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دفترچۀ راهنمای مالک خودرو

از شما به خاطر انتخاب  BMWسپاسگزاریم.
هر چه بیشتر با خودروی خود آشنا شوید ،میتوانید کنترل بیشتری روی جاده
داشته باشید .به همین دلیل ما اکیدا ً توصیه میکنیم که:
قبل از استفاده از  BMWجدید خود ،این دفترچۀ راهنما را مطالعه کنید .همچنین
از دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مالک در خودرو خودتان استفاده کنید .این دفترچه
حاوی اطالعات مهمی در مورد کار با خودرو است و برای استفادۀ کامل از ویژگیهای
فنی موجود در  ،BMWبه شما کمک خواهد کرد .همچنین ،این دفترچه شامل
اطالعات طراحی شده برای افزایش کارکرد اطمینان عملکرد و ایمنی جاده است و به
حفظ ارزش  BMWشما کمک میکند.
همۀ به روزرسانیهای انجام شده بعد از مهلت این مقاله را میتوان در ضمیمه نسخه
چاپی دفترچه راهنمای مالک یافت.
اطالعات تکمیلی در بروشورهای دیگری که در داخل خودرو قرار داده شده است،
موجود میباشد.
برای شما سفر ایمن و لذت بخشی را آرزو میکنیم.
BMW

دفترچۀ راهنمای مالک ،در بسیاری از کشورها به صورت یک برنامۀ موبایل در
دسترس میباشد.
اطالعات بیشتر روی اینترنت:
www.bmw.com/bmw_drivers_guide

فهرست
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اطالعات

در یک نگاه
۱۴
۱۸
۲6
۲9

اتاق خودرو

iDrive

سیستم فرمان صوتی
دفترچۀ راهنمای یکپارچه در خودرو

کنترل ها

۳4
۵2
۶4
۶8
81
۹7
۱۰2
۱20
۱۲6
۱۴4
۱51
۱60

باز و بسته کردن در خودرو
تنظیم کردن
حمل و نقل ایمن کودکان
رانندگی
صفحات نمایش
چراغها
امنیت خودرو
سیستمهای کنترل پایداری رانندگی
سیستم رانندگی راحت
سیستم تهویۀ مطبوع
تجهیزات داخلی خودرو
محفظۀ نگهداری اشیاء

توصیههای رانندگی

 ۱۶8مواردی که باید در هنگام رانندگی به خاطر داشته باشید
 ۱۷2بارگیری
 ۱۷5صرفهجویی در سوخت

جابجایی خودرو
۱۸2
۱۸4
۱۸6
۱۹7
۱۹9
۲۰2
۲۰4
۲۰6
۲۱7
۲۲2

سوختگیری
سوخت
چرخ ها و تایر
محفظۀ موتور خودرو
روغن موتور
مایع خنککننده
نگهداری و مراقبت
تعویض قطعات
سیستم کمکی از کار افتادن خودرو
نگهداری و مراقبت

مراجع

۲۲۸
۲۳۰
۲31
۲36
۲3۸

اطالعات فنی
ضمیمه
قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو
آیین نامۀ اجرایی قانون حمایت از حقوق
مصرف کنندگان خودرو
نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش
پرشیا خودرو

اطالعات

اطالعات
استفاده از این دفترچۀ راهنما

عالئم و صفحههای نمایش

آشنایی

نمادهای به کار رفته در این دفترچه راهنما

آسانترین و سریعترین راه برای پیداکردن اطالعات مورد نیاز،
استفاده از فهرست میباشد.
آشنایی اولیه با وسیله نقلیه در فصل اول آورده شده است.

تغییرات انجام شده بعد از مهلت زمان ویرایش

هرگـــونه تغییرات انجام شده بعد از مهلت زمــــان مقرر برای
ویرایــــش دفترچه ،در قســمت ضمیمه دفترچه راهنما ،آورده
میشود.

راهنمای استفاده برای مسیریابی ،سرگرمی،
ارتباطات

به موضـوعات مــربوط به مسیــریابی ،سرگــرمی ،ارتباطات و
دستورات کــوتاه برای فعــالسازی سیستم صوتی میتوان در
قسمت صفحۀ نمــایش و از طــریق راهنمای دیجیتال مــالک
خودرو دسترسی پیدا کرد.

دیگر منابع اطالعاتی

مراکــز خدماتی واسطه یا هرگونه مرکز خدماتــی دیگـری که
واجد شـرایط باشد و همچنین تعمیرگاهها آماده پاسخگویی به
سواالت شما میباشند.
برای مثال ،اطالعات مورد نیاز در مورد  BMWبر روی وبسایت
 www.bmw.comموجود میباشد.
اپلیکیشن راهنمای راننده برای BMW

دفتــرچه راهنمـای مــالک در بسیاری از کشــورها به صورت
اپلیکیشن قابل دسترس است .اطالعات بیشتر از طــریق سایت
زیر قابل دسترسی میباشد:
www.bmw.com/bmw_drivers_guide
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نشــان دهنــدۀ احتیـاط میباشد و در این مــوارد بایــد
دستورالعملهای مشخص شده به منظور جلوگیـری از صدمات
فردی یا خسارتهای جــدی به وسیله نقلیه به دقت پیـگیری
شود.
 نشان دهندۀ پایان یک بخش اطالعاتی خاص میباشد.
نشــان دهندۀ اقداماتی اســت که برای حفظ محیط زیست
میتواند انجام شود.
" "...نشان دهندۀ متــون صفحه نمایش است که برای انتخاب
یک کارکرد خاص در وسیله نقلیه استفاده میشود.
› ‹...دستورالعملهــای گفتاری که برای فعــالسـازی سیستم
فرمان صوتی استفاده میشود.
›› ‹‹...نشــان دهندۀ پاســخهــایی میباشد که توسط سیستم
فرمان صوتی تولید میشود.

مراحل کار با دستگاه:

مراحل انجام کار ،با شماره مشخص شده است .این مراحل باید
به ترتیب ذکر شده انجام شوند.
 .1مرحلۀ اول کار.
 .2مرحلۀ دوم کار.

شمارش

شمارش بدون ترتیب اجبــاری ،یا راه حــلهای جایگزین ،به
صورت لیست زیر مشخص شده است:
 احتماالت دستۀ اول.
 احتماالت دستۀ دوم.

نشانههای موجود بر روی اجزای خودرو

نشــان دهندۀ این است که شما میباید بـرای اطالعــات
بیشتر در مـورد یک قطعه خــاص یا مجموعه آن به دفتــرچه
راهنمای خودرو مراجعه نمایید.

اطالعات

ویژگیها و امکانات خودرو

این دفترچۀ راهنما همه مدلها ،تجهیزات استاندارد ،انتخابی و
مخصوص یک کشور ،که در سری این مــدل ارائـه شده است،
تشریح میکند .بنابراین ،در این دفترچۀ راهنما ،ما ویژگـیهایی
را که مث ً
ال به دلیل ویژگیهای انتخاب شده یا ورژن خاص یک
کشور در خودروی شما موجود نیست را نیز تشریح میکنیم.
این موضوع برای کارکرد و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز به
کار میرود.
قوانین کشوری و قابل کاربرد مــربوط به این موضــوع باید در
هنگام استفاده از ویژگیها و سیستمهای مربوطه مــورد توجه
قرار گیرند.
در مورد آپشنها و تجهیزاتی که در این کتاب راهنمــا تشریح
نشدهاند ،به کتابچههای راهنمای تکمیلی مالک رجوع کنید.
در خودروهای با فرمان سمت راست ،برخــی کنترلها متفاوت
از آنچه در تصاویر نشان داده شده است تنظیم شدهاند.

وضعیت دفترچۀ راهنمای مالک خودرو
اطالعات پایه

سازندۀ خــودروی شما ،سیاست پیشرفت مــداوم و رو به جلــو را
دنبــال میکند .این بدان معناست که خــودروهای ما بهترین
کیفیت را داشته و از باالترین استانداردهای امنیتی برخوردارند.
به همین دلیــل در مــوارد معدودی ممکن است ویژگــیهای
توضیح داده شده در این دفتـرچه ،با ویژگیهای خودروی شما
مغایرت داشته باشد.

تغییرات انجام شده بعد از مهلت زمان ویرایش

هرگونه تغییرات انجام شده بعد از مهلت زمان مقرر برای ویرایش
دفترچه در ضمیمۀ دفترچه راهنمای مــالک وسیله نقلیه آورده
میشود.

ایمنی خود
وارانتی

خودروی شما به صورت پیش فرض براســاس شـرایط کاری و
الزامات ثبتی کشوری که اولین بار به آنجــا تحویل داده میشود
و اصطالحــاً آن را  homologationمینامند ،تنظیــم شده
است .در صورتــی که شمـا قصد استفاده از خــودرو در کشور
دیگــری را دارید ،نیاز است تا وسیلۀ نقلیۀ خــود را براســاس
شرایط کاری در کشور ثانویه تنظیم نمایید و الزامات مورد نیاز
را مد نظر قرار دهید .در صورتی که خــودروی شمــا در کشور
ثانویه با الزامات خودرو در کشور مبدا تطابق نداشته باشد ،شما
قادر به استفاده از گارانتی خودرو در آن کشور نخواهید بود.
برای اطالعات بیشتر در مورد گارانتی خودرو میتوانید به واحد
گارانتی شرکت پرشیا خودرو مراجعه نمایید.

نگهداری و تعمیرات

تکنولوژی پیشرفتۀ خودرو که به معنی استفاده از مواد مدرن و
وسایل الکترونیکی با بازده باال میباشد ،آن را نیازمند نگــهداری
مناسب و تعمیرات کرده است.
تولیــد کنندۀ خودرو به شما توصیه میکند تا وظیفۀ نگهداری
و تعمیر  BMWرا به مراکــز خدمات رســانی واسطۀ BMW
بسپارید .در صورتی که شما تمایل دارید از مراکز خدمات رسانی
دیگری استفاده کنید BMW ،به شما توصیه میکند مراکـزی
را انتخاب نمایید که کار تعمیر و نگهداری از خودرو را براساس
استانداردهای شرکت  BMWانجام میدهند .همچنین از پرسنل
مجرب و کارآمد استفاده میکنند .این مراکــز در این دفترچۀ
راهنما با عنوان "مراکز دیگر واجد شرایط برای خدمات رسانی"
نام برده میشوند.
در صــورتی که نگهداری و تعمیر دستگاه به صورت نامناسب و
غیرحرفهای انجــام شود ،احتمال خرابی و همچنین خطر امنیتی
در خودرو وجود خواهد داشت.

قطعات و تجهیزات جانبی

 BMWپیشنهاد میکند از قطعات و تجهیزات جـانبی که مورد
تایید  BMWمیباشد ،استفاده نمایید.
قطعات و لــوازم جـانبی مورد تایید و همچنین راهنمای نصب،
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اطالعات
استفاده و نگهداری از آنها در مراکــز خدمــات دهی BMW

موجود است.
قطعات و لــوازم جانبی  BMWقب ً
ال از نظر امنیت و تناسب با
خودروهای  BMWتوسط شرکت  BMWآزمایش شده است.
گارانتی تنها شامل قطعات و لوازم جانبی اصلی  BMWخواهد
شد.
 BMWدر مورد استفاده از قطعات ساخته شده توسط سازنده
دیگر و یا قطعات خودروهای دیگر در  BMWتضمینی ارائه نداده
و پیش بینی نمیکند کــه امنیت خــودرو به خطر می افتد یا
خیر .حتی اگـر قطعههای استفاده شده استانداردهای مورد نیاز
را داشته باشد .بنابـراین BMW ،استفاده از قطعــات غیـراصل
را توصیه نکرده و هیــچ مسئولیتی در مورد استفاده صحیح در
قبال آن قبول نخواهد کرد.
خودروی شما ،وابسته به شرایط خاص کشور و قارۀ شما طراحی
شده است .این امــر با دقت و بررسی جزئیات انجام شده است
تا لذت رانندگی با رعایت شـرایط حاصل شود .چنانچه مایل به
رانندگـی به خــودروتان در کشور دیگری هستید ،ممکن است
خودروی شما به شرایط و الزامات کارکردی دیگری نیاز پیدا کند.
شمـا همچنین میبایست محدودیتهای گارانتی و یا استثنائات
آن از قبیل کشور یا منطقه آگاه باشید .در چنین مـواردی برای
اطالعات بیشتر ،لطفاً با امور مشتریان تماس حاصل فرمایید.

مالحضات گارانتی













جهت حفظ گارانتی به مندرجات دفترچۀ گارانتی مراجعه شود.


شرایط عمومی گارانتی

محدودۀ گارانتی بــرای عیوبی است که ناشی از اشکاالت تولید
در خودرو باشد که مدت آن برحسب زمــان و کیلومتر بر روی
کارت گارانتــی خــودرو ذکـر شده است .شرکت پرشیا خودرو
برآورده شدن تعهدات گارانتی را منوط به رعایت موارد درج شده
در این کتــابچه ،کارت و دفترچۀ گارانتــی میداند .در صورت
رعایت این مـوارد ،نمایندگیهای مجــاز خدمات پس از فروش
میبایست ایراد بوجود آمده را بدون اخـذ هیچگونه هزینهای از
مشتری ،به صورت رایگان برای ایشان برطرف نماید.
پارهای از این موارد عبارتند از:
 مراجعه به نمــایندگیهای مجــاز شرکت پرشیا خودرو و
استفاده از قطعات اصلی در همه موارد تعمیرات و تنظیمات،
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جهت حفظ گارانتــی و اطمینان از صحت انجــام آنهـا،
الزامیست.
کلیۀ اقالم مورد نیاز خودرو (اعم از غیر مصرفی و مصرفی
مانند سیــاالت ،روانکارهــا و )...میبایست توسط شرکت
پرشیا خودرو تهیه و توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از
فروش شرکت تعویض و یا تعمیر گردد.
تحویل کارت گارانتی به اولین مالک ،به منزلۀ اطالع کامل
مالک /مشتری از شرایط مندرج در کارت گارانتی و دفترچۀ
راهنمای گارانتـی و سرویس میباشد و شرکت پرشیا خودرو
هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطالع رسانی و تحویل کارت
گارانتی به مالکین بعدی خودرو ندارد.
انجـام خدمــات گارانتی در صورتی امــکانپذیر است که
خودرو در زمان تعمیر تحت پوشش گارانتی باشد.
عــدم انجــام هریک از سرویسهای دورهای در زمــان و
کیلومتر مقــرر ،مندرج در دفترچۀ گارانتی ،موجب ابطال
گارانتی میگردد.
انجــام هرگــونه سرویس دورهای و یا تعمیرات خــارج از
مجموعۀ نمایندگیهــای مجــاز خدمــات پس از فروش
پرشیا خودرو (اعم از سرویس روغن و لنت).
هرگونه تغییر و یا تعمیر غیــر مجــاز در بدنه ،شــاسی و
سیستمهــای تعلیق ،انتقــال قدرت ،مکانیکی ،جلوبندی،
اگزوز و الکترونیکی.
دستکاری یا جداکــردن کیلومتر شمار خودرو ،به غیـر از
مواردی که توسط نمایندگی مجاز صورت میپذیرد.
نصب هرگــونه تجهیــزات و آپشنهای تایید نشده توسط
شرکت پرشیا خــودرو و یا اصالحات صورت گرفته توسط
شرکتهای تایید نشده.
هرگونه خسارت وارده به خودرو بر اثر استفادۀ نادرست و
یا غیر متعارف.

مواردی که تحت پوشش گارانتی نمی باشند




هر اشــکال و ایــرادی کــه به علت اســتفادۀ ناصحیح و
غیرمتعارف ،بی دقتی و یا سانحه باشد.
خرابیها و ضایعاتی که ناشی از عـدم استفاده قطعات اصلی
یا استفاده از روغنها و مواد مصرفی به غیر از مـوارد اعالمی
 BMWو توصیه شده توسط شرکت پرشیا خودرو باشد.

اطالعات
















نصب هرگــونه وسیلۀ تزئینی یا اضافــی که در استاندارد
شرکت  BMWو شرکت پرشیا خودرو نباشد و یا خــارج
از شبــکه نمــایندگیهای خدمات پس از فروش شـرکت
پرشیا خودرو تهیه و نصب شده باشند.
قطعاتی که بهطـور عــادی مصرفــی بوده و یا در معرض
استهالک قــرار دارند و یا در سرویسهای ادواری مــورد
نیــاز خواهند بود که شــامل :بنزین ،سر ریز کــردن و یا
تعویض انواع سیاالت) مانند مایـع شیشهشوی ،گاز کولــر
و مایــع خنک کنندۀ مــوتور (روغنها و روانکارها) مانند
روغن موتور ،ترمز ،فرمان هیدرولیک ،گیربکس ،دیفرانسیل
و کالچ ،کلیۀ فیلتــرها ،لنت تــرمز ،تســمهها ،شــمعها،
دیسک تــرمز ،صفحۀ کالچ ،الستیکها ،شیشهها ،تیغههـای
برف پاککن و المپها میباشند.
بازدیدها ،تنظیمات و چـک کردنها ،سرویسهای ادواری،
تمیزکاری شستشو و روغــنکاری ،استــفاده از دستــگاه
عیبیاب ،باالنس چرخ ،رگالژ دربها ،تنظیم ترمز دستی،
شستشوی انژکتور و سیستم سوخت رسانی ،تنظیم زوایای
چرخها و آچارکشی.
صدماتی که به علت عــدم استفاده از خــودرو برای مدت
طوالنی به آن وارد میشود؛ مـانند خسارت ناشی از روغن
موتوری که به دلیل عــدم روشن شدن مـوتور برای مدت
طـوالنی به آن وارد میگــردد ،خــالی شدن باتــری و یا
هرگـونه آسیبی (اعــم از طبیعی یا غیرطبیعی) به رنگ و
بدنه به دلیل عدم استفاده طوالنی مدت از خودرو.
خسارت وارد به خودرو به دلیل عـدم سرویس و نگهداری
صحیح ،عــدم مراجعه به موقع برای سرویسهای ادواری،
عدم استفاده از سوخت مناسب و روغنها و روانکنندههای
تایید شده توسط شرکت پرشیا خودرو.
خسارت وارد به خــودرو ،ناشــی از حــوادث طبیعــی و
غیرطبیعی مـانند باران اسیدی ،تگــرگ ،سیل ،طــوفان،
نمک ،آتش سوزی ،سرقت ،زلزله ،تصادف و دیگر سوانح.
آسیب دیدگی ناشی از حمل بار غیـرمجاز و زیاد ،استفادۀ
ناصحیح از خودرو (کم بودن سوخت ،مایعـات ،روانکنندهها
و روانسازها) و همچنین جابجایی نامناسب خودرو.
هرگونه آسیب و خسارت به خــودرو که در اثر عدم توجه
به عالئم هشداردهنده و یا عــدم رعایت دستورالعملهای
نگهداری در خــودرو پدیدار گردد مانند عــدم توجــه به

عالمت هشدار تعویض روغن مــوتور که نتیجه آن خرابی
موتور خودرو خواهد بود.
 کلیــۀ قطعات تزئینی داخلــی اعــم از روکش صندلی و
فرمــان ،زههای کــرومی و استیل و قطعـات دکــوراتیو،
الستیکهــای دور درب و شیشهها و ســانروف ،خــرابی
و زدگــی قطعات آبکــاری شده و رنــگ شده ،پوسیدگی
قطعات پالستیکی ،لـوازم داخلــی و تودوزی تحت شرایط
عادی یا در اثر نور.
 خسارات مستقیم یا اتفاقــی ،مـانند هزینههای ســوخت،
تلفن ،سفر ،بارگیری ،ضرر شخصی یا تجـاری و ضـررهایی
که در نتیجه عدم امکان استفاده از خودرو پیش آید.
 هرگــونه آسیب دیدگــی رنگ بدنۀ خــودرو یا شیشهها
اعــم از خراشیدگی فرورفتگی ،و یا آسیبهای ناشــی از
حمل و نقل ،فضوالت پرندگان ،عناصر جــاده (مانند شن،
ماسه ،سنگریزه ،گرد و غبار) ریخته شدن مــواد شیمیایی
و نظایر آنها.
در صــورت وجــود هرگــونه ســوال و پرسشی در خصــوص
گــارانتی خــودرو و شــرایط آن می تــوانید با آدرس ایمیـل
 warranty@persiakhodro.irمکاتبه نمایید.

حافظۀ اطالعات

بسیاری از قطعــات الکترونیکی تعبیه شده بر روی خــودروی
شما به حافظۀ اطالعات مجهز شدهاند .این حافظهها میتوانند به
صورت موقت یا دائم اطالعات فنی مربوط به وضعیت خودروی
شما ،حوادث اتفاق افتاده و خطاها را ذخیره نمایند .این اطالعات
فنی معموالً وضعیت یک قطعه ،یک مــاژول ،یک سیستم و یا
محیط اطراف آن را ضبط میکند:
 وضعیت کاری قطعات سیستم خــودرو ،برای مثال سطح
سیاالت خودرو.
 پیامهای وضعیت برای خودرو و قطعات سازندۀ آن ،بـرای
مثال سرعت چرخش چرخ ،سرعت خودرو ،کاهش سرعت و ...
 اختـالل و عیب و خطا در قطعــات و سیستمهای اصلــی
مانند چراغها و ترمزها.
 پاسخهای خودرو به شرایط محیطی خـاص ،مانند باز شدن
کیسههای هوا یا درگیر شدن سیستم کنترل پایداری خودرو.
 شرایط محیطی مانند درجۀ هوا.
این اطالعات به صورت خــام جـزء اطالعات فنـی بوده و برای
9

اطالعات
تشخیص و تصحیح خطــاها و همچنین بهینهسازی عملــکرد
خودرو استفاده میشود .نمودارهای توزیعی حـرکت در جادهها
نمیتوانند براســاس این اطالعات به دست آیند .زمــان ارائــه
خدمــات برای مثــال خدمــات تعمیر ،فرآیندهای خدمــاتی،
گزارشهای گــارانتی ،حصول اطمینان از کیفیت خـودرو استفاده
میشود ،این اطالعات از حــوادث ضبط شده و اطالعات خطاها
میتوانند توسط کارمندان ایستگاههای خدمات رســانی واسطه
یا ایستگاههای دیگر خدمات رسانی واجد شرایط یا تعمیرگاهها و
حتی تولید کننده و با کمک تجهیزات مخصوص خـوانده شوند
و مشکل را شناسایی کنند .شما میتــوانید به اطالعات اضافی
مورد نیاز خود نیز از این طــریق دسترسی پیدا نمایید .پس از
این که عیب خودرو پیدا و مساله حل شود ،اطالعات موجود در
حافظههای خطا پاک میشوند و یا با اطالعات جـدید دیــگری
پر خواهند شد.
مواقعی هستند که شمــا میتوانید این اطالعات فنــی را مث ً
ال
گزارش یک تصادف ،خسارت به خودرو و گزارش شـاهد عینی،
فقط با کمک یک کارشناس بررسی نمایید .در امور دیگری که
به صورت قراردادی با مشتری تــوافق حاصل شده است (مانند
موقعیت اظطـراری خــودرو) میتوانید اطالعات مشخصی را از
خودرو مخابره کنید.

این اطالعات به فهمیدن بهتر شــرایطی که در آن تصادفات یا
جراحت اتفــاق افتاده است کمک میکند .در صورت بروز یک
تصادف جزئی اطالعات  EDRتوسط خودروی شما ثبت میشود.
در شرایط عــادی رانندگی هیچـگونه اطالعاتی ثبت نمیگردد و
هیچـگونه اطالعات شخصی اعــم از نام ،جنسیت ،سن و محل
تصــادف ذخیره نمیشود .هرچند بخشهای دیگر ،مث ً
ال نیروی
پلیس میتــواند اطالعات  EDRرا با اطالعات تشخیص هویت
اشخاص که معموال در یک تصادف پیگیری میشود همراه کند.
بــرای دسترسی به اطالعــات ثبت شــدۀ  EDRدسترسی به
 EDRیا خــودرو و نیز تجهیزات خــاصی نیاز است .عالوه بر
سازندۀ خودرو گروههای دیگر مانند پلیس میتـوانند با داشتن
تجهیزات خــاص در صــورت دسترسی به خــودرو یا EDR
اطالعات آن را بخوانند.

شمارۀ شناسایی خودرو

ثبت اطالعات وقایع ()EDR

این خودرو مجهز به ضبط اطالعات وقایع ( )EDRمیباشد.
هـدف اصلــی  EDRثبت اطالعات در تصــادف یا موقعیتهای
شبیه تصادف میباشد .مانند باز شدن کیسههای هــوا یا برخورد
با یک مانع بر سر راه .این اطالعات میتواند در تشخیص نحـوۀ
عملکرد سیستمهای خودرو کمک کند EDR .برای ثبت اطالعات
مربوط به سیستمهای حــرکت و امنیت خــودرو در یـک بازۀ
زمــانی کوتاه عموماً  30ثانیه یا کمتر طراحـی شدهاندEDR .
در این خـودرو برای ثبت اطالعات در زمینههای زیر طراحــی
شده است:
 سیستمهای مختلف خودروی شما چگونه عمل کردهاند.
 آیا کمربند راننده و سرنشینان بسته بوده است؟
 راننده تا چه میزان در حــال فشار دادن پدال گاز یا ترمز
بوده است؟
 خودرو با چه سرعتی در حال حرکت بوده است؟
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شمارۀ شناسایی خودرو را میتوان در محفظۀ موتور پیدا کرد.
این شماره همچنین در قسمت پشت شیشۀ جلوی اتومبیل نیز
وجود دارد.

اطالعات
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در یک نگاه
این قسمت ،مروری بر روی دکمهها ،کلیدها و
صفحات نمایش به منظور آشنـایی شما با وسیـله نقلیه
خواهد داشت .با مرور این بخش ،شما نیز به صورت سریع با
سیستمهای کنترلی و امکانات خودرویتان آشنا خواهید شد.

در یک نگاه

اتاق خودرو

اتاق خودرو
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز

توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

همه چیز دربارۀ فرمان

 1کلید ایمنی پنجرۀ عقب  -صفحه ۴9
 2کلیدهای شیشه باالبر  -صفحه ۴8
 3عملکرد آینههای بیرون  -صفحه 61
 4سیستم قفل مرکزی
باز کردن قفل  -صفحه ۳9
قفل کردن  -صفحه ۳9
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 5چراغ ها

چراغهای مه شکن جلو  -صفحه 100
خاموش کردن چراغها
چراغهای روشن در طول روز  -صفحه ۹9
چراغهای پارک خودرو  -صفحه ۹7
چراغهای نور پایین  -صفحه ۹7

اتاق خودرو
کنترل اتوماتیک چراغ جلو  -صفحۀ ۹8
چراغهای پیچ  -صفحۀ ۹9
سیستم کمکی نور باالی خودرو  -صفحۀ ۹9
چراغ تنظیم نور پشت آمپر  -صفحۀ 100
6

اهرم سمت چپ فرمان
چراغ راهنما  -صفحۀ ۷3
چراغ نور باالی خودرو  -صفحۀ ۷3
سیستم کمکی نور باالی خودرو  -صفحۀ ۹9
چراغهای پارک کنار جادهای  -صفحۀ ۹8
کامپیوتر  - On-Boardصفحۀ 90

 7پدالهای تعویض دنده پشت فرمان  -صفحۀ ۷۷
 8پشت آمپر  -صفحۀ 81
 9اهرم سمت راست فرمان
برف پاک کن  -صفحۀ ۷4
سنسور باران  -صفحۀ ۷5
تمیز کردن شیشۀ جلوی اتومبیل و چراغ جلو

در یک نگاه

روشن /خاموش کردن موتور و باز و بسته کردن
10
سوییج خودرو  -صفحۀ ۶9
سیستم خودکارخاموش و روشن موتور
صفحۀ ۷۰
 11دکمههای فرمان ،سمت راست
منبع سرگرمی
صدا
سیستم فرمان صوتی  -صفحۀ ۲6
تلفن
کلید چرخشی برای انتخاب لیستها  -صفحۀ 90
 12بوق
گرمکن فرمان  -صفحۀ ۶۳
13
 14دکمۀ تنظیمات فرمان  -صفحۀ ۶۳
 15دکمههای فرمان ،سمت چپ
خاموش /روشن کردن کروز کنترل
صفحۀ ۱۳۲
خاموش /روشن کردن اکتیو کروز کنترل
صفحۀ ۱۲۶
ذخیرۀ سرعت  -صفحههای ۱۳۲ ،۱۲۶

برف پاککن شیشۀ عقب در مدل کانادایی
صفحۀ ۷6
برف پاککن شیشۀ عقب  -صفحۀ ۷6

بازگشت به آخرین تنظیمات سرعت
صفحههای ۱۳2 ،۱۲6
کاهش مسافت  -صفحۀ ۱۲6

تمیز کردن شیشۀ عقب  -صفحۀ ۷6

افزایش مسافت  -صفحۀ ۱۲6
کلید چرخشی کنترل کروز  -صفحههای ۱۳2 ،۱۲6
 16باز کردن در موتور خودرو  -صفحۀ ۱۹7
 17باز کردن در صندوق عقب  -صفحۀ 40
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در یک نگاه

اتاق خودرو

همه چیز دربارۀ کنسول مرکزی

 1صفحۀ نمایش  -صفحۀ ۱8
 2دریچههای تهویه  -صفحۀ ۱۴9
سیستم هشدار خطر  -صفحۀ ۲۱7
3
ایمنی هوشمند  -صفحۀ ۱11
4
5
6
7
8

رادیو  /مولتی مدیا
جعبۀ داشبورد  -صفحۀ ۱60
کنترل هوا و دما  -صفحۀ ۱۴4
سر دنده  -صفحۀ ۷7
دکمههای کنترل کننده  -صفحۀ ۱9
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 9ترمز دستی  -صفحۀ ۷2
( DSCکنترل پایداری دینامیکی)
10
صفحۀ ۱20
کنترل دینامیک رانندگی  -صفحۀ ۱۲4
کنترل فاصلۀ پارک  - PDCصفحۀ ۱۳5
دوربین دید از عقب  -صفحۀ ۱۳7
سیستم کمکی پارک  -صفحۀ ۱40
سیستم کنترلی حرکت روی سرازیری
صفحۀ ۱۲2

اتاق خودرو

در یک نگاه

همه چیز دربارۀ سقف

1
۲
۳

درخواست کمک رسانی هوشمند
صفحۀ ۲۱7
دکمۀ سان روف  -صفحۀ ۴9

۴

چراغهای مطالعه  -صفحۀ 10۰

۵

المپهای داخلی  -صفحۀ 100

المپ نشانگر مربوط به ایربگ سرنشین جلو
صفحۀ ۱۰4
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در یک نگاه

iDrive

iDrive
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

iDrive
 iDriveعملکرد بسیاری از سوییچها و کلیدها را با هم ترکیب
می کند .بنابراین ،این قابلیتها تنها از طریق یک محل مرکزی
قابل دسترسی و اجرا هستند.
هشدار
کار کــردن با سیستمهــای اطالعاتی و دستگاههــای
ارتباطی هنگام رانندگی میتواند منجــر به بهم خوردن تمرکز
راننده از ترافیک و جــاده شود .همچنین ،این مــوضوع ممکن
است منجر به از دست دادن کنترل خودرو شود و خطر تصادف
را افزایش می دهد .تنها از سیستمها و دستگاهها زمانی استفاده
کنید که وضعیت ترافیکی به شما این اجازه را میدهد .در صورت
نیاز مبرم ،ابتدا توقف کنید؛ سپس در حــالیکه خودرو ثابت و
بدون حرکت است ،از دستگاهها و سیستمها استفاده کنید.

عناصر کنترلی در یک نگاه
عناصر کنترلی

 1صفحۀ نمایش
 2کنترلر همراه با دکمهها و -وابســته به نوع تجهیزات-
صفحۀ لمســی

صفحۀ نمایش
اطالعات






برای تمیزکردن صفحۀ نمایش ،از دستورهــای مــربوط به
نگهداری خودرو استفاده نمایید.
از قــرار دادن اجسام در نزدیکی صفحۀ نمایش خودداری
فرمایید .در غیر این صورت ،ممکن است به صفحۀ نمایش
آسیب برسد.
در صورتیکه دمــای صفحۀ نمایش به هر دلیل باال رود
(برای مثال به دلیل تابش شدید نــور خورشید) ،وضــوح
تصویر تا غیرفعال سازی کامل صفحۀ نمایش کم میشود.
زمانی که درجــه حرارت کاهش یابد (برای مثــال در اثر
سایه یا سیستم تهــویه مطبوع) ،صفحه نمایش به حالت
عادی خود بر میگردد.

روشن کردن

 .1سوییچ خودرو را باز نموده.
 .2کنترلر را فشار دهید.
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خاموش کردن

.1

این دکمه را فشار دهید.

در یک نگاه

 .3حرکت در چهار جهت.

" .2صفحه نمایش را خاموش کنید"

دکمههای بر روی کنترلر
کنترلر با سیستم مسیریابی

از دکمهها میتوان برای باز کردن مستقیم منوها استفاده کرد.
از کنترلر میتــوان برای انتخاب آیتــمهای منـو و وارد کردن
تنظیمات استفاده نمود.
برخــی از عملکردهای  iDriveمیتواند از طریق صفحه کلید
لمسی بر روی کنترلر فعال شود.
 .1چرخاندن.

دکمه

عملکرد

MENU

منوی اصلی را باز میکند.

RADIO

منوی رادیو را باز میکند.

MEDIA

منوی مالتی مدیا را باز میکند.

NAV

منوی مسیریابی را باز میکند.

TEL

منوی تلفن را باز میکند.

BACK

صفحۀ نمایش قبلی را نشان میدهد.

OPTION

منوی گزینهها را باز میکند.

کنترلر بدون سیستم رهیاب

 .2فشار دادن.

از دکمــهها میتــوان برای باز کردن مستقیم منوها استفاده
کرد .از کنترلر میتوان برای انتخاب آیتمهای منــو و وارد کردن
تنظیمات استفاده نمود.
 .1چرخاندن.
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 .2فشار دادن.

 .2فشار دادن.

 .۳حرکت در دو جهت.

منوی اصلی نشان داده میشود.
تمامی قابلیتهای  iDriveاز طریق منوی اصلی قابل دسترسی
میباشد.

انتخاب آیتمهای منو

آیتمهای مشخص شده در منو قابل انتخاب هستند.
 .1کنترلر را تا زمانی که آیتم مورد نظرتان در منو مشخص
شود ،بچرخانید.

دکمههای روی کنترلر
دکمه

عملکرد

MENU

منوی اصلی را باز میکند.

Audio

منوی آخرین  audioکه به آن گوش
کرده اید را باز میکند ،بین منوهای
 audioجابجا میشود.

TEL

منوی تلفن را باز میکند.

BACK

صفحه نمایش قبلی را نشان میدهد.

OPTION

منوی گزینهها را باز میکند.

کار کردن با کنترلر
باز کردن منوی اصلی

این دکمه را فشار دهید.
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 .2کنترلر را فشار دهید.

آیتمهای منو در دفترچۀ راهنمای خودرو

در دفترچــۀ راهنمای مالک ،آیتمهای منوی قابل انتخاب ،در
عالمت گیومه " "...قرار داده میشــوند ،مث ً
ال " "Setting

تغییر بین صفحهها

بعد از اینکه یکی از آیتمهای منو برای مثال "رادیو" انتخاب
شود ،صفحهای جدید نمایش داده می شود .صفحهها و پنلها
میتوانند با هم همپوشانی داشته باشند.
 کنترلر را به سمت چپ حرکت دهید.
صفحه نمایش فعلی را میبندد و صفحه نمایش قبلی را
نشان میدهد.

iDrive

با فشار دادن دکمۀ  ،Backصفحه نمایش قبلی را مجددا ً



باز کنید .در این حالت ،پنل فعلی بسته نخواهد شد.
کنترلر را به سمت راست حرکت دهید.
صفحه نمایش جدیدی بر روی صفحۀ قبلی باز میشود.

فلش های سفید رنگ که به سـمت راست یا چپ اشـاره میکنند،
نشــان دهندۀ این است کــه پنـلهای دیگری میتواند باز شود.
باز کردن منوی Option
این دکمه را فشار دهید.
منوی " "Optionنشان داده میشود.

در یک نگاه

تغییر دادن تنظیمات

 .1یک محدوده را انتخاب کنید.
 .۲کنترلر را تا زمانی که تنظیمات مورد نظرتان نمایش داده
شود ،بچرخانید.

 .3کنترلر را فشار دهید.

فعالسازی /غیر فعالسازی قابلیتها

چندین آیتم از منو با یک باکس مشخص شده اند .این باکس ها
مشخص میکنند که هر قابلیت فعال یا غیرفعال است.
انتخاب آیتمهای منو میتواند قابلیتها را فعال یا غیرفعال کند.
قابلیت فعال است.
قابلیت غیرفعال است.

پد لمسی

برخــی از قابلیتهای  iDriveمیتواند از طریق پد لمسی بر
روی کنترلر کار کند:

گزینههای دیگر :کنترلر را به طور مکرر به سمت راست حرکت
دهید تا منوی " "Optionنشان داده شود.
گزینههای منوی Options
منوی " "Optionشامل گزینههای گوناگون است:
 تنظیمات صفحه نمایش مانند "."Split screen
 گــزینههای کنترلی برای منوی اصلی انتخاب شده برای
مثال برای "."Radio
 در صورت امکان ،تنظیمات اجــرایی بیشتر برای منــوی
انتخاب شده مانند "."Store station

انتخاب قابلیتها
"Setting" .1

"Touchpad" .۲
 .3قابلیت مورد نظر خود را انتخاب کنید:
 :"Speller" وارد کردن اعداد و حروف.
 :"Interactive map" تماشای نقشههای تعاملی.
 :"browser" وارد کردن آدرس اینترنتی.
 :"Audio feedback" تلفظ اعداد و حروف وارد شده.

وارد کردن اعداد و حروف

وارد کردن حــروف در ابتدا نیاز به مقداری تمرین دارد .زمان
وارد کردن حروف به نکات زیر توجه کنید:
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سیستم ،حروف بزرگ و کوچک را از هم تشخیص میدهد.
برای وارد کــردن حروف کوچک و بزرگ و اعــداد ،زمــانی
که حروف کوچک و بزرگ به یک شــکل نوشته می شوند،
ممکن است الزم باشد که از حالت  Inputمناسب استفاده
کنید .برای اطالع از نحوۀ سوییچ کردن بین حروف ،اعداد،
و حروف کوچک و بزرگ به صفحه  ۲۵رجوع کنید.
حروف را به همــان صورتی که روی صفحۀ نمــایش نشان
داده شده است ،وارد نمایید.
همیشه حروف مرتبط را به صورتی وارد کنید که حــروف
از هم قابل تشخیص باشند .ورودیهای قابل قبول ،وابسته
به زبان تنظیم شده اند .در جــایی که نیاز به وارد کــردن
کاراکترهای خاص دارید ،از کنترلر استفاده کنید.
برای پاک کردن یک کاراکتــر ،بر روی صفحه کلید لمسی،
دست خود را به سمت چپ بکشید.
برای وارد کــردن فاصله ( ،)Spaceبر روی مرکــز صفحه
کلید لمسی ،دست خود را به سمت راست بکشید.
بــرای وارد کــردن خط فاصله ،در ناحیۀ باالیی پد لمسی،
دست خود را به طرف راست بکشید.
بــرای وارد کــردن خط زیرین ،در ناحیۀ پایینی پد لمسی
دست خود را به طرف راست بکشید.

مثال :تنظیم ساعت
تنظیم کردن ساعت

بر روی صفحه نمایش:
این دکمه را فشار دهید .منــوی اصلی نشان داده
.1
میشود.
 .2کنترلر را تا زمانــی کــه " "Settingنشان داده شــود
بچرخانید .سپس کنترلر را فشار دهید.

 .3در صورت نیــاز کنترلر را به سمت چپ حرکت دهید تا
گزینۀ " "Time/Dateدیده شود.
 .4کنترلر را تا زمــانی کـه " "Time/Dateانتخاب شــود
بچرخانید .سپس کنترلر را فشار دهید.

استفاده از نقشههای تعاملی و اینترنت

سیستم جهتیابی و
به کمک پدلمسی ،نقشههای تعاملی را در
ِ
سایتهای اینترنتی حرکت دهید.
قابلیت ها

کنترل

حرکت دادن نقشههای تعاملی
یا سایتهای اینترنتی.

به جهت متناسب بکشید.

کوچک/بزرگ کردن نقشههای
تعاملی یا سایتهای اینترنتی.

به کمک انگشت خود بر
روی صفحه کلید لمسی
زوم نمایید.

نشان دادن منو یا باز کردن
یک لینک در اینترنت.

یک بار ضربه بزنید.

تغییر دادن تنظیمات

شما میتوانید از طریق صفحه کلید لمسی ،تنظیمات صفحه
نمایش را تغییر دهید .برای این کار به سمت راست یا چپ بکشید.
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 .۵کنترلر را تا زمــانی که " "Timeانتخاب شود بچرخانید.
سپس کنترلر را فشار دهید.

iDrive

 .6کنترلر را برای تنظیم ساعت بچرخانید .سپس آن را فشار
دهید.
 .7کنترلر را برای تنظیم دقیقه بچرخانید .سپس آن را فشار
دهید.

نماد

سیم کارت خود را چک کنید.
سیم کارت بلوکه شده است.
سیم کارت در دسترس نیست.
 PINخود را وارد کنید.

فیلد وضعیت

نمادهای فیلد وضعیت

نمادها به صورت زیر دسته بندی شده است:

نمادهای رادیو
نماد

معنا
ایستگاههای رادیویی  HDدریافت شده است.
رادیوی ماهوارهای روشن شده است.

نمادهای تلفن
نماد

معنا
تماس دریافتی یا ارسالی.
تماس از دست رفته.

معنا
پیام متنی دریافت شده است.

وضعیت اطالعات
اطالعات زیر بر روی فیلد اطالعات در سمت راست و باال نشان
داده می شود:
 زمان.
 منبع سرگرمی فعلی.
 وضعیت صدای خروجی ،روشن/خاموش.
 قدرت دریافت شبکۀ تلفن همراه.
 وضعیت تلفن.
 دریافت وضعیت ترافیک.

در یک نگاه

نمادهای سرگرمی
نماد

معنا
پخش سی دی /دی وی دی.
پورت AUX-In
رابط USB

رابط صوتی تلفن همراه.

سایر نمادها
نماد

معنا
دستورالعملهای صوتی غیرفعال است.

Split screen
اطالعات کلی

اطالعات اضافۀ دیگر مانند اطالعات کامپیوتر ،On-Board
میتواند در سمت راست صفحه نمایش  Splitنشان داده شود.
نمایش تقسیم شده ،که آن را اصطالحاً صفحه
در تصوی ِر صفحه
ِ
نمایش  Splitمی نامند ،این اطالعات حتی اگر شما منوی دیگری
را باز کنید ،آشکار باقی می ماند.

قدرت دریافت شبکۀ تلفن همراه.
چشمک زدن نماد :جستجو برای شبکه.

روشن و خاموش کردن صفحه نمایش Split
بر روی صفحه نمایش:
این دکمه را فشار دهید.
.1

بلوتوث روشن است.

 "Split screen" .2را انتخاب نمایید.

شبکۀ تلفن همراه موجود نیست.
رومینگ فعال است.
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انتخاب گزینهها جهت نمایش در Split screen
در صفحه نمایش:
این دکمه را فشار دهید.
.1
.۲
.3
.4
.5

" "Split screenرا انتخاب نمایید.
کنترلر را تا زمــانی که گزینۀ " "Split screenانتخاب
شود ،بچرخانید.
کنترلر را فشار دهید یا گزینۀ ""Split screen content
را انتخاب نمایید.
آیتم منوی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

راهاندازی یک عملکرد

این دکمهها را فشار دهید.
قابلیت بدون درنگ شروع به کار خــواهد کرد .این
همانند آن است که به محض فشــار دادن یک دکمه ،شمــاره
تلفن مورد نظر شماره گیری شود.

نشان دادن منوی تخصیص دکمهها

با انگشتان خود ،دکمهها را لمس کنید .توجه داشته باشید که
برای لمس دکمهها باید از پوشیدن دستکش یا استفاده از اشیا
دیگر خودداری شود.
منوی تخصیص دکمــهها در نــوار باالیی صفحه نمایش دیده
خواهد شد.

دکمههای حافظۀ قابل برنامه ریزی
اطالعات کلی

قابلیتهای  iDriveمانند ایستگاههای رادیــویی ،مقصــدهای
مسیریابی شده ،شماره تلفنها و ورودیهای منــو میتواند بر
روی دکمههای حافظۀ قابل برنامهریزی ذخیره شود و مستقیماً
فراخوانی و اجرا شود.
ً
تنطیمات برای پروفایلی که اخیرا استفاده شده است ،ذخیــره
می شود.

حذف کردن منوی تخصیص دکمهها

 .1دکمههای  1و  8را همزمان برای حدود  5ثانیه فشار دهید.
 "OK" .2را فشار دهید.

حذف اطالعات شخصی از خودرو
مفهوم کلی

بر روی دکمــهها ،تنها ایستگاههای رادیــویی میتواند ذخیره
شود.

براســاس نحوۀ استفادۀ شما از خــودرو ،اطالعات و دادههای
شخصی مانند ایستگاههای رادیویی استفاده شده ،ذخیره میشود.
این اطالعات شخصی میتواند از طریق  iDriveبرای همیشه
از حافظۀ خودرو پاک شود.

ذخیره کردن یک عملکرد

اطالعات کلی

بدون سیستم جهت یابی و تلفن

 .1از طریق  ،iDriveقابلیت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
دکمۀ مورد نظر خود را فشار داده و نگهدارید تا
.2
زمانی که سیگنال به صدا درآید.
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براساس پکیج تجهیزاتی خودرو ،اطالعات زیر می تواند حذف شود:
 تنظیمات مربوط به پروفایل شخصی.
 ایستگاههای رادیویی ذخیره شده.
 دکمههای مورد عالقه ذخیره شده.

iDrive

 اطالعات مسافرت و کامپیوتر  On-Boardدر خودرو.
 آلبومهای موسیقی.
 مقصدهای جهتیابی شده و ذخیره شده.
 دفترچۀ تلفن.
 اطالعات آنالین مانند سایتهای پر بازدید و نشانه گذاری
شده.
 صداهای یادداشت شده.
 حساب کاربری وارد شده.
 RemoteApp مربوط به گوشیهای هوشمند.
حذف تمامی موارد فوق حدود  30دقیقه زمان خواهد برد.

الزامات اجرایی

دادهها تنها زمانی که خودرو بدون حرکت باشد میتواند حذف
شود.

حذف کردن اطالعات و دادهها

بـرای حذف دادهها ،به دستور العملهای روی صفحۀ نمــایش
توجه کرده و آنها را دنبال کنید.
 .1سوییچ خودرو را باز کنید.
 "Setting" .۲را انتخاب کنید.
 "Options" .۳را باز کنید.
 "Delete personal data" .۴را انتخاب کنید.
"Continue" .۵
"OK" .۶

وارد کردن حروف و اعداد
اطالعات کلی

بر روی صفحۀ نمایش
 .1کنترلر را بچرخانید :حروف یا اعداد را انتخاب کنید.
 .۲حروف یا اعداد اضافه را در صورت نیاز انتخاب کنید.
 :"OK" .۳ورودی را تایید نمایید.

نماد

در یک نگاه

معنا
کنترلر را فشار دهید :حذف یک عدد یا حرف.
کنترلر را برای چند ثانیه نگه دارید :حذف تمام
اعداد و حروف.

تغییر وضعیت بین کوچکی و بزرگی حروف،
حروف و اعداد

براساس منو ،شما میتوانید بین کوچکی و بزرگی حروف ،حروف
و اعداد تغییر وضعیت دهید:
معنا

نماد

حروف را وارد نمایید.
اعداد را وارد نمایید.
کنترلر را به سمت باال فشار دهید.

یا

بدون سیستم رهیابی

نماد را انتخاب کنید.

مقایسه ورودیها

وارد کردن نام و آدرسها :انتخابها میتــواند با هر حرف وارد
شده محدود شده باشد و حروف میتــواند به صورت اتوماتیک
اضافه شود.
کاراکترهای ورودی به طور پیوسته با اطالعات از قبل ذخیــره
شده ،مقایسه میشوند.
 تنـها آن کاراکترها و حروفی پیشنهاد میشود که دادههای
آن موجود است.
 جستجوی هدف :نام محلها تنــها به زبانی که در صفحه
نمایش تعریف شده هستند ،میتوانند وارد شوند.
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سیستم فرمان صوتی

سیستم فرمان صوتی
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

مفهوم کلی








اکثــر قابلیتهای نشان داده شده بر روی صفحه نمایش
لمسی میتــواند با دستورات صــوتی و از طریق سیستم
فرمان صوتی اجرا شود .سیستم با اعالنهای خود در زمان
ورود دستور ،شما را یاری میکند.
قابلیتهایی که تنها در زمانی که خودرو بی حرکت باشد
اجــرا میشوند ،توسط سیستم فــرمان صوتی قابل اجـرا
نمیباشد.
سیستم از یک میکروفون مخصوص تعبیه شده در سمت
راننده استفاده میکند.
› ‹...دستورهای صوتی در دفترچه راهنمای مالک خودرو
برای استفاده کردن در سیستم فرمان صوتی.

الزامات کارکردی

از طریق صفحه نمایش ،زبانی را که توسط سیستم فرمان صوتی
نیز ساپورت شود تنظیم کنید تا دستورات صوتی قابل تشخیص
باشد.
برای تنظیم زبان به صفحۀ  9۴رجوع کنید.

استفاده از فرمان صوتی
فعالسازی سیستم فرمان صوتی

.1

دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.

 .۲منتظر سیگنال بمانید.
 .۳دستور خود را اعالم کنید.
دستوری که توسط سیستم فرمان صوتی قابل تشخیص
باشد ،توسط سیستم اعالم میشود و روی صفحه پشت
آمپر نشان داده میشود.
این نماد به این معنا میباشد که سیستم فرمان صوتی فعال
شده است.
در صورتی که دستوری موجود نباشد ،از قابلیتهای iDrive
استفاده نمایید.

پایان دادن به سیستم فرمان صوتی

دکمۀ روی فــرمان را به آرامی فشار داده یا گزینه
› ‹Cancelرا انتخاب کنید.

دستورات قابل اجرا

اکثر آیتــمهای منـو بر روی صفحه نمایش میتواند به صورت
دستور صوتی اجرا شود.
دستورات موجود بستگی به منویی دارد که در حال حاضر بر
روی صفحه نمایش شما قابل مشاهده است.
برای بسیاری از قابلیتها ،دستورات کوتاه وجود دارد.
شما میتــوانید لیستها و فهرستها مانند دفترچه تلفن را از
طریق فرمان صــوتی انتخاب کنید .این لیستها را درست به
همان ترتیبی که در فهرست نشان داده شده است ،با صــدای
بلند بخوانید.

خواندن دستورات قابل اجرا با صدای بلند

شما میتوانید دستورهای موجود را بهگونهای تنظیم نمایید که
با صدای بلند برای شما خوانده شود‹Voice command› :
برای مثال ،اگر منوی " "Settingنشان داده شده است ،دستورهای
مربوط به این منو با صدای بلند برایتان خوانده خواهد شد.
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اجرای قابلیتها با دستورهای کوتاه

قابلیتهای موجود در منو را با دستورهای کوتاه اجرا نمایید.
تقریباً این موضوع اهمیتی ندارد که کــدام آیتم منــو انتخاب
شده است .برای مثال.‹Vehicle status› :

گفتگوی کمکی برای سیستم فرمان صوتی

فراخوانی گفتگوی کمکی›Help› :
دستورات دیگر برای گفتگوی کمکی:
 :‹Help with samples› اطالعات دربارۀ گزینه عملیاتی
موجود را اعالم میکند و مهمترین دستورها برای هرکدام
را بیان میکند.
 :‹Help with voice activation› اطالعــات در مورد
اساس عملکرد سیستم فرمان صوتی را اعالم میکند.

در یک نگاه

تنظیم گفتگوی صوتی

سیستم را در حالت دیالوگ استاندارد و یا استفاده از ورژن های
کوتاه تنظیم کنید.
ورژن کوتاه دیالوگهای صــوتی ،پیامهای کــوتاه را به حالت
اختصاری پخش میکند.
"Setting" .1
"Language/Unit" .2
"Speech type:" .3
 .4تنظیمات را انتخاب کنید.

مثال :باز کردن تنظیمات صدا
از طریق منوی اصلی

دستورات آیتمهای منــو به محض این که توسط کنترلر انتخاب
شوند ،گفته میشود.
 .1در صورت نیاز ،خروجی صدا را روشن نمایید.
دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.
.2
 ‹Radio› .3را انتخاب کنید.
 ‹Tone› .4را انتخاب کنید.

از طریق دستورهای کوتاه

تنظیمات صدای مورد نیاز میتواند با دستورهای کـوتاه نیز آغاز
شود.
 .1در صورت نیاز خروجی صدا را روشن نمایید.
دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.
.2
 ‹Tone› .3را انتخاب کنید.

تنظیم بلندی صدا

زمانی که دستورالعملها در حال پخش است ،دکمه صدا را تا
رسیدن به صدای دلخواه بچرخانید.
 حتی اگر منابع صــوتی دیگر تغییر کنند ،بلندی صدا به
صورت ثابت باقی میماند.
 بلندی صدا برای پروفایلی که در حــال حــاضر در حال
استفاده باشد ،ذخیره میشود.

اطالعات در مورد درخواستهای
اضطراری

از سیستم فرمان صوتی برای آغاز کردن درخواستهای اضطراری
استفاده نکنید .در مـواقع پراسترس ،گامهای صــوتی و صدای
شخص میتـواند تغییر کند .این موضوع میتواند موجب تاخیر
در راه اندازی ارتباطات تلفنی شود.
به جای آن از دکمه  SOSنزدیک آینۀ داخلی استفاده کنید.
برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۲۱۷رجوع کنید.
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شرایط محیطی








سیستم فرمان صوتی

دستورها ،شمــارهها و حــروف را آرام ،شمرده و با صدا و
سرعت صحبت کردن عادی خود بیان کنید.
همواره دستورها را به همان زبانی که سیستم فرمان صوتی
از آن استفاده می کند ،بیان کنید.
درها ،پنجرهها و سان روف را جهت کاهش تداخل اصوات
بسته نگاه دارید.
هنــگام صحبت کردن ،از ایجــاد سر و صـدا در خــودرو
خودداری نمایید.
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دفترچۀ راهنمای یکپارچه در خودرو
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

انتخاب کردن اجزا وقطعات

.1

این دکمه را فشار دهید.

 .2کنترلر را بچرخانید "Vehicle info" .را باز نمایید.
 .3کنترلر را فشار دهید.
 .4محدوده مورد نظرخود را انتخاب کنید:
 مرجع سریع " "Quick reference
 جستجو از طریق تصاویر "'Search by pictures
 دفترچۀ راهنمای خودرو ""Owner's manual

دفترچۀ راهنمای یکپارچه در خودرو

دفترچۀ راهنمای خـودرو میتواند بر روی صفحه نمایش نشان
داده شود .این دفترچه به طور خــاص ویـژگیها و قابلیتهای
موجود در خودرو را توضیح می دهد.

اجزای دفترچۀ راهنمای یکپارچه در خودرو

دفترچۀ راهنمای خودرو شامل سه بخش است که هر کـدام سطح
متغیری از اطالعات یا دسترسیهای موجود را نشان می دهد.

راهنمای مرجع فوری

راهنمای مرجع فوری اطالعات مــورد نیاز در زمنیه نحـوه کار با
خودرو ،نحـوۀ کار با قابلیتهای اصلی خودرو و همچنین اقدامات
ضروری در هنگام خرابی خودرو را در اختیار مالک قرار میدهد.
این اطالعات در زمان رانندگی نیز قابل نمایش و دسترسی است.

جستجو از طریق تصاویر

جستجو از طریق تصاویر اطالعات و توضیحات مورد نیاز را فراهم
می کند .این امکان زمانی سودمند است که واژگان مناسب برای
یک ویژگی در دست نباشد.

ورق زدن دفترچۀ راهنمای مالک
صفحه به صفحه با دسترسی داشتن به لینک

کنترلر را تا زمان پدیدار شدن صفحۀ بعدی یا قبلی بچرخانید.

صفحه به صفحه بدون دسترسی داشتن به لینک

حرکت مستقیم از بین صفحــات با صرف نظـر کردن از لینک
صفحات.
یک بار نمــاد را انتخاب کنید .سپس به آرامـی کنترلر را فشار
دهید تا از یک صفحه به صفحه دیگر عملیات جستجو را انجام
دهد.
حرکت به عقب.
حرکت به جلو.

دفترچه راهنمای خودرو

جستجو برای اطالعات و توضیحات با وارد کردن واژههای انتخاب
شده از فهرست.
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دفترچۀ راهنمای یکپارچه در خودرو

کمک محتوایی  -راهنمای خودرو برای دسترسی
به قابلیتهای انتخاب شده
باز کردن از طریق :iDrive

برای انتقال مستقیم از اپلیکیشن روی صفحـۀ نمایش به سمت
منوی آپشنها.
ً
این دکمــه را فشـار دهید یا کنترلر را مکــررا به
.1
سمت راست حــرکت دهید تا منوی ""Option
پدیدار شود.
 "Display Owner's Manual" .2را انتخاب کنید.

باز کردن زمانی که یک پیام کنترلی نمایش داده
شده است

مستقیـماً از قسمت  Check control messageبــر روی
صفحه نمایش"Display Owner's Manual" :

تغییر وضعیت بین یک قابلیت و راهنمای خودرو

برای تغییر وضعیت از یک قابلیت مانند رادیو به راهنمای مالک
بر روی صفحه نمــایش و به صـورت برعکس یا بین دو صفحۀ
نمایش به صورت زیر عمل کنید:
ً
این دکمه را فشــار دهید یا کنترلـر را مکــررا به
.1
سمت راست حرکت دهید تا منــوی ""Option
پدیدار شود.
 "Display Owner's Manual" .2را انتخاب کنید.
 .۳صفحۀ مورد نظر خود را در راهنمای خودرو انتخاب کنید.
این دکمه را مجددا ً فشار دهید تا به آخرین قابلیت
.۴
نشان داده شده بازگردید.
این دکمه را فشــار دهید تا به دفتــرچۀ راهنمای
.۵
خودرو باز گردید.
برای تغییر وضعیت مداوم بین آخرین قابلیت نشان داده شده و
دفترچـه راهنمای خودرو ،مراحل  4و  5را تکرار نمایید .هر بار
یک پنجرۀ نمایشی جدید باز خواهد شد.
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کنترلها
هدف از این بخش فراهم آوردن اطالعات مورد نیاز در جهت کنترل
خودرو برای شما می باشد .تمامی ویژگیها و وسایل جانبی که هنگام
رانندگی برای شما و ایمنی شما مورد نیاز است و به راحتی و آسایش
شما کمک می کند ،در این بخش توضیح داده شده است.

کنترلها

باز و بسته کردن در خودرو

باز و بسته کردن در خودرو
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

کنترل از راه دور/کلید
اطالعات کلی

خودرو ،مجهز به دو دستگاه کنترل از راه دور با کلید یکپارچه
است.
هر کــدام از دستگاههای کنترل از راه دور دارای باتــری قابل
تعویض است.
شما میتوانید قابلیتهای کلید را بر اساس ویژگیهای اختیاری
خودروی خود و کشور مبدا آن تنظیم کنید .برای این تنظیمات
به صفحۀ  ۴۵رجوع نمایید.
تنظیمات شخصی برای هر کنترل از راه دور به صورت پروفایلهای
شخصی توسط خودرو ذخیره می شود .برای اطالعات بیشتر به
صفحۀ  ۳۵رجوع کنید.
کنترل از راه دور خودرو میتواند اطالعات مربوطه به سرویسهای
خـودرو را ذخیره نماید .برای اطالعات بیشتر در مورد اطالعات
سرویس در کنترل از راه دور خــودرو به صفحۀ  ۲۰۴مـراجعه
کنید.
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مرور کلی

 ۱باز کردن قفل
 ۲قفل کردن
 ۳باز کردن در صندوق عقب
 ۴حالت اضطراری

کلید یکپارچه

دکمه را فشار دهید (فلش  )1و کلید را در آورید (فلش .)2
کلید یک پارچه میتواند قفل های زیر را باز کند:
 در سمت راننده.
 جعبه داشبورد سمت سرنشین جلو.

باز و بسته کردن در خودرو

تعویض باتری دستگاه کنترل از راه دور

کنترلها

 تداخل فرستندههای رادیــویی با شارژر ،در هنگام شارژ
وسایل الکترونیکی در خودرو
در صورت تالش برای باز کردن سوییچ و یا روشن کردن موتور،
یک پیام نمایش داده خواهد شد.

راه اندازی موتور از طریق تشخیص اضطراری
دستگاه کنترل از راه دور
 .1کلید یکپارچه را از دستگاه کنترل از راه دور خارج نمایید.
 .2پوشش محفظۀ باتری را در جهت فلش شمارۀ  1بلند کنید.
 .3پوشش محفظۀ باتری را در جهت فلش شمارۀ  2خارج کنید.
 .۴یک باتری جدید با همـان مشخصات را در جهتی که قطب
مثبت باتری رو به باال باشد ،وارد دستگاه نمایید.
 .5پوشش محفظۀ باتری را به جای اولیه برگردانید.
به منظور جمعآوری باتریهای فرسوده ،باتری قدیمی
خود را به یکی از مــراکز خدمات رسانی  BMWیا
مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها تحویل دهید.

کنترل از راه دورهای جدید

شما میتوانید کنترل از راه دور جدیدی را از یکــی از مــراکز
خدمات رسانی  BMWیا مــراکز معتبر دیگــر یا تعمیرگاهها
خریداری نمایید.

گم شدن دستگاه کنترل از راه دور

در صورتی که دستگاه کنترل از راه دور گــم شود ،میتــوان
دستگاه را با مراجعه به یکی از مراکز خدمات رسانی  BMWیا
مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها غیرفعال کرد.

شناسایی اضطراری دستگاه کنترل از راه دور

این امکان وجود دارد که تحت شرایط زیر سوییچ خودرو را باز
کرد یا موتور را روشن نمود:
 تداخل فرستندههای رادیویی با دستگاه کنترل از راه دور
توسط یک منبع خارجی مانند دکلهای مخابراتی.
 خالی بودن باتری دستگاه کنترل از راه دور.
 تداخل فرستندههای رادیــویی با دستگاههــای موبایل در
مجاورت دستگاه کنترل از راه دور.

گیربکس استپترونیک :چنانچه یک پیــام Check Control
ظاهر شد ،کنترل از راه دور خــودرو را به گونهای که پشت آن
روبروی قسمت مارکدار فرمان خودرو قرار گیرد ،نگه دارید.
دکمۀ در صندوق عقب خـودرو باید در ارتفاع یکسانی با ناحیۀ
مارک دار قرار گرفته باشد .در حالی که پدال ترمز را گرفتهاید،
دکمه روشن /خاموش را ظرف مدت  10ثانیه فشار دهید.
در صورتی کـه دستگاه کنترل از راه دور شناسایی نشود ،کمی
وضعیت و ارتفاع دستگاه کنترل از راه دور را تغییر داده و فرآیند
قبل را تکرار نمایید.

پروفایل شخصی
مفهوم کلی

پروفایل شخصی ،سه پروفایل را ارائه میدهد که مشخص میکند
کدام تنظیمات شخصی خودرو ذخیره شود .هر دستگاه کنترل
از راه دور یکی از این سه پروفایل تخصیص داده شده را دارد.
در صورتی که قفل خودرو به وسیله دستگاه کنترل از راه دور باز
شود ،پروفایل مشخص شده فعال خواهد شد .تمامی تنظیمات
ذخیره شده در پروفایلها به صورت اتوماتیک اعمال میشود.
در صــورتیکه چندین راننده بهصورت اختصــاصی از دستگاه
کنترل از راه دور خود استفاده کنند ،خودرو از تطبیق پروفایلهای
شخصی برای باز کردن خودرو استفاده میکند .در صورتی که
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در یک زمان خودرو با دستگاه کنترل از راه دور دیگری هم در
ارتباط باشد ،این تنظیمات مجددا ً ذخیره خواهند شد.
تغییرات اعمال شده به صورت اتوماتیک در پروفایل شخصی
ذخیره خواهد شد.
سه پروفایل شخصی و یک پروفایل مهمان میتواند ایجاد شود.

تنظیم

تنظیمات برای سیستمها و قابلیتهای زیر میتواند در پروفایل
فعــال ،ذخیره شود .محدودۀ تنظیمات قابل ذخیــره به کشور
مبدا و ورژن خودروی شما بستگی دارد.
 قفل کردن و باز کردن.
 چراغها.
 کنترل هوا و دما.
 رادیو.
 صفحه نمایش پشت آمپر.
 دکمههای حافظههای قابل برنامهریزی.
 حجم و تنظیمات صدا.
 صفحه نمایش.
 جهت یابی.
 کنترل مسافت پارک .PDC
 دوربین دید از عقب.
.Head up display 
 کنترل دینامیکی رانندگی.
 جایگاه صندلی راننده ،جایگاه آینۀ بیرون ،جایگاه فرمان.
 کروز کنترل.
 امنیت هوشمند.

مدیریت پروفایل
باز کردن پروفایلها

مستقل از دستگاه کنتــرل از راه دو ِر در حــال استفاده ،یک
پروفایل متفاوت میتواند فعال شود.
در مورد :iDrive
"Setting" .1
"Profile" .2
 .3یک پروفایل را انتخاب کنید.
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تمامــی تنظیمات ذخیره شده در پروفایل انتخــاب شده
اعمال خواهد شد.
پروفایل انتخاب شده به دستگاه کنترل از راه دور مــورد
استفاده تخصیص داده خواهد شد.
در صورتی که پروفایل انتخــابی قب ً
ال به دستــگاه کنترل
از راه دور دیگــری تخصیص داده شده باشد ،این پروفایل
به دو دستگاه تخصیص داده می شود .در این حالت ،دیگر
بین تنظیمات دو دستگاه کنترل از راه دور تفاوتی نخواهد
بود.

پروفایلهای باقی مانده

به منظــور جلوگیری از تداخل بین پروفایلها ،به هر پروفایل
میتوان یک نام شخصی تخصیص داد.
بر روی صفحه نمایش:
"Setting" .1
"Profile" .2
 "Option" .3را باز کنید.
 - "Rename current profile" .4نام پروفایل موجــود
را تغییر دهید.

ریست کردن پروفایلها

تنظیمات پروفایلهای موجــود میتواند به حالت پیش فرض
ریست شود.
بر روی صفحه نمایش:
"Setting" .1
"Profile" .2
 "Option" .3را انتخاب نمایید.
 - "Reset current profile" .4پروفایل حاضر را ریست
می کند.

کردن) پروفایل
( Exportمنتقل
ِ

تنظیمات مــوجود برای یک پروفایل میتــواند روی پروفایل
دیگری منتقل ( )Exportشود.
این ویژگی میتواند به امنسازی و احیــای تنظیمات شخصی
پروفایلها قبل از تحــویل آن به تعمیرگاهها کمک کند .برای
مثال ،پروفایل میتواند بر روی خــودرو دیگری که مجهــز به
کارکرد پروفایل شخصی است برده شود.

باز و بسته کردن در خودرو
گزینههای زیر بــرای  Exportروی یک پروفایل دیگـر موجود
است:
 از طریق .BMW Online
 از طریق پورت  USBبه وسیله یک دستگاه با پورت USB
فایلهای سیستمی معروف ،برای دستگاهها با پورت USB
ساپورت میشود FAT32 .و  exFATفرمتهای پیشنهادی
برای صادر کردن پروفایلها میباشند.
فرمتهای دیگر ممکن است این عملیات را ساپورت نکنند.
بر روی صفحه نمایش:
"Setting" .1
"Profile" .2
 "Export profile" .3را انتخاب نمایید.
 BMW Online: "BMW online" .4را انتخاب کنید.
" USB Interface: "USB deviceرا انتخاب کنید.

( Importوارد) کردن پروفایلها
پروفایلهایی که توسط  BMW Onlineاکسپورت شده باشد،
می تواند توسط  BMW OnlinEایمپورت شود.
پروفایلهایی که توسط دستگاه با پورت  USBذخیره شده باشد،
میتواند توسط درگاه  USBایمپورت شود.
پروفایلهــای وارد شده بر روی پروفایلهای موجــود ذخیــره
میشود.
بر روی صفحه نمایش:
"Setting" .1
"Profile" .2
 "Import profile" .3را انتخاب نمایید.
 BMW Online: "BMW online" .4را انتخاب کنید.
" USB Interface: "USB deviceرا انتخاب کنید.
استفاده از پروفایل مهمان

پروفایل مهمان جزو دستهای از پروفایلهاست که در هیچ کدام
از سه دستۀ پروفایل شخصی ذخیره نمیشود.
این ویژگی میتــواند برای رانندگانی مفیـد باشد که بهصـورت
شخصی مـربوط به
موقتی از خودرو استفاده میکنند و پروفایل
ِ
خود را ندارند.
بر روی صفحه نمایش:
"Setting" .1

کنترلها

"Profile" .2

 .3گزینه " "Guestرا انتخاب کنید.
نام پروفایل مهـمان نمیتــواند تغییر داده شود .این پروفایل به
دستگاه کنترل از راه دور فعلی تخصیص داده نمیشود.

نشان دادن لیست پروفایل هنگام روشن کردن موتور

لیست پروفایلهای موجود میتواند با هر بار روشن شدن خودرو
نشان داده شود تا راننده پروفایل مورد نظر خود را انتخاب کند.
بر روی صفحه نمایش:
"Setting" .1
"Profile" .2
 "Option" .3را انتخاب نمایید.
 .۴گـزینۀ " "Display user list at startupرا انتخــاب
کنید.

استفاده از دستگاه کنترل از راه دور
خودرو
اطالعات

هشدار
افـراد یا حیوانات حاضر در خــودرو میتوانند درهــای
خـودرو را از درون قفل کنند و در خودرو گیــر بیفتند .در این
حالت ،در خودرو نمیتواند از بیرون خودرو باز شود .لذا احتمال
صدمات جــانی وجـود دارد .دستگاه کنترل از راه دور را داخل
خودرو قرار ندهید تا در وسیله نقلیه از بیرون خــودرو قابل باز
شدن باشد.

باز کردن خودرو

این دکمه را بر روی دستگاه کنترل از راه دور خودرو
را فشار دهید.
براساس تنظیمات ،نقـاط دسترسی زیر از حــالت قفل خــارج
میشوند .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  4۵رجوع کنید.
 در راننده و در مخزن سوخت.
 تمامی درها ،در صندوق عقب و در مخزن سوخت.
همچنین ،قابلیتهای زیر اجرا خواهند شد:
 المپهای درون خــودرو روشن میشود .زمـانی که بیرون
خــودرو تاریک باشد ،المپهای رودری نیز روشن خواهند
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شد .چنانچه به صورت دستی چــراغهای داخلــی خودرو
خاموش شده باشند ،این امکان فراهم نخواهد بود.
المپهای خــوشآمدگویی خــودرو در صورتــی که این
قابلیت قبال فعال شده باشد روشن می شود.
سیستم هشدار خــودرو غیرفعـال میگردد .برای اطالعات
بیشتر به صفحۀ  4۶مراجعه کنید.

باز کردن راحت

پس از باز شدن قفل خودرو ،این دکمــه را بر روی
دستگاه کنترل از راه دور را فشار داده و چند ثانیـه
نگه دارید .تا زمـانی که این دکمــه فشار داده شود ،پنجرهها و
شیشههای سان روف خودرو باز خواهند شد.

قفل کردن

هشدار
باز کردن قفل خـودرو از درون ،نیازمند اطالعات خاصی
می باشد .در صـورتی که در هـوای ســرد یا گــرم ،سرنشینان
خودرو مدت طوالنی درون آن باشند ،احتمال خطـر یا جراحت
برای آنها وجود دارد .بنابراین ،اگــر سرنشینان خــودرو درون
آن هستند ،از قفل کردن وسیلۀ نقلیه از خــارج آن ،خودداری
نمایید.
در سمت راننده باید بسته باشد.
دکمۀ بر روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
تمامی درهــا ،در صندوق عقب اتومبیل و مخـزن سوخت قفل
خواهند شد.
سیستم هشدار خــودرو فعال خواهد شد .برای اطالعات بیشتر
به صفحۀ  ۴۶مراجعه کنید.

روشن کردن چراغهای داخلی و چراغهای
رودریها (چراغهایی که در زمان باز بودن یکی از
درهای خودرو روشن میماند):

روی کنترل

در حالیکه وسیله نقلیه قفل شده است ،دکمۀ
از راه دور را فشار دهید.
زمانــی که بیرون خـودرو تاریک باشد ،المپهــای رودری نیز
روشن خواهند شد .در صورتی که به صورت دستی چــراغهای
داخلی خودرو خاموش شده باشند ،این امکان فراهم نخواهد بود.
اگر این دکمــه ظـرف مدت  10ثانیه پس از قفل شدن دستگاه
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مجددا ً فشرده شود ،سنسور حرکت داخلی و سنسور هشداردهندۀ
شیب ضد سرقت خاموش خواهند شد (به صفحۀ  ۴۷مــراجعه
ِ
نمایید) .پس از قفــل شدن خــودرو و قبل از فشردن مجــدد
دکمه 10 ،ثانیه صبر نمایید.

