راهنمای دارنده محصول

e-code: ۵۴۰۷۰۱۰۰۱۹-01

June / 2018 IKAP All rights reserved.

www.ikco-peugeot.ir

۹۰۰۷۰۵۱۰۹۵۰۳۵

شرکت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)
تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
کد پستی  ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن )021(   48901 :
نمابر )021(   48213511 :
مرکز تماس (   ۰۹۶۴۴۰ :مدیریت ارتباط با مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو)
پست الکترونیکیinfo@ikco-peugeot.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco-peugeot.ir  :

در صــورت مفقــود شــدن دفترچــه راهنمــای محصــول ،شــما میتوانیــد آن را از وب ســایت
شــرکت ،بــه آدرس :
www.ikco-peugeot.ir
چاپ نمایید .یا با نمایندگیهای منتخب ایکاپ مشاوره نمایید.

3

خوش آمدید
از اینکه پژو  301را انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم.
این دفترچه راهنما بدین منظور طراحی شده است که امکان استفاده از خودرو را در تمام شرایط برای شما فراهم کند.
این دفترچه راهنما کلیه تجهیزات موجود در کلیه انواع محصوالت را شرح میدهد.
خودرو شما متناسب با سطح تزئینات داخلی ،مدل و مشخصات کشوری که در آن فروخته شده است ،به برخی تجهیزات شرح داده شده در این دفترچه مجهز خواهد بود.
توضیحات و اشــکال به صورت الزامآور ارائه نشــدهاند .شرکت پژو حق اصالح مشخصات فنی ،تجهیزات و لوازم جانبی را بدون به روز رسانی این نسخه از دفترچه راهنما برای خود
محفوظ میدارد.
این مدرک بخش الینفکی از خودروی شماست .در صورت فروش یا واگذاری این مدرک باید به کاربر جدید واگذار شود.

عالئم کلیدی
هشدار
این عالمت ،عالمت هشــدار است که توجه به آن برای
حفظ ایمنی ،ایمنی سایر افراد و جلوگیری از وارد شدن
خسارت به خودرو ضروری است.
حفاظت از محیط زیست
این عالمت همراه با توصیههایی است که به حفاظت از
محیط زیست مربوط میشوند.
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اخطار
ایــن عالمت توجه شــما را به اطالعات بیشــتر جهت
استفاده در ارتباط با خودرو جلب میکند.
ارجاع به صفحه
این عالمت شما را به برخی صفحات ارجاع میدهد که
توضیحات تفصیلی بیشتری در خصوص کارکرد مربوطه
در اختیار شما قرار میدهند.

نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش
ارائه سرویس و خدمات پس از فروش محصوالت
عرضه شــده شرکت ایکاپ ،توسط نمایندگان این
شــرکت انجام میشود .این نمایندگان منتخب از
شبکه نمایندگیهای مجاز ایران خودرو میباشند.
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بخش خارجی
تشخیص کم بادی تایرها*
این سیستم به صورت اتوماتیک فشار تایرها را در
حین رانندگی بازبینی کرده و در صورت کم بادی
تایرها به شما هشدار میدهد.
۱۳۹

حسگرهای پارک عقب
این سیستم در هنگام حرکت به سمت عقب ،با
تشخیص موانع واقع در پشت خودرو ،این موانع را به
راننده هشدار میدهد.

کیت پنچرگیری موقت*
این کیت مجموعه کاملی متشکل از کمپرسور و
کارتریج پنچرگیری است تا امکان تعمیر موقت تایر
فراهم شود.
۱۳۵

۸۶
* در صورت نصب در خودروی شما
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مرور سریع

بخش داخلی

محدودکننده سرعت  /کنترل کروز
این دو سیستم امکان کنترل سرعت خودرو را
مطابق با مقدار تعیین شده برای شما فراهم میکند.

سیستمهای صوتی و ارتباطی
این سیستمهای از آخرین تکنولوژیها یعنی
سیستمهای صوتی سازگار با  ،MP3دستگاه پخش
 ،USBسیستم هندزفری بلوتوث ،دستگاههای جانبی
ورودی و  ...برخوردار هستند.
سیستم صوتی  /بلوتوث

۸۱-۸۵

۱۸۸
سیستم صوتی
۱۹۱-۲۰۱

سیستم تهویه مطبوع الکترونیکی (با صفحه نمایش)
این سیستم ،مجهز به یک صفحه نمایش ،بهترین
حالت کنترل دما و گردش هوا را در اتاقک خودرو
فراهم میکند.
۵۲
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مرور سریع
کنترلها و ابزارها
 .1کنترلهای محدود کننده سرعت/کنترل کروز
 .2کنترل تنظیم فرمان
 .3دسته چراغها و چراغ راهنما
 .4نشانگر ابزار
 .5کیسه هوای راننده و بوق
 .6فندک  /سوکت  12ولت لوازم جانبی.
پورت  / USBسوکت لوازم جانبی.
 .7کنترل گرمکن صندلی
 .8آزادکننده تیغه درپوش مخزن سوخت
 .9آزاد کننده درب موتور
 .10جعبه فیوز
 .11تنظیم ارتفاع نور چراغ جلو
 .12دکمه کنترل پایداری حرکتی ()ESP/ASR
دکمه آزاد کننده حفاظ صندوق عقب*
چراغ هشدار خطر
 .13کنترل تنظیم آینههای بغل
 .14دریچههای هوای قابل تنظیم کناری
 .15دریچه بخارزدایی/مهزدایی شیشه جلوی در

* بسته به مدل خودرو
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مرور سریع
کنترلها و ابزارها
 .1قفل فرمان و سوئیچ استارت
 .2دسته کنترل برف پاککن و شیشهشو  /کامپیوتر
مدیریت پیمایش
 .3دکمه قفل مرکزی
 .4محل نگهداری بدون درب
یا
صفحه نمایش تک فام ( Cسیستم صوتی/بلوتوث)
 .5دریچههای هوای مرکزی قابل تنظیم
 .6دریچه بخارزدایی/یخزدایی شیشه جلو
 .7کیسه هوای سرنشین
 .8داشبورد
کلید غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین
 .9دکمه چراغهای هشدار خطر
 .10سیستم صوتی
 .11کنترلهای تهویه مطبوع/بخاری
 .12زیرسیگاری/جای فنجان
 .13کلیدهای شیشه برقی
 .14اهرم دنده
 .15ترمز دستی
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رانندگی سازگار با محیط زیست
رانندگی سازگار با محیط زیست طیفی از رویه های روزمره است که به راننده اجازه میدهد که مصرف سوخت و انتشار
 CO2را به حالت بهینه برساند.
بهینهسازی شرایط استفاده از جعبه دنده
در خصوص جعبه دندههای دستی به نرمی شتاب بگیرید و بدون معطلی دنده عوض کنید.
در هنگام شتاب گرفتن سریعتر به دنده باالتر بروید.
در خصوص جعبه دندههای اتوماتیک یا الکترونیکی ،بیتر از وضعیت اتوماتیک استفاده کرده
و از فشار دادن زیاد یا ناگهانی پدال گاز اجتناب کنید.
چراغ نمایش تعویض دنده مناسبترین دنده را به شما توصیه میکند :به محض اینکه عالمتی
در نشانگر ابزار به نمایش درآمد ،بالفاصله آن را اجرا کنید.
برای خودروهای مجهز به جعبه دنده الکترونیکی یا اتوماتیک ،این چراغ راهنمای تنها در
وضعیت دستی ظاهر میشود.

کنترل استفاده از تجهیزات برقی
قبل از حرکت کردن ،اگر اتاقک خودرو بیش از حد گرم است ،با باز کردن شیشهها و
دریچههای هوا قبل از استفاده از تهویه مطبوع  ،اتاقک را تهویه کنید.
در سرعتهای بیش از  30مایل برساعت ( 50کیلومتر برساعت) ،شیشهها را بسته و دریچهها
را باز بگذارید.
به خاطر داشته باشید که از تجهیزات موجود (سانروف و پرده شیشه و  )...برای کمک به
پاییننگهداشتن دمای اتاقک خودرو استفاده کنید .به محض اینکه به دمای مطلوب دست پیدا
کردید ،تهویه مطبوع را خاموش کنید.
کنترلهای بخارزدا و یخزدا را در صورتی که خودکار نیستند ،خاموش کنید.
در سریعترین زمان ممکن گرمکن صندلی را خاموش کنید.

یکنواخت رانندگی کنید
فاصله ایمنی بین خودروها را حفظ کرده ،به جای پدال ترمز از ترمز موتور استفاده کنید و به
تدریج گاز را فشار دهید .این رویه ها در کاهش مصرف سوخت و انتشار  CO2نقش داشته
و به کاهش سر و صدای حاصل از عبور و مرور در محیط کمک میکند.
اگر خودرو شما مجهز به سیستم کروز است  ،از آن در سرعتهای بیشتر از  25مایل بر ساعت
( 40کیلومتربرساعت) در هنگامی که جریان ترافیک روان است استفاده کنید.
کاهش عوامل مصرف سوخت
بار را در سطح خودرو پخش کنید؛ سنگینترین اقالم را در قسمتهای پایین صندوق عقب ،در
نزدیکترین نقطه به صندلیهای عقب قرار دهید.
بارهای حمل شده در خودرو را محدود کرده و مواردی که باعث مقاومت خودرو در برابر باد
میشوند (میلهها و قفسههای باربند ،جای دوچرخه ،یدک کش و  )...را کاهش دهید .ترجیحاً
از جعبه بار سقفی استفاده کنید .میلهها و قفسههای باربند سقف را پس از استفاده باز کنید.
در پایان زمستان ،تایرهای زمستانی را باز کرده و مجددا ً تایرهای تابستانی را نصب کنید.
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در شرایطی که سطح نو ر به اندازهای است که نیازی به چراغها و مهشکنهای جلو نیست ،آنها را خاموش کنید.
از گرم کردن موتور قبل از حرکت ،مخصوصاً در زمستان خودداری کنید؛ خودرو شما در حین حرکت سریعتر گرم میشود.
به عنوان سرنشین ،اگر از وصل کردن دستگاههای چندرسانهای خود (پخش فیلم ،موسیقی ،بازیهای ویدیویی  )...خودداری کنید ،در کاهش مصرف انرژی برق و همچنین سوخت سهیم خواهید
بود.
قبل از ترک کردن خودرو ،دستگاههای پرتابل خود را قطع کنید.

رعایت توصیههای نگهداری
به صورت منظم با مراجعه به برچسب دریچه در سمت راننده ،فشار تایرها را در حالیکه سرد
هستند ،بازبینی کنید.
مخصوصاً در موارد زیر این بازبینیها را انجام دهید:
 قبل از مسافرتهای طوالنی، در زمان تغییر فصول، پس از فواصل طوالنی استفاده.چرخ یدک و تایرهای تریلرها یا کاراوانها را فراموش نکنید.
خودرو خود را به صورت منظم تحت سرویس (روغن موتور ،فیلتر روغن ،فیلتر هوا ،فیلتر
اتاقک خودرو و  )...قرار داده و برنامه عملیاتی توصیه شده در برنامه زمانی سرویس تولیدکننده
را رعایت کنید.
در هنگام پر کردن سوخت ،پس از سومین مرتبه قطع نازل ،ادامه ندهید تا سوخت سرریز
نکند.
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در خصوص چرخ خودرو نو ،تنها پس از طی  1800مایل ( 3000کیلومتر) اول است که شاهد
پایین آمدن مصرف سوخت به سطح متوسط قابلقبول خواهید بود.
خودرو خود را به صورت منظم تحت سرویس (روغن موتور ،فیلتر روغن ،فیلتر هوا ،فیلتر
اتاقک خودرو و  )...قرار داده و برنامه عملیاتی توصیه شده در برنامه زمانی سرویس تولیدکننده
را رعایت کنید.
در هنگام پر کردن سوخت ،پس از سومین مرتبه قطع نازل ،ادامه ندهید تا سوخت سرریز
نکند.
در خصوص چرخ خودرو نو ،تنها پس از طی  1800مایل ( 3000کیلومتر) اول است که شاهد
پایین آمدن مصرف سوخت به سطح متوسط قابلقبول خواهید بود.

پایش
نشانگر ابزار

صفحات مدرج
 .1دور موتور ()x1000rpm
 .2صفحه نمایش
 .3سرعت سنج (مایلبرساعت یا کیلومتربرساعت)
 .4یادآوری اطالعات سرویس ،کارکرد مربوطه (سسیتم
ثبت مسافرت سفر یا نمایشگر سرویس) را صفر میکند،
ساعت را تنظیم میکند.

* در صورت نصب در خودروی شما

چراغهای هشدار و نمایش
نمایشگرهای تصویری که فعال بودن یک سیستم
(از طریق روشن شدن یا غیر فعال شدن چراغهای
نمایشگر) یا وقوع اشکال در آن را (از طریق چراغهای
هشدار) به راننده اطالع میدهند.

صفحه نمایش
 .Aاطالعات دنده دستی یا اتوماتیک.
نمایشگر تعویض دنده
 .Bساعت.
 .Cمحدوده سوخت یا افزودنی  AdBlueو سیستم
( SCRمایل یا کیلومتر)*
ثبتکننده مسافت کل
*
 .Dپیشگرمکن دیزل  /نمایشگر سطح سوخت
 .Eنمایشگر سرویس (مایل یا کیلومتر) ،سپس
ثبتکننده مسافت کل .این دو کارکرد به ترتیب
در هنگام روشن کردن سوئیچ استارت نمایش داده
میشوند.
 .Fتنظیمات سیستم محدود کننده سرعت یا کنترل
کروز
13

پایش

هشدار
برخی چراغهای هشدار ممکن است در یکی از دو
وضعیت روشن شوند.
تنها با ارتباط دادن نوع روشن شدن با وضعیت
عملیاتی خودرو میتوان مطمئن شد که وضعیت
عادی است یا اشکالی رخ داده است.

زمانی که سوئیچ استارت روشن است.
برخی چراغهای هشدار در هنگامی که سوئیچ استارت
روشن میشود برای چند لحظه ظاهر میشوند.
هنگامی که موتور استارت زده میشود ،همین چراغهای
هشدار باید خاموششوند.
اگر ،قبل از حرکت همچنان روشن ماندند ،به اطالعات
مربوط به چراغ هشدار مربوطه مراجعه کنید.
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هشدارهای مربوطه
روشن شدن برخی چراغهای هشدار خاص ممکن است
با یک پیغام صوتی و یک پیام در صفحه نمایش نشانگر
ابزار همراه باشد.
چراغهای هشدار ممکن است به صورت پیوسته روشن
باشند (ممتد) یا چشمک بزنند

پایش
چراغهای نمایشگر عملیاتی
اگر یکی از چراغهای نمایشگر زیر در نشانگر ابزار و/یا صفحه نمایش نشانگر ابزار روشن شوند ،به معنای آن است که سیستم مربوطه فعال شده است.
وضعیت

چراغ هشدار/نمایش

علت

اقدامات/مالحظات

دسته راهنما به پایین فشار داده شده است.

چراغ راهنمای چپ

چشمکزن و صدای مقطع

چراغ راهنمای راست

چشمکزن و صدای مقطع

چراغ نورپایین

ممتد

دسته راهنما در وضعیت نورپایین قرار
گرفته است.

چراغ نور باال

ممتد

دسته راهنما به سمت خودتان کشیده
شده است.

دسته راهنما را بکشید تا به وضعیت نورپایین
بازگردید.

مهشکن جلو

ممتد

مهشکنهای جلو با استفاده از حلقه
روی دسته کنترل چراغها روشن
شدهاند.

حلقه روی دسته کنترل راهنما را دو درجه
به سمت عقب بچرخانید تا مهشکنهای جلو
خاموش شوند.

مهشکن عقب

ممتد

مهشکنهای عقب با استفاده از حلقه
روی دسته کنترل چراغها روشن شدهاند.

حلقه روی دسته راهنما را به سمت عقب
بچرخانید تا مهشکنهای عقب خاموش شوند.

دسته راهنما به باال فشر داده شده است.

اخطار

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کنترل چراغها ،به بخش قابلیت دید مراجعه کنید.
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پایش
چراغ هشدار/نمایش

علت

وضعیت

پیشگرمکن
موتور دیزل*

ممتد

سوئیچ استارت در موقعیت دوم (سوئیچ روشن) است.

قبل از استارت صبر کنید تا چراغ هشدار خاموش شود.
مدت زمان روشن شدن چراغ هشدار براساس شرایط محیط (در
ی ثانیه) مشخص میشود.
دماهای بسیار پایین تا حدود س 
اگر موتور استارت نزند ،موتور را با سوئیچ خاموش کرده و پس از
آن روشن کنید ،صبر کنید تا چراغ هشدار مجددا ً خاموش شود و
سپس موتور را استارت کنید.

ترمز دستی

ممتد

ترمز دستی کشیده شده یا به صورت صحیح آزاد نشده است.

ترمز دستی را آزاد کنید تا چراغ هشدار خاموش شود ،پای خود
را بر روی پدال ترمز نگه دارید.
توصیههای ایمنی را رعایت کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ترمز دستی ،به بخش
رانندگی مراجعه کنید.

ممتد

پدال ترمز باید فشار داده شود.

پا روی پدال
ترمز
چشمکزن

* در صورت نصب در خودروی شما
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اقدامات/مالحظات

در جعبهدندههای الکترونیکی ،اگر خودرو را با استفاده از گاز برای
مدت زمان طوالنی بر روی یک سطح سرباالیی نگهدارید ،کالچ داغ
میکند.

در دندههای الکترونیکی ،بر روی پدال ترمز فشار دهدی تا موتور
استارت بخورد( .دنده در وضعیت )N
در دندههای اتوماتیک ،هنگامی که موتور در حال کار است ،قبل
از آزاد کردن ترمز دستی ،پدال ترمز را فشار دهید ،تا قفل اهرم
دنده باز شده و از وضعیت  Pخارج شود.
اگر قصد دارید که ترمز دستی را بدون فشار دادن پدال ترمز آزاد
کنید ،این چراغ روشن خواهد ماند.

از پدال ترمز يا  /و از ترمز دستي استفاده کنيد.

پایش
چراغهای نمایشگر غیرفعالسازی
اگر یکی از چراغهای نمایشگر زیر روشن شود ،به معنای آن است که سیستم مربوطه به عمد خاموش شده است .این مسأله می¬تواند با یک پیغام صوتی و پیامی در صفحه نمایش
نشانگر ابزار همراه باشد.
توقف و
استارت*
سیستم
کیسه هوای
سرنشین

ممتد
برای
چند ثانیه
چشمکزده
و سپس
خاموش
میشود.

ممتد
(ESP/
)ASR

ممتد

هنگامی که خودرو متوقف شده است (پشت چراغ قرمز ،پشت ترافیک
و  )...سیستم توقف و استارت موتور را در وضعیت توقف قرار میدهد.

توصیههای ایمنی را رعایت کنید.

وضعیت توقف به صورت موقتی غیرقابل دسترسی است یا

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص ترمز دستی ،به بخش
رانندگی مراجعه کنید.

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

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

دکمه واقع شده در قسمت پایین سمت چپ داشبورد ،فشار داده شده
و چراغ نمایشگر روشن میشود.
 ESP/ASRغیرفعال شده است.
 :ESPبرنامه پایداری الکترونیکی
 :ASRسیستم تنظیم ضدلغزش

دکمه را فشار دهید تا  ESP/ASRفعال شود .چراغ نمایشگر
آن خاموش میشود.
سیستم  ESP/ASRدر هنگامی که خودرو استارت زده میشود
به صورت اتوماتیک فعال میشود.
سیستم اگر غیرفعال شده باشد ،به صورت خودکار در حوالی
سرعت  30مایلبرساعت ( 50کیلومتربرساعت) مجددا ً فعال
میشود.
* در صورت نصب در خودروی شما
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پایش
چراغهای هشدار
هنگامی که موتور در حال کار است یا خودرو در حال حرکت است ،روشن شدن یکی از چراغهای هشدار زیر به معنای اشکالی است که مستلزم انجام اقدامی از طرف راننده است.
هرگونه اشکالی که منجر به روشن شدن چراغ هشدار میشود ،باید سریعاً با خواندن پیام مربوطه در صفحه نمایش نشانگر ابزار بررسی شود .در صورتی که با مشکلی مواجه شدید ،با
یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.
چراغ هشدار/نمایش
توقف

سرویس

وضعیت

علت

اقدامات/مالحظات

ممتد ،همراه با یک
چراغ هشدار دیگر

این چراغ به فشار روغن موتور یا دمای
مایع مبرد موتور مربوط میشود.

در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد ،توقف کنید.
خودرو را پارک کرده ،موتور را خاموش کرده و با یکی از نمایندگیهای منتخب
ایران خودرو تماس بگیرید.

به صورت موقتی
روشن میشود.

یک اشکال جزئی رخ داده است که
چراغ هشدار خاصی برای آن وجود
ندارد.

به کمک پیامهای همراه هشدار مانند موارد زیر ،اشکاالت را تشخیص دهید:
 پر شدن فیلتر انتشار ذرات (موتورهای دیزل) فرمان، اشکاالت جزئی برقی، ...در خصوص سایر مشکالت با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید.

ممتد

یک اشکال جدی رخ داده است که چراغ
هشدار خاصی برای آن وجود ندارد.

با خواندن پیام نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش و تماس با یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مشکل را تشخیص دهید.

ممتد

سطح روغن ترمز به میزان قابل توجهی
کم شده است.

در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد باید متوقف شوید .مخزن را با روغن
ترمزهای جزء فهرست پژو پر کنید .اگر مشکل همچنان پابرجاست ،سیستم را
توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

ممتد ،همراه با
چراغ هشدار ABS

سیستم توزیع نیروی ترمز برقی
( )EBFDاشکال دارد.

ن زمانی که خطری در پی ندارد باید متوقف شوید .سیستم را توسط
در سریعتری 
یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

ترمز
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پایش
چراغ هشدار/نمایش
حداکثر
دمای
مجاز مایع
مبرد

وضعیت

علت

قرمز ممتد

دمای سیستم خنککاری بسیار باال
است.

ممتد ،همراه با یک
پیغام صوتی و یک
پیام
کمبادی
تایرها
چشمکزن سپس
ممتد ،همراه با چراغ
هشدار سرویس
سیستم
ترمز
ضد قفل

ممتد

فشار یک یا چند عدد از تایرهای کم
است.

سیستم دچار اشکال شده است:
فشار تایرها دیگر مورد پایش قرار
نمیگیرد.

سیستم ترمز ضد قفل اشکال دارد.

()ABS
نترل
پایداری
حرکتی

چشمکزن

سیستم تنظیم  ESP/ASRفعال
است.

(ESP/

ممتد

سیستم  ESP/ASRاشکال دارد مگر
اینکه این سیستم غیرفعال شده باشد
(دکمه فشار داده شده و چراغ نمایشگر
آن روشن شده است.

)ASR

اقدامات/مالحظات
در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد ،خودرو را متوقف کنید.
قبل از اینکه سطح مایع مبرد را در صورت نیاز افزایش دهید ،صبر کنید تا موتور
خنک شود.
اگر مشکل به قوت خود باقی باشد ،با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو
تماس بگیرید.
فشار تایرها را در اسرع وقت بازبینی کنید.
این بازبینی ترجیحاً باید زمانی انجام شود که تایرها خنک شده باشند.
پس از تنظیم فشار تایرها و پس از تعویض تایرها ،سیستم را مجددا ً راهاندازی کنید.
م باید به بخش مربوطه
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص سیستم تشخیص ک 
مراجعه کنید.
در اسرع وقت فشار تایرها را بازبینی کنید.
سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

سیستم ترمز معمولی خودرو همچنان فعال است.
با دقت با سرعت کم حرکت کرده و بدون معطلی با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو تماس بگیرید.
سیستم شرایط کشش خودرو را بهینه کرده و پایداری خروج از مسیر خودرو را بهبود
میبخشد.
سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

* در صورت نصب در خودروی شما
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پایش
وضعیت

چراغ هشدار/نمایش

ممتد ،نارنجی

اشکال موتور

ممتد ،قرمز

علت
موتور یک اشکال جزئی دارد.

در اسرع وقت با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.

موتور یک اشکال جدی دارد
که منجر به خرابی خودرو شده
است.

باید در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد ،خودرو را متوقف کنید.
پارک کرده ،سوئیچ استارت را خاموش کرده و با یکی از نمایندگیهای منتخب
ایران خودرو تماس بگیرید.

زمانی که برای اولین بار روشن
میشود ،تقریبا  5لیتر سوخت
در مخزن باقی مانده است.

در اسرع وقت مجددا ً سوخت را پر کنید تا از تمام شدن سوخت خودداری شود.
تا زمانی که سوخت کافی وارد مخزن شود ،این چراغ هشدار هر بار که سوئیچ
استارت روشن شود ،روشن خواهد شد.
ظرفیت مخزن سوخت :حدود  50لیتر.
هرگز آنقدر به رانندگی ادامه ندهید تا اینکه سوخت تمام شود ،زیرا این امر به
سیستمهای کنترل انتشار مواد و سیستم انژکتور آسیب میزند.

در سیستم روغنکاری موتور
اشکالی وجود دارد.

باید در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد ،توقف کنید .خودرو را پارک
کرده ،موتور را خاموش کرده و با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو
تماس بگیرید.

ممتد

پایین بودن
سطح سوخت

فشار روغن
موتور

ممتد

ممتد

شارژ باتری

باز بودن در(ها)
 /باز شدن درب
برقی صندوق
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ممتد ،در صورتی که سرعت
کمتر از  6مایلبرساعت (10
کیلومتربرساعت)باشد.
ممتد ،همراه با پیغام صوتی،
در صورتی که سرعت
بیشتر از  6مایل-برساعت
(10کیلومتربرساعت)باشد.

اقدامات/مالحظات

مدار شارژ باتری دچار اشکال
شده است (کثیف بودن یا
لق بودن ترمینال ،لق بودن یا
پارگی تسمه دینام)... ،

یکی از درها یا در صندوق
همچنان باز است.

چراغ هشدار باید هنگامی که موتور استارت زده میشود خاموش شود.
اگر خاموش نشود ،با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.

در خودرو یا در صندوق را ببندید.

پایش
چراغ هشدار/نمایش

ایمنی
کمربند
راننده باز شده یا
بسته نشده است /
کمر بندی ایمنی
سرنشین جلو باز
شده یا بسته نشده
است.

وضعیت

ممتد یا چشمکزن،
همراه با پیغام صوتی با
افزایش صوت

راننده کمربند ایمنی را نبسته
یا آن را باز کرده است.
سرنشین جلو کمربند ایمنی
را نبسته یا آن را باز کرده
است.

نوار کمربند را کشیده و سپس زبانه را در قفل کمربند قرار دهید.

روشن موقتی

این چراغ هنگامی که سوئیچ
را روشن می-کنید برای چند
لحظه روشن شده و سپس
خاموش میشود.

ممتد

یکی از کیسههای هوا یا
سیستمهای کشش کمربندی
ایمنی دارای اشکال است.

سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد
بازبینی قرار دهید.
با دقت و با سرعت کم رانندگی کنید.

ممتد

سیستم هیدرولیک فرمان
اشکال دارد.

سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد
بازبینی قرار دهید.

کیسههای هوا

سیستم هیدرولیک
فرمان

علت

اقدامات/مالحظات

این چراغ پس از استارت زدن موتور باید خاموش شود .اگر خاموش نشد،
با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.
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پایش
چراغ هشدار/نمایش

وضعیت

ممتد در هنگام روشن
کردن سوئیج ،همراه با
پیغام صوتی و یک پیام
با ذکر محدوده حرکتی
باقیمانده

+

علت

اقدامات/مالحظات

محدوده حرکتی باقیمانده بین
مخزن افزودنی ® AdBlueرا در اسرع وقت پر کنید :به یکی از
 350مایل ( 600کیلومتر) و
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مراجعه کرده یا این اقدام را خود
 1500مایل ( 2400کیلومتر)
شخصاً انجام دهید.
است.

چشمکزن همراه با چراغ
هشدار سرویس ،همراه با محدوده حرکتی باقیمانده بین باید مخزن افزودنی ® AduBlueرا پر کنید تا از خرابی سیستم
سيستم کنترل
پیغام صوتی و یک پیام  0و  350مایل ( 600کیلومتر) جلوگیری شود :به یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مراجعه
آاليندگي
حرکتی
محدوده
ذکر
با
ً
کرده یا این اقدام را خود شخصا انجام دهید.
است.
SCR(BlueHDi
باقیمانده
*)Diesel
چشمکزن همراه با چراغ
هشدار سرویس ،همراه با
پیغام صوتی و پیامی مبنی
براینکه امکان استارت
خودرو وجود ندارد.

اخطار

مخزن ® AdBlueخالی
برای اینکه بتوانید موتور را استارت کنید ،باید مخزن افزودنی ®AdBlue
است :سیستم ممانعت از
را پر کنید :به یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مراجعه کرده یا
استارت که طبق مصوبات
این اقدام را خود شخصاً انجام دهید.
قانونی الزام شده است ،مانع
ضروری است که  3/8لیتر ® AdBlueبه مخزن افزودنی اضافه کنید.
استارت زدن موتور میشود.

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

* در صورت نصب در خودروی شما
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پایش
چراغ هشدار/نمایش

+

+

کنترل
سیستم
انتشار مواد SCR
دیزل
(موتور
*)BlueHDi

وضعیت

علت

اقدامات/مالحظات

ممتد در هنگام روشن کردن سوئیج ،همراه
با چراغهای هشدار سرویس و عیبیابی
موتور ،در کنار پیغام صوتی و یک پیام

اشکال در سیستم کنترل انتشار
 SCRتشخیص داده شده است.

این هشدار پس از بازگشت وضعیت انتشار
مواد در اگزوز به سطح عادی خاموش خواهد
شد.

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

پس از تأیید اشکال در سیستم کنترل
انتشار  SCRمیتواند تا  650مایل
( 100کیلومتر) قبل از آغاز به کار
سیستم جلوگیری از استارت موتور
رانندگی کنید.

بدون معطلی ،به منظور جلوگیری از خرابی
خودرو ،با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو تماس بگیرید.

چشمکزن در هنگام روشن کردن سوئیچ
استارت ،همراه با چراغهای هشدار سرویس
و عیبیابی موتور ،در کنار یک پیغام صوتی
و یک پیام

از محدوده رانندگی پس از تأیید
اشکال در سیستم کنترل انتشار
تجاوز کردهاید :سیستم جلوگیری
از استارت موتور مانع استارت زدن
موتور میشود.

برای اینکه بتوانید موتور را استارت بزنید ،باید
به یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو
تلفن کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما
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پایش

نمایشگر سرویس
موعد سرویس بعدی ،مطابق با برنامه زمانی سرویس
سازنده ،توسط سیستم به راننده اطالع داده میشود.
زما انقضای موعد سرویس بعدی ،با توجه به آخرین باری
که نمایشگر سرویس صفر شده است براساس مسافت
طی شده و زمان منقضی شده محاسبه میشود.

اخطار

برای موتورهای دیزل ( *BlueHDiبسته به کشور
محل فروش) ،سطح فساد روغن موتور نیز مورد
احتساب قرار میگیرد.
* در صورت نصب در خودروی شما
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هنگامی که بیش از  1800مایل ( 3000کیلومتر) تا
موعد سرویس بعدی باقی است.
هنگامی که سوئیچ استارت روشن میشود ،هیچ
اطالعاتی در خصوص سرویس بر روی صفحه نمایش
ظاهر نمیشود.
بین  600مایل ( 1000کیلومتر) و  1800مایل (3000
کیلومتر) تا موعد سرویس بعدی باقی است.
به مدت پنچ ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت،
عالمت آچار که نشاندهنده عملیات سرویس است ظاهر
میشود .ردیف نمایشگر مسافتشمار ،مسافت باقیمانده
تا موعد سرویس بعدی را نشان میدهد.
مثال 1739 :مایل ( 2800کیلومتر) تا موعد سرویس
بعدی باقی مانده است.
برای  5ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت ،صفحه
نمایش عالمت زیر را نشان میدهد.

 5ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت ،عالمت
آچار خاموش میشود؛ ردیف نمایشگر مسافتشمار به
وضعیت عادی باز میگردد .سپس صفحه نمایش مسافت
کل و مسافت سفر کنونی را نمایش میدهد.

کمتر از  600مایل ( 1000کیلومتر) تا موعد سرویس
بعدی باقی است.
مثال 400 :مایل ( 900کیلومتر) تا موعد سرویس بعدی
باقی مانده است.
برای  5ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت ،صفحه
نمایش عالمت زیر را نمایش میدهد:

 5ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ استارت ،نمایشگر
مسافتشمار به وضعیت عادی خود باز میگردد .عالمت
آچار همچنان روشن باقی میماند ،تا نشان دهد که هر
چه سریعتر سرویس خودرو باید انجام شود.

پایش
سپری شدن موعد سرویس
عالمت آچار برای  5ثانیه پس از روشن شدن سوئیچ
ک میزند تا نشان دهد که در اسرع وقت
استارت چشم 
باید سرویس انجام شود.
مثال 186 :مایل ( 300کیلومتر) از موعد سرویس
گذشته است.
پس از روشن شدن سوئیچ استارت برای  5ثانیه عالمت
زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود:

 ۵ثانیه پس از روشن شدن سوئی استارت ،نمایشگر
مسافت شمار کارکرد عادی خود را از سر میگیرد.
عالمت آچار روشن میماند.

اخطار

برای موتورهای دیزل  ،* BlueHDiاین هشدار
ممکن است در هنگام روشن کردن سوئیچ استارت با
روشن شدن ممتد چراغ هشدار سرویس همراه باشد.
* در صورت نصب در خودروی شما

اخطار

مسافت باقیمانده ممکن است ،بسته به شرایط
رانندگی حین استفاده از خودرو ،در ضریب زمان
ضریب شود.
زمانی سرویس سازنده مشخص شده است،
روشن شود .در مدلهای مجهز به موتور دیزل
 ،* BlueHDiعالمت آچار ممکن است قبل از
رسیدن به فواصل سرویس ،مطابق با سطح فساد
روغن موتور (بسته به کشور محل فروش) روشن
شود .سرعت فساد روغن موتور به شرایط رانندکی،
حین استفاده از خودرو بستگی دارد.

صفر کردن نمایشگر سرویس
پس از هر سرویس ،نمایشگر سرویس باید صفر شود.
دستورالعمل صفر کردن نمایشگر سرویس به شرح زیر
است:
 سوئیچ استارت را خاموش کنید، دکمه صفر کردن نمایشگر مسافت سفر را فشار دادهو نگه دارید،
 سوئیچ استارت را روشن کنید ،صفحه نمایشنمایشگر مسافت شروع به شمارش معکوس میکند،
 هنگامی که صفحه نمایش عالمت “= ”0را نمایشداد ،دکمه را رها کنید ،عالمت آچار خاموش خواهد
شد.

اخطار

اگر متعاقب عملیات ،بخواهید باتری را قطع کنید،
خودرو را قفل کرده و پنج دقیقه صبر کنید تا صفر
کردن مسافت در سیستم ثبت شود.
25

پایش
بازخوانی اطالعات سرویس
در هر زمانی می توانید به اطالعات سرویس دسترسی
داشته باشد.
 -دکمه صفر کردن نمایشگر مسافت سفر را فشار دهید.

ثبت کننده های مسافت
ثبت کننده مسافت کل
این سیستم مسافت کل طی شده توسط خودرو از
ابتدای حرکت را نمایش میدهد.
مسافت کل و مسافت سفر هنگامی که سوئیچ استارت
روشن میشود ،هنگامی که درب راننده باز میشود و
هنگامی که خودرو قفل شده یا قفل خودرو باز میشود،
برای سی ثانیه نمایش داده میشود.
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پایش

 با استفاده از فلشها ،منوی Screen configurationرا انتخاب کرده و سپس تأیید کنید،

تنظیم ساعت و تاریخ
نشانگر ابزار
از دکمه سمت چپ بر روی نشانگر استفاده کنید تا این
عملیات را به ترتیب زیر انجام دهید:
 دکمه را برای بیش از دو ثانیه نگه-دارید :ردیفدقیقه شمار چشمک می زند،
 دکمه را فشار دهید تا دقیقه ها را افزایش دهید، دکمه را برای بیش از دو ثانیه نگه دارید :ردیفساعت شمار چشمک می زند،
 دکمه را فشار دهید تا ساعتها را افزایش دهید،. دکمه را برای بیش از دو ثانیه نگه-دارید 24H :یا 12Hنمایش داده میشود،
 دکمه را فشار دهید تا  24Hیا  12Hرا انتخاب کنید، دکمه را برای بیش از دوثانیه فشار دهید ،تا عملیاتتنظیم تمام شود.
پس از حدود  30ثانیه ،در صورت عدم اقدام ،صفحه
نمایش به حالت عادی باز می گردد.

سیستم صوتی  /بلوتوث
از دکمه های سیستم صوتی برای انجام عملیات به
ترتیب زیر استفاده کنید:

 -دکمه  MENUرا فشار دهید،

 با استفاده از فلشها ،منوی Personalisation- Configurationرا انتخاب کرده و سپس با شستی
کوتور ،این انتخاب را تأیید کنید،

 -با استفاده از فلشها ،منوی Set date and time

را انتخاب کرده و سپس تأیید کنید،

 تنظیمات را انتخاب کرده و سپس تأیید کنید. تنظیمات را اصالح کرده و مجددا ً تأیید کنید تا درسیستم ثبت شوند،

 تنظیمات را یکی یکی انجام داده و هر بار تأییدکنید،
 نوار  OKرا در صفحه نمایش انتخاب کنید و سپستأیید کنید تا از منوی  Set date and timeخارج
شوید.
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پایش

کامپیوتر مدیریت پیمایش
سیستمی که اطالعات کنونی مربوط به پیمایش
صفحه نمایش نشانگر ابزار (محدوده ،مصرف سوخت و
 )...را نمایش میدهد.
صفحه نمایش نشانگر ابزار

صفحه نمایش تک فام C

28

نمایش اطالعات
 دکمه واقع در انتهای دسته برفپاککن را فشاردهید ،تا موارد مختلف اطالعات کامپیوتر مدیریت
پیمایش به ترتیب نمایش داده شود.
کامپیوتر مدیریت پیمایش اطالعات زیر را ارائه میکند:
 محدوده، مصرف سوخت کنونی، مسافت طی شده، مصرف سوخت متوسط، سرعت متوسط. یکبار دیگر دکمه را فشار دهید تا به صفحه نمایشمعمولی باز گردید.

صفر کردن
 دکمه را برای بیش از دو ثانیه نگه دارید تا مسافتطی شده ،مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط
صفر شود.

پایش
کامپیوتر مدیریت پیمایش ،برخی تعاریف ...
(کیلومتر)
این عالمت مسافتی را که همچنان با
سوخت باقیمانده در مخزن با توجه به
مصرف سوخت متوسط طی چند کیلومتر طی شده
اخیر ،میتوان طی کرد ،مشخص میکند.

اخطار

این مقدار ممکن است به دنبال تغییر در شیوه
رانندگی یا کاهش بار که منجر به تغییر قابل
توجه در مصرف سوخت کنونی میشود ،تغییر
کند.
هنگامی که محدوده از  30کیلومتر کمتر شود،
خطچینها نمایش داده میشود .پس از پرکردن
حداقل  5لیتر سوخت در مخزن ،محدوده مجددا ً
محاسبه شده و وقتی از  100کیلومتر تجاوز کند
نمایش داده میشود.

مصرف سوخت کنونی
این عدد متوسط مصرف سوخت طی چند
ثانیه اخیر است.

مسافت طی شده
(کیلومتر)
از آخرین بار صفر کردن سیستم
محاسبه میشود.

اخطار

این کارکرد تنها از سرعت  30کیلومتربرساعت به
بعد نمایش داده میشود.
مصرف سوخت متوسط
این عدد متوسط مصرف سوخت از آخرین
زمان صفر کردن سیستم است.
سرعت متوسط
(کیلومتربرساعت)
این رقم سرعت متوسط محاسبه شده
از آخرین زمان صفر کردن سیستم است.

اخطار

اگر خطچینها به صورت مداوم در حین رانندگی
به جای ارقام نمایش داده میشوند ،با یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.
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پایش

صفحه نمایش اطالعات زیر را نمایش میدهد:
 ساعت تاریخ، دمای محیط (در صورتی که احتمال یخزدگی وجودداشته باشد ،چشمکخواهد زد).
 وضعیت دربها و درب صندوق، حسگرهای پارک، منابع صوتی (رادیو ،CD ،پورت  ،USBسوکتجک و )...
 کامپیوتر مدیریت پیمایش (به بخش کنترلها وابزارها مراجعه شود).
پیامهای هشدار یا اطالعات ممکن است به صورت
موقتی نمایش داده شوند .این موارد را میتوان با فشار
دادن دکمه  Backپاک کرد.

* در صورت نصب در خودروی شما
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از نشانگر کنترل سیستم صوتی/بلوتوث* میتوانند
موارد زیر را فشار دهید:
 دکمه  MENUبرای دسترسی به منوی اصلی. دکمه  MODEبرای انتخاب نمایش اطالعات بهصورت تمامصفحه یا در پنجره حدید.
 دکمههای یا برای جابجایی در یک لیست، دکمه مرکزی را برای تأیید فشار دهید،یا
 دکمه  BACKرا فشار دهید تا عملیارت در حالانجام را لغو کرده یا در منو یک رده باالتر بیایید.

 دکمه  MENUرا مجددا ً فشار دهید تا در منویاصلی به این موارد دسترسی پیدا کنید:
 مولتیمدیا، تلفن، کامپیوتر مدیریت پیمایش، اتصال بلوتوث*، شخصیسازی – پیکر بندی دکمههای یا را فشار دهید تا منوی مورد نیاز راانتخاب کنید ،سپس با فشار دادن دکمه مرکزی این
انتخاب را تأیید کنید.

پایش
منوی تلفن
هنگامی که سیستم صوتی/بلوتوث* روشن
است ،اگر این منو انتخاب شود می-توانید تماس برقرار
گرفته یا به فهرست مخاطبین مختلف تلفن مراجعه
کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کارکرد تلفن به
قسمت سیستم صوتی/بلوتوث در بخش سیستم صوتی
و تلماتیک مراجعه کنید.
منوی مولتی مدیا
هنگامی که سیستم صوتی/بلوتوث* روشن
است ،اگر این منو را انتخاب کنید ،میتوانند
کارکردهای مربوط به استفاده از رادیو CD ،یا پخش
( MP3پورت  USBیا سوکت جک) را فعال یا غیر
فعال کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کارکرد مولتی
مدیا ،به قسمت سیستم صوتی/بلوتوث* در بخش
سیستم صوتی و تلماتیک مراجعه کنید.

منوی کامپیوتر مدیریت پیمایش
پس از انتخاب این منو  ،میتوانید به اطالعات
مربوط به وضعیت خودرو دسترسی پیدا کنید.
صورت سوابق هشدار
این بخش خالصه پیامهای هشدار و وضعیت کارکردها
را جمع کرده و آنها را به ترتیب در صفحه نمایش
چندکاره به نمایش می گذارد.
 دکمه  MENUرا فشار دهید تا به منوی کلیدسترسی پیدا کنید.
 فلشهای دوگانه و سپس دکمه مرکزی را فشار دهیدتا منوی Trip Computerرا انتخاب کنید.
 در منوی  Trip Computerخط  Alert logراانتخاب کرده و تأیید کنید.
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پایش
منوی اتصال بلوتوث*
انتخاب این منو در هنگامی که سیستم
صوتی/بلوتوث روشن است ،می تواند
دستگاه بلوتوی (تلفن یا پخش مدیا) را قطع یا وصل
کرده و وضعیت اتصال را (کیت هندزفری ،پخش
فایلهای صوتی) تعریف کند.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص کارکرد اتصال
بلوتوث به قسمت سیستم صوتی/بلوتوث در بخش
سیستم صوتی و تلماتیک مراجعه کنید.

تعریف پارامترهای خودرو
پس از اینکه این منو انتخاب شده ،می توانید تجهیزات
زیر را که براساس دسته بندی مربوطه طبقه بندی
شده اند ،فعال یا غیر فعال کنید:
 دستیار راننده، چراغهای مربوط به رانندگی، چراغهای رفاهیمنوی شخصی سازی پیکربندی
پس از اینکه این منو انتخاب شد ،می توانید به
کارکردهای زیر دسترسی پیدا کنید:
 تعریف پارامترهای خودرو، انتخاب زبان، -پیکربندی صفحه نمایش.

انتخاب زبان
پس از اینکه این منو انتخاب شد می توانید زبان مورد
استفاده در صفحه نمایش را یک فهرست انتخاب کرده
و تغییر دهید.
پیکربندی صفحه نمایش
پس از اینکه این منو انتخاب شد ،می توانید به
تنظیمات زیر دسترسی پیدا کنید:
 انتخاب واحدها، تنظیم تاریخ و ساعت، تنظیمات صفحه نمایش، -روشنایی

اخطار

* در صورت نصب در خودروی شما
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ب ه دالیل ایمنی ،پیکربندی صفحه نمایش
چندکاره توسط راننده تنها باید هنگامی انجام
شود که خودرو متوقف شده است.

دسترسی
باز کردن قفل خودرو
باز کردن قفل با استفاده از کنترل از
راه دور
 دکمه قفل باز را فشار دهید تا قفلخودرو باز شود.

کلید کنترل از راه دور
این سیستم امکان قفل کردن یا باز کردن قفل مرکزی
خودرو را با استفاده از قفل درب یا از راه دور فراهم
میکند .این سیستم همچنین برای تعیین موقعیت و
استارت خودرو و همچین راه اندازی سیستم دزدگیر
استفاده میشود.

باز کردن قفل و باز کردن درب صندوق
 این دکمه را برای بیش از یک ثانیه نگهدارید تا قفل درب صندوق باز شود.
 درب صندوق کمی باز میشود. -این اقدام ابتدا قفل خودرو را باز میکند.

باز کردن قفل با استفاده از کلید
کلید را در قفل درب راننده ،به سمت جلوی خودرو
بچرخانید تا قفل خودرو باز شود.

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

اخطار

باز شدن قفل خودرو با چشمک زدن سریع
چراغهای راهنما به مدت تقریباً دوثانیه تأیید
میشود.
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دسترسی
قفل کردن خودرو
قفل کردن با استفاده از کنترل از راه دور
 دکمه قفل بسته را فشار دهید تا دربخودرو قفل شود.
قفل شدن خودرو با روشن شدن ممتد
چراغهای راهنمای به مدت تقریباً دوثانیه
تأیید میشود.
با استفاده از کنترل از راه دور
 دکمه قفل باز را فشار دهید تا قفلخودرو باز شود.
 برای باز کردن سایر درها و در موتور،دکمه قفل باز را مجددا ً فشار دهید.

اخطار

اگر یکی از دربها یا درب صندوق همچنان باز
باشد ،قفل مرکزی انجام نمیشود ،که این امر از
صدای باز شدن مجدد قفلها قابل تشخیص است.
هنگامی که خودرو قفل میشود ،اگر ناخواسته
قفل آن باز شود ،پس از سی ثانیه به صورت
خودکار قفل خواهد شد ،مگر اینکه طی این مدت
یکی از دربها یا درب صندوق باز شود.
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قفل کردن با استفاده از کلید
کلید را در قفل درب سمت راننده به سمت عقب
خودرو بچرخانید تا قفل آن باز شود.

اخطار

بازبینی کنید که دربها و درب صندوق به صورت
کامل بسته شده باشند.

تعیین موقعیت خودرو
این کارکرد این امکان را فراهم میکند که از فاصله
دور ،مخصوصاً هنگامی که نور محیط ضعیف است،
خودرو خود را شناسایی کنید .خودرو باید قفل شده
باشد.
 دکمه قفل بسته را بر روی کنترل از راهدور فشار دهید.
این کار چراغهای خوشامدگو را روشن
کرده و چراغهای راهنمای برای چند ثانیه
چشمک خواهند زد.

دسترسی
اشکال کنترل از راه دور
در صورت وجود اشکال در کنترل از راه دور ،دیگر
نمیتوانید خودرو خود را قفل کرده ،باز کرده یا تعیین
موقعیت کنید.
 اوالً ،از کلید در قفل در استفاده کنید تا خودرو خودرا قفل کرده یا باز کنید.
 سپس تنظیمات کنترل از راه دور را به حالت اولیهبازگردانید.
راه اندازی مجدد
 سوئیچ استارت را خاموش کرده و کلید را از آنخارج کنید.
 بالفاصله یکی از دکمه های کنترل از راه دور را برایچند ثانیه فشار دهید.
 کلید را به وضعیت ( 2سوئیچ استارت روشن)بچرخانید.
 سوئیچ استارت را خاموش کنید و کلید را از سوئیچاستارت خارج کنید.
کنترل از راه دور مجددا ً به طور کامل عملیاتی شده
است.

 باتری تخت را از جای خود خارج کنید. باتری جدید را جا بزنید و مراقب باشید که جهتاصلی جا زدن باتری رعایت شد.
 -درپوش را بر روی محفظه کلید جابزنید.

تعویض باتری
مشخصات باتریCR2032/3volts :

هشدار
اگر اشکال همچنان باقی باشد ،با یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.

