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متشکریم شما اعتماد از صمیمانه
توانیدمی خاطر اطمینان با که داشت خواهید اختیار در فراوان رفاهی تجهیزات و هافناوری آخرین با خودرو یک واگن فولکس محصول این با شما
.کنید استفاده آن از روز هر

خطرات بروز از و شده خودرو با جامع و سریع آشنایی باعث استفاده، اولین از قبل راهنما دفترچه این در موجود اطلاعات به توجه و خواندن
.نمایدمی جلوگیری امکان حد تا دیگران و خودتان برای احتمالی

مراجعه واگن فولکس نمایندگی به نیست، کامل خودرو مدارک کیف که کنیدمی فکر یا دارید خود خودرو مورد در بیشتری سؤالات که صورتی در
.هستند شما انتقادات و پیشنهادات سؤالات، پذیرای آنجا. فرمایید

.باشید داشته خوبی سفر همیشه و ببرید لذت خود خودروی از امیدواریم
شما خدمت در Volkswagen AG شرکت

1متشکریم شما اعتماد از صمیمانه
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مندرجات فهرست
4                                    راهنما دفترچه این مورد در

راهنما دفترچه

ایمنی
5                                                           کلی هشدارهای–
6                                                           نشستن وضعیت–
8                                                         ایمنی کمربندهای–
16                                                          هوا کیسه سامانه–
24                                                       کودکان ایمن حمل–
30                                                   اضطراری مواقع در–
34                یارراننده هایسامانه و رانندگی جهت تذکرات–

خودرو کلی نماهای
36                                                           خارجی نماهای–
40                                                  راننده سمت کلی نمای–
43                                                   خودرو داخلی فضای–

راننده اطلاعات
51                                                       نشانگرها مجموعه–
66                                        نشانگرها مجموعه از استفاده–
68                                          نشانگر و هشدار هایچراغ–
71            سرگرمی و اطلاعات سیستم در نمایش و استفاده–

بستن و کردن باز
81                                             خودرو کلیدهای مجموعه–
83                                           بستن سیستم و مرکزی قفل–
89                                                                       هادرب–
92                                                      عقب صندوق درب–
97                                                                      هاشیشه–
99                                                             ایشیشه سقف–

فرمان غربیلک
102                                      فرمان غربیلک موقعیت تنظیم–

صندلی هایسریپشت و هاصندلی
103                                                         جلو های صندلی–
106                                                         عقب هایصندلی–
108                                                  صندلی هایسریپشت–
110                                                     صندلی کارکردهای–

نور
113                                                          عملیاتی عناصر–
117                                                         نور عملکردهای–
120                                                             جلو هایچراغ–

دید
121                                                                کنپاکبرف–
123                                                                         هاآینه–
126                                                                      آفتابگیر–

مطبوع تهویۀ و گرمایش سیستم
129                                      سرمایش هوا، تهویه گرمایش،–
136                                                             کمکی گرمکن–

رانندگی
140                                                 رانندگی برای تذکرات–
147                                     موتور کردن خاموش یا روشن–
152                                                  خاموش/روشن سامانه–
154                                            دادن دنده: دستی گیربکس–
DSG                                          155® دوکلاچه گیربکس–
161                                         سرازیری در سرعت کنترل–
161                                سرازیری در کنترل دستیار سیستم–
162                                                                پذیریفرمان–
164                                                   رانندگی نمایه انتخاب–
167                                                "اسپرت عملکرد کیت"–
168                                        شاسی"اسپرت حالت انتخاب"–
4MOTION                               169 فعال عملیاتی کنترل–
172                                                            آفرود نمایشگر–
173                                                      طبیعت در رانندگی–

راننده دستیار های سامانه
GRA(                                       182 (کنترل کروز سیستم–
185                                                    سرعت کننده محدود–
ACC(                                      188 (تطبیقی کنترل کروز–
Front Assist(                           195 (محیط پایش سیستم–
Lane Assist(                 200 (خطوط بین حرکت دستیار–
202                                                  ترافیک دستیار سیستم–
203                                                       اضطراری دستیار–
شامل) Side Assist (خط تعویض دستیار سیستم–

204                                      پارک از خروج دستیار سیستم

مسیر تغییر و کردن پارک
210                                                                کردن پارک–
211                                          هشدار و نشانگر هایچراغ–
211                               پارک الکترونیکی ترمز کردن کار–
214                                                  پارک راهنمای سیستم–
Rear View(                      219 (عقب دنده دوربین سیستم–
Park Assist(                          224 (پارک دستیار سیستم–
Area View(                              230 (خودرو اطراف دید–
Trailer Assist(                                 234 (تریلر دستیار–
237                                             ترمز پشتیبانی هایسیستم–

مندرجات فهرست 2
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مفید تجهیزات
241                                             وسایل نگهداری هایمحل–
244                                                                    لیوانی جا–
245                                                  فندک و سیگاری زیر–
246                                                                     هاسوکت–

)Car-Net (موبایل آنلاین خدمات
249                                           ایمنی و استفاده هشدارهای–
250                                   واگن فولکس Car-Net خدمات–
251                                     )هاApp (کاربردی هایبرنامه–

نقل و حمل
252                                                               بار نگهداری–
253                                                  عقب صندوق درپوش–
253                                                       عقب صندوق کفی–
254                                                           کننده جدا توری–
255                                                عقب صندوق تجهیزات–
258                                                           جداشدنی چراغ–
258                                                                         باربند–
260                                                           تریلر کشییدک–

سوخت
269             سوخت از استفاده درباره ایمنی هایدستورالعمل–
269                                                              گیری سوخت–
270                                                              سوخت انواع–
دیزلی خودروهای برای خروجی گازهای کنترل سیستم–

)®AdBlue(                                                             272
از خروجی گازهای تصفیه سیستم و موتور کنترل–

275                                                                        اگزوز

خودرو از نگهداری و مراقبت
278         خودرو از نگهداری و مراقبت خصوص در نکاتی–
278                                                         خودرو شستشوی–
280   خودرو بیرون قسمت نگهداری و مراقبت و کردن تمیز–
داخلی فضای از نگهداری و مراقبت و تمیزکاری–

282                                                                       خودرو

خودتان توسط کارها انجام
285                                                      خودرو ابزار جعبه–
286                                                   کنپاکبرف هایتیغه–
288                                                   هالامپ کردن عوض–
293                                                    فیوزها کردن عوض–
299                                                           باتری به باتری–
302                                            شدن بکسل یا کردن بکسل–

مجدد بررسی و کنترل
307                                                        موتور محفظه در–
310                                     یدکی قطعات و خودرو سیالات–
310                                                           شویشیشه مایع–
311                                                              موتور روغن–
315                                                 موتور کنندهخنک مایع–

318                                                                ترمز روغن–
319                                                             خودرو باتری–

هالاستیک و هاچرخ
323                                                 هالاستیک پایش سیستم–
329                       هالاستیک و هاچرخ به مربوط اطلاعات–
340                                                                         قالپاق–
342                                                              چرخ تعویض–
346                                                           پنچرگیری کیت–

تجهیزات تغییرات و تعمیرات کردن، جایگزین
350                                              یدکی قطعات و تجهیزات–
350                                               فنی تغییرات و تعمیرات–
351                          ایربگ سیستم در اختلالات و تعمیرات–
351                       کنترل واحدهای در شده ذخیره اطلاعات–
352                                             خودرو در موبایل دستگاه–

کنندهمصرف اطلاعات
354                                                    هاپلاک و هابرچسب–
فولکس اضطراری تماس خدمات مورد در اطلاعات–

354                                                                          واگن
354                                          آنتن و رادیو امواج دریافت–
355                                                     قطعات از محافظت–
355                                   واگن فولکس تعمیرات اطلاعات–
355                                                               انطباق بیانیه–
355                     هاآن اسقاط و فرسوده خودروهای بازیافت–
خودروی( N1 مجوز با خودروهای برای اطلاعات–

356                                                             )سبک تجاری

فنی هایداده
357                                    فنی هایداده مورد در اطلاعات–
357                                            خودرو شناسایی اطلاعات–
358                                                                           ابعاد–
359                                 کار حال در شاسی - فنی هایداده–
360                                                    سوخت باک ظرفیت–
360                                                        بنزینی موتورهای–
362                                                        دیزلی موتورهای–

365                                         استفاده مورد هایمخفف

366                                                کلیدی کلمات فهرست

3مندرجات فهرست
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راهنما دفترچه این مورد در
معتبر تیگوان هایگونه و هامدل تمامی برای راهنما دفترچه این–

.باشدمی
توانیدمی را شده مرتب الفبا حروف اساس بر که موضوعی فهرست–

.بیابید راهنما دفترچه انتهای در
در را تخصصی مفاهیم و اختصاری علائم اختصارات فهرست–

.دهدمی توضیح راهنما دفترچه انتهای
جهت به اشاره معمولاً عقب و جلو راست، چپ، مانند هاجهت–

.باشد نشده تصریح دیگری چیز به که صورتی در دارند رانندگی
عنوان به باید و کنندمی کمک موضوع با آشنایی به تصاویر–

.شوند گرفته نظر در کلی راهنمای
در. است شده تهیه چپ فرمان هایخودرو برای راهنما دفترچه این–

در آنچه با متفاوت حدودی تا تجهیزات راست فرمان هایخودرو
صفحه ← هستند اند،شده داده توضیح متن در یا شده ارائه تصاویر

40.
هایبخش از بعضی از پیش متفاوت رنگ با که کوتاه تعاریف–

تجهیزات یا سامانه یک مزایای و عملکرد اند،آمده راهنما دفترچه
هاسامانه مورد در بیشتر اطلاعات. کنندمی بیان خلاصه طور به را
آنها، سامانه هایمحدودیت و شرایط ها،ویژگی نیز و تجهیزات و
.است شده گنجانده مربوطه هایبخش در

زمان از بعد است ممکن که خودرو فناوری به مربوط تغییرات–
کیف در موجود ضمیمه در شوند، ایجاد راهنما دفترچه این تدوین
.باشندمی مشاهده قابل خودرو، مدارک

اضافه تجهیزات آنها اینکه. اندشده داده توضیح هامدل و تجهیزات همه
بنابراین. است نشده گرفته نظر در هستند، مدل یک هایگونه یا

نداشته وجود شما خودروی در است ممکن شده داده توضیح تجهیزات
از اطلاع برای. باشند دسترس در بازارها از برخی در فقط یا و باشند

کسب برای و کنید استفاده آن فروش مدارک از خود خودروی تجهیزات
.کنید مراجعه واگن فولکس نمایندگی به مورد این در بیشتر اطلاعات

موجود اطلاعات با صرفاً راهنما دفترچه این در موجود مطالب تمام
ممکن خودرو، مستمر توسعه واسطه به. دارد مطابقت تدوین زمان در

راهنما دفترچه این در موجود اطلاعات و خودرو بین اختلافاتی است
مختلف، توضیحات یا تصاویر اطلاعات، اساس بر. باشد داشته وجود
.نمود مطرح را ادعایی هیچگونه تواننمی

لطفاً دارید، را خود خودروی دادن اجاره یا فروش قصد که زمانی
خودرو در همواره خودرو مدارک کامل کیف که نمایید حاصل اطمینان
.دارد قرار

:خودرو مدارک کیف ثابت محتویات
خودرو سرویس برنامه–
راهنما دفترچه–

):اختیاری (خودرو مدارک کیف اضافی محتویات
ضمیمه–
سرگرمی-اطلاعات سامانه–
هاضمیمه سایر–

راهنما دفترچه این مورد در 4
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ایمنی

کلی هشدارهای
رانندگی ایمنی و رانندگی برای شدن آماده

جاده، در افراد سایر و خودرو سرنشینان همه و خود ایمنی برای
: ← کنید دقت رانندگی بار هر حین در و قبل زیر نکات به
هایچراغ و نوری هایسامانه نقص و عیببی عملکرد

.کنید بررسی را راهنما
کنترل را سوخت ذخیره میزان و لاستیک باد پایش سیستم

.269 صفحه ← ،323 صفحه ← کنید
واضحی و خوب دید هاشیشه همه از که کنید حاصل اطمینان

.باشید داشته
و شود گرفته موتور سمت به هوا جریان ورود جلوی نباید

.307 صفحه ← شود پوشانده عایقی یا پوشش با نباید موتور
نگهداری هایمحفظه در ایمن طور به باید بارها و اجسام

در و عقب صندوق داخل داشبورد، محفظه مانند اشیاء
.252 صفحه ← شوند محکم سقف روی لزوم صورت

کنند عمل آزادانه بار هر بتوانند باید هاپدال.
نگهدارنده وسایل با را اندنشسته خودرو در که کودکانی

صفحه ← کنید محافظت ایمن طور به آنها وزن و قد مناسب
24.
شود تنظیم قد با متناسب باید آینه و هاسریپشت جلو، صندلی

.123 صفحه ← ،6 صفحه ←
هنگام در هاپدال گرفتن خوب باعث که کنید پا به هاییکفش

.شودمی هاآن با کردن کار
اشغال را پدال محدوده راننده سمت جاپایی در نباید کفپوش

.شود محکم ایمن طور به باید و کند
تعیین حرکت به آغاز از پیش را صحیح نشستن وضعیت

برای مسئله این. کنید حفظ را آن رانندگی حین در و نموده
.6 صفحه ← کندمی صدق خودرو سرنشینان تمامی

در و بسته صحیح طور به را ایمنی کمربند حرکت از قبل
سرنشینان تمامی برای مسئله این. داریدنگه بسته حرکت حین

.8 صفحه ← کندمی صدق خودرو
سرنشین خودرو ایمنی کمربندهای و هاصندلی تعداد به فقط

.ببرید همراه به
مانند موادی تأثیر تحت شما رانندگی توانایی که زمانی هرگز

.نکنید رانندگی است گرفته قرار مخدر مواد یا الکل دارو،
منوها، آوردن یا تنظیمات مانند مواردی ندهید اجازه هرگز

شما رانندگی در تلفنی تماس یا سرنشینان با کردن صحبت
.کند ایجاد اخلال

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

کنید رعایت را مجاز سرعت و رانندگی راهنمایی قوانین.

یک ساعت 2 هر حداکثر مرتب طور به طولانی یسفرها در
.کنید استراحت و کرده توقف بار
اندازه و وزن با متناسب وسایل با باید را خانگی حیوانات

.داشت نگه محکم خودرو در هاآن

کشور از خارج در رانندگی

مربوط مقررات و ویژه ایمنی یاستانداردها کشورها از بعضی در
با خودرو است ممکن که دارد، وجود اگزوز یگازها انتشار به
از قبل کندمی توصیه واگن فولکس. باشد نداشته مطابقت هاآن

واگن فولکس هاینمایندگی از یکی به کشور از خارج در رانندگی
کشور در زیر نکات و قانونی مقررات مورد در و کرده مراجعه
:نمایید کسب اطلاعات مقصد
از خارج در رانندگی برای فنی لحاظ از باید خودرو آیا

تغییر یا زدن چسب مورد در مثلاً گردد، آماده کشور
خودرو؟ جلو چراغ تنظیمات

برای لازم یدکی قطعات و تشخیصی هایدستگاه ابزارها، آیا
هستند؟ دسترس در خودرو تعمیرات و سرویس

است؟ دسترس در واگن فولکس نمایندگی مقصد کشور در آیا
اکتان عدد با سرب بدون بنزین آیا: بنزینی هایموتور برای

است؟ دسترس در کافی
در پایین گوگرد با دیزلی سوخت آیا: دیزلی هایموتور برای

است؟ دسترس
به توجه با خودرو سیالات سایر و مناسب موتور روغن آیا

است دسترس در مقصد کشور در واگن فولکس مشخصات
؟311 صفحه ←
با سرگرمی و اطلاعات سیستم فابریک ناوبری سیستم آیا

کند؟می کار مقصد کشور در موجود ناوبری هایداده
لازم مقصد کشور در رانندگی برای خاصی هایلاستیک آیا

هستند؟
مواردی چه به باید رنگ شب هایجلیقه از استفاده برای

کنیم؟ توجه

زدن بنزین زمان در کنترل

موتور محفظه در و موتور روی تواندمی شخص خود زمانی تنها
و باشد آشنا ایمنی عام نکات نیز و لازم اقدامات با که کند کار

مناسب ابزار همچنین و خودرو مناسب سیالات و مصرفی قطعات
تمامی صورت این غیر در! 307 صفحه ← باشند دسترس در

به که نمایید توجه. دهید انجام مجاز تعمیرگاه توسط را تعمیرات
موارد گیری،سوخت زمان در حالت، بهترین در و مرتب طور
:شوند کنترل زیر
121 صفحه ← شویشیشه مایع میزان
311 صفحه ← موتور روغن میزان
315 صفحه ← موتور کنندهخنک مایع میزان
318 صفحه ← ترمز روغن میزان
323 صفحه ← هالاستیک باد فشار
تردد ایمنی برای که 113 صفحه ← خودرو یهاچراغ

:است ضروری
راهنما هایچراغ–
بالا نور چراغ و پایین نور چراغ کوچک، هایچراغ–
عقب هایچراغ–
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)ادامه (زدن بنزین زمان در کنترل

ترمز هایچراغ–
عقب شکنمه چراغ–
پلاک هایچراغ–

خطر
کنار سرنشین جلوی هوا کیسه خصوص در مهم ایمنی نکات به

اسستفاده و نصب برای اساسی اصول ،25 صفحه ← فرمایید توجه راننده
.کودک یهاصندلی از

هشدار
داروهای و داروها مخدر، مواد الکل، تأثیر تحت رانندگی

مرگبار جراحات و جدی تصادفات به منجر تواندمی هوشیبی
.شود

به توانندمی هوشیبی داروی و هادارو مخدر، مواد الکل،●
ایمنی و واکنش هایزمان ادراک، قدرت چشمگیری طور

کنترل رفتن دست از باعث نتیجه در و کنند مختل را رانندگی
.شوند خودرو

هشدار
شده روزبه مجاز سرعت حد و رانندگی راهنمایی قوانین همیشه

صحیح ارزیابی. کنید رانندگی دوراندیشی با و کنید رعایت را
بروز و رسیدن مقصد به سلامت بین تفاوت رانندگی، وضعیت

.است جدی جراحات با تصادف یک

تذکر
بودن پایین از ناشی خسارات قبال در واگن فولکس شرکت

یدکی قطعات کمبود یا سرویس بودن ناکافی سوخت، استاندارد
.باشدنمی پاسخگو اصل،

تذکر
توجه N1 مجوز با خودروهایی به مربوط تذکرات و اطلاعات به

تجاری خودروی( N1 مجوز با خودروهای برای اطلاعات ،356 صفحه ← کنید
.)سسبک

خودرو از حفاظت باعث تنها نه خودرو مرتب سرویس
آن درست کارکرد و جاده در ایمن عملکرد به بلکه شودمی

سرویس برنامه اساس بر را هاسرویس بنابراین. کندمی کمک
از قبل هاسرویس بعضی انجام سخت، کاری شرایط در. دهید انجام
عنوان به سخت شرایط. باشدمی ضروری بعدی سرویس موعد
رانندگی یا "افتادن راه دوباره و کردن توقف" بارها شامل مثال
اطلاعات. باشدمی غبار و گرد بالای میزان با مناطقی در کردن
قابل مجاز هایتعمیرگاه در یا واگن فولکس هاینمایندگی در بیشتر
.است دریافت

نشستن وضعیت

موضوع باره در مقدمه

هاصندلی تعداد
3 و جلو در صندلی 2: است صندلی 5 دارای مجموع در خودرو
شده مجهز ایمنی کمربند یک به صندلی هر. عقب در صندلی
.است

هشدار
تغییر زمان در تواندمی خودرو در نادرست نشستن وضعیت
باز یا و تصادف یا شدید ضربه ناگهانی، ترمز یا مسیر ناگهانی
افزایش را مرگبار یا جدی جراحات خطر هوا، هایکیسه شدن
.دهدمی
خودرو سرنشینان تمامی حرکت به آغاز از قبل باید همیشه●

آن رانندگی حین در و گیرند قرار نشستن صحیح وضعیت در
کمربند از استفاده برای امر این. نمایند حفظ را وضعیت
.است صادق هم ایمنی

هایکمربند و هاصندلی تعداد از بیشتر نفراتی تعداد هرگز●
.نبرید همراه خودرو ایمنی

با مناسب و مجاز نگهدارنده وسایل با را کودکان همیشه●
صفحه ← دارید نگه محکم خودرو در شانوزن و قد به توجه
.هوا کیسه سامانه ،16 صفحه ← و کودکان ایمن حمل ،24

.دارید نگه جاپایی در را خود یپاها همواره رانندگی حین در●
صفحه روی یا صندلی روی را پاها هرگز مثال عنوان به

این غیر در. ندهید قرار خودرو شیشه از خارج یا و داشبورد
نه ایمنی هایکمربند و هوا هایکیسه است ممکن صورت

در شدن مجروح خطر بلکه باشند، نداشته حفاظتی تأثیر تنها
.دهند افزایش را تصادف

نادرست نشستن وضعیت از ناشی خطرات

قرار توجه مورد را 6 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

خطر نشود، بسته صحیح یا و نشود بسته ایمنی کمربند که زمانی
زمانی تنها ایمنی کمربند. یابدمی افزایش مرگبار یا جدی جراحات

مطلوب حفاظتی اثر شود، بسته صحیح صورت به کمربند تسمه که
اثر توجهیقابل طرز به نادرست نشستن وضعیت. دارد را خود

تواندمی مسئله این نتیجه در. کندمی مختل را ایمنی کمربند حفاظتی
زمانی خصوص به. باشد داشته پی در مرگباری یا جدی جراحات

برخورد خودرو سرنشینان از یکی به شده آزاد هوای کیسه که
جراحات خطر است، داشته نادرستی نشستن وضعیت که نماید،
سرنشینان همه به نسبت راننده. یابدمی افزایش مرگبار یا و جدی
.دارد مسئولیت هستند خودرو در که کودکانی خصوص به

دهدمی نشان که است هاییمثال شامل پایین در شده ذکر موارد
خطرناک سرنشینان همه برای تواندمی نشستن هایوضعیت کدام
.باشد
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:است حرکت حال در خودرو که زمانی
.نایستید خودرو در هرگز–
.نایستید هاصندلی روی هرگز–
.نزنید زانو هاصندلی روی هرگز–
.نکنید خم عقب به زیاد را صندلی پشتی هرگز–
.ندهید تکیه خودرو داشبورد صفحه به هرگز–
.نکشید دراز خودرو عقب هایصندلی روی هرگز–
.ننشینید صندلی جلوی لبه روی فقط هرگز–
.ننشینید صندلی روی سمت یک به متمایل هرگز–
.نبرید بیرون خودرو یهاشیشه از را خود بدن و سر هرگز–
.نبرید بیرون هاشیشه از را پاها هرگز–
.ندهید قرار داشبورد صفحه روی را پاها هرگز–
.ندهید قرار صندلی پشتی یا صندلی روی را پاها هرگز–
.ننشینید جاپایی در هرگز–
.ننشینید هاصندلی دسته روی هرگز–
.ننشینید صندلی روی ایمنی کمربند بستن بدون هرگز–
.ننشینید عقب صندوق در هرگز–

هشدار
صورت در خودرو در نشستن نادرست وضعیت هرگونه
جراحات خطر ناگهانی ترمز یا مسیر ناگهانی تغییر تصادف،

.دهدمی افزایش را مرگبار یا جدی
در همیشه باید خودرو سرنشینان تمامی حرکت، مدت تمام در●

صحیح صورت به و گیرند قرار نشستن صحیح وضعیت
.دارند نگاه بسته را ایمنی کمربند

گرفتن قرار یا ایمنی کمربند نبستن نادرست، نشستن وضعیت●
در را خودرو سرنشینان هوا، هایکیسه از کم فاصله در

به دهد،می قرار مرگبار جراحات و جانی خطرات معرض
که سرنشینی به و شده باز هوا هایکیسه که زمانی خصوص
.کنندمی برخورد دارد نادرست نشستن وضعیت

صحیح نشستن وضعیت

قرار توجه مورد را 6 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

صحیح بستن فرمان، غربیلک تا راننده مناسب فاصله 1 تصویر
.صندلی سریپشت درست تنظیم و ایمنی کمربند

سرنشینان سایر و راننده برای صحیح نشستن وضعیت ادامه در
.است شده آورده

نشستن وضعیت در توانندنمی جسمانی شرایط دلیل به که افرادی
امکان درباره مجاز تعمیرگاه یک از باید گیرند، قرار صحیح
نشستن وضعیت در فقط. کنند کسب اطلاع خاص تجهیزات نصب

هایکیسه و ایمنی کمربند مطلوب حفاظتی اثر به توانمی صحیح،
هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. یافت دست هوا

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

دیدگیآسیب از جلوگیری و شما ایمنی جهت واگن فولکس شرکت
را نشستن هایوضعیت این تصادفات، یا ناگهانی ترمز زمان در

:کندمی پیشنهاد

:هستند صادق خودرو سرنشینان تمامی برای زیر موارد
بالایی قسمت که کنید تنظیم طوری را صندلی یهاسریپشت–

خط یک در سر بالایی قسمت با ممکن حد تا صندلی سریپشت
جایی تا همیشه. نگیرد قرار تر پایین ها چشم سطح از و باشد
کنید نزدیک صندلی سریپشت به را سر پس دارد امکان که

.1 تصویر ←
به ممکن حد تا را صندلی سریپشت قد، کوتاه افراد برای–

از ترپایین آنها سر که صورتی در حتی دهید، فشار پایین طرف
.گیردقرار صندلی سریپشت

سمت به ممکن حد تا را صندلی سریپشت قد، بلند افراد برای–
.بکشید بالا

.دهید قرار جاپایی محفظه در را پا دو هر رانندگی هنگام در–
صفحه ← ببندید و کرده تنظیم درستی به را ایمنی کمربند–

8.

:است صادق نیز موارد این راننده برای این، بر علاوه
و جلو جهت در تنظیم قابل سریپشت با خودروهایی برای–

.کنید نزدیک سر پس به امکان حد تا را سریپشت عقب،
که جایی تا دهید قرار عمودی وضعیت در را صندلی پشتی–

.گیرد قرار صندلی پشتی با مماس کاملاً کمر
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و فرمان بین فاصله که کنید تنظیم طوری را فرمان غربیلک–
بیرونی لبه و A باشد مترسانتی 25 حداقل سینه جناق

طرفین از شده خم کمی بازوهای و دست دو با فرمان غربیلک
.102 صفحه ← شود گرفته محکم

نه و سینه قفسه جهت در باید همیشه شده تنظیم فرمان غربیلک–
.شود تنظیم صورت جهت در

بتوان که کنید تنظیم طوری طولی جهت در را راننده صندلی–
تا فاصله و داد فشار ته تا شده خم کمی یپاها با را هاپدال

نظر در مترسانتی 10 حداقل هازانو ناحیه در داشبورد صفحه
.B شود گرفته

بالاترین که شود تنظیم صورتی به باید راننده صندلی ارتفاع–
.باشد دسترسی قابل فرمان غربیلک بخش

جاپایی در خودرو کنترل حفظ منظور به را پا دو هر همواره–
.دهید قرار

:است صادق موارد این راننده کنار سرنشین برای این بر علاوه
و جلو جهت در تنظیم قابل سریپشت با خودروهایی برای–

.کنید نزدیک سر پس به امکان حد تا را سریپشت عقب،
که جایی تا دهید قرار عمودی وضعیت در را صندلی پشتی–

.گیرد قرار صندلی پشتی با مماس کاملاً کمر
عقب به دارد امکان که جایی تا را راننده کنار سرنشین صندلی–

کامل حفاظتی اثر از هوا کیسه شدن باز موقع در تا دهید فشار
.شوید مندبهره آنها

ایمنی کمربندهای

موضوع باره در مقدمه

آسیب با. کنید بررسی را ایمنی کمربندهای همه وضعیت مرتب
کننده جمع قرقره کمربند، اتصالات کمربند، بافت به شدن وارد

ایمنی، هایکمربند از کدام هر به مربوط قفل بخش یا کمربند
. ← کنید عوض مجاز تعمیرگاه یک توسط را آنها بلافاصله
متناسب درست، و مناسب جایگزین قطعات از باید مجاز تعمیرگاه

شرکت. کند استفاده آن مدل ساخت سال و تجهیزات خودرو، با
پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس

.کندمی

هشدار
خطر تواندمی نادرست شیوه به آن بستن یا و ایمنی کمربند نبستن

مطلوب حد زمانی تنها. دهد افزایش را مرگبار یا جدی جراحات
ایمنی کمربند که است دستیابی قابل ایمنی کمربند حفاظتی اثر
.گیرد قرار استفاده مورد درستی به و شود بسته

خطرات کاهش جهت در وسیله مؤثرترین ایمنی یکمربندها●
تصادفات جریان در مرگبار و شدید هایآسیب از ناشی
برای آورید،می در حرکت به را خودرو که زمانی. هستند
باید ایمنی هایکمربند سرنشینان، تمامی و راننده از حفاظت
.باشند شده بسته صحیح صورت به همواره

وضعیت در باید خودرو سرنشین هر حرکت، از قبل بار هر●
صندلی به مربوط ایمنی کمربند گیرد، قرار صحیح نشستن
رانندگی حین در را آن و بسته صحیح صورت به را خود
و خودرو سرنشینان تمامی برای مسئله این. دارد نگاه بسته

.باشدمی صادق شهری هایخیابان در همچنین
با متناسب نگهدارنده وسایل با باید کودکان رانندگی، حین در●

بسته درست که ایمنی هایکمربند همچنین و آنها وزن و قد
.24 صفحه ← شوند بسته محکم خودرو در اندشده

ایمنی کمربند خودرو سرنشینان تمامی کهصورتی در تنها●
حرکت به شروع باشند، بسته صحیح صورت به را خود
.کنید

ایمنی کمربند به مربوط قفل در همیشه را کمربند قفل زبانه●
کامل صورت به که شوید مطمئن و دهید قرار صندلی همان
به مربوط که ایمنی کمربند قفل از استفاده. است افتاده جا

تواندمی و کرده کم را آن حفاظتی اثر نیست صندلی همان
.شود جدی جراحات بروز باعث

قفل چفت وارد مایعات یا خارجی اجسام ندهید اجازه هرگز●
کمربند قفل عملکرد صورت آن در. شوند ایمنی کمربندهای

.شودمی مختل ایمنی کمربند و
.نکنید باز را ایمنی کمربند رانندگی حین در هرگز●
.ببندید ایمنی کمربند با را نفر یک تنها همیشه●
پای روی بر حرکت حین در را نوزادان یا و کودکان هرگز●

.نبندید را ایمنی کمربند هم با و ننشانید خود
روی پالتو مثال عنوان به گشاد یا و کلفت هایلباس با هرگز●

عملکرد و وضعیت طریق این از زیرا نکنید رانندگی کت
.شودمی مختل ایمنی کمربند

هشدار
و دارد دنبال به را بزرگی خطرات دیدهآسیب ایمنی هایکمربند
.شود مرگباری یا جدی جراحات به منجر است ممکن

اجزاء یا هادرب بین ایمنی کمربند انداختن گیر با هرگز●
.نزنید آسیب آن به صندلی مکانیکی

آن هایقسمت سایر یا ایمنی کمربند بافت که صورتی در●
یا ناگهانی هایترمز جریان در است ممکن باشد، دیده آسیب

.شود پاره تصادفات
کمربند با وقت اسرع در را دیده آسیب ایمنی هایکمربند●

شما خودرو برای واگن فولکس شرکت توسط که جدید ایمنی
در که ایمنی هایکمربند. کنید جایگزین اند،شده شناخته معتبر
نتیجه در و گرفته قرار استفاده مورد تصادف یک جریان
.شوند عوض مجاز تعمیرگاه یک توسط باید اندشده کشیده
ممکن باشد نشده وارد مشهودی آسیب هیچ که زمانی حتی
باید آن بر علاوه. باشد ضروری کمربند تعویض است

.شود بررسی نیز ایمنی کمربند استحکام
کمربند سازیپیاده یا و تغییر تعمیر، برای خودتان هرگز●

قرقره ایمنی، کمربند روی تعمیرات تمامی. نکنید اقدام ایمنی
مجاز تعمیرگاه توسط باید فقط کمربند قفل یا و کنندهجمع
.شود انجام
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هشدار چراغ

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

.هشدار چراغ: نشانگرها مجموعه در 2 تصویر

کمربند وضعیت نمایش: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 3 تصویر
.عقب هایصندلی برای ایمنی

روشن
یا شودمی

چشمک
زندمی

حلراه/احتمالی دلایل



.راننده نشده بسته ایمنی کمربند
.ایمنی کمربند بستن
در راننده کنار سرنشین نشده بسته ایمنی کمربند
.است اشغال سرنشین این صندلی که صورتی
.ایمنی کمربند بستن
قرار راننده کنار سرنشین صندلی روی اشیاء
.اندگرفته
راننده کنار سرنشین صندلی روی از را اشیاء

.دهید قرار امن جای در و برداشته


سرنشینان از یکی نشده بسته ایمنی کمربند
.خودرو عقب هایصندلی
.ایمنی کمربند بستن


سرنشینان از یکی شده بسته ایمنی کمربند
.خودرو عقب هایصندلی

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ



در و رانندگی شروع هنگام در ایمنی کمربندهای که زمانی
در مایل 15 (ساعت در کیلومتر 25 حدود از بالاتر سرعتی
حین در ایمنی کمربندهای که وقتی یا باشد نشده بسته) ساعت
در صدا به ثانیه چند برای صوتی سیگنال شوند، باز رانندگی

.2 تصویر ←  زندمی چشمک هشدار چراغ علاوه، به. آیدمی

در راننده کنار سرنشین و راننده که زمانی تنها  هشدار چراغ
خاموش باشند، بسته را ایمنی کمربند سوئیچ بودن باز زمان
.شودمی

عقب هایصندلی برای ایمنی کمربند وضعیت نمایش
کردن باز زمان در 3 تصویر ← ایمنی کمربند وضعیت نمایش
که دهدمی نشان راننده به نشانگرها مجموعه نمایشگر در سوئیچ،

ایمنی کمربندهای عقب، یهاصندلی روی احتمالی سرنشینان آیا
روی سرنشین که دهدمی نشان  علامت. نه یا اندبسته را خود
نشان  علامت است، بسته را "اشایمنی کمربند" صندلی این
.است نشده بسته ایمنی کمربند که دهدمی

شود، باز یا بسته عقب، صندلی روی ایمنی کمربند یک که وقتی
داده نمایش ثانیه 30 حدود ایمنی کمربند وضعیت آن دنبال به
توانمی نشانگرها مجموعه در  دکمه دادن فشار با. شودمی

.کرد پنهان را کمربند وضعیت

عقب صندلی روی ایمنی کمربند یک رانندگی، حین در که وقتی
ثانیه 30 حداکثر برای ایمنی کمربند وضعیت نمایش شود، باز

25 حدود از بالاتر سرعتی در آن بر علاوه. زندمی چشمک
نیز صوتی سیگنال یک) ساعت در مایل 15 (ساعت در کیلومتر

.آیدمی در صدا به

هشدار
خطر تواندمی نادرست شیوه به آن بستن یا و ایمنی کمربند نبستن

مطلوب حد زمانی تنها. دهد افزایش را مرگبار یا جدی جراحات
ایمنی کمربند که است دستیابی قابل ایمنی کمربند حفاظتی اثر
.گیرد قرار استفاده مورد درستی به و شود بسته

فیزیک قوانین و جلو سمت از تصادفات

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

دیوار سمت به ایمنی کمربند بدون سرنشینان با خودرو 4 تصویر
.کندمی حرکت
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برخورد دیوار به ایمنی کمربند بدون سرنشینانی با خودرو 5 تصویر
.کندمی

توانمی راحتی به را جلو سمت از تصادف درباره فیزیکی اصل
،4 تصویر ← است حرکت در خودرو که زمانی تا. داد توضیح

هستند ایحرکتی انرژی دارای خودرو سرنشینان هم و خودرو هم
.شودمی نامیده "جنبشی انرژی" که

بروز صورت در باشد، بیشتر خودرو وزن و سرعت چقدر هر
.شودمی آزاد بیشتری انرژی تصادف

زمانی مثال عنوان به. است تریمهم فاکتور خودرو، سرعت البته
)ساعت در مایل 15 (ساعت در کیلومتر 25 حدود از سرعت که
افزایش) ساعت در مایل 31 (ساعت در کیلومتر 50 حدود به
!شودمی برابر چهار جنبشی انرژی یابد،می

و خودرو وزن خودرو، سرعت به کاملاً "جنبشی انرژی" میزان
وزن افزایش و سرعت افزایش با. است وابسته خودرو سرنشینان
.شودمی آزاد بیشتری انرژی تصادف، بروز صورت در خودرو،

خودرو به اند،نبسته را خود ایمنی کمربند که خودرو سرنشینان
جلو، از تصادفی بروز صورت در نتیجه، در. نیستند "متصل"

برخورد از قبل خودرو که سرعتی همان با خودرو سرنشینان
متوقف که زمانی تا دهندمی ادامه خود حرکت به است، داشته
را ایمنی کمربند خودرو سرنشینان چون ما مثال در! شوند
حرکتی انرژی تمام شدید، تصادف بروز صورت در اند،نبسته

شودمی آزاد دیوار به برخورد طریق از خودرو سرنشینان
.5 تصویر ←

در مایل 19 (ساعت در کیلومتر 30 حدود سرعت با تصادفی در
)ساعت در مایل 31 (ساعت در کیلومتر 50 حدود تا) ساعت
به) کیلوگرم 1000 (تن یک از بیش نیرویی سادگی، به تواندمی
هایسرعت در حتی بدن بر شده وارد هاینیرو. شود وارد بدن

.شودمی هم بیشتر بالاتر

برای بلکه کند،می صدق جلو از تصادفات درباره تنها نه مثال این
.است صادق نیز برخوردها و تصادفات انواع همه

برای ایمنی کمربند نبستن صورت در که اتفاقی
دهدمی روی خودرو سرنشینان

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

.شودمی پرتاب جلو سمت به ایمنی کمربند بدون راننده 6 تصویر

روی و جلو سمت به کمربند، بدون عقب صندلی سرنشین 7 تصویر
.شودمی پرتاب است، بسته کمربند که ایراننده

سبک، تصادف یک جریان در که کنندمی تصور مردم اکثر
مسئله این. نمود محافظت خود بدن از هادست از استفاده با توانمی

!است اشتباه

بدن، به شده وارد نیروهای پایین، سرعت با هاییبرخورد در حتی
بازوها و هادست با را بدن تواننمی که هستند زیاد حدی به

کمربند که خودرو سرنشینان جلو، از تصادفات در. نمود محافظت
گونههیچ بدون و شوندمی پرتاب جلو سمت به اندنبسته ایمنی
غربیلک مانند خودرو داخلی فضای در موجود قطعات به کنترلی
تصویر ← کنندمی برخورد جلو شیشه یا داشبورد صفحه فرمان،

6.

.نیست ایمنی کمربند برای جایگزینی خودرو هوای کیسه سامانه
ایجاد بیشتری محافظت فقط شوند،می باز هوا هایکیسه وقتی
حتی. شوندنمی باز تصادفات انواع تمام در هوا هایکیسه. کنندمی
سرنشینان همه باید باشد، مجهز هوا کیسه سامانه به خودرو اگر

در را آن و ببندند را خود ایمنی کمربند راننده جمله از خودرو
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خطر مسئله این. دارند نگه بسته صحیح صورت به رانندگی هنگام
نظر در بدون تصادف یک جریان در را مرگبار یا جدی جراحات
کاهش نه، یا دارد وجود صندلی برای هوایی کیسه آیا اینکه گرفتن
.دهدمی

تأثیر بهترین به دستیابی برای. شودمی باز بار یک تنها هوا کیسه
صحیح صورت به ایمنی کمربندهای همیشه باید ممکن حفاظتی
نمی باز هوا آنکیسه در که تصادفاتی جریان در بتوان تا شوند بسته
را خود ایمنی کمربند که خودرو سرنشینان. ماند ایمن شود،
نتیجه در و شوند پرتاب بیرون به خودرو از است ممکن اندنبسته
.شوند مرگباری یا ترجدی جراحات دچار

که است مهم بسیار هم خودرو عقب صندلی سرنشینان برای
جریان در است ممکن چون ببندند صحیح را خود ایمنی کمربند
پرتاب دیگر سوی به خودرو سمت یک از کنترل بدون تصادف
هم اندنبسته را خود ایمنی کمربند که خودرو عقب سرنشینان. شوند
خودرو سرنشینان سایر برای هم و راننده برای هم خود، برای
.7 تصویر ← کنندمی خطر ایجاد

ایمنی هایکمربند توسط محافظت

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

بسته صحیح صورت به را خود ایمنی کمربند که ایراننده 8 تصویر
.شودمی داشته نگه ایمنی کمربند توسط ناگهانی، ترمز در است

هایتفاوت توانندمی اندشده بسته درست که ایمنی کمربندهای
سرنشینان شده بسته درست ایمنی کمربندهای. کنند ایجاد بزرگی
دارندمی نگه صندلی روی صحیح، نشستن وضعیت در را خودرو

تصادف جریان در را جنبشی انرژی توجهی قابل میزان به و
غیرارادی حرکات از مانع همچنین ایمنی کمربند. دهندمی کاهش
این، بر علاوه. کنند ایجاد جدی جراحات است ممکن که شودمی
خودرو از بیرون به شدن پرتاب خطر ایمنی کمربند صحیح بستن
.8 تصویر ← دهدمی کاهش را

از بندندمی صحیح صورت به را خود ایمنی کمربند که سرنشینانی
.شوندمی مندبهره جنبشی انرژی کاهش در ایمنی کمربند قابلیت
خودرو غیرفعال ایمنی امکانات و خودرو جلویی ساختار همچنین



.کنندمی تضمین را حرکتی انرژی کاهش ایربگ سیستم مثل
را آسیب بروز خطر نتیجه در و یابدمی کاهش شده تولید انرژی
.دهدمی کاهش

مسلماً. دهندمی توضیح را جلو از تصادفات ها،مثال این
سایر در باشند، شده بسته صحیح صورت به که ایمنی کمربندهای

.دهندمی کاهش وضوح به را هاآسیب بروز خطر تصادفات انواع
حتی شود بسته ایمنی کمربند حرکت، از قبل بار هر باید بنابراین
تمام که کنید دقت. کنیممی رانندگی "کوچه سر تا فقط" که زمانی

.باشند بسته را خود ایمنی کمربند درستی به خودرو سرنشینان

ایمنی کمربند صحیح بستن که دهندمی نشان تصادفات هایآمار
در را ماندن زنده شانس و داده کاهش وضوح به را صدمات خطر
که ایمنی کمربند این بر افزون. دهدمی افزایش جدی تصادف یک

در را شده باز هوای هایکیسه حفاظتی اثر باشد شده بسته صحیح
بیشتر در دلیل همین به. دهدمی افزایش تصادف وقوع زمان

شده مقرر قانونی صورت به ایمنی کمربند از استفاده کشورها
.است

ایمنی کمربندهای است، هوا کیسه به مجهز خودرو اینکه وجود با
از بعضی در فقط جلو هایایربگ مثال عنوان به. شوند بسته باید

از خفیف برخوردهای در. شوندمی باز جلو سمت از تصادفات
و شدن واژگون عقب، از برخوردهای در نیز و کنار و جلو

تجاوز کنترل واحد در هوا کیسه شدن باز حد از که تصادفاتی
.شوندنمی باز جلو هوای هایکیسه باشد، نکرده

همه که کنید دقت و ببندید را ایمنی کمربند همیشه بنابراین
!باشند بسته صحیح را خود ایمنی کمربند خودرو سرنشینان

"ایمنی کمربندهای از استفاده" بازبینی فهرست

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

بازبینی فهرست

: ← ایمنی کمربند از استفاده
کنید بررسی را ایمنی کمربندهای همه وضعیت مرتب.
دارید نگه تمیز را ایمنی کمربندهای.
زبانه کمربند، تسمه از همیشه را مایعات و خارجی اجسام

.دارید نگه دور کمربند قفل چفت و قفل
بستن موقع در مثلاً کمربند، قفل زبانه و ایمنی کمربند به

.نزنید آسیب درب،
جدا را کمربند کنندهمحکم عناصر و ایمنی کمربند هرگز

.نکنید تعمیر یا ندهید، تغییر نکنید،
صحیح صورت به را ایمنی کمربند حرکت از قبل بار هر

.دارید نگه بسته حرکت مدت تمام در و بسته

خورده پیچ ایمنی کمربند
باشد، سخت کمربند غلاف از ایمنی کمربند آوردن بیرون اگر

پیچ کناری پوشش در سریع برگشت هنگام در کمربند است ممکن
:باشد خورده
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تا احتیاط با و آرامی به آن قفل زبانه گرفتن با را ایمنی کمربند–
.بکشید بیرون انتها

آرامی به دست با را کمربند و کنید باز را کمربند خوردگیپیچ–
.نمایید جمع

را آن خوردگیپیچ کردن باز توانایی اگر حتی را ایمنی کمربند
در نباید کمربند در خوردگیپیچ صورت، هر در. ببندید ندارید،
خوردگیپیچ! است بدن با مستقیم تماس در که باشد آن از جایی
.شود رفع مجاز تعمیرگاه توسط وقت اسرع در باید کمربند

هشدار
و جدی هایآسیب بروز خطر ایمنی کمربند از نادرست استفاده

.دهدمی افزایش را مرگبار یا
را آن به وابسته قطعات سایر و ایمنی کمربند وضعیت مرتب●

.باشد نقص بدون که کنید بررسی
.دارید نگه تمیز همیشه را ایمنی کمربند●
کمربند تسمه شدن ساییده یا و دیدن آسیب کردن، گیر از مانع●

.شود تیز هایقسمت به
چفت و کمربند قفل از را مایعات و خارجی اجسام همیشه●

.دارید نگه دور ایمنی کمربند قفل زبانه

ایمنی کمربندهای کردن باز یا بستن

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

.دهید قرار کمربند قفل در را ایمنی کمربند قفل زبانه 9 تصویر

.بیاورید بیرون کمربند قفل از را ایمنی کمربند قفل زبانه 10 تصویر



تصادف، یا ناگهانی ترمز در شده بسته صحیح ایمنی هایکمربند
وضعیت در ایمنی حداکثر ایجاد منظور به را خودرو سرنشینان
. ← دارندمی نگه صحیح

ایمنی کمربند بستن
.ببندید را ایمنی کمربند حرکت از قبل بار هر

صفحه ← کنید تنظیم درست را هاسریپشت و جلو هایصندلی–
6.

. ← کنید تنظیم عمودی حالت در را عقب صندلی پشتی–
صورت به گرفته کمربند قفل زبانه طرف از را کمربند تسمه–

کمربند، بستن هنگام. بکشید لگن و سینه روی از یکنواخت
. ← نپیچانید را آن تسمه

قرار صندلی همان به مربوط کمربند قفل در محکم را قفل زبانه–
.9 تصویر ← دهید

قفل در محکم کمربند قفل زبانه آیا ببینید و بکشید را کمربند–
.است افتاده جا کمربند

ایمنی کمربند کردن باز
کنید باز است، کرده توقف خودرو که زمانی تنها را ایمنی کمربند

← .

.10 تصویر ← دهید فشار را کمربند قفل روی قرمز دکمه–
.پردمی بیرون کمربند قفل زبانه

ترراحت کمربند تسمه تا کنید، رها عقب به دست با را کمربند–
هم خودرو پوشش به و نخورد پیچ ایمنی کمربند شود، جمع
.نشود وارد آسیب

ناپذیریبرگشت قابلیت با ایمنی کمربند
در و باشد شده کشیده بیرون به کاملًا کمربند تسمه که صورتی در

نشان شود، شنیده "تق" صدای یک ایمنی کمربند کردن جمع هنگام
قابلیت. دارد را شده باز حالت در ماندن قابلیت کمربند دهدمی

برخی کردن محکم برای تنها باید ایمنی یکمربندها ناپذیریبرگشت
صفحه ← گیرند قرار استفاده مورد کودک نگهدارنده هایسامانه

را خود ایمنی کمربند خودرو سرنشین وقتی. کودکان ایمن حمل ،24
.گردد غیرفعال باید ایمنی کمربند ناپذیریبرگشت قابلیت بندد،می

هشدار
تواندمی بدن روی بر اشتباه صورت به ایمنی کمربند دادن قرار
.شود تصادف یک جریان در مرگبار یا جدی هایآسیب به منجر

قابل ایمنی کمربند حفاظتی اثر مطلوب حد زمانی تنها●
گرفته قرار عمودی حالت در صندلی پشتی که است دستیابی
.باشد شده بسته درستی به قد با متناسب ایمنی کمربند و باشد

جریان در است ممکن حرکت حین ایمنی کمربند کردن باز●
مرگبار یا جدی هایآسیب به منجر ناگهانی ترمز یا تصادف
!شود
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ایمنی کمربند بستن طرز

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

تنظیم و بدن روی بر ایمنی کمربند صحیح دادن قرار 11 تصویر
.سریپشت درست

.باردار زنان برای ایمنی کمربند صحیح دادن قرار 12 تصویر

حد تصادف جریان در ایمنی کمربند ،صحیح بستن صورت در تنها
مرگبار یا جدی هایآسیب خطر و دهدمی ارائه را حفاظت مطلوب

ایمنی، کمربند صحیح بستن این بر علاوه. دهدمی کاهش را
باز هوای کیسه که دهدمی قرار وضعیتی در را خودرو سرنشینان

کمربند همیشه بنابراین. کند تأمین تواندمی را حفاظت حداکثر شده
کنید دقت کمربند صحیح شدن بسته به و دارید نگه بسته را ایمنی

.11 تصویر ←

یا جدی جراحات به منجر تواندمی نادرست نشستن وضعیت
.ننسستن وضعیت ،6 صفحه ← شود مرگباری

کمربند صحیح بستن طرز
شانه وسط قسمت از باید همیشه ایمنی یکمربندها ایشانه بخش–

بازو روی یا زیر گردن، روی از را کمربند هرگز کند، عبور
.نکنید رد کمر پشت و

کند، عبور لگن جلو از همیشه باید ایمنی کمربند پهلویی قسمت–
.نکنید رد شکم روی از را کمربند هرگز

.دهید قرار بدن روی محکم و صاف را ایمنی کمربند همیشه–
.کنید سفت لزوم صورت در را کمربند تسمه



سینه روی یکنواخت طور به باید ایمنی کمربند باردار زنان برای
گیرد، قرار صاف کاملاً صورت به لگن روی پایین امکان حد تا و
مسئله این و نشود وارد شکم زیر به فشاری هیچ که طوری به

.12 تصویر ← است صادق بارداری دوران تمام برای

قد با متناسب کمربند صحیح بستن
:کرد تنظیم زیر تجهیزات با توانمی را بدن روی بر کمربند وضع

صفحه ← جلو هایصندلی برای کمربند ارتفاع کننده تنظیم–
14.

.6 صفحه ← ارتفاع تنظیم قابلیت با جلو هایصندلی–

هشدار
یا تصادف صورت در است ممکن ایمنی کمربند بستن نادرست
جدی هایآسیب بروز باعث ناگهانی مسیر تغییر و ناگهانی ترمز
.شود

قابل ایمنی کمربند حفاظتی اثر مطلوب حد زمانی تنها●
گرفته قرار عمودی حالت در صندلی پشتی که است دستیابی
.باشد شده بسته درستی به ایمنی کمربند و باشد

است ممکن خود خودی به ایمنی کمربند یا شل ایمنی کمربند●
نرم، هایقسمت به بدن سفت هایقسمت روی از که هنگامی
.کند ایجاد جدی جراحات شودمی کشیده شکم، مانند

شانه وسط قسمت روی از باید ایمنی کمربند ایشانه قسمت●
عبور گردن روی یا بازو زیر از را کمربند هرگز کند، عبور
.ندهید

بدن بالایی قسمت روی محکم و صاف بایستی ایمنی کمربند●
.گیرد قرار

عبور لگن روی از همیشه باید ایمنی کمربند پهلویی قسمت●
ایمنی کمربند. نکنید رد شکم روی از را کمربند هرگز کند،

را کمربند تسمه. گیرد قرار لگن روی محکم و صاف بایستی
.کنید سفت لزوم صورت در

روی از امکان حد تا باید پهلویی کمربند باردار، زنان در●
.گیرد قرار شکم "برجستگی" دور صاف و کند عبور لگن

.نپیچانید بستن هنگام را کمربند تسمه●
.نکنید دور بدن از دست با را ایمنی کمربند تسمه هرگز●
مانند شکستنی، یا و سخت اجسام روی از را کمربند تسمه●

.ندهید عبور کلید یا خودکار عینک،
حلقه تسمه، هایگیره توسط را ایمنی کمربند مسیر هرگز●

.ندهید تغییر مشابه اجسام یا نگهدارنده

کمربند از توانندنمی جسمانی شرایط دلیل به که افرادی
مجاز تعمیرگاه از باید کنند استفاده بهینه طور به ایمنی

این از تا کنند کسب اطلاع خاص تجهیزات نصب امکان درباره
دست هوا هایکیسه و ایمنی کمربند حفاظتی مطلوب حد به طریق
فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. یابند
.کندمی پیشنهاد را واگن

13ایمنی
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کمربند ارتفاع کننده تنظیم

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

.کمربند ارتفاع کننده تنظیم: جلو هایصندلی کنار 13 تصویر

جلو، هایصندلی برای ایمنی کمربند ارتفاع کننده تنظیم کمک با
اندازه با متناسب شانه ناحیه در را ایمنی هایکمربند وضع توانمی
:گیرد قرار درستی به ایمنی کمربند تا کرد، تنظیم بدن

هم سمت به هافلش جهت در را کمربند ارتفاع کننده تنظیم قطعه–
.13 تصویر ← دارید نگه و داده فشار

بکشید پایین یا بالا سمت به را کمربند ارتفاع کننده تنظیم قطعه–
عبور شانه وسطی قسمت روی از ایمنی کمربند که زمانی تا
.ایمنی کمربند سستن طرز ،13 صفحه ← کند

.کنید رها را کمربند ارتفاع کننده تنظیم قطعه–
تنظیم قطعه که شوید مطمئن تا بکشید محکم را ایمنی کمربند–

.است افتاده جا درستی به کمربند ارتفاع کننده

هشدار
.نکنید تنظیم را ایمنی کمربند ارتفاع حرکت زمان در هرگز

کشنده سامانه ایمنی، کمربند خودکار کنندهجمع
ایمنی کمربند کشش محدودکننده ایمنی، کمربند

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

است خودرو ایمنی طرح از بخشی خودرو در ایمنی هایکمربند
:است شده تشکیل زیر مهم عملکردهای از و 16 صفحه ←

ایمنی کمربند خودکار کنندهجمع
کنندهجمع به مجهز خود ایشانه قسمت در ایمنی کمربند هر

به کمربند ایشانه بخش که زمانی. است ایمنی کمربند خودکار
شود، رانده متعادل سرعت با خودرو یا شود کشیده آرامی

شدن کشیده با. دهند حرکت را خود آزادانه توانندمی سرنشینان





سفرهای ناگهانی، ترمزهای جریان در ایمنی، کمربند سریع
کنندهجمع خودرو، به دادن شتاب زمان و هاپیچ در کوهستانی،
.کندمی قفل را ایمنی کمربند خودکار،

سر اضطراری، ترمزهای مانند رانندگی بحرانی شرایط در
هایکمربند خودرو عقب خوردن سر و خودرو جلوی خوردن
فعال سیستم طریق از خودرو جلو صندلی در شده بسته ایمنی

رخ تصادفی که صورتی در. شوندمی سفت سرنشینان، حفاظت
دو هر باشد، نداشته وجود دیگر رانندگی بحرانی شرایط یا ندهد

سرنشینان فعال حفاظت سامانه. شوندمی شل دوباره ایمنی کمربند
.سرننسینان فعال حفاظت سامانه ،15 صفحه ← است کاربهآماده دوباره

ایمنی کمربند کشنده سامانه
صورت در و جلو هایصندلی سرنشینان برای ایمنی یکمربندها

کمربند کشنده سامانه به مجهز عقب، کناری هایصندلی برای لزوم
.هستند ایمنی

و کنار جلو، از شدید برخوردهای در ایمنی کمربند کشنده سامانه
در را ایمنی کمربندهای و شده فعال هاحسگر طریق از عقب از

داخل سمت به شل ایمنی کمربند. کندمی سفت حرکت جهت خلاف
به خودرو سرنشینان حرکت توانمی نتیجه در شود،می کشیده
کشنده سامانه. داد کاهش را شده وارد ضربه جهت در یا جلو سمت
صورت در. کندمی کار هوا کیسه سامانه با همراه ایمنی کمربند
باشند، نشده باز کناری هوای هایکیسه اگر خودرو شدن واژگون
.شودنمی فعال نیز ایمنی کمربند کشنده سامانه

ایجاد خفیفی غبار و گرد است ممکن هوا هایکیسه شدن باز با
در سوزیآتش ایجاد معنی به و است عادی کاملاً امر این. شود

.باشدنمی خودرو

)سرنشینان فعال حفاظت سامانه (کمربند پذیربرگشت کشش
هنگام شدید، ترمز هنگام مثلاً رانندگی هایموقعیت از برخی در
پذیربرگشت کشش است ممکن خودرو عقب یا جلو خوردن سر

.سرننسینان فعال حفاظت سامانه ،15 صفحه ← شود انجام کمربند

ایمنی کمربند کشش محدودکننده
نیروی تصادف، یک جریان در ایمنی کمربند کشش محدودکننده

.دهدمی کاهش را بدن به ایمنی کمربند توسط شده وارد

سامانه این از هاییبخش یا خودرو کردن اسقاط هنگام در
مجاز هایتعمیرگاه. کرد توجه ایمنی مقرارت تمامی به باید

.14 صفحه ← هستند آشنا مقررات و قوانین این با

ایمنی کمربند کشنده هایسامانه دفع و سرویس

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

همچنین ایمنی، کمربند کشنده سامانه روی کردن کار زمان در
به ناآگاهانه است ممکن تعمیر، جریان در خودرو قطعات تعویض
کار از به منجر مسئله این. شود وارد هاییآسیب ایمنی کمربند
در ایمنی کمربند کشنده سامانه نکردن کار درست یا و افتادن

.شودمی تصادف صورت
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و نشود کاسته ایمنی، کمربند کشنده سامانه اثر از آنکه برای
ایجاد محیطی زیست هایآلودگی یا و هاآسیب شده تعویض قطعات
هایتعمیرگاه. گیرند قرار توجه مورد باید مقرارت و قوانین نکنند،
.هستند آشنا مقررات و قوانین این با مجاز

هشدار
کمربند کشنده و کمربند خودکار کنندهجمع ایمنی، کمربندهای اگر

اشخاص توسط یا و نگیرند قرار استفاده مورد درستی به ایمنی،
مرگبار یا جدی هایآسیب خطر شوند، تعمیر غیرمتخصص

مواقع در ایمنی، کمربند کشنده سامانه نتیجه، در. یابدمی افزایش
کار به غیرمنتظره طور به است ممکن یا کندنمی کار لزوم
.بیفتد

یا کمربند هاکشنده قطعات تعویض و تنظیم تعمیر، هرگونه●
به بلکه ندهید انجام خود هرگز را ایمنی کمربندهای
.350 صفحه ← نمایید مراجعه مجاز هایتعمیرگاه

ایمنی کمربند خودکار کنندهجمع و ایمنی کمربند کشنده سامانه●
.شوند تعویض باید بلکه نیستند، تعمیر قابل

است ممکن ایمنی کمربند کشنده سامانه و هوا کیسه واحد
زباله دفع جهت قانونی شرایط به. باشند پرکلرات حاوی

.کنید توجه

سرنشینان فعال حفاظت سامانه

قرار توجه مورد را 8 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید

اقدامات که است حفاظتی سامانه سرنشینان فعال حفاظت سامانه
دهدمی انجام خطرناک های موقعیت در سرنشینان برای را امنیتی
.کند جلوگیری تصادف بروز از تواندنمی ولی

در زمانی فقط سرنشینان فعال حفاظت سیستم کامل امکانات
سرگرمی و اطلاعات سیستم منوی در آن عملکرد که است دسترس
شده انتخاب سفارشی آفرود یا اسپرت رانندگی نمایه گردد فعال
.15 صفحه ← باشد نداشته وجود عملکرد در اختلال و باشد

شده داده نمایش اطلاعات
حلراهشده داده نمایش اطلاعات

Proactive occupant protection
unavailable )فعال حفاظت

مجاز تعمیرگاه به)باشدنمی دسترس در سرنشینان
سیستم تا کنید مراجعه

.گیرد قرار بررسی مورد Proactive occupant protection:
function restricted )فعال حفاظت

)محدود عملکرد: سرنشینان

پایه عملکردهای
سرعت در خودرو، تجهیزات و کشور هر بر حاکم قوانین به بسته
در) ساعت در مایل 19 (ساعت در کیلومتر 30 حدود از بالاتر
خوردن سر ناگهانی، ترمز مثال عنوان به رانندگی بحرانی شرایط
یا جداگانه صورت به زیر عملکردهای خودرو، عقب یا جلو

:بیفتد کار به است ممکن مشترک



.جلو هایصندلی شده بسته ایمنی کمربندهای پذیربرگشت کشش–
یک حد تا کناری هایشیشه و سقف شیشه خودرکار شدن بسته–

.شکاف

محیط پایش سامانه به مجهز خودروهای برای تکمیلی اطلاعات
)Front Assist(
صفحه ←) Front Assist (محیط پایش سیستم با خودروهایی در

به توجه با نیز جلویی خودروهای با برخورد احتمال 195
سامانه، این که زمانی. شوندمی محاسبه سیستم هایمحدودیت
تواندمی دهد،می تشخیص را جلویی خودرو به احتمالی برخورد
.نماید عمل وارد را سرنشینان فعال حفاظت سامانه

سرگرمی و اطلاعات سامانه در تنظیم
سیستم طریق از تواندمی سرنشینان از حفاظت فعال سیستم

توضیحات اساس بر: گردد غیرفعال یا فعال سرگرمی و اطلاعات
و  دکمه پایان در داده فشار را  عملکردی دکمه یا دکمه

Driver assistance )صفحه ← دهید فشار را) راننده دستیار
71.

است فعال کاربرد باشد، خورده  "تیک" گزینه انتخاب کادر اگر
.شودمی تأمین حفاظت میزان حداکثر و

سرنشینان فعال حفاظت سامانه سوئیچ، کردن باز بار هر از پس
.شد خواهد فعال دوباره

رانندگی نمایه انتخاب در تنظیمات
سیستم دارد، وجود رانندگی نمایه انتخاب امکان که هاییخودرو در
یا اسپرت حالت در رانندگی نمایه در سرنشینان حفاظت فعال
شودمیمنطبق خودرو در خاصی تنظیم با سفارشی آفرود

.164 صفحه ←

خطا پیام
حفاظت سامانه در اختلال یا عملکرد خطای بروز صورت در
مجموعه نمایشگر در آن با مطابق پیامی خودرو، سرنشینان فعال

.شودمی ظاهر نشانگرها

فصل این در که صورتی به سرنشینان فعال حفاظت سامانه اگر
مجاز تعمیرگاه یک به را سامانه کند،نمی عمل شده داده توضیح
.دهید نشان

عملکرد هایمحدودیت
به یا باشدنمی فعال زیر شرایط در سرنشینان فعال حفاظت سامانه
:است فعال محدود صورت

پایداری کنترل یا) ASR (کشش کنترل هایسامانه که زمانی–
دنده خودرو که وقتی یا و باشند خاموش) ESC (الکترونیکی

.237 صفحه ← رودمی عقب
،)ESC (الکترونیکی پایداری کنترل عملکرد در اختلال هنگام–

هوا کیسه کنترل دستگاه یا ایمنی کمربند کشنده سامانه
.16 صفحه ← یا 8 صفحه ←

راننده، کنار سرنشین هوای کیسه کردن غیرفعال صورت در–
خاموش راننده، کنار صندلی برای کمربند پذیربرگشت کشش
.شودمی

Front (محیط پایش سیستم در اختلال بروز زمان در–
Assist (← 195 صفحه.
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هشدار
به تواندنمی سرنشینان فعال حفاظت سامانه هوشمند آوریفن

سامانه محدوده در صرفا و کند غلبه فیزیکی های محدودیت
سیستم توسط شده عرضه راحتی ندهید اجازه هرگز. کندمی عمل
امنیتی هایریسک انجام برای را شما سرنشینان حفاظت فعال
.کند جلوگیری برخورد بروز از تواندنمی سامانه این. دهد فریب
.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم این
با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه●

اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه
.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت

تشخیص هاموقعیت همه در را اشیاء تواندنمی سامانه این●
.دهد

اجسام و حیوانات افراد، به سرنشینان فعال حفاظت سیستم●
سخت آنها شناسایی که جاده از عبور حال در و خودرو مقابل
.دهدنمی نشان العملعکس است،

شدید باران ها،تونل ورودی ها،گاردریل مانند بازتابنده اجسام●
سرنشینان فعال حفاظت سامانه کارکرد است ممکن انجماد، یا
.دهند قرار تأثیر تحت را برخورد خطر تشخیص و

.شود سیستم نادرست شدن فعال به منجر است ممکن که●

هشدار
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
.شود

زمان در را سرگرمی و اطلاعات سامانه تنظیمات هرگز●
.ندهید انجام رانندگی

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

هوا کیسه سامانه

موضوع باره در مقدمه

کنار سرنشین و راننده برای جلو هوای کیسه به مجهز خودرو
و سر محافظ ایمنی، کمربند صندلی، که صورتی در. است راننده

قرار استفاده مورد و باشند شده تنظیم درست فرمان غربیلک
قفسه برای تکمیلی حفاظت توانندمی جلو هوای هایکیسه گیرند،

هایکیسه . دهند ارائه راننده کنار سرنشین و راننده سر و سینه
جایگزینی هوا هایکیسه. هستند تکمیلی حفاظت منظور به فقط هوا
حتی نیستند، شوند، بسته همیشه باید که ایمنی کمربندهای برای
.باشند شده مجهز جلو هوای کیسه به هاصندلی که زمانی

هشدار
.نکنید اعتماد هوا کیسه سامانه به تنها خود حفاظت برای هرگز

حفاظتی کارکرد تنها شود،می باز هوا کیسه که زمانی حتی●
.دارد پشتیبانی

ارائه را مطلوب حفاظت سطح زمانی هوا کیسه سامانه●
بدین و باشند شده بسته درستی به ایمنی کمربندهای دهدمی

،8 صفحه ← دهدمی کاهش را جراحات بروز خطر صورت
.ایمنی کمربندهای

وضعیت در باید خودرو سرنشین هر حرکت، از قبل بار هر●
صندلی به مربوط ایمنی کمربند گیرد، قرار صحیح نشستن
رانندگی حین در را آن و بسته صحیح صورت به را خود
و خودرو سرنشینان تمامی برای مسئله این. دارد نگاه بسته

.باشدمی صادق شهری هایخیابان در همچنین

هشدار
عملکرد محدوده و خودرو سرنشینان بین اجسامی که زمانی
خطر آنها شدن باز صورت در باشد، داشته قرار هوا هایکیسه

عملکرد محدوده امر، این نتیجه در. یابدمی افزایش صدمات
پرتاب بدن سمت به اجسام اینکه یا کندمی تغییر هوا هایکیسه
.شوندمی
در یا ندارید نگه دست در را جسمی رانندگی زمان در هرگز●

.نگیرید بغل
حمل راننده کنار سرنشین صندلی روی را اجسام هرگز●

ناگهانی، مسیرهای تغییر یا ترمزها حین است ممکن. نکنید
باز با و گیرند قرار هوا هایکیسه عملکرد محدوده در اجسام
خودرو اتاق داخل خطرناکی صورت به هوا، هایکیسه شدن
.شوند پرتاب

دو در عقب یا جلو هایصندلی روی که خودرو سرنشینان●
و حیوانات دیگر، اشخاص نباید هرگز اند،نشسته طرف
توجه. دهند قرار هوا هایکیسه عملکرد محدوده در را اجسام
عمل مسئله این به نیز خودرو سرنشینان و کودکان که کنید
.کنند

هشدار
شدن باز بار بهیک تنها هوا کیسه سامانه حفاظتی عملکرد
بایدسامانه شدند، باز هوا هایکیسه که زمانی. شودمی محدود
.گردد تعویض

در را شده استفاده سامانه اجزای و شده باز یهوا های کیسه●
واگن فولکس شرکت توسط که جدیدی قطعات با وقت اسرع
.کنید جایگزین اند،شده شناخته معتبر شما خودرو برای

تعمیرگاه طریق از باید فقط خودرو قطعات تعویض و تعمیر●
لازم، قطعات مجاز، هایتعمیرگاه. شوند انجام مجاز

افراد و تعمیر جهت لازم اطلاعات تشخیصی، تجهیزات
.دارند اختیار در را متخصص
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از که قطعاتی یا هوا کیسه شده بازیابی قطعات هرگز●
خودروی روی بر را اندشده برداشته اسقاطی خودروهای

.نکنید نصب خود
.نکنید عوض را خود هوا کیسه سامانه اجزای هرگز●

هشدار
به آب قطرات و ملایم غبار است ممکن هاایربگ شدن آزاد با

در سوزیآتش ایجاد معنی به و است عادی امر این. بیاید وجود
.باشدنمی خودرو

کند تحریک را چشم مخاط و پوست تواندمی خفیف غبار این●
در خصوص به شود، تنفس در مشکل بروز به منجر و

تنفسی اختلالات سایر از یا و هستند آسم به مبتلا که افرادی
پیاده خودرو از تنفسی مشکلات کاهش برای. برندمی رنج
تازه هوای بتوانید تا کنید باز را هادرب و هاشیشه یا شوید
.کنید تنفس

صورت و دست غذا صرف از قبل غبار، با تماس از پس●
.بشویید ملایم صابون و آب با را خود

.شود باز هایزخم یا و هاچشم وارد غبار ندهید اجازه●
.بشویید آب با را آنها است، شده هاچشم وارد غبار وقتی●

هشدار
سطح کردن تمیز برای هاحلال حاوی شوینده مواد از استفاده
ایجاد فرج و خلل واحدها این روی است ممکن هوا، کیسه واحد
شود،می باز هاآن جریان در هوا کیسه که تصادفاتی در. کند

هایآسیب بروز موجب و شده کنده پلاستیکی قطعات است ممکن
.شوند جدی

مواد با را هوا کیسه واحدهای سطح و داشبورد صفحه هرگز●
.نکنید تمیز هاحلال حاوی شوینده

راننده کنار سرنشین جلو هوای کیسه هایسامانه انواع

.دهید قرار توجه مورد را 16 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت

:دارد وجود واگن فولکس در راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه سامانه از متفاوت نوع 2 کلی طور به
AB

فقط که راننده کنار سرنشین جلوی هوای هایکیسه مشخصات
.نمود غیرفعال را هاآن توانمی مجاز هایتعمیرگاه توسط

با که راننده کنار سرنشین جلوی هوای هایکیسه مشخصات
شوندمی غیرفعال دستی صورت به کلید با تنظیم قابل سوئیچ

.21 صفحه ←
.نشانگرها مجموعه در  نشانگر چراغ– .نشانگرها مجموعه در  نشانگر چراغ– 
در PASSENGER AIR BAG   نشانگر چراغ– .داشبورد صفحه در راننده کنار سرنشین جلو هوای کیسه– 

.وسط کنسول بالایی قسمت
قسمت در PASSENGER AIR BAG   نشانگر چراغ–  

.وسط کنسول بالایی
سمت داشبورد، صفحه کناره در کلید با تنظیم قابل سوئیچ–  

مشاهده قابل درب بودن باز زمان در فقط (راننده کنار سرنشین
).است

.داشبورد صفحه در راننده کنار سرنشین جلو هوای کیسه–  
جلو هوای کیسه سازیغیرفعال قابلیت با هوا کیسه سامانه: عنوان.هوا کیسه سامانه: عنوان

.راننده کنار سرنشین برای
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نشانگر چراغ

توجه مورد را 16 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

کیسه برای نشانگر چراغ: وسط کنسول بالایی قسمت در 14 تصویر
فعال هوای کیسه برای یا  راننده کنار سرنشین جلو غیرفعال هوای
. راننده کنار سرنشین جلو



حلراه/احتمالی دلایلمکانروشن

نشانگرها مجموعه.
.است شده مختل کمربند کشنده سامانه و هوا کیسه سامانه

بررسی را سامانه بلافاصله و کرده مراجعه مجاز تعمیرگاه به
.کنید

 تصویر ← وسطی کنسول بالایی قسمت
14 .

.است شده مختل هوا کیسه سامانه
بررسی را سامانه بلافاصله و کرده مراجعه مجاز تعمیرگاه به

.کنید
.است شده غیرفعال راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه

.خیر یا بماند غیرفعال باید هوا کیسه آیا که کنید بررسی

 تصویر ← وسطی کنسول بالایی قسمت
14 .

.است شده فعال راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه
حدود خودکار صورت به نشانگر چراغ – ندارد وجود حلیراه
هوای کیسه کردن فعال یا سوئیچ کردن باز از بعد ثانیه 60

خاموش کلید، با تنظیم قابل سوئیچ با راننده کنار سرنشین جلوی
.شودمی

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

راننده، کنار سرنشین جلوی هوای کیسه بودن غیرفعال صورت در
در PASSENGER AIR BAG   نشانگر چراغ اگر

 نشانگر چراغ با همراه یا غیرمداوم وسط کنسول بالایی قسمت
سامانه در اختلالی است ممکن شود، روشن نشانگرها مجموعه در

. ← باشد داشته وجود هوا کیسه

هشدار
با هوا کیسه است ممکن هوا، کیسه سامانه در اختلال بروز با

کلی طور به اینکه یا و شود باز غیرمنتظره صورت به یا ایراد
مرگبار یا جدی هایآسیب باعث است ممکن امر این. نشود باز
.شود

بررسی مجاز تعمیرگاه یک در را هوا کیسه سامانه بلافاصله●
.کنید

راننده کنار سرنشین صندلی روی را بچه صندلی هرگز●
!نکنید جدا شده نصب که را ایبچه صندلی یا و نکنید نصب
وجود با تواندمی راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه
.شود باز تصادف در نقص،

تذکر
وارد به منجر تواندمی شده روشن نشانگر هایچراغ به توجهیبی
.شود خودرو به خساراتی شدن
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هوا هایکیسه عملکرد و توضیحات

توجه مورد را 16 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

از تصادفات جریان در را خودرو سرنشینان تواندمی هوا کیسه
جهت در سرنشینان حرکت کاهش طریق از کنار، از و روروبه

.کند حفاظت برخورد،

در. شودمی پر گاز ژنراتور طریق از شده باز هوای کیسه هر
زمان در هوا هایکیسه و شده شکسته هوا هایکیسه پوشش نتیجه
.شوندمی باز خود عملکرد محدوده در بالا فشار با ثانیه،میلی چند
شده باز هوای کیسه در است بسته ایمنی کمربند که سرنشینی وقتی
بگیرد را ضربه تا آیدمی بیرون هوا کیسه داخل گاز رود،می فرو
خطر ترتیب بدین. کند کم را خودرو سرنشین حرکت نتیجه در و

شده باز هوای کیسه. یابدمی کاهش مرگبار یا جدی هایآسیب
و سوختگی کبودی، تورم، مانند دیگری صدمات بروز از تواندنمی

هوا کیسه شدن باز زمان در. کند جلوگیری پوست خراشیدگی
.شود تولید اصطکاک از ناشی حرارت است ممکن

.کنندنمی حفاظت بدن پایینی بخش و هادست از هوا هایکیسه
زانوی قسمت زانو، هوای کیسه دارای خودروهای در: استثناء
.شودمی حفاظت نیز راننده

زاویه تصادف، نوع هوا هایکیسه شدن باز در عوامل مهمترین
که است جسمی جنس و ساختار و خودرو سرعت برخورد،
هر در هوا هایکیسه بنابراین. است کرده برخورد آن با خودرو
.شوندنمی باز خودرو در رویت قابل آسیب

از ناشی سرعت کاهش میزان به هوا کیسه نشدن یا شدن باز
وابسته شود،می ثبت الکترونیکی کنترل واحدهای در که برخورد
مربوطه مقدار از کمتر سرعت کاهش میزان اگر. است
اگر حتی هوا هایکیسه باشد، کنترل واحد در شده ریزیبرنامه
.شد نخواهند باز ببیند، برخورد نتیجه در شدیدی آسیب خودرو
جریان در کهاین حتی یا تعمیر هایهزینه خودرو، به وارده آسیب

نیستند این نشانه لزوماً است، نشده وارد خودرو به آسیبی تصادف
از ایمحدوده تعریف. خیر یا است شدهمی باز باید هوا کیسه که

شرایط زیاد بسیار هایتفاوت دلیل به مرجع مقادیر و هاسرعت
پوشش بنابراین. باشدنمی پذیرامکان یکدیگر، با خودروها برخورد
شدن باز موجب که برخورد زاویه و برخورد ممکن نوع هر کامل
باز برای عوامل ترینمهم. است غیرممکن شود،می هوا هایکیسه
آن به خودرو که جسمی جنس و ساختار شامل هوا هایکیسه شدن

خودرو سرعت و برخورد زاویه ،)سخت یا نرم (کندمی برخورد
.هستند

میزان که زمانی و تصادفات از بعضی در فقط هوا هایکیسه
مکمل عنوان به است، کافی هاآن کردن باز برای سرعت کاهش
هایکیسه. روند می کاربه خودکار، اینقطهسه ایمنی کمربند برای
کمربندهای. شوندمی باز خاصی شرایط تحت و بار یک فقط هوا

هاآن در هوا هایکیسه که هاییموقعیت در ایمنی تأمین برای ایمنی
مثال عنوان به. آیندمی کاربه اند،شده باز قبلاً اینکه یا شوندنمی باز
کند تصادف اولیه برخورد از بعد دیگری خودروی با خودرو اگر
.بخورد ضربه دیگری خودرو توسط یا و



.است خودرو غیرفعال ایمنی کلی طرح از بخشی هوا کیسه سامانه
خود ایمنی کمربند خودرو سرنشینان که زمانی تنها هوا هایکیسه
صندلی روی صحیح وضعیت در و اندبسته درستی به را

. باشند داشته را ممکن حفاظتی تأثیر بهترین توانندمی اند،نشسته
 ← 6 صفحه.

خودرو ایمنی طرح هایمؤلفه
تشکیل را خودرو ایمنی طرح همدیگر با زیر ایمنی تجهیزات

کاهش را مرگبار و جدی هایآسیب خطر وسیله بدین تا دهندمی
مناسب شما خودرو برای است ممکن تجهیزات از بعضی. دهند
.نباشند دسترس در کشورها از بعضی در یا نباشند

.هاصندلی همه برای بهینه ایمنی کمربندهای–
راننده کنار سرنشین و راننده برای ایمنی کمربند کشنده سامانه–

کناری عقب هایصندلی برای خودرو، تجهیزات به بسته و
.جانبی هوای هایکیسه با همراه

کنار سرنشین و راننده برای ایمنی کمربند کشش محدودکننده–
عقب هایصندلی برای خودرو، تجهیزات به بسته و راننده
.کناری

.جلو هایصندلی برای کمربند ارتفاع کنندهتنظیم–
وضعیت نمایش خودرو، تجهیزات به بسته و  هشدار چراغ–

.ایمنی کمربند
.راننده کنار سرنشین و راننده برای جلو هوای هایکیسه–
بسته و راننده کنار سرنشین راننده، برای جانبی هوای هایکیسه–

.کناری عقب هایصندلی برای خودرو، تجهیزات به
.راست و چپ سر هوای هایکیسه–
.راننده برای زانو هوای کیسه خودرو، تجهیزات به بسته–
. هوا کیسه نشانگر چراغ–
قسمت در   جلو سرنشین ایربگ نشانگر هایچراغ–

.وسط کنسول بالایی
– –PASSENGER AIR BAG   در نشانگر چراغ

.وسط کنسول بالایی قسمت
.حسگرها و کنترل هایدستگاه–
از شده وارد هایضربه برای صندلی پشتی تنظیم قابل ارتفاع–

.است شده سازی بهینه عقب
.تنظیم قابل فرمان میله–
صندلی برای مهارکننده هایحلقه خودرو، تجهیزات به بسته–

سرنشین صندلی روی و کناری عقب هایصندلی در کودک
.راننده کنار

فوقانی تسمه مهار برای هاییحلقه خودرو، تجهیزات به بسته–
)Top Tether (کودک صندلی برای.

باز سر و جانبی زانو، جلو، هوای کیسه هاآن در که هاییموقعیت
:شوندنمی

.باشد شده بسته سوئیچ برخورد، یک جریان در اگر–
تنظیم بخش توسط شده گیریاندازه تأخیر برخورد زمان در اگر–

.باشد کم بسیار خودرو جلو قسمت در
.کنار از خفیف برخوردهای در–
.پشت از برخوردها در–
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.خودرو شدن واژگون صورت در–
شده مشخص مرجع مقدار از کمتر برخورد سرعت که هنگامی–

.باشد کنترل واحد در

جلو هوای کیسههای

توجه مورد را 16 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.راننده جلوی هوای کیسه عملکرد محدوده و نصب محل 15 تصویر

جلوی هوای کیسه عملکرد محدوده و نصب محل 16 تصویر
.راننده کنار سرنشین

جلو، هوای هایکیسه سامانه ایمنی، کمربندهای مکمل عنوان به
در آن کنار سرنشین و راننده سینه و سر برای را تکمیلی حفاظت
بیشترین همیشه. کندمی تأمین جلو، از شدید نسبت به تصادفات
وضعیت ،6 صفحه ← کنید حفظ را جلو هوای کیسه از ممکن فاصله
باز زمان در توانندمی جلو هوای هایکیسه ترتیب این به. ننسستن
تأمین را حفاظت میزان حداکثر نتیجه در و شوند، پر کاملاً شدن
.کنند

و 15 تصویر ← فرمان غربیلک داخل راننده برای جلو ایربگ
قرار 16 تصویر ← داشبورد صفحه داخل جلو سرنشین برای
"AIRBAG" نوشته با هوا هایکیسه نصب هایمحل. استگرفته

.اندشده مشخص



هر شدن باز زمان در قرمز، خطوط با شده مشخص هایمحدوده
این در بنابراین). عملکرد محدوده (شوندمی پر هوا کیسه

هیچ.  ← شود نصب یا و گیرد قرار جسمی نباید هامحدوده
عملکرد محدوده در باشد، شده نصب کارخانه توسط که ایقطعه
نگرفته قرار راننده کنار سرنشین و راننده جلوی هوای هایکیسه
.است

خطر
.شودمی باز بالا سرعت با و ثانیه از کسری در هوا کیسه

.بگذارید خالی را هوا کیسه عملکرد محدوده همواره●
پوشش روی را موبایل گیره یا لیوانی جا مانند اجسامی هرگز●

.نکنید نصب آن عملکرد محدوده یا ایربگ مدول
هرگز اند،نشسته جلو هایصندلی روی که خودرو سرنشینان●

محدوده و خود بین را اجسام یا حیوانات دیگر، اشخاص نباید
و کودکان که کنید توجه. دهند قرار هوا هایکیسه عملکرد
.کنند عمل مسئله این به نیز خودرو سرنشینان

شیشه روی راننده، کنار سرنشین سمت در را جسمی هیچ●
به نکنید، نصب جلو هوای کیسه بالای و خودرو جلوی
.ناوبری ابزارهای مثال عنوان

روی نازک پلاستیک و خودرو فرمان غربیلک روی هرگز●
صفحه در که را راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه

آن و نچسپانید آن روی چیزی نپوشانید، دارد، قرار داشبورد
.ندهید تغییر را

هشدار
و 15 تصویر ← فرمان غربیلک جلوی از جلو هایایربگ
.شوندمی باز 16 تصویر ← داشبورد صفحه

را فرمان غربیلک بیرونی قسمت رانندگی زمان در همیشه●
.دارید نگه محکم دست دو با نیمه از

متر سانتی 25 حداقل که کنید تنظیم طوری را راننده صندلی●
به اگر. باشد فاصله فرمان غربیلک وسط و سینه قفسه بین
حتماً ندارد، وجود شرایط این ایجاد امکان جسمی شرایط دلیل
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه یک به

حداکثر که کنید تنظیم طوری را راننده کنار سرنشین صندلی●
خودرو داشبورد صفحه و راننده کنار سرنشین بین فاصله
.باشد داشته وجود
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جلوی هوای کیسه سازیفعال و غیرفعالسازی
قابل سوئیچ با دستی طور به راننده کنار سرنشین
کلید با تنظیم

توجه مورد را 16 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

سوئیچ: داشبورد صفحه در راننده کنار سرنشین سمت 17 تصویر
جلو هوای کیسه کردن غیرفعال و فعال برای کلید با تنظیم قابل

.راننده کنار سرنشین

صندلی از که صورتی در راننده، کنار سرنشین جلوی هوای کیسه
غیرفعال باید شود، استفاده جلو صندلی روی عقب به رو کودک
!شود

راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه سازیفعال
.ببندید را سوئیچ–
.کنید باز را راننده کنار سرنشین سمت در–
،81 صفحه ← کنید باز کامل طور به را خودرو کلید زبانه–

.خودرو کلیدهای مجموعه
کلید با تنظیم قابل سوئیچ در را خودرو کلید شده باز کاملاً زبانه–

تا را آن و دهید قرار 17 تصویر ← داشبورد صفحه در واقع
کلید زبانه 3/4 حدود تا حالت این در. دهید فشار دوم مقاومت
. ← است شده وارد سوئیچ داخل

  محل تا زیاد نیروی کردن وارد بدون را خودرو کلید–
.بچرخانید

و کشیده بیرون کلید با تنظیم قابل سوئیچ از را خودرو کلید–
. ← کنید جمع را کلید زبانه

بخش در PASSENGER AIR BAG  نشانگر چراغ–
روشن ثانیه 60 حدود و شودمی روشن وسطی کنسول بالایی
.18 صفحه ← ماندمی

.ببندید را راننده کنار سرنشین سمت در–
نشانگر چراغ سوئیچ، بودن باز زمان در که کنید بررسی–

PASSENGER AIR BAG   بالایی بخش در
.18 صفحه ← نباشد روشن وسط کنسول

راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه سازیغیرفعال
.ببندید را سوئیچ–
.کنید باز را راننده کنار سرنشین سمت در–



،81 صفحه ← کنید باز کامل طور به را خودرو کلید زبانه–
.خودرو کلیدهای مجموعه

کلید با تنظیم قابل سوئیچ در را خودرو کلید شده باز کاملاً زبانه–
تا را آن و دهید قرار 17 تصویر ← داشبورد صفحه در واقع

کلید زبانه 3/4 حدود تا حالت این در. دهید فشار دوم مقاومت
. ← است شده وارد سوئیچ داخل

  محل تا زیاد نیروی کردن وارد بدون را خودرو کلید–
.بچرخانید

و کشیده بیرون کلید با تنظیم قابل سوئیچ از را خودرو کلید–
. ← کنید جمع را کلید زبانه

.ببندید را راننده کنار سرنشین سمت در–
در PASSENGER AIR BAG   نشانگر چراغ–

که زمانی تا و شودمی روشن وسطی کنسول بالایی بخش
.18 صفحه ← ماندمی روشن است، باز سوئیچ

راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه بودن غیرفعال از اطمینان
طریق از فقط راننده کنار سرنشین شده غیرفعال جلوی هوای کیسه
PASSENGER AIR BAG نشانگر چراغ بودن روشن دائم

  شوندمی داده نشان وسطی کنسول بالایی قسمت در
)  18 صفحه ←) است روشن دائم طور به زرد نور با.

در PASSENGER AIR BAG   نشانگر چراغ وقتی
با همراه یا و نباشد روشن دائم طور به وسط کنسول بالایی بخش
دلایل به شود،می روشن نشانگرها مجموعه در  نشانگر چراغ
کنار سرنشین صندلی روی کودک دارندهنگه سامانه نباید ایمنی
ممکن راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه. گردد نصب راننده
.شود باز تصادف در است

هشدار
موارد در باید فقط راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه

.گردد غیرفعال خاصی
که زمانی فقط را راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه●

به آسیب بروز از تا کنید، غیرفعال یا فعال است بسته سوئیچ
.شود جلوگیری هوا کیسه سامانه

.است راننده با سوئیچ صحیح تنظیم ولیتمسؤ●
زمانی فقط را راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه●

سرنشین صندلی روی استثنایی شرایط در که کنید غیرفعال
.است گرفته قرار کودک صندلی راننده، کنار

قرار استفاده مورد دیگر کودک صندلی کهاین محض به●
فعال دوباره را راننده کنار سرنشین جلوی هوا کیسه نگرفت
.کنید

تذکر
ممکن نرود، فرو سوئیچ در کافی اندازه به خودرو کلید زبانه اگر
.ببیند آسیب کلید چرخاندن هنگام کلید با تنظیم قابل سوئیچ است

تذکر
با زیرا نگذارید جا کلید با تنظیم قابل سوئیچ در را خودرو کلید
به هاییآسیب است ممکن راننده، کنار سرنشین سمت در بستن

و کلید با تنظیم قابل سوئیچ داشبورد، صفحه درب، داخل تودوزی
.شود وارد خودرو کلید
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جانبی هوای هایکیسه

توجه مورد را 16 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

هوای هایکیسه عملکرد هایمحدوده: خودرو چپ سمت 18 تصویر
.جانبی

کیسه عملکرد محدوده و نصب محل: جلو صندلی جنب 19 تصویر
.جانبی هوای

هایصندلی برای جانبی هوای هایکیسه خودرو، تجهیزات به بسته
.18 تصویر ← اندشده نصب عقب کناری و جلو

روکش قسمت در جلو هایصندلی برای جانبی هوای هایکیسه–
بیرون سمت به راننده کنار سرنشین و راننده هایصندلی پشتی
.19 تصویر ← اندگرفته قرار

به بسته عقب، کناری هایصندلی برای جانبی هوای هایکیسه–
قرار صندلی همان پشتی و ورودی در بین خودرو تجهیزات

.دارند

مشخص "AIRBAG" نوشته با جانبی هوای هایکیسه نصب محل
.اندشده

توسط 19 تصویر ← یا 18 تصویر ← قرمز خطوط داخل محدوده
محدوده (شوندمی پوشیده شدن، باز زمان در جانبی، هایایربگ
یا و گیرد قرار جسمی نباید هامحدوده این در بنابراین). عملکرد
. ← شود نصب



باز تصادف سمت در جانبی هوای هایکیسه کنار، از برخورد در
را خودرو سرنشینان بدن قسمت آن به وارده صدمات خطر و شده
.کندمی کم است، بوده خودرو با برخورد جهت در که

هشدار
.شودمی باز بالا سرعت با و ثانیه از کسری در هوا کیسه

خالی را جانبی هوای هایکیسه عملکرد محدوده همواره●
.بگذارید

دو در عقب یا جلو هایصندلی روی که خودرو سرنشینان●
و حیوانات دیگر، اشخاص نباید هرگز اند،نشسته طرف
توجه. دهند قرار هوا هایکیسه عملکرد محدوده در را اجسام
عمل مسئله این به نیز خودرو سرنشینان و کودکان که کنید
.کنند

.کنید آویزان سبک هایلباس فقط خودرو لباس هایگیره به●
.ندهید قرار هاجیب داخل در تیز یا و سنگین اجسام

.نکنید متصل هادرب به را جانبی قطعات●
هایصندلی برای حفاظتی روکش یا صندلی روکش از تنها●

شده شناخته معتبر منظور این برای که کنید استفاده خودرو
باز تواندنمی جانبی هوای کیسه صورت این غیر در. باشند
.شود

هشدار
راننده کنار سرنشین و راننده هایصندلی از نادرست استفاده
و شده جانبی هوای هایکیسه درست عملکرد از مانع تواندمی

.شود جدی صدمات به منجر
هاآن اجزای یا برندارید را خودرو جلوی هایصندلی هرگز●

.نکنید دستکاری را
ممکن شود، وارد صندلی پشتی کناره به زیادی فشار اگر●

باز اصلاً نشوند، باز درستی به جانبی هوای هایکیسه است
.شوند باز ایمنتظره غیر صورت به یا و نشوند

یا خودرو هایصندلی اصلی هایروکش به صدمه هرگونه●
در باید جانبی هوای هایکیسه به مربوط هایبخش درزهای
.گردد رفع مجاز تعمیرگاه توسط وقت اسرع

سر هوای هایکیسه

توجه مورد را 16 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

کیسه عملکرد محدوده و نصب محل: خودرو چپ سمت 20 تصویر
.سر هوای
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درونی بخش در که دارند وجود سر هوای کیسه دو خودرو هر در
راننده کنار سرنشین و راننده سمت دو در و هادرب بالای خودرو
.20 تصویر ← دارند قرار

"AIRBAG" نوشته با سر هوای هایکیسه نصب هایمحل
.اندشده مشخص

که است ایمحدوده 20 تصویر ← قرمز خط با شده مشخص ناحیه
شودمی اشغال آن توسط سر هوای کیسه شدن باز زمان در
جسمی نباید هرگز محدوده این در بنابراین). عملکرد محدوده(

. ← شوند نصب یا و گیرند قرار

خودرو از جهتی در سر هوای کیسه کنار، از برخورد جریان در
.شودمی باز خوردمی ضربه که

نواحی در آسیب خطر سر، هوای هایکیسه کنار، از برخورد در
و جلو هایصندلی در را کنندمی برخورد خودرو با که بدن از

.دهندمی کاهش عقب کناری هایصندلی

هشدار
.شودمی باز بالا سرعت با و ثانیه از کسری در هوا کیسه

خالی را سر هوای هایکیسه عملکرد هایمحدوده همواره●
.بگذارید

محدوده در و سر هوای کیسه پوشش روی را جسمی هرگز●
.نکنید نصب آن عملکرد

دو در عقب یا جلو هایصندلی روی که خودرو سرنشینان●
و حیوانات دیگر، اشخاص نباید هرگز اند،نشسته طرف
توجه. دهند قرار هوا هایکیسه عملکرد محدوده در را اجسام
عمل مسئله این به نیز خودرو سرنشینان و کودکان که کنید
.کنند

.کنید آویزان سبک هایلباس فقط خودرو لباس هایگیره به●
.ندهید قرار هاجیب داخل در تیز یا و سنگین اجسام

.نکنید متصل هادرب به را جانبی قطعات●
در استفاده جهت که آفتابگیری پرده کناری هایشیشه روی●

.ندهید قرار اند،نشده شناخته معتبر صراحتاً خودرو
بچرخانید، کناری هایشیشه سمت به زمانی فقط را آفتابگیر●

روی پارکینگ درب کنترل یا خودکار مانند جسمی هیچ که
.باشد نداشته قرار آن

زانو یهوا کیسه

توجه مورد را 16 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.زانو هوای کیسه نصب محل: راننده سمت 21 تصویر

.زانو هوای کیسه عملکرد محدوده: راننده سمت 22 تصویر

داشبورد صفحه پایین قسمت در راننده سمت در زانو هوای کیسه
.دارد قرار

اندشده مشخص "ایربگ" نوشته با زانو هایایربگ نصب محل
.21 تصویر ←

در 22 تصویر ← است شده مشخص قرمز خط با که ایمحدوده
محدوده (شودمی اشغال آن توسط زانو هوای کیسه شدن باز زمان

و گیرند قرار جسمی نباید هرگز محدوده این در بنابراین). عملکرد
. ← شوند نصب یا

هشدار
.شودمی باز بالا سرعت با و ثانیه از کسری در هوا کیسه

محدوده در توانندمی که کلیدیجا مانند اجسامی از هرگز●
.نکنید استفاده کند ایجاد تداخل زانو هایایربگ عملکرد

کیسه عملکرد محدوده در و پوشش روی را اجسامی هرگز●
.ندهید قرار زانو هوای

صندلی. شودمی باز راننده هایزانو جلوی زانو یهوا کیسه●
بین مترسانتی 10 حداقل که کنید، تنظیم طوری را راننده
به اگر. باشد فاصله زانو هوای کیسه نصب محل و هازانو
حتماً ندارد، وجود شرایط این ایجاد امکان جسمی شرایط دلیل
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه یک به
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کودکان ایمن حمل

موضوع باره در مقدمه

را تصادف بروز صورت در دیدگیآسیب خطر کودک صندلی
در را کودکان رانندگی هنگام همیشه بنابراین. دهدمی کاهش
!کنید حمل کودک صندلی

:کنید توجه زیر نکات به

به کودک وزن و سن قد، با متناسب کودک هایصندلی–
.شوندمی تقسیم مختلف هایگروه

هایسامانه از توانمی خودرو در کودک صندلی نصب جهت–
.کرد استفاده متفاوتی نصب

عقب صندلی روی باید همیشه کودک صندلی ایمنی دلایل به بنا
یهاصندلی از اسستفاده و نصب برای اساسی اصول ،25 صفحه ← شود نصب
.کودک

جزو که کودکی صندلی از که کندمی توصیه واگن فولکس شرکت
برای هاصندلی این. کنید استفاده باشد،می شرکت این جانبی لوازم
تأیید و تهیه واگن فولکس شرکت تولیدی هایخودرو در استفاده
.اندشده

هشدار
کافی آنها ایمنی یا نداشته قرار ایمنی شرایط در کودکان اگر
.گیرند قرار مرگبار یا جدی جراحات معرض در توانندمی نباشد

:کنید توجه زیر نکات به بنابراین
قدشان یا سال 12 از ترکم سنشان که کودکانی کردن سوار●

مناسب کودک صندلی بدون است مترسانتی 150 از ترکوتاه
مقررات به. باشدنمی مجاز حرکت، حال در خودرو در

.کنید توجه کشور هر به خاص
ایمن کودک مناسب صندلی از استفاده با را کودکان همیشه●

وزن و سن قد، با متناسب باید کودک یهاصندلی. نمایید
.باشند کودک

قرار کودک صندلی یک در را کودک یک از بیش هرگز●
.ندهید

حرکت حین در را نوزادان یا و کودکان شرایطی هیچ تحت●
.ننشانید خود پای روی بر

تنها کودک صندلی در نظارت بدون را کودکان هرگز●
.نگذارید

خودرو در مناسب ایمنی بدون کودکان ندهید اجازه هرگز●
زانو صندلی روی بایستند، رانندگی حین در شوند، سوار
خصوصا مطلب این. بنشینند نادرست موقعیت در یا بزنند
سوار راننده کنار سرنشین صندلی در که کودکانی برای
تصادف، بروز صورت در. است اهمیت دارای شوندمی

.شوند دیگران و خود جدی جراحات باعث توانندمی کودکان

کودک صندلی حفاظتی تأثیر حداکثر به دستیابی منظور به●
به حتماً. است زیادی اهمیت داری کمربند صحیح دادن قرار

از صحیح استفاده برای کودک صندلی تولیدکننده دستورالعمل
حتی تواندمی ایمنی کمربند نادرست بستن. کنید توجه کمربند

.شود جراحات به منجر جزئی تصادفات در
ضروری امری تصادف یک از بعد کودک صندلی تعویض●

صندلی به صدماتی تصادف طی در است ممکن زیرا است
.نیستند دیدن قابل که باشد آمده وارد

تذکر
توجه N1 مجوز با خودروهایی به مربوط تذکرات و اطلاعات به

تجاری خودروی( N1 مجوز با خودروهای برای اطلاعات ،356 صفحه ← کنید
.)سسبک

کودک صندلی انواع

مورد را 24 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.کودک صندلی از هایینمونه تصویر 23 تصویر

برای و دارند رسمی تأیید که کنید استفاده کودکی صندلی از فقط
.هستند مناسب کودکان

کودک صندلی هایاستاندارد
برای ECE-R 129 یا ECE-R 44 مقررات مجموعه
این دوی هر. )1کندمی صدق اروپا اتحادیه در کودک هایصندلی
.باشندمی اعتبار دارای هم موازات به مقررات مجموعه
برچسب اندشده بررسی استانداردها این طبق که کودک هایصندلی
ECE تأیید برچسب). ECE (گیرندمی رنگ نارنجی تأیید
:باشد کودک صندلی برای زیر اطلاعات شامل تواندمی

وزنی، بندیگروه–
قدی، بندیگروه–
خودروی مخصوص عمومی،نیمه عمومی، (تأییدیه بندیطبقه–

،)i-Size یا خاص
.تأییدیه شماره–



.است نشده اجرا دولتی مقامات توسط هاکشور همه در هنوز ECE-R 129 مقررات)1
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تأییدیه ECE-R 44 مقررات طبق که کودکی هایصندلی
تأیید برچسب روی آنها تأییدیه رقمی هشت شماره باید اند،گرفته

ECE که دهدمی نشان این. شود شروع 04 یا 03 شماره با
شماره که قدیمی کودک یهاصندلی. است تأیید مورد صندلی
.نیستند تأیید مورد شودمی شروع 02 یا 01 با آنها تأییدیه

وزنی بندیگروه اساس بر کودک هایصندلی
کودک وزنگروه
کیلوگرم 10 تا0 گروه
کیلوگرم 13 تا+0 گروه
کیلوگرم 18 تا 19 گروه
کیلوگرم 25 تا 215 گروه
کیلوگرم 36 تا 322 گروه

ماهگی 18 تقریباً سن تا تولد زمان از: +0/0 وزنی بندیگروه–
گروه برای گزینه بهترین 23 تصویر ← عقب به رو کریر
.است گزینه بهترین 0/1 یا+ 0/0

تقریبی سن تا( 1 گروه کودک هایصندلی: 1 وزنی بندیگروه–
سامانه دارای) سال 7 تقریبی سن تا( 1/2 گروه یا) سال 4

بهترین هستند وزنی محدوده بالای که کودکانی برای کمربند،
.هستند گزینه

هایصندلی شامل 3 گروه و 2 گروه: 2/3 وزنی بندیگروه–
پشتی با کودک یهاصندلی. هستند پشتی بدون و پشتی با کودک

جانبی هایبالشتک و کمربند گرفتن قرار وضعیت خاطر به
ارائه پشتی بدون هایصندلی با مقایسه در را بهتری حفاظت

از که کندمی توصیه واگن فولکس رو این از. دهندمی
کودک هایصندلی. کنید استفاده پشتی با کودک یهاصندلی
هایصندلی و سال 7 حدود سنی رده تا کودکان برای 2 گروه
مناسب بالا به سال 7 حدود کودکان برای 3 گروه کودک
.هستند

تمام برای وزنی گروه هر صندلی که نیست گونه این همیشه
هر برای صندلی هر همچنین. باشد مناسب وزن آن دارای کودکان

آیا که نمایید بررسی همیشه بنابراین. نیست مناسب خودرویی
کودک صندلی و گیردمی قرار کودک صندلی در درستی به کودک

.شودمی نصب خودرو در ایمن طور به

تأییدیه هایگروه ترتیب به کودک هایصندلی
عمومی،نیمه عمومی، هایگروه در توانندمی کودک هایصندلی

)ECE-R 44 مقررات اساس بر همه (خاص خودرو مخصوص
.بگیرند قرار) ECE-R 129 مقررات اساس بر( i-Size یا

در نصب برای عمومی تأییدیه با کودک هایصندلی: عمومی–
این در خودرو انواع فهرست. شوندمی تأیید هاخودرو تمام
تأییدیه با ISOFIX کودک هایصندلی. نیست ضروری مورد

Top (فوقانی نگهدارنده تسمه یک توسط باید عمومی
Tether (شوند متصل.

استاندارد الزامات بر علاوه عمومینیمه تأییدیه: عمومینیمه–
صندلی نصب برای ایمنی تجهیزات نیازمند عمومی تأییدیه
احتیاج تکمیلی هایآزمایش به خود جای در که است کودک
فهرستی شامل عمومینیمه تأییدیه با کودک هایصندلی. دارند
آمده فهرست آن در باید شما خودروی که است خودرو انواع از

.باشد

تأییدیه با کودک هایصندلی: خاص خودرو مخصوص–
آزمایش یک به احتیاج خودرو، مدل هر برای مخصوص
هایصندلی. دارند خودرو در شدن تأیید برای جداگانه دینامیکی
انواع فهرست با نیز خاص خودرو مخصوص تأییدیه با کودک
.هستند همراه خودرو

–i-Size :تأییدیه با کودک هایصندلی ایمنی و نصب i-Size
ECE-R 129 مقررات در شده درج الزامات با مطابق باید
تأییدیه اساس بر صندلی کدام اینکه به بردن پی جهت. باشد

i-Size صندلی تولیدکننده با است شده تأیید خودرو این برای
.بگیرید تماس کودک

یهاصندلی از استفاده و نصب برای اساسی اصول
کودک

شودنمی تایوان و چین بازار شامل

مورد را 24 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.گیر آفتاب روی هوا کیسه برچسب: کلی طرح 24 تصویر

خودرو میانی ستون روی هوا کیسه برچسب: کلی طرح 25 تصویر
).B ستون(

کشور هر به مخصوص مقررات
نصب امکانات و استفاده به مربوط یهااستاندارد و مقررات
همه در. است متفاوت مختلف هایکشور در کودک هایصندلی
کنار سرنشین صندلی در کودکان که شودنمی داده اجازه هاکشور
به اساساً قانونی مقررات و هانامهآیین. شوند حمل راننده

.دارند اولویت راهنما دفترچه این در موجود توضیحات
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کودک صندلی نصب جهت تذکرات
.کنید توجه زیر عمومی تذکرات به کودک صندلی نصب هنگام در
معتبر نصب سامانه هر با کودک هایصندلی برای اطلاعات این
.است

را کودک صندلی تولیدکننده شرکت توسط شده تهیه دستورالعمل–
. ← کنید رعایت و مطالعه

پشت عقب صندلی روی را کودک صندلی امکان صورت در–
از بتوانند کودکان تا کنید نصب راننده کنار سرنشین صندلی
.شوند پیاده رو پیاده سمت

قرار خود حالت بالاترین در را ایمنی کمربند ارتفاع کنندهتنظیم–
.دهید

صندلی روی عقب به رو کودک صندلی یک نصب برای–
خاموش را خودرو جلو سرنشین جلوی ایربگ جلو، سرنشین

.کنید
جلو سرنشین صندلی جلو، سرنشین صندلی روی نصب برای–

در را صندلی پشتی و داده هل بالا و عقب سمت به کاملاً را
.6 صفحه ← دهید قرار آن درست وضعیت

روی 1 تا 0 گروه برای کودک هایصندلی از که هنگامی–
سمت به کاملاً را عقب صندلی کنید،می استفاده عقب صندلی
.6 صفحه ← فشاردهید عقب

روی 2/3 گروه برای کودک هایصندلی از که هنگامی–
وضعیت در را عقب صندلی کنید،می استفاده عقب صندلی
.6 صفحه ← دهید فشار مرکزی

کودک صندلی اطراف در کافی فضای که شوید مطمئن همیشه–
در را کودک صندلی وضعیت لزوم صورت در. دارد وجود
صحیح وضعیت به حتماً صورت این در. کنید تنظیم جلو

.6 صفحه ← نمایید توجه آن کنار سرنشین و راننده نشستن
گاهتکیه با مماس کاملاً امکان حد تا باید کودک صندلی پشتی–

پشتی زاویه لزوم صورت در. گیرد قرار خودرو صندلی
در کودک صندلی که کنید تنظیم طوری را خودرو صندلی
کودک صندلی اگر. گیرد قرار خودرو صندلی با کامل تماس
و کند برخورد خودرو صندلی سریپشت به نصب، هنگام در
سریپشت شود، صندلی پشتی با کامل تماس مانع امر این

و بردارید یا دهید فشار بالا سمت به کاملاً را خودرو صندلی
.6 صفحه ← دهید جای خودرو در امنی وضعیت در

هوا کیسه برچسب
مهمی اطلاعات حاوی یهابرچسب دارای خودرو است ممکن
اطلاعات. باشد راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه به راجع
هابرچسب. باشد متفاوت تواندمی هاکشور به بسته هابرچسب این
:شوند یافت زیر هایمکان در توانندمی

راننده کنار سرنشین سمت یا/و راننده سمت آفتابگیر روی–
.24 تصویر ←

راننده کنار سرنشین سمت) B ستون (خودرو میانی ستون روی–
.25 تصویر ←

توجه ها هشدار به دقت با عقب به رو کودک صندلی نصب از قبل
. ← کنید

راننده کنار صندلی در کودکان نقل و حمل از ناشی خطرات
کیسه شدن باز عقب به رو کودک صندلی از استفاده صورت در

جراحات یا مرگ خطر تواندمی راننده کنار سرنشین جلوی هوای
. ← باشد داشته دنبال به را مرگبار

روی عقب به رو کودک صندلی از استفاده به مجاز زمانی تنها
سرنشین جلوی هوای کیسه که هستید راننده کنار سرنشین صندلی
جلوی هوای کیسه بودن غیرفعال. باشد شده غیرفعال راننده کنار

نشانگر چراغ مداوم ماندن روشن طریق از راننده کنار سرنشین
هوای کیسه سازیغیرفعال. شودمی داده نمایش میانی کنسول در

.16 صفحه ← راننده کنار سرنشین جلوی

جلوی ایربگ جلو به رو کودک صندلی از استفاده صورت در
صندلی نصب صورت در. نکنید غیرفعال را خودرو جلو سرنشین
از زیاد فاصله با را کودک صندلی دارد امکان که جایی تا کودک
کیسه شدن باز. دهید قرار راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه
جدی جراحات به منجر تواندمی راننده کنار سرنشین جلوی هوای
. ← شود

راننده کنار سرنشین صندلی روی استفاده برای کودکی صندلی هر
روی استفاده مخصوص که کودکی صندلی. باشدنمی مناسب
مجوز کننده تولید شرکت توسط باید باشدمی جلو سرنشین صندلی
را جانبی ایربگ و جلو ایربگ با خودروهایی در استفاده
هایصندلی از روزیبه فهرست واگن فولکس نمایندگی. باشدداشته
.دارد اختیار در را تأیید مورد کودک

جانبی هوای هایکیسه از ناشی خطرات
کودک سر به است ممکن هوا کیسه جانبی هوای کیسه شدن فعال با

. ← کند مجروح شدت به را او و کند برخورد

خطر
جلو سرنشین صندلی روی عقب به رو کودک صندلی از اگر

یا مرگ خطر تصادف بروز صورت در کنیدمی استفاده
.دهدمی افزایش کودک برای را مرگبار جراحات

در. کنید غیرفعال را راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه●
غیرفعال راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه کهصورتی
.نیستید عقب به رو کودک صندلی از استفاده به مجاز نشود

به دارد امکان که جایی تا را راننده کنار سرنشین صندلی●
صندلی تا دهید حرکت بالا سمت به کاملاً و عقب سمت
جلوی هوای کیسه با را ممکن فاصله بیشترین کودک

.باشد داشته راننده کنار سرنشین
.دهید قرار عمودی حالت در را صندلی پشتی●
خود حالت بالاترین در را ایمنی کمربند ارتفاع کنندهتنظیم●

.دهید قرار
شرکت توسط که کنید استفاده کودکی هایصندلی از فقط●

با خودروهایی در استفاده برای کودک صندلی کننده تولید
.باشند شده تأیید جانبی ایربگ و جلو ایربگ

هشدار
.کودک صندلی نادرست نصب علت به دیدگیآسیب خطر

کنندهتولید شرکت هشدارهای و نصب دستورالعمل به همیشه●
.کنید رعایت را هاآن و و کرده دقت کودک صندلی
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هشدار
به رو کودک صندلی از استفاده صورت در دیدگیآسیب خطر
.راننده کنار سرنشین صندلی روی جلو

به دارد امکان که جایی تا را راننده کنار سرنشین صندلی●
صندلی تا دهید حرکت بالا سمت به کاملاً و عقب سمت
جلوی هوای کیسه با را ممکن فاصله بیشترین کودک

.باشد داشته راننده کنار سرنشین
.دهید قرار عمودی حالت در را صندلی پشتی●
خود حالت بالاترین در را ایمنی کمربند ارتفاع کنندهتنظیم●

.دهید قرار
شرکت توسط که کنید استفاده کودکی هایصندلی از فقط●

با خودروهایی در استفاده برای کودک صندلی کننده تولید
.باشند شده تأیید جانبی ایربگ و جلو ایربگ

هشدار
یا سر هوای کیسه شدن باز از ناشی جراحات از جلوگیری جهت
:جانبی یهوا کیسه

هوا هایکیسه عملکرد محدوده در کودکان که شوید مطمئن●
.16 صفحه ← باشند نگرفته قرار

جانبی هوای هایکیسه عملکرد محدوده در را جسمی هیچ●
.ندهید قرار

نصب هایسامانه

مورد را 24 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

در ایمنی برای متفاوتی نصب یهاسامانه از مختلف کشورهای در
.شودمی استفاده کودک صندلی نصب

نصب یهاسامانه از کلی نمای
–ISOFIX :ISOFIX نصب برای استاندارد نصب سامانه یک

سامانه. است خودرو در کودک هایصندلی مطمئن و سریع
بدنه و کودک صندلی بین محکمی اتصال ISOFIX نصب
.کندمی ایجاد خودرو



این. است دسته اصطلاح به یا محکم میله 2 دارای کودک صندلی
آن پشتی و صندلی بین که افتندمی جا ISOFIX حلقه در هادسته

ایمنی سیستم. دارند قرار) عقب کناری هایصندلی روی بر(
ISOFIX صفحه ← گیردمی قرار استفاده مورد اروپا در ویژه به

تسمه یک توسط ISOFIX نصب سامانه لزوم صورت در. 28
تکمیل نگهدارنده پایه یا) Top Tether (فوقانی نگهدارنده

.شودمی

دسترس در صورت در. خودکار اینقطهسه ایمنی کمربند–
ایمنی کمربند به نسبت ISOFIX سامانه از استفاده بودن،
.30 صفحه ← است ارجح خودکار، اینقطهسه

:تکمیلی نصب ابزارهای

–Top Tether :صندلی پشتی بالای از فوقانی نگهدارنده تسمه
در که مهارکننده حلقه در قلاب یک با و کندمی عبور عقب
.29 صفحه ← شودمی محکم دارد، وجود عقب صندلی پشت
شده مشخص لنگر علامت با فوقانی تسمه مهارکننده هایحلقه
.است

پایه یک وسیله به کودک هایصندلی از بعضی: نگهدارنده پایه–
.شوندمی داشته نگه گیردمی قرار خودرو کف در که نگهدارنده

برخورد اثر در کودک صندلی پرتاپ از مانع نگهدارنده پایه
پایه به مجهز کودک هایصندلی از. شودمی جلو سمت به شدید

هایصندلی و راننده کنار سرنشین صندلی روی فقط نگهدارنده
. ← نمایید استفاده عقب کناری

کودک هایصندلی به مربوط شده توصیه نصب یهاسامانه
را زیر موارد کودک هایصندلی نصب برای واگن فولکس شرکت
:کندمی توصیه

پایه و ISOFIX: عقب به رو کودک صندلی یا کودک کریر–
.نگهدارنده

در و فوقانی تسمه و ISOFIX: جلو به رو کودک صندلی–
.نگهدارنده پایه نیز وجود صورت

هشدار
جراحات به منجر تواندمی نگهدارنده پایه از نادرست استفاده
.شود مرگبار یا جدی

شده نصب ایمن و درست نگهدارنده پایه که شوید مطمئن●
.باشد
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ISOFIX با کودک صندلی نصب

مورد را 24 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

مهارکننده هایحلقه علامت: خودرو صندلی روی 26 تصویر
ISOFIX کودک هایصندلی برای.



.اتصال هایدسته با ISOFIX صندلی نصب: کلی طرح 27 تصویر

i-Size و ISOFIX نصب کلی طرح
i-Size یا ISOFIX کودک هایصندلی نصب شرایط زیر جدول
نشان خودرو صندلی هر در ISOFIX مهارکننده هایدرحلقه را
.دهدمی

عقب وسطی صندلیعقب کناری هایصندلیراننده کنار سرنشینوزنی بندیگروهگروه
EXIL-SUXکیلوگرم 10 تا: 0 گروه

کیلوگرم 13 تا: 0 +گروه
EX

IL-SU
X

DXX
CXX

کیلوگرم 18 تا 9: 1 گروه

DX

IL-SU
IUF

X
CXX
BXX
B1XX
AXX

تا 15: 2 گروه
XIL-SUX–کیلوگرم 25

تا 22: 3 گروه
XIL-SUX–کیلوگرم 36

i-Size–Xi-UX نگهدارنده سامانه

وزن با مطابق وزنی بندیگروه اطلاعات: وزنی بندیگروه–
بندیگروه. است کودک صندلی از استفاده برای کودکان مجاز
با کودک هایصندلی برای ECE تأیید برچسب روی وزنی
اطلاعات. است شده مشخص عمومینیمه یا عمومی تأییدیه
شده درج کودک صندلی هر روی وزنی بندیگروه به مربوط
.است

–X :کودک صندلی نصب برای خودرو صندلی ISOFIX یا
i-Size باشدنمی مناسب گروه این برای.

–IL-SU :کودک صندلی نصب برای مناسب خودرو صندلی
ISOFIX که هاخودرو فهرست به. عمومینیمه تأییدیه با

توجه است شده تهیه کودک صندلی تولیدکننده شرکت توسط
.کنید

–IUF :کودک صندلی نصب برای مناسب خودرو صندلی
ISOFIX عمومی تأییدیه با.

راهنما دفترچه 28
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–i-U :کودک صندلی نصب برای مناسب خودرو صندلی
i-Size عمومی تأییدیه با عقب به رو یا جلو به رو.

–i-UF :کودک صندلی نصب برای مناسب خودرو صندلی
i-Size عمومی تأییدیه با جلو به رو.

ISOFIX/i-Size با کودک صندلی نصب
است شده مشخص علامت این با مهارکننده هایحلقه محل
.26 تصویر ←

یهاصندلی از اسستفاده و نصب برای اساسی اصول ،25 صفحه ← تذکرات به–
.کنید رعایت را هاآن و کنید توجه کودک

روی از را هاآن محافظتی، هایپوشش وجود صورت در–
.بردارید ISOFIX مهارکننده هایحلقه

روی پیکان جهت در را کودک صندلی اتصال هایدسته–
.دهید فشار 27 تصویر ← ISOFIX مهارکننده هایحلقه

.بیفتد جا محکم تق صدای با باید کودک صندلی
که شوید مطمئن تا بکشید طرف دو هر از را کودک صندلی–

.است افتاده جا درست کودک صندلی
نگهدارنده پایه نگهدارنده، پایه به مجهز کودک هایصندلی در–

.گیرد قرار خودرو کف روی محکم باید

فوقانی نگهدارنده تسمه با کودک صندلی نصب
)Top Tether(

مورد را 24 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

فوقانی بخش برای اتصال روزنه: عقب صندلی پشت 28 تصویر
.نگهدارنده تسمه

هایحلقه بر بایدعلاوه عمومی تأییدیه با ISOFIX کودک صندلی
Top (فوقانی نگهدارنده تسمه یک توسط ISOFIX مهارکننده
Tether (شود محکم نیز.

آن مخصوص نگهدارنده یهاحلقه در فقط را نگهدارنده تسمه
مناسب فوقانی تسمه برای که اینگهدارنده هایحلقه. کنید محکم
"فوقانی تسمه" نوشته با لزوم صورت در و علامت یک با هستند

.اندشده مشخص

یهاصندلی از اسستفاده و نصب برای اساسی اصول ،25 صفحه ← تذکرات به–
.کنید رعایت را هاآن و کنید توجه کودک

صفحه ← بردارید را کننده جدا توری دیواره نیاز صورت در–
254.



یا دهید فشار بالا سمت به کاملاً را خودرو صندلی سریپشت–
.بردارید

.دهید قرار خودرو صندلی وسط قسمت در را کودک صندلی–
هایحلقه روی پیکان جهت در را کودک صندلی هایمیله–

کودک صندلی. دهید فشار 28 صفحه ← ISOFIX مهارکننده
.بیفتد جا محکم تق صدای با باید

.کنید تنظیم کودک صندلی پشتی با را خودرو صندلی پشتی–
صفحه ← بردارید را عقب صندوق طاقچه نیاز صورت در–

253.
در عقب سمت به را کودک صندلی فوقانی نگهدارنده تسمه–

نگهدارنده حلقه در را آن و کنید هدایت عقب صندوق
است، شده مشخص فوقانی تسمه عنوان به که 28 تصویر ←

.کنید محکم
صندلی فوقانی قسمت تا بکشید محکم را فوقانی نگهدارنده تسمه–

.شود خودرو صندلی پشتی با مماس کودک

هشدار
آن مخصوص نگهدارنده یهاحلقه در فقط را نگهدارنده تسمه
جراحات است ممکن امر این صورت این غیر در. کنید محکم
.باشد داشته دنبال به جدی

صندلی نگهدارنده تسمه یک فقط تواندمی نگهدارنده حلقه هر●
.دارد نگه را کودک

اتصال هایحلقه به را کودک صندلی نگهدارنده تسمه هرگز●
.نکنید وصل دیگری

●
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ایمنی کمربند با کودک صندلی نصب

مورد را 24 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

خودرو در) u (عمومی تأییدیه با کودک صندلی از خواهیدمی اگر
روی بر استفاده برای صندلی این که نمایید دقت کنید، استفاده خود
مهم اطلاعات. است تأیید مورد خودرو هایصندلی از یک کدام

تأیید رنگ نارنجی برچسب روی ECE شده درج کودک صندلی
زیر جدول به نصب، شرایط مورد در اطلاعات کسب برای. است

.کنید مراجعه

کودک وزنگروه

راننده کنار سرنشین

عقب هایصندلی جلوی هوای کیسه
فعال راننده کنار سرنشین

است

جلوی هوای کیسه
راننده کنار سرنشین

است غیرفعال
xuuکیلوگرم 10 تا0 گروه
xuuکیلوگرم 13 تا+0 گروه

1 گروه
xuuکیلوگرم 18 تا 9عقب به رو
uxuکیلوگرم 18 تا 9جلو به رو

uxuکیلوگرم 25 تا 215 گروه
uxuکیلوگرم 36 تا 322 گروه

u :عمومی؛ x :نیست مناسب گروه این برای کودک صندلی نصب برای خودرو صندلی.

ایمنی کمربند با کودک صندلی کردن محکم
یهاصندلی از اسستفاده و نصب برای اساسی اصول ،25 صفحه ← تذکرات به–

.کنید رعایت را هاآن و کنید توجه کودک
تنظیم خود حالت بالاترین در را ایمنی کمربند ارتفاع کنندهتنظیم–

.کنید
شرکت راهنما دفترچه دستورات طبق را ایمنی کمربند–

وسط از امکان صورت در و ببندید کودک صندلی تولیدکننده
.کنید رد کودک صندلی

.باشد نخورده پیچ ایمنی کمربند که شوید مطمئن–
قرار خودرو صندلی به مربوط قفل در را کمربند قفل زبانه–

.بیفتد جا تق صدای با کمربند قفل زبانه تا دهید

اضطراری مواقع در

خودرویتان و خود سازی ایمن

خاموش و روشن دکمه: وسط کنسول بالایی قسمت در 29 تصویر
.خطر هایچراغ سیستم کردن

است شده متوقف خرابی علت به که خودرویی سازیایمن قوانین به
سامانه کردن روشن مثال برای هاکشور از بسیاری در. کنید توجه
ضروری رنگشب ایمنی جلیقه پوشیدن و زنچشمک خطر چراغ
.31 صفحه ← است

بازبینی فهرست

زیر هایدستورالعمل به همراهانتان و خود امنیت از اطمینان برای
: ← کنید توجه شده گفته ترتیب به
و حرکت حال در خودروهای از امن فاصله در را خودرو.1

کنید پارک ایمن صورت به سفت و مسطح زمینی قطعه
← .

کنید روشن  دکمه با را زنچشمک خطر چراغ سامانه.2
.29 تصویر ←

.211 صفحه ← کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز.3
در را دنده دسته دیگر عبارت به یا دنده تعویض اهرم.4

.155 صفحه ← یا 154 صفحه ← دهید قرار P وضعیت
بیاورید بیرون از را خودرو کلید و کرده خاموش را خودرو.5

.147 صفحه ←
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)ادامه (بازبینی فهرست

دور و باشند شده پیاده خودرو سرنشینان همه که شوید مطمئن.6
پشت مثل امن مکانی در حرکت، حال در یخودروها از

هر به مخصوص مقرارت به. باشند گرفته قرار گاردریل
.کنید توجه رنگشب جلیقه برای کشور

خود با را ها سوئیچ تمامی کنیدمی ترک را خودرو وقتی.7
.ببرید

جاده در افراد سایر تا دهید قرار وضعیتی در را خطر مثلث.8
.بشوند شما خودرو متوجه

نیاز صورت در و شود خنک کافی قدر به موتور دهید اجازه.9
.بخواهید کمک متخصص یک از

مثال برای توانمی دهنده هشدار هایچراغ سیستم شدن روشن با
به طریق از را مسیری تغییر یا جهتی تغییر کردن بکسل زمان در
خطر هایچراغ صورت این در. داد نشان راهنما دسته بردن کار
.زنندنمی چشمک موقتاً

:خطر هایچراغ کردن روشن مثلاً
به یا شود سنگین ناگهان است پیش در که ترافیکی که وقتی–

شما پشت در که ییهاخودرو به بخواهید و برسید ترافیک
.دهید هشدار هستند

.آید پیش اضطراری موقعیت یک که وقتی–
.شود خراب خودرو کهوقتی–
یا شدن روشن جهت دیگر خودرو توسط شدن کشیده هنگام–

.شدن بکسل یا کردن بکسل

خطر چراغ سامانه از استفاده برای محلی مقررات به همیشه
.کنید توجه زنچشمک

باید کندنمی کار درستی به زنچشمک خطر چراغ سامانه که وقتی
به نسبت جاده در افراد سایر توجه جلب برای دیگری روش از

.کنید استفاده قانونی مقررات با مطابق شده خراب خودرو

هشدار
برای را تصادف خطر است شده متوقف جاده در که خودرویی
.دهدمی افزایش جاده در افراد سایر و خودرو سرنشینان

.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●
حال در خودروهای به نسبت امن ایفاصله در را خودرو●

.کنید پارک حرکت
.کنید روشن را خودرو خطر چراغ●
را کمک به نیازمند افراد کودکان خصوص به و افراد هرگز●

درهای که زمانی خصوص به. نکنید ترک خودرو در
در شده محبوس اشخاص که است ممکن. هستند قفل خودرو
.گیرند قرار پایین بسیار یا بالا بسیار دمای معرض

هشدار
بازبینی، فهرست در ایمنی مهم مطالب برخی به توجه عدم
.شود سنگین صدمات و تصادفات بروز به منجر تواندمی
نموده دنبال را بازبینی فهرست در موجود هایروش همیشه●

.کنید توجه شده مطرح احتیاطی موارد تمامی به و

هشدار
باعث تواندمی مورد این. شوندمی داغ خیلی اگزوز سیستم اجزاء
.شود جدی هایجراحت و آتش ایجاد

سامانه قطعات است ممکن که محلی در را خودرو هرگز●
خشک هایعلف مثل خودرو زیر اشتعال قابل مواد با اگزوز

قرار تماس در غیره و زمین روی شده ریخته سوخت یا
.نکنید پارک بگیرند،

تذکر
و عقب بال عقب، هایچراغ دست، با خودرو دادن هل هنگام

به طریق این از زیرا. ندهید فشار را بزرگ فلزی سطوح همچنین
.شودمی شل خودرو عقب بال و شودمی وارد صدمه خودرو

برای هشدار هایچراغ سیستم که زمانی خودرو باتری
باشد، بسته سوئیچ وقتی حتی باشد، روشن طولانی مدت

.شودمیخالی

حدود از بالاتر سرعت در اگر خودرو تجهیزات به بسته
ترمز یک) ساعت در مایل 50 (ساعت در کیلومتر 80

پشت هایخودرو به تا زندمی چشمک ترمز هایچراغ کنید شدید
ادامه همچنان را گرفتن ترمز آن از بعد اگر. بدهد هشدار سری
در مایل 6 (ساعت در کیلومتر 10 حدود زیر سرعت در دهید

روشن خودکار طور به زنچشمک خطر چراغ سامانه) ساعت
هنگام. ماندمی روشن زدن چشمک بدون ترمز چراغ. شودمی

طور به دوباره زنچشمک خطر هایچراغ خودرو به دادن شتاب
.شوندمی خاموش خودکار

رنگشب جلیقه خطر، مثلث اولیه، هایکمک جعبه
نشانی آتش کپسول

شودنمی ژاپن بازار شامل

.خطر مثلث نگهدارنده: عقب صندوق درب در 30 تصویر

رنگشب ایمنی جلیقه
جلو هایدرب هایپوشش در است ممکن خودرو تجهیزات به بسته

صفحه ← باشد موجود رنگشب ایمنی جلیقه نگهداری هایمحفظه
43.
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توجه رنگشب جلیقه برای کشور هر به مخصوص مقرارت به
.کنید

خطر مثلث
جلو به را خودرو عقب صندلی پشتی لزوم، صورت در–

.252 صفحه ← بخوابانید
درب به داخل از تا بزنید، کنار را عقب صندوق داخل اشیاء–

.کنید پیدا دسترسی عقب صندوق
در درجه 90 زاویه در را خطر مثلث نگهدارنده پایه درپوش–

.30 تصویر ← بچرخانید فلش جهت
بیرون را خطر مثلث و کنید باز را خطر مثلث نگهدارنده–

.آورید

اولیه هایکمک جعبه
جاهای در تواندمی اولیه هایکمک جعبه خودرو تجهیزات به بسته

:باشدداشته وجود عقب صندوق در مختلفی

راست یا چپ سمت در کیفی داخل وسایل، نگهداری محفظه در–
.241 صفحه ← خودرو عقب صندوق

عقب صندوق کفی زیر مخصوص اسفنجی قاب درون–
.252 صفحه ←

تاریخ به. باشد قانونی مقررات طبق باید اولیه هایکمک جعبه
.کنید توجه آن محتوی انقضاء

نشانیآتش کپسول
راننده کنار سرنشین صندلی زیر است ممکن نشانیآتش کپسول
.باشد گرفته قرار

همیشه باشد، معتبر قانونی مقررات با مطابق باید نشانیآتش کپسول
روی تأیید برچسب به. شود بررسی مرتب و باشد کاربهآماده

.نمایید رجوع نشانیآتش کپسول

هشدار
تصادف، یا خودرو ناگهانی ترمز یا مسیر تغییر صورت در

به خودرو داخلی فضای در است ممکن نشده محکم اشیاء
.کنند ایجاد شدید جراحت و شوند پرت اطراف

هایکمک جعبه نشانی،آتش کپسول باید ایمنی برای همیشه●
نگهداری جای در خطر مثلث و رنگشب ایمنی جلیقه اولیه،
.شوند محکم خود

فعال موتور درب حالت در برخورد از بعد واکنش

.آمده بالا فعال موتور درب 31 تصویر

کیلومتر 55 تا 25 سرعت محدوده در جلو از برخورد جریان در
سپر در موجود هایحسگر طریق از فعال موتور درب ساعت، در
شیشه مقابل در سانتیمتر چند موتور درب نتیجه در. آیدمی بالا جلو
برای موتور، بالای اضافی گیر ضربه بخش یک تا آیدمی بالا جلو
.شود ایجاد است دیده ضربه که ایپیاده عابر سر ناحیه در مثال

درستی به تواندمی صورتی در فقط "فعال موتور درب" سامانه
شکل تغییر خارجی عوامل تأثیر تحت موتور درب که کند کار
.باشد نداده

هیچ خودرو اینکه وجود با سامانه است ممکن موارد بعضی در
زیر شرایط در. بیفتد کار به است نداشته پیاده عابر با برخوردی

:بیفتد کار به سامانه است ممکن

و ستون برق، چراغ تیر ترافیکی، موانع با جلو از برخورد–
.غیره

.حیوان با جلو از برخورد–
.برف توده با برخورد–
.جاده بد شرایط در رانندگی حین خودرو کف کردن گیر–

مقابل در موتور درب فعال، موتور درب افتادن کار به هنگام
تصویر ← شودمی جابهجا بالا طرف به سانتیمتر چند جلو شیشه

قفل باز، حالت در را موتور درب مخصوصی لولاهای. 31
هشدار چراغ این بر افزون). نزدیک نمای( 31 تصویر ← کنندمی
 که زمانی تا ماندمی روشن نشانگرها مجموعه نمایشگر در

.شود تعمیر سیستم

:کندمی صدق زیر موارد فعال موتور درب افتادن کار به از بعد

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به مستقیماً باید شما–
.شود تعمیر مجاز تعمیرگاه توسط باید سامانه–
رانندگی ایمنی دارای خودرو کهصورتی در فقط رانندگی ادامه–

.است مجاز باشد
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ساعت در کیلومتر 80 از بیشتر سرعت با رانندگی به مجاز–
.باشیدنمی

.کنید تنظیم نو از را خود نشستن وضعیت باید لزوم صورت در–
دارد، قرار شده باز حالت در فعال موتور درب اینکه وجود با

وجود جلو شیشه طریق از محدودیت بدون دیدی باید همواره
.6 صفحه ← باشد داشته

مجموعه در  هشدار چراغ باشد شده باز فعال موتور درب اگر
.شودمیروشن نشانگرها

هشدار چراغ
احتمالی دلایلنمایشگر



.است آمده بالا فعال موتور درب
را سامانه و کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به سریعاً
.کنید تعمیر
.سامانه نقص: فعال موتور درب
سامانه بلافاصله و کرده مراجعه مجاز تعمیرگاه به
.کنید بررسی را

موتور درب دهندهنشان که علامت یک خودرو، تجهیزات به بسته
مجموعه نمایشگر در هشدار چراغ جای به تواندمی است فعال

اشاره فعال موتور شده باز درب به که شود داده نمایش هانشانگر
.کندمی

آمده بالا فعال موتور درب تعمیر
مجاز تعمیرگاه توسط باید فقط آمده بالا فعال موتور درب تعمیر
مورد، این در واگن فولکس شرکت.  ← شود انجام

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی

هشدار
"فعال موتور درب" پیاده عابر محافظ سامانه هوشمند فناوری
محدوده در منحصراً و کند غلبه فیزیکی قوانین بر تواندنمی

محافظ سامانه عملکرد از حاصل راحتی. کندمی عمل سامانه
انجام برای را شما نباید هرگز "فعال موتور درب" پیاده عابر
.کند وسوسه خطرناک هایکار
شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●

ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

کیلومتر 80 از بالاتر سرعت با آمده بالا فعال موتور درب با●
.نکنید رانندگی ساعت در

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

هشدار
و خرابی باعث تواندمی نادرست تغییرات و تعمیرات
هایسامانه عملکرد اختلالات و خودرو به رساندنآسیب
تصادفات بروز به منجر تواندمی امر این. شود راننده یارراننده

.شود سنگین صدمات و
مجاز تعمیرگاه توسط فقط خودرو در تغییرات و تعمیرات●

.شود انجام

هشدار
به منجر تواندمی آمده بالا فعال موتور درب نادرست بستن

.شود دست ناحیه در خصوصاً جدی جراحات و تصادفات
یک توسط باید منحصراً آمده بالا فعال موتور درب تعمیر●

خودتان که نکنید تلاش هرگز. شود انجام مجاز تعمیرگاه
.ببندید را آمده بالا موتور درب

تذکر
به صدمه باعث تواندمی آمده بالا فعال موتور درب نادرست بستن

.شود خودرو
دست فشار با مثلاً وجه هیچ به را فعال موتور شده باز درب●

تواندمی آن لولاهای و موتور درب. نبندید موتور درپوش روی
.ببیند صدمه طریق این از

نماد این است ممکن نشانگرها، مجموعه مدل به بسته
.باشد متفاوت

دریافت برای تماس اضطراری، تماس خدمات
اضطراری کمک برای تماس و اطلاعات

شودنمی روسسیه بازار شامل

.صوتی خدمات برای عملیاتی عناصر: سقفی کنسول در 32 تصویر

شده نصب عملیاتی عنصر یک تجهیزات به بسته سقفی کنسول در
32 تصویر ←  و ،   هادکمه دادن فشار طریق از. است
تماس خدمات: داد انجام را زیر صوتی خدمات توانمی

کمک برای تماس و اطلاعات دریافت برای تماس اضطراری،
.اضطراری

کارخانه سوی از که کنترل واحد یک توسط ضروری ارتباط
تماس صوتی خدمات شدن فعال با. شودمی ایجاد است، شده نصب
.شودمی برقرار مربوطه مسئول با تلفنی

.نشانگرچراغ
32 تصویر ← دارد وجود نشانگری چراغ عملیاتی عناصر در
:دهندمی نشان را زیر هایموقعیت آنها). فلش(
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.هستند غیرفعال صوتی خدمات تمامی:خارج–
:سوئیچ کردن باز از بعد ثانیه 20 حدود قرمز زنچشمک–

.است غیرفعال صوتی خدمات از یکی حداقل
به تنها تلفنی خدمات. سیستم در خطا: قرمز رنگ با روشن–

توصیه واگن فولکس شرکت. هستند دسترس در محدود صورت
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به کندمی

.هستند دسترس در صوتی خدمات: سبز رنگ با روشن–
.است فعال صوتی تماس یک: سبز زنچشمک–

 اطلاعات دریافت برای تماس

خدمات با تلفنی تماس توانمی رسانی اطلاع تماس کمک به–
Volkswagen AG کرد برقرار.

موجود خاصی مناطق در فقط اطلاعات کسب جهت تماس–
.است

خودرو آن با که زبانی واسطه به مربوطه مسئول با تلفنی تماس–
.شودمی برقرار است شده ثبت CarNet طریق از

 اضطراری کمک برای تماس

در تخصصی کمک درخواست امکان فنی نقص تماس عملکرد–
.کندمی فراهم را فنی نقص ایجاد صورت

به مربوط هایداده از برخی تلفنی تماس با زمان هم طور به–
.شودمی ارسال خودرو فعلی موقعیت جمله از خودرو

خودرو آن با که زبانی واسطه به مربوطه مسئول با تلفنی تماس–
.شودمی برقرار است شده ثبت CarNet طریق از

 اضطراری تماس خدمات

تصادف حین یا دستی صورت به اضطراری تماسی که هنگامی–
شود،می برقرار اتوماتیک طور به ایربگ شدن فعال با

فعلی موقعیت مثال عنوان به مربوطه اضطراری هایداده
.354 صفحه ← شودمی ارسال اتوماتیک طور به خودرو،

سیستم در که زبانی واسطه به مربوطه مسئول با تلفنی تماس–
.شودمی برقرار است شده تنظیم خودرو سرگرمی و اطلاعات

در فعلی اضطراری تماس محل در زبان آن که صورتی در
.شودمی برقرار انگلیسی زبان به تماس نباشد دسترس

112 اضطراری تماس شماره به برگشتن
به یا شده محدود اضطراری تماس خدمات هاموقعیت از بعضی در

شماره برای اضطراری تماس یا نبوده انجام قابل کامل طور
یک فقط صورت این در. استشده برقرار 112 کلی اضطراری

مثلاً دیگری داده هیچ طریق این از. شودمی برقرار صوتی تماس
.شودنمی منتقل آن محل یا خودرو مورد در

کرده محدود را اضطراری تماس خدمات است ممکن زیر شرایط
:شود 112 اضطراری تماس شماره تغییر به منجر و

که باشد شده واقع مناطقی در فعلی اضطراری تماس مکان–
نداشته وجود یا نباشد کافی GPS امواج و موبایل دهیآنتن
ها،خراشآسمان میان فضای ها،تونل شامل تواندمی این. باشد
.باشد نیز هادره و کوهستانی مناطق زیرگذرها، ها،گاراژ

کافی GPS امواج دریافت و موبایل دهیآنتن که مناطقی در–
در مخابراتی خدمات دهنده ارائه مخابرات شبکه و نبوده

.نباشد دسترس

دلایل به کشورها از بعضی در اضطراری تماس خدمات–
.باشدنمی مجاز قانونی

وجود معتبری مجوز اضطراری تماس خدمات از استفاده برای–
.ندارد

یا اضطراری تماس برقراری برای که خودرو از قطعاتی اگر–
دیده آسیب است، نیاز مورد تصادف گزارش اتوماتیک ارسال
.باشد نداشته برق کافی اندازه به یا باشد

هایسامانه و رانندگی جهت تذکرات
یارراننده

موضوع باره در مقدمه

سینی است بهتر شود،می استفاده کجا در خودرو از اینکه به بسته
که هنگامی. نمایید نصب گیربکس و موتور بدنه زیر محافظ
هایجاده در یا اختصاصی هایراه جدول، روی مثلاً خودرو
گیربکس و موتور بدنه زیر محافظ سینی نماید،می حرکت ناهموار

موتور کارتر کف و خودرو زیرین بخش به آسیب خطر تواندمی
هاینمایندگی نصب، برای واگن فولکس شرکت. دهد کاهش را

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

هشدار
داروهای و داروها مخدر، مواد الکل، تأثیر تحت رانندگی

مرگبار جراحات و جدی تصادفات به منجر تواندمی هوشیبی
.شود

به توانندمی هوشیبی داروی و هادارو مخدر، مواد الکل،●
ایمنی و واکنش هایزمان ادراک، قدرت چشمگیری طور

کنترل رفتن دست از باعث نتیجه در و کنند مختل را رانندگی
.شوند خودرو

سامانه هایمحدودیت

توجه مورد را 34 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

محدودیت دارای ساخت و فیزیکی لحاظ از یارراننده هایسامانه
سامانه هایواکنش راننده نظر از مثال، برای بنابراین. باشندمی
.باشد تأخیر با همراه یا غیرمنتظره تواندمی خاص شرایطی تحت
کنترل نیاز صورت در و باشید هوشیار همیشه باید رو این از

!بگیرید دست در را خودرو کامل

نکردن عمل باعث خاص موارد در توانندمی زیر شرایط
سامانه منتظره غیر واکنش یا سامانه واکنش در تأخیر ها،سامانه
:شوند

.تند هایپیچ در–
.گاز پدال کامل فشار با–
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.محیط پایش سامانۀ در نقص یا بودن خاموش صورت در–
پایداری کنترل سامانۀ یا کشش کنترل سامانۀ که وقتی–

.باشد شده خاموش دستی صورت به الکترونیک
.باشد شده تنظیم الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ که وقتی–
برقی اتصال دارای تریلر در یا ترمز هایچراغ در که وقتی–

.260 صفحه ← باشد داشته وجود اشکال
.باشد شده پوشیده یا شده کثیف رادار هایسنسور که وقتی–
مورد فلزی صفحات جاده، در زنجیر: مانند فلزی، موانع اگر–

جاده کنار و روی ایجاده علائم یا سازی جاده در استفاده
.باشند

.باشد گرفتن عقب دنده حال در خودرو اگر–
.گیردمی زیادی شتاب خودرو که وقتی–
.باران یا برف سنگین بارش هنگام–
.موتورسیکلت: مانند عرض کم نقلیۀ وسایط مورد در–
حال در شما خودرو چپ یا راست سمت در خودروها اگر–

.باشند حرکت
.هستند شما خودرو جلوی از عبور حال در نقلیه وسایل اگر–
.بیاید ماشین شما روبروی از اگر–
به خودرو یک وقتی: مثلاً نامشخص، ترافیکی هایموقعیت در–

.پیچدمی یا زندمی ترمز شما جلوی شدت
طبیعی ابعاد از خودروها سایر در ضمیمه قطعات یا بار وقتی–

.است زده بیرون بالا یا پشت کنار، از خودرو

35ایمنی
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خودرو کلی نماهای
خارجی نماهای

جلویی نمای

.خودرو جلویی نمای 33 تصویر

:33 تصویر جدول راهنمای
:با جلو شیشه1

121.................................................................................................................................................جلو شیشه کنپاکبرف–
129.........................................................................................................................................................جلو شیشه کنگرم–
121.........................................................................................................................................................باران/نور حسگر–
Light Assist(..................................................................113 (بالا نور چراغ و پایین نور چراغ خودکار تنظیم حسگر–
182..............................................................................................................................یارراننده هایسامانه دوربین دریچه–
357................................................................................................................................................خودرو شناسایی شماره–

307.................................................................................................................................................موتور درب بازکننده اهرم2
:برای واگن فولکس آرم پشت در رادار حسگر3

ACC(..............................................................................................................................188 (خودکار فاصله کنندهتنظیم–
Front Assist(.........................................................................................................................195 (محیط پایش سامانه–
195...........................................................................................................................................پیاده عابر تشخیص سامانه–
202..............................................................................................................................................ترافیک یارراننده سامانه–
203....................................................................................................................................................اضطراری یارراننده–

288 ،113...................................................................................................................................................................جلو هایچراغ4
121.........................................................................................................................................جلو هایچراغ پاکسازی سامانه5
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302..................................................................................................................پوشش یک پشت جلو، بکسل حلقه نصب محل6
:برای سنسورها7

214..................................................................................................................................................پارک راهنمای سیستم–
Park Assist(...................................................................................................................................224 (پارک دستیار–

288 ،113..........................................................................................................هاپیچ روشنایی هایچراغ یا جلو شکنمه هایچراغ8

چپ سمت در مشابهی محل در 8 و 7 ،5 ،4 هایموقعیت
.دارند قرار خودرو راست یا

جانبی نمای

.خودرو جانبی نمای 34 تصویر

:34 تصویر جدول راهنمای
354..........................................................................................................................................................................سقفی آنتن1
269..........................................................................................................................................................................باک درب2
258..........................................................................................................................................................................سقف ریل3
89...................................................................................................................................................................درب دستگیره4
123......................................................................................................................................................................بغل هایآینه5

Side Assist(......................................................................................................204 (خطوط تعویض یارراننده نمایش–
Area View(............................................................................................................................230 (محیط نمای دوربین–
113............................................................................................................................................تکمیلی زن چشمک چراغ–
113......................................................................................................................................................محیطی نورپردازی–

342........................................................................................................................................جک قرارگیری مخصوص نقاط6

خودرو چپ سمت در مشابه مکان در 6 تا 3 هایموقعیت
.دارند قرار

37خودرو کلی نماهای
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عقب نمای
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

.خودرو عقب نمای 35 تصویر

:35 تصویر جدول راهنمای
بالایی ترمز چراغ1
:عقب شیشه2

129......................................................................................................................................................عقب شیشه گرمکن–
121................................................................................................................................................عقب شیشه کنپاکبرف–
354...............................................................................................................................................شیشه در شده تعبیه آنتن–

288 ،113.................................................................................................................................................................عقب هایچراغ3
:قسمت4

92..............................................................................................................................عقب صندوق درب کردن باز دکمه–
Rear View(..................................................................................................................219 (عقب نمای دوربین سامانه–
288...............................................................................................................................................خودرو پلاک هایچراغ–

عقب بازتابنده چراغ و عقب دنده چراغ5
204............................................................................سپر پشت در) Side Assist (خطوط تعویض یارراننده رادار حسگر6
:برای سنسورها7

ParkPilot.............................................................................................................................214 پارک راهنمای سامانه–
Park Assist(................................................................................................................................224 (پارک یارراننده–

260......................................................................................................................................................................کشیدک پایه8
302.................................................................................................................پوشش یک پشت عقب، بکسل حلقه نصب محل9

چپ سمت در مشابهی محل در 7 و 6 ،5 ،3 هایموقعیت
.دارند قرار خودرو راست یا
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 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 
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راننده سمت کلی نمای

).چپ سمت فرمان با خودروهای (راننده سمت کلی نمای 36 تصویر

).راست سمت فرمان با خودروهای (راننده سمت کلی نمای 37 تصویر
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:37 تصویر و 36 تصویر راهنما جدول
:...............................................................................................................................................................113 هاچراغ کلید1

-- است روشن روز در رانندگی هایچراغ یا دائمی رانندگی هایچراغ یا است خاموش هاچراغ–
-- رانندگی هایچراغ خودکار تنظیم–
 پایین نور چراغ و  خودرو کوچک هایچراغ–
.  شکنمه هایچراغ–

............................................................................................................113 خودرو جلوی هایچراغ نور زاویه کنندهتنظیم2
...........................................................................................................................................51 فرانما نمایشگر کنندهتنظیم3
113.......................................................................................................................................................................:برای دسته4

 –  بالا نور–
x بالا نور با دادن علامت–
 راهنما چراغ–
 خودرو پارک چراغ–
، –  –  سرعت محدودکننده و) GRA (کنترل کروز سیستم اندازیراه هایدکمه و کلید–

 –  – ، .............................................................................................................................................182، 185
...............................................................................................................................51 راننده دستیار هایسیستم دکمه–

129..................................................................................................................................................................هوا هایدریچه5
:نشانگرها مجموعه6

51....................................................................................................................................................نمایشگر و نشانگرها–
68......................................................................................................................................... نشانگر و هشدار هایچراغ–

241.....................................................................................................................................................وسایل نگهداری محفظه7
121........................................................................................................................................:شویشیشه و کنپاکبرف دسته8

 –  خودرو جلوی شیشه کنپاکبرف کردن روشن جهت–

 باران حسگر کردن فعال یا زمانی فاصله با جلو شیشه کردن پاک جهت–
 باران حسگر حساسیت میزان تنظیم یا زمانی فواصل تنظیم جهت–
 کنپاکبرف کردن خاموش جهت–
x "ایمرتبهتک کنپاکبرف" جهت–
 خودرو جلوی شیشه خودکار کردن پاک و شستشو جهت–
 عقب شیشه کنپاکبرف جهت–
 خودرو عقب شیشه خودکار کردن پاک و شستشو جهت–
، /...................66، 71 واگن فولکس سرگرمی و اطلاعات هایسیستم و رسانیاطلاع هایسیستم اندازیراه دکمه–

51.......................................................................................................................:منظورهچند فرمان غربیلک روی تنظیمات9
، ، ، ،  –  – ...................182، 185 سرعت محدودکننده و) GRA (سرعت تنظیم سامانه از استفاده دکمه–
ACC (، ، ، ،  –  – ...............................................188 (خودکار فاصله کنندهتنظیم از استفاده دکمه–
 –  تلفنی مکالمات یا سرگرمی و اطلاعات سامانه صدای تنظیمات–

 –  – ، ،  واگن فولکس خودرو رسانیاطلاع سیستم اندازیراه هایدکمه–
 ورودی هایتماس پذیرش یا تلفن اصلی منوی کردن فعال–
 صوتی کنترل سازیفعال–
–Audio )صوتی(، Navigation )ناوبری ( – 

)کندمی کار سوئیچ بودن باز صورت در فقط (بوق10
147...............................................................................................................................................................................سوئیچ11
140...............................................................................................................................................................................هاپدال12
16..........................................................................................................................................................راننده جلو هوا کیسه13
6......................................................................................................................................................فرمان میله تنظیم دسته14
16...............................................................................................................داشبورد صفحه در زانو هوای کیسه نصب محل15

41خودرو کلی نماهای
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241.....................................................................................................................................................وسایل نگهداری محفظه16
307...............................................................................................................................................موتور درب کنندهآزاد دسته17

:تصویر بدون
...................................................................................................83 خودرو داخل پایش سیستم دکمه: راننده صندلی کنار
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خودرو داخلی فضای

جلو سرنشین سمت کلی نمای

با خودروهای (راننده کنار سرنشین سمت کلی نمای 38 تصویر
برعکس راست سمت فرمان با خودروهای در). چپ سمت فرمان
.است

راننده کنار سرنشین باز درب حالت در داشبورد صفحه 39 تصویر
سمت فرمان با خودروهای در). چپ سمت فرمان با خودروهای(

.است برعکس راست

:38 تصویر جدول راهنمای
241.....................................................................................................................................داشبورد محفظه بازکننده دستگیره1
16.............................................................................داشبورد صفحه در راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه نصب محل2
129..................................................................................................................................................................هوا هایدریچه3
16.......................................................راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه سازیغیرفعال برای کلید با تنظیم قابل سوئیچ4

43خودرو کلی نماهای
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خودرو درب

.است برعکس راست سمت فرمان با خودروهای در). چپ سمت فرمان با خودروهای (راننده سمت درب در تنظیمات از کلی نمای 40 تصویر

:40 تصویر جدول راهنمای
89...................................................................................................................................................................درب دستگیره1
 – .........................................................................................83 خودرو قفل بستن و کردن باز برای مرکزی قفل دکمه2
83......................................................................................................................................مرکزی قفل سامانه نشانگر چراغ3
123.....................................................................................................................................................:بغل هایآینه تنظیم کلید4

     بغل هایآینه تنظیم–
 بغل هایآینه کنگرم–
 بغل هایآینه کردن جمع–

252...................................................................................................................................عقب صندوق درب کردن باز دکمه5
244...............................................................................................................................................................بطری نگهدارنده6
241......................................................................................رنگشب ایمنی جلیقه نگهداری امکان با وسایل نگهداری محفظه7
خودرو عقب و جلو درب بازتابنده8
97.......................................................................................................................................................:بالابر شیشه هایدکمه9

 برقی بالابر شیشه–
 عقب بالابر شیشه ایمنی کلید–

راهنما دفترچه 44
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سقف در هاییعلامت
شودنمی روسسیه بازار شامل

مفهومهانشانه

، ،  ،  ، 113 صفحه ← مطالعه و داخلی هایچراغ به مربوط هایدکمه.

99 صفحه ← ایشیشه سقف به مربوط دکمه.

  کمک برای تماس و اطلاعات دریافت برای تماس اضطراری، تماس خدمات
30 صفحه ← اضطراری

45خودرو کلی نماهای
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عقب صندوق کلی نمای
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

.عقب صندوق کلی نمای 41 تصویر

.عقب صندوق جانبی هایبخش 42 تصویر

:42 تصویر و 41 تصویر راهنما جدول
252.........................................................................................................................................................عقب صندوق طاقچه1
255........................................................................................................عقب صندوق به دسترسی دریچه آزادسازی دستگیره2
24....................................)است موجود راست و چپ سمت در) (Top Tether (فوقانی نگهدارنده تسمه برای اتصال نقاط3
323.............................................................خودرو هایلاستیک مشابه جایگزین لاستیک یا زاپاس لاستیک تجهیزات به بسته4
252...............................................................................................................................................عقب صندوق کفی دستگیره5
285............................................................................................................................................................خودرو ابزار جعبه6

راهنما دفترچه 46
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252............................................................................................................................................کننده جدا توری پایین قلابگیر7
252...........................................................................................................................................کننده جدا توری بالای قلابگیر8
252................................................................................................................................بار کردن محکم جهت ثابت هایحلقه9
252..........................................................................................................................................عقب صندوق شونده جدا چراغ10
260..........................................................................................................................................کشیدک توپی کردن آزاد دکمه11
252....................................................................................................................................................عقب صندوق کفی قلاب12
110...........................................................................................................صندلی پشتی آزادسازی دور راه از کنترل مکانیزم13
246.............................................................................................................................................................ولت 230 سوکت14
252................................................................................................................................بار کردن محکم جهت تاشو هایحلقه15
241........................................................................................................................................تریم پشت وسایل نگهداری محل16
246................................................................................................................................................................ولت 12 سوکت17
252....................................................................................................................................................کیف کردن آویزان گیره18
113..................................................................................................................................................عقب صندوق ثابت چراغ19

92....................................................دارد وجود درب برقی بستن برای ایدکمه عقب صندوق درب داخل در: تصویر بدون
252..............................................................چمدان نگهدارنده توری به عقب صندوق بودن مجهز صورت در: تصویر بدون
319................................................دارد وجود خودرو باتری یک عقب صندوق فضای پشت تجهیزات به بسته: تصویر بدون

.دارند وجود راست و چپ سمت دو هر در مشابهی مکان در 8 و 7 ،3 هایموقعیت

47خودرو کلی نماهای
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وسط کنسول بالای بخش

.وسط کنسول بالای قسمت کلی نمای 43 تصویر

:43 تصویر جدول راهنمای
 ......................................................................16 راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه بودن نشانگرخاموش چراغ1
129.............................................................................................................................................هوا مستقیم غیر تهویه دریچه2
...............................................................................................30 هشدار هایچراغ سیستم کردن روشن و خاموش دکمه3
سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ←) کارخانه سوی از شده نصب (سرگرمی و اطلاعات سامانه4
.................................................................................................................................129 یا  صندلی گرمکن های دکمه5
:تنظیمات6

129........................................................................................................................................تازه هوای و گرمایش سامانه–
129...................................................................................................................................................)دستی (مطبوع تهویه–
Climatronic...........................................................................................................................129 مطبوع تهویه سامانه–
136................................................................................................)تکمیلی گرمایش سامانه (پارک هنگام گرمایش سامانه–
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وسط کنسول پایینی بخش

فرمان با خودروهای (وسط کنسول پایین قسمت کلی نمای 44 تصویر
).چپ سمت

فرمان با خودروهای (وسط کنسول پایین قسمت کلی نمای 45 تصویر
).راست سمت

:44 تصویر ← جدول راهنمای
:برای دسته1

154.............................................................................................................................................................دستی گیربکس–
DSG........................................................................................................................................155® کلاچه دو گیربکس–

:بخش2
سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ← AUX-IN ورودی ،USB اتصال ،MEDIA-IN ایچندرسانه هایورودی–
فندک–
ولت 12 سوکت–

:هایدکمه3
ASR (..................................................................................................................................237 (کشش کنترل سیستم–
.............................................................................................................................................152 توقف/استارت سیستم–
....................................................................................................................................................164 آفرود حالت–
...........................................................................................................................................214 پارک راهنمای سیستم–
Park Assist (............................................................................................................................224 (پارک دستیار–

241 ،245.................................................................لیوانی جا در متحرک زیرسیگاری با وسط کنسول در وسایل نگهداری محفظه4
جلو میانی صندلی دسته در وسایل نگهداری محفظه5
4MOTION Active Control(.......................................................................169 (متحرک چرخ چهار سامانه تنظیمات6
 ..........................................................................................................................................212 اتوماتیک داشتننگه7
.............................................................................................................................................211 پارک الکترونیکی ترمز8
Keyless Access(..................147 کلید بدون دسترسی با کردن قفل و روشن سامانه ( –  –  استارت دکمه9

49خودرو کلی نماهای
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وسط کنسول عقبی بخش

.وسط کنسول عقب بخش کلی نمای 46 تصویر

:46 تصویر جدول راهنمای
129..................................................................................................................................................................هوا هایدریچه1
:تنظیمات2

Climatronic...........................................................................................................................129 مطبوع تهویه سامانه–
............................................................................................................................................129 یا  صندلی گرمکن–

سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ← USB اتصال3
246................................................................................................................................................................ولت 12 سوکت4
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راننده اطلاعات
نشانگرها مجموعه

آنالوگ نشانگرهای مجموعه

.آنالوگ نشانگرهای مجموعه: داشبورد صفحه در 47 تصویر

:47 تصویر هانشانگر توضیحات
).دقیقه در دور 1000 موتور چرخش( دورسنج
حداکثر دهندهنشان دورسنج در رنگ قرمز محدوده شروع
گرم موتور که زمانی است، دنده هر برای موتور مجاز دور
قرمز محدوده به آنکه از قبل باید. است حرکت حال در و

روی را دنده دسته یا دهید افزایش را دنده شوید نزدیک رنگ
گاز پدال روی از را خود پای یا دهید قرار D/S وضعیت
.بردارید
.64 صفحه ←  موتور کنندهخنک مایع دمای نشانگر
.54 صفحه ← شده داده نمایش اطلاعات

.54 صفحه ← نمایشگر و تنظیم مجدد، تنظیم هایدکمه

1

2

3

4

.سنجسرعت
.269 صفحه ← سوخت میزان نشانگر

تذکر
گاز تخته و موتور دور بردن بالا از است سرد موتور که وقتی●

.کنید خودداری کردن وارد موتور به اضافه بار و راندن
تنها دورسنج عقربه باید موتور آسیب از جلوگیری منظور به●

.گیرد قرار رنگ قرمز محدوده در کوتاهی مدت

سوخت مصرف در جویی صرفه به دنده سریع کردن سبک
.میکند کمک موتور صدای و سر کاهش و

5

6

51راننده اطلاعات
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)اطلاعات فعال نمایشگر (دیجیتال نشانگرهای مجموعه

.اطلاعات فعال نمایشگر: داشبورد صفحه در 48 تصویر

،)Active Info Display (اطلاعات فعال نمایشگر
رنگی نمایشگر دارای دیجیتال نشانگرهای مجموعه

TFT هایصفحه بر علاوه. است بالا تصویر وضوح با
سنجسرعت و دورسنج قبیل از مرسوم مدرج ایدایره
گوناگون اطلاعاتی هاینمایه میان از انتخاب با توانمی
.نمود مشاهده را بیشتری هایداده

:48 تصویر هانشانگر توضیحات
).دقیقه در دور 1000 موتور چرخش( دورسنج
حداکثر دهندهنشان دورسنج در رنگ قرمز محدوده شروع
گرم موتور که زمانی است، دنده هر برای موتور مجاز دور
قرمز محدوده به آنکه از قبل باید. است حرکت حال در و

روی را دنده دسته یا دهید افزایش را دنده شوید نزدیک رنگ
گاز پدال روی از را خود پای یا دهید قرار D/S وضعیت
. ← بردارید
طبق شده داده نمایش مطالب. اطلاعات هاینمایه نمایش
اطلاعات نمایه تصویر، این. کندمی تغییر اطلاعات هاینمایه

"Classic") دهدمی نشان اضافی اطلاعات بدون را) عادی.
.54 صفحه ← شده داده نمایش اطلاعات

.54 صفحه ← نمایشگر و تنظیم مجدد، تنظیم هایدکمه
.سنجسرعت
.سرعت دیجیتال نشانگر
.269 صفحه ← سوخت میزان نشانگر
.64 صفحه ←  موتور کنندهخنک مایع دمای نشانگر
خودکار دنده فعلی وضعیت یا دستی دنده فعلی وضعیت

.154 صفحه ← ،155 صفحه ←

1

2

3

4

5

6

7

8

9

اطلاعات نمایش نمایه
واگن فولکس اطلاعاتی سامانه در) نماها( Views گزینه طریق از

موضوع اساس بر را اطلاعات هاینمایه توانمی 51 صفحه ←
نمایه به بسته اطلاعات فعال نمایشگر. کرد انتخاب خاص

هایصفحه وسط در را اضافی اطلاعات شده، انتخاب اطلاعاتی
هاینمایه . دهندمی نشان 2 48 تصویر ← مدرج ایدایره

:هستند انتخاب قابل زیر اطلاعات

–Classic )شوندنمی داده نشان اضافی اطلاعات). عادی.
نمایش و فعلی مصرف گرافیکی نمایش. سوخت برد و مصرف–

برد دیجیتالی نمایش. دورسنج درون مصرف میانگین دیجیتالی
.سنجسرعت درون مانده باقی سوخت

گرافیکی نمایش و مصرف میانگین دیجیتالی نمایش. بازده–
سنجسرعت در  علامت. دورسنج درون فعلی مصرف
نمایش و دهدمی نشان را رانندگی حین سوخت بهینه مصرف
)1.کندمی کمک سوخت مصرف در جوییصرفه به گرافیکی

تا ماندهباقی فاصله: مسیر راهنمای بودن فعال صورت در. ناوبری–
ناوبری پیکان و دورسنج درون مقصد به رسیدن زمان و مقصد
بودن غیرفعال صورت در. شودمی داده نشان سنجسرعت درون نیز

در نماقطب نشانگر و دورسنج در ارتفاع: مسیر راهنمای
.شوندمی داده نشان سنجسرعت

یارراننده مختلف هایسامانه گرافیکی نمایش. یارراننده–
در حرکت مدت طول دیجیتالی نمایش و 182 صفحه ←

.سنجسرعت در نماقطب نشانگر یا ناوبری هایپیکان. دورسنج
در نماقطب نشانگر و فرمان زاویه دیجیتالی نمایش. آفرود–

نمایش: سراشیبی در یارراننده بودن فعال صورت در. سنجسرعت
در سرعت نمایش با همراه سراشیبی در یارراننده گرافیکی
.سنجسرعت

.دارد محرکه سیستم نوع به بستگی» بازده «نمایه واقعی محتویات)1
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فعال اطلاعات نمایشگر در ناوبری نقشه
یک تواندمی اطلاعات فعال نمایشگر خودرو، تجهیزات به بسته
)ناوبری( Navigation گزینه منظور بدین. دهد نشان را دقیق نقشه
51 صفحه ← واگن فولکس خودرو رسانیاطلاع سامانه در را

.کنید انتخاب

با همزمان. شود داده نشان اندازه دو در تواندمی ناوبری نقشه
مدرج ایدایره هایصفحه اندازه تر، بزرگ اندازه با نقشه انتخاب
اقدام زیر روش به نقشه، اندازه تنظیم برای. شوندمی کوچکتر

:کنید

51 صفحه ← چندمنظوره فرمان غربیلک در موجود  دکمه–
.دهید فشار نقشه هایاندازه بین در حرکت منظور به را

چندمنظوره فرمان غربیلک در را  یا  دارجهت دکمه :یا–
کادر یک با انتخاب. دهید فشار نقشه اندازه انتخاب منظور به

.شودمی مشخص
دادن فشار با چندمنظوره فرمان غربیلک در را خود انتخاب–

.کنید تأیید دکمه

داده نمایش صفحه یک یا دو در ناوبری خودرو، تجهیزات به بسته
در و اطلاعات فعال نمایشگر در تواندمی ناوبری نقشه. شودمی

و اطلاعات سامانه در فقط یا سرگرمی و اطلاعات سامانه
در ناوبری پیکانهای تنها دوم، مورد در. شود نمایان سرگرمی
.شوند می داده نمایش اطلاعات فعال نمایشگر

تذکر
گاز تخته و موتور دور بردن بالا از است سرد موتور که وقتی●

.کنید خودداری کردن وارد موتور به اضافه بار و راندن
تنها دورسنج عقربه باید موتور آسیب از جلوگیری منظور به●

.گیرد قرار رنگ قرمز محدوده در کوتاهی مدت

سوخت مصرف در جویی صرفه به دنده سریع کردن سبک
.میکند کمک موتور صدای و سر کاهش و

فرانما نمایشگر

).پیکان (فرانما نمایشگر کنندهتنظیم: فرمان غربیلک کنار 49 تصویر

.فرانما نمایشگر: فرمان یبالا قسمت داشبورد صفحه در 50 تصویر

هشدار هایپیام یا شده انتخاب اطلاعات فرانما نمایشگر
در را فعال ناوبری سامانه یا یارراننده یهاسامانه
.دهدمی نمایش راننده دید محدوده

فرانما نمایشگر کردن خاموش یا کردن روشن
کنندهتنظیم فرانما، نمایشگر کردن روشن و خاموش برای

 .دهید فشار را 49 تصویر ←

ارتفاع تنظیم
زیر شرح به را فرانما نمایشگر ارتفاع دید، زاویه تنظیم جهت
:کنید تنظیم

.6 صفحه ← نمایید توجه صحیح نشستن وضعیت به–
کنندهتنظیم توسط را فرانما نمایشگر نظر مورد ارتفاع–

.کنید انتخاب 49 تصویر ←

سرگرمی و اطلاعات سیستم تنظیمات
برای را بیشتری تنظیمات توانمی سرگرمی و اطلاعات سامانه در

.داد انجام فرانما نمایشگر

تنظیمات( Head-up display settings منوی به دسترسی برای
هایدکمه روی و دهید فشار را  دکمه) فرانما نمایشگر
Head-up-Display و  و) خودرو( Vehicle عملکرد

.بزنید ضربه) فرانما نمایشگر(

:است موجود زیر تنظیمات

):نمایشگر( Display فرعی فهرست در
به شیشه روی نمایشگر نور. فرانما نمایشگر روشنایی تنظیمات–

نور با اولیه نور. شودمی کم محیط نور کاهش با خودکار طور
.شودمی تنظیم نمایشگرها صفحه

رنگ ترکیب توانیدمی شما. نظر مورد رنگ ترکیب انتخاب–
.کنید انتخاب را جایگزین رنگ ترکیب یک یا و استاندارد

53راننده اطلاعات
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):محتوا( Content فرعی فهرست در
.فرانما نمایشگر برای محتوای انتخاب–

تذکر
در مثال عنوان به زیاد فشار واسطه به است ممکن فرانما نمایشگر

.شود جدا پایه ریل از کردن تمیز حین
.نکنید تمیز زیاد فشار با را فرانما نمایشگر هرگز●

تذکر
را اجسام هرگز شیشه محافظ خراشیدگی از جلوگیری منظور به
.ندهید قرار فرانما نمایشگر شکاف در

نوری شرایط همچنین و پولاریزه فیلتر با آفتابی هایعینک
شیشه روی نمایشگر روی منفی تأثیرات توانندمی نامساعد

.باشند داشته

وضعیت به بستگی فرانما نمایشگر مطلوب بودن خوانا
.دارد فرانما نمایشگر ارتفاع تنظیمات و نشستن

که فرانما نمایشگر در ناوبری سامانه مسیر یراهنما نمایش
هاکشور از برخی در است ممکن شده نصب کارخانه توسط

.باشدن موجود

شده داده نمایش اطلاعات
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

 باز، موتور درب : نشانگرها مجموعه نمایشگر در 51 تصویر
عقب درب  باز، جلو چپ سمت درب  باز، عقب صندوق درب
.باز راست سمت

نمایشگر ییجانما
اطلاعات نشانگرها مجموعه نمایشگر در تجهیزات به بسته

:شوند داده نمایش توانندمی گوناگونی

عقب صندوق درب و موتور درب ها،درب بودن باز–
51 تصویر ←

اطلاعات و هشدار هایپیام–
کیلومتر نمایشگر–
ساعت–
سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ← سرگرمی و اطلاعات سامانه–
سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ← تلفن به مربوط هایپیام–
بیرون هوای دمای–
نماقطب نشانگر–
154 صفحه ← ،155 صفحه ← دنده دسته وضعیت–
141 صفحه ← دنده تعویض پیشنهاد نشانگر–
فهرست و) چندمنظوره نمایشگر (رانندگی هایداده اعلان–

.51 صفحه ← تنظیمات
65 صفحه ← هاسرویس زمانی فاصله نمایش–
51 صفحه ← سرعت هشدار–
51 صفحه ← زمستانی هایلاستیک برای سرعت هشدار–
54 صفحه ← خاموش/روشن سامانه نمایش–
تشخیص سامانه در شده داده تشخیص رانندگی راهنمایی علائم–

60 صفحه ← رانندگی راهنمایی علائم
صفحه ←) ACT® (فعال سیلندر مدیریت وضعیت نمایش–

141
 اقتصادی رانندگی وضعیت–
)MKB (موتور شناسایی کد–
کاربر انتخاب و خوشامدگویی: سازیشخصی–

عقب صندوق درب و موتور درب ها،درب بودن باز
باز هایدرب رانندگی، حین و خودرو قفل کردن باز از پس

در عقب صندوق باز درب یا موتور باز درب همچنین و خودرو
صورت در و شوندمی داده نمایش نشانگرها مجموعه نمایشگر

مجموعه نمایش شکل. شودمی پخش صوتی سیگنال یک لزوم
.باشد متفاوت تواندمی آن طراحی نوع به توجه با نشانگرها

51 تصویر ← جدول راهنمای
 صفحه ← است نشده بسته درست یا است باز موتور درب

307.
 است نشده بسته درست یا است باز عقب صندوق درب
.92 صفحه ←
 ندهید ادامه رانندگی به.

صفحه ← است نشده بسته درست یا است باز خودرو درب
89.

شده شخصی شده داده نمایش اطلاعات
مجموعه در شده داده نمایش اطلاعات خودرو تحویل هنگام در

کردن شخصی برای. دارد مطابقت کارخانه تنظیمات با نشانگرها
و اطلاعات دکمه طریق از توانمی شده داده نمایش اطلاعات
 و) خودرو( Vehicle عملکرد هایدکمه و  سرگرمی
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.71 صفحه ← کرد اقدام) کاربر انتخاب( user selection و
توانندمی زیر تنظیمات. ساخت مختلف نمایه 7 توانمی مجموع در

:شوند تعریف نمایه هر برای

زبان–
–Units )هاواحد(
چندمنظوره نمایشگر تنظیمات–

قابل نشانگرهای مجموعه در شده شخصی نمایشگر برای
نمایشگر، اندازه شده ذکر موارد بر علاوه توانمی ریزی،برنامه
را 52 صفحه ← ناوبری نقشه و 52 صفحه ← اطلاعات نمایه
.نمود تنظیم

کیلومتر نمایش
.کندمی ثبت را خودرو توسط شده طی مسافت مجموع کلی کیلومترشمار

از بعد کیلومتر به را شده طی فاصله)) سفر( trip( سسنجمسافت
.دهدمی نشان است، شده مجدد تنظیم سنجمسافت که باری آخرین
.دهدمی نشان متر 100 واحد در را فاصله رقم آخرین

صفحه ← یا 51 صفحه ← نشانگرها مجموعه در  دکمه–
مجدداً را کیلومترشمار تا دهید فشار کوتاهی مدت برای را 52
.کنید تنظیم صفر روی

بیرون هوای دمای نمایش
درجه+ 4 حدود از کمتر چیزی بیرون هوای دمای که وقتی
مجموعه نمایشگر در باشد) فارنهایت درجه+ 39 (گرادسانتی

مثلاً شودمی داده نشان بیرون هوای دمای برای نمایشی نشانگرها
 Warning: Outside temperature -2.0 °C )دمای: اخطار

تا شودمی روشن  نشانه). گرادسانتی درجه -2.0 بیرون هوای
گرادسانتی درجه+ 6 بالای به بیرونی هوای دمای که زمانی

. ← برسد) فارنهایت درجه+ 43(

کندمی کار کمکی بخاری است کرده توقف خودرو که زمانی
هوای دمای خودرو پایین خیلی سرعت در یا 136 صفحه ←
تا موتور از شده ساطع گرمای واسطه به تواندمی شده داده نشان

.باشد خارجی واقعی هوای دمای از بالاتر حدودی

درجه -49 (گرادسانتی درجه -45 بین گیریاندازه محدوده
)فارنهایت درجه+ 169 (گرادسانتی درجه+ 76 تا) فارنهایت

.است

نماقطب نشانگر
که فعلی جهت باشد روشن ناوبری سامانه و باز سوئیچ اگر

داده نمایش نشانگرها مجموعه نمایشگر در کنید،می رانندگی
.شودمی

®(DSG کلاچه دو گیربکس (دنده دسته هایوضعیت

در هم و دنده دسته کنار در هم انتخابی دنده دسته وضعیت
وضعیت که زمانی. شودمی داده نشان نشانگرها مجموعه نمایشگر
حالت در حالته دو گیربکس و گیرد قرار D/S روی دنده دسته
هر نشانگرها مجموعه نمایشگر در باشد) Tiptronic (دستی
.155 صفحه ← شودمی داده نشان است شده انتخاب که ایدنده

دنده تعویض نشانگر
پیشنهاد حالته، دو گیربکس دستی وضعیت در رانندگی حین در

در تواندمی سوخت مصرف در جوییصرفه جهت دنده تعویض
.140 صفحه ← شود داده نشان نشانگرها مجموعه نمایشگر

زمستانی تایرهای برای سرعت هشدار
مجموعه نمایشگر در شده تنظیم سرعت حداکثر از تخطی

.51 صفحه ← شودمی داده نشان نشانگرها

سرگرمی و اطلاعات سیستم در توانندمی سرعت هشدار تنظیمات
عملکرد هایدکمه و  عملکردی دکمه یا دکمه طریق از

Vehicle )خودرو ( و Tyres )شوند اجرا) هالاستیک
.71 صفحه ←

توقف/استارت سیستم وضعیت نمایش
فعلی وضعیت درباره اطلاعاتی نشانگرها مجموعه نمایشگر در

.152 صفحه ← شوندمی داده نشان

اقتصادی رانندگی

آیا که دهدمی نشان نشانگرها مجموعه نمایشگر رانندگی، حین در
141 صفحه ←) ACT® (فعال سیلندر مدیریت نتیجه در خودرو

وضعیت در ،155 صفحه ← خودکار گیربکس بودن خلاص یا
.دارد قرار  بهینه مصرف با رانندگی

)MKB (موتور شماره
52 صفحه ← یا 51 صفحه ← نشانگرها مجموعه در  دکمه
موتور شناسایی کد تا دارید نگه ثانیه 15 حدود و دهید فشار را
)MKB (شود داده نمایش نشانگرها مجموعه نمایشگر در خودرو.

کار حال در نباید موتور و باشد باز سوئیچ باید منظور این برای
.باشد

کشیدک قلاب بر وارده وزن نمایش
بر وارده وزن میزان کند،می حرکت کشیدک با خودرو وقتی
نمایش نشانگرها مجموعه نمایشگر در توانمی را ید وزن و قلاب
.داد

هشدار
نقطه بالای بیرون هوای دمای در است ممکن هاپل و هاخیابان
.بزند یخ انجماد

.دارد یخبندان خطر به اشاره "یخ کریستال" علامت●
+4 یبالا بیرون هوای دمای زمانیکه است ممکن یخبندان●

که وقتی و باشد) فارنهایت درجه +39 (گرادسانتی درجه
داشته وجود نیز شودنمی داده نمایش "یخ کریستال علامت"

.باشد
!نکنید اطمینان بیرون هوای دمای نمایش به فقط هرگز●

ممکن رو این از دارند، وجود متفاوتی نشانگرهای مجموعه
نمایشگر در. باشند متفاوت نمایشگرها و طراحی نوع است

اختلالات اطلاعاتی، یهاپیام و هشدار هایپیام نمایش قابلیت فاقد
.شوندمی داده نشان نشانگر هایچراغ توسط منحصرا

تواندمی هانمایش و تنظیمات از بعضی تجهیزات، به بسته
.شود اعمال نیز سرگرمی و اطلاعات سامانه در

55راننده اطلاعات
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این باشد، داشته وجود متعددی هشدار یهاپیام که وقتی
این. شوندمی ظاهر ثانیه چند برای پیدرپی هاعلامت

داده نشان شود برطرف هامشکل این علت کهزمانی تا هاعلامت
.شودمی

باز با عملکرد اختلالات درباره هشدار یهاپیام که وقتی
یا تنظیمات است ممکن شوند،می داده نمایش سوئیچ کردن

این در. نشوند اجرا شده داده شرح که طور آن اطلاعات نمایش
مراجعه مجاز تعمیرگاه به عملکرد اختلالات رفع برای صورت

.کنید

نشانگرها مجموعه در منوها

الکترونیکی قطعات به بستگی اطلاعات نمایش و هامنو سایز
.دارد خودرو تجهیزات و خودرو

هاعملکرد سایر خودرو تجهیزات به بسته تواندمی مجاز تعمیرگاه
این در واگن فولکس شرکت. دهد تغییر یا کند ریزیبرنامه را

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد،

باز خودرو توقف حالت در فقط فهرست هایگزینه از بعضی
.شوندمی

56 صفحه ← رانندگی هایداده
Assistance systems )یارراننده هایسامانه(

200 صفحه ← خاموش / روشن خطوط بین حرکت سیستم■
صفحه ← خاموش / روشن جلو از فاصله حفظ دستیار سیستم■

195
199 صفحه ← خاموش / روشن پیاده عابر تشخیص سیستم■
خاموش / روشن) Side Assist (خطوط تعویض سیستم■

.204 صفحه ←
صفحه ← خاموش / روشن پارک از خروج دستیار سیستم■

204
■ACC )188 صفحه ←) نمایش فقط

51 صفحه ← )1نماها
سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ← ناوبری
سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ← صوتی
سرگرمی و اطلاعات سسیسستم دفترچه ← تلفن

58 صفحه ← خودرو وضعیت
77 صفحه ← دور تایمر

79 صفحه ← )کاربر انتخاب (سازیشخصی

)منظوره چند نمایشگر (رانندگی هایداده نمایشگر
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مختلف مقادیر) چندمنظوره نمایش (رانندگی هایداده نمایشگر
هایداده نمایشگر. دهدمی نشان را سوخت مصرف و رانندگی
.66 صفحه ← شودمی باز انتخاب فهرست طریق از رانندگی

هانمایشگر بین جاییجابه
کنپاکبرف دسته در را  کلید :چندمنظوره فرمان غربیلک بدون خودرو–

.58 تصویر ← دهید فشار
دهید فشار را  یا  دکمه :چندمنظوره فرمان غربیلک با خودرو–

.59 تصویر ←

رانندگی هایداده حافظه
3 به مجهز) چندمنظوره نمایشگر (رانندگی هایداده نمایشگر
:باشدمی خودکار حافظه

–Since start )اندازیراه از(
–Since refuelling )سوختگیری از(
–Long-term )مدت طولانی(

نشان نمایشگر در است شده انتخاب حاضر حال در که ایحافظه
.شودمی داده

باز خودرو سوئیچ که زمانی در هاحافظه بین جاییبهجا منظور به
دسته در  دکمه شودمی داده نمایش حافظه و است
فشار را چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمه یا کنپاکبرف
.دهید

کارکردنمایشگر

Since start )اندازیراه از(

تا شدن باز زمان از رانندگی و مصرف به مربوط شده آوریجمع مقادیر ذخیره و نمایش
.سوئیچ بستن
این در نیز جدید مقادیر یابد، ادامه سوئیچ بستن از بعد ساعت 2 حدود تا خودرو حرکت اگر

حافظه بکشد طول ساعت 2 از بیشتر خودرو توقف که صورتی در. شودمی ذخیره حافظه
.شودمی پاک خودکار طور به

).Active Info Display (اطلاعات فعال نمایشگر با ییهاخودرو در فقط)1

راهنما دفترچه 56
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کارکردنمایشگر

Since refuelling )گیری سوخت هنگام. رانندگی و مصرف به مربوط شده آوریجمع مقادیر ذخیره و نمایش)سوختگیری از
.شودمی پاک خودکار طور به حافظه

Long-term )مدت طولانی(

نشانگرها مجموعه طراحی نوع به توجه با را جداگانه سفر تعداد هر هایداده خودرو حافظه
یا کیلومتر 1999.9 یا دقیقه 59 و ساعت 99 یا دقیقه 59 و ساعت 19 مجموع تا

برسد، حداکثر به )aمجاز مقادیر این از یکی اگر. کندمی آوریجمع کیلومتر 9999.9
.شودمی شروع صفر از دوباره و شودمی پاک خودکار طور به حافظه

a(کندمی تغییر نشانگرها مجموعه طراحی نوع به توجه به بسته.

رانندگی هایداده حافظه دستی کردن پاک
.کنید انتخاب کنید پاک خواهیدمی که را ای حافظه–
غربیلک در  دکمه یا کنپاکبرف دسته در  دکمه–

.دارید نگه ثانیه 2 حدود را چندمنظوره فرمان

نمایش هایصفحه شخصی انتخاب
نشانگرها مجموعه نمایشگر در که رانندگی هایداده از کدام هر
از سرگرمی و اطلاعات سیستم در توانمی را شوندداده نشان باید

عملکرد هایدکمه و  عملکردی دکمه یا دکمه طریق
Vehicle )خودرو(،  و Instrument cluster )مجموعه
.71 صفحه ← کرد تنظیم) نشانگرها

نمایشگر از ییهانمونه
کارکردنمایشگر

Consumption )مصرف(
صد در لیتر( l/100 km صورت به حرکت حال در خودرو در سوخت فعلی مصرف
در لیتر( l/h صورت به است شده متوقف خودرو که زمانی و شودمی داده نمایش) کیلومتر
).ساعت

∅-Consumption )∅-مصرف(
کردن باز از پس) کیلومتر صد در لیتر( l/100 km صورت به سوخت مصرف میانگین
خط نقطه، این تا نمایشگر. شودمی داده نشان متر 300 تقریبی فاصله پیمودن و سوئیچ
.کندمی روز به را خود ثانیه 5 هر در تقریباً شده داده نشان مقدار. دهدمی نشان فاصله

Range )محدوده(
همان با مخزن در موجود بنزین مقدار با همچنان توانمی که کیلومتر، به تقریبی فاصله
گرفته نظر در موارد سایر میان در محاسبه برای که فاکتور یک. کرد رانندگی سبک
.است سوخت فعلی مصرف شودمی

مثال برای دهند افزایش را سوخت مصرف توانندمی که فعال رفاهی هایسامانه فهرستبرق کنندهمصرف رفاهی تجهیزات
.مطبوع تهویه سامانه

SCR range OR: )محدوده SCR یا (:
Range  )محدوده(

با مخزن در موجود AdBlue® سوخت میزان با همچنان توانمی که تقریبی، کیلومتر
.کرد رانندگی سبک همان

Travel time )(ساعت صورت به که رانندگی زمان)سفر زمان h (دقیقه و) min (سپری سوئیچ کردن باز از پس
.است شده

Distance )سوئیچ کردن باز از پس کیلومتر به شده پیموده فاصله)فاصله.