حالت اضطراری

در صورتی که احساس کـردید در وضعیت خطر قرار گرفتهاید،
میتوانید سیستم هشدار را فعال نمایید.
دکمــۀ روی کنترل از راه دور را حــداقل به مدت
 3ثانیه فشار دهید.
برای خاموش کــردن  ،Alarmمیتوانید هر کدام از کلیدهای
روی کنترل را فشار دهید.

باز کردن درب صندوق عقب

با عملکرد اتوماتیک درب صندوق عقب:
به منظور جلوگیری از قفل شدن خــودرو ،به هیچ وجه کنترل
از راه دور خودرو را در صندوق عقب قرار ندهید.
دکمۀ روی کنترل از راه دور را حـدود  1ثانیه فشار
دهید.
در صندوق عقب ،مستقل از این که خود وسیلۀ نقلیه قفل شده
است یا نه ،باز خواهد شد.
با عملــکرد اتوماتیک در صندوق عقب ،در بستۀ صندوق عقب،
بهصورت اتوماتیک باز خواهد شد.
بر اساس تجهیزات و ورژن خـودرو ،میتــوان درهای خودرو را
نیـز باز نمود .برای ایجــاد این تنظیمات به صفحۀ  4۵مراجعه
نمایید.
در صورتیکه درهــای خـودرو قفل باشند ،در صندوق عقب به
محض بسته شدن قفل خواهد شد .کنترل از راه دور خـودرو را
با خـود برده و آن را در صندوق عقب قرار ندهید .در غیــر این
صــورت ،با بسته شدن در صندوق عقب ،امــکان دسترسی به
کنترل از راه دور را نخواهید داشت.
احتیاط
وسایل دارای لبه تیــز و یا نوک تیز میتوانند به پنجرۀ
عقب و گرمکن شیشۀ عقب در هنگام رانندگی ضربه وارد کنند
و احتمال صدمه زدن به آنها وجــود خواهد داشت .بنابراین ،با
استفاده از پوشش مناسب برای اشیا تیز ،از عدم اصابت آنها با
شیشه عقب اطمینان حاصل نمایید.

باز و بسته کردن در خودرو

اختالل در عملکرد

تشخیص کنترل از راه دور به وسیلۀ خــودرو تحت شرایط زیر
میتواند به دلیل اختالل در عملکرد دستگاه اتفاق بیفتد:
 حالتی که شــارژ باتـری دستگاه کنترل از راه دور ،تخلیه
شده باشد .برای تعویض باتری ،به صفحۀ  ۳۵مراجعه کنید.
 اختالل در ارتباطات رادیویی از بــرجهای انتقـال یا دیـگر
وسایل و دستگاههایی که توان انتقال امواج باالیی دارند.
 در پوشاندن دستگاه کنترل از راه دو ِر به دلیل اجسام فلزی
 اختالل در ارتباطات رادیویی ناشی از تلفنهای همــراه یا
دیگــر وسایل الکترونیکی که در نزدیکی کنترل از راه دور
قرار دارند.
از کنار هم قرار دادن کنترل از راه دور با وسایل فلزی یا وسایل
الکترونیکی خودداری نمایید.
در صورتیکه تداخالت بین امـواج اتفاق افتاد ،خودرو را میتوان
بدون کنترل از راه دور خــود ،از بیرون قفل و یا باز شود .برای
اطالعات بیشتر به صفحۀ  3۹مراجعه نمایید.

بدون دستگاه کنترل از راه دور خودرو
از بیرون وسیله نقلیه

هشدار
باز کردن قفل خودرو از درون آن نیازمند اطالعات خاص
می باشد.
در صورتیکه در هــوای خیلی سرد یا خیلی گــرم ،سرنشینان
خودرو میبایست بـرای مدت طوالنی درون آن باشند ،احتمال
صدمات جانی برای آنها وجود دارد .بنابراین ،اگــر سرنشینان
خودرو درون آن هستند ،از قفل کردن وسیلۀ نقلیه از خارج آن
خودداری نمایید.
احتیاط
قفل در ،روی در خــودرو به صــورت ثابت نصب شده
است .دستگیرۀ در میتواند حرکت کند .زمانی که دستگیره در
در حالی که کلید یکپارچه وارد شده است ،کشیده شود ،ممکن
است دستگیره یا کلید آسیب ببیند .بنابراین ،برای کاهش احتمال
آسیب ،کلید را قبل از کشیدن دستگیرۀ کلید یکپارچه خــارج
نمایید.
برای قفل کردن یا باز کردن در سمت رانندۀ خودرو با استفاده
از کلید یک پارچه ،به صفحه  3۴مراجعه نمایید .بقیۀ درها باید

کنترلها

از درون خودرو قفل یا باز شوند.
 .1درپوش روی قفل در را بردارید.
برای انجــام این کار ،کلید یک پارچه را از پایین به درون
سوراخ حرکت داده و درپوش را جدا نمایید.

 .2قفل در را قفل و یا باز نمایید.

سیستم هشدار

در صورتی که خــودرو با کلید قفل شده باشد ،سیستم هشدار
تجهیز نخواهد شد.
اگر خــودرو به وسیـلۀ کنترل از راه دور ،قفل شده باشد ،با باز
شدن در ،سیستم هشدار فعال خواهد شد.
به منظـور خــاتمه دادن به سیستم هشدار ،قفل خــودرو را به
وسیله دستگاه کنترل از راه دور باز نمایید؛ و یا از طریق تشخیص
اضطراری کنترل از راه دور ،سوییچ خــودرو را باز نمایید .برای
اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۳۵مراجعه کنید.
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از درون خودرو

در صندوق عقب

قفل کردن و باز کردن

اطالعات

به منظور جلوگیری از قفل شدن خــودرو ،به هیچ وجه کنترل
از راه دور خودرو را در صندوق عقب قرار ندهید.

باز شدن

هنــگام باز شدن در صندوق عقب ،در کمی از محــور خود به
سمت عقب و باال حرکت میکند .بنابراین ،قبل از باز کردن آن
از داشتن فضای کافی اطمینان حاصل نمایید.
از طریق دکمههای سیستم قفل مرکزی:
با فشار دادن این دکمـه ،با بسته شدن درهای

خودرو ،خودرو قفل خواهد شد.
با فشار دادن این دکمــه ،درهــای خودرو باز

خواهد شد.
در این حالت ،خودرو در مقابل سرقت ایمن نخواهد بود.
در مخزن سوخت قفل خواهد ماند.
در صورت بروز تصادف سنگین ،درهای خودرو به صورت اتوماتیک
باز میشوند .همچنین سیستم هشدار خطر و چراغهای داخلی
روشن خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن

دکمــۀ سیستم قفل کردن مرکــزی را فشار

دهید تا همۀ درهــا با هم باز شــوند .سپس،
دستگیرۀ در را بکشید.
 درهای جلو :دستگیرۀ روی در را برای باز کردن در کشیده؛
بقیۀ درها قفل خواهند ماند.
 درهای عقب :دستگیرۀ روی در را دو بــار کشیده تــا در
باز شود .بار اول ،قفل در باز شده و بار دوم در باز میشود.
بقیه درها قفل خواهند ماند.
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باز کردن از خارج از خودرو

 دکمۀ کنار در صندوق عقب را فشار دهید.
دکمــۀ روی دستــگاه کنترل از راه دور را به

مدت  1ثانیه فشار دهید.
ممکن است قفل سایر درها نیز باز شود .برای قفل کردن
آن ها با دستگاه کنترل از راه دور ،به صفحۀ  ۳۸مراجعه
نمایید.
قفل صندوق عقب باز شده و در به سمت باال حــرکت خواهد
کرد.

باز کردن از درون خودرو

زمانی که خودرو بدون حرکت است ،این دکمه را
که بر روی رودری سمت راننده قرار دارد ،فشار دهید.

باز و بسته کردن در خودرو

بستن
اطالعات

هشدار
قطعات بدنه هنگام عملــکرد در صندوق عقب ،میتوانند
دچار اشکال شوند .بنابراین ،خطر صدمه زدن وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید هنگام باز و بسته شدن در صندوق عقب،
فضای کافی برای جابجایی وجود دارد.
احتیاط
وسایل دارای لبـه تیز و یا نوک تیز می توانند به پنجرۀ
عقب و گرمکن شیشه عقب در هنگام رانندگی ضربه وارد کنند
و احتمال صدمه زدن به آنها وجــود خواهد داشت .بنابراین ،با
استفاده از پوشش مناسب برای اشیا تیز ،از عدم اصابت آنها با
شیشه عقب اطمینان حاصل نمایید.

کنترلها

زمــانی که ارتفـاع در صندوق را تنظیم میکنید ،اطمینان حاصل
نمایید که فضایی حداقل  10سانتی متری در باالی درب وجود
دارد.
"Setting" .1
"Tailgate" .2
 .3کنترلر را تا رسیدن به ارتقاع مورد نظرتان بچرخانید.

باز کردن

احتیاط
هنگام باز شدن در صندوق عقب ،در کمی از محور خود
به سمت عقب و باال حرکت میکند .بنابراین ،قبل از باز کـردن
آن از داشتن فضای کافی اطمینان حاصل نمایید.

بستن

دستگیرههایی که در گــوشههای کــاور در صندوق عقب تعبیه
شده است میتواند برای پایین آوردن راحتتر در صندوق عقب
استفاده شود.

عملکرد اتوماتیک در صندوق عقب
تنظیم ارتفاع باز شدن در

شما میتوانید تنظیم کنید که درب صندوق عقب تا چه ارتفاعی
باز شود.
احتیاط
هنگام باز شدن در صندوق عقب ،در کمی از محور خود
به سمت عقب و باال حرکت میکند .بنابراین ،قبل از باز کردن
آن از داشتن فضای کافی اطمینان حاصل نمایید.

 دکمۀ موجود روی در صندوق عقب را فشار دهید.
دکمــۀ روی دستــگاه کنتـرل از راه دور را به

مدت  1ثانیه فشار دهید.
ممکن است درهــا نیز باز شود .بــرای قفل کــردن آنها
با دستگاه کنترل از راه دور ،به صفحۀ  ۳۸مراجعه نمایید.
دکمۀ واقع بر روی رودری درب راننده را فشار

دهید.
در صورتی که وسیله بدون حرکت باشد ،درب صندوق عقب به
صورت اتوماتیک تا ارتفاع از قبل تنظیم شده باز میشود.
فرآیند باز شدن دچار وقفه میگردد:
 با فشردن مجدد دکمه.
 زمانی که موتور خودرو در حال استارت خودرن است.
 زمانی که خودرو شروع به حرکت میکند.
 با فشردن دکمهای که بر روی در صندوق عقب تعبیه شده
است.
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بستن
هشدار
قطعات بدنه هنگام عملـکرد در صندوق عقب میتوانند
دچار اشکال شوند .بنابراین ،خطر صدمه زدن وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید هنگام باز و بسته شدن در صندوق عقب،
فضای کافی برای جابجایی وجود دارد.
احتیاط
وسایل دارای لبه تیز و یا نــوک تیز میتوانند به پنجرۀ
عقب و گرمکن شیشۀ عقب در هنگام رانندگی ضربه وارد کنند
و احتمال صدمه زدن به آنها وجـود خواهد داشت .بنابراین ،با
استفاده از پوشش مناسب برای اشیا تیز ،از عدم اصابت آنها با
شیشه عقب اطمینان حاصل نمایید.
بدون دسترسی راحت:

 دکمه داخل در صندوق عقب را فشار دهید.
با دسترسی راحت:

به منظور جلوگیری از قفل شدن خودرو ،به هیچ وجه کنترل
از راه دور خودرو را در محفظه صندوق عقب قرار ندهید.
فشار دادن مجدد دکمه حرکت را متوقف می کند.

 دکمــۀ واقــع در بخش بیـرونی در صندوق عقب را فشار
دهید.
فشار دادن مجدد دکمه حرکت را متوقف میکند.
دکمــۀ روی در سمت راننـده را فشــار دهید

و آن را نگــه دارید .رها کردن دکمــه موجب
توقف حرکت در صندوق عقب خواهد شد.
بــرای این کار ،دستـگاه کنترل از راه دور باید در داخــل
خودرو باشد.
یک سیــگنال صــوتی به صدا در میآیــد و در صندوق بسته
میشود.
زمانهایی که عملیات بسته شدن دچار اخالل میشود:
 زمانی که موتور خودرو در حال استارت خوردن است.
 زمانی که خــودرو با یک حــرکت ســریع یا پرش روشن
میشود.

عملکردهای دستی





دکمه داخل در صندوق عقب-فلش شماره  -1را فشار دهید.
فشار دادن مجدد دکمه ،حرکت را متوقف میکند.
دکمه -فلش شماره  -2را فشار دهید.
خودرو ،پس از بستن در صندوق عقب قفل خواهد شد.
برای این منظور ،در راننده باید بسته باشد و دستگاه کنترل
از راه دور باید خارج از قسمت صندوق عقب باشد.
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هشدار
با بستن دستی برای در صندوق عقبی که گیــر کـرده
است ،این احتمال وجود دارد که در به صورت ناگهانی از حالت
قفل شده خارج شود .در این حـالت خطــر آسیب به شخص و
یا آسیب به خـودرو وجود دارد .در صورتی که در صندوق عقب
بالک شده است ،از حـالت دستی استفاده نکنید .در این حالت،
از یک مرکـز خدمات رسانی  BMWیا یک مرکز خدمات رسانی
واجد شرایط یا تعمیرگاه کمک بگیرید.
در صورت وقوع یک اختالل الکتریـکی ،قفل صندوق عقب را به
صورت دستی و با یک حرکت نرم و آرام باز کنید.

باز و بسته کردن در خودرو

دسترسی آسان

کنترلها

باز کردن قفل

مفهوم

دسترسی به خودرو بدون فعال کردن دستگاه کنترل از راه دور
نیز امکان پذیر است.
تنها چیزی که شما به آن نیاز دارید ،حمل دستگاه کنترل از دور
با خودتان است .برای مثال آن را در جیب شلوارتان قرار دهید.
زمانی که دستگاه کنترل از راه دور در فاصله نزدیک خــــودرو
یا در محوطه داخــــل خودرو باشد ،خودرو میتــواند به صورت
اتوماتیک آن را تشخیص دهد.
دسترسی راحت موارد زیر را پوشش می کند:
 قفل کردن /باز کردن وسیله نقلیه.
 بستن راحت.
 باز کردن جداگانه قفل در صندوق عقب.
 باز کردن /بستن در صندوق عقب بدون هیچ گونه
فعالسازی لمسی.
 روشن کردن موتور.

دستگیره در سمت راننده یا مســافر جلو را به صـورت کامــل
بگیرید.
این کار با فشردن این دکمه روی دستگاه کنترل از راه دور،
عملکرد یکسانی دارد.

قفل کردن

اطالعات

به منظور جلوگیری از قفل شدن خودرو ،به هیچ وجــه کنترل
از راه دور خودرو را در محفظه صندوق عقب قرار ندهید.

الزامات عملکردی








هیچ منبع خــارجی اختالل در نزدیکی آن وجــود نداشته
باشد.
بــرای قفل کــردن خــودرو ،دستگاه کنترل از راه دور باید
خارج از خودرو و نزدیک درهای آن باشد.
سیکل بعدی قفل کــردن یا باز کردن خودرو باید حداقل
 2ثانیه بعد از سیکل قبلی باشد.
مــوتور فقط در حــالتی میتــواند شـروع به کار کند که
دستگاه کنترل از راه دور خودرو درون وسیلۀ نقلیه باشد.

سطح روی دستگیرۀ در راننده یا در مســافر جلو را با انگشتان
خود به مدت تقریبا یک ثانیه بدون گـرفتن دستگیره در لمس
کنید.
این کار با فشردن دکمــۀ روی دستــگاه کنترل از راه دور
خودرو عملکرد یکسانی دارد.
به منظور ذخیرۀ انــرژی باتــری ،قبل از قفل کــردن دستگاه
از خاموش بودن مــوتور خودرو و تمامی وسایل و سیستمهای
الکترونیکی و مصرف کنندهها ،اطمینان حاصل نمایید.

بستن راحت

هشدار
در حالت بستن راحت ،قطعات بــدنه میتــواند دچــار
اشکال شود .بنابراین ،خطــر صدمه زدن وجــود دارد.
اطمینان حاصل کنید هنــگام بستن راحت فضای اطراف درها
خالی باشد.
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باز و بسته کردن در خودرو
پای شخص را در مرکز محدوده عقب خودرو شناسایی کرده و از
این طریق درصندوق باز یا بسته میشود.

حرکت پایی که باید انجام شود

سطح روی دستگیرۀ در راننده یا در مسافر جلــو را با انگشتان
خود لمس کنید و آن را بدون گرفتن دستگیرۀ در نگه دارید.
این کار با فشردن دکمه روی دستگاه کنترل از راه دور خودرو
عملکرد یکسانی دارد.
عالوه بر قفل شدن خودرو ،در این حـالت پنجرهها و سان روف
خودرو نیز بسته شده و آینههای خودرو جمع میشود.

باز کردن قفل در صندوق عقب به صورت جداگانه

دکمه واقع بر روی سطح بیرونی در صندوق عقب را فشار دهید.
روی دستگاه کنترل از راه دور
این کار با فشردن دکمه
خودرو عملکرد یکسانی دارد.
در این حالت ،وضعیت درها بدون تغییر باقی میماند.
کنتـرل از راه دور دستگاه را با خــود ببرید و آن را در صندوق
عقب جــا نگذارید .در غیـر این صورت ،با قفل شدن در صندوق
عقب ،کنترل از راه دور دستگاه در آن جــا محبوس میشود و
به آن دسترسی نخواهید داشت.
احتیاط
هنگام باز شدن در صندوق عقب ،در کمی از محور خود
به سمت عقب و باال حـرکت میکند .بنابراین ،قبل از باز کردن
آن از داشتن فضای کافی اطمینان حاصل نمایید.

باز کردن و بستن درب صندوق عقب با فعالسازی
بدون لمس
اطالعات عمومی

در صندوق عقب میتواند بدون فعــالسازی لمسی و از طـریق
دستگاه کنترل از راه دوری که با خود حمل میکنید ،باز شود.
با عمـلکرد اتوماتیک در صندوق عقب ،این در میتــواند بدون
فعالسازی لمسی نیز بسته شود .دو سنسور ،حرکت رو به جلوی
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هشدار
زمــانی که فعــالسازی بدون تمـاس صورت میگیرد،
ممکن است قطعات داغ خودرو مث ً
ال سیستم اگزوز لمس شوند.
در این صورت ،احتمال صدمه وجود دارد .در حرکت پا ،اطمینان
حاصل کنید که حالت خودرو ثابت است و خودرو را لمس
ننمایید.
 .1پای خـود را در مرکز قسمت عقب خودرو ،حدودا ً به اندازۀ
طول یک بازو از پشت خودرو ،قرار دهید.
 .۲پای خود را در جهت روبرو و تا جــایی که امکان دارد زیر
وسیله نقلیه ببرید و فورا ً آن را بیرون بکشید .با این حرکت،
پای شما باید محدوده دو سنسور را پوشش دهد.

باز کردن

حرکت پا که در قسمت قبل توضیح داده شد را انجام دهید.
در صندوق عقب ،مستقل از این که قبال قفل بوده است یا نه ،باز
خواهد شد.
قبل از باز شدن در ،سیستم هشدار خطر چشمک خواهد زد.
اگــر دستگاه کنترل از راه دور در محدوده سنسور ها باشد ،در
صندوق ممکن است ناخواسته و با حرکت نا آگاهانۀ پا بسته شود.
محــدوده سنسورها حدودا  1/5متر از ناحیه پشت خــودرو را
پوشش میدهد.

باز و بسته کردن در خودرو
هشدار
قطعات بدنه هنــگام عملـکرد در صندوق عقب میتوانند
دچار اشکال شوند .بنابراین ،خطر آسیب دیدن وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید هنــگام باز و بسته شدن در صندوق عقب،
فضای کافی برای جابجایی وجود دارد.
احتیاط
هنگام باز شدن در صندوق عقب ،در کمی از محور خود
به سمت عقب و باال حرکت میکند .بنابراین ،قبل از باز کـردن
آن از داشتن فضای کافی اطمینان حاصل نمایید.

بستن

حرکت پا که در قسمت قبل توضیح داده شد را انجام دهید.
سیستم هشدار خطــر ،چشمک می زند؛ و یک سیگنال صوتی
قبل از بسته شدن در صندوق عقب به صدا در میآید.
بسته شدن در صندوق عقب تاثیــری بر روی وضعیت قفل شدن
درهای خودرو نخواهد داشت.
به منظور جلوگیری از قفل شدن خودرو ،به هیچ وجه کنترل از
راه دور خودرو را در محفظه صندوق عقب قرار ندهید.
حرکت دیگری از پا میتواند عملیات بستن را دچار وقفه کند.
اگر دستگاه کنترل از راه دور در محــدوده سنسورها باشد ،در
صندوق ممکن است ناخواسته و با حرکت نا آگاهانه پا بسته شود.
محــدوده سنسورها حدودا  ۱/۵متر از ناحیه پشت خــودرو را
پوشش میدهد.
هشدار
قطعات بدنه هنــگام عملکرد در صندوق عقب میتـوانند
دچار اشکال شوند .بنابراین ،خطر آسیب دیدن وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید هنــگام باز و بسته شدن در صندوق عقب،
فضای کافی برای جابجایی وجود دارد.
احتیاط
هنگام باز شدن در صندوق عقب ،در کمی از محور خود
به سمت عقب و باال حرکت میکند .بنابـراین ،قبل از باز کردن
آن از داشتن فضای کافی اطمینان حاصل نمایید.

کنترلها

اختالل در عملکرد

تشخیص کنترل از راه دور به وسیله خــودرو تحت شرایط زیر
می تواند به دلیل اختالل در عملکرد با مشکل مواجه گردد:
 حــالتی که شــارژ باتری دستگاه کنترل از راه دور تخلیه
شده باشد .برای تعویض باتری به صفحۀ  3۵مراجعه کنید.
 اختالل در ارتباطات رادیـویی از بــرجهای انتقال یا دیگـر
وسایل و دستگاههایی که توان انتقال امواج باالیی دارند.
 در پوشاندن دستگاه کنترل از راه دور به دلیل اجسام فلزی.
 اختالل در ارتباطات رادیــویی ناشی از تلفنهای همراه یا
دیگر وسایل الکترونیکی که در نزدیکی کنترل قرار دارد.
از کنار هم قرار دادن کنترل از راه دور با وسایل فلزی یا وسایل
الکترونیکی خودداری نمایید.
در صورتی که این عملکرد انجــام نشد ،میتـوانید خودرو را با
کنترل از راه دور یا با استفاده از کلید یکپارچهتان از بیرون قفل
یا باز کنید .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  3۹مراجعه نمایید.

تنظیم
باز کردن

تنظیمات در پروفـایل فعــال ذخیره شده است .برای اطالعات
بیشتر به صفحۀ  3۵مراجعه کنید.

درب ها

"Setting" .1

 .2گزینۀ " "Door/keyرا انتخاب کنید.
این نماد را انتخاب کنید.
.3
 .4قابلیت مورد نظر خود را انتخاب کنید:
( "Driver doors only" فقط در راننده)
در این حالت فقط در سمت راننده و در مخزن سوخت
از حالت قفل خارج میشود .فشردن مجدد ،قفل تمام
خودرو را باز میکند.
 ( "All doors" تمامی در ها)
تمامی خودرو از حالت قفل خارج میشود.
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باز و بسته کردن در خودرو

در صندوق عقب

وابسته به ویژگیهای اختیاری خودرو و نسخۀ کشور مبدا ،این
تنظیمات در برخی از خودروها موجود نمیباشد.
"Setting" .1
 "Doors/key" .2را انتخاب کنید.
این آیتم را انتخاب کنید.
.3
 .4قابلیت مورد نظر را انتخاب کنید:


""Tailgate

براساس ویژگیهای خودروی شما ،قفل صندوق عقب
باز و بسته میشود.


"("Tailgate + door(s

وابسته به ویـژگیهای خــودروی شما ،قفل صندوق
عقب باز و بسته میشود و قفل درها باز میشود.

سیگنالهای تایید که از طرف خودرو اعالم میشوند

تنظیمات در پروفایل اکتیو ذخیره شدهاند .برای اطالعات بیشتر
به صفحۀ  3۵مراجعه فرمایید.
"Setting" .1
 "Doors/key" .2را انتخاب کنید.
 .3سیگنالهای تایید مورد نظر خــود را فعــال یا غیرفعــال
نمایید:
 :"Acoustic sig. Lock/unlock" فعــال یا
غیرفعال کردن سیگنال صوتی هنگام قفل شدن و باز
شدن.
 :"Flash when unlock/lock" چشمــک زدن
هنگام قفل و باز شدن.

قفل اتوماتیک

تنظیمات در پروفایل اکتیو ذخیره شدهاند .برای اطالعات بیشتر
به صفحۀ  3۵مراجعه فرمایید.
"Setting" .1
 "Doors/key" .2را انتخاب کنید.
 .3قابلیت مورد نظر را انتخاب کنید:
 :"Lock if no door is opened" در این حـالت
خـودرو به صورت اتوماتیک در صورتی که هیچ کدام
از درهای آن باز نباشد ،بعد از مــدت کــوتاهی قفل
می شود.
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" :"Lock after start drivingدر این حــالت
خودرو پس از آن کــه شما شروع به رانندگی کردید،
به صورت اتوماتیک قفل می شود.

بازیابی تنظیمات مربوط به صندلی و آینه

آخرین وضعیت استفاده شده برای صندلی راننده و آینه بیرونی
سمت راننده ،در تنظیمات دستگاه کنترل از راه دوری کــه در
حال استفاده است ،ذخیره میشود.
زمانی که اتومبیل از حــالت قفل خارج میشود ،در صورتی که
این قابلیت فعــال شده باشد ،این تنظیمات به طـور اتومـاتیک
بازیابی میشود.
هشدار
هنــگام جــابجایی صندلیها ،احتمال ایجاد اشکال در
قطعات وجــود دارد .به همین دلیل احتمال آسیب رسیدن به
خودرو وجود دارد .لـذا ،اطمینان حاصل نمایید که فضای کافی
برای جابجایی صندلی هنگام تنظیم آن وجود دارد.
روند تنظیم صندلی خودرو در شرایط زیر دچار وقفه میشود:
 هنگامی که کلید تغییر وضعیت صندلی فشرده شود.
 هنگامی که دکمه صندلی و حافظه آینه فشرده شود.

فعال کردن تنظیمات

"Setting" .1

 "Doors/key" .2را انتخاب کنید.
( "Last seat position autom" .3آخرین وضعیت
ذخیره شده برای صندلی).

سیستم هشدار
مفهوم کلی

هنگامی که خودرو قفل باشد ،سیستم هشدار خــودرو به موارد
زیر عکس العمل نشان خواهد داد:
 باز شدن در ،کاپوت خودرو و در صندوق عقب.
 حرکت در داخل خودرو.
 هنــگامی که شیب وسیــله نقلیه تغییر کند :مث ً
ال هنـگام
تالش برای دزدیدن تایــرهای خــودرو؛ و یا هنگام بکسل
کردن خودرو.
 قطع شدن ولتاژ باتری.

باز و بسته کردن در خودرو
سیستم هشدار به صورت مختصر به شکلهای زیر هشدار میدهد:
 با به صدا در آمدن یک هشدار صوتی.
 با روشن کردن سیستم هشدار خطر.
 با فلش زدن چراغهای مناسب برای رانندگی در روز.





فعال کردن و غیرفعال کردن سیستم هشدار

زمانی که وسیلۀ نقلیه را چه به وسیله دستگاه کنترل از راه دور
یا گزینه دسترسی راحت ،قفل کـرده یا قفل آن را باز میکنید،
در همان زمان سیستم هشدار فعال یا غیرفعال میشود.

قفل در و فعال شدن سیستم هشدار

زمــانی که در خودرو به سیله قفل در باز شود ،سیستم هشدار
فعال خواهد شد.

در صندوق عقب و فعال شدن سیستم هشدار

حتی زمــانی که سیستم هشدار فعـال باشد ،در صندوق عقب
میتـواند باز شود .پس از بسته شدن در صندوق عقب ،در قفل
خواهد شد و پس از قفل شدن ،درهــای خــودرو مجددا چک
خواهد شد .سیستم هشدار خطر نیز یک بار چشمک خواهد زد.

حالت اضطراری





کنترلها

چراغ نشانگر به صورت کوتاه هـر دو ثانیه یک بار چشمک
میزند.
سیستم هشدار فعال می شود.
چراغ نشانگر پس از هــر بار قفل کردن خــودرو چشمک
میزند.
درهــا ،کاپوت خودرو و در صندوق عقب به درستی بسته
نشده است ،این درها باید به طور کامل بسته شوند.
پس از گذشت  10ثانیه ،چــراغ نشانگر به صورت پیوسته
شروع به چشمک زدن میکند .سنسور حــرکت داخلی و
شیب ضد سرقت خودرو فعال نشده
سنسور هشدار دهندۀ
ِ
است.
زمـانی که در باز مـانده بسته باشد ،سنسور حرکت داخلی
شیب ضد ســرقت خــودرو روشن
و سنسور هشداردهنده
ِ
خواهد شد.
چـراغ چشمک زن پس از باز شدن قفل خــودرو خاموش
می شود:
خودرو دستکاری نشده است.
چـراغ چشمک زن پس از باز شدن قفل خــودرو تا زمانی
که موتور روشن شود ،شروع به چشمک زدن میکند ،امـا
این مدت بیشتر از  5دقیقه طول نخواهد کشید:
سیستم هشدار فعال شده است.

در صورتی که احساس کردید در وضعیت خطر قـرار گرفتهاید،
میتوانید سیستم هشدار را فعال نمایید.
دکمــۀ روی کنتـرل از راه دور را حــداقل به مدت
 3ثانیه فشار دهید.
برای خاموشکردن سیستم هشدار ،میتوانید هر کدام از کلیدهای
روی کنترل را فشار دهید.

شیب خودرو هنگام حرکت یا سکون سنجیده میشود.
سیستم هشدار در شــرایطی که کسی قصد سرقت چــرخهای
خودرو را داشته باشد یا خــودرو بکسل شده باشد ،به صدا در
میآید.

چراغ نشانگر بر روی آینه وسط خودرو

سنسور حرکت داخلی خودرو

سنسور هشدار شیب

به منظور عملکرد درست این قابلیت ،پنجرهها و سان روف خودرو
باید بسته باشند.

جلوگیری از هشدارهای غیرعمدی و ناخواسته

در شرایط زیر ،سنسور حرکت داخلی و سنسور هشدار برای شیب
خودرو میتوانند هم زمان با یکدیگر خاموش شوند:
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باز و بسته کردن در خودرو

زمان شستشوی خودرو.
در گاراژهای دوبلکس.
زمانی که خودرو توسط قطار یا تریلی ،روی دریا یا خشکی
در حال حمل است.
زمانی که داخل خودرو حیوان قرار گرفته باشد.

خود را در خــودرو تنـها نگـذارید.کنترل از راه دور خودرو را با
خود برده و خودرو را قفل نمایید.

مرور

خاموش کردن سنسور حرکت داخلی و سنسور
هشدار شیب خودرو

دکمــه روی دستگاه کنترل از راه دور خودرو را مجددا ً

به مدت  10ثانیه به محض قفل خودرو فشار دهید.
چــراغ نشانگر به مـدت حــدود  2ثانیه روشن شده؛ سپس به
چشمک زدن ادامه میدهد.
سنسور حرکت داخلــی و سنسور هشدار بـرای شیب خودرو تا
زمانی که خودرو مجددا قفل شود ،خاموش باقی میماند.

خاموش کردن سیستم هشدار




باز کـردن قفل خودرو توسط کنترل از راه دور آن و یا باز
کردن سوییچ خوردو .در صورت نیازمی توانید از تشخیص
اضطراری کنترل از راه دور خودرو استفاده نمایید.
برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  3۵مراجعه کنید.
با دسترسی راحت :در صورتی کــه شما دستگاه کنترل از
راه دور را با خود حمل میکنید ،دستگیرۀ در خودرو سمت
راننده یا کمک راننده را بگیرید.

باالبر پنجرهها
اطالعات

هشدار
کودکان یا حیوانات بیمــراقب ،میتـوانند خودرو را به
حرکت درآورند و مثال با اقدامات زیر ،ایمنی خود و وسایل نقلیه
را به خطر بیاندازند:
 فشار دادن دکمه .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی خودرو.
 باز و بسته کردن درها یا پنجرهها.
 تغییر وضعیت دنده به حالت خالص.
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادف و جراحت وجود دارد .بنابراین ،حیوانات و کودکان
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دکمه را تا نقطۀ درگیر شدن فشار دهید.

تا زمانی که کلید را گرفتهاید ،پنجرهها باز خواهند شد.
دکمه را فراتر از مقدار درگیر شدن (انتها) فشار دهید.

پنجرهها به صورت اتوماتیک باز خواهند شد .فشردن مجدد
دکمه ،باز شدن پنجرهها را متوقف میکند.
همچنین ،مراجعــه کنید بهConvenient opening :
به وسیله دستگاه کنترل از راه دور صفحۀ .3۸

بستن

هشدار
هنگامی که پنجــرهها در حـال باز و بسته شدن است،
قطعات بـدنه و وسایل ممکن است دچــار صدمه شوند .در این
حــالت احتمال آسیب دیدن به خــودرو وجــود دارد .بنابراین
اطمینان حاصل نمایید که هنــگام باز و بسته شدن پنجــرهها
فضای کافی وجود دارد.
دکمه را تا نقطۀ درگیر شدن بکشید.




تا زمانی که کلید را کشیدهاید ،پنجرهها بسته خواهند شد.
دکمه را فراتر از مقدار درگیر شدن بکشید.

پنجــرهها به صورت اتوماتیک بسته خـواهند شد .کشیدن
مجدد دکمه ،بسته شدن پنجرهها را متوقف میکند.
همچنین ،بــرای اطالعات بیشتر به بستن به وسیـله دسترسی
راحت ( )Comfort Accessدر صفحۀ  4۳مراجعه نمایید.

باز و بسته کردن در خودرو

سیستم حفاظت در برابر گیرکردن

هشدار
هنگامی که پنجــرهها در حــال باز و بسته شدن است،
قطعات بـدنه و وسایل ممکن است دچــار صدمه شوند .در این
حالت احتمــال آسیب دیدن به خــودرو وجــود دارد؛ بنابراین
اطمینان حاصل نمایید که هنــگام باز و بسته شدن پنجــرهها
فضای کافی وجود دارد.
هشدار
وسایل جانبی پنجرهها مانند آنتنها ميتــواند بر روي
عملكرد سیستم حفاظت شيشه باالبر تاثير داشته باشد .در این
حــالت احتمال آسیب رساندن به خودرو وجود دارد .بنابراین،
از نصب وسایل جانبی در محدوده حرکت پنجــرهها خودداری
نمایید.
اگر نیروی بستن در حین بسته شدن پنجره از حــد مشخصی
تجاوز کند ،فرایند بسته شدن پنجره متوقف میشود.
پنجره مجددا ً به آهستگی باز میشود.

بستن بدون سیستم حفاظت در برابر گیرکردن

هشدار
هنـگامی که پنجرهها در حــال باز و بسته شدن است،
قطعات بدنه و وسایل ممکن است دچــار صدمه شوند .در این
حالت احتمــال آسیب دیدن به خــودرو وجود دارد؛ بنابراین
اطمینان حاصل نمایید که هنــگام باز و بسته شدن پنجــرهها
فضای کافی وجود دارد.
در صورتی کــه خطری از بیرون ،خودرو را تهدید کند یا اگــر
یخ مانع از بسته شدن عــادی پنجره شود ،مراحل زیر را دنبال
کنید:
 .1دکمه را تا انتها کشیده و همان جا نگه دارید.
سیستم حفـاظت در برابر گیــرکردن محــدود شده و در
صورتی که نیروی مقاوم از حد مشخصی تجاوز کند ،پنجره
به آرامی باز خواهد شد.
 .2بـرای مدت  4ثانیه کلید را تا انتــها کشیده و همان جــا
نگاه دارید.
پنجره بدون حفاظت در برابر گیرکردن بسته میشود.

کنترلها

کلید ایمنی
اطالعات کلی

یک کلیـد ایمنــی روی در سمت راننده واقــع شده است .این
کلیـد از باز کــردن و بستن شیشههای عقب توسط کــودکان
به وسیله کلیدهای پنجره عقب جلوگیری میکند.

اطالعات

هشدار
هنگامی که پنجــرهها در حــال باز و بسته شدن است،
قطعات بـدنه و وسایل ممکن است دچــار صدمه شوند .در این
حالت احتمــال آسیب دیدن به خــودرو وجــود دارد؛ بنابراین
اطمینان حاصل نمایید که هنــگام باز و بسته شدن پنجــرهها
فضای کافی وجود دارد.
به منظور جلوگیری از بسته شدن کنترل نشدۀ پنجـرهها ،برای
مثال در حالتی که کودکان یا حیوانات روی صندلی عقب خودرو
نشستهاند ،سوییچ امنیتی را فشار دهید.

روشن و خاموش کردن

این دکمــه را فشار دهید .در صــورتی که سـوییچ
امنیتی فعال شده باشد LED ،روشن میشود.

سان روف پانوروما
اطالعات عمومی

سان روف و آفتابـگیر کشویی میتوانند با یک کلید به طور هم
زمان -یا جداگانه -تغییر وضعیت دهند.
زمانی که سوییچ خـــودرو باز شده باشد ،ســـان روف میتواند
عمل کند.
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باز و بسته کردن در خودرو

اطالعات

هشدار
هنگامی که سان روف در حــال باز و بسته شدن است،
قطعات بدنه و وسـایل ممکن است دچــار اشکال شود .در این
حـالت احتمال آسیب دیدن به خــودرو وجــود دارد .بنابراین
اطمینان حاصل نمایید که هنــگام باز و بسته شدن پنجرههای
سان روف فضای کافی وجود دارد.
هشدار
کودکان یا حیوانات بی مراقب ،میتــوانند خـودرو را به
حرکت درآورند و مثال با اقدامات زیر ،ایمنی خود و وسایل نقلیه
را به خطر بیاندازند:
 فشار دادن دکمه .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی خودرو.
 باز و بسته کردن درها یا پنجرها.
 تغییر وضعیت دندۀ خودرو به حالت خالص.
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادف و جـراحت وجود دارد .بنابراین ،حیوانات و کودکان
خود را در خـودرو تنها نگذارید.کنترل از راه دور را با خود برده
و خودرو را قفل نمایید.

شیب دار کردن و بستن سان روف





به صورت کوتاه دکمه را به سمت باال فشار
دهید.
 ســان روف بسته شده ،شیب دار شده
و آفتــابگیــر کشــویی به آرامــی باز
میشود.
سان روف باز شده ،بسته میشود تا زمـانی که در وضعیت
شیب دار قرار بگیرد .آفتابگیر کشویی بدون حــرکت باقی
میماند.
سان روف شیب دار شده ،بسته میشود .آفتابــگیر کشویی
بدون حرکت باقی میماند.
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باز شدن /بستن سان روف و آفتابگیر کشویی به
صورت جداگانه



 کلید را در جهت مورد نظــر تا انتــها
فشار داده و همان جا نگه دارید.
تا زمانی که کلید را به سمت عقب نگه
داشتهاید ،آفتابـگیر کشویی باز خواهد
شد .در صورتــی که از قبل آفتابــگیر
کشویی باز باشد ،سان روف باز خواهد
شد.
سان روف تا زمانی که کلید را به سمت
جلو نگاه داشتهاید ،بسته خواهد شد.
در صـورتی که از قبل سان روف بسته
باشد یا در وضعیت شیب دار شده قرار
گــرفته باشد ،آفتابـگیر کشویی بسته
خواهد شد.
کلید را در جهت مد نظر خود فراتر از نقطه مقاومت فشار
دهید.
آفتابگیر کشویی به صورت اتوماتیک باز خـواهد شد .اگــر
آفتابگیر کشویی از قبل به صورت کامل باز باشد ،سان روف
به صورت اتوماتیک باز خواهد شد.
شیشۀ سان روف به صورت اتوماتیک بسته خواهد شد .در
صــورتی کــه از قبل پنجــرۀ سان روف بسته باشد یا در
وضعیت شیب دار قــرار گـرفته باشد ،آفتابــگیر کشویی به
صورت اتوماتیک بسته خواهد شد.
فشار دادن کلید به سمت باال ،حرکت سان روف و آفتابگیر
کشویی را متوقف میکند.

باز شدن /بستن سان روف و آفتابگیر کشویی به
صورت هم زمان

به صورت سریع و دوبار پشت سر هم دکمه
را در جهت دلخــواه فـراتر از نقطۀ مقاومت
فشار دهید.
سان روف و آفتابگیر کشویی هم زمان با هم
حرکت میکنند .فشار دادن دکمــه به سمت باال ،حرکت آنها
را متوقف میکند.
 برای اطــالع در مــورد باز کــردن راحت ،توسط دستگاه

باز و بسته کردن در خودرو



کنترل از راه ،دور به صفحۀ  3۸مراجعه نمایید.
بــرای اطالع در مــورد بستن توسط دسترسی راحت به
صفحۀ  4۳مراجعه نمایید.

وضعیت راحت

در صورتی که شیشه سان روف به طور اتوماتیک کامال باز نشود،
به وضعیت راحت یا " "Comfort Positionرسیده است .در
این حــالت ،نویزهای ناشی از باد در داخل خــودرو به حداقل
میرسد.
در صورت نیاز ،با فشار دادن دکمه ،به حرکت ادامه دهید.

سیستم حفاظت در برابر گیرکردن

در صورتی که نیـروی بستن ،هنــگام بسته شدن سان روف از
حد مشخصی تجاوز کند ،عملیات بسته شدن متوقف میشود.
در این حالت ،سان روف به آرامی باز میشوند.
هشدار
هنگامی که پنجـرهها در حــال باز و بسته شدن است،
قطعات بـدنه و وسایل ممکن است دچــار اشکال شوند .در این
حــالت احتمال آسیب دیدن به خــودرو وجــود دارد .بنابراین
اطمینان حاصل نمــایید که هنگام باز و بسته شدن پنجرههای
سان روف فضای کافی وجود دارد.

بستن از وضعیت باال آمده بدون سیستم حفاظت
در برابر گیرکردن

در صورتی که از بیرون خطری وجود دارد ،دکمه را تا انتها فشار
داده و همان جا نگه دارید.
شیشه سان روف بدون حفاظت در برابر گیرکردن ،بسته میشود.

راه انداختن مجدد پس از قطع برق

بعد از مشکل برقی در حین فرایند باز کردن یا بستن ،سان روف
میتواند تنها تا حد محدودی مورد استفاده قرار گیرد.

راهاندازی سیستم

سیستم در حالتی میتواند راه اندازی شود که خودرو ثابت بوده
و موتور روشن باشد.
در حین راهاندازی ،شیشه سان روف بدون حفاظت در برابر گیر
کردن بسته میشود.
هشدار
هنگامی که پنجـرهها در حــال باز و بسته شدن است،
قطعات بدنه و وسایل ممکن است دچــار اشکال شوند .در این
حـالت احتمال آسیب دیدن به خــودرو وجــود دارد؛ بنابراین
اطمینان حاصل نمایید که هنگام باز و بسته شدن ســان روف
فضای کافی وجود دارد.

بستن از وضعیت باز ،بدون سیستم حفاظت در برابر
گیرکردن

در صورتی که از بیرون خطری وجــود داشته باشد ،مراحل زیر
را دنبال کنید:
 .1کلید را به سمت جلو و تا نیمه فشار دهید و همان جا نگه
دارید.
سیســتم حفاظت در برابر گیــــرکردن محدود شــده و در
صــورتی که نیــروی بستن از حــد مشخصی تجاوز کند،
پنجره به آرامی باز خواهد شد.
 .2دکمه را مجددا ً فشار دهید و همان جا نگه دارید تا شیشۀ
سان روف بسته شود.
اطمینان حاصل نمـایید که مــکان کافی برای بسته شدن
وجود دارد.

کنترلها



کلید را به سمت باال فشار دهید و تا زمــان
کامل شدن فــرآیند راهاندازی ،آن را نگــه
دارید.
 فرایند راهاندازی ظـرف مدت  15ثانیه
آغــاز شده و تا زمـانی که سان روف و
آفتابـگیر کشویی به طــور کامل بسته
شوند ،ادامه پیدا میکند.
سان روف بدون حفاظت در برابر گیر کردن ،بسته میشود.
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تنظیم کردن

تنظیم کردن
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

نشستن به صورت ایمن

وضعیت نشستن ایــدهآل میتــواند نقشی اســاسی و مهم در
رانندگی بدون خستگی و راحت ،برای راننده ایفا کند.
وضعیت نشستن می تواند نقش مهمی در تصادفات در رابطه با
موارد زیر ایفا کند:
 کمــربندهای ایمنی ،بــرای اطالعات بیشتر به صفحۀ 5۶
رجوع کنید.
 محافظت از سر ،بــرای اطالعات بیشتر به صفحۀ  5۸رجوع
کنید.
 کیسههای هوا ،برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  10۲رجوع
کنید.

صندلیهای جلو
اطالعات

هشدار
تنظیم صندلی راننده در حین رانندگی میتــواند منجر
به تغییرات ناخواسته در صندلی خودرو شود .در نتیجه ،کنترل
خودرو ممکن است از دست برود و در نتیجه خطر تصادف وجود
دارد .بنابراین ،صندلی سمت راننده را تنها در زمانی که خودرو
ثابت و بدون حرکت است ،تنظیم نمایید.
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هشدار
در حــالتی که تکیهگاه صندلی بیش از اندازه به سمت
عقب باشد ،ممکن است کمربند ایمنی نتواند به خوبی تاثیرگذار
باشد .در این حــالت در هنگام تصادفات ،احتمال ســرخوردن
راننده از زیر کمــربند خــواهد بـود و ممکن است به راننده و
سرنشینان صدمات جــدیتری وارد شود .قبل از شــروع سفر،
صندلی خــود را تنظیم کنید .تکیهگاه صندلی خــود را نیز در
وضعیت قائم تنظیم کنید و هنگام رانندگی نیز از تنظیم مجدد
آن خودداری کنید.
هشدار
هنگام حرکت دادن صندلیها ،خطر ایجاد اختالل وجود
دارد .لذا ممکن است به خودرو آسیب وارد شود .اطمینان حاصل
نمایید که هنــگام تنظیم صندلی خودرو ،فضـای کــافی برای
جابجایی آن وجود دارد.

صندلیهای قابل تنظیم به صورت دستی
مرور

 1به سمت جلو /به سمت عقب
 2پشتیبان ران
 3تنظیم شیب صندلی
 4محافظت از کمر
 5تنظیم پهنای تکیهگاه صندلی
 6ارتفاع
 7شیب تکیهگاه صندلی

تنظیم کردن

کنترلها

حرکت به سمت جلو و عقب

تنظیم شیب صندلی

اهرم را به سمت باال بکشید و صندلی را در جهت مــــورد نظر
خود حرکت دهید.
پس از رها کردن اهرم ،صندلی را به آرامی به سمت جلو و عقب
حرکت دهید و از درگیر شدن آن به طور کامل اطمینان حاصل
نمایید.

اهـــرم را به سمت باال بکشید یا به سمت پایین فشار دهید تا
صندلی به شــیب مورد نظر شما برسد.

تنظیم ارتفاع

اهرم را به ســمت باال بکشــید یا به سمت پایین فشار دهید تا به
ارتفاع مورد نظر خود برسید.

تنظیم شیب تکیهگاه صندلی

صندلی های قابل تنظیم به صورت برقی
مرور

 1حافظۀ صندلی و آینه
 2پهنای تکیه گاه صندلی
 3محافظت از کمر
 4تنظیم شیب تکیهگاه صندلی
 5حرکت به سمت جلو /عقب ،ارتفاع و شیب صندلی

اطالعات کلی

اهرم را بکشــید و تا جایی که نیاز اســت وزن خود را به صندلی
اعمال کنید یا فشــار وزن خود را کم کنید.

تنظیمات بــرای صندلی راننده ،در پروفایلــی که اکنــون در
حـال استفاده است ،ذخیره میشود .زمــانی که قفل خــودرو
توسط دستگاه کنترل از راه دور باز میشود ،وضعیت صندلــی
در صورتــی کــه این قابلیت قب ً
ال فعــال شده باشد ،به صورت
اتوماتیک فراخوانی می شود .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ 4۶
رجوع کنید.
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تنظیم کردن

جزییات تنظیم صندلی

پشتیبان ران

 .1حرکت به سمت جلو و عقب.

اهرم روبروی صندلی را بکشید و آن را تنظیم نمایید.
 .2تنظیم ارتفاع.

 .3شیب صندلی.

محافظت از کمر

انحنای تکیهگاه صندلی خودرو میتواند به گونهای تنظیم شود
که ناحیه کمر و ستون فقرات را محافظت نماید.
 قسمت جلو /عقب کلید را فشار دهید:
انحنای صندلی کاهش /افزایش مییابد.
 قسمت باال  /پایین کلید را فشار دهید:
انحنای صندلی به سمت باال یا پایین
تغییر وضعیت میدهد.

تنظیم پهنای تکیهگاه صندلی

به منظور تنظیم نگهدارنده جــانبی ،به
کمک زبانههای جانبی تعبیه شده ،پهنای
تکیهگاه صندلی را تغییر دهید.

 .4شیب تکیه گاه صندلی.
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گرمکن صندلی جلو

کنترلها

هشدار
تنظیم صندلی راننده در حین رانندگی میتواند منجــر
به تغییرات ناخواسته در صندلی خودرو شود .در نتیجه ،کنترل
خودرو ممکن است از دست برود و خطر تصادف وجود دارد.
بنابراین ،صندلی سمت راننده را تنها در زمانی که خودرو ثابت
و بدون حرکت است ،تنظیم نمایید.

حرکت به سمت جلو /حرکت به سمت عقب
روشن کردن

برای افزایش یک واحد دمــا ،این دکمه را یک بار
فشار دهید.
زمانی که هر سه  LEDروشن شوند ،به دمای ماکزیمم رسیدهاید.
اگر سفر شما حدود  15دقیقه به طور پیوسته به طول انجامد،
گرمکن صندلی به طــور اتوماتیک فعال شده و بر روی آخرین
دمای انتخابی تنظیم میشود.
زمانی که گزینۀ  ECO PROفعال شده باشد ،خروجی گــرم
کننده کاهش میباید .بــرای اطالعات بیشتر به صفحۀ 17۶
مراجعه کنید.

خاموش کردن

این کلید را به مدت طوالنیتری فشار دهید.
چراغ های  LEDخاموش خواهند شد.

صندلیهای عقب
ردیف دوم صندلیها
اطالعات

هشدار
زمانی که کنسول وسط صندلیهایعقب را به سمت
پایین حرکت میدهید ،خطر گیرکردن قطعات وجود دارد.
بنابراین احتمال آسیب دیدگی و صدمه وجــود دارد .اطمینان
حاصل نمایید که فضای کافی برای حرکت کنسول وسط صندلی
عقب به سمت پایین وجود دارد.

اهرم را به سمت باال بکشید و صندلی را در جهت مورد نظر خود
حرکت دهید.
پس از رها کردن اهرم ،صندلی را به آرامی به سمت جلو و عقب
حرکت دهید و از درگیر شدن آن به طور کامل اطمینان حاصل
نمایید.
صندلی میتواند با نسبت  60/40به سمت جلو یا عقب تنظیم شود.

شیب تکیهگاه صندلی

هشدار
حرکت ناگهانی تکیهگاه صندلی عقب هنــگام رانندگی
میتواند منجــر به باز شدن ناخواستۀ قفل پشتیهای صندلی
عقب از حلقهها شود .در این حالت ،احتمال آسیب وجود دارد.
بنابراین برای باز کردن قفل پشتی صندلیهای عقب ،هیچ گونه
وسیلهای به حلقهها نبندید.
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تنظیم کردن

تسمه را بکشید و تا جایی که نیاز است وزن خود را به صندلی
اعمال کنید یا آن را بلند کنید.

کمربند ایمنی
صندلیهای دارای کمربند ایمنی

خودرو دارای  5صندلی می باشد که هر کــدام از آنها توسط
یک کمربند تجهیز شده است.

اطالعات کلی

همیشه قبل از حرکت خودرو ،اطمینان حاصل نمایید که تمامی
سرنشینان خودرو کمربندهای ایمنی خود را بسته باشند.
بــرای امنیت جــانی سرنشینان خــودرو ،مکانیزم قفل شدن
کمربندهای ایمنــی سریع می باشد .به آرامــی کمربند را به
سمت خارج هدایت کنید.
اگر چه کیسههای هــوا با فراهم آوردن امنیت بیشتر ،ایمنی
خودرو را افزایش میدهند ،با این حال جایگزین مناسبی برای
کمربندهای ایمنی نخواهند بود.
اگر صندلی به درستی تنظیم شده باشد ،نقطۀ لنــــگرگاه بند
شانه فوقانی برای سرنشینان بزرگسال با هر ســــایزی درست
می باشد.
 دو قفل کمربند ایمنــی بیرونی که درکنــار صندلیهای
پشت قرار دارند ،برای سرنشینان راست و چپ هستند.
 قفل کمربند ایمنی داخلی که کنار صندلی پشت تعبیه شده
است فقط متعلق به سرنشین وسط است.

اطالعات

هشدار
اگر کمــربند ایمنی بــرای بیش از یک شخص مــورد
استفاده قــرار گیرد ،تاثیر امنیتی کمــربند های ایمنی کـمتر
خواهد شد .در این حالت ،خطر جانی و جراحت برای سرنشینان
وجود دارد .بنابراین ،اجــازه ندهید بیش از یک شخص از یک
کمربند ایمنی استفاده کند .نوزادان و کودکان اجـازه ندارند روی
پای بزرگساالن بنشینند .به جــای آن ،باید از صنــدلیهــای
مخصوص نوزاد و کودکان و سیستم نگــهداری از کودکان برای
آنها استفاده شود.
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هشدار
اثر حفاظتی کمربندهای ایمنی در صورتی که کمربندها
به صورت نادرست بسته شده باشند ،ممکن است کاهش یابد یا از
دست برود .بستن نادرست کمربندهای ایمنی میتواند حتی منجر
به جراحات دیگری شود .برای مثــال ،در صورت بروز تصادف
یا ترمز شدید ،بستن نادرست کمربند میتواند خطرناک باشد.
لذا ،اطمینان حاصل نمایید که تمــامی سرنشینان کمربندهای
خود را به صورت درست بستهاند.
هشدار
در صورتی کــه تکیهگاه صندلی عقب قفل نشده باشد،
قابلیت حفاظتی کمربندهای ایمنی میانی تضمین نخواهد شد .در
این حالت ،خطر جــانی و جراحت برای سرنشینان وجود دارد .در
صورتی که شما از کمربند صندلی وسط در عقب اتومبیل استفاده
میکنید ،تکیهگاه صندلی عقب را قفل نمایید.

طرز صحیح استفاده از کمربندهای ایمنی










کمربند ایمنی را بدون پیچ خوردگی و تا حد امکان تنگ،
دور شانۀ خود ببندید.
کمربند ایمنی را تا حدی تنگ کنید که فشاری به شــکم
شما وارد نشود.
کمربند ایمنی را بر روی گلوی خود نبندید و از تماس
آن با لبههای تیز و اجسام سخت و شکننده اجتناب کنید.
از بستن و تنگ کردن بیش از حــد کمربند خــودداری
نمایید.
به طور مکــرر کمربند خــود را در قسمت باال تنه سفت
کنید.

بستن قفل کمربند ایمنی

از شنیدن صدای چفت شدن قفل کمربند ایمنی در قاب مخصوص
آن مطمئن شوید.

تنظیم کردن

باز کردن قفل کمربند ایمنی

 .1کمربند ایمنی را محکم بگیرید.
 .2دکمۀ قرمز رنگ واقع بر قفل کمربند ایمنی را فشار دهید.
 .3کمربند را به سمت عقب بکشید.

کنترلها

 .3با زبانه قفل کمربند ،فلش شماره  ،1سگک دوم کمــربند
ایمنی را باز کنید  -فلش شماره .-2

کمربند ایمنی صندلی وسط عقب خودرو
بستن کمربند ایمنی
 .4کمربند را به سمت سقف هدایت کنید.

یادآوری بستن کمربند ایمنی برای صندلی راننده و
مسافران خودرو

 .1زبانههای کمربند را از محل آنــها در سقف خودرو بیرون
بکشید.
 .2در جهت فلش شمارۀ  ،1زبانه سگک پایینی کمربند ایمنی
را وارد نمایید.
 .3در جهت فلش شمارۀ  ،2زبانه سگک باالیی کمربند ایمنی
را وارد نمایید.
صدای کلیک جا رفتن کمربند ،باید شنیده شود.

باز کردن کمربند ایمنی

 .1کمربند ایمنی را محکم بگیرید.
 .2دکمه قرمز رنگ واقع بر قفل کمربند ایمنی را فشار دهید.

چــراغ نمایشگر روشن و خاموش می شــود و یک
سیگنــال صــوتی صــدا میدهد .مطمئن شــوید
کمربندهای ایمنی شما به طور صحیح قرار گرفته باشد .یادآور
کمربند ایمنی در سرعت های باالتر از  6مایل بر ساعت (معادل
 10کیلومتر بر ساعت) فعــال می شود .در صورتی که بر روی
صندلی کمک راننده اشیایی قرار گرفته باشد ،باز هم این یادآور
فعال خواهد شد.

آسیب رساندن به کمربندهای ایمنی

هشدار
تحت شرایط زیر ،ممکن است کمربند ایمنی نمیتواند
کام ً
ال در حفاظت از مسافران موثر عمل کند یا تاثیر خود را از
دست بدهد:
 کمربندهای ایمنی آسیب دیده باشد یا به هر طریق تغییر
شکل داده باشد.
 قفل کمربندهای ایمنی آسیب دیده باشد یا به شدت خاک
گرفته باشد.
 بخشهایی از کمربند که مسئول نشــان دادن عکس العمل
به تغییرات کمربند هستند ،آسیب دیده باشند.
در صورت بروز تصادف ،ممکن است کمربند به صورت نامحسوس،
آسیب ببیند .در این صورت احتمال بــروز جراحت و آسیب به
مســافران وجــود دارد .از دستکاری کمـربندهای ایمنی ،قفل
کمربندها و دیگر قطعات کمــربند خــودداری کنید و آنها را
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تنظیم کردن

تمیز نگه دارید .در صورت بروز حــادثه و تصادف ،کمربندهای
ایمنی خودرو را در مراکز خدمات رسانی  BMWیا سایر مراکز
خدمات رسانی معتبر و یا تعمیرگاهها چک کنید و از سالم بودن
آنها اطمینان حاصل نمایید.
در صورت بروز تصادف و آسیب به کمربند ایمنی ،کمربند های
ایمنی را تعــویض نمایید و از ســالم بودن لنگرگاهها مطمئن
شوید.

پشتی سر صندلیهای جلو
ِ

هشدار
پشتی سر صندلیهای جلــو به درستی
که
صورتی
در
ِ
تنظیم نشده باشد یا برداشته شده باشد ،ممکن است اثر حفاظتی
خود را از دست بدهد و به گردن و سرهای سرنشینان خــودرو
آسیب برسد .بنابراین ،احتمــال آسیب رسیدن و جــراحت به
سرنشینان وجود دارد .محافظهای س ِرصندلیهای اشغـال شدۀ
خودرو را قبل از حرکت خودرو نصب کنید و مطمئن شوید که
وسط محـافظ سر ،قسمت پشتی سر که هم تراز با چشم است
را حفاظت میکند.
هشدار
قرار دادن اشیا بر روی محافظ سر ،ایمنی آن در محافطت
از سر و گـردن سرنشینان را کاهش می دهد .بنابراین ،احتمال
آسیب رسیدن و جراحت به سرنشینان وجود دارد.
 از پوشش برای صندلی و محافظ سر استفاده نکنید.
 از آویزان کردن اشیا ،آویزهای لباس و اشیا دیگر بر روی
محافظ سر خودداری کنید.
 تنها از وسایل جانبی ای استفاده کنید که اتصال آنها به
محافظ سر ،بی خطر و امن اعالم شده است.
 از هیچ گونه وسیله جانبی مانند بالش در هنگام رانندگی
استفاده ننمایید.

ارتفاع

محافظ سر را به گونهای تنظیم نمایید که مرکز آن تقریباً هم
سطح گوش شما باشد.

فاصله

فاصلۀ محافظ ســر را به گــونهای تنظیم کنید که محافظ در
نزدیکترین فاصله با پشت سر شما قرار گیرد.
در صورت نیاز ،با تنظیم شیب تکیهگاه صندلی ،فاصلۀ محافظ
سر را با سر خود تنظیم کنید.

تنظیم کردن ارتفاع




برای افزایش ارتفاع :به سمت باال بکشید.
برای کاهش ارتفاع :دکمه را در جهت فلش  1فشار دهید
و سپس تکیهگاه را به سمت پایین فشار دهید.

برداشتن محافظ

تنها در صورتی که کسی قــرار نیست بر روی صندلی بنشیند،
محافظ سر را بردارید.

پشتی سر صندلی
تنظیم صحیح
ِ
اطالعات کلی

محافظ سری که درست تنظیم شده باشد ،در صورت بروز تصادف
احتمال صدمه خوردن مهرههای گردن سرنشین خودرو را کاهش
میدهد.
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 .1محافظ صندلی را به سمت باال بلند کنید.
 .۲دکمه را در جهت فلش  1فشار دهید و محافظ ســر را به
طور کامل به سمت بیرون بکشید.

تنظیم کردن

پشتی سر صندلیهای عقب
ِ

کنترلها

تنظیمکردن ارتفاع

اطالعات

هشدار
در صــورتی که تکیهگاههای سر در جلوی خــودرو به
درستی تنظیم نشده باشد یا برداشته شده باشد ،ممــکن است
اثر حفاظتی خود را از دست بدهد و به گردن و سرهای سرنشینان
خودرو آسیب برسد .بنابراین ،احتمال آسیب رسیدن و جراحت
به سرنشینان وجود دارد .محافظهای سر صندلیهای اشغال شدۀ
خودرو را قبل از حرکت خودرو نصب کنید و مطمئن شوید که
ناحیۀ وسط محافظِ پشت سر -که هم تــراز با چشم است -را
حفاظت میکند.
هشدار
قرار دادن اشیا بر روی محافظ سر ،ایمنی آن در محافظت
از سر و گردن سرنشینان را کاهش میدهد.
بنابراین ،احتمال آسیب رسیدن و جراحت به سرنشینان وجود
دارد.
 از پوشش برای صندلی و محافظ سر استفاده نکنید.
 از آویزان کردن اشیا ،آویزهای لباس واشیا دیگر بر روی
محافظ سر خودداری کنید.
 تنــها از وسایل جانبیای استفاده کنید که اتصال آنها به
محافظ سر بدون خطر و امن اعالم شده است.
 از هیچگونه وسیله جــانبی مانند بالش در هنگام رانندگی
استفاده ننمایید.

پشتی سر صندلی
تنظیم صحیح
ِ
اطالعات کلی

پشتی سری که درست تنظیم شده باشد ،در صورت بروز تصادف
احتمال صدمه خوردن مهرههای گردن سرنشین خودرو را کاهش
میدهد.

ارتفاع

پشتی ســر را به گونهای تنظیم نمایید که مرکز آن تقریباً هم
سطح گوش شما باشد.




برای افزایش ارتفاع :به سمت باال بکشید.
برای کاهش ارتفاع :دکمه را در جهت فلش  1فشار دهید
و سپس تکیه گاه را به سمت پایین فشار دهید.

برداشتن محافظ

تنــها در صورتی که کسی قرار نیست بر روی صندلی بنشیند،
محافظ سر را بردارید.

 .1محافظ صندلی را به سمت باال بلند کنید.
 .2دکمه را در جهت فلش  1فشار دهید و محافظ سر را به
طور کامل به سمت بیرون بکشید.

صندلی و حافظه آینه
اطالعات

هشدار
استفاده از حافظه در حین رانندگی میتــواند منجر به
تغییرات ناخواسته در صندلی خــودرو شود .در نتیجه ،کنترل
خودرو ممکن است از دست برود و خطر تصادف وجود دارد.
بنابراین از قابلیت حافظه تنها در زمانی که خودرو ثابت و بدون
حرکت است ،استفاده نمایید.
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تنظیم کردن

هشدار
در هنگام حرکت صندلیها ،امکان گیر کردن آنها وجود
دارد .لذا ممکن است به خودرو آسیب وارد شود .اطمینان حاصل
نمایید که هنــــگام تنظیــم صندلی خودرو ،فضای کافی برای
جابجایی آن وجود دارد.

مفهوم کلی

وضعیت صندلی راننده و آینــههای خــارج خودرو میتواند در
هر پروفایل ذخیره شود و پس از هر بار باز شدن قفل خــودرو،
فراخوانی شود .برای اطالعات بیشتر ،به صفحۀ  3۵مراجعه نمایید.
تنظیمات برای پهنای تکیهگاه صندلی و محافظ کمـر نمیتواند
در پروفایل ذخیره شود.

مرور

فراخوانی تنظیمات
اطالعات کلی

برای فراخواندن تنظیمات ذخیره شده در حافظه ،دو راه وجود
دارد:
 روش کارکــرد راحت ،برای اطالعات بیشتر به صفحۀ ۶۰
رجوع کنید.
 روش حــالت ایمن ،بــرای اطالعات بیشتر به صفحۀ ۶۰
رجوع کنید.

روش کارکرد راحت

 .1در سمت راننده را باز کنید.
 .2در صورتی که نیاز است ،سوییچ خودرو را ببندید.
 .3به صورت کــوتاه ،دکمههای  1یا  2را براساس نیاز فشار
دهید.
وضعیت صندلی متناظر به صورت اتوماتیک تنظیم خواهد شد.
در صورتی که دکمه مربوط به تنظیم صندلی یا یکی از دکمههای
دیگر فشار داده شود ،فرایند فوق متوقف خواهد شد.

حالت ایمن
ذخیره کردن

 .1سوییچ خودرو را باز کنید.
 .2جهت مورد نظر خود را تنظیم کنید.
این دکمه را به صورت کوتاه فشار دهید.
.3
 LEDروی دکمه روشن خواهد شد.
 .4زمانی که  LEDروشن است ،دکمۀ انتخابی  1یا  ۲را فشار
دهید .در این حالت  LEDخاموش میشود.
اگر دکمۀ  SETتصادفاً فشار داده شود:
این دکمه را مجددا فشار دهید.
 LEDخاموش خواهد شد.
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 .1در سمت راننده را ببندید و سوییچ خودرو را باز نمایید.
 .2دکمۀ شمارۀ  1یا  2را فشار داده و آن را تا زمانی که پروسه
تنظیم کامل شود ،نگه دارید.

فراخوانی وضعیت صندلی غیرفعال شده

بعد از گذشت مدت زمــان کوتاهی ،فرآیند فــراخوانی وضعیت
صندلی خودرو به منظور ذخیرۀ انرژی باتری غیرفعال میشود.
به منظور فعالسازی مجدد فراخوانی وضعیت صندلی ،اقدامات
زیر را انجام دهید:
 در خودرو یا در صندوق عقب را باز یا بسته کنید.
 دکمهای روی کنترل از راه دور را فشار دهید.
 دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید.

تنظیم کردن

آینهها

کنترلها

تنظیم برقی

آینههای خارجی خودرو
اطالعات کلی

آینــۀ سمت کمک راننده نسبت به آینــۀ سمت راننده انحنای
بیشتری دارد.
بر اساس تجهیزات خودرو ،تنظیمات آینه در پروفایلی که در حال
حاضر مورد استفاده است ذخیره میشود .زمانی که قفل خودرو
به وسیله دستگاه کنترل از راه دور باز شود ،در صورت فعال بودن
قابلیت مربوطه ،تنظیمات به صورت اتوماتیک فراخوانی و اعمال
میشود.

اطالعات

هشدار
اجسام از آن چه در آینه به نظر میرسند ،به ما نزدیکتر
هستند .بنابراین ممکن است برای مثال در زمان تعویض خطوط
هنگام رانندگی این فاصله اشتباه تخمین زده شود .این موضوع،
خطر تصادف را افزایش میدهد .ترافیک پشت خودور را با نگاه
کردن به عقب از روی شانه خود تخمین بزنید.

تنظیمات متناظر با جهتی که دکمۀ آن فشرده شده
است.

ذخیره وضعیت

برای حافظۀ آینه و صندلی به صفحۀ  ۵۹مراجعه کنید.

تنظیم دستی

در صورت بروز اختالل در عملکرد ،لبههای آینه را فشار دهید.

نظارت خودکار بر جدول
مفهوم
در صورتی که دنده عقب درگیر شود ،شیشۀ آینــه در سمت
کمک راننده به سمت پایین خم میشود .این تغییر ،میدان دید
شما را نسبت به موانع کم ارتفاع و جدول برای مثال در هنگام
پارک خودرو افزایش میدهد.
فعال سازی
.1

کلیـد را به سمت وضعیت آینــۀ سمت راننده

بکشید.
 .2دنده را بر روی  Rقرار دهید.

مرور

غیرفعال سازی
دکمه را به سمت آینه کمک راننده بکشید.

خم شدن به داخل و خارج

 1تنظیم ،صفحۀ ۶۱
 2راست  /چپ ،نظارت خودکار بر جدول
 3خم کردن به داخل و خارج ،صفحۀ ۶۱

احتیاط
وابسته به پهنای وسیلۀ نقلیه شمــا ،این امــکان وجود
دارد کــه هنگام رفتن به کارواش آسیب ببیند .بنابراین ،قبــل
از شستن خودرو آینهها را به صورت دستی یا توسط دکمه به
سمت داخل جمع کنید.

انتخاب یک آینه

برای تغییر از یک آینه به آینۀ دیگــر این دکمه را
جابجا کنید.
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تنظیم کردن

این دکمه را فشار دهید.
تا سرعت ماکزیمم 20کیلومتر بر ساعت امکان پذیر است.
این کارکرد در شرایط زیر مفید است:
 .1در کارواش و هنگام شستن خودرو.
 .۲در جادههای باریک.
 .۳برای باز کردن آینۀ خــودرو زمانی که آینــهها به صورت
دستی جمع شده باشند.
آینــههای جمع شده به صــورت اتوماتیک پس از رسیدن به
سرعت تقریبی  40کیلومتر بر ساعت باز خواهند شد.

گرمایش خودکار

هر دو آینۀ خــارجی خــودرو با روشن شدن موتور به صورت
اتوماتیک گرم خواهند شد.

قابلیت تیره شدن اتوماتیک

هــر دو آینۀ خــارجی به صورت اتوماتیک تیــره میشوند .از
سلولهای خورشیدی به کــار رفته در آینه ،دید عقب داخلی
برای کنترل استفاده میشود .برای اطالعات بیش تر به صفحۀ ۶۲
مراجعه نمایید.

آینۀ دید عقب داخلی با قابلیت تیره شدن دستی
دستگیره را بچرخانید

دستگیره را چرخانده تا اثر کــورکننده به وسیله آینــۀ داخلی
کاهش یابد.
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آینۀ دید عقب داخلی ،قابلیت تیره شدن اتوماتیک
مفهوم

سلولهای نوری برای کنترل در موارد زیر به کار میروند:
 در شیشه آینه.
 پشت آینه.

الزامات عملیاتی

برای عملکرد صحیح:
 سلولهای نوری را تمیز نگاه دارید.
 فضای بین آینۀ دید عقب و شیشۀ جلو را نپوشانید.

تنظیم کردن

کنترلها

فرمان خودرو
اطالعات

هشدار
تنظیم فــرمان خودرو در حین رانندگی میتواند منجر
به تغییرات ناخواسته در فـرمان خودرو شود .در نتیجه ،کنترل
خودرو ممکن است از دست برود و خطر تصادف وجود دارد.
بنابراین ،فرمان خودرو را تنها در زمانی که خودرو ثابت و بدون
حرکت است ،تنظیم کنید.

تنظیم

 .1اهرم را به سمت پایین بکشید.
 .2فــرمان را تا ارتفاع مـد نظر خود حرکت دهید و آن را در
زاویۀ مناسبی با وضعیت صندلی خود قرار دهید.
 .3اهرم را به جای اولیه برگردانید.

فرمان خودروی دارای گرمکن

این دکمه را فشار دهید.



 LED: Onروشن میشود.
 LED: OFFخاموش میشود.
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حمل و نقل ایمن کودکان

حمل و نقل ایمن کودکان
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

مکان مناسب برای کودکان
اطالعات

هشدار
کودکان یا حیوانات بی مراقب ،میتــوانند خودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامــات زیر ،ایمنی خــود و وسایل
نقلیه را به خطر بیاندازند:
 فشار دادن دکمه .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی خودرو.
 باز و بسته کردن درها یا پنجرهها.
 استفاده از تجهیزات خودرو.
 تغییر وضعیت دندۀ خودرو به حالت خالص.
خطر تصادف و جراحت وجود دارد .بنابراین ،حیوانات و کودکان
خود را در خودرو تنــها نگذارید .کنترل از راه دور خودرو را با
خود برده و خودرو را قفل نمایید.