اگر باتری تمام شده باشد ،این مسأله را
روشن شدن چراغ هشدار ،یک پیغام صوتی و یک پیام
در صفحه نمایش به شما اطالع داده میشود.
 با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک ،درپوش را ازشیار لبه باز کنید.
 -درپوش را باال بکشید.
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دسترسی

هشدار
گم کردن کلیدها
همراه با سند خودرو ،مدارک شناسایی و در صورت امکان برچسب حاوی کد کلید ،به یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو مراجعه کنید.
فروشنده پژو قادر است که کد کلید و کد کمکی مورد نیاز برای سفارش کلید جدید را پیدا کند.

کنترل از راه دور
کنترل از راه دور فرکانس باال یک سیستم حساس است؛ این سیستم را در هنگامی که در جیب شما قرار دارد
فعال نکنید ،زیرا این امکان وجود دارد که قفل خودرو را بدون اینکه شما متوجه شوید ،باز کند .به صورت
مکرر دکمه های کنترل از راه دور را هنگامی که خارج از محدوده است و خودرو شما نیز خارج از محدوده دید
شماست فشار ندهید .ممکن است باعث شود که دیگر کار نکند و در این صورت الزم است که کنترل از راه دور
مجددا ً راه اندازی شود.
کنترل از راه دور هنگامی که کلید در سوئیچ استارت باشد ،حتی زمانی که سوئیچ خاموش باشد ،مگر برای راه
اندازی مجدد ،کار نمیکند.

قفل کردن خودرو
رانندگی در هنگامی که درها قفل هستند ممکن است باعث شود که دسترسی به اتاقک خودرو برای سرویسهای
اضطراری در شرایط اضطراری دشوارتر شود.
به عنوان یک اقدام ایمنی هیچگاه کودکان را در خودرو تنها نگذارید ،مگر برای مدت کوتاه.
در کلیه شرایط ،الزم است که هنگامی که خودرو را ترک میکنید ،سوئیچ استارت را بیرون بیاورید.

سیستم حفاظت دزدگیر
سیستم متوقف کننده الکترونیکی موتور را دستکاری نکنید؛ این کار ممکن است باعث خرابی سیستم شود.
موارد خرید خودرو دست دوم
کدهای کلید ثبت شده در حافظه توسط فروشنده پژو را بگیرید ،تا اطمینان حاصل شود که کلیدهایی که در
اختیار شما قرار دارند ،تنها کلیدهایی هستند که می توانند خودرو را استارت کنند.
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هیچیک از باتریهای کنترل از راه دور را دور
نریزید ،این باتریها حاوی فلزاتی هستند که
برای محیط زیست مضر هستند .این باتریها
را به نقاط جمعآوری مجاز اینگونه پسماندها
ببرید.

دسترسی
آژیر
هشدار
کارکرد حفاظت داخلی
این سیستم غیر فعال کردن هر یک از اجزای خود
را مورد بازبینی قرار میدهد.
اگر باتری ،واحد کنترل مرکزی یا سیم کشی
آژیر از کار افتاده یا آسیب ببیند ،آژیر راه اندازی
میشود.

این سیستم از خودرو محافظت کرده و مانعی در برابر
سرقت و ورود بدون اجازه به خودرو فراهم میکند.
این سیستم کارکردهای حفاظت محیط خارجی و
همچنین حافظت خود خودرو را انجام میدهد.
محیط خارجی
این سیستم باز شدن خودرو را مورد بازبینی قرار
میدهد .اگر فردی سعی کند که یکی از درها ،در
صندوق یا در موتور  ...را باز کنید ،آژیر راه اندازی
میشود.

اخطار

برای هر گونه اقدامی که می خواهید بر روی
سیستم آژیر انجام دهید ،با یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.

قفل کردن خودرو با سیستم آژیر
فعالسازی
 سوئیچ استارت را خاموش کرده و از خودرو خارجشوید.
 دکمه قفل را روی کنترل از راه دور فشاردهید.
آژیر فعال میشود :یک چراغ نمایشگر بر
روی نشانگر کلید در سمت چپ فرمان
یکبار در ثانیه چشمک خواهد شد.
سیستم حفاظت از محیط خارجی  5ثانیه پس از فشار
دادن دکمه قفل بر روی کنترل از راه دور فعال میشود.
در صورتی که هر یک از درها (درب خودرو ،درب
صندوق و  )...به صورت کامل بسته نشده باشند ،خودرو
قفل نمیشود ،ولی آژیر فعال میشود.
غیرفعالسازی
 دکمه قفل باز را روی کنترل از راه دورفشار دهید.
آژیر غیرفعال میشود :چراغ نمایشگر
خاموش میشود.
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دسترسی
راهاندازی آژیر
این حالت با به صدا درآمدن آژیر و چشمک زدن
چراغهای راهنما به مدت حدودا ً سی ثانیه مشخص
میشود.
هنگامی که قفل خودرو با استفاده از
کنترل از راه دور باز میشود ،چشمک زدن
سریع چراغهای راهنما به شما اعالم
میکند که آژیر خودرو در زمان عدم حضور شما
راهاندازی شده است .هنگامی که سوئیچ استارت روشن
میشود ،این چشمک زدن بالفاصله متوقف خواهد شد.
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قفل کرد خودرو بدون فعالسازی آژیر
 با استفاده از کلید خودرو را قفل کنید.اشکال در کنترل از راه دور
به منظور غیرفعالسازی کارکردهای پایش:
 قفل خودرو را با استفاده از کلید باز کنید. در را باز کنید؛ آژیر راه اندازی میشود. سوئیچ را روشن کنید؛ آژیر متوقف میشود.اشکاالت
هنگامی که سوئیچ استارت روشن است ،روشن شدن
ممتد چراغ نمایشگر روی دکمه بیانگر اشکالی در
سیستم است.
سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

دسترسی

دربها
باز کردن دربها
از بیرون خودرو
 پس از باز کردن قفل خودرو ،با استفاده از کنترل ازراه دور یا کلید ،دستگیره در را بکشید.

از داخل خودرو
 اهرم کنترل داخلی درب جلو را بکشید؛ این کارقفلهای خودرو را به صورت کامل باز میکند.
بستن دربها
هنگامی که یکی از درها به صورت صحیح
بسته نشده باشد:
 هنگامی که موتور روشن باشد ،این چراغ هشدارهمراه با یک پیام در صفحه نمایش چندکاره به مدت
چند ثانیه روشن خواهد شد.
 هنگامی که خودرو در حال حرکت باشد،(سرعتهای بیش از  6مایل برساعت ( 10کیلومتر بر
ساعت)) ،این چراغ هشدار همراه با یک پیغام صوتی
و پیامی بر روی صفحه نمایش چندکاره ،به مدت چند
ثانیه روشن خواهد شد.

کنترلهای ثانویه
به منظور قفل کردن و باز کردن قفل دربها به صورت
مکانیکی ،در صورت وجود اشکال در سیستم قفل
مرکزی یا اشکال در باتری ،استفاده میشوند.
درب راننده
کلید را در قفل درب برای قفل کردن یا باز کردن قفل
وارد کنید.
درب سایر سرنشینان خودرو
 بر روی دربهای عقب ،بازبینی کنید که قفل کودکروشن نباشد.
 درپوش سیاه تعبیه شده بر روی لبه در را با استفادهاز کلید ،باز کنید.
 کلید را بدون اعمال فشار وارد دهانه کرده ،و سپسبدون اینکه آن را بچرخانید ،قفل را به کنار به سمت
داخل خودرو بکشید.
 کلید را خارج کرده و درپوش را سرجای خودبگذارید.
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دسترسی
درب صندوق
باز کردن
باز کردن قفل و آزاد کردن قفل صندوق عقب با
استفاده از کنترل از راه دور
 دکمه وسطی رو کنترل از راه دور را برایبیش از یک ثانیه نگه دارید.
درب صندوق آزاد شده و کمی باز میشود.
آزاد کردن قفل صندوق عقب از داخل

 کلید باز کردن درب صندوق را بر روی سمت چپداشبورد (باز کردن برقی صندوق عقب) فشار دهید.
یا
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 اهرم کنترل زیر درب راننده (باز کردن مکانیکیدرب صندوق) را باال بکشید.
درب صندوق آزاد شده و کمی باز میشود.
باز کردن درب صندوق
 درب صندوق را باال بکشید تا کام ًال باز شود.
بستن درب صندوق
 درب صندوق را با استفاده از یکی از دستگیره-هایداخلی آن پایین بکشید.

باز بودن برقی درب صندوق
اگر درب صندوق به صورت صحیح بسته نشده باشد:
 هنگامی که خودرو در حال حرکتاست( ،سرعتهای یبش از  6مایل برساعت
( 10کیلومتربرساعت)) ،این چراغ هشدار ظاهر شده و
یک پیام به همراه یک پیغام صوتی برای چند ثانیه بر
روی صفحه نمایش نشانگر ابزار نمایش داده میشود.
باز بودن مکانیکی درب صندوق
در صورتی که درب صندوق به صورت کامل بسته
نشده باشد ،هیچ هشداری داده نمیشود.
باید مطمئن شوید که درب صندوق به صورت صحیح
بسته شده است.

دسترسی

قفل کردن /باز کردن قفل از داخل
آزاد سازی درب صندوق
این سیستم جهت باز کردن مکانیکی قفل درب
صندوق در صورت اشکال در باتری یا قفل مرکزی در
نظر گرفته شده است.
باز کردن قفل
 صندلیهای عقب را جمع کنید تا به قفل داخلصندوق عقب دسترسی پیدا کنید.
 یک پیچ گوشتی کوچک وارد سوراخ قفل  Aکنید تاقفل درب صندوق باز شود.

اخطار

اگر خودرو شما به یک صندلی نیمکتی مجهز
شده باشد ،با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو تماس بگیرید.

 این کلید را فشار دهید.این کلید امکان قفل کردن و باز کردن قفل دربها و
درب صندوق را فراهم میکند.

اخطار

تنظیم قفل مرکزی درها
این امکان وجود دارد که دربها در حین رانندگی
(سرعتهای باالتر از  6مایل برساعت (10
کیلومتربرساعت) به صورت اتوماتیک قفل شوند.
به منظور خاموش یا روشن کردن این کارکرد (که به
صورت پیش فرض روشن است):
 این دکمه را فشار داده و نگه دارید تا اینکه یکپیغام صوتی شنیده شده و/یا پیامی در صفحه نمایش
ظاهر شود.
هشدار
رانندگی با دربهای قفل ممکن است در شرایط
اضطراری ،دسترسی سرویسهای اضطراری به
اتاقک خودرو را دشوارتر کند.

اگر یکی از دربها باز باشد ،دربها قفل نخواهند
شد.

هشدار
قفل کردن از داخل
هنگامی که خودرو از بیرون قفل میشود ،کلید
عمل نمیکند.
 به منظور باز کردن قفل خودرو ،دستگیره در رابه داخل بکشید.
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دسترسی
کنترلهای دستی*
دستگیره باالبر شیشه را بر روی درب خودرو بچرخانید.
کنترلهای برقی

 .1کلید شیشه برقی جلو سمت چپ
 .2کلید شیشه برقی جلو سمت راست
 .3کلید شیشه برقی عقب سمت راست
 .4کلید شیشه برقی عقب سمت چپ
 .5کلیدهای غیرفعالسازی شیشه برقی عقب
به منظور باز کردن یا بستن شیشه ،کلید را فشار داده
یا بکشید .به محض اینکه کلید رها شود حرکت شیشه
متوقف خواهد شد.

غیرفعالسازی کنترلهای شیشه عقب
به منظور ایمنی کودکان ،کلید  5را فشار دهید تا
از عملکرد شیشههای عقب صرفنظر از اینکه در چه
موقعیتی قرار دارند جلوگیری شود.
کنترلهای داخلی برای درهای عقب نیز غیرفعال
خواهند شد.
هنگامی که چراغ هشدار روشن است ،کلیدهای
غیرفعال شده اند .هنگامی که چراغ هشدار خامش
میشود ،کلیدها فعال میشوند.

مدلهای مجهز به شیشه برقی جلو

اخطار

کلیدهای برقی شیشه تا حدود  45ثانیه پس از
خاموش کردن سوئیچ استارت یا تا زمانی که درب
جلو باز شود ،قابل استفاده هستند .طی این مدت
 45ثانیه ،اگر در حین جابجایی شیشهها درب باز
شود ،جابجایی شیشه متوقف خواهد شد .فشار
دادن مجدد کلید ،تا زمانی که سوئیچ استارت
روشن نشود ،هیچ تأثیری نخواهد داشت.
مدلهای مجهز به شیشه برقی جلو و عقب
* در صورت نصب در خودروی شما
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هشدار
همواره در هنگام ترک خودرو ،حتی برای مدت
زمانی کوتاه ،کلید را از سوئیچ استارت خارج کنید.
در صورت گیرکردن شیشهها در حین جابجایی،
باید جهت حرکت آنها را عکس کنید .بدین منظور
کلید مربوطه را فشار دهید.
هنگام استفاده از کلیدهای برقی شیشههای
سرنشینان ،راننده باید مطمئن شود که کسی مانع
بسته شدن شیشهها نباشد.
راننده باید اطمینان حاصل کند که سرنشینان
از شیشههای برقی به صورت صحیح استفاده
میکنند.
هنگام باز و بسته کردن شیشهها مراقب کودکان
باشید.

امکانات رفاهی

صندلیهای جلو
به عنوان یک اقدام ایمنی ،تنظیم صندلی راننده باید
تنها زمانی انجام شود که خودرو متوقف شده است.
حرکت به جلو و عقب
 کنترل را باال آورده و صندلی را به جلو و عقبحرکت دهید.

زاویه پشتی صندلی
 -کنترل را به سمت عقب بکشید.

ارتفاع صندلی (فقط صندلی راننده)
 کنترل را به دفعات کافی ،سمت باال بکشید تاصندلی باال بیاید و یا به سمت پایین بکشید تا پایین
بیاید ،تا اینکه موضعیت دلخواه ایجاد شود.

هشدار
قبل از حرکت دادن صندلی به سمت عقب،
مطمئن شوید که هیچ چیزی وجود ندارد که مانع
حرکت کامل صندلی شود ،تا از گیر کردن صندلی
به دلیل وجود اشیایی بر روی کف پشت صندلی یا
سرنشینان عقب جلوگیری شود .اگر صندلی گیر
کند ،بالفاصله حرکت آن را متوقف کنید.
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امکانات رفاهی

تنظیم ارتفاع پشت سری
 به منظور باالبردن ،آن را به سمت باال بکشید. به منظور باز کردن پشت سری ،برآمدگی  Aرا فشارداده و پشت سری را به سمت باال بیرون بکشید.
 به منظور قرارداد مجدد پشت سری در سری جایخود ،شاخه های پشت سری را در حالیکه آنها را در
راستای پشت صندلی قرار داده اید ،وارد دریچهها
کنید.
 به منظور پایین آوردن ،برآمدگی  Aو پشت-سری راهمزمان فشار دهید.
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هشدار
پشت سری به کمک یک مکانیزم قفل کن نصب
میشود که از پایین رفتن آن جلوگیری میکند:
این مکانیزم یک ابزار ایمنی در صورت ورود ضربه
است.
تنظیم پشتسری هنگامی صحیح است که لبه
باالیی پشتسری همراستا با باالی سر باشد.
هرگز در حالتی که پشت سری برداشته شده
است ،رانندگی نکنید ،پشتسریها باید در جای
خود قرار داشته و به صورت صحیح تنظیم شوند.

کنترل گرمکن صندلی
دکمه کنترل را فشار دهید.
دمای به صورت اتوماتیک کنترل میشود .فشار دادن
مجدد دکمه عملیات گرمکن را متوقف میکند.

امکانات رفاهی

صندلیهای عقب
خودرو شما ،بسته به مدل آن ،ممکن است به یک
صندلی نیمکتی ثابت مجهز باشد .برای باز کردن
و نصب مجدد این صندلی با یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خوردو تماس بگیرید.
صندلی نیمکتی با بالشتک یک تکه ثابت ،و پشتی چند
تکه است ( 3/2دست چپ 3/1 ،دست راست) که به
صورت انفرادی قابل جمع شده است تا فضای بار داخل
صندوق عقب را تنظیم کنید.
جمع کردن پشتی صندلی
 صندلی جلو را در صورت نیاز به جلو حرکت دهید. بازبینی کنید که کمربند ایمنی به درستی در کنارصندلی عقب قرار داده شده باشد،

جمع کردن پشتی صندلی
 صندلی جلو را در صورت نیاز به جلو حرکت دهید. بازبینی کنید که کمربند ایمنی به درستی در کنارصندلی عقب قرار داده شده باشد،

باز کردن مجدد پشتی صندلی
 پشتی صندلی  2را صاف کرده و آن را محکم کنید. قالب کمربندی ایمنی را باز کرده و آن بر روی کنارهجای دستی قرار دهید.

هشدار
در هنگام باز گرداندن صندلی به موقعیت اصلی
مراقب باشید که کمربندهای ایمنی و قالب آنها
گیر نکنند.
مطمئن شوید که پشتی صندلی محکم سرجای
خود قرار گرفته است.
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امکانات رفاهی
آینههای بغل
هر یک از این آینهها مجهز به سطح آینهای قابل
تنظیمی هستند که امکان مشاهده پشت خودرو را از
بغل به صورتی که برای سبقت و پارک الزم است ،فراهم
میکنند.
این آینهها را همچنین می توان در یک فضای محدود
جمع کرده و باز کرد.
هشدار
به عنوان یک اقدام ایمنی ،آینهها باید به گونه ای
تنظیم شوند که نقاط کور به حداقل برسند.

مدل دستی*
تنظیم
 دسته را در چهار جهت حرکت دهید تا آینه تنظیمشود.

بخار زدا – یخزدا
سیستم بخار زدایخزدای آینههای بغل در
هنگامی که موتور روشن است ،با روشن
کردن گرمکن شیشه عقب روشن میشوند.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص
سیستم بخارزدا یخزدای شیشه عقب ،به
بخش مربوطه مراجعه کنید.

جمع کردن
 هنگامی که خودرو را پارک میکنید ،آینه را بهصورت دستی جمع کنید تا از آن محافظت شود.

* در صورت نصب در خودروی شما
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مدل برقی
تنظیم
 شستی کنترل  Aرا به سمت راست یا چپ حرکتدهید تا آینه مورد نظر را انتخاب کنید.
 پشتی را در چهار جهت حرکت دهید تا آینه تنظیمشود.
 شستی کنترل را به وضعیت اصلی آن در وسطبرگردانید.

باز کردن
 -قبل از حرکت دادن خودرو ،آینه را باز کنید.

اخطار

اشیاء مشاهده شده ،در واقع از آنچه به نظر
میرسد نزدیکتر هستند.
برای اینکه قضاوت صحیحی در خصوص فاصله
خودروهایی که از عقب به شما می رسند داشته
باشید ،این مسأله را در نظر داشته باشید.

امکانات رفاهی
جمع کردن دستی
می تواند آینهها را به صورت دستی (در فضاهای پارک
تنگ ،پارکینگهای تنگ و  )...جمع کنید.
 آینه را به سمت خودرو بچرخانید.آینه عقب
که به سیستم ضدخیرگی چشم مجهز است که شیشه
آینه را تیره میکند تا مزاحمتهای ناشی از تابش
خورشید و چراغهای جلو ماشینهای دیگر و  ...برای
راننده ایجاد میشود ،کاهش دهد.

مدل غیر اتوماتیک وضعیتهای شب/روز
تنظیم
 آینه را در وضعیت روز به صورتی تنظیم کنید کهجهت شیشه درست قرار گیرد.
وضعیتهای روز/شب
 اهرم را بکشید تا در وضعیت ضد خیرگی شبانه قرارگیرد.
 اهرم را فشار دهید تا آینه به وضعیت روزانه عادیتغییر پیدا کند.

تنظیم فرمان
 هنگامی که خودرو ساکن است ،دستگیره کنترل راپایین بکشید تا مکانیزم تنظیم فرمان آزاد شود.
 ارتفاع فرمان را به صورتی تنظیم کنید که برایرانندگی مناسب باشد.
 دستگیره کنترل را بکشید تا مکانیزم تنظیم فرمانقفل شود.

هشدار
به عنوان یک اقدام ایمنی ،این عملیات تنها باید
هنگامی انجام شود که خودرو متوقف شده باشد.
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امکانات رفاهی
تهویه
مکش هوا
گردش هوا در اتاقک خودرو فیلتر شده و از خارج از
خودرو از طریق شبکه واقع در زیر شیشه جلو یا از
داخل خودرو در وضعیت گردش داخلی تأمین میشود.
مکش هوا به داخل
هوای ورودی بسته به کنترلهای انتخاب شده توسط
راننده ،مسیرهای مختلفی را دنبال میکند:
 ورود مستقیم هوا به داخل اتاقک خودرو (مکش هوا) عبور از طریق مدار بخاری (بخاری) عبور هوا از طریق مدار کولر (تهویه مطبوع)نشانگر کنترل
کنترلهای این سیستم بر روی نشانگر کنترل  Aبر
روی کنسول مرکزی کنار هم قرار گرفتهاند.
توزیع هوا
 .1دریچههای بخارزدا/یخزدای شیشه جلو
 .2دریچههای بخارزدا/یخزدای شیشه کناری جلو
 .3دریچههای هوای قابل تنظیم کنار
 .4دریچههای هوای قابل تنظیم مرکزی
 .5خروجیهای هوا به سمت زیرپاییهای جلو
 .6خروجیهای هوا به سمت زیرپاییهای عقب

48

امکانات رفاهی

اخطار

توصیههای مربوط به سیستم تهویه و تهویه
مطبوع
بدین منظور که این سیستمها کام ً
ال عملیاتی
باشند ،رهنمودهای عملیات و نگهداری زیر را
رعایت کنید:
 به منظور دستیابی به توزیع هوای یکنواخت،دقت کنید که شبکه های مکش هوای خارجی
واقع در زیر شیشه جلو ،نازلها و دریچهها و
خروجیهای هوا و همچنین خروجی واقع در
صندوق عقب مسدود نباشند.
 یکبار یا دوبار در ماه سیستم تهویه مطبوع رابرای  5تا  10دقیقه به کار بیندازید تا شرایط
کاری مناسب آن حفظ شود.
 مطمئن شوید که فیلتر اتاقک خودرو در شرایطخوبی قرار دارد و اجزای فیلتر به صورت منظم
تعویض شوند.
 اگر سیستم هوای خنک تولید نمیکند ،آن راخاموش کرده و با یکی از نمایندگیهای منتخب
ایران خودرو تماس بگیرید.
در هنگام یدک کشی حداکثر بار بر روی
سرباالییهای تند در دمای باال ،خاموش کردن
سیستم تهویه مطبوع ،قدرت موتور را افزایش داده
و قابلیت یدک کشی خودرو را بهبود میبخشد.

اگر دمای داخلی پس از اینکه خودرو برای
مدت زمان زیادی زیر نور مستقیم خورشید
قرار گرفت ،بسیار باال رفت ،ابتدای اتاقک
خودرو را برای چند دقیقه تهویه کنید.
کنترل جریان هوای در سطح کافی قرار
دهید تا هوای تازه کافی در اتاقک خودرو
وارد شود.
سیستم تهویه مطبوع حاوی کلر نیست
و هیچگونه خطری برای الیه ازون در پی
ندارد.

اخطار

میعان ایجاد شده توسط سیستم تهویه مطبوع
باعث تخلیه آب به زیر خودرو در زمان ساکن بودن
آن میشود که کام ً
ال امری عادی است.
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امکانات رفاهی

بخاری/تهویه
این سیستم تنها هنگامی که موتور روشن باشد کار میکند.

تهویه مطبوع دستی (بدون صفحه نمایش)
این سیستم تنها هنگامی که موتور روشن باشد کار میکند.

 .1تنظیم سطح دما
 شستی کنترل را از رنگ آبی (سرد) به رنگ قرمز (گرم) حرکت دهیدتا دمای مورد نظر خود را انتخاب کنید.
 .2تنظیم جریان هوا
 شستی کنترل را از وضعیت  1تا وضعیت  4بچرخانید تا جریان هوایمناسب را انتخاب کنید.
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اخطار

اگر کنترل جریان هوا را در وضعیت ( 0سیستم خاموش) قرار دهید ،دمای اتاقک
دیگر کنترل نمیشود .در هر حال ،همچنان جریان هوای مالیمی در نتیجه
حرکت خودرو احساس میشود.

امکانات رفاهی
 .3تنظیم توزیع هوا
شیشه جلو و شیشههای کناری
شیشه جلو ،شیشههای کناری و زیرپاییها
زیرپاییها
دریچههای مرکزی و کناری هوای،
زیرپاییها
دریچههای مرکزی و کناری
توزیع هوا را می توان با قرار دادن شستی
کنترل در یکی از موقعیتهای وسط یا با
بستن دریچهها کنترل کرد.

 .4مکش هوا/گردش داخلی هوا
گردش داخلی هوای مانع ورود روایح و دود از خارج
خودرو میشود.
در اسرع وقت به وضعیت اصلی بازگردید تا از افت
کیفیت هوای داخلی و تشکیل بخار جلوگیری شود.
کنترل دستی را برای وضعیت گردش
داخلی هوا به سمت چپ حرکت دهید.
کنترل دستی را برای وضعیت مکش هوای
خارجی به سمت راست حرکت دهید.

 .5خاموش/روشن کردن تهویه مطبوع
سیستم تهویه مطبوع به گونه ای طراحی
شده است که در کلیه فصول به صورت
کارآمد در هنگامی که شیشهها بسته
هستند کار کند.
این سیستم به شما این امکان را میدهد که:
 دما را در تابستان کاهش دهید، در زمستان کارآمدی کارکرد بخارزدا را در دمایباالی  3ºCافزایش دهید.
کلید روشن
دکمه  5را فشار دهید ،چراغ نمایشگر روشن خواهد
شد.
کلید خاموش
دکمه  5را مجددا ً فشار دهید ،چراغ نمایشگر مربوطه
خاموش خواهد شد.
خاموش کردن ممکن است کمی باعث ایجاد ناراحتی
(رطوبت ،بخار گرفتن) شود.

اخطار

هنگامی که کنترل تنظیم جریان هوا  2در وضعیت
 0باشد سیستم تهویه مطبوع کار نمیکند.
به منظور خنک شدن سریع تر می-توانید برای
چند لحظه از وضعیت گردش داخلی هوا استفاده
کنید .سپس وضعیت را به مکش هوای خارجی
تغییر دهید
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امکانات رفاهی
 .2تنظیم سطح دما
فشار دادن دکمه ▲ (قرمز برای گرم) و
▼ (آبی برای سرد) ،دما را طبق دلخواه
شما تنظیم میکند.
ستونهای دما به تدریج بر روی صفحه
نمایش سیستم تهویه مطبوع خاموش یا
روشن میشوند.

تهویه مطبع الکترونیکی (با صفحه نمایش)
این سیستم تنها هنگامی که موتور روشن است کار
میکند.
 .1مکش هوا  /گردش داخلی
گردش داخلی هوای مانع ورود روایح و دود از خارج
خودرو میشود.
در اسرع وقت به وضعیت اصلی بازگردید تا از افت
کیفیت هوای داخلی و تشکیل بخار جلوگیری شود.
 دکمه را فشار دهید تا هوا به صورت داخلی گردشپیدا کنید .چراغ نمایشگر روشن شده و این مسأله را
تأیید میکند.
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 فشار دادن مجدد دکمه امکان مکشهوای خارجی را فراهم میکند.
خاموش شدن چراغ نمایشگر این مسأله را
تأیید میکند.

 .3بخارزدا  -یخ زدای جلو
به بخش مربوطه مراجعه کنید.
 .4خاموش/روشن سیستم تهویه مطبوع
کلید روشن
 دکمه  A/Cرا فشار دهید ،عالمتمربوطه در صفحه نمایش تهویه مطبوع
روشن میشود.
کلید خاموش
 دکمه  A/Cرا مجددا ً فشار دهید ،عالمت مربوطهدر صفحه نمایش تهویه مطبوع خاموش خواهد شد.
خاموش کردن ممکن است کمی باعث ایجاد ناراحتی
(رطوبت ،بخار گرفتن) شود.

امکانات رفاهی
 .5تهویه مطبوع :دکمه A/C MAX
این دکمه امکان خنک کردن سریع اتاقک
خودرو را فراهم میکند.
کلید روشن
 دکمه  A/C MAXرا فشار دهید ،عالمت مربوطهدر صفحه نمایش تهویه مطبوع روشن میشود.
کلید خاموش
 دکمه  A/C MAXرا مجددا ً فشار دهید ،عالمتمربوطه در صفحه نمایش تهویه مطبوع خاموش خواهد
شد.

 .6تنظیم توزیع هوا
 این دکمه را پشت سرهم فشار دهید تاجریان هوا را در مسیرهای زیر هدایت
کنید:
 شیشه جلو و شیشه-های کناری (بخارزدایی ویخزدایی)
 شیشه جلو ،شیشه کناری و دریچه-های هوا، شیشه جلو ،شیشههای کناری ،دریچههای هوا وزیرپاییهای،
 شیشه جلو ،شیشههای کناری و زیرپاییها، زیرپاییها، دریچههای هوا و زیرپاییها، -دریچههای هوا

غیرفعالسازی سیستم
 دکمه پروانه کوچک را فشار دهید تا اینکه تماممیلههای صفحه نمایش تهویه مطبوع خاموش شود.
این اقدام تمام کارکردهای سیستم تهویه مطبوع را
غیر فعال میکند.
سطح دما دیگر کنترل نمیشود.
به هر حال یک جریان هوای مالیم در نتیجه حرکت رو
به جلوی خودرو احساس میشود.
فشار دادن مجدد دکمه پروانه بزرگ مجددا ً سیستم
را فعال میکند.

 .7تنظیم جریان هوا
 دکمه پروانه بزرگ را فشار دهید تاجریان هوا افزایش پیدا کند.
میلههای جریان هوا به تدریج روشن
میشود.
 دکمه پروانه کوچک را فشار دهید تاجریان هوا کاهش پیدا کند.
میلههای جریان هوا به تدریج خاموش
میشود.

هشدار
از رانندگی در فواصل طوالنی با سیستم غیرفعال
اجتناب کنید( .خطر بخار گرفتن و افت کیفیت
هوا)
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امکانات رفاهی
بخار زدا  -یخ زدای جلو
این عالمتها بر روی نشانگر کنترل بیانگر
وضعیت کنترل برای بخارزدایی یا یخزدایی
سریع شیشه جلو و شیشه-های کنار است.
با سیستم بخاری/تهویه
 کنترلهای دما و جریان هوا را در وضعیت عالمتگذاری شده برای بخارزدایی-یخزدایی قرار دهید.
 کنترل مکش هوا را در وضعیت مکش هوای خارجیقرار دهید.
(کنترل دستی را به سمت راست حرکت دهید).
 کنترل توزیع هوا را در وضعیت شیشه جلو قراردهید.
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با سیستم تهویه مطبوع دستی (بدون صفحه نمایش)
 کنترلهای دما و جریان هوا در در وضعیت عالمتمخصوص بخارزدایی-یخزدایی قرار دهید.
 کنترل مکش هوا را در وضعیت مکش هوای خارجیقرار دهید( .کنترل دستی را به سمت راست حرکت
دهید).
 کنتر توزیع هوا را در وضعیت شیشه جلو قرار دهید. سیستم تهویه مطبوع را با فشار دادن دکمه مربوطهروشن کنید؛ چراغهای کنترل مربوطه روشن خواهند
شد.

 این دکمه را فشار دهید.چراغ روی دکمه روشن خواهد شد.
 این دکمه را مجددا ً روشن کنید تاخاموش شود.
چراغ روی دکمه خاموش خواهد شد.

امکانات رفاهی
بخار زدا  /یخ زدای جلو
 این دکمه کنترل بر روی نشانگر کنترلسیستم بخاری/تهویه یا بخاری/تهویه واقع
شده است.
روشن کردن
سیستم بخارزدا  /یخزدای عقب تنها هنگامی که موتور
روشن است قابل انجام است.
 این دکمه را فشار دهید تا شیشه عقب و آینههایبغل (بسته به مدل خودرو) بخارزدا  /یخزدا کند .چراغ
نمایشگر مربوط به این دکمه روشن خواهد شد.

خاموش کردن
کلیدهای بخارزدا  /یخزدا به صورت خودکار خاموش
میشوند تا از مصرف بیش از حد برق جلوگیری شود.
 می توان عملکرد بخارزدایی  /یخزدا را قبل از اینکهخاموش شود به صورت خودکار با فشار دادن مجدد
دکمه خاموش کرد .چراغ نمایشگر مربوط به این دکمه
خاموش خواهد شد.
 سیستم بخارزدا  /یخزدای شیشه عقب و آینههایبغل را در صورت تجهیز ،در اسرع وقت خاموش کنید،
زیر مصرف کمتر برق منجر به کاهش مصرف سوخت
میشود.

گرمکن قسمت تحتانی شیشه جلو*
در شرایط جوی سرد ،کلید گرمکن شیشه عقب
همچنین امکان گرم کردن قسمت تحتانی شیشه جلو
را فراهم میکند ،تا هنگامی که برف پاککن به دلیل
یخ و برف به شیشه چسبیده است ،آزاد شود.
این کارکرد در دمای محیط زیر  0ºCفعال است.

* بسته به کشور محل فروش.
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امکانات رفاهی
ملحقات داخلی
 .1آفتابگیر
 .2داشبورد
(به جزئیات در صفحه زیر مراجعه کنید).
 .3محفظه های درب
 .4محفظه نگهداری بدون درب
 .5زیرسیگاری/جای فنجان
 .6پورت  / USBسوکت جک
فندک /سوکت  12ولت لوازم جانبی
(به جزئیات در صفحه زیر مراجعه کنید).
 .7جای دستی وسط برا محفظه نگهداری
یا
جای زیرسیگاری/جای فنجان/جای بطری
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امکانات رفاهی

آفتاب گیر
باعث محافظت در مقابل نور خورشید از جلو یا کنار
میشود.
افتابگیر سرنشین به یک آینه آرایشی مجهز تیغه
پوشاننده و جای بلیط مجهز است.

داشبورد
داشبورد برای نگهداری بطری آب ،مجموعه دفاتر
راهنمای خودرو و  ...قابل استفاده است.
بسته به مدل خودرو ممکن است داشبورد یک درپوش
داشته باشد.
در این صورت:
 برای باز کردن داشبورد ،دستگیره را باال بیاورید.کلید  Aبرای غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو
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ملحقات
جای دستی جلو
سیستمی برای راحتی راننده جلو و سرنشین جلو و
نگهداری اشیاء
محفظه نگهداری

 برای دسترسی به محفظه نگهداری دربسته،دستگیره آن را باال بکشید تا درپوش محفظه باز شد.
 به منظور دسترسی به محفظه نگهداری زیر جایدستی ،مجموعه کامل جای دستی را به سمت عقب
باال بیاورید.

پورت  / USBسوکت جک لوازم جانبی
این محفظه اتصاالت  ،AUXمتشکل از یک سوکت
جک لوازم جانبی و یک پورت  ،USBدر وسط کنسول
واقع شده است.
این مجموعه امکان اتصتال دستگاههای پرتابل مانند
دستگاه پخش صوتی دیجیتال از نوع ® iPodیا کارت
حافظه  USBرا فراهم میکند.
این سیستم قالبهای فایل (MP3، OGC، WMA،
 WAVو  )...می خواهند که به سیستم صوتی منتقل
شده و از طریق اسپیکرهای خودرو پخش میشوند.
این فایلها را می توانید با استفاده از نشانگر کنترل
سیستم صوتی مدیریت کرده و در صفحه نمایش
چندکاره آنها را نمایش دهید.
دستگاههای پرتابل هنگامی که به پورت  USBمتصل
میشوند به صورت خودکار شارژ میشوند.
در حین شارژ ،اگر مصرف برق دستگاه پرتابل از جریان
تأمین شده توسط خودرو تجاوز کند پیامی نمایش
داده میشود.

اخطار

برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص شیوه استفاده از این
سیستم به بخش تجهیزات صوتی و تلماتیک مراجعه کنید.
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فندک  /سوکت  12ولت لوازم جانبی
 به منظور استفاده از فندک ،آن را فشار دهید وچند ثانیه صبر کنید تا به صورت خودکار ،به سمت
بیرون بپرد.
 برای متصل کردن لوازم جانبی  12ولت (حداکثرتوان 120 :وات) ،فندک را خارج کرده و به یکی از
آدابتورهای مناسب وصل کنید.
از این سوکت می توانید برای اتصال شارژر تلفن،
گرمکن بطری و  ...استفاده کنید.
پس از استفاده فندک را مستقیماً سرجای خود قرار
دهید.
هشدار

متصل کردن یک دستگاه الکتریکی که مورد تأیید پژو
نیست ،مانند شارژر  ،USBممکن است تأثیر نامطلوبی بر
عملکرد سیستمهای برقی خودرو داشته ،باعث اشکاالتی
مانند دریافت ضعیف تماسهای تلفنی یا تداخل با محتویات
صفحهنمایششود.

ملحقات

محفظه نگهداری
 برای دسترسی به محفظه نگهداری ،کفی صندوقعقب را بلند کنید.
این محفظه برای نگهداری جعبه حبابهای یدکی چراغ،
یک کیت کمکهای اولیه ،دو مثلث هشدار خطر و ...
جا دارد.
این محفظه همچنان محل نگهداری ابزارهای خودرو،
		
کیت پنچرگیری* موقت و  ...است.
ملحقات صندوق عقب
 .1چراغ صندوق عقب
 .2محفظه نگهداری
(به جزئیات صفحه بعد مراجعه کنید).

* در صورت نصب در خودروی شما
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رانندگی
توصیههای رانندگی
مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کرده و همواره
مراقب شرایط ترافیک باشید.
به عبور و مرور سایر خودروها دقت کرده و دستان خود
را از فرمان جدا نکنید تا هر زمان آماده باشید که به هر
اتفاق احتمالی واکنش نشان دهید.
در سفرهای طوالنی ،یک استراحت در هر دو ساعت
شدیدا ً توصیه میشود.
در شرایط نامناسب ،به آرامی رانندگی کنید و در
نظرداشته باشید که هر لحظه باید ترمز بگیرید و فاصله
خود را از سایر خودرو ها حفظ کنید.
رانندگی در راههای آب گرفته
شدیدا ً توصیه میشود که از رانندگی در راههای آب
گرفته خودداری کنید زیرا این امر میتواند به موتور و
جعبه دنده و همچنین سیستمهای برق خودرو آسیب
بزند.

* در صورت نصب در خودروی شما
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اگر الزم باشد که از میان آب عبور کنید:
 بازبینی کنید که عمق آب با احتساب امواجی کهدر نتیجه حرکت سایر رانندگان ایجاد میشود ،از 15
سانتیمتر تجاوز نکند،
 سیستم توقف و استارت را غیرفعال کنید*، تا جاییکه امکان دارد آهسته رانندگی کنید بدوناینکه متوقف شوید .در هر شرایطی از  6مایل-برساعت
( 10کیلومتربرساعت) تجاوز نکنید،
 توقف نکرده و موتور را خاموش نکنید.پس از عبور از راهها آب گرفته ،در سریعترین زمان
ممکن ،چند ترمز سبک بگیرید تا دیسک و پد ترمز
را خشک کنید.
در صورتی که از وضعیت خودرو خود مطمئن نیستند،
با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید.

هشدار
هرگز در هنگامی که ترمز دستی کشیده شده
است ،حرکت نکنید ،خطر داغ کردن موتور و
آسیب دیدن سیستم ترمز وجود دارد!
در نقاطی که عناصر و مواد قابل اشتعال (چمن
خشک ،برگ خشک و  )...ممکن است با سیستم
اگزوز تماس پیدا کند پارک نکنید و در هنگامی
که در این مناطق متوقف شده اید موتور را روشن
نگذارید.
 -خطر آتش سوزی!

هشدار
هرگز خودرو را در هنگامی که موتور روشن است
به حال خود رها نکنید .اگر الزم است که در
هنگامی که موتور روشن است خودرو را به حال
خود رها کنید ،ترمز دستی را کشیده و بسته به
نوع جعبه دنده دنده را در وضعیت خالص یا در
وضعیت  Nیا  Pقرار دهید.

رانندگی
استارت زدن  /خاموش کردن موتور
حفاظت از سرقت
متوقف کننده الکترونیکی موتور
کلیدها حاوی یک چیپ الکترونیکی هستند که یک
کد رمزی دارند .هنگامی که سوئیچ استارت روشن
میشود ،این کد باید تشخیص داده شود ،تا استارت
زدن ممکن شود.
این سیستم متوقف کننده الکترونیکی موتور سیستم
مدیریت موتور را ظرف چند دقیقه پس از اینکه سوئیچ
استارت خاموش شده قفل کرده و مانع استارت زدن
موتور توسط فردی میشود که کلید را در اختیار ندارد.
در صورت وجود اشکال ،این امر با روشن
شدن این چراغ هشدار ،یک پیغام صوتی و پیامی بر
روی صفحه نمایش به شما اطالع داده خواهد شد .در
این صورت ،خودرو استارت نمیخورد؛ در اسرع وقت
با یکی از نمایندگیهای منتخب ایکاپ تماس بگیرید.

روشن شدن سوئیچ استارت
این وضعیت امکان استفاده از تجهیزات برقی خودرو
یا شارژ دستگاههای پرتابل را فراهم میکند.و هنگامی
که وضعیت شارژ باتری از میزان ذخیره کمتر شود،
سیستم وارد وضعیت صرفهجویی در انرژی میشود:
برق ورودی به صورت خودکار قطع میشود تا شارژ
باقیمانده باتری را حفظ کند.
سوئیچ استارت
این سوئیچ سه وضعیت دارد:
 وضعیت ( 1توقف) :وارد کردن و خارج کردن کلید، وضعیت ( 2سوئیچ روشن) :قفل ستون فرمان بازمیشود ،سوئیچ استارت روشن میشود ،پیش-گرمکن
موتورهای دیزل ،موتور روشن
 -وضعیت ( 3استارت زدن)

اخطار

از متصل کردن اشیاء سنگین به کلید که باعث
پایین آمدن تیغه آن میشود و می تواد باعث بروز
اشکال شود ،خودداری کنید.

هشدار
به دالیل ایمنی ،برچسب روی کلیدهار را که در
هنگام خرید خودرو به شما تحویل داده شده است،
خارج از خودرو نگهداری کنید.
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رانندگی
استارت زدن موتور
در حالی که ترمز دستی کشیده شده است و دنده در
وضعیت خالص یا وضعیت  Nیا  Pاست:
 پدال کالچ را به صورت کامل فشار دهید (مدلهایدنده دستی)
یا
 پدال ترمز را محکم فشار دهید (مدلهای دندهالکترونیکی یا اتوماتیک)
 کلید را وارد سوئیچ استارت کنید؛ سیستم کد راتشخیص میدهد،
 قفل ستون فرمان را با چرخاندن همزمان کلید وفرمان باز کنید.
 در موتورهای بنزینی ،استارتر موتور را چرخاندنکلید به وضعیت  3بدون فشار دادن پدال گاز به کار
بیاندازید تا اینکه موتور روشن شود .پس از اینکه موتور
روشن شد ،کلید را رها کنید.

اخطار

در برخی شرایط خاص ،ممکن است الزم باشد
کمی نیرو برای چرخاندن فرمان اعمال کنید.
(مث ً
ال هنگامی که چرخها در مقابل جدول قرار
گرفتهاند).

* در صورت نصب در خودروی شما
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 در موتورهای دیزل* ،کلید را به وضعیت  ،2سوئیچاستارت روشن ،بچرخانید ،تا سیستم پیش گرمکن
موتور* به کار بیفتد.
صبر کنید تا این چراغ هشدار در نشانگر
ابزار خاموش شود سپس استارتر موتور را بدون فشار
دادن گاز ،با چرخاندن کلید تا موقعیت  3به کار
بیاندازید تا اینکه موتور استارت زده شود .هنگامی که
موتور استارت زده شد ،کلید را رها کنید.

اخطار

در شرایط زمستانی بسیار شدید (دماهای زیر
 ،)-23ºCبه منظور اطمینان از عملکرد صحیح و دوام
اجزای مکانیکی خودرو ،موتور و جعبه دنده ،الزم است
که قبل از حرکت موتور برای چهار دقیقه کار کند.

اخطار

در شرایط جوی سرد ،چراغ هشدار ممکن است
برای مدت زمان طوالنی روشن بماند .هنگامی که
موتور گرم باشد ،چراغ هشدار روشن نخواهد شد.

در شرایط آب و هوای معتدل ،موتور را روشن
نگذارید تا گرم شود ،بلکه مستقیم حرکت کرده
و با سرعت متوسط حرکت کنید.

هشدار
اگر موتور سریع استارت نخورد ،سوئیچ را مجدد
خاموش کنید .چند لحظه صبر کرده و سپس
دوباره سعی کنید .اگر موتور پس از چند بار تالش
استارت نخورد ،به استارت زدن ادامه ندهید:
ممکن است به استارتر موتور و خود موتور آسیب
برسانید.
به یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو
تلفن کنید.

هشدار
هرگز در محیطهای بسته بدون تهویه کافی
موتور را روشن نگذارید :موتورهای احتراق داخلی
گازهای سمی مانند مونوکسید کربن ،از خود
منتشر میکنند .خطر مسمومیت و مرگ وجود
دارد.

رانندگی
خاموش کردن موتور
 خودرو را متوقف کنید. کلید را به صورت کامل به سمت وضعیت ( 1توقف)بچرخانید.
 کلید را از سوئیچ استارت خارج کنید. به منظور قفل کردن فرمان فرمان را بچرخانید تااینکه قفل شود.
 بازبینی کنید که ترمز دستی به صورت صحیحکشیده شده باشد ،مخصوصاً هنگامی که بر روی
سطوح شیبدار پارک میکنید.

اخطار

به منظور تسهیل باز کردن قفل فرمان ،توصیه
میشود که قبل از خاموش کردن موتور ،فرمان
را در وضعیت مستقیم قرار دهید.

وضعیت صرفهجویی در انرژی
پس از خاموش کردن موتور (وضعیت  – 1توقف)،
به مدت حداکثر  30دقیقه همچنان میتوانید از
کارکردهایی مانند سیستمهای صوتی و تلماتیک ،برف
پاککنها ،چراغهای نورپایین ،چراغهای خوشامدگو و
 ...استفاده کنید.

هشدار
هرگز قبل از اینکه خودرو کام ً
ال متوقف شود،
موتور را خاموش نکنید .هنگامی که موتور خاموش
میشود ،سیستمهای کمکی ترمز و فرمان نیز
قطع میشوند که این امر خطر از دست رفتن
کنترل خودرو را در پی دارد.

اخطار

جاگذاشتن کلید در وضعیت سوئیچ روشن
در هنگام باز کردن درب راننده ،یک پیام هشدار
همراه با یک پیغام صوتی نمایش داده میشود
تا یادآوری کنید که کلید همچنین در سوئیچ
استارت در وضعیت  1قرار دارد.
اگر کلید در وضعیت ( 2سوئیچ استارت روشن)
جاگذاشته شود ،سوئیچ استارت به صورت خودکار
پس از یک ساعت خاموش خواهد شد .به منظور
روشن کردن مجدد سوئیچ استارت ،سوئیچ را به
وضعیت ( 1توقف) چرخانده و مجددا ً به وضعیت 2
( سوئیچ استارت روشن) باز گردانید.

اخطار

قبل از اینکه خودرو را ترک کنید ،کلید را با خود
برداشته و خودرو را قفل کنید.

اخطار

برای کسب اطالعات بیشتر به بخش اطالعات
کاربردی بخش وضعیت صرفهجویی در انرژی
مراجعه کنید.
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رانندگی
رهاسازی ترمز دستی*
 ترمز دستی را به آرامی کمی باال کشیده ،دکمهآزادسازی آن را فشار داده و سپس به طور کامل پایین
بیاورید.
هنگامی که خودرو در حال حرکت است ،اگر
این چراغ هشدار روشن شده و چراغ هشدار
STOP
اعمال ترمز دستی*
 اهرم ترمز دستی را باال بکشید تا خودرو متوقف نگهداشته شود.

نیز همراه با یک پیغام صوتی و یک پیام در صفحه
نمایش روشن شود ،به معنای آن است که ترمز دستی
همچنان کشیده شده است یا به طور کامل رها نشده
است.
هشدار
هنگامی که بر روی یک سراشیبی پارک میکنید،
چرخهای خودرو را به سمت جدول بگردانید ،ترمز
دستی را کشیده ،دنده را درگیر کرده و سوئیچ را
خاموش کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما

64

جعبه دنده دستی*

درگیر کردن دنده عقب
 پدال کالچ را کامل فشار دهید. اهرم دنده را به طور کامل به سمت راست و سپسبه عقب حرکت دهید.
هشدار
دنده عقب را تنها هنگامی درگیر کنید که خودرو
در دنده خالص ساکن است.

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

رانندگی
جعبه دنده الکترونیکی
این جعبه دنده الکترونیکی پنج دنده ،امکان انتخاب بین
آسودگی عملکرد اتوماتیک و لذت تعویض دنده دستی
را فراهم میکند.
دو وضعیت رانندگی ارائه شده است.
 وضعیت اتوماتیک ،برای کنترل اتوماتیک دندههاتوسط جعبه دنده بدون اقدامی از طرف راننده،
 وضعیت دستی ،برای تعویض متوالی دنده توسطراننده با استفاده از اهرم تعویض دنده.