∅-Speed )∅-سرعت(
داده نشان متر 100 تقریبی فاصله پیمودن و سوئیچ کردن باز از پس سرعت میانگین

هر در تقریباً شده داده نشان مقدار. دهدمی نشان فاصله خط نقطه، این تا نمایشگر. شودمی
.کندمی روز به را خود ثانیه 5

.فعلی سرعت دیجیتالی نمایشسرعت دیجیتال نشانگر
Warning at --- km/h )در هشدار ---

ساعت در کیلومتر 30 بین سرعت محدوده در (شده ذخیره سرعت از تخطی صورت در)ساعت در کیلومتر
هشدار یک)) ساعت در مایل 155 (ساعت در کیلومتر 250 تا) ساعت در مایل 19(

.شودمی داده تصویری هشدار یک امکان صورت در و صوتی --- در هشدار( Warning at --- mph یا
)ساعت در مایل

Dynamic Road Sign Display
راهنمایی علائم تشخیص یپویا سامانه(

)رانندگی
.شده شناسایی رانندگی راهنمایی علائم نمایش

Oil temperature )موتور روغن فعلی دمای دیجیتالی نمایش)روغن دمای.
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سرعت هشدار عملکرد برای سرعت مقدار ذخیره
در کیلومتر --- در هشدار( Warning at --- km/h نمایش–

در مایل --- در هشدار( Warning at --- mph یا) ساعت
.کنید انتخاب را) ساعت

در را  دکمه یا کنپاکبرف دسته در را  دکمه–
ذخیره فعلی سرعت تا دهید فشار منظورهچند فرمان غربیلک

.گردد فعال هشدار سامانه و شود

دسته در  کلید با ثانیه 5 مدت ظرف لزوم صورت در–
فرمان غربیلک در  یا  یهادکمه یا کنپاکبرف
دوباره سپس. کنید تنظیم را خود نظر مورد سرعت منظورهچند
.کنید صبر ثانیه چند یا دهید فشار را  یا  دکمه

.است شده فعال هشدار سامانه و شده ذخیره سرعت
.دهید فشار را  دکمه یا  دکمه کردن غیرفعال جهت–

.شد خواهد پاک شده ذخیره سرعت

اطلاعاتی و هشدار هایپیام

از خودرو وضعیت رانندگی، حین در یا سوئیچ شدن باز هنگام
بررسی قطعاتش و خودرو داخل یهاعملکرد از بعضی لحاظ
)1زرد و قرمز هشدار علائم طریق از عملکرد اختلالات. شودمی

داده نمایش نشانگرها مجموعه نمایشگر در متنی هایپیام با
پخش صوتی پیام نیز امکان صورت در و 51 صفحه ← شوندمی
طراحی نوع به توجه با نشانگرها مجموعه نمایش شکل. شودمی
.باشد متفاوت تواندمی آن

از خودرو وضعیت رانندگی، حین در یا سوئیچ شدن باز هنگام
بررسی قطعاتش و خودرو داخل یهاعملکرد از بعضی لحاظ
با زرد و قرمز هشدار علائم طریق از عملکرد اختلالات. شودمی

شوندمی داده نمایش نشانگرها مجموعه نمایشگر در متنی هایپیام
.شودمی پخش صوتی پیام نیز امکان صورت در و 51 صفحه ←
آن طراحی نوع به توجه با نشانگرها مجموعه نمایش شکل
.باشد متفاوت تواندمی

دستی صورت به توانندمی فعلی عملکرد اختلالات این بر علاوه
Vehicle status انتخاب، فهرست در منظور بدین. شوند بازیابی

صفحه ← کنید فعال را) خودرو( Vehicle یا) خودرو وضعیت(
51.

توضیحاتعلامت رنگپیام نوع

قرمز1 اولویت هشدار یهاپیام

هشدار صدای با نیز اوقات گاهی – شودمی روشن یا زندمی چشمک علامت
.است همراه
 دارد وجود خطری !ندهید ادامه رانندگی به ← .

به لزوم صورت در. نمایید رفع را آن علت و نموده بررسی را عملکرد اختلال
.کنید مراجعه تعمیرگاه

زرد2 اولویت هشدار یهاپیام

هشدار صدای با نیز اوقات گاهی – شودمی روشن یا زندمی چشمک علامت
.است همراه
کار از و دیدن صدمه باعث توانندمی خودرو سیالات شدن کم یا عملکرد نقص
. ← شوند خودرو افتادن
تعمیرگاه به لزوم صورت در. کنید بررسی را عملکرد اختلال سریعتر چه هر

.کنید مراجعه
.خودرو در مختلف فرایندهای به راجع اطلاعات–اطلاعاتی پیام

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

شما، یبرا است، شده متوقف بیاخر علت به که خودرویی●
در. دارد یزیاد خطر جاده، کاربران سایر و سرنشینان،
مثلث و کرده روشن را هشدار هایچراغ لزوم، صورت
مورد این در خودروها سایر به و داده قرار بیرون را خطر
.دهید هشدار

و کنید پارک تردد جریان از مناسبی فاصله در را خودرو●
زیر مواد با اگزوز سامانه از بخشی هیچ که کنید دقت

باشد، نداشته تماس هستند اشتعال قابل سادگی به که خودرو
.سوخت یا خشک علف مثال طور به

.شودمی داده نشان رنگی نمایشگر با ترکیبی ابزار در رنگی صورت به)1
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تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

ممکن رو این از دارند، وجود متفاوتی نشانگرهای مجموعه
نمایشگر در. باشند متفاوت نمایشگرها و طراحی نوع است

اختلالات اطلاعاتی، یهاپیام و هشدار هایپیام نمایش قابلیت فاقد
.شوندمی داده نشان نشانگر هایچراغ توسط منحصرا

تواندمی هانمایش و تنظیمات از بعضی تجهیزات، به بسته
.شود اعمال نیز سرگرمی و اطلاعات سامانه در

این باشد، داشته وجود متعددی هشدار یهاپیام که وقتی
این. شوندمی ظاهر ثانیه چند برای پیدرپی هاعلامت

داده نشان شود برطرف هامشکل این علت کهزمانی تا هاعلامت
.شودمی

باز با عملکرد اختلالات درباره هشدار یهاپیام که وقتی
یا تنظیمات است ممکن شوند،می داده نمایش سوئیچ کردن

این در. نشوند اجرا شده داده شرح که طور آن اطلاعات نمایش
مراجعه مجاز تعمیرگاه به عملکرد اختلالات رفع برای صورت

.کنید

سیستم (راننده آلودگیخواب تشخیص سیستم
)استراحت پیشنهاد

تشخیص سامانه علامت: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 52 تصویر
.راننده آلودگیخواب

که هنگامی راننده، آلودگیخواب تشخیص سامانه
آلودگیخواب دهندهنشان راننده رفتار که دهدمی تشخیص
.دهدمی اطلاع راننده به است،

استفاده و عملکرد شرح
شیوه حرکت، ابتدای در راننده آلودگیخواب تشخیص سامانه
میزان محاسبه برای آن از و کندمی بررسی را رانندگی
با مداوم طور به اطلاعات این. کند می استفاده راننده آلودگیخواب
دهد تشخیص سامانه که زمانی. شودمی مقایسه فعلی رانندگی شیوه
صوتی هشدار "زنگ" یک وسیله به است آلودهخواب راننده که
از نشانگرها مجموعه نمایشگر در تصویری صورت به و دهدمی

اطلاع متنی پیام یک با همراه 52 تصویر ← علامت طریق
ثانیه 5 مدت برای نشانگرها مجموعه نمایشگر در پیام. دهدمی

.شودمی تکرار دیگر بار یک لزوم صورت در و شودمی نمایان
.شودمی ذخیره سامانه در شده داده نمایش پیام آخرین

فشار با توانمی را نشانگرها مجموعه نمایشگر در پیام نمایش
غربیلک در  یا کنپاکبرف دسته در  دکمه دادن
طریق از. 67 صفحه ← کرد غیرفعال چندمنظوره فرمان
نمایشگر در را پیام توانمی56 صفحه ← منظوره چندنمایش

.نمود بازیابی مجدداً نشانگرها مجموعه

عملکرد شرایط
ساعت در کیلومتر 60 بالای تقریبی سرعت در فقط رانندگی طرز

125 (ساعت در کیلومتر 200 حدود تا و) ساعت در مایل 37(
.شودمی سنجیده) ساعت در مایل

کردن خاموش و روشن
سیستم در توانمی را راننده آلودگیخواب تشخیص سیستم

عملکرد هایدکمه و  دکمه طریق از سرگرمی و اطلاعات
Vehicle )خودرو(،  و Driver assistance )راننده دستیار(

.کرد غیرفعال یا فعال

عملکرد هایمحدودیت
که است هاییمحدودیت دارای راننده آلودگیخواب تشخیص سامانه
به منجر تواندمی زیر شرایط. شودمی سامانه خود به مربوط
به یا راننده آلودگیخواب تشخیص سامانه عملکرد شدن محدود
:شود سامانه نکردن عمل کلی طور

مایل 37 (ساعت در کیلومتر 60 از ترپایین تقریبی سرعت در–
).ساعت در

ساعت در کیلومتر 200 از بالاتر تقریبی سرعت در–
).ساعت در مایل 125(

.خم و پیچ پر یهاجاده–
.ناهموار یهاجاده–
.نامساعد جوی شرایط–
.اسپرت رانندگی سبک–
.راننده شدید پرتیحواس–
.260 صفحه ← سنگین و بلند کشیدک با رانندگی–

تنظیم مجدداً راننده آلودگیخواب تشخیص سامانه شرایط این در
:شودمی

.است بسته سوئیچ–
.است باز راننده درب و نشده بسته راننده ایمنی کمربند–
.است ایستاده حرکت بدون که است دقیقه 15 از بیش خودرو–

60 از ترپایین (کم سرعت با طولانی رانندگی هایمسیر در
خستگی ارزیابی سیستم)) ساعت در مایل 37 (ساعت در کیلومتر
بعد که صورتی در. شودمی تنظیم مجدداً اتوماتیک طور به راننده
ارزیابی مجدداً رانندگی شیوه کنید رانندگی بالا سرعت با آن از
.شودمی
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هشدار
تواندنمی راننده آلودگیخواب تشخیص سامانه هوشمند فناوری

محدوده در منحصراً آن عملکرد و رود فراتر فیزیک قوانین از
تشخیص سامانه از حاصل راحتی ندهید اجازه. است سامانه
معرض در را خود که کند وسوسه را شما راننده آلودگیخواب
فواصل در مدت طولانی هایرانندگی طی. دهید قرار خطر
.باشید داشته کافی استراحت منظم

خود صلاحیت مسئول رانندگی طی در حال همه در راننده●
.باشدمی رانندگی جهت

.نکنید رانندگی خستگی هنگام هرگز●
شرایطی هر تحت را راننده آلودگیخواب تواندنمی سامانه●

هایمحدودیت ،59 صفحه ← بخش اطلاعات به. دهد تشخیص
.کنید توجه عملکرد

ارادی مانور یک هاموقعیت از بعضی در سامانه است ممکن●
راننده آلودگیخواب عنوان به اشتباه به را رانندگی در

.دهد تشخیص
خواب" اصطلاح به که ایپدیده برای فوری هشدار هیچ●

!شودنمی داده شودمی نامیده "ایثانیه
با و کنید توجه ترکیبی ابزار نمایشگر در موجود اطلاعات به●

.کنید عمل آن دستورات به توجه

در رانندگی برای فقط راننده آلودگیخواب تشخیص سامانه
.است شده طراحی پیشرفته هایجاده و هااتوبان

مجاز تعمیرگاه به سامانه عملکرد در اختلال صورت در
.کنید بررسی را سامانه و کنید مراجعه

رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص پویای سیستم
شودنمی کره و ژاپن و چین شامل

.مربوطه اضافی علائم با شده داده تشخیص سبقت ممنوعیت یا سرعت محدودیت از هایینمونه: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 53 تصویر

که دوربین یک طریق از رانندگی راهنمایی علائم تشخیص سامانه
راهنمایی تابلوهای دارد قرار خودرو داخل آینه پایه بخش در

تشخیص را دارد قرار خودرو جلوی در که استاندارد رانندگی
تشخیص سبقت هایممنوعیت و سرعت هایمحدودیت و دهدمی
چارچوب در سیستم این بر علاوه. دهدمی اطلاع را شده داده

زمانی حدود مثال برای را اضافی هاینشانه خود، هایمحدودیت
یا 260 صفحه ← تریلر کشییدک هنگام درهاتابلو ها،محدودیت
نشان را است موجود رطوبت وجود هنگام به که هاییمحدودیت

هایمحدودیت خاص شرایط در تواندمی سامانه همچنین. دهدمی
نشان اند،نشده مشخص تابلو با که فواصلی در را فعلی سرعت
.دهد

سامانه پوشش تحت هایکشور
هایعلامت تشخیص پویای سیستم راهنما، دفترچه این انتشار با

:باشدمی دسترس در زیر کشورهای در رانندگی و راهنمایی

فنلاند، ایسلند، آلمان، دانمارک، بلغارستان، بلژیک، آندورا،
لیختن لتونی، کرواسی، ژاپن ایسلند، ایتالیا، ایرلند، یونان، فرانسه،
اتریش، نروژ، هلند، موناکو، مالتا، لوکزامبورگ، لیتوانی، اشتاین،
اسلواکی، سوییس، سوئد، مارینو، سان رومانی، پرتغال، لهستان،
.قبرس واتیکان، شهر بریتانیا، مجارستان، چک، اسپانیا، اسلوونی،

شده داده نمایش اطلاعات
بر علاوه آلمان کشور در رانندگی راهنمایی علائم تشخیص سامانه
یا هااتوبان در سبقت هایممنوعیت و سرعت هایمحدودیت نمایش

هایمحدودیت همه برداشتن بر مبنی هایعلامت ها،بزرگراه
آن، جای به دیگر هایکشور همه در. دهدمی نشان نیز را ایجاده

.شودمی داده نشان فعلی سرعت محدودیت

پویای سیستم توسط شده داده تشخیص رانندگی و راهنمایی علائم
مجموعه نمایشگر در رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص
سرگرمی و اطلاعات سیستم به بسته و 53 تصویر ← نشانگرها

تجهیزات به بسته. 71 صفحه ← شوندمی داده نشان آنجا در نیز
صفحه ← شودمی ظاهر نیز فرانما نمایشگر در اطلاعات خودرو

51.
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راهنمایی علائم تشخیص سامانه سوی از شده داده نمایش هایمتن
رانندگی

حلراه و علت

No road signs available )رانندگی و راهنمایی علائم گونه هیچ
)ندارد وجود

.است اولیه مرحله در سامانه
تشخیص دوربین توسط هشداری علامت یا فرمان علامت هیچ :یا

.است نشده داده
Error: Dynamic Road Sign Display )پویای سیستم: خطا

)رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص
.سامانه در اختلال

.گیرد قرار بررسی مورد سیستم تا کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به
Speed warning currently not available. )هشدار عملکرد

.)باشدنمی دسترس در حاضر حال در سرعت
راهنمایی علائم تشخیص سامانه سرعت دهنده هشدار در اختلال
.رانندگی

.گیرد قرار بررسی مورد سیستم تا کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به
Dynamic Road Sign Display: clean the windscreen!

جلو شیشه: رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص پویای سیستم(
!)کنید تمیز را

.است کثیف جلو شیشه در دوربین اطراف
.جلو شیشه کردن تمیز

Dynamic Road Sign Display currently restricted. )سیستم
حاضر حال در رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص پویای
).است شده محدود

وجود سرگرمی و اطلاعات سیستم از ایداده هیچ انتقال امکان
.ندارد

و اطلاعات سیستم در که اینقشه هایداده آیا که کنید بررسی
.نه یا هستند معتبر اندشده بارگذاری سرگرمی

ذخیره نقشه پوشش تحت که استشده واقع ایمنطقه در خودرو :یا
.گیردنمی قرار سرگرمی و اطلاعات سیستم در شده

.No data )در حاضر حال در رانندگی راهنمایی علائم تشخیص سامانه)باشدنمی دسترس در ایداده هیچ
.شودنمی پشتیبانی کنیدمی رانندگی آن در که کشوری

هایعلامت تشخیص پویای سیستم کردن خاموش و روشن
نشانگرها مجموعه نمایشگر در رانندگی و راهنمایی
توانمی را نشانگرها مجموعه در رانندگی علائم تشخیص سیستم
کاربردی دکمه یا دکمه طریق از سرگرمی و اطلاعات سیستم در
 کاربردی هایدکمه وVehicle )خودرو(، 
.کرد غیرفعال یا فعال) راننده دستیار( Driver assistance و

رانندگی راهنمایی علائم نمایش
و اطلاعات سیستم دوربین، اطلاعات ارزیابی و بررسی از بعد

تشخیص پویای سیستم خودرو فعلی هایداده و سرگرمی
علامت 3 تا را شده روشن رانندگی و راهنمایی هایعلامت

هاینشانه با همراه  53 تصویر ← معتبر رانندگی راهنمایی
:شوندمی داده نمایش مربوطه اضافی

سمت در راننده برای معتبر رانندگی راهنمایی علائم
علامت یک مثال برای شودمی نمایان نمایشگر چپ

)ساعت در کیلومتر km/h) 130 130 سرعت محدودیت
)100 mph) 80 53 تصویر ←)) ساعت در مایل .

کند نمی صدق همیشه که رانندگی راهنمایی علامت
km/h 100 مثال برای شده داده نشان دوم موقعیت در
در مایل 60 (mph 60) (ساعت در کیلومتر 100(

."مرطوب شرایط در")) ساعت
فعال حرکت حین در جلو شیشه کنپاکبرف اگر

علامت با رانندگی راهنمایی علامت مثال برای باشد،
سمت به و چپ سمت به "مرطوب شرایط در" اضافی
.شودمی جاجابه اول موقعیت

تحت تنها که نیز دیگری رانندگی راهنمایی علامت
قرار سوم موقعیت در کند، می صدق خاص شرایطی

"خاص زمان در سبقت ممنوعیت" مثال برای گیرد؛می
. 53 تصویر ←

:اول مرتبه

:دوم مرتبه

:اضافی علامت

:سوم مرتبه

سرعت هشدار
دهد تشخیص رانندگی راهنمایی علائم تشخیص سامانه که هنگامی

وسیله به امکان صورت در است شده تخطی مجاز سرعت از که
یک با تصویری صورت به و دهدمی صوتی هشدار "زنگ" یک
.دهدمی هشدار نشانگرها مجموعه نمایشگر در پیام

سرگرمی و اطلاعات سیستم در توانمی را سرعت هشدار سیستم
هایدکمه و کاربردی دکمه یا دکمه طریق از

Driver assistance و  ،)خودرو( Vehicle کاربردی
صفحه ← کرد غیرفعال کامل طور به یا تنظیم) راننده دستیار(

تا 0 (ساعت در کیلومتر 15 و 0 بین تواندمی هشدار تنظیم. 71
5 فواصل با و مجاز سرعت حداکثر از بالاتر) ساعت در مایل 9

.گیرد انجام) ساعت در مایل 3 (کیلومتری

تریلر حالت
اتصال با تریلر یک و فابریک کشیدک قلاب با خودرو در

هایحلقه به مربوط رانندگی و راهنمایی تابلوی نمایش الکتریکی،
برای را سبقت ممنوعیت و مجاز سرعت: مثلاً تریلر نصب
از توانمی سرگرمی و اطلاعات سیستم در تریلر با هاییخودرو
عملکرد هایدکمه و  عملکردی دکمه یا دکمه طریق

Vehicle )خودرو(،  و Driver assistance )راننده دستیار(
.71 صفحه ← کرد غیرفعال یا فعال

تریلر طراحی نوع با تواندمی مجاز سرعت نمایش تریلر حالت در
بین تواندمی هشدار تنظیم. کند پیدا مطابقت قانونی مقررات یا

در مایل 80 تا 40 (ساعت در کیلومتر 130 و 60 سرعت
انجام) ساعت در مایل 5 (کیلومتری 10 فواصل با و) ساعت
با رانندگی برای که سرعتی از بالاتر شده تنظیم سرعت اگر. گیرد
تشخیص پویای سیستم باشد، است مجاز کشور در تریلر
برای پیشنهادی اتوماتیک طور به رانندگی و راهنمایی هایعلامت
ساعت در کیلومتر 80 آلمان کشور در مثلاً معمولی مجاز سرعت

.دهدمی نشان) ساعت در مایل 50(
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پویای سیستم شود، غیرفعال تریلر برای سرعت هشدار که وقتی
با که زمانی مانند رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص
نشان را سرعت پیشنهاد کنیدمی رانندگی تریلر بدون خودرو

.دهدمی

عملکرد هایمحدودیت
هایمحدودیت تابع رانندگی راهنمایی علائم تشخیص سامانه
یپویا سامانه عملکرد توانندمی زیر شرایط. است سامانه به مربوط
به را آن عملکرد یا محدود را رانندگی راهنمایی علائم تشخیص
:کنند مختل کامل طور

شدید پاشش یا مه، باران، برف، هنگام در مثال برای کم دید در–
.هوا در آب

خودروهای نور علت به مثال برای کننده؛خیره تابش هنگام در–
.خورشید نور کنندهخیره تابش یا مخالف جهت

.بالا هایسرعت در–
.باشد شده کثیف یا شده پوشیده دوربین سطح اگر–
دوربین دید میدان از خارج رانندگی راهنمایی تابلوی که وقتی–

.باشد گرفته قرار
برای آن کل یا رانندگی راهنمایی تابلوی از بخشی که وقتی–

پوشیده هاخودرو سایر یا آلودگی برف، درختان، توسط مثال
.باشد شده

.نباشد استاندارد با مطابق رانندگی راهنمایی تابلوی اگر–
.باشد شده خم یا دیده آسیب رانندگی راهنمایی تابلوی اگر–
نمایش (ایدروازه متغیرپیام رانندگی راهنمایی تابلوهای در–

سایر یا LED هایچراغ توسط متغیر رانندگی راهنمایی علائم
).نوری منابع

و اطلاعات سیستم در استفاده مورد نقشه اجزای که وقتی–
.باشد شده قدیمی سرگرمی

راهنمایی علائم هایبرچسب به مجهز هاخودرو که وقتی–
روی بر مجاز سرعت برچسب مثال برای باشند رانندگی
.هاکامیون

هشدار
رانندگی، راهنمایی علائم تشخیص سامانه هوشمند فناوری
در منحصراً آن عملکرد و کند غلبه فیزیک قوانین بر تواندنمی

سامانه از حاصل راحتی ندهید اجازه. است سامانه محدوده
خطرهای پذیرفتن در را شما رانندگی راهنمایی علائم تشخیص
راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم این. دهد فریب ایمنی
.شود

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

مه و باران برف، بارش تاریکی، دید، نامطلوب وضعیت●
رانندگی راهنمایی علائم که شوند باعث توانندمی گرفتگی
.شوند داده نمایش نادرست یا نشود داده نمایش

باشد، دیده آسیب یا پوشیده کثیف، دوربین دید میدان که وقتی●
راهنمایی علائم تشخیص سامانه عملکرد تواندمی امر این

.کند مختل را رانندگی

هشدار
شده داده نمایش رانندگی راهنمایی علائم و رانندگی هایتوصیه
با است ممکن رانندگی راهنمایی علائم تشخیص سامانه توسط

.باشند متفاوت جاده واقعی وضعیت
سامانه توسط توانندنمی رانندگی راهنمایی علائم همه●

.شوند داده نمایش درست یا شوند داده تشخیص
راهنمایی مقررات و هاجاده در رانندگی راهنمایی علائم●

سامانه هاینمایش و رانندگی هایتوصیه به نسبت رانندگی
.دارند اولویت رانندگی راهنمایی علائم تشخیص

هشدار
به منجر تواندمی شده داده نمایش متنی هایپیام به توجهیبی

.شود جدی جراحات و تصادف خودرو، ازکارافتادگی
.کرد توجهیبی متنی هایپیام به نباید هرگز●
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

تذکر
نکات به نگیرد، قرار تأثیر تحت سیستم عملکرد قدرت اینکه برای
:فرمایید توجه زیر

را یخ و برف و کنید تمیز را دوربین دید میدان مرتب طور به●
.کنید پاک

.نپوشانید را دوربین دید میدان●
را فرسوده یا دیده آسیب کنپاکبرف یهاتیغه موقع به همیشه●

.نماند آلودگی اثر دوربین دید میدان در تا کنید عوض
دارد قرار دوربین دید میدان در که را خودرو جلو شیشۀ●

.باشد ندیده آسیب تا کنید بررسی

تذکر
سرگرمی و اطلاعات سامانه در قدیمی نقشه هایداده از استفاده●

رانندگی راهنمایی علائم نادرست نمایش به منجر تواندمی
.شوند

مسیر ثبت حالت در رانندگی راهنمایی علائم تشخیص سامانه●
صورت به سرگرمی و اطلاعات سامانه) مسیر ثبت ناوبری(

.است دسترس در محدود

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.79 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت
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ساعت

)خودرو در موجود هایساعت همه (ساعت تنظیم برای–
مجموعه در  دکمه است، بسته خودرو هایدرب که هنگامی
نگه و دهید فشار را 52 صفحه ← یا 51 صفحه ← نشانگرها

نشانگرها مجموعه نمایشگر در) ساعت( Time نوشته تا دارید
.شود داده نمایش

نشانگرها مجموعه نمایشگر در ساعت. کنید رها را  دکمه–
.شود می زده علامت ساعت رقم و شودمی داده نمایش

مورد ساعت تا دهید فشار مکرراً  دکمه آن از پس بلافاصله–
فشار را  دکمه سریع مرور برای. شود داده نشان شما نظر
.دارید نگه و داده

در دقیقه رقم تا کنید صبر کردید، تنظیم را ساعت که وقتی–
.شود زده علامت نشانگرها مجموعه نمایشگر

دقیقه تا دهید فشار مکررا را  دکمه آن از پس بلافاصله–
را  دکمه سریع مرور برای. شود داده نشان شما نظر مورد
.دارید نگه و داده فشار

.یابد پایان ساعت تنظیمات تا کنید رها را  دکمه–

تنظیم خودرو سوئیچ کردن باز از بعد ثانیه چند آنالوگ ساعت
.شودمی

نیز سرگرمی و اطلاعات سیستم در توانمی را ساعت کردن تنظیم
عملکرد هایدکمه و  عملکردی دکمه یا دکمه توسط

Vehicle )خودرو(،  و Time and date )تاریخ و زمان(
.71 صفحه ← داد انجام

بنزین آمپر نمایش

بنزین برای سوخت میزان نشانگر: نشانگرها مجموعه در 54 تصویر
.گازنفت و

سوخت میزان نشانگر
 ← حلراه/احتمالی دلایلروشن



ذخیره حجم. است خالی تقریباً سوخت مخزن
مصرف ،54 تصویر ← قرمز سوخت،علامت

.360 صفحه ← شودمی
صفحه ← کنید گیریسوخت فرصت اولین در

269.

 ← حلراه/احتمالی دلایلروشن

 a(

دیزلی موتور که ییخودروها سوخت در آب وجود
.دارند
دور با و دهید کاهش را خودرو سرعت فوراً

موتور، به کم فشار آوردن وارد و موتور متوسط
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه تریننزدیک به
از بعد بلافاصله هشدار چراغ که وقتی :یا

و کنید خاموش را موتور شد، روشن گیریسوخت
.کنید کمک درخواست متخصص تعمیرکار از

a(رنگی نمایشگر با نشانگرهایی مجموعه در تنها رنگی صورت به اطلاعات ارائه
.گیردمی صورت

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

بخاری اتوماتیک طور به  نشانگرچراغ شدن روشن هنگام در
کار خودرو سوخت با که بخاری مکمل و 136 صفحه ← کمکی
.شودمی خاموش کندمی

هشدار
تواندمی باشد پایین بسیار سوخت سطح که هنگامی رانندگی
.شود جدی جراحات و تصادف جاده، در ماندن به منجر

تامین به منجر تواندمی سوخت سطح حد از بیش بودن پایین●
سربالایی در رانندگی هنگام خصوصا موتور سوخت نامنظم

.شود سراشیبی و
سوخت نامنظم تامین یا سوخت کمبود دلیل به موتور اگر●

همه خودرو، پذیریفرمان شود، متوقف یا "بزند ریپ"
کار از ترمز پشتیبانی یهاسیستم و راننده دستیار یهاسیستم
.افتند می

پر باک 1/4 هنوز که کنید پر وقتی را بنزین باک همیشه●
سوخت شدن تمام علت به خودرو شدن متوقف از تا باشد

.شود جلوگیری

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر
به همیشه خود، خودرو به آسیب شدن وارد از جلوگیری برای●

توجه توضیحات و تذکرات به شده روشن نشانگر هایچراغ
.کنید
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سوخت تأمین. نکنید رانندگی مخزن کامل شدن خالی تا هرگز●
سوخت ورود و سوخت ناقص احتراق به منجر تواندمی نامنظم
مبدل به تواندمی مسئله این. شود اگزوز سامانه به نشده سوخته

!بزند صدمه کاتالیستی

نشانگر در بنزین پمپ علامت کنار در کوچک پیکان
قرار سوخت مخزن درب آن در که را سمتی سوخت میزان

.دهدمی نشان دارد

خودرو وضعیت

کارکردفهرست

Driving data
)رانندگی هایداده(

هایداده نمایش برای تنظیمات و اطلاعات
صفحه ←) منظوره چند نمایش (رانندگی

56.
Assistance

systems
هایسیستم(

)دستیار

دستیار هایسیستم تنظیمات و اطلاعات
.71 صفحه ← راننده

Views )برای اطلاعات مختلف هاینمایه انتخاب)نماها
.52 صفحه ← اطلاعات فعال نمایشگر

Navigation
)ناوبری(

:روشن ناوبری سامانه اطلاعات نمایش
هایپیکان مسیر، راهنمای بودن فعال هنگام
فاصله دهندهنشان نوار و جهت دهندهنشان
داده نمایش هایعلامت. شوندمی داده نشان

کارکردفهرست
سامانه در شده استفاده هایعلامت شبیه شده

ناوبری سامانه دفترچه ← سرگرمی و اطلاعات
.هستند
این جای به است ممکن تجهیزات به بسته

در دقیق جزییات با اینقشه هاعلامت
داده نمایش نشانگرها مجموعه نمایشگر

.ناوبری سامانه دفترچه ← شود
حرکت جهت نباشد فعال مسیر راهنمای اگر

آن در که خیابانی نام و) نماقطب عملکرد(
شودمی داده نمایش کنید،می رانندگی

.ناوبری سامانه دفترچه ←

Audio )سیستم
)صوتی

رادیو حالت در رادیویی هایشبکه نمایش
.سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ←

حالت در رادیویی هایشبکه فهرست نمایش
.سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ← رادیو
رسانه کاربرد حالت در عنوان نمایش

.سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ←

Telephone )تلفن(

اطلاعات سامانه دفترچه ← تلفن اطلاعات نمایش
.سرگرمی و

و اطلاعات سامانه دفترچه ← تلفن از استفاده
.سرگرمی

Vehicle status
)خودرو وضعیت(
Vehicle یا
)خودرو(

یا هشداری متون سازی ذخیره و نمایش
.51 صفحه ← اطلاعاتی هاینوشته
هشداری متون که زمانی فقط منو هایگزینه

باشند دسترس در اطلاعاتی هاینوشته یا
.51 صفحه ← شوندمی نمایان

حرارت درجه نمایش-موتور کنندهخنک مایع

کنندهخنک مایع دمای نمایش: نشانگرها مجموعه در 55 تصویر
).کلی طرح (موتور

قرار مدرج بخش وسط در نشانگر عادی رانندگی سبک در
ویژه به کندمی کار سختی به موتور که حالی در همچنین. گیردمی
زیادی میزان به تواندمی نشانگر پیرامون، محیط بالای دمای در
.شود متمایل ساعت عقربه جهت در

چشمک
)aزندمی

تصویر ← نشانگر موقعیت
حلراه/احتمالی دلایل55


C
هشدار محدوده

.است بالا بسیار موتور کنندهخنک مایع دمای
 ندهید ادامه رانندگی به!
اجازه و کرده خاموش را موتور. کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در
.شود خنک دهید
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چشمک
)aزندمی

تصویر ← نشانگر موقعیت
حلراه/احتمالی دلایل55

موتور کنندهخنک مایع سطح بررسی. بگیرد قرار عادی محدوده در دوباره نشانگر تا
.315 صفحه ←

B
عادی محدوده

.است کم خیلی موتور کنندهخنک مایع سطح
کهصورتی در و کنید چک را موتور کنندهخنک مایع سطح شد، خنک موتور کههنگامی
.کنید پر را آن دوباره بود پایین خیلی موتور کنندهخنک مایع سطح

.315 صفحه ←
سطح در موتور کنندهخنک مایع سطح که این وجود با نشد، خاموش هشدار چراغ اگر

.دهدمینشان را موتور کنندهخنک سامانه در اختلال امر این دارد، قرار مناسبی

–

.موتور کنندهخنک سامانه در اختلال
 ندهید ادامه رانندگی به!
.کنید خاموش را موتور. کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به

–A
سرد ناحیه

.است نرسیده کردن کار دمای به هنوز موتور
گرم موتور هنوز کهزمانی تا موتور به زیاد فشار کردن وارد و موتور دور بردن بالا از

.کنید خودداری استنشده
a(شودمی داده نشان رنگی نمایشگر با ترکیبی ابزار در رنگی صورت به.

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
.شود خودرو به خساراتی آمدن وارد به منجر

به همیشه خود، خودرو به آسیب شدن وارد از جلوگیری برای●
توجه توضیحات و تذکرات به شده روشن نشانگر هایچراغ
.کنید

نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوئیچ، کردن باز هنگام
مدت به عملکرد، آزمایش منظور به نشانگرها مجموعه در
خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ. شوندمی روشن کوتاهی

.شوندمی

هاسرویس زمانی فاصله نمایش

نمایش از اینمونه: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 56 تصویر
).کلی طرح (سرویس موعد سررسید

از اینمونه: سرگرمی و اطلاعات سامانه نمایشگر در 57 تصویر
).کلی طرح (سرویس اطلاعات نمایش

نشانگرها مجموعه نمایشگر در هاسرویس موعد اطلاعات
نمایش سرگرمی و اطلاعات سامانه نمایشگر در و 56 تصویر ←
.57 تصویر ← شوندمی داده
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و اطلاعات سامانه و نشانگرها مجموعه از متفاوتی هایطراحی
و هاسامانه این است ممکن رو این از دارد، وجود سرگرمی
.باشند متفاوت هاآن نمایشگرهای در شده داده نمایش اطلاعات

و روغن تعویض سرویس به واگن فولکس سرویس موعدهای
زمانی فاصله نمایش. شودمی تقسیم خودرو بازدید سرویس
روغن تعویض بعدی سرویس زمان به راجع اطلاعاتی هاسرویس
موعد همچنین. دهدمی نشان خودرو بازدید سرویس و موتور
.شودمی داده نمایش خودرو هایسرویس برنامه در هاسرویس

در هاسرویس روغن تعویض ثابت سرویس با هاییخودرو در
.گیرندمی انجام شده تعریف پیش از ثابت زمانی فواصل

در هاسرویس روغن تعویض متغیر سرویس با هاییخودرو در
.گیرندمی انجام متخصص سوی از شده تعیین زمانی فواصل
نگهداری و تعمیر به نیاز توجه قابل کاهش باعث فنی پیشرفت

دارد، نیاز خودرو که زمانی فقط روغن تعویض سرویس. شودمی
خودرو از استفاده خاص شرایط منظور این برای. شود انجام باید
هشدارپیش اولین. شوندمی گرفته نظر در نیز رانندگی طرز و

.شودمی داده نمایش شده محاسبه موعد از قبل روز 30 سرویس
کیلومتر 100 به را بعدی سرویس موعد تا ماندهباقی فاصله همیشه

.کنندمی گرد روزشبانه به را آن مانده باقی زمان و

سرویس موعد یادآوری
باشد خودرو بازدید یا روغن تعویض سرویس موعد زودی به اگر

.شودمی نمایان سرویس موعد اعلام سوئیچ، کردن باز هنگام

و کیلومتر به فاصله شده، داده نمایش زمان مدت یا کیلومتر تعداد
 .دهدمی نشان سرویس بعدی موعد تا را روز

سرویس موعد
بازدید سرویس موعد یا روغن تعویض سرویس موعد اگر

به صوتی پیام یک سوئیچ کردن باز هنگام باشد، رسیده فرا خودرو
مجموعه نمایشگر در ثانیه چند برای است ممکن و آیدمی در صدا

زیر هایعلامت از یکی با همراه  آچار علامت نشانگرها
:56 تصویر ← شود نمایان

 !Inspection now )انجام را خودرو بازرسی حالا همین
!)دهید

 !Oil service now )انجام را روغن تعویض حالا همین
!)دهید

 !Oil service and inspection now )تعویض حالا همین
!)دهید انجام را خودرو بازرسی و روغن

هاسرویس برنامه بررسی
که هنگامی و موتور بودن خاموش سوئیچ، بودن باز زمان در

دسترسی هاسرویس فعلی برنامه به توانمی باشد متوقف خودرو
:کرد پیدا

تا دارید نگه و دهید فشار را نشانگرها مجموعه در  دکمه–
.شود نمایان نمایشگر در) سرویس( Service نوشته

نشان نمایشگر در فعلی سرویس پیام. کنید رها را  دکمه–
.شودمی داده

و اطلاعات سیستم در تواندمی 57 تصویر ← سرویس اطلاعات
هایدکمه و  عملکردی دکمه یا دکمه طریق از سرگرمی
نمایش) سرویس( Service و ) خودرو( Vehicle عملکرد

.71 صفحه ← شودداده

هاسرویس زمانی فاصله نمایش مجدد تنظیم
مجاز تعمیرگاه توسط خودرو بازدید یا روغن تعویض سرویس اگر
:نمود تنظیم دوباره زیر مانند را نمایشگر توانمی نشود، انجام

.ببندید را سوئیچ–
.دارید نگه و دهید فشار را نشانگرها مجموعه در  دکمه–
.کنید باز را سوئیچ دوباره–
نمایشگر در زیر هاینوشته از یکی که وقتی را  دکمه–

:کنید رها شد ظاهر نشانگرها مجموعه

هاسرویس زمانی هایفاصله بین هاسرویس زمانی فاصله نمایش
غلط نمایش به منجر نتیجه در زیرا باشدنمی مجدد تنظیم قابل
.شودمی

 ?Reset Oil service )روغن؟ سرویس مجدد تنظیم(
 ?Reset inspection service )سرویس مجدد تنظیم

)بازرسی؟

.دهید فشار تأیید برای را نشانگرها مجموعه در  دکمه–

شود، مجدد تنظیم دستی صورت به روغن تعویض سرویس اگر
با ییهاخودرو در حتی هاسرویس زمانی فاصله نمایش آن از پس

تعویض ثابت سرویس حالت به روغن تعویض متغیر سرویس
.شودمی تبدیل روغن

از یا موتور شدن روشن از بعد ثانیه چند سرویس پیام
یا کنپاکبرف دسته در  دکمه دادن فشار طریق

شودمی خاموش چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمه
.51 صفحه ←

متغیر سرویس با هاییخودرو در خودرو باتری که وقتی
موعد محاسبه امکان باشد شده جدا طولانی مدت برای

زمانی فاصله بنابراین. ندارد وجود سامانه در سرویس بعدی
این در. باشد نادرست است ممکن شده داده نشان هایسرویس
جدول دفترچه ← مجاز نگهداری و تعمیر فواصل حداکثر صورت
.کنید رعایت را هاسرویس

نشانگرها مجموعه از استفاده

موضوع باره در مقدمه

باز خودرو توقف حالت در فقط فهرست هایگزینه از بعضی
.شوندمی

روی هایدکمه منظوره چند فرمان غربیلک با خودروهایی در
.67 صفحه ← اندشده حذف کنپاک برف دسته
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هشدار
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
.شود

خودرو حرکت زمان در نشانگرها مجموعه منوی از هرگز●
.نکنید استفاده

تنظیمات خودرو باتری تعویض یا کردن شارژ از پس
دلیل به است ممکن سیستم تنظیمات. کنید بررسی را سیستم

.شوند پاک یا کرده تغییر برق جریان قطع

کنپاک برف دسته طریق از استفاده

توجه مورد را 67 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

دسته در موجود هایدکمه: فرمان میله راست سمت در 58 تصویر
).چندمنظوره فرمان غربیلک بدون یهاخودرو در (کنپاکبرف

هایدکمه طریق از نشانگرها مجموعه در موجود هایفهرست
.کنندمی کار کنپاکبرف دسته در موجود

اطلاعات نمایش یا منو انتخاب
.کنید باز را سوییچ–
تصویر ← دکمه شد داده نمایش خودرو تصویر یا پیام یک اگر–

بار چندین لزوم صورت در کنپاکبرف دسته در را 1 58
.فشاردهید

نمایش یا منو یک از اینکه برای یا 56 صفحه ← منو نمایش برای
پاندولی کلید برگردید عقب به منو انتخاب برای اطلاعات

کردن مرور برای. دارید نگه و داده فشار را 2 58 تصویر ←
.دهید فشار پایین یا بالا طرف به را پاندولی کلید منو

دکمه شده داده نشان اطلاعات نمایش یا منو کردن باز برای
یا منو خود تا کنید صبر یا دهید فشار را 1 58 تصویر ←

.شود باز اتوماتیک طور به ثانیه چند از بعد اطلاعات نمایش



هافهرست در تنظیمات انجام
در را 2 58 تصویر ← کلید شده داده نمایش فهرست در–

هایگزینه تا دهید فشار پایین یا بالا طرف به کنپاکبرف دسته
گزینه دور کادر یک. شود زده علامت شما نظر مورد فهرست
.شودمی ظاهر شده انتخاب

مورد تغییرات 1 58 تصویر ← دکمه دادن فشار طریق از–
یا سامانه بودن فعال "تیک علامت" یک. کنید اعمال را نظر

.دهدمی نشان را عملکرد

منو انتخاب به بازگشت
شدن خارج برای را) بازگشت( Back گزینه فهرست، هر در–

.کنید انتخاب فهرست از

باز با عملکرد اختلالات درباره هشدار یهاپیام که وقتی
یا تنظیمات است ممکن شوند،می داده نمایش سوئیچ کردن

این در. نشوند اجرا شده داده شرح که طور آن اطلاعات نمایش
مراجعه مجاز تعمیرگاه به عملکرد اختلالات رفع برای صورت

.کنید

منظوره چند فرمان غربیلک از استفاده

توجه مورد را 67 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

هایدکمه: چندمنظوره فرمان غربیلک راست سمت 59 تصویر
مجموعه نمایشگر در اطلاعات نمایش و هافهرست از استفاده

.نشانگرها

شودمی داده نمایش 51 صفحه ← 1 اولویت هشدار پیام کهوقتی تا
را هشدار هایپیام از بعضی. شود باز تواندنمی فهرستی هیچ
تصویر ← چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمه با توانمی
.کرد خاموش یا تأیید 59

اصلی فهرست کردن باز
.کنید باز را سوییچ–
در را  دکمه شد، داده نمایش خودرو تصویر یا پیام اگر–

.دهید فشار چندمنظوره فرمان غربیلک
چندین را  یا  دکمه فهرستاصلی، هایگزینه مرور جهت–

.دهید فشار بار
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فرعی فهرست کردن باز
منظورهچند فرمان غربیلک در را  یا  دارجهت هایدکمه–

زده علامت نظرتان مورد فرعی فهرست گزینه تا دهید فشار
.شود

.شودمی داده نشان افقی خط دو بین شده انتخاب فرعی فهرست–
.: دارد قرار آن راست سمت در نیز مثلث یک

در را  دکمه فرعی، فهرست گزینه کردن باز جهت–
.دهید فشار منظورهچند فرمان غربیلک

به نشود انجام فرعی فهرست در انتخابی هیچ ثانیه چند از بعد اگر
.گردیدمی بر قبلی فهرست

فهرست به وابسته تنظیمات اعمال
تغییرات چندمنظوره فرمان غربیلک در دارجهت هایدکمه با–

را هادکمه لزوم صورت در. کنید اعمال را خود نظر مورد
کاهش یا افزایش ترسریع را مقادیر تا دارید نگه و داده فشار
.دهید

چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمه توسط را خود انتخاب–
.کنید تأیید و زده علامت

اصلی منوی به بازگشت
.کنید انتخاب را بازگشت گزینه یا دهید فشار را  دکمه–

راننده دستیار سیستم برای دکمه

توجه مورد را 67 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

میله چپ سمت در بالا نور هایچراغ و راهنما دسته در 60 تصویر
.یارراننده هایسامانه دکمه: فرمان

توانیدمی بالا نور هایچراغ و راهنما دسته در موجود دکمه با
Assistance فهرست در شده داده نمایش یارراننده هایسامانه

systems )کنید خاموش یا روشن را) یارراننده هایسامانه
.182 صفحه ←



یارراننده هایسامانه تکبهتک کردن خاموش یا روشن
 فهرست تا دهید فشار پیکان جهت در را 60 تصویر ← دکمه–

Assistance systems )شود باز) یارراننده هایسامانه.
کنید خاموش یا روشن و انتخاب را یارراننده هایسامانه–

که دهدمی نشان "تیک" علامت. 67 صفحه ← ،67 صفحه ←
.است روشن یارراننده سامانه

یا کنپاکبرف دسته در   دکمه با را خود انتخاب سپس–
صفحه ← کنید تأیید چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمه
.67 صفحه ← ،67

و اطلاعات سیستم در را راننده دستیار هایسیستم توانمی همچنین
Vehicle، عملکرد هایدکمه یا  دکمه توسط سرگرمی

کرد خاموش یا روشن) راننده دستیار( Driver assistance و
.71 صفحه ←

ییهاخودرو در یارراننده هایسامانه دکمه است ممکن
سازگار یارراننده هایسامانه به مجهز که باشد شده نصب

.کندنمی کار دکمه این صورت این در. نیستند

نمایش هایگزینه و تکمیلی هایاعلان

توجه مورد را 67 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

:یارهاراننده فهرست

کارکردفهرست
Lane Assist

بین حرکت دستیار(
)خطوط

یارراننده سامانه کردن خاموش یا روشن
)Lane Assist (خطوط بین حرکت

.200 صفحه ←
Front Assist

)جلو دستیار(
محیط پایش سامانه کردن خاموش یا روشن

)Front Assist (← 195 صفحه.
Side Assist

فاصله حفظ دستیار(
)طرفین از

تعویض سامانه کردن خاموش یا روشن
.204 صفحه ←) Side Assist (خطوط

Rear Traffic
Alert )سیستم
از خروج دستیار
)پارک

یارراننده سامانه کردن خاموش یا روشن
.204 صفحه ← پارک از خروج

ACC )کنترل کروز
)تطبیقی

)ACC (خودکار فاصله کنندهتنظیم نمایش
.189 صفحه ←

نشانگر و هشدار هایچراغ
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

یا  ← هااختلال ، ← هشدارها نشانگر، و هشدار هایچراغ
و هشدار هایچراغ بعضی. دهندمی نشان را معینی هایعملکرد
با باید و شوندمی روشن سوئیچ شدن باز زمان در نشانگر

.گردند خاموش رانندگی هنگام یا موتور اندازیراه
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داده نشان ترکیبی ابزار نمایشگر در متنی هایپیام این، بر علاوه
اقدامات خواهندمی شما از یا دهندمی ارائه را اطلاعاتی که اندشده

.51 صفحه ← دهید انجام را خاصی

نمایشگر در هشدار چراغ بجای خودرو، تجهیزات به بسته
داده نشان نمادین تصویر یک است ممکن نشانگرها، مجموعه

.شود

نشانگر، و هشدار هایچراغ از بعضی شدن روشن هنگام در
.آیندمی در صدا به نیز صوتی علائم

فصل در شوند،می روشن هاچراغ کلید در که نشانگری هایچراغ
.113 صفحه ← اندشده داده شرح "نور"

 ← مفهومهانشانه


تکمیلی اطلاعات به. مرکزی هشدار چراغ
توجه نشانگرها مجموعه نمایشگر در موجود
.نمایید


 ندهید ادامه رانندگی به!
است شده فعال پارک الکترونیکی ترمز

.211 صفحه ←



 ندهید ادامه رانندگی به!
318 صفحه ← کم بسیار موتور روغن میزان
هایچراغ با همراه یا مختل ترمز سیستم
قفل ضد ترمز سیستم: ABS  نشانگر

)ABS (237 صفحه ← شده لغو.



 ندهید ادامه رانندگی به!
کم بسیار یا زیاد بسیار کنندهخنک مایع مقدار
است شده اختلال دچار آن نشانگر یا و است
.315 صفحه ←


 ندهید ادامه رانندگی به!
شده کم موتور روغن فشار: زندمی چشمک اگر
.311 صفحه ← است



ادامه رانندگی به : زندمی چشمک اگر
!ندهید
شده اختلال دچار فرمان میله الکترونیکی قفل
.162 صفحه ← است
الکترومکانیکی پذیریفرمان: است روشن اگر
.162 صفحه ← است افتاده کار از


وجود موتور برای مجدد اندازیراه امکان
!ندارد
.272 صفحه ← است کم AdBlue® مقدار

وجود موتور برای مجدد اندازیراه امکان
است شده اختلال دچار SCR سامانه !ندارد

.272 صفحه ←
با همراه





.8 صفحه ← نشده بسته راننده ایمنی کمربند
نشده بسته راننده کنار سرنشین ایمنی کمربند :یا

کنار سرنشین صندلی که صورتی در است،
.8 صفحه ← باشد شده اشغال راننده

راننده کنار سرنشین صندلی روی اشیایی :یا
.8 صفحه ← دارند قرار


.هشدارپیش اعلان !نکنید اقدامی یا کنید ترمز
Front (محیط پایش سامانه برخورد هشدار

Assist (← 195 صفحه.


!است نشده داده فشار ترمز پدال
)ACC (اتوماتیک تطبیقی کنترل کروز

.188 صفحه ←


صفحه ← است شده اختلال دچار ژنراتور

319.


دیزلی موتور با خودرو سوخت در آب
.63 صفحه ←


تکمیلی اطلاعات به. مرکزی هشدار چراغ
توجه نشانگرها مجموعه نمایشگر در موجود
.نمایید



صفحه ← است شده فرسوده ترمز هایلنت
144.
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به سریعتر هرچه
در و کنید بررسی را ترمز هایلنت تمامی

.نمایید تعویض لزوم صورت



الکترونیکی پایداری سامانه: است روشن اگر
)ESC (یا است شده خاموش سامانه سوی از

دچار) ESC (الکترونیکی پایداری سامانه
.237 صفحه ← است شده اختلال

نیز  ضدقفل ترمز سامانه چراغ اگر :یا
)ABS (ضدقفل ترمز سامانه: باشد روشن
.237 صفحه ← است شده اختلال دچار
است شده متصل دوباره خودرو باتری :یا

.237 صفحه ←
پایداری سامانه: زندمی چشمک اگر

کشش کنترل سامانه یا) ESC (الکترونیکی
)ASR (237 صفحه ← است فعال.



دستی طور به) ASR (کشش کنترل سامانه
.237 صفحه ← است شده خاموش

به ،)ESC (الکترونیکی پایداری سامانه :یا
.است شده خاموش دستی طور
شده روشن دستی طور به اسپرت ESC :یا

.است
نمایه یا) Offroad (آفرود رانندگی نمایه :یا

Offroad (شدهشخصی آفرود رانندگی
Individual (است فعال.



الکترونیکی پایداری سامانه چراغ اگر
)ESC(  ترمز سامانه: باشد روشن نیز

است شده اختلال دچار) ABS (ضدقفل
.237 صفحه ←
سامانه: باشد روشن نیز  هشدار چراغ اگر
است افتاده کار از) ABS (ضدقفل ترمز

.237 صفحه ←

69راننده اطلاعات



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 


است شده اختلال دچار پارک الکترونیکی ترمز

.211 صفحه ←


صفحه ← است روشن عقب شکنمه چراغ
113.



از حدی تا یا و کامل طور به رانندگی چراغ
.113 صفحه ←. است افتاده کار
هاپیچ روشنایی هایچراغ در اختلال :یا

.288 صفحه ←



است آمده وجود به اختلالی: است روشن اگر
.275 صفحه ← دارد تأثیر اگزوز بر که
مبدل به که ناقص احتراق: زندمی چشمک اگر

.275 صفحه ← میکند وارد صدمه کاتالیست



قبل دیزلی موتور شدن گرم: است روشن اگر
.275 صفحه ← کردن روشن از
اختلال دچار موتور کنترل: زندمی چشمک اگر
.275 صفحه ←) دیزلی موتور (است شده


است شده اختلال دچار موتور کنترل

)Electronic Power Control (← صفحه
275.

275 صفحه ← است شده محدود موتور دور.


صفحه ← است پرشده دوده با دیزل ذرات فیلتر
275.



الکترومکانیکی پذیریفرمان: است روشن اگر
شده قطع خودرو باتری یا است کرده پیدا کاهش

.162 صفحه ← است شده متصل دوباره و
است شده سفت فرمان میله: زندمی چشمک اگر
.162 صفحه ← است نشده باز آن قفل یا



کم بسیار لاستیک باد میزان: است روشن اگر
دیده آسیب ساختاری لحاظ از لاستیک یا و است
.323 صفحه ← است
هالاستیک پایش سامانه: زندمی چشمک اگر
.323 صفحه ← است شده اختلال دچار


صفحه ← است شده خراب باران و نور حسگر
121.


صفحه ← است شده اختلال دچار کنپاکبرف
121.


صفحه ← است کم بسیار شویشیشه مایع سطح
121.


.63 صفحه ← است خالی تقریباً سوخت مخزن



بسیار موتور روغن مقدار: است روشن اگر
.311 صفحه ← بالاست بسیار یا و پایین
دچار موتور روغن سامانه: زندمی چشمک اگر

.311 صفحه ← است شده اختلال


دچار کمربند کشنده سامانه و هوا کیسه سامانه
.16 صفحه ← است شده اختلال

 است شده اختلال دچار هوا کیسه سامانه
.16 صفحه ←

شده غیرفعال راننده کنار سرنشین هوای کیسه
.16 صفحه ← است

 فعال راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه
.16 صفحه ← است شده

سطح ®AdBlue 272 صفحه ← است پایین.

سامانه SCR مایع با یا است شده اختلال دچار
®AdBlue است شده پر غیراستاندارد

.272 صفحه ←
با همراه




)Lane Assist (خطوط بین حرکت یارراننده
صفحه ← نیست فعال اما است شده روشن
200.

خودکار فاصله کنندهتنظیم) ACC (حال در
.188 صفحه ← نیست دسترس در حاضر

محیط پایش سامانه) Front Assist (غیرفعال
.195 صفحه ← است شده

OFF )خاموش(


شده مختل DSG® کلاچه دو گیربکس

کلاچ یا رفته بالا کلاچ دمای ،155 صفحه ←
.154 صفحه ← استدیده آسیب



).DCC (شاسی تنظیم سامانه در اختلال
،164 صفحه ← رانندگی نمایه انتخاب

4MOTION Active Control ← صفحه
169.

260 صفحه ← است نشده قفل کشیدک توپی.

 
.113 صفحه ← راست یا چپ راهنمای چراغ

است روشن زنچشمک خطر هایچراغ :یا
.30 صفحه ←

113 صفحه ← کشیدک راهنمای هایچراغ.



است نشده داده فشار ترمز پدال: شد روشن اگر
.155 صفحه ←
دسته در قفل کننده آزاد دکمه: زد چشمک اگر
.155 صفحه ← است نرفته جا دنده


نگه خودکار، داشتن نگه عملکرد توسط خودرو
.211 صفحه ← شودمی داشته



سرعت تنظیم سامانه: است روشن اگر
)GRA (،182 صفحه ← فعال روشن.
شده فعال) ACC (تطبیقی کنترل کروز :یا

.188 صفحه ← است
است شده فعال سرعت، کنندۀ محدود :یا

.185 صفحه ←
از بیش فعلی سرعت: زندمی چشمک اگر

محدودکننده سامانه در شده تنظیم سرعت
.185 صفحه ← است سرعت
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)Lane Assist (خطوط بین حرکت یارراننده
.200 صفحه ← فعال روشن،


شده فعال زدن بالا یانور خودرو بالای نور
.113 صفحه ← است


را موتور گشتاور تمام کلاچ: دستی گیربکس
.154 صفحه ← دهدنمی انتقال



در کنترل دستیار سیستم :سفید رنگ به نمایش صورت در
.161 صفحه ← است فعال سرازیری

کنترل دستیار سیستم :خاکسستری رنگ به نمایش صورت در
شده روشن سیستم. نیست فعال سرازیری در

.161 صفحه ← کندنمی تنظیم اما است،


آفرود یا) Offroad (آفرود رانندگی نمایه

فعال) Offroad Individual (شدهشخصی
.169 صفحه ← است


کنندۀ محدود و) ACC (تطبیقی کنترل کروز

خودکار فاصله کنندهتنظیم. هستند سرعتفعال
)ACC (← سرعت محدودکننده ،188 صفحه

.185 صفحه ←


هیچ. است فعال) ACC (تطبیقی کنترل کروز

صفحه ← نشد داده تشخیص جلو در خودرویی
188.


سامانه و) ACC (خودکار فاصله کنندهتنظیم
صفحه ← هستند فعال) GRA (سرعت تنظیم
.185 صفحه ← ،188



تطبیقی کنترل کروز :سفید رنگ به نمایش صورت در
)ACC (جلو در خودرویی. است فعال

.188 صفحه ← شد داده تشخیص
تطبیقی کنترل کروز :خاکسستری رنگ به نمایش صورت در
)ACC (است، شده روشن سیستم. نیست فعال
.188 صفحه ← کندنمی تنظیم اما


تنظیم یا) Light Assist (بالا نور چراغ تنظیم
Dynamic Light (بالا نور چراغ پویای

Assist (113 صفحه ← است فعال.

65 صفحه ← سرویس موعد یا زمان اعلان.


فعال صورتی در تنها. همراه تلفن باتری میزان
کارخانه سوی از همراه تلفن رابط که است
.سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ← باشد شده نصب


گرادسانتی درجه +4 از سردتر بیرون دمای

54 صفحه ←) فارنهایت درجه +39(


است، دسترس در خاموش/سامانۀروشن

است فعال موتور اتوماتیک شدن خاموش
.152 صفحه ←



.باشدنمی دسترس در خاموش/سامانۀروشن
به را موتور خاموش،/روشن سامانه :یا

صفحه ← است کرده روشن خودکار صورت
152.


کردن گرم پیش مرحله. شود می روشن موتور
کردن روشن . موتور بودن دیزلی صورت در
.147 صفحه ← موتور کردن خاموش و

54 صفحه ← اقتصادی رانندگی.

خودرو مدارک کیف در اطلاعات به اشاره.

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●
و کنید پارک تردد جریان از مناسبی فاصله در را خودرو●

زیر مواد با اگزوز سامانه از بخشی هیچ که کنید دقت
باشد، نداشته تماس هستند اشتعال قابل سادگی به که خودرو

.سوخت یا خشک علف مثال طور به
خودروی سرنشینان برای بزرگی خطر افتاده کا از خودروی●

لزوم، صورت در. باشدمی جاده در افراد سایر و شما
بیرون را خطر مثلث و کرده روشن را هشدار هایچراغ
.دهید هشدار مورد این در خودروها سایر به و داده قرار

و کنید خاموش را موتور موتور، درب کردن باز از قبل●
.شود خنک کافی اندازه به تا دهید اجازه

تواندمی که است خطرناکی بخش خودرو هر موتور محفظه●
.307 صفحه ← شود جدی جراحات به منجر

هشدار
در متنی پیام یک با همراه یا تنهایی به  هشدار چراغ چنانچه
مجاز تعمیرگاه به سریعاً شد، روشن نشانگرها مجموعه نمایشگر
هایلنت یا و کنید بررسی را ترمز هایلنت و کرده مراجعه
.نمایید تعویض را فرسوده ترمز

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

و اطلاعات سیستم در نمایش و استفاده
سرگرمی

موضوع باره در مقدمه

از خودرو مهم هایسامانه سرگرمی، و اطلاعات سامانه
در را ناوبری سامانه و رادیو تنظیمات، فهرست جمله
.آوردمی جمع جا یک
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استفاده جهت اساسی اطلاعات
 فهرست در تنظیمات درباره مهمی اطلاعات حاوی زیر بخش

Vehicle settings )اساسی اطلاعات. است) خودرو تنظیمات
هشدارها همچنین و سرگرمی و اطلاعات سامانه از استفاده جهت

اندشده داده شرح ایجداگانه دستورالعمل در مهم ایمنی نکات و
.سرگرمی و اطلاعات سامانه دفترچه ←

خودرو اطلاعات نمایش و سامانه تنظیمات
عملکرد دکمه و  عملکردی دکمه یا دکمه دادن فشار از پس

Vehicle )عملکرد دکمه لمس طریق از توانمی) خودرو
.داد انجام را تنظیمات یا داده نمایش را نظر مورد اطلاعات

.72 صفحه ← خودرو تنظیمات–
.136 صفحه ← پارک هنگام گرمایش سامانه تنظیمات–
.فعال هایرسانه–
.رانندگی هایداده–
.خودرو وضعیت–
.برق کنندهمصرف رفاهی تجهیزات–
.رادیو شبکه انتخاب–

Vehicle فهرست در  گزینه لمس با توانمی مثال طور به
status )سامانه حاضر حال وضعیت) خودرو وضعیت
سرگرمی و اطلاعات هایسامانه در. داد نشان را خاموش/روشن

نمایش، صفحه فعلی محتوای از نظر صرف ناوبری، عملکرد با
خاموش/روشن سامانه حاضر حال وضعیت به سریع دسترسی
تا دهید فشار را i گزینه سریع، دسترسی برای. دارد وجود

.آورید دست به وضعیت مورد در بیشتری اطلاعات

هشدار
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
است ممکن سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ با کردن کار. شود
.شود جاده به شما توجه عدم باعث

.برانید مسئولیت و دقت با همیشه●

پس است ممکن باشد، شده عوض یا خالی کاملاً باتری اگر
تاریخ، ساعت، (سامانه تنظیمات موتور، کردن روشن از
شده حذف یا یافته تغییر) شده اعمال تغییرات و شخصی تنظیمات

و بررسی را تنظیمات شد، شارژ کافی حد به باتری وقتی. باشد
.کنید اصلاح را آنها

خودرو تنظیمات منوی
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

توجه مورد را 72 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

)خودرو تنظیمات( Vehicle settings فهرست کردن باز
.کنید باز را سوییچ–
.کنید روشن را سرگرمی و اطلاعات سامانۀ لزوم، صورت در–
.دهید فشار را  کاربردی دکمه یا دکمه–
تا کنید لمس را   ،)خودرو( Vehicle عملکرد هایدکمه–

.شود باز) خودرو تنظیمات( Vehicle settings منوی

انتخاب کادر اگر  فعال مربوطه عملکرد باشد، فعال گزینه در
.است

.گردیدمی بر قبلی فهرست به  گزینه لمس با

فهرست کلی نمای
سرگرمی و اطلاعات فهرست ساختار از نمونه یک زیر کلی نمای
از یک هر هایعنوان و هافهرست واقعی وسعت. دهدمی نشان را

خودرو تجهیزات و الکترونیکی هایویژگی به فهرست اجزای
.دارد بستگی

ممکن تنظیماتفرعی فهرستفهرست

ESC System )سیستم
ESC(–

:گیرند قرار استفاده مورد توانندمی زیر تنظیمات
،)ASR (است خاموش کشش کنترل سامانه– 
است، فعال) ESC System (الکترونیکی پایداری سامانه– 
)ESC Sport (الکترونیکی پایداری سامانه اسپرت حالت– 
.237 صفحه ←

Tyres )هالاستیک(

Tyre Pressure Monitoring System
)هالاستیک باد کنترل سیستم(

.323 صفحه ←) SET (هالاستیک باد مقادیر ذخیره

Winter tyres )زمستانی هایلاستیک(
.سرعت هشدار سازیغیرفعال یا سازیفعال
.323 صفحه ← هشدار برای سرعت مقدار تنظیم

Driver assistance )دستیار
)راننده

ACC (automatic distance control)
)ACC )تطبیقی کنترل کروز((

:گردند تنظیم توانندمی زیر هایعملکرد
انتخاب فاصله آخرین پذیرش سازیغیرفعال یا سازیفعال– 

شده،
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ممکن تنظیماتفرعی فهرستفهرست
)جلویی خودروی از زمانی فاصله (فعال فاصله میزان تنظیم– 
)ACC (خودکار فاصله کنندهتنظیم کردن روشن از پس
.188 صفحه ←

Front Assist (ambient traffic
monitoring system) )پایش سیستم

))Front Assist (محیط

:گردند غیرفعال یا فعال توانندمی زیر هایعملکرد
،)Front Assist (محیط پایش سامانه– 
هشدار،پیش– 
.195 صفحه ← فاصله هشدار نمایش– 

Lane Assist (lane departure
warning system) )بین حرکت دستیار

))Lane Assist (خطوط

:گردند غیرفعال یا فعال توانندمی زیر هایعملکرد
،)Lane Assist (خطوط بین حرکت سامانه– 
.200 صفحه ← خطوط بین مستقیم هدایت سامانه– 

Side Assist (lane change
assistance system) )تعویض دستیار

))Side Assist (خطوط

Side (خطوط تعویض یارراننده سازیغیرفعال یا سازیفعال
Assist.(
.204 صفحه ← بغل آینه در نمایش نور تنظیم

Dynamic Road Sign Display
هایعلامت تشخیص پویای سیستم(

)رانندگی و راهنمایی

:گردند غیرفعال یا فعال توانندمی زیر هایعملکرد
در شده داده تشخیص رانندگی راهنمایی علائم نمایش– 

،)چندمنظوره نمایشگر (رانندگی هایداده نمایشگر
برای رانندگی راهنمایی علائم نمایش (کشیدک تشخیص– 

).کشیدک با هاییخودرو
.60 صفحه ← سرعت هشدار سازیغیرفعال یا سازیفعال

Driver Alert System )تشخیص سیستم
)راننده آلودگیخواب

آلودگیخواب تشخیص سامانه سازیغیرفعال یا سازیفعال
.59 صفحه ← راننده

Proactive occupant protection
)سرنشینان فعال حفاظت(

سرنشینان فعال حفاظت سامانه سازیغیرفعال یا سازیفعال
.15 صفحه ←

Parking and
manoeuvring )کردن پارک

)مسیر تغییر و

ParkPilot )پارک راهنمای سیستم(

راهنمای سامانه خودکار شدن فعال سازیغیرفعال یا سازیفعال
).ParkPilot (پارک

:گردند تنظیم توانندمی زیر هایعملکرد
عقب، و جلو صدای بلندی– 
عقب، و جلو صدای تن– 
.214 صفحه ← صوتی سامانه صدای کاهش– 

Rear Traffic Alert )دستیار سیستم
)پارک از خروج

پارک از خروج یارراننده سامانه سازیغیرفعال یا سازیفعال
.224 صفحه ←

Light )نور(

Light assistance )نور دستیار(

:گردند غیرفعال یا فعال توانندمی زیر هایعملکرد
،)Dynamic Light Assist (بالا نور چراغ پویای تنظیم– 
ها،پیچ روشنایی پویای هایچراغ– 
روز، در رانندگی هایچراغ– 
کردن روشن زمان– 
،)باران حین (خودکار رانندگی چراغ– 
.راهنماآسان– 

:گردند تنظیم توانندمی زیر عملکردهای
)خیابان چپ یا راست سمت از رانندگی (سفر حالت– 
.113 صفحه ←

Interior lighting )داخلی هایچراغ(

:گردند تنظیم توانندمی زیر هایعملکرد
کلیدها، و نشانگرها هایچراغ– 
جلو، زمینهپس هایچراغ– 
ها،در زمینهپس هایچراغ– 
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ممکن تنظیماتفرعی فهرستفهرست
.113 صفحه ← جاپایی هایچراغ– 

Coming Home/Leaving Home
function )خانه به برگشت عملکرد /
)خانه از خروج

:گردند تنظیم توانندمی زیر هایعملکرد
خانه، به برگشت عملکرد بودن روشن مدت طول– 
صفحه ← خانه از خروج عملکرد بودن روشن مدت طول– 

113.

Background lighting
–)زمینهپس چراغ(

:گردند تنظیم توانندمی زیر هایمحدوده
سقف– 
جاپایی– 
هابدر– 

Mirrors and wipers )هاآینه
)هاکنپاکبرف و

Mirrors )هاآینه(

:گردند غیرفعال یا فعال توانندمی زیر هایعملکرد
بغل، هایآینه همزمان تنظیم– 
رفتن، عقب دنده برای آینه آوردن پایین– 
.123 صفحه ← پارک هنگام در شدن جمع– 

Wipers )هاکنپاکبرف(
:گردند غیرفعال یا فعال توانندمی زیر هایعملکرد

باران، هنگام در خودکار کنپاکبرف– 
.121 صفحه ← عقب دنده حین عقب شیشه کنپاکبرف– 

Opening and closing )باز
)بستن و کردن

Window operation )97 صفحه ← شیشه آسان کردن باز تنظیم)هاشیشه کنترل.

Central locking )مرکزی قفل(
.هابدر قفل شدن باز تنظیم
.83 صفحه ← خودکار قفل سازیغیرفعال یا سازیفعال

Luggage compartment cover
)طاقچه(

صفحه ← طاقچه خودکار شدن باز سازیغیرفعال یا سازیفعال
253.

Instrument cluster
)نشانگرها مجموعه(

Multifunction display )نمایشگر
)چندمنظوره

:گردند غیرفعال یا فعال توانندمی زیر هایاعلان
فعلی، مصرف– 
میانگین، مصرف– 
سوخت، مخزن خالی حجم– 
برق، کنندهمصرف رفاهی تجهیزات– 
اقتصادی، هایتوصیه– 
رانندگی، زمان مدت– 
رانندگی، مسافت– 
میانگین، سرعت– 
سرعت، دیجیتال نشانگر– 
سرعت، هشدار– 
روغن، دمای– 
.رانندگی راهنمایی علائم تشخیص سامانه– 
:شوند تنظیم مجدداً توانندمی زیر هایداده
،"کردن روشن لحظه از" رانندگی هایداده– 
.51 صفحه ← "مدت طولانی" رانندگی هایداده– 

Head-up Display )نمایشگر
)فرانما

Display )نمایشگر(
:گردند تنظیم توانندمی زیر هایعملکرد

روشنایی،– 
.51 صفحه ← رنگ ترکیب– 

Content )محتوا(

:گردند غیرفعال یا فعال توانندمی زیر هایاعلان
،)GRA (سرعت تنظیم سامانه– 
،)ACC (خودکار فاصله کنندهتنظیم– 
رانندگی، راهنمایی علائم تشخیص سامانه– 
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ممکن تنظیماتفرعی فهرستفهرست
مسیر، راهنمای– 
).Lane Assist (خطوط بین حرکت یارراننده– 

Personalisation
)سازیشخصی(

Personalisation )کاربری حساب سازیغیرفعال یا سازیفعال)سازیشخصی.
Select user account )حساب انتخاب

)کاربری
کاربری هایحساب میان از کاربری حساب یک انتخاب
.مختلف

Setup )تنظیمات(

:گردند تنظیم توانندمی زیر هایعملکرد
شخصی کلید به تنظیمات خودکار یا دستی تخصیص– 
فعلی کاربری حساب به کلید تخصیص– 
همه بازنشانی– 

Time and date )و ساعت
–)تاریخ

:گردند تنظیم توانندمی زیر هایعملکرد
،)GPS دستی، (زمان منبع– 
ساعت،– 
تابستانی، ساعت خودکار تنظیم– 
زمانی، منطقه– 
،)ساعته24 ساعته،12 (ساعت قالب– 
تاریخ،– 
.تاریخ قالب– 

Units )گیریاندازه واحدهای(–

:گردند تنظیم توانندمی زیر هایعملکرد
مسافت،– 
سرعت،– 
دما،– 
ظرفیت،– 
مصرف،– 
.فشار– 

Service )خدمات(–

:شوندمی داده نمایش زیر هایداده
خودرو، شناسایی شماره– 
بعدی، بازدید تاریخ– 
.51 صفحه ← روغن تعویض بعدی سرویس تاریخ– 

Factory settings )تنظیمات
–)کارخانه

:شوند اعمال مجدداً توانندمی زیر تنظیمات
تنظیمات، تمام– 
رانندگی، یارراننده– 
جایی،جابه و کردن پارک– 
نور،– 
زمینه،پس هایچراغ– 
ها،کنپاکبرف و هاآینه– 
بستن،/بازکردن– 
نشانگرها، مجموعه– 
فرانما نمایشگر– 
.سازیشخصی– 
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.دهید قرار توجه مورد را 72 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت

.توان نمایشگر: سرگرمی و اطلاعات سامانه نمایشگر صفحه در 61 تصویر



حالت در رانندگی برای نمایشگری توان، نمایشگر
توان مقادیر بلافاصله دیجیتالی نشانگرهای. است اسپرت
طریق از که دهندمی نشان را شتاب و دما موتور،
راننده وسیله بدین. آیندمی دستبه خودرو در حسگرها

.دارد حرکت پویایی از کلی دید

61 تصویر جدول راهنمای
.نمایش هایبخش
.دور تایمر کردن باز برای دارجهت هایدکمه

توان نمایشگر کردن باز
.دهید فشار سرگرمی و اطلاعات سیستم در را MENU دکمه–
.کنید لمس را) خودرو( Vehicle گزینۀ–
.کنید لمس را) انتخاب( Select گزینۀ–
.کنید لمس را) اسپرت( Sport گزینه–

،77 صفحه ← دور تایمر و توان نمایشگر بین جابجایی برای
را نشانگرها بالای در راست یا چپ دارجهت هایدکمه از یکی
.2 61 تصویر ← دهید فشار

هاواحد تنظیم و ابزار انتخاب
هر. دهد نمایش همزمان را نشانگر 3 حداکثر تواندمی نمایشگر
وسط، چپ، (1 61 تصویر ← نمایش قسمت هر برای ابزار
.است انتخاب قابل) راست

نمایشگر بالای افقی جهت در آنها ابزارها بین جابجایی برای
جدید نشانگر یک و شده ناپدید فعلی، شدۀ انتخاب نشانگر. بکشید
.شودمی ظاهر

و اطلاعات سامانۀ در توانمی نشانگرها بعضی در را قسمت این
.71 صفحه ← کرد تنظیم سرگرمی

1

2

:شوند داده نمایش توانندمی زیر نشانگرهای
هوای فشار) چپ (1 61 تصویر ← بوست آمپر :بوست آمپر–

واحد به (دهدمی نشان را موتور و توربوشارژر بین شارژ
صفحه راست سمت در بیشتر عقربه که قدر هرچه). "بار"

.است بیشتر دهدمی موتور که قدرتی بگیرد قرار مدرج
تصویر ←) G-Meter (سنجشتاب ):G-Meter (سنجشتاب–

.دهدمی نشان"g" واحد در را شتاب میزان وسط، در 1 61
نیرو جهت و شتاب شدت مانند، شبکه ناحیه در قرمز علامت

به). مخالف جهت در فیزیک، قوانین طبق (دهدمی نشان را
به قرمز علامت برانید چپ سمت به شما چنانچه مثال طور
بگیرید شتاب اگر). بالعکس و (چرخدمی نشانگر راست سمت

بگیرید ترمز اگر. کندمی حرکت پایین سمت به قرمز علامت
توسط شتاب شدت. کندمی حرکت بالا سمت به قرمز علامت
.شودمی داده نشان خارج به داخل از قرمز علامت موقعیت
میانی ناحیه از قرمز علامت کند، پیدا افزایش شتاب چنانچه
.شودمی دور

توان) راست در (1 61 تصویر ← توان نمایش :توان نمایش–
دورتادور مدرج صفحه در و دیجیتال مقادیر با را موتور کنونی

).وات کیلو به (دهدمی نشان آن
به زیاد فشار صورت در :موتور کنندهخنک مایع دمای نمایش–

هایعقربه جهت در عقربه بیرون، دمای رفتن بالا و موتور
در  نشانگر چراغ که مادامی . کندمی حرکت ساعت

جای نزند، چشمک یا نشود روشن نشانگرها مجموعه نمایشگر
.64 صفحه ← نیست نگرانی

در عقربه رانندگی، عادی شرایط در :روغن دمای نمایش–
و چپ قسمت در عقربه چنانچه. گیردمی قرار میانی قسمت
اندازۀ به هنوز موتور دمای که معناست بگیرد،بدین قرار پایین
کافی اندازه به هنوز موتور دمای چنانچه. است نرسیده کافی
.کنید خودداری گرفتن شتاب و بالا سرعت از باشد، نرفته بالا
خارجی، دمای رفتن بالا و موتور به زیاد فشار صورت در

که مادامی . کندمی حرکت ساعت هایعقربه جهت در عقربه
نشود روشن نشانگرها مجموعه نمایشگر در  نشانگر چراغ

.311 صفحه ← نیست نگرانی جای نزند، چشمک یا
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دهید تطبیق رانندگی وضعیت با را نمایشگر
است، شما رانندگی وضعیت و شیوه با مناسب که ممکن نشانگر 3

.کنید انتخاب

هشدار
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
است ممکن سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ با کردن کار. شود
.شود جاده به شما توجه عدم باعث

.برانید مسئولیت و دقت با همیشه●

تذکر
پرگاز موتور، دور بردن بالا از سرد، موتور کردن روشن از پس

.کنید خودداری موتور به زیاد فشار کردن وارد و راندن

نمایش مقادیر خودرو، در موجود توان تشخیص روش بنابر
.نمایندنمی تضمین را فیزیکی دقت شده داده

دور تایمر

.دهید قرار توجه مورد را 72 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت

.دور زمان و گزینه سنج،زمان با دور تایمر: سرگرمی و اطلاعات سامانه نمایشگر در 62 تصویر



:سرگرمی و اطلاعات سامانه نمایشگر در گزینه 63 تصویر
و  شده شروع دورهای ، ناکامل دورهای برای زمان گیریاندازه

. کامل دورهای

و گیریاندازه امکان مسابقه، مسیر یک در دور تایمر
همچنین و خودرو در دور هر دستی بندیزمان ذخیره
شما به را شده ثبت هایزمان بهترین با مقایسه امکان
.دهدمی

63 تصویر و 62 تصویر جدول راهنمای
سنجزمان
فعلی دور زمان کادر
شده ذخیره دورهای زمان
زمان گیریاندازه ادامه یا شروع
فعلی دور لغو
زمان گیریاندازه اتمام
زمان گیریاندازه توقف
جدید دور شروع
زمان پاره نمایش
آمار نمایش

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

77راننده اطلاعات



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

دور تایمر کردن باز
را توان نمایشگر ابتدا بایستی دور، تایمر به دسترسی برای

:کنید باز 76 صفحه ←

.دهید فشار سرگرمی و اطلاعات سیستم در را MENU دکمه–
.کنید لمس را) خودرو( Vehicle گزینۀ–
.کنید لمس را) انتخاب( Select گزینۀ–
لمس را) اسپرت( Sport گزینه توان، نمایشگر کردن باز جهت–

.کنید
دارجهت هایدکمه از یکی دور، تایمر به رسیدن جهت–

.کنید لمس کارکرد نمایشگر در را 2 61 تصویر ←

62 تصویر ← یا 2 61 تصویر ← دارجهت هایدکمه با
حرکت توان نمایشگر و دور تایمر میان زمان هر در توانیدمی
.کنید

دور زمان گیریاندازه
:کندمی گیریاندازه بخش 2 در را دور زمان سنجزمان

شده سپری زمان دهندهنشان مرکز، در عددی مقدار و قرمز عقربه
و دقیقه داخلی، قسمت در ترکوچک نمایشگر هستند؛ ثانیه به

.دهدمی نشان را ساعت

ثانیه 1/100 دقت با را فعلی دور زمان راست، سمت در نمایشگر
تایمر در ایپاره هایزمان با دوری هنوز چنانچه. دهدمی نشان
وجود دور تایمر و سنجزمان بین تفاوتی باشد، نشده ذخیره دور
.ندارد

استفادهکارکرد
گیریاندازه ادامه یا شروع
زمان

.کنید لمس ادامه یا شروع برای را 4 63 تصویر ←  گزینه
داده نشان نمایشگر در پیام یک. بود نخواهد پذیرامکان زمان گیریاندازه سوئیچ، بودن بسته صورت در
.شودمی
جلو به خودرو اینکه محض به. دهید فشار را) شروع( Start زمان، گیریاندازه شروع منظور به

.شد خواهد آغاز خودکار صورت به زمان گیریاندازه کند، حرکت
.کرد آغاز را جدید دور یک توانمی آمار، مجدد تنظیم از پس

.کنید لمس را 6 63 تصویر ←  گزینه ،دادن پایان جهتزمان گیریاندازه اتمام
.کنید لمس را  7 63 تصویر ←  گزینه توقف، جهتزمان گیریاندازه توقف
.کنید لمس را  8 63 تصویر ← گزینه جدید دور یک کردن اضافه جهتجدید دور شروع

داده نشان آمار در دورها زمان مجموع. شودمی آغاز جدید دور یک و شده ذخیره دور، زمان آخرین
.شد خواهد

.کنید لمس را  5 63 تصویر ← گزینه لغو، جهتفعلی دور لغو
زمان شده، لغو زمان گیریاندازه. کنید لمس توقف برای را   7 گزینه زمان، گیریاندازه حین در
.شودمی داده نشان آمار در --.--:--: --. شودمی حذف دور

1 62 تصویر ← سنجزمان. کنید لمس را  9 63 تصویر ←  گزینه زمان، پاره نمایش جهتزمان پاره نمایش
.شودمی داده نشان زمان پاره و شده متوقف ثانیه چند برای

کنید لمس آمار نمایش برای را  10 63 تصویر ← گزینه زمان، گیریاندازه لغو یا پایان از پسآمار نمایش
همه مقادیر و دورها تمام میانگین زمان دور، کندترین و ترینسریع زمان، مجموع دورها، تعداد آمار،
.دهدمی نشان را دورها

.گردیدمی باز قبلی فهرست به  گزینه لمس با
)مجدد تنظیم( Reset گزینه لمس با. کنید لمس را  10 63 تصویر ← گزینه آمار، مشاهده جهتآمار در هاداده مجدد تنظیم

.کنید حذف را هاداده

59 و دقیقه 59 ساعت، 99 مدت طول حداکثر و دور 99 حداکثر
باید حداکثر، این به رسیدن صورت در. گردند ثبت توانندمی ثانیه
.گردند حذف آمار در هاداده زمان، بیشتر هایگیریاندازه از قبل

هشدار
خودداری رانندگی حین در دور تایمر از استفاده از المقدور حتی
.کنید

انجام را آمار فراخوانی و دور تایمر تنظیماتپیش زمانی تنها●
.نباشد حرکت در خودرو که دهید

سادگی به که رانندگی هایوضعیت در تنها رانندگی، حین در●
.کنید استفاده دور تایمر از هستند، کنترل قابل
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سازیشخصی

توجه مورد را 72 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

خودرو شخصی تنظیمات توانیدمی سازیشخصی طریق از شما
مجموعه مطبوع، تهویه سامانه تنظیمات مثال طور به (را خود

4. کنید ذخیره کاربری حساب یک در) روشنایی یا نشانگرها
طریق از کاربر هویت تشخیص. هستند دسترس در کاربری حساب
انجام شود،می استفاده خودرو قفل کردن باز برای که خودرو کلید
.دارد اختصاص کاربری حساب یک به خودرو کلید هر. گیردمی

اختصاص تنظیم زمان در فعال کاربری حساب به تنظیمات تغییر
حساب تعویض صورت در یا خودرو نمودن قفل از پس و یابدمی

.گرددمی ذخیره کاربری

کاربری حساب انتخاب و خوشامدگویی
حساب نام سوئیچ، کردن باز از پس باشد، فعال سازیشخصی اگر

مجموعه نمایشگر ثانیهدر 10 برای استفاده حال در کاربری
.شودمی ظاهر نشانگرها

کنپاکبرف دسته در هادکمه طریق از توانیدمی مدت این طول در
کنید انتخاب را کاربری حساب یک چندمنظوره، فرمان غربیلک یا

.51 صفحه ←

فعال خودرو شده ذخیره تنظیمات کاربری، حساب انتخاب از پس
.شوندمی

تنظیمات اعمال و کاربری مدیریت
تنظیمات انتخاب و کاربری مدیریت سوئیچ، بودن باز صورت در
 فهرست طریق از سرگرمی و اطلاعات سامانه در

Personalisation )دسترسی برای. شودمی انجام) سازیشخصی
:کنید پیروی زیر دستورالعمل از فهرست، این به

.دهید فشار را  کاربردی دکمه یا دکمه–
و کنید لمس را  ،)خودرو( Vehicle عملکرد هایدکمه–

Personalisation )کنید انتخاب را) سازیشخصی.

فعال مربوطه عملکرد باشد، فعال گزینه در  انتخاب کادر اگر
.است

)تنظیمات( Settingsفرعی فهرستفهرست
Personalisation

سازیشخصی سازیغیرفعال یا فعال)فعال( Active)سازیشخصی(

Select user account
)کاربری حساب انتخاب(

Driver 1 )کاربری حساب انتخاب– )1 راننده.

Driver 2 )کاربری حساب استثنای به (کاربری حساب نام تغییر– )2 راننده Guest
)).مهمان(

Driver 3 )کاربری حساب در فعال کاربری حساب تنظیمات کردن کپی– )3 راننده
.دیگر

Guest )مهمان(
تنظیمات طبق شده انتخاب کاربری حساب مجدد تنظیم– 

نخواهد تغییر آن به خودرو کلید تخصیص و کاربری نام. کارخانه
کرد

Setup )تنظیمات(

Key assignment )دادن اختصاص
)هادکمه

Manual )دستی(
.دارد اختصاص کاربری حساب یک به دقیقا خودرو کلید هر

Automatic )اتوماتیک(
جدید برگزیده کاربری حساب به خودکار صورت به خودرو کلید

.شودمی داده اختصاص
Assign vehicle key to current

user account )کلید دادن اختصاص
)کنونی کاربری حساب به خودرو

.کاربری حساب یک به خودرو کلید یک تخصیص

Reset all )همه بازنشانی(
هاینام کاربری، هایحساب همه شده ذخیره تنظیمات بازگرداندن

تنظیمات به خودرو، کلیدهای تخصیص و کاربری هایحساب
.کارخانه

کاربری حساب تعویض
 فهرست طریق از یا را کاربری حساب توانیدمی شما

Personalisation )فهرست یا) سازیشخصی Vehicle status
.کنید انتخاب) خودرو وضعیت(

.دهید فشار را  کاربردی دکمه یا دکمه–
.دهید فشار را) خودرو( Vehicle عملکرد دکمه–
را نظر مورد کاربری حساب و کرده لمس را  گزینه–

.کنید انتخاب

79راننده اطلاعات



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

دستی صورت به کاربری حساب یک به خودرو کلید تخصیص
کنونی فعال کاربری حساب به را خودرو کلید توانیدمی شما

Manual کلید تخصیص بایستی منظور بدین. دهید اختصاص
.کنید انتخاب را) دستی(

.کنید لمس را) تنظیمات (Settings گزینه–
–Personalisation )کنید انتخاب را) سازیشخصی
 گزینه–

Assign vehicle key to current user account) تخصیص
.کنید لمس را) فعلی کاربری حساب به خودرو کلید

دهید فشار ثانیه 5 ظرف حداکثر را خودرو کلید در  دکمه–
.81 صفحه ←

کاربری حساب یک به خودرو کلید خودکار تخصیص
خودرو، کلید) خودکار( Automatic تخصیص انتخاب صورت در
کاربری حساب به زیر خودروی کلید کاربری، حساب تغییر با

:یابدمی اختصاص

):کلید بدون دسسترسی( Keyless Access بدون خودرو به دسسترسی–
.شودمی باز خودرو قفل آن با که کلیدی

کلیدی ):کلید بدون دسسترسی( Keyless Access با خودرو به دسسترسی–
سامانه سوی از راننده درب کردن باز هنگام که خودرو از

.شودمی شناخته کلید نخستین عنوان به سازیشخصی

سازیشخصی قابل خودرو تنظیمات
:هستند سازیشخصی قابل جمله از خودرو تجهیزات این

آسان کردن باز تکی، درب کردن باز (بستن و کردن باز–
)غیره و ها،شیشه

پیچیدن، هایچراغ روز، در رانندگی هایچراغ (دید و نور–
)غیره و راهنماآسان

)غیره و تهویه دما، تنظیمات (مطبوع تهویه سامانه–
،ParkPilot پارک راهنمای سامانه (یارراننده هایسامانه–

)غیره و خودکار فاصله کنندهتنظیم
)غیره و رانندگی هاینمایه (رانندگی نمایه انتخاب–
)هااعلان انتخاب (نشانگرها مجموعه و چندمنظوره نمایشگر–
ناوبری عملکرد با سرگرمی و اطلاعات سامانه–
)نشستن وضعیت (صندلی تنظیم–

اختصاص فعلی کاربری حساب به جدید خودرو کلید یک
حساب یک به خودرو کلید تخصیص منظور به. یابدمی
کلید و کرده انتخاب را نظر مورد کاربری حساب دیگر، کاربری
.دهید تخصیص آن به دستی صورت به را خودرو
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بستن و کردن باز
خودرو کلیدهای مجموعه

موضوع باره در مقدمه

خطر
شود بلعیده ایدکمه باتری یا مترمیلی 20 قطر با باتری اگر
جراحات حتی یا جدی جراحات به کوتاهی مدت در تواندمی

.شود منجر مرگبار
هایباتری باتری، با جاکلیدی همچنین و خودرو کلید همیشه●

که را هاییباتری سایر و ایدکمه هایباتری جایگزین،
کودکان دسترس از خارج هستند، مترمیلی 20 از تربزرگ
.دهید قرار

دکتر به سریعاً است، شده بلعیده باتری که زدید حدس چنانچه●
.کنید مراجعه

هشدار
از نظارت بدون استفادۀ یا خودرو سوییچ از استفاده در دقتیبی
.شود جدی جراحات و تصادف به منجر تواندمی خودرو کلید

.ببرید خود با را ها سوئیچ تمامی همیشه خودرو، ترک هنگام●
درب و هادرب است ممکن مجاز غیر افراد و کودکان
سوئیچ یا کرده روشن را موتور کنند، قفل را عقب صندوق

مانند کنند، فعال را برقی تجهیزات وسیله بدین و کرده باز را
.بالابر شیشه هایدکمه

در را دارند نیاز مراقبت به که افرادی یا کودکان هرگز●
وضعیت در افراد این که دارد امکان. نگذارید تنها خودرو

نجات را خودشان نتوانند و کنند گیر خودرو در اضطراری
فصل به بسته است ممکن قفل خودروی مثال، برای. دهند
این و گیرد قرار زیاد بسیار سرمای یا گرما معرض در سال
هایآسیب موجب کوچک، هایبچه در بخصوص تواند،می
.شود مرگ حتی یا و بیماری و شدید

کلید و بست را سوئیچ خودرو حرکت حین نباید هرگز●
ممکن صورت این در. کشید بیرون سوئیچ قفل از را خودرو
در خودرو و شوند سفت فرمان قفل یا فرمان میله قفل است
.بود نخواهد هدایت به قادر دیگر حالت این

خودرو کلید

مورد را 81 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.خودرو کلید 64 تصویر

:64 تصویر جدول راهنمای
.خودرو قفل کردن باز: مرکزی قفل دکمه
.عقب صندوق درب قفل کردن باز
.خودرو کردن قفل: مرکزی قفل دکمه
.کلید زبانه کردن جمع جهت فشاری دکمه
.نشانگر چراغ

خودرو کلید در نشانگر چراغ
اگر. زندمی چشمک خودرو کلید در نشانگر چراغ دکمه، فشار با

کرد تعویض را خودرو کلید ایدکمه باتری باید نشد روشن چراغ
.82 صفحه ←

کلید زبانه کردن جمع و باز
.شودمی باز و آزاد کلید زبانه. دهید فشار را 4 فشاری دکمه

زمانهم و دهید فشار را 4 فشاری دکمه زبانه، کردن جمع برای
.بیفتد جا تا برگردانید عقب سمت به را زبانه

خودرو کلید در موجود هایدکمه
کرد قفل یا باز دور راه از را خودرو توانمی خودرو کلید با

.83 صفحه ←

باید کرد قفل یا باز 64 تصویر ← کلید توسط را خودرو نتوان اگر
خودرو کلید ایدکمه باتری یا کنید تنظیم دوباره را خودرو کلید

.82 صفحه ← کنید عوض را) باتری: محاوره زبان(

خودرو کلید سازیهمگام
شود، داده فشار عملکرد محدوده از خارج پیدرپی  دکمه اگر

وجود کلید با خودرو کردن قفل یا باز امکان دیگر است ممکن
زیر شرح به را خودرو کلید باید صورت این در. باشد نداشته
:کرد تنظیم دوباره

.کنید باز را کلید زبانۀ–
.91 صفحه ← بردارید را راننده درب دستگیره سرپوش–
به نزدیک منظور بدین. دهید فشار خودرو کلید در را  دکمه–

.بمانید خودرو
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شده کامل سازیهمگام فرآیند. کنید قفل کلید زبانه با را خودرو–
.است

جا/دهید قرار خود جای سر را خودرو درب دستگیره سرپوش–
.بیندازید

جایگزین کلید
.است ضروری خودرو شناسایی شماره خودرو کلید تهیه برای

.شود داده تخصیص خودرو یک به کلید چندین است ممکن

از یا واگن فولکس نمایندگی از توانمی را خودرو برای جدید کلید
.نمود تهیه مجاز تعمیرگاه

تذکر
کلید. است الکتریکی قطعات شامل الکتریکی خودروی کلید هر

محافظت شدید هایضربه و رطوبت ها،آسیب برابر در را خودرو
.نمایید

عملکرد که زمانی فقط را خودرو کلید در موجود هایدکمه
ضروری غیر دادن فشار. دهید فشار است نیاز مربوطه

صدا به یا خودرو قفل ناخواسته شدن باز باعث تواندمی دکمه
کندمی گمان شخص که وقتی امر این. شود هشدار زنگ درآمدن
.کندمی صدق نیز دارد، قرار عملکرد محدوده از خارج

که هاییفرستنده تأثیر تحت تواندمی خودرو کلید عملکرد
نزدیکی در و کنندمی کار مشابه فرکانس محدوده در
توسط مثال برای شود، مختل موقت طور به دارند قرار خودرو
.همراه تلفن یا رادیو امواج

و آب شرایط خودرو، و خودرو کلید بین موجود موانع
عملکرد دامنه ضعیف، باتری همچنین و نامساعد هوایی

.کندمی کم را خودرو کلید

یا 64 تصویر ← خودرو کلید در موجود هایدکمه اگر
مدت ظرف 83 صفحه ← مرکزی قفل هایدکمه از یکی

قفل سیستم شوند، داده فشار هم سر پشت بار چندین کوتاهی
زیاد بار از تا شودمی خاموش کوتاهی مدت برای مرکزی
صورت در. است باز خودرو قفل امر، این از پس. کند جلوگیری

.نمایید قفل را خودرو لزوم

ایدکمه باتری تعویض

مورد را 81 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.ایدکمه باتری تعویض: خودرو کلید 65 تصویر

:65 تصویر جدول راهنمای
.بردارید را درپوش
.بیاورید بیرون را ایدکمه باتری

توسط ایدکمه باتری تعویض که نمایدمی توصیه واگن فولکس
.شود انجام مجاز تعمیرگاه یا واگن فولکس نمایندگی

ایدکمه باتری تعویض
.کنید باز را کلید زبانۀ–
در 1 مناسب شیء یک کمک به را خودرو کلید پشت درپوش–

. ← آورید بیرون کردن اهرم با فلش جهت
محفظه از مناسب مسطح شیئ یک کمک به را ای دکمه باتری–

.2 آورید بیرون کردن اهرم با باتری
باتری محفظه در فلش جهت مخالف در را جدید ایدکمه باتری–

. ← 2 دهید فشار
جا تا دهید فشار کلید محفظه روی فلش جهت مخالف را درپوش–

.1 بیفتد

تذکر
.بزند صدمه خودرو کلید به تواندمی باتری نادرست تعویض●
.بزنند صدمه خودرو کلید به توانندمی نامناسب هایباتری●

مقدار همان با جدیدی هایباتری با فقط را شدهخالی هایباتری
.کنید عوض مشخصات و اندازه ،ولتاژ

در باتری هایقطب که شوید مطمئن باتری دادن قرار هنگام●
.باشند قرارگرفته درست جهت

محیط از حفاظت قوانین با مطابق را شدهخالی هایباتری
.کنید دفع زیست
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بستن سیستم و مرکزی قفل

موضوع باره در مقدمه

درب و خودرو هایدرب همه که زمانی فقط مرکزی قفل سامانه
کهصورتی در. کندمی کار باشند، شده بسته کاملاً عقب صندوق
.کرد قفل تواننمی را خودرو باشد باز راننده درب

خودرو :کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم با خودروهایی
خودرو موتور که وقتی یا باشد بسته سوئیچ که وقتی فقط تواندمی
صفحه ← شود قفل باشد شده خاموش راننده توسط آن ترک از قبل
85.

منجر تواندمی باز قفل با و طولانی مدت به خودرو از استفاده عدم
.شود موتور نشدن روشن و باتری شدن خالی به

)ضدسرقت سامانه (خودکار قفل
خودکار طور به نشود، باز آن درب اما باشد باز خودرو قفل اگر
.شودمی قفل دوباره خودرو درب ثانیه 45 تقریباً از بعد

هشدار
به منجر تواندمی مرکزی قفل سامانه از نادرست استفاده

.گردد جدی جراحات
کردن قفل. کندمی قفل را هادرب همه مرکزی قفل سامانه●

ناخواسته شدن باز از تواندمی داخل از خودرو هایدرب
مواقع در اما. کند جلوگیری مجاز غیر افراد ورود و هادرب

خودرو، شده قفل هایدرب تصادف، هنگام در یا اضطراری
برای را خودرو داخل اشخاص به دسترسی امکان
.سازدمی دشوار رسانیکمک

در دارند نیاز مراقبت به که را افرادی یا کودکان هرگز●
هایدرب تمام مرکزی قفل دکمه توسط. نگذارید تنها خودرو
ممکن مساله این. شوند قفل خودرو داخل از توانندمی خودرو
ممکن. شود خودرو داخل در افراد افتادن گیر به منجر است
یا بالا بسیار دمای معرض در شده محبوس اشخاص که است
.گیرند قرار پایین بسیار

خیلی تواندمی فصل به بسته شده قفل خودروی داخل دمای●
برای ویژه به است ممکن دما این. کند پیدا کاهش یا افزایش
تواندمی یا بیاورد بار به جدی هایبیماری و صدمات کودکان

.شود منجر مرگ به
امکان. نگذارید تنها شده قفل خودروی در را کسی گاههیچ●

تنهایی به نتوانند اضطراری مواقع در افراد این که دارد
.دهند نجات را خود یا نمایند ترک را خودرو

بسته یا باز زمانی تنها را عقب صندوق درب و هادرب●
.باشد نگرفته قرار خودرو هایدرب بین کسهیچ که نمایید

نشانگر چراغ

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

دارد قرار مرکزی قفل سامانه نشانگر چراغ راننده درب در
.43 صفحه ←

ثانیه 2 حدود ابتدا رنگ قرمز LED چراغ: است شده قفل خودرو
.زندمی چشمک ترآهسته سپس و کوتاه فواصل در

در ثانیه 2 حدود رنگ قرمز LED چراغ: قفل سامانه در اختلال
بدون ثانیه 30 حدود چراغ سپس. زندمی چشمک کوتاه فواصل
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به. ماندمی روشن وقفه

تذکر
وارد به منجر تواندمی شده روشن نشانگر هایچراغ به توجهیبی
.شود خودرو به خساراتی شدن

مرکزی قفل سامانه

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

هایدرب همه مرکزی کردن قفل و باز امکان مرکزی قفل سامانه
فراهم را سوخت مخزن درب و عقب صندوق درب خودرو،

.سازدمی

خودرو کلید افتادن کار از با توانندمی عقبصندوق درب و هادرب
صفحه ← شوند قفل یا باز دستی صورت به مرکزی قفل سیستم یا

.97 صفحه ← یا 91

را) منو( MENU عملکردیدکمه یا دکمه توضیحات اساس بر
و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سگس دهید فشار

Opening and closing )تا دهید فشار را) بستن و کردن باز
صفحه ← گردند غیرفعال یا فعال مرکزی قفل ویژه عملکردهای

51.

)Auto Lock (خودکار کردن قفل
به) ساعت در مایل 9 (ساعت در کیلومتر 15 تقریبی سرعت از
کههنگامی. شود قفل تواندمی اتوماتیک طور به خودرو خود بعد

مرکزی قفل سیستم دکمه در  نشانگر چراغ شد قفل خودرو
.شودمی رنگ زرد 67 تصویر ←

)Auto Unlock (قفل خودکار کردن باز
یهادرب همه قفل دهد، رخ زیر شرایط از یکی که صورتی در

:شوندمی باز خودکار طور به عقب صندوق درب و خودرو

.است شده برداشته خودرو کلید و شده متوقف خودرو–
صفحه ← باشند شده باز هوا هایکیسه تصادف هنگام در :یا–

89.

متوقف خودرو :کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم با خودروهایی
.85 صفحه ← شدهباز داخل از هادرباز یکی و شده
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دسترسی امکان خودرو، هایدرب قفل خودکار شدن باز طریق از
.شودمی میسر خودرو داخل به رسانیکمک جهت

یا 64 تصویر ← خودرو کلید در موجود هایدکمه اگر
مدت ظرف 67 تصویر ← مرکزی قفل هایدکمه از یکی

قفل سیستم شوند، داده فشار هم سر پشت بار چندین کوتاهی
زیاد بار از تا شودمی خاموش کوتاهی مدت برای مرکزی
.است باز ثانیه چند برای خودرو قفل آن، از پس. کند جلوگیری

باز عقب صندوق درب نه و خودرو درب نه مدت این طی در اگر
.شودمی قفل دوباره خودکار طور به خودرو شوند،

باز خودرو کل قفل شود، لمس بار 2 حسگر سطح چنانچه
شده باز هادرب از یکی قفل که این از پس حتی شود،می

.باشد

بیرون از خودرو کردن قفل و باز

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.مرکزی قفل سامانه: خودرو کلید 66 تصویر

فشار آسان کردن باز جهت. دهید فشار را  دکمه :قفل کردن باز–
.دارید نگه و داده

و داده فشار آسان بستن جهت. دهید فشار را  دکمه :کردن قفل–
.دارید نگه

سطوح :کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم با خودروهایی–
هادرب از یک هر قفل. 85 صفحه ← کنید لمس را سنسور

.شوندمی باز خودرو یهادرب همه یا
صندوق درب قفل. 92 صفحه ← دهید فشار را  دکمه–

.شودمی باز عقب

تا دهید فشار بار یک را  دکمه SAFE قفل با هاییخودرو در
.87 صفحه ← شود قفل SAFE قفل از استفاده با خودرو
قفل SAFE قفل بدون خودرو تا دهید فشار بار 2 را  دکمه
.شود

Central فرعی فهرست در مرکزی قفل تنظیمات به بسته :توجه
locking )دکمه دادن فشار بار دو با) مرکزی قفل  همه قفل

.51 صفحه ← شودمی باز عقب صندوق درب و هادرب



جهت راهنما هایچراغ همه شودمی قفل خودرو که هنگامی–
.زنندمی چشمک بار یک خودرو شدن قفل تأیید

راهنما هایچراغ همه شود،می باز خودرو قفل که هنگامی–
.زنندمی چشمک بار 2 خودرو قفل شدن باز تأیید جهت

قفل تأیید جهت راهنما هایچراغ خودرو کردن قفل هنگام که وقتی
:زنندنمی چشمک خودرو شدن

.است نشده بسته عقب صندوق درب یا هادرب ازیکی حداقل–
سقف و هادرب هایشیشه تمام هنوز راحت بستن عملکرد با:یا–

.اندنشده بسته ایشیشه

.کرد قفل تواننمی را خودرو باشد باز راننده درب که صورتی در

آسان بستن یا کردن باز
.97 صفحه ← هاشیشه در هاعملکرد به کنید رجوع–

اطلاعات سامانه در هاآینه شده تنظیم هایعملکرد به بسته
خودرو درب قفل شدن باز با بغل هایآینه سرگرمی، و
شوندمی فعال محیطی هایچراغ و شده باز دوباره  دکمه توسط

.123 صفحه ←

بستن یا کردن باز داخل از را خودرو قفل

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.مرکزی قفل دکمه: راننده درب در 67 تصویر

.عقب صندوق قفل کردن باز: راننده درب در 68 تصویر
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:68 تصویر و 67 تصویر راهنما جدول
.خودرو قفل کردن باز

.کنید قفل را خودرو
.68 تصویر ← عقب صندوق درب کردن باز

فقط شود، داده فشار راننده درب در موجود  دکمه کهزمانی
باقی قفل حالت در هادرب همه. شودمی باز عقب صندوق درب
.مانندمی

کار باشد شده بسته راننده درب که زمانی فقط مرکزی قفل دکمه
.کندمی

کار مرکزی قفل هایدکمه باشد، شده قفل کلید با خودرو کهوقتی
.کنندنمی

:باشد شده قفل داخل از مرکزی قفل دکمه توسط خودرو که وقتی

67 تصویر ← شودمی رنگ زرد دکمه در  نشانگر چراغ–
.باشند شده قفل و بسته هادرب همه که وقتی

.شودنمی فعال ضدسرقت، هشدار سامانه–
وجود بیرون از عقب صندوق درب و هادرب کردن باز امکان–

.ندارد
باز داخل از درب دستگیره کشیدن با را هادرب قفل توانمی–

.شودمی خاموش دکمه، در موجود  نشانگر چراغ. کرد
قفل حالت در همچنان عقب صندوق درب و نشده باز هایدرب
.شوند باز بیرون از توانندنمی و مانندمی باقی شده

صفحه ← شودنمی فعال SAFE قفل :SAFE قفل با هایی خودرو در
87.

را عقب صندوق درب و هادرب همه قفل خودکار طور به خودرو
:که هنگامی 71 صفحه ← کندمی باز

.67 تصویر ← است شده داده فشار  دکمه–
.شود برداشته خودرو کلید و شود متوقف خودرو–
سیستم در شده تنظیم عملکرد به بسته باشد، شده باز درب یک–

باز( Opening and closing فرعی منوی در مرکزی قفل
.71 صفحه ←) بستن و کردن







Keyless با خودرو قفل کردن بسته و باز
Access )کلید بدون دسترسی سامانه(

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

Keyless Access کردن قفل و کردن روشن سامانه 69 تصویر
حسگر سطوح  . عملکرد هایمحدوده): کلید بدون دسترسی(

.مرکزی قفل سامانه

Keyless Access )و قفل سامانه یک) کلید بدون دسترسی
قفل توانمی آن از استفاده با که است کلید بدون کردن روشن
منظور بدین. نمود بسته یا باز کلید از فعال استفاده بدون را خودرو
69 تصویر ← قفل سامانه عملکرد محدوده در معتبر کلید یک باید
 دستگیره روی حسگر سطوح کردن لمس با. گیرد قرار

صفحه ← عقب صندوق درب دکمه دادن فشار با یا جلو هایدرب
شودمی بسته یا باز عقب صندوق درب قفل یا خودرو قفل ،92
← .

اساسی نکات
 69 تصویر ← خودرو به نزدیک محدوده در معتبر کلید اگر

بدون دسترسی با کردن قفل و کردن روشن سیستم باشد، موجود
امکان آن از پس. دهدمی را خودرو به دسترسی اجازه کلید

:دارد وجود خودرو کلید از فعال استفاده بدون زیر هایعملکرد

درب در موجود حسگر سطح طریق از توانمی را خودرو قفل–
عقب صندوق درب دکمه یا راننده کنار سرنشین درب یا راننده
.کرد باز

–Press & Drive )فشار را استارت دکمه ):برانید و دهید فنار
در معتبر کلید یک باید منظور بدین. شود روشن موتور تا دهید

.گیرد قرار 147 صفحه ← خودرو داخلی فضای
درب در موجود حسگر سطوح طریق از توانمی را خودرو–

.نمود قفل راننده کنار سرنشین درب یا راننده
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–Easy Open )با عقب صندوق درب کردن باز: )آسان کردن باز
. 69 تصویر ← عقب سپر زیر در پا حرکت

–Easy Close )صندوق درب خودکار بستن: )آسان بستن
.عقب

با خودرو شدن قفل و زدن، چشمک بار 2 با خودرو قفل شدن باز
.شودمی داده نشان راهنما هایچراغ همه زدن چشمک بار یک

درب همچنین و هادرب همه آن از پس شود، قفل خودرو اگر
شده استفاده خودروی کلید آخرین و شوند بسته نیز عقب صندوق

همۀ. شودنمی قفل بلافاصله خودرو باشد، داشته قرار خودرو در
.زنندمی چشمک بار 4 خودرو راهنمای هایچراغ

هادرب کردن باز و قفل کردن باز
دستگیره داخلی بخش در را  69 تصویر ← حسگر سطوح–

.کنید لمس راننده کنار سرنشین درب دستگیره یا راننده درب
.کنید باز را درب–

هادرب کردن قفل و بستن
.ببندید را سوئیچ–
.ببندید را راننده کنار سرنشین درب یا راننده درب–
یا راننده درب دستگیره خارجی بخش روی حسگر سطوح–

.کنید لمس بار یک را راننده کنار سرنشین

هادرب کردن قفل و بستن: SAFE قفل با هاییخودرو در
.ببندید را سوئیچ–
.ببندید را راننده کنار سرنشین درب و راننده درب–
خارجی بخش روی حسگر سطح :SAFE قفل با خودرو کردن قفل–

لمس بار یک را راننده کنار سرنشین درب یا راننده درب دستگیره
.کنید

خارجی بخش روی حسگر سطح :SAFE قفل بدون کردن قفل–
لمس بار 2 را راننده کنار سرنشین درب یا راننده درب دستگیره

.کنید

عقب صندوق درب قفل کردن بسته و باز
عملکرد محدوده در معتبر کلیدی و باشد شده قفل خودرو که وقتی
درب قفل گیرد، قرار عقب صندوق درب  69 تصویر ← قفل

باز درب دستگیره دکمه طریق از خودکار طور به عقب صندوق
.شودمی

قفل آن شدن بسته از پس خودکار طور به عقب صندوق درب
پس عقب صندوق درب باشد، باز کاملاً خودرو قفل اگر. شودمی
.شودنمی قفل خودکار طور به شدن بسته از

.دوم کلید با کردن قفل هنگام در رفتار
کلید وسیله به خودرو و باشد خودرو داخل در خودرو کلید یک اگر

خودرو داخل در که کلیدی با شود، قفل بیرون از دیگری معتبر
برای. 147 صفحه ← نمود روشن را موتور تواننمی دارد قرار
قرار خودرو کلید داخل در که  دکمه موتور استارت کردن آزاد
.66 تصویر ← کنید فعال دارد

حسگر سطوح خودکار کردن خاموش
سطوح نشود، بسته یا باز طولانی زمان مدت برای خودرو قفل اگر

.شوندمی خاموش خودکار طور به درب دستگیره در حسگر

طور به شده قفل خودروی درب دستگیره در حسگر سطح اگر
برای حسگر سطح شود، لمس هم سر پشت بار چندین معمولغیر
.شد خواهد غیرفعال زمانی مدت

فعال دوباره زیر دستورات از پیروی با تواندمی حسگر سطح
:شود

.شود سپری زمانی مدت دهید اجازه–
کلید در موجود  دکمه از استفاده با را خودرو قفل :یا–

.کنید باز خودرو
.کنید باز را عقب صندوق درب :یا–
.کنید باز خودرو کلید با را خودرو قفل :یا–

سازآسان عملکردهای
ثانیه چند ای،شیشه سقف و برقی هایشیشه تمام آسان بستن برای

درب دستگیره 69 تصویر ← حسگر سطح روی را خود انگشت
ایشیشه سقف و هاشیشه تا دارید نگه راننده کنار سرنشین یا راننده
.شود بسته

طبق درب، دستگیره در حسگر سطح از استفاده با درب کردن باز
Opening and closing settings فهرست در شده فعال تنظیمات

Window فرعی فهرست در و) کردن بسته و باز تنظیمات(
operation )شودمی انجام 66 صفحه ←) هاشیشه از استفاده.

تذکر
کلید یک وجود صورت در است ممکن بخار و آب شدید پاشش
شدن فعال موجب قفل، سامانه عملکرد محدوده در معتبر خودرو
باز شیشه یک حداقل اگر. شود هادرب دستگیره حسگر سطوح
هاشیشه تمام شود، فعال دائما درب دستگیره حسگر سطح و باشد
از ناگهان بخارشو دستگاه یا کارواش دستگاه اگر. شد خواهند بسته
ممکن برگردد، دوباره و شود دور درب دستگیره سنسور سطح
.شوند باز هاشیشه تمام است

یا خالی خودرو کلید ایدکمه باتری یا خودرو باتری اگر
از قفل کردن بسته و باز است ممکن باشد، شده ضعیف

پذیرامکان) کلید بدون دسترسی( Keyless Access طریق
شود بسته یا باز دستی طور به تواندمی خودرو قفل. نباشد

.91 صفحه ←

کردن باز عملکرد خودرو، شدن قفل درست کنترل برای
.شودمی فعالغیر ثانیه چند قفل

در نقص( Keyless Access system faulty. پیام چنانچه
نشانگرها مجموعه نمایشگر در) کلید بدون دسترسی سامانه

Keyless Access عملکرد در است ممکن شود، داده نشان
تعمیرگاه به. باشد آمده وجود به اختلالی) کلید بدون دسترسی(

.کنید مراجعه مجاز

اطلاعات سامانه در هاآینه شده تنظیم عملکردهای به بسته
توسط خودرو قفل شدن باز با بغل هایآینه سرگرمی، و
و شوندمی باز دوباره سرنشین، یا راننده درب دستگیره حسگر
.123 صفحه ← شوندمی فعال محیطی هایچراغ

که این یا باشد نداشته وجود خودرو در معتبری کلید چنانچه
پیام نشانگرها مجموعه نمایشگر در نشود، شناسایی

رخ زمانی موضوع این است ممکن. شودمی داده نشان مربوطه
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شده اختلال دچار دیگری رادیویی امواج توسط خودرو کلید که دهد
تجهیزات توسط مثال طور به باشد، پوشانده را آن روی شیئی یا

.147 صفحه ← آلمینیومی چمدان یا همراه تلفن دستگاه

زیاد کثیفی خاطر به حسگر سطوح عملکرد است ممکن
.گردد محدود

زمانی تنها DSG® کلاچه دو گیربکس به مجهز خودروی
داشته قرار P وضعیت در دنده دسته که شود قفل تواندمی

.باشد

باز خودرو کل قفل شود، لمس بار 2 حسگر سطح چنانچه
شده باز هادرب از یکی قفل که این از پس حتی شود،می

.باشد

SAFE قفل
شودنمی چین بازار شامل

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

سیستم و ایمن قفل از استفاده با توانمی تجهیزات، به بسته
.کرد پیدا دسترسی خودرو به 87 صفحه ← ضدسرقت

را درب هایدستگیره شده، قفل خودروی در SAFE قفل سامانه
سخت شدن خودرو وارد زور به جهت تلاش تا کندمی غیرفعال

. ← شوندنمی باز داخل از دیگر هادرب. شود

SAFE قفل با خودرو کردن قفل
.دهید فشار خودرو کلید در را  دکمه بار یک–

SAFE قفل بدون خودرو کردن قفل
فشار خودرو کلید در را  دکمه هم سر پشت سریع بار 2–

.دهید
بار 2 :کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم دارای خودروهای–

دستگیره خارجی قسمت روی سنسور سطح هم سر پشت سریع
.85 صفحه ← کنید لمس را درب

.دهید فشار بار یک راننده درب در را  مرکزی قفل دکمه–

مجموعه نمایشگر در است ممکن خودرو، تجهیزات به بسته
SAFELOCK (شود داده نمایش SAFE قفل بودن فعال نشانگرها،

)).ایمن قفل(

SAFE قفل کردن غیرفعال
:کرد غیرفعال زیر هایروش با را SAFE قفل سامانه توانمی

.83 صفحه ← دهید فشار بار 2 خودرو کلید در را  دکمه–
سطح :کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم دارای خودروهای–

پشت کوتاه بار 2 را درب دستگیره خارجی قسمت روی سنسور
.85 صفحه ← کنید لمس هم سر

.کنید باز را سوییچ–

فضای پایش سامانه کردن خاموش دکمه خودرو، کردن قفل از قبل
دهید فشار بار یک  ضدبکسل هشدار سامانه و خودرو داخل

.88 صفحه ←



:کنندمی صدق زیر موارد باشد، غیرفعال SAFE قفل چنانچه
.شود باز داخل از درب دستگیره با تواندمی خودرو قفل–
.است فعال 87 صفحه ← ضدسرقت هشدار سامانه–

ضدبکسل هشدار سامانه و خودرو داخل فضای پایش سامانه
.هستند غیرفعال 88 صفحه ←

داخل فضای پایش سامانه توانیدمی ، دکمه مجدد دادن فشار با
فعال دوباره را 88 صفحه ← ضدبکسل هشدار سامانه و خودرو
.کنید

هشدار
تواندمی SAFE قفل از استفاده در نظارت عدم و توجهیبی

.شود جدی صدمات به منجر
در را افراد هرگز شود،می قفل کلید با را خودرو چنانچه●

دهدنمی اجازه فعال SAFE قفل. نگذارید تنها خودرو
!شوند باز داخل از هادرب

کنند،می مواجه مشکل با را رسانیکمک شده قفل هایدرب●
داخلی فضای به دسترسی اضطراری شرایط در که چرا

است ممکن. بود نخواهد ممکن اشخاص به کمک و خودرو
گرفتار خودرو در اضطراری شرایط در که اشخاصی

خارج خودرو از و کرده باز را هادرب قفل نتوانند اند،شده
.شوند

ضدسرقت هشدار سامانه
شودنمی چین بازار شامل

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

سیستم و ایمن قفل از استفاده با توانمی تجهیزات، به بسته
.کرد پیدا دسترسی خودرو به 87 صفحه ← ضدسرقت

به ضدسرقت هشدار سامانه کنید،می قفل کلید با را خودرو وقتی
.شودمی فعال خودکار صورت

شود؟می فعال ضدسرقت سامانه هشدار زمانی چه
شوند، انجام شده قفل خودروی روی زیر غیرمجاز اعمال چنانچه
صوتی هشدارهای دقیقه 5 تا ضدسرقت هشدار سامانه است ممکن

:کند پخش تصویری و

کلید با مکانیکی صورت به شده قفل درهای از یکی کردن باز–
.خودرو

.درب یک کردن باز–
.موتور درب کردن باز–
.عقب صندوق درب کردن باز–
.نامعتبر خودروی کلید با سوئیچ کردن باز–
.خودرو باتری کردن جدا–
داخل پایش سامانه به مجهز خودروهایی در خودرو، در حرکت–

.88 صفحه ← خودرو
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هشدار سامانه به مجهز خودروهای در خودرو، کردن بکسل–
.88 صفحه ← ضدبکسل

هشدار سامانه به مجهز خودروهای در خودرو، کردن بلند–
.88 صفحه ← ضدبکسل

سامانه به مجهز خودروهای در قطار، یا کشتی با خودرو انتقال–
صفحه ← خودرو داخل پایش سامانه یا ضدبکسل هشدار

88.
است شده جدا بوده، متصل ضدسرقت سیستم به که تریلری–

.260 صفحه ←

هشدار کردن خاموش
کلید روی  قفل کردن باز دکمه از استفاده با را خودرو قفل–

.کنید باز خودرو
.کنید باز خودرو معتبر کلید یک با را سوئیچ یا–
توانمی 85 صفحه ← کلید بدون دسترسی با خودروهایی در–

.کرد غیرفعال درب دستگیره گرفتن با را هشدار

یا حریم همان دوباره کسی هشدار، قطع از پس چنانچه
پخش مجدداً هشدار نماید، نقض را دیگری امنیتی حریم

.شودمی

مرکزی قفل دکمه با داخل از خودرو کردن قفل صورت در
، شودنمی فعال ضدسرقت هشدار سامانه.

باز مکانیکی صورت به کلید با راننده درب قفل چنانچه
تمام قفل نه و شودمی باز راننده درب قفل فقط شود،

قفل هشدار باشد، باز سوئیچ که هنگامی تنها. خودرو هایدرب
- نیست باز هادرب قفل حال این با - شودمی غیرفعال هادرب تمام
.شودمی فعال مرکزی قفل دکمه و

هشدار سامانه باشد، شده ضعیف یا خالی خودرو باتری اگر
.کندنمی کار درستی به ضدسرقت

هشدار سامانه و خودرو داخل پایش سامانه
ضدبکسل

شودنمی چین بازار شامل

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

سامانه کردن خاموش جهت دکمه: راننده صندلی کنار در 70 تصویر
.ضدبکسل هشدار سامانه و خودرو داخل پایش

خودرو داخل پایش سامانه حسگرهای: سقف کنسول در 71 تصویر
).هاپیکان(

شود، شناسایی شده، قفل خودروی داخلی فضای در حرکتی چنانچه
.71 تصویر ← دهدمی هشدار خودرو داخل پایش سیستم

.دهدمی هشدار ضدبکسل هشدار سامانه شود، بلند خودرو اگر

ضدبکسل هشدار سامانه و خودرو داخل پایش سامانه کردن فعال
ببندید را سقف کنسول در موجود هایمحفظه لزوم صورت در
سامانه عملکرد صورت این غیر در که چرا ،241 صفحه ←
.شودنمی تضمین کامل طور به خودرو داخل پایش

پایش سیستم ضدسرقت، سیستم بودن فعال با. کنید قفل را خودرو
فعال 70 تصویر ← ضدبکسل هشدار سیستم و خودرو داخل
.شوندمی

به نشانگر چراغ یک. 70 تصویر ← دهید فشار را  دکمه :یا
.شودمی روشن دکمه در  زرد رنگ
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هشدار سامانه و خودرو داخل پایش سامانه کردن غیرفعال
ضدبکسل

.کنید باز را راننده درب و ببندید را سوئیچ–
به نشانگر چراغ یک. 70 تصویر ← دهید فشار را  دکمه–

.شودمی روشن دکمه در  زرد رنگ
.ببندید را عقب صندوق درب و هادرب تمام–
سامانه و خودرو داخل پایش سامانه. کنید قفل کلید با را خودرو–

غیرفعال خودرو، دوباره کردن قفل هنگام تا ضدبکسل هشدار
.شوندمی

و خودرو داخل پایش سامانه زیر هایموقعیت در شودمی توصیه
:نمایید غیرفعال را ضدبکسل هشدار سامانه

.باشد خودرو در حیوانی یا شخص که هنگامی–
.شود حمل باید خودرو که هنگامی–
.شودمی جاجابه خودرو که هنگامی–
.شود بکسل محور بردن بالا با باید خودرو که هنگامی–
.شود پارک طبقه دو پارکینگ در باید خودرو که هنگامی–
.شود پارک) کارواش (خودروشویی در باید خودرو که هنگامی–

سیستم و خودرو داخل پایش سیستم  دکمه دادن فشار با وقتی
فشار با توانمی ،70 تصویر ← شد غیرفعال ضدبکسل هشدار
هشدار سیستم و خودرو داخل پایش سیستم  دکمه مجدد دادن

خاموش زرد نشانگر چراغ. کرد فعال دوباره را ضدبکسل
.شودمی

اشتباه هشدارهای خطرات
کندمی عمل نقص بدون خودرو داخل پایش سامانه صورتی در تنها
.کنید رعایت را قانونی مقررات. باشد بسته کاملاً خودرو که

:دهد رخ زیر هایموقعیت در تواندمی اشتباه هشدار

.باشند باز مختصر یا کامل طور به شیشه چند یا یک چنانچه–
.باشد باز مختصر یا کامل طور به ایشیشه سقف چنانچه–
آینه آویز یا کاغذ هایبرگه مانند متحرک و سبک اشیاء چنانچه–

.باشد داشته قرار خودرو در
لرزیدن با است مانده جا خودرو در که موبایلی تلفن چنانچه–

.دهد هشدار
.شودمی جاجابه خودرو که هنگامی–
.شودمی پارک طبقه دو پارکینگ یک در خودرو که هنگامی–
.است خودروشویی در خودرو که هنگامی–

هایدرب ضدسرقت، هشدار سامانه نمودن فعال هنگام اگر
هشدار سامانه تنها باشد، باز عقب صندوق درب یا خودرو

صندوق درب و هادرب بستن از پس تنها. شودمی فعال ضدسرقت
فعال ضدبکسل هشدار سامانه و خودرو داخل پایش سامانه عقب،
.شودمی

هشدار سامانه و خودرو داخل پایش سامانه گاه هر
شودمی غیرفعال هم SAFE قفل شوند، غیرفعال ضدبکسل

.87 صفحه ←

هوا کیسه شدن باز از پس خودرو کردن قفل

توجه مورد را 83 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

شده قفل هایدرب هوا، کیسه شدن باز به منجر هایتصادف هنگام
گروه تا شوندمی خارج قفل حالت از خودکار صورت به خودرو
.کند پیدا دسترسی خودرو داخل به بتواند نجات

.شودمی باز خودرو کل قفل شود، باز هوا کیسه تصادف در هرگاه
قفل زیر شرح به حادثه از بعد خودرو صدمات، شدت به نسبت
:شودمی

.ببندید را سوئیچ–
.ببندید و کنید باز بار یک را درب یک–
نمایید قفل کلید با را خودرو و کنید خارج سوئیچ از را کلید–

.83 صفحه ←
دهید فشار را راننده درب در موجود  مرکزی قفل دکمه یا–

.83 صفحه ←

هادرب

موضوع باره در مقدمه

درب ها،درب بیفتد، کار از مرکزی قفل یا خودرو کلید اگر
قفل دستی صورت به توانمی را ایشیشه سقف و عقب صندوق
.کرد باز دستی صورت به را آنها قفل موارد، برخی در و کرد،

هشدار
به حرکت هنگام است ممکن باشد نشده بسته کاملاً که دربی
.شود جدی جراحات به منجر و شود باز ناگهانی طور

.ببندید را درب و کنید توقف بلافاصله●
بسته کامل طور به درب که شوید مطمئن درب، بستن هنگام●

باید شده بسته درب. باشد شده درگیر آن قفل و باشد شده
.باشد خودرو بدنه اطراف هایقسمت همسطح

درب بین شخصی که شوندمی بسته یا باز زمانی تنها هادرب●
.باشد نگرفته قرار خودرو و

هشدار
است ممکن باشد شده داشته نگه باز درب ترمز توسط که دربی
و شود بسته خود به خود جاده شیب در یا باد شدید وزش هنگام

.کند ایجاد صدماتی
را درب دستگیره همیشه درب، کردن بسته یا باز هنگام●

.دارید نگه محکم

هشدار
و است خطرناک عقب صندوق درب و هادرب عملکرد منطقه
.کند ایجاد صدماتی است ممکن
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بسته یا باز زمانی تنها را عقب صندوق درب و هادرب●
.باشد نگرفته قرار خودرو و درب بین شخصی که نمایید

هشدار
است ممکن هادرب اضطراری کردن باز یا بستن در توجهیبی

.شود شدیدی صدمات به منجر
هایشیشه و هادرب باشد، شده قفل بیرون از خودرو اگر●

.شودنمی باز داخل از برقی
در را دارند نیاز مراقبت به که افرادی یا کودکان هرگز●

وضعیت در افراد این که دارد امکان. نگذارید تنها خودرو
نجات را خودشان نتوانند و کنند گیر خودرو در اضطراری

.دهند
خیلی تواندمی فصل به بسته شده قفل خودروی داخل دمای●

برای ویژه به است ممکن دما این. کند پیدا کاهش یا افزایش
تواندمی یا بیاورد بار به جدی هایبیماری و صدمات کودکان

.شود منجر مرگ به

تذکر
و کنید جدا دقت با را اجزاء اضطراری، کردن باز یا بستن هنگام
خودرو دیدن آسیب از تا نمایید نصب صحیح شکل به دوباره

.شود جلوگیری

شده داده نمایش اطلاعات

مورد را 89 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

چپ سمت جلو درب : نشانگرها مجموعه نمایشگر در 72 تصویر
.است نشده بسته درستی به یا است باز راست سمت عقب درب  یا

یک باشد، نشده بسته درست درب چند یا یک که صورتی در
را امر این 72 تصویر ← نشانگرها مجموعه نمایشگر در علامت
باز را مربوطه درب !ندهید ادامه رانندگی به . دهدمی نشان
.ببندید دوباره و کنید

چند و است رؤیت قابل نیز سوئیچ بودن بسته هنگام علامت این
خاموش شود، قفل بسته هایدرب با خودرو که این از پس ثانیه
.شودمی



هشدار
هنگام است ممکن باشند، نشده بسته درستی به هادرب اگر

جدی جراحات به منجر و شوند باز ناگهانی طور به رانندگی
.شوند

.ببندید را هادرب تمام و کنید توقف فوراً●
تمام نگهدارنده در قفل که کنید بررسی هادرب بستن از بعد●

.باشد افتاده جا هادرب

نماد این است ممکن نشانگرها، مجموعه مدل به بسته
.باشد متفاوت

کودک قفل

مورد را 89 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

B غیرفعال، A کودک قفل: چپ سمت عقب درب در 73 تصویر
.فعال

 غیرفعال، A کودک قفل: راست سمت عقب درب در 74 تصویر
B فعال.
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:74 تصویر یا 73 تصویر جدول راهنمای
.است غیرفعال کودک قفل
.است فعال کودک قفل

جلوگیری خودرو داخل از عقب هایدرب شدن باز از کودک قفل
طور به خودرو حرکت هنگام در کودکان مثال برای تا کندمی

.نکنند باز را هادرب تصادفی

باز بیرون از تنها خودرو درب کودک، قفل بودن فعال صورت در
.شودمی

کودک قفل کردن فعالغیر و فعال
.نمایید باز را نظر مورد عقب درب و کنید باز را خودرو قفل–
.بگذارید نظر مورد وضعیت روی را شیار کلید زبانه با–

هشدار
باز داخل از مربوطه درب کودک، قفل بودن فعال صورت در
.شودنمی

را افرادی یا کودکان هستند، قفل هادرب که هنگامی هرگز●
است ممکن. نگذارید تنها خودرو در دارند نیاز مراقبت به که
وضعیت در است ممکن. کنند گیر خودرو در افراد این

را خود یا کنند ترک را خودرو تنهایی به نتوانند اضطراری
معرض در شده محبوس اشخاص که است ممکن. دهند نجات
.گیرند قرار پایین بسیار یا بالا بسیار دمای

خیلی تواندمی فصل به بسته شده قفل خودروی داخل دمای●
برای ویژه به است ممکن دما این. کند پیدا کاهش یا افزایش
تواندمی یا بیاورد بار به جدی هایبیماری و صدمات کودکان

.شود منجر مرگ به

راننده درب قفل دستی کردن بسته یا باز

مورد را 89 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.قفل مخفی سیلندر: راننده درب دستگیره 75 تصویر

A

B



.درپوش کردن باز: راننده درب دستگیره 76 تصویر

قفل هادرب تمام معمولاً دستی صورت به کردن قفل هنگام
درب قفل تنها دستی صورت به قفل کردن باز هنگام. شوندمی

ضدسرقت هشدار سامانه به مربوط تذکرات به. شودمی باز راننده
.83 صفحه ← کنید توجه

.شود باز درپوش تا بکشید را درب دستگیره–
راننده درب دستگیره شکاف روی پایین از را کلید زبانه–

).پیکان( 76 تصویر ← بگذارید
.76 تصویر ← دارید نگه کلید زبانه زیر را اشاره انگشت–
تصویر ← بردارید پیکان جهت در خودرو کلید با را درپوش–

76.
یا باز را خودرو قفل و دهید قرار قفل سیلندر در را کلید زبانه–

.نمایید بسته
خود جای سر دوباره را درپوش و بکشید را درب دستگیره–

.دهید قرار

:قفل کردن باز خصوص در توجه قابل هایویژگی
ضدسرقت هشدار سامانه خودرو، قفل شدن باز صورت در–

شودنمی پخش هشداری هیچ هنوز اما. ماندمی باقی فعال
.83 صفحه ←

.شودمی پخش هشدار شود، باز در چنانچه–
.کنید باز را سوییچ–
زبانه :کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم دارای خودروهای–

اجرا را اضطراری شدن روشن عملکرد و کنید جمع را کلید
.147 صفحه ← کنید

الکترونیکی ضدسرقت هشدار سامانه سوئیچ، شدن باز هنگام–
غیرفعال را ضدسرقت هشدار و کندمی شناسایی را معتبر کلید
.نمایدمی

هشدار شود، قفل کلید زبانه با دستی طور به خودرو چنانچه
.83 صفحه ← شودنمی فعال ضدسرقت
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و راننده کنار سرنشین درب دستی کردن قفل
عقب هایدرب

مورد را 89 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

اضطراری قفل: راست سمت درب انتهای قسمت روی 77 تصویر
.خودرو کلید با خودرو

به را راننده کنار سرنشین و عقب هایدرب از کدام هر توانمی
ضدسرقت هشدار سامانه صورت این در. کرد قفل دستی طور
.شودنمی فعال

.کنید باز را درب–
 قفل یک با پوشش. بردارید را درب روی لاستیکی پوشش–

.است شده مشخص
جهت در و کنید فرورفتگی در واقع شکاف وارد را کلید زبانه–

.بچرخانید آخر تا ساعت هایعقربه
را درب و دهید قرار خود جای در دوباره را لاستیکی پوشش–

.ببندید کاملاً
.نمایید حاصل اطمینان درب شدن قفل از–
.ببرید مجاز تعمیرگاه به بررسی برای را خودرو سریعاً–

داخل از مربوطه درب کردن باز یا خودرو قفل کردن باز با
باز دوباره است شده قفل دستی طور به که دربی قفل خودرو،

.شودمی

داخل از درب دستگیره کشیدن با را هادرب قفل توانمی
.کرد باز



عقب صندوق درب

موضوع باره در مقدمه

طور به توانندمی ایشیشه سقف و عقب صندوق درب ها،درب
به مرکزی، قفل یا خودرو کلید افتادن کار از صورت در مثال
.گردد باز هاآن قفل موارد بعضی در یا شده قفل دستی طور

)ضدسرقت سامانه (خودکار قفل
خودکار طور به نشود، باز آن درب اما باشد باز خودرو قفل اگر
.شودمی قفل دوباره خودرو درب ثانیه 45 تقریباً از بعد

هشدار
و است خطرناک عقب صندوق درب و هادرب عملکرد منطقه
.کند ایجاد صدماتی است ممکن

بسته یا باز زمانی تنها را عقب صندوق درب و هادرب●
.باشد نگرفته قرار خودرو و درب بین شخصی که نمایید

هشدار
منجر است ممکن اضطراری، بستن و کردن باز در توجهیبی
.شود شدیدی صدمات به
هایشیشه و هادرب باشد، شده قفل بیرون از خودرو اگر●

.شودنمی باز داخل از برقی
در را دارند نیاز مراقبت به که افرادی یا کودکان هرگز●

وضعیت در افراد این که دارد امکان. نگذارید تنها خودرو
نجات را خودشان نتوانند و کنند گیر خودرو در اضطراری

.دهند
خیلی تواندمی فصل به بسته شده قفل خودروی داخل دمای●

برای ویژه به است ممکن دما این. کند پیدا کاهش یا افزایش
تواندمی یا بیاورد بار به جدی هایبیماری و صدمات کودکان

.شود منجر مرگ به

تذکر
کافی فضای که کنید بررسی عقب صندوق درب کردن باز از قبل
به باشد، داشته وجود عقب صندوق درب بستن و کردن باز برای
.گاراژ در مثال طور

تذکر
نگه یا بار کردن محکم برای مکانیکی بازکننده جک از هرگز
شدن وارد به منجر کار این است ممکن. نکنید استفاده خود داشتن

غیرممکن را عقب صندوق درب بستن که گردد خساراتی
.سازدمی

تذکر
کردن محکم برای عقب بال یا عقب شیشه کنپاکبرف از هرگز
به منجر کار این است ممکن. نکنید استفاده خود داشتن نگه یا بار
شدن کنده به منجر تواندمی که گردد خساراتی شدن وارد
.شود عقب بال یا عقب شیشه کنپاکبرف
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تذکر
و کنید جدا دقت با را اجزاء اضطراری، کردن باز یا بستن هنگام
خودرو دیدن آسیب از تا نمایید نصب صحیح شکل به دوباره

.شود جلوگیری

شده داده نمایش اطلاعات

مورد را 92 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

باز عقب صندوق درب: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 78 تصویر
.است نشده بسته درستی به یا است

تذکر 78 تصویر ← یا نشانگرها مجموعه نمایشگر در تصویری
. است نشده بسته درست یا است باز عقب صندوق درب که دهدمی
 و کرده باز را عقب صندوق درب !ندهید ادامه رانندگی به

.ببندید دوباره

از پس. هستند رؤیت قابل نیز سوئیچ بودن بسته هنگام تصویر این
از پس اعلان این شد، قفل شده بسته هایدرب با خودرو که آن

.گرددمی محو کوتاهی مدت

هشدار
است ممکن باشد، نشده بسته درست عقب صندوق درب چنانچه
.گردد شدیدی صدمات موجب و شده باز ناگهان رانندگی حین
بستن از پس. ببندید را عقب صندوق درب و کرده توقف سریعاً
افتاده جا نگهدارنده در قفل که کنید بررسی عقب، صندوق درب
.باشد



باز و عقب صندوق درب قفل دستی کردن باز
عقب صندوق درب کردن

مورد را 92 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

صندوق درب قفل کردن باز برای دکمه: خودرو کلید در 79 تصویر
.عقب

درب کردن باز برای دکمه: عقب صندوق درب در 80 تصویر
.عقب صندوق

جلوی باربند بارهای همواره عقب، صندوق درب کردن باز از قبل
. ← بردارید را عقب صندوق درب

آن کردن باز و عقب صندوق درب قفل کردن باز
صفحه ← نمایید باز را عقب صندوق درب قفل یا خودرو قفل–

83.
:کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم دارای خودروهای برای–

صفحه ← کنید لمس هم سر پشت کوتاه بار 2 را سنسور سطح
85.

بلند کمی را عقب صندوق درب) پیکان( 80 تصویر ← دکمه با–
.ببرید بالا دست با و کرده

دقیقه چند ظرف عقب صندوق درب قفل، کردن باز از پس چنانچه
.شودمی قفل دوباره صندوق خود نشود، باز

هشدار
ممکن عقب صندوق درب نظارت بدون یا نادرست کردن باز
.شود شدیدی صدمات به منجر است
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باشند، عقب صندوق درب جلوی باربند روی بارهایی چنانچه●
تشخیص عقب صندوق درب قفل بودن باز دهندنمی اجازه
ممکن باشد، باز عقب صندوق درب قفل چنانچه. شود داده
.شود باز ناگهان حرکت هنگام است

گرادسانتی درجه 0 از ترپایین بیرون هوای دمای که زمانی
گازی هایجک اوقات گاهی باشد،) فارنهایت درجه+ 32(

.ببرد بالا خودکار صورت به را باز عقب صندوق درب توانندنمی
.ببرید بالا دست با را عقب صندوق درب مواقع، این در

عقب صندوق درب دستی کردن قفل و بستن

مورد را 92 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.بستن جهت دسته: باز عقب صندوق درب 81 تصویر

عقب صندوق درب بستن
بگیرید را عقب صندوق درب داخلی پوشش در موجود دسته–

.81 تصویر ←
قفل در تا بکشید پایین به حرکت یک با را عقب صندوق درب–

. ← بیفتد جا
.باشد افتاده جا درستی به عقب صندوق درب که شوید مطمئن–

عقب صندوق درب کردن قفل
جا درستی به قفل که شودمی قفل عقب صندوق درب صورتی در

.باشد افتاده

.شودمی قفل نیز عقب صندوق درب مرکزی، قفل از استفاده با–
با شده قفل خودروی یک عقب صندوق درب قفل چنانچه–

بستن از پس بلافاصله شود، باز خودرو کلید روی  دکمه
پس بلافاصله. شد خواهد قفل خودکار صورت به دوباره درب،
شودمی فعال ضدسرقت سیستم عقب، صندوق درب بستن از

.87 صفحه ←
در باشد، نشده قفل ولی شده، بسته عقب صندوق درب چنانچه–

کیلومتر 9 و) ساعت در مایل 3 (کیلومتر 5 حدود بین سرعت
خواهد قفل خودکار صورت به) ساعت در مایل 6 (ساعت در
.شد

هشدار
ممکن آن بستن در دقتی بی یا عقب صندوق درب نادرست بستن
.شود جدی جراحات به منجر است



ندهید اجازه یا نکنید رها خود حال به را خودرو هرگز●
هنگامی بویژه کنند، بازی آن اطراف یا خودرو در کودکان

وارد کودکان است ممکن. است باز عقب صندوق درب که
شکل بدین و ببندند را عقب صندوق درب شده، عقب صندوق
به بسته شده قفل خودروی داخل دمای. نمایند محبوس را خود
جراحات به منجر و شود کم یا زیاد بسیار است ممکن فصل
.شود مرگ حتی یا بیماری جدی،

موقع به که کنید توجه عقب صندوق درب بستن هنگام●
.کنید دور عقب صندوق درب حرکت محدوده از را هادست

کلید که شوید مطمئن عقب صندوق درب بستن از قبل
.باشد نمانده جا عقب صندوق در خودرو

عقب صندوق درب برقی کردن بسته و باز
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 92 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

دارای کنترل با عقب صندوق درب کردن باز 82 تصویر
).Easy Open(سنسور

صندوق درب برقی بستن برای دکمه: عقب صندوق داخل 83 تصویر
.عقب
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:83 تصویر جدول راهنمای
.عقب صندوق درب برقی بستن
.شود می بسته خودکار صورت به عقب صندوق درب

عقب صندوق درب برقی کردن باز
. ← شودمی باز خودکار طور به عقب صندوق درب

.83 صفحه ← خودرو قفل کردن باز–
.بزنید را) فلش( 80 تصویر ← دکمۀدستگیره–
.بکشید بالا را راننده درب روی 68 تصویر ←  دکمۀ :یا–

.کندمی عمل نیز سوئیچ بودن بسته هنگام حتی دکمه این
قفل صورت در. دارید نگه اندکی را خودرو کلید  دکمۀ :یا–

هادرب شود،می باز عقب صندوق درب قفل فقط خودرو، بودن
.مانندمی قفل

باز و کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم دارای خودروهای برای–
حرکت یک با را عقب صندوق درب توانمی :کنترل سسنسور با کردن
باز (کرد باز عقب فنر کمک پایین در واقع سنسور قسمت در پا

.82 تصویر ←) آسان کردن
پس :کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم دارای خودروهای برای–

صورت به عقب صندوق درب دستگیره، دکمه دادن فشار از
.شودمی باز اتوماتیک

طور به فقط عقب صندوق درب کش،یدک بودن متصل صورت در
راه از کنترل صورت این در. شودمی باز 93 صفحه ← دستی
غیرفعال خودرو کلید روی دکمه و خودرو داخلی فضای در دور
.شوندمی

عقب صندوق درب برقی بستن
دهید فشار کوتاه را عقب صندوق باز درب در  دکمه–

. ←  یا  1 83 تصویر ←
.بکشید بالا به راننده درب داخل  دکمۀ :یا–
نگه و داده فشار کوتاه را خودرو کلید درون دکمۀ :یا–

.دارید
دهید حرکت بستن جهت در دست با را عقب صندوق درب :یا–

 .شود بسته خود به خود عقب صندوق درب تا
آسان بستن و کلید بدون دسترسی سیستم با خودروهایی در :یا–

درب تا دهید فشار را  2 آسان بستن دکمه 83 صفحه ←
.شود بسته اتوماتیک صورت به عقب صندوق

طور به و رودمی پایین انتها تا خود به خود عقب صندوق درب
. ← شودمی بسته اتوماتیک

عقب صندوق درب اگر: کلید بدون اسستارت و دسسترسی سسیسستم با خودروهایی در
کلید آخرین و شود بسته برقی صورت به شده، قفل خودروی در

عقب صندوق درب باشد، خودرو در همچنان شده استفاده خودروی
بار 4 خودرو زنچشمک هایچراغ همه و کرده حرکت کمی

شود، بسته دست با عقب صندوق درب چنانچه. زنندمی چشمک
بار 4 خودرو راهنمای هایچراغ همۀ. شودنمی قفل فوراً خودرو
.زنندمی چشمک

شدن باز یا بستن در مداخله
.کرد مداخله عقب صندوق شدن بسته و باز روند در توان می

1

2

.دهید فشار شدن بسته یا باز هنگام را  هایدکمه از یکی–
نیاز گاهی. کنید بسته یا باز را عقب صندوق درب خود دست با–

.شود استفاده بیشتری نیروی از که است
اولیه موقعیت به را عقب صندوق درب دکمۀ مجدد فشار–

.گرداندبازمی
:کلید بدون دسسترسی با کردن قفل و کردن روشن سسیسستم دارای خودروهای برای–

داشته قرار خودرو در شده استفاده خودروی کلید آخرین چنانچه
صندوق درب. شودمی متوقف کردن قفل و بستن روند باشد،
.زنندمی چشمک بار 4 راهنما هایچراغ و گرددبرمی عقب

علت به عقب صندوق درب خودکار بستن یا شدن باز روند چنانچه
:شود مواجه مشکل با مانعی وجود یا سختی

بسته روند در. شودمی متوقف بلافاصله بستن یا شدن باز روند–
خواهد باز جزئی صورت به دوباره عقب صندوق درب شدن،
.شد

بررسی را عقب صندوق درب نشدن بسته یا نشدن باز علت–
.نمایید

و باز دست با را عقب صندوق درب توانمی لزوم صورت در–
.شود استفاده بیشتری نیروی از که است نیاز گاهی. کرد بسته

کشیدک از استفاده هنگام توجه قابل هایویژگی
به برقی صورت به فابریک کشیدک قلاب که صورتی در
از تواندمی فقط برقی عقب صندوق درب باشد، متصل کشیدک
.شود بسته یا باز صندوق خود روی

صوتی هایسیگنال
هایسیگنال عقب، صندوق درب بستن یا شدن باز روند طول در

از استفاده با که زمانی استثنای به. آیندمی در صدا به صوتی
بسته یا باز آن درب عقب، صندوق درب روی یا داخل هایدکمه
.شود

کردن باز زاویۀ ذخیرۀ و تغییر
درب حرکت محدودۀ از کمتر خودرو بالای یا پشت فضای چنانچه
عقب صندوق درب کردن باز زاویۀ توانمی باشد، عقب صندوق

.داد تغییر را

تا حداقل عقب صندوق درب باید جدید، شدن باز زاویۀ ذخیرۀ برای
.باشد باز نیمه

متوقف را روند ادامۀ شد، باز دلخواه اندازۀ به درب که وقتی–
.کنید

 یا عقب صندوق باز درب روی  83 تصویر ←  دکمه–
1  و داده فشار هشداردهنده هایچراغ زدن چشمک تا را
.دارید نگه

.است شده ذخیره شدن باز زاویه

کردن باز زاویۀ ذخیرۀ و مجدد تنظیم
باید شود، باز حد آخرین تا دوباره عقب صندوق درب که این برای
.کنید ذخیره را آن و تنظیم مجدداً را کردن باز زاویه
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ذخیره ارتفاع تا را آن و کرده باز را عقب صندوق درب قفل–
.کنید باز شده

متوقف آن حرکت که جایی تا دست با را عقب صندوق درب–
بیشتری نیروی از که است نیاز گاهی. دهید فشار بالا به شود،
.شود استفاده

 یا عقب صندوق باز درب روی  83 تصویر ←  دکمه–
1  و داده فشار هشداردهنده هایچراغ زدن چشمک تا را
.دارید نگه

ذخیره و بازگشته کارخانه تنظیمات به مجدداً شدن باز زاویه
.گرددمی

سنسور کمک به عقب صندوق درب شدن باز
عقب صندوق درب به نزدیک محدوده در معتبر کلید یک اگر

صندوق درب قفل توانمی شود، یافت  69 تصویر ← خودرو
در واقع 69 تصویر ← حسگر قسمت در پا حرکت با را عقب
.کرد رها را آن و کرده باز عقب سپر پایین

.ببندید را سوئیچ–
.بایستید عقب سپر میانی قسمت مقابل در–
حرکت سپر نزدیکی در امکان حد تا سریع را پا ساق و پا–

پایینی قسمت در پا و سنسور بالای قسمت در پا ساق باید. دهید
.82 تصویر ← بگیرد قرار سنسور

تصویر ← کنید دور سنسور قسمت از را پا ساق و پا سریعاً–
.شودمی باز خود به خود عقب صندوق درب. 82

این دوباره بعد ثانیه چند نشد، باز عقب صندوق درب چنانچه–
.کنید تکرار را کار

)آسان کردن باز( Easy Open با عقب صندوق درب شدن باز
.شودمی داده نشان بالا ترمز چراغ شدن روشن بار یک وسیلۀ به

داخل کار این برای کلیدی هیچ و شده قفل قبلا خودرو چنانچه
صورت به شدن، بسته از پس عقب صندوق درب نباشد، خودرو

.شودمی قفل اتوماتیک

)آسان کردن باز(Eady Open به دسترسی زیر هایموقعیت در
):هامثال (شودمی محدود یا و نبوده ممکن

.باشد کثیف شدیدا عقب سپر اگر–
.باشد شده خیس شور آب با عقب سپر اگر–
نوسان برقی، صورت به شدن باز قابل بکسل توپی قفل چنانچه–

.260 صفحه ← باشد داشته
صفحه ← باشد شده متصل خودرو به کشیدک پایه چنانچه–

260.

بی فعالسازی از جلوگیری برای باران، شدید بارش هنگام در
فعال تأخیر با است ممکن ،)آسان کردن باز( Easy Startمورد،
.گردد فعال غیر خودکار طور به یا شده

را) منو( MENU عملکردیدکمه یا دکمه توضیحات اساس بر
و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید فشار

Opening and closing )باز تا دهید فشار را) بستن و کردن باز
.گردد غیرفعال یا فعال آسان کردن

)آسان بستن (عقب صندوق درب خودکار بستن
69 تصویر ← نزدیک محدوده در معتبر خودرو کلید یک اگر
دکمه دادن فشار با توانمی شود، یافت عقب صندوق باز درب
صورت به را عقب صندوق درب 2 83 تصویر ← آسان بستن

درب شود، دور محدوده از معتبر سوئیچ که زمانی. بست خودکار
.92 صفحه ← شد خواهد بسته خود به خود عقب صندوق

.ببندید هم را راننده درب و بسته را سوئیچ–
.260 صفحه ← کنید جدا را تریلر لزوم صورت در–
کم دست  69 تصویر ←محدودۀ در را معتبر سوییچ یک–

.دهید قرار عقب صندوق درب بودن باز زاویۀ از نیمی
.دهید فشار را )آسان بستن( Easy Closeدکمۀ–
2 83 تصویر ← آسان بستن دکمه در نشانگر چراغ چنانچه–

درب. است فعال بستن عملکرد که است معنی بدین زد، چشمک
.ماند می باز عقب صندوق

باز درب نزدیک محدوده از معتبر خودرو کلید یک چنانچه–
صورت به عقب صندوق درب شود، دور عقب صندوق
داخل نشانگر چراغ شدن، بسته هنگام. شودمی بسته خودکار
یک و زده چشمک آرامی به )آسان بستن( Easy Closeدکمۀ

.آیدمی در صدا به صوتی سیگنال
از بیش )آسان بستن( Easy Close سازیفعال هنگام اگر–

عقب صندوق باز درب به نزدیک محدودۀ در معتبر سوییچ یک
این از معتبر سوئیچ آخرین شدن دور با باشد، داشته وجود

بسته اتوماتیک صورت به عقب صندوق درب محدوده،
.شودمی

Easy Close زیر هایموقعیت از یک هر بروز صورت در
و شودمی متوقف آن عملکرد یا نبوده دسترس در )آسان بستن(

:شد نخواهد بسته اتوماتیک طور به عقب صندوق درب

صندوق باز درب به نزدیک محدودۀ در معتبری سوئیچ هیچ–
.باشد نداشته وجود عقب

فشار بار چند از بیش )آسان بستن( Easy Close دکمۀ :یا–
.باشد شده داده

یک از بیش )آسان بستن( Easy Close سازیفعال هنگام :یا–
.باشد داشته وجود عقب صندوق محدودۀ در معتبر سوئیچ

Easy Close عملکرد سازیفعال از پس معتبر سوییچ :یا–
باز درب محدودۀ در ثانیه 20 حدود از بیش )آسان بستن(

Easyدکمۀ نشانگر چراغ. باشد داشته قرار عقب صندوق
Close )در توقف تا زند،می چشمک سریع )آسان بستن
.کند اعلام را عملکرد

 دکمۀ عقب، صندوق درب اتوماتیک شدن بسته هنگام :یا–

.شود فعال راننده درب داخل  دکمۀ یا سوییچ داخل
نزدیکی به دوباره شدن، بسته روند طول در معتبر سوییچ :یا–

دکمه در نشانگر چراغ. شود بازگردانده عقب صندوق درب
.است شده متوقف عملکرد که کند اعلام سریعاً تا زده چشمک
.شود می باز دوباره عقب صندوق درب

علت به عقب صندوق درب اتوماتیک شدن بسته روند :یا–
عقب صندوق درب. شود مواجه مشکل با مانع، وجود یا سختی
.شود می باز دوباره
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سوئیچ یک )آسان بستن( Easy Close سازیفعال هنگام اگر
معتبر سوئیچ یک و باشد داشته قرار عقب صندوق معتبردرون

سوئیچ شدن دور با باشد، عقب صندوق باز درب نزدیکی در دیگر
طور به عقب صندوق درب عقب، صندوق محدودۀ از معتبر

عقب صندوق داخل که سوییچی واقع، در. شودمی بسته اتوماتیک
می قفل آن روی بر درب و مانده باقی عقب صندوق در است،
.گردد

هشدار
داشته قرار عقب صندوق روی بار یا برف زیادی مقدار چنانچه
باز درب است ممکن یا نشود، باز آن درب است ممکن باشد،

و آمده پایین خود به خود اضافی وزن بخاطر عقب صندوق
.شود جدی جراحات موجب

قرار عقب صندوق درب روی زیادی بار یا برف چنانچه●
باز را عقب صندوق درب هرگز باربر، یک روی مثلاً دارد،
.نکنید

را بارها و برف عقب صندوق درب کردن باز از قبل●
.بردارید

هشدار
ممکن آن بستن در دقتی بی یا عقب صندوق درب نادرست بستن
.شود جدی جراحات به منجر است

ندهید اجازه یا نکنید رها خود حال به را خودرو هرگز●
هنگامی بویژه کنند، بازی آن اطراف یا خودرو در کودکان

وارد کودکان است ممکن. است باز عقب صندوق درب که
شکل بدین و ببندند را عقب صندوق درب شده، عقب صندوق
به بسته شده قفل خودروی داخل دمای. نمایند محبوس را خود
جراحات به منجر و شود کم یا زیاد بسیار است ممکن فصل
.شود مرگ حتی یا بیماری جدی،

تذکر
که کنید بررسی عقب صندوق درب کردن باز یا بستن از قبل

وجود عقب صندوق درب بستن یا کردن باز برای خالی فضای
یا 260 صفحه ← تریلر کشییدک هنگام مثال طور به باشد داشته
.گاراژ در

شود، فعال حد از بیش کوتاهی زمان مدت در سیستم چنانچه
اتوماتیک صورت به کردن، داغ از جلوگیری برای

آن از دوباره توانمیسیستم، شدن خنک محض به. شودمی خاموش
اعمال با را عقب صندوق درب توانمی زمان آن تا. کرد استفاده
.کرد بسته یا باز دست با بیشتر، قدرت

کند، پیدا ایراد یا شده قطع آن فیوز یا خودرو باتری چنانچه
دست، با فقط باید عقب، صندوق درب بودن باز صورت در

.بست کامل را آن درب

عقب صندوق درب قفل اضطراری کردن باز

مورد را 92 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

درب قفل اضطراری کردن باز: عقب صندوق داخل 84 تصویر
.عقب صندوق

کردن، خاموش سیستم در نقص یا باتری شدن خالی صورت در
.کرد باز اضطراری طور به را عقب صندوق درب قفل توانمی

جلو به را خودرو عقب صندلی پشتی لزوم، صورت در–
.110 صفحه ← بخوابانید

درب به داخل از تا بزنید، کنار را عقب صندوق داخل اشیاء–
.کنید پیدا دسترسی عقب صندوق

.کنید باز را کلید زبانۀ–
داده قرار عقب صندوق درب کردن باز شیار در را کلید زبانه–

فشار فلش جهت در را قفل کردن باز دستۀ و 84 تصویر ←
.شود باز عقب صندوق درب قفل تا دهید

هاشیشه

موضوع باره در مقدمه

هشدار
تواندمی برقی بالابر شیشه از استفاده در دقتیبی و توجهیبی

.شود جدی جراحات به منجر
پایین یا بالا برای برقی بالابر شیشه از صورتی در تنها●

در هیچکس باشید مطمئن که کنید استفاده هاشیشه بردن
.ندارد قرار آن عملکرد محدودۀ

به که افرادی یا کودکان هرگز خودرو، بودن قفل هنگام●
در هاشیشه. نگذارید تنها خودرو در را دارند نیاز مراقبت
.شوندنمی باز اضطراری شرایط
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.ببرید خود با را ها سوئیچ تمامی همیشه خودرو، ترک هنگام●
مدت باشد، بسته جلو سرنشین یا راننده درب که مادامی
از استفاده با را هاشیشه توانیدمی سوئیچ بستن از پس کوتاهی
.ببرید بالا یا پایین هادرب روی دکمه

ایمنی کلید با خودرو، عقب صندلی به کودکان انتقال هنگام●
پایین را هاشیشه نتوانند تا کنید غیرفعال را عقب بالابر شیشه

.ببرند بالا یا

تذکر
به منجر توانندمی باران، ناگهانی بارش هنگام در پایین هایشیشه
.شوند خودرو دیدن صدمه و داخلی تجهیزات شدن خیس

هاشیشه بردن بالا یا آوردن پایین

مورد را 97 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.بالابر شیشه هایدکمه: راننده درب در 85 تصویر

:85 تصویر جدول راهنمای
.جلو هایشیشه هایکنترلدکمه

.عقب هایشیشه کنترل هایدکمه.
.عقب بالابر شیشه برای امنیتی هایدکمه

.دهید فشار را دکمۀ :کردن باز–
.بکشید را  دکمۀ :سستن–
یا داده فشار مجدداً را دکمه شیشه هر برای :اتوماتیک عملکرد توقف–

.بکشید
برقی بالابر شیشه دکمۀ تا دهید، فشار را  3 امنیتی دکمۀ–

در رنگ زرد نشانگر چراغ. شود غیرفعال عقب هایدرب
.شودمی روشن دکمه

کوتاهی مدت باشد، بسته جلو سرنشین یا راننده درب که مادامی
روی دکمه از استفاده با را هاشیشه توانیدمی سوئیچ بستن از پس
یا کردن باز عملکرد ثانیه، چند از پس. ببرید بالا یا پایین هادرب
.شودمی فعال راحت بستن



1

2

3

کامل کردن بسته و باز اتوماتیک عملکرد
یا آوردن پایین امکان کامل، کردن بسته و باز اتوماتیک عملکرد

برای نباید منظور بدین. آوردمی فراهم را هاشیشه کامل بردن بالا
.دارید نگه را دکمه برقی بالابر شیشه هر

برقی بالابر شیشه هر برای باید :کامل بستن اتوماتیک عملکرد
.بکشید بالا سمت به 2 وضعیت در کوتاه مدت به را دکمه

بالابر شیشه هر برای باید :کامل کردن باز اتوماتیک عملکرد
فشار پایین سمت به 2 وضعیت در کوتاه مدت به را دکمه برقی
.دهید

فشار مجدداً را دکمه شیشه هر برای :اتوماتیک عملکرد توقف
.بکشید یا داده

کامل کردن بسته و باز اتوماتیک عملکرد به بازگشت
از اند،نرفته بالا کاملاً هاشیشه که موقعی خودرو باتری چنانچه
بسته و باز اتوماتیک عملکرد باشد، شده خالی یا شده جدا خودرو
گردانده باز اول حالت به باید و شودمی غیرفعال کامل کردن
:شوند

.کنید باز را سوییچ–
.ببرید بالا را هاشیشه و ببندید را هادرب تمام–
در ثانیه چند مدت به و بکشید بالا به را دکمه شیشه هر برای–

.دارید نگه حالت این
عملکرد. دارید نگه و کشیده بالا به مجدداً و کنید رها را دکمه–

.است فعال اکنون هم کامل کردن بسته و باز اتوماتیک

یا یک برای همزمان توانمی را اتوماتیک کامل بردن پایین و بالا
.برگرداند اول حالت به شیشه چند

راحت کردن بسته و باز
از استفاده با بیرون از را هاشیشه توانمی سوئیچ بودن بسته هنگام
:برد بالا یا پایین خودرو سوییچ

فشار را خودرو سوییچ روی قفل دکمۀ یا قفل کردن باز دکمۀ–
.دارید نگه و داده

را خود انگشت ثانیه چند: کلید بدون اسستارت و سستن سسیسستم با خودروهایی–
استفاده آن از کردن قفل برای که درب دستگیره سنسور روی
سوئیچ. 83 صفحه ← شوند بسته هاشیشه تا دارید نگه شود،می
.باشد داشته قرار نزدیک محدودۀ در باید

کردن قفل دکمۀ یا قفل کردن باز دکمۀ عملکرد، این توقف برای–
.بردارید سنسور سطح روی از را خود انگشت یا کنید رها را

.شد خواهد بسته هادرب هایشیشه تمام راحت، بستن عملکرد با

داشته وجود نزدیک محدودۀ در معتبر سوئیچ یک باید منظور بدین
برای راهنما هایچراغ تمام شوندمی بسته هاشیشه تمام وقتی. باشد
.زنندمی چشمک بار یک تأیید

را) منو( MENU عملکردیدکمه یا دکمه توضیحات اساس بر
و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید فشار

Opening and closing )اهرم تا دهید فشار را) بستن و کردن باز
.شود تنظیم شیشه
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هشدار
تواندمی برقی بالابر شیشه از استفاده در دقتیبی و توجهیبی

.شود جدی جراحات به منجر
پایین یا بالا برای برقی بالابر شیشه از صورتی در تنها●

در هیچکس باشید مطمئن که کنید استفاده هاشیشه بردن
.ندارد قرار آن عملکرد محدودۀ

به که افرادی یا کودکان هرگز خودرو، بودن قفل هنگام●
در هاشیشه. نگذارید تنها خودرو در را دارند نیاز مراقبت
.شوندنمی باز اضطراری شرایط

.ببرید خود با را ها سوئیچ تمامی همیشه خودرو، ترک هنگام●
مدت باشد، بسته جلو سرنشین یا راننده درب که مادامی
از استفاده با را هاشیشه توانیدمی سوئیچ بستن از پس کوتاهی
.ببرید بالا یا پایین هادرب روی دکمه

ایمنی کلید با خودرو، عقب صندلی به کودکان انتقال هنگام●
پایین را هاشیشه نتوانند تا کنید غیرفعال را عقب بالابر شیشه

.ببرند بالا یا

عملکرد برقی، بالابر شیشه عملکرد در اختلال صورت در
اتوماتیک بستن عملکرد و کامل کردن بسته و باز اتوماتیک

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به. کنندنمی کار درست نیز

که کندمی کار صورتی در تنها راحت بستن و کردن باز
.باشد فعال کامل کردن بسته و باز اتوماتیک عملکرد

هاشیشه برای نیرو حد عملکرد

مورد را 97 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

بستن هنگام در دیدگیآسیب خطر از تواندمی نیرو حد عملکرد
.کند جلوگیری هاشیشه

به هاشیشه از یکی) بستن (اتوماتیک بالابردن عملکرد چنانچه
بلافاصله شود، مواجه مشکل با مانعی وجود یا بودن سفت علت
. ← شوندمی باز دوباره هاشیشه

.کنید بررسی را هاشیشه نشدن بسته علت–
.ببندید را هاشیشه کنید سعی مجدداً–
بسته ها،شیشه شدن باز و توقف اولین ثانیه چند ظرف چنانچه–

با مجدداً مانعی وجود یا سختی علت به هاشیشه اتوماتیک شدن
ثانیه چند برای کامل بستن اتوماتیک عملکرد شد، مواجه مشکل

.شودمی غیرفعال
وضعیت همان در ها آن نشدند، بسته هاشیشه هم باز اگر–

هاشیشه ثانیه، چند ظرف دکمه دوبارۀ فشار با. شوندمی متوقف
. ← شوندمی بسته نیرو حد بدون



نیرو حد بدون هاشیشه بستن
از. بست را هاشیشه مجدداً توانمی دکمه داشتن نگه ثانیه چند با–

شدن بسته مسیر از کوچکی بخش برای نیرو حد طریق، این
!شودمی غیرفعال پنجره

حد عملکرد بکشد، طول ثانیه چند از بیش بستن روند چنانچه–
مانع، وجود یا بودن سفت علت به. شودمی فعال دوباره نیرو
.شودمی باز اتوماتیک صورت به دوباره و شده متوقف شیشه

مراجعه مجاز تعمیرگاه یک به نشد، بسته شیشه هم باز اگر–
.کنید

هشدار
تواندمی برقی بالابر شیشه نیروی حد عملکرد بدون شیشه بستن
.شود جدی جراحات به منجر

.ببندید احتیاط با را هاشیشه همواره●
داشته قرار هاشیشه عملکرد محدودۀ در شخصی نباید هرگز●

بسته نیرو حد عملکرد بدون شیشه یک اگر بخصوص باشد،
.شود

دیگر یا انگشتان که شودنمی این از مانع شدن جمع عملکرد●
فشار تحت هاشیشه چهارچوب با مواجهه در بدن اعضای
.نبیند صدمه و نگرفته قرار

بستن عملکرد از استفاده صورت در نیرو حد عملکرد
.شودمی فعال نیز خودرو سوییچ با راحت

ایشیشه سقف

موضوع باره در مقدمه

با برقی پانورامای سانروف جای به زیر در ایشیشه سقف کلمۀ
.شودمی استفاده کشویی حرکت و شدن کج قابلیت
بخش 2 از که است سقف بازکننده سیستم یک ایشیشه سقف
باز قابل و است محکم شیشه عقب بخش. است شده تشکیل ایشیشه
.نیست شدن

هشدار
منجر تواندمی ایشیشه سقف از استفاده در دقتیبی و توجهیبی
.شود جدی جراحات به
بسته یا باز زمانی تنها آفتابگیر پردۀ و ایشیشه سقف●

.باشد نداشته قرار آنها عملکرد محدودۀ در کسی که شوندمی
.ببرید خود با را ها سوئیچ تمامی همیشه خودرو، ترک هنگام●
در را دارند نیاز مراقبت به که افرادی یا کودکان هرگز●

سوئیچ به که هنگامی خصوص به نگذارید، تنها خودرو
سوییچ از نامحتاطانه استفادۀ. دارند دسترسی خودرو

موتور، شدن روشن خودرو، شدن قفل موجب تواندخودرومی
.شود ایشیشه سقف شدن فعال و سوئیچ شدن باز
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جلو سرنشین یا راننده درب که زمانی تا سوئیچ، بستن از پس●
یا کرد باز را ایشیشه سقف توانمی کوتاهی مدت نشود، باز
.بست

تذکر
یا کردن باز از قبل زمستانی، هوای آسیبدر از جلوگیری برای●

خودرو سقف روی از را برف و یخ ای،شیشه سقف کردن خم
.کنید پاک

سقف ناگهانی، بارش هنگام یا و خودرو ترک از قبل همواره●
ای،شیشه سقف بودن خم یا بودن باز هنگام. ببندید را ایشیشه
شده داخلی فضای به باران ورود باعث تواندمی ناگهانی بارش

صدمات. بزند برقی هایسیستم به توجهی قابل صدمات و
.آید وارد خودرو به است ممکن نیز بیشتری

از را پراکنده اشیاء سایر و هابرگ دست یا برقی جارو با
.کنید پاک ایشیشه سقف کنندۀ هدایت ریل روی

حد عملکرد ای،شیشه سقف عملکرد در اختلال صورت در
مراجعه مجاز تعمیرگاه به. کندنمی کار درست نیز نیرو

.کنید

ایشیشه سقف بستن یا کردن باز

مورد را 99 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.ایشیشه سقف دکمۀ: سقف روکش در 86 تصویر

پس. باشد باز سوئیچ که کندمی کار صورتی در تنها ایشیشه سقف
باز جلو سرنشین یا راننده درب که زمانی تا سوئیچ، بستن از

.بست یا کرد باز را ایشیشه سقف توانمی کوتاهی مدت نشود،

جلوی یا باشد شده بسته کامل طور به قبلاً آفتابگیر پردۀ چنانچه
صورت به هم با همزمان باشد، گرفته قرار ایشیشه سقف

پیشین وضعیت در آفتابگیر پردۀ. شوندمی باز اتوماتیک
.شودنمی بسته اتوماتیک طور به سقف با همزمان و ماندخودمی

کاملاً تواندمی آفتابگیر پردۀ باشد، بسته ایشیشه سقف وقتی فقط
.شود بسته



توانمی اول مرحله در. است حالته 2 86 تصویر ←  دکمۀ
.کرد بسته یا باز خم، مقداری یا کامل طور به را سقف

صورت به سقف دکمه، مختصر کردن فعال از پس دوم مرحله در
مجدد فشار با. کندمی حرکت نهایی موقعیت سمت به اتوماتیک
.شودمی متوقف اتوماتیک حرکت دکمه،

ایشیشه سقف بستن و کردن باز کردن، خم
1 وضعیت تا را B دکمه عقب قسمت در :ایشسینه سقف کردن خم–

را B عقب قسمت در دکمه: اتوماتیک حرکت. دهید فشار
.دهید فشار 2 وضعیت تا کمی،

وضعیت تا را A جلو قسمت در دکمه :شده خم ایشسینه سقف سستن–
را A جلو قسمت در دکمه: اتوماتیک حرکت. دهید فشار 1

.دهید فشار 2 وضعیت تا کمی،
 یا A دکمه :شدن سسته یا دار زاویه کردن باز روند در اتوماتیک حرکت توقف–

B دهید فشار دوباره را.
عقب سمت به 1 وضعیت تا را C دکمه :ایشسینه سقف کردن باز–

را C دکمه: راحت موقعیت تا اتوماتیک حرکت. دهید فشار
.دهید فشار عقب به 2 وضعیت تا کوتاه

فشار جلو سمت به 1 وضعیت تا را D دکمه :ایشسینه سقف سستن–
به 2 وضعیت تا کوتاه را D دکمه: اتوماتیک حرکت. دهید
.دهید فشار جلو سمت

را D یا C دکمۀ :شدن سسته یا شدن باز روند در اتوماتیک حرکت توقف–
.دهید فشار دوباره

ایشیشه سقف نیروی حد عملکرد

مورد را 99 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

سقف بستن هنگام در را جراحت خطر تواندمی نیرو حد عملکرد
بودن سفت علت به ایشیشه سقف اگر.  ← دهد کاهش ایشیشه

.شد خواهد باز دوباره بلافاصله شود بسته نتواند مانعی وجود یا

.کنید بررسی را ایشیشه سقف نشدن بسته علت–
.ببندید دوباره را ایشیشه سقف کنید سعی–
نتواند ایشیشه سقف مانعی وجود یا بودن سفت علت به اگر–

مدت در شدن، باز از پس. شد خواهد باز سریعاً شود، بسته
.شودمی بسته نیرو حد عملکرد بدون ایشیشه سقف کمی زمان

حد عملکرد بدون شود،نمی بسته هم باز ایشیشه سقف اگر–
.ببندید را آن نیرو

نیرو حد عملکرد بدون ایشیشه سقف بستن
.بچرخانید A 86 تصویر ← وضعیت در را دکمه–
عملکرد افتادن کار به از بعد ثانیه یک مدت در :ایشسینه سقف–

2 وضعیت تا را D 86 تصویر ←  دکمه اتوماتیک بستن
.دهید فشار فلش جهت در شود بسته کاملاً سقف که زمانی تا

!شودمی بسته نیرو حد عملکرد بدون ایشیشه سقف اکنون–
مراجعه مجاز تعمیرگاه به نشد، بسته هم باز ایشیشه سقف اگر–

.کنید
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هشدار
نیرو حد عملکرد بدون آفتابگیر، پردۀ یا ایشیشه سقف بستن
.شود شدید صدمات ایجاد باعث تواندمی
.ببندید احتیاط با همیشه را آفتابگیر پردۀ و ایشیشه سقف●
یا ایشیشه سقف عملکرد محدودۀ در کسی که شوید مطمئن●

بدون که زمانی مخصوصاً باشد، نگرفته قرار آفتابگیر پردۀ
.شوندمی بسته نیرو حد عملکرد

سایر یا انگشتان که شودنمی این از مانع نیرو حد عملکرد●
.نبیند صدمه و نکنند گیر سقف قاب در بدن اعضای

و شیشه راحت بستن برای نیرو حد عمبکرد فعالسازی
.گردد می حاصل خودرو سوییچ طریق از ای شیشه سقف

.99 صفحه ←
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فرمان غربیلک

فرمان غربیلک موقعیت تنظیم

تنظیم اهرم: فرمان میله پوشش در فرمان غربیلک زیر 87 تصویر
.فرمان غربیلک موقعیت مکانیکی

.دست دو با نیمه از: فرمان غربیلک روی 88 تصویر

خودرو که صورتی در تنها و رانندگی از قبل را فرمان غربیلک
. ← کنید تنظیم نباشد، حرکت در

.بکشید پایین را 1 87 تصویر ← اهرم–
آسانی به را آن بتوانید که کنید تنظیم طوری را فرمان غربیلک–

فرمان نیمه از و بیرونی، لبه در شده خم کمی بازوهای و دست دو با
.دارید نگه 88 تصویر ←

محکم فرمان میله پوشش در تا دهید فشار بالا به محکم را اهرم–
. ← شود چفت

هشدار
نادرست تنظیم و فرمان موقعیت تنظیمات از نامناسب استفاده
.شود مرگ و جدی جراحات به منجر تواندمی فرمان غربیلک

به محکم همیشه تنظیم، از پس را 1 87 تصویر ← اهرم●
حرکت حین ناخواسته فرمان غربیلک موقعیت تا بکشید بالا

.نکند تغییر خودرو

اگر. نکنید تنظیم را فرمان غربیلک رانندگی هنگام در هرگز●
اعمال باید تنظیماتی ضرورتاً که شدید متوجه حرکت هنگام
فرمان غربیلک و کرده توقف ایمنی نکات رعایت با شوند،
.نمایید تنظیم صحیح طور به را

و باشد سینه قفسه جهت در باید شده تنظیم فرمان غربیلک●
کیسه حفاظتی عملکرد تا شود، تنظیم صورت جهت در نباید
.نشوند محدود تصادف شرایط در راننده جلوی هوای

دو با فقط را فرمان غربیلک باید رانندگی حین در همیشه●
جراحات تا 88 تصویر ← بگیرید نیمه از بیرونی لبه در دست
.یابند کاهش راننده جلوی هوای کیسه شدن باز از ناشی

نگه دیگری شیوه به یا بالا از را فرمان غربیلک نباید هرگز●
کیسه شدن باز. فرمان غربیلک وسط در مثال طور به دارید،
جراحات آمدن وارد به منجر تواندمی راننده جلوی هوای
.شود سر و هادست بازوها، به جدی
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صندلی هایسریپشت و هاصندلی
جلو های صندلی

موضوع باره در مقدمه

.است شده داده شرح زیر در جلو هایصندلی برای ممکن تنظیمات
باشد شده تنظیم نشستن صحیح وضعیت که شوید مطمئن همیشه

.6 صفحه ←

هشدار
و کنید تنظیم صحیح طور به را جلو صندلی حرکت، از قبل

را خودشان ایمنی کمربند خودرو شرنشینان که شوید مطمئن
.باشند بسته

هل عقب سمت به امکان حد تا را جلو سرنشین صندلی●
.بدهید

متر سانتی 25 حداقل که کنید تنظیم طوری را راننده صندلی●
صندلی. باشد فاصله فرمان غربیلک وسط و سینه قفسه بین

بتوانید که کنید تنظیم طوری کشیدن عقب یا جلو با را راننده
فاصلۀ و دهید فشار آخر تا را هاپدال زانو، کردن خم اندک با

این اگر. باشد مترسانتی 10 حداقل داشبورد صفحۀ تا زانوها
حتماً نیست، پذیر امکان جسمی شرایط دلایل به شرط

صورت در تا کنید مطرح کارشناس یک با را موضوع
.کند نصب را ایویژه تجهیزات لزوم،

رانندگی باشد رفته عقب به زیاد که ایصندلی پشتی با هرگز●
به باشد شده کشیده عقب به بیشتر صندلی پشتی چه هر. نکنید
کمربند غلط پوشش واسطۀ به دیدگیآسیب خطر نسبت همان
.است بیشتر نادرست نشستن وضعیت و

وقتی. نکنید رانندگی جلو به شده خم صندلی پشتی با هرگز●
به را صندلی پشتی است ممکن شودمی باز جلو هوا کیسۀ
.کند مجروح را عقب سرنشینان و براند عقب به زور

فاصله داشبورد صفحۀ و فرمان غربیلک از امکان حد تا●
.کنید حفظ را فاصله این و گرفته

که طوری به بنشینید، صندلی روی صاف صورت به همیشه●
تنظیم درستی به که صندلی پشتی روی کامل طور به پشتتان
خیلی یا مستقیم بدن از عضوی هیچ. گیرد قرار است، شده

.نگیرد قرار هوا کیسۀ نصب محل به نزدیک
که صورتی در عقب سرنشینان برای سنگین صدمات خطر●

در ایمنی کمربند که چرا رود، می بالاتر باشند ننشسته راست
.گیرد نمی قرار درستی وضعیت

هشدار
سنگین صدمات و تصادفات باعث هاصندلی غیراستاندارد تنظیم
.شودمی
در چون کنید، تنظیم خودرو توقف هنگام فقط را هاصندلی●

است ممکن خودرو حرکت زمان در اینصورت، غیر
خودرو کنترل و کرده حرکت غیرمنتظره طور به هاصندلی

است ممکن تنظیم، هنگام همچنین. شود خارج دست از
.شود انتخاب نشستن برای نادرستی وضعیت

و شیب ارتفاع، نظر از را جلو هایصندلی زمانی صرفاً●
آن تنظیم محدوده در کسی تنظیم، حین که کنید تنظیم طول
.نباشد

.باشد شده محدود اشیاء توسط نباید هاصندلی تنظیم محدوده●
و شیب ارتفاع، نظر از را جلو هایصندلی زمانی صرفاً●

تنظیم محدوده اطراف کسی تنظیم، حین که کنید تنظیم طول
.نباشد آن

.باشد کثیف نباید هاصندلی هایقفل و تنظیم محدوده●

هشدار
کسی که این بدون و ببیند آسیب است ممکن خودرو داخل فندک
جدی سوختگی باعث تواندمی امر این. شود روشن شود، متوجه

.شود هادیدگیآسیب سایر و
روی فندکی هیچ که شوید مطمئن هاصندلی تنظیم از قبل●

.نباشد هاصندلی متحرک هایقسمت اطراف در یا هاصندلی
همیشه وسایل، نگهداری هایمحفظه یا ها قفسه بستن از قبل●

قرار ها آن شدن بسته محدودۀ در فندک که شوید مطمئن
.باشد نداشته

خودرو جاهای دیگر یا کشوها ها، قفسه در فندک نباید●
تابستان، در ویژه به گرم، سطوح ایجاد پی در. شود گذاشته
.شود روشن خود به خود فندک است ممکن

جلو صندلی مکانیکی تنظیم

توجه مورد را 103 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

). 1 نوع (چپ سمت جلوی صندلی در کنترل اجزاء 89 تصویر
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). 2 نوع (چپ سمت جلوی صندلی در کنترل اجزاء 90 تصویر

.هستند قرینه راست، سمت جلوی صندلی در کنترل اجزاء

طراحی به بسته. اندشده توصیف کنترل اجزاء تمام زیر در
.باشد متفاوت کنترل اجزاء تعداد است ممکن صندلی،

..باشند مخلوط صندلی برقی و مکانیکی کنترل اجزاء است ممکن

)1 نوع (نشستن موقعیت تنظیم

:89 تصویر جدول راهنمای
.دهید فشار را اهرم کمر، محافظ تنظیم برای
بچرخانید را دسته و بردارید صندلی پشتی روی از را فشار
.شود تنظیم صندلی پشتی تا
پایین یا بالا سمت به بار چندین را دسته لزوم صورت در

.شود تنظیم صندلی ارتفاع تا دهید، حرکت
جلو یا عقب سمت به را جلو صندلی بتوانید تا بکشید را اهرم
!بیفتد جا اهرم کردن رها از پس باید جلو صندلی. بکشید

)2 نوع (نشستن موقعیت تنظیم

:90 تصویر جدول راهنمای
بچرخانید را دسته و بردارید صندلی پشتی روی از را فشار
.شود تنظیم صندلی پشتی تا
پایین یا بالا سمت به بار چندین را دسته لزوم صورت در

.شود تنظیم صندلی ارتفاع تا دهید، حرکت
تا دهید فشار یا بکشید بار چندین را دسته لزوم صورت در

.شود تنظیم صندلی شیب
عقب یا جلو سمت به صندلی کفی تا بکشید بالا را اهرم
.شود کشیده
جلو یا عقب سمت به را جلو صندلی بتوانید تا بکشید را اهرم
!بیفتد جا اهرم کردن رها از پس باید جلو صندلی. بکشید

1

2

3

4

1

2

3

4

5

جلو صندلی برقی تنظیم

توجه مورد را 103 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

جلو، صندلی فاصلۀ: .چپ سمت جلوی صندلی کلید 91 تصویر
می تنظیم را جلو صندلی پشتی همچنین و صندلی کفی زاویۀ و ارتفاع
.کند

تنظیم را کمر محافظ: چپ سمت جلوی صندلی کلیدروی 92 تصویر
.کنند می

.هستند قرینه راست، سمت جلوی صندلی در کنترل اجزاء

..باشند مخلوط صندلی برقی و مکانیکی کنترل اجزاء است ممکن

نشستن موقعیت تنظیم
:91 تصویر ← دهید فشار فلش جهت در را کلید

1
Aصندلی کشیدن عقب یا جلو به.
Bصندلی کفی زاویۀ تنظیم.
Cصندلی بردن بالا یا پایین.

2Dصندلی پشتی زاویۀ تنظیم

کمر محافظ تنظیم
:92 تصویر ← دهید فشار را قسمت هر کلید

.کمر محافظ انحنای تنظیم2 یا 1
.کمر محافظ ارتفاع تنظیم4 یا 3

هشدار
برقی جلوی های صندلی از استفاده در دقتیبی و توجهیبی
.شود جدی جراحات به منجر تواندمی
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سوئیچ بودن بسته صورت ،در جلو صندلی برقی تنظیمات●
مراقبت به که را افرادی یا کودکان هرگز. کندمی عمل نیز
.نگذارید تنها خودرو در دارند نیاز

هر یکی فشردن با اضطراری، شرایط در برقی تنظیمات●
.شوندمی قطع دیگر کلیدهای از یک

تذکر
صندلی در موجود برقی هایدستگاه به آسیب از جلوگیری برای
پشتی یا صندلی کفی به به یا نزنید زانو صندلی روی جلو،

.نکنید وارد ای نقطه فشار صندلی،

نتوان است ،ممکن خودرو باتری شدن ضعیف صورت در
.کرد تنظیم برقی صورت به را جلو صندلی

تنظیم بخورد، استارت ماشین صندلی، تنظیم هنگام اگر
.شود می متوقف صندلی

جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن

توجه مورد را 103 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن 93 تصویر

افقی وضعیت در و خواباند توانمی را جلو سرنشین صندلی پشتی
.کرد قفل

کیسۀ باید جلو، سرنشین خوابیده صندلی روی اشیاء انتقال برای
.16 صفحه ← گردد غیرفعال جلو سرنشین هوا

جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن
. ← بردارید جلو سرنشین صندلی کفی روی از را اشیاء–
صفحه ← کنید تنظیم پایین کاملاً را جلو سرنشین صندلی ارتفاع–

6.
بکشید عقب را جلو سرنشین صندلی است ممکن که جایی تا–

.6 صفحه ←
.6 صفحه ← بکشید پایین کاملاً را صندلی سری پشت–



تصویر ← فلش جهت در را جلو سرنشین صندلی پشتی قفل–
.کنید باز 1 93

موقعیت در 2 فلش جهت در را جلو سرنشین صندلی پشتی–
.بخوابانید افقی

.شود قفل پایین موقعیت در حتماً باید جلو سرنشین صندلی پشتی–

عادی حالت به جلو سرنشین صندلی پشتی برگرداندن
از یک هیچ یا شیء هیچ نباید عادی حالت به برگرداندن برای–

.باشند داشته قرار لولاها محدودۀ در بدن اعضای
عادی حالت به جلو سرنشین صندلی پشتی برگرداندن برای–

.1 کنید باز را قفل مجدداً
وضعیت در تا برگردانید عقب به را جلو سرنشین صندلی پشتی–

.گیرد قرار قائم
.شود قفل بالا موقعیت در حتماً باید جلو سرنشین صندلی پشتی–

هشدار
عادی حالت به و خواباندن در کنترل عدم و توجهیبی

به منجر تواند می جلو، سرنشین صندلی پشتی برگرداندن
.شود جدی جراحات

به یا خوابانده هنگامی تنها را جلو سرنشین صندلی پشتی●
.نباشد حرکت حال در خودرو که برگردانید عادی حالت

همواره جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن هنگام در●
قسمت در حیوانی یا شخص هیچ که کنید حاصل اطمینان
.باشند نداشته حضور صندلی پشتی

باید است، شده خوابیده جلو سرنشین صندلی پشتی که وقتی تا●
هوا کیسۀ نشانگر چراغ و شده غیرفعال جلو هوا کیسۀ

.باشد روشن   سرنشین
محدودۀ از را بدن اعضای دیگر و پاها انگشتان، ها،دست●

حالت در صندلی قفل مکانیسم و صندلی لولای عملکرد
.دارید نگه دور برگرداندن عادی حالت به و خواباندن

صندلی پشتی لولاهای در توانندمی اشیاء دیگر و هاکفپوش●
که شودمی این به منجر موضوع این. کنند گیر جلو سرنشین
و عادی حالت به برگشتن هنگام جلو، سرنشین صندلی پشتی
.نشود قفل کاملاً قائم موقعیت در

سرنشین صندلی پشتی باید قائم، حالت به پشتی برگرداندن در●
سرنشین صندلی پشتی چنانچه. شود قفل موقعیت آن در جلو
و کرده حرکت ناگهان است ممکن باشد نشده قفل درست جلو
.گردد جدی جراحات به منجر

هشدار
لنگرگاه جلو، سرنشین صندلی پشتی خوابیدن حالت در چنانچه
یا ترمزگیری هنگام است ممکن باشند، باز لولاها و صندلی
.شود جدی جراحات به منجر تصادف

نباید هرگز است، خوابیده جلو سرنشین صندلی پشتی وقتی●
.یابند انتقال جلو صندلی به کودکان و اشخاص

باید فقط باشد، خوابیده جلو سرنشین صندلی پشتی که وقتی●
شامل مورد این. شود پر راننده صندلی پشت عقب صندلی
.شودمی نیز کودک صندلی داخل کودکان
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عقب هایصندلی

موضوع باره در مقدمه

.است شده داده شرح زیر در عقب هایصندلی برای تنظیم امکانات
باشد شده تنظیم نشستن صحیح وضعیت که شوید مطمئن همیشه

.6 صفحه ←

هشدار
و تصادفات باعث تواندمی عقب هایصندلی نامناسب تنظیم

.شود جدی جراحات
در خودرو که کنید تنظیم زمانی تنها را عقب هایصندلی●

است ممکن صورت این غیر در که چرا نباشد، حرکت حال
همچنین. کنند حرکت غیرمنتظره صورت به رانندگی، حین
نشستن برای نادرستی وضعیت است ممکن تنظیم، هنگام
.شود انتخاب

شخصی هیچ که کنید تنظیم زمانی تنها را عقب هایصندلی●
.باشد نداشته قرار عقب هایصندلی تنظیم محدوده در

هشدار
کسی که این بدون و ببیند آسیب است ممکن خودرو داخل فندک
جدی سوختگی باعث تواندمی امر این. شود روشن شود، متوجه

.شود هادیدگیآسیب سایر و
روی فندکی هیچ که شوید مطمئن هاصندلی تنظیم از قبل●

.نباشد هاصندلی متحرک هایقسمت اطراف در یا هاصندلی
همیشه وسایل، نگهداری هایمحفظه یا ها قفسه بستن از قبل●

قرار ها آن شدن بسته محدودۀ در فندک که شوید مطمئن
.باشد نداشته

خودرو جاهای دیگر یا کشوها ها، قفسه در فندک نباید●
تابستان، در ویژه به گرم، سطوح ایجاد پی در. شود گذاشته
.شود روشن خود به خود فندک است ممکن

تذکر
صندلی طولی حرکت با است ممکن عقب، صندوق داخل اشیاء●

.ببینند صدمه عقب
فضای در اشیاء است ممکن جلو به عقب صندلی کردن تنظیم با●

صندلی کشیدن از قبل. کنند گیر عقب صندوق و صندلی بین
.بردارید را ها آن دارد، وجود بین این در چیزی اگر عقب،

عقب صندلی کردن تنظیم

مورد را 106 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.عقب صندلی تنظیم 94 تصویر

.عقب هایصندلی پشتی تنظیم 95 تصویر

قسمت هر. اندشده تقسیم نامتقارن صورت به عقب هایصندلی
.شود تنظیم جداگانه تواندمی

عقب صندلی تنظیم
بکشید بالا سمت به فلش، جهت در را چپ یا راست اهرم–

جهت در را عقب صندلی نظر مورد قسمت94 تصویر ←
.دهید حرکت عقب یا جلو به طولی

آرام دادن هل و کشیدن با را عقب صندلی و کنید رها را اهرم–
.کنید چفت
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عقب هایصندلی پشتی تنظیم
فشار عقب چپ یا راست هایصندلی پشتی روی دست یک با–

بکشید دیگر دست با را مربوطه حلقۀ همزمان و آورید
.1 95 تصویر ←

در فنر نیروی برخلاف را عقب هایصندلی پشتی دست یک با–
.2 دهید قرار دلخواه وضعیت

چفت کشیدن عقب یا جلو با را عقب صندلی و کنید رها را حلقه–
.کنید

عقب صندلی پشتی کشیدن عقب یا جلو

مورد را 106 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

هایصندلی پشتی برگرداندن عادی حالت به و خواباندن 96 تصویر
.عقب

برای دور راه از قفل بازکننده اهرم: عقب صندوق در 97 تصویر
.عقب صندلی پشتی 2 راست و 1 چپ سمت

فضای کردن تربزرگ برای. هستند جدا عقب هایصندلی پشتی
هایپشتی از قسمت هر که دارد وجود امکان این عقب، صندوق
.شوند خوابانده جداگانه صورت به عقب هایصندلی



عقب هایصندلی پشتی خواباندن
.108 صفحه ← بکشید پایین کاملاً را صندلی سری پشت–
.106 صفحه ← بکشید عقب کاملاً را عقب هایصندلی–
.کنید خم پایین سمت به را تاشو میز لزوم صورت در–
عقب صندلی پشتی همزمان بکشید، جلو فلش جهت در را حلقه–

. ← بخوابانید جلو سمت به آرامی به را آن و داشته نگه را
چفت تا دهید فشار پایین به کاملاً دست با را عقب صندلی پشتی–

.شود
یا شخص هیچ نباید شد، خوابانده عقب صندلی پشتی وقتی–

.کند استفاده شده خوابیده صندلی از کودکی

دور راه از قفل بازکننده اهرم با عقب صندلی پشتی خواباندن
.108 صفحه ← بکشید پایین کاملاً را صندلی سری پشت–
.92 صفحه ← کنید باز را عقب صندوق درب–
عقب صندلی پشتی برای را دور راه از قفل بازکننده اهرم–

فلش جهت در 2 راست یا 1 97 تصویر ← چپ سمت
سمت به خود به خود عقب صندلی پشتی شدۀ باز قسمت. بکشید
.شودمی خوابانده جلو

.92 صفحه ← ببندید را عقب صندوق درب لزوم، صورت در–

عادی حالت به عقب هایصندلی پشتی برگرداندن
پشتی. کنید باز مربوطه حلقۀ با را عقب هایصندلی پشتی–

.زند می بیرون چفت از عقب، هایصندلی
خم عقب به را صندلی پشتی و دارید نگه و کشیده را حلقه–

 .کنید
.نیاید فشار ایمنی کمربند به که کنید حاصل اطمینان–
چفت کاملاً تا دهید فشار قفل در محکم را عقب صندلی پشتی–

. ←شود
.باشد شده چفت حتماً باید عقب صندلی پشتی–
.کنید تنظیم را عقب صندلی پشتی لزوم صورت در–
.کنید تنظیم را صندلی سری پشت لزوم، صورت در–

هشدار
عادی حالت به و خواباندن در کنترل عدم و توجهیبی

جدی جراحات به منجر تواند می عقب، صندلی پشتی برگرداندن
.شود

به و نخوابانید حرکت هنگام در را عقب صندلی پشتی هرگز●
.برنگردانید عادی حالت

به عقب صندلی پشتی برگرداندن حین در که باشید مراقب●
.نبیند صدمه و نیاید فشار ایمنی کمربند به عادی، حالت

پشتی برگرداندن عادی حالت به و خواباندن هنگام در همواره●
را بدن اعضای دیگر و پاها و انگشتان ها،دست عقب صندلی

.دارید نگه دور حرکت محدودۀ از
قائم وضعیت در باید عقب هایصندلی هایپشتی از یک هر●

در ایمنی کمربند حمایتی عملکرد تا گردند چفت کاملاً
برای بویژه موضوع این. گردد پذیرامکان عقب هایصندلی
چنانچه. کندمی صدق عقب هایصندلی وسط صندلی
چفت کاملاً آن پشتی که صندلی یک روی سرنشین
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مانور و گیری ترمز با خودرو سرنشین باشد، نشستهنشده،
صندلی پشتی با همراه تصادف، زمان در یا و راننده ناگهانی

.رودمی جلو به
باشد، نشده چفت کاملاً ولی خوابیده، صندلی پشتی چنانچه●

.بنشیند آن روی کودکی یا شخص هیچ نباید هرگز

تذکر
طوری را جلو صندلی عقب، صندلی پشتی کردن خم از قبل●

صندلی به عقب، صندلی بالشتک یا سر محافظ که کنید تنظیم
.نکند برخورد جلو

کشیدن با زیرپایی یا عقب صندوق داخل اشیاء است ممکن●
.ببینند صدمه عقب صندلی

صندلی هایسریپشت

موضوع باره در مقدمه

.است شده داده شرح زیر در سریپشت ساختار و تنظیم امکانات
باشد شده تنظیم نشستن صحیح وضعیت که شوید مطمئن همیشه

.6 صفحه ←

هشدار
خطر آن نادرست تنظیم و سریپشت از استفاده بدون رانندگی
و حرکت مانورهای تصادفات، در را مرگ و جدی جراحات

.دهدمی افزایش ترمزگیری
پشت با همیشه است، نشسته صندلی روی کسی که وقتی●

.کنید رانندگی شده تنظیم درست سری
باید تصادف، زمان در گردن به آسیب خطر کاهش جهت●

سایز با متناسب را سریپشت خودرو سرنشینان از هریک
قسمت بایستی منظور بدین. کند تنظیم درستی به خود بدن

سر بالایی قسمت به نسبت ممکن حد تا را سریپشت بالایی
از تر پایین نباید نیز آن ارتفاع و گیرد، قرار خط یک در
سریپشت به نزدیک ممکن حد تا را سر پشت. باشد ها چشم
.دهید قرار آن وسط در و

.نکنید تنظیم حرکت حین را سریپشت هرگز●

تذکر
به سریپشت که کنید دقت سریپشت گذاشتن و برداشتن هنگام
در. نکند برخورد خودرو اجزای دیگر یا جلو صندلی پشتی سقف،
.گردد صدماتی شدن وارد به منجر است ممکن صورت این غیر

سریپشت تنظیمات

مورد را 108 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

جهت در تنظیم قابلیت بدون : جلو سریپشت تنظیم 98 تصویر
.طول جهت در تنظیم قابلیت با  طول،

.عقب به رو صندلی سری پبشت تنظیم 99 تصویر

در وسط سریپشت. هستند سریپشت به مجهز هاصندلی تمام
نظر در عقب هایصندلی در وسط صندلی برای تنها عقب ردیف
دیگر در را سریپشت این نباید خاطر همین به. است شده گرفته
.بگذارید هامکان

سریپشت ارتفاع تنظیم
تصویر ← دکمه فشار با یا بالا به فلش جهت در را سریپشت–

در  ← دهید حرکت پایین به 1 99 تصویر ← یا 1 98
.108 صفحه در موضوع باره در مقدمه

.شود چفت خود جای در کاملاً باید سریپشت–
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جلو سریپشت طولی تنظیم
تصویر ← دکمه فشار با یا جلو به فلش جهت در را سریپشت–

98  1 دهید حرکت عقب به.
.شود چفت خود جای در کاملاً باید سریپشت–

سریپشت درست تنظیم
بالایی قسمت که کنید تنظیم طوری را صندلی یهاسریپشت
خط یک در سر بالایی قسمت با ممکن حد تا صندلی سریپشت
همواره را سر پشت. نگیرد قرار تر پایین ها چشم سطح از و باشد
.کنید نزدیک سریپشت به ممکن حد تا

دارند، افقی جهت در تنظیم قابل سریپشت که خودروهایی برای
قرار سر پس نزدیکی در امکان حد تا باید جلو صندلی سریپشت
.گیرد

خردسالان برای سریپشت تنظیم
پایینتر آنها سر اگر حتی بکشید، پایین به ممکن حد تا را سریپشت
ترینپایین در است ممکن. بگیرد قرار سریپشت بالایی قسمت از

بوجود کوچکی شکاف صندلی پشتی و سریپشت بین وضعیت
 .بیاید

بزرگسالان برای سریپشت تنظیم
.بکشید بالا ممکن حد تا را صندلی سریپشت

سریپشت گذاشتن و کردن باز

مورد را 108 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.جلو هایسریپشت کردن باز 100 تصویر



.عقب هایسریپشت کردن باز 101 تصویر

.هستند سریپشت به مجهز هاصندلی تمام

جلو هایسریپشت برداشتن
مقدمه در  ← بیاورید پایین را هاسریپشت لزوم صورت در–

.108 صفحه در موضوع باره در
شده، مشخص محدودۀ در پشت در قفل، کردن باز برای–

تصویر ← دهید فشار فلش جهت در و کنید لمس را فرورفتگی
100 1.