کودکان همواره باید روی صندلی عقب خودرو
بنشینند

هشدار
افرادی که قــد آنها از  150سانتی متــر کمتر باشد،
نمیتوانند بدون سیستم نگهدارندۀ مناسب و اضافی ،کمــربند
ایمنی را به طور صحیح ببندند .در صورتی که کمــربند ایمنی
درست بسته نشده باشد ،اثــر حفاظتی آن کــم شده یا حتی
ممکن است بی اثــر باشد .در صورتی که کمربند ایمنی اشتباه
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بسته شود ،خــود میتـواند منجر به صدمات دیگری شود .برای
مثال در هنــگام تصادف یا در حین ترمز گرفتن ،بستن نادرست
کمربند ایمنی میتــواند خطرناک باشد و منجر به آسیب دیدن
سرنشینان خودرو شود .افرادی که قد آنها از  150سانتی متر
کمتر باشد ،باید از سیستم حفاظتی مناسب استفاده نمایند.
تحقیقات میدانی دربارۀ تصادفات نشان داده است که صندلی
عقب مکان امنتری برای کودکان است.
سیستم حمل و نقل کودکان تنها برای کودکانی با سن کمتر
از  13سال یا قد کمتر از  150سانتیمتر ،بسته به وزن ،قد و
سایز کودک ،میتواند مفید باشد.
افراد بزرگ تر از  13سال یا بلندتر از  150سانتی متر میبایست
برای حفظ ایمنی خود اقدام به بستن کمربند ایمنی کنند؛ زیرا
سیستم حمل و نقل کودکان به دلیل سایز ،قد و وزن بیشتر آنان،
دیگر برای آنها مناسب نخواهد بود.

کودکان روی صندلی سرنشین جلو

در صورتی که به هر دلیل مجبور به استفاده از سیستم حمل و
نقل کودک در صندلی جلوی خودرو هستید ،از غیرفعال بودن
کیسه های هوای جانبی ،جلو و زانوی صندلی جلو مطمئن شوید.
برای غیرفعــال کردن اتوماتیک کیسههای هــوا برای مسافران
صندلی جلو ،به صفحۀ  10۴مراجعه نمایید.

اطالعات

هشدار
کیسههای هــوای تعبیه شده برای صندلی کمک راننده
در صورت فعــال شدن میتواند به کودکی که توسط سیستم
حمل و نقل کــودکان روی صندلی جلو قرار گرفته است ،صدمه
بزند .در این حالت ،احتمال خطر و جراحت وجود دارد.
اطمینان حاصل نمــایید که کیسههای هوای تعبیه شده برای
صندلــی کمــک راننــده غیرفعــال است و  LEDنشانــگر
 PASSENGER AIRBAG OFFروشن شده است.
هشدار
ثبات و پایداری سیستم حمــل و نقــل کودک محدود
است و با تنظیم نادرست صندلــی یا نصب نامناسب صندلــی
کودک ممکن است به خطر افتد .در این حالت ،امــکان صدمه
و آسیب جــانی به کودک وجود دارد .بنابراین اطمینان حاصل
کنید که صندلی کودک کام ً
ال به تکیهگاه صندلی محکم شده

حمل و نقل ایمن کودکان
باشد .در صورت امــکان ،شیب تکیهگاه صندلــی را تنظیم و
صندلــیها را به درستی تنظیم کنید .مطمئن شــوید صندلی و
تکیهگاه کام ً
ال به هم متصل شده باشد .در صورت امکان ،ارتفاع
محافظ سر صندلی را تنظیم نموده و یا آن را درآورید.

نصب سیستم نگهداری کودک
قبل از نصب

قبل از نصب سیستم نگهداری کودک (صندلی کودک) ،مطمئن
شوید تکیهگاههای صندلیهای عقب قفل شده باشد.
صندلیهای عقب را تا حد امکان به عقب ببرید تا بتوانید هر چه
راحتتر صندلی کودک را نصب نمایید.

اطالعات

به مشخصات سازندۀ سیستم صندلی کودک در هنگام انتخاب،
نصب و استفاده دقت کنید.
هشدار
ثبات و پایداری سیستم حمل و نقل کــودک محــدود
است و با تنظیم یا نصب نادرست صندلی ،کـودک ممکن است
به خطر بیافتد .در این حالت ،امکان صدمه و آسیب جــانی به
کودک وجــود دارد .بنابراین اطمینان حاصل کنید که صندلی
کودک کام ً
ال به تکیهگاه صندلی محــکم شده باشد .در صورت
امکان ،شیب تکیهگاه صندلی را تنظیم و آن را به درستی تنظیم
کنید .مطمئن شوید صندلی و تکیهگاه کام ً
ال به هـم متصل شده
باشند .در صورت امکان ،ارتفاع محافظ سر صندلی را تنظیم یا
آن را درآورید.

کنترلها
است.

 AIRBAG OFFروشن شده
پس از نصب سیستم محــافظ کودک (صندلی کودک) بر روی
صندلی جلوی خودرو ،از غیر فعال بودن کیسههای هوای جلو،
جانبی و زانوی صندلی جلو اطمینان حاصل نمایید.
برای غیرفعــال کردن اتوماتیک کیسههای هــوا برای مسافران
صندلی جلو ،به صفحۀ  10۴مراجعه نمایید.

وضعیت و ارتفاع صندلی

قبل از نصب صندلی کــودک بر روی صندلی جلــوی خودرو،
صندلی جلو را تا آخـرین حــد ممکن به عقب برده و آن را در
باالترین ارتفـاع ممکن تنظیم نمایید .این وضعیت ،بهترین حالت
برای کمــربند است و محافظت بهینه را در هنگام بروز تصادف
به همراه خواهد داشت.
در صــورتی که لنگرگاه باالیی کمـربند روبروی کمربند ایمنی
صندلی کودک واقع شده است ،به آرامی کمربند ایمنی خودرو را
به سمت جلو حرکت دهید تا به بهترین وضعیت ممکن خود برسد.

عرض تکیهگاه صندلی

عرض تکیهگاه صندلی قابل تنظیم :قبل از نصب صندلی کودک
بر روی صندلی جلوی خودرو ،تکیهگاه صندلی را کامال باز کنید.
آن را تغییر نداده و وضعیت موجود در حافظه را فراخوانی نکنید.

امنیت صندلی کودک

روی صندلی سرنشین جلو
غیر فعال کردن کیسه های هوا

هشدار
کیسههای هـوای تعبیه شده برای صندلی کمک راننده،
در صورت فعــال شدن میتواند به کودکی که توسط سیستم
حمل و نقل کودکان رو صندلی جلو قــرار گرفته است ،صدمه
بزند .در این حالت ،احتمال خطر و جراحت وجود دارد .اطمینان
حاصل نمایید که کیسه های هــوای تعبیه شده برای صندلی
کمک راننده غیرفعال است و  LEDنشانگر PASSENGER

کمربندهای ایمنی صندلیهــای عقب و کمربند ایمنی صندلی
سمت کمک راننده میتواند به منظور بستن صندلی کودک ،به
طور دائمی قفل شود.
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حمل و نقل ایمن کودکان

قفل کردن کمربند ایمنی

 .1تسمه را به طور کامل بیرون بکشید.
 .2صندلی کودک را با کمربند ،ایمن کنید.
 .3اجازه دهید تسمه به داخل کشیده شود و روبروی صندلی
کودک محکم شود .در این حالت ،کمربند قفل شده است.

باز کردن کمربند ایمنی

 .1قفل کمربند ایمنی را باز کنید.
 .2صندلی کودک را جدا کنید.
 .3اجازه دهید تا کمربند کام ً
ال کشیده شود و به جــای اولیه
خود بازگردد.

سیستم نگهدارنده کودک LATCH
 :LATCHلنگر و مهار پایینی برای کودکان.

اطالعات

اطالعات عملیاتی و ایمنی سازندۀ سیستم نگهدارندۀ کودک ،در
هنگام نصب و استفاده از سیستم نگهدارندۀ کودک LATCH
دقت کنید.
نصب لنگرهای پایینی LATCH

اطالعات کلی

لنگــرهای پایینی ممکن است بــرای اتصال  CRSبه صندلی
خودرو تا ترکیب وزن کودک و  CRSبرابر با حدود  30کیلوگرم
در هنگامی که کــودک توسط محــافظهای داخلـی نگهداری
می شود ،مورد استفاده قرار گیرد.

اطالعات

هشدار
اگــر سیستم تثبیت نگهدارندۀ صندلــی  LATCHبه
درستی درگیر نشده باشد ،اثر حفاظتی سیستم تثبیت نگهدارندۀ
صندلی  LATCHممکن است محدود شود .خطر آسیب جسمی
و جــانی وجود دارد .اطمینان حاصل کنید که لنگرهای پایینی
به طور ایمن درگیر میشوند و سیستم تثبیت نگهدارندۀ صندلی
 LATCHدر برابر پشتی تناسب دارد .
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موقعیت

نماد مربوط به نصب را برای لنگرهای پایینی LATCH

نشان میدهد .صندلیهای مجهز به لنگــرهای پایینی
با یک جفت نماد  LATCHنشان داده میشوند.
استفاده از لنگرهای پایینی داخلــی برای سفت کردن
یک سیستم نگهدارنده کودک به صندلی وسطی توصیه نمیشود.
در عوض ،از کمربند صندلی خودرو برای صندلی وسطی استفاده
نمایید.

قبل از نصب چفت صندلی نگهداری کودک

کمربند را از محل صندلی نگهداری کودک بیرون بکشید.

نصب و راه اندازی چفت صندلی نگهداری کودک

 .1صندلی نگهــداری کــودک را متصل کنید .به دفتــرچۀ
راهنمای سیستم رجوع کنید.
 .2از اینکه هــردوی تکیهگاههای چفتها به خــوبی متصل
شده باشند اطمینان حاصل کنید.

سیستم تثبیت نگهدارنده کودک با بند مهار
نقاط نصب

عالمت مربوطه ،لنگری بــرای بند نگهداری باالیی را
نشــان میدهد .صندلیهای دارای مهـار باالیی را با
این عالمت نشــان میدهند .آن را مـیتوان در پشتی صندلی
عقب یا در طاقچه پنجره عقب یافت.

اطالعات

احتیاط
نقــاط نصب برای بندهــای نگهــداری باالیی سیستم
نگهدارندۀ کودک فقط برای این بندهــای نگهــداری ،فــراهم
میشوند .وقتی سایر اشیــا نصب شوند ،لنگــرها ممکن است
آسیب ببینند .خطــر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد.
سیستمهای نگهدارندۀ کودک را فقط به بندهــای نگــهداری
باالیی نصب کنید.

حمل و نقل ایمن کودکان

راهنمای بند نگهداری

هشدار
اگر بند نگهداری باالیی به طــور نادرست برای سیستم
نگهدارندۀ کودک مـورد استفاده قرار گیرد ،اثر حفاظتی ممکن
است کاهش یابد .خطر مصدومیت وجود دارد .اطمینان حاصل
کنید که بند نگهداری باالیی با لبههـای تیز تماس ندارد و بند
نگهداری باالیی دارای پیچ و تاب نیست.

کنترلها

قفل کردن درها و پنجرههای عقب
خودرو
درهای عقب

اهرم واقع بر روی درب های عقب را به سمت باال بکشید.
در این حالت درب خودرو تنها از بیرون میتواند باز شود.
1
2
3
4
5
6

جهت حرکت
پشتی سر
ِ
قالب برای بند نگهدارنده باالیی
نقطۀ نصب
پشتی صندلی
بند نگهداری باالیی

وصل کردن بند نگهداری باالیی به نقطۀ نصب

.1
.2
.3

.4
.5
.6

کلید ایمنی برای عقب خودرو

اگر کــودکان در صندلی عقب خــودرو نشسته اند،
این دکمـه که بر روی درب صندلی راننده قرار دارد
را فشار دهید.
این عمل ،بسیاری از قابلیتها را قفل میکند و دیــگر از عقب
خــودرو قابل دسترسی نخواهند بود .برای اطالعات بیشتر ،به
صفحۀ  4۹مراجعه نمایید.

پوشش نقطۀ نصب را جدا کنید.
پشتی سر را باال بیاورید.
ِ
پشتی سر هدایت
بند نگهداری باالیی را بین محافظهای
ِ
کنید.
پشتی سر صندلی وسط هدایت کنید.
آن را باالی
ِ
قالب بند نگهداری را به لنگر وصل کنید.
بند نگهداری را با پایین کشیدن آن محکم کنید.
پشتی سرها را تا حد الزم پایین بیاورید و قفل کنید.
ِ
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رانندگی

رانندگی
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

دکمۀ Start/Stop
مفهوم کلی

فشار دادن دکمــۀ  Start/Stopسوییچ
خودرو ،را باز یا بسته میکند و موتور را به
کار میاندازد.
گیربکس استپرونیک :در هنگام فشار دادن
دکمــــۀ  Start/Stopدر صورتی که ترمزها فشار داده شده
باشند ،موتور روشن میشود.

باز کردن سوییج

گیربکس استپرونیک :بــدون فشار دادن پــدال ترمز ،دکمــۀ
 Start/Stopرا فشار دهید.
تمامی سیستمهای خودرو برای کار آماده هستند.
اکثر شاخصها و چراغهای هشدار روی صفحه پشت آمپر ،برای
مدت متغیری روشن خواهند شد.
به منظور ذخیره باتــری هنگام خاموش بودن مــوتور ،سوییچ
خودرو را بسته و هر سیستم یا مصرف کنندۀ توان الکترونیکی
غیر ضروری را خاموش کنید.

بستن سوییچ خودرو

گیربکس استپرونیک :دنده را به حالت Pبرگردانید و بدون فشار
دادن پدال ترمز ،دکمه  Start/Stopرا فشار دهید.
تمامی چـراغهای هشدار روی صفحه پشت آمپرخاموش خواهند
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شد.
به منظور ذخیره باتری هنــگام خاموش بودن مــوتور ،سوییچ
خودرو را بسته و هر سیستم مصرف کنندۀ تــوان الکترونیکی
غیرضروری را خاموش کنید.

اطالعات

زمــانی که موتور خودرو خاموش بوده و خودرو نیز در حرکت
نباشد ،در موقعیتهای زیر سوییچ به طور اتوماتیک بسته خواهد
شد:
 زمانی که خــودرو قفل شود یا زمانی که چــراغهای نــور
پایین ،فعال شود.
 مدت کوتاهی قبل از این کــه شارژ باتــری به طور کامل
تخلیه شود .در این حــالت موتور میتواند همچنان روشن
شود.
 هنگام باز و بسته کردن درب راننده ،در صورتی که کمربند
ایمنی راننده باز شود و چراغهای نور پایین خاموش شوند.
 زمــانی که کمربند ایمنی راننده باز شود ،در سمت راننده
باز شده و چراغهای نور پایین خاموش شود.
نــور پایین خودرو بعد از حدود  15دقیقه استفاده نشدن
خودرو به چراغهای پارک خودرو تغییر پیدا میکنند.
حالت radio-ready
فعــال  :radio-readyهنگامی که موتور روشن است،
حالت
ِ
دکمه  Start/Stopرا فشار دهید.
برخی از سیستمهای الکترونیکی /مصرف کنندههای توان الکتریکی
همچنان قابل استفاده میمانند.
حالت  radio-readyدر حــالتهای زیر به صورت اتوماتیک
خاموش خواهد شد:
 بعد از حدود  8دقیقه.
 زمانی که خودرو توسط سیستم قفل مرکزی قفل شود.
 مدت کوتاهی قبل از این که شــارژ باتری به طــور کامل
تخلیه شود .در این حالت مــوتور میتواند همچنان روشن
شود.
حالت فعال  ،radio-readyدر صورتی که برای مثال سوییچ
خودرو به صورت اتوماتیک بسته شود ،به دالیل زیر فعال باقی
میماند:
 باز و بسته کردن در سمت راننده.

رانندگی
 باز کردن کمربند ایمنی راننده.
 هنگام تغییر حالت اتوماتیک از چراغ نور پایین به چراغهای
پارک.
اگر مــوتور خاموش شود و سوییچ خودرو باز باشد ،سیستم به
صورت اتوماتیک به  radio-readyتغییر حالت میدهد.
در صورتی که چــراغها خاموش شوند و یا در صورت وجــود
تجهیزات مربوطه به طور متناظر چراغهای رانندگی روشن در
طول روز فعال شوند.

روشن کردن موتور
اطالعات

خطر
در صورتی که لولۀ اگــزوز مسدود شده باشد یا سیستم
تهویه کافی نباشد ،دود سمی اگزور میتواند وارد خودرو شود.
این گازهای سمی حاوی کـربن مونواکسید هستند که یک گاز
سمی ولــی بدون بــو و بدون رنگ است .در محیطهای بسته،
گازهای اگزوز میتوانند حتی بیرون خودرو نیز جمع شوند .این
گازها میتوانند برای زندگی افراد ایجاد خطــر کنند .بنابراین،
لولۀ اگزوز را باز نگه داشته و از داشتن تهویۀ کافی برای خودرو
مطمئن شوید.
هشدار
یک خــودروی ناامن میتواند خود به خود شــروع به
حرکت کند .قبل از خروج ،خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید.
برای حصول اطمینان از این که خودرو در برابر حرکت ایمن شده
است ،به موارد زیر توجه کنید:
 ترمز دستی را تنظیم کنید.
 روی سرباالیی یا شیب ،چرخهای جلو را به سمت جدول
بچرخانید.
 روی سرباالیی یا شیب ،خــودرو را مثال با یک مانع چرخ
نیز ایمن نمایید.
احتیاط
در صورت استارت زدنهای مکرر یا پشت سر هم روشن
کردن خودرو ،سوخت خودرو نسوخته است یا به صورت ناکافی
سوخته است .مبدل کاتالیکی میتواند بیش از حد گرم شود.
در این حــالت احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .در
این حالت ،از استارت زدنهای پشت سر هم خودداری کنید.

کنترلها

گیربکس استپرونیک
راه انداختن موتور

 .1پدال ترمز را رها کنید.
 .۲دکمه  Start/Stopرا فشار دهید.
برای مدت زمــان مشخصی ،استارت به صورت اتوماتیک فعال
خواهد شد و به محض روشن شدن موتور متوقف خواهد شد.

خاموش کردن موتور
اطالعات

هشدار
کودکان یا حیوانات بی مراقب ،میتوانند خــودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقــدامات زیر ،ایمنی خــود و وسایل
نقلیه را به خطر بیاندازند:
 فشار دادن دکمه .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی خودرو.
 باز و بسته کردن درها یا پنجرهها.
 تغییر وضعیت دندۀ خودرو به حالت خالص.
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادف و جراحت وجـود دارد .بنابراین ،حیوانات و کودکان
خود را در خودرو تنها نگذارید.کنترل از راه دور خودرو را با خود
برده و خودرو را قفل نمایید.
هشدار
در صورتی که خودرو مهـار نشده باشد ،ممکن است به
خودی خود حرکت کند .در این حالت ،خطر تصادف وجود دارد.
قبل از پیاده شدن از خــودرو ،خودرو را در مقابل حرکت خود
به خود مهار نمایید.
به منظور مطمئن شدن از مهــار بودن خودرو در مقابل حرکت
خود به خود ،موارد زیر را بررسی کنید:
 ترمز دستی را تنظیم کنید.
 بر روی شیب یا تپههای بلند ،چــرخهای جلو را به سمت
جدول بچرخانید.
 بر روی شیب یا تپههای بلند ،خودرو را با قفل چرخ ،ایمن
سازید.
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رانندگی

قبل از بردن خودرو به کارواش

بـرای اطالع از دستورالعملهای مربوط به نحوۀ ورود به کارواش
اتوماتیک ،به صفحۀ  22۲مراجعه کنید.

گیربکس استپرونیک
خاموش کردن موتور خودرو

 .1دنده را در موقعیت  Pقرار دهید تا خودرو متوقف شود.
 .2دکمه  Start/Stopرا فشار دهید.
موتور خاموش میشود.
وضعیت  ،radio-readyروشن میشود.
 .3ترمز دستی را تنظیم کنید.

برای این که بتوانید پدال ترمز را رها کنید ،دنده باید در وضعیت
 Pباشد .خودور خاموش باقی میماند.
برای ادامه دادن به رانندگی خود ،پدال ترمز را رها کنید .در
این حالت ،دنده درگیر شده و موتور به صورت اتوماتیک روشن
میشود.
زمانی که موتور خاموش شود ،جریان هوا از سوی تهویه مطبوع
کاهش مییابد.

نشانگرها در صفحه آمپر

نشان دادن گـزینۀ  READYبه معنای آن
ِ
اتوماتیک Start/Stop
است کــه قابلیت
آماده راه اندازی موتور است.

کارکرد اتوماتیک Start/Stop

این نشانــگر به معنای آن است که شـرایط
برای تـوقف اتوماتیک خــودرو فراهم نشده
است.

مفهوم کلی

قابلیت اتوماتیک  Start/Stopبه صرفه جویی سوخت کمک
میکند .این سیستم ،در حین توقف ،برای مثال در ازدحامهای
ترافیکی یا پشت چراغ قرمز ،موتور را خاموش میکند .در این
حالت ،سوییچ همچنان باز میماند .بعد از این که خودرو مجددا ً
به حرکت درآید ،موتور دوباره روشن میشود.

حالت اتوماتیک

بعد از هربار روشن شدن موتور به وسیله دکمۀ ،Start/Stop
قابلیت اتوماتیک  Start/Stopدر آخرین وضعیت خود ذخیره
میشود .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۷۱مراجعه کنید.
زمانی که قابلیت اتوماتیک  Start/Stopفعــال باشد و خودرو
در سرعت بیش از  5کیلومتر بر ساعت حـرکت کند ،این قابلیت
در دسترس خواهد بود.

خاموش کردن موتور

در طول توقف خودرو تحت شرایط زیر ،موتور به صورت اتوماتیک
خاموش خواهد شد:
 دنده در وضعیت  Dباشد.
 در حالی که خودرو ایستاده است ،پدال ترمز رها شده باشد.
 کمربند ایمنی راننده بسته شده باشد یا در خــودرو قفل
باشد.
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محدودیتهای عملکردی

در شرایط زیر موتور به صورت اتوماتیک خاموش نخواهد شد:
 هوای بیرون بسیار سرد باشد.
 هوای بیرون بسیار گرم باشد و سیستم تهویه مطبوع در
حال کار باشد.
 محیط داخلی خودرو هنوز تا حد دلخواه گرم یا سرد نشده
باشد.
 موتور هنوز به دمای کاری مورد نظر خود نرسیده است.
 چرخها در زاويه تندي هستند و يا فرمان چرخيده باشد.
 بعد از رانندگی در (دنده) عقب.
 مه گرفتگی پنجرهها زمانی که سیستم اتوماتیک تهویه
مطبوع روشن باشد.
 شارژ باتری خودرو به شدت تخلیه شده باشد.
 در ارتفاعات باال.
 قفل در محفظۀ موتور باز شده باشد.
 سیستم کمکی پارک خودرو فعال شده باشد.




.Stop-and-go on traffic

دنده در یکی از وضعیتهای  N ،M/Sیا  Rباشد.
استفاده از سوخت با درصد اتانول باال.

رانندگی

راه انداختن موتور

در شرایط زیر ،موتور خودرو به صورت اتوماتیک روشن می شود:
 گیربکس استپترونیک:
با رها کردن پدال ترمز.
پس از راه افتادن موتور ،خودرو به صورت معمول شتاب میگیرد.

کنترلها

فعال  /غیرفعال کردن سیستم به صورت دستی
استفاده از دکمهها

حالت ایمنی

پس از این که مــوتور به صورت اتوماتیک خــاموش میشود،
در صورتی که یکــی از شرایط زیر اتفاق افتد ،موتور مجددا ً به
صورت اتوماتیک روشن نخواهد شد:
 کمــربند ایمنی راننده باز شده باشد و درب سمت راننده
باز باشد.
 درب موتور باز شده باشد.
برخی از چــراغهای نمایشگر برای مدت زمـان متغیری روشن
خواهند بود.
موتور تنها توسط دکمۀ  Start/Stopروشن خواهد شد.

محدودیتهای عملکردی

حتی اگر راهاندازی مجدد خــودرو مد نظر نباشد ،در شرایط زیر
مــوتور خودروی خــاموش ،مجددا ً به صورت اتوماتیک روشن
خواهد شد:
 زمانی که سیستم خنک کننده هوا در حالت روشن (فعال)
است؛ اما داخل خودرو به شدت گرم باشد.
 فرمان چرخانده شود.
 گیربکس استپترونیک :تغییر دنده از حالت  ،Dبه وضعیت
 N ،Rیا .M/S
 مــه گرفتگی پنجرهها در زمانی که سیستم تهـویه مطبوع
روشن باشد.
 شارژ باتری خودرو به شدت تخلیه شده باشد.
 زمانی که سیستم گرم کنندۀ هوا روشن (فعال) است؛ اما
داخل خودرو به شدت سرد باشد.

این دکمه را فشار دهید.




 LEDروشن میشــود :سیستم اتوماتیک Start/Stop

غیرفعال شده است.
در صورت توقف اتوماتیک مــوتور ،موتور روشن میشود.
موتور تنها از طریق دکمــه  Start/Stopمیتواند روشن
یا خاموش شود.
 LEDخاموش میشود :سیستم اتوماتیک Start/Stop
فعال شده است.

خاموش کردن خودرو در حین توقف اتوماتیک
موتور آن

هنگامی که موتور به صورت اتوماتیک متوقف میشود ،خودرو
میتــواند به صورت دائمــی خاموش شود .مانند لحظهای که
خودرو را ترک میکنید.
 .۱گیربکس استپترونیک :دنده را در وضعیت  Pقرار دهید.
 .2دکمه  Start/Stopرا فشار دهید .سوییچ خــودرو بسته
میشود .سیستم اتوماتیک  Start/Stopغیرفعــال شده
است.
 .3ترمز دستی را تنظیم کنید.
موتور به صورت عادی از طریق دکمه  Start/Stopشروع به
کار میکند.

غیرفعال سازی اتوماتیک

در شرایط خــاص ،قابلیت اتوماتیک  ،Start/Stopبه صورت
خودکار ،و به دالیل ایمنی در غیاب راننده غیرفعال خواهد شد.
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کنترلها

رانندگی

اختالل در عملکرد

در صورتی که قابلیت اتوماتیک  Start/Stopدیگر نتواند موتور
را به صورت خــودکار خاموش کند ،یک پیــام کنترلی پدیدار
میشود .در این حالت به رانندگی خـود ادامه دهید و در اولین
فرصت سیستم را بازبینی نمایید.

ترمز دستی خودرو
مفهوم کلی

از ترمز دستی خودرو ،برای جلوگیری از به حرکت درآمدن در
هنگام پارک آن استفاده می شود.

مرور

هشدار
کودکان یا حیوانات بی مراقب ،میتوانند خــودرو را به
حرکت درآورند و مثال با اقدامات زیر ،ایمنی خود و وسایل نقلیه را
به خطر بیاندازند:
 فشار دادن دکمۀ .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی خودرو.
 باز و بسته کردن درها یا پنجرهها.
 استفاده از تجهیزات خودرو.
 تغییر وضعیت دنده خودرو به حالت خالص.
خطر تصادف و جراحت وجود دارد .بنابراین ،حیوانات و کودکان
خود را در خودرو تنها نگذارید.کنترل از راه دور خودرو را با خود
برده و خودرو را قفل نمایید.
کلید را فشار دهید LED .روشن میشود.

ترمز دستی

تنظیمات

هشدار
یک خــودروی ناامن میتـواند خود به خود شــروع به
حرکت کند .قبل از خروج ،خودرو را در برابر حرکت ایمن کنید.
برای حصول اطمینان از این که خــودرو در برابر حرکت ایمن
شده است ،به موارد زیر توجه کنید:
 ترمز دستی را تنظیم کنید.
 در سرباالییها ،چــرخهای جلــویی را به سمت جــدول
بچرخانید.
 روی سرباالیی یا شیب ،خودرو را مثال با یک مانع چرخ نیز
ایمن نمایید.
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چراغ نشانگر به رنگ قرمز روشن میشود .در این حالت
ترمز دستی فعال میشود.
براساس مکــان پارک خودرو ،ترمز دستی به صورت اتوماتیک
درگیر میشود.
گیربکس استپترونیک :در برخی از موقعیتهای پارک خـودرو،
در حــالتی که دنده بر روی  Pباشد ،تــرمز دستی به صورت
اتوماتیک درگیر میشود .در برخــی از موارد ،زمــانی که شما
دنده را از حالت  Pبه حالت دیگری تغییر دهید ،ترمــز دستی
نیز به صورت اتوماتیک رها خواهد شد.

در حین رانندگی

در حین رانندگی از ترمز اضطراری استفاده کنید:
دکمــه را فشار دهید و آن را نگه دارید .زمانی که سوییچ فشار
داده شده است ،خودرو ترمز میکند.
چــراغ نشانــگر به رنگ قرمــز روشن میشود ،یک
سیگنال صوتی به صدا در میآید و چــراغهای ترمز
روشن میشوند.
یک پیام کنترلی نشان داده میشود.
در صورتی که سرعت خــودرو تا  3کیلومتــر بر ساعت کاهش
یابد ،ترمز دستی فعال میشود.

رانندگی

آزاد کردن

زمانی که سوییچ خودرو باز است:
گیربکس استپترونیک :در حالی که ترمز را فشار دادهاید
یا دنده در وضعیت  Pتنظیم شده است ،این دکمــه را
فشار دهید.
چراغ  LEDو نشانگر خاموش خواهند شد.
ترمز دستی رها میشود.

آزاد کردن اتوماتیک ترمز دستی با
گیربکس استپترونیک:

برای رها شدن ترمز به صورت اتوماتیک ،پدال گاز را فشار دهید.
چراغ  LEDو نشانگر خاموش خواهد شد.
با فشار دادن پــدال گاز ،ترمز دستی به صورت اتوماتیک رهــا
خواهد شد:
 موتور روشن باشد.
 حالت رانندگی فعال باشد.
 کمربندها باز و درهای خودرو بسته باشند.

کنترلها

راهنما ،چراغهای جلو ،فالشر چراغهای
جلوی خودرو
راهنما
راهنمای آینه بغل خودرو

هنــگام رانندگی و در حین عملــکرد راهنماهای خــودرو یا
سیستم هشدار خطر ،آینههای خــودرو را جمع نکنید .در این
حالت ،راهنماهای روشن شده بر روی آینه به آسانی قابل دیدن
هستند.

استفاده از راهنماها

اختالل در عملکرد

در صورت خــرابی یا اختالل در عملکرد ترمــز دستی ،خودرو
را در قبال حرکت کردن مث ً
ال با استفاده از یک مــانع چرخ در
هنگام ترک آن ایمن کنید.

پس از ایجاد مشکل برق در خودرو
ترمز دستی را فعال کنید

 .1سوییچ خودرو را باز کنید.
در حالی که ترمز را فشار داده اید یا دنده در وضعیت
.2
 Pتنظیم شده است ،این دکمه را فشار دهید.
ممکن است چند ثانیه طول بکشد تا ترمز خـودرو فعال شده و
شروع به کار کند .هر گونه صدا در این رابطه نیز طبیعی میباشد.
به محض این که تــرمز دستی آمـاده کار باشد ،این
چراغ بر روی صفحه آمپر روشن خواهد شد.

اهرم را تا انتها و فـراتر از نقطۀ مقاومت ()Resistance point

فشار دهید.
بعد از فعالسازی ،اهرم راهنما به مکان اولیه بر میگردد.
برای خاموش کردن آن بصورت دستی ،به آرامی اهرم را تا حد
مقاومت آن ،در خالف جهت قبلی فشار دهید.

فعال سازی راهنمای سه گانه

به آرامی به اهرم ضربه بزنید.
راهنما سه بار چشمک میزند.
این قابلیت میتواند فعال یا غیرفعال شود.
بر روی صفحه نمایش:
"Setting" .1
 "Lighting" .2را انتخاب کنید.
 "Triple turn signals" .3را انتخاب کنید.
این تنظیمات بر روی پروفایلی که در حــال حــاضر در حــال
استفاده است ،ذخیره میشود.
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کنترلها

رانندگی

عالمت دهی مختصر

اهرم را تا نیمه فشار داده و آن را تا زمانی که سیگنال مورد نظرتان
شروع به چشمک زدن میکند ،نگه دارید.

اختالل در عملکرد

معموالً چشمک زدن سـریع المپ نمایشگر ،نشان دهندۀ اختالل
در المپ یکی از راهنماها میباشد.

چراغ نور باال ،فالشر چراغ جلوی خودرو




چراغ نور باال ،فلش .1
خاموش کردن چراغ نور باال  /فالشر چراغ جلوی خـودرو،
فلش .2

سیستم شیشه شور /برف پاک کن
خاموش و روشن کردن برف پاک کن و شستوشوی
مختصر
اطالعات کلی

اگر شیشه جلوی اتومبیل خشک است ،از برف پاک کن استفاده
نکنید .زیرا ممکن است به تیغههای برف پاک کن آسیب برسد یا
منجر به فرسایش سریع تر آنها شود.

قبل از روشن کردن برف پاک کن ،شیشۀ جلوی اتومبیل را یخ
زدایی کنید.
هشدار
در صورتی که برف پاک کن در وضعیت خم شده شروع
به کار کند ،ممکن است برخی از قطعات خودرو آسیب ببیند یا
جدا شود .در این حالت امکان آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد.
اطمینان حــاصل کنید برف پاک کنها در هنگام روشن شدن
خودرو در وضعیت مناسبی قرار دارد.

روشن شدن

اهرم هنگام رها شدن به صورت اتوماتیک به وضعیت اولیۀ خود
بر میگردد.
 سرعت نرمال برف پاک کن :یک بار به سمت باال ضربه بزنید.
هنگام ثابت بودن خودرو ،برف پاک کن به صورت متناوب
کار می کند.
 سرعت بــاالی برف پاک کن :دو بار به سمت باال ضــربه
بزنید یا یک بار تا انتها به اهرم ضربه بزنید.
با متوقف شدن خــودرو ،برف پاک کن به حالت نرمال بر
میگردد.

خاموش کردن و شستوشوی مختصر

اطالعات

احتیاط
در صورتی که برف پاک کن روی شیشه جلوی اتومبیل
یخ زده باشد ،تیغه برف پاک کن مـیتواند درگیر باشند و باعث
داغ کردن موتور برف پاک کن در حین کارکردن خواهد شد.
در این حالت ،احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد.
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اهرم هنگام رها شدن به صورت اتوماتیک به وضعیت اولیه خود
بر میگردد.

رانندگی





برف پاک کن تکی :یک بار به سمت پایین فشار دهید.
برای خــاموش کردن سـرعت طبیعی برف پاک کن ،یک
بار به سمت پایین فشار دهید.
برای خاموش کردن برف پاک کن با سرعت باال ،دو بار به
سمت پایین فشار دهید.

کنترلها

تنظیم فرکانس یا حساسیت سنسور باران

حالت وقفه یا سنسور باران
مفهوم کلی

بدون سنسور باران ،فرکانس کاری عملــکرد برف پاک کن به
صورت پیش فرض تنظیم شده است.
سنسور باران ،براساس شدت باران ،زمان بین کار کــردن برف
پاک کن را تنظیم میکند .این سنسور بر روی شیشه جلــوی
خودرو و درست پشت آینه دید عقب داخلی خودرو قرار دارد.

دکمۀ کنترلی را برای تنظیم فرکانس یا حساسیت سنسور باران
بچرخانید.
به سمت باال :وقفههای کم یا حساسیت باالی سنسور باران.
پایین :وقفههای زیاد یا حساسیت پایین سنسور باران.

تمیز کردن شیشۀ جلوی خودرو

فعال سازی /غیرفعال سازی

دکمۀ روی اهرم برف پاک کن را فشار دهید.
برف پاک کن شروع به کار میکند .در صورتی که خودرو مجهز
به سنسور باران است LED ،روی اهــرم برف پاک کن روشن
میشود .زمانی که برف پاک کن بر روی شیشۀ جلــوی خودرو
یخ بسته باشد ،عملکرد برف پاک کن غیرفعال میشود.
احتیاط
در صورتی که سنسور باران فعال باشد ،ممکن است در
حین کارواش خــودرو ،برف پاک کن به صورت تصادفی روشن
شود .در این حــالت ،ممکن است به خــودرو آسیب برسد .در
هنگام شستشوی خودرو ،سنسور باران را غیرفعال کنید.

اهرم برف پاک کن را به سمت خود بکشید.
سیستم ،مایع شستشو را روی شیشۀ جلو اسپری میکند و برف
پاک کن به صورت کوتاه فعال میشود.
هشدار
در دماهای پایین ،مــادۀ شوینده میتواند روی شیشه
جلوی خودرو یخ بزند و دید راننده را مختل کند .در این حالت،
خطر تصادف وجــود دارد .تنها در صورتی که مایع شوینده یخ
نمیبندد ،از سیستم شــوینده استفاده کنید .در صورت نیاز از
مایع شیشه شور ضدیخ دار استفاده کنید.
احتیاط
در زمــانی کــه شیشۀ آب برف پاک کن خــالی باشد،
پمپ شوینده به صورت درست کار نخواهد کرد .در این حــالت،
احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .بنابراین ،در صورت
خالی بودن مخزن آب ،از سیستم شوینده استفاده نکنید.
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نازل شویندۀ شیشۀ جلوی خودرو

هنگام باز شدن سوییچ ،نازلهای شوینده شیشه جلوی خودرو،
به صورت اتوماتیک گرم میشود.

برف پاک کن شیشۀ عقب
روشن کردن برف پاک کن شیشۀ عقب خودرو

 .1سوییچ خودرو را باز و بسته کنید.
 .2هنگام یخبندان ،مطمئن شوید که تیغههای برف پاک کن
روی شیشۀ جلوی خودرو یخ نبسته باشد.
 .3اهرم برف پاک کن را تا انتها باال برده و حدود  3ثانیه همان
جا نگه دارید ،تا زمانی که برف پاک کن در وضعیت تقریبا
عمودی ثابت بماند.
بعد از آن که برف پاک کنها به سمت عقب و پایین خم شوند،
سیستم برف پاک کن باید غیرفعال شود.
 .1سوییچ خودرو را باز کنید.
 .2اهرم برف پاک کن را به سمت پایین بکشید .برف پاک کن
به مکان اولیه خود بر میگردد و آمادۀ کار خواهد بود.

مایع شوینده
کلیـد را از حــالت غیــرفعال  0به سمت باال و در جهت فلش
شماره  1حرکت دهید :حالت وقفه .زمــانی که دندۀ عقب درگیر
شود ،سیستم فعال میگردد.

تمیز کردن شیشۀ عقب خودرو

در حالت وقفه :کلید را بیشتر حرکت دهید ،فلش شماره .2
کلید پس از رها شدن ،به صورت اتوماتیک به مـکان مربوط به
حالت وقفه باز میگردد.
در وضعیت خنثــی :کلید را به سمت پایین بچــرخانید ،فلش
شماره .3
کلید پس از رها شدن ،به صورت اتوماتیک به مـکان مربوط به
حالت خنثی باز میگردد.

وضعیت خم شده برف پاک کنها

زمانی که شما بخواهید تیغههای برف پاک کن را تعویض کنید
یا دما پایین باشد ،برف پاک کنها را به سمت عقب بکشید.
هشدار
در صورتی که برف پاک کنها در حــالتی که به سمت
عقب خــم شده است ،شروع به کار کند ،امکان آسیب رسیدن
به برخی از قطعات خـودرو وجود دارد .بنابراین ،زمانی که برف
پاک کنها در حالت خـم شده به سمت عقب هستند ،مطمئن
شوید خودرو خاموش است.
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اطالعات

هشدار
برخی از انواع ضدیخها ممکن است حاوی مواد خطرناک
و اشتعال زا باشد .در این صورت ،احتمال خطر وجود دارد.
بنابراین ،دستورالعملهای نوشته شده بر روی ضدیخ را به دقت
مطالعه نمایید .ضدیخ را از عوامل اشتعالزا دور نگه دارید .مواد
را در ظــروف مختلف نگهداری نکنید .مــواد شوینده را دور از
دسترس کودکان قرار دهید.
استفاده از مایع شوینده شیشه خودرو  BMWیا ترکیبات معادل
آن پیشنهاد میشود.
هشدار
نصب ناصحیح قطعات زیر در موتور میتواند به قطعات
آسیب برساند یا منجر به خطــر ایمنی شود .خطر تصــادف یا
آسیب به تجهیزات خودرو وجــود دارد .اجازه دهید که کار در
زیر در موتور توسط یک مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات
یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر انجام شود.

رانندگی

مخزن مایع شیشه شور

تمامی نازلهای برف پاک کن از یک مخزن در ناحیۀ مـوتور تغذیه
میشوند.
آن را طبق دستورالعمل ســازنده ،با ترکیبی از شویندۀ شیشۀ
جلوی خودرو با آب (و در صورت لزوم ضدیخ) پر کنید.
مایع شوینده را قبل از پیدا کردن ترکیب درست ،تکان دهید تا
مخلوط شود.
مخزن را با مایــع شویندۀ شیشۀ خــودرو و ضدیخ رقیق نشده
پرکنید .همچنین از پر کردن آن با آب خالص نیز بپرهیزید.
این کار میتواند به سیستم برف پاک کن خودرو آسیب برساند.
از ترکیب کردن شویندههای مختلف شیشه خـودداری نمایید،
زیرا این ترکیبات میتــواند نازلهای برف پاک کن را مسدود
نماید.
حداقل مقدار پر کردن پیشنهادی:
یک لیتر.

گیربکس استپترونیک
وضعیتهای اهرم سر دنده

کنترلها

 Nخالص
خـودرو ممکن است به حرکت در آید ،برای مثــال در کارواش
اتوماتیک.
 Pپارک
تنها زمـانی که خودرو ثابت و بدون حرکت است ،آن را انتخاب
کنید.
قبل از خارج شدن از خـودرو ،اطمینان حاصل نمایید که دنده
در وضعیت  Pباشد .در غیر این صورت ،ممکن است خودرو به
حرکت درآید.
تخت گاز

از تخت گاز برای دسترسی به بهترین تــوان رانندگی خــودرو
استفاده میشود.
پدال گاز را تا انتها به صورت تمام گاز فشار دهید.

درگیر کردن وضعیتهای دنده

به منظور جلوگیری از حرکت اضافه خودرو بعد از انتخاب کردن
دنده ،تا زمانی که آماده حرکت هستید ،پای خود را بر روی پدال
ترمز فشار دهید.
تنها در حالتی که سوییچ خودرو باز باشد یا موتور در حال حرکت
باشد ،میتوانید دنده را از حالت  Pتغییر دهید.
زمانی که خودرو ثابت است ،قبل از تغییر دنده از حالت  Pیا ،N
پــدال ترمز را فشار دهید .در غیر این صورت اهــرم دنده قفل
خواهد شد و به شما اجازه تغییر نمی دهد.
یک قفل کننده ،مانع از تغییر حالت ناخواسته اهرم به حالت P
یا  Rیا تغییر از حالت  Pمیشود.

 Dحرکت

جایگاه دنده برای حرکت عادی خــودرو .در این حـالت تمامی
دنــدهها برای حرکت به سمت جلو به صورت اتوماتیک فعــال
میشود.

 Rدنده عقب
تنها زمانی که خودرو بدون حرکت است ،از این گزینه استفاده
کنید.
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غیر فعال کردن قفل کننده

می کند.

تغییر وضعیت به حالت دستی

دکمۀ روی اهرم را در جهت فلش شماره  1فشار دهید.

برنامههای اسپرت و حالت دستی
فعال کردن حالت اسپرت

دنده را به سمت چپ و بیرون از وضعیت  Dبکشید.
دندۀ فعال ،روی صفحه پشت آمپــر نمایش داده میشود .برای
مثال . S1
برنامۀ اسپرت برای دنده فعال میشود.
فعال کردن حالت دستی M/S
 .1دنده را به سمت چپ و بیرون از وضعیت  Dبکشید.
 .۲دنده را به سمت جلــو هل داده و یا آن را به سمت عقب
بکشید.
دستی دنده فعال شده و دنده عوض خواهد شد.
حالت
ِ
دنده درگیر شده روی صفحه آمپــر نمایش داده میشود .برای
مثال . M1
در صورتی که شرایط ایجاب کند ،گیربکس استپترونیک به صورت
اتوماتیک شروع به تعویض دنده میکند.
برای مثال :زمانی که به سرعت ماکسیمم موتور رسیده باشیم،
حالت دستی  M/Sبر حسب نیاز به صورت اتوماتیک دنده را تعویض
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 برای کاهش دنده :اهرم را به سمت جلو فشار دهید.
 برای افزایش دنده :اهرم را به سمت باال فشار دهید.
دندهها در سرعتهای مشخص و مقتضی به لحاظ مــوتور و یا
جاده ،تغییر میکنند .برای مثال ،در صورتی که سرعت مــوتور
خیلی باال باشد ،امکان کاهش دنده را نخواهید داشت.
دندۀ انتخاب شده برای مدت کوتاهی بر روی صفحۀ آمپر نشان
داده میشود.

گیربکس اسپرت استپترونیک:
جلوگیری از اجرای اتوماتیک افزایش دنده در
 M/Sحالت دستی

زمانی که موتور به بیشینه سرعت خود رسیده باشد ،در صورتی
که یکی از موارد زیر رخ دهد ،گیربکس اسپرت استپترونیک در
حالت دستی  M/Sبه صورت اتوماتیک ،تعویض دنده نخواهد کرد:
 DSC غیرفعال باشد.
 TRACTION فعال باشد.
بهعالوه ،با فشار دادن پــدال (تخت گاز) ،دنده کاهش نخواهد
داشت .بسته به ورژن گیربکس مربوطه ،پایینترین دندۀ ممکن
را میتوان توسط به کارگیری همزمان تخت گاز و پدال تعویض
دنده پشت فرمان سمت چپ انتخاب کرد .با این حال ،این اثر از
طریق پدال تعویض دنده پشت فرمان در هنگام انتقال مختصر از
موقعیت اهرم سردنده از  Dبه حالت دستی ایجاد نمیشود.

پایان دادن به حالت اسپرت /دستی

دنده را به سمت راست فشار دهید.
بر روی صفحه آمپر ،حرف  Dنشان داده میشود.

رانندگی

پدالهای تعویض دنده

کنترلها

نشانههای روی صفحه آمپر

وضعیت دنده بر روی صفحه آمپــر نشان داده
میشود .برای مثال . P

آزاد کردن قفل دنده به صورت دستی

پدالهای تعویض دنده بر روی فرمان به شما این اجازه را میدهد
که در حالی که هر دو دست خود را بر روی فرمان نگه داشتهاید،
به راحتی دنده را تغییر دهید.
 افزایش دنـده :به صورت کوتاه پــدال تعویض دنده سمت
راست را بکشید.
 کاهش دنــده :به صورت کوتاه پــدال تعویض دنده سمت
چپ را بکشید.
 وابسته به ورژن ،انتخاب کمترین و پایینترین دنده توسط
کشیدن و نگه داشتن پدال تعویض دنده سمت چپ امکان
پذیر است.
دندهها در سرعتهای مشخصی به لحاظ موتور و جــاده تغییر
میکنند .بــرای مثال :در صورتی که سرعت مــوتور خیلی باال
باشد ،امکان کاهش دنده را نخواهیم داشت.
دندۀ انتخاب شده برای مدت کوتاهی بر روی صفحه آمپر نشان
داده میشود .در صورتی که پــدالهای روی فرمان برای تغییر
دندۀ خــودرو ،به حالت اتوماتیک استفاده شود ،گیربکس موقتاً
به حالت دستی تغییر خواهد کرد.
در صورتی که اهـرم سر دنده هنوز در حالت  Dباشد (با توجه
به ورژن گیربکس) ،برای بازگشت به وضعیت اتوماتیک مراحل
زیر را انجام دهید:
 کشیدن و نگه داشتن پدال سمت راست.
 عالوه بر کشیدن مختصر پدال سمت راست ،کشیدن مختصر
پدال سمت چپ.
در حالت دستی ،بعد از رانندگی برای مدت زمان معین ،یا اگر
شتاب گیری یا تعویض دنده توسط پـدال تعویض دنده در یک
مدت زمان معین وجود نداشته باشد ،گیربکس به حالت اتوماتیک
بر میگردد.

چنانچه علیرغم باز بودن سوییچ ،فشار داده شدن ترمز ،و فشار
دادن دکمه غیرفعال کننده قفل ،دنده همچنان در وضعیت P
قفل شده باشد ،میتوان از طریق مراحل زیر به صورت دستی
قفل گیربکس را باز کرد:
 .1روکش دنده را کمی شل کنید.
 .2روکش را از روی اهرم سر دنده بردارید و در صورت نیاز،
کابل اتصال را قطع کنید.
 .3با استفاده از پیــچ گوشتی تعبیه شده در جعبه ابزارآالت
خودرو -ارجاع به صفحه  -20۶اهرم آزاد کنندۀ زرد رنگ
را به سمت پایین فشار دهید -در جهت فلش.-

 .4دنده را به آرامی به عقب حرکت دهید .برای انجــام این
کار ،غیرفعال کننده قفل را فشار دهید.
اهرم آزاد کننده را رها کنید.
 .5دنده را در جهت مورد نظر خود حرکت دهید.
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گیربکس اسپرت استپترونیک:

کنترل راهاندازی ()Launch Control

مفهوم کلی

کنترل راهاندازی ،شتاب گیری نهایی را بر روی سطح با کشش
خوب ،ایجاد میکند.

اطالعات کلی

استفاده از کنترل راهاندازی منجر به استهالک سریعت ِر قطعات
میشود؛ زیـرا این قابلیت ،فشار زیادی را بر روی خــودرو وارد
میکند.
هنگام آب بندی ،از سیستم کنترل راهاندازی استفاده نکنید.
برای اطالعات بیشتر به صفحه  16۸مراجعه کنید.
برای افزایش پایداری و ثبات خودرو DSC ،را در اولین فرصت
ممکن دوباره فعال کنید.
رانندگان با تجــربه احتماال بتوانند در حالت  DSC OFFبه
شتابهای باالتری دست پیدا کنند.

ملزومات

دسترسی به سیستم کنترل راهاندازی ،زمانی که مـوتور گــرم
شده باشد ،امکان پذیر خواهد بود .منظور از گرم شدن خودرو،
رانندگی بدون وقفه برای حداقل  10کیلومتر است.
برای شروع حرکت با سیستم کنترل راهاندازی ،فرمان خــودرو
را نپیچانید.
شروع حرکت با "کنترل راهاندازی"
زمانی که موتور در حال کار است:
این دکمــه را فشار دهید و گزینۀ  Sportرا
.1
با کنترل دینامیکی رانندگی انتخاب کنید.
گــزینۀ  TRACTIONبـه همــراه  SPORTبــر روی
صفحه آمپــر دیده میشود و چــراغ  DSC OFFروشن
میشود.
 .2دنده را در وضعیت  Sقرار دهید.
 .3با پای چپ ،با فشار و محکم پدال ترمز را فشار دهید.
 .4پدال گاز را تا انتها فشار دهید و پایین نگه دارید.
در این حالت یک پرچم روی صفحۀ آمپر نمایان میشود.
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 .5سرعت شــروع مــوتور تنظیم میشود .در مدت  3ثانیه،
ترمز را رها کنید.
قبل از استفاده از سیستم کنترل راهاندازی ،به سیستم گیربکس
حدود  5دقیقه مهلت دهید تا خنک شود.

صفحات نمایش

کنترلها

صفحات نمایش
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز

توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

مروری بر روی صفحه آمپر

1
۲
 ۳دور موتور  -صفحۀ ۸۶
 ۴مصرف سوخت فعلی
سرعت سنج

پیام ها مانند Check Control

 ۵نشانگرهای الکترونیک  -صفحۀ ۸۱
 ۶نشانگر سوخت  -صفحۀ 8۶
 ۷تنظیم مجدد مسافت پیموده شده  -صفحۀ ۸۶

نشانگرهای الکترونیکی





لیستهای انتخابی ،به صفحۀ  ۹۰مراجعه کنید.
دمای خارج خودرو ،به صفحۀ  ۸۶مراجعه کنید.
قابلیت اتوماتیک  ،Start/Stopبه صفحۀ  ۷۰مراجعه کنید.
کامپیوتر  ،OnBoardبه صفحۀ  ۹۰مراجعه کنید.






تاریخ ،به صفحۀ  ۸۶مراجعه کنید.
بازیابی انرژی ،به صفحۀ  ۸۷مراجعه کنید.
نمایش دنده ،به صفحۀ  ۷۹مراجعه کنید.
مسافتها  /مسافتهای پیموده شده ،به صفحۀ  ۸۶مراجعه
کنید.
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صفحات نمایش

پیامها ،مانند پیامهای کنترلی ،به صفحۀ  ۸۲مراجعه کنید.
صفحه نمایش رهیابی.
محدوده ها ،به صفحۀ  ۸۶مراجعه کنید.
وضعیت کنترل دینامیک رانندگی ،به صفحۀ  12۴مراجعه
کنید.
نیازهای سرویسی ،به صفحۀ  ۸۷مراجعه کنید.
تشخیص حد مجاز سرعت ،به صفحۀ  ۸۸مراجعه کنید.
زمان ،به صفحۀ  ۸۶مراجعه کنید.

Check Control
مفهوم کلی

سیستم  ،Check Controlتمــامی قابلیتهای موجــود در
خودرو را نظارت و بررسی میکند و در صـورتی که در عملکرد
هر یک از آنها اختاللی رخ دهد ،شما را آگاه میکند.
یک پیام  ،Check Controlبه صورت ترکیبی از یک چــراغ
نمایشگر و یا چــراغهای هشدار ،نشان داده میشود و یک پیام
متنی در صفحه آمپر ظاهر میشود.
عالوه بر این ،یک سیگنال صـوتی ممکن است به صدا در بیاید
و یک پیام متنی بر روی صفحۀ نمایش ظاهر شود.

چراغهای نشانگر  /هشدار
اطالعات کلی

چراغهای نشانگر و هشدار واقــع بر روی صفحه آمپر میتوانند
در ترکیبات و رنگهای متنوعی روشن شوند.
برخی از چــراغها هنگام روشن شدن موتور یا باز شدن سوییچ،
برای بررسی عملکرد صحیح سیستمهای خـودرو ،روشن میشوند
و برای مدت کوتاهی به طور موقت روشن میمانند.

چراغهای قرمز
یادآور کمربند ایمنی
کمربند ایمنی خودروی راننده بسته نشده است.
خاص بعضی از ورژنهای مربوط به کشورها :کمربند
ایمنی مسافر بسته نشده است یا بر روی صندلی جلوی خودرو،
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شی یا اشیایی قرار داده شده است.
چشمک زدن یا روشن شدن :کمــربند ایمنی صندلی راننده یا
سمت مسافر بسته نشده است .یادآو ِر کمربند ایمنی ،میتــواند
در صورتی که بر روی صندلی جلــوی خــودرو ،شی یا اشیایی
قرار داده شود ،فعال شود.
از درست بسته شدن کمربندهای ایمنی اطمینان حاصل نمایید.
سیستم کیسۀ هوا
سیــستم کیسۀ هــوا و کِشندههای کمــربند ،کار
نمی کند.
فورا ً خــودرو را توسط یکی از مراکز خدمات رسانی BMW
یا مــراکز خدمات رسانی معتبر دیگــر یا تعمیرگاهها بازرسی
نمایید.
ترمز دستی
ترمز دستی فعال شده است.
برای اطالعات بیشتر ،به بخش مربوط به رهــاسازی
ترمز دستی در صفحۀ  ۷۲مراجعه کنید.
سیستم ترمز
سیستم ترمز دچــار اختالل شده است .به آرامی به
حرکت خود ادامه دهید.
فورا ً خودرو را توسط یکی از مراکــز خدمات رسانی
 BMWیا مراکــز خدمات رســانی معتبر دیگر یا
تعمیرگاهها بازرسی نمایید.
هشدار برخورد از جلو یا عقب خودرو
روشن شدن :هشدار میدهد .برای مثال زمــانی که
خودرو احتمال برخورد با یک مانع را دارد یا فاصلهای
که خودرو در پیش رو دارد ،کم است.
در این حالت ،فاصله را زیاد کنید.
چشمک زدن :خطر قریب الوقوع برخورد با وسیله نقلیه دیگر،
مخصوصا زمانی که با شتاب زیاد به هم نزدیک میشوند.
با گرفتن ترمز و یا فرار از مانع ،از خطر جلوگیری کنید.

صفحات نمایش

کنترلها

هشدار عابر پیاده
این نماد بر روی صفحۀ آمپر وجود دارد.
هنگامی که خودرو خطر برخورد و تصادف با عابر پیاده
را داشته باشد ،این نماد روشن شده و سیگنال صوتی نیز به صدا
در میآید.

روشن شدن DSC :خراب شده است .فورا ً خودرو را توسط یکی
از مراکز خدمات رسانی  BMWیا مراکز خدمات رسانی معتبر
دیگر یا تعمیرگاهها بازرسی نمایید.
برای اطالعات بیشتر ،به بخش کنترل پایداری دینامیکی DSC
در صفحه  ۱۲۰مراجعه کنید.

چراغهای نارنجی

سیستم کنترل پایداری دینامیکی ( )DSCغیرفعال
شده است یا کنترل کشش دینامیکی ( )DTCفعال شده
است.
سیستم کنترل پایداری دینامیکی ()DSC
غیرفعال شده است یا کنترل کشش دینامیکی ()DTC
فعال شده است.
برای اطالعات بیشتر ،به بخشکنترل پایداری دینامیکی ()DSC
در صفحۀ  ۱۲۰و بخش کنترل کشش دینامیــکی ( )DTCدر
صفحۀ  ۱۲۱مراجعه کنید.

اکتیو کروز کنترل
این نمـاد ،فاصله انتخابی از خودروی جلویی را نشان
میدهد.
برای اطالعات بیشتر ،به موضوعات کروز کنترل همراه با کارکرد
 ،ACC ،Stop & Goدر صفحۀ  124مراجعه کنید.
تشخیص وسیلۀ نقلیه ،اکتیو کروز کنترل
روشن شدن :وسیله نقلیۀ متحرک در جلوی خودرو،
تشخیص داده شده است.
چشمک زدن :شرایط برای عملکرد سیستم کافی نیست.
سیستم غیرفعــال شده است ،ولی تا زمانی که شما به صورت
فعال با فشار دادن پدال ترمز یا پدال گاز به کنترل ادامه ندهید،
ترمز اعمال میشود.

چراغهای زرد
سیستمهای ترمز ضد قفل (ترمز )ABS
تا حــد امکان از ترمز کــردن ناگهانی بپرهیزید .با
احتیاط ترمــز کنید .با توجه به این که ممکن است
ترمز به درستی کار نکند ،مسافت بیشتری را بــرای
ترمز کردن در نظر بگیرید.
فورا ً خــودرو را توسط یکی از مراکــز خدمات رسانی  BMWیا
مراکز خدمات رسانی معتبر دیگر یا تعمیرگاهها بازرسی نمایید.
کنترل پایداری دینامیکی ()DSC
چشمک زدن :سیستم  DSCنیروهــای پیش برنده
و ترمز را کنترل میکند .خودرو ،پایدار شده است.
سرعت را کاهش دهید و وابسته به شرایط رانندگی ،روش رانندگی
خود را تنظیم کنید.

کنترل تایر پنچر FTM
در صورت کم شدن باد تایــر خودرو ،سیستم نظارت
بر تایر پنچر سیگنال میدهد.
سرعت خــود را کاهش داده و به آرامــی و با احتیاط متوقف
شوید .از ترمز ناگهانی و تغییر مسیر ناگهانی خودداری کنید.
بــرای اطالعات بیشتر ،به بخش نظارت بر تایــر پنچر FTM
در صفحۀ  ۱۰۹مراجعه کنید.
کنترل فشار تایر TPM
روشن شدن :سیستم نظارت بر فشار تایــر ،کم شدن
باد تایرها را هشدار داده است.
سرعت خود را کاهش داده و به آرامی و با احتیاط متوقف شوید.
از ترمز ناگهانی و تغییر مسیر ناگهانی خودداری کنید.
چشمک زدن و سپس به صورت پیوسته روشن ماندن :هیچ گونه
پنچری و یا کم بادیِ تایر ،تشخیص داده نشده است.
 تداخــل بین سیستمها یا وسایلی که فــرکانس رادیـویی
یکسانی دارند :بعد از ترک کردن محدودۀ تداخل ،سیستم
به صورت اتوماتیک دوباره فعال میشود.
 TPM نمیتــواند به طــور کامل ریست شود :سیستم را
دوباره ریست نمایید.
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صفحات نمایش

 یک چرخ بدون سیستم  TPMنصب شده است :خــودرو
را توسط یکی از مراکز خدمات رسانی  BMWیا مراکــز
خدمات رسانی معتبر دیگر یا تعمیرگاهها بازرسی نمایید.
 اختالل در عملکرد :فورا ً خودرو را توسط یکی از مراکــز
خدمات رسانی  BMWیا مراکــز خدمات رســانی معتبر
دیگر یا تعمیرگاهها بازرسی نمایید.
برای اطالعات بیشتر ،به بخش نظارت بر فشار تایــر در صفحۀ
 10۵مراجعه کنید.
سیستم هدایت خودرو
سیستم هدایت فرمان در برخی موارد کار نمیکند.
فورا ً سیستم هدایت فرمــان خودرو را توسط یکی از
مراکز خدمات رسانی  BMWیا مراکــز خدمات رسانی معتبر
دیگر یا تعمیرگاهها بازرسی نمایید.
قابلیتهای موتور
فورا ً خودرو را توسط یکی از مراکــز خدمات رسانی
 BMWیا مراکــز خدمــات رسانی معتبر دیگــر یا
تعمیرگاهها بازرسی نمایید.
بــرای اطالعات بیشتر به بخش مربوط به سوکت عیب یاب که
در خودرو تعبیه شدهاند ،در صفحۀ  ۲۰۵مراجعه کنید.
هشدار انحراف از خط
سیستم روشن میشود و تحت شرایطی اگر خودرو،
از الین خود منحرف شود ،سیستم بدون چشمک زدن
قبلی ،هشدار میدهد.
برای اطالعات بیشتر به بخش مربوط به هشدار انحراف از الین،
در صفحۀ  ۱۱۷مراجعه کنید.

چراغهای سبز
راهنما

چراغ راهنما ،روشن شده است.
چشمک زدن سریع و غیرعادی این نشانگر به معنای
نقص در یکی از حباب های المپ است.
برای اطالعات بیشتر به بخش مربوط به چراغ راهنما ،در صفحۀ
 ۷۳مراجعه کنید.
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چراغهای پارک ،کنترل چراغ جلوی خودرو
چراغهای پارک یا چراغهای جلــوی خودرو فعــال
شده است.
برای اطالعات بیشتر به بخش مربوط به چراغهای پارک ،کنترل
پایین خودرو ،در صفحۀ  ۹۷مراجعه کنید.
چراغ جلوی نور
ِ
شکن جلو
چراغهای مه
ِ
چراغهای مه شکن جلویی فعال شده است.
برای اطالعات بیشتر به بخش مربوط به چــراغهای
شکن جلو ،در صفحۀ  ۱۰۰مراجعه کنید.
مه
ِ
سیستم کمکی نور باالی خودرو
سیستم کمکی نور باالی خودرو فعال شده است.
در شرایط قــرار گـرفتن در ترافیک ،چــراغهای نور
باالی خودرو به صورت اتوماتیک خاموش و روشن میشود.
برای اطالعات بیشتر به بخش مربوط به سیستم کمکی نور باالی
خودرو ،در صفحۀ  ۹۹مراجعه کنید.
کروز کنترل
سیستم فعال شده است .سرعت خودرو تنظیم شده
است .از عناصر کنترلی که روی فرمان تعبیه شده اند
استفاده گردد.

چراغهای آبی
چراغ نور باال
چراغهای نور باالی خودرو فعال شده است.
برای اطالعات بیشتر به بخش مــربوط به چــراغهای
نور باالی خودرو ،در صفحۀ  ۷۴مراجعه کنید.

صفحات نمایش

المپهای عمومی

کنترلها

پنهان کردن پیام Check Control

Check control

حداقل یک پیام  Check Controlنشان داده شده
یا ذخیره شده است.

پیامهای متنی

پیامهای متنی به همراه یک نمـاد بر روی صفحه آمپر ،توضیح
دهندۀ پیــام  Check Controlو معنای چــراغهای هشدار
می باشد.

پیامهای متنی مکمل

اطالعات اضــافه دیگر مانند علت رخ دادن یک خطا و کارهای

خاصی که باید انجام شود ،میتــواند به وسیله بخش Check

 Controlنشان داده شود.
برای پیامهای فــوری و ضــروری ،متن افزوده شده به صورت
اتوماتیک روی صفحه نمایش نشان داده میشود.

نشانهها

در پیــام متنی مکمل ،قابلیتهای زیر مستقل از نــوع پیــام
 Check Controlمیتواند انتخاب شود:
اطالعات اضافه در مورد پیـام  Check Controlرا

در دفترچه راهنمای خودرو نشان میدهد.
در خواست خدمات ""Service request

با یکی از مراکز خدمات رسانی  BMWیا مراکــز خدمات
رسانی معتبر دیگر یا تعمیرگاهها تماس بگیرید.
درخــواست امــداد " "Roadside Assistanceبا

واحد امداد تماس بگیرید.

دکمۀ روی اهرم فالشر را فشار داده و نگه دارید.
 برخی از پیــامهای متنی کنترلی به صورت پیوسته نشان
داده میشوند و تا زمــانی که اختالل رفــع نشود ،حذف
نخواهند شد .در صورتی که چندین اختالل هم زمان اتفاق
بیافتد ،پیامهای کنترلی پشت سر هم نشان داده میشود.
این پیــامها برای حدودا ً  8ثانیه محو میشوند .بعد از این
زمان ،پیامها به صورت اتوماتیک دوباره نشان داده میشوند.
 بقیه پیامهای متنی  ،Check Controlبعد از حدود 20
ثانیه ناپدید میشــوند .این پیــامها ذخیــره شدهاند و
میتوانند بعدا ً دوباره نشان داده شوند.

نشان دادن پیامهای  Check Controlکه ذخیره
شدهاند
بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Check Controlرا انتخاب کنید.
.3
 .4پیام متنی را انتخاب کنید.

پیامها بعد از اتمام سفر

پس از این که سوییچ خــودرو بسته شود ،برخــی از پیامهایی
که هنـگام رانندگی نمایش داده شدهاند ،مجددا ً نمــایش داده
میشوند.
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نشانگر مصرف سوخت

قرار گرفتن خــودرو در وضعیت شیب دار،
ممکن است باعث ایجــاد نوسان در نشان
دادن سوخت باقیمانده شود.
بر اساس نـوع امکانات خــودرو ،فلش کنار
نماد پمپ بنزین ،نشان میدهد که کدام سمت از خودرو ،درب
باک خودرو قرار دارد.
بـرای اطالعات بیشتر در مــورد سوخت گیری به صفحۀ ۱۸۲
مراجعه نمایید.

در این حالت احتمال یخ زدگی جاده بیشتر خواهد بود.
هشدار
حتی در دمــاهای باالتر از  3درجۀ سانتی گراد ،احتمال
یخ زدگی جادهها وجود دارد ،برای مثال روی پلها یا قسمتهایی
از جاده که سایه باشد .در این صورت احتمال خطر تصادف وجود
دارد .بنابراین ،روش رانندگی خـود را با رانندگی در شرایط هوای
سرد و در دمای پایین تنظیم کنید.

زمان

نشانگر دو ِر موتور

همــواره از سرعتگیری مــوتور در ناحیۀ هشدار قــرمز رنگ
خودداری نمایید .در این محدوده ،سیستم سوخت رســانی به
منظور حفاظت از موتور قطع خواهد شد.

کیلومترشمار و مسافت شمار سفر
نمایش

کیلومتر شمار :فلش .1
مسافت شمار سفر :فلش .2

نمایش /ریست کردن کیلومتر



دکمه را فشار دهید.
 زمــانی که سوییچ خــودرو بسته است،
زمــان ،درجه حرارت بیرون خودرو و
کیلومتر شمار نشان داده میشود.
زمانی که سویچ خودرو باز است ،مسافت شما ِر سفر ریست
خواهد شد.

درجه حرارت بیرونی

میشود.
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در صورتی که نشانگر به زیر دمـای 3درجۀ
سانتی گــراد برسد ،یک سیگنال صـوتی به
صدا در میآید.
یک پیــام  Check Controlنشان داده

تاریخ

ســاعت بر روی صفحۀ آمپــر نشان داده
میشود.
برای تنظیم ساعت بر روی صفحه نمایش،
به صفحۀ  ۹۳مراجعه کنید.

تاریخ بر روی صفحۀ آمپــر نشــان داده
میشود.
برای تنظیم تاریخ بر روی صفحۀ نمایش،
به صفحۀ  ۹۴مراجعه کنید.

محدوده
صفحه نمایش

در حالتــی که محدوده کمــی باقی مانده
باشد:
 یک پیــام  Check Controlبه
صورت کوتاه نشان داده میشود.
 مسافت باقی مــانده بر روی کامپیوتر
 Onboardنشان داده میشود.
 در شیوۀ رانندگی دینامیک ،که برای مثــال هنگام ورود
به پیچهای تند ،عملــکرد مــوتور همواره تضمین شده و
تایید شده نیست.
زیر محدودۀ 50کیلومتری ،پیام  Check Controlبه صورت
پیوسته نشان داده میشود.

صفحات نمایش
احتیاط
زیر محدودۀ 50کیلومتری ،ممکن است خــودرو سوخت
کافــی نداشته باشد .بنابراین ،قابلیتهای مــوتور تضمین شده
نیستند .در این حالت ،احتمال آسیب رسیدن به قطعات خـودرو
ت گیری نمایید.
وجود دارد .بنابراین ،هر چه سریعتر سوخ 

بازیابی انرژی
نمایش

مصرف سوخت فعلی
صفحه آمپر

مصرف فعلی سوخت را نشان میدهد.
چک میکند آیا در حــال حــاضر نحــوۀ
رانندگی شما بهینه و دوستدار محیط زیست
میباشد یا خیر.

صفحۀ آمپر با ویژگیهای ارتقا یافته

مصرف فعلی سوخت را نشان میدهد.
چک میکند آیا در حــال حــاضر نحــوۀ
رانندگی شما بهینه و دوستدار محیط زیست
میباشد یا خیر.

نشان دادن مصرف فعلی سوخت

براساس ویژگیهای اختیاری خودروی شما ،ممکن است مصرف
فعلی سوخت به صورت نمودار میلهای در صفحه آمپر نشان داده
شود:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .۲گزینۀ " "Instrument clusterرا انتخاب کنید.
 .۳گزینۀ " "Additional indicatorsرا انتخاب کنید.

کنترلها

در سرازیری ،انرژی حرکتی خودرو به انرژی
الکتریکــی تبدیل میشود .در این حــالت،
باتری خودرو تا اندازهای شارژ شده و مصرف
سوخت کم میشود.

الزامات سرویسی
مفهوم کلی

پس از آن که سوییچ خودرو باز میشود ،صفحه آمپر به صورت
کوتاه مسافت باقی مانده و یا زمان باقی مانده تا سرویس بعدی
خودرو را نشان میدهد.

نمایش
اطالعات جزیی در مورد نیازهای خدماتی خودرو

اطالعات بیشتر در مورد سرویسها و خدماتی که خودرو نیاز
دارد ،بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.
"Vehicle info" .1
"Vehicle status" .2
" "Service requiredگزینۀ خدمات مورد نیاز
.3
را انتخاب کنید.
ملزومات نگهداری خــودرو و بازبینیهای الزم نشان داده
میشود.
 .4مورد مد نظر خود را برای دیدن جزئیات آن ،انتخاب کنید.
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صفحات نمایش

نشانهها
نشانهها

توضیح
در حال حاضر ،خودرو به هیچگونه سرویس و
تعمیری نیاز ندارد.
زمان مقرر برای سرویس خودرو یا بازبینی آن در
حال نزدیک شدن است.
زمان مقرر برای سرویس خودرو یا بازبینی آن
گذشته است.

وارد کردن تاریخهای مالقات

تاریخهای مدنظر برای بازبینی و سرویس خودرو را وارد نمایید.
مطمئن شوید که تاریخ و زمان خـودرو به درستی تنظیم شده
باشد.
بر روی صفحه نمایش:
"Vehicle info " .1
"Vehicle status" .2
" "Service requiredرا انتخاب کنید.
.3
 "§ Vehicle inspection" .4را انتخاب کنید.
"Date:" .5
 .6تنظیمات را انجام دهید.
 .7تایید کنید.
تاریخ وارد شده ذخیره میشود.

درخواست اتوماتیک سرویس خودرو

تاریخی که شما بــرای سرویس کردن خــودروی خود بر روی
اتومبیل ذخیره میکنید ،به صورت اتوماتیک و قبل از مــوعد
مقرر به اطالع مرکز خدماتی میرسد.
شما میتوانید از زمان آگاه شدن مرکــز خدمــاتی خودرو نیز
مطلع شوید.
بر روی صفحه نمایش:
"Vehicle info'' .1
"Vehicle status" .2
 "Options" .3را باز کنید.
 "Last Service Request" .4را انتخاب کنید.
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نشانگر تعویض دنده
مفهوم کلی

خودرو با توجه به وضعیت رانندگی شما ،بهترین وضعیت دنده
که کــمترین مصرف سوخت را داشته باشد ،به شمــا پیشنهاد
میدهد.

اطالعات کلی

بر اســاس ویژگیها و نوع امکانات خــودروی شمــا ،شاخص
تعویض دنده در وضعیت دستی ،برای گیربکس استپترونیک با
گیربکس دستی ،فعال است.
پیشنهادهای سیستم برای کاهش یا افزایش دنده ،بر روی صفحه
آمپر نشان داده میشود.
در خودروهایی که شاخص تغییر دنده نداشته باشند ،دنده درگیر
نشان داده میشود.

