچۀ سوخت ،آن را باز کنید.
در باک را بردارید.
ِ 2
در پنل نمایشگر نشــــانداده شده است که
در باک در کدامین طرف خودرو قرار گرفته
ِ
در باک
است
ِ
(مثلث در کنار نماد ،سمت ِ
را نشان میدهد).
برای قفلکردن دریچۀ باک ،نکتههای ذکرشده در سامانۀ
رانندگی بدو نکلید و ســــامانۀ قفل مرکزی را دنبال کنید.
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 .۷هنگام رانندگی و سفر
سوخت
ً
قفلشدن دریچۀ باک معموال پس از  10دقیقه تأخیر اجرا
میشود.
در با ک (در مواقع خاص)
دستی
بازکردن
ِ

بازکردن یا بستن دهانۀ با ک
دهانۀ بــــاک را بهآرامی ببندید .بعــــد از بنزینزدن ،دهانۀ
باک را بهآرامــــی ببندید تا زمانی که یــــک یا چند صدای
کلیک بشنوید.
پرکردن بنزین
مخزن را بیشازحد پر نکنید؛ اما تا جایی که دستۀ پمپ
قطع شود ،بنزین بزنید.
توجه
بنزین اضافــــی در مخزن ممکن اســــت در هوای گرم
سرریز کند.

در باک از بیرون وجود نداشته
هنگامیکه امکان بازکردن ِ
در باک را با دست باز کرد.
باشد ،میتوان ِ
راست صندو قعقب را بردارید.
سمت
 .۱پوشش چراغ
ِ
 .۲قالب را بهآرامی ،مســــتقیم بهســــمت عقب بکشــــید.
در باک را باز کردید ،پوشــــش را ســــر جایش
زمانیکه ِ
قرار دهید.
مهم
سیم را بهآرامی بکشــــید .برای بازکردن قفل دریچه،
کمترین نیرو کافی است.
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سوخت
کیفیــــت کمتر از آنچــــه ولوو پیشــــنهاد کرده
با
ســــوختی
ِ
است ،نباید استفاده شود .سوخت کمکیفیت ،در میزان
مصرف سوخت نیز اثر منفی خواهد داشت.

هشدار
همیشــــه از استنشــــاق بخار ســــوخت و پاشــــیدن آن
بهســــمت چشــــمها جلوگیری کنید .اگر ســــوخت به
چشمها پاشید ،هر نوع لنزی را از چشمتان دربیاورید
و چشــــمها را با حجم زیــــادی آب ،بهمدت  ۱۵دقیقه
شستوشــــو دهیــــد و مراقبتهای پزشــــکی را بهکار
ببندید.
هرگز ســــوخت را نبلعید .ســــوختهایی مانند بنزین
و ترکیــــب آنها و گازوئیل ،بهشــــدت ّ
ســــمی هســــتند
و صدمههــــای دائمی به بــــار میآورند یــــا درصورت
بلعیدن منجر به مرگ میشــــوند .اگر سوخت بلعیده
شد ،بهسرعت مراقبتهای پزشکی را دربارۀ شخص
انجام دهید.
هشدار
ســــوختی که روی زمین ریخته اســــت ،اشــــتعالپذیر
اســــت .پیــــش از شــــروع ســــوختگیری ،گرمکننــــدۀ
ســــوخت را خاموش کنیــــد .در هنگام ســــوختگیری
هرگــــز تلفن همــــراه فعال بههمراه نداشــــته باشــــید.
امواج ممکن اســــت جرقه ایجاد کننــــد و بخار بنزین
را مشتعل ســــازند و درنتیجه ،آتشسوزی و جراحت
بیافرینند.

 .۷هنگام رانندگی و سفر
سوخت
مهم
ترکیبکردن انواع مختلف سوختها یا مصرفکردن
ســــوخت توصیهنشــــده ،ضمانتنامه یا هر قرارداد
ِ
خدماتــــی دیگــــر را غیرمعتبر میســــازد .ایــــن قانون
مربــــوط بــــه خودروهایی نمیشــــود که با ســــوخت
اتانول کار میکنند.
مبدلهای کاتالیزوری
هدف اســــتفاده از مبدلهای کاتالیــــزوری خالصکردن
نزدیکی موتور
گازهای خروجی اســــت .ایــــن مبدلهــــا در
ِ
قــــرار گرفتهانــــد و بنابراین بهســــرعت به دمــــای عملیاتی
مدنظر میرســــند .مبدلهای کاتالیزوری از یک سنگ یا
سرامیک یا فلز ،با کانالهایی تشکیل شدهاند .دیوارهای
کانالهــــا با الیهای نــــازک از پالتینیوم ،رادیــــوم یا پاالدیوم
پوشــــیده شــــدهاند .این فلزهــــا بهعنوان کاتالیــــزور عمل
میکنند .آنها در شتابدادن به واکنشهای شیمیایی،
بدون آنکــــه خودشــــان در آنهــــا مصرف شــــوند ،کمک
میکنند.
حسگر ا کسیژن Lambda-sond
 Lambda-sondقســــمتی از ســــامانۀ کنتــــرل اســــت کــــه
ســــازی سوخت درنظر
بهمنظور کاهش مصرف و بهصرفه
ِ
اکسیژن موجود
مقدار
اکسیژن
گرفته شده است .حســــگر
ِ
در گازهــــای خروجی از موتور را بررســــی میکند[ .مقادیر]

این سنجشــــگر به داخل ســــامانۀ الکترونیکــــی که بهطور
مداوم انژکتورها را کنترل میکند ،ارائه میشــــود .نســــبت
ســــوخت به هوای واردشــــده به موتور ،بهطور مداوم تنظیم
میشــــود .این تنظیمها وضعیت مطلوبی بــــرای احتراق
کارآمد فراهــــم میکند و بههمراه مبدل کاتالیزور ،انتشــــار
مــــواد مضــــر ،یعنــــی هیدروکربنهــــا و منوکســــیدکربن و
اکسیدهای نیتروژن را کاهش میدهد.
بنزین
بیشتر
بنزین مصرفی باید استاندارد  EN228داشته باشد.
ِ
ُ
خودروها بــــا رتبهبنــــدی  ۹۵و  ۹۸ا کتــــان کار میکنند ،در
معدود مواردی میتــــوان 91RONنیز به کار برد 95RON .را
میتوان برای رانندگی معمولی استفاده کرد 98RON .برای
کارکرد بهینه و کاهش مصرف سوخت توصیه میشود.
هنگامیکه در درجهحرارت بیش از  ۳۸درجۀ سانتیگراد
رانندگی میکنید ،سوختی با بیشترین رتبهبندی ممکن
ُ
ســــوخت بهصرفه،
برای ا کتان ،بهمنظور عملکرد بهینه و
ِ
توصیه میشود.
مهم

دیزل
دیزل باید استانداردهای  590 ENیا  JIS K2204را داشته
باشــــد .موتورهــــای دیزلی بــــه آالیندههایــــی مانند حجم
ّ
بیشازحد ذرات ســــولفور ،حســــاساند .فقط از سوخت
دیزل
دیزلی تولیدکنندههای معتبر اســــتفاده کنید .هرگز ِ
ِ
دارای کیفیت نامعلوم بهکار نبرید.
در درجهحرارتهای کم ،یعنی  -۶تا  -۴۰درجۀ ســــانتی
گراد ،رســــوب پارافینی در ســــوخت دیزل شــــکل میگیرد
کــــه ممکن اســــت منجر به احتراق و آتشســــوزی شــــود.
نفتــــی بزرگ ،ســــوخت دیــــزل مخصوصی
کمپانیهــــای
ِ
برای درجهحرارت کم ،در حــــدود نقطۀ انجماد ،طراحی
کردهاند .این سوخت چســــبندگی کمی در درجهحرارت
کم دارد و خطر رسوبات پارافینی را کاهش میدهد.
اگر مخزن پر نگه داشــــته شــــود ،خطر تغلیظ ســــوخت در
مخزن کاهــــش مییابد .هنگام ســــوختگیری ،بررســــی
کنیــــد کــــه اطــــراف لولــــۀ پرکنندۀ ســــوخت تمیز باشــــد.
از پخششــــدن ســــوخت روی قســــمتهای رنگشــــده
خــــودداری کنید .هرگونه نشــــتی را با آب و مواد شــــوینده
پاک کنید.

همیشــــه از بنزیــــن بدونســــرب اســــتفاده کنیــــد تــــا
بــــه مبدلهــــای کاتالیــــزور صدمــــهای وارد نیاید .از
افزودنیهایی که ولوو توصیه نکرده است ،استفاده
نکنید.
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 .۷هنگام رانندگی و سفر
سوخت
مهم
فقــــط از ســــوختی اســــتفاده کنیــــد کــــه اســــتاندارد
دیزل اروپایی دارد .ســــوختهای دیزلــــی که نباید
اســــتفاده کرد :افزودنیهای مخصوص 1،ســــوخت
دیزلــــی دریایی 2،نفت ســــیاه( FAME 3،متیلاســــتر
منحنیشــــده) 4و روغــــن گیاهــــی .ایــــن ســــوختها
نیازهــــای مطابــــق بــــا توصیههای ولــــوو را بــــرآورده
نمیکننــــد و ســــایش و صدمه بــــه موتــــور را افزایش
میدهند که گارانتی ولوو شامل آنها نمیشود.
1 .special additives
2 . marine diesel fuel
3 . heating oil
4 . fatty acid methyl estar

مخزن خالی
طراحی سامانۀ ســــوخت در موتور دیزلی بهگونهای است
کــــه اگر ســــوخت موتور تمام شــــود ،بهمنظور روشــــنکردن
دوبارۀ موتور پس از ســــوختگیری ،ممکن است احتیاج
شود مخزن به تعمیرگاه برده شود.
هنگامیکــــه موتور بهدلیل تمامشــــدن ســــوخت متوقف
شد ،ســــامانۀ ســــوخت به چند لحظه زمان احتیاج دارد
تا بررســــی انجام دهد .وقتــــی مخزن ســــوخت از دیزل پر
شــــد ،قبل از روشــــنکردن موتور ،کلید کنترل را در سوئیچ
ً
بگذارید و بهآرامی آن را فشار دهید؛ بهطوری که کامال در
آن قرار گیرد« .بدون» فشــــاردادن پدال گاز یا کالج ،دکمۀ
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ً
 STARTرا فشــــار دهید .تقریبــــا  ۱دقیقه صبر کنید .برای
روشنکردن موتور ،پدال کالج یا ترمز را فشار دهید و سپس
کلید  STARTرا یک بار دیگر فشار دهید.
توجه ،غیر ضروری
تخلیۀ ترا کم 1از فیلتر سوخت
فیلتــــر ســــوخت ،تراکــــم و ناخالصــــی را از ســــوخت جدا
میکنــــد .ناخالصــــی و تراکم ،عملکــــرد موتــــور را مختل
میکند .فیلتر ســــوخت را بایــــد در ایــــن زمانها تعویض
کرد :در فواصل زمانی مشخصشــــده در دفترچۀ گارانتی
و خدمات یا در زمانیکه خودتان گمان میکنید خودرو از
آالیندههای سوخت پر شده است.
مهم
برخی افزودنیهای خاص ،جداســــازی آب در فیلتر
سوخت را حذف میکند.
فیلتر ذرات دیزل ()DPF
خودروهای دیزلی بهمنظور کنترل بهینۀ انتشــــار ،به فیلتر
ذرات احتیاج دارنــــد .در رانندگی معمولی ،فیلتر ،ذرات
موجود در گازهای خروجی را جمع میکند .برای این کار
موتور خودرو به درجهحرارت عملیاتی
احتیاج اســــت که ِ
خود برســــد .اصالح 2فیلتر بهطــــور معمولی حدود  ۱۰تا ۲۰
1 . condensation
2 . regeneration

دقیقه طول میکشــــد .در ســــرعت متوسط پایین ،ممکن
اســــت این مدت زمــــان افزایــــش یابد .مصرف ســــوخت
درحین اصالح ممکن است کمی افزایش یابد.
اصالح در هوای سرد
اگر خودرو بیشــــتر در هوای سرد مســــافتهای کوتاه طی
عملیاتی طبیعی نمیرســــد.
میکند ،بــــه درجهحــــرارت
ِ
این بدان معنی است که اصالح ذرات فیلتر دیزل اتفاق
ً
نمیافتــــد و فیلتــــر خالی نمیشــــود .هنگامیکــــه تقریبا
۸۰درصد فیلتر از ذرات پر شود ،هشدار مثلثیشکل روی
ِ
صفحهکیلومتر روشــــن میشــــود و این پیام میآیدSoot :
.filter full See manual
با راندن خودرو بهمنظور رسیدن به درجهحرارت عملیاتی
طبیعی ،اصالح فیلتر را آغاز کنید .بهتر اســــت در جادۀ
اصلی یا بزرگراه ،خودرو بهمدت بیشتر از  ۲۰دقیقه رانده
شود.
توجه
زمان اصالحی ،شــــاید ایــــن پدیدهها
در طول ایــــن ِ
رخ دهــــد :کاهش اندک قدرت موتــــور بهطور موقت،
افزایش مصرف بهصورت موقت ،احتراق بیشتر.
هنگامیکــــه اصــــاح بهصــــورت کامل انجام شــــد ،متن
هشدار بهطور خودکار پاک میشود.

 .۷هنگام رانندگی و سفر
بارگیری
مهم
اگر فیلتر از ذرات پر شــــده باشد ،روشــــنکردن موتور
عملکردی خود
مشــــکل خواهد شــــد و فیلتر ظرفیت
ِ
را از دســــت میدهــــد .در این موقعیت ،فیلتــــر را باید
تعویض کرد.
از گرمکننــــدۀ پارکینگ اســــتفاده کنید تا موتــــور در هوای
طبیعی خود
عملیاتــــی
ســــرد ،ســــریعتر به درجهحــــرارت
ِ
ِ
برسد.
مصرف سوخت
مصرف سوخت ممکن اســــت بهدلیل نصب تجهیزات
اضافــــی و سنگینشــــدن خــــودرو بیشــــتر شــــود .طریقــــۀ
رانندگی نیز بر میزان مصرف ســــوخت تأثیــــر میگذارد .با
مصرف ســــوخت  RON 91هم مصرف ســــوخت بیشــــتر
میشود و هم قدرت موتور کمتر.

بارگیری
اطالعاتی عمومی در باب بارگیری
بارگیری درست ،بســــتگی به میزان جدول بارگیری دارد.
ِ
لوازم و سرنشینها بر وزن مدنظر خودرو میافزایند.
در عقب بــــا نمایش نماد (تصویــــر) در پنل
گشودهشــــدن ِ
نشان داده میشود.
هشدار
عوضشــــدن وضعیت رانندگی خودرو به میزان بار و
نحوۀ پخش آن در خودرو بستگی دارد.
در زمان بارگیری بهخاطر بسپارید
زمانیکه اشــــیای بلند ســــوار خودرو میکنیــــد ،خودرو را
متوقف ســــازید و ترمزدســــتی را بکشید .اشــــیای بزرگ با
حرکتی که ایجاد میکنند ،ممکن اســــت دنده را از جای
صندلی جلو محکم
پشتی
خود خارج کنند .بار را در برابر
ِ
ِ
کنید.
بارهای پهن را در وســــط قرار دهید .اشــــیای ســــنگین تا
حد امکان بارگیری شــــوند .اشیای تیز باید پوشیده شوند
تا بــــه لوازم دیگر آســــیب نزنند .بارها را با بســــتن طناب و
تسمههای حفاظتی ایمن کنید.

هشدار
شــــیء 20کیلویــــی در برخورد بــــا خودرویــــی دارای
ســــرعت  50کیلومتردرســــاعت ،وزنــــی معــــادل 1000
کیلوگرم پیدا میکند.
هشدار
پشــــتی صندلی ،بار
در صندوقعقب بیش از ســــطح
ِ
نزنید .همیشــــه بار را ایمن سازید .در زمان ترمزهای
ســــنگین ،امکان جابهجایی بار وجود دارد که این امر
موجب صدمه خواهد شد.
هشدار
همیشــــه بار را ایمن کنید .در غیر این صورت در زمان
ترمزهای شدید ،بار جابهجا خواهد شد و به خودرو
یا اشخاص خسارت خواهد زد .پایهها و لبههای تیز
را با چیزی نرم بپوشــــانید .در زمان بارگیری یا تخلیۀ
بار ،خودرو را خاموش کنید و ترمزدستی را بکشید.
صندلی جلو
بهمنظــــور افزایش فضــــای بــــار ،صندلی جلــــو را میتوان
خواباند.
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 .۷هنگام رانندگی و سفر
بارگیری
بار سقفی
استفاده از باربند
بــــرای جلوگیــــری از آسیبرســــیدن به خــــودرو و بهمنظور
ایمنی ممکــــن در طــــول رانندگی،
فراهمکــــردن حداکثــــر
ِ
نصــــب باربنــــد طراحیشــــدۀ ولــــوو توصیــــه میشــــود.
دستورهای همراه با باربند را با دقت دنبال کنید:
بهطور متناوب باربند و بار را بررســــی کنید که بهدرســــتی
قــــرار گرفته باشــــند .بار را ایمــــن و با تســــمههای محافظ
ببندید.
بــــار را بهطور مســــاوی روی باربنــــد توزیع کنید .اشــــیای
سنگینتر را در کف قرار دهید.
بهاندازۀ محیطــــی که در معرض باد قرار میگیرد ،مصرف
سوخت افزایش مییابد.
بــــه آرامــــی برانیــــد .از شــــتاب تنــــد ،ترمزهای ســــنگین و
پیچهای ناگهانی بپرهیزید.
هشدار
مرکز گرانش خودرو و حالت رانندگی با بارهای روی
سقف تغییر میکند.
پایینآوردن پشتی صندلی عقب
بــــرای آسانســــازی بارگیــــری در صندوق عقب ،پشــــتی
صندلی را میتوان پایین آورد.
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حلقههای نگهداری بار

نگهدارندۀ تاشوی کیف

نگهدارندۀ تاشوی کیف

ایــــن حلقهها بــــرای نگهداشــــتن بار در صنــــدوق عقب،
بهمنظور جلوگیری از تکان بار ،استفاده میشوند.
هشدار
بار و وسایل ســــخت و سنگین و تیز در پشت ماشین،
بــــا ترمــــز محکــــم شــــاید جابهجــــا شــــوند و آســــیب
بیافرینند .برای جلوگیری ،همیشــــه اشــــیای سنگین
و بزرگ را با حلقههــــای نگهدارنده یا کمربند ایمنی،
محکم ببندید.

این ابزار تا ســــه مرحله باز میشود .بیشترین وزن بار برای
این ابزار  3کیلو است و  10کیلو برای نگهدارندۀ بیرونی.
 .۱نگهدارنده را باال بگیرید ،چیزی که قســــمتی از دریچۀ
کف است.
 .۲کیفهــــا را با گیرههــــا محکم کنید و ابــــزار حمل را در
قالبها محکم کنید.

 .۷هنگام رانندگی و سفر
صندوقعقب
پریز ۱۲ولت

استفاده

صندوقعقب

1

پوشش صندوقعقب
ِ

هشدار
باالیــــی تــــور و بندها
مطمئــــن شــــوید که پایههــــای
ِ
بهدرستی بسته شدهاند .هرگز از تور خراب استفاده
نکنید.

برای دسترسی ،پوشــــش را پایین بیاورید .این پریز بدون
درنظرگرفتن اینکه خودرو روشن است یا نه ،کار میکند.
مهم
حداکثر قدرت برق این ابزار 10 ،آمپر ( 120وات) است.

پوشش صندو قعقب به چهار نقطه متصل است.

بههنگام ترمزهای ناگهانی ،بهمنظور جلوگیری از ورود بار
یا حیوانات خانگی به قسمت صندلی سرنشینان ،توری
ایمنی 2در خودرو در نظر گرفته شــــده است .این توری در
دو قسمت قرار میگیرد:
· بهاندازهکردندرقسمتعقب:درپشتصندلیهایعقب
·بهاندازهکردن در قسمت جلو :در پشت صندلیهای جلو

 .۱تور ایمنــــی را باز کنید و مطمئن شــــوید که قالبهای
باالیی در وضعیت درستی قرار دارند.
 .۲قــــاب یا گیرۀ انتهای میله را به جلو یا پشــــت ســــقف
نصــــب کنید و گیره را با کشــــیدن بهطــــرف خودتان
قفل سازید.
 .۳قالب دیگر را که در میلۀ باالیی روی سقف قرار دارد،
بهســــمت دیگر بکشــــید؛ بهطور یکه تــــور بهصورت
همتراز در هر دو طرف قرار بگیرد.

توجه
بارهای قرارگرفته در قسمت بار را باید بهخوبی مهار
کرد ،حتی اگر توری ایمنی بسته شده باشد.
1 . cargo area
2 . safety net
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 .۷هنگام رانندگی و سفر
صندوقعقب
ً
 .۴مراقب باشید که حتما هر قفل را بهطرف جلو بکشید
و در سقف ،در موقعیت اصلی خودش قفل کنید.

بازکردن و جمعکردن تور ایمنی

تور ایمنی را میتوان آسان باز و جمع کرد.

نوار و بند تور را در پشــــت صندلی جلو روی پایۀ صندلی
پشتی صندلی جلو
بســــته و قفل سازید .برای آسانی کار،
ِ
و کف صندلی را مقداری بهســــمت جلو بکشــــید .دقت
کنیــــد هنگامیکه میخواهید پشــــتی صندلــــی عقب را
بهطرف عقب بکشید ،با شدت این کار را انجام ندهید؛
فقط تا حدیکه پشتی به تور برسد ،آن را عقب دهید.

 1با فشــــاردادن دکمۀ روی قفل ،طناب تور ایمنی را باز
کنید.
 ۲گیره را فشار دهید و هر دو نوار تور را بههمراه گیرۀ آن
خارج کرده و باز کنید.
 ۳گیره را بهسمت وسط ببرید و تور را جمع کنید.
تور جمعشده را میتوان زیر سقف محفظۀ پشت ماشین
جمع و نگهداری کرد.

قفسۀ ایمنی

1

قفســــۀ ایمنــــی از ورود حیوانــــات خانگی یا بــــار به درون
صندلی و جایگاه سرنشینان جلوگیری میکند.
با رهاکــــردن گیرۀ این قفســــه ،آن را در جای خود محکم
کنید.
مهم
وقتی پوشــــش قســــمت بار 1رهــــا در جای خــــود قرار
گرفته است ،نمیتوان از این قفسه سود جست.
1 . cargo cover

مهم
اگر پشتی صندلی را با شــــدت به عقب ببرید ،ممکن
است به تور ایمنی یا قفلهای آن آسیب وارد شود.
 .۵با کشیدن تسمۀ تور ،از حرکت آن جلوگیری کنید.

208

1 . safty grille

 .۷هنگام رانندگی و سفر
رانندگی با یدک
پوشش قسمت بار

نصب پوشش قسمت بار
 1بخشی از انتهای پوشش را در فرورفتگی داخل دیواره
قرار دهید.
 ۲انتهــــای دیگــــر را هم در مشــــابه همیــــن فرورفتگی در
قسمت دیگر قرار بدهید.
 ۳هــــر دو طرف را با اندکی فشــــار به ســــمت پایین هل
بدهید .صدایی کلیکمانند باید به گوش برسد.

رانندگی با یدک
میزان ظرفیت باربری یا ترابری به وزن زنجیر ماشــــین و نیز
ّ
وزن کلی سرنشینان و تمامی لوازم جانبی خودرو بستگی
دارد .اگــــر گیره و قــــاب یدککش را شــــرکت ولوو نصب
کرده باشــــد ،دراینصورت ماشــــین برای حمــــل با یدک،
تجهیز شده است و توان رانندگی دارد.
کشی خودرو باید تأییدشده باشد.
·قالب برای یدک ِ
·درصورتیکه یدککش مجهز و مطمئن باشد ،با کمک
نمایندۀ ولوو بررســــی کنید که ماشین برای رانندگی با
ً
یدک کامال مجهز باشد.
·ســــنگینی بــــار را روی قــــاب یدککش توزیــــع کنید؛
ســــنگینی روی یدککش مطابق با
بهصورتیکه میزان
ِ
استانداردها باشد.
·هنگامیکــــه با یــــدک در حال رانندگی هســــتید ،موتور
بار بیشتر و سنگینتری تحمل میکند.
خودروِ ،
·تا وقتــــی خــــودرو جدید اســــت ،از زنجیــــر یدککش و
یدک استفاده نکنید و بگذارید ماشین دستکم ۱۰۰۰
کیلومتر راه رفته باشد.
ازحد معمول استفاده
·ترمزها در سراشیبی و تپهها بیش ِ
ترمز
میشــــوند .دراینصــــورت ،دنــــده را کم کــــرده و با ِ
دندهای ،سرعت را تنظیم کنید.
·در هنگام رانندگی با یدک ،سرعت را پایین نگه دارید.
شــــیب بیشــــتر از
·از رانــــدن خــــودرو ،بههمراه یدک ،در
ِ
۱۲درصد خودداری کنید.