.2 بکشید بیرون به فلش جهت در را سریپشت–

جلو هایسریپشت گذاشتن
در و دهید قرار آن های شکاف بالای در درست را سریپشت–

.کنید نصب مربوطه صندلی پشتی ضامن کنندۀ مشخص قسمت
.شوند چفت ها میله تا بکشید پایین به را سریپشت–
.کنید تنظیم صندلی درست جایگاه با مطابق را سریپشت–

عقب هایسریپشت کردن باز
که کنید تنظیم طوری را صندلی پشتی لزوم صورت در–

.شود باز بتواند سریپشت
در موضوع باره در مقدمه در  ← بکشید بالا کاملاً را سریپشت–

.108 صفحه
را سریپشت 1 101 تصویر ← دکمۀ فشار با همزمان–

.بکشید بیرون

عقب هایسریپشت گذاشتن
کنید خم جلو به کمی و کرده باز را عقب هایصندلی پشتی قفل–

.106 صفحه ←
در و دهید قرار آن های شکاف بالای در درست را سریپشت–

.کنید نصب مربوطه صندلی پشتی ضامن کنندۀ مشخص قسمت
.دهید هل پایین به را سریپشت 1 دکمه فشار با–
محکم بگذارید و کنید خم عقب به را عقب هایصندلی پشتی–

.شود چفت
کنید تنظیم صندلی درست جایگاه با مطابق را سریپشت–

.6 صفحه ←
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صندلی کارکردهای

موضوع باره در مقدمه

هشدار
صدمات به منجر تواندصندلیمی کارکردهای از نامناسب استفادۀ
.شود جدی

به را مناسبی نشستن وضعیت حرکت، شروع از قبل همواره●
این. نمایید حفظ را آن رانندگی مدت تمام در و بگیرید خود
.کندمی صدق خودرو سرنشینان تمامی برای مسأله

فعال غیر یا فعال خودرو توقف هنگام تنها را ماساژ کارکرد●
.کنید

.کنید تنظیم خودرو توقف هنگام تنها را حافظه کارکرد●
از را بدن اعضای دیگر و پاها و انگشتان ها،دست همیشه●

.دارید نگه دور هاصندلی تنظیم و عملکرد محدوده

حافظه کارکرد

توجه مورد را 110 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.حافظه هایدکمه: راننده درب بیرونی قسمت 102 تصویر

و راننده صندلی برای را تنظیمات توانمی حافظه هایدکمه با
.کرد فراخوانی دوباره و کرده ذخیره بغل هایآینه

حافظه هایدکمه
صندلی برای را ای جداگانه تنظیمات تواندمی حافظه دکمۀ هر

.دهد انجام بغل هایآینه و راننده

جلو به حرکت برای بغل هایآینه و راننده صندلی تنظیمات ذخیرۀ
.کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز–
.دهید قرار خلاص حالت در را دنده–
.کنید باز را سوییچ–
.کنید تنظیم را بغل هایآینه و راننده صندلی–
.102 تصویر ←دارید نگه ثانیه یک از بیشتر را  دکمۀ–
.دهید فشار را نظر مورد حافظه هایدکمه ثانیه، 10 ظرف–

.کند می تأیید را تنظیمات ذخیرۀ زنگ صدای یک



عقب به حرکت برای جلو سرنشین بغل آینه تنظیمات ذخیرۀ
.کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز–
.دهید قرار خلاص حالت در را دنده–
.کنید باز را سوییچ–
.دهید فشار را دلخواه حافظۀ هایدکمه–
.بگیرید عقب دنده–
مثال طور به که کنید تنظیم طوری را جلو سرنشین بغل آینه–

.شوند دیده خوبی به خیابان کنار هایسطل
و شده ذخیره اتوماتیک صورت به شده تنظیم هایآینه موقعیت–

است، شده باز خودرو قفل آن وسیلۀ به که سوئیچی همان به
.یابدمی اختصاص

بغل هایآینه و راننده صندلی تنظیمات فراخوانی
را حافظه دکمۀ است، باز سوئیچ و متوقف خودرو که زمانی–

.بزنید
نگه را مربوطه حافظۀ دکمۀ است، بسته سوئیچ که زمانی :یا–

.برسید شده ذخیره موقعیت به تا دارید
حرکت برای شده ذخیره وضعیت ، جلو سرنشین بغل هایآینه–

حداقل با جلو به رو حرکت در اتوماتیک صورت به را عقب به
یا) ساعت در مایل 10 (ساعت در کیلومتر 15 سرعت
تنظیمات و دهد می دست از R وضعیت از دستگیره چرخش
. 123 صفحه ←گیرد می خود به را جدیدی

سازیشخصی
شخصی تنظیمات توانیدمی سازیشخصی عملکرد از استفاده با

فراخوانی و کرده ذخیره کاربری حساب یک در را خود صندلی
.79 صفحه ← کنید

و بغل هایآینه تنظیمات خودرو، کردن قفل و سوئیچ بستن از پس
.شوندمی ذخیره کاربری حساب در راننده صندلی

تنظیمات راننده، درب کردن باز و خودرو قفل شدن باز از پس
.شوندمی فراخوانی دوباره راننده صندلی و بغل هایآینه

زیر شرح به کاربری حساب تغییر یا انتخاب با صندلی واکنش
:باشدمی

صندلی :کندنمی حرکت ساعت در کیلومتر 5 از تندتر یا ماندمی حرکتبی خودرو–
دکمه لمس با حرکت از قبل توانیدمی شما. است حرکت حال در

فشار با یا سرگرمی، و اطلاعات سیستم در مربوطه عملکرد
.کنید لغو را آن راننده صندلی در دکمه دادن

حرکت صندلی :کندمی حرکت ساعت در کیلومتر 5 از بیش سرعتی با خودرو–
.شوندمی اعمال تنظیمات سایر. کندنمی

قفل کردن باز از دیرتر دقیقه 10 راننده درب چنانچه
به دیگر بغل هایآینه و راننده صندلی شود باز خودرو

.شوندنمی تنظیم اتوماتیک صورت
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میانی زیردستی

توجه مورد را 110 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.جلو میانی زیردستی 103 تصویر

.عقب تاشو صندلی وسط دستۀ 104 تصویر

جلو میانی زیردستی
 103 تصویر ← فلش جهت در را میانی زیردستی: کردن بلند برای

A بکشید بالا تدریج به.

آخر در. بکشید بالا کامل را میانی زیردستی: بردن پایین برای
.بیاورید پایین را میانی زیردستی

عقب به یا B جلو به کاملاً را میانی زیردستی: طولی تنظیم برای
.شود چفت تا بکشید

عقب وسط صندلی دستۀ
شو باز صندلی دستۀ یک ، عقب ردیف وسط صندلی پشتی در

.دارد وجود

.بکشید 104 تصویر ← فلش جهت در را لولا: خواباندن برای

جهت خلاف در را وسط صندلی دستۀ: عادی حالت به برگرداندن برای
پشتی به ممکن حد تا و کنید خم بالا به 104 تصویر ← فلش

.دهید فشار صندلی



هشدار
مختل را راننده دست حرکات است ممکن هاصندلی وسط دستۀ
.گردد شدید هایدیدگیآسیب و تصادف به منجر و کند
را هاصندلی وسط دستۀ در واقع نگهداری هایمحفظه همیشه●

.دارید نگه بسته خودرو حرکت حین
.ننشانید صندلی دستۀ روی را کودک یا بزرگسال یک هرگز●

جراحات به منجر است ممکن صندلی نادرست وضعیت این
.گردد جدی

قرار لیوانی جا داخل را مایعات یا داغ هاینوشیدنی هرگز●
و حرکت حین آنها ریختن موجب است ممکن کار این. ندهید
.شود رانندگی مانورهای و گیری ترمز

تاشو میز

توجه مورد را 110 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.تاشو میز کردن باز: جلو صندلی روی 105 تصویر

.لیوانی جا با تاشو میز: چپ سمت جلوی صندلی روی 106 تصویر

.244 صفحه ← دارد قرار لیوانی جا یک تاشو میز داخل
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تاشو میز کردن باز
تصویر ← شود چفت تا بکشید بالا فلش جهت در را تاشو میز

105.

آن شیب تنظیم یا تاشو میز خواباندن
.شود تنظیم مرحله به مرحله تواندمی تاشو میز شیب

 106 تصویر ← تاشو میز پایینی سمت روی کردن قفل اهرم–
.دارید نگه و داده فشار پایین به را 1

دلخواه شیب تا کننده قفل اهرم فشار با را تاشو میز :کردن تنظیم–
.کنید تنظیم

به ممکن حد تا قفل اهرم فشار با را تاشو میز :پایین به دادن فنار–
.دهید فشار پایین

لیوانی جا
فلش جهت در را 2 لیوانی جا است، شده باز تاشو میز که وقتی
را آن فلش جهت برخلاف لیوانی، جا گنجاندن برای. بکشید بیرون
.244 صفحه ← دهید فشار تاشو میز داخل

هشدار
خطر از تا شود آورده پایین همیشه حرکت هنگام باید تاشو میز

.شود کاسته جراحات

ماساژ کارکرد

توجه مورد را 110 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

به مربوط هایدکمه: راننده صندلی پایینی بخش در 107 تصویر
.ماساژ کارکرد

و کندمی حرکت کمر محافظ باشد، فعال ماساژ کارکرد چنانچه
.شود می داده ماساژ کمر ناحیۀ قسمت وسیله بدین

به مربوطه کلید با کمر محافظ انحنای ماساژ، بودن فعال هنگام
.6 صفحه ←. شود می تنظیم شخصی طور

ماساژ عملکرد کردن غیرفعال یا فعال
.دهید فشار صندلی کنترل پنل در را  دکمۀ کردن فعال برای
.دهید فشار مجدداً را  دکمۀ کردن غیرفعال برای

اتوماتیک صورت به ماساژ عملکرد دقیقه 10 حدود از پس
 .شودمی خاموش



راهنما دفترچه 112



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

نور
عملیاتی عناصر

موضوع باره در مقدمه

توجه خودرو هایچراغ از استفاده برای قانونی الزامات تمام به
.فرمایید

.باشدمی جلو چراغ صحیح عملکرد و تنظیم مسئول راننده همیشه

هشدار
سایر و باشد نشده روشن کافی اندازه به رانندگی مسیر چنانچه
آنها برای خودرو دیدن یا ببینند را خودرو نتوانند جاده کاربران
تصادف و جدی جراحات به منجر است ممکن باشد، سخت
.گردد

تنظیم مسئول راننده دارند، پشتیبان حالت تنها نور دستیارهای●
.باشدمی خودرو هایچراغ درست

پایین نور چراغ همیشه ضعیف دید و بارندگی تاریکی، در●
.کنید روشن را

هشدار
نور از و باشد شده تنظیم زیاد بسیار جلو چراغ نور چنانچه
سایر است ممکن گردد، استفاده نادرست خودرو چراغ بالای

.سازد مختل را آنها دید و کرده انحراف دچار را جاده کاربران
.شود جدی جراحات و تصادف بروز به منجر تواندمی اتفاق این
صحیح طور به جلو های چراغ که باشید داشته دقت همواره●

.باشند شده تنظیم
وجود جاده کاربران سایر دید شدن مختل امکان که وقتی●

.نکنید استفاده فلاشر یا خودرو بالای نور از هرگز دارد،

چراغ و عقب هایچراغ و جلو چراغ نور است ممکن
بخار موقت طور به مرطوب یا خنک هوای در راهنما

عمر طول بر تأثیری و است طبیعی موضوع این. بگیرند
.ندارد خودرو نور هایسیستم

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.71 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

نشانگر هایچراغ

توجه مورد را 113 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

نشانگرها مجموعه در نشانگر چراغ
روشن

/ شودمی
چشمک

زندمی

حلراه/احتمالی دلایل



کار از حدی تا یا و کامل طور به رانندگی چراغ
.است افتاده

مربوطه لامپ و کرده بررسی را خودرو روشنایی
.288 صفحه ← کنید عوض را

در کنند،می کار درستی به هالامپ تمامی چنانچه
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه یک به لزوم صورت

چراغ عملکرد در اختلال صورت در علامت این
به ترکیبی، ابزار نمایشگر در چرخشی های

.شودمی داده نشان جداگانه صورت

115 صفحه ← است روشن عقب شکنمه چراغ.

 
چراغ یک اگر. راست یا چپ راهنمای چراغ

باشد، افتاده کار از خودرو در زنچشمک
چشمک برابر دو سرعت با نشانگر هایچراغ
.زنندمی

.کنید بررسی را خودرو روشنایی



راهنمای چراغ :نیست معتبر ژاپن و چین در
.تریلر
همۀ یا آویز های زن چشمک چراغ از یکی اگر

چراغ بیفتند، کار از آویز زنچشمک هایچراغ
زن چشمک های چراغ. شودمی خاموش نشانگر
.کنید بررسی را آویز


است شده فعال زدن بالا یانور خودرو بالای نور
.114 صفحه ←


Light (بالا نور چراغ کنترل کردن روشن

Assist (بالا نور چراغ دینامیکی کنترل یا
)Dynamic Light Assist (← 118 صفحه.

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هاچراغ کلید درون نشانگر هایچراغ
احتمالی دلایلروشن


صفحه ← اندشده روشن جلو شکنمه هایچراغ
114.


صفحه ← اندشده روشن خودرو پارک هایچراغ
114.


هایچراغ احتمالاً و جلو چراغ اتوماتیک کنترل

.114 صفحه ← است روشن روز در رانندگی
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هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●
و کنید پارک ترافیک جریان از مناسبی فاصله در را خودرو●

با اگزوز سیستم از بخشی هیچ که کنید پارک را آن جایی در
تماس هستند اشتعال قابل سادگی به که خودرو زیر مواد
خشک، علف شامل مثال طور به مواد این. باشد نداشته

.باشد می غیره و روغن سوخت،
خودروی سرنشینان برای بزرگی خطر افتاده کا از خودروی●

لزوم، صورت در. باشدمی جاده در افراد سایر و شما
بیرون را خطر مثلث و کرده روشن را هشدار هایچراغ
.دهید هشدار مورد این در خودروها سایر به و داده قرار

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

نور کردن خاموش و روشن

توجه مورد را 113 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

).نوع یک (چراغ دکمه: فرمان غربیلک کنار 108 تصویر



.بالا نور و راهنما اهرم: فرمان ستون چپ سمت 109 تصویر

دارای یدک یک اگر: فابریک بکسل قلاب دارای خودروهای در
شود، متصل خودرو به برقی صورت به عقب شکنمه چراغ
خاموش اتوماتیک صورت به عقب شکنمه هایچراغ
.260 صفحه ←میشوند

سوئیچ بودن بسته هنگام چراغ کلید هایوضعیت


پارک هایچراغ و پایین نور شکن،مه هایچراغ

.هستند خاموش

کرد روشن توانمی را نما جهت روشنایی سیستم.


طرف دو هر طولانی توقف چراغ یا بغل هایچراغ
.است روشن



در کلید که مادامی - است خاموش پایین نور چراغ
Keyless سیستم که خودروهایی در یا باشد سوئیچ

Access )درب اگر دارند، )کلید بدون دسترسی
.مانند می روشن پارک هایچراغ باشد، بسته راننده

سوئیچ بودن باز هنگام ها چراغ کلیدهایوضعیت

است روشن روز در رانندگی هایچراغ و هاچراغ.


هایچراغ احتمالاً و جلو هایچراغ اتوماتیک کنترل

.هستند روشن روز در رانندگی


در رانندگی هایچراغ و خودرو کنار هایچراغ
.هستند روشن روز

است روشن پایین نور چراغ.

راهنما دفترچه 114
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مورد وضعیت در بالا نور چراغ دسته و راهنما دسته دادن تکان
:نظر

 117 صفحه ← ، ← راست راهنمای.
به مربوط اهرم . راست سمت پارک چراغ کردن روشن :یا
کنید جابجا وسط حالت از سوئیچ، بودن بسته هنگام را آن

.117 صفحه ←
حالت در را دسته پارک چراغ یا راهنما کردن خاموش برای
.دهید قرار اولیه
 117 صفحه ← ، ← چپ راهنمای.
آن به مربوط اهرم. کنید روشن را چپ سمت پارک چراغ :یا
کنید جابجا وسط حالت از سوئیچ، بودن بسته هنگام را

.117 صفحه ←
حالت در را دسته پارک چراغ یا راهنما کردن خاموش برای
.دهید قرار اولیه
کنید روشن را بالا نور: است خاموش پایین نور که وقتی

داخل نشانگر چراغ است، روشن بالا نور وقتی.  ←
.شودمی روشن  ترکیبی ابزار
زمانی تا پلیسی چراغ. کنید خاموش را بالا نور یا پلیسی چراغ
نشانگر چراغ. ماندمی روشن باشد شده کشیده دسته که

.شودمی روشن

پارک هایچراغ یا بغل چراغ اتوماتیک کردن خاموش
هایچراغ و بغل هایچراغ اتوماتیک شدن روشن کردن فعال
:117 صفحه ← پارک

قرار  وضعیت در را چراغ کلید سوئیچ، بودن باز حالت در–
.دهید

.ببندید را سوئیچ–
.117 صفحه ← کنید روشن را راست یا چپ پارک چراغ :یا–
.کنید قفل بیرون از را خودرو–

شکنمه چراغ
ترکیبی، ابزار یا چراغ کلید در نیز  یا  نشانگر هایچراغ
.دهند می نشان را روشن شکن مه های چراغ

دادن قرار با توانمی را شکنمه هایچراغ است، باز سوئیچ وقتی
 پایین نور و  بغل چراغ ، هایوضعیت در چراغ کلید

:کرد روشن

سمت به را چراغ کلید:  شکنمه هایچراغ کردن روشن–
.بکشید شکاف اولین

آخر تا را چراغ کلید:  عقب شکنمه هایچراغ کردن روشن–
.بکشید بیرون

را مربوطه چراغ کلید شکنمه هایچراغ کردن خاموش برای–
.دهید قرار  وضعیت در را آن یا دهید فشار

هشدار
پر و روشن قدر آن روز در رانندگی هایچراغ یا پارک چراغ
کاربران دیگر توسط یا کنند روشن را جاده سطح که نیستند نور
.شوند دیده جاده

A

B

C

D

پایین نور چراغ همیشه ضعیف دید و بارندگی تاریکی، در●
.کنید روشن را

هشدار
یا راهنما، از نکردن استفاده یا راهنما چراغ از نامناسب استفادۀ
باعث مسیر، تغییر اتمام از بعد راهنما کردن خاموش در غفلت
منجر تواندمی اتفاق این. شودمی جاده کاربران سایر شدن گمراه
.شود جدی جراحات و تصادف بروز به
به را مسیر تغییر یا سبقت زدن، دور موقع، به زدن راهنما با●

.دهید نشان دیگر رانندگان
چپ، به یا راست به زدن دور یا ،سبقت مسیر تغییر از بعد●

.کنید خاموش را راهنما

هشدار
و تصادف موجب تواندمی نوربالا چراغ از نادرست استفادۀ

کاربران سایر است ممکن نوربالا که چرا گردد، جدی جراحات
.سازد مختل را آنها دید و کرده انحراف دچار را جاده

سوئیچ که کندمی کار صورتی در تنها زن چشمک چراغ
نیز سوئیچ بودن بسته هنگام حتی خطر هایچراغ. باشد باز

.30 صفحه ←.کنند می کار

چنانچه و باشد بسته سوئیچ که صورتی در تنها پارک چراغ
در شدن روشن از قبل بالا نور دستۀ و راهنما چراغ

.شودمی فعال باشند، وسط وضعیت

به صوتی سیگنال راهنما چراغ کردن روشن با چنانچه
مجاز تعمیرگاه به خودرو بررسی برای نیامد، در صدا

.نمایید مراجعه

نور زاویه تنظیم
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

توجه مورد را 113 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

 جلو چراغ تسطیح کننده تنظیم: فرمان غربیلک کنار 110 تصویر
1.
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میزان با را جلو هایچراغ نور مخروط تواندمی جلو چراغ تسطیح
را دید میدان بهترین ترتیب این به. کند تنظیم خودرو بارگیری
مختل را روبرو نقلیه وسیله راننده دید و کرده فراهم راننده برای
. ← سازدنمی

صفحه ← پایین نور هایچراغ بودن روشن با تنها جلو هایچراغ
.شوندمی تنظیم 114

:بچرخانید تنظیم برای را 110 تصویر کنندهتنظیم

مقادیر
تنظیم

تنظیم مقادیر
سیستم برای
ورزشی تعلیق

)aبارگیری شرایط برای مثال

خودرو

و اندشده پر جلو هایصندلی––
.است خالی عقب صندوق

و اندشده پر هاصندلی تمامی11
.است خالی عقب صندوق

2.51.5
و اندشده پر جلو هایصندلی
.است شده بارگیری عقب صندوق
.کم عمودی بار با کشییدک

32

و است شده پر راننده صندلی فقط
شده بارگیری کاملاً عقب صندوق
حداکثر با تریلر کشییدک. است
.عمودی بار

a(کنید انتخاب تنظیمات این بین را حالتی توانید می مختلف، های بارگیری برای.

جلو چراغ تسطیح دینامیکی تنظیم
دینامیکی تسطیح قابلیت دارای خودروهای برای 1کنندۀ تنظیم
با نور دامنۀ جلو، چراغ نور کردن روشن صورت در. جلو چراغ
. ← شودمی تنظیم اتوماتیک صورت به خودرو بار میزان

هشدار
که شود باعث است ممکن خودرو داخل در سنگین اشیاء وجود
دید و کرده انحراف دچار را جاده کاربران سایر جلو چراغ نور
و تصادف بروز به منجر تواندمی اتفاق این. سازد مختل را آنها

.شود جدی جراحات
تنظیم طوری همیشه خودرو بار میزان با نور مخروط●

.نشود مختل جاده کاربران سایر دید که شوندمی

هشدار
جلو چراغ مکانیکی تسطیح عملکرد در نقص یا افتادن کار از

را جاده کاربران سایر جلو چراغ نور که شود باعث است ممکن
تواندمی اتفاق این. سازد مختل را آنها دید و کرده انحراف دچار
.شود جدی جراحات و تصادف بروز به منجر

مجاز تعمیرگاه توسط سریعاً باید جلو چراغ تسطیح تنظیمات●
.گردد بررسی

کلیدها و نشانگرها چراغ

توجه مورد را 113 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

پایه روشنایی همچنین کلیدها چراغ و ابزارها چراغ روشنایی
و اطلاعات سیستم در توانمی را 51 صفحه ← فرانما نمایشگر
:71 صفحه ← نمود تنظیم) نور( Light منوی در سرگرمی

دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–
Light و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس

.دهید فشار را) نور(

تغییرات متناسببا اتوماتیک، صورت به شده تنظیم روشنایی
.شودمی تنظیم محیط روشنایی

های چراغ باشد، باز سوئیچ و خاموش نور که هنگامی
کاهش با. شوند می روشن) هادرجه و ها عقربه (تجهیزات

نهایتاً و شده کم اتوماتیک صورت به نیز هادرجه نور محیط، نور
یادآوری راننده به عملکرد این. شوندمی خاموش کامل طور به
مثال طور به مناسب، زمان در را خودرو پایین نور که کندمی

.کند روشن تونل، در رانندگی هنگام

مطالعه و داخلی هایچراغ

توجه مورد را 113 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

کارکرددکمه


داخلی هایچراغ کردن خاموش یا روشن
.جلو


داخلی هایچراغ کردن خاموش یا روشن
.عقب


درب کردن باز خودرو، قفل کردن باز با
هایچراغ سوئیچ، از کلید کشیدن بیرون یا

.شوندمی روشن اتوماتیک طور به داخلی

 / مطالعه چراغ کردن روشن یا خاموش.

عقب صندوق و وسایل از نگهداری محفظه چراغ
و باز عقب، صندوق درب یا جلو سرنشین سمت در ها قفسه وقتی
خاموش و روشن اتوماتیک صورت به چراغی شود،می بسته
.شودمی

از پس دقیقه چند یا خودرو کردن قفل از پس هاچراغ
امر این. شوندمی خاموش سوئیچ، از کلید کشیدن بیرون

.شودمی خودرو باتری شدن خالی از مانع
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نور عملکردهای

نور عملکردهای

پارک چراغ
روشن) راست یا چپ سمت راهنمای چراغ (پارک چراغ چنانچه
از هایی بخش و بغل چراغ همراه به مربوطه جلو چراغ باشد
.شوند می روشن اتومبیل عقب چراغ

بغل چراغ
چراغ دو هر باشد، داشته قرار  وضعیت در چراغ کلید چنانچه
و خودرو پلاک هایچراغ عقب، چراغ بخش بغل، چراغ و جلو

روشن ابزار پنل هایدکمه و میانی کنسول هایدکمه همچنین
در رانندگی هایچراغ سوئیچ، شدن باز با این بر علاوه. شوندمی
.شوندمی روشن نیز روز

توقف چراغ ،نشود قفل بیرون از سوئیچ بستن با خودرو چنانچه
روشن خود به خود دقیقه 10 حدود از پس سمت، دو هر طولانی

صفحه ←.یابد کاهش خودرو باتری روی بار فشار تا تا شوند،می
117.

طرفه دو طولانی توقف چراغ
جلو چراغ دو هر طرفه، دو طولانی توقف چراغ بودن روشن با

.شوندمی روشن عقب هایچراغ همچنین و پارک چراغ با همراه

:طرف دو هر طولانی توقف چراغ کردن روشن
.بچرخانید  وضعیت به را چراغ کلید–
.ببندید را سوئیچ–
.کنید قفل بیرون از را خودرو–

اتوماتیک پارک هایچراغ یا بغل چراغ
خالی را خودرو باتری بغل چراغ و پارک چراغ از استفاده
روشن که بود، پایین آنقدر خودرو باتری میزان چنانچه. کندمی
کردن روشن اینکه برای شد، مواجه مشکل با خودرو دوباره شدن
به پارک چراغ و بغل هایچراغ شود، پذیرامکان موتور مجدد

خاموش بودن، روشن ساعت 2 از پس حداقل اتوماتیک صورت
. ← شوندمی

نو باتری کههنگامی که دهدمی را امکان این شما خودروی باتری
طولانی توقف چراغ تجهیزات، به بسته است، شده شارژ کاملاً و
تا 8 بین طرفه یک پارک چراغ و ساعت 16 تا 4 بین طرفه دو

استفاده واسطۀ به خودرو هایباتری تمام. بمانند روشن ساعت 32
آنها ظرفیت از نتیجه در و شوندمی فرسوده استفاده زمان مدت و

طولانی توقف چراغ ماندن روشن زمان بر امر این. شودمی کاسته
.گذاردمی تأثیر طرفه یک پارک چراغ و طرفه دو

یا بغل چراغ ماندن روشن ساعت 2 برای باتری ظرفیت چنانچه
یا بغل چراغ اتوماتیک شدن خاموش نباشد، کافی پارک چراغ
یا بغل چراغ صورت، این در. بود نخواهد پذیرامکان پارک چراغ
پس. مانندمی روشن خودرو باتری کامل شدن خالی تا پارک چراغ
. ← بود نخواهد ممکن دیگر موتور شدن روشن آن، از

:تاریکی در خودرو کردن خاموش برای هاییتوصیه
در باشد، لازم ساعت چند از بیش خودرو روشنایی چنانچه–

مدت. کنید روشن را راست یا چپ پارک چراغ امکان صورت
زمان برابر دو قاعدتاً طرفهیک پارک چراغ روشنایی زمان
.است دائم پارک دوطرفۀ چراغ

خاموش کافی روشنایی با و امن صورت به را خودرو همواره–
. ← نمایید توجه ملی قانونی الزامات تمام به و کنید

راحت زدن راهنما
حرکت پایین یا بالا به آخر تا را دسته راحت، زدن راهنما برای
.زندمی چشمک بار 3 راهنما چراغ. کنید رها را دسته و دهید

پایان به مقرر موعد از قبل را راحت راهنمای اینکه برای
حرکت جهت خلاف در حد آخرین تا توقف بدون را دسته برسانید،

.کنید رها و داده

در سرگرمی و اطلاعات سیستم در تواندمی راحت زدن راهنما
:71 صفحه ← گردد غیرفعال یا فعال) نور( Light منوی

دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–
Light و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس

.دهید فشار را) نور(

روز در رانندگی هایچراغ
را شما خودروی شدن دیده قابلیت تواندمی روز در رانندگی چراغ
.دهد افزایش روز در جاده ترافیک در

باشد، داشته قرار  یا  ، وضعیت در چراغ کلید اگر
روشن سوئیچ کردن باز بار هر با روز در رانندگی هایچراغ
.شوندمی

نور،/باران سنسور باشد،  وضعیت در چراغ کلید چنانچه
روشنایی با متناسب را کلیدها و ابزارها نور و پایین نور چراغ
.کندمی خاموش و روشن اتوماتیک صورت به محیط

یا روشن دستی طور به تواننمی را روز در رانندگی هایچراغ
. ← کرد خاموش

 جلو چراغ اتوماتیک کنترل

اندازۀ به و است کمکی ابزار یک فقط جلو چراغ اتوماتیک کنترل
.نیست رانندگی هایموقعیت تمام تشخیص به قادر کافی

و خودرو چراغ باشد،  وضعیت در چراغ کلید چنانچه
و روشن اتوماتیک صورت به کلیدها و نشانگرها چراغ همچنین
: ← شوندمی خاموش

باران یا تاریکی نور/باران سنسور هنگامی :پایین نور اتوماتیک شدن روشن
هوای در یا تونل در رانندگی مثال طور به دهدمی تشخیص را

.میش و گرگ

را کافی نور نور،/باران سنسور اگر :پایین نور اتوماتیک شدن خاموش
.نکند کار دقیقه چند کنپاکبرف یا دهد تشخیص

جلو هایچراغ اتوماتیک کنترل بودن روشن حالت در چنانچه
 هایچراغ باشند، شده روشن عقب یا جلو شکنمه هایچراغ
.شوندمی روشن محیط، روشنایی از مستقل پایین نور
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بالا نور چراغ دینامیک کنترل عملکرد به بودن مجهز صورت در
Light منوی در سرگرمی و اطلاعات سیستم در را آن توانمی

:71 صفحه ← نمود تنظیم) نور(
دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–

Light و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس
.دهید فشار را) نور(

)AFS (هاپیچ روشنایی دینامیک چراغ
های چراغ های چراغ دار، پیچ مسیرهای در رانندگی هنگام

می خیابان به بهتری روشنایی خودکار، صورت دینامیکبه چرخندۀ
که میکند کار صورتی در تنها دینامیک چرخشی چراغ. دهند
10 از بالاتر سرعتی خودرو و باشد روشن پایین نور چراغ

.باشد داشته) ساعت در مایل 6 (ساعت در کیلومتر

انتخاب قابلیت دارای که خودروهایی در تواندمی هالامپ چرخش
تغییر شده انتخاب رانندگی نمایۀ وسیلۀ به هستند، رانندگی نمایۀ
چرخشی چراغ اقتصادی رانندگی نمایه در مثال طور به. یابند

.164 صفحه ← شودمی غیرفعال دینامیکی

چرخشی چراغ باشد، فعال 120 صفحه ← سفر حالت چنانچه
.کندنمی دینامیککار

دینامیکی چرخشی چراغ عملکرد به بودن مجهز صورت در
)نور( Light منوی در سرگرمی و اطلاعات سیستم در توانمی
:71 صفحه ← گردد غیرفعال یا فعال

دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–
Light و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس

.دهید فشار را) نور(

هاپیچ روشنایی چراغ
اتوماتیک طور به چرخشی چراغ تند، هایپیچ در یا آرام پیچیدن با

.شودمی روشن

سمت دو هر در چرخشی چراغ است ممکن عقب دنده وضعیت در
محیط در حرکت برای را بهتری روشنایی تا شود روشن خودرو
.سازد فراهم

چراغ ماندن روشن برای هشدار صدای
باز راننده درب و شود کشیده بیرون سوئیچ از خودرو کلید چنانچه
:آیدمی در صدا به هشدار صدای زیر شرایط در شود،

صفحه ← ،114 صفحه ← پارک چراغ بودن روشن هنگام–
117.

.بچرخانید  یا  موقعیت در را چراغ کلید–

بودن باز با "Coming home" عملکرد بودن روشن هنگام
روشن بر مبنی تذکر، عنوان به هشداری صدای هیچ راننده درب
.شودنمی شنیده چراغ، بودن

هشدار
روشنایی و هوایی و آب شرایط بخاطر مسیر که هنگامی هرگز

روز در رانندگی هایچراغ با نیست، روشن کافی اندازه به
.نکنید رانندگی

که ندارد روشنایی کافی اندازۀ به روز در روشنایی چراغ●
جاده کاربران سایر و کند روشن خوبی به را مسیر بتواند
.ببینند را خودرو درست بتوانند

هایچراغ روز، در روشنایی چراغ بودن روشن صورت در●
نباشد روشن خودرو عقب چراغ اگر. شوندنمی روشن عقب
ریزش و تاریکی در نتوانند جاده کاربران سایر است ممکن
.ببینند را خودرو دید کاهش و باران

هشدار
نور چراغ نور تغییر با تنها)  (جلو چراغ اتوماتیک کنترل
.شودمی خاموش و روشن پایین

مه مثلاً هوایی، و آب خاص شرایط هنگام را پایین نور●
.کنید روشن دستی طور به گرفتگی،

هشدار
باشد، نداشته کافی نور که شود پارک جایی در خودرو چنانچه
برای آن دیدن یا ببینند را خودرو توانندنمی جاده کاربران سایر
و جدی جراحات به منجر است ممکن شود،می سخت آنها

.گردد تصادفات
کافی روشنایی با و امن صورت به را خودرو همواره●

 .نمایید توجه ملی قانونی الزامات تمام به و کنید خاموش

دینامیکی چرخشی چراغ با خودروهایی در جلو هایچراغ
مسیر بهتر روشنایی برای رانندگی حین پیچ به توجه بدون

.دهدمی جهت تغییر

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.71 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

بالا نور چراغ کنندهتنظیم

جلویی خودروی یا آیدمی روروبه از که خودرویی که صورتی در
کم اتوماتیک صورت به بالا نور چراغ کننده تنظیم شود، شناسایی

.شودمی نور

:دارد وجود بالا نور چراغ کننده تنظیم برای اجرایی سیستم دو

به بالا نور کنترل). Light Assist (بالا نور چراغ کنترل–
.کندمی خاموش یا روشن را بالا نور اتوماتیک صورت

).Dynamic Light Assist (بالا نور چراغ دینامیک کنترل–
مسیر مطلوب روشنایی دینامیکی بالای نور چراغ کننده تنظیم
.کندمی پذیرامکان را

جلو شیشۀ داخل که شودمی کنترل دوربینی با عملکرد این کنترل
.است شده نصب داخلی آینۀ بالای

محدودۀ در بالا نور کنترل ترافیکی، و محیطی شرایط به بسته
از بیشتر حدوداً سرعت در اتوماتیک صورت به را بالا نور سیستم

در و کندمی روشن) ساعت در مایل 37 (ساعت در کیلومتر 60
)ساعت در مایل 18 (ساعت در کیلومتر 30 از کمتر سرعت
. ← گندمی خاموش را آن دوباره

تشخیص را شهرها مانند روشن هایمحیط معمولاً بالا نور کنترل
.کندمی خاموش را چراغ هامحیط آن در رانندگی هنگام و دهدمی

راهنما دفترچه 118
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بالا نور کنترل کردن فعال
روی را چراغ کلید لزوم صورت در و کنید باز را سوئیچ–

.دهید قرار  وضعیت
فشار جلو به اولیه وضعیت از را بالا نور و راهنما چراغ دستۀ–

.114 صفحه ← دهید

شد، ظاهر ترکیبی ابزار نمایشگر در  نشانگر چراغ چنانچه
.است شده فعال بالا نور دینامیک کنترل یا بالا نور کنترل

بالا نور کنترل کردن غیرفعال
.ببندید را سوئیچ–
قرار  از غیر دیگری وضعیت روی را چراغ کلید :یا–

.114 صفحه ← دهید
بالا نور و راهنما چراغ دستۀ بالا، نور بودن روشن هنگام :یا–

.بکشید عقب به را
به بالا نور تا ببرید جلو را بالا نور و راهنما چراغ دستۀ :یا–

.شودمی غیرفعال بالا نور کنترل سپس. شود روشن دستی طور

کنترل( Dynamic Light Assist بالا نور دینامیک کنترل
)دینامیک نور
را شما خودروی از را آنها فاصلۀ و جاده کاربران سایر سیستم این

.دهدمی پوشش را جلو هایچراغ از ای محدوده دهدمی تشخیص
جاده کاربران سایر دید در اختلال از جلوگیری امکان چنانچه
هایچراغ به اتوماتیک صورت به روشنایی نداشت، وجود

.شودمی واگذار نورپایین

اتوماتیک صورت به فقط بالا نور چراغ زیر هایموقعیت در
:شودمی خاموش یا روشن

صفحه ← باشد غیرفعال دینامیک چرخشی چراغ که زمانی–
118.

.120 صفحه ← باشد فعال سفر حالت :یا–
نمایۀ رانندگی، نمایۀ انتخاب قابلیت دارای خودروهای در :یا–

.164 صفحه ← باشد شده انتخاب) اقتصادی( Eco رانندگی

دینامیکی بالا نور چراغ عملکرد به بودن مجهز صورت در
)نور( Light منوی در سرگرمی و اطلاعات سیستم در توانمی
:71 صفحه ← گردد غیرفعال یا فعال

دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–
Light و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس

.دهید فشار را) نور(

سیستم هایمحدودیت
که چرا شود، خاموش دستی طور به بالا نور باید زیر شرایط در
:شود نمی خاموش اصلاً یا موقع به بالا نور چراغ کنترل وسیلۀ به

.قوی دهندۀ انعکاس تابلوهای دارای نور کم هایخیابان در–
مثال طور به ندارند کافی نور جاده در افراد سایر که هنگامی–

.سواران دوچرخه پیاده افراد
نقلیه وسایل که هنگامی دار،شیب هایقله یا تپه تند، هایپیج در–

.باشد شده متوقف نصفه صورت به مخالف ترافیک که ای

خیابانی از آید می مخالف جهت از که خودرویی که درصورتی–
واضحی دید راننده و باشد داشته ترافیکی جداکنندۀ که بیاید
مورد در مورد این مثلاً باشد، داشته ها جداکننده از فراتر
.است صادق کامیون

.باشند مشکل دچار تغذیه منبع یا دوربین چنانچه–
.شدید بارش و برف مه، هنگام–
.غبار و گرد و شن پراکندگی صورت در–
دید میدان که جایی در جلو شیشۀ دیدن صدمه صورت در–

.باشد دوربین
وسیلۀ به یا شده، کثیف یا گرفته بخار دوربین دید میدان چنانچه–

.باشد شده پوشیده یخ یا و برف برچسب

هشدار
را شما بالا نور کنندۀ تنظیم توسط بیشتر راحتی ندهید اجازه
وجود به شما امنیت برای را خطری که کنید کاری و کند گمراه
.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم این. بیاورد

با را آن و کنید کنترل را خودرو هایچراغ خودتان همیشه●
.دهید تطبیق ترافیک و ایمنی نور، شرایط

هایموقعیت تمام نتواند بالا نور کنندۀ تنظیم است ممکن●
هایی موقعیت در و دهد تشخیص درستی به را رانندگی
.کندمی عمل محدود صورت به تنها خاص

صدمه یا باشد شده پوشیده یا کثیف دوربین دید میدان چنانچه●
محدود نوربالا کنندۀ تنظیم عملکرد است ممکن باشد، دیده
خودرو نوری هایسیستم در تغییر مورد در امر این. شود
کمکی جلوی چراغ نصب با مثال طور به کند،می صدق نیز

.نامناسب

تذکر
نکات به نگیرد، قرار تأثیر تحت سیستم عملکرد قدرت اینکه برای
:فرمایید توجه زیر

را یخ و برف و کنید تمیز را دوربین دید میدان مرتب طور به●
.کنید پاک

.نپوشانید را دوربین دید میدان●
قرار دوربین دید میدان در که را خودرو جلو شیشۀ از بخش آن●

.باشد ندیده آسیب که کنید چک مرتب طور دارد،به

مثال طور به کنند،می ساطع نور خود از که اشیائی
کنندۀ تنظیم عملکرد توانندمی موبایل، ناوبری ابزارهای

.کنند محدود را نوربالا دینامیک

از خروج" و "خانه به برگشت" عملکرد
)جهت هایچراغ ("خانه

شودنمی چین بازار شامل

Leaving" و ")خانه به برگشت( Coming home" عملکرد
home )در خودرو از شدن پیاده و سوار هنگام ")خانه از خروج
.شودمی روشن بلافاصله تاریکی
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دستی طور به ")خانه به برگشت( Coming home" عملکرد
به ")خانه از خروج( Leaving home" عملکرد. شود می فعال

.شودمی کنترل نور/باران سنسور توسط اتوماتیک صورت

و اطلاعات سیستم در توانمی را شدن خاموش زمان مدت
یا فعال را عملکرد و نمود تنظیم) نور( Light منوی در سرگرمی
:71 صفحه ← کرد غیرفعال

دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–
Light و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس

.دهید فشار را) نور(

")خانه به برگشت( Coming home" عملکرد کردن فعال
.ببندید را سوئیچ–
.114 صفحه ← دهید فشار ثانیه یک حدود را پلیسی چراغ–

درب شدن باز با ")خانه به برگشت( Coming home"روشنایی
یا خودرو درب آخرین بستن با تاب پس زمان. شودمی روشن راننده
.شودمی شروع عقب صندوق درب

")خانه به برگشت( Coming home" عملکرد کردن غیرفعال
پس شدۀ تنظیم زمان شدن سپری از پس اتوماتیک صورت به–

.تاب
روشن از پس ثانیه 30 حدود چنانچه اتوماتیک، صورت به :یا–

عقب صندوق درب یا خودرو هایدرب از یکی هنوز کردن،
.باشد باز

.بچرخانید  وضعیت به را چراغ کلید :یا–
.کنید باز را سوئیچ :یا–

")خانه از خروج( Leaving home" عملکرد کردن فعال
سنسور و دارد قرار  وضعیت در چراغ کلید که هنگامی–

.کنید باز را خودرو قفل دهد،می تشخیص را تاریکی نور/باران

")خانه از خروج( Leaving home" عملکرد کردن غیرفعال
.تاب پس زمان پایان از پس اتوماتیک صورت به–
.کنید قفل را خودرو :یا–
.بچرخانید  وضعیت به را چراغ کلید :یا–
.کنید باز را سوئیچ :یا–

زمینهپس چراغ

روشنایی هایچراغ باشند، روشن پایین نور و بغل چراغ چنانچه
.کندمی روشن را هادرب روی هایکنترل بالا از محیطی

سقف بستۀ پردۀ لزوم صورت در و جاپایی تواندمی این بر علاوه
.کند روشن را ایشیشه

و اطلاعات سیستم در توانمی را زمینهپس چراغ روشنایی
)زمینهپس چراغ( Background lighting منوی در سرگرمی

:71 صفحه ← نمود تنظیم
دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–

Light و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس
.دهید فشار را) نور(

جلو هایچراغ

)سفر حالت (جلو هایچراغ جابجایی

شما کشور مخالف سمت از که کشورهایی در رانندگی هنگام
پایین نور هایچراغ مقابل سمت در است ممکن کنند،می رانندگی
این به. سازند مختل را آنها دید و گرفته قرار روبرو نقلیه وسیله
جابجا جلو هایچراغ کشورها این در رانندگی هنگام باید علت
.شوند

جهت توانمی بالا نور چراغ دینامیکی کنترل با خودروهایی در
Light منوی در سرگرمی و اطلاعات سیستم در را جلو چراغ

):سفر حالت( 71 صفحه ← نمود تنظیم) نور(
دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–

Light و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس
.دهید فشار را) نور(

دینامیک چرخشی چراغ عملکرد باشد، فعال سفر حالت چنانچه
دینامیک کنترل و )AFS (هاپیچ روشسنایی دینامیک چراغ ،118 صفحه ←
Dynamic Light بالا نور دینامیک کنترل ،119 صفحه ← بالا نور

Assist )نور چراغ آن از پس. شودمی فعالغیر )دینامیک نور کنترل
.شودمی خاموش یا روشن اتوماتیک صورت به تنها بالا

.شود استفاده تواندمی کوتاهی زمان مدت در فقط سفر حالت
مراجعه مجاز هایتعمیرگاه به دائمی فنی تغییرات جهت

فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. کنید
.کندمی پیشنهاد را واگن

خودرو در LED هایلامپ

:شود استفاده LED فناوری از است ممکن زیر هایچراغ در

و عقب شکنمه چراغ راهنما، چراغ ترمز، چراغ عقب، چراغ–
عقب هایچراغ در عقب دنده چراغ خودرو تجهیزات به بسته

.عقب صندوق
عقب هایچراغ در راهنما چراغ و ترمز چراغ عقب، چراغ–

.بدنه پشتی بخش
پارک چراغ روز، در رانندگی هایچراغ بالا، نور پایین، نور–

.LED جلوی چراغ با خودرو
.خودرو پلاک چراغ–

اگر. کنند تعویض را هاLED خودشان توانندنمی خودرو مالکین
نیز بقیه شدن خراب از اینشانه تواندمی شوند، خراب LED چند
بررسی مجاز تعمیرگاه یک در را هاچراغ شرایط این در. باشد
.کنید تعویض را آنها لزوم صورت در و کرده

راهنما دفترچه 120



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

دید
کنپاکبرف

موضوع باره در مقدمه

هشدار
شیشه سطح روی است ممکن کافی یخ ضد بدون شویشیشه
.کند محدود را دید و شود منجمد

استفاده شویشیشه سیستم از زمانی فقط زمستان، دمای در●
.باشد داشته ضدیخ کافی اندازۀ به که کنید

شیشۀ گرمکن با جلو شیشۀ که زمانی تا زمستانی، دمای در●
سیستم از هرگز است، نشده گرم تهویۀ سیستم با یا جلو
روی است ممکن یخ ضد مخلوط. نکنید استفاده شویشیشه
.کند محدود را دید و بزند یخ جلو شیشۀ

هشدار
خطر و داده کاهش را دید کثیف و فرسوده کنپاکبرف یهاتیغه

.دهندمی افزایش را جدی جراحات و تصادف
شده فرسوده یا دیده آسیب کن پاک برف های تیغه که زمانی●

حتماً کنند، تمیز کافی میزان به را شیشه سطح نتوانند و باشند
.کنید عوض را ها آن

تذکر
کنید بررسی کن،پاکبرف کردن روشن از قبل یخبندان شرایط در
در خودرو پارک هنگام! باشد نزده یخ کنپاکبرف هایتیغه که

باشد مفید تواند می جلو شیشۀ کنپاکبرف به رسیدگی سرد، هوای
.286 صفحه ←

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.71 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

نشانگر هایچراغ

مورد را 121 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

شیشه مایع مخزن. است پایین بسیار شویشیشه مایع سطح
.310 صفحه ← کنید پر بعدی فرصت در را شوی

ببندید را سوئیچ. است شده اختلال دچار نور/باران سنسور
دوباره کردن باز از پس نشانگر چراغ چنانچه. کنید باز و

مجاز تعمیرکار از شد، روشن دائمی صورت به سوئیچ
.بخواهید کمک
باز و ببندید را سوئیچ. است شده اختلال دچار کنپاکبرف
دوباره کردن باز از پس نشانگر چراغ چنانچه. کنید

مجاز تعمیرکار از شد روشن دائمی صورت به سوئیچ
.بخواهید کمک









به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

کنپاکبرف دسته

مورد را 121 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

به را جلو شیشۀ کنپاکبرف: فرمان راست سمت در 111 تصویر
.اندازد می کار

به را عقب شیشه کنپاکبرف: فرمان راست سمت در 112 تصویر
.اندازد می کار

: ← دهید حرکت دلخواه موقعیت در را کنپاک برف دسته
 است غیرفعال کنپاکبرف.
 سیستم برای یا جلو شیشه برای متناوب کردن پاک

جلو شیشه برای متناوب کردن پاک. نور/باران سنسور
رانندگی ترسریع چه هر. دارد خودرو سرعت به بستگی
.کندمی کار بیشتر کنپاکبرف کنید،
 آهسته دور.
 سریع دور.
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x بیشتر را دسته. مختصر کردن پاک - سطحی کردن پاک
.شود بیشتر کن پاک برف دور تا دهید فشار پایین به
 شیشه کردن تمیز برای اتوماتیک کردن پاک و شستشو
در ثانیه 30 حدود کلایمترونیک سیستم. دسته کشیدن با جلو
مایع بوی ورود مانع تا گیرد می قرار هوا گردش حالت
.شود خودرو داخلی فضای به جلو شیشۀ شویشیشه
 بدون خودروهایی (زمانی فواصل تنظیم برای کلید

.باران سنسور حساسیت میزان تنظیم یا) باران/نور سنسور

: ← دهید حرکت دلخواه موقعیت در را کنپاک برف دسته
 ثانیه 6 هر کنپاکبرف. عقب شیشه برای شیشه کن پاک
.کندمی کار بار یک
 شیشه کردن تمیز برای اتوماتیک کردن پاک و شستشو

.دسته فشار با عقب

کاپوت و باشد باز سوئیچ که کنندمی کار زمانی تنها هاکنپاکبرف
.باشد بسته عقب صندوق درب و

در توانمی را عقب دنده وضعیت در اتوماتیک سازیفعال عملکرد
Mirrors and wipers منوی در سرگرمی و اطلاعات سیستم

:71 صفحه ← نمود فعال غیر یا فعال) هاکنپاک برف و هاآینه(
فشار را  عملکردی دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–

و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید
Mirrors and wipers )دهید فشار را) هاکنپاک برف و هاآینه.

تذکر
کردن باز با شود، بسته سوئیچ و باشد روشن کنپاکبرف چنانچه
.شودمی فعال دوباره وضعیت همان در کنپاکبرف سوئیچ، مجدد

باعث تواندمی شیشه سطح روی موانع سایر و برف یخبندان،
.شود کنپاکبرف موتور و کنپاکبرف دیدن آسیب

روی از را یخ و برف لزوم صورت در حرکت، شروع از قبل●
.بردارید خودرو هایشیشه و کنپاکبرف

شیشه سطح روی از احتیاط با را زده یخ کنپاکبرف هایتیغه●
اسپری از استفاده مورد این در واگن فولکس شرکت. بردارید

.دهدمی پیشنهاد را زدایخ

تذکر
.نکنید روشن را کنپاکبرف است، خشک شیشه سطح که وقتی
ممکن شود، استفاده کن پاک برف شیشه بودن خشک هنگام اگر
.بزند آسیب شیشه سطح به آن هایتیغه است

گرفته عقب دنده و باشد روشن جلو کنپاکبرف که هنگامی
روشن اتوماتیک صورت به عقب شیشۀ کنپاکبرف شود،

.شودمی

کندمی سعی کنپاکبرف باشد، شیشه سطح روی مانعی اگر
شود، کنپاکبرف راه سد همچنان مانع اگر. کند پاک را آن

مجدداً و برداشته را مانع. ماندمی حرکتبی کنپاکبرف
.کنید روشن را کنپاکبرف

E

F

1

G

H

کنپاکبرف عملکرد

مورد را 121 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

است متوقف خودرو که هنگامی هاکنپاکبرف عملکرد
بعدی مرحله روی موقتاً شود،می فعال کنپاکبرف که هنگامی

.کند می کار

شدن گرم قابل شویشیشه نازل
باز با. کندمی آب را جلو شیشۀ شویشیشه یخ گرمایش، سیستم
دمای به بسته اتوماتیک صورت به گرمایش قدرت سوئیچ، کردن
مایع کنده هدایت شلنگ گرمایش سیستم. شودمی تنظیم محیط
.کندمی گرم را نازل فقط بلکه کندنمی گرم را شویشیشه

جلو چراغ پاکسازی سیستم
تنها و کندمی پاک را جلو چراغ شیشه جلو، چراغ پاکسازی سیستم
.باشند روشن خودرو هایچراغ که کندمی کار زمانی

مثل چسبناک هایآلودگی اولین در سوئیچ کردن باز از پس
چراغ شیشه از مرتب زمانی فواصل در باید حشرات باقیمانده
.شود پاک خودرو جلوی

نیز زمستان در جلو چراغ پاکسازی سیستم عملکرد از اینکه برای
چراغ پاکسازی درپوش روی برف باید نمایید، حاصل اطمینان
لزوم صورت در. کنید پاک استفاده از قبل را جاپایی در واقع جلو،
.کنید پاک زدایخ اسپری با را یخ

باران نور سنسور

مورد را 121 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

سنسور: فرمان راست سمت در کنپاکبرف دستۀ 113 تصویر
.کند می تنظیم را 1 نور/باران
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سنسور حساس سطوح: عقب آینه بالای جلو شیشۀ روی 114 تصویر
.نور/باران

زمانی فواصل اتوماتیک صورت به نور/باران فعال سنسور
.کندمی کنترل باران بارش شدت به بسته را کنپاکبرف

ثابت عملکرد های بازه باشد، غیرفعال نور/باران سنسور چنانچه
.شوندمی تنظیم

نور/باران سنسور کردن غیرفعال یا فعال
:113 تصویر ← دهید فشار نظر مورد موقعیت تا را دسته

.است شده غیرفعال نور/باران سنسور A وضعیت–
لازم چنانچه است، شده فعال نور/باران سنسور B وضعیت–

.شودمی انجام نیز اتوماتیک شستشوی باشد

دوباره نور/باران سنسور سوئیچ، دوبارۀ کردن باز و بستن از پس
B وضعیت در کنپاکبرف دستۀ که شرطی به شود،می فعال
ساعت در کیلومتر 4 از بیش خودرو سرعت و باشد داشته قرار

.باشد) ساعت در مایل 2(

سرگرمی و اطلاعات سیستم در توانمی را اتوماتیک کنپاک برف
یا فعال) هاکنپاک برف و هاآینه( Mirrors and wipers منوی در
:71 صفحه ← نمود فعال غیر

فشار را  عملکردی دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–
و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید

Mirrors and wipers )دهید فشار را) هاکنپاک برف و هاآینه.

نور/باران سنسور حساسیت میزان تنظیم
تصویر ← کلید با توانمی را نور/باران سنسور حساسیت میزان
کرد تنظیم دستی طور به کنپاکبرف دستۀ روی 1 113

← .

.بالا حساسیت - راست سمت به کلید تنظیم–
.پایین حساسیت - چپ سمت به کلید تنظیم–

نور/باران سنسور عملکرد در تغییر
حساس سطوح محدودۀ درعملکرد در نقص و اختلال احتمالی دلایل

موارد شامل است ممکن نور/باران سنسور) فلش( 114 تصویر ←
:شود زیر

ایجاد لکۀ یا آب از ایلایه :کنپاکبرف های تیغه دیدگی آسیب–
است ممکن کنپاکبرف های تیغه دیدگی آسیب پی در شده
پاک بین فاصلۀ دهد، افزایش را هاتیغه بودن روشن زمان
کنپاکبرف هایتیغه شود باعث یا کند، کوتاه را هاکردن
.کنند کار مداوم طور به و ترسریع

فعال به منجر تواندمی جلو شیشۀ روی حشرات وجود :حشرات–
.گردد شستشو شدن

ممکن زمستان، در هاشیشه روی نمک رسوب با :نمک رسوب–
تقریباً شیشۀ کردن پاک به غیرعادی طور به کنپاکبرف است
.دهد ادامه خشک

انواع اثر (شیشه شدن پوشیده واکس، غبار، و گرد :آلودگی–
است ممکن) شستشو سیستم (شوینده مواد ماندهباقی ،)گیاهان
آن واکنش یا داده کاهش را نور/باران سنسور حساسیت میزان
بین از کاملاً را آن یا و کرده کندتر را آن انداخته، تأخیر به را

.ببرد
بودن فعال صورت در ترک وجود :شیشه روی ترک وجود–

از پس. اندازدمی کار به را شستشو چرخۀ نور،/باران سنسور
و کرده ثبت را سطوح حساسیت کاهش نور/باران سنسور آن

و ترک میزان به بسته. کندمی تنظیم را خود آن با متناسب
.کندمی تغییر نیز نور/باران سنسور عملکرد شکستگی،

مرتباً را) فلش( 114 تصویر ← نور/باران سنسور حساس سطوح
بررسی دیدگی آسیب نظر از را کنپاکبرف هایتیغه و کنید پاک
.نمایید

هشدار
باران بارش کافی اندازۀ به تواندنمی همیشه نور/باران سنسور

.نماید فعال را کنپاکبرف و داده تشخیص را
محدود را شما دید جلو شیشۀ روی آب و شد لازم چنانچه●

.کنید روشن دستی طور به را کنپاکبرف کرد،

از شودمی توصیه براق، مواد و موم کردن پاک برای
.کنید استفاده پایه الکل شویشیشه

هاآینه

موضوع باره در مقدمه

پشت نقلیه وسایل وسط آینه و بغل آینه از استفاده با تواندمی راننده
.کند تنظیم را خود رانندگی سبک آن طبق و ببیند را سر

که است اهمیت حائز نکته این به توجه خودرو ایمنی حفظ جهت
نماید تنظیم حرکت از قبل را وسط آینۀ و بغل هایآینه راننده

← .

پشت و اطراف محیط همۀ تواننمی وسط آینۀ و بغل هایآینه با
می گفته کور نقطۀ دید، قابل غیر نواحی این به. دید را خودرو
قرار کور نقاط در جاده کاربران و اشیاء سایر است ممکن. شود
.باشند داشته

123دید
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هشدار
راننده دید تواندمی حرکت حین وسط آینۀ و بغل هایآینه تنظیم
و تصادف بروز به منجر تواندمی اتفاق این. کند مختل را

.شود جدی جراحات
تنظیم خودرو توقف هنگام تنها را وسط آینۀ و بغل هایآینه●

.کنید
انجام و گرفتن سبقت خط، تعویض کردن، پارک هنگام●

اطراف به همیشه مسیر، تغییر و چرخشی نمایشی حرکات
توانندمی جاده کاربران سایر و موانع زیرا کنید دقت خودرو

.بگیرند قرار کور نقطۀ در
یخ، وسیلۀ به عقب دید اینکه و هاآینه صحیح نصب از همیشه●

حاصل اطمینان است نشده محدود دیگری مانع هر یا و برف
.کنید

هشدار
که باشند می الکترولیت مایع حاوی اتوماتیک نور ضد هایآینه
نشت آن مایعاز این است ممکن آینه، شدن شکسته صورت در
.کند
هاچشم و پوست خارش باعث تواندمی الکترولیت مایع نشت●

یا آسم از که افرادی در خصوص به شود، تنفسی هایاندام و
هوای که شوید مطمئن فوراً. برندمی رنج مشابه هایبیماری
خارج خودرو از و باشد داشته وجود کافی مقدار به تازه

هادرب و هاشیشه تمامی نیست، ممکن کار این اگر یا شوید،
.کنید باز را

پوستتان روی یا و شد هایتانچشم وارد الکترولیت مایع اگر●
15 حداقل مدت به فراوان آب با را قسمت آن فوراً ریخت،
.کنید مراجعه دکتر به و بشویید دقیقه

فوراً ریخت، هایتانلباس و هاکفش روی الکترولیت مایع اگر●
از قبل. بشویید دقیقه 15 حداقل مدت به فراوان آب با را آن

.کنید تمیز کامل طور به را آنها ها،لباس و هاکفش پوشیدن
به فراوان آب با را دهان فوراً شد، بلعیده الکترولیت مایع اگر●

این اینکه مگر نکنید استفراغ. بشویید دقیقه 15 حداقل مدت
.کنید مراجعه پزشک به فوراً. شود تجویز دکتر توسط کار

تذکر
است ممکن اتوماتیک، نور ضد هایآینه شدن شکسته صورت در
پلاستیکی بهسطوح مایع این. کند نشت آنها از الکترولیت مایع
طور به ممکن، زمان ترینسریع در را مایع این. رساند می آسیب
.کنید پاک مرطوب ابر از استفاده با مثال

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.71 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

عقب آینه

مورد را 124 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.اتوماتیک نور ضد وسط آینه: جلو شیشۀ در 115 تصویر

.دستی نور ضد وسط آینه: جلو شیشۀ در 116 تصویر

از وضوح به که کند تنظیم ایگونه به را وسط آینه باید راننده
.ببیند را بیرون پشت شیشه

اتوماتیک نور ضد وسط آینۀ
تصویر ← عقب از را نور سنسورها سوئیچ، بودن باز هنگام
.کنندمی گیریاندازه 2 جلو از و 1 115

تیره اتوماتیک صورت بهوسط آینۀ شده، گیریاندازه مقادیر به بسته
.شودمی
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آفتابگیر، پرده مثلاً شود، سنسورها به نور رسیدن مانع چیزی اگر
عمل خوبی به یا کندنمی عمل اتوماتیک وسط نور ضد آینۀ
آینه نزدیک یا جلو شیشه در سیار یابیجهت هایدستگاه. کندنمی
اثر سنسورها عملکرد بر تواندمی هم اتوماتیک نور ضد عقب
. ← گذارد

شود،می انتخاب معکوس دنده وقتی اتوماتیک نور ضد عملکرد
.است غیرفعال

وسط آینه برای دستی نور ضد
جلو شیشۀ سمت به آینه پایین قسمت در دسته: اصلی موقعیت–

.است
تصویر ← بکشید را دسته نور، ضد عملکرد انتخاب برای–

116.

هشدار
به تواندمی سیار یابی جهت های دستگاه از یکی روشن نمایشگر
و شود منجر اتوماتیک نور ضد وسط آینه عملکرد در اختلال
.شود جدی هایجراحت یا حادثه بروز باعث

وجود اتوماتیک نور ضد عقب آینه عملکرد در اختلال اگر●
از را خود فاصلۀ دقیق طور به توانیدنمی باشد، داشته

خود فاصلۀ یا است شما پشت حرکت حال در که خودرویی
.کنید تعیین موانع سایر از را

بغل آینه

مورد را 124 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.بغل هایآینه برای چرخان کلید: راننده درب در 117 تصویر

کلید از استفاده با توانندمی بغل هایآینه باشد، باز سوئیچ وقتی
.شوند تنظیم 117 تصویر ← راننده درب در واقع چرخان

برقی صورت به خودرو بدنه طرف به را بغل هایآینه
. ← کنید جمع

زیر محیط دمای در تنها. کنید روشن را بغل آینه گرمکن
گرم) فارنهایت درجۀ+ 68 (گرادسانتی درجۀ+ 20
.شودمی







یا راست عقب، جلو، به چپ سمت بغل آینۀ تنظیم برای
.دهید فشار را چرخان کلید چپ،
سمت به را چرخان کلید راست، سمت بغل آینه تنظیم برای
.بچرخانید راست یا چپ پایین، بالا،

هایآینه گرمکن هستند، باز بغل هایآینه. خلاص وضعیت
.کرد تنظیم را بغل هایآینه تواننمی است، خاموش بغل

هاآینه همزمان تنظیم
Mirrors and wipers منو در سرگرمی و اطلاعات سیستم در
هاآینه همزمان تنظیم تا کنید انتخاب را) هاکنپاک برف و هاآینه(
:71 صفحه ← شود انجام را
فشار را  عملکردی دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–

و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید
Mirrors and wipers )دهید فشار را) هاکنپاک برف و هاآینه.

.بچرخانید L وضعیت به را چرخان کلید–
نیز راست سمت بغل آینه. شودمی تنظیم چپ سمت بغل آینه–

.شودمی تنظیم) همزمان (موقع همان
چرخان کلید: کنید درست را راست سمت آینۀ لزوم صورت در–

.بچرخانید R وضعیت در را

خودرو پارک هنگام بغل هایآینه بستن
بغل آینه چرخان کلید باید اتوماتیک کردن جمع و کردن باز برای
.باشد داشته قرار  یا ، ،  وضعیت در برقی

Mirrors and wipers منو در سرگرمی و اطلاعات سیستم در
زمان در بغل آینه تا کنید انتخاب را) هاکنپاک برف و هاآینه(

:71 صفحه ← شود بسته کردن پارک
فشار را  عملکردی دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–

و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید
Mirrors and wipers )دهید فشار را) هاکنپاک برف و هاآینه.

صورت به بغل هایآینه شود، قفل بیرون از خودرو چنانچه–
.شوندمی جمع اتوماتیک

اتوماتیک طور به بغل هایآینه شود، باز بیرون از خودرو اگر–
 .شوندمی باز

جمع وضعیت در برقی بغل هایآینه برای چرخان کلید چنانچه
.مانندمی جمع بغل هایآینه باشد، داشته قرار  شدن

عقب دنده برای جلو سرنشین بغل آینه تنظیمات کردن ذخیره
گرفتن

آن به تنظیمات تخصیص برای را معتبر خودروی سوییچ یک–
.نمایید انتخاب

.کنید باز کلید این از استفاده با را خودرو–
.کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز–
.کنید باز را سوییچ–
.دهید قرار خلاص حالت در را دنده–
Mirrors and wipers منو در سرگرمی و اطلاعات سیستم در–

حالت در آینه آوردن پایین عملکرد) هاکنپاک برف و هاآینه(
:71 صفحه ← کنید فعال را عقب دنده

فشار را  عملکردی دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–
و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید

Mirrors and wipers )دهید فشار را) هاکنپاک برف و هاآینه.
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.بگیرید عقب دنده–
مثال طور به که کنید تنظیم طوری را جلو سرنشین بغل آینه–

.شوند دیده خوبی به خیابان کنار هایسطل
و شده ذخیره اتوماتیک صورت به شده تنظیم هایآینه موقعیت–

است، شده باز خودرو قفل آن وسیلۀ به که سوئیچی همان به
.یابدمی اختصاص

جلو سرنشین بغل آینه تنظیمات کردن انتخاب
.دهید قرار R وضعیت در را بغل هایآینه چرخان کلید–
بغل آینه شود،می انتخاب عقب دنده سوئیچ شدن باز با وقتی–

.گیرد می خود به را شده ذخیره موقعیت راست سمت
)ساعت در مایل 9 (ساعت در کیلومتر 15 از ترسریع اگر–

وضعیت سمت به R  وضعیت در چرخان کلید یا کنید حرکت
سرنشین بغل آینه شدۀ ذخیره وضعیت شود، چرخانده دیگری
.شودمی لغو عقب دنده در جلو

هشدار
بغل، هایآینه کردن باز و کردن جمع هنگام به دقت عدم
.شود جراحت باعث تواندمی
را بغل هایآینه نیست، آینه مسیر در مانعی هیچ که وقتی تنها●

.کنید باز یا جمع
آینۀ میان انگشتتان که شوید مطمئن همیشه آینه، حرکت هنگام●

.باشد نکرده گیر آینه پایۀ و بغل

هشدار
نزنید، تخمین درست را خود سر پشت های ماشین از فاصله اگر

.دارد وجود جدی هایجراحت و حادثه بروز امکان
کنندمی زیاد را دید دامنۀ) کروی نا یا محدب (خمیده هایآینه●

دیده هستند واقعاً آنچه از دورتر و ترکوچک آینه در اشیاء و
.شوند می

سایر از فاصله تخمین برای محدب هایآینه از استفاده●
نتایج تواندمی ، مسیر تغییر هنگام شما، پشت خودروهای
هایجراحت و حادثه به منجر و باشد داشته همراه به نادرست
.شود شدید

دقیق فاصلۀ بررسی برای وسط آینه از امکان، صورت در●
موانع سایر یا سر پشت ترافیک و خودتان خودرو میان

.کنید استفاده
.دارید خودرو عقب به خوبی دید که شوید مطمئن●

تذکر
.کنید جمع را بغل هایآینه اتوماتیک کارواش در●
با مکانیکی صورت به کنند، می کار برق با که را بغل هایآینه●

آسیب باعث تواندمی اقدام این زیرا نکنید، باز یا جمع دست
.شود برقی موتور دیدن

طولانی استفادۀ عدم صورت در باید را بغل آینه گرمکن
هدر سوخت صورت این غیر در. کرد خاموش مدت،

.رودمی

.کند می کار خود توان آخرین با بغل، آینه گرمکن ابتدا، در
تنظیم محیط دمای طبق آن توان دقیقه، 2 تقریباً از پس

.گرددمی

به را بغل هایآینه توانمی اختلال بروز صورت در
تنظیم آینه لبۀ روی فشار با و دست با مکانیکی صورت

.کرد

آفتابگیر

موضوع باره در مقدمه

هشدار
.کندمی کم را شما دید باز، آفتابگیر پرده و آفتابگیر با رانندگی

آنها همیشه کنید،نمی استفاده آفتابگیر پرده و آفتابگیر از وقتی●
.دهید قرار خودشان قلاب در را

آفتابگیر

توجه مورد را 126 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.آفتابگیر: سقف جلوی در 118 تصویر

:جلو سرنشین و راننده آفتابگیر برای ممکن تنظیمات
.کنید جمع جلو شیشۀ روی را گیر آفتاب–
بچرخانید درب سمت به و کشیده بیرون خود جای از–

.A 118 تصویر ←

روشنایی دارای آرایشی آینه
کردن باز با. دارد قرار آفتابگیر روکش پشت آرایش آینه یک

روشن 1 118 تصویر ← چراغ B 118 تصویر ← درپوش
.شودمی

:شودمی خاموش زیر هایموقعیت در آرایشی آینه روشنایی
.شود بسته آن درپوش–
.شود داده هل جلو سمت در کاملاً یا بالا سمت به آفتابگیر–
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صورت به آفتابگیر بالای چراغ خاص، شرایط در
مانع امر این. شودمی خاموش دقیقه چند از بعد اتوماتیک

.شودمی خودرو باتری شدن خالی از

ایشیشه سقف در آفتابگیر پرده

توجه مورد را 126 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.آفتابگیر پردۀ کنترل برای هاییدکمه: سقف روکش در 119 تصویر

.باشد باز سوئیچ که کندمی کار وقتی برقی آفتابگیر پردۀ

به آفتابگیر پردۀ باشد، باز کامل طور به ایشیشه سقف وقتی
پرده. گیرد می قرار هوا تهویۀ وضعیت در اتوماتیک صورت
اینکه از بعد حتی ماند،می باقی هوا تهویۀ وضعیت در آفتابگیر
.باشد شده بسته ایشیشه سقف

آفتابگیر پرده بستن و کردن باز
در. هستند ایمرحله دو 2 و 1 119 تصویر ← هایدکمه
طور به را ایشیشه سقف در آفتابگیر پرده توانمی اول مرحله
.کرد بسته یا باز خم، مقداری یا کامل

در آفتابگیر پرده دکمه، مختصر کردن فعال از پس دوم مرحله در
حرکت نهایی موقعیت سمت به اتوماتیک صورت به ایشیشه سقف
.شودمی متوقف اتوماتیک حرکت دکمه، مجدد فشار با. کندمی

اول مرحله تا را 1 دکمه :ایشسینه سقف در آفتابگیر پرده کردن باز–
وضعیت تا کوتاه را 1 دکمه: اتوماتیک حرکت. دهید فشار
.دهید فشار دوم

فشار اول مرحله تا را 2 دکمه :ایشسینه سقف در آفتابگیر پرده سستن–
دوم وضعیت تا کوتاه را 2 دکمه: اتوماتیک حرکت. دهید
.دهید فشار

را 2 یا 1 دکمه :شدن سسته یا شدن باز روند در اتوماتیک حرکت توقف–
.دهید فشار دوباره

باز جلو سرنشین یا راننده درب که زمانی تا سوئیچ، بستن از پس
.بست یا کرد باز را آفتابگیر پردۀ توانمی دقیقه چند مدت به نشود،



آفتابگیر پردۀ نیروی حد عملکرد
به را سانحه از ناشی هایجراحت خطر تواندمی نیرو حد عملکرد
به قادر آفتابگیر پردۀ اگر.  ← کند کم آفتابگیر پرده بستن هنگام
یا ایشیشه سقف نباشد، شدن مسدود یا گرفتگی دلیل به شدن بسته
.شودمی باز سریع مجدداً آفتابگیر پرده

.کنید بررسی را آفتابگیر پردۀ نشدن بسته دلیل–
.ببندید را آفتابگیر پردۀ کنید سعی مجدداً–
به قادر شدن مسدود یا گرفتگی دلیل به آفتابگیر پردۀ هنوز اگر–

پرده. شد خواهد باز مجدداً آفتابگیر پرده نباشد، شدن بستن
بدون کوتاه مدتی طی دوباره تواندمی شدن، باز از پس آفتابگیر
.شود بسته نیرو، حد عملکرد

حد عملکرد بدون شود، بسته تواندنمی آفتابگیر پردۀ هنوز اگر–
.ببندید را آن نیرو

نیرو حد عملکرد بدون آفتابگیر پردۀ بستن
اتوماتیک، بستن عملکرد افتادن کار به از پس ثانیه 5 مدت در–

کاملاً آفتابگیر پرده تا دهید فشار را 2 119 تصویر ← دکمه
.شود بسته

!شودمی بسته نیرو حد عملکرد بدون آفتابگیر پردۀ اکنون–
مجاز تعمیرگاه به شود،نمی بسته همچنان آفتابگیر پردۀ اگر–

.کنید مراجعه

هشدار
باعث تواندمی نیرو حد عملکرد بدون آفتابگیر پردۀ بستن

.شود جراحت
.ببندید دقت به را آفتابگیر پردۀ همیشه●
قرار آفتابگیر عملکردپردۀ محدودۀ در کسی که شوید مطمئن●

نیرو حد عملکرد بدون که زمانی مخصوصاً باشد، نگرفته
.شودمی بسته

سایر یا انگشتان که شودنمی این از مانع نیرو حد عملکرد●
.نبیند صدمه و نکنند گیر سقف قاب در بدن اعضای

تواندمی برقی آفتابگیر پردۀ است، باز ایشیشه سقف وقتی
.شود بسته ایشیشه سقف جلویی لبۀ تا تنها
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گرما به مقاوم شیشه از شده ساخته جلو شیشه

توجه مورد را 126 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

ارتباط برقراری مخصوص بخش: عایق جلو شیشۀ 120 تصویر
.عقب آینه بالای در واقع جلو شیشۀ

لزوم صورت در گرما به مقاوم شیشه از شده ساخته جلو شیشه
.است قرمز مادون دهنده بازتاب پوشش دارای

پنجرۀ (دارد وجود پوشش بدون قسمتی وسط، آینه بالای در
تضمین را الکترونیکی تجهیزات درست عملکرد که) ارتباطی

.120 تصویر ← نمایدمی

و شود پوشیده خارج از چه و داخل از چه نباید پوشش بدون قسمت
باعث تواندمی زیرا رود، بکار قسمت این در برچسبی هیچ نباید

.شود الکترونیکی قطعات عملکرد در اختلال
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مطبوع تهویۀ و گرمایش سیستم
سرمایش هوا، تهویه گرمایش،

موضوع باره در مقدمه

:شوند نصب شما خودرو روی توانند می زیر هایسیستم

یا تازه هوای و گرمایش سیستم–
یا مطبوع تهویۀ دستی سیستم–
.کلایمترونیک سیستم–

و گرم را خودرو داخلی فضای تازه هوای و گرمایش سیستم
سرد را خودرو داخل تازه هوای و گرمایش سیستم. کندمی تهویه
.کندنمی

خنک را هوا کلایمترونیک سیستم یا مطبوع تهویۀ دستی سیستم
سقف و هاشیشه وقتی. کند می برطرف را آن بودن شرجی و کرده
گرمای اگر. کندمی کار مؤثرتری طور به باشد، بسته ایشیشه
کردن سرد فرآیند تواندمی تهویه شود، زیاد تدریجاً خودرو داخل
.بخشد سرعت را

فعال عملکردهای نمایش
هادکمه و چرخشی کلیدهای روی شده روشن LED هایچراغ
.است شده فعال عملکرد یک که دهدمی نشان

انتخاب کادر سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ نمایشگر در چنانچه
.است شده فعال عملکرد ، باشد خورده تیک گزینۀ

هشدار
افزایش را تصادف و برخورد خطر ها،شیشه طریق از کم دید
.شود جدی هایجراحت به منجر تواندمی که دهدمی

یخ، از را هاشیشه همۀ باشید، داشته خوبی دید که این برای●
.کنید پاک بخار و برف

مطبوع تهویۀ سیستم گرمکن، و تازه هوای سیستم ایگونه به●
شیشۀ روی که کنید تنظیم را عقب و جلو شیشۀ گرمکن و

.نشود ایجاد بخار عقب شیشۀ و هادرب هایشیشه جلو،
آزاد ها پنجره تمام که کنید رانندگی به شروع زمانی تنها●

.باشند
.کنید استفاده هوا مجدد گردش حالت از کوتاهی مدت به فقط●

در هاشیشه است ممکن باشد، خاموش کنندهخنک سیستم اگر
قابل طرز به و بگیرند بخار سرعت به هوا گردش حالت
.دهند کاهش را دید توجهی

خاموش را آن ندارید نیاز هوا گردش سیستم به دیگر وقتی●
.کنید

هشدار
و کند خسته را راننده سرعت به تواند می نشده تهویه هوای
باعث است ممکن خود نوبۀ به که بگذارد، تأثیر او تمرکز روی
.شود جدی هایدیدگیآسیب و سانحه تصادف، ایجاد

گردش حالت یا نکنید خاموش مدت طولانی را فن هرگز●
کار این زیرا نگذارید، روشن زیادی مدت به را هوا مجدد
خودرو داخل به تازه هوای ورود از جلوگیری باعث
.شودمی

تذکر
مطبوع تهویۀ سیستم هم فوراً کندنمی کار مطبوع تهویۀ سیستم اگر
خاموش) مطبوع تهویۀ دستی سیستم با (را زدایییخ عملکرد هم و

این. بسپارید مجاز تعمیرگاه به بررسی برای را سیستم و نمایید
کمک دیگر هایآسیب آمدن وارد از جلوگیری به تواندمی اقدام
.کند

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.51 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

کنترل از استفاده با عملیات
شودنمی ژاپن بازار شامل

.دهید قرار توجه مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت

.تازه هوای و گرمایش سیستم یا مطبوع تهویۀ دستی سیستم هایکنترل: مرکزی کنسول فوقانی قسمت در 121 تصویر
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.کلایمترونیک سیستم هایکنترل: مرکزی کنسول فوقانی قسمت در 122 تصویر

خودرو تجهیزات اساس بر است ممکن هادکمه و عملکردها برخی
.باشد متفاوت شده نصب سیستم نوع و

کردن خاموش
:کنید عمل زیر روش به هاسیستم این کردن خاموش برای

).پارک هنگام گرمایش سامانۀ فاقد خودروهای (  دکمۀ با–
روی چپ سمت به وسط چرخان کلید چرخاندن با :یا–

.122 تصویر ← آخر تا یا 121 تصویر ←  وضعیت
.131 صفحه ←سرگرمی و اطلاعات سامانه از استفاده :یا–

  –سرمایش حالت
تهویۀ دستی سیستم سرمایش حالت تغییر برای را  دکمۀ

فشار کلایمترونیک، سیستم کردن خاموش و روشن برای یا مطبوع
.دهید

 –اتوماتیک حالت
اتوماتیک حالت کردن خاموش یا روشن برای را  دکمۀ
.دهید فشار کلایمترونیک سیستم

تضمین خودرو داخلی فضای در را دما ثبات اتوماتیک، عملکرد
تنظیم اتوماتیک طور به هوا توزیع و هوا حجم هوا، دمای. کندمی
کنید، تنظیم دستی صورت به را تهویه که این محض به. شودمی

.شودمی خاموش اتوماتیک حالت

  –سرمایش ظرفیت حداکثر
دادن فشار با یا  روی چپ چرخان کلید گذاشتن با

.کنید فعال را سرمایش ظرفیت حداکثر توانیدمی ، دکمۀ
.شودمی روشن اتوماتیک طور به هوا گردش حالت

گذاشته  وضعیت روی هوا توزیع کلایمترونیک، سیستم با
.شودمی

 /   –دما
سمت چرخان کلید با :مطبوع تهویۀ دسستی سسیسستم یا تازه هوای و گرمایش سسیسستم
.کنید تنظیم را دما 121 تصویر ← چپ

را دما 122 تصویر ← بیرونی چرخان کلیدهای با :کلایمترونیک سسیسستم
بالای نمایشگر. کنید تنظیم راننده و جلو سرنشین طرفین برای

به بسته. دهدمی نشان را شده تنظیم دمای بیرونی چرخان کلیدهای
تنظیم نیز را عقب هایصندلی دمای توانیدمی خودرو، تجهیزات

.132 صفحه ← کنید

  –فن
.کنید تنظیم وسط چرخان کلید با را فن قدرت

فن سرعت باشد، اتوماتیک حالت در سیستم وقتی :کلایمترونیک سسیسستم
.شودنمی داده نشان چرخان کلید در

هوا توزیع
چرخان کلید با یا 122 تصویر ←  یا ،  هایدکمه با

:کنید تنظیم را هوا توزیع 121 تصویر ← راست سمت

 :در هوا هایدریچه طریق از تنه بالا سمت به هوا توزیع
.داشبورد صفحه

 :جاپایی سمت به هوا توزیع.

 :جاپایی و بالاتنه سمت به هوا توزیع.

 :جاپایی و جلو شیشه سمت به هوا توزیع.

 :جلو شیشه سمت به هوا توزیع.

  –هاشیشه زدایییخ
 دکمۀ یا 121 تصویر ←  راست سمت چرخان کلید از

سرعت حداکثر با جلو شیشۀ زدایییخ برای 122 تصویر ←
):زدایییخ عملکرد (کنید استفاده هاشیشه بخار کردن پاک و ممکن

هوا گردش حالت زدایی،یخ عملکرد در :مطبوع تهویۀ دسستی سسیسستم
شودمی روشن سرمایش سیستم هوای کمپرسور و شودمی خاموش

روشن زدایییخ عملکرد وقتی. شود برطرف هوا بودن شرجی تا
کمپرسور و کرد فعال را هوا مجدد گردش حالت تواننمی باشد،
.)1شودنمی خاموش هوا

.کرد خاموش را هوا کمپرسور توان می کشور به بسته)1
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درجۀ+ 3 بالای دماهای در هوا بودن شرجی :کلایمترونیک سسیسستم
روی فن و شودمی طرف بر) فارنهایت درجۀ+ 38 (گرادسانتی
.شودمی تنظیم بالاتری سرعت

  –هوا گردش حالت
را  دکمۀ هوا، گردش حالت کردن خاموش یا روشن برای
.132 صفحه ← دهید فشار

  –سرگرمی و اطلاعات سامانه
سیستم برای اقلیمی تنظیمات به توانیدمی   دکمۀ با

کنید پیدا دسترسی سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در کلایمترونیک
.131 صفحه ←

  –دما تنظیمات سازیهمگام
سازیهمگام  ازدکمۀ استفاده با را دما تنظیمات توانیدمی
.کنید

دما تنظیمات شود،می روشن  دکمۀ در نشانگر چراغ وقتی
.شودمی اعمال هاصندلی همۀ روی راننده صندلی برای

  –باقیمانده گرمای
سیستم باقیماندۀ گرمای عملکرد توانیدمی  دکمۀ با

.کنید خاموش و روشن را کلایمترونیک

از باقیمانده گرمای باشد، گرم موتور و باشد شده بسته سوئیچ اگر
.رودمی کار به خودرو داخلی فضای داشتن نگه گرم برای موتور
باتری بودن ضعیف صورت در یا دقیقه 30 از پس عملکرد این

.شودمی خاموش

  –صندلی گرمکن
و روشن را صندلی گرمکن  یا  هایدکمه با توانیدمی

.134 صفحه ← کنید خاموش

  –فرمان گرمکن
فشار فرمان گرمکن کردن خاموش یا روشن برای را  دکمۀ
.135 صفحه ← دهید

  –پارک هنگام گرمایش سامانۀ فوری گرمایش دکمۀ
پارک هنگام گرمایش سامانۀ سریع گرمایش عملکرد  دکمۀ با
.136 صفحه ← کنید خاموش و روشن را

  –عقب شیشۀ گرمکن
گرمکن تا دهید فشار را  دکمۀ است روشن موتور که زمانی
دقیقه 10 از پس حداکثر. شود خاموش و روشن عقب شیشۀ

.شد خواهد خاموش عقب شیشۀ گرمکن

تذکر
المنت روی عقب شیشۀ گرمکن سیستم خرابی از جلوگیری برای

.نزنید برچسب شیشه داخل در واقع گرمایش

سیستم طریق از کلایمترونیک سیستم اندازیراه
سرگرمی و اطلاعات

شودنمی ژاپن بازار شامل

مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

)مطبوع تهویۀ سیستم( Air conditioningفهرست کردن باز
.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ

اقلیمی تنظیمات نمایش
.است شده داده نمایش صفحه بالای قسمت در فعلی اقلیمی تنظیمات

:است شده مشخص رنگ کمک به سرمایش سیستم کار شرایط

.سرمایش: آبی–
.گرمایش: قرمز–
).سرمایش یا گرمایش بدون (تهویه: خاکستری–

سرگرمی و اطلاعات سامانه طریق از عملیات
تنظیمات تغییر

■  –کندمی روشن و خاموش را کلایمترونیک سیستم.
■  –هاصندلی همۀ به راننده صندلی دمای تنظیمات اعمال.



■ – صفحه ← اندشده غیرفعال عقب در دما کننده تنظیم
132.

■   –132 صفحه ← شودمی خاموش و روشن.

■ – 136 صفحه ← شودمی باز کمکی گرمکن منوی.

■ – کندمی روشن و خاموش را جلو شیشه گرمکن
.134 صفحه ←

■ – کندمی روشن و خاموش را فرمان غربیلک گرمایش
.135 صفحه ←

■ – صفحه ← کندمی روشن و خاموش را صندلی گرمکن
134.

■ – عمومی تنظیمات برای فرعی منوی:

–Automatic supplementary heater) کمکی بخاری
یا فعال را کمکی گرمایش تنظیمات سایر) – اتوماتیک
.269 صفحه ← کندمی غیرفعال

–Automatic air recirculation) هوا اتوماتیک گردش– (
کندمی خاموش و روشن را هوا اتوماتیک گردش حالت

.132 صفحه ←
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–Automatic windscreen heating) اتوماتیک گرمکن
روشن را جلو شیشۀ اتوماتیک گرمکن حالت) – جلو شیشۀ

.کندمی خاموش و
– – بنددمی را فرعی فهرست.

■ - مطبوع تهویه تنظیمات برای فرعی منوی:

– - فن سرعت.

–  –کندمی روشن و خاموش را سرمایش سیستم.

–، ،  – هوا توزیع.

– – روشن و خاموش را هوا مجدد گردش حالت
.کندمی

■Presettings) تنظیماتپیش فرعی فهرست) – تنظیماتپیش:
–  –کندمی روشن را اتوماتیک حالت.

– – یا روشن را سرمایش خروجی حداکثر
.کندمی خاموش

– – خاموش یا روشن را زدایییخ عملکرد
.کندمی

–  –سرمایش سیستم دستی کنترل برای نمایشگر.
■AC profile) حالت در را فن سرعت) – مطبوع تهویۀ نمایۀ

 میان از توانیدمی. کندمی تنظیم Low )کم (Medium
.کنید انتخاب را یکی) زیاد( High و) متوسط(

عقب هایصندلی برای دما کردن تنظیم

مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

برای دما تنظیم کنترل اجزاء: عقب مرکزی کنسول در 123 تصویر
.عقب هایصندلی

تصویر ←  یا  از استفاده با عقب هایصندلی برای را دما
:کنید تنظیم سرگرمی و اطلاعات سامانه از استفاده یا 123

نمایشگر در را) مطبوع تهویۀ( Air conditioningفهرست–
.کنید باز سرگرمی و اطلاعات سامانه

.کنید لمس را عقب صندلی ردیف دمای گزینۀ–



.کنید تنظیم  یا  گزینۀ از استفاده با را دما–
.کنید لمس را عقب صندلی ردیف دمای گزینۀ دوباره–

.دهدمی نشان را شده تنظیم دمای نمایشگر اکنون

شده فعال سرگرمی و اطلاعات سامانه در  گزینۀ اگر
افزایش و دما تنظیم. شوندمی قفل عقب هایکنترل باشد،

.نیست مقدور دیگر صندلی گرمکن قدرت

هوا مجدد گردش حالت

مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

فضای وارد بیرون از هوایی هیچ هوا، گردش حالت در
.شودنمی خودرو داخلی

هوا گردش دستی حالت
حالت کردن خاموش یا روشن برای را کنترل پنل روی  کمۀ
.دهید فشار هوا گردش دستی

)کلایمترونیک سیستم در فقط (هوا گردش اتوماتیک حالت
داخلی فضای وارد تازه هوای هوا، گردش اتوماتیک حالت در

در را مضر مواد تمرکز افزایش سیستم اگر. شد خواهد خودرو
اتوماتیک طور به هوا گردش حالت دهد، تشخیص بیرون هوای
برگردد، عادی حد به میزان این اینکه محض به. شودمی روشن
بوهای تواندنمی سیستم. شد خواهد خاموش هوا گردشمجدد حالت

.دهد تشخیص را ناخوشایند

.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ–
را سرگرمی و اطلاعات سامانه نمایشگر در واقع  گزینۀ–

.بزنید
اتوماتیک حالت (Automatic air recirculation گزینۀ زدن با–

خاموش یا روشن را هوا گردش اتوماتیک حالت) هوا گردش
.کنید

Air Care Climatronic با هوا گردش حالت
Air Care عملکرد. است آلرژی فیلتر یک به مجهز خودرو این

افزایش را آلرژی فیلتر اثربخشی تواندمی کلایمترونیک سیستم
به مطبوع تهویۀ سیستم هوای گردش حالت آن، سازیفعال با. دهد

به توجه با هاشیشه گرفتن بخار خطر و رسدمی ممکن حداکثر
میزان. شودمی گرفته نظر در هم خارج دمای و داخل رطوبت
میزان مرتباً و شودمی تنظیم اتوماتیک طور به یافته گردش هوای
سرنشینان خستگی از جلوگیری منظور به را یافته گردش هوای
.دهدمی تطبیق خودرو

.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ–
سامانه نمایشگر در واقع) هوا بر نظارت (Air Care گزینۀ–

.کنید لمس را سرگرمی و اطلاعات
Air گزینۀ زدن با را هوا بر نظارت عملکرد–

Care Active) کنید خاموش یا روشن) فعال.
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شود؟می خاموش هوا گردش حالت وقت چه
: ← شودمی خاموش زیر شرایط در هوا گردش حالت

سیستم در (شود داده فشار کنترل پنل در  دکمۀ–
در(  وضعیت در هوا توزیع کنندۀ تنظیم یا) کلایمترونیک

.گیرد قرار)مطبوع تهویۀ دستی سیستم
هادرب شیشۀ جلو، شیشۀ روی آب قطرات تجمع خطر سنسور–

.دهدمی تشخیص را عقب شیشۀ یا

هشدار
و کند خسته را راننده سرعت به تواند می نشده تهویه هوای
باعث است ممکن خود نوبۀ به که بگذارد، تأثیر او تمرکز روی
.شود جدی هایدیدگیآسیب و سانحه تصادف، ایجاد

نکنید استفاده طولانی مدت به هوا گردش حالت از هرگز●
وارد خودرو داخلی فضای به ایتازه هوای هیچ زیرا
.شودنمی

در هاشیشه است ممکن باشد، خاموش کنندهخنک سیستم اگر●
قابل طرز به و بگیرند بخار سرعت به هوا گردش حالت
.دهند کاهش را دید توجهی

خاموش را آن ندارید نیاز هوا گردش سیستم به دیگر وقتی●
.کنید

تذکر
هوا گردش حالت وقتی مطبوع، تهویۀ سیستم دارای خودروهای در

و تبخیرکننده روی دود است ممکن. نکشید سیگار است روشن
مدت و بماند باقی فعال کربن دارای گردۀ و غبار و گرد فیلتر

.کند ایجاد نامطبوعی بوی طولانی

سیستم از استفاده هنگام یا گرفتن، عقب دنده هنگام
هوا گردش حالت اتوماتیک، شویشیشه و کنپاکبرف

خودرو داخلی فضای به بو ورود از تا شودمی روشن موقتاً
.کند جلوگیری

هوا گردش دستی حالت بیرون، دمای بودن بالا صورت در
خودرو داخلی فضای تا شودمی فعال کوتاهی مدت به

.شود خنک ترسریع

هوا هایدریچه

.دهید قرار توجه مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت

.هوا هایدریچه: داشبورد پنل در 124 تصویر



و شود، خارج کافی میزان به گرما تا بماند باز باید هوا هایدریچه
.برسد خودرو داخل فضای به تازه و خنک هوای

:124 تصویر جدول راهنمای
دلخواه جهت در را تنظیم پیچ: هوا تنظیم قابل هایدریچه

 حالت در. شود بسته و باز هوا هایدریچه تا بچرخانید
مدخل در واقع دستۀ از استفاده با. است بسته هوای دریچه
.کنید تنظیم را هوا جریان جهت مشبک هواکش
.تنظیم قابل غیر هوا هایدریچه

1

2

داخلی فضای عقب قسمت و جاپایی در دیگری هوای هایدریچه
.است شده تعبیه خودرو

تذکر
قرار هادریچه جلوی را دما به حساس مواد یا دارو غذا، گونههیچ
توسط است ممکن دما به حساس مواد سایر یا دارو غذا،. ندهید
.شوند مصرفغیرقابل یا خراب هوا جریان
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صندلی گرمکن

مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

به سوئیچ کردن باز از پس توانمی را صندلی پشتی و بالشتک
.کرد گرم برقی صورت

گرمکن. دهید فشار کنترل پنل در را  یا  دکمه :کردن روشن–
هایچراغ همۀ. شودمی روشن گرمایش حداکثر با صندلی
.شوندمی روشن نشانگر

دلخواه مقدار تا دهید فشار بار چندین را  یا  دکمۀ :تنظیم–
.شود تنظیم

هایچراغ دیگر تا دهید فشار را  یا  دکمۀ :کردن خاموش–
.نباشند روشن دکمه داخل نشانگر

.شد خواهد خاموش سوئیچ بستن از پس صندلی گرمکن هایسیستم
تنظیم آخرین کنید، باز را سوئیچ دوباره دقیقه 10 حدود ظرف اگر
.شودمی فعال اتوماتیک طور به راننده صندلی دمای

کرد؟ روشن را صندلی گرمکن نباید زمانی چه
روشن را صندلی گرمکن داشت، وجود زیر شرایط از یکی اگر
:نکنید

.نباشد صندلی روی کسی–
.باشد شده کشیده صندلی روی محافظتی روکش–
.باشد شده نصب صندلی روی کودک صندلی–
.باشد خیس یا مرطوب صندلی کفۀ–
درجه 77 (گرادسانتی درجه+ 25 بالای بیرون یا داخل دمای–

.باشد) فارنهایت

هشدار
دلیل به یا بودن فلج دارو، مصرف خاطر به که افرادی
را دما یا درد به حساسیت دیابت، مانند مزمن هایبیماری
دچار صندلی گرمکن از استفاده با است ممکن کنند،نمی احساس
زیادی بسیار زمان که شوند پاها و باسن پشت، در سوختگی

درمان کامل طور به وقت هیچ به یا شود درمان تا کشدمی طول
به دارید سؤالی خود سلامتی وضعیت دربارۀ اگر. شودنمی

.کنید مراجعه پزشک
نباید هرگز باشد دما یا درد به حساسیت کاهش دچار که کسی●

.کند استفاده صندلی گرمکن از

هشدار
گرمکن عملکرد نقص باعث است ممکن صندلی روکش خیسی
.شود سوختگی خطر افزایش و صندلی

کفی که شوید مطمئن صندلی گرمکن از استفاده از قبل●
.است صندلیخشک

.ننشینید صندلی روی خیس یا مرطوب لباس با●
قرار صندلی روی خیسی یا مرطوب لباس یا شیء هیچ●

.ندهید
.نریزید مایعات صندلی روی●



تذکر
صندلی، گرمکن هایالمنت دیدن صدمه از جلوگیری برای●

پشتی یا بالشتک از نقطه یک در یا نزنید زانو صندلی روی
.نکنید وارد شدید فشار صندلی

صندلی یا محافظ پوشش مانند عایق مواد و تیز، اشیاء مایعات،●
.کند وارد آسیب صندلی گرمکن به است ممکن کودک

را صندلی گرمکن بلافاصله نمود، متصاعد بویی سیستم اگر●
.بسپارید مجاز تعمیرگاه به بررسی برای را آن و کنید خاموش

را آن نداشتید نیاز صندلی گرمکن به دیگر اینکه محض به
.رودمی هدر سوخت صورت این غیر در. کنید خاموش

جلو شیشه گرمکن

مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.کندمی کار جلو شیشۀ گرمکن است، کار حال در موتور وقتی

جلو شیشۀ دستی گرمکن
و اطلاعات سامانۀ در را  دکمۀ :مطبوع تهویۀ دسستی سسیسستم–

.دهید فشار سرگرمی
.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ :کلایمترونیک سسیسستم–
یا فعال جلو شیشۀ گرمکن تا کنید لمس را  عملکرد منطقۀ–

.شود غیرفعال

جلو شیشۀ گرمکن دقیقه، 8 از پس حداقل یا بیرون دمای به بسته
.شودمی خاموش خود به خود

جلو شیشۀ اتوماتیک گرمکن
دارد، وجود هاشیشه یا جلو شیشۀ روی بخار تشکیل خطر اگر

.شودمی روشن اتوماتیک طور به جلو شیشۀ گرمکن

.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ–
.دهید فشار سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در را  گزینۀ–
گرمکن (Automatic windscreen heating گزینۀ لمس با–

.کنید خاموش یا روشن را) جلو شیشۀ اتوماتیک

اتوماتیک گرمکن باشد، خاموش مطبوع تهویۀ سیستم اگر حتی
.شودمی فعال جلو شیشۀ

زدایییخ عملکرد از استفاده با جلو شیشۀ گرمکن
چنانچه و باشد شده روشن  دکمۀ با زدایییخ عملکرد چنانچه
جلو شیشۀ گرمکن باشد، داشته وجود هاشیشه گرفتن بخار احتمال
.شودمی روشن

شدن خاموش شرایط
به جلو شیشۀ گرمکن بیاید، پیش زیر شرایط از یکی چنانچه
:شودمی خاموش اتوماتیک صورت
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.برق مصرف بودن بالا صورت در–
.مطبوع تهویۀ سیستم در خرابی–
.شده تعیین زمان رسیدن پایان به از بعد–

فرمان غربیلک گرمکن

مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.کندمی کار است حرکت حال در موتور وقتی فرمان گرمکن

طریق از اتوماتیک طور به فرمان گرمکن شدن خاموش و روشن
سرگرمی و اطلاعات سامانه

و اطلاعات سامانۀ در را  دکمۀ :مطبوع تهویۀ دسستی سسیسستم–
.دهید فشار سرگرمی

.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ :کلایمترونیک سسیسستم–
خاموش یا روشن فرمان گرمکن تا کنید لمس را  گزینۀ–

.شود

صندلی گرمکن با همراه فرمان گرمکن شدن روشن و خاموش
)است کلایمترونیک سیستم دارای خودرو اگر تنها(
.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ–
و اطلاعات سامانۀ در را) کردن تنظیم (SETUP  گزینۀ–

.دهید فشار سرگرمی
لمس با–

اتصال (Steering wheel and seat heating linked گزینۀ
با همراه فرمان گرمکن که کنید معین) صندلی گرمکن و فرمان
.شود روشن یا خاموش صندلی گرمکن

گرمکن با همراه فرمان گرمکن تا دهید فشار را  دکمۀ–
.شود خاموش یا روشن صندلی

سیستم دارای خودروهای در تنها (دما برای تنظیم انتخاب
)کلایمترونیک

.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ–
.کنید لمس را) کردن تنظیم (SETUP گزینۀ–
)فرمان گرمکن (Steering wheel heating گزینۀ لمس با–

.کنید انتخاب را دما تنظیم

انتخاب تنظیمات. کنید انتخاب را متفاوت دمایی سطح 3 توانیدمی
دمایی تنظیم. ماندمی باقی شده ذخیره سوئیچ، بستن از پس شده
وابسته صندلی گرمکن برای دمایی تنظیم به فرمان گرمکن برای
.نیست

شدن خاموش شرایط
صورت به فرمان گرمکن آید، پیش زیر شرایط از یکی که زمانی

:شودمی خاموش اتوماتیک

شده خاموش راننده صندلی برای صندلی گرمکن اینکه، از پس–
).است شده فعال مربوطه عملکرد وقتی (باشد

.برق مصرف بودن بالا صورت در–
.فرمان گرمکن سیستم در خطا–



عملیاتی اطلاعات و نکات

مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

به سیستم از استفاده در شما به زیر های العمل دستور و نکات
.کندمی کمک صحیح طور

یا شودمی خاموش اتوماتیک صورت به کنندهخنک سیستم چرا
شود؟نمی روشن چرا

.شودنمی اندازیراه موتور–
.است خاموش فن–
.اند سوخته مطبوع تهویۀ سیستم فیوزهای–
+38 (گرادسانتی درجۀ+ 3 تقریباً از ترکم محیطی دمای–

.است) فارنهایت درجۀ
شده خاموش موقت طور به کنندهخنک سیستم هوای کمپرسور–

.است زیاد بسیار موتور کنندۀ خنک مایع دمای اینکه دلیلبه
مطبوع تهویۀ سامانۀ. دارد وجود دیگری خطای خودرو، در–

.شود بررسی مجاز تعمیرگاه توسط باید

مطلوب ایجاده دید برای تنظیمات
نگه برگ و برف یخ، از عاری را جلو شیشۀ جلوی دهانۀ,–

ها شیشه روی و یابد بهبود سرمایش و گرمایش قدرت تا دارید
.نشود ایجاد بخار

از بتواند هوا تا نپوشانید را بار محفظۀ پشت در هوا هایدریچه–
.یابد جریان عقب به جلو از خودرو میان

ترسریع چه هر زدایییخ برای که گرما خروجی حداکثر–
به سردکن که باشدمی دسترس در وقتی تنها است، لازم هاشیشه
.برسد خود عملیاتی دمای

و تازه هوای و گرمایش سیستم برای شده توصیه تنظیمات
هوا تهویه دستی سیستم

.کنید خاموش را هوا گردش حالت–
.دهید قرار  یا  حالت در را فن–
.کنید تنظیم وسط حالت روی را ترموستات–
مسیرهای و کنید باز را ابزار مجموعه پانل در هادریچه تمامی–

.کنید تنظیم را آنها
.بچرخانید مطلوب حالت به را هوا توزیع کنندۀ تنظیم–
تا دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ :مطبوع تهویۀ دسستی سسیسستم–

شرجی سازی،خنک حالت در. شود روشن کنندهخنک سیستم
.شود می گرفته هوا بودن

کلایمترونیک سیستم برای شده توصیه تنظیمات
.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ–
)فارنهایت درجۀ+ 72 (گرادسانتی درجۀ+ 22 روی را دما–

.کنید تنظیم
را آنها مسیرهای و کنید باز داشبورد صفحه در را هادریچه–

.کنید تنظیم
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فیلتر هایسیستم
وجود است ممکن مختلفی فیلتر های سامانه تجهیزات، به بسته
:باشد داشته

هوای و گرمایش سیستم دارای خودروهای :غبار و گرد و گرده فیلتر–
.مطبوع تهویۀ دستی سیستم و تازه

سیستم با خودروهایی :Air Care Climatronic تهویۀ سسیسستم–
.آلرژن فیلتر و حالته 3 ترموستات و کلایمترونیک

را هاناخالصی سطح فعال، کربن دارای گردۀ و غبار و گرد فیلتر
فیلتر. دهدمی کاهش خودرو به ورود حال در بیرون هوای در

و هاآلاینده مقدار تواندمی Air Care کلایمترونیک سیستم آلرژن
کاهش شوندمی خودرو داخل وارد که را هایی آلرژن همینطور

.دهد

عملکرد در خرابی از اجتناب برای مرتب طور به باید فیلترها
.شوند تعویض مطبوع تهویۀ سیستم

آلوده شدیداً هوا که کنید می استفاده خودرو از زمانی معمولاً اگر
.شود تعویض هاسرویس بین فیلتر که باشد نیاز شاید است،

خودرو زیر در آب وجود
از حاصل آب باشد بالا محیط دمای و خارجی رطوبت چنانچه
خودرو زیر و کند چکه کنندهخنک سیستم تبخیرکنندۀ از چگالش

!نیست نشتی نشانگر و است طبیعی مورد این. شود جمع آب

کننده خنک سیستم در سیالات

مورد را 129 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

مطبوع تهویه سیستم در کننده خنک مواد
نوع مورد در اطلاعاتی حاوی موتور محفظه در موجود برچسب

خودرو مطبوع تهویه سیستم در مصرفی کنندهخنک مواد میزان و
در نزدیکی در موتور محفظه بالایی بخش در برچسب. است
.است گرفته قرار کننده خنک ماده مخزن

شرحهانشانه


توسط باید فقط مطبوع تهویه سیستم: اخطار
.شود نگهداری مجاز متخصص افراد


کننده خنک ماده نوع


گریس نوع


فقط (تعمیرگاه اطلاعات به کنید رجوع
)دسترس در واگن فولکس نمایندگی برای


افراد توسط باید فقط مطبوع تهویه سیستم

.شود نگهداری مجاز متخصص



شرحهانشانه


اشتعال قابل کننده خنک مواد


دقت اجزاء تمامی از صحیح استفاده به

سایر قدیمی قطعات از هرگز و نمایید
خودرو در شده بازیافت اجزای یا خودروها
.نکنید استفاده

مطبوع تهویه سیستم در گریس
.است گریس لیتر میلی 210 تا حاوی مطبوع تهویه سیستم

مطبوع تهویه سیستم در موجود گریس میزان و دقیق خصوصیات
:نمود مشاهده زیر سایت وب در تواندمی را

https://erwin.volkswagen.de

هشدار
تهویه سیستم خطر بدون و مطمئن استفاده روند داشتن برای

.شود نگهداری مجاز متخصص افراد توسط تنها باید مطبوع

تذکر
خودروهای اجزای با هرگز را مطبوع تهویه سیستم کننده تبخیر●

.نکنید تعمیر بازیافتی یا فرسوده
دست کننده تبخیر با هرگز را مطبوع تهویه سیستم کننده تبخیر●

.نکنید جایگزین بازیافتی یا فرسوده خودروهای دوم

کمکی گرمکن

موضوع باره در مقدمه
شودنمی ژاپن بازار شامل

تامین خودرو باک از سوخت با پارک هنگام گرمایش سامانۀ
استفاده مورد خودرو توقف یا حرکت هنگام تواندمی و شودمی
.گیرد قرار

وزدمی تابستان در خودرو داخل به پارک، هنگام گرمایش سامانۀ
نازک لایۀ یا غبار یخ، از را جلو جلو شیشۀ زمستان، در یا و

.کندمی پاک برف

پارک هنگام گرمایش سامانۀ گاز خروجی
طریق از پارک هنگام گرمایش سامانۀ توسط شدهتولید دودهای
.شودمی خارج خودرو زیر شده نصب اگزوز های لوله از یکی
مسدود موانع سایر یا لای و گل برف، وسیله به نباید اگزوز لولۀ
.شود

هشدار
حاوی دیگر گازهای کنار در شده، متصاعد دودهای

کربن مونوکسید. باشدمی رنگبی و بوبی سمی مونوکسیدکربن
.شود افراد مرگ حتی و گیجی باعث تواندمی
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بدون یا بسته اتاق در را پارک هنگام گرمایش سامانۀ گاههیچ●
.نکنید اندازیراه تهویه

ایگونه به را پارک هنگام گرمایش سامانۀ گاههیچ●
بدون یا بسته محیط در و باشد روشن که نکنید ریزیبرنامه
.کند کار تهویه

هشدار
داغ بسیار پارک هنگام گرمایش سامانۀ اگزوز سیستم هایقسمت
.شود حریق ایجاد باعث است ممکن امر این. شوند می
اگزوز سیستم از قسمتی هیچ که کنید پارک را خودرو طوری●

علف مثل خودرو، زیر اشتعال قابل مادۀ هیچ با تماس در
.نباشد خشک

تذکر
قرار هادریچه جلوی را دما به حساس مواد یا دارو غذا، گونههیچ
توسط است ممکن دما به حساس مواد سایر یا دارو غذا،. ندهید
.شوند مصرفغیرقابل یا خراب هوا جریان

کمکی گرمکن کردن خاموش یا روشن
شودنمی ژاپن بازار شامل

مورد را 136 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

پارک هنگام گرمایش سامانۀ کردن روشن
روشن زیر هایروش به تواندمی پارک هنگام گرمایش سامانۀ
:شود

کنترل قسمت در  فوری گرمایش دکمۀ با دستی طور به–
.129 صفحه ←

.138 صفحه ← دور راه از کنترل با دستی صورت به–
شدهفعال و ریزیبرنامه حرکت زمان با اتوماتیک صورت به–

.139 صفحه ←

بودن پایین صورت در تواندنمی پارک هنگام گرمایش سامانۀ
.شود روشن باک، بودن خالی باتری شارژ سطح

کنید خاموش را پارک هنگام گرمایش سامانۀ
خاموش زیر هایروش به تواندمی پارک هنگام گرمایش سامانۀ
:شود

کنترل قسمت در  فوری گرمایش دکمۀ با دستی طور به–
.129 صفحه ←

.138 صفحه ← دور راه از کنترل با دستی صورت به–
سامانۀ نمایشگر در گزینۀ کردن لمس با دستی صورت به–

.139 صفحه ←سرگرمی و اطلاعات
شده ریزیبرنامه حرکت زمان رسیدن فرا با اتوماتیک طور به–

.139 صفحه ←شده ریزی برنامه عملکرد زمان پایان یا



 یا  نشانگر چراغ کردن روشن با اتوماتیک طور به–
.269 صفحه ←) سوخت میزان نشانگر(

کم بسیار خودرو شارژ مقدار اگر اتوماتیک طور به–
.319 صفحه ←باشد

کار خاموشی از پس کوتاهی مدت به پارک هنگام گرمایش سامانۀ
گازهای. شود مصرف کامل سیستم در موجود سوخت تا کند می

.شوندمی وارد بیرون هوای به هم سیستم از اگزوز

پارک هنگام گرمایش سامانۀ است، ثابت خودرو وقتی
فعال عملیات طول حداکثر برای متوالی مرتبۀ 3 تا تواندمی

.شود داده حرکت خودرو که است لازم بیشتر استفادۀ برای. شود

صدای و سر پارک هنگام گرمایش سامانۀ کردن روشن با
.شودمی شنیده سامانه اندازیراه

کند، کار زیادی مدت پارک هنگام گرمایش سامانۀ اگر
باتری، مجدد شارژ منظور به. شودمی خالی خودرو باتری

این کلی قانون. درآورید حرکت به مناسب مسافتی در را خودرو
خودرو از کنیدمی اندازیراه را سیستم که زمانی ازای به که است

.کنید استفاده

سوخت کم مقدار با سرازیری یا سربالایی در کردن پارک
به منجر ،)ذخیره مقدار از بیشتر کمی (مخزن درون
.شودمی پارک هنگام گرمایش سامانۀ عملکرد در محدودیت

موتور وقتی اتوماتیک صورت به تواندمی کمکی بخاری
)فارنهایت درجۀ+ 41 (گرادسانتی درجۀ+ 5 زیر دمای در
پارک هنگام گرمایش سامانۀ. شود روشن کند،می کاربه شروع
.شودمی خاموش کوتاه مدتی از پس اتوماتیک طور به مجدداً

باشد کم محیط دمای و بوده بالا خارجی رطوبت چنانچه
و گرمایش سیستم از چگالش از حاصل آب است ممکن

کار حال در پارک هنگام گرمایش سامانۀ طریق از تازه هوای
جمع آب خودرو زیر که است ممکن شرایط این در. شود متصاعد

.نیست خودرو دیدن آسیب بر مبنی رو این از. شود
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دور راه از کنترل
شودنمی ژاپن بازار شامل

مورد را 136 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.دور راه از کنترل: پارک هنگام گرمایش سامانۀ 125 تصویر

کنترل برای باتری پوشش: پارک هنگام گرمایش سامانۀ 126 تصویر
.دور راه از

پارک هنگام گرمایش سامانۀ کردن روشن و خاموش
فشار را 125 تصویر ←  دکمۀ منظور بدین :کردن روشن–

سبز رنگ به دقیقه 2 تقریباً مدت به نشانگر چراغ اگر. دهید
.شودمی روشن کمکی بخاری ماند، روشن

چراغ اگر. دهید فشار را  دکمۀ منظور بدین :کردن خاموش–
ماند، روشن زرد رنگ به دقیقه 2 تقریباً مدت به نشانگر
.شودمی خاموش کمکی بخاری

دور راه از کنترل سیستم در نشانگر چراغ
شما به متفاوتی بازخوردهای دکمه فشار از پس 2 نشانگر چراغ
.دهدمی



چشمک سبز رنگ به نامرتب صورت به ثانیه 5 حدود نشانگر چراغ اگر
خالی تقریباً خودرو باک. است افتاده کار از کمکی بخاری یعنی زد

.دارد وجود خطایی یا است کم تقریباً خودرو باتری ولتاژ است،
باتری شارژ منظور به معینی مسافت کنید، گیریسوخت دوباره
.نمایید مراجعه مجاز تعمیرگاه به یا کنید حرکت خودرو

سبز یا قرمز رنگ به اندازه یک به ثانیه 4 حدود نشانگر چراغ اگر
خودرو از را خود فاصلۀ. است نشده دریافت سیگنال زد، چشمک

.کنید کم

دور راه از کنترل) باتری محاوره زبان در (ایدکمه باتری اگر
نارنجی رنگ به ثانیه 2 مدت به نشانگر چراغ باشد، ضعیف
دریافت بودن خاموش یا روشن سیگنال (اگر و شودمی روشن
بودن خاموش یا روشن سیگنال (اگر یا شودمی روشن) شود

باتری. زندمی چشمک سبز یا قرمز رنگ به) نشود دریافت
عملکرد محدودۀ است ممکن که چرا شود، عوض باید ایدکمه
.کند پیدا کاهش دور راه از کنترل

محدوده
صد حدود عملکرد محدودۀ ای،دکمه باتری بودن پر صورت در
و آب شرایط خودرو، و دور راه از کنترل بین موانع. باشدمی متر

محدوده ای،دکمه باتری شدن ترضعیف همچنین و نامساعد هوایی
.میدهند کاهش توجهی قابل حد تا را

.باشد متر 2 حداقل باید درو راه از کنترل بین فاصلۀ

1 آنتن با را دور راه از کنترل مطلوب، محدودۀ به رسیدن برای
.نپوشانید را آنتن. دارید نگه بالا عمود صورت به

دور راه از کنترل در ایدکمه باتری کردن جایگزین
به دکمه، فشار با دور راه از کنترل در نشانگر چراغ که هنگامی
روشن یا بزند چشمک نارنجی رنگ به سریع خیلی ثانیه شش مدت
تعویض را دور راه از کنترل درون ایدکمه باتری باید نشود،
.گردد

تعمیرگاه یا واگن فولکس نمایندگی از کندمی توصیه واگن فولکس
از امکان صورت در. کند عوض را ایدکمه باتری بخواهید مجاز
باتری مطلوب عمر تا کنید استفاده معتبر برند با هاییباتری
.شود تضمین

تصویر ← فلش جهت در را گوشتی پیچ مانند مناسبی شیء–
.دهید قرار بغل سوراخ در 126

.کنید بلند را باتری پوش در شیء آن با–
.بکشید فلش جهت در را باتری درپوش–
.بردارید را باتری درپوش–
.کنید خارج را ایدکمه باتری–
قطب که شوید مطمئن. دهید قرار را نو باتری روش همین به–

.باشد گرفته جای صحیح طور به باتری
.دهید قرار دور راه از کنترل محل را باتری درپوش–
.شود چفت تا بکشید فلش خلاف جهت در را باتری درپوش–

خطر
شود بلعیده ایدکمه باتری یا مترمیلی 20 قطر با باتری اگر
جراحات حتی یا جدی جراحات به کوتاهی مدت در تواندمی

.شود منجر مرگبار
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ها،باتری و جاکلیدی همچنین و دور راه از کنترل همواره●
قطری که هاباتری سایر و ایدکمه باتری زاپاس، هایباتری
نگه دور کودکان دسترس از را دارند مترمیلی 20 از بیش
.دارید

دکتر به سریعاً است، شده بلعیده باتری که زدید حدس چنانچه●
.کنید مراجعه

تذکر
.است رفته کار به الکترونیکی اجزاء دور راه از کنترل داخل●

و شدید شوک رطوبت، از را دور راه از کنترل دلیل همین به
.دارید نگه دور آفتاب تابش از

صدمه دور راه از کنترل به است ممکن نامناسب هایباتری●
همان دارای که نویی باتری با تنها را خالی باتری. کنند وارد
.کنید عوض است، مشخصات و اندازه ولتاژ،

در باتری هایقطب که شوید مطمئن باتری دادن قرار هنگام●
.باشند قرارگرفته درست جهت

محیط از حفاظت قوانین با مطابق را شدهخالی هایباتری
.کنید دفع زیست

پرکلرات دارای دور راه از کنترل درون باتری است ممکن
.کنید توجه زباله دفع جهت قانونی شرایط به. باشد

کمکی گرمکن ریزیبرنامه
شودنمی ژاپن بازار شامل

مورد را 136 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

کنید باز را) کمکی بخاری( Auxiliary heaterفهرست
ریزیبرنامه سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در کمکی بخاری
.شودمی

و اطلاعات سامانۀ در را  دکمۀ :مطبوع تهویۀ دسستی سسیسستم–
.دهید فشار سرگرمی

.دهید فشار کنترل پنل در را  دکمۀ :کلایمترونیک سسیسستم–
.کنید لمس را  گزینۀ–

پارک هنگام گرمایش سامانۀ ریزیبرنامه
حرکت زمان. است معتبر گرمایش مدت برای تنها آن بودن فعال
.شود فعال اول از شروع هر برای باید

خودرو ساعت و تاریخ که شوید مطمئن ریزیبرنامه از قبل
.باشد شده تنظیم درست

■Off) هنگام گرمایش سامانۀ سریع کردن خاموش) خاموش
.پارک

■Heating) کردن گرم(، Ventilation) با را) – تهویه 

سامانۀ کردن روشن با خودرو داخلی فضای تا کنید تنظیم
.گردد تهویه یا شود گرم پارک هنگام گرمایش



■Adjust) تنظیم – (فهرستSet auxiliary heater )تنظیم
.بیاورید را) پارک هنگام گرمایش سامانۀ

–Departure time) بندیزمان 3 تا) حرکت زمان
)hh.mm (سامانۀ خواهیدمی اگر. کنید ریزیبرنامه

روشن هفته در معین روز یک در پارک هنگام گرمایش
.کنید انتخاب نیز را روز حرکت زمان بر علاوه شود،

–Running time) اگر کنید، تنظیم را) – عملیات زمان
یا  فوری گرمایش دکمۀ با پارک هنگام گرمایش سامانۀ

زمان. است شده روشن دور راه از کنترل از استفاده با
تهویۀ دستی سیستم دارای که خودروهایی در عملیات
.شودمی استفاده عملیات زمان تعیین برای و هستند مطبوع
.است دقیقه 60 تا 10 بین عملیات زمان

■ – فهرستاصلی به بازگشت.

خاموش زمان شده، ریزیبرنامه حرکت زمان :مطبوع تهویۀ دسستی سسیسستم
شروع. کند می تعیین را پارک هنگام گرمایش سامانۀ شدن

عملیات زمان به بسته پارک هنگام گرمایش سامانۀ گرمایش
.شودمی تعیین شده ریزیبرنامه

مشخص را زمانی شده ریزیبرنامه حرکت زمان :کلایمترونیک سسیسستم
.باشد شده حاصل خودرو در شده تنظیم دمای تقریباً که کندمی

صورت به خارجی دمای به بسته کمکی بخاری گرمایش شروع
.شودمی تعیین اتوماتیک

ریزیبرنامه بررسی
گرمایش دکمۀ در نشانگر چراغ باشد، فعال حرکت زمان چنانچه
سوئیچ بستن از پس کلایمترونیک سیستم کنترل پنل در  فوری

.شودمی روشن ثانیه 10 مدت به

هشدار
فضای در کمکی بخاری که نکنید ریزیبرنامه نحوی به هرگز
متصاعد دودهای. کند کار و بوده روشن تهویه بدون یا بسته
و بوبی سمی مونوکسیدکربن حاوی دیگر گازهای کنار در شده،
حتی و گیجی باعث تواندمی کربن مونوکسید. باشندمی رنگبی

.شود افراد مرگ
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رانندگی
رانندگی برای تذکرات

موضوع باره در مقدمه

هشدار
ممکن معیوب ترمز سیستم با یا فرسوده ترمز لنت با رانندگی
.شود جدی جراحات و تصادفات باعث است

در متنی پیام یک با همراه یا تنهایی به  هشدار چراغ اگر●
تعمیرگاه یک به فوراً شود، روشن ترکیبی ابزار نمایشگر
یا کرده کنترل را ترمز هایلنت و کنید مراجعه مجاز
.کنید عوض را فرسوده ترمز هایلنت

هشدار
از موجب تواندمی لغزنده، هایجاده در ویژه به سریع، شتاب
امر این. شود لغزیدن نتیجه در و اصطکاک، رفتن دست
نوبۀ به که شود، خودرو کنترل دادن دست از به منجر تواندمی
.گرددمی شدید هایآسیب و تصادفات به منجر خود

که کنید استفاده زمانی تنها را سریع شتاب یا دان کیک سیستم●
.دهدمی اجازه ترافیک و جاده شرایط هوا، و آب دید،

هاپدال

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.دستی گیربکس با خودرو در هاپدال: جاپایی در 127 تصویر



.کلاچه دو گیربکس با خودرو در هاپدال: جاپایی در 128 تصویر

:127 تصویر جدول راهنمای
گاز پدال
ترمز پدال
کلاچ پدال

:128 تصویر جدول راهنمای
گاز پدال
ترمز پدال

یا اشیاء با نباید هرگز هاپدال همۀ کنترل و حرکت در آزادی
.گردد محدود هاکفپوش

میگذارند آزاد را هاپدال قسمت که کنید استفاده را هاییکفپوش فقط
.مانندمی ثابت جاپایی در حتماً و

حد از بیشتر ترمز پدال باید ترمز مدار افتادن کار از صورت در
.گردد متوقف خودرو تا شود داده فشار معمول

هشدار
این. شوند هاپدال کارکرد مانع است ممکن زیرپایی درون اشیاء
افزایش و خودرو کنترل رفتن دست از به منجر است ممکن امر
.گردد شدید جراحت خطر

توانمی را هاپدال همه که کنید حاصل اطمینان همیشه لطفاً●
.برد کار به مانعی هیچ بدون

.باشند شده محکم زیرپایی در خوبی به همیشه باید هاکفپوش●
فابریک کفپوش روی نباید ایاضافه پوشش یا کفپوش هیچ●

.شود گذاشته خودرو
در تواندنمی خودرو حرکت هنگام شیئی هیچ که شوید مطمئن●

.بگیرد قرار راننده زیرپایی محوطۀ
متوقف خودرو که هنگامی دارد، قرار زیرپایی در شیئی اگر●

.بردارید را آن است

تذکر
در مثال طور به. کنند عمل مقاومت بدون هربار بتوانند باید هاپدال

طولانی فشار دارد ضرورت ترمز، مدار افتادن کار از صورت
منظور بدین. شود متوقف خودرو تا شود آورده پدال روی مدت
.داد فشار معمول حد از ترمحکم و بیشتر را ترمز پدال باید

1

2

3

1

2
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دنده تعویض نشانگر

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.دنده نپیشنهاد: ترکیبی ابزار نمایشگر روی 129 تصویر

خودرو، تجهیزات به بسته ترکیبی، ابزار نمایشگر است ممکن
در سوخت، مصرف تا شود، انتخاب باید دنده کدام که کند تعیین
.یابد کاهش خودرو حرکت موقع

در باید هم دنده دستۀ DSG® دوکلاچه گیربکس دارای خودروهای در
.158 صفحه ← باشد ترونیکتیپ وضعیت

:129 تصویر جدول راهنمای
.است شده انتخاب اکنون هم که ایدنده
.دهیم تغییر آن به را دنده باید که پیشنهادی، دنده

ایدنده باشد شده انتخاب دنده ترینمناسب حاضر، حال در اگر
.است شده داده نشان کنونی ندۀ. شودنمی توصیه

دیزل ذرات فیلتر "کردن تمیز" برای اطلاعات
مسدود دیزل ذرات فیلتر که دهدمی تشخیص اگزوز مدیریت سیستم
تمیز جریان به دنده، ترینمناسب نمودن توصیه با و است شده

موارد در. کندمی کمک رانندگی، موقع در فیلتر، اتوماتیک کردن
صفحه ←شود رانده بیشتری سرعت با خودرو که است لازم خاص
275.

احتیاط
راننده به کردن کمک منظور به تنها دنده، تعویض نشانگر
.باشد راننده توجه یبرا جایگزینی تواندنمی و است شده طراحی

انتخاب خصوص در تام مسئولیت شرایط تمامی در راننده●
حالت در ، گرفتن سبقت موقع در مثلاً صحیح، دندۀ
را سربالایی در حرکت یا 260 صفحه ← تریلر کشییدک
.دارد

کمک سوخت مصرف کاهش به صحیح دندۀ با رانندگی
.کندمی

یا شود، گرفته کلاچ دستی دندۀ یدارا خودروهای در وقتی
DSG® دوکلاچه گیربکس یدارا خودروهای در وقتی

خاموش دنده تعویض نشانگر شود، فعال غیر ترونیکتیپ وضعیت
.شودمی



A

B

گرفتن عقب دنده هنگام هاویژگی

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

:دهدمی رخ زیر موارد سوئیچ، بودن باز و گرفتن عقب دنده هنگام
.شودمی روشن عقب دنده چراغ–
صورت به کلایمترونیک سیستم رودمی عقب به خودرو وقتی–

.کندمی پیدا تغییر هوا گردش حالت به اتوماتیک
راهنمای سیستم نشانگر ،Park Pilot پارک یراهنما سیستم–

Rear (عقب دنده دوربین سیستم و ParkPilot پارک
View (شوندمی روشن لزوم صورت در.

شیشه کنپاکبرف شوند روشن جلو شیشه هایکنپاکبرف اگر–
.شودمی روشن نیز عقب

اقتصادی حالت در رانندگی

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

2 در کیلومتر 100 در لیتر حسب بر سوخت مصرف 130 تصویر
.مختلف بیرونی دمای

و ترمزها موتور، استهلاک و آلودگی سوخت، مصرف
در. یابدمی کاهش صحیح رانندگی شیوۀ با هالاستیک

زیست محیط از حفاظت در که است آمده نکته چند زیر
.کرد خواهد کمک شما به مالی جوییصرفه نیز و

کنید رانندگی نگری آینده با
سوخت مصرف نکنید اتخاذ را یکنواختی رانندگی شیوۀ اگر

از توانمی جاده، ترافیک وضعیت به کافی دقت با. یابدمی افزایش
فاصلۀ رعایت. کرد خودداری مکرر ترمزهای و هادادن گاز

نگری آینده با که کند می کمک شما به جلو خودروی با مناسب
.کنید رانندگی

کنید استفاده است ممکن که جا هر کنترل کروز سیستم از
.182 صفحه ←
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تا خودرو دهید اجازه موتور ترمز اثر از مندیبهره منظور به
دنده با راهنما، چراغ به شدن نزدیک زمان مثلاً توقف، نقطه

.کند حرکت خلاص

شود جوییصرفه انرژی در که کنید عوض طوری را هادنده
باعث دقیقه در دور 2000 موتور دور در دنده افزایش
رانندگی بالاتر دندۀ با. شودمی سوخت مصرف در جوییصرفه
.کنید اجتناب بالا موتور دور از و نکنید

2 دنده به 1 دنده از سریعاً حرکت به آغاز از پس: دستی گیربکس
.بروید بالاتر هایدنده به سریعاً. بروید

بردن کاربه از و دهید گاز آهسته: DSG® کلاچه دو گیربکس
.کنید اجتناب معکوس دنده عملکرد

.141 صفحه ←دنده پیشنهاد

.164 صفحه ← اقتصادی رانندگی نمایۀ

نرانید گاز تخته
.نکنید استفاده کامل طور به خودرو، سرعت بیشترین از هرگز،

به امر این یابد،می افزایش هوا مقاومت حد از بیش هایسرعت در
برای خودرو، درآوردن حرکت به برای لازم نیروی خود نوبه
را بزرگراه در ساعت در کیلومتر 130 بالای هایسرعت در مثال

.دهدمی افزایش

کند کار درجا زیاد خودرو نگذارید
مدت باشید مجبور اگر. کنید حرکت پایین موتور دور با فوراً

کار جا در صورتبه موتور ندهید اجازه کنید توقف طولانی زمانی
آهنراه تقاطع محل یا سنگین ترافیک در وقتی مثال برای کند

.کنید خاموش را موتور هستید

وقتی است، فعال آنها در خاموش/سامانۀروشن که ییهاخودرو در
خاموش خودکار طور به موتور نباشد، حرکت حالدر خودرو

.152 صفحه ← شودمی

متعادل گیریسوخت
سوختی مخزن. دهدمی افزایش را خودرو وزن پر، سوخت مخزن

شهر در رانندگی برای ویژه به باشد پر چهارم سه تا نصف بین که
.است مناسب

بپرهیزید کوتاه هایمسافت طی از
دمای به رسیدن. دارد بالایی بسیار سوخت مصرف سرد موتور
.آیدمی دست به مسافت کیلومتر چند طی از پس تنها مطلوب
حد از بیشتر زمستان در مثلاً پایین محیط دمای در سوخت مصرف
صرفه به مقرون شکل به را سفرها. 130 تصویر ← است متوسط
.کنید یکی هم با را کوتاه هایمسافت و کنید ریزیبرنامه

دهید انجام مرتب صورت به را خودرو تعمیر و نگهداری
یا موتور مدیریت سیستم نگهداری مثل مرتب تعمیر و نگهداری

کارکرد عمر نیز و است اقتصادی رانندگی لازم شرط هوا فیلتر
.دهدمی افزایش را خودرو

کنید توجه تایر تورم فشار به
شود، نمی بیشتر استهلاک به منجر تنها لاستیک نامناسب فشار
افزایش را سوخت مصرف نتیجه در و چرخش مقاومت بلکه
چرخش مقاومت دارای که کنید استفاده هاییلاستیک از. دهدمی
.هستند بهینه

اطلاعات. کنید تنظیم خودرو بار با متناسب را هالاستیک باد فشار
.329 صفحه ← کنید رعایت را لاستیک برچسب روی مندرج

صفحه ← هالاستیک باد پایش سیستم یا لاستیک باد فشار نشانگر
323.

کنید استفاده سبک موتور روغن از
ویژه به پایین، ویسکوزیتۀ دارای سنتزی کاملاً موتورهای روغن
دهندمی کاهش را موتور در اصطکاک مقاومت سرد، استارت در
.شوندمی پخش سریعتر و بهتر و

بردارید خودرو روی از را ضروری غیر بار
کنید، تمیز را خودرو عقب صندوق حرکت، به آغاز از پیش اگر
ندارید آنها به نیازی که کودک صندلی یا نوشیدنی خالی جعبۀ مثلاً
.یافت خواهد کاهش سوخت مصرف کنید خارج آن از را

نگه پایین امکان حد تا را خودرو هوای مقاومت آنکه منظور به
و خودرو بدنۀ به اتصال قابل قطعات یا کمکی تجهیزات دارید،
از پس را سقفی باربند یا دوچرخه اسکی، مانند افزودنی قطعات
.بیاورید بیرون خودرو از استفاده،

کنید جویی صرفه برق مصرف در
الکتریکی نیروی و گیرد،می موتور از را خود نیروی ژنراتور
مطبوع، تهویۀ سیستم نظیر خودرو، رفاهی هایسیستم نیاز مورد

مصرف در جوییصرفه. کندمی تولید را تهویه یا شیشه گرمکن
:مثلاً است، ایساده کار برق

تهویه را خودرو هوای سفر، شروع از پیش گرم، هوای در–
آن، از پس. کنید رانندگی باز شیشۀ با را کوتاهی مسافت و کنید

.کنید روشن را مطبوع تهویۀ سیستم
انجام به را خود وظیفۀ رفاهی های سیستم که این از پس–

.کنید خاموش را ها آن رساندند،

هشدار
با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه
اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه

.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت

کسب اطلاعات طبیعت از محافظت دیگر هایروش دربارۀ
برای واگن فولکس جهانی برند Think Blue.. کنید
.است زیست محیط با سازگاری و پایداری

خصوص در تریکامل اطلاعات واگن فولکس نمایندگی
مانند بهینه مصرف با یدکی قطعات و صحیح نگهداری

.دهدمی قرار شما اختیار در نو، هایلاستیک

،)ACT® (فعال سیلندر مدیریت به مجهز خودروهای در
از مواقعی در توانمی را موتور جداگانۀ سیلندرهای

وقتی. انداخت کار از نیست، لازم زیادی برق که رانندگی
شودنمی تزریق سیلندر آن به سوختی هیچ شود، غیرفعال سیلندری

.گرددمی سوخت مصرف کلی کاهش به منجر امر این و

راهنما دفترچه 142
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.Trainer. کنید فکر آبی

.دهید قرار توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت

.Think Blue. Trainer: سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در 131 تصویر



.Think Blue Trainer. تحلیل را رانندگی شیوۀ
کندمی کمک شما به و کشدمی تصویر به و کندمی

.کنید رانندگی اقتصادی

:131 تصویر جدول راهنمای
:"رنگ آبی امتیاز"

100 تا 0 از بندیدرجه در شده داده نمایش مقدار هرچه
آبی نوار. است تربازدهپر شما رانندگی سبک باشد، بالاتر
نوار. است یکنواخت و بازدهپر رانندگی سبک نشانگر

.است بازدهکم رانندگی شیوۀ نشانگر خاکستری
 اخیر رانندگی دقیقه 30 ارقام و آمار تا کنید، لمس را نشانگر

Since start )دهد نشان شما به را) کردن روشن لحظۀ از.
:ترمزگیری و دادن گاز
ظاهر میانی بخش در کمان 2 ممتد، و مداوم سرعت در
و بالا به کمانها گرفتن ترمز و دادن گاز هنگام در. شوندمی
.کنندمی حرکت پایین
:سابقه نمایش
.شودمی داده نشان آبی نوارهای با رانندگی شیوه بازدهی
ذخیره را آبی نوار بار یک ثانیه 5 هر حدود رنگ سفید نوار
.کندمی

.است تربازدهپر رانندگی سبک باشد، بزرگتر نوار هرچه
:رانندگی دربارۀ نکاتی

 بگیرید تصمیم پیشاپیش رانندگی زمان در.

 دنده تعویض نشانگر.

1

2

3

4

 کنید تنظیم را سرعت.

 اقتصادی رانندگی سبک.

 :مصرف
زمان از( Since start سوخت مصرف متوسط نشانگر،
)کیلومتر 100 در لیتر (l/100 km اساس بر را) استارت
و بازدهپر رانندگی سبک نشانگر آبی نوار. دهدمی نشان

رانندگی شیوۀ نشانگر خاکستری نوار. است یکنواخت
.است بازدهکم

 اخیر رانندگی دقیقه 30 ارقام و آمار تا کنید، لمس را نشانگر
Since start )دهد نشان شما به را) کردن روشن لحظۀ از.

:انرژی مصرف در جویی صرف برای هایینکته
به تا دهید فشار را.) کنید فکر آبی (Think Blue.گزینۀ
.یابید دسترسی بیشتری نکات

.Think Blue فراخوانی Trainer
تا دهید، فشار را سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در CAR دکمۀ–

داده نمایش Trainer. .شود روشن Think Blue که زمانی
.شودمی

.دهید فشار را سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در CARدکمۀ :یا–
.کنید لمس را  گزینۀ–
را) مربی (Trainer. دکمه)کنید فکر آبی (.Think Blueگزینۀ–

.کنید لمس

هشدار
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
است ممکن سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ با کردن کار. شود
.شود جاده به شما توجه عدم باعث

.برانید مسئولیت و دقت با همیشه●

5

6
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هاترمز مورد در اطلاعاتی

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

ایجاد کامل توقف اول، کیلومتر 300 تا 200 در جدید ترمز لنت
توانید،می حال این با.  ← "شوند ساییده"کمی ابتدا باید و کندنمی
جبران ترمز پدال روی بیشتر فشار با را ترمز نیروی کاهش اندک
هایپدال کاملاً هرگاه لنت شدن بندیآب برای لازم مدت در. کنید
ترمز خط اضطراری گرفتن ترمز در یا دهید فشار را ترمز

در. هستند کرده کار هالنت که بود خواهد زمانی از ترطولانی
از باید و داد فشار کامل را ترمزها نباید بندی،آب برای لازم مدت

کرد اجتناب سازندمی وارد ترمزها بر شدید فشار که هاییوضعیت
.سریع خیلی رانندگی زمان مثلاً

با کار چگونگی به وابسته زیاد، حدود تا ترمز هایلنت فرسودگی
سفرهای برای خودرو از اگر. است رانندگی سبک و خودرو،
استفاده اسپرت حالت در و کوتاه هایمسافت طی شهری معمولی
.شوند بررسی مجاز تعمیرگاه توسط منظم طور به باید هالنت شود،

آب، روی از رانندگی از پس مثلاً خیس ترمز با رانندگی هنگام
ممکن که آنجا از خودرو، شستشوی از پس یا شدید، بارش از پس
زده یخ زمستان در حتی یا و بوده مرطوب ترمز هایدیسک است
را ترمزها. گیردمی صورت تأخیر با ترمز تأثیر احتمالاً، باشند
بالاتر سرعت در محتاطانه گرفتن ترمز با زودتر چه هر باید

هیچ یا نباشد سرتان پشت خودرویی شوید مطمئن. کرد "خشک"
نگیرد قرار خطر معرضدر کار این واسطه به جاده در فردی

← .

تأخیر به را ترمز تأثیر ترمز هایلنت و هادیسک روی نمک لایۀ
از چنانچه. کندمی ترطولانی را توقف از قبل مسافت و انداخته،
نمک از پوشیده هایجاده در طولانی مدتی خودرو، هایترمز
را نمک لایۀ محتاطانه گرفتن ترمز با باید باشد، نشده استفاده
. ← داد کاهش

فعالیت صورت در ها،لنت آلودگی و ترمز هایدیسک فرسودگی
کم فشار و کوتاه، هایمسافت طی طولانی، مدتی به خودرو نکردن
در یا است شده وارد ها لنت روی کمی فشار اگر. شودمی بیشتر

و هالنت که کندمی توصیه واگنفولکس ها، آن خوردگی صورت
تمیز بالا سرعت در گرفتن ترمز مرتبه چند با را ترمز هایدیسک
در فردی هیچ یا نباشد سرتان پشت خودرویی شوید مطمئن. کنید
. ← نگیرد قرار خطر معرضدر کار این واسطه به جاده

ترمز سیستم در اختلال
معمول شکل به خودرو و دهید کاهش را سرعت شوید مجبور اگر
افزایش (باشد افتاده کار از ترمز مدار است ممکن نگرفت، ترمز

 هشدار چراغ توسط نقص، این). توقف از قبل مسافت ناگهانی
جهت. شودمی داده نشان متنی، پیام طریق از موارد، برخی در و

در. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه تریننزدیک به فوراً نقص، رفع
توقف از قبل مسافت انتظار و برانید، کم سرعت با موقع این

داشته را پدال بر اضافی فشار کردن وارد لزوم و تر،طولانی
.باشید



ترمز بوستر
حرکت حال در موتور که کندمی عمل زمانی تنها ترمز بوستر
راننده توسط ترمز، پدال بر شده اعمال فشار ترمز بوستر. باشد
.نمایدمی تقویت را،

دلیل به باشد، شده بکسل خودرو اگر یا نکند، کار ترمز بوستر اگر
داد فشار بیشتر قدرت با باید را ترمز پدال ترمز، بوستر وجود عدم
← .

هشدار
و تصادف باعث است ممکن ضعیف ترمز با رانندگی
.شود جدی دیدگیآسیب

متنی پیام یک با همراه یا تنهایی به  هشدار چراغ چنانچه●
به سریعاً شد، روشن نشانگرها مجموعه نمایشگر در

بررسی را ترمز هایلنت و کرده مراجعه مجاز تعمیرگاه
.نمایید تعویض را فرسوده ترمز هایلنت یا و کنید

هشدار
هنگام به ای بهینه تأثیر اندشده نصب تازه که جدید هایترمزلنت

.ندارند ترمزگیری
باید و ندارند کامل کارایی اول، کیلومتر 300 در هاترمزلنت●

توانمی را، است کم آن تأثیر که ترمزی. "شوند ساییده" قبلاً
.کرد تقویت ترمز، پدال بر بیشتر فشار با

، باید● به جدید، هایترمز لنت با رانندگی موقع مخصوصاً
دست از و شدید هایآسیب تصادفات، خطر کاهش منظور
.کنید رانندگی بیشتری دقت با خودرو، کنترل رفتن

فاصلۀ با نباید هرگز جدید، ترمزهای لنت با رانندگی هنگام●
از باید و کنید، حرکت دیگر هایخودرو از نزدیک بسیار
شدید فشار شدن وارد موجب که ییهاموقعیت در گرفتن قرار
.کنید اجتناب شود،می هاترمز بر

هشدار
ترمز تأثیر از باشند، داشته حرارت حد از بیش که هاییترمز
ایملاحظه قابل حد تا را توقف از قبل مسافت و کاهندمی

.دهندمی افزایش
قرار زیادی فشار تحت هاترمز سراشیبی، در رانندگی موقع●

.شوندمی داغ سریع خیلی و گیرندمی
را سرعت تند شیب در طولانی مدت به رانندگی از قبل●

در یا دستی گیربکس در (کنید کم را دنده داده، کاهش
باعث کار این). اتوماتیک گیربکس در ترونیکتیپ وضعیت

روی از فشار و شده، استفاده موتور ترمز نیروی از شودمی
.شود داشتهبر هاترمز

تواندمی باشد، دیده آسیب یا استانداردغیر جلو اسپویلر اگر●
بیش شدن گرم موجب کرده، محدود را هاترمز به هوا جریان

.شود آنها حد از

هشدار
باشند، شده پوشیده نمک یا و یخ از یا باشند خیس هاترمز اگر
توقف از قبل مسافت و دهندمی نشان واکنش ترآهسته خیلی

.داشت خواهند تریطولانی
.بگیرید ترمز بادقت ها،ترمز آزمایش برای●
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آنها روی از را نمک و یخ و کرده، خشک را هاترمز همیشه●
و هوا، شما، دید زمان، هر که صورت این به کنید، پاک

ترمز احتیاط با چندبار داد، اجازه ترافیک و جاده شرایط
.بگیرید

هشدار
تا را توقف از قبل مسافت تواندمی ترمز، بوستر بدون رانندگی

تواندمی خود نوبۀ به این و دهد، افزایش ایملاحظه قابل حد
.گردد شدید جراحات و تصادف بروز به منجر

خاموش را موتور است حرکت حالدر خودرو وقتی هرگز●
.نبندید را سوئیچ یا نکنید

باشد، شده بکسل خودرو اگر یا نکند، کار ترمز بوستر اگر●
قدرت با باید را ترمز پدال ترمز، بوستر وجود عدم دلیل به

 .داد فشار بیشتر

هشدار
نگه" زیاد را ترمز یا نگیرید ترمز متوالی طور به هرگز
گرفتن ترمز. نکنید استفاده مفرط طور به ترمز پدال از "ندارید
زیادی حد تا کار این. شودمی هاترمز زیاد شدن گرم باعث دائم،
افزاید،می توقف از قبل مسافت امتداد بر کاهد،می ترمز تأثیر از
کامل طور به ترمز سیستم شود،می باعث خاص، شرایط در و

.نکند کار

تذکر
فشار کردن وارد با نیست ترمز گرفتن به نیاز که زمانی هرگز●

ترمز. "شوند ساییده" هاترمز هیدند اجازه ترمز، بر اندک
حد تا کار این. شودمی ترمزها شدن گرم باعث مداوم گرفتن
توقف از قبل مسافت امتداد بر کاهد،می ترمز تأثیر از زیادی
به ترمز سیستم شود،می باعث خاص، شرایط در و افزاید،می
.نکند کار کامل طور

کاهش را سرعت تند شیب در طولانی مدت به رانندگی از قبل●
قرار ترسنگین دنده در را دنده دسته یا کنید کم را دنده داده
استفاده موتور ترمز نیروی از شودمی باعث کار این. دهید
این غیر در. شود داشتهبر هاترمز روی از فشار و شده،

احتمال این و شده، گرم زیاد هاترمز است ممکن صورت،
کاهش جهت فقط باید ها،ترمز از. بیفتند کار از که دارد وجود
.کرد استفاده خودرو توقف یا سرعت

باید همزمان کنید،می امتحان را جلو ترمز هایلنت اگر
مرتب، طور به. کنید امتحان هم را عقب ترمز هایلنت
رینگ در موجود هایروزنه طریق از را، ترمز هایلنت ضخامت

جهت نیاز، صورت در. کنید آزمایش خودرو، زیر از یا ها،
این در واگن فولکس شرکت. کنید باز را چرخها تردقیق آزمایش
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد،

است زده بار که خودرویی ا رانندگی

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

موارد به لطفاً است، بار دارای که خودرویی درست هدایت برای
:کنید توجه زیر

صفحه ← دهید جا خودرو در ایمن طور به را اثاثیه تمام–
252.

.دهید گاز احتیاط با و دقت با ویژه به–
.کنید پرهیز ناگهانی مسیر تغییر و ناگهانی هایترمز از–
.بگیرید ترمز معمول وضعیت در رانندگی از زودتر–
کنید مطالعه را سقفی بندبار از استفاده به مربوط اطلاعات–

.258 صفحه ←
مطالعه را کشییدک به مربوط اطلاعات لزوم، صورت در–

.260 صفحه ← کنید

هشدار
تحت را رانندگی امنیت و خودرو تعادل بشدت متحرک، بارهای
جدی جراحت و تصادف باعث است ممکن و دهندمی قرار تأثیر
.شوند

.نلغزند تا ببندید محکم را اشیاء●
مناسب هایتسمه از سنگین اجسام داشتن نگه محفوظ برای●

.کنید استفاده
جا درست را خودرو عقب صندلی و عقب صندلی پشتی●

.بیندازید

عقب صندوق باز درب با رانندگی

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

و اشیاء همۀ. است خطرناک بسیار باز عقب صندوق با رانندگی
جهت را لازم اقدامات. شوند بسته محکم باید عقب صندوق باز در

عمل به شودمی خودرو وارد که اگزوز، سمی دود میزان کاهش
.بیاورید

هشدار
موجب تواندمی نشده قفل یا باز عقب صندوق درب با رانندگی
.شود جدی جراحات بروز

.کنید رانندگی بسته عقب صندوق درب با همیشه●
قرار ایمن طور به عقب صندوق در را اقلام تمام همیشه●

از است ممکن باشند نشده بسته محکم که اشیائی. دهید
آسیب جاده کاربران سایر به افتاده، بیرون عقب صندوق
.برساند

.کنید رانندگی نگری آینده و دقت با همیشه●
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کنید اجتناب ناگهانی ترمز و غیرمنتظره و سریع رانندگی از●
به عقب، صندوق باز درب شود موجب است ممکن چون
.کند حرکت غیرمنتظره طور

باید باشد زده بیرون عقب صندوق از که شیئ هر●
کاربران سایر ایمنی و شود رویت قابل تا شده گذاریعلامت
.کنید رعایت را قانونی مقررات. نیندازد خطر به را جاده

برای هرگز باشند، زده بیرون عقب صندوق از اقلام اگر●
.نکنید استفاده صندوق درب از آنها "داشتن نگه" یا "چپاندن"

همۀ باید کنید،می رانندگی باز عقب صندوق درب با اگر●
.بردارید عقب صندوق درب روی از را بارها و باربندها

هشدار
به توانندمی اگزوز سمی هایگاز باشد، باز صندوق درب اگر
دست از موجب است ممکن مساله این. شوند وارد خودرو داخل
و شدید صدمات کربن، مونوکسید با مسمومیت هوشیاری، دادن

.شود تصادفات
باید خودرو، داخل به سمی هایگاز ورود از جلوگیری برای●

.باشد بسته عقب صندوق در رانندگی هنگام همیشه
صندوق درب با رانندگی به مجبور خاص، شرایط در اگر●

به اگزوز سمی هایگاز ورود کاهش برای بودید، باز عقب
:کنید رعایت را زیر موارد خودرو، داخلی فضای

.ببندید را خودرو ایشیشه سقف و هاشیشه تمام–
یا و تازه، هوای و گرمایش سیستم در هوا گردش حالت–

.کنید خاموش را مطبوع تهویۀ سیستم
.کنید باز را داشبورد صفحه یهوا هایدریچه همۀ–
تهویه سیستم یا تازه هوای و گرمایش سیستم هایفن–

.کنید تنظیم درجه بالاترین روی را مطبوع

تذکر
خودرو طول حتی و ارتفاع است باز عقب صندوق درب وقتی
.کندمی تغییر

جاده در آب میان رانندگی

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

به آب در رانندگی هنگام خودرو دیدن صدمه از جلوگیری برای
رعایت را زیر موارد آمده، آنها در سیل که هایجاده در مثال طور

:فرمایید

باید آب. کنید بررسی را آب عمق آب در رانندگی از قبل–
. ← برسد خودرو بدنه پایین مخزن پایین تا حداکثر

.نکنید رانندگی متوسط سرعت از بیشتر سرعت با–
را موتور یا نگیرید عقب دنده نکنید، توقف آب در هرگز–

.نکنید خاموش



که کنندمی ایجاد هاییموج آیندمی روبرو از که خودروهایی–
بالا قدری به شما خودروی برای را آب سطح است ممکن
.نباشد پذیرامکان آب در ایمن رانندگی دیگر که بیاورند

به را خاموش/روشن سامانۀ همیشه آب در رانندگی هنگام–
.152 صفحه ← کنید غیرفعال دستی صورت

هشدار
ترمز اثر است ممکن غیره و لای و گل آب، در رانندگی از بعد
سیستم و دیسک صفحه زمستان در و شود کم رطوبت علت به

ترطولانی را ترمز فاصله و افتد تأخیر به ترمز و زده یخ ترمز
.کند
و خشک" بادقت ترمزگیری جریان در توانمی را ترمزها●

سایر عمل، این انجام با شوید، مطمئن. "کرد یخ از عاری
را قانونی مقررات و اندازید،نمی خطر به را، جاده کاربران

.گذاریدنمی پا زیر
.کنید خودداری آب میان در رانندگی از پس ناگهانی ترمز از●

تذکر
موتور، مانند خودرو از بخشهایی کنید عبور آب میان از اگر●

جدی آسیب است ممکن برقی قطعات و شاسی، گیربکس،
.ببینند

است ممکن نمک که چرا نکنید، رانندگی شور آب در هرگز●
شور آب با که خودرو هایقسمت تمام. شود فرسودگی موجب

.بشویید شیرین آب با بلافاصله را اندبوده ارتباط در

موتور بندیآب

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

قطعات تمام. شود بندیآب باید اول کیلومتر 1500 در نو موتور
کار، ساعات اولین در. دهند تطبیق همدیگر با را خود باید متحرک
.است آن از بعد به نسبت بیشتری داخلی سایش تحت موتور

:کیلومتر 1000 تا
.ندهید فشار آخر تا را گاز پدال–
.نرانید موتور دور حداکثر 2/3 از بیشتر با را خودرو–
.260 صفحه ← نکنید رانندگی یدک کردن وصل با–

:کیلومتر 1500 تا 1000 از
.دهید افزایش تدریج به را موتور دور و رانندگی سرعت–

موتور کیفیت بر نیز اول کیلومتر 1500 طی در رانندگی شیوۀ
 –سرد موتور با بویژه و – مدت این از پس حتی. گذاردمی تأثیر
موتور که مسافتی افزایش و موتور فرسایش کاهش منظور به
.برانید متوسط موتور دور با کند، طی تواندمی

موتور "دور" اگر. نکنید رانندگی پایین بسیار موتور دور با
.کنید کم را دنده همیشه نیست، یکنواخت

140 صفحه ← نو ترمز لنت و 323 صفحه ← نو هایلاستیک
.شوند بندیآب دقت با باید
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افزایش موتور عمر شود، بندیآب آرامی به موتور اگر
.یابدمی کاهش آن روغن مصرف یافته،

دیگر هایقاره و کشورها در خودرو از استفاده

توجه مورد را 140 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

قوانین با و است شده ساخته خاص کشوری مخصوص خودرو این
.دارد مطابقت تولید، زمان در کشور آن شدۀ تأیید

استفاده کشور از خارج در کوتاه مدتی خودرو از خواهیدمی اگر
متابعت مربوطه هایدستورالعمل و اطلاعات تمامی از باید کنید،
.5 صفحه ← نمایید

در طولانی مدتی یا شود فروخته دیگر کشوری در خودرو اگر
و قانونی مقررات باشد، شده قرارگرفته استفاده مورد دیگر کشور
.گردد رعایت باید کشور آن اجرایی

خودرو از یا شده سوار معین تجهیزاتی باید موارد، برخی در
و خدمات محدودۀ. شوند غیرفعال عملکردهایی یا شوند، برداشته
بالاخص، امر این. گیرد قرار تأثیر تحت است ممکن نیز آن انواع
اقلیمی در طولانی مدتی یبرا خودرو با رانندگی صورت در

.یابدمی اهمیت دیگر،

متفاوت فرکانسی هایباند مختلف هایکشور در اینکه دلیل به
است ممکن فابریک سرگرمی و اطلاعات سامانۀ دارند، کاربرد

.نکند عمل دیگر هایکشور در

تذکر
بودن پایین از ناشی خسارات قبال در واگن فولکس شرکت●

یدکی قطعات کمبود یا سرویس بودن ناکافی سوخت، استاندارد
.باشدنمی پاسخگو اصل،

دیگر هایقاره یا کشورها قانونی مقررات با خودرو چنانچه●
باشد داشته مطابقت آنها از بخشی با تنها یا نداشته مطابقت
.بود نخواهد مسئول واگن فولکس شرکت

موتور کردن خاموش یا روشن

موضوع باره در مقدمه

ایموبلایزر نمایش
در اختلال دلیل به یا شود استفاده خودرو نامعتبر کلید از اگر

داده نشان نشانگرها مجموعه نمایشگر در متناسب پیامی سیستم
.شودنمی روشن موتور. شودمی

کردن بکسل یا دادن هل با زدن استارت
یا داده هل کردن روشن یبرا نباید شما خودروی فنی دلایل به

استفاده آن جای به خودرو کردن باتری به باتری از. شود بکسل
.299 صفحه ← کنید



هشدار
خودرو شودمی باعث حرکت حین در موتور کردن خاموش
رفتن دست از به منجر تواندمی امر این. شود متوقف سختتر
.شود شدید هایآسیب و تصادفات بروز و خودرو کنترل

هوا، کیسه سامانه پشتیبان، هدایتگر و ترمز هایسیستم●
تنها خودرو، ایمنی تجهیزات دیگر و کمربند کشندۀ سامانۀ
.است کار حال در موتور که هستند فعال زمانی

خاموش را موتور است حرکت حالدر خودرو وقتی هرگز●
.نبندید را سوئیچ یا نکنید

هشدار
زمان در یا موتور کردن کار هنگام توانمی را شدید آسیب خطر
.داد کاهش موتور کردن روشن

موتور یا نیدنز تراستا تهویه، بدون یا بسته مکان در هرگز●
کنار در موتور، از شده متصاعد دودهای. نکنید روشن را

رنگبی و بوبی سمی مونوکسیدکربن حاوی دیگر گازهای
مرگ حتی و گیجی باعث تواندمی کربن مونوکسید. باشدمی
.شود افراد

قابلیت با مایعات دیگر یا سوخت روغن، که زمانی هرگز●
به اگر یا و دارند قرار خودرو کنار یا زیر در بالا اشتعال
از شدن خارج حالدر ایسانحه بروز دلیل به مثال عنوان
.نکنید روشن را موتور یا باز را سوئیچ هستند خودرو

خودرو وقتی مخصوصاً است، روشن موتور زمانیکه هرگز●
خودرو است ممکن. نکنید ترک را خودرو است دنده در

که دهد رخ غیرمنتظره اتفاقی یا افتاده حرکت به ناگهان
.شود شدید هایآسیب یا سوزیآتش خسارت، موجب

است ممکن. ندهید گاز خودرو کردن روشن زمان در هرگز●
ناگهانی تند دور باعث و شود منفجر آپ استارت دهندۀ شتاب
.گردد خودرو

هشدار
باعث تواندمی مورد این. شوندمی داغ خیلی اگزوز سیستم اجزاء
.شود جدی هایجراحت و آتش ایجاد

در اگزوز سیستم که نکنید پارک جایی در را خودرو گاههیچ●
علف مثلاً باشد خودرو زیر در اشتعال قابل مواد با تماس

و روغن یا شده ریخته سوخت چوب، قطعات برگ، خشک،
.غیره

پوششی مواد یا خودرو بدنۀ زیر پوشش و درزگیر هرگز●
هایمحافظ یا دیزل ذرات فیلتر کاتالیست، مبدل تداخل، ضد

.نمالید اگزوز لوله روی را گرمایی
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نشانگر هایچراغ

توجه مورد را 147 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

نشانگرها مجموعه در نشانگر چراغ
حلراه/احتمالی دلایلروشن


گرم باید کردن روشن از قبل دیزلی موتور
.147 صفحه ← شود


.است نشده داده فشار ترمز پدال
روشن موتور تا دهید فشار را ترمز پدال
.شود


.است فعال سرقت ضد سامانۀ

.کنید استفاده خودرو معتبر کلید از


شدن گرم مدت. شود می روشن موتور
.147 صفحه ← دیزلی موتور

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●
تعمیر برای باید اینکه یا و باشد شده خراب خودرو اگر●

جاده از ایمن ایفاصله در را خودرو همیشه شود پارک
را موتور کرده، روشن را هشدار هایچراغ کنید، پارک

این به تا دهید انجام را لازم احتیاطی اقدامات و کنید خاموش
.باشید کرده آگاه را سر پشت خودروهای طریق

خودرو از داغی بخش هیچ که کنید، پارک طوری را خودرو●
.نباشد تماس در خودرو زیر در اشتعال قابل خشک مواد با

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر



سوئیچ قفل

توجه مورد را 147 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

کلید هایوضعیت: فرمان غربیلک چراغ مورد در 132 تصویر
.سوئیچ در خودرو

فرمان ستون قفل توانمی باشد، نداشته قرار سوئیچ در کلید وقتی
.کرد فعال را

132 تصویر ← خودرو کلید هایوضعیت
.برداشت را سوئیچ توانمی سپس. است شده بسته سوئیچ
موتور. کرد آزاد را فرمان قفل توانمی. است شده باز سوئیچ
.است شدن گرم حال در

کلید شد روشن موتور اینکه محض به. کنید روشن را موتور
به کلید شد، رها کلید اینکه محض به. کنید رها را خودرو
.گرددمیباز 1 موقعیت

خودرو نامعتبر سوئیچ
توانمی زیر طریق به شد، سوئیچ وارد نامعتبر سوئیچ یک اگر
:کرد خارج آنرا

را دنده دستۀ در قفل آزادکنندۀ دکمۀ :DSG® دوکلاچه گیربکس–
بیرون احتراق قفل از را خودرو کلید. کنید رها و دهید فشار
.بکشید

.بردارید سوئیچ قفل داخل از را خودرو سوییچ :دسستی دندۀ–

هشدار
از نظارت بدون استفادۀ یا خودرو سوییچ از استفاده در دقتیبی
.شود جدی جراحات و تصادف به منجر تواندمی خودرو کلید

.ببرید خود با را ها سوئیچ تمامی همیشه خودرو، ترک هنگام●
مانند برقی تجهیزات و شود روشن موتور است ممکن
جراحات به منجر تواندمی که بیفتد کار به شیشه هایکنترل
.شود جدی
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به که افرادی یا کودکان هرگز خودرو، بودن قفل هنگام●
که دارد امکان. نگذارید تنها خودرو در را دارند نیاز مراقبت

و کنند گیر خودرو در اضطراری وضعیت در افراد این
قفل خودروی مثال برای. دهند نجات را خودشان نتوانند
سرمای یا گرما معرض در سال فصل به بسته است ممکن
کودکان در خصوص به تواندمی این و گیرد قرار زیاد بسیار
.شود مرگ حتی یا و بیماری و شدید هایآسیب موجب

سوئیچ از را کلید هرگز است، حرکت حال در خودرو وقتی●
شما و شود فعال فرمان ستون قفل است ممکن. نکنید خارج
.نباشید خودرو هدایت به قادر دیگر

موقعیت در و شود، باز کاملاً خودرو کلید زبانۀ است لازم●
.شود قفل خود

خودرو سوییچ به را گرم 100 وزن تا سبک، اجسام فقط●
.کنید وصل

در طولانی مدتی سوئیچ است خاموش موتور وقتی اگر
قرار p موقعیت در انتخاب اهرم و بماند باقی قفل موقعیت

.شودمی خالی خودرو باتری باشد شستهندا

کلید DSG® کلاچه دو گیربکس دارای هایخودرو در
که کرد خارج سوئیچ از توانمی زمانی فقط را خودرو

در قفل دکمه لزوم، صورت در. باشد P موقعیت در انتخاب اهرم
.کنید رها سپس و داده فشار را انتخاب اهرم

تراستا دکمه

توجه مورد را 147 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

برای استارت دکمه: وسط کنسول پایین قسمت در 133 تصویر
.دارد قرار موتور کردن روشن



در اضطراری استارت: فرمان میله راست سمت 134 تصویر
دسترسی با کردن قفل و کردن روشن سیستم یدارا که ییهاخودرو
.هستند کلید بدون

& Press (است شده سوئیچ قفل جایگزین استارت دکمه
Drive.(

روشن) Press & Drive (استارت دکمه طریق از خودرو
.شودمی

را استارت دکمۀ توانمی باشد، خودرو در معتبر سوئیچ اگر تنها
.انداخت کار به

درب و باشد بسته سوئیچ وقتی خودرو از شدن خارج زمان در
شودمی فعال فرمان ستون الکترونیکی قفل شود، باز خودرو

.162 صفحه ←

سوئیچ کردن بسته و باز
و ترمز هایپدال بر کردن وارد فشار بدون را، استارت دکمه
. ← دهید فشار مختصراً بار یک کلاچ،

اضطراری استارت عملکرد
استارت دکمۀ از نشد، یافت خودرو داخل معتبری سوئیچ اگر

ابزار نمایشگر در مربوطه، نشانگر. کنید استفاده اضطراری
مثال، یبرا توان،می را کار همین. شد خواهد داده نمایش ترکیبی
:داد انجام باشد، خالی یا ضعیف خودرو کلید ایدکمه باتری اگر

طرف به استارت، دکمۀ دادن فشار از بعد را، خودرو کلید–
.134 تصویر ← دارید نگه فرمان، ستون راست

لزوم صورت در و شود،می باز اتوماتیک صورت به سوئیچ–
.شودمی روشن موتور

اضطراری کردن خاموش عملکرد
خاموش موتور استارت، دکمه مختصر دادن فشار بار یک با اگر

:گیرد صورت اضطراری کردن خاموش باید نشود،

یک اینکه یا و دهید فشار را استارت دکمۀ بار 2 ثانیه چند در–
.دارید نگه کمی و دهید فشار بار

. ← شد خواهد خاموش اتوماتیک طور به موتور–
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توقف/استارت سیستم با خودروهایی در سوئیچ اتوماتیک بستن
در خودرو سوئیچ باشند داشته وجود همزمان زیر شرایط اگر
خودرو ثابت وضعیت در موتور شدن خاموش بودن فعال زمان

.شودمی بسته اتوماتیک

.شود باز راننده ایمنی کمربند–
.نشود داده فشار پدالی هیچ–
.شود باز راننده درب–

چراغ شد، غیرفعال اتوماتیک طور به احتراق آنکه از پس اگر
و شده روشن کناری هایچراغ باشد، مانده روشن  پایین نور
.شوندمی خاموش خود به خود دقیقه 30 حدود از بعد

یا شده قفل خودرو که شودمی خاموش صورتی در کناری چراغ
.شود خاموش دستی صورت به چراغ

موتور مجدد اندازیراه عملکرد
فضای در خودرویی معتبر کلید هیچ موتور توقف از بعد وقتی
در موتور مجدد کردن روشن نشود شناسایی خودرو اتاق داخلی
در مربوطه اطلاعات. است پذیرامکان ثانیه 5 حدود طول

.شودمی داده نشان نشانگرها مجموعه نمایشگر

کلید وجود بدون را موتور تواننمی زمان این گذشتن از بعد
.نمود روشن خودرو داخلی فضای در معتبر خودروی

هشدار
هایآسیب بروز باعث است ممکن خودرو نشدهکنترل حرکات
.شود شدید

فشار کلاچ یا ترمز پدال روی سوئیچ، کردن باز زمان در●
.شودمی روشن فوراً موتور صورت آن در که هیدند

هشدار
از نظارت بدون استفادۀ یا خودرو سوییچ از استفاده در دقتیبی
.شود جدی جراحات و تصادف به منجر تواندمی خودرو کلید

.ببرید خود با را ها سوئیچ تمامی همیشه خودرو، ترک هنگام●
را موتور قفل، را خودرو توانندمی غیرمجاز افراد یا کودکان
هایشیشه مانند برقی تجهیزات یا کنند باز را سوئیچ روشن،
.بیندازند کار به را برقی

تذکر
خودرو پایین نور چراغ سوئیچ اتوماتیک بستن زمان در وقتی
روشن دقیقه 30 حدود برای کناری هایچراغ باشد، روشن
دستی صورت به یا کند قفل را خودرو راننده اگر. مانندمی

.شوندمی خاموش پارک هایچراغ کند، خاموش را هاچراغ

کلید بدون دسترسی و دیزلی موتور یدارا هایخودرو در
با است ممکن باشد، داشته کردن گرم به نیاز موتور اگر

.شود روشن تأخیر

دستی صورت به را سوئیچ خودرو ترک از قبل همیشه
مجموعه نمایشگر روی شده داده نشان اطلاعات به و ببندید
.کنید توجه نشانگرها

تواندمی طولانی، مدت به باز سوئیچ با خودرو کردن رها
موتور خوردن استارت از مانع شده، باتری تخلیۀ موجب

.گردد

موتور کردن روشن

.دهید قرار توجه مورد را 147 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت

کلید بدون دسترسی یدارا هایخودروکلید بدون دسترسی فاقد هایخودرومرحله
.دارید نگه 5 مرحله مرحلۀ کامل زمان تا آنرا، و دهید فشار را ترمز پدال.1
2 a.شود روشن موتور تا دارید نگه و داده فشار کامل را کلاچ پدال :دستی گیربکس دارای خودروهای در.
2 b.موقعیت به را دنده دسته :کلاچه دو گیربکس با خودروهایی P یا N ببرید.

3.

موتور، کردن گرم برای :دیزلی موتور دارای خودروهای
 132 تصویر ← وضعیت در سوئیچ قفل در را خودرو کلید
روشن ترکیبی، ابزار در  نشانگر چراغ. دهید قرار 1
.شودمی

 

4.
 132 تصویر ← وضعیت به سوئیچ قفل در را خودرو کلید
.هیدند فشار را گاز پدال – ببرید 2

– 133 تصویر ← دهید فشار مختصراً را استارت دکمۀ
باید شود، روشن موتور آنکه یبرا. گاز پدال بر فشار بدون
.باشد گرفته قرار خودرو در خودرو، معتبر سوئیچ

.کنید تکرار دوباره دقیقه، یک حدود از پس و کنید متوقف را کردن روشن روال شود،نمی روشن خودرو اگر.5
.کنید خاموش را پارک الکترونیکی ترمز کنید، حرکت خواهیدمی اگر.6
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هشدار
در وقتی بویژه را، خودرو است، روشن موتور زمانیکه هرگز
ناگهانی طور به خودرو است ممکن. نکنید ترک است دنده

خسارت، موجب که دهد رخ ایمترقبهغیر امر یا کند حرکت
.شود شدید هایآسیب یا سوزیآتش

هشدار
روشن باعث یا شود منفجر آپ استارت دهندۀ شتاب است ممکن
.گردد تند دور با خودرو ناگهانی شدن

.ندهید گاز خودرو کردن روشن زمان در هرگز●

تذکر
اگر یا بزنید، استارت است حرکت در خودرو زمانیکه اگر●

آن کردن روشن به اقدام موتور کردن خاموش از پس فوراً
.برسد آسیب موتور و تاستار به است ممکن کنید،

گاز تخته و موتور دور بردن بالا از است سرد موتور که وقتی●
.کنید خودداری کردن وارد موتور به اضافه بار و راندن

که سوختی. نکنید روشن کردن بکسل یا دادن هل با را، موتور●
.برساند آسیب کاتالیستی مبدل به است ممکن نسوزد کامل

بلکه نکنید، گرم است ساکن خودرو وقتی را خودرو موتور
این. کنید حرکت سریعاً هاشیشه طریق از آزاد دید داشتن با

را آلایندگی و برسد کار یدما به سریعتر موتور کندمی کمک کار
.دهدمی کاهش

موقتاً پرمصرف، برقی تجهیزات موتور، شدن روشن لحظۀ
.شوندمی خاموش

را موتور باشد، خالی یا ضعیف خودرو سوییچ باتری اگر
در. کرد روشن استارت دکمۀ با تواننمی مثال عنوان به

ببرید کار به را اضطراری استارت عملکرد وضعیت این
.149 صفحه ←

چند تا است ممکن کنید،می روشن سرد را موتور وقتی
طبیعی کاملاً امر این. باشد داشته صدا و سر کمی اول ثانیۀ

.نیست نگرانی جای و است

از کمتر (گرادسانتی درجۀ +5 از کمتر یدما در
گرمکن اگر دیزلی، موتور در ،)فارنهایت درجۀ +41

زیر در است ممکن شود، روشن کندمی کار سوخت با که بوستر
.شود مشاهده دود خودرو

موتور کردن خاموش

.دهید قرار توجه مورد را 147 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت

کلید بدون دسترسی یدارا هایخودروکلید بدون دسترسی فاقد هایخودرومرحله
. ← کند توقف کاملاً باید خودرو.1
.دارید نگه 5 مرحله مرحلۀ کامل زمان تا آنرا، و دهید فشار را ترمز پدال.2
.کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز.3
.دهید قرار Pوضعیت در را دنده دسته :DSG® کلاچه دو گیربکس با خودروهایی.4

5.