اهرم تعویض دنده
 .Rدنده عقب
 در حالی که پایتان بر روی پدال ترمز است ،اهرمتعویض دنده را به جلو حرکت دهید تا این وضعیت
انتخاب شود.
 .Nدنده خالص
 در حالی که پایتان بر روی پدال ترمز است ،اینوضعیت را انتخاب کنید تا موتور را استارت بزنید.
 .Aوضعیت اتوماتیک
 اهرم تعویض دنده را به عقب حرکت دهید تا اینوضعیت انتخاب شود.
 .M -/+وضعیت دستی با تعویض دنده پشت سرهم
 اهرم دنده را به عقب و سپس به سمت چپ حرکتدهید تا این وضعیت انتخاب شود ،سپس دنده را به جلو
فشار دهید تا یک دنده باالتر بروید ،یا دنده را به عقب
حرکت دهید تا یک دنده پایینتر بیایید.

صفحه نمایش نشانگر ابزار
وضعیتهای اهرم دنده
 .Nخالص
 .Rدنده عقب
 .5 4 3 2 1دندهها در وضعیت دستی
 .AUTOاین عالمت هنگامی روشن میشود که
وضعیت اتوماتیک انتخاب شده باشد .پس از تعویض به
وضعیت دنده دستی خاموش خواهد شد.
پای خود را هنگامی که این چراغ هشدار
چشمک می زند (به عنوان مثال در هنگام استارت زدن
موتور) بر روی پدال ترمز قرار دهید.
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رانندگی
حرکت کردن
حرکت دادن خودرو
 دنده  Nرا انتخاب کنید. پدال ترمز را کامل فشار دهید. موتور را استارت کنید.در هنگام استارت زدن موتور باید پای خود را به طور
کامل بر روی پدال ترمز نگه دارید.
حرف  Nبر روی نشانگر ابزار نمایش داده
میشود.

اخطار
در صورتی که موتور روشن نشود:
 اگر  Nدر نشانگر ابزار چشمک میزند ،اهرمدنده را به وضعیت  Aبرده و مجددا ً به وضعیت
 Nبرگردانید.
 اگر پیام  Foot on the brakeنمایش دادهمیشود ،پدال ترمز را محکم فشار دهید.
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 دنده اتوماتیک (وضعیت  ،)Aدنده دستی (وضعیت )Mیا دنده عقب (وضعیت  )Rرا انتخاب کنید.
 عبارت  AUTOو  1یا  1و  Rبر روینشانگر ابزار ظاهر میشود.
 ترمز دستی را آزا کنید. -به تدریج پای خود را از روی پدال ترمز بردارید.

اخطار
سپس خودرو به صورت خودکار حرکت میکنید.
(به بخش کارکرد حرکت آهسته مراجعه کنید).
 -گاز داده و سرعت بگیرید.

هشدار
پدال ترمز و کالچ را همزمان فشار ندهید .این کار
باعث فرسودگی سریع کالچ میشود.

کارکرد حرکت آهسته
این کارکرد امکان حرکت راحتتر خودرو را در
سرعتهای پایین (در هنگام پارک ،راه بندان و  ...فراهم
میکند.
هنگامی که دنده در وضعیت  A، Mیا  Rقرار دارد،
خودرو به محض اینکه پای خود را از روی پدال ترمز
بردارید ،با سرعت کم و در حالی که موتور در وضعیت
خالص است ،حرکت میکند.
هشدار
هرگز کودکان در در خودرویی که موتور آن روشن
است به حال خود رها نکنید.

اخطار
هنگامی که دمای کالچ بسیار باال رفته باشد یا
خودرو در سرباالیی تند قرار داشته باشد ،کارکرد
حرکت آهسته موقتاً غیر فعال میشود.

رانندگی
وضعیت اتوماتیک
 وضعیت  Aرا انتخاب کنید.عبارت  AUTOو دنده ای که درگیر شده
است بر روی نشانگر ابزار ظاهر میشود.
سپس جعبه دنده به صورت تنظیم خودکار بدون هیچ
اقدامی از جانب راننده عمل میکند .این سیستم به
صورت پیوسته مناسبترین دنده را با احتساب موارد
زیر انتخاب میکند:
 بهینهسازی مصرف سوخت، سبک رانندگی، شرایط جاده، بار خودروبه منظور دستیابی به شتاب بهینه ،به عنوان مثال در
هنگام سبقت از سایر خودروها ،پدال گار را کامل فشار
دهید تا اینکه از سطح مقاومت پدال عبور کنید.

وضعیت دستی
 وضعیت  Mرا انتخاب کنید.دندههایی که درگیر شدهاند به ترتیب در
نشانگر ابزار ظاهر میشوند.
تعویض دنده تنها در صورتی انجام میشوند که سرعت
موتور این امکان را داشته باشد.
در حین تعویض دنده الزم نیست که پدال گاز را رها
کنید.
در هنگام ترمز یا کاهش سرعت ،جعبه دنده به صورت
اتوماتیک به دندههای پایینتر تعویض میشود تا خودرو
دنده مناسب را انتخاب کنید.
در شرایط گاز کامل ،تعویض به دنده باالتر انجام
نمیشوند مگر اینکه راننده اهرم دنده را استفاده کنید.
(به استثنای مواردی که موتور به حداکثر دور خود
نزدیک شود).

دنده عقب
به منظور درگیر کردن دنده عقب ،خودرو باید با
قراردادن پا بر روی پدال ترمز متوقف شود.
 وضعیت  Rرا انتخاب کنید.در سرعتهای پایین ،اگر دنده عقب درخواست شود،
چراغ هشدار  Nچشمک زده و جعبه دنده به صورت
خودکار وارد وضعیت خالص میشود.
به منظور درگیر کردن دنده عقب ،اهرم دنده را در
وضعیت  Nقرار داده و سپس در وضعیت  Rقرار دهید.

اخطار
در هنگام درگیر کردن دنده عقب یک پیغام صوتی
شنیده خواهد شد.

اخطار
در هر زمانی می توانید با جابجا کردن اهرم دنده
از  Aبه  Mیا برعکس وضعیت دنده را تغییر دهید.

هشدار
هرگز در حین حرکت دنده خالص (وضعیت )N
را انتخاب نکنید.
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رانندگی
متوقف کردن خودرو
قبل از خاموش کردن موتور:
 اهرم دنده را در وضعیت  Nقرار دهید تا خالص شود،یا
 خودرو را در دنده رها کنید؛ در این صورت خودرونمیتواند حرکت کند.
هشدار
در کلیه وضعیتهای پارک ،باید ترمز دستی را
اعمال کنید ،تا خودرو در جای خود نگه داشته
شود.

هشدار
در هنگام متوقف نگه داشتن خودرو در وضعیتی
که موتور روشن است ،باید اهرم دنده را در دنده
خالص (وضعیت  )Nقرار دهید.

هشدار
قبل از اینکه زیر درب موتور کاری را انجام دهید،
مطمئن شوید که اهرم دنده در دنده خالص
(وضعیت  )Nقرار دارد و ترمز دستی کشیده شده
است.
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راه اندازی مجدد
متعاقب قطع باتری ،الزم است که جعبه دنده راهاندازی
مجدد شود.
 سوئیچ استارت را روشن کنید.عبارتهای  AUTOو – در نشانگر ابزار
ظاهر میشوند.
 وضعیت  Nرا انتخاب کنید. پدال رمز را فشار دهید.  30ثانیه صبر کنید تا حرف  Nیا شماره یکی ازدندهها بر روی نشانگر ابزار ظاهر شود.
 اهرم دنده را به وضعیت  Aو سپس به  Nحرکتدهید.
 در حالی که همچنان پای خود را روز پدال ترمز نگهداشتهاید ،موتور را استارت کنید.
جعبه دنده مجددا ً عملیاتی شده است.

عبارتهای  AUTOو – در نشانگر ابزار
ظاهر میشوند.
دستورالعمل شرح داده شده در قسمت فوق
را اجرا کنید.
اشکال در عملکرد
هنگامی که موتور روشن است اگر این
چراغ هشدار روشن شود و عالمت AUTO
همرا با یک پیغام صوتی و پیامی بر روی صفحه نمایش
چندکاره چشمک بزند ،این امر به معنای وجود اشکال
در جعبه دنده است.
سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

اخطار
در شرایط استثنایی ،ممکن است جعبه دنده
نیازمند راهاندازی مجدد اتوماتیک باشد :دیگر
استارت و تعویض دنده امکانپذیر نیست.

رانندگی
جعبه دنده اتوماتیک
سیستم جعبه دنده اتوماتیک چهار دنده که امکان
انتخاب بین آسودگی عملیات اتوماتیک را که به برنامه
های اسپورت و برفی ارتقاء یافته است و لذت تعویض
دستی دنده را فراهم میکند.
دو وضعیت رانندگی ارائه شده است.
 وضعیت اتوماتیک ،با مدیریت الکترونیکی دندههاتوسط جعبه دنده ،با برنامه اسپورت برای شیوه-های
حرکتی پرتحرک تر و برنامه برفی برای سهولت بیشتر
رانندگی در جادههای لغزنده
 وضعیت دستی ،برای تعویض متوالی دنده توسطراننده با استفاده از اهرم تعویض دنده.
اهرم تعویض دنده

 .1توپی اهرم دنده
 .2دکمه ( Sاسپورت)
 .3دکمه (برفی)

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

صفحه نمایش نشانگر ابزار
هنگامی که دنده را در درگاه تعویض دنده حرکت می
دهید تا یکی از دندهها را انتخاب کنید ،نمایشگر مربوطه
در نشانگر ابزار روشن خواهد شد.
 .Pدنده پارک
 .Rدنده عقب
 .Nدنده خالص
 .Dدنده حرکت (دنده اتوماتیک)
 .Sبرنامه اسپورت
 .برنامه برفی
 .1 2 3 4دنده درگیر در وضعیت دنده دستی
 .عدد نامعتبر در وضعیت دنده دستیفشار دادن پدال ترمز
پای خود را هنگامی که این چراغ هشدار
چشمک می زند (به عنوان مثال در هنگام استارت زدن
موتور) بر روی پدال ترمز قرار دهید.
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رانندگی
حرکت دادن خودرو
 ترمز دستی را بکشید دنده  Pیا  Nرا انتخاب کنید. موتور را استارت کنید.اگر این دستورالعمل اجرا نشود ،یک پیغام صوتی همراه
با نمایش پیام هشداری بر روی صفحه نمایش ،شنیده
خواهد شد.
 در حالی که موتور روشن است ،پدال ترمز را فشاردهید..
 ترمز دستی را خالص کنید. وضعیتهای  R، Dیا  Mرا انتخاب کنید. به تدریج پدال ترمز را رها کنید.خودرو بالفاصله حرکت میکند.

اخطار
اگر وضعیت  Nبه صورت ناخواسته در حین
حرکت انتخاب شود ،اجازه دهید که موتور به
وضعیت خالص برگردد ،سپس وضعیت  Dرا
انتخاب کنید تا شتاب بگیرید.

اخطار
اگر دمای محیط کمتر از  -23ºCباشد ،موتور باید
چهار دقیقه در حالت خالص کار کند تا
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در هنگام انجام عملیات نگهداری هنگامی که موتور
روشن است ،ترمز دستی را اعمال کرده و دنده  Pرا
انتخاب کنید.

هشدار
هنگامی که موتور به صورت خالص ،در حالیکه
ترمزها آزاد هستند کار میکند ،اگر دندههای R،
 Dیا  Mانتخاب شود ،خودرو حتی بدون فشار گاز
نیز حرکت میکند.
هنگامی که موتور در حال کار است ،هرگز کودکان
را تنها در خودرو رها نکنید.

وضعیت اتوماتیک
 وضعیت  Dرا برای تعویض اتوماتیک چهار دندهانتخاب کنید.
سپس جعبه دنده به صورت تنظیم خودکار بدون هیچ
اقدامی از جانب راننده عمل میکند .این سیستم به
صورت پیوسته مناسبترین دنده را مطابق با سبک
رانندگی ،شکل جاده و بار خودرو انتخاب میکند.
به منظور دستیابی به شتاب بهینه ،بدون دست زدن
به اهرم دنده ،پدال گاز را کامل فشار دهید( .تخته گاز)
جعبه دنده به صورت اتوماتیک دندهها را تعویض کرده
یا دنده انتخابی را تا زمان دستیابی به حداکثر دور موتور
حفظ میکند.
در هنگام ترمز ،جعبه دنده به صورت خودکار ،دنده را
عوض میکند تا ترمز موتور به صورت موثری اعمال
شود.
اگر به سرعت گاز را رها کنید ،به دالیل ایمنی دنده به
دندههای باالتر تعویض نمیشود.

هشدار
هرگز در حین حرکت وضعیت  Nرا انتخاب نکنید.
هرگز وضعیت  Pیا  Rرا انتخاب نکنید مگر اینکه
خودرو کام ً
ال متوقف شده باشد.

رانندگی
برنامههای اسپورت و برفی
این دو برنامه ویژه مکمل عملیات اتوماتیک در شرایط
کاربردی بسیار خاص است.
برنامه اسپورت S
 کلید  Sرا پس از استارت زدن موتور فشار دهید.دنده به صورت اتوماتیک به سبک رانندگی پرتحرک
گرایش پیدا خواهد کرد.
عالمت  Sدر نشانگر ابزار نمایش داده
میشود.
برنامه برفی
 کلید را پس از استارت زدن موتور فشار دهید.جعبه دنده صورت اتوماتیک سبک رانندگی را با
جادههای لغزنده تطبیق میدهد.
این برنامه در هنگامی که ضریب کشش خودرو پایین
است ،استارت و حرکت را بهبود میبخشد.
عالمت

بر روی نشانگر ابزار ظاهر میشود.

بازگشت به حالت اتوماتیک
 در هر زمان دکمه انتخاب شده را فشار دهید تا ازبرنامه انتخاب شده خارج شده و به وضعیت اتوماتیک
تنظیم خودکار بازگردید.

دنده دستی
 برای تعویض پشت سرهم شش دنده ،دنده  Mراانتخاب کنید.
 دسته را به سمت عالمت  +بکشید تا یک دنده باالبروید.
 دسته را به سمت عالمت – بکشید تا یک دنده پایینبروید.
تنها در صورتی می توان از یک دنده به دنده دیگر جابجا
شد که سرعت خودرو و سرعت موتور اجازه این کار را
بدهد؛ در غیر این صورت ،دنده به صورت خودکار در
وضعیت اتوماتیک کار خواهد کرد.
حرف  Dو دندههای انتخاب شده به ترتیب
در نشانگر ابزار نمایش داده میشوند.
اگر سرعت موتور بسیار کم یا بسیار زیاد
باشد ،دنده انتخاب شده برای چند ثانیه چشمک خواهد
شد ،سپس دنده واقعی درگیر شده نمایش داده خواهد
شد.
در هر زمان می توان از دنده ( Dاتوماتیک) به دنده M
(دستی) جابجا شد.
هنگامی که خودرو متوقف است یا بسیار کند حرکت
میکند ،سیستم به صورت خودکار دنده  M1را انتخاب
میکند.
برنامه های اسپورت و برفی در وضعیت دنده دستی عمل
نمیکنند.
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رانندگی
عدد نامعتبر در وضعیت دستی
این عالمت هنگامی نمایش داده میشود که
دنده به صورت صحیح درگیر نشده باشد.
(اهرم دنده بین دو وضعیت قرار گرفته
باشد).
متوقف کردن خودرو
قبل از خاموش کردن موتور ،می توانید دندههای  Pیا
 Nرا انتخاب کنید تا دنده در وضعیت خالص قرار گیرد.
در هر دو مورد ،ترمز دستی را بکشید تا خودرو را متوقف
کنید.
اگر دسته دنده در وضعیت  Pنباشد ،هنگامی که درب
راننده باز میشود یا حدود  45ثانیه پس از خاموش
شدن سوئیچ استارت ،یک پیغام صوتی شنیده شده و
یک پیام ظاهر میشود.
 دنده را به وضعیت  Pباز گردانید؛ پیغام صوتی متوقفشده و پیام ناپدید میشود.
هنگامی رانندگی در سطوح آب گرفته یا هنگامی که
از پایاب رودخانه عبور میکنید ،با سرعتی در حد قدم
زدن حرکت کنید.
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اشکال در عملکرد
هنگامی که سوئیچ استارت روشن است،
اگر این چراغ هشدار همراه با پیغام صوتی و پیامی بر
روی صفحه نمایش چندکاره روشن شود ،به معنای آن
است که جعبه دنده دچار اشکال شده است.
در این صورت ،کلیدهای جعبه دنده در وضعیت
پشتیبان قرار گرفته و در دنده سه قفل میشوند .ممکن
است در هنگام تعویض دنده از  Pبه  Rو از  Nبه R
ضربه قابل توجهی را احساس کنید .این ضربه آسیبی به
جعبه دنده نمی زند.
حتی در صورتی که طبق محدودیتهای سرعتی
محلی مجاز باشد ،از سرعت  60مایل برساعت
(100کیلومتربرساعت) تجاوز نکنید.
سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

هشدار
در این موارد امکان آسیب دیدن جعبه دنده وجود
دارد:
 اگر پدال گاز و پدال ترمز را همزمان فشار دهید. اگر هنگامی که باتری خالی است دسته دندهرا با اعمال نیرو از دنده  Pبه دنده دیگری جایجا
کنید.
به منظور کاهش مصرف سوخت در هنگامی که
خودرو برای مدت زمان طوالنی در حالتی که
موتور روشن است ،متوقف باشد (راه بندانهای
ترافیکی) ،دسته دنده را در وضعیت  Nقرار داده و
ترمز دستی را اعمال کنید.

رانندگی

جعبهدنده اتوماتیک (*)EAT6
سیستم جعبهدنده اتوماتیک شش دنده که امکان
انتخاب بین آسودگی عملیات اتوماتیک را که به
برنامههای اسپورت و برفی ارتقاء یافته است و لذت
تعویض دستی دنده را فراهم میکند.
دو وضعیت رانندگی ارائه شده است.
 وضعیت اتوماتیک ،با مدیریت الکترونیکی دندههاتوسط جعبهدنده ،با برنامه اسپورت برای شیوههای
حرکتی پرتحرکتر و برنامه برفی برای سهولت بیشتر
رانندگی در جادههای لغزنده
 وضعیت دستی ،برای تعویض متوالی دنده توسطراننده با استفاده از اهرم تعویض دنده.
اهرم تعویض دنده
 .1اهرم دنده
 .2دکمه ( Sاسپورت)
 .3دکمه (برفی)

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

صفحه نمایش نشانگر ابزار
هنگامی که دنده را در درگاه تعویض دنده حرکت
میدهید تا یکی از دندهها را انتخاب کنید ،نمایشگر
مربوطه در نشانگر ابزار روشن خواهد شد.
 .Pدنده پارک
 .Rدنده عقب
 .Nدنده خالص
 .Dدنده حرکت (دنده اتوماتیک)
 .Sبرنامه اسپورت
 .برنامه برفی
 .1 2 3 4 5 6دنده درگیر در وضعیت دنده دستی
 .عدد نامعتبر در وضعیت دنده دستیفشار دادن پدال ترمز
پای خود را هنگامی که این چراغ هشدار
چشمک میزند (به عنوان مثال در هنگام استارت زدن
موتور) بر روی پدال ترمز قرار دهید.

* در صورت نصب در خودروی شما
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رانندگی
حرکت دادن خودرو
 ترمز دستی را بکشید دنده  Pیا  Nرا انتخاب کنید. موتور را استارت کنید.اگر این دستورالعمل اجرا نشود ،یک پیغام صوتی
همراه با نمایش پیام هشداری بر روی صفحه نمایش،
شنیده خواهد شد.
 در حالی که موتور روشن است ،پدال ترمز را فشاردهید..
 ترمز دستی را خالص کنید. وضعیتهای  R، Dیا  Mرا انتخاب کنید. به تدریج پدال ترمز را رها کنید.خودرو بالفاصله حرکت میکند.

اخطار
اگر وضعیت  Nبه صورت ناخواسته در حین
حرکت انتخاب شود ،اجازه دهید که موتور به
وضعیت خالص برگردد ،سپس وضعیت  Dرا
انتخاب کنید تا شتاب بگیرید.
اگر دمای محیط کمتر از  -23ºCباشد ،موتور باید
چهار دقیقه در حالت خالص کار کند تا عملکرد
صحیح و عمر مفید موتور و جعبه دنده تضمین
شود.
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هشدار
هنگامی که موتور به صورت خالص ،در حالی که
ترمزها آزاد هستند کار میکند ،اگر دندههای R،
 Dیا  Mانتخاب شود ،خودرو حتی بدون فشار گاز
نیز حرکت میکند.
هنگامی که موتور در حال کار است ،هرگز کودکان
را تنها در خودرو رها نکنید.
در هنگام انجام عملیات نگهداری هنگامی که
موتور روشن است ،ترمز دستی را اعمال کرده و
دنده  Pرا انتخاب کنید.

عملکرد اتوماتیک
 وضعیــت  Dرا بــرای تعویــض اتوماتیــک شــشدنــده انتخــاب کنیــد.
ســپس جعبهدنــده بــه صــورت تنظیــم خــودکار
بــدون هیــچ اقدامــی از جانــب راننــده عمــل میکنــد.
ایــن سیســتم بــه صــورت پیوســته مناســبترین
دنــده را مطابــق بــا ســبک رانندگــی ،شــکل جــاده و
بــار خــودرو انتخــاب میکنــد.
بــه منظــور دســتیابی بــه شــتاب بهینــه ،بــدون
دســت زدن بــه اهــرم دنــده ،پــدال گاز را کامــل فشــار
دهیــد( .تختـهگاز) جعبهدنــده بــه صــورت اتوماتیــک
دندههــا را تعویــض کــرده یــا دنــده انتخابــی را تــا
زمــان دســتیابی بــه حداکثــر دور موتــور حفــظ
میکنــد.
در هنــگام ترمــز ،جعبهدنــده بــه صــورت خــودکار،
دنــده را عــوض میکنــد تــا ترمــز موتــور بــه صــورت
موثــری اعمــال شــود.
اگــر بــه ســرعت گاز را رهــا کنیــد ،بــه دالیــل ایمنــی
دنــده بــه دندههــای باالتــر تعویــض نمیشــود.

هشدار
هرگز در حین حرکت وضعیت  Nرا انتخاب نکنید.
هرگز وضعیت  Pیا  Rرا انتخاب نکنید مگر اینکه
خودرو کام ً
ال متوقف شده باشد.

رانندگی
دنده عقب
هنگامی که در وضعیتی که سوئیچ استارت روشن
است ،دنده عقب را انتخاب کنید ،حسگرهای عقب
پارک فعال میشوند.
برای کسب اطالعات بیشتر به بخش حسگرهای عقب
پارک مراجعه کنید.
کارکرد حرکت آهسته
(حرکت بدون استفاده از پدال گاز)
این کارکرد باعث ایجاد انعطافپذیری باالیی در
حرکات خودرو در سرعتهای پایین (در پارکینگ،
راهبندان و  )...میشود.
در حالیکه موتور در وضعیت خالص کار میکند ،ترمز
دستی رها شده است و دنده  D، Mیا  Rانتخاب
شده است ،خودرو به محض اینکه پای خود را از روی
ترمز بردارید (حتی بدون فشار دادن پدال گاز) حرکت
میکند.

اخطار
در هر زمان دکمه انتخاب شده را فشار دهید تا
از برنامه انتخاب شده خارج شده و به وضعیت
اتوماتیک تنظیم خودکار بازگردید.

برنامههای اسپورت و برفی
این دو برنامه ویژه مکمل عملیات اتوماتیک در شرایط
کاربردی بسیار خاص است.
برنامه اسپورت S
 کلید  Sرا پس از استارت زدن موتور فشار دهید.دنده به صورت اتوماتیک به سبک رانندگی پرتحرک
گرایش پیدا خواهد کرد.
عالمت  Sدر نشانگر ابزار نمایش داده
میشود.
برنامه برفی
 کلید را پس از استارت زدن موتور فشار دهید.جعبهدنده صورت اتوماتیک سبک رانندگی را با
جادههای لغزنده تطبیق میدهد.
این برنامه در هنگامی که ضریب کشش خودرو پایین
است ،استارت و حرکت را بهبود میبخشد.
بر روی نشانگر ابزار ظاهر
عالمت
میشود.

دنده دستی
 برای تعویض پشت سرهم شش دنده ،دنده  Mراانتخاب کنید.
 دسته را به سمت عالمت  +بکشید تا یک دنده باالبروید.
 دسته را به سمت عالمت – بکشید تا یک دندهپایین بروید.
تنها در صورتی میتوان از یک دنده به دنده دیگر
جابجا شد که سرعت خودرو و سرعت موتور اجازه این
کار را بدهد؛ در غیر این صورت ،دنده به صورت خودکار
در وضعیت اتوماتیک کار خواهد کرد.
حرف  Dو دندههای انتخاب شده به ترتیب
در نشانگر ابزار نمایش داده میشوند.
اگر سرعت موتور بسیار کم یا بسیار زیاد
باشد ،دنده انتخاب شده برای چند ثانیه چشمک
خواهد شد ،سپس دنده واقعی درگیر شده نمایش داده
خواهد شد.
در هر زمان میتوان از دنده ( Dاتوماتیک) به دنده M
(دستی) جابجا شد.
هنگامی که خودرو متوقف است یا بسیار کند حرکت
میکند ،سیستم به صورت خودکار دنده یک را انتخاب
میکند.
اخطار
برنامههای اسپورت و برفی در وضعیت دنده دستی
عمل نمیکنند.
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رانندگی
عدد نامعتبر در وضعیت دستی
این عالمت هنگامی نمایش داده میشود
که دنده به صورت صحیح درگیر نشده
باشد( .اهرم دنده بین دو وضعیت قرار
گرفته باشد).
متوقف کردن خودرو
قبل از خاموش کردن موتور ،میتوانید دندههای P
یا  Nرا انتخاب کنید تا دنده در وضعیت خالص قرار
گیرد.
در هر دو مورد ،ترمز دستی را بکشید تا خودرو را
متوقف کنید.

اخطار
اگر دسته دنده در وضعیت  Pنباشد ،هنگامی که
درب راننده باز میشود یا حدود  45ثانیه پس از
خاموش شدن سوئیچ استارت ،یک پیغام صوتی
شنیده شده و یک پیام ظاهر میشود.
 دنده را به وضعیت  Pباز گردانید؛ پیغام صوتیمتوقف شده و پیام ناپدید میشود.
هنگامی رانندگی در سطوح آبگرفته یا هنگامی
که از پایاب رودخانه عبور میکنید ،با سرعتی در
حد قدم زدن حرکت کنید.
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اشکال در عملکرد
هنگامی که سوئیچ استارت روشن است،
اگر این چراغ هشدار همراه با پیغام صوتی و
پیامی بر روی صفحه نمایش چندکاره روشن شود ،به
معنای آن است که جعبهدنده دچار اشکال شده است.
در این صورت ،کلیدهای جعبهدنده در وضعیت
پشتیبان قرار گرفته و در دنده سه قفل میشوند.
ممکن است در هنگام تعویض دنده از  Pبه  Rو از N
به  Rضربه قابل توجهی را احساس کنید .این ضربه
آسیبی به جعبه دنده نمیزند.
حتی در صورتی که طبق محدودیتهای سرعتی
محلی مجاز باشد ،از سرعت  60مایلبرساعت
(100کیلومتربرساعت) تجاوز نکنید.
در اسرع وقت با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو تماس بگیرید.

هشدار
در این موارد امکان آسیب دیدن جعبه دنده وجود
دارد:
 اگر پدال گاز و پدال ترمز را همزمان فشار دهید. اگر هنگامی که باتری خالی است دسته دندهرا با اعمال نیرو از دنده  Pبه دنده دیگری جایجا
کنید.

به منظور کاهش مصرف سوخت در هنگامی
که خودرو برای مدت زمان طوالنی در حالتی که
موتور روشن است ،متوقف باشد (راهبندانهای
ترافیکی) ،دسته دنده را در وضعیت  Nقرار
داده و ترمز دستی را اعمال کنید.

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

 خودرو در دنده سه قرار دارد. پدال گاز را فشار میدهید. سیستم ممکن است به شما توصیه کند که دندهباالتری را انتخاب کنید.
اطالعاتی بر روی نشانگر ابزار در قالب یک فلش نمایش
داده میشود.

اخطار
در مدلهای مجهز به دنده اتوماتیک یا
الکترونیکی ،این سیستم تنها در وضعیت دنده
دستی فعال است.

اخطار
در خودروهای مجهز به جعبهدنده دستی ،این
فلش میتواند همراه با دنده توصیهشده باشد.

اخطار
این سیستم توصیههای مربوط به تعویض دنده
خود را مطابق با شرایط رانندگی (شیب جاده ،بار
خودرو و  )...و خواسته راننده (قدرت ،گاز ،ترمز،
 )...تطبیق هد.
سیستم هرگز موارد زیر را توصیه نمیکند:
 درگیر کردن دنده یک، درگیر کردن دنده عقب -درگیر کردن دنده پایینتر.
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رانندگی
سیستم توقف و استارت*
سیستم توقف و استارت در فواصل توقف در ترافیک
(پشت چراغهای قرمز ،راهبندانهای ترافیکی و )...
موتور را موقتا در حالت  – standbyوضعیت توقف-
قرار میدهد .به محض اینکه بخواهید حرکت کنید،
موتور به صورت خودکار استارت میخورد – .وضعیت
استارت  -این استارت مجدد به صورت فوری ،سریع و
بدون سروصدا انجام میشود.
سیستم توقف و استارت که برای محیطهای شهری
عالی است ،مصرف سوخت و انتشار دود اگزوز و
همچنین سروصدای خودرو در هنگام تواقف را کاهش
میدهد.

* در صورت نصب در خودروی شما
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عملکرد
وارد شدن موتور به وضعیت توقف
در شرایط زیر چراغ نمایشگر ECO
در نمایشگر ابزار روشن شده و موتور وارد وضعیت
 standbyمیشود.
 در مدلهای مجهز به دنده الکترونیکی  5دنده ،درشرایط سکون خودرو ،هنگامی که پدال ترمز را فشار
دهید یا دنده را در وضعیت  Nقرار دهید.
اگر خودرو به این سیستم مجهز باشد ،یک کنتور جمع
فواصل زمانی که خودرو حین سفر در وضعیت توقف
بوده است را محاسبه میکند .این کنتور هر بار که
سوئیچ استارت با کلید روشن میشود ،خود را صفر
میکند.

هشدار
هرگز موتور را در وضعیت توقف سوختگیری
نکنید؛ باید سوئیچ استارت را با کلید خاموش
کنید.

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

رانندگی
موارد ویژه :وضعیت توقف در دسترس نیست.
وضعیت توقف در موارد زیر برقرار نمیشود:
 درب راننده باز است، کمربند ایمنی راننده بسته نشده است، برای ایجاد دمای مطلوبی در اتاقک خودرو الزم استکه موتور روشن باشد،
 عملیات بخارزدایی فعال شده است، برخی شرایط ویژه (شارژ باتری ،دمای موتور ،کمکیترمز ،دمای محیط  )...که در آنها موتور برای حفظ
کنترل سیستم الزم است.
در این شرایط چراغ نمایشگر  ECOبرای
چند ثانیه چشمکزده سپس خاموش میشود.
این عملکرد کام ً
ال عادی است.

وارد شدن به وضعیت استارت
چراغ نمایشگر  ECOخاموش شده و موتور
به صورت خودکار با دنده الکترونیکی استارت زده
میشود.
 هنگامی که پدال ترمز را رها میکنید و دنده دروضعیت  Aیا  Mقرار دارد،
 یا اگر دنده در وضعیت  Nقرار دارد و پدال ترمز رهاشده است ،هنگامی که دنده را در وضعیت  Aیا M
قرار میدهید.
 -یا هنگامی که دنده عقب را درگیر میکنید.

موارد ویژه :استارت به صورت اتوماتیک زده
میشود.
در موارد زیر استارت به صورت اتوماتیک زده میشود:
 درب راننده باز شود، کمربند ایمنی راننده باز شود، در مدلهای دنده الکترونیکی سرعت خودرو از 2مایل برساعت ( 3کیلومتربرساعت) تجاوز کند،
 برخی شرایط ویژه (شارژ باتری ،دمای موتور ،کمکیترمز ،دمای محیط  )...که در آنها موتور برای حفظ
کنترل سیستم الزم است.
در این شرایط چراغ نمایشگر  ECOبرای
چند ثانیه چشمکزده سپس خاموش میشود.
این عملکرد کام ً
ال عادی است.
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رانندگی
غیرفعالسازی/فعالسازی مجدد دستی
در برخی شرایط خاص ،مانند زمان که به حفظ دمای
مطلوب در اتاقک خودرو نیاز است ،غیرفعال کردن
سیستم توقف و استارت میتواند مفید باشد.
سیست را هر گاه که سوئیچ استارت روشن باشد،
میتوان غیر فعال کرد.
اگر موتور در وضعیت توقف باشد ،پس از این اقدام
مجددا ً استارت زده میشود.
سیستم توقف و استارت ،به صورت خودکار هر بار که
سوئیچ استارت روشن شود ،مجددا ً فعال خواهد شد.

هشدار

باز کردن درب موتور
قبل از انجام هر کاری زیر درب موتور ،سیستم توقف و
استارت را غیر فعال کنید تا خطر آسیبدیدگی ناشی
از تغییر وضعیت اتوماتیک به حالت استارت رفع شود.
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این دکمه را فشار دهید تا سیستم غیرفعال شود.
غیرفعالسازی سیستم با روشن شدن چراغ نمایشگر
روی دکمه و نمایش یک پیام بر روی صفحه نمایش
تأیید میشود.
فشار دادن مجدد این دکمه ،سیستم را مجددا ً فعال
میکند.
چراغ نمایشگر روی دکمه همراه با نمایش پیامی بر
روی صفحه نمایش ،خاموش خواهد شد.

هشدار

رانندگی بر روی جادههای آبگرفته
قبل از رانندگی بر روی جادههای آبگرفته ،اکیدا ً توصیه
میشود که سیستم توقف و استارت را غیرفعال کنید.
برای اطالع از توصیههای بیشتر در خصوص رانندگی،
مخصوصاً بر روی جادههای آبگرفته به بخش مربوطه
مراجعه کنید.

اشکال در عملکرد
در صورتی وجود اشکال در سیستم ،چراغ نمایشگر
روی کلید  ECO OFFبرای چند لحظه ،چشمک
زده سپس به صورت ممتد روشن میشود.
سیستم را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو مورد بازبینی قرار دهید.
در صورت وجود اشکال در وضعیت توقف ،ممکن است
خودرو حرکت نکند :کلیه چراغهای هشدار نشانگر ابزار
روشن میشود .در این صورت الزم است که سوئیچ
استارت خاموش شده و موتور مجددا ً با استفاده از کلید
استارت زده شود.

هشدار
سیستم استارت و توقف مستلزم یک باتری 12
ولت با تکنولوژی و مشخصات ویژه است.
کلیه عملیاتی که بر روی این نوع باتریها انجام
میشود ،باید توسط نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو صورت گیرد.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص باتری 12
ولت ،به بخش مربوطه مراجعه کنید.

رانندگی
محدود کننده سرعت
این سیستم مانع تجاوز سرعت خودرو از سرعت
برنامهریزی شده توسط راننده میشود.
هنگامی که به محدوده سرعت برنامهریزی شده
میرسید ،فشار دادن پدال گاز به صورت معمول دیگر
تأثیری ندارد.
محدودکننده سرعت به صورت دستی روشن میشود:
این سیستم مستلزم سرعت حداقل  20مایلبرساعت
( 30کیلومتربرساعت) است.
محدودکننده سرعت با استفاده از کنترل به صورت
دستی خاموش میشود.
میتوان با فشار دادن محکم گاز از سرعت برنامهریزی
شده تجاوز کرد .به منظور بازگشتن به سرعت
برنامهریزی شده ،فقط سرعت را از سرعت برنامهریزی
شده کمتر کنید.
سرعت برنامهیزی شده هنگامی که سوئیچ استارت
خاموش میشود ،در حافظه باقی میماند.

کنترلهای روی فرمان
کنترلهای این سیستم بر روی دسته  Aکنار هم قرار
داده شدهاند.
 .1چرخ شستی انتخاب وضعیت محدودکننده سرعت
 .2دکمه کاهش مقدار
 .3دکمه افزایش سرعت
 .4دکمه خاموش/روشن محدودکننده سرعت

اطالعات صفحه نمایش نشانگر ابزار
اطالعات برنامهریزی شده در صفحه نمایش نشانگر
ابزار کنار هم دستهبندی شدهاند.
 .1نمایشگر روشن/خاموش محدودکننده سرعت
 .2نمایشگر انتخاب وضعیت محدودکننده سرعت
 .3مقدار سرعت برنامهریزی شده

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

برنامه ریزی
 چرخ شستی  1را تا وضعیت  LMITبچرخانید :وضعیتمحدود کننده سرعت فعال شده ولی در حالت توقف باقی
میماند.
به منظور تعیین سرعت الزم نیست که محدودکننده
سرعت را روشن کنید.
 با فشار دادن دکمههای  2یا  3مقدار سرعت راانتخاب کنید( ،به عنوان مثال  55مایلبرساعت (90
کیلومتربرساعت)).
سپس میتوانید با استفاده از دکمههای  2و  3سرعت
برنامهریزی شده را تغییر دهید:
  +یا –  1مایلبرساعت (کیلومتربرساعت) فشار دادن کوتاه  +یا –  5مایلبرساعت (کیلومتربرساعت) فشار دادنطوالنی
 فواصل  +یا –  5مایلبرساعت (کیلومتربرساعت)نگهداشتندکمه.
 با فشار دادن دکمه  4محدودکننده سرعت را روشن کنید. با فشار دادن دکمه  4محدودکننده سرعت را خاموشکنید :صفحه نمایش با نمایش عالمت  Pauseمتوقف
شدن این سیستم را اعالم میکند.
 با فشار دادن مجدد دکمه  4محدودکننده سرعت رامجددا ً روشن کنید.
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عبور از سرعت برنامهریزی شده
فشار دادن پدال گاز برای عبور از سرعت برنامهریزی شده
هیچ تأثیری نخواهد داشت مگر اینکه پدال گاز را محکم به
میزانی بیشتر از حد مقاومت پدال فشار دهید.
محدود کننده سرعت به صورت موقت غیرفعال شده و
سرعتبرنامهریزی شده که همچنان نمایش داده میشود،
چشمک خواهد زد.
بازگشت به سرعت برنامهریزی شده از طریق کاهش سرعت
خواسته یا ناخواسته ،به صورت خودکار چشمکزدن سرعت
برنامهریزی شده را متوقف میکند.

خارج شدن از وضعیت محدودکننده سرعت
 چرخ شستی  1را به وضعیت  0برگردانید :وضعیتمحدودکننده سرعت غیرفعال میشود .صفحه نمایش،
نمایش مسافت ثبت شده را از سرمیگیرد.
اشکال در عملکرد

در صورت اشکال در محدودکننده سرعت ،سرعت نمایش
داده شده پاک شده و به جای آن خطوط تیره به صورت
چشمکزن نمایش داده میشوند .سیستم را توسط یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد بازبینی قرار دهید.

هشدار
در سرپایینهای تند یا در صورت شتابگیری سریع،
محدودکننده سرعت قادر به جلوگیری از عبور خودرو
از سرعت برنامهریزی شده نخواهد بود .به منظور
جلوگیری از خطر گیرکردن پدالها:
 مطمئن شوید که زیرپاییها به صورت صحیحمحکم شده باشند.
 -بر روی زیرپاییها ،زیرپایی دیگری قرار ندهید.

رانندگی
کنترل کروز
این سیستم به صورت خودکار سرعت خودرو را در
مقدار برنامهریزی شده توسط راننده ،بدون نیاز به
اقدامی بر روی پدال گاز نگه میدارد.
سیستم کنترل کروز به صورت دستی روشن میشود:
این سیستم مستلزم حداقل سرعت  25مایلبرساعت
( 40کیلومتربرساعت) و درگیرشدن دندههای زیر
است:
 دنده چهار یا باالتر در مدلهای دنده دستی، دنده دو یا باالتر در مدلهای دنده اتوماتیک یاالکترونیکی ،در وضعیت پشت سرهم.
 دنده  Sدر مدلهای دنده الکترونیکی، دنده  Dدر مدلهای دنده اتوماتیکسیستم کنترل کروز به صورت دستی ،با با فشار دادن
ترمز یا کالچ یا راهاندازی سیستم کنترل خروج از
مسیر به دالیل ایمنی ،خاموش میشود.

کنترلهای روی فرمان
کنترلهای این سیستم بر روی دسته  Aکنار هم قرار
داده شدهاند.
 .1چرخ شستی انتخاب وضعیت کنترل کروز
 .2دکمه کاهش مقدار
 .3دکمه افزایش مقدار
 .4دکمه خاموش/ازسرگیری کنترل کروز

اطالعات صفحه نمایش نشانگر ابزار
اطالعات برنامهریزی شده در صفحه نمایش نشانگر
ابزار کنار هم دستهبندی شدهاند.
 .5نمایشگر خاموش/ازسرگیری کنترل کروز
 .6نمایشگر انتخاب وضعیت کنترل کروز
 .7مقدار سرعت برنامهریزی شده

میتوان با فشار دادن پدال گاز به صورت موقت از
سرعت برنامهریزی شده تجاوز کرد .برای بازگشت به
سرعت برنامه-ریزی شده ،فقط پدال گاز را رها کنید.
خاموش کردن سوئیچ استارت مقدار سرعت برنامهریزی
شده را لغو میکند.

اخطار

سیستم کنترل کروز ،تحت هیچ شرایطی
نمیتواند ،جایگزین نیاز به رعایت محدودههای
سرعت شده و نمیتواند جایگزین نیاز به اجرای
مقررات و احساس مسئولیت از جانب راننده شود.
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رانندگی

برنامه ریزی
 چرخ شستی  1را به وضعیت  CRUISEبچرخانید:وضعیت کنترل کروز فعال شده ولی در حالت توقف باقی
میماند.
 با گاز دادن تا سرعت مورد نظر ،سرعت برنامهریزیشده را تعیین کنید ،سپس دکمه  2یا  3را فشار دهید( .به
عنوان مثال  70مایلبرساعت ( 110کیلومتربرساعت)).
میتوانید با استفاده از دکمههای  2و  3سرعت
برنامهریزی شده را تغییر دهید:
 +یا –  1مایلبرساعت (کیلومتربرساعت) فشار دادن
کوتاه
 +یا –  5مایلبرساعت (کیلومتربرساعت) فشار دادن
طوالنی
فواصل  +یا –  5مایلبرساعت (کیلومتربرساعت)
نگهداشتن دکمه.
با فشار دادن دکمه  4کنترل کروز را متوقف کنید:
صفحه نمایش تعلیق سیستم را با نشان دادن عالمت
 Pauseتأیید میکند.
 با فشار دادن مجدد دکمه  4کنترل کروز را مجددا ًروشن کنید.
عبور از سرعت برنامهریزی شده
عبور خواسته یا ناخواسته از سرعت برنامهریزی شده
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منجر به چشمکزدن این سرعت بر روی صفحه نمایش
میشود.
از طریق کاهش سرعت به صورت خواسته یا ناخواسته
به سرعت برنامهریزی شده بازخواهید گشت که این امر
به صورت خودکار چشمکزدن سرعت یا متوقف خواهد
کرد.
خروج از وضعیت کنترل کروز
 چرخ شستی  1را در وضعیت  0قرار دهید؛ وضعیتکنترل کروز غیرفعال شده .صفحه نمایش به وضعیت
ثبت مسافت باز میگردد.

اشکال در عملکرد

در صورت اشکال در کنترل کروز ،سرعت نمایش داده
شده پاک شده و به جای آن خطوط تیره به صورت
چشمکزن نمایش داده میشوند .سیستم را توسط
یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد
بازبینی قرار دهید.

هشدار
هنگامی که کنترل کروز روشن میشود ،اگر
دست خود را روی یکی از دکمههای تغییر سرعت
برنامهریزیشده نگه دارید :این امر ممکن است
باعث تغییر بسیار ناگهانی سرعت خودرو شود.
از سیستم کنترل کروز در جادههای لغزنده یا
ترافیک سنگین استفاده نکنید.
در سرپایینیهای تند ،سیستم کنترل کروز قادر
به جلوگیری از عبور خودرو از سرعت برنامهریزی
شده نخواهد بود .به منظور اجتناب از خطر گیر
کردن پدالها:
 مطمئن شوید که زیرپاییها سرجای خود قرارگرفتهاند،
 هرگز یک زیرپایی را روی یک زیرپایی دیگرنصب نکنید.

رانندگی
ین سیستم با درگیر کردن دنده عقب روشن میشود.
این امر از طریق یک پیغام صوتی اعالم میشود.
سیستم هنگامی که از دنده عقب خارج شدید ،خاموش
خواهد شد.

حسگرهای پارک
این سیستم نزدیک شدن خودرو به یک مانع (فرد،
خودرو ،درخت ،درب ورود و  )...را که در محدوده
تشخیص حسگرهای تعبیه شده در سپر قرار میگیرند،
مشخص میکند.
انواع خاصی از موانع (تیرکها ،عالئم مخروطی راه و )...
که در ابتدا تشخیص داده شدهاند ،در پایان حرکت اگر
در نقطه کور محدوده دید حسگرها قرار گیرند ،دیگر
تشخیص داده نخواهند شد.

دستیار صوتی
اطالعات مجاورت از طریق یک پیغام صوتی تکرارشونده
مشخص میشود که دفعات تکرار آن با نزدیکتر شدن
خودرو به مانع افزایش مییابد .صدای پخش شده از
اسپیکر (راست یا چپ) نشان میدهد که مانع در کدام
جهت واقع شده است .هنگامی که فاصله بین خودرو
و مانع از حدود سیسانتیمتر کمتر شود ،پیغام صوتی
ممتد خواهد شد.

دستیار بصری
این سیستم با نمایش ستونهایی در صفحه که به
تدریج به خودرو نزدیکتر میشوند ،مکمل پیغام صوتی
است .هنگامی که مانع بسیار نزدیک شود ،عالمت خطر
در صفحه نمایش ظاهر میشود.

هشدار
این سیستم تحت هیچ شرایطی نمیتواند جای
مراقبت الزم از جانب راننده را بگیرد.
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رانندگی
غیرفعالسازی/فعالسازی حسگرهای پارک
عقب
این کارکرد از طریق منوی پیکربندی
خودرو فعال یا غیر فعال میشود.
وضعیت این کارکرد در هنگام خاموش
شدن سوئیچ استارت در سیستم ذخیره
میشود.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص دسترسی
به منوی حسگرهای پارک ،به قسمت شخصیسازی
پیکربندی در بخش کنترلها و ابزارها مراجعه کنید.

اخطار

این کارکرد در صورتی که یک تریلر یا حامل
دوچرخه بر روی خودرو نصب شود (برای
خودروهای مجهز به میل یدککش یا حامل
دوچرخه توصیه شده توسط پژو) به صورت
خودکار غیرفعال خواهد شد.

اشکال در عملکرد
در صورت وجود اشکال در عملکرد
سیستم ،هنگامی که دنده عقب درگیر میشود ،این
چراغ هشدار در نشانگر ابزار نمایش داده شده و/یا
پیامی بر روی صفحه همراه با یک پیغام صوتی (بوق
کوتاه) ظاهر میشود.
با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید.

اخطار

در شرایط جوی نامناسب ،اطمینان حاصل کنید
که حسگرها با گل و الی ،یخ یا برف پوشیده
نشدهاند .هنگامی که دنده عقب درگیر میشود،
یک پیغام صوتی (بوق بلند) نشان می-دهد که
حسگرها ممکن است کثیف باشند.
برخی منابع صوت (موتورسیکلتها ،کامیونها،
دریلهای پنوماتیک و  )...ممکن است باعث فعال
شدن پیغامهای صوتی سیستم حسگر پارک شوند.

86

قابلیت دید
کنترل چراغها
این سیستم امکان انتخاب و کنترل چراغهای مختلف
جلو و عقب را که خودرو را روشن میکنند ،فراهم
میکند.
چراغهای اصلی
چراغهای مختلف جلو و عقب خودرو به گونهای طراحی
شدهاند که با توجه به شرایط جوی و نور محیط به
تدریج قابلیت دید راننده را با شرایط تطبیق دهند:
 چراغهای کناری ،برای قابلیت مشاهده خودرو چراغهای جلو نورپایین برای مشاهده جلو بدونخیرهکردن چشم سایر رانندگان.
 چراغهای نورباال برای مشاهده واضح جاده درهنگامی که جاده خلوت است.

سایر چراغها
سایر چراغها به منظور برآورده کردن نیازهای
موقعیتهای خاص در رانندگی تعبیه شدهاند:
 چراغهای مهشکن عقب -چراغهای مهشکن جلو

اخطار

در برخی شرایط جوی (مانند دماها و رطوبتهای
پایین) ،وجود بخار بر روی سطح داخلی شیشه
چراغ و چراغهای عقب عادی است؛ این وضعیت
چند دقیقه پس از اینکه چراغها روشن بمانند،
رفع خواهد شد.
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قابلیت دید
چراغ خاموش (سوئیچ استارت خاموش) /
چراغهای روزانه (موتور روشن)
فقط چراغهای کناری
چراغهای جلو نور باال یا نور پایین

حلقه انتخاب برای وضعیت چراغهای اصلی
حلقه را بچرخانید تا عالمت مورد نظر خود را انتخاب
کنید.