سیم یدککش
اگــــر ســــیم خــــودرو  ۱۳اتصــــال برقــــی دارد و یدککش ۷
اتصــــال ،بایــــد از یــــک آداپتــــور اســــتفاده کــــرد .از آداپتور
تأییدشــــدۀ ولوو اســــتفاده کنید .مطمئن شــــوید که سیم
روی زمین نیفتاده باشد.
چراغهای راهنما و چراغهای ترمز در یدککش
اگر هریک از چراغهای یدککش خراب شود ،چراغهای
راهنمــــا ســــریعتر از حالــــت طبیعــــی میزننــــد و صفحۀ
نمایشــــگرها و عملگرهــــا متــــن Bulb fail - Ind. Signal
 trailerرا نشان میدهد.
اگر هریــــک از چراغترمزهای یدککش خراب شــــود ،این
متن نشان داده میشود.Bulb fail - Stop lamp trailer:
کنترل سطح
کمکفنر عقب بــــدون لحاظ بار خــــودرو ،ارتفاع را ثابت
نگه مــــیدارد .وقتی خودرو متوقف اســــت ،عقب خودرو
بهآرامی تاآنجاکه طبیعی است ،پایین میآید.
هشدار
از پیشنهادهای مطرحشده پیروی کنید .در غیراین
صورت ،کنترل خودرو و یــــدک در ترمزهای ناگهانی
بسیار دشوار خواهد بود.
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 .۷هنگام رانندگی و سفر
رانندگی با یدک
گیربکس دستی
گرمشدن بیشازحد
هنگامیکه بــــا یدککش در زمینهای ُپرشــــیب در حال
رانندگی هســــتید ،ممکن اســــت موتور خیلی داغ شــــود.
نگذارید موتور ماشــــین با دور بیشــــتر از  ۴۵۰۰کار کند .در
غیــــر این صورت ،دمــــای روغن ممکن اســــت بیشازحد
زیاد شود.
دیزلی پنجسیلندر
موتور
ِ
اگر خودرو در معرض خطر داغشــــدن قرار دارد ،ســــرعت
موتور باید بین  ۲۳۰۰تا  ۳۰۰۰نگه داشــــته شــــود تا مقداری
خنک شود.

پارککردن روی سطح شیبدار
پدال ترمــــز را فشــــار دهید .ترمزدســــتی را بکشــــید .دنده
را در موقعیــــت پــــارک ( )Pقــــرار دهید .پــــا را از روی پدال
ترمز برداریــــد .هنگامیکه با ماشــــین دندهخــــودکار پارک
ً
میکنیــــد ،حتمــــا دنــــده را در وضعیــــت  Pقــــرار دهید و
همیشه از ترمزدستی اســــتفاده کنید .هنگامیکه ماشین
ً
را پارک کردید ،حتما فرمان را قفل کنید.
روشنکردن خودروی واقع در سطح شیبدار
پدال ترمز را فشار دهید .دنده را در وضعیت  Dقرار دهید.
ترمزدستی را آزاد کنید .پایتان را از روی پدال ترمز بردارید
و استارت بزنید.

گیربکس خودکار
داغشدن
هنگامیکه بــــا یدککش در زمینهای ُپرشــــیب در حال
رانندگی هستید ،ممکن است گیربکس خیلی داغ شود.
جعبهدندۀ خــــودکار ،دندۀ مناســــب در ایــــن موقعیت را
انتخاب میکند و سرعت موتور را تنظیم میسازد.
شیبهای تند
دندۀخودکار را در دندۀ ُ
سبک قفل نکنید تا موتور مجبور
نباشــــد با آن دنده حرکت کند و ســــرعت بگیرد .اگر دور
موتور کم باشد ،اشتباه اســــت که با دندۀ سبک رانندگی
کنید.

قالب یدککش
کش جداشدنی تجهیز شده باشد ،برای
ک
اگر خودرو با ید
ِ
آزادکردن آن باید درست عمل کنید.

توجه
درصورتیکه یدککش با دمپر لرزان 1اســــتفاده شده
است ،دیگر نیازی به روغنکاری ندارد.
1 . vibration damper

جداشدنی یدککش
محفظۀ نگهداری بخش
ِ

1

هشدار
جداشــــدنی
کش
درصورتیکــــه خودرو بــــا نوع یدک ِ
ِ
ولوو مجهز شــــده باشــــد ،برای آزادکردن آن از شیوۀ
درســــت پیروی کنید .پیش از اینکــــه تنظیمها را تمام
کنید ،قسمت جداشدنی باید با کلید بهدرستی قفل
(اندیکاتور)
شــــده باشد .مطمئن شــــوید که نشــــانۀ
ِ
پنجره ،رنگ سبز را نشان میدهد.
1 . towing bracket
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بررسیهای مهم
یدککش باید بهدرستی تمیز و روغنکاری شود.

فضای نگهداری یدککش

مهم
پس از اســــتفاده از یدککش ،همیشــــه این بخش را
مخصوص نگهــــداری ،قرار
جــــدا کنید و در محفظــــۀ
ِ
دهید.

 .۷هنگام رانندگی و سفر
رانندگی با یدک
بستن یدککش

ویژ گیها

ابعاد ،نقاط نصب ،به میلیمتر
A

۱۰۱۳

B

۶۹

C

۸۵۵

D

۴۲۸

E

۱۰۹

F

۲۹۶

G

شمارۀ طرف

H

مرکز گردی

فشردن دکمه جابهجا کنید 1
 ۱پوشــــش محافظ را با
ِ
و سپس پوشــــش محافظ را بهطرف عقب هل دهید
. ۲

 ۲مطمئن شوید که سازوکار مربوط ،در موقعیت باز قرار
دارد .برای این کار ،کلید را ساعتگرد بچرخانید.
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 .۷هنگام رانندگی و سفر
رانندگی با یدک

 ۳بررسی کنید که نماد شیشه قرمز باشد.

 ۵نمایشــــگر یا پنجرۀ نشانه (اندیکاتور) باید سبز را نشان
دهد.

 ۷با حرکتدادن میلۀ یدککــــش بهطرف باال و پایین و
عقب ،مطمئن شوید که درست نصب کردهاید.
هشدار
درصورتیکه یدککش بهدرســــتی وصل نشده بود،
آن را جدا کنید و دوباره طبق دستور کار ببندید.
مهم

 ۴میلــــۀ یدککش را داخل کنید تــــا هنگامیکه صدای
کلیک بشنوید.
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 ۶سپس با چرخاندن کلید بهصورت ساعتگرد ،آن را
قفل کنید و کلید را خارج سازید.

فقط قســــمت گویمانند و سردایرهای را روغنکاری
ً
کنید .مابقی قطعات و قســــمتها باید کامال خشک
و تمیز باشند.

 .۷هنگام رانندگی و سفر
رانندگی با یدک

 ۸کابل ایمنی
هشدار

 ۲چرخۀ قفل را مانند  1فشار دهید و آن را ساعتگرد
بچرخانید تا صدای کلیک بشنوید.

مطمئن شوید که کابل ایمنی را بهدرستی و در جای
درست وصل میکنید.
برداشتن یدککش

 ۳چرخۀ قفل را مانند فشار دهید و آن را ساعتگرد
بچرخانید تا صدای کلیک بشنوید.
هشدار
داخل قفل کنید و ساعتگرد بچرخانید تا در
 ۱کلید را
ِ
موقعیت باز قرار گیرد.

اگــــر میلۀ یدککــــش را در خــــودرو نگــــه میدارید ،از
ایمنی آن مطمئن باشید.
ِ

 ۴پوشــــش محافظ را با ضربهای محکــــم در جای خود
قرار دهید.
کمکنگهدارندۀ ثبات یدککش ()TSA
سامانۀ ثابتنگهدارندۀ یدککش ،به خودروی یدککش
خود خــــودرو کمک میکنــــد که در حرکــــت مارپیچ یا
و ِ
تغییــــرات ناگهانی ،تعادل و ثبات را حفظ کند .عملکرد
 TSAبخشــــی از سامانۀ ( DSTCســــامانۀ کنترل کشش و
پایداری خودرو) است.
کارکرد
حرکت مارپیچی ممکن اســــت برای خــــودرو یا خودروی
ً
یدککــــش در هر زمانی اتفاق بیفتــــد .این حرکت معموال
هنگامی رخ میدهدکه ســــرعت یدککش و خودرو زیاد
باشد؛ ولی ممکن است در ســــرعتهای کم هم بهوجود
ً
آیــــد؛ مثــــا وقتی یدککــــش خیلی ســــنگین باشــــد یا بار
نامناســــب و اضافی در پشت داشته باشــــد .چند عامل
باعث حرکت مارپیچی یدککش و خودرو میشود .برای

213

 .۷هنگام رانندگی و سفر
یدککشی و بازیابی
نمونــــه ،وقتی خودرو یا یدککش بهطــــور ناگهانی و مقابل
باد شــــدید قرار گیرند یا روی ســــطوح ناهمــــوار و چالهها
بروند.
عملکرد
درصورتیکه بنــــا به هر دلیلی حرکــــت مارپیچی خودرو و
ً
یدککش شــــروع شود ،بسیار ســــخت و تقریبا غیرممکن
اســــت که بتوان آن را مهار کرد و خطــــر و احتمال صدمۀ
بسیار وجود دارد.
ســــامانۀ  TSAمرتب حرکتها را کنتــــرل میکند؛ بهویژه
عرضی خودرو را تحــــت کنترل دارد و
حرکات جانبــــی و
ِ
درصورتیکه احتمال حرکت مارپیچی را تشخیص دهد،
بالفاصله چرخهای جلوی ماشــــین قفل میشود و ترمزها
عمــــل میکند .این کار به راننده کمــــک میکند تا دوباره
کنترل را بهدســــت گیرد .درصورتیکه بــــا انجامدادن این
عمل ،حرکت مارپیچی همچنان ادامه داشــــت و از بین
نرفت ،ســــامانۀ  TSAتمام چرخها را روی ترمز میگذارد.
هر چهار چرخ قفل میشود .قدرت موتور را نیز کم میکند
تــــا دراینصــــورت ،راننــــده ،مهــــار خــــودرو و یدککش را
بهدست گیرد.
متفرقه
ســــامانۀ  TSAمیتوانــــد در ســــرعتی بیــــن  ۶۰تــــا ۱۶۰
کیلومتردرساعت درگیر شود.
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توجه
اگر راننده حالت  Sportرا انتخاب کرده باشد ،کارکرد
 TSAخاموش خواهد شد.
ســــامانۀ  TSAگاه موفــــق عمــــل نمیکنــــد .اگــــر راننده از
فرمان برای حرکتدادن اســــتفاده کند TSA ،بهدرســــتی
نمیتواند حرکت مارپیچ خودرو یا یدککش را مهار کند.
(تصویر) وقتــــی  TSAفعال باشــــد ،عالمت  DSTCروی
صفحۀ نمایشگر ظاهر میشود.

یدککشی و بازیابی
یدککشی
محدودیــــت ســــرعت را بــــرای یدککشــــی ،پیــــش از
انجــــامدادن آن در نظر بگیرید .کلیــــد را در حالت  IIقرار
دهیــــد و قفل فرمان را باز کنید تا بتــــوان خودرو را هدایت
کرد .در هنگام یدککشــــی ،کلید باید در ســــوئیچ بماند.
طنــــاب یدککش را محکم و ســــفت ببندید؛ بهطور یکه
وقتی خودروی یدککش حرکت کرد ،باعث حرکات تند
و سریع خودرو نشود .آمادۀ نگهداشتن خودرو باشید.
هشدار
پیش از اینکه ماشین یدککش راه بیفتد ،قفل فرمان
باید باز شــــود و ســــوئیچ خودرو در وضعیت  IIباشد
(وقتی سوئیچ خودرو در وضعیت Iاست ،کیسههواها
غیرفعالاند) .هنگام رانندگی یا هنگامیکه ماشین در
حال یدک است ،سوئیچ خودرو را خارج نکنید.
هشدار
وقتــــی خــــودرو خاموش اســــت ،ترمــــز و فرمانش کار
نمیکنــــد .پدال ترمــــز را باید  ۵برابــــر محکمتر از حد
معمــــول و بهصــــورت یکباره ،نــــه با فشــــردنهای
متوالی ،فشار دهید.

 .۷هنگام رانندگی و سفر
یدککشی و بازیابی
گیربکس دستی
دنده را در موقعیت خالص قرار دهید و ترمزدســــتی را هم
رها کنید.
گیربکس خودکار
مهم
توجه داشته باشید که همواره خودرو باید بهسمت
جلو بکسل شود.
هرگــــز خودروهایی با گیربکس خودکار را با ســــرعتی
بیــــش از  ۸۰کیلومتر یا مســــافتی بیــــش از  ۸۰کیلومتر
بکسل نکنید.
گیربکس خودکار با جابهجایی قدرت

1

دندهخــــودکار را در وضعیــــت خــــاص ( )Nقــــرار دهید و
ترمزدستی را آزاد کنید.

بستن حلقۀ یدککشی

یدککردن و روشنکردن خودرو
در زمان یــــدک ،هرگز خودرو را روشــــن نکنیــــد .اگر باتری
ضعیف شده است ،از باتری کمکی استفاده کنید.
مهم
کانورتر
در هنگام دو اســــتارت ،ممکن است کاتالیست ِ
آسیب ببیند.
حلقۀ یدککشی
پوشش سمت راست
پشت
ســــوکتی
در
کشی
حلقۀ یدک
ِ
سپر جلو یا عقب است.
2

مهم
از یدککشــــیدن ماشــــین جلوگیری کنیــــد .خودرو را
میتوان برای مســــیرهای بســــیار کوتاه و با سرعت
پایین یدک کرد تــــا از وضعیت خطرناک دور شــــود.
نبایــــد بیــــش از  ۱۰کیلومتــــر آن را یدک کرد و ســــرعت
نیز نباید بیش از  ۱۰کیلومتردرســــاعت باشد .همیشه
توجه داشته باشــــید که خودرو را از سمت جلو یدک
کنیــــد .بــــرای بیشــــتر از  ۱۰کیلومتر ،خــــودرو را باید با
جرثقیل حمل کرد.
1 . automatic gearbox powershift

2 . towing eye

زیر
 ۱محفظه و حلقۀ یدککشی را که در پشت خودرو یا ِ
سپر قرار دارد ،خارج کنید.
 ۲پوشش حلقۀ یدککشی بر دو نوع است که با دو روش
جداگانه باز میشود:
·یکی از روشها این است که محل را با یک سکه
یا چیزی مشــــابه ،بهســــمت باال بکشید .سپس
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یدککشی و بازیابی
پوشش محافظ را بهطور کامل درآورید.
·روش دیگر اســــتفاده از عالمت موجــــود در طول
یــــک طرف یــــا در یــــک گوشــــه اســــت .عالمت
مدنظر را با انگشت فشار دهید و طرف دیگر را با
کمک سکه یا چیزی مشــــابه ،به بیرون بکشید و
جابهجا کنید تا پوشش بهسادگی امکان حرکت
و جابهجایی داشته باشد.
پیچ یدککشی را بهطور صحیح در محل مدنظر بپیچید
و بهطــــور کامل محکم کنیــــد .برای ایــــن کار میتوانید از
آچارچرخ اســــتفاده کنید .پس از استفاده ،آن را باز کنید
و به جای خود برگردانید و با قراردادن سرپوش روی سپر،
کار را به اتمام برسانید.
بازیابی
ً
برای خدمــــات بازیابــــی حتما بــــا امدادخــــودروی مجاز
تماس بگیرید.
شیب رمپ وسایل بازیابی از  ۱۲درجه تجاوز نکند.
چرخها باید آزادانه به سمت جلو بچرخند.
هشدار
هیچ کس یا هیچ چیزی در پشت خودرویی که یدک
میشود نباید قرار بگیرد.
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مهم
حلقۀ یدککشــــی فقــــط برای یدککشــــیدن خودرو
روی جادهها طراحی شــــده اســــت .از بیرونکشیدن
خودرو از چالهها یــــا گودال آب با این ابزار خودداری
کنید.
مهم
خودرو همیشــــه باید با قســــمت جلو و با چرخهایی
که بهسمت جلو میچرخند ،جابهجا شود.

 .۷هنگام رانندگی و سفر
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 .۸چر خها و تایرها
اطالعات عمومی
شیوۀ رانندگی
تایرها تأثیر فراوانی بر شــــیوۀ رانندگی خــــودرو میگذارند.
نوع تایر ،ابعاد ،فشــــار و میزان ســــرعت در چگونگی ادارۀ
خودرو مهم است.
جهت چرخش تایر

جهت چرخش تایر را نشان میدهد.
پیکان،
ِ

تایر باید همیشــــه در همــــان جهت طولی خــــود بچرخد؛
یعنــــی وقتــــی تایرهــــای زمســــتانی و تابســــتانی تعویض
میشوند ،باید فقط بین جلو و عقب تعویض شوند و هرگز
بین طرفهای چپ و راست نباید معاوضه شوند.
تایرهایــــی بــــا عمیقترین آجهــــا باید همیشــــه در عقب
خودرو استفاده شوند.
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توجه

تایرهای جدید

هر چهار چرخ باید از یک نوع ،یک اندازه ،با آجهای
ً
مشابه باشند و ترجیحا در تاریخ مشابه تولید شده
باشند.
نگهداری از تایر
عمر تایر
تمــــام تایرهــــای دارای عمر بیشــــتر از شــــش ســــال را باید
ً
متخصص بررســــی کنــــد ،حتی اگر ظاهرا آســــیب ندیده
باشــــند .ایــــن کار بهخاطر طــــول عمر و فرســــودگی تایرها
صــــورت میگیرد؛ حتی اگر از آنها کم اســــتفاده شــــده یا
هرگز اســــتفاده نشــــده باشــــد .ازاینرو عملکرد هم شاید
تایر فرسوده باشد.
تحت تأثیر مواد سازندۀ ِ
در چنین مواقعی نباید از تایر اســــتفاده کرد .این مســــئله
برای تایرهای یدکی ،تایرهای زمستانی و تایرهای ذخیره
برای استفاده در آینده نیز صادق است .نمونۀ نشانههای
ســــطحی کــــه نامناســــببودن اســــتفاده از تایر را نشــــان
َ
میدهد ،ترکها یا رنگرفتگی تایر است.

تاآنجاکه ممکن اســــت از تایرهای تازه و جدید اســــتفاده
کنید .هــــر چه از مــــدت زمان تولید تایر بیشــــتر گذشــــته
باشــــد ،تایر ســــفتتر میشــــود .این امر خاصــــه در باب
تایرهای زمستانی مهم است.
آخر روی تایر ،بهترتیب هفته و سال تولید آن را
چهار عدد ِ
بیان میکند؛ برای مثال ،عــــدد  1510یعنی در هفتۀ  ۱۵از
سال  ۲۰۱۰تولید شده است.
تایرهای تابستانی و زمستانی
هنگام تعویض تایرهای زمســــتانی یا تابستانی باید توجه
کرد که روی آن درج شــــده باشــــد که مربوط بــــه کدامین
طرف خودروست.

 .۸چر خها و تایرها
اطالعات عمومی
نگهداری و پوشش بیشتر
تنظیم فشــــار تایر ســــبب پوشــــش بیشتر میشــــود .شیوۀ
رانندگی ،فشار تایر و وضعیت جاده و آبوهوا بر کیفیت
و عمر و پوشــــش تایرهــــا تأثیر مســــتقیم میگــــذارد .برای
اجتنــــاب از تفــــاوت در عمق آجهــــا و بــــرای جلوگیری از
جداشــــدن الیههای پوششــــی ،میتــــوان چرخهای جلو و
عقب را با یکدیگر جابهجا کرد .مســــافت مناســــب برای
ً
اولین جابهجایی تقریبا پنجهزار کیلومتر اســــت و پس از
آن ،دههــــزار کیلومتر .اگــــر بین تایرهــــا تفاوتهای درخور
توجهی در میزان پوشــــشدادن رخ داد ،یعنی بیش از یک
میلیمتر تفاوت در عمق آج مشــــاهده شد ،همیشه باید
تایرهای کمتر ساییدهشده را در عقب قرار دهید .چرخها
را باید یا بهصــــورت خوابیده یا آویزان در انبار نگه دارید و
نباید آنها را ایستاده قرار دهید.
هشدار
تایر فرســــوده و خــــراب ،هدایــــت خودرو را مشــــکل
میکند.

شاخص فرسودگی آج

شاخصهای ساییدگی آج

روی یک طرف از تایر حروف ( TWIشــــاخص ساییدگی
آج) نوشــــته شــــده اســــت .هنگامیکــــه عمق آج تــــا ۱٫۶
(یکوشــــشدهم) میلیمتــــر پاییــــن میرود ،عمــــق آج با
ساییدگی آج همسطح خواهد شد.
ارتفاع شاخصهای
ِ
در اولیــــن فرصت ممکن باید این تایرها را با تایر نو عوض
کنید .تایرهایی با عمق آج اندک ،در برف و باران کمتر با
آسفالت درگیر میشوند.
مهم
مهرۀ چرخ
رینگ و
مهرههــــای چــــرخ بایــــد بــــا نیرویــــی معــــادل ۱۴۰
نیوتنبرمتر بســــته شــــوند .نیروهایی بیش از این ،بر
مهرهها آسیب وارد میسازد.

تنها رینگهایی را بیندازید که ولوو تأیید کرده است.
قفل مهرههای چرخ
قفل مهرههــــای چرخ میتواند برای هــــر دو رینگ فوالدی
و آلومینیومــــی بــــهکار رود .در بخش تحتانی قســــمت بار
فضایی برای مهرههای چرخ قابلقفلکردن وجود دارد.
ابزار
در بخــــش تحتانی فضای بــــار ،فضایی بــــرای نگهداری
ابزار ،جک و ...وجود دارد.
جک
جک اصلی خودرو تنها برای تعویــــض تایر بهکار میرود.
دندانههای چرخ باید همواره گریسزده و روغنی باشند.
ابزار ،برگشت به محفظۀ نگهداری
جــــک و دیگــــر ابزارهــــا را پــــس از کاربستشــــان بایــــد بــــه
محفظهشان بازگرداند.
مهم
جــــک و دیگر ابزارهــــا را باید در هنگامی که اســــتفاده
نمیشــــوند ،در محفظهای که برایشان تعریف شده
است ،نگه داشت.
تایرهای زمستانی
ولوو تایرهای زمســــتانی را در فصل خــــود توصیه میکند.
اندازههــــای تایر بــــه موتورهــــای مختلف بســــتگی دارد.
هنگامیکه با تایرهای زمســــتانی رانندگی میکنید ،باید
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اطالعات عمومی
تمام چهار چرخ از این نوع تایر باشد ،نه برخی از آنها.
توجه
ولوو پیشــــنهاد میکند که با فروشــــندۀ ولــــوو دربارۀ
تناســــب قاب چرخ و انــــواع تایر با یکدیگر مشــــورت
کنید.
1
تایرهای میخدار
ً
تایرهای زمستانی میخدار باید معموال برای پانصد تا هزار
کیلومتر رانده شــــوند ،بهطور یکه میخهــــا بهطور صحیح
داخل تایرها باقی بمانند .این کار به تایر و بهویژه میخها،
طول عمر بیشتری میبخشد.

توجه
مقررات قانونی اســــتفاده از تایرهــــای میخدار در هر
کشوری متفاوت است.
عمق آج
جادهای که یخ و برف و آب و دمای کم دارد ،اصطکاک
زیــــادی به تایــــر وارد میکند .به همین ســــبب پیشــــنهاد
زمســــتانی دارای عمق آج کمتر از
میکنیم که با تایرهای
ِ
 ۴میلیمتر رانندگی نکنید.
1 . studded tyres
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زنجیر چرخ
زنجیــــر چــــرخ ممکن اســــت فقط بــــرای چرخهــــای جلو
اســــتفاده شــــود .البته این زنجیرها بــــرای تمام چرخهای
خودروهــــا بهکار مــــیرود .هرگز نباید با ســــرعت بیشــــتر از
پنجــــاه کیلومتربرســــاعت با زنجیــــر چــــرخ رانندگی کرد.
از رانندگــــی بــــر زمین خشــــک با ایــــن زنجیرهــــا اجتناب
کنید؛ چراکه هم تایرها و هم زنجیرها دچار ســــاییدگی و
فرسایش میشوند.
هشدار
از زنجیرهــــای اصــــل ولوو یــــا زنجیرهای مشــــابهی
استفاده کنید که برای مدل خودرو ،اندازههای قاب
و تایر طراحی شدهاند.
خصوصیات
اندازههای چرخ (رینگ)
چرخهــــا (رینگها) ابعــــاد مختلفی دارند ،بــــرای نمونه:
7Jx16x50
عرض رینگ ،به اینچ
7
J

مشخصات فلنج رینگ

16

ضخامت دیواره ،به اینچ

فاصله از مرکز چرخ تا قسمت خارجی
توپی به میلیمتر

50

اندازههای تایر
اندازهها روی تمام تایرها و چرخهای خودرو آمده است،
ً
مثال 60R18 103W/235
عرض تایر ،به میلیمتر
235
60

نسبت بین ارتفاع دیوارۀ تایر و عرض آن،
به درصد

R

الیۀ شعاعی

18

ضخامت دیواره ،به اینچ

103

شاخص فشار تایر

V

میزان سرعت برای حداکثر سرعت مجاز،
در اینجا  ۲۴۰کیلومتردرساعت

نمایۀ بار
هر تایر ظرفیت مشــــخصی برای حمل بــــار دارد که نمایۀ
بار ( )LAنامیده میشــــود .اطالعات تکمیلی در جداول
انتهایی این دفترچه آمده است.
2

2 . load index
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تعویض چرخها
نر خبندی سرعت
برای هر تایر حداکثر ســــرعتی تعریف شده است .جدول
زیر حداکثر سرعتها را نشان میدهد.
Q

 ۱۶۰کیلومتربرساعت
(تنها در زمستان بهکار میرود)

T

 ۱۹۰کیلومتربرساعت

H

 ۲۱۰کیلومتربرساعت

V

 ۲۴۰کیلومتربرساعت

W

 ۲۷۰کیلومتربرساعت

Y

 ۳۰۰کیلومتربرساعت
هشدار

ایــــن خودرو را با تایــــری مجهز کنید کــــه نمایۀ باری
( )LAمشابه یا باالتر و نرخبندی سرعتی ( )SSبیش
از مقدار مشخصشــــده داشته باشــــد .تایرهایی با
ارقامی پایینتر ،خطر بیشازحد گرمشــــدن را در پی
دارند.