قرار 0 132 تصویر ← موقعیت در را خودرو کلید
.دهید

دهید فشار را تاستار دکمۀ کوتاه زمانی یبرا
کرد، خاموش را موتور تواننمی اگر. 133 تصویر ←
صفحه ← کنید استفاده اضطراری کردن خاموش از

149.
.دهید قرار عقب دنده یا 1 دنده در را خودرو :دستی گیربکس با خودروهایی.6

7.
درب فرمان، ستون الکترونیکی قفل نمودن فعال یبرا 

را برق های کننده مصرف تمام و کنید باز را راننده
.کنید خاموش



هشدار
سوئیچ از را کلید است، حرکت حال در خودرو وقتی هرگز
کنترل رفتن دست از به منجر تواندمی امر این. نکنید خارج
.شود شدید هایآسیب و تصادفات و خودرو

کار کمربند کشندۀ سامانۀ و هوا کیسۀ باشد، بسته سوئیچ اگر●
.کرد هندنخوا

.کرد هدنخوا کار ترمز بوستر باشد، شده خاموش موتور اگر●
وارد ترمز پدال روی بیشتری فشار باید خودرو، توقف یبرا
.کنید

هدانخو کار هیدرولیک فرمان باشد، شده خاموش موتور اگر●
.بود خواهد بیشتر نیروی به نیاز خودرو هدایت یبرا و کرد،

قفل است ممکن باشد، شده خارج سوئیچ از خودرو کلید اگر●
خودرو هدایت به قادر دیگر گاه آن و شود فعال فرمان
.بود هیدانخو
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تذکر
بعد است ممکن شود، رانده زیاد فشار با طولانی مدتی خودرو اگر
منظور به. باشد گرم حد از بیش آن موتور شدن، خاموش از

از قبل خودرو دهید اجازه موتور به آسیب رسیدن از جلوگیری
.کند کار جادر صورت بهدقیقه 2 حدود شدن خاموش

را کلید توانمی ®کلاچه دو گیربکس دارای خودروهای در
خارج سوئیچ از باشد، P موقعیت در دنده آنکه شرط به

.کرد

بسته را سوئیچ اگر حتی شد، خاموش موتور آنکه از پس
ممکن باشید، کرده خارج آن از را خودرو کلید و باشید

فن. کند کار به شروع دقایقی موتور، محفظۀ در رادیاتور فن است
.شد خواهد خاموش اتوماتیک طور به رادیاتور،

الکتریکی ایموبلایزر

توجه مورد را 147 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

راندن و کردن روشن از که کندمی کمک سرقت ضد سامانۀ
.شود جلوگیری نامعتبر، سوییچ با موتور

در معتبر خودروی کلید که زمانی. دارد وجود کلید در تراشه یک
اتوماتیک صورت به ایموبلایزر آن کمک با شود، وارد سوئیچ قفل

.شودمی غیرفعال

الکترونیکی سرقت ضد سامانۀ شد، خارج سوئیچ قفل از کلید وقتی
دسترسی دارای هایخودرو در. شودمی فعال اتوماتیک طور به

.83 صفحه ← باشد خودرو از خارج باید خودرو کلید کلید بدون

لکسفو خودروی اصلی خودروی سوییچ از استفاده با فقط موتور
کد، یدارا خودروی کلیدهای. شودمی روشن صحیح، کد با واگن،
.81 صفحه ← است موجود واگن لکسفو نمایندگی در

نمایشگر در مطلب این شود، برده بکار نامعتبر سوئیچ چنانچه
از تواننمی اینصورت در. شودمی داده نمایش ترکیبی ابزار

.کرد استفاده خودرو

خودرو نباشد، اختیار در واگن لکسفو معتبر سوئیچ اگر
.کرد هدانخو کار درست

خاموش/روشن سامانه

دکمۀ: وسط کنسول پایین قسمت در 135 تصویر
.خاموش/سامانۀروشن



زمان در و است، شدن متوقف حالدر خودرو وقتی
موتور اتوماتیک صورت به خاموش/سامانۀروشن توقف،

صورت به موتور لزوم، صورت در. کندمی خاموش را
.شودمی روشن دوباره اتوماتیک،

توقف/استارت کردن روشن
فعال اتوماتیک طور به عملکرد این شود، باز سوئیچ که هربار
خصوص در را اطلاعاتی ترکیبی، ابزار نمایشگر. شودمی

.دهدمی ارائه موجود وضعیت

سیستم با توانمی را DSG® کلاچه دو گیربکس با خودروهایی
با همراه خلاص دنده. کرد مجهز خلاص دنده با توقف/استارت
.شودمی فعال یا غیرفعال توقف/استارت سیستم

توقف و استارت سیستم مورد در بیشتر اطلاعات کسب برای
منوی در   عملکرد دکمه و  دکمه دادن فشار با توانیدمی

Vehicle status  )و اطلاعات سیستم در) خودرو وضعیت
دنده برای همچنین اطلاعات این. کنید پیدا دست آنها به سرگرمی
.هستند صادق هم خلاص

نشانگر هایچراغ
حلراه/احتمالی دلایلروشن


خاموش است، دسترس در توقف/استارت سیستم
.است فعال موتور اتوماتیک شدن



.باشدنمی دسترس در توقف/استارت سیستم
.باشند شده رعایت کاملاً فنی شرایط کنید بررسی

.کنید برطرف را اشکالات تمام لزوم صورت در
طور به را موتور توقف،/استارت سیستم :یا

.است کرده روشن اتوماتیک

توقف/استارت اطلاعات توانمی لزوم صورتدر این بر علاوه
عملکرد با توقف،/استارت سیستم کنونی وضعیت خصوصدر

.داد نمایش سرگرمی و اطلاعات سیستم در ناوبری یابیجهت
وضعیت خصوصدر بیشتر اطلاعات به سریع دسترسی یبرا

.کنید لمس خاموش/روشن اطلاعات در را i موجود،

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ
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DSG® دوکلاچه گیربکس دارای هایخودرو
از قبل کمی. دارید نگه و دهید فشار را ترمز پدال توقف، جهت–

است، ساکن موتور وقتی یا برسد کامل توقف به موتور آنکه
.شودمی خاموش موتور

ترمز پدال روی از را خود پای موتور، مجدد استارت یبرا–
.دهید فشار را گاز پدال اینکه یا و بردارید،

موتور اتوماتیک کردن خاموش مهم شرایط
.باشد بسته را خود ایمنی کمربند باید راننده–
.باشد بسته باید راننده درب–
.باشد بسته باید موتور درب–
.باشد آورده دستبه را گرما حداقل باید موتور–
حدود در خودرو، داخل در دما :کلایمترونیک سسیسستم یدارا هایخودرو یبرا–

.یماکرده تنظیم قبل از که است دمایی
.نیست بالا خیلی رطوبت :کلایمترونیک سسیسستم یدارا هایخودرو یبرا–
.نیست روشن مطبوع تهویۀ سیستم زدایییخ عملکرد–
.است کافی خودرو باتری شارژ میزان–
.نیست بالا خیلی یا پایین خیلی خودرو باتری دمای–
.دندار قرار شدید سرازیری یا تند شیب در خودرو–
.نیست روشن جلو شیشۀ گرمکن–
نباید فرمان غربیلک :DSG® دوکلاچه گیربکس دارای هایخودرو در–

.باشد داشته تندی خیلی زاویۀ
.است نشده گرفته عقب دنده–
.باشدنمی فعال) Park Assist (پارک دستیار–
Offroad (شدهشخصی آفرود نمایۀ یا آفرود رانندگی نمایۀ–

Individual (است فعال.

ساکن زمان در تنها موتور، اتوماتیک کردن خاموش وضعیت اگر
خاموش با مثال، یبرا تواند،می موتور شود، انجام خودرو بودن
.شود خاموش نیز زدایییخ عملکرد کردن

اتوماتیک مجدد تاستار برای لازم شرایط
:کرد اندازیراه مجدداً را موتور توانمی زیر شرایط در

افزایش ایملاحظه قابل طور به خودرو، داخل یهوا یدما اگر–
.کند پیدا کاهش یا

.کند حرکت جلو به خود به خود خودرو اگر–
.شود کم خودرو باتری ولتاژ اگر–
.باشد کرده حرکت فرمان غربیلک اگر–

کرد روشن دستی صورت به باید را موتور که شرایطی
:شود روشن دستی صورت به باید موتور زیر شرایط در

.باشد باز راننده درب اگر–
.باشد باز موتور درب اگر–

توقف/استارت سیستم دستی کردن غیرفعال و فعال
تا 135 تصویر ← دهید فشار را وسطی کنسول در  دکمه–

فعالغیر خاموش/سامانۀروشن اگر. کنید غیرفعال را سیستم
.شودمی روشن دکمه روی نشانگر چراغ باشد، شده

تصویر ← دهید فشار مجدداً را وسطی کنسول در  دکمه–
.کنید فعال دوباره را سیستم تا 135

ترکیبی ابزار نمایشگر شود، داده فشار  دکمۀ که بار هر
.دهدمی نشان را خاموش/سامانۀروشن موقعیت

محض به باشد، کرده خاموش را موتور خاموش،/سامانۀروشن اگر
موتور شود، غیرفعال  دکمۀ با و دستی صورت به سیستم آنکه

.شد خواهد روشن دوباره

به را خاموش/سامانۀروشن آب، میان از رانندگی موقع همیشه
.کنید غیرفعال دستی صورت

فعال) ACC (تطبیقی کنترل کروز در توقف/استارت حالت
کردن وارد با همراه) ACC (تطبیقی کنترل کروز آنکه از پس
خاموش موتور 188 صفحه ← کرد متوقف را خودرو ترمز
.شد خواهد

در :خلاص دنده و DSG® کلاچه دو گیربکس با خودروهایی در
کلاچه دو گیربکس توانمی فعال) ACC (تطبیقی کنترل کروز

®DSG کرد خاموش را موتور و گذاشت خلاص دنده روی را
.158 صفحه ←

باشد، فعال) ACC (تطبیقی کنترل کروز وقتی زیر مثال در
:شد خواهد روشن مجدداً موتور

.باشد شده داده فشار گاز پدال اگر–
و سرعت کنترل دوباره) ACC (تطبیقی کنترل کروز وقتی–

.دهد ادامه را فاصله
.باشد کرده حرکت جلو خودروی اگر–
خودروی و است غیرفعال) ACC (تطبیقی کنترل کروز وقتی–

.است شدن دور حال در جلویی

هشدار
خاموش را موتور است حرکت حالدر خودرو که زمانی هرگز
دست از به منجر تواندمی امر این. نبندید را سوئیچ یا نکنید
.شود شدید هایآسیب و تصادفات و خودرو کنترل رفتن

کار کمربند کشندۀ سامانۀ و هوا کیسۀ باشد، بسته سوئیچ اگر●
.کرد هندنخوا

.کرد هدنخوا کار ترمز بوستر باشد، شده خاموش موتور اگر●
خاموش موتور که زمانی کردن ترمز برای باید بنابراین
.کرد وارد ترمز پدال به بیشتری نیروی است

.کرد نخواهد کار برقی فرمان باشد شده خاموش موتور اگر●
نخواهد کار هیدرولیک فرمان باشد شده خاموش موتور اگر
.بود خواهد بیشتر نیروی به نیاز خودرو هدایت برای و کرد

فعال است ممکن فرمان قفل شود، بسته خودرو سوئیچ اگر●
.بود نخواهید خودرو هدایت به قادر دیگر شما و شود

باید دارد، وجود خودرو موتور تعمیر به نیاز اگر بنابراین●
.شود غیرفعال خاموش/سامانۀروشن
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یبرا یا و زیاد بسیار یهوا یدما در خاموش/سامانۀروشن اگر
خودرو باتری است ممکن گیرد، قرار استفاده مورد طولانی مدتی
.ببیند آسیب

صورت به موتور باشد لازم است ممکن مواقع بعضی
در مندرج مربوطه، اطلاعات به. شود روشن مجدداً دستی

.کنید توجه ترکیبی ابزار نمایشگر

رانندگی نمایه انتخاب امکان با خودروهای در اگر
شود، انتخاب اقتصادی رانندگی نمایه 164 صفحه ←

.شودمی فعال اتوماتیک صورت به توقف/استارت سیستم

را خاموش/سامانۀروشن آب، میان از رانندگی موقع همیشه
.کنید غیرفعال دستی صورت به

دادن دنده: دستی گیربکس

.ایدنده 6 گیربکس در دنده تعویض الگوی 136 تصویر

 ← حلراه/احتمالی دلایلروشن


.دهدنمی انتقال را موتور گشتاور تمام کوپلینگ

کلاچ پدال یرو از را پا لزوم، صورت در
.بردارید



ادامه رانندگی به توانیدمی. بالاست کلاچ یدما
.دهید
.دارد ایراد کلاچ
!کنید رانندگی احتیاط با
غیر در. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به

وارد آسیب موتور به است ممکن اینصورت
.شود

جلو دنده کردن انتخاب
نشان دنده تعویض دسته روی رانندگی هایدنده تکتک موقعیت

.136 تصویر ← است شده داده

.دارید نگه و دهید فشار را کلاچ پدال–
. ← قراردهید مناسب موقعیت در را دنده تعویض اهرم–
.شود درگیر دنده تا کنید رها را کلاچ–

را کلاچ پدال باید موتور، کردن روشن یبرا کشورها، برخی در
.داد فشار کامل طور به

عقب دنده انتخاب
.بگیرید عقب دنده است ساکن خودرو که زمانی فقط–
. ← داریدنگه و دهید فشار کامل طور به را کلاچ–
پایین به و دهید قرار خلاص موقعیت در را دنده اهرم–

.دهیدفشار
کامل طور به R عقب دنده موقعیت در را دنده تعویض اهرم–

.دهید فشار جلو به سپس و چپ سمت به
.شود درگیر دنده تا کنید رها را کلاچ–

دنده کردن کم
که دنده،زمانی کردن کم برای است حرکت در موتور وقتی همیشه
موقع در.  ← شود کم دنده یک باید نباشد بالا زیاد موتور دور
یک روی از تند، موتور دور یا زیاد سرعت با اگر دنده، کردن کم
درگیر کلاچ کار این در اگر حتی بگذرید، دنده یک از بیش یا دنده

. ← شوندمی آسیب دچار گیربکس و کلاچ نباشد،

دان کیک
185 صفحه ← سرعت کنندۀ محدود یدارا هایخودرو در

سبقت، زمان در مثلاً دهدمی اجازه راننده به دان کیک عملکرد
.کند بیشتر تنظیمات در شده ذخیره سرعت از را خودرو سرعت

به خودرو سرعت و شود، داده فشار کامل طور به گاز پدال وقتی
موقتاً سرعت، کنندۀ محدود برسد، شده ذخیره تنظیمات در سرعت
.شودمی خاموش

و برسد شده ذخیره سرعت از ترپایین به خودرو سرعت هرگاه
کنندۀ محدود تنظیمات نشود، داده فشار کامل طور به گاز پدال

.شودمی فعال مجدداً سرعت

رانندگی نمایه وقتی رانندگی، نمایه انتخاب یدارا هایخودرو در
و کامل طور به گاز پدال و 164 صفحه ← شود انتخاب اقتصادی

اتوماتیک طور به موتور بازده گیرد،قرار فشار تحت حد از بیش
.بیاید دست به خودرو شتاب اکثرحد تا شودمی تنظیم

کلاچ حد از بیش شدن گرم
در یا "کند حرکت کم سرعت با" طولانی مدتی خودرو اگر

از بیش کلاچ است ممکن کند حرکت و شود متوقف مرتباً ترافیک
در و  هشدار چراغ توسط زیاد شدن گرم. شود گرم اندازه
نمایشگر در متنی هایپیام و هشدار هایچراغ توسط موارد برخی
بوق است ممکن همینطور. شودمی داده نشان ترکیبی، ابزار
. ←آید در صدا به اخطار

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
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متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●
.نکنید توجهیبی

تعمیر برای باید اینکه یا و باشد شده خراب خودرو اگر●
جاده از ایمن ایفاصله در را خودرو همیشه شود پارک
را موتور کرده، روشن را هشدار هایچراغ کنید، پارک

این به تا دهید انجام را لازم احتیاطی اقدامات و کنید خاموش
.باشید کرده آگاه را سر پشت خودروهای طریق

خودرو از داغی بخش هیچ که کنید، پارک طوری را خودرو●
.نباشد تماس در خودرو زیر در اشتعال قابل خشک مواد با

هشدار
کلاچ و شود گرفته دنده آنکه محضبه است، روشن موتور وقتی
وقتی مسأله این. کندمی حرکت به شروع خودرو گردد، رها
.دارد کاربرد نیز باشد شده روشن پارک الکترونیکی ترمز

.نگیرید عقب دنده است، حرکت حال در خودرو وقتی هرگز●

هشدار
دست از به منجر است ممکن نادرست، شکلبه دنده کردن کم

هایآسیب و تصادفات بروز خود نوبۀ به و خودرو کنترل رفتن
.شود شدید

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

تذکر
خیلی دندۀ موتور، بالای دور یا بالا سرعت با حرکت زمان در اگر

و کلاچ شدید دیدگیآسیب باعث تواندمی شود، انتخاب پایینی
درگیر هادنده و بماند باقی فشار تحت کلاچ اگر. گردد گیربکس
.است صادق مسأله این نیز نشوند،

تذکر
زیر موارد به هنگام،زود فرسایش و آسیب از جلوگیری یبرا لطفاً
:کنید دقت

.ندهید قرار دنده دستۀ روی را خود دست رانندگی زمان در●
.شودمی منتقل گیربکس ماهک به شما، دست فشار

کاملاً خودرو کنید حاصل اطمینان گرفتن، عقب دنده از قبل●
.باشد شده متوقف

فشار کامل طور به را کلاچ دنده، تعویض زمان در همیشه●
.دهید

"نگیرید" کلاچ سربالایی در است، حرکت حالدر موتور وقتی●
.ندارید نگه را خودرو و

DSG® دوکلاچه گیربکس

موضوع باره در مقدمه

تکنولوژی از که است گیربکسی DSG® دوکلاچه گیربکس
گیربکس از. کندمی استفاده دنده اتوماتیک تعویض برای دوکلاچه
سریع تعویض امکان ایجاد یبرا مستقل گیربکس 2 و دوکلاچه
بنابراین،. شودمی استفاده گشتاور، نیروی رفتن هدر بدون دنده،

دستی دندۀ بودن اقتصادی و عملکرد DSG® چهکلا دو گیربکس
.است کرده ترکیب اتوماتیک دنده راحتی و آسایش با را

DSG® دوکلاچه گیربکس عملکرد طرز

چرخ محور به گیربکس طریقاز موتور نیروی رانندگی، زمان در
نیرو انتقال است لازم دنده، کردن عوض منظور به. شودمی منتقل
.است همین کلاچ کار. شود قطع گیربکس و موتور میان

سیستم نیمه 2 با DSG® دوکلاچه گیربکس با رانندگی زمان در
همیشه. شودمی منتقل دنده زیر یک به موتور نیروی دنده،چرخ
آن با که گیربکسی میندو در کنید، عوض را دنده آنکه از قبل

انتخاب قبل از بالاتر، یا ترپایین دنده یک است، نشده رانندگی
بسته است، نشده رانندگی آن با که ایدنده روی کلاچ. شودمی
است چیزی همان این. شودمی باز دیگر کلاچ همزمان و شودمی
.سازدمی ممکن را سریع بسیار دندۀ تعویض که

از ترکارآمد خود طراحی خاطر به DSG® دوکلاچه گیربکس
مبدل اتوماتیک، گیربکس در که آنجا از. است اتوماتیک گیربکس
دوکلاچه گیربکس در است، کار حالدر ئماًدا گشتاور نیروی

®DSG موجب کار این با و کرد باز را کلاچ توانمی
DSG® دوکلاچه گیربکس. شد سوخت مصرف در جوییصرفه

معمولاً خود، هوشمند کنترل سیستم و سبک وزن وری،بهره با
نگه دستی گیربگس از ترپایین یا برابر را سوخت مصرف

.داردمی

دندۀ مثل درست DSG® دوکلاچه گیربکس در کلاچ حال، این با
گیربکس نوع اساس بر. دارد قرار فرسایش معرضدر دستی،

لازم مداوم نگهداری و تعمیر شده، نصب که DSG® دوکلاچه
مشاهده را خودرو هایسرویس جدول بیشتر اطلاعات جهت است؛
دنده، زیر دو از یکی عملکرد در اختلال بروز صورت در. کنید

دنده زیر دو از یکی که دهدمی اجازه DSG® دوکلاچه گیربکس
ادامه  دنده زیر دو از یکی از استفاده با حرکت و شود فعال مجدداً
هرچه باید امر، این بروز صورت در. 159 صفحه ← یابد

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به گیربکس، بررسی جهت زودتر

نشانگر و هشدار هایچراغ

حلراه/احتمالی دلایلروشن


.گیربکس عملکرد در نقص
 ندهید ادامه رانندگی به!

155رانندگی



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

حلراه/احتمالی دلایلروشن
دهید اجازه P موقعیت در دنده دادن قرار با

.شود خنک گیربکس
دیگر نشد، خاموش اخطار چراغ اگر

.کنید مراجعه تعمیرگاه به و نکنید رانندگی
وارد به منجر تواندمی کار، این انجام عدم
صفحه ← شود گیربکس به جدی آسیب آمدن
159.



!است نشده داده فشار ترمز پدال
.دهید فشار آخر تا را ترمز پدال

کنترل کروز با کار طرز به کنید رجوع
.188 صفحه ←) ACC (تطبیقی



.است نشده داده فشار ترمز پدال
.دهید فشار را ترمز پدال دنده، انتخاب برای

الکترونیکی ترمز کار طرز همینطور،
.211 صفحه ← کنید مشاهده را پارک

حلراه/احتمالی دلایلزندمی چشمک


.است نشده درگیر دنده، دستۀ روی قفل دکمۀ

.کند حرکت تواندنمی خودرو
.157 صفحه ← بزنید را دنده دستۀ قفل

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●
تعمیر یبرا باید اینکه یا و باشد شده خراب خودرو اگر●

جاده از ایمن ایفاصله در را خودرو همیشه شود، پارک
را موتور کرده، روشن را هشدار هایچراغ کنید، پارک

این به تا دهید انجام را لازم احتیاطی اقدامات و کنید خاموش
.باشید کرده آگاه را سر پشت هایخودرو طریق

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

دنده انتخاب: DSG® دوکلاچه گیربکس

دنده دستۀ: است چپ سمت ها آن فرمان که خودروهایی 137 تصویر
.اتوماتیک گیربکس یبرا قفل، دکمۀ با

دستۀ: است راست سمت ها آن فرمان که خودروهایی 138 تصویر
.اتوماتیک گیربکس یبرا قفل، دکمۀ با دنده

از دنده تغییر زمان در. است دنده دستۀ قفل به مجهز دنده دستۀ
تصویر ← و دهید فشار را ترمز پدال حرکت، دندۀ به P موقعیت

جهت در را دنده دستۀ روی قفل دکمۀ 138 تصویر ← یا 137
 موقعیت به N موقعیت از دنده دستۀ بردن یبرا. دهید فشار فلش

D/S یا R داریدنگه و دهید فشار را ترمز پدال ابتدا.

ابزار نمایشگر روی دنده، کنونی موقعیت شود، باز سوئیچ وقتی
.شودمی داده نشان ترکیبی

 ← مفهومنامگذاریدنده وضعیت

پارک قفل
.شوندمی قفل مکانیکی روش به خودرو هایچرخ
کردن خلاص یبرا. دارد وجود حالت این انتخاب امکان نباشد حرکت حال در خودرو وقتی تنها
.کنید باز را سوئیچ و دهید فشار را ترمز پدال آن، موقعیت از دند دستۀ

راهنما دفترچه 156
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 ← مفهومنامگذاریدنده وضعیت

عقب دنده
.است عقب دنده روی دنده دستۀ
.دارد وجود حالت این انتخاب امکان نباشد حرکت حال در خودرو وقتی تنها

ترمزها تأثیر و شود،نمی وارد چرخها بر نیرویی هیچ. است خلاص وضعیت در گیربکسخلاص حالت
.ندارد وجود موتور بر



:D عادی برنامۀجلو به حرکت موقعیت
D  =بار را دنده تعویض زمان. روندمی پایین و بالا اتوماتیک صورت به جلو هایدنده تمامعادی برنامۀ

.کند می تعیین خودرو سرعت و شما، رانندگی سبک موتور،
S  =اسپرت برنامۀاسپرت برنامۀ S:

و آیند،می پایین آن از زودتر و بالا D دنده موقعیت از دیرتر اتوماتیک صورت به جلو هایدنده
.رساندمی مصرف به را موتور نیروی تمام عمل، این

.کند می تعیین خودرو سرعت و شما، رانندگی سبک موتور، بار را دنده تعویض زمان


میان تعویض

از دنده کشیدن عقب بار یک طریق از S اسپرت برنامۀ و D عادی برنامۀ میان شما
به همیشه دنده دستۀ. 138 تصویر ←دهید می حالت تغییر 137 تصویر ← D/S موقعیت
S موقعیت در را دنده تواننمی برفی، رانندگی نمایۀ و آفرود در. گرددمیباز D/S موقعیت
.داد قرار

به D عادی برنامۀ و S اسپرت برنامۀ دو هر طریق از توان،می عملکرد این از استفاده باو D عادی برنامۀ
.158 صفحه ← یافت دسترسی ترونیکتیپ دندۀ انتخاب وضعیت S اسپرت برنامۀ

دنده قفل
شدن درگیر از مانع ،N یا P هایموقعیت در دنده، دستۀ قفل

خودرو حرکت موجب است ممکن که گردد، می دنده ناخواستۀ
.شوند

و داده فشار را ترمز پدال باز، سوئیچ با دنده قفل کردن آزاد یبرا
.دهید فشار را دنده دستۀ داخل قفل دکمۀ همزمان. دارید نگه

مثال یبرا( N وضعیت از دنده دستۀ سریع تعویض و حرکت با
.کرد نخواهد عمل دنده دستۀ قفل) D/S به R تعویض زمان در
گیر برف یا ِگل در خودرو اگر مثال عنوان به توانمی ترتیببدین
ترمز پدال که صورتی در. "کرد جلو و عقب" را آن باشد کرده
N موقعیت در ثانیه یک حدود از بیش اهرم و نشود داده فشار
ساعت در کیلومتر 5 حدود سرعت با خودرو و باشد داشته قرار

اتوماتیک طور به دنده دستۀ قفل کند، حرکت) ساعت در مایل 3(
.شودمی درگیر

DSG® دوکلاچه گیربکس یدارا هایخودرو در نادر، موارد در
خودرو راندن هنگام این در. نکند عمل دنده دستۀ قفل است ممکن

.شود جلوگیری خودرو ناگهانی افتادن راه از تا شده، غیرممکن
متنی پیامی همچنین و زندمی چشمک  رنگ سبز نشانگر چراغ
زیر هایدستورالعمل از دنده، قفل بردن بکار یبرا. شودمی ظاهر
:کنید استفاده

دندۀ روی را آن سپس و بگذارید N یا P موقعیت در را دنده دستۀ
.دهید قرار حرکت

هشدار
دست از به منجر تواندمی اشتباه، موقعیت در دنده دادن قرار
و تصادفات موجب خود نوبۀ به که شود، خودرو کنترل رفتن
.شودمی شدید هایآسیب

.هیدند فشار را گاز پدال هرگز دنده انتخاب موقع در●
پدال و درگیر، دنده آنکه محض به است، روشن موتور وقتی●

.کندمی حرکت به شروع خودرو شود، رها ترمز

قفل یا عقب دنده از است، حرکت در خودرو وقتی هرگز●
.نکنید استفاده پارک

هشدار
هایآسیب بروز باعث است ممکن خودرو نشدهکنترل حرکات
.شود شدید

راننده است، دنده در خودرو و است روشن موتور وقتی●
موتور کهزمانی اگر. کند ترک را خود صندلی نباید هرگز
ترمز همیشه شدید، خودرو ترک به مجبور است، روشن

P موقعیت در را دنده و کرده روشن را پارک الکترونیکی
.دهید قرار

باشد، R یا D/S موقعیت در دنده و روشن، موتور اگر●
که، آنجا از. داشت نگه متوقف ترمز پدال با باید را خودرو
به موتور نیروی انتقال کند،می کار جادر موتور وقتی حتی
حرکت آهسته" خودرو شود،نمی قطع کامل طور به ها،چرخ
."کرد خواهد

را P یا R هایدنده است، حرکت در خودرو زمانیکه هرگز●
.نکنید انتخاب

اینکه از نظر صرف. نکنید رها N دنده در را خودرو هرگز●
پایین سمت به خودرو نه، یا باشد حرکت حال در موتور

.غلتید خواهد سراشیبی

تذکر
روشن پارک الکترونیکی ترمز است، متوقف خودرو زمانیکه اگر

شده رها ترمز پدال است، P موقعیت در دنده زمانیکه و نباشد
حرکت عقب یا جلو به مترسانتی چند خودرو است ممکن باشد،
.کند
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به اتفاقی طور به دنده اهرم رانندگی، زمان در اگر
گاز پدال روی از را پا شد، داده حرکت N وضعیت

خلاص حالت در را دنده ابتدا جدید، دندۀ انتخاب از قبل. بردارید
.دهید قرار

ترونیکتیپ از استفاده با دنده تعویض

ترونیکتیپ وضعیت در دنده دستۀ 139 تصویر

.ترونیکتیپ برای دنده تعویض دکمۀ و فرمان غربیلک 140 تصویر

کلاچه دو گیربکس در توانمی ترونیک تیپ از استفاده با
®DSG، کرد زیاد یا کم دستی صورت به را هادنده.

دنده دستۀ با ترونیکتیپ بردن کاربه
داخل به و راست سمت به D/S موقعیت از را دنده دستۀ–

.دهیدفشار ترونیکتیپ دریچۀ
تا دهید فشار – عقب به یا + جلو به را دنده دستۀ می،آرابه–

.139 تصویر ← برود پایین یا بالا دنده

قفل دکمۀ ترونیک،تیپ دریچۀ در دنده، دستۀ حرکت زمان در
.هیدند فشار را دنده دستۀ روی

دنده تعویض های اهرم با ترونیکتیپ بردن کاربه
تصویر ← را راست دندۀ تعویض اهرم دنده، کردن زیاد یبرا–

.بکشید فرمان غربیلک سمت به 140
سمت به را، چپ دندۀ تعویض اهرم دنده، کردن کم یبرا–

.بکشید فرمان غربیلک
را راست دندۀ تعویض اهرم ترونیک،تیپ از شدن خارج یبرا–

.بکشید فرمان غربیلک طرفبه ثانیه، یک تقریباً مدت به

حالت نشود، استفاده دنده تعویض های اهرم از مدتی اگر
.شودمی لغو اتوماتیک طور به ترونیکتیپ

تذکر
به موتور رسیدن از قبل کوتاه زمانی دادن، گاز موقع در●

دندۀ به خودکار صورت به گیربکس خود، مجاز دور بالاترین
.رودمی بالاتر

دور که موقعی تا دستی، صورت به دنده کردن کم زمان در●
عوض را دنده گیربکس نباشد، مقدور دیگر موتور بالاتر
.کرد نخواهد

DSG® دوکلاچه گیربکس با رانندگی

.بردمی پایین و بالا را، جلو هایدنده اتوماتیک طور به گیربکس

سراشیبی در رانندگی
هایدنده. است نیاز تریپایین دندۀ باشد، تندتر شیبیسرا هرچه
هرگز. دهندمی افزایش را موتور ترمز تأثیر و کارایی تر،پایین
دنده ها،تپه یا کوهها از خودرو رفتن پایین زمان در هید،ند اجازه
.باشد داشته قرار N موقعیت در

.دهید کاهش را خود سرعت–
داخل به و راست، سمت به D/S موقعیت از را دنده دستۀ–

.158 صفحه ← دهید قرار ترونیکتیپ دریچۀ
.دهید فشار عقب به میآرابه را دنده دستۀ دنده، کردن کم یبرا–
کنید کم را دنده فرمان، غربیلک روی یپدالها از استفاده با :یا–

.158 صفحه ←

سربالایی در حرکت و توقف
.است نیاز تریپایین دندۀ باشد، تندتر شیب هرچه

متوقف را خودرو سربالایی، در رانندگی زمان در بخواهید اگر
استفاده خودکار نگهدارنده عملکرد از باید کنید، حرکت یا کرده
.212 صفحه ← کنید
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خودرو ید،اکرده متوقف را خودرو شیبیسرا در حالیکه در اگر
کار به یا و ترمز پدال دادن فشار با باید همیشه باشد، دنده روی
خودرو درآمدن حرکت به از پارک، الکترونیکی ترمز بردن

یا ترمز پدال نباید اید، نکرده حرکت زمانیکه تا. کنید جلوگیری
. ← کنید رها را پارک الکترونیکی ترمز

DSG® دوکلاچه گیربکس با آزاد چرخ
آنی حرکت نیروی از استفاده با توانمی آزاد، چرخ حالت در

سوخت مصرف در نگری، آینده با همزمان، و خودرو
را خودرو دیگر و است آزاد موتور کلاچ. کرد جوییصرفه
خلاص دنده با ترطولانی مسافتی تواندمی خودرو - کندنمی متوقف
کیلومتر 130 تا 20 هایسرعت در تنها عملکرد این. کند حرکت

.دارد کاربرد) ساعت در مایل 80 تا 12 (ساعت در

.باشد D/S موقعیت در باید دنده دستۀ: روشن وضعیت

آزاد چرخ انداختن کار به

رانندگی نمایۀ فهرستانتخاب از را اقتصادی رانندگی نمایۀ–
.167 صفحه ← کنید انتخاب

و نیست درگیر موتور. بردارید گاز پدال روی از را خود پای–
صورت به موتور نیروی تأثیر بدون خودرو. کندمی کار آزاد
.کندمی حرکت آزاد

آزاد حرکت لغو

در واقع پدال یا دهید، فشار را ترمز پدال کوتاه مدتی برای–
.بکشید فرمان، غربیلک سمت به را – چپ سمت

دان کیک
در S و D هایموقعیت در را شتاب بیشترین دان کیک مکانیسم
.کندمی ایجاد ترونیکتیپ موقعیت در یا و ، دنده دستۀ

دور و سرعت به بسته شود؛ داده فشار کامل طور به گاز پدال اگر
تعویض ترپایین دندۀ به اتوماتیک طور به گیربکس موتور،

. ← شودمی استفاده خودرو کامل شتاب از ترتیب بدین. شودمی

بالاتر دندۀ به اتوماتیک طور به دنده وقتی فقط دان، کیک در
.برسد شده تعیین دور حداکثر به موتور که رودمی

اقتصادی رانندگی نمایۀ وقتی رانندگی، نمایۀ یدارا هایخودرو در
از بیش و کامل طور به گاز پدال و 167 صفحه ← شود انتخاب
شودمی تنظیم اتوماتیک طور به موتور بازده شود، داده فشار حد،
.سازد فراهم را ممکن شتاب بالاترین تا

اندازیراه و کنترل برنامۀ
برنامۀ DSG® دوکلاچه گیربکس یدارا دندۀ 6 هایخودرو در

زمان در شتاب، حداکثر که دهدمی اجازه اندازی،راه و کنترل
.باشد داشته وجود توقف، حالت از کردن روشن

.237 صفحه ← کنید خاموش را کشش کنترل سامانه–
.دارید نگه و داده فشار چپ پای با را ترمز پدال–
به یا و S رانندگی برنامه در D/S موقعیت به را دنده دستۀ–

قابلیت یدارا هایخودرو در یا و ببرید، ترونیکتیپ موقعیت
.کنید انتخاب را اسپرت نمایۀ رانندگی، نمایۀ انتخاب

حدود به موتور دور زمانیکه تا را، گاز پدال راست پای با–
.دهید فشار برسد، دقیقه در دور 3200

با خودرو.  ← بردارید پدال روی از را خود چپ پای–
.شد خواهد روشن شتاب، حداکثر

!کنید روشن کششرا کنترل سامانۀ دوباره گرفتن، شتاب از پس–

هشدار
از موجب تواندمی لغزنده، هایجاده در ویژه به سریع، شتاب
امر این. شود لغزیدن نتیجه در و اصطکاک، رفتن دست
نوبۀ به که شود، خودرو کنترل دادن دست از به منجر تواندمی
.گرددمی شدید هایآسیب و تصادفات به منجر خود

.کنید رانندگی ترافیک جریان با متناسب همواره●
ترافیک شرایط و جاده هوا، دید، قابلیت که مواقعی در تنها●

شما، رانندگی حالت و شتاب خاطربه همچنین و کند، ایجاب
دان کیک از نکند، تهدید را جاده کاربران سایر خطری هیچ
.کنید استفاده تند شتاب یا

و کنترل برنامۀ از دهد، اجازه جاده ترافیک شرایط اگر تنها●
.کنید استفاده اندازیراه

خود، رانندگی سبک با یا خودرو به دادن شتاب با نباید هرگز●
.بیندازید خطربه را جاده کاربران سایر

لغزنده جاده زمانیکه خصوصبه باشید، داشته توجه لطفاً●
هایچرخ باشد، خاموش کشش کنترل سامانۀ اگر است،
خودرو و کرده، بکسوات به شروع است ممکن خودرو
.بلغزد

روشن کششرا کنترل سامانۀ مجدداً گرفتن، شتاب از پس●
.کنید

تذکر
و ید،اکرده متوقف دارشیب جاده در را خودرو اگر نکنید، سعی●

از آنرا گاز، پدال روی دادن فشار با است، دنده روی هنوز
است ممکن DSG® کلاچه دو گیربکس. بازدارید رفتن عقب
.ببیند آسیب و شده، گرم اندازه از بیش

سوئیچ زمانیکه ویژه به ،Nدندۀ در خودرو هیدند اجازه هرگز●
اتوماتیک، گیربکس. کند حرکت خلاص است خاموش
.ببیند آسیب است ممکن و شودنمی کاریروغن

اجزاء به سختی فشار اندازی،راه و کنترل برنامۀ با دادن گاز●
فرسایش میزان رفتن بالا موجب کار این. کندمی وارد خودرو

.شودمی

DSG® دوکلاچه گیربکس عملکرد در اختلال

اضطراری برنامۀ
نمایشگر روی دنده، دستۀ موقعیت به مربوط هاینشانگر تمام اگر
وجود سیستم در نقصی باشند، داشته روشن زمینهپس ترکیبی ابزار
برنامۀ در کار حالدر DSG® دوکلاچه گیربکس. دارد

خودرو، با توانمی هنوز اضطراری، برنامۀ در. است اضطراری
.کرد رانندگی ها،دنده تمام با نه و کم سرعت با فقط البته

زمان در DSG® دوکلاچه گیربکس یدارا هایخودرو در
هرچه باید گیربکس. بگیرید عقب دنده توانیدنمی دیگر رانندگی
.شود بررسی مجاز تعمیرگاه در زودتر
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تعمیرگاه در فوراً باید DSG® دوکلاچه گیربکس موارد، تمام در
.شود بررسی مجاز

DSG® دوکلاچه گیربکس حد از بیش شدن گرم
در مثلاً شود، گرم خیلی است ممکن DSG® دوکلاچه گیربکس
طولانی مدت بزند، کنار حرکت زمان از ئماًدا خودرو که زمانی

و شود متوقف دائم ترافیک در یا "کند حرکت کم سرعت با"
و  هشدار چراغ توسط ،حد از بیش شدن گرم این. کند حرکت

.شودمی داده نشان ترکیبی، ابزار در متنی، پیام با موارد برخی در
را خودرو. آید در صدا به اخطار بوق است ممکن همینطور
. ← شود خنک گیربکس دهید اجازه و کنید متوقف

حرکت عقب یا جلو به است، دنده در که وقتی حتی خودرو،
کرد نخواهد

دلیل این به است ممکن نکند، حرکت مطلوب جهت در خودرو اگر
را ترمز پدال. باشد کرده انتخاب اشتباهاً را رانندگی حالت که باشد
.کنید انتخاب را رانندگی حالت مجدداً و دهید فشار

در نقصی نکرد، حرکت نظر مورد جهت در خودرو هم باز اگر
برای را سیستم و بگیرید کمک تعمیرکار از. دارد وجود سیستم
.بسپارید وی به بررسی

تذکر
گرم بار اولین یبرا گیربکس، که کند مشخص نشانگر اگر●

سرعت با یا شده، پارک احتیاط با خودرو است لازم شود،می
آن با) ساعت در مایل 12 ( ساعت در کیلومتر 20 یبالا

.شود رانندگی
تکرار ربایک ثانیه 10 هر تقریباً صوتی، و متنی پیام اگر●

را موتور کرده، پارک را خودرو احتیاط با و فوراً شود،
.شود خنک گیربکس دهید اجازه. کنید خاموش

اخطار زمانیکه تا گیربکس، به خسارت از جلوگیری منظور به●
وقتی. دهید ادامه رانندگی به نباید است، نشده قطع صوتی

را، آن یا داده حرکت را خودرو نباید است، گرم خیلی گیربکس
.برانید کم خیلی سرعت با حتی

دنده دسته قفل اضطراری کردن باز

.دنده دستۀ درپوش برداشتن 141 تصویر

.دستی طور به دنده دستۀ قفل کردن باز 142 تصویر

و ،)باشد ضعیف باتری مثال یبرا (نکند عمل خودرو برق اگر
به را دنده دستۀ قفل باید شود، بکسل یا داده هل خودرو باشد لازم

.کنید مراجعه تعمیرگاه به. کرد آزاد اضطراری صورت

دنده دستۀ درپوش زیر در دست، با آن کردن آزاد مخصوص قطعۀ
.دارد قرار

سازیآماده
روشن امکان اگر. کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز–

دیگری روش به ندارد، وجود پارک الکترونیکی ترمز کردن
.شوید خودرو لغزش مانع

.ببندید را سوئیچ–

دنده دستۀ کردن باز
در مربوطه، الکتریکی سیم همراهبه را درپوش احتیاطبا–

تصویر ← بکشید بالا سمتبه درپوش، اطراف یفضا محدوده
141.

. ← بکشید دنده دستۀ دستۀ روی و بالا طرف به را پوشش–

دستی طور به دنده دستۀ قفل کردن باز
دستۀ خودرو، ابزار جعبه در گوشتی، پیچ لبۀ از استفاده با–

موقعیت همین در و دهید فشار کمان جهت در را آزادکننده
.داریدنگه

در را دنده دستۀ و دهید فشار را دنده دستۀ روی قفل دکمۀ–
.دهید قرار N موقعیت

از حالیکه در و دقت، با دستی، طور به قفل کردن باز از پس–
درپوش هستید، مطمئن الکتریکی هایسیم درست گرفتن قرار
.دهید فشار وسط کنسول در آن محل در را،

هشدار
دستۀ هرگز ید،انکرده روشن را پارک الکترونیکی ترمز اگر
اینصورت، غیر در. نکنید خارج P موقعیت از را دنده دستۀ
حرکتبه است ممکن باشد، شده متوقف سربالایی در خودرو اگر
.شود شدید هایآسیب و تصادف به منجر خود، نوبۀ به و بیفتد،
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تذکر
طولانی مدتبه کردن بکسل موقع در مثلاً خودرو، دهیم اجازه اگر
خاموش، موتور و N موقعیت در دنده دسته با زیاد سرعت با و

.دید خواهد آسیب DSG® کلاچه دو گیربکس کند، حرکت خلاص

تذکر
با زیاد، سرعت با یا طولانی مدتبه بسته، سوئیچ با خودرو اگر

بدون یا خالی، ولت 12 باتری یا خاموش، الکتریکی رانش محور
کند، حرکت خلاص N موقعیت در دنده دستۀ و ولت، 12 باتری
شرایط در تنها را خودرو. دید خواهد آسیب الکتریکی رانش محور
.302 صفحه ← کرد بکسل توانمی خاص

سرازیری در سرعت کنترل
حلراه/احتمالی دلایلروشن



خودکار نگهدارندۀ عملکرد با خودرو
.شودمی داشتهنگه
نگهدارندۀ عملکرد لزوم صورت در

.212 صفحه ← کنید خاموش را خودکار



دستیار سیستم :سفید رنگ به نمایش صورت در
صفحه ← است فعال سرازیری در کنترل
161.

دستیار سیستم :خاکسستری رنگ به نمایش صورت در
سیستم. نیست فعال سرازیری در کنترل
کندنمی تنظیم اما است، شده روشن

.161 صفحه ←


است، دسترس در خاموش/سامانۀروشن

است فعال موتور اتوماتیک شدن خاموش
.152 صفحه ←



.باشدنمی دسترس در خاموش/سامانۀروشن
به را موتور خاموش،/روشن سامانۀ :یا

.است کرده روشن اتوماتیک طور
شده رعایت کاملاً فنی شرایط کنید بررسی
را اشکالات تمام نیست، چنین اگر. باشند

.152 صفحه ← کنید برطرف



گرم پیش مرحله. شود می روشن موتور
 .موتور بودن دیزلی صورت در کردن

شده رعایت کاملاً فنی شرایط کنید بررسی
را اشکالات تمام نیست، چنین اگر. باشند

.147 صفحه ← کنید برطرف

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

دو گیربکس با خودروهای به سرازیری در سرعت کنترل سیستم
کندمی کمک سرازیری در گرفتن ترمز حین DSG® کلاچه

تأثیر از بیشتر سرازیری در سرعت کنترل سیستم بنابراین.  ←
.کندمی استفاده موتور ترمز

بر را بهینه دنده خودش DSG® کلاچه دو گیربکس خودروی
دستۀ بنابراین. کندمی انتخاب کنونی سرعت و موجود شیب اساس
ترونیک،تیپ حالت در. شود داده قرار D/S وضعیت در باید دنده

.نیست فعال سرازیری در سرعت کنترل سیستم

شاید گیرد قرار 3 دنده در تواندمی حداکثر سرعت کنترل سیستم
ترونیک تیپ حالت تند، هایسراشیبی از آمدن پایین در باشد لازم
تا 1 دنده دستی صورت به ترونیک تیپ حالت در. نمود فعال را
ترمزها به و کرده استفاده موتور ترمز اثر از تا کنید انتخاب را 2

.کنید کمک

:سرازیری در سرعت کنترل سیستم اتوماتیک کردن فعال
.باشد درصد 6 حدود از بیشتر شیب که زمانی–
.بگیرد قرار D/S  وضعیت در دنده دستۀ که زمانی :و–
کنترل یا کنترل کروز سیستم بودن خاموش هنگام علاوه، به–

در کیلومتر 80 حدود از کمتر سرعت اگر :فاصله اتوماتیک
شده داده فشار ترمز پدال یا باشد) ساعت در مایل 50 (ساعت
.باشد

کروز یا کنترل کروز سیستم بودن روشن هنگام علاوه، به–
فراتر شده ذخیره سقف از سرعت که زمانی :تطبیقی کنترل
.رود

:سرازیری در سرعت کنترل سیستم اتوماتیک کردن غیرفعال
.یابدمی کاهش شیب که زمانی–
حدود از بالاتر موتور دور زیرا باشد، سبک دنده که زمانی :یا–

.است دقیقه در 4500
یا کنترل کروز سیستم بودن روشن هنگام آن بر علاوه یا–

رعایت شده ذخیره سرعت حد که زمانی :تطبیقی کنترل کروز
.شود

هشدار
امکان صورت این غیر در. باشید آماده کردن ترمز برای همیشه
.دارد وجود جراحات و تصادفات بروز

کمکی سیستم یک فقط سرازیری، در سرعت کنترل سیستم●
در کارآمد طور به تواندنمی شرایطی هیچ تحت و بوده
.کند کم را خودرو سرعت هاشیب

در سرعت کنترل سیستم وجود با است ممکن خودرو●
.کند حرکت سریعتر سرازیری

سرازیری در کنترل دستیار سیستم
حلراه/احتمالی دلایلروشن



دستیار سیستم :سفید رنگ به نمایش صورت در
صفحه ← است فعال سرازیری در کنترل
161.

دستیار سیستم :خاکسستری رنگ به نمایش صورت در
سیستم. نیست فعال سرازیری در کنترل
کندنمی تنظیم اما است، شده روشن

.161 صفحه ←

161رانندگی
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به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

تند، هایشیب در را سرعت سرازیری، در کنترل دستیار سیستم
اتوماتیک ترمزهای طریق از آن، جهت خلاف یا شیب جهت در

زیرا شد نخواهند قفل هاچرخ. کندمی محدود چرخ 4 هر برای
دندۀ که خودروهایی در. است ماندهباقی فعال ضدقفل ترمز سامانۀ

شده تعیین سرعت سرازیری، در کنترل دستیار سیستم دستیدارند،
.نشود جا در دور از کمتر موتور دور تا کندمی تنظیم را

در کیلومتر 30 از کمتر به شیب به رسیدن زمان در سرعت
در کیلومتر 30 حداکثر و ساعت در کیلومتر 2 حداقل ساعت،
گاز پدال فشار با زمان هر تواندمی راننده. شودمی محدود ساعت

.کند زیاد یا کم شده تعیین محدودۀ در را خود سرعت ترمز یا
را ترمز یا گاز پدال راننده اینکه محض به سرعت کنترل سیستم
.شودمی تنظیم دوباره دهد، فشار

گاه تکیه بتواند زمین که است این اصلی شرط صورت، هر در
یخ شیبدار سطح از خودرو مثال عنوان به اگر. کند ایجاد را کافی
دستیار سیستم کارکرد کند، حرکت پایین سمت به لیزی یا زده

.شودمی محدود سرازیری در کنترل

نمایش طریق از سرازیری در کنترل دستیار هایسیستم آمادگی
جدول ← شودمی داده نشان ترکیبی ابزار نمایشگر در  عملکرد

.161 صفحه در

صورت به زیر شرایط در سرازیری در کنترل دستیار هایسیستم
:شوندمی فعال اتوماتیک

.است روشن خودرو موتور که زمانی–
.164 صفحه ← باشد شده انتخاب آفرود رانندگی نمایۀ–
در (باشد ساعت در کیلومتر 30 از کمتر خودرو سرعت–

قابل عملکرد نمایش طریق از  ترکیبی ابزار نمایشگر
).است مشاهده

.باشد درصد 10 حداقل شیب–
.نشود فشرده ترمز یا گاز پدال–

5 از کمتر شیب که زمانی سرازیری، در کنترل دستیار هایسیستم
.شودمی غیرفعال باشد، درصد

هشدار
امکان صورت این غیر در. باشید آماده کردن ترمز برای همیشه
.دارد وجود جراحات و تصادفات بروز

سیستم یک فقط سرازیری، در کنترل دستیار هایسیستم●
در را خودرو تواندنمی وجه هیچ به و بوده کمکی
.دارد نگه هستید تپه از آمدن پایین حال در که هاییموقعیت

در کنترل دستیار سیستم وجود با است ممکن خودرو●
.کند حرکت ترسریع سرازیری

پذیریفرمان

موضوع باره در مقدمه

فرمان
سیستم یدارا بلکه باشد،نمی هیدرولیکی فرمان کمک
به نیاز که است این فرمان سیستم این مزیت. است مکانیکیالکترو
هایقطعه و فیلتر پمپ، هیدرولیک، روغن هیدرولیک، شیلنگ
کاهش را سوخت مصرف مکانیکی،الکترو سیستم. دراند دیگر
سیستم به روغن مداوم ورود به نیاز هیدرولیک سیستم. دهدمی

برق به نیاز تنها مکانیک،الکترو فرمان سیستم حالیکه در دارد،
.دارد

انتخاب نمایۀ رانندگی، نمایۀ انتخاب امکان یدارا هایخودرو در
صفحه ← بگذارد تأثیر هیدرولیک فرمان عملکرد بر تواندمی شده

164.

هشدار
مشکل فرمان غربیلک حرکت نکند، کار هیدرولیک فرمان اگر
.سازدمی مشکل را خودرو هدایت شده،

موتور که کندمی کار صورتی در تنها هیدرولیک، فرمان●
.باشد حرکت حالدر

حرکت خلاص خاموش موتور با خودرو ندهید اجازه هرگز●
.کند

سوئیچ از را کلید هرگز است، حرکت حال در خودرو وقتی●
شما و شود فعال فرمان ستون قفل است ممکن. نکنید خارج
.نباشید خودرو هدایت به قادر دیگر

کنترل و هشدار هایچراغ

توجه مورد را 162 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

نشانگرها مجموعه در نشانگر چراغ
حلراه/احتمالی دلایلروشن


.کندنمی کار مکانیکالکترو فرمان
تعمیرگاه به بررسی یبرا را خودرو زودتر، هرچه
.ببرید مجاز



.است یافته کاهش مکانیکالکترو فرمان عملکرد
تعمیرگاه به بررسی یبرا را خودرو زودتر، هرچه
.ببرید مجاز
مسافتی طی و سوئیچ مجدد کردن روشن از پس اگر

نیازی شد، خاموش رنگ زرد هشدار چراغ کوتاه،
.نیست مجاز گاهتعمیر به مراجعه به

.است شده وصل سپس و قطع خودرو، باتری
تا 9 (کیلومتر 20 تا 15 سرعت با را کوتاه مسافتی

.کنید طی ساعت در) مایل 12



راهنما دفترچه 162
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چشمک
حلراه/احتمالی دلایلزندمی



 ندهید ادامه رانندگی به!
شده اختلال دچار فرمان ستون الکترونیکی قفل
.است
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به



.است شده سفت فرمان ستون
.بچرخانید جلو و عقب به را فرمان غربیلک
.شده باز آن قفل یا نشده قفل فرمان ستون
سوئیچ دوباره و برداشته، سوئیچ از را خودرو کلید
ابزار نمایشگر روی هایپیام تمام از. کنید باز را

.کنید یپیرو ترکیبی،
سوئیچ کردن باز از بعد اگر ندهید ادامه رانندگی به

تعمیرگاه به. ماند باقی قفل همچنان فرمان ستون
.کنید مراجعه مجاز

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

فرمان مورد در اطلاعاتی

توجه مورد را 162 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

سرقت تا شود، قفل باید فرمان کنید،می ترک را خودرو که بار هر
.باشد ترمشکل خودرو

بدون دسترسی با خودروهایی در الکترونیکی فرمان ستون قفل
کلید
فرمان ستون شود، باز راننده درب سوئیچ بودن بسته هنگام اگر
در و باشد، حرکتبی باید خودرو منظور، بدین. شد خواهد قفل

.باشد داشته قرار P موقعیت در باید دنده دسته لزوم، صورت

قفل شود، خاموش موتور سپس و شود باز راننده درب اول ااگر
دستۀ داخل حسگر یا خودرو سوییچ طریق از خودرو فرمان ستون
.شود می فعال در



بدون خودروهایی در) فرمان قفل (مکانیکی فرمان ستون قفل
کلید بدون دسترسی

ستون شود، خارج سوئیچ قفل از کلید خودرو توقف زمان در اگر
فرمان قفل تا بچرخانید کمی را فرمان غربیلک. شودمی قفل فرمان

.بیفتد جا تق صدای با

قفل تا بچرخانید کمی را فرمان فرمان، قفل کردن غیرفعال برای
.کنید وارد سوئیچ قفل در را خودرو کلید. کنید آزاد را فرمان

باز را سوئیچ داشته، نگه وضعیت همین در را فرمان غربیلک
.کنید

الکترومکانیکی فرمان
فرمان سیستم توسط آن عملکرد که هیدرولیک فرمان
با متناسب اتوماتیک طور به شود،می فراهم مکانیکالکترو
.شودمی تنظیم فرمان، زاویۀ و فرمان، گشتاور خودرو، سرعت
در موتور که کندمی کار صورتی در تنها مکانیک،الکترو فرمان
.باشد حرکت حال

هدایت یبرا شود، قطع کاملاً یا یابد کاهش هیدرولیک نیروی اگر
.داشت خواهید نیاز معمول حد از بیشتر یینیرو به خودرو،

متقابل هدایت دستیار سیستم
بحرانی هایوضعیت در فرمان درست جهت پشتیبان سامانۀ

در. دهدمی قرار راننده اختیار در را فرمان کمک یک رانندگی،
راننده یاری به فرمان، اضافی نیروی سامانه، این از استفاده زمان
. ← آیدمی

پیشرونده پذیریفرمان
حرکت پیشرونده پذیریفرمان قدرت توانمی تجهیزات به بسته
پذیریفرمان. داد تغییر رانندگی هایموقعیت در را فرمان

حرکت حالدر موتور که کندمی کار صورتی در تنها پیشرونده،
.باشد

یا مسیر، تغییر کردن، پارک زمان در شهر هایخیابان در رانندگی در
.است نیاز فرمان کمتر حرکت به تند، گردش

باعث پیشرونده پذیریفرمان اتوبان هایجاده در یا شهر حومه هایجاده در
پویایی و باشد داشته مستقیم و اسپرت حالت فرمان پاسخ شودمی
.باشد داشته توجهی قابل

هشدار
خودرو هدایت در ESC الکترونیکی، ثبات کنترل با ارتباط در
در باید راننده. کندمی کمک راننده به بحرانی، هایموقعیت در
پشتیبان سیستم. باشد داشته دست در را خودرو کنترل مواقع تمام
.کندنمی هدایت را خودرو فرمان، درست جهت

163رانندگی
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رانندگی نمایه انتخاب

موضوع باره در مقدمه

در تا کند استفاده رانندگی نمایۀ انتخاب از تواندمی راننده
.شوند فعال خودرو متنوع تنظیمات لزوم صورت

هشدار
باعث است ممکن خودرو حرکت زمان در رانندگی نمایۀ انتخاب
.شود تصادفات بروز به منجر و جاده از شما پرتیحواس

کاربری هایحساب بخش در را تنظیمات از برخی توانمی
.کرد ذخیره سازیشخصی قسمت در

نشانگر و هشدار هایچراغ

توجه مورد را 164 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

حلراه/احتمالی دلایلروشن


)DCC.(a (شاسی تطبیقی کنترل در اختلال

مورد سیستم تا کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به
.گیرد قرار بررسی

a(شودمی داده نشان رنگی نمایشگر با ترکیبی ابزار در رنگی صورت به.



به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

کار نحوه و عملکرد شرح

توجه مورد را 164 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

انتخاب دکمۀ: خودرو وسط کنسول پایینی قسمت در 143 تصویر
.رانندگی نمایۀ

رانندگی نمایۀ 5 از یکی تواندمی راننده خودرو، تجهیزات به بسته
:کند انتخاب مختلف هایویژگی با را

راهنما دفترچه 164



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

شده توصیه رانندگی هایوضعیترانندگی نمایۀ

طولانی هایرانندگی در یا ناهموار هایجاده برای واقع در. بیشتر راحتی برای خودرو تنظیم)aراحت
.است مناسب

Normal )روزمره استفادۀ شرایط مانند متعادل، تنظیم)عادی.
Sport )است مناسب اسپرت رانندگی سبک برای و دهدمی را اسپرت رانندگی سبک خودرو به)اسپرت.

Eco )شودمی سوخت بهینۀ مصرف باعث که دهد می قرار اقتصادی حالت در را خودرو)اقتصادی.
.166 صفحه ← شود تنظیم شما دلخواه حالت هر روی تواندمی اختصاصی حالتاختصاصی

a(شاسی تطبیقی کنترل دارای تجهیزات در) DCC (است موجود.

را بیشتری رانندگی هاینمایه دیفرانسیلی، دو دارای خودروهای
تحت توانیدمی حالتی، چنین در. دهندمی قرار شما اختیار در

را رانندگی نمایۀ ،4MOTION Active Control کنترل
.146 تصویر ← کنید انتخاب

به شخصی رانندگی هاینمایه در خودرو تنظیمات روی تأثیر
.دارد بستگی خودرو تجهیزات سطح

حین در یا خودرو توقف زمان در است ممکن رانندگی نمایۀ
تنظیمات رانندگی، نمایۀ یک انتخاب از پس. کند تغییر رانندگی
جز به شوند،می منطبق تغییرات با بلافاصله خودرو به مربوط
.خودرو موتور

مناسب محض به رانندگی، هنگام موتور تنظیمات کردن فعال برای
گاز پدال روی از را خود پای اندکی ترافیکی، شرایط شدن

.بردارید

)DCC (شاسی تطبیقی کنترل
با مطابقت برای شاسی تطبیقی کنترل خودرو، حرکت هنگام در

پیش از تنظیمات اساس بر رانندگی، کنونی وضعیت و جاده سطح
تنظیم را تعلیق هایویژگی دائم طور به رانندگی، نمایۀ شدۀ تعیین
.کندمی

روی نشانگر چراغ دهد، رخ شاسی تطبیقی کنترل در نقصی اگر
:Fault متنی پیام و شود می روشن ترکیبی نمایشگرابزار

Damper Control )گردد می ظاهر) فنر کمک کنترل: اختلال.

پذیریفرمان
لازم نیروی و کاهش پشتیبان هدایتگر اسپرت رانندگی نمایۀ در

تغییر به خودرو پاسخ. یابدمی افزایش فرمان چرخاندن برای
.شودمی ترسریع فرمان

)گیربکس و موتور(ران پیش سامانۀ
خودرو، گیربکس و موتور شده، انتخاب رانندگی نمایۀ به بسته
در. دهندمی گاز پدال حرکت به ترمتعادل یا پویاتر هاییپاسخ

تعویض نقاط دارند، DSG® دوکلاچه گیربکس که خودروهایی
فعال سرعت تنظیم سامانۀ. کنندمی تغییر آزاد حرکت حالت و دنده
.باشد تأثیرگذار خودرو گیریشتاب عملکرد روی تواندمی

)ACC (تطبیقی کنترل کروز
و گیریشتاب پاسخ باشد، فعال تطبیقی کنترل کروز که زمانی
.شودمی تراسپرت و تراکولوژیک خودرو شتاب کاهش

دستیار سیستم (بالا نور دینامیک کنترل و دینامیک چرخشی چراغ
)هاچراغ دینامیک
بر بالا نور دینامیک کنترل و دینامیک چرخشی چراغ کنترل
به نسبت ترمتعادل یا تردینامیک رانندگی، نمایۀ تنظیمات اساس
.دهدمی نشان العملعکس فعلی، رانندگی نمایۀ

مطبوع تهویۀ سیستم
با کار روی مطبوع تهویۀ سیستم اقتصادی رانندگی نمایۀ در

.شودمی تنظیم بیشتر، صرفه

رانندگی نمایۀ نمایش
.کنید باز را سوئیچ لزوم صورت در–
.دهید فشار را 143 تصویر ← رانندگی نمایۀ انتخاب دکمۀ–

انتخاب فهرست سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ نمایشگر در
مشخص فعال رانندگی نمایۀ. است مشاهده قابل رانندگی نمایۀ
.است شده

درباره بیشتری اطلاعات تا کنید، لمس را  عملکرد دکمه–
.شود داده نمایش فعال رانندگی نمایه

.شود بسته منو تا کنید لمس را   گزینۀ–

نشانگر چراغ باشد نشده انتخاب عادی رانندگی نمایۀ که زمانی
.شودمی روشن رانندگی نمایۀ دکمۀ

رانندگی نمایۀ انتخاب
.کنید باز را سوئیچ لزوم صورت در–
.دهید فشار را 143 تصویر ← رانندگی نمایۀ انتخاب دکمۀ–

انتخاب فهرست سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ نمایشگر در
.است مشاهده قابل رانندگی نمایۀ

رانندگی نمایۀ گزینۀ سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ نمایشگر در–
.کنید لمس را خود نظر مورد

دوباره را 143 تصویر ←  رانندگی نمایۀ انتخاب دکمۀ :یا–
فعال که بعدی رانندگی نمایۀ اتوماتیک صورت به تا دهید فشار
.شود انتخاب است، نشده

نیز سوئیچ بستن از بعد شخصی، تنظیمات و رانندگی نمایۀ تنظیم
.مانندمی باقی انتخاب قابل

باقی انتخاب قابل هم سوئیچ، بستن از بعد اسپرت رانندگی نمایۀ
دوکلاچه گیربکس یا موتور است ممکن حال عین در ماندمی
®DSG عادی رانندگی نمایۀ به سوئیچ شدن باز دوباره زمان در
.یابند تغییر D/S دنده وضعیت یا
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عملکرد و کنید انتخاب دوباره را S دندۀ وضعیت اینکه برای
انتخاب را اسپرت رانندگی نمایۀ کنید، فعال را موتور در اسپرت
سمت به را DSG® دوکلاچه گیربکس در انتخاب اهرم یا کنید
.155 صفحه ← دهید فشار عقب

صورتی در. است قفل اقتصادی رانندگی نمایۀ کشییدک هنگام در
طور به و شود کشییدک اقتصادی رانندگی نمایه در خودرو که

یابدمی تغییر عادی به رانندگی نمایه باشد، متصل تریلر به برقی
.262 صفحه ←

هشدار
پیدا تغییر خودرو کنترل طرز رانندگی، نمایۀ تعویض طریق از
وسوسه را شما رانندگی نمایۀ انتخاب ندهید اجازه هرگز. کندمی
.دهید انجام خطرناکی کار تا کند
شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●

ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

DSG® همان یا دوکلاچه گیربکس دارای خودروهایی در
طور به دنده وضعیت اسپرت رانندگی نمایۀ انتخاب هنگام
به اقتصادی رانندگی نمایۀ در. یابدمی تغییر S به اتوماتیک
.گیردمی قرار D وضعیت در دنده اتوماتیک صورت

تواند می رانند شده، انتخاب رانندگی نمایۀ از نظرصرف
عنوان به. دهد تغییر را خودرو در خاصی عملکردهای

.داد قرار S روی را دنده اقتصادی رانندگی نمایۀ در توانمی مثال

خود نیازهای با مطابق رانندگی نمایه تنظیم

توجه مورد را 164 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

حسب بر کنید تنظیم خود نیاز با مطابق توانیدمی که هاییسیستم
.متفاوتند خودرو تجهیزات

.کنید باز را سوییچ–
.کنید روشن را سرگرمی و اطلاعات سامانۀ لزوم، صورت در–
نمایشگر روی و دهید فشار را  رانندگی نمایۀ انتخاب کلید–

)اختصاصی (Individualگزینۀ سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ
.کنید لمس را

Individualفهرست تا کنید، لمس را) تغییر (Change گزینۀ–
.شود باز) اختصاصی(

روشن کاربرد این ، است فعال گزینه در انتخاب کادر که زمانی
.است

.برگردید قبلی فهرستفعال آخرین به تا کنید لمس را گزینۀ

ممکن تنظیماتفهرست

DCC )تطبیقی کنترل
):شاسی

Comfort )راحت(
Normal )عادی(

Sport )اسپرت(



ممکن تنظیماتفهرست
Steering: )پذیریفرمان

:)خودرو
Normal )عادی(

Sport )اسپرت(
 Normal )عادی(

Drivea( )پیش سامانۀ
)اسپرت( Sport):ران

 Eco )اقتصادی(

ACC )کنترل کروز
)تطبیقی

Normal )عادی(
Sport )اسپرت(

Eco )اقتصادی(

Dynamic
Cornering)دینامیک(

light )دینامیک چراغ
):هاپیچ روشنایی

Normal )عادی(
Sport )اسپرت(

Eco )اقتصادی(
 

Air conditioning
):مطبوع تهویه سیستم(

Normal )عادی(
Eco )اقتصادی(

Reset mode )تنظیم
)حالت دوباره

)عادی( Normal حالت به تنظیمات
.گرددبرمی

a(که خودروهایی در. شودمی فعال موتور فقط دارند، دستی دندۀ که خودروهایی در
.شودمی فعال نیز گیربکس موتور، بر علاوه دارند، اتوماتیک دندۀ

خودرو، موتور تنظیمات استثنای به تنظیمات، فهرست در تغییرات
.شوندمی اعمال بلافاصله
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هشدار
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
است ممکن سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ با کردن کار. شود
.شود جاده به شما توجه عدم باعث

"اسپرت عملکرد کیت"

موضوع باره در مقدمه

عملکرد کیت" به مجهز خودرو یک در توانمی خودرو به بسته
.نمود تنظیم راننده خواسته اساس بر را متفاوت شرایط "اسپرت

هشدار
باعث است ممکن خودرو حرکت زمان در رانندگی نمایۀ انتخاب
.شود تصادفات بروز به منجر و جاده از شما پرتیحواس

کار نحوه و عملکرد شرح

توجه مورد را 167 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

نمایه تنظیم برای دکمه: وسط کنسول بالایی قسمت در 144 تصویر
.رانندگی

هایویژگی با متفاوت رانندگی نمایه 2 بین توانمی خودرو به بسته
:نمود انتخاب را خودرو شرایط مختلف

شده توصیه رانندگی هایوضعیترانندگی نمایۀ
.روزمره استفادۀ شرایط مانند متعادل، تنظیمعادی

دهدمی را اسپرت رانندگی سبک خودرو بهاسپرت
.است مناسب اسپرت رانندگی سبک برای و

به شخصی رانندگی هاینمایه در خودرو تنظیمات روی تأثیر
.دارد بستگی خودرو تجهیزات سطح



حین در یا خودرو توقف زمان در است ممکن رانندگی نمایۀ
تنظیمات رانندگی، نمایه یک انتخاب از پس. کند تغییر رانندگی
جز به شوند،می منطبق تغییرات با بلافاصله خودرو به مربوط
.خودرو موتور

روی از کوتاهی مدت را پا دهدمی اجازه ترافیکی وضعیت اگر
برای شده، انتخاب جدید رانندگی نمایه نتیجه در با بردارید پدال

.شودمی فعال نیز موتور

شاسی "اسپرت حالت انتخاب"
داده نشان شاسی "اسپرت حالت انتخاب" اسپرت رانندگی نمایه در
ترسریع فرمان تغییر به خودرو پاسخ. 168 صفحه ← شودمی
.شودمی

پذیریفرمان
لازم نیروی و کاهش پشتیبان هدایتگر اسپرت رانندگی نمایۀ در

تغییر به خودرو پاسخ. یابدمی افزایش فرمان چرخاندن برای
.شودمی ترسریع فرمان

)گیربکس و موتور(ران پیش سامانۀ
پدال حرکت طریق از گیربکس و موتور اسپرت رانندگی نمایه در
.شودمی تراسپرت موتور صدای و کنندمی عمل تردینامیک گاز
نقاط دارند، DSG® دوکلاچه گیربکس که خودروهایی در

)GRA (فعال کنترل کروز سیستم. کنندمی تغییر دنده تعویض
.باشد تأثیرگذار خودرو گیریشتاب عملکرد روی تواندمی

رانندگی نمایۀ انتخاب
.کنید باز را سوئیچ لزوم صورت در–
اسپرت رانندگی نمایه تنظیم برای 144 تصویر ←  دکمه–

فعال نباشد روشن  دکمه که زمانی عادی رانندگی نمایه
.است

هشدار
پیدا تغییر خودرو کنترل طرز رانندگی، نمایۀ تعویض طریق از
انجام به منجر نباید هرگز "اسپرت عملکرد کیت". کندمی

.شود امنیتی هایریسک
شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●

ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر
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DSG® همان یا دوکلاچه گیربکس دارای خودروهایی در
طور به دنده وضعیت اسپرت رانندگی نمایۀ انتخاب هنگام
.یابدمی تغییر S به اتوماتیک

شاسی"اسپرت حالت انتخاب"

موضوع باره در مقدمه

هشدار
ممکن خودرو حرکت زمان در شاسی "اسپرت حالت انتخاب"

تصادفات بروز به منجر و جاده از شما پرتیحواس باعث است
.شود

این در که صورتی به شاسی"اسپرت حالت انتخاب" اگر
"اسپرت حالت انتخاب" کندنمی کار شد داده توضیح بخش

.کنید بررسی تخصصی تعمیرگاه در شاسی

هشدار چراغ و شده داده نمایش اطلاعات

توجه مورد را 168 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

حلراه/احتمالی دلایلروشن



.شده مختل شاسی "اسپرت حالت انتخاب"
یک در بلافاصله را شاسی "اسپرت حالت انتخاب"

.کنید بررسی تخصصی تعمیرگاه
طی و سوئیچ مجدد کردن روشن از پس اگر

خاموش رنگ زرد هشدار چراغ کوتاه، مسافتی
.نیست مجاز گاهتعمیر به مراجعه به نیازی شد،

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر



کار نحوه و عملکرد شرح

توجه مورد را 168 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

انتخاب تنظیم برای دکمه: وسط کنسول بالایی قسمت در 145 تصویر
.اسپرت شاسی

را مختلف هایویژگی با خودرو شاسی وضعیت 2 بین توانمی
.نمود انتخاب

شده توصیه رانندگی هایوضعیتشاسی وضعیت
.روزمره استفادۀ شرایط مانند متعادل، تنظیمعادی

دهدمی را اسپرت رانندگی سبک خودرو بهاسپرت
.است مناسب اسپرت رانندگی سبک برای و

حین در یا خودرو توقف زمان در است ممکن شاسی وضعیت
بلافاصله شاسی وضعیت یک انتخاب از بعد. کند تغییر رانندگی
.کندمی تغییر

شاسی وضعیت انتخاب
.کنید باز را سوئیچ لزوم صورت در–
آنقدر را 145 تصویر ← شاسی وضعیت انتخاب برای دکمه–

.شود داده نشان نظر مورد برنامه تا دهید فشار

فعال نباشد روشن   دکمه که زمانی عادی شاسی وضعیت
شده انتخاب سوئیچ، بستن از پس شده انتخاب شاسی وضعیت. است
.ماندمی باقی

هشدار
پیدا تغییر خودرو کنترل طرز شاسی، وضعیت تنظیم طریق از
انجام به منجر نباید هرگز شاسی "اسپرت حالت انتخاب". کندمی

.شود امنیتی هایریسک
شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●

ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
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متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●
.نکنید توجهیبی

.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

در شاسی"اسپرت حالت انتخاب" در اختلال بروز زمان در
Fault: damper پیام با  نشانه نشانگرها مجموعه نمایشگر

control )شودمی داده نمایش) گیرضربه کنترل: اختلال.

4MOTION فعال عملیاتی کنترل

موضوع باره در مقدمه

یک در توان،می 4MOTION فعال عملیاتی کنترل با
اساس بر را متفاوتی تنظیمات دیفرانسیلیی دو خودروی

از یکی انتخاب شامل این. کرد ایجاد راننده میل
هاینمایه از یکی و رانندگی نمایۀ مختلف هایگروه

.شودمی رانندگی

هشدار
باعث است ممکن خودرو حرکت زمان در رانندگی نمایۀ انتخاب
.شود تصادفات بروز به منجر و جاده از شما پرتیحواس

نشانگر و هشدار هایچراغ

توجه مورد را 169 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

حلراه/احتمالی دلایلروشن


)DCC.(a (شاسی تطبیقی کنترل در اختلال

مورد سیستم تا کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به
.گیرد قرار بررسی



در کنترل دستیار سیستم :سفید رنگ به نمایش صورت در
.است فعال سرازیری

در کنترل دستیار سیستم :خاکسستری رنگ به نمایش صورت در
شده روشن سیستم. نیست فعال سرازیری
.کندنمی است،تنظیم

است فعال شخصی آفرود یا آفرود رانندگی نمایۀ.

a(شودمی داده نشان رنگی نمایشگر با ترکیبی ابزار در رنگی صورت به.



به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

کار نحوه و عملکرد شرح

توجه مورد را 169 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

فعال عملیاتی کنترل: وسط کنسول میانی بخش در 146 تصویر
4MOTION.

:146 تصویر جدول راهنمای

همچنین جاده، در رانندگی نمایۀ انتخاب برای MODE دکمه
.سرگرمی و اطلاعات سامانۀ منوهای کردن باز برای
.برف رانندگی نمایۀ
.جاده در رانندگی نمایۀ
.آفرود رانندگی نمایۀ
.شخصی آفرود رانندگی نمایۀ

از رانندگی نمایه جلو در نیرو انتقال سیستم با خودروهایی در
صفحه ← است انتخاب قابل رانندگی نمایه انتخاب دکمه طریق
164.

برف
روی خودرو، گاز پدال حساسیت برف، رانندگی نمایۀ با

این، بر علاوه. شودمی بیشتر برف، از پوشیده و زدهیخ هایخیابان
بهبود نیز مستقیم حرکت و ها،پیچ سر خطوط بین در حرکت



1

2

3

4

5
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.شودمی محدود تطبیقی کنترل کروز دینامیک حرکت. یابدمی
دید که زمانی در تا شود،می تنظیم دینامیک چرخشی چراغ
.کند تقویت را دید است، نامناسب و ضعیف

به دنده تعویض امکان برف، رانندگی نمایۀ از استفاده زمان در
.ندارد وجود S وضعیت

جاده در
اقتصادی، هاینمایه توانمی جاده در رانندگی بازشوندۀ نمایۀ در

.نمود انتخاب را 164 صفحه ← شخصی یا اسپرت عادی، راحت،

Offroad )آفرود(
زمین روی بهتری دهندگی شتاب میزان آفرود، رانندگی نمایۀ در

از توانمی و است دسترس در همیشه موتور ترمز. شود می ایجاد
حالت در. کرد جلوگیری حساس هایموقعیت در احتمالی تغییرات
کنترل دستیار سیستم و سرازیری در کنترل دستیار سیستم آفرود،

هاسربالایی در خودرو کشش به بنابراین. هستند فعال سربالایی در
کنترل سرازیری در رانندگی هنگام شتاب و شود،می کمک
در بیشتر پشتیبانی برای ها،پیچ روشنایی دینامیک چراغ. شودمی

.شودمی داده تطبیق آفرود، حالت

.ندارد وجود S وضعیت از استفاده امکان آفرود رانندگی نمایۀ در

شخصی آفرود
در بیشتر تنظیمات دادن انجام شخصی، آفرود تنظیم قابل نمایۀ در

توانمی بنابراین. 170 صفحه ← است پذیرامکان آفرود، حالت
تنظیمات حال عین در و نمود استفاده آفرود حالت مزایای از

آفرود تنظیمات. نمود انتخاب متفاوت هایسیستم برای را شخصی
.است شده ذخیره سازیشخصی فعال کاربری حساب در شخصی

رانندگی نمایۀ انتخاب
.کنید باز را سوئیچ لزوم صورت در–
4MOTION فعال عملیاتی کنترل 146 تصویر ← کنترل–

نظر مورد رانندگی نمایۀ کنار LED چراغ که زمانی تا بکشید،
.شود روشن

انتخاب رانندگی نمایۀ سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ نمایشگر در
.شودمی داده نشان شده،

رابطه در بیشتری اطلاعات تا کنید، لمس را i عملکرد دکمه–
.شود داده نمایش فعال رانندگی نمایه با

.شود بسته منو تا کنید، لمس را × گزینۀ–

:فهرست نبودن فعال زمان در

.دهید فشار را 146 تصویر ←  وسط هایکنترل–

داده نشان شما انتخاب سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ نمایشگر در
.شودمی

شخصی آفرود یا آفرود برف، رانندگی هاینمایه از یکی وقتی
سوئیچ، مدت طولانی بودن بسته از بعد باشد، فعال نمایه آخرین
.شودمی فعال جاده در رانندگی نمایۀ در فعال نمایۀ آخرین

هشدار
پیدا تغییر خودرو کنترل طرز رانندگی، نمایۀ تعویض طریق از
وسوسه را شما رانندگی نمایۀ انتخاب ندهید اجازه هرگز. کندمی
.دهید انجام خطرناکی کار تا کند
شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●

ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

شخصی آفرود رانندگی نمایه تنظیم

توجه مورد را 169 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

حسب بر کنید تنظیم خود نیاز با مطابق توانیدمی که هاییسیستم
.متفاوتند خودرو تجهیزات

.کنید باز را سوئیچ لزوم صورت در–
فعال عملیاتی کنترل 146 تصویر ← پیچ لزوم، صورت در–

4MOTION چراغ تا بچرخانید را LED رانندگی نمایۀ کنار
.شود روشن شخصی آفرود

–کنترل وسط است، شده انتخاب قبلاً شخصی آفرود اگر 
.دهید فشار را 146 تصویر ←

Offroadفهرست تا کنید لمس را) تغییر (Change گزینۀ–
Individual )شود باز) شخصی آفرود.

مورد هایویژگی ، خورده علامت گزینۀ در انتخاب کادر اگر
.هستند فعال نظر

بر قبلی فهرستفعال به همیشه  گزینۀ کردن لمس طریق از
.گردیدمی

راهنما دفترچه 170
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نتایجممکن تنظیماتفهرست

DCC )شاسی تطبیقی کنترل:(

Comfort )شاسی تطبیقی کنترل خودرو، حرکت هنگام در)راحت
کنونی وضعیت و جاده سطح با مطابقت برای

شدۀ تعیین پیش از تنظیمات اساس بر رانندگی،
را تعلیق هایویژگی دائم طور به رانندگی، نمایۀ
تطبیقی کنترل در نقص صورت در. کندمی تنظیم

نشانگر چراغ ترکیبی ابزار نمایشگر در شاسی،
 پیام و Fault: damper control )اختلال:

شودمی داده نشان) فنر کمک کنترل

Normal )عادی(

Sport )اسپرت(

Steering: )خودرو پذیریفرمان(:

Normal )کاهش پشتیبان هدایتگر اسپرت رانندگی نمایۀ در)عادی
افزایش فرمان چرخاندن برای لازم نیروی و
ترسریع فرمان تغییر به خودرو پاسخ. یابدمی

.شودمی
Sport )اسپرت(

Drive )ران پیش سامانۀ:(

Normal )و موتور شده، انتخاب رانندگی نمایۀ به بسته)عادی
ترمتعادل یا پویاتر هاییپاسخ خودرو، گیربکس

که خودروهایی در. دهندمی گاز پدال حرکت به
تعویض نقاط دارند، DSG® دوکلاچه گیربکس

.کنندمی تغییر دنده

Offroad )آفرود(

ACC )تطبیقی کنترل کروز(
Normal )است، فعال تطبیقی کنترل کروز که زمانی)عادی

بوم زیست مطابق خودرو شتاب کاهش و افزایش
.شودمی اسپرت و

Sport )اسپرت(
Eco )اقتصادی(

Four-wheel drive: )دو خودروی
:)دیفرانسیل

Normal )و زمین بین مناسبی تماس آفرود حالت خودرو)عادی
.شود می ایجاد خودرو چرخ Offroad )آفرود(

Dynamic )دینامیک(cornering
light )روشنایی دینامیک چراغ
):هاپیچ

Normal )اتوماتیک کنترل دینامیکو چرخشی چراغ کنترل)عادی
رانندگی، نمایۀ تنظیمات اساس بر بالا نور چراغ

یا تردینامیک فعلی، رانندگی نمایۀ به نسبت
.دهدمی نشان العملعکس ترمتعادل

Sport )اسپرت(
Eco )اقتصادی(

Offroad )آفرود(
Hill Hold Assist: )دستیار سیستم

:)شیب در کنترل
روشن

—
خاموش

Hill Descent Assist: )سیستم
:)سرازیری در کنترل دستیار

روشن
—

خاموش

Park Assist: )پارک دستیار سیستم(:

—روشن

خاموش
:خاموش ParkPilot پارک راهنمای سیستم
صفحه ← خاموش تصویری یا صوتی اخطار
214.

Air conditioning )تهویه سیستم
):مطبوع

Normal )مطبوع تهویۀ سیستم اقتصادی رانندگی نمایۀ در)عادی
.شودمی تنظیم بیشتر، صرفه با کار روی Eco )اقتصادی(

Reset mode )کنند می تغییر آفرود نمایۀ با مطابق تنظیمات)حالت دوباره تنظیم.

خودرو، موتور تنظیمات استثنای به تنظیمات، فهرست در تغییرات
.شوندمی اعمال بلافاصله

هشدار
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
است ممکن سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ با کردن کار. شود
.شود جاده به شما توجه عدم باعث

171رانندگی
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آفرود نمایشگر

.آفرود نمایشگر: سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در 147 تصویر

که است دیجیتالی ابزارهای شامل آفرود نمایشگر
را آن اطراف محیط و خودرو مورد در مکمل اطلاعات

اطلاعات که شودمی فراهم امکان این. دهدمی نشان
در تردقیق حاضر حال رانندگی موقعیت به مربوط
.باشد دسترس

آفرود نمایشگر کردن باز
.دهید فشار سرگرمی و اطلاعات سیستم در را  دکمه–
.کنید لمس را) خودرو( Vehicle گزینۀ–
.کنید لمس را) انتخاب( Select گزینۀ–
.کنید لمس را) آفرود( Offroad گزینۀ–

هاواحد تنظیم و ابزار انتخاب
.1 147 تصویر ← دهدمی نشان را ابزار 3 نمایشگر

نمایشگر بالای افقی جهت در آنها ابزارها بین جابجایی برای
.بکشید

و اطلاعات سامانۀ در توانمی نشانگرها بعضی در را قسمت این
.71 صفحه ← کرد تنظیم سرگرمی

):تجهیزات به بسته (آفرود نمایش در ابزارها
را دریا سطح از حاضر حال ارتفاع سنج،ارتفاع :سنجارتفاع–

)."ft" یا "m" بخش در (دهدمی نشان
در نمایشگر در خودرو فرمان زاویه :فرمان زاویه نمایشگر–

در. شودمی داده نشان درجه 49 و درجه -49 بین محدوده
چرخش در و مثبت عددی مقدار راست سمت به فرمان چرخش

.شودمی داده نشان منفی عددی مقدار چپ سمت به
.دهدمی نشان را رانندگی کنونی جهت نماقطب :نماقطب–

در دما دهندهنمایش :موتور کنندۀ خنک مایع دمای نشانگر–
به زیاد فشار صورت در. 64 صفحه ← است ترکیبی ابزار
هایعقربه جهت در عقربه خارجی، دمای رفتن بالا و موتور
ابزار  در نشانگر چراغ که زمانی تا. کندمی حرکت ساعت
.ندارد وجود مشکلی باشد زنچشمک یا روشن ترکیبی

عملیاتی دمای به موتور که زمانی :روغن دمای نمایش–
عقربه چنانچه. گیردمی قرار وسطی بخش در رسد،نمایشگرمی
دمای که معناست بگیرد،بدین قرار پایین و چپ قسمت در

فشار صورت در. است نرسیده کافی اندازۀ به هنوز موتور
جهت در عقربه خارجی، دمای رفتن بالا و موتور به زیاد

نگرانی برای دلیلی این. کندمی حرکت ساعت هایعقربه
ترکیبی ابزار در  نشانگر چراغ که زمانی تا البته نیست،
.311 صفحه ← نزند چشمک یا نشود روشن

دهید تطبیق رانندگی وضعیت با را نمایشگر
و محیطی شرایط رانندگی، وضعیت با مطابق را ممکن نشانگر 3

:کنید انتخاب زیر موارد مانند زمین شرایط

مایع دمای و فرمان زاویۀ روغن، نمایشگر :ایماسه هایزمین–
موتور کنندۀ خنک

کنندۀ خنک مایع دمای و فرمان زاویۀ نمایشگر :هاشیب–
سنجارتفاع موتور،

نماقطب سنج،ارتفاع فرمان، زاویۀ نمایشگر :کوهستانی–

هشدار
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
است ممکن سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ با کردن کار. شود
.شود جاده به شما توجه عدم باعث

.برانید مسئولیت و دقت با همیشه●

راهنما دفترچه 172
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طبیعت در رانندگی

موضوع باره در مقدمه

آفرود خودروهای با همراه توانمی را دیفرانسیلی دو خودروهای
قبل بخش، این مطالب خواندن. کرد استفاده معمولی هایخیابان در
.است مهم بسیار طبیعت، در رانندگی از

.است نشده ساخته "اکتشافی ماهیت" با سفر برای خودرو این

در ایمن رانندگی به کمک برای بخش این در شده داده هایمثال
در هادستورالعمل این که کرد ادعا تواننمی البته. است طبیعت
.دارند کاربرد دهند،می رخ که اتفاقاتی همه

مانع حاصله هایریسک و خطرات انواع با زمین متنوع عوارض
بحث مورد ممکن رانندگی هایموقعیت همۀ که شودمی این از

کمک برای کلی هاییدستورالعمل شده، داده هایمثال. گیرند قرار
در طبیعت در رانندگی از قبل. هستند طبیعت در ایمن رانندگی به

مسأله است، شما انتظار در چیزی چه اینکه دانستن ناآشنا، مناطق
ممکن خطرات تا سازدمی قادر را شما مسأله این. است حیاتی ای
.کنید ارزیابی را خود روی پیش

راننده میل اساس بر توان،می 4Motion فعال عملیاتی کنترل با
انتخاب را متفاوتی رانندگی شرایط دیفرانسیلی، دو خودروی در
.169 صفحه ← کرد

بازبینی فهرست

به خودرو تا شوند انجام باید زیر اقدامات استفاده، اولین از قبل
:گیرد قرار استفاده مورد مشکل بدون و ایمن صورت
اصولی ایمنی نکات به  173 صفحه ← کنید توجه.
شوید آشنا خودرو از استفاده شیوۀ با.
آن لزوم صورت در و کنید بررسی را خود نشستن موقعیت

ببندید را ایمنی کمربند و 6 صفحه ← کنید تنظیم را
.8 صفحه ←
لزوم صورت در و بررسی فرمان غربیلک با را خود فاصلۀ

.162 صفحه ← کنید تنظیم
موقعیت در را پاها بتوانید تا بپوشید مناسب هایکفش همیشه

.دهید قرار هاپدال به نسبت مناسب

آفرود رانندگی برای ایمنی نکات

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

هشدار
و کند، غلبه فیزیک قوانین بر تواندنمی خودرو هوشمند دستیار
نامساعد شرایط در. کندمی عمل سیستم هایمحدودیت طبق فقط
شدن قفل دلیل به ثباتی بی است ممکن ،ABS وجود با زمین
.شنی جاده روی کامل ترمز زمان در مثلا شود ایجاد هاچرخ
در شرایط، این در) ESC (الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ
.خوردبرمی مشکل به خودرو ثبات حفظ



هشدار
بروز به منجر و باشد خطرناک تواندمی طبیعت در رانندگی

متوقف همچنین و خودرو دیدگیآسیب جدی، جراحات تصادفات،
رسانیکمک امکانات به دسترسی بدون خودرو خرابی و شدن
.شود

کارهای و نکنید، انتخاب را خطرناک مسیری هرگز●
انجام است خطرآفرین سرنشینان و راننده برای که خطرناک

راه ایمنی به یا دهید ادامه خود راه به توانیدنمی اگر. ندهید
.کنید انتخاب را دیگری مسیر و بزنید دور دارید، شک

و مشکل است ممکن برسد، نظر به آسان مسیر طی چند هر●
راننده برای بحرانی شرایط بروز به منجر و باشد خطرناک

رانندگی، از قبل که است این راه بهترین. شود سرنشینان و
.کنید طی پیاده را مسیر

با. کنید رانندگی نگریآینده و احتیاط با زمین عوارض در●
است ممکن مسیر، تغییر در اشتباه یا سریع خیلی رانندگی
.بیاید پیش خودرو برای جدی اشکال یا آسیب

شرایط رو، پیش عوارض برای که مقداری از سریعتر هرگز●
.نکنید رانندگی است، شده محاسبه هوا و آب و ترافیک جاده،

بالا سرعت با ها،سراشیبی یا سرازیری خاکریزها، در هرگز●
شود، بلند زمین روی از خودرو است ممکن. نکنید رانندگی

آن کنترل و نیست هدایت قابل دیگر خودرو صورت این در
.رودمی دست از

همیشه شود، بلند زمین از خودرو است قرار که زمانی●
با هاچرخ که زمانی. دارید نگه مستقیم را جلو هایچرخ
وارد ضربه خودرو به است ممکن کنند،می پیدا تماس زمین
.شود

دارای است ممکن آیند،می خطربی نظر به که هاییشیب●
سد، پرتگاه، جوی، حفره، سوراخ،. باشند پنهان خطرات

شناسایی قابل معمولاً آلود،گل و نرم سطوح عمق، کم هایآب
یا چمن آب، با آنها تمامی یا بخش است ممکن و نیستند
باید. باشد شده پوشیده زمین سطح روی خوابیده هایعلف
.کنید شناسایی روی پیاده طریق از را طبیعی محیط

هشدار
دارای است ممکن آیند،می خطربی نظر به که هاییشیب

سد، پرتگاه، جوی، حفره، سوراخ،. باشند زیادی پنهان خطرات
شناسایی قابل معمولاً آلود،گل و نرم سطوح عمق، کم هایآب

هایعلف یا چمن آب، با آنها تمامی یا بخش است ممکن و نیستند
این روی رانندگی. باشد شده پوشیده زمین سطح روی خوابیده
و جدی هایآسیب بروز به منجر است ممکن شیبدار سطوح
.شود خودرو خرابی

ناشناخته هایبخش ناشناخته، مسیرهای در رانندگی از قبل●
.کنید طی پیاده دقت با را آن

زیرا نکنید، انتخاب را خطرناک و ناایمن مسیرهای هرگز●
اگر. بیندازید خطر در را سرنشینان و خودتان است ممکن
را دیگری مسیر و بزنید دور دارید، شک راه ایمنی در

.کنید انتخاب
خودرو، بار میزان با را خود رانندگی و سرعت همواره●

.کنید تنظیم شیب و دید و هوا و آب شرایط
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هشدار
معمولی خودروهای به نسبت چندکاربرده اسپرت خودروهای

صفحه ← دارند قرار کردن چپ خطر معرض در بیشتر ایجاده
175.

ایمنی کمربند که فردی است ممکن خودرو، کردن چپ هنگام●
بسته ایمنی کمربند که کسی به نسبت است نبسته را خود
.گیرد قرار جانی خطر معرض در بیشتر

ثقل نقطۀ "معمولی" شخصی خودروهای به نسبت خودرو این●
برای که است بیشتر آن کردن چپ احتمال و دارد بالاتری
.نیست مناسب آفرود رانندگی

تغییر یا نرانید هاپیچ در خصوص به سریع خیلی هرگز●
.ندهید مسیرها

زمین عوارض با متناسب را رانندگی سبک و سرعت همیشه●
.کنید تنظیم خود روبروی

شوند،می جا به جا خودرو سقف روی که دیگر اجسام و بار●
خودرو شدن چپ خطر خودرو، ثقل نقطۀ بردن بالا بر علاوه
.کنندمی بیشتر را

هشدار
دارشیب سطح روی مورب صورت به حرکت از همیشه●

.179 صفحه ← کنید اجتناب
هرگز است، شده پارک پرتگاهی کنار در خودرو که زمانی●

قرار پرتگاه مجاورت در که هاییدرب طریق از را خودرو
و خودرو ثقل نقطۀ ترکیب نتیجۀ در. نکنید ترک گرفته،
ثقل نقطۀ است ممکن) بار و خودرو سرنشینان (آن ظرفیت
در شدن چپ و خودرو واژگونی به منجر و شده عوض

طریق از آرامی به را خودرو همیشه. شود سراشیبی
.179 صفحه ← کنید ترک تپه سمت هایدرب

هشدار
ثبات با هایجاده در استفاده برای تنها کنترل کروز سیستم
کنترل کروز سیستم آفرود در استفاده برای. است شده طراحی
در کنترل کروز سیستم وقتی. است خطرناک حتی و نامناسب
دست از را خودرو کنترل است ممکن شودمی استفاده آفرود
.شود جدی هایآسیب بروز به منجر و بدهید

.نکنید استفاده آفرود در را کنترل کروز سیستم هرگز●

هشدار
در استفاده برای تنها) Front Assist (محیط پایش سیستم
آفرود در استفاده برای. است شده طراحی ثبات با هایجاده
سیستم وقتی. است خطرناک حتی و نامناسب محیط پایش سیستم
خودرو کنترل است ممکن شودمی استفاده آفرود در محیط پایش
.شود جدی هایآسیب بروز به منجر و بدهید دست از را
.نکنید استفاده آفرود در را محیط پایش سیستم هرگز●

هشدار
باشد پایین بسیار سوخت سطح که هنگامی کردن رانندگی

و تصادف جاده، از خارج در خودرو خرابی به منجر تواندمی
.شود جدی جراحات

به منجر تواندمی باشد پایین بسیار سوخت سطح زمانیکه●
هنگام شود،خصوصاً موتور برای سوخت نامنظم تامین

.سراشیبی و سربالایی در رانندگی
سوخت نامنظم تامین یا سوخت کمبود دلیل به موتور اگر●

همه خودرو، پذیریفرمان شود، متوقف یا "بزند ریپ"
کار از ترمز پشتیبانی یهاسیستم و راننده دستیار یهاسیستم
.افتند می

پر باک 1/4 هنوز که کنید پر وقتی را بنزین باک همیشه●
سوخت شدن تمام علت به خودرو شدن متوقف از تا باشد

.شود جلوگیری

تذکر
ناگهانی بارش هنگام در باشد، باز ایشیشه سقف و هاشیشه اگر

دیدن صدمه و داخلی تجهیزات شدن خیس به منجر تواندمی باران،
ایشیشه سقف و هاشیشه آفرود در رانندگی زمان در. شوند خودرو
.دارید نگه بسته همیشه را خودرو

نشانگر هایچراغ و هشدار هایچراغ

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

حلراه/احتمالی دلایلروشن


فعال سرازیری در کنترل دستیار سیستم

.161 صفحه ←

حلراه/احتمالی دلایلزندمی چشمک


حال در سرازیری در کنترل دستیار سیستم
.161 صفحه ← تنظیم

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر
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فنی اصطلاحات توضیح

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

.شیب زاویۀ: تصویر 148 تصویر

.شدن کج زاویۀ: تصویر 149 تصویر

تأثیر تحت را آن شدن چپ به تمایل خودرو ثقل نقطۀ
فاصلۀ طبیعت در رانندگی زمان در خودرو. دهدمی قرار

نسبت بالاتری ثقل نقطۀ نتیجه در و دارد زمین از بیشتری
ثقل نقطۀ نتیجۀ در. دارد "معمولی" ایجاده خودروهای به

رانندگی زمان در خودرو کردن چپ ریسک بالاتر،
این به رانندگی زمان در همیشه. کند پیدا افزایش تواندمی

دفترچه این اخطارهای و ایمنی نکات و کنید فکر مسأله
.دهید قرار توجه مورد را راهنما

ترینپایین تا زمین سطح بین فاصلۀ فضا، این
.است خودرو قسمت

به) شیب (متری 100 فاصلۀ در متر به ارتفاع
شاخص. 148 تصویر ← شود مشخص درجه یا درصد
.کند طی خود قدرت با تواند می خودرو که است شیبی

فاکتورها سایر و موتور بازده و جاده سطح به همچنین
.است وابسته

کردن چپ بدون تواندمی خودرو که ایزاویه حداکثر
کند عبور مورب یا عمود صورت به سراشیبی روی از
.149 تصویر ←) ثقل مرکز به وابسته(

در خودرو برای درجه برحسب مجاز زاویۀ حداکثر
سطح با خودرو زیر سطح تماس بدون که سرعتی کمترین
.کند حرکت تواند می رمپ

از برگشت یا شیب، بالای به افقی سطح از عبور
خودرو زیر آن در که ایزاویه. افقی سطح به شیب بالای

.کند می پیدا تماس رمپ لبۀ با



ثقل مرکز

زمین از فاصله

شیب زاویۀ

شیب زاویۀ

رمپ زاویۀ

خاکریز زاویۀ

.است عمودی سقوط مسیر این
روی حرکت هنگام خودرو بودن استفاده قابل

.سمت یک از فقط اجسام

"آفرود در رانندگی از قبل" بازبینی فهرست

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

بازبینی فهرست

در رانندگی بار هر از قبل خود، سرنشینان و خود ایمنی برای
:کنید توجه زیر نکات به طبیعت
کافی اطلاعات خودرو، با طبیعت در رانندگی از قبل

.کنید کسب طبیعت یا زمین از بخش آن پیرامون
افزایش. نکنید ریزیبرنامه طولانی را گردش روزهای

.کنید محاسبه را طبیعت در رانندگی برای سوخت مصرف
مصرف طبیعت در رانندگی هنگام. کنید پر کاملاً را باک

جاده در رانندگی حالت از بالاتر بسیار وضوح به سوخت
.است

طبیعت در رانندگی برای هالاستیک آیا که کنید بررسی
برای هاییتوصیه. نه یا هستند مناسب شده ریزیبرنامه
مخصوص هایلاستیک از همیشه: العبورصعب هایزمین
.کنید استفاده طبیعت

لاستیک جمله از ها،لاستیک همه برای را لاستیک باد فشار
لزوم، صورت در و کرده بررسی دارد، وجود اگر زاپاس
.کنید تنظیم

آن لزوم صورت در و کرده بررسی را موتور روغن مقدار
کافی موتور روغن مقدار که زمانی فقط. کنید پر دوباره را

دریافت موتور روغن نیز شیبدار سطوح در موتور باشد،
.کندمی
شویشیشه و آب با را شویشیشه مایع دارنده نگه مخزن

.کنید پر کاملاً
خودرو که زمانی. کنید وصل را عقب یا جلو بکسل قلاب

وجود بکسل قلاب کردن متصل امکان همیشه کندمی گیر
.ندارد

مورد شخصی لوازم با و کنید بررسی را خودرو ابزار جعبه
.176 صفحه ← کنید تکمیل را آن نیاز
دهید قرار خودرو در پایین و صاف امکان حد تا را بارها. 

.ببندید محکم صحیح صورتی به را نشده مهار اجسام تمام

یک در آفرود سفر از قبل کند،می توصیه واگن فولکس شرکت
تجربه که زمانی خصوص به. کنید شرکت رانندگی آموزش دوره
.دارید کمی تجربه یا ندارید

در را خودرو چگونه دهدمی یاد شما به خوب رانندگی دوره یک
طور به نامساعد هایزمین در و کنید کنترل آفرود مختلف شرایط
در رانندگی با مقایسه در طبیعت در رانندگی. کنید رانندگی ایمن
ایمنی. است العملعکس قدرت و مختلف مهارتهای نیازمند جاده
راننده دقت و مهارت اطلاعات، به خودرو سرنشینان و راننده
.دارد بستگی

سقوط خط
تعادل حفظ توانایی
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رانندگی هاینکته و کلی قواعد

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

طبیعت در رانندگی برای اخلاقی قواعد
محیط مراقب طبیعت در رانندگی هنگام باید مسئولیت با رانندۀ یک

درختان زیر هایبوته میان از رانندگی که باشد یادتان. باشد زیست
بین از را گیاهان و جانوران سکونت محل است ممکن هابیشه و

.ببرد

.کنید حرکت شده مشخص خطوط و مسیرها در همیشه–
.نکنید ایجاد اضافی خاک و گرد یا صدا هیچ–
.کنید ترک ایدشده وارد آن به که همانگونه را طبیعت–
.باشید حساس طبیعی هایزیستگاه مراقب–
سبقت دارند یا آیندمی بالا سربالایی از که رانندگانی به–

.بدهید راه گیرندمی

رانندگی هاینکته
قرار نظر مد باید را خاصی هاینکته طبیعت در رانندگی هنگام
:دهید

به همیشه. نکنید رانندگی طبیعت در تنهایی به وقت هیچ–
رانندگی دیگر آفرود خودروی 2 با حداقل و گروهی صورت

به. بیاید پیش غیرمنتظره هایموقعیت است ممکن همیشه. کنید
برای اضطراری مواقع در آن با بتوان که تجهیزاتی خصوص

.هستند ضروری گرفت، تماس کمک
کرده ترک را خودرو العبورصعب هایقسمت در خصوص به–

.کنید طی پیاده را مسیر شناسایی برای و
زیرا نشود بلند خودرو تا کنید، عبور آرامی به هاتپه بالای از–

آن مسیر تغییر مانع و خودرو دیدگیآسیب باعث امر این
.شودمی

روی. کنید رانندگی آرامی به است ناهموار مسیر که زمانی–
را خودرو و کنید حرکت سبک دندۀ با همیشه لغزنده سطح
.دارید نگه حرکت حال در همیشه

مسیرهای در. بگردید سفت و صاف سطوح دنبال به همیشه–
آنها در هالاستیک که دارند وجود صافی ظاهر به سطوح آفرود
گودی عمق و زمین از خودرو ارتفاع بنابراین. رودمی فرو

.کندمی پیدا کاهش
را ایمنی فاصلۀ همیشه پایین، سرعت با رانندگی زمان در حتی–

گیر ناگهان جلو خودروی اگر. کنید حفظ خودروها سایر از
گیر تا شود متوقف موقع به تواندمی سری پشت خودروی کرد،
.نکند

تذکر
زمین سطح و خودرو کف بین مناسب فاصلۀ وجود از همیشه●

برخورد زمین به خودرو کف که صورتی در. شوید مطمئن
هاآسیب. شود وارد خودرو به جدی هایآسیب است ممکن کند،
را حرکت ادامۀ و شوند خودرو خرابی باعث است ممکن

.کنند غیرممکن
یا و نکنید رها کلاچ روی را خود پای آفرود رانندگی زمان در●

هایزمین روی از عبور زمان در. ندارید نگه کلاچ روی را پا
در و دهید فشار کلاچ روی اشتباهاً را پا است ممکن ناهموار،



نیروی این بر علاوه. بدهید دست از را خودرو کنترل نتیجه
بر فشار با رانندگی. رودمی دست از گیربکس و موتور بین
.شودمی کلاچ صفحه ساییدگی به منجر کلاچ روی

آفرود در مفید وسایل

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

رانندگی برای لازم تجهیزات از تعدادی فقط بازبینی، فهرست در
اگر. باشند سودمند بسیار توانند می که اند شده ذکر طبیعت در

دسترس در را تجهیزات این اتصال راهنمای یا شرایط راهنمای
آنها به و برده خود همراه طبیعت در رانندگی زمان در دارید،
.کنید توجه

بازبینی فهرست

:طبیعت در رانندگی برای سودمند وسایل
،اضافه هایباتری همراه به قوه چراغ و نقشه نما،قطب آب.
،کافی کششی استحکام با بکسل سیم کردن، بکسل میله وینچ.
لاستیکی هایچکمه و پتو بیل، همراه، تلفن.
12 سوکت به اتصال برای مناسب برقی هوای کمپرسور

.خودرو هایلاستیک کردن باد برای ولت،
یا متر 1 حدوداً طول و مترسانتی 4 ضخامت با چوبی تختۀ

گیر خودروهای به رسانیکمک برای مشابه آلومینیومی جسم
.خودرو جک برای نگهدارنده سطح یا گل در افتاده

وآچار جک همچنین ظروف، و زاپاس لاستیک چرخ، زنجیر
.چرخ

صحیح دنده تعویض

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

.است زمین عوارض به وابسته دنده صحیح انتخاب

کردن فکر و کردن ترمز تند، آفرود هایشیب در رانندگی از قبل
کننده کمک تواندمی است، بهتر دنده کدام انتخاب اینکه مورد در
ارتباط در دنده از استفاده تجربۀ آفرود رانندگی کمی از بعد. باشد
آفرود خاص هایشیب برای متفاوت هایقفل و زمین عوارض با
.کنیدمی کسب را

اساسی نکات
ترمز با کمتر آفرود در خودرو معمولاً دنده، صحیح انتخاب با–

هاحالت همه در موتور ترمز قدرت زیرا شود، می متوقف
.است یافته افزایش

منجر گاز پدال حد از بیش فشار. دهید گاز لازم مقدار به فقط–
کنترل رفتن دست از و هالاستیک اصطکاک بدون چرخش به

.شود خودرو
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DSG® دوکلاچه گیربکس
هایزمین در عادی رانندگی زمان در D دنده دستۀ وضعیت–

.کنید انتخاب صاف آفرود
لغزنده یا صاف سطوح روی رانندگی زمان در را خود سرعت–

را مناسب وضعیت بهترین ترونیکتیپ برای و کنید تنظیم
.کنید انتخاب

کنید،می رانندگی ایتپه هایزمین یا آب سنگریزه، گل، در اگر–
.155 صفحه ← کنید انتخاب را 2 یا 3 ترونیکتیپ وضعیت

.169 صفحه ← کنید استفاده آفرود حالت از–

سنگ و گیاهان روی راندن

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

.169 صفحه ← کنید استفاده آفرود حالت از

رانندگی رویپیاده سرعت با باید هاسنگ بین از راندن زمان در
.کرد

هایچرخ از یکی با شود،می شما حرکت ادامه از مانع سنگی اگر
. ← کنید عبور آرامی به آن روی از و رانده آن سمت به جلو

تذکر
بسیار اجسام وسط از مستقیم یا خودرو از سمت یک با هرگز●

.نکنید عبور درخت هایتنه یا هاسنگتخته مانند بزرگ
ممکن هستند، زمین از خودرو فاصلۀ از بزرگتر که اجسامی
نتیجه در و خودرو اجزای در آسیب بروز به منجر است

.شوند خودرو خرابی
هستند زمین سطح تا ارتفاع از کوچکتر که اجسامی همچنین●

به منجر و کنند پیدا تماس خودرو زیر سطح با است ممکن نیز
این. شوند آن خرابی نهایت در و خودرو به خساراتی بروز
زمین یا گودال اجسام، زیر که زمانی خصوص به موارد

مواردی در همچنین. هستند صادق باشد، داشته وجود مسطحی
پریدن بالا به منجر و رانیدمی زیاد سرعت با را خودرو که

.هستند صادق موارد این شوید،می خودرو

منجر است ممکن شده ریخته ترمز روغن یا موتور روغن
توسط شده استفاده مایعات. شود زیست محیط آلودگی به
محیطی زیست قوانین اساس بر و کامل شده، تفکیک باید خودرو
.شوند دفع

آب میان از رانندگی

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

بزند آسیب خودرو به است ممکن گلی هایزمین میان از رانندگی
.175 صفحه ←

کم هایآب و هاگدال مانند باشد، خودرو بدندۀ زیر تا آب سطح اگر
هیچ به. داد عبور آنها از را خودرو احتیاط با توانمی عمق،
موتور یا و نروید عقب دنده هرگز نکنید، توقف آب در عنوان
.نکنید خاموش را خودرو





هشدار
خودرو و باشند داشته غیرعادی نیروی توانندمی جاری هایآب
خطرناکی بسیار هایموقعیت تواندمی امر این. ببرند خود با را

.شود مرگبار یا جدی هایآسیب بروز به منجر و کند ایجاد
.ندهید قرار آب در حرکتبی را خودرو هرگز●
در خودرو خرابی باعث تواندمی موتور محفظۀ به آب ورود●

.شود آب
به منجر است ممکن عمق کم و زیرآبی موانع نرم، زمین●

مسأله این. شود آب در خودرو در خرابی یا تصادف بروز
.شود بحرانی هایموقعیت بروز به منجر است ممکن

تذکر
مانند خودرو، از بخشهایی است ممکن کنید، عبور آب میان از اگر

.ببینند جدی آسیب برقی قطعات و شاسی، گیربکس، موتور،
عبور دارد محکمی زمین که جایی از فقط آب، از عبور هنگام●

برای را آب در فرورفتگی حداقل آب عمق که جایی و کنید
.کند ایجاد خودرو

عبور شور آب میان از یا نمکی سطوح یا نمک روی از هرگز●
اجزای همۀ. شودمی خوردگی ایجاد به منجر نمک زیرا نکنید،
آب با اند،بوده تماس در شیرین آب یا نمک با که را خودرو
.بشویید شیرین

برفی آفرود در راندن

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

برای فقط را چرخ زنجیر برفی، طبیعت در رانندگی از قبل
.کنید نصب جلو هایچرخ

خطرات دارای است ممکن آیند،می خطربی نظر به که هاییشیب
هیچ آنها در که مناطقی برای خصوص به مسأله این. باشند پنهان
.است صادق ندارد، وجود لاستیکی رد

هشدار
خطرناک بسیار برف از پوشیده طبیعی مناطق در رانندگی
.است

سطوح ها،پرتگاه ها،چاله عمیق، یا عمقکم هایگودال تمام●
از آن از بخشی یا و کامل است ممکن موانع سایر و زده یخ

.باشد شده پر برف
بروز به منجر است ممکن برف توسط شده ایجاد خطرات●

در خودرو ماندن و خرابی یا و جدی هایآسیب تصادفات،
.شود بد هوایی و آب شرایط

خودرو، بار میزان با را خود رانندگی و سرعت همواره●
.کنید تنظیم شیب و دید و هوا و آب شرایط
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گل و شن در رانندگی

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

عوض دنده کنید، عبور گل و شن میان از ثابت سرعت با همیشه
.ننمایید توقف و نکنید

)ESC (الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ آیا که کنید بررسی–
ابزار نمایشگر در  یا  نشانگر چراغ. نه یا است فعال

.237 صفحه ← باشد روشن نباید ترکیبی
.دارید نگه حرکت در ثابت صورت به را خودرو–
.169 صفحه ← کنید استفاده آفرود حالت از–
را دنده سفت سطح به رسیدن تا و کنید انتخاب را مناسب دندۀ–

.176 صفحه ← نکنید عوض

غربیلک اند،داده دست از را زمین با خود اتصال هالاستیک اگر
توانمی صورت این در. بچرخانید عقب جلو به سریع را فرمان
سطح از بهتری قسمت با را جلو هایلاستیک کوتاهی مدت برای
.نمود درگیر زمین

ماسه در رانندگی
کم را تایر تورم فشار عنوان هیچ به ماسه روی رانندگی زمان در

زمان در تایر تورم فشار صورتی هر در اگر.  ← نکنید
باد فشار باید رانندگی ادامۀ از قبل باشد، شده کم شن روی رانندگی
تورم فشار که خودرویی با رانندگی. شود اضافه دوباره هالاستیک

خودرو کنترل رفتن دست از به منجر است ممکن شده کم آن تایر
.شود مرگبار یا جدی هایآسیب بروز و

گل در رانندگی
در است ممکن هاچرخ. ندهید تغییر را رانندگی جهت و سرعت
.بدهند دست از را خود اصطکاک لای و گل در رانندگی زمان
تا دهید فرمان بروید، خواهیدمی که جهتی در لغزید، خودرو اگر

.بگیرید دست به دوباره را خودرو کنترل

هشدار
خودرو. باشد خطرناک تواندشنمی و لای و گل در رانندگی
را دیدگی آسیب خطر و بخورد لیز کنترل بدون است ممکن
با لای و گل و ماسه در رانندگی هنگام همیشه. دهد افزایش
.برانید احتیاط

زیرا نکنید، انتخاب را خطرناک و ناایمن مسیرهای هرگز●
اگر. بیندازید خطر در را سرنشینان و خودتان است ممکن
را دیگری مسیر و بزنید دور دارید، شک راه ایمنی در

.کنید انتخاب

هشدار
است ممکن نباشد درست هالاستیک باد فشار که زمانی

.بیفتند اتفاق مرگباری یا شدید تصادفات
را هالاستیک ساییدگی میزان نامناسب، تایر تورم فشار●

.گذاردمی منفی تأثیر خودرو واکنش روی و داده افزایش
لاستیک شدن داغ به منجر تواندمی ،نامناسب تایر تورم فشار●

در و هاآج شکافتن یا و ترکیدن همچون ناگهانی هایخرابی و
.شود خودرو کنترل دادن دست از نتیجه



سراشیبی آفرود در رانندگی

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

تپه از آمدن پایین یا رفتن بالا
موقعیت و شوید پیاده کنید، توقف آفرود یا تپه در رانندگی از قبل
:کنید بررسی را

بررسی را مسیر استحکام و بروید پیاده نظر مورد محدودۀ در–
. ← کنید شناسایی را منطقه پنهان خطرهای یا موانع کنید،

.کنید بررسی هم را تپه پشت محدودۀ–
است لغزنده بسیار آن سطح و ناهموار شیبدار، بسیار مسیر اگر–

.کنید انتخاب را دیگری مسیر و نکنید عبور آن از
پایین یا بالا سمت به شیب در ثابت سرعت با و آرامی به–

.برانید
از بیش گاز. دهید گاز تپه از رفتن بالا برای لازم مقدار به فقط–

خودرو کنترل دادن دست از و هالاستیک چرخیدن به منجر حد
را موتور شدن خاموش احتمال کم بسیار دادن گاز. شودمی

.دهدمی افزایش
.نزنید دور یا نکنید ترمز هرگز شیب روی–
.کنید جلوگیری خودرو موتور شدن خاموش از–
پایتان یا و ندهید انجام دنده تعویض شیب از رفتن بالا زمان در–

.نگذارید کلاچ روی را
.169 صفحه ← کنید استفاده آفرود حالت از–

ندارد وجود سراشیبی روی رانندگی ادامه امکان که زمانی
.نزنید دور تپه شیب روی هرگز–
و داشته نگه پا با را ترمز پدال شد، خاموش خودرو موتور اگر–

.کنید روشن را موتور دوباره
عقب سمت به مستقیم و آرامی به و کرده انتخاب را عقب دندۀ–

.برانید
یک به تا دارید نگه ثابت را خودرو سرعت ترمز گرفتن با–

.برسید امن منطقۀ

تپه از آمدن پایین
دلایل به که زمانی! نکنید تجاوز خودرو شدن کج زاویۀ از هرگز

در خودرو و هستید شیب از آمدن پایین به مجبور اضطراری
را فرمان سقوط خط در بلافاصله دارد، قرار شدن چپ معرض
.بچرخانید

خودرو شدن چپ ریسک شیب، پایین سمت به رانندگی زمان در
فرمان روی تپه پایین سمت به راندن زمان در. کندمی پیدا افزایش
.کنید تمرکز خودرو به درست دادن

آفرود حالت از است طولانی تپه پایین سمت به خودرو مسیر اگر
.169 صفحه ← کنید استفاده

.برانید تپه پایین سمت به یک دنده با–
از را خودرو کنترل تا کنید استفاده احتیاط با ترمز پدال از–

.ندهید دست
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به تپه شیب جهت در باشد،نمی خطرناک و بوده پذیرامکان اگر–
).شیب ماکزیمم (برانید پایین سمت

.نرانید خلاص دندۀ با و ندهید فشار را کلاچ–

هشدار
خودرو برای که مسیری از آمدن پایین یا رفتن بالا برای هرگز
یک روی است ممکن خودرو. نکنید تلاش است، شیبدار بسیار
.کند چپ یا بخورد لیز بیفتد، طرف

شیب حداکثر از بیشتر نباید پایین یا بالا سمت به مسیر شیب●
.باشد خودرو برای مجاز

در فقط همیشه پایین، یا بالا سمت به شیبدار مسیرهای در●
.کنید رانندگی آن سقوط خط

دور هرگز شیب یک از آمدن پایین یا رفتن بالا زمان در●
سمت یک از یا خورده لیز کاملاً خودرو است ممکن. نزنید
.بخورد لیز

کار به دیگر دلیلی هر به یا شد خاموش خودرو موتور اگر●
را موتور. دارید نگه را ترمز پدال و کنید توقف: نداد ادامه
را ترمز پدال کنید، انتخاب را عقب دنده. کنید روشن دوباره
عقب سمت به کنید، استفاده موتور ترمز اثر از و کنید رها
سرعت. کنید حرکت مستقیم و دقت با به سقوط خط روی از

.دارید نگه کم و ثابت را خودرو
ثابت نیرویی با را ترمز پدال شود،نمی روشن موتور وقتی●

سرعت. رود پایین آرامی به سرازیری از خودرو تا کنید رها
.دارید نگه کم و ثابت را خودرو

پایین سرازیری از عقب دنده با خودرو ندهید اجازه هرگز●
.شود خارج دستتان از است ممکن خودرو کنترل. برود

شیب در کج رانندگی

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

.دهید حرکت را فرمان سقوط خط در 150 تصویر



هایدرب از خودرو از شدن پیاده برای: هاشیب روی 151 تصویر
.شوید پیاده بالا به رو

ترینخطرناک از یکی دار شیب سطوح روی اریب رانندگی
. ← است آفرود رانندگی در هاموقعیت

و سختی هرگز اما برسد، نظر به خطربی بسیار است ممکن
این در! نگیرید کم دست را شیب روی اریب رانندگی خطرات
یا و بلغزد سمت یک از بخورد، لیز است، ممکن خودرو موقعیت

یا شدید جراحات ایجاد باعث است ممکن امر این. شود چپ
.شود خودرو سرنشینان در مرگبار

وجود دیگری امن مسیر آیا که کنید بررسی همیشه رانندگی از قبل
.نه یا دارد

شوید مطمئن کنید، رانندگی دارشیب سطح روی مجبورید اگر
در خودرو اینکه احتمال. است محکم کافی اندازۀ به زمین
بیشتر شود کج یا برود فرو بخورد، لیز نرم یا لغزنده هایزمین
بیشتر هاناهمواری توسط هاشیب که شوید مطمئن همیشه. است
.کند چپ و خورده لیز است ممکن خودرو صورت، این در. نشوند

ترپایین سمت هایچرخ گذرد،می شیبی از خودرو که زمانی
هایچرخ. بگیرند قرار گودال یا شیار در نباید هرگز خودرو
یا درخت هایتنه ها،سنگ مانند انداز،دست روی از نباید بالایی
.کند عبور دیگر، موانع

در بلافاصله است، خوردن لیز معرض در خودرو که زمانی
دهید گاز آرامی به و بچرخانید را فرمان "سقوط خط جهت"

شیب مسیر در را فرمان توانیدنمی که زمانی. 150 تصویر ←
گاز آرامی به و بچرخانید را فرمان سربالایی سمت به بچرخانید،

.دهید

همۀ وزن. بگیرد قرار پایین ممکن جای تا باید خودرو ثقل مرکز
جثه بزرگ افراد. شود تقسیم یکسان طور به باید خودرو سرنشینان

خودرو باربند. بنشینند خودرو بالاتر قسمت در باید تر سنگین و تر
که صورتی در ببندید، محکم را سنگین اجسام و کرده جدا را

یک به خودرو است ممکن بخورند لیز سمت یک به ناگهان اجسام
. ← بلغزد سمت

هشدار
حرکت مورب صورت به شیبدار سطح روی نکنید سعی هرگز
.باشد تند بسیار خودرو برای شیب که زمانی مخصوصاً. کنید

کاهش برای. کند چپ و شود کج بخورد، لیز است ممکن خودرو
:نمایید توجه زیر موارد به جدی هایآسیب و تصادف خطر
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روی مورب صورت به رانندگی خطرات و دشواری هرگز●
و ناایمن مسیرهای هرگز. نگیرید کم دست دارشیب سطح

و خودتان است ممکن زیرا نکنید، انتخاب را خطرناک
شک راه ایمنی در اگر. بیندازید خطر در را سرنشینان
.کنید انتخاب را دیگری مسیر و بزنید دور دارید،

است ممکن دارشیب سطح روی مورب صورت به حرکت با●
سمت به یا و بلغزد داده، دست از را خود ایستایی خودرو
.بغلتد پایین

و هاگودال داخل خودرو ترپایین سمت هایلاستیک با هرگز●
روی از بالایی هایچرخ با هرگز. نروید هافرورفتگی یا

دیگر، موانع یا درخت هایتنه ها،سنگ مانند اندازهایی،دست
.نکنید عبور

دارشیب سطح روی مورب صورت به رانندگی از قبل●
امکان این وقتی. است عبور قابل شیب خط که شوید مطمئن
که زمانی. کنید استفاده دیگر مسیر یک از ندارد، وجود
سقوط خط جهت در دارد، خوردن لیز به تمایل خودرو
.150 تصویر ← دهید گاز آرامی به و دهید فرمان

است، شده متوقف شیب کجی از عبور زمان در خودرو اگر●
است ممکن. کنید جلوگیری خودرو در ناگهانی هایتکان از

سمت به یا و بلغزد داده، دست از را خود ایستایی خودرو
.بغلتد پایین

هرگز است، گرفته قرار پرتگاهی کنار در خودرو که زمانی●
قرار پرتگاه مجاورت در که هاییدرب طریق از را خودرو
مرکز در تغییر باعث است ممکن کار این. نکنید ترک دارد،
و بلغزد سمت یک از است ممکن خودرو. شود خودرو ثقل
همواره مسأله این از پیشگیری برای. بغلتد پایین سمت به یا

است تپه بالای طرف به که سمتی از آرامی به را خودرو
.151 تصویر ← کنید ترک

که خودرو در که شوید مطمئن خودرو، از خروج زمان در●
احتیاطیبی اثر در یا خود وزن با شده باز تپه بالای سمت به

.ندهد رخ جراحتی تا نشود بسته

هاجوی میان از رانندگی

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

به خروج و ورود کجی زاویۀ و شیب زاویۀ آیا که کنید بررسی–
یا است کوچک حفره میان از خودرو عبور برای کافی اندازۀ
. ← نه

. ←کنید عبور ها حفره تند زاویۀ از دارد امکان که جا آن تا–
بزرگ خیلی حفره از عبور زمان در است ممکن شیب زاویۀ–

.نشود

هشدار
برای آن خروج و ورود زاویۀ که ای حفره میان از هرگز
عبور عمیق بسیار های حفره روی از و است زیاد بسیار خودرو
و بخورد لیز بیفتد، طرف یک روی است ممکن خودرو. نکنید
.کند چپ



تذکر
جلو هایچرخ است ممکن شوید، حفره وارد عمود زاویۀ با اگر
منجر و ببیند آسیب و کند گیر خودرو کف است ممکن. بروند فرو
حتی جوی، از شدن خارج وضعیت این در. شود خودرو خرابی به
.است غیرممکن تقریباً خودرو، بودن دیفرانسیلی دو وجود با

خودرو کردن گیر

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

ضروری فراوان هوشیاری و آموزش خودرو آوردن بیرون برای
.است

خودرو شوید، مرتکب اشتباهی خودرو آوردن بیرون زمان در اگر
خارج قابل دیگران کمک با فقط و رود فرو بیشتر است ممکن
.باشد شدن

کنید حرکت جلو به توانیدنمی که زمانی
بخش که کنید چک و کنده را خودرو هایلاستیک همه زیر–

.باشد نکرده گیر خودرو از دیگری
.بگیرید عقب دنده–
.بروید عقب خودرو لاستیک رد روی و دهید گاز آرامی به–

را گونی یا حصیر خاشاک، و خار نکرد، کمکی کار این اگر
. ← یابد افزایش اصطکاک تا دهید قرار هاچرخ جلوی مستقیماً

خودرو کشیدن بیرون
باعث زیرا دهند، ادامه چرخیدن به هالاستیک ندهید اجازه هرگز
. ← رود فرو بیشتر خودرو که شودمی

.237 صفحه ← کنید خاموش را) ASR(کشش کنترل سامانۀ–
.دهید قرار مستقیم وضعیت در را خودرو فرمان غربیلک–
چرخیدن به شروع هاچرخ تا دهید ادامه رفتن عقب به آنقدر–

.کنند
تا بروید جلو سمت به و کنید انتخاب را یک دنده بلافاصله–

.کنند چرخیدن به شروع دوباره هاچرخ
و گل از که دهید ادامه جایی تا را عقب و جلو به رانندگی این–

.شوید آزاد تا بیایید بیرون لای
را) ASR(کشش کنترل سامانۀ خودرو آمدن بیرون از بعد–

.237 صفحه ← کنید روشن
.کنید استفاده آفرود حالت از–

هشدار
خصوص به ندارید نگه خودرو عقب یا جلو در را افراد هرگز
بیرون را است افتاده گیر که خودرویی کنیدمی تلاش که زمانی
.بیاورید

خاشاک، و خار سنگ، است ممکن حرکت حال در هایچرخ●
هاچرخ عقب یا جلو در که را دیگر اجسام یا چوب قطعات
که کنند پرتاب طوری غیرعادی سرعتی با را هستند

.کنند ایجاد خطرناکی جراحات
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ممکن کند،می حرکت ناگهان افتاده گیر خودروی که زمانی●
گرفته زیر اند،بوده خودرو جلوی یا پشت که اشخاصی است
.شوند

آفرود رانندگی از بعد

.کنید توجه 173 صفحه در  و  قسمت به

بازبینی فهرست

هایشیشه همۀ و پلاک نوری، سیستم راهنما، هایچراغ
.کنید تمیز را خودرو

بیرون را چرخ زنجیر و بکسل قلاب لزوم صورت در
.بیاورید

آسیب یافتن برای را محور و هاچرخ ستون ها،لاستیک
سایر و هاسنگ کنید، پاک آنها از را آلودگی و کنید بررسی
.کنید پاک هالاستیک از را خارجی اجسام

سیستم در که اجزایی تمام و کنید بررسی را خودرو بدنۀ زیر
فرو خودرو موتور و اگزوز سیستم شاسی، ها،چرخ ترمز،
. ← کنید خارج را هاچوب و برگ و شاخ مانند اند،رفته
به را خودرو کردید، مشاهده ایچکه یا خرابی گونه هر اگر

.ببرید مجاز تعمیرگاه
زیر و رادیاتور فن رادیاتور، روی از را زیاد های آلودگی

.278 صفحه ← کنید پاک خودرو
روی هاآلودگی شوید مطمئن تا کنید بررسی را موتور محفظه

صفحه ←  باشند نگذاشته اثر خودرو موتور عملکرد
307.

169 صفحه ← کنید خاموش را آفرود حالت.
کشش کنترل سامانۀ)ASR (صفحه ← کنید روشن دوباره را

237.

هشدار
.کنند می خطر ایجاد اند،کرده گیر خودرو بدنه زیر که اجسامی

شود بررسی آفرود، سفر هر از بعد همیشه باید خودرو بدنۀ زیر
.باشند نکرده گیر آن در اجسامی تا
ترمز، سیستم در خودرو، زیر اجسامی که زمانی هرگز●

رانندگی به اند،کرده گیر موتور در یا اگزوز شاسی، ها،چرخ
.ندهید ادامه

در است ممکن ها،شاخه یا هابرگ مانند پذیراشتعال مواد●
ممکن سوزیآتش. بگیرند آتش موتور، داغ اجزای مجاورت

.شود جدی دیدگیآسیب باعث است
سیستم سوخت، هایلوله به توانندمی اندکرده گیر که اجسامی●

ممکن امر این. بزنند آسیب دیگر اجزای و بندیعایق ترمز،
خودرو کنترل رفتن دست از به منجر و تصادف باعث است
.گردد
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راننده دستیار های سامانه
)GRA (کنترل کروز سیستم

موضوع باره در مقدمه

که کندمی کمک راننده به) GRA (کنترل کروز سیستم
.کند حفظ شده ذخیره سرعت از کمتر را خود سرعت

شخصی سرعت که کندمی کمک) GRA (کنترل کروز سیستم
ساعت در کیلومتر 20 حدود در جلو به رو رانندگی در شده ذخیره

.شود داشته نگه ثابت )1)ساعت در مایل 12( 

GRA گرفتن ترمز نه شودمی فعال دادن گاز طریق از فقط
← .

هشدار
ثابت، سرعت و کافی فاصله با مطمئن رانندگی که زمانی
بروز موجب GRA از استفاده است ممکن باشد،نمی پذیرامکان

.شود جدی هایآسیب و تصادفات
در کوتاه فواصل و شدید ترافیک در را GRA هرگز●

ایجاده سطوح در یا خم و پیچ پر یا سراشیب هایجاده
زده،یخ برفی، هایجاده در: مثلاً نکنید استفاده لغزنده

.سیلابی یا ایسنگریزه مرطوب،
استفاده همسطح غیر یا آفرود هایجاده در GRA از هرگز●

.نکنید
با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه●

اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه
.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت

همیشه را GRA سرعت ناخواستهکنترل از جلوگیری برای●
.کنید غیرفعال استفاده از بعد

سرعت این که حالی در شده ذخیره سرعت از مجدد استفادۀ●
است، زیاد هوا و آب یا ترافیک خیابان، وضعیت برای

.است خطرناک
نتواند سرازیری در رانندگی هنگام GRA است ممکن●

خودرو، وزن به بسته. دارد نگه ثابت را خودرو سرعت
یا دنده کردن کم برای. کند پیدا افزایش آن سرعت تواندمی
.بگیرید ترمز پایی ترمز با خودرو، سرعت کردن کم

نشانگر چراغ و شده داده نمایش اطلاعات

توجه مورد را 182 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.GRA وضعیت: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 152 تصویر

شده داده نمایش اطلاعات

:152 تصویر ← وضعیت
GRA اعداد با شده ذخیره سرعت. کنید خاموش موقتاً را
.شوندمی داده نشان ترتیره یا کوچک
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به. سیستم در خطا

GRA شده ذخیره سرعت به مربوط قسمت. کنید روشن را
.است خالی

GRA بزرگ اعداد با شده ذخیره سرعت. است فعال
.است مشخص

.نشانگرچراغ
احتمالی دلایلروشن



GRA ،است فعال روشن.
شده فعال) ACC (تطبیقی کنترل کروز :یا

.است
.است شده فعال سرعت محدودکنندۀ :یا

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی



A

B

C

D

.شودمی داده نشان مایل برحسب شده طی مسافت دارای ترکیبی ابزار در فقط ساعت، در مایل نشانگر)1

راهنما دفترچه 182



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

فاصله اتوماتیک کنترل یا GRA سوئیچ، بستن با که زمانی
شدن باز با باشد، روشن سرعت محدودکننده یا تطبیقی

روشن هم تطبیقی فاصله اتوماتیک کنترل یا GRA سوئیچ، بعدی

آخرین. است نشده ذخیره سرعتی هیچ وجود این با. شوندمی
باقی ذخیره همچنان سرعت کنندۀ محدود شده ذخیره سرعت

.ماندمی

رو این از دارد، وجود ترکیبی ابزار از متفاوتی یهانسخه
.باشند متفاوت نمایش هایصفحه نشانگرهای است ممکن

)GRA (کنترل کروز سیستم کردن فعال

توجه مورد را 182 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.GRA اهرم: فرمان چپ سمت 153 تصویر



فعال دکمه: چندمنظوره فرمان غربیلک چپ سمت 154 تصویر
.GRA کردن

تصویر ← چندمنظوره فرمان غربیلک روی هایدکمهکارکرد
153 تصویر ← GRA اهرم شرایط و وضعیت154

GRA کنید روشن را.

فشار را چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمۀ
.دهید قرار  1 وضعیت در را اهرم.دهید

تواننمی تنظیمی هیچ آن، دنبال به و شودنمی ذخیره سرعتی هیچ کردن، روشن از پس. شودمی روشن سیستم
.داد انجام

GRA بین حالت تعویض
.سرعت محدودکننده و

فشار را چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمۀ
 .دهید

.گیردمی صورت 185 صفحه ← سرعت محدودکننده و GRA بین حالت تعویض

GRA کنید فعال را.
فشار را چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمۀ
.دهید

.دهید فشار را  3 دکمۀ

.شودمی تنظیم و ذخیره لحظه، همان در سرعت

موقتاً را GRA تنظیمات
.کنید خاموش

فشار را چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمۀ
.دهید

.بگیرد قرار  در تا دهید فشار را 1 اهرم

کوتاه را چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمه :یا
 .دهید فشار

.دهید فشار را ترمز پدال :یا
.ماندمی باقی شده ذخیره صورت به سرعت. شودمی خاموش موقتاً کنندهمحدود

را GRA تنظیمات
.کنید ثبت مجدداً

فشار را چندمنظوره فرمان غربیلک در  دکمۀ
.دهید

.دهید قرار  1 وضعیت در را اهرم

.شودمی تنظیم و شده انتخاب دوباره شده ذخیره سرعت

183راننده دستیار های سامانه
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تصویر ← چندمنظوره فرمان غربیلک روی هایدکمهکارکرد
153 تصویر ← GRA اهرم شرایط و وضعیت154

بالا را شده ذخیره سرعت
جریان در (ببرید

).GRA وضعیت

فشار کمی را چندمنظوره فرمان غربیلک دکمۀ
در کیلومتر 1 از کوچک ارقام با را سرعت دهید،
.کنید ذخیره و داده افزایش) ساعت در مایل 1 (ساعت

دهید، فشار بار چند  1 وضعیت در را اهرم
کیلومتر 1 از کوچک ارقام با را شده ذخیره سرعت

ذخیره و داده افزایش) ساعت در مایل 1 (ساعت در
.کنید

فشار کمی را چندمنظوره فرمان غربیلک دکمۀ
در کیلومتر 10 از کوچک ارقام در را دهید،سرعت

.کنید ذخیره و داده افزایش) ساعت در مایل 5 (ساعت

ذخیره سرعت دهید، فشار کمی را +   دکمۀ
5 (ساعت در کیلومتر 10 از کوچک ارقام در را شده
.کنید ذخیره و داده افزایش) ساعت در مایل

ممتد صورت به را چندمنظوره فرمان غربیلک  دکمۀ
ذخیره و برود بالا مداوم صورت به سرعت تا فشرده
.شود

سرعت تا فشرده ممتد صورت به را +  دکمۀ
.شود ذخیره و برود بالا مداوم صورت به شده ذخیره

.برسید جدید شدۀ ذخیره سرعت به تا کنید فعال را خودرو دهندۀ شتاب

را شده ذخیره سرعت
جریان در (دهید کاهش

).GRA وضعیت

ممتد صورت به را چندمنظوره فرمان غربیلک دکمۀ
ارقام با شده داده نشان شده ذخیره سرعت دهید، فشار

)ساعت در مایل 1 (ساعت در کیلومتر 1 از کوچک
.کنید ذخیره و داده کاهش

شده، ذخیره سرعت تا دهید، فشار بار چند  3 دکمۀ
در کیلومتر 1 از کوچک ارقام با شده داده نشان
.کنید ذخیره و داده کاهش) ساعت در مایل 1 (ساعت

دهید فشار کمی را چندمنظوره فرمان غربیلک  دکمۀ
10 از را کوچک ارقام با شده ذخیره سرعت تا

و داده کاهش) ساعت در مایل 5 (ساعت در کیلومتر
.کنید ذخیره

ذخیره سرعت تا دهید فشار کمیرا –   دکمۀ
5 (ساعت در کیلومتر 10 از را کوچک ارقام با شده
.کنید ذخیره و داده کاهش) ساعت در مایل

ممتد صورت به را چندمنظوره فرمان غربیلک  دکمۀ
پایین مداوم صورت به سرعت تا دارید نگه داده فشار
.شود ذخیره و یابد کاهش شود، آورده

تا دهید فشار ممتد صورت به را –   دکمۀ
شود، آورده پایین مداوم صورت به شده ذخیره سرعت
.شود ذخیره و یابد کاهش

.دهید کاهش شده ذخیره سرعت به رسیدن حد تا گاز طریق از و ترمز پدال از استفاده بدون را سرعت

GRA کنید خاموش را.

در  دکمۀ است، فعال تنظیمات حالت که حالی در
.دهید قرار  1 وضعیت در را اهرم.دهید فشار کمی بار 2 را چندمنظوره فرمان غربیلک

غربیلک در  دکمۀ عملیاتی شرایط هر در :یا
نگه و داده فشار ممتد صورت به را چندمنظوره فرمان
.دارید

 

.شد خواهد پاک شده ذخیره سرعت. شودمی خاموش سیستم

در مایل( mph صورت به جدول در پرانتز در شده ذکر مقادیر
مقیاس در اطلاعات با ترکیبی ابزار به مربوط منحصراً) ساعت
.باشدمی مایل

GRA وضعیت تعویض
GRA به و شود گرفته کلاچ اینکه محض به ندارد گاز به نیازی
.کندمی تنظیم دنده تعویض از پس را سرعت اتوماتیک طور

GRA توسط سرازیری از آمدن پایین
نگه ثابت را خودرو سرعت تواندنمی سرازیری GRA که زمانی
لزوم صورت در و برانید تر آهسته ترمز پدال با را خودرو دارد
.کنید سنگین را دنده

اتوماتیک شدن خاموش
به یا شودمی خاموش اتوماتیک صورت به GRA وضعیت
:شودمی متوقف آن فعالیت موقتی صورت

کارکرد است ممکن آیدمی پیش مشکلی سیستم در که زمانی–
GRA بگیرد قرار تأثیر تحت.

سرعت از ترسریع دهید،می گاز تریطولانی زمان وقتی–
.کنیدمی حرکت شده ذخیره

با مثال عنوان به دینامیک، عملکردهای کنترل صورت در–
.الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ و کشش کنترل سامانۀ

.باشد شده داده فشار ترمز پدال اگر–
.شودمی باز هوا کیسۀ که زمانی–
دستۀ وضعیت از DSG® دوکلاچه گیربکس دنده دستۀ چنانچه–

.شود داده حرکت D/S دنده

راهنما دفترچه 184
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سرعت کننده محدود

موضوع باره در مقدمه

های سرعت یکی تا کندمی کمک سرعت کنندۀ محدود
.کند حفظ را راننده توسط شود ذخیره

شده ذخیره شخصی سرعت که کندمی کمک سرعت کنندۀ محدود
مایل 20 ( ساعت در کیلومتر 30 حدود از جلو به رو رانندگی در
. ← نرود فراتر) ساعت در

هشدار
سرعت کنندۀ محدود سرعت، کنترلناخواستۀ از جلوگیری برای
.کنید غیرفعال استفاده از بعد همیشه را
سرعت مورد در راننده مسئولیت سرعت، کنندۀ محدود●

گاز تخته نداشت، ضرورتی چنانچه. کندنمی سلب حرکت
.نرانید

و آب نامساعد شرایط در سرعت کنندۀ محدود از استفاده●
به گردد، جدی تصادفات تواندمی و است خطرناک هوایی
محدود. برگ و یخ برف، آب، روی رانندگی مثال عنوان
سطح وضعیت که کنید استفاده زمانی تنها را سرعت کنندۀ
.باشد مطلوب هوا و آب و جاده

در رانندگی هنگام سرعت کنندۀ محدود است ممکن●
وزن به بسته. کند کنترل را خودرو سرعت نتواند سرازیری
کردن کم برای. کند پیدا افزایش آن سرعت تواندمی خودرو،

.بگیرید ترمز پایی ترمز با خودرو، سرعت کردن کم یا دنده

و هشدار چراغ و شده داده نمایش اطلاعات
نشانگر

توجه مورد را 185 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

محدود هایاعلان وضعیت: ترکیبی ابزار نمایشگر در 155 تصویر
.سرعت کنندۀ

سرعت کنندۀ محدود شدۀ داده نمایش اطلاعات

:155 تصویر ← وضعیت
به شده ذخیره سرعت آخرین. است فعال سرعت کنندۀ محدود
.شودمی داده نشان بزرگ عددهای صورت
ذخیره سرعت آخرین. است غیرفعال سرعت کنندۀ محدود
تیره یا شودمی داده نشان کوچک عددهای صورت به شده

.شود می داده نمایش
پیموده مسافت میزان. است شده خاموش سرعت محدودکنندۀ

.شودمی داده نشان شده

نشانگر و هشدار هایچراغ
احتمالی دلایلروشن



.است فعال و شده روشن سرعت کنندۀ محدود
شده فعال) ACC (تطبیقی کنترل کروز :یا

.188 صفحه ← است
فعال روشن،) GRA (کنترل کروز سیستم :یا

.182 صفحه ← است


کنندۀ محدود و) ACC (تطبیقی کنترل کروز

.هستند سرعتفعال

احتمالی دلایلزندمی چشمک


محدود مجاز حد از بیش شده تنظیم سرعت
.است سرعت کنندۀ

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ



A

B

C
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هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

رو این از دارد، وجود ترکیبی ابزار از متفاوتی یهانسخه
.باشند متفاوت نمایش هایصفحه نشانگرهای است ممکن

تطبیقی کنترل کروز یا کنترل کروز سوئیچ بستن با چنانچه
کردن باز با شوند، فعال سرعت، کنندهمحدود یا اتوماتیک

صورت به تطبیقی کنترل کروز و کنترل کروز سوئیچ، بعدی
ذخیره سرعتی هیچ وجود این با. شوندمی روشن هم با اتوماتیک

همچنان سرعت کنندۀ محدود شده ذخیره سرعت آخرین. است نشده
.ماندمی باقی ذخیره

سرعت کننده محدود کردن فعال

توجه مورد را 185 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

برای هاییدکمه و کلیدها: فرمان میله چپ سمت در 156 تصویر
.دارند قرار سرعت کنندهکنترل اندازیراه



هاییدکمه: چندمنظوره فرمان غربیلک چپ سمت در 157 تصویر
.دارند قرار سرعت کنندۀ محدود اندازیراه برای

کنترل کروز با یا کنترل کروز با سرعت کنندۀ محدود است ممکن
.باشد شده نصب خودرو در سیستم دو این بدون یا تطبیقی

باشد، شده نصب سیستم دو این بدون سرعت کنندۀ محدود چنانچه
چندمنظوره فرمان غربیلک روی هایدکمه از استفاده با اندازیراه

.157 تصویر ← بود نخواهد پذیرامکان

تصویر ← چندمنظوره فرمان غربیلک روی هایدکمهکارکرد
157

راهنما دسته در کلیدها کنترل کلیدها، موقعیت
156 تصویر ←

محدود کردن روشن
.سرعت کنندۀ

.ببرید  وضعیت به را 2 کلید.دهید فشار را  دکمۀ یا  دکمه
هیچ هنوز. است شده ذخیره همچنان سرعت کنندۀ محدود شده ذخیره سرعت آخرین. شودمی روشن سیستم

.است نگرفته صورت کنترلی
کنندۀ محدود بین جابجایی
کنترل کروز سرعتو

)GRA (کنترل کروز یا
در) (ACC (تطبیقی
کنندۀ محدود که صورتی
).باشد روشن سرعت

 .دهید فشار را  دکمۀ

.شوندمی عوض) ACC (تطبیقی کنترل کروز یا) GRA (کنترل کروز و سرعت کنندۀ محدود

کنندۀمحدود کردن فعال
.سرعت

.دهید فشار  قسمت در را 3دکمۀ.دهید فشار را دکمۀ
.شودمی سرعتفعال کنندۀ محدود و شده وارد حافظه در سرعت حداکثر عنوان به فعلی سرعت

موقت کردن خاموش
.سرعت کنندۀ محدود

 .دهید فشار را  یا  دکمۀ
.ماندمی باقی شده ذخیره صورت به سرعت. شودمی خاموش موقتاً کنندهمحدود

راهنما دفترچه 186
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تصویر ← چندمنظوره فرمان غربیلک روی هایدکمهکارکرد
157

راهنما دسته در کلیدها کنترل کلیدها، موقعیت
156 تصویر ←

با سرعت کنندۀ محدود
موقتاً "معکوس دنده"

.شودمی خاموش

سرعت از خودرو سرعت چنانچه). گرفتن سبقت برای مثلاً (دهید فشار حد آخرین تا کامل طور به را گاز پدال
.شودمی خاموش موقتاً رود، فراتر شده ذخیره
خود به خود دوباره کنندهکنترل. ماندمی باقی شده ذخیره صورت به سرعت. شودمی خاموش موقتاً کنندهمحدود
.بیاید ترپایین اصلی، شده ذخیره سرعت خودرو سرعت که زمانی تا شودمی روشن

سرعت کنندۀ محدود
ادامه کار به دوباره
.دهدمی

.دهید فشار  قسمت در را 1دکمۀ.دهید فشار را دکمۀ
شده ذخیره سرعت به خودرو سرعت باشد، شده ذخیره سرعت حداکثر از کمتر فعلی سرعت که زمانی تا

.شودمی محدود

ذخیره سرعت افزایش
.شده

اندک مقادیر با سرعت تا دهید فشار کمی را  دکمۀ
افزایش ،)ساعت در مایل 1 (ساعت در کیلومتر 1

.شود ذخیره و یافته

سرعت تا دهید فشار  قسمت در کمی را 1 دکمۀ
در مایل 1 (ساعت در کیلومتر 1 کوچک مقادیر در

.شود ذخیره و یافته افزایش) ساعت
صورت به چندمنظوره فرمان غربیلک در را  دکمۀ
در کیلومتر 10 مقادیر در سرعت تا دهید فشار ممتد

ذخیره و یافته افزایش) ساعت در مایل 5 (ساعت
.شود

دهید فشار  قسمت در ممتد صورت به را 1دکمۀ
مایل 5 (ساعت در کیلومتر 10 مقادیر در سرعت تا
.گردد ذخیره و شده ثبت) ساعت در

.شودمی محدود شده ذخیره مقادیر به سرعت

ذخیره سرعت کاهش
.شده

با شده ذخیره سرعت تا دهید فشار کمی را  دکمۀ
در مایل 1 (ساعت در کیلومتر 1 اندک مقادیر
.شود ذخیره و یافته کاهش ،)ساعت

سرعت تا دهید فشار  قسمت در کمی را 3دکمۀ
1 (ساعت در کیلومتر 1 کوچک مقادیر در شده ذخیره
.شود ذخیره و یافته کاهش) ساعت در مایل

در شده ذخیره سرعت تا دهید فشار طولانی را  دکمۀ
)ساعت در مایل 5 (ساعت در کیلومتر 10 مقادیر
.شود ذخیره و یافته کاهش

تا دهید فشار  قسمت در طولانی را 3دکمۀ
در مایل 5 (ساعت در کیلومتر 10 مقادیر در سرعت
.گردد ذخیره و شده ثبت) ساعت

.شودمی محدود شده ذخیره مقادیر به سرعت

کردن خاموش
.سرعت کنندۀمحدود

در  دکمۀ است، فعال تنظیمات حالت که حالی در
.ببرید  وضعیت به را 2 کلید.دهید فشار کمی بار 2 را چندمنظوره فرمان غربیلک

غربیلک در  دکمۀ عملیاتی شرایط هر در :یا
نگه و داده فشار ممتد صورت به را چندمنظوره فرمان
.دارید

 

.ماندمی باقی ذخیره همچنان شده ذخیره سرعت. شودمی خاموش سیستم

در مایل( mph صورت به جدول در پرانتز در شده ذکر مقادیر
مقیاس در اطلاعات با ترکیبی ابزار به مربوط منحصراً) ساعت
.باشدمی مایل

سرعت کنندۀمحدود سیستم با سرازیری در حرکت
شدۀ تنظیم سرعت از سرازیری، در خودرو سرعت چنانچه
هایچراغ زمانی اندک از پس رود، فراتر سرعت، کنندۀمحدود
است ممکن و زده چشمک 185 صفحه ←  نشانگر و هشدار
در و بگیرید ترمز پایی ترمز با. بیاید در صدا به صوتی هشدار
.کنید کم را دنده لزوم صورت

اتوماتیک شدن خاموش
:شودمی خاموش اتوماتیک صورت به سرعت کنندۀ محدود

عملکرد است ممکن که دهد تشخیص را خطایی سیستم چنانچه–
.کند محدود را سرعت کنندۀ محدود

.شودمی باز هوا کیسۀ که زمانی–

تذکر
محدود سیستم، در خطا دلیل به اتوماتیک شدن خاموش صورت در

غیرفعال کامل طور به ایمنی دلایل به زمانی تنها سرعت کنندۀ
راننده خود توسط سیستم یا شده رها بار یک گاز پدال که شود،می
.باشد شده غیرفعال آگاهانه طور به

187راننده دستیار های سامانه
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)ACC (تطبیقی کنترل کروز

موضوع باره در مقدمه

کنندهکنترل از) ACC (ترکیبی تطبیقی کنترل کروز
.باشدمی کنترل کروز سیستم و سرعت

(ACC=Adaptive Cruise Control) تطبیقی کنترل کروز
. ← کند کمک راننده توسط شده تعیین سرعت حفظ در تواندمی

جلویی خودروهای تا را معینی زمانی فاصله ACC این بر علاوه
:باشدمی دسترس در سیستم از فابریک نسخۀ 2. داردمی نگه

در کیلومتر 160 تا 30 سرعت محدوده در سیستم 1 نسخه–
.کندمی عمل) ساعت در مایل 100 تا 20 (ساعت

در کیلومتر 210 تا 30 سرعت محدوده در سیستم 2 نسخه–
.کندمی عمل) ساعت در مایل 130 تا 20 (ساعت

ACC با توانمی DSG® کلاچه دو گیربکس با خودروهایی در
ترمز خودرو ماندن حرکتبی تا شده، متوقف خودروی یک پشت
.گرفت

کنترل گرفتن بدست برای راننده به درخواست
ACC این. کندمی ایجاد هاییمحدودیت رانندگی سیستم شرایط در
از را فاصله و سرعت شرایطی، تحت باید راننده که معناست بدین
.کند رعایت اتوماتیک صورت به خودروها سایر

با ترکیبی ابزار نمایشگر در کنترل گرفتن بدست برای راننده به درخواست
شودمی داده نشان صوتی هشدار و ترمز برای درخواست

.189 صفحه ←

هشدار
موجود فیزیک قوانین بر تواندنمی ACC هوشمند تکنولوژی

اجازه هرگز. کندمی عمل سیستم محدوده در منحصراً و کند غلبه
این به منجر ACC توسط شده فراهم زیاد تسهیلات که ندهید
استفاده. بیندازید خطر به را خود امنیت رانندگی حین در که شود
بروز به منجر است ممکن ACC از غیرعمدی یا دقت بدون

جایگزین تواندنمی سیستم این. شود جدی جراحات و حوادث
.شود راننده هوشیاری

با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه●
اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه

.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت
و پیچ پر یا سراشیب هایجاده در ضعیف، دید در ACC از●

در: مثلاً نکنید استفاده لغزنده ایجاده سطوح در یا خم
.سیلابی یا ایسنگریزه مرطوب، زده،یخ برفی، هایجاده

استفاده همسطح غیر یا آفرود هایجاده در ACC از گاههیچ●
طراحی مسطح هایجاده در استفاده برای تنها ACC. نکنید
.است شده

●ACC مثال عنوان به دهدنمی نشان واکنش ساکن موانع به
که خودروهایی یا شده خراب خودروهای ترافیک، انتهای
.هستند منتظر راهنمایی چراغ جلوی

●ACC واکنشی افراد به نسبت پیاده عابر تشخیص سیستم فاقد
و حیوانات به سیستم این همچنین،. دهد نمی نشان

خودرو مقابل جاده لاین همان در یا کنار از که خودروهایی
.دهدنمی نشان واکنش هستند، حرکت در

خودرو فوراً نیست، کافی ACC از ناشی سرعت کاهش اگر●
.کنید متوقف ترمز پدال دادن فشار با را

ناخواسته خودرو دستی، رانندگی درخواست از پس چنانچه●
.دارید نگه پایی ترمز با را خودرو کرد، حرکت

دسستی رانندگی برای درخواست ترکیبی ابزار نمایشگر در چنانچه●
.نمایید تنظیم شخصاً را فاصله شد، داده نمایش

گاز (رانندگی وظایف باشد، آماده زمان هر در باید راننده●
انجام خودش اتوماتیک صورت به را) کردن ترمز دادن،
.دهد

تذکر
را ACC باشد، دیده آسیب رادار سنسور که رودمی احتمال اگر

.شودمی اجتناب متعاقب هایآسیب از طریق این به. نمایید خاموش
ابزار و تخصصی اطلاعات نیازمند رادار سنسور تعمیرات●

هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. باشدمی ویژه
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

شده داده توضیح بخش این در آنچه مانند ACC که هنگامی
برای را خودرو و نکنید استفاده سیستم از نکرد کار است

این در واگن فولکس شرکت. دهید نشان مجاز تعمیرگاه به بررسی
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد،

اتوماتیک، ترمز حین در دارد احتمال ACC کردن فعال با
.شود بلند ترمز سیستم از ناهنجاری صداهای

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.79 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

راهنما دفترچه 188
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و هشدار هایچراغ شده، داده نمایش اطلاعات
نشانگر

مورد را 188 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

فعال موقتاً ACC: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 158 تصویر
تعیین زمانی فاصله شود،می شناسایی جلویی خودروی باشد،نمی
.گرددمی

است، فعال ACC: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 159 تصویر
.گرددمی تعیین زمانی فاصله شود،می شناسایی جلویی خودروی

شده داده نمایش اطلاعات

تصویر ← یا 158 تصویر ← نمایشگر در هانشانه هایمحدوده
159:

.است فعال غیر ACC. قبلی خودروی
.است فعال غیر ACC. شده انتخاب فاصلۀ محدوده

.است فعال ACC. شد داده تشخیص جلو در خودرویی
سرعت در قبلی خودروی برای زمانی فاصلۀ کردن تنظیم
.شده ذخیره

سرعت در قبلی خودروی برای زمانی فاصله تنظیمکنندۀ
.شده ذخیره



1

2

3

4

5

نشانگر و هشدار هایچراغ
 ← حلراه/احتمالی دلایلروشن



!است نشده داده فشار ترمز پدال
برای ACC طریق از سرعت کاهش

.نیست کافی قبلی خودروی
!دهید فشار را ترمز پدال !کنید ترمز

.دستی رانندگی درخواست



ACC باشدنمی دسترس در حاضر حال در.
و کرده خاموش را موتور ایستا حالت در

دید بررسی انجام. کنید روشن مجدداً
در). زدگی یخ آلودگی، (رادار سنسورهای
تعمیرگاه به مداوم دسترسی عدم صورت
بررسی را خودرو و کرده مراجعه مجاز
.کنید



ACC ،188 صفحه ← است فعال روشن.
روشن،) GRA (کنترل کروز سیستم :یا

.182 صفحه ← است فعال
است شده فعال سرعت، کنندۀ محدود :یا

.185 صفحه ←


ACC جلو در خودرویی هیچ. است فعال
ثابت شده تنظیم سرعت. نشد داده تشخیص

.شودمی داشته نگاه



.است فعال ACC :سفید رنگ به نمایش صورت در
ACC. شد داده تشخیص جلو در خودرویی
جلویی خودروی برای را فاصله و سرعت
.کندمی تنظیم

فعال ACC :خاکسستری رنگ به نمایش صورت در
.کندنمی است،تنظیم شده روشن سیستم. نیست

ACC فعال سرعت کننده محدود و.

ACC کنترل کروز و) GRA (فعال.

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ گرفتن نادیده
.شود منجر شدید هایآسیب و تصادفات به تواندمی
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

هایفعالیت علائم برخی است روشن ACC که هنگامی
نمایشگر در است ممکن دریافتی، تماس مانند سیستم دیگر

.کنند محو را سیستم به مربوط علائم برخی نشانگرها مجموعه

189راننده دستیار های سامانه
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رادار سنسور

مورد را 188 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

و رادار سنسور: VW نشانه پشت کنندهخنک توری در 160 تصویر
.سنسور اطراف خالی محدوده

نشانه پشت کنندهخنک توری در ترافیک وضعیت دریافت برای
VW 160 تصویر ← است شده جاگذاری رادار سنسور یک.

متر 120 حدود در ایفاصله تا توانندمی جلویی خودروهای
.شوند شناسایی

یا و برف یا گل مثلاً ها،آلودگی با تواندمی رادار سنسورهای دید
تأثیر تحت شدید پاشش یا باران مثلاً محیطی تأثیرات خاطر به

نمایشگر در. افتدمی کار از ACC صورت این در. بگیرد قرار
:تطبیقی کنترل کروز (!ACC: sensor impaired ترکیبی ابزار

نشانه امکان صورت در. شودمی ظاهر!) است خراب سنسور
VW کنید تمیز را رادار سنسور جلوی ← .

باشد، نداشته وجود اختلالی رادار سنسورهای در دیگر که هنگامی
ACC اگر. بود خواهد دسترس در مجدداً اتوماتیک صورت به
تواندمی ACC شود خاموش نشانگرها مجموعه نمایشگر در پیام
.شود فعال مجدداً



عملکرد ها،پارکینگ در مثلا رادار هایسیگنال شدید بازتاب با
ACC شود مختل است ممکن.

هایچراغ برچسب، با نباید رادار سنسور اطراف و جلو فضای
شود، پوشیده آن مشابه یا و خودرو پلاک هایقاب جلو، اضافی
محل. کنند مختل را ACC عملکرد است ممکن موارد این که چرا
.کند تغییر نباید رادار سنسور نصب

یا "خودرو سطح آوردن پائین" مثلاً خودرو، در ساختاری تغییرات
عملکرد که شوند باعث توانندمی خودرو جلوی پوشش در تغییراتی
ACC همیشه بایستی ساختاری تغییرات رو این از. گردد مختل
این در واگن فولکس شرکت. شوند انجام مجاز تعمیرگاه توسط
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد،

تاثیر تحت را رادار سنسورهای دید VW نشانه که صورتی در
.شود مجهز VW اصلی نشانه با باید فقط خودرو دهدمی قرار

به منجر توانندمی خودرو جلوی هایقسمت در نامناسب تعمیرات
ACC عملکرد و شده تنظیم اشتباه رادار سنسور که شوند این

توسط همیشه بایستی ساختاری تغییرات رو این از. گردد مختل
مورد، این در واگن فولکس شرکت. شوند انجام مجاز تعمیرگاه
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی

تذکر
اشتباه یا و دیده آسیب رادار سنسور که رودمی احتمال چنانچه
از طریق این به. نمایید خاموش را ACC باشد، شده تنظیم
تنظیم ابتدا از را رادار سنسور. شودمی اجتناب متعاقب هایآسیب
.نمایید

پارک هنگام آسیب مثلاً شوک، پی در تواندمی رادار سنسور●
توانندمی سنسورها اشتباه تنظیم. شود خارج تنظیم از کردن،
.شود شدن خاموش یا سیستم راندمان اختلال به منجر

ابزار و تخصصی اطلاعات نیازمند رادار سنسور تعمیرات●
هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. باشدمی ویژه

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس
هایاسپری با ترجیحاً را یخ و دستی جاروی یک با را برف●

.کنید پاک حلاّال، فاقد زداییخ

راهنما دفترچه 190
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)ACC(تطبیقی کنترل کروز کنندهتنظیم

مورد را 188 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

فعال دکمه: چندمنظوره فرمان غربیلک چپ سمت 161 تصویر
.ACC کردن

کردن روشن با ACC رنگ سبز نشانگر چراغ  نمایشگر در
ذخیره سرعت نمایشگر، در و شوندمی روشن نشانگرها مجموعه

.شوندمی داده نشان ACC وضعیت و شده

ACC کردن فعال برای هاشرط پیش
دندۀ انتخاب وضعیت یا D/S وضعیت در باید دنده دستۀ–

یک باید دستی گیربکس برای. باشد داشته قرار ترونیکتیپ
.شود انتخاب 1 دنده جز به جلو، به رو دنده

ذخیره سرعتی هیچ چنانچه دستی، دندۀ دارای خودروهای در–
در کیلومتر 25 حداقل حرکت حال در سرعِت باید باشد، نشده

.باشد) ساعت در مایل 16 (ساعت

سرعت تنظیم
صورتی در. شود تنظیم و ذخیره تواندمی سرعت روشن، حالت در
شده ذخیره سرعت است ممکن شود، تنظیم کنونی فعال فاصلۀ که
.شود متفاوت واقعی حرکت سرعت با

فعالیت/161 تصویر ← چندمنظوره فرمان غربیلک روی دکمۀکارکرد

ACC کنید روشن را.
.دهید فشار را دکمۀ
دنبال به و شودنمی ذخیره سرعتی هیچ کردن، روشن از پس. شودمی روشن سیستم
.داد انجام تواننمی تنظیمی هیچ آن،

سرعت محدودکننده و ACC کنندهتنظیم بین
.نمایید انتخاب

.دهید فشار را دکمۀ
.گیردمی صورت 185 صفحه ← سرعت محدودکننده و ACC بین حالت تعویض

ACC کنید فعال را.

.دهید فشار را دکمۀ
.شودمی تنظیم و ذخیره لحظه، همان در سرعت
:باشد فعال ACC که زمانی
و داده کاهش) ساعت در مایل 1 (ساعت در کیلومتر 1 تا را سرعت :دهید فنار کوتاه خیلی

.کند می ذخیره
به را شده ذخیره سرعت که دارید نگه را دکمه زمانی تا :دهید فنار مدت طولانی را دکمه

کاهش. یابد کاهش) ساعت در مایل 1 (ساعت در کیلومتر 1 تا ایمرحله صورت
.شودمی انجام اتوماتیک ترمز یا گاز قطع با سرعت

ACC کنید خاموش موقتاً را.

.دهید فنار کمی را دکمۀ
.دهید فشار را ترمز پدال :یا
.دارید نگاه ثانیه 30 از بیش را کلاچ پدال :یا

.ماندمی باقی شده ذخیره صورت به سرعت. شودمی خاموش موقتی صورت به تنظیم

.کنید باز مجدداً را ACC تنظیمات

.دهید فشار را دکمۀ
.شودمی تنظیم و شده انتخاب دوباره شده ذخیره سرعت

حال در واقعی سرعت ACC است، نشده ذخیره سرعتی هیچ همچنان که صورتی در
.کندمی تنظیم و انتخاب را حرکت
:باشد فعال ACC که زمانی
و داده افزایش) ساعت در مایل 1 (ساعت در کیلومتر 1 تا را سرعت :دهید فنار کوتاه خیلی

.کنید ذخیره
صورت به شده ذخیره سرعت که دارید نگاه را دکمه زمانی تا :دکمه مدت طولانی دادن فنار

.دهید افزایش) ساعت در مایل 1 (ساعت در کیلومتر 1 حدود تا ایمرحله
.دهید فشار را دکمۀ).ACC تنظیم زمان در (گرفتن شتاب
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فعالیت/161 تصویر ← چندمنظوره فرمان غربیلک روی دکمۀکارکرد
)ساعت در مایل 5 (ساعت در کیلومتر 10 حدود تا را سرعت :دهید فنار کوتاه خیلی

.کنید ذخیره و داده افزایش
صورت به شده ذخیره سرعت که دارید نگاه را دکمه زمانی تا :دکمه طولانی دادن فنار

.دهید افزایش) ساعت در مایل 5 (ساعت در کیلومتر 10 حدود تا ایمرحله

).ACC تنظیم زمان در (انداختن تاخیر به

.دهید فشار را دکمۀ
کاهش) ساعت بر مایل 5 (ساعت در کیلومتر 10 حدود تا را سرعت :دهید فنار کوتاه خیلی
.کندمی ذخیره و داده
به را شده ذخیره سرعت شود،می داشته نگاه دکمه که هنگامی تا :دکمه طولانی فنار

کاهش. دهدمی کاهش) ساعت بر مایل 5 (ساعت در کیلومتر 10 با ایمرحله صورت
.شودمی انجام اتوماتیک ترمز یا گاز قطع با سرعت

ACC کنید خاموش را.
دکمه است، خاموش موقتاً ACC که هنگامی. دهید فشار ممتد صورت به را دکمۀ
 دهید فنار کمی چندمنظوره فرمان غربیلک در را.

.شد خواهد پاک شده ذخیره سرعت. شودمی خاموش سیستم

در مایل( mph صورت به جدول در پرانتز در شده ذکر مقادیر
مقیاس در اطلاعات با ترکیبی ابزار به مربوط منحصراً) ساعت
.باشدمی مایل

اتوماتیک شدن نزدیک و حرکت و ایست ترافیک
ACC راننده، به مربوط ترکیبی ابزار نمایشگر در که هنگامی تا

ready) ACC به خودش خودرو شود،می داده نشان) است آماده
ACC . افتدمی راه مجدداً جلو، خودروی حرکت محض
ready) ACC دکمه دادن فشار طریق از است ممکن) است آماده 
 ← 3 حدود تا پیام این. یابد ادامه یا شود فعال 161 تصویر
.شودمی داده نمایش ثانیه

:دارد اعتبار DSG® کلاچه دو گیربکس با خودروهایی برای
خودرو شودمی پاک) است آماده ACC ready )ACC که هنگامی

دور حال در جلویی خودروی اگر.  کند نمی حرکت خود خودی به
تصویر ←  دکمه دادن فشار طریق از توانیدمی باشد، شدن
نهایت در. بیفتید راه گاز، پدال مدت کوتاه داشتن نگاه با یا 161

ACC کندمی دنبال را تنظیمات.

دسترس در کشورها و هامدل تمامی در اتوماتیک افتادن راه
.نیست

فاصله مقدار تنظیم
5 در تواندمی جلویی خودروی برای سرعت به وابسته فاصله
.گردد تنظیم مرحله

با خشک جاده به نسبت بیشتری فاصله باید خیس جادۀ در
.شود انتخاب جلویی خودروی

:شوند انتخاب پیش از توانندمی زیر هایفاصله

کم خیلی–
کم–
متوسط–
زیاد–
زیاد خیلی–

فرمان غربیلک در دکمۀ با جلویی خودروی با فاصله مقدار
علامت دکمه، زدن با. 161 تصویر ← گرددمی تنظیم چندمنظوره

تنظیم منظور به. 189 صفحه ← شودمی روشن ACC نشانگر
.دهید فشار را دکمۀ فاصله، میزان

به مجدد فشار با فاصله است، شده انتخاب حالت بیشترین اگر
.رودمی حالت ترینپایین

فرمان غربیلک در دکمۀ دادن فشار از پس بلافاصله
طریق از توانمی را فاصله مقدار 161 تصویر ← چندمنظوره

.کرد تنظیم چندمنظوره فرمان غربیلک در  یا  هایدکمه

ACC شدن روشن با باید که ایفاصله مقدار کردن تنظیم برای
را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر شود انتخاب
،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه پایان در و دهید فشار
 و Driver assistance )دهید فشار را) راننده دستیار
.71 صفحه ←

رانندگی برنامۀ کردن تنظیم
رانندگی نمایۀ انتخاب دارای خودروهای در تواندمی شتاب میزان

)Driving Mode Selection (رانندگی نمایۀ تأثیر تحت هستند
.بگیرد قرار شده انتخاب

:شود ACC نکردن کار به منجر توانندمی زیر شرایط
.گاز پدال دادن فشار صورت در–
.باشد نشده انتخاب ایدنده اگر–
.است اجرا حال در تثبیت الکتریکی برنامه که هنگامی–
.باشد نبسته ایمنی کمربند راننده که هنگامی–
برقی اتصال با تریلر در یا خودرو ترمز هایچراغ در اگر–

.باشد داشته وجود اشکال 260 صفحه ←
.کند حرکت عقب به خودرو که هنگامی–
در کیلومتر 160 حدود چیزی از تندتر خودرو که هنگامی–

.کند حرکت) ساعت در مایل 100 (ساعت
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هشدار
و باشد لازم مقدار از کمتر جلویی خودرو تا فاصله حداقل اگر

حدی تا شما خودروی و جلویی خودروی بین سرعت اختلاف
دسترس از خارج ACC طریق از سرعت کاهنده که باشد زیاد
ترمز با بلافاصله. دارد وجود تصادف بروز خطر گیرد، قرار
.بگیرید ترمز پایی

●ACC را رانندگی هایوضعیت همه نتواند است ممکن
.دهد تشخیص درست

مسئله این به منجر است ممکن گاز پدال روی پا "گذاشتن"●
با سرعت و فاصله تنظیم. نکند ترمز مستقلاً ACC که شود
.شودمی لغو راننده دادن گاز

.سازید متوقف خودتان را خودرو که باشید آماده همواره●
.شود توجه هافاصله حداقل مورد در کشور هر قوانین به باید●

شود، خاموش ACC یا شود بسته سوئیچ که هنگامی
.شودمی پاک شده تنظیم سرعت

به ACC همزمان کشش کنترل سیستم کردن غیرفعال با
.شودمی فعال غیر اتوماتیک صورت

در موتور توقف،/استارت سیستم دارای خودروهای در
اتوماتیک صورت به است متوقف ACC که مدتی طول

روشن اتوماتیک صورت به افتادن راه برای و شده خاموش
.شودمی

کنترل کروز کننده تنظیم موقتی کردن خاموش
زیر هایموقعیت در) ACC (تطبیقی

مورد را 188 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

ACC سیستم هایمحدودیت دلیل به زیر هایموقعیت در را
: ← کنید خاموش

هایپیچ رانندگی، خط کردن عوض زمان در رانندگی هنگام–
در همچنین و هابزرگراه خروجی و ورودی ها، میدان تند،
شتاب از جلوگیری منظور به ساخت، حال در هایمکان

.شده ذخیره سرعت در ناخواسته
در اختلال بروز به تواندمی که چرا تونل، در رانندگی هنگام–

.شود منجر سیستم عملکرد
لاین در دیگر خودروهای که هنگامی بانده، چند های جاده در–

خودروهایی از صورت این در. کنندمی حرکت آرامتر سبقت
راست سمت از کنندمی حرکت تر آرام دیگر خطوط در که

.شودمی گرفته سبقت
زیرا دریا، در طوفان یا برف بارش شدید، بارندگی هنگام به–

قابل اصلاً شرایطی در یا و کافی اندازۀ به جلویی خودرو
.نیستند شناسایی

هشدار
تواندمی نشود، خاموش شده ذکر هایموقعیت در ACC اگر

.باشد داشته پی در را شدید جراحات یا و تصادف
.نمایید خاموش حساس هایموقعیت در را ACC همواره●

نشود، خاموش شده ذکر هایموقعیت در ACC اگر
.باشد داشته پی در را قانونی شرایط از تخلف تواندمی



رانندگی خاص هایموقعیت

مورد را 188 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

وجود . پیچ یک محدودۀ در خودرو  162 تصویر
.خودرو جلو در موتورسیکلت

دور حال در خودروی . خودرو یک لاین تغییر  163 تصویر
.متوقف خودروی و زدن
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ACC بنابراین. است سیستمی و فیزیکی هایمحدودیت دارای
خاص شرایطی تحت ACC هایواکنش راننده نظر از مثال برای
رو این از. باشد همراه تأخیر با یا منتظره غیر طور به تواندمی
خودرو کامل کنترل نیاز صورت در و باشید هوشیار همیشه باید
!بگیرید دست در را

کندمی عمل کمتری پویایی با ACC تریلر اتصال زمان در
.260 صفحه ←

:طلبدمی را ایویژه توجه زیر ترافیکی هایموقعیت نمونه برای

دوکلاچه گیربکس دارای که خودروهایی در تنها (توقف در تأخیر
®DSG هستند(

ACC کند،می تأخیر کامل توقف تا جلویی خودروی که هنگامی
نهایت در. اندازدمی تأخیر به را شما خودروی کامل توقف نیز

.ایستدمی کامل توقف حالت در خودرو

DSG® دوکلاچه گیربکس که خودروهایی در تنها (توقف حالت
)دارند

تأخیر به کامل توقف تا را خودرو سرعت ACC که هنگامی
!شودنمی خاموش ACC ترمز پدال دادن فشار با اندازد،می

پیش زیر هایموقعیت از یکی توقف حالت حین در که هنگامی
و شده روشن اتوماتیک صورت به پارک الکترونیکی ترمز بیاید،

ACC شودمی خاموش خود خودی به:

.شود باز ایمنی کمربند–
.شود باز راننده درب–
.شود بسته سوئیچ–
.بکشد طول دقیقه 3 از بیش توقف حالت–

گیربکس که خودروهایی در تنها (توقف از بعد حرکت به شروع
)دارند DSG® دوکلاچه

ACC درآید، حرکت به مجددا جلویی خودروی که این محض به
.بیندازد راه به توقف حالت یک از پس را خودرو خودش تواندمی

گرفتن سبقت
خودرو ACC شود،می زده راهنما گرفتن سبقت برای که هنگامی

تا فاصله طریق این به و کرده ترسریع اتوماتیک صورت به را
.کندمی کم را جلویی خودروی

خودرویی هیچ و گیردمی قرار سبقت لاین در خودرو که هنگامی
اتوماتیک صورت به ACC شود،نمی شناسایی آن جلوی در

نگاه ثابت و برده بالا شده تنظیم سرعت تا را خودرو سرعت
.داردمی

یا ترمز پدال دادن فشار با زمانی هر تواندمی سرعت افزایش روند
صفحه ← شود متوقف چندمنظوره فرمان غربیلک در دکمۀ
191.

پیچ در رانندگی هنگام
رادار سنسور که دارد احتمال پیچ یک از خروج یا ورود هنگام

لاین در خودرو یک به نسبت یا کرده گم را جلویی خودروی
موقعیت چنین در.  162 تصویر ← دهد نشان واکنش کناری
غیرضرروی صورت به خودرو که دارد وجود امکان این هایی
نشان واکنشی جلویی خودروی به نسبت دیگر یا و کرده ترمز

فشار یا دادن گاز با را ACC باید راننده صورت این در. ندهد
فرمان غربیلک روی  دکمه یا ترمز پدال دادن

.191 صفحه ← کند غیرفعال را ترمز چندمنظوره،روند

تونل در حرکت
محدود است ممکن رادار سنسور عملکرد تونل در رانندگی هنگام
.کنید خاموش هاتونل در را ACC. شود

حرکت حال در خودروهای و باریک خودروهای
توسط زمانی تنها حرکت حال در خودروهای و باریک خودروهای

شناسایی محدودۀ در که شوندمی داده تشخیص رادار سنسور
ویژه به امر این.  162 تصویر ← باشند داشته قرار سنسورها

.کندمی صدق هاموتورسیکلت مانند باریک خودروهای مورد در
.بکاهید خودرو سرعت از خودتان لزوم صورت در

ویژه قطعات یا خاص بارهای دارای خودروهای
در که دیگر خودروهای به مربوط خودروی قطعات و بارها

ممکن دارند، قرار خودرو خطوط از خارج بالای یا پشت اطراف،
.نشوند شناسایی ACC توسط است

ACC ویژه، قطعات یا خاص بارهای با خودروهایی پشت در را
لزوم صورت در. نمایید خاموش آنها از سبقت هنگام همچنین
.بکاهید خودرو سرعت از خودتان

خودروها دیگر مسیر تغییر
دهندمی مسیر تغییر دیگر لاین به کم فاصلۀ با که خودروهایی

داده تشخیص راداری سنسورهای توسط فقط ابتدا در است ممکن
تأخیر با واکنش آن، نتیجه. باشند آنها شناسایی محدودۀ در که شوند

ACC 163 تصویر ← بود خواهد  .خودتان لزوم صورت در
.بکاهید خودرو سرعت از

شده متوقف خودروی
ACC یا هابندانراه مانند را ساکنی شیء هیچ حرکت حین در

.کندنمی شناسایی شده خراب خودروهای

دور ACC توسط شده شناسایی خودروهای از یکی که هنگامی
حالت در هستید سوار که خودرویی به نسبت و ایستاد کنار یا زد

دهد نمی نشان واکنشی آن به نسبت ACC گرفت، قرار ایستاده
خودرو سرعت از خودتان لزوم صورت در.  163 تصویر ←

.بکاهید

تقاطع درون خودروهای یا آیندمی روبرو از که خودروهایی
ACC عرض در یا آیندمی روبرو از که خودروهایی به نسبت
.دهد نمی نشان واکنشی کنندمی حرکت

فلزی اشیاء
ممکن ساز و ساخت صفحات یا جاده در گاردریل مانند فلزی اشیاء
نادرست واکنش باعث و انداخته اشتباه به را رادار سنسور است

ACC گردند.
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رادار سنسورهای احتمالی اختلالات
شدید، باران خاطر به رادار سنسورهای عملکرد که هنگامی
به ACC گردد،می اختلال دچار گل یا یخ برف، چیزی، پاشیدن
پیامی ترکیبی ابزار نمایشگر در. شودمی خاموش موقتی صورت
تمیز را رادار سنسور امکان صورت در. شودمی نمایان مرتبط
.کنید

باشد، نداشته وجود اختلالی رادار سنسورهای در دیگر که هنگامی
ACC اگر. بود خواهد دسترس در مجدداً اتوماتیک صورت به
تواندمی ACC شود خاموش نشانگرها مجموعه نمایشگر در پیام
.شود فعال مجدداً

عملکرد ها، پارکینگ در مثلا رادار هایسیگنال شدید بازتاب با
.شود مختل است ممکن رادار سنسورهای

ترمز شدید شدن گرم
هنگام یا شدید کردن ترمز خاطر به مثلاً ترمزها، که هنگامی
شوند،می گرم شدت به زیاد، شیب با مدت طولانی هایرانندگی
ACC نمایشگر در. شود خاموش موقت صورت به است ممکن
مجدد شدن فعال سپس. شودمی نمایان مرتبط پیامی ترکیبی ابزار

ACC نیست پذیرامکان.

تواندمی ACC کافی، اندازه به ترمزها دمای آمدن پایین محض به
خاموش ترکیبی ابزار نمایشگر روی پیام. شود فعال مجدداً
قابل غیر ACC unavailable) ACC پیام که هنگامی. شودمی

آمده پیش اختلالی شود،نمی محو طولانی زمانی برای) دسترس
این در واگن فولکس شرکت کنید، مراجعه مجاز تعمیرگاه به. است
.کندمی توصیه را واگن فولکس نمایندگی مورد

ACC اقتصادی
ACC نمایشگر در. است دسترس در اقتصادی حالت طریق از
مختلف مسیرهای چگونه که شودمی داده نمایش ترکیبی ابزار
صورت به. شوند طی سوخت در جوییصرفه با ویژه به توانند،می
سرعت هایمحدودیت با را خودرو سرعت ACC شده، بینیپیش
ها،پیچ ها،تقاطع همچنین روستاها، از خارج و شهرها داخل در

در سرعت تطابق علت. دهدمی تطبیق هاراه تابلوهای و هاچهارراه
.شودمی داده نشان ترکیبی ابزار نمایشگر

هشدار
آماده ACC ready )ACCترکیبی ابزار نمایشگر در که هنگامی
خودرو درآمد، حرکت به جلویی خودروی و شد داده نشان) است
سنسور احتمالاً. کندمی حرکت به شروع اتوماتیک صورت به

وجود حرکت مسیر در که را موانعی جا آن در تواندنمی رادار
و تصادفات بروز به منجر تواندمی. کند شناسایی را دارد

.شود شدید صدمات
در. نمائید کنترل را حرکت مسیر افتادن، راه بار هر از پیش●

قطع ترمز پدال بر فشار با را افتادن راه امکان، صورت
.کنید

)Front Assist (محیط پایش سیستم

موضوع باره در مقدمه

و شهر در اضطراری ترمز شامل محیط پایش سیستم
تصادفات از پیشگیری به تواندمی پیاده عابرین شناسایی

.کند کمک عقب از

در محیط پایش سامانۀ برای هاییمکمل خودرو، تجهیزات به بسته
.دارد وجود پیاده عابر تشخیص سیستم با رابطه

هایمحدوده چارچوب در راننده به تواندمی محیط پایش سامانۀ
مواقع در را خودرو دهد، هشدار برخوردها وقوع از قبل سیستم،
ترمز هنگام به کند، آماده اضطراری ترمز گرفتن برای خطر
.کند شروع را خودکار کردن ترمز و کند محافظت کردن

پیاده، عابر تشخیص سیستم و شهر در اضطراری ترمز عملکرد
.هستند محیط پایش سامانۀ از بخشهایی

.شود راننده توجه جایگزین تواندنمی محیط پایش سامانۀ

فاصله هشدار
خطری فشرده ترافیک علت به که دهد تشخیص سیستم که هنگامی
65 حدود از سرعتی محدوده یک در راننده به دارد وجود ایمنی

در کیلومتر 250 تا) ساعت در مایل 39 (ساعت در کیلومتر
در مرتبط علامت یک طریق از) ساعت در مایل 155 (ساعت

.164 تصویر ← دهدمی هشدار نشانگرها مجموعه نمایشگر

.است متغیر راننده رفتار و ترافیک موقعیت اساس بر هشدار زمان

هشدارپیش
یا جلویی خودروی با احتمالی برخورد یک سیستم که هنگامی
راننده به دهد تشخیص را خیابان عرض از عبور حال در عابری

مایل 19 (ساعت در کیلومتر 30 حدود از سرعتی محدوده یک در
از) ساعت در مایل 155 (ساعت در کیلومتر 250 تا) ساعت در

نمایشگر در مرتبط علامت یک و هشدار زنگ یک طریق
.165 تصویر ← دهدمی هشدار نشانگرها مجموعه

.است متغیر راننده رفتار و ترافیک موقعیت اساس بر هشدار زمان
گرددمی آماده احتمالی اضطراری ترمز یک برای خودرو همزمان

← .