تنظیم جهت تابش چراغهای جلو
دسته را بکشید تا چراغهای جلو بین نورباال و نور پایین
جابجا شوند.
در حالت چراغ خاموش و حالت چراغهای کناری،
راننده میتواند به صورت موقت چراغ جلو نورباال را
با کشیدن و نگه داشتن دسته روشن کند( .حالت
روشنایی مقطع چراغ جلو)
صفحه نمایش
روشنایی چراغ نمایشگر مربوط بر روی نشانگر ابزار
اعالم میکند که چراغ مربوطه روشن شده است.
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قابلیت دید
هنگامی که چراهای نورپایین جلو به صورت دستی
خاموش میشوند ،چراغهای مهشکن و چراغهای
کناری روشن باقی میمانند.
 حلقه را به سمت عقب بچرخاید تا چراغهای مهشکنخاموش شوند ،بعد از آن چراغهای کناری خاموش
خواهند شد.

حلقه انتخاب چراغ مهشکن
چراغهای مهشکن با چراغهای جلو نورباال و نورپایین
عمل میکنند.
فقط چراغهای مهشکن عقب
 حلقه را به سمت جلو بچرخانید ،تاچراغها روشن شوند.
 حلقه را به سمت عقب بچرخانید ،تاچراغها روشن شوند.

چراغهای مهشکن جلو و عقب
حلقه را به جهتهای زیر گردانده و رها
کنید:
 بار اول به سمت جلو برای روشن کردنچراغ مهشکن جلو،
 بار دوم به سمت جلو برای روشن کردن چراغمهشکن عقب،
 بار اول به سمت عقب برای خاموش کردن چراغمهشکن عقب،
 با دوم به سمت عقب برای خاموش کردن چراغهایمهشکن جلو.
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قابلیت دید

هشدار
در شرایط جوی خوب یا بارانی ،هم در روز و هم
در شب ،استفاده از چراغهای مهشکن جلو و عقب
ممنوع است .در این شرایط ،شدت نور آنها ممکن
است چشم سایر رانندهها را خیره کند .این موارد
فقط باید در شرایط جوی مهآلود و برفی استفاده
شوند.
در این شرایط جوی بر عهده شماست که چراغهای
مهشکن و چراغهای نور پایین را به صورت دستی
روشن کنید چون ممکن است حسگر اشعه نور
خورشید نور کافی را تشخیص دهد.
فراموش نکنید که چراغهای مهشکن جلو و عقب
را پس از اینکه دیگر نیاز به آنها نیست خاموش
کنید.
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اخطار

خاموش شدن چراغها در هنگامی که سوئیچ
استارت خاموش میشود.
در هنگام خاموش کردن سوئیچ استارت ،تمام
چراغها خاموش میشوند ،مگر چراغهای نورپایین
در صورتی که چراغ بدرقه فعال شده باشد.

اخطار

روشن کردن چراغها پس از خاموش کردن سوئیچ
استارت
به منظور غیرفعالسازی کنترل چراغها ،حلقه را به
وضعیت  – 0خاموش شدن چراغها – و پس از آن
به وضعیت دلخواه بچرخانید.
در هنگام باز شدن درب راننده ،یک پیغام صوتی به
راننده هشدار میدهد که چراغها روشن ماندهاند.
المپها به استثنای المپهای کناری ،پس از گذشت
سیدقیقه به صورت اتوماتیک خاموش میشوند تا
از تخلیه باتری جلوگیری شود.

قابلیت دید
چراغهای روزانه*
در هنگام استارت زدن خودرو ،اگر دسته کنترل
چراغهای در وضعیت  0باشد ،چراغهای روزانه به
صورت خودکار روشن میشوند.

خاموش کردن
چراغهای بدرقه پس از یک مدت زمان تعیین شده به
صورت خودکار خاموش خواهند شد.

اگر چراغهای نورپایین روشن شوند،
چراغهای روزانه خاموش خواهند شد.

اخطار

این کارکرد را نمیتوان غیرفعال کرد.

چراغهای بدرقه دستی
روشن نگه داشتن موقت چراغهای جلو نورپایین پس
از خاموش کردن سوئیچ استارت ،باعث میشود در
شرایطی که نور بیرون ضعیف است ،راننده راحتتر
از خودرو خارج شود.
روشن کردن
 هنگامی که سوئیچ استارت خاموش است ،با استفادهاز دسته کنترل چراغ ،با چراغ جلو چشمک بزنید.
 یک چشمک دیگر چراغ جلو این کارکرد را خاموشمیکند.

* بسته به کشور محل فروش خودرو
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قابلیت دید

اخطار

سفر به خارج از کشور
طراحی چراغهای جلو نور پایین به شما اجازه
میدهد که بدون نیاز به اصالح ،در کشوری
رانندگی کنید که سمت راننده در آن کشور با
سمتی که در کشور محل فروش خودرو متداول
است تفاوت دارد.
تنظیم ارتفاع تابش چراغهای جلو
به منظور جلوگیری از مزاحمت برای سایر رانندگان
در جاده ،ارتفاع تابش چراغهای جلو باید مطابق با بار
خودرو تنظیم شود.
این عملیات را با استفاده از کنترلهای زیر میتوان
انجام داد:
زیر درب موتور
 درب موتور را جهت دسترسی به کنترل (یکی برایهر یک از چراغهای جلو) باال بیاورید.
 کنترل را بچرخانید تا ارتفاع تابش چراغهای جلوتنظیم شود.

در سمت چپ فرمان
 1 :0یا  2نفر بر روی صندلی جلو
  5نفر 5 1نفر  +حداکثر بار مجاز صندوق عقب
 راننده  +حداکثر باز مجاز صندوق عقباز وضعیتهای باالتر نیز میتوان استفاده کرد ،ولی
ممکن است محوطه روشن شده توسط چراغهای جلو
را محدود کند.

اخطار

تنظیمات اولیه وضعیت  0است.
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قابلیت دید
برفپاککنهای شیشه جلو
دسته کنترل سرعت حرکت برفپاککن :دسته را تا
وضعیت دلخواه باال یا پایین بیاورید:
سریع (بارش سنگین)
معمولی (بارش معمولی)
کنترلهای دستی
برفپاککنها به صورت مستقیم توسط راننده کنترل
میشوند.

تکرار شونده (متناسب با سرعت خودرو)

شیشهشوی جلو
دسته برفپاککن را به سمت خودتان بکشید.
شیشهشوی جلو و به دنبال آن برفپاککنهای جلو برای
مدت زمان از پیش تعیین شده کار خواهند کرد.

اخطار

فوارههای شیشهشو قابل تنظیم نیستند .سعی
نکنید آنها را حرکت دهید( .احتمال خراب شدن)

پارک،
حرکت تکی (یک بار فشار داده و رها
کنید).
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قابلیت دید

اخطار

وضعیت خاص برفپاککنهای جلو
این وضعیت اجازه میدهد که تیغههای برفپاککن
جلو برداشته شوند.
این وضعیت برای تمیز کردن یا تعویض تیغههای
برفپاککن استفاده میشود .همچنین در زمستان
بهتر است که تیغههای برفپاککن از شیشه جلو آزاد
شوند.
 هرگونه اقدام بر روی دسته برفپاککن ظرف یکدقیقه پس از خاموش کردن سوئیچ استارت ،تیغههای
برفپاککن را به صورت عمودی بر روی شیشه قرار
میدهد.
 برای پارک کردن مجدد تیغههای برفپاککن،سوئیچ استارت را روشن کرده و دسته برفپاککن را
حرکت دهید.
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به منظور حفظ کارآمدی تیغههای برفپاککن،
توصیه میشود که:
 با آنها با دقت برخورد کنید، آنها را به صورت منظم به کمک آب و کف تمیزکنید،
 از آنها برای نگهداشتن کارت بر روی شیشهاستفاده نکنید،
 به محض مشاهده اولین عالئم استهالک آنها راتعویض کنید.

قابلیت دید

 .Aچراغهای خوشامدگو
 .Bچراغهای مطالعه نقشه

چراغهای خوشامدگوی جلو و عقب
در شرایط زیر ،چراغهای خوشامدگو به
تدریج روشن میشوند.
 هنگامی که قفل خودرو باز میشود. هنگامی که کلید از سوئیچ استارت برداشته شدهباشد.
 در هنگام باز کردن در، هنگامی که دکمه قفل کنترل از راه دور به منظورتعیین موقعیت خودرو فعال میشود.
این چراغها در شرایط زیر به تدریج خاموش میشوند:
 هنگامی که خودرو قفل میشود، هنگامی که سوئیچ استارت روشن میشود، 30 -ثانیه پس از بسته شدن آخرین درب.

چراهای مطالعه نقشه جلو عقب
هنگامی که سوئیچ استارت روشن است،
کلید مربوطه را فشار دهید.

خاموش دائمی
روشن دائمی
در حالت روشن دائمی ،زمان روشن شدن
بسته به شرایط تغییر میکند:
 در صورت خاموش بودن سوئیچ استارت حدود دهدقیقه
 در حالت صرفهجویی در انرژی حدود سیثانیه -در هنگام روشن بودن موتور به مدت نا محدود
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ایمنی

چراغهای راهنما
 چپ :دسته کنترل چراغها را در هنگام گردش بهچپ به صورت کامل پایین بیاورید.
 راست :دسته کنترل چراغها را در هنگام گردش بهراست به صورت کامل باال بیاورید.
چشمکزن سهتایی
دسته را سریع به سمت باال یا پایین حرکت دهید،
بدون اینکه از نقطه مقاومت آن عبور کنید؛
ک خواهند زد.
چراغهای راهنمای مربوطه سه بار چشم 

چراغهای هشدار خطر
هشدار بصری با روشن کردن چراغهای راهنمای کلیه
جهات به منظور هشدار دادن به سایر رانندگان در
خصوص خرابی خودرو ،یدککشی یا تصادف.
 این دکمه را فشار دهید ،چراغهای راهنمای کلیهجهات چشمک خواهند زد.
این چراغها در هنگامی که سوئیچ استارت خاموش
باشد نیز عمل میکنند.
عملکرد اتوماتیک چراغهای هشدار خطر
هنگام ترمز در شرایط اضطراری ،بسته به کاهش
سرعت ،چراغهای هشدار خطر به صورت خودکار
روشن میشوند.
این چراغها پس از اولین فشار پدال گاز خاموش
خواهند شد.
همچنین میتوانید با فشار دادن دکمه آنها را خاموش
کنید.
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بوق
سیستم هشدار صوتی است به منظور هشدار به سایر
رانندگان در موارد خطر قریبالوقوع.
 -بخش وسط فرمان چندکاره را فشار دهید.

ایمنی
تشخیص کمبادی تایر*
این سیستم به صورت خودکار فشار تایرها را در حین
رانندگی بازبینی میکند.
این سیستم فشار چهار تایر را به محض حرکت خودرو
مورد بازبینی قرار میدهد.
این سیستم اطالعات ارسال شده از چهار حسگر
سرعت خودرو را با مقادیر مراجعی مقایسه میکند که
باید هر بار که فشارهای تایر تنظیم میشوند یا چرخها
عوض میشوند مجدد تنظیم شوند.
این سیستم در صورت تشخیص افت فشار در یک یا
چند تایر ،سیستم هشداری را راهاندازی میکند.

هشدار
سیستم تشخیص کمبادی تایر به عنوان کمکی
برای راننده است و جایگزین مراقبتهای الزم از
جانب راننده نمیشود.
این سیستم نیاز به بازبینی هر ماهه فشار تایرها (از
جمله تایر یدکی) و همچنین قبل از مسافرتهای
طوالنی را برطرف نمیکند.
رانندگی با تایرهای کمباد تأثیرات نامطلوبی بر استقرار
در جاده داشته ،فاصله ترمز را افزایش داده و باعث
استهالک سریع تایرها مخصوصاً در شرایط دشوار (بار
باال در خودرو ،سرعت باال و فواصل طوالنی) میشود.

هشدار
فشارهای تایرهای خودرو را میتوان بر روی
برچسب فشار ها مشاهده کرد .برای کسب
اطالعات بیشتر در خصوص عالئم مشخصه به
بخش مربوطه مراجعه کنید.
فشارهای تایر باید هنگامی که تایرها سرد هستند
(خودرو حداقل برای  1ساعت متوقف بوده است
یا پس از حرکت به مقدار کمتر از  6مایل (10
کیلومتر) در سرعتهای متوسط) بازبینی شوند.
در غیر این صورت ،در صورت داغ بودن تایرها،
 3/0بار به مقدار تعیین شده بر روی برچسب
اضافه کنید.

حرکت بــا تایرهــای کمباد مصرف
سوخت را افزایش میدهد.

* در صورت نصب در خودروی شما
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ایمنی
هشدار کمبادی تایرها*
این هشدار با روشن شدن ممتد این چراغ
هشدار همراه با یک پیغام صوتی و نمایش
یک پیام اعالم میشود.
 سرعت را کاهش داده ،از حرکت ناگهانی فرمان یاترمزهای شدید اجتناب کنید.
 در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد خودرورا متوقف کنید.
هشدار
تشخیص افت فشار همواره منجر به تغییر شکل
مشهودی در تایر نمیشود .تنها به بازبینی چشمی
اکتفا نکنید.
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 اگر کمپرسور دارید( ،به عنوان مثال آن که در کیتپنچرگیری موقت وجود دارد) فشار چهار تایر را در
هنگامی که سردهستند بازبینی کنید .اگر بازبینی فشار
تایرها در آن زمان امکانپذیر نباشد ،با دقت و با سرعت
کم رانندگی کنید.
یا
 در صورت پنچری ،از کیت پنچرگیری موقت یا چرخیدکی (بسته به نوع تجهیزات) استفاده کنید.

اخطار

این هشدار تا زمانی که سیستم مجددا ً راهاندازی
شود ادامه دارد.

راهاندازی مجدد
الزم است هر بار که فشار یکی یا چند عدد از تایرها
تنظیم میشود و پس از تعویض یک یا چند عدد از
چرخها ،سیستم راهاندازی مجدد شود.

هشدار
قبل از راهاندازی مجدد سیستم ،مطمئن شوید
که فشار هر چهار تایر جهت استفاده در خودرو
و مطابق با توصیههای روی برچسب فشار تایر،
مناسب هستند.
تنها در صورتی میتواند به هشدار کمبادی تایرها
اتکا کرد که راهاندازی مجدد تایرها در حالتی انجام
شود که فشار هر چهار تایر تنظیم شده باشد.
در صورتی که فشار تایرها در زمان راهاندازی
مجدد صحیح نباشند ،سیستم تشخیص کمبادی
تایرها نمیتواند هشدار بدهد.

ایمنی
 دکمههای ◄◄ یا ►► را فشار دهید تا دستهبندی Driving assistanceرا انتخاب کنید ،سپس با
فشار دادن دکمه وسطی تأیید کنید.
 دکمههای ◄◄ یا ►► را فشار دهید تا Tr y r e P r e s s u r e sو پس ا ز آ ن
 R e i n i t i a l i s a tionرا انتخاب کنید ،سپس با
فشار دادن دکمه وسطی تأیید کنید.
پیامی راهاندازی مجدد سیستم را اعالم میکند.
راهاندازی مجدد سیستم باید در حالتی انجام شود که
سوئیچ استارت روشن است ،و خودرو متوقف شده است.
 در منوی پیکربندی خودرو برای خودرهای مجهز بهصفحه نمایش،
 با استفاده از دکمه داخل داشبورد برای خودروهایبدون صفحه نمایش،
صفحه نمایش تکفام C
 دکمه  MENUرا فشار دهید تا به منوی اصلیدسترسی پیدا کنید.
 دکمههای ◄◄یا►► را فشار دهید تا منوی Personalisation-configurationرا انتخاب
کنید ،سپس با فشار دادن دکمه وسطی تأیید کنید.
 دکمههای◄◄یا►► را فشار دهید تا منوی Define vehicle parametersرا انتخاب کنید،
سپس با فشار دادن دکمه وسطی تأیید کنید.
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ایمنی

هشدار
هشدار کمباید تایرها تنها در صورتی قابل اتکاست
که سیستم در حالتی راهاندازی مجدد شده باشد،
که هر چهار تایر با فشار صحیح باد شده باشند.

خودروهای بدون صفحه نمایش
 داشبورد را باز کنید. بر روی این دکمه فشار داده و نگه دارید.راهاندازی مجدد با یک پیغام صوتی بم تأیید میشود.
یک پیغام صوتی زیر مشخص میکند که عملیات
راهاندازی مجدد انجام نشده است.
تنظیمات فشار جدید ثبت شده ،مقادیر مرجع سیستم
در نظر گرفته میشوند.
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اخطار

زنجیرهای چرخ
پس از نصب یا برداشتن زنجیر چرخ الزم نیست،
سیستم راهاندازی مجدد شود.

اشکال در عملکرد
چشمکزدن و روشن
شدن ممتد چراغ هشدار
کمبادی همراه با روشن
شدن چراغ هشدار سرویس بیانگر وجود اشکال در
سیستم است.
در این صورت بازبینی مشاهده فشار تایرها تضمین
نمیشود.
به یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مراجعه
کنید تا سیستم را مورد بازبینی قرار دهند.

اخطار

قبل از انجام هر گونه عملیاتی بر روی سیستم،
فشار هر چهار تایر باید بازبینی شده و سیستم
راهاندازی مجدد شود.

ایمنی
سیستمهای کمکی ترمز
مجموعهای از سیستمهای مکمل هم هستند که امکان
دستیابی به عملیات بهینه ترمز را در شرایط کام ً
ال ایمن
در موقعیتهای اضطراری برای شما فراهم میکنند:
 سیستم ترمز ضد قفل ()ABS سیستم توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (،)EBFD سیستم کمکی ترمز اضطراری ()EBAسیستم ترمز ضد قفل و سیستم توزیع الکترونیکی
نیروی ترمز
این سیستمهای مرتبط با هم ،پایداری و قابلیت مانور
خودرو را در هنگام ترمز ،علیالخصوص ،بر روی سطوح
نامناسب یا لغزنده بهبود میبخشد.
فعالسازی
سیستم ترمز ضدقفل هنگامی که خطر قفل شدن چرخ
وجود داشته باشد به صورد خودکار فعال میشود.
عملکرد معمولی  ABSممکن است با ارتعاش خفیفی
در پدال ترمز تشخیص داده شود.

هشدار
در شرایط ترمز اضطراری ،ترمز را بسیار محکم
فشار داده و پای خود را رها نکنید.

اشکال درعملکرد
اگر این چراغ هشدار همراه با یک پیغام
صوتی و پیامی بر روی صفحه نمایش روشن
شود ،به

کمکی ترمز اضطراری
در شرایط اضطراری ،این سیستم به شما این امکان را
میدهد که سریعتر به بهترین فشار ترمزی دست پیدا
کرده و بدین ترتیب فاصله توقف را کاهش میدهد.

به معنای آن است که سیستم ترمز ضد قفل اشکالی
دارد که ممکن است در هنگام ترمز گرفتن باعث از
دست رفتن کنترل خودرو شود.
هنگامی که این چراغ هشدار ،همراه با چراغ
توقف و چراغهای هشدار  ABSدر کنار
یک پیغام صوتی و یک پیام بر روی صفحه
نمایش روشن میشود ،به معنای آن است که در سیستم
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز اشکالی وجود دارد که
ممکن است در هنگام ترمز گرفتن باعث از دست رفتن
کنترل خودرو شود.
باید در سریعترین زمانی که خطری در پی ندارد
خودرو را متوقف کنید.
در هر دو شرایط ،سیستم را توسط نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو در اسرع وقت مورد بازبینی قرار
دهید.

فعالسازی
این سیستم براساس سرعت فشار پدال ترمز راهاندازی
میشود .عملکرد این سیستم با کاهش مقاومت پدال و
افزایش کارآمدی ترمز احساس میشود.

اخطار

در هنگام تعویض چرخها (تایرها و رینگها)،
مطمئن شوید که برای استفاده در خودرو شما
تأیید شدهاند.

هشدار
در شرایط ترمز اضطراری ،ترمز را بسیار محکم
فشار داده و پای خود را رها نکنید.

هشدار
حرکت در سرپایینی با موتور خاموش منجر به از
بین رفتن قدرت کمکیهای ترمز میشود.
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ایمنی
سیستم ضد لغزش ( )ASRو سیستم کنترل
پایداری الکترونیکی
سیستم ضد لغزش (که همچنین تحت عنوان کنترل
کشش شناخته میشود) ،به منظور محدود کردن لغزش
چرخها در عملکرد ترمز چرخهای محرک و موتور،
کشش خودرو را بهینه میکند.
سیستم پایداری الکترونیکی بر روی ترمز یک یا چند
چرخ و ترمز موتور عمل میکند تا امکان هدایت الزم
را ،در محدوده قوانین فیزیکی برای راننده فراهم کند.
فعالسازی
این سیستم به صورت خودکار هر بار که خودرو استارت
زده میشود ،فعال میگردد.
این سیستم در صورت مشکل لیزخوردن یا خروج از
مسیر خودرو فعال میشود.
فعال شدن سیستم با چشمکزدن این چراغ
هشدار بر روی صفحه نمایش مشخص
میشود.
غیرفعالسازی
در شرایط استثنایی (استارت زدن خودرویی که گیر
کرده است ،در برف فرو رفته است ،بر روی سطح نرم
قرار دارد و  ،)...توصیه میشود که سیستمهای ASR
و  ESPغیرفعال شوند تا چرخها بتوانند آزادانه گردش
کنند و اصطکاک خود را به دست آورند.
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اشکال در عملکرد
روشن شدن این چراغ هشدار همراه با یک
پیام بر روی صفحه نمایش به معنای خرابی
سیستم است.
با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید تا سیستم را بازبینی کنید.

 این دکمه را روی داشبورد (سمت راننده) فشار دهید تااینکهعالمتمربوطهدرصفحهنمایشنشانگرابزارظاهرشود.
چراغ روی دکمه روشن خواهد شد.
نمایش این عالمت به معنای آن است که
سیستمهای  ASRو  ESPغیرفعال
شدهاند.
فعالسازی مجدد
این سیستم به صورت خودکار هر بار که سوئیچ استارت
مجددا ً روشن میشود یا از سرعتهای باالی  30مایل
برساعت (50کیلومتربرساعت) فعال میشود.
 این دکمه را مجددا ً فشار دهید ،تا سیستم به صورتدستی فعال شود.
چراغ روی دکمه خاموش خواهد شد.
این عالمت بلر روی صفحه نمایش نشانگر ابزار خاموش
میشود که به معنای فعالسازی مجدد سیستمهای
 ASRو  ESPاست.

هشدار
سیستمهای  ASR/ESPباعث ایجاد ایمنی
استثنایی در شرایط عادی رانندگی میشود ،ولی
این امر نباید راننده را تشویق کند که به کارهای
خطرناک دست بزند یا با سرعت باال رانندگی کند.
عملکرد صحیح این سیستمها به رعایت توصیههای
سازنده در ارتباط با چرخها (تایرها و رینگها) ،اجزاء
ترمز ،اجزاء الکترونیکی و دستورالعملهای مونتاژ و
تعمیر به کار رفته توسط شبکه فروش پژو بستگی
دارد.
پس از وارد شدن ضربه ،این سیستم را توسط
یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد
بازبینی قرار دهید.

هشدار
حرکت در سرپایینی با موتور خاموش منجر به از
بین رفتن قدرت کمکیهای ترمز میشود.

ایمنی

کمربندهای ایمنی جلو
کمربندهای ایمنی جلو به یک سیستم پیشکشش
و محدودکننده نیرو مجهز هستند .این سیستم ایمنی
کمربندهای ایمنی جلو را در صورت ضربه از جلو یا
از کنار بهبود میبخشد .بسته به شدت ضربه ،سیستم
پیشکشش فورا ً کمربندهای ایمنی را بر روی بدن
سرنشینان سفت میکند.
پیشکشیدگی کمربندهای ایمنی هنگامی فعال
میشوند که سوئیچ استارت روشن باشد.
محدودکننده سرعت فشار کمربندهای ایمنی را بر روی
سینه سرنشینان کاهش میدهد تا حفاظت از آنها بهتر
شود.

بستن
 نوار را کشیده ،سپس زبانه را در قالب داخل کنید. با کشیدن کمربند مطمئن شوید که کمربند ایمنی بهصورت صحیح بسته شده است.
باز کردن
 دکمه قرمز را بر روی قالب فشار دهید. کمربند ایمنی را در قرقره آن هدایت کنید تا جمع شود.چراغهای هشدار بستهنشدن/باز شدن کمربند
ایمنی
هنگامی سوئیچ استارت روشن میشود ،اگر
راننده کمر بند ایمن خو را نبسته باشد ،این
چراغ بر روی صفحه نمایش نشانگر ابزار
نمایش داده میشود.
از سرعت حدود  12مایلبرساعت ( 20کیلومتربرساعت)،
چراغهای هشدار به مدت دو دقیقه همراه با پیغام صوتی
ک میزنند .پس از سپری شدن این دو دقیقه،
چشم 
چراغهای هشدار روشن میمانند تا اینکه راننده کمربند

ایمنی خود را ببندد .اگر راننده و/یا سرنشینان کمربند
ایمنی خود را در حین حرکت باز کنند ،این چراغ هشدار
بر روی صفحه نمایش نشانگر ابزار روشن خواهد شد.
کمربندهای ایمنی عقب
صندلیهای عقب هر یک به یک کمربند ایمنی با سه
جای قالب همراه با قرقره اینرسی مجهز هستند.
بسته به مدل خودرو ،صندلی وسط عقب به یک کمربند
ایمنی با قرقره یا بدون قرهره مجهز است و سه یا دو نقطه
قالب دارد.
بستن
 نوار را کشیده ،سپس زبانه را در قالب داخل کنید. با کشیدن کمربند مطمئن شوید که کمربند ایمنی بهصورت صحیح بسته شده است.
باز کردن
 دکمه قرمز را بر روی قالب فشار دهید. کمربند ایمنی را در قرقره آن هدایت کنید تا جمع شود.103

ایمنی

اخطار

راننده باید قبل از شروع به حرکت ،مطمئن شود که سرنشینان کمربندهای ایمنی خود را به درستی بستهاند و تمام کمربندهای ایمنی بسته هستند.
هرگاه در خودرو نشستید ،حتی برای رفت و آمدهای کوتاه نیز کمربند ایمنی خود را ببندید.
قالبهای کمربند ایمنی را تعویض نکنید زیرا ممکن است نتوانند عملکرد خود را به صورت کامل انجام دهند.
کمربندهای ایمنی به یک قرقره اینرسی مجهز هستند که امکان تنظیم خودکار طول نوار با اندازه بدن شما را فراهم میکند .این کمربند ایمنی به صورت خودکار هنگامی
که استفاده نشود ،جمع میشود .قبل و بعد از استفاده مطمئن شوید که کمربند ایمنی به صورت صحیح در قرقره جمع شده است.
بخش بخش پایینی نواره کمربند باید تا جایی که امکان دارد در پایین در کنار لگن قرار گیرد .بخش فوقانی باید بر روی گودی شانه قرار گیرد.
قرقرههای اینرسی به یک دستگاه قفلکن اتوماتیک مجهز هستند که در صورت تصادف ،ترمز اضطراری ،یا در صورت چپ کردن خودرو ،عمل میکند .میتوانید این دستگاه
را با کشیدن محکم نوار و سپس رها کردن آن آزاد کنید تا به آرامی در قرقره جمع شود.
یک کمربند ایمنی برای اینکه کارآمد باشد باید:
 تا جایی که امکان دارد نزدیک بدن بسته شود، با یک حرکت نرم آن را به جلو بکشید تا بازبینی کنید که پیچ نخورده باشد، تنها برای یک نفر استفاده شود، هیچگونه اثری از بریدگی یا فرسودگی در آن وجود نداشته باشد. تعویض یا دستکاری نشده باشد تا بر روی عملکرد آن اثر نامطلوبی نداشته باشد.طبق مقررات ایمنی جاری ،برای کلیه تعمیرات کمربندهای ایمنی خودرو خود باید به تعمیرگاههای مجاز که به مهارتها و تجهیزات مورد نیاز مجهز هستند مراجعه کنید و
مراکز فروش پژو تمام این موارد را میتوانند عرضه کنند.
کمربندهای ایمنی خود را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو به صورت منظم مورد بازبینی قرار دهید ،مخصوصاً هنگامی که در نوار کمربند اثر فرسودگی
وجود داشته باشد.
نوارهای کمربند ایمنی را با آب و کف یا پارچههای شوینده که در مراکز فروش پژو فروخته میشوند ،تمیز کنید.
پس از جمع کردن یا حرکت دادن صندلی یا صندلی نیمکتی عقب ،مطمئن شوید که کمربند ایمنی در جای صحیح قرار گرفته و به صورت صحیح در قرقره جمع شده است.
توصیههای مربوطه به کودکان
اگر یکی از سرنشینان کمتر از  12سال سن دارد یا قد او کمتر از یک و نیم متر است ،از صندلی کودک مناسب استفاده کنید.
هرگز از یک کمربند برای نگه داشت بیش از یک نفر استفاده نکنید.
هرگز اجازه ندهید که کودکان در آغوش شما بنشینند.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص صندلی کودکان به بخش مربوطه مراجعه کنید.
موارد ضربه
بسته به ماهیت و شدت ضربه ،دستگاه پیشکشش ممکن است قبل از کیسههای هوا و به صورت مستقل از آنها عمل کند.
عملکرد دستگاههای پیشکشش با تخلیه آرام دودی بیضرر و بیسر و صدا به دلیل فعالسازی کارتریج پیروتکنیک تعبیه شده در سیستم ،همراه است.
در کلیه شرایط ،چراغهای هشدار کیسههای هوا روشن خواهند شد.
به دنبال وارد شدن ضربه ،سیستم کمربندهای ایمنی را توسط نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد بازبینی و در صورت نیاز تعویض قرار دهید.
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ایمنی
کیسههای هوا
این سیستم بدین منظور طراحی شده است که در بهبود
ایمنی سرنشینان در تصادفات شدید نقش داشته باشد.
کیسههای هوا مکمل عملکرد کمربندهای ایمنی مجهز
به محدودکننده نیرو هستند.
در صورت وقوع تصادف ،حسگرهای الکترونیکی ضربات
جلو و کنار وارد شده به نواحی تشخیص ضربه را ثبت
و آنالیز میکنند:
 در موارد ضربات شدید ،کیسههای هوا آناً به منظورحفاظت بهتر از سرنشینان خودرو عمل میکنند؛
بالفاصله پس از ضربه ،کیسههای هوا سریعاً از باد تخلیه
میشوند تا مانع دید یا خروج سرنشینان نشوند.
در ضربات جزئی یا از عقب یا در برخی شرایط چپ
شدن خودرو ،کیسههای هوا ممکن است باز نشوند ،تنها
کمربندهای ایمنی در تضمین حفاظت از سرنشینان در
این شرایط نقش خواهند داشت.

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

نواحی تشخیص ضربه
 .Aناحیه تشخیص ضربه جلو
 .Bناحیه تشخیص ضربه کنار

اخطار

باز شدن یک یا چند کیسه هوا همراه با انتشار
کمی دود و سر و صدا به دلیل فعالسازی کارتریج
پیرو تکنیک تعبیه شده در سیستم همراه است.
این دود مضر نیست ،ولی افراد حساس ممکن
است کمی اذیت شوند.
سر و صدای انفجار سریع در زمان باز شدن یک یا
چند کیس ه هوا ممکن است منجر به کمی کاهش
شنوایی برای مدت زمان کوتاهی شود.

کیسههای هوای جلو
این سیستم در صورت وارد شدن ضربات جدی از جلو
به منظور محدود کردن خطر وارد شدن آسیب به سر و
سینه از راننده و سرنشین جلو محافظت میکند.
کیسه هوای راننده در وسط فرمان تعبیه شده است.
کیسه هوای سرنشین جلو در باالی داشبورد تعبیه شده
است.
باز شدن
کیسههای هوا در صورت وارد شدن ضربه جدید از جلو یا
به تمام یا بخشی از ناحیه ضربه جلو  Aدر خط مرکزی
طولی خودرو بر روی صفحه افقی و در راستای از جلو
به عقب ،باز خواهند شد مگر در خصوص کیسههای
سرنشین جلو اگر غیرفعال شده باشد.
کیسههای جلو بین سینه و سر سرنشین جلو خودو و
فرمان ،در سمت راننده و داشبورد در سمت سرنشین باد
میشوند تا بالشتکی برای حرکت به جلو آنها ایجاد کند.
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ایمنی
فعالسازی مجدد
هنگامی که صندلی کودک را برمیدارید ،در هنگامی
که سوئیچ استارت خاموش است ،سوئیچ را به
وضعیت  ONباز گردانید تا کیسه هوا مجددا فعال شود
و ایمن سرنشین جلو در صورت ورود ضربه تضمین شود.

غیرفعالسازی
تنها کیسه هوا سرنشین جلو میتواند غیرفعال شود:
 هنگامی که سوئیچ استارت خاموش است ،کلیدرا وارد سوئیچ غیرفعالسازی کیسههوای سرنشین کنید.
 آن را تا وضعیت  OFFبچرخانید. سپس کلید را در حالیکه سوئیچ در وضعیت جدید نگهداشته شده است ،خارج کنید.
بسته به مدل خودرو ،این چراغ هشدار یا در
نشانگر ابزار یا در صفحه نمایش چراغ هشدار
کیسه هوای سرنشین جلو و کمربند ایمنی در هنگامی
که سوئیچ استارت روشن باشد ،و تا زمانی که کیسههوا
مجددا ً فعال شود روشن خواهد شد.
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هشدار
به منظور تضمین ایمنی کودکان خود ،کیسه هوا
سرنشین جلو باید در هنگامی که یک صندلی
کودک رو به عقب بر روی صندلی سرنشین جلو
نصب میکنید ،غیرفعال شود.
در غیر این صورت ممکن است کودک در صورت
باز شدن کیسه هوا شدیدا ً آسیب دیده یا کشته
شود.

اشکال در عملکرد
اگر این چراغ هشدار در نشانگر ابزار همراه با یک
پیغام صوتی و پیامی در صفحه نمایش نشانگر
ابزار روشن شود ،در اسرع
وقت با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید تا سیستم را مورد بازبینی قرار دهد .در صورت
ورود ضربههای جدی ممکن است دیگر کیسههای هوا
باز نشوند.

ایمنی
اشکال در عملکرد
اگر این چراغ هشدار در نشانگر ابزار در صفحه
نمایش نشانگر ابزار روشن شود ،با یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو تماس بگیرید تا سیستم را مورد
بازبینی قرار دهد .در صورت ورود ضربههای جدی
ممکن است دیگر کیسههای هوا باز نشوند.

کیسههای هوای کناری
این سیستم از راننده و سرنشین جلو در صورت وارد
شدن ضربات شدید از کناب حفاظت میکند تا خطر
آسیبدیدگی سینه ،بین لگن و شانه را کاهش دهد.
هر یک از کیسههای هوای کناری در چارچوب پشتی
صندلی ،درب جلو تعبیه شدهاند.

نواحی تشخیص ضربه
 .Aناحیه ضربه جلو
 .Bناحیه ضربه کناری

هشدار
در صورت وارد شدن ضربه یا تکان جزئی به
کنار خودرو یا در صورتی که خودرو چپ کند،
کیسههای هوا ممکن است باز نشوند.
در صورت تصادف از عقب یا جلو ،کیسههای هوای
کناری و اتاقک خودرو باز نمیشوند.

باز شدن
کیسههای هوای کناری به صورت یکطرفه در صورت
وارد شدن ضربات جدی کناری به تمام یا بخشی از
ناحیه ضربه کناری  ،Bعمود بر خط مرکز طولی خودرو
از خارج به سمت داخل خودرو باز میشوند.
کیسه هوای کناری بین لگن و شانه سرنشین جلو خودرو
و صفحه حفاظ در باد میشود.
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ایمنی

هشدار
برای اینکه کیسههای هوا کام ً
ال کارآمد باشند،
توصیههای ایمنی زیر را رعایت کنید:
در وضعیت صاف و عادی بنشینید.
کمربند ایمنی را به صورت صحیح تنظیم کنید.
هیچ چیزی را (کودک ،حیوانات خانگی ،اشیاء و  )...بین
سرنشین و کیسه هوا قرار ندهید و هیچ چیز را در مسیر
باد شدن کیسههای هوا نصب نکنید؛ این کار ممکن
است در هنگام باز شدن باعث آسیبهای جدی شود.
هرگز تعریف اصلی خودرو خود را مخصوصا در قسمتی
که مستقیماً اطراف کیسههای هوا است دستکاری
نکنید.
پس از هر تصادف یا در صورتی که خودرو به
سرقت رفته یا فردی به قصد سرقت وارد آن شود،
سیستمهای کیس ه هوا را مورد بازبینی قرار دهید.
کلیه کارهای بر روی سیستم کیسه هوا باید توسط
یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو انجام
شود.
حتی اگر تمام اقدامات احتیاطی فوق رعایت
شود ،خطر آسیب دیدگی و سوختگی جزئی سر،
سینه یا بازو در هنگام باز شدن کیسه هوا وجود
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دارد .کیسههوا تقریباً به صورت آنی (ظرف چند
میلیثانیه) باشده و دوباره ظرف همان زمان گاز داغ
از طریق دریچههای تعبیه شده بدین منظور تخلیه
میشود.
کیسههای هوای جلو
در حین رانندگی فرمان را از پرههای داخلی آن
نگیرید یا دستان خود را بر روی بخش وسط فرمان
قرار ندهید.
مسافرین نباید پای خود را بر روی داشبورد قرار
دهند.
سیگار نکشید زیرا باز شدن کیسههای هوا ممکن
است باعث سوختگی یا آسیبهای ناشی از سیگار یا
پیپ شود.
هرگز فرمان را باز نکرده یا سوراخ نکنید تا ضربه
شدیدی به آن وارد نکنید.
هیچ شیئی را بر روی فرمان یا داشبورد نصب یا
آویزان نکنید ،این کار ممکن است در هنگام باز
شدن کیسههای هوا باعث آسیبدیدگی شود.
کیسههای هوای کناری
تنها از کاورهای مورد تأیید بر روی صندلیها

استفاده کنید که با باز شدن کیسههای هوای
کناری همخوانی دارند .برای کسب اطالعات بیشتر
در خصوص طیف کاورهای صندلی که برای خودرو
شما مناسب است ،میتوانید با مراکز فروش پژو
تماس بگیرید.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص لوازم جانبی،
به بخش مربوطه مراجعه کنید.
هیچ شیئی را (البسه و  )...بر روی پشتی صندلی
نصب یا آویزان نکنید ،این کار میتواند در صورت باز
شدن کیسه هوای کناری باعث آسیبدیدگی سینه
یا بازو شود.
در حالتی ننشینید که بخش فوقانی بدن شما از
آنچه الزم است به در نزدیکتر باشد.

ایمنی کودکان
نکات عمومی مربوط به صندلیهای کودک
اگرچه یکی از معیارهای اصلی پژو در حین طراحی
خودرو ،ایمنی کودکان بوده ،ولی به هر حال این امر به
شما بستگی دارد.
برای دستیابی به باالترین سطح ایمنی ،لطفاً توصیههای
زیر را رعایت کنید:
 طبق مقررات اروپا ،کلیه کودکان زیر  12سال یاافراد با قد کمتر از یک و نیممتر باید در صندلیهای
کودک مورد تأیید که باوزن آنها تناسب دارد ،بر
روی صندلهای مجهز به کمر بند ایمنی یا ملحقات نصب
 * ISOFIXسفر کنند.
 از نظر آماری امنترین صندلیها در خودرو برایحمل کودکان صندلیهای عقب است،
 کودکی که کمتر از  9کیلوگرم وزن دارد ،باید همدر جلو و هم در عقب بر روی صندلی رو به عقب
قرار داده شود.

اخطار

پژو توصیه میکند که کودکان باید در
صندلیهای کناری عقب خودرو به صورت زیر
سفر کنند:
 رو به عقب ،تا سن  3سالگی -رو به جلو ،از  3سالگی به بعد

* مقررات حمل کودکان برای هر کشور به صورت ویژهای وضع میشوند .در این خصوص به مقررات اجرایی کشور خود رجوع کنید.
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ایمنی کودکان

صندلی کودک در عقب
صندلی رو به عقب
هنگامی که یک صندلی رو به عقب بر روی صندلی
سرنشین عقب نصب میشود ،صندلی جلو خودرو را به
سمت جلو حرکت داده و پشتی آن را صاف کنید تا
صندلی کودک رو به عقب صندلی جلو خودرو را لمس
نکند.

صندلی روبه جلو
هنگامی که یک صندلی رو به جلو بر روی صندلی
سرنشین عقب نصب میشود ،صندلی جلو خودرو را به
سمت جلو حرکت داده و پشتی آن را صاف کنید تا
پاهای کودک بر روی صندلی کودک رو به جلو ،صندلی
جلو را لمس نکند.

اخطار

مطمئن شوید که کمربند ایمنی به صورت صحیح
کشیده شده است.
در خصوص صندلیهای کودک که به پایه
نگهدارنده مجهز هستند ،مطمئن شوید که با کف
محکم تماس پیدا کردهاند در صورت نیاز صندلی
خودرو را تنظیم کنید.
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ایمنی کودکان

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

رو به جلو
هنگامی که صندلی کودک رو به عقب بر روی صندلی
سرنشین جلو نصب میشود ،صندلی را به گونهای تنظیم
کنید که کام ً
ال به عقب رفته و در باالترین موقعیت خود
قرار داشته و پشتی آن صاف باشد و اجازه دهید که
کیسههوای سرنشین جلو فعال بماند.

صندلی سرنشین در وضعیتی که کام ً
ال عقب رفته
و در باالترین موقعیت خود قرار دارد.

اخطار

مطمئن شوید که کمربند ایمنی به صورت صحیح
کشیده شده است.
در خصوص صندلیهای کودک که به پایه
نگهدارنده مجهز هستند ،مطمئن شوید که با کف
محکم تماس پیدا کردهاند در صورت نیاز صندلی
خودرو را تنظیم کنید..

* قبل از حمل کودک در این جایگاهها به مقررات اجرایی در کشور خود رجوع کنید.
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ایمنی کودکان

هشدار
غیرفعالسازی کیسههوای سرنشین جلو
هرگز یک سیستم محافظ کودک رو به عقب را بر
روی صندلی نصب نکنید که با کیسههوای فعال
جلو حفاظت شده است .این کار میتواند باعث
فوت کودک یا آسیبدیدگی شدید او شود.
برچسبهای هشدار در دو سمت آفتابگیر این توصیه را
تکرار میکنند .در راستای مقررات اجرایی ،جداول زیر
حاوی هشدار مذکور هستند که به کلیه زبانهای بیان
شدهاند.
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خاموش کردن کیسههوای سرنشین
اخطار
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص
غیرفعالسازی کیسههوای سرنشین جلو به بخش
کیسههای هوا مراجعه کنید.

ایمنی کودکان

هیچگاه از صندلی که پشتی آن به سمت کودک بوده و مجهز به کیسه هوا میباشد برای کودکان استفاده نکنید .در غیر این صورت خطر صدمه جدی یا مرگ برای کودکان وجود دارد.
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ایمنی کودکان
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ایمنی کودکان
صندلیهای کودک توصیه شده توسط پژو
پژو مجموعهای از صندلیهای کودک توصیهشده عرضه میکند که با استفاده از کمر بند ایمنی سه تکیهگاهی محکم میشود.
گروه 0+؛ از تولد تا  13کیلوگرم
L1
ROMER Baby-Safe Plus
نصب در وضعیت رو به عقب

گروه  2و  :3از  15کیلوگرم تا  36کیلوگرم
L4
KLIPPAN Optima
از سن حدود  6سالگی ( 22کیلوگرم) ،بوستر صندلی به تنهایی استفاده میشود.

L5
ROMER KIDFIX
با استفاده از ملحقات نصب  ISOFIXخودرو قابل محکم کردن است .کودک با کمربند ایمنی محافظت میشود.
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ایمنی کودکان
نصب صندلیهای کودک با استفاده از کمربند ایمنی
طبق مقررات اروپا این جدول ،گزینههای نصب صندلیهای کودک را که با استفاده از کمربند ایمنی محکم میشوند و به صورت جهانی الف) مطابق با وزن کودک و صندلی
خودرو مورد تأیید هستند ،مشخص میکند.
وزن و محدوده سنی کودک
زیر  13کیلوگرم
(گروههای  )b( ۰و )0+
تا حدود یک سال

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

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

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

صندلی سرنشین جلو بدون
تنظیمکننده ارتفاع ()e)(c

U

U

U

U

صندلیهای عقبی کناری ()d

U

U

U

U

صندلی عقبی وسط

X

X

X

X

صندلی

 :aصندلی کودک جهانی :صندلی کودکی که در کلیه
خودروها با استفاده از کمربند ایمنی قابل نصب است.
 :bگروه  ،0از تولد تا  10کیلوگرم .پوسته صندلی و کریر
کودک را نمیتوان بر روی صندلی سرنشین جلو نصب کرد.
 :cقبل از قراردادن کودک خود بر روی این صندلیها به
قوانین اجرایی در کشور خود مراجعه کنید.
 :dبه منظور نصب صندلی کودک بر روی صندلی عقب ،رو به
جلو یا رو به عقب ،صندلی جلو را به طرف جلو حرکت دهید
و سپس پشتی آن را صال کنید تا فضای کافی برای نصب
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صندلی کودک و قرار گرفتن پاهای کودک وجود داشته باشد.
 :eهنگامی که یک صندلی کودک رو به عقب بر روی
صندلی سرنشین جلو ،نصب میشود ،کیسههای سرنشین
باید غیرفعال شود .در غیر این صورت ،این خطر وجود دارد
که در صورت باز شدن کیسه هوا ،کودک شدیدا ً آسیب دیده
یا کشته شود .هنگامی که یک صندلی کودک رو به جلو
بر روی صندلی سرنشین جلو نصب میشود ،کیسههوای U
 :صندلیهایی که برای نصب صندلی کودک مهار شده با
استفاده از کمربند ایمنی مناسب هستند و به صورت جهانی

تأیید شدهاند ،رو به عقب و/یا رو به جلو.
 : Xموقعیت صندلی جهت نصب صندلی کودک برای گروه
وزنی مشخص شده مناسب نیست.

هشدار

قبل از نصب صندلی کودک با پشتی بر روی صندلی
سرنشین ،پشت سری را باز کرده و در جایی نگه دارید.
پس از اینکه صندلی کودک برداشته شد ،پشت سری را
مجددا ً سرجای خود قرار دهید.

ایمنی کودکان

هشدار
نصب نادرست صندلی کودک بر روی خودرو باعث
کاهش حفاظت از کودک در صورت تصادف میشود.
بازبینی کنید که کمربند ایمنی یا قالب کمربندی
ایمنی زیر صندلی کودک نباشد ،زیرا باعث عدم
پایداری آن میشود.
حتی برای سفرهای کوتاه ،به خاطر داشته باشید که
کمربندهای ایمنی یا مهاربندهای صندلی کودک را
در حالتی ببندید که میزان معلق بودن آن نسبت به
بدنه کودک در کمترین حد ممکن باشد.
برای نصب صندلی کودک با استفاده از کمربند
ایمنی ،مطمئن شوید که به خوبی بر روی صندلی
کودک کشیده شده است و صندلی کودک را محکم
نسبت به صندلی خودرو نگه داشته است .اگر
صندلی سرنشین جلو قابل تنظیم است ،آن را در
صورت نیاز به جلو هل دهید.
در صندلیهای عقب ،همواره فضای کافی بین
صندلی جلو و
 صندلی کودک رو به عقب، پای کودکی که در صندلی کودک رو به جلونشسته است،
باقی بگذارید .بدین منظور ،صندلی جلو را به جلو
حرکت داده و در صورت نیاز پشتی آن را صاف کنید.

به منظور نصب بهینه صندلی کودک رو به جلو،
مطمئن شوید که پشت صندلی کودک تا جاییکه
امکان دارد به پشتی صندلی خودرو نزدیک است یا
در صورت امکان با آن مماس شده است.
قبل از نصب صندلی کودک مجه به پشتی بر روی
صندلی سرنشین ،پشت سری صندلی باید برداشته
شود.
مطمئن شوید که پشت سری در محل نگهداری جا
زده شده یا محکم وصل شده باشد تا در ترمزهای
ناگهانی به اطراف پرتاب نشود.
به محض برداشتن صندلی کودک ،پشت سری را
جابزنید.
کودکان در جلو
قوانین حمل کودک بر روی صندلی سرنشین جلو
برای هر کشور ،مختص همان کشور است .به قوانین
اجرایی در کشوری که در آن رانندگی میکنید
رجوع کنید.
هنگامی که صندلی کودک رو به عقب بر روی
صندلی سرنشین جلو نصب میشود ،کیسههوای
سرنشین جلو را غیرفعال کنید .در غیر این صورت،
این خطر وجود دارد که در صورت باز شدن کیسه
هوا ،کودک شدیدا ً آسیب دیده یا کشته شود.