تعویض چر خها
چرخ زاپاس
چرخ زاپاس فقط برای اســــتفادۀ موقت درنظر گرفته شده
اســــت و اگر نصب شــــود ،باید در کمتریــــن زمان ممکن
جای آن را با چرخ معمولی تعویض کرد .حرکت خودرو با
اســــتفاده از زاپاس ممکن است با تایر معمولی فرق کند.
زاپاس از چرخ معمولی کوچکتر است.
مهم
بعــــد از نصــــب تایــــر زاپــــاس ،باید بــــه جــــداول بلند
پیادهروها توجــــه کنید و نباید خــــودرو را به کارواش
ببرید .اگر زاپاس روی محور جلو نصب شــــده باشد،
نباید همزمان از زنجیرهای تایر استفاده کنید .زاپاس
نباید تعمیر شود.
مهم
هرگــــز نبایــــد بــــا زاپــــاس ،بــــا ســــرعتی بیــــش از 80
کیلومتردرساعت رانندگی کرد.
زاپاس نصبشــــده
یک
خــــودرو نباید هرگز با بیش از
ِ
رانده شود.
خار جکردن چرخ زاپاس
چرخ زاپاس و لوازم مربوط به تعویض در زیر صندو قعقب
قرار دارند.

بازکردن چر خها
اگر چرخــــی باید تعویض شــــود ،آنهم در مــــکان پرتردد،
مثلث خطر را باید نصب کنید .مطمئن شوید که خودرو
و جک در سطح افقی ثابت قرار گرفته باشند.
 .۱ترمزدســــتی را بکشــــید و از دندۀ عقب 1استفاده کنید.
اگر خودرو دندهخودکار اســــت ،دنده را در موقعیت
 Pقرار دهید.
هشدار
بررســــی کنید که جک خراب نباشــــد ،شــــیارهای آن
ً
کامــــا روغنزده باشــــند و نیــــز آلوده به گــــرد و خاک
نباشند.
 .۲جــــک و آچارچــــرخ و دیگــــر ابزارهــــای تعویــــض را از
محفظهشان در قسمت بار خودرو خارج کنید.
 .۳تکههای گوهای را در جلو و عقب چرخهایی که روی
زمین باقی میمانند ،قــــرار دهید .از تکههای چوب
محکم یا سنگهای بزرگ استفاده کنید.
 .۴حلقۀ یدککشــــی را بههمراه آچارچرخ با پیچاندن در
یکدیگر چفت کنید.
2

1 . reverse gear
2 . wheel wrench
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 .۸خودرو را کمکم باال ببرید .چرخ آزاد میشود .مهرههای
چرخ را باز کنید و چرخ را بیرون بیاورید.
نصبکردن چرخ
تویی چرخ را تمیز کنید .چرخ
و
چرخ
بین
ســــطوح تماس
ِ
را درون آن قرار دهید و مهرههای چرخ را ببندید .خودرو را
پایین بیاورید ،بهطوری که چرخ نتواند بچرخد.

 .۵با آچارچرخ ،مهرههای چرخ را بهصورت پادساعتگرد
ُ
شل کنید.
هشدار
هرگــــز چیزی بین تماس جــــک و زمین یا جک و نقطۀ
جک خودرو قرار ندهید.

مهم
زمین باید صاف ،محکم و مسطح باشد.

 .۶دو نقطه برای جــــک در دو طرف خودرو وجود دارد که
دارای تورفتگیهایی با پوشــــش الستیکی هستند.
پایی پایین جــــک را بهصــــورت مربعی روی
هنــــدل ِ
زمین فشار دهید .بررســــی کنید که جک بهدرستی
تماس درنظرگرفتهشده ،محکم شده باشد.
در نقطه
ِ ً
پایه باید مستقیما زیر آن قرار گرفته باشد.

هشداراین اســــت کــــه مهرههــــای چرخ را بهشــــکل
نکتــــۀ مهم
ضربدری محکم کنید.
هنگامیکه خودرو با جک باال رفته است ،هرگز نباید
درپوش چرخ را در جای خود قرار دهیدَ .
خودرو را ترک کرده
زیر ِخودرو بروید .مسافران باید
ِ
باشــــند .مطمئن شــــوید که خودرو بین مســــافران و
جاده اســــت یا بهتر اینکه مانعی نــــردهای برای آنان
وجود دارد.
ً
 .۷دقت کنید که جک کامال در محل خود قرار گرفته باشد.
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توجه
ولوو توصیه میکنــــد فقط از جکی اســــتفاده کنید که
برچســــب روی آن،
متعلــــق به مدل خــــودرو باشــــد.
ِ
حداکثر تحمل باالبــــردن را در ارتفــــاع حداقلی ّ
معین
ِ
ِ
نشان میدهد .اگر برای مدت زیاد میخواهید از جک
استفاده کنید ،بهتر است از جک پارکینگ بهره بگیرید.
فشار تایر

در ســــمت راننــــده زده
برچســــب فشــــار تایر روی ســــتون ِ
شده است که در آن ،فشــــارهای تایرها در موقعیتهای
مختلف سرعت و بار ،آمده است.
توجه
دمای هوای متفاوت ،فشار هوای تایر را تغییر میدهد.

صرفهجویی سوخت ،میزان بهصرفۀ فشار ECO
در ســــرعتهای زیــــر  ۱۶۰کیلومتردرســــاعت ،بهمنظــــور
مصرف بهینۀ سوخت ،فشار تایر معمولی برای بیشترین
بار توصیه میشــــود .از آثار فشــــار تایر ،آســــوده سفرکردن،
کاهش صدای جاده و کارکرد بهینۀ فرمان است.

مثلث خطر

بررسی فشار تایر
فشــــار تایر را بهطور منظم و مرتب در هر ماه بررسی کنید.
ایــــن توصیه دربارۀ چــــرخ زاپاس نیز صــــدق میکند .پس
از چنــــد کیلومتر رانندگی ،حرارت تایر و فشــــار آن افزایش
مییابد .به همین ســــبب هنگامیکه تایرهــــا گرماند ،اگر
فشار بررســــی شــــد ،نباید هوای آن را خالی کنید .این در
حالی است که اگر فشار خیلی کم بود ،باید افزایش پیدا
کند.
تایرهایــــی که متــــورم شــــدهاند ،باعث افزایــــش مصرف
سوخت و کاهش عمر تایر و آســــیبزدن به فرمان خودرو
میشــــوند .همچنین ،رانندگی با تایرهایی که فشار آنها
خیلی کم اســــت ،منجر به سوختهشدن و متالشیشدن
تایر میشود.
توجه
در طــــول زمان ،فشــــار تایر کاهش مییابــــد .این امر
پدیدهای طبیعی است .همچنین تغییرات فشار تایر
به دمای محیط نیز بستگی دارد.

مثلث خطررادر مکانی مناسب با رعایت ترافیک قرار دهید.
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 ۱جعبۀ مثلث خطر را باز کنید.
 ۲مثلث با تسمههای نوارچسب محافظت شده است.
 ۳پــــس از اســــتفاده ،مطمئن شــــوید که مثلــــث خطر و
جعبۀ آن در حفرۀ زاپاس قرار گرفته باشد.

پنچرگیری فوری

کمکهای اولیه
جعبۀ کمکهای اولیه در قســــمت بار قرار گرفته است.

بســــتۀ پنچرگیــــری فوری راهحلــــی موقت اســــت که برای
درزگیــــری ســــوراخ پنچــــری و نیز تنظیم فشــــار تایــــر بهکار
میآید .دســــتگاه متراکمکنندۀ هوا و بطــــری حاوی مایع
درزگیر ،در این بســــته اســــت .بطری حــــاوی مایع درزگیر
باید در تاریخ انقضا و پس از استفادهشدن ،عوض شود.
مایع درزگیر برای چســــباندن سوراخ تایرها که در آج آنها
بهوجود آمده ،مؤثر است.
توجه
بســــتۀ پنچرگیری فوری فقط برای تایرهایی با یک
سوراخ در قسمت آج ،آنهم بهصورت موقتی ،مفید
است.
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چسباندن محکم و درزگیری
بستۀ پنچرگیری فوری برای
ِ
شــــکاف در دیــــوارۀ تایــــر تــــوان اندکــــی دارد .بــــا آن نباید
َ
تایرهایــــی را درزگیری کرد که درز و شــــکاف بزرگ و ترک
دستگاه متراکمکنندۀ
یا ...دارند .پریزهای  ۱۲ولت برای
ِ
هوا ،در کنار داشــــبورد مرکزی در جلــــو و در کنار صندلی
تایر
عقب تعبیه شــــده اســــت .نزدیکترین پریز بــــرق به ِ
پنچرشده را برگزینید.
خار جکردن لوازم پنچرگیری موقت و مثلث خطر
اگر خودرو در مکانی پرترافیک پنچر شده است ،از مثلث
خطر اســــتفاده کنید .کیت پنچرگیری موقت در قسمت
تحتانی قسمت بارگیری قرار دارد.
هشدار
پــــس از اســــتفادهکردن از بســــتۀ پنچرگیــــری فوری،
مجــــاز رانندگــــی  200کیلومتــــر
بیشــــترین مســــافت
ِ
اســــت .درضمــــن ،نبایــــد بــــا ســــرعت بیشــــتر از 80
کیلومتردرســــاعت رانندگــــی کنیــــد .ولــــوو پیشــــنهاد
میکند که برای بازرســــی تایری که درزگیری شــــده
اســــت ،به تعمیرگاه مجاز ولوو بروید .تعمیرکار مجاز
تعیین میکند که تایر به تعمیــــر نیاز دارد یا باید آن را
تعویض کرد.

 .۸چر خها و تایرها
پنچرگیری فوری
ّ
نمای کلی

تایرهای پنچرشدۀ درزدار

هشدار
مایع درزگیر باعث ســــوزش پوســــت میشود .هنگام
تماس با پوست ،مایع را با آب و صابون پاک کنید.
بررســــی کنید کــــه کلیــــد در موقعیــــت  0باشــــد و کابل و
شیلنگ هوا مشخص شده باشند.
مهم
درپــــوش بطــــری را پیــــش از اســــتفاده نشــــکنید.
هنگامیکــــه بطــــری را بچرخانیــــد ،درپــــوش بهطور
خودکار باز میشود.

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

برگردان حداکثر سرعت مجاز
کاغذ عکس
ِ
سوئیچ
سیم
نگهدارندۀ بطری (سرپوش نارنجی)
سرپوش محافظ
شیر کاهش فشار
ِ
شیلنگ هوا
بطری حاوی مایع درزگیر
عقربۀ نشاندهندۀ فشار

درپــــوش نارنجی و پایــــۀ نگهدارندۀ بطــــری را نچرخانید.
بطری داخل نگهدارنده را بچرخانید.
ِ
هشدار
برای اطالع از عملکرد اجزا ،تصویر قبلی را مشاهده کنید.

درپــــوش جعبــــۀ پنچرگیــــری فــــوری را بــــاز کنیــــد .کاغذ
عکسبرگردان ،برای حداکثر ســــرعت مجاز ،را جدا کنید
و به فرمان بچسبانید.

بطری را باز نکنیــــد .بطری به درپوش معکوس برای
جلوگیری از نشت و چکیدن ،تجهیز شده است.
خاکی چرخ را باز کرده و شیر شیلنگ هوا را به زیر
درپوش
ِ
شیار ،روی شــــیر هوای تایر ،وصل کنید .دوشاخۀ سیم را
داخل پریز  ۱۲ولت کرده و خودرو را روشن کنید.
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مهم

هشدار
هنگامیکه موتور خودرو در حال کار است ،کودکان را
َ
در خودرو بدون مراقب ترک نکنید.
کلید را در موقعیت  Iقرار دهید.

بــــرای بررســــی فشــــار روی عقربــــۀ فشارســــنج ،دســــتگاه
متراکمکنندۀ هوا را خاموش کنید .حداقل فشــــار باد ۱٫۸
و حداکثر آن  ۳٫۵است.

هشدار
دســــتگاه متراکمکنندۀ هــــوا 1در حال کار
هنگامیکــــه
ِ
َ
اســــت ،هرگز در مجاورت تایر نایســــتید .اگــــر ترک یا
ناهمواری بهوجود آمد ،دســــتگاه متراکمکنندۀ هوا را
ً
فورا باید خاموش کنید .مسافرت را ادامه ندهید و با
تعمیرکار مجاز تایر تماس بگیرید.
1 . comperessor

توجه
هنگامیکه متراکمکنندۀ هوا شــــروع بهکار کرد ،فشار
ممکن اســــت تا شــــش بار افزایــــش یابد؛ امــــا پس از
ً
تقریبا  ۳۰ثانیه افت میکند.
تایر را  ۷دقیقه باد کنید.
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خطــــر ســــوختگی و داغشــــدن وجود دارد .دســــتگاه
متراکمکنندۀ هوا نباید بیش از  10دقیقه روشن باشد.

هشدار
سوراخ تایر خیلی بزرگ
اگر فشــــار باد زیر  1٫8باشد،
ِ
اســــت .ســــفر نباید ادامه یابد .با تعمیرکار مجاز تایر
تماس بگیرید.

بود ،تایر باید تا فشــــار مخصوص که روی برچســــب فشار
تایر است ،باد شــــود .اگر فشار خیلی زیاد بود ،با استفاده
از شیر هوای تایر ،هوای آن را تخلیه کنید.
دستگاه متراکمکنندۀ هوا را خاموش کنید .شیلنگ هوا و
سیم را جدا کنید .درپوش خاکی را دوباره نصب کنید.
توجه
بطــــری حــــاوی مایــــع درزگیــــر و شــــیلنگ را پــــس از
استفاده ،باید عوض کرد.
هشدار
فشار تایر را مرتب بررسی کنید.

دســــتگاه متراکمکنندۀ هــــوا را خاموش کرده و دوشــــاخۀ
ســــیم را از پریــــز  ۱۲ولــــت جدا کنید .شــــیلنگ هــــوا را از
شــــیر تایر جدا ســــازید و درپوش شــــیر را ببندیــــد .در این
وضعیت ،حداکثر با ســــرعت  ۸۰کیلومتردرساعت تا ۳
کیلومتر مجاز به رانندگی هستید.

بستۀ پنچرگیری فوری را سر جایش برگردانید .ولوو پیشنهاد
میکند که بهسمت نزدیکترین تعمیرگاه مجاز ولوو بروید
و تایر آســــیبدیده را تعمیر یا تعویض کنید .تعمیرکار را از
اینکه تایر حاوی مایع درزگیر است ،باخبر سازید.

بررسی دوبارۀ تعمیر و فشار
دوباره تجهیزات را وصل کنید .فشار تایر را از روی عقربۀ
فشارســــنج بخوانید .اگر کمتر از  ۱٫۳باشد ،درزگیری تایر
کافی نبوده اســــت .ســــفر را ادامه ندهید و بــــا تعمیرکار یا
فروشــــندۀ تایر تماس بگیرید .اگر فشــــار تایر بیشتر از ۱٫۳

بادکردن تایر
تایرهای اصلی خودرو را میتوان با دستگاه متراکمکنندۀ
هوا بــــاد کــــرد .دســــتگاه متراکمکنندۀ هوا بایــــد خاموش
باشــــد .مطمئن شــــوید که کلید در موقعیــــت  0قرار دارد.
درپوش چرخ را باز کرده و شیر شیلنگ هوا را به شیر هوای
تایر وصل کنید.

 .۸چر خها و تایرها
پنچرگیری فوری
هشدار
تنفــــس دود اگزوز خطرنــــاک اســــت .در محیطهای
پوشیده یا محیطهایی که تهویۀ کافی ندارند ،هرگز
نباید موتور خودرو را روشن کنید.
ســــیم را به یکی از پریزهای  ۱۲ولت خــــودرو وصل کنید
و خودرو را روشــــن سازید .دســــتگاه متراکمکنندۀ هوا را با
چرخاندن کلید به موقعیت  ،Iروشن کنید.
مهم
خطــــر ســــوختگی و داغشــــدن وجود دارد .دســــتگاه
متراکمکنندۀ هوا نباید بیش از  10دقیقه روشن باشد.

تعویض بطری مایع درزگیر
نزدیک بــــه تاریخ انقضــــای بطــــری ،آن را تعویض کنید.
بطری کهنه و قدیمی برای محیطزیســــت خطرناک تلقی
میشود .آن را به مراکز تخصصی بازیافت بدهید.
هشدار
بطری حاوی شــــیرابۀ اتانــــول و کائوچــــوی طبیعی
اســــت .اگر خورده شــــود ،مضر اســــت و در تماس با
پوست حساســــیت میآورد .از تماس آن با پوست و
چشم خودداری کنید و از دســــترس کودکان دور نگه
دارید.

تایر را تا اندازۀ فشــــار درجشــــده روی برچســــب فشار تایر
باد کنید .اگر فشــــار تایر خیلی بیشــــتر شــــد ،هــــوای آن را
تخلیه کنید .دســــتگاه متراکمکنندۀ هوا را خاموش کرده
و شیلنگ هوا و سیم را جدا کنید .درپوش چرخ را دوباره
نصب کنید.
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نگهداری و خدمات

9

 .۹نگهداری و خدمات
درآمد
خدمات شرکت ولوو
روش کار و برنامۀ خدمات ولوو
ً
قبــــل از خروج خــــودرو از کارخانه ،رانندگی بــــا آن را کامال
آزمایش کنید .البته طبق آییننامههای شــــرکت سهامی
خودروی ولوو ،خودروی شما پیش از اینکه به دست شما
برســــد ،دوباره بازرســــی میشــــود .برای نگهداری ایمن و
مطمئن خودروی خود ،دســــتورنامههای خدمات شرکت
ولوو را که در دفترچۀ گارانتی و راهنمای خودرو مشخص
شده اســــت ،اجرا و دنبال کنید .همچنین یک تعمیرگاه
مجاز ولوو را بــــرای نگهداری و خدمــــات در نظر بگیرید.
تعمیرگاههای شرکت ولوو برای تضمین بهترین کیفیت،
کارکنان و ابــــزار مخصوص و دفترچههــــای خدماتی را در
اختیار دارند.

هشدار

در کاپوت
باز و بستهکردن ِ

بهیاد داشــــته باشــــید که فن رادیاتور ،واقع در جلوی
موتور و پشــــت رادیاتور ،ممکن است بهطور خودکار
برخی مواقع پس از خاموششــــدن موتور ،شروع به
کار کنــــد .موتور را همیشــــه باید تعمیــــرکار مجاز تمیز
کند .اگر موتور داغ باشد ،خطر آتشسوزی بههمراه
دارد.
باالبردن خودرو
توجه
ولوو پیشنهاد میکند که تنها از جکی که این شرکت
بههمراه خودرو عرضه میکند استفاده کنید.

مهم
برای اینکه گارانتی شــــرکت ولوو شامل خودرو شود،
دستورنامههای دفترچۀ گارانتی و خدمات را بررسی
و دنبال کنید.
بازرسی مرتب
در فواصــــل مرتــــب و مشــــخص ،بــــرای مثــــال هنــــگام
ســــوختگیری ،اینها را بررســــی کنید :مایع سردکننده،
روغن موتور ،مایع شستوشو.
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دستهای که در سمت چپ ،زیر قسمت تجهیزات فرمان
قرار دارد ،بکشــــید .هنگامیکه دستگیره آزاد شود ،چراغ
مربوط روشــــن میشود .دســــت خود را در قسمت جلوی
کاپوت ،زیــــر لبۀ آن قــــرار دهیــــد و بهنرمی ،دســــتگیره را
بهسمت راست فشار دهید .کاپوت را باز کنید.

 .۹نگهداری و خدمات
قسمتهای موتور
هشدار

۶

بررســــی کنید که کاپوت بهطور صحیح بســــته و قفل
شده باشد.

۷
۸
۹
۱۰

قسمتهای موتور

اندوختۀ روغن ترمز و کالج ِ(گیج)
باتری
رله و جعبۀ فیوز
[درگاه] پرکردن مایع شستوشو
فیلتر هوا
هشدار

ســــامانۀ احتراق ولتاژ باالیی دارد .ولتاژ در ســــامانۀ
احتراق بسیار خطرناک اســــت .بنابراین برای کار در
قســــمت موتور ،همیشــــه موتور باید خاموش باشد
و ســــوئیچ در وضعیت  0قرار بگیرد .هنگامیکه موتور
روشــــن یا ســــوئیچ در وضعیت  IIاســــت ،به شــــمع یا
ُ
کویل دست نزنید.
بررسی روغنموتور
اجزای مختلف موتور ،بسته به نوع آن ،متفاوت است.
۱
۲
۳
۴
۵

مخزن مایع سردکننده
اندوختۀ روغن فرمان خودکار ِ(گیج)
3
چوب ژرفاسنج روغن موتور
رادیاتور
4
[درگاه] پرکردن روغن موتور
1

2

1 . coolant expansion tank
2 . power steering fluid resevoir
3 . engine oil dipstick
4 . filling engine oil

ولوو محصوالت کاسترول را پیشنهاد میکند.

مهم
تا زمان نخســــتین ســــرویس موتور ،همــــۀ موتورها با
روغنموتــــور تعدیلشــــدۀ مخصــــوص ،در کارخانه
پــــر شــــدهاند .روغــــن منتخــــب باتوجهبــــه عمــــر
خدمترســــانی آن ،ویژگیهــــای راهاندازی ،مصرف
ســــوخت و اثر زیستمحیطی ،بسیار با دقت ساخته
شده اســــت .شــــما نیز باید از روغنموتور تأییدشده
استفاده کنید و فقط تا درجۀ مجاز روغن را پر کنید.
اگر روغنموتور از درجۀ مجاز بیشتر شود یا از روغنی
بــــا چســــبندگی مجاز اســــتفاده نشــــود ،ولــــوو تمام
مسئولیت گارانتی خود را لغو میکند.
برای هشــــدار دربارۀ ســــطح کم یا زیاد روغن یا فشــــار کم
یــــا زیاد روغن ،ولوو از راههای مختلفی اســــتفاده میکند:
برخــــی از مدلها حســــگر فشــــار روغــــن دارنــــد و از چراغ
مخصوص فشار روغن استفاده میکنند .مدلهای دیگر
حســــگر میزان ســــطح روغن دارند و راننده با نماد هشدار
در صفحهکیلومتــــر و پیامها روی صفحۀنمایش
از ســــطح روغن اطالع پیدا میکند .مدلهای خاصی هر
دو نوع را دارند.
روغن و فیلتــــر را مطابق با فاصلۀ زمانی مشخصشــــده در
سرویس دورهای و دفترچۀ گارانتی ،تعویض کنید .استفاده
از روغنی با درجۀ کیفیت بیشتر از درجۀ تعیینشده ،مجاز
اســــت .اگر خــــودرو در وضعیــــت ناســــازگار حرکت کند،
استفاده از روغنی با درجۀ کیفیت بیشتر پیشنهاد میشود.
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 .۹نگهداری و خدمات
قسمتهای موتور
هشدار

موتور همراه با گیج روغن

روغن را هرگز تا بیش از حداکثر پر نکنید .سطح روغن
نباید بیش از حداکثر یا کمتر از حداقل باشد؛ زیرا این
کار منجر به آسیبزدن به موتور میشود.
هشدار
روغن را روی اگزوز داغ نریزید؛ زیرا خطر آتشسوزی
در پی خواهد داشت.
سطح روغن باید بین حداقل ( )MINو حداکثر ( )MAXباشد.
ِگیج روغن و لولۀ ریختن روغن

بررســــی ســــطح روغن در خودروی جدید ،بهویــــژه قبل از
نخســــتین تعویض ،مهم اســــت .ولوو پیشــــنهاد میکند
بیشتر
که ســــطح روغن را هر  ۲۵۰۰کیلومتر بررســــی کنید.
ِ
اندازهگیریهای دقیق در موتور خاموش و خنک ،پیش از
ً
شروع بهکار انجام میپذیرد .اگر فورا پس از خاموشکردن
موتــــور اندازهگیــــری صورت گیــــرد ،اندازهگیــــری صحیح
نخواهد بود .در این مواقع ،میلۀ اندازهگیری نشان خواهد
داد که سطح روغن خیلی کم اســــت؛ زیرا روغن فرصتی
نداشته که بهسمت پایین و به داخل مخزن حرکت کند.
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اندازهگیری و پرکردن درصورت نیاز
 .۱مطمئن شوید که خودرو تراز است .پس از خاموشکردن
موتور ،مهم اســــت که  ۵دقیقه صبر کنید و به روغن
اجازه دهید تا به مخزن روغن برگردد.
 .۲میلۀ اندازهگیری را بهطرف باال کشــــیده و آن را خشک
کنید.
سر جای خودش قرار دهید.
دوباره
 .۳آن را
ِ
 .۴حال ،میله را بیرون بیاورید و سطح روغن را بررسی کنید.
 .۵اگر ســــطح روغن به حداقل نزدیک بود ،نیملیتر روغن
ً
باید اضافه کنید .اگر سطح آن نسبتا پایین بود ،الزم
است مقداری روغن اضافه کنید.
 .۶اگر نیاز شــــد ،دوباره ســــطح روغن را بررسی کنید .این
کار را بعــــد از رانندگــــی در مســــافت کوتاهــــی انجام
دهید .سپس مراحل  ۱تا  ۴را تکرار کنید.