فوری هشدار
سیستم ندهد، نشان واکنشی هشدارپیش به نسبت راننده که هنگامی
ساعت در کیلومتر 30 حدود از سرعتی محدوده در است ممکن

در مایل 155 (ساعت در کیلومتر 250 تا) ساعت در مایل 19(
کوتاه ترمزهای با و ترمز دخالت فعال سیستم طریق از) ساعت

.کند رسانی اطلاع افزایش به رو خطر میزان به نسبت ناگهانی،
.است متغیر راننده رفتار و ترافیک موقعیت اساس بر هشدار زمان
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اتوماتیک ترمز
ندهد، نشان واکنشی هم فوری هشدار به نسبت راننده که هنگامی
ساعت در کیلومتر 5 حدود از سرعتی محدوده در تواندمی سیستم

در مایل 155 (ساعت در کیلومتر 250 تا) ساعت در مایل 3(
با مختلف سطوح در اتوماتیک صورت به را خودرو) ساعت
طریق از تواندمی سیستم. سازد متوقف ترمز افزایش به رو میزان
که کند کمک احتمالی برخورد یک در سرعت آوردن پایین

.برسد حداقل به تصادف یک پیامدهای

کمکی ترمز
برخورد موقعیت یک در راننده که دهد تشخیص سیستم که هنگامی
در تواندمی سیستم کند،می ترمز ناکافی میزانی به تنها خطرناک

در مایل 3 (ساعت در کیلومتر 5 حدود از سرعتی محدوده یک
نیروی) ساعت در مایل 155 (ساعت در کیلومتر 250 تا) ساعت
برخوردی بروز از طریق این به و دهدمی افزایش را ترمز

پدال که کندمی کار هنگامی تا تنها کمکی ترمز. کند جلوگیری
.شودمی داده فشار قدرت با ترمز

شهر در اضطراری ترمز عملکرد
در کیلومتر 5 حدود از سرعتی محدوده در راننده که هنگامی
در مایل 19 (ساعت در کیلومتر 30 تا) ساعت در مایل 3 (ساعت
نیز سیستم دهد نمی نشان واکنشی شدید برخورد خطر به) ساعت
اتوماتیک صورت به را خودرو قبل از هشداری بدون است ممکن

پایین طریق از تواندمی سیستم. کند متوقف فزاینده ترمز نیروی با
پیامدهای که کند کمک احتمالی برخورد یک در سرعت آوردن
.برسد حداقل به تصادف یک

هشدار
از محدودیت بر تواندنمی محیط پایش سامانۀ هوشمند فناوری
محدوده داخل در منحصراً و کند غلبه فیزیکی شده تعیین پیش
کنترل سیستم طریق از شده ایجاد راحتی. کندمی کار سیستم
در راننده. شود خطرناک کارهای انجام باعث هرگز نباید محیط
سامانۀ که هنگامی. کند ترمز موقع به دارد مسئولیت حال همه
سریعاً ترافیک وضعیت به بسته دهد،می هشدار محیط پایش

.کنید رد را مانع یا دارید نگاه ترمز با را خودرو
با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه●

اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه
.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت

بروز از مانع تنهایی به تواندنمی محیط پایش سامانۀ●
.شود شدید جراحات و تصادفات

رانندگی پیچیده هایموقعیت در تواندمی محیط پایش سامانۀ●
باعث و داده هشدار ناخواسته طور به بندیها، جدول مثلاً

.شود ناخواسته ترمزهای
عملکرد، در اختلال هنگام محیط پایش سامانۀ است ممکن●

شده، جا به جا یا و است کثیف رادار سنسور که هنگامی مثلاً
ناخواسته ترمزهای باعث و داده هشدار ناخواسته صورت به

.شود
به نسبت پیاده عابر تشخیص سیستم بدون محیط پایش سامانۀ●

حیوانات به سیستم این همچنین،. دهد نمی نشان واکنشی افراد
مقابل جاده لاین همان در یا کنار از که خودروهایی و

.دهدنمی نشان واکنش هستند، حرکت در خودرو

سیستم دارای شما خودروی آیا که ندارید اطمینان که هنگامی●
رانندگی به شروع از پیش خیر، یا است پیاده عابر تشخیص

.بگیرید را لازم اطلاعات مجاز، تعمیرگاه یک از
بر را خودرو کنترل خود باشد آماده زمان هر باید راننده●

.گیرد عهده

اندازد،می کار به را ترمز محیط، پایش سامانۀ که هنگامی
.دهید فشار "ترمحکم" را ترمز پدال

با است ممکن محیط پایش سامانۀ اتوماتیک ترمزگیری
.گردد متوقف فرمان مداخلۀ با یا گاز، پدال دادن فشار

ایجاد تأخیر کامل ایست تا است ممکن محیط پایش سامانۀ
دائمی صورت به تواندنمی ترمز سیستم توسط خودرو. کند
!دهید فشار را ترمز. شود متوقف

بخش این در آنچه مانند محیط پایش سامانۀ که هنگامی
نامطلوب حلراه چندین مثلاً کند، نمی عمل شد داده توضیح

را سیستم و کرده غیرفعال را محیط کنترل سیستم آیند، می پدید
واگن فولکس شرکت. دهید نشان مجاز تعمیرگاه یک به بلافاصله

.کندمی توصیه را واگن فولکس نمایندگی مورد این در

شده داده نمایش اطلاعات

توجه مورد را 196 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

. فاصله هشدار علائم : ترکیبی ابزار نمایشگر در 164 تصویر
.محیط پایش سامانۀ کردن غیرفعال
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.هشدارپیش علائم: ترکیبی ابزار نمایشگر در 165 تصویر

به بستگی نمایشگر در شده داده نشان هاینشانه رنگی نمایش
.دارد نشانگرها مجموعه عملکرد اجرای

فاصله هشدار
ابزار نمایشگر در جلویی، خودروی تا ایمنی فاصلۀ شدن کم با

 164 تصویر ← شودمی داده نمایش فاصله هشدار یک ترکیبی
).نزدیک نمای(

!دهید افزایش را فاصله

هشدارپیش
حال در عابر یا جلویی خودروی با را احتمالی برخوردی سیستم
.165 تصویر ← دهدمی تشخیص خیابان عرض از عبور

!نکنید اقدامی یا کنید ترمز

است غیرفعال محیط پایش سیستم
نمایشگر در شود،می غیرفعال محیط پایش سیستم که هنگامی
تصویر ← شودمی داده نمایش مرتبط علامتی نشانگرها مجموعه

164  )نزدیک نمای.(

هشدار
نمایش اطلاعات و شده روشن هشدار هایچراغ گرفتن نادیده
.شود منجر شدید هایآسیب و تصادف به تواندمی شده داده

شده داده نمایش اطلاعات و هشدار هایچراغ به هرگز●
.نکنید توجهیبی

علائم است، روشن محیط پایش سامانۀ که هنگامی
در توانندمی ورودی، تماس یک مانند دیگر عملکردهای

.گردد جایگزین ترکیبی ابزار نمایشگر

رادار سنسور

توجه مورد را 196 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

و رادار سنسور: VW نشانه پشت کنندهخنک توری در 166 تصویر
.سنسور اطراف خالی محدوده

نشانه پشت کنندهخنک توری در ترافیک وضعیت دریافت برای
VW 166 تصویر ← است شده جاگذاری رادار سنسور یک.

متر 120 حدود در ایفاصله تا توانندمی جلویی خودروهای
.شوند شناسایی

یا و برف یا گل مثلاً ها،آلودگی با تواندمی رادار سنسورهای دید
تأثیر تحت شدید پاشش یا باران مثلاً محیطی تأثیرات خاطر به

در. افتدمی کار از محیط پایش سامانۀ صورت این در. بگیرد قرار
!Front Assist: sensor impaired پیام ترکیبی ابزار نمایشگر

نمایش!) است خراب سنسور: جلو از فاصله حفظ دستیار سیستم(
سنسور جلوی واگن فولکس نشانه امکان صورت در. شودمی داده
. ← کنید تمیز را رادار

باشد، نداشته وجود اختلالی رادار سنسورهای در دیگر که هنگامی
خواهد دسترس در مجدداً اتوماتیک صورت به محیط پایش سامانۀ
.بود

عملکرد ها، پارکینگ در مثلاً رادار هایسیگنال شدید بازتاب با
.شود مختل تواندمی رادار سنسورهای

هایچراغ برچسب، با نباید رادار سنسور اطراف و جلو فضای
شود، پوشیده آن مشابه یا و خودرو پلاک هایقاب جلو، اضافی
را محیط پایش سامانۀ عملکرد است ممکن موارد این که چرا
.کنند مختل

یا "خودرو سطح آوردن پایین" مثلاً خودرو، در ساختاری تغییرات
عملکرد که شوند باعث توانندمی خودرو جلوی پوشش در تغییراتی
ساختاری تغییرات رو این از. گردد مختل محیط پایش سامانۀ
فولکس شرکت. شوند انجام مجاز تعمیرگاه توسط همیشه بایستی
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن

تاثیر تحت را رادار سنسورهای دید VW نشانه که صورتی در
.شود مجهز VW اصلی نشانه با باید فقط خودرو دهدمی قرار
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به منجر توانندمی خودرو جلوی هایقسمت در نامناسب تعمیرات
سامانۀ عملکرد و شده تنظیم اشتباه رادار سنسور که شوند این
بایستی ساختاری تغییرات رو این از. گردد مختل محیط پایش
در واگن فولکس شرکت. شوند انجام مجاز تعمیرگاه توسط همیشه
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این

تذکر
اشتباه یا و دیده آسیب رادار سنسور که رودمی احتمال چنانچه
این به. نمایید خاموش را محیط پایش سامانۀ باشد، شده تنظیم
از را رادار سنسور. شودمی اجتناب متعاقب هایآسیب از طریق
.نمایید تنظیم ابتدا

پارک هنگام آسیب مثلاً شوک، پی در تواندمی رادار سنسور●
توانندمی سنسورها اشتباه تنظیم. شود خارج تنظیم از کردن،
.شود شدن خاموش یا سیستم راندمان اختلال به منجر

ابزار و تخصصی اطلاعات نیازمند رادار سنسور تعمیرات●
هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. باشدمی ویژه

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس
هایاسپری با ترجیحاً را یخ و دستی جاروی یک با را برف●

.کنید پاک حلاّال، فاقد زداییخ

Front (محیط پایش سیستم کردن فعال
Assist(

توجه مورد را 196 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

خودرو سوئیچ کردن باز از پس هشدارپیش و محیط پایش سامانۀ
.شوندمی فعال اتوماتیک صورت به 147 صفحه ←

اتوماتیک صورت به محیط، پایش سامانۀ کردن غیرفعال با
.شودمی غیرفعال نیز فاصله هشدار و هشدارپیش

همیشه محیط پایش سامانۀ که کندمی توصیه واگن فولکس شرکت
.198 صفحه ← استثناها باشد، روشن

محیط پایش سیستم کردن فعال غیر یا کردن فعال
که محیط پایش سیستم است ممکن باشد، باز خودرو سوئیچ اگر
پیاده عابر شناسایی و شهر در اضطراری ترمز عملکرد شامل
:گردد غیرفعال یا فعال زیر صورت به است

دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر
و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس

Driver assistance )71 صفحه ← دهید فشار را) راننده دستیار.

نمایشگر در شود،می غیرفعال محیط پایش سامانۀ که هنگامی
.196 صفحه ← شودمی داده نمایش مرتبط علامتی ترکیبی، ابزار

هشدارپیش کردن تنظیم و غیرفعال فعال،
دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر

و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس
Driver assistance )71 صفحه ← دهید فشار را) راننده دستیار.

را هشدارپیش که کندمی توصیه زمینه این در واگن فولکس شرکت
.دارید نگاه روشن همواره



خودرو، در شده نصب سرگرمی و اطلاعات سامانۀ به بسته
:کرد تنظیم زیر صورت به را هشدار زمان توانمی

.زود–
.متوسط–
.دیر–

فاصله هشدار نمودن غیرفعال یا فعال
دهید فشار را  عملکرد دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر

و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس
Driver assistance )71 صفحه ← دهید فشار را) راننده دستیار.

سوئیچ مجدد کردن باز از پس حتی شده انجام تنظیمات سیستم
.کندمی حفظ خودرو،

روشن همیشه فاصله هشدار که کندمی توصیه واگن فولکس شرکت
.باشد

Front (محیط پایش سیستم موقتی کردن خاموش
Assist (زیر هایموقعیت در

توجه مورد را 196 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

هایمحدودیت دلیل به را Front Assist زیر، هایموقعیت در
: ← نمایید خاموش موقت صورت به سیستم،

.کنیدمی بکسل را خودرو که هنگامی–
.دارد قرار دینامومتر روی خودرو که هنگامی–
رسمی آمد و رفت محدوده از خارج خودرو که هنگامی–

.دارد قرار هاخیابان
.است معیوب رادار سنسور که هنگامی–
.تصادف از پس مثلاً رادار سنسور روی فشار اعمال از پس–
.ناخواسته مکرر هایسازیفعال صورت در–
مثلاً اند،شده نصب موقت صورت به که وسایلی که هنگامی–

.بپوشانند را رادار سنسور آن، به شبیه یا اضافی جلوی چراغ
کنندهحمل سنگین، نقلیه وسیله یک روی خودرو که هنگامی–

.است شده بارگیری خودرو حمل قطار یک یا خودرو،

هشدار
نشود، خاموش شده ذکر هایموقعیت در Front Assist اگر

.داشت خواهد پی در را سنگینی جراحات و تصادفات
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پیاده عابر شناسایی

توجه مورد را 196 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

با تصادفات از تا کندمی کمک پیاده عابر تشخیص سیستم
یا شود پیشگیری خیابان عرض در پیاده عابرین
.رساندمی حداقل به را تصادف پیامدهای

کشورها تمامی در تجهیزات به بسته پیاده، عابر تشخیص سیستم
.نیست دسترس در

برای خودرو دهد، هشدار شدید برخورد یک برای سیستم چنانچه
گیری ترمز با شده، آماده پیش از اضطراری ترمز گرفتن

.کند می حمایت اتوماتیک یاترمزگیری

در میدهد، داده هشدار هشدارپیش با راننده به سیستم که هنگامی
تصویر ← شودمی داده نمایش مرتبط پیامی ترکیبی ابزار نمایشگر

165.

تشخیص 198 صفحه ← باشد روشن محیط پایش سیستم که زمانی
سرعتی حدود در محیط پایش سیستم از بخشی عنوان به پیاده عابر
در کیلومتر 65 تا) ساعت در مایل 3 (ساعت در کیلومتر 5 بین

.است فعال) ساعت در مایل 39 (ساعت

هشدار
بر تواندنمی پیاده عابر تشخیص سیستم هوشمند فناوری

داخل منحصراً و کند غلبه فیزیکی شده تعیین پیش از محدودیت
به رو شده عرضه راحتی. کندمی کار سیستم هایمحدودیت
باعث نباید هرگز پیاده، عابر تشخیص سیستم طریق از افزایش
مسئولیت حال همه در راننده. دهید انجام امنیتی ریسک تا شود
پیاده عابر تشخیص سیستم که هنگامی. کند ترمز موقع به دارد

خودرو بلافاصله آمد، و رفت وضعیت به بسته دهد،می هشدار
.کنید عبور پیاده عابر کنار از یا کنید متوقف پایی ترمز با را
بروز از تنهای به تواندنمی پیاده عابر تشخیص سیستم●

.کند پیشگیری جراحات و تصادفات
پیچیدۀ هایوضعیت در تواندمی پیاده عابر تشخیص سیستم●

پیچ هم به ترافیک با اصلی خیابان یک در مثلاً ترافیکی
ترمزهای باعث و داده هشدار ناخواسته طور به خورده،
.شود ناخواسته

عملکرد، در اختلال با است ممکن پیاده عابر تشخیص سیستم●
تنظیم اشتباه به یا شده پوشیده رادار سنسور که هنگامی مثلاً
باعث و داده هشدار ناخواسته صورت به باشد، شده

.شود ناخواسته ترمزهای
.براند را خودرو خودش باشد، آماده زمان هر باید راننده●

را پیاده عابر تشخیص سیستم اتوماتیک هایکردن ترمز
فرمان مداخله طریق از یا گاز پدال دادن فشار با توانمی
.کرد متوقف

این در که آنچه مانند پیاده عابر تشخیص سیستم که هنگامی
که زمانی مثلاً نکرد، عمل شد داده توضیح بخش

عابر تشخیص سیستم افتد،می اتفاق ناخواسته مکرر هایسازیفعال



به بررسی برای وقت اسرع در را سیستم و کرده غیرفعال را پیاده
نمایندگی منظور این به واگن فولکس. بسپارید مجاز هایتعمیرگاه
.کندمی توصیه را واگن فولکس

سیستم هایمحدودیت

توجه مورد را 196 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.است سیستمی و فیزیکی هایمحدودیت دچار محیط پایش سامانۀ
محیط پایش سامانۀ هایواکنش راننده نظر از مثال، برای بنابراین
تأخیر با یا منتظره غیر طور به تواندمی خاص شرایطی تحت
صورت در و باشید هوشیار همیشه باید رو این از. باشد همراه
!بگیرید دست در را خودرو کامل کنترل نیاز

غیر واکنش یا تأخیر از خاص موارد در توانندمی زیر شرایط
:کنند جلوگیری محیط پایش سامانۀ منتظره

.تند هایپیچ در–
.گاز پدال کامل فشار با–
.محیط پایش سامانۀ در نقص یا بودن خاموش صورت در–
پایداری کنترل سامانۀ یا کشش کنترل سامانۀ که وقتی–

.باشد شده خاموش دستی صورت به الکترونیک
.باشد شده تنظیم الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ که وقتی–
برقی اتصال با تریلر در یا خودرو ترمز هایچراغ در اگر–

.باشد داشته وجود اشکال 260 صفحه ←
.باشد شده پوشیده یا شده کثیف رادار هایسنسور که وقتی–
مورد فلزی صفحات جاده، در زنجیر: مانند فلزی، موانع اگر–

جاده کنار و روی ایجاده علائم یا سازی جاده در استفاده
.باشند

.باشد گرفتن عقب دنده حال در خودرو اگر–
.گیردمی زیادی شتاب خودرو که وقتی–
.باران یا برف سنگین بارش هنگام–
.موتورسیکلت: مانند عرض کم نقلیۀ وسایط مورد در–
حال در شما خودرو چپ یا راست سمت در خودروها اگر–

.باشند حرکت
.هستند شما خودرو جلوی از عبور حال در نقلیه وسایل اگر–
.بیاید ماشین شما روبروی از اگر–
حال ر یا خودرو سمت به حرکت حال در ایستاده، عابرین با–

.خودرو حرکت جهت در حرکت
به خودرو یک وقتی: مثلاً نامشخص ترافیکی هایموقعیت در–

.پیچدمی یا زندمی ترمز شما جلوی شدت
طبیعی ابعاد از خودروها سایر در ضمیمه قطعات یا بار وقتی–

.است زده بیرون بالا یا پشت کنار، از خودرو
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Lane (خطوط بین حرکت دستیار
Assist(

موضوع باره در مقدمه

به) Lane Assist (خطوط بین حرکت دستیار سیستم
.کندمی کمک مسیر در راننده ماندن

هشدار
Lane (خطوط بین حرکت دستیار سیستم هوشمند تکنولوژی
Assist (نهایت در و کند غلبه فیزیک هایقانون به تواندنمی
فاقد یا توجه بدون استفادۀ. کندمی عمل سیستم هایمحدوده درون
است ممکن خطوط، بین حرکت دستیار سامانۀ از ریزیبرنامه
سیستم این. شود جدی هایآسیب یا تصادفات بروز باعث
.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی

با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه●
اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه

.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت
هر تا دهید قرار فرمان غربیلک روی همیشه را دستانتان●

حفظ برای همیشه راننده. باشید آماده دادن فرمان برای زمان
.است مسئول خطوط بین در خودرو وضعیت

مسیر علائم تمامی تواندنمی خطوط بین حرکت دستیار سیستم●
جاده ساختار معیوب، هایجاده است، ممکن. دهد تشخیص را
بین حرکت دستیار سیستم توسط شرایطی تحت اجسام، یا

.شوند داده تشخیص مسیر علائم عنوان به اشتباه به خطوط
فوراً مواقعی چنین در باید خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ
.شود خاموش

با و کنید توجه ترکیبی ابزار نمایشگر در موجود اطلاعات به●
.کنید عمل آن دستورات به توجه

است خودرو اطراف در دادن رخ حال در آنچه به همیشه●
.نمایید توجه

است، دیده آسیب یا پوشیده یا کثیف دوربین، دید محدوده اگر●
خراب تواندمی خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ عملکرد
.شود

تذکر
نکات به نگیرد، قرار تأثیر تحت سیستم عملکرد قدرت اینکه برای
:فرمایید توجه زیر

را یخ و برف و کنید تمیز را دوربین دید میدان مرتب طور به●
.کنید پاک

.نپوشانید را دوربین دید میدان●
دارد قرار دوربین دید میدان در که را خودرو جلو شیشۀ●

.باشد ندیده آسیب تا کنید بررسی
.نکنید نصب فرمان غربیلک روی چیزی هیچ●

شدن استفاده برای تنها خطوط بین حرکت دستیار سیستم
ایجاد اصلی مناسب هایجاده و هابزرگراه در رانندگی حین

.است شده

این در که صورتی به خطوط بین حرکت دستیار سیستم اگر
بین حرکت دستیار سیستم از نکرد، عمل شده توصیف فصل

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به و نکنید استفاده خطوط

مراجعه مجاز تعمیرگاه به سیستم در اختلال صورت در
.گردد بررسی سیستم دهید اجازه و کنید

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.79 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

نشانگر هایچراغ و شده داده نمایش اطلاعات

مورد را 200 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

داده نمایش اطلاعات: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 167 تصویر
.خطوط بین حرکت دستیار سیستم شده

شده داده نمایش اطلاعات
ابزار نمایشگر در خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ عملکردهای

در اطلاعات خودرو تجهیزات به بسته. شودمی داده نشان ترکیبی
.51 صفحه ← شودمی ظاهر نیز فرانما نمایشگر

:167 تصویر ← نمایشگر در هانشانه هایمحدوده
نشده تنظیم سیستم. شد داده تشخیص مسیر گذاریعلامت
.است

تنظیم حال در سیستم. شد داده تشخیص مسیر گذاریعلامت
.است
نشده تنظیم سیستم. نشد داده تشخیص مسیری علامت هیچ
.است

تنظیم حال در سیستم. شد داده تشخیص مسیر گذاریعلامت
.است فعال تطبیقی مسیر راهنمای. است
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نشانگر هایچراغ
احتمالی دلایلروشن


اما است روشن خطوط بین حرکت دستیار سیستم
.202 صفحه ← به کنید رجوع. نیست فعال


فعال روشن، خطوط بین حرکت دستیار سیستم
.است

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

عملکرد شرح

مورد را 200 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

بین حرکت دستیار دوربینسامانۀ دریچۀ: جلو شیشۀ 168 تصویر
.خطوط

بین حرکت دستیار سامانۀ جلو، شیشۀ در دوربین یک از استفاده با
اگر. دهدمی تشخیص را جاده در مسیر گذاریعلامت خطوط،
به سیستم شود، نزدیک شده داده تشخیص خطوط به خیلی خودرو
بین خودرو ماندن به فرمان اصلاح و مداخله با و داده اخطار راننده
و مداخله بر تواندمی زمانی هر در راننده. کندمی کمک خطوط
.نماید غلبه دهی فرمان اصلاح

حفظ سیستم 201 صفحه ← است فعال تطبیقی خط راهنمای وقتی
.کندنمی کمکی کند، می ترک را خط ناگهان خودرو که زمانی خط
را خودرو طرف دو هر خطوط گذاری،علامت سیستم اگر

را آن عملکرد مداوم صورت به حرکت، زمان در دهد، تشخیص
.کندمی پشتیبانی



حرکت حال در آن در که خطی به نسبت را خود موقعیت سیستم
از خارج مختصری خودرو اگر مثال، برای. دهدمی ترجیح است
موقعیت با را خود که گیردمی یاد سیستم کند، حرکت خط مرکز
.دهد تطبیق مدت کوتاه در جدید

داده هدایت در مداخله اخطار هیچ شود، روشن راهنما چراغ اگر
.گذاردمی خط تغییر بر را فرض مسیر حفظ سیستم زیرا شودنمی

"Side Assist Plus" خط تعویض دستیار سیستم
)Side Assist (خط تعویض دستیار سیستم با خودرو اگر
با راننده باشد، فعال سیستم و باشد شده تجهیز 204 صفحه ←

موقعیت حین خطوط تعویض هنگام به صحیح فرمان مداخله
).هشدار سطح اطلاعات، سطح (شودمی آگاه ممکن، بحرانی
مورد این باشد فعال مربوطه مسیر برای راهنما چراغ اگر همچنین
دنبال به شود، کنترل راننده توسط فرمان مداخله اگر. افتدمی اتفاق
.لرزدمی اضافی اخطار دادن برای فرمان غربیلک آن

کنترل گرفتن بدست برای راننده به درخواست
اخطارهای با را راننده سریعاً سیستم فرمان، خروجی هیچ نبود در

.کندمی آگاه ترکیبی ابزار نمایشگر در متنی پیام یک و صوتی

کوچک ترمز یک با سیستم ندهد، نشان واکنشی راننده چنانچه
یا غیرفعال را اضطراری دستیار سیستم آخر در و دهدمی هشدار
.203 صفحه ← )1کندمی فعال را اضطراری دستیار

فرمان غربیلک لرزش
فرمان غربیلک که شودمی باعث و است نادر بسیار زیر، موقعیت
:کند راننده توسط فعال فرمان مداخله تقاضای و بلرزد

کافی مسیرش در خودرو حفظ برای فرمان صحیح مداخلۀ اگر–
.نباشد

به قادر دیگر فرمان کننده تصحیح شدید مداخله حین سیستم اگر–
.نباشد مسیر شناسایی

خطوط بین حرکت دستیار سیستم کردن غیرفعال یا کردن فعال
را منو هایگزینه راننده دستیار هایسیستم دکمۀ کمک با–

.66 صفحه ← کنید انتخاب
 عملکرد دکمه یا دکمه سرگرمی و اطلاعات سیستم در :یا–

،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید فشار را
 و Driver assistance )دهید فشار را) راننده دستیار
.71 صفحه ←

بیاید، بوجود سیستم در اختلالی چنانچه :اتوماتیک شدن غیرفعال
غیرفعال اتوماتیک صورت به خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ
.نشانگر چراغ شدن خاموش. شودمی

تطبیقی خط راهنمای نمودن غیرفعال یا فعال
و اطلاعات سیستم در توانمی را تطبیقی مسیر راهنمای سیستم

هایدکمه سپس و  عملکرد دکمه یا دکمه طریق از سرگرمی
Driver assistance و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی

.71 صفحه ← گردند فعال غیر یا فعال) راننده دستیار(

بعضی در شاید تطبیقی مسیر راهنمای تجهیزات، میزان به بسته
.نباشد دسترس در کشورها

.تجهیزات میزان به بسته)1
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زرد نشانگر چراغ (نیست فعال خطوط بین حرکت دستیار سیستم
)است

در مسیر مرز نتواند خطوط بین حرکت دستیار سیستم وقتی–
برف، دلیل به مثال عنوان به. کند شناسایی را پیمایش حال

.مقابل از نور یا رطوبت آلودگی،
.است کم بسیار پیچ یک شعاع وقتی–
.است زیاد بسیار مسیر گذار نشانه تریننزدیک تا مسافت وقتی–
به را فرمان از مشخصی فعالیت هیچ تواندنمی سیستم وقتی–

.کند ردیابی طولانی مدتی طی راننده وسیله
.بود پویا بسیار رانندگی سبک اگر موقت طور به–
.)1باشد روشن راهنما چراغ اگر–

پوشیده دوربین دریچۀ که کنید بررسی سفر، شروع از قبل
.168 تصویر ← نیست

.دارید نگه تمیز همیشه را دوربین دریچۀ


خطوط بین حرکت دستیار سیستم کردن خاموش
)Lane Assist (زیر هایموقعیت در

مورد را 200 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

باید سیستم هایمحدودیت دلیل به خطوط بین حرکت دستیار سیستم
:شود خاموش زیر هایموقعیت در

.دارد زیاد بسیار تمرکز به نیاز راننده وقتی–
.اسپرت بسیار سبک به رانندگی–
.بد هوایی و آب شرایط در–
.جاده بد شرایط–
.ساز و ساخت های محدوده در رانندگی–
.مانند تپه هایبرجستگی از قبل–

ترافیک دستیار سیستم

در که کندمی کمک راننده به ترافیک دستیار سامانۀ
ازدحام در خودرو وقتی همچنین و بماند باقی مسیر

به است کم ترافیک سرعت یا گیردمی قرار ترافیک
.کندمی کمک راننده

خطوط بین حرکت دستیار سیستم یافته ارتقا ترافیک، دستیار سیستم
)Lane Assist (← استفاده آن عملکرد از و است 200 صفحه

ترکیب آنها با را) ACC (تطبیقی کنترل کروز سیستم و کرده



مربوطه بخش دو هر لطفاً خاطر همین به. 188 صفحه ← کندمی
اخطارها و هایمحدودیت مورد در اطلاعات و بخوانید دقت به را
.کنید رعایت را

ترافیک دستیار عملکرد
،)ساعت در مایل 35 (ساعت در کیلومتر 60 زیر هایسرعت در

راننده توسط که را زمانی توالی تواندمی ترافیک ازدحام دستیار
در برای خودرو به و نماید حفظ جلویی خودروی تا شودمی تنظیم
. ← کند کمک ماندن مسیر

و ترمزها گاز، پدال اتوماتیک صورت به سیستم منظور بدین
خودروی یک پشت لزوم صورت در و دهدمی ترجیح را فرمان
دوباره و کرده کم خودرو کامل توقف تا را سرعت شده متوقف
.کندمی حرکت خود به خود

هایجاده و هابزرگراه در استفاده تنها برای ترافیک دستیار سامانۀ
در ترافیک دستیار ازسامانۀ گاههیچ. اندشده تعبیه اصلی مناسب
.نکنید استفاده شهری ترافیک

ترافیک دستیار سیستم کردن خاموش یا کردن روشن
تطبیقی مسیر راهنمای سیستم با همزمان ترافیک دستیار سیستم

یا دکمه طریق از سرگرمی و اطلاعات سیستم در 200 صفحه ←
عملکردی هایدکمه طریق از سپس ، عملکرد دکمه

Vehicle )خودرو(،  و Driver assistance )راننده دستیار(
.71 صفحه ← شودمی خاموش یا روشن

حرکت دستیار سیستم با همزمان ترافیک دستیار سیستم همچنین
راننده دستیار هایسیستم برای دکمه دادن فشار با خطوط، بین
.شودمی خاموش 68 صفحه ←

ترافیک دستیار سیستم از استفاده برای فنی هایمشخصه
تطبیقی مسیر راهنمای با باید خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ–

.200 صفحه ← گردد فعال
گردد فعال و شود روشن باید) ACC (تطبیقی کنترل کروز–

.188 صفحه ←
ترونیکتیپ وضعیت در یا D/S وضعیت در باید دنده دستۀ–

.باشد داشته قرار
و راست طرف دو هر در را مسیر گذاری علامت باید سیستم–

.167 تصویر ← کند شناسایی خودرو چپ
)ساعت در مایل 35 (ساعت در کیلومتر 60 زیر باید سرعت–

.باشد

سیستم برای نشانگر چراغ (نیست فعال ترافیک دستیار سیستم
)است روشن زرد رنگ به مسیر حفظ

سسیسستم از اسستفاده برای فنی هایمنخصه ،202 صفحه اینکه محض به–
.نگردد تأمین دیگر آن در شده داده نشان شرایط ترافیک دسستیار

خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ برای شرایط از یکی اگر–
.200 صفحه ← نشود تأمین دیگر

تطبیقی کنترل کروز برای شرایط از یکی این از بیش اگر–
)ACC (188 صفحه ← نشود تامین.

.204 صفحه ← ندارد کاربرد "Side Assist Plus" مسیر تغییر سیستم با خودروهایی در)1

راهنما دفترچه 202
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زیر هایموقعیت در ترافیک دستیار سیستم کردن خاموش
در همیشه سیستم، هایمحدودیت دلیل به ترافیک دستیار سیستم
:کنید خاموش زیر هایموقعیت

.دارد زیاد بسیار تمرکز به نیاز راننده وقتی–
.اسپرت بسیار سبک به رانندگی–
.شدید باران یا برف مثلاً بد، هوایی و آب شرایط در–
.جاده بد شرایط–
.ساز و ساخت های محدوده در رانندگی–
.شهری مناطق در–

هشدار
قوانین بر تواندترافیکنمی دستیار سامانۀ هوشمند تکنولوژی
عمل سیستم هایمحدودیت محدوده در و شود چیره فیزیک

ترافیک دستیار سامانۀ از توجه و دقت بدون استفاده. نمایدمی
این. شود جدی هایآسیب و تصادفات بروز به منجر تواندمی

.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم
با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه●

اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه
.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت

.نکنید ترافیکاستفاده دستیار ازسامانۀ شهری، ترافیک در●
هایجاده در نامناسب دید در ترافیک دستیار سیستم از●

:مثلاً لغزنده، ایجاده سطوح در یا خم و پیچ پر یا سراشیب
سیلابی یا ایسنگریزه مرطوب، زده،یخ برفی، هایجاده در

.نکنید استفاده
غیر یا آفرود هایجاده در ترافیک دستیار ازسامانۀ گاههیچ●

برای تنها ترافیک دستیار سامانۀ. نکنید استفاده همسطح
.است شده طراحی مسطح هایجاده در استفاده

خودروهای حیوانات، افراد، به نسبت ترافیک دستیار سیستم●
جهت در کننده حرکت خودروهای یا عرض از عبوری
.دهدنمی نشان العملعکس یکسان مسیر در مخالف

ترافیککافی دستیار سامانۀ از ناشی سرعت کاهش اگر●
.بگیرید ترمز پایی ترمز دادن فشار با فوراً نیست،

به اقدام راننده اینکه از پس ناخودآگاه طور به خودرو اگر●
از استفاده با فوراً کرد، حرکت به شروع نمود خودرو کنترل
.بگیرید ترمز پایی ترمز

بدست برای راننده به درخواست ترکیبی ابزار نمایشگر در چنانچه●
دست در را خودرو کنترل بلافاصله شد، ظاهر کنترل گرفتن

.بگیرید
هر تا دهید قرار فرمان غربیلک روی همیشه را دستانتان●

حفظ برای همیشه راننده. باشید آماده دادن فرمان برای زمان
.است مسئول خطوط بین در خودرو وضعیت

یا دادن گاز (خودرو بر داشتن کنترل برای همیشه باید راننده●
.باشد آماده) کردن ترمز

گیربکس با خودروهایی برای تنها ترافیک دستیار سامانۀ
.دارد کاربرد DSG دوکلاچه

فصل این در تعاریف با مطابق ترافیک دستیار سیستم اگر
مجاز تعمیرگاه به و نکنید استفاده سیستم از نکرد، عمل

.کنید مراجعه

مراجعه مجاز تعمیرگاه به سیستم در اختلال صورت در
.گردد بررسی سیستم دهید اجازه و کنید

اضطراری دستیار

راننده قسمت در را فعالیت نبود اضطراری، دستیار
را خودرو اتوماتیک، طور به تواندمی و نمایدمی ردیابی

توقف برای نیاز صورت در یا و کند حفظ مسیر در
فعالانه طور به تواندمی سیستم رو این از. بگیرد ترمز
.کند کمک حادثه بروز از جلوگیری در

خطوط بین حرکت دستیار سیستم یافته ارتقا اضطراری، دستیار
)Lane Assist (← استفاده آن عملکرد از و است 200 صفحه

با را 188 صفحه ←) ACC (تطبیقی کنترل کروز سیستم و کرده
به را مربوطه بخش دو هر لطفاً خاطر همین به. کندمی ترکیب آنها
را اخطارها و هایمحدودیت مورد در اطلاعات و بخوانید دقت

.کنید رعایت

اضطراری دستیار سامانۀ عملکرد
را راننده قسمت در فعالیت نبود اضطراری مواقع دستیار سیستم
صادر را مکرری دیداری و صوتی اخطارهای و نموده ردیابی
برای نماید،می ترمز سریع و شدید دادن تکان به شروع و کندمی

.بگیرد بدست مجدداً را خودرو کنترل که بخواهد راننده از اینکه

گاز، پدال اتوماتیک طور به سیستم بماند، باقی غیرفعال راننده اگر
سرعتش شدن کم برای را خودرو و کرده کنترل را فرمان و ترمز
چنانچه.  ← نمایدمی حفظ مسیر در را آن و کندمی هدایت
سرعت لزوم صورت در خودرو باشد، کافی ترمز برای فاصله

ترمز اتوماتیک صورت به و کرده کم خودرو کامل توقف تا را
.211 صفحه ← کندمی فعال را پارک الکترونیکی

کنترل را خودرو فعال صورت به اضطراری دستیار سامانۀ اگر
خودرو و شوندمی روشن 30 صفحه ← خطر چراغ سیستم کند،

سایر به وسیله بدین تا دارد لاین یک در کمی نوسانی هایحرکت
.بدهد هشدار جاده کاربران

اضطراری دستیار کردن خاموش یا روشن
روشن 200 صفحه ← خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ چنانچه
فعال اتوماتیک صورت به نیز اضطراری دستیار سامانۀ باشد،
.شودمی

اضطراری دستیار از استفاده برای فنی هایمشخصه
.188 صفحه ← شود روشن باید) ACC (تطبیقی کنترل کروز–
.200 صفحه ← شود روشن باید مسیر حفظ سیستم–
دندۀ انتخاب وضعیت یا D/S وضعیت در باید دنده دستۀ–

.باشد داشته قرار ترونیکتیپ
و راست طرف دو هر در را مسیر گذاری علامت باید سیستم–

.167 تصویر ← کند شناسایی خودرو چپ

203راننده دستیار های سامانه



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

اضطراری دستیار سامانۀ که شوند باعث است ممکن زیر شرایط
را خود اتوماتیک صورت به یا و ندهد نشان واکنش کلی طور به

:کند غیرفعال
.ببرد کار به را فرمان یا ترمز گاز، راننده، اگر–
از اسستفاده برای فنی هایمنخصه ،203 صفحه ← اینکه محض به–

.نگردد تأمین دیگر آن در شده داده نشان شرایط اضطراری دسستیار
خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ برای شرایط از یکی اگر–

.200 صفحه ← نشود تأمین دیگر
تطبیقی کنترل کروز برای شرایط از یکی این از بیش اگر–

)ACC (188 صفحه ← نشود تامین.

هشدار
به تواندنمی اضطراری دستیار سامانۀ هوشمند تکنولوژی

سیستم هایمحدوده درون نهایت در و کند غلبه فیزیک هایقانون
مسئول مسیر در ماندن باقی برای همیشه راننده. کندمی عمل
.است

با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه●
اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه

.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت
هر تا دهید قرار فرمان غربیلک روی همیشه را دستانتان●

.باشید آماده دادن فرمان برای زمان
و حوادث بروز از همیشه تواندنمی اضطراری دستیار سامانۀ●

.کند جلوگیری خود خودی به جدی هایجراحت
ممکن اضطراری مواقع در دستیار سیستم نامناسب عملکرد●

به شود، فرمان در ناخواسته دخالت یا ترمز به منجر است
تطبیقی کنترل کروز رادار سنسور که هنگامی مثال طور

)ACC (خطوط بین حرکت دستیار سیستم دوربین یا
)Lane Assist (نشده استفاده درستی به یا شده پوشانده

.باشد
حیوانات، افراد، به نسبت اضطراری دستیار سیستم●

در کننده حرکت خودروهای یا عرض از عبوری خودروهای
.دهدنمی نشان العملعکس یکسان مسیر در مخالف جهت

هشدار
ممکن بیفتد، کار به ناخواسته اضطراری دستیار سامانۀ چنانچه
.گردد جدی جراحات و تصادفات بروز به منجر است

مواقع دستیار سیستم عملکرد در نقص صورت در●
Lane (خطوط بین حرکت دستیار سیستم اضطراری،

Assist (← ترتیب بدین و شود،می خاموش 200 صفحه
.شد خواهد خاموش نیز اضطراری دستیار

قرار بررسی مورد سیستم تا کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به●
هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. گیرد

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

اضطراری دستیار سامانۀ توسط که اتوماتیک ترمزگیری
با یا ترمز گاز، دادن فشار با تواندمی گیرد،می انجام

.گردد متوقف فرمان مداخلۀ

روشن اتوماتیک طور به خطر هشدار هایچراغ وقتی
فشار با یا فرمان مداخله ترمز، گاز، دادن فشار با شوندمی

.گردند غیرفعال توانندمی خطر هشدار هایچراغ دکمه دادن

سرعت نیاز صورت در تواندمی اضطراری دستیار سامانۀ
.کند کم کامل توقف تا را خودرو

شود، انداخته کار به اضطراری دستیار سامانۀ که زمانی
در دوباره سوئیچ شدن باز و بسته از پس درست سیستم

.بود خواهد دسترس

Side (خط تعویض دستیار سیستم
Assist (از خروج دستیار سیستم شامل

پارک

موضوع باره در مقدمه

دستیار سیستم شامل وط خطوط تعویض دستیار سیستم
بررسی مشغول که زمانی راننده به پارک، از خروج
کمک باشد،می خودرو پشت در سر پشت ترافیک

.کندمی

عقب حال در پارکینگ از وقتی پارک از خروج دستیار سیستم
پشتیبانی شما از شوید،می خارج پارک محدودۀ از و هستید رفتن
.کندمی

هایجاده در استفاده برای تنها وط خطوط تعویض دستیار سیستم
.است شده طراحی مسطح

هشدار
شامل وط خطوط تعویض دستیار سیستم هوشمند تکنولوژی

فیزیک هایقانون بر تواندنمی پارک از خروج دستیار سیستم
هرگز. کندمی عمل سیستم چارچوب در نهایت در و کند غلبه
تعویض دستیار سیستم توسط شده عرضه راحتی ندهید اجازه
انجام برای را شما پارک از خروج دستیار سیستم شامل خط

از توجه و دقت بدون استفادۀ. دهد فریب امنیتی هایریسک
دستیار سیستم همچنین و وط خطوط تعویض دستیار سیستم
هایآسیب و تصادفات بروز به منجر تواندمی پارک از خروج
.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم این. شود جدی

با را خود جلوی خودروهای با امن فاصلۀ و سرعت همیشه●
اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت بصری، شرایط به توجه

.کنید تنظیم ترافیکی وضعیت
هر تا دهید قرار فرمان غربیلک روی همیشه را دستانتان●

.باشید آماده دادن فرمان برای زمان
نمایشگر در و بغل آینه محل در دیداری نمایشگرهای به●

عهده بر را دهی فرمان مسئولیت و کنید توجه ترکیبی ابزار
.بگیرید

هایسازه به است ممکن وط خطوط تعویض دستیار سیستم●
.دهد نشان واکنش هاگاردریل: مانند جاده، کنار مخصوص

.شود اشتباه اخطار باعث است ممکن مورد این
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دستیار سیستم شامل خط تعویض دستیار سیستم از هرگز●
.نکنید استفاده مسطح غیر هایجاده در پارک از خروج
خروج دستیار سیستم شامل وط خطوط تعویض دستیار سیستم

هایجاده در استفاده برای انحصاری صورت به پارک، از
.است شده ساخته مسطح

است خودرو اطراف در دادن رخ حال در آنچه به همیشه●
.نمایید توجه

گاههیچ هستند خراب یا پوشیده کثیف، رادار، سنسورهای اگر●
دستیار سیستم شامل وط خطوط تعویض دستیار سیستم از

عملکرد تواندمی شرایط این. نکنید استفاده پارک، از خروج
.نماید مختل را سیستم

است ممکن بغل آینه در نمایشگر دیدن مستقیم، آفتاب در●
.باشد سخت

تذکر
به یا شود جا به جا تواندمی عقب سپر در رادار سنسورهای●

خارج یا کردن پارک هنگام به: مثلاً ببیند، آسیب تصادف دلیل
خاموش خود به خود تواندمی سیستم نتیجه در. پارک از شدن
.گردد مشکل دچار حداقل یا شود

عملکرد از اطمینان جهت عقب سپر در رادار سنسورهای●
.نشوند پوشیده و بمانند دور برف و یخ از باید ، سیستم درست

در باید واگن فولکس شرکت تائید مورد خودرو رنگ تنها
توانندمی خودرو هایرنگ سایر. شود استفاده عقب سپر
.کند خراب یا ساخته محدود را مسیر تغییر سیستم عملکرد

دستیار سیستم شامل وط خطوط تعویض دستیار سیستم اگر
شده داده توضیح کتابچه این در که آنگونه پارک، از خروج

و نکنید استفاده سیستم از کرد، تصادف خودرو یا نکرد کار است
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه یک به

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.79 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

عملکرد نحوۀ

.دهید قرار توجه مورد را 204 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت

 .خطوط تعویض دستیار سیستم برای دیداری نمایشگرهای: بغل آینه محل در 169 تصویر



بر نظارت برای رادار سنسورهای از خط تعویض دستیار سیستم
سیستم، سپس. 36 صفحه ← نمایدمی استفاده خودرو پشت محدوده
گیریاندازه خودروها سایر تا را سرعت در تفاوت و مسافت
کیلومتر 15 حدود سرعتی از خط تعویض دستیار سیستم. نمایدمی
10 زیر سرعتی در و شده فعال) ساعت در مایل 9 (ساعت در

.شودمی غیرفعال) ساعت در مایل 6 (ساعت در کیلومتر

طور به وط خطوط تعویض دستیار سیستم تنگ، بسیار پیچ در
در زیرا شودمی تبدیل واکنش بدون غیرفعال حالت به اتوماتیک،

.داشت انتظار را مناسب و صحیح عملکرد تواننمی حالت این
عبور از پس عملکرد. دهدنمی هشدار راننده به را اتفاق این سیستم

.شودمی فعال مجدداً پیچ از

بغل آینه محل در دیداری نمایشگر
راننده وقتی و شود بحرانی ترافیک وضعیت که هایی زمان در

بغل، هایآینه از هریک محل در دارد، مسیر تغییر به تمایل
وسایل مورد در 169 تصویر ← اطلاعاتی دیداری هایاعلان
. .شودمی داده نشان خودرو راست و چپ سمت پشتی نقلیۀ

دیداری نمایشگرهای بر تواندمی کناری هایشیشه کردن دودی
.کند ایجاد اختلال آن در و گذاشته اثر بغل آینه در موجود
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موقعیتبغل آینه محل در دیداری نمایشگر







می روشن کوتاهی مدت به بار یک
.است آماده استفاده برای و شودمی روشن وط خطوط تعویض دستیار سیستم.شود

.کندمی ردیابی را بالقوه حساس موقعیت یک وط خطوط تعویض دستیار سیستم).اطلاعات سطح (کنید روشن

سطح (زندمی چشمک بار چندین
).هشدار

را بالقوه حساس موقعیت یک وط خطوط تعویض دستیار سیستم و است فعال راهنما چراغ
. ← است کرده پیدا خود با متناظر سمت در

"Side Assist Plus" خطوط تعویض دستیار سیستم
صفحه ← خطوط بین حرکت دستیار سامانۀ به خودرو چنانچه
گرایانه اصلاح دخالت با باشد، فعال سیستم این و بوده مجهز 200
حساس احتمالی موقعیت در خط، تغییر هنگام به فرمان هدایت در

.کندمی گوشزد راننده به را) هشدار مرحلۀ رسانی، اطلاع مرحلۀ
مسیر برای راهنما چراغ که افتدمی اتفاق وقتی مورد این همچنین
انجام راننده توسط دهی فرمان در مداخله اگر. است فعال مربوطه
.لرزدمی اضافی اخطار دادن برای فرمان غربیلک شود،

رادار سنسورهای
از و هستند پشت سپر راست و چپ سمت در رادار سنسورهای

پشت را متری 70 تقریباً ایمحوطه آنها. نیستند رویت قابل بیرون
.نمایندمی نظارت را خودرو چپ و راست کور نقاط و خودرو
مسیر یک عرض به تقریباً خودرو کنار در نظارت مورد محدودۀ
.است

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.دهید انجام را لازم اقدام گونه هر●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

رانندگی هایموقعیت

.دهید قرار توجه مورد را 204 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت

.چپ سمت بغل آینه در دیداری نمایشگر . باشند داشته وجود خودروهایی سر پشت که زمانی در سبقت  170 تصویر

بغل آینه در دیداری نمایشگر . شویدمی مواجه دیگر خودروهای گرفتن سبقت و مسیر تغییر با که هاییموقعیت در رانندگی  171 تصویر
.راست سمت



داده نمایش بغل هایآینه در اعلانی زیر رانندگی هایموقعیت در
):فلش(  171 تصویر ← یا) فلش(  170 تصویر ← شودمی
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است شما خودرو از سبقت حال در دیگر خودروی وقتی–
. 170 تصویر ←

تفاوت با ، 171 تصویر ← دیگر خودروی یک سبقت هنگام–
).ساعت در مایل 9 ( ساعت در کیلومتر 15 از بیشتر سرعت

باشد، سریع خیلی واضح کاملاً صورت به گیری سبقت اگر
.شد نخواهد روشن نمایشگری هیچ

نمایشگر شود، نزدیک شما به سریعتر دیگر خودروی چقدر هر
دستیار سیستم نتیجه در شود،می داده نشان بغل آینه در زودتر
محاسبه خودروها سایر برای را سرعت تفاوت وط خطوط تعویض

مختلف هایزمان در تواندمی نمایشگر دلیل، همین به. نمایدمی
سایر از فاصله یک در شما خودرو اینکه علیرغم گردد، غیرفعال
.باشد خودروها

سیستم به منحصر و فیزیکی هایمحدودیت
های موقعیت در مسیر تغییر سیستم که دارد وجود احتمال این

در مثال برای. نکند تفسیر درستی به را ترافیکی شرایط خاصی
:زیر هایموقعیت

.تند هایپیچ در–
.است متغیر ایجاده مسیرهای در عرض وقتی–
.ها جاده سر دو در–
.بد هوایی و آب شرایط در–
:مانند دارند، وجود جاده کنار مخصوص هایسازه که جایی–

.هاگاردریل

Rear Traffic (پارک از خروج دستیار سیستم
Alert(

مورد را 204 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

ترک حال در خودرو اطراف محدودۀ بر نظارت 172 تصویر
.پارکینگ

.پارک از خروج دستیار سیستم نمایشگر نمایش 173 تصویر



173 تصویر ← جدول راهنمای
خودرو پشت بحرانی موقعیتی هندۀنشان قرمز قسمت
.باشدمی

خودرو پشت بحرانی بالقوه موقعیت دهندۀنشان زرد قسمت
.باشدمی

نشده داده نشان (نظارت مورد منطقۀ در سیستم نقص
).است

ترافیک از عبور برای یا هستید پارک از خروج حال در که زمانی
دید با ترافیکی هایموقعیت در: مثلاً خودرو، پشت عرضی
رادار سنسورهای از پارک از خروج دستیار سیستم هستید ضعیف

تصویر ← نمایدمی استفاده نظارتی اهداف برای عقب سپر در
172.

نقلیۀ وسیلۀ شما، خودروی عقب در که دهد تشخیص سیستم چنانچه
محدودۀ( 172 تصویر ← است شدن نزدیک حال در دیگری
در صدا به گرفتن عقب دنده هنگام در صوتی سیگنال یک ،)قرمز
.آیدمی

در صدا به زنگی پارک راهنمای سیستم بدون خودروهایی در–
نشانگرها مجموعه نمایشگر در نوشتاری پیام یک و آیدمی
.شودمیداده نشان

سیستم با خودروهای برای دارادامه اخطار علامت یک–
اگر. آیدمی در صدا به شده نصب داخل در پارک راهنمای
هیچ باشد، شده غیرفعال ParkPilot پارک راهنمای سیستم

از خروج دستیار سیستم و شد نخواهد داده راننده به اخطاری
.شودمی خاموش موقت طور به هم پارک

آسیب رساندن حداقل به برای اتوماتیک ترمزگیری
حال در که را جاده کاربران سایر پارک، از خروج دستیار اگر

نکرده فعال را ترمزها راننده و نماید ردیابی هستند شدن نزدیک
.کند اتوماتیک ترمزگیری است ممکن سیستم باشد،

آسیب از جلوگیری برای راننده به پارک از خروج دستیار سیستم
ترمزگیری. کندمی پشتیبانی اتوماتیک ترمزگیری با رساندن،
7 تا 1 (ساعت در کیلومتر 12 تا 1 بین سرعت با وقتی اتوماتیک

.باشدمی فعال هستید، گرفتن عقب دنده حال در) ساعت در مایل
.ماندمی باقی توقف حالت در ثانیه 2 تا توقف از پس خودرو
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آسیب از جلوگیری برای ، اتوماتیک ترمزگیری اینکه از پس
مجدداً بتواند اینکه از قبل سیستم شود،می فعال خودرو به رساندن

 .دارد نیاز زمان ثانیه 10 تقریباً به کند اتوماتیک ترمزگیری

و ترمز پدال یا گاز محکم فشردن با تواندمی اتوماتیک ترمزگیری
.گردد قطع خودرو کنترل گرفتن بدست

هشدار
شامل وط خطوط تعویض دستیار سیستم هوشمند تکنولوژی

فیزیک هایقانون بر تواندنمی پارک از خروج دستیار سیستم
هنگام. کندمی عمل سیستم چارچوب در نهایت در و کند غلبه

از خروج دستیار سیستم کمکی عملکرد که ندهید اجازه رانندگی،
تواندنمی سیستم این. کند وسوسه کردن خطر برای را شما پارک

.شود راننده هوشیاری جایگزین
ترافیکی هایموقعیت یا ناقص دید با سیستم از گاههیچ●

بسیار هایجاده در: مثلاً نکنید، استفاده بینیپیش غیرقابل
.لاینی چند یا شلوغ

زیرا کنید، توجه خودرو اطراف محیط به همیشه●
مشخص واضح کاملاً اغلب عابران و موتورسواران

.شوندنمی
خود به خود طور به همیشه پارک از خروج دستیار سیستم●

.کندنمی متوقف کامل طور به را خودرو

دستیار سیستم شامل خط تعویض دستیار سیستم
پارک از خروج

.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 204 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

سازیغیرفعال و سازیفعال
پارک از خروج دستیار سیستم یا خط تعویض دستیار سیستم
به بسته یا نشانگرها مجموعه نمایشگر در منو طریق از تواندمی

و راهنما دسته در راننده دستیار سیستم دکمه طریق از تجهیزات
:گردد غیرفعال یا فعال بالا چراغ نور

).دستیار هایسیستم( Assist systemsفهرست کردن باز

– Side Assist )طرفین از فاصله حفظ دستیار(
– Rear Traffic Alert )پارک از خروج دستیار سیستم(

عملکرد ، باشد فعال ترکیبی ابزار نمایشگر در انتخاب کادر اگر
.شودمی فعال اتوماتیک صورت به سوئیچ کردن باز با سیستم

باشد، آماده استفاده برای خطوط تعویض دستیار سیستم وقتی
مدت، کوتاه صورت به بغل هایآینه محل در دیداری نمایشگر
.شوندمی روشن

کردن باز و بستن از پس سیستم شدۀ ذخیره تنظیمات آخرین
.مانندمی باقی همچنان سوئیچ،

غیرفعال اتوماتیک طور به وط خطوط تعویض دستیار سیستم اگر
سوئیچ، کردن باز و بستن از پس تنها دوباره تواندمی سیستم شود،
).باشدمی تریلر کشییدک حال در که وقتی جز به (گردد فعال



سیستم شامل خطوط تعویض دستیار سیستم سازیغیرفعال و فعال
سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در پارک از خروج دستیار

.دهید فشار را  کاربردی دکمه یا دکمه–
)خودرو( Vehicle عملکرد دکمه–
.کنید لمس را  گزینۀ–
دستیار هایسیستم( Driver assist systems عملکرد دکمه–

فاصله حفظ دستیار(  Side Assist و کرده لمس را) راننده
.کنید فعال را) طرفین از

لمس را) پارک هایسیستم( Parking systems عملکرد دکمه–
از خروج دستیار سیستم(  Rear Traffic Alert و کرده
.کنید فعال را) پارک

کردن باز با سیستم عملکرد ، باشد فعال انتخاب کادر چنانچه
.شودمی فعال اتوماتیک صورت به سوئیچ

است، آماده استفاده برای خطوط تعویض دستیار سیستم وقتی
مدت، کوتاه صورت به بغل هایآینه محل در دیداری نمایشگر
.شوندمی روشن

مورد در اطلاعاتی ترکیبی، ابزار نمایشگر در نشانگر چراغ
.دهندمی ارائه سیستم حالت

کردن باز و بستن از پس سیستم شدۀ ذخیره تنظیمات آخرین
.مانندمی باقی همچنان سوئیچ،

غیرفعال اتوماتیک طور به خطوط تعویض دستیار سیستم اگر
سوئیچ، کردن باز و بستن از پس تنها دوباره تواندمی سیستم شود،
.گردد فعال

روشنایی
تنظیم سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در تواندمی پایه روشنایی سطح
.71 صفحه ← شود

روشنایی سطح با اتوماتیک طور به دیداری نمایشگر روشنایی
متوسط محیط روشنایی میزان که است بهتر. شودمی تنظیم محیط
.باشد رؤیت قابل هااعلان تغییرات تا شود، تنظیم

تنظیم ایگونه به را روشنایی که است این واگن فولکس توصیۀ
دیده محیط روشنایی سطح در خوبی به بتواند نمایشگر که نمایید
.نشود پرت حواستان کنیدمی نگاه جلو شیشۀ از وقتی اما شود،

.نیست فعال کردن تنظیم مرحلۀ طی خطوط تعویض دستیار سیستم

خطوط تعویض دستیار سیستم اتوماتیک سازیغیرفعال
از خروج دستیار شامل مسیر تغییر سیستم برای رادار سنسورهای

متوجه سیستم اگر مثلاً. شوندمی خاموش اتوماتیک طور به پارک
این است، شده پوشیده مداوم طور به رادار سنسور یک که شود
یخ ایلایه وسیلهبه تواندمی اتفاق این مثال، برای. افتاد خواهد اتفاق
.شود ایجاد پشت سپر در رادار سنسور جلوی در برف یا

داده نشان ترکیبی ابزار نمایشگر در مرتبط متنی اعلان یک
.شودمی

بارکش ارابه کشییدک
طور به پارک از خروج دستیار سیستم و مسیر تغییر سیستم

قلاب اگر شود فعال تواندنمی و شودمی غیرفعال اتوماتیک
به الکترونیکی طور به شده نصب کارخانه طرف از که کشیدک
.باشد متصل مشابه موردی یا تریلر یک
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و شودمی نصب خودرو به الکتریکی طور به تریلر یک وقتی
جهت ترکیبی ابزار نمایشگر در اعلان یک کشد،می را آن راننده
و مسیر تغییر سیستم که شودمی ظاهر راننده به رسانی اطلاع
اینکه از پس. است شده غیرفعال پارک از خروج دستیار سیستم
دستیار سیستم و مسیر تغییر سیستم شود،می جدا خودرو از تریلر
.شوند فعال دیگر بار منو از استفاده با باید پارک از خروج

سیستم شود،می استفاده غیرفابریک تریلر کشییدک هایپایه از اگر
به باید پارک از خروج دستیار سیستم و وط خطوط تعویض دستیار
.شود غیرفعال دستی طور

209راننده دستیار های سامانه
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مسیر تغییر و کردن پارک

کردن پارک
مربوطه قوانین به خودرو، کردن پارک و متوقف موقع لطفاً

.بگذارید احترام

خودرو کردن متوقف
. ← کنید متوقف مناسب سطحی در را خودرو همواره

.دهید انجام شده مشخص ترتیب به را زیر دستورات

کردن ترمز با و داده فشار کامل را کلاچ دستی گیربکس در–
.کنید متوقف را خودرو

متوقف را خودرو و کنید ترمز DSG® کلاچه دو گیربکس در–
.کنید

.دارید نگه داده فشار را ترمز پدال–
P وضعیت در را دنده دستۀ DSG® دوکلاچه گیربکس برای–

.دهید قرار
دقت. 211 صفحه ← کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز–

زرد رنگ با 211 صفحه ←  دکمه در نشانگر چراغ که کنید
.باشد روشن

خارج سوئیچ از را کلید نیاز صورت در و خاموش را موتور–
.کنید

نمایشگر در  نشانگر چراغ سوئیچ بستن از پس که کنید دقت–
.باشد روشن قرمز رنگ با نشانگرها مجموعه

شیبدار یا صاف سطوح در دستی گیربکس با خودروهایی در–
کلاچ پدال و کرده انتخاب را عقب دنده سراشیبی در یا 1 دنده
.کنید رها را

درگیر برای را فرمان غربیلک آرامی به لزوم، صورت در–
.بچرخانید فرمان ستون قفل مکانیسم شدن

.بردارید پدال روی از را خود پای–
کودکان خصوص به سرنشینان تمامی که شوید مطمئن لطفاً–

.اندکرده ترک را خودرو
.ببرید خود با را ها سوئیچ تمامی کنیدمی ترک را خودرو وقتی–
.کنید قفل را خودرو–

سرازیری و سربالایی مورد در تکمیلی هاینکته
اگر که بچرخانید ایگونهبه را فرمان موتور، کردن خاموش از قبل

در جلو هایچرخ کرد، حرکت به شروع شده پارک خودروی
.باشند جدول مقابل

جدول جهت در را هاچرخ اید، کرده پارک سرپایینی در وقتی–
.دهید قرار

ایگونه به را هاچرخ اید، کرده پارک سربالایی در وقتی–
.باشند جاده مرکز مقابل در که بچرخانید

هشدار
باعث تواندمی مورد این. شوندمی داغ خیلی اگزوز سیستم اجزاء
.شود جدی هایجراحت و آتش ایجاد

در اگزوز سیستم که نکنید پارک جایی در را خودرو گاههیچ●
علف: مثلاً باشد، خودرو زیر در اشتعال قابل مواد با تماس

و روغن یا شده ریخته سوخت چوب، قطعات برگ، خشک،
.غیره

هشدار
افتادن راه به منجر ممکن خودرو نادرست کردن ترک
بروز باعث تواندمی اتفاق این. شود خودرو خودیبهخود

.شود جدی هایجراحت و تصادف
کنید پارک شده مشخص ترتیب به را خودرو همیشه●

.خودرو کردن متوقف ،210 صفحه ←
پارک الکترونیکی ترمز خودرو ترک از قبل که کنید دقت●

نشانگرها مجموعه نمایشگر در  نشانگر چراغ و روشن
.باشد قرمز رنگ به سوئیچ بستن از بعد

هشدار
ممکن معیوب ترمز سیستم با یا فرسوده ترمز لنت با رانندگی
.شود جدی جراحات و تصادفات باعث است

متنی پیام یک با همراه یا تنهایی به  هشدار چراغ چنانچه●
تعمیرگاه به سریعا شد، روشن ترکیبی ابزار نمایشگر در

لنت یا و شوند بررسی ها ترمز لنت تا کرده مراجعه مجاز
.نمایید تعویض را فرسوده ترمزهای

هشدار
جدی هایجراحت بروز باعث تواندمی نادرست کردن پارک
.شود

سوئیچ از را کلید هرگز است، حرکت حال در خودرو وقتی●
خودرو و گردد فعال است ممکن فرمان قفل. نکنید خارج
.بود نخواهد کنترل قابل دیگر

در اگزوز سیستم که نکنید پارک جایی در را خودرو گاههیچ●
علف: مثلاً باشد، خودرو زیر در اشتعال قابل مواد با تماس

و روغن یا شده ریخته سوخت چوب، قطعات برگ، خشک،
.غیره

الکترونیکی ترمز همیشه شد، پارک یا متوقف خودرو وقتی●
.کنید روشن را پارک

در دارند نیاز مراقبت به که را افرادی یا کودکان هرگز●
را پارک الکترونیکی ترمز است ممکن. نگذارید تنها خودرو
را دنده انتخابگر اهرم یا دنده دستۀ وضعیت یا کنند خاموش
قرار حرکت حالت در خودرو دلیل همین به و دهند تغییر
جراحات و تصادف بروز به منجر تواندمی اتفاق این. گیرد
.شود جدی

.ببرید خود با را ها سوئیچ تمامی همیشه خودرو، ترک هنگام●
مانند برقی تجهیزات و شود روشن موتور است ممکن
جراحات به منجر تواندمی که بیفتد کار به شیشه هایکنترل
.شود جدی

در را دارند نیاز مراقبت به که افرادی یا کودکان هرگز●
وضعیت در افراد این که دارد امکان. نگذارید تنها خودرو

نجات را خودشان نتوانند و کنند گیر خودرو در اضطراری
فصل به بسته است ممکن قفل خودروی مثال برای. دهند
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این و گیرد قرار زیاد بسیار سرمای یا گرما معرض در سال
و شدید هایآسیب موجب کودکان در خصوص به تواندمی

.شود مرگ حتی یا و بیماری

تذکر
برجسته جداول که هاییپارکینگ در رانندگی حال در وقتی ●

در شده نصب موانع. باشید مراقب هستند، میله دارای یا دارند
سپر به توانندمی پارک از شدن خارج و پارک هنگام به زمین

ازهرگونه دوری منظور به. بزنند آسیب قطعات سایر و
خودرو بگیرند، تماس جدول با هاچرخ اینکه از قبل خسارت،

.نمایید متوقف را
ها،رمپ ورودی، های درب جاده، هایگودال کنار از احتیاط با●

پایین در گرفته قرار قطعات. کنید رانندگی موانع سایر و جداول
یا موتور شاسی، از هاییبخش و گارد سپر،: همانند خودرو
.ببیند آسیب شدن رد هنگام است ممکن اگزوز سامانه

هشدار و نشانگر هایچراغ
حلراه/احتمالی دلایلروشن



 ندهید ادامه رانندگی به!
.ترمز سیستم نقص
کارشناس یک طرف از کمک دنبال به فوراً
.144 صفحه ← باشید
سیستم: ABS  نشانگر چراغ همراه به

.است شده مختل) ABS (قفل ضد ترمز
بدون توانمی. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به

ABS گرفت ترمز.

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

هشدار
و تصادف باعث است ممکن ضعیف ترمز با رانندگی
.شود جدی دیدگیآسیب

اگر یا شود،نمی خاموش  ترمز سیستم هشدار چراغ اگر●
در ترمز روغن مقدار شود،یامی روشن رانندگی هنگام به

وجود ترمز سیستم در مشکلی یا است پائین بسیار مخزن
مراجعه متخصص به و کنید متوقف را خودرو فوراً. دارد
.318 صفحه ←کنید

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

پارک الکترونیکی ترمز کردن کار

نشانگر و هشدار هایچراغ

حلراه/احتمالی دلایلروشن



 ندهید ادامه رانندگی به!
نمایید خاموش را پارک الکترونیکی ترمز

.211 صفحه ←
.است شده فعال پارک الکترونیکی ترمز


.پارک الکترونیکی ترمز در اختلال

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به



داشتهنگه خودکار نگهدارندۀ عملکرد با خودرو
.شودمی
خودکار نگهدارندۀ عملکرد لزوم صورت در
.212 صفحه ← کنید خاموش را

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

پارک الکترونیکی ترمز کردن کار

ترمز برای دکمه: وسط کنسول پایینی قسمت در 174 تصویر
.پارک الکترونیکی

211مسیر تغییر و کردن پارک
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.شودمی تعویض دستی ترمز با پارک الکترونیکی ترمز

الکترونیکی پارک ترمز کردن روشن
.210 صفحه ← کنید پارک مناسبی طرزبه را خودرو همیشه

.دارید نگه و بکشید را 174 تصویر ←  دکمۀ–
چراغ و) فلش( 174 تصویر ← دکمه در نشانگر چراغ اگر–

روشن نشانگرها مجموعه نمایشگر در  نشانگر چراغ قرمز
.211 صفحه ← شودمی روشن پارک الکترونیکی ترمز شوند،

.کنید آزاد را دکمه–

الکترونیکی پارک ترمز کردن خاموش
.کنید باز را سوییچ–
حال در موتور وقتی. دهید فشار را 174 تصویر ←  دکمۀ–

یا و داده فشار قدرت با را ترمز پدال زمان، همان در است کار
.دهید فشار مختصری را گاز پدال

قرمز چراغ و) فلش( 174 تصویر ←دکمۀ در نشانگر چراغ اگر–
.شوندمی خاموش ترکیبی ابزار نمایشگر در  نشانگر

شروع زمان در الکترونیکی پارک ترمز اتوماتیک شدن خاموش
حرکت به

در اگر شودمی خاموش اتوماتیک طور به پارک الکترونیکی ترمز
:بیاید پیش زیر اتفاقات از یکی راننده درب بودن بسته زمان

را دنده یک: DSG® کلاچه دو گیربکس با خودروهای در–
.کنید عوض یا کنید انتخاب

ادامۀ از قبل کامل طور به: دستی دندۀ دارای خودروهای در–
.دهید فشار را کلاچ کار،

است ممکن الکترونیکی پارک ترمز اتوماتیک شدن خاموش فرآیند
در بالا سمت به 174 تصویر ← دکمۀ داشتن نگه و کشیدن با

.شود غیرفعال مجدد رانندگی زمان

 شدندکمۀ آزاد از پس تنها الکترونیکی کردن پارک ترمز
بدین توانمی را تریلر زیاد بار با اندازیراه. شودمی خاموش
.260 صفحه ← نمود آسانتر ترتیب

ترک هنگام پارک الکترونیکی ترمز اتوماتیک شدن روشن
نادرست صورت به خودرو

الکترونیکی ترمز DSG® کلاچه دو گیربکس با خودروها در
روشن زیر هایموقعیت در اتوماتیک صورت به خودرو پارک
:شودمی

وضعیت در دستی دنده یا است R یا D/Sدستی دنده موقعیت–
.دارد قرار ترونیک تیپ دنده انتخاب

.باشد حرکت بدون خودرو اگر :و–
.باشد باز راننده درب اگر :و–

اضطراری ترمز عملکرد
که گیرد انجام هاییموقعیت در باید تنها اضطراری ترمز عملکرد
! ← شود متوقف پایی ترمز با نتواند خودرو

خودرو تا دارید نگه و کشیده را 174 تصویر ←  دکمه–
شنیده هشداری صدای زمان، همان در. کند ترمز محکم
.شودمی

پدال یا کنید آزاد را  دکمه ترمز، فرآیند سازی متوقف برای–
.دهید فشار را گاز

هشدار
بروز باعث تواندمی الکترونیکی پارک ترمز از نادرست استفادۀ
.شود جدی هایجراحت و حادثه

جزبه کردن، ترمز برای پارک الکترونیکی ترمز از هرگز●
قابل طور به ترمز مسافت. نکنید استفاده ضروری مواقع در

ترمز عقب هایچرخ تنها زیرا است ترطولانی ایملاحظه
.کنید استفاده پایی ترمز از همیشه. گیرندمی

کار حال در موتور و شده انتخاب ایدنده یا موقعیت اگر●
حتی خودرو. ندهید گاز داخلمحفظۀموتور از هرگز است،
است ممکن است فعال آن پارک الکترونیک ترمز که زمانی

.درآید حرکت به

تذکر
غیرارادی حرکت از اجتناب برای خودرو کردن پارک هنگام به
پایتان سپس و کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز ابتدا در آن،
.بردارید ترمز پدال از را

آزاد کلاچ پدال وقتی: دارند دستی دندۀ که خودروهایی در
ترمز شود،می داده فشار همزمان گاز پدال و شده
.شودمی خاموش اتوماتیک طور به پارک الکترونیکی

کردن خاموش است، خالی خودرو ولت 12 باتری اگر
به باتری از. باشدنمی ممکن الکترونیکی پارک ترمز

.299 صفحه ← کنید استفاده کردن باتری

ممکن شود،می خاموش و روشن الکترونیکی ترمز وقتی
.شود شنیده صداهایی است

نشود، استفاده پارک الکترونیکی ترمز از زیاد، مدتی اگر
به خود پارک، هنگام سیستم است، پارک خودرو که زمانی

.دهد می انجام را صداداری های بررسی خود

اتوماتیک داشتن نگه عملکرد

خودکار نگهدارندۀ دکمه: وسط کنسول پایین قسمت در 175 تصویر
.دارد قرار
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اتوماتیک داشتن نگه عملکرد شرح
داشتن نگه عملکرد باشد مهیا کردن روشن شرایط همه که زمانی

.کندمی حفظ لغزیدن مقابل در ثابت حالت در را خودرو اتوماتیک
.شود داشته نگه ترمز پدال توسط نباید خودرو حالت این در

در نشانگر چراغ باشد، روشن اتوماتیک داشتن نگه عملکرد اگر
.شودمی روشن زرد رنگ به) فلش( 175 تصویر ←   دکمه
خودرو حال این با است، آماده عملکرد برای اتوماتیک داشتن نگه
.است نشده ایمن لغزیدن مقابل در شرط و قید بی

داشته نگه اتوماتیک داشتن نگه عملکرد طریق از خودرو وقتی
رنگ به نشانگرها مجموعه نمایشگر در  نشانگر چراغ سپس شود
.شودمی روشن زرد رنگ به   دکمه در نشانگر چراغ و سسبز

خودرو داشتن نگه عملکرد کندمی حرکت به شروع خودرو وقتی
مجموعه نمایشگر در  سسبز نشانگر چراغ. دهدمی پایان را توقف

شیب مطابق حرکت برای خودرو و شودمی خاموش نشانگرها
.آیدمی در حرکت به جاده

اتوماتیک داشتننگه عملکرد کردن خاموش برای هاشرط پیش
:اتوماتیک داشتننگه عملکرد با خودرو توقف برای همچنین

.است بسته راننده درب–
.است روشن موتور–

استفاده با سوئیچ بستن از قبل را خودکار نگهدارندۀ عملکرد اگر
طور به خودکار نگهدارندۀ عملکرد کنید، روشن  دکمۀ از

.شودمی روشن بعد، دفعه در سوئیچ بستن و باز از بعد اتوماتیک
دوباره مورد همین شود خاموش خودکار نگهدارندۀ عملکرد اگر
.ماندمی باقی خاموش شود، باز دوباره سوئیچ وقتی. افتدمی اتفاق

است، ثابت خودرو که زمانی هاشرط پیش این از یک هر اگر
عملکرد کند، تغییر خودکار نگهدارندۀ عملکرد تغییر برای

در  سسبز نشانگر چراغ و شودمی خاموش خودکار نگهدارندۀ
زرد نشانگر چراغ با همراه ترکیبی، ابزار نمایشگر
.شودمی خاموش   دردکمۀ

اتوماتیک داشتننگه عملکرد کردن روشن
دکمه در نشانگر چراغ.  ← دهید فشار را   دکمۀ–

  ← شودمی روشن زرد رنگ به) فلش( 175 تصویر.

به دنده دسته ،DSG® کلاچه دو گیربکس با خودرو در اگر
روشن اتوماتیک، داشتن نگه عملکرد شود، داده حرکت N موقعیت
ایمن طور به خودرو نتیجه، در. شودمی خاموش یا شد نخواهد
. ← شودنمی متوقف

اتوماتیک داشتننگه عملکرد کردن خاموش
دکمه در نشانگر چراغ.  ← دهید فشار را   دکمۀ–

  ← شودمی خاموش) فلش( 175 تصویر.

اتوماتیک داشتننگه عملکرد وقتی) فلش (دکمه در نشانگر چراغ
طور به پارک الکترونیکی ترمز. شودمی خاموش شد، خاموش
پدال اگر. شود پارک ایمن خودرو تا کندمی فعال را خود اتوماتیک

داده فشار است خاموش خودکار نگهدارندۀ عملکرد وقتی ترمز
. ← شودنمی روشن پارک الکترونیکی ترمز شود،

داشتن نگه عملکرد با لغزیدن مقابل در خودرو کردن ایمن
اتوماتیک

لغزیدن مقابل در را خودرو تا دهید انجام را زیر هایدستورالعمل
:کنید ایمن

.باشد آماده عملکرد برای اتوماتیک داشتن نگه که کنید دقت–
.شودمی روشن زرد رنگ به   دکمه در نشانگر چراغ

گیربکس در. 210 صفحه ← کنید متوقف ترمز با را خودرو–
.دهید فشار کامل را کلاچ دستی

یا دارید نگه داده فشار کامل را کلاچ یا دستی گیربکس در–
.کنید خلاص را خودرو

چراغ نشانگرها مجموعه نمایشگر در. کنید رها را ترمز–
به   دکمه در نشانگر چراغ و سسبز رنگ به  نشانگر
.شودمی روشن زرد رنگ

ایمن اتوماتیک داشتن نگه عملکرد با لغزیدن مقابل در خودرو–
.شودمی

از استفاده با اتوماتیک داشتننگه عملکرد موقتی کردن خاموش
 دکمه
نگهدارندۀ عملکرد توانمی حرکت، حین در مثال عنوان به

.شود آسانتر خودرو حرکت تا کرد خاموش موقتاً را خودکار

.دهید فشار را ترمز پدال روشن، موتور با–
نگهدارندۀ عملکرد. دهید فشار را 174 تصویر ←  دکمۀ–

.است غیرفعال خودکار

حالت در ترمز پدال اینکه محض به خودکار نگهدارندۀ عملکرد
.گرددمی فعال شود، داده فشار خودرو توقف

سیستم هایمحدودیت
کلاچ "دادن فشار" راننده در کردن باز یا سوئیچ بستن زمان در
داشتن نگه عملکرد طریق از نه شرایطی تحت را خودرو تواندمی

لغزیدن مقابل در پارک الکتریکی ترمز طریق از نه و اتوماتیک
. ← کند ایمن

هشدار
فیزیک قوانین بر تواندنمی هوشمند خودکار نگهدارندۀ عملکرد
اجازه هرگز. است سیستم محدوده در تنها آن عملکرد و کند غلبه
برای را شما خودکار نگهدارندۀ عملکرد بیشتر راحتی ندهید
.کند وسوسه رانندگی موقع به خطر انجام

داشته نگه ایمن صورت به خودرو که زمانی که کنید دقت●
به نشانگرها مجموعه نمایشگر در  نشانگر چراغ شودمی

.شود روشن قرمز یا سبز رنگ
خودکار نگهدارندۀ عملکرد و است کار حال در موتور اگر●

.نکنید رها را خودرو هرگز است، خاموش
تمامی در را خودرو تواندنمی خودکار نگهدارندۀ عملکرد●

طور به کردن ترمز یا تپه روی در شروع هایموقعیت
یا لغزنده زمین اگر: مثلاً دارد، نگه هاسرازیری در مشخص

.است زدهیخ
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تذکر
یک در حرکت از قبل همیشه که است این واگن فولکس توصیۀ
تواندمی زیرا کنید خاموش خودکاررا نگهدارندۀ عملکرد کارواش
.شود آسیب آیجاد باعث

پارک راهنمای سیستم

موضوع باره در مقدمه

هنگام به راننده به ParkPilot پارک راهنمای سیستم
.کندمی کمک مسیر تغییر و کردن پارک

برای فراصوت سنسورهای از ParkPilot پارک راهنمای سیستم
کندمی استفاده موانع به نسبت عقب و جلو سپر فاصلۀ تعیین

.خارجی نماهای ،36 صفحه ←

هشدار
تواندنمی ParkPilot پارک راهنمای سیستم هوشمند تکنولوژی

هایمحدودیت طبق فقط عملکردها و کند غلبه فیزیک قوانین بر
شده عرضه زیاد راحتی ندهید اجازه هرگز. کندمی عمل سیستم
انجام برای را شما ،ParkPilot پارک راهنمای سیستم توسط
پارک راهنمای سیستم. دهد فریب امنیتی هایریسک

ParkPilot کامل تمرکز جایگزین کامل طور به تواندنمی
.شود راننده

بروز باعث است ممکن خودرو نشدهکنترل حرکات●
.شود شدید هایآسیب

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

نقاط، آن در که دارند کوری نقاط فراصوت، سنسورهای●
.شوندنمی مشخص افراد و موانع

زیرا نمایید توجه را خودرو اطراف محیط به همیشه●
و حیوانات کوچک، اطفال همیشه فراصوت سنسورهای

.نمایندنمی ردیابی را اشیاء
فرا سنسورهای امواج است ممکن هالباس و اشیاء از برخی●

یا اشیاء این تواندنمی سیستم. نکنند بازتاب را صورت
شاید یا نماید ردیابی اندپوشیده هایی لباس چنین که را افرادی
.کند ردیابی اشتباه را آنها

فراصوت سنسور هایسیگنال بر توانندمی صدا بیرونی منابع●
اشیایی یا افراد است ممکن خاص شرایطی در. بگذارند تأثیر

.نشوند شناسایی

تذکر
راهنمای سیستم عملکرد بر منفی تأثیر توانندمی مختلفی عوامل
اشیاء و خودرو به رسیدن آسیب به یا بگذارند ParkPilot پارک

.شود منجر خودرو پیرامون
مانند اشیائی ردیابی به قادر است، ممکن فراصوت سنسورهای●

ها،میله ها،پرچین باریک، هایریل تریلر، هایکشید قلاب
باز یا و شدن باز حال در عقب صندوق هایدرب و درختان
.نگردند شده،

و ردیابی را مانع یک ،ParkPilot پارک راهنمای سیستم اگر●
شده شناسایی مانع از کوچکتر یا بزرگتر خیلی موانع کند، ثبت
ثبت موانع این پس. نیستند شناسایی قابل سنسورها برای
.شوندنمی

گرفته نادیده ParkPilot پارک راهنمای سیستم هشدار اگر●
.شود

از باعث تواندمی خودرو، پارک هنگام های شوک مثلاً شوک،●
.شود آنها به رسیدن آسیب یا فراصوت سنسورهای درآمدن جا

سنسورهای روی یخ وجود و کثیفی موارد، بعضی در●
سنسورهای. شوند شناخته مانع عنوان به است ممکن فراصوت
نباید و نباشد آنها روی برف و یخ و باشد تمیز باید فراصوت

.بگیرد قرار آنها روی دیگری شی یا برچسب هیچ
عملکرد به تواندمی فراصوت سنسورهای مجدد زدن رنگ●

.رساند آسیب ParkPilot پارک راهنمای سیستم
یا بالا فشار تمیزکننده با فراصوت سنسورهای کردن تمیز موقع●

کرد اسپری را سنسورها مستقیماً کوتاهی مدت تنها باید بخارشو
.کنید حفظ را متریسانتی 10 حداقل فاصلۀ همیشه و

سیستم در خطا ایجاد به منجر توانندمی صدا و سر منابع●
انداز،دست پر آسفالت: مثلاً شوند، ParkPilot پارک راهنمای

از پارازیت یا ساختمانی آلاتماشین القایی، حلقه سنگ، قلوه
.خودروها سایر

باشد، شده نصب خودرو روی که شده اضافه قطعۀ گونه هر●
عملکرد از تواندمی پلاک حامل یا دوچرخه کننده حمل: مثلاً

.کند جلوگیری ParkPilot پارک راهنمای سیستم صحیح

با محیطی در راننده که است این واگن فولکس توصیۀ
پارک راهنمای سیستم از پارکینگ محل در یا کم ترافیک

ParkPilot عملکردهای و سیستم با شدن آشنا منظور به خودرو
.کند استفاده آن

مراجعه مجاز تعمیرگاه به سیستم فنی نقص صورت در
هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. کنید

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

عملکرد دامنۀ شود، مواجه خرابی با فراصوت سنسور اگر
این. شود فعال مجدداً تواندنمی و شد خواهد خاموش سنسور

هم سیگنال صدای و نمایشگر اعلان تغییر با تواندمی خرابی
تعمیرگاه یک به خرابی این کردن درست برای. شود داده تشخیص
مورد، این در واگن فولکس شرکت. نمایید مراجعه مجاز

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی

زمان در پارک، اتوماتیک دستیار سیستم عملکرد اختلالات
صدای با متنی پیام طریق از کردن روشن اولین
 یا  هایدکمه در زنچشمک نشانگر چراغ و هشداردهنده

یا باشند خاکی فراصوت سنسورهای اگر. شد خواهد داده نشان
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شرایط، این تحت فراصوت سنسور مجموع باشند، شده پوشیده
داده نشان ParkPilot پارک راهنمای سیستم نمایشگر روی
نمایش هم) خودرو تجهیزات به بسته (کردن تمیز پیام. شد خواهد
.شد خواهد داده

در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.71 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی قسمت

اتوماتیک پارک سیستم با کردن کار

مورد را 214 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

کردن روشن و خاموش برای دکمه: وسط کنسول در 176 تصویر
).خودرو تجهیزات به بسته( ParkPilot پارک راهنمای سیستم



کردن روشن و خاموش برای دکمه: وسط کنسول در 177 تصویر
).خودرو تجهیزات به بسته( ParkPilot پارک راهنمای سیستم

ParkPilot پارک راهنمای سیستم کردن خاموش و روشن
سوئیچ بودن باز هنگام در وضعیتکارکرد
کردن خاموش و روشن
پارک راهنمای سیستم دستی

ParkPilot:

روشن است، فعال عملکرد که زمانی تا  یا  دکمه در نشانگر چراغ. دهید فشار را  یا  دکمۀ
.ماندمی

پارک راهنمای سیستم
ParkPilot کنید روشن را:

.دهید قرار R حالت در را اتوماتیک دنده یا عقب دنده حالت در را دنده
.کندمی حرکت عقب سمت به خودرو وقتی :یا
ساعت در کیلومتر 15 از کمتر سرعتی با 181 تصویر ← خودرو شناسایی محدوده در مانعی سمت به :یا
سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در اتوماتیک کنندۀفعال اگر. کنید رانندگی آرامی به) ساعت در مایل 9(

می داده نمایش انگشتی بند نمای. . هستند شناسایی قابل متریسانتی 95 حدود فاصلۀ از موانع باشد، روشن
.شود

اتوماتیک کردن خاموش
پارک راهنمای سیستم

ParkPilot:

.دهید قرار P موقعیت در را دنده

.بدهید گاز) ساعت در مایل 9 (ساعت در کیلومتر 15 تقریباً از بیشتر سرعتی تا جلو سمت به :یا

سیستم موقت طور به
ParkPilot پارک راهنمای

:کنید صدا بی را

.کنید لمس را  گزینۀ

.کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز :یا

نمای از دادن تغییر
کامل صفحه به مینیاتوری

):تجهیزات به بسته(

.دهید قرار R حالت در را اتوماتیک دنده یا عقب دنده حالت در را دنده

.کنید لمس را مینیاتوری نمای عملکرد دکمه :یا

دوربین سیستم به را تصویر
.کنید لمس را  گزینۀ:کنید عوض )a عقب دید

a(تجهیزات میزان به بسته.
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حرکت حین در ترمز عملکرد
شد، داده تشخیص مانعی عقب، دنده هنگام اینکه، محض به

.دهدمی انجام اضطراری ترمز حرکت، حین ترمز عملکرد
.کندمی کمک تصادف از جلوگیری به حرکت حین ترمز عملکرد

.شود ساعت در کیلومتر 10 از بیشتر نباید سرعت حالت این در
سیستم بودن خاموش یا روشن با حرکت حین ترمز عملکرد
ترمز اگر. میگردد غیرفعال یا فعال ، ParkPilot پارک راهنمای

.است غیرفعال پارک فرآیند برای عملکرد شد، انجام اضطراری
هم خودرو اتوماتیک پارک دستیار سیستم برای هامحدودیت همین
.شودمی اعمال

در خاموش پارک دستیار با ParkPilot پارک راهنمای سیستم
شخصی آفرود رانندگی نمایۀ
کنترل در شخصی آفرود نمایه در پارک راهنمای سیستم که زمانی
،169 صفحه ← است غیرفعال 4MOTION رانندگی تجربه

دوربین تصویر. شوندمی خاموش شنیداری و دیداری هشدارهای
تصویر وقتی. شودمی داده نمایش خودرو، تجهیزات به بسته

پایان به کردنپارک عملکردهای تمامی شود،می بسته دوربین
.شودنمی انجام اتوماتیکی فعالسازی هیچ. رسدمی

اتوماتیک پارک دستیار هایویژگی
و آب ،ParkPilot پارک راهنمای سیستم موارد، بعضی در–

تشخیص مانع عنوان به فراصوت سنسورهای روی را یخ
.دهدمی

قطع ثانیه چند از پس صوتی، هشدار نکند، تغییر فاصله اگر–
باقی ثابت سیگنال شدت باشد، ممتد سیگنال صدای اگر. شودمی
.ماندمی

سیگنال صدای شود، دور مانع از خودرو اینکه محض به–
به مجدداً خودرو اگر. شودمی خاموش اتوماتیک متناوب،
روشن اتوماتیک متناوب، سیگنال صدای شود، نزدیک مانعی
.شودمی

اهرم DSG® کلاچه دو گیربکس با خودروهایی در اگر–
روشن پارک الکترونیکی ترمز یا باشد P وضعیت در انتخاب
.داشت نخواهد دنبال به صوتی سیگنال باشد،

به تریلر با کارخانه توسط شده نصب کشیدک پایۀ که زمانی–
سنسورهای ،260 صفحه ← است ارتباط در الکتریکی صورت
روشن ParkPilot پارک راهنمای سیستم عقبی فراصوت

.شودنمی

)خودرو تجهیزات به بسته (اتوماتیک سازیفعال
خودرو جلوی در گرفته قرار مانع سمت به آهستگی به وقتی

پارک دستیار سیستم اتوماتیک سازیفعال کنید،می حرکت
تقریباً بار اولین برای سرعت که کندمی کار زمانی تنها اتوماتیک

اگر. باشد) ساعت در مایل 9 تا 6 (ساعت در کیلومتر 15 تا 10
شده خاموش  یا دکمۀ با ParkPilot پارک راهنمای سیستم
زیر اتفاقات از یکی خودرو سوئیچ کردن باز زمان در باشد،
پارک راهنمای سیستم مجدد اتوماتیک شدن فعال به منجر تواندمی

ParkPilot شود:

ساعت در کیلومتر 15 تا 10 از بیشتر سرعت تا خودرو اگر–
.شود کم سرعتش دوباره و بدهد گاز) ساعت در مایل 9 تا 6(

.شودمی بسته سپس و باز خودرو سوئیچ وقتی :یا–
حالت آن از دوباره و گیرد قرار P حالت در دنده دستۀ اگر :یا–

.شود خارج
و اطلاعات فهرستسامانۀ در اتوماتیک، سازیفعال اگر :یا–

.گردد فعال دوباره و شود غیرفعال سرگرمی
.شود خاموش دوباره و روشن پارک الکترونیکی ترمز اگر :یا–

سیستم منو در تواندمی مینیاتوری نمای با اتوماتیک سازیفعال
.شود سازیغیرفعال و فعال سرگرمی و اطلاعات

هشدار
در تنها ParkPilot پارک راهنمای سیستم اتوماتیک سازیفعال

و نامناسب رانندگی سبک. شودمی انجام کم بسیار هایسرعت
.گردد جدی هایجراحت و حادثه بروز باعث تواندمی ناصحیح

.باشید داشته ذهن در را هاسیگنال بین تعویق زمان همیشه●

تذکر
به رساندن آسیب باعث شده،روشن متنی هایپیام به توجه عدم

.شودمی خودرو
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راهنمای سیستم سیگنال صداهای و نمایشگرها
ParkPilot پارک

مورد را 214 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

تمام حالت: اتوماتیک پارک دستیار نمایشگر نمایش 178 تصویر
.صفحه

نمایش حالت: اتوماتیک پارک دستیار نمایشگر نمایش 179 تصویر
.مینیاتوری

جدول راهنمای
و 178 تصویر
179 تصویر

مفهوم

حرکت حین در ترمز عملکرد
Aخودرو پشت شدۀ بررسی محوطۀ.
Bخودرو جلوی شده بررسی محوطۀ.

Cبه بسته (خودرو کنار در شده بررسی محوطۀ
).خودرو تجهیزات میزان


نشان خودرو به نزدیک را مانعی قرمز، قسمت
.دهدمی


نشان خودرو مسیر در را مانعی زرد، قسمت
.دهدمی


مسیر از خارج را مانعی خاکستری، قسمت
.دهدمی نشان خودرو

به بسته (نظارت مورد منطقۀ در سیستم خطای
).تجهیزات

نظارت مورد منطقۀ در سیستم موقت خطای
).تجهیزات به بسته(



نمایش قسمت چند در را نظارت تحت محدودۀ صفحه، در تصویر
شود، ترنزدیک مانعی به رانندگی حین خودرو چه هر. دهدمی

.شودمی داده نشان ترضخیم خودرو نمایشگر در مربوطه قسمت
برخورد محدودۀ به شود،می داده نمایش آخر قسمت که زمانی
!ندهید ادامه رانندگی به. ایدرسیده
حرکت مسیر در که مانعی خودرو، فرمان حرکت دلیل به اگر
رنگ با زرد هایقسمت شود، خارج برخورد مسیر از دارد، قرار

.شوندمی داده نشان خاکستری

محدودۀ فراصوت، سنسورهای تا بکشد طول ثانیه چند است ممکن
سامانۀ در شده نصب کناری نمایش صفحۀ در را برخورد
.دهند نشان سرگرمی و اطلاعات

سیگنال صدای
سنسورهای محدودۀ در گرفته قرار مانع به خودرویی وقتی

فاصله اگر. شودمی شنیده سیگنال صدای شود، نزدیک فراصوت
صدای شود، داده تشخیص مانع و خودرو میان کمی کافی اندازه به

توالی باشد، ترکوتاه فاصله چه هر. شودمی شنیده منقطعی سیگنال
سانتیمتر 30 از کمتر فاصله وقتی. شود می ترکوتاه صداها بین
!ندهید ادامه رانندگی به. شودمی پخش ممتدی صدای شد،
سیگنال صدای بماند، باقی اندازه همان فاصله اگر ثانیه چند از پس

سیگنال شدت باشد، ممتد سیگنال صدای اگر. شودمی ترکم متناوب
شود، دور مانع از خودرو اینکه محض به. ماندمی باقی ثابت

خودرو اگر. شودمی خاموش اتوماتیک متناوب، سیگنال صدای
به متناوب سیگنال صدای کند، حرکت مانع یک سمت به مجدداً
.شودمی شنیده اتوماتیک طور

و اطلاعات سامانۀ صفحۀ نمایشگر در کناری هایمحوطه اگر
به هامحوطه این برای سیگنال صدای نشود، داده نمایش سرگرمی

.آید نمی در صدا

مختلف متناوب سیگنال صداهای عقب، و جلو هایمحوطه برای
.دارد وجود

سرگرمی و اطلاعات سیستم منوی در توانندمی هشدار هایسیگنال
.شوند تنظیم

ParkPilot پارک راهنمای سیستم سیگنال صدای کردن قطع
سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ صفحۀ در  دکمۀ لمس با
ParkPilot پارک راهنمای سیستم از را سیگنال صدای توانیدمی
دوباره را گزینۀ سیگنال، صدای مجدد شدن روشن برای. کنید قطع
.کنید لمس

دستی صورت به ParkPilot پارک راهنمای سیستم نمایشگر اگر
ماند، باقی فعال ParkPilot پارک راهنمای سیستم و شد خاموش
.شودمی لغو هم شدن قطع تنظیم

خودرو اطراف محوطۀ توجه قابل هایویژگی
هایکناره طول در شده مشخص محدودۀ زیر هایموقعیت در

:دهندمی صدا اتوماتیک طور به خودرو

.است باز خودرو درب یک وقتی–
.است خاموش) ASR(کشش کنترل سامانۀ وقتی–
پایداری کنترل سامانۀ یا) ASR(کشش کنترل سامانۀ وقتی–

.باشند کنترل تحت) ESC(الکترونیک
.باشد ثابت دقیقه 3 از بیش مدت به خودرو اگر–
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محوطۀ بتواند که کند حرکت جلو یا عقب به متر چند )1باید خودرو
محوطۀ اینکه برای.  ← دهد نشان را خودرو اطراف در کامل

باید خودرو شود، داده نشان کامل طور به بتواند خودرو اطراف
.کند حرکت جلو یا عقب به متر چندین

هشدار
را شما حواس نمایشگر، در شده داده نشان تصاویر ندهید، اجازه
.کند پرت اطرافتان ترافیک از

تذکر
به رساندن آسیب باعث شده،روشن متنی هایپیام به توجه عدم

.شودمی خودرو

خودرو مسیر نمایشگر

مورد را 214 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

نمایشگر: ParkPilot پارک راهنمای سیستم نمایشگر 180 تصویر
.فرمان خروجی بدون خودرو مسیر

نمایشگر: ParkPilot پارک راهنمای سیستم نمایشگر 181 تصویر
.فرمان خروجی با خودرو مسیر

نمایشگر با خودرویی هر بازار، و خودرو تجهیزات میزان به بسته
.نیست تجهیز خودرو مسیر



:181 تصویر و 180 تصویر برای راهنما
.خودرو مسیر نمایشگر

را عقب یا جلو به حرکت قصد راننده که دهد تشخیص سیستم وقتی
فرمان غربیلک آن با که مقداری به بسته خودرو مسیر دارد،
.شودمی داده نمایش چرخد،می

تذکر
خاموش خودرو مسیر نمایشگر شود، خراب فراصوت سیستم اگر
درست خرابی که این مگر شود، فعال دوباره تواندنمی و شودمی
.شود

غربیلک به وابسته این از بیش هاسیگنال صداهای و هاقسمت●
.شوندنمی داده نشان فرمان

تریلر کشییدک
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 214 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.تریلر کشییدک: پارک راهنمای سیستم نمایشگر 182 تصویر

الکتریکی رابط و فابریک کشیدک قلاب دارای خودروهای در
جلو محدودۀ سرگرمی، و اطلاعات سامانۀ صفحۀ روی تریلر،
.182 تصویر ← شودمی داده نشان

عمل است، تریلر کشییدک حال در وقتی خودرو مسیر نمایشگر
.182 تصویر ← کندنمی

A



.شودنمی داده نشان اطراف محوطۀ دارند، قرار عقب و جلو سپر در که فراصوت سنسور 4 دارای خودروهای در)1
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ParkPilot پارک راهنمای سیستم فهرست

مورد را 214 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

سامانۀ فهرست در ParkPilot پارک راهنمای سیستم تنظیمات
سرگرمی و اطلاعات

.کنید باز را سوییچ–
.کنید روشن را سرگرمی و اطلاعات سامانۀ لزوم، صورت در–
فشار را  عملکردی دکمه یا دکمه توضیحات اساس بر–

و  ،)خودرو( Vehicle عملکردی هایدکمه سپس دهید
Parking and manoeuvring )را) مسیر تغییر و کردن پارک

.دهید فشار
)ParkPilot پارک راهنمای سیستم( ParkPilot فهرست در–

.شودمی اعمال دلخواه تنظیمات

قسمت در کاربری حساب بخش در توانمی را تنظیمات از برخی
.71 صفحه ← نمود ذخیره سازیشخصی

Activate automatically ) کادر وقتی): اتوماتیک سازیفعال
قسمت نزدیک مانعی که هنگامی است فعال  گزینۀ در انتخاب
به ParkPilot پارک راهنمای سیستم نمایشگر باشد خودرو جلوی

خاموش را عملکرد اینکه برای. شودمی روشن اتوماتیک صورت
را) اتوماتیک سازیفعال ( Activate automatically دکمۀ کنید،
اتوماتیک سازیفعال آن، شدن غیرفعال از بعد. دهید فشار دوباره
از مانع به شدن نزدیک هنگام ParkPilot پارک راهنمای سیستم
.کندنمی کار جلو

توانمی لغزنده نوار دادن حرکت یا ،+ یا - گزینۀ کردن لمس با
صدای میزان (Front volume: داد انجام را مختلفی تنظیمات

،)جلو صدای تن تنظیم (Front tone setting ،)جلو
Rear volume) عقب صدای میزان(،

Rear tone setting) و ،)عقب صدای تن تنظیم
Entertainment fading) سرگرمی شدن کم.(

)Rear View (عقب دنده دوربین سیستم

موضوع باره در مقدمه
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

پشت دیدن خودرو، پشت در عقب دید دوربین سیستم
عقب دنده یا کردن حرکت کردن، پارک موقع را خودرو
.کندمی ترآسان رفتن

دوربین سیستم نمایشگرهای و عملکردها برای مختلف هایحالت
پارک راهنمای سیستم بدون یا با خودروها در عقب دید

ParkPilot.



عقب دنده دوربین سیستم حالت
دنده کردن پارک: )1 حالت (عمود صورت به کردن پارک–

پارکینگ، یک در: مثلاً جاده، به نسبت متقاطع ایزاویه با عقب
.بروید عقب دنده

دنده کردن پارک: )2 حالت (موازی صورت به کردن پارک–
.جاده کنار در: مثلاً جاده، با موازی عقب،

کردن وصل هنگام پشتیبانی: )3 حالت (تریلر از پشتیبانی–
.خودرو به تریلر

.عبوری ترافیک مشاهده: )4 حالت (عبوری ترافیک–

در عملکرد های دکمه فشردن با توانندمی دسترس در هایحالت
.کنند تغییر سرگرمی و اطلاعات سامانۀ صفحۀ

هشدار
موانع از فاصله تخمین برای عقب دید دوربین سیستم از استفاده

به منجر تواندمی و نیست دقیق) غیره و خودروها انسان،(
.شود شدید هایجراحت و تصادف

و نمایندمی تحریف و بزرگ را دید میدان دوربین، لنزهای●
داده نشان هستند واقعیت در که آنگونه دقیقاً صفحه، در اشیاء
.شوندنمی

به باریک هاینرده یا هامیله مانند اشیاء بعضی دیدن شاید●
مشکل صفحه در ضعیف نوری شرایط یا کم رزولوشن دلیل
.باشند ممکن غیر یا

و موانع آن، در که دارد کوری نقاط عقب، دید دوربین سیستم●
.شوند داده تشخیص توانندنمی افراد

را آن دارید،و نگه تمیز یخ و برف زباله، از را دوربین لنز●
.نپوشانید

هشدار
قوانین بر تواندنمی عقب، دید دوربین سیستم هوشمند تکنولوژی
هرگز. کندمی عمل سیستم محدوده در تنها و کند غلبه فیزیک
شما عقب، دید دوربین سیستم عملکرد بیشتر راحتی ندهید اجازه
باعث کار این - کند وسوسه رانندگی حین خطر انجام به را

سیستم از غیرعمدی یا دقت بدون استفاده. شودمی خطر ایجاد
جراحت به و شود حادثه بروز باعث تواندمی عقب دید دوربین
راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم این. شود منجر جدی
.شود

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

مربوطه نواحی و هستید پارک حال در که جهتی در دائماً●
عقب از بیشتر خودرو جلوی. کنید نگاه خودرو اطراف
.است شده کشیده بیرون سمت به خودرو

شما حواس نمایشگر، در شده داده نشان تصاویر ندهید، اجازه●
.کند پرت اطرافتان ترافیک از را

ها،بچه زیرا نمایید بررسی را خودرو اطراف محوطۀ همیشه●
عقب دید دوربین سیستم با همیشه کوچک اشیاء و حیوانات
.شوندنمی داده تشخیص

را هامحوطه تمامی نتواند عقب دید دوربین سیستم شاید●
.دهد نشان روشنیبه
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تذکر
نشان صفحه در بعدی دو تصاویر تنها عقب، دید دوربین سیستم●

و گود موانع که است این معنای به میدانی عمق نبود. دهدمی
اصلاً شاید یا شده داده تشخیص سختی به زمین در برجسته
.نشوند داده تشخیص

نازک، هایریل تشخیص به قادر عقب دنده دوربین همیشه شاید●
باعث تواندمی مورد این. نباشد غیره و درختان ها،میله ،حفاظ
.شود خودرو به خسارت ایجاد

گرفتن نظر در بدون را هاجعبه و یابیجهت خطوط سیستم،●
مانع تشخیص هیچ.دهدمی نمایش خودرو محوطه اطراف

مورد در خودش باید راننده. ندارد وجود جااین در اتوماتیکی
تصمیم نه، یا گیرد می جا پارکینگ فضای در خودرو اینکه
.بگیرد

استفاده نحوۀ
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 219 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

عقب دنده دوربین سیستم با مسیر تغییر و کردن پارک برای شرایط

باشد بسته باید عقب صندوق درب.
باید دوربین لنز مثلاً است، نیاز روشن و واضح تصویری

.باشد تمیز
خودرو پشت محوطه از ایشده مسدود غیر و واضح دید باید

.باشد داشته وجود
در کردن پارک یا کردن حرکت برای استفاده مورد محوطۀ

.مسطح و صاف سطحی
باشد داشته سنگین و زیاد بار نباید خودرو عقب.
باشد آشنا سیستم با باید راننده.
سیستم زاویه یا موقعیت اگر .باشد سالم بایستی خودرو

عقب، از تصادف از پس مثلاً کند، تغییر عقب نمای دوربین
.شود بررسی مجاز تعمیرگاه توسط باید خودرو



مایل 9 (ساعت در کیلومتر 15 از بیشتر تقریباً را سرعت
.نکنید )ساعت در
متر 0,2 + خودرو عرض:کردن پارک فضای عرض.
حالت در فقط (کردن پارک فضای از متر یک تقریبی فاصلۀ

.کنید حفظ را) 2
2 حالت در فقط( متر 8 تقریباً پارکینگ فضای طول.(

عقب دنده دوربین سیستم نمایش تنظیم
یک هر دادن فشار با ،رنگ و کنتراست روشسنایی، مانند مختلفی تنظیمات

نوار دادن حرکت طریق از یا + یا - عملکرد هایدکمه از
.است انجام قابل لغزنده

.کنید متوقف امن محلی در را خودرو–
.کنید باز را سوییچ–
.کنید روشن را سرگرمی و اطلاعات سیستم–
R حالت در را اتوماتیک دنده یا عقب دنده حالت در را دنده–

.دهید قرار
.کنید لمس را  گزینۀ–
.نمایید انتخاب منو در را نیاز مورد تنظیمات–

توجه قابل هایویژگی
عقب، دید دوربین سیستم راهنمای عملکردهای و یاب جهت خطوط
نصب تریلر به الکتریکی صورت به فابریک کشیدک پایه وقتی
.شودنمی داده نمایش شده

تغییر و کردن پارک که است این واگن فولکس توصیۀ
کم ترافیک با محلی در را عقب دید دوربین سیستم با مسیر

به کنید، تمرین خوب هوایی و آب شرایط و دید با پارکینگ در یا
ترایمن محیطی در آن عملکردهای و سیستم با را خود ترتیب این
.کنیدمی آشنا
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عقب دید دوربین از استفاده
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 219 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

را 1 حالت: عقب دید دوربین سیستم برای نمایشگر 183 تصویر
.کنید انتخاب



را 2 حالت: عقب دید دوربین سیستم برای نمایشگر 184 تصویر
.کنید انتخاب

184 تصویر یا 183 تصویر راهنمای
پارک راهنمای سیستم صدای: تجهیزات میزان به بسته

ParkPilot نمایید روشن و خاموش را.
پارک راهنمای سیستم نمایشگر: تجهیزات میزان به بسته

ParkPilot کنید روشن را.
پارک راهنمای سیستم نمایشگر: تجهیزات میزان به بسته

ParkPilot کنید خاموش را.
پارک راهنمای سیستم: تجهیزات میزان به بسته

ParkPilot دهید نشان را.
.کنید ترک را کنونی صفحۀ









x

).1 حالت (بروید عمودی کردن پارک حالت به

).2 حالت (بروید موازی کردن پارک حالت به

.کنید انتخاب) 3 حالت (تریلر پشتیبانی برای

.رنگ کنتراست، روشنایی،: کنید تنظیم را نمایشگر






کنید خاموش و روشن را عقب دید دوربین سیستم

کارکرد
سوئیچ بودن باز هنگام در وضعیت
ParkPilot پارک راهنمای سیستم با خودروParkPilot پارک راهنمای سیستم بدون خودرو

روشن و خاموش
به نمایشگر کردن

:دستی صورت
.دهید فشار را دکمۀ 

کردن روشن
صورت به نمایشگر
:اتوماتیک

.دهید قرار R حالت در را اتوماتیک دنده یا عقب دنده حالت در را دنده
.شودمی داده نمایش سرگرمی و اطلاعات سامانۀ صفحه در "1 حالت" عقب دنده دوربین

 
هم ParkPilot پارک راهنمای سیستم انگشتی بند نمای
سرگرمی و اطلاعات سامانۀ نمایشگر چپ سمت در

.شودمی داده نمایش
شدن خاموش
طور به نمایشگر
:اتوماتیک

.ببندید را سوئیچ

.کنید حرکت) ساعت در مایل 9 (ساعت در کیلومتر 15 از تندتر جلو سمت به :یا

تصویر کردن پنهان
دید دوربین سیستم از

:عقب

.دهید فشار فابریک سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در را RADIO :مثلاً سرگرمی و اطلاعات سامانۀ دکمۀ
.کنید لمس صفحه در را x گزینۀ :یا
.کنید لمس را  گزینۀ :یا 

ParkPilot پارک راهنمای سیستم صفحۀ تمام حالت 
.شودمی داده نمایش
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)1 حالت (جاده به مستقیم زاویه با کردن پارک

مورد را 219 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

سیستم از استفاده با کردن پارک: صفحه نمایشگر 185 تصویر
.1 حالت عقب، دید دوربین

:185 تصویر جدول راهنمای
.جاده

.انتخابی پارک فضای
انتخابی پارک فضای جانبی محدوده دهندهنشان خطوط،

.باشندمی
.جدول: مثلاً کردن، پارک فضای عقب محدودۀ

185 تصویر جدول راهنمای
.باشید کردن پارک برای فضایی دنبال به

.کنید حرکت انتخابی کردن پارک فضای داخل به

.کردن حرکت

تقریباً قرمز، خط. دهدمی نشان را ایمن و مجاز حد
خط. دهدمی نشان را جاده در خودرو پشت متر 0,4
.کندنمی تغییر غربیلک زاویه طبق یابیجهت

نشان فرمان ورودی به بسته را جانبی هایمحدودیت
تقریباً جاده سطح در شده داده نشان زرد محدودۀ. دهدمی
.شودمی تمام خودرو پشت متر 2

.دهدمی نشان را خودرو پشت سمت به گسترش
پشت جاده در متری 2 حدود شده، داده نمایش سبز محدودۀ
زاویۀ با مطابق یابیجهت خطوط. شودمی تمام خودرو
.کندنمی تغییر فرمان



1

2

3

4






قرمز خط

زرد خطوط

سبز خطوط

)1 حالت (عقب دید دوربین سیستم از استفاده با کردن پارک
سیستم از استفاده هنگام به کردن پارک برای شرایط این–

.شود رعایت باید عقب دید دوربین
 دکمه شده انتخاب پارک محوطۀ به شدن وارد از قبل–

.دهید فشار را  یا
.کنید رانندگی آرامی به کردن پارک محل از قبل–
دهید قرار 2 نظر مورد پارک محل جلوی را خودرو–

. 185 تصویر ←
.بگیرید عقب دنده–
خطوط تا کنید هدایت را فرمان و برانید عقب به آرامی به–

انتخاب پارک محوطۀ در 3 محدودکننده خطوط با زردرنگ
. شوند همتراز شده

مسیر! توجه( Look! Safe to move?: کنید توجه پیام این به–
.219 صفحه در موضوع باره در مقدمه در  ←!) کنید بررسی را

خطوط تا کنید تراز شده انتخاب پارک محوطۀ در را خودرو–
محوطۀ 3 کناری محدودکننده خطوط با سبزرنگ و زرد
.کنند پیدا مطابقت شده انتخاب پارک

مثل پشت، محدودکننده قرمز خط به خودرو که وقتی نهایت، در–
. کنید متوقف را خودرو برسد 4 جدول

)2 حالت (جاده با موازی کردن پارک

مورد را 219 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

دوربین سیستم: سرگرمی و اطلاعات سیستم نمایشگر 186 تصویر
.2 حالت عقب، دنده
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:186 تصویر جدول راهنمای
.جاده

.انتخابی پارک فضای
انتخابی پارک فضای جانبی محدوده دهندهنشان خطوط،

.باشندمی

.باشید کردن پارک برای فضایی دنبال به

.کنید حرکت انتخابی کردن پارک فضای داخل به

.کردن حرکت

افقی، قرمز خط. دهدمی نشان را ایمن و مجاز حد
رانشان جاده در خودرو پشت متری 0,4 حدود اینقطه
.دهدمی

متمایل قرمز رنگ سمت به جانبی زرد خط اگر
زرد رنگ که گردد تنظیم وقتی باید فرمان ورودی باشد،

غربیلک نماد یک. شود هماهنگ منحنی قرمز خط با
ظاهر یابیجهت هدف به صفحه انتهای در هم فرمان
.شودمی

خودرو جانبی هایمحدودیت فرمان، ورودی به بسته
سطح در شده داده نشان زرد محدودۀ. دهندمی نشان را

.شودمی تمام خودرو پشت متر 2 تقریباً جاده
کردن پارک فضای هایمحدودیت بر دلالت

.کرده پارک خودروهای: مثل دارد، پارکینگ ردیف در
مخالف جهت در نباید کردن پارک فضای هایمحدودیت

هایجعبه میان محدودۀ. باشد برجسته کمکی هایجعبه
پارک فضای و نیاز مورد حرکت فضای زرد، کمکی
.دهدمی نشان را انتخابی کردن

نقطۀ به وقتی . پارک حین دورزدن نقطۀ نشانگر
سایر یا جدول با جانبی سبز خط که رسیممی دورزدن
.یابد تماس پارکینگ فضای هایمرزبندی

سبز محدودۀ. خودرو عقب سمت به گسترش
تمام خودرو پشت جاده در متری 2 حدود شده، داده نمایش
نزدیک دلیل به تدریج به جهت، تعیین خطوط این. شودمی
کمرنگ پارکینگ فضای عقب محدودۀ به خودرو شدن
.شوندمی

)2 حالت (عقب دنده دوربین سیستم با کردن پارک

سیستم از استفاده هنگام به کردن پارک برای شرایط این.1
.شود رعایت باید عقب دید دوربین

 دکمه شده انتخاب پارک محوطۀ به شدن وارد از قبل.2

.دهید فشار را  یا
سرگرمی و اطلاعات سامانۀ صفحه در  گزینۀ روی.3

،2 حالت به رفتن هنگام به. بزنید ضربه 2 حالت برای
نمایش جاده با موازی طرف دو هر برای کمکی هایجعبه
.شوندمی داده

دور سیگنال کنید، پارک خواهیدمی که خیابانی طرف برای.4
که کمکی هایجعبه شد، فعال راهنما وقتی. کنید فعال را زدن
.شوندمی حذف نمایشگر از نیستند لازم

.کنید رانندگی آرامی به کردن پارک محل از قبل.5

1

2

3






افقی قرمز خط

جانبی قرمز خط

زرد خطوط

زرد کمکی هایجعبه

جانبی سبز خط

افقی سبز خطوط

با موازی متر یک تقریبی فاصله با محلی در را خودرو.6
هایجعبه که کنید حاصل اطمینان دهید، قرار پارکینگ ردیف
را مانعی هر کامل طور به صفحه در شده داده نشان کمکی
میان محدودۀ.  2 186 تصویر ← دهدمی پوشش
:توصیه. باشد پاک مانعی هرگونه از باید کمکی هایجعبه
همراستا خودرو /جلویی محدودۀ با را خود است مقدور اگر
جعبه با کامل طور به باید پارک حال در مثلاًخودرو کنید،
.شود محصور زرد کمکی

.نمایید متوقف را خودرو و دهید فشار را ترمز پدال.7
نشان قرمر ذوزنقۀ یک با شما خودروی. بگیرید عقب دنده.8

بیرون کمکی هایجعبه پشت از موانع، اگر. شودمی داده
خودرو یا است کوچک بسیار پارکینگ فضای شاید اند،آمده
به است، لازم اگر. است نگرفته قرار صحیح طور به شما
را خودرو گیری جهت یا بگردید جدید پارک فضای دنبال
.دهید تغییر

میان قرمز، ذوزنقۀ که بچرخانید وقتی تا را فرمان غربیلک.9
.شود مشخص سبز رنگ به و بگیرد قرار کمکی هایجعبه
دادن نشان برای دسترس در کردن پارک منطقۀ از توانیدمی

این در ثابت را فرمان غربیلک. کنید استفاده سبز ذوزنقۀ
سمت لبه در فرمان غربیلک علامت. کنید حفظ موقعیت
به راننده که است این دهندهنشان  صفحه پائین راست
نیاز کردن پارک مرحله تمام در فرمان غربیلک حرکات
.دارد

آهستگی به کنید، حفظ موقعیت همان در را فرمان غربیلک.10
تا :یا. شود ظاهر توقف علامت وقتی تا بروید عقب دنده
پارک فضای کناری محدودۀ با منحنی سبز جانبی خط وقتی
اساس بر  فلش یک. شود مطابق 3 جدول:مثلاً کردن،
برای لازم تقریبی فضای شده، داده نشان هایقسمت تعداد
.دهدمی نشان را کردن پارک

مسیر! توجه( Look! Safe to move?: کنید توجه پیام این به.11
صفحه در موضوع باره در مقدمه در  ←!) کنید بررسی را

219.
جهت در آخر تا را فرمان غربیلک و کنید متوقف را خودرو.12

نماد بالای فلش علامت دیگر که وقتی تا بچرخانید، مخالف
.نشود داده نشان فرمان

خطوط. بروید عقب دنده آرامی به فرمان، جهت تغییر بدون.13
.شد خواهند داده نمایش افقی سبز

علامت وقتی تا دهید ادامه رفتن عقب دنده به آهستگی به.14
خط وقتی را خودرو آخر، در :یا. شود پدیدار  توقف
2 شده پارک خودروی مثلاً رسید، پشت محدوده به قرمز
جاده مسیر با را خودرو لزوم، صورت در.  کنید متوقف
.کنید همراستا
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عبوری ترافیک و) 3 حالت (تریلر از پشتیبانی
)4 حالت(
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 219 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.تریلر از پشتیبانی: عقب دید دوربین سیستم نمایشگر 187 تصویر

تریلر از پشتیبانی
از پشتیبانی عملکرد فابریک، کشیدک پایۀ دارای خودروهای در

.کند کمک شما به کش یدک پایۀ به شدن وصل در تواندمی تریلر
این معنی به حالت این در شده استفاده قدرت با کردن زوم سطح
بنابراین. شوندمی پدیدار دیر بسیار خودرو پشت موانع که است
.دارد نیاز زیاد بسیار توجه با راننده به حالت این

کش یدک پایۀ با صفحه در شده داده نشان افقی قرمز یابجهت خط
پایه از فاصله دوار، نیمه سبز و قرمز یابجهت خطوط. است تراز
بین و سبز کمکی خط هر بین فاصلۀ. دهدمی نشان را کش یدک
خط. باشدمی متر 0,1 تقریباً قرمز، کمکی خط و خطوط این

زاویه به بسته کش یدک پایۀ شده بینیپیش مسیر نشانگر نارنجی
.است فرمان غربیلک

عبوری ترافیک
صورت به طرفین، هایمحوطه و خودرو پشت یا جلو محوطۀ
راننده به) عبوری ترافیک( 4 حالت. شوندمی داده نشان آی فیش
در تواندمی و کندمی کمک خودرو پشت ترافیک نظارت در

از خروج یا گاراژ از آمدن بیرون حال در وقتی مانند هاییموقعیت
.شود استفاده هستیم باریک فضایی



دوربین لنز کردن تمیز

مورد را 219 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.عقب دید دوربین سیستم محل: خودرو پشت در 188 تصویر

دوربین لنز کردن تمیز
برف بدون و تمیز را)نزدیک نمای( 188 تصویر ← دوربین لنز
:دارید نگه یخ و

الکلی پایه با دسترس در تجاری شورشیشه با را دوربین لنز–
.کنید پاک خشکی دستمال با و کرده مرطوب

.کنید پاک کوچکی دستی برس با را برف–
.کنید پاک زدایخ اسپری با را یخ–

)Park Assist (پارک دستیار سیستم

موضوع باره در مقدمه

پارک از شدن خارج یا کردن پارک حال در وقتی
.شود می فعال پارک دستیار هستیم،

پارک راهنمای سیستم نوری، نمایشگر به مجهز خودروهای در
ParkPilot، اطراف و عقب جلو، به رو بررسی مورد محوطۀ

داده نمایش فابریک سرگرمی و اطلاعات سامانۀ صفحه در خودرو
با ارتباط در موانع موقعیت سیستم، محدودیت به بسته. شد خواهد
.شد خواهند داده نشان خودرو

پارک دستیار هایسیستم عملکردهای
است ParkPilot پارک راهنمای سیستم گسترش ، پارک دستیار

:کند می کمک راننده به موارد این در 214 صفحه ← و

مناسب، پارک فضای انتخاب–
کردن، پارک حالت انتخاب–
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و عمودی کردن پارک فضاهای در عقب دنده با کردن پارک–
مناسب، موازی

عمودی کردن پارک فضای در جلو سمت به کردن پارک–
مناسب،

.جلو سمت به حرکت با موازی پارک فضای از خروج–

هشدار
فیزیک قوانین بر تواندنمی هوشمند پارک دستیار تکنولوژی

اجازه. کندمی عمل سیستم هایمحدودیت طبق فقط و کند غلبه
به را شما رانندگی، هنگام پارک دستیار بیشتر راحتی ندهید
این. کند حادثه ایجاد تواندمی کار این - کند وسوسه خطر انجام
.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم

بروز باعث است ممکن خودرو نشدهکنترل حرکات●
.شود شدید هایآسیب

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

فرا سنسورهای امواج است ممکن هالباس و اشیاء از برخی●
یا اشیاء این تواندنمی سیستم. نکنند بازتاب را صورت
شاید یا نماید ردیابی اندپوشیده هایی لباس چنین که را افرادی
.کند ردیابی اشتباه را آنها

فراصوت سنسور هایسیگنال بر توانندمی صدا بیرونی منابع●
اشیاء یا افراد خاص، شرایط در سیستم شاید. بگذارند تأثیر
.ندهد تشخیص را

نقاط، آن در که دارند کوری نقاط فراصوت، سنسورهای●
.شوندنمی مشخص افراد و موانع

زیرا نمایید توجه را خودرو اطراف محیط به همیشه●
و حیوانات کوچک، اطفال همیشه فراصوت سنسورهای

.نمایندنمی ردیابی را اشیاء

هشدار
از استفاده با پارک از خروج یا کردن پارک حال در وقتی
غربیلک سریع چرخشی حرکات هستید، پارک دستیار سیستم
.شود شدید هایجراحت باعث تواندمی فرمان

پارکینگ فضای از خروج یا کردن پارک حال در وقتی●
فرمان غربیلک به نخواسته شما از سیستم وقتی تا هستید،
.نزنید دست

تذکر
مانند اشیائی ردیابی به قادر فراصوت سنسورهای است، ممکن●

ها،میله ها،پرچین باریک، هایریل تریلر، هایکشید قلاب
باز یا و شدن باز حال در عقب صندوق هایدرب و درختان
.نگردند

دوچرخه، مانندباربند خودرو، در شده نصب تجهیزات هرگونه●
باعث و کند جلوگیری پارک دستیار صحیح عملکرد از تواندمی

.شود خسارت

به اشیاء سایر و جدول شده، پارک خودروهای از پارک دستیار●
رمراقب پارک موقع در لطفاً. کندمی استفاده راهنما عنوان
نیاز، صورت در. نبینند آسیب که باشید ها رینگ و ها لاستیگ
آسیب از جلوگیری برای مناسب زمان تا را کردن پارک فرآیند
.کنید متوقف خودرو به رسیدن

به یا شود جا به جا توانندمی عقب سپر در رادار سنسورهای●
کردن خارج یا کردن پارک هنگام مثلاً ببیند، آسیب شوک دلیل

.پارکینگ فضای از خودرو

و یخ بدون و تمیز باید سپرها در فراصوت سنسورهای
قرار دیگری شیء هیچ یا برچسب آنها روی و باشند برف

سیستم درست کارکرد از تواندمی اتفاق این زیرا باشد نگرفته
.کند جلوگیری

خودرو پارک دستیار شود، خراب فراصوت سیستم اگر
شود درست خرابی وقتی تا تواندنمی و شودمی خاموش

مجاز تعمیرگاه به سیستم فنی نقص صورت در. گردد فعال دوباره
هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. کنید مراجعه
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

سیستم در خطا ایجاد به منجر توانندمی صدا و سر منابع
پر آسفالت: مثلاً شوند، کردن ParkPilot پارک راهنمای

یا ساختمانی آلاتماشین القائی، حلقه سنگ، قلوه انداز،دست
.خودروها سایر از پارازیت

دستیار سیستم از استفاده که است این واگن فولکس توصیۀ
خودرو پارک محل در یا و خلوت ایجاده در را پارک

آن عملکردهای و سیستم با توانیدمی صورت این در. کنید تمرین
.شوید آشنا ایمن محیطی در

پارک دستیار توجه قابل هایویژگی و عملکرد
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 225 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

کردن روشن یبرا دکمه: وسط کنسول پایین قسمت در 189 تصویر
.دارد قرار پارک دستیار

برای. دارد هایی محدودیت سیستم چارچوب در پارک دستیار
به تواندنمی پارک دستیار دارید، قرار تندی پیچ در شما اگر مثال،
فضای از آن کردن خارج یا خودرو کردن پارک برای شما

.کند کمک پارکینگ
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و جلو در صوتماوراء سنسورهای شامل کردن، پارک دستیار
دستیار که 189 تصویر ←  باشدمی ایدکمه و سپرها نزدیک
.کندمی خاموش و روشن نشانگرها مجموعه روی را کردن پارک

تریلر کشییدک
به فابریک کشیدک پایه وقتی تواندنمی کردن پارک دستیار
.شود روشن است شده نصب تریلر به الکتریکی صورت

کنید تنظیم را پارک دستیار مجدداً فرمان تغییر از پس
پس پارکینگ کردن ترک یا کردن پارک نتیجه که شدید متوجه اگر
ابعاد با باید پارک دستیار شود،می بدتر کرده تغییر فرمان اینکه از

صورت به پارک دستیار. شود داده تطبیق سیستم با جدید فرمان
.کند می ثبت رانندگی هنگام را مقادیر اتوماتیک،

:شود پشتیبانی اینگونه تواندمی پارک دستیار

در کیلومتر 20 از ترکم سرعت با زدن دور محل در رانندگی–
).ساعت در مایل 12 (ساعت

در یا پارکینگ داخل به رانندگی حین اتوماتیک حرکات کردن لغو
آن از خروج حال

حرکات بیفتد، اتفاق زیر هایموقعیت از یکی اگر پارک دستیار
:کندمی لغو را آن از خروج یا پارکینگ به شدن وارد برای

.شودمی داده فشار  دکمۀ–
افزایش) ساعت در مایل 4 (ساعت در کیلومتر 7 حدود سرعت–

.یابد
.کند مداخله فرمان غربیلک از استفاده با راننده–
مداخلۀ فعالسازی از پس دقیقه 6 حدود در کردن پارک مرحلۀ–

.باشد نشده کامل اتوماتیک فرمان
دسترس در موقت طور به سیستم (دارد وجود سیستمی خطای–

).نیست
.شودمی خاموش) ASR(کشش کنترل سامانۀ–
پایداری کنترل سامانۀ یا) ASR(کشش کنترل سامانۀ–

.شوندمی اندازیراه موثر مداخله برای) ESC(الکترونیک

از خروج یا پارکینگ داخل به حرکت برای تواندمی پارک دستیار
.شود اندازیراه مجدداً اتوماتیک شدن لغو از پس آن

.دهید فشار را دکمۀ

پارک اتوماتیکدستیار ترمزگیری
در اتوماتیک ترمزگیری انجام با راننده به پارک دستیار
.کندمی کمک خاص هایموقعیت

. ←کند ترمز موقع به دارد مسئولیت حال همه در راننده

گیریسرعت از جلوگیری برای اتوماتیک ترمزگیری
هستیم، پارکینگ از خروج یا کردن پارک حال در وقتی

کیلومتر 7 حدود سرعت افزایش از تواندمی اتوماتیک ترمزگیری
پارک. . کند جلوگیری خودرو) ساعت در مایل 4 (ساعت در

ترمزگیری از پس تواندمی پارک فضای از خروج یا کردن
.یابد ادامه اتوماتیک

اتوماتیک ترمزگیری پارک، محوطۀ به شدن خارج یا داخل برای
در کیلومتر 7 حدود سرعت از اگر. شودمی انجام بار یک از بیش

از شدن خارج و وارد رفتید فراتر) ساعت در مایل 4 (ساعت
.شودمی لغو پارک محوطۀ

آسیب رساندن حداقل به برای اتوماتیک ترمزگیری
شرایط هوایی، و آب شرایط: مانند مشخص شرایط به بسته

تواندمی پارک دستیار خودرو، زاویه یا خودرو بار خودرو،
ترمز پدال - کند برسد مانعی به اینکه از قبل کند متوقف را خودرو

! ← دهید فشار را

دادن پایان و خسارت رساندن حداقل به برای اتوماتیک ترمزگیری
.باشدمی فعال کردن پارک حرکات به

هشدار
انجام به را شما پارک، دستیار کردن ترمز عملکرد ندهید اجازه
باعث تواندمی اقدام این - کند وسوسه رانندگی حین خطر

راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم این. شود تصادف
.شود

در. دارد هایی محدودیت سیستم چارچوب در پارک دستیار●
تواندمی فقط اتوماتیک ترمزگیری عملکرد ها،موقعیت برخی

.کندنمی عمل اصلاً یا کند عمل محدودی طرز به
.کنید ترمز خودتان باشید آماده همیشه باید●
اتمام به ثانیه 1,5 تقریباً از پس اتوماتیک ترمزگیری●

را ترمز پدال خودتان اتوماتیک ترمزگیری از پس. رسدمی
.دهید فشار

پارک حالت انتخاب

مورد را 225 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

پارک : پارک حالت برای مینیاتوری نمای کلی نمای 190 تصویر
پارک  عقب، دنده عرضی پارک  طول، جهت در عقب دنده

.جلو از عرضی
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دستیار سیستم نمایش: نشانگرها مجموعه نمایشگر در 191 تصویر
.مینیاتوری حالت به پارک

پارک حالت انتخاب
انتخاب را پارک حالت اتوماتیک صورت به پارک دستیار سیستم
نشانگرها مجموعه نمایشگر در شده انتخاب پارک حالت. کندمی
جایگزین دیگر هایحالت. 191 تصویر ← شودمی داده نشان
و شده داده نمایش 190 تصویر ← مینیاتوری نمای با پارک
.گردد انتخاب  دکمه مجدد فشار با تواندمی

عملکرد 

پارک دستیار از استفاده با کردن پارک برای شرایط.1
.228 صفحه ← کنید رعایت باید را

در نشانگر چراغ یک باشد روشن تریلر دستیار وقتی.2
.شودمی روشن  دکمه

عملکرد 
.دهید فشار را  دکمۀ

کنید،راهنما پارک خواهیدمی که خیابانی طرف برای.3
.کنید روشن را

مورد پارک حالت تا دهید فشار بار چند را  دکمه.4
.شود انتخاب نظر

5.
مجموعه نمایشگر در شده داده نمایش هایپیام

پارک فضای به را خودرو تا کرده دنبال را نشانگرها
.کنید راهنمایی

سر پشت پارکی فضای اگر. شود فعال بعداً تواندمی پارک دستیار
.شودمی داده نمایش شود گذاشته
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پارک دستیار از استفاده با کردن پارک

مورد را 225 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.جاده با موازی کردن پارک: ترکیبی ابزار نمایشگر در 192 تصویر
 پارک، فضای  پارک، وضعیت  خودرو دادن حرکت.



.جاده بر عمود کردن پارک: ترکیبی ابزار نمایشگر در 193 تصویر
 پارک، فضای  پارک، وضعیت  خودرو دادن حرکت.

:193 تصویر یا 192 تصویر جدول راهنمای
.جلو به حرکت برای درخواست

.خودرو خود
.شده پارک خودروهای

.شد داده تشخیص کردن پارک فضای
.R دنده دسته وضعیت یا گرفتن عقب دنده برای تقاضا
.کردن پارک برای پیشنهادی مرحله نشانگر
.پیشرفت نوار

1

2

3

4

5

6

7

پیشرفت نوار
پیشرفت نوار در علامت از استفاده با مرتبط ماندهباقی فاصلۀ

ابزار نمایشگر در 7 193 تصویر ←  یا 7 192 تصویر ←
باشد، بالاتر پیشرفت نوار چه هر. شودمی داده نشان ترکیبی
رانندگی جلو سمت به وقتی. است ترطولانی ماندهباقی فاصلۀ
حرکت عقب به وقتی و رودمی بالا پیشرفت سطح کنیم،می
.آیدمی پایین کنیم،می

پارک دستیار از استفاده با کردن پارک الزامات
جاده بر عمود پارک فضاهای برایجاده با موازی پارک فضاهای برای

.237 صفحه ← باشد روشن باید) ASR(کشش کنترل سامانۀ
هنگام به )ساعت در مایل 25 (ساعت در کیلومتر 40 سرعت از

.نکنید تجاوز پارکینگ فضای پشت در رانندگی
هنگام به )ساعت در مایل 12 (ساعت در کیلومتر 20 سرعت از

.نکنید تجاوز پارکینگ فضای پشت در رانندگی
.کنید حفظ هستید پارکینگ فضای پشت رانندگی حال در وقتی را متری 2,0 – 0,5 فاصلۀ

.متر 0,8 + خودرو عرض: کردن پارک فضای عرض.متر 0,8 + خودرو طول: کردن پارک فضای طول
.نکنید تجاوز )ساعت در مایل 4 (ساعت در کیلومتر 7 تقریبی سرعت از
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کردن پارک
تکمیل باید پارک دستیار از استفاده باکردن پارک برای الزامات این
.گردد انتخاب باید کردن پارک حالت و شود

پارک فضای آیا ببینید تا کنید ملاحظه را ترکیبی ابزار نمایشگر
در مانور برای صحیح وضعیت آیا و شده داده تشخیص "مناسب"

آمده دست به 193 تصویر ← یا  192 تصویر ← پارک فضای
. نه یا

درخواست که شودمی داده تشخیص مناسب وقتی فقط پارک فضای
.شود داده نشان "مناسب"عنوان به ترکیبی ابزار در 5 پارک

کوتاهی مدت برای خودرو وقتی و کنید متوقف را خودرو
.بگیرید عقب دنده بود حرکتبی

صفحه در موضوع باره در مقدمه در  ← کنید رها را فرمان غربیلک
225.

را گاز پدال احتیاط با و کنید بررسی را خودرو اطراف محوطۀ
)ساعت در مایل 4 (ساعت در کیلومتر 7 از بیش با - دهید فشار

.نکنید حرکت

راننده. گیرد می اختیار در پارک حین را فرمان فقط پارک دستیار
کنترل را ترمز و دنده و کلاچ لزوم، صورت در و گاز، پدال
.کندمی
پارک راهنمای سیستم که زمانی تا کنید حرکت عقب دنده

ParkPilot بزند ممتد بوق یک.

جلو به حرکت درخواست که زمانی تا بیایید عقب دنده :یا
روی  1 193 تصویر ← یا  1 192 تصویر ←

.شود ظاهر ترکیبی ابزار نمایشگر

!Park Assist stopped پیام که زمانی تا بیایید عقب دنده :یا
.شود ظاهر ترکیبی ابزار نمایشگر در!) شد متوقف پارک دستیار(

دهدمی نشان کنید حرکت باید که را ایفاصله 7 پیشرفت نوار
.192 تصویر ←

ترمز پدال رساندمی پایان به را هدایت پارک دستیار که زمانی تا
.دهید فشار را

.شود خاموش ترکیبی ابزار نمایشگر در  نماد که زمانی تا :یا

.بگیرید 1 دنده

یک ParkPilot پارک راهنمای سیستم تا برانید جلو به را خودرو
.بزند ممتد بوق

ابزار نمایشگر در عقب به حرکت درخواست تا برانید جلو به :یا
.شود ظاهر ترکیبی

گرفتن عقب دنده و جلو به حرکت هنگام را خودرو پارک دستیار
تصویر ← پارک فضای در خودرو که زمانی تا کندمی هدایت
192  193 تصویر ← یا  شود پارک مستقیم.

را فرمان غربیلک چرخشی حرکات پارک دستیار تا بمانید منتظر
بهینۀ نتیجۀ به تا برساند پایان به پارک از مرحله هر پایان در

.یابید دست پارک

ظاهر ترکیبی ابزار روی پیامی شد، کامل پارک مرحلۀ وقتی
.بیاید در صدا به بوقی است ممکن و شودمی

مناسبند خودرو برای که را پارک فضاهای پارک دستیار
علت به پارک دستیار با پارک اگر حتی دهدمی تشخیص

.نباشد مقدور سیستم هایمحدودیت

پارک راهنمای سیستم با پارک از شدن خارج

مورد را 225 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

پارک از شدن خارج: ترکیبی ابزار نمایشگر در 194 تصویر
.موازی



:194 تصویر جدول راهنمای
.شده پارک خودروی
.عقب دنده در شما خودروی

.پیشرفت نوار
.پارک از شدن خارج برای پیشنهادی محل نمایش

پارک دستیار از استفاده با پارک از شدن خارج الزامات
.جاده به نسبت موازی پارک فضاهای برای فقط–
.237 صفحه ← باشد روشن باید) ASR(کشش کنترل سامانۀ–
متر 0,5 + خودرو طول: کردن پارک فضای طول–
ساعت در کیلومتر 7 از ترسریع پارک از شدن خارج هنگام–

.نکنید حرکت )ساعت در مایل 4(

پارک از شدن خارج
را زیر مراحل جاده با موازی پارک فضای از شدن خارج برای
:دهید انجام

را پارک دستیار از استفاده با پارک از خروج برای الزامات–
.229 صفحه ← کنید رعایت باید

.147 صفحه ← بزنید استارت–
.دهید فشار را  دکمۀ–

1

2

3

4
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 دکمه در نشانگر چراغ یک باشد روشن تریلر دستیار وقتی–
.شودمی روشن

از مایلید که جهتی انتخاب برای جلو چراغ و راهنما دسته از–
.کنید استفاده شوید خارج پارک

R حالت در را اتوماتیک دنده یا عقب دنده حالت در را دنده–
.دهید قرار

کنید رها را فرمان غربیلک شد داده نمایش زیر پیام وقتی–
.Steer  225 صفحه در موضوع باره در مقدمه در  ←

interv.!)هدایت در مداخله(!Check area around vehicle
!)کنید توجه خودرو اطراف محوطه به(

را گاز پدال احتیاط با و کنید بررسی را خودرو اطراف محوطه–
در مایل 4 (ساعت در کیلومتر 7 از بیش با - دهید فشار
.نکنید حرکت) ساعت

انجام پارک از خروج حین را فرمان حرکات فقط پارک دستیار–
و دنده و کلاچ لزوم، صورت در و گاز، پدال راننده. دهدمی
.کندمی کنترل را ترمز

.بزند ممتد بوق یک پارک راهنمای سیستم تا بروید عقب دنده–
جلو به حرکت درخواست که زمانی تا بروید عقب سمت به :یا–

.شود ظاهر نشانگرها مجموعه نمایشگر در
پدال رساندمی پایان به را هدایت پارک دستیار که زمانی تا–

.دهید فشار را ترمز
نمایشگر در  نشانه که زمانی تا دهید فشار را ترمز پدال :یا–

.شود خاموش نشانگرها مجموعه
ParkPilot پارک راهنمای سیستم تا برانید جلو به را خودرو–

.بزند ممتد بوق یک
نمایشگر در عقب به حرکت درخواست تا برانید جلو به :یا–

.شود ظاهر ترکیبی ابزار
عقب دنده و جلو به حرکت هنگام را خودرو پارک دستیار–

فضای از را خودرو بتوان که زمانی تا کندمی هدایت گرفتن
.کرد خارج پارک

پیامی که شود خارج پارک فضای از تواندمی زمانی خودرو–
ممکن و شده روشن نشانگرها مجموعه نمایشگر در متناسب
.درآید صدا به هم صوتی سیگنال است

به شده چرخانده پارک دستیار توسط که ایزاویه با را فرمان–
.بگیرید دست

خارج پارک فضای از را خودرو ترافیک وضعیت به توجه با–
.کنید

)Area View (خودرو اطراف دید

موضوع باره در مقدمه

حین در راننده به) Area View (خودرو اطراف دید
.کندمی کمک آفرود رانندگی و دادن مانور پارک،

که کندمی استفاده تصویری ایجاد برای دوربین چند از سیستم این
.شودمی داده نشان سرگرمی و اطلاعات سامانۀ نمایشگر روی

عقب صندوق درب و بغل هایآینه رادیاتور، شبکۀ در هادوربین
.دارند قرار

هشدار
انسان، (موانع از فاصله تخمین برای دوربین از استفاده

و تصادف به منجر تواندمی و نیست دقیق) غیره و خودروها
.شود شدید هایجراحت

و نمایندمی تحریف و بزرگ را دید میدان دوربین، لنزهای●
.دهندمی نشان غیردقیق و متفاوت صفحه در را اشیاء

به باریک هاینرده یا هامیله مانند اشیاء بعضی دیدن شاید●
مشکل صفحه در ضعیف نوری شرایط یا کم رزولوشن دلیل
.باشند ممکن غیر یا

افراد و موانع آن، در که دارند کوری نقاط هادوربین●
.شوند داده تشخیص توانندنمی

را آن دارید،و نگه تمیز یخ و برف زباله، از را دوربین لنز●
.نپوشانید

هشدار
)Area View (خودرو اطراف دید هوشمند تکنولوژی

منحصراً آن عملکرد و رود فراتر فیزیکی محدوده از تواندنمی
عملکرد زیاد راحتی ندهید اجازه هرگز. است سیستم محدوده در
وسوسه رانندگی حین خطر انجام به را شما خودرو اطراف دید
اطراف دید سیستم از غیرمسئولانه یا دقت بدون استفاده. کند

جدی جراحت به و شود حادثه بروز باعث تواندمی خودرو
.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی سیستم این. شود منجر

دید، شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت●
تنظیم ترافیکی وضعیت جاده، شرایط هوا، و آب وضعیت

.کنید
شما حواس نمایشگر، در شده داده نشان تصاویر ندهید، اجازه●

.کند پرت اطرافتان ترافیک از را
زیرا نمایید بررسی را خودرو اطراف محوطه همیشه●

تشخیص را اشیاء و حیوانات اطفال، همیشه هادوربین
.نمایندنمی

نشان واضح طور به را هامحوطه تمامی نتواند سیستم شاید●
.دهد

تذکر
نبود. دهدمی نشان صفحه در را بعدی دو تصاویر تنها دوربین●

در برجسته و گود موانع که است این معنای به میدانی عمق
داده تشخیص اصلاً شاید یا شده داده تشخیص سختی به زمین
.نشوند

،حفاظ نازک، هایریل تشخیص به قادر دوربین همیشه شاید●
ایجاد باعث تواندمی مورد این. نباشد غیره و درختان ها،میله

.شود خودرو به خسارت
گرفتن نظر در بدون را کمکی کادرهای و خطوط سیستم،●

مانعی تشخیص هیچ دهد،می نمایش خودرو محوطه اطراف
در خودرو اینکه مورد در خودش باید راننده. ندارد وجود
.بگیرد تصمیم نه، یا گیرد می جا پارکینگ فضای

راهنما دفترچه 230
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تذکر
باشند برف و یخ بدون و تمیز باید سپرها در فراصوت سنسورهای

زیرا باشد نگرفته قرار دیگری شیء هیچ یا برچسب آنها روی و
.کند جلوگیری سیستم درست کارکرد از تواندمی اتفاق این
لنز کردن تمیز برای خورنده تمیزکنندۀ ماده یک از هرگز●

.نکنید استفاده هادوربین
لنز از یخ و برف کردن پاک برای گرم یا داغ آب از هرگز●

دوربین لنز به است ممکن کار این. نکنید استفاده هادوربین
.بزند آسیب

خودرو اطراف دید هایویژگی
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 230 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

خودرو اطراف دید انداختن کار به الزامات

باشند بسته باید عقب صندوق درب و هادرب.
باید دوربین لنز مثلاً است، نیاز روشن و واضح تصویری

.باشد تمیز
داده تشخیص کامل و وضوح به باید خودرو اطراف محوطۀ

.شود
در کردن پارک یا کردن حرکت برای استفاده مورد محوطۀ

.مسطح و صاف سطحی



باشد داشته زیاد بار نباید خودرو عقب.
باشد آشنا سیستم با باید راننده.
زاویه یا موقعیت اگر .باشد سالم باید خودرو هایدوربین

عقب، از تصادف از پس مثلاً کند، تغییر دوربین سیستم
.شود بررسی مجاز تعمیرگاه توسط باید خودرو

هاویژگی
:دوربین توسط بصری تشخیص از هایینمونه

ارائه بعدی دو تصاویر فقط خودرو اطراف دید سیستم دوربین
هاچوله چاله صفحه، روی میدان عمق وجود عدم علت به. دهدمی
اشیاء یا دیگر خودروهای زده بیرون هایقسمت زمین، شیب و

دیده سختی به تصویر روی است ممکن زمین روی زده بیرون
.نشوند دیده یا شوند

نزدیکتر یا دورتر صفحه روی است ممکن خودروها سایر یا اشیاء
:برسند نظر به هستند که آنچه از
سربالایی یا سرازیری یک وارد هموار سطح یک از اگر–

.شوید
.شوید هموار سطح یک وارد سربالایی یا سرازیری از اگر–
.باشد داشته زیادی بار خودرو عقب قسمت اگر–
از است ممکن اشیاء این. برجسته اشیاء به شدن نزدیک هنگام–

.بمانند مخفی دوربین دید میدان
وصل تریلر به برقی صورت به فابریک کشیدک پایه وقتی–

در را کمکی یابیجهت خطوط همه خودرو اطراف دید باشد،
.کندمی مخفی عقب دوربین محوطه

خودرو اطراف دید از استفاده

مورد را 230 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

دستی کردن روشن دکمۀ: وسط کنسول بالایی قسمت در 195 تصویر
.خودرو اطراف دید



خودرو اطراف دید کردن خاموش و روشن

دستی کردن روشن
:نمایشگر

.دهید فشار بار یک را 195 تصویر ← دکمۀ
ظاهر آن روی مختلفی نمایشگرهای سرگرمی و اطلاعات سامانۀ سازیفعال از پس خودرو، سرعت به بسته
.شوندمی

231مسیر تغییر و کردن پارک
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خودرو اطراف دید کردن خاموش و روشن
به نمایشگر کردن روشن
:اتوماتیک صورت

.کنید عوض R حالت به را دنده دستۀ
.شودمی داده نشان بالا از دید انگشتی بند نسخه با عمودی پارک حالت در خودرو پشت دوربین نمای

دستی کردن خاموش
:نمایشگر

.دهید فشار دوباره را 195 تصویر ← دکمۀ
فابریک سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در را ،RADIO :مثلاً سرگرمی و اطلاعات سامانۀ دکمه یک :یا

.دهید فشار
.کنید لمس را x گزینۀ :یا

به نمایشگر شدن خاموش
:اتوماتیک طور

.برانید) ساعت در مایل 9 (ساعت در کیلومتر 15 حدود از سریعتر
.شودمی محو کوتاهی مدت از پس خودرو اطراف دید فهرست. ببندید را سوئیچ :یا

دستیار سیستم از استفاده که است این واگن فولکس توصیۀ
پارک محل در یا و خلوت ایجاده در را کردن پارک

و سیستم با توانیدمی صورت این در. کنید تمرین خودرو
.شوید آشنا ایمن محیطی در آن عملکردهای

خودرو اطراف دید گزینۀ

مورد را 230 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

 جلو، دوربین : خودرو اطراف دید نمایشگر 196 تصویر
.عقب دوربین



196 تصویر جدول راهنمای
پارک راهنمای سیستم صدای: تجهیزات میزان به بسته

ParkPilot نمایید روشن و خاموش را.
پارک راهنمای سیستم نمایشگر: تجهیزات میزان به بسته

ParkPilot کنید روشن را.
پارک راهنمای سیستم نمایشگر: تجهیزات میزان به بسته

ParkPilot کنید خاموش را.
پارک راهنمای سیستم: تجهیزات میزان به بسته

ParkPilot دهید نشان را.
.شوید خارج خودرو اطراف دید نمایشگر از

.رنگ کنتراست، روشنایی،: کنید تنظیم را نمایشگر

.بروید عقب عمود ترافک حالت به

.بروید 2 حالت به










x
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خودرو اطراف دید نماهای

مورد را 230 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.بالا از دید: خودرو اطراف دید نمایشگر 197 تصویر

197 تصویر جدول راهنمای
.جلو دوربین محدودۀ
.راست سمت دوربین محدودۀ
.عقب دوربین محدودۀ
.چپ سمت دوربین محدودۀ



A

B

C

D

پارک راهنمای سیستم صدای: تجهیزات میزان به بسته
ParkPilot نمایید روشن و خاموش را.

.کنید ترک را کنونی صفحۀ

بعدیسه نماهای

.رنگ کنتراست، روشنایی،: کنید تنظیم را نمایشگر

شودمی تشکیل هادوربین همه نماهای ترکیب با  بالا از دید
در خودرو کردن لمس با توانمی را بالا از دید. 197 تصویر ←

.نمود انتخاب صفحه روی ناحیۀ

از دید در جداگانه نواحی کردن لمس با را دوربین مربوطه نماهای
بالا از دید انگشتی بند نسخه یا D تا A 197 تصویر ← بالا

.کنید انتخاب

نشان صفحه راست سمت در شده انتخاب دوربین جداگانۀ نمای
انگشتی بند نسخۀ در رنگی کادر یک توسط نما این. شودمی داده
این، بر علاوه. شودمی داده نشان چپ سمت در بالا از دید

اصطلاح به (دوربین ممکن نماهای و فهرست موجود هایگزینه
نشان صفحه راست سمت در مربوطه دوربین برای) "هاحالت"

.شودمی برجسته کنونی فعال) حالت (نما. شودمی داده

 دکمۀ دادن فشار با توانمی را بالا از دید نمای انگشتی بند نسخۀ
.داد نمایش صفحه کل روی شده انتخاب نمای و



x




)بالا از دید (بالا از دید نماهای
هادوربین همۀ از صفحه نمایشنما

بتوان است ممکن تجهیزات، به بسته. شودمی داده نشان بالا از دید نمای در آن نزدیک محدودۀ و خودرو اصلی حالت
.داد نمایش نیز را ParkPilot پارک راهنمای سیستم مسیر نمایشگر

بعدیسه نماهای

شودمی داده نشان بالا از دید نمای در آن نزدیک محدودۀ و خودرو.

شودمی داده نشان اریب صورت به بالا از دید نمای در آن نزدیک محدودۀ و خودرو.

شودمی داده نشان بغل از آن اطراف محدودۀ و خودرو.

سامانۀ صفحۀ روی هافلش جهت در انگشت کشیدن با توانمی
خودرو به را بعدیسه نماهای در دید زاویۀ سرگرمی و اطلاعات

.داد تغییر اطراف محوطه و

)جلو نمای (جلو دوربین نماهای
جلو دوربین نماینما

 جلو در رو پیش ترافیک


.چپ سمت در خیابان تقاطع: صفحه چپ سمت ناحیۀ
.خودرو جلوی درست: صفحه وسط ناحیۀ
.راست سمت در خیابان تقاطع: صفحه راست سمت ناحیۀ

1 حالت به. شودمی داده نشان دستیار عنوان به یابیجهت خطوط. شودمی داده نمایش خودرو جلوی ناحیۀ عمودی پارک
.219 صفحه ← کنید مراجعه عقب نمای دوربین سیستم

طبیعت
از عبور هنگام مثلاً توانمی نما این از. شودمی داده نشان بالا از دید نمای در خودرو جلوی به نزدیک ناحیۀ
شده داده نمایش قرمز خطوط. شود دیده دارد قرار خودرو جلوی درست که ایناحیه تا کرد استفاده شیب
.دهدمی نشان را خودرو متری 0,4 حدود در اینقطه

233مسیر تغییر و کردن پارک



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

)بغل نمای (بغل دوربین نماهای
.بغل دوربین نماینما

و راست سمت طبیعت،
 چپ

خودرو درست موانع با مواجهه در بتوانید تا شودمی داده نشان بالا از دید در خودرو مجاور کاملاً هایقسمت
.شودمی داده نشان خودرو متریسانتی 40 حدود فاصلۀ در شده داده نمایش قرمز خطوط. کنید هدایت را

به دید این. دهدمی نشان بالا از دید صورت به خودرو مجاور درست جداگانه را جلو سرنشین یا راننده سمت چپ سمت
.ببینید را خودرو مجاور کور نقطۀ دهدمی امکان شما  راست سمت

)عقب نمای (عقب دوربین نماهای
عقب دوربین نماینما

سیستم 1 حالت به. شودمی داده نمایش راهنما عنوان به کمکی خطوط. شودمی داده نمایش خودرو عقب ناحیۀ عمودی پارک
.219 صفحه ← کنید مراجعه عقب نمای دوربین

ناحیۀ موازی پارک به. شودمی ارائه یابیجهت برای رنگی کمکی کادرهای و خطوط. شودمی داده نمایش خودرو پشت دقیقاً
.219 صفحه ← کنید مراجعه عقب نمای دوربین سیستم 2 حالت

طبیعت
تا قرمز کمکی خط فاصلۀ. دهدمی نشان را ایمن فاصله قرمز کمکی خط و شود،می داده نمایش خودرو پشت

.شودنمی داده نشان دیگری کمکی خط هیچ. است متر 0,4 حدود خودرو

 پشت در عبوری ترافیک


.چپ سمت در خیابان تقاطع: صفحه چپ سمت ناحیۀ
.خودرو پشت درست: صفحه وسط ناحیۀ
.راست سمت در خیابان تقاطع: صفحه راست سمت ناحیۀ

)Trailer Assist (تریلر دستیار

موضوع باره در مقدمه
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

دادن مانور یا گرفتن عقب دنده هنگام تریلر دستیار
.کندمی کمک راننده به کشیدن یدک حین خودرو

هشدار
و کند، غلبه فیزیک قوانین بر تواندنمی تریلر هوشمند دستیار
راحتی ندهید اجازه. کندمی عمل سیستم هایمحدودیت طبق فقط

ریسک کند وسوسه را شما رانندگی هنگام تریلر دستیار بیشتر
دستیار. شود تصادف به منجر است ممکن کار این زیرا کنید،
.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی تریلر

بروز باعث است ممکن خودرو نشدهکنترل حرکات●
.شود شدید هایآسیب

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

مربوطه نواحی و هستید پارک حال در که جهتی در دائماً●
عقب از بیشتر خودرو جلوی. کنید نگاه خودرو اطراف
.است شده کشیده بیرون سمت به خودرو

ترافیک از را شما حواس شده داده نشان تصاویر ندهید اجازه●
.کند پرت اطرافتان

دوربین. کنید توجه تریلر و خودرو اطراف وقایع به همیشه●
یا کند، نظارت تریلر طرفین و سر پشت نواحی بر تواندنمی

دوربین. کند نظارت آنها بر کامل طور به نتواند است ممکن
تشخیص را اشیاء سایر و حیوانات کودکان، همیشه نیز

.داد نخواهد
است ممکن واگن فولکس ای دایره آرم در واقع دوربین●

.دهد نمایش وضوح به را نواحی همۀ نتواند
را آن برف و یخ نگذارید و دارید، نگه تمیز را دوربین لنز●

.بپوشاند
طور به عقب صندوق در که وقتی باید تنها تریلر دستیار●

.شود استفاده شده بسته کامل

هشدار
باعث است ممکن فرمان غربیلک سریع چرخشی حرکات
.شود جدی دیدگیآسیب

آنکه مگر نزنید، دست فرمان به غربیلک دادن، مانور هنگام●
.بکند درخواستی چنین شما از سیستم

و کنید مداخله آمد، پیش خطرناکی موقعیت اگر: استثنا●
.بگیرید دست در را فرمان غربیلک

تذکر
استفاده یابیجهت برای خودرو اطراف نواحی از تریلر دستیار
خودش باید راننده. کندنمی شناسایی را مانعی هیچ و کندنمی

یا کرد هدایت را تریلر ایمن طور به توانمی آیا که بگیرد تصمیم
.نه
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هدایت لزوم صورت در و کنید، توجه تریلر حرکات به همیشه●
برخی در. نشود دیدگیآسیب باعث تا کنید متوقف را خودکار
حتی باشد، داشته متفاوتی رفتار تریلر است ممکن نادر موارد
.شود گرفته کار به صحیح طور به تریلر دستیار وقتی

.نکنید اکتفا ترکیبی ابزار در واقع نمایشگرهای به●

تذکر
و نباشد، آن روی برف و یخ و شود داشته نگه تمیز باید دوربین
مانع موارد این زیرا نپوشاند، را آن دیگری شیء یا برچسب هیچ
پوشانده نباید کشیدک قلاب. شد خواهد سیستم درست کردن کار
.شود

لنز کردن تمیز برای خورنده تمیزکننده مادۀ یک از هرگز●
.نکنید استفاده

لنز از یخ و برف کردن پاک برای گرم یا داغ آب از هرگز●
.بزند آسیب لنز به است ممکن کار این. نکنید استفاده دوربین

تذکر
باشد شده اساسی تعمیر تریلر یا خودرو در که تجهیزاتی هرگونه
و شود کشیدک دستیار صحیح کارکرد از مانع است ممکن

.آورد بار به صدماتی

، دوچرخه باربر مثلاً شده، نصب خودرو در که تجهیزاتی●
.شود شناسایی تریلر عنوان به است ممکن

افزودنی هایقسمت یا غیرعادی ساختار دارای تریلرهای●
تشخیص صحیح طور به همیشه کش یدک پایۀ بخش در اضافی
.شوندنمی داده

تریلر دستیار سیستم از استفاده کندمی توصیه واگن فولکس
تمرین پارکینگ یک در یا کمتر ترافیک با ایناحیه در را

آن کارکردهای و سیستم این با دهدمی امکان شما به کار این. کنید
.شوید آشنا ترایمن محیطی در

مراجعه مجاز تعمیرگاه به سیستم فنی نقص صورت در
هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. کنید

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

صندوق در تواننمی باشد شده باز واگن فولکس آرم اگر
.کرد باز را عقب

تریلر دستیار انداختن کار به
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

.دهید قرار توجه مورد را 234 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت

.گرفتن عقب دنده  زاویه؛ تنظیم : ترکیبی ابزار نمایشگر در تریلر دستیار انداختن کار به 198 تصویر



:198 تصویر جدول راهنمای
.بغل آینه تنظیم پیچ

.کنید تراز چپ سمت به را تریلر
.کنید تراز راست سمت به را تریلر
.کنید رانندگی تریلر جهت در

.تریلر کنونی وضعیت

1

2

3

4

5

.تریلر نظر مورد وضعیت
.نمایشگر زاویۀ بازنشانی

تریلر خواهیدمی که جهتی تنظیم برای توانمی را بغل هایآینه کلید
.برد کار به کند حرکت

6

7
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کشش بازوی طول تعیین
بتواند تا دارد نیاز پیچشی و چرخشی مانور چند به تریلر دستیار
طول بتواند تردقیق چه هر. نماید تعیین را کشش بازوی طول
بیشتر هدایت هنگام موجود هایزاویه کند، تعیین را کشش بازوی
در موجود محدود هایوضعیت حداکثر تریلر دستیار. بود خواهند
45 درجه، 30 حدود: کندمی تقسیم سطح 4 به را زاویه نمایشگر
.درجه 75 و درجه، 60 درجه،

تریلر دستیار سازیفعال الزامات

باشد کار حال در موتور.
الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ)ESC (نباشد خاموش.
است متصل الکتریکی صورت به و شده متصل تریلر.
باشد ثابت تریلر.
باشد بسته عقب صندوق درب و راننده درب.
باشند ننده جمع بغل هایآینه.
باشد تمیز دوربین لنز.
نروید فراتر شدن خم زاویۀ حداکثر از.
دوربین زاویۀ یا وضعیت اگر .باشد سالم باید خودرو دوربین

باید عقب، از تصادف از پس مثلاً کند، تغییر عقب نمای
.ببرید مجاز تعمیرگاه به بررسی برای را خودرو

توجه قابل هایویژگی
تعیین جهت در را تریلر اتوماتیک طور به تریلر هدایت سیستم–

کنترل را هاپدال راننده. 198 تصویر ← کندمی هدایت شده
.کندمی

محور بدون و محوره دو و یک تریلرهای از فقط سیستم این–
.کندمی پشتیبانی شوندههدایت

چراغ دارای تریلر همیشه تواندنمی تریلر دستیار فنی، دلایل به–
.دهد تشخیص درستی به را LED عقب

تنظیم تریلر دستیار بودن فعال هنگام تواننمی را بغل هایآینه–
شدۀ ذخیره تنظیم به تریلر دستیار بودن فعال حین توانمی. نمود
یافت دسترسی گرفتن عقب دنده برای جلو سرنشین آینۀ
.هاآینه ،123 صفحه ←

از پس دقیقه 10 اتوماتیک طور به تریلر دستیار عملکرد–
.یافت خواهد خاتمه سازیفعال

هیچ سازیفعال از پس دقیقه 3 حدود ظرف اگر همچنین–
عملکرد این نیز نشود داده تشخیص راننده طرف از ایمداخله
.یافت خواهد خاتمه

استفاده
:تریلر دستیار از استفاده با تریلر هدایت

.باشد شده برآورده باید بازبینی فهرست شرایط–
.بگیرید عقب دنده–
در موضوع باره در مقدمه در  ← کنید رها را فرمان غربیلک–

.234 صفحه
فشار تریلر دستیار عملکرد کردن روشن برای را  دکمۀ–

.دهید

 دکمه در نشانگر چراغ یک باشد روشن تریلر دستیار وقتی–
.شودمی روشن

دست به نظر مورد جهت تا بچرخانید دلخواه جهت در را پیچ–
. 198 تصویر ← آید

دهدمی نشان را کشییدک مجموعه کنونی وضعیت که نموداری–
. شودمی ظاهر یابیجهت برای ترکیبی ابزار نمایشگر روی

 ← شود حاصل لازم وضعیت تا بگیرید عقب دنده آرامی به–
را خودرو اطراف محوطۀ. 234 صفحه در موضوع باره در مقدمه در

!کنید بررسی
پیچ با توانمی را شده تنظیم زاویۀ گرفتن، عقب دنده حین–

.نمود تنظیم بغل هایآینه
.کنید متوقف دلخواه وضعیت در را یدک–
غربیلک چرخاندن تریلر دستیار تا کنید صبر پارک، پایان در–

.کند متوقف را فرمان
Steering intervention پیام که شودمی کامل وقتی هدایت–

stopped. )داده نمایش.) رسید پایان به هدایت در مداخله
در) کنید کنترل را فرمان( Take over steering!.شود

است ممکن و شودمی ظاهر نشانگرها مجموعه نمایشگر
.شود پخش هم صدایی

:تریلر جهت در کردن تراز
. بچرخانید 4 جهت در را بغل هایآینه پیچ–
بازنشانی 7 زاویۀ نمایشگر در 6 تریلر نظر مورد وضعیت–

.شودمی
قرار مطلوب وضعیت در تا کنید جلو و عقب را خودرو–

.بگیرید

اتوماتیک ترمزگیری
به خاص هایموقعیت در اتوماتیک ترمزگیری با تریلر دستیار
.کندمی کمک راننده

. ←کند ترمز موقع به دارد مسئولیت حال همه در راننده

دهد رخ است ممکن زیر شرایط در اتوماتیک گرفتن ترمز به اقدام
:گردد لغو آن عملکرد و

قلاب طول به بسته شود، بیشتر خاصی حد از سرعت وقتی–
.تریلر و خودرو بین زاویۀ و بکسل

طور به. بگیرد دست در را فرمان غربیلک اختیار راننده اگر–
.شود می گرفته ترمز توقف حالت در خودکار

.شود داده فشار هدایت حین  دکمۀ اگر–
.شود باز مسیر تغییر حین راننده درب اگر–

هشدار
رانندگی حین شود باعث اتوماتیک ترمزگیری ندهید اجازه
سیستم این. شود تصادف باعث است ممکن زیرا کنید، ریسک
.شود راننده هوشیاری جایگزین تواندنمی

.است مربوط سیستم به که دارد هاییمحدودیت تریلر دستیار●
فقط اتوماتیک ترمزگیری عملکرد ها،موقعیت برخی در
.کندنمی عمل اصلاً یا کند عمل محدودی طرز به تواندمی

.کنید ترمز خودتان باشید آماده همیشه باید●
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توقف از ثانیه 1.5 حدود از پس اتوماتیک ترمزگیری●
خودتان اتوماتیک ترمزگیری از پس. یابدمی پایان خودرو
.دهید فشار را ترمز پدال

ترمز پشتیبانی هایسیستم

هشدار و نشانگر هایچراغ

حلراه/احتمالی دلایلروشن



 ندهید ادامه رانندگی به!
.ترمز سیستم نقص
.بخواهید کمک متخصص افراد از فوراً
سیستم: ABS  نشانگر چراغ همراه به

.است شده مختل) ABS (قفل ضد ترمز
بدون توانمی. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به

ABS گرفت ترمز.



.است خاموش ESC سیستم کنترل
لزوم، صورت در. کنید باز و ببندید را سوئیچ
.برانید را کوتاهی مسافت
ESC است شده مختل.

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به
سیستم: ABS  نشانگر چراغ همراه به

.است شده مختل) ABS (قفل ضد ترمز
بدون توانمی. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به

ABS گرفت ترمز.
.است شده متصل دوباره خودرو باتری
کیلومتر 20 تا 15 سرعت با را کوتاه مسافتی

اگر. کنید طی ساعت در) مایل 12 تا 10(
به را خودرو باید ماند، روشن نشانگر چراغ

.319 صفحه ← ببرید مجاز تعمیرگاه



دستی صورت به) ASR (کشش کنترل سیستم
.شد خاموش

شده روشن دستی طور به اسپرت ESC :یا
.است

ASR یا ESC کنید خاموش را اسپرت
ASR کشش کنترل سیستم. 240 صفحه ←
کردن بسته و باز با اتوماتیک طور به را

.کنید روشن سوئیچ
آفرود رانندگی نمایۀ یا آفرود رانندگی نمایۀ

.است فعال شخصی



ترمز سیستم: ESC  نشانگر چراغ همراه به
.است شده مختل) ABS (قفل ضد

قفل ضد سیستم:  هشدار چراغ با همراه
)ABS (است افتاده کار از.
بدون توانمی. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به

ABS گرفت ترمز.

حلراه/احتمالی دلایلزندمی چشمک



ESC یا ASR کنید تنظیم را.
متناسب. بردارید گاز پدال روی از را خود پای
تغییر را خود رانندگی سبک جاده شرایط با

.دهید

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

هشدار
و تصادف باعث است ممکن ضعیف ترمز با رانندگی
.شود جدی دیدگیآسیب

ABS نشانگر چراغ همراه به  ترمز هشدار چراغ اگر●

است ممکن قفل ضد ترمز سیستم کنترل عملکرد شد، روشن
هایچرخ که شود باعث تواندمی اقدام این. باشد افتاده کار از

کردن جام. کنند جام سرعت به گیریدمی ترمز وقتی عقب
خودرو کنترل رفتن دست از به تواندمی عقب هایچرخ
به و کنید کم را خود سرعت امکان، صورت در! شود منجر
سمت به ترمز سیستم بررسی منظور به کم سرعت با دقت

بررسی مورد ترمز سامانه تا کنید، حرکت مجاز تعمیرگاه
.کنید اجتناب مانوردادن و ناگهانی ترمزگیری از. گیرد قرار

یا نشود خاموش ABS  نشانگر چراغ که صورتی در●
به قفلضد ترمز سیستم شود روشن خودرو حرکت حین

از تنها استفاده با تواندمی خودرو. کندنمی عمل درستی
ایجاد حفاظت). ABS بدون (شود متوقف معمولی ترمزهای

.باشدنمی دسترس در مدتی قفل ضد ترمز سیستم توسط شده
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به وقت اسرع در

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

ترمز پشتیبانی هایسیستم

حال در موتور که کنندمی کار وقتی فقط ترمز پشتیبانی هایسیستم
.کنندمی کمک رانندگی حین ایمنی به و باشد کار

237مسیر تغییر و کردن پارک
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)ESC (الکترونیکی ثبات کنترل
ESC با را حرکت ثبات و کندمی کمک لغزش خطر کاهش به

بهبود رانندگی هایموقعیت برخی در هاچرخ جداگانه ترمزگیری
خوردن سر مانند حساس رانندگی هایموقعیت ESC. دهدمی
کردن بکسوات و خودرو، جلوی خوردن سر خودرو، عقب
با یا هدفمند ترمز به اقدام با سیستم این. دهدمی تشخیص را هاچرخ
.کندمی پشتیبانی خودرو پایداری فرآیند از موتور گشتاور کاهش

.دارد هاییمحدودیت) ESC(الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ
پایداری کنترل سامانۀ که است اهمیت حائز نکته این درک

ESC. کند غلبه فیزیک قوانین بر تواندنمی) ESC(الکترونیک
.باشد مفید شودمی روبرو آن با راننده که موقعیتی هر در تواندنمی
سطح هایویژگی در ناگهانی تغییر گاه هر تواندنمی ESC مثلاً،
جادۀ از بخشی اگر. کند کمک راننده به باشد داشته وجود جاده

باشد، شده پوشانده برف یا ِگل، آب، با غیرمنتظره طور به خشک
جاده مانند تواندنمی) ESC(الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ
لیز" آب روی خودرو وقتی. کند کمک راننده به خشک
سطح روی نه کندمی حرکت آب از ایلایه روی ("خوردمی
در تواندنمی) ESC(الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ ،)جاده
اختلال دچار جاده سطح با تماس زیرا کند کمک خودرو هدایت
ثبات کنترل. نیست مقدور دیگر گرفتن ترمز یا هدایت و شده

رانندگی پیچیده هایموقعیت تواندنمی همیشه) ESC (الکترونیکی
پر هایقسمت در مخصوصاً هاپیچ در سرعت با رانندگی هنگام را
.کند پردازش پایین سرعت با رانندگی خوبی به جاده، پیچ

هوا، و آب دید، با مطابق را خود رانندگی طرز و سرعت همیشه
باعث راننده توجه عدم اگر. کنید تنظیم ترافیک و جاده وضعیت و

قوانین برخلاف تواندنمی ESC شود، جاده از خودرو شدن خارج
خودرو یا دهد، افزایش را موجود خروجی توان کند، عمل حرکت

پایداری کنترل سامانۀ دیگر، عبارت به. دارد نگه جاده در را
افزایش خودکاررا نگهدارندۀ کنترل در احتمال) ESC(الکترونیک

فرمان حرکات جاده، درون نامساعد هایموقعیت در و دهد،می
جهت در خودرو حرکت به و کندمی ارزیابی را راننده توسط
حرکت حال در سرعتی با خودرو اگر. کندمی کمک نظر مورد
شدن خارج به منجر کند کمکی بتواند ESC اینکه از قبل که باشد
.دهد ارائه کمکی هیچ تواندنمی ESC گردد، جاده از آن

ESC هایسیستم شامل ABS، BAS، ASR و EDS است.

نباشد، کافی محرکه نیروی میزان رانندگی، شرایط برخی در اگر
و اطلاعات سیستم در توانمی را) ASR (کشش کنترل سیستم

 عملکردی دکمه از استفاده با درخواست هر از بعد سرگرمی

و ) خودرو( Vehicle عملکرد هایدکمه سپس و
ESC System )سیستم ESC (71 صفحه ← نمود غیرفعال.

با همچنین توانمی را تنظیمات خودرو، تجهیزات میزان به بسته
.240 صفحه ← نمود تنظیم  دکمه از استفاده

ESC (اسپرت حالت علاوه به توانمی هامدل از برخی در
Sport (نمود روشن نیز را.

سامانۀ آمد دست به کافی اصطکاک وقتی که شوید مطمئن همیشه
)ESC(الکترونیک پایداری کنترل سامانۀ و) ASR(کشش کنترل
.اندشده روشن دوباره

)ABS (قفل ضد سیستم
ABS زمانی تا شده گرفتن ترمز هنگام در هاچرخ شدن قفل مانع

نگه و خودرو هدایت در راننده به و شود ثابت تقریباً خودرو که
احتمال کمتر که معناست بدان این. کندمی کمک آن کنترل داشتن
کامل طور به ترمز وقتی حتی بچرخد، خود دور خودرو دارد
:شودمی داده فشار

از را خود پای. دارید نگه و دهید فشار محکم را ترمز پدال–
!ندهید کاهش را وارده فشار یا برندارید ترمز پدال روی

را ترمز پدال روی فشار یا "نبرید پایین و بالا" را ترمز پدال–
!ندهید کاهش

را خودرو است شده داده فشار کاملاً ترمز پدال که زمانی–
.کنید هدایت

–ABS فشار یا شود رها ترمز پدال که شودمی خاموش وقتی
.یابد کاهش ترمز پدال روی

همچنین ترمز پدال ضربانی حرکت طریق از ABS فرآیند کنترل
ABS که داشت انتظار نباید. شودمی انجام شنیدن قابل صداهایی

ماسه و شن روی اگر. کند کوتاه را ترمز مسافت شرایط همه تحت
بگیرید ترمز پوشانده را لغزنده یا یخی سطح یک که تازه برف یا

.شود هم بیشتر توقف از قبل مسافت است ممکن

)BAS (ترمز دستیار سیستم
مفید توقف از قبل مسافت کاهش در تواندمی ترمز دستیار سیستم
سریع اضطراری مواقع در را ترمز پدال راننده که هنگامی. باشد
در. کندمی تقویت را ترمز فشار ترمز دستیار سیستم دهدمی فشار
قدرت است، دستیابی قابل سرعت به ترمز کامل قدرت نتیجه،
بنابراین. یابدمی کاهش توقف از قبل مسافت و شودمی تقویت ترمز

ABS شودمی فعال مؤثرتر و سریعتر.

رها ترمز پدال که هنگامی! نکنید کم را ترمز پدال روی فشار
دستیار سیستم یابد کاهش ترمز پدال روی فشار اگر یا شودمی

.کرد خواهد خاموش اتوماتیک طور به را ترمز سرووی ترمز

)ASR (کشش کنترل سیستم
ASR کاهش کردن بکسوات صورت در را موتور محرکه نیروی
.کندمی تنظیم سطح شرایط با متناسب را محرکه نیروی و دهدمی

ASR از رفتن بالا و گرفتن شتاب حرکت، شروع در خودرو به
.کندمی کمک جاده نامساعد شرایط در هاشیب

ASR صفحه ← شود خاموش و روشن دستی صورت به تواندمی
240.

)XDS و EDS (الکترونیکی دیفرانسیل قفل
EDS است استفاده قابل مستقیم عادی رانندگی برای .EDS برای
در را محرکه نیروی و گیردمی ترمز کندمی بکسوات که چرخی
شدن گرم از جلوگیری برای. کندمی توزیع محرک هایچرخ سایر
در EDS شده، گرفته ترمز چرخ روی دیسکی ترمز حد از بیش

قطع اتوماتیک طور به اضافه بار معرض در گرفتن قرار صورت
صورت به مجدداً EDS شود خنک ترمز اینکه محض به. شودمی

.شودمی روشن اتوماتیک

.است الکترونیک دیفرانسیل قفل الحاقی بخش XDL عملکرد
XDL روی بار کاهش به بلکه دهد،نمی پاسخ لغزش کنترل به
جواب بالا سرعت با پیچ سر رانندگی حین جلو چرخ داخلی قسمت
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گیردمی کار به را ترمز جلو چرخ داخلی قسمت در XDL. دهدمی
خواهد اصطکاک بهبود باعث این. نرود بین از آن اصطکاک تا
.بماند خطوط بین بیشتری مدت کندمی کمک خودرو به و شد

تصادف از پس اتوماتیک ترمز سیستم
تصادف از پس اتوماتیک ترمز سیستم تصادف، بروز صورت در
بعدی تصادفات خطر و لغزش خطر تا کند کمک راننده به تواندمی
.یابد کاهش اتوماتیک گرفتن ترمز با

عقب و بغل جلو، از تصادف در فقط تصادف از پس ترمز سیستم
باز آستانه هوا کیسۀ کنترل واحد که صورتی در و کندمی عمل
سرعتی در تصادف و کند ثبت تصادف حین را مربوطه شدن
.دهد رخ) ساعت در مایل 6 (ساعت در کیلومتر 10 از بالاتر

ESC سیستم آنکه بر مشروط گیرد،می ترمز اتوماتیک طور به
آسیب تصادف اثر در برقی سیستم و ESC هیدرولیک، ترمز
.کنند کار و باشند ندیده

اتوماتیک ترمزگیری بر زیر اقدامات تصادف، صورت در
:داشت خواهند ارجحیت

گرفته اتوماتیک ترمز. دهد فشار را گاز پدال راننده وقتی–
.نشود

از بیشتر ترمز پدال طریق از شده اعمال ترمز فشار وقتی–
طور به خودرو ترمز. باشد سیستم توسط شده ارائه ترمز فشار
.شود فعال دستی

هشدار
ترمز پشتیبانی هایسیستم در رفته کار به هوشمند فناوری
چارچوب در فقط و کند، غلبه فیزیک قوانین به تواندنمی

هایجاده در سریع رانندگی. کندمی کار سیستم هایمحدودیت
رفتن دست از به منجر است ممکن خیس یا لغزنده زده،یخ

و راننده به جدی جراحت تواندمی و شود خودرو کنترل
.کند وارد سرنشینان

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
توسط شده ارائه زیاد ایمنی ندهید اجازه. کنید تنظیم
و ABS، BAS، EDS، ASR ترمز پشتیبانی هایسیستم
ESC کند وسوسه رانندگی حین ریسک انجام برای را شما.

غلبه حرکت قوانین بر تواندنمی ترمز پشتیبانی هایسیستم●
سایر و ESC وجود با خیس و لغزنده هایجاده. کند

.هستند خطرناک بسیار کماکان هاسیستم
شود باعث است ممکن خیس هایجاده در سریع رانندگی●

روی خودرو و برود بین از جاده سطح با هاچرخ تماس
را خودرو گرفت، ترمز تواننمی. "بخورد سر" آب سطح
از جاده سطح با آن تماس زیرا نمود کنترل یا کرد، هدایت
.است رفته بین

جلویی خودروی به خیلی مثال عنوان به که مواردی در●
پشتیبانی هایسیستم کنید رانندگی سریع خیلی یا باشید نزدیک
.کنند جلوگیری تصادف از توانندنمی ترمز

توانندمی و مؤثرند بسیار ترمز پشتیبانی هایسیستم چند هر●
باشند، مفید رانندگی دشوار هایموقعیت در خودرو کنترل در
چسبیدن به خودرو حرکت ثبات که باشید داشته یاد به اما

.دارد بستگی جاده روی هالاستیک

و یخ روی مثلاً لغزنده، سطح روی در دادن گاز هنگام●
وقتی حتی. دهید فشار احتیاط با را گاز پدال برف،
هاچرخ است ممکن هم هستند فعال ترمز پشتیبانی هایسیستم

کنترل رفتن دست از به منجر حالت این وکنند، بکسوات
.شود خودرو

هشدار
دینامیک بر که هاییسیستم و قطعات سایر که صورتی در

کار درست یا باشند نشده سرویس درست گذارندمی تأثیر حرکت
امر این. شد خواهد کمتر توجهی قابل طرز به ESC تأثیر نکنند
نیز الذکرفوق هایسیستم سایر و هالاستیک ترمزها، مورد در

.نیست آنها به منحصر ولی است صادق
انجام اصلاحات و تغییرات که باشید داشته نظر مد همیشه●

،ABS، BAS کار طرز بر است ممکن خودرو در شده
EDS، ASR و ESC بگذارد تأثیر.

هاچرخ نشده تأیید ترکیب از استفاده یا تعلیق سیستم در تغییر●
،ABS، BAS، EDS عملکرد بر است ممکن هالاستیک و

ASR و ESC کند کم را آنها تأثیر و بگذارد تأثیر.
ESC صحیح کارکرد بر نیز مناسب هایلاستیک از استفاده●

.323 صفحه ← دارد تأثیر

هشدار
تا را توقف از قبل مسافت تواندمی ترمز، بوستر بدون رانندگی

تواندمی خود نوبۀ به این و دهد، افزایش ایملاحظه قابل حد
.گردد شدید جراحات و تصادف بروز به منجر

.کند حرکت خاموش موتور با خودرو ندهید اجازه هرگز●
باشد، شده بکسل خودرو اگر یا نکند، کار ترمز بوستر اگر●

قدرت با باید را ترمز پدال ترمز، بوستر وجود عدم دلیل به
 .داد فشار بیشتر

ESC یا ASR کندمی عمل اختلال بدون صورتی در تنها
شعاع در تفاوت هرگونه. باشند یکسان لاستیک 4 همه که
طرز به موتور بازده شود باعث است ممکن هالاستیک چرخش

.یابد کاهش ایغیرمنتظره

و ESC، ASR هایسیستم ABS در اختلال بروز با
EDS شوندمی خارج دور از نیز.

فوق مشروحه هایسیستم اتوماتیک تنظیم حین است ممکن
.شود شنیده صداهایی
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ESC با ASR، ASR کردن خاموش و روشن
اسپرت ESC یا

دستی کردن خاموش و روشن دکمه: مرکزی کنسول در 199 تصویر
ASR، ASR با ESC یا ESC اسپرت.