نصب بالشتک بوستر
بخش سینه کمربند ایمنی باید بدون لمس کردن
گردن بر روی شانه کودک قرار داده شود.
مطمئن شوید که لبه کمربند ایمنی به صورت
صحیح از روی ران کودک عبور کند.
پژو استفاده از صندلی بوستر را توصیه میکند که
پشتی دارد که در سطح شانه به ریل کمربند ایمنی
مجهز است.
به عنوان یک اقدام احتیاطی:
 دو یا چند کودک را بدون نظارت در خودرو تنهانگذارید،
 یک کودک یا حیوانی را که در معرض نور خورشیدقرار دارند در حالیکه پنجرهها بسته است در خودرو
تنها نگذارید،
 کلیدها را در خودرو در محدوده دسترس کودکانرها نکنید.
به منظور جلوگیری از باز شدن تصادفی درها ،از قفل
کودک استفاده کنید.
مراقب باشید که شیشههای عقب را بیش از یکسوم
باز نکنید.
به منظور محافظت از کودکان در مقابل نور خورشید،
سایبانهای کناری را بر روی شیشههای عقب نصب
کنید.
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ایمنی کودکان
ملحقات نصب ISOFIX
خودرو شما مطابق با آخرین نسخه مقررات ISOFIX
مورد تأیید است.
صندلیهایی که در قسمت زیر نشان داده شدهاند ،مجهز
به ملحقات نصبی هستند که با مقررات ISOFIX
مطابقت دارند.

ملحقات نصب  ISOFIXسه حلقه روی هر صندلی
هستند.

 دو حلقه  Aکه بین پشتی و بالشتک صندلی خودروواقع شده که با یک عالمت مشخص شده است.
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در هنگام نصب صندلی کودکی  ISOFIXبر روی
صندلی عقب دست راست ،قبل از محکم کردن صندلی،
ابتدا کمربندی ایمنی وسطی عقب را به سمت وسط
خودرو حرکت دهید تا با عملکرد کمربندی ایمنی
تداخل نداشته باشد.

 یک حلقه  ،Bزیر کاور روی قسمت فوقانی پشتیصندلی عقب ،که تحت عنوان مهار فوقانی برای نگه
داشتن نوار فوقانی تعبیه شده است.
مهار فوقانی برای محکم کردن نوار فوقانی صندلیهای
کودک که مجهز به این نوار هستند استفاده میشود.
این سیستم کج شدن صندلی کودک به سمت جلو را در
صورت وارد شدن ضربه از جلو کاهش میدهد.
سیستم ملحقات نصب  ISOFIXامکان نصب سریع،
مطمئن و ایمن صندلی کودک بر روی خودرو شما را
فراهم میکند.
صندلیهای کودک  ISOFIXبه دو قالب مجهز هستند
که به سادگی بر روی دو حلقه  Aمحکم میشود.
برخی همچنین یک نوار فوقانی دارند که به حلقه B
متصل میشود.

اخطار

نصب نادرست صندلی کودک در خودرو باعث
کاهش حفاظت کودک در صورت تصادف میشود.

هشدار
دستورات مربوط به نصب صندلیهای کودک در
راهنمای نصب سازنده آنها ذکر شده است ،اکیدا ً
رعایت کنید.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص
صندلیهای کودک  ISOFIXکه بر روی خودرو
شما قابل نصب هستند ،به جدولی که در ادامه
موقعیت نصب صندلیهای کودک  ISOFIXرا
نمایش میدهد ،مراجعه کنید.

ایمنی کودکان
صندلیهای کودک  ISOFIXپیشنهادی پژو و مورد تأیید برای خودرو
 ROMER Baby-safeو پایههای  ISOFIX Baby-Safe Plusآن (دسته بندی سایز)E :
گروه  :0+از بدو تولد تا  13کیلوگرم
این صندلی با استفاده از قسمت تحتانی  ISOFIXکه به حلقههای  Aمتصل میشود به صورت رو به عقب
نصب میشود.
قسمت تحتانی به یک پایه نگهدارنده با ارتفاع قابل تنظیم مجهز است که بر روی کف خودرو قرار میگیرد.
این صندلی را همچنین میتوان با کمربند ایمنی محکم کرد .در این صورت ،تنها پوسته آن استفاده شده و به
کمک کمربندهای ایمنی سهتکیهگاهی به صندلی خودرو وصل میشود.

اخطار

دستورالعملهای نصب صندلیهای کودک را که در راهنمای نصب سازنده صندلی ذکر شده است،
رعایت کنید.
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ایمنی کودکان
صندلیهای کودک  ISOFIXپیشنهادی پژو و مورد تأیید برای خودرو
ROMER Duo Plus ISOFIX
): B1دسته بندی سایز(
گروه  :1از  9تا  18کیلوگرم
این صندلی تنها در وضعیت رو به جلو نصب میشود.
این صندلی به حلقههای جای قالب  Aو حلقه جای قالب فوقانی  Bبا استفاده از نوار فوقانی متصل میشود که
تحت عنوان مهار فوقانی نامیده میشود.
سه زاویه بدنه برای صندلی :نشستن ،لم دادن ،خوابیدن.

اخطار

این صندلی همچنین بر روی صندلیهایی که مجهز به ملحقات نصب  ISOFIXنباشند قابل استفاده است.
در این صورت ،این صندلی باید توسط کمربند ایمنی سهتکیهگاهی محکم شود.
موقعیت صندلی جلو خودرو را به گونهای تنظیم کنید که پاهای کودک پشتی صندلی را لمس نکنند.
دستورالعملهای نصب صندلیهای کودک را که در راهنمای نصب سازنده صندلی ذکر شده است ،رعایت کنید.
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ایمنی کودکان
صندلیهای کودک  ISOFIXپیشنهادی پژو و مورد تأیید برای خودرو
 Baby P2C Midiو پایه  ISOFIXآن (دسته بندی سایز)D، C، A، B، B1 :
گروه  :1از  9تا  18کیلوگرم
به صورت روبه عقب با استفاده از پایه  ISOFIXنصب میشود که به حلقههای جای قالب  Aمتصل میشوند.
پایه مجهز به یک پایه تکیهگاهی است که ارتفاع آن قابل تنظیم است و بر روی کف خودرو مینشیند.
این صندلی تنها به صورت روبه جلو قابل استفاده است.
این صندلی را نمیتوان با کمربند ایمنی مهار کرد.
تا سن  3سالگی توصیه میشود که از صندلی استفاده کنید که قابلیت نصب روبه عقب داشته باشد.
 FAIR G 0/1 Sو پایههای  RWF Aو  FWF A ISOFIXآن (دسته بندی سایز C :برای مدلهای رو به عقب و  Aبرای مدلهای رو به جلو)
گروه 0+و  :1از بدو تولد تا  18کیلوگرم
به صورت روبهعب برای کودکان زیر  18کیلوگرم و رو به جلو برای کودکان بین  13کیلوگرم و  18کیلوگرم با
استفاده از پایه  ISOFIXنصب میشود که به حلقههای  Aمتصل شده است.
از یک پایه  ISOFIXنوع ( Aرو به عقب ( )RWFیا یک پایه  ISOFIXنوع  Aرو به جلو ( )FWFاستفاده
کنید.
پسته  6وضعیت قرارگیری دارد.
این صندلی کودک همچنین به عنوان صندلی رو به جلو بر روی صندلیهایی که به محلقات نصب ISOFIX
مجهز نیستند قابل استفاده است .در این صورت پوسته صندلی کودک باید با استفاده از کمربندی ایمنی
سهتکیهگاهی به صندلی خودرو متصل شود.

اخطار

دستورالعملهای نصب صندلیهای کودک را که در راهنمای نصب سازنده صندلی ذکر شده است ،رعایت کنید.
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ایمنی کودکان
موقعیتهای نصب صندلیهای کودک ISOFIX
مطابق مقررات اروپا ،این جدول گزینههایی را برای نصب صندلیهای کودک  ISOFIXبر روی صندلیهای خودرو که به ملحقات نصب  ISOFIXمجهز هستند ،مشخص میکند.
در خصوص صندلیهای کودک جهانی و نیمهجهانی  ،ISOFIXدستهبندی سایز  ISOFIXبا یکی از حروف  Aتا  Gبر روی صندلی کودک مقابل لوگوی  ISOFIXمشخص شده است.
وزن کودک  /گروه سنی

نوع صندلی کودک
ISOFIX
دستهبندی سایز
ISOFIX
کودک
صندلیهای
جهانی و نیمهجهانی
 ISOFIXکه بر روی
صندلیهای کناری عقب
قابل نصب هستند.

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

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

صندلی نوزاد *

روبه عقب

G

F

X

C

D

رو به عقب
E

IL-SU

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

D

C

رو به جلو
A

IL-SU

 :IUFصندلیهایی که برای نصب صندلیهای جهانی  ISOFIXمناسب هستند که به صورت رو به جلو با استفاده از نوار فوقانی محکم میشوند.
 :IL-ISUصندلیهایی که برای نصب صندلی  ISOFIXنیمهجهانی با یکی از شرایط زیر مناسب هستند:
 نصب رو به عقب با نوار فوقانی یا پایه تکیهگاهی. نصب رو به جلو با پایه تکیهگاهی،برای اطالع از توصیههای مربوط به محکم کردن نوار فوقانی ،به بخش ملحقات نصب  ISOFIXمراجعه کنید.
 :Xصندلی برای نصب صندلی کودک یا پوسته در گروه وزن مشخص شده مناسب نیست.
* صندلیهای نوزاد یا تختخوابشو را نمیتوان بر روی صندلی سرنشین جلو نصب کرد.
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B

IUF
IL-SU

B1

ایمنی کودکان
قفل کردن
 با کلید سوئیچ استارت ،کنترل قرمز را یکچهارمدور در جهتهای زیر بچرخانید:
 به سمت راست بر روی درب سمت چپ عقب -به سمت چپ بر روی در سمت راست عقب

قفل دستی کودک
این سیستم مکانیکی به منظور جلوگیری از باز شدن
دربهای عقب با استفاده از کنترلهای داخلی تعبیه
شده است.
کنترلهای این سیستم بر روی لبه هر در قرار داده
شدهاند.

باز کردن
 با کلید سوئیچ استارت ،کنترل قرمز را یکچهارمدور در جهتهای زیر بچرخانید:
 به سمت چپ بر روی درب سمت چپ عقب -به سمت راست بر روی در سمت راست عقب
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اطالعات کاربردی

ظرفیت مخزن :حدود  50لیتر
پایین بودن سطح سوخت
هنگامی که سطح سوخت مخزن کم باشد،
این چراغ هشدار در نشانگر ابزار روشن
خواهد شد.
اولین باری که این چراغ روشن میشود ،حدود  5لیتر
سوخت در مخزن باقی مانده است.
باید در اسرع وقت مخزن سوخت را پر کنید تا بنزین
تمام نکنید.
اگر سوخت خودرو تمام شد (موتورهای دیزل) به
بخش بازبینیها مراجعه کنید.
باز کردن
 -دستگیره را باال بکشید.
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سوختگیری
یک برچسب بر روی درپوش پرکن سوخت ،نوع سوخت
مورد استفاده را طمابق با موتور خودرو به شما اطالع
میدهد.
پرکردن مخزن سوخت باید حداقل به مقدار  5لیتر باشد
تا در نمایشگر سطح سوخت ثبت شود.

اخطار

بــاز کــردن درب مخــزن ممکــن اســت منجــر بــه
هجــوم آوردن هــوا بــه داخــل مخــزن شــود ایــن
خــأ ایجــاد شــده کامـ ً
ا عــادی اســت و ناشــی از
آببندی سیســتم ســوخت اســت.

 درپوش مخزن را با یکچهارم دور چرخاندن آن بهسمت چپ باز کنید.
 درپوش مخزن را برداشته و در جای مخصوص خود (برروی درب مخزن) آویزان کنید.
 مخزن را پر کنید .پس از سومین دفعه قطع نازل به پرکردن سوخت ادامه ندهید زیرا ممکن است باعث بروز
اشکال شود.
 درپوش مخزن را مجددا ً با یکچهارم دور چرخاندن آنبه سمت راست جا بزنید.
 -درب مخزن را فشار دهید تا بسته شود.

اطالعات کاربردی
سیستم جلوگیری از سوخت نامناسب (دیزل) *
این سیستم یک دستگاه مکانیکی است که مانع پر
کردن مخزن خودرو دیزل از بنزین میشود .این سیستم
خطر آسیب دیدن موتور را در نتیچه پرکردن سوخت
نامناسب رفع میکند.
دستگاه جلوگیری از سوخت نامناسب در گلویی پرکن
مخزن تعبیه شده است که پس از برداشت درپوش
مخزن قابل مشاهده است.
سیستم قطع سوخت
خودرو شما به یک دستگاه ایمنی مجهز است که در
صورت وارد شدن ضربه تأمین سوخت خودرو را قطع
میکند.

هشدار
اگر سوخت نامناسب وارد مخزن خودرو کردهاید،
باید قبل از استارت زدن موتور ،مخزن را تخلیه
کرده و سوخت مناسب را وارد مخزن نمایید.

اخطار

همچنــان میتــوان از یــک قوطــی ســوخت
بــرای پرکــردن مخــزن اســتفاده کــرد.
بــه منظــور تضمیــن جریــان مناســب ســوخت،
نــازل قوطــی ســوخت را در تمــاس مســتقیم بــا
تیغــه دســتگاه جلوگیــری از ســوخت نامناســب
قــرار ندهیــد.
عملکرد
هنگامی که نازل بنزین به داخل گلویی پرکن مخزن
خودرو دیزل وارد میشود ،با تیغه برخورد میکند .این
سیستم همچنان بسته باقی میماند تا از وارد شدن
سوخت نامناسب جلوگیری کند.
برای وارد کردن نازل فشار نیاورید ،بلکه یک نازل پرکن
سوخت دیزل را به کار ببرید.

اخطار

سفرهای خارجی
از آنجــا کــه نازلهــای پمــپ ســوخت دیــزل
ممکــن اســت در ســایر کشــورها متفــاوت باشــد،
وجــود دســتگاه جلوگیــری از ســوخت نامناســب
ممکــن اســت باعــث شــود ســوختگیری
غیرممکــن شــود.
تمــام خودروهــای دیــزل بــه دســتگاه جلوگیــری
از ســوخت نامناســب مجهــز نیســتند ،بنابرایــن
در ســفرهای خارجــی توصیــه میشــود کــه از
طریــق نمایندگیهــای منتخــب ایرانخــودرو
بازبینــی کنیــد کــه آیــا خــودرو شــما بــرای
پمپهــای ســوخت کشــوری کــه قصــد ســفر بــه
آن را داریــد مناســب اســت یــا خیــر.

•بسته به کشور محل فروش خودرو
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اطالعات کاربردی
سوختهای مورد استفاده برای موتورهای بنزینی
موتورهای بنزینی با سوختهای آلی بنزینی نوع E10
(حاوی  10%اتانول) که با استانداردهای  EN 228و
 EN 15376اروپا مطابقت دارند ،سازگار هستند.
سوختهای نوع ( E85حاوی  85%اتانول) صرفاً برای
خودروهایی کنارگذاشته میشوند که برای استفاده این
نوع سوخت بازاریابی میشوند( .خودروهای )BioFlex
کیفیت اتانول باید با استاندارد  EN 15293اروپا
مطابقت داشته باشد.
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سوختهای مورد استفاده برای موتورهای دیزل
موتورهای دیزل با سوختهای آلی موجود در پمپهایی
سازگار هستند که استانداردهای کنونی و آتی اروپایی
زیر را برآورده کنند:
 سوخت دیزلی که استاندارد  EN 590را برآوردهمیکند در ترکیب با سوخت آلی که استاندارد EN
 14214را برآورده میکند.
 سوخت دیزلی که استاندارد  EN 16734را برآوردهمیکند در ترکیب با سوخت آلی که استاندارد EN
 14214را برآورده میکند( .احتماالً حاوی بالغ بر
 10%استر متیل اسید چرب)
 سوخت دیزل پارافینیک که استاندارد EN15940را برآورده میکند ،در ترکیب با سوخت آلی که استاندارد
 EN 14214را برآورده میکند( .احتماالً حاوی بالغ بر
 7%استر متیل اسید چرب)

استفاده از سوختهای  B20یا  B30که استاندارد
 EN 16709را برآورده میکنند در موتورهای دیزل
امکانپذیر است .در هر حال ،این استفاده حتی به صورت
موردی ،مستلزم رعایت دقیق شرایط سرویس ویزه است
که در بخش شرایط سخت ذکر شدهاند.
برای کسب اطالعات بیشتر با یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.
استفاده از سایر انواع سوخت (آلی) (روغنهای گیاهی
یا حیوانی ،خالص یا رقیق شده ،سوخت خانگی و )...
اکیدا ً ممنوع است( .خطر آسیب دیدن موتور و سیستم
سوخت)
تنها استفاده از افزودنیهای سوختی که استاندارد
 B715000را برآورده میکنند ،مجاز است.

اطالعات کاربردی
اتمام سوخت (موتورهای دیزل)*
در خودروهای مجهز به موتورهای  ،HDiسیستم
سوخت باید در صورت تمام شدن سوخت ،پرایم شود .به
نمای محفظه موتور در بخش موتور دیزل مراجعه کنید.

اخطار

اگــر موتــور بــرای اولیــن بــار اســتارت
نمیخــورد ،بــه اســتارت زدن ادامــه ندهیــد،
بلکــه عملیــات را از ابتــدا آغــاز کنیــد.

موتور *HDi 92

 مخزن سوخت را حداقل با پنج لیتر سوخت دیزلپر کنید.
 درب موتور را باز کنید. پمپ پرایمر را به دفعات فشار داده و رها کنید تا اینکهدر آن مقاومتی احساس کنید (ممکن است در اولین
فشار مقاومت وجود داشته باشد)
 استارتر را به کار بیاندازید تا اینکه موتور استارتبخورد( .اگر موتور در اولین اقدام استارت نخورد ،حدود
 15ثانیه صبر کرده و مجددا ً سعی کنید).
 اگر موتور پس از چند بار استارت نخورد ،پمپ پرایمررا مجددا ً به کار بگیرید و دوباره موتور را استارت بزنید.
 درپوش را دوباره سرجای خود گیر بدهید. -درب موتور را ببندید.

موتورهای *BlueHDi

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

* در صورت نصب در خودروی شما
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اطالعات کاربردی
افزودنی ® AdBlueو سیستم  SCRبرای
موتورهای دیزل *BlueHDi
به منظور حصول اطمینان از حفظ محیط زیست و
رعایت استانداردهای انتشار مواد یورو  ،6بدون وارد شدن
تأثیرات نامطوب بر عملکرد یا مصرف سوخت موتورهای
دیزل ،پژو تصمیم گرفته است که خودروهای خود را
به یک سیستم کارآمد مجهز کند که شامل سیستم
( SCRکاهش گزینشی کاتالیزوری) همراه با فیلتر
ذرات ( )FAPبرای تصفیه گازهای اگزوز میشود.
معرفی سیستم *SCR

هنگام استفاده از افزودنی موسوم به AdBlue
حاوی اوره ،یک مبدل کاتالیزوری  85%اکسید نیتروژن
( )NOxرا به نیتروژن و آب تبدیل میکند که برای
سالمتی و محیط زیست بیضرر هستند.

* در صورت نصب در خودروی شما
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®

افزودنی ® AdBlueدر یک مخزن ویژه واقع در زیر در
صندوق در عقب خودرو نگهداری میشود .این مخزن
 17لیتر ظرفیت دارد :این مخزن محدوده حرکتی حدود
 12500مایل ( 20000کیلومتر) را پوشش میدهد که
پس از آن هشداری شروع به کار میکند که به شما
هشدار میدهد که مقدار ذخیره باقیمانده تنها برای
 1500مایل ( 2400کیلومتر) کافی است.
طی هر یک از سرویسهای طبق برنامه خودرو خود
توسط نمایندگیهای منتخب ایرانخودرو ،مخزن
افزودنی ® AdBlueمجددا ً پر میشود تا امکان عملکرد
عادی سیستم  SCRرا فراهم کند.
اگر مسافت تخمین زده شده بین دو سرویس بیش از
 12500مایل ( 20000کیلومتر) باشد ،توصیه میشود
که برای انجام عملیات پر کردن مخزن مورد نیاز به یکی
از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مراجعه کنید.

هشدار
هنگامــی کــه مخــزن ® AdBlueخالــی باشــد،
سیســتمی کــه طبــق مقــررات الزامــی اســت
مانــع اســتارت زدن موتــور میشــود.
اگــر  SCRاشــکال داشــته باشــد ،ســطح مــواد
منتشــره از خــودرو شــما دیگــر بــا اســتاندارد
یــورو  6مطابقــت نخواهــد داشــت :خــودرو شــما
آالینــده خواهــد شــد.
در صورتــی تأییــد اشــکال در سیســتم SCR
بایــد در اســرع وقــت بــه یکــی از نمایندگیهــای
منتخــب ایــران خــودرو مراجعــه کنیــد :پــس
از طــی مســافت  650مایــل ( 100کیلومتــر)،
یــک سیســتم بــه صــورت خــودکار راهانــدازی
میشــود تــا از اســتارت زدن موتــور جلوگیــری
کنــد.

اطالعات کاربردی
نمایشگرهای محدوده*
پس از قرار گرفتن مخزن  AdBlueدر وضعیت رزرو
یا پس از تشخیص اشکال در سیستم کنترل انتشار
 ،SCRهنگامی که سوئیچ استارت روشن شود ،یک
نمایشگر برآوردی تخمینی از مسافت قابل حرکت قبل
از اینکه استارت موتور متوقف شود ،که این مسافت
محدوده خوانده میشود ،نمایش میدهد.
در صورتی همزمانی اشکال سیستم و پایین بودن سطح
® ،AdBlueرقم نمایش داده شده ،رقم مربوط به
کوتاهترین محدوده است.
®

محدوده های بیشتر از  1500مایل ( 2400کیلومتر)

هنگامی که سوئیچ استارت روشن است ،هیچگونه
اطالعاتی از محدوده حرکتی به صورت خودکار در
نشانگر ابزار نمایش داده نمیشود.

در موارد وجود خطر عدم استارت به دلیل کمبود
®*AdBlue
هشدار
سیســتم توقــف اســتارت موتــور کــه طبــق
مقــررات الزامــی اســت ،بــه صــورت خــودکار
پــس از خالــی شــدن مخــزن ® AdBlueفعــال
میشــود.

بین  1500 350مایل ( 600و  2400کیلومتر)
باقی مانده است.
محدوده حرکتی 

هنگام روشن کردن سوئیچ استارت ،چراغ هشدار
 UREAهمراه با یک پیغام صوتی روشن شده و یک
پیام موقتی  »NO START IN«:به همراه یک
مسافت ظاهر میشود که محدوده حرکتی باقیمانده
قبل از متوقف شدن استارت خودرو ،را بر حسب
مایل یا کیلومتر نمایش میدهد( .به عنوان مثال NO
 START IN 900 milesکه به معنای آن است که
پس از طی  900مایل عملکرد استارت متوقف خواهد
شد).
در هنگام رانندگی این پیام هر  150مایل (300
کیلومتر) نمایش داده میشود تا اینکه مخزن افزودنی
پر شود.
®
برای پر کردن مخزن  AdBlueبه یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مراجعه کنید.
می توانید خودتان مخزن را پر کنید.
همچنین 
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص پر کردن مخزن
افزودنی ® ،AdBlueبه بخش مربوطه مراجعه کنید.
* در صورت نصب در خودروی شما
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اطالعات کاربردی
بین  0و  350مایل ( 0و  600کیلومتر) محدوده
حرکتی باقی مانده است.

خرابی در ارتباط با اتمام افزودنی ®*AdBlue

هنگام روشن کردن سوئیچ استارت ،چراغ هشدار
سرویس روشن شده و چراغ هشدار  UREAهمراه
می زند و یک پیام NO
با یک پیغام صوتی چشمک 
 START INهمراه با یک مسافت ظاهر میشود که
محدوده حرکتی باقیمانده را قبل از توقف استارت موتور
بر حسب مایل یا کیلومتر نمایش میدهد( .به عنوان
مثال  NO START IN 180 milesکه به معنای
آن است که پس از طی  180مایل عملکرد استارت
متوقف خواهد شد).
در هنگام رانندگی این پیام هر  30ثانیه نمایش داده
میشود تا اینکه مخزن افزودنی پر شود.
برای پر کردن مخزن ® AdBlueبه یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مراجعه کنید.
می توانید خودتان مخزن را پر کنید.
همچنین 
در غیر این صورت قادر به استارت مجدد موتور نخواهید بود.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص پر کردن مخزن
افزودنی ® ،AdBlueبه بخش مربوطه مراجعه کنید.

هنگام روشن کردن سوئیچ استارت ،چراغ هشدار
سرویس روشن شده و چراغ هشدار  UREAهمراه
می زند و یک پیام NO
با یک پیغام صوتی چشمک 
 START INهمراه با عبارت  0کیلومتر یا مایل ظاهر
میشود NO START IN 0 miles( .به معنای آن
است که عملکرد استارت متوقف شده است).
مخزن ® AdBlueخالی است :سیستم طبق مقررات
ملزم به جلوگیری از استارت مجدد موتور است.
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هشدار
بــرای اینکــه بتوانیــد مجــددا ً اســتارت
بزنیــد ،توصیــه میشــود کــه بــه یکــی از
نمایندگیهــای منتخــب ایــران خــودرو بــرای
پرکــردن مخــزن تلفــن کنیــد .اگــر خودتــان
ـی دهیــد،
عملیــات پرکــردن مخــزن را انجــام مـ 
الزم اســت کــه حداقــل  3/8لیتــر ®AdBlue
بــه مخــزن اضافــه کنیــد.
بــرای کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص پــر
کــردن مخــزن افزودنــی ® ،AdBlueبــه بخــش
مربوطــه مراجعــه کنیــد.

* در صورت نصب در خودروی شما

اطالعات کاربردی
در صورت اشکال در سیستم کنترل انتشار
*SCR
هشدار
سیســتمی کــه مانــع اســتارت موتــور میشــود
بــه صــورت خــودکار پــس از طــی  650مایــل
( 1100کیلومتــر) پــس از تأییــد اشــکال در
سیســتم کنتــرل انتشــار  SCRفعــال میشــود.
سیســتم را در اســرع وقــت توســط یکــی از
نمایندگیهــای منتخــب ایــران خــودرو مــورد
بازبینــی قــرار دهیــد.
در صورت تشخیص اشکال

عیب یابی همراه
چراغهای هشدار  ،UREAسرویس و 
با یک پیغام صوتی روشن شده و پیام «Emissios
 »faultظاهر میشود.
این هشدار در حین رانندگی برای اولین باری که اشکال
تشخیص داده شده است ،و پس از آن در هنگام روشن
کردن سوئیچ استارت برای سفرهای بعدی ،در صورتی
که اشکال همچنان وجود داشته باشد ،عمل میکند.

اخطار

اگــر ایــن اشــکال یــک اشــکال موقتــی باشــد،
عیــب یابــی

هشــدار در ســفر بعــدی پــس از
خــودکار سیســتم  SCRخامــوش میشــود.

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

اگر اشکال سیستم ( SCRپس از طی  30مایل (50
کیلومتر) در وضعیتی که پیام هشدار اشکال به صورت دائمی
نمایش داده میشود) تأیید شود ،چراغهای هشدار سرویس و
عیب یابی موتور روشن شده و چراغ هشدار  UREAهمرا با

یک پیغام صوتی و نمایش پیام موقعتی NO START IN
می زند که محدوده باقیمانده
به همراه یک مسافت چشمک 
قبل از توقف استارت خودرو را بر حسب مایل یا کیلومتر
نمایش داده شده است( .به عنوان مثال NO START
 IN 350 milesکه به معنای آن است که پس از طی 350
مایل عملکرد استارت متوقف خواهد شد).
در هنگام رانندگی این پیام هر  30ثانیه در صورت باقی
ماندن اشکال سیستم  SCRنمایش داده میشود.
اینهشداردرهنگامروشنکردنسوئیچاستارتتکرارخواهدشد.
در اسرع وقت باید به یکی از نمایندگیهای منتخب
ایران خودرو مراجعه کنید.
در غیر این صورت ،قادر به استارت مجدد خودرو
نخواهید بود.

توقف استارت*

هر بار که سوئیچ استارت روشن میشود ،چراغهای
عیب یابی موتور روشن شده و چراغ
هشدار سرویس و 
هشدار  UREAهمراه با یک پیغام صوتی چشمک
می زند و پیام  NO START INهمراه با عبارت 0

کیلومتر یا مایل ظاهر میشودNO START IN 0( .
 milesبه معنای آن است که عملکرد استارت متوقف
شده است).
هشدار
کــرده ایــد:

از محــدوده حرکتــی مجــاز تجــاوز
سیســتم توقــف اســتارت مانــع اســتارت زدن
موتــور میشــود.
برای اینکه قادر به استارت مجدد باشید ،باید به یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تلفن کنید.

* در صورت نصب در خودروی شما
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اطالعات کاربردی
پر کردن مخزن افزودنی ®*AdBlue

پر کردن مخزن ® AdBlueعملیاتی است که بخشی
کلیه سرویسهای معمول خودرو توسط نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو را تشکیل میدهد.
در هر حال ،با توجه به ظرفیت مخزن ،ممکن است
الزم شود که بین فواصل سرویس افزودنی اضافه شود،
مخصوصاً اگر هشداری (چراغهای هشدار و یک پیام)
نیاز به انجام این کار را اعالم کند.
می توانید به یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو

مراجعه کنید.
اگر در نظر دارید که خود این عملیات را انجام دهید،
لطفاً هشدارهای زیر را با دقت مطالعه کنید.

اقدامات احتیاطی حین استفاده
افزودنی ® AdBlueیک محلول با پایه اوره است.
بی بو است( .در
بی رنگ و 
این مایع غیرقابل اشتعال ،
محیط خنک نگهداری شود ).در صورت تماس آن با
پوست بخش تماس یافته را با آب و صابون بشویید .در
صورت تماس با چشمها ،چشمها را با مقادیر زیاد آب یا
با محلول شستشو چشم برای حداقل  15دقیقه بشویید
(آب بزنید ).در صورت ماندگاری احساس سوختگی یا
خارج به مراکز درمانی مراجعه کنید.
در صورت خوردن مایع ،بالفاصله دهان را با آب تمیز
شسته و سپس مقدار زیادی آب بنوشید .در برخی
شرایط خاص (به عنوان مثال دمای بسیار باالی محیط،
خطر آزاد شدن آمونیاک ممکن است وجود داشته
باشد :محصوالت را استنشاق نکنید .بخار آمونیاک اثری
الیه های مخاطی (چشمها ،بینی و گلو) دارد.
خارشی بر 

اخطار

انجماد افزودنی ®AdBlue
افزودنی ® AdBlueدر دماهای زیر -11ºC
منجمد میشود .سیستم  SCRشامل یک
گرمکن برای مخزن ® AdBlueمیشود که
امکان رانندگی در هوای بسیار سرد را برای شما
فراهم میکند.
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هشدار
® AdBlueرا از دسترس اطالع دور نگه داشته
و در بطری اصلی آن نگهداری کنید .هرگز
® AdBlueرا وارد ظرف دیگری نکنید :ممکن
است خلوص آن از بین برود.

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

غیرقطره چکانی پر کردن

عرضه این افزودنی در بطری
می توانید یک بطری حاوی
ساده تر میکند .
مخزن را 
 89/1لیتر (نصف گالن) از این مایع را از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو دریافت کنید.
هشدار
هرگز افزودنی را با آب رقیق نکنید .هرگز افزودنی
را در مخزن سوخت دیزل نریزید.
هشدار
هرگز از ظرف ® AdBlueکه برای خودروهای
سنگین کنار گذاشته شده است ،وارد مخزن نکنید.

اطالعات کاربردی
توصیههای مربوط به نگهدای*
® AdBlueدر دمای حدود  -11ºCمنجمد شده و
در دمای بیشتر از  25ºCفاسد م شود توصیه میشود
که بطریها در جایی خنک نگهداری شده و در مقابل
نور مستقیم خورشید محافظت شوند .تحت این شرایط،
می تواند حداقل برای یک سال نگهداری کرد.
افزودنی را 
می تواند پس از اینکه کام ً
ال
اگر افزودنی منجمد شود ،
آب شد مجددا ً آن را استفاده کرد.

هشدار
هرگز بطریهای ® AdBlueرا در خودرو خود
نگهداری نکنید.

دستورالعمل
قبل از پر کردن مخزن ،مطمئن شوید که خودرو بر
روی یک سطح صاف و مسطح پارک شده است .در
شرایط زمستانی مطمئن شوید که دمای خودرو از
 -11ºCبیشتر باشد .در غیر این صورت ممکن است
® AdBlueمنجمد شود .خودرو خود را برای چند
ساعت در یک نقطه گرمتر پارک کنید تا بتوانید عملیات
پرکردن مخزن را انجام دهید.
 -سوئیچ استارت را خاموش کرده و کلید را خارج کنید.

 برای دسترسی به مخزن ® ،AdBlueدرب صندوقعقب را باز کنید و سپس جعبه ابزار را بلند کنید.
 گیره درپوش سیاه پالستیکی را باز کنید. انگشتان خود را وارد دریچه کرده و درپوش را ششعقربه های ساعت بچرخانید.

دور بر خالف جهت
 با دقت درپوش را بیرون بیاورید و مراقب باشید کهآن را نیندازید.

* در صورت نصب در خودروی شما
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 پس از تخلیه بطری ،هر گونه مایع پاشیده شده را ازاطراف پرکن با استفاده از یک پارچه مرطوب پاککنید.

 یک بطری ® AdBlueبردارید .ابتدا تاریخ مصرفآن را بازبینی کنید و با دقت دستورات استفاده آن را که
بر روی برچسب درج شده است مطالعه کنید و سپس
محتویات بطری را در مخزن ® AdBlueخودرو بریزید.

هشدار
نکته مهم :اگر مخزن ® AdBlueخودرو شما
کام ً
ال خالی باشد که این امر با پیام هشدار و
عدم امکان استارت موتور مشخص میشود ،باید
حداقل  8/3لیتر (یعنی دو بطری  89/1لیتری)
در مخزن پر کنید.
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هشدار
اگر افزودنی بیرون ریخته یا به اطراف بپاشد،
بالفاصله محل را با آب سرد شسته یا با یک پارچه
مرطوب پاککنید.
اگر افزودنی کریستاله شده باشد آن را با استفاده از
یک اسفنج و آب گرم پاککنید.
 درپوش آبی را در مخزن مجددا ً جا زده و آن را ششعقربه ها ساعت بچرخانید تا متوقف شود.

دور در جهت
 درپوش سیاه را جا بزنید و گیره آن را بر روی اوریفیسببندید.
 جعبه ابزار را سر جای خود قرار دهید. -زیرانداز صندوق عقب را جا زده و درب عقبی را ببندید.

هشدار
نکته مهم :در هنگام پر کردن مخزن پس از تمام
شدن افزودنی ،که با پیام Top up emissions
 additive: Starting Preventedاعالم
میشود ،باید حدود  5دقیقه بدون باز کردن درب
راننده ،باز کردن قفل خودرو ،وارد کردن کلید
کنترل از راه دور به داخل سوئیچ استارت یا قرار
دادن کلید الکترونیکی سیستم ورود و استارت
بدون کلید به داخل خودرو ،صبر کنید و بعد
سوئیچ استارت را روشن کنید.
سوئیچ استارت را روشن کرده و سپس  10ثانیه
صبر کرده و بعد استارت بزنید.
هرگز بطریهای افزودنی AdBlue
را در میــان زبالههــای خانگــی
دورنیاندازید .آنها را در ظروف مخصوصی که
بدین منظور عرضه میشوند نگهداری کرده
و به مراکز نمایندگی تحویل دهید.
®

اطالعات کاربردی
کیت پنچرگیری موقت*
این کیت حاوی یک کمپرسور و کارتریج پنچرگیری
است.
این کیت امکان پنچرگیری موقت تایر را فراهم میکند.
پس از آن میتوانید به نزدیکترین تعمیرگاه مراجعه
کنید.
این کیت به گونهای طراحی شده است که بیشتر
پنچریهایی را که میتوانند بر عملکرد تایر تأثیرگذاشته
شده است را تعمیر کند.
و در آجها یا کناره تایر واقع 

دسترسی به کیت
این کیت در جعبه نگهداری زیر کفی صندوق عقب
واقع شده است.

ابزارهای موجود در کیت
 .1کمپرسور  12ولت.
 .2کارتریج پنچرگیری با شنگ یکپارچه
 .3برچسب محدوده سرعت

اخطار

برچسب محدودیت سرعت باید بر روی فرمان
نصب شود تا یادآوری کند که چرخ در حالت
استفاده موقتی است.

اخطار

* در صورت نصب در خودروی شما

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

هشدار
هنگامی که با تایر تعمیر شده با کیت پنچرگیری
مایل برساعت
رانندگی میکنید ،از سرعت  50
( 80کیلومتربرساعت) تجاوز نکنید.
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دستورالعمل تعمیر*
 سوئیچ استارت را خاموش کنید. -برچسب محدوده سرعت را داخل خودرو نصب کنید.

اخطار

از برداشتن اجسام خارجی که در بدنه تایر فرو
رفته اند خودداری کنید.
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 لوله جمعشده زیر کمپرسور را به صورت کامل بازکنید.
 لوله کمپرسور را به کارتریج پنچرگیری متصل کنید. کارتریج پنچرگیری را بچرخانید تا آن را در قسمتتعبیه شده بر روی کمپرسور محکم کنید.

 درپوش سوپاپ را از تایری که باید پنچرگیری شود بازکرده و در یک جای تمیز قرار دهید.
 شلنگ کارتریج پنچرگیری را به سوپاپ تایری که بایدپنچرگیری شود وصل کرده و آن را محکم سفت کنید.

اطالعات کاربردی

اخطار

اگر پس از حدود  5تا  7دقیقه فشار مذکور ایجاد
نشد ،به معنای آن است که تایر قابل تعمیر نیست؛
برای امداد اضطراری با یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو تماس بگیرید.

 بازبینی کنید که کلید کمپرسور در وضعیت  Oقرارداشته باشد.
 کابل برق را که زیر کمپرسور جمع شد ه است به طورکامل باز کنید.
 سوکت کمپرسور را به سوکت  12ولت خودرو وصلکنید.
 -سوئیچ را روشن کنید.

 با قراردادن کلید در وضعیت  Iکمپرسور را روشن کنیدو اجازه دهید کار کند تا اینکه فشار تایر به  0/2بار برسد.
ب بندی به تایر تحت فشار تزریق میشود؛ در
مایع آ 
حین این عملیات لوله را زا سوپاپ باز نکنید( .خطر
پاششن مواد و لک شدن فضای اطراف)

هشدار
مراقب باشید ،این محصول اگر خورده شود مضر
است و باعث خارج چشمها میشود.
این محصول را دور از دسترس کودکان نگه دارید.
تاریخ مصرف این ماده بر روی کارتریج درج شده
است.
پس از استفاده کارتریج را کنار جاده دورنیندازید،
بلکه آن را به یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو یا مراکز مجاز بازیافت پسماندها ببرید.
فراموش نکنید که یک کارتریج پنچرگیری جدید
که از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو قابل
خریداری است ،تهیه کنید.
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 کلید را در وضعیت  Oقرار دهید. کیت را خارج کنید. بالفاصله به مسافت سه مایل (پنج کیلومتر) باسرعت پایین (بین  15تا  35مایلبرساعت ( 20تا 60
کیلومتربرساعت) حرکت کنید تا قسمت پنچر شده
محکم شود.
 خودرو را متوقف کنید و بخش تعمیر شده و فشارتایر را با استفاده از کیت بازبینی کنید
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بازبینی /تنظیم فشار تایرها*
همچنین میتوانید از کمپرسور بدون تزریق هیچگونه
محصولی به آن برای بازبینی و در صورت نیاز تنظیم
فشار تایرها استفاده کنید:
 درپوش سوپاپ را از تایر باز کرده و آن را در جایتمیزی قرار دهید.
 لوله جمع شده زیر کمپرسور را به صورت کامل بازکنید.
 لوله را به داخل سوپاپ پیچ کرده و آن را محکمسفت کنید.

 بازبینی کنید که کلید کمپرسور در وضعیت  Oقرارداشته باشد.
 کامل برق را که زیر کمپرسور جمع شده است بهطور کامل باز کنید.
 سوکت کمپرسور را به سوکت  12ولت خودرو متصلکنید.
 -سوئیچ استارت را روشن کنید.

اطالعات کاربردی

اخطار

تشخیص کمبادی تایر*
پس از تعمیر تایر چراغ هشدار تا زمانی که
سیستم راهاندازی مجدد شود روشن خواهد ماند.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص تشخیص
کمبادی تایرها به بخش مربوطه مراجعه کنید.
 با قراردادن کلید کمپرسور در وضعیت  Iکمپرسور راروشن کرده و فشار را مطابق با مقدار درج شده بر روی
برچسب فشار تایر تنظیم کنید.
برای خالی کردن تایر :دکمه سیاه روز لوله کمپرسور را
در رابط سوپاپ فشار دهید.
 پس از دستیابی به فشار صحیح ،کلید را در وضعیت Oقرار دهید.
 -کیت را باز کرده و در جای خود قرار دهید.

هشدار
پس از تنظیم یک یا چند عدد از تایرها ،الزم
است که سیستم تشخیص کمبادی راهاندازی
مجدد شود.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص سیستم
تشخیص کمبادی به بخش مربوطه مراجعه کنید.
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 .4چشمی یدککشی
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص یدککشی ،به
بخش یدککشی خودرو مراجعه کنید.

چرخ یدکی
دستورالعمل تعویض چرخ دارای تایر پنچرگیری شده
با چرخ یدکی با استفاده از ابزار همراه با خودرو ارائه
میشود.
دسترسی به ابزارها
ابزارها در صندوق عقب زیر کفی صندوق عقب تعبیه
شدهاند.
برای دسترسی به آنها:
 درب صندوق را باز کنید. کفی را بلند کرده و کنار بگذارید. -جعبه ابزار را بیرون بیاورید.

فهرست ابزارها
کلیه این ابزارها مختص به خودرو شما است و ممکن
است بسته به نوع تجهیزات تغییر کند .از این ابزارها
برای کاربردهای دیگر استفاده نکنید:
 .1آچار چرخ
برای برداشتن قالپاق چرخ و باز کردن پیچهای چرخ
 .2جک با دسته یکتکه.
برای باال بردن خودرو.
 .3ابزار برداشتن درپوب پیچ چرخ.
برای برداشتن حفاظها (درپوشهای) پیچ در چرخهای
آلیاژی

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

اخطار

جک نیاز به عملیات نگهداری ندارد.

اخطار

جک با مقررات اروپا مانند موارد تعریف شده در
آئیننامه ماشینآالت  CE/2006/42مطابقت
دارد.
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دسترسی به چرخ یدکی
چرخ یدکی در صندوق عقب زیر کفی آن قرار گرفته
است.
بسته به موتور خودرو ،چرخ یدکی ممکن است چرخ
استاندارد یا نوع فشرده ( )BlueHDi 100باشد.

خارج کردن چرخ
 گیره جعبه ابزار را باز کنید (چرخ یدکی استاندارد) مهره مرکزی را باز کنید. اتصاالت نصب (پیچ و مهرهها) را باز کنید. چرخ یدکی را به از عقب به سمت خود باال بیاورید. -چرخ را از صندوق عقب خارج کنید.
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برگرداندن چرخ به محل خود
 چرخ را در محفظه خود قرار دهید. مهره مرکزی (رنگی) را چند دور چرخانده و باز کنید. اتصاالت نصب (پیچ و مهرهها) را در وسط چرخ قراردهید.
 مهره مرکزی را کام ًال سفت کنید تا اینکه صدای
کلیک داده و چرخ را به صورت صحیح در جای خود
نگه دارد.
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 جعبه را در محل خود در مرکز چرخ قرار داده و آن رادر گیره مخصوص آن جا بزنید( .چرخ یدکی استاندارد

اخطار

اگر چرخ در محفظه قرار نگرفته باشد ،اتصاالت
نصب( ،پیچ و مهرهها) را نمیتوان جا زد.

اطالعات کاربردی
باز کردن چرخ
هشدار
پارک کردن خودرو
خودرو را در جایی که مانع عبور و مرور سایر
خودروها نشود متوقف کنید :زمین باید مسطح و
محکم باشد و لغزنده نباشد.
ترمز دستی را اعمال کنید .سوئیچ استارت را خاموش
کنید و دنده یک* را درگیر کنید تا چرخ متوقف شود.
بازبینی کنید که چراغ هشدار ترمز در نشانگر ابزار
روشن شده باشد.
سرنشینان باید از خودرو خارج شده در جای امنی
منتظر شوند.
مطمئن شوید که جک به درستی و در نقاط صحیح
در نظر گرفته شده بر روی خودرو قرار داده شده باشد.
عدم استفاده صحیح از جک میتواند باعث افتادن
خودرو شود.
هرگز به زیر خودرویی که با جک باال برده شده است
نروید؛ از یک خرک ایمنی استفاده کنید.

هشدار
از جکی به غیر از جک تأمین شده توسط سازنده
استفاده نکنید.

اخطار

چرخ مجهز به قالپاق
در هنگام باز کردن چرخ ،ابتدای قالپاق را با
کشیدن شیار سوپاپ با استفاده از آچار چرخ
1باز کنید.
در هنگام نصب چرخ ،قالپاق را با قرار دادن شیار
آن به سمت سوپاپ و فشار دادن لبه آن با کف
دست جا بزنید.

فهرست عملیات
 درپوش پیچ چرخ را از روی هر یک از چرخها بااستفاده از ابزار ( 3مطابق با تجهیزات) باز کنید.
 سایر پیچهای ایمنی را فقط با استفاده از آچار چرخ 1شل کنید.

* در مدلهای دنده الکترونیکی در وضعیت  Rو در مدلهای دنده اتوماتیک در وضعیت  Pقرار دهید.
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پایه جک  2را بر روی زمین قرار دهید و مطمئن شوید
که مستقیماً زیر نقاط مخصوص جک جلو  Aو عقب
 Bتعبیه شده در زیر خودرو ،هر کدام که به چرخ در
حال تعویض نزدیکتر است ،قرار گرفته باشد.
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 جک  2را بکشید تا اینکه سر آن با نقطه  Aیا Bمورد استفاده مماس شود؛ سطح تماس خودرو در نقاط
 Aیا  Bباید با بخش مرکزی سر جک درگیر شود.
 خودرو را باال ببرید تا اینکه فضای کافی بین چرخ وزمین به وجود بیاید تا به سادگی چرخ یدکی (که پنچر
نیست) قابل نصب باشد.

هشدار
مطمئن شوید که جک پایدار است .اگر زمین
لغزنده یا شل باشد ،ممکن است جک لیز خورده
یا بیفتد– خطر آسیبدیدگی!
مراقب باشید که جک را تنها در یکی از نقاط
تعبیه شده در زیر خودرو برای باالبردن خودرو
 Aیا  Bقرار دهید و مطمئن شوید که سطح
تماس نقطه باالبری خودرو در وسط سر جک
قرار گرفته باشد .در غیر این صورت خطر آسیب
دیدن خودرو وجود دارد و/یا ممکن است جک
بیفتد – خطر آسیبدیدگی!

اطالعات کاربردی
نصب چرخ یدکی

اخطار

اگر خودرو شما به چرخهای آلیاژی مجهز است،
در هنگام سفت کردن پیچها در حین نصب،
معموالً باید توجه کنید که واشرها با چرخ یدکی
فشرده تماس پیدا نکنند .این چرخها با سطوح
مخروطی روی هر پیچ محکم میشوند.
 پیچها را باز کرده و در یک جای تمیز نگه دارید. -چرخ را بیرون بیاورید.

جا زدن چرخ با تایر پنچرگیری شده
در خصوص چرخهای یدکی نوع فشرده ،چرخ با تایر
پنچرگیری شده را نمیتوان زیر کفی صندوق جا زد.
بلکه چرخ باید در صندوق با استفاده از کاوری برای
محافظت محتویات صندوق نگهداری شود.

پس از تعویض چرخ
در هنگام استفاده از چرخ یدکی نوع فشرده ،از
 50مایل برساعت ( 80کیلومتربرساعت) تجاوز
نکنید.
سفت کردن پیچها و فشار چرخ یدکی را بدون
معطلی توسط یکی از نمایندگیهای منتخب
ایران خودرو مورد بازبینی قرار دهید.
چرخ پنچر را تعمیر کرده و در اسرع وقت بر روی
خودرو نصب کنید.

اخطار

چرخهای دارای تایر پنچرگیری شده را میتوان
زیر کفی صندوق در محفظه چرخ یدکی
استاندارد ،جا زد.
برای جا زدن چرخهای آلیاژی ابتدا قالپاق را
از وسط چرخ بردارید تا اتصاالت نصب (پیچ و
مهرهها) را بتوان سرجای خود قرار داد.
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فهرست عملیات
 چرخ را در محل خود بر روی توپی قرار دهید.پیچها را با دست به طور کامل سفت کنید.
 -پیچها را با استفاده از آچار چرخ  ،1پیشسفت کنید.
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 خودرو را به طور کامل پایین بیاورید. -جک  2را جمع کرده و جدا کنید.