موتورهایی با حسگر دیجیتال برای سطح روغن

لولۀ پرکننده

آمدن پیامی روی نمایشــــگر ،نیازی نیســــت برای
پیش از ِ
بررسی سطح روغنموتور کاری کنید.

 .۹نگهداری و خدمات
قسمتهای موتور
مهم
پیام Engine oil level, Fill with 0.5
در مواقعی کــــه ِ
( L oilسطح روغن کم است .روغن را پر کنید) نمایان
شد ،فقط نیملیتر روغن بریزید.

بچرخانیــــد .کمی صبــــر کنید .روی نمایشــــگر اطالعات
مربوط به سطح روغنموتور را مشاهده خواهید کرد.

توجه

پیام و نمودار در نمایشگر

 ۱پیام
 ۲سطح روغنموتور
دیجیتال سطح روغن
سطح روغن با استفاده از اندازهگیر
ِ
با چرخشســــتی ،هنگامیکه موتور خاموش باشد ،بررسی
میشود.
هشدار
پیــــام( oil service requiredســــرویس روغن نیاز
اگر
ِ
است) نشــــان داده شــــد ،به تعمیرگاه مراجعه کنید.
مقدار روغن ممکن است خیلی زیاد باشد.

ســــطح روغن فقط در حال رانندگی تشــــخیص داده
میشــــود .هنگامیکه روغن پر شده یا خشک شده
باشــــد ،ســــامانه نمیتواند این تغییرات را مســــتقیم
نشان دهد .قبل از نشاندادن صحیح سطح روغن،
ً
خودرو را باید تقریبا  ۳۰کیلومتر برانید.
هشدار
همانطورکــــه در تصویــــر زیر مشــــاهده میکنید ،اگر
رشــــوندگی  3یا  4ظاهر شود ،روغن
میزان ســــطح ُپ
ِ
بیشتری در مخزن نریزید.
ســــطح روغن هرگز نباید بیــــش از حداکثر یــــا کمتر از
حداقل باشد.

ارقام  1تا  4نشـ ــاندهندۀ سطح پرشوندگی هسـ ــتند .اگر پرشوندگی  3یا
پرشوندگی
 4را نشـ ــان میدهد ،روغن بیشـ ــتری در مخزن نریزید .سطح
ِ
توصیهشده 4 ،است.

اندازهگیری سطح روغن
اگر سطح روغن نیاز به بررسی داشت ،کلید را در موقعیت
 IIفعال کنید .گردونۀ دســــتک را بهآرامی بهسمت چپ،
روی گزینــــۀ ( …OIL LEVEL Waitســــطح روغنموتــــور)
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 .۹نگهداری و خدمات
قسمتهای موتور
مایع خنککننده (ضدجوش)
وارسی سطح و topping up

هنــــگام پرکــــردن مایــــع ضدجــــوش ،دســــتورهای روی
بســــتهبندی را دنبال کنید .مهم اســــت کــــه مایع غلیظ
ســــردکننده و آب را بهدرســــتی بــــرای غلبه بــــر وضعیت
آبوهوایی مخلوط کنید .هرگز نباید فقط با آب ،آن را پر
کنید .اگر هردوی آنها باهم مخلوط شوند ،خطر یخزدگی
خیلی کم خواهد بود و اگر مایع ســــردکننده غلیظ باشد،
این خطر خیلی زیاد است.

هشدار
مایع ضدجــــوش ممکن اســــت خیلی داغ شــــود .اگر
مخــــزن ضدجــــوش نیــــاز بــــه  topping upداشــــت،
در پوشــــش
هنگامیکــــه موتور در دمای عادی بودِ ،
مخــــزن را بهآرامی باز کنید تا فشــــار اضافی بهتدریج
آزاد شود.
وارسی مرتب ضدجوش
مایع ضدجوش را مرتب بازرســــی کنید .در مخزن ،سطح
ِ
آن باید بین نشــــانههای حداکثر و حداقل واقع شــــود .اگر
ســــامانه بهاندازۀ کافی پر نشــــده باشــــد ،دمــــای موضعی
شدیدی ایجاد میشــــود که باعث افزایش خطر آسیب به
سرسیلندر میشود .وقتی ســــطح مایع به محدودۀ نشانۀ
حداقل سقوط کرد ،آن را از مایع خنککننده پر کنید.

مهم
مقدار زیاد کلــــر و کلراید و دیگر نمکها ممکن اســــت
باعث خوردگی در سامانۀ خنککننده شود.
ضدجوش ضدخوردگی که ولوو پیشنهاد
همیشــــه از
ِ
میکند ،استفاده کنید.
مطمئن شوید که 50درصد آب و 50درصد ضدجوش
مخلوط شده باشد.
مایع ضدجوش را با آب شــــیر ،با کیفیت تأییدشــــده،
مخلــــوط کنیــــد .اگر بــــه کیفیت آب شــــک داریــــد ،از
مخلوط آمادۀ ضدجوش که منطبق با پیشنهادهای
ولوو باشد ،استفاده کنید.
هنــــگام تعویــــض مایع ضدجــــوش و اجزای ســــامانۀ
سردکننده ،سامانۀ سردکننده را با آب شیر ،با کیفیت
تأییدشده ،بشــــویید یا با مخلوط آمادۀ ضدجوش
شستوشو دهید.
موتــــور فقط باید با ســــامانۀ خنککننــــده ،خوب کار
کند .در غیــــر این صورت ،دمای بســــیار بــــاال ممکن
َ
است منجر به آسیب یا ترکخوردن سرسیلندر شود
روغن ترمز و کالج
وارسی سطح
مخزن روغن ترمز و کالج مشترک است .سطح روغن باید
بین نشانههای حداکثر و حداقل باشد .میزان آن را مرتب
بررســــی کنید .مایــــع ترمز در هر ســــال یا در هر ســــرویس،
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 .۹نگهداری و خدمات
قسمتهای موتور
باید مرتــــب تعویض شــــود .در خودروهایی که در معرض
ترمزهای مکرر هســــتند ،مثل خودروهایــــی که در مناطق
گرمســــیری با رطوبــــت زیاد تردد
کوهســــتانی یا آبوهوای
ِ
میکنند ،روغن باید سالیانه تعویض شود.

روغن فرمانخودکار

عیبیابی و تعمیر
ســــامانۀ خنککننده دارای عامل تشعشعاتی فلورسنتی
اســــت .در زمان نشــــت ،برای دیدن ،از نــــور ماوراءبنفش
استفاده کنید .با نمایندگی مجاز ولوو تماس بگیرید.

هشدار

هشدار

اگــــر روغن ترمــــز زیر ســــطح حداقلــــی ( )MINمخزن
باشــــد ،پیش از پرکردن مایع ترمــــز ،رانندگی را ادامه
ندهید .باید علت کمشــــدن مایع ترمز را بررسی و رفع
کنید.
پرکردن

سامانۀ کولر

کولــــر دارای مایــــع خنککننــــدۀ تحت فشــــار R134a
اســــت .این سامانه تنها باید در تعمیرگاه مجاز تعمیر
و سرویس شود.
مهم
محوطۀ اطراف مخــــزن روغن فرمانخودکار را پاکیزه
نگه دارید .پوشش نباید گشوده شود.
ســــطح این روغن را مدام وارســــی کنید .این روغن نیازی
حداکثر
به تعویض ندارد .میزان روغن باید بین حداقل و
ِ
مشخصشده باشد.

مخزن در طرف راننده قرار دارد.

در مخزن را باز
بــــرای بازکردن پوشــــش ،آن را بچرخانیــــدِ .
کنید و تا بین  MINو ُ MAXپ َرش کنید.
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 .۹نگهداری و خدمات
چراغها
چراغها
درآمد
چراغهــــا و دیگــــر منابــــع روشــــنایی در خودروی شــــما در
این جاها تعبیه شــــدهاند :چراغهای زنــــون ،راهنماهای
کنــــار روی آینههــــای در ،هشــــدار نزدیکشــــوندهها روی
آینههــــای در ،چراغخطرهــــای عقب ،چراغهای نشــــانگر
کنار ،چراغخطر پشــــت شیشــــۀ عقب ،چراغهای داخلی
و قسمت بار ،چراغ جعبۀ داشبورد ،چراغهای ِالایدی.
هشدار
چراغهــــای زنون بایــــد در تعمیــــرگاه مجــــاز تعویض
شــــوند .کارکردن با چراغهای زنون نیــــاز به احتیاط
و هوشیاری بســــیار دارد؛ زیرا نورافکنها به ولتاژ باال
مجهزند.
هشدار
وقتی حباب چراغها را تعویض میکنید ،سوئیچ باید
در وضعیت  0باشد.

مهم
هرگز قســــمت شیشــــهای چراغها را با انگشت لمس
عرق انگشــــتان شــــما در گرما بخار
نکنیــــد .چربــــی و ِ
صیقلی بازتابدهنده را میپوشاند
میشود ،جسم
ِ
و سپس باعث آسیب به آن میشود.
توجه
اگر پس از تعویض حباب شکستۀ المپ ،پیام هشدار
باقــــی ماند ،توصیــــه میکنیم که به تعمیــــرگاه مجاز
ولوو مراجعه کنید.
چراغهای بیرونــــی نظیر چراغهای اصلی ،چراغ مه ،چراغ
ً
عقــــب و ...ممکن اســــت موقتا درون لنزشــــان بــــا تراکم
روبهرو شــــوند .این رخدادی طبیعی است و مقداری پس
از روشــــنبودن چراغ این بخار ازطریق دریچهها به بیرون
رانده میشود.
چراغهای جلو

۲

مهم
تنها محل اتصال را بکشید ،نه سیمها را.

1

تعویض المپ چراغها
سامانۀ الکتریکی خودرو را در وضعیت  0قرار دهید.

1 . headlamps front
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1

پینهای قفلکننده را به بیرون بکشید.
ً
چراغها را مستقیما به جلو بکشید.

شســــتی
 ۳اتصالدهنده (کانکتور) چراغ را با فشــــردن
ِ
روی آن آزاد کنید.
 ۳در همــــان لحظــــه بــــا دســــت دیگــــر ،اتصالدهنده

 .۹نگهداری و خدمات
چراغها
(کانکتور) را به بیرون هدایت کنید.
 ۵با کجکردن و بیرو نکشــــیدن چراغ ،آن را آزاد سازید و
بر سطحی صاف قرار دهید تا لنز آن دچار مشکلی نشود.
 ۶المپ مشکلدار را تعویض کنید.

 .۲پوشش را به سمت نشاندادهشده هل بدهید.
 .۳پوشش را بردارید.
نورپایین ،هالوژن

جاانداختن چراغ
هنگام جاانداختن مراقب باشــــید که پیــــن اصلی درگیر
شــــده باشــــد .باید در هردو چشــــمی درگیر شــــده باشد.
اتصالدهنــــده (کانکتــــور) را جا بیندازیــــد .باید صدایی
ً
کلیکمانند به گوش برسد .مجددا پین اصلی قفلکننده
و چراغ را جا بیندازید .وارسی کنید که بهخوبی جا افتاده
باشند .نور چراغ را وارسی کنید.
جابهجایی پوشش

 .۱هر چهار پیچ پوشــــش را با اســــتفاده از ابزار ( torxسایز
 )T20باز کنید.

نور اصلی (نورباال) 1،هالوژن

 .۱چراغ نورباال را جدا کنید.
 .۲پوشش را باز کنید.
 .۳اتصالدهنده (کانکتور) را از حباب جدا کنید.
 .۴نگهدارندۀ محفظه را بیرون بکشید.
 .۵حباب جدید را در سوکت جا بیندازید.
مطابق آنچه گفته شد قطعات را ازنو جا بیندازید.

 .۱چراغ نورباال را جدا کنید.
 .۲پوشش را باز کنید.
 .۳بــــا چرخانــــدن حبــــاب در جهــــت خالفعقربههای
ساعت و مستقیم بیرو نکشیدن آن ،آزادش کنید.
 .۴اتصالدهنده (کانکتور) را از حباب جدا کنید.
 .۵حبــــاب را عــــوض کنید و بــــا چرخاندنــــش در جهت
عقربههای ساعت ،در سر جای پیشین قرار دهید.
برعکس ایــــن روش ،محفظه و لــــوازم را در محل خود قرار
دهید.

1 . main beam
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 .۹نگهداری و خدمات
چراغها

240

نور باال ،چراغهای ABL

چراغ راهنما و چشمکزنهای جلو

چراغ مهشکن عقب

 .۱چراغ را جدا کنید.
 .۲پوشش را باز کنید.
 .۳اتصالدهنده (کانکتور) را از حباب جدا کنید.
ً
 .۴حبــــاب را از نگهدارنــــدهاش ،بــــا مســــتقیما
بیرو نکشیدناش ،جدا کنید.
 .۵حباب را عوض کنید.
برعکس ایــــن روش ،محفظه و لــــوازم را در محل خود قرار
دهید.

 .۱چراغ را جدا کنید.
 .۲حبــــاب را از نگهدارندهاش بــــا چرخاندنش در خالف
جهت عقربههای ساعت جدا کنید.
 .۳بهمنظور رهایــــی حباب از نگهدارندهاش ،نگهدارنده
را بکشید.
 .۴حباب برجستهشده را با فشردناش در خالف جهت
عقربههای ساعت رها کنید.
 .۵حباب تــــازهای قــــرار دهید ،بــــه پایین بفشــــارید و در
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
 .۶نگهدارنــــدۀ حبــــاب را جــــا بیندازیــــد و در جهــــت
عقربههای ساعت بچرخانید.
برعکــــس این روش ،محفظه و لــــوازم را در محل خود قرار
دهید.

به چراغ مهشکن ،در پشت سپر میتوان دست یافت.
 .۱حبــــاب را از نگهدارندهاش بــــا چرخاندنش در خالف
جهت عقربههای ساعت جدا کنید.
 .۲حباب برجستهشده را با فشردناش در خالف جهت
عقربههای ساعت رها کنید.
 .۳حبــــاب تازهای قــــرار دهید ،بــــه پایین بفشــــارید و در
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
 .۴نگهدارنــــدۀ حبــــاب را جــــا بیندازیــــد و در جهــــت
عقربههای ساعت بچرخانید.
برعکــــس این روش ،محفظه و لــــوازم را در محل خود قرار
دهید.

 .۹نگهداری و خدمات
چراغها
محل چراغهای عقب

۱
۲
۳
۴
۵

چــــراغ پارکینــــگ /وضعیــــت (/ )LEDچراغهــــای
1
نشاندهندۀ کنار ()LED
2
چراغ ترمز
3
چراغ دندهعقب
4
راهنما
چراغ ترمز ()LED

)1 . position/parking lamps (led)/ side marker lamps (led
2 .brake light
3 . reversing lamp
4 . indicator

چراغهای ترمز و چراغ دندهعقب

چراغ پال ک خودرو

 .۱پنل را باز کنید.
 .۲حبــــاب را از نگهدارندهاش بــــا چرخاندنش در خالف
جهت عقربههای ساعت جدا کنید.
 .۳حباب برجستهشده را با فشردناش در خالف جهت
عقربههای ساعت رها کنید.
 .۴حباب تــــازهای قــــرار دهید ،بــــه پایین بفشــــارید و در
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
 .۵نگهدارنــــدۀ حبــــاب را جــــا بیندازیــــد و در جهــــت
عقربههای ساعت بچرخانید.

پیچهــــا را بــــاز کنیــــد .با دقــــت تمــــام محفظۀ چــــراغ را
بگشــــایید .حباب را عوض کنید .تمــــام مجموعه را جا
بیندازید و ازنو ببندید.

5

5 . number plate lighting
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 .۹نگهداری و خدمات
چراغها
پیچگوشــــتی را زیر لبۀ پایینی ،در وســــط ،قــــرار دهید .با
دقت فراوان ،گوشــــۀ روی لبه را بهســــمت باال بکشــــید.
پیچگوشتی را با کمک قســــمت الستیکی سیاهرنگ ،در
زیر لبه در طرفهای سمت چپ و راست قرار دهید .،با
دقت زیاد پیش بروید تا اینکه شیشه در زیر لبه شل شود.
شیشــــۀ آینه و پوشش داخل را با دقت جدا کرده و به یک
طــــرف بلند کنید .چراغ کارکرده را جدا کرده و جای آن را
با چراغ جدید تعویض کنید.

چراغ قسمت بار خودرو

پیچگوشــــتی بیندازید و بهآرامی محفظۀ چــــراغ را خارج
کنید .حباب را عوض کنید.
چراغ آینۀ آفتابگیر سرنشین

1

1 . vanity mirror lighting
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نوع

وات

چراغ

H7LL

۵۵

نورپایین ،هالوژن

H9

۶۵

نور اصلی
(نورباال) ،هالوژن

H9

۶۵

نور باالABL ،

PY24W

۲۴

راهنمای سمت
جلو

T10 Socket
W2.1*9.5d

۳

Courtesy
lighting front

Socket SV8.5
Lenghth 43mm

۵

محفظۀ داشبورد

T5 Socket
W2*4.6d

۲

آینۀ آفتابگیر

نوع

وات

چراغ

Socket SV8.5
Lenghth 43mm

۱۰

چراغ قسمت بار

C5W LL

۵

چراغ پال ک

P21W LL

۲۱

چراغ ترمز

P21W LL

۲۱

چراغ دندهعقب

P21W LL

۲۱

چراغ مهشکن

 .۹نگهداری و خدمات
تیغههای برفپا ککن و مایع شستوشو
تیغههای برفپا ککن
حالت تعمیر

الکتریکی خودرو را در وضعیت  0قرار دهید .در طول بازۀ
زمانی سهثانیهای ،دستک سمت راست را برای یک ثانیه
باال آورید تا تیغهها در حالت ایســــتاده قرار بگیرند .وقتی
خودرو روشن شد ،تیغهها به حالت اولیه برمیگردند.
مهم
پیش از برگرداندن تیغهها به حالت اول ،آنها را روی
شیشۀ جلو قرار دهید تا به کاپوت صدمه نزنند.
تعویض تیغههای برفپا ککن

حالت تعمیر تیغههای برفپا ککن

برای تعویــــض ،تمیزکــــردن یا بــــاالآوردن تیغههــــای برف
پا ککن ،باید آنها را در حالت ایستاده قرار دهید.

۱

۲
۳
۴

بازوهــــای تیغهها را بــــاال بیاورید .دکمۀ تعیینشــــده
روی پایۀ تیغۀ برفپا ککن را فشــــار دهید و مطابق با
بازوی تیغه ،مستقیم آن را به بیرون بکشید.
تیغۀ جدید برفپا ککن را وارد کنید تا صدای کلیک
بشنوید.
بررسی کنید که تیغهها محکم نصب شده باشند.
بازوی تیغهها را بهسمت پایین تا کنید.

مهم
پیش از قراردادن تیغههــــای برفپاککن در وضعیت
تعویض ،دقت کنید که در جای خود یخ نزده باشند.
کلیــــد ریموت را قرار دهیــــد و مختصری دکمۀ START/
 STOP ENGINEرا بفشــــارید و ســــامانۀ الکتریکــــی
ً
خــــودرو را در وضعیت  Iقــــرار دهید .مجــــددا مختصری
دکمۀ  START/STOP ENGINEرا بفشــــارید و ســــامانۀ

243

 .۹نگهداری و خدمات
باتری
توجه

پرکردن مایع شستوشو

تیغههای برفپاککــــن طولهای مختلفــــی دارند.
تیغههــــای ســــمت راننــــده از تیغههای ســــمت دیگر
بزرگتر هستند.
تعویض تیغۀ برفپا ککن عقب

شستوشــــودهندههای چراغهای جلو و شیشــــۀ جلوی
خودرو ،مخزن مشترکی دارند.
مهم
دادن تیغۀ
بــــازوی تیغــــه را تــــا کنیــــد .ســــپس بــــا فشــــار ِ
برفپا ککن بهســــمت عقب شیشــــه ،تیغۀ برفپا ککن
جدیــــد را وارد کنید .صحیح نصبشــــدن تیغۀ جدید را
یک بار بررسی کنید.
هشدار
تیغههای برفپاککن را طبق قاعده وارسی کنید.
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برای اینکه مایع درون پمپ مخزن و لولهها در زمستان
یخ نزند ،به مایع شستوشو ضدیخ اضافه کنید.
باتری
طول عمــــر خدمترســــانی و عملکرد باتــــری تحت تأثیر
عواملــــی مثــــل تعــــداد اســــتارتزدن ،شــــارژخالیکردن،
حالت رانندگی ،وضعیت رانندگی و وضع آبوهواست.
وقتی موتور کار میکند ،هرگز باتری را جدا نکنید .بررسی
کنید که سیمهای باتری بهدرستی متصل و محکم شده
باشند.

هشدار
ممکن اســــت باتــــری گاز  oxyhydrogenتولید کند که
خاصیت انفجــــاری شــــدید دارد .اگر ســــیم اتصالی
جهشــــی بهطور نادرست وصل شــــود ،ممکن است
جرقهای شــــکل بگیــــرد و همیــــن برای منفجرشــــدن
باتری کافی است.
باتری شــــامل اسیدسولفوریک اســــت که سوختگی
جدی میآورد .اگر اسیدســــولفوریک با چشــــمان یا
پوســــت یا لباس شــــما تماس پیدا کرد ،آن را با مقدار
زیادی آب شستوشــــو دهید .اگر اسیدســــولفوریک
ً
بهداخل چشــــم رفت ،فــــورا مراقبتهای پزشــــکی را
اعمال کنید.
توجه
اگر باتــــری چندین بار شــــارژ خالی کــــرد ،عمر آن به
پایان رســــیده اســــت .عمر باتری تحت تأثیر عوامل
مختلفی است .۱ :طرز رانندگی؛  .۲وضع آبوهوا؛ .۳
زیاد استارتزدن؛  .۴اســــتفادهنکردن از خودرو برای
مدت طوالنی؛  .۵محدودشدن ظرفیت استارتزنی
در اثر سرمای شدید.
بــــرای نگهداری باتــــری در وضعیت خــــوب ،توصیه
میشود دستکم  ۱۵دقیقه در هفته رانندگی کنید یا
باتری را به شــــارژری وصل کنید که آهسته و خودکار
شارژ میکند.

 .۹نگهداری و خدمات
باتری
مهم

از شــــعلههای آتش و جرقهها دوری
کنید.

هیچوقــــت از شــــارژ ســــریع بــــرای شــــار ژکردن باتری
اســــتفاده نکنید .هرگز رابط منفی باتری را به باتری
خارجی یا شــــارژکنندۀ باتــــری متصــــل نکنید .فقط
شاسی خودرو برای اتصال کافی است.

خطر انفجار

نشانههای روی باتری
از عینــــک ایمنی محافظ اســــتفاده
کنید.
اطالعــــات بیشــــتر در دفترچــــۀ
راهنمای شخصی وجود دارد.
باتری را دور از دسترس کودکان نگه
دارید.
اسید خورندۀ سطوح
باتری محتوی ِ
است.

باید بازیافت شود.

توجه
باتــــری خالــــی را بایــــد در وضعیــــت محیطــــی امنی
بازیافت کرد.
تعویض باتری اصلی
پیش از هر کاری ســــوئیچ را جابهجا کــــرده و حداقل پنج
دقیقــــه صبــــر کنید .ایــــن بدان دلیل اســــت که ســــامانۀ
الکتریکی خــــودرو بهمنظور کنترل ماژولهــــا به زمان نیاز
دارد.
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باتری
 ۴کابل منفی مشکی و کابل مثبت قرمز و مجرای تهویه
را آزاد کرده و بست باتری را باز کنید.
 ۵باتری را باال بکشید.
جاانداختن

Support

Start

Battery

106*90*150

190*175*278

Size
L*W*H
()mm

8

70

Capacity

مهم
در خودروهایی که سامانۀ ایستحرکت دارند ،باید
از باتری نوع  AGMاستفاده کرد.
بهمنظــــور جاانداختن باتری نیز عکــــس مراحل قبلی را در
پیش بگیرید.
 ۱گیره را از روی پوشــــش جلویی جدا کرده و پوشش را
بردارید.
 ۲نوار الستیکی 1را آزاد کنید تا پوشش عقب نیز رها شود.
ن جابهجا
 ۳پوشش پشــــتی را با چرخاندن و باال کشید 
کنید.
هشدار
کابلهای مثبت و منفــــی را در جای خود وصل یا قطع
کنید.
1 . rubber moulding
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سامانۀ حرکتایست
ـــری  ۱۲ولــــت
ـ
بات
دو
بــــه
ســــامانه،
ایــــن
خــــودروی دارای
ِ
مجهز اســــت :یکی بــــرای اســــتارتزدن و دیگــــری برای
دمدستبودن در کمک به استارتزدن.
Support
120

Start
760

Battery
Cold start
capacity
)CCA (A

توجه
استفاده زیاد از باتری باعث شارژ باتری خواهد شد
که این امر مصرف سوخت را افزایش میدهد .وقتی
میزان شــــارژ باتری کم شود ،سامانۀ حرکتایست از
کار میافتد.
مهم
اگر دســــتور زیر رعایت نشود ،ســــامانۀ حرکتایست
باتــــری کمکی یا شــــارژکننده،
بعد از وصلشــــدن به
ِ
بهطور موقت از کار میافتد :هرگز رابط منفی باتری را
به باتری خارجی یا شارژکنندۀ باتری متصل نکنید.
تنها از شاسی خودرو برای اتصال باید استفاده کرد.