گیربکس استپترونیک :نمایش
مثال

توضیح
دندۀ مناسب برای مصرف بهینه سوخت ،انتخاب
شده است.
به دندۀ مناسب جهت مصرف بهینه سوخت ،تغییر
وضعیت دهید.

تشخیص حد مجاز سرعت
مفهوم
تشخیص حد مجاز سرعت

سیستم تشخیص حد مجاز سرعت از یک نماد به شکل عالمتهای
راهنمایی و رانندگی ،بــرای نشان دادن حد مجــاز سرعتی که
اکنون تشخیص داده شده است ،استفاده میکند .دوربین واقع بر
روی آینۀ وسط ،عالیم راهنمایی کنار جاده و عالئم و تابلوهای
نشاندهندۀ مسیرها که در باالی سر دیده میشوند را تشخیص
می دهد .عالیم راهنمایی با نمادهای اضافه برای جادههای خیس و
غیره نیز تشخیص داده شده و با عالیم ذخیره شده در سیستم،
مانند دادههــای ذخیره شده در سنسور باران مقایسه میشود و

صفحات نمایش
در صورت لزوم ،نمایش داده خواهد شد.
با سیستم مسیریابی ،سیستم ،اطالعات ذخیـره شدۀ مسیریابی
را مدنظر قــرار میدهد .همچنین در جــادههایی که تابلوهای
راهنمایی وجــود ندارد ،محدودیت ســرعت را به راننده نشان
میدهد.
بـدون سیستم مسیریابی ،سیستم ممکن است با محدودیتهای
تحمیلی از طرف تکنولوژی مواجه شود .محدودیتهای سرعت
با کاراکترهای متنی ،نشان داده میشوند.

 Onboardتعبیه شده در خودرو نشان داده شود.

نمایش

موارد زیر روی صفحه آمپر نشان داده میشود:

تشخیص حد سرعت مجاز

آخرین سرعت مجاز تشخیص داده شده.
بدون سیستم مسیریابی ،عالیــم راهنمایی
پس از رد کــردن پیچ یا طـی مسافت زیاد
خاکستری رنگ میشوند.
با سیستم مسیریابی :تشخیص سرعت مجاز
امکان پذیر نیست.

اطالعات

هشدار
سیستم ،مسئولیت راننده را در قبــال مشاهده و توجه
به عالیم ترافیکــی سلب نمیکند .در هنگام ترافیک ،متناسب
با شرایط رانندگی کنید و با مشاهدۀ دقیق عالیـم ،شــرایط را
مدیریت کنید.

بدون سیستم مسیریابـی :سیستم تشخیص
سرعت مجــاز فعال است؛ اما هیچ محدودۀ
سرعت یا لغو آن ،دیده نشده است.

مرور
دوربین

کنترلها

سیستم تشخیص سرعت ،میتــواند در Head-up Display

نمایش داده شود.

محدودیتهای سیستم

دوربین ،نزدیک آینۀ داخلی نصب شده است.
شیشۀ جلوی خودرو -که پشت محدودۀ دوربین قرار دارد -را
تمیز نگه دارید.

روشن  /خاموش کردن

 "Setting" .1را انتخاب کنید.
 "Instrument cluster" .2را انتخاب کنید.
 "Speed limit information" .3را انتخاب کنید.
تشخیص سرعت مجاز خودرو فعال باشد،
سیستم
در صورتی که
ِ
ِ
میتواند در منوی اطالعات بر روی صفحه آمپر ،به وسیله کامپیوتر

در شرایط زیر سیستم ممکن است نتواند به درستی عمل کند
و یا ممکن است اطالعات غلط ارائه دهد:
 در شرایط مه ،برف یا باران شدید.
 زمانی که عالیم با اشیا دیگر پوشانده شوند.
 زمانی که با فاصلۀ بسیار کم از خودروی روبرو حرکت کنید.
 زمان رانندگی به سمت چراغهای پر نور.
 زمانی که شیشۀ جلوی خــودرو در ناحیه پشت آیینه وسط
مه گرفته یا کثیف باشد و یا با چیزی پوشانده شده باشد.
 در صورت تشخیص نادرست توسط دوربین.
 زمانی که حدمجاز سرعت برای مسیر در سیستم مسیریابی،
با اطالعات نادرست ذخیره شده باشد.
 در مکانهایی که تحت پوشش سیستم مسیریابی خـودرو
نباشد.
 زمانــی که جــادهها نسبت به سیستم مسیریابی تفـاوت
داشته باشند ،مث ً
ال در اثر ایجاد راهها و جادههای جدید.
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صفحات نمایش

هنگام عبور اتوبوس یا کامیون با برچسب سرعت.
در صورت عدم انطباق عالئم راهنمایی و رانندگی.
هنــگام کالیبراسیون دوربین هنگام استفاده بالفاصله بعد
از تحویل خودرو.

فعال کردن یک لیست و انجام تنظیمات

لیست انتخاب در صفحه آمپر
مفهوم کلی

براساس ویژگیها و امکانات خودروی شما ،مــوارد زیر میتواند با
استفاده از دکمهها و دکمۀ چرخشی روی فــرمان ،و همچنین
نمایشگرهای صفحه آمپر و  Head-up Displayنمایش داده
و یا اجرا شود:
 منبع صوتی فعلی.
 ویژگیهای شمارهگیری مجدد تلفن.
 روشن کردن سیستم فعال سازی صوتی.

صفحه نمایش

براســاس ویژگیها و امکانات خودرو ،لیست موجـود در صفحه
آمپر میتواند با لیست نشان داده شده تفاوت داشته باشد.

در سمت راست فــرمان ،برای فعالسازی لیست متناظر ،دکمۀ
چرخشی را بچرخانید.
با استفاده از دکمۀ چرخشی ،تنظیمات مورد نظر خود را انتخاب
کنید.

کامپیوتر On-board
فراخوانی اطالعات بر روی نوار اطالعات نمایشگر

دکمۀ روی اهــرم فالشر را فشار داده و نگه دارید .اطالعات ،بر
روی نوار اطالعات صفحه آمپر نشان داده میشود.

اطالعات در یک نگاه
نمایشگر اطالعات

فشردن مکــرر دکمـۀ روی اهــرم راهنما،
اطالعات زیر را بر روی نمایشــگر اطالعات
فرا میخواند:
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محدوده.
پیمایش مازاد .ECO PRO
متوسط مصرف سوخت.
مصرف سوخت فعلی.
سرعت متوسط.
تاریخ.
نمایش درجه حرارت موتور.
تشخیص حد مجاز سرعت.
زمان رسیدن.
زمـانی که راهنمای رسیدن به مقصد در سیستم مسیریابی
فعال باشد.
مسافت باقی مانده تا مقصد.
زمـانی که راهنمای رسیدن به مقصد در سیستم مسیریابی
فعال باشد.

تنظیم نمایشگر اطالعات

براســاس ویژگیهای وسیله نقلیه شما ،شما میتوانید انتخاب
کنید که چه اطالعاتی از روی کامپیوتر بر روی نمایشگر اطالعات
صفحه آمپر نمایش داده شود.
بر روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .۲گزینۀ " "Instrument clusterرا انتخاب کنید.
 .۳اطالعات مد نظر خود برای نمایش را انتخاب کنید.

جزییات اطالعات
محدوده

مسافت قابل پیمایش با سوخت موجود را نمایش میدهد.
این محاسبه بر اســاس روش رانندگی شما در 30کیلومتر آخر
انجام میشود.

متوسط مصرف سوخت

متوسط مصرف سوخت برای مدت زمانی که موتور روشن است،
حساب میشود.
متوسط مصرف سوخت برای مسافت پیموده شده از آخرین باری
که کامپیوتر ریست شده است ،محاسبه میشود.

کنترلها

سرعت متوسط

در محاسبۀ سرعت متوسط ،فـواصل زمانــی که در آن اتومبیل
پارک شده است و موتور به صورت دستی متوقف شده است ،به
حساب نمیآید.

ریست کردن مقدار میانگین

دکمۀ روی اهرم فالشر را فشار داده و آن را نگه دارید.

نمایش دمای موتور

دمای فعلی موتور را براساس ترکیب خنک کننده و دمای روغن
موتور نشان میدهد .به محض این که دمـای بهینه برای موتور
حاصل شود ،شاخص روی وضعیت میانی قرار میگیرد.
در صورتی که روغن موتور ،خنک کننده ،و یا خــو ِد موتور ،به
شدت گرم شود ،یک پیام  Check Controlپدیدار میشود.
برای چک کردن سطح مایــع خنک کننده ،به صفحۀ ۲۰۲
مراجعه کنید.

مسافت تا مقصد

در صورتی که قبل از شــروع سفر ،مقصد در سیستم مسیریابی
وارد شده باشد ،مسافت باقی مانده تا مقصد نشان داده میشود.
مسافت باقی مانده تا مقصد به صورت اتوماتیک آپدیت میشود.

زمان رسیدن

در صـورتی که قبل از شــروع سفر ،مقصد
در سیستم مسیریاب وارد شده باشد ،زمان
رسیدن به مقصد نشان داده میشود.
زمان باید به درستی تنظیم شده باشد.
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تشخیص حد مجاز سرعت

برای اطالعات بیشتر و توضیحات در مورد تشخیص حد مجــاز
سرعت به صفحۀ  ۸۸مراجعه کنید.

کامپیوتر سفر

خودرو ،دارای دو مدل کامپیوتر  On-boardمی باشد.
 اطالعات" :"On-boardدر موارد نیاز ،اطالعات و مقادیر
نمایش داده شده میتواند ریست شود.
 " کامپیوتر سفر" :مقادیر و اطالعات ذخیره شده ،خالصهای
از وضعیت سفر فعلی را نشان میدهد.

ریست کردن کامپیوتر سفر

روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Trip computerرا انتخاب کنید.
 :"Reset" .3تمام مقادیر را ریست میکند.
" "Automatically resetبعد از گذشت زمان تقریبی
 4ساعت از توقف خودرو ،تمامی مقادیر به صورت اتوماتیک
ریست میشود.

نمایش بر روی صفحه نمایش

بر روی صفحه نمایش ،گزینه کامپیوتر  On-boardیا کامپیوتر
سفر را نشان میدهد.
روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Trip computerیا
" "On-board computerرا انتخاب کنید.

ریست کردن میانگین مصرف سوخت و سرعت

روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "On-board infoرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Consumpt.یا " "Speedرا انتخاب کنید.
"Yes" .4
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نمایشهای مربوط به حالت اسپرت
مفهوم کلی

بر روی صفحۀ نمــایش ،صفحه پشت آمپــر مربوط به حــالت
اسپرت نشان داده میشود و وضعیت خــودرو قبل از انتخــاب
برنامه اسپرت میتواند بررسی شود.

صفحۀ اسپرت

بر روی صفحۀ آمپر ،مقادیر پاور و گشتاور نشان داده شدهاند.

نمایش صفحۀ اسپرت

در مورد :iDrive
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Sport displaysرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Sport instrumentsرا انتخاب کنید.
.3
از طریق کنترل دینامیک رانندگی:
 ''Sport'' .1را فعال کنید.
گزینۀ " "Sport displaysرا انتخاب کنید.
.2
گزینۀ " "Sport instrumentsرا انتخاب کنید.
.3

وضعیت خودرو

اطالعات محیطی زیر ارزیابی میشود:
 دمای موتور.
 دمای خارج خودرو.
 دمای تایر و فشار باد تایر.
دمای تایر و فشار باد تایر در حین رانندگی اندازه گیری میشود.

چک کردن وضعیت خودرو

در مورد :iDrive
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Sport displaysرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Vehicle and surroundingsرا
.3
انتخاب کنید.
از طریق کنترل دینامیک رانندگی:
 ''Sport'' .1را فعال کنید.
گزینۀ " "Sport displaysرا انتخاب کنید.
.2

صفحات نمایش
.3

کنید.

گزینۀ " "Vehicle and surrondingsرا انتخاب

هشدار سرعت
مفهوم کلی

کنترلها

تنظیمات بر روی صفحۀ نمایش
زمان
تنظیم منطقه زمان

سرعتی را نشان میدهــد که در صورت رسیدن به آن خــودرو
هشدار میدهد.
هشدار تا زماني كه سرعت به كمتر از  5کیلومتر بر ساعت پایینتر
از سرعت مقرر برسد ،تكرار ميشود.

 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Time/Dateرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Time zone:را انتخاب کنید.
 .4منطقه مورد نظر خود را انتخاب کنید.
منطقه زمانی ذخیره میشود.

نشان دادن ،تنظیم کردن یا تغییر هشدار سرعت

تنظیم زمان

بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Speedرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Warning at:را انتخاب کنید.
 .4کنترلر را تا زمــانی که سرعت مورد نظرتان نمایش داده
شود ،بچرخانید.
 .5کنترلر را فشار دهید.
سرعت هشدار ذخیره خواهد شد.

فعال کردن /غیرفعال کردن هشدار سرعت

بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Speedرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Warningرا انتخاب کنید.
 .4کنترلر را فشار دهید.

تنظیم سرعت فعلی خودرو به عنوان سرعت هشدار

بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Speedرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Select current speedرا انتخاب کنید.
 .4کنترلر را فشار دهید.
سرعت فعلی خـودروی شما ،به عنوان سرعت هشدار برای
خودرو تعریف میشود.

 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .۲گزینۀ " "Time/Dateرا انتخاب کنید.
 .۳گزینۀ " "Timeرا انتخاب کنید.
 .۴کنترلر را تا زمانی که ساعت مورد نظرتان نمایش داده شود،
بچرخانید.
 .5کنترلر را فشار دهید.
 .6کنترلر را تا زمانی که دقیقه مورد نظرتان نمایش داده شود،
بچرخانید.
 .7کنترلر را فشار دهید.
زمان تنظیم شده ذخیره میشود.

تنظیم فرمت زمان

 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Time/Dateرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Formatرا انتخاب کنید.
 .4فرمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
فرمت انتخابی ذخیره می شود.

تنظیم اتوماتیک زمان

براساس ویژگیها و امکانات خودروی شما ،زمــان ،تاریخ و در
صورت نیاز منطقۀ زمانی به صورت اتوماتیک آپدیت میشود:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Time/Dateرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Auto time setرا انتخاب کنید.
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صفحات نمایش

تاریخ
تنظیم تاریخ

واحدهای اندازهگیری
تنظیم واحدهای اندازهگیری

 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Time/Dateرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Dateرا انتخاب کنید.
 .4کنترلر را تا نشان دادن روز مورد نظر خود بچرخانید.
 .5کنترلر را فشار دهید.
 .6تنظیمات مورد نیاز برای ماه و سال را انجام دهید.
تاریخ ذخیره خواهد شد.

برای تنظیم واحدهای اندازهگیری برای مصرف سوخت ،مسافت
جاده و دما:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Language/Unitرا انتخاب کنید.
 .3آیتم مورد نظر را انتخاب کنید.
 .4واحد مورد نظر خود را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.

 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Time/Dateرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Formatرا انتخاب کنید.
 .4فرمت مورد نظر خود را انتخاب کنید.
فرمت انتخابی ذخیره خواهد شد.

میزان روشنایی

تنطیم فرمت تاریخ

زبان
انتخاب زبان

برای تنظیم زبان بر روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Language/Unitرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Languageرا انتخاب کنید.
 .4زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.
زبان انتخابی برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.

تنظیم صدای گفتگوی صوتی

برای اطالعات بیشتر در مــورد صـدای گفتگوی صــوتی برای
سیستم فرمان صوتی ،به صفحۀ  27مراجعه نمایید.
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تنظیم میزان روشنایی

برای تنظیم وضوح تصویر بر روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Control displayرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Brightnessرا انتخاب کنید.
 .4کنترلر را تا رسیدن به وضوح مورد نظر خود بچرخانید.
 .5کنترلر را فشار دهید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.
بسته به نور محیط ،ممکن است تنظیمات روشنایی به طور واضح
قابل رویت نباشد.

Head-up Display
مرور

صفحات نمایش

مفهوم کلی

این سیستم اطالعات مهم و ضروری مانند سرعت را در منطقه
دید راننده نمایش میدهد .راننده با دریافت سریع این اطالعات
میتواند تصمیمگیری مناسب را بر اساس شرایط داشته باشد.

اطالعات

برای انجام دستورالعملهای ذکـر شده در ارتباط با تمیز کردن
 ،Head-up Displayبه صفحۀ  ۲۲۵مراجعه نمایید.

امکان دید صفحۀ نمایش

امکان دید صفحۀ نمایش در سیستم صفحۀ نمایش جلوی خودرو
تحت تاثیر عوامل زیر است:
 وضعیت و حالت نشستن.
 اشیایی که بر روی کاو ِر  Head-up Displayقرار دارند.
 عینکهای آفتابی با فیلترهای پُالریزاسیون خاص.
 جادههای خیس و بارانی.
 شرایط نور نامناسب.
در صورتی که تصویر کج و معوج باشد ،تنظیمات اساسی خودرو
را توسط یکی از مراکز خدمات رسانی  BWMیا مراکز خدمات
رسانی معتبر دیگر یا تعمیرگاهها بررسی نمایید.

روشن /خاموش کردن

 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Head-up Displayرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Head-up Displayرا انتخاب کنید.

نمایش
مرور

اطالعات زیر روی  Head-up Displayنشان داده میشود:
 سرعت.
 سیستم جهت یابی.
 پیامهای .Check Control
 لیست انتخابی از صفحۀ آمپر.
 سیستم کمک راننده.
برخی از موارد فوق تنها در هنگام نیاز به صورت مختصر نشان
داده میشود.

کنترلها

انتخاب اطالعات برای نمایش روی

Head-up Display
بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Head-up Displayرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Displayed informationرا انتخاب کنید.
 .4موارد مد نظر خود برای نمایش داده شدن را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.

تنظیم روشنایی

روشنایی به صورت اتوماتیک با نور محیط تنظیم خواهد شد.
تنظیمات پایه میتواند به صورت دستی انجام شود.
بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Head-up Displayرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Brightnessرا انتخاب کنید.
 .4کنترلر را تا رسیدن به وضوح مورد نظر خود بچرخانید.
 .5کنترلر را فشار دهید.
هنگامی که نور پایین فعال شود ،روشنایی Head-up Display
میتواند به وسیله نور پشت آمپر افزایش یابد.
تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.

تنظیم ارتفاع

 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Head-up Displayرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Heightرا انتخاب کنید.
 .4کنترلر را تا رسیدن به ارتفاع مورد نظر خود بچرخانید.
 .5کنترلر را فشار دهید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.
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صفحات نمایش

تنظیم چرخش

تصویر صفحه نمــایش  Head-up Displayمیتواند به دور
محورش گردش داشته باشد.
بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Head-up Displayرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Rotationرا انتخاب کنید.
 .4کنترلر را تا رسیدن به تنظیمات مورد نظر خود بچرخانید.
 .5کنترلر را فشار دهید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.

شیشۀ مخصوص جلوی خودرو

شیشۀ جلوی خودرو بخشی از سیستم است.
شکل و قوارۀ شیشۀ جلوی خــودرو امکان نمایش یک تصویر
دقیق را فراهم میسازد.
یک نوار در شیشۀ جلوی خودرو مانع از نمایش تصاویر دوگانه
میشود.
ً
به همین دلیل ،اکیــدا توصیه میشــود تعویض شیشۀ جلوی
خــودرو را در یکی از مراکز خدمات رســانی  BWMیا مراکز
خدمات رسانی معتبر دیگر یا تعمیرگاهها انجام دهید.

96

چراغها

کنترلها

چراغها
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

نماد

قابلیت
چراغهای پارک
چراغهای نور پایین
چراغهای صفحه آمپر

چراغهای پارک ،چراغهای جانبی و
چراغهای پارک کنار جادهای

مرور
کلیدها در خودرو

اطالعات کلی

،
وضعیت اهرم، :
در صورتی که سوییچ خودرو بسته باشد و درب راننده باز باشد،
مطابق با این نشانهها ،چــراغهای بیرونی به صورت اتومــاتیک
خاموش میشود.

چراغهای پارک

کلیدهای مربوط به چراغها در کنار فرمان قرار گرفته است.

عملکرد المپها
نماد

قابلیت
چراغهای مه شکن جلویی خودرو
کنترل اتوماتیک چراغهای جلوی خودرو
چراغهای جانبی چراغ جلو
چراغها خاموش است
چراغهای روشن در طول روز

وضعیت اهرم:
چراغهای اطراف خودرو روشن میشود.
از چراغهای پارک برای مدت طوالنی استفاه نکنید ،در غیر این
صورت ،ممکن است باتری خــودرو ضعیف شود و در نتیجه در
روشن شدن خودرو اختالل ایجاد شود.
در هنگام پارک ،المپ چــراغهای پارک در کنار جاده مربوطه به
سمتی کنار جـاده میباشد را روشن کنید .برای اطالعات بیشتر
به صفحۀ  ۹۸مراجعه کنید.

چراغهای نور پایین

وضعیت اهرم:
با باز شدن سوییچ خودرو ،چراغهای نور پایین روشن میشود.
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چراغها

چراغهای پارک

ویژگی تاخیر چراغ جلو

چراغهای نــور پایین برای مدتی روشن میمــاند در صورتی که
فالشر چراغهای جلوی خــودرو پس از خـاموش شدن سیستم
 ،radio-readyروشن شود.

تنظیم مدت زمان

به کمک این المپها ،چــراغ راهنما در یک سمت خودرو روشن
میشود.

روشن کردن

هنگامی که سوییچ خودرو بسته است ،اهرم را تا انتها و به مدت
حدود دو ثانیه به سمت باال یا پایین فشار دهید.

خاموش کردن

اهرم را به صورت مختصر در جهت مخالف تا انتها فشار دهید.

چراغهای خوشامدگویی و ویژگی تاخیر
چراغ جلو
چراغهای خوشامدگویی

وابسته به نوع خودرو ،هنگام خاموش کردن خودرو ،اهـرم را به
یکی از وضعیت های زیر تغییر حالت دهید:
چراغهای پارک و چراغهای داخلی با باز شدن قفل خــودرو به
مدت کوتاهی بر اساس نور محیط روشن می شوند.

فعال کردن /غیرفعال کردن

بر روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .۲گزینۀ " "Lightingرا انتخاب کنید.
 .۳گزینۀ " "Welcome lightsرا انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.

بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .۲گزینۀ " "Lightingرا انتخاب کنید.
 .۳گزینۀ " "Pathway lightingرا انتخاب کنید.
 .۴مدت زمان مورد نظر را تنظیم نمایید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره خواهد شد.

کنترل اتوماتیک چراغ جلوی خودرو
مفهوم کلی

چراغهای نور پایین خودرو وابسته به نور محیط بطور اتوماتیک
روشن و خاموش میشوند .بــرای مثال در تونلها ،نور گرگ و
میش و یا در هنگام ابر و بارش.

اطالعات کلی

یک آسمان آبی با نور کم و یا خورشید در افق میتواند منجر به
روشن شدن چراغهای خودرو شود.
هنگامی که در طــول روز از تونل خــارج شوید ،چراغهای نور
پایین بالفاصله خامـوش نخواهند شد ،بلکه حدود  2دقیقه بعد
خاموش خواهند شد.
چــراغهای نور پایین همواره تا زمــانی که چراغهای مه شکن
روشن هستند ،روشن میماند.

فعال کردن

وضعیت اهرم:
چراغ نمایشگر در صفحه آمپر با روشن شدن المپها ،فعال خواهد
شد.

محدودیتهای سیستم

سیستم اتوماتیک تشخیص نور محیط ،نمیتواند جایگزین ادراک
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چراغها
راننده از شرایط نوری محیط باشد.
برای مثال ،سنسورها قادر به تشخیص مــه یا شـرایط غبارآلود
نیستند.
به منظور جلوگیری از بروز حادثه در این مواقع ،باید چراغها را
به صورت دستی روشن نمایید.

کنترلها

فعال کردن

چراغهای روشن درطول روز

،
وضعیت اهرم، :
المپهای رانندگی در طول روز با باز شدن سوییچ خودرو ،روشن
میشود .پس از بسته شدن سوییچ خـودرو چراغهای پارک در
این وضعیت روشن می شود:

چراغهای پیچ

وضعیت اهرم:
هنــگامی که در پیچهای جــاده حرکت میکنید ،این المپها
ناحیۀ داخلی منحنی را نیز روشن میکنند .چــراغهای جانبی،
زیر سرعت حدود  40کیلومتر بر ساعت ،هنــگامی که راهنـما
فعال شود و جهت فرمان نیز مشخص شود ،به صورت اتوماتیک
فعال میشوند.

اختالل در عملکرد

یک پیام  Check Controlنشان داده میشود.
در صورت خرابی این چراغهای جانبی ،سیستم را در اولین فرصت
بازبینی نمایید.

 .1وابسته به تجهیزات خــودرو ،اهــرم المپ را در یکــی از
وضعیتهای یا قرار دهید.
 .۲دکمــۀ واقع بر اهرم را در جهت فلش -تصویر باال -فشار
دهید.
چراغ نشانگر بر روی صفحۀ آمپر روشن میشود.
زمـانی که چراغهای نور پایین روشن هستند ،چراغها
به صورت اتوماتیک کم نور یا پرنور خواهند شد.
سیستم به نـورهایی که از روبرو میآید ،به تناسب ،عکس العمل
نشان میدهد .برای مثــال این عکس العملها در روستا و شهر،
متفاوت خواهد بود.
چـراغهای آبی نشانگر در صفحۀ آمپر ،هنــگامی که
سیستم ،چراغهای نــور باال را روشن میکند ،روشن
میشوند.

روشن /خاموش کردن چراغهای نور باال به صورت
دستی

سیستم کمکی نور باال
مفهوم کلی

هنگامی که چراغهای نــور پایین خودرو فعال شود ،این سیستم
چراغهای نور باال را به صورت اتوماتیک روشن و خاموش میکند.
این فرآیند توسط دوربینی کـه روبروی آینۀ داخلی خودرو است،
کنترل میشود .این سیستم کمکی ضمانت میکند که چراغهای
نور باالی خودرو به تناسب شرایط ترافیکی ،روشن خواهد شد.
راننده این امکان را دارد که در روشن و خاموش کردن چراغهای
نــور باال مداخله کند .در سرعتهای پایین ،چـراغهای نور باال
توسط سیستم روشن نمیشوند.

 روشن کردن چراغهای نور باال :فلش .1
 خاموش کردن چراغهای نور باال  /فالشر چراغ جلو :فلش .2
هنگام تنظیم دستی چــراغها ،سیستم کمکی نورباال میتـواند
خاموش شود.
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برای فعال سازی مجدد سیستم کمکی نور باال ،دکمه روی اهرم
را فشار دهید .برای اطالعات بیشتر به صفحه  ۹۹مراجعه کنید.

محدودیتهای سیستم

سیستم کمکی نــورباال نمیتواند جایــگزین تصمیم راننده بر
اســاس ادراک وی از شرایط محیطی باشد .به همین دلیل ،در
شرایط مورد نیاز ،آن را به صورت دستی خاموش کنید.
در شرایط زیر ،سیستم نمیتواند به درستی عمل کند و مداخله
راننده ضروری است:
 در شرایط نامساعد آب و هوایی مانند مه یا بارش سنگین.
 هنگام تشخیص عابران پیاده ،دوچرخهسواران و اسبسواران
در شرایط نور ضعیف ،هنـگام رانندگی نزدیک به واگنها،
قطار و مکان عبور حیوانات.
 در پیچهای تنگ ،بر روی تپه یا گــودال ،در ترافیک یا در
مکانهایی که دید کافی نباشد.
 در شهرهای کم نور و در زمان وجود عالئم بازتابنده.
 هنگامی که شیشه جلوی خــودرو -پشت آینه وسط -مه
گرفته و یا کثیف است یا با چیزی پوشانده شده است.

نور پشت آمپر
تنظیم

چــراغهای پارک یا چــراغهای نـور پایین
باید برای تنظیم شدت نور روشن باشد.
شدت نور را با کلید چرخشی تنظیم نمایید.

چراغهای داخلی
اطالعات کلی

چراغهای داخلی ،چراغهای زیــر پــا ،و چراغهای دسترسی به
صورت اتوماتیک کنترل میشوند.
کلید چرخشی میتواند وضوح و شدت برخی از این المپها را
تنظیم کند.

مرور

چراغهای مه شکن
چراغهای مه شکن جلو

چراغهای نور پایین باید روشن شده باشند.
این دکمــه را فشار دهید ،یک چــراغ نشانگر سبز
روشنمی شود.
در صورتی که کنترل اتوماتیک چراغ جلو فعال است -به صفحۀ ۹۸
مراجعه نمایید -چراغهای نور پایین با روشن کردن چراغهای
مه شکن به صورت اتوماتیک روشن خواهند شد.
زمانی که چراغهای نور باال یا فالشر چراغهای جلو فعال باشد،
چراغهای مه شکن جلو روشن نخواهند شد.
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چراغهای داخلی
چراغهای مطالعه

روشن و خاموش کردن چراغهای داخلی

این دکمه را فشار دهید.
برای خاموش کردن دائمی :این دکمه را برای حدود
 3ثانیه فشار دهید.
برای روشن کردن مجدد :دکمه را فشار دهید.

چراغها

کنترلها

چراغهای مطالعه

این دکمه را فشار دهید.

چراغهای مطالعه در جلو و عقب خــودرو و در کنار المپهای
داخلی هستند.

نور محیط

بر اساس ویژگیهای خودروی شما ،نور خودرو میتواند در داخل
خودرو تنظیم شود.

انتخاب رنگ زمینه

در مورد :iDrive
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Lightingرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Ambientرا انتخاب کنید.
 .4تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
برای خاموش کردن نور محیط ،گزینه '' ''Offرا انتخاب کنید.

تنطیمات شدت نور

.1
.2
.3
.4

گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Lightingرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Brightnessرا انتخاب کنید.
شدت نور را تنظیم کنید.
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امنیت خودرو
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز

توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

کیسههای هوا

 1کیسۀ هوای راننده
 2کیسۀ هوای سرنشین جلو
 3کیسۀ هوای سر

کیسۀ هوای راننده و سرنشین جلو

کیسههای هوای جلوی خــودرو ،با نشان دادن عکس العمل به
ضربه به جلوی خــودرو که کمربند ایمنی به تنــهایی نمیتواند
محافظت الزم را فــراهم کند ،از راننده و سرنشین جلـو حفاظت
میکند.
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 4کیسۀ هوای جانبی
 5کیسۀ هوای زانو

کیسۀ هوای جانبی

کیسۀ هــوای جانبی در ضربههای کناری به خــودرو ،از سینه و
قسمت ران پای سرنشین حفاظت میکند.

کیسۀ هوای سر

در ضربههای کناری به خــودرو ،این کیسۀ هــوا از ســر مسافر
حفاظت میکند.

امنیت خودرو

جلوگیری از پرت شدن سرنشین به خارج از خودرو

طراحی کیسههای هوای سر به گونهای است که هنگام تصادف
از بغل و یا چپ شدن خودرو ،از پرت شدن سرنشینان از پنجره
به خارج جلوگیری میکند.

کیسۀ هوای زانو

کیسۀ هوای زانو ،از زانوهای سرنشین در هنگام تصادف محافظت
میکند.

اقدامات محافظتی

کیسههای هــوا در تمامی ضربههای وارده به خودرو برای مثال در
تصادفات با شدت نسبتا کم و یا برخورد از عقب ،فعال نمیشود.

اطالعات برای بهینه کردن اثر کیسه های هوا

هشدار
در صــورتی که وضعیت صندلــیها نامناسب باشد یا
کیسههای هــوا و محل استقرار آنها تحت تاثیر قــرار گرفته
باشد ،کیسههای هــوا نمیتوانند کام ً
ال موثر عمل کنند و حتی
میتوانند منجر به آسیب و جراحت شوند .در این حالت احتمال
خطر و آسیب رسیدن به سرنشینان وجود دارد .اطالعات و موارد
زیـر را بــرای استفاده بهینه از سیستم کیسههای هــوا رعایت
کنید.
 از کیسههای هوا فاصله بگیرید.
 اطمینان حاصل نمایید که ســ ِر سرنشینان ،از کیسههای
هوای جانبی فاصله کافی را دارد.
 همواره لبههای فرمان را بگیرید .دستان خود را در حالت
ساعت  3و ساعت  9روی فــرمان قــرار دهید تا احتمال
آسیب رسیدن به بازو و دستانتان هنگام باز شدن کیسههای
هوا کمتر باشد.
 مطمئن شــوید که سرنشین جلــوی خــودرو به درستی
نشسته باشد .وضعیت صحیـح بــرای نشستن او آن است
که پاهایش روی کف خودرو باشد.
 بین یک کیسۀ هـوا و یک شخص ،نباید هیچ شی ،حیوان
یا شخصی قرار گیرد.
 روی پوشش کیسههای هــوا ،مواد چسبناک نزده و آنها
را با اشیا دیگر نپوشانید.

کنترلها

 داشبورد و شیشۀ جلوی خودرو باید تمیز و خــالی باشد،
بنابــراین از چسپاندن برچسب یا پوشــاندن آنها توسط
اشیای دیگر مانند سیستم  GPSیا گوشی موبایل خودداری
نمایید.
 از کشیدن کاو ِر کیسۀ هوای جلو و استفاده از فضای جانبی
صندلی به عنوان محفظۀ نگهداری اشیا خوداری کنید.
 از قرار دادن روکش صندلی ،کوسن و اشیای دیگر بر روی
صندلی جلوی خودرو که برای صندلی دارای کیسۀ هوای
جانبی طراحی نشدهاند ،خودداری نمایید.
 بر روی پشتی صندلیهــا ،وسایل و اشیایی مانند ژاکت را
آویزان نکنید.
 به هیچ وجــه قطعات یا سیــم کشی کیسههای هــوا را
دستکاری نکنید .این مورد ،برای فرمان خودرو و کاو ِر آن،
داشبورد و صندلیها نیز صادق است.
 سیستم کیسههای هوا را حذف و جدا نکنید.
حتی در صورتی که تمامی موارد فوق را رعایت کنید ،در شرایط
خاص احتمال آسیب هنگام فعال شدن کیسههای هوا وجود دارد.
صدای احتراق و انفجــار ممکن است منجر به اختالل شنوایی
کوتاه مدت و در اکثــر موارد ،اختالل شنوایی موقت در افــراد
حساس شود.
اطالعات و هشدارهای مربوط به کیسههای هوا روی آفتابگیر
قابل رویت است.

فنی سیستم کیسههای هوا
آمادگی ِ
اطالعات

هشدار
پس از کار کردن سیستم کیسههای هــوا ،ممکن است
قطعات سیستم داغ شود .در این حالت احتمال آسیب رسیدن
وجود دارد .بنابراین ،قطعات را لمس نکید.
هشدار
تعمیرات ناصحیح میتـواند منجر به اختالل در عملکرد
و یا عملکرد ناخواسته کیسه هـوا گردد .در صورت وجود اختالل
در کیسههای هــوا ،کیسهها نمیتــوانند حتی در صورت بروز
تصادفهای شدید فعــال گردند .در این صورت ،خطر آسیب و
جراحت برای سرنشینان وجود دارد .سیستم کیسههای هوا را در
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یکی از مراکز خدمات رســانی  BMWیا یکی از مراکز خدمات
رسانی معتبر دیگر بررسی ،تعمیر و یا تعویض نمایید.

عملکرد صحیح

زمـانی که سوییچ خودرو باز میشود ،چــراغ هشدار
روی صفحه آمپر برای مدت کوتاهی روشن میشود و
بدین وسیله آمادگی سیستم کیسههای هوا و کمربند ایمنی را
برای کار کردن نشان میدهد.

اختالل در عملکرد سیستم کیسههای هوا



با باز شدن سوییچ خودرو ،چراغهای هشدار روشن نشود.
چراغ هشدار به صورت پیوسته روشن بماند.

غیرفعال کردن اتوماتیک کیسههای هوا برای صندلی
سرنشین جلو
مفهوم کلی

سیستم ،در صورتی کــه صندلی جلــو اشغــال شده باشد ،با
اندازهگیری مقاومت بدن انسان ،پی به این مساله میبرد.
متناسب با اندازهگیری سیستم ،کیسههای هوای جلو ،جانبی و
سرنشین جلو ،فعال یا غیرفعال میشود.
زانو برای صندلی
ِ

اطالعات

قبل از نشاندن کودکان بر روی صندلی جلو ،به دستور العملها
و نکات ایمنی برای کودکان روی صندلی جلو مراجعه کنید.
هشدار
برای این کــه سیستم بتـواند اشغال شدن صندلی جلو
توسط سرنشین را تشخیص دهد ،صندلی باید به طور کامل توسط
شخص اشغال شده باشد .در غیر این صورت خطر آسیب جانی
وجود خواهد داشت .لذا ،مطمئن شوید که سرنشین پای خـود
را درکف خودرو قرار داده است.

سیستم اتوماتیک غیرفعال کردن
اختالل در
ِ
کیسههای هوا

هنگامی که کودکان بزرگ تر یا بزرگساالن روی صندلی جلوی
خودرو نشسته باشند ،در برخــی از حـالتهای نشستن ممکن
است کیسههای هوای صندلی جلو غیرفعال شود .در این حـالت
چراغ نشانگر برای کیسههای هــوای صندلی مسافر جلو روشن
میشود.
در این صورت ،وضعیت نشستن را به گــونهای تغییر دهید که
سیستم کیسههای هــوا برای صندلی جلو فعــال شود و چراغ
نشانگر خاموش گردد.
در صورتی که با تغییر حالت نشستن ،کیسههای هوا فعال نشد،
سرنشین را روی صندلی عقب بنشانید.
به منظور فعال کردن تشخیص درست اشغال بودن صندلی:
 از وصل کردن کــاور ،کوسن یا هر شی دیگری به صندلی
جلو خودداری نمایید ،مگــر آن کـه این اشیا به طور ویژه
توسط کارخانۀ سازنده خودرو شما تایید شده باشند.
 در صورتی که بر روی صندلی ،صندلی کـودک نصب شده
باشد ،از قرار دادن وسایل الکترونیکی خودداری کنید.
 از قرار دادن اشیا زیر صندلی که میتوانند صندلی را تحت
فشار قرار دهند خودداری نمایید.
 هیچ گونه رطوبتی رو و داخل صندلی نباشد.

چراغ نشانگر برای کیسههای هوای صندلی جلوی
خودرو

چراغ نشانگر برای کیسههای هوای صندلی جلوی خودرو وضعیت
کار کیسههای هوا را نشان میدهد.
این چراغها نشان میدهند آیا سیستم کیسههای هوا فعال شده
است یا خیر.
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 این چراغ ،مث ً
ال زمانی که یک کــودک
به درستی روی صندلی کودک نشسته
باشد و یا زمانی که صندلی خالی باشد،
روشن میشود .در این حـالت ،کیسههای
سرنشین جلو فعال نمیباشد.
هوا برای صندلی
ِ
 این چراغ مث ً
ال زمــانی که یک فــرد با سایز متناسب و به
درستی روی صندلی جلو نشسته باشد ،روشن نمیشود.
سرنشین صندلی جلو
در این حــالت ،کیسههای هوا برای
ِ
فعال میباشد.

تشخیص صندلی کودک

سیستم به طور معمول ،کــودکانی که بر روی صندلی کــودک
نشسته باشند را تشخیص میدهـد ،مخصوصاً زمــانی که روی
صندلیهای مورد تایید  NHTSAنشسته باشند .پس از نصب
صندلی کودک ،اطمینان حاصل نمایید که چراغهای مربوط به
کیسههای هوای صندلی جلو روشن شده است .این چراغ نشان
میدهد کــه صندلی کــودک تشخیص داده شده و کیسههای
هوای صندلی جلو غیرفعال است.

قدرت کیسه هوای صندلی راننده و صندلی
سرنشین جلو
ِ

سرنشین
قدرت و نیروی انفجاری که کیسههای هوای راننده و
ِ
جلو را فعال میکند ،به شدت وابسته به وضعیت صندلی راننده
و صندلی جلوی خودرو است.
بـرای حفظ و تنظیم صحت و دقت این قابلیت ،در زمــانهای
طوالنی ،با تــوجه به پیام ظاهر شده ،به کمک صفحه نمایش،
صندلی را کالیبره نمایید.

کالیبره کردن صندلی جلویی

هشدار
هنگام حرکت و تکان خوردن صندلیها ،خطر گیر کردن
وجــود دارد .در این صورت ممکن است به سرنشین و خـودرو
آسیب وارد شود .قبل از تنظیم صندلی اطمینان حاصل نمایید
فضای کافی وجود دارد.

کنترلها

یک پیام روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
 .1کلید را فشار داده و صندلی مورد نظــر را به سمت جلـو
حرکت دهید.
 .۲کلید را دوباره فشار دهید .صندلی به آرامی به سمت جلو
حرکت میکند.
 .۳صندلی را در وضعیت مورد نظر تنظیم نمایید.
پروسۀ کالیبراسیون زمــانی تمام میشود که پیام نمایش داده
شده بر روی صفحۀ نمایش ناپدید گردد.
در صورتی که پیام همچنان دیده شود ،فرآیند کالیبراسیون را
تکرار کنید.
در صورتی که با تکرار کردن فرآیند کالیبراسیون ،پیام باز هم
حذف نشود ،سیستم را در اولین فرصت بازبینی و چک نمایید.

نظارت بر فشار باد تایر TPM
مفهوم کلی

سیستم فشار هـوای تایر را در هر  4تای ِر درحال استفاده ،بررسی
و نظارت میکند .در صورتی که در یکی از تایــرها فشار هــوا به
صورت قابل توجهی کاهش یابد ،سیستم به شما هشدار میدهد.
برای انجام این کار ،سنسورهایی در تایـرها تعبیه شدهاند که دمای
هوای تایر و فشار تایر را اندازهگیری میکنند.

اطالعات

برای استفاده از سیستم ،به دستورالعملهـای مربوط به کنترل
فشار هوای تایر ،در صفحه  ۱۸۶مراجعه نمایید.

الزامات عملیاتی

سیستم باید بر روی فشار باد صحیح برای تایر ریست شده باشد،
در غیر این صورت امـکان هشداردهی صحیح و اندازهگیری قابل
اطمینان فشار هوا وجود ندارد.
سیستم را پس از هـر بار تنظیم فشار باد تایــر و بعد از هر بار
تعویض تایر یا چرخ ،ریست کنید.
همــواره از رینگها دارای سیستم الکترونیکی  TPMاستفاده
نمایید تا مطمئن شوید سیستم به صورت صحیح کار میکند.
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نمایش وضعیت

ت بر فشار باد تایر ( ،)TPMمیتواند چه TPM
وضعیت فعلی نظار 

فعال باشد چه غیرفعال ،بر روی صفحۀ نمایش نشان داده شود.
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .۲گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
گزینــۀ "( "Tire Pressure Monitor (TPMرا
.۳
انتخاب کنید.
وضعیت انتخابی نمایش داده می شود.

نمایشگر کنترل وضعیت

وضعیت تایــر و سیستم ،بر روی صفحه نمایش ،از طریق رنگ
چرخها و یک پیام متنی نشان داده میشود.

اگر تمام چرخها سبز باشد

سیستم فعال است و در صورت کاهش فشار هوای تایر -با توجه
به تنظیمات ذخیره شده -به راننده هشدار میدهد.

اگر یک چرخ زرد باشد

در تایـر نشان داده شده ،یک پنچری یا کاهش باد شدید اتفاق
افتاده است.

اگر تمامی چرخها زرد باشند

در چندین تایر ،پنچری یا کاهش باد شدید اتفاق افتاده است.

اگر چرخها خاکستری باشند

سیستم به دلیل اختالالت فنــی ،قادر به تشخیص و اندازهگیری
باد تایر نمیباشد.

اطالعات وضعیت

صفحه نمایش ،اطالعات اضافهای در مورد فشار فعلی تایر نشان
میدهد .در واقــع این صفحه نمایش ،فشار اندازهگیری شده را
نشان میدهد .این مقادیر ممکن است بسته به وضعیت جادهها
و طرز رانندگی ،نوسان داشته باشد.
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سیستم را پس از هر بار تنظیم فشار هوای تایر و پس از هر بار
تعویض چرخ یا تایر ،ریست کنید.
برای این کار ،بر روی صفحه نمایش خودرو:
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Perform resetرا انتخاب کنید.
.۳
 .4موتور را روشن کنید اما حرکت نکنید.
 .5فشار باد تایر را ریست کنید.
 .6رانندگی کنید.
چرخها به رنگ خاکستری نمایش داده میشود و وضعیت نشان
داده میشود.
پس از رانندگیکردن با سرعت باالی  30کیلومتر بر ساعت برای
مدت کوتاهی ،فشار هوای تایر تنظیم شده ،به عنوان فشار هوای
تایــر مرجع مورد ،مبنا قــرار میگیرد .فرآیند ریست در حین
رانندگی به طور اتوماتیک ،کامل میشود.
روند ریست نشان داده شده است.
پس از اتمام موفقیتآمیز فرآیند ریست ،چرخها بر روی صفحه
نمــایش بـه رنــگ سبــز نشــان داده میشــوند و عبــارت
'' ''Tire pressure monitor (TPM) activeنمایش داده
می شود.
شما میتوانید در هر زمان دلخواه سفر را متوقف نمایید .هنگام
ادامه سفر ،فرآیند ریست به طور اتوماتیک ادامه پیدا میکند.

پیام کم بودن فشار هوای تایر
ِ

المپ هشدار زرد رنـگ روشن میشود .یک پیام متنی
 Check Controlنمایش داده میشود.
 یک پنچری یا کاهش باد شدید اتفاق افتاده است.
 سیستم ریست نشده است ،بنــابراین سیـستم بر اســاس
فشار هوای تنظیم شدۀ آخرین ریست ،هشدار می دهد.
 .1سرعت خود را کم کرده و با احتیاط توقف کنید.
 .2خودرو را بررسی نماییدکه آیا تایرها معمولی و یا تایرهای
مخصوص  Run-flatبر روی خودرو سوار شدهاند.
تایــرهای ( Run-flatرجــوع به صفحۀ  )192با یـک عالمت
دایرهای شکل با حروف  RSCکه بر روی کنـارۀ تایر قرار گرفته
است نشانهگذاری شدهاند.

امنیت خودرو
هشدار
رانندگی با تایر معمولی معیوب یا کم باد بر روی فرمان
پذیری خودرو مانند سیستم ترمز و فرمان تاثیر میگذارد.
استفاده از تایرهای  ،Run-flatبرای مدت محدودی مثمر ثمـر
خواهد بود .در غیر این صورت احتمال تصــادف وجود دارد .در
صــورتی که خــودروی شما مجهــز به تایــرهای Run-flat
نمیباشد ،پس از بروز مشکل یا پنچری ،از ادامۀ رانندگی خودداری
نمایید .اطالعات و دستورالعملهای مربوط به این دسته از تایرها
را به دقت مطالعه و از آنها استفاده نمایید.
فشار کم تایــر خودرو میتواند سیستم ( DSCکنترل پایداری
دینامیکی) را فعال کند.

اقدامات الزم در صورت بروز پنچری
تایرهای عادی

 .1تایر معیوب را تشخیص دهید.
این کار را با چک کردن فشار هوای درون هر  4تایر انجام
دهید.
در صورتی که فشار هوای هر  4تایر طبیعی و نرمال باشد،
ممکن است دستگاه  TPMبه درستی راهاندازی نشده باشد.
در این حالت ،سیستم را راهاندازی کنید.
در صورتی که تشخیص تایر معیوب برایتان ممکن نباشد،
با یکی از مراکز خدمات رسانی یا تعمیرگاهها تماس بگیرید.
 .2تایر پنجر را تعویض نمایید.
استفاده از درزگیر تایر مانند کیت پنچرگیری میتـواند دستگاه
الکترونیکی  TPMرا خراب کند .در این حالت ،در اولین فرصت،
سیستم الکترونیکی را چک کـرده و در صورت نیاز آن را تعویض
کنید.
تایرهای Run-flat
حداکثر سرعت
شما میتوانید با تایرهای معیوب تا سرعت ماکـزیمم  80کیلومتر
بر ساعت رانندگی کنید.

کنترلها

ادامۀ رانندگی با تایرهای Run-flat
در صورت ادامۀ رانندگی با تایرهای معیوب:
 .1از ترمز کردن ناگهانی و تغییر مسیر ناگهانی خودداری نمایید.
 .2از سرعت  80کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید.
 .3در اولین فرصت ،فشار هوای هر  4تایر را چک کنید.
در صورتی که فشار هوای هر  4تایر طبیعی و نرمال باشد،
ممکن است سیستم نظارت بر فشار تایــرها ( ،)TPMبـه
درستی ریست نشده باشــد .در این حــالت ،آن را ریست
کنید.
مسافت قابل پیمودن با تایرهای کامال پنچر:
مسافتی که پس از پنچــر شدن تایــرها میتوان رانندگی کرد
به عواملی از جمله وزن سرنشینان خــودرو ،نحــوه رانندگی و
شرایط جاده بستگی دارد.
یک خــودرو با بار متوسط قابلیت پیمودن مسافتی در حــدود
 80کیلومتر را دارد.
خودرو با تایر معیوب عکس العمل متفاوتی خواهد داشت ،برای
مثال در حین ترمز گرفتن ثبات کمتری دارد و خط ترمز باالتری
خواهد داشت .بنابراین باید روش رانندگی خود را نیز بر اساس
آن تنظیم نمایید .از تغییر مسیرهای ناگــهانی یا رفتن از روی
موانع خودداری نمایید.
از آنجا که مسافت قابل پیمودن با عواملی مانند نحـوه استفاده
از خودرو در حین رانندگی ارتباط دارد ،مسافت حقیقی میتواند
بر اساس سرعت رانندگی ،شرایط جاده ،دمــای هوای بیرون و
وزن خودرو ،کمتر یا بیشتر از مقدار اعالم شده باشد.
هشدار
خــودرو هنگامی که تایــرهای آن پنچـر شده باشد یا
تایرهای آن کم باد باشد ،رفتار متفاوتی نسبت به حالت طبیعی
خواهد داشت ،برای مثال در حین ترمز گرفتن ثبات کمتری دارد
و خط ترمز طوالنیتری خواهد داشت .در این حالت خطر تصادف
باالتر است .با احتیاط رانندگی کنید و از سرعت  80کیلومتر بر
ساعت تجاوز نکنید.

خرابی نهایی تایر
ارتعاشات یا صداهای بلند در هنگام رانندگی میتواند حاکی از
خرابی نهایی یک تایر باشد.
سرعت خود را کم کرده و توقف نمایید ،در غیر این صورت ممکن

107

کنترلها

امنیت خودرو

است قطعات تایر جدا شده و منجر به تصادف شود.
از ادامه رانندگی خودداری نمایید .با یکی از مراکز خدمات رسانی
یا تعمیرگاهها تماس بگیرید.

پیام  Check Controlبرای وضعیت فشار هوای
تایر

در شرایط زیر ،یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود
 سیستم تشخیص داده باشد که چرخها عوض شده باشند،
اما هیچ ریستی انجام نشده باشد.
 تنظیم باد تایر مطابق با ضوابط شده انجام نشده باشد.
 فشار هــوای تایــر به کمتر از مقدار مورد نظر افت کرده
باشد.
در این شرایط:
 فشار هــوای تایر را چـک و آن را در صورت نیاز تصحیح
نمایید.
 سیستم را پس از تعویض تایر ریست کنید.

محدودیتهای سیستم

در صورتی که سیستم در مــوعد مقــرر ریست نشده باشد،
به درستی کار نخواهد کرد .برای مثال ،گزارش میشود که یک
تایر پنچر است در حالیکه تایر سالم میباشد.
فشار هوای تایر به درجه حرارت تایر یستگی دارد .رانندگی یا
قرار گرفتن تایر در معرض نور خورشید ،دمای تایــر را افزایش
میدهد .بنابراین ،فشار هوای تایر افزایش مییابد .با سرد شدن
مجدد تایر ،فشار هوای تایر مجددا ً کاهش مییابد .در این شرایط
و درصورت کاهش شدید دما ،ممکن است سیستم هشدار دهد.
سیستم نمیتواند آسیبهای جدیِ ناگهــانی وارد شده در اثـر
حوادث خارجی و محیطی را اعالم و تشخیص دهد.

اختالل در عملکرد

چراغ هشدار زرد چشمک زده و به صورت ثابت روشن
میشود .یک پیــام  Check Controlنیز نمـایش
داده میشود .در این حالت امــکان تشخیص هیچ تایر پنچر یا
کم باد ،نخواهد بود.
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مثالها و توصیهها در شرایط زیر:
 یک تایـر بدون سیستم  TPMنصب شده است :آن را در
صورت نیــاز در یکی از مراکز خدمات رسانی یا تعمیرگاهها
بازبینی کنید.
 اختالل در عملکرد :خودرو را توسط یکی از مراکز خدمات
رسانی  BWMیا مراکــز خدمات رسانی معتبر دیگــر یا
تعمیرگاهها بررسی نمایید.
 TPM قادر به ریست کردن کامل نبوده است :سیستم را
مجددا ً ریست نمایید.
 مداخالت بین سیـستم و دستــگاههای الکتــرونیکی هم
فرکانس دیگر :پس از ترک محل اختالل ،سیستم بار دیگر
به صورت اتوماتیک فعال میشود.

امنیت خودرو

نظارت بر تایر پنچر FTM
مفهوم کلی

سیستم ،تایرهای پنجر یا کاهش باد در تایر را براساس اختالف
سرعت چرخش بین هــر  4چــرخ خـودرو در هنگام رانندگی
تشخیص میدهد.
در صورت کم شدن فشار هوای تایر ،قطر چرخ و متناسب با آن
سرعت چرخش چرخ کاهش مییابد .این پروسه توسط سیستم
تشخیص داده شده و به راننده گزارش میشود.
سیستم ،فشار مطلق هوا در تایر را اندازهگیری نمیکند.

الزامات اجرایی

سیستم باید زمانی که فشار هوای تایرها درست و دقیق است،
راهاندازی شود .در غیــر این صورت تشخیص مطمئن پنچری
تایــرها امکان پذیر نخواهد بود .راهاندازی سیستم ،باید بعد از
هر بار تعویض چــرخ و یا تایر ،و پس از هر بار تنظیم باد تایر،
انجام شود.

نمایش وضعیت

وضعیت فعلی نظارت بر تایر پنچر بدون در نظر گرفتن فعال یا
غیرفعال بودن سیستم ،میتــواند بر روی صفحه نمایش نشان
داده شود.
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
گزینۀ "( "Flat tire monitor (FTMرا انتخــاب
.3
کنید.
وضعیت انتخابی نمایش داده میشود.

راهاندازی

هنگام راهاندازی و برای تشخیص تایر پنچر ،تنظیمات و مقادیر
وارد شده به عنوان حالت مرجع در نظر گرفته میشوند .راهاندازی
سیستم با تایید فشار هوای تایر آغاز میشود.
از راهاندازی سیستم در حین رانندگی با زنجیر چــرخ اجتناب
کنید.
بر روی صفحۀ نمایش:
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.

کنترلها

 .2گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Perform resetرا انتخاب کنید.
.3
 .4موتور را روشن کنید و حرکت نکنید.
 .5راهاندازی را با گزینۀ " "Perform resetانجام دهید.
 .6شروع به حرکت کنید.
راهاندازی در حین رانندگی تکمیل میشود و میتــواند در هر
زمانی قطع شود.
با ادامــه رانندگی ،راهانــدازی به صورت اتوماتیک ادامــه پیدا
میکند.

نشان دادن یک پنچری

چــراغ هشدار زرد رنگ روشن میشــود .یک پیــام
 Check Controlنشان داده میشود.
یک تایر پنچر شده و یا کاهش باد شدید در تایر اتفاق افتاده است.
 .1سرعت خود را با احتیاط کم کرده و توقف نمایید.
از ترمــزهای ناگهانی و تغییر مسیرهای ناگهانی خودداری
کنید.
 .۲بررسی کنید آیا تایرهای خودرو تایرهای معمولی است یا
تایرهای .Run-flat
بر روی لبههای کناری تایــرهای - Run-flatبه صفحۀ
 192رجوع شود -نماد دایرهای شکل حاوی حروف RSC
دیده میشود.
هشدار
رانندگی با تایر معمولی معیوب یا کم باد بر روی فرمان
پذیری خودرو مانند سیستم ترمز و فرمان تاثیر میگذارد.
استفاده از تایرهای  ،Run-flatبرای مدت محدودی مثمر ثمر
خواهد بود .در غیر این صورت احتمال تصادف وجود دارد .در
صورتی که خــودروی شمــا مجهــز به تایــرهای Run-flat
نمیباشد ،از ادامه رانندگی با تایر معیوب خودداری نمایید.
اطالعات و دستورالعملهای مربوط به این دسته از تایرها را به
دقت مطالعه و از آنها استفاده نمایید.
زمانی که یک تایر پنچــر تشخیص داده شود ،سیستم DSC
(کنترل پایداری دینامیکی) در صورت لزوم روشن خواهد شد.
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امنیت خودرو

محدودیتهای سیستم

در صورتی که باد هر  4تایــر خودرو کم شود ،سیستم قادر به
تشخیص آن نخواهد بود .آن را به صورت دستی چک کنید.
آسیب ناگهانی و جدی به تایر ناشی از شرایط بیرونی را نمیتوان
از قبل تشخیص داد.
سیستم در شــرایط زیر سیستم ممکن است دچــار اختالل در
عملکرد شود یا با تاخیر عمل کند:
 زمانی که سیستم راهاندازی نشده باشد.
 زمانی که بر روی جادههای لغزنده و برفی در حال رانندگی
باشید.
 زمان رانندگی در حالت اسپرت :کشش چرخشی چرخها،
شتاب افقی زیاد (دریفتینگ).
 زمان رانندگی با زنجیر چرخ.

اقدامات الزم در صورت بروز پنچری
تایرهای عادی

 .1تایر معیوب را تشخیص دهید.
این کار را با چک کردن فشار هوای درون هر  4تایر انجام
دهید.
در صورتی که فشار هوای هر  4تایر طبیعی و نرمال باشد،
ممکن است سیــستم نظــارت بر تـــایر پنچر به درستی
راهاندازی نشده باشد.
در این حالت ،سیستم را راهاندازی کنید.
در صورتی که تشخیص تایر معیوب برایتان ممکن نباشد،
با یکی از مراکز خدمات رسانی یا تعمیرگاهها تماس بگیرید.
 .2تایر پنجر را تعویض نمایید.

تایرهای Run-flat
حداکثر سرعت
شما میتوانید با تایرهای معیوب تا سرعت ماکزیمم  80کیلومتر
بر ساعت رانندگی کنید.
ادامۀ رانندگی با تایرهای Run-flat
در صورت ادامۀ رانندگی با تایرهای :Run-flat
 .1از ترمز کردن ناگهانی و تغییر مسیر ناگهانی خودداری نمایید.
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 .2از سرعت 80کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید.
 .3در اولین فرصت ،فشار هوای هر  4تایر را چک کنید.
در صورتی که فشار هوای هر  4تایر طبیعی و نرمال باشد،
ممکن است سیــستم نظــارت بر تـــایر پنچر به درستی
راهاندازی نشده باشد.
در این حالت ،سیستم را مجددا ً راهاندازی کنید.
مسافت قابل پیمودن با تایرهایی که باد آنها کامال خالی شده:
مسافتی که پس از خالی شدن باد تایرها میتوان رانندگی کرد،
به عواملی از جمله وزن سرنشینان خــودرو ،نحــوه رانندگی و
شرایط جاده بستگی دارد.
یک خــودرو با بار متوسط قابلیت پیمودن مسافتی در حــدود
 80کیلومتر را دارد.
خودرو با تایـر معیوب عکسالعمل متفاوتی خواهد داشت ،برای
مثال در حین ترمز گرفتن ثبات کمتری دارد و خط ترمز بلندتری
خواهد داشت .بنابراین باید روش رانندگی خود را نیز بر اساس
آن تنظیم نمایید .از تغییر مسیرهای ناگهانی یا رفتن از روی موانع
و چالهها خودداری نمایید.
از آنجــا که مسافت قابل پیمودن با عواملی مانند نحوه استفاده
از خودرو در حین رانندگی ارتباط دارد ،مسافت حقیقی میتواند
براساس سرعت رانندگی ،شرایط جاده ،دمای هوای بیرون و وزن
خودرو کمتر یا بیشتر از مقدار اعالم شده باشد.

امنیت خودرو
هشدار
خـودرو هنگامی که تایــرهای آن آسیب دیده باشند و
یا کم باد باشند ،رفتار متفاوتی نسبت به حالت طبیعی خواهد
داشت .برای مثال در حین ترمز گرفتن ثبات کمتری دارد و خط
ترمز باالتری خواهد داشت .در این حــالت خطر تصادف باالتر
است .با احتیاط رانندگی کنید و از سرعت 80کیلومتر بر ساعت
تجاوز نکنید.
خرابی نهایی تایر
ارتعاشات یا صداهای بلند در هنگام رانندگی میتواند حاکی از
خرابی نهایی یک تایر باشد.
سرعت خود را کـم کرده و توقف نمایید ،در غیر این صورت ممکن
است قطعات تایر جدا شده و منجر به تصادف شود.
از ادامــه رانندگی خودداری نمایید .با یکی از مراکز خدمات رسانی
یا تعمیرگاهها تماس بگیرید.

کنترلها

نمایید و در شرایط پیش آمده مــداخله و عکسالعمل الزم را
داشته باشید.
هشدار
به دلیل محدودیتهای سیستم ،هنگام استفاده خودرو/
روشن کــردن بوسیله یدک کش کردن /یدک کشیدن ،ممکن
است قابلیتهــای خــودرو دچــار مشکل شود .در این صورت
احتمال تصادف وجود دارد .بنابراین تمـامی سیستمهای مربوط
به امنیت هوشمند را غیرفعال نمایید.

مرور
دکمههای روی خودرو

امنیت هوشمند
مفهوم کلی

سیستم امنیت هوشمند ،کنترل مرکــزی سیستم کمک راننده
را فعال میکند .بر اساس این که خودروی شمـا چه تجهیزاتی
داشته باشد ،امنیت هوشمند شــامل یک یا چندین سیــستم
میباشد که میتــواند به راننده برای پیشگیری از برخوردها و
تصادفات کمک کند.
 سیستم هشدار برخــورد از جلو ،دارای قابلیت ترمز شهری،
برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۱۱۲مراجعه نمایید.
 سیستم هشدار عابر پیاده ،به صفحۀ  ۱۱۴مراجعه نمایید.
 سیستم هشدار انحــراف از الین ،به صفحۀ  ۱۱۷مراجعه
نمایید.

اطالعات

هشدار
هشدارها و چــراغهای نمایشگر جایگزین مسئولیتهای
راننده نخواهند بود .به دلیل محدودیتهای سیستم ،ممکن است
هشدارها و چــراغهای نمــایشگر عکسالعمل مناسب را نشان
نداده یا با تاخیر کار کنند .در این صورت خطر تصادف وجود دارد.
روش رانندگی خــود را براساس شرایط ترافیکی منطقه تنظیم

دکمۀ امنیت هوشمند

روشن /خاموش کردن

برخــی از سیستمهای امنیت هوشمند ،بعد از هــر بار حرکت
خودرو ،به طور اتوماتیک فعــال میشود .برخی از سیستمهای
امنیت هوشمند براساس تنظیمات آخر فعال میشود.
دکمه را به صورت کوتاه فشار دهید.
 منوی مربوط به امنیت هوشمند ،نمایش داده
میشود .بر اسـاس تنظیمات متناظر ،سیستمها
به صورت تک تک غیرفعال خواهند شد.
 LED ها به رنگ نارنجی روشن خواهند شد یا بر اســاس
تنظیمات متناظر ،خاموش خواهند شد.
سیستمها را براسـاس نیاز تنظیم کنید .تنظیمات انتخاب شده
برای پروفایلی که در حال حاضر در حال استفاده است ،ذخیره
میشود.
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امنیت خودرو

دکمه را مجددا ً فشار دهید.
 تمــامی سیستمهــای امنیت هوشمند فعــال
خواهند شد.
چراغ  LEDبه رنگ سبز روشن میشود.
دکمه را فشرده و نگه دارید.
 تمامی سیستمهای امنیت هوشمند غیرفعــال
خواهند شد.
چراغ  LEDخاموش میشود.

سیستم هشدار برخورد از جلو با
کارکرد ترمز شهری
مفهوم کلی

این سیستم میتواند به پیشگیری از بروز تصادفات کمک کند.
در صورتی که امکان جلوگیری از تصادف نباشد ،سیستم سرعت
برخورد خودرو را کاهش میدهد.
سیستم قبل از برخورد ،یک هشدار صوتی صــادر میکند و در
صورت نیاز بطور مستقل ترمز میکند.
مداخلۀ سیستم ترمز اتوماتیک با نیروی کم و مدت زمان محدود
انجام میشود.
دوربین واقع شده در آینۀ وسط خودرو سیستم را کنترل میکند.
حتی اگر کروز کنترل خودرو هم غیرفعال باشد ،سیستم هشدار
برخورد از جلو عمل خواهد کرد.
در صورتی که خــودرو عمدا ً به خودروی دیگری نزدیک شود،
سیستم هشدا ِر برخورد ،عمل نخواهد کرد تا از بروز عکسالعملهای
ناخواسته جلوگیری شود.

اطالعات کلی

سیستم در دو مرحله از خطر قریبالوقوع برخورد در سرعتهای
تقریبی باالتر از  5کیلومتر بر ساعت هشدار خواهد داد .زمــان
هشدار میتواند بر اساس نوع رانندگی کنونی متغیر باشد.
ترمز مناسب در سرعتهای تا  60کیلومتر بر ساعت عمل میکند.
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محدودۀ تشخیص

اگر سیستم ،اشیا را تشخیص دهد ،به آنها واکنش نشان خواهد
داد.
اطالعات
هشدار
هشدارها و چــراغهای نمایشگر جایگزین مسئولیتهای
راننده نخــواهند بود .به دلیل محدودیتهــای سیستم ،ممکن
است هشدارهــا و چــراغهای نمایشگر عکسالعمل مناسب را
نشان نداده یا با تاخیر عمل کنند .در این صورت خطر تصادف
وجود دارد .روش رانندگی خود را براساس شرایط ترافیکی منطقه
تنظیم نمایید و وابسته به شرایط ،مداخله و عکسالعمل الزم را
داشته باشید.
هشدار
به دلیل محدودیتهای سیستم ،هنــگام روشن کردن
بهوسیله بکسل کردن یا یدک کش کردن ممکن است قابلیتهای
خودرو دچار مشکل شود .در این صورت احتمال تصادف وجود
دارد .بنابراین تمامی سیستمهای مربوط به امنیت هوشمند را
غیرفعال نمایید.

امنیت خودرو

مرور
دکمههای روی خودرو

دکمۀ امنیت هوشمند

دوربین

کنترلها

 LED ها به رنگ نارنجی روشن شده یا براسـاس تنظیمات
خود خاموش میشوند.
براساس نیاز ،تنظیم کنید .تنظیمات انتخاب شده برای پروفایلی
که در حال حاضر در حال استفاده است ،ذخیره خواهد شد.
دکمه را مجددا ً فشار دهید:
 تمــامی سیــستمهای امنیت هوشمند فعــال
خواهند شد.
 چراغ  LEDبه رنگ سبز روشن میشود.
دکمه را نگه داشته و فشار دهید:
 تمامی سیستمهای امنیت هوشمند خــاموش
خواهند شد.
 LED خاموش خواهد شد.

تنظیم زمان هشدار

دوربین ،نزدیک آینۀ وسط خودرو نصب میشود.
شیشۀ جلوی خودرو در ناحیه نزدیک به آینه وسط را تمیز نگاه
دارید.

روشن /خاموش کردن
به صورت اتوماتیک روشن کردن

سیستم به صورت اتوماتیک پس از هر بار روشن کردن فعــال
میشود.

به صورت دستی روشن  /خاموش کردن

دکمه را به صورت مختصر فشار دهید:
 منوی مربوط به امنیت هوشمند خودرو نمایش
داده میشــود .سیـستمها بر اساس خــاموش
خواهند شد.

زمان هشدار میتواند به وسیله  iDriveتنظیم شود:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Frontal Coll. Warningرا انتخاب کنید.
 .3زمان هشدار مورد نظر خود را بر روی صفحه نمایش فعال
نمایید.
زمان هشدار انتخاب شده برای پروفایلی که در حـال حاضر مورد
استفاده قرار گرفته است ،ذخیره خواهد شد.

هشدار با قابلیت ترمز
نمایش

در صورتی که احتمال برخـورد با خودرو دیگری تشخیص داده
شده و قریب الوقوع باشد ،بر روی صفحۀ آمپر یک نماد نشان داده
خواهد شد.
نماد

اندازه گیری
نماد به رنگ قرمز روشن خواهد شد :پیش هشدار.
ترمز کنید و فاصله را افزایش دهید.
نماد به رنگ قرمز چشمک خواهد زد و یک
سیگنال صوتی به صدا در میآید :هشدار بحرانی.
شما ملزم هستید هر چه سریعتر با ترمز گرفتن و
انجام مانور در شرایط مداخله کنید.
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امنیت خودرو

پیش هشدار

این هشدار زمانی به صدا در میآید که خطر برخورد قریبالوقوع
بوده یا فاصله با وسیلۀ روبرویی بسیار کم باشد.
در زمــان به صدا در آمــدن پیش هشدار ،راننده باید هـر چه
سریعتر مداخله نماید.

هشدار بحرانی با سیستم ترمز

این سیــستم زمــانی به صــدا در میآید که خطر برخــورد
قریبالوقوع با موانع به دلیل سرعت باالی نزدیک شدن ،وجود
داشته باشد.
در زمان به صـدا در آمدن هشدار بحــرانی ،راننده باید هر چه
سریعتر مداخله نماید .در صورت نیاز و در صورت وجــود خطر
تصادف ،سیستم اتوماتیک ترمز مداخله کـرده و به یاری راننده
خواهد آمد.
ً
هشدار حـاد میتواند بدون اینکه پیش هشداری قبال صادر شده
باشد صادر گردد.

مداخلۀ سیستم ترمز

برای مثال موارد زیر ،ممکن است تشخیص داده نشوند:
 زمانی که با سرعت به وسایل نقلیهای که با سرعت پایین
در حال حرکت هستند ،نزدیک میشوید.
 وسایلی که ناگهانی روبروی شما ظاهر شوند یا به صورت
ناگهانی سرعت خود را کاهش دهند.
 خودروهایی که عقب آنها شکل نامعمولی دارد.
 وســایل نقلیهای که با دو چــرخ در جلو شما در حرکت
هستند.

محدودیتهای عملیاتی

سیستم ممکن است در موارد زیر نتواند به درستی عمل کند:
 در مه سنگین ،بارش باران ،پاشیدن آب یا برف.
 در پیچهای تند.
 زمانی که سیستمهای کنترل پایداری رانندگی مانند DSC
غیرفعال باشد.
 در زمــانی که فضای دید دوربین پشت آیینه وسط کثیف
یا مبهم باشد.
 حدود ده ثانیه پس از روشن شدن مــوتور خودرو توسط
دکمۀ .Start/Stop
 در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله پس از تحویل خودرو.
 در صورتی که به دلیل تابش نور شدید از مقابل مثال بعلت
ارتفاع کم خورشید ،دید کافی وجود نداشته باشد.

هشدار باعث میشود راننده به سرعت عکسالعمل نشان دهد.
در حین هشدار ،بیشینۀ نیروی ترمز استفاده میشود .در صورتی
که خطر برخورد وجود داشته باشد ،سیستم میتواند با گرفتن
ترمز به یاری راننده بشتابد .در سرعتهای پایین ،این مداخله
ممکن است خودرو را به طور کامل متوقف نماید.
مداخله سیستم ترمز تنها در صورتی که سیستم کنترل پایداری
دینامیکی  DSCفعال باشد ،عمل خواهد کرد.
با فشار دادن پدال گاز یا با تغییر جهت فرمان ،سیستم مداخله
ترمز متوقف خواهد شد.
تشخیص اشیا ممکن است محدود شود .محدودیتهایی مانند
محــدودۀ تشخیص یا محدودیتهای عملیاتی باید مورد توجه
قرار گیرد.

هشدار عابر پیاده؛ کارکرد ترمز شهری

محدودیتهای سیستم

مفهوم کلی

محدودۀ تشخیص

پتانسیل تشخیص سیستم محدود می باشد.
بنابراین ممکن است سیستم نتواند عکس العمل نشان دهد یا
عکس العمل آن با تاخیر باشد.
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حساسیت هشدار

هر چــه تنظیمات مربوط به هشدار ،حساسیت بیشتری داشته
باشد ،برای مثال زمان هشدار ،هشدارهای بیشتری نشان داده
خواهد شد .با این حال ،ممکن است بعضی از هشدارها به غلط
نشان داده شود.

این سیستم میتواند به پیشگیری از تصــادف با عــابران پیاده
کمک کند.
سیستم در سرعتهای شهری و در صورت احتمال بروز تصادف،
در صورتی که خطر تصادف قریبالوقوع با عــــابر پیاده وجود
داشته باشد ،هشدار خـواهد داد که این هشدار شــامل قابلیت

امنیت خودرو
ترمز نیز خواهد بود.
دوربین واقع بر ناحیه آینه وسط ،سیستم را کنترل میکند.

اطالعات کلی

منطقه تنظیم نمایید و در شرایط پیش آمده مداخله کــرده و
عکسالعمل الزم را نشان دهید.
هشدار
به دلیل محدودیتهای سیستم ،هنــگام روشن کردن
بوسیله بکسل کــردن یا یدک کش ممکن است قابلیتهــای
خودرو دچار مشکل شود .در این صورت احتمال تصادف وجود
دارد .بنابراین تمامی سیستمهای مربوط به امنیت هوشمند را
غیرفعال نمایید.