 پیچها را با استفاده از آچار چرخ  ،۱سفت کنید. درپوش پیچها (چرخهای آلیاژی ) نصب کنید. -ابزارها را در جعبه قرار دهید.

اطالعات کاربردی
زنجیر چرخ
در شرایط زمستانی ،زنجیرهای چرخ قدرت کشش و
همچنین رفتار خودرو را در هنگام ترمز گرفتن بهبود
میبخشد.

تنها از زنجیرهایی استفاده کنید که جهت نصب بر
روی چرخ تجهیز شده به خودرو طراحی شدهاند.
سایز اصلی تایر
R15 185/65

اخطار

زنجیرهــای چــرخ تنهــا بایــد بــه چرخهــای جلــو
نصــب شــوند .ایــن زنجیرهــا هرگــز نبایــد بــه
چرخهــای یدکــی نــوع فشــرده نصــب شــوند.

هشدار
اکیــدا ً توصیــه میشــود کــه قبــل از حرکــت
نصــب زنجیــره چــرخ را بــر روی ســطوح مســطح
خشــک تمریــن کنیــد.

R16 195/55

نوع زنجیر
 9میلیمتر

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

اخطار

بــه قوانیــن اجرایــی در کشــور خــود در خصــوص
اســتفاده از زنجیــره چــرخ و حداکثــر ســرعت
مجــاز توجــه کنیــد.

توصیههای مربوط به نصب
 اگر الزم باشد که حین سفر زنجیر چرخ نصب کنید،خودرو را بر روی یک زمین مسطح در کنار جاده
متوقف کنید.
 ترمز دستی را کشیده و جلوی کلیه چرخها بلوکقرار دهید تا از حرکت آنها جلگوگیری شود.
 زنجیرها را طبق دستورالعمل سازنده نصب کنید. به نرمی حرکت کرده و برای چند لحظه بدون اینکهاز سرعت  30مایلبرساعت ( 50کیلومتربرساعت)
تجاوز کنید ،حرکت کنید.
 خودرو را متوقف کرده و بازبینی کنید که زنجیرهچرخ به صورت صحیح محکم شده است.

اخطار

از رانندگــی بــا زنجیــر چــرخ بــر روی جادههــای
کــه بــدون بــرف اســت اجتنــاب کنیــد تــا بــه
تایرهــا و ســطح جــاده آســیب وارد نشــود .اگــر
خــودرو شــما بــه چرخهــای آلیــاژی مجهــز
اســت ،بازبینــی کنیــد کــه هیچیــک از بخشــهای
زنجیــر و اتصــاالت آن بــا رینــگ چــرخ در تماس
نباشــد.
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اطالعات کاربردی
تعویض حباب

اخطار

هشدار
تعویــض حبابهــا تنهــا بایــد چنــد دقیقــه پــس از
خامــوش کــردن چراغهــا انجــام شــود( .خطــر
ســوختگی شــدید)
 بــا انگشــتان خــود بــه صــورت مســتقیمحبابهــا را لمــس نکنیــد ،بلکــه از یــک پارچــه
بــدون کــرک اســتفاده کنیــد.
ضــروری اســت کــه تنهــا از حبابهــای نــوع
ضــد مــاوراء بنفــش ( )UVاســتفاده کنیــد تــا
از آســیب دیــدن چراغهــا جلوگیــری شــود.
همــواره حبــاب خــراب را بــا حبابــی بــا همــان
نــوع و مشــخصات تعویــض کنیــد.
چراغهــای جلــو دارای لنزهــای پلیکربناتــه بــا
روکــش محافــظ هســتند:
 آنهــا را بــا اســتفاده از پارچههــای خشــک یــازبــر یــا بــا محصــوالت شــوینده و حــال پــاک
نکنیــد.
 از یــک اســفنج و آب و کــف یــا محصــوالت بــا pHخنثــی اســتفاده کنیــد.
 در هنگام اســتفاده از شــیر شستشــوی پرفشــاربــر روی لکههــای مانــدگار ،تیغــه شــوینده را بــه
ســمت چراغهــا یــا لبههــای آن بــرای مــدت
زمــان طوالنــی نــگاه نداریــد ،تــا از آســیب دیــدن
روکــش محافــظ و آببنــد آنهــا جلوگیــری شــود.
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در برخــی شــرایط جــوی (مثـ ً
ا دمــا یــا رطوبــت
پاییــن) وجــود بخــار بــر روی ســطح داخلــی
شیشــه چراغهــای جلــو و چراغهــای عقــب
عــادی اســت؛ ایــن بخــار پــس از اینکــه چراغهــا
بــرای چنــد دقیقــه روشــن بماننــد ،محــو خواهد
شــد.
چراغهای جلو
 .1چراغهای راهنما ()PY21W amber
 .2چراغهای جلو نورباال ()H1-55W
 .3چراغهای جلو نورپایین ()H7-55W
 .4چراغهای روزانه  /چراغهای کناری ()W21/5W
یا
چراغهای کناری ()W5W
 .5چراغهای مهشکن جلو ()H11-55W

اطالعات کاربردی

اخطار

حبابهــای رنگــی کهربایــی ماننــد چراغهــای
راهنمــا ،بایــد بــا حبابهایــی بــا مشــخصات و
رنــگ مشــابه تعویــض شــوند.
در هنــگام نصــب مجــدد ،حفــاظ را بــه دقــت
ببندیــد تــا آببنــدی چــراغ جلــو حفــظ شــود.

تعویض حباهای چراغهای راهنما
 نگهدارنده حباب را یک هشتم دور خالف جهتعقربههای ساعت چرخانده و آن را بیرون بیاورید.
 حباب را برداشته و تعویض کنید.به منظور نصب مجدد عکس این عملیات را انجام دهید.

اخطار

تعویض حباب چراغهای جلو نور باال
 حفاظ پالستیکی محافظ را با کشیدن زائده آنبردارید.
 کانکتور حباب را قطع کنید. حباب را بیرون کشیده و تعویض کنید.به منظور نصب مجدد عکس این عملیات را انجام
دهید.

چشــمک زدن ســریع چــراغ هشــدار چراغهــای
راهنمــا (ســمت راســت ،یــا ســمت چــپ) بــه
معنــای آن اســت کــه حبــاب آن ســمت صحیــح
نصــب نشــده اســت.
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تعویض حباب چراغهای جلو نور پایین
 حفاظ پالستیکی محافظ را با کشیدن زائده آنبردارید.
 کانکتور حباب را را با باال کشیدن آن قطع کنید. حباب را بیرون کشیده و تعویض کنید.به منظور نصب مجدد عکس این عملیات را انجام
دهید.
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تعویض حباب چراغهای روزانه  /چراغهای کناری
 بر روی زائدههای دو طرف فشار دهید و نگهدارندهحباب را بیرون بکشید.
 حباب را بیرون کشیده و تعویض کنید.به منظور نصب مجدد عکس این عملیات را انجام
دهید.

اطالعات کاربردی

هشدار
اگــر در تعویــض حبابهــا بــه مشــکلی
برخوردیــد ،بــا یکــی از نمایندگیهــای منتخــب
ایرانخــودرو تمــاس بگیریــد.

تعویض حبابهای چراغ مهشکن جلو
 دسترسی به چراغهای مهشکن جلو از طریق دهانهزیر سپر انجام میشود.
در صورت نیاز ،پیچهای حفاظ را به صورت کامل باز
کرده و آن را بیرون بیاورید.
 نگهدارنده حباب را یکچهارم دور در جهتعقربههای ساعت چرخانده و آن را بیرون بکشید.
 کانکتور حباب را قطع کنید. حباب را بیرون آورده و تعویض کنید.به منظور نصب مجدد عکس این عملیات را انجام
دهید.

تعویض چراغهای تکرارشونده راهنمای کناری
 یک پیچگوشتی در وسط چراغ تکرارشونده بیانچراغ و پایه بدنه وارد کنید.
 پیچگوشتی را بچرخانید تا چراغ تکرار شونده خارجشود.
 کانکتور چراغ تکرار شونده را قطع کنید. مجموعه را عوض کنید.به منظور نصب مجدد عکس این عملیات را انجام
دهید.

اخطار

بــه منظــور تهیــه مجموعــه چــراغ تکــرار شــونده
جایگزیــن بــه یکــی از نمایندگیهــای منتخــب
ایــران خــودرو مراجعــه کنیــد.
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چراغهای عقب
 .1چراغهای ترمز  /چراغهای کناری ()P21/5W
 .2چراغهای راهنما ()PY21W amber
 .3چراغهای دنده عقب ()R10W
 .4چراغهای مهشکن ()P21W
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تعویض حبابها
این حبابها از داخل صندوق عقب تعویض میشوند:
 درب صندوق را باز کنید. دریچه ورودی را از رویه مربوطه باز کنید. مهره را شل کرده و باز کنید. کانکتور مجموعه چراغ را قطع کنید. گیره المپ را با پاینی آوردن زبانه آن باز کرده و بااحتیاط در یک راستا آن را به خارج هدایت کنید.

 چهار پیچ روی آن را باز کرده و نگهدارنده حباب راباال بیاورید،
 حباب خراب را یکچهارم دور چرخانده و آن راعوض کنید.
برای مونتاژ مجدد ،همین عملیات را به ترتیب عکس
انجام دهید.
دقت کنید که مجموعه چراغ را در راستای خودرو ،بر
روی ریل آن درگیر کنید.
پیچها را به اندازه کافی ولی بدون اینکه به آن صدمه
بزنید ،سفت کنید تا از آببندی مطمئن شوید.

اطالعات کاربردی

چراغ ترمز سوم (حبابهای )W5W 5
به منظور تعویض این حبابها ،الزم است که محفظه
را از تاقچه عقب ،در حالیکه روی صندلی عقب کار
میکنید بیرون بیاورید:
 حفاظ محفظه را به سمت خودتا و به سمت باالبکشید تا گیره آن را باز کنید،

 کانکتور چراغ را قطع کنید. گیره نگهدارنده حباب را با باال کشیدن دو برآمدگیآن باز کرده و آن را بیرون بیاورید.
 حباب خراب را تعویض کنید.برای مونتاژ مجدد ،همین عملیات را به ترتیب عکس
انجام دهید.

چراغهای شماره پالک ()w5W
 یک پیچگوشتی نازک در یکی از سوراخهای بیرونلنز وارد کنید.
 آن را به سمت بیرون بکشید تا گیره آن آزاد شود وآن را بیرون بیاورید.
 حباب خراب را بیرون آورده و تعویض کنید.برای مونتاژ مجدد ،همین عملیات را به ترتیب عکس
انجام دهید.

اخطار

قبل از جا زدن حفاظ محفظه مطمئن شوید که
به صورت صحیح در جای خود قرار گرفته است.
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اطالعات کاربردی

تعویض فیوز
دسترسی به ابزارها
انبرک پشت حفاظ محفظه فیوز داشبورد قرار داده
شده است.
 گیره حفاظ را با کشیدن آن از باال سمت راست وسپس سمت چپ باز کنید،
 -حفاظ را به طور کامل آزاد کرده و برگردانید.
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 -انبرک را بردارید.

اطالعات کاربردی
تعویض فیوز
قبل از تعویض فیوز:
 علت اشکال باید تشخیص داده شده و اصالح شود، کلیه لوازم مصرفکننده برق باید خاموش شوند. خودرو باید در حالت توقف ثابت شده و سوئیچاستارت خاموش شده باشد.
 فیوز معیوب را با استفاده از جداول و نقشههایچیدمان صفحات بعدی شناسایی کنید.

اخطار

نصب لوازم جانبی برقی
خودرو شما به یک سیستم الکتریکی مجهز است
که به گونهای طراحی شده است که با تجهیزات
استاندارد یا اختیاری کار کند.
قبل از نصب سایر تجهیزات یا لوازم جانبی برقی
بر روی خودرو ،با یکی از نمایندگیهای منتخب
ایران خودرو تماس بگیرید.

به منظور تعویض فیوز باید:
 از انبرک مخصوص برای بیرون آوردن فیوز از محفظهآن استفاده کنید و شرایط الیههای آن را بازبینی کنید.
 همواره فیوز خراب را با یک فیوز با همان مشخصاتاسمی (همان رنگ) تعویض کنید؛ استفاده از یک یک
فیوز با مشخصات اسمی دیگر میتواند باعث ایجاد
اشکال شود( .خطر آتشسوزی)

اخطار

اگــر فیــوز پــس از مــدت کوتاهــی بعــد از تعویض
مجــددا ً خــراب شــد ،سیســتم برقــی خــودرو را
توســط یکــی از نمایندگیهــای منتخــب ایــران
خــودرو مــورد بازبینــی قــرار دهیــد.

هشدار
تعویض فیوزهایی که در جداول زیر نشان
داده نشدهاند ممکن است باعث خرابی جدید
خودرو شود .با یکی از نمایندگیهای منتخب
ایرانخودرو تماس بگیرید.

هشدار
شرکت ایران خودرو مسئولیت هزینههای تحمیل
شده حین تعمیر خودرو یا اصالح اشکاالت را
نمیپذیرد که ناشی از نصب لوازم جانبی است
که توسط شرکت تهیه یا توصیه نشده است و
مطابق با دستورالعملهای شرکت نصب نشده
است ،مخصوصاً هنگامی که مصرف همزمان تمام
تجهیزات الحاقی متصل شده از  10میلیآمپر
تجاوز کند.
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اطالعات کاربردی
جدول فیوزها
شماره فیوز جریان اسمی (آمپر)

فیوزهای داشبورد
جعبه فیوز در بخش تحتانی داشبورد (سمت چپ)
تعبیه شده است.
دسترسی به فیوزها
 -به بخش دسترسی به ابزارها مراجعه کنید.
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F02

5A

F09

5A

F11

5A

F13

5A

F14

10A

F16

15A

F17

15A

F18

20A

F19

5A

F23

5A

F26

15A

F27

15A

F28

5A

کارکردها

تنظیمکنندههای چراغ جلو ،سوکتعیبیابی ،نشانگر تهویه مطبوع
آژیر .آژیر (لوازم جانبی)
بخاریهای اضافی.
حسگرهای پارک ،حسگرهای پارک (لوازم جانبی)
نشانگر تهویه مطبوع.
فندک ،سوکت  12ولت
سیستم صوتی ،سیستم صوتی (لوازم جانبی)
سیستم صوتی  /بلوتوث ،سیستم صوتی (لوازم جانبی)
صفحه نمایش تکفام .c
چراغهای خوشامدگور ،چراغهای مطالعه نقشه.
بوق.
پمپ شیشهشو.
دزدگیر

اطالعات کاربردی
شماره فیوز جریان اسمی (آمپر)

استفاده نشده است.

F29

-

F30

10A

گرمکن آینههای بغل
گرمکن شیشههای عقب

F31

25A

F32

-

استفاده نشده است.

F33

30A

شیشههای برقی جلو.

F34

30A

شیشههای برقی عقب.

F35

30A

گرمکن صندلیهای جلو.

F36

-

F37

20A

کارکردها

استفاده نشده است.
رابط تریلر

157

اطالعات کاربردی
شماره فیوز جریان اسمی (آمپر)

فیوزهای محفظه موتور
جعبه فیوز در محفظه موتور نزدیک باتری قرار گرفته
است( .سمت چپ)
دسترسی به فیوزها
 گیره درپوش را باز کنید. فیوز را تعویض کنید( .پاراگراف مربوطه را مطالعهکنید).
 پس از اتمام کار ،درپوش را با دقت ببندید تا از آببندی صحیح جعبه فیوز مطمئن شوید.
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کارکردها

گرمکن قسمت تحتانی شیشه جلو.

F14

15A

F15

5A

کمپرسور تهویه مطبوع.

F16

15A

چراغهای مهشکن جلو.

F18

10A

چراغهای نورباالی سمت راست.

F19

10A

چراغهای نورباالی سمت چپ

F29

40A

موتور شیشهشوی جلو

F30

80A

شمعهای پیشگرمکن (موتورهای دیزل)

اطالعات کاربردی
باتری  12ولت
دستورالعمل استارت زدن موتور با استفاده از یک
باتری دیگر یا شارژ باتری تخلیه شده.
نکات عمومی
باتریهای استارتر سرب اسید
باتریهــا حــاوی مــواد مضــری ماننــد
اســید ســولفوریک و ســرب هســتند .ایــن
مــوارد بایــد مطابــق بــا مقــررات دور انداختــه
شــده و نبایــد تحــت هیــچ شــرایطی وارد
زبالههای خانگی شوند.
ـرل از راه دور و باتریهــای خــودرو
باتریهــای کنتـ 
مســتعمل را بــه مراکــز جمــعآوری مخصــوص
آنهــا ببریــد.

هشدار
مدلهــای مجهــز بــه سیســتم توقــف و اســتارت
بــه یــک باتــری ســرب اســید  12ولــت بــا
تکنولــوژی و مشــخصات ویــژه تجهیــز شــدهاند.
تعویــض ایــن باتریهــا بایــد تنهــا توســط
نمایندگیهــای منتخــب ایــران خــودرو انجــام
شــود.

هشدار
قبــل از کار بــر روی باتــری ،از چشــمها و صــورت
خــود محافظــت کند.
کلیه عملیاتی که روی باتری انجام میشود باید در
یک محوطه با تهویه مناسب و دور از شعلههای بدون
حفاظ و منابع جرقه انجام شوند تا از خطر انفجار یا
آتشسوزی جلوگیری شود.
پس از اتمام کار دستان خود را بشویید.
هشدار
اگــر خــودرو جعبــه دنــده الکترونیکــی یــا
اتوماتیــک دارد ،ســعی نکنیــد کــه بــا هــل دادن
خــودرو آن را اســتارت بزنیــد.

دسترسی به باتری
باتری زیر درب موتور قرار گرفته است.
برای دسترسی به آن:
 درب موتور را با استفاده از اهرم آزادکننده داخلماشین و سپس دستگیره ایمنی خارجی باز کنید،
 ضامن نگهدارنده درب موتور را قفل کنید. درپوش پالستیکی روی ترمینال ( )+را بردارید.ترمینال ( )-باتری قابل دسترسی نیست .یک نقطه
اتصال به زمین بر روی موتور تعبیه شده است.
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اطالعات کاربردی
استارت زدن با استفاده از یک باتری دیگر
هنگامی که باتری خودرو تخلیه میشود ،موتور را
میتوان با استفاده از یک باتری پیرو (خارجی یا بر
روی یک خودرو دیگر) و کابلهای رابط جامپ یا یک
بوستر باتری استارت زد.

هشدار
ابتدا بازبینی کنید که باتری پیرو دارای ولتاژ
اسمی  12ولت و حداقل ظرفیتی معادل باتری
تخلیه شده باشد.
دو خودرو نباید با هم تماس داشته باشند.
لوازم مصرفکننده برق را بر روی هر دو خودرو
(سیستم صوتی ،برفپاککنها ،چراغها و  )...را
خاموش کنید.
مطمئن شوید که کابلهای رابط جامپ از نزدیک
قطعات متحرک موتور (پروانه خنککننده،
تسمهها و  )...عبور نمی-کنند.
هنگامی که موتور در حال کار است ،ترمینال ()+
را قطع نکنید.
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 درپوش پالستیکی روی ترمینال ( )+را در صورتوجود بردارید.
 کابل قرمز را به ترمینال مثبت ( )+باتری خالی A(بر روی زانویی فلزی) وصل کرده و سپس به ترمینال
مثبت ( )+باتری پیرو  Bیا بوستر متصل کنید.
 یک سر کابل سبز یا سیاه را به ترمینال منفی ()-باتری پیرو  Bیا بوستر (یا نقطه اتصال به زمین خودرو
دیگر) وصل کنید.
 سر دیگر کابل سبز یا سیاه را به نقطه اتصال به زمین Cبر روی خودرویی که باتری آن تخلیه شده است،
وصل کنید.

 موتور خودرویی که باتری آن سالم است استارت زدهو صبر کنید تا چند دقیقه کار کند.
 استارتر خودرویی که باتری آن تخلیه شده است رااستفاده کنید و اجازه دهید که موتور کار کند.
اگر موتور مستقیماً استارت نخورد ،سوئیچ استارت را
خاموش کرده و چند لحظه صبر کرده و مجددا ً استارت
بزنید.
 صبر کنید تا موتور به وضعیت خالص برگشته وسپس کابلهای رابط جامپ را به ترتیب عکس عملیات
نصب آنها باز کنید.
 درپوش پالستیکی ترمینال ( )+را در صورت وجودجا زنید.
 اجازه دهید که موتور حداقل برای  30دقیقه حینحرکت یا در حالت ثابت کار کند تا باتری به میزان
شارژ کافی برسد.

اخطار

برخی کارکردها ،از جمله کارکرد استارت و
توقف ،در صورتی که باتری به اندازه کافی شارژ
نداشته باشد ،در دسترس نخواهند بود.

اطالعات کاربردی
شارژ باتری با استفاده از شارژر باتری
برای حفظ عمر مفید بهینه باتری ،ضروری است که
وضعیت شارژ کافی در آن حفظ شود.
در برخی شرایط ممکن است الزم باشد که باتری شارژ
شود:
 اگر از خودرو خود اساسی برای مسافرتهای کوتاهاستفاده میکنید،
 اگر قرار است خودرو برای چند هفته استفاده نشود.با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید.
هشدار
اگر این برچسب وجود داشته باشد ،ضروری
است که تنها از شارژر  12ولت استفاده شود،
تا از وارد شدن آسیبهای غیرقابل بازگشت به
قطعات الکتریکی مربوط به سیستم استارت و
توقف جلوگیری شود.

اگر در نظر دارید که خودتان باتری خودرو را
شارژ کنید ،تنها از شارژری استفاده کنید که
با باتریهای سرب اسید با ولتاژ اسمی  12ولت
همخوانی داشته باشد.

اخطار

قطع کردن باتری ضرورتی ندارد.
 سوئیچ استارت را خاموش کنید. تمام تجهیزات مصرفکننه برق (سیستمصوتی ،چراغها ،برفپاککنها و  )...را خاموش
کنید.
 شارژر  Bرا قبل از متصل کردن کابلها به باتریخاموش کنید تا از ایجاد جرقههای خطرناک
جلوگیری شود.
 مطمئن شوید که کابلهای شارژر در وضعیتخوبی قرار دارند.
 درپوش پالستیکی ترمینال ( )+را در صورتوجود بلند کنید.
 کابلهای شارژر  Bرا به شرح زیر وصل کنید: کابل قرمز مثبت ( )+به ترمینال ( )+باتری ،A کابل سیاه منفی ( )-به نقطه اتصال به زمین Cروی خودرو.
 در پایان عملیات شارژ ،قبل از قطع کردنکابلها از باتری  Aشارژر  Bرا خاموش کنید.

هشدار
هرگز باتری منجمد را شارژ نکنید .اگر باتری
منجمد شده باشد ،آن را توسط یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد بازبینی
قرار دهید تا مشخص کنند که آیا اجزای داخلی
آن آسیب دیده است یا خیر و آیا پوسته آن ترک
خورده است یا خیر زیرا میتواند منجر به نشتی
اسید سمی و خورنده شود.
دستورالعملهای استفاده را که سازنده شارژر
مشخص کرده است ،رعایت کنید .هرگز قطبها
را معکوس نکنید.
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اطالعات کاربردی
به منظور حفظ وضعیت شارژ کافی برای استارت
موتور ،توصیه میشود که اگر خودرو برای مدت زمان
طوالنی استفاده نمیشود ،باتری قطع شود.
پس از خاموش کردن سوئیچ استارت و قبل از قطع
کردن باتری  2دقیقه صبر کنید.
 شیشهها و درها را قبل از قطع کردن باتری ببندید. تمام لوازم مصرفکننده برق (سیستم صوتی،برفپاککنها ،چراغها و  )...را خاموش کنید.
 سوئیچ استارت را خاموش کرده و چهار دقیقه صبرکنید.
هنگامی که به باتری دسترسی پیدا کردید ،تنها باید
ترمینال ( )+را قطع کنید.

ترمینال بازشو سریع
قطع کردن ترمینال ()+
 اهرم  Aرا باال بکشید تا گیره  Bآزاد شود.وصل کردن مجدد ترمینال ()+
 گیره  Bباز کابل را بر روی پست مثبت ( )+باتریقرار دهید.
 گیره را به پایین فشار دهید تا به صورت صحیح برروی پست باتری قرار گیرد.
 -گیره را با پایین آوردن اهرم  Aقفل کنید.

هشدار
اهرم را فشار ندهید ،زیرا اگر گیره در جای صحیح
قرار نگرفته باشد ،قفل کردن آن امکانپذیر
نیست؛ عملیات را از ابتدا شروع کنید.
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عملیات پس از وصل کردن مجدد باتری
پس از وصل کردن باتری ،سوئیچ استارت را روشن
کرده و  1دقیقه صبر کنید و استارت بزنید تا
سیستمهای الکترونیکی راهاندازی شوند .به هر حال،
اگر اشکاالتی جزئی پس از این عملیات باقی ماند،
با یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید.
برخی سیستمها مانند موارد زیر را باید خود با مراجعه
به بخش مربوطه راهاندازی کرده یا ریست کنید:
 کنترل از راه دور تاریخ و ساعت -ایستگاههای از قبل تنظیم شده رادیو

اخطار

سیستم استارت و توقف ممکن است در حین
سفر پس از اولین استارت موتور عملیاتی نباشد.
در این صورت ،این سیستم تنها پس از یک مدت
زمان توقف پشت سرهم خودرو در دسترس قرار
میگیرد که مدت زمان آن به دمای محیط و
وضعیت شارژ باتری بستگی دارد( .حدود 8
ساعت)

اطالعات کاربردی
وضعیت کاهش بار
این سیستم استفاده از برخی کارکردها را براساس
سطح شارژ باقیمانده در باتری مدیریت میکند.
هنگامی که خودرو در حال حرکت است ،کارکرد
کاهش بار به صورت موقتی برخی کارکردها مانند
تهویه مطبوع ،و گرم-کن شیشه عقب و  ...را غیرفعال
میکند.
کارکردهایی که غیرفعال شدهاند به محض اینکه شرایط
این امکان را فراهم کنند ،مجددا ً فعال خواهند شد.

وضعیت صرفهجویی در انرژی
این سیستم مدت زمان استفاده از برخی کارکردها را
به منظور حفظ مقدار کافی شارژ در باتری مدیریت
میکند.
پس از اینکه موتور خاموش شد ،همچنان میتوانید
از کارکردهایی مانند سیستمهای صوتی و تلماتیک،
برفپاککن جلو ،چراغهای نورپایین ،چراغهای
خوشامدگو و  ...حداکثر برای مدت حدود سی دقیقه
استفاده کنید.

روشن کردن وضعیت صرفهجویی در انرژی
پیامی در صفحه نمایش نشانگر ابزار نمایش داده
میشود مبنی بر اینکه خودرو وارد وضعیت صرفهجویی
در انرژی شده و کارکردهای فعال وارد وضعیت
 standbyمیشوند.
در صورتی که در این زمان یک تماس تلفنی انجام
شود ،این تماس برای حدود  10دقیقه با سیستم
هندزفری بلوتوث سیستم صوتی خودرو برقرار میشود.
خروج از وضعیت صرفهجویی در انرژی
این کارکردها برای بار بعد که خودرو حرکت داده شود،
به صورت خودکار فعال خواهند شد.
به منظور بازگرداندن فوری امکان استفاده از این
کارکردها ،موتور را استارت کرده و اجازه دهید برای
حداقل پنج دقیقه کار کند.

هشدار
تخلیه باتری مانع استارت زدن خودرو میشود.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص باتری به
بخش مربوطه مراجعه کنید.
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اطالعات کاربردی
قبل از برداشتن تیغه برفپاککن جلو
 ظرف یک دقیقه پس از خاموش کردن سوئیچاستارت ،دسته برفپاککن را استفاده کنید تا
تیغههای برف پاککن به صورت عمودی بر روی شیشه
جلو قرار گیرد.

تعویض تیغه برفپاککن
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باز کردن
 بازوی برفپاککن مربوطه را بلند کنید. -گیره تیغه برفپاککن را باز کرده و آن را بردارید.

نصب تیغه برفپاککن
 تیغه برفپاککن جدید را سرجای خود قرار دادهو گیردهید.
تیغه برفپاککن را به پایین جمع
 با دقت بازوی کنید.
پس از نصب تیغه برفپاککن
 سوئیچ استارت را روشن کنید. دسته برفپاککن را استفاده کنید تا تیغههای برف-پاککن را سرجای خود قرار دهید.

اطالعات کاربردی

یدککشی خودرو
دستورالعمل یدککشی خودرو یا به یدککشیدن یک
خودرو دیگر
دسترسی به ابزارها
ابزارها در صندوق عقب زیر کفی صندوق عقب تعبیه
شدهاند.
برای دسترسی به آنها:
 درب صندوق را باز کنید. کفی را بلند کرده و کنار بگذارید. -چشمی یدککشی را از محفظه بردارید.

هشدار
مقررات قانونی اجرایی در کشور خود را رعایت
کنید.
مطمئن شوید که وزن خودرو یدککشی از وزن
خودرویی که یدککشی میشود بیشتر باشد.
یک راننده باید پشت فرمان خودرویی که
یدککشی میشود قرار گرفته و باید گواهینامه
معتبر رانندگی داشته باشد.
در هنگامی یدککشی خودرو با چهار چرخ روی
زمین ،همواره از یک بازوی یدککشی استفاده
شود؛ استفاده از سیم بکسل یا نوار بکسل ممنوع
است.
خودرو یدککش باید آرام شروع به حرکت کند.
هنگام یدککشی یک خودرو با موتور خاموش،
دیگر کمکی قدرتی برای ترمز یا فرمان وجود
نخواهد داشت.
در شرایط زیر ،همواره باید از خدمات امداد
حرفهای کمک بگیرید:
 خرابی خودرو در اتوبانها و بزرگراهها، خودروهای چهارچرخمحرک، هنگامی که امکان قرار دادن دنده در وضعیتخالص ،باز کردن قفل فرمان یا آزاد کردن ترمز
دستی وجود ندارد،
 یدککشی با دو چرخ روی زمین، هنگامی که بازوی یدککشی مورد تأییدموجود نباشد.
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اطالعات کاربردی
 قفل فرمان را با یک مرحله چرخاندن کلید در سوئیچاستارت آزاد کرده و ترمز دستی را آزاد کنید.
 چراغهای هشدار خطر را روی هر دو خودرو روشنکنید.
 به نرمی حرکت کرده ،آرام و در فواصل کوتاه حرکتکنید.

یدککشی خودرو توسط خودرو دیگر
 بر روی سپر جلو ،با فشار دادن زیر درپوش ،گیرهآن را باز کنید.
 چشمی یدککشی را به صورت کامل سرجای خودسفت کنید.
 -میله یدککشی را نصب کنید.
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اخطار

دنده را در وضعیت خالص (وضعیت  Nبرای
دندههای الکترونیکی یا اتوماتیک) قرار دهید.
عدم رعایت این دستورالعمل میتواند منجر
به آسیب دیدن برخی اجزای خودرو (ترمزها،
سیستم انتقال قدرت و  )...و عدم کارکرد کمکی
ترمز در هنگام استارت مجدد خودرو شود.

هشدار
یدککشی یک خودرو دیگر اکیدا ً ممنوع است
(خطر آسیب دیدن خودرو)

اطالعات کاربردی

اخطار

یدککشی تریلر
خودرو شما در وهله اول برای حمل مسافر و بار طراحی
شده است ،ولی همچنین میتواند برای یدککشیدن
یک تریلر مورد استفاده قرار گیرد.

توصیه میشود که از میلههای یدککش اصل
پژو و دستهسیمهای آنها استفاده شود که در
مرحله طراحی خودرو تست شده و مورد تأیید
قرار گرفته است و نصب میلهیدککشی به یکی
از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو محول
شود.
اگر میل یدککشی توسط یکی از نمایندگیهای
منتخب نصب نشود ،به هر حال باید مطابق با
دستورالعملهای سازنده خودرو نصب شود.

اخطار

حرکت با تریلر بار بیشتری به خودرو یدککش
وارد کرده و راننده باید به طور ویژه دقت کند.
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اطالعات کاربردی
توزیع بارها
 بارها را در تریلر به گونهای بارگیری کنید کهسنگینترین اقالم تا جاییکه ممکن است به اکسل
نزدیکتر باشد و وزن مجاز بار تا جایی که ممکن است
به حداکثر وزن مجاز نزدیک شود بدون اینکه از آن
تجاوز کند.
چگالی هوا با افزایش ارتفاع کاهش پیدا میکند و باعث
کاهش عملکرد موتور میشود .از ارتفاع  1000متر به
باال ،حداکثر بار مجاز یدککشی باید برای هر 1000
متر ارتفاع  10%کاهش یابد.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص اوزان (و
بارهای یدککشی که به خودرو وارد میشوند) به
بخش اطالعات فنی مراجعه کنید.
وزش باد از کنار
 حساسیت بیشتر مجموعه به وزش باد از کنار را درنظر بگیرید.
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خنککاری
یدککشی یک تریلر بر روی سطوح شیبدار دمای مایع
مبرد خودرو را افزایش میدهد.
از آنجا که پروانه به صورت الکتریکی کنترل میشود،
ظرفیت خنککاری آن به سرعت موتور بستگی ندارد.
 به منظور کاهش سرعت موتور ،سرعت خود را کاهشدهید.
حداکثر بار یدککشی در سراشیبیهای بلند به شیب و
دمای محیط بستگی دارد.
در تمامی شرایط ،دمای مایع مبرد را بازبینی کنید.
 اگر این چراغ هشدار و چراغ هشدار STOPروشن شود ،در اسرع وقت خودرو را متوقف
کرده و موتور را خاموش کنید.

ترمز
یدککشی یک تریلر فاصله ترمز را افزایش میدهد .به
منظور اجتناب از داغ کردن ترمزها ،توصیه میشود که
از ترمز موتور استفاده کنید.
تایرها
 فشار تایرهای خودرو یدککش و تریلر را بازبینیکرده و فشارهای توصیه شده را رعایت کنید.
چراغها
 -چراغهای برقی و اعالمی تریلر را بازبینی کنید.

اخطار

حسگرهای پارک عقب در صورت استفاده از
میلهیدککشی پژو اصل به صورت خودکار غیر
فعال میشوند.

اطالعات کاربردی
نصب کردن
 صفحه محافظ را تا جلوی بخش فوقانی شبکه فوقانیسپر جلو باال بیاورید.
 بر روی صفحه فشار دهید تا گیرههای اتصال آندرگیر شوند.

صفحه محافظ شرایط جوی بسیار سرد*
یک صفحه محافظ تعویضشدنی که از تجمع برف در
مقابل پروانه رادیاتور سیستم خنککننده جلوگیری
میکند.
بسته به مدل خودرو ممکن است یک صفحه یا دو
صفحه داشته باشید.

باز کردن
 از یک پیچ گوشتی به عنوان اهرم به نوبت برای بازکردن گیرههای نگهدارنده استفاده کنید.

هشدار
فراموش نکنید که در موارد زیر صفحات محافظ
شرایط جوی بسیار سرد را باز کنید:
 هنگامی که دمای محیط از  10ºCتجاوز کند. در هنگام یدککشی در سرعتهای بیشتر از  75مایلبرساعت( 120کیلومتر برساعت)

* بسته به کشور محل فروش خودرو
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اطالعات کاربردی
توصیههای مربوط به مراقبت و نگهداری
توصیههایی در خصوص مراقبت و نگهداری از خودرو
در دفاتر وارانتی و عملیات نگهداری ارائه شدهاند.

لوازم جانبی*
طیف وسیعی از لوازم جانبی و قطعات اصلی از طریق
شبکه فروش پژو قابل دسترسی هستند.
این لوازم جانبی و قطعات همه برای خودرو شما
مناسب بوده و از توصیهها و وارانتی پژو برخوردار
هستند.

لوازم ایمنی و امنیتی
پیچهای امنیتی چرخ ،صندلیهای کودک ،دستگاه
تست الکل ،کیت کمکهای اولیه ،مثلث هشدار ،جلیقه
با قابلیت دید باال ،زنجیرهای چرخ ،کاورهای ضدلغزش،
کیت مهشکن ،لوازم اطفاء حریق و ...

لوازم رفاهی:
دفلکتورهای در ،پردههای شیشههای کناری و عقب،
کیت سیگار ،خوشبوکنندههای سیار هوا ،دیوایدرهای
صندوق عقب ،آویز لباس ،جای دستی ،مدول مجزا،
چراغ مطالعه ،کنترل کروز ،محفظه نگهداری صندوق
عقب ،حسگرهای پارک جلو و عقب ،جعبه داشبورد
و ...
راهکارهای حمل
میلههای یدککشی ،نوارهای یدککشی ،میلههای
باربند سقف ،حامل دوچرخه بر روی میله یدککشی،
حامل دوچرخه بر روی میلههای باربند سقف ،حامل
چوب اسکی ،صندوقهای سقفی و ...

* موجودی لوازم جانبی در برخی از کشورها
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لوازم تزئینی
توپی اهرم دنده ،باله عقب ،دستگیره ترمز
دستی،چرخهای آلیاژی ،قاب مهشکن ،پوستههای
آینهای ،جاپایی آلومینیومی ،لولههای اگزوز رنگی،
برچسبها ،روکشهای لبه در ،نشانهای  ،lign Sقالپاق
چرخ ،بالههای جلو

هشدار
میل یدککشی باید توسط نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو نصب شود.

اطالعات کاربردی
لوازم محافظ:
زیرپاییها* (فرشی یا الستیکی) ،کاورهای صندلی،
آژیر ،تیغههای گلپخشکن جلو و عقب ،روکش
صندوق عقب ،فرش صندوق عقب ،زهوارهای بغل،
زهوارهای محافظ سپر ،حفاظهای شفاف کناره صندوق
عقب ،محافظ زیر موتور و ...
مولتیمدیا:
سیستمهای صوتی ،سیستمهای مسیرهای نیمه
یکپارچه و ماهوارهای پرتابل ،کیتهای هندزفری ثابت و
سیار ،شارژر خورشیدی جهانی ،اسپیکرها و سیمکشی
آنها ،سوکت  230ولت ،قاب مولتیمدیای عقب ،قابل
تلفن و ...
* به منظور اجتناب از خطر گیر کردن پدالها:
 مطمئن شوید که زیرپاییها به درستی قرار گرفتهو محکم شدهاند.
هرگز یک زیرپایی را روی یک زیرپایی دیگر نیندازد.

با بازدید از نمایندگیهای ایران خودرو همچنین
میتواند محصوالتی را جهت شستشو و نگهداری
(بخشهای خارجی و داخلی) تهیه کنید :از جمله
محصوالت سازگار با محیط زیست در طی محصوالت
 ،TECHNATUREمایعات مورد استفاده در خودرو
(شیشهشو و  ،)...قلمهای لمسی و ترکیب رنگی مطابق
با رنگ دقیقاً مشابه خودرو ،قطعات قابل تعویض
(کارتریج کیت پنچرگیری موقت و )...

اخطار

نصب تجهیزات فرستنده رادیویی
قبل از نصب هر گونه تجهیزات مخابره رادیویی،
باید جهت اطالع از مشخصات فرستندههای
قابل نصب (از نظر فرکانس ،حداکثر توان،
موقعیت آنتن ،الزامات نصب ویژه) مطابق با
آئیننامه سازگاری الکترومغناطیسی خودرو
( )EC/2004/104به یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو مراجعه کنید.

اخطار

بسته به قوانین اجرای در کشور ،برخی تجهیزات
ایمنی خاص ممکن است الزامی باشند:
جلیقههای ایمنی با قابلیت دید باال ،عالئم مثلثی
هشدار خطر ،دستگاه تست الکل ،حبابهای
یدکی ،فیوزهای یدکی ،دستگاه اطفاء حریق،
جعبه کمکهای اولیه ،تختههای گلپخشکنهای
عقب خودرو.

هشدار
اتصاالت لوازم جانبی یا تجهیزات برقی که توسط
پژو توصیه نشدهاند ممکن است منجر به خرابی
سیستم الکترونیکی خودرو و مصرف بیش از حد
برق شود.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص طیف
تجهیزات و لوازم جانبی توصیه شده با یکی
از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید.
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اطالعات کاربردی
باز کردن
برای باز کردن زیرپایی سمت راننده
 صندلی را تاجایی که امکان دارد به سمت عقبحرکت دهید.
 اتصاالت را باز کنید. -زیرپایی را بردارید.

زیرپاییها
اتصاالت
زمانی که برای اولین بار زیرپاییها را متصل میکنید،
در سمت راننده تنها از اتصاالتی استفاده کنید که کیف
ابزار کنار آن تعبیه شده است.
سایر زیرپاییها فقط بر روی کف خودرو قرار داده
میشوند.
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هشدار
به منظور اجتناب از خطر گیرکردن پدالها:
 تنها از زیرپاییهایی استفاده کنید که بااتصاالتی که قب ً
ال در خودرو تعبیه شدهاند،
همخوانی داشته باشند؛ این اتصاالت حتماً باید
استفاده شود،
 هرگز یک زیرپایی را روی یک زیرپایی دیگرنصب نکنید.
استفاده از زیرپاییهای که مورد تأیید پژو
نیستند ممکن است باعث تداخل با دسترسی به
پدالها شده و مانع عملکرد سیستمهای کنترل
کروز  /محدود کننده سرعت شود.

نصب مجدد
به منظور نصب مجدد زیرپایی در سمت راننده:
 زیرپایی را در جای صحیح قرار دهید. اتصاالت را با فشار دادن جا بزنید. مطمئن شوید که زیر پایی محکم نگه داشته شدهاست.

اطالعات کاربردی
در هنگام نصب میلههای باربند سقف ،تنها از چهار
نقطه اتصال واقع شده بر روی چارچوب سقف استفاده
کنید .این نقطهها در هنگام بستهشدن در پوشیده
میشوند.
اتصاالت میلههای باربند سقف شامل پیچی میشوند
که باید در هر یک از نقاط اتصال بسته شود.
دستورالعملهای نصب و شرایط استفاده از ریلهای
تأمین شده همراه با میلهها را رعایت کنید.
میلههای باربند سقف
به دالیل ایمنی و به منظور جلوگیری از آسیب دیدن
سقف ،الزم است که از میلههای عرضی فهرست شده
برای خودرو استفاده کنید.

اخطار

حداکثر وزن مجاز روی میلههای باربند سقف:
 75کیلوگرم
اگر ارتفاع از  40سانتیمتر تجاوز میکند ،سرعت
خودرو را متناسب با شکل جاده تنظیم کرده و
از آسیب دیدن میلههای باربند و ملحقات سقف
جلوگیری کنید.
حتماً به منظور رعایت مقررات حمل اجسامی که
از خودرو طول بیشتری دارند ،به مقررات تصویب
شده ملی مراجعه کنید.
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بازبینیها

باز کردن درب موتور
 اهرم باز کننده را که در قسمت چپ زیر داشبوردواقع شده است ،به سمت خود بکشید.

 دستگیره ایمنی را به سمت چپ کشیده و دربموتور را باال ببرید.

هشدار
درب موتور را در مقابل بادهای شدید باز نکنید.
هنگامی که موتور داغ است ،دستگیره ایمنی
خارجی و درب موتور را با احتیاط باز کنید.
(خطر سوختگی)

هشدار
به دلیل وجود تجهیزات برقی زیر درب موتور،
توصیه میشود که موارد قرار گرفتن آن در مقابل
آب (باران ،شستشو و  )...محدود شود.
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 گیره پایه درب موتور را باز کرده و از جای خودبیرون بیاورید.
 پاییه را در سوراخ مربوطه وارد کنید تا درب موتوررا باز نگهدارد.
بستن
 پایه را از سوراخ مربوطه خارج کنید. پایه را در جا خود گیربدهید. درب موتور را پایین آورده و آن را در انتهای محدودهحرکت آن ،رها کنید.
 درب موتور را بکشید تا مطمئن شوید که کام ًال چفت
شده است.

بازبینیها
موتورهای بنزینی
 .1مخزن مایع شیشهشو
 .2مخزن مایع مبرد فوقانی
 .3فیلتر هوا
 .4مخزن روغن ترمز
 .5باتری
 .6جعبه فیوز
 .7میل مدرج روغن موتور
 .8درپوش پرکن روغن موتور

اخطار

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن بخشهای
برقی خودرو ،هرگز از جت کارواش در محفظه
موتور استفاده نکنید.
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بازبینیها
موتورهای دیزل*
 .1مخزن مایع شیشهشو
 .2مخزن مایع مبرد فوقانی
 .3فیلتر هوا
 .4مخزن روغن ترمز
 .5باتری
 .6جعبه فیوز
 .7میل مدرج روغن موتور
 .8درپوش پرکن روغن موتور
 .9پمپ پرایمر

اخطار

به منظور جلوگیری از آسیب دیدن بخشهای
برقی خودرو ،هرگز از جت کارواش در محفظه
موتور استفاده نکنید.

* در صورت نصب در خودروی شما
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بازبینیها
بازبینی سطح مواد
سطح کلیه مواد را به صورت منظم ،مطابق با برنامه
سرویس سازنده بازبینی کنید در صورت نیاز مخازن
را پر کنید ،مگر اینکه به گونهای دیگر قید شده باشد.
اگر یکی از سطوح مایع موجود در مخازن به میزان
قابل توجهی افت کند ،سیستم مربوطه را توسط یکی
از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد بازبینی
قرار دهید.
سطح روغن موتور
این بازبینی با استفاده از میل مدرج سطح
روغن موتور زیر درب موتور انجام میشود.
برای اطالع از موقعیت میل مدرج ،به نمای
زیر درب موتور در صفحات قبل مراجعه
کنید.
برای حصول اطمینان از قرائت صحیح خودرو باید بر
روی یک سطح مسطح پارک شده باشد و موتور حداقل
برای  30دقیقه خاموش شده باشد.

اخطار

پر کردن روغن موتور بین دو سرویس (یا تعویض
روغن) معمول است .پژو توصیه میکند که پس
از هر  3000مایل ( 5000کیلومتر) سطح روغن
را بازبینی کرده و در صورت نیاز مخزن را پر
کنید.

بازبینی با استفاده از میل مدرج
برای اطالع از موقعیت میل مدرج ،به نمای زیر درب
موتور در صفحات قبل مراجعه کنید.
 میل مدرج را از دسته رنگی آن گرفته و به طور کاملبیرون بیاورید.
 انتهای میل مدرج را با استفاده از یک پارچه تمیزبدون کرک پاککنید.
 میل مدرج را دوباره جا زده و به طور کامل به پایینفشار دهید ،سپس آن را بیرون بکشید تا سطح روغن
را به صورت چشمی بازبینی کنید:
سطح مناسب روغن بین عالمت  Aو  Bاست.

اگر مشاهده کردید که سطح روغن از عالمت  Aبیشتر
یا از عالمت  Bپایینتر است ،موتور را استارت نکنید.

 اگر سطح روغن باالتر از حد MAXباشد( ،خطر آسیب دیدن
موتور) ،با یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید.
 اگر سطح روغن کمتر از حد MINباشد ،باید روغن موتور
اضافه کنید.

هشدار
در هنگامی که زیر درب موتور کار میکنید،
مراقب باشید زیرا برخی قسمتهای موتور ممکن
است بسیار داغ باشند (خطر سوختگی) و پروانه
خنککن موتور ممکن است هر لحظه (حتی
هنگامی که سوئیچ استارت خاموش است) به
کار بیفتد.
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بازبینیها
پر کردن سطح روغن موتور در مخزن
گرید روغن
قبل از پر کردن روغن یا تعویض روغن ،بازبینی کنید
که گرید روغن برای موتور مناسب بوده و با توصیههای
سازنده مطابقت دارد.
برای اطالع از موقعیت میل مدرج ،به نمای زیر درب
موتور در صفحات قبل مراجعه کنید.
 درپوش پرکن روغن را باز کنید تا به دهانه پرکندسترسی پیدا کنید.
 روغن را در مقادیر کم اضافه کنید تا از پاشش آن برروی اجزای موتور جلوگیری شود( .خطر آتشسوزی)
 قبل از بازبینی مجدد سطح روغن با استفاده از میلمدرج چند دقیقه صبر کنید.
 در صورت نیاز روغن بیشتری اضافه کنید. پس از بازبینی سطح ،به دقت درپوش پرکن روغن ومیل مدرج را در جای خود قرار دهید.
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تعویض روغن موتور
برای اطالع از جزئیات فواصل زمانی این عملیات ،به
برنامه سرویس سازنده مراجعه کنید .به منظور حفظ
قابلیت اعتماد موتور و سیستم کنترل انتشار مواد هرگز
در روغن موتور از افزودنی استفاده نکنید.

سطح روغن ترمز

سطح روغن ترمز باید به عالمت MAX

نزدیک باشد .اگر چنین نباشد ،میزان
استهالک پد ترمز را بازبینی کنید.
تعویض روغن ترمز
برای کسب اطالع از جزئیات فواصل زمانی این عملیات
به برنامه سرویس سازنده مراجعه کنید.
مشخصات روغن ترمز
روغن ترمز باید تا توصیههای سازنده مطابقت داشته
باشد.