 .۹نگهداری و خدمات
فیوزها
محل باتریها

تصویر سـ ــمت چـ ــپ در خودروهایی اسـ ــت که فرمان در سـ ــمت چپ
قرار دارد ،تصویر سـ ــمت راست عکس آن اسـ ــت .۱ .باتری روشنکنندۀ
خودرو؛  .2باتری کمکی

باتری کمکی ،در قیاس با باتری اصلی که بهمنظور استارت
خودرو بهکار میرود ،به رسیدگی چندانی نیاز ندارد.
توجه
وقتی باتری خالی شــــود ،همهچیز بــــه حالت تعلیق
درمیآید و کارکرد دســــتگاههای الکتریکی با مشکل
مواجه میشــــود .دراینصــــورت ،خــــودرو از باتری
کمکــــی یــــا شــــارژکننده اســــتفاده میکند و ســــامانۀ
حرکتایست نیز بهکار میافتد .برای اجرای دستور
روشنشــــدن خودکار ،ابتدا باید از کافیبودن شــــارژ
خودرو اطمینــــان یابیم .در دمای  +۱۵درجه ،باتری
نیاز به حداقل یک ساعت شارژ دارد.

فیوزها
تمام قسمتها و اجزای الکتریکی ،بهواسطۀ اتصالکوتاه و
ّ
برقی
بار اضافی ،ذوب میشــــوند تا از آسیب به کل سامانۀ ِ
خودرو پیشگیری کنند .اگر یکی از قسمتهای الکتریکی
کار نکند ،ممکن اســــت به این دلیل باشد که اجزای فیوز
بهطور موقت بار اضافــــی دریافت کرده و ذوب شــــدهاند.
فیوزها در دو جای خودرو هســــتند .۱ :جعبهفیوز یا ِر ِله ،در
قسمت موتور؛  .۲جعبهفیوز یا ِر ِله ،در اتاق مسافر.
تعویض
به نمودار فیوز برای تعیین فیوز نــــگاه کنید .فیوز را بیرون
بکشــــید و با نگاه از یــــک طرف ،برای فهمیــــدن اینکه آیا
سیم منحنی پاره شده اســــت یا نه ،بررسیاش کنید .اگر
سیم پاره شده بود ،فیوز سوخته را با فیوز جدید که همان
رنگ و آمپر را داشته باشد ،تعویض کنید.
هر جعبهفیوز فضایی برای چندین فیــــوز یدکی دارد .اگر
ً
فیوز مشابه دوباره خراب شد ،حتما در اجزا نقصی وجود
دارد .در چنین حالتی ،بنا به پیشــــنهاد ولوو ،برای بررسی
این موضوع به تعمیرگاه مجاز ولوو بروید.

هشدار
آمپــــر باالتــــر از فیوز
از شــــیء خارجــــی یــــا فیــــوز بــــا
ِ
تعیینشده هرگز استفاده نکنید؛ چون باعث میشود
که آســــیب جدی به ســــامانۀ الکتریکی وارد شــــود و
ً
احتماال منجر به آتشسوزی میشود.
محل جعبههای فیوز

مکان برق مرکزی خودرو:
 ۱فضای موتور
 ۲زیر جعبۀ داشبورد
 ۳قسمت بار
 ۴فضای خنک موتور (فقط سامانۀ حرکتایست)
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فیوزها
جایگاه فیوزها
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فیوزها
فیوزهای  ۱تا  ۷و  ۴۲تا  ۴۴از نوع « »Midi Fuseهستند که
باید در تعمیرگاه تعویض شوند.
فیوزهــــای  ۸تــــا  ۱۵و  ۳۴از نــــوع  JCASEهســــتند و باید
تعمیرکار عوضشان کند.
فیوزهــــای  ۱۶تــــا  ۳۳و  ۳۵تــــا  ۴۱از نــــوع «»Mini Fuse
هستند.
کارکرد

آمپر

۱

اصلــــی بــــرای مــــاژول الکتریکی
فیوز
ِ
مرکــــزی ( )CEMدر قســــمت پاییــــن
محفظۀ داشبورد

۵۰

۲

اصلــــی بــــرای مــــاژول الکتریکی
فیوز
ِ
مرکــــزی ( )CEMدر قســــمت پاییــــن
محفظۀ داشبورد

۵۰

۳

اصلــــی بــــرای واحــــد الکتریکی
فیــــوز
ِ
مرکزی در قسمت بار

۶۰

۴

فیوز اصلی برای رله و جعبهفیوز پایین
محفظۀ داشبورد

۶۰

۵

فیوز اصلی برای رله و جعبهفیوز پایین
محفظۀ داشبورد

۶۰

۶

-

-

۷

گرمکن اضافی الکتریکی

۱۰۰

کارکرد

آمپر

آمپر

کارکرد

۸

شیشۀ جلوی گرمشده ،سمت چپ

۴۰

۲۲

-

-

۹

برفپا ککن شیشۀ جلو

۳۰

۲۳

کنترل المپ اصلی

۵

۱۰

گرمکن پارکینگ

۲۵

۲۴

-

-

۱۱

فن تهویه

۴۰

۲۵

-

-

۱۲

شیشۀ جلوی گرمشده ،سمت چپ

۴۰

۲۶

-

-

۱۳

پمپ ABS

۴۰

۲۷

رلۀ کویل

۵

۱۴

شیر ABS

۲۰

۲۸

چراغ کمکی

۲۰

۱۵

شویندۀ چراغ جلو

۲۰

۲۹

بوق

۱۵

۱۶

تنظیم نورباال ،نور زنون فعالABL ،

۱۰

۱۷

اصلــــی بــــرای مــــاژول الکتریکی
فیوز
ِ
مرکــــزی ( )CEMدر قســــمت پاییــــن
محفظۀ داشبورد

۳۰

رلۀ کویــــل در رلــــۀ مرکزی در ســــامانۀ
کنترل موتور (در  ۵و ۶سیلندرها)

۱۰

۲۰

۳۱

ماژول کنترل تعویض دنده

۱۸

ABS

۵

۳۲

کالج ســــلنوئیدی ( A/Cنــــه در
۵سیلندرها)

۱۹

سامانۀ تنظیم سفتی فرمان متناسب
با سرعت

۵

۲۰

مــــاژول کنتــــرل موتــــور ،مــــاژول کنترل
تعویض دنده ،کیسههای هوا

۱۰

۲۱

نازل شویندۀ گرمشده

4

5

۱۵
۱۵

۱۰
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 .۹نگهداری و خدمات
فیوزها
کارکرد

آمپر

۳۳

رلــــۀ کویــــل در رلــــهای بــــرای کالج
سلنوئیدی( A/Cنه در ۵سیلندرها)،
رلۀ کویــــل در رلۀ پمــــپ خنککننده
(در دیزلهــــای ۵ســــیلندر و ســــامانۀ
حرکتایســــت) ،رلۀ کویــــل در واحد
الکتریکــــی در محفظــــۀ خنــــک موتور
(ایستحرکت)

۵

۳۴

رلۀ استارت

۳۰

کویل اشــــتعال (بنزین) ،ماژول کنترل
گرما( 6دیزل)

۱۰

کویــــل اشــــتعال (بنزیــــن) ،خــــازن
(۶سیلندر)

۲۰

ماژول کنترل موتور (بنزین)

۱۰

واحد کنترل موتور (دیزل)

۱۵

حسگر میزان جریان هوا (در ۵سیلندر
دیــــزل و ۶ســــیلندر) ،شــــیر کنترل (در
۵ســــیلندر دیــــزل) ،انژکتــــور (در  ۵و
۶سیلندر بنزینی) ،ماژول کنترل موتور
( ۵و ۶سیلندر)

۱۵

۳۵

۳۶

۳۷
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۳۸

کارکرد

آمپر

کالج ســــلنوئیدی  ۵( A/Cو
۶سیلندر) ،شیرها ،ماژول کنترل موتور
(۶سیلندرها) ،سلنوئیدها (۶سیلندر
بــــدون توربو) ،عملگر موتــــور ،منیفولد
مکــــش۶( 7ســــیلندر بــــدون توربــــو)،
حسگر میزان جریان هوا (در ۴سیلندر
بنزینــــی ۲لیتــــری ،در ۵ســــیلندر
بنزینــــی) ،حســــگر ســــطح روغــــن (در
۵سیلندر دیزل)

۱۰

۳۹

صــــدای المبادا (۴ســــیلندر بنزینی)،
صدای المبادا (دیزل) ،ماژول کنترل،
 Roller coverرادیاتــــور (۵ســــیلندر،
۲لیتری بنزینی)
...
شیر  ۵(EVAPو ۶ســــیلندر بنزینی)،
صدای المبادا ( ۵و ۶سیلندر بنزینی)

۴۰

فیلتر گرمکن دیزلی

کارکرد

۴۱

ماژول کنتــــرل Roller cover،رادیاتور
(۵سیلندر بنزینی)
...
8
گرمکــــن تهویۀ میللنگ (۵ســــیلندر
دیزل) ،پمپ روغن گیربکس خودکار
(۵سیلندر دیزل ،ایستحرکت)

۴۲

گرمکن شمع( 9دیزل)

۷۰

۴۳

فــــن خنککننــــده ( ۴و ۵ســــیلندر
بنزینی)
...
فن خنککننده ( ۵و ۶سیلندر دیزل)

۶۰
...
۸۰

۴۴

قــــدرت [هدایــــت] فرمــــان الکتــــور
10
هیدرولیکی

۱۰۰

۱۰

۱۵
۲۰

آمپر
۵
...
۱۰

 .۹نگهداری و خدمات
فیوزها
زیر جعبۀ داشبورد ،رله و جعبۀ فیوز

جایگاه فیوزها
کارکرد

آمپر

۱

فیوز اصلی برای ماژول کنترل صدا

۴۰

۲

-

-

۳

-

-

۴

-

-

کارکرد

آمپر

۵

-

-

۶

-

-

۷

پریز ۱۲ولتی ،فضای عقب

۱۵

۸

کنترلپنل ،درهای راننده

۲۰

کارکرد

آمپر

کنترلپنل ،درهای سرنشین جلویی

۲۰

۱۰

کنترلپنل ،در سرنشین عقب،
سمت راست

۲۰

۱۱

کنترلپنل ،در سرنشین عقب،
سمت چپ

۹

۲۰
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کارکرد
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آمپر

کارکرد

آمپر

۲۰

۲۱

سانروف ،چراغ داخلی سقف،
حسگر آبوهوا ،موتورهای دمپر،
مکش هوا

۵

۲۲

پریز ۱۲ولتی ،کنسول تونل

۱۵

گرمکن صندلی عقب سمت
راست

۱۵
۱۵

۱۲

بیکلیدی

۱۳

توان صندلی سمت راننده

۱۴

توان صندلی سرنشین جلو

۲۰

۱۵

شویندۀ شیشۀ جلو ،شویندۀ شیشۀ
عقب

۲۵

۲۳

۱۶

ماژول کنترل سامانۀ چندمنظوره

۵

۲۴

گرمکن صندلی عقب سمت چپ

۱۷

واحد کنترل صدا (تقویتکننده
یا همان آمپلیفایر) ،رادیوی
دیجیتالTV ،

۱۰

۲۵

پشتیبان نیروی کمر

۲۶

گرمکن صندلی سمت شاگرد

۱۵

۱۸

صدا

۱۵

۲۷

گرمکن صندلی سمت راننده

۱۵

۱۹

 ،Telematicبلوتوث

۵

۲۸

۲۰

سامانۀ چندرسانهای صندلیهای
عقب ()RSE

دستیار پارک ،دوربین پارک ،ماژول
کنترل towbar

۵

۷٫۵

۲۹

ماژول کنترل AWD

۱۵

۳۰

شاسی فعال چهار C15

۱۰

11

12

۲۰

13

14

۱۵

 .۹نگهداری و خدمات
فیوزها
زیر جعبۀ داشبورد؛ ماژول الکتریکی مرکزی ()CEM

کارکرد

آمپر

۱

برفپا ککن شیشۀ عقب

۱۵

۲

-

-

۳

در
روشنایی داخلی ،کنترلپنل ِ
راننده ،توان پنجرهها و درهای
جلو ،بازکنندۀ در گاراژ کنترل
ازراهدور

۷٫۵

۴

نمایشگر

۵

کارکرد

آمپر

۵

کروزکنترل انطباقی (،)ACC
سامانۀ هشدار خطر تصادف

۱۰

۶

چراغ داخلی ،حسگر باران

۷٫۵

۷

ماژول فرمان

سامانۀ قفل مرکزی ،فلپ ُپرکننده
سوخت

۷٫۵

۱۳

۱۰

۱۴

۵

فرمان گرمشده

۱۵

هشدار آشکارکنندۀ تکان ،پنل
آبوهوا

۱۵

قفلکنندۀ فرمان

۱۵

۸
۹

کارکرد

آمپر

۱۰

شیشه جلوی گرمشده

۱۵

۱۱

بازکن ،در عقب خودرو

۱۰

۱۲

تاکردن نگهدارندۀ سر

۱۰

پمپ سوخت

۲۰
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کارکرد

آمپر

۱۶

هشدار خطر ،اتصالدهندۀ لینک
اطالعات ()OBDII

۵

۱۷

-

-

۱۸

کیسۀ هوا

۱۰

۱۹

سامانۀ هشدار تصادف

۵

۲۰

حسگر پدال گاز ،کاهندۀ دید
عقب آینۀ داخلی ،گرمکن
صندلی ،گرمکن اضافی عقب

۷٫۵

۲۱

ماژول کنترل سامانۀ چندمنظوره
( ،)performanceصدا
()performance

۱۵

۲۲

چراغ ترمز

۵

۲۳

سانروف

۲۰

۲۴

ایموبالیزر

۵

قسمت بار

کارکرد

آمپر

۱

ترمز الکتریکی پارککردن 16،چپ

۳۰

۸

۲

ترمز الکتریکی پارککردن ،راست

۳۰

۹

-

۳

یخشکن شیشۀ عقب

۳۰

۱۰

-

-

۴

پریز تریلر۲ ،

۱۵

۱۱

پریز تریلر۱ ،

۴۰

۵

در عقب
نیروی عملگر ِ

۲۰

۱۲

-

-

۶

-

-

۷

-

-

17

کارکرد

آمپر

-

-

 .۹نگهداری و خدمات
فیوزها
فضای خنک موتور (فقط سامانۀ حرکتایست)

فیوزهای  A1و  A2از نوع فیوزهای « »Mega Fuseهســــتند
و فقط باید تعمیرگاهها تعویضشان کنند.
فیوزهــــای  ۱تا  ۱۱نیز در زمرۀ فیوزهاییاند که باید تعمیرگاه
تعویضشان کند.
فیوز  Mini Fuse ۱۲است.

A1

کارکرد

آمپر

فیوز اصلــــی واحد الکتریکی مرکزی
قسمت موتور خودرو

۱۷۵

کارکرد

آمپر

A2

فیــــوز اصلــــی ( )mainبــــرای واحــــد
الکتریکــــی مــــاژول الکترونیکــــی
مرکــــزی ( )CEMپاییــــن داشــــبورد و
جعبهفیــــوز و رلــــۀ پایین داشــــبورد و
واحد الکترونیکی مرکزی قسمت بار

۱۷۵

۱

گرمکن الکتریکی اضافی

۱۰۰

کارکرد

آمپر

۲

فیــــوز اصلــــی ( )primaryواحــــد
الکتریکی ماژول الکترونیکی مرکزی
()CEM

۵۰

۳

فیوز اصلــــی ( )primaryجعبهفیوز و
رلۀ پایین داشبورد

۶۰

۴

فیوز اصلــــی ( )primaryجعبهفیوز و
رلۀ پایین داشبورد

۶۰
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مراقبت از خودرو
کارکرد

آمپر

۵

فیــــوز اصلــــی ( )primaryواحــــد
الکترونیکی مرکزی قسمت بار

۶۰

۶

فن تهویه (گردش هوا)

۴۰

۷

-

-

۸

-

-

۹

رلۀ استارت

۳۰

۱۰

دیود داخلی

۱۱

باتری کمکی

۷۰

۱۲

ماژول الکترونیکی مرکزی (،)CEM
ولتاژ منبــــع باتری پشــــتیبان ،نقطۀ
شارژ باتری پشتیبان

۱۵

18

۵۰

مراقبت از خودرو
شستوشوی خودرو
اگر خــــودرو کثیــــف شــــد ،خیلــــی زود آن را بشــــویید .از
شامپوی مخصوص خودرو استفاده کنید.
·فضــــوالت پرندگان را ســــریع پــــاک کنید؛ زیــــرا باعث
آسیب رنگ میشوند.
·شیلنگ شستوشو را پایین بگیرید.
·خودرو را در نور مستقیم خورشید پارک نکنید.
·شستوشــــوی خودرو وقتی رنگ بدنه داغ شده باشد،
باعث آسیب دائمی به رنگ خودرو میشود .خودرو را
در کارواشی بشــــویید که به ســــامانۀ جداکنندۀ آب از
خودرو و بدنۀ آن مجهز باشد.
·از اسفنج و شــــامپوی خودرو و بهمقدار کافی آب ولرم
برای شستوشوی خودرو استفاده کنید.
زدودن کثیفــــی ســــخت باشــــد،
·اگــــر پا ککــــردن و
ِ
پا ککنندۀ روغن بهکار ببرید.
طی
·برای خشــــککردن خودرو ،از پارچۀ نرم و تمیز یا از ِ
زدایندۀ آب کمک بگیرید.
هشدار
همیشــــه موتور خودرو را در تعمیــــرگاه تمیز کنید؛ زیرا
اگر موتور داغ باشد ،خطر آتشسوزی وجود دارد.
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مهم
چراغهای کثیف کارایی ضعیفی دارند .آنها را مرتب
تمیز کنید.
توجه
سامانۀ روشــــنایی بیرونی خودرو ،ازقبیل چراغهای
جلو و عقب و مهشــــکن ،ممکن اســــت بهطور موقت
حالتــــی گازی در داخــــل عدســــی پیدا کننــــد .جای
نگرانی نیســــت .اگر چراغ برای مدتی روشن باشد،
این بخار به بیرون میرود.
تمیزکردن تیغۀ برفپا ککن
گردوخــــاک و نمــــک و نیــــز حشــــرات و یــــخ و ...روی
تیغههای برفپا ککن جمع میشــــود .استفاده از چنین
برفپا ککنی به شیشۀ جلو صدمۀ تدریجی میزند.
توجه
شیشــــۀ جلوی خودرو و تیغههای برفپاککنها را
مرتب با محلول صابون و آب گرم یا شامپوی خودرو
بشویید .از هیچگونه محلول شــــیمیایی نیرومندی
استفاده نکنید.

 .۹نگهداری و خدمات
مراقبت از خودرو
شستوشوهای خودکار
(کارواش) خودکار روشی ساده و سریع برای
ماشینشویی
ِ
شستوشوی خودرو اســــت؛ اما هرگز نمیتواند جایگزین
شستوشــــوی دســــتی شــــود .برسهای شستوشــــوی
ماشینشــــوی خودکار بــــه تمام قســــمتهای بدنۀ خودرو
دسترسی ندارند.
توجه
در چند ماه اول ،شستوشوی خودروی نو با دست
توصیه میشــــود؛ زیــــرا اگر رنگ خودرو تازه باشــــد،
حساستر است.
شستوشو با فشار باال
هنگام اســــتفاده از شستوشوی با فشــــار باال ،از حرکت
چرخشی استفاده کنید .در زمان استفاده از شستوشوگر
پرفشــــار ،مطمئن شــــوید که ســــر شــــیلنگ آب بــــه هیچ
سطحی از خودرو از  ۳۰ســــانتیمتر نزدیکتر نشود .آب را
مستقیم روی قسمتی ثابت نگه ندارید و دائم بچرخانید.

آزمایش ترمزها
هشدار
بعــــد از شستوشــــوی خــــودرو ،همیشــــه ترمزهــــا
را آزمایــــش کنیــــد که ایــــن ،شــــامل ترمزدســــتی هم
میشود .بدین ترتیب مطمئن میشوید که رطوبت
و زنگزدگی به لنتهای ترمز آســــیب نزده و عملکرد
ترمز کاهش نیافته است.
ُ
در زمان بارندگی یا گلوشــــل ،اگر مــــدت زیادی رانندگی
میکنید ،بهآرامی پدال ترمز را فشار دهید .این کار باعث
گرمشدن و سپس خشکشدن سطوح لنت ترمز میشود.
همین کار را بعد از روشنشدن خودرو ،در آبوهوای سرد
یا خیلی مرطوب ،انجام دهید.
اجزای زینتی و کائوچویی و پالستیکی
ولــــوو نماینــــدگان مخصوصی بــــرای تمیــــزکاری دارد که
مراجعه به آنان برای تمیزکردن اجزای پالستیکی و زینتی
و کائوچویی توصیه میشود.

مهم
زدن پالســــتیک و کائوچــــو
از صیقــــلزدن و واکــــس ِ
بپرهیزید .همچنین ،حتی نرمترین سمباده هم مضر
اســــت .هنگام اســــتفاده از روغن پاککنندۀ کائوچو،
اگر نیاز بود ،فشار آهستهای به آن بیاورید .از اسفنج
شستوشــــوی نــــرم اســــتفاده کنیــــد .صیقــــلدادن
قالبهــــای زینتی ّبراق ممکن اســــت ســــطح ّ
بــــراق را
ِ
بساید یا به آن آسیب بزند.
رینگها
تمیــــزکاری رینــــگ گاه باعــــث ایجــــاد لکههایــــی روی
چرخهای دارای روکش کروم شــــود .با استفاده از اسفنج،
شامپوی خودرو و کمی آب ولرم ،آنها را بشویید.
صیقلدادن و وا کسزدن
صیقل و واکس خودرو ،اگر کمرنگ باشد ،برای محافظت
بیشــــتر از رنگ خودرو ایرادی ندارد .تا دستکم یک سال
از عمــــر خودرو طی نشــــده باشــــد ،به صیقل نیــــاز ندارد.
باوجوداین ،پیش از این زمان میتوان از واکس اســــتفاده
کــــرد .زیــــر نــــور خورشــــید ،از صیقــــلدادن و واکــــسزدن
بپرهیزید.
پیش از شــــروع صیقــــلدادن و واکــــسزدن ،لکههای قیر
و آســــفالت را با پا ککنندۀ قیــــر یا الکل ســــفید ،بهآرامی
بیشتر لکههای ســــمج و سرسخت را میتوان با
ُبزدایید.
ِ
استفاده از خمیر سایشی رقیق که برای رنگ بدنه طراحی
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 .۹نگهداری و خدمات
مراقبت از خودرو
شده است ،پاک کرد.
ابتدا با صیقلزننده ،صیقل بزنید و سپس با واکس جامد
یا مایع ،واکس کنید .دســــتورهای روی بســــتهبندیها را
بهدقت دنبال کنید .بسیاری از بستههای آماده ،صیقل
و واکس را با هم دارند.
مهم
فقط باید شــــیوۀ رنگزدنی را در پیش گرفت که ولوو
پیشنهاد میکند .دیگر روشها ،ازقبیل باقیگذاشتن،
چســــباندن ،محافظت و درخشش چسب یا مشابه
آن ،ممکن اســــت به رنگ ســــطح بدنه آســــیب بزند.
رنگهــــای آســــیبدیدۀ بدنه کــــه علت آنهــــا چنین
روشهایی است ،شامل گارانتی ولوو نمیشود.
پوشش دافع آب
هرگــــز از محصوالتــــی نظیر واکــــس خودرو ،روغــــنزدا و...
روی سطح شیشهها اســــتفاده نکنید؛ چراکه اینها خود
ب هســــتند .برای نگهداری از
دارای الیۀ پوششــــی دافع آ 
این الیه ،هر سه سال یک بار به تعمیرگاههای پیشنهادی
ولوو سر بزنید.
1

زنگزدایی؛ نگهداری و بررسی
در داخــــل کمپانی ولــــوو ،پیش از عرضۀ خــــودرو به بازار،
چنین عملیاتی انجام میشــــود .قسمتهای زیرین بدنه
1 . water-repellent coating
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ترکیبی مقاوم به پوســــیدگی پوشــــانده شده
توســــط مواد
ِ
اســــت .در شــــرایط عادی ،این الیه نیازی بــــه احیا برای
مدتزمانی دوازدهســــاله نــــدارد .بعد از دوازده ســــال ،هر
سه سال یک بار باید چنین عملیاتی روی خودرو صورت
پذیرد.
تمیزکاری داخل
تنهــــا از عوامل تمیــــزکاری و محصوالتی بــــرای نگهداری
خودرو بهره ببرید که ولوو پیشــــنهاد میکند .بهطور مرتب
تمیزکاری کنید و دستورهای روی محصوالت نگهداری
خــــودرو را پی بگیریــــد .تمیزکردن با جاروبرقــــی ،مقدم بر
استفاده از لوازم تمیزکنندۀ خودرو است.
موکتها و فضای صندوقعقب
موکتهای کندهکار یشده را بیرون بیاورید .موکتهای
کف پایی و موکتهای کندهکار یشده را بهطور جداگانه
تمیز کنید .با استفاده از جاروبرقی ،گرد و خاک و کثیفی
را تمیز کنید .هر حصیر کندهکار یشده ،با سنجاقهایی
محکم شــــده اســــت .هر حصیــــر کندهکار یشــــده در هر
سنجاق را با کشــــیدن آن بهســــمت باال ،بهطور مستقیم
بیرون آوریــــد .حصیرهــــای کندهکار یشــــده را در مکان
خودش با فشار آنها در هر سنجاق نصب کنید.