در صورت وجود نور کافی ،سیستم در مـورد احتمال برخورد و
تصادف با عابر پیاده در محدودۀ سرعت  10الی  60کیلومتر بر
ساعت هشدار خواهد داد و با درگیرکردن سیستم ترمز پیش از
برخورد ،به راننده کمک میکند.
تحت شرایط فوق ،در صورت تشخیص افراد در رنج مورد نظر،
سیستم عکسالعمل نشان خواهد داد.

مرور

محدودۀ تشخیص

دکمههای داخل خودرو

محدودۀ روبرویی خــودرو برای تشخیص به دو قسمت تقسیم
میشود:
 ناحیۀ مرکزی دقیقاً روبروی خودرو ،فلش شماره یک.
 ناحیه گسترده به سمت راست و چپ ،فلش شماره دو.
در صورتی که عــابرین پیاده در محدودۀ مرکــزی واقع شوند،
برخورد قریبالوقوع است .در مورد عــابرین پیاده که در ناحیه
گسترده شده قــرار داشته باشند ،هشدار تنها در صورتی اعالم
میشود که عابرین پیاده در حال حرکت به سمت ناحیه مرکزی
باشند.

اطالعات

هشدار
هشدارها و چراغهای نمایشگر جایــگزین مسئولیتهای
راننده نخواهند بود .به دلیل محدودیتهای سیستم ،ممکن است
هشدارها و چــراغهای نمــایشگر عکسالعمل مناسب را نشان
نداده یا با تاخیر عمل کنند .در این صورت خطر تصادف وجود
خواهد داشت .روش رانندگی خود را براســاس شرایط ترافیکی

کنترلها

دکمۀ امنیت هوشمند

دوربین

دوربین ،نزدیک به آینه وسط خودرو نصب شده است.
شیشۀ جلــوی خــودرو در ناحیۀ نزدیک به آینۀ وسط را تمیز
نگاه دارید.

115

کنترلها

امنیت خودرو

روشن /خاموش کردن
به صورت اتوماتیک روشن کردن

سیستم به صورت اتوماتیک پس از هر بار رانندگی فعال میشود.

به صورت دستی روشن /خاموش کردن

دکمه را به صورت مختصر فشار دهید:
 منوی مربوط به امنیت هوشمند خودرو
نمایش داده میشود .سیستمها براساس
تنظیمات خود ،خاموش خواهد شد.
 LED ها به رنگ نارنجی روشن شده یا براساس تنظیمات
خود خاموش میشوند.
براساس نیاز ،تنظیم کنید .تنظیمات انتخاب شده برای پروفایلی
که در حال حاضر در حال استفاده است ،ذخیره خواهد شد.
دکمه را مجددا ً فشار دهید:
 تمــامی سیــستمهای امنیت هوشمند فعــال
خواهند شد.
 چراغ  LEDبه رنگ سبز روشن میشود.
دکمه را فشار داده و نگه دارید:
 تمــامی سیستمهای امنیت هوشمند خاموش
خواهند شد.
 LED خاموش خواهد شد.

هشدار با سیستم ترمز
صفحه نمایش

در صورتی که احتمــال برخورد با عابر پیاده قریبالوقوع باشد،
یک نمــاد هشدار بر روی صفحه دستــورالعملها نشــان داده
میشود.
یک نماد قرمز رنگ نشان داده میشود و یک سیگنال
صوتی به صدا در میآید.
با ترمز کردن یا عکس العمل سریع ،در شرایط پیش آمده واکنش
نشان دهید.

مداخله سیستم ترمز

هشدار باعث میشود راننده به سرعت عکس العمل نشان دهد.
در حین هشدار ،بیشینۀ نیروی ترمز استفاده میشود.
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در صورتی که خطر برخورد وجود داشته باشد ،سیستم میتـواند
به توسط مداخله از طریق سیستم ترمز ،به یاری راننده بیاید.
در سرعتهای پایین ،این مداخله ممکن است خودرو را به طور
کامل متوقف نماید.
مداخلۀ سیستم ترمز تنها در صورتی که سیستم کنترل دینامیک
پایداری  DSCفعال باشد ،عمل خواهد کرد.
با فشار دادن پدال گاز یا با تغییر جهت فرمان ،سیستم مداخله
ترمز متوقف خواهد شد.
تشخیص اشیا ممکن است محدود شود .محدودیتهای محدودۀ
تشخیص و محدودیتهای عملکرد باید مورد توجه قرار گیرند.

محدودیتهای سیستم
تشخیص محدوده

پتانسیل سیستم تشخیص؛ محدود شده است.
بنابراین ممکن است سیستم نتــواند عکسالعمل نشان دهد یا
عکسالعمل آن با تاخیر باشد.
برای مثال موارد زیر ،ممکن است تشخیص داده نشوند:
 عابرین پیاده که کام ً
ال دیده نشوند.
 عابرینی که به دلیل زاویۀ رانندگی و خودرو قابل تشخیص
نباشد.
 عابرینی که خارج از محدودۀ تشخیص هستند.
 عابرینی که قد آنها از  80سانتی متر کمتر باشند.

محدودیتهای اجرایی

سیستم ممکن است در موارد زیر نتواند به درستی عمل کند:
 در مه سنگین ،بارش باران یا پاشیدن آب یا برف.
 در پیچهای تند.
 زمــانی که سیـستمهای کنترل پایــداری رانندگی مانند
 DSCغیرفعال باشد.
 در صورتی که محدودۀ دید دوربین یا شیشۀ جلوی خودرو
کثیف یا پوشیده باشد.
شدن مـوتو ِر خــودرو توسطِ
 حدود ده ثانیه پس از روشن
ِ
دکمۀ .Start/Stop
 در حین کالیبراسیــون دوربین ،بالفاصله پس از تحــویل
خودرو.

امنیت خودرو




در صورتی که به دلیل تابش نور شدید از مقابل مثال بعلت
ارتفاع کم خورشید ،دید کافی وجود نداشته باشد.
هنگامی که هوا تاریک باشد.

کنترلها

مرور
دکمههای داخل خودرو

سیستم هشدار انحراف از الین
مفهوم کلی

با شروع به حرکت خودرو در یک سرعت خــاص ،این سیستم
زمانی که خودروی شما ،از خطوط مشخص شده بر روی جاده
منحرف شود ،هشدار خـواهد داد .این سرعت ،براســاس ورژن
کشور مبدا برای خــودروی شما ،بین  55الی  70کیلومتر بر
ساعت خواهد بود.
در صورت بروز هشدار ،فرمان خـودرو به آرامی شروع به لرزش
خواهد کرد .بر اساس تنظیمات رانندگی فعلی خودرو شما ،مدت
زمان هشدار میتواند متغیر باشد.
در صورتی که راهنما قبل از ترک مسیر تنظیم شده باشد ،سیستم
هشدار نخواهد داد.

دکمۀ امنیت هوشمند

دوربین

اطالعات

هشدار
هشدارها و چــراغهای نمایشگر جایگزین مسئولیتهای
راننده نخواهند بــود .به دلیل محدودیتهای سیـستم ،ممکن
است هشدارها و چــراغهای نمــایشگر عکسالعمل مناسب را
نشان نداده یا با تاخیر کار کنند .در این صورت خطر تصــادف
وجـود دارد .روش رانندگی خــود را براســاس شرایط ترافیکی
منطقه تنظیم نمایید و در شــرایط پیش آمده مداخله کرده و
واکنش نشان دهید .هنــگام مواجهه با هشدار ،از حرکت دادن
تند و غیر ضروری فرمان خودداری کنید.

دوربین نزدیک به آینۀ وسط خودرو نصب شده است.
شیشۀ جلوی خــودرو در ناحیه نزدیک به آینــۀ وسط را تمیز
نگاه دارید.

روشن /خاموش کردن
به صورت اتوماتیک روشن کردن

چنانچه آخرین باری که خودرو خاموش میشود ،سیستم هشدا ِر
سیستم هشدار ،بطور اتوماتیک
خروج از الین روشن بوده باشد ،این
ِ
بعد از روشن شدن مجدد خودرو فعال میگردد.

به صورت دستی روشن /خاموش کردن

دکمه را به صورت مختصر فشار دهید:
 منوی مربوط به امنیت هوشمند خودرو نمایش
داده میشود .سیستم براسـاس تنظیمات خود،
خاموش خواهد شد.
117

کنترلها
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 LED ها به رنگ نارنجی روشن شده یا براساس تنظیمات
خود خاموش میشوند.
در صورت لزوم ،تنظیم کنید .تنظیمات انتخاب شده برای پروفایلی
که در حال حاضر در حال استفاده است ،ذخیره خواهد شد.
دکمه را مجددا ً فشار دهید:
 تمــامی سیــستمهای امنیت هوشمند فعــال
خواهند شد.
 چراغ  LEDبه رنگ سبز روشن می شود.
دکمه را فشار داده و نگه دارید:
 تمــامی سیستمهای امنیت هوشمند خاموش
خواهند شد.
 LED خاموش خواهد شد.

نمایش عالئم بر روی صفحۀ آمپر












زمانی که خطوط جاده به دلیل بارش برف ،یخ یا آب کثیف
پوشیده شده باشد.
در پیچهای تند یا جادههای باریک.
زمانی که خطوط جاده با اشیا پوشانده شود.
زمانی که با فاصله کم از خودروی روبرویی حرکت میکنید.
زمانی که به سمت چراغهای روشن حرکت میکنید.
در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله پس از تحویل خودرو.
زمانی که شیشه جلویی خودرو کثیف باشد ،مه گرفته باشد
یا توسط برچسپ پوشانده شود.

نمایش نیروی ترمز
مفهوم

خطوط :سیستم فعال شده است.
فلشها :حداقل یک خط از خطوط جاده تشخیص
داده شده است و هشدار میتواند اعالم شود.

هشدارهای صادر شده

در صورتی که شما خطوط را ترک کنید و یک خطوط از جاده
تشخیص داده شود ،فرمان خودرو شروع به لرزش خواهد کرد.
چنانچه راهنمــا قبل از اینکه بخواهید تغییر الین دهید تنظیم
شده باشد ،هشداری داده نمیشود.

پایان هشدار

تحت شرایط زیر ،هشدار لغو خواهد شد:
 بعد از حدود  3ثانیه و به صورت اتوماتیک.
 هنگام بازگشت به خط و مسیر خود.
 هنگام ترمز گیری شدید.
 هنگام استفاده از راهنما.

محدودیتهای سیستم

سیستم ممکن است در موارد زیر نتواند به درستی عمل کند:
 در مه سنگین ،بارش باران یا پاشیدن آب یا برف.
 در صورتی که خطوط جاده بعلت شرایط عمرانی پاک شده
باشد ،قابل رویت نباشد ،پوشیده شده باشد یا به چند خط
واگرا یا هم گرا تبدیل شده باشد.
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هنگام ترمزگیــری عادی ،چــراغهای ترمز بیرونی روشن
خواهد شد.
هنگام ترمزهای سنگین :چراغهای ترمز درونی نیز روشن
خواهد شد.

سیستم کمکی هوشیاری راننده
مفهوم کلی

سیستم میتــواند خستگی راننده یا عــدم هشیاری وی را در
مسافرتهای طوالنی و مسافتهای زیاد برای مثال در اتوبانها
تشخیص دهد .در این شرایط ،توصیه میشود راننده برای مدتی
استراحت کند.

امنیت خودرو

اطالعات

هشدار
هشدارها و چراغهای نمایشگر جــایگزین مسئولیتهای
راننده نخواهند بود .کاهش فزایندۀ سطح هوشیاری و یا خستگی
راننده ،ممکن است تشخیص داده نشود و یا با تاخیر تشخیص
داده شود .در این صورت خطر تصــادف وجــود دارد .اطمینان
حــاصل کنید که راننده استراحت نموده و هوشیار است .روش
رانندگی خود را براساس شرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمایید.

عملکرد

با هر بار روشن شدن موتور خودرو ،سیستم فعال شده و نمیتواند
خاموش شود.
بعد از شروع سفر با خــودرو ،سیستم با آنالیز کردن راننده این
قدرت را خــواهد داشت که خستگی یا عــدم هوشیاری او را
تشخیص دهد.
این فرآیند عوامل زیر را نیز مورد توجه قرار میدهد:
 روش رانندگی برای مثال طرز کار با فرمان.
 شرایط سفر برای مثال طول مسیر سفر.
با رسیدن به سرعت تقریبی  70کیلومتر بر ساعت ،سیستم فعال
شده و میتواند به راننده پیشنهاد استراحت بدهد.

توصیه به استراحت

در صورتی که راننده شدیدا ً خسته شود یا هوشیاریش به شدت

کاهش یابد ،یک پیـام  Check Controlبا مضمون پیشنهاد
استراحت به راننده بر روی صفحه نمایش نشان داده میشود.
توصیه راننده به استراحت ،در قالب یک پیــام ،تنها یک بار در
طول یک سف ِر بدون وقفه به راننده نمایش داده میشود.
بعد از این که راننده استراحت کند ،تا  45دقیقه سیستم پیـامی
مبنی بر نیاز به استراحت به راننده نشان نخواهد داد.

کنترلها

محدودیتهای سیستم

عملکرد سیستم در شــرایط زیر ممکن است محدود شود .در
این حالت سیستم ممکن است هشدار اشتباه بدهد و یا اصــالً
هشدار ندهد:
 زمانی که ساعت خودرو به درستی تنظیم نشده باشد.
 زمانی که سرعت خودرو کمتر از  70کیلومتر بر ساعت باشد.
 زمــانی که تحت برنامه اسپرت رانندگی کنید و افــزایش
سرعت ناگهانی داشته باشید و یا سریع بپیچید.
 زمانی که مکررا ً خط عوض میکنید.
 زمانی که سطح جاده نامناسب باشد.
 در صورت وزش بادهای شدید.

پس از تصادف

در صورت بـروز حــادثه یا تصادف ،سیستم میتواند به صورت
اتوماتیک .بدون مداخلۀ راننده در برخی شرایط خودرو را متوقف
نماید .این ویژگی میتواند احتمال برخوردهای بعدی و عواقب
ناشی از آن را کاهش دهد.
فشار دادن پدال ترمز میتواند باعث توقف و ترمزگیری شدیدتر
خودرو شود .این کار ،ترمزگیری اتوماتیک را قطع خواهد کرد.
همچنین فشردن پدال گاز میتواند سیستم ترمز را قطع کند.
پس از توقف خودرو ،ترمز به صورت اتوماتیک رها میشود.
در این صورت اتومبیل را نسبت به راه افتادن ناخواسته ایمــن
سازید.
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سیستمهای کنترل پایداری رانندگی
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

سیستم ضد قفل ترمز ABS

ترمز  ABSاز قفل شدن چرخهای خودرو در حین ترمز کردن
جلوگیری میکند.
سیستم فرمان پذیری خودرو را حتی در حین ترمزهای شدید
نیـز حفظ میکند؛ بنابراین ،امنیت و ایمنی خــودرو افــزایش
مییابد.
با هر بار روشن شدن موتور خودرو ،سیستم ترمز  ABSفعــال
میشود.

سیستم کمکی ترمز

هنــگامی که شما شدیدا ً تــرمز میکنید ،این سیستم به طور
اتوماتیک بیشترین نیروی ترمز را اعمــال میکند .این سیستم
خط ترمز و مسافت مــورد نیاز برای ترمز را به کـمترین مقدار
ممکن کاهش میدهد .این سیستم از تمام امکانات و فواید سیستم
 ABSبهره میجوید.
هنگام توقفهای اضطراری و ضروری ،فشار وارده بر روی پدال
ترمز را کاهش ندهید.

ترمز دیفرانسیل اتوماتیک

این سیستم نیروی وارده هنگام رانندگی را با مداخلۀ اتوماتیک
تــرمزها بر روی چــرخهای اتومبیل کنترل میکند .این سیستم
مشابه قفل دیفرانسیل عکسالعمل نشـان میدهد :این سیستم
میتواند اگر یکی از چرخهای خــودرو به دلیل شرایط نامساعد
جــاده شروع به چرخش کند ،آن را تشخیص داده و به طــور
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اتوماتیک ترمز نماید.
در این صورت ،نیروی محرک رو به جلو خودرو به صورت بهتری
به چرخها انتقال مییابد.
در نتیجه ،نیروی مــوتور هنگام شتاب گیری با بازدهی بیشتری
به چرخها منتقل میشود.

سیستم کنترل پایداری دینامیکی DSC
مفهوم کلی

سیستم  DSCهنگام شتابگیری و راه افتادن خودرو از اتالف
نیروی کششی در چرخها جلوگیری میکند.
سیـستم  DSCهمچنین میتــواند شــرایط نامتعادل خــودرو
مانند راننـدگی زیگزاک را تشخیص دهــد .با در نظــر گرفتن
محدودیتهای فیزیکی خودرو ،سیستم  DSCکمک میکند تا
با کاهش دور موتور و اعمال ترمز به هر یک از چرخها خودرو به
وضعیت متعادل برگردد.

اطالعات

روش رانندگی خود را با شرایط و محیط تطبیق دهید .انتخاب
روش مناسب رانندگی همواره از وظایف راننده است.
قوانین فیزیک حتی توسط سیستم  DSCنیز لغو شدنی نیست.
بنابراین ،با رانندگی خطرناک ،امنیت خود را به خطر نیاندازید.
هشدار
هنــگامی که با بار روی سقف حرکت میکنید ،امنیت
راننـدگی در شرایط حســاس و بحــرانی ،به دلیــل باال رفتن
مرز ثقل خــودرو تضمین شده نمیباشد .در این حالت احتمال
تصادف باال میرود .هنگامی که با بار روی سقف خــودرو حرکت
میکنید ،سیستم کنترل دینامیک پایداری  DSCخــودرو را
غیرفعال نکنید.

سیستمهای کنترل پایداری رانندگی
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نمایشگر /چراغهای هشدار

مرور
دکمههای داخل خودرو

زمــانی که سیستم  DSCغیرفعـال باشد DSC OFF ،روی
صفحه آمپر روشن میباشد.
چــراغ نشانگر روشن باشد :سیستم  DSCغیـرفعال
است.

فعال کردن اتوماتیک

دکمۀ مربوط به خاموش کردن سیستم DSC

نمایشگرها  /چراغهای هشدار

چراغ نمایشگر چشمک میزند DSC :نیروی محرک
و ترمز خودرو را کنترل میکند.
چراغ نمایشگر روشن باشد :سیستم  DSCغیرفعال شده است.

غیرفعال کردن DSC: DSC off

اطالعات کلی

هنگامی که  DSCغیرفعال باشد ،پایداری در حین سرعتگیری
و عبورکردن از پیچها کاهش مییابد.
برای افزایش پایداری خودرو ،در اولین فرصت سیستم DSC
را فعال نمایید.
غیرفعال کردن DSC
این دکمــه را فشار داده و آن را به مدت کــمتر از
 10ثانیه نگــه دارید تا زمــانی که چـراغ نمایشگر
 DSC OFFدر صفحه آمپر روشن شود.
سیستم  DSCخاموش شده است.
فعال کردن DSC
این دکمه را فشار دهید.
چراغ نمایشگر  DSC OFFخاموش میشود.

زمانی که سیستم  DSCغیرفعال باشد ،در شرایط زیر فعال سازی
به صورت اتوماتیک انجام میشود:
 یکی از تایرهای خودرو پنچر شده باشد.
 زمــان فعــال کردن کنترل کروز در  Tractionیا حالت
.DSC OFF

کنترل کشش دینامیکی DTC
مفهوم کلی

سیستم  DTCنوعی از سیستم  DSCاست که در آن حرکت رو
به جلو بهینه شده است .این سیستم بهترین کنترل را در شرایط
خــاص جاده یا جادههای با سطح لغــزنده میباشد به طور مثال
جــادههای برف روبی شده که رانندگی با محدودیتهایی همراه
است.
فعال کردن سیستم  DTCکشش بیشینه را فراهم می کند.
پایداری رانندگی هنگام شتاب گیری و هنگام رانندگی در پیچها
محدود میشود.
بنابراین با احتیاط رانندگی کنید.
فعال کردن سیستم  DTCمیتواند حداکثر کشش را ایجاد کند.
پایداری در رانندگی در هنگام شتاب گیری و یا پیچ و خم جـاده،
محدود میگردد.
با این حال ،با اطمینان و احتیاط برانید.
فعال کردن سیستم  DTCدر شرایط زیر میتواند مفید واقع شود:
 هنگام رانندگی در گِل و شل یا جاده های پوشیده از برف.
 جهت خروج خــودرو از جادههای با برف عمیق یا زمینهای
گِلی.
 هنگام رانندگی با زنجیر چرخ.
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فعال کردن /غیرفعال کردن سیستم
کنترل کشش دینامیکی DTC
فعال کردن DTC
این دکمه را فشار دهید.
 Tractionروی صفحه آمپر نشان داده میشود و
چراغ مربوط به  DSCروشن میشود.
غیرفعال کردن DTC
این دکمه را مجددا ً فشار دهید Traction .و المپ
 DSC OFFخاموش میشود.

داده و آن را ثابت نگه میدارد.
تا زمــانی که خود شما ترمز بگیرید ،سیـستم  HDCدر حالت
آماده به کار باقی میماند .سیستم در این زمان ،ترمز نمیگیرد.
تنها در دندههای پایین و زمانی که اهر ِم دنده در حالت  Dیا R
است ،از سیستم  HDCاستفاده نمایید.

کاهش یا افزایش سرعت خودرو

سرعت خود را در محــدودۀ  6الــی  25کیلومتــر بر ســاعت
با استفاده از کلید روی کروز کنترل بر روی فرمــان خودرو-تنظیم نمایید .سرعت خـودرو میتواند با فشردن آرام پدال گاز
تغییر کند.

سیستم کنترل کارایی
ِ

سیستم کنترل کارایی ،چابکی خودرو را افزایش میدهد.
ِ
برای افزایش توان مانور خودرو در هنگام رانندگی به سبک اسپرت،
چرخها به طور مجزا و جداگانه ترمز میگیرند .نیروی ترمزگیری،
بطور همزمان با مداخلۀ موتور جبران میشود.

xDrive
 xDriveیک سیستم «تمام چرخ محرک» در خودرو است.
اقــدام مشترک توسط  xDriveو  DSCکشش و دینامیــک
رانندگی را بهینه میکند .سیستم تمام چرخ محرک xDrive
نیروهای رانندگی را به محــورهای جلو و عقب به طور متغیــر
براساس آنچه شــرایط رانندگی و سطح جـاده میطلبد ،توزیع
میکند.

کنترل پایین آمدن از تپه HDC
مفهوم کلی

سیستم  HDCیک سیستم کمکی است که سرعت خــودرو را
در سراشیبیهای تند تنظیم میکند .بدون استفاده از تـرمزها،
سیستم باعث میشود تا خودرو با سرعتی کمی بیشتر از سرعت
راه رفتن حرکت کند.
سیستم  HDCمیتواند در سرعتهایی کمتر از حدود  35کیلومتر
بر ساعت فعال شود .هنگام رانندگی بر روی سراشیبیها ،سیستم
به طور اتوماتیک سرعت خودرو را تا حد سرعت راه رفتن کاهش
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کلید را به سمت باال تا حد مقاومت فشار دهید:
سرعت به تدریج زیاد میشود.
کلید را به سمت باال فراتر از حد مقاومت فشار دهید:
سرعت تا زمانی که کلید فشار داده شده است ،زیاد میشود.
کلید را به سمت پایین تا حد مقاومت فشار دهید،
سرعت به تدریج کم میشود.
کلید را به سمت پایین و فراتر از حد مقاومت فشار دهید:
سرعت در هنگام رانندگی به حــدود 10کیلومتر بر ساعت
کاهش مییابد .هنــگام حــرکت با دنده عقب ،سرعت به
حدود  6کیلومتر بر ساعت کاهش مییابد.

سیستمهای کنترل پایداری رانندگی
فعال کردن HDC
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کنید .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  122مراجعه نمایید.
SPORT
تنظیم اسپرت سیستم تعلیق خــودرو برای رانندگی با چاالکی
بیشتر.
COMFORT/ECO PRO
متعادل سیستم تعلیق برای راحتی بیشتر.
تنظیم
ِ
ِ

دکمه را فشار دهید؛ چراغ  LEDباالی دکمه ،روشن
میشود.
غیرفعال کردن HDC
دکمه را مجددا ً فشار دهید LED .خاموش میشود.
 HDCبه طور اتوماتیک در سرعتهای باالی  60کیلومتر
بر ساعت غیرفعال میشود.

نمایش بر روی صفحۀ آمپر



سرعت انتخاب شده بر روی صفحۀ سرعت
سنج نمایش داده میشود.
 سبز :سیستم به وسیله ترمز خودرو را
متوقف میکند.
نارنجی :سیستم در حالت آماده به کار است.

اختالل در عملکرد

یک پیــام بر روی صفحۀ آمپــر نشان داده میشود HDC .در
دسترس نمیباشد؛ مثال به دلیل باال رفتن دمای ترمز.

کنترل میرایی دینامیکی
مفهوم کلی

Servotronic
مفهوم کلی

این سیستم بر اســاس سرعت خــودرو ،نیروی مورد نیاز برای
چرخــاندن فرمــان را تغییر میدهد .در سـرعتهای پایینتر،
نیروی فرمــان به شدت حمــایت میشود .این بـدان معناست
که (برای چرخاندن فرمــان) نیروی کمـی نیاز است .با افزایش
سرعت خودرو ،پشتیبانی نیروی فرمان کاهش مییابد.
همچنین ،نیروی فرمــان براســاس نحوۀ رانندگی شما تنظیم
میشود .بنابراین ،فرمان ،حس یک رانندگی راحت و اسپرت را
به شما میدهد.

فرمان اسپرت متغییر

این برنامه ،زاویـۀ هدایت چــرخهای جلویی خــودرو را بیشتر
میکند .به عنوان مثال هنگام پارک کردن و عبور از پیچهای تند
زاویه چرخ بزرگ میشود ،یعنی فرمان مستقیمتر میباشد.
همچنین ،این سیستم براساس سرعت خودرو ،نیروی مورد نیاز
برای چرخاندن فرمان را تغییر میدهد.
این موضوع باعث عملکرد اســپرت فرمان میشود بنابراین ،در
این حالت ،هدایت خودرو در هنگام پارک آســانتر بوده و قدرت
مانور آن بیشتر خواهد بود.

تنظیمات سیستم تعلیق خــودرو میتـواند توسط این سیستم
تغییر کند.

برنامهها

سیستم چندین برنامه متفاوت ارائه میدهد.
برنامهها را از طـریق سیستم کنترل دینامیک رانندگی انتخاب
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سیستمهای کنترل پایداری رانندگی

کنترل دینامیک رانندگی
مفهوم کلی

سیستم کنترل دینامیــک راننــدگی به شما کمک میکند تا
خودروی خود را براساس تنظیمات و ویژگیهای آن به بهترین
نحو ممکن تنظیم نمایید .برای این منظور ،برنامههای مختلفی
میتواند انتخاب شود.

مرور
دکمههای خودرو

اجرا کردن برنامهها
فشار دادن دکمه

برنامه
SPORT
COMFORT
ECO PRO

برنامه SPORT
این برنامه برای چابکی بیشتر خودرو ،به طور پیوسته کنترل فرمان
و موتور را تنظیم میکند.
با استفاه از تجهیزات مناسب ،تنظیم تعلیق خودرو میتواند تغییر
کند و برنامۀ  Sportمیتواند به تنهایی تنظیم شود.
این تنظیمات برای پروفایلی که در حال حاضر مورد استفاده است،
ذخیره شود.
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فعالکردن برنامه Sport
این دکمــه را چند بار فشار دهید تا این که عبارت
 Sportبر روی صفحه آمپر دیده شود.
تنظیم برنامه SPORT
هنگامی که عبارت  SPORTبر روی صفحۀ نمایش دیده شود،
میتوان آن را به تنهایی تنظیم کرد:
 SPORT .1را فعال کنید.
 .2گزینۀ " "Configure SPORTرا انتخاب کنید.
 .3برنامه را تنظیم کنید.
برنامۀ  SPORTهمچنین میتـواند قبل از فعال سازی تنظیم
شود:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Drive modeرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Configure SPORTرا انتخاب کنید.
این تنظیمات هنــگام فعـال سازی برنامۀ  SPORTفراخوانی
میشود.
برنامۀ COMFORT
برای تنظیم متعادل.
فعال کردن برنامۀ COMFORT
این دکمــه را چند بار فشار دهید تا این که عبارت
 COMFORTبر روی صفحۀ آمپر دیده شود.
برنامۀ ECO PRO
این برنامه امـکان تنظیم برای بیشینه کردن محدودۀ کار خودرو
را فــراهم میکند .بـرای اطالعات بیشتر به صفحۀ  174مراجعه
نمایید.
فعال کردن ECO PRO
این دکمــه را چند بار فشار دهید تا این که عبارت
 ECO PROبر روی صفحۀ آمپر دیده شود.

سیستمهای کنترل پایداری رانندگی
تنظیم برنامه ECO PRO
از طریق سیستم کنترل دینامیک رانندگی
 ECO PRO .1را فعال کنید.
 .2گزینۀ " "Configure ECO PROرا انتخاب کنید.
 .3برنامه را تنظیم کنید.
این تنظیمات هنگام فعال سازی برنامه  ECO PROفراخوانی
میشوند.
از طریق سیستم iDrive
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "ECO PRO Modeرا انتخاب کنید.
یا:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Driving modeرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Configure ECO PROرا انتخاب کنید.
برنامه را تنظیم نمایید.
این تنظیمات هنگام فعال سازی برنامه  ECO PROفراخوانی
میشود.

کنترلها

نمایش بر روی صفحۀ نمایش

تغییرات برنامهها میتواند بر روی صفحۀ نمایش نشان داده شود:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Control displayرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Driving mode infoرا انتخاب کنید.

سیستم کمکی شروع حرکت

این سیستم به شـروع حرکت بر روی شیبها کمک میکند .در
این حالت ،ترمز دستی نیاز نیست.
 .1خودرو را در محلی با قرار دادن پا روی ترمز نگه دارید.
 .2ترمز را رها کنید و بدون وقفه راه بیفتید.
زمانی که ترمز رهــا شود ،برای مدت تقریباً دو ثانیه خودرو در
محل خود باقی میماند.
بر اساس تجهیزات و ورژن خودرو ،این زمان میتواند تا  2دقیقه
نیز متغیر باشد.
بر اســاس وزن سرنشینان و یا در صورتی که چیزی به خودرو
یدک شده باشد ،خــودرو ممکن است به آرامی به سمت عقب
شروع به حرکت کند.

نمایش
انتخاب برنامه

فشاردادن دکمه ،لیستی از برنامـههای قابل
انتخاب را نشان میدهد .بر اساس آپشنهای
خــودرو شما ،لیست نشـــان داده شده در
صفحۀ آمپر خودروی شما میتواند با تصویر
فوق تفاوت داشته باشد.

برنامه انتخاب شده

صفحۀ آمپر برنامــه انتخاب شده را نشــان
میدهد.
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سیستم رانندگی راحت

سیستم رانندگی راحت
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

سیستم کروز کنترل با کارکرد
ACC ،Stop & Go
مفهوم کلی

با استفاده از این سیستم میتوانید بــرای حرکت در جادههای
صاف و خلوت ،سرعت مشخصی را تعریف نمایید.
سیستم به صورت اتوماتیک سرعت خود را با وسایل نقلیه جلویی
شمــا که با سرعت کــمتری در حــال حرکت هستند ،تنظیم
میکند.
از دوربینی که در کنار آینۀ وسط خودرو قرار دارد ،برای تشخیص
خودروهای روبروی شما استفاده میشود.
فاصلهای که خودروی شما با خودروی جلوییتان حفظ میکند،
میتواند تغییر کند .به لحاظ ایمنی ،این فاصله با توجه به سرعت
حرکت شما تنظیم میگردد .برای حفظ این فاصله ،سیستم به
صورت اتوماتیک سرعت خود را کــم میکند و تـرمز خودرو را
فعال میکند و سپس هنگامی که خودروی روبرویی شما سرعتش
را زیاد کند ،سیستم به خودروی شما شتاب میدهد.
اگر خودروی روبرویی شما ترمز کند و متوقف شود و سپس طی
مدت زمان کوتاهی دوباره شروع به حرکت کند ،سیستم -ضمن
داشتن بعضی محدودیتها -قادر به تشخیص این موضوع خواهد
بود .در این حـالت ،خودروی شما نیز به صورت اتوماتیک ترمز
کرده و سپس مجددا ً شتاب میگیرد.
در صورتی که خودروی روبرویی شما با افزایش سرعت از شما
فاصله بگیرد ،میتوانید پـدال گاز را فشار دهید یا برای فعــال
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سازی مجدد سیستم ،دکمۀ مناسب را فشار دهید .در این حالت،
خودروی شما مجددا ً شتاب میگیرد.
به محض این که جـاده خلوت شده و راه برای حرکت باز شود،
خودرو برای رسیدن به سرعت مورد نظر شتاب میگیرد.
سرعت در سراشیبی حفظ میشود امـا در سرباالیی ممکن است
به دلیل عدم کافی بودن توان موتور ،سرعت حفظ نشود.

اطالعات کلی

بر اساس تنظیمات خودروی شما ،تنظیمات مربوط به سیستم
کنترل کروز میتواند بسته به شرایط تغییر کند.

اطالعات

هشدار
این سیستم جایگزین مسئولیتهای راننده در اقتضائات
ترافیکی نخواهد بود .به دلیل محدودیتها ،سیستم نمیتــواند
به تمــام شرایط و رویدادهای ترافیکی واکنش نشـان دهد .در
این صورت خطر تصــادف وجـود دارد .روش رانندگی خـود را
براساس شرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمایید .به دقت شـرایط
ترافیکی را مدیریت کرده و در مواقع ضروری در شرایط مداخله
کرده و عکسالعمل الزم را داشته باشید.
هشدار
یک خودروی ناایمن ممکن است خود به خود شروع به
حرکت کند .در این حالت خطر تصادف وجــود دارد .بنابراین،
قبل از ترک خــودرو ،آن را در مقابل به حرکت درآمـدن ایمن
نمایید.
درآمدن
برای اطمینان از مصون مــاندن خــودرو از به حرکت
ِ
ناخواسته ،موارد زیر را رعایت کنید:
 ترمز دستی را تنظیم کنید.
 بر روی سطوح شیبدار یا تپهها ،چـرخهای جلو را در جهت
جدول بچرخانید.
 بر روی سطوح شیبدار یا تپهها ،خــودرو را به وسیله مانع
چرخ ایمن نمایید.

سیستم رانندگی راحت

کنترلها

مرور

خاموش /روشن کردن و توقف سیستم کروز کنترل

دکمههای روی فرمان

روشن کردن

دکمه

دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.

عملکرد
روشن /خاموش /توقف سیستم کروز کنترل،
به صفحۀ  ۱۲۷مراجعه کنید.
تنظیم /تعریف سرعت مورد نظر ،به صفحۀ ۱۲۸
مراجعه کنید.
فراخوانی ســرعت ،بــه صفحۀ  ۱۲۹مراجعه
کنید .
فاصله را کاهش دهید ،به صفحۀ  ۱۲۸مراجعه
کنید.
فاصله را افزایش دهید ،به صفحۀ  ۱۲۹مراجعه
کنید.
راکر سوییچ
تغییر دادن /حفظ سرعت مورد نظر ،به صفحۀ
 ۱۲۸مراجعه کنید.

دکمهها بر اساس آپشنها ،ورژن ،و سری خودرو تعریف شدهاند.

دوربین

دوربین برای تشخیص خودروها به کار میرود.

دوربین نزدیک آینۀ وسط نصب شده است.
شیشۀ جلوی خودرو که پشت محدودۀ آینه وسط قـرار دارد را
تمیز نگه دارید.

چراغ نشـانگر بر روی صفحۀ آمپر روشن میشود و نشانگ ِر روی
سرعت سنج ،بر روی سرعت فعلی تنظیم میشود.
کروز کنترل میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت نیاز سیستم کنترل دینامیک پایداری خودرو DSC
نیز روشن میشود.

خاموش کردن

برای خاموش کردن سیستم در حــال سکون ،پدال ترمز را نیز
هم زمان فشار دهید.
دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.

 اگر فعال باشد :دو بار فشار دهید.
 اگر به حالت تعلیق درآمده باشد :یک بار فشار دهید.
چـراغ نشانگر مربوطه محــو میشود و سرعت تنظیم شده نیز
حذف خواهد شد.

وقفه

دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.

برای توقف سیستم در هنگام توقف ،پدال ترمز را نیز هم زمان
فشار دهید.
در شرایط زیر ،سیستم به صورت اتوماتیک متوقف میشود:
 هنگام ترمز گرفتن.
 هنگامی که دنده از روی حالت  Dعوض شود.
 زمـانی که سیستم کنترل کشش دینامیکی  DTCفعــال
باشد.
 زمانی که سیستم  DSCپایداری خودرو را کنترل میکند.
 زمانی که خوردو ساکن است ،کمربند ایمنی و درب سمت
راننده باز شود.
 اگر محدوده تشخیص دوربین پوشیده شده باشد به عنوان
مثال مه سنگین و یا گرد و غبار.
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سیستم رانندگی راحت

پس از یک توقف طوالنی مدت که خـودرو توسط سیستم
متوقف شده باشد.

حفظ ،ذخیره و تغییر سرعت
اطالعات

هشدار
سرعت مورد نظر میتـواند به صورت غلط تنظیم شده یا
اشتباهاً فراخوانی شود .در این حالت ،خطر تصادف وجود دارد.
براسـاس شــرایط ترافیکی ،سرعت را تنظیم نمــایید .وضعیت
ترافیک و جــادهها را به دقت بررسی کنید و به تناسب شرایط
واکنش نشان دهید.
هشدار
خطر تصادف در شرایط زیر ،به دلیل اختالف زیاد سرعت
با وسایل دیگر وجود دارد:
 زمانی که با سرعت زیاد به یک وسیله که به آرامی حرکت
میکند نزدیک شوید.
 زمانی که به صورت ناگهانی از خط خود منحرف میشوید.
 زمانی که با ســرعت زیاد به یک خودروی متوقف نزدیک
شوید.
در این حالتها احتمال آسیب جــانی وجود دارد .ترافیک را به
دقت زیر نظر داشته و نسبت به شرایط واکنش نشان دهید.

حفظ /ذخیره سرعت

دکمه را فشار دهید.
یا:

زمــانی که سیستم روشن شود ،سرعت فعلی خـودرو به عنوان
سرعت دلخواه ما ،حفظ شده و ذخیره خواهد شد.
ً
این سرعت در سرعت سنج و بر روی صفحۀ آمپر مختصرا نشان
داده میشـود .بــرای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۱۲۹مــراجعه
کنید.
در صورت نیاز سیستم کنترل پایداری دینامیکی خودرو DSC
روشن خواهد شد.

تغییر سرعت

کلید چرخشی را به سمت باال و پایین مکــررا ً فشار دهید تا
سرعت مورد نظرتان تنظیم شود.
در صورت فعال بودن سیستم ،سرعت نشان داده شده ذخیــره
میشود و خــودرو زمانی که جــاده خلوت باشد به آن سرعت
میرسد.
 با هربار فشار دادن کلید چرخشی تا حـد مقاومت ،سرعت
حدود یک کیلومتر بر ساعت افزایش یا کاهش مییابد.
 با هربار فشار دادن کلید چرخشی فـراتر از حــد مقاومت،
سرعت حــدود  10کیلومتر بر ســاعت افزایش یا کاهش
مییابد.
به منظور تکــرار مجدد پروسه ،کلید چرخشی را در محل خود
نگه داشته و پروسه را مجددا ً تکرار نمایید.

فاصله

هشدار
این سیستم جایگزین مسئولیتهای راننده نخواهد بود.
به دلیل محدودیتهای سیستم ،گـرفتن اتوماتیک تــرمز ممکن
است با تاخیر انجام شود .در این صورت خطر تصادف وجود دارد.
روش رانندگی خود را براســاس شــرایط ترافیکی و آب و هوایی
منطقه تنظیم نمایید و فاصــله را با سایر خــودروها به گـونهای
حفظ کنید که امکان گرفتن ترمز در مواقع ضروری وجود داشته
باشد.

کاهش فاصله
در حالیکه سیستم قطع شده است ،کلید چرخشی را فشار دهید.
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این دکمه را تا تنظیم فاصــلۀ مورد نظر خود مکررا ً
فشار دهید.

سیستم رانندگی راحت
صفحۀ آمپر ،مسافت تنظیم شده را نشان میدهد.

افزایش فاصله

این دکمــه را تا تنظیم فاصلۀ مورد نظر خود ،بطور
مکرر فشار دهید.
صفحۀ آمپر ،مسافت تنظیم شده را نشان میدهد.

فراخوانی مسافت و سرعت تنظیم شده
در هنگام رانندگی

زمــانی که سیستم قطع شده است ،این دکمــه را
فشار دهید .با تنظیمات انجام شده ،سرعت و فاصله
مورد نظر اعمـال میشود .سرعت انتخاب شده برای چند لحظه
بر روی صفحه نمایش نیز نشان داده خواهد شد.
در مــوارد زیر سرعت ذخیره شده حذف خواهد شد و نمیتـواند
فراخوانی شود:
 زمانی که سیستم خاموش شود.
 زمانی که سوییچ خودرو بسته شود.

پشت خودروی دیگری قرار گرفته باشید:
این دکمــه را برای اعمــال سرعت مـورد نظر
.1
فشار دهید.
 .2پدال ترمز را رها کنید.
 .3زمانیکه اتومبیل جلویی شما حرکت کرد و از شما فاصله
گرفت ،پدال گاز را برای مدت کوتاهی فشار دهید یا کلید
 RESرا فشار دهید.

تغییر بین سیستم کروز کنترل ،با کنترل فاصله/
بدون کنترل فاصله

هشدار
سیــستم به تــرافیک روبروی شمـا حساسیت نشــان
نمیدهد ،بلــکه سرعت ذخیــره شده را حفظ میکند .بنابراین
خطـر تصادف و آسیب به خـودرو وجــود دارد .سرعت دلخــواه
را براساس شرایط ترافیکی تنظیم کرده و در زمانهای ضروری
ترمز بگیرید.
تغییر ،به حالت سیستم اکتیو کروز کنترل بدون کنترل فاصله:
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید ،یا
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.
چراغ نمایشگر در صفحه آمپر روشن میشود.

هنگام توقف

سیستم ،خودرو را به حالت توقف کامل در میآورد:
 نشانۀ سبز رنگ در صفحۀ سرعت سنج:
به محض این که خــودرویی که در محـدوده دوربین قرار
دارد حرکت کند ،خودرو به صورت اتوماتیک شتاب میگیرد.
 نشانۀ روی صفحۀ سرعت سنج ،به رنگ نارنجی در میآید:
سیستم به صورت اتوماتیک خودرو را به حرکت در نخواهد
آورد.
برای افزایش اتوماتیک سرعت و رسید به سرعت مورد نظر،
دکمۀ  RESیا  SETرا بفشیارید و یا پدال گــاز را مدت
کوتاهی فشار دهید.
نمودارهای میـلهای مسافت در صفحه آمپــر نشان میدهد که
خودرویی که در محــدودۀ تشخیص دوربین خودرو بوده است،
حرکت کرده است.
در صــورتی که سیستم متوقف شده باشد و یا اتومبیل شما به
توسط فشار بر روی پــدال ترمز متوقف شده باشد ،و در نتیجه

کنترلها

برای برگشت به حالت اکتیــو کـروز کنترل ،با کنترل مسافت،
دکمه را مجددا ً فشار دهید.
پس از تغییر وضعیت ،یک پیــام  Check Controlنمــایش
داده میشود.

نمایشهای روی صفحۀ آمپر
سرعت مورد نظر:



 نشانه ،به رنگ سبر روشن میشود:
سیستم فعال است.
 نشانه ،به رنگ نارنجی روشن میشود:
سیستم قطع شده است.
نشانه روشن نشود :سیستم خاموش است.
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نمایش مختصر وضعیت

سرعت مورد نظر انتخابی.

در صورتی که هیچ سرعتی نشان داده نشود ،ممکن است شرایط
الزم برای کار سیستم فراهم نشده باشد.

نشانگر فاصله شما با خودروی جلویی
نمایش مسافت
فاصله 1
فاصله 2
فاصله 3
فاصله 4
این مقدار به صورت اتوماتیک با روشن
شدن سیستم ،تنظیم میشود.
نمودار میلهای :خودروی تشخیص داده شده ،حرکت کرده و
دورتر شده است.
اکتیو کروز کنترل دیگر در حال شتابگیری نمیباشد.
برای شتابگیــری بیشتر ،سیستم اکتیو کــروز کنترل را با
فشاردادن گاز یا دکمه  RESیا راکر سوییچ فعال نمایید.

چراغها  /نشانگرهای هشدار

نماد به رنگ نارنجی روشن میشود :یک وسیله نقلیه
در جلوی شما تشخیص داده شده است.

نمـاد به رنگ نارنجی چشمک میزند :شــرایط برای
تشخیص کافی خودرو کافی و مهیا نمیباشد.
سیستم غیرفعال شده است اما به فـرایند ترمز ادامه میدهد تا
زمانی که شما با فشار دادن پـدال گاز یا ترمز کنترل خودرو را
بصورت فعال بدست بگیرید.
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نماد به رنگ قرمز چشمک میزند و سیگنال صــوتی
صدا میدهد :از شما میخواهد به صورت ترمز کردن
و یا یک مانور سریع ،مداخله کرده و واکنش نشان دهید.
سیستم متوقف شده است یا سیستم کنترل مسافت
به دلیل فشردن پدال گاز موقتاً غیرفعال شده است.
خودرویی تشخیص داده نشده است.
سیستم کنترل مسافت به دلیــل فشردن پــدال گاز
موقتاً غیرفعــال شده است .خودرویی تشخیص داده
شده است.
نمایشگرهای روی Head-up Display
برخی اطالعات سیستم میتواند توسط Head-up Display
نمایش داده شود.

محدودیتهای سیستم
محدودۀ سرعت

سیستم میتواند حتی زمانی که خودرو ثابت است نیز فعال شود.
سیستم بر روی جادههای باکیفیت ،بهترین عملکرد را دارد.
ِ
سرعت دلخــواه میتـواند بین  30الی  140کیلومتر بر ساعت
تنظیم شود.
هنگام استفاده از سیستم به محدودۀ سرعت منطقه توجه نمایید.

سیستم رانندگی راحت

کنترلها

محدودۀ تشخیص

انحراف خودروها از مسیر

ظرفیت تشخیص سیستم و ظرفیت ترمزگیری اتوماتیک محدود
است .برای مثال وسایل نقلیه با دو چرخ ،قابل تشخیص نیستند.

خودرویی که جلوی شما در حرکت است ،تا زمانی که کام ً
ال با
شما در یک خط نباشد قابل تشخیص نیست.
در صـورتی که خودرویی که جلوی شما در حرکت است ،به طور
ناگهانی وارد خط شما شود ممکن است سیستم نتواند به درستی
و به طور اتومـاتیک تنظیمات فاصله را اعمال کند .این موضوع
برای زمــانی که شما با سرعت به وسیله نقلیه دیگری نزدیک
شوید نیز صادق است .مث ً
ال هنگامی که شمــا با سرعت به یک
کامیون نزدیک میشوید.
زمانی که خودرویی در جلوی شما ،با اطمینان تشخیص داده شود،
سیستم از شما خواهد خواست تا با ترمزگیری و یا مانور سریع،
مداخله نمایید.

در شرایط زیر ،سیستم نمیتواند سرعت خودرو را کم کند:
 در مورد عابرین پیاده ،موتور سواران و کسانی که در جاده
با سرعت کم در حال حرکت هستند.
 هنگام رسیدن به چراغ قرمز.
 هنگام رسیدن به تقاطع.
 هنگام رسیدن به ترافیک.
 برای خودروهایی که بدون چــراغ در هنگام شب در جاده
باشند.

هشدار
این سیــستم جایگزین مسئولیتهای راننده نخـواهند
بود .به دلیل محــدودیتهـای سیــستم ،ممــکن است سیستم
عکسالعمل مناسب را نشان نداده یا با تاخیــر کار کنند .در این
صورت خطر تصادف وجود دارد .روش رانندگی خــود را براساس
شــرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمـایید و در شــرایط پیش آمده
عکسالعمل و مداخله الزم را داشته باشید.

هشدار
این سیــستم جایگزین مسئولیتهای راننده نخـواهند
بود .به دلیل محــدودیتهـای سیــستم ،ممــکن است سیستم
عکسالعمل مناسب را نشان نداده یا با تاخیــر کار کنند .در این
صورت خطر تصادف وجود دارد .روش رانندگی خــود را براساس
شــرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمـایید و در شــرایط پیش آمده
عکسالعمل و مداخله الزم را داشته باشید.

کاهش سرعت
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س ِر پیچها

در صورتی که سرعت تنظیم شده خودرو برای گذر از پیــچها
باال باشد ،سیستم حتی اگر پیــچها از قبل تشخیص داده شده
باشند ،نمیتواند سرعت خودرو را تدریجاً کاهش دهد .بنابراین
با سرعت مناسب پیچها را پشت سر بگذارید.
در پیچهای تند محدوده تشخیص و دید سیستم کاهش مییابد.
بنابراین ممکن است خودروی روبرویی شما با تاخیر تشخیص
داده شود یا تشخیص داده نشود.

زمــانی که به یک پیــچ نزدیک میشوید ،ممکن است به دلیل
خمیدگی پیــچ جــاده ،سیستم تشخیص ،خــودرویی که در
خط دیگر است را به اشتباه تشخیص دهد .در صورتی که در این
حالت سیستم سرعت خودرو را کاهش دهد ،شما میتــوانید با
فشردن پدال گاز آن را جبران کنید .بعد از رها کردن پـدال گاز،
سیستم مجددا ً فعـال میشود و سرعت را به طور مستقل کنترل
میکند.

راه افتادن

در برخی شرایط سیستم نمیتواند به صورت اتوماتیک راه بیفتد؛
برای مثال:
 در شیبهای تند.
 از پشت دست اندازهای جاده.
در این مواقع ،پدال گاز را فشار دهید.
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آب و هوا

در شرایط نامساعد آب و هوایی و نور جاده ،برای مثال در هنــگام
بارش برف یا باران و مه گرفتگی و گل و الی و یا تابش نور شدید،
ممکن است تشخیص درست و دقیق وسیله نقلیه ممکن نباشد.
همچنین خودروهایی که از قبل تشخیص داده شدهاند نیز ممکن
است برای مدت کوتاهی در شناسایی آنها وقفه ایجاد شود .در این
صورت با احتیاط رانندگی کـرده و به شرایط ترافیکی با گرفتن
ترمز و یا مانور مناسب ،واکنش نشان دهید.

اختالل در عملکرد

در صورتی که سیستم به صورت اتوماتیک غیرفعال شود یا در
عملکرد آن اختاللی ایجاد شود ،یک پیام Check Control
نمایش داده میشود.
در شرایط زیر ممکن است سیستم نتواند به درستی عمل نکند:
 زمانی که یک شی نتواند به درستی تشخیص داده شود.
 در مه گرفتگی سنگین و بارش باران و پاشیدن آب یا برف.
 در پیچهای تند.
 زمانی که میدان دید شیشه جلو و یا دوربین به دلیل کثیفی
روی شیشه ،پوشیده شده باشد.
 هنگام رانندگی به سمت نورهای روشن.
 تا  20ثانیه پس از روشن کردن موتور خودرو توسط دکمه
.Start/Stop
 در حین کالیبراسیــون دوربین خــودرو بالفاصـله پس از
تحویل آن.

کنترل کروز
مفهوم کلی

سیستم سرعتی از پیش تعیین شده را -توسط دکـمههای روی
فرمان -برای خــودرو حفظ میکند .در صورتی که نیروی ترمز
مــوتور در سراشیبیها کافـی نباشد ،سیستم سرعت خودرو را
کم میکند.

اطالعات کلی

بر اساس تنظیمات رانندگی ،ویژگیهای کروز کنترل میتـواند
در شرایط مختلف تغییر کند.

سیستم رانندگی راحت

اطالعات

هشدار
در شرایط زیر استفاده از سیستم میتواند خطر تصادفات
را افزایش دهد:
 در جادههای مارپیچ.
 در ترافیک سنگین.
 در جــادههای لغزنده ،در مـه یا برف و باران ،هنگامی که
سطح جاده شل باشد.
در این صورت خطر تصادف و آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد.
تنها در شرایطی که رانندگی با سرعت ثابت امـکان پذیر است ،از
این سیستم استفاده کنید.

مرور
دکمههای روی فرمان
دکمه

عملکرد
روشن /خـاموش کردن سیستم کنترل کروز ،وقفه،
به صفحۀ  ۱۳۳مراجعه کنید.
ثبت سرعت،
به صفحۀ  ۱۳۴مراجعه کنید.
سرعت را فراخوانی کنید،
به صفحۀ  ۱۳۴مراجعه کنید.
کلید چرخشی :تغییر دادن /حفظ و ثبت سرعت،
به صفحۀ  ۱۳۴مراجعه کنید.

کنترلها
روشن کردن

کنترلها

خاموش کردن

هشدار
این سیــستم جایگزین مسئولیتهای راننده نخـواهند
بود .به دلیل محــدودیتهـای سیــستم ،ممــکن است سیستم
عکسالعمل مناسب را نشان نداده یا با تاخیــر کار کنند .در این
صورت خطر تصادف وجود دارد .روش رانندگی خــود را براساس
شــرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمـایید و در شــرایط پیش آمده
عکسالعمل و مداخله الزم را داشته باشید.
دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.
 اگر فعال باشد :دو بار فشار دهید.
 اگر قطع شده باشد :یک بار فشار دهید.
نشانگر روی صفحۀ نمایش محـو میشود و سرعت تنظیم شده
نیز حذف خواهد شد.

وقفه

دکمۀ روی فرمان را -هنــگامی که سیستم فعــال
است -فشار دهید.
در شرایط زیر ،سیستم به صورت اتوماتیک متوقف میشود:
 هنگام ترمز گرفتن.
 زمــانی که پدال کالچ برای چند ثانیه فشرده شود یا رها
شود در حالیکه دنده درگیر نشده است.
 اگر دنده درگیر شده برای سرعت فعلی خودرو خیلی باال
باشد.
 اگر اهرم سردنده در حالت  Nقرار گیرد.
 زمانی که سیستم کنترل کشش دینامیکی  DTCفعال شود
یا سیستم  DSCغیرفعال شده باشد.
 زمانی که سیستم  DSCپایداری خودرو را کنترل میکند.
 زمانی که با  HDCفعال شده باشد.

دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.

عالمت روی سرعت سنج بر روی سرعت فعلی تنظیم میشود.
سیستم کنترل کروز میتواند تنظیم شود.
سیستم کنترل پایداری دینامیکی  DSCدر صورت نیاز روشن
میشود.
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حفظ  /ثبت و تغییر سرعت
اطالعات
هشدار
سرعت مــورد نظر میتواند به صورت غلط تنظیم شده
یا به اشتباه فــراخوانی شود .در این حالت ،خطر تصادف وجود
دارد .براساس شرایط رانندگی ،سرعت را تنظیم نمایید.
وضعیت ترافیک و جادهها را به دقت بررسی کنید و در انتخاب
سرعت مداخله کنید.
حفظ /ثبت سرعت
دکمه را فشار دهید.
یا:







با هر بار فشار دادن تا حــد مقاومت راکـر سوییچ ،سرعت
حدود  1کیلومتر بر ساعت افزایش یا کاهش مییابد.
با هر بار فشار دادن تا فراتر از حـد مقاومت راکـر سوییچ،
سرعت  10کیلومتر بر ساعت افزایش یا کاهش مییابد.
ماکــزیمم سرعت قابل تنظیم ،به ویــژگیهای خودرو بر
میگردد.
فشاردادن و نگــه داشتن راکـر سوییچ تا حد مقاومت آن،
به خودرو شتاب داده یا شتاب آن را کم میکند (بدون نیاز
به فشردن پدال گاز).
هنگامی که راکر سوییچ آزاد شود ،خودرو در سرعت نهایی
باقی میماند .فشردن راکــر سوییچ فراتر از حـد مقاومت،
باعث میشود خودرو سریعتر شتاب گیرد.

فراخوانی سرعت ذخیره شده

دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.

پس از رسیدن به سرعت ذخیره شده در سیــستم آن سرعت
حفظ میشود.

نمایشهای روی صفحۀ آمپر
در حالی که سیستم متوقف شده است ،کلید چرخشی را فشار
دهید.
زمــانی که سیستم روشن شود ،سرعت فعلی خـودرو به عنوان
سرعت مورد نظر حفظ شده و ذخیره خواهد شد.
این سرعت در سرعت سنج و بر روی صفحۀ آمپر مختصرا ً نشان
داده میشود .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۱۳۴مراجعه کنید.
در صورت نیاز ،سیستم کنترل دینامیک پایداری خودرو DSC
روشن خواهد شد.
تغییر سرعت
راکــر سوییچ را به سمت باال و پایین مکررا ً فشار دهید تا سرعت
مورد نظرتان تنظیم شود.
در صورت فعــال بودن سیستم ،سرعت نشان داده شده ذخیره
میشود و خــودرو زمــانی که جاده خلوت باشد به آن سرعت
میرسد.
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براساس امکانات خودروی شما ،المپ نشانگر بر روی
صفحۀ آمپـر نشان میدهد که آیا این سیستم روشن
شده است یا خیر.

سرعت مورد نظر:



 نشانۀ سبز رنگ در صفحۀ سرعت سنج:
سیستم فعال است.
 نشانۀ نارنجــی رنگ در صفحۀ سرعت
سنج :سیستم متوقف شده است.
نشانه روشن نشود :سیستم خاموش است.

سیستم رانندگی راحت

نمایش مختصر وضعیت

سرعت مورد نظ ِر انتخاب شده.

در صورتی که هیچ سرعتی نشان داده نشود ،ممکن است شرایط
الزم برای کار سیستم فراهم نشده باشد.
نمایش اطالعات بر روی Head-up Display

برخی از اطالعات سیستم میتواند بر روی Head-up display

نشان داده شود.

سیستم کنترل فاصله پارک PDC
مفهوم کلی

سیستم  PDCدر حین پارک خودرو ،شما را یاری میکند .در
صورتی که شما به یک شیء در عقب و یا جلوی خودرو نزدیک
میشود -درصورتی که خودرو شما توانایی تشخیص آن را داشته
باشد -از راههای زیر به شما اعالم میشود:
 سیگنالهای صوتی.
 به صورت تصویری.

کنترلها

نسبت به تمـام شرایط ترافیــکی عکسالعمل نشان دهد .در این
صورت خطر تصادف وجود دارد .روش رانندگی خود را براساس
شرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمــایید و در شرایط پیش آمده
عکسالعمل و مداخله الزم را داشته باشید.
هشدار
به دلیل سرعتهای باال در هنگام فعــال بودن PDC
ممکن است بسته به شــرایط فیزیکی سیگنال هشدار با تاخیر
به صدا درآید .در این صورت احتمال تصادف و آسیب رسیدن
به خودرو وجود دارد .از نزدیک شدن سریع به اشیاء خودداری
کنید .هنــگامی که سیــستم  PDCهنوز فعال نشده است ،از
رانندگی سریع خودداری نمایید.

مرور
با  PDCجلو ،دکمههای داخل خودرو

اطالعات کلی

سنسورهای فراصوتی در سپر خودرو فاصله باقی مانده تا اشیاء
را اندازهگیری میکند.
مسافت تقریبی قابل اعالم ،بسته به شرایط محیطی و نوع مانع،
حدود  2متر میباشد.
در شرایط زیر ابتدا یک سیگنال صوتی به صدا در خواهد آمد:
 به وسیله سنسورهای جلــویی و دو سنسور در گوشههای
عقب خودرو در فاصله تقریبی  60سانتی متری.
 به وسیله سنسور میـانی در عقب خودرو در فاصله تقریبی
 1/5متری.
 هنگامی که برخورد قریب الوقوع باشد.

اطالعات

هشدار
این سیستم جایگزین مسئولیتهای راننده نخواهند بود.
به دلیل محدودیتهای سیستم ،سیستم نمیتواند بطور مستقل

سیستم کنترل مسافت پارک PDC

سنسورهای فراصوتی

سنسورهای  PDCبر روی خودرو.

الزامات اجرایی

برای اینکه سیستم بهدرستی عمل کند:
 سنسورها را با برچسب یا هیچ چیز دیگری نپوشانید.
 سنسورها را تمیز و عاری از یخ زدگی نگه دارید.
برای تمیــز کردن :هنــگام استفاده از اسپریهای پرفشـار ،به
مدت طوالنی بر روی سنسورها اسپری نکنید و حــداقل فاصلۀ
 30سانتی متری را رعایت نمایید.
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روشن /خاموش کردن
روشن کردن اتوماتیک

در شرایط زیر سیستم  PDCبه صورت اتوماتیک روشن خواهد
شد:
 هنگامی که مــوتور در حال کار است ،دنده بر روی حالت
 Rباشد.
در این حالت ،دوربین دی ِد عقب نیز روشن خواهد شد.
 در صورتی که خودرو مجهز به  PDCجلوی خودرو باشد:
هنگامی که موانع پشت یا جلوی خودرو تشخیص داده شوند
و سرعت خودرو حدودا ً از  4کیلومتر بر ساعت کمتر باشد.
شما میتوانید فعال سازی اتوماتیک را از طریق زیر خاموش کنید:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Parkingرا انتخاب کنید.
 .3تنظیمات را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حــال حاضر مورد استفاده
قرار گرفته است ،ذخیره خواهد شد.

غیرفعال سازی اتوماتیک حین سفر به جلو

سیستم زمانی که از سرعت مشخص شده یا مسافت تعیین شده
تجاوز کنید ،به طور اتوماتیک خاموش میشود.
در صورت نیاز سیستم را دوباره روشن کنید.

با  PDCجلویی خودرو :روشن /خاموش کردن به
صورت دستی
دکمه را فشار دهید.

 در حالت روشن LED :روشن میشود.
 در حالت خاموش LED :خاموش میشود.
تصویر دوربین زمــانی که دنده عقب درگیر باشد ،با فشار دادن
دکمه نمایش داده خواهد شد.

نمایش
سیگنالهای صوتی

هنگام نزدیک شدن به یک شیء ،سیگنال صوتی به طور متناوب
به صدا در میآید و مکان شیء را مشخص میکند .برای مثــال،
اگــر شیء در سمت چپ و عقب خودرو واقـع شده باشد ،صدای
سیگنال از بلندگوی سمت چپ و عقب خودرو به گوش میرسد.
هر چه قدر فاصلۀ خودرو از مانع کمتر باشد ،فاصله زمانی بین
سیگنالهای صوتی نیز کمتر است.
در صورتی که فاصله خودرو از شی یا مانع تشخیص داده شده
کمتر از  25سانتی متر باشد ،سیگنال صوتی به صورت ممتد و
پیوسته بوق خواهد زد.
با سیستم  PDCجلوی خودرو :در صورتی که موانع و اشیاء هــم
جلو و هم پشت خودرو واقع شده باشد ،سیگنال صوتی به صورت
متناوب به صدا درخواهد آمد.
در حالتی که با گیربکس استپترونیک ،دنده بر روی حــالت P
تنظیم شده باشد ،سیگنال صوتی خاموش خواهد شد.

بلندی صدا

نسبت بلندی صــدای سیگنال  ،PDCدر مقابل صدای ســایر
قسمتهای مربوط به سرگرمی ،قابل تنظیم است.
 .1گزینۀ " "Multimediaیا " "Radioیا " "Settingرا
انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Toneرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Volume settingرا انتخاب کنید.
 .4گزینۀ " "PDCرا انتخاب کنید.
 .5کنترلر را تا زمان رسیدن به صدای مورد نظر بچرخانید.
 .6کنترلر را فشار دهید.
تنظیمات برای پروفایلی که در حــال حاضر مورد استفاده قرار
گرفته است ،ذخیره خواهد شد.

هشدارهای تصویری

نزدیک شدن خــودرو به شیء یا مانع میتـواند بر روی صفحۀ
نمایش نشان داده شود .اشیایی که دورتر هستند ،قبل از به صدا
در آمدن سیگنالهای صوتی ،بر روی صفحۀ نمایش نشان داده
شدهاند.
با فعــال شدن سیستم کنترل فاصــلۀ پارک  ،PDCیک پیام
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روی صفحه نمایش ظاهر می شود.
محـدودۀ سنسورها با سه رنگ سبز ،زرد و قرمز نمــایش داده
خواهند شد.
هنگامی که تصویر دوربین دید عقب خــودرو نشان داده شود،
اطالعات  PDCبر روی آن میتواند منتقل شود:
دوربین دید عقب خودرو "Rear view camera":

محدودیتهای سیستم
محدودیتهای اندازهگیری سنسورهای فراصوت

سیستم اندازهگیری فراصوتی ممکن است نتواند در شرایط زیر
عمل کند:
 برای کودکان یا حیوانات کوچک.
 برای افراد با پوششهای خاص مثال کت.
 هنگامی که سیستمهای فـراصوت دیگری با سنسور تداخل
داشته باشند ،مث ً
ال سیستمهای فــراصوت از خــودروها یا
خودرو آالت با صدای بلند.
 هنــگامی که سنسورها کثیف و یـخ زده باشند ،یا توسط
چیــزی پوشانده شده باشند یا در موقعیت اشتباه قــرار
گرفته باشند.
 در شرایط آب و هــوایی خـاص مانند بارش شدید برف و
باران ،رطوبت باال ،باد شدید یا گرمای باال.
 با میلهها و قالب یدک کش خودروهای دیگر.
 هنگام تشخیص اشیای ظریف یا لبه دار.
 هنگام تشخیص اشیای متحرک.
 هنگام تشخیص اشیای مــرتفع یا اشیایی کـه برآمــدگی
طاقچه مانندی دارند مثل کالسکه و باربند.
 هنگام تشخیص اشیایی که لبهها و گوشههای تیز دارند.
 هنگام تشخیص اشیایی مانند نردهها که دارای سطح نازک
هستند.
 هنگام تشخیص اشیای متخلخل یا سوراخ سوراخ.
اشیای کوتاهی که پشت خودرو هستند مانند لبــههای جدول
میتــــواند قبل از این که سیــــگنال صوتی به صدا در آید ،در
ناحیه کور سنســور قرار گیرند.

هشدارهای اشتباه

سیستم  PDCممکن است در شرایط زیر بدون این که مـانعی

کنترلها

را تشخیص داده باشد ،هشدار را به صدا در آورد:
 در باران شدید.
 هنگامی که سنسورها کثیف یا یخ زده باشند.
 هنگامی که سنسورها با برف پوشیده شده باشند.
 در سطوح ناهموار جاده.
 در سطوح ناهموار مانند دست اندازها.
 در ساختمانهای بزرگ با زاویههای تیز و دیــوارهای نرم
مانند پارکینگهای زیر زمینی.
 در کارواش اتوماتیک.
 در آلودگیهای شدید.
 به دلیل منابع فراصوتی دیگر مانند دیگر خودروهای درحال
عبور ،بخارشوی فشار قوی ،و المپهای نئونی.
اختالل در عملکرد با یک سیگنال صوتی پیوسته که بین
بلندگــوهای عقب و جلـو تغییر وضعیت میدهــد ،اعالم
میشود .به محض این که اختــالل در عملــکرد سیستم
به دلیل تداخل با سیستمهای دیگر برطرف شود ،سیستم
به عملکرد عادی خود باز خواهد گشت.

اختالل در عملکرد

یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.
در صورتی که  PDCدچار مشکل باشد ،باید سیستم را بررسی
نمایید.

دوربین دید عقب خودرو
مفهوم کلی

این دوربین هنگام پارک کردن خودرو راننده را یاری خواهد کرد.
ناحیه عقبی خودرو در صفحه نمایش دیده خواهد شد.

اطالعات

هشدار
این سیستم جایگزین مسئولیتهای راننده نخواهند بود.
به دلیل محدودیتهای سیستم ،سیستم نمیتواند بطور مستقل
نسبت به تمـام شرایط ترافیــکی عکسالعمل نشان دهد .در این
صورت خطر تصادف وجود دارد .روش رانندگی خود را براساس
شرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمــایید و در شرایط پیش آمده
عکسالعمل و مداخله الزم را داشته باشید.
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روشن /خاموش کردن به صورت دستی

مرور
دکمههای درون خودرو

دوربین دید عقب خودرو

دوربین

دکمه را فشار دهید.

 در حالت روشن LED :روشن میشود.
 در حالت خاموش LED :خاموش میشود.
سیستم  PDCروی صفحه نمایش نمایش داده خواهد شد.
تصویر دوربین زمــانی که دندۀ عقب فعال باشد ،با فشار دادن
دکمه ،نمایش داده خواهد شد.
تغیی ِر نما به وسیله iDrive
هنگامی که سیستم  PDCفعال شده است:
" "Rear view cameraرا انتخاب کنید.
تصویر دوربین عقب نمایش داده خواهد شد.

نمایش بر روی صفحه نمایش
الزامات اجرایی



دوربین دید عقب باید روشن باشد.
درب صندوق عقب باید به طور کامل بسته باشد.

فعال کردن قابلیتهای کمکی
دوربین روی دسته درب صندوق عقب واقع شده است .آلودگی
میتواند بر روی کیفیت عکس دوربین تاثیرگذار باشد.
برای تمیز کردن لنز دوربین به صفحۀ  ۲۲۵مراجعه کنید.

روشن /خاموش کردن
روشن کردن اتوماتیک

در حــالی که مـوتور در حال کار است ،اهرم را روی حالت R

قرار دهید.

غیرفعال کردن اتوماتیک حین حرکت به جلو

سیستم زمانی که از سرعت مشخص شده یا مسافت تعیین شده
تجاوز کنید ،به طور اتوماتیک خاموش میشود.
در صورت نیاز ،سیستم را مجددا ً روشن نمایید.
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بیشتر از یک قابلیت کمکی در یک زمان میتواند فعال شود.
 خطوط کمکی برای پارک
گزینۀ " "Parking aid linesرا انتخاب کنید.
خطوط کمکی و خطوط گردش نمایش داده خواهند شد
 قابلیت برای عالمت گذاری مانع
گزینۀ " "Obstacle markingرا انتخاب کنید.
موانع با خطوط مشخصی نمایش داده میشوند.
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خطوط مسیر

عالمت گذاری موانع

خطوط مسیر میتــواند بر روی تصویر دوربین دید عقب خودرو
قــرار گیرد .این خطوط به شما کمـک میکند تا در جــادههای
مسطح ،هنگام پارک خودرو یا تغییر مسیر ،فضــای مورد نیاز را
تخمین بزنید .این خطوط به زاویه فعلی فرمان شما بستگی دارد
و با تغییرات و حرکت فرمان به طور پیوسته تنظیم خواهد شد.

نشانهگذاریهای مانع ممکن است در تصـویر دوربین دید عقب
محو شوند.
حاشیههای رنگی نشانهگذاریهای مــانع ،با نشانه گذاری PDC
تطبیق مییابد.

خطوط منحنی گردش

خطوط شعاع گــردش میتواند به همراه خطوط مسیر بر روی
تصویر دوربین دید عقب خودرو قرار گیرد.
خطوط شعاع گردش میتــواند کمترین شعاع ممکن برای دور
زدن خودرو را به شما نشان دهد.
هنگامی که زاویه فرمان از حــد مشخصی فراتر رود ،فقط یک
خط شعاع چرخش نشان داده خواهد شد.

پارک کردن به کمک خطوط مسیر و منحنی گردش
 .1خودرو را به گونهای قرار دهید که خطوط شعاعی دور زدن
خودرو در محدوده پارک قرار گیرد.

 .2فرمان را تا حدی بچرخانید که خطوط مسیر ،خطوط شعاع
مربوط به دور زدن را بپوشاند.
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تنظیمات صفحه نمایش
روشنی تصویر

در حالی که دوربین دید عقب خودرو روشن است:
این نماد را انتخاب کنید.
.1
 .2کنترلر را تا رسیدن به روشنی مورد نظر بچرخانید .سپس
کنترلر را فشار دهید.

کنتراست تصویر

در حالی که دوربین دید عقب خودرو روشن است:
این نماد را انتخاب کنید.
.1
 .2کنترلر را تا رسیدن به کنتراست مورد نظر بچرخانید.
سپس کنترلر را فشار دهید.

محدودیتهای سیستم
تشخیص اشیاء

موانع و اشیای کــوتاه یا بلند ،مانعهای برجسته و لبه دار ،ممکن
است توسط سیستم ،تشخیص داده نشوند .قابلیتهای کمــکی،
اطالعات و دادههــای مربوط به سیستم  PDCرا نیـز مد نظر
قرار میدهند .برای اطالعات بیشتر ،دستورالعملهای مربوط به
سیستم  PDCرا در صفحۀ  13۵دنبال کنید.
در برخی موارد ،اشیای نشان داده شده بر روی صفحه نمایش از
آن چه به نظر میرسند ،به شمــا نزدیکتر هستند .فاصلهها را
بر اساس تصویری که در صفحه نمایش میبینید تخمین نزنید.