ASR و ABS، EDS شامل) ESC (الکترونیکی ثبات کنترل
.کندمی عمل باشد کار حال در موتور که زمانی فقط

هایموقعیت در باید تنها ESC عملکرد یا ،ASR عملکرد
:مثلاً نیست، کافی شده حاصل اصطکاک که شود خاموش خاصی

.ثباتبی سطوح روی یا زیاد برف در رانندگی هنگام–
آن آوردن در برای جلو و عقب به خودرو "دادن تکان" هنگام–

.ِگل از

.شود روشن دوباره آن از بعد باید ESC یا ASR عملکرد

)ASR(کشش کنترل سامانۀ عملکرد کردن خاموش و روشن
است، کار حال در موتور وقتی تجهیزات، سطوح از برخی در–

دادن فشار با توانمی را) ASR(کشش کنترل سامانۀ عملکرد
.کرد خاموش 199 تصویر ←  دکمه

روشن را ASR عملکرد مجدداً  دکمه مجدد دادن فشار با–
.کنید

فشار را  عملکردی دکمه یا دکمه درخواست اساس بر :یا–
،)خودرو( Vehicle عملکردی دکمه طریق از سپس دهید،

یا فعال را ASR عملکرد)  ESC سیستم( ESC System و
.71 صفحه ← کنید غیرفعال

ASR و ESC عملکرد کردن خاموش و روشن
خاموش بر علاوه توانمی خودرو، تجهیزات سطوح برخی در

الکترونیکی ثبات کنترل ،)ASR (کشش کنترل سیستم کردن
)ESC (در مداخله عملکردهای. کرد روشن را اسپرت حالت و

اسپرت حالت در) اسپرت ESC (الکترونیکی ثبات کنترل ترمز
دکمۀ دادن فشار با توانمی را حالت این. هستند محدود

.کرد خاموش و روشن 199 تصویر ←

کاربرد دکمه
فشار ثانیه یک حدود

.دهید
)ASR(کشش کنترل سامانۀ عملکرد

.شودمی خاموش
3 حدود از بیش
.دهید فشار ثانیه

)ASR(کشش کنترل سامانۀ عملکرد
.شد روشن اسپرت ESC و شد خاموش

.شد روشن ESC با ASR عملکرد.دهید فشار دوباره

خاموش و روشن برای ایدکمه فاقد که مدل هاینسخه در
عملکرد ،)ASR (هستند کشش کنترل سیستم دستی کردن

ASR یا فعال سرگرمی و اطلاعات سیستم در توانمی را
.71 صفحه ← کرد غیرفعال

ترکیبی ابزار نمایشگر در متنی هایپیام این، بر علاوه
شما از یا دهندمی ارائه را اطلاعاتی که اندشده داده نشان

مجموعه ،51 صفحه ← دهید انجام را خاصی اقدامات خواهندمی
.ننانگرها
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مفید تجهیزات
وسایل نگهداری هایمحل

موضوع باره در مقدمه

نسبتاً یا سبک اشیاء نگهداری برای فقط نگهداری هایمحفظه از
.کنید استفاده کوچک

رابط ،Apple iPod® مبدل ،فابریک CD پخش توانیدمی
USB ایچندرسانه سوکت و) MEDIA-IN( در ها قفسه در را
.دهید قرار جلو میانی صندلی دستۀ

هشدار
یا ناگهانی حرکت صورت در است ممکن متحرک اشیاء
این. شوند پرت اطراف به خودرو داخل در ناگهانی هایترمز
به منجر همچنین و شود جدی دیدگیآسیب باعث است ممکن امر
.گردد خودرو کنترل رفتن دست از
در را تیز یا سنگین، سخت، اشیاء یا خانگی حیوان هیچ●

روی داشبورد، پنل روی باز، وسایل نگهداری هایمحل
یا هاجیب در یا عقب، هایصندلی پشت عقب صندوق
.ندهید قرار خودرو درون هایکیسه

نگه بسته خودرو حرکت حین را نگهداری هایمحفظه همیشه●
.دارید

هشدار
این. شوند هاپدال کارکرد مانع است ممکن زیرپایی درون اشیاء
افزایش و خودرو کنترل رفتن دست از به منجر است ممکن امر
.گردد شدید جراحت خطر

توانمی را هاپدال همه که کنید حاصل اطمینان همیشه لطفاً●
.برد کار به مانعی هیچ بدون

.باشد شده محکم زیرپایی در خوبی به همیشه باید هاکفپوش●
فابریک کفپوش روی نباید ایاضافه پوشش یا کفپوش هیچ●

.شود گذاشته خودرو
در تواندنمی خودرو حرکت هنگام شیئی هیچ که شوید مطمئن●

.بگیرد قرار راننده زیرپایی محوطۀ
متوقف خودرو که هنگامی دارد، قرار زیرپایی در شیئی اگر●

.بردارید را آن است

هشدار
کسی که این بدون و ببیند آسیب است ممکن خودرو داخل فندک
جدی سوختگی باعث تواندمی امر این. شود روشن شود، متوجه

.شود هادیدگیآسیب سایر و
هاصندلی روی فندک که شوید مطمئن هاصندلی تنظیم از قبل●

.نباشد هاصندلی متحرک هایقسمت محدودۀ در یا
همیشه وسایل، نگهداری هایمحفظه یا ها قفسه بستن از قبل●

قرار ها آن شدن بسته محدودۀ در فندک که شوید مطمئن
.باشد نداشته

خودرو جاهای دیگر یا کشوها ها، قفسه در فندک نباید●
ممکن تابستان، در مخصوصاً گرم، سطوح در. شود گذاشته
.شود روشن خودخودبه فندک است

تذکر
هایالمنت و هاسیم است ممکن عقب صندوق روی تیز اشیاء●

ایجاد دیدگیآسیب و دهند خراش را عقب شیشه داخل گرمایشی
.کنند

خودرو داخل را دارو یا غذا، گرما، به حساس شیء هیچ●
یا خراب را آنها است ممکن پایین و بالا دمای. نکنید نگهداری
.کند استفادهغیرقابل

ساخته شفاف مواد از که خودرو در شده نگهداری اشیاء●
،شیشه روی لاستیکی چسبانک یا بینذره عینک، مانند اند،شده

آسیب خودرو به و کند متمرکز را خورشید اشعه است ممکن
.بزند

و عقب شیشه بین تهویه هایدریچه که شوید مطمئن همیشه
.شود خارج خودرو از مانده هوای تا هستند باز ها قفسه

راننده سمت در وسایل نگهداری محل

مورد را 241 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

 .ها قفسه: راننده سمت 200 تصویر

ها قفسه کردن بسته و باز
بکشید شده داده نشان فلش با که جهتی در را دستگیره کردن باز برای

.200 تصویر ←

صدای با تا دهید هل فلش مخالف جهت در را ها قفسه سستن برای
.بیفتد جا تق
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جلو سرنشین سمت در وسایل نگهداری محل

مورد را 241 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

سمت وسایل نگهداری هایمحل: داشبورد پنل در 201 تصویر
.جلو سرنشین

در واقع وسایل نگهداری هایمحفظه: داشبورد پنل در 202 تصویر
.کنید باز را سرنشین سمت

:201 تصویر ← جدول راهنمای
.داشبورد جعبۀ
.قفسه

:202 تصویر جدول راهنمای
.هوا هایدریچه کنندۀ تنظیم

.حافظه کارت نگهدارنده
کارتسرگرمی، و اطلاعات سیستم برای رسانه هایدرایو
.خوان
.خودرو ثبت دفتر

ها قفسه کردن بسته و باز
در و بکشید را) فلش( 201 تصویر ← کنترل اهرم کردن باز برای
.کنید باز فلش جهت



1

2

1

2

3

4

.دهید هل بالا به را ها قفسه سستن برای

نگهداری محفظۀ کردن خنک
تهویۀ اگر دارد، وجود 1 202 تصویر ← عقب پنل در ایدریچه
برای. شود محفظه وارد تواندمی خنک هوای شود، روشن مطبوع

.بچرخانید را آن دریچه سستن یا کردن باز

حافظه کارت نگهدارندۀ
حافظه کارت نگهدارنده 2 ها قفسه فوقانی قسمت در است ممکن
.باشد شده نصب

کارت دستگاه سرگرمی، و اطلاعات سیستم برای رسانه درایوهای
خوان
درایوهای شامل است ممکن وسایل نگهداری محفظه فوقانی قسمت
دفترچه ← خوانکارت و 3 سرگرمی و اطلاعات سیستم رسانه
.باشد سرگرمی و اطلاعات سسیسستم

ثبت دفتر
ثبت دفتر نگهداری برای جلو سرنشین سمت در واقع ها قفسه

همیشه باید خودرو ثبت دفتر. است شده گرفته نظر در 4 خودرو
.شود نگهداری محفظۀ این در

هشدار
ممکن شود، گذاشته باز سرنشین سمت در واقع ها قفسه اگر
رانندگی مانورهای یا ناگهانی ترمز یا تصادف صورت در است
.دهد افزایش را جدی دیدگیآسیب خطر

.دارید نگه بسته را ها قفسه خودرو حرکت حین همیشه●

تذکر
شامل سرنشین سمت در واقع ها قفسه خودرو، هایمدل برخی در

برخی که خودرو مستندات کیف محفظه پشت مثلاً هاییست،دریچه
این. کنند گیر تریم پشت و بیفتند دریچه این در است ممکن اقلام
خودرو به و شود غیرعادی صداهای ایجاد باعث است ممکن امر

.نگذارید ها قفسه در را کوچک اشیاء. برساند آسیب

داشبورد صفحه در وسایل نگهداری محفظه

مورد را 241 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

 .ها قفسه: داشبورد پنل مرکز در 203 تصویر
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کنید رها و دهید فشار فلش جهت در را دکمه کردن باز برای
با خودروهایی در وسایل نگهداری هایمحفظه. 203 تصویر ←

.هستند برعکس راست سمت فرمان

تق صدای با تا دهید فشار پایین به را ها قفسه درپوش سستن برای
.بیفتد جا

وسط صندلی دسته در وسایل نگهداری محفظه
جلو

مورد را 241 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

میانی صندلی دستۀ در ها قفسه: جلو هایصندلی بین 204 تصویر
جلو

ها قفسه کردن بسته و باز
فلش جهت در کاملاً را جلو هایصندلی وسط دستۀ کردن باز برای
.204 تصویر ← بکشید

.ببرید پایین به را وسط صندلی دستۀ سستن برای

هشدار
مختل را راننده دست حرکات است ممکن هاصندلی وسط دستۀ
.گردد شدید هایدیدگیآسیب و تصادف به منجر و کند
را هاصندلی وسط دستۀ در واقع نگهداری هایمحفظه همیشه●

.دارید نگه بسته خودرو حرکت حین

هشدار
برد، کار به صندلی عنوان به تواننمی را هاصندلی وسط دستۀ

شدیدی هایدیدگیآسیب است ممکن نادرست نشستن وضعیت
.کند ایجاد

.ننشانید صندلی دستۀ روی را کودک یا بزرگسال یک هرگز●



سقفی کنسول در وسایل نگهداری هایمحفظه

مورد را 241 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

 .ها قفسه: سقفی کنسول در 205 تصویر

وسایل نگهداری هایمحفظه کردن بسته و باز
و دهید فشار را) فلش( 205 تصویر ← مربوطه دکمه کردن باز برای
.شودمی باز اتوماتیک طور به مربوطه ها قفسه. دارید نگه

.بیفتد جا تق صدای با تا دهید فشار بالا به را ها قفسه سستن برای

باشد بسته کنیدمی قفل را خودرو که هنگامی باید نگهداری محفظۀ
کندمی کار درست خودرو داخل پایش سیستم شوید مطمئن تا

.83 صفحه ←

عینک جای

مورد را 241 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.عینک جای: سقفی کنسول در 206 تصویر

سایر یا عینک داشتن نگه برای وسایل نگهداری محفظه از توانمی
.کرد استفاده اشیاء

ها قفسه کردن بسته و باز
رها و دهید فشار را) فلش( 206 تصویر ← دکمه کردن باز برای
.کنید
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.شود چفت تا دهید فشار بالا سمت به را درپوش سستن برای

کشوها

مورد را 241 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.جلو صندلی زیر کشوی 207 تصویر

کشوها بستن و کردن باز
با و بزنید را 207 تصویر ← دستگیره روی دکمۀ کردن باز برای
.کنید باز را کشو فلش جهت در آن کشیدن

.بیفتد جا تا بکشید را جلو صندلی زیر کشوی سستن برای

هشدار
هاپدال کردن کار مانع است ممکن شود، گذاشته باز کشو اگر
صدمات و تصادفات بروز به منجر تواندمی امر این. شود

.شود سنگین
غیر در. دارید نگه بسته خودرو حرکت حین را کشو همیشه●

زیرپایی در است ممکن دیگر اشیاء یا کشو صورت این
.بگیرد را هاپدال جلوی و بیفتد راننده

تذکر
.است شده طراحی کیلوگرم 1,5 حداکثر بار برای کشو

لباس و کیف کردن آویزان گیره

مورد را 241 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

سقفی هایدستگیره و در وسطی ستون در آویزرخت هایقلاب
.دارند قرار عقب

صفحه ← دارد قرار عقب صندوق در کیف کردن آویزان گیره
255.





هشدار
و کند محدود را راننده دید میدان است ممکن لباس کردن آویزان
.شود جدی هایدیدگیآسیب و تصادف ایجاد باعث

را راننده دید میدان که کنید آویزان طوری را هالباس همیشه●
.نکنند محدود

کردن آویزان برای باید تنها خودرو در آویزرخت هایقلاب●
در را تیز یا سنگین اشیاء هرگز. رود کار به سبک هایلباس
.نگذارید جا هالباس جیب

تذکر
2.5 حداکثر حمل به مجاز آویز رخت هایقلاب از یک هر

.است کیلوگرم

لیوانی جا

موضوع باره در مقدمه

بطری نگهدارنده
صندلی و راننده شدۀ باز نگهداری هایمحفظه در بطری نگهدارندۀ

.دارد قرار جلو

.است شده تعبیه لیوانی جا نیز جلو هایصندلی تاشوی میزهای در

هشدار
دیدگیآسیب باعث است ممکن لیوانی جا از نادرست استفادۀ
.شود

هنگام. ندهید قرار لیوانی جا در را داغ هاینوشیدنی هرگز●
هاینوشیدنی است ممکن تصادفات یا ناگهانی گرفتن ترمز
ایجاد سوختگی و بریزند شده گذاشته لیوانی جا در که داغ
.کند

شیء هیچ یا بطری خودرو حرکت حین که شوید مطمئن●
هاپدال به دسترسی مانع و نشود راننده زیرپایی وارد دیگری
.نگردد

جا در را سنگین اشیاء سایر یا غذا سنگین، هایلیوان هرگز●
حین است ممکن سنگین اشیاء این. ندهید قرار لیوانی
باعث و شوند پرت خودرو داخلی فضای در تصادف
.شوند جدی دیدگیآسیب

هشدار
خودرو در شدید گرمای در است ممکن سربسته هایبطری
.بخورند ترک شدید سرمای در یا بترکند

گرم بسیار یا سرد بسیار دمای در را بسته هایبطری هرگز●
.نگذارید خودرو در طولانی مدت به
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تذکر
قرار لیوانی جا در خودرو حرکت حین را بازی سر نوشیدنی هیچ
است ممکن گرفتن، ترمز هنگام مثلاً شده، ریخته نوشیدنی. ندهید
.بزند آسیب خودرو برقی سیستم و خودرو به

تذکر
اند،شده ساخته شفاف مواد از که خودرو در شده نگهداری اشیاء
است ممکن ،شیشه روی لاستیکی چسبانک یا بینذره عینک، مانند
.بزند آسیب خودرو به و کند متمرکز را خورشید اشعه

.کرد جدا کردن تمیز برای توانمی را لیوانی جا


جلو وسط کنسول در لیوانی جا

مورد را 244 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.لیوانی جا: جلو میانی کنسول در 208 تصویر

لیوانی جا بستن و کردن باز
.بلغزانید عقب به را کاور کردن باز برای

.بلغزانید جلو به را کاور سستن برای

لیوانی جا از استفاده
.208 تصویر ← دهید قرار مربوطه لیوانی جا در را نوشیدنی

فشار را 1 دکمه ظرف، اندازه با مطابق لیوانی جا تنظیم برای
.شوندمی باز فلش جهت در 2 نگهدارنده هایگیره. دهید

در را 2 مربوطه نگهدارنده گیرۀ شود،نمی استفاده لیوانی جا اگر
.شود چفت تا دهید فشار فلش مخالف جهت



عقب وسط کنسول در لیوانی جا

مورد را 244 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.لیوانی جا: عقب صندلی وسط دستۀ در 209 تصویر

تصویر ← کنید خم پایین به را صندلی وسط دستۀ کردن باز برای–
209.

تصویر ← کنید خم بالا به را صندلی وسط دستۀ سستن برای–
209.

هشدار
بسته خودرو حرکت حین همیشه باید عقب صندلی وسط دسته
.یابد کاهش دیدگیآسیب خطر تا بماند

وسط دستۀ بودن پایین هنگام نباید هرگز عقب وسط صندلی●
.گیرد قرار بزرگسالان یا کودکان استفاده مورد صندلی
هایدیدگیآسیب ایجاد باعث است ممکن نادرست نشستن
.شود شدید

فندک و سیگاری زیر

موضوع باره در مقدمه

هشدار
باعث است ممکن فندک و زیرسیگاری از نادرست استفادۀ
.شود جدی جراحات سایر و سوختگی سوزی،آتش

زیرسیگاری در را اشتعال قابل اشیاء سایر یا کاغذ هرگز●
.ندهید قرار
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لیوانی جا در جداشدنی زیرسیگاری

توجه مورد را 245 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.باز زیرسیگاری: میانی کنسول در لیوانی جا 210 تصویر

هایلیوانی جا از یکی در را جداشدنی زیرسیگاری استفاده، برای
صفحه ← دهید قرار عقب صندلی وسط دستۀ یا جلو میانی کنسول
244.

زیرسیگاری کردن بسته و باز
.کنید خم فلش جهت در را 210 تصویر ← درپوش کردن باز برای

.کنید خم پایین به فلش جهت خلاف در را درپوش سستن برای

جداشدنی زیرسیگاری کردن خالی
.بکشید بیرون لیوانی جا از را جداشدنی زیرسیگاری–
را آن شدۀ سرد خاکسترهای و کنید باز را جداشدنی جاسیگاری–

.بریزید زباله سطل در
جا در بالا از را آن جداشدنی، زیرسیگاری کردن خالی از پس–

.دهید قرار لیوانی

فندک

توجه مورد را 245 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.فندک: میانی کنسول پایین قسمت در 211 تصویر

.دارد قرار میانی کنسول پایین قسمت در فندک یک





دهید فشار را فندک روی دکمه سوئیچ، بودن باز هنگام–
.211 تصویر ←

.بپرد بیرون دکمه تا بمانید منتظر–
روشن شده داغ فنر با را خود سیگار و بکشید بیرون را فندک–

. ← کنید
.دهید قرار خود سوکت در دوباره را فندک–

هشدار
سوزی،آتش باعث است ممکن فندک از نادرست استفادۀ

.شود جدی جراحات سایر و سوختگی
برای فقط و کنید، استفاده صحیح طور به فندک از همیشه●

.نمایید استفاده آن از سیگار کردن روشن
باز سوئیچ وقتی. نگذارید تنها خودرو در را کودکان هرگز●

.نمود استفاده فندک از توانمی است

ولت 12 سوکت یک عنوان به توانمی را فندک نگهدارنده
.برد کار به هم

هاسوکت

موضوع باره در مقدمه

متصل خودرو درون هایسوکت به توانمی را برقی تجهیزات
.نمود

نباید و بوده عیب بدون وضعیت در باید شده متصل هایدستگاه
.باشند معیوب

هشدار
است ممکن برقی جانبی لوازم و هاسوکت از نادرست استفادۀ
.شود شدید جراحات ایجاد و سوزیآتش باعث

و هاسوکت. نگذارید تنها خودرو در را کودکان هرگز●
بودن باز هنگام توانمی را آنها به شده متصل هایدستگاه
.نمود استفاده سوئیچ

خاموش را دستگاه بلافاصله شد، داغ خیلی برقی دستگاه اگر●
.کنید جدا سوکت از را آن و کنید

تذکر
هرگز برقی، سیستم دیدن آسیب از جلوگیری منظور به●

یا خورشیدی هایپنل مانند کنند،می تولید برق که تجهیزاتی
12 سوکت را خودرو باتری کردن شارژ برای باتری شارژر
.نکنید متصل ولت

هایدستورالعمل با مطابق که کنید استفاده تجهیزاتی از فقط●
.اندشده تأیید الکترومغناطیسی سازگاری به مربوط کنونی

ولتاژ، نوسان از ناشی دیدگیآسیب از جلوگیری منظور به●
12 هایسوکت به متصل برقی مصرفکنندۀ هایدستگاه همیشه
موتور کردن روشن یا سوئیچ کردن باز و بستن از قبل را ولت
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اتوماتیک طور به خاموش/روشن سامانۀ وقتی. کنید خاموش
لازم کند،می اندازیراه دوباره را موتور و شودمی خاموش
خاموش را برق کنندهمصرف شدۀ متصل هایدستگاه نیست
.کنید

به را دارند نیاز بیشتری برق که برقی هایدستگاه هرگز●
از برقی توان که صورتی در. نکنید وصل ولت 12 سوکت
آسیب خودرو برقی سیستم است ممکن شود بیشتر مجاز حداکثر
.ببیند

.کنید خاموش را موتور خودرو توقف هنگام

سوئیچ، بودن باز و موتور بودن خاموش حین از استفاده
.کرد خواهد خالی را باتری

و اطلاعات سامانۀ در است ممکن محافظ بدون هایدستگاه
.کنند ایجاد اختلال خودرو الکترونیکی قطعات و سرگرمی

کناری شیشه آنتن نزدیکی در الکتریکی هایدستگاه وقتی
در رادیویی امواج دریافت در اختلال باشند، کار به مشغول

.شودمی ایجاد سرگرمی و اطلاعات سیستم AM محدوده

خودرو درون هایسوکت
شودنمی چین بازار شامل

مورد را 246 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.ولت 12 سوکت مختلف هاینمونه 212 تصویر



سوکت ولت، 230 سوکت: عقب صندوق چپ سمت 213 تصویر
.ولت 100 سوکت یا ولت، 115

:212 تصویر ← جدول راهنمای
.پوشاننده دریچه با ولت 12 سوکت
.جداشدنی کاور با ولت 12 سوکت

برق مصرف حداکثر
برق مصرف حداکثرسوکت

وات 120ولت 12
یا 115 ،230
)وات 300 نیرو حداکثر (وات 150ولت 100

شوید مطمئن هستند، متصل همزمان طور به دستگاه چند یا 2 اگر
وات 190 از شده متصل هایدستگاه همۀ کلی برق مصرف که

. ← نشود بیشتر

مصرف بیشتر جداگانه هایسوکت توان حداکثر از نباید هرگز
شده ذکر آن مشخصات پلاک روی دستگاه هر مصرفی توان. شود
.است

ولت 12 سوکت
سوئیچ که کندمی کار وقتی فقط 212 تصویر ← ولت 12 سوکت
.باشد باز

بودن باز و موتور بودن خاموش حین برقی وسایل از استفاده
فقط باید برقی تجهیزات بنابراین. کندمی خالی را باتری سوئیچ
.است کردن کار حال در موتور که شوند متصل هاسوکت به وقتی

بستن از قبل ولتاژ، نوسان از ناشی دیدگیآسیب از جلوگیری برای
همه موتور کردن خاموش و روشن یا سوئیچ کردن باز و

.کنید خاموش را متصل هایدستگاه

:یافت خودرو هایقسمت این در توانمی را ولت 12 هایسوکت

1

2
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.49 صفحه ← جلو ها قفسه در–
.جلو هایصندلی بین عقب میانی کنسول در–
.چپ سمت عقب قسمت در عقب صندوق در–

ولت 100 سوکت ولت، 115 سوکت ولت، 230 سوکت
شود متصل آن به فیشی اینکه محض به موتور بودن روشن هنگام
توانمی باشد، داشته کافی نیروی سیستم اگر. شودمی فعال سوکت
. ← نمود استفاده سوکت از نیز موتور بودن خاموش هنگام

داخل کاملاً را فیش و کنید باز را درپوش :برقی دسستگاه یک کردن وصل
که زمانی تا. شود باز آن داخلی کودک قفل تا دهید فشار سوکت
.کندنمی پیدا جریان سوکت در برق نشود باز کودک قفل

سوکت روی LED نشانگر
استفاده آمادۀ سوکت. است باز کودک قفل:ثابت سبز چراغ

.است
سبز چراغ

:زنچشمک
برای کافی نیروی اما است بسته سوئیچ
10 تا سوکت به برق جریان رساندن ادامۀ
مدت این خلال در اگر. دارد وجود دقیقه
خاموش سوکت شود، کشیده بیرون فیش
باز سوئیچ دوباره که زمانی تا و شودمی
.بود نخواهد مجدد استفاده قابل نشود

قرمز چراغ
:زنچشمک

علت به جریان قطع مثلاً داده، رخ خطایی
.حد از بیش جریان یا دما

حد از بیش گرمای قطع سوئیچ
یا 115 ،230 سوکت مبدل شود، بیشتر مشخصی حد از دما اگر

مصرف که هنگامی. شودمی خاموش اتوماتیک طور به ولت 100
قطع عملکرد بالاست، بسیار محیطی دمای یا است زیاد بسیار برق
.گرددمی شده متصل دستگاه حد از بیش شدن گرم مانع برق

سرد از پس دوباره توانمی را ولت 100 یا 115 ،230 سوکت
.برد کار به شدن

از پس ولتی 100 یا 115 ،230 سوکت از مجدد استفاده از قبل
دوباره و شود جدا شده متصل دستگاه فیش ابتدا باید شدن، سرد
متصل برقی دستگاه تصادفی شدن روشن مانع کار این. شود وصل
.گرددمی شده

خطر
!برق سیستم در بالا ولتاژ

.کنید خودداری جداً ها سوکت روی مایعات ریختن از●
100 یا 115 ،230 سوکت به رابطی کابل یا آداپتور هیچ●

آن داخلی کودک قفل صورت، این غیر در. نکنید وصل ولت
.گردد می جاری سوکت درون برق جریان و شودمی قطع

،230 سوکت وارد را سوزن، مانند رسانایی، شیئ هیچ●
.نکنید ولت 100 یا 115

تذکر
وصل سوکت به که دستگاهی هر با کار هایدستورالعمل●

!کنید رعایت را کنیدمی
:ولت 12 سوکت●

هایدستورالعمل با مطابق که کنید استفاده تجهیزاتی از فقط–
.اندشده تأیید الکترومغناطیسی سازگاری به مربوط معتبر

.نکنید وارد سوکت به را برق جریان هرگز–
:ولت 100 یا ،115 ،230 سوکت●

را برق، آداپتور مانند اتصالاتی یا سنگین دستگاه هیچ–
.نکنید وصل سوکت به مستقیماً

سوکت به را کندمی استفاده نئون حباب از که چراغی هیچ–
.نکنید متصل

با آنها ولتاژ که کنید وصل سوکت به را هاییدستگاه فقط–
.دارد مطابقت سوکت ولتاژ

شروع مرحله در زیادی جریان به که برقی هایدستگاه در–
شدن روشن از مانع داخلی اضافی جریان سوئیچ دارند، نیاز

برق منبع از را دستگاه صورت، این در. شد خواهد دستگاه
.کنید متصل دوباره ثانیه 10 حدود از پس و کنید جدا

و اطلاعات سامانۀ در است ممکن محافظ بدون هایدستگاه
.کنند ایجاد اختلال خودرو الکترونیکی قطعات و سرگرمی

یا 115 ،230 سوکت به اتصال هنگام هادستگاه برخی در
برحسب برق میزان (کمتر توان بازده علت به ولت 100

.بیاید پیش عملکرد در اختلال است ممکن) وات
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)Car-Net (موبایل آنلاین خدمات

ایمنی و استفاده هشدارهای
بودن، دسترس در ها،برنامه خدمات، به مربوط اطلاعات
سایت وب در خدمات شرح و هادستگاه و Car-Net سازگاری
.است موجود واگن فولکس

با خودرو باید واگن، فولکس Car-Net از استفاده منظور به
Car-Net آن روی کارخانه در سیستم این و شود داده سفارش

با توانمی را واگن فولکس Car-Net خدمات به بسته. شود نصب
موبایل دستگاه یک خودرو، فابریک سرگرمی و اطلاعات سیستم

.انداخت کار به Car-Net پرتال طریق از یا

واگن فولکس Car-Net خدمات اگر ها،داده از حفاظت منظور به
کرده امضا را قرارداد که شخصی شود فعال خودرو یک برای
که دهد اطلاع راندمی را خودرو که کسی هر به است موظف
بسته! نماید دریافت و ارسال را آنلاین هایداده تواندمی خودرو

به باید نیز مربوطه اطلاعات هرگونه شده، فعال خدمات نوع به
.شود داده راننده

اختلالات
واگن فولکس Car-Net خدمات قطع باعث است ممکن زیر نقاط
:شوند آنها ارسال عدم یا داده انتقال یا

دهیآنتن دارای یا GPS امواج و کافی دهیآنتن فاقد مناطق–
ضعیف،

فنی تغییرات و افزارنرم روزرسانیبه تعمیر، سرویس، انجام–
شما، خدمات اپراتور هایداده پایگاه و هاشبکه در

اپراتورهای توسط موبایل ارتباطی هایسیستم نسل تغییر–
،4G/LTE به 3G از مثلاً مخابراتی،

دریافت و موبایل دهیآنتن در وقفه یا شدن، ضعیف نقص،–
جوی، شرایط زیاد، سرعت واسطه به مثلاً ،GPS امواج

هوایی، پل پارکینگ، گاراژ، تونل، زمین، طبیعی عوارض
نظر، مورد رادیویی هایدکل در شبکه شلوغی و پارازیت،

در یا روز به است ممکن ثالث اشخاص هایداده یا اطلاعات–
نباشد، دسترس

دسترس در واگن فولکس Car-Net خدمات که کشورهایی در–
نیست،

دهد، رخ خودرو برقی سیستم در خطایی–
باشد، پایین بسیار آن ولتاژ یا باشد خالی خودرو باتری–
دهندۀ انجام سرگرمی و اطلاعات سامانۀ یا کنترل واحد اگر–

.نکند کار درست خدمات

هشدار
منجر است ممکن خدمات شرح در مندرج اطلاعات رعایت عدم
ایجاد باعث و شود ترافیک در شما خودروی افتادن کار از به

.گردد جدی هایدیدگیآسیب و تصادف

لطفاً واگن فولکس Car-Net خدمات از استفاده از قفل●
کنید، رعایت و خوانده را خدمات شرح در مندرج اطلاعات

از و کندمی آشنا خدمات با را شما سرعت به اطلاعات این
از اجتناب چگونگی و سایرین و شما برای احتمالی خطرات

.سازدمی آگاه آنها
.کنید استفاده مربوطه خدمات شرح نسخۀ آخرین از همیشه●

هشدار
است ممکن باشد نشده ایمن درستی به یا بسته که همراه تلفن یک

وقوع صورت در همچنین ناگهانی ترمز یا مسیر تغییر هنگام
مصدومیت ایجاد باعث و شود پرت خودرو فضای داخل حادثه،
.گردند

و درستی به را موبایل تجهیزات همیشه خودرو حرکت حین●
محل در یا کرده محکم ایربگ شدن باز محدوده از خارج
.کنید نگهداری امنی

هشدار
پرتال در سرگرمی، و اطلاعات سیستم در اطلاعات نمایش

Car-Net از را شما توجه است ممکن موبایل دستگاه روی یا
این. کند منحرف دهید انجام ایمن رانندگی برای باید که اقداماتی

تصادف ایجاد ترافیک، در خودرو خرابی باعث است ممکن امر
.شود جدی هایدیدگیآسیب و
.برانید مسئولیت و دقت با همیشه●
واکنش شده داده نمایش اطلاعات به موقعیت هر اساس بر●

.دهید نشان
.کنید توجه اندشده روشن که نشانگری و هشدار هایچراغ به●

هشدار
عمومی هایشبکه در موبایل هایدستگاه و کامپیوتر از استفاده

دادن دست از به منجر است ممکن سیمبی لن و لن ایمن غیر یا
.شود شما واگن فولکس Car-Net خدمات روی کنترل

از استفاده هنگام که عادی احتیاطی اقدامات بر علاوه●
خود موبایل دستگاه و کامپیوتر از باید دهیدمی انجام اینترنت

مرتباً و کنید محافظت مناسب ویروس ضد افزارنرم با
.کنید روزرسانیبه را آن هایامضا

و کامپیوتر از استفاده به مربوط متداول اطلاعات و قوانین●
امنیتی عبور رمز یک ایجاد و حفظ نیز و موبایل هایدستگاه
.کنید رعایت را Car-Net پرتال به دسترسی برای

هشدار
خراب یا ناپایدار که واگن فولکس Car-Net خدمات و هابرنامه
خودرو به است ممکن شوندنمی استفاده درستی به یا هستند
.شوند جدی جراحات و تصادف بروز به منجر و زده آسیب

واگن فولکس هایبرنامه از فقط کندمی توصیه واگن فولکس●
خود خودروی برای واگن فولکس Car-Net خدمات و

.کنید استفاده
استفاده برابر در آن کاربردی هایبرنامه و موبایل دستگاه از●

.کنید محافظت نادرست
Car-Net خدمات یا کاربردی هایبرنامه عنوان، هیچ به●

.ندهید تغییر را واگنفولکس

Car-Net(249 (موبایل آنلاین خدمات
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.نمایید دقت همراه تلفن عملیاتی راهنمای دفترچه به●

هشدار
فولکس Car-Net خدمات و کاربردی هایبرنامه از استفاده
.کند پرت جاده از را شما حواس است ممکن رانندگی حین واگن
جراحات و تصادفات بروز باعث تواندمی راننده پرتی حواس
.شود

.برانید مسئولیت و دقت با همیشه●

تذکر
از استفاده کهزمانی و است ایویژه مقررات دارای که مناطقی در

خاموش موبایل دستگاه باید همیشه نباشد مجاز موبایل هایدستگاه
آن بودن روشن هنگام موبایل دستگاه توسط شده ساطع امواج. باشد
کند ایجاد تداخل حساس فنی و پزشکی هایدستگاه در است ممکن

.باشد داشته دنبال به را دستگاه آن دیدگیآسیب یا عملکرد نقص و

واگن فولکس Car-Net خدمات
شودنمی چین بازار شامل

.Car-Net گزینۀ: سرگرمی و اطلاعات سامانۀ در 214 تصویر

.عملکردها توضیح و داده انتقال: تصاویر 215 تصویر

:215 تصویر جدول راهنمای
و اطلاعات سامانۀ با Car-Net با سازگار خودروی
.مناسب اتصال قابلیت و سرگرمی
.کندمی ارسال و آماده پردازش، را هاداده که سروری
.موبایل دستگاه یا کامپیوتر طریق از خدمات توضیح

داده انتقال
دهدمی اجازه واگن فولکس Car-Net خدمات به شبکه سیگنال
اضافی، اطلاعات و خودرو هایداده کند دریافت را آنلاین هایداده

صورت به را خودرو اضافی عملکردهای یا جدید عملکردهای
بر کاربر یا راننده به واگن فولکس Car-Net. کند ارسال آنلاین
و اینترنت از آمده دست به هایداده و خودرو هایداده مبنای
.دهدمی ارائه پشتیبانی عملکردهای اطلاعات فناوری هایسیستم

از Guide & Inform خدمات از استفاده به مربوط هایداده
قابلیت با کارت سیم یک یا داده قابلیت با شما موبایل دستگاه طریق
یا موبایل دستگاه خدمات، از برخی برای. شودمی منتقل )1داده
پشتیبانی rSAP مانند داده اتصال از خاصی نوع از باید کارتسیم
.کند

 و e-Remote انداختن کار به برای داده انتقال
Security & Service کارتسیم با فابریک کنترل واحد به

.دارد بستگی داده اتصال دارای داخلی

استفاده قابلیت
محدودیت دارای است ممکن Volkswagen Car-Net خدمات
غیر شوند، تنظیم کنند، تغییر بیشتر اطلاع بدون و باشند زمانی
.یابند گسترش و شوند فعال دوباره یا فعال

از که هستند بیرونی اطلاعات شامل Car-Net خدمات از برخی
نمایش هانقشه که اطلاعاتی مثلاً اندشده گرفته ثالث اشخاص

صحت، قبال در مسئولیتی واگن فولکس سهامی شرکت. دهندمی
نقض قبال در یا بیرونی اطلاعات بودن کامل و بودن، روزبه

.ندارد ثالث اشخاص حقوق

هامنطقه بعضی در است ممکن واگن فولکس Car-Net خدمات
موبایل شبکۀ پوشش به خدمات این بودن دسترس در. باشد محدود

.دارد بستگی نیز کشور هر در

خودرو کنونی محل تعیین
تشریح برای واگن فولکس Car-Net خدمات از برخی در

صورت، این در. است الزامی خودرو دقیق محل دانستن عملکردها
راننده درخواست با یا اتوماتیک طور به خودرو کنونی موقعیت
شود، انتخاب اتوماتیک ارسال که هنگامی. شد خواهد ارسال
.نمود ارسال منظم فواصل در توانمی را کنونی موقعیت

خودرو فروش یا دادن کرایه
یا مالک دهید،می کرایه یا رسانیدمی فروش به را خودرو وقتی

درباره گیرندهکرایه یا خریدار شخص به باید دهندهکرایه شرکت
و خودرو روی شده نصب واگن فولکس Car-Net خدمات

.دهد اطلاع آنها عملکرد اطلاعات

1

2

3

).امکان صورت در (فابریک خوانکارتسیم طریق از داده انتقال)1

راهنما دفترچه 250
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قطعات تعویض
سیستم واگن فولکس Car-Net خدمات دارای خودروی در اگر

کارخانه توسط شده نصب کنترل واحد یا سرگرمی و اطلاعات
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به باشد تعویض نیازمند یا ببیند آسیب
.باشد داشته نیاز مجدد سازیفعال یا نامثبت به است ممکن کار این

Car-Net پرتال در کاربری حساب
& e-Remote"، "Guide" خدمات از استفاده منظور به

Inform" یا "Security & Service" به مجهز خودروهای در
Car-Net، در کاربری حساب یک است لازم ابتدا 

www.volkswagen.com/car-net لحاظ از و شود ایجاد
.شود فعال Car-Net قراردادی

خدمات شرح
"e-Remote"، "Guide & Inform" خدمات کارکرد و حیطه

توضیح مورد هر خدمات شرح در "Security & Service" و
همچنین کاربری حساب یک ایجاد و نامثبت از پس. است شده داده
اضافه اطلاعات و خدمات شرح این ،Car-Net پرتال هر در

در Car-Net قابلیت دارای خودروهای و خدمات همه درباره
.است موجود www.volkswagen.com/car-net آدرس

در و شودمی روز به نامنظم زمانی فواصل در خدمات همه شرح
.گیردمی قرار دسترس در Car-Net پرتال

این اشکال بدون ارائه و عملکرد از اطمینان منظور به
شرکت واگن فولکس Car-Net خدمات توسط خدمات

در را کاربر توسط شده وارد شخصی هایداده واگن فولکس
استفاده و ارسال پردازش، آوری،جمع قانونی مقررات چارچوب

.گیردنمی قرار ثالث اشخاص اختیار در اطلاعات این. کندمی
 در توانمی را کنونی استفاده شرایط

www.volkswagen.com/car-net نمود مشاهده.

بر که است ایسامانه واگن فولکس Car-Net خدمات
نمودن لحاظ رغمعلی اگر. کندمی کار موبایل شبکه مبنای

این از دوباره بعداً کنید سعی لطفاً شد، ایجاد اشکالی الزامات همۀ
.کنید استفاده خدمات

شبکۀ به اتصال و واگن فولکس Car-Net از استفاده
به. باشد داشته بر در هزینه است ممکن مربوطه موبایل

توصیه واگن فولکس داده، از زیادی حجم احتمالی مصرف علت
برای. کنید استفاده داده ثابت نرخ با موبایل تعرفه یک از کندمی

.بگیرید تماس خود موبایل اپراتور با بیشتر، اطلاعات کسب

)هاApp (کاربردی هایبرنامه

نوع 2 از واگن فولکس Car-Net موجود، تجهیزات به بسته
:کندمی پشتیبانی) اپ (برنامه

اطلاعاتی و دهندمی انجام خودرو در خدماتی که هاییبرنامه–
Car-Net در e-Remote برنامه مانند دهند،می ارائه

واگن، فولکس
ارسال سرگرمی و اطلاعات سیستم صفحه به که هاییبرنامه–

Car-Net در App-Connect عملکرد مثلاً شوند،می
.واگن فولکس

نیاز مورد موبایل شبکه به اتصال و آنها، از استفاده ها،برنامه
.باشد داشته بر در هزینه است ممکن

است ممکن و باشد موجود است ممکن هابرنامه از وسیعی طیف
باشند خاص کشور یک به منحصر یا خودرو یک مخصوص

متفاوت است ممکن هابرنامه دهندهارائه و محدوده محتوا،.  ←
توسط شده ارائه خدمات بودن موجود به نیز هابرنامه برخی. باشد

یک باید هابرنامه از استفاده برای. دارند بستگی ثالث اشخاص
.باشد موجود کافی دهیآنتن قدرت با موبایل شبکه

توسعه بالای سرعت و موبایل هایدستگاه بالای تعداد علت به
هایدستگاه همه در شده توصیه کاربردی هایبرنامه افزارها،نرم

است ممکن امر این. نیست اجرا قابل آنها هایعاملسیستم و موبایل
نسخه علت به مثلاً نیز موبایل دستگاه هایمدل از سری یک درون
.باشد صادق عامل سیستم جدید

شوند، تنظیم کنند، تغییر قبلی اطلاع بدون هابرنامه است ممکن
.یابند توسعه یا شوند فعال مجدداً شوند، غیرفعال

تذکر
کیفیت از ناشی که خودرو به وارده خسارات قبال در واگن فولکس
ضعیف ها،برنامه ناکافی ریزیبرنامه ها،برنامه اشکال یا پایین
واسطه به یا ارسال حین اطلاعات دادن دست از یا شبکه بودن
.داشت نخواهد مسئولیتی باشد موبایل تجهیزات از نادرست استفاده

Car-Net(251 (موبایل آنلاین خدمات
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نقل و حمل

بار نگهداری
قرار ایمن صورت به عقب صندوق در همیشه را سنگین بارهای
بستن برایکننده ثابت و حلقه و مناسب هایطناب از همیشه. دهید
بار خودرو در مجاز حد از بیش هرگز. کنید استفاده سنگین اشیاء

بر دو هر خودرو در بار توزیع و بار گنجایش. نگذارید
تأثیر توقف از قبل مسافت و رانندگی حین خودرو العملعکس
. ← دارند

ببندید محکم خودرو در را بارها همه همیشه
روی و 262 صفحه ← تریلر روی خودرو، در را بارها–

توزیع یکنواخت صورت به امکان حد تا 258 صفحه ← سقف
.کنید

عقب صندوق فاصله دورترین در امکان حد تا را سنگین اشیاء–
محل در را عقب صندلی هایپایه لزوم صورت در و دهید قرار

.دهید قرار ایمن طور به خود صحیح
ثابت وحلقه به مناسب هایطناب با عقب صندوق در را بار–

.255 صفحه ← کنید محکم اتصال هایکننده
.113 صفحه ← کنید تنظیم جلورا های چراغ روشنایی دامنۀ–
اطلاعات. کنید تنظیم خودرو بار با را هالاستیک باد فشار–

.329 صفحه ← کنید رعایت را لاستیک باد برچسب روی
نیاز حسب بر ها،لاستیک پایش سیستم دارای خودروهای در–

.323 صفحه ← کنید تنظیم را خودرو بار جدید میزان

هشدار
در است ممکن اند،نشده بسته درست یا اند،نشده محکم که اشیائی
باعث تصادف بروز یا ناگهانی ترمز یا ناگهانی حرکات صورت
صادق صورتی در ویژه به امر این. شوند جدی جراحات ایجاد
آنها سپس و کرده گیر اشیائی به شدن باز هنگام ایربگ که است
خطر کاهش برای. کند پرتاب خودرو داخلی فضای در را

:کنید رعایت را زیر هایدستورالعمل لطفاً تصادف،
و بار همیشه. ببندید محکم خودرو در را اشیاء همه همیشه●

.بگذارید عقب صندوق در را سنگین اشیاء
هاکنندهثابت و هاحلقه مناسب، هایطناب با همیشه را اجسام●

ترمزهای یا رانندگی مانورهای زمان در اجسام تا کنید ایمن
از خارج و نشده پرتاب خودرو داخلی فضای در شدید

.گیرند قرار هاایربگ عملکرد محدوده
که شوند نگهداری طوری خودرو داخلی فضای در باید اشیاء●

شدن باز هایمحوطه وارد خودرو حرکت حین نتوانند هرگز
.شوند هوا کیسۀ

نگه بسته خودرو حرکت حین را نگهداری هایمحفظه همیشه●
.دارید

به جلو سرنشین صندلی پشتی خودرو تجهیزات به بسته اگر●
بالشتک روی از را اشیاء همه باید است، شده خم جلو سمت

سمت به صندلی پشتی وقتی. بردارید جلو سرنشین صندلی
داخل کوچک و سبک اشیاء حتی است ممکن شودمی خم جلو

داده فشار صندلی تشکچه زیر وزن دهندهتشخیص کفپوش
کنترل واحدهای به نادرست اطلاعات ترتیببدین و شوند
.کنند ارسال ایربگ

باید است، شده خوابیده جلو سرنشین صندلی پشتی که وقتی تا●
سرنشین ایربگ نشانگر چراغ و شده غیرفعال جلو ایربگ
  باشد روشن.

حالت با سرنشینان شود باعث نباید هرگز شده نگهداری اشیاء●
.بنشینند نادرست

بنشیند آن روی نباید کسی اید،گذاشته صندلی روی چیزی اگر●
.کند استفاده صندلی آن از یا

در کردن محکم بدون را تیزی یا سنگین، سخت، شیء هیچ●
روی خودرو، باز وسایل نگهداری هایمحل از یک هیچ

نگهداری داشبورد صفحه روی یا عقب، صندلی پشت طاقچه
.نکنید

و هالباس توی از را تیز یا سنگین سخت، شیء گونه هر●
ایمن جای در و بیاورید بیرون خودرو داخل هایکیسه

.بگذارید

هشدار
کنترل است ممکن کنید حمل را سنگین یا بزرگ اشیاء اگر

.کند تغییر ترمز تأثیر و خودرو
شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●

ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

.دهید گاز ترآرام و مضاعف دقت با●
.کنید پرهیز ناگهانی مسیر تغییر و ناگهانی هایترمز از●
.بگیرید ترمز معمول وضعیت در رانندگی از زودتر●

هشدار
قبل مسافت و دهدمی تغییر را خودرو کنترل سنگین اشیاء حمل
در درست که سنگین اشیاء. کندمی ترطولانی را توقف از

باعث است ممکن باشند نشده محکم یا نشده داده قرار خودرو
.شوند جدی جراحات ایجاد و خودرو کنترل شدن خارج

تغییر را آن ثقل مرکز و خودرو کنترل سنگین اشیاء حمل●
.دهدمی

به خودرو درون بار وزن است ممکن که جایی تا همیشه●
.شود توزیع عمیق و مساوی طور

حد تا و کنید محکم عقب صندوق در را سنگین اشیاء همیشه●
.دهید قرار عقب محور جلوی از دور امکان

هشدار
رها خود حال به را آن یا کنیدنمی استفاده خودرو از وقتی
تا کنید قفل را عقبصندوق درب و هادرب همیشه اید،کرده
.یابد کاهش مرگبار یا شدید جراحات ایجاد خطر

صندوق درب بودن باز هنگام مخصوصاً را، کودکان هرگز●
داخل کودکان است ممکن. نکنید رها خود حال به عقب،

.بیایند بیرون نتوانند و ببندند را درب شوند، عقب صندوق
مرگبار یا شدید جراحات ایجاد باعث است ممکن امر این
.شود

راهنما دفترچه 252



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

بازی خودرو اطراف در یا داخل کودکان ندهید اجازه هرگز●
.کنند

.نکنید حمل عقب صندوق در را کسی●

تذکر
عقب شیشه در گرمایشی المنت هایسیم به است ممکن سخت اشیاء
.بزنند آسیب آن به و شوند ساییده

صندوق در را عقب بغل هایشیشه روی تهویه هایدریچه
خودرو از مانده هوای رفتن بیرون مانع زیرا نپوشانید عقب

.شد خواهد

عقب صندوق درپوش

درپوش کردن جدا و کردن ول: عقب صندوق در 216 تصویر
.عقب صندوق

را عقب صندوق در وقتی نگهدارنده هایطناب از استفاده هنگام
.برندمی پایین یا بالا را طاقچه 92 صفحه ← کنیدمی بسته یا باز

لطفاً. دهید قرار عقب صندوق روی توانیدمی را سبک هایلباس
.ایدنکرده مسدود را خودرو عقب دید که شوید مطمئن

عقب کردنصندوق باز
کنید باز عقب صندوق در از را نگهدارنده هایطناب–

).بالا هایفلش( 216 تصویر ←
شود جدا بغل هایگیره از تا دهید فشار بالا به را طاقچه–

).پایین هایفلش( 216 تصویر ←
جدا طاقچه بتوانید است ممکن خودرو، تجهیزات میزان به بسته–

صفحه ← دهید قرار عقب صندوق شدنی جدا کفی زیر را شده
253.

عقب صندوق نصب
دهید فشار بغل هایگیره روی بالا از را عقب صندوق–

).پایین هایفلش( 216 تصویر ←
تصویر ← بیاویزید عقب صندوق در به را نگهدارنده هایطناب–

).بالا هایفلش( 216

هشدار
حیوانات یا اند،نشده بسته درست یا اند،نشده محکم که اشیائی
یا ناگهانی حرکات صورت در است ممکن عقب صندوق روی
.شوند جدی جراحات ایجاد باعث تصادف بروز یا ناگهانی ترمز

پراکنده صورت به چه را تیزی یا سنگین سخت، شیء هیچ●
.ندهید قرار عقب صندوق روی جعبه در چه

.نکنید حمل عقب صندوق روی را حیوانات هرگز●

تذکر
آن روی بار آنقدر عقب، صندوق دیدن آسیب از جلوگیری برای
تحت آن در شودمی بسته عقب صندوق در وقتی که ندهید قرار
.گیرد قرار فشار

عقب صندوق کفی

عقب صندوق شدنی جدا کفی

.عقب صندوق کفی کردن بلند: عقب صندوق در 217 تصویر

.عقب صندوق کفی ارتفاع تنظیم: عقب صندوق در 218 تصویر
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عقب صندوق کفی بستن و کردن باز
را عقب صندوق کفی در واقع رفته تو دستگیره کردن باز برای–

فلش جهت در را عقب صندوق کفی و 217 تصویر ← بگیرید
شود داشته نگه) نزدیک نمای (بغل هایگیره توسط تا کنید خم
.217 تصویر ←

بیندازید جا پایین سمت به را عقب صندوق کفی سستن برای–
← .

عقب صندوق کفی ارتفاع تنظیم
ارتفاع زمینه در عقب صندوق شدنی جدا کفی تجهیزات به بسته
.است تنظیم قابل

و 256 صفحه ← کرده آویزان را بار تور لزوم صورت در–
.کنید جدا را هاحلقه و کنندهثابت

صندوق طرفین هایکشویی از و کنید بلند را عقب صندوق کفی–
.218 تصویر ← بکشید عقب سمت به عقب

دهید قرار لازم ارتفاع با هاکشویی درون را عقب صندوق کفی–
.218 تصویر ← دهید فشار جلو سمت به آخر تا و

تذکر
به را آن آرامی به بلکه نکنید، رها را عقب صندوق کفی هرگز
یا فریم است ممکن صورت این غیر در. کنید هدایت پایین و عقب
.ببیند آسیب عقب صندوق کفی

کننده جدا توری

کننده جدا توری از استفاده

.کننده جدا تور کردن وصل: عقب صندوق در 219 تصویر

.کننده جدا تور کردن جدا: عقب صندوق در 220 تصویر

از اشیاء درآمدن حرکت به مانع بتواند باید کننده جدا توری
گرفتن ترمز هنگام مثلاً شود،سرنشینان فضای به عقب صندوق
.ناگهانی

کننده جدا تور کردن باز
.بشنوید "تق" صدای تا کنید باز را کننده جدا تور کناری هایمیله

صندلی ردیف دو پشت کننده جدا توری کردن نصب
سقف در عقب چپ سمت نگهدارنده به را کننده جدا تور–

.کنید آویزان A 219 تصویر ←
به را کننده جدا تور A 219 تصویر ← میله دادن فشار با–

.کنید وصل سقف در عقب راست سمت نگهدارنده
صندوق هایحلقه در را کننده جدا تور نگهدارنده قلاب دو هر–

.بیندازید B 219 تصویر ← عقب
.کنید سفت را طناب–

تصویر ← افتاد جا مربوطه هاینگهدارنده در آن سر دو هر وقتی
219 B است شده بسته درستی به کننده جدا تور.

عقب صندلی پشت کننده جدا تور نصب
پشت را کننده جدا توری توانمی خودرو تجهیزات به بسته

.نمود نصب جلو هایصندلی

دهید قرار بارگیری حالت در و کنید خم را هاصندلی دوم ردیف–
.110 صفحه ←

تصویر ← سقف در چپ سمت نگهدارنده به را کننده جدا تور–
220 C .کنید آویزان.

به را کننده جدا تور. C 220 تصویر ← میله دادن فشار با–
.کنید وصل سقف در جلو راست سمت نگهدارنده

پشت هاینگهدارنده به را کننده جدا تور نگهدارنده قلاب دو هر–
.کنید وصل D 220 تصویر ← شده خم عقب صندلی

.کنید سفت را طناب–

تصویر ← افتاد جا مربوطه هاینگهدارنده در آن سر دو هر وقتی
220 D است شده بسته درستی به کننده جدا تور.

راهنما دفترچه 254



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

کننده جدا تور کردن جدا
عقب صندوق از یا سرنشین فضای از توانمی را کننده جدا تور
.کرد جدا

دهید قرار بارگیری حالت در و کنید خم را هاصندلی دوم ردیف–
.110 صفحه ←

صندوق عقب، صندوق از کننده جدا تور کردن جدا برای :یا–
.253 صفحه ← بردارید را عقب

.کنید شل را طناب–
یا اتصال هایحلقه از را کننده جدا تور نگهدارنده هایقلاب–

D 220 تصویر ← یا B 219 تصویر ← هاینگهدارنده
.کنید جدا

سقف در راست سمت نگهدارنده از را کننده جدا تور–
میله دادن فشار با C 220 تصویر ← یا A 219 تصویر ←
.کنید جدا

.کنید باز سقف در چپ سمت نگهدارنده از را کننده جدا تور–

کننده جدا تور کردن جمع
.کنید تا وسط از را کننده جدا تور–
.نمایید نگهداری کیسه یک در و کنید لوله را کننده جدا تور–
.کنید نگهداری خودرو در مناسبی محل در را کننده جدا تور–

هشدار
اشیاء است ممکن تصادف بروز یا ناگهانی ترمزهای زمان در
هایجراحت به منجر و شده پرت خودرو داخلی فضای در

.گردد مرگبار
.اندافتاده جا درست هامیله که شوید مطمئن●
باید اشیاء است شده نصب درست کننده جدا تور وقتی حتی●

.شوند ایمن
تور پشت نباید سرنشینان از یک هیچ خودرو، حرکت حین●

.باشند نشسته کننده جدا

تذکر
پشت فوقانی مهارکننده نقاط به کننده جدا تور نادرست بستن

.شود دیدگیآسیب ایجاد باعث است ممکن عقب صندلی

عقب صندوق تجهیزات

اتصال هایحلقه

.اتصال هایحلقه: عقب صندوق در 221 تصویر

.ببندید محکم و درست را بار: عقب صندوق در 222 تصویر

وجود بار بستن برای عقب صندوق در اتصال حلقه چهار کلاً
قسمت در ثابت حلقه دو و عقب قسمت در شونده باز حلقه دو. دارد
).هافلش( 221 تصویر ← دارد قرار عقب صندوق جلوی

صندوق تشک مانند اضافی وسایل از باید بار، قلم چند بستن هنگام
از همیشه امکان، صورت در. کنید استفاده آنها بستن برای عقب
.کنید استفاده عقب صندوق کفی فوقانی طبقه

.کنید تنظیم را عقب صندوق جداشدنی کفی بار، ارتفاع طبق–
اتصال هایحلقه از بالاتر بار فوقانی لبه که شوید مطمئن
کفی لزوم، صورت در.  ← 222 تصویر ← ایستدمی

.بردارید یا بگذارید را عقب صندوق
در. کنید وصل جلو اتصال هایحلقه به را نگهدارنده هایطناب–

وصل طوری را آنها گیره، دارای هایطناب از استفاده صورت
.شود وصل عقب اتصال هایحلقه به گیره که کنید

.دهید قرار عقب صندوق وسط را بار–
روی را آنها و کنید وصل ضربدری را کنندهمحکم هایطناب–

بار وسط در هاطناب ضربدر شوید مطمئن. بکشید محکم بار
.است گرفته قرار

صورت در. نه یا بخورد تکان تواندمی بار آیا که کنید بررسی–
.بکشید بیشتر حتی را کنندهمحکم هایطناب لزوم،

. ← اندشده کشیده کنندهمحکم طنابهای
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هشدار
نامناسب لاستیکی یا کننده تثبیت هایتسمه کننده،محکم هایطناب

تصادف یا ناگهانی ترمز صورت در است ممکن دیدهآسیب یا
داخلی فضای در اشیاء شود باعث است ممکن این. شوند پاره

.گردد مرگبار هایجراحت به منجر و شوند پرت خودرو
یا کننده تثبیت هایتسمه کننده،محکم هایطناب از همیشه●

.کنید استفاده سالم و مناسب لاستیکی
را لاستیکی یا کننده تثبیت هایتسمه کننده،محکم هایطناب●

.کنید وصل اتصال هایحلقه به محکم
و بلغزند ناگهان است ممکن عقب صندوق در شده رها اشیاء●

.شوند خودرو رفتار در تغییر موجب
.شوند بسته محکم باید نیز سبک و کوچک اشیاء●
هایحلقه مجاز بار حداکثر از هرگز اشیاء بستن هنگام●

.نکنید تخطی اتصال
.نبندید اتصال هایحلقه به را کودک صندلی هرگز●

احتیاط
است، اتصال هایحلقه از کمتر ارتفاعش که باری حمل هنگام
ایجاد باعث و شوند پرت داخلی فضای در اشیاء است ممکن
.شوند دیدگیآسیب

استفاده تخت اشیاء برای عقب صندوق کفی فوقانی طبقۀ از●
.کنید استفاده عقب صندوق در شده ارائه تصویر از. کنید

بار شوید مطمئن کنندهمحکم هایطناب از استفاده هنگام●
هایطناب و گرفته قرار عقب صندوق کفی روی درست
که کنیممی توصیه. اندشده کشیده آن روی محکم کنندهمحکم
صندوق فوقانی کفی از تخت اشیاء برای الخصوصعلی
.کنید استفاده عقب

استفاده بار بستن برای اضافی تجهیزات از لزوم صورت در●
.کنید

تذکر
نقاط به کنندهمحکم هایطناب و اتصال هایطناب نادرست بستن

ایجاد باعث است ممکن عقب صندلی پشت فوقانی مهارکننده
.شود دیدگیآسیب

نیوتن کیلو 3.5 حدوداً اتصال هایحلقه بار میزان حداکثر
.است

و لاستیکی یا کننده تثبیت هایتسمه کننده،محکم هایطناب
مجاز هایتعمیرگاه از توانیدمی را بار نگهداری هایسیستم

فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. کنید تهیه
.کندمی پیشنهاد را واگن

نگهدارنده توری

صندوق کفی به نگهدارنده توری: عقب صندوق در 223 تصویر
.شده بسته عقب

اقلام جابجایی و لغزش از ممانعت در تواندمی نگهدارنده توری
دارای نگهدارنده توری. باشد کننده کمک عقب صندوق در سبک
آن در را کوچکتر اشیاء توانمی که است داخلی دارزیپ جیب یک

.کرد نگهداری

کردن متصل برای دارنده نگه هایحلقه از باید لزوم صورت در
.255 صفحه ← نمود استفاده

عقب صندوق کف در نگهدارنده توری کردن آویزان
عقب صندوق کفی به نگهدارنده هایگیره با را نگهدارنده توری
بالا به رو باید نگهدارنده توری زیپ. 223 تصویر ← کنید وصل
.شود کشیده

نگهدارنده توری کردن جدا
باشد شده کشیده محکم باید شده نصب از پس نگهدارنده توری

← .

صندوق کفی از را نگهدارنده توری هایقلاب نگهدارنده بست–
.کنید جدا عقب

.کنید نگهداری عقب صندوق در را نگهدارنده توری–

هشدار
در اتصال هایحلقه به کشسان نگهدارنده توری که هنگامی
نگهدارنده توری. بیاید کش باید شودمی وصل عقب صندوق
درست نگهدارنده توری اگر. شودمی کشیده محکم نصب هنگام
.شوند جراحت باعث آن هایحلقه است ممکن نشود جدا یا نصب

نگهدارنده توری هایقلاب افتادن بیرون از جلوگیری برای●
نگه محکم را هاحلقه همیشه کردن جدا یا نصب حین حلقه از

.دارید
بیرون واسطه به تا کنید محافظت خود صورت و چشمها از●

.نبینند آسیب جداسازی یا نصب حین هاقلاب پریدن
شده ذکر ترتیب به را نگهدارنده توری هایقلاب همیشه●

عقب به نگهدارنده توری هایقلاب از یکی اگر. کنید نصب
.دارد وجود دیدگیآسیب خطر برگردد
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کیف کردن آویزان گیره

.کیف کردن آویزان گیره: عقب صندوق در 224 تصویر

سمت در را کیف کردن آویزان هایگیره توانمی عقب صندوق در
.224 تصویر ← نمود مشاهده راست و چپ

هشدار
برای اتصال حلقه عنوان به کیف کردن آویزان گیره از هرگز
حین است ممکن کیف کردن آویزان گیره. نکنید استفاده هاتسمه
.بشکند تصادف یا ناگهانی ترمز

تذکر
آویزان کیف کردن آویزان گیره به را بار کیلوگرم 2,5 از بیش
.نکنید

عقب صندوق به دسترسی دریچه

به دسترسی دریچۀ کردن باز: عقب صندلی پشتی در 225 تصویر
.عقب صندوق

پشت عقب صندلی پشتی در عقب صندوق به دسترسی دریچه یک
بلند اشیاء حمل برای توانمی که دارد قرار صندلی وسط دسته
.کرد استفاده آن از خودرو داخل در اسکی چوب مانند

قرار از قبل خودرو داخلی فضای شدن کثیف از جلوگیری برای
اقلامی از عقب صندوق به دسترسی دریچه در کثیف اقلام دادن
.کنید استفاده آنها دور پیچیدن برای پتو مانند

صندلی از شده خم پایین به عقب صندلی وسط دستۀ که هنگامی
.نکنید استفاده سرنشین حمل برای عقب وسط

عقب صندوق به دسترسی دریچۀ کردن باز
دریچه و دهید فشار را 1 225 تصویر ← آزادسازی دکمه–

.کنید خم جلو به را عقب صندوق به دسترسی
.کنید باز را عقب صندوق درب–
از را بلند اشیاء عقب صندوق به دسترسی دریچۀ میان از–

.دهید عبور عقب صندوق
.کنید مهار وسط ایمنی کمربند با را اشیاء همۀ لزوم صورت در–
.ببندید را عقب صندوق درب–

عقب صندوق به دسترسی دریچۀ بستن
را آن و کنید خم عقب به را عقب صندوق به دسترسی دریچه–

.بیفتد جا خوب تا دهید فشار قفل درون محکم
نباید دیگر) نزدیک نمای( 2 قفل نشانگر روی قرمز علامت–

.باشد مشاهده قابل

هشدار
عادی حالت به و خواباندن در کنترل عدم و توجهیبی

منجر است ممکن عقب صندوق به دسترسی دریچه برگرداندن
.شود جدی جراحات به
حرکت هنگام در را عقب صندوق به دسترسی دریچه هرگز●

.برنگردانید عادی حالت به و نخوابانید
به عقب صندوق دریچه برگرداندن حین در که باشید مراقب●

.باشد ندیده صدمه و نکرده گیر ایمنی کمربند عادی، حالت
برگرداندن عادی حالت به و خواباندن هنگام در همواره●

اعضای دیگر و پاها انگشتان، ها،دست عقب صندوق دریچه
.دارید نگه دور حرکت محدوده از را بدن

است مشاهده قابل قفل نشانگر روی هنوز قرمز علامت اگر●
.است نشده بسته درست عقب صندوق به دسترسی دریچه
وضعیت در عقب صندوق به دسترسی دریچه که هنگامی

قابل هرگز قرمز علامت که شوید مطمئن همیشه است، قائم
.نباشد مشاهده

یا شده خم جلو سمت به عقب صندوق به دسترسی دریچه اگر●
این از نباید کودکان مخصوصاً سرنشینان نیفتاده، جا درست
.کنند استفاده صندلی

257نقل و حمل



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

جداشدنی چراغ

.جداشدنی چراغ: عقب صندوق چپ سمت در 226 تصویر

چراغ عقب صندوق چپ سمت گیره در توانمی تجهیزات به بسته
سرپیچ در چراغ که هنگامی. نمود مشاهده را شدنی خارج قابل
شارژ چراغ هایباتری است کار حال در موتور و شده نصب
.شودمی

عقب صندوق چراغ
باز عقب صندوق در وقتی باشد، نصب سیار چراغ که هنگامی
.شودمی روشن B 226 تصویر ← قسمت در چراغ این شود

.شودمی خاموش چراغ شود بسته عقب صندوق در وقتی

چراغ کردن جدا
هایفلش( 226 تصویر ← کنید لمس را چراغ جلویی قسمت–

).کوچک
.کنید خارج نگهدارنده از فلش جهت در را چراغ–

چراغ از استفاده
را چراغ توانیدمی کردن، جدا از پس. آهنرباست به مجهز چراغ
. ← کنید وصل خودرو بدنه به مثال عنوان به

روشنایی قدرت. کندمی روشن را B محدوده شدنی جدا چراغ
.است تنظیم قابل سطح دو بین

روشنایی با چراغ. دهید فشار را 1 دکمه کردن خاموش برای–
.شودمی روشن کامل

روشنایی قدرت از درصد 50 تا دهید فشار را 1 دکمه مجدداً–
.کنید تنظیم را

.کنید خاموش را چراغ تا دهید فشار را 1 دکمه مجدداً–

چراغ نگهداری
.کنید خاموش را چراغ–
آن نگهدارنده در 226 تصویر ← فلش جهت خلاف را چراغ–

.دهید فشار

شارژ قابل هایباتری تعویض
روشن نظر مورد نور شدت با چراغ که شدید مطمئن وقتی
.شوند تعویض آن هایباتری باید شودنمی

موجود بازار در که AAA نوع شارژ قابل باتری سه با چراغ
یا شارژغیرقابل هایباتری از استفاده. شودمی روشن است
است ممکن ندارند مطابقت مشخصات این با که هاییباتری

. ← باشد خطرآفرین

تعمیرگاه یا واگن فولکس نمایندگی از کندمی توصیه واگن فولکس
.کند شارژ را هاباتری بخواهید مجاز

.کنید خارج نگهدارنده از را چراغ–
 قسمت زیر در نازک جسمی با را شارژ قابل باتری درپوش–

A کنید اهرم.
مشخصات و اندازه ولتاژ، همان با هاییباتری با را هاباتری–

.کنید عوض
صدا با درپوش تا دهید فشار چراغ روی را هاباتری درپوش–

.بیفتد جا

تذکر
در حرکت از قبل را سیار چراغ دیدن، آسیب از جلوگیری برای
.دهید گیر مناسبی محل

تذکر
ممکن نامناسب شارژ قابل هایباتری یا عادی هایباتری از استفاده
.بزند آسیب خودرو الکترونیکی قطعات و سیار چراغ به است

.کنید استفاده AAA مشخصات با شارژ قابل هایباتری از فقط●

باربند

موضوع باره در مقدمه

خودرو سقف روی را پاگیر و دست اجسام توانمی باربند کمک با
.نمود حمل

استفاده هشدارهای
.است شده طراحی بهینه آیرودینامیک داشتن برای خودرو سقف

سقف روی ناودانی به را معمولی باربندهای تواننمی بنابراین
.نمود متصل

سقف در بهتر آیرودینامیک داشتن برای هاناودانی که آنجا از
توسط شده تأیید باربند سیستم از توانمی فقط اند،شده گنجانده
.نمود استفاده واگن فولکس

در باربند سیستم و اصلی هایمیله یا شده نصب هایمیله
:شوندمی نصب زیر هایموقعیت

.نیست نیاز مورد این از بیشتر باربند–
.اتوماتیک کارواش سیستم به شدن وارد از قبل–
است، نیاز مورد لازم فضای از متجاوز خودرو ارتفاع وقتی–

.گاراژ یک در مثلاً
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هشدار
علت به باربند، سیستم در حجیم یا سنگین اشیاء حمل هنگام
خودرو و کرد خواهد تغییر خودرو کنترل ثقل مرکز در تغییر
.داشت خواهد قرار مخالف بادهای معرض در بیشتر

هایتسمه یل هاکننده تثبیت ها،طناب از استفاده با همیشه●
.ببندید محکم را بارها سالم و مناسب کنندهمحکم

بر منفی تأثیری تخت یا بلند حجیم، سنگین، بزرگ، بارهای●
.داشت خواهند خودرو کلی کنترل و ثقل مرکز آیرودینامیک،

ناگهانی ترمزهای گرفتن و غیرمنتظره و ناگهانی رانندگی از●
.کنید خودداری

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

تذکر
باربند سیستم اتوماتیک کارواش یک در حرکت از قبل همیشه●

.کنید جدا را
آن روی بار همچنین و باربند سیستم نصب با خودرو ارتفاع●

در مثلاً سقف، ارتفاع با را خودرو ارتفاع. کندمی تغییر
.کنید مقایسه و بررسی گاراژ درب یا زیرگذرها

سقف و عقب صندوق درب کردن باز مانع نباید آن بار و باربند●
.بگذارند تأثیر سقفی آنتن بر یا شوند ایشیشه

روی بار به باشید مراقب عقب صندوق درب کردن باز هنگام●
.نکند برخورد سقف

و دهدمی افزایش را هوا مقاومت باربند سیستم با رانندگی
.بردمی بالا را سوخت مصرف

اصلی هایمیله یا شده نصب هایمیله کردن محکم
باربند سیستم و

مورد را 259 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

هایمیله برای اتصال نقاط: سقف ریل دارای خودروی 227 تصویر
.شده نصب



باربند ویژه سیستم هایپایه اصلی هایمیله یا شده نصب هایمیله
حمل برای را خاصی اتصالات ایمن طور به باید سپس. هستند
روی قایق یا سواری،موج تخته اسکی، چوب دوچرخه، چمدان،
از توانیدمی را مناسب جانبی لوازم. نمود اضافه باربند سیستم

.کنید تهیه واگن فولکس نمایندگی

باربند و هاپایه کردن محکم: سقف ریل فاقد خودروهای
هایدستورالعمل به. شوند نصب درست همیشه باید باربند و هاپایه
.کنید دقت باربند هایپایه یا شده نصب هایمیله برای شده ارائه

.دارند قرار سقف زیر قسمت در اتصال نقاط

.هستند مشاهده قاب درها بودن باز زمان در تنها اتصال نقاط

در توانمی شده ارائه هایدرستورالعمل اساس بر فقط را باربند
.نمود نصب تصویر در شده داده نشان نقاط

باربند اتصال کردن محکم: سقف ریل دارای خودروهای
فقط. نمود نصب سقف ریل روی تواننمی را معمولی باربندهای

استفاده شده تأیید واگن فولکس شرکت توسط که باربندهایی از
.کنید

در همیشه و کنید رعایت را باربند برای شده ارائه هایدستورالعمل
.باشید داشته خود همراه خودرو

نمای( 227 تصویر ← دارند قرار سقف ریل داخل در اتصال نقاط
).نزدیک

هشدار
ممکن آنها، از نادرست استفاده و باربند و هاپایه نادرست اتصال
تصادف باعث و بیفتد سقف روی از سیستم کل شود باعث است
.شود جراحت و
.کنید رعایت را تولیدکننده هایدستورالعمل همیشه●
و باشند سالم که کنید استفاده باربند سیستم از زمانی فقط●

.باشند شده نصب درست
.کنید نصب درست را باربند سیستم و هاپایه همواره●
تصویر در شده داده نشان نقاط در توانمی فقط را باربند●

.نمود نصب 227 تصویر ←
در و کنید بررسی سفر شروع از قبل را مهار نقاط و هاپیچ●

.کنید تنظیم را آنها کوتاهی مسافت طی از پس لزوم صورت
هر در را اتصالات و هاپیچ همه طولانی، سفر یک حین
.کنید بررسی توقف

دوچرخه، مانند اقلامی برای خاصی باربند سیستم باید همیشه●
.کنید نصب غیره و سواری،موج تخته اسکی، چوب

وجود به باربند سیستم یا باربند پایه در تعمیری یا تغییر هیچ●
.نیاورید

یا شده نصب هایمیله مورد در شده ارائه هایدستورالعمل
توجه آن به و بخوانید را باربند سیستم و اصلی هایمیله

.باشید داشته همراه به خودرو در همیشه و کنید
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باربند روی بارگیری

مورد را 259 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

باربند سیستم که شود محکم ایمن صورت به تواندمی زمانی فقط با
. ← باشد شده نصب درستی به

سقف روی مجاز بار ماکزیمم
سقف مجاز بار حداکثر. است کیلوگرم 75 سقف مجاز بار حداکثر
. ← شودمی سقف روی بار و باربند سیستم ترکیبی بار شامل

صورت در و کنید بررسی را آن بار و باربند سیستم وزن همیشه
بار سقف مجاز بار حداکثر از بیش هرگز. کنید وزن را بار لزوم
.نزنید

کنید استفاده کمتر بار حمل قابلیت با باربندی سیستم از اگر
از بیش صورت، این در. کنید حمل را مجاز بار حداکثر توانیدنمی

در مجاز حد این نزنید، بار باربند سیستم مجاز بار حداکثر
.است شده ذکر نصب هایدستورالعمل

بار توزیع
. ← ببندید محکم را آن و کنید توزیع یکنواخت طور به را بار

اتصالات بررسی
حرکت از پس مدتی باید شد محکم سقفی باربند سیستم اینکه از پس

.گردند بررسی اتصالات و هارینگ منظم، فواصل در و کردن

هشدار
باعث است ممکن بزنید بار سقف بار مجاز حد از بیش اگر

.شود خودرو دیدگیآسیب و تصادف
محورها، مجاز بار حداکثر سقف، مجاز بار حداکثر از هرگز●

.نزنید بار بیشتر خودرو ناخالص وزن حداکثر و
حتی نزنید، بار باربند سیستم تحمل قابل بار حداکثر از بیشتر●

.شودنمی ایاستفاده سقف روی بار از اگر
به را بار و ببندید هم از دور امکان حد تا را سنگین اشیاء●

.کنید توزیع یکنواخت صورت

هشدار
بسته درست که بارهایی یا نشده بسته بارهای است ممکن
جراحت و تصادف باعث و بیفتند باربند سیستم روی از اند،نشده
.شوند

یا کننده تثبیت هایتسمه کننده،محکم هایطناب از همیشه●
.کنید استفاده سالم و مناسب لاستیکی

.ببندید محکم را بار●



تریلر کشییدک

موضوع باره در مقدمه
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

کنید،می حمل کشیدک پایه از استفاده با بارکش ارابه یک وقتی
.کنید رعایت را کشور آن مخصوص قانون گونه هر

شده گرفته نظر در بار و سرنشین حمل برای عمدتاً شما خودروی
خودروی یا تریلر یک کشیدنیدک برای آن از توانمی اما است،
مجهز لازم تجهیزات به آنکه بر مشروط کرد، استفاده نیز اتاقدار
خودرو عملکرد و سوخت مصرف عمر، بر اضافی بار این. باشد
خودرو سرویس فواصل است ممکن شرایط برخی در و دارد تأثیر
.کند کوتاهتر را

بلکه کند،می وارد خودرو بر اضافی بار تنها نه تریلر با رانندگی
.دارد نیاز راننده بیشتر تمرکز به

تریلر و خودرو برای زمستانی هایلاستیک از پایین دمای در
.کنید استفاده

کشش بازوی بار
توپی به تریلر کشش بازوی توسط که کشش بازوی مجاز بار حداکثر
.باشد کیلوگرم 100 از بیش نباید شودمی وارد بکسل

توقف/استارت سیستم با خودرو
یدک پایۀ یا فابریک کش یدک پایۀ دارای خودرو که صورتی در
خاموش/روشن سامانۀ باشد، واگن فولکس توسط شده اضافه کش
احتیاطی اقدام هیچ نیست لازم. کندمی عمل عادی صورت به

.دهید انجام دیگری

از استفاده هنگام یا نشد، داده تشخص شده متصل تریلر اگر
از قبل اند،نشده اضافه واگن فولکس توسط که کشییدک هایپایه

دکمۀ با را خاموش/روشن سامانۀ باید تریلر یک کشییدک شروع
نمود غیرفعال دستی صورت به وسط کنسول پایین قسمت در واقع
. ← داشت نگه خاموش تریلر کشییدک هنگام تا و

رانندگی نمایۀ گزینه دارای خودروهای
توسط و باشد شده نصب کارخانه در کشیدک پایه که صورتی در

به باشد، شده مجهز کشیدک پایه به واگن فولکس خودروی شرکت
.شودمی ذخیره اقتصادی رانندگی نمایه تریلر اتصال محض

اقتصادی رانندگی نمایۀ روی خودرو تریلر، اتصال هنگام اگر
رانندگی نمایۀ به اتوماتیک صورت به خودرو باشد، شده گذاشته
هنگام یا نشد، داده تشخیص شده متصل تریلر اگر. رودمی عادی
نشده، اضافه واگن فولکس توسط که کشی یدک پایۀ از استفاده
دستی صورت به تریلر کشییدک از قبل باید عادی رانندگی نمایۀ

. ← شود انتخاب

نمایۀ تا شود بسته و باز بار یک سوئیچ باید شد، باز تریلر وقتی
.شود فعال دوباره اقتصادی رانندگی

هشدار
هم غیرقانونی است ممکن و است خطرناک تریلر در افراد حمل
.باشد
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هشدار
و جراحت باعث است ممکن کش یدک پایۀ از نادرست استفادۀ
.شود سانحه

درست که کنید استفاده کش یدک پایۀ از صورتی در فقط●
.باشد سالم و شده نصب

.نکنید دستکاری یا تعمیر وجه هیچ به را کش یدک پایۀ●
برای شود،نمی استفاده تریلر از وقتی امکان صورت در●

خطر و عقب، از تصادف در دیدگیآسیب خطر کاهش
بودن پارک هنگام سواران موتور و پیاده عابران دیدگیآسیب
.کنید جدا یا بچرخانید داخل به را بکسل توپی خودرو

عنوان به را "بار کنندهمتعادل" یا "وزن کنندهتوزیع" هرگز●
هایپایه نوع این برای خودرو. نکنید نصب کشیدک پایه
کار کش یدک پایۀ است ممکن. است نشده ساخته کشیدک
.شود جدا خودرو از تریلر شود باعث و نکند،

هشدار
طرز است ممکن حجیم یا سنگین اقلام حمل و تریلر کشیدن
.شود تصادف به منجر و دهد تغییر را خودرو کنترل

هایتسمه یل هاکننده تثبیت ها،طناب از استفاده با همیشه●
.ببندید محکم را بارها سالم و مناسب کنندهمحکم

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

که دارد احتمال بیشتر بالا ثقل مرکز دارای تریلرهای●
.پایین ثقل مرکز با تریلرهای تا شوند واژگون

ناگهانی ترمزهای گرفتن و غیرمنتظره و ناگهانی رانندگی از●
.کنید خودداری

.کنید احتیاط خیلی گرفتن سبقت هنگام●
را خوردن تاب و پیچ از اینشانه کمترین حتی تریلر اگر●

.دهید کاهش را خود سرعت بلافاصله داشت
کیلومتر 80 از بیش سرعت با هرگز تریلر، کشیدن هنگام●

100 استثنایی مواقع در) ساعت در مایل 50 (ساعت در
این. نکنید حرکت) ساعت در مایل 60 (ساعت در کیلومتر
قانونی هم بالاتر هایسرعت آنها در که کشورهایی برای
سرعت هایمحدودیت از همیشه. دارد مصداق نیز باشدمی

برای سرعت هایمحدودیت مناطق، بعضی در. کنید پیروی
.است تریلر بدون خودروهای از ترکم یدکی تریلرهای

تاب و پیچ مانع خود سرعت "افزایش" با نکنید سعی هرگز●
.شوید تریلر خوردن

هشدار
توسط که کشی یدک پایۀ از استفاده با تریلر کشییدک هنگام
صورت به خاموش/روشن سامانۀ باید نشده، نصب واگن فولکس
سیستم است ممکن صورت، این غیر در. شود خاموش دستی
دیدگیآسیب و تصادف به منجر شاید که شود اشکال دچار ترمز
.گردد شدید

اضافه واگن فولکس توسط که کشی یدک پایۀ به تریلری اگر●
سامانۀ دستی صورت به همیشه شود نصب نشده

.کنید غیرفعال را خاموش/روشن

تذکر
توجه N1 مجوز با خودروهایی به مربوط تذکرات و اطلاعات به

تجاری خودروی( N1 مجوز با خودروهای برای اطلاعات ،356 صفحه ← کنید
.)سسبک

خاموش را دزدگیر تریلر کردن جدا یا کشیدن هنگام همیشه
است ممکن صورت این غیر در. 83 صفحه ← کنید

.شود دزدگیر افتادن کار به باعث نوسان سنسور

تریلری هیچ اول کیلومتر 1000 در جدید، خودروهای در
.350 صفحه ← نکشید یدک را

حرکت از قبل الامکانحتی کندمی توصیه واگن فولکس
.کنید خم داخل به یا کنید جدا را بکسل توپی تریلر بدون

میزان عقب از تصادف هنگام باشد شده نصب کش یدک توپی اگر
.بود خواهد بیشتر تصادف از ناشی خسارت

بکسل توپی نگهدارنده شده، نصب تریلر هایپایه از بعضی
توپی تواننمی دیگر وضعیت این در. پوشانندمی را عقبی

خودروها سایر توسط شدن بکسل یا کردن بکسل برای را بکسل
باید شده نصب کشیدک پایه بکسل توپی دلیل، این به نمود استفاده
.شود نگهداری خودرو در همیشه

نشانگر چراغ
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

حلراه/احتمالی دلایلروشن



نشده قفل کش یدک پایۀ روی بکسل توپی
.است
کنید بررسی را کش یدک پایۀ روی قفل
.263 صفحه ←

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر
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فنی شرایط
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

فنی تغییرات است فابریک کش یدک پایۀ یک به مجهز خودرو اگر
تریلر کشییدک برای قانونی الزامات با و شده انجام آن روی لازم

.دارد مطابقت

که تریلری ناخالص وزن برای شده تأیید کش یدک پایۀ یک از فقط
پایۀ. کنید استفاده کلی اصلاح بستۀ عنوان به بکشید خواهیدمی
شاسی به محکم و باشد مناسب تریلر و خودرو برای باید کش یدک

توسط که کنید استفاده کش یدک پایۀ از فقط. شود پیچ خودرو
همیشه. باشد شده تأیید شما خودروی نوع برای واگن فولکس
از و بررسی را کش یدک پایۀ تولیدکننده توسط شده ارائه هایداده
کنندهمتعادل" یا "وزن کنندهتوزیع" یک هرگز. کنید پیروی آن

.نکنید نصب خودرو روی "وزن

عقب سپر روی شده نصب پایۀ
نصب کش یدک پایۀ یک آن اتصالات یا عقب سپر روی هرگز
.شود عقب سپر صحیح عملکرد مانع نباید کش یدک پایۀ. نکنید
تا کنید بررسی مرتباً. ندهید ترمز سیستم یا اگزوز در تغییری هیچ
.نه یا است شده وصل محکم کش یدک پایۀ آیا ببینید

موتور خنککنندۀ سیستم
کنندهخنک سیستم و موتور روی بیشتری بار تریلر کشیدن هنگام
کنندهخنک مایع دارای باید موتور کنندهخنک سیستم. است موتور
هنگام وارده اضافی بار پس از بتواند تا باشد کافی موتور
.بیاید بر تریلر کشییدک

تریلر ترمز
مقررات طبق باشد، ترمز سیستم به مجهز خودش تریلر اگر

ترمز سیستم به نباید هرگز تریلر ترمز سیستم. کنید عمل مربوطه
.شود متصل خودرو

اضطراری شدن جدا کابل
کنید استفاده تریلر و خودرو بین ایمنی زنجیرهای از همیشه

.264 صفحه ←

تریلر عقب هایچراغ
باشند قانونی الزامات با مطابق باید تریلر عقب هایچراغ

.264 صفحه ←

متصل خودرو برقی سیستم به مستقیماً را تریلر هایچراغ هرگز
لطفاً نه، یا شده وصل درست تریلر آیا که نیستید مطمئن اگر. نکنید
این در واگن فولکس شرکت. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس نمایندگی مورد،

بغل هایآینه
خودرو معمولی بغل آینه در را تریلر پشت ترافیک توانیدنمی اگر

نصب اضافی هایبغل آینه کشور هر مقررات طبق باید ببینید،
عقب کافی دید تا کنید تنظیم را هاآینه افتادن، راه از قبل. کنید
.باشید داشته

تریلر نیروی مصرف حداکثر
استرالیامرکزی و جنوبی آمریکای آفریقا، آسیا، اروپا،کنندهمصرف
وات 108وات 84ترمز هایچراغ همه
وات 54وات 42سمت هر در راهنما چراغ
وات 100وات 100پارک هایچراغ همه
وات 54وات 42عقب هایچراغ همۀ
وات 54وات 42عقب شکنمه چراغ

!نکنید تخطی شده مشخص مقادیر از هرگز

هشدار
باشد، نشده نصب درست یا باشد نامناسب کش یدک پایۀ اگر
جراحات ایجاد باعث و شود جدا خودرو از است ممکن تریلر
.شود شدید

تذکر
است ممکن باشند نشده وصل درست تریلر عقب هایچراغ اگر●

.ببیند آسیب خودرو الکترونیکی قطعات
الکترونیکی قطعات است ممکن بکشد برق زیاد تریلر اگر●

.ببیند آسیب خودرو

برقی اتصالات به مستقیماً را تریلر برقی سیستم هرگز●
از فقط. نکنید متصل برقی منابع سایر به یا عقب هایچراغ
.کنید استفاده تریلر به رساندن برق برای مناسب هایرابط

فولکس کند،می وارد خودرو به زیادی بار تریلر کشییدک
برای خودرو از مرتباً که صورتی در کندمی توصیه واگن

خودرو معاینه عادی فواصل بین کنیدمی استفاده تریلر یک کشیدن
.دهید انجام را بیشتری هایسرویس

2500 از بیش تریلر ناخالص وزن اگر کشورها برخی در
استفاده اضافه نشانیآتش کپسول یک از باید باشد کیلوگرم

.کنید
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برقی شونده جدا بکسل توپی
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

توپی کردن آزاد دکمه: عقب صندوق راست سمت در 228 تصویر
.بکسل

جدا بکسل توپی. است شده واقع سپر در کش یدک پایۀ بکسل توپی
تواندنمی و است مکانیکی چرخنده استفاده برای برقی شونده

.شود برداشته

داشته قرار بکسل توپی مسیر در نباید حیوانی یا شیء شخص، هیچ
. ← باشد

بکسل توپی آوردن بیرون و کردن آزاد
بزنید را پارک الکترونیکی ترمز و کنید متوقف را خودرو–

.211 صفحه ←
.کنید خاموش را موتور–
.کنید باز را عقب صندوق درب–
صورت به بکسل توپی. بکشید کمی را 228 تصویر ←دکمۀ–

چراغ. شودمی باز اتوماتیک صورت به و شودمی آزاد برقی
.زندمی چشمک دکمه در نشانگر

و بشنوید را تق صدای تا بچرخانید را بکسل توپی دست با–
.شود روشن دکمه در نشانگر چراغ

.ببندید را عقب صندوق درب–
جدا را آن گرفته، قرار بکسل توپی روی گردگیر درپوش اگر–

نگهداری مناسبی محل در تریلر کردن وصل از قبل و کنید
.کنید

کش یدک توپی کردن جمع
بزنید را پارک الکترونیکی ترمز و کنید متوقف را خودرو–

.211 صفحه ←
.کنید خاموش را موتور–
قطع را تریلر و خودرو بین برقی اتصال و کنید جدا را تریلر–

.کنید جدا تریلر سوکت از را آن شده نصب آداپتور اگر. کنید
توپی روی) بودن موجود صورت در (را گردگیر درپوش–

.دهید قرار بکسل



.کنید باز را عقب صندوق درب–
به بکسل توپی قفل. بکشید کمی را 228 تصویر ←دکمۀ–

.شودمی باز برقی صورت
را تق صدای تا بچرخانید را سپر زیر بکسل توپی دست با–

.شود روشن دکمه در نشانگر چراغ و بشنوید
.ببندید را عقب صندوق درب–

نشانگر هایچراغ معنای
توپی یا ،بزند چنمک 228 تصویر ←دکمۀ در نشانگر چراغ اگر–

. ← است دیده آسیب یا نیفتاده جا درست بکسل
ثابت طور به عقب صندوق در بودن باز هنگام نشانگر چراغ اگر–

درگیر جمع یا باز وضعیت در درستی به بکسل توپی ،ماند روشن
.است شده

صندوق شدن بسته از پس دقیقه یک حدود دکمه نشانگر چراغ–
.شودمی خاموش عقب

هشدار
و جراحت باعث است ممکن کش یدک پایۀ از نادرست استفادۀ
.شود سانحه

جا درست که کنید استفاده بکسل توپی از صورتی در فقط●
.باشد افتاده

توپی مسیر در شیئی یا حیوان شخص، هیچ که شوید مطمئن●
.ندارد قرار بکسل

با مثلاً نشوید، آن مانع بکسل توپی چرخیدن هنگام هرگز●
.ابزار

روی تجهیزات سایر یا بندترک اگر یا شده متصل تریلر اگر●
فشار را 228 تصویر ← دکمه هرگز شده نصب بکسل توپی
.ندهید

سیستم در یا باشد نیفتاده جا درستی به بکسل توپی اگر●
از باشد، داشته وجود اختلالی کش یدک پایه خود یا الکتریکی

تعمیرگاه یک در را آن و نکنید استفاده کش یدک پایه
.نمایید بررسی تخصصی

است، مترمیلی 49 از کمتر بکسل توپی قطر کوچکترین اگر●
.نکنید استفاده کش یدک پایۀ از

تذکر
سوکت یا بکسل توپی سمت به مستقیماً را بخارشو یا پرفشار شلنگ
گریس یا ببیند آسیب واشرها است ممکن. نگیرید شده نصب تریلر
.شود شسته سازیروان برای نیاز مورد

است ممکن برقی بکسل توپی پایین، بسیار بیرونی دمای در
جایی در را خودرو است کافی صورت، این در. نچرخد

.دهید قرار گاراژ در مثلاً تر،گرم
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بکسل توپی روی دوچرخه کنندهحمل نصب
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

بار ظرفیت حداکثر
هایکننده حمل روی) بار شامل باربند سیستم (بار ظرفیت حداکثر
فاصله در کیلوگرم 75 بکسل توپی روی شده نصب دوچرخه

کنندهحمل ثفل مرکز بین شکاف به فاصله این. است مترمیلی 300
.کندمی اشاره بکسل توپی وسط و دوچرخه

هشدار
نصب دوچرخه کنندهحمل با کش یدک پایۀ از نادرست استفادۀ
تصادف و جراحت باعث است ممکن بکسل توپی روی شده
.شود

تخطی شده ذکر فاصله و خودرو بار ظرفیت میزان از هرگز●
.نکنید

توپی گردن روی بکسل توپی زیر را دوچرخه کنندۀ حمل●
طراحی و بکسل توپی گردن شکل. نکنید وصل بکسل
زاویۀ تغییر به منجر است ممکن دوچرخه کنندهحمل

.شود خودرو به نسبت دوچرخه حملکنندۀ
دوچرخه حملکنندۀ سازندۀ توسط که مونتاژ هایدستورالعمل●

.کنید رعایت و بخوانید را است شده ارائه

تذکر
است ممکن روید فراتر مجاز فاصله یا بار ظرفیت حداکثر از اگر

.شود وارد خودرو به توجهی قابل خسارت
.نروید فراتر شده مشخص مقادیر از هرگز●

امکان حد تا حرکت از قبل کندمی توصیه واگن فولکس
.کنید جدا را دارد قرار دوچرخه روی که تجهیزاتی تمامی

از شارژ قابل هایباتری یا کودک صندلی دوچرخه، کیسه و سبد
ثقل مرکز همچنین و باد بار ترتیب بدین. هستند موارد این جمله
.یابدمی بهبود باربند سیستم



تریلر اتصال و کردن وصل
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

).تصویر (تریلر سوکت برای پین عادی اختصاص 229 تصویر

:229 تصویر جدول راهنمای
مفهومپین
چپ راهنمای1
عقب شکنمه چراغ2
8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،2 ،1 زمین اتصال هایپین3
راست راهنمای4
راست عقب، چراغ5
ترمز چراغ6
چپ عقب، چراغ7
عقب دنده چراغ8
روشن ثابت طور به9
اضافه شارژ کابل10
10 زمین اتصال پین11
نشده داده اختصاص12
9 زمین اتصال پین13

تریلر سوکت
و کشیدک خودروی بین برقی اتصال پینی 13 تریلر سوکت یک
طریق از را تریلر یک خودرو وقتی. کندمی برقرار را تریلر
طریق از تریلر در برقی تجهیزات دهد،می تشخیص برقی قطعات
برق عنوان به 9 پین). 10 و 9 پین (گیرندمی برق برقی اتصال
را تریلر داخلی چراغ مثال عنوان به که شده داده اختصاص ثابت
.اندازدمی کار به

که هنگامی فقط اتاقدار خودروی یخچال مانند برقی تجهیزات
.گیرندمی برق) 10 پین طریق از (است کار حال در موتور

اتصال سیم سه برقی، سیستم به آمدن فشار از جلوگیری برای
.نکنید وصل هم به را ،13 و ،11 ،3 پین زمین،
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مناسب آداپتور کابل از باید باشد، پین 7 فیش دارای تریلر اگر
.نیست دسترس در 10 پین عملکرد آن از پس. کنید استفاده

اضطراری شدن جدا کابل
کابل. ببندید کشیدک خودروی به را تریلر بکسل کابل همیشه
با. بپیچد هاپیچ سر بتواند خودرو تا ببندید شل کافی حد به را بکسل
کشیده زمین روی نباید شما حرکت هنگام بکسل کابل حال این
.شود

تریلر عقب هایچراغ
الزامات با و کنندمی کار درست تریلر هایچراغ که شوید مطمئن
مصرف برق تریلر برای مجاز حد از بیش. دارند مطابقت قانونی
.262 صفحه ← نکنید

سرقت ضد سیستم به اتصال
:بود خواهد متصل دزدگیر به تریلر زیر شرایط در

فابریک کش یدک پایۀ و فابریک دزدگیر دارای خودرو وقتی–
.باشد

خودروی به تریلر سوکت طریق از برقی طور به تریلر وقتی–
.باشد وصل کشیدک

سالم و نقص بدون کند، کار تریلر و خودرو برقی سیستم وقتی–
.باشد

.باشد فعال دزدگیر و باشد شده قفل خودرو کلید با خودرو وقتی–

قطع تریلر با برقی اتصال اینکه محض به باشد، قفل خودرو وقتی
.آیدمی در صدا به دزدگیر شود

.کنید خاموش را دزدگیر تریلر کردن جدا یا کشیدن هنگام همیشه
کار به باعث نوسان سنسور است ممکن صورت این غیر در

.شود دزدگیر افتادن

عقب LED چراغ دارای تریلرهای
به تواننمی را LED عقب چراغ دارای تریلرهای فنی، دلایل به

.کرد وصل دزدگیر

تریلر با برقی اتصال اینکه محض به باشد، قفل خودرو وقتی
.آیدنمی در صدا به دزدگیر شود قطع LED عقب چراغ دارای

شده انتخاب تریلر کردن وصل هنگام اقتصادی رانندگی نمایۀ اگر
تریلر چنانچه. کرد خواهد تغییر عادی به اتوماتیک طور به باشد

پایه از استفاده صورت در یا نشد داده تشخیص شده، متصل
از قبل باید نشده، اضافه واگن فولکس توسط که کشییدک
انتخاب دستی صورت به عادی رانندگی نمایه تریلر کشییدک
.گردد

مجدداً و شود بسته و باز بار یک سوئیچ باید شد، باز تریلر وقتی
.گردد فعال دوباره اقتصادی رانندگی نمایه تا شود باز

هشدار
ممکن باشد نشده وصل درست که برقی جانبی لوازم هرگونه
این. شود تریلر در برق جریان ناگهانی شدن زیاد باعث است
الکترونیکی سیستم کل عملکرد اختلالات باعث است ممکن امر

.شود جراحت و تصادف ایجاد نیز و خودرو
تعمیرگاه در باید برقی هایسیستم روی عملیات گونه هر●

.شود انجام مجاز

برقی اتصالات به مستقیماً را تریلر برقی سیستم هرگز●
.نکنید متصل برقی منابع سایر به یا عقب هایچراغ

هشدار
اتصال باعث است ممکن تریلر سوکت در هاپین بین تماس
روشنایی، سیستم افتادن کار از و برقی سیستم بار اضافه کوتاه،

.شود جدی جراحات و تصادف ایجاد باعث طریق بدین و
.نکنید وصل یکدیگر به تریلر سوکت در را هاپین هرگز●
تعمیر را شده خم هایپین کنید درخواست مجاز تعمیرگاه از●

.کنید

تذکر
پارک را آن تریلر هاینگهدارنده سایر یا نگهدارنده چرخ با اگر
تغییر بار اگر مثال طور به. کنید جدا خودرو از را تریلر اید،کرده
پایین و بالا خودرو است ممکن ببینند آسیب هالاستیک یا کند پیدا
تریلر و کش یدک پایۀ به زیادی نیروی صورت، این در. برود
و خودرو دیدن آسیب به منجر است ممکن که آمد خواهد وارد
.شود تریلر

خطایی یا داده رخ تریلر یا خودرو برقی سیستم در خطایی
مجاز تعمیرگاه از دارد، وجود سرقت ضد سیستم در
.کند بررسی را هاسیستم بخواهید

تریلر در برقی تجهیزات و نباشد کار حال در موتور اگر
خالی خودرو باتری شوند، روشن تریلر سوکت طریق از

.شودمی

با برقی اتصال باشد، شده کم خودرو باتری میزان چنانچه
.شد خواهد قطع اتوماتیک طور به تریلر

تریلر بارگیری
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

کشش بازوی بار و تریلر وزن
بار.  ← بکشد تواندمی خودرو که است وزنی تریلر وزن

از عمودی صورت به کش یدک پایۀ که است وزنی کشش بازوی
.357 صفحه ← کندمی وارد بکسل توپی به بالا

پلاک در که کشش بازوی بار و تریلر وزن به مربوط اعداد
گواهی صدور منظور به فقط شده ذکر کش یدک پایۀ اطلاعات

کمتر است ممکن که شما مخصوص مدل برای صحیح مقادیر. است
شده ذکر خودرو به مربوط های دفترچه در باشد، اعداد این از

هاداده این بر خودرو مستندات کیف در هاداده تمامی. است
.دارند ارجحیت

همیشه کندمی توصیه واگن فولکس جاده، ایمنی حفظ منظور به
کم کشش بازوی بار اگر. کنید حمل را کشش بازوی بار حداکثر
.آیدمی وجود به اختلال تریلر حرکت شیوه در باشد

نتیجه در و افزایش را عقب محور روی وزن کشش بازوی بار
.دهدمی کاهش را بار میزان حداکثر
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ناخالص وزن کل مقدار
تریلر و شده بارگیری خودروی واقعی وزن شامل ترکیبی وزن

.است شده بارگیری

.شوندمی بندیتقسیم مختلف هایرده به تریلرها کشورها، برخی در
تریلرهای درباره اطلاعات کسب برای کندمی توصیه واگن فولکس
.بگیرید تماس مجاز تعمیرگاه یک با مناسب

تریلر بارگیری
بار حداکثر از باید. شود توزیع متعادل صورت به باید بار وزن

قرار تریلر عقب یا جلو در فقط را بار شود، استفاده کشش بازوی
:ندهید

روی یا سنگین اشیاء که طوری کنید توزیع تریلر در را بار–
.آن به نزدیک امکان حد تا یا باشند محور

.ببندید تریلر روی محکم را بارها همۀ–

تایر تورم فشار
رعایت تریلر تایر تورم فشار دربارۀ را تریلر سازندۀ هایتوصیه
.کنید

حداکثر با را کشیدک خودروی هایچرخ تریلر، کشییدک هنگام
.323 صفحه ← کنید باد مجاز باد فشار

هشدار
کشش، بازوی بار خودرو، محور ناخالص وزن حداکثر از اگر

ناخالص ترکیبی وزن درجه یا خودرو، ناخالص وزن درجه
.دهد رخ جدی جراحات و تصادف است ممکن کنید تخطی

.نروید فراتر شده مشخص مقادیر از هرگز●
جلو و عقب محورهای روی واقعی وزن ندهید اجازه هرگز●

خودروهای در. شود بیشتر محور ناخالص وزن درجۀ از
ناخالص وزن از هرگز خودرو عقب و جلو در وزن دارای
.نزنید بار بیشتر خودرو مجاز

هشدار
خودرو تعادل شدت به توانندمی بلغزند، است ممکن که هاییبار
و تصادفات احتمال داده، قرار تأثیر تحت را رانندگی امنیت و

.برندمی بالا را شدید هایآسیب
.بزنید بار درست را تریلر همیشه●
بارها سالم و مناسب کنندهمحکم هایتسمه از استفاده با همیشه●

.ببندید محکم را

تریلر با رانندگی
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

جلو چراغ تنظیمات
نور که بیاورد بالا آنقدر را خودرو جلوی است ممکن تریلر کشیدن
نور زاویۀ تنظیم از. کند اذیت را جاده کاربران سایر چشم پایین
.کنید استفاده نیاز حسب بر نور مخروط آوردن پایین برای



طور به نور زاویه دینامیکی تنظیم سیستم دارای خودروهای
تنظیم اگر. ندارند نیاز دستی تنظیم به و شوندمی تنظیم اتوماتیک

مجاز تعمیرگاه در را جلو هایچراغ باید نیست، ممکن نور زاویۀ
.نمایید تنظیم

تریلر با رانندگی هنگام توجه قابل هایویژگی
محکم سپس و آرامی به ابتدا است، موتور ترمز دارای تریلر اگر–

قفل از ناشی احتمالی ناگهانی تکان مانع کار این. بگیرید ترمز
.شد خوهد تریلر هایچرخ شدن

خواهد توقف از قبل مسافت طول افزایش باعث ترکیبی وزن–
.شد

حالت یا دستی دندۀ (کنید سنگین را دنده هاشیب از قبل–
ترمز از آن بر علاوه تا) اتوماتیک گیربکس ترونیک-تیپ

سیستم است ممکن صورت این غیر در. شود استفاده هم موتور
.بیفتد کار از و کند داغ ترمز

بار خاطر به خودرو کنترل خود نوبۀ به و خودرو، ثقل مرکز–
تریلر و خودرو کشییدک شده اضافه ترکیبی وزن و تریلر
.کرد خواهد تغییر

کشییدک خودروی یک با شده بارگیری تریلر یک وزن توزیع–
چنین در رانندگی هنگام. است نامطلوب بسیار بار بدون

.برانید کم سرعت با و احتیاط با بسیار موقعیتی،

تریلر کشیدن هنگام سراشیبی در حرکت
در حرکت هنگام دارد احتمال کشدمی یدک را تریلر که خودرویی

مسافت خودرو، و تریلر کلی وزن و شیب زاویۀ به بسته ها،شیب
.برگردد عقب به کمی

:بروید بالا هاشیب از طریق این به تریلر، کشیدن هنگام

.دارید نگه و دهید فشار را ترمز پدال–
پارک الکترونیکی ترمز تا دهید فشار بار یک را  دکمه–

.211 صفحه ← شود خاموش
فشار کاملاً را کلاچ پدال دستی گیربکس از استفاده صورت در–

.دهید
انتخاب را دنده دسته D/S وضعیت یا 154 صفحه ← 1 دنده–

.155 صفحه ← کنید
و خودرو تا دارید نگه وضعیت این در و بکشید را  دکمۀ–

.شوند متوقف پارک الکترونیکی ترمز با تریلر
.کنید رها را ترمز پدال–
از استفاده صورت در منظور، بدین. کنید حرکت آرامی به–

.کنید رها را کلاچ پدال آرامی به دستی گیربکس
برای کافی قدرت موتور که کنید رها را  دکمۀ وقتی فقط–

.باشد داشته کردن حرکت

هشدار
کنترل رفتن دست از به منجر است ممکن تریلر نادرست کشیدن
.شود شدید فردی جراحات بروز و خودرو

طرز است ممکن حجیم یا سنگین اقلام حمل و تریلر کشیدن●
را توقف از قبل مسافت و دهد تغییر را خودرو کنترل
.کند ترطولانی
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زودتر. کنید رانندگی قبلی ریزیبرنامه با و احتیاط با همیشه●
.بگیرید ترمز معمول وضعیت در رانندگی از

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
هنگام مخصوصاً دهید، کاهش را خود سرعت. کنید تنظیم
.سراشیبی در حرکت

و ناگهانی رانندگی از. دهید گاز ترآرام و مضاعف دقت با●
.کنید خودداری ناگهانی ترمزهای گرفتن و غیرمنتظره

تریلر اگر همچنین. کنید احتیاط خیلی گرفتن سبقت هنگام●
بلافاصله داشت خوردن تاب و پیچ از اینشانه کمترین حتی

.کنید کم را سرعت
تاب و پیچ مانع خود سرعت "افزایش" با نکنید سعی هرگز●

.شوید تریلر خوردن
سرعت حداکثر. کنید توجه سرعت میزان حداکثر به همیشه●

خودروهای از ترکم کشندمی را تریلر که خودروهایی برای
.است تریلر بدون

تریلر تثبیت سیستم
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

تریلر تثبیت عملکرد شد نوسان دچار شده متصل تریلر اگر
هدایت مناسب جهت در را فرمان و دهد تشخیص را این تواندمی
.کند

الکترونیکی ثبات کنترل جنبی عملکرد تریلر، تثبیت سیستم
)ESC (است.

طور به تریلر تثبیت عملکرد شد، داده تشخیص نوسان اگر
کاهش به فرمان درست جهت پشتیبان از استفاده با اتوماتیک
.کندمی کمک تریلر نوسانی حرکت

تریلر تثبیت الزامات
نصب سازگار کشیدک پایه یک یا باشد فابریک کشیدک پایه–

.باشد شده
کشش کنترل سیستم و) ESC (الکترونیکی ثبات کنترل سیستم–

)ASR (نشانگر چراغ. باشند فعال  یا  مجموعه در
.نباشند روشن ترکیبی ابزارهای

کشیدک خودروی به تریلر سوکت راه از برق طریق از تریلر–
.باشد وصل

37 (ساعت در کیلومتر 60 حدود از بیشتر خودرو سرعت–
.باشد) ساعت در مایل

.شود حمل کشش بازوی بار حداکثر–
.باشد ثابت کشش بازوی دارای باید تریلر–
موتور ترمز مکانیکی سیستم دارای باید ترمزدار تریلرهای–

.باشند



هشدار
تریلر تثبیت عملکرد توسط شده ارائه اضافی ایمنی ندهید اجازه
ممکن کار این کنید، ریسک رانندگی حین کند وسوسه را شما
.شود تصادف باعث است

شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت همیشه●
ترافیکی وضعیت و اتوبان، شرایط هوا، و آب وضعیت دید،
.کنید تنظیم

.بدهید گاز احتیاط با لغزنده هایجاده در●
گاز پدال روی از را پایتان است فعال هاسیستم از یکی اگر●

.بردارید

هشدار
هایوضعیت همه نتواند است ممکن تریلر تثبیت عملکرد
.دهد تشخیص درست را رانندگی

ثبات الکترونیکی کنترل بودن غیرفعال هنگام تریلر تثبیت●
.شودمی خاموش

موارد همۀ در خورندمی تاب و پیچ که سبک تریلرهای●
در و شوندنمی داده تشخیص تریلر تثبیت عملکرد توسط
.شوندنمی تثبیت نتیجه

با لغزنده هایجاده در تریلر است ممکن وجود این با●
به مجهز کشیدک خودروی اگر حتی ،کند قیچی کم چسبندگی

.باشد تریلر تثبیت
شروع از قبل است ممکن بالا ثقل مرکز دارای تریلرهای●

.شوند واژگون خوردن تاب و پیچ
بدون تریلر سوکت اگر رانندگی نامساعد هایموقعیت در●

)چراغ با دوچرخه کنندهحمل برای مثلاً (رود کار به تریلر
.شود گرفته ترمز اتوماتیک طور به ناگهان است ممکن
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کشیدک پایه نصب
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 260 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.کش یدک پایۀ نصب برای اتصال نقاط و ابعاد 230 تصویر

یدک پایۀ بخواهید مجاز تعمیرگاه از کندمی توصیه واگن فولکس
کنندهخنک سیستم باشد لازم است ممکن. کند نصب برایتان را کش
فولکس شرکت. شود نصب حرارتی هایعایق یا کند پیدا تغییر
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن

فاصله میزان
نصب هنگام را 230 تصویر ← فاصله میزان شرایطی هر در
توپی وسط از را فاصله حداقل همیشه. کنید رعایت کشیدک پایه

بارگیری کاملاً خودرو وقتی. کنید رعایت F جاده سطح تا بکسل
مورد این شامل نیز کشش بازوی بار حداکثر جمله از شده،
.شودمی

.اتصال نقاط
متر میلی 989
متر میلی 595



A

B

C

متر میلی 348
متر میلی 65 حداقل
متر میلی 420 تا 350

متر میلی 1066 تا 1061

هشدار
باعث است ممکن باشند نشده وصل درست که جانبی لوازم

و شوند خودرو الکترونیکی سیستم کل عملکرد اختلالات
.بیاورند بار به جدی جراحات و تصادفات

برقی اتصالات به مستقیماً را تریلر برقی سیستم هرگز●
.نکنید متصل نامناسب برقی منابع سایر به یا عقب هایچراغ
.کنید استفاده تریلر اتصال برای مناسب رابط یک از فقط

نصب خودرو روی مجاز تعمیرگاه توسط باید کش یدک پایۀ●
.شود

هشدار
باشد نشده نصب درست یا باشد نامناسب کش یدک پایۀ اگر

ممکن این. شود جدا کشیدک خودروی از تریلر است ممکن
.شود مرگبار هایجراحت و خطرناک تصادفات به منجر است

فولکس طرف از که کنید استفاده کشییدک پایه از فقط
.باشد شده تأیید شما خودروی مدل برای واگن

D

E

F

G
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سوخت

از استفاده درباره ایمنی هایدستورالعمل
سوخت

هشدار
است ممکن سوخت از نادرست استفادۀ و باک نادرست کردن پر

جراحات سایر و جدی هایسوختگی سوزی،آتش انفجار، باعث
.شودمی
و ،136 صفحه ← کمکی گرمکن باید باک کردن پر هنگام●

سوزی،آتش از تا باشد بسته سوئیچ و خاموش و موتور
.گردد جلوگیری جراحات سایر و شدید هایسوختگی انفجار،

طرفه، دو رادیوی همراه، تلفن همیشه باک، کردن پر هنگام●
.کنید خاموش را دیگر رادیویی تجهیزات گونه هر یا

کند ایجاد هاییجرقه است ممکن الکترومغناطیسی تشعشعات
.شود سوزیآتش باعث نتیجه در که

نادر موارد در. نمانید خودرو در گیریسوخت هنگام هرگز●
کردن لمس از قبل و ببندید را در شدید، خودرو وارد اگر
کار این. کنید لمس را فلزی شیء یک پرکننده نازل مجدد

عدم کرد، خواهد دور شما از را الکترواستایک بار هرگونه
جرقه. شود جرقه ایجاد باعث است ممکن کار این انجام
.شود سوزیآتش باعث باک کردن پر هنگام است ممکن

تا شده، بسته درست باک درپوش که شوید مطمئن همیشه●
.نریزد بیرون و نشود بخار سوخت

سوخت از استفاده به مربوط قوانین و ایمنی موارد هرگونه●
.کنید رعایت را

هشدار
در اضافی سوخت ظرف حمل واگن فولکس ایمنی، دلایل به

بیرون ظرف از سوخت است ممکن. کندنمی توصیه را خودرو
تصادف وقوع صورت در مخصوصاً که بگیرد، آتش و بریزد
انفجار، باعث است ممکن امر این. بیفتد اتفاق این است ممکن
.شود جراحت و سوزیآتش

، اگر● همراه اضافی سوخت ظرف یک شدید مجبور استثنائاً
:کنید توجه زیر نکات به ببرید، خود

داخل را اضافی سوخت ظرف هرگز گیری،سوخت هنگام–
ممکن. ندهید قرار عقب صندوق در مثلاً خودرو، روی یا

الکترومغناطیسی جریان یک گیریسوخت حین است
.شوند مشتعل سوخت بخارهای شود باعث و شود ایجاد

.دهید قرار زمین روی را اضافی سوخت ظرف همیشه–
تا را پرکننده نازل اضافی، سوخت ظرف کردن پر هنگام–

.کنید فرو ظرف دهانه داخل است ممکن که جایی
نازل شده، ساخته فلز از اضافی سوخت ظرف اگر–

استاتیک بار تا باشد داشته دائم تماس ظرف با باید پرکننده
.نشود ایجاد

حمل و نگهداری استفاده، به مربوط مقررات همۀ لطفاً–
.کنید رعایت را اضافی سوخت ظرف

استانداردهای با اضافی سوخت ظرف شوید مطمئن–
مطابقت ASTM F852-86 یا ،ANSI مثلاً مربوطه،

.دارد

تذکر
باک دریچۀ داخل برچسب روی شده ذکر هایسوخت با فقط

.کنید گیریسوخت
شرایطی هیچ تحت کردید گیریسوخت نامناسب سوخت با اگر●

سوخت. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به. نکنید روشن را موتور
سیستم و موتور به جدی آسیب است ممکن نشده تأیید

.بزند رسانیسوخت
سرعت به خودرو هایقسمت همۀ از را شده ریخته سوخت●

.نزند آسیب خودرو به تا کنید جمع

جدا مصرفی مایعات. کند آلوده را محیط تواندمی سوخت
.کنید دفع صحیح طور به و تفکیک را خودرو از شده

.باشدنمی پذیرامکان باک درب قفل اضطراری کردن باز
.کنید مراجعه تعمیرگاه به لزوم صورت در

گیری سوخت

موضوع باره در مقدمه

صفحه ← دارد قرار خودرو عقب راست سمت در باک دریچۀ
36.

برچسب. دارند نیاز مختلفی هایسوخت به مختلف موتورهای
برای لازم سوخت نوع باک دریچۀ داخلی قسمت روی فابریک
.دهدمی نشان را خودرو

گیریسوخت

.کنید توجه 269 صفحه در  و  قسمت به

.باک درپوش با شده باز باک دریچۀ: تصویر 231 تصویر

صفحه ← کمکی بخاری موتور، باک، کردن پر از قبل همیشه
حین و کنید خاموش را خود همراه تلفن و ببندید، را سوئیچ ،136
.دارید نگه خاموش را آن گیریسوخت
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فنی هایداده ،357 صفحه ← فصل در ظرفیت به مربوط اطلاعات
.است شده ارائه

باک درپوش کردن باز
صفحه ← دارد قرار راست سمت در خودرو عقب در باک دریچۀ

36.

دریچۀ راننده درب در  مرکزی قفل دکمه یا خودرو کلید با–
.83 صفحه ← کنید باز را باک

.کنید باز را باک دریچه–
در را آن و شود باز تا بپیچانید چپ سمت به را باک درپوش–

.دهید قرار باک دریچۀ در واقع نگهدارنده

گیریسوخت
در واقع برچسب روی شما خودروی برای سوخت صحیح درجۀ
.231 تصویر ← است شده ذکر باک دریچۀ داخلی قسمت

قطع اتوماتیک پرکنندۀ نازل که است شده پر وقتی باک–
. ←شود

در! ندهید ادامه باک کردن پر به دیگر آن شدن قطع از پس–
ممکن و شودمی پر باک در انبساط فضای صورت این غیر
. ← بریزد بیرون سوخت است

باک درپوش بستن
تا بچرخانید باک گردن داخل راست سمت به را باک درپوش–

.بیفتد جا
.باشید همسطح خودرو بدنۀ با باید. ببندید را باک درپوش–

هشدار
کردن پر به شد متوقف اتوماتیک طور به پرکننده نازل وقتی
امر این. شود پر حد از بیش است ممکن باک. ندهید ادامه باک
ممکن. شود سوخت رفتن سر و پاشیدن بیرون باعث است ممکن
.شود شدید جراحات و انفجار، سوزی،آتش باعث این است

تذکر
جمع سرعت به خودرو هایقسمت همۀ از را شده ریخته سوخت
.نزند آسیب خودرو به تا کنید

در نامناسب گیریسوخت از جلوگیری دستگاه
دیزلی خودروهای

شودنمی چین بازار شامل

.کنید توجه 269 صفحه در  و  قسمت به

در نامناسب گیریسوخت از جلوگیری دستگاه: تصویر 232 تصویر
.باک گردن

دستگاه یک به توانمی را دیزلی خودروهای در باک گردن
.232 تصویر ← نمود مجهز نامناسب گیریسوخت از جلوگیری
خودرو شودمی باعث نامناسب گیریسوخت از جلوگیری دستگاه

.کرد گیریسوخت مناسب دیزل پمپ هاینازل با بتوان فقط را

دستگاه نامناسب مشخصات دارای یا دیدهآسیب فرسوده، نازل
.کرد نخواهد باز را نامناسب گیریسوخت از جلوگیری

کرد، فرو باک گردن در درست تواننمی را دیزل پمپ نازل اگر
است ممکن کار این. ببرید جلو و عقب به فشار اندکی با را نازل

بتوانید و کند باز را نامناسب گیریسوخت از جلوگیری دستگاه
گیریسوخت از جلوگیری دستگاه اگر. نمایید گیریسوخت
سیستم بخواهید و بروید مجاز تعمیرگاه یک به ماند، بسته نامناسب

.کند بررسی را

اضطراری مواقع در اضافی سوخت ظرف یک با شد لازم اگر
باز نامناسب گیریسوخت از جلوگیری دستگاه کنید، پر را باک

به کاملاً را دیزل سوخت، با باک کردن پر منظور به. شد نخواهد
.بریزید باک درون اندک بسیار مقادیر در آهستگی

سوخت انواع

موضوع باره در مقدمه

برچسب. دارند نیاز مختلفی هایسوخت به مختلف موتورهای
برای لازم سوخت نوع باک دریچۀ داخلی قسمت روی فابریک
.دهدمی نشان را خودرو
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دارای که کنید استفاده هاییسوخت از کندمی توصیه واگن فولکس
و سوخت مصرف تا هستند گوگرد بدون یا کم گوگرد مقادیر
.شود کمتر موتور دیدگیآسیب

نشانه است ممکن لرزد،می یا کندنمی کار درست موتور اگر
.باشد سوخت در آب وجود مثلاً سوخت، نامناسب یا پایین کیفیت

کم را خودرو سرعت بلافاصله کردید، مشاهده را هانشانه این اگر
بروید مجاز تعمیرگاه تریننزدیک به موتور متوسط دور با و کرده
از پس را هانشانه این اگر. نکنید وارد موتور به زیادی فشار و

را موتور ممکن زمان ترینسریع در کردید، مشاهده گیریسوخت
است ممکن کار این. بخواهید کمک متخصص از و کنید خاموش
.شود بیشتر آسیب از جلوگیری باعث

بنزین سوخت
شودنمی روسسیه و چین بازار شامل

.کنید توجه 269 صفحه در  و  قسمت به

بنزین انواع
مطابق سرب بدون بنزین از باید بنزینی موتور دارای خودروهای

آلمان DIN 51626-1 استاندارد یا اروپا EN 228 استاندارد با
%10 اتانول حداکثر دارای هایسوخت.  ← کنند استفاده

)E10 (کرد استفاده گیریسوخت برای توانمی را.

شود،نمی یافت شده مشخص استانداردهای با مطابق بنزین وقتی
مناسب هایسوخت به مربوط اطلاعات واگن فولکس نمایندگی
.داشت خواهد اختیار در را خودرو برای

خودرو توانمی. است متفاوت اکتان عدد به توجه با بنزین درجۀ
پر دارد نیاز آن به موتور آنچه از بالاتر اکتان عدد با بنزینی با را
هیچ موتور بازده یا سوخت مصرف نظر از امر این اما،. کرد

.داشت نخواهد مزیتی

بنزین هایافزودنی
تأثیر موتور مفید عمر و کارایی، کار، طرز بر بنزین کیفیت
توسط قبلاً که کیفیت با سوخت از باید علت همین به. گذاردمی

شده مخلوط) هاافزودنی (بنزین مناسب های مکمل با تولیدکننده
سیستم شوند،می خوردگی مانع بنزین های مکمل این. نمود استفاده
در رسوبات شدن جمع مانع و دارندمی نگه تمیز را رسانیسوخت
.شوندمی موتور

است سوخت مشخصات به مربوط بالقوه طور به که مشکلاتی اگر
مجاز تعمیرگاه به کنیممی توصیه داد، رخ موتور حرکت هنگام

هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. کنید مراجعه
واگن فولکس هاینمایندگی در. کندمی پیشنهاد را واگن فولکس
طریق از. است موجود خودرو شستن برای خاصی هایسرویس

سیستم در رسوب از حاصل عملکرد اختلالات توانمی آن
از فقط. نمود برطرف را خودرو موتور و رسانیسوخت
.کنید استفاده مجاز میزان به واگن فولکس تأیید مورد هایمکمل

باعث است ممکن) افزودنی (نامناسب بنزینی هایمکمل از استفاده
هیچ. شود کاتالیستی هایمبدل و موتور به خساراتی شدن وارد
.کرد استفاده متالیک های افزودنی حاوی های مکمل از نباید وقت

عدد افزایش یا کوبشی مقاومت بهبود برای که موتور هایافزودنی



متالیک هایافزودنی شامل است ممکن نیز رودمی کار به اکتان
شودمی فروخته جداگانه که سوخت هایافزودنی بنابراین. باشد
. ← شود استفاده نباید عموماً

تذکر
اطلاعات طبق سوخت آیا که کنید بررسی گیری،سوخت از قبل

.نه یا دارد مطابقت خودرو الزامات با بنزین پمپ در استاندارد
شده مشخص استاندارد با که کنید استفاده سوختی از فقط●

این غیر در. است صحیح اکتان عدد دارای و دارد مطابقت
قابل آسیب رسانیسوخت سیستم و موتور است ممکن صورت،
موتور کارآیی است ممکن صورت، این غیر در. ببینند توجهی
.بیفتد کار از حتی یا و یابد کاهش

اکتان عدد با بنزینی از شدید مجبور اضطراری، موارد در اگر●
متوسط موتور دور با کنید، استفاده شده توصیه عدد از کمتر

نرانید بالا موتور دور با. نیاورید فشار موتور به و کنید حرکت
به است ممکن صورت این غیر در. نیاورید فشار موتور به و

عدد دارای بنزین وقت اسرع در! شود وارد صدمه موتور
.بزنید مناسب اکتان

است ممکن) افزودنی (نامناسب بنزینی هایمکمل از استفاده●
کاتالیستی هایمبدل و موتور به خساراتی شدن وارد باعث
.شود

شامل هایسوخت عنوان به بنزین پمپ در که هاییسوخت●
شامل LPR سوخت. شود استفاده نباید اندشده مشخص افزودنی
دیدن آسیب خطر. است متالیک هایافزودنی از زیادی غلظت
!موتور

دارای سوخت یا دار،سرب سوخت از باک یک فقط●
بر جدی طور به است ممکن دیگر، متالیک هایافزودنی
آمدن وارد باعث و بگذارد اثر کاتالیستی مبدل کارایی
.شود موتور و کاتالیستی مبدل به توجهی قابل هایآسیب

دیزل
شودنمی روسسیه و چین بازار شامل

.کنید توجه 269 صفحه در  و  قسمت به

دیزل سوخت
استاندارد یا اروپا EN 590 استاندارد با بایستی دیزل سوخت

DIN EN 590 سوخت وقتی.  ← باشد داشته مطابقت آلمان
نمایندگی شود،نمی یافت شده مشخص استانداردهای با مطابق دیزل

برای مناسب دیزل سوخت انواع به مربوط اطلاعات واگن فولکس
.داشت خواهد اختیار در را خودرو

تأثیر موتور مفید عمر و کارایی، کار، طرز بر سوخت کیفیت
قبلاً که کیفیت با سوخت با را خودرو باید علت همین به. گذاردمی
تولیدکننده توسط) افزودنی (کیفیت دهنده بهبود هایافزودنی با

.کرد پر است شده مخلوط

فواصل کنید، استفاده بالا گوگرد مقدار با دیزل سوخت از اگر
.بود خواهد خودرو هایسرویس جدول دفترچه ← از کوتاهتر سرویس
کشورها کدام دهد اطلاع شما به تواندمی واگن فولکس نمایندگی
.هستند بالا گوگرد مقدار با دیزل سوخت دارای
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است، موجود جداگانه طور به که) افزودنی (سوخت هایافزودنی
مخلوط دیزل با نباید را مشابه هایعامل یا جریان، هایدهندهبهبود
سوخت مشخصات به مربوط بالقوه طور به که مشکلاتی اگر. کرد
تعمیرگاه به کنیممی توصیه داد، رخ موتور حرکت هنگام است
در واگن فولکس شرکت. شود بررسی اشکال تا کنید مراجعه مجاز
در. کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این

شستن برای خاصی هایسرویس واگن فولکس هاینمایندگی
عملکرد اختلالات توانمی آن طریق از. است موجود خودرو
را خودرو موتور و رسانیسوخت سیستم در رسوب از حاصل
میزان به واگن فولکس تأیید مورد هایمکمل از فقط. نمود برطرف
.کنید استفاده مجاز

زمستانی دیزل
0 زیر دماهای در ،"تابستانی دیزل سوخت" از استفاده هنگام
مشکلاتی است ممکن) فارنهایت درجه+ 32 (گرادسانتی درجه
به. شودمی غلیظ پارافین شدن جدا علت به سوخت زیرا بیاید پیش
در و سال سرد فصول در توانمی را "زمستانی دیزل" دلیل، این

کار به) فارنهایت درجه -4 (سانتیگراد درجه -20 زیر دماهای
. ←برد

دیزل سوخت متفاوت هوایی و آب شرایط دارای کشورهای در
از. دارد متفاوتی دمایی مشخصات و شودمی فروخته جداگانه
نظر مورد کشورهای در هابنزین پمپ یا واگن فولکس نمایندگی
.کنید سؤال موجود دیزل انواع درباره

به نسبت پایین دماهای در سرد دیزلی موتور صدای است ممکن
هنگام است ممکن این، بر علاوه. باشد بلندتر گرم هوای و آب
اگزوز دود رسدمی کار دمای به که زمانی تا و موتور اندازیراه
.باشد رنگ کم آبی

فیلتر گرمکن
بدین. اندشده مجهز فیلتر گرمکن سیستم یک به دیزلی خودروهای

دماهای در حتی سوخت سیستم که شودمی حاصل اطمینان ترتیب
کار نیز) فارنهایت درجه -11 (گرادسانتی درجۀ -24 تقریباً
درجه -20 تا که زمستانی دیزل سوخت اینکه بر مشروط کندمی

برده کار به است استفاده قابل) فارنهایت درجه -4 (گرادسانتی
.شود

-24 زیر دماهای در موتور که شد غلیظ حدی تا سوخت اگر اما
کافیست شود،نمی روشن) فارنهایت درجه -11 (گرادسانتی درجه
.دهید قرار گرم تعمیرگاه یا گاراژ یک در مدتی را خودرو

هشدار
دهندۀ شتاب. ندهید گاز خودرو کردن روشن زمان در هرگز

ناگهان موتور شود باعث یا شود منفجر است ممکن آپ استارت
دیدن آسیب و جدی جراحات باعث که کند، کار بالا دور با

.شودمی موتور

تذکر
طبق سوخت آیا که کنید بررسی زدن، دیزل سوخت از قبل

دارد مطابقت خودرو الزامات با بنزین پمپ در استاندارد اطلاعات
.نه یا
شده مشخص استاندارد با که کنید استفاده سوختی از فقط●

این غیر در. است صحیح ستان عدد دارای و دارد مطابقت
.شود ایجاد مهمی هاینقص است ممکن صورت

و نیست مناسب بیودیزل از استفاده برای شما خودروی●
رانندگی بیودیزل با و بزنید بیودیزل آن در نباید وجههیچبه

دیدن آسیب به منجر است ممکن نکته این رعایت عدم. کنید
!شود موتور و رسانیسوخت سیستم

ریخته بیرون خودرو از که سوخت گونه هر کاملاً و بلافاصله●
.نبیند آسیب خودرو تا بشویید صابون و گرم آب با را

شده درست دیزل سوخت از استفاده برای فقط دیزلی موتور●
نامناسب هایسوخت سایر یا گازوییل بنزین، دلیل، این به. است
به جدی آسیب است ممکن هاسوخت این. شود استفاده نباید

.بزند موتور و رسانیسوخت سیستم
شود استفاده زیاد گوگرد مقدار با دیزلی هایسوخت از اگر●

پیدا توجهی قابل کاهش است ممکن دیزل ذرات فیلتر مفید عمر
.کند

تذکر
زیرا نکنید، مخلوط دیزل سوخت با را بنزین سرد هوای و آب در
سیستم به فراوانی آسیب شدن وارد به منجر است ممکن کار این

.شود موتور سوخت تزریق

برای خروجی گازهای کنترل سیستم
)AdBlue® (دیزلی خودروهای

موضوع باره در مقدمه
شودنمی چین بازار شامل

در آلایندگی کاهش برای توانمی را SCR کاتالیستی هایمبدل
اوره محلول از SCR کاتالیست. برد کار به دیزلی موتورهای

®AdBlue آب و نیتروژن به نیتروژن اکسیدهای تبدیل برای
.کندمی استفاده

است AdBlue® برای جداگانه مخزن به مجهز خودرو این
منظم صورت به توانمی را باقیمانده محدوده. 274 صفحه ←
.کرد بررسی ترکیبی ابزار نمایشگر روی

هشدار
بستن از پس را خودرو باشد، کم خیلی AdBlue® مقدار اگر

باتری رابط کابل با زدن استارت. کرد روشن تواننمی سوئیچ
!نیست ممکن نیز
کیلومتر 1000 حدود به باقیمانده فاصلۀ که وقتی حداکثر●

.کنید اضافه کافی مقدار به را AdBlue® رسدمی
.شود خالی AdBlue® مخزن نگذارید هرگز●

احتیاط
®AdBlue صورت در که است خورنده و آورسوزش مایعی

آنها به است ممکن تنفسی مجراهای و هاچشم پوست، با تماس
.برساند آسیب

راهنما دفترچه 272
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پرکردن هنگام و AdBlue® هایظرف از استفاده هنگام●
®AdBlue هایدستورالعمل همواره پیستول، نازل با

از هادستورالعمل طبق اگر. دهید قرار نظر مد را مربوطه
پیدا تماس AdBlue® با اینکه احتمال کنید، استفاده هاظرف
.است کم کنید

با را هاچشم بلافاصله شد، چشمتان وارد AdBlue® اگر●
پزشک به و بشویید دقیقه 15 حداقل مدت به فراوان آب

.کنید مراجعه
با را قسمت آن فوراً ریخت، پوستتان روی AdBlue® اگر●

پوستتان اگر و بشویید دقیقه 15 حداقل مدت به فراوان آب
.کنید مراجعه پزشک به شد ملتهب

به فراوان آب با را دهان فوراً شده، بلعیده AdBlue® اگر●
این اینکه مگر نکنید استفراغ. بشویید دقیقه 15 حداقل مدت
.کنید مراجعه پزشک به فوراً. شود تجویز دکتر توسط کار

تذکر
®AdBlue شده رنگ هایقسمت مانند سطوحی است ممکن

.ببرد بین از را هاکفپوش و هاپارچه پلاستیکی، قطعات خودرو،
نمناک پارچه یک با بلافاصله را شده ریخته AdBlue® گونه هر
.کنید پاک فراوان سرد آب و
آن اسفنج و گرم آب با شده، تبدیل کریستال به AdBlue® اگر●

.کنید پاک را

نشانگر و هشدار هایچراغ
شودنمی چین بازار شامل

را 272 صفحه در فصل این ابتدای  و  ، قسمت
.دهید قرار توجه مورد

 ← حلراه/احتمالی دلایلروشن



!ندارد وجود موتور برای مجدد اندازیراه امکان
.است کم خیلی AdBlue® مقدار
و کنید پارک هموار و مناسب محل در را خودرو
صفحه ← کنید اضافه را AdBlue® میزان حداقل
274.


!ندارد وجود موتور برای مجدد اندازیراه امکان
.است شده اختلال دچار SCR سیستم


تعمیرگاه به موتور کردن خاموش بدون بلافاصله
بررسی سامانه نمایید درخواست. کنید مراجعه مجاز
.شود



.است پایین AdBlue® سطح
صفر به شده داده نمایش کیلومترهای آنکه از قبل
.274 صفحه ← کنید اضافه را AdBlue® برسد

تعمیرگاه توسط کار این کندمی توصیه واگن فولکس
.شود انجام مجاز


مایع با یا است شده خراب SCR سیستم

®AdBlue است شده پر غیراستاندارد.



 ← حلراه/احتمالی دلایلروشن


درخواست. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به بلافاصله
.شود بررسی سامانه نمایید


.است پایین AdBlue® سطح
را AdBlue® شده داده نمایش باقیمانده محدودۀ در

.274 صفحه ← کنید اضافه

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

AdBlue® به مربوط اطلاعات
شودنمی چین بازار شامل

را 272 صفحه در فصل این ابتدای  و  ، قسمت
.دهید قرار توجه مورد

و سیستم، کار دمای فرد، رانندگی سبک به AdBlue® مصرف
.دارد بستگی شودمی استفاده آن در خودرو که محیطی دمای

®AdBlue درجه+ 13 (گرادسانتی درجه -11 دمای در
را آن نباید باشد زده یخ AdBlue® اگر. زندمی یخ) فارنهایت
اطمینان تا است گرمایی هایالمنت دارای سیستم. کنید اضافه
.کندمی کار نیز پایین دماهای در شود حاصل

ابزار نمایشگر در AdBlue® کردن پر میزان حداکثر و حداقل
. ← شودمی داده نشان ترکیبی

موجود باقیمانده که زمانی. باشد خالی نباید AdBlue® مخزن
ترکیبی ابزار نمایشگر در پیامی باشد، کیلومتر 2400 حدود
شود پر دوباره باید AdBlue® اینکه بر مبنی شودمی داده نمایش

آینده در نشود، توجه کردن پر پیام به اگر. 274 صفحه ←
پیامی اگر. بود نخواهد پذیرامکان خودرو موتور زدن استارت
.نیست کردن پر به نیازی نشود، اعلام

®AdBlue صنعت انجمن در ایشده ثبت تجاری علامت
یا AUS32 عناوین با نیز و است،) VDA (آلمان خودروی

DEF )شودمی شناخته) دیزل خروجی سیال.
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تذکر
شدن وارد به منجر است ممکن ،AdBlue®حد از بیش کردن پر

.شود خودرو باک سیستم به صدماتی
کردن پر یبرا که کندمی توصیه واگنفولکس شرکت●

®AdBlue، کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به.
به ترکیبی، ابزار نمایشگر در که مقداری از بیش تا هرگز●

پر را مخزن است، شده تعریف مجدد، کردن پر حداکثر عنوان
.نکنید

AdBlue® کردن پر
شودنمی چین بازار شامل

را 272 صفحه در فصل این ابتدای  و  ، قسمت
.دهید قرار توجه مورد

برای مخزن پرکننده گلویی: باک دریچه پشت 233 تصویر
.AdBlue

بطری  از استفاده با را AdBlue: باک دریچه پشت 234 تصویر
.کنید پر پیستول نازل  یا پرکننده



:234 تصویر و 233 تصویر راهنما جدول
 .باک درپوش
.کننده پر بطری
.کنندهپر پیستولۀ

کردن پر برای سازیآماده
خودرو اگر. کنید پارک هموار و صاف سطح روی را خودرو
لبه روی آن، طرف یک مثلاً نباشد، هموار و صاف سطح روی
نشانگر است ممکن باشد، گرفته قرار شیب در یا باشد، رو پیاده

.ندهد تشخیص درستی به را، شده افزوده حجم مقدار سطح،

حداکثر و حداقل تا کنید باز را ترکیبی ابزار نمایشگر روی پیام
.دهد نشان را، شده پر دوباره حجم

ابزار نمایشگر روی ،AdBlue® مقدار مورد در پیامی اگر
حجم .کنید پر حجم کمترین با لااقل، را آن شد، داده نمایش ترکیبی
.نیست کافی مقدار، آن از کمتر

بسته سوئیچ مجدد، کردن پر عمل خلال در اگر. ببندید را سوئیچ
روی مجدد، کردن پر درخواست پیام همچنان است ممکن نباشد،

.شود داده نمایش ترکیبی ابزار نمایشگر

افزودن و گیریسوخت عمل دو همزمان، طور به هرگز
®AdBlue ندهید انجام را.

، استاندارد با که کنید استفاده AdBlue® از نوعی از صرفاً
ISO 22241-1 اصل هایبطری از صرفاً. باشد داشته مطابقت

.کنید استفاده

مخزن دهنۀ کردن باز
پر دهنۀ کنار و مخزن درب پشت در ،AdBlue® کننده پر دهنۀ
.دارد قرار مخزن کننده

.مخزن درب کردن باز–
در چرخاندن با مخزن، فیلتر دهنۀ روی از را درپوش پیچ–

.کنیدباز ساعت، هایعقربه حرکت جهت خلاف

یدکی بطری با AdBlue® کردن پر
یدکی، بطری یرو بر سازنده، اطلاعات و تذکرات به لطفاً–

.نمایید توجه
.کنید دقت انقضاء، تاریخ به–
.کنید باز را، یدکی بطری پیچی درب–
در داده، قرار مخزن فیلتر دهنۀ روی را، یدکی بطری دهنۀ–

.شود محکم تا بچرخانید، ساعت هایعقربه حرکت جهت
به و دهید فشار مخزن، فیلتر دهنۀ طرف به را، یدکی بطری–

.دارید نگه پایین طرف
AdBlue® مخزن وارد یدکی بطری محتویات که زمانی تا–

!نکنید خراب و مچاله را یدکی بطری. بمانید منتظر شوند،
ساعت هایعقربه حرکت جهت خلاف در را، یدکی بطری پیچ–

. ← بکشید بیرون بالا، طرف به دقت با و چرخانده،
بطری از دیگر AdBlue® است، پر AdBlue® مخزن وقتی–

.شودنمی مخزن داخل و نشده، خارج
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کنندهپر نازل با ،AdBlue® کردن پر
پر معمولی AdBlue® هایپمپ با توانمی را AdBlue® مخزن
.کرد

باک کردن پر مانند دقیقاً ،AdBlue® نازل با کردن، پر روش–
.است سوخت با خودرو

حد از بیش شدن پر از تا باشد پایین سمت به باید نازل دسته–
بسته صورت این غیر در. شود جلوگیری AdBlue® مخزن
.بود نخواهد پذیرامکان پیستول نازل اتوماتیک شدن

آن از درست که، ایکنندهپر نازل بار، اولین آنکه محض به–
.است شده پر AdBlue® مخزن شود، بسته است، شده استفاده
،AdBlue® مخزن است ممکن ندهید، ادامه کردن پر به دیگر
.برود سر AdBlue® و دیده، آسیب زیاد شدن پر اثر بر

مخزن دهنۀ بستن
حرکت جهت در و داده، قرار دهنه روی را، یدکی بطری درب–

.شود محکم تا بچرخانید ساعت هایعقربه
.ببندید را باک درپوش–

رانندگی یبرا شدن آماده
.کنید باز را سوئیچ فقط دوباره کردن پر از بعد–
پر فرآیند تا دارید، نگه باز ثانیه 30 حداقل را، خودرو سوئیچ–

.شود شناسایی سیستم توسط دوباره، کردن
!نکنید روشن را خودرو موتور ثانیه، 30 از قبل–

هشدار
®AdBlue محکم آن درب که اصلی، ظرف در تنها باید، را

.کرد نگهداری امن محلی در و باشد، شده بسته
●®AdBlue ،یا هابطری غذا، خالی هایظرف در هرگز را

ممکن زیرا نکنید، نگهداری دیگر، اصلی غیر ظرف هر
که باشند نداشته اطلاع کنند،می پیدا را آنها که افرادی است
.هستند AdBlue® حاوی هاظرف

●®AdBlue دهید قرار اطفال دسترس از دور باید، را.

تذکر
، استاندارد با که کنید استفاده AdBlue® از نوعی از صرفاً

ISO 22241-1 اصل هایبطری از صرفاً. باشد داشته مطابقت
.کنید استفاده

AdBlue® با را دیگر هایافزودنی یا سوخت آب، هرگز●
یا آب کردن مخلوط دلیل به که آسیب، هرگونه. نکنید مخلوط
کارخانه ضمانت تحت باشد، آمده وجودبه دیگر هایافزودنی
.گیردنمی قرار

غیر در! نریزید دیزلی سوخت باک در را AdBlue® هرگز●
!شود وارد صدمه موتور به است ممکن صورت این

.نکنید حمل خودرو در را، یدکی بطری عادت، حسب بر هرگز●
بطری در سوراخ آسیب، و دمایی تغییرات دنبالبه است ممکن
.بزند آسیب خودرو داخلی فضای به AdBlue® و شود، ایجاد

محیط از محافظت قوانین اساس بر باید یدکی، هایبطری
.شوند انداخته دور زیست

نمایندگی از توانیدمی را AdBlue® یدکی هایبطری
.کنید تهیه واگن فولکس

+13 (سانتیگراد درجه -11 از کمتر بیرون دمای چنانچه
پر در هاییمحدودیت است ممکن باشد) فارنهایت درجه

چراغ و زدهیخ AdBlue® چنانچه. بیاید پیش AdBlue® کردن
.نباشد پذیرامکان گیریسوخت است ممکن باشد روشن نیز هشدار
روان دوباره AdBlue® تا کنید پارک گرم محلی در را خودرو
واگن فولکس مجاز هاینمایندگی به را مخزن پرکردن یا شود

.بسپارید

گازهای تصفیه سیستم و موتور کنترل
اگزوز از خروجی

موضوع باره در مقدمه
شودنمی چین بازار شامل

هشدار
است ممکن امر این. شوندمی داغ خیلی اگزوز سیستم اجزاء
.شود حریق ایجاد باعث

سیستم از بخشی هیچ که کنید، پارک طوری را خودرو●
خشک هایچمن مانند اشتعال، قابل خشک مواد با اگزوز
.نباشد تماس در خودرو، زیر

پوششی مواد یا خودرو بدنۀ زیر پوشش و درزگیر هرگز●
هایمحافظ یا دیزل ذرات فیلتر کاتالیست، مبدل تداخل، ضد

.نمالید اگزوز لوله روی را گرمایی

نشانگر هایچراغ
شودنمی چین بازار شامل

توجه مورد را 275 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

 ← حلراه/احتمالی دلایلروشن


).الکترونیک برق کنترل (موتور کنترل در نقص
تعمیرگاه در زودتر، هرچه باید خودرو، موتور
.شود بررسی مجاز



تا شودمی محدود اتوماتیک صورت به موتور دور
عمل به ممانعت موتور حد از بیش شدن گرم از
ابزارهای مجموعه نمایشگر در موتور دور. آید

.شودمی داده نشان ترکیبی
بحرانی دمای محدوده از موتور دمای چنانچه
شده برداشته گاز پدال روی از پا و باشد شده خارج
.شد خواهد متوقف موتور دور محدودکننده باشد،
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 ← حلراه/احتمالی دلایلروشن


در اختلال بروز علت به موتور دور محدودکننده

.شودمی فعال موتور کنترل


داده نشان موتور دور از موتور دور باشید مراقب
هرچه باید خودرو، موتور. نشود بیشتر شده

.شود بررسی مجاز تعمیرگاه در زودتر،


شود گرم باید کردن روشن از قبل دیزلی موتور

.147 صفحه ←


تأثیر اگزوز بر که است آمده وجود به اختلالی

.گذاردمی
.شود کنترل مجاز تعمیرگاه در خودرو،باید موتور



.است شده اشباع دوده از دیزل ذرات فیلتر
با یا) دستی گیربکس( 4 دنده با دقیقه 15 حدود
دوکلاچه گیربکس( D وضعیت در دنده انتخاب

®DSG (ساعت در کیلومتر 70 حداقل سرعت با
سرعت به. کنید رانندگی) ساعت در مایل 44(

.کنید دقت مجاز
به شود،نمی خاموش نشانگر چراغ هنوز اگر

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه نزدیکترین

چشمک
 ← حلراه/احتمالی دلایلزندمی



موتور (است شده اختلال دچار موتور کنترل
).دیزل
تعمیرگاه در زودتر، هرچه باید خودرو، موتور
.شود بررسی مجاز



.زندمی آسیب کاتالیستی مبدل به ناقص احتراق
تا احتیاط با و بردارید گاز پدال روی از را پا

موتور. کنید رانندگی مجاز تعمیرگاه تریننزدیک
.شود کنترل باید خودرو

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
.کنید رعایت را ترافیک قوانین

ترافیک شرایط و جاده، هوا، و آب دید، که صورتی در تنها●
.کنید رعایت را رانندگی هایتوصیه باشند، مناسب

.نیندازید خطر به را جاده کاربران سایر●

تذکر
به همیشه خود، خودرو به آسیب شدن وارد از جلوگیری برای
.کنید توجه توضیحات و تذکرات به شده روشن نشانگر هایچراغ

چشمک یا باشند روشن نشانگر هایچراغ که زمانی تا
و بالا سوخت مصرف موتور، در اختلال بایستمی بزنند

.شوند گرفته نظر در موتور عملکرد نقص

کاتالیستی مبدل

توجه مورد را 275 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

و اگزوز، خروجی هایگاز فیلتر از محافظت برای کاتالیستی مبدل
از اطمینان منظور به. رودمی کار به گازها انتشار کاهش به کمک

و اگزوز خروجی گازهای تصفیه سیستم مدتطولانی عملکرد
:بنزینی هایموتور کاتالیستی مبدل

.270 صفحه ← کنید استفاده سرب بدون بنزین از تنها–
.شود خالی کاملاً خودرو باک ندهید اجازه–
صفحه ← نکنید مصرف زیاد مقدار به موتور، روغن از–

311.
رابط کابل از استفاده با بلکه نکنید، بکسل را خودرو هرگز–

.299 صفحه ← کنید روشن آنرا باتری

ناقص، احتراق متوجه است، حرکت حال در موتور وقتی اگر
سرعت فوراً شدید، موتور قدرت رفتن دست از یا راندمان کاهش

امتحان مجاز تعمیرگاه نزدیکترین در باید خودرو. دهید کاهش را
اگزوز سیستم وارد خام سوخت است ممکن اینصورت، در. شود
مبدل است ممکن این، بر علاوه. شود وارد هوا به و شده،

!ببیند آسیب حد، از بیش شدن گرم اثر در کاتالیستی

اگزوز، از خروجی گازهای تصفیه سیستم که زمانی حتی
بوی است ممکن مواقع از برخی در کند،می کار خوبی به
به بستگی مسأله این. شود استشمام خودرو اگزوز از گوگرد
.دارد سوخت در موجود گوگرد

دیزل ذرات فیلتر
شودنمی چین بازار شامل

توجه مورد را 275 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.کندمی تصفیه را اگزوز گازهای ریز ذرات دیزل، ذرات فیلتر
یدما در ایدوره صورت به شده، آوری جمع فیلتر در ریز ذرات
شده، تولید حرارت نتیجۀ در).  بازتولید (شوندمی سوزانده بالا

.شودمی گرم موتور محفظه

ممکن و شود، بو و نور صدا، ایجاد باعث بازسازی دارد احتمال
از پس حتی و خارج، دمای از نظر صرف رادیاتور فن است

.کند کار به شروع موتور، کردن خاموش

سهامی شرکت دیزل، ذرات فیلتر بازتولید به کمک برای
خودداری کوتاه هایمسافت طی از که کند،می توصیه واگنفولکس
دوکلاچه گیربکس دارای خودروهای در این بر علاوه. کنید

®DSG، افزایش کمی موتور دور رانندگی جریان در است ممکن
.شد نخواهد روشن  نشانگر چراغ صورت هر در. یابد

فیلتر سیستم و اگزوز، خروجی هایگاز تصفیه سیستم اینکه برای
:کنند کار دیزل ذرات
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کنید استفاده پایین گوگرد سطح با دیزل، سوخت از فقط–
.270 صفحه ←

استفاده شونده کوره نفت یا بنزین دیزل،بیو سوخت از هرگز–
.نکنید

.شود خالی کاملاً خودرو باک ندهید اجازه–
صفحه ← نکنید مصرف زیاد مقدار به موتور، روغن از–

311.
رابط کابل از استفاده با بلکه نکنید، بکسل را خودرو هرگز–

.299 صفحه ← کنید روشن آنرا باتری

اگزوز، از خروجی گازهای تصفیه سیستم که زمانی حتی
بوی است ممکن مواقع از برخی در کند،می کار خوبی به
به بستگی مسأله این. شود استشمام خودرو اگزوز از گوگرد
.دارد سوخت در موجود گوگرد
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خودرو از نگهداری و مراقبت

از نگهداری و مراقبت خصوص در نکاتی
خودرو
ارزش حفظ به خودرو، از منظم و تخصصی نگهداری و مراقبت
شرایط از یکی نیز، مسأله این است ممکن. کندمی کمک خودرو
یا خوردگی صورت در گارانتی، درخواست پذیرش برای لازم
.باشد خودرو رنگ در نقص

نگهداری هایمحل در دیگر اثرات و کثیفی ها،لکه ماندن باقی
را آنها شستشوی و کاریتمیز ها،صندلی روکش روی و وسایل
در است ممکن رسوب، هایلایه و هاآلودگی ها،لکه. کندمی مشکل
.شوند شدن پاک غیرقابل تقریباً ماندن زیاد اثر

دسترسی قابل مجاز، هایتعمیرگاه در مناسب محافظ محصولات
صورت در. کنید پیروی بسته روی هایدستورالعمل از. هستند
تعمیرگاه از خودرو، اجزاء نشدن درج یا و خاص سؤالات داشتن
.بخواهید مشورت مجاز

هشدار
به است ممکن خودرو قطعات صحیح غیر کاریتمیز یا مراقبت
بروز موجب و کند اختلال دچار را خودرو ایمنی تجهیزات
.شود جدی هایآسیب

خودرو، تولیدکننده دستورالعمل اساس بر باید خودرو قطعات●
.شوند نگهداری و مراقبت و کاریتمیز

شده توصیه یا شده تأیید کنندهپاک محصولات از همواره●
.کنید استفاده

استفاده هستند، حلاّال مواد یدارا که کنندهپاک مواد از هرگز●
به ناپذیری جبران صدمات است ممکن حلاّال مواد. نکنید
.کنند وارد هوا کیسۀ بخش

تمیز مشغول که زمانی مثلاً را، خود بازوهای و هادست●
برابر در هستید، چرخ محفظه درون یا زیربدنه کردن
.کنید فظتمحا تیز هایلبه یدارا قطعات

هشدار
را دید میزان خودرو، هایشیشه روی زدگییخ یا بخار کثیفی،
افزایش را جدی هایآسیب بروز و تصادف خطر و داده کاهش
.ببینند صدمه خودرو ایمنی تجهیزات است ممکن. دهدمی
ها،شیشه تمام طریق از واضح دید امکان که، زمانی تنها●

.کنید رانندگی دارد، وجود شما برای
آب دافع که شیشه پوششی مواد با را خودرو جلو شیشۀ●

دید شرایط در است، ممکن زیرا. ندهید شستشو هستند،
را دید جلوی موقتاً خود، برق و درخشش با نامطلوب،
.بگیرند

هشدار
و سمی است ممکن خودرو، نگهداری و مراقبت محصولات
نگهداری و مراقبت نامناسب محصولات. باشند خطرناک
تصادف، بروز باعث است ممکن آنها، غلط کاربرد و خودرو،
.شوند مسمومیت یا و سوزیآتش جدی، هایآسیب

ظروف در فقط باید را، نگهداری و مراقبت محصولات●
.کرد نگهداری است، بسته کاملاً آنها درب که اصلی

.کنید توجه تولیدکننده، هایتوصیه به●
یبرا ظروف سایر یا بطری غذا، خالی هایقوطی از هرگز●

.نکنید استفاده مواد این نگهداری
.داریدنگه دور نگهداری و قبتمرا محصولات از را کودکان●
هایگاز خود، از استفاده، زمان در است ممکن محصولات●

در تنها مواد، این از باید بنابراین،. کنند ساطع مضر
هستند، مناسب تهویه یدارا که هاییمکان در یا باز فضاهای
.کرد استفاده

سایر یا استون موتور، روغن تریانتین، بنزین، از هرگز●
ار، مایعات و قبتمرا یا کاریتمیز شستشو، برای فرّا

آسانی به و سمی، آنها. نکنید استفاده خودرو از نگهداری
.هستند اشتعال قابل

تذکر
حمله مواد به حلال ترکیبات و ثابت هایلکه خاک، و گرد ها،لکه
ممکن بمانند، باقی هاآن سطح روی کوتاه زمانی اگر حتی و کرده
.کنند وارد ناپذیریجبران هایآسیب است

استفاده هستند، حلاّال مواد یدارا که کنندهپاک مواد از هرگز●
.نکنید

سایر و خاک، و گرد ها،آلودگی وقت، اسرع در باید همیشه●
.شوند خشک ندهید اجازه شده، پاک رسوبات

.شوند پاک مجاز تعمیرگاه توسط مقاوم هایلکه دهید اجازه●

خودرو شستشوی
تا داده، شستشو منظم طور به را، خودرو زیرین سطح همچنین،
.شود پاک آن از شده، نشین ته یدریا آب و جاده نمک

اتوماتیک کارواش
به همیشه است، جانبی قطعات یدارا شما خودروی اگر ویژه به

. ← نمایید توجه واش،کار متصدی هایتوصیه تمامی

.کنید مراجعه کند،می کار برس بدون که کارواشی به ترجیحاً–
.کنید دقت کارواش ورودی عرض و ارتفاع به–
.کنید اسپری آب با را خودرو روی شستشو، از قبل–
قفل را فرمان میله نباید بریدمی کارواش به را خودرو وقتی–

.83 صفحه ← کنید
کنپاکبرف ،211 صفحه ← اتوماتیک توقف عملکرد همیشه،–

شستشوی از قبل را، باران/نور سنسور و 121 صفحه ←
.کنید خاموش خودرو

.کنید قفل را عقب صندوق درب–
.ببندید را بغل هایآینه–
.ببندید را خودرو ایشیشه سقف و هاشیشه تمام–
برنامه محافظ، و تزئینی هایبرچسب یدارا هایخودرو در–

.نکنید انتخاب را داغ واکس با شستشو
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پرفشار شویندۀ
.کنید توجه فشارپر هایشوینده مورددر تولیدکننده هایراهنمایی به
. ← نکنید استفاده هوا فن یا ایدایره نازل دهنه از وجه، هیچ به

گرادسانتی درجه +60 یدما حداکثر با آب از تنها–
.کنید استفاده) فارنهایت درجه +140(

پرفشار شویندۀ با را، برف از پوشیده یا زده یخ هایشیشه–
.نکنید کاریتمیز

و دهید حرکت خودرو بالای در آهسته، را کارواش دستگاه–
نگه خودرو متریسانتی 40 حداقل فاصله در را شوینده نازل
.دارید

روی طولانی مدت به و مستقیم طور به را جت واتر دستگاه–
و گرد دهید اجازه کار این جای به ندارید، نگه نقطه یک
.بخورند خیس هاخاک

استیل، قطعات سمت به را جت واتر دستگاه ممکن، جای تا–
سایر و عایق هایبخش لاستیکی، هایشلنگ ها،لاستیک
.نگیرید ،)هادرب قفل مثل (خودرو حساس هایبخش

یرو مستقیم طور به را واترجت دستگاه کوتاه، مدت به تنها–
10 فاصله حداقل و گرفته ،دوربین لنزهای و سنسورها
.کنید رعایت را متریسانتی

صورت به را، خودرو محافظ و تزئینی هایبرچسب روی–
آب بار، 100 حداکثر فشار با و کوتاه مدت به فقط مستقیم،
.بپاشید

دست با خودرو شستشوی
شوی و شست برای ملایم روشی اساساً دست، با خودرو شستشوی
آن به باید که دارد وجود نکاتی وجود، این با. باشد می خودرو
. ← شود توجه

با را آن روی هایآلودگی و هالکه خودرو، شستشوی از پیش–
.بشوئید آب با را آن کل بعد و خیسانده فراوان آب

استفاده با شستشو موقع در و کنید، تمیز نرم اسفنج با را خودرو–
خودرو سقف از. نکنید وارد فشار زیاد برس یا دستکش از

.دهید انجام پایین به بالا از را شستشو و کنید شروع
با کاملاً ،مرتب طور به را برس یا دستکش و بشویید، را اسفنج–

.دهید شستشو آب
کار پایان در را، مشابه هایقسمت سایر و هارکاب ها،لاستیک–

استفاده دیگری اسفنج از هاقسمت این یبرا. کنید کاریتمیز
.کنید

خودرو شستشوی برای شامپو از زیاد، آلودگی صورت در تنها
.کنید استفاده

زدن واکس
وقتی آخر، در. کندمی محافظت خودرو رنگ از زدن، واکس
دارد،نمی نگه خود روی را آب قطرات دیگرتمیزی دلیل به خودرو
.شود زده واکس مناسب، واکس محلول یک با و دوباره، باید

محافظ واکس از اتوماتیک، کارواش در مرتب طور به اگر حتی
برای که کندمی توصیه واگن فولکس شود، استفاده خودرو رنگ

پوشش یک از سال، در بار 2 حداقل خودرو، رنگ از محافظت
.شود استفاده نیز، قوی ترکیبی واکس

زدن پولیش
این و داده، دست از را خود خششدر خودرو رنگ که زمانی

پولیش نباشد، برگشت قابل محافظ هایواکس از استفاده با درخشش
.است لازم خودرو رنگ زدن

پولیش از پس باید نباشد، محافظ مواد حاوی شده استفاده پولیش اگر
.بزنید واکس قوی واکس یک با را خودرو زدن،

هشدار
و بودن، مرطوب دلیل به خودرو، شستشوی از پس است ممکن

ترمز تأثیر ترمز، لنت یا دیسک گیزدیخ دلیل به زمستان در یا
.شود ترطولانی توقف از قبل مسافت افتاده، تأخیر به
خودرو جهت مداوم دادن تغییر با حرکت، موقع در توانیدمی●

خشک را ترمزها" احتیاط با هایگرفتن ترمز همزمان و
عمل، این انجام با شوید، مطمئن. "بزدایید را آنها یخ یا کرده
مقررات و اندازید،نمی خطر به را، جاده کاربران سایر
.گذاریدنمی پا زیر را قانونی

تذکر
خودرو به جدی ییهاآسیب تواندمی خودرو صحیحغیر شستشوی

!کند وارد
.کنید رعایت دقت به را هادستورالعمل همیشه●
.ندهید شستشو آفتاب مستقیم نور زیر در را، خودرو هرگز●
طور به سرد، یهوا و آب در را، کارواش دستگاه هرگز●

.نگیرید عقب صندوق درب یا هادرب ها،قفل طرفبه مستقیم
!بزنند یخ هادرب دور هایلاستیک یا هاقفل است ممکن

تذکر
لنزهای رنگ، بدون پلاستیکی قطعات صاف، رنگ دارای قطعات
شستشوی خاطر به است ممکن عقب هایچراغ قاب یا جلو چراغ

.ببینند آسیب خودرو نادرست
.نزنید پولیش و واکس خودرو قطعات به●
.نکنید استفاده ساینده و سخت هایبرس از●
را هاآلودگی بالا فشار با هایتمیزکننده و دستی شستشوی با●

.کنید تمیز

اندشده تعبیه شستشو برای که هاییمحل در فقط را خودرو
روغن، حاوی آلوده هایآب ورود از آنجا در. بشوئید

.شودمی جلوگیری فاضلاب شبکه به سوخت، یا گریس
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خودرو بیرون قسمت نگهداری و مراقبت و کردن تمیز
به توانیدمی خودرو خاص اجزا از نگهداری و کاریتمیز برای
مفید هایتوصیه عنوان به فقط مطالب این. کنید مراجعه زیر جدول
.اندشده بیان

خودرو نگهداری و کاریتمیز بارهدر نکاتی
 ← عمل نحوهموقعیتخودرو قطعات

شستشوی از بعد پولیش واکس هایپسماندههاشیشه سطح ،هاشیشه
.شوینده مواد یا و خودکار

استفاده با ها،شیشه تمام سطح از را پولیش واکس هایپسمانده
هایکنندهتمیز و G 052 522 A2 مخصوص پارچه از

.کنید پاک شیشه، مناسب
هایآینه و هاشیشه تمام روی از را برف دستی جارو کمک با.برف

.کنید پاک بغل
.کنید استفاده زدایخ افشانه از.یخ

داشته دقت کنید،می استفاده پلاستیکی کاردک یا و لیسه از اگر
آن هرگز. دهید فشار جهت یک در تنها را آن همیشه که باشید
.ندهید فشار برگشتی و رفت صورت به را
.نکنید استفاده گرم آب و جوش آب از

286 صفحه ←کنپاکبرف هایتیغه
بدنه رنگ روی کوچک هایخش و خطخودرو رنگ

.خودرو
به رنگ کد به دستیابی برای. لاکی قلم بوسیله گیریخش

رنگ که صورتی در. کنید مراجعه خودرو اطلاعات برچسب
نمایندگی یک به است، مات هایرنگ نوع از شما خودرو
.کنید مراجعه مجاز

بدنه رنگ روی شده ریز سر سوخت
.خودرو

.بشویید آب با بلافاصله

از استفاده با را آن از ناشی رسوب هایلایه و زدگیزنگ.هازدگیزنگ رسوب
روی. کنید برطرف مناسب زدگیزنگ ضد و زدارسوب مواد
!نزنید پولیش را هازدگی زنگ از ناشی رسوبی هایلایه
واکس با را شده رنگ قسمت روی گیریخش انتهای در

مجاز هاینمایندگی. بزنید پولیش خوب مقاوم، دهنده پوشش
.هستند شما هایسوال پاسخگوی

.نمایید مراجعه مجاز تعمیرگاه به آنها کردن برطرف جهت.زدگیزنگ
باشد، تمیز و سالم شما خودروی رنگ اگر
باقی آن روی بر آب هایقطره از اثری

.ماند نخواهد

مقاوم واکس با سال در بار 2 کمدست را خودرو بدنه رنگ
.دهید پوشش

رقمعلی خودرو بدنه رنگ نبودن براق
.رنگ مناسب پوشش

سپس نموده، پاک غبار و گرد و آلودگی از را خودرو بدنه
.بزنید پولیش خوب را خودرو رنگ
دهنده پوشش مواد فاقد استفاده مورد پولیش اگر پایان، در

خودرو بدنه رنگ پوشش جهت مقاوم واکس از است، مناسب
.کنید استفاده

یبقایا: مثال برای ها،رسوب انواع
ها،درخت صمغ پرندگان، فضله حشرات،

هاجاده در شده پاشیده نمک

از استفاده با و خیسانده آب با ممکن زمان کمترین در
.شوند پاک میکروفاسر مخصوص هایدستمال

و آرایشی هایکرم مانند چرب هایلکه
.ضدآفتاب

از استفاده با و )aصابون و آب رقیق محلول با تر سریع هرچه
.شوند برطرف نرم ایپارچه

برداشتن از پس رنگ، در اختلاف
.محافظ و تزیینی هایبرچسب

مورد پولیش اگر پایان، در. کنید استفاده مناسب پولیش از
مقاوم واکس از است، مناسب دهنده پوشش مواد فاقد استفاده
.کنید استفاده خودرو بدنه رنگ پوشش جهت

،تزیینی هایبرچسب
محافظ هایبرچسب

.خودرو رنگ کاریتمیز روش همان به.هاآلودگی
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 ← عمل نحوهموقعیتخودرو قطعات

حل قابلیت با کننده پاک مواد از: مات تزیینی هایبرچسب
.کنید استفاده پلاستیک کردن

را آلودگی الکل حاوی هایشوینده از استفاده با و دقت با ابتدا.است مشکل آنها کردن پاک که ییهاآلودگی
.بشویید ولرم آب با سپس کرده، پاک

حل قابلیت با کننده پاک مواد از: مات تزیینی هایبرچسب
.کنید استفاده پلاستیک کردن

یبقایا: مثال برای ها،رسوب انواع
ها،درخت صمغ پرندگان، فضله حشرات،

هاجاده در شده پاشیده نمک

)aصابون و آب رقیق محلول یا و آب با تر سریع هرچه

مخصوص هایدستمال از استفاده با سپس و خیسانده
.شوند پاک میکروفاسر

ها،وآلودگی خاک و گرد زدودن از پس بار، یک ماه 3 هر.نگهداری و مراقبت
از تنها. دهید پوشش مقاوم مایع واکس با را خودرو بدنه

.کنید استفاده میکروفاسر مخصوص هایدستمال
در طورهمین و ،نکنید استفاده داغ واکس از هرگز

!هاکارواش
داخلی تزیینات ،زهوارها
خودرو

استفاده )aرقیق صابون و آب محلول و نرم هایپارچه از فقط.هاآلودگی
.دهید انجام خاک و گرد فاقد هامحیط در را نظافت و کنید

صورت در را استیل های قسمت روی مقاوم هایآلودگی
کننده حل فاقد مناسب هایکننده پاک از استفاده با لزوم،

.کنید برطرف
فلزات مخصوص هایدهنده جلا از: شده آبکاری سطوح
.نکنید استفاده

)aرقیق صابون و آب محلول از استفاده با و نرم اسفنجی با.هاآلودگیعقب هایچراغ ،جلو چراغ

.نکنید استفاده الکل حاوی کنندهپاک مواد از. کنید پاک
ساینده مواد دیگر یا رنگ پولیش از. کنید پاک زیاد آب با.جاده نمک و هاآلودگیهاچرخ

.نکنید استفاده
در شوند، شسته آب با بار یک هفته 2 هر: فلزی هایرینگ
واگن فولکس شرکت. شوند پاک اسید فاقد شوینده مواد با انتها

مقاوم واکس با هاچرخ بار یک ماه 3 هر کند،می توصیه
.شوند داده پوشش

.کنید مرمت رنگ قلم با را آن ترسریع چه هر.دیده آسیب محافظ رنگ پوشش
.کنید استفاده مخصوص کننده پاک مواد از.ترمز لنت هایبراده

استفاده حلاّال فاقد کننده پاک مواد و نرم پارچه از: سنسورها.هاآلودگیهادوربین لنز ،حسگرها
.کنید

الکل فاقد کننده پاک مواد و نرم پارچه از: دوربین لنزهای
.کنید استفاده

استفاده گرم آب و جوش آب از. کنید پاک کوچک برس با.برف
.نکنید

آب از. شود برطرف مکمل فاقد زدایخ افشانه از استفاده با.یخ
.نکنید استفاده گرم آب و جوش

مغزی از زدایییخ یبرا کند،می توصیه واگن فولکس شرکت.زدگییخخودرو هایدر قفل مغزی
خاصیت با واگن فولکس اصل افشانه از ها،در قفل

حاوی هایضدیخ از. شود استفاده خوردگیضد و گیکنندروان
.نکنید استفاده گریس و روغن کننده حل هایمکمل

کردن پاک مناسب کنندهپاک مواد لزوم صورت در و آب از.جاده نمک رسوب لایهاگزوز
حل هایمکمل محتوی کنندهپاک مواد از. کنید استفاده استیل
!نکنید استفاده کننده
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 ← عمل نحوهموقعیتخودرو قطعات

بدنه زیر دهنده پوشش مواد
خودرو

کنترل را خودرو بدنه زیر دهنده پوشش مواد مرتب طور به.نگهداری
یا درزگیر هرگز. ببرید ترمیم برای لزوم، صورت در و کنید

روی را زنگضد هایپوشش و خودرو بدنه زیر پوشش
.نکنید استفاده کنند،می پیدا حرارت که خودرو اجزای

آب مخزن ،موتور محفظه
موتور محفظه بین فاصله(
)جلو شیشه و

. ← کنید تمیز را آنها دست با یا و برقی جارو یک با.سبک اجسام دیگر و هابرگ
.شود انجام مجاز نمایندگی توسط باید همیشه تمیزکاری.هاآلودگی

← .
مثال برای فشار، پر آب با خودرو آب مخزن دستی کردن پر
خودرو به ایملاحظه قابل هایآسیب تواندمی ها،کارواش در

.کند وارد
a(کنید حل آب لیتر یک در را، خنثی صابون غذاخوری قاشق 2 حداکثر: ملایم صابون محلول.

هشدار
کاری هر انجام. است پرخطر محل یک خودرو موتور محفظه
دیدگی،آسیب خطر موتور، محفظه در یا و موتور، روی

!دارد همراهبه خود با را سوزیآتش و تصادف ،سوختگی
ایمنی مقررات و ضروری اقدامات از ابتدا کار، هر از قبل●

.307 صفحه ←. کنید حاصل اطلاع کامل طور به عمومی،
توسط کارها، این که کندمی توصیه واگن فولکس شرکت●

.شود انجام مجاز نمایندگی

تذکر
به آسیب آمدن وارد موجب تواندمی نادرست نگهداری و کاریتمیز

.شود خودرو
.کنید رعایت دقت به را هادستورالعمل همیشه●

استفاده ساینده و قوی بسیار هایشوینده و هاکننده پاک از هرگز●
.نکنید

تذکر
سایر یا برگ توسط است ممکن آب مخزن خروجی مجاری
باعث است ممکن مجاری بودن مسدود . شوند مسدود هاآلودگی
.شود خودرو داخلی فضای به آب ورود

نمایندگی توسط دار،سوراخ سرپوش زیر یفضا دهید، اجازه●
.شود کاریتمیز مجاز

هوا، آلودگی رطوبت، آفتاب، نور مانند محیطی شرایط
هایبرچسب رنگ و دوام بر غیره، و هاسنگ برخورد

حدود از پس تزیینی هایبرچسب. گذارندمی اثر محافظ و تزئینی
سال، 3 تا 2 حدود از پس محافظ هایبرچسب و سال 3 تا 1

در. دهند نشان را عمر طول و فرسودگی هاینشانه است ممکن
سال یک ظرف تزئینی هایبرچسب است ممکن گرم بسیار مناطق

.شوند کمرنگ سال دو ظرف محافظ هایبرچسب و

خودرو داخلی فضای از نگهداری و مراقبت و تمیزکاری
به توانیدمی خودرو خاص اجزا از نگهداری و کاریتمیز برای
مفید هایتوصیه عنوان به فقط مطالب این. کنید مراجعه زیر جدول
.اندشده بیان

در رنگ، تیره جین هایلباس مثال برای مدرن، لباس هایپارچه
.نباشند برخوردار مناسبی رنگ ثبات از است ممکن موارد برخی
حتی ،)چرم یا پارچه (روشن رنگ با صندلی هایروکش

از نوع این با تماس در است ممکن بسیار، مراقبت صورتدر
به رنگ تغییر این. بگیرند خود به رنگ یا و شده لک هاپارچه
ثبات عدم دلیل به بلکه نیست، صندلی پارچه بودن نامرغوب دلیل
.هاستلباس برخی پارچه در رنگ

خودرو نگهداری و کاریتمیز بارهدر نکاتی
 ← عمل نحوهموقعیتخودرو قطعات

چرم با را آن سپس کرده، پاک کنپاکشیشه با را هاشیشه.هاآلودگیخودرو هایشیشه
.کنید خشک پرز بدون و نرم ایپارچه با یا تمیز نازک

پارچه ،منسوجات
مصنوعی چرم ،میکروفاسر

روی چسبیده غبار و گرد و آلودگی ذرات
.سطوح

را ایپارچه سطوح جاروبرقی از استفاده با مرتب طور به
.نشوند پوسیدگی دچار هاپارچه آلودگی، اثر در تا کنید تمیز

پاک را آنها )aرقیق صابون و آب محلول و نرم دستمال با.چای و قهوه مانند آب پایه بر هایآلودگی
.کنید
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 ← عمل نحوهموقعیتخودرو قطعات

مواد و روغن مانند چرب هایآلودگی
.آرایشی

روی جاذب ایپارچه با را )aرقیق صابون و آب محلول
دوباره لزوم صورت در سپس بکشید رنگی یا روغنی قسمت

.کنید پاک آب با
خودکار، جوهر مانند خاص، هایآلودگی
کفش واکس شیمیایی، هایرنگ ناخن، لاک
.خون و

در سپس و کنید استفاده آلودگی همان خاص برلکه مواد از
استفاده نیز )aرقیق صابون و آب محلول از لزوم صورت

.کنید
حل مواد با را مصنوعی چرم یا میکروفاسر پارچه ها،پارچه.نگهداری و مراقبت

مراقبت محصولات کفش، واکس دهنده، جلا هایواکس ،کننده
.نکنید پاک مشابه مواد یا برلکه چرم، از

)aرقیق صابون و آب محلول و ایپنبه دستمال با را هالکه.تازه یهاآلودگیطبیعی چرم

.کنید پاک بلافاصله را طبیعی چرم. کنید پاک
.کنید پاک جاذب دستمال با: تازه هایلکه.چای و قهوه مانند آب پایه بر هایآلودگی

.کنید استفاده چرم مناسب برلکه از: شده خشک هایلکه
مواد و روغن مانند چرب هایآلودگی
.آرایشی

استفاده جاذب پارچه و چرم مناسب برلکه از: تازه هایلکه
.کنید
.کنید استفاده چربی کنندهپاک یافشانه از: شده خشک هایلکه

خودکار، جوهر مانند خاص، هایآلودگی
کفش واکس شیمیایی، هایرنگ ناخن، لاک
.خون و

.کنید استفاده چرم مناسب کنندهپاک از

با و ملایم محافظ هایکرم از کاریتمیز هر از پس مرتب.نگهداری و مراقبت
مخصوص هایکرم از لزوم صورت در و آب ضد خاصیت

طولانی های توقف صورت در. کنید استفاده شده رنگ چرم
چرمی های قسمت بایستمی خورشید، مستقیم نور زیر مدت
آفتاب مستقیم تابش از مناسب، پوشش از استفاده با را

.کنید محافظت
واکس دهنده، جلا هایواکس ،حلاّال مواد با را چرم هرگز
.نکنید تمیزکاری مشابه مواد سایر و هابرلکه کفش،

.کنید تمیز مرطوب و نرم دستمال با.هاآلودگیپلاستیکی قطعات
در و کنید پاک )aرقیق صابون و آب محلول و نرم دستمال با.است مشکل آنها کردن پاک که ییهاآلودگی

حل هایمکمل فاقد کنندهپاک هایمحلول از لزوم صورت
.کنید استفاده کننده

داخلی تزیینات ،زهوارها
خودرو

استفاده )aرقیق صابون و آب محلول و نرم هایپارچه از فقط.هاآلودگی
.دهید انجام خاک و گرد فاقد هامحیط در را نظافت و کنید

صورت در را استیل های قسمت روی مقاوم هایآلودگی
کننده حل فاقد مناسب هایکننده پاک از استفاده با لزوم،

.کنید برطرف
فلزات مخصوص هایدهنده جلا از: شده آبکاری سطوح
.نکنید استفاده

خیلی یفرچه یا موقلم یک از استفاده با را بزرگ یهاآلودگی.هاآلودگیکنترلی هایدکمه و قطعات
و آب محلول و نرم دستمال با را هاکنترل سپس. کنید پاک نرم

وارد مایعات که باشید داشته دقت. کنید تمیز )aرقیق صابون
.نشود هاکنترل

و معمول هایکنپاشیشه از یا و آب مقداری و نرم دستمال از.هاآلودگینمایش هایصفحه
.کنید استفاده LCD هایکنندهپاک یا

.نکنید پاک خشک دستمال با را نمایش هایصفحه هرگز
درزگیرهای و واشرها
لاستیکی

.کنید پاک را آنها زیاد آب و پرز بدون نرم دستمال با.هاآلودگی
پاک لاستیک کردن پاک مناسب محصولات با را آنها مرتب.نگهداری و مراقبت

.کنید
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 ← عمل نحوهموقعیتخودرو قطعات

. ← کنید رها و کشیده بیرون دقت با را ایمنی کمربند تسمه.هاآلودگیایمنی کمربندهای
.کنید پاک نرم برس یک با را بزرگ هایآلودگی

.کنید تمیز ملایم صابون محلول با را ایمنی کمربندهای
جمع را آن سپس شده خشک کامل کمربند بافت تا دهید اجازه
.کنید

پاک را آنها )aرقیق صابون و آب محلول و نرم دستمال با.هاآلودگیداخلی چوبی تزیینات
.کنید

a(کنید حل آب لیتر یک در را، خنثی صابون غذاخوری قاشق 2 حداکثر: ملایم صابون محلول.

و گرمکن به مجهز هایصندلی هایروکش پارچه کاریتمیز
ایربگ اجزای با یا برقی تنظیم قابلیت با هایصندلی
در برقی، اتصالات و هوا کیسه سامانه تجهیزات است ممکن
در تجهیزات بعضی و راننده کنار سرنشین صندلی راننده، صندلی
پشتی و هابالشتک. باشند شده نصب جانبی، عقب هایصندلی
یا اندشده تمیز نادرست صورت به اند،شده خراب که هاییصندلی

اند،شده خیس یا است، شده استفاده نادرست صورت به آنها از
سامانه ضامن یا خودرو برقی سامانه در هاییخرابی است ممکن
خودرو از نگهداری و مراقبت خصوص در نکاتی در  ← کنند ایجاد هوا کیسه
.278 صفحه در

برقی صورت به که هاییصندلی داخل هایرابط و برقی اجزای
گرمکن سیستم به مجهز هاییصندلی تشکچه داخل و اندتنظیم قابل

یا نادرست استفاده نتیجه در است ممکن اند،گرفته قرار صندلی
ممکن همچنین امر این.  ← ببینند آسیب آنها نادرست کردن تمیز
تجهیزات سایر به دیگری هایآسیب آمدن وارد موجب است

.شود خودرو الکترونیکی

هاتمیزکاری برای مفید نکات این به همواره است لازم دلیل این به
:کنید توجه

هایافشانه یا شوی بخار هوا، بالای فشار یکمپرسورها از–
.نکنید استفاده کنندهخنک

آن روی تشکچه کردن خشک برای را صندلی گرمکن سامانه–
.نکنید روشن

استفاده ملایم کنندهکپا هایمحلول یا و شستشو خمیرهای از–
.نکنید

.کنید جلوگیری هاصندلی شدن خیس از شرایطی هر در–
اختیار در واگن فولکس شرکت توسط که هاییتمیزکننده از فقط–

.کنید استفاده گیردمی قرار شما
هایشرکت به امور انجام ینحوه از اطمینان عدم صورت در–

.کنید مراجعه خودرو نظافت تخصصی

هشدار
و هازبانه ایمنی، کمربند به صدماتی است ممکن نادرست نظافت
.کند وارد ایمنی، کمربند خودکار کنندهجمع

کمربند کردن پاک برای شیمیایی کنندهپاک مواد از هرگز●
مایعات با تماس در را آن یا نکنید، استفاده آن اجزای و ایمنی

.ندهید قرار تیز اشیاء و ها،حلاّال خورنده،
به مجدد کردن جمع از قبل را شده تمیز ایمنی کمربندهای●

.کنید خشک کامل طور
قفل چفت وارد مایعات یا خارجی اجسام ندهید اجازه هرگز●

.شوند ایمنی کمربندهای
تعمیر، خودتان را ایمنی کمربندهای نکنید سعی هرگز●

.کنید تقویت یا و تعویض

تذکر
به آسیب آمدن وارد موجب تواندمی نادرست نگهداری و کاریتمیز

.شود خودرو
.کنید رعایت دقت به را هادستورالعمل همیشه●
ممکن کمربند یا لباس روی هایپرچ و زیپ مانند تیز اجسام●

پشت جیب شده باز هایچسب. برسانند آسیب سطوح به است
.شوند آسیب بروز باعث است ممکن هم شلوارها

غیره و سخت هایاسفنج یا هابرس بخارشو، از عنوانهیچ به●
.نکنید استفاده کردن تمیز برای

باید مقاوم هایآلودگی آسیب، شدن وارد از جلوگیری برای●
.شوند رفع مجاز هاینمایندگی توسط

راهنما دفترچه 284



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

خودتان توسط کارها انجام
خودرو ابزار جعبه

موضوع باره در مقدمه

مقررات به اشکالات، بروز مواقع در خودرو از محافظت برای
.نمایید دقت کشوری هر در قانونی

هشدار
ست است ابزار،ممکن جعبه از ایقطعه بودن کم صورت در

مانور یا تصادف وقوع زمان در زاپاس لاستیک یا خرابی
و شود پرتاب خودرو اتاق در ترمز یا رانندگی ناگهانی
.باشد داشته دنبال به را جدی هایآسیب

و پنچرگیری ست ابزار، جعبه که شوید مطمئن همیشه●
صورت به عقب صندوق در زاپاس چرخ یا زاپاس لاستیک
.باشند گرفته قرار ثابت

هشدار
خودرو ابزار جعبه درون دیده آسیب یا نامناسب هایابزار
.شوند جدی هایآسیب یا تصادف بروز به منجر تواندمی
خودرو ابزار جعبه دیده آسیب یا نامناسب هایابزار با هرگز●

.نکنید کار

بار چیدن

توجه مورد را 285 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

هایمحل در است ممکن خودرو تجهیزات بسته و ابزار جعبه
:باشند گرفته قرار خودرو عقب صندوق در متفاوتی

راست یا چپ سمت در کیفی داخل وسایل، نگهداری محفظه در–
.255 صفحه ← خودرو عقب صندوق

عقب صندوق کفی زیر مخصوص اسفنجی قاب درون–
.255 صفحه ←

ابزار حاوی ایجعبه عقب صندوق درون خودرو، مدل به بسته
هایلاستیک کردن عوض برای ابزار جعبه این. دارد وجود

همراه به را آن همیشه نیست لازم و شده گرفته نظر در زمستانی
.باشید داشته

اولیه حالت به را آن خودرو، جک از استفاده از پس
.دهید قرار خود مخصوص جای در ایمنی با و برگردانده



اجزاء

توجه مورد را 285 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.ابزار جعبه محتویات 235 تصویر

تصویر دارد خودرو تجهیزات به بستگی ابزار جعبه گستردگی
.استشده توصیف وسعت حداکثرزیر، در. 235

:ابزار جعبه اجزاء
بسته و باز برای دسته درون گوششش سر با گوشتیپیچ

.است تعویض قابل گوشتی پیچ سر. هالاستیک هایپیچ کردن
.باشد شده تعبیه آچارچرخ زیر است ممکن گوشتیپیچ
کندمی توصیه واگن فولکس شرکت. ضدسرقت هایپیچ تبدیل
خودرو همراه همیشه ضدسرقت، هایپیچ به مربوط تبدیل که

ضدسرقت پیچ تبدیل بدنه روی. شود حمل ابزار جعبه درون
شدن گم صورت در. است شده حک آن کد شماره چرخ
شماره. دارید نیاز کد این به آن، کردن جایگزین برای تبدیل،
امن جایی در و کرده یادداشت را ضدسرقت هایپیچ تبدیل کد

.دارید نگه خودرو از خارج
.ُبکسل یدکی قلاب
چرخ، مرکزی درپوش کشیدن بیرون برای مفتولی قلاب
.چرخ هایپیچ کلاهک و هاقالپاق
قاب درون خودرو َجک دادن قرار از قبل. خودرو جک

حالت به و بسته کامل طور به را آن یونولیتی، مخصوص
.بازگردانید اولیه
.چرخ آچار
.هندل

.286 صفحه ← چرخ تاشوی نگهدارنده

نگهداری: خودرو َجک
که زمان هر. نیست دشواری کار اصلا خودرو َجک از نگهداری

.کنید کاریگریس را َجک کاره،همه گریس با بود، لازم
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چرخ تاشوی نگهدارنده

توجه مورد را 285 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.چرخ تاشوی نگهدارنده کردن باز 236 تصویر

اندگرفته قرار خودرو ابزار جعبه در چرخ تاشوی هاینگهدارنده
.285 صفحه ←

چرخ تاشوی نگهدارنده نصب
.1 236 تصویر ← ببرید بالا را محافظ صفحه–
موجود "زبانه" دو و کنید باز بیرون سمت به را محافظ صفحه–

تصویر ← دهید قرار پایه صفحه شیار دو داخل را صفحه روی
236 2.