هشدار
پیــــش از تمامکــــردن کار ،بررســــی کنیــــد کــــه حصیر
کندهکاریشــــده بهطــــور محکــــم در صندوقعقــــب
چســــبیده باشــــد و ســــنجاقها محکــــم باشــــند؛
بهطوریکــــه گرفتگــــی در مجاورت و زیــــر پدالها رخ
ندهد.
برای تمیزکاری لکههای روی حصیر که بعد از جاروکردن
بــــا جاروبرقــــی باقــــی میماننــــد ،پیشــــنهاد میکنیــــم از
پارچــــهای مخصوص کمــــک بگیریــــد .حصیرهای کف
را باید با محصوالتی تمیز کنید کــــه ولوو توصیه میکند.
ای داخل،
بــــرای پا ککــــردن لکههای روی لــــوازم پارچــــه ِ
پیشــــنهاد ولوو اســــتفاده از این محصول است :محصول
ای سبکبافت مخصوص که در اختیار
تمیزکنندۀ پارچه ِ
فروشندههای مجاز ولوو است.
مهم
اشیای نوکتیز و نوارچسب به لوازم پارچهای آسیب
وارد میآورند.
پا ککردن لکههای روی چرم
لــــوازم چرمی ولــــوو برای نگهداشــــتن ظاهر اصیــــل خودرو
چرمی داخل و نیز چرم روی پوشــــش
بهکار رفتهاند .لوازم
ِ
ابزار ،در قســــمت جلوی پیشــــخوان ،بهمــــرور زمان کهنه

 .۹نگهداری و خدمات
مراقبت از خودرو
میشــــوند و رنــــگ ســــبز زیبایی پیــــدا میکننــــد .چرم را
پــــردازش میکننــــد؛ بهطور یکه مشــــخصات طبیعی آن
بازمیگردد.
تمیــــزکاری مرتب نیــــاز دارد؛
بــــه
محافظتی
روکــــش
ایــــن
ِ
بهطوری کــــه هم ظاهر و هــــم مشــــخصات و ویژگیهای
آن حفظ شــــود .شــــرکت ولوو محصــــوالت متنوعی برای
تمیــــزکاری لــــوازم چرمی ارائه داده اســــت کــــه اگر مطابق
ِ
با دستورهایشــــان بــــهکار روند ،از روکش چــــرم محافظت
میکنند .پس از مدتی اســــتفاده ،ظاهــــر طبیعی چرم که
ســــطحی چرم بستگی دارد،
به بیشــــتر یا کمتربودن تراکم
ِ
پدیدار خواهد شــــد .ایــــن واکنش چرم ،طبیعی اســــت و
نشان میدهد که اصیل است.
بــــرای دســــتیابی به بهتریــــن نتایــــج تمیــــزکاری و ِاعمال
محافظتها ،یک تا چهار بار در هر سال از ِک ِرم تمیزکننده
استفاده کنید.
مهم
برخی روکشهای رنگشــــدۀ لــــوازم داخلی ،ممکن
اســــت لکهدار شــــوند؛ برای مثال ،جامههای چرمی
ّ
مخملنمــــا و فاســــتونی نخــــی .هرگــــز از حللهای
قوی اســــتفاده نکنید وگرنه به لوازم داخلی چرمی و
پارچهای و نوارهای پالستیکی آسیب وارد میآید.

تمیزکاری پوششهای چرمی
تمیزکنندۀ چرم را روی اســــفنجی مرطوب بریزید و فشــــار
ّ
مــــدو ر و مالیم،
دهید تا کفی قــــوی بیرون آید .با حرکات
کثیفی و آلودگی را حذف کنید .بهدقت ،با اســــفنج روی
لکهها را تر کنید .بگذارید اسفنج ،لکهها را جذب کند.
ســــطح مدنظر را نسایید .با کاغذ نرم یا تکهای پارچه ،آثار
را پاک کنیــــد و اجازه دهید تا چرم بهطور کامل خشــــک
شود.
محافظت از پوششهای چرم
پیش از استفاده از محصوالت نگهداری چرم ،تمیزکردن
بــــا جاروبرقی مهم اســــت .دســــتکم  ۲۰دقیقــــه پیش از
شــــروع ،چــــرم باید خشــــک باشــــد .مقــــدار کمــــی از ِکرم
محافظتی را روی پارچۀ نمدمالیشده بریزید و در الیهای
نازک از ِکرم ،با حــــرکات ّ
مدو ر و مالیم ،روی چرم بمالید.
بدینترتیب ،در برابر لکهها و اشــــعۀ ماورای بنفش ،چرم
خودرو محافظی خوب یافته است.
شستوشوی فرمان چرمی
ً
با اســــفنجی قبال مرطوبشده و نرم و نیز صابون بیرنگ،
کثیفــــی و گردوخاک را پاک کنیــــد .از روغنهای طبیعی
استفاده کنید .چرم به استنشاق نیاز دارد :هرگز با پوشش
پالستیکی ،چرخ فرمان چرمی را نپوشانید.
رفع لکۀ فرمان
گروه  :۱جوهر ،الکل ،قهوه ،شیر ،عرق و خون :از اسفنج یا

۵درصدی آمونیاک
پارچهای نرم استفاده کنید و محلول
ِ
۲دهم لیتر
محلول
را مخلوط کنید .برای لکههای خونی،
ِ
ِ
آب و  ۲۵گرم نمک مفید است.
گــــروه  :۲چربیها ،روغنها ،ســــسها و شــــکالت :همان
َرویــــۀ گروه یک را بهکار ببرید .با پارچه یا کاغذی جاذب،
صیقل بزنید.
گروه  :۳لکههای خشــــک ،گردوخاک :از ُبرســــی نرم برای
حذف لکهها استفاده کنید .همان َرویۀ گروه یک را بهکار
ببرید.

قسمتهای چوبی و فلزی و پالستیکی
مخصوص این قســــمتها در اختیار
محصول تمیزکاری
ِ
فروشــــندههای شــــرکت ولوو اســــت .اینجاها را نخراشید
قوی لکهبر اســــتفاده
یا نســــایید .هرگز از پا ککنندههای ِ
نکنید.
تمیزکاری کمربندهای ایمنی
از آب و داروی پا ککنندۀ ســــاده استفاده کنید .مطمئن
شــــوید که کمربند ایمنی پیش از اینکــــه در محفظۀ خود
جمع شــــود ،خشــــک شــــده باشــــد .محصول تمیزکاری
مخصوص کمربند را از فروشندههای ولوو تهیه کنید.
ِ
تعمیر و اصالح رنگ سطح خودرو
رنگ نقش مهمی در جلوگیری از پوســــیدگی خودرو دارد
و بههمین دلیل باید مرتب کنترل و بازرســــی شــــود .برای
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مراقبت از خودرو
رنــــگ آســــیبدیده را باید فوری
جلوگیــــری از زنگزدن،
ِ
تعمیر کرد .انواع رایج آســــیبدیدگی رنگ ،بیشــــتر ناشی
از تکههای ســــنگ و خراشها و نشانههای روی لبههای
بخشهای خودرو و درهاست.
شمارۀ رنگ

شمارۀ رنگ خودرو
از رنگ صحیح باید استفاده کرد.
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تکههای سنگ و خراشها

را صیقــــل بزنید .برای این کار از لباســــی کهنه و نرم
استفاده کنید.
توجه
اگر تکهســــنگ به فلز نفوذ نکرده باشد و روکش رنگ
تمیــــزکاری ناحیۀ
معیوب نباشــــد ،میتوانید پس از
ِ
آسیبدیده ،مستقیم آن را رنگ کنید.

پیش از تعمیــــر و اصالح رنگ خــــودرو ،باید بدنــــه تمیز و
خشک باشــــد .در دمای بیش از  ۱۵درجۀ سانتیگراد کار
کنید.
 .۱تکهای از نوارچسب پوششی را روی سطح آسیبدیده
رنگ
بکشید .ســــپس نوار را برای برداشته
شــــدن هر ِ
ِ
شل و سستی ،جدا کنید.
ُ
 .۲بتونــــه را بهدرســــتی هــــم بزنیــــد و از بــــرس مناســــب یا
چوبکبریــــت بــــرای رنگکــــردن اســــتفاده کنیــــد.
زمانیکه بتونه خشک شد ،با استفاده از ُبرس ،روی
آن را رنگ کنید.
 .۳برای خراشها ،اطراف ناحیۀ آســــیبدیده را بهمنظور
محافظت از رنگهای سالم بپوشانید.
 .۴پس از چند روز ،ناحیههای اصالحشــــده و تعمیرشده

 .۹نگهداری و خدمات
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ویژ گیها

10

 .۱۰ویژ گیها
نوع طراحی

264

 .۱۰ویژ گیها
ابعاد و وزنها
دانستن نوع طراحی خودرو و ویژگیهای آن و شمارههای
تماس سادهتر شــــما را با تحویلدهندۀ ولوو
موتور ،امکان
ِ
در زمانهایی که لوازم یدکی و جانبی سفارش میدهید،
فراهم میکند.
 ۱نــــوع طراحــــی ،شــــمارۀ مشــــخصات وســــیلهنقلیه،
ُ
حداکثر میــــزان تحمــــل وزن ،کدهای رنــــگ و لوازم
در سمت
داخلی و نوع شــــمارۀ تأییدشده .زمانیکه ِ
راست جلو باز باشد ،برچسب را میتوان دید.
ِ
 ۲برچسب سامانۀ گرمکنندۀ پارکینگ
ُ
 ۳کد موتور ،اجزا و شمارهسریال موتور
 ۴برچسب روغنموتور
 ۵نــــوع طراحــــی گیربکــــس و شمارهســــریال آن:A :
دندهدستی؛  :Bدندهخودکار
 ۶شمارۀمشخصات خودرو ()VIN
ی در دسترس شما
اطالعات بیشتر خودرو در اســــناد ثبت 
قرار میگیرد.

ابعاد

قسمت

میلیمتر

A

فاصلۀ بین محور جلو و عقب

2774

J

B

طول

4644

K

عرض خودرو با آینۀ جانبی

C

طول بار ،کف ،صندلی تاشده

1789

D

طول بار ،کف

972

L

عرض خودرو ،در حالت
جمعبودن آینۀ جانبی

E

ارتفاع بار

802

F

ارتفاع

1713

G

محور جلو

1632

H

محور عقب

1586

I

عرض قسمت بار ،کف

1090

قسمت

میلیمتر

عرض

1802
2120
1891

وزن
ت است از وزن راننده ،بهعالوۀ
وزن خشــــک خودرو عبار 
وزن باک ۹۰درصد سوخت خودرو و پربودن مخزن تمامی
روغنها.
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 .۱۰ویژ گیها
ابعاد و وزنها
هشدار
بســــته به اینکه چه مقــــدار بار در داخل خــــودرو قرار
گرفته و این بار چگونه توزیع شده است ،خصوصیات
رانندگی خودرو فرق میکند.

۱
۲
۳
۴
۵

جمع کل وزن خودرو
وزن خودرو بهعالوۀ کاروان
حداکثر وزن روی اکسل جلو
حداکثر وزن روی اکسل عقب
سطح تجهیزات
توجه

هنگامیکــــه وزن تریلر از  ۱۸۰۰کیلوگرم تجاوز میکند،
از متعادلکننده استفاده کنید.
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رانندگی زیانآور
رانندگــــی زیانبــــار موجب افزایــــش دمــــای روغنموتور یا
مصرف روغــــن میشــــود .بنابرایــــن برای مســــافرتهای
طوالنی ،بهصورت دورهای ،ســــطح روغن را بررسی کنید.
رانندگی به حالتهای زیر ،زیانآور است:
کشیدن تریلر یا کاروان
·استفاده از خودرو برای یدک
ِ
·رانندگی در مناطق کوهستانی
·راندن با سرعت زیاد
·حرارت سردتر از  -۳۰یا گرمتر از  +۴۰درجۀ سانتیگراد
برای استفاده از خودرو در وضعیت زیانآور ،از روغنموتور
ً
کامال ترکیبی اســــتفاده کنید .ولوو محصوالت روغنموتور
کاسترول را پیشنهاد میکند.

مهم
بهمنظور رفــــع نیازها بــــرای فاصلههــــای زمانی بین
ســــرویسهای دورهای ،همۀ موتورها با روغنموتور
مخصوص ترکیبی در کارخانه پر میشوند .انتخاب
ِ
روغن مناسب ،برای طول عمر سرویس ،روشنکردن
خودرو ،مصرف سوخت و آثار زیستمحیطی بسیار
مهم است.
برای اینکــــه بتوانید بــــه ســــرویس دورهای اطمینان
کنید ،باید روغنموتور تأییدشــــده در موتور بریزید.
روغن را تنها تا میزان تعیینشده پر و تعویض کنید؛ در
غیر این صورت طول عمر سرویس ،وضع روشنکردن
خودرو ،مصرف ســــوخت و وضعیت زیستمحیطی
در معرض خطر قــــرار خواهد گرفت .چنانچه از روغن
تعیینشــــده یا روغنی با روانکاری مناســــب استفاده
نشــــود ،هیچ مســــئولیتهای خدماتــــی و گارانتی بر
عهدۀ ولوو نخواهد بود.

 .۱۰ویژ گیها
روانکارها و روغنها
موتور

ُ
کد موتور

T6 AWD

B6304T4

3.2 AWD

B6324S5

D4

D5204T3

D3

D5204T7

D4 AWD

D5244T17

D5 AWD

D5244T11

D5 AWD

D5244T15

T5

B4204T7

درجۀ روغنموتور

میزان تقریبی روغن

: ACEA A5/B5درجۀ روغن
: SAE 0W-30گرانروی روغن

۶/۸
۶/۸

: ACEA A5/B5درجۀ روغن
: SAE 0W-30گرانروی روغن

۵/۹

سایر مایعات و روانکنندهها
روغن مناسب انتقالدهندۀ
نیرو( 19مجموعۀ گیربکس)

حجم

گیربکس
دستی

BOT 350M3

1.9

M66

۵/۹

: ACEA A5/B5درجۀ روغن
: SAE 0W-30گرانروی روغن

۵/۹

: ACEA A5/B5درجۀ روغن
: SAE 0W-30گرانروی روغن
وقتی در شرایط نامناسب رانندگی میکنید ،از
.روغنی مشابه دیگر موتورها بهره ببرید

۵/۹
۵/۹
۵/۴

روغن مناسب انتقالدهندۀ نیرو
(مجموعۀ گیربکس)

حجم

گیربکس
خودکار

BOT 341

7.3

MPS6

AW1

7.0

TF80SC

روانکارها و روغنها
خنککننده

ُ
کد موتور

میزان تقریبی روغن

موتور

ُ
کد موتور

میزان تقریبی روغن

T6 AWD

B6304T4

8.9

D4 AWD

D5244T17

8.9

AWD 3.2

B6324S5

8.9

D5 AWD

D5244T11

8.9

D4

D5204T3

8.9

D5 AWD

D5244T15

8.9

D3

D5204T7

8.9

T5

B4204T7

10.5

موتور
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 .۱۰ویژ گیها
باتری ،سوخت
سیاالت

سامانه

حجم به لیتر

مایع مجاز

روغن ترمز

سامانۀ ترمز

0.6

DOT 4+

خودروها با شستن چراغ باال

6.5

خودروها بدون شستن چراغ باال

4.5

از مایع شویندۀ
توصیهشدۀ ولوو استفاده
کنید.

بنزین

70

بنزین

دیزل

70

دیزل

تقویتکنندۀ قدرت فرمان

-

WSS M2C204-A2

مایع شستوشو

سوخت
روغن تقویتکنندۀ قدرت
فرمان
باتری
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موتور

ولتاژ

ظرفیت استارت سرد -CCA ،آمپر
استارت سرد ()A

ظرفیت ذخیره

بنزینی

12

800-520

160-100

دیزلی

12

800-700

160-135

بنزینیدیزلی با کارکرد حرکتایست

12

760

135

سامانۀ الکتریکی
این خودرو دارای دینامی با ولتاژ تنظیمشــــدۀ  ACاست.
سامانۀ الکتریکی ،سامانهای تکقطبی است و از شاسی
و محفظۀ موتور بهعنوان رســــانا استفاده میکند .ظرفیت
باتری به میزان تجهیزات موجود در خودرو بستگی دارد.
مهم
اگر باتری خودرو تعویض شــــود ،باید مطمئن شوید
که میزان ظرفیت باتری با باتری اصلی برابر باشد.
سوخت
مصرف سوخت
چند مســــئله ســــبب افزایش مصرف ســــوخت میشود:
شــــیوۀ رانندگی ،اســــتفاده از رینگ و تایر بزرگتر از اندازۀ
اســــتاندارد ،رانندگی با ســــرعت زیاد ،کیفیت سوخت،
جاده و وضعیت ترافیک.
راهنماییهایی برای کاهش مصرف سوخت:
·رانندگی آرام و پرهیز از شتاب و ترمز ناگهانی.
·رانندگی با فشــــار باد مناسب .برای فشار باد مناسب،
از تایر  ECOاستفاده کنید.
·انتخاب نوع تایر مناسب.

 .۱۰ویژ گیها
نمادها در صفحۀنمایش
نمادها در صفحۀنمایش
نمادهــــای مختلفــــی در صفحۀنمایش وجــــود دارد .این
نمادها ســــه دســــتهاند :هشــــدار ،شــــاخص ،اطالعات.
ترین آنها همراه با
نمادهای نشاندادهشــــدۀ زیر عمومی ِ
معنی و مرجع آنهاست.
نماد قرمزرنگ زمانی روشــــن میشود که خطایی
در خــــودرو رخ دهد که ایمنی و امــــکان رانندگی را تحت
تأثیر قرار دهد .متنی توضیحی در همان زمان در صفحۀ
نمایش ظاهر میشود.
زمانیکه مشــــکلی در خــــودرو ایجاد شــــود ،نماد
اطالعات زردرنگ همراه با متن در صفحۀ نمایشــــگرها و
عملگرها ظاهر میشــــود .این نماد ممکن است همراه با
نمادهای دیگر نیز روی صفحۀنمایش ظاهر شود.
نمادهای هشدار در صفحهکیلومتر
نماد

معنا

نماد

فشار کم روغن
ترمزدستی کشیدهشده
ترمزدســــتی کشیدهشــــده ،نمــــاد
جایگزین

نماد

کیسۀهوا SRS

ســــامانۀ کنترل کشــــش و پایداری
دینامیکی خودرو ،وضعیت ورزش

تذکر کمربند ایمنی

پیشگرمکن موتور (دیزل)

دینام ،باتری را شارژ نمیکند.

کمبودن سوخت در باک

ِاشکال در سامانۀ ترمز

اطالعات ،متن نمایشدادهشده را
بخوانید.

هشدار ،وضعیت ایمن
نقص در ABL
سامانۀ مدیریت موتور

معنا

معنا

ِاشکال در سامانۀ ABS
چراغ مهشکن عقب روشن است.
ســــامانۀ کنترل کشــــش و پایداری
دینامیکی خــــودرو ،کمــــک ثبات
یدککش

نور اصلی روشن است.
راهنمای سمت چپ
راهنمای سمت راست
حرکتایســــت ،توقــــف خــــودکار
موتورDRIVe ،
استفادهنشده
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 .۱۰ویژ گیها
نمادها در صفحۀنمایش
نمادهای اطالعاتی در صفحهکیلومتر
معنا

نماد

معنا

نماد
سامانۀ ABL

معنا

نماد
حرکتایست

کروزکنترل ،کروزکنترل انطباقی
ســــامانۀ هشــــدار بــــه راننــــده ،وقــــت
استراحت

حرکتایست

کروزکنترل انطباقی

ســــامانۀ هشــــدار بــــه راننــــده ،وقــــت
استراحت

سامانۀ هشدار به راننده

کروزکنترل انطباقی ،هشدار فاصله

ترمز دستی

ســــامانۀ هشــــدار به راننده ،حرکت از
روی خطوط راه

ل انطباقی
کروزکنتر 

حسگر باران
حسگر رادار

270

نورباالی فعالAHB ،

حسگر دوربین ،حسگر لیزر

حسگر شیشۀ جلو

ترمز خودکار ،هشــــدار فاصله ،ایمنی
شهری ،سامانۀ هشدار تصادف

حرکتایست

ســــامانۀ هشــــدار به راننده ،حرکت از
روی خطوط راه
اطالعات سرعت ثبتشده
موتــــور گرمکــــن و گرمکــــن بخــــش
سرنشینان را متوقف کرده است.

 .۱۰ویژ گیها
نمادها در صفحۀنمایش
نماد

معنا
زمان سنج فعالشده

زمانسنج فعالشده
باتری ضعیف است.
در بــــاک بنزین ســــمت راســــت قرار
دارد.

نمادهای اطالعاتی در صفحۀ نمایشگرها و عملگرهای
سقف
نماد

معنا
تذکر بستن کمربند ایمنی
کیســــۀهوای صندلی سرنشین فعال
شده است.
ل شده
کیســــۀهوای سرنشین غیرفعا 
است.
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جدول سرویس دورهای
شرکت افراموتور نماینده ولوو سواری در ایران

ردیف
1
2
3
4
5
6

موضوع برنامه
کنترل گیربکس اتوماتیک
ترمز دستی
چراغهای خارجی/مه شکن ها
بوق
چراغهای داخلی

شیشه شور و برف پاک کن شیشه چراغهای
جلو

سال
KMx1000
بازدید وضعیت پارک  /خالص
بازدید و تنظیم کردن
بازدید عملکرد
بازدید بوق و عملکرد آن
بازدید و تنظیم چراغها

چک لیست سرویس های دوره ای خودرو ولوو سواری
5

10

15

1
20

30 25
بازدیدها

35

2
40

45

50

65

70

75

بازدید عملکرد و وضعیت تیغه برف پاک کن ها
بازدید عملکرد و وضعیت کمربند ایمنی

7

کمربندهای ایمنی

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

موتور ،گیربکس ،سیستم انتقال قدرت بازدید روغن ریزی .در صورت روغن ریزی گیربکس ،بازدید سطح روغن

روغن موتور ،فیلتر روغن
گیربکس اتوماتیک
بازدید برای خرابی ،پوشش الستیک ،فشار باد(به همراه الستیک زاپاس)
چرخها و الستیکها
بازدید عملکرد و بازدید گردگیرها
پلوس ها
بازدید لنت ترمز و دیسک ها ،جلو و عقب
دیسک چرخ ،لنت ترمز
بازدید نشتی و خرابی ناشی از ضربه
مسیر روغن ترمز و بنزین
بازدید شرایط و تعویض هر  10000کیلومتر
فیلتر بنزین خارجی
بازدید نشتی و پیچها
سیستم اگزوز
بازدید پوشش غربیلک فرمان
سیستم فرمان
بازدید پوشش طبق  :بازدید زاویه چرخ
سیستم تعلیق جلو
بازدید پوشش طبق  :بازدید زاویه چرخ
سیستم تعلیق عقب
دیفرانسیل عقب (در صورت تجهیز) بازدید روغن ریزی و بازدید سطح روغن در صورت نشتی
گاردان ،مفصل بندی (در صورت تجهیز)بازدید آثار سطحی

خودرو را باال ببرید

تخلیه روغن .تعویض فیلتر روغن
تعویض روغن ( فیلتر روغن برای ) MPS6

خودرو را پایین بیاورید

تعویض فیلتر و تمیز کردن محفظه فیلتر
 23فیلتر هوای موتور
بازدید و هر  60000کیلومتر تعویض
 24شمع ها
بازدید و سرریز در صورت نیاز
 25سطح مایعات محفظه موتور
بازدید و سرریز در صورت نیاز
 26مایع خنک کننده
بازدید سرباطری ،سطح مایه الکترولیت و پیچها
 27باطری
بازدید تاریخ تولید(تعویض هر چهار سال)
 28خودرو با کیت پنجری اضطراری
 29تسمه ها (تایم ،تسمع سفت کن ،کولر،دینام)تعویض تسمه ها طبق زمانبندی مشخص شده
موتورهای توربو ،محل گریسخور و لوله هر  160000کیلومتر تمیز شود.
 30بازدید تهویه کارتل
 31خودرو با دوربین برای اعالم خطر تصادف تمیز کردن محل قرار گیری محفظه دوربین بر روی شیشه جلو
تعویض فیلتر و تمیز کردن محفظه فیلتر
 32فیلتر هوای داخل اتاق
 33درها ،درب صندوق عقب ،درب موتور روغن کاری
تعویض طبق برنامه کیلومتری یا هر  2سال
 34روغن ترمز
ریست کردن آالرم سرویس
SRI 35
تذکر مهم  :در کلیه بازدیدها  ،قطعه و یا سیال مستهلک شده را تعویض نمائید .در صورتیکه مقدار سیاالت بازدید شده از حد مجاز کمتر است از همان سیال سرریز نمائید.
نام و امضاء تکنسین :
شماره پذیرش :
تاریخ / / :
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55

3
60

4
80

نام و امضاء کارشناس فنی :