بازبینیها
سطح مایع مبرد
سطح مایع مبرد با به عالمت  MAXنزدیک
باشد ولی هرگز نباید از آن تجاوز کند.
هنگامی که موتور گرم است ،دمای مبرد با
پروانه تنظیم میشود.
عالوه بر این ،از آنجا که سیستم خنککننده تحت
فشار است ،پس از خاموش کردن موتور قبل از اینکه
کاری روی این سیستم انجام دهید یک ساعت صبر
کنید.
به منظور اجتناب از خطر سوختگی و تاولزدگی ،ابتدا
دو دور درپوش مخزن را بچرخانید تا فشار مخزن افت
کند .هنگامی که فشار افت کرد ،درپوش را برداشته و
مایع مبرد را به مخزن اضافه کنید.
تعویض مایع مبرد
مایع مبرد نباید در سرویسهای معمولی تعویض شود.
مشخصات مایع مبرد
مایع مبرد باید با توصیههای سازنده مطابقت داشته
باشد.

مایع شوینده شیشه و چراغها
در صورت نیاز سطح مایع را به میزان کافی
باال ببرید.
مشخصات مایع
برای عملکرد بهینه و جلوگیری از یخزدن ،این مایع
نباید با آب معمولی پر شده یا تعویض شود.
در شرایط زمستانی ،استفاده از مایعاتی با پایه الکل
اتیل یا متانول توصیه میشود.
سطح افزودنی موتور دیزل (موتور دیزل مجهز به
فیلتر ذرات)
کم بودن سطح افزودنی با روشن شدن این چراغ
هشدار به همراه یک هشدار صوتی و پیامی بر روی
صفحه نمایش مشخص میشود( .اگر خودرو مجهز به
صفحه نمایش باشد).
پرکردن مخزن
این افزودنی باید بدون معطلی توسط یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو پر شود.

محصوالت مورد استفاده
بیشتر این مایعات برای سالمتی مضر هستند و در واقع
بسیار خورنده هستند.
روغنها یا مایعات مستعمل را در شبکه
فاضالب یا بر روی زمین نریزید.
روغن مستعمل را نزد یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو برده یا به نقاط مجاز امحای
پسماندها تحویل دهید.

هشدار
از تماس طوالنیمدت پوست با روغنها یا مایعات
استفاده شده خودداری کنید.

هشدار
پروانه مبرد ممکن است پس از خاموش
کردن موتور به کار بیفتد :مراقب باشید که
اشیاء و البسه در تیغه پروانه گیر نکنند.
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بازبینیها
بازبینیها
مگر در مواردی که به گونهای دیگر قید شده باشد ،این
بخشها را مطابق با برنامه سرویس سازنده و براساس
نوع موتور خودرو بازبینی کنید .در غیر این صورت ،این
موارد را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
خودرو مورد بازبینی قرار دهید.
باتری  12ولت
باتری نیازمند هیچگونه عملیات نگهداری
نیست.
در هرحال به صورت منظم بابینی کنید
که ترمینالها به صورت صحیح سفت شده باشند (در
خصوص خودروهای مجهز به ترمینالهای بازشو سریع)
و اتصاالت آن تمیز باشد.
در هنگام انجام هر گونه عملیاتی بر روی باتری 12
ولت ،برای کسب اطالع از جزئیات اقدامات احتیاطی
که باید قبل از شروع کار انجام شوند به بخش مربوطه
مراجعه کنید.

فیلتر هوا و فیلتر اتاقک خودرو
برای کسب اطالع از جزئیات فواصل تعویض
این قطعات به برنامه سرویس سازنده
مراجعه کنید.
بسته به شرایط محیطی (به عنوان مثال هوای پر
گرد و غبار) و کاربرد خودرو (به عنوان مثال سفرهای
شهری) ،این قطعات را در زمان تعیین شده دو بار
تعویض کنید.
مسدود شدن فیلتر اتاقک خودرو ممکن است اثر
نامطلوبی بر عملکرد سیستم تهویه مطبوع داشته و
روایح نامطلوبی ایجاد کند.
فیلتر روغن
فیلتر روغن را هر بار که روغن موتور تعویض
میشود ،تعویض کنید.
برای کسب اطالع از جزئیات فواصل تعویض
این قطعه به برنامه سرویس سازنده مراجعه کنید.

فیلتر ذرات (موتورهای دیزل)
شروع اشباع فیلتر ذرات با روشن
شدن موقتی این چراغ هشدار
همراه با پیامی بر روی صفحه
نمایش مشخص میشود( .در صورتی که خودرو به
صفحه نمایش مجهز باشد).
به محض اینکه شرایط ترافیک اجازه میدهد ،با
حرکت با سرعت حداقل  40مایلبرساعت (60
کیلومتربرساعت) فیلتر را احیاء کنید تا چراغ هشدار
خاموش شود.
اگر چراغ هشدار روشن بماند ،این امر به معنای پایین
بودن سطح افزودنی است.

اخطار

به دنبال عملکرد طوالنیمدت خودرو در
سرعتهای بسیار پایین یا در حالت خالص،
ممکن است در برخی شرایط استثنایی ،متوجه
انتشار بخار آب در اگزوز در هنگام گاز دادن
شوید .این امر بر عملکرد خودرو یا محیط زیست
تأثیری ندارد.
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بازبینیها
جعبه دنده دستی
جعبه دنده نیازمند هیچگونه عملیات
نگهداری (تعویض روغن) نیست .برای اطالع
از فواصل زمانی بازبینی این قطعه به برنامه
سرویس سازنده مراجعه کنید.
جعبه دنده الکترونیکی
جعبه دنده نیازمند هیچگونه عملیات
نگهداری (تعویض روغن) نیست .برای اطالع
از فواصل زمانی بازبینی سطح روغن این
قطعه به برنامه سرویس سازنده مراجعه کنید.
جعبه دنده اتوماتیک
جعبه دنده نیازمند هیچگونه عملیات
نگهداری (تعویض روغن) نیست .برای اطالع
از فواصل زمانی بازبینی سطح روغن این
قطعه به برنامه سرویس سازنده مراجعه کنید.

پدهای ترمز
استهالک پد ترمز به سبک رانندگی بستگی
دارد ،مخصوصاً برای خودروهایی که در شهر
و در فواصل کوتاه استفاده میشوند .ممکن
است الزم شود که شرایط ترمزها
حتی بین فواصل سرویس خودرو ،مورد بازبینی قرار
گیرند.
مگر در مواردی که مدار ترمز نشتی داشته باشد ،افت
سطح روغن ترمز نشان دهنده استهالک پدهای ترمز
است.
استهالک دیسک ترمز
برای کسب اطالعات مربوط به بازبینی
استهالک دیسک ترمز با یکی از
نمایندگیهای منتخب ایران خودرو تماس
بگیرید.

ترمز دستی
در صورت مشاهده حرکت بیش از حد یا
کاهش کارآمدی این سیستم ،ترمز دستی
باید حتی قبل از فواصل سرویس ،مورد
بازبینی قرار گیرد.
بازبینی این سیستم باید توسط یکی از نمایندگیهای
منتخب ایران خودرو انجام شود.

هشدار
به منظور بهینهسازی عملکرد واحدهای با
اهمیتی مشابه سیستم ترمز ،پژو محصوالت
بسیار خاصی را انتخاب کرده و توصیه میکند.
پس از شستشوی خودرو ،خیس شدن خودرو یا
در هوای زمستانی ،ممکن است بر روی دیسک
و پدهای ترمز یخ تشکیل شود :کارآمدی ترمز
ممکن است کاهش یابد .برای خشک کردن و
یخزدایی از ترمز چند ترمز آرام بگیرید.
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دادههای فنی
موتورهای بنزینی
PureTech
82

PureTech 82
S&S

جعبه دنده

دستی
( 5دنده)

 ETGالکترونیکی
( 5دنده)

دستی
( 5دنده)

 ETGالکترونیکی
( 5دنده)

دستی
( 5دنده)

کد مدل… DD :

HMY0

HMY0/P

HMZ6

HMZ6/PS

NFP0
NFP6

1199
x 90.5 75
60
5750
118
2750
بدون سرب
RON 91
تا 98
RON
بلی
3.25

1199
x 90.5 75
60
5750
118
2750
بدون سرب
 RON 91تا
RON 98
بلی

موتور بنزینی

حجم موتور (سیسی)
قطر × جابجایی (میلیمتر)
حداکثر قدرت :استاندارد ( EUکیلووات) *
دورموتور در حداکثر قدرت ()rpm
حداکثر گشتاور :استاندارد )EU (Nm
در موتور در حداکثر گشتاور)rpm( :
سوخت
مبدل کاتالیزوری
ظرفیت روغن (لیتر)
موتور (با تعویض فیلتر)

PureTech 72

1199
x 90.5 75
53
5500
110
3000
بدون سرب
 RON 91تا RON 98
بلی
3.25

3.25

VTi 115

اتوماتیک  EAT6اتوماتیک
( 6دنده)
( 4دنده)
NFP 9

NFPT

1587
x 82 78.5
85
6050
150
4000
بدون سرب
 RON 91تا RON 98
بلی
3.25

* حداکثر قدرت به مقدار نوع تأیید شده بر روی بستر تست ،تحت شرایطی است که طبق مقررات اروپا (آئیننامه  )EC/1999/99تعریف شده است ،مربوط میشود.
182

دادههای فنی
اوزان موتورهای بنزینی (به کیلوگرم)
موتور بنزینی

PureTech 72

جعبه دنده

دستی
( 5دنده)

کد مدل… DD :

HMY0

وزن بدون بار
وزن بدون سرنشین و بار*
وزن ناخالص خودرو ()GVW
وزن ناخالص مجموعه ()GTW
بر روی شیب ٪۱۲
تریلر با ترمز (در محدوده )GTW
بر روی شیب  ٪۱۰یا ٪۱۲
تریلر با ترمز** (با انتقال بار در محدوده )GTW
تریلر بدون ترمز
وزن توصیهشده اتصال یدککشی

1459
1909

ETG

الکترونیکی
( 5دنده)
HMY0/P

980
1055

450
720
450
55

1467
1917

PureTech PureTech
82 S&S
82
ETG

دستی
( 5دنده)

الکترونیکی
( 5دنده)

HMZ6

HMZ6/PS

980
1055
1470

980
1055
1490

1920
450

1990
500

720
450
55

720
450
55

VTi 115

دستی
( 5دنده)

اتوماتیک
( 4دنده)

NFP0
NFP6

NFP 9

1524
2274

1090
1165

1559
2309
750

EAT6

اتوماتیک
( 6دنده)
NFPT
1115
1190
1585
2335

1010
580
55

* وزن بدون سرنشین و بار معادل وزن بدون بار به عالوه راننده ( 75کیلوگرم) است.
** وزن تریلر ،با ترمز میتواند اگر در محدوده  GTWافزایش یابد اگر  GVWخودرو یدککش به همان مقدار کاهش یابد؛ هشدار! یدککشی با استفاده از یک خودرو
یدککش با بار سبک میتواند اثر نامطلوبی بر پایداری روی جاده داشته باشد.
*** فقط برای ایران
مقادیر  GTWو بار قابل یدککشی اعالم شده تا حداکثر ارتفاع  1000متر معتبر هستند؛ برای هر  1000متر ارتفاع بیشتر باید  10%از مقدار بار قابل یدککشی ذکر شده
کم شود.
سرعت خودرو یدککش نباید از  60مایلبرساعت ( 100کیلومتربرساعت) تجاوز کند( .مقررات اجرایی در کشور مربوطه باید رعایت شوند).
دمای باالی محیط میتواند منجر به کاهش عملکرد خودرو به منظور حفاظت از موتور شود؛ اگر دمای محیط بیش از  37ºCباشد ،بار قابل یدککشی را محدود کنید.
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دادههای فنی
موتورهای دیزل
موتور بنزینی
جعبه دنده

کد مدل… DD :

دستی ( 5دنده)

دستی ( 5دنده)
9HP0

9HJC
1560
88.3 x 75
68
4000
254
1750
دیزل
بلی
450

حجم موتور (سیدسی)
قطر × جابجایی (میلیمتر)
حداکثر قدرت :استاندارد ( EUکیلووات) *
دورموتور در حداکثر قدرت ()rpm
حداکثر گشتاور :استاندارد )EU (Nm
در موتور در حداکثر گشتاور)rpm( :
مبدل کاتالیزوری
فیلتر ذرات
ظرفیت روغن (لیتر)
موتور (با تعویض فیلتر)

HDi 92

BlueHDi 100

خیر

3.75

بلی

BHY6
1560
88.3 x 75
73
3750
230
1750
دیزل
بلی
بلی
3.75

* حداکثر قدرت به مقدار نوع تأیید شده بر روی بستر تست ،تحت شرایطی است که طبق مقررات اروپا (آئیننامه  )EC/1999/99تعریف شده است ،مربوط میشود.
184

دادههای فنی
اوزان موتورهای دیزل (کیلوگرم)
موتور بنزینی
جعبه دنده

کد مدل… DD :

HDi 92

BlueHDi 100

دستی ( 5دنده)

دستی ( 5دنده)
9HP0

9HJC
1090
1165

BHY6

1548

1090
1165
1585

2298

2335

وزن بدون بار
وزن بدون سرنشین و بار*
وزن ناخالص خودرو ()GVW
وزن ناخالص مجموعه ()GTW
بر روی شیب 12%
تریلر با ترمز (در محدوده )GTW

750

750

تریلر با ترمز** (با انتقال بار در محدوده )GTW
تریلر بدون ترمز
وزن توصیهشده اتصال یدککشی

1010
580
55

1010
580
55

بر روی شیب  ٪10یا ٪12

1549
2299

* وزن بدون سرنشین و بار معادل وزن بدون بار به عالوه راننده ( 75کیلوگرم) است.
** وزن تریلر ،با ترمز میتواند اگر در محدوده  GTWافزایش یابد اگر  GVWخودرو یدککش به همان مقدار کاهش یابد؛ هشدار! یدککشی با استفاده از یک خودرو
یدککش با بار سبک میتواند اثر نامطلوبی بر پایداری روی جاده داشته باشد.
*** فقط برای ایران
مقادیر  GTWو بار قابل یدککشی اعالم شده تا حداکثر ارتفاع  1000متر معتبر هستند؛ برای هر  1000متر ارتفاع بیشتر باید  10%از مقدار بار قابل یدککشی ذکر شده
کم شود.
سرعت خودرو یدککش نباید از  60مایلبرساعت ( 100کیلومتربرساعت) تجاوز کند( .مقررات اجرایی در کشور مربوطه باید رعایت شوند).
دمای باالی محیط میتواند منجر به کاهش عملکرد خودرو به منظور حفاظت از موتور شود؛ اگر دمای محیط بیش از  37ºCباشد ،بار قابل یدککشی را محدود کنید.

185

ابعاد
ابعاد (میلیمتر)

عالئم شناسایی
عالئم قابل مشاهده مختلفی جهت شناسایی روی خودرو وجود دارد.
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عالئم شناسایی
این برچسب شامل اطالعات زیر میشوند:
 فشار باد تایرها بدون بار و با بار، اندازه تایرها، فشار باد چرخ یدکی، -کد رنگ خودرو

اخطار

فشارهای تایر باید ،حداقل یکبار در ماه ،هنگامی
که تایر سرد است ،بازبینی شوند.
پایین بودن فشار تایر امکان ترکیدن تایر
و مصرف سوخت را افزایش میدهد.
 .Aشماره شناسه خودرو ( )VINزیر درب موتور.
این شماره بر روی بدنه نزدیک محل فیلتر اتاقک
خودرو قرار گرفته است.

 .Cبرچسب سازنده
 VINبر روی یک برچسب قابل برداشت بر روی دهانه
درب سمت راننده درج شده است.

 .Bشماره شناسه خودرو خودرو بر روی داشبورد
این شماره با یک برچسب نصب شده است که از شیشه
جلو قابل مشاهده است.

 .Dبرچسب تایر/رنگ
این برچسب بر روی ستون وسطی در سمت راننده
نصب شده است.
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مصرف سوخت خودرو پژو 301
مصرف سوخت
موتور

گیربکس

سیکل شهری

سیکل برون شهری

سیکل ترکیبی

 1/6لیتر 16V

اتوماتیک

9.0 L/100 km

5.2 L/100 km

6.6 L/100 km

میزان مصرف سوختی که در اینجا ذکر شده است ،بستگی به میزان آن در زمان ثبت دارد .مقادیر مصرف سوخت به طریقۀ رانندگی ،شرایط رانندگی ،شرایط آب و هوایی،
میزان بار خودرو ،طریقۀ نگهداری از خودرو و استفاده از تجهیزات جانبی بستگی دارد.

188

تجهیزات صوتی و تلماتیک
سیستم صوتی  /بلوتوث
فهرست
مراحل اولیه
کنترلهای روی فرمان
منوی اصلی
سیستم صوتی
استفاده از تلفن
تنظیمات صوتی
نقشه منوی صفحه نمایش
سواالت متداول

196
197
198
199
209
218
219
221

سیستم صوتی شما به گونهای کدگذاری شده است که تنها در این خودرو کار میکند.

اخطار

به دالیل ایمنی ،راننده باید عملیاتی را که مستلزم توجه طوالنی است ،تنها در حالتی انجام دهد که خودرو
متوقف باشد .هنگامی که موتور خاموش است به منظور جلوگیری از تخلیه باتری ،سیستم صوتی پس از چند
دقیقه خاموش خواهد شد.
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تجهیزات صوتی و تلماتیک
 -۱مراحل اولیه
جستجوی دستی گام به گام فرکانسهای رادیویی باال/
پایین
انتخاب فولدر قبلی/بعدی MP3
انتخاب فولدر/ژانر/هنرمند/لیست پخش قبلی/بعد در
دستگاه USB
جابجایی در یک فهرست

انتخاب منبع:
رادیوCD، AUX، USB، ،
.streaming
پذیرش یک تماس ورودی

خاموش/روشن کارکرد TA
(اعالن ترافیکی)
فشار دادن ممتد :دسترسی به
انواع اطالعات

خاموش/روشن

دسترسی به منوی اصلی

تنظیم حجم صدا

جستجوی اتوماتیک باال/پایین فرکانسهای
رادیویی.
انتخاب  ،CD، USBتراک streaming
قبلی /بعدی
جابجایی در یک فهرست

انتخاب وضعیتهای مختلف صفحه نمایش:
تمام صفحه :صوتی (یا تلفن در خصوص
تماس در حال انجام) /
در یک پنچره :صوتی (یا تلفن در خصوص
تماس در حال انجام)  -ساعت یا کامپیوتر
مدیریت پیمایش
فشار ممتد :صفحه سیاه (تیره)

انتخاب ایستگاه رادیویی پیشتنظیم شده
فشار دادن ممتد :ذخیرهسازی ایستگاه
خروج از عملیات کنونی.
تا یک مرحله (منو یا فولدر)
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انتخاب پهنه باندهای AM/FM
تأیید منوی مربوطه
در صفحه نمایش

نمایش فهرست ایستگاههای دریافتی،
فولدرها یا تراکهای CD/ MP3
فشار دادن ممتد :مدیریت طبقهبندی
فایلهای  / MP3/WMAبهروز رسانی
فهرست ایستگاههای دریافتی

تنظیمات صوتی:
آمبینس ،treble، bass، loudness ،توزیع ،توازن
چپ/راست fader ،جلو/عقب ،حجم صوت اتوماتیک

تجهیزات صوتی و تلماتیک
 -2کنترلهای روی فرمان

تعویض منبع صوتی.
تأیید انتخاب
تماس گرفتن/خاتمه تماس تلفنی
فشار دادن برای بیش از  2ثانیه :منوی اصلی تلفن

رادیو :جستجوی اتوماتیک فرکانسهای باالتر
 :CD/MP3/USBانتخاب تراک بعدی.
 :CD/USBفشار دادن و نگه داشتن :پخش سریع به
جلو
حرکت در یک فهرست

رادیو :جستجوی اتوماتیک فرکانسهای پایینتر
 :CD/MP3/USBانتخاب تراک قبلی.
 :CD/USBفشار دادن و نگه داشتن :پخش
سریع به عقب
حرکت در یک فهرست

قطع صدا :فشار دادن همزمان دکمههای
افزایش و کاهش حجم صوت.
با فشار دادن یکی از این دو کلید صدا
مجددا وصل خواهد شد.

رادیو :انتخاب ایستگاه پیشتنظیم شده قبلی/بعدی
 :USBانتخاب ژانر/هنرمند/فولدر از فهرست دسته-
بندی
انتخاب مرد قبلی/بعدی در یک منو
افزایش حجم صدا
کاهش حجم صدا
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تجهیزات صوتی و تلماتیک
 -3منوی اصلی

ارتباط بلوتوث :مدیریت اتصاالت ،جستجوی
دستگاه

مولتیمدیا :پارامترهای مدیا ،پارامترهای رادیو

شخصیسازی-پیکربندی :تعریف پارامترهای
خودرو ،انتخاب زبان ،پیکربندی صفحه نمایش،
انتخاب واحدها ،تنظیم ساعت و تاریخ

صفحه نمایش C

کامپیوتر مدیریت پیمایش :یادداشت سوابق
هشدارها

تلفن :تماس ،مدیریت دایرکتوریها ،مدیریت تلفن،
قطع تماس.

برای کسب اطالعات تفصیلی از نمای کلی منوهای موجود به بخش نقشه منوی صفحه نمایش مراجعه کنید.
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تجهیزات صوتی و تلماتیک
 -4سیستم صوتی

رادیو
انتخاب یک ایستگاه
محیط خارجی (تپهها ،ساختمانها ،تونلها ،پارکینگها ،زیرزمینها و  )...ممکن است حتی
در وضعیت جستجوی ایستگاه  RDSمانع دریافت امواج شود .این پدیده در انتشار امواج
رادیویی کام ً
ال عادی است و به هیچ وجه به معنای اشکال در سیستم صوتی محسوب
نمیشود.

دکمه  LISTرا فشار دهید تا فهرست
ایستگاههای دریافتی به ترتیب حروف الفبا
نمایش داده شود.

دکمه  SRC/TELرا چند بار پشت
سرهم فشار داده و رادیو را انتخاب
کنید.

ایستگاه رادیویی مورد نظر را با چرخاندن شستی
کنترل انتخاب کرده و با فشار دادن آن تأیید
کنید.

دکمه  BANDرا فشار دهید تا یک
پهنه باند را انتخاب کنید.

با هر بار فشار به حرفهای (به عنوان مثال A, B,
 ).… ,D, F, G, J, Kتغییر میکند.

فشار طوالنی بر روی دکمه  LISTفهرست
ایستگاهها را ایجاد کرده یا بهروزرسانی میکند؛
برای یک لحظه گیرنده رادیو قطع میشود.
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تجهیزات صوتی و تلماتیک
 -4سیستم صوتی
محیط خارجی (تپهها ،ساختمانها ،تونلها ،پارکینگها ،زیرزمینها و  )...ممکن است حتی
در وضعیت جستجوی ایستگاه  RDSمانع دریافت امواج شود .این پدیده در انتشار امواج
رادیویی کام ً
ال عادی است و به هیچ وجه به معنای اشکال در سیستم صوتی محسوب
نمیشود.

دکمه  LISTرا فشار دهید تا فهرست
ایستگاههای دریافتی به ترتیب حروف الفبا
نمایش داده شود.

دکمه  SRC/TELرا
چند بار پشت سرهم
فشار داده و رادیو را
انتخاب کنید.

ایستگاه رادیویی مورد نظر را با چرخاندن شستی
کنترل انتخاب کرده و با فشار دادن آن تأیید
کنید.

دکمه  BANDرا فشار
دهید تا یک پهنه باند را
انتخاب کنید.

با هر بار فشار به حرفهای (به عنوان مثال A, B,
 ).… ,D, F, G, J, Kتغییر میکند.

فشار طوالنی بر روی دکمه  LISTفهرست
ایستگاهها را ایجاد کرده یا بهروزرسانی میکند؛
برای یک لحظه گیرنده رادیو قطع میشود.
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تجهیزات صوتی و تلماتیک
 -4سیستم صوتی
دریافت پیامهای اعالن ترافیکی

RDS

 RDSدر صورت فعالسازی ،این امکان را برای شما فراهم میکند که با بازگشت
اتوماتیک به فرکانسهای قابل انتخاب به گوش دادن همان ایستگاه ادامه دهید.
در هر حال ،در برخی شرایط ،پوشش ایستگاه  RDSممکن است در کل کشور
امکانپذیر نباشد ،زیرا ایستگاههای رادیویی  100%محدوده کشور را پوشش نمی-
دهند .این امر عدم دریافت امواج رادیویی یک ایستگاه را در حین سفر توضیح میدهد.
هنگامی که رادیو بر روی صفحه نمایش
نمایش داده شده است ،شستی کنترل
را فشار دهید تا منوی مربوطه نمایش
داده شود.

کارکرد ( TAاعالمهای ترافیکی) به پیامهای هشدار  TAاولویتدهی میکند .این کارکرد
برای فعال شدن نیاز به گیرندگی مناسب ایستگاههای رادیویی دارد که این نوع پیامها
را مخابره میکنند .هنگامی که یک گزارش ترافیکی مخابره میشود ،منبع صوتی کنونی
(رادیو CD، USB ،و  )...به صورت خودکار متوقف میشود تا پیام  TAرا پخش کند.
پخش مجدد عادی منبع صوتی پس از پایان مخابره پیام ،از سر گرفته میشود.

TA

 TAرا فشار دهید تا گیرندگی پیامهای ترافیکی
فعال یا غیرفعال شود.

 RDSرا انتخاب کرده و تأیید کنید
تا ذخیره شود RDS .بر روی صفحه
نمایش ظاهر میشود.
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نمایش متن رادیویی
متن رادیویی اطالعات مخابره شده توسط ایستگاه رادیویی در ارتباط با برنامه یا
آهنگ در حال پخش است.

صفحه نمایش C
هنگامی که رادیو بر روی صفحه نمایش
نمایش داده شده است ،شستی کنترل
را فشار دهید تا منوی مربوطه نمایش
داده شود.

شستی کنترل را چرخانده و RADIO
 TEXTرا انتخاب کنید و سپس فشار

دهید تا تأیید شود.
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 CDصوتی
پخش یک CD
فقط لوح فشرده مدور با قطر  12سانتیمتر وارد وارد دستگاه کنید.
برخی سیستمهای  ،anti-piratingبر روی دیسکهای اصل یا CDهای کپی شده که از
رکوردر شخصی استفاده میکنند ممکن است باعث ایجاد اشکاالتی شوند که بر کیفیت دستگاه
پخش اصل تأثیری ندارند.
بدون فشار دادن دکمه  EJECT، CDرا در دستگاه پخش قرار دهید ،پخش  CDبه صورت
اتوماتیک آغاز خواهد شد.

برای پخش یک  CDکه قبال داخل
دستگاه شده است ،دکمه SRC/TEL
را چند بار پشت سرهم فشار دهید تا
 CDانتخاب شود.

دکمه  LISTرا فشار دهید تا فهرست تراکهای
روی  CDنمایش داده شود.

برای حرکت سریع به جلو یا به عقب یکی از این
دکمهها را فشار داده و نگاه دارید.

یکی از این دکمهها را فشار دهید تا یکی از
تراکهای روی  CDانتخاب شوند.
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CD، USB
اطالعات و توصیهها
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سیستم صوتی تنها فایلهای با پسوند  mp3.یا  wma.و نرخ فشردگی ثابت یا متغیر
بین  kbps 32و  320kbpsرا پخش میکند.

بر روی یک دیسک تکی تا  255فایل  Mp3که در  8الیه دایرکتوری پخش شده است
قابل خواندن است .در هر حال توصیه میشود که این الیهها به  2الیه محدود شوند
تا زمانی که برای دسترسی و پخش  CDالزم است کمتر شود.
در حین پخش ،ساختار فولدرها در نظر گرفته نمیشود.

توصیه میشود که اسامی فایلها را به  20کاراکتر محدود کرده و اکاراکترهای ویژه (به
عنوان مثال “ ? ;  )ùاستفاده نکنید تا از اشکاالت پخش جلوگیری شود.

برای اینکه بتوانید یک فایل ضبط شده  CDRیا  CDRWرا پخش کنید ،هنگامی
که آن را ضبط میکنید ترجیحا استاندارد  ISO 9660 level 1, 2یا Joliet
را انتخاب کنید.
اگر دیسک در قالب دیگری ضبط شده باشد ممکن است به صورت صحیح پخش
نشود.
توصیه میشود که همین استاندارد ضبط همواره برای دیسکهای انفرادی با پایینترین
سرعت ممکن (حداکثر  )4xبرای دستیابی به بهترین کیفیت صدا استفاده شود.
در مورد خاص  ،CD multi-sessionاستاندارد  Jolietتوصیه میشود.

انواع قابل قبول لیستهای پخش عبارتند از  m3u.و .pls.
تعداد فایلها به  5000فایل در  500دایرکتوری حداکثر تا  8سطح محدوده شده است.

هارددیسک یا دستگاه  USBبه غیر از دستگاههای پخش صوت را به پورت USB
متصل نکنید .این کار ممکن است به موارد نصب شده آسیب بزند.

تجهیزات صوتی و تلماتیک
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 CDو USB
پخش یک مجموعه
وارد کردن مجموعه  MP3در دستگاه پخش  CDیا اتصال کارت
حافظه به پورت  USBرا به صورت مستقیم از طریق یک سیم
رابط انجام دهید.

شستی کنترل را بچرخانید تا تراک بعدی یا قبلی
انتخاب شود.

سیستم لیستهای پخشی ایجاد میکند (در حافظه موقت) که ایجاد آنها از چند ثانیه تا
چند دقیقه وقت میگیرد.
لیستهای پخش هر بار که سوئیچ استارت خاموش میشود یا کارت حافظه  USBقطع
میشود ،بهروزرسانی میشوند.
پخش صوتی به صورت اتوماتیک پس از طی مدت زمانی که به ظرفیت کارت حافظه
 USBبستگی دارد ،آغاز میشود.
تنها از کارتهای حافظه  USBدر قالب ( FAT32جدول تخصیص فایل) استفاده کنید.

یکی از دکمهها را فشار دهید تا فولدر قبلی به
ترتیب در نظر گرفته شده انتخاب شوند.

در اولین بار اتصال ،ترتیب فایلها براساس فولدر پیشنهاد میشود.
پس از اتصال مجدد ،ترتیبی که قب ً
ال انتخاب شده است ،حفظ
میشود.

برای حرکت سریع به جلو یا به عقب یکی از این
دکمهها را فشار داده و نگاه دارید.

یکی از این دکمهها را فشار دهید تا یکی از
تراکهای روی  CDانتخاب شوند.

دکمه  LISTرا فشار دهید تا منوی فولدرهای
مجموعه نمایش داده شود.
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کارت حافظه  – USBدستهبندی فایل
خطی را در فهرست انتخاب کنید.

یک تراک یا فولدر را انتخاب کنید.

BACK

یک سطح در منو باالتر بیایید.

از یک تراک عبور کنید.
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دکمه  LISTرا برای مدت طوالنی فشار داده یا
دکمه  MENUرا فشار دهید Multimedia ،و
پس از آن  Media Parametersو در نهایت
 Choice of track listingرا انتخاب کنید تا
دسته-بندیهای مختف نمایش داده شود.
پس از انتخاب دستهبندی دلخواه (براساس فولدر،
براساس هنرمند ،براساس ژانر ،براساس لیست
پخش) ،شستی کنترل را فشار دهید .سپس شستی
کنترل را فشار دهید تا عملیات تأیید شده و اصالحات
ذخیره شوند.
 براساس فولدر :تمام فولدرهای حاوی فایلهایتشخیص داده شده بر روی دستگاه جانبی ،به ترتیب
حروف الفبا بدون رعایت ساختار فولدرها
 بر اساس هنرمند :تمام اسامی هنرمندان تعریفشده در برچسبهای  ID3بر اساس ژانر :تمام ژانرهای
تعریف شده در برچسبهای .ID3
 براساس لیست پخش :اگر لیستهای پخشذخیرهشده باشند.

تجهیزات صوتی و تلماتیک
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دستگاههای پخش ® APPLEیا دستگاههای پخش پرتابل
فایلهای صوتی روی دستگاه پخش پرتابل حافظه انبوه * را میتوان با اتصال
آن به پورت ( USBکه این کابل در خودرو تعبیه نشده است) ،از طریق
اسپیکرهای خودرو گوش داد.

بر روی یک دیسک تکی تا  255فایل  Mp3که در  8الیه دایرکتوری پخش شده است
قابل خواندن است .در هر حال توصیه میشود که این الیهها به  2الیه محدود شوند
تا زمانی که برای دسترسی و پخش  CDالزم است کمتر شود.
در حین پخش ،ساختار فولدرها در نظر گرفته نمیشود.

مدیریت دستگاه از طریق کنترلهای سیستم صوتی است.

لیستهای پخش موارد تعریف شده در دستگاه پخش ® Appleهستند.

اگر دستگاه پخش پرتابل توسط پورت  USBشناخته نشد ،آن را به سوکت جک
لوازم جانبی متصل کنید.

دستگاه پخش ® Appleباید از نسل  5یا بیشتر باشد.

* دفترچه راهنمای دستگاه پخش را مطالعه کنید.
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سوکت لوازم جانبی ()AUX
سوکت جک لوازم جانبی
سوکت جک لوازم جانبی ،امکان اتصال یک دستگاه غیر حافظه
انبوه پرتابل یا دستگاه پخش ® Appleرا در صورتی که توسط
پورت  USBتشخیص داده نشود ،فراهم میکند.

دکمه  SRC/TELرا چندبار پشت سر هم فشار
دهید و  AUXرا انتخاب کنید.

یک دستگاه را همزمان به سوکت جک لوازم جانبی و پورت
 USBوصل نکنید.

ابتدای حجم صدا را بر روی دستگاه پرتابل خودر
تنظیم کنید.

دستگاه پرتابل را با استفاده از کابل مناسب (که در خودرو تعبیه
نشده است) به سوکت جک لوازم جانبی متصل کنید.
VOL+

سپس حج صدای سیستم صوتی را تنظیم کنید.

VOL-

نمایش و مدیریت کنترل از طریق دستگاه پرتابل
خواهد بود.
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متصل کردن تلفن
اولین اتصال
خدمات قابل ارائه به شبکه ،سیمکارت و سازگاری بلوتوث تلفن مورد استفاده بستگی دارد.
برای کسب اطالع از خدماتی که در دسترس شما هستند به دفترچه راهنمای تلفن و اپراتور خود مراجعه کنید.
به دالیل ایمنی و به این دلیل که عملیات متصل کردن بلوتوث تلفن همراه با بلوتوث سیستم هندزفری سیستم صوتی نیازمند صرف توجه برای مدت زمان طوالنی است ،این عملیات
باید در حالتی انجام شود که خودرو متوقف شده و سوئیچ استارت روشن است.
برای کسب اطالعات بیشتر (سازگاری ،راهنماییهای بیشتر و  )...از سایت  www.ikco-peugeot.irبازدید کنید.

کارکرد بلوتوث تلفن را فعال کرده و مطمئن شوید که در حالت
 visible to allقرار دارد( .به دفترچه راهنمای کاربر تلفن
مراجعه شود).

 Media Parametersرا انتخاب کرده و تأیید
کنید.

دکمه  MENUرا فشار دهید.

پنجرهای تحت عنوان  … Search in progressنمایش داده
میشود.

 Bluetooth connectionرا انتخاب
کرده و تأیید کنید.

تلفنی که باید متصل شود را از لیست انتخاب
کنید .تنها یک تلفن را در هر زمان میتوان
متصل کرد.
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در برخی شرایط ،شماره مرجع تلفن یا آدرس بلوتوث ممکن است به جای نا
تلفن ظاهر شود.
یک صفحه کلید مجازی بر روی صفحه نمایش ظاهر
میشود :یک کد حداقل  4رقیمی را وارد کرده و
سپس شستی کنترل را فشار دهید تا تأیید شود.

پیامی بر روی صفحه نمایش تلفن ظاهر میشود:
همان کد را وارد کرده و تأیید کنید.
اگر عملیات متصل کردن موفق نبود دوباره سعی کنید؛ تعداد دفعات
تکرار محدود نیست.
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اتصال به تلفن را قبول کنید.
پیامی بر روی صفحه نمایش ظاهر میشود تا نتیجه اتصال را تأیید
کنید.
متصل کردن همچنین از طرف تلفن با جستجوی دستگاههای تشخیص داده
بلوتوث قابل انجام است.
به دایرکتوریها و لیست تماسها میتوان پس از عملیات هماهنگسازی (در
صورتی که تلفن سازگار باشد) دسترسی پیدا کرد .تنظیمات اتصال اتوماتیک
باید در تلفن برقرار شود تا هر بار که خودرو روشن میشود ،اجازه اتصال را
بدهد.
 – Streamingپخش فایلهای صوتی از طریق بلوتوث
تلفن را متصل کرده و گوش دهید :به بخش سیستم صوتی مراجعه کنید.

استفاده از تلفن
 -۵استفاده از تلفن
وضعیت تلفن

دکمه  MENUرا فشار دهید تا وضعیت تلفن
را مشاهده کنید.

 Telephone Statusرا انتخاب کرده و تأیید
کنید.

 Telephoneرا انتخاب کرده و تأیید
کنید.

 Telephone managementرا انتخاب
کرده و تأیید کنید.

صفحه نمایش این موارد را نشان میدهد :نام تلفن ،نام شبکه ،قدرت سیگنال
شبکه ،تأیید اتصال بلوتوث و اتصال Streaming
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مدیریت اتصاالت
اتصال تلفن به صورت اتوماتیک شامل عملیات هندزفری و  streamingصوتی
میشود.
قابلیت سیستم در اتصال به فقط یک پروفیل به تلفن بستگی دارد .هر دو پروفیل
به صورت پیشفرض قابل متصل کردن هستند.

 Telephoneرا انتخاب کرده و تأیید
کنید.

management

Telephone

انتخاب کرده و تأیید کنید.

را

 Connections managmentرا
اتخاب کرده و تأیید کند .فهرست تلفنهای
متصل شده نمایش داده میشود.
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مشخص میکند که یک دستگاه متصل شده است.
اتصال پروفیل  streamingرا مشخص میکند.
اتصال پروفیل  hadnsfreeرا مشخص میکند.

یک تلفن را انتخاب کرده و تأیید کنید.

سپس این موارد را انتخاب کرده و تأیید کنید:
 Connect telephone/ Disconnect :telephonبرای اتصال/قطع اتصال تلفن یا فقط
اتصال هندزفری
 Connect telephone + media player /:Disconnect telephone + media player
برای اتصال/قطع اتصال تلفن (هندزفری  و �stream
)ing
  :Delete connectionبرای حذف موارد متصلشده

استفاده از تلفن
 -۵استفاده از تلفن
برقراری تماس – شمارهگیری
برای نمایش منوی :TELEPHONE
 دکمه  SRC/TELرا برای مدتی فشار دهید. یا بر روی شستی کنترل فشار دهید تا منویمربوطه نمایش داده شود Call .را انتخاب کرده و
تأیید کنید.
 یا  MENUرا فشار داده Telephone ،راانتخاب کرده و تأیید کنید Call .را انتخاب کرده
و تأیید کنید.

برقرای تماس – شماره تماسهای اخیر*
برای نمایش منوی :TELEPHONE
 دکمه  SRC/TELرا برای مدتی فشاردهید.
 یا بر روی شستی کنترل فشار دهید تا منویمربوطه نمایش داده شود Call .را انتخاب
کرده و تأیید کنید.
 یا  MENUرا فشار دادهTelephone ،را انتخاب کرده و تأیید کنید Call .را انتخاب
کرده و تأیید کنید.

 Dialرا انتخاب کرده و یک شماره وارد کرده
و تأیید کنید.

 Calls listرا انتخاب کرده و تأیید کنید.

شمارهها را یکییکی با استفاده از دکمههای
انتخاب کرده و تأیید کنید.
یا

شماره را انتخاب کرده و تأیید کنید تا تماس
شروع شود.

دکمه تصحیح امکان حذف یکی از شمارهها را در هر بار فراهم میکند.

فهرست تماسهای شامل تماسهای ارسال و دریافتی در خودرو با استفاده از تلفن
متصل شده است.

 Dialرا انتخاب کرده و یک شماره وارد کرده
و تأیید کنید.

این امکان وجود دارد که مستقیماً از تلفن تماس را برقرار کرد؛ ابتدا به عنوان یک اقدام
ایمنی ،خودرو را پارک کنید.
* بسته به سازگاری تلفن
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برقراری تماس  -از دایرکتوری تماسها
برای نمایش منوی :TELEPHONE
 دکمه  SRC/TELرا برای مدتی فشار دهید. یا بر روی شستی کنترل فشار دهید تا منویمربوطه نمایش داده شود Call .را انتخاب کرده و
تأیید کنید.
 یا  MENUرا فشار داده Telephone ،راانتخاب کرده و تأیید کنید Call .را انتخاب کرده
و تأیید کنید.

دریافت تماس
تماس ورودی توسط یک صدای زنگ و نمایش یک پنجره بر روی صفحه نمایش چندکار
اعالم میشود.

 YESرا انتخاب کنید تا تماسی را که به صورت
پیشفرض انتخاب شده است ،قبول کنید.
شستی کنترل را فشار دهید تا تماس با قبول
کنید.
یا یکی از این دکمههای را فشار دهید تا تماس
را قبول کنید.

 Directoryرا انتخاب کرده و تأیید کنید.

یک تماس را انتخاب کرده و تأیید کنید.
منزل
محل کار
تلفن همراه
(براساس اطالعات موجود در سوابق
تماس تلفن متصل شده)
شماره را انتخاب کرده و تأیید کنید.
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BACK

فشار دادن طوالنی دکمه  BACKیا SRC/
 TELنیز تماس ورودی را لغو میکند.

استفاده از تلفن
 -۵استفاده از تلفن
مدیریت تماسها
در حین تماس شستی کنترل را فشار دهی تا
منوی مربوطه نمایش داده شود.

قطع تماس
در منوی مربوطه  Hang upرا انتخاب کنید تا
تماس خاتمه یابد.

صحبت سری – قطع صدا
(تا تماسگیرنده نتواند بشنود).

در منوی مربوطه:
  Micro OFFرا انتخاب کنید تا میکروفون راخاموش کنید.
 انتخاب  Micro OFFرا لغو کنید تا میکروفینروشن شود.

فشار طوالنی بر روی یکی از این دکمههای نیز
تماس را خاتمه میدهد.
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استفاده از تلفن
 -۵با استفاده از تلفن
وضعیت ترکیبی
(برای ترک خودرو بدون قطع تماس)
در منوی مربوطه:
  Telephone modeرا انتخاب کنید تاتماس به تلفن منتقل شود.
 انتخاب  Telephone modeرا لغو کنیدتا تماس به خودرو منتقل شود.
در برخی موارد خاص ،وضعیت ترکیبی باید از تلفن فعال شود.
اگر اصتال قطع شده باشد ،هنگامی که پس از بازگشت به خودرو مجددا ً اتصال
را برقرار میکنید ،اتصال بلوتوث به صورت خودکار (بسته به سازگاری تلفن)
بازگردانده میشود.
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پاسخ صوتی تعاملی
از منوی مربوطه  DTMFرا انتخاب کرده و تأیید
کنید تا از صفحه کلید دیجیتال برای جابجایی در
منوی پاسخ صوتی تعاملی استفاده کنید.
در انتظار گذاشتن تماس
از منوی مربوطه Switch ،را انتخاب کرده و تأیید
کنید تا تماس در حالت انتظار قرار داده شود.

استفاده از تلفن
 -۵با استفاده از تلفن
دایرکتوری
دایرکتوری تلفن ،بسته به سازگاری تلفن به سیستم انتقال داده میشود.
این دایرکتوری موقتی بوده و به اتصال بلوتوث بستگی دارد.

تماسهای وارد شده از تلفن به دایرکتوری سیستم صوتی در یک دایرکتوری
دائمی که برای همه قابل مشاهده است ،صرفنظر از اینکه چه تلفنی متصل
شده باشد ،ذخیره میشود.

برای دسترسی به دایرکتوری بر روی SRC/
 TELبرای مدتی فشار دهید.
یا شستی کنترل را فشار دهید و سپس  Callرا
انتخاب کنید تا تأیید شود.

 Directoryرا انتخاب کنید تا فهرست تماسها را
مشاهده کنید.

برای اصالح تماسهای ذخیره شده در سیستم MENU
را فشار داده و سپس  Telephoneرا انتخاب کرده و
تأیید کنید.
 Directory managementرا انتخاب کرده و تأیید
کنید.
شما میتوانید:
 با یکی از موارد تماس بگیرید. یکی از موارد را حذف کنید. -تمام موارد را حذف کنید.
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تنظیمات صوتی
 -6تنظیمات صوتی
صفحه نمایش C
توزیع صدا (یا فضاییسازی آن با استفاده از سیستم ® )Arkamysیک
فرآیند صوتی است که اجازه میدهد که کیفیت صدا براساس تنظیمات
انتخاب شده ،به گونهای تنظیم شود که با موقعیت شنوندگان موجود
در خودرو متناسب شود
یک صفحه کلید مجازی بر روی صفحه نمایش ظاهر
میشود :یک کد حداقل  4رقیمی را وارد کرده و
سپس شستی کنترل را فشار دهید تا تأیید شود.

تنظیمات موجود عبارتند از:
 آمبینس، ،Bass ،Treble ،Loudness توزیع :برای سرنشینان یا راننده، توازن چپ راست، ( Faderتوازن جلو/عقب) حجم صدای خودکاراز منوی مربوطه  DTMFرا انتخاب کرده و
تأیید کنید تا از صفحه کلید دیجیتال برای
جابجایی در منوی پاسخ صوتی تعاملی استفاده
کنید.
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تنظیمات  Ambience، Trebleو  Bassبرای هر یک از منابع
صوتی به صورت مجاز و متفاوت است.

سیستم صوتی آنبورد :چیدمان صدای ®Arkamys
با چیدمان صدا ،راننده و سرنشینانی در یک صحنهارایی صوتی قرار میکیرند
که بازسازی فضای طبیعی استودیوی ضبط است.
این حالت جدید به کمک نرمافزارهای سیستمهای صوتی قابل دسترسی است
که که سیگنالهای دیجیتال را از دستگاههای پخش مدیا (رادیو)CD، MP3 ،
بدون تغییر تنظیمات صوتی ،پردازش میکنند .این پردازش مشخصات اتاقک
خودرو را برای دستیابی به بهترین نتیجه در نظر میگیرد.
نرمافزار ® Arkamysکه بر روی سیستم صوتی نصب شده است ،سیگنالهای
دیجیتال دستگاههای پخش مدیا (رادیو CD، MP3 ،و  )...را پردازش کرده و
یک صفحه موسیقایی طبیعی ،با قراردادن هماهنگ سازها و صداهای در فضای
استقرار سرنشسینان جلو در سطح شیشه جلو ،ایجاد میکند.

نقشه(های) منوی صفحه نمایش
 -7نقشه(های) منوی صفحه نمایش
صفحه نمایش C
کارکرد اصلی

براساس فولدرها
براساس هنرمندها

Option A

براساس ژانر

Option A1

براساس لیستهای پخش

Option A11
Option B
مدیا
پارامترهای مدیا
انتخاب وضعیت بازپخش

پارامترهای رادیو
تلفن
تماس

عادی

شمارهگیری

تصادفی

دایرکتوری

همه تصادفی
تکرار
انتخاب فهرست تراکها

لیست پخش
صندوق پستی صوتی

مدیریت دایرکتوری
تماس با یک ورودی
حذف یک ورودی
حذف تمام ورودیها
مدیریت تلفن
وضعیت تلفن
قطع تماس
اتصال بلوتوث
مدیریت اتصاالت
جستجوی دستگاه
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نقشه(های) منوی صفحه نمایش
 -7نقشه(های) منوی صفحه نمایش
شخصیسازی  -پیکربندی
تعریف پارامترهای خودرو
دستیار راننده
دستیار پارک
چراغهای خودرو
چراغهای روزانه
چراغهای داخلی
چراغهای بدرقه
انتخاب زبان
پیکربندی صفحه نمایش
انتخاب واحدها
تنظیم ساعت و تاریخ
پارامترهای صفحه نمایش
روشنایی
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سواالت متداول
سواالت متداول
جداول زیر حاوی پاسخهایی به متداولترین سواالت پرسیده شده است.
سوال

پاسخ

کیفیت صوت منابع مختلف صوتی با هم اختالف دارند .برای دستیابی بهترین کیفیت صدا ،تنظیمات صوتی
(حجم صداBass، Treble، ambience، ،
 )Loudnessبرای منابع مختلف صوتی به صورت
مستقل قابل تنظیم است که این امر میتواند منجر به
اختالف در صدا در هنگام تعویض منابع میشود.

راه حل
بازبینی کنید که تنظیمات صوتی حجم صداBass، ،
 )Treble، ambience، Loudnessبرای منبعی
که به آن گوش می-دهید تنظیم شده باشد .توصیه
میشود که کارکردهای صوتی (Bass، Treble،
 Faderجلو/عقب ،توازن چپ-راست) را در وضعیت
وسط قرار دهید ،در قسمت آمبینس موزیک None
را انتخاب کرده و تصحیح  Loudnessرا در حالت
 CDدر وضعیت  Activeو در حالت رادیو در وضعیت
 Inactiveقرار دهید.