سیستم کمکی پارک
مفهوم کلی
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این سیستم شمــا را زمــانی که قصد دارید خــودروی خود را
به صورت موازی با جدول پارک نمایید ،کمک میکند.
سنسورهــای فراصــوت فضــای پارک را در دو طرف خـودرو
اندازهگیری میکنند.
سیستم کمکی پارک بهترین مسیر پارک خودرو را اندازهگیری
میکند و در حین پارک کردن کنترل فرمان خودرو را در دست
میگیرد.
هنــگام پارک خودرو به هشدارها و عالیم صوتی و تصویری که
توسط سیستم  ،PDCسیستم دستیار پارک و در مواقعی توسط
دوربین اعالم میشوند ،توجه نمایید و متناسب با آن عکسالعمل
نشان دهید.
یکــی از اجــزای سیستم کمکی پارک ،سیستم کنترل فاصله
پارک میباشد .به صفحۀ  ۱۳۵مراجعه کنید.

اطالعات

هشدار
این سیستم جایگزین مسئولیتهای راننده نخواهند بود.
به دلیل محدودیتهای سیستم ،سیستم نمیتواند بطور مستقل
نسبت به تمـام شرایط ترافیــکی عکسالعمل نشان دهد .در این
صورت خطر تصادف وجود دارد .روش رانندگی خود را براساس
شرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمــایید و در شرایط پیش آمده
عکسالعمل و مداخله الزم را داشته باشید.
احتیاط
سیستم کمــکی پارک ممکن است خــودرو را به داخـل
جدول و یا به روی آن هدایت کند .در این حالت خطر تصادف و
آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .وضعیت جــاده را به دقت
مشاهده و متناسب با آن عکسالعمل نشان دهید.
اگر موتور توسط کارکرد اتوماتیک  Start/Stopخاموش شده
باشد ،هنــگامی که سیستم کمکی پارک فعــال شود ،مــوتور
نیز به صورت اتوماتیک روشن میشود.

سیستم رانندگی راحت

مرور

کنترلها

فضای مناسب برای پارک


دکمههای درون خودرو






فضایی پشت یک مــانع که حـداقل طول مــانع  ۱/۵متر
میباشد.
فضــای بین دو مــانع که حداقل طول مــانعها  1/5متر
میباشد.
حداقل فاصله بین دو شیء :طول خودروی شما به اضـافه
یک متر.
حداقل عمق 1/5 :متر.

نکات ضروری هنگام پارک کردن
دوربین دید عقب خودرو

سنسورهای فرا صوت





درها و درب صندوق عقب باید بسته باشد.
ترمز دستی باید رها شده باشد.
هنگامی که میخواهید در فضــای مناسب برای پارک در
سمت راننده پارک کنید ،در همــان جهت مربوطه ،چراغ
راهنما باید زده شود.

روشن /خاموش کردن

دوربین روی دستۀ درب صندوق عقب واقع شده است .آلودگی
سنسورهای فراصوت برای اندازهگیری ناحیۀ پارک خــودرو در
دو طرف وسیله نقلیه واقع شده است.
برای اطمینان از عملکرد کامل خودرو:
 سنسورها را تمیز و بدون یخ زدگی نگه دارید.
 هنگام شستشو با دستگاههای فشار قـوی ،به مدت طوالنی
بر روی سنسورها اسپری نکنید و حداقل فاصلۀ  30سانتی
متری را رعایت نمایید.
 بر روی سنسورها ،برچسب یا چیز دیگری قرار ندهید.

الزامات
برای اندازهگیری مساحت پارک




این دکمه را فشار دهید.
 LEDروشن می شود.
وضعیت فعلی از فضای موجود برای پارک کردن ،بر روی صفحه
نمایش نشان داده می شود.
دستیار پارک به صورت اتوماتیک فعال میشود.

فعالسازی با استفاده از دنده عقب

اهرم دنده را بر روی دنده عقب قرار دهید.
وضعیت فعلی از فضـای موجود برای پارک ،روی صفحۀ نمایش
نشان داده میشود.
برای فعال کردن "Parking Assistant" :را انتخاب کنید.

خاموش کردن

سیستم میتواند به روش زیر غیرفعال شود:
این دکمه را فشار دهید.



سوییچ خودرو را ببندید.

سرعت خـودرو هنگامی که به سمت جلو حرکت میکنید
حداکثر  35کیلومتر بر ساعت باشد.
حداکثر فاصله نسبت به خودرو کناری 1/5 :متر باشد.
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سیستم رانندگی راحت

نمایش بر روی صفحه نمایش
فعال /غیرفعال کردن سیستم
معنا

نماد

خاکستری :سیستم در دسترس نمیاشد.
سفید :سیستم در دسترس است اما فعال نشده
است.
سیستم فعال میباشد.

وضعیت سیستم









نمادهای رنگی ،در جهت فلش ،بر روی خودرو نشان داده
شده است .دستیار پارک فعـال شده است و جستجو برای
فضای پارک فعال شده است.
صفحه نمایش فضای مناسب برای پارک را در کنار جـاده
نمایش میدهد .زمانی که سیستم کمکی پارک فعال باشد،
فضای مناسب پارک نشان داده میشود.
فرآیند پارک کردن فعال است.
کنترل فرمان در اختیار سیستم است.

جستجو برای فضای پارک ،هر زمــان که خودرو به آرامی
و به سمت جلو در حرکت باشد ،فعــال است ،حتی اگــر
سیستم غیرفعال باشد .هنگامی که سیستم غیرفعال باشد،
نماد بر روی صفحۀ نمایش ،به رنگ خاکستری در میآید.
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پارک کردن به وسیله سیستم کمکی پارک

هشدار
این سیستم جایگــزین مسئولیتهای راننده نخــواهند
بود .به دلیل محــدودیتهای سیستم ،سیستم نمیتواند بطـور
مستقل نسبت به تمام شرایط ترافیکی عکسالعمل نشان دهد.
در این صورت خطر تصادف وجود دارد .روش رانندگی خود را بر
اساس شرایط ترافیکی منطقه تنظیم نمایید و در شـرایط پیش
آمده عکسالعمل و مداخله الزم را داشته باشید.
 .1در صورت نیاز سیستم کمکی پارک را روشن کــرده و آن
را فعال نمایید.
وضعیت جستجو برای فضــای پارک روی صفحۀ نمـایش
دیده میشود.
 .2دستورالعملهای روی صفحۀ نمایش را دنبال کنید.
بهترین فضــا بـرای پارک ،پس از تغییر دنده خــودرو به
حالت ایستا ،پدیدار میشود .منتظر حرکت اتوماتیک فرمان
باشید .پایان پروسۀ پارک ،بر روی صفحۀ نمــایش نشـان
داده میشود.
 .3در صورت نیاز ،جای پارک را شخصا تنظیم نمایید.

متوقف کردن بصورت دستی

دستیار پارک میتواند در هر زمان متوقف شود:
" "Parking Assistantرا انتخاب کنید.

این دکمه را فشار دهید.


ایجاد وقفه به صورت اتوماتیک

در شرایط زیر سیستم به صورت اتوماتیک متوقف میشود:
 در صورتی که راننده کنترل فرمان را بر عهده گیرد.
 در صـورتی که راننده دنــدهای را انتخاب کند که با دندۀ
نمایش داده شده مطابقت نداشته باشد.
 سرعت اتومبیل از  10کیلومتر بر ساعت تجاوز کند.
 سطح جاده لغزنده یا پوشیده از برف باشد.
 مدت زمــان یا تعداد تالشها برای پارک خودرو ،به اتمام
رسیده باشد.
 اگر سیستم کنترل فاصلۀ پارک  ،PDCنشان دهد که حد
فاصل تا موانع بسیار کوچک باشند.

سیستم رانندگی راحت


هنگام سوییچ کردن به کارکرد دیگری بر روی صفحه نمایش
در این صورت یک پیــام  Check Controlنمایش داده
میشود.

طاقچه مانندی دارند مثل کالسکه و باربند.
 هنگام تشخیص اشیایی که لبهها و گوشههای تیز دارند.
 هنگام تشخیص نردهها و اشیایی از این دست.
 هنگام تشخیص اشیای متخلخل یا سوراخ سوراخ.
اشیای کوتاهی که پشت خودرو هستند مانند لبههای جــدول
میتواند قبل از این که سیگنال صوتی به صدا در آید ،در ناحیه
کور سنسور قرار گیرند.
بنابراین ممکن است نواحیای تشخیص داده شـوند کـه بــرای
پارک مناسب نباشند یا برخــی نــواحی مناسب تشخیص داده
نشوند.

در پیچهای تند سیستم کمکی پارک عمل نخواهد کرد.

اختالل در عملکرد

ادامه دادن

در صورت نیاز ،پروسه پارک متوقف شده را میتوان ادامه داد.
بدین منظور ،دستورالعملهای نشان داده شده را دنبال کنید.

محدودیتهای سیستم
کار نکردن سیستم کمکی پارک


کنترلها

محدودیتهای اجرایی

در شرایط زیر ممکن است سیستم نتواند به درستی عمل کند:
 در جادههای پر دست انداز یا سنگریزه.
 بر روی جادههای لغزنده.
 در جادههایی با سراشیبی و سرباالییهایی با شیب تند.
 هنگامی که در محل پارک تجمع برف یا برگ باشد.
 هنگام استفاده از چرخ زاپاس.

یک پیام  Check Controlنشان داده می شود.
درصورت اختــالل در سیستم کمکی پارک ،سیستم را چــک
نمایید.

محدودیتهای اندازهگیری سنسورهای فراصوت

سنســورهای فراصــوت ممــکن است نتــواند در شرایط زیر
اندازهگیری را انجام دهد:
 برای کودکان یا حیوانات کوچک.
 برای افراد یا پوششهای خاص مثال کت.
 هنگامی که سنسور خــودروی ما ،با سنسورهای فراصوت
دیگری تداخل داشته باشد .مث ً
ال سیستمهای فراصـوت از
خودروها یا وسایل الکترونیکی دیگر.
 هنگامی که سنسورها کثیف و یخ زده باشند ،آسیب دیده
باشند و یا در موقعیت اشتباه قرار گرفته باشند.
 در شرایط آب و هـوایی خــاص مانند بارش شدید برف و
باران ،رطوبت باال ،باد شدید یا گرمای باال.
 با میلهها و قالب یدک کش خودروهای دیگر.
 هنگام تشخیص اشیای ظریف یا لبه دار.
 هنگام تشخیص اشیای متحرک.
 هنگام تشخیص اشیای مرتفــع یا اشیــایی که برآمـدگی
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سیستم تهویۀ مطبوع

سیستم تهویۀ مطبوع
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز

توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

سیستم تهویۀ هوا

 1تنظیمات توزیع هوا
 2کارکرد سرمایش
 3شدت جریان هوا
 4نمایش شدت جریان هوا
 5حالت گردش هوا

جزییات کارکرد تهویۀ مطبوع

 6درجۀ حرارت
 ۷گرم کن صندلی ،سمت راست  -صفحۀ ۵۵
 ۸گرم کن شیشۀ عقب
 ۹گرم کن صندلی ،سمت چپ  -صفحۀ ۵۵




روشن /خاموش کردن سیستم
روشن کردن
هر دکمهای به جز این دکمهها را انتخاب کنید.
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گرم کن شیشۀ عقب خودرو.
گرم کن صندلی.

سیستم تهویۀ مطبوع
خاموش کردن
دکمۀ سمت چپ را فشارداده و نگه دارید تا کنترل
خاموش شود.

دما

دکمه را تا رسیدن به دمای مورد نظر خود
بچرخانید.

کارکرد سرمایش

فقط در حــالی کـه مــوتور خودرو روشن باشد ،داخل خودرو
میتواند خنک شود.
دکمه را فشار دهید.
هوا سرد شده و رطوبت آن گرفته میشود و براساس
تنظیمات دما ،دوباره گرم میشود.
براساس درجـه حــرارت محیط ،شیشه جلو و پنجرههای خودرو
هنگام استارت موتور ،ممکن است بطور مختصر بخار کند.
سیستم تهویۀ مطبوع ،رطوبت داخــل اتاق را گــرفته و آن را به
صورت آب ،از زیر خودرو خـارج میکند .برای اطالعات بیشتر به
صفحۀ  ۱۷۱مراجعه کنید.

خودرو به مرور افت پیدا کرده و بخـار گرفتگی پنجرهها افزایش
مییابد.
در صورتی که پنجرهها بخار گرفته شود ،حالت گردش مجدد هوا
را خاموش کرده و در صورت نیاز شدت جریان هوا را افزایش دهید.

شدت جریان هوا ،دستی

قسمت سمت چــپ و یا قسمت سمت راســت این
دکمــه را فشار دهید :شدت جــریان هوا کاهش یا
افزایش مییابد.
شدت جریان هوا از طریق LEDها نشان داده میشوند .زمـانی
که هر هفت  LEDروشن شوند ،جریان هوا در بیشترین شدت
خود قرار دارد.
به منظور ذخیرۀ توان باتری ،ممکن است شدت جریان هــوای
سیستم تهویۀ مطبوع ،کاهش یابد.

توزیع دستی هوا

کلیــد را تا رسیدن به تنظیمــات یا برنامه
مورد نظر خود بچرخانید.




حالت گردش هوا

شما میتوانید با تعلیق موقت ورود هوا از خارج خودرو به داخل
آن ،از ورود بوهای نامطبوع یا آالیندههایی که در اطراف وجود
دارند ،جلوگیری کنید .در این حالت سیستم ،هوای داخل خودرو
را به گردش درخواهد آورد.
دکمه را تا رسیدن به حالت مورد نظر ،بطور مکــرر
فشار دهید:
 :LED off هوای بیرون به صورت پیوسته به داخل خودرو
جریان دارد.
 :LED on حـالت گردش هوا :ورود هوای بیرون به داخل
خودرو مسدود میشود.
بعد از گذشت مدت زمان معینی و در دماهای خــارجی پایین،
حالت گردش هـوا ،به صورت اتوماتیک خــاموش میشود تا از
بخار گرفتگی پنجرهها جلوگیری شود.
در صورتی که این حالت ادامه پیدا کند ،کیفیت هــوای داخل

کنترلها




پنجرهها.
ناحیه باالیی بدن.
جلوی پاها.
پنجرهها ،ناحیه باالیی بدن و جلوی پاها.

یخ زدا و مه زدای پنجرهها

سیستم تهویه را بطور مستقیم به سمت پنجـرهها تغییر جهت
دهید .شدت جریان هوا و دمای آن را افزایش دهید .در صورت
نیاز از کارکرد سرمایش استفاده کنید.

گرم کن شیشه عقب

این دکمه را فشار دهید.
سیسم یخزدای شیشۀ عقب بعد از مـدتی به صورت
اتوماتیک خاموش میشود.
برای فعال سازی دائمی ،دکمه را بیش از  3ثانیه فشار دهید.
برای غیرفعال کردن ،دکمه را مجددا ً فشار دهید.
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میکرو فیلتر

چه در حالت گردش هوای داخل اتاق و چـه در حالتی که هوای
بیرون به داخل خودرو جـریان داشته باشد ،میکــرو فیلتر ،ذرات

آلودگی و غبار هـوا را فیلتر می کند .این فیلتر باید در زمانهای
مقرر تعویض شود .برای اطالعات بیش تر به صفحۀ  ۲۰۴مراجعه
کنید.

سیستم تهویۀ هوای اتوماتیک

1
2
3
4
5
6
7
8
9

پنچرهها را یخ زدایی و بخار را از بین می برد
دما ،سمت چپ
برنامه AUTO
خاموش کردن سیستم
شدت جریان هوا ،شدت AUTO
صفحۀ نمایش
برنامه SYNC
حداکثر سرمایش
دما ،سمت راست

جزییات سیستم تهویۀ مطبوع

1۰
1۱
1۲
1۳
1۴
1۵
1۶




روشن /خاموش کردن سیستم
روشن کردن
هر دکمهای به جز این دکمهها را انتخاب کنید.
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کارکرد سرمایش
حالت اتوماتیک گردش هوا  /حالت گردش هوا
گرم کن صندلی ،سمت راست  -صفحۀ ۵۵
توزیع جریان هوا
گرم کن صندلی ،سمت چپ  -صفحۀ ۵۵
سنسور دمای داخل  -همیشه آن را پاکیزه نگه دارید
یخ زدای شیشه عقب

برنامه .SYNC
گرم کن شیشه عقب.
گرم کن صندلی.

سیستم تهویۀ مطبوع
خاموش کردن
دکمه سمت چپ را فشارداده و نگه دارید تا کنترل
خاموش شود.

دما

کلید را تا رسیدن به دمــای مورد نظر خود
بچرخانید.

دمــای انتخابی بر روی صفحۀ نمــایش سیستم تهویه مطبوع،
نشان داده میشود.
سیستم تهویۀ مطبوع با گرم کردن یا سرد کردن هوا ،با سرعت
به این دما خواهد رسید و در آن دما ثابت میماند.
با سرعت بین دماهایی که اختالف زیادی دارند ،سوییچ نکنید.
در غیر این صورت ،سیستم زمان کافی برای تنظیم هوا نخواهد
داشت.

کارکرد سرمایش

فقط در حــالی که موتور خــودرو روشن باشد ،داخل خــودرو
میتواند خنک شود.
دکمــه را فشار دهید .هــوا سرد شده و رطوبت آن
گــرفته میشود و براساس تنظیمات ،دوباره گــرم
می شود.
هنگام استارت مـوتور ،براساس درجه حرارت محیط ،شیشه جلو
و پنجرههای خودرو ممکن است بطور مختصر بخار بگیرند.
کارکـرد سرمایش با برنامه  AUTOبه صورت اتوماتیک روشن
میشود.
ِ
رطوبت
هنــگام استفاده از سیستم تهویه مطبوع ،آبِ حـاصل از
گرفته شدۀ اتاق ،از زیر خودرو خــارج میشود .بــرای اطالعات
بیشتر به صفحۀ  ۱۷۱مراجعه کنید.

کنترلها

این قابلیت در صورتی که موتور روشن باشد و دمای هوای بیرون
نیز باالی صفر درجه سانتی گراد باشد ،در دسترس خواهد بود.
شدت جریان هوا را هنگامی که برنامه فعال است تنظیم نمایید.
برنامۀ AUTO
این دکمه را فشار دهید.
شدت جریان هوا ،توزیع هوا و درجه حرارت به طور
اتوماتیک کنترل میشوند.
براساس درجــه حرارت انتخاب شده ،برنامه  ،AUTOو شرایط
بیرونی ،جریان هـوا به سمت شیشه جلوی خودرو و پنجرهها و
قسمت باالی بدن سرنشین و جلوی پاها هدایت میشود.
با برنامه  ،AUTOسیستم خنک کننده نیــز به طور اتوماتیک
روشن میشود .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۱۴۷مراجعه کنید.
به صورت هم زمـان ،سنسور رطوبت نیز برنامه را کنترل میکند
تا از بخارگرفتگی پنجرهها جلوگیری شود.
شدت برنامه AUTO
زمانی که برنامه  AUTOفعال باشد ،شدت جریان هوا میتواند
تغییر کند.
دکمــه سمت چپ یا راست را فشار دهید :شدت را
کاهش یا افزایش دهید.
شدت انتخــابی بر روی صفحۀ نمــایش سیستم تهویه مطبوع
نشان داده میشود.

حالت اتوماتیک گردش هوا  /حالت گردش هوا

شما میتوانید با تعلیق موقت ورود هوا از خارج خودرو به داخل
آن ،به بوهای نامطبوع یا آالیندههایی که در اطراف وجود دارند،
عکسالعمل مناسب نشان دهید .در این حالت سیستم ،گردش
هوای داخل خودرو را بر عهده خواهد داشت.

حداکثر سرمایش

این دکمه را فشار دهید.
سیستم بر روی کمترین درجــه حرارت دمــایی ،و
مناسبترین حالت گردش و شدت جریان هوا تنظیم میشود.
هوا از دریچههای تهویه ،به سمت باال حرکت میکند .برای این
منظور دریچههای تهویه باید باز باشند.
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سیستم تهویۀ مطبوع

دکمــه را تا رسیدن به حــالت مـورد نظرتان فشار
دهید:
 :LED off هوای بیرون به صورت پیوسته به داخل خودرو
جریان دارد.
( LED on سمت چپ) ،حالت اتوماتیک گردش هوا:
سنسور ،آالیندههای موجــود در هــوا را تشخیص داده و
سیستم به صورت اتوماتیک خاموش میشود.
( LED on سمت راست) ،حــالت گردش هوا :ورود هوای
بیرون به داخل خودرو مسدود میشود.
پایین بیرون از
بعد از گذشت مدت زمان معینی و در دمــاهای
ِ
خودرو ،حالت گردش هوا به صورت اتوماتیک خـاموش میشود
تا از بخار گرفتگی پنجرهها جلوگیری شود.
در صورتی که این حــالت ادامه پیدا کند ،کیفیت هوای داخل
خودرو افت پیدا کرده و بخار گرفتگی پنجرهها افزایش مییابد.
در صورتی که پنجرهها بخــار گرفته شود ،حالت گردش هوا را
خاموش کرده و دکمۀ  AUTOرا فشار دهید تا سنسور رطوبت
بکار گرفته شود .اطمینان حاصل کنید که هوا میتواند به سمت
شیشۀ جلو جریان پیدا کند.

شدت جریان هوا  /دستی

بــرای تنظیم شدت جریان هــوا به صورت دستی ابتـدا برنامه
 AUTOرا غیرفعال کنید.
دکمۀ سمت راست یا سمت چپ را فشار دهید:
شدت جریان هوا کاهش یا افزایش مییابد.
شدت جـریان هــوا بر روی صفحۀ نمایش سیستم تهویۀ مطبوع
نشان داده میشود.
به منظور ذخیره توان باتری ،ممکن است شدت جــریان هوای
سیستم تهویۀ مطبوع ،کاهش یابد.

توزیع دستی هوا







دکمه را تا رسیدن به تنظیمات یا برنامه مورد نظر
خود فشار دهید.
ناحیۀ باالیی بدن و پاها.
جلوی پاها.
پنجرهها و جلوی پاها.
پنجرهها.
پنجرهها و ناحیۀ باالیی بدن.
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 ناحیۀ باالیی بدن.
 پنجرهها ،ناحیۀ باالیی بدن و جلوی پاها.
در صورتی که پنجرهها بخـار گرفته شود ،دکمۀ  AUTOرا به
منظور بکارگیری سنسور رطوبت فشار دهید.
برنامه SYNC
این دکمه را فشار دهید.
تنظیمات فعلی برای درجۀ حرارت سمت راننده ،به
تنظیمات صندلی سرنشین جلو انتقال مییابد.
در صورتی که تنظیمات صندلی سرنشین جلو تغییر کنـد ،این
برنامه خاموش خواهد شد.

یخ زدا و مه زدای پنجرهها

این دکمه را فشار دهید.
یخ و بخار آب به سرعت از پنجرۀ جلوی خــودرو و
پنجرههای کناری ناپدید خواهند شد.
برای این منظور ،در صورت نیاز دریچههای تهویۀ جـانبی را به
طرف پنجرهها تنظیم کنید.
شدت جریان هوا را هنگامی که برنامه فعال است ،تنظیم کنید.
در صورتی که پنجرهها بخــار گرفته شوند ،میتــوانید کارکرد
سرمایش را روشن کنید یا دکمۀ  AUTOرا به منظور بکارگیری
سنسور رطوبت فشار دهید.

گرم کن شیشه عقب

این دکمه را فشار دهید.
سیستم یخ زدایی شیشه عقب بعد از مدتی به صورت
اتوماتیک خاموش میشود.
برای فعال سازی دائمی ،دکمه را بیش از  3ثانیه فشار دهید.
برای غیرفعال کردن ،دکمه را مجددا ً فشار دهید.

میکرو فیلتر /فیلترهای کربن فعال

در حالت گردش هوا ،میکرو فیلتر /فیلترهای کربن فعـال تعبیه
شده در خودرو گرد و غبار و آالیندههای موجود در هوا را فیلتر
میکند .این فیلتر باید در زمــانهای مقرر تعویض شود .بــرای
اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۲۰۴مراجعه کنید.

سیستم تهویۀ مطبوع
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تهویۀ هوا

تهویۀ هوای خودروی پارک شده

تهویۀ هوای جلو

مفهوم کلی




اهرم برای تغییر جهت جریان هوا ،فلش .1
دکمههای چرخشی بــرای باز یا بسته کردن تهـویه بطور
دائم ،فلش .2

تنظیم تهویۀ هوا




تهویۀ هوا برای سرد کردن:
تهویه را در زمانی که هوا ،داخل خودرو به شدت گرم است
به سمت خود هدایت کنید.
تهویۀ آزادانۀ هوا:
تهویه را بهگونهای تنظیم کنید که هوا در اطرافتان جریان
داشته باشد.

تهویۀ هوای عقب

این سیستم ،هـوای داخل خودرو پارک شده را تهویه کرده و در
صورت نیاز درجه حرارت را کاهش میدهد.
سیستم در هر درجـه حرارت بیرونی ،میتواند به صورت مستقیم
و یا به وسیله دو زمان از پیش تعیین شده خاموش و روشن شود.
این سیستم برای مدت  30دقیقه روشن میماند.
دریچههای هوا را باز کنید تا هوا بتواند جریان داشته باشد.

روشن  /خاموش کردن مستقیم

بر روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Climateرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Activate comf. ventilationرا انتخــاب
کنید.
در صورتی که سیستم روشن شود ،این نمــاد روی کنترل
اتوماتیک هوا ،چشمک میزند.

زمانهای از پیش تعیین شده

بر روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Climateرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ" "Timer 1:یا " "Timer 2:را انتخاب کنید.
 .4زمان مورد نظر را انتخاب کنید.

فعال کردن زمانهای از پیش تعیین شده




اهرم برای تغییر جهت جریان هوا ،فلش .1
دکمههای چرخشی بــرای باز و بسته کــردن تهویه بطور
دائم ،فلش .2

بر روی صفحه نمایش:
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Climateرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ" "Activate timer 1:یا
" "Activate timer 2:را انتخاب کنید.
این نماد بر روی صفحه نمایش سیستم تهویۀ مطبوع ،وقتی
که زمانهای از پیش تعیین شده فعال شده باشد ،روشن میشود.
این نمــاد بر روی صفحه نمایش سیستم تهـویۀ مطبوع با
روشن شدن سیستم چشمک میزند.
149

کنترلها

سیستم تهویۀ مطبوع

این سیستم تنها ظرف  24ساعت آینده روشن میشود و بعد از
آن نیاز به فعال سازی مجدد دارد.
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تجهیزات داخلی خودرو
امکانات و ویژگیهای خودرو

سازگاری

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

در صــورتی که این نمــاد بر روی بسته بندی یا در
دستورالعملهای سیستمی که میباید کنترل شــود،
نمایش داده شود آن سیستم به طور کلــی با درب باز کنهای
یونیورسال سازگاری دارد.
در صورتی داشتن هرگونه سوال ،با مراکز زیر تماس بگیرید:
 یکی از مراکــز خدمـات رسانی  BMWیا یکی دیگــر از
مراکز خدمات رسانی معتبر یا تعمیرگاهها.
 آدرس اینترنتی www.Homelink.com

کنترل از راه دور یونیورسال

دکمههای کنترلی روی آینۀ وسط

مفهوم کلی

درب بازکنهای یونیورسال پارکینگ میتوانند سه تا از قابلیتهای
سیستمهای کنتـرل شده از راه دور مانند باز کــردن درهــای
پارکینــگ یا سیــستم روشنایی را بر عهده بگیرند .در باز کن
یونیورسال پارکینگ میتواند جایگزین  3تا از قابلیتهای دستی
باشد .برای کار با کنترل از راه دور ،دکمههای واقع بر آینه وسط
خودرو میبایست بر روی برنامۀ مورد نظر تنظیم شده باشند.
برای برنامه ریزی کنترل از راه دور به ریموت کنترلهای دستی
نیاز است.
قبل از فروش خودرو ،به منظور رعایت موارد امنیتی قابلیتهای
ذخیره شده را حذف نمایید.

اطالعات

هشدار
قطعــات خودرو ممکن است هنــگام کار با سیستمهای
کنترل شده از راه دور ،دچــار اشـکال شود .برای مثــال :هنگام
استفاده از درب باز کن یونیورسال برای باز کردن درب پارکینگ.
در این صورت احتمـال آسیب رسیدن به محصول و یا آسیب به
اشخاص ،وجود دارد .بنابراین اطمینان حاصل نمایید که سیستم
مذکور فضای کافی برای عملکرد در حین برنامهریزی را دارد.
همچنین دستورات ایمنــی ریمــوت کنترل دستی را به دقت
مطالعه و اجرا کنید.





 ،LEDفلش شماره.1
دکمهها ،فلش شماره .2
ریموت کنترل دستی که برای برنامهریزی مــورد استفاده
قرار میگیرد ،فلش شماره .3

برنامهریزی
اطالعات کلی

 .1سوییچ خودرو را باز کنید.
 .2تنظیمات اولیه:
دکمــه سمت راست و چپ آینــۀ وسط را هم زمان و به
مدت  20ثانیه فشار دهید تا زمانی که  LEDواقع بر روی
آینه چشمک بزند .این فــرآیند تمــام برنامهریزیها برای
کلیدهای آینه وسط را پاک میکند.
 .3ریموت کنترل دستی برای سیستمی که باید کنترل شود
را حدود  ۲/۵تا  8سـانتی متر دور از دکمههای روی آینۀ
وسط خودرو نگــه دارید .فاصله مورد نیاز به نـوع ریموت
151

کنترلها

تجهیزات داخلی خودرو

کنترل دستی بستگی دارد.
 .4دکمــه قابلیت مــورد نظر روی ریمـوت کنترل دستی ،و
دکمــهای که قرار است برنامهای برای آن تعریف شود را،
به طور همزمان فشار داده و نگه دارید.
 LEDواقع بر روی آینه وسط به آرامی شروع به چشمک
زدن میکند.
 .5به محض آن که  LEDسریعتر چشمک زد ،هر دو دکمه
را رها کنید .چشمک زدن تندتر  LEDبه معنای آن است
که دکمههای روی آینۀ وسط برنامه ریزی شدهاند.
در صورتی که پس از گذشت حداقل  60ثانیه LED ،تندتر
چشمک نزد ،فاصله بین آینه و ریمــوت کنترل دستی را
تغییر دهید و مراحل فوق را تکرار کنید .ممکن است نیاز
باشد فرایند را در فواصل مختلف تکرار نمایید تا به نتیجه
مطلوب برسید .بین هر بار تکرار فــرآیند حدود  15ثانیه
زمان الزم است.
کانادا :در صـورتی که فرایند برنامهریزی با ریموت کنترل
دستی قطع شود ،دکمۀ روی آینه را به سمت پایین فشار
داده و نگه دارید و سپس برای  2ثانیه دکمۀ روی ریموت
کنترل دستی را بطور مکرر فشرده و سپس رها کنید.
 .6بــرای برنامهریزی دیگــر قابلیتها بر روی سایر دکمهها،
مراحل  2تا  5را تکرار نمایید.
سیستم میتواند توسط دکمههای روی آینۀ وسط خودرو کنترل
شود.

شوند.
برای اطالع از نحوه هماهنگ سازی ،راهنما را به دقت بخوانید.
انجــام عمل هماهنگ سازی به کمک شخص دیگری راحت تر
انجام خواهد گرفت.
برای هماهنگ سازی:
 .1خودرو را در محدوده سیستم کنترل از راه دور پارک کنید.
 .2دکمۀ مربــوطه را بر روی آینـۀ وسط مطابق با توضیحات
ارائه شده ،برنامهریزی کنید.
 .3دکمۀ هماهنگ سازی را بر روی سیستمی که بر روی آن
برنامهریزی صورت گرفته است ،پیدا کرده و فشار دهید.
شما برای مرحله بعد حدود  30ثانیه فرصت دارید.
 .4دکمۀ برنامه ریزی شده بر روی آینــۀ وسط را به مدت 3
ثانیه نگه دارید و سپس آن را رهــا کنید .در صورت نیاز،
این مرحله را تا  3بار تکرار کنید تا هماهنگسازی تمـام
شــود .هنـگامی که هماهنگسازی انجــام شود ،قـابلیت
برنامهریزی شده اجرا خواهد شد.

برنامهریزی دکمههای تکی

.1
.2
.3

ویژگیهای مخصوص برای سیستم جایگزین وایرلس

در صورتی که نتوانید سیستم را بعد از برنامهریزیهای مکــرر،
راهانـدازی نمایید ،بررسی کنید آیا سیستم توسط یک سیستم
کد دهی جایگزین کنترل میشود یا خیر.
راهنمای کنترل سیستم را بخوانید یا دکمــههای برنامـهریزی
شده بر روی آینه را به مـدت طوالنیتری فشار دهید .در صورتی
ک زدن
که  LEDهای روی آینۀ وسط ،به سرعت شروع به چشم 
کــرده و سپـس به مدت  2ثانیه روشن بمــاند ،سیستم دارای
ویژگیهای کد دهی جایگزین می باشد .چشمک زدن و سپس
به صورت روشن ثابت ماندن  LEDها به مدت حدود  20ثانیه
ادامه پیدا خواهد کرد.
بــرای سیستمهایی با ویژگــی کـد دهی جایگزین ،در باز کن
یونیورسال و سیستم کـد دهی جایگــزین باید با هم هماهنگ
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.4
.5

سوییچ خودرو را باز کنید.
دکمــۀ روی آینه وسط خودرو که قــرار است برنامهریزی
شود را فشار داده و نگه دارید.
به محض این که  LEDداخلی روی آینه به آرامـی شروع
به چشمک زدن کرد ،ریموت کنترل دستی برای سیستمی
که باید کنترل شود را حـدود  2/5تا  8سـانتی متر دور از
دکمههای روی آینۀ وسط خودرو نگــه دارید .فاصله مورد
نیاز به نوع ریموت کنترل دستی بستگی دارد.
به همین ترتیب ،دکمه مربوط به قابلیت مورد نظر بر روی
ریموت کنترل دستی را فشار دهید و نگه دارید.
به محــض آن که  LEDروی آینــه سریعتر چشمک زد،
دکمهها را رها کنید .چشمک زدن تندتر  LEDبه معنـای
آن است که دکمـههای روی آینۀ داخل خودرو برنامهریزی
شدهاند .در این حــالت سیستم میتواند توسط دکمههای
روی آینۀ وسط کنترل شود.
در صــورتی که پس از گذشت  60ثانیــه LED ،تنــدتر
چشمک نزد ،فاصله (بین آینــه و ریمـوت کنترل دستی)
را تغییر دهید و مــراحل فوق را تکرار کنید .ممکن است
نیاز باشد فــرایند را در فواصل مختلف تکـرار نمایید تا به

تجهیزات داخلی خودرو
نتیجه مطلوب برسید .بین هر بار تکــرار فرایند حدود 15
ثانیه زمان الزم است.
کانادا :در صورتی که فـرایند برنامهریزی با ریموت کنترل
دستی قطع شود ،دکمۀ روی آینــه را فشار داده و سپس
برای  2ثانیه دکمۀ روی ریموت کنترل دستی را بطور مکرر
فشرده و رها کنید.

کنترلها

قطبنمای دیجیتال
مرور

کنترلها

هشدار
قطعات خودرو ممکن است هنــگام کار با سیـستمهای
کنترل شده از راه دور ،دچـار اشــکال شود .برای مثال :هنگام
استفاده از در بازکن یونیورسال گاراژ ،جهت باز کردن درب گاراژ.
در این صورت احتمال آسیب رسیدن به محصول وجود دارد.
بنابراین اطمینان حاصل نمایید که سیستم مذکور فضای کافی
برای عملکرد دارد .همچنین دستورات ایمنی مربوط به ریموت
کنترل دستی را به دقت مطالعه و اجرا کنید.
سیستمها ،برای مثال درب پارکینگ میتـواند هنگامی که موتور
روشن است یا زمانی که سوییچ خودر باز شده است ،به توسط
دکمــههای روی آینــۀ وسط خودرو به کار گرفته شود .بـرای
این کار ،در محدودۀ دریافت امواج سیستم ،دکمه را فشار دهید و
نگه دارید تا قابلیت مربوطه فعال شود .هنگامی که سیگنالهای
وایرلس در حال انتقال است LED ،های روی آینه روشن میماند.

حذف قابلیتهای ذخیره شده

دکمــۀ سمت چپ و راست واقــع بر آینۀ وسط را هــم زمــان
و به مدت حـدود 20ثانیه فشار داده و نگــه دارید تا  LEDها
به سرعت شـروع به چشمک زدن کنند .در این حــالت تمامی
قابلیتهای ذخیره شده حـذف میشود .قابلیتها را نمیتــوان
تک تک حذف کرد.

1
2

دکمه کنترل
صفحۀ نمایش داخل آینه

نمایشگر آینه

نقطۀ قطب نما هنگام رانندگی در مسیر مستقیم ،بر روی آینه
نمایش داده میشود.

مفهوم کار سیستم

قابلیتهای مختلفی میتــواند با فشردن دکمــۀ کنترل با یک
جسم نوک تیز مانند نوک خودکار یا هر شی دیگــری ،ا ِعمــال
شود .گزینههای تنظیماتی زیر براساس این که چه مدت دکمه
را فشار دادهاید ،در ادامه فراخوانی میشود:
 دکمه به صورت کوتاه فشرده شود :صفحه نمایش روشن/
خاموش میشود.
 فشردن دکمــه به مدت  3تا  6ثانیه :فـراخوانی تنظیمات
مربوط به ناحیۀ قطبنما.
 فشردن دکمــه به مدت  6تا  9ثانیه :فـراخوانی تنظیمات
مربوط به کالیبراسیون قطبنما.
 فشردن دکمه به مدت  9تا  12ثانیه :فـراخوانی تنظیمات
مربوط به فرمان سمت چپ /راست.
 فشردن دکمه به مدت  12تا  15ثانیه :فراخوانی تنظیمات
مربوط به زبان.

تنظیم کردن منطقۀ قطبنما

این قابلیت ،تنظیمات مربوط به قطبنمای روی خودرو را انجـام
میدهد تا قطبنما بتواند به درستی کار کند.
به نقشه جهان با نواحی مغناطیسی مراجعه کنید.
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نقشه جهان با ناحیههای مغناطیسی

فرایند

 .1دکمۀ کنترل را فشار داده و به مدت  3تا  4ثانیه نگه دارید.
تعداد ناحیههای تنظیم شده در آینه نشان داده میشود.
 .2برای تغییر تنظیمات منطقه ،دکمۀ کنترل را به سرعت و
مکررا ً فشار دهید تا شمارۀ منطقه قطبنما با مــکان شما
که در آینه نشان داده شده است ،مطابقت پیدا کند.
ناحیۀ تنظیم شده به طور اتومــاتیک ذخیره میشود .قطبنما
پس از حدود  10ثانیه برای استفاده مجدد آماده است.

کالیبراسیون قطبنمای دیجیتال

در صورت وقوع موارد زیر ،قطبنما باید کالیبره شود:
 جهت اشتباهی برای قطبنما نشان داده شود.
 علیرغم تغییر جهت خودرو ،جهت نشان داده شده توسط
قطبنما تغییر نکند.
 تمامی جهات قطبنما نمایش داده نشود.

فرایند

 .1اطمینان حــاصل کنید که وسیله فلـزی بزرگ یا خطوط
پرقدرت برق ،نزدیک خـودرو واقع نشده باشند و همچنین
فضای کافی برای رانندگی حول یک دایره وجود داشته باشد.
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فعلی قابل اعمال به قطبنما را تنظیم کنید.
 .2ناحیۀ
ِ
 .3دکمۀ کنترل را فشار داده و به مدت  6تا  7ثانیه نگه دارید
تا حرف " "Cبر روی صفحۀ نمـایش ظاهر شود .بعد از آن
یک مسیر دایرهای شکل کامل را حداقل یک بار و با سرعتی
پایین تر از  7کیلومتر بر ساعت رانندگی کنید.
در صورتی که کالیبراسیون به درستی انجــام شود ،حرف
" "Cبا جهتهای قطبنما جایگزین خواهد شد.

فرمان سمت چپ /سمت راست

قطبنمای دیجیتال در کارخانه بــرای خودروهایی که فــرمان
آنها سمت راست /چپ میباشد تنظیم شده است.

تنظیم زبان

دکمۀ کنترل را فشار داده و به مدت  12تا  13ثانیه نگه دارید.
سپس برای مدت کوتاهی دکمۀ کنترل را مجددا ً فشــار دهید تا
بین زبانهای انگلیسی " "Eو آلمانی " "Oتغییر وضعیت دهید.
تنظیمات پس از گذشت حدود  10ثانیه به طور اتوماتیک ذخیره
میشود.

تجهیزات داخلی خودرو

آفتاب گیر
پوشش آفتاب گیر

آفتاب گیر را به سمت باال یا پایین تا کنید.

آینۀ کوچک آفتابگیر

یک آینۀ کوچک در پشت آفتاب گیر و در زیر یک روکش ،تعبیه
شده است .هنــگامی که روکش باز شود ،چـراغهای داخلی آن
روشن میشوند.

کنترلها

سیــگار استفاده نمیکنند و خــود را نمیسوزانند .همچنین با
همراه داشتن ریموت هنگام خروج از خـودرو از آسیب رساندن
به کودکان جلوگیری نمایید .
احتیاط
در صورتی که مواد فلـزی داخل سوکت فندک انداخته
شود ،میتواند منجر به اتصــالی شود .در این صورت خطر آسیب
رسیدن به خودرو وجـود خواهد داشت .فندک سیــگار یا پوشش
سوکت را پس از استفاده از سوکت در محل خود نصب نمایید.

زیر سیگاری /فندک سیگار
زیر سیگاری
باز کردن

فندک سیگار در کنسول مرکزی خودرو قرار دارد.
فندک را به داخل فشار دهید.
به محض این که فندک بیرون آید ،میتوانید
آن را بردارید.

زیرسیگاری میتواند درون محفظۀ مربوط به نگهداری فنجــان
نصب شود.

تخلیه

زیر سیگاری را خارج نمایید.

فندک

هشدار
تماس و برخورد با اجزاء داغ فندک سیگار یا سوکتهای
داغ فندک میتــواند موجب سوختگی شود .مــواد اشتعال زا
میتوانند در صورت پایین افتادن فندک سیگار یا تماس با مــواد
مربوطه ،آتش بگیرد .در این صورت خطر آتشسوزی و جــراحت
وجود خواهد داشت .فندک سیــگار را از روی نگهدارندۀ آن حمل
کنید .همچنین اطمینان حــاصل نمایید که کــودکان از فندک

اتصال وسایل الکترونیکی
اطالعات

احتیاط
شارژرهای باتری مربوط به باتــری خودرو میتوانند با
ولتاژهــا و جریانهای باال کار کنند که به معنی پر بار شدن و
آسیب رسیدن به ولتاژ  12ولت تعبیه شده روی خودرو است.
در این صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو وجــود دارد .تنها
شارژرهای باتــری که مربوط به باتــری خودرو میباشند را به
درگاه کمکی واقع شده در محفظه موتور متصل نمایید.
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احتیاط
در صورتی که مواد فلزی داخل سوکت فندک انداخته
شوند ،می توانند منجر به اتصالی شوند .در این صورت خطر آسیب
رسیدن به خودرو وجــود خـواهد داشت .فندک سیگار یا پوشش
سوکت را پس از استفاده از سوکت در محل خود نصب نمایید.

کنسول مرکزی عقبی

سوکتها
اطالعات کلی

هنگامی که موتور خودرو در حال کار است یا سوییچ خودرو باز
است ،سوکتهای فندک میتــواند به عنوان سوکت برای دیگر
وسایل الکترونیکی استفاده شود.

پوشش را بردارید.

در صندوق عقب خودرو

اطالعات

مجموع بار برای تمامی سـوکتها نباید از  140وات برای ولتاژ
 12ولت تجاوز کند.
با استفاده از کانکتورهــای غیــر منطبق ،به ســوکتها آسیب
نرسانید.

کنسول مرکزی جلویی

سوکت در سمت راست صندوق عقب خودرو واقع شده است.

رابط USB
مفهوم کلی

پوشش یا فندک سیگار را بردارید.

پوشش را بردارید.
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از این رابط میتـوان برای اتصال قطعات با پورت  USBبه منظور
گـوش دادن به موسیقی یا وارد کردن اطالعات برای مثــال برای
ایمپورت کردن تنظیمات پروفایل استفاده کرد.

تجهیزات داخلی خودرو

مرور

کنترلها

خارج کردن کاور
پوشش تیکۀ عقب
 .1تسمههای نگه دارنده در صندوق عقب را جدا نمایید.
 .2پوشش را کمـی باال آورده (فلش  )1و سپس قالبها را به
سمت عقب بکشید (فلش.)2

این سوکت بین صندلیهای جلو قرار دارد.

اطالعات

هنگام اتصال ،موارد زیر را رعایت کنید:
 هنگام استفاده از پورت  USBو اتصال فلش از اعمال زور
به آن خودداری نمایید.
 از اتصــال دستگاههایی مانند فن یا المپ به پورت USB
خودداری کنید.
 از اتصال هارد درایو به پورت  USBاجتناب کنید.
 برای شــارژ کردن سـایر دستگاههای الکترونیکی ،از رابط
 USBاستفاده نکنید.

پوشش تیکۀ جلو

محفظۀ بار خودرو
پوشش محفظۀ بار خودرو
اطالعات

هشدار
در هنـگام رانندگی ،اشیای آزاد و سفت نشده در درون
خودرو میتوانند درون خودرو جابجا شوند :برای مثال در هنگام
تصادف ،تغییر مسیر و یا تــرمز ناگهانی .در این صورت احتمـال
آسیب رسیدن به سرنشینان وجود دارد .بنابراین اشیای آزاد را
درخودرو محکم نمایید.

اطالعات کلی

پوشش اتاق خودرو دو قسمت دارد و میتواند برای حمل بارهای
حجیم برداشته شود.

 .1پوشش را از هر دو طرف ،در جهت باال از قالب خارج کنید،
فلش شماره .1
 .2در جهت فلش شمــاره  2و از هـر دو سمت ،پوشش را از
قالبها به سمت عقب بیرون بکشید.

نصب

برای نصب مجدد ،مراحل فوق را برعکس انجــام دهید .پوشش
محفظه بار باید به درستی بر روی نگـهدارندههای آن نصب شود
و صدای درگیر شدن آن را بشنوید.

قسمت کف محفظۀ بار
اطالعات کلی

قسمت کفی محفظۀ بار میتــواند برای حمل بارهای بزرگ ،از
میان برداشته شود.
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تجهیزات داخلی خودرو

باز کردن قسمت کفی محفظۀ بار

نصب کفی قسمت محفظۀ بار

 .1کفی قسمت محفظۀ بار را بر روی قسمت عقبــی صندلی
عقب ،نصب کنید.
 .2کفی قسمت محفظۀ بار را ببندید.
مطمئن باشید کفی به درستی نصب شده باشد.

گسترش فضای صندوق عقب خودرو
برای باز کردن قسمت کفی محفظۀ بار آن را به آرامی باال آورده
و سپس آن را به سمت جلو هدایت کنید.

بلند کردن قسمت کفی محفظۀ بار

کفی قسمت محفظۀ بار میتواند در دو وضعیت بلند شود.

مفهوم کلی

صندوق عقب خــودرو میتواند با تنظیم بهتــر مکان بارها و یا
خم کردن پشتی صندلیهای عقب خودرو ،بزرگتر شود.
پشتی صندلیهای عقب خــودرو به نسبت  40-20-40تقسیم
شده است .صندلیهــای دو طــرف و صندلی وسط هر کــدام
میتوانند به صورت جداگانه به سمت پایین خم شوند.

اطالعات

کفی قسمت محفظۀ بار را تا حــد ممکن به سمت جلو هدایت
کنید.

کفی قسمت محفظۀ بار را به سمت باال تا صندلی بکشید.

برداشتن کفی بدنه

 .1کفی قسمت محفظۀ بار را باز کنید.
 .2کفی قسمت محفظۀ بار را با دو دست بلند کنید.
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هشدار
احتمال گیـر کردن اجسام در هنگام خــم شدن پشتی
صندلی وجــود دارد .در این صورت احتمال آسیب رسیدن به
خودرو و یا شخص وجود دارد .بنابراین پیش از خم کردن پشتی
صندلی عقب ،اطمینان حــاصل کنید که فضــای کافـی وجود
دارد.
هشدار
در صورت نصب اشتباه صندلی کودک یا تنظیم اشتباه
صندلی ،ممکن است پایداری و امنیت صندلی کـودک به خطر
بیفتد .در این صورت خطر آسیب و جــراحت برای سرنشینان
وجود دارد .بنابراین مطمئن شــوید سیستم نگــهداری کودک
به درستی به صنـدلی فیــکس شده باشد .در صورت امــکان،
شیب پشتی صنـدلی را تنظیم نمایید و صندلیها را در وضعیت
درست قرار دهید .همچنین مطمئن شوید پشتی صنـدلیها به
درستی درگیر شدهاند .در صورت امکان ارتفاع تکیهگاههای سر
صندلیها را تنظیم یا آنها را بردارید.
هشدار
در صورتی که پشتی صنــدلیها به درستی قفل نشده
باشند ،در اثر بروز تصادف ،ترمز و یا تغییر مسیر ناگهانی ،ممکن
است بارهـا و اثاثیه در درون خــودرو به این طرف و آن طرف
پرتاب شـوند .در این صورت خطر آسیب رسیدن به سرنشینان

تجهیزات داخلی خودرو
وجود دارد .بنابراین اطمینان حاصل نمایید که پس از برگرداندن
پشتی صندلیها ،آنها به درستی درگیر شده باشند.
هشدار
حرکات غیرقابل پیش بینی پشتی صندلی هنگام رانندگی
میتــواند به دلیل قفل نشدن (غیرعمدی و ناخواستۀ) حلقههای
پشتی صندلی باشد .در این صورت خطر آسیب وجود دارد.
بنابراین از بستن اشیا به حلقه (برای باز کردن صندلیهای عقب)،
خودداری نمایید.
احتیاط
احتمال آسیب رسیدن به قطعات خودرو در هنگام خم
شدن پشتی صندلی وجود دارد .بنابراین اطمینان حاصل کنید
که فضـای کافــی برای حرکت پشتی صندلی -و از جمله برای
تکیه گاه سر -وجود دارد.

کنترلها

خم کردن پشتی صندلی عقب به صورت دستی

تسمه را بکشید .پشتی صندلی به سمت جلو خم میشود.

خم کردن پشتی صندلی عقب به صورت الکترونیکی

وضعیت بارگیری
مفهوم
برای گسترش فضای صندوق عقب خودرو ،پشتی صندلی عقب
میتواند از جهت عمودی حرکت کند.
پشتیهای صندلــی میتوانند هر کــدام در چند زاویه ،تنظیم
شوند.
تنظیم وضعیت بارگیری

سوییچ واقع در صندوق عقب را بکشید.
سوییچ سمت چپ :پشتی صندلی سمت چپ و وسط ،همزمان
به سمت جلو خم میشوند.
سوییچ سمت راست :پشتی صندلـی سمت راست به جلو خــم
میشود.

بستن پشتی صندلی به حالت اول

پشتی صندلی را به عقب برگردانید تا به حالت اولیـه برگردد و
درگیر شود.

کیف اسکی و اسنوبورد
تسمه را بکشید و فشار روی پشتی صندلـی را در صورت نیــاز
کم کنید.

اطالعات کلی

کیف اسکی و اسنوبورد ،در یک جلد محافظتی ،در صندوق عقب
خودرو تعبیه شده است.
دستورالعملهای مــربوط به نصب و راهانــدازی این جلدهـای
محافظتی را بخوانید.
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محفظۀ نگهداری اشیاء



امکانات و ویژگیهای خودرو



در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

اطالعات

هشدار
در صورتــی که پشتی صنـدلیها به درستی قفل نشده
باشند ،در اثر بروز تصادف ،ترمز و یا تغییر مسیر ناگـهانی ،ممکن
است بارها و اثاثیۀ درون خــودرو به این طرف و آن طرف پرتاب
شوند .در این صورت خطر آسیب رسیدن به سرنشینان وجــود
دارد .بنابراین اطمینان حاصل نمایید که پس از خم کردن پشتی
صندلیها ،آنها به درستی فیکس شده باشند.
احتیاط
پوششهای ضد سر خــوردن -مانند پــدهایی که روی
داشبور میاندازند -میتــواند به داشبورد خودرو آسیب برساند.
بنابراین از این رواندازها استفاده نکنید.

محفظۀ اشیاء در داخل خودرو

در داخل خودرو ،محفظههای زیر برای گذاشتن اشیا وجود دارد:
 محفظۀ اشیاء کنسول مرکزی جلو ،برای اطالعات بیشتر به
صفحۀ  ۱۶۰مراجعه کنید.
 محفظۀ داشبورد جلو سمت شاگـرد ،برای اطالعات بیشتر
به صفحۀ  ۱۶۰مراجعه کنید.
 محفظۀ داشبورد جلو سمت راننده ،بــرای اطالعات بیشتر
به صفحۀ  ۱۶۱مراجعه کنید.
 محفظۀ اشیاء در درهــای خودرو ،بــرای اطالعات بیشتر
صفحۀ  ۱۶۱مراجعه کنید.
 محفظۀ اشیاء در کنسول وسطی جلو خودرو ،برای اطالعات
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بیشتر به صفحۀ  ۱۶۱مراجعه کنید.
جایگاه مخصوص برای فنجــان ،بــرای اطالعات بیشتر به
صفحۀ  ۱۶۲مراجعه کنید.
محفظۀ اشیاء در کنسول وسطی عقب خودرو ،برای اطالعات
بیشتر به صفحۀ  ۱۶۲مراجعه کنید.
محفظۀ اشیاء در صندوق عقب خودرو ،برای اطالعات بیشتر
به صفحۀ  ۱۶۳مراجعه کنید.
محفظههای اضــافی اشیاء در داخل خودرو ،برای اطالعات
بیشتر به صفحۀ  ۱۶۳مراجعه کنید.

محفظۀ ذخیره سازی جلوی کنسول
مرکزی

زیر پوشش ،یک محفظۀ اشیاء وجود دارد.

محفظۀ داشبورد
سمت سرنشین جلو
اطالعات

هشدار
هنگام باز کردن داشبورد ،ممکن است محتویات داشبورد
بیرون بریزد .در این صورت در هنـگام رانندگی و در حین تصادف
یا ترمز و تغییر مسیرهای ناگهانی ممکن است اشیاء درون محفظه
به درون خودرو بریزد .در این صورت احتمال آسیب وجود دارد.
بنابراین ،حتمـاً پس از هر بار استفاده ،در محفظه را بطور کامل
ببندید.

تجهیزات داخلی خودرو

باز کردن

باز کردن

دستگیره را بکشید.
چراغ درون داشبورد روشن می شود.

دستگیره را بکشید.

بستن

در داشبورد را ببندید.

محفظۀ سمت راننده

هشدار
هنگام باز کردن داشبورد ،ممکن است محتویات داشبورد
بیرون بریزد .در این صورت در هنگام رانندگی و در حین تصادف
یا ترمز و تغییر مسیرهای ناگهانی ممکن است اشیاء درون محفظه
به درون خودرو بریزد .در این صورت احتما ل آسیب وجود دارد.
بنابراین ،حتماً پس از هــر بار استفاده ،در محفظه را بطور کامل
ببندید.

کنترلها

بستن محفظه

در محفظه را ببندید.

محفظۀ درهای خودرو

هشدار
اشیای شکستنی مانند بطریهای شیشهای میتواند در
صورت بروز تصادف ،بشکند .قطعـات شکستۀ بطری میتــواند
درون خودرو پخش شود .در این صورت خطر آسیب رسیدن به
خودرو و سرنشینان وجود دارد .بنابراین ،اشیای شکستنی را در
مکانهای تعبیه شده در دربهای خودرو قرار ندهید.

کنسول وسط
جلو

یک محفظه در کنار دست راننده و بین صندلیهای جلو تعبیه
شده است.
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باز کردن

جالیوانی
اطالعات

دکمه را فشار دهید ،فلش شمارۀ  ،1و در محفظه را به سمت باال
بکشید .فلش شمارۀ .2

تنظیم

جادستی صندلی میتواند با چند شیب تنظیم شود.

هشدار
استفاده از ظروف یا لیوانهای نامناسب در جالیوانی و
همچنین نوشیدنیهــای داغ ،میتــواند به نگــه دارنده آسیب
رسانده و احتمال وقــوع جراحت در هنـگام تصادفات را افزایش
دهد .بنابراین از ظروف سبک وزن ،نشکن ،و یا لیوانهای در دار
استفاده کنید .از قــراردادن نوشیدنیهای داغ خودداری کنید و
از قـرار دادن اشیاء به درون محفظه با استفاده از زور ،خودداری
نمایید.

جلو

عقب

کنسول وسط عقب نیــز دارای یک محفظه برای قرار دادن اشیا
میباشد.

باز کردن
دو جای لیوانی ،زیر کاور تعبیه شده اند.

عقب

در کنسول وسط.

کنسول وسط را به طرف پایین بکشید.
پوشش را به طرف باال بکشید.

عقب
وسطی
کنسول
محفظۀ اشیای
ِ
ِ
ِ
خودرو

یک محفظۀ اشیــاء در وسط دسته صندلی عقب خودرو تعبیه
شده است.
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کنسول وسط را به سمت پایین بکشید.
برای باز کردن :دکمه را فشار دهید.
برای بستن :کاورهــا را به مکان اولیــه ،یکی پس از دیــگری
برگردانید.

تجهیزات داخلی خودرو
احتیاط
در صورتی که جــالیوانی باز باشد ،دستۀ صندلی وسط
نمیتواند بسته شود .در این صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو
وجود دارد .بنابراین قبل از خـم کردن دستۀ صندلی ،کاورها را
به سر جای خود برگردانید.

محفظههای اضافی اشیاء در داخل خودرو
محفظۀ زیر صندلی راننده و کمک راننده

کنترلها

محفظههای توری برای نگهداری اشیاء

اشیای کوچکتر را میتوان درون محفظههای توری سمت راست
خودرو گذاشت.

گیرۀ آویز چند کاره

هشدار
استفاده نامناسب از دستگیرههای چند کاربـردی ممکن
است باعث شود هنگام ترمز یا تغییر مسیر ،اشیا در خـودرو پرت
شوند .در این صورت احتمــال آسیب به خــودرو و سرنشینان
وجود دارد .بنابراین تنها اشیای سبک مانند سبدهای خرید را به
دستگیرههای چند کاره آویــزان کنید .اشیای سنــگین را تنـها
درون خود خــودرو حمل کنید و آنها را در جــای خود محکم
کنید.

محفظهای برای اشیاء کوچک.

محفظۀ توری در کف خودرو سمت صندلی
کمک راننده

اشیای کوچکتر میتواند درون محفظۀ توری که در کف خودرو
در سمت چپ پای سرنشین قرار دارد ،جمعآوری شوند.

یک گیــرۀ آویز چند کاره در هر سمت از صندوق عقب تعبیه
شده است.

تورهای تعبیه شده پشت صندلیهای جلو

تسمۀ نگه دارنده

تــورهایی که پشت صندلیهای جلو هستند نیز میتوانند برای
قرار دادن قطعات کوچک استفاده شوند.

یک تسمۀ نگــه دارنده در سمت چپ صندوق عقب برای بستن
اشیای کوچک تعبیه شده است.

محفظههای نگهداری اشیاء در صندوق
عقب

قالبهای درون صندوق عقب

محفظههای جانبی ،سمت راست و چپ

برای محکم کردن بارها در صندوق عقب 4 ،قالب وجود دارد.
برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۱۷۳مراجعه کنید.

محفظههای اشیاء در سمت چپ و راست خودرو واقع شدهاند.
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محفظۀ در زیر کفی صندوق عقب

کفی صندوق عقب میتواند تا شود .برای برداشتن کفی ،آن را
به آرامی بلند کرده و به سمت جلو هل دهید.
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توصیههای رانندگی
این بخش شما را از اطالعات و راهنماییهای الزم برای رانندگی و
استفاده از سبکهای آن آگاه میسازد.
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مواردی که باید در هنگام رانندگی به خاطر داشته باشید

مواردی که باید در هنگام رانندگی به خاطر داشته باشید
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

زمان آببندی قطعات
اطالعات کلی

قطعات متحرک به مدت زمــان کوتاهی نیاز دارند تا با قطعات
دیگر به درستی چفت شوند .این زمان را زمان آب بندی قطعات
میگویند.
دستورالعملهای زیر به شما کمک میکند تا خــودرویی با طول
عمر بیشتر و راندمان باالتر داشته باشید.
در طی زمان آببندی قطعات ،از سیستم Launch Control
استفاده نکنید .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۸۰مراجعه کنید.

موتور ،سیستم گیربکس ،و محور محرک
تا مسافت  2000کیلومتر

از سرعت ماکسیمم موتور و جاده تجاوز نکنید:
 برای موتورهای بنزینی 4500 :دور بر دقیقه و  160کیلومتر
بر ساعت.
از بارگیــری کامل خــودرو یا تخت گاز رفتن در هـر شرایطی
خودداری کنید.

از  2000کیلومتر به باال

سرعت موتور و خودرو میتواند به تدریج زیاد شود.
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تایر

کشش تایرها به دلیل شرایط کارخــانهها در هنگام تولیـد تایرها
بهینه نمیباشد .آنها پس از آببندی شــدن ،به پتانسیل کامل
کششی خود میرسند.
بنابراین  300کیلومتر اولیــه پس از خرید خودرو را با احتیاط
رانندگی کنید.

سیستم ترمز

ترمزها به یک دوره آببندی در حدود  500کیلومتر نیاز دارند
تا به بهترین عملکرد بین دیسکها وصفحههای ترمز برسند.
در طول این دوره ،با احتیاط برانید.

تعویض قطعات

در صورتی که در طول استفاده از خـودرو ،یکی از قطعات فوق
الذک ِر آن ،با قطعۀ نو تعویض شود ،تمامی موارد باال در مورد زمان
آببندی قطعات باید مجددا ً رعایت شود.

رانندگی بر روی جادههای بیکیفیت

خودرو نیروی تمــام چــرخها را ترکیب کرده و از مزایای یک
خودروی نرمال بهره میگیرد.
احتیاط
در جــادههای آسفــالت نشده اشیــایی مانند سنگ و
سنگریزه میتواند به خودرو آسیب برساند .بنابراین در جادههای
آسفالت نشده و ناهموار رانندگی نکنید.
به منظور حفظ ایمنی خود و دیگر سرنشینان خودرو و همچنین
مراقبت از خودرو ،به نکات زیر توجه کنید:
 قبل از رانندگی ،با خــودروی خـود آشنا شوید .از انجــام
کارهای خطرناک در حین رانندگی بپرهیزید.
 سرعت خودرو را براساس شرایط جاده تنظیم کنید.
هرچقدر جاده ناهموارتر باشد ،خودرو باید سرعت کمتری
داشته باشد.
 هنگامی که از تپه یا سطوح شیبدار باال یا پایین میروید،
روغن موتور و خنک کننده را تا نزدیک عالمت  MAXاضافه
کنید.

مواردی که باید در هنگام رانندگی به خاطر داشته باشید






هنگام پایین آمدن از سطوح شیبدار ،سیستم کنترل پایین
آمدن از تپه  HDCرا فعال کنید .برای اطالعات بیشتر به
صفحۀ  ۱۲۲مراجعه کنید.
اجازه ندهید زیر شاسی خودرو با زمین برخورد کند.
فاصــله تا زمین بیشتر از  20ســانتی متــر نیست و این
فاصله میتــواند براســاس وزن بارگیری شده در خـودرو
تغییر کند.
هنگامی که چرخها آزادانه به چرخیدن ادامه میدهند ،پای
خود را از روی پـدال گاز بردارید تا به سیستمهای کنترلی
پایداری خـودرو این امــکان را بدهید تا نیروی محرک را
بین چــرخهای خــودرو توزیع نمایند .در صورت امــکان
سیستم کنترل کشش دینامیکی  DTCرا فعال کنید.

پس از رانندگی بر روی جادههای ناهموار

پس از رانندگی بر روی جادههای ناهموار و بی کیفیت چرخها و
تایر خودرو را بررسی نمایید تا از سالم بودن خودرو مطمئن شوید.
همچنین خاک و گل های درشت را از بدنه تایرها پاک کنید.

نکات ک ّلی برای رانندگی
بستن در صندوق عقب

هشدار
در صورتی که در صندوق عقب باز باشد ،میتــواند در
هنگام رخ دادن تصادف یا ترمز و تغییر مسیر ناگهانی به سرنشینان
خودرو یا افراد دیگر و همچنین به خود خودرو آسیب برساند.
عالوه بر این دود اگزور ممکن است به داخل خودرو بیاید.
بنابراین با در صندوق عقب باز ،رانندگی نکنید.
در صورتی که ناچار به رانندگی در حالتی هستید که در صندوق
عقب باز است:
 تمامی پنچرهها و شیشهسان روف را ببندید.
 جریان هوا را از تهویهها افزایش دهید.
 با احتیاط رانندگی کنید.

قطعات داغ سیستم اگزوز

هشدار
در هنــگام راننـدگی ممکن است زیر خــودرو به دلیل
سیستم اگزور داغ شود .در صورتی که مــواد قابل اشتعال مانند

توصیههای رانندگی

چمن یا برگ درختان با قطعات داغ زیر خودرو تماس پیدا کند،
امکان آتش گرفتن این مواد وجود دارد .در این صورت احتمال
آسیب رسیدن به خودرو و سرنشینان وجــود دارد .محافظهای
گرمــایی نصب شده را برندارید و هرگز سطح زیـری آنها را با
چیزی نپوشانید .مطمئن باشید هیچ شی قابل احتراقی با قطعات
داغ خودرو هنگام رانندگی یا در حین پارک تماس برقرار نخواهد
کرد .همچنین ،قطعــات داغ سیستم اگــزوز خــودرو را لمس
نکنید.

وسایل ارتباطی قابل حمل در داخل خودرو

هشدار
وسایل الکترونیــکی خــودرو و دستــگاههای مــوبایل
میتوانند بر هـم تاثیر بگذارند .به خــاطر فرستندههای موبایل،
در خودرو تشعشع وجـود خواهد داشت .در این صورت احتمال
آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .در صورت امکان ،در داخل
خودرو تنــها از تلفنهای همــراهی کــه به صورت مستقیم با
آنتنهای خــارجی در ارتباط است استفاده کنید تا تداخــالت
دوطرفه کاهش یابد و تشعشات درون خودرو نیز کم شود.

هیدروپالنینگ

در جادههای خیس و لغزنده ،الیهای آب بین تایرها و سطح جاده
تشکیل میشود.
این پدیده با نام هیدروپالنینگ شناخته میشود .در این پدیده
ارتباط و تماس بین تایر و سطح جاده به صورت مقطعی یا به طور
کامل قطع خواهد شد و در نهایت منجر به کاهش توانایی شما
در کنترل خودرو و استفاده از سیستم ترمز میشود.

رانندگی در آب

احتیاط
هنــگامی که به سرعت درون آبهای عمیق رانندگـی
میکنید ،آب ممکن است وارد مــوتور خــودرو ،سیستمهــای
الکترونیکی یا سیستم انتقـال دنده خودرو شود .در این صورت
خطر آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .هنــگام رانندگی در
سطح آبِ نشان داده شده و ماکسیمم سرعت
آب ،از ماکسیمم
ِ
مجا ِز رانندگی در آب تجاوز نکنید.
تنــها در صورتی میتوانید در آب -آن هم به آرامی -رانندگی
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کنید ،که عمق آب بیشتر از  25ســانتی متر نباشد و هنــگام
رانندگی از سرعت  5کیلومتر بر ساعت نیز تجاوز نکنید.

ترمز کمک میکند.
در نتیجه در هنگام نیاز ،سیستم ترمز خودروی شما بهتر عمل
خواهد کرد.

خودروی شما به تــرمز  ABSبه عنوان یک ویژگی استاندارد،
مجهز میباشد.
کارامدترین روش ترمزگیری در شــرایط حساس ،فشردن ترمز
تا انتها میباشد.
هدایت خودرو -هنگام ترمزگیری -هم چنان ممکن است .شما
میتوانید با کمتــرین نیرو ،خودرو را برای جلوگیری از برخورد
با موانع کنترل کنید.
ارتعاشات پدال ترمز و صداهای مدارهای هیدرولیک نشان میدهد
که سیستم  ABSترمز فعال میباشد.
در برخی از شرایط ترمزگیری ،دیسک تــرمز سوراخ شده ممکن
است ایجاد مشکل کند .با این حـال هیچ تاثیری بر روی عملکرد
و قابلیت اطمینان به ترمز نخواهد داشت.

تپهها

ترمزگیری مطمئن

اشیایی که نزدیکی پدالها و در کف خودرو هستند

هشدار
اشیایی که کف خودرو باشند ،ممکن است راننده را در
هنــگام فشار دادن پدالها دچار مشکل نمایند .در این حـالت
احتمال تصادف وجــود دارد .وسایل درون خودرو را به گونهای
قــرار دهید که نتوانند زیر پای راننده بیفتند .از کف پوشهای
مناسب بــرای خـودرو استفاد کنید که میتوانند کام ً
ال به کف
خودرو بچسبند .از کف پوشهای گشاد یا پهن کــردن چندین
الیه کف پوش در کف خــودرو خودداری کنید .پس از هـر بار
برداشتن کف پوشها برای مثال برای تمیز کردن خودرو نیز ،از
اتصال کامل و بی نقص آنها به کف خودرو مطمئن شوید.

رانندگی در شرایط خیس و بارانی

هنگامی که جادهها خیس است ،بر روی جــاده نمک پاشیدهاند
یا باران شدیدی میآید ،هر چند کیلومتر یک بار پدال ترمز را
به آهستگی فشار دهید.
اطمینان حاصل نمایید این کار شما برای دیگر رانندگان ایجاد
مزاحمت نمیکند.
گرمای تولید شده در این فرآیند به خشککردن دیسک و صفحه
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هشدار
فشار َس ُبک اما دائمی بر روی پدال ترمز میتواند منجر
به افزایش درجـه حرارت شود و تــرمز ممکن است مسطحلک
شده یا حتی دیگــر نتواند به درستی عمل کند .در این صورت
خطر تصادف وجود دارد .بنابراین از اعمال فشار بیش از حد بر
سیستم ترمز خودداری کنید.
هشدار
هنگامی که خودرو خامــوش است یا موتور آن خاموش
است ،قابلیتهای مربوط به ایمنـی خــودرو مانند تاثیر تــرمز
موتور و تاثیر کمـک به کنترل فرمــان محدود شده و یا از کار
خواهد افتاد .بنابراین خطر تصادف وجود دارد .هنگامی که موتور
خاموش است از هدایت اتومبیل خودداری کنید.
در هنــگام رانندگیهای طوالنی یا در سطوح شیبدار ،از دندهای
استفاده کنید که کمترین نیروی ترمز را نیازداشته باشد.
در غیر این صورت ،ممکن است تـرمز داغ شود و نتواند به خوبی
عمل کند.
شما میتوانید قدرت ترمز مـوتور خودرو را با کــم کردن دنده
افــزایش دهید .در صورت نیاز میتوانید کاهش دنده را تا دنده
یک ادامه دهید.

فرسایش دیسک ترمز

در شــرایط زیر فرسایش دیسک ترمز و آلودگی بر روی صفحه
ترمز افزایش خواهد یافت:
 مسافتهای پیموده شدۀ کم.
 زمانهای طوالنی خودرو مورد استفاده قرار نگیرد.
 استفادۀ کم و نامرتب از ترمز خودرو.
فرسایش زمانی اتفاق میافتد که فشار بیشینه به پدهای ترمز در
حین ترمزگیری اعمال نشود و درنتیجه دیسک تمیز نمیشود.
تجمع فرسایش و زنگ زدگی بر روی دیسکهای تــرمز منجر
به لرزش و مقاومت در حین ترمز میشــود .این اثر معموال قابل
اصالح نمیباشد.

مواردی که باید در هنگام رانندگی به خاطر داشته باشید
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جمع شدن آب در زیر خودروی پارک شده

هنــگامی که از سیستم تهویۀ مطبوع استفاده میکنید ،ممکن
است زیر خودرو آب جمع شود.
این جمع شدن آب زیر خودرو طبیعی میباشد.
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بارگیری

بارگیری
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

تعیین حد مجاز بار

 .1عبارت زیر را بر روی پالکارد خودروی خود نصب کنید:


مجموع وزن سرنشینان و بار خــودرو نباید از XXX

کیلوگرم یا  YYYپوند تجاوز کند .در غیر این صورت
ممکن است به خودرو آسیب برسد و خودرو نتواند در
شرایط پایدار هدایت شود.

اطالعات

هشدار
وزنهای انبوه و باال میتوانند باعث گـرم شدن بیش از
حـد تایرها شده و آنها را از درون خراب کنند .در نتیجه فشار
باد تایر به صورت ناگهانی افت کند .در این صورت خطر تصادف
وجود دارد .بنابراین به ظرفیت بار مجاز خودرو برای تایرها توجه
کرده و هرگز از وزنهای مجاز تجاوز نکنید.
احتیاط
مایعــات در صندوق عقب خــودرو میتـواند به خودرو
آسیب بزند .بنابراین مطمئن شوید که مایعات در صندوق عقب
چکه و نشتی نداشته باشند.
هشدار
در هنگام رانندگی ،اشیای آزاد داخل خودرو میتــواند
درون خـودرو جابجا شده یا بیفتند .در این صورت ،در هنــگام
تـرمز یا تصادف و یا تغییر مسیر ناگهانی ،امکان افتادن اشیایی
که سفت نشدهاند ،افزایش خواهد یافت و احتمال آسیب رسیدن
به سرنشینان وجود دارد .بنابراین اشیای آزاد را در خودرو محکم
نمایید.
هشدار
حرکتهای پیش بینی نشدۀ پشتیهای صندلی هنـگام
رانندگی ممکن است منجــر به باز شدن قفل پشتی صندلیهای
عقب شود .در این صورت احتمال آسیب وجــود دارد .بنابراین
برای جلوگیری از باز شدن پشتی صندلیهای عقب ،اشیا را به
حلقهها نبندید.
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مجموع وزن مسافران خودرو و رانندۀ خودرو را تعیین کنید.
مجموع وزن مسافران و راننده را از مقدار اعــالم شده در
بند اول کم کنید.
عدد حاصل نشان دهنده مقدار باری میباشد که شما مجاز
به حمل آن هستید.
برای مثــال اگر  YYYبرابر  1000پوند باشد و خودرو 4
سرنشین با وزن  150پوند داشته باشد ،مقـدار با ِر مجــاز
برای حمل 1000– 600 ،مساوی با  400پوند خواهد بود.
وزن بار و وسایل خود را انــدازه گیــری کنید .این مقـدار
نباید از بار مــوجود در صندوق عقب و ظرفیت بار خودرو
اندازهگیری شدۀ در بند  4بیشتر باشد.