85

90

95

6
5
120 115 110 105 100

ها
تها
پیوست
پیوس
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
مصــــوب مجلــــس شــــورای اســــامی ،۱۳۸۶ / ۴ / ۳ ،به
شمارۀ ۵۲۶ / ۴۹۵۲۵
مــــاده  .۱اصطالحات زیــــر در معانــــی مشــــروح مربوط به
کاربرده میشود:
 .۱خــــودرو :هر نوع وســــیله نقلیــــه موتوری تولیــــد داخل یا
خارج بــــرای اســــتفاده در معابر عمومــــی برای حمل
سرنشین و بار تا ظرفیت مجاز.
 .۲عرضهکننده :هر شــــخص حقیقی یا حقوقی که به طور
مســــتقیم یا از طریق واسطه فروش مبادرت به فروش
خودروهای نو تولیدی و وارداتی خود میکند.
 .۳واســــطه فروش :هر شــــخص حقیقی یــــا حقوقی که با
موافقت عرضهکننده نســــبت به فروش خودرو اقدام
میکند.
 .۴نمایندگی مجاز :هر شــــخص حقیقــــی یا حقوقی که با
موافقــــت عرضهکننــــده عهدهدار فــــروش و خدمات
پس از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
 .۵مصرفکننــــده :هــــر شــــخص حقیقی یــــا حقوقی که
خودرو را برای استفاده شخصی یا عمومی در اختیار
دارد.
 .۶بهای خودرو :مبلغی است که در قرارداد واگذاری و یا
در برگه فروش توسط عرضهکننده قید شده است.
ماده  .۲عرضهکننــــده موظف به رعایت اســــتانداردهای

ابالغــــی در مــــورد ایمنــــی ،کیفیت ،ســــامت خــــودرو و
مطابقــــت آن بــــا ضمانــــت ارائه شــــده بــــه مصرفکننده
میباشد.
تبصره  .۱دوره تضمین نمیتواند کمتر از یک سال از
زمان تحویل خودرو به مصرفکننده یا کارکردی برابر
با ســــی هزار کیلومتر (هر کدام زودتر به پایان برســــد)
باشد.
تبصــــره  .۲دوره تعهد یا دوره تامیــــن قطعات و ارائه
خدمات فنی استاندارد ،برابر  ۱۰سال از زمان تحویل
رسمی آخرین خودرو به مصرفکننده میباشد.
ماده  .۳عرضهکننده در طــــول مدت ضمانت مکلف به
رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی از طراحی ،مونتاژ ،تولید
یا حمل) اســــت که در خودرو وجود داشــــته یــــا در نتیجه
استفاده معمول از خودرو بروز نموده و با مفاد ضمانتنامه
و مشــــخصات اعالم به مصرفکننده مغایــــر بوده یا مانع
اســــتفاده مطلوب از خــــودرو یا نافــــی ایمنی آن باشــــد یا
موجــــب کاهش ارزش معامالتی خودرو شــــود .هزینه رفع
نقص یا عیب خــــودرو در طول مــــدت ضمانت و جبران
کلیه خســــارات وارده به مصرفکننده و اشخاص ثالث،
اعم از خســــارات مالی و جانی و هزینههای درمان ناشی
از نقص یــــا عیب (که خــــارج از تعهدات بیمه شــــخص
ثالث باشــــد) هزینههای حمل خودرو به تعمیرگاه ،تامین
خــــودروی جایگزیــــن مشــــابه در طــــول مــــدت تعمیرات

(چنانچه مدت توقف خودرو بیش از  ۴۸ســــاعت باشد)
برعهده عرضهکننده میباشد.
تبصره  .۱تعهدات عرضهکننده به طور مســــتقیم یا از
طریق واسطه فروش یا نمایندگی مجاز ایفاء میشود.
عرضهکننــــده مکلــــف بــــه ایجــــاد شــــبکه خدمات
پس از فروش یا نمایندگیهای مجــــاز تعمیر و توزیع
قطعات یدکی و تامین آموزشهای الزم متناســــب با
تعداد خودروهای عرضه شــــده در سطح کشور بوده
و نمیتوانــــد مصرفکننده را به مراجعه به نمایندگی
معینی اجبار نماید.
تبصره  .۲در صورت بروز اختالف بین طرفین موضوع
مــــاده فــــوق ،موضوع اختالفی حســــب درخواســــت
طرفیــــن ابتــــدا در هیــــات حــــل اختــــاف مربوطــــه،
متشــــکل از نمایندگیهــــای عرضهکننــــده خــــودرو،
کارشــــناس رســــمی دادگستری و کارشــــناس نیروی
انتظامی به ریاســــت کارشناس رســــمی دادگستری
طــــرح و رای الزم با اکثریت آراء صادر خواهد شــــد.
در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای صادره،
خواسته در دادگاه صالحه قابل پیگیری خواهد بود.
دادگاه صالحه باید خــــارج از نوبت و حداکثر ظرف
دو ماه انشاء رای نماید.
مــــاده  .۴چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در
طول دوره ضمانت پس از ســــه بار تعمیــــر همچنان باقی
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پیوستها
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
باشــــد یا در صورتی که نقص یا عیب قطعاتی که موجب
احتمال صدمه جســــمی یا جانی اشخاص گردد و با یک
تعمیر برطرف نشــــده باشــــد یا خودرو بیش از ســــی روز به
دلیــــل تعمیرات غیر قابل اســــتفاده بمانــــد ،عرضهکننده
مکلف است حسب درخواست مصرفکننده خودروی
معیوب را با خودروی نو تعویض یا با توافق ،بهای آن را به
مصرفکننده مسترد دارد.
تبصره  .۱در صورت بروز اختالف بین طرفین ،حل و
فصل آن از طریق هیات حل اختالف موضوع تبصره
( )۲ماده ( )۳3این قانون میباشد.
تبصــــره  .۲عرضهکننده حق واگذاری یا اســــتفاده از
خودروی مســــترد شــــده را پیش از رفع عیب ندارد،
واگذاری خــــودروی مزبور پس از رفــــع عیب و نقص
قبلــــی و با اعــــام صریــــح عیــــوب مزبور در اســــناد
واگذاری مجاز میباشد.
ماده  .۵عرضهکننده ،واســــطه فــــروش و نمایندگی مجاز
تعمیر موظفند هر بار که خودروی موضوع ضمانت ،مورد
تعمیر یــــا خدمات مختلف دورهای قــــرار میگیرد ،پس از
اتمــــام کار ،به صورت مکتوب کلیه عیبها و نقصهای
اعالمی از ســــوی مصرفکننده ،اقدامهای انجام شده و
قطعات تعمیر یا تعویض شده را در صورت وضعیت ذکر
نموده و آن را تسلیم مصرفکننده نماید.
تبصره .اســــتفاده از قطعات غیر اســــتاندارد یا تایید
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نشــــده توســــط عرضهکننــــده و نمایندگیهای مجاز
تعمیر ممنوع میباشد.
ماده  .۶چنانچــــه انجام تعهدات عرضهکننــــده به دلیل
حــــوادث غیر مترقبه (غیر قابل پیشبینی و غیر قابل رفع)
ناممکن باشــــد ،این تعهدات به حالت تعلیق درمیآید.
مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده میشود.
مــــاده  .۷هــــر نــــوع توافق مســــتقیم یا غیــــر مســــتقیم بین
عرضهکننده ،واسطه فروش یا مصرفکننده که به موجب
آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضهکننده بر طبق این
قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده دارد ،ساقط نماید یا
به عهده واســــطه فروش یا هر عنوان دیگری گذارده شود،
در برابر مصرفکننده باطل و بالاثر میباشد.
تبصره .انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف
طرفین قرارداد و مشــــمولین این قانــــون در آن رعایت
نشود به استناد ماده  ۱۰قانون مدنی و مورد مشابه غیر
قانونی و از درجه اعتبار ساقط است.
مــــاده  .۸هرگونــــه عیــــب و نقــــص و خســــارات جانــــی و
مالــــی وارده بــــه مصرفکننده و اشــــخاص ثالــــث که به
دلیل تعویض یــــا نصب قطعات و سیســــتمهای جانبی
و یــــا دریافت خدمــــات خارج از شــــبکه رســــمی و مجاز
عرضهکننده توســــط مصرفکننده طــــی دوران ضمانت

ایجاد شــــود از شــــمول این قانون خارج است و هیچگونه
حقــــی بــــرای مصرفکننــــده و اشــــخاص ثالــــث در برابر
عرضهکننده ایجاد نمیکند.
ماده  .۹عرضهکننده مکلف اســــت تعهدات موضوع این
قانون را به صورت کتبی در اوراق ضمانتنامه قید نموده و
در زمان تحویل خودرو ،به نحو مقتضی موضوع این قانون
را به طور صریح و روشن به مصرفکننده اعالم نماید.
مــــاده  .۱۰آییننامــــه اجرائی این قانــــون (بهویــــژه در مورد
مال کهای ایجاد نمایندگی مجاز تعمیر در ســــطح کشور
به ازاء تعداد خودروها عرضه شده) ظرف سه ماه از تاریخ
تصویــــب توســــط وزارت صنایع و معادن تهیه شــــده و به
تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده  .۱۱وزارت صنایع و معادن مکلف به نظارت بر اجرای
ایــــن قانون در راســــتای حفظ حقــــوق مصرفکنندگان و
اعالم گزارش ادواری شــــش ماهه به کمیســــیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی است.
قانون فوق مشــــتمل بر  ۱۱ماده و  ۸تبصره در جلسه علنی
روز چهارشــــنبه مــــورخ  ۱۳۸۶ / ۳ / ۲۳مجلس شــــورای
اســــامیتصویــــب و در تاریــــخ  1386/ 3/30بــــه تأیید
شورای نگهبان رسید.

پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان
خودرو
 ،۱۳۹۵ /۱ / ۲۸شماره  / ۷۴۱۵ت  ۵۱۶۸هـ
هیأت وزیران در جلسه  ۱۳۹۵/۱/۲۲به پیشنهاد شماره
 ۶۰ / ۲۵۵۳۸۵مــــورخ  ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۹وزارت صنعــــت،
معدن و تجارت و به اســــتناد مــــاده ( )۱۰قانون حمایت از
حقوق مصرفکنندگان خودرو ،مصوب  ،۱۳۸۶آییننامه
اجرایی قانون مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
مــــاده  .1ضوابط منــــدرج در ایــــن آیین نامه شــــامل تمام
عرضهکنندگان ،واسطههای فروش ،واسطههای خدمات
پس از فــــروش و نمایندگیهای مجاز انواع وســــایل نقلیه
موتوری اعم از سواری ،مینیبوس ،میدل باس ،اتوبوس،
ون ،وانــــت ،کامیونــــت ،کامیون ،کشــــنده ،تریلــــر و انواع
موتورسیکلت ساخت داخل کشور یا خارج میباشد.
مــــاده  .2در ایــــن آییننامــــه اصطالحــــات زیــــر در معانی
مشروح مربوط به کار میروند:
الف .قانون :قانــــون حمایت از حقــــوق مصرفکنندگان
خودرو .مصوب .1386
ب .وزارت :وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
پ .عرضهکننده :هر شــــخص حقیقی یا حقوقی که به طور
مســــتقیم یا از طریق واســــطه فــــروش ،مبــــادرت به فروش
خودروهاینوساختداخل کشور یاوارداتیخودمینماید.

ت .خدمات پس از فــــروش :کلیه خدمات پس از فروش
یک محصول از قبیل ضمانت و تعهد شامل پشتیبانی
خدمــــات ،تعمیــــرات و تأمین قطعات اســــتاندارد که
موجب تضمین کارکرد مطلوب محصول میباشد.
ث .واســــطه خدمات فــــروش و پس از فروش :اشــــخاص
ً
حقیقی یا حقوقی که با موافقت عرضهکننده ،صرفا یا
ً
توأما عهدهدار خدمات فروش و پس از فروش خودرو از
طریق نمایندگیهای مجاز میباشــــند .واسطه مذکور
میتواند به عنوان بخشــــی از مجموعه عرضهکننده یا
به عنوان شرکتی مســــتقل تحت نظارت عرضهکننده
فعالیت نموده و خدمات خود را ارائه نماید.
ج .نمایندگی مجاز :هر شــــخص حقیقی یا حقوقی که با
موافقت عرضهکننــــده عهدهدار فروش و خدمات پس
از فروش خودرو در طول مدت ضمانت است.
چ .شــــیوه ارائه خدمات پــــس از فروش خودرو :براســــاس
اســــتاندارد ملی شــــماره ( )19117در خصوص تعیین
شــــیوه مربوط به امــــور خدمات پس از فــــروش خودرو،
شــــاخصها و نحــــوه ارزیابــــی عرضهکننده ،واســــطه
خدمات پــــس از فــــروش و نمایندگیهــــای مجاز آن و
همچنین ردهبندی و پایش عملکرد آنها میباشد.
ح .دســــتورالعمل شــــرایط ،ضوابــــط و ارزیابــــی خدمات
فروش خودرو :دستورالعملی که به منظور تعیین شیوه
مربــــوط به امــــور خدمات فروش خودرو ،شــــاخصها و
نحــــوه ارزیابــــی عرضهکننده ،واســــطه خدمات فروش

و نمایندگیهــــای آن و همچنیــــن ردهبنــــدی و پایش
عملکرد آنها توسط وزارت تهیه و ابالغ میشود.
خ .خدمات دوره تضمین :مجموعه خدمات تعمیرات،
تأمیــــن و تعویض قطعات یا تعویض خودرو که در یک
دوره زمانی یا طی مســــافت مشخص مطابق مواد ()12
و ( )13این آییننامه و انجــــام آن به صورت رایگان به
عهده عرضهکننده میباشد.
د .خدمــــات دوره تعهــــد :مجموعه خدمــــات تعمیرات،
تأمیــــن و تعویض قطعــــات و پشــــتیبانی خدمات که
در یــــک دوره زمانی مشــــخص مطابق مــــاده ( )15این
آییننامه و در قبال دریافت اجرت «برابر با نرخ مصوب
موضــــوع بند (ط) مــــاده ( )2ایــــن آییننامه» از ســــوی
عرضهکننده برای مصرفکننده انجام میشود.
ذ .خدمات ســــیار :خدمــــات امــــداد و تعمیراتــــی که در
محل اســــتقرار خودرو در بیــــرون از نمایندگی مجاز به
مصرفکننده ارائه میشود.
ر .خدمــــات فنــــی اســــتاندارد :خدماتــــی کــــه مطابــــق با
اســــتاندارد کارخانــــهای ،ملــــی ،بینالمللــــی یا ســــایر
اســــتانداردها و دســــتورالعملهای تخصصی رســــمی
باشد.
ز .ضمانتنامه :سندی است به زبان فارسی و در برگیرنده
مسئولیت دوره ضمانت و تعهد خدمات عرضهکننده
و اســــتفاده مطلوب از خودرو که توسط عرضهکننده به
همراه خودرو ،تحویل مصرفکننده میشود.
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پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
ژ .استفاده مطلوب از خودرو :استفاده از هر خودرو مطابق
مشخصات اعالم شده از سوی عرضهکننده بهویژه در
مورد تعداد سرنشین و مقدار بار.
س .کتابچــــه راهنمای مصرفکننده :کتابچهای اســــت
حداقــــل به زبــــان فارســــی ،که بایــــد در زمــــان تحویل
خودرو از طرف عرضهکننده به مصرفکننده تســــلیم
شــــود .این کتابچه باید حاوی مــــواردی از قبیل نحوه
اســــتفاده مطلوب از خودرو ،عناوین متعلقات الزامی
همــــراه خــــودرو از قبیــــل رادیــــو پخش ،چــــرخ زاپاس،
جــــک ،آچار چــــرخ ،کفپوش متحــــرک ،مثلث خطر
و تجهیــــزات اضافی خــــودرو ،میزان مصرف ســــوخت
(به تفکیک ســــیکل شهری ،برو نشــــهری و ترکیبی) و
همچنین عناویــــن بازدیدهای دورهای ،نام و نشــــانی
نمایندگیهــــای مجاز شــــبکه فــــروش و خدمات پس
از فــــروش ،متن قانــــون ،آییننامه و دســــتورالعملهای
اجرایی آن باشد.
ش .تأمین خودروی جایگزین مشابه :واگذاری خودروی
مشــــابه و درصورت عــــدم امکان ،پرداخت خســــارت
توقف خودرو در دوره تضمین است.
ص .قیمــــت کارشناســــی :قیمتــــی کــــه بــــر اســــاس نظر
کارشناس رســــمی دادگستری در رشــــته مرتبط تعیین
میشود.
ض .شرکت بازرسی :شخصیت حقوقی دارای صالحیت
از طرف سازمان ملی استاندارد ایران که توسط وزارت
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برای انجــــام ارزیابی عملکــــرد عرضهکننده ،واســــطه
فروش ،واسطه خدمات پس از فروش ،نمایندگیهای
مجاز و ارائه گزارشهــــای ادواری یا موردی به وزارت و
عرضهکننده انتخاب میشود.
ط .نــــرخ خدمات و قطعات :نظر به صنفی بودن فعالیت
نمایندگیهای مجاز ،واســــطه خدمات پس از فروش و
خدمات سیار ،اجرت یا دستمزد خدمات و همچنین
نرخ قطعات و مواد مصرفی مطابق ماده ( )51اصالحی
قانون نظام صنفی کشــــور .مصوب  .1392با محوریت
کمیســــیون نظارت تعییــــن و در ازای ارائــــه خدمات و
ابالغ صورتحســــاب رســــمی به مصرفکننــــده ،از وی
دریافت میشود.
ظ .خــــودروی نــــو :خودرویــــی که بــــه هنــــگام تحویل به
مصرفکننــــده بیــــش از ( )99کیلومتــــر طی مســــافت
نکرده باشد.
ع .عیب :زیــــاده ،نقیصه و یــــا تغییر حالتــــی که موجب
کاهــــش ارزش اقتصادی کاال ،خدمــــت یا عدم امکان
استفاده متعارف از آن میشود.
غ .قطعــــه ایمنی خــــودرو :قطعاتی که عیــــب آنها موجب
احتمال صدمه جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره .فهرســــت این قطعات توســــط وزارت با همکاری
ســــازمان ملی اســــتاندارد ایــــران و پلیــــس راهنمایی و
رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران تهیه
و اعالم میشود.

ف .عیب ایمنــــی  :عیوبی که احتمــــال ایجاد صدمه به
جسم ،جان و مال اشخاص گردد.
تبصره .وزارت موظف اســــت با همکاری ســــازمان
ملی اســــتاندارد ایران و پلیــــس راهنمایی و رانندگی
جمهوری اســــامی ایران ،فهرســــت عیــــوب ایمنی
خــــودرو و همچنیــــن قطعات مشــــمول اســــتاندارد
اجباری خودرو را تهیه و ابالغ نماید.
ق .قطعه و ماده مصرفی :قطعات و موادی مانند روغنها
(نظیر روغن موتــــور و گیربکس) ،مایعــــات (نظیر مایع
ضدیــــخ و مایع شیشــــه شــــوی) ،فیلترها (نظیــــر فیلتر
بنزیــــن ،هــــوا و روغــــن) و ســــایر قطعات و مــــوادی که
فهرســــت کامل آن توســــط وزارت تهیه و ابالغ خواهد
شد.
ک .اســــتانداردها و مقــــررات ابالغــــی :کلیــــه معیارهــــا و
مشــــخصات ناظر بر تولید ،ایمنی ،کیفیت ،آالیندگی
زیستمحیطی ،فروش و خدمات پس از فروش خودرو
که از ســــوی وزارت ،ســــازمان ملــــی اســــتاندارد ایران،
سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت ابالغ و
رعایت آنها از سوی عرضهکننده الزامی است.
تبصــــره .اســــتانداردهای فنــــی شــــرکتهای
عرضهکننــــده در صورت عدم مغایرت با موارد فوق،
جزو استانداردهای ابالغی محسوب خواهد شد.
مــــاده  .3عرضهکننــــده موظــــف اســــت در ســــامانه

پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
اطالعرســــانی خود ،نسبت به فروش اینترنتی محصوالت
با قید مشــــخصات خودرو و شــــرایط فروش از قبیل نشان
تجاری ،نوع ،تیپ ،رنگ ،تجهیزات درخواستی ،قیمت
خودرو ،سود مشــــارکت ،زمان تحویل و سایر موارد مرتبط
اقدام نماید.
تبصــــره .عرضهکننده موظف اســــت حداقل دو روزکاری
قبل از اجرای فرآیند فروش شرایط موصوف را اطالعرسانی
عمومی نماید.
مــــاده  .4عرضهکننــــده موظــــف اســــت قیمــــت نهایــــی
محصــــوالت خــــود به همــــراه قیــــد نــــوع ،تیــــپ ،رنگ و
متعلقات ،ضوابط و روشهای مختلــــف فروش و فرآیند
خرید را به صورت شفاف و روشن مطابق جدول زیر تهیه
و در پایگاه اطالعرســــانی و نمایندگیهــــای مجاز فروش
خود ،در دسترس متقاضیان خرید قرار دهد.
در کلیــــه روشــــها ،اطمینــــان از تأمیــــن  CKD/CBUو
شمارهگذاری توسط عرضهکننده الزامی است.
در کلیــــه روشــــها ،امکان پرداخــــت وجه ثمن خــــودرو به
صورت اقساطی میسر میباشد.
در صــــورت اســــتفاده از تســــهیالت بانکها ،مؤسســــات
اعتباری و شــــرکتهای لیزینگ ،رعایــــت قوانین مرتبط
با آن وحصول اطمینان عرضهکننده از تأمین و پرداخت
تسهیالت توسط بانکها ،مؤسسات اعتباری و شرکتهای
لیزینــــگ به متقاضی،پیــــش از انعقاد قــــرارداد و دریافت
وجوه ،الزامی است.

تبصره  .1حداکثر مبلغ قابل دریافت در قراردادهای
پیــــش فروش معــــادل پنجــــاه درصد قیمــــت فروش
نقــــدی محصول مــــورد نظــــر در هنگام عقــــد قرارداد
میباشد.
تبصره  .2ســــود انصراف و خسارت تأخیر مندرج در
بخش ضوابط فروش ،به صورت روزشــــمار محاسبه
میشود.
ماده  .5عرضهکننده موظف اســــت قبل از اقدام به پیش
فروش خودرو ،مجوز مربوط شــــامل تعــــداد خودروی قابل
عرضه را از وزارت اخذ نماید.

* تعهدات معوق :در فروشهای فوری ،تعهداتی است که
طبق قرارداد سررسید شــــده ،ولی خودرو تحویل نگردیده
است.