صحیح استفاده
مقابل چرخ کردن ثابت برای توانمی را چرخ تاشوی نگهدارنده
.داد قرار استفاده مورد است، شدن عوض حال در که چرخی

شود گذاشته چرخ پشت و جلو مستقیماً باید چرخ تاشوی نگهدارنده
.گردد استفاده آن از صاف سطح روی تنها و

هشدار
است ممکن چرخ تاشوی نگهدارنده نامناسب استفاده و نصب
.شود دیدگیآسیب و تصادف بروز به منجر

.نکنید استفاده چرخ دیدهآسیب تاشوی نگهدارنده از هرگز●
خودرویی کردن ایمن برای چرخ تاشوی نگهدارنده از هرگز●

.نکنید استفاده است گرفته قرار سراشیبی یا سربالایی در که



کنپاکبرف هایتیغه

سرویس تنظیمات

.سرویس حالت در کنپاکبرف 237 تصویر

سطح از توانندمی کنپاکبرف هایبازو سرویس، حالت در
داده انجام را زیر هایدستورالعمل. شوند جدا و برده بالا جلوشیشه

:دهید قرار سرویس حالت در را 237 تصویر ← هاکنپاکبرف تا

سرویس موقعیت کردن فعال
.307 صفحه ← باشد بسته باید موتور محفظه درب–
.ببندید دوباره و کنید باز را سوییچ–
.دهید فشار پایین سمت به کوتاه زمان در را کنپاکبرف دسته–

کنپاکبرف بازوی بردن بالا
وضعیت در بردن بالا از قبل را هاکنپاکبرف بازوهای–

. ← دهید قرار سرویس
نصب تیغه گرفتن با فقط کنپاکبرف بازوهای کردن بلند برای–

.کنید لمس را آن کنپاکبرف شده

شیشه روی دوباره حرکت شروع از قبل را کنپاکبرف بازوهای
است باز سوییچ که زمانی را کنپاکبرف دسته! دهید قرار جلو
در دوباره کنپاکبرف بازوی تا دهید فشار پایین سمت به کمی

.گیرد قرار خود اصلی جایگاه

تذکر
موتور یمحفظه درب به آسیب آمدن وارد از جلوگیری برای●

شیشه کنپاکبرف بازوهای کن،پاکبرف بازوهای و خودرو
.ببرید بالا سرویس موقعیت در فقط را جلو

روی را کنپاکبرف بازوهای مجدد، رانندگی از قبل همیشه●
.دهید قرار جلو شیشه
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کنپاکبرف هایتیغه کردن تمیز و کردن عوض

.کنید عوض را جلو شیشه کنپاکبرف هایتیغه 238 تصویر

.کنید عوض را عقب هایشیشه کنپاکبرف تیغه 239 تصویر

گرافیتی پوشش با و شده نصب کارخانه در کنپاکبرف هایتیغ
هایتیغه تا کندمی کمک گرافیتی روکش. اندشده روکش
گرافیتی روکش. دهند شستشو را شیشه آرامی به کنپاکبرف
شستشوی هنگام آب صدای و سر افزایش به منجر دیده آسیب
.شودمی هاشیشه
تیغه. کنید بررسی را کنپاکبرف هایتیغ همه وضعیت مرتباً
را هاآن دیدن آسیب صورت در میدهند خراش که هاییکنپاکبرف

. ← کنید تمیز را هاآن بودن کثیف صورت در و کرده عوض

.شوند تعویض سریعاً باید انددیده آسیب که هاییکنپاکبرف تیغه
.است دسترس در مجاز تعمیرگاه درکنپاکبرف تیغه

کنپاکبرف تیغه کردن تمیز
بازوهای :باشید داشته دقت جلو شیشه کنپاکبرف خصوص در

دهید قرار سرویس وضعیت در بردن بالا از قبل را هاکنپاکبرف
.121 صفحه ←

نصب تیغه گرفتن با فقط کنپاکبرف بازوهای کردن بلند برای–
.کنید لمس را آن کنپاکبرف شده

. ← کنید تمیز را کنپاکبرف تیغه احتیاط با نرم اسفنجی با–
.دهید قرار شیشه روی احتیاط با را کنپاکبرف بازوی–

جلو شیشه کنپاکبرف تیغه تعویض
وضعیت در بردن بالا از قبل را هاکنپاکبرف بازوهای–

.121 صفحه ← دهید قرار سرویس
نصب تیغه گرفتن با فقط کنپاکبرف بازوهای کردن بلند برای–

.کنید لمس را آن کنپاکبرف شده

نگه و داده فشار را 1 238 تصویر ← قفل کننده باز دکمه–
.بردارید فلش جهت در را کنپاکبرف تیغه همزمان و دارید

بازوی روی را یکسان اندازه و مدل با کنپاکبرف جدید تیغه–
.شود چفت تا دهید قرار کنپاکبرف

.دهید قرار جلو شیشه روی احتیاط با را کنپاکبرف بازوی–

عقب هایشیشه کنپاکبرف تیغه تعویض
نصب تیغه گرفتن با فقط کنپاکبرف بازوهای کردن بلند برای–

.کنید لمس را آن کنپاکبرف شده
.کنید تا عقب سمت به را آن و کرده بلند را کنپاکبرف بازوی–
نگه و داده فشار را 2391 تصویر ← قفل بازکننده دکمه–

.دارید
تصویر ← کنپاکبرف بازوی جهت در را کنپاکبرف تیغه–

را آن B فلش جهت در همزمان و کرده کج) A فلش( 239
.کنید استفاده بیشتری نیروی از است لازم گاهی. بردارید

بازوی روی را اندازه و مدل همان با کنپاکبرف جدید تیغه–
قرار B 239 تصویر ← فلش جهت خلاف در کنپاکبرف
در کنپاکبرف تیغه بایستی منظور بدین. شود چفت تا دهید

داشته قرار) A فلش( 239 تصویر ← شده جمع وضعیت
.باشد

.دهید قرار عقب شیشه روی احتیاط با را کنپاکبرف بازوی–

هشدار
خطر و داده کاهش را دید کثیف و فرسوده کنپاکبرف یهاتیغه

.دهندمی افزایش را جدی جراحات و تصادف
شده فرسوده یا دیده آسیب کن پاک برف های تیغه که زمانی●

حتماً کنند، تمیز کافی میزان به را شیشه سطح نتوانند و باشند
.کنید عوض را ها آن

تذکر
.دهند خراش را شیشه است ممکن کثیف یا دیده آسیب هایتیغه

استفاده تیز اشیاء و سخت هایاسفنج حلاّال، کنندهپاک مواد از●
هایتیغه کردن تمیز هنگام است ممکن که چرانکنید،
.ببیند آسیب آن گرافیتی روکش کن،پاکبرف

.نکنید پاک مشابه مایعات یا تینر استون، سوخت، با را هاشیشه●

سایر و اتوماتیک شستشوی اثر در واکس پسمانده چنانچه
باشد، مانده باقی عقب یا جلو شیشه روی کنندهپاک مواد

واکس پسمانده. شود هاکنپاک برف دادن خراش باعث است ممکن
پاک کردن تمیز مخصوص پارچه یا مخصوص کنندهپاک با را
.کنید
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هالامپ کردن عوض

موضوع باره در مقدمه
شودنمی چین بازار شامل

ایملاحظه قابل فنی مهارت به نیاز خودرو هایلامپ تعویض
شرکت آن، انجام توانمندی از اطمینان عدم صورت بدر. دارد

نمایندگی به هالامپ تعویض برای کندمی توصیه واگن فولکس
.بگیرید کمک متخصص یک از یا و کرده مراجعه واگن فولکس
است لازم شوند برداشته باید هالامپ اطراف هایبخش سایر اگر
.نمایید مراجعه متخصص تعمیرکار به

ایجعبه همیشه رانندگی، هنگام در خودرو، امنیت حفظ جهت
اضطراری مواقع در تعویض برای جایگزین هایلامپ حاوی
هاینمایندگی در همیشه جایگزین هایلامپ. باشید داشته همراه
داشتن کشورها، بعضی در. هستند تهیه قابل واگن فولکس
.است قوانین جزء رانندگی هنگام خودرو در جایگزین هایلامپ

غیر تواندمی عمومی اماکن در معیوب هایلامپ با کردن رانندگی
.باشد قانونی

:کنید تعویض توانیدمی خودتان که هایلامپ
رانندگی هایچراغ بالا، نور پایین، نور: جلو هالوژن هایلامپ–

.جلو راهنمای خودرو، پارک چراغ روز، در
هایچراغ جلو، شکنمه هایچراغ: جلو سپر روی هایچراغ–

.پیچ روشنایی
از که صورتی در عقب، راهنمای: عقب هایچراغ هایلامپ–

).تجهیزات به بسته (نباشند LED نوع

تعویض متخصص تعمیرکار توسط باید هاچراغ و هالامپ سایر
.گردند

خاص هایلامپ
انواع از عقب هایچراغ یا جلو هایچراغ در هالامپ از بعضی

.ندارند را استاندارد هایلامپ خصوصیات و بوده مخصوص
.است شده درج لامپ حباب یا پایه روی لامپ هر فنی مشخصات

خودرو در LED هایلامپ
:شود استفاده LED فناوری از است ممکن زیر هایچراغ در
چراغ عقب، چراغ عقب، شکنمه چراغ ترمز، چراغ–

.خودرو پشت در عقب دنده چراغ و زنچشمک
روز، در رانندگی هایچراغبالا، نور چراغپایین، نور چراغ–

.راهنما چراغ و بغل چراغ ها،پیچ روشنایی چراغ
.خودرو پلاک چراغ–

اگر. کنند تعویض را هاLED خودشان توانندنمی خودرو مالکین
نیز بقیه شدن خراب از اینشانه تواندمی شوند، خراب LED چند
بررسی مجاز تعمیرگاه یک در را هاچراغ شرایط این در. باشد
.کنید تعویض را آنها لزوم صورت در و کرده

هشدار
دیده جاده در گذرانره و نباشد روشن کافی اندازه به خیابان اگر
.دهد رخ تصادف است ممکن شوند، دیده سختی به یا و نشده

هشدار
هایآسیب و تصادفات است ممکن هالامپ نادرست تعویض
.شود موجب را جدی

ایمنی نکات همیشه موتور محفظه در کاری هر انجام از قبل●
محفظه. 307 صفحه ←نمایید رعایت و خوانده دقت به را

باعث است ممکن و است خطر پر فضایی خودرو هر موتور
.شود جدی هایآسیب بروز

هنگام است ممکن و هستند فشار تحت H7/H15 هایلامپ●
.بترکند تعویض،

شده سرد کامل طور به که هنگامی فقط را معیوب هایلامپ●
.کنید تعویض باشند

هرگز ندارید، کافی اطلاع اولیه اقدامات اصول از اگر●
چگونگی از اطمینان عدم هنگام. نکنید تعویض را هالامپ
تعمیرگاه توسط ضروری های کار دهید اجازه کاری، انجام
.شوند انجام مجاز

.نکنید لمس دستکش بدون و برهنه دست با را هالامپ حباب●
گرمای اثر در لامپ حباب روی مانده باقی انگشت اثر چربی
لامپ نور تابش شدن "سو کور" موجب و سوخته شدید
.شد خواهد

هایچراغ قاب و موتور محفظه درون جلو هایچراغ قاب●
تعویض هنگام. هستند تیز هایلبه با قطعاتی دارای عقب،
.کنید محافظت خود هایدست از هالامپ

تذکر
لاستیکی واشرهای یا پلاستیکی درپوش لامپ، تعویض از پس اگر
به است ممکن نشوند، بسته درست جلو هایچراغ یکاسه پشت
چراغ یکاسه به آب ورود واسطه به خودرو برق سامانه
.شود وارد هاییآسیب

نشانگر چراغ
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 288 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

حلراه/احتمالی دلایلروشن


چراغ جز به ( خودرو بیرونی هایچراغ هایلامپ

.اندافتاده کار از) )aچرخشی
.معیوب هایلامپ تعویض

a(ابزار نمایشگر در چرخشی های چراغ عملکرد در اختلال صورت در علامت این
.شودمی داده نشان جداگانه صورت به ترکیبی،
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خاموش
حلراه/احتمالی دلایلشودمی



از تریلر هایچراغ همه یا تریلر راهنمای چراغ
.اندافتاده کار
را تریلر هایچراغ یا کرده عوض را معیوب لامپ

.نمایید بررسی

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

تریلر هایچراغ کنترل
در خاصی هایلامپ فابریک، کشیدک پایه دارای خودروهای در

کنترل نیز اندشده وصل تریلر سوکت به درستی به که تریلر
.شوندمی

طریق از تریلر هایچراغ تمامی یا تریلر راهنمای چراغ خرابی
داده نشان ترکیبی ابزارهای در   نشانگر چراغ شدن خاموش

.113 صفحه ← شودمی

.سمت یک در خودرو راهنمای هایچراغ تمامی خرابی–
خرابی هامدل بعضی در (سمت یک در عقب هایچراغ خرابی–

).خودرو پلاک چراغ
.ترمز چراغ دو هر افتادن کار از–

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

درون) LED (نور کننده ساطع دیودهای از یکی خرابی
همه که زمانی فقط. شودنمی داده نشان عقب هایچراغ

چراغ طریق از خرابی بسوزند، چراغ یک درون LED هایلامپ
.شد خواهد اعلام  نشانگر

عوض خصوص در اطلاعاتی"بازبینی فهرست
"هالامپ کردن

مورد را 288 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

بازبینی فهرست

: ← دهید انجام شده داده فهرست مطابق همیشه را مراحل این
ایمن فاصله اکثر حد رعایت با و مسطح مکانی در را خودرو.1

.کنید پارک حرکت حال در خودروهای از
.211 صفحه ← کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز.2
.113 صفحه ← بچرخانید 0 موقعیت در را چراغ کلید.3
صفحه ← دهید قرار خلاص حالت در را راهنما چراغ دسته.4

113.
دهید قرار P وضعیت در را اتوماتیک گیربکس دنده دسته.5

.155 صفحه ←
بیرون سوئیچ قفل داخل از را خودرو کلید و ببندید را سوئیچ.6

.147 صفحه ← بکشید
.154 صفحه ← دهید قرار دنده در را خودرو: دستی دنده.7
.113 صفحه ← شوند خاموش راهنما هایچراغ دهید اجازه.8
.شوند سرد خودرو هایلامپ دهید اجازه.9

نه یا است روشن فیوزی چراغ هیچ آیا کنید، کنترل.10
.293 صفحه ←

. ← کنید عوض راهنما طبق را معیوب هایلامپ.11
جایگزین مشابه کاملا هاینمونه با حتما باید معیوب هایلامپ
درج لامپ حباب یا پایه روی لامپ هر فنی مشخصات. شوند
.است شده

اثر چربی. نکنید لمس برهنه دست با را هالامپ حباب.12
شدید گرمای اثر در لامپ حباب روی مانده باقی انگشت
خواهد دهنده بازتاب روی نور تمرکز عدم موجب و سوخته
.گذاردمی تاثیر جلو هایچراغ نور روی امر این شد،

.کنید امتحان را آنها صحیح عملکرد ها،لامپ تعویض از پس.13
به لامپ است ممکن کند،نمی کار درستی به لامپ که وقتی

ممکن باشدیا سوخته دوباره باشد، نشده جاسازی درستی
.باشد نشده جاسازی درستی به رابط است،

آنها صحیح عملکرد جلو، هایلامپ تعویض هربار از پس.14
.شود تایید و کنترل مجاز تعمیرگاه توسط باید

هشدار
بازبینی، فهرست در ایمنی مهم مطالب برخی به توجه عدم
.شود سنگین صدمات و تصادفات بروز به منجر تواندمی
نموده دنبال را بازبینی فهرست در موجود هایروش همیشه●

.کنید توجه شده مطرح احتیاطی موارد تمامی به و

تذکر
از تا باشید مراقب هاچراغ تعویض یا تعمیر زمان در همیشه
.شود جلوگیری خودرو هایبخش سایر یا رنگ به زدن صدمه
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)هالوژنی هایلامپ (جلو هایچراغ هایلامپ تعویض

مورد را 288 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

در هالامپ  و هاپوشش : موتور محفظه درون 240 تصویر
.جلو هایچراغ چپ سمت

نیست جلو چراغ آوردن بیرون به نیازی هالامپ تعویض برای.

:دهید انجام ترتیب این به فقط را مراحل

تصویر
/ خودرو پارک چراغپایین نور240

بالا نورزنچشمک چراغروز در رانندگی هایچراغ

.289 صفحه ←دهید انجام را کار مراحل و کنید دقت بازبینی فهرست به.1
.307 صفحه ←  کنید باز را موتور درب.2

از را  1 لاستیکی واشر.3
.بردارید جلو چراغ پشت

از را  1 لاستیکی واشر
.بردارید جلو چراغ پشت

از را  2 لاستیکی واشر 
.بردارید جلو چراغ پشت

4.

تا را  3 لامپ نگهدارنده
جهت خلاف در ممکن جای
و چرخانده ساعت هایعقربه
بیرون کامل بطور را لامپ

.بیاورید

را  4 لامپ نگهدارنده
خلاف در ممکن جای تا

ساعت هایعقربه جهت
بطور را لامپ و چرخانده
.بیاورید بیرون کامل

تا را  5 لامپ نگهدارنده
جهت خلاف در ممکن جای
و چرخانده ساعت هایعقربه
بیرون کامل بطور را لامپ

.بیاورید

تا را  6 لامپ نگهدارنده
جهت خلاف در ممکن جای
و چرخانده ساعت هایعقربه
بیرون کامل بطور را لامپ

.بیاورید
.بکشید بیرون به آن نگهدارنده داخل از مسقیم را حباب و دهید فشار را حباب نگهدارنده ضامن لزوم، صورت در.5
.کنید جایگزین مشابه کاملا جدید لامپ با را معیوب لامپ.6

7.

را  3 لامپ نگهدارنده
داده، قرار جلو چراغ داخل
تا ساعت هایعقربه جهت در

.بچرخانید ممکن جای

را  4 لامپ نگهدارنده
داده، قرار جلو چراغ داخل
تا ساعت هایعقربه جهت در

.بچرخانید ممکن جای

را  5 لامپ نگهدارنده
در داده، قرار جلو چراغ داخل
جای تا ساعت هایعقربه جهت

.بچرخانید ممکن

را  6 لامپ نگهدارنده
در داده، قرار جلو چراغ داخل
جای تا ساعت هایعقربه جهت

.بچرخانید ممکن

را  1 لاستیکی واشر.8
.کنید نصب

را  1 لاستیکی واشر
را  2 لاستیکی واشر .کنید نصب

.کنید نصب
.307 صفحه ←  ببندید را موتور درب.9

.دهندمی نشان عقب از را چپ سمت جلوی چراغ تصاویر،
.است تصویر همین یقرینه راست، سمت جلو چراغ پشت
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سبب بدین دارند، وجود جلو هایچراغ از مختلفی انواع
و هالامپ ها،پوشش ساختار و محل است ممکن
متفاوت شده، داده نمایش تصویر در آنچه با لامپ هاینگهدارنده

.باشند

تکنولوژی دارای روز در رانندگی هایچراغ تعویض
LED، تعمیرگاه به. باشدنمی پذیرامکان مشتری توسط

.کنید مراجعه مجاز

جلو سپر در هالامپ تعویض

مورد را 288 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

شکنمه هایچراغ کردن باز: راست سمت جلو سپر در 241 تصویر
.جلو

:دهید انجام ترتیب این به فقط را مراحل

انجام را کار مراحل و کنید دقت بازبینی فهرست به.1
.289 صفحه ←دهید

2.
و آورده بیرون خودرو ابزار جعبه از را مفتولی قلاب
را پوشش. 241 تصویر ← کنید درپوش شکاف وارد
.دهید فشار پیکان علامت جهت در جلو سمت به

3.
آچار با را 1 241 تصویر ← کننده محکم پیچ
شود باز تا بپیچانید ابزار جعبه داخل گوشتیپیچ
.285 صفحه ←



:دهید انجام ترتیب این به فقط را مراحل
.بکشید بیرون خودرو سپر داخل از را شکنمه چراغ.4

بیرون را آن و کرده آزاد را برق اتصال سوکت.5
.بکشید

6.
جهت خلاف در ممکن جای تا را لامپ نگهدارنده
کامل بطور را لامپ و چرخانده ساعت هایعقربه
.بیاورید بیرون

جایگزین مشابه کاملا جدید لامپ با را معیوب لامپ.7
.کنید

در داده، قرار جلو چراغ داخل را لامپ نگهدارنده.8
.بچرخانید ممکن جای تا ساعت هایعقربه جهت

9.
.کنید متصل لامپ نگهدارنده به را برق اتصال سوکت
باید لامپ نگهدارنده به برق سوکت افتادن جا صدای
.شود شنیده

 .قراردهید سپر درون اول مانند را شکنمه چراغ.10

آچار با را1 241 تصویر ← کننده محکم پیچ.11
.کنید محکم گوشتیپیچ

.241 تصویر ← دهید قرار سپر درون را پوشش.12

قرار ابزار جعبه درون را گوشتیپیچ و مفتولی قلاب.13
.دهید

تذکر
هایچراغ محفظه در سوکت برقی اتصالات درست موقعیت به●

به برقی تجهیزات به آسیب آمدن وارد از تا فرمایید توجه جلو
.شود جلوگیری هاآن در آب نفوذ علت

رنگ باشید مراقب جلو هایچراغ دادن قرار و برداشتن هنگام●
.نبیند آسیب خودرو

291خودتان توسط کارها انجام
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)R-Line (جلو سپر هایلامپ تعویض

.دهید قرار توجه مورد را 288 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت

.جلو شکنمه هایچراغ کردن باز: راست سمت جلو سپر در 242 تصویر



:دهید انجام ترتیب این به فقط را مراحل
دهید انجام را کار مراحل و کنید دقت بازبینی فهرست به.1

در موجود ابزار جعبه از را مفتولی قلاب و گوشتیپیچ.2
.285 صفحه ← دارید عقب صندوق

3.
شکنمه چراغ زیر پوشش روی شیار به را فلزی قلاب
جهت در را پوشش.  242 تصویر ← کنید متصل جلو
. 1 242 تصویر ← دهید هل جلو سمت به فلش

به را  3 قاب درون  2 کنندهمحکم پیچ عدد 4.2
.کنید باز گوشتیپیچ وسیله

جدا پیکان علامت جهت در و کرده آزاد را  3 قاب.5
.کنید

تصویر(  4 جلو شکنمه چراغ در کنندهمحکم پیچ 6.2
.کنید باز گوشتیپیچ با را) بینذره

.بکشید بیرون خودرو سپر داخل از را شکنمه چراغ.7
.بکشید بیرون را آن و کرده آزاد را برق اتصال سوکت.8

9.
جهت خلاف در ممکن جای تا را لامپ نگهدارنده
بیرون کامل بطور را لامپ و چرخانده ساعت هایعقربه
.بیاورید

:دهید انجام ترتیب این به فقط را مراحل
.کنید جایگزین مشابه کاملا جدید لامپ با را معیوب لامپ.10

جهت در داده، قرار جلو چراغ داخل را لامپ نگهدارنده.11
.بچرخانید ممکن جای تا ساعت هایعقربه

12.
.کنید متصل لامپ نگهدارنده به را برق اتصال سوکت
شنیده باید لامپ نگهدارنده به برق سوکت افتادن جا صدای
.شود

 .قراردهید سپر درون اول مانند را شکنمه چراغ.13

را جلو شکنمه چراغ در  4 کننده محکم پیچ 14.2
.کنید محکم گوشتیپیچ با) بینذره تصویر(

سپر درون پیکان علامت جهت خلاف در را  3 قاب.15
.بگیرند قرار خود جای در محکم باید هاقاب. دهید قرار

داده قرار  3 قاب درون را  2 کننده محکم پیچ 16.2
.کنید محکم گوشتیپیچ با و

17.
درون پیکان علامت جهت خلاف در را  1 پوشش
قرار خود جای در محکم باید پوشش. کنید محکم سپر

.بگیرند
.دهید قرار ابزار جعبه درون را گوشتیپیچ و مفتولی قلاب.18
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بدنه روی عقب های چراغ هایلامپ کردن عوض
خودرو

مورد را 288 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.عقب هایچراغ آوردن بیرون: عقب صندوق جانبی 243 تصویر

.دهید انجام شده ارائه ترتیب به تنها را دستکاری

عقب هایچراغ آوردن بیرون

انجام را کار مراحل و کنید دقت بازبینی فهرست به.1
.289 صفحه ←دهید

.92 صفحه ← کنید باز را عقب صندوق درب.2

3.
نزدیک عقب، صندوق داخل جانبی هایروکش
کنید باز پیکان علامت جهت در را عقب هایچراغ

.243 تصویر ←

4.

دهید فشار را رابط روی 1 243 تصویر ← قرمز قفل
در. بکشید بیرون را 2 243 تصویر ← رابط و

خودرو ابزار جعبه درون گوشتیپیچ از لزوم، صورت
.بگیرید کمک قرمز ضامن کردن جدا برای

ساعت هایعقربه جهت خلاف در را کننده محکم پیچ.5
.3 243 تصویر ← کنید آزاد

جدا بدنه از تا بکشید عقب سمت به دقت با را هاچراغ.6
.دهید قرار تمیز و نرم سطحی روی را آن شوند،



لامپ تعویض

7.
در است پذیرامکان که جایی تا را لامپ نگهدارنده
با را لامپ و بچرخانید ساعت هایعقربه جهت خلاف
.بکشید بیرون عقب چراغ از احتیاط

جایگزین مشابه کاملا جدید لامپ با را معیوب لامپ.9
.کنید

10.
کنید وارد عقب چراغ درون دقت با را لامپ نگهدارنده

خود جای در تا بچرخانید ساعت هایعقربه جهت در
.بگیرد قرار درست

عقب هایچراغ نصب

جای در خودرو بدنه درون دقت با را عقب هایچراغ.11
.دهید قرار خود

12.
خود جای در محفظه، در را عقب چراغ دست یک با

محکم را کننده محکم هایپیچ دیگر دست با و دارید نگه
.3 243 تصویر ← کنید

عقب هایچراغ گرفتن قرار محکم و صحیح نصب از.13
.کنید حاصل اطمینان

.کنید متصل لامپ نگهدارنده به را برق اتصال سوکت.14

نزدیک عقب، صندوق داخل جانبی هایروکش.15
.ببندید پیکان علامت جهت خلاف در را عقب هایچراغ

.92 صفحه ← ببندید را خودرو عقب صندوق درب.16

.دهندمی نشان را چپ سمت عقب هایچراغ تصاویر
تصویر همین یقرینه راست، سمت عقب چراغ تصویر

.است

و محل پس دارد، وجود عقب هایچراغ از مختلفی انواع
ممکن لامپ هاینگهدارنده و هالامپ ها،پوشش ساختار

.باشند متفاوت شود،می دیده تصویر در آنچه با است

است ممکن LED فناوری با عقب هایچراغ ساختار در
این. باشد داشته وجود "معمولی" هایلامپ با مشترکاتی

.گردند تعویض توانندمی هالامپ

فیوزها کردن عوض

موضوع باره در مقدمه

مختلف قطعات گرفتن بهره امکان و خودرو مداوم یتوسعه دلیل به
و مکان کردن مشخص امکان مشترک، های فیوز از خودرو
وجود راهنما یدفترچه این چاپ زمان در فیوز هر دقیق عملکرد
هافیوز عملکرد مورد در بیشتر اطلاعات کسب برای. ندارد
.کنید مراجعه واگن فولکس نمایندگی به تواندمی

واحد فیوز یک از همزمان است ممکن مختلف برقی یقطعه چند
فیوز چندین برقی یقطعه یک دارد احتمال همچنین. کنند استفاده
.باشد داشته

293خودتان توسط کارها انجام
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آنها خرابی عامل که گردند تعویض باید هنگامی فقط فیوزها
تعویض از پس کوتاه مدتی در فیوز یک اگر. باشد شده برطرف
تعمیرگاه یک توسط بایدمی خودرو برق سامانه بسوزد، دوباره
.شود بررسی مجاز

فیوزها مدل
).ATO® (استاندارد تخت فیوز–
).MINI® (کوچک تخت فیوز–
).JCASE® (قالبی فیوز–

فیوزها شناسایی رنگ
)JCASE (آمپر درجه)ATO / MINI (آمپر درجهرنگ
 1سیاه
 5نارنجی
 7.5ایقهوه
1050قرمز
1520آبی
2060زرد

 25بیرنگ یا سفید
3030صورتی
3040سبز
 40روشن سبز

3030صورتی

هشدار
باعث تواندمی برقی هایسامانه در برق ی بالا ولتاژ
!شود مرگ و جدی هایسوختگی گرفتگی،برق

.نکنید لمس را خودرو احتراق سامانه برق کشیسیم هرگز●
.نشوید خودرو برقی سامانه در اتصالی بروز باعث●

هشدار
اتصال ایجاد یا و شده تعمیر یا نامناسب فیوزهای از استفاده
و سوزیآتش وقوع به منجر تواندمی فیوز از استفاده بدون کوتاه
.شود جدی هایآسیب

دارند لازم ی اندازه از بالاتر آمپری که فیوزهایی از هرگز●
مشابه قدرت و اندازه با فیوزی با باید فیوزها. نکنید استفاده

.گردند جایگزین) مشابه مارک و رنگ(
.نکنید تعمیر را هافیوز هرگز●

جای به مشابه اجسام یا کاغذ گیره فلزی، هایتیغه از هرگز●
.نکنید استفاده فیوز

تذکر
برقی هایسیستم به آسیب شدن وارد از جلوگیری برای●

هاچراغ و ببندید، را سوئیچ فیوز، تعویض از قبل باید خودرو،
قفل از را خودرو کلید و کنید خاموش را برقی تجهیزات تمام و

.بکشید بیرون سوئیچ
دیگری بخش به است ممکن بالاتر آمپر با فیوزی از استفاده با●

.کنید وارد آسیب خودرو برق سامانه از
رطوبت و خاک ورود از باید را اندشده باز که فیوزهایی جعبه●

تواندمی فیوزها جعبه در رطوبت و آلودگی. کرد محافظت
.شود خودرو برق سامانه به صدماتی آمدن وارد به منجر

این در که دارند وجود هم دیگری فیوزهای خودرو در
توسط فقط باید آنها. اند نگرفته قرار بررسی مورد فصل

.گردند تعویض مجاز تعمیرگاه
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داشبورد صفحه داخل فیوزهای

مورد را 294 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

جعبه پوشش: داشبورد صفحه داخل راننده سمت در 244 تصویر
.فیوز

خودروهای در: داشبورد صفحه در فیوز جعبه پوشش 245 تصویر
.جلو سرنشین سمت راست سمت فرمان با

در فرمان با خودرو برای: داشبورد درون فیوز جعبه کردن باز
چپ سمت

.244 تصویر ← کنید باز را راننده سمت داشبورد جعبه–
.کنید خالی را راننده سمت داشبورد جعبه لزوم صورت در–



همزمان و دهید فشار بالا به فلش جهت در را 1 زبانه ضامن–
دارندهنگه تا دارید نگه و کنید باز بیشتر را داشبورد جعبه
.بگیرد قرار دسترس در فیوزها

فشار داشبورد صفحه ابتدای در را داشبورد جعبه ،نصب برای–
سپس و برود جا صدا با طرف دو هر از که جایی تا دهید،
.ببندید را قفسه

در فرمان با خودرو برای: داشبورد درون فیوز جعبه کردن باز
راست سمت

صورت در و کرده باز را جلو سرنشین سمت داشبورد جعبه–
.245 تصویر ← کنید خالی را آن لزوم

فشار نگهدارنده شیار در پایین سمت به را 1 ترمز اجزای–
.بکشید بیرون کنار از و دهید

فشار بالا سمت به فلش جهت در را 2 نگهدارنده هایپین–
.کنید باز بیشتر را داشبورد جعبه همزمان و دهید

اهرم. دهید قرار خود جای در را داشبورد جعبه: نصب برای–
بالا سمت به دارد، قرار نگهدارنده دریچه در که را ترمز
مقابل در احتیاط با را داشبورد جعبه. برود جا صدا با تا بکشید
.دهید فشار جلو سمت به 2 دارنده نگه هایپین مقاومت

تذکر
با دوباره و بردارید احتیاط با را فیوز هایجعبه هایپوشش●

پیشگیری خودرو به آسیب آمدن وارد از تا کنید، وصل احتیاط
.شود

رطوبت و خاک ورود از باید را اندشده باز که فیوزهایی جعبه●
تواندمی فیوزها جعبه در رطوبت و آلودگی. کرد محافظت
.شود خودرو برق سامانه به صدماتی آمدن وارد به منجر

موتور محفظه فیوزهای

مورد را 294 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

دارای فیوز جعبه 1 پوشش: موتور محفظه درون 246 تصویر
.2 پلاستیکی انبرک
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موتور محفظه درون فیوز جعبه کردن باز
.307 صفحه ←  کنید باز را موتور درب–
جعبه پوشش تا دهید فشار فلش جهت در را کنندهقفل هایدکمه–

.شود باز 1 246 تصویر ← فیوز
.بکشید بالا سمت به را پوشش–
پایین سمت به و خوابانیده را فیوز جعبه پوشش ،نصب برای–

شنیده طرف دو هر از پوشش افتادن جا صدای تا دهید فشار
 .شود

است ممکن موتور محفظه در فیوز جعبه پوشش داخلی سمت در
کشیدن بیرون برای 2 246 تصویر ← پلاستیکی انبردست یک

.باشد داشته وجود فیوزها

تذکر
با دوباره و بردارید احتیاط با را فیوز هایجعبه هایپوشش●

پیشگیری خودرو به آسیب آمدن وارد از تا کنید، وصل احتیاط
.شود

رطوبت و خاک ورود از باید را اندشده باز که فیوزهایی جعبه●
تواندمی فیوزها جعبه در رطوبت و آلودگی. کرد محافظت
.شود خودرو برق سامانه به صدماتی آمدن وارد به منجر

داشبورد صفحه در فیوزها برای فیوز جدول
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 294 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.فیوز موقعیت: داشبورد صفحه در 247 تصویر

،با مرتبط برقی تجهیزات در را فیوزها گرفتن قرار محل جدول
ستون و فیوز هر جایگاه جدول، اول ستون. دهدمی نشان راننده
فیوز با که ایکننده مصرف و آن آمپر میزان فیوز، عملکرد بعدی

.دهد می نشان را شودمی محافظت

محل و فیوزها تعداد است ممکن خودرو تجهیزات و مدل به بسته
در. باشد متفاوت جدول در موجود اطلاعات با آنها گرفتن قرار

فولکس نمایندگی از را فیوز گرفتن قرار دقیق محل لزوم، صورت
.بپرسید واگن

فیوز جایگاه
کنندهمصرفآمپر میزانفیوز عملکرد247 تصویر

F4MINI®10خودرو دزدگیر سامانه

F7MINI®10رله تازه، هوای و گرمایش سیستم یا مطبوع تهویه سیستم کننده عمل بخش
DSG® اتوماتیک گیربکس عملکرد کننده انتخاب عقب، شیشه گرمکن
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فیوز جایگاه
کنندهمصرفآمپر میزانفیوز عملکرد247 تصویر

F8MINI®10زمان الکترونیکی ترمز رانندگی، نور حسگر ،)رانندگی نور (نوری سوییچ
پارک

F10MINI®7.5،کننده کنترل هایدکمه نمایشگر، نمایشگر
F12®ATO20سرگرمی و اطلاعات گستردگی
F14®ATO30دمنده کننده تنظیم
F16MINI®7.5تلفن
F22®ATO15بارکش ارابه اتصال کابل
F23JCASE®40راست سمت خارجی، هایچراغ
F24®ATO30ایشیشه سقف
F26®ATO30صندلی گرمکن
F28®ATO25چپ سمت در بارکش ارابه کنندهکنترل
F31JCASE®40چپ سمت خارجی، هایچراغ
F38®ATO25راست سمت در بارکش ارابه کنندهکنترل
F40a(®ATO20،برقی سوکت فندک

F42®ATO40مرکزی قفل
F43JCASE®30داخلی هایچراغ
F44®ATO15بارکش ارابه کنندهکنترل دستگاه
F47®ATO15عقب شیشه کنپاکبرف
F53®ATO30عقب شیشه گرمکن

a(است شده داده نشان 247 تصویر ← تصویر در کارخانه، توسط شده نصب فیوزهای گرفتن قرار محل. کنید دقت نصب موقعیت به.

با است ممکن برقی تنظیم قابل هایصندلی و هاشیشه
از بعد ثانیه چند آنها باشند،شده سازیایمن خودکار فیوزهای

پایین زمان در مثلا شد، خواهند فعال دوباره حد از بیش استفاده
 .زده،یخ هایشیشه آوردن
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موتور محفظه داخل فیوزهای برای فیوزها جدول
شودنمی ژاپن بازار شامل

مورد را 294 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.فیوزها موقعیت: موتور محفظه در 248 تصویر

،با مرتبط برقی تجهیزات در را فیوزها گرفتن قرار محل جدول
ستون و فیوز هر جایگاه جدول، اول ستون. دهدمی نشان راننده
فیوز با که ایکننده مصرف و آن آمپر میزان فیوز، عملکرد بعدی

.دهد می نشان را شودمی محافظت

فیوز جایگاه
کنندهمصرفآمپر میزانفیوز عملکرد248 تصویر

F6®ATO5ترمز چراغ حسگر
F14JCASE®40جلو شیشه گرمکن
F15®ATO15بوق
F19®ATO30جلو کنپاکبرف
F37®ATO20کمکی بخاری

قرار محل و تعداد شما، خودرو هایویژگی و مدل به بسته
جدول در موجود اطلاعات با است ممکن فیوزها گرفتن

از را فیوز گرفتن قرار دقیق محل لزوم، صورت در. باشد متفاوت
تجاری شرکای واگن، فولکس شرکت. بپرسید مجاز تعمیرگاه یک

.کندمی توصیه را واگن فولکس
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سوخته فیوزهای تعویض

مورد را 294 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.سوخته فیوزهای 249 تصویر

جای در یا بکشید بیرون پلاستیکی انبردست با را فیوز 250 تصویر
.قالبی فیوز:  تخت، فیوز: : دهید قرار خود

سازی آماده
خاموش را برقی تجهیزات همه و هاچراغ و ببندید، را سوئیچ–

.کنید
.295 صفحه ← کنید باز را مناسب فیوز جعبه–

سوخته فیوزهای تشخیص
باشید قادر تا. کنید استفاده فیوزها بهتر دیدن برای قوه چراغ از–

.کنید شناسایی بهتر را سوخته فیوزهای
محفظه هایکناره و بالا از سوخته، )ATO ،MINI (تخت فیوز–

است شناسایی قابل شده،ذوب فلزی هایتیغه و آن اطراف شفاف
. 249 تصویر ←

فلزی هایتیغه طریق از باشد، سوخته )JCASE (قالبی فیوز اگر–
قابل آن شفاف محفظه بالایی قسمت طریق از و شدهذوب

. 249 تصویر ← است شناسایی



فیوزها کردن عوض
زا 1 250 تصویر ← پلاستیکی انبردست امکان صورت در–

.بردارید مربوطه فیوز جعبه پوشش از
مناسب دهانه با پلاستیکی انبردست فیوز مدل با متناسب–

بغل از را  1 250 تصویر ← یا  1 250 تصویر ←
.دهید فشار فیوز

.بکشید بیرون را فیوز–
قدرت همان با جدید فیوز یک با را فیوز باشد، سوخته فیوز اگر–

کنید جایگزین اندازه همان با و) یکسان هاینشانه و رنگ(
← .

انبردست لزوم صورت در جدید فیوز دادن قرار از پس–
.بگذارید پوشش در دوباره را پلاستیکی

.دهید قرار خود جای در را فیوز جعبه پوشش–

تذکر
به هاییآسیب تواندمی شود، جایگزین تریقوی فیوز با فیوزی اگر
.کند وارد خودرو برق سامانه دیگر هایبخش

باتری به باتری

موضوع باره در مقدمه

استارت باتری شدن خالی دلیل به خودرو موتور که وقتی
زدن استارت برای دیگری خودروی باتری از توانمی خورد،نمی

.کرد استفاده

مثلا استاندارد، یک با باید کابل کردن، باتری به باتری برای
DIN 72553 مراجعه تولیدکننده مستندات به (باشد داشته مطابقت

باید کابل عرضی برش بنزینی موتور با خودروهایی برای). کنید
حداقل باید دیزلی موتور با خودروها برای و 2مترمیلی 25 حداقل

.باشد 2مترمیلی 35

هشدار
به باتری به باتری عمل انجام و کابل از نادرست استفاده
خودرو باتری در انفجار بروز به منجر تواندمی غلط، صورت

باتری در انفجار خطر کاهش برای. شود جدی هایآسیب و
:کنید دقت زیر موارد به خودرو

است ممکن خودرو برق سامانه و باتری روی بر کار●
.کند ایجاد الکتریکی شوک یا و سوزی آتش جدی، هایآسیب
همیشه خودرو باتری روی بر کاری هر انجام از قبل

توجه آن به و خوانده را ایمنی هایدستورالعمل و هشدارها
.319 صفحه ← کنید

12 (مشابه ولتاژی باید برق کننده تامین خودروی باتری●
به کنید رجوع (یکسانی تقریبا گنجایش و کند تولید) ولت
گیرنده خودروی باتری با) خودرو باتری روی شده حک
.باشد داشته
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شده ذوب دوباره و زده یخ خودرو باتری که زمانی هرگز●
است ممکن خودرو خالی هایباتری. نکنید شارژ را آن است
)فارنهایت درجه+ 32 (گرادسانتی درجه 0 حدود دمایی در
.بزنند یخ

حتما باید است، بوده زده یخ قبلا یا و زده یخ باتری اگر●
.گردد تعویض

هایگاز انواع از زیادی حجم کردن، باتری به باتری هنگام●
آتش، از را خودرو باتری همیشه. شودمی تولید اشتعال قابل
.دارید نگه دور روشن سیگارهای و مستقیم، هایشعله ،جرقه

همراه تلفن از کردن، باتری به باتری زمان در هیچگاه
.نکنید استفاده

دهید، انجام مناسب تهویه دارای اتاق در تنها را باتری شارژ●
انواع از زیادی حجم کردن باتری به باتری هنگام در چون
.شودمی تولید اشتعال قابل هایگاز

با هرگز که دهید قرار طوری را باتری شارژ هایکابل●
.نباشد تماس در موتور محفظه درون متحرک هایبخش

و ندهید قرار تماس در هم با را کابل منفی و مثبت سر هرگز●
.نکنید وصل جاجابه را آنها یا

.کنید دقت باتری به باتری کابل از استفاده دستورالعمل به●

تذکر
به آسیب آمدن وارد از تا نمایید توجه زیر شده ذکر موارد به لطفا

:شود جلوگیری خودرو برق سامانه
به منجر است ممکن خودرو باتری شارژ هایکابل غلط نصب●

.شود اتصالی
وجود دیگری اتصال هیچگونه نباید خودروها دو بین●

هایقطب اتصال با است ممکن صورت این غیر در باشد،داشته
.کند پیدا جریان برق مثبت،

)ارت اتصال (باتری به باتری اتصال نقطه

مورد را 299 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

باتری به باتری اتصال نقطه: موتور محفظه درون 251 تصویر
).زمین اتصال(



)ارت اتصال (باتری به باتری اتصال نقطه موتور، محفظه در
دارد قرار منکی باتری به باتری کابل کردن متصل برای

.– 251 تصویر ←

خودرو شارژ برای تواندمی اتصال نقطه این طریق از فقط خودرو
.بگیرد شارژ دیگر خودرو از یا و کند اقدام دیگر

)مثبت قطب (باتری به باتری اتصال نقطه

مورد را 299 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

به باتری اتصال نقطه: پوشش زیر موتور محفظه درون 252 تصویر
).مثبت قطب (باتری

محفظه در است، عقب صندوق در آنها باتری که خودروهایی در
)مثبت قطب (باتری به باتری اتصال نقطه پوشش زیر موتور

نظر در قرمز شارژ کابل کردن متصل برای + 252 تصویر ←
.استشده گرفته

خودرو شارژ برای تواندمی اتصال نقطه این طریق از فقط خودرو
.بگیرد شارژ دیگر خودرو از یا و کند اقدام دیگر
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کردن باتری به باتری

مورد را 299 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

خودرو باتری (شارژ هایکابل اتصال نحوه ینقشه 253 تصویر
).موتور محفظه داخل

در خودرو باتری (شارژ هایکابل اتصال نحوه ینقشه 254 تصویر
).عقب صندوق

:254 تصویر ← و 253 تصویر ← راهنما جدول
دریافت را باتری به باتری برق شده، خالی باتری مثبت قطب
.کندمی
خودرو باتری شارژ برای نیاز مورد ولتاژ باتری مثبت قطب
.کندمی تولید را دیگر
باتری به باتری زمان در خودرو از زمین به مناسب اتصال
از باتری به باتری برای ترجیحاً. کندمی محافظت کردن
در کنید، استفاده) ارت اتصال (باتری به باتری اتصال نقطه



1

2

3

ایقطعه کش،یدک جلویی قلاب توانمی صورت، این غیر
موتور خود در فلزی قطعه یا موتور بدنه در بزرگ و سفت
.داد قرار استفاده مورد نیز را

حال در آن باتری که خودرویی در مناسب زمین اتصال
نقطه از باتری به باتری برای ترجیحاً. است شدن شارژ
توانمی کنید، استفاده) ارت اتصال (باتری به باتری اتصال
موتور بدنه در بزرگ و سفت ایقطعه کش،یدک جلویی قلاب
.داد قرار استفاده مورد نیز را موتور خود در فلزی قطعه یا

متصل خودرو برق سامانه به درست باید شده خالی خودرو باتری
.شود

امتحان را خودرو باتری هایروزنه کردن، باتری به باتری از قبل
.319 صفحه ← کنید

مثبت، هایقطب اتصال محض نه اگر. شوند لمس نباید خودروها
.کرد خواهد پیدا جریان برق

فلز با خوبی به باتری هایگیره فلز که نمایید حاصل اطمینان
.دارند اتصال باتری هایقطب

از دست ثانیه 10 حدود از بعد نشد، روشن بلافاصله موتور اگر
.کنید سعی دوباره دقیقه یک حدود از بعد و بردارید زدن استارت

متخصص تعمیرکار از نشد، روشن هم باز خودرو موتور اگر
.بخواهید کمک

در باتری با خودروهایی برای (باتری به باتری کابل کردن وصل
)موتور محفظه
وصل A – B – C – D ترتیب به فقط را باتری به باتری کابل
.253 تصویر ← کنید

.147 صفحه ← ببندید را خودرو دو هر سوییچ–
محفظه درون خودرو باتری روی پوشش لزوم، صورت در–

.319 صفحه ← کنید باز را موتور
خودرو) + (مثبت قطب به را قرمز باتری به باتری کابل انتهای–

. ← کنید وصل 1 253 تصویر ← شده خالی باتری با
)+ (مثبت قطب به را قرمز باتری به باتری کابل دیگر انتهای–

2 253 تصویر ← کندمی تولید برق که خودرویی باتری
.کنید وصل

را 3 253 تصویر ← منکی باتری به باتری کابل انتهای یک–
در و ،)ارت اتصال (باتری به باتری اتصال نقطه به ترجیحاً
و سفت ایقطعه جلویی، بکسل قلاب به صورت، این غیر

وصل موتور خود در فلزی قطعه یا موتور بدنه در بزرگ
.کنید

4 253 تصویر ← منکی باتری به باتری کابل دیگر انتهای–
نقطه به ترجیحاً است،شده خالی آن باتری که خودرویی به را

صورت، این غیر در و ،) ارت اتصال (باتری به باتری اتصال
موتور بدنه در بزرگ و سفت ایقطعه جلویی، بکسل قلاب به
. ← کنید وصل موتور خود در فلزی قطعه یا

یک هیچ با که کنید وصل طوری را باتری به باتری هایکابل–
.نباشند تماس در موتور محفظه متحرک اجزا از

4
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خودرو باتری با خودروها برای (باتری به باتری کابل کردن وصل
)عقب صندوق در

وصل A – B – C – D ترتیب به فقط را باتری به باتری کابل
.254 تصویر ← کنید

.147 صفحه ← ببندید را خودرو دو هر سوییچ–
موتور محفظه درون را باتری به باتری اتصال نقطه پوشش–

.300 صفحه ← بردارید
به باتری اتصال نقطه به را قرمز باتری به باتری کابل انتهای–

تصویر ← شده خالی باتری با خودرو) +) (مثبت قطب (باتری
. ← کنید وصل 1 254

)+ (مثبت قطب به را قرمز باتری به باتری کابل دیگر انتهای–
2 254 تصویر ← کندمی تولید برق که خودرویی باتری
.کنید وصل

به را 3 254 تصویر ← منکی باتری به باتری کابل انتهای–
باتری اتصال نقطه به ترجیحاً کند، می تولید برق که خودرویی

قلاب به صورت، این غیر در و ،) ارت اتصال (باتری به
قطعه یا موتور بدنه در بزرگ و سفت ایقطعه جلویی، بکسل
.کنید وصل موتور خود در فلزی

4 254 تصویر ← منکی باتری به باتری کابل دیگر انتهای–
نقطه به ترجیحاً است،شده خالی آن باتری که خودرویی به را

صورت، این غیر در و ،) ارت اتصال (باتری به باتری اتصال
موتور بدنه در بزرگ و سفت ایقطعه جلویی، بکسل قلاب به
. ← کنید وصل موتور خود در فلزی قطعه یا

یک هیچ با که کنید وصل طوری را باتری به باتری هایکابل–
.نباشند تماس در موتور محفظه متحرک اجزا از

موتور کردن روشن
کار درجا بگذارید و کرده روشن را برق مولد خودرو موتور–

.کند
و کنید روشن را استشده خالی آن باتری که خودرویی موتور–

."بیفتد دور روی" موتور تا کنید صبر دقیقه سه تا دو

کردن باتری به باتری کابل برداشتن
پایین نور چراغ باتری، به باتری هایکابل کردن جدا از قبل–

.کنید خاموش بودن، روشن صورت در را خودرو
گرمکن و تازه هوای و گرمایش سامانه یا مطبوع تهویه سامانه–

این. کنید روشن شده خالی باتری با خودرو در را عقب شیشه
هاکابل کردن جدا زمان در ولتاژ پیک کردن حداقل به امر

.کندمی کمک
D – C – B – A ترتیب به فقط را باتری به باتری کابل–

.کنید جدا 254 تصویریا 253 تصویر
باتری به باتری اتصال نقطه پوشش یا ببندید را باتری پوشش–

300 صفحه ← دهید قرار خود جای در دوباره را
خودرو باتری و کرده مراجعه مجاز تعمیرگاه به وقت اسرع در–

.نمایید بررسی را

هشدار
در انفجار بروز به منجر تواندمی غلط کردن باتری به باتری
انفجار خطر کاهش برای. شود جدی هایآسیب و خودرو باتری
:کنید دقت زیر موارد به خودرو باتری در

است ممکن خودرو برق سامانه و باتری روی بر کار●
.کند ایجاد الکتریکی شوک یا و سوزی آتش جدی، هایآسیب
همیشه خودرو باتری روی بر کاری هر انجام از قبل

توجه آن به و خوانده را ایمنی هایدستورالعمل و هشدارها
.319 صفحه ← کنید

و بپوشید ایمنی هایدستکش و چشم مناسب محافظ همیشه●
.نشوید خم خودرو باتری روی هرگز

و مثبت کابل ابتدا - کنید متصل دقت به را رابط هایکابل●
.منفی کابل سپس

متصل ترمز سیم یا سوخت سامانه به را منفی کابل هرگز●
.نکنید

کابل. شوند لمس نباید باتری هایگیره عایق بدون هایبخش●
خودرو، باتری مثبت قطب به شده متصل باتری به باتری
.کند لمس را خودرو فلزی هایبخش از یکهیچ نباید

لزوم صورت در کنید، امتحان را خودرو باتری هایروزنه●
بدون یا کمرنگ زرد رنگ به اگر. کنید استفاده قوه چراغ از

کمک متخصص از و نکنید شارژ را باتری است، رنگ
.بخواهید

خودرو باتری مجاورت در الکترواستاتیک تخلیه از●
باتری از شده متصاعد گازهای. بیاورید عمل به جلوگیری
.شوند مشتعل جرقه اثر در است ممکن خودرو

بار یک قبلا یا و است خراب خودرو باتری که صورتی در●
.نکنید استفاده باتری به باتری شارژ از هرگز است، زده یخ

تذکر
مجاز تعمیرگاه به وقت اسرع در باتری به باتری فرایند از پس

.نمایید بررسی را خودرو باتری و کرده مراجعه

شدن بکسل یا کردن بکسل

موضوع باره در مقدمه

در حرکت به طریق از خودرو کردن روشن معنای به کردن بکسل
.باشدمی کشنده خودروی کمک با خودرو آوردن

باشدنمی حرکت به قادر که است خودرویی معنای به شدن بکسل
.شودمی کشیده خودروها سایر کمک به و

رعایت را قانونی موارد تمام شدن بکسل یا کردن بکسل زمان در
.کنید

.کرد بکسل نباید را شده خالی باتری با خودرویی فنی، دلایل به
299 صفحه ←

بودن باز حین باید فقط کلید بدون دسترسی سیستم با خودروهایی
!شوند بکسل سوئیچ
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باز سوییچ و خاموش موتور که صورتی در کردن بکسل زمان در
باتری، شارژ میزان اساس بر. شودمی خالی خودرو باتری باشد،
دقیقه، چند از پس که باشد زیاد ایاندازه به ولتاژ افت است ممکن
کار از خطر، هایچراغ سیستم مانند خودرو برقی تجهیزات تمامی
.بیفتند

هشدار
.نکنید بکسل را برق بدون خودرویی هرگز

بیرون سوئیچ قفل از را خودرو کلیدشدن، بکسل هنگام هرگز●
فرمان میله قفل. نبندید استارت دکمه با را سوئیچ یا نکشید

ممکن الکترونیکی فرمان میله قفل یا) فرمان قفل (مکانیکی
فرمان امکان دیگر صورت این در. شود فعال ناگهان است
منجر تواندمی امر این. داشت نخواهد وجود خودرو به دادن
کنترل رفتن دست از و جدی هایآسیب تصادف، بروز به

.شود خودرو
بلافاصله شد، قطع خودرو برق شدن بکسل زمان در اگر●

.بخواهید کمک متخصص تعمیرکار از و کرده توقف

هشدار
ترمزها اثر و رانندگی طرز خودرو، یک کردن بکسل زمان در
و تصادف خطر کاهش برای. کنندمی تغییر توجهی قابل طرز به
:نمایید توجه زیر موارد به جدی هایآسیب یا
:شونده بکسل خودرو راننده برای نکاتی●

باید کردن ترمز برای کند، نمی کار ترمز بوستر چون–
فشار عادی حالت به نسبت بیشتری قدرت با را ترمز پدال
یدک را شما که خودرویی به تا باشید مراقب همیشه. داد
.نکنید برخورد کشدمی

است، نیاز بیشتری نیروی به فرمان، از استفاده برای–
موتور بودن خاموش هنگام خودرو خودکار فرمان چون

.کندنمی عمل خودرو
:کننده بکسل خودروی راننده برای نکاتی●

.دهید گاز ترآرام و مضاعف دقت با–
.کنید پرهیز ناگهانی مسیر تغییر و ناگهانی هایترمز از–
ترمز پدال، روی ملایم فشار با و معمول زمان از قبل–

.بگیرید

تذکر
رنگ مثلا آسیبی تا کنید جدا و متصل دقت با را بکسل قلاب●

.نیاید وارد خودرو
مبدل وارد است ممکن مانده بجا سوخت کردن، بکسل زمان در●

.برساند آسیب آن به و شود کاتالیزوری

شدن بکسل و کردن بکسل خصوص در نکاتی

مورد را 303 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

بکسل میلهبکسل، سیم
زمانی فقط. است امنتر و آسانتر بکسل میله با خودرو کردن بکسل
.کنید استفاده بکسل سیم از ندارید دسترس در بکسل میله که

محافظت خودرو دو هر از تا باشد پذیرانعطاف باید بکسل سیم
پذیرانعطلاف مواد با رشته یک یا پلاستیکی طناب یک از. گردد
.کنید استفاده مشابه

کشیدک پایه یا کشیدک حلقه در فقط را بکسل میله یا بکسل سیم
.کنید محکم

بکسل میله با فقط باید را فابریک بکسل قلاب دارای خودروهای
.260 صفحه ← کرد کشییدک بکسل توپی اتصال مخصوص

شدن بکسل
به باتری آن جای به. کرد بکسل جایی هر در نباید را خودروها
اوراقی خودروی با را خودرو یا دهید انجام 299 صفحه ← باتری
.کنید حمل

:باشد داشته کردن بکسل به نیاز همچنان خودرو صورتیکه در
.دهید قرار 3 دنده یا 2 دنده وضعیت در را خودرو–
.دهید فشار را کلاچ–
روشن را خودرو خطر هایچراغ سامانه و کرده باز را سوییچ–

.کنید
.کنید آزاد را کلاج درآمدند، حرکت به خودرو دو هر که وقتی–
را دنده و داده فشار را کلاچ شد، روشن موتور اینکه محض به–

خواهد خودروی به برخورد از مانع مسئله این کنید، خلاص
.شد

کنید؟ بکسل را خود خودرو ندارید اجازه زمانی چه
:شود بکسل خودرو نباید زیر هایموقیعیت در
.باشد نداشته گریس یا باشد دیده آسیب خودرو گیربکس–
و باشد مانده قفل فرمان سیستم. باشد شده خالی خودرو باتری–

صورت در الکترونیکی فرمان قفل و پارک الکترونیکی ترمز
.نباشند شدن آزاد قابل استفاده

.باشد کیلومتر 50 از بیشتر شدن بکسل مسافت–
تصادف از پس فرمان، عملکرد یا هاچرخ بین ایمنی فاصله–

.بود نخواهد تضمین قابل

:کنید بکسل را خودتان خودروی باید که زمانی
.کنید باز را سوییچ–
قرار N انتخاب جایگاه یا و خلاص وضعیت در را دنده دسته–

.155 صفحه ← دهید
در مایل 30 (ساعت در کیلومتر 50 از بالاتر سرعت با–

.نکنید بکسل) ساعت
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.شود بکسل کیلومتر 50 از بیش خودرو ندهید اجازه–
است ممکن DSG® دوکلاچه گیربکس دارای خودروهای در–

را جلو هایچرخ که کشییدک از کردن بکسل برای باشد لازم
.کرد استفاده کند،می بلند

)4MOTION (دیفرانسیل دو خودروهای با کردن بکسل
یا سیم وسیله به باید) 4MOTION (دیفرانسیل دو خودروهای

کردن بلند طریق از خودرو اگر. شوند کشیده یدک بکسل، میله
خاموش آن موتور باید شود،می کشیده یدک عقب یا جلو اکسل
آسیب است ممکن قدرت کننده منتقل صورت این غیر در باشد،
.ببیند

دقت زیر نکات به دیگر خودروی توسط کردن بکسل زمان در
:کنید

.کنید رعایت را قانونی مقررات–
رابطه در دیگر خودروی مستندات کیف در موجود تذکرات به–

.کنید توجه کردن بکسل با

تذکر
مبدل وارد است ممکن مانده باقی سوخت شدن، بکسل زمان در

.برساند آسیب آن به و شود کاتالیزوری

تذکر
جانبی هایبال عقب، هایچراغ دست با خودرو دادن هل هنگام
فشار را فلزی سطوح همچنین و عقب بال و عقب هایشیشه روی
بال و شودمی وارد صدمه خودرو به طریق این از زیرا. ندهید
.شودمی شل خودرو عقب

ترمز که است پذیرامکان زمانی تنها خودرو کردن بکسل
آزاد آن فرمان ستون الکترونیکی قفل و پارک الکترونیکی

دچار خودرو برق سامانه یا و باشد خراب برق مولد اگر. باشند
تا باشد کردن باتری به باتری به نیاز است ممکن باشد،شده مشکل
الکترونیکی قفل و پارک الکترونیکی ترمز تا شود روشن موتور
.شوند آزاد فرمان ستون

عقب در بکسل قلاب نصب
.کند نمی صدق ژاپن و چین در

مورد را 303 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.بکسل قلاب چرخاندن: عقب سپر راست سمت در 255 تصویر

عقب سپر راست سمت در پیچشی بکسل قلاب قرارگیری محل
دارای خودروهای در باشد،می 1 255 تصویر ← پوشش یک پشت
وجود پیچشی بکسل قلاب برای جایی پوشش پشت فابریک کشیدک پایه

و نمایید نصب کرده، باز را بکسل توپی کردن، بکسل برای. ندارد
. ← 260 صفحه ← دهید قرار استفاده مورد

.303 صفحه ← کنید توجه زیر نکات به کردن بکسل زمان در

عقب بکسل قلاب نصب
بیرون عقب صندوق داخل ابزار جعبه از را بکسل قلاب–

.285 صفحه ← بیاورید
فشار را) فلش (1 255 تصویر ← پوشش زیری فضای–

.شود آزاد پوشش چفت تا دهید،
.شود آویزان خودرو از دهید اجازه و بردارید را درپوش–
لبه روی و داده قرار خود جای در سپر درون را پوش در زیر–

.برود جا صدا با آن هایضامن تا کنید وارد فشار آن بالایی
درون را آن و کرده تمیز را بکسل قلاب لزوم، صورت در–

.دهید قرار خودرو عقب صندوق در موجود ابزار جعبه

تذکر
.گیرد قرار خود جای در کامل و محکم همیشه باید بکسل قلاب●

بکسل یا شدن بکسل زمان در است ممکن صورت این غیر در
.بپرد بیرون خود جای از کردن،

میله با باید فقط را فابریک بکسل قلاب دارای خودروهای●
از استفاده. کرد کشییدک بکسل توپی اتصال مخصوص بکسل
آسیب خودرو و بکسل توپی به تواندمی نامناسب بکسل میله
.کنید استفاده بکسل سیم از آن جای به. آورد وارد
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جلو در بکسل قلاب نصب

مورد را 303 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.بکسل حلقه: جلو سپر راست سمت در 256 تصویر

سپر، راست سمت جلو در پیچشی بکسل قلاب برای نصب محل
.256 تصویر ← دارد قرار درپوش پشت

.باشد خودرو درون باید همیشه بکسل قلاب

صفحه ← کنید توجه مربوطه نکات به کردن، بکسل زمان در
303.

جلو بکسل قلاب نصب
بیرون عقب صندوق داخل ابزار جعبه از را بکسل قلاب–

.285 صفحه ← بیاورید
فشار را) فلش (1 256 تصویر ← پوشش کناری فضای–

.شود آزاد پوشش چفت تا دهید،
.شود آویزان خودرو از دهید اجازه و بردارید را درپوش–
در 2 256 تصویر ← دارد امکان که جایی تا را بکسل قلاب–

کنید محکم حلقه، قرارگیری محل در شده داده نشان فلش جهت
تا کنید استفاده بکسل قلاب بستن برای مناسب ابزار از.  ←
.گیرد قرار خود جای در و شده محکم و کامل طور به

علامت جهت خلاف در را بکسل قلاب کردن، بکسل پایان در–
.کنید باز مناسب ابزار از استفاده با را آن چرخانده، پیکان

لبه روی و داده قرار خود جای در سپر درون را پوش در–
.برود جا صدا با آن هایضامن تا کنید وارد فشار آن بالایی

درون را آن و کرده تمیز را بکسل قلاب لزوم، صورت در–
.دهید قرار خودرو عقب صندوق در موجود ابزار جعبه

تذکر
در. گیرد قرار خود جای در کامل و محکم همیشه باید بکسل قلاب
کردن، بکسل یا شدن بکسل زمان در است ممکن صورت این غیر
.بپرد بیرون خود جای از



)R-Line (جلو بکسل قلاب نصب

مورد را 303 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

قلاب نصب محل درپوش: جلو سپر راست سمت در 257 تصویر
.بکسل

.بکسل قلاب چرخاندن: جلو سپر راست سمت در 258 تصویر

سپر، راست سمت جلو در پیچشی بکسل قلاب برای نصب محل
.257 تصویر ← دارد قرار درپوش پشت

.باشد خودرو درون باید همیشه بکسل قلاب

.کنید توجه خودرو کردن بکسل به مربوط نکات به

جلو بکسل قلاب نصب
بیرون عقب صندوق داخل ابزار جعبه از را بکسل قلاب–

.بیاورید
جهت در و خودرو سمت به را 257 تصویر ← درپوش یلبه–

.شود آزاد آن ضامن تا دهید فشار پیکان علامت
.شود آویزان خودرو از دهید اجازه و بردارید را درپوش–
هایعقربه جهت خلاف ممکن، جای تا را کردن بکسل قلاب–

کنید محکم 258 تصویر ← حلقه قرارگیری محل در ساعت
تا کنید استفاده بکسل قلاب بستن برای مناسب ابزار از.  ←
.گیرد قرار خود جای در و شده محکم و کامل طور به
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خلاف در آن چرخاندن با را بکسل قلاب کردن، بکسل پایان در–
.کنید باز مناسب ابزار از استفاده با ساعت هایعقربه جهت

لبه روی و داده قرار خود جای در سپر درون را پوش در–
.برود جا صدا با آن هایضامن تا کنید وارد فشار آن بالایی

درون را آن و کرده تمیز را بکسل قلاب لزوم، صورت در–
.دهید قرار خودرو عقب صندوق در موجود ابزار جعبه

تذکر
در. گیرد قرار خود جای در کامل و محکم همیشه باید بکسل قلاب
کردن، بکسل یا شدن بکسل زمان در است ممکن صورت این غیر
.بپرد بیرون خود جای از

کردن بکسل زمان در رانندگی نکات

مورد را 303 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

زمانی خصوص به است، تجربه کمی نیازمند خودرو کردن بکسل
هایویژگی با باید راننده دو هر. شودمی استفاده بکسل سیم از که

نباید تجربه بدون رانندگان. باشند آشنا کردن بکسل برای لازم
.کنند بکسل را ای خودرو

کشیده محکم شونده بکسل خودرو که کرد دقت باید رانندگی هنگام
بکسل هنگام. شود پرهیز ناگهانی و سریع های مانور از و نشود
در و منتظره غیر خطرات همیشه ناهموار، هایجاده در کردن
.دارد وجود خودرو مهار نقاط به آسیب نتیجه

هایچراغ سامانه کردن روشن با توانمی کردن بکسل هنگام
مشخص سر پشت خودروی برای را خودرو پیچیدن جهت خطر،
در را راهنما چراغ اهرم خودرو، سوئیچ بودن باز زمان در. نمود
از که زمانی خطر هایچراغ. ببرید کار به خود نظر مورد جهت
راهنما دسته وقتی. کنندنمی کار شودمی استفاده راهنما چراغ
صورت به خطر هایچراغ گرفت، قرار اولیه حالت در دوباره
.شوندمی روشن دوباره خودکار

:شده بکسل خودروی راننده برای نکاتی
ترمزهای نباشد، قفل فرمان غربیلک تا کنید باز را سوئیچ–

زن،چشمک هایچراغ بتوان و شوند آزاد پارک الکترونیکی
.کرد روشن را هاشیشه شستشوی سیستم و کنپاکبرف

کند،نمی کار خاموش موتور با خودرو خودکار فرمان چون–
.برد بکار بیشتری نیروی باید دادن فرمان برای

پدال باید کردن ترمز برای کند، نمی کار ترمز بوستر چون–
به. داد فشار عادی حالت به نسبت بیشتری قدرت با را ترمز

.نشوید نزدیک زیاد کننده بکسل خودرو
برای راهنما دفترچه در شده ذکر هایتوصیه و اطلاعات به–

.کنید دقت خودرو کردن بکسل



:کننده بکسل خودرو راننده
ناگهانی های مانور از. دهید گاز ترآرام و مضاعف دقت با–

.کنید پرهیز
فشار را ترمز پدال تریملایم فشار با و معمول از زودتر کمی–

.دهید
کردن بکسل برای راهنما دفترچه در نکات و اطلاعات به–

.کنید دقت خودرو
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مجدد بررسی و کنترل
موتور محفظه در

محفظه درون کردن کار برای ایمنی هایتوصیه
موتور

روی را خودرو موتور، محفظه درون کاری هر انجام از قبل
.کنید پارک ایمن صورت به ثابت، و صاف سطح

روی بر کار. است خطرناک ایمحدوده خودرو موتور محفظه
اقدامات با شما که است مجاز زمانی تنها موتور محفظه و موتور
همچنین. باشید آشنا لازم تجهیزات و معمول ایمنی الزامات لازم،
دسترس در خودرو منتاسب و مخصوص مواد و تجهیزات باید
منجر را جدی هایآسیب است ممکن نادرست کردن کار. باشند
تعمیرگاه یک به را تعمیرات تمامی لزوم، صورت در.  ← شود
مورد، این در واگن فولکس شرکت. کنید واگذار مجاز

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی

هشدار
تواندمی خدمات انجام زمان در خودرو ناگهانی هایحرکات
.شود جدی صدمات به منجر

خود جای در امن و کامل طور به که خودرویی زیر هرگز●
خودرو هایچرخ که هنگامی اگر. نکنید کار است نشده ثابت
را آن باید هستید، خودرو زیر کار حال در هستند زمین روی
حرکت از مانع و داشته نگه ثابت شیب بدون سطحی روی

استارت روی از را خودرو سوییچ شوید، هاچرخ ناگهانی
.بردارید

خودرو باید شود،می انجام عملیاتی خودرو زیر در که زمانی●
تنهایی به خودرو جک. شود داشته نگه محکم پایه چند توسط
به منجر و افتاده است ممکن زیرا نیست کافی کار این برای
.شود جدی هایآسیب بروز

.شود غیرفعال باید توقف/استارت سامانه●

هشدار
منجر تواندمی که است خطرناک فضایی خودرو موتور محفظه

!شود جدی هایآسیب بروز به
شود انجام احتیاط و دقت نهایت در باید خودرو روی بر کار●

تنهایی به هرگز. شوند رعایت باید ایمنی عمومی مقررات و
.نکنید خطر

نکنید، کار موتور محفظه درون یا موتور روی بر هرگز●
تسلط کامل صورت به کار آن انجام چگونگی بر اینکه مگر
کاری، انجام چگونگی از اطمینان عدم هنگام. باشید داشته
انجام مجاز تعمیرگاه توسط ضروری های کار دهید اجازه
به منجر است ممکن خودرو روی نادرست کردن کار. شوند
.شود جدی هایآسیب بروز

بخار یا شدن سرریز حال در رادیاتور آب که زمانی هرگز●
و آب بخار. نکنید باز را موتور محفظه درب است، شدن

توانندمی موتور کنندهخنک سامانه درون داغ مایعات
نه دیگر تا کنید صبر همیشه. کنند ایجاد شدید هایسوختگی
.ببینید بخاری دیگر نه و بشنوید مایعات ریختن از صدایی

موتور دهید اجازه موتور، محفظه کردن باز از قبل همیشه●
.شود سرد خودرو

را پوست است ممکن اگزوز سامانه یا موتور داغ هایقسمت●
.بسوزانند

محفظه درب کردن باز از قبل شد، سرد موتور که زمانی●
:کنید توجه زیر مسایل به موتور

دسته و کنید روشن را خودرو پارک الکترونیکی ترمز–
.کنید خلاص را دنده یا دهید قرار P وضعیت در را دنده

روی از را خودرو کلید و ببندید را خودرو سوییچ–
.بردارید استارت

آنها هرگز و دارید نگه دور موتور محفظه از را کودکان–
.نکنید رها مراقب بدون را

تحت است، گرم موتور که زمانی موتور، کنندهخنک سامانه●
درب است، گرم موتور که زمانی هرگز. دارد قرار فشار
زیرا. نکنید باز را موتور کنندهخنک مایع انبساط مخزن
هایآسیب و بپاشد بیرون موتور کنندهخنک مایع است ممکن
.کند ایجاد دیگری صدمات و جدی

در را موتور کنندهخنک مایع محفظه درب دقت با و آرام–
سمت به آرام و کنید باز ساعت هایعقربه جهت خلاف
.دهید فشار پایین

کنندهخنک مایع از را بازوها و دست صورت، همیشه–
.کنید حفاظت کلفت و بزرگ ایپارچه با آن بخار یا و داغ

اجزا روی را خودرو مایعات هرگز کردن، پر زمان در●
شده ریخته خودرو سیالات. نریزید اگزوز سامانه یا موتور
.شوند سوزی آتش بروز باعث است ممکن

هشدار
شوک بروز به منجر تواندمی خودرو برق سامانه در بالا ولتاژ

!شود مرگ و جدی هایآسیب سوختگی، الکتریکی،
.نکنید ایجاد کوتاه اتصال خودرو برق سامانه در هرگز●

.شود منفجر است ممکن خودرو باتری
شوک خطر کاهش منظور به زیر ایمنی هایتوصیه به●

استارت یا و کردن کار زمان در جدی هایآسیب و الکتریکی
:نمایید دقت خودرو زدن

.نکنید لمس را خودرو احتراق سامانه برق هایسیم هرگز–
لمس را گازی هایلامپ اتصالات و برق هایسیم هرگز–

.نکنید

هشدار
توانندمی که دارند وجود متحرکی قطعات موتور محفظه درون
.کنند ایجاد جدی هایآسیب

هایپره یا و قطعات این نزدیک را خود دست هرگز●
ممکن چرخش حال در هایپره کردن لمس. نبرید رادیاتور

توسط خودرو فن. شود جدی هایآسیب بروز به منجر است
و باشد بسته خودرو سوییچ اگر حتی شود،می کنترل دماسنج
به است ممکن باشد، شده آورده بیرون استارت داخل از کلید

.کند کار به شروع خودکار صورت
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خودرو موتور کردن کار جا در یا و زدن استارت هنگام اگر●
به مرگ خطر است ممکن شود، انجام آن روی بر کاری باید

دار،آج هایتسمه مانند موتور متحرک هایبخش واسطه
وجود بالا ولتاژ احتراق سامانه همچنین و رادیاتور فن دینام،
.باشید مراقب بسیار همیشه. باشد داشته

بدن، اندام از یک هیچ که باشید داشته دقت همیشه–
بلند موهای و لباس آزاد هایقسمت کراوات، جواهرات،

از قبل همیشه. نکنند گیر موتور متحرک قطعات به
قطعات در کردن گیر از پیشگیری برای کار، به شروع
کرده، دور خود از را کراوات و جواهرات موتور،
را لباس آزاد هایبخش تمام و ببندید بالا از را بلند موهای
.کنید محکم بدن روی

بدون هرگز و کرده رعایت را احتیاط جوانب همیشه–
که زمانی حتی خودرو. ندهید فشار را گاز پدال توجه
به است ممکن است فعال آن پارک الکترونیک ترمز
.درآید حرکت

کننده تمیز پارچه مانند چیزی که کنید حاصل اطمینان همیشه●
به وسایل. باشید نگذاشته جا موتور محفظه در را ابزار و

به آسیب عملکرد، اختلالات به منجر است ممکن مانده جای
.شوند سوزیآتش و موتور

هشدار
است ممکن موتور روی پوشاندن مانند اضافی هایعایق

هایآسیب یا آتش بروز به منجر و کرده مختل را موتور عملکرد
.شوند جدی

.نپوشانید دیگر هایعایق یا پوشش با را موتور هرگز●

هشدار
خودرو موتور محفظه در دیگر مواد بعضی و خودرو مایعات
یا سوزیآتش به منجر است ممکن و بوده پذیراشتعال بسیار
!شوند جدی هایآسیب

.نکشید سیگار موتور محفظه نزدیک هرگز●
.نکنید کار آتش یا حباب بدون هایچراغ نزدیک هرگز●
ممکن زیرا. نریزید موتور روی را خودرو مایعات هرگز●

و گرفته آتش موتور داغ قطعات با تماس اثر در است
.کنند ایجاد را هاییآسیب

کار خودرو برق سامانه یا سوخت سامانه روی که زمانی●
:کنید دقت زیر مطالب به کنیدمی
کنید حاصل اطمینان. کنید قطع را خودرو باتری همیشه–

غیر در. نباشد قفل خودرو باتری، کردن جدا زمان در که
.شودمی فعال خودرو دزدگیر صورت این

مستقیم هایشعله یا بخاری گرمایش، سامانه نزدیک هرگز–
.نکنید کار آتش

نشانیآتش کپسول و کرده رعایت را ایمنی هایتوصیه همیشه●
.باشید داشته دسترس در

تذکر
درست نحوه از آنها تعویض یا خودرو مایعات کردن پر هنگام
.کنید حاصل اطمینان آنها به مربوط صحیح محفظه و آنها ریختن
آسیب و جدی هاینقص ایجاد باعث نامناسب سیالات از استفاده
.شودمی موتور دیدن

.زنندمی آسیب زیست محیط به خودرو شده تعویض مایعات
اگر. کنید کنترل را خودرو زیر زمین باید مرتباً بنابراین

شود، دیده زمین روی خودرو مایعات دیگر یا روغن از هاییلکه
نشت مایع یهمه. شود بررسی مجاز تعمیرگاه توسط باید خودرو
.شود پاک کامل طور به باید خودرو کرده

محفظه در کردن کار برای خودرو سازی آماده
آن موتور

بازبینی فهرست

در کردن کار از قبل یا و کار زمان در همواره باید زیر مراحل
: ← گیرند قرار توجه مورد موتور محفظه
ایمن صورت به سخت و شیب بدون سطحی روی را خودرو

.کنید پارک
نگه فشرده را ترمز پدال خودرو، شدن خاموش زمان تا

.دارید
211 صفحه ← کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز.
در را دنده یا 154 صفحه ← کرده خلاص را دنده دسته

.155 صفحه ← دهید قرار P وضعیت
سوییچ قفل داخل از را خودرو کلید و ببندید را سوییچ

.147 صفحه ← بردارید
شود خنک کاملا موتور دهید اجازه.
دارید نگه موتور محفظه از اطراف را دیگر افراد و کودکان.
به غیرمنتظره صورت به خودرو که کنید حاصل اطمینان

.آمد نخواهد در حرکت

هشدار
بروز به منجر تواندمی ایمنی مهم مطالب برخی به توجه عدم

.شود سنگین صدمات
نموده دنبال را بازبینی فهرست در موجود هایروش همیشه●

.کنید توجه شده مطرح احتیاطی موارد تمامی به و
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موتور درب بستن و کردن باز

محفظه درب کننده آزاد دسته: راننده پای فضای در 259 تصویر
.موتور

.محفظه درب دارنده نگه اهرم: رادیاتور شبکه بالای 260 تصویر

موتور محفظه درب کردن باز
که کنید حاصل اطمینان موتور محفظه درب کردن باز از قبل–

خود درست جایگاه در جلو شیشه روی جلو هایکنپاکبرف
. ← اندگرفته قرار

موتور درب کننده آزاد دسته و کنید باز را راننده سمت در–
.259 تصویر ← بکشید پیکان علامت جهت در را خودرو
. ← شودمی آزاد خود قفل از جهش با موتور محفظه درب

تصویر ← ببرید بالا دارنده نگه اهرم روی را موتور درب–
محفظه درب. کنید باز کامل طور به و) پیکان علامت( 260
.گیردمی قرار باز موقعیت در گازی جک توسط موتور

موتور محفظه درب بستن
غلبه گازی جک فشار بر که حدی تا را آن درب بستن برای–

. ← بکشید پایین کنید
رها پایین سمت به متریسانتی 30 حدود فاصله از را درب–

!ندهید فنار – کنید

بالا دیگر بار یک را آن نشد، بسته درست موتور محفظه درب اگر
.ببندید دوباره و برده

درگیر درست خود اطراف بدنه با باشد، شده بسته درست که دری
و شده خاموش نشانگرها مجموعه در آن به مربوط چراغ. شودمی
.شودمی خاموش شده داده نمایش اطلاعات یا 309 صفحه ←

هشدار
طور به حرکت، هنگام تواندمی باشد نشده بسته کامل دری

اتفاق این. شود جلو دید از مانع کامل طور به و شده باز ناگهانی
.شود جدی جراحات و تصادف بروز به منجر تواندمی
بسته درست آیا که کنید بررسی موتور درب بستن از پس●

سطح هم باید است شده بسته درست که ی در. نه یا است شده
.شود قفل خودرو اتاق اطراف هایقسمت

موتور محفظه درب بودن باز متوجه رانندگی هنگام اگر●
را آن و کرده متوقف را خودرو بیدرنگ شدید، خودرو
.ببندید

که کنید بسته یا باز هنگامی فقط را موتور محفظه درب●
.ندارد قرار آن مسیر در کسی باشید داشته اطمینان

تذکر
جلو کنپاکبرف بازوهای کهزمانی فقط خودرو موتور درب●

تا شود باز باید هستند خاموش و اندگرفته قرار جلو شیشه روی
موتور درب و کنپاکبرف بازوهای به آسیب شدن وارد از

.شود جلوگیری خودرو
روی را کنپاکبرف بازوهای حرکت، شروع از قبل همیشه●

.دهید قرار شیشه

شده داده نمایش اطلاعات

درست یا است باز موتور محفظه درب: نمایشگر در 261 تصویر
).کلی طرح نمودار (است نشده بسته

که دهدمی نشان ، نمایشگر در 261 تصویر ← نمادین نمایش
.است نشده بسته درست یا است باز موتور درب

 موتور محفظه درب لزوم صورت در !ندهید ادامه رانندگی به
.ببندید دوباره و برده بالا دیگر بار یک را

و است رویت قابل نیز موتور کردن خاموش هنگام تصویر این
شود قفل هادرب همه شدن بسته با خودرو آنکه از پس ثانیه چند
.شودمی خاموش نماد
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هشدار
ماندن به منجر تواندمی شده داده نمایش هایهشدار به توجه عدم
.شود جدی جراحات و تصادف ترافیک، در
.نکنید توجهیبی شده داده نمایش هشدار به هرگز●
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

نماد این است ممکن نشانگرها، مجموعه مدل به بسته
.باشد متفاوت

یدکی قطعات و خودرو سیالات
ها،لاستیک مثال عنوان به یدکی قطعات و خودرو سیالات همه
توسعه حال در مدام خودرو، هایباتری و موتور کنندهخنک مایع
دار،دندانه کمربندهای همچنین احتراقی هایموتور برای. هستند
دلیل همین به. شوندمی اضافه هم خودرو شمع و موتور روغن
تعویض مجاز هایتعمیرگاه در باید یدکی قطعات و خودرو سیالات
مطلع تغییرات آخرین از همیشه واگن فولکس نمایندگی. گردند
.است

هشدار
از نامناسب استفاده و نامناسب یدکی قطعات و خودرو سیالات

تصادفات، بروز به منجر است ممکن قطعات و سیالات این
.شود مسمومیت یا سوختگی جدی، هایآسیب

نگهداری اصلی دربسته ظروف در فقط باید خودرو سیالات●
.شوند

ظروف سایر یا هابطری غذا، خالی هایقوطی از هرگز●
ممکن زیرا نکنید، استفاده خودرو سیالات نگهداری برای
.بنوشد را آنها اشتباها کسی است

.دارید نگه دور یدکی قطعات و خودرو سیالات از را کودکان●
سیالات بندی بسته روی هشدارهای و اطلاعات همیشه●

.کنید توجه آنها به و بخوانید را خودرو
دارند، آورزیان بخارهای که محصولاتی از استفاده زمان در●

داشته مناسب هوای تهویه که فضایی یا باز فضای در همیشه
.کنید کار باشد

سایر یا رنگ هایکننده حل موتور، روغن سوخت، هرگز●
ار مواد کار به خودرو از نگهداری و مراقبت برای را فرّا
.هستند اشتعال قابل بالا دمای در و بوده سمی مواد این. نبرید
!کنند انفجار یا سوزیآتش ایجاد است ممکن

تذکر
از عنوانهیچ به. کنید استفاده مناسب خودرو سیالات از فقط●

ممکن کار این. نکنید استفاده خودرو برای نادرست سیالات
!شود موتور دیدن آسیب و جدی هاینقص ایجاد باعث است

قرار هوا عبور های روزنه مقابل در که اضافی وسیله هر●
کاهش را موتور کنندهخنک مایع کنندگیخنک اثر بگیرد،
استفاده یا و محیط بالای دمای در است ممکن موتور. دهدمی
!کند داغ موتور، از حد از بیش

ایجاد زیست محیط آلودگی تواندمی خودرو سیالات نشت
مناسب هایظرف در باید شده ریخته خودروی سیالات. کند

زیست، محیط حفظ اصول رعایت با و دقت به و شده آوریجمع
.شوند دفع

شویشیشه مایع
شودنمی روسسیه بازار شامل

.شویشیشه مخزن درب: موتور محفظه درون 262 تصویر

لزوم صورت در و کرده بررسی مرتب را شویشیشه مایع سطح
.کنید پر را آن

فیلتر. باشد شده تعبیه فیلتری مخزن تغذیه گلوگاه در است ممکن
آلاینده اجرام ورود از مانع مخزن کردن پر زمان در تواندمی

زمان در باید فقط فیلتر. شود جلو شیشه پاشآب داخل به بزرگ
نباشد، موجود یا و خراب فیلتر اگر. شود جدا مخزن از کردن تمیز
مجاری وارد مخزن، کردن پر زمان در توانندمی آلاینده اجرام
.کنند مسدود را جلو شیشه پاشآب و شده سامانه

.307 صفحه ←  کنید باز را موتور درب–
مشاهده قابل پوشش روی اینشانه با شویشیشه مایع مخزن–

.262 تصویر ← است
یا دارد وجود مخزن درون مایع کافی مقدار آیا که کنید کنترل–

.نه
مواد با را) مقطر آب نه (تمیز آب مخزن، کردن پر برای–

مخلوط واگن فولکس شرکت توسط شده توصیه شیشه کنندهپاک
دقت بندیبسته روی کردن مخلوط هاینسبت به.  ← کنید
.کنید

یخ از جلوگیری برای را ایویژه ضدیخ محلول پایین، دمای در–
. ← بریزید آن داخل مایعات زدن

هاظرفیت
به بسته خودرو جلو شیشه شورشیشه مایع نگهداری مخزن ظرفیت
.دارد لیتر 5 تا 3 حدود در گنجایشی خودرو امکانات سطح
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هشدار
با را مشابه نامناسب مایعات یا رادیاتور افزودنی مایعات هرگز
ممکن بنابراین. نکنید مخلوط خودرو جلو شیشه شویشیشه مایع
که شود ایجاد جلو شیشه روی روغن از نازک ای لایه است
.کند محدود را دید زیادی مقدار به تواندمی
شیشه کنندهپاک مواد با را) مقطر آب نه (شفاف و تمیز آب●

مواد. کنید مخلوط واگن فولکس شرکت توسط شده توصیه
در واگن فولکس شرکت توسط شده توصیه شیشه کنندهپاک

.هستند دسترس در مجاز هاینمایندگی
شورشیشه مخزن به باید مناسب ضدیخ مایع لزوم صورت در●

.شود اضافه

تذکر
فولکس شرکت توسط شده توصیه شیشه کنندهپاک مواد هرگز●

است ممکن. نکنید مخلوط شیشه کنندهپاک مواد سایر با را واگن
را شویشیشه پاشآب روزنه و شوند لخته سازنده عناصر
.کنند مسدود

و صحیح ریختن نحوه از خودرو مایعات کردن پر زمان در●
از استفاده. کنید حاصل اطمینان آن به مربوط درست محفظه
دیدن آسیب و جدی هاینقص ایجاد باعث نامناسب سیالات
.شودمی موتور

موتور روغن

موضوع باره در مقدمه

هشدار
بروز موجب است ممکن موتور روغن از نادرست استفاده
.شود شدید هایسوختگی و صدمات

استفاده چشم محافظ از همیشه موتور روغن با کار هنگام●
.کنید

کودکان دسترس از دور باید و است سمی موتور روغن●
.شود نگهداری

نگهداری اصلی دربسته ظروف در فقط باید موتور روغن●
نیز شد تعویض روغن برای همچنین امر این رعایت. شوند
.است صادق دفع زمان تا

ظروف سایر یا هابطری غذا، خالی هایقوطی از هرگز●
کسی است ممکن نکنید، استفاده موتور روغن نگهداری برای
.بنوشند را آن اشتباها

بروز به منجر تواندمی موتور روغن با مداوم تماس●
موتور، روغن با پوست تماس از بعد. شود پوستی هایآسیب

.بشویید صابون و آب با را آن بلافاصله

داغ شدت به است روشن که موتوری توسط موتور روغن●
همیشه. کند ایجاد شدید هایسوختگی است ممکن و شودمی

.شود خنک موتور دهید اجازه

زیست محیط در آلودگی بروز موجب موتور روغن نشت
تفکیک باید خودرو توسط شده استفاده مایعات. شودمی

.شوند دفع محیطی زیست قوانین اساس بر و کامل شده،

هشدار هایچراغ و نشانگر هایچراغ

ابتدای در  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 311 صفحه در فصل این

متنی هایپیام و هشدار هایچراغ نمایشگر، صفحه مجموعه در
شنیده نیز صوتی هایپیام آن بر علاوه. شوند داده نشان توانندمی

.شد خواهند

حلراه/احتمالی دلایلروشن


.است کم خیلی موتور روغن مقدار
روغن مقدار. کنید خاموش را موتور
.314 صفحه ← کنید بررسی را موتور

حلراه/احتمالی دلایلزندمی چشمک



.است کم بسیار موتور روغن فشار
 ندهید ادامه رانندگی به!

روغن مقدار. کنید خاموش را موتور
.314 صفحه ← کنید بررسی را موتور

حتی زند،می چشمک هشدار چراغ وقتی– 
به است عادی موتور روغن مقدار اگر

ادامه موتور گذاشتن روشن یا و رانندگی
آن پیامد تواندمی موتور به آسیب.  ندهید
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به. باشد


.است شده مختل موتور روغن سامانه

حسگر. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به
.کنید بررسی را موتور روغن

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
.شود خودرو به خساراتی آمدن وارد به منجر
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نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوئیچ، کردن باز هنگام
مدت به عملکرد، آزمایش منظور به نشانگرها مجموعه در
خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ. شوندمی روشن کوتاهی

.شوندمی

موتور روغن مشخصات
شودنمی چین بازار شامل

ابتدای در  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 311 صفحه در فصل این

مهم بسیار موتور عمر طول و کارکرد برای مناسب موتور روغن
کارخانه توسط که بالا کیفیت با مخصوص موتور روغن. است
عنوان به تواندمی معمول صورت به شده، ریخته خودرو درون
.شود استفاده فصول همه موتور روغن

شرکت توسط شده تایید موتور روغن از فقط امکان، صورت در
متغیر سرویس با مطابقت برای.  ← کنید استفاده واگن فولکس
شده تأیید متغیر موتور روغن سرویس از فقط روغن، تعویض
شده لیست موتور هایروغن. کنید استفاده ،VW استاندارد طبق
.هستندبالا لغزندگی با گریدمولتی موتور روغن

نمایندگی. هستند پیشرفت و توسعه حال در همواره موتورها روغن
بنابراین. است مطلع تغییرات آخرین از همیشه واگن فولکس
را موتور روغن کند،می توصیه مورد این در واگن فولکس شرکت

.کنید عوض واگن فولکس هاینمایندگی از یکی در

کنترل سامانه و موتور نیاز به فقط نه موتور روغن عملکرد کیفیت
تمام در. دارد بستگی نیز سوخت کیفیت به بلکه خروجی گازهای
و احتراق کاهنده با همیشه موتور روغن احتراقی موتور انواع
ماندگاری روی سزاییبه تاثیر که گیرد،می قرار ارتباط در سوخت
.دارد موتور روغن

است، متفاوت شدت به مختلف بازارهای در سوخت کیفیت چون
.نمود دقت بسیار مناسب موتور روغن انتخاب در باید

VW 504 00 ،VW 507 00اساس بر موتور روغن از استفاده
EN 228 با مطابق کیفیت با سوخت به نیاز VW 508 00 و
کیفیت با سوخت یا) دیزلی سوخت( EN 590 و) بنزینی سوخت(

استانداردهای طبق موتورها روغن بنابراین. دارد متناسب،
VW 504 00،VW 507 00 و VW 508 00 از بسیاری در

.نیستند مناسب مصرف برای بازارها
پر VW 508 00 استاندارد طبق موتور روغن با موتور چنانچه
نکات با برچسبی موتور، محفظه قفل نگهدارنده روی باشد شده

!باشید داشته توجه نکات این به لطفاً. شودمی یافت مربوطه

 ← موتور روغن ثانویه منخصات  ← موتورها روغن مجاز مشخصات

پذیرانعطاف سرویسموتور مدل
QI6 )مدت طولانی(

،QI1، QI2، QI3 ثابت سرویس
QI4، QI7 )یا زمان به وابسته

)راندمان
و ژاپن نروژ، سوییس، اروپا، اتحادیه در فقط 

)aاسسترالیا

بنزینی موتورهای
VW 508 00b(

:ثانویه
VW 504 00c(

VW 502 00 VW 504 00

فیلتر با دیزلی موتورهای
– d(VW 507 00VW 507 00دیزل ذرات

فیلتر بدون دیزلی موتورهای
d(VW 507 00VW 505 01 VW 507 00دیزل ذرات

a(ثابت هایسرویس در فقط باید موتورها روغن جایگزین مشخصات QI1، QI2، QI3، QI4 و QI7 اساس بر سوخت کیفیت که شوند استفاده زمانی فقط و EN 228 )هایسوخت
.باشد دسترس در دیگر، هایکشور در مقایسه قابل هایکیفیت یا) دیزلی هایسوخت( EN 590 و) بنزینی

b(استاندارد با سوخت کیفیت چنانچه EN 228 موتور روغن بایستیباشد، نداشته مطابقت VW 502 00 گیرد قرار استفاده مورد.
c(از استفاده VW 504 00 از استفاده جای به VW 508 00 دهد کاهش ناچیزی مقدار به را خودرو اگزوز دود مقدار است ممکن.
d(پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به نیست، مشخص دیزل ذرات فیلتر به دیزلی خودرو بودن مجهز که زمانی

.کندمی
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تذکر
هرگونه. نکنید اضافه دیگری روغن نوع هیچ موتور روغن به●

شده وارد خودرو به مواد این کردن اضافه طریق از که آسیبی،
.شودنمی گارانتی شامل باشد،

در استفاده برای شده تایید مشخصات که موتورهایی روغن فقط●
از استفاده. گیرند قرار استفاده مورد باید باشندداشته موتورها

موتور به آسیب بروز باعث است ممکن موتورها روغن سایر
!شود

موتورهای روغن که مواردی در و اضطراری شرایط در●
روغن از توانمی نباشند، دسترس در لیست این در موجود

آمدن وارد از پیشگیری برای. کرد استفاده دیگر موتورهای
است مجاز بعدی روغن تعویض تا خودرو، موتور به آسیب
:شود اضافه دوباره روغن لیتر 0,5 تا حداکثر بار یک فقط
API یا ACEA A3/B4 استاندارد: بنزینی موتورهای–

SN) API SM.(
API CJ-4. یا ACEA C3 استاندارد: دیزلی موتورهای–

موتور روغن تعویض

ابتدای در  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 311 صفحه در فصل این

مرتب طور به خودرو سرویس برنامه با مناسب باید موتور روغن
.خودرو سرویس برنامه دفترچه ← گردد تعویض

و فیلتر تعویض تخصصی، دانش و خاص ابزار به نیاز دلیل به
مجاز تعمیرگاه توسط باید شده استفاده روغن دفع همچنین و روغن
هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت . گیرد انجام

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

برنامه در هاسرویس بین فاصله مورد در بیشتری اطلاعات
.یافت توانمی خودرو سرویس

شدن تیره باعث است ممکن موتور درون مانده باقی سوخته روغن
این. شود تعویض از پس کوتاهی مدت ظرف موتور روغن رنگ
.نیست مجدد موتور روغن تعویض به نیاز و بوده طبیعی امر

هشدار
خودتان را موتور روغن که باشد لازم خاص شرایط در اگر

:کنید توجه زیر نکات به کنید، عوض
.کنید استفاده چشم محافظ از همیشه●
وقوع از تا شده سرد کامل طور به موتور دهید اجازه همیشه●

.شود پیشگیری سوختگی
را بازو دست، روی موتور روغن قطره کردن پاک زمان در●

روی روغن قطره رفتن پایین از مانع انگشت با و نبرید بالا
 .شوید بازو

گنجایش با مناسب ظرفی از موتور، روغن تعویض هنگام●
.کنید استفاده سوخته روغن نگهداری جهت کافی

ظروف سایر یا هابطری غذا، خالی هایقوطی از هرگز●
کسی است ممکن نکنید، استفاده موتور روغن نگهداری برای
.بنوشند آنرا اشتباه به

کودکان دسترس از دور باید و است سمی موتور روغن●
.شود نگهداری

دفع برای را مکانی ابتدا موتور، روغن تعویض از قبل
.کنید پیدا خود حوالی در شده استفاده موتور روغن درست



دفع زیست محیط قوانین اساس بر باید قدیمی موتور روغن
مانند هاییمکان در را قدیمی موتور روغن هرگز. گردد

و رودخانه در یا جاده خیابان، فاضلاب، شبکه ها،جنگل ها،باغ
.نریزید آبی هایراه

موتور روغن مصرف

ابتدای در  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 311 صفحه در فصل این

و است متفاوت دیگر موتور تا موتوری از موتور روغن مصرف
.کندمی تغییر موتور هر عمر طول در

استفاده مورد آن در خودرو که شرایطی و رانندگی سبک به بسته
کیلومتر 2000 در لیتر 1 تا موتور روغن مصرف میگیرد، قرار
ممکن حتی اول کیلومتر 5000 در جدید خودروهای در. رسدمی
فواصل در باید موتور روغن مقدار بنابراین. شود هم بیشتر است
گیریسوخت بار هر در حالت بهترین در شود، گیریاندازه منظم
.طولانی هایسفر از قبل و

در طولانی رانندگی مانند ، موتور از حد از بیش استفاده موارد در
مجاز سطح از بالاتر موتور روغن سطح باید تابستان، در اتوبان

ارابه کشییدک زمان در همچنین گیرد، قرار C 263 تصویر ←
هایجاده در رانندگی زمان در یا 260 صفحه ← بارکش

.کوهستانی
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روغن کردن پر و موتور روغن مقدار بررسی
موتور

ابتدای در  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 311 صفحه در فصل این

روغن گیج روی موتور روغن مقدار گذاریعلامت 263 تصویر
).دیگر انواع(

تصویر (موتور روغن فیلتر درب: موتور محفظه در 264 تصویر
).اصل

:263 تصویر جدول راهنمای
پیام به صورت این در - بالا خیلی موتور روغن میزان
به یا کنید دقت نشانگرها مجموعه نمایشگر در موجود
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه
.نکنید پر را موتور روغن
.است مناسب موتور روغن مقدار
.کنید پر را موتور روغن – پایین خیلی موتور روغن سطح



A

B

C

D

بازبینی فهرست

: ← دهید انجام شده گفته ترتیب به را دستورها
پارک مسطح محلی در را خودرو ، گرم موتور با خودرو در.1

درست موتور روغن مقدار که کنید حاصل اطمینان تا کنید
.است شده خوانده

روغن تا کنید صبر دقیقه چند و کنید خاموش را موتور.2
.بازگردد موتور روغن تشتک به موتور

.307 صفحه ←  کنید باز را موتور درب.3
.کنید مشخص را روغن گیج و موتور روغن فیلتر درپوش.4

موجود نشانه طریق از موتور روغن سطح کنترل سامانه

طریق از روغن گیج و آن 264 تصویر ← درپوش روی بر
گیج و درپوش مکان اگر. هستند شناسایی قابل آن رنگی دسته
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به نیست، مشخص روغن

پارچه با و بکشید بیرون هادی لوله داخل از را روغن گیج.5
.کنید پاک را آن تمیزی

اگر. کنید فرو دسته تا آن هادی لوله در دوباره را روغن گیج.6
کردن فرو هنگام باشد، روغن گیج بالای قسمت در علامتی

.باشد هادی لوله بالای شیار با مطابق باید علامت این گیج
از را موتور روغن مقدار و بکشید بالا دوباره را روغن گیج.7

:بخوانید زیر صورت به 263 تصویر ← گیج روی
A به صورت این در. است بالا خیلی موتور روغن سطح
به یا کنید دقت نشانگرها مجموعه نمایشگر در موجود پیام

. ← کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه
B 16 مرحله تا.  ← نکنید اضافه موتوری روغن هیچ

.دهید ادامه
C موتور روغن مطلوب حد در موتور روغن سطح
موتور به زیاد فشار آمدن وارد هنگام مثال عنوان به توانمی
پر را آن دوباره قسمت این بالای مرز تا ،263 تصویر ←
.دهید ادامه 16 یا 8 مرحله تا. کرد
D را موتور روغن. است پایین خیلی موتور روغن سطح
.دهید ادامه 8 مرحله تا .کرد پر باید

در آخر تا را روغن گیج موتور، روغن مقدار خواندن از بعد.8
.دهید قرار هادی لوله

.264 تصویر ← ببندید را موتور روغن فیلتر محفظه درب.9
واگن فولکس شرکت توسط یافته توسعه موتور روغن فقط.10

پر کم مقادیر در مرتب طور به تواندمی موتور این برای
).لیتر 0,5 از بیشتر نه (گردد

کوتاهی مدت موتور، روغن شدن سرریز از جلوگیری برای.11
و شود تشتک وارد روغن تا کنید صبر ریختن بار هر از پس

.شود داده نشان روغن گیج توسط
روغن مقدار موتور، روغن از کمی مقدار ریختن از قبل.12

موتور روغن هرگز. بگیرید اندازه روغن گیج با را موتور
. ← نکنید پر زیاد مقدار به را

وسط در باید روغن موتور، روغن دوباره ریختن از بعد.13
موتور روغن مقدار. بگیرد قرار C 263 تصویر ← سطح
قسمت در ،C 263 تصویر ← سطح از بالاتر نباید
قسمت در نباید همچنین و بگیرد قرار B 263 تصویر ←
. ← باشد A 263 تصویر ←
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)ادامه (بازبینی فهرست

و شد ریخته حد از بیش ناخواسته موتور روغن که زمانی.14
قرار A 263 تصویر ← محدوده در موتور روغن مقدار
در و دهید اطلاع مجاز تعمیرگاه به. نزنید استارت گرفت،
.بخواهید تخصصی کمک امکان صورت

.ببندید را موتور روغن فیلتر مخزن درب کردن، پر از بعد.15
علامتی اگر. کنید فرو هادی لوله در دسته تا را روغن گیج.16

این گیج کردن فرو هنگام باشد، روغن گیج بالای قسمت در
.باشد هادی لوله بالای شیار با مطابق باید علامت

.307 صفحه ←  ببندید را موتور درب.17

هشدار
است ممکن بریزد موتور داغ هایبخش روی موتور روغن اگر

سوزی،آتش بروز موجب است، ممکن مسئله این. بسوزد
.شود جدی هایآسیب سایر و سوختگی

با بریزد، موتور سرد هایقسمت روی موتور روغن اگر●
موتور روغن موتور، اجزا شدن گرم و موتور شدن روشن
.بگیرد آتش است ممکن و شده داغ

فیلتر درب کردن، پر از بعد که کنید حاصل اطمینان همیشه●
صورت به روغن گیج و ایدبسته محکم را موتور روغن
توانمی طریق این از. استگرفته قرار هادی لوله در صحیح
روشن موتور داغ اجزا روی موتور روغن ریختن از مانع
.شد

تذکر
و شد ریخته حد از بیش ناخواسته موتور روغن که زمانی●

قرار A 263 تصویر ← محدوده در موتور روغن سطح
در و داده اطلاع مجاز تعمیرگاه به. نزنید استارت گرفت،
صورت این غیر در. بخواهید تخصصی کمک نیاز صورت
!بینند آسیب موتور و کاتالیزوری مبدل است ممکن

و صحیح ریختن نحوه از خودرو مایعات کردن پر زمان در●
از استفاده. کنید حاصل اطمینان آن به مربوط درست محفظه
دیدن آسیب و جدی هاینقص ایجاد باعث نامناسب سیالات
.شودمی موتور

قسمت از بالاتر موتور روغن مقدار نباید وجههیچ به
صورت این غیر در. باشد داشته قرار B 263 تصویر ←

سامانه مسیر از و شده کارتر هواکش وارد است ممکن روغن
.شود اتمسفر وارد اگزوز

موتور کنندهخنک مایع

موضوع باره در مقدمه

که کنید کار موتور کنندهخنک سامانه روی خودتان زمانی فقط
یهمه و اضطراری نکات با که وقتی باشند، صادق زیر موارد
ابزار که هنگامی همچنین و دارید، آشنایی ایمنی هایتوصیه
توسط شده تولید و مناسب جایگزین مایعات و قطعات مناسب،

ممکن نادرست کردن کار. دارید اختیار در را سازنده یکارخانه
لزوم، صورت در.  ← شود منجر را جدی هایآسیب است
شرکت. کنید واگذار مجاز تعمیرگاه یک به را تعمیرات تمامی
پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس

.کندمی

هشدار
!است سمی موتور کنندهخنک مایع

و مهر اصلی هایمحفظه در فقط را موتور کنندهخنک مایع●
.دارید نگه امن جایگاهی در شده موم

هابطری غذا، خالی هایمحفظه در را موتور کنندهخنک مایع●
کسی است ممکن نکنید، نگهداری اصلی غیر هایمحفظه یا

.بنوشند را آن ندانسته
نگهداری کودکان دسترس از دور را موتور کنندهخنک مایع●

.کنید
کمترین برای باید شده، اضافه کنندهخنک مایع که کنید دقت●

قرار آن معرض در خودرو دارید انتظار که محیطی دمای
.باشد کافی گیرد،

و زدهیخ است ممکن کنندهخنک مایع سرد، بسیار هوای در●
سامانه که زمانی همچنین. شود خودرو خرابی موجب
هایلباس با خودرو سرنشینان کند،نمی کار خودرو گرمایش
.بزنند یخ سرما از است ممکن زمستانی نامناسب

منجر است ممکن کنندهخنک هایافزودنی و کنندهخنک مایع
توسط شده استفاده مایعات. شوند زیست محیط آلودگی به
محیطی زیست قوانین اساس بر و کامل شده، تفکیک باید خودرو
.شوند دفع

موتور کنندهخنک مایع مشخصات

ابتدای در  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 315 صفحه در فصل این

از محلولی شود،می پر کارخانه در که موتور کنندهخنک سامانه
مکمل از درصد 40 حداقل و خاص روش به شده آماده آب

مکمل. است) G 13) TL-VW 774 J موتور کنندهخنک
و آب محلول. است شناسایی قابل بنفش رنگ با موتور کنندهخنک
-13 (گرادسانتی درجه -25 دمای تا فقط موتور، کنندهخنک مکمل
از است قادر بعلاوه کند،می حفاظت زدگییخ از) فارنهایت درجه
محافظت خوردگی مقابل در موتور کنندهخنک سامانه فلزی اجزا
جوش نقطه رفتن بالا و کردن رسوب از این بر علاوه. کندمی
.کندمی جلوگیری کنندهخنک مایع

کنندهخنک سامانه از حفاظت برای موتور، کنندهخنک مکمل مقدار
دلیل به اگر حتی شود، گرفته نظر در درصد 40 حداقل همینه باید
.نباشد ضدیخ به نیازی گرم اقلیم و هوا و آب

مقدار توانمی باشد، تریقوی ضدیخ به نیاز اقلیمی دلایل به وقتی
کنندهخنک مکمل مقدار. داد افزایش را موتور کنندهخنک مکمل
در حفاظتی خاصیت چون شود، درصد 60 از بیشتر نباید موتور
منفی اثر کنندهخنک عملکرد روی و کرده کم را زدگییخ مقابل
.گذاردمی
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مقطر آب از محلولی باید موتور کنندهخنک مایع کردن پر زمان در
یا G 13 موتور کنندهخنک مکمل درصد 40 حداقل و

G 12 plus-plus) TL-VW 774 G (شود استفاده) به دو هر
داشته را خوردگی برابر در حفاظتی اثر حداکثر تا) بنفش رنگ
موتور کنندهخنک مایعات با G 13 از محلولی.  ← باشد

G 12 plus) TL-VW 774 F(، G 12) یا) رنگ قرمز
G 11) کاهش را خوردگی برابر در حفاظتی اثر) رنگ آبی سبز
. ← شود جلوگیری آن از باید که داده

هشدار
است ممکن موتور، کنندهخنک سامانه در ضدیخ مقدار بودن کم

بروز به منجر نتیجه در و موتور در خرابی بروز باعث
.شود جدی هایآسیب

کمترین برای باید شده، اضافه کنندهخنک مایع که کنید دقت●
قرار آن معرض در خودرو دارید انتظار که محیطی دمای
.باشد کافی گیرد،

و زدهیخ است ممکن کنندهخنک مایع سرد، بسیار هوای در●
سامانه که زمانی همچنین. شود خودرو خرابی موجب
هایلباس با خودرو سرنشینان کند،نمی کار خودرو گرمایش
.بزنند یخ سرما از است ممکن زمستانی نامناسب

تذکر
سایر با را اصلی موتور کنندهخنک هایافزودنی هرگز
مخلوط واگن فولکس طرف از نشده توصیه موتور هایکنندهخنک
بروز به منجر متفرقه، کنندهخنک مایعات کردن مخلوط. نکنید
.شودمی موتور کنندهخنک سامانه و موتور در جدی هاییآسیب

رنگ (نباشد صورتی انبساط، مخزن در موجود مایع که زمانی●
،)است مقطر آب در موتور کنندهخنک بنفش محلول دهندهنشان
دیگری نامناسب مایع با G 13 باشد، ایقهوه مثال برای بلکه

موتور کنندهخنک مایع باید صورت این در. است شده ترکیب
است ممکن صورت این غیر در. گردد تعویض وقت اسرع در

!بیاید پیش خودرو موتور برای خرابی یا و جدی صدمات

موتور کنندهخنک هایافزودنی و موتور کنندهخنک مایع
مایعات. شوند زیست محیط آلودگی به منجر است ممکن

اساس بر و کامل شده، تفکیک باید خودرو توسط شده استفاده
.شوند دفع محیطی زیست قوانین

کردن پر و موتور کنندهخنک مایع سطح بررسی
آن

ابتدای در  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 315 صفحه در فصل این

مایع انبساط مخزن روی هاینشانه: موتور محفظه در 265 تصویر
.موتور کنندهخنک

کنندهخنک مایع انبساط مخزن درب: موتور محفظه در 266 تصویر
.موتور

چراغ است، پایین بسیار موتور کنندهخنک مایع سطح که زمانی
.شودمی روشن موتور کنندهخنک مایع هشدار

سازیآماده
.کنید پارک ثابتی و صاف سطح روی را خودرو–
. ← شود سرد خودرو موتور دهید اجازه–
.307 صفحه ←  کنید باز را موتور درب–
روی نماد روی از موتور کنندهخنک مایع انبساط مخزن–

.266 تصویر ← است شناسایی قابل درپوش
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موتور کنندهخنک مایع سطح بررسی
مخزن جانبی شاخص روی از را، موتور کنندهخنک مایع سطح–

سطح. 265 تصویر ← کنید بررسی کننده،خنک مایع انبساط
.باشد گرفته قرار هانشانه بین باید کنندهخنک مایع

موتور کنندهخنک مایع انبساط مخزن در مایع سطح که زمانی–
کنندهخنک مایع باید گرفت، قرار) "حداقل" (حداقل شاخص زیر

است ممکن است، گرم موتور که زمانی. کرد پر را موتور
حداکثر شاخص از بالاتر کمی کنندهخنک مایع سطح

.باشد) "حداکثر"(

موتور کنندهخنک مایع کردن پر
و کنندهخنک داغ مایع از را بازوها و دست صورت، همیشه–

شده تعبیه درپوش خروجی هایروزنه از شده متصاعد بخار
.کنید محافظت انبساط، مخزن روی

. ← کنید باز احتیاط با را درپوش–
فولکس توسط شده تأیید مشخصات با جدید کنندهخنک مایع فقط–

. ← کنید استفاده را 315 صفحه ← واگن
مایع مقداری که کنید پر را موتور کنندهخنک مایع زمانی فقط–

صورت در باشد، داشته وجود انبساط مخزن ته در کنندهخنک
!شود خراب است ممکن خودرو موتور مورد، این رعایت عدم
ادامه رانندگی به شود،نمی مشاهده انبساط مخزن در مایعی اگر

.بخواهید کمک مجاز تعمیرکار از ،ندهید
انبساط مخزن درون موتور کننده خنک مایع دیدن به قادر اگر–

.بماند پایدار آن سطح تا بریزید آنقدر را کنندهخنک مایع هستید،
انبساط مخزن روی هاینشانه بین باید کنندهخنک مایع سطح–

مشخص محدوده از بالاتر. 265 تصویر ← باشد گرفته قرار
. ← نکنید پر را مایع شده

.کنید محکم را درپوش–
مشخصات با موتور کنندهخنک مایع اضطراری شرایط در اگر–

دیگر هایمکمل از نبود، دسترس در 315 صفحه ← شده گفته
بعدی تعمیرگاه تا آن جای به! نکنید استفاده موتور کنندهخنک
اسرع در و آن از پس.  ← کنید استفاده مقطر آب از فقط

اضافه آن به را کنندهخنک هایمکمل از مناسبی نسبت وقت،
.315 صفحه ← کنید

هشدار
بروز به منجر تواندمی موتور داغ کنندهخنک مایع یا بخار

.شود شدید هایسوختگی
شنویدمی موتور محفظه از را بخار صدای که زمانی هرگز●

درب میکند، سرریز موتور کنندهخنک مایع که بینیدمی یا و
صدای دیگر که زمانی تا همیشه. نکنید باز را خودرو موتور
نشود دیده کنندهخنک مایع سرریز یا و نشود شنیده بخار
.کنید صبر

دهید اجازه کنید باز را موتور درب اینکه از قبل همیشه●
توانندمی داغ هایقسمت. شود سرد کامل طور به موتور
.شوند بدن پوست در سوختگی بروز موجب

کردن باز از قبل شد، خنک خوب خودرو موتور که زمانی●
:کنید توجه زیر مطالب به موتور درب

دسته و کنید روشن را خودرو پارک الکترونیکی ترمز–
.کنید خلاص را دنده یا دهید قرار P وضعیت در را دنده

روی از را خودرو کلید و ببندید را خودرو سوییچ–
.بردارید استارت

آنها هرگز و دارید نگه دور موتور محفظه از را کودکان–
.نکنید رها مراقب بدون را

تحت است، گرم موتور که زمانی موتور، کنندهخنک سامانه●
درب است، گرم موتور که زمانی هرگز. دارد قرار فشار
زیرا. نکنید باز را موتور کنندهخنک مایع انبساط مخزن
هایآسیب و بپاشد بیرون موتور کنندهخنک مایع است ممکن
.کند ایجاد دیگری صدمات و جدی

هایعقربه جهت خلاف در دقت با و آرام را درپوش–
.دهید فشار پایین به کمی همزمان و چرخانده ساعت

کنندهخنک مایع از را بازوها و دست صورت، همیشه–
.کنید حفاظت کلفت و بزرگ ایپارچه با آن بخار یا و داغ

اجزا روی را خودرو مایعات هرگز کردن، پر زمان در●
شده ریخته خودرو سیالات. نریزید اگزوز سامانه یا موتور
هایموقعیت در. شوند سوزی آتش بروز باعث است ممکن
در آتش بروز به منجر است ممکن اتیلن گلیکول خاص،
.شود موتور

تذکر
به ،آب انواع بقیه! کنید استفاده مقطر آب از فقط کردن پر برای●

بروز به منجر است ممکن موجود، شیمیایی ترکیبات دلیل
خواهد خودرو موتور شدن خراب به منتج که. شوند خوردگی

شد، استفاده آب از دیگری انواع از مقطر آب جای به اگر. شد
کامل طور به و بلافاصله باید کنندهخنک سامانه داخل مایعات
.شوند جایگزین مجاز تعمیرگاه توسط

نکنید استفاده کنندهخنک مایعات از شده مشخص حد از بیشتر●
اضافه، کنندهخنک مایع صورت این غیر در. 265 تصویر ←

کنندهخنک سامانه شود،می داغ خودرو موتور که زمانی
هاییخرابی است ممکن و دهدمی قرار فشار تحت را خودرو
.کند ایجاد

که زمانی فقط بود، شده کم کنندهخنک مایع از زیادی مقدار اگر●
مقادیر شدن کم. کنید جایگزین را آن است خنک کاملا موتور
در سوراخ وجود نشانه است ممکن کنندهخنک مایع از زیادی
اسرع در باید خودرو کنندهخنک سامانه. باشد کنندهخنک سامانه
صورت این غیر در. شود بررسی مجاز تعمیرگاه توسط وقت
!شود وارد صدمه موتور به است ممکن

ایکنندهخنک مایع موتور، کنندهخنک مایع محفظه در اگر●
سامانه وارد هوا است ممکن! نکنید پر را آن ندارد وجود
تعمیرکارهای از بلافاصله نکنید، رانندگی. شود کنندهخنک

ممکن صورت این غیر در. کنید کمک درخواست متخصص
!شود وارد صدمه موتور به است

و صحیح ریختن نحوه از خودرو مایعات کردن پر زمان در●
از استفاده. کنید حاصل اطمینان آن به مربوط درست محفظه
دیدن آسیب و جدی هاینقص ایجاد باعث نامناسب سیالات
.شودمی موتور
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ترمز روغن

.ترمز روغن محفظه درب: موتور محفظه در 267 تصویر

اگر. کندمی جذب آب اطراف هوای از تدریج به ترمز روغن
است ممکن ترمز سامانه باشد، ترمز روغن داخل آب زیادی مقدار
آب اثر در است ممکن نیز ترمز روغن جوش نقطه. ببیند آسیب
ترمز، از زیاد استفاده هنگام. یابد کاهش شدت به آن در موجود
درون بخار است ممکن باشد، زیاد ترمز روغن در موجود آب اگر

کاهش را هاترمز قدرت شده جمع بخار. شود جمع ترمز سامانه
ممکن حتی و دهدمی افزایش را ترمز فاصله شدت به دهد،می
سایر و شما ایمنی. شود ترمزها کامل افتادن کار از به منجر است
بستگی ترمز سیستم همیشگی و درست عملکرد به جاده، در افراد
. ← دارد

ترمز روغن مشخصات
سامانه برای که کرده تولید ترمزی روغن واگن فولکس شرکت
برای واگن فولکس شرکت. استشده بهینه خودرو در ترمز

مطابق مناسب ترمز روغن از استفاده ترمز سامانه بهینه عملکرد
.کندمی توصیه را واگن فولکس 14 501 استاندارد با

که کنید بررسی ترمز، روغن از خاصی نوع از استفاده از قبل
خودرو نیازهای با نگهدارنده محفظه روی شده چاپ مشخصات
.باشد داشته همخوانی

فولکس 14 501 استاندارد با مطابق که ترمزی روغن
.است دسترس در واگن فولکس هاینمایندگی در باشد، واگن

با محصول یک از استفاده نبود، دسترس در ترمز روغن این اگر
 با مطابق ترمز روغن است، الزامی کیفیت

DIN ISO 4925 CLASS 4 آمریکا استاندارد یا 
FMVSS 116 DOT 4 شود استفاده تواندمی.

DIN ISO 4925 CLASS 4 با مطابق ترمزهای روغن همه
شیمیایی ترکیب FMVSS 116 DOT 4 آمریکا استاندارد یا

حاوی است ممکن هاترمز روغن این از بعضی. ندارند یکسانی
از یا خرابی به منجر زمان طول در که باشند شیمیایی ترکیبات

.شوند ترمز سامانه قطعات افتادن کار

ترمز روغن از کندمی توصیه واگن فولکس شرکت بنابراین
از تا کنند استفاده واگن فولکس 14 501 استاندارد با مطابق
.باشند داشته اطمینان ترمز سامانه پایدار و بهینه عملکرد

 واگن فولکس 14 501 استاندارد با مطابق ترمز روغن
DIN ISO 4925 CLASS 4 آمریکایی استاندارد یا 

FMVSS 116 DOT 4کندمی برآورده کاملا را نیازها.

ترمز روغن مقدار
!ندهید ادامه رانندگی به . است کم خیلی ترمز روغن
.کنید بررسی را ترمز روغن مقدار

یا MAX و MIN هایعلامت بین همیشه باید ترمز روغن مقدار
. ← باشد ترمز روغن محفظه در MIN علامت بالای

موتور هایمدل همه در درستی به تواننمی را ترمز روغن مقدار
نشان را ترمز روغن مقدار که موتور از بخشی کرد، بررسی

ترمز روغن محفظه پشت جزئی صورت به است ممکن دهد،می
قابل دقیق صورت به ترمز روغن مقدار اگر. باشد شده پنهان

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به حتما نیست، خواندن

پایین خودکار صورت به رانندگی حین در ترمز روغن سطح
ترمز برای ترمز هایلنت ساییدگی برابر در را خود تا میرود
.کند تنظیم کردن

ترمز روغن تعویض
فولکس شرکت. کنید تعویض مجاز تعمیرگاه در را ترمز روغن
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن
مشخصات که کنید استفاده هنگامی فقط جدید هایترمز روغن از

.است شده داده نشان آنها ضروری

هشدار
ترمز روغن از یا و باشد کم خیلی ترمز روغن میزان اگر

یا و دیده آسیب ترمزها شود، استفاده شده مصرف یا و نامناسب
.یابدمی کاهش آنها قدرت

!کنید بررسی را ترمز روغن مقدار و ترمز سامانه مرتب●
.کنید تعویض مرتب طور به را خودرو ترمز روغن●
برای ترمز روغن که صورتی در ترمز، از شدید استفاده●

.شود بخار قفل باعث است ممکن باشد مانده طولانی مدت
ترمز توقف فاصله و کاهش را ترمز قدرت سطح بخار قفل
است ممکن و دهدمی افزایش ایملاحظه قابل مقدار به را

.شود ترمز سامانه کامل افتادن کار از یا خرابی باعث
از فقط. شود استفاده مناسب ترمز روغن که نمایید دقت●

14 501 استاندارد با دقیق صورت به که ترمزی روغن
.کنید استفاده باشد، مطابق واگن فولکس

کیفیت با هایترمز روغن یا و ترمزها روغن انواع بقیه●
کارایی و گذاشته اثر ترمزها عملکرد روی توانندمی پایین،
.دهند کاهش را آنها

در واگن فولکس 501 14 استاندارد با ترمز روغن وقتی●
با مطابق بالا کیفیت با ترمزی روغن از نبود، دسترس

ISO 4925 CLASS 4 آمریکا استاندارد یا
FMVSS 116 DOT 4 کنید استفاده.

.باشد تازه باید محفظه در شده ریخته ترمز روغن●

هشدار
.است سمی ترمز روغن
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سایر یا بطری از هرگز مسمومیت، احتمال دادن کاهش برای●
این همیشه. نکنید استفاده ترمز روغن نگهداری برای ظروف
اگر حتی بنوشد، هابطری این از کسی که دارد وجود امکان

.باشند شده زده آن روی برچسبی درستی به
نگهداری مخصوص ظرف در باید همیشه ترمز روغن●

.بماند دور کودکان دسترس از و شود نگهداری خودش

تذکر
خودرو، رنگ به تواندمی ریخته یا و کرده نشت ترمز روغن
نشت ترمز روغن. بزند آسیب هالاستیک و پلاستیکی هایبخش
.کنید پاک خودرو قطعات روی از سرعت بع را ریخته یا و کرده

مصرفی مایعات. است زیست محیط آلاینده ترمز روغن
.کنید دفع صحیح طور به و تفکیک را خودرو از شده جدا

خودرو باتری

موضوع باره در مقدمه

تامین برای که است خودرو برق سامانه از بخشی خودرو باتری
.است شده طراحی نقلیه وسیله برق

با که کنید کار خودرو برق سامانه روی بر صورتی در فقط
و باشید داشته آشنایی ایمنی های توصیه و ضروری اقدامات
در را خودرو مایعات و مناسب ابزار یدکی، قطعات همیشه
هایآسیب است ممکن نادرست کردن کار. باشید داشته دسترس
را تعمیرات تمامی لزوم، صورت در.  ← شود منجر را جدی
این در واگن فولکس شرکت. کنید واگذار مجاز تعمیرگاه یک به

.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد،

خودرو باتری نصب محل
محفظه در است ممکن خودرو باتری خودرو، تجهیزات به بسته

گرفته قرار عقب صندوق کفپوش زیر عقب صندوق یا موتور
.باشد

خودرو باتری روی موجود دهنده هشدار نکات توضیحات
مفهومهانشانه

کنید استفاده چشم محافظ از همیشه!


.است سوزاننده و خورنده بسیار باتری اسید

استفاده ایمنی دستکش و چشم محافظ از همیشه
!کنید


کشیدن سیگار و حباب بدون چراغ جرقه، آتش،
!است ممنوع


حجمی باشد، باتری روی اضافی بار کهزمانی

!شوندمی آزاد اشتعال قابل گازهای از


از را خودرو باتری و باتری اسید همیشه
!دارید نگه دور کودکان دسترس

هشدار
است ممکن خودرو، برق سامانه و باتری روی بر کار هرگونه
هر انجام از قبل. شود الکتریکی شوک یا و آتش بروز به منجر
را زیر ایمنی های توصیه و اطلاعات خودرو روی بر کاری
:کنید توجه آنها به و خوانده

را سوییچ خودرو، باتری روی بر کاری هر انجام از قبل●
همچنین کنید، خاموش را خودرو برقی تجهیزات تمام و بسته
.کنید جدا آن از را باتری منفی کابل

کودکان دسترس از را خودرو باتری و باتری اسید همیشه●
!دارید نگه دور

.کنید استفاده ایمنی دستکش و چشم محافظ از همیشه●
سوختگی باعث است ممکن. است خورنده بسیار باتری اسید●

خودرو باتری با کار هنگام. شود چشم شدن کور و پوست در
پاشیدن مقابل در را صورت و بازوها هادست همه، از قبل
.کنید محافظت اسید

حباب بدون هایچراغ یا آتش نزدیک هرگز و نکشید سیگار●
.نکنید کار

و الکتریکی وسایل و هاکابل اطراف محیط در شعله ایجاد از●
.کنید جلوگیری الکتریکی بار تخلیه احتمال همچنین

.نکنید متصل یکدیگر به را باتری هایقطب هرگز●
ممکن آنها. نکنید استفاده خودرو دیده آسیب باتری از هرگز●

بایستی خودرو دیده آسیب هایباتری. شوند منفجر است
.شوند جایگزین بلافاصله

.گردند تعویض بلافاصله باید زده یخ یا دیده آسیب هایباتری●
درجه 0 حدود دمایی در است ممکن خودرو خالی هایباتری
.بزنند یخ) فارنهایت درجه+ 32 (گرادسانتی

صحیح اتصال از عقب، صندوق در باتری با خودروهایی در●
.نمایید حاصل اطمینان خودرو باتری به گاز تخلیه شلنگ

تذکر
خورشید مستقیم نور معرض در طولانی مدت برای را باتری●

باتری الکترولیت به بنفش اشعه است ممکن زیرا نکنید، رها
.بزند آسیب

باتری از سرد هوای در خودرو مدت طولانی پارک درصورت●
بزند یخ باتری اگر زیرا کنید، محافظت "زدگییخ" مقابل در

.شودمی خراب

ساعت، (سامانه تنظیمات شدن پاک یا و تغییر احتمال
در) هانویسی برنامه و شخصی راحتی تنظیمات تاریخ،

کردن باتری به باتری یا و خودرو باتری کامل شدن خالی صورت
را تنظیمات شد، شارژ کافی حد به باتری وقتی. دارد وجود

.کنید اصلاح را آنها و بررسی
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هشدار چراغ

در  و  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 319 صفحه در فصل این ابتدای

حلراه/احتمالی دلایلروشن



.دینام دیدن آسیب
سامانه. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به

.کنید بررسی را خودرو برق
را غیرضروری هایکنندهمصرف
حین در خودرو باتری. کنید خاموش
.شودنمی شارژ دینام توسط حرکت

در نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوئیچ، کردن باز هنگام
کوتاهی مدت به عملکرد، آزمایش منظور به نشانگرها مجموعه
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ. شوندمی روشن

هشدار
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
و تصادف، بروز ترافیک، در خودرو بیاخر به منجر تواندمی

.گردد شدید هایآسیب
متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به هرگز●

.نکنید توجهیبی
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و شده روشن هشدار هایچراغ به توجه عدم
.شود خودرو به خساراتی آمدن وارد به منجر

خودرو باتری اسید سطح بررسی

در  و  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 319 صفحه در فصل این ابتدای

.کنید باز را باتری پوشش: موتور محفظه در 268 تصویر





).کلی طرح نمودار (خودرو باتری روی باتری روزنه 269 تصویر

باید بالا کارکرد با خودروهایی برای خودرو باتری اسید مقدار
هوای و آب دارای کشورهای در خصوص به شود، بررسی مرتباً
شرایط در. باشد شده قدیمی خودرو باتری که زمانی و گرم

.باشدنمی تعمیرات و نگهداری نیازمند خودرو باتری معمول،

و 152 صفحه ← توقف/استارت سیستم دارای خودروهای
با دارند قرار عقب صندوق در هاآن باتری که خودروهایی

هایباتری از نوع این در. اندشده مجهز خاصی هایباتری
.نیست بررسی قابل فنی دلایل به باتری اسید سطح خودرو،

)موتور محفظه در باتری با خودروها برای (سازی آماده
کنید آماده موتور محفظه درون کردن کار برای را خودرو–

.307 صفحه ←
.307 صفحه ←  کنید باز را موتور درب–

)عقب صندوق در باتری با خودروها برای (سازی آماده
بدون باتری بررسی عقب، صندوق در باتری با خودروها برای
صورت در. نیست پذیرامکان خودرو از هاییبخش کردن جدا
.کنید مراجعه تعمیرگاه به لزوم

.92 صفحه ← کنید باز را عقب صندوق درب–
کنید محکم خود جای در و برده بالا را عقب صندوق کفپوش–

.253 صفحه ←

خودرو باتری درپوش کردن باز
تصویر ← کنید باز پیکان علامت جهت در را پوشش ،کردن باز برای
268.

ببندید پیکان علامت جهت خلاف در را پوشش ،سستن برای
.268 تصویر ←

)باتری روزنه با هاباتری (باتری اسید سطح کردن بررسی
رنگ تشخیص برای کافی روشنایی که کنید حاصل اطمینان–

علامت( 269 تصویر ← خودرو باتری بالای باتری روزنه
اجسام و حباب بدون هایچراغ هرگز. دارد وجود) پیکان
.نکنید استفاده نور منبع عنوان به را سیگار مانند مشتعل

اسید سطح اساس بر نظارت ایدایره پنجره در نشانگر رنگ–
.کندمی تغییر خودرو باتری
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عملکردرنگی نشانگر

رنگ بدون یا روشن زرد
.است کم بسیار خودرو باتری اسید سطح
بررسی مجاز تعمیرگاه در را خودرو باتری
.نمایید جایگزین لزوم صورت در و کنید

.است درست خودرو باتری اسید مقدارسسیاه

هشدار
بروز به منجر است ممکن خودرو باتری روی بر کردن کار

.شود گرفتگیبرق یا انفجار، سوختگی،
.کنید استفاده ایمنی دستکش و چشم محافظ از همیشه●
سوختگی باعث است ممکن. است خورنده بسیار باتری اسید●

خودرو باتری با کار هنگام. شود چشم شدن کور و پوست در
پاشیدن مقابل در را صورت و بازوها هادست همه، از قبل
.کنید محافظت اسید

دریچه از است ممکن اسید. نکنید کج را خودرو باتری هرگز●
.شود آسیب بروز به منجر و ریخته بیرون باتری

.نکنید باز را خودرو باتری هرگز●
محل ها،چشم درون یا پوست روی اسید ریختن صورت در●

.بشویید سرد آب با دقیقه چندین برای بلافاصله را تماس
.کنید مراجعه پزشک به بلافاصله سپس

.کنید مراجعه پزشک به بلافاصله اسید بلعیدن صورت در●

وصل و کردن جدا کردن، جایگزین کردن، شارژ
خودرو باتری کردن

در  و  قسمت و 307 صفحه در  و  قسمت به
.کنید توجه 319 صفحه در فصل این ابتدای

خودرو باتری کردن شارژ
کار به فناوری زیرا شود، شارژ مجاز تعمیرگاه توسط باید باتری
نیازمند کننده تولید کارخانه توسط شده نصب هایباتری در رفته
این در واگن فولکس شرکت.  ← است محدود ولتاژ با شارژ
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد،

خودرو باتری کردن عوض
هایویژگی و شده تولید خود محل شرایط با مطابق خودرو باتری
تعویض خودرویی باتری باید وقتی. دارد را خود خاص ایمنی
ظرفیت مورد در خودرو، جدید باتری خریدن از قبل شود،

تجهیزات و خروجی نیاز، مورد خدمات و اندازه الکترومغناطیسی،
.کنید مشورت واگن فولکس نمایندگی با ایمنی،

تعمیرات و نگهداری به نیاز بدون خودرو هایباتری از فقط
استفاده VW 7 50 73 و TL 825 06 استاندارهای با مطابق
.باشند بعد به 1391/4/11 تاریخ از باید استانداردها این. کنید

سسیسستم دارای خودروهای مانند, مخصوص باتری دارای خودروهای در
دارای باتری با فقط را خودرو باتری ،152 صفحه ← توقف/اسستارت
.نمایید جایگزین مشخصات همان



شرکت. شود جایگزین مجاز تعمیرگاه توسط باید خودرو باتری
پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن فولکس

.کندمی

خودرو باتری کردن جدا
برقی سامانه از خودرو باتری کردن جدا به نیاز که صورتی در
:کنید توجه زیر موارد به بود،

.ببندید را سوییچ و کنید خاموش را برقی تجهیزات تمام–
این غیر در کنید، باز را خودرو قفل باتری، کردن جدا از قبل–

.آیدمی در صدا به سرقت ضد سیستم صورت
. ← کنید جدا را مثبت کابل سپس و منفی کابل ابتدا–

خودرو باتری کردن متصل
را برقی تجهیزات همه خودرو به باتری دوباره اتصال برای–

.ببندید را سوییچ و کنید خاموش
. ← کنید متصل را منفی کابل سپس و مثبت کابل ابتدا–

خودرو باتری اتصال از بعد است ممکن زیادی نشانگر هایچراغ
سرعت با را کوتاه مسافتی اگر. شوند روشن سوییچ شدن باز و

)ساعت در مایل 12 تا 10 (ساعت در کیلومتر 20 تا 15
نشانگر هایچراغ اگر. شوندمی خاموش هاچراغ کنید، رانندگی
و کرده مراجعه مجاز تعمیرگاه به بمانند، باقی روشن همچنان
.کنید بررسی را خودرو

سامانه باشد، شده جدا طولانی مدت برای خودرو باتری وقتی
زمان دادن نشان و صحیح محاسبه به قادر است ممکن خودرو
و تعمیر فواصل حداکثر به. 51 صفحه ← نباشد بعدی سرویس
.هاسرویس جدول دفترچه ← فرمایید توجه مجاز نگهداری

تعویض از بعد خودرو اگر: 83 صفحه ← کلید بدون دسسترسی با خودرو
باز و قفل بیرون از را خودرو هایدرب شود،نمی روشن باتری
خودرو اگر. کنید روشن را خودرو تا کنید تلاش دوباره سپس. کنید

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به نشد، روشن

تجهیزات اتوماتیک شدن خاموش
خالی از تا دهدمی انجام اقداماتی خودرو الکتریکی هوشمند سامانه
:کند جلوگیری باتری از زیاد استفاده زمان در خودرو باتری شدن

تولید بیشتری برق دینام تا یابدمی افزایش جا در موتور دور–
.کند

و شده محدود برق، بزرگ هایکنندهمصرف لزوم، صورت در–
.شوندمی خاموش کلی طور به یا

سوکت عملکرد است ممکن خودرو، زدن استارت زمان در–
متوقف کوتاهی مدت خودرو فندک و ولتاژ کنندهتأمین ولت 12
.شود

.شود خودرو باتری شدن خالی از مانع تواندنمی همیشه سامانه این
برای خودرو موتور و باز خودرو سوییچ که زمانی مثال عنوان به

که زمانی خودرو بودن پارک هنگام یا باشد خاموش طولانی مدت
روشن طولانی مدت برای خودرو پارک هایچراغ یا راهنماها
.بمانند
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شدن باز به منجر که تصادفی هنگام باتری شدن خاموش
شودمی هاایربگ
هایکیسه که تصادفی بروز زمان در ، خودرو تجهیزات به بسته
به اشتعال قابل اجزا با باتری الکتریکی اتصال شوند، باز هوا

کوتاه اتصال ایجاد از نتیجه در. گرددمی قطع خودکار صورت
.شودمی جلوگیری

شودمی خالی خودرو باتری علتی چه به
زمانی مخصوصا موتور، کردن کار بدون مدت،طولانی توقف–

.است باز خودرو سوییچ که
موتور که زمانی خصوص به خودرو برقی تجهیزات از استفاده–

.است خاموش
.136 صفحه ← کمکی گرمکن از استفاده هنگام–

هشدار
ممکن ها،باتری از نادرست استفاده و باتری نادرست اتصال
.شود جدی هایآسیب و آتش کوتاه، اتصال بروز باعث است

مقاوم و نگهداری و تعمیر از نیاز بی هایباتری از همیشه●
شده نصب باتری با مشابه ابعادی و مشخصات خواص، که

.کنید استفاده دارند، کارخانه توسط خودرو برای

هشدار
شدت به گازهای از حجمی خودرو، باتری شدن شارژ زمان در
.شوندمی آزاد اشتعال قابل

شارژ مناسب تهویه با هاییاتاق در فقط را خودرو هایباتری●
.کنید

شده ذوب دوباره و زده یخ خودرو باتری که زمانی هرگز●
است ممکن خودرو خالی هایباتری. نکنید شارژ را آن است
)فارنهایت درجه+ 32 (گرادسانتی درجه 0 حدود دمایی در
.بزنند یخ

.گردد تعویض باید زد، یخ خودرو باتری بار یک که زمانی●
کوتاه اتصال بروز باعث تواندمی هاکابل نادرست اتصال●

.کنید متصل را منفی کابل سپس و مثبت کابل ابتدا. شود

تذکر
روشن موتور یا و است باز خودرو سوییچ که زمانی هرگز●

از هرگز. نکنید جدا یا متصل را باتری بین اتصالات است،
برق سامانه. نکنید استفاده خودرو مختصات با نامتناسب باتری

برقی نقص به منجر و بینند آسیب است ممکن برقی قطعات و
.شود

تولید برق که تجهیزاتی خودرو باتری شارژ برای هرگز●
سوکت در را باتری شارژر یا خورشیدی هایپنل مانند کنندمی
خودرو برق سامانه. ندهید قرار خودرو فندک یا ولت 12

.ببیند آسیب کار این با است ممکن

خودرو هایباتری. کنید دفع مقررات طبق را خودرو باتری
یا سولفوریک اسید مانند سمی مواد حاوی است ممکن

.باشند سرب

زیست محیط در آلودگی ایجاد باعث است ممکن باتری اسید
به را آنها و کنید پاک را خودرو مایعات نشتی. شود
.بریزید دور صحیح صورت
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هالاستیک و هاچرخ
هالاستیک پایش سیستم

موضوع باره در مقدمه

میزان بودن پایین مورد در هالاستیک باد کنترل سیستم
.دهدمی هشدار راننده به هالاستیک باد

هشدار
فیزیک قوانین بر تواندنمی هالاستیک پایش هوشمند تکنولوژی

.کندمی عمل سیستم هایمحدودیت چارچوب در فقط و کند غلبه
به منجر است ممکن هالاستیک و هاچرخ از نادرست استفاده
حتی یا و هالاستیک شدن جدا ها،لاستیک در فشار شدید افت

.شود آنها ترکیدن
حد در همیشه و کنید بررسی مرتب را هالاستیک باد فشار●

لاستیک هوای فشار اگر. 329 صفحه ← دارید نگه مناسب
سطح که حدی تا آن، دمای است ممکن باشد کم بسیار

ترکیدن به منجر و یافته افزایش کند، ذوب را لاستیک
.شود لاستیک

بودن سرد هنگام را لاستیک باد فشار صحیح میزان همیشه●
اندازه است شده مشخص آن برچسب روی که همانطور آن،

.329 صفحه ← بگیرید

هستند سرد که زمانی را هالاستیک باد فشار مرتب طور به●
سرد هایلاستیک باد فشار لزوم، صورت در. بگیرید اندازه
شده نصب تازه هایلاستیک برای لازم فشار عنوان به را

.329 صفحه ← بگیرید اندازه
آسیب یا خوردگی هاینشانه یافتن برای مرتب را هالاستیک●

.کنید بررسی
اجازه بار و سرعت موقع هیچ شده، تنظیم هایلاستیک برای●

.نکنید زیاد را شده داده

را لاستیک استهلاک و سوخت مصرف هالاستیک کم باد
.دهدمی افزایش

رانندگی بالا سرعت با شده نصب تازه هایلاستیک با وقتی
اخطار از یکی و شوند منبسط کمی است ممکن کنید،

.درآید صدا به فشار هایدهنده

جدیدی هایلاستیک با باید فقط فرسوده هایلاستیک
مدل برای واگن فولکس شرکت توسط که گردند جایگزین

.اندشده تایید خودرو

مرتب. نباشید متکی هالاستیک پایش سامانه به فقط
و آنها باد فشار بود درست از تا کرده کنترل را هالاستیک

و ترک گی،بریده پنچری، مانند خرابی از اینشانه هیچ نداشتن
سطح از امکان حد تا را خارجی اجسام. یابید اطمینان کردن، طبله

.نروند فرو لاستیک سطح درون تا دارید نگه دور هالاستیک

لاستیک باد فشار پایش هایسیستم انواع

توجه مورد را 323 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

است، هالاستیک پایش سامانه از متفاوت نوع 2 دارای خودرو این
:شودمی داده توضیح زیر در آنها هایویژگی بین تفاوت



هالاستیک باد فشار افت نشانگر
).غیرمستقیم گیریاندازه (دارند ABS حسگر که هاییلاستیک تمامی) دایره محیط زدن دور مثال برای (مختلف عوامل بر نظارت– 
.ترکیبی ابزارهای نمایشگر در متنی هایپیام و ترکیبی ابزارهای در  نشانگر چراغ– 
.71 صفحه ← سرگرمی و اطلاعات سامانه فهرست در سامانه تنظیم– 
.باشد کرده تغییر هالاستیک باد فشار که صورتی در سامانه کردن روز به برای فهرست با کردن کار نحوه– 

هالاستیک باد فشار پایش سامانه
.فلزی لاستیک سوزن). مستقیم گیریاندازه (لاستیک هر سوزن روی فشار هایحسگر با فشار بر نظارت– 
.ترکیبی ابزارهای نمایشگر در متنی هایپیام و ترکیبی ابزارهای در  نشانگر چراغ– 
.71 صفحه ← سرگرمی و اطلاعات سامانه فهرست در سامانه تنظیم– 
.است تنظیم قابل کلی یا موضعی فشار– 
).باشد دسترس در اگر (است پیکربندی قابل لاستیک اندازه– 
.باشد کرده تغییر هالاستیک باد فشار اگر خودکار، دوباره ریزیبرنامه– 

323هالاستیک و هاچرخ
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هالاستیک باد فشار افت نشانگر چراغ

.دهید قرار توجه مورد را 323 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت

حلراه ← احتمالی دلایلروشن



به نسبت ناگهانی صورت به لاستیک چند یا یک باد فشار
کاهش استکرده تنظیم خودرو برای راننده که فشاری
صوتی هشدار. است دیده آسیب لاستیک ساختار یا یافته
در آن با مطابق متنی پیام است ممکن و آیدمی در صدا به

.آید در نمایش به نمایشگر

 کم را خودرو سرعت بلافاصله !ندهید ادامه رانندگی به
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در! کنید
!کنید اجتناب ترمز و فرمان ناگهانی مانور از

در و کرده کنترل را هاچرخ و هالاستیک تمام باد فشار
.329 صفحه ← نمایید اصلاح را آن لزوم صورت
فشار تنظیم از بعد. گردند تعویض باید دیده آسیب هایلاستیک

نشانگر لاستیک، چند یا یک تعویض از پس یا هالاستیک باد
صفحه ← شود تنظیم دوباره باید هالاستیک باد فشار افت

327.

چشمک
حلراه ← احتمالی دلایلزندمی



کردن بسته و باز و هالاستیک باد فشار تنظیم از پس اگر.دارد نقص سامانه
و نیست دسترس در هالاستیک باد فشار افت نشانگر سوییچ،
به ماند،می روشن سپس و زده چشمک همچنان نشانگر چراغ

بررسی سامانه نمایید درخواست. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه
.شود

از پس و زندمی چشمک دقیقه یک حدود نشانگر چراغ
است ممکن علاوه به. ماندمی روشن مداوم صورت به آن
و اطلاعات سامانه و نمایشگر در آن با متناسب متنی پیام

.شود داده نمایش سرگرمی



به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
به منجر است ممکن هالاستیک در پایین فشار یا متفاوت فشار
دست از ها،لاستیک شدن خراب ها،لاستیک به آسیب آمدن وارد
مرگبار یا جدی هایآسیب و تصادفات خودرو، کنترل رفتن
.شود

چه هر ممکن صورت در ماند، روشن نشانگر چراغ اگر●
را هالاستیک تمامی و کرده متوقف را نقلیه وسیله تر سریع

.329 صفحه ← کنید بررسی
باد کم خیلی یفشارها یا لاستیک باد متفاوت یفشارها●

ثبات کند، بیشتر را هالاستیک فرسایش تواندمی لاستیک
.دهد افزایش را کردن ترمز مسافت و دهد کاهش را خودرو

کم خیلی باد فشار یا هالاستیک باد فشار بودن متفاوت●
و لاستیک ناگهانی شدن پنچر موجب تواندمی هالاستیک
خودرو کنترل دادن دست از و لاستیک ترکیدن به منجر
.شود

به خودرو هایلاستیک تمامی باد فشار درست تنظیم وظیفه●
توانمی را لاستیک شده توصیه باد فشار. است راننده عهده
.329 صفحه ← یافت برچسب روی

را مناسب باد فشار سرد، حالت در هاچرخ تمام که وقتی تا●
درستی به تواندنمی هالاستیک پایش سامانه باشند، نداشته
.کند عمل

بار ظرفیت با مناسب همیشه باید هالاستیک تمام باد فشار●
.329 صفحه ← باشد خودرو

پر مناسب باد فشار با را هالاستیک تمام سفر از قبل همیشه●
.329 صفحه ← کنید

لاستیک کنید، رانندگی ناکافی لاستیک باد فشار با چنانچه●
تا را لاستیک تواندمی حالت این. گرددمی منحرف بیشتر
در و لاستیک هایآج شدن جدا موجب که کند گرم حدی
راننده شودمی سبب امر این که شود لاستیک ترکیدن و نتیجه
.بدهد دست از را خودرو کنترل

رفتن بالا موجب خودرو حد از بیش بار حمل و بالا سرعت●
از باعث و شودمی آنها ترکیدن حد تا هالاستیک حرارت
.گرددمی خودرو کنترل رفتن دست

باشد، زیاد خیلی یا کم خیلی لاستیک باد فشار چنانچه●
به خودرو و شده هنگام زود فرسودگی دچار هالاستیک
.شد نخواهد کنترل خوبی

آن فوری تعویض به نیازی و نشده "پنچر" لاستیک چنانچه●
و بروید مجاز تعمیرگاه تریننزدیک به کم سرعت با نباشد،
.329 صفحه ← کنید تنظیم و بررسی را لاستیک باد فشار

هشدار
متنی هایپیام و نشانگر هایچراغ افتادن کار از به توجه عدم
و تصادف باعث و ترافیک در خودرو خرابی به منجر تواندمی

.شود جدی آسیب بروز
.نگیرید نادیده را متنی هایپیام یا نشانگر هایچراغ هرگز●
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر

راهنما دفترچه 324
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طولانی مدت برای هموارنا هایجاده روی کردن رانندگی
موقت طور به تواندمی اسپرت، سبک با رانندگی یا و
نشانگر، چراغ. کند غیرفعال را هالاستیک باد فشار افت نشانگر
یا و جاده شرایط چنانچه اما دهدمی نمایش را عملکرد در اختلال
.شودمی خاموش کند تغییر رانندگی طرز

هالاستیک باد فشار پایش سیستم نشانگر چراغ

توجه مورد را 323 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

در خطایی یا و باشد کم خیلی باد فشار یا پنچر لاستیک چنانچه
چشمک یا و شده روشن نشانگر چراغ باشد، آمده وجود به سامانه
و شوند نمایان نمایشگر در متنی هایپیام است ممکن. زندمی
.شود شنیده نیز هشدار صدای زمانهم



حلراه ← احتمالی دلایلمتنی پیامروشن


Flat tyre! )لاستیک
!)پنچر

از ترکم لاستیک، یک حداقل باد فشار
140 / مربع اینچ در پوند 20 (بار 1,4
لاستیک باد فشار یا و است) پاسکال کیلو
.است شده کم خیلی

 سرعت بلافاصله !ندهید ادامه رانندگی به
محض به و وقت اسرع در! کنید کم را خودرو
ناگهانی مانور از. کنید متوقف را خودرو امکان
را هاچرخ تمام! کنید اجتناب ترمز و فرمان
اجسام و ندیده آسیب بیرون از تا کنید بررسی
تمام باد فشار. باشد نرفته فرو آنها در خارجی
به نیازی چنانچه. کنید بررسی را هالاستیک
به توانیدمی باشید، نداشته لاستیک فوری تعویض
.بروید مجاز تعمیرگاه تریننزدیک به آرامی



Tyre pressure
TOO LOW! )فشار

کم خیلی لاستیک باد
!)است

باد فشار دهدمی نشان هشدار علامت
.باشدمی خطرناک لاستیک یک حداقل

چک را هاچرخ تمامی لاستیک باد فشار بلافاصله
لاستیک یک فوری تعویض به نیازی اگر. نمایید
تعمیرگاه تریننزدیک تا کم سرعتی با باید ندارید،
.کنید حرکت مجاز



Please check tyre
pressures. )ًلطفا

هالاستیک باد فشار
.)نمایید بررسی را

باد فشار دهدمی نشان هشدار علامت
.باشدمی کم لاستیک یک حداقل

چک بعدی فرصت در را هالاستیک تمامی فشار
تا. نمایید تنظیم را آنها و 329 صفحه ← کرده
طی از ایدنکرده تنظیم را لاستیک باد که زمانی
سرعت حداکثر با حرکت و طولانی هایمسافت
.کنید اجتناب

---

Please check tyre
pressures. )ًلطفا

هالاستیک باد فشار
.)نمایید بررسی را

دهندهنشان هشدار شد، باز سوییچ وقتی
کم لاستیک یک باد حداقل که است این
.است

چک بعدی فرصت در را هالاستیک تمامی فشار
تا. نمایید تنظیم را آنها و 329 صفحه ← کرده
طی از ایدنکرده تنظیم را لاستیک باد که زمانی
سرعت حداکثر با حرکت و طولانی هایمسافت
.کنید اجتناب
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حلراه ← احتمالی دلایلمتنی پیامزندمی چشمک

---

متناوب طور به علامت رانندگی حین
بین ارتباط. شودمی روشن و خاموش
اگر. دارد مشکل کنترل سامانه و حسگر
نزدیکی همان در فرستنده یک از بیش
عملکرد این کند، کار فرکانس همان روی
قرار تاثیر تحت موقت طور به تواندمی

فرستنده رادیوی وجود: مثل برای بگیرد،
یا دور راه از کنترل گیرنده،
.کنترلی هایبازیاسباب

از یا و نمایید خاموش را آنها نیاز عدم صورت در
.شوید دور اختلال ایجاد منبع

---

نشانگر چراغ اما است تنظیم لاستیک باد فشار اگر.دارد نقص سامانه
و خاموش از پس سرانجام و زندمی چشمک هنوز
به حتما ماند،می روشن موتور، مجدد شدن روشن

نمایید درخواست. نمایید مراجعه مجاز تعمیرگاه
.شود بررسی سامانه

چشمک دقیقه یک حدود نشانگر چراغ
مداوم صورت به آن از پس و زندمی

.ماندمی روشن

به نشانگر و هشدار هایچراغ بعضی سوییچ، کردن باز زمان در
.شوندمی روشن کوتاهی مدت به خودرو، کارکرد آزمایش منظور
.شوندمی خاموش ثانیه چند از پس هاچراغ

هشدار
به منجر است ممکن هالاستیک در پایین فشار یا متفاوت فشار
دست از ها،لاستیک شدن خراب ها،لاستیک به آسیب آمدن وارد
مرگبار یا جدی هایآسیب و تصادفات خودرو، کنترل رفتن
.شود

چه هر ممکن صورت در ماند، روشن نشانگر چراغ اگر●
را هالاستیک تمامی و کرده متوقف را نقلیه وسیله تر سریع

.329 صفحه ← کنید بررسی
باد کم خیلی یفشارها یا لاستیک باد متفاوت یفشارها●

ثبات کند، بیشتر را هالاستیک فرسایش تواندمی لاستیک
.دهد افزایش را کردن ترمز مسافت و دهد کاهش را خودرو

کم خیلی باد فشار یا هالاستیک باد فشار بودن متفاوت●
و لاستیک ناگهانی شدن پنچر موجب تواندمی هالاستیک
خودرو کنترل دادن دست از و لاستیک ترکیدن به منجر
.شود

به خودرو هایلاستیک تمامی باد فشار درست تنظیم وظیفه●
توانمی را لاستیک شده توصیه باد فشار. است راننده عهده
.329 صفحه ← یافت برچسب روی

را مناسب باد فشار سرد، حالت در هاچرخ تمام که وقتی تا●
درستی به تواندنمی هالاستیک پایش سامانه باشند، نداشته
.کند عمل

بار ظرفیت با مناسب همیشه باید هالاستیک تمام باد فشار●
.329 صفحه ← باشد خودرو

پر مناسب باد فشار با را هالاستیک تمام سفر از قبل همیشه●
.329 صفحه ← کنید

لاستیک کنید، رانندگی ناکافی لاستیک باد فشار با چنانچه●
تا را لاستیک تواندمی حالت این. گرددمی منحرف بیشتر
در و لاستیک هایآج شدن جدا موجب که کند گرم حدی
راننده شودمی سبب امر این که شود لاستیک ترکیدن و نتیجه
.بدهد دست از را خودرو کنترل

رفتن بالا موجب خودرو حد از بیش بار حمل و بالا سرعت●
از باعث و شودمی آنها ترکیدن حد تا هالاستیک حرارت
.گرددمی خودرو کنترل رفتن دست

باشد، زیاد خیلی یا کم خیلی لاستیک باد فشار چنانچه●
به خودرو و شده هنگام زود فرسودگی دچار هالاستیک
.شد نخواهد کنترل خوبی

آن فوری تعویض به نیازی و نشده "پنچر" لاستیک چنانچه●
و بروید مجاز تعمیرگاه تریننزدیک به کم سرعت با نباشد،
.329 صفحه ← کنید تنظیم و بررسی را لاستیک باد فشار

هشدار
متنی هایپیام و نشانگر هایچراغ افتادن کار از به توجه عدم
و تصادف باعث و ترافیک در خودرو خرابی به منجر تواندمی

.شود جدی آسیب بروز
.نگیرید نادیده را متنی هایپیام یا نشانگر هایچراغ هرگز●
.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●

تذکر
تواندمی متنی هایپیام و روشن هشدار هایچراغ به توجهیبی

.شود خودرو دیدن آسیب به منجر
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لاستیک باد فشار افت نشانگر

توجه مورد را 323 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

و ABS حسگرهای هایداده از هالاستیک باد فشار افت نشانگر
هر چرخش محیط و چرخش سرعت بررسی برای عملکردها سایر
چرخ یک چرخش محیط در تغییر گونه هر. نمایدمی استفاده چرخ
نمایشگر در لاستیک باد فشار افت نشانگر توسط چرخ، چند یا

.شودمی داده نشان ترکیبی ابزارهای

چرخش محیط در تغییر
:نماید تغییر تواندمی لاستیک یک چرخش محیط زیر شرایط در

.باشد کرده تغییر دستی طور به لاستیک باد فشار اگر–
.باشد کم بسیار لاستیک باد فشار اگر–
.باشد دیده آسیب هالاستیک ساختار اگر–
.دارد تریسنگین بار سو یک در خودرو اگر–
بار مقدار مثلا دارند، تریسنگین بار محور یک در هاچرخ اگر–

.زیاد
.بود شده نصب چرخ زنجیر اگر–
.باشد شده نصب موقتا زاپاس چرخ یک اگر–
.باشد شده تعویض محور هر در چرخ یک اگر–

یا شود کند است ممکن باد فشار افت نشانگر شرایط، برخی در
اسپرت، رانندگی سبک در مثلا ندهد، نمایش را چیزی است ممکن
با رانندگی هنگام یا ناصاف، هایجاده روی زمستانی، شرایط در

.چرخ زنجیر

هالاستیک باد فشار افت نشانگر تنظیم
لاستیک باد فشار تغییر از پس باید هالاستیک باد فشار افت نشانگر

این همچنین. گردد تنظیم دوباره چرخ چند یا یک تعویض از پس یا
شود،می عوض هم با هاچرخ جای که دارد کاربرد وقتی مورد
.عقب به جلو از مثلا

باید شدهذخیره مقادیر شود تنظیم دوباره بتواند سامانه اینکه از قبل
.گردند تنظیم دوباره

.کنید باز را سوییچ–
دهید فشار را   عملکرد دکمه یا دکمه مدل به بسته–

.72 صفحه ←
تا کنید لمس را  ،)خودرو (Vehicle عملکرد هایدکمه–

.شود باز) خودرو تنظیمات( Vehicle settings منوی
.کنید لمس را" هالاستیک "Tyres گزینه–
.کنید لمس را" تنظیم "SET گزینه–
گزینه بود، تنظیم صحیح مقادیر روی چرخ 4 هر اگر–

Confirm" ذخیره هالاستیک باد فشار تا کنید لمس را" تایید
.شود

اطلاعات شدن ذخیره مانع" لغو "CANCEL گزینه کردن لمس–
.شد نخواهد تنظیم سامانه و شودمی هالاستیک باد فشار



طور به سامانه شدند، تنظیم دوباره شده ذخیره مقادیر وقتی
کاربه لاستیک فشار و شده نصب هایلاستیک با را خود خودکار
.نمایدمی تنظیم خودرو عادی عملکرد طی راننده توسط رفته
هایسرعت در طولانی سفری طی از پس شده تنظیم مقادیر
.گردندمی بررسی و شده داده تطابق مختلف،

در خودرو اگر: مثلا باشد، عادی حد از ترسنگین هاچرخ بار اگر
فشار به باید لاستیک باد فشار باشد، سنگین محموله یک حمل حال

یابد افزایش تنظیم از قبل شده توصیه کامل بارگیری لاستیک
.329 صفحه ←

یا" ESC "الکترونیکی پایداری سامانه در اشکالی اگر
"ABS "هالاستیک باد فشار افت نشانگر آید، وجود به
.237 صفحه ← گرددمی متوقف

باد فشار حد از بیش بودن کم مورد در هشداری اگر
بی دقیقه یک حدود مدت به باید خودرو شد، داده لاستیک

.شود بسته و باز سوییچ که است این دیگر راه. بماند ثابت حرکت
.گردد مجدد تنظیم تواندمی هالاستیک باد فشار افت نشانگر سپس

تواندمی جایگزین چرخ یا و زاپاس چرخ یک با رانندگی
از چرخ این است ممکن زیرا شود، ناصحیح نمایش باعث

.باشد متفاوت هاچرخ سایر با اندازه لحاظ

به خطا، نمایش موجب است ممکن چرخ زنجیر با رانندگی
.شود لاستیک محیط در تغییر علت

هالاستیک باد فشار پایش سیستم

توجه مورد را 323 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

مجموعه نمایش صفحه در شده داده نمایش تصویر 270 تصویر
.هالاستیک باد فعلی میزان: ترکیبی ابزارهای

چرخ 4 لاستیک باد فشار ،)RDK (لاستیک باد فشار پایش سامانه
حالی در هالاستیک روی شده نصب حسگرهای از استفاده با را

در کاهش از پس. است حرکت حال در خودرو که نمایدمی نظارت
راننده به صوتی یا تصویری اعلان از استفاده با سامانه باد، فشار
.داد خواهد هشدار
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ترکیبی ابزارهای نمایش صفحه در هالاستیک باد فشار نمایش
نمایشگر در را" خودرو وضعیت" Vehicle status فهرست
باد فشار با خودرو. 51 صفحه ← کنید باز نشانگرها مجموعه
تصویر ← شودمی داده نمایش هاچرخ همه واقعی و نظر مورد
متفاوت خودرو نوع به بسته گرافیکی نمایشگر است ممکن. 270
.باشد

270 تصویر ← برای راهنما
مفهوم270 تصویر ←

.بار به نظر مورد فشار دادن نشان1
.بار به واقعی فشار دادن نشان2
.چپ سمت جلو در فشار کاهش3
.عقب راست لاستیک برای سامانه نقص4

شده ثبت باد فشار آخرین مقادیر ابتدا در باشد، باز سوییچ وقتی
کههنگامی و شده رسانیبروز مقادیر این شد؛ خواهد داده نشان

فشار که زمانی. شوندمی داده نشان کند حرکت به شروع خودرو
واقعی فشار با همراه مربوطه لاستیک است، کم بسیار لاستیک باد

.270 تصویر ← شودمی داده نشان

واقعی فشارهای آخرین نگردد، منتقل لاستیکی باد فشار هیچ اگر
موقع در: مثلا شوند،می داده نمایش خاکستری رنگ به شده ثبت
.کردن پارک

)1هالاستیک باد فشار پایش سیستم کردن خاموش و روشن

باد فشار پایش سامانه برای را کشور هر خاص قانونی الزامات
.نمایید رعایت لاستیک

مثلاً (باشد شده نصب خودرو روی لاستیک سری یک چنانچه
هالاستیک سنسور یا باشد سنسور فاقد که ،)زمستانی هایلاستیک

دقیقه یک حدود  نشانگر چراغ باشد، نداشته مطابقت سیستم با
یک همچنین. ماندمی روشن مداوم طور به سپس و شودمی روشن
ثبت هالاستیک باد فشار. شود شنیده تواندمی هم صوتی سیگنال
.نیست ممکن سامانه کردن خاموش. شودنمی

هالاستیک باد فشار تنظیم
باید باد فشار بار، میزان در مربوطه تغییر گونه هر از پس

لاستیک باد فشارهای. گردد تنظیم لزوم صورت در و شود بررسی
سمت درب ستون در برچسب یک روی خودرو برای شده توصیه
.329 صفحه ← دارد قرار باک درب سمت در یا راننده

تغییر گرم لاستیک یک در را لاستیک باد فشار است لازم اگر
در پوند 4,4 تا 2,9 (بار 0,3 تا 0,2 با را لاستیک باید دهید،
روی شده داده مقدار از بیش) پاسکال کیلو 30 تا 20 یا مربع اینچ

.کنید باد لاستیک باد فشار برچسب

درجه و هالاستیک باد کردن پر حال در وقتی سنج فشار درجه
سامانه. باشد متفاوت تواندمی لاستیک باد فشار حسگرهای
عرضه را تریدقیق نتایج لاستیک باد فشار پایش الکترونیکی

!کندمی

خودرو نسبی یا کامل بار میزان برای نظر مورد باد فشار انتخاب
نظر مورد لاستیک فشار خودرو، بار میزان به بسته باید راننده
ایاندازه تا یا و شده بارگیری کاملا خودرو برای را، مناسبی
.نماید انتخاب شده، بارگیری

.کنید باز را سوییچ–
دهید فشار را   عملکرد دکمه یا دکمه مدل به بسته–

.72 صفحه ←
.کنید لمس را" خودرو وضعیت "Vehicle statusگزینه–
.کنید لمس را" تنظیم "Setupگزینه–
از توانیدمی" هالاستیک" Tyres فهرست گزینه انتخاب از پس–

را یکی کامل بار یا راحت نسسبی بار ،اسستاندارد نسسبی بار هایگزینه میان
.کنید انتخاب

لاستیک نوع انتخاب
که باشد لازم شاید هستید، هالاستیک ابعاد تعویض حال در وقتی
این در. نمایید تنظیم را جدید هایلاستیک برای نظر مورد فشار
سامانه تنظیمات و خودرو در باید مناسب لاستیک نوع حالت،
دسترس در انتخابی فهرست نباشد، نیاز تنظیمی اگر. گردد انتخاب
.بود نخواهد

.کنید باز را سوییچ–
دهید فشار را   عملکرد دکمه یا دکمه مدل به بسته–

.72 صفحه ←
.کنید لمس را" خودرو وضعیت "Vehicle statusگزینه–
.کنید لمس را" تنظیم "Setupگزینه–
گزینه انتخاب از پس توانمی را هالاستیک نیاز مورد ابعاد–

.کرد انتخاب" هالاستیک" Tyresفهرست

متفاوت فابریک هایلاستیک نمونه با جدید هایلاستیک ابعاد اگر
نمایندگی توسط تواندمی نظر مورد لاستیک باد فشار مقدار است،
.گردد وارد واگن فولکس

باد فشار حسگرهای تنظیم
گردید، تعویض هالاستیک یا و فشار حسگرهای اینکه از پس

صورت به لاستیک باد فشار پایش سامانه. نیست نیاز دستی تنظیم
و دهدمی تشخیص را جدید لاستیک باد فشار حسگرهای خودکار

.نمایدمی تنظیم رانندگی حین فورا را آنها

یدکی لاستیک یا زاپاس لاستیک
نظارت عقب صندوق در یدکی زاپاس یا زاپاس لاستیک باد فشار
.شودنمی

هالاستیک نگهداری
منتقل را لاستیک فشار حسگرها نشوند، استفاده هالاستیک اگر

مصرف در جوییصرفه باعث موضوع این. کرد نخواهند
.شودمی حسگرها هایباتری

دارد خودرو نوع به بستگی)1
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تذکر
آلومینیومی هایسوزن روی لاستیک باد فشار حسگرهای●

محکم طور به هایسوزن این. اندشده نصب هاچرخ مخصوص
باد، فشار نمودن چک و لاستیک کردن باد هنگام. اندشده پیچ

.نکنید خم "خود محل در" را هایسوزن
سوزن فشار پایش حسگرهای شد، گم هاسرسوزن درپوش اگر●

درپوش با همواره بنابراین. دید خواهند آسیب لاستیک و
و شرکت توسط شده توصیه هایویژگی با متناسب هایسوزن
.کنید رانندگی شده مهر و پیچ خوبی به هایسوزن درپوش نیز
.نکنید استفاده فلزی سرسوزن درپوش از

خوب زیرا نکنید، استفاده "بازشوآسان هایسوزن درپوش" از●
.بزند آسیب حسگرها به است ممکن و کندنمی درزگیری

حسگرها و هاسرسوزن به مختلف، هایلاستیک نصب هنگام به●
.نرسانید آسیب

هالاستیک و هاچرخ به مربوط اطلاعات

موضوع باره در مقدمه

هاچرخ و هالاستیک روی کار که است این واگن فولکس توصیه
و هستند آشنا کار روش با آنها. گردد انجام مجاز تعمیرگاه توسط
برای مناسب امکانات و نیاز مورد یدکی قطعات و خاص لوازم
واگن فولکس شرکت. دارند را مستعمل هایلاستیک انداختن دور
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در

هشدار
کنترل امکان توانندنمی دیدهآسیب مستعمل یا نو هایلاستیک
.نمایند فراهم را قوی گرفتن ترمز و خودرو کامل

ایمنی تواندمی هالاستیک و هاچرخ با نادرست کار شیوه●
هایجراحت و تصادف ایجاد باعث و دهد کاهش را خودرو
.گردد جدی

مشابه کاملا رادیال هایلاستیک از فقط چرخ 4 هر روی بر●
 .کنید نصب یکسان کاملا هایآج و) گردش محیط (ابعاد با

و چسبندگی ابتدا در زیرا شوند بندیآب باید نو هایلاستیک●
و حادثه وقوع از پیشگیری منظور به. دارند کمی ترمز اثر

دقت به اول کیلومتر 600 در خصوص به جدی، جراحت
.کنید رانندگی

سرد هالاستیک وقتی مرتب طور به را هالاستیک باد فشار●
نگه شده مشخص مقدار در همیشه و نمایید کنترل هستند
بیش شدن داغ به منجر تواندمی لاستیک کم باد فشار. دارید
لاستیک ترکیدن نتیجه در و هایآج رفتن بین از و حد از

.شود
انددیده آسیب که هاییلاستیک یا کهنه هایلاستیک با هرگز●

رانندگی. نکنید رانندگی) شده پوسته یا دارترک شده، بریده(
ترکیدن باعث تواندمی شرایط این دارای هایلاستیک با

هایلاستیک. گردد جدی هایجراحت و تصادف ها،لاستیک
.گردد تعویض زودتر چه هر باید دیدهآسیب یا کهنه

اجازه بار و سرعت موقع هیچ شده، تنظیم هایلاستیک برای●
.نکنید زیاد را شده داده

هایسامانه و راننده هدایت هایسامانه بودن مفید و موثر●
.دارد بستگی لاستیک چسبندگی به ترمز پشتیبانی

یا شدید معمول غیر هایلرزش متوجه اگر رانندگی هنگام به●
خودرو بلافاصله شود،می کشیده طرف یک به خودرو اگر
کنترل منظور به را هالاستیک و هاچرخ و کرده متوقف را

.نمایید بررسی آسیب و خرابی
، خودرو کنترل دادن دست از خطر کاهش منظور به●

چرخ رینگ هایمهره و پیچ هرگز جدی، جراحت و تصادف
.نکنید شل را اندشده بسته رینگ روی که

آنها از ندارید اطلاعاتی لاستیکی یا چرخ سابقه مورد در اگر●
آسیب امکان نباشد، رویت قابل آسیبی اگر حتی. نکنید استفاده
 .دارد وجود مستعمل هایلاستیک و هاچرخ بودن دیده

فشار توانندمی قدیمی، مستعمل غیر و مستعمل هایلاستیک●
یا داده دست از بالا هایسرعت در خصوص به را خود باد

از. شوند جدی هایجراحت و تصادف موجب و ترکیده
است سال 6 از بیش عمرشان که هاییلاستیک از استفاده
دقت با و آهستگی به اضطراری شرایط در نمایید، اجتناب
.برانید در زیاد

سایر هایچرخ از استفاده کلی طور به فنی، دلایل به
از هاییچرخ با ارتباط در امر این. نیست ممکن خودروها

نمایید مراجعه خودرو مدارک به. است صادق هم خودرو نوع یک
.نمایید سوال واگن فولکس نمایندگی از نیاز صورت در و

هالاستیک و هاچرخ با کار شیوه

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.دهدمی نشان را هاچرخ تعویض چگونگی جدول، 271 تصویر

بسیار که باشندمی خودرو هایقسمت ترینپرمصرف هالاستیک
زیرا باشندمی مهم بسیار هالاستیک. شوندمی گرفته کم دست
جاده و خودرو میان تماس نقاط تنها لاستیک، باریک سطوح
.باشندمی
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نحوه رانندگی، سبک لاستیک، باد فشار به ها،لاستیک مفید عمر
.دارد بستگی صحیح نصب و کار

محسوب خودرو طراحی از مهمی هایبخش هارینگ و هالاستیک
با کاملا واگن فولکس تایید مورد هایرینگ و هالاستیک. شوندمی

کنترل و جاده به چسبندگی در و دارند مطابقت خودرو مشخصات
.گذارند تاثیر بسیار خودرو ایمن

هالاستیک و هارینگ دیدن صدمه از جلوگیری
صورت در مشابه، موانع یا هاجدول کناره از عبور هنگام–

.کنید عبور مناسب زاویه با و آهستگی به امکان
از جلوگیری منظور به را هالاستیک و هارینگ مرتب طور به–

شکل تغییر یا خوردگیترک مانند پنهان و مختلف صدمات
.334 صفحه ← کنید بررسی

در ولی هستند لاستیک بیرونی آج در که خارجی اشیاء–
.334 صفحه ← بیاورید بیرون اندنرفته فرو داخلی لاستیک

بررسی را هالاستیک باد فشار بودن مناسب مرتب طور به–
لاستیک پایش سامانه توسط که هشداری پیام هر به همیشه. کنید
.323 صفحه ← کنید توجه شودمی داده

گردد تعویض بلافاصله باید فرسوده یا دیدهآسیب لاستیک–
.334 صفحه ←

شده نصب لاستیک نوع آن مجاز بار و سرعت از هرگز–
.336 صفحه ← نکنید تخطی

خورنده مواد با یدکی چرخ و زاپاس ها،لاستیک باشید مراقب–
تماس ترمز روغن و سوخت سازها،روان ها،روغن قبیل از

. ← باشند نداشته
جایگزین بلافاصله را شده مفقود غبار و گرد ورود هایمحافظ–

.کنید

هاچرخ جاییجابه
داده نشان تصویر در که همانگونه مرتب طور به شودمی توصیه
یکسانی فرسایش تا کنید جابهجا را عقب و جلو هایلاستیک شده
دوام هالاستیک همه ترتیب بدین. 271 تصویر ← باشند داشته

.داشت خواهند یکسانی

مجاز تعمیرگاه توسط هاچرخ که است این واگن فولکس توصیه
.شود عوض

سال 6 از بیش عمر با هایلاستیک
فرسوده شیمیایی و فیزیکی هایفرآیند واسطه به هالاستیک

هاییلاستیک. گذاردمی تاثیر آنها عملکرد بر امر این که شوندمی
از سریعتر و شده سخت اند،استفاده بلا طولانی مدت به که

.خورندمی ترک انداستفاده مورد که هاییلاستیک

که هاییلاستیک که است این واگن فولکس سهامی شرکت توصیه
تعویض نو لاستیک با را است گذشته آنها عمر از سال 6 از بیش
زاپاس چرخ و زاپاس چرخ و ها،لاستیک شامل موضوع این. کنید

آنها آج عمق و هستند خوبی شرایط در ظاهراً که شودمی هم موقت
. ← است نرسیده مقررات در شده تعیین مقدار حداقل به هنوز

شماره از بخشی که تولید تاریخ از توانمی را لاستیک عمر
.336 صفحه ← داد تشخیص نیز است)  (لاستیک شناسایی

هالاستیک نگهداری
جهت تا بزنید علامت آنها روی هالاستیک آوردن بیرون از قبل

آنها تعویض، هنگام توانیدمی ترتیب بدین شود، مشخص چرخش
یا هاچرخ وقتی). عقب جلو، راست، چپ، (کنید نصب درست را

و خشک خنک، محل یک در باید آوریدمی بیرون را هالاستیک
عمودی صورت به را هالاستیک. کنید نگهداری تاریک ترجیحا
. نکنید نگهداری رینگ روی

عمودی صورت به و مناسب پوشش درون رینگ بدون را لاستیک
.کنید نگهداری لاستیک آج روی

هشدار
مشاهده قابل هایآسیب است ممکن خورنده مواد سایر و مایعات

هاآسیب این کنند وارد هالاستیک به ایمشاهده غیرقابل و
.شود لاستیک ترکیدن باعث تواندمی
روغن سوخت، ساز،روان روغن، شیمیایی، مواد همیشه●

نگهداری هالاستیک از دور را خورنده مواد سایر و ترمز،
.کنید

هشدار
باد فشار توانندمی قدیمی، مستعمل غیر و مستعمل هایلاستیک

ترکیده یا داده دست از بالا هایسرعت در خصوص به را خود
.شوند جدی هایجراحت و تصادف موجب و
است سال 6 از بیش عمرشان که هاییلاستیک از استفاده از●

دقت با و آهستگی به اضطراری شرایط در نمایید، اجتناب
.برانید در زیاد

تذکر
در و کنید اجتناب هالاستیک به شدید هایضربه آوردن وارد از

مخصوصا هالاستیک. بزنید دور را موانع امکان صورت
لبه و هاگودال توسط است ممکن کوتاه، مقطع با هایلاستیک
ممکن نتیجه، در. کنند پیدا شکل تغییر و شده فشرده بسیار هاجدول
و برآمدگی ایجاد باعث و شود خراب لاستیک تقویتی الیاف است
رینگ خوردن ترک و شکل تغییر یا عرضی دیواره روی پارگی
.شود

.کنید دفع موجود مقررات طبق باید را کهنه هایلاستیک


هارینگ

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

هایرینگ از اگر. دارد مطابقت رینگ با چرخ هایپیچ طراحی
و اندازه با مناسب، چرخ هایپیچ شود،می استفاده متفاوتی
که کندمی تضمین امر این. شوند استفاده باید متناسب هایسرپوش
کند عمل درستی به ترمز سامانه و شده نصب درستی به هاچرخ

.342 صفحه ←

خودروها سایر هایرینگ از استفاده کلی طور به فنی، دلایل به
خودرو نوع یک از هاییچرخ با ارتباط در امر این. نیست ممکن
.است صادق هم
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با کاملا واگن فولکس تایید مورد هایرینگ و هالاستیک
کنترل و جاده به چسبیدن در و دارند مطابقت خودرو مشخصات

.گذارند تاثیر بسیار خودرو ایمن

چرخ هایپیچ
شوند بسته صحیح کردن سفت گشتاور با همیشه باید چرخ هایپیچ
.342 صفحه ←

شده پیچ هایرینگ دارای هایرینگ
این. هستند قطعه چندین شامل شده پیچ قطعات دارای هایرینگ
بدین. شوندمی بسته یکدیگر به خاصی فناوری و هاپیچ با قطعات
کنند،می کار درست هاچرخ که شودمی حاصل اطمینان ترتیب
همین به. دارند دقیقی دورانی حرکت و هستند ایمن ندارند، نشتی
تعمیرگاه در فقط و شود تعویض باید دیده آسیب هایرینگ دلیل،
نمایندگی مورد، این در واگن فولکس شرکت. گردند تعمیر مجاز

. ← کندمی پیشنهاد را واگن فولکس

شده پیچ تزئینات دارای هایرینگ
با که باشند داشته تغییری قابل تزیینات ها،رینگ است ممکن
تعمیرگاه فقط. شوندمی وصل رینگ به خودکار شوندهقفل هایپیچ

واگن فولکس شرکت. کند عوض را دیدهآسیب تزیینات باید مجاز
. ← کندمی پیشنهاد را واگن فولکس نمایندگی مورد، این در

هارینگ گذارینشانه
خاصی مشخصات قانونا باید جدید هایرینگ کشورها، برخی در
این از برخی است ممکن کشورها به بسته. باشند داشته را

:باشد شده درج رینگ روی اطلاعات

انطباق مهر–
رینگ اندازه–
برند نام یا سازنده نام–
)سال/ماه (تولید تاریخ–
مبداء کشور–
ساخت شماره–
خام مواد سری شماره–
محصول کد–

هشدار
ایمنی است ممکن دیده آسیب و نامناسب هایرینگ از استفاده
جدی جراحات و تصادف بروز باعث و دهد کاهش را خودرو
.شود

.کنید استفاده خودرو این برای شده تأیید هایرینگ از فقط●
کنید بررسی دیدگیآسیب نظر از مرتب طور به را هارینگ●

.نمایید تعویض را آنها نیاز صورت در و

هشدار
هایرینگ در رینگ، روی هایپیچ نادرست کردن سفت و شل

جراحات و تصادف باعث است ممکن شده پیچ قطعات دارای
.شود جدی

.نکنید جدا قالپاق خود با همراه را شده پیچ هایرینگ گاههیچ●

باید شده پیچ قطعات دارای هایرینگ روی کار هرگونه●
در واگن فولکس شرکت. شود انجام مجاز تعمیرگاه توسط
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این

هالاستیک تعویض و نو هایلاستیک

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

نو هایلاستیک
احتیاط با جدید هایلاستیک با اول کیلومتر 600 در مخصوصا–

.شوند بندیآب باید هالاستیک این زیرا کنید رانندگی
 ← چسبندگی باشند نشده بندیآب خوبی به که هاییلاستیک

.دارند کمتری ← ترمز قابلیت و
با مشابه کاملا رادیال هایلاستیک از فقط چرخ 4 هر روی بر–

 .کنید نصب یکسان کاملا هایآج و) گردش محیط (ابعاد
آنها آج الگوی و برند نوع، به بسته جدید هایلاستیک آج عمق–

.باشد متفاوت است ممکن

هالاستیک تعویض
به نه کرد عوض جفتی صورت به باید کم دست را هالاستیک–

لاستیک دو هر و جلو لاستیک دو هر یعنی (جداگانه صورت
. ←) عقب

جایگزین جدیدی هایلاستیک با باید فقط فرسوده هایلاستیک–
تایید خودرو مدل برای واگن فولکس شرکت توسط که گردند
از رفته کار به هایلاستیک که کنید حاصل اطمینان. اندشده
مناسب سرعت حداکثر و بار حمل ظرفیت قطر، اندازه، نظر
.هستند

آنها موثر ابعاد که کنید استفاده هاییلاستیک از نباید هرگز–
.باشد واگن فولکس شده تایید هایلاستیک از بزرگتر
هایقسمت سایر یا بدنه به است ممکن بزرگتر هایلاستیک
.شوند ساییده خودرو

لاستیک باد فشار افت نشانگر مجدد تنظیم
یا یک تعویض از پس بار هر باید هالاستیک باد فشار افت نشانگر
دارد کاربرد وقتی مورد این همچنین. گردد تنظیم دوباره چرخ چند
عقب به جلو از مثلاً شود،می عوض هم با هاچرخ جای که

.323 صفحه ←

هالاستیک باد فشار پایش سیستم دارای خودروهای در
اطمینان حتما کنید، تعویض را ایکارخانه هایچرخ خواهیدمی اگر

با سازگار حسگرهای به مجهز جدید هایچرخ که کنید حاصل
جدید هایچرخ. هستند هالاستیک باد فشار پایش موجود سامانه
یکپارچه آن با و شوندمی داده تنخیص سامانه در حسگر توسط
کیلومتر 25 از بیش سرعتی با مدتی برای باید خودرو. شوندمی
جدید هایلاستیک تا شود، رانده) ساعت در مایل 15 (ساعت در

.شوند داده تشخیص

حسگرها، تغییر و تعویض با که است این واگن فولکس توصیه
.شود برده کار به جدید درزگیرهای و شده تنظیم جدید مقادیر

.کنید تهیه واگن فولکس نمایندگی از را بیشتر اطلاعات
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توسط شده مشخص ابعاد از غیر ابعاد با هاییلاستیک از اگر
سامانه کنید، استفاده مدل این و خودرو این برای واگن فولکس
لاستیک باد فشار جدید مقادیر با باید هالاستیک باد فشار پایش
فولکس نمایندگی از را بیشتر اطلاعات. شود ریزیبرنامه دوباره
.کنید تهیه واگن

ناسازگار حسگرهای دارای یا حسگر بدون هایچرخ از اگر
سامانه. کند ثبت را آنها باد فشار تواندپایشنمی سامانه کنید، استفاده
گیریاندازه را هالاستیک باد فشار توانست نخواهد باد فشار پایش
.شودمی داده نمایش اختلال یک. کند

عملکرد ها،لاستیک باد فشار پایش سامانه درباره بیشتر اطلاعات
.323 صفحه ← بدانید باید که مطالبی و آن

هشدار
اثر و چسبندگی ابتدا در زیرا شوند بندیآب باید نو هایلاستیک
.دارند کمی ترمز

به جدی، جراحت و حادثه وقوع از پیشگیری منظور به●
.کنید رانندگی دقت به اول کیلومتر 600 در خصوص

هشدار
آزادی هاچرخ اگر. باشند داشته را کافی عمل آزادی باید هاچرخ
با تماس در لاستیک است ممکن باشند، نداشته کافی عمل
این شود، ساییده ترمز لنت و خودرو، بدنه شاسی، از هاییبخش
جدا یا و ترمز سامانه در فنی نقص بروز به است ممکن امر
.شود منجر لاستیک ترکیدن نتیجه در و آج شدن

فولکس توسط شده تایید ابعاد از نباید لاستیک واقعی اندازه●
از قسمتی هیچ با نباید لاستیک همچنین باشد، بیشتر واگن

.باشد داشته اصطکاک خودرو

هایبرند هایلاستیک واقعی اندازه مشابه، ابعاد رغمعلی
باشد، متفاوت شده تایید هایاندازه این با است ممکن مختلف

.باشد داشته زیادی تفاوت ها،لاستیک تراز خطوط یا و

برای واگن، فولکس شده تایید هایلاستیک بودن متناسب
اثبات برای است موظف فروشنده. شودمی تضمین خودرو

دارای لاستیک سازنده از تاییدیه یک خودرو، با لاستیک تناسب
در مناسبی محل در باید تاییدیه این. دهد نشان را دیگر هایبرند

.شود نگهداری خودرو

هالاستیک باد فشار

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.لاستیک باد فشار برچسب روی هاینشان 272 تصویر

قسمت روی یا (لاستیک برچسب: راننده درب ستون در 273 تصویر
).باک دریچه داخلی

:272 تصویر ←لاستیک برچسب روی مشخصات
.جلو محور هایلاستیک باد فشار
.عقب محور هایلاستیک باد فشار
.سرد هایلاستیک باد فشار
.کم بار برای لاستیک باد فشار

.کم بار برای لاستیک باد مناسب فشار :دارد سستگی خودرو به
.بار حداکثر برای لاستیک باد فشار
.موقت یا زاپاس چرخ برای لاستیک باد فشار

توسط شده مونتاژ هایلاستیک برای مناسب باد لاستیک، برچسب
فصل هایلاستیک به مربوط هاداده. دهدمی نشان را کارخانه
.است زمستانی هایلاستیک و سال ایام تمام هایلاستیک تابستان،
روی 273 تصویر ← یا راننده درب پایه روی لاستیک برچسب
.دارد قرار مخزن در داخلی سطح

متفاوت مختلف، هایخودرو در است ممکن لاستیک، برچسب
باشند نیز لاستیک سایز شامل است ممکن علاوه به. باشد
.336 صفحه ←
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کاهش و سریع فرسایش به منجر تواندمی لاستیک نامناسب باد
حد، از بیش یا کم باد. شود لاستیک ترکیدن نیز و لاستیک عمر
علاوه به.  ← دارد خودرو رانندگی هایویژگی روی منفی اثر
.است مهم بسیار لاستیک برای مناسب باد فشار بالا هایسرعت در

هالاستیک باد مناسب فشار
میزان حاوی هالاستیک باد فشار پلاک است ممکن خودرو به بسته
فشار. 3 272 تصویر ← باشد هالاستیک باد مناسب فشار

فراهم را راحت و مطلوب رانندگی امکان هالاستیک باد مناسب
موجب است ممکن لاستیک، باد مناسب فشار با رانندگی. سازدمی

.شود سوخت مصرف افزایش

هالاستیک باد فشار بررسی
قبل آن بر علاوه و ماه رد بار یک حداقل باید لاستیک باد فشار–

حتی هالاستیک تمامی. شود بررسی طولانی سفر هر از
فشار باید سردتر هایاقلیم در. شود بررسی زاپاس هایلاستیک

خودرو که زمانی فقط اما شود، بررسی بیشتر لاستیک باد
سنج فشار یک از همیشه. باشد مانده حرکت بی مدتی برای

.کنید استفاده سالم لاستیک
ساعت 3 در که شود بررسی وقتی تنها باید هالاستیک باد–

نشده پیموده کم سرعت با کیلومتر چند از بیش مسافتی گذشته،
سرد هایلاستیک به مربوط شده داده نشان مناسب باد. باشد
از بیشتر گرم هایلاستیک برای لاستیک باد فشار. است

باد فشار وقت هیچ بنابراین. است سرد هایلاستیک
.نکنید کم مناسب فشار به رسیدن برای را گرم هایلاستیک

.4 باشد خودرو بار با متناسب باید لاستیک باد فشار–
را هاسوزن درپوش همیشه ها،لاستیک باد فشار تنظیم از پس–

احتمالی هایدستورالعمل و اطلاعات و بگذارید هاسوزن روی
کنید رعایت را هالاستیک باد پایش سامانه تنظیم به مربوط

.323 صفحه ←
شده توصیه باد فشار از استفاده حال در که کنید حاصل اطمینان–

سازنده شرکت نه و هستید خودرو سازنده شرکت توسط
لاستیک روی شده نوشته فشار حداکثر از گاههیچ. لاستیک
.نروید بالاتر

مور5 لاستیک باد فشار بیشترین یدک چرخ یا زاپاس چرخ برای
.است شده اعمال خودرو برای تایید

هشدار
از به منجر است ممکن حد، از بیش یا کم لاستیک باد فشار
این. شود رانندگی حین در لاستیک ترکیدن یا باد دادن دست
مرگبار هایجراحت و خطرناک تصادفات به منجر است ممکن
.شود

و حد از بیش شدن داغ به منجر تواندمی لاستیک کم باد فشار●
.شود لاستیک ترکیدن نتیجه در و هایآج رفتن بین از

داغ به منجر تواندمی خودرو بار افزایش و بالا هایسرعت●
ترکیدن مانند آن از ناشی ناگهانی هایخرابی و لاستیک شدن
کنترل دادن دست از نتیجه در و هاآج شدن خراب یا و

.شود خودرو
باعث لاستیک، باد فشار حد از بیش مقدار یا فشار کمبود●

خواهد خودرو کنترل کاهش و هالاستیک فرسایش افزایش
.شد

از قبل آن بر علاوه و ماه در بار یک باید لاستیک باد فشار●
.شود بررسی طولانی سفر هر

داشته خودرو بار با متناسبی باد فشار باید هالاستیک تمامی●
.باشند

کم را گرم هایلاستیک در یافته افزایش باد فشار گاههیچ●
.نکنید

تذکر
که کنید حاصل اطمینان لاستیک، سنج فشار از استفاده هنگام●

تواندمی زیرا. ایدداده قرار سوزن روی مناسبی زاویه در را آن
.شود لاستیک سوزن دیدگیآسیب به منجر

هاسوزن درپوش نشدن پیچ درست یا و بودن نامناسب یا فقدان●
بنابراین. شود لاستیک سوزن دیدن آسیب به منجر تواندمی

شده توصیه هایویژگی با متناسب هایسوزن درپوش با همواره
مهر و پیچ خوبی به هایسوزن درپوش نیز و شرکت توسط
.کنید رانندگی شده

سوخت مصرف افزایش باعث لاستیک باد فشار کمبود
.شودمی

باد پایش سیستم یا لاستیک باد فشار افت نشانگر که زمانی
هالاستیک از یکی حداقل باد که دهدمی هشدار هالاستیک

بادسنجی از استفاده با را لاستیک باد است، کم خیلی
با تواندمی لاستیک کم باد فشار علاوه به. نمایید مناسب،بررسی

با هاییلاستیک برای این. شود مشخص نیز لاستیک به کردن نگاه
.است صادق نیز پایین کیفیت

شده داده نشان نکات به لاستیک باد فشار کنترل هنگام
.323 صفحه ← کنید توجه هالاستیک پایش سامانه توسط

فرسایش نشانگر و لاستیک آج عمق

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.فرسایش نشانگر: لاستیک ویژگی 274 تصویر
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آج عمق
برای ممکن شیار عمق حداکثر نیازمند رانندگی، خاص شرایط
هایلاستیک برای مناسب و برابر آج عمق نیز و لاستیک

رانندگی برای خصوص به امر این. است عقب و جلو محورهای
مرطوب و بارانی شرایط و سرد هوای و زمستانی شرایط در

. ← است صادق

مترمیلی 1,6 قانون طبق شیار عمق حداقل کشورها بیشتر در
خاص قوانین به). ترمز لنت کنار شیارهای در گیریاندازه. (است
.کنید توجه کشور هر

عمق به رسیدن با را خود کیفیت زمستانی و سالانه هایلاستیک
رابطه در کشور هر قوانین به. دهندمی دست از مترمیلی 4 شیار
دقت زمستانی و سالانه هایلاستیک برای شیار عمق حداقل با

.کنید

علت به سازنده شرکت و نوع به بسته نو هایلاستیک آج عمق
.باشد متفاوت تواندمی مدل و ساخت در تفاوت

هالاستیک در فرسایش نشانگر
شاخص ارتفاع مترمیلی 1,6 با شما خودروی اصلی هایلاستیک
سایش هایشاخص این. 274 تصویر ← دارند شیار فرسایش
گذاری نشانه. هستند رویت قابل آج در مساوی فواصل در مرتب
موقعیت گذاری علامت لاستیک جانبی هایدیواره روی بر

هاینشانه یا و "TWI" مثال برای. دهندمی نشان را سایش شاخص
.دیگر

شده فرسوده لاستیک آیا که است این دهندهنشان فرسایش شاخص
شیار عمق که شود تعویض زمانی حداکثر باید لاستیک. نه یا است
.گیرد قرار فرسایش شاخص از ترپایین

هشدار
به منجر توانندمی و بوده خطرناک بسیار فرسوده هایلاستیک

.شوند جدی هایآسیب و خودرو کنترل دادن دست از
شیار عمق که شود تعویض زمانی حداکثر باید لاستیک●

.گیرد قرار فرسایش شاخص از ترپایین
در بخصوص کمتری چسبندگی قدرت فرسوده، هایلاستیک●

خواهند خودرو شدن "شناور" موجب و دارند خیس هایجاده
).لغزندگی (شد

در خودرو کنترل امکان کاهش موجب فرسوده هایلاستیک●
و ترمز مسافت افزایش باعث و شده سخت و عادی شرایط
.گرددمی خوردن لیز

هالاستیک پنچری

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

هاینشانه. نیستند مشاهده قابل اغلب رینگ و لاستیک هایآسیب
شدن کشیدهیا و معمول غیر هایلرزش توانندمی لاستیک پنچری

. ← باشند طرف یک به



را خود سرعت دیده، آسیب لاستیک که کنیدمی گمان وقتی–
!کنید کم بلافاصله

.کنید بررسی را هایرینگ و هالاستیک–
از و نکرده رانندگی باشد، دیده آسیب لاستیک که صورتی در–

.بخواهید کمک متخصص یک
اولین به آرامی به کنید،نمی مشاهده آسیبی که صورتی در–

.کنید مراجعه خودرو بررسی برای مجاز تعمیرگاه

هالاستیک در فرورفته خارجی اجسام
دست آن به لاستیک، داخل به خارجی جسمی ورود صورت در–

اندگرفته قرار لاستیک شیار در که خارجی اجسام هرچند! نزنید
.شوند برداشته توانندمی

را دیده آسیب لاستیک :موقت زاپاس یا زاپاس لاسستیک با خودروهایی در–
یک از نیاز صورت در. 342 صفحه ← کنید تعویض

فولکس شرکت. بگیرید کمک لاستیک تعویض برای متخصص
پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این در واگن
.کندمی

از استفاده با را دیده آسیب لاستیک :پنچرگیری تجهیزات با خودروهایی در–
به. 346 صفحه ← کنید باد و ترمیم پنچرگیری تجهیزات
این در واگن فولکس شرکت. کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد،

.کنید تصحیح و بررسی را لاستیک باد فشار–

هالاستیک فرسایش
:جمله از است، وابسته مختلفی عوامل به لاستیک فرسایش

.رانندگی سبک–
.هاچرخ نبودن بالانس–
.شاسی تنظیمات–

همگی محکم، ترمز و زیاد شتاب سریع، پیچیدن – رانندگی سسبک
عادی شرایط در هالاستیک اگر. شوندمی لاستیک فرسایش موجب
تعمیرگاه یک در خودرو شاسی باید دهند، نشان شدید فرسایش
.شود بررسی مجاز

بالانس قبل بز نو هایخودروی در هالاستیک – هالاسستیک بالانس عدم
نیز عادی رانندگی سبک در مختلفی عوامل حال، این با. اندشده
.شوند خودرو لرزش و هالاستیک بالانس عدم موجب توانندمی

اثر نیز خودرو پذیریفرمان و دنده تعویض روی نبودن بالانس
بالانس را هالاستیک توان،می حالتی چنین در بنابراین. گذاردمی
.شوند بالانس نصب از پس باید نو هایلاستیک. کرد

فرسایش نشانگر و امنیت روی نامناسب شاسی – شاسی تنظیمات
نصب لاستیک، شدید هایفرسایش در. میگذارد اثر لاستیک
.شود بررسی مناسب مجاز تعمیرگاه در باید هالاستیک

هشدار
یک به خودرو شدن کشیده یا و غیرمعمول هایلرزش احساس
از یکی دیدگیآسیب نشانه تواندمی رانندگی، حین در سمت

.باشد هالاستیک
.نمایید توقف و کرده کم بلافاصله را خود سرعت●
.کنید بررسی را هایرینگ و هالاستیک●
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در. نکنید رانندگی دیده آسیب رینگ یا لاستیک با گاههیچ●
.کنید مراجعه تعمیرگاه به عوض،

اولین به آرامی به کنید،نمی مشاهده آسیبی که صورتی در●
.کنید مراجعه خودرو بررسی برای مجاز تعمیرگاه

موقت زاپاس لاستیک یا زاپاس لاستیک

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

چرخ داشتن نگه محکم برای فلکه: عقب صندوق در 275 تصویر
.زاپاس

زاپاس چرخ آوردن بیرون
.کنید باز را عقب صندوق درب–
.92 صفحه ← کنید تا یا بلند را عقب صندوق کفی–
 275 تصویر ← بخش در گرفته قرار اهرم نیاز صورت در–

.بکشید بیرون و بالا سمت به را 1
هایعقربه جهت خلاف را 2 جایگزین لاستیک وسط در فلکه–

.آورید بیرون را یدک لاستیک و کرده باز ساعت
.برگردانید عادی حالت به را عقب صندوق کف–
.ببندید را عقب صندوق درب–

خود جای در شده تعویض چرخ دادن قرار
تا یا بلند را صندوق کفی و کنید باز را عقب صندوق درب–

.کنید
به داده قرار یدکی لاستیک جای به را شده تعویض لاستیک–

بالای دقیقا آن مرکزی حلقه و پایین سمت به آن لبه که صورتی
.گیرد قرار پیچ

ساعت هایعقربه جهت در حدی تا پیچ روی را 2 فلکه–
.شود محکم خود جای در لاستیک تا بچرخانید

شکاف در را 1 بخش در گرفته قرار اهرم نیاز صورت در–
.بماند ثابت فلکه تا دهید قرار پیچ

.برگردانید عادی حالت به را عقب صندوق کف–
.ببندید را عقب صندوق درب–



باشد داشته فرق خودرو هایلاستیک با زاپاس لاستیک چنانچه
روی شده موجود هایلاستیک با زاپاس لاستیک که صورتی در

موقت یا و زمستانی هایلاستیک مثال برای -باشد متفاوت خودرو
با و کرده استفاده لاستیک از کوتاهی مدت تنها -باشند شده نصب
. ← برانید زیاد احتیاط

تعویض مناسب و عادی لاستیک یک با ترسریع چه هر باید و
.شود

:کنید توجه رانندگی نکات به

در مایل 50 (ساعت در کیلومتر 80 از تر سریع–
!نکنید رانندگی )ساعت

هاپیچ در ترسریع رانندگی و محکم ترمز شتاب، حداکثر از–
!کنید خودداری

نکنید استفاده موقت زاپاس چرخ روی چرخ زنجیر از–
.340 صفحه ←

یا زاپاس نصب از بعد سرعت به باید لاستیک باد فشار–
.332 صفحه ← شود بررسی موقت لاستیک

سایر با همراه باید موقت چرخ یا زاپاس لاستیک باد فشار
باید زاپاس لاستیک. شود بررسی ماه در بار یک حداقل هالاستیک
صفحه ← باشد داشته را خودرو برای مجاز باد فشار حداکثر
332.