بارگیری

بار

توصیههای رانندگی

ایمن کردن محفظۀ بار
قالبهای نگه دارندۀ در صندوق عقب

حداکثر بار مجــاز برابر حاصل جمع وزن سرنشینان به اضــافه
وسایل آنها میباشد.
هر چقدر سرنشینان خــودرو وزن بیشتری داشته باشند ،میتوان
چمدانها و بار کمتری با خودرو حمل کرد.

انباشتن وسایل در صندوق عقب









لبههای تیز و گوشههای وسایل خود را بپوشانید.
بار سنگین :در صندوق عقب ،وسایل را تا حد امکان به سمت
جلو و به سمت پایین صندلی سرنشین عقب هدایت کنید.
بارهای خیلی سنگین :در صورتی که صندلی عقب اشغـال
نشده است ،هر کــدام از کمــربندهای ایمنی را در قالب
مخالف ،محکم نمایید.
در صورت نیــاز ،پشتی صندلیهای عقب را برای انباشتن
وسایل بخوابانید.
صندوق عقب را باالتر از پشتی صندلیهای عقب پر نکنید.

در صندوق عقب چهار قالب برای محکم کردن اسباب و وسایل
وجود دارد.

ایمن کردن محفظه بار

هشدار
در صورتی که وسایل به درستی جایــگذاری نشده باشند،
میتوانند در هنــگام بروز تصادف یا ترمز و یا تغییر مسیر ناگهانی،
حرکت کـرده و حتی به داخل خودرو بریزند .در این صورت ممکن
است سرنشینان خــودرو آسیب و صدمه ببینند .بنابراین اشیا را به
درستی در صندوق عقب جایگذاری و محکم نمایید .
 اشیای کوچکتر و سبکتر :آنها را با تسمههـای کششی
و یا مهار نگه دارنده ،محکم کنید.
 اشیای بزرگ و سنگین :آنها را با تسمههای بار ،محــکم
کنید.
تسمههای بار ،تسمههای نگه دارنده یا هرگونه تسمۀ دیگر را به
قالبهای واقع در محفظۀ بار وصل کنید.

باربند نصب شده روی سقف خودرو
اطالعات

نصب تنها با باربند سقفی ممکن است.
باربندهــای سقف به عنــوان تجهیزات جـانبی خودرو ،موجود
هستند.

ایمن سازی

دستورالعملهای نصب باربند را دنبال کنید.
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بارگیری

بارگیری

حداکثر بار مجــاز برابر حاصل جمع وزن سرنشینان به اضــافۀ
وسایل باربندها به دلیل این که ارتفاع مرکز ثقل خــودرو را باال
میبرند ،تاثیر زیادی بر روی هدایت فرمان خواهند داشت.
بنابراین هنگام رانندگی با باربند نکات زیر را رعایت کنید:
 از وزن مجاز خودرو و وزن مجاز باربند تجاوز نکنید.
 مطمئن باشید فضای کــافی بـرای باز کــردن شیشههای
سان روف وجود دارد.
 بار روی باربند را به صورت یکنواخت توزیع کنید.
 بار روی باربند ،نباید از محدودۀ باربند فراتر بیاید.
 سنگینترین بارها را زیر قرار دهید.
 با استفاده از تسمههای نگه دارنده ،بار روی باربند را محکم
و ایمن کنید.
 اجــازه ندهید بارها در مسیر باز کــردن در صندوق عقب
قرار گیرند.
 با احتیاط رانندگی کنید و از شتاب ،تــرمز و تغییر مسیر
ناگهانی خودداری کنید .به آهستگی دور بزنید.
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صرفه جویی در سوخت
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

اطالعات کلی

خودروی شما دارای تکنولوژی پیشرفتهای برای کاهش مصرف
سوخت و آالیندگی میباشد.
مصرف سوخت به چندین عامل مختلف وابسته است.
انجام دادن برخــی اقـدامات مانند رانندگی متعادل و رسیدگی
مــداوم به خودرو میتــواند بر روی مصــرف سوخت خودرو و
تاثیرات زیست محیطی آن اثرگذار باشد.

برداشتن بارهای غیرضروری

وزن اضافه خودرو منجر به افزایش مصرف سوخت خودرو خواهد
شد.

جدا کردن قطعات الحاقی پس از
استفاده

هنــگامی که از قطعات و لــوازم جانبی مانند باربند خـودرو یا
آینههای کمکی استفاده نمیکنید ،آنها را جدا کنید.
قطعات الحاقی بر روی آیرودینامیک خودرو اثر منفی گذاشته و
مصرف سوخت را افزایش میدهند.

بستن پنجرهها و شیشه سان روف

رانندگی در صورتی که پنجــرهها و شیشه ســان روف خودرو
باز باشد ،باعث افــزایش مقاومت هوا شده و درنتیجه محـدوده
حرکت خودرو را کاهش میدهد.

تایرها
اطالعات کلی

تایــرها میتوانند به روشهای مختلف بر روی مصـرف سوخت
خودرو اثر بگذارند .برای مثال سایز تایر عاملی اثرگذار بر مصرف
سوخت است.

فشار باد تایر را مداوم چک کنید

فشار باد تایر را حـداقل دوبار در ماه و قبل از رفتن به سفرهای
طوالنی چک کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.
فشار پایین هوا در تایــرها ،مقاومت خــودرو را در برابر حرکت
افزایش داده و منجر به افزایش مصرف سوخت و استهالک تایر
خواهد شد.

به حرکت درآوردن خودرو به صورت آنی

هنگام روشن کردن خودرو منتظر گرم شدن موتور خودرو نباشید.
پس از روشن شدن خودرو بالفاصله حرکت کنید امـا دور موتور
خود را خیلی زیاد نکنید.
این روش بهترین و آسانترین روش برای گرم کردن موتور سرد
خودرو میباشد.

هنگام رانندگی ،به جلو نگاه کنید

با حفظ فاصلۀ مناسب از خـودروی جلویی ،از تــرمز گرفتن یا
گاز دادنهای غیر ضروری بپرهیزید.
رانندگی یک دست و متعادل مصرف سوخت خـودرو را کاهش
میدهد.
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از ا ِعمال دورهای باال برای موتور
خودداری کنید

عالوه بر این ،مصرف سوخت توسط عـوامل دیگری مانند روش
رانندگی ،شرایط جاده و عـوامل محیطی یا نگهداری از خودرو
نیز تعیین میشود.

به عنــوان یک قاعدۀ کلی ،هدایت خودرو در دو ِر موتور پایین،
مصرف سوخت و استهالک خودرو را کاهش میدهد.
برای آغاز به حرکت خودرو از دنده یک استفاده کنید .راهاندازی
خودرو با دنده دو باعث شتاب گیری سریع خودرو میشود.
هنگام شتاب گیری ،پیش از رسیدن به دور باالی موتور ،دنده را
عوض کنید.
هنگامی که به سرعت مورد نظر خود رسیدید ،در باالترین دنده
ممکن بمانید و با کمترین دور ممکن برای موتور و در یک سرعت
ثابت به راه خود ادامه دهید.
برای اطالعات بیشتر در مورد نشانـگر تعویض دنده اتومبیل در
صورت نیاز به صفحۀ  ۸۸مراجعه کنید.

قابلیتهایی مانند گرم کن صندلی و مثل گرم کن شیشۀ عقب،
انرژی زیادی به ویـژه در شهرها و در ترافیکهای سنگین مصرف
میکنند.
در صورتی که به آنها نیاز ندارید ،آنها را خاموش کنید.
برنامه رانندگی  ECO PROاز بهینه سازی مصرف سوخت در
هنگام استفاده از آپشنهای مربوط به رفــاه پشتیبانی میکند .این
قابلیتها تماماً یا بعضاً به صورت اتوماتیک خاموش میشوند.

ُسر خوردن

از خودرو به خوبی نگهداری کنید

زمــانی که به چراغ قــرمز نزدیک میشوید ،پای خود را از روی
پدال گاز بردارید و اجـازه دهید خودرو تا زمان توقف کامل پشت
چراغ ،به حالت روان حرکت کند.
هنــگام پایین رفتن از سراشیبی ،پای خود را از روی پدال گاز
بردارید تا خودرو خود به خود به طرف پایین بطور روان حرکت
کند.
مصرف سوخت در این سبک از رانندگی ،قطع میشود.

خاموش کردن موتور در حین توقفهای
طوالنی

موتور خـودرو را در توقفهای طوالنی برای مثال پشت چراغهای
قرمز ،تقاطع جــاده با ریل قطار و یا در راه بندانهای ترافیکی
خاموش کنید.

قابلیت اتوماتیک Start/Stop
قابلیت اتــوماتیک  Start/Stopخودرو ،مــوتور خودرو را در
توقفهای طوالنی به صورت اتوماتیک خاموش میکند.
در صورتی که موتور خودرو خاموش شود و سپس مجددا ً روشن
شود ،نسبت به حالتی که موتور یکسره روشن باشد ،مصرف سوخت
کـمتری خواهیم داشت .ذخیره انــرژی میتواند در چند ثانیهای
پس از خاموش شدن موتور خودرو شروع شود.
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هر قابلیتی که از آن استفاده نمیکنید را
خاموش کنید

به منظور دسترسی به بهتـرین عملکرد خــودرو و طوالنیترین
طول عمر ،به خودرو بطور مداوم رسیدگی نمایید.
 BMWپیشنهاد میکند این کار توسط یکـی از مراکز خدمات
رسانی معتبر  BMWانجام شود.
بــرای اطالعات بیشتر در مــورد سیستم نگـهداری  BMWبه
صفحۀ  ۲۰۴مراجعه کنید.

ECO PRO
مفهوم کلی

 ECO PROاز شیــوهای از رانندگی پشتیبانی میکند که در
آن ،کمترین میــزان سوخت مصرف میشود .برای این منظور،
کنترل مــوتور و ویژگیهای رانندگی راحت مانند خروجی سیستم
تهویۀ مطبوع خودرو تنظیم شده است.
محدودۀ پیمایش اضافه شده ،در صفحۀ آمپــر به عنوان پیمایش
مازاد نشان داده میشود.
فعال کردن ECO PRO
دکمـه را پشت سر هم آنقــدر فشار دهید تا عبارت
 ECO PROروی صفحۀ آمپر ظاهر شود.

صرفه جویی در سوخت
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تنظیم کردن ECO /PRO

نمایش در صفحه آمپر

از طریق کنترل دینامیک رانندگی

پیمایش مازاد ECO PRO
رانندگی متناسب ،به شما کمک
یک حالت
ِ
میکند تا محــدودۀ رانندگی خود را افـزایش
دهید .این قضیـه ممــکن است به صــورت
پیمایش مازاد در صفحه آمپر نشان داده شود.
این محــدوده پس از هــر بار سوختگیری خــودرو ،به صورت
اتوماتیک تغییر خواهد کرد.

 ECO PRO .1را فعال نمایید.
 .2گزینۀ " "Configure ECO PROرا انتخاب نمایید.
 .3برنامه را تنظیم کنید.
از طریق برنامه iDrive
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "ECO PRO modeرا انتخاب کنید.
یا
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Driving modeرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Configure ECO PROرا انتخاب نمایید.
برنامه را تنظیم کنید.

نمایشگر بازده

نمایش در صفحه آمپر.

توصیه ECO PRO




""Tip at

سرعت  ECO PROرا تنظیم کنید.
":"ECO PRO speed warning
هنگامی که سرعت خودرو به سرعت مشخص شده برسد،
خروجی کاهش مییابد.

نمایش در صفحه آمپر با دامنۀ گسترش یافته.

تهویۀ مطبوع ECO PRO

""ECO PRO climate control

تهویۀ مطبوع به گــونهای صورت میگیــرد که از نظـر مصرف
سوخت بهینه باشد.
با تغییرات مختصـر در دمــای تنظیم شده یا تنظیم نرخ گــرم
و ســرد کردن محیط داخلی خودرو ،مصرف سوخت میتــواند
بهینه شود.
هنگامی که هوای بیرون به شدت سرد باشد ،گــرم کردن آینه
خودرو مقدور خواهد شد.
توانایی و پتانسیل ECO PRO
با تــوجه به تنظیمات فعلی ،تــوان ذخیره سـازی را بر مبنای
درصد نشان میدهد.

یک عالمت در صفحۀ نمایش ،میتــواند در باره حالت رانندگی
فعلی اطالعاتی را به شما بدهد.
عالمت در قسمت نشـان داده شده با فلش شمــارۀ  :۱انــرژی
بازیابی شده توسط کارکرد ُسر خوردن یا هنگام تـرمز کردن را
نشان میدهد.
عالمت در قسمت نشان داده شده با فلش شمارۀ  :۲هنگام سرعت
گیری نشان داده میشود.
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بازدهی و کارآمدیِ روش رانندگی شما ،با میـلههای رنگی نشان
داده میشود:
 نمایش آبی :تا زمانی که نشانگر در محدودۀ رنگ آبی باشد،
رانندگی شما کارامد است.
 نمایش خاکستری :حالت رانندگی خود را تصحیح کنید.
مث ً
ال پدال گاز را رها کنید.
به محض این که تمام شرایط برای رانندگی بهینه از نظر مصرف
سوخت فراهم شود ،نشانگر به محدودۀ آبی حرکت خواهد کرد.

اطالعات

با فعال شدن نمایش  ،ECO PROنمایش کارامدی و توصیههای
 ECO PROدر صفحه آمپر ،ظاهر میشود.
فعال کردن روش رانندگی و توصیههای :ECO PRO
 .1گزینۀ " "Settingرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Instrument clusterرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "ECO PRO infoرا انتخاب نمایید.
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توصیههای رانندگی
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جابجایی خودرو
برای اینکه همواره از قابلیت جابجایی خودرو خود مطمئن باشید،
در این بخش اطالعات مهمی در مورد سوختهای مورد استفاده،
چرخها ،تایرها ،نگهداری و امداد جادهای را مییابید.

جابجایی خودرو

سوخت گیری

سوخت گیری
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

اطالعات

قبل از سوخت گیری خـودرو ،به توصیهها و پیشنهاهای مربوط
به نوع سوخت در صفحۀ  ۱۸۴مراجعه کنید.
احتیاط
در محدودۀ کــمتر از  50کیلومتری ممکن است موتور
سوخت کافـی نداشته باشد .بنابراین قابلیتهای مــوتور ممکن
است به درستی عمل نکند .در این صورت احتمال آسیب رسیدن
به خودرو وجود دارد .بنابراین هر چه زودتر سوخت گیری کنید.

در مخزن سوخت
باز کردن

 .1به آرامی لبه عقبی در مخزن سوخت را فشار دهید.

 .2درپوش مخــزن را در جهت خــالف عقــربههای سـاعت
بچرخانید.

 .3درپوش باک را در قــالب تعبیه شده در در مخزن سوخت
قرار دهید.

بستن

 .1درپوش را محکم کرده و آن را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا صدای چفت شدن آن را بشنوید.
 .2در مخزن سوخت را ببندید.
هشدار
تسمه نگهـدارنده درپوش باک ممکن است در حین باز
و بسته کردن در مخزن ممکن است خرد شده و یا گیر کند.
در این صورت درپوش نمیتواند به درستی بسته شود و ممکن
است سوخت تبخیر شده یا سرریز شود .در این حـالت احتمال
آسیب رسیدن به خودرو نیز وجود دارد .به همین خاطر هنگام
بستن درپوش ،تــوجه کافی را مبذول دارید تا تسمهها جمــع
نشوند.

باز کردن درپوش مخزن سوخت به صورت دستی

برای مثال ،هنگام بروز یک اختالل الکتریکی.
اهرم باز کردن درپوش ،در صندوق عقب خودرو تعبیه شده است.
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سوخت گیری

جابجایی خودرو

دستگیره سبز رنگ که بر روی آن نماد پمپ بنزین قــرار دارد
را بکشید .این کار دریچه مخزن سوخت را آزاد میکند .به آرامی
قسمت عقبی دریچه مخزن سوخت را فشار دهید .برای اطالعات
بیشتر به صفحۀ  ۱۸۲مراجعه کنید.

هنگام سوخت گیری به موارد زیر توجه
کنید

احتیاط
مواد سوختی سمی و اشتعالزا هستند .پر کردن بیش از
حد مخزن سوخت میتـواند به سیستم سوخت آسیب بزند .در
صورت تمــاس با سطوح رنگ شده ،ممکن است به آن سطوح
آسیب برساند .همچنین محیط نیـزآلوده میشود .بنابراین از پر
کردن بیش از حد مخزن جلوگیری کنید.
باک بنزین زمــانی پر میشود که نازل پرکننده بــرای بار اول
خاموش میشود.
قوانین ایمنی نوشته شده در پمپ بنزین را رعایت کنید.
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جابجایی خودرو

سوخت

سوخت
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

سوخت توصیه شده
اطالعات کلی

براســاس منطقه شما ،برخــی از پمپ بنزینها و جایــگاههای
تــوزیع سوخت ،سوختهایی را به فروش میرسانند که بــرای
شرایط زمستانی یا تابستانی بطور سفارشی تهیه شدهاند.
بــرای مثال ،سوختهایی که مناسب زمستان هستند ،به موتور
سرد کمک میکند تا راحتتر روشن شود.

اطالعات

احتیاط
حتی سوختهایی که با مشخصات مـــورد نظر تطبیق
دارند ،ممکن است دارای کیفیت پایینی باشند .این قضیه ممکن
است منجر به به وجود آمدن مشکل در مـوتور مانند عملــکرد
ضعیف موتور در حین استارت و یا عملکرد ضعیف خودرو هنـگام
رانندگی شود .در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خـودرو
وجود دارد .در صورت بروز مشکل برای مــوتور ،از پمپ بنزین
دیگری سوخت گیری کنید و یا از سوختی که درصد اکتان باالتری
دارد استفاده نمایید.

بنزین

برای رسیدن به بهترین بازده ،بنزین باید بدون سولفور باشد یا
درصد سولفور آن پایین باشد.
سوختهایی که حاوی فلز هستند ،نباید استفاده شوند.
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احتیاط
حتی مقــادیر ناچیز از سوخت نامناسب یا مکملهـای
ِ
سوخت نامناسب میتواند به سیستم سوخت و مـوتور خودروی
شما آسیب بزند .عالوه بر این ،مبدلهای کاتالیزوری نیز آسیب
خواهند دید .در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو
وجود دارد .بنابراین از موارد زیر به عنوان سوخت خودرو استفاده
نکنید:
 بنزین سرب دار.
 مکملهای دارای فلز مانند آهن و منگنز.
پس از سوخت گیری به وسیـله سوختهای نامناسب ،دکمــه
 Start/Stopخودرو را فشار ندهید .با یکی از مــراکز معتبـر
خدمات رسانی  BMWیا مرکـز معتبر دیگر خدمات رسانی یا
تعمیرگاهها تماس بگیرید.
سوختهایی که حداکثر  25درصد اتانــول داشته باشند ،مانند
 E10یا  E25برای خودرو شما مناسب هستند.
احتیاط
سوختهای نامناسب میتــواند به سیستم ســوخت و
موتور خودرو آسیب برساند .در این صورت احتمال آسیب دیدن
خودرو وجود دارد .بنابراین از سوختهایی با درصد باالتر اتــانول
پیشنهادی یا سوختهایی که شــامل الکلهای دیگر است ،مانند
 M5تا  M100استفاده نکنید.

درجۀ سوخت پیشنهادی

 BMWسوخت  AKI 91را پیشنهاد میکند.

حداقل درجۀ سوخت پیشنهادی

 BMWسوخت  AKI 89را پیشنهاد میکند.
احتیاط
سوختهـایی که با حــداقل استانداردهای بیــان شده
تطابق ندارند ،میتــوانند در عملکرد موتور اختالل ایجاد کرده
یا به موتور آسیب برسانند .در این صورت احتمال آسیب رسیدن
به دستــگاه وجــود دارد .بنابراین از سوختهایی که از حــداقل
استانداردهای مورد نیاز برخوردار نیستند و کیفیت پایینی دارند،
استفاده نکنید.

سوخت

جابجایی خودرو

اگر از بنزین با حـداقل استاندارد  AKIاستفاده میکنید ،موتور
ممکن است هنگام روشن شدن در دماهای محیطی باال ،صدایی
ضربه مانند تولید کند .این مساله تاثیری بر روی طول عمر موتور
ندارد.
احتیاط
استفاده از سوختهای بی کیفیت ممکن است آسیبهای
جدی به موتور وارد کند .عالوه بر این ،مشکالتی مربوط به هدایت
و راندن خودرو و روشن و خاموش کردن آن مخصوصاً در شرایط
محیطی خــاص مانند ارتفاعات و یا دمـای باالی محیط ممکن
است رخ بدهد.
در صورتی که با مشکالتی در زمینه راندن خودرو مواجه شدید،
پیشنهاد ما استفاده از یک سوخت با کیفیت و یک بنزین معتبر
با درصد اکتان باال ( )AKI numberبرای چند بار سوخت گیری
می باشد.
عدم رعایت موارد فوق ممکن است منجر به خرابی برای موتور
شود.
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چرخها و تایر

چرخها و تایر
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

فشار هوای تایر
اطالعات مربوط به ایمنی

ویژگیهای تایــر و فشار هوای داخل آن میتـواند بر موارد زیر
اثرگذار باشد:
 طول عمر تایر.
 امنیت در جاده.
 راحتی در رانندگی.

بررسی کردن فشار هوای تایر

احتیاط
تایرهای کـم باد یا پنچر بر روی هدایت و کنترل فرمان
خودرو ،ترمزگیری و مسائلی از این قبیل تاثیر خواهد گذاشت.
در این صورت خطر تصادف وجــود دارد .بنابراین به طور مرتب
و حداقل دو بار در ماه و قبل از سفرهای طوالنی فشار هوای تایر
را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.
همچنین فشار هوای تایر زاپاس در صندوق عقب را نیز به طور
مرتب چک کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم نمایید.
تایــرها به صورت طبیعی ،افت فشــار هــوای پیوسته خواهند
داشت.
هنگام رانندگی ،تایرها گرم میشوند و فشار هـوای تایر با افزایش
دمای تایر زیاد میشود .بنابراین مشخصات فشار هـوای تایر به
دمای محیطی و سرد بودن خود تایر بستگی دارد.
تنها زمــانی که تایرها سرد هستند ،فشار هوای آنها را کنترل
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کنید .بنابراین تایــر را زمـانی که حداقل  2ساعت از پارک آن
گذشته باشد یا مسافتی کمتــر از  2کیلومتر طی کـرده باشد،
کنترل کنید.
اعداد نمایش داده شده به توسط انــــواع فشار سنــجها ممکن
است در حــد 0.1بار  PSI 2از مقـدار واقعـی کـمتر گزارش
شود.
برای سیستم نظارت بر تایر پنچر :پس از تصحیح فشار باد تایر
پنچر ،سیستم نظارت بر تایر پنچر را مجددا راه اندازی کنید.
برای سیستم نظارت بر فشار تایر :پس از تصحیح فشار باد تایر،
سیستم نظارت بر فشار تایر را مجددا ً راهاندازی کنید.

مشخصات فشار هوای تایر

جدول فشار هوای تایر ،به صفحۀ  ۱۸۷مراجعه کنید ،تمـــامی
مشخصات فشار هوای تایر برای تمامی سایزهای تایر و دماهای
محیطی را شامل می شود .این جدول برای تایرهایی قابل استناد
است که در ســایزهای تایید شده توسط تولیـد کننده خودرو،
برای مدل مورد نظر ،تایید شده اند.
برای تعیین صحیح فشار هوای تایر ،موارد زیر را در نظر بگیرید:
 سایز تایر خودروی شما.
 حداکثر سرعت مجاز رانندگی.

فشار هوای تایر تا سرعت  160کیلومتر بر ساعت

بــرای سرعتهایی تا حــدود  160کیلومتر بر سـاعت و برای
رانندگی آسان و بهینه به مقــادیر فشار در جدول فشار هــوای
تایــرها در صفحۀ  ۱۸۷مــراجعه و در صورت نیاز باد تایــر را
تنظیم کنید.

چرخها و تایر
سایز تایر

جابجایی خودرو
مشخصات فشار

برحسب bar/PSI

205/60 R 17 93 H

2.5 / 36

2.5 / 36

M+S Std
225/45 R 19 92 W
RSC

این مقادیر فشار همچنین می تواند بر روی برچسب فشار هـوای
تایر در داخل خودرو و بر روی قسمت داخلی ستون درب سمت
راننده دیده شود.
از سرعت  160کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید.

فشار هوای تایر تا کمتر از سرعت  160کیلومتر
بر ساعت
28i xDrive
مشخصات فشار

سایز تایر

برحسب bar/PSI

مشخصات فشار تایر برحسب
 bar/PSIبا تایر سرد

225/55 R 17 97 H
M+S A/S Std
225/55 R 17 97 W
Std/RSC
225/55 R 17 97 H
M+S Std/RSC

2.2 / 32

2.2 / 32

چرخ های زاپاس
T 135/90 R 17
104 M

حداکثر سرعت تا 80
کیلومتر بر ساعت
4.2 / 60

فشار هوای تایر در سرعتهای بیش از  160کیلومتر
بر ساعت

هشدار
درصـورت نیــاز به راننــدگی در ســرعتهای بــاالی
 160کیلومتر بر ساعت میبایست فشار هوای تایر را به تناسب
تنظیم نمایید .در غیر این صورت ممکن است تایر آسیب دیده
و تصادف رخ دهد.

فشار هوای تایر در سرعتهای بیش از  160کیلومتر
بر ساعت
28i xDrive
بدون تنظیمات مربوطه برای سرعتهای باال
مشخصات فشار
برحسب bar/PSI

سایز تایر
مشخصات فشار تایر برحسب
 bar/PSIبا تایر سرد

225/50 R 18 95 V
M+S A/S Std/RSC
225/50 R 18 95 W
Std/RSC
225/50 R 18 95 H
M+S RSC

225/55 R 17 97 H

2.3 / 33

2.3 / 33

M+S A/S Std
225/55 R 17 97 W
Std/RSC
225/55 R 17 97 H
M+S Std/RSC
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سایز تایر

چرخها و تایر
مشخصات فشار

برحسب bar/PSI

225/50 R 18 95 V

2.5 / 36

2.5 / 36

سایز تایر

مشخصات فشار

225/45 R 19 92 W

3.0 / 44

برحسب bar/PSI

M+S A/S Std/RSC

RSC

225/50 R 18 95 H

چرخ های زاپاس

M+S RSC

T 135/90 R 17

225/50 R 18 95 W

104 M

Std/RSC
205/60 R 17 93 H

2.7 / 39

2.7 / 39

M+S Std
225/45 R 19 92 W

T 135/90 R 17
104 M

حداکثر سرعت تا 80
کیلومتر بر ساعت
4.2 / 60

با تجهیزات مربوطه برای سرعتهای باال
سایز تایر

مشخصات فشار

برحسب bar/PSI

مشخصات فشار تایر برحسب
 bar/PSIبا تایر سرد

225/55 R 17 97 W

2.5 / 36

2.5 / 36

Std/RSC
225/55 R 17 97 H
M+S Std/RSC
225/50 R 18 95 V
M+S A/S Std/RSC
225/50 R 18 95 H
M+S RSC
225/50 R 18 95 W
Std/RSC
205/60 R 17 93 H
M+S Std
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حداکثر سرعت تا 80
کیلومتر بر ساعت
4.2 / 60

عالیم اختصاری روی تایر
سایز تایر:

RSC

چرخ های زاپاس

3.0 / 44

2.8 / 41

2.8 / 41

245/45 R 18 96 Y

 :245عرض اسمی به میلی متر
 :45نسبت ابعاد به درصد
 :Rکد شعاعی تایر
 :18قطر رینگ تایر به اینچ
 :96نرخ بارگذاری ،به جز تایرهای ZR
 :Yنرخ سرعت ،قبل از  Rبرای تایرهای ZR

حروف مربوط به سرعت

 :Qتا  100مایل بر ساعت  160 /کیلومتر بر ساعت
 :Rتا  106مایل بر ساعت  170 /کیلومتر بر ساعت
 :Sتا  112مایل بر ساعت  180 /کیلومتر بر ساعت
 :Tتا  118مایل بر ساعت  190 /کیلومتر بر ساعت
 :Hتا  131مایل بر ساعت  210 /کیلومتر بر ساعت
 :Vتا  150مایل بر ساعت  240 /کیلومتر بر ساعت
 :Wتا  167مایل بر ساعت  270 /کیلومتر بر ساعت
 :Yتا  186مایل بر ساعت  300/کیلومتر بر ساعت

شمارۀ شناسایی تایر

 DOTکدDOT xxxx xxx 0115 :

 :xxxxکد تولید کننده برای برند تایر
 :xxxسایز و طراحی تایر
 :0115عمر تایر

چرخها و تایر

سن تایر

 :DOT ... 0115تایر در اولین هفتۀ سـال  2015تولید شده
است.

توصیه

بدون در نظر گرفتن ساییدگی یا پارگی تایر ،آن را هر  6سـال
یک بار تعویض کنید.

رتبهبندی فراگیر کیفیت تایر

رتبــههای کیفیتی میتواند ،در صورت اعمال پذیر بودن ،روی
بدنه تایر بین شــانههای آج و ماکزیمم پهنـای قسمتها دیده
شود.
برای مثال ،Traction AA ،Treadwear 200 :دما A
رتبهبندی کیفیت DOT
سایش آج ()Treadwear
کشش )Traction) AA A B C
دما )Temprature) A B C
تمامی تایرها بــرای خودروهای مسافربری عالوه بر تطابق با این
رتبه بندیها ،باید با الزامات ایمنی کشوری نیز در تطابق باشند.

سایش آج

رتبهبندی اصطکاک آج ،یک ردهبندی رقابتی است که براسـاس
نرخ اصطکاک تایـرها هنگام تست آنها در شرایط کنترل شده
خاص انجام میشود .برای مثــال ،یک تایر با درجۀ  150یک و
نیم برابر ،یک گ َِرم ،نسبت به تایــر با رتبۀ  100دچـار اصطکاک
میشود .عملـکرد نسبی تایرها به نحوه استفاده از آنها وابسته
است و بنابراین ممکن است به دلیل تغییرات و نوسانات در نحوۀ
رانندگی ،نحـوۀ خدمات رسانی ،تفاوت در جــادهها و آب و هوا
نسبت به وضعیت معمول آن تغییرات چشمگیری داشته باشد.

کشش

سطوح کشش از باالترین مقدار تا پایینترین آن به صورت زیر
ردهبندی میشوند AA ،A،B :و C
این ردهبندیها توانایی تایر برای ترمزکردن روی سطوح خیس
را نشان میدهد که در شــرایط کنترل شده روی سطوح ت ِ
ِست

جابجایی خودرو

آسفالت و سیمان مخصوص دولتی اندازهگیری می شود .تایر با
سطح کشش  Cممکن است عملکرد ضعیفی از خود نشان دهد.
رتبههــای کششی اختصاص داده شده به این تایــر براســاس
تستهــای کشش تــرمزهــای مستقیم و رو به جلـو میباشد
و شــامل شتابگیری ،دور زدن ،هیدروپالنینگ یا مشخصــات
کششی اوج برای خودرو را دربر نمیگیرد.

دما

رتبهبندیهای مربوط به دمــا نشان دهندۀ مقــاومت تایـر در
مقابل تولید گرمــا و توانایی آن برای انتشار گرماست که تحت
شرایط کنترل شده در آزمــایشگاههای سر بسته تست چــرخ
انجــام میشود A .نشان دهندۀ باالتــرین سطح و  Bو  Cدر
ردههای بعدی هستند.
دمای باالی مداوم میتواند منجر به تجزیۀ مواد تشکیل دهندۀ
تایر و کاهش طول عمر آن شود و دمای زیاد میتواند منجر به
خرابی ناگهانی تایر شود .رتبهبندی  Cسطحـی از عملــکرد را
نشان میدهد که تمــام تایــرهای خـودروهای مسافربری باید
براساس استاندارد جهانی ،آن را رعایت کنند .رتبهبندی  Aسطح
مطلوبتری از عملکرد را در هنگام تست تایر در آزمایشگاه ،نسبت
به حداقل مورد نیاز قانونی ،نشان میدهد.
هشدار
رتبهبندی دمــایی برای این تایر در حالتی از آن انجـام
شده است کــه به صورت کامـل باد شده باشد و بار اضــافهای
متحمل تایر نباشد .سرعت باال ،کم بودن باد تایـر و بار بیش از
حد چه به صورت جــداگانه چه به صورت جمعی ،ممکن است
باعث افزایش دمای تایر شده و احتمال خرابی آن وجود دارد.
تایرهای )RSC) Run-flat
تایرهای  Run-flatبا یک نمـاد دایرهای شکل که حــاوی حروف
الفبایی  RSCمیباشد و روی بدنه تایر نصب شده است ،مشخص
شدهاند .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۱۹۲مراجعه کنید.
M+S
تایرهای زمستانی و تایرهای مخصوص  4فصل نسبت به تایرهای
تابستانی عملکرد بهتری در هوای سرد دارند.
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آج تایر
تایرهای تابستان

با تایــرهایی با آج تایــر با عمق کمتر از  3میلـی متر رانندگی
نکنید.
در صورتی که عمق آج تایـر کمتر از  3میلی متر باشد ،احتمال
سر خوردن وجود دارد.

تایرهای زمستان

با تایرهایی با آج تایر با عمق کمتر  ۴میلی متر رانندگی نکنید.
در صورتی که عمق آج تایر کمتر از  ۴میلی متر باشد ،تایــرها
برای استفاده در شرایط زمستانی چندان مناسب نیستند.

حداقل ارتفاع آج

شاخصهای پوششی تایــر اطراف کاور تایــر دیده میشوند و باید
قانوناً ارتفاع حداقلی  ۱/۶میلی متر را داشته باشند.
محلهای آنها بر روی دیواره تایـر با  TWIنشانه گذاری شده اند
(.)Trade wear indicator

صدمات تایر
اطالعات کلی

تایرهای خود را جهت چک کــردن این که آیا شی خارجی در
آن فرو رفته است یا نه و همچنین میزان ساییدگی آج آن ،هـر
چند وقت یک بار کنترل کنید.

اطالعات

رانندگی در جــادههای ناهموار و عبور از روی سنگ ریــزهها،
جدول و دیگر مــوانع میتواند به تایر ،چرخهای خودرو و قطعات
سیستم تعلیق صــدمه جدی وارد کند .در صورتی کــه از تایرهای
با دیـوارههای کــوتاهتر استفاده میکنید احتمــال آسیب بیشتر
است زیرا فاصلۀ بین تایــر و جــاده کمتر است .هنگام رانندگی
سعی کنید از موانع اجتناب کنید و سرعت خود را کاهش دهید،
مخصوصاً اگر از تایرهایی با دیوارههای کوتاهتر ،که فاصله نزدیکتری
با زمین دارند ،استفاده میکنید.
نشانههای آسیب دیدن تایر و اختالل در عملکرد خودرو:
 لرزشهای غیرعادی هنگام رانندگی.
 رفتار غیرعادی خودرو برای مثال تمایل خودرو به پیچیدن
به سمت راست یا چپ.
آسیبها میتواند به دلیل رانندگی بر روی مـوانع جاده ،جدول
و یا مواردی از این قبیل اتفاق بیفتد.
هشدار
در تایــرهای معیوب ممـکن است افت فشار باد اتفــاق
بیفتد که باعث میشود کنترل خــودرو از دست راننده خـارج
شود .در این صورت خطر تصادف وجــود دارد .در صورتی که به
آسیب دیدن تایــر در حین رانندگی مشـکوک هستید ،به آرامی
سرعت خود را کم کرده و توقف نمایید .چرخها و تایرهای خودرو
را بازرسی کنید .برای این کار ،با احتیاط به نزدیـکترین مراکــز
خـدمات رسانی  BMWیا مراکــز معتبر دیگــر یا تعمیرگاهها
مراجعه کنید .در صورت نیاز وسیله نقلیه را به وسیله خــودروبر
منتقل نمایید.
هشدار
تایـرهای معیوب میتوانند منجر به از دست رفتن فشار
هوای تایر شود که باعث میشود کنترل خودرو از دست راننده
خارج شود .در این صورت خطر تصادف وجود دارد .به جای تعمیر
تایرهای معیوب ،آنها را تعویض نمایید.

تعویض کردن چرخها و تایرها
نصب کردن

نصب کــردن و باالنس کردن چرخها را در یکی از مراکز خدمات
رسانی  BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها انجام دهید.
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ترکیب چرخ و تایر

شما میتوانید با مراجعه به یکی از مراکــز خدمات رسانی BMW

یا مراکـز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها در مورد ترکیب صحیح تایــر و
چرخ و مدلهای رینگ چرخ برای خودرو اطالعات الزم را دریافت
کنید.
ترکیب نادرست چرخ و تایـر بسیاری از سیستمهای خودرو مانند
سیستم  ABSو  DSCرا دچار مشکل میکند.
برای حفظ کنترل صحیح خودرو و عکسالعملهای مناسب ،از
تایــرهایی با یک نوع آج مشخص و از یک تولیدکننده مشخص
استفاده کنید.
در صورتی که تایر آسیب دید ،در اولین فرصت ممکن تایــر و
چرخ را هر دو با هم ،از نو روی خودرو سوار کنید.
هشدار
در صورتـی که تایــر و چــرخها برای خــودرو مناسب
نباشند ،میتوانند به دیگر اجـزای خودروی شما به دلیل برخورد
و اصطکاکهای ناشی از تلورانس ،آسیب برسانند .در این حـالت،
خطر تصادف نیز وجود دارد.

برندهای تایر پیشنهادی

برای هر سایز از تایــر ،تولید کنندۀ خودروی شما برند خــاصی
از تایـر را پیشنهاد میدهد .این مساله میتــواند با یک عالمت
ستاره بر روی تایر مشخص شود.

تایرهای جدید

هنگامی که تایرها نو باشند ،کششهای تایر به دلیل شـرایط تولید
کننده ممکن است بهینه نباشد .تایــرها پس از گذشت مدت زمان
کوتاهی آب بندی شده و به عملکرد بهینۀ خود دست مییابند.
پس از تعویض تایر  300کیلومتر اول مسیر را با احتیاط رانندگی
کنید.

جابجایی خودرو

تایرهای ساییده شده و روکش شده

تولیدکنندۀ خودروی شما استفاده از تایرهای ساییده که روکش
شده است را پیشنهاد نمیدهد.
هشدار
تایــرهای روکش شده ممکن است ساختاری متفــاوت
از پوشش تایــر داشته باشد .با توجه به سن قبلی تایرها ،طول
عمــر آنها محدود خواهد بود .خطر تصادف نیز وجود دارد .از
تایرهای روکش شده استفاده نکنید.

تایرهای زمستانی

تایرهای زمستانی برای رانندگی در جـادههای زمستانی توصیه
میشود.
با این که تایــرهای به اصطالح چهــار فصل  M+Sکششهـای
زمستانی بهتری نسبت به تایــرهـای تابستانی فــراهم میکنند،
تایــرهای  M+Sنمیتوانند عملکردی در حـد تایرهای زمستانی
ارائه دهند.

ماکزیمم سرعت برای تایرهای زمستانی

در صورتی که سرعت خــودروی شما از ماکزیمم سرعت مجـاز
برای تایــرهای زمستانی بیشتر باشد ،یک عالمت در ناحیه دیـد
راننده میبایستی نصب گردد .این صفحه را میتــوانید از یکی
از مراکز خدمات رسانی معتبر  BMWیا دیگـر مراکز معتبر یا
تعمیرگاهها دریافت کنید.
هنگام نصب کردن تایرهای زمستانی ،به سرعت مجاز توجه کنید
و آن را رعایت کنید.

تایرهای Run-flat
در حالی که شما قبال از تایــرهای  Run-flatاستفاده کردهاید،
برای ایمنی خود ،آنها را تنها با تایرهایی از همان نـوع تعویض
کنید.
در صورت وقـوع پنچری ،تایر زاپاس نخواهید داشت .در صورت
داشتن سواالت بیشتر به یکی از مراکــز خدمات رسـانی معتبر
 BMWیا دیگر مراکز معتبر یا تعمیرگاهها مراجعه کنید.

جابجا کردن چرخها بین محورها

الگوهای سایش تایــر میتواند براســاس رانندگی افــراد ،برای
تایرهای جلـو و عقب متفاوت باشد .بنابراین تایرها را میتــوان
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برای رسیدن به یک فرسایش یکسان بین محورها جابجا کرد.
در صورت داشتن سواالت بیشتر به یکـی از مراکز خدمات رسانی
معتبر  BMWیا دیگر مراکز معتبر یا تعمیرگاهها مراجعه کنید.
آنها صمیمانه به سواالت شما پاسخ خواهند داد .پس از جابجا
کردن چرخها فشار تایــر را کنترل کرده و آن را در صورت نیاز
تنظیم کنید .جابجایی تایرها برای سایزهایی از تایر که در محور
جلو و عقب متفاوت باشند امکان پذیر نمیباشد.

نگهداری

چرخها و تایرها را در مکان خنک ،خشک و تا حد امــکان دور از
معرض تابش نور آفتاب قرار دهید.
همواره از تایرها در برابر تماس با روغن ،نفت ،گریس و حاملهای
انرژی ،محافظت نمایید.
از فشار هوای مجاز برای تایر که بر روی بدنۀ تایر نوشته شده است،
تجاوز نکنید.

تایرهای Run-flat
برچسب

نشان  RSCبر روی بدنۀ تایر قابل رویت باشد.
چرخها شامل تایرهایی هستند که میتوانند تا حد محدودی خود
را ساپورت کنند و احتماال دارای رینگهای مخصوص هستند.
در صورت کاهش فشار باد تایر ،ساپورت تایـر اجازه میدهد که
خودرو تا چند درجۀ محدود ،قابل هدایت شدن باشد.
دستورالعملهای مربوط به ادامه مسیر با تایر پنچر را مطالعه کنید.
تعویض تایرهای Run-flat
برای حفظ امنیت جانی خود ،تنها از تایرهای  Run-flatاستفاده
کنید .در صورت وقوع پنچری ،تایر زاپاس نخواهید داشت .در
صورت داشتن سواالت بیشتر ،مراکز خدمات رسانی معتبر BMW
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یا دیگـر مراکــز معتبر یا تعمیرگاهها مراجعــه کنید .صمیمانه
پاسخگوی سواالت شما خواهند بود.

کیت پنچر گیری
مفهوم کلی

با کیت پنچرگیری ،آسیبهای جزیی در تایــر میتواند به سرعت
رفـع گردد تا شما بتوانید به مسیر خود ادامــه دهید .برای این
منظور ،درزگیر باید به درون تایـر پمپاژ شود تا بتواند آسیب را
از درون ببندد .از کمپرسور میتـوان برای چک کردن فشار باد
تایر استفاده کرد.

اطالعات

 دستورالعملهای استفاده از کیت پنچرگیری که بــر روی
کمپرسور و جعبه مایع درزگیر نوشته شده است ،را به دقت
مطالعه و رعایت کنید.
 در صورتی که سوراخ تایر  4میلی متر یا بیشتر از آن باشد،
استفاده از کیت پنچرگیری کارآمد نخواهد بود.
 در صورتی که تایــر قابـل تعمیر نباشد ،با یکی از مــراکز
خدمات رســانی معتبر  BMWیا دیگـر مراکــز معتبر یا
تعمیرگاهها تماس بگیرید.
 در صورت امکان قطعاتی که تایــر را سوراخ کــرده اند را
خارج نکنید.
 برچسب مربوط به سرعت مجـاز را از محفظه درزگیر جدا
کرده و آن را روی فرمان بچسبانید.
 استفاده از درزگیر میتـواند به سیستم الکترونیکی TPM
چرخها آسیب برساند .در این حــالت ،قسمت الکترونیکی
تایــر را در اولین فرصت در مراکــز خدمــات رســانی یا
تعمیرگاهها چک کنید و در صورت نیاز آن را تعویض کنید.
خطر
در صورتی که لــوله اگزوز گرفته باشد یا سیستم تهویه
کافی نباشد ،گازهـای سمی و کشنده اگــزوز ممکن است وارد
خودرو شود .این گازهای اگــزوز حاوی مونواکسید که یک گاز
بی بو و بی رنگ امـا سمی و کشنده است ،هستند .در محیطهای
بسته این گازهای سمی میتوانند بیرون خودرو نیز جمع شوند.
در این صورت خطر جـانی وجود دارد .بنابراین لوله اگزوز را باز
گذاشته و از تهویه کافی هوا خودرو مطمئن شوید.

چرخها و تایر

محل استقرار

کفی قسمت صندوق عقب قرار دارد.
کیت پنچرگیری زی ِر ِ

جابجایی خودرو

پر کردن تایر با مایع درزگیر

 .1جعبۀ درزگیر را تکان دهید.

محفظۀ درزگیر

 محفظۀ درزگیر ،فلش شماره .1
 شلنگ پرکننده ،فلش شماره .2
تاریخ مصرف درزگیر را از روی محفظه آن مطالعه کنید.

 .2شلنگ اتصال را به صورت کامل از محفظۀ کمپرسور خارج
کنید .از پیچ خوردن شلنگ جلوگیری کنید.

کمپرسور

 .3شلنگ اتصال را به کانکتور محفظۀ درزگیر وصل کنید.
این اتصــال صدایی تولید میکند که بدینوسیله به شمــا
اطمینان میدهد که اتصال به درستی برقرار شده است.

1
2
3
4
5
6
7

کلید روشن  /خاموش
نگهدارندۀ قوطی
کاهش فشار هوا
گیج تنظیم فشار باد
کمپرسور
کابل اتصال به سوکت برق
شلنگ اتصال  -تعبیه شده در زیر کمپرسور
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جابجایی خودرو

چرخها و تایر

درون نگهدارندۀ روی محفظۀ کمپرسور
 .4محفظۀ درزگیر را به
ِ
بکشید و با شنیدن صدای اتصــال ،اطمینان حاصل نمایید
که اتصال به درستی برقرار شده است.

 .5شلنگ اتصال را به درون سوراخ تعبیه شده در چرخ جهت
کردن تایر معیوب ،پیچ کنید.
باد
ِ

 .6در حــالتی که کمپرسور خاموش است ،سوکت را به محل
فندکی درون خودرو وصل نمایید.

 .7در حالی که موتور روشن یا سوییچ خودرو باز است ،کمپرسور
را روشن کنید.

احتیاط
کمپرسور در صورتی که بــرای مدت طـوالنی کار کند
ممکن است بیش از حد گرم شود .در این صورت احتمال آسیب
رسیدن به آن وجـود دارد .بنابراین از کمپرسور بیش از ده دقیقه
استفاده نکنید.
برای تعمیر تایر معیوب ،اجـازه دهید کمپرسور به مدت  3تا 8
دقیقه با محلول درزگیر پر شود و تایــر به فشار هـوای تقریبی
 2.5 barبرسد.
در حالی که تایر در حــال پر شدن با درزگیر است ممکن است
گاهی فشار هوای تایـر به  5 barبرسد .در این صورت کمپرسور
را خاموش نکنید.
در صورتی که فشار هوای تایر به  2 barنرسد:
 .1کمپرسور را خاموش کنید.
 .2شلنگ اتصال را از چرخ جدا کنید.
 .3حدود  10متر به سمت جلو و سپس به سمت عقب رانندگی
کنید تا محلول درزگیر در تایر پخش شود.
 .4به کمک کمپرسور مجددا تایر را باد کنید.
در صورتی که فشار هوای تایــر به  2 barنرسید ،با یکــی
از مراکز خدمات رسانی معتبر  BMWیا مراکز معتبر دیگر یا
تعمیرگاهها تماس بگیرید.

جمع کردن کیت پنچرگیری

.1
.2
.3
.4
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شلنگ اتصال محفظۀ درزگیر را از چرخ جدا کنید.
شلنگ اتصال را از محفظۀ درزگیر جدا کنید.
محفظۀ درزگیر و شلنگ اتصــال را در پوشش مناسب قرار
دهید تا صندوق عقب را کثیف نکند.
کیت پنچرگیری را در خودرو و در جای خود قرار دهید.

چرخها و تایر

توزیع و پخش شدن درزگیر در محل مورد نظر

فورا ً حدود ده کیلومتر رانندگی کنید تا از توزیع درزگیر در تایر
خودرو مطمئن شوید.
در این حین از سرعت  80کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید.
در صورت امــکان با سرعتی بیشتر از بیست کیلومتر بر ساعت
رانندگی کنید.

جابجایی خودرو

 .4کانکتور را به سوکت برق درون خودرو وصل کنید.

برای تصحیح فشار هوای تایر

 .1در یک مکان مناسب توقف کنید.
 .2شلنگ اتصال را به درون سوراخ تعبیه شده در چرخ جهت
کنترل باد تایر پیچ کنید.

 .5فشار هوای تایر را روی  2.5 barتنظیم کنید.
 برای افــزایش فشار :در حــالی که مــوتور روشن یا
سوییچ خودرو باز است ،کمپرسور را روشن کنید.
 برای کاهش فشار :دکمه روی کمپرسور را فشار دهید.

ادامه سفر

 .3شلنگ اتصال را مستقیماً به کمپرسور وصل کنید.

از بیشترین سرعت مجاز -که  80کیلومتر بر ساعت می باشد-
تجاوز نکنید.
سیستم نظارت بر تایر پنچر  FTMرا دوباره راه اندازی کنید.
سیستم نظارت بر فشار تایر  TPMرا دوباره راه اندازی کنید.
تایــ ِر بال استفاده و محفظه درزگیــر در کیت پنچرگیری را در
اولین فرصت تعویض کنید.

زنجیرچرخ
زنجیر چرخهای نازک

تولید کنندۀ خودروی شما استفاده از زنجیــر چرخهای نازک را
توصیه میکند .انواع مختلفی از زنجیر چرخهای ریز نقش توسط
تولید کننده خـودروی شما تست شده و استفاده از آنها بــرای
داشتن سفری ایمن توصیه میشود.
اطالعات مربوط به زنجیر چرخ مناسب را میتوانید از یکی از مراکز
خدمات رسانی معتبر  BMWیا مراکـز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها
دریافت کنید.
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جابجایی خودرو

چرخها و تایر

استفاده

از زنجیر چرخ تنها برای چرخهای جلویی خودرو و برای تایرهایی
با سایز زیر استفاده کنید:
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دستورالعملهای تولید کننده زنجیر چــرخ را به دقت مطالعه و
رعایت کنید.
مطمئن باشید زنجیرهای چرخ سفت و محکم بسته شده باشند .بر
اساس دستورالعملهای تولید کننده زنجیر چرخ ،زنجیرهای چرخ
را در هنگام نیاز دوباره محکم کنید.
پس از نصب و بستن زنجیر چرخ ،سیستم نظارت بر تایـر پنچر
 FTMرا راهاندازی نکنید .زیرا ممکن است سیستم نتایج غلطی
به شما بدهد.
پس نصب و بستن زنجیر چـرخ ،سیستم نظارت بر فشار تایــر
 TPMرا راهاندازی نکنید .زیرا ممکن است سیستم نتایج غلطی
به شما بدهد.
هنگام رانندگی با زنجیر چـرخ در صورت نیاز ،برای مدت کوتاهی
سیستم کنترل کشش دینامیکی DTCرا فعــال کنید.

حداکثر سرعت مجاز رانندگی با زنجیر چرخ

هنـگام رانندگی با زنجیر چرخ ،از سرعت  50کیلومتر بر ساعت
تجاوز نکنید.
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محفظۀ موتور خودرو

جابجایی خودرو

محفظۀ موتور خودرو
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز

توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

قطعات مهم در محفظۀ موتور

 1ورودی مایع شوینده
 2شماره شناسایی خودرو
 3ورودی روغن

در موتور خودرو
اطالعات

هشدار
تعمیرات ناصحیح بر روی قطعات داخل محفظۀ مــوتور
خودرو میتواند قطعات موتور را خراب کرده و منجــــر به ایجاد
خطر و آســیب برای خودرو شود .در این صورت احتمال تصادف
و آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد.

 4پایانۀ مثبت باتری ،برای باتری به باتری کردن یا اتصال شارژر
 ۵پایانۀ منفی باتری ،برای باتری به باتری کردن یا اتصال شارژر
 ۶مخزن خنک کننده موتور
هشدار
برخی قطعات حتی هنــگامی که خودرو خاموش است
امـکان حرکت دارند .به عنوان مثــال فن خنک کننده .در این
صورت احتمال آسیب وجــود دارد .به قطعات متحرک مــوتور
نزدیک نشوید .لباسها و موهای خود را از قطعات متحرک دور
نگه دارید.
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محفظۀ موتور خودرو

احتیاط
هنـگام باز شدن در مــوتور ،در صورتی که برف پاککن
به جلو خــم شده باشد ممکن است دچـار اشکال شود .در این
صورت احتمال آسیب رسیدن به خـودرو وجــود دارد .بنابراین
قبل از باز کــردن کاپـوت؛ مطمئن شــوید که برف پاککن و
تیغههای آن در حــالت خوابیده روی شیشه جلوی خودرو قرار
گرفته باشد.
هشدار
در داخل در مــوتور خــودرو ،قطعات برجستهای مانند
قالب وجـود دارد .بنابراین خطر جراحت وجود دارد .در صورتی
که در مــوتور خودرو باز است ،به قطعات برجسته و بیرون زده
توجه کنید و مطمئن شوید فضای اطراف آنها خالی باشد.
هشدار
در صورتی که در مــوتور خــودرو به صورت غلط بسته
شود ،ممکن است هنگام رانندگی باز شود و دید راننده را محدود
کند .در این صورت خطر تصادف وجود دارد .فورا ً خودرو را متوقف
کرده و در موتور را به درستی ببندید.
هشدار
هنــگام باز و بسته شدن در موتور خودرو ،قطعات بدنه
ممکن است دچار اشکال شود .در این صورت خطر آسیب وجود
دارد .بنابراین هنــگام باز و بسته شدن در مـوتور مطمئن باشید
فضای کافی وجود دارد.

باز کردن در موتور

 .1اهرم را بکشید ،فلش شماره .1
قفل در موتور باز میشود.

 .۲پس از این که اهرم رها شد ،دوباره اهرم را بکشید.
فلش شماره .2
در موتور میتواند باز شود.
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چراغ هشدار

زمــانی که در مــوتور باز شود ،یک پیـام Check Control

نمایش داده میشود.

بستن در موتور

 .1اجــازه دهید در مــوتور از فاصله حدود  40سانتی متری
به پایین بیفتد ،فلش شماره .1
در موتور باید در هر دو طرف جا بیفتد و صدایی نیز تولید
شود.

 .2در صورتی که نیاز باشد ،یک فشار یکسان از طرفین ،روی
در مـوتور (مطابق شکل روی قسمتی که قفلها در زیر آن
قــرار دارند) وارد کنید تا در آن به طور کامل بسته شود،
فلش شماره .2

روغن موتور

جابجایی خودرو

روغن موتور
امکانات و ویژگیهای خودرو

اندازهگیری الکترونیکی روغن موتور

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

هنـگام رانندگی ،سطح روغن موتور به صورت الکترونیکی چک
شده و بر روی صفحۀ نمایش نشان داده میشود.
در صورتی که سطح روغن موتور خودرو به حداقل میزان مجاز
برسد ،یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.

اطالعات کلی

الزامات

مصرف روغن موتور به نحوه رانندگی و شرایط جاده بستگی دارد.
در شرایط زیر ،مصرف روغن موتور میتواند افزایش یابد:
 روش رانندگی .Sport
 هنگام آب بندی موتور.
 زمان درجا کارکردن موتور.
 درصورت استفاده از روغـن مــوتورهایی که مــورد تایید
نیستند.
بنابراین به صورت مرتب و پس از سوخت گیری ،میــزان روغن
موتور خودرو را چک کنید.
خــودرو مجهز به سیستم اندازهگیری الکترونیکی روغن موتور
است.
سیستم اندازهگیری روغن دو روش اصلی بــرای نمایش نتیجه
دارد:
 نمایش وضعیت.
 اندازهگیری دقیق.

نمایش وضعیت
مفهوم کلی

مقــادیر اندازهگــیری شده ،پس از حــدود  30دقیقه رانندگی
در دسترسی خــواهد بود .در حین سفرهای کــوتاهتر ،وضعیت
روغن مــوتور مربوط به سفر قبلیای که به اندازۀ کافی طوالنی
بوده باشد ،نمایش داده میشود.
در صورتی که سفرهای مکـرر و کوتاه دارید ،از حالت اندازهگیری
دقیق استفاده کنید.

نشان دادن سطح روغن موتور

 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Engine oil levelرا انتخاب کنید.
.3

پیامهای نشانگر سطح روغن موتور

احتیاط
سطح پایین روغــن مــوتور به مــوتور خــودرو آسیب
میرساند .در این صورت احتمــال آسیب دیدن خــودرو وجود
دارد .در اولین فرصت روغن موتور اضافه کنید.
مواظب باشید روغن موتور را بیش از حد اضافه نکنید.
احتیاط
در صورتی که سطح روغن مــوتور خیلی زیاد باشد ،به
موتور و یا مبدل کاتالیزوری آسیب وارد میشود .در این صورت
احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد .بنابراین از اضافه کردن
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روغن موتور

بیش از حــد روغن مــوتور نیز خودداری کنید .در صورت نیاز
روغن مــوتور اضــافه را توسط یکـی از مراکـز خدمات رسانی
 BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها خارج کنید.
براساس سطح روغن مــوتور ،پیـامهای متفاوتی بر روی صفحه
نمایش نشان داده میشود .به این پیامها توجه کنید.
در صــورتی که سطح روغن مــوتور خیلی پایین باشد ،در طی
 200کیلومتـر بعدی روغن موتور را اضافه کنید .برای اطالعات
بیشتر به صفحۀ  ۲۰۰مراجعه کنید.

اندازهگیری دقیق
مفهوم کلی

در "اندازه گیری دقیق" سطح روغن مـوتور توسط یک معیار و
درجه ،اندازه گیری و نشان داده میشود.
موتورهای بنزینی:
در صورتی که سطح روغن موتور به پایین ترین حد برسد ،یک
پیام  Check Controlنمایش داده میشود.
در حین درجا کارکردن موتور ممکن است دور موتورکمی زیاد
شود.

الزامات





خودرو در سطح صاف و تراز باشد.
گیربکس استپترونیک :دنده بر روی  Nیا  Pباشد و پـدال
گاز نیز فشار داده نشده باشد.
موتور خودرو روشن و بر روی دمای کارکردی خود باشد.

انجام یک اندازهگیری دقیق

برای اندازهگیری سطح روغن مــوتور با جزئیات ،مراحل زیر را
انجام دهید:
 .1گزینۀ " "Vehicle infoرا انتخاب کنید.
 .۲گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
گزینۀ " "Measure engine oil levelرا
.3
انتخاب کنید.
 .4گزینۀ " "Start measurementرا انتخاب کنید.
سطح روغن موتور توسط یک معیار و درجه ،اندازهگیری شده و
نمایش داده میشود.
زمان :حدود  1دقیقه.
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اضافه کردن روغن موتور
اطالعات

احتیاط
سطح پایین روغن موتور به موتور خودرو آسیب میرساند.
در این صورت احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد .تا پیش
از پیمایش مسافت  200کیلومتری ،روغن موتور اضافه کنید.
احتیاط
در صورتی که سطح روغن مــوتور خیلی زیاد باشد ،به
مــوتور یا مبدل کاتالیزوری آسیب وارد میشود .در این صورت
احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد .بنابراین از اضافه کردن
بیش از حد روغن موتور نیز خودداری کنید .در صورت نیاز روغن
موتور اضــافه را توسط یکی از مراکـز خدمات رسانی  BMWیا
مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاه ها خارج کنید.
هشدار
مـواد مصــرفی مانند روغن ،گریس ،سیاالت سیستمهای
خنک کننده ،حاملهای انرژی و غیره میتـوانند حاوی ترکیبات
خطرناکی باشند .در این صورت احتمال آسیب رسیدن به افــراد
وجــود دارد .دستورالعملهای روی جعبهها را به دقت مطالعـه
کنید .از تماس پوست ،چشم و لباس با این مواد خودداری کنید.
این مواد را در جعبههای دیگر نریزید و آنها را دور از دسترس
کودکان نگه دارید.

اطالعات کلی

تنها زمانی که پیام مربوطه بر روی صفحۀ آمپر نشان داده شد،
روغن موتور را اضافه کنید .مقدار روغنی که باید اضافه شود در
پیام مربوطه بر روی صفحۀ آمپر ،مشخص شده است.
قبل از اضافه کردن روغن موتور ،موتور راخاموش کرده و خودرو
را در مکانی مناسب پارک کنید.

مرور

ورودی روغن ،در محفظۀ موتور واقع شده است .برای اطالعات
بیشتر به صفحۀ  ۱۹۷مراجعه کنید.

باز کردن ورودی روغن

 .1در کاپوت را باز کنید .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ ۱۹۷
مراجعه کنید.

روغن موتور
 .۲درپوش ورودی روغن را در جهت خالف عقربههای ساعت
بچرخانید.

جابجایی خودرو

مناسب روغن موتور
انواع
ِ
ِ

درمورد روغن موتورهای مناسب و استاندارد و درجه روغن موتور
و ویسکوزیتی مناسب ،میتوانید به یکی از مراکــز خدمات رسانی
 BMWیا ســایر مراکــز خدمات رسـانی معتبر یا تعمیرگاهها
مراجعه کنید .آنها آمادگی پاسخگویی به سواالت شما را خواهند
داشت.

روغن موتورهای جایگزین

 .۳روغن موتور را اضافه کنید.
پس از اضافه کردن روغن ،یک اندازه گیری دقیق انجام دهید.
برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۲۰۰مراجعه کنید.

انواع روغن موتورهایی که میتواند
اضافه شود
اطالعات

احتیاط
افزودنیهای روغن میتواند به موتور آسیب برسانند .در
این صورت احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .از این
افزودنیها استفاده نکنید.
احتیاط
استفاده از روغنهای مــوتور نامناسب میتــواند باعث
اختالل در عملکرد قابلیتهای موتور شود یا به آن آسیب برساند.
در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد.
هنگام انتخاب روغن موتور مطمئن شوید که روغن موتور مورد
نظر ،چسبناکی یا ویسکوزیتی مناسب دارد.
کیفیت روغن موتور خودرو ،در طول عمر موتور نقش حیاتی دارد.

در صــورتی که روغن مــوتور مناسب برای استفاده دائمی در
دسترس نباشد ،تا یک لیتر از یک روغن موتور با ردهبندی زیر
میتوانید اضافه کنید:
موتور بنزینی
 API SLیا روغن با رده های باالتر.

تعویض روغن موتور

احتیاط
در صورتی که روغن موتور در زمان مقرر تعویض نشود،
میتواند باعث افــزایش استهالک موتور خودرو شود و به موتور
آسیب برسد .در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو
وجود دارد .در زمانهای تعیین شده ،سرویسهای الزم را انجام
دهید.
شرکت تولید کننده خـودرو به شما توصیه میکند تعویض روغن
موتور خودرو را توسط یکی از مراکــز خدمات رسانی  BMWیا
مراکز خدمات رسانی معتبر یا تعمیرگاهها انجام دهید.

ردههای ویسکوزیتی (چسبناکی)

هنــگام انتخاب روغن موتور مطمئن شوید روغن موتور به یکی
از ردههای ویسکوزیتی زیر تعلق دارد:
SAE 0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40,
SAE 5W-30, SAE 0W-20, SAE 5W-20,

درجههای ویسکوزیتی  0W-20و  5W-20تنها برای موتورهای
خاصی مناسب هستند.
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مایع خنک کننده

مایع خنک کننده
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

چک کردن

در مخــزن خنک کننده ،نشانههای زرد رنگ حداقل و حداکثر
وجود دارد.
 .1اجازه دهید موتور سرد شود.
 .۲در مخــزن خنــک کننده را به آرامــی در خـالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید تا به هر فشار اضــافی اجــازه
دهید پخش و خارج شود .سپس به آرامی آن را باز کنید.

اطالعات

هشدار
هنــگامی که مــوتور خودرو داغ باشد و سیستم خنک
کننده باز شود ،مایع خنک کننده میتواند بیرون ریخته و باعث
سوختگی شود .در این صورت ،احتمال جراحت وجود دارد.
بنابراین سیستم خنک کننده را تنها هنگامی که موتور سرد شده
است ،باز کنید.
هشدار
افـزودنیها خطرناک هستند و این افزودنیها میتوانند
به موتور آسیب برسانند .در این حالت امکان آسیب رسیدن به
خودرو وجود دارد .از تمــاس دست ،چشم یا لباس خود با این
افــزودنیها خـودداری کنید .این افــزودنیها را نخــورید و از
افزودنیهای مجاز استفاده کنید.
مایعهای خنک کننده از آب و مواد افزودنی تشکیل شده است.
تمامی افزودنیهای تجاری برای خودروی شما مناسب نیستند.
شما میتوانید اطالعات بیشتر در مورد این افزودنیها را از یکی
از مراکز خدمات رسانی  BMWیا مراکز خدمات رسانی معتبر
یا تعمیرگاهها بدست آورید.

 .3درب مخزن خنک کننده را بردارید.
 .4در صــورتی که سطح مــایع خنک کننده بین نشانههای
حداقل و حداکثر باشد ،سطح مــایع خنک کننده مناسب
است.

اضافه کردن

 .1اجازه دهید موتور سرد شود.
 .2در مخــزن خنـک کننده را به آرامــی در خــالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید تا به هر فشــار اضــافی اجازه
دهید پخش و خارج شود .سپس آن را باز کنید.

میزان مایع خنک کننده
مرور

براساس نوع موتور ،مخزن خنک کننده ممکن است سمت راست
یا سمت چپ محفظۀ موتور واقع شده باشد.
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 .3در صــورتی که سطح مــایع خنک کننده پایین باشد ،به
آرامـی مایع خنک کننده را اضافه کنید تا به سطح تعیین
شده برسد .از پر کردن بیش از حد خودداری کنید.

مایع خنک کننده

جابجایی خودرو

 .4در محفظه را ببندید.
 .5علت از دست رفتن مـایع خنک کننده را در اولین فرصت
رفع کنید.

دور انداختن

هنگام دور ریختن مــایع خنک کننده یا افزودنیهای
آن ،به قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست توجه
کنید.
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نگهداری

نگهداری
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

سیستم نگهداری BMW

سیستم نگــهداری  BMWاقداماتی که می بایست در راستای
نگــهداری مناسب از خودرو انجام شود را نشان میدهد و بدین
وسیله هـم امنیت خودرو در سفر را تضمین کـرده و هـم باعث
میشود خودرو بتواند با بهترین ظرفیت و بازد ِه خود ،کار کند.
در بعضی مــوارد ،زمانها وبرنامهریزیهای مربوط به نگــهداری
ممکن است براساس ویژگیهای ورژن خودرو متفاوت باشد.
تعــویض قطعات ،قطعات جــانبی ،سـوختها ،روان کنندهها و
مــواد سـایشی به طور جــدا بررسی شدهاند .اطالعات بیشتر را
میتوانید از یکی از مراکــز خدمات رسانی  BMWیا مراکــز دیگر
معتبر خدمات رسانی یا تعمیرگاهها دریافت کنید.

خدمات مبتنی بر شرایط

Condition Based Service
CBS

سنسورها و الگوریتمهای مخصوص به کار رفته در سیستمهای
خودرو شرایط رانندگی خودرو شما را در نظر میگیرند.
بر این اســاس ،سیستم  CBSالزامات مورد نظر برای نگهداری
از خودرو را به شما اعالم میکند.
سیستم این امکان را برای شما فراهم میکند که نحوه و میزان
نگهداری را با پروفایل کاربریتان هماهنگ کنید.
اطالعات با جزئیات ،در مورد الــزامات سرویس خودرو بر روی
صفحۀ نمــایش نشان داده میشود .بــرای اطالعات بیشتر بـه
صفحۀ  ۸۷مراجعه کنید.
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اطالعات و دادههای ذخیره شدۀ مربوط به سرویس
خودرو در دستگاه کنترل از راه دور

اطالعات مــورد نیاز برای نگهداری خودرو به صورت پیوسته بر
روی دستگاه کنترل از راه دور ذخیره میشود .مراکــز خدمات
رسانی  BMWمیتوانند این اطالعات را بخوانند و براساس آن
نحوه نگهداری بهینه از خودرو را به شما پیشنهاد دهند.
بنابراین ،دستگاه کنترل از راه دوری را به مسئول مرکز خدمات
رسانی تحویل دهید که اخیرا ً با آن بیشتر رانندگی کرده باشید.

زمانهای توقف

زمـانهــای توقف ،که زمانهایی است که در آن باتری خودرو
قطع بوده است ،در محاسبات لحــاظ نمیشود .در این صورت،
از مراکــز خدمات رسانی  BMWیا دیگر مراکز معتبر خدمات
رســانی یا تعمیرگاهها بخواهید فرایندهای نگهداری وابسته به
زمان ،مانند چک کردن روغن ترمز را به روز رسانی کـرده و در
صورت نیاز روغن موتور یا میکـرو فیلتر /فیلتر کربن فعــال را
تعویض کنند.

نگهداری

جابجایی خودرو

سوکت عیب یابی خودرو OBD
اطالعات

احتیاط
استفاده نامناسب از سـوکت بــرای سیــستم تشخیص
میتواند منجر به ایجاد اختالل در عملکرد خودرو شود .در این
صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو وجود دارد .بنابراین،
سازنده خودرو شما جــدا ً پیشنهاد میکند دسترسی به سوکت
عیب یابی خودرو تنها توسط یکــی از مراکــز خدمات رسـانی
 BMWیا دیگــر مراکــز معتبر خـدمات رسانی یا تعمیرگاهها
انجام شود.

جایگاه

یک سوکت  OBDدر سمت راننده بــرای چک کردن قطعات
اساسی تعبیه شده است.

آالیندگی



 چراغ هشدار روشن شده است :و گازهای خروجی
مــوتور دچار مشکل شده است .هر چه سریعتر
خودرو را توسط یک تعمیرکار چک کنید.
در شرایط مشخصی چراغ هشدار چشمک خواهد زد.
این عالمت نشان میدهـد احتــراق ناقص زیادی رخ داده
است.
سرعت خـودرو را کـم کرده و خـودرو را به سرعت به یک
تعمیرکار نشان دهید .در غیــر این صورت ،احتـراق ناقص
در موتور حتی برای مدت کوتاه میتواند به عـوامل کنترل
کننده گازهای احتــراق ،مخصوصــاً مبدل کاتالیزوری به
شدت صدمه برساند.
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تعویض قطعات
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

تعویض تیغههای برف پاک کن جلو

 .1برای تعویض تیغههای برف پاککن ،بازوهای برف پاککن
را به سمت باال خـم کنید .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ
 ۷۶مراجعه کنید.
 .۲بازوهای برف پاککن را به سمت باال خم کرده و به صورت
ثابت و محکم نگه دارید.
 .۳دکمـه را فشار دهید ،فلش شمارۀ  ،1و تیغۀ برف پاککن
را بیرون بکشید.

جعبه ابزار تعبیه شده در خودرو

معــکوس بیرون
 .۴تیغــه برف پاککن جدید را ،در جـهت
ِ
آوردن آن ،داخل کنید تا زمانی که در جای خود قفل شود.
ِ
 .۵برف پاککنها را به سمت پایین برگردانید.
کفی صندوق عقب ،تعبیه شده است.
جعبه ابزار در زیر قسمت ِ

تعویض تیغههای برف پاک کن
اطالعات

احتیاط
در صــورتی که بازوهــای برف پاککن در حــالتی که
تیغههای آن نصب نشده باشد ،روی شیشه جلوی اتومبیل سقوط
کند ،شیشه جلوی خودرو ممکن است آسیب ببیند .در این صورت
احتمــال آسیب رسیدن به خــودرو وجود دارد .هنگام تعویض
تیغههای برف پاک کن ،بازوهای آن را در یک مکان مهار کنید
و هنگامی که تیغههای برف پاککن نصب نشده است ،آنها را
به سمت پایین خم نکنید و به حالت معمول آن در نیاورید.

احتیاط
برف پاککنهای خم شده به جلو ،ممکن است هنـگام
باز شدن در موتور ،به آن گیــر کند .در این صورت خطر آسیب
رسیدن به محصول وجــود دارد .قبل از باز کــردن در مـوتور،
اطمینان حاصل نمایید که برف پاککن همراه با تیغـههای آن
به سمت پایین و روی شیشه جلوی خودرو خم شده است و در
جای همیشگی خود قرار دارد.