ماده  .6عرضهکننده موظف است نسبت به عقد قرارداد
فروش با مصرف کننده اقدام نماید.
در قرارداد فروش قید مشخصات خودرو مورد نظر از قبیل
نشان تجاری ،نوع ،تیپ ،رنگ و شــــرایط موضوع قرارداد
مانند قیمت فروش ،نرخ ســــود مشــــارکت ،تاریخ تحویل
خودرو با تعیین مــــاه و هفته تحویل ،خســــارت تأخیر در
تحویل ،فهرســــت متعلقات الزامی همراه خودرو از قبیل
رادیو پخش ،چرخ زاپاس ،جــــک ،آچار چرخ ،کفپوش
متحرک ،مثلث خطر و تجهیزات درخواســــتی و ارائه یک
نسخه از اصل قرارداد به مصرفکننده ،الزامی است.
تبصره .هرگونــــه تغییــــر در اســــتانداردهای اجباری
پس از عقد قرارداد ،چنان چه موجب افزایش هزینه

277

پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
و مشــــمول قیمتگــــذاری شــــود ،با تصویــــب مرجع
قیمتگذاری در قیمت فروش لحاظ میشود.
مــــاده  .7عرضهکننــــده موظف اســــت در قــــرارداد پیش
فروش ،سود مشــــارکت وجوه دریافتی را از تاریخ دریافت
ودیعه تا تاریخ تحویل مندرج در قرارداد پرداخت نماید.
تبصــــره  .1عرضهکننــــده موظــــف اســــت در صورت
تأخیــــر در تحویل خــــودرو ،از تاریــــخ تحویل مندرج
در قــــرارداد تا زمان تحویل خــــودرو به مصرفکننده،
مبلغ خســــارت تأخیر در تحویل را نســــبت به وجوه
پرداختی محاسبه و پرداخت نماید.
تبصــــره  .2در صورتی کــــه مصرفکننده پس از ابالغ
دعوتنامــــه کتبی عرضهکننــــده ،ظرف پانــــزده روز
کاری نســــبت بــــه تصفیه حســــاب خــــودرو موضوع
قرارداد اقــــدام ننماید ،عرضهکننــــده میتواند خودرو
را به ســــایر متقاضیان تحویل و نوبت مصرفکننده
را بــــه موعد دیگــــری که نحــــوه تعییــــن آن در قرارداد
مشخص شده ،موکول نماید.
تبصره  .3در صورت اعــــام انصراف مصرفکننده
یک ماه پس از عقد قرارداد ،ســــود انصراف بر مبنای
ضرایــــب منــــدرج در جــــدول ذیــــل مــــاده ( )4ایــــن
آییننامه محاسبه و پرداخت میشود.
عرضهکننده موظف اســــت ســــود انصــــراف و مبلغ
پرداختــــی را ظــــرف بیســــت روز بــــه مصرفکننــــده
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پرداخــــت نمایــــد .انصــــراف مصرفکننــــده قبل از
یک ماه از زمان عقد قرارداد مشــــمول ســــود انصراف
نمیشود.
تبصــــره  .4در صورتــــی که زمــــان بازپرداخــــت وجوه
پرداختی مصرفکننده بیش از بیست روز شود ،سود
انصراف متعلقه از تاریخ تأخیــــر تا تاریخ بازپرداخت
وجوه مذکور نیز باید محاسبه و پرداخت گردد.
ماده  .8عرضهکننده موظف است هرگونه تغییر در شرایط
عرضه را نسبت به شــــرایط مندرج در قرارداد به استثنای
الزامات قانونی ،رضایت کتبی مصرفکننده در الحاقیه
قرارداد منعقده ،قبل از ارســــال دعوتنامه تکمیل وجه،
قید و به تأیید و امضای طرفین برساند.
تبصــــره .در صورت بروز مشــــکل در فرآینــــد رعایت
اســــتانداردهای مصوب و تأخیــــر در تحویل خودرو،
مسئولیت جبران خســــارات وارده و کسب رضایت
مصرفکننده بر عهده عرضهکننده است.
مــــاده  .9عرضهکننــــده موظف اســــت در زمــــان تحویل،
خــــودروی درخواســــتی مصرفکننــــده را در حضــــور وی
کنتــــرل نمــــوده و پس از حصــــول اطمینــــان از عدم وجود
عیب ،خودرو را تحویل دهد.
تبصــــره  .1عرضهکننــــده موظــــف اســــت در صورت
وجــــود عیــــب احتمالــــی در خــــودرو ،عیــــب مربوط

را مطابــــق زمــــان اســــتاندارد تعمیراتی مربــــوط ،رفع
کند مشــــروط بر آن کــــه رفع عیــــب ،موجب کاهش
ارزش قیمتــــی خــــودرو نگــــردد .درغیر ایــــن صورت
عرضهکننده موظف است نسبت به تعویض خودرو
و یا اخذ رضایت کتبی مصرفکننده اقدام نماید.
تبصــــره  .2در صورتــــی کــــه مصرفکننــــده در دوره
تضمین بــــه نمایندگی مجــــاز مراجعه نمایــــد و رفع
کامــــل عیــــوب خودرو تحــــت هر شــــرایطی در مدت
زمان باقــــی مانــــده از دوره مذکــــور بــــرای نمایندگی
مجاز مقدور نباشد ،عرضهکننده یا واسطه فروش با
نمایندگی مجاز موظف است ضمن الزام نمایندگی
مجاز به اعالم کتبی موضوع به مصرفکننده ترتیبی
اتخــــاد نماید کــــه خــــودرو در اولین فرصــــت ممکن
تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.
تبصــــره  .3عرضهکننــــده موظف اســــت در صورتی
که رفع عیوب خودرو مســــتلزم گذشت زمان باشد،
ضمــــن ثبت دقیــــق عیوب خــــودرو در دو نســــخه و
تحویل یک نســــخه از آن به مصرفکننده ،برابر ماده
( )17این آییننامه رفتار نماید.
مــــاده  .10عرضهکننــــده موظــــف اســــت ســــند فــــروش،
صورتحســــاب فــــروش همــــراه بــــا درج تفکیکــــی اقــــام
تشــــکیلدهنده ،بهــــای خــــودرو شــــامل بهــــای خالــــص
خودرو ،شــــمارهگذاری ،بیمه ،عوارض ،مالیات و ســــایر

پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
مــــوارد مربــــوط ،برگههــــای ضمانت،کتابچــــه راهنمــــای
مصرفکننده حداقل به زبان فارسی و تجهیزات اضافی
را در زمان تحویل خودرو به مصرفکننده ارائه نماید.
مــــاده  .11عرضهکننــــده موظف اســــت نســــبت بــــه تهیه
نظامات و دستورالعملهای زیر و نظارت بر حسن اجرای
آن ،در چارچوب دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید:
الف .فرآیند فروش.
ب .فرآینــــد و نظام پرداخت ســــود و خســــارت متعلقه به
مصرفکننده.
پ .بازرسی قبل از تحویل خودرو.
ت .حمــــل مناســــب خــــودرو از محــــل عرضهکننــــده تا
نمایندگی مجاز.
ث .نظــــام آمــــوزش کارکنــــان شــــرکت عرضهکننــــده و
نمایندگیهای مجاز خود.
ج .پذیرش ،گردش کار خدمــــات قابل ارائه ،برنامهریزی
تعمیرات و ترخیص خودرو به نمایندگی مجاز.
چ .راهنمای تعمیراتی بخشهای مختلف خودرو.
ح .نظــــام تأمین و توزیــــع به موقع کلیه قطعــــات مورد نیاز
واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آنها.
خ .نظام تشویق ،تنبیه و اعطا و لغو نمایندگیهای مجاز
خود.
د .ارتقای کمی و کیفی شبکه نمایندگیهای مجاز خود.
ذ .اطالعرســــانی شفاف رتبه نمایندگی و حقوق مشتریان

در محل پذیرش نمایندگی مجاز.
ر .نظــــام نظرســــنجی از مراجعیــــن کلیــــه نمایندگیهای
مجاز.
ز .ساز وکار ردیابی قطعات به ویژه قطعات ایمنی نصب
شده بر روی خودرو.
ژ .نظام رســــیدگی به شکایات و تعیین تکلیف موضوع با
رعایت ضوابط قانونی ظرف بیست روز.
س .نظام ارائه خدمات سیار و طرحهای امدادی در دوره
تضمین و دوره تعهد برای مشترکین خود.
مــــاده  .12دوره تضمین برای خودروهای ســــبک شــــامل
ســــواری ،ون و وانــــت از تاریخ تحویل بــــه مصرفکننده
حداقــــل دو ســــال یا کارکــــردی برابــــر چهل هــــزار ()40000
کیلومتر ،هرکدام زودتر فرا برسد ،برای خودروهای سنگین
شــــامل مینیبــــوس ،میــــدل بــــاس ،اتوبوس،کامیونــــت،
کامیون و کشنده از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل
دو ســــال یا کارکردی برابر دویست هزار ( )200000کیلومتر،
هرکدام زودتر فرا برســــد و برای انواع موتورسیکلت از تاریخ
تحویل به مصرفکننده حداقل یک سال می باشد.
تبصره  .1عرضهکننده میتواند براســــاس سیاســــت
تجاری خــــود و بــــه منظــــور افزایــــش رضایتمندی
مصرفکننده ،نســــبت بــــه افزایــــش دوره تضمین یا
تعهد اقــــدام نماید که در این صــــورت باید جزئیات
شــــرایط آن به طور کتبی و شــــفاف به مصرفکننده

اعالم گردد.
تبصــــره  .2ضمانت رنــــگ برای خودروهای ســــبک
حداقل سه ســــال ،برای خودروهای سنگین حداقل
هجــــده مــــاه و برای موتورســــیکلت حداقل ســــه ماه
میباشد.
تبصــــره  .3عرضهکننــــده موظــــف اســــت قطعات،
مواد مصرفی و اســــتهال کی ناشــــی از عیــــوب کیفی
و مونتــــاژی در هــــر یــــک از مجموعههای خــــودرو را
مشمول خدمات دوره تضمین نماید.
تبصــــره  .4تعمیر یا تعویض قطعات خودرو ،ناشــــی
از خســــارت حاصــــل از حادثــــه یــــا تصــــادف که به
علت عیب فنی خودرو نباشــــد ،مشــــمول ضمانت
نمیگردد.
ماده  .13کلیــــه قطعــــات و مجموعههای خــــودرو به جز
قطعات و مواد مصرفی ،مشــــمول خدمات دوره تضمین
میباشند.
تبصره  .1فهرســــت قطعاتــــی که به عنــــوان قطعات
و مــــواد مصرفــــی قلمداد نشــــده ازجملــــه تجهیزات
کاهنــــده آالیندگــــی هــــوا شــــامل کربــــن کنیســــتر،
کاتالیســــت کانورتــــور ،حســــگر دوم اکســــیژن و عمر
کارکــــرد آنهــــا کمتر از مدت زمــــان مورد نظــــر در دوره
تضمیــــن خودرو می باشــــد ،توســــط وزارت تعیین و
ابالغ خواهد شد.
تبصره  .2عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه
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پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
ً
هوا صرفــــا مشــــمول دوره تضمین نبوده و براســــاس
اســــتانداردهای ابالغی شــــامل دوران تعهــــد نیز می
باشد.
مــــاده  .14عیــــوب ناشــــی از عــــدم انجــــام خدمــــات
دورهای مطابق با شــــرایط منــــدرج در کتابچــــه راهنمای
مصرفکننــــده خــــودرو در شــــبکه نمایندگیهــــای مجاز
شرکت عرضه کننده خودرو ،باعث خروج مجموعههای
مرتبط خــــودرو به خدمت مــــورد نظر ،از شــــرایط تضمین
میگردد.
ماده  .15مدت زمــــان تعهد خدمات شــــامل تعمیرات و
تأمیــــن قطعات ،ده ســــال بعد از فروش آخرین دســــتگاه
خــــودرو از همــــان نشــــان تجــــاری و نــــوع خودرو ،توســــط
عرضهکننده میباشد.
ماده  .16عرضهکننده موظف اســــت نسبت به راهاندازی
ســــامانهای مبتنی بر فناوری اطالعــــات به منظور رعایت
مفــــاد مــــاده ( )5قانــــون و تعیین زمــــان و محــــل مراجعه
مصرفکننده بــــه نمایندگیهای مجاز در دوره تضمین و
تعهد اقدام نمایــــد .در صورتی که مصرفکننده تأ کید بر
پذیرش در نمایندگی خاصی را داشته باشد عرضهکننده
بایــــد در اولیــــن زمــــان ممکن ،نســــبت بــــه اجــــرای این
درخواست ،اقدام نماید.
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ماده  .17عرضهکننده موظف اســــت چنانچه رفع عیوب
خــــودرو در دوره تضمین که ناشــــی از خســــارت حاصل
از حادثــــه و یا تصادف نباشــــد و بیــــش از دو روز کاری یا
زمان اســــتاندارد تعمیرات تأیید شده به طول انجامد ،به
تأمین خودرو مشــــابه جایگزین در طــــول مدت تعمیرات
و در صورت عدم امکان ،پرداخت خســــارت حق توقف
خودرو به شرح مفاد این آییننامه اقدام نماید.
تبصــــره  .1مدت زمان توقف خــــودرو ،برای پرداخت
خسارت در دوره تضمین و دوره تعهد به ترتیب بعد
از دو و هفت روز کاری و یا زمان استاندارد تعمیرات
تأیید شــــده ،بــــرای کلیــــه روزهای توقف خــــودرو در
نمایندگــــی اعــــم از تعطیــــل و غیرتعطیل بــــدون در
نظرگرفتن فرآیندهــــای داخلی ســــازنده و واردکننده
و نیز واســــطه خدمات پس از فروش و یــــا نمایندگی
مجــــاز آن ،آغاز و در روزی کــــه نمایندگی مجاز پس
از انجام تعمیــــرات الزم ،آمادگی تحویــــل خودرو به
مصرفکننده را اعالم نماید ،پایان مییابد.
در هــــر صورت مــــدت زمان توقــــف خودرو بــــه دوره
تضمین یا تعهد خودروی مربوط اضافه میشود.
تبصره  .2در صورت مراجعه مصرفکننده برای رفع
عیب تکراری به همــــان نمایندگی مجاز و یا هریک
از نمایندگیهای مجاز دیگر برای بار دوم و یا بیشتر،
زمــــان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو برای
پرداخت خسارت محاسبه میگردد.

تبصــــره  .3در صورتی که عیوب موجــــود در هر یک
از مجموعههــــای خــــودرو کــــه به تشــــخیص مرجع
رســــیدگیکننده موضوع ماده ( )3قانون موجب بروز
حادثه یا تصادف و یا آالیندگی بیش از حد مجاز هوا
گردد ،خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده
و بر عهده عرضهکننده خودرو میباشد.
مــــاده  .18ضوابــــط پرداخت خســــارت توقف خــــودرو به
اســــتثنای خســــارات ناشــــی از موارد حادثه و تصادف به
شرح زیر است:
الــــف .خــــودروی ســــواری :از زمــــان تحویــــل خــــودرو به
نمایندگــــی مجاز به ازای هر روز توقــــف مازاد ،به میزان
یاد شــــده در ماده ( )17این آییننامه بــــه مقدار پانزده
ده هــــزارم ( )0.0015بهــــای خــــودرو بــــه عنــــوان هزینــــه
توقف توســــط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت
میشود.
ب .خــــودروی عمومــــی (تاکســــی ،وانــــت ،ون) :از زمان
تحویل خــــودرو بــــه نمایندگی بــــه ازای هــــر روز توقف
مازاد به میزان یاد شــــده در ماده ( )17این آییننامه به
مقدار دو هــــزارم ( )0.002بهای خــــودرو به عنوان هزینه
توقف توســــط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت
میشود.
پ .خودروی سنگین (مینیبوس ،میدل باس ،اتوبوس،
کامیونــــت ،کامیون و کشــــنده) :به ازای هــــر روز توقف
مازاد به میزان یاد شــــده در ماده ( )17این آییننامه به

پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
مقدار یک هزارم ( )0.001بهــــای خودرو به عنوان هزینه
توقف توســــط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت
میشود.
ت .موتورســــیکلت :به ازای هر روز توقف مــــازاد به میزان
یاد شــــده در مــــاده ( )17ایــــن آییننامه بــــه مقدار یک
هــــزارم ( )0.001بهــــای موتورســــیکلت به عنــــوان هزینه
توقف توســــط عرضهکننده به مصرفکننده پرداخت
میشود.
تبصــــره  .1در صــــورت عدم توافق طرفین نســــبت به
مبلغ خســــارت توقف خودرو ،مراتب با کســــب نظر
کارشناس رسمی دادگستری انجام میپذیرد.
ً
تبصره  .2عرضهکننده موظف است رأسا یا از طریق
واســــطه خدمات پــــس از فــــروش خود پــــس از اخذ
مدارک مثبته در مورد احراز مالکیت خودرو ،نسبت
به پرداخت خســــارت توقف خودرو درکمتر از پانزده
روز اقدام نماید.
تبصــــره  .3در صورتــــی که توقف خودروی ســــنگین
بیش از یــــک ماه به طول انجامد ،بــــا موافقت کتبی
مصرفکننــــده بــــرای هــــر روز توقف خودرو مــــازاد بر
یک مــــاه ،عرضهکننده ملزم به پرداخت دو ده هزارم
( )0.0002بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی میباشد.
ً
مــــاده  .19عرضهکننده موظف اســــت رأســــا یــــا از طریق
واســــطه فــــروش و خدمــــات پــــس از فــــروش ،ســــاز و کار

پرداخت هزینه خســــارات وارده به مصرفکننده شــــامل
موارد اشــــاره شــــده در قانون و این آییننامه را راهاندازی و
اجرا نمایــــد .عملکرد این نظام باید به گونهای باشــــد که
مصرفکننده را از میزان و چگونگــــی دریافت هزینهها و
خسارت خودروی خود مطلع نماید.
ً
مــــاده  .20عرضهکننده موظف اســــت رأســــا یــــا از طریق
شبکه نمایندگی مجاز خود تحت هر شرایطی به پذیرش
کلیه خودروهایی که به دلیل وجود عیب قطعات ایمنی
قادر به تردد نیستند ،اقدام نماید.
تبصره .عرضهکننده موظف است در دوره تضمین،
هزینههای بارگیــــری و حمل خودروهای در راه مانده
و غیرقابــــل تعمیر به نزدیکتریــــن نمایندگی مجاز را
به اســــتثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب سایر
قطعات و مجموعههای خودرو نباشد ،تقبل نماید.
ماده  .21عرضهکننده در دوره تعهد موظف است از طریق
واســــطه خدمات پس از فروش و یا نمایندگیهای مجاز،
نســــبت به پذیــــرش تمــــام خودروهای تحت مســــئولیت
خود و همچنین ســــایر خودروهای مشــــابه وارداتی توسط
اشــــخاص حقیقــــی و حقوقی فاقــــد نمایندگی رســــمی،
مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.
ماده  .22عرضهکننده موظف است نسبت به تعیین نرخ

خدمات تعمیرات ،قطعات یدکی و مواد مصرفی مطابق
بنــــد (ط) مــــاده ( )2ایــــن آییننامــــه و همچنیــــن تدوین
جدول زمان تعمیرات ،مطابق با استاندارد سازنده خودرو
اقدام نموده و پس از تطبیق و صحهگذاری توسط شرکت
بازرسی ظرف یک ماه از زمان اعالم شرکت عرضهکننده،
آن را به واســــطه خدمات پس از فــــروش و نمایندگیهای
مجاز خود ابالغ نماید .براســــاس این ضوابط ،نمایندگی
و یــــا واســــطه خدمــــات پــــس از فــــروش ،صورتحســــاب
مصرفکننده را به ایشان تسلیم مینماید.
تبصره .عرضهکننده موظف اســــت امکان مقایســــه
صورتحســــاب صــــادره با نــــرخ خدمــــات را از طریق
پایگاه اطالعرسانی خود فراهم نماید.
مــــاده  .23عرضهکننــــده موظــــف اســــت نمایندگیهای
مجــــاز را ملزم نمایــــد تا ضمن تســــلیم صورتحســــاب به
مصرفکننده ،خدمات ارائه شده خود را به مدت دو ماه
یا سه هزار کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد و قطعات را به
مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر ،هر کدام زودتر فرا برسد
ضمانت نمایند.
مــــاده  .24نمایندگــــی مجــــاز موظــــف اســــت چنانچــــه
تشــــخیص دهد عالوه بر عیوب منــــدرج در برگ پذیرش،
خــــودرو عیــــب دیگــــری دارد ،قبــــل از تعمیر یــــا تعویض
قطعه ،بــــا مصرفکننده تماس گرفته و از او جهت انجام
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پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
تعمیرات تعیین تکلیف نماید .در صورت عدم موافقت
مصرفکننــــده ،مراتب هنگام تحویل خــــودرو به صورت
کتبی مستندسازی شود.
تبصــــره .نمایندگــــی مجــــاز موظف اســــت در دوره
تعهــــد ،داغی قطعات تعویضی را بــــه مصرفکننده
تحویل و رسید دریافت نماید.
ماده  .25چنانچه به تشخیص مراجع مذکور در ماده ()3
قانون به علت عدم کیفیت تعمیرات ،ســــهلانگاری و یا
اســــتفاده از قطعات غیر اســــتاندارد توسط عرضهکننده،
واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز ،خسارتی
متوجــــه مصرفکننــــده گــــردد ،عرضه کننــــده موظف به
جایگزین کــــردن قطعــــات ،رفع نقصان خدمــــات بدون
دریافت وجه و جبران خسارات وارده میباشد.
مــــاده  .26تعــــداد نمایندگیهــــای مجــــاز و واحدهــــای
خدمات ســــیار ،بر اســــاس دســــتورالعمل ابالغی وزارت
تعیین خواهد شد.
ماده  .27عرضهکننده موظف است در شبکه نمایندگی
ً
های مجــــاز فروش و خدمات پس از فــــروش خود صرفا از
ظرفیت واحدهای دارای سطح کیفی قابل قبول ،مطابق
با ضوابــــط اســــتاندارد ملی شــــیوه ارائه خدمــــات پس از
فروش (استاندارد شــــماره  )19117و دستورالعمل شرایط،
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ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نماید.
ماده  .28عرضهکننده موظف اســــت نســــبت به استقرار
شــــبکه رایانه ای بــــرای واســــطهها و نمایندگیهای مجاز
فــــروش و خدمات پس از فروش شــــامل محاســــبه مدت
توقــــف خــــودرو ،فهرســــت قطعــــات و مــــواد مصرفــــی و
اجــــرت تعمیرات برای هــــر خودرو و نیز صورتحســــاب هر
مصرفکننده اقدام نماید.
تبصره .شــــرکت عرضهکننده موظف اســــت امکان
دسترسی شــــرکت بازرسی به اطالعات این شبکه را
فراهم نماید.
ماده  .29مسؤولیت رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان
و جلــــب رضایــــت ایشــــان در مرحلــــه اول برعهــــده
عرضهکننــــده میباشــــد .در صــــورت بروز اختــــاف بین
ً
عرضهکننده و مصرفکننده ،رأسا از طریق سازمانهای
صنعت ،معدن و تجارت اســــتانها و با نظارت سازمان
حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررســــی و
رســــیدگی قرار میگیرد .چنانچه رضایــــت مصرفکننده
تأمین نشــــود ،میتواند بــــه هیات حل اختــــاف موضوع
تبصــــره ( )2مــــاده ( )3قانــــون مراجعه کنــــد .هیئت حل
اختالف موظف اســــت ظرف بیســــت روز از تاریخ ثبت
ً
شکایات به موضوع رسیدگی و نســــبت به آن کتبا اعالم
رأی کند .مناط رأی ،نظر اکثریت اعضای هیئت است.

این رأی باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.
تبصره  .1دبیرخانه هیئت حل اختالف موضوع این
ماده و محل تشکیل جلســــات آن در محل سازمان
صنعت ،معدن و تجارت استانها میباشد.
تبصــــره  .2ســــازمان صنعــــت ،معــــدن و تجــــارت
اســــتانها مکلف اســــت ظرف یــــک مــــاه از تاریخ
تصویب ایــــن آییننامه ،هیئتهــــای حل اختالف
مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پستهای
ســــازمانی موجود تشــــکیل داده و امکانــــات ،نیروی
انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد.
تبصــــره  .3ثبــــت اعتــــراض و رســــیدگی بــــه آن در
هیئت حل اختالف رایگان اســــت ،اما حقالزحمه
کارشــــناس رســــمی که در هیئت حاضر و اظهار نظر
میکند باید ظــــرف پنج روز از تاریــــخ اعالم هیئت،
توسط شــــاکی پرداخت شــــود ،در غیر این صورت،
هیئــــت پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم
مینماید.
تبصــــره  .4کلیــــه نهادهــــا و ســــازمانهایی کــــه
مصرفکننــــدگان جهــــت طــــرح شــــکایت بــــه آنها
مراجعه مینمایند موظفند شکایت مصرفکننده را
به وزارت ارسال نمایند.
تبصــــره  .5ســــازمان حمایــــت مصرفکننــــدگان
و تولیدکننــــدگان ظــــرف یــــک مــــاه پــــس از ابــــاغ
ایــــن آییننامــــه مکلف اســــت دســــتورالعمل نحوه

پیوستها
آییننامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
رسیدگی به شــــکایات مصرفکنندگان خودرو را به
ســــازمانهای صنعــــت ،معدن و تجارت اســــتانها
اعالم نماید.
ماده  .30عرضهکننده موظف اســــت ســــاز و کار نظارت
مســــتمر بر نمایندگیهای مجاز را براساس وظایف تعیین
شــــده در قانون و آییننامــــه و دســــتورالعملهای اجرایی
ذیربط آن ایجاد نماید.
تبصــــره .نظــــارت و ارزیابــــی ادواری عرضهکننــــده
خــــودرو ،واســــطه فــــروش ،واســــطه خدمــــات پس از
فروش و نمایندگیهای مجاز آنها و ارائه گزارشهای
ارزیابی بــــه وزارت و عرضهکننده ،به عهده شــــرکت
بازرسی منتخب وزارت میباشد.
تبصره  .2عرضهکننده موظف اســــت نام و نشــــانی
کلیه نمایندگیهای مجاز فعال و تعلیق شــــده خود
را به همراه سایر مشخصات و همچنین مشخصات
مشــــتریان مراجعهکننــــده بــــه شــــبکه خدمات پس
از فروش شــــامل نام مشــــتری ،شــــماره تمــــاس ،نوع
خودرو ،تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شــــده
را بصورت دسترســــی برخط جهت ارزیابی عملکرد
آن ،به شرکت بازرسی معرفی نماید.

مــــاده  .32تصمیمنامه شــــماره  43678/44133مورخ
 1389 /02 /29لغو میشود.
اســــحاق جهانگیــــری ،معــــاون اول رئیسجمهــــور ،این
مصوبــــه را برای اجرا به وزارت صنعت ،معدن و تجارت و
سازمان ملی استاندارد ایران ابالغ کرد.

ماده  .31مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آییننامه
بر عهده وزارت است.
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 .۶سامانۀ چندمنظوره
رانندۀ ایرانی
پیش رو ،بــــر آن بودهایم که
در ترجمــــه و ویرایــــش کتابچۀ ِ
آســــایش ذهنی شما و سرعت دســــتیابیتان به دادههای
الزم ،فراهم آید .امیدواریم شادمان و امیدوار زندگی کنید
و با ایمنترین خودروی جهان ،ولوو ،خاطرههایی ماندگار
بر دفتر رنگارنگ زندگی بنگارید.
هــــر جا «نــــک :ص؟» ،یعنی« :نگاه کنید بــــه صفحۀ ؟».
همچنیــــن ،بهجای برخی اصطالحــــات التین ،واژههای
فارسی گذاشتهایم .نگاهی به آنها بیندازید:
·پیشانه ،بهجای کنسول
·توانافزا یا بهبودبخش ،بهجای بوستر
·حسگر ،بهجای سنسور
·خودکار ،بهجای اتوماتیک
·درجهبندی ،بهجای کالیبراسیون
·درگاه ،بهجای پنل
·سامانه ،بهجای سیستم
·ماشینشویی ،بهجای کارواش
·نشانه ،بهجای اندیکاتور
·کنترلازراهدور ،بهجای ریموت
آمادهسازی :مؤسسۀ «ویراستاران»
ترجمه :سیدروحاهلل حسینی
ویرایش :محمدرضا سعیدی
طراحی :علی سعیدی
۰۲۱۶۶۹۱۹۹۶۱ virastaran.net
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