در هنگام تغییر تنظیمات  trebleو  bassتنظیمات انتخاب تنظیمات آمبینس ،تنظیماتی برای  Trebleو تنظیمات  trebleو  bassیا آمبینس را به گونهای
 bassاعمال میکند .اصالح یکی بدون تغییر دیگری تغییر دهید که کیفیت صوت مورد نظر به دست آید.
آمبینس لغو میشوند.
در هنگام تغییر تنظیمات آمبینس treble ،و  bassامکانپذیر نیست.
صفر میشوند.
در هنگام تغییر تنظیمات توازن ،تنظیمات توزیع لغو
میشود.

انتخاب تنظیمات توزیع ،تنظیماتی برای توازن اعمال
میکند .اصالح یکی بدون تغییر دیگری امکانپذیر
نیست.

تنظیمات توازن یا تنظیمات توزیع را به گونهای تغییر
دهید که کیفیت صوت مورد نظر به دست آید.
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سواالت متداول
سوال

پاسخ

راه حل

خودرو از فرستنده مورد استفاده ایستگاه بسیار دور است کارکرد  RDSرا از طریق منوی میانبر فعال کنید تا
یا هیچ فرستندهای در منطقه جغرافیایی که خودرو از سیستم قادر به بازبینی این امر باشد که آیا فرستنده
پرقدرتتری در منطقه جغرافیایی وجود دارد یا خیر.
آن عبور میکند وجود ندارد.

کیفیت دریافت ایستگاههای رادیویی که در حال گوش
محیط اطراف (تپهها ،ساختمانها ،تونلها ،پارکینگهای این پدیده طبیعی است و به معنای وجود اشکال در
دادن آنها هستم ،به تدریج خراب شده یا ایستگاههای
زیر زمینی و  )...مانع دریافت امواج از جمله در وضعیت سیستم صوتی تلقی نمیشود.
ذخیره شده کار نمیکنند( .بدون صداMHz 87.5 ،
 RDSمیشوند.
نمایش داده میشود.
آنتن وجود نداشته یا آسیب دیده است( .به عنوان آنتن را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران
مثال زمانی که وارد کارواش یا وارد پارکینگ زیرزمینی خودرو مورد بازبینی قرار دهید.
میشوید).
قطع صدای یک تا دوثانیهای در وضعیت رادیویی.

طی این مدت زمان قطعی صدا RDS ،به دنبال فرکانسی اگر این اتفاق به دفعات و همواره در یک مسیر رخ
میگردد که اجازه دریافت بهتر امواج ایستگاه را بدهد .میدهد ،کارکرد  RDSرا غیرفعال کنید.

اعالمهای ترافیکی ( )TAنمایش داده میشود .اطالعات ایستگاه رادیویی اطالعات ترافیکی را پخش نمیکند.
ترافیکی دریافت نمیکنم.

فرکانس را به ایستگاه رادیویی تنظیم کنید که اطالعات
ترافیکی پخش کند.

ایستگاههای ذخیره شده پیدا نمیشوند( .بدون صدا ،باند موج نادرستی انتخاب شده است.
 MHz 87.5نمایش داده میشود)... ،

دکمه  BANDرا فشار دهید تا به باند موجی برگردید
که ایستگاهها در آن ذخیره شدهاند.
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سواالت متداول
سوال

پاسخ

 CDبرعکس وارد شده است ،قابل پخش نیست ،حاوی دادههای
صوتی یا قالب صوتی نیست که در نتیجه دستگاه پخش قادر
به پخش آن نیست یا در قالبی ضبط شده است که با دستگاه
پخش سازگار نیست.
 CDبه صورت خودکار ریجکت شده یا
 CDتوسط یک سیستم حفاظت  anti-piratingمحفاظت
توسط دستگاه پخش ،پخش نمیشود.
شده است که توسط سیستم صوتی قابل تشخیص نیست.

 CDاستفاده شده خراش برداشته یا کیفیت نامطلوبی دارد.
صدای پخش  CDضعیف است.

نمیتوانم بلوتوث تلفنم را وصل کنم.
اتصال بلوتوث قطع میشود.

راه حل
بازبینی کنید که  CDبه صورت صحیح در دستگاه پخش وارد
شود.
وضعیت  CDرا بازبینی کنید CD :اگر به صورت نامطلوبی آسیب
دیده باشد ،قابل پخش نیست.
در خصوص CDهای ضبط شده ،محتوای  CDرا بازبینی کنید:
به قسمت توصیهها در بخش سیستم صوتی مراجعه کنید.
دستگاه پخش  CDسیستم صوتی  DVDها را پخش نمیکند.
به دلیل سطح کیفیت آنها ،برخی CDهای قابل رایت توسط
سیستم صوتی پخش نمیشوند.
CDهای باکیفیت وارد دستگاه کرده و آنها را در شرایط مناسبی
نگهداری کنید.

تنظیمات صوتی ( )bass، treble، ambiencesمناسب بدون انتخاب  ambienceسطح  trebleیا  bassرا در مقدار
صفر قرار دهید.
نیستند.
کارکرد بلوتوث تلفن ممکن است خاموش باشد یا ممکن است بازبینی کنید که کارکرد بلوتوث تلفن روشن باشد.
تلفن  Visibleنباشد.
بازبینی کنید که در تنظیمات تلفن  Visible to allباشد.
بلوتوث تلفن با سیستم سازگار نیست.

میتوانید سازگاری تلفن خود را در آدرس www.peugeot.
( co.ukبخش  )servicesبازبینی کنید.

باتری جانبی ممکن است شارژ کافی نداشته باشد.

باتری دستگاه جانبی را شارژ کنید.
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سواالت متداول
سوال

پاسخ

راه حل

پیا م  USB peripheral errorیا � Peکارت حافظه  USBتشخیص داده نمیشود.
 ripheral not recognizedدر صفحه کارت حافظه ممکن است خراب باشد.
نمایش ظاهر میشود.

کارت حافظه را مجددا ً فرمت کنید)FAT 32( .

هنگامی که یک تلفن به صورت اتوماتیک اتصال اتوماتیک ،باعث لغو اتصاالت دستی میشود.
وصل میشود ،سایر تلفنها قطع میشوند.

تنظیمات تلفن را اصالح کنید تا اتصال اتوماتیک آن را غیرفعال
نمایید.

دستگاه پخش ® Appleهنگامی اتصال دستگاه پخش ® Appleاز نسلی است که با  USBسازگار دستگاه پخش ® Appleرا با استفاده از کابل مناسب (که در
خودرو تعبیه نشده است) به سوکت جک  AUXمتصل کنید.
به پورت  USBتشخیص داده نمیشود .نیست.
برخی هارد دیسکها و دستگاهها نیاز به منبع برقی دارند که از دستگاه را به سوکت  230ولت ،سوکت  12ولت یا منبع برق
هارددیسک یا دستگاه هنگامی که به
خارجی وصل کنید.
منبع سیستم صوتی بیشتر است.
پورت  USBمتصل میشود تشخیص
هشدار :مطمئن شوید که دستگاه ولتاژی بیشتر از  5ولت انتقال
داده نمیشود.
نمیدهد( .خطر از بین رفتن دستگاه)
در هنگام  ،streaingصدا یک لحظه در برخی تلفنها ،اتصاالت پروفیل هندزفری اولویت داده شده
است.
قطع میشود.
در حالت پخش  Random allتمام در حالت پخش  ،Random allسیستم تنها تا  999تراک را
میتواند پخش کند.
تراکها پخش نمیشوند.
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پروفیل اتصال هندزفری را حذف کنید تا وضعیت پخش
 streamingبهبود پیدا کنید.

سواالت متداول
سوال

پاسخ

راه حل

هنگامی که موتور خاموش است ،سیستم هنگامی که موتور خاموش است ،زمان عملکرد سیستم صوتی به شارژ موتور خودرو را استارت کنید تا شارژ باتری افزایش یابد.
باتری بستگی دارد.
صوتی پس از چند دقیقه استفاده خاموش
خاموش شدن طبیعی است :سیستم صوتی وارد وضعیت صرفهجویی
میشود.
در انرژی میشود تا مانع تخلیه باتری خودرو شود.

به منظور حفاظت از دستگاه ،در صورتی که دمای محیط سیستم صوتی را برای چند دقیقه خاموش کنید تا خنک شود.
پیام the audio system is
بسیار گمر شود ،سیستم صوتی وارد وضعیت حفاظت اتوماتیک
 overheatedبر روی صفحه نمایش
حرارتی میشود که منجر به کاهش حجم صدا یا توقف پخش
ظاهر میشود.
 CDمیشود.
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بازبینیها
سیستم صوتی

فهرست
مراحل اولیه
به دالیل ایمنی ،راننده باید عملیاتی را که مستلزم توجه طوالنی است ،تنها در سیستم صوتی
حالتی انجام دهد که خودرو متوقف باشد .هنگامی که موتور خاموش است به منظو تنظیمات صوتی
جلوگیری از تخلیه باتری ،سیستم صوتی پس از فعال شدن وضعیت صرفهجویی در نقشه منوی صفحه نمایش
انرژی خاموش خواهد شد.
سواالت متداول

228
229
237
238
239
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بازبینیها
 -۱مراحل اولیه

خارج کردن CD

جستجوی اتوماتیک فرکانسهای رادیویی باالتر/
پایینتر
انتخاب تراک قبلی/بعدی CD
جابجایی در یک فهرست
فشار دادن و نگهداشتن :حرکت سریع به جلو و
عقب

خروج از عملیات کنونی.
یک مرحله باال رفتن (در منو یا فولدر)

تنظیمات صوتی :آمبینسtreble، bass، ،
 ،loudnessتوازن چپ/راست ،حجم صدای
اتوماتیک
انتخاب منابع:
FM1, FM2, AM, CD, AUX

خاموش/روشن و تنظیم حجم صدا

انتخاب یک ایستگاه رادیویی پیشتنظیم شده
رادیو :فشار دادن طوالنی :تنظیم و ثبت یک
ایستگاه رادیویی
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باز کردن منوی اصلی

جستجوی دستی گا م به گام برای فرکانسهای
رادیویی پایینتر/باالتر
انتخاب تراک قبلی/بعدی MP3
جابجایی در یک فهرست

نمایش فهرست ایستگاههای دریافتی ،تراکهای
 CD/MP3یا فولدرهای .MP3
فشار دادن طوالنی :بهروزرسانی فهرست
ایستگاههای دریافتی

بازبینیها
 -۲سیستم صوتی
رادیو
انتخاب یک ایستگاه
محیط خارجی (تپهها ،ساختمانها ،تونلها ،پارکینگها ،زیرزمینها و  )...ممکن
است حتی در وضعیت جستجوی ایستگاه  RDSمانع دریافت امواج شود.
این پدیده در انتشار امواج رادیویی کام ً
ال عادی است و به هیچ وجه به معنای
اشکال در سیستم صوتی محسوب نمیشود.
دکمه  SRC/BANDرا چند بار پشت سرهم
فشار داده و پهنههای باند  FM1، FM2یا AM
را انتخاب کنید.

دکمه  LISTرا فشار دهید تا فهرست ایستگاههای
دریافتی به ترتیب حروف الفبا نمایش داده شود.

ایستگاه رادیویی مورد نظر را انتخاب کرده و با فشار دادن
 OKآن تأیید کنید.

انتخاب ایستگاه از پیش تنظیم شده
این دکمه را برای مدت طوالنی فشار دهید تا
ایستگاهی را که در حال شنیدن آن هستید ثبت
کنید .نام ایستگاه نمایش داده شده و یک پیغام
صوتی تأیید میکند که این ایستگاه ثبت شده
است.
یکی از دکمه ها را فشار دهید تا به ایستگاه از
پیش تنظیم شده قبلی گوش بدهید.

با هر بار فشار حرفها (به عنوان مثال A, B, D, F, G, J,
 ).… ,Kتغییر میکنند.

فشار طوالنی بر روی دکمه  LISTفهرست ایستگاهها را
ایجاد کرده یا بهروزرسانی میکند؛ برای یک لحظه گیرنده
رادیو قطع میشود.
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بازبینیها
 -۲سیستم صوتی
RDS

دریافت پیامهای اعالن ترافیکی
محیط خارجی (تپهها ،ساختمانها ،تونلها ،پارکینگها ،زیرزمینها و  )...ممکن
است حتی در وضعیت جستجوی ایستگاه  RDSمانع دریافت امواج شود.
این پدیده در انتشار امواج رادیویی کام ً
ال عادی است و به هیچ وجه به معنای
اشکال در سیستم صوتی محسوب نمیشود.
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کارکرد ( TAاعالمهای ترافیکی) به پیامهای هشدار  TAاولویتدهی میکند .این کارکرد
برای فعال شدن نیاز به گیرندگی مناسب ایستگاههای رادیویی دارد که این نوع پیامها
را مخابره میکنند .هنگامی که یک گزارش ترافیکی مخابره میشود ،منبع صوتی کنونی
(رادیو CD، USB ،و  )...به صورت خودکار متوقف میشود تا پیام  TAرا پخش کند.
پخش مجدد عادی منبع صوتی پس از پایان مخابره پیام ،از سر گرفته میشود.

 MENUرا فشار دهید.

 MENUرا فشار دهید تا وضعیت دریافت اعالنهای
ترافیکی خاموش یا روشن شود.

 RADIOرا انتخاب کرده و با فشار دادن دکمه
 OKتأیید کنید.
 RDSرا انتخاب کرده و با فشار دادن دکمه
 OKتأیید کنید.

 RADIOرا انتخاب کرده و با فشار دادن دکمه  OKتأیید
کنید.
 Traffic TAرا انتخاب کرده و با فشار دادن دکمه OK
تأیید کنید.

 Onیا  Offرا انتخاب کنید تا  RDSرا
خاموش یا روشن کنید و سپس  OKرا فشار
دهید تا این انتخاب تأیید شود.

 Onیا  Offرا انتخاب کنید تا دریافت اعالنهای ترافیکی را
خاموش یا روشن کنید و سپس  OKرا فشار دهید تا این
انتخاب ذخیره شود.

بازبینیها
 -۲سیستم صوتی
نمایش متن رادیویی

متن رادیویی اطالعات مخابره شده توسط ایستگاه رادیویی در ارتباط با برنامه
یا آهنگ در حال پخش است.

 MENUرا فشار دهید.

 RADIOیا  Mediaرا (بسته به منبع صوتی
کنونی) انتخاب کرده و با فشار دادن دکمه OK
تأیید کنید.
 RADIO TEXTرا انتخاب کرده و با فشار دادن
دکمه  OKتأیید کنید.

 CDصوتی
پخش یک CD
فقط لوح فشرده دایروی با قطر  12سانتیمتر وارد وارد دستگاه کنید.
برخی سیستمهای  ،anti-piratingبر روی دیسکهای اصل یا CDهای کپی شده که از
رکوردر شخصی استفاده میکنند ممکن است باعث ایجاد اشکاالتی شوند که بر کیفیت
دستگاه پخش اصل تأثیری ندارند.
بدون فشار دادن دکمه  EJECT، CDرا در دستگاه پخش قرار دهید ،پخش  CDبه
صورت اتوماتیک آغاز خواهد شد.
برای پخش یک  CDکه قبال داخل دستگاه شده است ،دکمه
 SRC/BANDرا چند بار پشت سرهم فشار دهید تا CD
نمایش داده شود.

یکی از این دکمهها را فشار دهید تا یکی از تراکهای روی CD
انتخاب شوند.
برای حرکت سریع به جلو یا به عقب یکی از این دکمهها را فشار
داده و نگاه دارید.

 Onیا  Offرا انتخاب کنید تا  RDSرا
خاموش یا روشن کنید و سپس  OKرا فشار
دهید تا این انتخاب تأیید شود.
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بازبینیها
 -۲سیستم صوتی
CD
اطالعات و توصیهها
سیستم صوتی تنها فایلهای با پسوند  mp3.یا  wma.یا  wav.را میخواند.

باال بون سطح فشردگی ممکن است کیفیت صدا را خراب کند.
اگر دستگاه پخش پرتابل توسط پورت  USBشناخته نشد ،آن را به سوکت جک
لوازم جانبی متصل کنید.
انواع قابل قبول لیستهای پخش عبارتند از  m3u.و .pls.
تعداد فایلها به  5000فایل در  500دایرکتوری حداکثر تا  8سطح محدوده شده است.
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بر روی یک دیسک تکی تا  255فایل  Mp3که در  8الیه دایرکتوری پخش شده است
قابل خواندن است .در هر حال توصیه میشود که این الیهها به  2الیه محدود شوند
تا زمانی که برای دسترسی و پخش  CDالزم است کمتر شود.
در حین پخش ،ساختار فولدرها در نظر گرفته نمیشود.
برای اینکه بتوانید یک فایل ضبط شده  CDRیا  CDRWرا پخش کنید ،هنگامی
که آن را ضبط میکنید ترجیحا استاندارد  ISO 9660 level 1, 2یا Joliet
را انتخاب کنید.
اگر دیسک در قالب دیگری ضبط شده باشد ممکن است به صورت صحیح پخش
نشود.
توصیه میشود که همین استاندارد ضبط همواره برای دیسکهای انفرادی با پایینترین
سرعت ممکن (حداکثر  )4xبرای دستیابی به بهترین کیفیت صدا استفاده شود.
در مورد خاص  ،CD multi-sessionاستاندارد  Jolietتوصیه میشود.

بازبینیها
 -۲سیستم صوتی
CD
پخش یک مجموعه

یک مجموعه  MP3را در دستگاه پخش  CDوارد کنید.

یکی از دکمهها را فشار دهید تا تراک قبلی یا بعدی
انتخاب شود.

سیستم لیستهای پخشی ایجاد میکند (در حافظه موقت) که ایجاد
آنها از چند ثانیه تا چند دقیقه وقت میگیرد.

بسته به دستهبندی انتخاب شده ،یکی از دکمهها را فشار
دهید تا فولدر بعد یا قبلی انتخاب شود.

رای پخش یک  CDکه قبال داخل دستگاه شده
است ،دکمه  SRC/BANDرا چند بار پشت
سرهم فشار دهید تا  CDنمایش داده شود.

برای حرکت سریع به جلو یا به عقب یکی از این دکمهها
را فشار داده و نه دارید.
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بازبینیها
 -۲سیستم صوتی
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دکمه  LISTرا فشار دهید تا ساختار فولد
نمایش داده شود.

یک فولدر/لیست پخش را انتخاب میکند.
پخش تراک انتخاب شده را شروع میکند.

یک خط را در فهرست انتخاب میکند.

یک مرحله عقب میرود.

یک صفحه را رد میکند.

به باالترین سطح بروید تا دستهبندی تراک را انتخاب کنید:
 براساس فولدرها :تمام فولدرهای حاوی فایلهای تشخیص داده شده بر رویدستگاه جانبی ،به ترتیب الفبا ،بدون در نظر گرفتن ساختار فولدر
 -براساس لیست پخش :بسته به لیستهای پخش ذخیره شده.

بازبینیها
 -۲سیستم صوتی

سوکت لوازم جانبی ()AUX

سوکت جک لوازم جانبی

سوکت جک لوازم جانبی ،امکان اتصال یک دستگاه پرتابل را فراهم
میکند.

ابتدای حجم صدا را بر روی دستگاه پرتابل خودر تنظیم
کنید.

دستگاه پرتابل را با استفاده از کابل مناسب (که در خودرو تعبیه
نشده است) به سوکت جک لوازم جانبی متصل کنید.

سپس حجم صدای سیستم صوتی را تنظیم کنید.

دکمه  SRC/BANDرا چندبار پشت سر هم
فشار دهید و  AUXرا انتخاب کنید.

نمایش و مدیریت کنترل از طریق دستگاه پرتابل خواهد
بود.
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بازبینیها
 -۲سیستم صوتی
حالت پخش
وضعیتهای پخش موجود عبارتند از:
 عادی :تراکها به ترتیب ،بسته به طبقهبندی فایلهای انتخاب شده،پخش میشوند.
 تصادفی :تراکهای موجود در یک آلبوم یا فولدر به صورت تصادفیپخش میشوند.
 همه تصادفی :تمام تراکهای ذخیره شده در مدیا به ترتیب تصادفیپخش میشوند.
 تکرار :تنها تراکهایی که در آلبوم یا فولدر کنونی است پخشمیشوند.

 MENUرا فشار دهید.

 Mediaرا انتخاب کرده و سپس  OKرا فشار
دهید تا تأیید شود.
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حالت پخش مورد نظر را انتخاب کرده و با  OKتأیید
کنید تا تغییرات ذخیره شوند.

بازبینیها
 -۲تنظیمات صوتی

دکمه

را فشار دهید تا منوی تنظیمات صوتی نمایش داده شود.

تنظیمات موجود عبارتند از:
 آمبینس، ،Bass ،Treble ،Loudness توازن چپ راست،حجم صدای خودکار

تنظیمات را اصالح کرده و دکمه  OKرا فشار دهید تا
تأیید شود.

تنظیمات  Ambience، Trebleو  Bassبرای هر یک از منابع صوتی به
صورت مجاز و متفاوت است.

تنظیماتی را که قصد اصالح آن را دارید انتخاب
کنید.
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نقشه(هاي) منوي صفحه نمايش
 -7نقشه(های) منوی صفحه نمایش
صفحه نمایش C
کارکرد اصلی
Option A
Option A1
Option A11
Option B

منو
رادیو
ترافیک
RDS

نمایش
جابجایی در فهرست

اطالعات متنی
مدیا
پخش
عادی

درجه سلسیوس

تصادفی

درجه فارنهایت

همه تصادفی
تکرار
اطالعات متنی
232

واحدها

زبان

سواالت متداول
سواالت متداول
جداول زیر حاوی پاسخهایی به متداولترین سواالت پرسیده شده است.
سوال

پاسخ

برای دستیابی بهترین کیفیت صدا ،تنظیمات صوتی (حجم صدا،
 )Bass، Treble، ambience، Loudnessبرای منابع
مختلف صوتی به صورت مستقل قابل تنظیم است که این امر میتواند
منجر به اختالف در صدا در هنگام تعویض منابع (رادیو CD ،و )...
کیفیت صوت منابع مختلف صوتی با هم
میشود.
اختالف دارند.

راه حل
بازبینی کنید که تنظیمات صوتی حجم صداBass، Treble، ،
 )ambience، Loudnessبرای منبعی که به آن گوش
میدهید تنظیم شده باشد .توصیه میشود که کارکردهای صوتی
( Bass، Treble، Faderجلو/عقب ،توازن چپ-راست) را در
وضعیت وسط قرار دهید ،در قسمت آمبینس موزیک None
را انتخاب کرده و تصحیح  Loudnessرا در حالت  CDدر
وضعیت  Activeو در حالت رادیو در وضعیت  Inactiveقرار
دهید.

در هنگام تغییر تنظیمات  trebleو انتخاب تنظیمات آمبینس ،تنظیماتی برای  Trebleو  bassتنظیمات  trebleو  bassیا آمبینس را به گونهای تغییر دهید
 bassتنظیمات آمبینس لغو میشوند .اعمال میکند .اصالح یکی بدون تغییر دیگری امکانپذیر که کیفیت صوت مورد نظر به دست آید.
در هنگام تغییر تنظیمات آمبینس ،نیست.
 trebleو  bassصفر میشوند.
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سواالت متداول
سوال

پاسخ

راه حل

خودرو از فرستنده مورد استفاده ایستگاه بسیار دور است یا هیچ کارکرد  RDSرا از طریق منوی میانبر فعال کنید تا سیستم قادر
فرستندهای در منطقه جغرافیایی که خودرو از آن عبور میکند وجود به بازبینی این امر باشد که آیا فرستنده پرقدرتتری در منطقه
کیفیت دریافت ایستگاههای رادیویی که ندارد.
جغرافیایی وجود دارد یا خیر.
در حال گوش دادن آنها هستم ،به تدریج
محیط اطراف (تپهها ،ساختمانها ،تونلها ،پارکینگهای زیر این پدیده طبیعی است و به معنای وجود اشکال در سیستم
خراب شده یا ایستگاههای ذخیر ه شده
زمینی و  )...مانع دریافت امواج از جمله در وضعیت  RDSصوتی تلقی نمیشود.
کار نمیکنند( .بدون صداMHz 87.5 ،
میشوند.
نمایش داده میشود.
آنتن وجود نداشته یا آسیب دیده است( .به عنوان مثال زمانی آنتن را توسط یکی از نمایندگیهای منتخب ایران خودرو مورد
بازبینی قرار دهید.
که وارد کارواش یا وارد پارکینگ زیرزمینی میشوید).
قطع صدای یک تا دوثانیهای در وضعیت طی این مدت زمان قطعی صدا RDS ،به دنبال فرکانسی اگر این اتفاق به دفعات و همواره در یک مسیر رخ میدهد،
کارکرد  RDSرا غیرفعال کنید.
میگردد که اجازه دریافت بهتر امواج ایستگاه را بدهد.
رادیویی.
اعالمهای ترافیکی ( )TAنمایش داده ایستگاه رادیویی اطالعات ترافیکی را پخش نمیکند.
میشود .اطالعات ترافیکی دریافت
نمیکنم.

فرکانس را به ایستگاه رادیویی تنظیم کنید که اطالعات ترافیکی
پخش کند.

ایستگاههای ذخیره شده پیدا نمیشوند .باند موج نادرستی انتخاب شده است.
(بدون صدا MHz 87.5 ،نمایش داده
میشود)... ،

دکمه  SRCرا فشار دهید تا به باند موجی برگردید (AM,
 )FM1, FM2که ایستگاهها در آن ذخیره شدهاند.
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سواالت متداول
پاسخ

سوال

 CDبرعکس وارد شده است ،قابل پخش نیست ،حاوی دادههای
صوتی یا قالب صوتی نیست که در نتیجه دستگاه پخش قادر به پخش
آن نیست یا در قالبی ضبط شده است که با دستگاه پخش سازگار
 CDبه صورت خودکار ریجکت شده یا نیست.
توسط دستگاه پخش ،پخش نمیشود CD .توسط یک سیستم حفاظت  anti-piratingمحفاظت شده
است که توسط سیستم صوتی قابل تشخیص نیست.

صدای پخش  CDضعیف است.

 CDاستفاده شده خراش برداشته یا کیفیت نامطلوبی دارد.

راه حل
بازبینی کنید که  CDبه صورت صحیح در دستگاه پخش وارد شود.
وضعیت  CDرا بازبینی کنید CD :اگر به صورت نامطلوبی آسیب دیده
باشد ،قابل پخش نیست.
در خصوص CDهای ضبط شده ،محتوای  CDرا بازبینی کنید :به
قسمت توصیهها در بخش سیستم صوتی مراجعه کنید.
دستگاه پخش  CDسیستم صوتی  DVDها را پخش نمیکند.
به دلیل سطح کیفیت آنها ،برخی CDهای قابل رایت توسط سیستم
صوتی پخش نمیشوند.

CDهای باکیفیت وارد دستگاه کرده و آنها را در شرایط مناسبی
نگهداری کنید.

تنظیمات صوتی ( )bass، treble، ambiencesمناسب بدون انتخاب  ambienceسطح  trebleیا  bassرا در مقدار
صفر قرار دهید.
در حالت پخش  Random allتمام نیستند.
تراکها پخش نمیشوند.
در حالت پخش  ،Random allسیستم تنها تا  999تراک را
میتواند پخش کند.

هنگامی که موتور خاموش است ،زمان عملکرد سیستم صوتی موتور خودرو را استارت کنید تا شارژ باتری افزایش یابد.
هنگامی که موتور خاموش است ،سیستم
به شارژ باتری بستگی دارد.
صوتی پس از چند دقیقه استفاده
خاموش شدن طبیعی است :سیستم صوتی وارد وضعیت
خاموش میشود.
صرفهجویی در انرژی میشود تا مانع تخلیه باتری خودرو شود.
پیام  the audio system isبه منظور حفاظت از دستگاه ،در صورتی که دمای محیط بسیار گمر سیستم صوتی را برای چند دقیقه خاموش کنید تا خنک شود.
 overheatedبر روی صفحه نمایش شود ،سیستم صوتی وارد وضعیت حفاظت اتوماتیک حرارتی میشود
که منجر به کاهش حجم صدا یا توقف پخش  CDمیشود.
ظاهر میشود.
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بخش خارجی
بخش خارجی

لوازم جانبی
صندوق عقب
 باز کردن /بستن آزادسازی اضطراریکیت پنچرگیری موقت

۴۰-۴۱
۱۳۵

حسگرهای عقب پارک
میله یدککشی

۸۵
۱۷۳

تعویض حبابها
 چراغهای عقب چراغ ترمز سوم چراغ شماره پالک -چراغ مهشکن

۱۷۰

۹۳-۹۴
۱۶۴

کنترلهای چراغها
چراغهای روزانه
تنظیم ارتفاع تابش چراغهای جلو
تعویض حباب چراغها
 چراغهای جلو چراغهای مهشکن چراغهای راهنما۱۶۵
یدککشی
صفحات محافظ شرایط جوی سرد
۸۷-۹۲

۱۴۸-۱۵۳
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۳
۱۴۸

سیستم جلوگیری از سوخت نامناسب ۱۲۵-۱۲۶

اتمام سوخت (موتورهای دیزل)
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برفپاککنها
تعویض تیغه برفپاککن

کلید کنترل از راه دور
 باز و بسته کردن حفاظت دزدگیر استارت زدن -باتری

۱۲۷

۳۳-۳۶

آینههای بغل

ESP/ASR

فشار تایرها
چرخ یدکی
 ابزارها باز کردن /نصب کردنزنجیر چرخ
تشخیص کمبادی تایرها

۱۰۲
۱۳۸
۱۴۰
۱۴۳-۱۴۶
۱۴۷
۱۳۹

درها
 باز کردن  /بستن قفل مرکزی کنترل ثانویهآژیر
شیشههای برقی

39
۴۱
۳۷-۳۸
42

46

بخش خارجی
بخش خارجی

کیسههای هوا

۱۰۵

صندلیهای جلو

۴۳-۴۴

ملحقات صندوق عقب
 چراغ صندوق عقب جعبه نگهداریمخزن افزودنی ®AdBlue

۵۸-۵۹
۱۲۸

صندلیهای عقب

ملحقات داخلی
 -آفتابگیر
 داشبورد جای دستی جلو پورت  / USBسوکت auxiliary سوکت  12ولت لوازم جانبی  /فندک۵۶-۵۷غیرفعالسازی کیسه هوای سرنشین جلو111

صندلیهای کودک
صندلی کودک ISOFIX
قفل کودک دستی
کمربندهای ایمنی

45

۱۱۰
۱۱۸
۱۲۳

۱۰۳
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کنترلها و ابزارها
کنترلها و ابزارها
چراغهای هشدار خطر
قفل کردن  /باز کردن قفل از داخل

سیستم صوتی/بلوتوث
سیستم صوتی
تنظیم ساعت/تاریخ

۹۶
۴۱

چراغهای خوشامدگو
آینه عقب داخلی

۹۵
47
صفحه نمایش تک فام C
(سیستم صوتی  /بلوتوث)

۱۸۸-۱۹۱
۱۹۲
۲۷
فیوزهای داشبورد

بخاری ،تهویه
تهویه مطبوع دستی
(بدون صفحه نمایش)
تهویه مطبوع الکترونیکی
(با صفحه نمایش)
بخارزدا/یخزدای جلو
بخارزدا/یخزدای شیشه عقب
گرمکن قسمت تحتانی شیشه جلو
جعبه دنده دستی
جعبه دنده الکترونیکی
جعبه دنده اتوماتیک
جعبه دنده اتوماتیک
()EAT6
نمایشگر تعویض دنده
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۲۸

۱۵۴

۴۸
۵۰

باز کردن درب موتور

۵۲
۵۴
۵۵
۵۵
۶۴
۶۵
۶۷
۷۳
۷۷

پورت  / USBسوکت جک
سوکت لوازم جانبی  12ولت
 /فندک

۵۸
۵۸

۱۷۴

شیشههای برقی ،غیرفعالسازی

۴۲

ترمز دستی

۶۴

کنترلها و ابزارها
کنترلها و ابزارها  -ادامه
کنترل برفپاککن
کامپیوتر مدیریت پیمایش

نشانگرهای ابزار
چراغهای هشدار
نمایشگر سرویس
نمایشگر تعویض دنده
ثبتکنندههای مسافت

۹۳-۹۴
۲۸

۱۳
۱۶
۱۸
۷۷
۲۶

کنترل چراغها
چراغهای راهنما

غیرفعالسازی سیستم ESP/ASR
سیستم توقف و استرات

۸۷-91
۹۶

۱۰۲
۷۸

بوق

۹۶

باز کردن درب صندوق (بسته به مدل خودرو)

۴۰

محدود کننده سرعت
کنترل کروز

۸۱
۸۳

تنظیم ارتفاع تابش چراغ جلو

۹۲

چراغ هشدار خطر

تنظیم فرمان

۴۷

تنظیم آینههای بغل

۹۶

۴۶
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اطالعات فنی  -نگهداری
اطالعات فنی  -نگهداری
۱۵۹
باتری
کاهش بار ،وضعیت صرفهجویی در انرژی ۱۶۳

فیوزهای محفظه موتور

۱۵۸

اوزان موتورهای بنزینی
اوزان موتورهای دیزل

۱۸۳
۱۸۴

عالئم شناسایی
ابعاد

۱۸۷
۱۸۶
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۱۲۷
اتمام سوخت ،موتورهای دیزل
افزودنی ® AdBlueو سیستم SCR
۱۲۸-۱۳۴
(موتورهای دیزل )BlueHDi

باز کردن درب موتور
زیر درب موتور ،بنزینی
زیر درب موتور ،دیزل
موتورهای بنزینی
موتورهای دیزل

۱۷۴
۱۷۵
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۶

بازبینی سطح مواد
 روغن روغن ترمز مایع مبرد مایع شیشهشو افزودنی (موتورهای دیزل مجهز به فیلتر۱۷۷-۱۸۱
ذرات)
بازبینی قطعات
 باتری۱۸۰
 فیلتر هوا/اتاقک خودرو۱۸۰
 فیلتر ذرات (موتورهای دیزل)۱۸۱
 دیسکها/پدهای ترمزسایبان پانورامیک

تعویض حبابهای چراغ
 جلو -عقب

۱۴۸
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فهرست لغات به ترتیب حروف الفبا
الف

®AdBlue
BlueHDi
CD
CD، MP3
ESP/ASR
UREA
ابزارها
ابعاد
اتمام سوخت (دیزل)
احیاء فیلتر ذرات
استارت خودرو
استارت موتور
اطالعات ترافیکی ()TA
اطالعات فنی
اوزان
اهرم تعویض دنده
اهرم دنده
اهرم دنده ،دنده اتوماتیک
اهرم دنده ،دنده الکترونیکی
اهرم دنده ،دنده دستی
ایمنی ،کودکان
آژیر
آفتابگیر
آینهها ،بغل
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۱۲۸
۱۲۸
۱۸۹
۱۸۹
۲۳۵
۱۲۹
۲۱۹ ،۲۲۰ ،۲۲۱
۱۸۶
۱۲۷
۱۸۰
۷۸
۶۱
۲۱۵
۲۳۹
۱۸۳ ،۱۸۵
۶۵
۱۰
۷۳
۶۵
۱۰ ،۶۴
۱۰۹ ،۱۱۰ ،۱۱۱
37
۵۷
46

ب

باتری
باتری ،شارژ
باتری ،کنترل از راه دور
باد کردن تایرها
بارهای یدککشی
باز کردن چرخ
باز کردن درب صندوق
باز کردن درب موتور
باز کردن دربها
باز کردن زیرپایی
باز کردن قفل
باز کردن قفل صندوق
بازبین فشار تایرها (با استفاده از کیت)
بازبینی سطح مواد
بازبینیها
بخارزدایی
بخارزدایی ،جلو
بخارزدایی ،شیشه عقب
بخارزدایی ،شیشه عقب
بخاری
برچسبها ،شناسایی
برفپاککنها
بستن درب موتور
بستن دربها
بلوتوث (هندزفری)
بنزین

۱۵۹
۱۶۱
۳۵
۹۷
۱۶۵
۱۴۳
40
۱۷۴
۳۹
۱۷۲
33
33
۱۳۸
۱۷۷
۱۸۰
۵۴
۵۴
۵۵
۵۵
۵۰
۱۸۷
۹۳
۱۷۴
۳۹
۱۸۸
۱۲۶

بوق

۲۳۸

پخش صوتی ( streamingبلوتوث)
پدها ،ترمز
پرکردن مخزن افزودنی ®AdBlue
پرکردن مخزن سوخت
پشتسریها ،جلو
پنچری
پورتUSB ،

۱۸۸
۱۸۱
۱۳۲
۱۳۳
44
۱۳۵
۵۸

پ

ت

تاریخ (تنظیم)
تایرها
ترمز دستی
ترمزها
تریلر
تشخیص کمبادی تایر
تعویض باتری کنترل از راه دور
تعویض تیغه برفپاککن
تعویض چرخ
تعویض فیوز
تعیین موقعیت خودرو
تلفن
تنظیم ارتفاع فرمان
تنظیم پشتسریها
تنظیم تاریخ

۲۷
۹۷
۶۴
۱۶۸
۱۶۷
۱۴۹
35
۱۶۴
۱۴۳-۱۴۵
۱۵۴
34
۲۰۲
۴۷
44
۲۷

فهرست لغات به ترتیب حروف الفبا
تنظیم چراغهای جلو
تنظیم ساعت
تنظیم صندلی
توزیع الکترونیکی نیروی ترمز ()EBFD
توصیههای رانندگی
توصیههای مربوط به مراقبت و نگهداری
توقف خودرو
توقف و استارت
تهویه
تهویه مطبوع
تهویه مطبوع ،الکترونیکی (با صفحه نمایش)
تهویه مطبوع ،الکترونیکی (بدون صفحه نمایش)
تیغههای برفپاککن (تعویض)
ث
ثبت کننده مسافت کل
ثبتکننده مسافت سفر
ج
جا زدن بار
جای دستی
جای دستی ،جلو
جای فنجان
جبعه فیوز ،داشبورد
جداول فیوزها
جداول موتورها
جدول اوزان

۸۸
۲۷
۴۳
۱۰۱
۶۰
182
۶۷
۷۸
۴۸
۵۰
۵۲
۵۰
۱۶۴
۲۶
۲۴

۱۱
۵۸
۵۸
۵۶
۲۳۶
۱۵۶
۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴
۱۸۵

جعبهدنده ،اتوماتیک
جعبهدنده ،الکترونیکی
جعبهدنده ،دستی
جعبهفیوز ،محفظه موتور
جک

۶۷
۶۵
۶۴
۱۵۸
۱۴۴

چ
چراغ ترمز سوم
چراغ مهشکن جلو
چراغ مهشکن ،عقب
چراغ هشدار ،پیشگرمکن موتور دیزل
چراغ هشدار ،سیستم ترمز
چراغها
چراغها ،بدرقه
چراغها ،جلو
چراغها ،داخلی
چراغهای ترمز
چراغهای جلو نورباال
چراغهای جلو ،نورپایین
چراغهای خوشامدگو
چراغهای دنده عقب
چراغهای راهنما
چراغهای راهنما
چراغهای روزانه
چراغهای شماره پالک
چراغهای کناری
چراغهای کناری تکرارشونده

۱۵۳
۸۹
۸۹
۱۶
۱۸
۸۷
۹۱
۹۲
۹۵
۱۵۲
۱۴۸
۱۵۰
۹۵
۱۵۲
۹۶
۱۴۸
۱۵۰
۱۵۳
۱۵۰
۱۵۱

چراغهای مطالعه نقشه
چراغهای نمایشگر ،عملکرد
چراغهای هشدار
چراغهای هشدار اضطراری
چراغهای هشدار خطر
چرخ ،یدکی
چشمکزن سهتایی (چراغهای راهنما)
ح
حبابها (تعویض)
حسگرهای پارک ،عقب
حفاظت از کودکان
خ
خاموش کردن موتور
د
داشبورد
درب صندوق
درب صندوق (باز کردن)
درب موتور
دربها
درپوش ،پرکن سوخت
دزدگیر
دستگاه پخش MP3، CD
دسته کنترل ،برفپاککنها
دسته کنترل ،چراغها

۹۵
۱۵
۱۳
۹۶
۹۶
۱۴۰
۹۶
۱۴۷
۸۵
۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱
۶۳
۵۷
40
۴۰ ،۴۱
۱۷۴
39
۱۳۴
۱۵۶
۱۹۶
۹۴
۸۷-۹۱
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فهرست لغات به ترتیب حروف الفبا
دیسکهای ترمز

۱۸۱

ر
رادیو
رانندگی سازگار با محیط زیست
رانندگی سازگار با محیط زیست (توصیهها)
راهاندازی مجدد سیستم تشخیص کمبادی
راهاندازی مجدد ،کنترل از راه دور

۱۹۲
۱۲
۱۱
۱۳۹
35

ز
زنجیر چرخ
زیرپایی
زیرسیگاری

۱۴۷
۱۷۲
۵۶

س
ساعت
ساعت (تنظیم)
سرعتسنج
سطح مواد و بازبینیها
سطح ،افزودنی ®AdBlue
سطح ،افزودنی دیزل
سطح ،روغن ترمز
سطح ،روغن موتور
سطح ،مایع شیشهشو
سطح ،مایع مبرد موتور
سوخت
سوکت ،جک
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26
۲۷
۱۳
۱۷۷-۱۷۹
۱۲۸
۱۷۹
۱۷۸
۱۷۹
۱۷۹
۱۷۹
۱۲۶
۲۰۱

۲۰۱
سوکت ،لوازم جانبی
235 ،207 ،205 ،60
سوکتها ،سیستم صوتی
235
سوکتها ،لوازم جانبی
۶۲
سوئیچ استارت
۱۲۸
سیستم ( SCRکاهش کاتالیزوری گزینشی)
۱۰۳
سیستم پیشکشش کمربندهای ایمنی
۱۰۱
سیستم ترمز اضطراری
۱۰۱
سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
۱۲۵
سیستم جلوگیری از سوخت نامناسب
۱۹۳
سیستم صوتی (رادیو)
۱۰۱
سیستم کمکی ترمز
۲۳
سیستم کنترل انتشار موادSCR ،
۱۰۱
سیستمهای  ABSو EBFD
۱۰۲
سیستمهای  ASRو ESP
ش
شارژباتری
شماره سریال ،خودرو
شیشه جلو ،گرمکن
شیشهشو ،جلو

۱۶۱
۱۸۷
۵۵
۹۳

ص
صرفهجویی حین رانندگی
صفحات محافظ ،شرایط بسیار سرد
صفحات مندرج و گیجها
صفحه نمایش  ،Cتکفام (سیستم صوتی/بلوتوث)
صفحه نمایش ،تکفام

۱۱
۱۶۹
۱۳
۲۸
۲۸

صفحه نمایش ،چندکاره (با سیستم صوتی)
صفحه نمایش ،نشانگر ابزار
صفر کردن ثبتکننده مسافت
صفر کردن نمایشگر سرویس
صندلیها ،جلو
صندلیها ،عقب
صندلیهای کودک
صندلیهای کودکISOFIX ،

۳۱
۶۹
۲۶
۲۵
۴۳
۴۵
۱۱۰
۱۱۸

ع
عالئم ،شناسایی
عملکرد اتوماتیک چراغهای هشدار خطر

۱۸۷
۹۶

غ
غیرفعالسازی کیس ه هوای سرنشین

۱۱۲

ف
فرمان ،تنظیم
فشار ،تایرها
فندک
فیتر ،روغن
فیلتر ،اتاقک خودرو
فیلتر ،ذرات
فیلتر ،هوا
فیوزها

۴۷
۹۷
۵۶
۱۸۰
۱۸۰
۱۸۰
۱۸۰
۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸

فهرست لغات به ترتیب حروف الفبا
ق
قفل کودک
قفل مرکزی
ک
کامپیوتر مدیریت پیمایش
کاهش بار برق
کلید و کنترل از راه دور
کمبادی تایرها (تشخیص)
کمربندهای ایمنی
کمکی ترمز اضطراری ()EBA
کنترل از راه دور
کنترل پایداری ()ESP
کنترل شیشههای برقی
کنترل کروز
کنترل کشش ()ASR
کنترل ،آزادسازی اضطراری درب صندوق
کنترلهای روی فرمان ،سیستم صوتی
کنترلهای شیشه
کنتور دور
کیت ،پنچرگیری موقت
کیت ،هندزفری
کیسههای هوا
کیسههای هوا ،جلو
کیسههای هوا ،دیوار
کیسههای هوا ،کناری

۱۲۳
۴۱
۲۸
۱۶۳
۳۳
۱۳۹
۱۰۳
۱۰۱
36 ،34 ،33
106
42
۸۳
۱۰۲
41
۱۹۰
۴۲
۱۳
۱۳۵
209
۱۰۵
۱۰۵
۱۰۸
۱۰۷

گ
گیج ،سوخت

۱۲۴

ل
لوازم جانبی

۱۷۰

م
متوقفکننده خودرو ،الکترونیکی
محدودکننده سرعت
محدودهAdBlue® ،
مخزن ،سوخت
مخزن ،مایع شیشهشو
مصرف سوخت
ملحقات نصبISOFIX ،
ملحقات ،داخلی
ملحقات ،صندوق عقب
منو ،اصلی
موتور دیزل
موتور ،بنزینی
موتور ،دیزل
میل مدرج
میله یدککشی
میلههای باربند سقف

۶۸
۸۱
۱۳۰
۱۲۴
۱۷۹
۸
۱۱۸
۵۶
۵۹
198
۱۷۶
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۶۷
۱۷۳

ن
نشانگر ابزار
نصب چرخ

۱۳
۱۴۳

نصب میلههای باربند سقف
نقشه منوی صفحه نمایش
نگهداری
نمایشگر تعویض دنده
نمایشگر سرویس
نمایشگرهای چشمکزن

۱۷۳
۲۱۲
۵۶
۷۷
۲۴
۹۶ ،۱۴۶

و
ورودی ،لوازم جانبی
وضعیت صرفهجویی ر انرژی
وضعیت کاهش بار

۲۲۴
۱۶۳
۶۳

ه
هشدار صوتی
هشدار یادآوری ،روشن ماندن چراغ
هماهنگسازی کنترل از راه دور

۱۹۷
۹۱
۳۵

ی
یخزدایی
یخزدایی ،جلو
یخزدایی ،قسمت تحتانی شیشه جلو
یدککشی یک خودرو دیگر

۵۴
۵۴
۵۵
۱۶۵

245

ابزارها

هشدار
برچســبهایی در نقــاط مختلــف خــودرو تعبیــه
شــد ه اســت .ایــن برچســبها حــاوی هشــدارهای
ایمنــی و همچنیــن اطالعــات شناســایی خــودرو
هســتند .ایــن برچســبها را نکنیــد :این برچســبها
بخــش الینفکــی از خــودرو شــما را تشــکیل
میدهنــد..
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کپیبرداری و ترجمه تمام یا بخشی از این مدرک بدون
مجوز کتبی شرکت خودروسازی پژو ممنوع است.
شرکت خودروســازی پژو با اعمال شرایط مقررات اروپا
(آئیننامه  )53/2000در ارتباط با پایان عمر خودروها،
اعالم میکند که به اهداف تعیین شــده در این مقررات
دست یافته است و مواد بازیافتی در تولید محصوالتی که
این شرکت به فروش میرساند استفاده میشوند.
برای هــر اقدامی که قصد انجــام آن را بر روی خودرو
داریــدف از تعمیرگاههــای مجازی اســتفاده کنید که
اطالعات ،صالحیت و تهیزات مورد نیار را دارند که تمام
ایــن موارد در نمایندگیهای ایــران خودرو قابل عرضه
هستند.

توجه شما را به موارد زیر جلب میکنیم:
 اتصاالت لوازم جانبی یا تجهیزات برقی که در فهرستپژو قرار ندارند ،ممکن است باعث اشکاالت و خرابیهایی
در سیســتم برقی خودرو شــوند .برای کسب اطالعات
مربوطــه به طیف لوازم جانبی توصیه شــده به یکی از
مراکز فروش پژو مراجعه کنید.
 به عنــوان یک اقدام ایمنی ،دسترســی به ســوکتعیبیابی ،که بــرای سیســتمهای الکترونیکی خودرو
استفاده میشود ،اکیدا ً فقط برای نمایندگیهای منتخب
ایران خودرو که به ابزارهای عیبیابی ویژه مجهز هستند
محفوظ اســت (خطر خرابی سیســتمهای الکترونیکی
خودرو که میتواند باعث خرابی یا سوانح جدی شود) در
صورت عدم رعایت این نکته ،سازنده خودرو در قبال این
موارد مسئولیتی برعهده ندارد.
 هر گونه اصالح یا دستکاری بدون نظر یا مجوز شرکتپژو یا مواردی که بدون تأمین الزامات فنی تعریف شده
توسط سازنده اجرا میشوند ،منجر به تعلیق ضمانتهای
حقوقی و قراردادی خواهد شد
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راهنمای دارنده محصول
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شرکت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو (ایکاپ)
تهران ،کیلومتر  14جاده مخصوص تهران کرج
بلوار ایران خودرو ،درب شماره ۱
کد پستی  ۱۳۸۹۹۱۳۶۵۷
تلفن )021(   48901 :
نمابر )021(   48213511 :
مرکز تماس (   ۰۹۶۴۴۰ :مدیریت ارتباط با مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو)
پست الکترونیکیinfo@ikco-peugeot.ir :
پایگاه اینترنتیwww.ikco-peugeot.ir  :