تعویض چراغها و المپها
اطالعات
چراغها و المپها

المپها نقش مهمی در امنیت خودرو ایفا میکنند.
شرکت تولید کننده خــودرو به شما پیشنهاد میکند در صورتی
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که با چراغها و المپها و حبابهای خودرو آشنایی کافی ندارید
و اطالعات کافــی در این دفترچه آورده نشده است ،به یکی از
مراکز خدمات رسانی  BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها
مراجعه کنید.
میتوانید یک جعبه المپ اضافی را از یکی از مراکز خدمات رسانی
 BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها دریافت کنید.
هشدار
در حین کار خودرو ،ممــکن است المپها داغ شوند و
تمــاس با آنها میتواند منجـر به سوختگی شود .در این صورت
احتمال آسیب وجــود دارد .بنابراین المپها را تنـها زمانی که
سرد شده باشند ،تعویض کنید.
هشدار
کار بر روی سیستم روشنایی خودرو زمـانی که سیستم
روشن است ،میتواند منجر به اتصال (مدار) کوتاه شود .در این
صورت خطر آسیب رسیدن به شخص و خودرو وجود خــواهد
داشت .بنابراین ،هنــگامی که بر روی سیستم روشنایی خودرو
کار میکنید ،المپها را خــاموش کنید .در صــورت نیــاز ،به
دستورالعملهای سازنده المپها نیز توجه کنید.
احتیاط
آلـودگی المپ ،طول عمر آنها را کــم میکند .در این
صورت خطر آسیب رسیدن به خودرو نیز وجـود دارد .با دستهای
برهنه المپهای جدید را حمل نکنید .بلــکه از یک پارچه تمیز
یا چیزی شبیه به آن استفاده کنید یا المپ را از قسمت پایــه
زیرین آن بلند کنید.
دیودهای ساطع کنندۀ نور LED
برخی از تجهیزات خودرو از  LEDهایی که در پشت آنها نصب
شده است ،به عنوان منبع نوری استفاده میکنند.
این  LEDها ،که به خــانواده لیــزرها بر میگردند ،به صورت
رسمی به عنوان  LEDهای کالس  1شناخته میشوند.
هشدار
شدت نور بیش از حد میتواند به تحریک و سوزش شبکیه
چشم منجر شود .در این صورت خطر جراحت وجود دارد .بنابراین
به طور مستقیم به چراغ جلوی اتومبیل یا دیگر منبعهای نوری به
مدت طوالنی نگاه نکنید .همچنین کاور  LEDها را جدا نکنید.

جابجایی خودرو

چراغهای جلوی خودرو

بخــار آب مــایع شده میتـواند درون چراغهای بیرونی خودرو،
به دلیل رطوبت یا ســردی بیش از حــد هوا تشکیل گردد .پس
از مدت کوتاهی رانندگی با چراغهای روشن ،این قطرات جمـع
شده بخار میشوند .شیشه چراغ جلوی خودرو در این حالت نیاز
به تعویض ندارد .امـا چنانچه حتی در حین رانندگی با چراغهای
ِ
رطوبت درون المپ افــزایش یافته و قطرههای آب بیشتر
روشن،
شود ،پیشنهاد سازنده خودرو به شما این است که خودرو توسط
یکی از مراکــز خدمــات رسانی  BMWیا مراکز معتبر دیگر یا
تعمیرگاهها بازدید شود.

تنطیمات چراغ جلوی خودرو

با تغییر وضعیت و تعویض المپ هــا ،تنظیم چــراغ جلوی خودرو
ممکن است بهم بخورد .در صورت بهم خوردن تنظیم آن ،چراغ را
بررسی کرده و در صورت نیاز آن را توسط یکی از مراکــز خدمات
رسانی  BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها تنظیم کنید.

چراغهای جلو ،تعویض المپ
چراغهای جلو هالوژنی
مرور

1
2
3
4
5
6

چراغ نور باال ،فالشر چراغ جلو
چراغ نور پایین
شب رنگهای کناری
چراغ راهنمای خودرو
چراغهای پارک /چراغهای روشن در طول روز
چراغهای پارک /چراغهای روشن در طول روز
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چراغهای پارک /چراغهای روشن در طول روز
چراغهای پارک و چراغهای روشن در طول روز به کمک تکنولوژی
 LEDساخته شدهاند .در صورت اختالل در عملـکرد به یکی از
مراکز خدمات رسانی  BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها
مراجعه کنید.
دسترسی پیدا کردن به چراغ راهنما  /چراغهای نور
پایین /چراغهای نور باال  /فالشر جلو
برای دنبـال کــردن دستورالعملهــای کلــی به صفحۀ ۲۰۶
مراجعه کنید.
در کاپوت را باز کنید.

کردن المپ،
 .4المپ جدید و جایگاه آن را در خالف جهت باز
ِ
نصب کنید.
چراغهای نور پایین

المپ  ۵۵وات H7LL

 .1به چــراغهای نــور پایین در سمت راست دسترسی پیدا
کنید :با پیچ گوشتی تعبیه شده در جعبه ابــزار خــودرو،
نگهدارندۀ لــوله خرطومی مخزن مـایع برف پاککن را از
باز کنید.

چراغ راهنما
Bulb A2357

 .1به چراغهای راهنما در سمت راست دسترسی پیدا کنید:
با پیچ گوشتی تعبیه شده در جعبه ابزار خودرو ،نگهدارندۀ
لوله خرطومی مخزن مایع برف پاک کن را از باز کنید.

 .2سوکت المپ را در جهت خالف عقربههای ساعت بچرخانید
و آن را بردارید.

 .3المپ را به آرامی درون سوکت فشار دهید ،آن را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید و آن را بردارید.
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 .2پوشش را در جهت خــالف عقربههای ساعت بچرخانید و
آن را بردارید.

 .3نگـهدارندۀ المپ را مستقیماً به سمت عقب بکشید ،فلش
شمارۀ  ،1و آن را بردارید.

 .4المپ را از پایۀ نگهدارندۀ آن جدا کنید.

تعویض قطعات
 .5المپ جدید با پایــۀ نگهدارندۀ آن را در خـالف جهت باز
کردن آن ،نصب کنید.
ِ
در انجــام این مرحله ،اطمینان حاصل کنید که حباب به
درستی در جایگاه خود در چراغ جلوی خودرو جاگیر شده
باشد و نگهدارندۀ المپ نیز به درستی جا افتاده باشد.
 .6محفظه چــراغ جلــو را با درپوش ببندید .مطمئن شوید
درپوش به درستی جا افتاده باشد.
چراغهای نور باال  /فالشر چراغ جلو
المپ  ۵۵وات H7
 .1پوشش را در جهت خــالف عقربههای ساعت بچرخانید و
آن را بردارید.

 .2نگهدارندۀ المپ را به سمت عقب فشار دهید ،فلش شمارۀ ،1
و آن را بردارید.

جابجایی خودرو

 LEDهای چراغ جلو
مرور

چراغهای جلو

 1چراغهای پارک  /چراغهای روشن در طول روز
 2شب رنگهای کناری
 3چراغهای راهنما
 4چراغهای نور پایین  /چراغهای سنور باال  /فالشر جلو
 5چراغهای پیچ
چراغهای جلو
چراغهای زیر از تکنولوژی  LEDاستفاده میکنند:
 چراغهای نور باال
 چراغهای پارک  /چراغهای روشن در طول روز
 چراغهای نور پایین
 چراغهای جانبی
در صورت اختالل در عملکرد به یکی از مراکــز خدمات رسانی
 BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها مراجعه کنید.
چراغ راهنما
Bulb A2357

 .3حباب را از پایۀ نگهدارندۀ آن جدا کنید.
 .4در خالف جهت برداشتن المپ ،المپ جــدید را با پایــۀ
نگهدارندۀ آن نصب کنید.
در انجـام این مــرحله ،اطمینان حاصل کنید که المپ به
درستی در جـای خود در چراغ جلوی خودرو جاگیـر شده
باشد و نگهدارندۀ حباب نیز به درستی قرار گرفته باشد.
 .5محفظۀ چــراغ جلــو را با درپـوش ببندید .مطمئن شوید
درپوش به درستی جا افتاده باشد.

دسترسی به چراغهای راهنما
برای مرور دستورالعملهای کلی به صفحۀ  ۲۰۶مراجعه کنید.
در کاپوت را باز کنید.
 .1به چراغهای راهنما در سمت راست دسترسی پیدا کنید:
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با پیچ گوشتی تعبیه شده در جعبه ابزار خودرو ،نگهدارندۀ
لوله خرطومی مخزن مایع برف پاککن را باز کنید.

 .2سوکت المپ را در جهت خالف عقربههای ساعت بچرخانید
و آن را بردارید.

 .3المپ را به آرامی درون سوکت فشار دهید ،آن را در خالف
جهت عقربههای ساعت بچرخانید و آن را بردارید.
 .4در خالف جهت برداشتن المپ ،المپ جدید و جایگاه المپ
را نصب کنید.

المپ  ۳۵وات H8

 .1پیچ گوشتی تعبیه شده در جعبه ابــزار خودرو را از طرف
سمت تخت آن و در جهت فلش شمارۀ  1وارد کنید.

 .2پیچ گوشتی را  90درجه بچرخانید ،فلش شماره .2
 .3چراغ مه شکن جلویی را به سمت جلو خارج کنید.
 .4رابط را جدا کنید.

 .5قالب المپ را بچرخانید و آن را بردارید.

چراغهای مه شکن جلو

برای مرور دستورالعملهای کلی به صفحۀ  ۲۰۶مراجعه کنید.

 .6المپ را برداشته و آن را تعویض کنید.
شکن جدید ،مراحل را برعکس تکرار
 .7برای نصب المپ مه
ِ
کنید.
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چراغ راهنما در آینه خارجی

چراغهای راهنما در آینــه خارجی خـودرو از تکنولوژی LED

استفاده میکنند .در صورت بروز اختالل در عملکرد ،به یکــی از
مراکز خدمات رسانی  BMWیا مراکـز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها
مراجعه کنید.

چراغ عقب اتومبیل ،تعویض المپ
اتومبیل با چراغهای جلو هالوژنی

جابجایی خودرو

چراغهای عقب از تکنولوژی  LEDاستفاده میکنند.
در صورت بروز اختالل در عملکرد ،به یکی از مراکز خدمات رسانی
 BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها مراجعه کنید.

تعویض المپهای  /چراغ عقب خارجی خودرو
اطالعات کلی
برای مرور دستورالعملهای کلی به صفحۀ  ۲۰۶مراجعه کنید.
چراغ راهنما :المپ  ۲۱وات P21WLL
چراغ ترمز بیرونی :المپ  ۲۱وات P21WLL
برداشتن چراغهای عقب خارجی خودرو
ِ
 .1در صندوق عقب را باز کنید.
 .۲با استفاده از پیچ گوشتی تعبیه شده در جعبۀ ابزار ،خار را
باز کنید ،فلش شماره .1
کاور را بردارید ،فلش شماره .2

1
2
3
4
5
6

شب رنگهای کناری
چراغ راهنما
چراغهای دنده عقب
چراغهای ترمز داخلی
چراغهای عقب اتومبیل
چراغهای ترمز /چراغهای عقب

اتومبیل با چراغهای جلو LED

 1چراغ راهنما
 2چراغهای دنده عقب
 3چراغهای ترمز داخلی
 4چراغهای عقب اتومبیل
 5چراغهای ترمز

عقب خارجی را باز کنید ،فلش شماره .1
 .3هر دو مهرۀ چراغ ِ
با احتیاط چـراغهای عقب را به سمت جلو بیرون بکشید،
فلش شماره  .2مطمئن شوید به سیــم کشیهــا آسیبی
نمیرسد.

 .4سوکت را از نگهدارندۀ المپ بیرون بکشید و اجـازه دهید
که سیم چراغ عقب ،بیرون آویزان شود.
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تعویض المپها
 .1سه بست روی نگهدارندۀ حبــاب المپ را باز کنید ،فلش
شماره .1
نگهدارندۀ حباب را از المپ عقب جدا کنید ،فلش شماره .2

 .۲المپ که کار نمیکند را به آرامــی به درون سوکت فشار
دهید ،آن را در جهت خــالف عقربههای ساعت بچرخانید
و بردارید.
 المپ باالیی :چراغ راهنما
 المپ پایینی :چراغ ترمز
المپ جــدید ،در جــهت
 .3بــرای نصب المپ و نگهدارندۀ
ِ
معکوس مــراحل را تکرار نمایید و نگهدارندۀ المپ را وصل
کنید .اطمینان حــاصل نمایید که نگهدارندۀ المپ کامـ ً
ال
درون بستها جا افتاده باشد.
نصب چراغ عقب
 .1سوکتها را متصل کنید و سیــم کشیهـای روی چــراغ
عقب را نصب کنید ،فلش شماره .1
 .2چــراغ عقب را روی مکان مشخص شده ،روی بدنه نصب
کنید -فلش شماره  -2و آن را روی دو مهرۀ بدنه جا بزنید.

 .3چراغ عقب را فشار داده و هر دو مهرۀ آن را سفت نمایید.
فشار دهید .پوشش را نصب کنید.
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چراغهای در صندوق عقب خودرو
خودرو با چراغهای جلو هالوژنی
برای مرور دستورالعملهای کلی به صفحۀ  ۲۰۶مراجعه کنید.
المپهای دنده عقب :المپ  ۲۱وات P21WLL
المپهای داخلی ترمز :المپ  ۲۱وات H21WLL
المپهای عقب :المپ  ۵وات P21WLL
خودروهایی که از چراغ جلو  LEDبرخوردارند
برای مرور دستورالعملهای کلی به صفحۀ  ۲۰۶مراجعه کنید.
المپهای دنده عقب :المپ  ۲۱وات P21WLL
المپهای داخلی ترمز :المپ  ۲۱وات H21WLL
دسترسی پیدا کردن به المپها
 .1درب صندوق عقب را باز کنید.
 .۲پوشش را از تورفتگی آن به سمت بیرون بکشید.

 .3سوکت را از نگهدارندۀ المپ جدا کنید.
تعویض المپهای دنده عقب و المپهای داخلی ترمز
 .1هــر دو چفت روی نگهدارندۀ المپ را شــل کنید ،فلـش
شمارۀ .1
نگهدارندۀ المپ را از المپ عقب خارج کنید ،فلش شمارۀ .2

تعویض قطعات
 .2المپی که کار نمیکند را به آرامــی درون سوکت فشــار
دهید ،آن را در خــالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید
و خارج کنید.
 المپ باالیی :المپ دنده عقب
 المپ پایینی :المپ ترمز داخلی
تنها خودروها با چراغهای جلوی هالوژن:
 المپ پایینی 5 :وات چراغ عقب
نصب نگهدارندۀ المپ
 .1مراحل فــوق را در جهت معکوس برای نصب المپ انجام
دهید و المپ را وصل کنید.
سوکت را به نگهدارندۀ المپ وصل کنید.
 .2مطمئن شوید نگهدارندۀ المپ کامل و درست وصـل شده
باشد.

چراغ ترمز مرکزی و المپ پالک خودرو

برای مرور دستورالعملهای کلی به صفحۀ  ۲۰۶مراجعه کنید.
این المپها به کمک تکنولوژی  LEDساخته شدهاند .در صورت
اختالل در عملــکرد به یکی از مراکــز خدمات رسانی  BMWیا
مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها مراجعه کنید.

تعویض چرخها
اطالعات

هنگام استفاده از تایرهای  Run-flatیا درزگیر ،در صورتی که
فشار هوای تایر کم شود ،نیاز به تعویض فوری آن نخواهد بود.
به همین دلیل در این موارد تایر زاپاس تعبیه نشده است.
ابــزار مورد نیاز برای تعویض چرخ زاپاس را میتوانید به عنوان
ابــزار جانبی خــودرو از یکی از مراکز خدمات رسـانی BMW
یا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها دریافت کنید.

جابجایی خودرو

نقاط مناسب جهت جک زدن خودرو

محــلهای مناسب جهت جک زدن خــودرو ،مطابق شکل باال
میباشد.

چرخ زاپاس
معیارهای ایمنی













خودرو را تا حـد ممکن در محلی دور از ترافیک و بر روی
ســطحی که زمین آن سـفت است پارک کنید .سیــستم
هشدار خودرو را روشن کنید.
ترمز دستی را بکشید و دنده را در حالت  Pقرار دهید.
همه سرنشینان خودرو را خــارج کنید و اطمینان حاصل
کنید که در محلی امــن مثال در پشت گاردریل استقــرار
دارند.
در صورت لزوم ،مثلث احتیاط و یا یک چراغ هشدار را در
فاصلهای مناسب جهت اطمینان قرار دهید.
تعویض چرخ را فقط در سطحی سفت ،صــاف و مقاوم در
برابر تــکان و لرزش انجام دهید .برای مثــال جک خودرو
چنانچه بر روی خاک نــرم یا لغزنده و یا یخ ،برف ،کاشی
و مواردی از این قبیل مستقر باشد ،امکان لیــز خوردن و
به تبع آن ،افتادن خودرو از روی جک وجود دارد.
از قــرار دادن قطعات چوب و یا چیزهایی از این قبیل در
زیر جــک خودداری نمــایید .در غیــر این صورت بعلت
محدودیت ارتفاع ،امــکان رسیدن به ظرفیت حمل وجود
ندارد.
هنگامی که خــودرو بر روی جک باال آمده است ،از رفتن
به زیر آن و یا روشن کردن موتور جدا ً خودداری نمایید.
در غیر این صورت خطر مرگ وجود دارد.
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تعویض قطعات

اطالعات

هشدار
جک خــودرو بــرای باال بردن خـودرو -از طریق نقاط
مشخص شده در زیر آن -طراحی شده است .بنابراین در صورت
استفاده نادرست ،خطر جــراحت وجــود دارد .از جـک خودرو
برای باال بردن خودروهای دیگر و یا سایر بارها استفاده نکنید.

خارج کردن چرخ زاپاس

چـرخ زاپاس و ابــزار آن در صندوق عقب و در زیر کفپوش آن
قرار دارد.

 .2سر جک را در شیار مربوطه روی جاجکی جابزنید.
 .3جک را تازمانی که چرخ خودرو از روی زمین بلند شود باال
ببرید.

نصب چرخ
.1
.2

.1
.2
.3
.4

مهره تاج خروسی روی چرخ زاپاس را باز کنید.
درپوش را بردارید.
ابزار نگهدارنده را بر دارید.
چرخ زاپاس را خارج کنید.

آماده شدن برای تعویض چرخ

 .1به دستورالعمل ایمنی اعـالم شده در صفحۀ  ۲۱۴مراجعه
نمایید.
 .2خودر را به وسیله قرار دادن مـانع چرخ -موجود در جعبه
ابزار خودرو -در مقابل چرخ جلوی خودرو در جهت مقابل
در قبال حرکت خود به خود آن مهار نمایید.
 .3پیچهای چرخ را به صورت نیمه باز کنید.

باال بردن خودرو توسط جک

 .1جک خودرو را در نزدیکترین محل نصب جک روی خودرو
متصل نمــوده به طوری که جــک به صورت عمودی زیر
خودرو قرار بگیرد.
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.2
.3

پیچهای چرخ را باز کنید و آن را خارج کنید.
چرخ جدید را جــا زده و حداقل دو تا از پیــچهای آن را
ببندید.
چنانچه از رینگ و چــرخهای  BMWاستفاده نمیکنید،
تمام پیچهای دیگر نیز میبایست بسته شود.
تمام پیچهای باقی مانده را سوار کرده و به ترتیب ضربدری
آنها را سفت و محکم نمایید.
خودرو را پایین آورده و جک را بردارید.

پس از تعویض چرخ
.1
.2
.۳
.۴

گشتاور سفت کردن  140نیوتن متر میباشد.
چرخ خــراب را با توجه به ابعاد آن ،در صندوق عقب قرار
دهید.
فشار باد تایــر را در اولین فرصت چک کرده و در صورت
نیاز آن را تنظیم نمایید.
سیستم نظارت بر تایــر پنچــر  FTMرا مجددا ً راهاندازی
نمایید.
سیستم نظارت بر فشــار تایــر  TPMرا مجددا ً راهاندازی
کنید.

تعویض قطعات
 .5اطمینان حاصل کنید که پیچهای چــرخ بوسیله تـرکمتر
کالیبره شده ،سفت شده باشد.
 .6تایر معیوب را در اولین فرصت تعویض نمایید.

رانندگی با چرخ اضطراری

هشدار
چرخ اضطراری ابعاد مخصوصی دارد .هنگام رانندگی با
چرخ اضطراری ،شرایط رانندگی مانند ثبات حرکت در خطوط،
افزایش خط ترمز هنگام ترمزگیری و کنترل فــرمان و مسائلی
از این قبیل ممکن است تحت تاثیر قـرار بگیرد .در این صورت
احتمــال تصادف وجود دارد .در این شـرایط ،متعادل رانندگی
کرده و از سرعت  80کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید.

باطری خودرو
نگهداری

باطری خودرو نیاز به رسیدگی خاصی ندارد.
مقدار اسیدی که به آن اضافه شده است برای سرویس مادام العمر
باطری کافی است.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص باتری خودرو میتوانید
به مراکــز خدمات رسانی  BMWیا مراکــز معتبر دیگــر و یا
تعمیرگاهها مراجعه کنید.

تعویض باطری

احتیاط
باتریهای نامناسب میتــوانند منجر به آسیب رساندن
و خراب کردن برخی قابلیتهای خــودرو شوند .بنابراین خطر
آسیب رسیدن به خــودرو وجــود دارد .اطالعـات مــربوط به
باطــریهای مناسب خودرویتان را میتـوانید از طــریق مراکز
خدمات رسانی  BMWجویا شوید.
پس از تعویض باطــری توصیه میشـود توسط یکی از مراکــز
 BMWیا سایر مراکــز معتبر و تعمیرگاهها ،باطری جدید را بر
روی خودروی خود رجیستر نمایید تا اطمینان حاصل شود که
تمامی امکانات رفاهی خودرو به درستی به کار خود ادامه میدهند
و پیامهای  Check Controlاز سوی این بخش ،دیگر نمایش
داده نخواهد شد.

جابجایی خودرو

شارژ باطری
اطالعات کلی

جهت اطمینان از کارآمد بودن باطری در تمام طول عمــر آن،
مطمئن شوید که باطری همیشه به اندازه کافی شارژ داشته باشد.
باطری ممکن است در شرایط زیر نیاز به شارژ شدن داشته باشد:
 هنگامی که بطور مداوم سفرهای کوتاه انجام میشود.
 هنــگامی که بــرای دورههای طوالنی از خـودرو استفاده
نمیشود .مث ً
ال بیش از یک ماه.
 گیربکس استپترونیک :زمــانیکه خودرو برای مدت زمان
طوالنی بر روی دنده  Dیا  Rیا  Nپارک شده باشد.

اطالعات

احتیاط
برای شارژ باطری خودرو ،شارژرهایی با ولتــاژ و جریان
باال وجــود دارند که در صــورت استفاده از آنها ،ممکن است
شبکه  12ولت برق خودرو دچار پرباری و آسیب شود .بنابراین
مخصوص
خطـر آسیب به خودرو وجود دارد .فقط از شارژرهای
ِ
باتــری خودرو استفاده نمــوده و آن را به ترمینالهای کمـکی
تعبیه شده -در محفظه موتور -متصل نمایید.

پایانههای کمکی شارژ باتری

باطری خــودرو را تنــها از طریق پایانههای کمکی شارژ باتری
-در محفظه موتور -و هنگامی که موتور خاموش است شارژ نمایید.

قطع برق خودرو

پس از قطع موقتی برق ،برخی از تجهیزات میبایست مجددا ً و
در مواردی بطور تک به تک ،راهانــدازی شده و تنظیمات آنها
آپدیت شود .برای مثال:
 حافظه صندلی و آینه :ذخیره سازی مجدد موقعیت.
 زمان :تنظیم مجدد.
 تاریخ :تنظیم مجدد.
 ســان روف :راهاندازی سیستم؛ بــرای اطالعات بیشتر به
صفحۀ  ۵۱مراجعه کنید.
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تعویض قطعات

دور ریختن باطریهای قدیمی

باطری خودرو میبایست توسط مراکز خدمات رسانی
 BMWیا مراکز معتبر دیگر و یا تعمیرگاهها دفع شود.
هنگام حمل و نقل و انبار کردن ،باتری را به حالت معمول قرار
دهید .هنگام حمل و نقل ،باطری را در محلی امـن قرار داده تا
از افتادن و غلتیدن آن جلوگیری شود.

فیوزها
اطالعات

هشدار
فیــوزهای نامناسب یا تعمیر شده میتــوانند مــوجب
پرباری در خطوط و دستگاههای الکتریکی شوند .بنابراین خطر
آتش سوزی وجود دارد .هرگز تالش نکنید تا یک فیوز سوخته
را تعمیر کنید .یک فیوز خــراب را با فیوزی از رنــگ دیگـر یا
شدت جریان متفاوت ،تعویض نکنید.
انبرهای پالستیکی به همراه اطالعات مربوط به انواع فیوزها در
جعبه فیوز داخل محفظه داشبورد قابل دسترسی خواهد بود.

داخل محفظۀ داشبورد

درپوش را به سمت پایین باز کنید.
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سیستم کمکی از کار افتادن خودرو
امکانات و ویژگیهای خودرو

مرور

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

دکمه  SOSبرو روی سقف خودرو قرار دارد.

فالشرهای هشدار خطر

الزامات




سیم کارت قرارداده شده در خودرو فعال شده باشد.
حالت  Radio-readyروشن باشد.
سیستم کمکی کارآمد باشد.

وارد کردن درخواست اضطراری

دکمه در مرکز کنسول واقع شده است.

درخواست اضطراری هوشمند
مفهوم کلی

در شرایط اضطراری ،یک درخواست اضطراری هوشمند از طریق
این سیستم صادر خواهد شد.

اطالعات کلی

در شرایط اضطراری فقط دکمـه  SOSرا فشار دهید .به دلیل
مسائل فنی ،درخواست اضطراری نمیتواند در شـرایط نامساعد
تضمین شود.

 .1کاور را به آرامی فشار داده تا باز شود.
 .2دکمه  SOSرا فشار دهید تا  LEDروی دکمــه به رنگ
سبز روشن شود.
 چراغ  LEDبه رنگ سبز روشن میشود :یک پیام اضطراری
صادر شده است.
اگر یک درخواست لغـو بر روی صفحۀ نمایش ظاهر شود،
درخواست اضطراری میتواند کنسل شود.
چنانچه شـرایط اجازه دهد ،داخل خودرو بمانید تا ارتباط
برقرار شود.
 هنگامی که ارتباط با مرکز پاسخگویی  BMWبرقرار شود،
چراغ  LEDبه رنگ سبز چشمک زن در میآید.
 وقتــی که درخواست اضطراری توسط مرکــز پاسخگویی
 BMWدریافت شـود BMW ،با شما تمــاس میگیرد و
مراحل بعدی جهت یاری شما انجام میپذیرد.
 چنانچــه شمـا قــادر به پاسخگویی نباشید ،در شــرایط
بخصوصی مرکــز پاسخگویی  BMWمیتـواند گــامهای
دیگری جهت کمک به شما بردارد.
به این منظور ،اطالعات تعیین کننده جهت امداد ،به مرکز
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پاسخگویی  BMWارســال میگــردد .اطالعاتی از قبیل
محل استقرار کنونی خودرو.
چنانچه چــراغ  LEDبه رنگ سبـز شروع به خــاموش و
روشن شدن کرد ،صدای مرکــز پاسخگویی  BMWدیگر
از طریق اسپیکر برای شما قابل شنیدن نیست .با این حال،
صدای شما همچنان توسط مرکز پاسگویی  BMWشنیده
میشود.

صدور اتوماتیک درخواست اضطراری

در شرایط خاص ،پیام اضطراری بصورت اتوماتیک پس از تصادف
شدید ،صــادر میشود .اطالع رسانی اتوماتیک تصادف ،با فشار
دادن دکمه  ،SOSتحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

مثلث خطر خودرو

باطری به باطری کردن
اطالعات کلی

چنانچه باطری خالی شود ،موتور میتواند به کمک باطری خودرو
دیگری روشن شود .برای این کار به کابل باطری به باطری نیاز
است .تنها از کابلی استفاده کنید که گیرههای عایق داشته باشد.

اطالعات

هشدار
برخورد با قطعات در حــال کار میتواند منجر به شوک
الکتریکی شود .بنابراین خطر آسیب جــانی وجود دارد .قطعاتی
که در آنها جریان برق وجود دارد را لمس نکنید.
جهت جلوگیری از خطــر جراحت و آسیب به خــودرو ،ضوابط
ذیل را رعایت نمایید.

آماده سازی

مثلث خطر خودرو در داخل درب صندوق عقب خودرو قرار دارد.
مثلث خطر خودرو را در جهت طرفین حرکت دهید و سپس آن
را از خارج کنید.

بستۀ کمکهای اولیه
اطالعات

برخــی از ایــن لوازم تاریخ مصرف مشــخصی دارند .این تاریخ
مصــرف را کنتــرل کنید و محتویات تاریخ مصرف گذشــته را
ســریعاً تعویض نمایید.

محل استقرار

بسته کمکهای اولیـه در صندوق عقب ،در سمت چپ محفظۀ
ذخیرهسازی قرار دارد.
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احتیاط
در صورت تمــاس دو خودرو با یکــدیگر ،هنگام روشن
کردن بصورت باطری به باطری کـردن ،احتمال وقوع اتصــالی
وجود دارد .بنابراین احتمــال آسیب رسیدن به خــودرو وجود
دارد .احتیاط کنید که هیچ گـونه تماس بین دو خودرو اتفــاق
نیفتد.
 .1چک کنید که باطری خودروی دیگر نیز  12ولت باشد.
این اطالعات بر روی باطری قابل دستیابی است.
 .۲موتور خودروی کمک رسان را خاموش کنید.
 .۳سیستمهای الکترونیکی یا مصرف کننده برق را در هر دو
اتومبیل ،خاموش کنید.

سیستم کمکی از کار افتادن خودرو

پایانههای کمکی شارژر باتری

هشدار
چنانچه کابل باطری به باطری به صـورت اشتباه متصل
شوند ،ممکن است ایجاد جرقه کند .بنابراین خطـر جراحت وجود
دارد .هنگام اتصال دقت کنید که اتصال بطور صحیح انجام شود.

پایانه کمکی شارژ باتری در محفظۀ موتور ،نقش قطب مثبت را
ایفا میکند.
کاور پایانه کمکی را باز کنید.

جابجایی خودرو

استارت زدن موتور

از اسپری مایعات جهت روشن کردن موتور بپرهیزید.
 .1موتور خودروی کمک رسان را روشن نموده و اجازه دهید
تا چند دقیقه در حــالت درجــا ،موتور با سرعت در حال
افزایش کار کند.
 .2موتور خودرویی که قرار است روشن شود را به حالت عادی
استارت بزنید.
اگــر تالش برای روشن کردن خودرو موفقیت آمیـز نبود،
قبل از تالش مجدد چند دقیقه صبر کنید تا باطری به حد
کافی شارژ شود.
 .3موتور هر دو خودرو را برای چندین دقیقه روشن نگه دارید.
 .4کابل باطری به باطری را برعکس ترتیبی کـه آن را متصل
نمودید ،جدا کنید.
باطری را کنترل کنید و در صورت نیاز آن را مجددا ً شارژ کنید.

روشن کردن به وسیله یدک کشیدن و
یدککش کردن
اطالعات

یک مهــرۀ مخصوص در این قسمت ،نقش قطب منفی را ایفــا
می کند.

کابلها را متصل کنید

.1
.2
.3
.4
.5

هشدار
زمانیکه که سیستم ایمنی هوشمند فعـال باشد ،بعلت
برخی محدودیتها و بعضی قابلیتها ممکن است هنگام روشن
کردن به وسیله یدک کشیدن خــودرو دچار اختالل شوند .مثل:
کنترل جلو ،با قابلیت ترمز گیــری سبک .بنابراین خطر
هشدار
ِ
تصادف وجـود دارد .سیستم ایمنی هوشمند را بطور کامل قبل
از یدک کش کردن خودرو خاموش کنید.

درپوش پایانه کمکی  BMWرا بردارید.
یک سر گیـرۀ کابل مثبت را به قطب مثبت باطری کمک
رسان متصل کنید.
سر دیگر گیره را به قطب مثبت باطری خودرویی که قرار
است روشن شود وصل کنید.
یک سر گیــرۀ کابل منفی را به قطب منفی باطری کمک
رسان متصل کنید.
سر دیگر گیـره را به قطب منفی باطری خودرویی که قرار
است روشن شود و یا اتصال بدنه آن متصل کنید.
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گیربکس استپترونیک بدون :xDrive
حمل و نقل خودروی شما

خودرو یدک کش

اطالعات

در این حالت ،خودرو شما مجاز به یدک کش شدن نمیباشد.

خودرو یدک کش
خودرو خود را فقط بر روی یک سطح صاف حمل و نقل کنید.

خودرو خود را فقط بر روی یک سطح صاف حمل و نقل کنید.
احتیاط
هنگامی که برای کشیدن خـودرو از طریق قالب بکسل
یا بدنه و شانسی استفاده میکنید ،احتمال آسیب دیدن به خودرو
وجود دارد .امکان آسیب رسیدن به قطعات خودرو وجود دارد.
خودرو را به توسط ابزار مناسب بکشید.
از قالب بکسل که در جلوی خودرو وجود دارد ،فقط برای تثبیت
موقعیت خودرو استفاده کنید.

 Steptronic transmissionبا  :xDriveحمل
خودرو شما
اطالعات

در این حالت ،خودرو شما مجاز به یدک کش شدن نمیباشد.
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احتیاط
هنگامی که برای کشیدن خـودرو از طریق قالب بکسل
یا بدنه و شانسی استفاده میکنید ،احتمال آسیب دیدن به خودرو
وجود دارد .امکان آسیب رسیدن به قطعات خودرو وجود دارد.
خودرو را به توسط ابزار مناسب بکشید.
از قالب بکسل که در جلوی خودرو وجود دارد ،فقط برای تثبیت
موقعیت خودرو استفاده کنید.

کشیدن سایر خودروها
ِ
اطالعات

هشدار
اگر خودرو کشنده سبکتر یا کوچکتر از خودرویی که
کشیده میشود باشد ،قالب بکسل در جلوی خودرو ممکن است
کنده شود و یا نتواند وضعیت را کنترل کند .بنابراین خطر تصادف
وجود خــواهد داشت .اطمینان حاصل کنید که خودرو کشنده
بزرگتر و سنگینتر از خودرویی که کشیده میشود ،باشد.
احتیاط
اگر اتصــال سیم بکسل و یا قالب بکسل بطور صحیح
انجام نشده باشد ،ممکن است به سایر قطعات خودرو آسیب برسد.
سیم بکسل یا قالب بکسل را بطور صحیح متصل کنید.
 بسته به قوانین محلی ،سیستم هشدار دهنده را روشن کنید.
 چنانچه سیستم الکتریکی خــودرو کار نمیکند ،به وسیله
یک مثلث احتیاط و یا یک نشانه ،خـودروهای پشتی را از
وضعیت خودرویی که کشیده میشود آگاه کنید.

سیستم کمکی از کار افتادن خودرو

قالب بکسل

میلۀ بکسل باید در هر دو خودرو ،در یک سمت باشد.
در صورتی که بستن اتصاالت در یک سمت خودرو ممکن نباشد
لطفاً موارد زیر را مد نظر قرار دهید:
 در پیچها امکان مانور کمتر و محدودتری وجود دارد.
 سیم بکسل در صورتی که به صورت غیر هــم سمت بسته
شود نیروهای جانبی تولید میکند.

طناب بکسل

در زمانی که شروع به بکسل نمودن میکنید مطمئن شوید که
طناب بکسل محکم میباشد.
برای جلوگیــری از تنش ناشـی از حرکت تند قطعات و اجــزای
خودرو همواره از طنابهای و تسمههای نایلونی استفاده نمایید.

گیرۀ بکسل

جابجایی خودرو

اطالعات

احتیاط
اگر از گیره بکسل به نحو درست استفاده نشود ،میتواند
موجب آسیب به خودرو و یا گیره شود.
به نکات زیر جهت استفاده از گیرۀ بکسل توجه نمایید:
 فقط از گیرۀ بکسلی استفاده کنید که به همراه خودرو ارائه
شده است استفاده نمایید و آن را بطور کامل به سمت داخل
پیچ دهید.
 برای یدک کردن خودرو ،از گیـرۀ بکسل فقط در جادههای
هموار استفاده کنید.
ً
 از گیــرۀ بکسل که در جلوی خودرو قرار دارد ،صرفا برای
تثبیت موقعیت خودرو استفاده کنید.
 از ایجاد بار جانبی بر روی اتصاالت بکسل اجتناب کنید.
به طور مثــال با اتصاالت بکسل سعی نکنید که خودرو را
بلند کنید.

اطالعات کلی

محل نصب گیرۀ بکسل

گیرۀ بکسل همیشه باید در خودرو باشد.
این گیره را میتوان در قسمت جلویی و یا عقبی خودرو پیچ کرد.
گیرۀ بکسل به همـراه جعبه ابزار در قسمت صندوق عقب خودرو
هستند .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  ۲۰۶مراجعه نمایید.

بر روی قسمت کناری کاور فشار وارد کنید تا آن را خارج کنید.

روشن کردن به وسیله یدککش کردن
گیربکس استپترونیک

خودرو را به کمک یدککش ،روشن نکنید.
روشن کردن به وسیله یدک کشیدن ،به دلیل سیستم گیربکس
استپترونیک امکان پذیر نمیباشد.
نقصی که باعث شده فرایند استارت مختل شود را رفع کنید.
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نگهداری و مراقبت
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز
توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

شستوشوی خودرو
اطالعات کلی

هنــگام باز کردن در موتور ،اجسام خارجی مانند برگهایی که
روی شیشه جلوی خودرو ریخته است را به طور منظـم از روی
شیشه بزدایید.
خودروی خود را به طور منظم مخصوصاً درفصل زمستان بشویید.
کثیفی زیاد و نمک جاده ممکن است به خودرو آسیب برساند.

بخار شویی و شستوشو با آب فشار قوی
اطالعات

هشدار
زمانی که با آب فشار قوی خودرو را میشویید ،اجـزای
داخلی امکان دارد به دلیل فشار قوی و یا درجه حرارت باال آسیب
ببینند .همچنین ممکن است قطعات خودرو نیز آسیب ببینند.
بنابراین فاصلۀ ایمنی را رعـایت کنید و آب فشار قوی را به مدت
طوالنی بر روی خــودرو نگیرید .از دستورالعمل مصرف کنندگان
در خصوص شستوشو با دمای باال استفاده کنید.

فاصله و دما



بیشترین دما.60° C :
کمترین فاصله از سنسورها ،دوربینها و قفلها 30:سانتی
متر.
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کمترین فاصله از شیشه سان روف 80:سانتی متر.

کارواشهای اتوماتیک
اطالعات

 کارواشهایی که از پارچه یا برسهای نرم استفاده میکنند
به دلیل اینــکه آسیبی به رنــگ خــودرو نمیرسانند در
اولویت هستنند.
 مطمئن شوید که رینگها و تایرها در جریان حرکت خودرو
آسیب نمیبینند.
 آینههای کناری را بخوابانید ،در غیر اینصورت ممکن است
با توجه به عرض خودرو آسیب ببینند.
 سنسور باران را غیرفعال کنید (صفحۀ  )۷۵تا برف پاککن ها
به صورت خودکار شروع به کار نکنند.
 در بعضی مواقع ممکن است هشداری به صورت غیر عمدی
توسط سیستم سنسور حرکت داخلی فعال شود.
جهت جلوگیـری از فعــال شدن این هشدار به صفحۀ ۴۷
مراجعه کنید.
هشدار
ریلهای مرتفـع در کارواشها میتــواند به قطعات بدنه
آسیب وارد کند .همچنین میتواند به دیگــر قطعات نیز صدمه
وارد کند .از مــراجعه به کارواشهایی که ریلهــایی بلندتـر از
 10سانتی متر دارند پرهیز کنید.

قبل از مراجعه به کارواش

برای اینکه مطمن شوید که خودروی شما میتواند وارد دستگاه
کارواش شود مراحل زیر را دنبال کنید:
 .1وارد کارواش شوید.
 .۲اهرم سردنده را در حالت  Nقراردهید.
 .۳مطمئن شوید که ترمز دستی رها شده است.
 .۴موتور را خاموش کنید.
در این حالت سوییچ خودرو باز میشود و دو پیام کنترلی
نشان داده میشوند.
زمانی که خودرو در حالت  Nاست نمیتوان آن را از بیرون قفل

نگهداری و مراقبت
کرد .چنانچه بخواهید این کار را انجـام دهید صدایی به صورت
سیگنال به گوش میرسد.
برای روشن کردن خـودرو در گیربکس استپترونیک مراحل زیر
را انجام دهید:
 .1پدال ترمز را فشار ندهید.
 .2دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید.

چراغهای جلو






دستمال خشک ،شویندههای اسیدی و سـاینده را بر روی
چراغها نکشید.
قسمتهایی که کثیف و لک شدهاند (مثال توسط حشرات)
را ابتدا خیس کنید ،سپس با شامپو و آب بشویید.
از اسپری یــخ زدا برای زدودن یخها استفاده کنید و اص ً
ال
از کاردک استفاده نکنید.

پس از شستوشوی خودرو

پس از شستوشوی خودرو ترمزها را درگیر کرده و آنها را خشک
کنید در غیر این صورت ممکن است تاثیر ترمزها کاهش یافته و
موجب فرسایش دیسکهای ترمز شود.
برای جلوگیری از کاهش دید به علت بخار ایجاد شده و همچنین
کاهش صدای برف پاککن و استهالک تیغۀ آن هر آنچـه که بر
روی شیشهها باقی مانده است را کام ً
ال پاک کنید.

مراقبت از خودرو
محصوالت مراقبت از خودرو

کارخانۀ تولید کنندۀ خودروی شما پیشنهاد میدهد که فقط از
محصوالت  BMWبرای نگـهداری و تمیز کردن خودروی خود
استفاده کنید.
هشدار
پاک کنندهها شامل مـوادی میباشند که میتواند برای
سالمتی شما مضر باشد .همچین احتمال آسیب دیدن نیز وجود
دارد .زمانی که فضاهای داخلی را تمیز میکنید درها و پنجرهها
را باز بگذارید .فقط از محصوالتی استفاده کنید که برای خودرو
تولید شدهاند .طبق دستورالعملی که بر روی مخزن آنهـا درج
شده است استفاده نمایید.

جابجایی خودرو

رنگ خودرو

مراقبتهای معمول از عوامل تاثیرگـذار در رانندگی ایمن است
که موجب حفظ ارزش خــودروی شمـا نیــز میشود .تاثیرات
محیطی در مناطقی که آلودگی هوا و یا آلودگیهای طبیعی مانند
مکانهایی که صمغ درختان زیاد است میتواند روی کیفیت رنگ
خودرو تاثیر بگذارد.
بنابراین میبایست دورههای مراقبت از خودروی خود را با توجه
به تاثیر شرایط گوناگون تغییر دهید.
مــواد خورنده مانند لکـههای سوخت ،روغن و مدفوع پرندگان
جهت جلــوگیری از تغییر رنگ و یا کمرنگتر شدن میبایست
هرچه سریعتر تمیز شوند.

مراقبت از چرمها

گرد و خــاک را به وسیله یک تکه پارچـه و یا جاروبرقی از روی
چرمها بگیرید .در غیر این صورت ذرات گرد و غبار و دودۀ جادهها
بر روی خلل و فرج چــرم مینشینند و موجب تخریب زودرس
سطح آن میشوند.
برای جلوگیری از کمـرنگ شدن چرمها به دالیلی چون تماس
مستمر با لباسها ،از محصوالت مراقبت از چرم هر  2ماه یکبار
استفاده کنید .در مورد چــرمهای روشنتر این کار را با فاصلـه
زمانی کمتری انجام دهید زیرا گرد و خاک و دوده در این سطوح
بیشتر دیده میشوند.
از محصوالت مراقبت از چرم استفاده کنید وگرنه کثیفی و روغن
به تدریج الیه محافظ سطح چرم را از بین میبرد.
محصوالت مناسب را میتــوانید از مرکز خدمات نمایندگان یا
مراکز خدمات مجاز و تعمیرگاهها تهیه کنید.

مراقبت از اجناس و لوازم داخلی

به طور مرتب با جــارو برقــی تمیز کنید .چنانچه لوازم داخلی
کثیف شده بودند ،مث ً
ال لکه نوشیدنی بر روی آن ایجاد شده بود
از اسفنج نــرم یا پارچه نازک همراه با مایع تمیز کننده مناسب
برای فضاهای داخلی استفاده کنید.
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جابجایی خودرو

نگهداری و مراقبت

بــرای تمیز کردن درز لــوازم ،دست خود را به صورت جــارو
کشیدنهای متمادی حرکت دهید .از سابیدن سطوح بپرهیزید.
هشدار
گیرهها و زیپهای شلوار یا انواع دیگر لباس ممکن است
به کاور صندلیها صدمه وارد کنــد .مطمئن شوید که زیپهــا
بسته هستند.

مراقبت از اجزا و قطعات خاص
رینگهایی با آلیاژ سبک

زمــانی که خــودرو را تمیـز میکنید برای رینگ هــا فقط از
تمیزکنندههای خنثــی و یا آنهایی کــه  PHبین  5تا  9دارند
استفاده کنید .از محلولهای تمیزکننده ،ساینده و یا از بخارشور
با دمای بیش از  60° Cاستفاده نکنید .طبق دستورالعملهای
کارخــانه تولید کننده استفاده کنید .تمیــز کنندههای خشن،
اسیــدی و قلیــایی میتواند الیۀ محافظ قطعات همجوار مانند
دیسک ترمز را ازبین ببرد.

سطوح کرومی

قطعاتی مانند گریل رادیاتور و یا دستگیرۀ درها را را با آب زیاد
به همراه کمی شامپو مخصوصاً زمانی که در معرض نمک جاده
بوده است با دقت بشویید.

قطعات الستیکی

تاثیرات محیطی میتواند اثر مخربی روی قطعات پالستیکی داشته
و باعث کاهش درخشش آنها شود .برای تمیزکاری فقط از آب و
محصوالت نگهداری مناسب -که توسط تولیــد کننده محصوالت
مراقبت از خودروی  BMWپیشنهاد میشود -استفاده کنید.
قطعات پالستیکی پوشیده شده را به صورت خاص با محلولهای
مخصوص نگهداری مواد پالستیکی در فواصل مشخص ،نگهداری
نمایید .زمانی که میخواهید نــوارهای آب بندی پالستیکی را
تمیز کنید جهت جلوگیری از ایجـاد هرگونه آسیب و یا صدایی
هرگز از محلولهایی که سیلیکون دارند استفاده نکنید.
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قطعات چوبی ظریف

سطوح چوبی ظــریف و قطعـات چوبی را فقط با پارچه ضخیم
نمناک تمیز کرده و سپس با پارچه نرم خشک کنید.

قطعات پالستیکی

این قطعات شامل:
 سطوح چرم مصنوعی.
 نمدی سقف.
 لنز المپها.
 پوشش صفحۀ آمپر.
 قطعاتی که با اسپری مشکی مات شدهاند.
 قطعات رنگ شده در فضای داخلی خودرو.
با پارچه ظریف تمیز شود .پارچه با کمی آب مرطوب شود.
نمدی سقف خودرو را خیس نکنید.
احتیاط
پاک کنندههایی که حــاوی الکل یا حاللهــایی مانند
تینر ،حاللهای قــوی روغن ،پاک کنندههای گریس ،بنزین و
غیره میباشد ممکن است به قطعات پالستیکی آسیب بزند.
همچنین خطر آسیب به تجهیزات خودرو نیز وجود دارد.
با پارچــه ظریف تمیـز کنید و در صورت نیاز پارچــه را کمی
مرطوب کنید.

کمربند ایمنی

کمــربندهای ایمنــی که کثیف شده باشند ممکن است تاثیر
سوئی روی قابلیت چرخیدن آن داشته باشد و در نتیجه تاثیـر
منفی روی امنیت مسافر نیز خواهد داشت.
هشدار
پاک کنندههای شیمیایی میتــواند تاثیر منفی بر روی
بند کمربندها داشته باشند .این امر موجب کاهش تاثیر محافظت
آن میشود .در این صورت احتمال آسیب یا حتی خطر مــرگ
سرنشینان را تهــدید میکند .فقط از محلول صابون رقیق شده
برای تمیز کردن کمربند ایمنی استفاده کنید.
از محلول صابون رقیق شده برای تمیز کردن قفل کمربند ایمنی
استفاده کنید.
تا زمـانی که سوییچ کمـربند خشک نشده است ،از آن استفاده
نکنید.

نگهداری و مراقبت

موکت و کف پوشها

هشدار
اجسام در منطقۀ زیر پای راننده میتواند موجب ایجـاد
محدودیتهایی در فاصـله پـدال یا مسدود شدن پـدال فشرده
شده شود .در این مواقع احتمال خطر تصادف بوجود می آید.
وسایل را طوری در داخل خودرو جا سازی کنید که امن باشند و
تحت هیچ شرایطی نتوانند به محوطه زیر پای راننده وارد شوند.
از موکتها و یا کف پوشهایی استفاده کنید که برای خودروی
شمــا مناسب باشند و به کف خودرو بچسبند .از کفپوشهــای
بزرگتر و همچنین از چندین کفپوش متفاوت استفاده نکنید.
مطمئن شوید که فضای کافی برای پدالها وجود دارد.
مطمئن شوید که کف پوشها پس از برداشته شدن مث ً
ال بـرای
شستوشو ،دوباره سر جای خود به خوبی نصب شدهاند.
کف پوشها برای شستوشو میتوانند برداشته شوند.
اگر موکتهای کف خیلی کثیف هستند آنها را با پارچـه نازک،
آب و یا پاک کننده پارچه و منسوجات تمیز کنید .برای جلوگیری
از فرسودگی کف پوشها ،آنها را در طول استفاده جابجا کنید.

جابجایی خودرو

از پارچــۀ ظریف و صابون مـورد استفاده در ماشین ظرفشویی
استفاده کنید.

در طوالنی مدت

چنانچه خودرو به مدت بیش از  3ماه روشن نشود ،بازرسیهای
مخصوصی میبایست انجام پذیرد .جهت کسب اطالعات بیشتر
میتوانید به مرکز خدمات نمایندگیها یا مرکز خدمات مجاز و
تعمیرگاهها مراجعه نمایید.

لنزهای دوربین و سنسور

بــرای تمیز کردن لنز دوبین و سنسورها از تکهای پارچه نازک
که کمی به مایع شیشه شور آغشته شده است استفاده کنید.

نمایشگر /اسکرینها /شیشۀ محافظ نمایشگر باالیی

احتیاط
پاک کنندههای شیمیایی چه به صورت مــایع و چه به
صورت اسپری میتواند به روی سطح نمایشــگر و اســکرینها
صدمه وارد کند .همچنین خطر آسیب به تجهیزات نیز وجــود
دارد .این سـطوح میبایستی با پارچــه ظریف آنتی استاتیــک
(ضد الکتریسته ساکن) تمیز شوند.
احتیاط
سطــح نمایشــگرها میتــواند با استــفاده نادرست و
نامناسب از پاک کنندهها آسیب ببیند .همچنین خطــر آسیب
به تجهیزات نیز وجــود دارد .از فشـار زیاد بر روی این سطوح
اجتناب کنید و از وسایلی که میتـواند ایجاد خط و خش کنند
برای این سطوح استفاده نکنید.
این سطوح را فقط با پارچــه ظریف و تمیز آنتی استاتیک پاک
کنید .برای پاک کردن شیشۀ محــافظ Head-up Display
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مراجع
این بخش شامل اطالعات فنی است که به شما کمک میکند به
اطالعات مدنظر خود دسترسی پیدا کنید.

مراجع

اطالعات فنی

اطالعات فنی
امکانات و ویژگیهای خودرو

در این بخش همۀ استانداردها ،ویژگیهای خــاص هرکشور و
آپشنهایی که در ورژنها ارائه شده است توضیح داده میشود.
ویژگیهایی که با توجــه به آپشنهای انتخـابی یا ورژن کشور
شمــا ممکن است در خودروی شما وجــود نداشته باشند نیز

اطالعات

اطالعات فنی و مشخصات آورده شده در این دفترچه به عنوان
مقادیر راهنما مــورد استفاده قــرار گــرفته شده است .اطالعات
مخصوص خــودرو میتــواند با مقادیر ذکر شده در این دفترچه
راهنما به دلیل تجهیزات مخصوص استفاده شده ،نسخه خودروی
شما یا روشهای خـاص اندازهگیری کشور مبدا خــودرو ،تفاوت

ابعاد

ابعــاد خودرو میتواند به دلیل نسخه خودرو ،ورژن و تجهیزات
خودرو متغیر باشد.
ارتفاعهای ذکر شده شــامل قطعات الحــاقی به خـودرو مانند
آنتنهای روی سقف و باربند خودرو نمیباشد.

توضیح داده شده اند .این موضوع در مورد عملکردها و سیستمهای
مربوط به ایمنی خودرو نیز صدق میکند .مقررات خــاص هر
کشور بایستی زمان استفاده از امکانات و سیستمها مورد توجه
قرار گیرد.

داشته باشد .مقدارهای جــزئی و دقیـق میتــواند در اسنــاد
تایید شده ،بر روی برچسبهای خودرو و یا با پرسش از مراکــز
خدمات رسانی  BMWیا مراکـز دیگر معتبر خدمات رسانی یا
تعمیرگاهها ،پیدا شود.
اطالعات موجود در اسناد خودرو همواره دارای اولویت هستند.

این ارتفاعات میتــواند برای مثال به دلیل استفاده از تجهیزات
خاص ،تایرها ،بار و نوع شاسی خودرو تغییر کند.

BMW X1

پهنای خودرو با احتساب آینهها

میلی متر -اینچ

81/1 - 2060

پهنای خودرو بدون احتساب آینهها

میلی متر -اینچ

71/7 - 1821

ارتفاع

میلی متر -اینچ

62/9 - 1598

طول

میلی متر -اینچ

175/4 - 4455

فاصله بین دو محور

میلی متر -اینچ

105/1 - 2670

کمترین شعاع دور زدن

متر -فوت

37/4 - 11/4
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اطالعات فنی

وزنها
xDrive 28i

مجموع وزن خودرو

کیلوگرم  -پوند

4720/2 - 141

بار خودرو

کیلوگرم  -پوند

900 - 408

بار محور جلو

کیلوگرم  -پوند

2470/1 - 1120

بار محور عقب

کیلوگرم  -پوند

2375/1 - 1077

ظرفیت بار سقف

کیلوگرم  -پوند

165 - 75

ظرفیت محفظه بار صندوق عقب

لیتر  -فوت مکعب

58/7 - 27/1 - 505 - 1550

ظرفیتها
لیتر

یادداشت ها

مخزن سوخت

51

برای اطالعات در مورد کیفیت
سوخت به صفحۀ  ۱۸۴مراجعه
کنید.

مخزن سوخت بزرگ تر

۶1

برای اطالعات در مورد کیفیت
سوخت به صفحۀ  ۱۸۴مراجعه
کنید.

مصرف سوخت
نوع خودرو

مصرف سوخت شهری
(لیتر در  ۱۰۰کیلومتر)

مصرف سوخت جادهای
(لیتر در  ۱۰۰کیلومتر)

مصرف سوخت ترکیبی
(لیتر در  ۱۰۰کیلومتر)

X1 sDrive 20i

7/1

5/1

5/9

X1 xDrive 20i

7/6

5/6

6/3

X1 xDrive 25i

7/7

5/7

6/4

مقدار مصرف سوخت خودرو وابسته به سـایز رینگ و مدل تایر
میباشد.
مقادیر اعالم شده مربوط به سایز رینگ و تایر استاندارد خودرو
میباشد.
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ضمیمه

ضمیمه
هرگونه به روز رسانی در دفترچه راهنمای خودرو در این قسمت
ذکر میشود.

سیستم فعال حفاظت از عابر پیاده

بر خالف آن چــه در دفترچه راهنمــا ذکر شده است ،سیستم
فعال حفاظت از عابــر پیاده در سرعتهایی بین  30کیلومتر بر
ساعت تا  55کیلومتر بر ساعت کار میکند.

تشخیص حد مجاز سرعت

بر خالف آن چه در دفترچه راهنما ذکر شده است ،صفحۀ نمایش
نمیتواند توسط  iDriveخاموش یا روشن شود.
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

مراجع

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 4

ماده 8

چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت
پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا
عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص
گردد و با یک تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز
به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند ،عرضه کننده مکلف است
حسب درخواست مصرف کننده ،خودروی معیوب را با خودروی نو
تعویض یا با توافق ،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

هرگونه عیب و نقص و خسارات جــانی و مالی وارده به مصرف
کننده و اشخـاص ثالث که به دلیل تعــویض یا نصب قطعات و
سیستمهای جانبی و یا دریافت خـدمات خارج از شبکه رسمی
و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طــی دوران ضمانت
ایجــاد شود از شمول این قانـون خارج است و هیچ گونه حقی
برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد
نمیکند.

ماده 5

ماده 9

عرضه کننده ،واسطۀ فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر
بار که خودروری موضوع ضمانت ،مورد تعمیر یا خدمات مختلف
دورهای قـرار میگیرد ،پس از اتمام کار ،به صورت مکتوب کلیۀ
عیبها و نقصهای اعالمی از سوی مصرف کننده ،اقدامهای انجام
شده و قطعات تعمیر و تعویض شده را در صورت وضعیت ذکـر
نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.
تبصره :استفاده از قطعـات غیــراستاندارد یا تایید نشده توسط
عرضه کننده و نمایندگیهای مجاز تعمیر ممنوع میباشد.

ماده 6

چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیـرمترقبه
(غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد ،این تعهدات
به حالت تعلیق در میآید .مدت تعلیق به دوره ضمانت افـزوده
میشود.

ماده 7

هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده ،واسطۀ
فروش یا مصرف کننده که موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی
که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده
دارد ،ساقط نماید یا به عهدۀ واسطه فروش یا هر عنوان دیگری
گذارده شود ،در برابر مصرف کننده باطل و بال اثر میباشد.

تبصره 2

در صورتی که مصرف کننده در دورۀ تضمین به نمایندگی مجـاز
مراجعه نمــاید و رفــع کامل عیوب خودرو تحت هـر شــرایطی
در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجــاز
مقدرو نباشد ،عـرضه کننده یا واسطۀ فروش با نمایندگی مجــاز
موظف است ضمن الـزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع
به مصرف کننده ،ترتیبی اتخاذ نماید که خـودرو در اولین فرصت
ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.

تبصره 3

عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم
گذشت زمان باشد ،ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه
و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده ،برابر ماده ( )17این
آیین نامه رفتار نماید.

ماده 12

دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری ،ون و وانت
از تاریـخ تحویل خــودرو به مصرف کننده حداقل دو ســال یا
کارکردی برابر چهل هزار ( )40،000کیلومتر ،هر کـدام زودتـر
فرا برسد ،بــرای خــودروهای سنگین شامل مینی بوس ،میدل
باس ،اتوبوس ،کامیونت ،کامیــون و کشنده از تاریخ تحویل به
مصرف کننده حداقل دو ســال یا کارکـردی برابر دویست هزار
( )200،000کیلومتر ،هر کدام زودتر فــرا برسد و برای انــواع
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موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کنند حداقل یک سـال
میباشد.

تبصره 2

ضمانت رنگ برای خــودروهای سبک حداقل سه ســال ،برای
خــودروهای سنگین حداقل هجده مــاه و بـرای موتورسیکلت
حداقل سه ماه میباشد.

تبصره 3

عرضه کننده موظف است قطعات ،مــواد مصرفی و استـهالکی
ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هـریک از مجموعههای خودرو
را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.

تبصره 4

تعمیر یا تعویض قطعات خــودرو ،ناشی از خسارت حــاصل از
حـادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد ،مشمول
ضمانت نمیگردد.

ماده 13

کلیه قطعات و مجموعههای خودرو به جز قطعات و مـواد مصرفی،
مشمول خدمات دوره تضمین میباشند.

تبصره 1

فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده
از جمله تجهیزات کاهنده آالیندگی هـوا شامل کربن کنیستر،
کاتالیست کانورتور ،حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر
از مدت زمـان مـورد نظر در دوره تضمین خودرو میباشد ،توسط
وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.
نام قطعات و مواد مصرفی
روغنها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر مایع ضدیخ ،مایع شیشه شوی
فیلترها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا
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نام قطعات و زمان تضمین
باطری.

یک سال یا  10هزار کیلومتر
هر کدام زودتر فرا برسد.

لنت ترمز ،المپها،
تسمهها ،شمع موتور ،تیغه
برف پاککن.

 10هزار کیلومتر.

حسگر دوم اکسیژن،
کربن کنیستر و کاتالیست
کانورتر.

 18ماه یا  30هزار کیلومتر.

الستیک (در صورت عدم
وجود آسیب خارجی قابل
رویت بر روی آن).

 2سال یا  20هزار کیلومتر
هر کدام زودتر فرا برسد.

تبصره 2

عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفا مشمول دوره
تضمین نبوده و براساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد
نیز میباشد.

ماده 14

عیوب ناشی از عــدم انجــام خدمات دورهای مطابق با شـرایط
مندرج در کتــابچۀ راهنمای مصرف کنندۀ خــودرو در شبـکه
نمایندگیهای مجــاز شرکت عرضه کنندۀ خودرو ،باعث خروج
مجموعههای مرتبط خــودرو به خدمت مــورد نظر ،از شـرایط
تضمین میگردد.

ماده 15

مدت زمــان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تامین قطعات ،ده
سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری
و نوع خودرو ،توسط عرضه کننده میباشد.

ماده 16

عـرضه کننده موظف است نسبت به راهاندازی سامانهای مبتنی
بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفــاد مــادۀ ( )5قانون و
تعیین زمــان و محل مـراجعه مصرف کننده به نمایندگیهای
مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید .در صورتی که مصرف
کننده تاکید بر پذیرش در نمــایندگی خــاصی را داشته باشد

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
عرضه کننده باید در اولین زمــان ممکن ،نسبت به اجرای این
درخواست اقدام نماید.

ماده 17

عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خــودرو در دورۀ
تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد
و بیش از دو روز کاری یا زمــان استاندارد تعمیرات تایید شده
به طول انجامد ،به تامین خــودرو مشابه جایگزین در طول مدت
تعمیرات و در صورت عــدم امـکان ،پرداخت خسارت حق توقف
خودرو به شرح مفاد این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره 1

مدت زمان توقف خودرو ،برای پرداخت خسارت در دوره تضمین
و دوره تعهد به تـرتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمــان
استاندارد تعمیرات تایید شده ،برای کلیۀ روزهای توقف خودرو
در نمایندگی اعــم از تعطیل و غیر تعطیل بدون درنظر گرفتن
فرایندهای داخلــی ســازنده و واردکننده و نیز واسطۀ خدمات
پس از فروش و یا نمــایندگی مجــاز آن ،آغــاز و در روزی که
نمایندگی مجــاز پس از انجــام تعمیرات الزم ،آمادگی تحویل
خــودرو به مصرف کننده را اعــالم نماید ،پایان مییابد .در هر
صورت مدت زمان توقف خودرو به دورۀ تضمین یا تعهد خودروی
مربوطه اضافه میشود.

تبصره 2

در صورت مراجعۀ مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان
نمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگیهای مجـاز دیگر برای بار
دوم و یا بیشتر ،زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خــودرو
برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد.

تبصره 3

در صــورتی که عیوب موجود در هـر یک از مجموعههای خودرو
که به تشخیص مــرجع رسیدگی کننده موضوع مـاده ( )3قانون
موجب بروز حــادثه یا تصادف و یا آالیندگی بیش از حد مجــاز
هوا گردد ،خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و برعهدۀ
عرضه کنندۀ خودرو می باشد.
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ماده 18

ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی
از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف :خودروی سواری :از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجــاز
به ازای هر روز توقف مــازاد ،به میزان یاد شده در مادۀ ( )17این
آیین نامه به مقـدار پانزده ده هزارم ( )0/0015بهــای خودرو به
عنوان هزینۀ توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت
میشود.

تبصره 1

در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو،
مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام میپذیرد.

تبصره 2

عرضه کننده موظف است راساً یا از طریق واسطۀ خدمات پس از
فــروش خود پس از اخــذ مدارک مثبته در مورد احـراز مالکیت
خودرو ،نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر از پانزده
روز اقدام نماید.

ماده 20

عرضه کننده موظف است راساً یا از طریق شبکۀ نمایندگی مجـاز
خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیــۀ خودروهایی که به دلیل
وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند ،اقدام نماید.

تبصره

عرضه کننده موظف است در دورۀ تضمین ،هزینههای بارگیری و
حمل خودروهای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیکترین
نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب
سایر قطعات و مجموعههای خودرو نباشد ،تقبل نماید.

ماده 21

عرضه کننده در دورۀ تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات
پس از فروش و یا نمایندگیهای مجاز ،نسبت به پذیرش تمـام
خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین ســایر خودروهای
مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی
رسمی ،مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.
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ماده 23

عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا
ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده ،خدمــات ارائه شدۀ
خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر ،هرکدام زودتر فــرا
برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر ،هر کدام
زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

ماده 24

نمایندگی مجــاز موظف است چنانچـه تشخیص دهد عالوه بر
عیوب مندج در برگ پذیرش ،خــودرو عیب دیگـری دارد ،قبل
از تعمیر یا تعـویض قطعه ،با مصرف کننده تماس گرفته و از او
جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید .در صورت عدم موافقت
مصرف کننده ،مراتب هنــگام تحویل خــودرو به صورت کتبی
مستندسازی شود.

تبصره

نمایندگی مجاز موظف است در دورۀ تعهد ،داغی قطعات تعویضی
را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید.

ماده 25

چنانچه به تشخیص مــراجع مذکور در ماده ( )3قانون به علت
عدم کیفیت تعمیرات ،سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیر
استاندارد توسط عرضه کننده ،واسطۀ خـدمات پس از فروش و
نمایندگی مجـاز ،خسارتی متوجه مصرف کننده گــردد ،عرضه
کننده موظف به جایگزین کردن قطعات و رفع نقصان خـدمات
بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده میباشد.

ماده 27

عرضه کننده موظف است در شبکۀ نمایندگیهای مجاز فروش
و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحـدهای دارای
سطح کیفــی قابل قبول ،مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوۀ
ارائــه خــدمات پس از فــروش (استاندارد شمـاره  )19117و
دستورالعمل شـرایط ،ضـوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده
نماید.
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ماده 29

مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضـایت
ایشان در مرحلۀ اول بر عهدۀ عـرضه کننده میباشد .در صورت
بروز اختالف بین عـرضه کننده و مصرف کننده ،راسـاً از طریق
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی
قرار میگیرد .چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود ،میتوان
به هیات حل اختالف موضوع تبصره ( )2ماده ( )3قانون مراجعه
کند .هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریــخ
ثبت شــکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعــالم
رای کند .منـاط رای ،نظر اکثریت اعضای هیئت است .این رای
باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.

تبصره 3

ثبت اعتــراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان
است ،امــا حق الزحمۀ کارشناس رسمی که در هیئت حــاضر
و اظهار نظر میکند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعــالم هیئت،
توسط شـاکی پرداخت شود ،در غیــر اینصورت ،هیئت پرونده
اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم مینماید.

ماده 30

عرضه کننده موظف است ساز وکار نظارت مستمر بر نمایندگیهای
مجــاز را براساس وظایف تعیین شده در قــانون و آیین نامه و
دستورالعملهای اجرایی ذیربط آن ایجاد نماید.

تبصره 1

نظارت و ازریابی ادواری عـرضه کننده خــودرو ،واسطه فروش،
واسطۀ خـدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجــاز آنها و
ارائــه گــزارشهای ارزیابی به وزارت و عرضه کننده ،به عهده
شرکت بازرسی منتخب وزارت میاشد.

تبصره 2

عــرضه کننده مـوظف است نام و نشانی کلــیه نمایندگیهای
مجــاز فعال و تعلیق شده خــود را به همراه سایر مشخصات و
همچنین مشخصات مشتریان مـراجعه کننده به شبکه خدمات
پس از فروش شــامل نام مشتری ،شمــاره تماس ،نوع خودرو،
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تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی
برخط جهت ارزیابی عملکرد آن ،به شرکت بازرسی معرفی نماید.
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آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو

آیین نامۀ اجرایی قانون حمایت از
حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 4

عرضه کنندۀ خودرو موظف است کتابچه راهنمای مصرف کنندگان،
اوراق ضمانت نامه به زبان فارسی ،مشخصات خودرو ،سند فروش،
پرسشنامه ارزیابی رضــایت مشتریان و نظرسنجی ،نام و نشانی
نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور را در زمان تحویل خودرو
به مصرف کننده تحویل نماید.

تبصره 2

رعایت ضــوابط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده برای
مصرف کننده الزامی است.

ماده 5
تبصره 1

ماده 6

عرضه کنندگان موظف به تهیه و راهانـدازی سامانهای میباشند
که به کمک آن ،مصرف کنندگان در صورت تمایل بتوانند قبل
از مراجعه به نمایندگیهای مجــاز از طریق ارتباط با آن ،زمان
و محل مــراجعۀ خود را مشخص نمایند .در صورتی که مصرف
کننده تاکید بر پذیرش در نمــایندگی خــاصی را داشته باشد
عرضه کننده باید در اولین زمــان ممکن نسبت به این موضوع
اقدام نماید.

ماده 7

در دوران ضمانت ،نمایندگیهای مجاز موظف به پذیرش کلیـۀ
خودروهای تحت مسئولیت میباشند .شرح خدمات انجـام شده
و لیست قطعات تعــویض شده باید به صـورت کتبی به مصرف
کننده تحویل گردد.

عرضه کننده میتواند براساس سیاست تجـاری خود و به منظور
ارتقاء رضایتمندی مصرف کننده نسبت به افزایش دورۀ ضمانت
یا تعهدات مربوطه اقدام نمـاید که در این صورت جزئیات شرایط
آن باید به طور شفاف به مصرف کننده اعالم گردد.

نصب قطعات غیـر شرکتی با دریافت مبلغ اضــافی مورد تایید
نمیباشد.

تبصره 2

ماده 9

ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال میباشد.

تبصره 4

تعویض قطعــات مصرفی و استهالکی که ناشی از عیب موجود
در هر یک از مجموعههای خــودرو باشد بر عهدۀ عرضه کننده
بوده و مشمول تضمین میگردد.

تبصره 5

تعمیر خودرو یا تعویض قطعات ناشی از خسارت حاصل از حادثه
یا تصادف بوجود آمده ،که به علت ایراد فنی خودرو نباشد مشمول
ضمانت نمیگردد.
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نکته

مدت زمــان خواب خودرو برای پرداخت خسارت بعد از دو روز
کاری ،بــرای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی (اعـم از
تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فراینـدهای داخــلی
عرضه کننده ،واسطۀ خدمات پس از فـروش و نمایندگی مجاز)
شروع و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم،
آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعالم مینماید ،خاتمه
مییابد.

تبصره

در صورت مراجعه مصرف کننده به همان نمایندگی مجـاز و یا
هر یک از نمایندگیهای مجـاز دیگر ،برای بار دوم ،برای رفــع
ایــراد تکراری ،زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو

مراجع

لیست تماس با نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش پرشیا خودرو

لیست تماس با نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
کد نمایندگی

نام نمایندگی

آدرس

تلفن

۱۰۱

آجودانیه

تهران ،آجودانیه ،بلوار محمدی ،خیابان البرز ،مجتمع خودرویی البرز.

۰۲۱-26151423

۱۰۲

شریعتی

تهران ،خیابان شریعتی ،نرسیده به سه راه طالقانی ،نبش کوچۀ گوهر1885 .

۱۰۶

تبریز

تبریز ،جادۀ تهران ،نرسیده به میدان بسیج ،نبش ورودی اصلی
دانشگاه آزاد اسالمی.

۱۰۷

شیراز

شیراز ،ابتدای بلوار امیرکبیر ،بعد از بانک ملی ،روبروی کوچۀ پنجم۰۷۱-38304030 .

۱۰۸

مشهد

مشهد ،بزرگراه آسیایی ،بعد از بیمارستان رضوی ،برج سایه.

۰۵۱-36666003

۱۱۰

کرمان

کرمان ،بلوار شهید صدوقی ،بین هزار و یک شب و فارابی
(گروه خودرویی دلیلی).

034-32466620

۱۱۱

آمل

آمل ،خیابان امام خمینی(ره) ،جنب فرمانداری آمل.

۰۱۱-44294784

۱۱۳

اصفهان

اصفهان ،کیلومتر  6جاده اصفهان  -شیراز ( َم َرغ) ،روبروی شهرک
شمارهگذاری.

۰۳۱-36540660

۱۱۴

ارومیه

ارومیه ،بلوار فرودگاه ،کیلومتر .۵

۰۴۴-32417193

۱۱۵

یزد

یزد ،بلوار پاکنژاد ،بعد از سه راه آبنما.

۰۳۵-37282000

۱۲۲

پاسداران

تهران ،پاسداران ،سروستان هفتم ،پالک .11

0۲۱-26701400
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۰۴۱-33322200

لیست تماس با نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش پرشیا خودرو

مراجع

نمایندگیهای مجاز خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
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یادداشت
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یادداشت
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