هشدار
منجر تواندمی موقت چرخ یا زاپاس لاستیک از نادرست استفاده

و سوانح سایر یا تصادف خودرو، کنترل دادن دست از به
.شود جدی هایجراحت

به توجه با فرسوده، موقت چرخ یا زاپاس لاستیک از گاههیچ●
.نکنید استفاده فرسایش، نشانگر

از ترکوچک تواندمی زاپاس چرخ ها،خودرو برخی در●
توانیدمی را ترکوچک زاپاس چرخ. باشد استاندارد لاستیک

در مایل 50" یا "ساعت در کیلومتر 80" برچسب با
سرعت حداکثر دهندهنشان سرعت این. بشناسید "ساعت
باید برچسب. است لاستیک نوع این با رانندگی برای مجاز
.بماند خود جای سر لاستیک، مفید عمر دوران طول در

در مایل 50 (ساعت در کیلومتر 80 از ترسریع گاههیچ●
ترمزهای سریع، گیری شتاب از. نکنید رانندگی) ساعت
.کنید خودداری سریع هایدروزدن یا و ناگهانی

زاپاس لاستیک با کیلومتر 200 از بیشتر مسافتی گاههیچ●
.نکنید رانندگی شده نصب

عادی لاستیک یک با ترسریع چه هر را موقت زاپاس چرخ●
کوتاهی زمان برای تنها موقت زاپاس چرخ. کنید تعویض
.است استفاده قابل

فابریک چرخ هایپیچ با همیشه باید موقت زاپاس لاستیک●
.شوند محکم

هالاستیک سایر با که زاپاس لاستیک یک از بیش با گاههیچ●
.نکنید رانندگی دارد سایز تفاوت

باد فشار بلافاصله باید موقت، زاپاس لاستیک نصب از پس●
.332 صفحه ← شود بررسی لاستیک

موقت زاپاس لاستیک روی چرخ زنجیر از استفاده●
.باشدنمی پذیرامکان

335هالاستیک و هاچرخ
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لاستیک از 260 صفحه ← تریلر کشییدک هنگام گاههیچ●
.نکنید استفاده پشتی محور در زاپاس

تذکر
.است نشده مجهز لاستیک باد فشار کنترل حسگر به زاپاس چرخ
پایش سامانه نشانگر چراغ کنید، استفاده زاپاس چرخ از اگر

زندمی چشمک دقیقه 10 حدود از بعد نمایشگر روی هالاستیک
.323 صفحه ←

تعویض چرخ یا موقت چرخ زاپاس، امکان، صورت در
خودروهای در. کنید محکم عقب صندوق درون را شده

نیست نیازی شده برداشته چرخ پنچرگیری، تجهیزات به مجهز
.شود محکم

لاستیک نوع و لاستیک مشخصات
نیست معتبر جنوبی کره و روسسیهژاپن، چین، در

.دهید قرار توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت

.لاستیک المللیبین مشخصات 276 تصویر

مفهوم)مثال (گذاریعلامت276 تصویر ←
.لاستیک کنندهتولید شرکت اختصاصی لاستیک مشخصاتمحصول نام1

2DOTمسئول که متحده، ایالات نقل و حمل دپارتمان قانونی الزامات با لاستیک
.دارد مطابقت است لاستیک ایمنی استانداردهای

3JHCO CHWS 2213

:تولید تاریخ و چرخ سطح در تنها احتمالاً–  )a (خودرو شناسایی شماره
JHCO
CHWS

درباره تولیدکنندگان توضیحات و تولید نحوه نشانگر علامت
.لاستیک هایویژگی و اندازه

.2013 سال 22 هفته: تولید تاریخ2213
:354 صفحه ← هالاستیک ایپایه استانداردهای با مقایسه هایروش و انقضا تاریخ درباره اطلاعاتی
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مفهوم)مثال (گذاریعلامت276 تصویر ←

280 آج پوشش4

یک. متحده ایالات آزمون استاندارد معیارهای طبق لاستیک برای مفید عمر
100 علامت با هاییلاستیک از بیشتر برابر 2,8 ،280 علامت با لاستیک
تعیین آنها از استفاده چگونگی توسط هالاستیک عملکرد. شوندمی فرسوده

شرایط و دما و هاجاده سطح و پایداری رانندگی، نحوه علت به تواندمی و شودمی
.شود خارج عادی استاندار از اقلیمی

AA کشش5

هایآزمون توسط مورد این). C یا AA، A، B (خیس لاستیک ترمز واکنش
عملکرد شده گذاری علامت هایلاستیک C با. است شده آزمایش شده، تضمین

مستقیم هایآزمایش توسط لاستیک اصطکاک درجه. دارند کمی اصطکاکی
لغزش جانبی، پایداری سرعت، هایآزمایش شامل و آمده دست به اصطکاک

.شودنمی زیاد بار زیر اصطکاک و آب روی

A دما6

با هاییلاستیک). C یا A، B (سرعت حد بالاترین در لاستیک دمای ثبات
با هاییلاستیک اساس بر دما سنجش. روندمی بالاتر مجاز حد از B و A علامت

نامناسب باد حد، از بیش سرعت. شودمی حد از بیش باد مانع و بوده مناسب باد
عوامل این. شود آسیب و لاستیک دمای افزایش باعث تواندمی حد از بیش باد یا
.شوند امر این باعث یکدیگر با یا تنهایی به هریک توانندمی

788 H338 صفحه ← سرعت کد حروف و 338 صفحه ← بار نمایه.

8
.338 صفحه ← چرخش جهت دهندهنشانفلش و چرخش

.338 صفحه ← لاستیک خارجی سطح علامتبیرون :یا

9
کیلوپاسکال 350 کردن باد حداکثر

3,51 / مربع اینچ در پوند 51(
)بار

.باد فشار حداکثر برای متحده ایالات هایمحدودیت

10M+S یا M/S یا 334 صفحه ←) برفی و گلی هایلاستیک (زمستانی هایلاستیک گذارینشانه.
.نشانی علامت E یک با S شده گذاریعلامت برفی هایلاستیک

11TWIصفحه ←) آج خوردگی شاخص (فرسایش نشانگر قرارگیری محل دهندهنشان
333.

.تولیدکنندهلوگو ،تجاری نام12
.تولیدکننده کشورآلمان ساخت13

14چین برای اجباری گواهی (چین کشور برای مخصوص علامت.(

15 023برزیل کشور برای مخصوص علامت.

16E4 e4 0200477-b
امتیاز مجوز دارای کشور کد بعدی، عدد المللی،بین قوانین با مطابقت گواهی
هاییلاستیک ،E علامت دارای ECE قوانین طبق دار مجوز هایلاستیک. است
.آیدمی مدل تأیید گواهی آن از پس و. اندشده گذارینشانه e با EG قوانین طبق

.تیوب بدون رادیال لاستیکتیوب بدون رادیال لاستیک17

18P 195 / 65 R 15 XL

:اندازه انتخاب
Pمسافربر خودرو گذارینشانه.

.مترمیلی به پهلو از لاستیک عرض195
 %.به پهنا - ارتفاع نسبت65
Rرادیال برای دارتسمه لاستیک کد حرف.
.اینچ به رینگ قطر15
XLاضافه بار" (سنگین هایلاستیک".(

کیلوگرم 615 بار حداکثر19
)1235 LBS(

.چرخ هر ازای به بار حداکثر برای متحده ایالات بار اطلاعات

نوار لایه 1 جانبی دیواره20
:لاستیک ساخت زیر دهنده تشکیل اجزای به مربوط هایداده

).مصنوعی ابریشم (ریون لایه 1

337هالاستیک و هاچرخ
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مفهوم)مثال (گذاریعلامت276 تصویر ←
:آج دهنده تشکیل اجزای به مربوط هایدادهلایه 4 آج
،)مصنوعی ابریشم (ریون لایه 1: دارند قرار آج سطح زیر لایه 4 فوق، مثال درنایلون 1 + فولاد 2 + نوار 1

.نایلون لایه 1 و فولادی تسمه لایه 2
a(TIN است لاستیک سریال شماره.

مشاهده نیز لاستیک داخلی سطح در تواندمی لاستیک مشخصات
لاستیک سمت یک در تنها هاعلامت از برخی مواردی در. شود

تاریخ و لاستیک شناسایی شماره مثال، برای. شوندمی مشاهده
.ساخت

برای استفاده مورد داخلی کدهای دیگر، نشانه و شماره هرگونه
.است کشور اختصاصی علامت یا تولیدکننده

کوتاه مقطع با لاستیک
رینگ بیشتر قطر پهن، آج سطح دارای کوتاه مقطع با هایلاستیک

چرخ/لاستیک مرسوم ترکیب به نسبت کمتری جانبی سطوح و
.330 صفحه در هالاسستیک و هاچرخ با کار شسیوه در  ← هستند

خودرو دقت و کنترل افزایش باعث کوتاه مقطع با هایلاستیک
و هاراه در راحتی احساس عدم باعث توانندمی هرچند. شوندمی

 .شوند ناهموار هایخیابان

متقارن هایلاستیک
و طراحی جهت یک در رانندگی برای جهته تک آج با هالاستیک
ها،لاستیک از نوع این جانبی دیواره در فلش یک. اندشده بهینه
جهت. دهدمی نشان را هاآج جهت با متناسب درست چرخش جهت

برای تضمین تنها این. باشد شده ضمیمه الزاما باید چرخیدن
ایجاد و آب روی لغزش از جلوگیری و جاده به مناسب چسبیدن
.است فرسایش و صدا

با باید باشد، گرفته قرار آج الگوی خلاف جهتی در لاستیک اگر
مورد خود طراحی الگوی طبق لاستیک زیرا کنید رانندگی احتیاط
و خیس هایجاده در خصوص به مسئله این. گیردنمی قرار استفاده
دوباره یا شده تعویض سرعت به باید هالاستیک. است مهم لغزنده
.گیرند قرار مناسب جهت در

نامتقارن هایلاستیک
الگوی بیرونی و درونی قسمت عملکرد مبنای بر نامتقارن لاستیک

و" خارج "هایواژه با نامتقارن هایلاستیک جانبی سطوح. هاآج
روی لاستیک قرارگیری درست مکان. اندشده مشخص" داخل"

مناسب چسبیدن برای ضمانتی کار این . کنید دنبال کاملا را رینگ
بروز و صدا ایجاد و آب روی لغزش از جلوگیری و جاده به

.است فرسایش

لاستیک بار ظرفیت
یک روی تواندمی بار کیلوگرم چند که دهدمی نشان بار ظرفیت
).لاستیک بار (شود وارد لاستیک

:مثال

کیلوگرم 425
کیلوگرم 462
کیلوگرم 487
کیلوگرم 515
کیلوگرم 545

78
81
83
85
87

کیلوگرم 560
کیلوگرم 615
کیلوگرم 630
کیلوگرم 650
کیلوگرم 690
کیلوگرم 730
کیلوگرم 775
کیلوگرم 800
کیلوگرم 825
کیلوگرم 850
کیلوگرم 875
کیلوگرم 900

سرعت نشانگر علامت
برای مجاز سرعت حداکثر که دهدمی نشان سرعت، کد حروف
 .است چقدر شده نصب لاستیک نوع هر با رانندگی

)ساعت در مایل 93 (ساعت در کیلومتر 150 حداکثر
)ساعت در مایل 99 (ساعت در کیلومتر 160 حداکثر
)ساعت در مایل 106 (ساعت در کیلومتر 170 حداکثر
)ساعت در مایل 112 (ساعت در کیلومتر 180 حداکثر
)ساعت در مایل 118 (ساعت در کیلومتر 190 حداکثر
)ساعت در مایل 125 (ساعت در کیلومتر 200 حداکثر
)ساعت در مایل 130 (ساعت در کیلومتر 210 حداکثر
)ساعت در مایل 149 (ساعت در کیلومتر 240 حداکثر
)ساعت در مایل 168 (ساعت در کیلومتر 270 حداکثر
)ساعت در مایل 186 (ساعت در کیلومتر 300 حداکثر
)ساعت در مایل 149 (ساعت در کیلومتر 240 از بالاتر

مجاز سرعت حداکثر برای لاستیک سازنده هایشرکت برخی
از) ساعت در مایل 149 (ساعت در کیلومتر 240 از بالاتر
.میکنند استفاده"ZR" ترکیبی علامت

سرعت دامنه و لاستیک بار درباره خودرو اختصاصی اطلاعات
کننده مصرف کشورهای و اروپا در شده ثبت هایخودرو

دارای گواهی این. اندشده تأیید اروپا گواهی با اروپایی محصولات
تمامی سرعت دامنه و بار ظرفیت سایز،قطر، درباره اطلاعاتی

خودروهای برای واگن فولکس توسط شده تأیید هایلاستیک انواع
.است مرتبط

پلاک روی گواهی این اروپا، تأیید گواهی داشتن صورت در
را خودرو شناسایی پلاک. شودمی مشاهده خودرو این شناسایی

مشاهده درب پایینی قسمت در راننده درب کردن باز با توانمی
.357 صفحه ← کرد

88
91
92
93
95
97
99

100
101
102
103
104

P
Q
R
S
T
U
H
V
W
Y
Z
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باشد،خودرو دارا را "مجوز نشانه" شناسایی پلاک که وقتی–
.است اروپا تأیید گواهی دارای

خودرو نباشد، موجود "مجوز" علامت یا شناسایی پلاک اگر–
.است اروپا تأیید گواهی فاقد

زمستانی هایلاستیک

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

قابل میزان به زمستانی هایلاستیک زمستانی، شرایط در
هایلاستیک طراحی. بخشندمی بهبود را خودرو کنترل ایملاحظه
در کمتر چسبندگی ،)آج الگوی لاستیک، ترکیب پهنا، (تابستانی
که کندمی تاکید واگن فولکس. کنندمی ایجاد برف و یخبندان شرایط

4 هر برای سال ایام تمام مخصوص یا زمستانی هایلاستیک از
استفاده زمستانی شرایط با مسیرهایی در خصوص به خودرو چرخ
و ترمز بهتر عملکرد باعث همچنین زمستانی هایلاستیک. شود

فولکس. شودمی زمستانی هوای و آب در ترمز مسافت کاهش
کمتر دما برای را خودرو روی زمستانی هایلاستیک نصب واگن،

.کندمی پیشنهاد) فارنهایت درجه+ 45 (گرادسانتی درجه+ 7 از

با و تدریج به سال ایام تمام مخصوص و زمستانی هایلاستیک
خود کارایی متر،میلی 4 عمق تا فرسایش میزان به هاآج رسیدن

وقتی سالانه و زمستانی هایلاستیک همچنین. دهندمی دست از را
دست از ها،آج عمق از فارغ را خود کیفیت تدریج به شوند، کهنه
.دهندمی

:زمستانی هایلاستیک از استفاده برای
.کنید رعایت را شده توصیه ایمنطقه قوانین هرگونه–
همزمان طور به چرخ 4 هر روی را زمستانی هایلاستیک–

.کنید استفاده
.کنید استفاده زمستانی خیس هایمسیر در فقط–
خودرو برای شده تایید سایز با زمستانی هایلاستیک از تنها–

.کنید استفاده
اندازه و باشد یکسان نوعی از باید زمستانی هایلاستیک–

.باشند داشته یکسانی آج الگوی و) چرخش محیط(
کنید توجه سرعت کد حروف روی مجاز سرعت حداکثر به–

← .

مجاز سرعت حداکثر
محدودیت دارای سرعت، نشانگر به بسته زمستانی هایلاستیک
. 336 صفحه ← هستند سرعت

دکمه یا دکمه طریق از توانمی سرگرمی و اطلاعات سیستم در
)هالاستیک (Tyres و  عملکرد دکمه و  عملکرد
.71 صفحه ← کرد تنظیم را سرعت هشدار عملکرد



باد و سرعت محدودیت V زمستانی هایلاستیک از استفاده هنگام
باید شما. شودمی تعیین موتور اندازه به بسته نیاز مورد لاستیک

باد فشار و مجاز سرعت حداکثر درباره واگن فولکس نمایندگی از
.بپرسید لاستیک مناسب

)4MOTION (دیفرانسیل دو
خودرو دیفرانسیل، دو وجود خاطر به زمستانی شرایط در حتی
هایلاستیک از استفاده با حتی جاده، با بالایی تماس سطح

کندمی پیشنهاد واگن فولکس وجود این با. داشت خواهد استاندارد
یا زمستانی هایلاستیک به مجهز چرخ 4 هر زمستان در

.یابد بهبود ترمز عملکرد تا باشند سال ایام تمام مخصوص

نیاز مورد نکات و اطلاعات به چرخ زنجیر از استفاده هنگام
.340 صفحه ← کنید رجوع

هشدار
زمستانی هایلاستیک از استفاده هنگام رانندگی شرایط بهبود
.شود خطر پر رانندگی انجام به منجر نباید

دید، شرایط به توجه با را خود رانندگی سبک و سرعت●
تنظیم ترافیکی وضعیت جاده، شرایط هوا، و آب وضعیت

.کنید
هایلاستیک برای مجاز بار و سرعت حداکثر از گاههیچ●

.نکنید عبور بالاتر زمستانی

را تابستانی هایلاستیک مناسب، زمان در زمستان، از بعد
بالاتر دمای در تابستانی هایلاستیک نصب با. کنید نصب

خودرو کنترل) فارنهایت درجه+ 45 (گرادسانتی درجه+ 7 از
فرسوده سرعت به و ترندصدا کم هالاستیک این. یابدمی بهبود
.کنندمی کم را سوخت مصرف و نشده

سامانه ها،لاستیک باد فشار افت نشانگر با هاییخودرو در
صفحه ← شود تنظیم هالاستیک تعویض از پس دوباره باید

323.

اندازه درباره اطلاعاتی تواندمی واگن فولکس نمایندگی
.دهد قرار شما اختیار در زمستانی هایلاستیک مجاز
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چرخ زنجیر
شودنمی چین بازار شامل

توجه مورد را 329 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

رانندگی مجاز و قانونی سرعت به چرخ زنجیر با رانندگی هنگام
.کنید توجه منطقه در

شتاب، افزایش باعث تنها نه چرخ زنجیر زمستانی، شرایط در
.شودمی ترمز عملکرد بهبود باعث بلکه

با خودروهایی در حتی – جلو چرخ روی فقط باید چرخ زنجیر
زیر هایرینگ و لاستیک برای تنها و – )چرخ4( محرک موتور
:شود نصب

استفاده مورد چرخ زنجیر نوعرینگلاستیک اندازه

215/65 R 17
6 1/2 J x 17 ET 38نباشد متر میلی 13.5 حدود از بیش که کوچکحلقه چرخزنجیر تنها.

7 J x 17 ET 40نباشد متر میلی 9 از بیش که کوچک حلقه چرخ زنجیر تنها.

درباره اطلاعات دریافت برای که است این واگن فولکس پیشنهاد
فولکس نمایندگی به چرخ زنجیر و لاستیک مناسب، هایچرخ
.کنید مراجعه واگن

کنید باز را هارینگ و قالپاق چرخ، زنجیر از استفاده از قبل
چرخ هایپیچ روی هادرپوش باید ایمنی، دلیل به سپس.  ←

.هستند دسترس در واگن فولکس نمایندگی در. شوند نصب

موقت زاپاس لاستیک
موقت زاپاس هایلاستیک روی نباید چرخ زنجیر فنی، دلایل به

.335 صفحه ← شوند نصب

زنجیر با زاپاس لاستیک از استفاده به مجبور که صورتی در
شود، نصب عقب محور روی باید زاپاس لاستیک هستید، چرخ
از توانیدمی شما سپس. باشند دیده آسیب جلو هایلاستیک اگر حتی

به حتما. کنید استفاده جلو محور در شده جایگزین عقب لاستیک
که کند،می پیشنهاد واگن فولکس. کنید توجه لاستیک چرخش جهت
.کنید نصب آنها روی را چرخ زنجیر ها،لاستیک نصب از قبل

هشدار
شده نصب نادرست یا نامناسب هایچرخ زنجیر از استفاده
.شود جدی جراحات و تصادف وقوع به منجر تواندمی

.کنید استفاده مناسب چرخ زنجیر از همواره●
نصب برای چرخ زنجیر سازنده شرکت عمل دستور از●

.کنید استفاده
مجاز حد از ترسریع شده نصب چرخ زنجیر با گاههیچ●

.نکنید رانندگی

تذکر
.کنید باز برف فاقد هایجاده به رسیدن از پس را چرخ زنجیر●

کنترل در اختلال موجب چرخ زنجیر صورت، این غیر در
.شودمی سریع فرسایش و هالاستیک به آسیب خودرو،

هستند، لاستیک سطح با مستقیم ارتباط در که هاییچرخ زنجیر●
.شوند لاستیک دیدن آسیب و خراشیدن به منجر توانندمی

رینگ محافظ دارای هایچرخزنجیر از استفاده واگن فولکس
.دهدمی پیشنهاد را مناسب

سامانه ها،لاستیک باد فشار افت نشانگر با هاییخودرو در
صفحه ← شود تنظیم چرخ زنجیر نصب از پس دوباره باید

323.

نوع یک برای مختلف هایاندازه در چرخ هایزنجیر
.دارند وجود خودرو

قالپاق

موضوع باره در مقدمه

هشدار
موجب تواندمی آن نادرست نصب یا نامناسب قالپاق از استفاده
.شود جدی صدمات و حادثه بروز

و شود شل رانندگی هنگام است ممکن شده نصب بد قالپاق●
.کند ایجاد خطر جاده در افراد سایر برای

.نکنید استفاده دیده آسیب هایقالپاق از●

کردن خنک برای هوا جریان که کنید حاصل اطمینان همیشه●
نصب برای کار این. نشود مسدود یا و نیافته کاهش ترمزها
کافی هوا جریان اگر. است صادق نیز بعدی هایقالپاق
ایملاحظه قابل میزان به تواندمی ترمز مسافت نباشد،
.یابد افزایش

تذکر
کنید نصب صحیح طور به مجدداً و کرده باز احتیاط با را هاقالپاق

.شود جلوگیری خودرو به آسیب از تا
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چرخ وسط پوشش

مورد را 340 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.کشیدن با چرخ مرکزی درپوش کردن باز 277 تصویر

تواندمی و کندمی محافظت چرخ هایپیچ از چرخ مرکزی درپوش
.شود نصب دوباره لاستیک تعویض از بعد

صفحه ← خودرو ابزار جعبه از را مفتولی قلاب کردن جدا برای–
.277 تصویر ← دهید قرار کلاهک لبه در و برداشته 285

.کنید باز پیکان علامت جهت در را کلاهک–
.شود محکم تا دهید فشار خود جای در را کلاهک نصب برای–

پس باید و کرده محافظت چرخ هایپیچ از چرخ مرکزی درپوش
.شود نصب دوباره لاستیک تعویض از

چرخ کامل پوشش

مورد را 340 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.چرخ پوشش کردن باز 278 تصویر





از پس باید و کرده محافظت چرخ هایپیچ از چرخ کامل پوشش
.شود نصب دوباره هالاستیک تعویض

هاقالپاق کردن باز
صفحه ← بردارید خودرو ابزار جعبه از را قلاب و چرخ آچار–

285.
.دهید قرار چرخ قالپاق هایسوراخ در را قلاب–
و 278 تصویر ← دهید فشار قلاب درون از را چرخ آچار–

.بکشید بیرون پیکان علامت جهت در را قالپاق

هاقالپاق نصب
موقعیت در باید سرقتضد پبچ چرخ، کامل پوشش نصب از قبل
صورت این غیر در. باشد شده پیچ 3 یا2 281 تصویر ←

.شد نخواهد نصب قالپاق

قطعه تا شود داده فشار رینگ روی آنقدر باید چرخ کامل پوشش
هنگام. بگیرد قرار1 281 تصویر ← لاستیک والف روی والف
پوشش را رینگ محیط تمام که کنید حاصل اطمینان قالپاق، نصب
.است داده

چرخ هایپیچ درپوش

مورد را 340 صفحه در فصل این ابتدای  و  قسمت
.دهید قرار توجه

.چرخ هایپیچ درپوش کردن باز 279 تصویر

صفحه ← آورید بیرون خودرو ابزار جعبه از را مفتولی قلاب–
285.

تصویر ← کنید وارد پیچ کلاهک درون به را مفتولی قلاب–
.بکشید بیرون پیکان علامت جهت در و 279

از پس و کرده محافظت چرخ هایپیچ از چرخ وسط پوشش
.شود داده قرار خود جای سر کامل طور به باید لاستیک تعویض

این. دارد وجود جداگانه درپوشی چرخ ضدسرقت پیچ برای
نه و شودمی نصب سرقتضد چرخ هایپیچ روی فقط کلاهک
.معمولی هایچرخ روی
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چرخ تعویض

موضوع باره در مقدمه

بدون ارسالی خودروهای از بعضی و هاخودرو از مدل برخی
یک در باید هاچرخ مواردی چنین در. هستند چرخ آچار و جک

.شوند تعویض مجاز تعمیرگاه

از یکی که زمانی چرخ، تعویض برای تنها خودرو فابریک جک
اگر. شودمی استفاده شود، جایگزین باید و دیده آسیب هالاستیک

یا محور یک لاستیک دو هر یا خودرو سمت یک لاستیک دو هر
کمک متخصص تعمیرکار از اند، دیده آسیب هالاستیک همه

.بخواهید

محل در خودرو که کنید تعویض را هاچرخ خودتان زمانی تنها
ایمنی هایدستورالعمل و ضروری نکات با باشد، شده پارک امنی
این غیر در! باشید داشته اختیار در را مناسب ابزار و باشید آشنا

.بگیرید کمک فنی متخصص یک از صورت

هشدار
شودمی انجام جاده کنار در که زمانی بخصوص چرخ تعویض

به خطر احتمال کاهش جهت. باشد خطرناک تواندمی
:کنید توجه زیر هایراهنمایی

.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●
تعویض جهت ترافیک از دور به مناسب محلی در را خودرو
.کنید پارک چرخ

ایفاصله در باید کودکان بخصوص خودرو سرنشینان تمامی●
.گیرند قرار چرخ تعویض عمل انجام محیط از امن

رانندگان سایر به هشدار برای را خطر هشدار هایچراغ●
.کنید روشن

شده، پارک آن روی خودرو که سطحی کنید، حاصل اطمینان●
سخت و بزرگ صفحه یک از نیاز صورت در. است محکم
.کنید استفاده جک زیر حمایت، برای

به که دهید انجام را چرخ تعویض عمل خودتان زمانی تنها●
این غیر در. دارید اطمینان کار درست روش و انجام مراحل
.بگیرید کمک فنی متخصص یک از صورت

استفاده چرخ تعویض برای سالم و مناسب ابزار از همواره●
.کنید

را پارک الکترونیکی ترمز و خاموش را موتور همواره●
روی ایدنده یا داده قرار Pحالت در را دنده و کنید روشن
ناخواسته حرکت خطر تا کنید انتخاب دستی دنده جعبه

.دهید کاهش را خودرو
هر از بعد آچار بوسیله باید چرخ هایپیچ بودن محکم●

.شود بررسی چرخ تعویض
را هالاستیک پایش سیستم چرخ، تعویض از پس بلافاصله●

.323 صفحه ← کنید تنظیم مجدداً

حاوی ایجعبه عقب صندوق درون خودرو، مدل به بسته
برای خودرو در موجود ابزار جعبه این. دارد وجود ابزار

.است شده گرفته نطر در زمستانی هایلاستیک احتمالی تعویض

چرخ تعویض برای سازی آماده

توجه مورد را 342 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

بازبینی فهرست

چرخ تعویض جهت شدن آماده برای باید همواره زیر هایتوصیه
: ← شوند گرفته نظر در
در را خودرو دیده، آسیب لاستیک یک با مواجهه هنگام.1

پارک سفت و هموار سطحی در و زیاد تردد از دور محلی
.کنید

.210 صفحه ← کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز.2
P وضعیت در را دنده دسته DSG:® کلاچه دو گیربکس.3

.155 صفحه ← دهید قرار
سوئیچ قفل از را کلید امکان صورت در و خاموش را موتور.4

.147 صفحه ← کنید خارج
.154 صفحه ← دهید قرار دنده در را خودرو: دستی دنده.5
دور و باشند شده پیاده خودرو سرنشینان همه که شوید مطمئن.6

پشت مثل امن مکانی در حرکت، حال در یخودروها از
.باشند گرفته قرار گاردریل

مقابل چرخ مناسب اشیاء سایر یا چرخ تاشوی نگهدارنده با.7
.دارید نگه را

محل در و جدا را آن بارکش، ارابه کشییدک صورت در.8
.260 صفحه ← کنید پارک مناسبی

.کنید خارج را بار: پر عقب صندوق با.9
.بردارید را کننده جدا تور نیاز صورت در.10
ابزار جعبه و موقت زاپاس لاستیک یا زاپاس لاستیک.11

.آورید بیرون عقب صندوق از را خودرو
.340 صفحه ← درآورید را قالپاق امکان، صورت در.12

هشدار
بازبینی، فهرست در ایمنی مهم مطالب برخی به توجه عدم
.شود سنگین صدمات و تصادفات بروز به منجر تواندمی
نموده دنبال را بازبینی فهرست در موجود هایروش همیشه●

.کنید توجه شده مطرح احتیاطی موارد تمامی به و
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چرخ هایپیچ

توجه مورد را 342 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.چرخ هایپیچ کردن باز: چرخ تعویض 280 تصویر

 سرقتضد پیچ محل و 1 لاستیک پیچ: چرخ تعویض 281 تصویر
.3 یا 2

چرخ هایپیچ کردن شل برای خودرو اصلی آچار از باید تنها
.کرد استفاده

با خودرو بردن بالا از قبل چرخش، دور یک حدود با را هاپیچ
.کنید شل جک،

با بتوانید است ممکن باشند، شده بسته محکم هاپیچ که صورتی در
را خودرو حالت این در. کنید شل را هاآن آچار روی پا فشار
.نخورید لیز که بگیرید محکم

چرخ هایپیچ کردن باز
بچرخانید آخر تا و بگذارید چرخ پیچ روی را آچارچرخ–

.280 تصویر ←
جهت خلاف بار یک حدود را پیچ و گرفته را آچار انتها در–

. ← بچرخانید ساعت هایعقربه

چرخ سرقتضد هایپیچ بستن
.بیاورید بیرون ابزار جعبه از را چرخ سرقتضد پیچ َسری–
.دهید فشار سرقتضد پیچ داخل امکان حد تا را آداپتور–



.کنید فرو َسری در امکان حد تا را چرخ آچار–
جهت خلاف بار یک حدود را پیچ و گرفته را آچار انتها در–

. ← بچرخانید ساعت هایعقربه

چرخ هایپیچ درباره مهم اطلاعات
شرکت هایچرخ با متناسب هاچرخ پیچ و هاچرخ رینگ طراحی
شود،می استفاده متفاوتی هایرینگ از اگر. است تولیدکننده

استفاده باید متناسب هایسرپوش و اندازه با مناسب، چرخ هایپیچ
و درست عملکرد و خود جای در هاچرخ بودن محکم. شوند
.است کار این انجام گرو در ترمز سامانه

مدل همان با دیگر خودرویی چرخ هایپیچ از شرایط، برخی در
.کرد استفاده تواننمی

هایموقعیت در باید ضدسرقت هایپیچ دار، قالپاق هاییچرخ در
شده بسته1 چرخ پیچ با متناسب ،3 یا 2 281 تصویر ←
.شد نخواهد نصب قالپاق صورت این غیر در. باشند

چرخ هایپیچ گشتاور
هایچرخ کردن محکم برای چرخ هایپیچ کردن سفت گشتاور
هایپیچ بودن محکم. باشدمترنیوتن 140 باید آلیاژی و فولادی
.شود بررسی چرخ تعویض هر از بعد آچار بوسیله باید چرخ

تعویض بودن، محکم بررسی از قبل باید سخت و زدهزنگ هایپیچ
.شود تمیز باید قالپاق پیچ و گردند

و کاریگریس را چرخ توپی هایرزوه یا چرخ هایپیچ هرگز
هاپیچ شود باعث است ممکن کاریروغن. نکنید کاریروغن
.باشند شده بسته لازم گشتاور با اگر حتی شوند، شل حرکت هنگام

هشدار
شل خودرو حرکت هنگام است ممکن نشده محکم چرخ هایپیچ
کنترل دادن دست از و جدی هایجراحت تصادف، باعث و شده

.شود خودرو
.کنید استفاده چرخ با متناسب هاییپیچ از همواره●
.نکنید استفاده هم با متفاوت هایپیچ از گاههیچ●
روغن از عاری و تمیز باید پیچ، صفحه و چرخ هایپیچ●

.بچرخند راحتی به و باشند کاری
برای خودرو در موجود ایکارخانه چرخ آچار از همواره●

.کنید استفاده چرخ هایپیچ کردن سفت و شل
خودرو بردن بالا از قبل چرخش، دور یک حدود با را هاپیچ●

.کنید شل جک، با
کاریگریس را چرخ توپی هایرزوه یا چرخ هایپیچ هرگز●

شود باعث است ممکن کاریروغن. نکنید کاریروغن و
بسته لازم گشتاور با اگر حتی شوند، شل حرکت هنگام هاپیچ
.باشند شده

.نکنید جدا قالپاق خود با همراه را شده پیچ هایرینگ گاههیچ●
است ممکن قالپاق و چرخ باشند، شل چرخ هایپیچ اگر●

حد از بیش شدن محکم. شوند جدا و باز رانندگی هنگام
.شود آنها خرابی باعث تواندمی چرخ هایپیچ
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جک با خودرو بردن بالا

توجه مورد را 342 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

.خودرو جک برای بالابر نقاط 282 تصویر



.خودرو عقب چپ سمت زیر در خودرو جک 283 تصویر

پشت که گیرد قرار خودرو زیر محکم نقاطی در تنها باید جک
نقاط از همواره. باشدمی 282 تصویر ← خودرو گذاریعلامت
. ← کنید استفاده نظر مورد چرخ نزدیکی در بالابر

بازبینی فهرست

به زیر هایتوصیه به همراهانتان و خود امنیت از اطمینان برای
: ← کنید توجه ترتیب

.کنید پیدا خودرو کردن بلند برای سفت و مناسب محلی.1
دستی گیربکس داشتن صورت در و کنید خاموش را موتور.2

دوکلاچه گیربکس داشتن صورت در یا و تعویض را آن دنده
®DSG وضعیت روی را آن P 155 صفحه ← داده قرار
.210 صفحه ← کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز و

از خودرو دیگر سمت در هاچرخ داشتن نگه محکم برای.3
.کنید استفاده دیگری مناسب وسیله یا چرخ تاشوی نگهدارنده

محل در و جدا را آن بارکش، ارابه کشییدک صورت در.4
.260 صفحه ← کنید پارک مناسبی

صفحه ← کنید شل را کنیدمی تعویض که چرخی هایپیچ.5
343.

پیدا را کنیدمی تعویض که چرخی نزدیکی در بالابر نقاط.6
.کنید

ثابت خودرو بالابر نقطه در که جایی تا ببرید بالا را جک.7
.شود

روی کامل صورت به جک پایه کل که کنید حاصل اطمینان.8
زیر دقیقا عمودی صورت به جک پایه و گرفته قرار زمین
.دارد قرار 283 تصویر ← تماس نقطه

به که زمانی تا ببرید بالاتر زمان هم و کنید صاف را جک.9
تصویر ← خودرو زیر در خود عمودی راستای در درستی
.شود محکم 283

بلند زمین از کاملا چرخ که جایی تا ببرید بالاتر را جک.10
.شود

هشدار
خودرو افتادن و لغزش باعث تواندمی جک از نادرست استفاده

به صدمات خطر کاهش برای. شود جدی صدمات نتیجه در و
:کنید توجه زیر موارد

در که واگن فولکس خودرو مخصوص جک از تنها●
تواندمی دیگر هایجک. کنید استفاده شده داده قرار اختیارتان

.واگن فولکس خودروهای سایر جک حتی بخورد، لیز
و ناهموار سطح یک. باشد هموار و سفت باید زیرین زمین●

در. شود جک روی خودرو افتادن موجب تواندمی سست
حمایت، برای سخت و بزرگ صفحه یک از نیاز صورت

.کنید استفاده جک زیر
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سنگ هایخیابان مانند لغزنده، ولی محکم سطح یک روی●
آن مانند جسمی یا لغزنده غیر انداز زیر یک از شده، فرش
.کنید استفاده خودرو جک لغزیدن از جلوگیری برای

چنگک. دهید قرار شده مشخص هایمحل در تنها را جک●
محکم عمودی محور روی خودرو، زیر درستی به باید جک
.283 تصویر ← شود

خودرویی زیر پا یا دست مانند خود بدن از قسمتی با گاههیچ●
.نروید شده بلند جک توسط که

خودرو باید شود،می انجام عملیاتی خودرو زیر در که زمانی●
.شود داشته نگه محکم پایه چند توسط

یک در یا و آن موتور بودن روشن هنگام را خودرو گاههیچ●
.نکنید بلند جک وسیله به جاده پیچ سر ویا سراشیب جاده

.نگذارید روشن را موتور خودرو کردن بلند هنگام گاههیچ●
.شود خودرو سقوط موجب تواندمی موتور لرزش

هشدار
بازبینی، فهرست در ایمنی مهم مطالب برخی به توجه عدم
.شود سنگین صدمات و تصادفات بروز به منجر تواندمی
نموده دنبال را بازبینی فهرست در موجود هایروش همیشه●

.کنید توجه شده مطرح احتیاطی موارد تمامی به و

لاستیک تعویض

توجه مورد را 342 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

چرخ آچار از استفاده با را چرخ هایپیچ: چرخ تعویض 284 تصویر
.کنید باز

چرخ برداشتن
.342 صفحه ← کنید توجه بررسی لیست به–
.343 صفحه ← کنید شل را چرخ هایپیچ–
.344 صفحه ← ببرید بالا جک با را خودرو–
284 تصویر ← آلن آچار از استفاده با را شده شل هایپیچ–

.دهید قرار تمیز سطحی روی و کنید باز کاملاً
.بردارید را چرخ–

موقت زاپاس لاستیک یا زاپاس لاستیک نصب
صفحه ← کنید توجه هاچرخ چرخش جهت به لزوم صورت در

336 .

.دهید جای را موقت یا زاپاس چرخ–
تصویر ← مکان در َسری از استفاده با را ضدسرقت چرخ پیچ–

ساعت هایعقربه جهت در آرامی به 3 یا 2 281
.شود محکم تا بچرخانید



و کرده پیچ ساعت هایعقربه جهت در را چرخ هایپیچ سایر–
.کنید محکم آرامی به آلن آچار از استفاده با

.بیاورید پایین جک بوسیله را خودرو–
ساعت عقربه جهت در را هاپیچ تمامی چرخ آچار از استفاده با–

آچار گاههیچ هاپیچ بستن برای حال عین در.  ← کنید محکم
رفت حالتی در بلکه نچرخانید، پیچ دور کامل دور یک را چرخ
.دهید حرکت مدام برگشتی و

کلاهک و چرخ مرکزی درپوش قالپاق، نیاز، صورت در–
.340 صفحه ← کنید وصل را مرکزی

هشدار
نامناسب چرخ هایپیچ از استفاده یا و هاپیچ نادرست بستن
صدمات و تصادف خودرو، کنترل دادن دست از به تواندمی
.شود منجر جدی

از عاری و تمیز را قالپاق هایپیچ و چرخ هایپیچ همواره●
آرامی به باید چرخ هایپیچ. دارید نگه کاری روغن

.شوند محکم مناسبی مقدار به و چرخانیده
چرخ هایپیچ چرخاندن برای را چرخ آچار وجهیشش َسری●

.ببرید بکار آنها کردن محکم و کردن شل نه و

لاستیک تعویض از بعد

توجه مورد را 342 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

محفظه در مجدد و کرده تمیز لزوم صورت در را ابزار–
.285 صفحه ← دهید قرار عقب صندوق در وسایل نگهداری

خود مناسب مکان در را شده برداشته چرخ یا و زاپاس چرخ–
.دهید قرار خودرو عقب صندوق در

بررسی گشتاور آچار یک توسط باید چرخ هایپیچ بودن محکم–
.343 صفحه ← شود

.شود جایگزین وقت اسرع در باید شده تعویض چرخ–
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پس ها،لاستیک باد فشار افت نشانگر دارای خودروهای در
شود "تنظیم" مجدداً باید سیستم لاستیک تعویض از

.323 صفحه ←

پنچرگیری کیت

موضوع باره در مقدمه

توانمی) Tire Mobility Set (پنچرگیری کیت از استفاده با
یا و خارجی اجسام وسیله به که لاستیک به وارده هایآسیب
اجسام. پوشاند را اندشده ایجاد مترمیلی 4 قطر با هایسوراخ
!نکنید خارج لاستیک از را پیچ یا میخ مانند خارجی،

از پس دوباره باید لاستیک باد لاستیک، سوراخ گرفتن از بعد
.شود بررسی رانندگی دقیقه 10 حدود

فنی متخصصین از باشد، دیده آسیب لاستیک یک از بیش اگر
لاستیک یک کردن پر برای تنها پنچرگیری کیت. بگیرید کمک
.است شده تعبیه

مناسب محل در خودرو که کنید اقدام پنچرگیری برای زمانی تنها
هایدستورالعمل و ضروری نکات با باشد، شده پارک امنی و

داشته اختیار در را پنچرگیری مناسب کیت و باشید آشنا ایمنی
.بگیرید کمک فنی متخصص یک از صورت این غیر در! باشید

:شود استفاده نباید لاستیک وصله از
.باشد دیده آسیب رینگ که زمانی–
درجه -4 (گرادسانتی درجه -20 از کمتر بیرون دمای–

.باشد) فارنهایت
.مترمیلی 4 از بیشتر عمق با هاییپارگی برای–
.باشد باد از خالی یا و کم لاستیک باد فشار که زمانی–
.باشد گذشته لاستیک باد پمپ انقضای تاریخ از که زمانی–
شما خودروی روی اگر. تغییر قابل لاستیک با ارتباط در–

نوشته دیدن با توانیدمی باشد شده تعبیه تغییر قابل لاستیک
"Seal" کنید شناسایی را آن لاستیک خارجی سطح در.

هشدار
به باشد خطرناک تواندمی پنچرگیری تجهیزات از استفاده

.است شده پنچری دچار جاده در لاستیک که زمانی خصوص
:کنید توجه زیر هایراهنمایی به خطر احتمال کاهش جهت

.کنید متوقف را خودرو امکان محض به و وقت اسرع در●
فاصله با محلی در لاستیک زدن وصله برای را خودرو
.کنید پارک ترافیک از مناسب

شده، پارک آن روی خودرو که سطحی کنید، حاصل اطمینان●
.است محکم

ایفاصله در باید کودکان بخصوص خودرو سرنشینان تمامی●
.گیرند قرار عملیات انجام محیط از امن

رانندگان سایر به هشدار برای را خطر هشدار هایچراغ●
.کنید روشن

با لازم آشنایی که کنید استفاده پنچرگیری ابزار از زمانی تنها●
یک از صورت این غیر در. باشید داشته را آن با کار نحوه

.بگیرید کمک فنی متخصص
در و شوند نصب موقت طور به شده پنچرگیری هایلاستیک●

.شوند تعویض مجاز تعمیرگاه تریننزدیک
.شوند تعویض زودتر هرچه باید شده پنچرگیری هایلاستیک●
در و بوده مضر انسان سلامت برای پنچرگیری مواد●

.شود شسته سرعت به باید پوست با تماس صورت
داری نگه کودکان دست از دور باید پنچرگیری تجهیزات●

.شوند
مورد جک که صورتی در حتی نکنید استفاده جک از گاههیچ●

.باشد موجود آن درون خودرو تایید
را پارک الکترونیکی ترمز و خاموش را موتور همواره●

روی ایدنده یا داده قرار Pحالت در را دنده و کنید روشن
ناخواسته حرکت خطر تا کنید انتخاب دستی دنده جعبه

.دهید کاهش را خودرو

هشدار
استاندارد هایلاستیک خوبی به شده پنچرگیری هایلاستیک
.کنندنمی عمل

در مایل 50 (ساعت در کیلومتر 80 از ترسریع گاههیچ●
.نکنید رانندگی) ساعت

هاپیچ در سریع رانندگی و سنگین هایترمز و زیاد شتاب از●
.کنید خودداری

ساعت در کیلومتر 80 سرعت حداکثر دقیقه 10 حدود برای●
را لاستیک سپس و کنید رانندگی) ساعت در مایل 50(

.کنید بررسی

با را گذشته مصرف تاریخ یا شده استفاده پنچرگیری ماده
.دفع مربوط قوانین رعایت

در واگن فولکس هاینمایندگی در نو لاستیک باد پمپ
.است دسترس

تجهیزات کننده تهیه شرکت جداگانه هایراهنمایی به
.کنید توجه پنچرگیری
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پنچرگیری کیت دهنده تشکیل اجزاء

توجه مورد را 346 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

 .پنچرگیری تجهیزات: کلی نمای 285 تصویر

.شودمی یافت خودرو عقب صندوق کف زیر در پنچرگیری ابزار
:285 تصویر ← است زیر اجزا از متشکل که

مغزی پیچ کننده باز
کیلومتر 80 حداکثر" مجاز سرعت اطلاعات حاوی برچسب

"ساعت در مایل 50 حداکثر" یا "ساعت در
گیرسوراخ با کنندهپر شلنگ

باد کمپرسور
روشن و خاموش کلید
)1باد پمپ پیچ

)1لاستیک باد فشار افت نشانگر

لاستیک پرکننده شلنگ
ولت 12 کابل سوکت
درزگیر با همراه لاستیک باد کپسول
یدکی والف مغزی

شکاف که شکافی پایینی انتهای در 1 ِکشسوزن گوشتی پیچ
سوزن پیچ کردن وصل و کردن خارج برای. دارد قرار سوزن
دارد کاربرد نیز یدکی مغزی پیچ برای. است نیاز مورد لاستیک

11.
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سازی آماده

توجه مورد را 346 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

بازبینی فهرست

کردن پر برای ترتیب به همواره باید زیر هایالعمل دستور
. ← شوند انجام لاستیک

خودرو باد، از شده خالی لاستیک یک با مواجهه صورت در.1
محکم و هموار سطحی در و ترافیک از دور محلی در را

.کنید پارک
.210 صفحه ← کنید روشن را پارک الکترونیکی ترمز.2
P وضعیت در را دنده دسته DSG:® کلاچه دو گیربکس.3

.155 صفحه ← دهید قرار
سوئیچ قفل از را کلید امکان صورت در و خاموش را موتور.4

.147 صفحه ← کنید خارج
.154 صفحه ← دهید قرار دنده در را خودرو: دستی دنده.5
دور و باشند شده پیاده خودرو سرنشینان همه که شوید مطمئن.6

پشت مثل امن مکانی در حرکت، حال در یخودروها از
.باشند گرفته قرار گاردریل

را خطر مثلث و کرده روشن را هشدار هایچراغ سیستم.7
.کنید توجه قوانین به. 30 صفحه ← دهید قرار

پنچرگیری کیت از استفاده با تعمیر امکان آیا که کنید بررسی.8
.346 صفحه ← دارد وجود

محل در و جدا را آن بارکش، ارابه کشییدک صورت در.9
.260 صفحه ← کنید پارک مناسبی

.کنید خارج را بار: پر عقب صندوق با.10
.کنید خارج عقب صندوق از را پنچرگیری تجهیزات.11
خارج پنچرگیری کیت از را 2 285 تصویر ← برچسب.12

.بچسبانید راننده دید محدوده در داشبورد صفحه روی کرده،
خارج نباید لاستیک از را میخ و پیچ مانند خارجی اجسام.13

.کنید

هشدار
بازبینی، فهرست در ایمنی مهم مطالب برخی به توجه عدم
.شود سنگین صدمات و تصادفات بروز به منجر تواندمی
نموده دنبال را بازبینی فهرست در موجود هایروش همیشه●

.کنید توجه شده مطرح احتیاطی موارد تمامی به و



.باشد لاستیک کننده پر شلنگ با همراه است ممکن)1
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هالاستیک کردن باد و پنچرگیری

توجه مورد را 346 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

هالاستیک پنچرگیری
.کنید باز لاستیک سوزن از را سوزن درپوش–
مغزی 1 285 تصویر ← پیچ مغزی کننده باز از استفاده با–

قرار تمیز سطحی روی را آن و کرده باز لاستیک والف از را
.دهید

محکم بار چند را 10 285 تصویر ← لاستیک باد کپسول–
.دهید تکان

هایعقربه جهت در را 3 285 تصویر ← پمپ شلنگ–
به شلنگ سر پلاستیکی فویل. کنید پیچ کپسول به محکم ساعت،
.شودمی محکم و رفته فرو خودکار طور

انتهای و کرده جدا 3 285 تصویر ← شلنگ از را سرپیچ–
.دهید قرار لاستیک والف روی کاملاً را آن

از را محتویات تمام و داشته نگه وارونه را لاستیک باد کپسول–
.کنید لاستیک وارد شلنگ طریق

.کنید جدا لاستیک سوزن از را خالی کپسول–
1 285 تصویر ← والف مغزی کنندهخارج از استفاده با–

.کنید پیچ والف در مجدداً را مغزی

لاستیک کردن باد
روی محکم را باد کمپرسور 8 285 تصویر ← شلنگ–

.کنید پیچ لاستیک سوزن
بسته 6 285 تصویر ← باد سوزن درپوش که کنید بررسی–

.باشد شده
.کند حرکت بگذارید و کرده روشن را خودرو موتور–
سوکت یک در را 9 285 تصویر ← ولت 12 کابل سوکت–

.246 صفحه ← دهید قرار خودرو در ولت 12
5 285 تصویر ← خاموش و روشن کلید با را باد کمپرسور–

.کنید روشن
بار 2,5 تا 2,0 به که بگذارید روشن زمانی تا را باد کمپرسور–

)کیلوپاسکال 250 تا 200 / مربع اینچ در پوند 36 تا 29(
. ← دقیقه 8 بودن روشن زمان حداکثر.  ← برسد

.کنید خاموش را باد کمپرسور–
اینچ در پوند 36 تا 29 (بار 2,5 تا 2,0 به باد فشار اگر–

والف از را شلنگ نرسید) کیلوپاسکال 250 تا 200 / مربع
.کنید باز لاستیک

مواد تا بروید عقب یا و جلو متر 10 حدود خودرو با–
.شود پخش لاستیک درون خوبی به پنچرگیری

محکم لاستیک هایسوزن به دوباره را باد کمپرسور شلنگ–
.کنید تکرار دوباره را قبلی مراحل و کرده

نشود، تامین دوباره لاستیک کردن باد برای مناسب فشار اگر–
تواندنمی لاستیکی چنین. است دیده شدید آسیب لاستیک پس

.ندهید ادامه رانندگی به. شود ترمیم پنچرگیری تجهیزات توسط
. ← کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به



سوزن از را شلنگ و کرده جدا را هوا کمپرسور دستگاه–
.کنید جدا لاستیک

پوند 36 تا 29 (بار 2,5 تا 2,0 به لاستیک فشار که زمانی–
با باشد، رسیده) کیلوپاسکال 250 تا 200 /مربع اینچ در

)ساعت در مایل 50 (ساعت در کیلومتر 80 از بیشتر سرعت
.نکنید رانندگی

صفحه ← کنید کنترل رانندگی دقیقه 10 از بعد را لاستیک باد–
348.

هشدار
داغ کردن باد هنگام است ممکن باد شلنگ و باد کمپرسور

.شوند
.دارید نگه دور داغ هایقسمت از را خود دست و پوست●
قرار زااشتعال مواد روی را باد کمپرسور و باد شلنگ●

.ندهید
.شوند خنک ابزار دهید اجازه کردن، جمع از پیش●
اینچ در پوند 29 (بار 2,0 فشار تا حداقل لاستیک اگر●

دیده آسیب حد از بیش نشود، پر) کیلوپاسکال 200 / مربع
را لاستیک کامل پنچرگیری تواندنمی پنچرگیری مواد. است
مراجعه مجاز تعمیرگاه به. ندهید ادامه رانندگی به. دهد انجام
.کنید

تذکر
از قبل! نکند داغ تا کنید خاموش را باد کمپرسور دقیقه 8 از بعد

.شود خنک بگذارید هوا، کمپرسور مجدد کردن روشن

رانندگی دقیقه 10 از پس کنترل

توجه مورد را 346 صفحه در فصل این ابتدای  قسمت
.دهید قرار

و کرده نصب سوزن به دوباره را 8 285 تصویر ← باد شلنگ
.کنید کنترل را فشار 7سنج فشار روی از

و) کیلوپاسکال 130 / مربع اینچ در پوند 19 (بار 1,3 فشار
:کمتر

تجهیزات توسط تواندنمی لاستیکی این !ندهید ادامه رانندگی به–
.شود پنچرگیری

. ← کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به–

و) کیلوپاسکال 140/مربع اینچ در پوند 20 (بار 1,4 فشار
:بیشتر

.329 صفحه ← برگردانید خود مناسب مقدار به را لاستیک باد–
در کیلومتر 80 حداکثر سرعت با و احتیاط با را خود رانندگی–

ادامه بعدی مجاز تعمیرگاه تا) ساعت در مایل 50 (ساعت
.دهید

شرایط واجد و مجاز تعمیرگاه در باید دیده آسیب لاستیک–
.شود تعویض
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هشدار
تواندمی و باشدمی خطرناک نشده پنچرگیری لاستیک با رانندگی
.شود شدیدی جراحات و تصادف به منجر

/ مربع اینچ در پوند 19 (بار 1,3 لاستیک فشار صورت در●
.ندهید ادامه رانندگی به کمتر، یا) کیلوپاسکال 130

.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به●

349هالاستیک و هاچرخ
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تغییرات و تعمیرات کردن، جایگزین
تجهیزات

یدکی قطعات و تجهیزات
یا یدکی قطعات و لوازم خرید از قبل کندمی توصیه واگن فولکس
اگر مثلاً بگیرید مشاوره واگن فولکس نمایندگی از سیالات تعویض
تعویض قطعاتی است لازم یا دارد جدیدی تجهیزات به نیاز خودرو
تجهیزات با ارتباط در شما به واگن فولکس تجاری شرکای. گردند

توجه با پرسشی هر و شما خودرو نیاز مبنای بر مناسب مایعات و
.داد خواهند پاسخ ترافیکی قوانین به

تایید مورد تجهیزات تنها که است این شما به واگن فولکس توصیه
استفاده ®Volkswagen Original Teile و واگن فولکس
واگن فولکس توسط خاص طور به تجهیزات و قطعات این. نمایید
و. اندگرفته قرار آزمایش مورد ایمنی و استحکام دوام، برای

.دارد را آنها صحیح نصب صلاحیت واگن فولکس نمایندگی

واگن فولکس است بررسی حال در مدام بازار که آنجایی از
بودن مناسب و ایمنی بودن، اطمینان قابل مسئولیت تواندنمی

واگن فولکس. نیستند تایید مورد که بگیرد عهده به را محصولاتی
آنها اگر حتی گیرد،نمی عهده بر قطعات این برای مسئولیتی هیچ
تحت اگر یا و باشند شده تایید رسمی ارزیاب آژانس طرف از

.باشند رسمی تاییدیه گواهی پوشش

کنترل بر مستقیم اثری کهعقب در شده نصب تجهیزاتگونه هر
خودرو در استفاده برای واگن فولکس طرف از باید دارند خودرو
.کنند دریافت راe) اروپا اتحادیه تصویب علامت (و شود تایید شما
تعلیق سیستم یا کنترل کروز سیستم شامل هادستگاه این

.هستند الکترونیکیکنترل

کنترل برای تنهایی به که شده نصب ،اضافی الکترونیکی قطعه هر
کند دریافت را علامت باید شودنمی استفاده خودرو کردن

هاییدستگاه چنین). اروپا اتحادیه در گانسازنده هماهنگ اعلامیه(
.باشندمی کنندهخنک فن و کامپیوتر یخچالی، هایجعبه حاوی

هشدار
شما خودرو برای نادرست شده انجام اصلاحات یا تعمیرات

اختلالات باعث نماید، مختل را هوا کیسه کارآیی تواندمی
.گردد مرگ به منجر جرح و تصادف بروز عملکرد،

روی بر را تلفن یا لیوان نگهدارنده پایه نظیر لوازمی گاههیچ●
نصب یا و نداده قرار آنها محدوده در یا هوا کیسه هایپوشش
.نکنید

در یا هوا کیسه هایپوشش نزدیک یا روی گرفته قرار اشیاء●
گردد مهلک یا جدی هایجراحت باعث تواندمی آنها محدوده
.نمایدمی جلوگیری آنها شدن فعال از زیرا

فنی تغییرات و تعمیرات
هایدستورالعمل مطابق همیشه باید فنی تغییرات و تعمیرات
! ← گیرد انجام واگن فولکس

خودرو در افزاری نرم یا الکترونیکی قطعات غیرمجاز اصلاحات
قطعات که آنجایی از. گرددمی عملکرد اختلالات باعث

اختلالات این باشند،می متصل شبکه در یکدیگر با الکترونیکی
مرتبط مستقیم طور به که هاییسامانه سایر کارکرد بر تواندمی

به و شده ایمنی نقص ایجاد باعث اتفاق این. باشد اثرگذار هم نیستند
باعث همچنین گردد،می منجر قطعات حد از بیش فرسایش

.گرددمی خودرو ویژه مجوز سازی اعتباربی

دلیل به که خسارتی هر برای تواند نمی واگن فولکس نمایندگی
.باشد مسئول شود ایجاد ناصحیح عملکرد و فنی تعمیرات

تعمیرات دلیل به که خسارتی هرگونه برای واگن فولکس نمایندگی
خسارتی چنین. باشدنمی مسئول شده ایجاد ناصحیح عملکرد و فنی
.نیست واگن فولکس ضمانت پوشش تحت

فنی تغییرات و تعمیرات تمامی که است این واگن فولکس توصیه
 از استفاده با واگن فولکس مجاز تعمیرگاه توسط

Volkswagen Original Teilen® گیرد صورت.

و بدنه به اتصال قابل قطعات یا کمکی تجهیزات با خودروهای
افزودنی قطعات

قطعات این که کند حاصل اطمینان باید قطعات این تولیدکننده
خصوصا شده تصویب محیطی مقررات و قوانین با) اتصالات(

با خودروهایی درباره اروپا اتحادیه EG/2000/53 دستورالعمل
با رابطه در اروپا اتحادیه EG/2003/11 و مفید عمر پایان

خطرناک ترکیبات و مواد برخی از استفاده و فروش هایمحدودیت
.دارند مطابقت

داشته را کمکی وسایل این نصب مدارک تمامی باید خودرو مالک
ارائه مربوطه شرکت به را آن حادثه وقوع صورت در و باشد
بازیافت بودن سازگار محیطیزیست قوانین باید راستا این در. دهد

.شودمی نیز شده تبدیل خودروهای شامل امر این که شوند تضمین

جلو شیشه تعمیرات
دارند کار انجام برای برق به نیاز الکترونیک تجهیزات از برخی

قرار خودرو جلوی شیشه آینه پشت به نزدیک مثال برای و
برقی قطعه به مربوط قسمت در خودرو جلوی شیشه اگر. گیردمی
باید شیشه سنگ، اصابت اثر بر مثلا دید، آسیب الکترونیکی یا

اختلالات یا خرابی به منجر تواندمی ترک تعمیر. گردد تعویض
.شود دستگاه در عملکرد

تعمیرگاه توسط باید حسگرها و دوربین جلو، شیشه تعویض از پس
.گردد تنظیم مجاز

گیربکس و موتور بدنه زیر محافظ سینی
خطر تواندمی دندهجعبه و موتور بدنه زیر محافظ سینی یک

.دهد کاهش را موتور روغن کاسه و خودرو کف به آسیب رسیدن

سینی داشتن شود،می استفاده کجا در خودرو از اینکه به بسته
است، خوبی ایده شده، نصب گیربکس و مووتور بدنه زیر محافظ
هایجاده در یا اختصاصی هایراه جدول، روی خودرو اگر مثلاً

دارید، محافظ این نصب به تمایل اگر. کندمی حرکت ناهموار
.است مجاز نمایندگی با تماس واگن فولکس توصیه

راهنما دفترچه 350



 CO
NF

ID
EN

TI
AL

 

no
t f

or
 d

is
tri

bu
tio

n 

هشدار
و خرابی باعث تواندمی نادرست تغییرات و تعمیرات
هایسامانه عملکرد اختلالات و خودرو به رساندنآسیب
تصادفات بروز به منجر تواندمی امر این. شود راننده یارراننده

.شود سنگین صدمات و
توسط باید شما خودروی روی تغییرات و تعمیرات اعمال●

.شوند انجام شرایط واجد مجاز تعمیرگاه

هشدار
اشتباه، اصلاحات و تعمیرات انجام نامناسب، تجهیزات و قطعات
بروز باعث و شوندمی خودرو به خسارت آمدن وارد به منجر

.گردندمی جدی و سنگین هایجراحت و تصادف
مورد تجهیزات از تنها که نمایدمی اکید توصیه واگن فولکس●

®Volkswagen Original Teile و واگن فولکس تایید

توسط خاص طور به تجهیزات و قطعات این. نمایید استفاده
آزمایش مورد ایمنی و استحکام دوام، برای واگن فولکس
.اندگرفته قرار

تعمیرگاه طریق از باید فقط خودرو قطعات تعویض و تعمیر●
لازم، قطعات مجاز، هایتعمیرگاه. شوند انجام مجاز

افراد و تعمیر جهت لازم اطلاعات تشخیصی، تجهیزات
.دارند اختیار در را متخصص

هر از که نکنید انتخاب قطعاتی خود خودرو برای هرگز●
متفاوت خودتان ایکارخانه قطعات هایویژگی با نظر
.باشندمی

روی بر را تلفن یا لیوان نگهدارنده پایه نظیر لوازمی گاههیچ●
نصب یا و نداده قرار آنها محدوده در یا هوا کیسه هایپوشش
.نکنید

طرف از که نمایید استفاده رینگی و لاستیک ترکیب از تنها●
.است شده تأیید شما خودرو مدل برای واگن فولکس

ایربگ سیستم در اختلالات و تعمیرات
هایدستورالعمل مطابق همیشه باید فنی تغییرات و تعمیرات
! ← گیرد انجام واگن فولکس

زهوار جلو، هایصندلی ها،درب جلو، سپر تعمیر و تغییرات
در. گیرد انجام مجاز تعمیرگاه توسط باید خودرو بدنه یا هاشیشه
سامانه تجهیزات و حسگرها است ممکن قطعات و هابخش این
.باشند گرفته قرار هوا کیسه

تعمیر ضمن یا و بکنید کار هوا کیسه سامانه روی بر اگر
نصب دوباره و بردارید را سامانه قطعات خودرو دیگر هایقسمت
در که شد خواهد این نتیجه. ببیند آسیب تواندمی قطعات این نمایید
باد اصلا یا و شوند باد نادرست طور به هوا هایکیسه حادثه، وقت
.نشود

قطعات یا و نیابد کاهش هوا کیسه کارایی اینکه از اطمینان برای
قوانین شود،نمی محیطی آلودگی یا و جراحت باعث شده برداشته

مقررات و قوانین این با مجاز هایتعمیرگاه . شوند رعایت باید
.هستند آشنا

صحیح عملکرد از تواندمی خودرو تعلیق سامانه در تغییر هرگونه
مثال، عنوان به. نماید جلوگیری تصادف طی هوا کیسه سامانه
تایید واگن فولکس توسط که رینگ و لاستیک ترکیب از استفاده
از تعلیق میزان دادن تغییر خودرو، ارتفاع کردن کم باشد، نشده
نیروهایی است ممکن فنرها،کمک و هاکمک فنرها، در تغییر جمله
واحد به و شده گیریاندازه هوا کیسه حسگرهای توسط که را

بعضی ایجاد. دهد تغییر را شودمی ارسال آن الکترونیکی کنترل
سنسورها، شود باعث است ممکن خودرو تعلیق سیستم در تغییرات
در شودمی باعث مورد این. نمایند برآورد بیشتر را نیروها

اگر معمول طور به که حالی در شود باز ایربگ تصادفات،
گونه این نباید نگیرد صورت خودرو تعلیق سیستم در تغییرات

حسگرها طرف از نیروها کم برآورد باعث تغییرت سایر. شود
رها باید وقتی هوا کیسه سامانه شدن رها از بنابراین شود،می

.نمایدمی جلوگیری شود،

هشدار
و خرابی باعث تواندمی نادرست اصلاحات و تعمیرات
کمکی هایسامانه عملکرد اختلالات و خودرو به رساندنآسیب
صدمات و تصادف بروز به منجر تواندمی امر این. شود راننده
.شود سنگین

توسط باید شما خودروی روی تغییرات و تعمیرات اعمال●
.شوند انجام شرایط واجد مجاز تعمیرگاه

.شوند تعویض باید و شوندنمی تعمیر هوا کیسه از هاینمونه●
از که تجهیزاتی یا هوا کیسه شده بازیابی تجهیزات هرگز●

به خود خودروی در را اندشده برداشته اسقاطی خودروهای
.نبرید کار

هشدار
ترکیب از استفاده شامل خودرو، تعلیق سامانه در تغییرات
کیسه سامانه که شود باعث تواندمی نامناسب، رینگ و لاستیک

مرگ به منجر یا جدی جراحت خطر و نماید عمل متفاوت هوا
.دهد افزایش را حوادث در
که نکنید نصب خودرو تعلیق سامانه در ایقطعه گاههیچ●

.ندارند را اصلی قطعات هایویژگی
واگن فولکس توسط که رینگ و لاستیک ترکیب از هرگز●

.نکنید استفاده نشده تایید

کنترل واحدهای در شده ذخیره اطلاعات
شده تجهیز الکترونیکی کنترل قطعات با کارخانه از شما خودرو
همچنین. باشندمی دنده جعبه و موتور مدیریت مسئول که است

نظارت را هوا کیسه و اگزوز سامانه عملکرد کنترل، قطعات
.نمایدمی

حرکت، زمان در مداوم طور به الکترونیکی کنترل قطعات این
خطا هرگونه اگر. نمایندمی ارزیابی را خودرو با مرتبط هایداده
این تنها گردد، ثبت شده مشخص مقادیر از انحرافی هرگونه یا

هایچراغ توسط معمول طور به خطاها. شوندمی ذخیره هاداده
داده نمایش ترکیبی ابزارهای مجموعه نمایشگر در نشانگر

.شوندمی
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شده دارینگه هایداده ارزیابی و خواندن برای مخصوص قطعات
.هستند نیاز مورد کنترل واحدهای در

بتوانند مجاز هایتعمیرگاه که شوندمی حفظ ایگونهبه هاداده این
ذخیره اطلاعات. نمایند رفع را آن و دهند تشخیص را مشکلات

:کنید مشاهده دیگر هایداده یا و زیر هایداده در است ممکن شده

.دندهجعبه و موتور به مربوط هایداده–
.سرعت–
.حرکت مسیر–
.گیری ترمز قدرت–
.ایمنی کمربند بر نظارت–

را خودرو در گرفته صورت مکالمات گاههیچ کنندهکنترل قطعات
هایفایل ایجاد برای شده ذخیره هایداده از استفاده. نمایندنمی ثبت
.است مجاز نه و ممکن نه جایی،جابه قابل

که شود ایجاد هاییموقعیت است ممکن خودرو، طبیعی کار طی
سایر با ارتباط در یا تنهایی به (شدهذخیره هایداده تخصیص آن در

گواهی خودرو، خرابی تصادف، هایگزارش: مانند اطلاعات
با مشاوره برای احتمالا خاصی، شخص برای) غیره و شهادت

.شود مقدور آنها اضافی اطلاعات از استفاده و کارشناس،

تلفن یک طریق از اضطراری تلفن کارکرد با خودروهایی در
در. گردد منتقل تواندمی کنونی محل ها،دستگاه سایر یا موبایل
را هوا کیسه یک شدن رها کنترل، واحدهای آن در که تصادفی

.کند ارسال سیگنالی خودکار طور به تواندمی سامانه اند،نموده ثبت
در تنها انتقال. دارد بستگی خدماتتان دهندهارائه به مورد این

.است میسر قوی کافی اندازه به موبایل تلفن سیگنال با مناطقی

است، مشتری با توافق در قرارداد لحاظ از که اضافی عملکردهای
فولکس اورژانس محل یا Car-Net در خودرو دادن قرار: مثلا

.گردد ارسال خودرو از مشخصی هایداده که دهدمی اجازه واگن،

)Event Data Recorder (تصادف هایداده حافظه
.نیست رویدادها هایداده کننده ثبت به مجهز خودرو

موقت طور به رویدادها، هایداده کنندهثبت در خودرو اطلاعات
بروز موقع در دقیقی اطلاعات سازی،ذخیره این. شوندمی ذخیره
توانندمی هوا کیسه سامانه با خودروهایی. دهدمی ارائه حادثه
تصادم، سرعت: مثلا نمایند، ذخیره را تصادف با مرتبط هایداده
.بکاررفتن زمان و هاصندلی موقعیت کمربند، قلاب هایحالت

.است شده مشخص تولیدکننده توسط هاداده محدوده

که شود تعبیه وقتی تواندمی تنها رویدادها هایداده کنندهثبت یک
این کشورها از بعضی در. باشد نموده تایید را فرآیند این مالک
.باشدمی قانون پوشش تحت عمل

کنترل واحدهای مجدد ریزیبرنامه
.شوندمی ذخیره کنترل واحد در قطعات کنترل برای هاداده تمامی
فقط قفل کردن باز مسیر، تغییر فلاش مثلا ها،کنندهآسان از بعضی
از استفاده با توانندمی آن، شده داده نمایش اطلاعات و در یک

اگر. شوند ریزیبرنامه دوباره خاص تعمیرگاهی تجهیزات
مستندات کیف توضیحات شدند، ریزیبرنامه دوباره هاکنندهآسان

.ماندنمی جور اصلی عملکردهای با این از بیش شما خودرو
دوباره ریزیبرنامه هرگونه باید که است این واگن فولکس توصیه
.باشد "تعمیرگاه نظر تحت" خودرو سرویس برنامه

نماینده از تواندمی تغییر قابل ریزیبرنامه مورد در اطلاعات
.شود پرسیده واگن فولکس

خودرو رویدادهای حافظه خواندن
هایحافظه خواندن برای تشخیص واسط یک خودرو، داخل در

حالت و عملکرد با مرتبط هایداده.  ← دارد وجود رویدادها
ذخیره رویداد به مربوط حافظه در الکترونیکی کنترل واحدهای

توانمی را شدهذخیره هایداده مورد در اضافی اطلاعات. شودمی
.آورد دست به مجاز هایتعمیرگاه از

تواندمی یاب عیب واسط تجهیزات، بعضی با و هامدل بعضی در
دسته نزدیک یا داشبورد صفحه زیر راننده سمت در جاپایی در
.شود یافت سرپوش یک پشت احتمالا موتور درب کننده آزاد

تنظیم و خوانده مجاز تعمیرگاه توسط تنها باید رویدادها حافظه
.گردد مجدد

حذف حافظه در مرتبط اطلاعات شد، اصلاح خطایی اینکه از پس
دوباره جاری شرایط اساس بر حافظه محتوای سایر. شودمی

.شودمی نوشته

هشدار
شده عملکرد اختلالات باعث یابعیب واسط از نادرست استفاده

.شودمی ایجاد جدی هایجراحت و تصادف آن دنبال به و
خواندن به اقدام یابعیب واسط از استفاده با خودتان هرگز●

.نکنید رویدادها به مربوط حافظه
یابعیب واسط طریق از باید تنها رویدادها به مربوط حافظه●

در واگن فولکس شرکت. شود خوانده مجاز تعمیرگاه توسط
.کندمی پیشنهاد را واگن فولکس هاینمایندگی مورد، این

خودرو در موبایل دستگاه
الکترومغناطیسی تابش
آنتن به اتصال بدون رادیو دستگاه یا موبایل دستگاه یک اگر

به مطلوب حد به الکترومغناطیسی اشعه شود، استفاده بیرونی
داخلی فضای در اشعه کثرت. شودنمی هدایت خودرو از خارج
شود، امواج دریافت کاهش باعث همه از بیش است ممکن خودرو

را سلامت است ممکن امر این. روستایی نواحی در مثال طور به
. ← کند تهدید

تا کرد استفاده مناسب تلفن رابط از توانمی تجهیزات به بسته
و اطلاعات سسیسستم دفترچه ← شود متصل بیرونی آنتن به موبایل
سیار ارتباطی دستگاه دامنه و شودمی بهتر اتصال کیفیت. سرگرمی
.یابدمی افزایش

تلفن یک از استفاده
تنها دارد اجازه رانندگی هنگام به راننده کشورها، از بسیاری در
طریق از مثلاً، کند، استفاده زدن تلفن برای هندزفری سیستم از

در را آن موبایل، تلفن از استفاده از قبل. Bluetooth® اتصال
در که دهید قرار ایمحفظه یا  ← دهید قرار مناسبی نگهدارنده

.وسط کنسول درمثلاً باشد نداشته لغزش آن

پشتیبانی را SIM به دستیابی نمایه فناوری تلفن رابط اگر
.کنید استفاده سازگار موبایل یک ازکند،می
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گیرنده فرستنده رادیوی
دفترچه و قوانین طرفه، دو سیمبی رادیوهای با کردن کار برای
بی رادیو هایسامانه به شدن مجهز برای. کنید ملاحظه را راهنما
.است نیاز مورد تاییدیه طرفه، دو سیم

بیسیم رادیو هایسامانه نصب مورد در بیشتر اطلاعات برای
.نمایید سوال خود واگن فولکس نمایندگی از دوطرفه

هشدار
ممکن باشد، نشده بسته محکم یا شده بسته شل موبایل دستگاه اگر
وقوع موقع در یا سریع ترمزگیری یا رانندگی حرکت حین است
.باشد داشته دنبال به جراحاتی و شود پرت خودرو داخل حادثه

را موبایل نگهدارنده ارتباطی تجهیزات و موبایل دستگاه●
محلی در یا کنید محکم ایربگ بکارگیری محل از خارج
.دهید قرار ایمن

هشدار
بدون رادیویی دستگاه یک یا موبایل تلفن از استفاده هنگام
الکترومغناطیسی امواج مقدار است ممکن بیرونی آنتن به اتصال

سرنشینان و راننده سلامتی و رود فراتر مجاز حد از خودرو در
با ارتباط در مورد این همچنین. بیندازد خطر به را خودرو
صدق نیز باشند نشده نصب صحیح طور به که بیرونی هایآنتن
.کندمی
و دستگاه هایآنتن میان را سانتیمتری 20 حداقل مسافت●

تنظیم دستگاه: مثلاً کنید، حفظ فعال پزشکی هایایمپلنت
.قلب ضربان

پزشکی ایمپلنت به نزدیک یا بالا مستقیماً را عملیاتی دستگاه●
.سینه روی جیب در: مثلاً نکنید، حمل فعال

دستگاه هر یا فعال پزشکی ایمپلنت یک با تداخل به وقتی●
خاموش را دستگاه بلافاصله نمودید، شک دیگر پزشکی
.نمایید
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کنندهمصرف اطلاعات

هاپلاک و هابرچسب
اطلاعات دهندهنشان که هاییپلاک و هابرچسب ایمنی، هایگواهی
و موتور محفظه در کارخانه توسط باشندمی خودرو مهم عملیاتی

آفتابگیر مخزن، درب همانند خودرو، از مشخصی هایقسمت در
قسمت کف در و زیر یا راننده درب ستون راننده، کنار سرنشین

.اندشده تعبیه بار

نکرده خراب را هاپلاک و هابرچسب ایمنی، هایگواهی گاههیچ–
.باشند خوانا همیشه باید آنها. نکنید جدا و

ایمنی هایپلاک یا برچسب گواهی، که خودرویی قطعات اگر–
طور به اطلاعات همان با باید شوند برداشته خودرو از دارند
.گردند جایگزین مجاز تعمیرگاه توسط جدید قطعه در صحیح

ایمنی گواهی
که شده نصب راننده سمت درب ستون در ایمنی گواهی یک
از هاییمشخصه و لازم ایمنی استانداردهای کنندهبیان

آن در که باشدمی خاصی کشور از نقلیه وسیله ایمنی هایصلاحیت
هم خودرو شناسایی شماره و تولید سال و ماه. است شده تولید جا
.شود قید تواندمی

هشدار
را هاجراحت و تصادف خطر خودرو ناصحیح گرفتن بکار

.دهدمی افزایش
.کنید رعایت را قانونی مقررات●
.کنید عمل راهنما دفترچه طبق●

تذکر
خسارت آمدن وارد به منجر تواندمی خودرو ناصحیح گرفتن بکار
.گردد خودرو به
.کنید رعایت را قانونی مقررات●
سرویس برنامه با مطابق را خودرو سرویس به مربوط کارهای●

.دهید انجام خودرو
.کنید عمل راهنما دفترچه طبق●

اضطراری تماس خدمات مورد در اطلاعات
واگن فولکس

نیست معتبر تایوان و جنوبی کره روسسیه،ژاپن، چین، در

سرور و خودرو میان موبایل هایداده ارتباط برقراری و کارکرد
شرکت مسئولیت و توان از خارج عواملی به هاداده

Volkswagen AG شامل ویژه به عوامل این. دارد بستگی
و دارد قرار خودرو که مکانی در همراه تلفن مناسب پوشش
ها،تونل در همراه تلفن پوشش در اختلال یا کاهش قطع، همچنین

کننده ایجاد عوامل سایر یا زیرزمینی مسیرهای ها،پارکینگ
کننده ایجاد هایدستگاه برق، و رعد با طوفان مانند اختلال

شبکه از زیاد بسیار استفاده ها،کوه یا هاپل ها،ساختمان پارازیت،
سرور و خودرو بین هاداده ارتباط. شودمی غیره و همراه تلفن
در خودرو که نمود تضمین توانمی صورتی در تنها نیز را هاداده
شرکت تاییدیه با که باشد داشته قرار کشوری همان

Volkswagen AG شده داده تحویل آنجا به اولیه ثبت برای
یمنطقه شامل کشورها کدام اینکه). "استفاده مورد منطقه" (است

سال خودرو، نوع به شوندمی مربوط هستند، خودرو از استفاده
.آن تجهیزات سطح و مدل

با قوانین چهارچوب در را کاربر شخصی هایداده واگن، فولکس
پردازش، آوری،جمع خدمات، ارائه و مشکل بدون عملکرد هدف
خدمات طریق از اضطراری تلفن اگر. نمایدمی استفاده و منتقل
به زیر هایداده شود، دریافت واگن فولکس اضطراری تماس

Volkswagen AG مورد در اطلاعاتی: شودمی ارسال
شدت سرنشینان، تعداد تصادف، زمان آن، مکان شما، خودروی
شدن واژگون یا عقبپهلو، جلو، از تصادف (آن نوع و تصادف
توسط هاداده این. فرض پیش زبان همچنین و درها حالت ،)خودرو
کنترل مرکز یک به و شده پردازش Volkswagen AG شرکت

.گرددمی ارسال اضطراری

آنتن و رادیو امواج دریافت
آنتن ای،کارخانه سرگرمی و اطلاعات سامانه با خودروهایی در

خودرو در مختلف هایمکان در تواندمی رادیویی امواج دریافت
:گردد نصب

عقب، شیشه گرمکن با و عقب شیشه داخل در–
عقب، هایشیشه روی خودرو، درون در–
جلو، شیشه داخل در–
.خودرو سقف در–

مشخص باریک هایسیم وسیله به توانندمی هاشیشه داخل هایآنتن
.شوند

تذکر
اثر در توانندمی آنها داخل در گرفته قرار هایآنتن و هاشیشه

هرگونه یا و اسیدی هایشوینده توسط یا و سخت اجسام برخورد
آنتن روی برچسب از هرگز. ببینند آسیب خورنده شیمیایی ماده
شوینده مواد با را هاآنتن هرگز و نکنید استفاده ایشیشه پشت
.نکنید تمیز دیگر شیمیایی ماده هر یا و خورنده یا اسیدی

تذکر
اطمینان کنید،می نصب را سرگرمی و اطلاعات سیستم یک وقتی
سیستم با استاندارد یکپارچه آنتن فایرآمپلی که کنید حاصل

استفاده نیز آنتن آداپتور از یا باشد سازگار سرگرمی و اطلاعات
معرض در تواندمی آنتن فایرآمپلی صورت این غیر در. نمایید
.گیرد قرار زیاد ولتاژ آسیب
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قطعات از محافظت

در کنترلی هایبخش و الکترونیکی قطعات از بعضی
سامانه: مثلا اند،شده تجهیز حفاظتی قطعات با کارخانه
.سرگرمی و اطلاعات

یابد،می توسعه حفاظتی مکانیسمی عنوان به قطعات از محافظت
:با

با ایکارخانه شده تعبیه قطعات انتقال هرگونه از جلوگیری–
شده نصب دیگر خودروهای در آنها هنگامی دیگر خودرویی

،)سرقت از پس: مثلا (باشند
خودرو، از خارج قطعات کامل عملکرد از جلوگیری–
توسط کنترل واحدهای و قطعات تعویض یا قانونی نصب اجازه–

.خدمات با ارتباط در مجاز تعمیرگاه

حلراه:شودمی داده نمایش آنچهمکان
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به)ایمن SAFE CP)CPابزارها ترکیبی نمایشگر
و اطلاعات سامانه نمایشگر
سرگرمی

Component theft protection: the
infotainment system is not fully

available at present. )قطعات از محافظت
سرگرمی و اطلاعات سیستم: سرقت برابر در
در محدود طور به صرفاً حاضر حال در

Please switch on the.)است دسترس
ignition. )ًکنید باز را سوئیچ لطفا(.

.کنید باز را سوییچ
غیرفعال قطعات از محافظت کار این انجام با اگر
.کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به نشد،



واگن فولکس تعمیرات اطلاعات
رسمی تعمیرات اطلاعات و واگن فولکس خدمات اطلاعات
:شود کسب زیر هایآدرس از تواندمی واگن فولکس

و جنوبی آمریکای آفریقا، استرالیا، آسیا، اروپا، در مشتریان
مرکزی
یا کنید مراجعه مجاز تعمیرگاه به یا واگن فولکس نمایندگی به لطفا
مستندات www.erwin.volkswagen.de اینترنتی آدرس در

.دهید سفارش را مربوطه

هشدار
و خودرو به آسیب باعث تواندمی نادرست تغییرات و تعمیرات
هوا کیسه هایسامانه و یارراننده هایسامانه عملکرد اختلالات

صدمات و تصادفات بروز به منجر تواندمی امر این. شود
.شود سنگین

توسط باید شما خودروی روی تغییرات و تعمیرات اعمال●
.شوند انجام شرایط واجد مجاز تعمیرگاه

انطباق بیانیه
زمان درزیر، محصولات که داردمی اعلام وسیلهبدین تولیدکننده

مربوطه، مقررات و قوانین سایر و اصلی الزامات با خودرو، تولید
 و 15.21بخش FCC, 15.19بخش FCC با جمله از

RSS-Gen Issue 1:

رادیو پایه بر تجهیزات
.الکترونیکی ایموبلایزر–
.خودرو کلید–
.136 صفحه ← کمکی بخاری برای دور راه از کنترل–
بدون دسترسی با کلید بدون کردن قفل و کردن روشن سیستم–

.کلید
).ACC (تطبیقی کروزکنترل–
ترمز عملکرد شامل) Front Assist (محیط پایش سامانه–

.شهر در اضطراری
).Front Assist (خط تعویض یارراننده سامانه–
از خروج دستیار سیستم شامل "کور نقطه نظارت" سنسور–

.پارک
)Trailer Assist (تریلر دستیار–

برقی تجهیزات
.ولت 12 سوکت–
سوکت ولت، 115 سوکت اروپا، مخصوص ولت 230 سوکت–

.ولت 100

هاآن اسقاط و فرسوده خودروهای بازیافت
مفید عمر پایان با فرسوده خودروهای

بازگرداندن طبیعت چرخه به جهت شما، برای قبلا واگن فولکس
.است گرفته نظر در تمهیداتی مسئولانه روشی به خودروتان
خودروی اروپایی، کشورهای بعضی در بازیافت سامانه عملیات

355کنندهمصرف اطلاعات
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خودرو وقتی. گیرندمی بازپس آن مفید عمر انتهای در را شما
دور دهندهنشان که گرددمی صادر تخریبی گواهی شد، بازیافت
.باشدمی خودرو صحیح شدن انداخته

امر این شوندمی گرفته بازپس هزینه بدون فرسوده، خودروهایی
.نمایدمی تبعیت آن از ملی گذاری قانون که است آن نشانگر

را فرسوده خودروهای گیریبازپس مورد در بیشتر اطلاعات
.کرد پیدا واگن فولکس نمایندگی در توانمی

کردن اسقاط
کمربند کشنده سامانه و هوا کیسه سامانه قطعات یا خودرو که وقتی
.شود رعایت باید مربوطه ایمنی شرایط شوند،می اسقاط ایمنی

.هستند آشنا مقررات و قوانین این با مجاز هایتعمیرگاه

N1 مجوز با خودروهای برای اطلاعات
)سبک تجاری خودروی(
توجه تن 3,5 تا کل وزن با بار حمل مورد در زیر اطلاعات به

):N1 نام تحت اروپا در شده تصویب (فرمایید

هاصندلی تعداد و تنوع
در واگن فولکس خودرو هایمدل اساس بر N1 خودروهای

برای. باشدمی دسترس در سرنشین تعداد بلحاظ مختلف هاینسخه
.شود محدود عدد 4 یا 2 به تواندمی هاصندلی تعداد مثال،

داخلی فضای عقب، صندلی حذف دلیل به :صندلی دو دارای خودروهای
. ← ندارد کفی پوشش عقب در خودرو

است شده طراحی ایگونه به عقب صندلی :صندلی چهار دارای خودروهای
. ← کرد استفاده وسط صندلی از تواننمی که

کودکان ایمن حمل
هایسامانه ،)M1 (خودروها در خودرو سرنشین گواهی همانند

.24 صفحه ← شود استفاده هاصندلی در تواندمی کودک محدودیت

بارکش ارابه کشییدک
کنید،می حمل کشیدک پایه از استفاده با بارکش ارابه یک وقتی
.کنید رعایت را کشور آن مخصوص قانون گونه هر

محور برای محور بار یا ناخالص وزن مجاز حد از خودرو اگر
در کیلومتر 80 از سرعت کشییدک موقع داشت، تجاوز عقب
آنها در که کشورهایی برای این. شود بیشتر نباید ساعت
از همیشه. دارد مصداق نیز باشدمی قانونی هم بالاتر هایسرعت

مناطق، بعضی در. کنید پیروی سرعت هایمحدودیت
خودروهای از ترکم یدکی هایبارکش برای سرعت هایمحدودیت

.است بارکش ارابه بدون

.شودمی وارد خودرو مستندات در خودرو زیاد بار مجوز هرگونه
سرعت محدودیت نشود، وارد باری افزایش مجوز هیچ اگر

قوانین گرفتن نظر در با ساعت در کیلومتر 100 مجاز رانندگی
.باشدمی کشور مخصوص

فنی هایداده
.نمایید مراجعه خودرو مستندات به فنی هایداده برای

هشدار
بدون هایکابل از ناشی الکتریکی شوک و جراحت خطر
.پوشش

ایگونه به تحویل از پس آخر در خودرو عقب صندوق●
طی خودرو عقب قسمت در هاکابل که است شده تکمیل
.باشند پوشیده خودرو، از استفاده

هشدار
.افراد نادرست جاییجابه دلیل به جدی جراحت خطر

عقب وسط صندلی روی را کودکی یا بزرگسال گاههیچ●
.نکنید سوار خودرو

و ایمنی کمربند همانند کننده محدود هایسامانه نبود●
در مهلک یا جدی جراحت باعث تواندمی صندلی سریپشت
.گردد حوادث بروز موقع

هشدار
.بارمرگ و جدی جراحت خطر

.نکنید حمل عقب صندوق در را کسی●
صندوق مورد در اطلاعاتی و ایمنی نکات و هادستورالعمل●

.252 صفحه ← نقل و حمل قابل اقلام و عقب
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فنی هایداده

فنی هایداده مورد در اطلاعات
شودنمی ژاپن و چین بازار شامل

طور به آنکه مگر شود،می اعمال پایه مدل برای مشخصات
متفاوت، خودرویی تجهیزات. شود داده نشان یا و شده ذکر جداگانه

کشور هر به مخصوص خودرویی تجهیزات و خاص خودروهای
در هاداده تمامی. دهند ارائه را هاداده از مختلفی انواع توانندمی
.دارند ارجحیت هاداده این بر خودرو مستندات کیف

N1 مجوز دارای خودروهای به مربوط تذکرات و اطلاعات به
356 صفحه ← کنید توجه

موتور
همینطور و خودرو سرویس برنامه در خودرو هایداده برچسب
موتور کدام که دهندمی نشان خودرو، اطلاعات پلاک مدارک
.است نصب شما خودرو روی

وزن
با حرکت به آماده خودرو برای زیر جداول در خالص وزن مقادیر
%90 تا پر باک شامل خودرو سیالات ،)کیلوگرم 75 (راننده
. ← روندمی بکار یدکی، لاستیک و ابزار کیف و ظرفیت
را شده ذکر خالص وزن شده، تعبیه یدکی لوازم و اضافی تجهیزات
.یابدمی کاهش مجاز بار حداکثر اساس این بر دهند،می افزایش

:است زیر هایوزن از متشکل محموله

.خودرو سرنشین–
.بارها تمامی–
باربند سامانه و اصلی یا شده نصب هایمیله شامل سقف بار–

.باشدمی
هستید بارکش ارابه کشییدک حال در وقتی کشش میله بار–

.260 صفحه ←

عملکرد به مربوط ارقام
و برق خروجی خودرو، مالیاتی و ثبتی هایمحدودیت دلایل به

با کشورها بعضی در است ممکن موتورها بعضی عملکرد
.باشند متفاوت راهنما دفترچه این در شده داده اطلاعات

سرعت حداکثر قوی، تعلیق سامانه دارای خودروهای برخی در
.شود محدود ساعت در کیلومتر 210 تا تواندمی

عملکرد کاهنده تجهیزات بدون عملکرد به مربوط ارقام برخی
.گیرشل و سقفی باربند: مانند اندشده گیریاندازه

ناخالص وزن کل مقدار
از بالاتر متر 1000 تا ارتفاعات برای تنها شدهمشخص کلی وزن
تا باید بارکش و خودرو وزن حداکثر. دارد اعتبار دریا سطح
.یابد کاهش ارتفاع متر 1000 هر از بعد% 10 تقریبا

جداول توضیح
گیربکس=  AG دستی، گیربکس=  SG: گیربکس اختصارات
دندهجعبه: MG.6 .®کلاچه دو گیربکس=  DSG® اتوماتیک،

.ایدنده 6 دستی

هشدار
محموله، ناخالص، وزن مجموع وزن، مجاز حداکثر از تجاوز
به رساندن آسیب باعث تواندمی محور، بار و سرعت ابعاد،
.شود جدی هایجراحت و تصادف ایجاد و خودرو

حداکثر و ابعاد بار، ناخالص، وزن مجموع مجاز، وزن از●
.نکنید تجاوز سرعت

مجاز بار حداکثر از نباید محور هر بر بار واقعی وزن●
.شود بیشتر محور

واکنش در خودرو، درون آن گرفتن قرار نوع و بار مقدار●
این بر. دارد تاثیر خودرو ترمز خط مسافت و رانندگی حین
.نمایید تنظیم را خود سرعت اساس

تذکر
طور به خودرو درون بار وزن است ممکن که جایی تا همیشه
سنگین اجسام حمل حال در وقتی. شود توزیع عمیق و مساوی
حداقل به منظور به را آنها باید هستید، عقب صندوق درون
محور روی بر یا مقابل در ، خودرو عملکرد در تاثیر رساندن
.دهید قرار خودرو عقب

خودرو شناسایی اطلاعات
شودنمی تایوان یا روسسیه کره، ژاپن، چین، بازار شامل

با را خودرویی مثال برای: خودرو اطلاعات پلاک  286 تصویر
.مدل دهندهنشان صفحه . 3. دهدمی نشان CPTA موتور شماره
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.خودرو شناسایی شماره: جلو شیشه در 287 تصویر

خودرو اطلاعات پلاک
برنامه در توانمی را  286 تصویر ← خودرو اطلاعات پلاک

عقب صندوق در زاپاس چرخ جای نزدیک و خودرو سرویس
:باشدمی زیر هایداده شامل. یافت

).شاسی شماره (خودرو شناسایی شماره
.دندهجعبه نوع موتور، قدرت خودرو، نوع
مثال، در. داخلی تجهیزات رنگ، عدد موتور، و دندهجعبه کد

.286 تصویر ← "CPTA" موتور شماره
.PR اعداد دیگر، هایویژگی

1

2

3

4

مدل دهندهنشان پلاک
قسمت در توانمی را  286 تصویر ← مدل دهندهنشان پلاک
.نمود مشاهده است باز درب وقتی راننده درب ستون پایینی

پلاک ، خاص کشورهای برخی برای صادره خودروهای
.ندارد مدل دهندهنشان

:است زیر هایداده حاوی مدل دهندهنشان پلاک

.مجوز
.مجاز بار اکثر حد
صفحه ← بارکش اضافه به خودرو (مجاز بار اکثر حد

260.(
.جلو محور مجاز بار
.عقب محور مجاز بار

خودرو شناسایی شماره
دریچه طریق از خودرو خارج از تواندمی خودرو شناسایی شماره
علامت( 287 تصویر ← شود خوانده جلو شیشه در موجود دید

شماره. دارد قرار جلو شیشه پایینی گوشه در دید دریچه). پیکان
حک هم راست سمت اضافی آب کانال روی بر خودرو شناسایی

قرار فنر کمک سیلندر و گلگیر بین اضافی آب کانال. است شده
را موتور درب خودرو شناسایی شماره به دسترسی برای. دارد
.307 صفحه ←  کنید باز

5

6

7

8

9

ابعاد
شودنمی ژاپن و چین بازار شامل

.ابعاد 288 تصویر

کار به اصلی آلمانی هایمدل اغلب برای جدول در موجود هایداده
.رودمی
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و لاستیک متفاوت سایز دلایل، به تواندمی مخصوص مقادیر
برای اضافی تجهیزات خاص، تجهیزات اضافی، تجهیزات چرخ،

.باشند متغیر دیگر، های کشور و خاص خودروهای

مقدار:288 تصویر جدول راهنمای
Aمترمیلی 2099)دیگری به بغل آینه یک از (عرض

B
مترمیلی 1839عرض
مترمیلی 1863چرخ کمانی محفظه با خودرو عرض

C
مترمیلی 1589جلو چرخ دو فاصله
مترمیلی 1580عقب چرخ دو فاصله

Dبار بدون ارتفاعa( مترمیلی 1632سقف فوقانی لبه تا
Eخالص وزن با ارتفاع حداکثرa(-b(

Fخالص وزن و باز موتور درب با ارتفاعa(1868 مترمیلی
Gخالص وزن و باز عقب صندوق با ارتفاعa(2043 مترمیلی
Hمحورها بین زمین از خودرو فاصلهc( مترمیلی 200است آماده حرکت برای وقتی
Iمترمیلی 2681محور فاصله

J
مترمیلی 4486)سپر تا سپر از (استاندارد دماغه با طول
)b-)سپر تا سپر از( Offroad دماغه با طول

K
)b-)ایکارخانه (استاندارد دماغه شده نصب کشیدک بست با طول

)b-)ایکارخانه( Offroad دماغه شده نصب کشیدک بست با طول

متر 11,5گردش کمان قطر حداقل 
a(بار بدون راننده، بدون خالص وزن.
b(نبود موجود انتشار زمان در هاداده.
c(راننده با خالص وزن) خودرو سیالات و) کیلوگرم 75.

تذکر
یا برجسته جداول با هاییپارکینگ در رانندگی حال در وقتی●

به زمین در شده نصب موانع. باشید مراقب هستید میله دارای
سایر و سپر به توانندمی پارک از شدن خارج و پارک هنگام
.بزنند آسیب قطعات

ها،رمپ ورودی، های درب جاده، هایگودال کنار از احتیاط با●
پایین در گرفته قرار قطعات. کنید رانندگی موانع سایر و جداول
یا موتور شاسی، از هاییبخش و گارد سپر،: همانند خودرو
.ببیند آسیب شدن رد هنگام است ممکن اگزوز سامانه

کار حال در شاسی - فنی هایداده
فنی هایدادهعلامت

خودرو (زمین از فاصله
)چرخ چهار

:محورها زیر
.مترمیلی 180 حداکثر

:محورها بین
.مترمیلی 200 حداکثر

خودرو (زمین از فاصله
)چرخ چهار

:محورها زیر
.مترمیلی 180 حداکثر

:محورها بین
.مترمیلی 200 حداکثر

خودرو (زمین از فاصله
)چرخ چهار

:محورها زیر
.مترمیلی 170 حداکثر

:محورها بین

فنی هایدادهعلامت
.مترمیلی 190 حداکثر

)aفراز زاویه

نشیب زاویه
)خودرو مایل حالت(

a(

.درجه 20 حداکثررمپ زاویه

شیب زاویه

:استاندارد دماغه با جلو
.درجه 18 حداکثر
:Offroad دماغه با جلو

.درجه 25 حداکثر
:عقب

.درجه 24 حداکثر
a(نبود موجود انتشار زمان در هاداده.
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سوخت باک ظرفیت
سوخت باک ظرفیت

موتورهای
و بنزینی
دیزلی

8 حدود که لیتر، 63 تقریباً: دیفرانسیل دو خودروی
.است ذخیره آن لیتر

که لیتر، 60 تقریباً: جلو دیفرانسیل خودروی
.است ذخیره آن لیتر 8 حدود

بنزینی موتورهای

)وات کیلو TSI® ( 92 سیلندر 4 لیتر، 1.4
شودنمی ژاپن و چین بازار شامل

دقیقه/6000 - 5000 در وات کیلو 92راندمان
MKB(CZCA (موتور شناسایی کد

دقیقه/4000 - 1400 در مترنیوتن 200گشتاور حداکثر
MG6 دندهجعبه

سرعت حداکثر
کیلومتر

در
ساعت

190

1490کیلوگرمخالص وزن
2120 تا 2040کیلوگرممجاز ناخالص وزن
1040کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1130 تا 970کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1600کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
1800کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن

740کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
3720 تا 3600کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر

)وات کیلو TSI® ( 110 سیلندر 4 لیتر، 1.4
شودنمی روسسیه و ژاپن چین، بازار شامل

دقیقه/6000 - 5000 در وات کیلو 110راندمان
MKB(CZDA (موتور شناسایی کد

دقیقه/3500 - 1500 در مترنیوتن 250گشتاور حداکثر
DSG®6 4MOTION دندهجعبه

198ساعت در کیلومترسرعت حداکثر
1592کیلوگرمخالص وزن
2180 تا 2110کیلوگرممجاز ناخالص وزن
1080کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1150 تا 1080کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
2000کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
2200 تا 2100کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
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750کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
4205 تا 4110کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر

)وات کیلو TSI® ( 110 سیلندر 4 لیتر، 1.4
شودنمی ژاپن و چین بازار شامل

دقیقه/6000 - 5000 در وات کیلو 110راندمان
MKB(CZEA (موتور شناسایی کد

دقیقه/3500 - 1500 در مترنیوتن 250گشتاور حداکثر
MG6SG6 4MOTIONDSG®6 دندهجعبه

در کیلومترسرعت حداکثر
202200200ساعت

149015701498کیلوگرمخالص وزن
2140 تا 21701980 تا 21202100 تا 1960کیلوگرممجاز ناخالص وزن
104010701060کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1130 تا 1150970 تا 10301080 تا 970کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
180020001800کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
2000 تا 22001900 تا 20002100 تا 1900کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن

740750740کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
3940 تا 41903820 تا 39204100 تا 3800کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر

)کیلووات TFSI® (132 سیلندر 4 لیتر، 2.0
شودنمی ژاپن و چین بازار شامل

دقیقه در دور 6000 - 3940 در وات کیلو 132راندمان
MKB(CZPA (موتور شناسایی کد

دقیقه/3940 - 1500 در مترنیوتن 320گشتاور حداکثر
SG6 4MOTIONDSG®7 4MOTION دندهجعبه

کیلومترسرعت حداکثر
210208ساعت در

16151645کیلوگرمخالص وزن
2260 تا 22102190 تا 2120کیلوگرممجاز ناخالص وزن
11201160کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1150 تا 11401050 تا 1050کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
2500 تا 20002100کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
–2200 تا 2100کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن

750750کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
4765 تا 42304260 تا 4120کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر
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)کیلووات TFSI) 162 ® سیلندر 4 لیتر، 2.0
شودنمی ژاپن و چین بازار شامل

دقیقه در دور 6200 - 4500 در وات کیلو 162راندمان
MKB(CHHB (موتور شناسایی کد

دقیقه در دور/4400 - 1500 در متر نیوتن 350گشتاور حداکثر
DSG®7 4MOTION دندهجعبه

در کیلومترسرعت حداکثر
220ساعت

1669کیلوگرمخالص وزن
2260 تا 2190کیلوگرممجاز ناخالص وزن
1160کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1150 تا 1080کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
2500 تا 2100کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
–کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن

750کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
4780 تا 4430کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر

دیزلی موتورهای

)کیلووات TDI) 85® سیلندر 4 لیتر، 1.6
شودنمی روسسیه و ژاپن چین، بازار شامل

دیزل ذرات فیلتر با دقیقه در دور 4000 - 2900 در وات کیلو 85راندمان
MKB(DGDB (موتور شناسایی کد

دقیقه/2900 - 1700 در مترنیوتن 280گشتاور حداکثر
MG6 دندهجعبه

در کیلومترسرعت حداکثر
185ساعت

1570کیلوگرمخالص وزن
2180 تا 2020کیلوگرممجاز ناخالص وزن
1110کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1130 تا 970کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1800کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
2000کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن

750کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
3980 تا 3855کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر
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)کیلووات TDI® (85 سیلندر 4 لیتر، 2.0
شودنمی روسسیه و ژاپن چین، بازار شامل

دیزل ذرات فیلتر با دقیقه در دور 4500 - 2750 در وات کیلو 85راندمان
MKB(DFGC (موتور شناسایی کد

دقیقه/2500 - 1700 در مترنیوتن 320گشتاور حداکثر
MG6 دندهجعبه

در کیلومترسرعت حداکثر
185ساعت

1574کیلوگرمخالص وزن
2190 تا 2030کیلوگرممجاز ناخالص وزن
1110کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1130 تا 970کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1800کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
2000کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن

750کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
3990 تا 3865کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر

)کیلووات TDI® (110 سیلندر 4 لیتر، 2.0
شودنمی روسسیه و ژاپن چین، بازار شامل

دیزل ذرات فیلتر با دقیقه در دور 4000 - 3500 در وات کیلو 110راندمان
MKB(DFGA (موتور شناسایی کد

دقیقه در دور /3000 - 1750 در متر نیوتون 340گشتاور حداکثر

MG6SG6 دندهجعبه
4MOTIONDSG®7DSG®7

4MOTION

سرعت حداکثر
کیلومت

در ر
ساعت

204201202200

کیلوگرخالص وزن
تا 15681641م

166016151673

کیلوگرمجاز ناخالص وزن
م

تا 2030
2190

تا 2200
2290

تا 2070
2230

تا 2220
2330

کیلوگرجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
تا 11201150م

117011501190

کیلوگرعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
تا 11401080 تا 970م

تا 11301080 تا 1190970
1190

کیلوگر% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
تا 20002000م

تا 250020002200
2500

کیلوگر% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
م

تا 2100
2200

تا 2100
2200

تا 2100
2200–

کیلوگرجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
750750750750م

کیلوگرخودرو ناخالص وزن حداکثر
م

تا 4080
4210

تا 4180
4810

تا 4150
4230

تا 4420
4830
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)کیلووات TDI® (140 سیلندر 4 لیتر، 2.0
شودنمی روسسیه و ژاپن چین، بازار شامل

ذرات فیلتر با دقیقه در دور 4000 - 3500 در وات کیلو 140راندمان
دیزلی

MKB(DFHA (موتور شناسایی کد
دقیقه در دور/3300 - 1900 در متر نیوتون 400گشتاور حداکثر
DSG®7 4MOTION دندهجعبه

سرعت حداکثر
کیلومتر

در
ساعت

212

1723کیلوگرمخالص وزن
2330 تا 2260کیلوگرممجاز ناخالص وزن
1190کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1190 تا 1120کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
2500 تا 2200کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
–کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن

750کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
4825 تا 4460کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر

)کیلووات TDI) 176® سیلندر 4 لیتر، 2.0
شودنمی روسسیه و ژاپن چین، بازار شامل

دیزل ذرات فیلتر با دقیقه در دور 4000 در وات کیلو 176راندمان
MKB(CUAA (موتور شناسایی کد

دقیقه/2500 - 1750 در متر نیوتن 500گشتاور حداکثر
DSG®7 4MOTION دندهجعبه

سرعت حداکثر
کیلومتر

در
ساعت

228

1795کیلوگرمخالص وزن
2350 تا 2340کیلوگرممجاز ناخالص وزن
1210کیلوگرمجلو اکسل روی مجاز ناخالص وزن
1190 تا 1180کیلوگرمعقب اکسل روی مجاز ناخالص وزن
2500 تا 2300کیلوگرم% 12 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن
–کیلوگرم% 8 تا افزایشترمز، هنگام تریلر وزن

750کیلوگرمجداگانه ترمز بدون بارکش وزن حداکثر
4845 تا 4670کیلوگرمخودرو ناخالص وزن حداکثر
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شودنمی چین بازار شامل

استفاده مورد هایمخفف
مفهوممخفف

).شمار ُدور (دقیقه هر در موتور دور

.قفل ضد ترمز سامانه

.هاپیچ روشنایی متغیر و ثابت هایچراغ

).نوسان دامنه (متوسط موج

).افزارنرم (برنامه

.کشش کنترل سامانه

).AUX ورودی (کمکی صوتی ورودی

.کربن اکسیددی

.شاسی تطبیقی کنترل

.آلمانی استانداردهای صلاحیت

.ایدنده 6 خودکار DSG®دوکلاچه دندهجعبه

.ایدنده 7 خودکار DSG®دوکلاچه دندهجعبه

.موتور کد

.دیفرانسیل الکترونیکی قفل

.اروپایی استاندارد

.الکترونیکی پایداری سامانه

).Electronic Toll Collection System (عوارض الکترونیکی پرداخت سامانه

.کیلومتر هر در گرم به کربن اکسیددی آلاینده

.کروزکنترل سامانه

.اطلاعات فناوری

.کشش قدرت نیوتن، کیلو

.لاستیک کردن باد فشار برای مقدار کیلوپاسکال،

.موتور قدرت نشانگر وات، کیلو

).نور انتشار دیود( LED لامپ

.چندمنظوره نمایشگر

.ایدنده 6 دستی دندهجعبه

.موتور گشتاور واحد متر،نیوتن

داخلی تشخیص

.شدمی استفاده موتور قدرت سنجش برای) قبلا (ترمز، بخار اسب

.لاستیک باد فشار برای مقدار مربع، اینچ در پوند

).اکتان عدد تحقیق (سوز آرام سوخت تعیین برای گیریاندازه

 )کاتالیزور دهندهکاهش انتخابی سامانه (نیتروژن اکسیدهای کاتالیزوری کاهش برای انتخابی فناوری

).مشترک هویت ماژول (مشترک هویت تشخیص قطعه

).دیزلی انژکتور یا مستقیم فشار دهنده افزایش (فشار دهنده افزایش و مستقیم انژکتور با دیزلی موتور

).جفتی شارژ با ایلایه انژکتور (دوگانه توربوی و سوخت مستقیم تزریق

.دیفرانسیل الکترونیکی قفل تقویت

1/min

ABS

AFS

AM

App

ASR

AUX

CO2

DCC

DIN

DSG®6

DSG®7

EC

EDS

EN

ESC

ETC

g/km

GRA

IT

kN

kPa

kW

LED

MFA

MG6

Nm

OBD

PS

psi

ROZ

SCR

SIM

TDI®

TSI®

XDS
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کلیدی کلمات فهرست
نمادها و اعداد

.Think Blue
143                         .مربی .Think Blue به کنید رجوع

.Think Blue .Trainer                                        143
)Park Assist(

228                                       کردن پارک برای شرایط
)Rear Traffic Alert(

204                 پارک از خروج دستیار سیستم به کنید رجوع

A – Z
ABS

238                            ترمز پشتیبان سیستم به کنید رجوع
AdBlue

273                                                          اطلاعات
274                                                          کردن پر

273                                                    نشانگر چراغ
273                                                     هشدار چراغ
برای خروجی گازهای کنترل سیستم به کنید رجوع

272                                             دیزلی خودروهای
273                                                            ظرفیت

AFS
AFS(      118 (هاپیچ روشنایی دینامیک چراغ به کنید رجوع

App-Connect                                                   251
App251                                                                ها

Area View
Area View(          230 (خودرو اطراف دید به کنید رجوع

ASR
240 ،238                    ترمز پشتیبان سیستم به کنید رجوع
240                                         کردن خاموش و روشن

BAS
238                            ترمز پشتیبان سیستم به کنید رجوع
Car-Net
250                       واگن فولکس Car-Net به کنید رجوع
Car-Net 249                                            واگن فولکس

e-Remote                                                    251
Guide & Inform                                            251

Security & Service                                      251
249                                                          اختلالات
251                                                  قطعات تعویض

251                                                             نامثبت
251                                                   کاربری حساب
250                                                            خدمات
251                                                     خدمات شرح
251                                                        سازیفعال
250                                                    استفاده قابلیت
250                                    خودرو فروش یا دادن کرایه

249                                      ایمنی و استفاده هشدارهای
DCC                                                         164، 169
EDS

238                            ترمز پشتیبان سیستم به کنید رجوع

ESC
240                             ترمز پشتیبان سیستم به کنید رجوه
240                                         کردن خاموش و روشن

ESC اسپرت
240                                         کردن خاموش و روشن

ESP
238                      ترمز پشتیبانی هایسیستم به کنید رجوع
ESC(                238 (الکتریکی ثبات کنترل به کنید رجوع

Front Assist
Front Assist(        195 (محیط پایش سیستم به کنید رجوع

G 12 plus                                                         316
G 12 plus-plus                                                 316

G 13                                                                  315
GRA

GRA(                  182 (کنترل کروز سیستم به کنید رجوع
ISOFIX                                                                28
24                                     کودک صندلی به کنید رجوع

Lane Assist                                                     200
200                                       شده داده نمایش اطلاعات
201                                                    نشانگر چراغ
201                                                    عملکرد شرح

MEDIA-IN                                                         241
MFA

56                             منظوره چند نمایشگر به کنید رجوع
Park Assist                                                      224

ParkPilot
215                                                              تریلر
215                                                         کردن کار
216                                                  تریلر کشییدک

Press & Drive )برانید و دهید فشار(
Keyless Access(   85 (کلید بدون دسترسی به کنید رجوع
R-Line
305                                                      کردن بکسل

Rear Traffic Alert                                            207
Side Assist

Side Assist( 204 (خط تعویض دستیار سیستم به کنید رجوع
Side Assist Plus

)Side Assist (خط تعویض دستیار سیستم به کنید رجوع
PLUS                                                        201

TIN                                                                    336
XDS

238                            ترمز پشتیبان سیستم به کنید رجوع

الف
بندیآب

146                                              کیلومترها اولین در
331                                                        هالاستیک

144                                                         ترمز لنت
146                                                             موتور

ترمز هایلنت بندیآب
144                                             ترمز به کنید رجوع
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ابزار
285                                       ابزار جعبه به کنید رجوع

پنچرگیری ابزار
346                                                     نشوند استفاده

358                                                                    ابعاد
300                                                             ارت اتصال
خودرو سرنشینان برای ایمنی کمربند نبستن صورت در که اتفاقی
10                                                          دهدمی روی
داخلی تزئینات اجزای

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
داخلی تزئینات یاجزا

282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت
کنترل اجزاء

103                          مکانیکی تنظیم قابلیت با جلو صندلی
106                                                     عقب صندلی
104                                 جلو صندلی برقی تنظیم قابلیت
احتراق

147                                احتراق و موتور به کنید رجوع
دادن اختصاص
81                                                         خودرو کلید
عملکرد در اختلال

169 ،168                                   اسپرت شاسی انتخاب
147                                                        ایموبلایزر

126                                               برقی بغل هایآینه
265                                                      کشیدک پایه
188                                          اتوماتیک فاصله تنظیم
Trailer Assist(                             234 (تریلر دستیار
60                             راننده آلودگیخواب تشخیص سامانه
15                                   سرنشینان فعال حفاظت سامانه
99                                                      ایشیشه سقف

123                                                نور/باران سنسور
248                              ولت 100 یا 115 ،230 سوکت
325 ،324                                  هالاستیک پایش سیستم
Front Assist(                         196 (محیط پایش سیستم
199                                      پیاده عابر تشخیص سیستم
135                                             مطبوع تهویه سیستم
Park Assist(                        224 (پارک دستیار سیستم
203                                           ترافیک دستیار سیستم
Side Assist(                 204 (خط تعویض دستیار سیستم
200                               خطوط بین حرکت دستیار سیستم
214                                           پارک راهنمای سیستم

160 ،159                                       دوکلاچه گیربکس
355                                              قطعات از محافظت

عملکرد اختلال
247                                          رادیویی امواج دریافت

لامپ افتادن کار از
288                                 هالامپ تعویض به کنید رجوع
147                                              دادن هل با زدن استارت
استفاده

ParkPilot                                                     215
71                   سرگرمی و اطلاعات سیستم در نمایش و استفاده
355                                                                  اسقاط
321                                                            باتری اسید

350                                      )نکات (سنگ هایتکه اصابت
9                           جلو سمت از تصادف درباره فیزیکی اصول

351                           کنترل واحدهای در شده ذخیره اطلاعات

357                                            خودرو شناسایی اطلاعات
فنی اطلاعات
260                                                 کشش بازوی بار
354                                                کنندهمصرف اطلاعات
شده داده نمایش اطلاعات

55                                                            اقتصادی
58                                       اطلاعاتی و هشدار هایپیام
309                                                      موتور درب
93 ،90                                                        هادرب
63                                                               ساعت
15                                   سرنشینان فعال حفاظت سامانه
55                                              توقف/استارت سیستم
Front Assist(                         196 (محیط پایش سیستم
60        رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص پویای سیستم
200                               خطوط بین حرکت دستیار سیستم
GRA(                                   182 (کنترل کروز سیستم
55                                                       موتور شماره
ACC(                                  189 (تطبیقی کنترل کروز

185                                              سرعت محدودکننده
55                                               دنده تعویض نشانگر
55                                                    نماقطب نشانگر
55                                           بیرون هوا دمای نمایش
65                                هایسرویس زمانی فاصله نمایش
55                                                     کیلومتر نمایش

55                                                 دنده دسته وضعیت
55                                                     سرعت هشدار
126                                                                آفتابگیر
سازی آماده اقدامات

320                                                    خودرو باتری
316                          موتور کنندهخنک مایع سطح بررسی
342                                                    چرخ تعویض
289                                                  هالامپ تعویض

308                                    موتور محفظه در کردن کار
347                                                  پنچرگیری کیت
316                               کردن پر موتور کنندهخنک مایع
سازیآماده اقدامات

314                                    موتور روغن مقدار بررسی
314                                          موتور روغن کردن پر
5                                              رانندگی بار هر از قبل
5                                                 رانندگی برای شدن آماده

40                                راننده اختیار در ابزارهای و امکانات
رانندگی حالت انتخاب

167                           اسپرت عملکرد کیت به کنید رجوع
دنده انتخاب

156                                                دوکلاچه گیربکس
168                                                اسپرت شاسی انتخاب

169 ،168                                      عملکرد در اختلال
168                                                     هشدار چراغ
168                                                    عملکرد شرح
168                                                          کار نحوه
164                                                 رانندگی نمایه انتخاب

169 ،164                                             هشدار چراغ
169 ،164                                        هشدار هایچراغ
167                           اسپرت عملکرد کیت به کنید رجوع
169 ،164                                            عملکرد شرح
169 ،164                                                 کار نحوه
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انتقال
105                           جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن

354                                                                     آنتن
354                                                      شیشه پشت آنتن
323                          لاستیک باد فشار پایش هایسیستم انواع
5                                                         رانندگی در ایمنی

152                                                             ایموبلایزر
147                                               عملکرد در اختلال
152                                                 الکتریکی ایموبلایزر

آینه
125                                                           بغل آینه
125                                  جلو سرنشین آینه آوردن پایین
125                                             هاآینه همزمان تنظیم

125                                                   راحت عملکرد
126                                                            آرایشی آینه
125                                                                بغل آینه

125                                                         کردن باز
125                                             هاآینه همزمان تنظیم
125                                   عقب دنده برای کردن ذخیره

124                                                               عقب آینه
123                                                                  هاآینه

124                                                          عقب آینه
126                                                هاآینه کردن جمع
123                                                         کور نقطۀ
123                                             دید قابل غیر نواحی

بغل هایآینه
126                                               عملکرد در اختلال
262                                                 تریلر با رانندگی

ب
باتری به باتری

300                                                      ارت اتصال
301                                                        دادن انجام
300                                                        مثبت قطب
301                                            باتری به باتری کابل
300                     )مثبت قطب (باتری به باتری اتصال نقاط
کردن باتری به باتری

300                   )ارت اتصال (باتری به باتری اتصال نقطه
319                                                          خودرو باتری

300                             باتری به باتری برای ارت اتصال
321                                                       باتری اسید

320                                             سازی آماده اقدامات
301                                                  باتری به باتری
320                                               اسید سطح بررسی
149 ،137                                              باتری تخلیۀ

319                                                    علائم توضیح
321                                                   کردن جایگزین

321                                                         کردن جدا
322                                     خودرو شبکه از کردن جدا

320                                                     هشدار چراغ
322                                                        شدن خالی

321                               تجهیزات اتوماتیک شدن خاموش
322                       ایربگ شدن باز زمان در شدن خاموش
321                                                      کردن شارژ
300                    )مثبت قطب (باتری به باتری اتصال نقطه

321                                                      کردن وصل
66                                       سرویس نمایش هایویژگی

)ولت-12 (خودرو باتری
31                                                           شده خالی

ولت 12 خودرو باتری
319                                                    علائم توضیح
319                                                       نصب محل

260                                                      کشش بازوی بار
265                                                   تریلر بارگیری

260                                                        سقف روی بار
260                                                      فنی هایداده
258                                                                   باربند

260                                                   کردن بارگیری
بارگیری

252                                                    کلی اطلاعات
260                                                             باربند
265                                                              تریلر
255                                                  اتصال هایحلقه

257                               عقب صندوق به دسترسی دریچه
145                             عقب صندوق باز درب با رانندگی
252                                                     عقب صندوق

کردن باز
127                                ایشیشه سقف در آفتابگیر پرده
93                                                عقب صندوق درب
89                                                              هادرب
100                                                    ایشیشه سقف
12                                                   ایمنی هایکمربند

83                                                     تکی درب کردن باز
راحت کردن باز

98                                                             هاشیشه
قفل کردن باز

84                                                           بیرون از
Keyless Access(                 85 (کلید بدون دسترسی با

93                                                عقب صندوق درب
هاقفل کردن باز

84                                                             داخل از
کردن قفل یا کردن باز

84                                                عقب صندوق درب
خودرو قفل کردن بسته و باز

Keyless Access(                 85 (کلید بدون دسترسی با
کردن قفل و باز

84                                     بیرون از مرکزی قفل سامانه
خودرو کردن قفل و باز

84                                                           بیرون از
اضطراری کردن بسته یا باز

91                                                         راننده درب
92                                         راننده کنار سرنشین درب
91                                                              هادرب
92                                                     عقب هایدرب
بازرسی

65                  هاسرویس زمانی فاصله نمایش به کنید رجوع
355                                         فرسوده خودروهای بازیافت

بردن بالا
98                                                             هاشیشه
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خودرو بردن بالا
344                                                            جک با

344                                                               جک
344                                                  بازبینی فهرست

178                                                       تپه از رفتن بالا
357                                             خودرو هایداده برچسب
354                                                              هابرچسب
تزئینی هایبرچسب

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
محافظ هایبرچسب

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
66                                              هاسرویس برنامه بررسی
314                                                  روغن مقدار بررسی
کنپاک برف

286                                کنپاکبرف هایتیغه کردن بلند
286                  عقب سمت به کنپاکبرف هایتیغه کردن تا

122                                                باران نور سنسور
286                                                 سرویس موقعیت

121                                                            کنپاکبرف
122                            شدن گرم قابل شوی شیشه پاش آب
121                                                کنپاکبرف دسته
122                                     جلو چراغ شستشوی سیستم
122                                                           عملکرد
122                                           توجه قابل هایویژگی

352                                  کنترل واحدهای مجدد ریزیبرنامه
251                                                  کاربردی هایبرنامه
158                                              اندازیراه کنترل برنامۀ
159                                            اندازیراه و کنترل برنامۀ
بستن

127                                ایشیشه سقف در آفتابگیر پرده
94                                                عقب صندوق درب
89                                                              هادرب
100                                                    ایشیشه سقف
12                                                   ایمنی هایکمربند

راحت بستن
98                                                             هاشیشه

اضطراری کردن باز یا بستن
160                           دنده دسته قفل اضطراری کردن باز
89                                         هوا کیسه شدن باز از پس
97                                                عقب صندوق درب

بانداژ بسته
31                             اولیه هایکمک جعبه به کنید رجوع

181                                                 آفرود رانندگی از بعد
شدن بکسل

303                                                        بکسل سیم
303                                                   دستی گیربکس
303                                       اتوماتیک دستی گیربکس
303                                    شدن بکسل ممنوعیت موارد
303                                                        بکسل میله
303 ،147                                                   کردن بکسل

R-Line                                                         305
303                                                خودتان خودروی

R-Line                                      305 جلو بکسل قلاب
305                                              جلو در بکسل قلاب
304                                                عقب بکسل قلاب

303                                                   دستی گیربکس

303                                       اتوماتیک دستی گیربکس
303                                               کلاچه دو گیربکس
306                                                    رانندگی نکات
303                                           توجه قابل هایویژگی
304                                              دیگر خودروی یک
بنزین

271                                                            سوخت
271                                                           هامکمل

237 ،144                                                   ترمز بوستر
41                                                                       بوق
355                                                          انطباق بیانیه

پ
مایکروفایبر هایپارچه

282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت
210                                                            کردن پارک
222                         )2 حالت (عقب دنده دوربین سیستم با
)Park Assist (کردن پارک

228                                                      کردن پارک
)2 حالت (کردن پارک

223                                        عقب دنده دوربین سیستم
228                             پارک دستیار از استفاده با کردن پارک
210                                            مسیر تغییر و کردن پارک
280                                                       برف کردن پاک
280                                            واکس پسمانده کردن پاک
280                                                          یخ کردن پاک

280                                         خودرو درب قفل مغزی
کش یدک پایه

263                                                     آوردن بیرون
کشیدک پایه

265                                               عملکرد در اختلال
261                                                    نشانگر چراغ
268                                                             نصب
264                                       دوچرخه کنندهحمل نصب

178                                                     تپه از آمدن پایین
آوردن پایین

98                                                             هاشیشه
125                                      جلو سرنشین آینه آوردن پایین
CD                                                     241، 242 پخش
DVD                                                           242 پخش
140 ،7                                                              هاپدال
ایشیشه سقف در آفتابگیر پرده

127                                                بستن و کردن باز
127                                                  قدرت محدودیت

109 ،108                                                      سریپشت
108                                                صندلی هایسریپشت
عقب صندلی پشتی

107                                              کشیدن عقب یا جلو
357                                                          کارخانه پلاک
354                                                                 هاپلاک
334                                                     هالاستیک پنچری
337                                                             آج پوشش
280                                              خودرو بدنه زیر پوشش
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343 ،342                                                  چرخ هایپیچ
341                                                         هادرپوش
343                                                            گشتاور

343                                             چرخ سرقت ضد هایپیچ
285                                              چرخ ضدسرقت هایپیچ
342                                              چرخ سرقتضد هایپیچ

ت
زمستانی تأسیسات
123                                                              هاآینه
123                                              نمک شدن نشین ته
200 ،119 ،62                                         دوربین دید

340                                                      چرخ زنجیر
99                                                      ایشیشه سقف
122                                      جلو چراغ پاکسازی سیستم

339                                           زمستانی هایلاستیک
278                                 خودرو از نگهداری و مراقبت
122                                 شدن گرم قابل شویشیشه نازل

77                                                                دور تایمر
77                                        دور هایزمان گیریاندازه

77                                                            کرنومتر
354 ،350                                                         تبدیلات
350                                                               تجهیزات
19                                                          ایمنی تجهیزات
265 ،247 ،31                                          برقی تجهیزات
255                                               عقب صندوق تجهیزات
350                                     اصلی قطعات یا کمکی تجهیزات

258                                                                 بندترک
ترمز

144                                                            اختلال
144                                                      ترمز بوستر
211                                         پارک الکترونیکی ترمز
211                                                       پارک ترمز
237 ،211                                             نشانگر چراغ
237 ،211                                             هشدار چراغ

212                                       اضطراری ترمز عملکرد
144                                                         ترمز لنت

31                  شدید ترمز هنگام در اضطراری ترمز نمایش
تصادف از پس اتوماتیک ترمز

239        تصادف از پس اتوماتیک ترمز سیستم به کنید رجوع
211                                              پارک الکترونیکی ترمز
211                                                             پارک ترمز

212                                          اتوماتیک شدن خاموش
212                                                    کردن خاموش
212                                           اتوماتیک شدن روشن
212                                                     کردن روشن
212                                       اضطراری ترمز عملکرد

دستی ترمز
211                                      پارک ترمز به کنید رجوع

31                                                               شدید ترمز
محکم ترمز

211                                      پارک ترمز به کنید رجوع
ترمزها

318                                            ترمز روغن تعویض
318                                                      ترمز روغن

237                                       ترمز پشتیبانی هایسیستم
318                                               ترمز روغن مقدار

تریلر
ParkPilot                                                     215

265                                               عملکرد در اختلال
262                                                      بغل هایآینه
265 ،260                                         کشش بازوی بار

265                                                          بارگیری
263                                       بکسل توپی آوردن بیرون

266                                              جلو چراغ تنظیمات
265 ،262                                  عقب LED هایچراغ
265 ،262                                          عقب هایچراغ
Rear Traffic Alert(           208 (پارک از خروج دستیار
266                                                             راندن

266                                                 تریلر با رانندگی
260                                  تریلر کشییدک به کنید رجوع
264                                                            سوکت
267                                               تریلر تثبیت سیستم
Side Assist(                 208 (خط تعویض دستیار سیستم
265                                                 ضدسرقت سیستم
265 ،262                              اضطراری شدن جدا کابل

264                                                     کردن متصل
268                                              کشیدک پایه نصب
265                                                        تریلر وزن
264                                                      کردن وصل
266 ،208                                   توجه قابل هایویژگی

تریم
282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت

6                                                            هاصندلی تعداد
350                                                                تعمیرات

354                                                        هابرچسب
354                                                           هاپلاک
351                                                    ایربگ سیستم
350                                                         جلو شیشه
ایدکمه باتری تعویض
82                                                     خودرو کلید در
342                                                          چرخ تعویض

342                                             سازی آماده اقدامات
342                          است دیده آسیب لاستیک یک از بیش
دنده تعویض

156                               )دوکلاچه گیربکس (دنده انتخاب
158                                       ترونیکتیپ از استفاده با

156                                                دوکلاچه گیربکس
141                                             دنده تعویض نشانگر

176                                                  صحیح دنده تعویض
لاستیک تعویض
344                                        جک با خودرو بردن بالا
345                                         لاستیک تعویض از بعد

345                                                 لاستیک تعویض
هالاستیک تعویض
343                                                     چرخ هایپیچ
هالامپ تعویض

289                                             سازی آماده اقدامات
LED(                           120، 288 (خودرو پلاک چراغ
R-Line(                                 292 (جلو شکنمه چراغ
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288                                                    نشانگر چراغ
LED(                         120، 288 (خودرو عقبی بدنه در
LED(                             120، 288 (جلو هایچراغ در
290                       )هالوژنی هایلامپ (جلو هایچراغ در
293                                              عقب هایچراغ در
291                                                      جلو سپر در
R-Line(                                        292 (جلو سپر در
LED(                              120، 288 (عقب صندوق در

289                                                  بازبینی فهرست
350                                                    خودرو در تغییرات

354                                                        هابرچسب
354                                                           هاپلاک
350                                                           فنی تغییرات

354                                                        هابرچسب
354                                                           هاپلاک

350                                                آفرود در رانندگی
350                      گیربکس و موتور بدنه زیر محافظ سینی

64 ،56                                                                تلفن
33                                          اطلاعات دریافت برای تماس
33                                           اضطراری کمک برای تماس
کاریتمیز

278                 خودرو از نگهداری و مراقبت به کنید رجوع
تنظیم

75 ،63                                                         ساعت
102                                                   فرمان غربیلک
53                                                     فرانما نمایشگر
7                                             صحیح نشستن وضعیت

115                                           نور زاویه دینامیکی تنظیم
115 ،41                                                 نور زاویه تنظیم

115                                       نور زاویه دینامیکی تنظیم
75                                                             ساعت تنظیم
فاصله تنظیم

ACC(                 188 (تطبیقی کنترل کروز به کنید رجوع
اتوماتیک فاصله تنظیم

188                                               عملکرد در اختلال
63                                                      ساعت کردن تنظیم
14                                              کمربند ارتفاع کننده تنظیم
)ACC (تطبیقی کنترل کروز کننده تنظیم

193                                            موقتی کردن خاموش
170                                 شخصی آفرود رانندگی نمایه تنظیم
166                       خود نیازهای با مطابق رانندگی نمایه تنظیم

تنظیمات
108                                                         سریپشت
107                                               عقب صندلی پشتی

105                           جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن
103                           مکانیکی تنظیم قابلیت با جو صندلی
106                                                     عقب صندلی
104                                 جلو صندلی برقی تنظیم قابلیت
110                                                    حافظه کارکرد
112                                                    ماساژ کارکرد
115                                                    چراغ محدوده

سرگرمی و اطلاعات سیستم تنظیمات
72                                                   خودرو تنظیمات
170 ،166                                            رانندگی نمایه

118                                             بالا نور چراغ کنندهتنظیم
118                                    شدن روشن و کردن خاموش

118        )نور دستیار دینامیکی سیستم (بالا نور چراغ کنندهتنظیم
دستیار دینامیکی سیستم (بالا نور چراغ دینامیکی کنندهتنظیم
)نور

118                                          کردن روشن و خاموش
تطبیقی کنترل کروز کنندهتنظیم

191                                                     کردن استفاده
175                                                    تعادل حفظ توانایی
بکسل توپی

263                                                     آوردن بیرون
263                                                    نشانگر چراغ

مکانیکی گردان بکسل توپی
264                                       دوچرخه کنندهحمل نصب

256                                                                 بار تور
254                                                       کننده جدا توری
نگهدارنده توری

256                                                     عقب صندوق
175                                              فنی اصطلاحات توضیح
مطبوع تهویه

129                                                      کنترل ابزار
133                                                 غیرمستقیم تهویه
132                                          هوا مجدد گردش حالت
133                                                   هوا هایدریچه

131                                                          صندلی تهویۀ
مطبوع تهویۀ

130                                                         دما تنظیم
131                                                      دما تنظیمات
131                                                 هوا گردش حالت
131                                   سرگرمی و اطلاعات سامانه

158                                                            ترونیکتیپ
کنپاکبرف هایتیغه

287                                                     کردن عوض
287 ،280                        کردن تمیز/نگهداری و مراقبت

ث
351                                                       هاداده کنندهثبت

ج
244                                                              لیوانی جا

244                                                             بطری
245                                                 جلو وسط کنسول
245                                               عقب وسط کنسول

243                                                            عینک جای
350                                                        کردن جایگزین

ابزار جعبه
285                                                             اجزاء
342                                                     ضمیمه جعبه
285                                                          بار چیدن

286                                          چرخ تاشوی نگهدارنده
285                                                    خودرو ابزار جعبه
داشبورد جعبه

116                                                              چراغ
242                           وسایل نگهداری محل به کنید رجوع
242 جلو سرنشین سمت در وسایل نگهداری محل به کنید رجوع
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31                                                   اولیه هایکمک جعبه
32                                                            بار چیدن
31                             اولیه هایکمک جعبه به کنید رجوع

342                                                                    جک
31                                                   رنگشب ایمنی جلیقه
14                                       ایمنی کمربند خودکار کنندهجمع

چ
258                                                                   چراغ

117                                     روز در رانندگی هایچراغ
117 ،114                                                       بغل چراغ
117                                                            پارک چراغ
117 ،114                                                 پارکینگ چراغ
120                                                       زمینهپس چراغ
LED(                                 120، 288 (خودرو پلاک چراغ
117                                                   طولانی توقف چراغ
جلو چراغ

120                                    کشور از خارج در رانندگی
122                                                سازی پاک سیستم

116                                                            داخلی چراغ
114                                                          رانندگی چراغ
118                                                 هاپیچ روشنایی چراغ

118                                                          دینامیکی
118                                          گرفتن عقب دنده هنگام

258                                                   عقب صندوق چراغ
116                جلو سرنشین سمت وسایل نگهداری محفظه چراغ
116                                                           مطالعه چراغ
115                                                         شکنمه چراغ
115                                                    جلو شکنمه چراغ
)R-Line (جلو شکنمه چراغ

292                                                  هالامپ تعویض
115                                                   عقب شکنمه چراغ
نشانگر چراغ

AdBlue                                                        273
ESC                                                            237

Lane Assist                                                 201
311                                    موتور روغن مقدار بررسی
121                                                     کنپاک برف
261                                                      کشیدک پایه
237 ،211 ،148                              دهید فشار را ترمز

288                                                  هالامپ تعویض
263                                                       بکسل توپی

نشانگر چراغ
83                                                     راننده درب در
نشانگر چراغ

32                                                  فعال موتور درب
نشانگر چراغ

83                                                مرکزی قفل سامانه
نشانگر چراغ

18                                                   هوا کیسه سامانه
121                                                نور/باران سنسور
311                                            موتور روغن سنسور

63                                                        گیریسوخت
174 ،152                                    توقف/استارت سیستم
325 ،324                                  هالاستیک پایش سیستم
237 ،211                                              ترمز سیستم
201                               خطوط بین حرکت دستیار سیستم
174 ،161                     سرازیری در کنترل دستیار سیستم
GRA(                                   182 (کنترل کروز سیستم
211 ،144                             ترمز لنت ساییدگی شاخص
211 ،174                           اتوماتیک داشتن نگه عملکرد

174                                        الکتریکی دیفرانسیل قفل
162                                                 فرمان ستون قفل

9                                                     ایمنی کمربندهای
138                            )کمکی گرمکن (دور راه از کنترل
275                                                     موتور کنترل

185                                              سرعت محدودکننده
148                                                 احتراق و موتور
68                                                           کلی نمای
113                                                                نور
114                                                          بالا نور چراغ
114                                                        پایین نور چراغ
هشدار چراغ

AdBlue                                                        273
189                                                         اتوماتیک
168                                           اسپرت شاسی انتخاب
320                                                    خودرو باتری
211                                         الکترونیکی پارک ترمز
237 ،211                                      دهید فشار را ترمز
32                                                  فعال موتور درب
174                                            توقف/استارت سیستم
237 ،211                                              ترمز سیستم
174                             سرازیری در کنترل دستیار سیستم
211 ،174                           اتوماتیک داشتن نگه عملکرد
196 ،189                                    ترمز پدال دادن فشار
311                                              موتور روغن فشار
174                                        الکتریکی دیفرانسیل قفل
162                                                 فرمان ستون قفل

ACC(                                  189 (تطبیقی کنترل کروز
9                                                     ایمنی هایکمربند
64                                            موتور کنندهخنک مایع

185                                              سرعت محدودکننده
320                                                               مولد
68                                                           کلی نمای
64                                              حرارت درجه نمایش

نشانگرچراغ
63                                                          بنزین آمپر
جلو هایچراغ

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
LED(                                      120، 288 (جلو هایچراغ
117                                           روز در رانندگی هایچراغ
عقب هایچراغ

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
)LED (عقب هایچراغ

LED(                         120، 288 (خودرو عقبی بدنه در
288 ،120                                         عقب صندوق در
نشانگر هایچراغ

121                                          شوی شیشه مایع سطح
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هشدار هایچراغ
169 ،164                                    رانندگی نمایه انتخاب
DCC(                         164، 169 (شاسی تطبیقی کنترل

159                                                              آزاد چرخ
زاپاس چرخ

335                                                     آوردن بیرون
هاچرخ

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
329                                                  هالاستیک و هاچرخ

331                                                           بندیآب
334                                          فرورفته خارجی اجسام
334                                                   هاچرخ بالانس
334                                                     نبودن بالانس
334                                                        ایراد بروز
342                          است دیده آسیب لاستیک یک از بیش

334                                                هالاستیک پنچری
342                                                    چرخ تعویض
331                                               هالاستیک تعویض
330                                                هاچرخ جاییجابه

330                                        دیدن صدمه از جلوگیری
337                                               سرعت کد حروف
333                                                   سوزن درپوش
330                                                           هارینگ
340                                                      چرخ زنجیر
336                                                      سریال شماره
TIN(                               336 (لاستیک شناسایی شماره
329                               هالاستیک و هاچرخ با کار شیوه

338                                             لاستیک بار ظرفیت
338                                          سرعت نشانگر علامت
334                                                           آج عمق

334                                              هالاستیک فرسایش
332                                              هالاستیک باد فشار
335                   خود جای در شده تعویض چرخ دادن قرار

338                                          کوتاه مقطع با لاستیک
335                                                   زاپاس لاستیک
335                                           موقت زاپاس لاستیک
339                                           زمستانی هایلاستیک
330                                               قدیمی هایلاستیک
338                                             متقارن هایلاستیک
339                          سال ایام تمام مخصوص هایلاستیک
338                                            نامتقارن هایلاستیک
331                                                   نو هایلاستیک

336                                                   فنی مشخصات
336                                              لاستیک مشخصات
334                                                 فرسایش نشانگر
336                                                       گذارینشانه

330                                             هالاستیک نگهداری
336                                                      لاستیک نوع

طبیعی چرم
282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت

مصنوعی چرم
282                                 کاری تمیز/نگهداری و مراقبت

ح
خطاها حافظه

352                                 رویدادها حافظه به کنید رجوع
351                                                          هاداده حافظه

352                                              تصادف هایداده حافظه
رویدادها حافظه

352                                                            خواندن
352                                                    اتصال سوکت

120                                                             سفر حالت
118                                           توجه قابل هایویژگی

132                                               هوا مجدد گردش حالت
132                                                           خاموش
132                                                             روشن
132                                                           عملکرد

هوا گردش حالت
131                                                     مطبوع تهویۀ
131                                    تازه هوای و گرمایش سیستم
سرنشینان فعال حفاظت

15                   سرنشینان فعال حفاظت سامانه به کنید رجوع
255                                                       اتصال هایحلقه
252                                                             نقل و حمل

260 ،258                                                     باربند
265                                                   تریلر بارگیری
256                                                 نگهدارنده توری
255                                                  اتصال هایحلقه

257                               عقب صندوق به دسترسی دریچه
266                                                 تریلر با رانندگی
145                                             باز درب با رانندگی
258                                                  بار حمل سیستم
257                                         کیف کردن آویزان گیره
145                                                رانندگی هاینکته

252                                                     بار نگهداری
357                                                        تریلر وزن
260                                                  تریلر کشییدک

دوچرخه کنندهحمل
264                                                       بار حداکثر
264                                         بکسل توپی روی نصب

خ
کشور از خارج

147                                                    خودرو فروش
147                        خود خودروی با طولانی هایمسافرت

پارک از شدن خارج
Park Assist(                      229 (پارک راهنمای سیستم

229                     پارک راهنمای سیستم با پارک از شدن خارج
321                                   تجهیزات اتوماتیک شدن خاموش
321                                               تجهیزات شدن خاموش
آنلاین خدمات

249                       واگن فولکس Car-Net به کنید رجوع
ماتیکتله خدمات

250                       واگن فولکس Car-Net به کنید رجوع
354 ،33                                       اضطراری تماس خدمات
175                                                              سقوط خط

158                                                           رفتن خلاص
105                               جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن
خودرو
84                               بستن یا کردن باز را قفل داخل از

355                                                            استفاده
30                            خرابی مواقع در خودرو سازی ایمن
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355                                                           بازیافت
210                                              سرازیری در توقف
210                                              سربالایی در توقف
72                                      سرگرمی و اطلاعات سیستم
250                                                             فروش
250                                                        دادن کرایه

د
351                                     سفر یک طی شده ثبت هایداده
56                                                        رانندگی هایداده
فنی هایداده

358                                                               ابعاد
260                                                   سقف روی بار

357                                        خودرو هایداده برچسب
357                                                    کارخانه پلاک
357                                                      وزن حداکثر
357                                           مدل دهندهنشان صفحه
360                                                      باک ظرفیت
310                                                         هاظرفیت

312                                        موتور روغن مشخصات
40                                                                  داشبورد

اضطراری مواقع در
31                                              اولیه هایکمک جعبه
31                                                 نشانی آتش کپسول
31                                                          خطر مثلث

خودرو درب
44                                                           کلی نمای

92                                                      عقب صندوق درب
94                                                    برقی کردن باز
94                                            برقی کردن بسته و باز
94                                                          برقی بستن
97                                    اضطراری کردن باز یا بستن

145                                             باز درب با رانندگی
عقب درب

92                               عقب صندوق درب به کنید رجوع
موتور درب

309                                       شده داده نمایش اطلاعات
309                                                         کردن باز
309                                                              بستن
309                                                     هشدار چراغ

فعال موتور درب
32                                                            تعمیرات
32                                                      نشانگر چراغ
32                                                       هشدار چراغ

89                                                                    هادرب
93 ،90                                   شده داده نمایش اطلاعات

90                                                          کودک قفل
333                                                        سوزن درپوش
253                                                عقب صندوق درپوش
مخزن درپوش

269                                                            سوخت
موتور درپوش

309                                     موتور درب به کنید رجوع
رادیویی امواج دریافت

247                                                  عملکرد اختلال
354                                                               آنتن

257                                   عقب صندوق به دسترسی دریچه
133                                                        هوا هایدریچه

کلید بدون دسترسی
Keyless Go                                                 149

149                                                     تاستار دکمه
163                                          الکترونیکی فرمان قفل
Keyless Access(                      85 (کلید بدون دسترسی

Easy Open )85                                )آسان کردن باز
85                                     خودرو قفل کردن بسته و باز
موبایل دستگاه

352                                       بیرونی آنتن بدون استفاده
249                                     ویروس برابر در محافظت

44 ،37                                                     درب دستگیره
ایمنی دستورالعمل
173                                            آفرود کردن رانندگی

114                                                    راهنما چراغ دسته
114                                                   بالا نور چراغ دسته
203                                                     اضطراری دستیار

203                                                    کردن خاموش
203                                                     کردن روشن

پارک دستیار
225                                  موقع از پیش رساندن اتمام به

225                                                           عملکرد
)Park Assist (پارک دستیار

228                                    خودرو عمودی کردن پارک
228                                            خودرو موازی پارک
225                                                         کردن لغو
BAS(                                                238 (ترمز دستیار
Trailer Assist(                                 234 (تریلر دستیار

234                                               عملکرد در اختلال
235                                            اتوماتیک ترمزگیری
235                                                            عملیات
236                                                  بازبینی فهرست

200                                            خطوط بین حرکت دستیار
عقب دنده دستیار

219                       عقب دنده دوربین سیستم به کنید رجوع
دفع

14                                        ایمنی کمربند کشنده سامانه
149                                                          تاستار دکمه
دنده تعویض دکمۀ

158                                                      ترونیکتیپ
157                                                               قفل دکمۀ
دادن دنده

154                                                   دستی گیربکس
158                                                          معکوس دنده
دیفرانسیل دو

340                                                      چرخ زنجیر
339                                           زمستانی هایلاستیک

ریختن دور
355                                              فرسوده خودروهای

355                                                    ایربگ سیستم
224                                                                 دوربین
224                                                        کردن تمیز
201                               خطوط بین حرکت دستیار سیستم
Rear View(                     224 (عقب دید دوربین سیستم
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52 ،51                                                            دورسنج
خودرو اطراف دید

233                                                       بغل دوربین
233                                                      جلو دوربین
233                                                     عقب دوربین

233                                                        بالا از دید
233                                      خودرو اطراف دید نماهای

Area View(                                230 (خودرو اطراف دید
231                             خودرو اطراف دید انداختن کار به

232                                                              گزینۀ
231                                                          نمایشگر
231                                           توجه قابل هایویژگی

عقب دید
Rear View(   219 (عقب دنده دوربین سیستم به کنید رجوع

271                                                                    دیزل
271                                                           بیودیزل
271                                                   زمستانی دیزل

271                                                     فیلتر گرمکن
دینام

320                                              مولد به کنید رجوع
هاپیچ روشنایی دینامیک

118                           هاپیچ روشنایی چراغ به کنید رجوع

ذ
351                                               خودرو هایداده ذخیره

ر
USB                                                            241 رابط
56                                                                تلفن رابط
64                                                        همراه تلفن رابط

352                                              گیرنده فرستنده رادیوی
راندن

351                                                شده ثبت هایداده
266                                                 تریلر با رانندگی

آفرود در راندن
179                                  شیب در خودرو از شدن پیاده
179                                                    شیب در کجی
180                                                خودرو کردن گیر
رانندگی

141                                                          اقتصادی
141                                              طبیعت به احترام با
158                                             دوکلاچه گیربکس با

306                                                      کردن بکسل
210                                             سرازیری در پارک
210                                              سربالایی در پارک
158                                              شیبیسرا در توقف
158                                             شیبیسرا در حرکت

146                                                      شور آب در
146                                       جاده در آب میان رانندگی
34                                     موتور بدنه زیر محافظ سینی
174                                          سوخت کم خیلی میزان
آفرود رانندگی

178                                                  سراشیبی آفرود
181                                            آفرود رانندگی از بعد
178                                                 تپه از آمدن پایین

176                                             صحیح دنده تعویض
180                                  آوردن بیرون برای دادن تکان
178                                                     گل و شن در

177                                                آب میان از راندن
177                                       رودخانه میان از رانندگی
178                                                   سراشیبی روی
177                                            سنگ و گیاهان روی
176                                                       مفید وسایل
141                                         طبیعت به احترام با رانندگی
146                                                  شور آب در رانندگی
آفرود در رانندگی

177                                                       برفی آفرود
178                                                  تپه از رفتن بالا
177                                                              برف

180                                        هاجوی میان از رانندگی
175                                                  بازبینی فهرست

175                                       آفرود در رانندگی از قبل
177                                               برفی آفرود در رانندگی
141                                           اقتصادی حالت در رانندگی
کشور از خارج در رانندگی

120                                                        جلو چراغ
5                                                      بازبینی فهرست

طبیعت در رانندگی
177                                                 شور آب میان از
کردن رانندگی
5                                            رانندگی برای شدن آماده
146                                                      آب میان رانندگی
117                                                     راحت زدن راهنما
خودرو رنگ

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
هشدار هایرنگ

68                                       نشانگر و هشدار هایچراغ
کردن روشن
160                           دنده دسته قفل اضطراری کردن باز
154                                     )دستی گیربکس (دادن دنده

154                                                   دستی گیربکس
318                                                            ترمز روغن

318                                                        مشخصات
موتور روغن

314                                    موتور روغن مقدار بررسی
314                                                          کردن پر

313                                                           تعویض
311                                                     نشانگر چراغ
311                                                      هشدار چراغ
314                                                   کردن پر دهانه
314                                                                گیج

312                                                        مشخصات
صندلی هایروکش

282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت
330                                                                هارینگ

331                                                 شده پیچ تزئینات
331                                              شده پیچ هایرینگ
331                                                       گذارینشانه
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ز
359                                                            رمپ زاویه
359                                                       سراشیبی زاویه
359                                                            شیب زاویه
359                                              افزایشی گرادیانت زاویه
175                                                          خاکریز زاویۀ
175                                                            رمپ زاویۀ
175                                                            شیب زاویۀ
63                                                               نگار زمان
340                                                            چرخ زنجیر
340                                                     دیفرانسیل دو

340                                           موقت زاپاس لاستیک
111                                                               زیردستی
111                                                        میانی زیردستی

س
63                                                           آنالوگ ساعت
شدن خاموش ساعت

77                                                           دور تایمر
63                                                         دیجیتالی ساعت
سرگرمی و اطلاعات سامانه

131                                                     مطبوع تهویۀ
88                                             خودرو داخل پایش سامانه
هالاستیک پایش سامانه

333                                              هالاستیک باد فشار
راننده آلودگیخواب تشخیص سامانه

60                                                 عملکرد در اختلال
سرنشینان فعال حفاظت سامانه

15                                                 عملکرد در اختلال
15                                         شده داده نمایش اطلاعات
Front Assist(                          15 (محیط پایش سامانه

کلید بدون دسترسی با کردن روشن و کردن قفل سامانه
)Keyless Access(

Keyless Access(   85 (کلید بدون دسترسی به کنید رجوع
مرکزی قفل سامانه

83                                                تکی درب بازکردن
83                                                          توضیحات

87                                          ضدسرقت هشدار سامانه
SAFE                                                        87 قفل
14                                            ایمنی کمربند کشنده سامانه
14                                                                  دفع

14                                                     دفع و سرویس
16                                                       هوا کیسه سامانه

21                                          کودک صندلی از استفاده
17      راننده کنار سرنشین جلو هوا کیسه هایسامانه در تفاوت

19                                                          توضیحات
18                                                      نشانگر چراغ

19                                                             عملکرد
21         راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه سازیغیرفعال

89                               شدن باز از پس خودرو کردن قفل
23                                                   زانو هوای کیسه
22                                             جانبی هوای هایکیسه
20                                               جلو هوای هایکیسه
22                                                سر هوای هایکیسه

87                                                           هشدار سامانه
88                                               ضدبکسل هشدار سامانه
87                                               ضدسرقت هشدار سامانه

87                                                          توضیحات
89                                         اشتباه هشدارهای خطرات
88                                        خودرو داخل پایش سامانه
88                                           ضدبکسل هشدار سامانه

هاسامانه
15                                   سرنشینان فعال حفاظت سامانه

یارراننده هایسامانه
15                                   سرنشینان فعال حفاظت سامانه

پارک هنگام گرمایش سامانۀ
131                                                   فوری گرمایش

سانروف
99                                     ایشیشه سقف به کنید رجوع
کشویی حرکت و شدن کج قابلیت با پانورامای سانروف

99                                     ایشیشه سقف به کنید رجوع
کشویی حرکت و شدن کج قابلیت با برقی پانورامای سانروف

99                                     ایشیشه سقف به کنید رجوع
صدا و سر

212                                                       پارک ترمز
137                                    پارک هنگام گرمایش سامانۀ

صداها و سر
188                                             تطبیقی کنترل کروز
شیشه سطوح

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
پانوراما سقف

99                                     ایشیشه سقف به کنید رجوع
99                                                          ایشیشه سقف

99                                                 عملکرد در اختلال
100                                                         کردن باز
100                                                              بستن
127                                ایشیشه سقف در آفتابگیر پرده

100                                                 نیرو حد عملکرد
نور/باران سنسور

123                                               عملکرد در اختلال
پارک سنسور

Park Assist(              224 (دستیار سیستم به کنید رجوع
197 ،190                                                  رادار سنسور
122                                                     باران نور سنسور

سنسورها
280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
پارک سنسورهای
214                          پارک راهنمای سیستم به کنید رجوع

سوخت
271                                                              بنزین
271                                                              دیزل

269                                                      گیریسوخت
63                                                  بنزین آمپر نمایش

دیزل سوخت
270                    نامناسب گیریسوخت از جلوگیری دستگاه

269                                                           گیریسوخت
AdBlue                                                        274

63                                                      نشانگر چراغ
269                                                         باک درب

270                    نامناسب گیریسوخت از جلوگیری دستگاه
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269                                                            سوخت
63                                                  بنزین آمپر نمایش

DLC(                        352 (هاداده ارتباط برای اتصال سوکت
246                                                               هاسوکت

247                                                          ولت 12
247                                      ولت 100 یا 115 ،230
248                                               عملکرد در اختلال
264                                                              تریلر
کلید با تنظیم قابل سوئیچ

21         راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه سازیغیرفعال
310                                                        خودرو سیالات
توقف/استارت سیستم

152                                                    نشانگر چراغ
سرگرمی و اطلاعات سیستم

71                                                              استفاده
72                                                   خودرو تنظیمات
131                                             مطبوع تهویه سیستم

79                                                      سازیشخصی
71                                                               نمایش

172                                                   آفرود نمایشگر
77 ،76                                             کارکرد نمایشگر

ایربگ سیستم
351                                                          اختلالات
351                                                          تعمیرات

322                                    باتری اتصال اتوماتیک قطع
لاستیک باد فشار پایش سیستم

323                       لاستیک باد فشار پایش هایسیستم انواع
327                                   هالاستیک باد فشار پایش سیستم

نسبی یا کامل بار میزان برای نظر مورد باد فشار انتخاب
328                                                         خودرو
328                                             لاستیک نوع انتخاب
331                                               هالاستیک تعویض
328                                       هالاستیک باد فشار تنظیم
328                                         کردن خاموش و روشن
328                                                   زاپاس لاستیک
328                                      هالاستیک باد فشار نمایش

323                                              هالاستیک پایش سیستم
325 ،324                                      عملکرد در اختلال
325 ،324                                            نشانگر چراغ
327                                هالاستیک باد فشار پایش سیستم
327                                  لاستیک باد فشار افت نشانگر

)Front Assist (محیط پایش سیستم
196                                               عملکرد در اختلال

196                                       شده داده نمایش اطلاعات
198                                            موقتی کردن خاموش
197                                                     رادار سنسور
199                                              پیاده عابر شناسایی
195                       شهری درون اضطراری ترمز عملکرد
198                                                        کردن فعال

199                                             سیستم هایمحدودیت
60            رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص پویای سیستم

60                                         شده داده نمایش اطلاعات
61                                                                تریلر
مجموعه نمایشگر در نمایش کردن خاموش و روشن

61                                                         نشانگرها
60                                                      عملکرد شرح

رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص یپویا سیستم
62                                            عملکرد هایمحدودیت

رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص پویای سیستم
61                                                     سرعت هشدار

59                                              استراحت پیشنهاد سیستم
59                                                      کردن خاموش
59                                                       کردن روشن
59                                                      عملکرد شرح
267                                                    تریلر تثبیت سیستم
237                                                           ترمز سیستم

144                                             ترمز به کنید رجوع
239                             تصادف از پس اتوماتیک ترمز سیستم
راننده آلودگی خواب تشخیص سیستم

59                                                      کردن خاموش
59                                                       کردن روشن

59                                  راننده آلودگیخواب تشخیص سیستم
59                                                      عملکرد شرح

59                                                              عملیات
پیاده عابر تشخیص سیستم

199                                               عملکرد در اختلال
275                           اگزوز از خروجی گازهای تصفیه سیستم
AirCare-Climatronic                       136 تهویه سیستم
129                                                 مطبوع تهویه سیستم

135                                               عملکرد در اختلال
135                                                عملیاتی اطلاعات

132                                                  دما کردن تنظیم
131                                    سرگرمی و اطلاعات سیستم
132                                                  عملیاتی عناصر
134                                               جلو شیشه گرمکن
135                                         فرمان غربیلک گرمکن
136                                                    کمکی گرمکن
135                                                              نکات
136                                       خودرو زیر در آب وجود
)دستی (مطبوع تهویه سیستم

129                            مطبوع تهویه سیستم به کنید رجوع
مطبوع تهویۀ سیستم

AUTO )130                                     )اتوماتیک حالت
130                                                        هوا توزیع
130                                                   سرمایش حالت
130                                        سرمایش ظرفیت حداکثر
130                                                    کردن خاموش

130                                                                 فن
131                                                  باقیمانده گرمای

130                                                 هاشیشه زدایییخ
30                                                 خطر هایچراغ سیستم
258                                                       بار حمل سیستم
OBD(                              352 (خودرو یابیخودعیب سیستم
دستیار سیستم

Side Assist(                 204 (خط تعویض دستیار سیستم
204                                 پارک از خروج دستیار سیستم
EDS(                           238 (الکترونیکی دیفرانسیل قفل
Park Assist(                           224 (پارک دستیار سیستم

224                                               عملکرد در اختلال
202                                               ترافیک دستیار سیستم

203                                               عملکرد در اختلال
203                                   شود؟ خاموش باید زمانی چه
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202                                                    کردن خاموش
202                                                     کردن روشن

Side Assist(                    204 (خط تعویض دستیار سیستم
204                                               عملکرد در اختلال
208                                                              تریلر
208                                         هااعلان روشنایی تنظیم
208                                                         اندازیراه
Side Assist (PLUS         201 (خط تعویض دستیار سیستم
)Side Assist (وط خطوط تعویض دستیار سیستم

206                                            رانندگی هایموقعیت
205                                                     عملکرد نحوۀ
205                            بغل هایآینه در دیداری هاینمایش

خطوط بین حرکت دستیار سیستم
200                                               عملکرد در اختلال

200                                       شده داده نمایش اطلاعات
201                                                    نشانگر چراغ
201                                                            دوربین
201                                                    عملکرد شرح

201                                                   کردن غیرفعال
201                                                        کردن فعال
)Lane Assist (خطوط بین حرکت دستیار سیستم
202                                        شود؟ خاموش زمانی چه
204       )عقب خودروهای هشدار (پارک از خروج دستیار سیستم
سرازیری در کنترل دستیار سیستم

161                                                    نشانگر چراغ
شیب در کنترل دستیار سیستم

212                            اتوماتیک داشتن نگه به کنید رجوع
نور دستیار سیستم

118                       بالا نور چراغ کنندهتنظیم به کنید رجوع
163                                         متقابل هدایت دستیار سیستم
عقب دنده دوربین سیستم

223 ،222                                  )2 حالت (کردن پارک
220                                                  بازبینی فهرست

Rear View(                        219 (عقب دنده دوربین سیستم
224                                     )4 حالت (عبوری ترافیک
224                                                           3 حالت
224                                                           4 حالت
224                                         )3 حالت (تریلر محافظ

)2 حالت (عقب دنده دوربین سیستم
222                                                      کردن پارک
)Rear View (عقب دید دوربین سیستم

222                                          )1 حالت (کردن پارک
224                                                        کردن تمیز

220                                                          تنظیمات
222                                                           1 حالت

221                                         کردن روشن و خاموش
224                                                            دوربین
220                                                            شرایط
221                                                       کردن عمل
220                                                      استفاده نحوۀ
نور دستیار دینامیکی سیستم

118                       بالا نور چراغ کنندهتنظیم به کنید رجوع
214                                                پارک راهنمای سیستم

214                                               عملکرد در اختلال

ParkPilot پارک راهنمای سیستم
217                                 نمایشگرها و سیگنال صداهای
ParkPilot                  219 پارک راهنمای سیستم فهرست
218                                          خودرو مسیر نمایشگر

218                                                  تریلر کشییدک
کلید بدون دسترسی با کردن قفل و کردن روشن سیستم

151                                                 احتراق و موتور
ABS(                                             238 (قفل ضد سیستم
ضدسرقت سیستم

265                                                              تریلر
سرنشین حفاظت فعال سیستم

14                                                کمربند کردن محکم
سرنشینان حفاظت فعال سیستم

15                                              رانندگی نمایه انتخاب
مرکزی قفل سیستم
84                               بستن یا کردن باز را قفل داخل از

84                                                  مرکزی قفل دکمه
)GRA (کنترل کروز سیستم

182                    نشانگر چراغ و شده داده نمایش اطلاعات
183                                                        کردن فعال
کلایمترونیک سیستم

129                            مطبوع تهویه سیستم به کنید رجوع
پارک فضای به شدن وارد برای کمکی سیستم

Trailer Assist(     234 (تریلر دستیار سیستم به کنید رجوع
)PDC (پارک فاصله کنترل سیستم

214                          پارک راهنمای سیستم به کنید رجوع
ASR(                               238، 240 (کشش کنترل سیستم
272           دیزلی خودروهای برای خروجی گازهای کنترل سیستم
تکمیلی گرمایش سیستم

136                                   کمکی گرمکن به کنید رجوع
تازه هوای و گرمایش سیستم

129                                                      کنترل ابزار
130                                                         دما تنظیم
130                                                        هوا توزیع
132                                          هوا مجدد گردش حالت

130                                                    کردن خاموش
129                            مطبوع تهویه سیستم به کنید رجوع
131                                    تازه هوای و گرمایش سیستم
130                                                                 فن
هاسیستم

ABS                                                             238
ASR                                                            238
BAS                                                             238
EDS                                                            238
XDS                                                            238
BAS(                                   238 (ترمز دستیار سیستم
ABS(                                        238 (قفل ضد سیستم
ASR(                                   238 (کشش کنترل سیستم
EDS(                           238 (الکترونیکی دیفرانسیل قفل
237                                           ترمز پشتیبانی هایسیستم

ABS                                                             237
ASR                                                            237
BAS                                                             237
EDS                                                            237
ESC                                                            237
XDS                                                            237
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دستیار هایسیستم
Lane Assist                                                 200
Park Assist                                                  224

Trailer Assist                                               234
168                                           اسپرت شاسی انتخاب
164                                            رانندگی نمایه انتخاب
323                       لاستیک باد فشار پایش هایسیستم انواع

68                                                      کردن خاموش
203                                               اضطراری دستیار
Trailer Assist(                             234 (تریلر دستیار
200                                      خطوط بین حرکت دستیار
Area View(                           230 (خودرو اطراف دید

68                                                       کردن روشن
214                                                پارک سنسورهای

327                                هالاستیک باد فشار پایش سیستم
323                                          هالاستیک پایش سیستم
Front Assist(                         195 (محیط پایش سیستم
60        رانندگی و راهنمایی هایعلامت تشخیص پویای سیستم
59                                           استراحت پیشنهاد سیستم
239                         تصادف از پس اتوماتیک ترمز سیستم
59                             راننده آلودگیخواب تشخیص سیستم
Park Assist(                        224 (پارک دستیار سیستم
202                                           ترافیک دستیار سیستم
BAS(                                   238 (ترمز دستیار سیستم
سیستم شامل) Side Assist (خط تعویض دستیار سیستم

204                                       پارک از خروج دستیار
161                             سرازیری در کنترل دستیار سیستم
Rear View(                    219 (عقب دنده دوربین سیستم
214                                           پارک راهنمای سیستم
ABS(                                        238 (قفل ضد سیستم
GRA(                                   182 (کنترل کروز سیستم
ASR(                           238، 240 (کشش کنترل سیستم
212                                     خودرو داشتن نگه عملکرد
ACC(                                  188 (تطبیقی کنترل کروز
ESC(                              238 (الکترونیکی ثبات کنترل
ESC(                               240 (الکترونیکی ثبت کنترل
161                                    سرازیری در سرعت کنترل
4MOTION                            169 فعال عملیاتی کنترل
167                                            اسپرت عملکرد کیت

185                                             سرعت کننده محدود
327                                  لاستیک باد فشار افت نشانگر
212                                             اتوماتیک داشتن نگه
34                                          موتور بدنه زیر محافظ سینی
350                          گیربکس و موتور بدنه زیر محافظ سینی
Rear Traffic Alert(      207 (پارک از خروج دستیار سیستم

208                                                              تریلر
208                                                         اندازیراه

ش
شاسی

DCC                                                    164، 169
168                           اسپرت شاسی انتخاب به کنید رجوع
DCC(                         164، 169 (شاسی تطبیقی کنترل
سازیشخصی

79                                                            تنظیمات
79                                                      کاربر مدیریت

شرایط
Rear View(                    220 (عقب دنده دوربین سیستم

زمستانی شرایط
260                                                              تریلر
334                                                           آج عمق
332                                              هالاستیک باد فشار
خودرو شستشوی

224 ،214                                                 سنسورها
278                                 خودرو از نگهداری و مراقبت

خودرو شستن
126                                                هاآینه کردن جمع
357                                              خودرو شناسایی شماره
285                                                              کد شماره
موتور شماره

358                                                       کردن تعیین
199                                                   پیاده عابر شناسایی
جلو شیشه
128                                          گرما به مقاوم شیشه از

350                                 )نکات (سنگ هایتکه اصابت
128                              قرمز مادون دهنده بازتاب پوشش
128                                           فلز با شده داده پوشش
350                                             )نکات (کردن تعمیر

350                                                  )نکات (تعویض
128                                               ارتباطی هایشیشه
134                                                    شدن گرم قابل
باد حفاظ شیشه

350                                        جلو شیشه به کنید رجوع
97                                                                  هاشیشه

98                                                 عملکرد در اختلال
98                                                   راحت کردن باز
98                                                           بردن بالا
98                                                        راحت بستن
98                                                        آوردن پایین
98                                                              هادکمه

99                                                   نیرو حد عملکرد
282                                  تمیزکاری/نگهداری و مراقبت

130                                )مطبوع تهویۀ سیستم (زدایییخ
130                       )تازه هوای و گرمایش سیستم (زدایییخ
برقی هایشیشه

97                                             هاشیشه به کنید رجوع
جلو شیشۀ

200 ،119 ،62                                           یابی عیب

ص
صحرانوردی
34                                     موتور بدنه زیر محافظ سینی

صدا
239                                       ترمز پشتیبانی هایسیستم
هشدار صداهای

9                                             نشده بسته ایمنی کمربند
داشبورد صفحه

16                                                   هوا کیسه سامانه
357                                               مدل دهندهنشان صفحه
107                                                                 صندلی
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جلو صندلی
104                                               برقی کنترل اجزاء
103                                           مکانیکی کنترل اجزاء
104                                                       برقی تنظیم
103                                                   مکانیکی تنظیم
107                                                           عقب صندلی

106                                                     کنترل اجزاء
106                                                          تنظیمات

24                                                            کودک صندلی
24                                                            استاندارد

کودک صندلی
26                                                 هوا کیسه برچسب

کودک صندلی
27                                                  نصب یهاسامانه

21         راننده کنار سرنشین جلوی هوای کیسه سازیغیرفعال
25                                                    وزنی بندیگروه
25                                                   تأییدیه هایگروه
134                                                       شده گرم صندلی
ها صندلی

110                                                    حافظه کارکرد
103                                                      جلو های صندلی
103 ،6                                                           هاصندلی

134                                                   صندلی گرمکن
ایربگ اجزاء یدارا هایصندلی

282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت
صندلی گرمکن یدارا هایصندلی

282                                 کاری تمیز/نگهداری و مراقبت
106                                                      عقب هایصندلی
252                                                          عقب صندوق

254                                                  کننده جدا توری
256                                                 نگهدارنده توری
258                                                              چراغ
116                                              عقب صندوق چراغ
253                                           عقب صندوق درپوش
253                                   عقب صندوق شدنی جدا کفی

ض
315                                                                 یخ ضد

ط
13                                               ایمنی کمربند بستن طرز

ظ
269                                                  اضافی سوخت ظرف
ظرفیت

AdBlue                                                        273
338 ،337                                           لاستیک بار ظرفیت
باک ظرفیت

360                                     باک ظرفیت به کنید رجوع
سوخت باک ظرفیت

360                                             سوخت باک ظرفیت
هاظرفیت

310                              جلو شیشه شویشیشه مایع مخزن

ع
177                                               شور آب میان از عبور
357                                                          شناسایی عدد

66                                                             آچار علامت
338                                               سرعت نشانگر علامت
علائم

68                     نشانگر هایچراغ کلی نمای به کنید رجوع
68                      هشدار هایچراغ کلی نمای به کنید رجوع

334                                                                آج عمق
119                                              خانه به برگشت عملکرد
212                                             اضطراری ترمز عملکرد
195                             شهری درون اضطراری ترمز عملکرد
نیرو حد عملکرد

100                                                    ایشیشه سقف
99                                                             هاشیشه
119                                               خانه از خروج عملکرد
نشستن عملکرد

105                           جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن
58                                                 سرعت هشدار عملکرد

راحت عملکردهای
352                                               مجدد ریزیبرنامه
عملیات

129                                                     مطبوع تهویه
129                                    تازه هوای و گرمایش سیستم

288                                                  هالامپ کردن عوض
288                                 هالامپ تعویض به کنید رجوع

غ
102                                                        فرمان غربیلک
158                              )ترونیکتیپ (دنده تعویض دکمۀ
135                                                    شدن گرم قابل

131                                                           گرمایش
41                                            منظورهچند فرمان غربیلک
کردن غیرفعال

15                                   سرنشینان فعال حفاظت سامانه
سازیغیرفعال

21                    کلید با تنظیم قابل سوئیچ با هوا کیسه سامانه
21  کلید با تنظیم قابل سوئیچ با کنار سرنشین جلوی هوای کیسه
سیلندر سازیغیرفعال

ACT(                   54 (فعال سیلندر مدیریت به کنید رجوع

ف
359 ،175                                                زمین از فاصله

334                                                   هالاستیک فرسایش
فرمان

162                                                    نشانگر چراغ
163                                     متقابل هدایت دستیار سیستم
163                                                      برقی فرمان
163                                           پیشرونده پذیریفرمان
163                                   الکترونیکی فرمان ستون قفل
163                                      مکانیکی فرمان ستون قفل

163                                                   الکترومکانیکی
163                                               الکترومکانیکی فرمان
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163                                                پیشرونده پذیریفرمان
خودرو پذیریفرمان

334                                            طرف یک به کشیدن
334                                                             لرزش

4                                                             خودرو فروش
Car-Net 250                                        واگن فولکس

147                                    دیگر هایقاره / کشورها در
باد فشار

332                             هالاستیک باد فشار به کنید رجوع
332                                                   هالاستیک باد فشار

333                                                           بررسی
333                                                      زاپاس چرخ
333                                                        یدک چرخ
333                                     هالاستیک باد مناسب فشار

333                                          هالاستیک باد مناسب فشار
خودرو داخل فضای

46                                           عقب صندوق کلی نمای
43                                                    خودرو داخلی فضای

45                                                                سقف
کردن فعال

15                                   سرنشینان فعال حفاظت سامانه
114                                                                   فلاشر
246                                                                   فندک

بینی باز فهرست
5                                       زدن بنزین زمان در هاکنترل
بازبینی فهرست

11                                       ایمنی کمربندهای از استفاده
بازبینی فهرست
342                                چرخ تعویض برای سازی آماده
5                                            رانندگی برای شدن آماده
5                                                    رانندگی در ایمنی
344                                        جک با خودرو بردن بالا

314                                    موتور روغن مقدار بررسی
181                                            آفرود رانندگی از بعد
314                                          موتور روغن کردن پر
173                                        استفاده بار اولین از پیش

289                                                  هالامپ تعویض
Trailer Assist(                             236 (تریلر دستیار
231                                              خودرو اطراف دید

5                                        کشور از خارج در رانندگی
220                                        عقب دنده دوربین سیستم
175                                       آفرود در رانندگی از قبل
308                            موتور محفظه در کردن کار از قبل
بازبینی فهرست

11                                                   ایمنی کمربندهای
بازبینی فهرست
347                                                  پنچرگیری کیت
30                                                  اضطراری مواقع
30                                                       خرابی مواقع
176                                        آفرود در سودمند وسایل

136                                                            آلرژی فیلتر
276                                                       دیزل ذرات فیلتر

141                                             دنده تعویض نشانگر
136                                                خروجی گازهای فیلتر
136                                                      غبار و گرد فیلتر
136                                                              گرده فیلتر

293                                                                  فیوزها
299                                     تعویض از قبل سازی آماده

299                                       سوخته فیوزهای تشخیص
296                                              داشبورد صفحه در
298                                                موتور محفظه در

294                                                    شناسایی رنگ
295                                                  داشبورد صفحه
299                                                     کردن عوض
295                                                    موتور محفظه
294                                                             هامدل

ق
340                                                                   قالپاق

341                                               چرخ کامل پوشش
341                                               چرخ وسط پوشش
341                                           چرخ هایپیچ درپوش

پلاستیکی قطعات
282                                        کاریتمیز/کردن مراقبت

350 ،310                                                   یدکی قطعات
SAFE قفل

Safelock                                                        87
87                                                            ایمن قفل

EDS(                                238 (دیفرانسیل الکترونیکی قفل
157                                                                دنده قفل
دیفرانسیل قفل

EDS(          238 (دیفرانسیل الکترونیکی قفل به کنید رجوع
رینگ قفل

343                       چرخ سرقت ضد هایپیچ به کنید رجوع
148                                                             سوئیچ قفل

149                                                آوردن بیرون قفل
148                                              خودرو نامعتبر کلید

کردن قفل
84                                                           بیرون از
84                                                             داخل از
Keyless Access(                 85 (کلید بدون دسترسی با

89                                         هوا کیسه شدن باز از پس
94                                                عقب صندوق درب

90                                                                کودک قفل
83                                                              مرکزی قفل

Keyless Access(                    85 (کلید بدون دسترسی
کشیدک قلاب

260                                 تریلر از استفاده به کنید رجوع
263                                  کش یدک قلاب به کنید رجوع

244                                                   آویزرخت هایقلاب
176                                  آفرود رانندگی برای اخلاقی قواعد
رانندگی هاینکته و کلی قواعد

176                                                    آفرود رانندگی

ک
265 ،262                                    اضطراری شدن جدا کابل

110                                                          حافظه کارکرد
112                                                          ماساژ کارکرد

110                                                    صندلی کارکردهای
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کارواش
214                                     خودکار نگهدارندۀ عملکرد
214                    خودرو داشتن نگه عملکرد سازیغیرفعال

کامپیوتر
249                                     ویروس برابر در محافظت

32                                                       نشانیآتش کپسول
262                                                 تریلر کشی یدک

خودرو کرایه
Car-Net 250                                        واگن فولکس

کنترل کروز
GRA(                  182 (کنترل کروز سیستم به کنید رجوع

تطبیقی کنترل کروز
ACC(                 188 (تطبیقی کنترل کروز به کنید رجوع

ACC(                                        188 (تطبیقی کنترل کروز
189                                       شده داده نمایش اطلاعات
189                                                    نشانگر چراغ
189                                                     هشدار چراغ
190                                                     رادار سنسور
193                                     رانندگی خاص هایموقعیت

337                                                                   کشش
14                                              کمربند پذیربرگشت کشش
244                                                                  کشوها
140                                                              هاکفپوش
253                                        عقب صندوق شدنی جدا کفی
253                                                     عقب صندوق کفی
کلید

81                                        خودرو کلید به کنید رجوع
استارت کلید

81                                        خودرو کلید به کنید رجوع
جایگزین کلید

81                                        خودرو کلید به کنید رجوع
خودرو کلید

82                                            ایدکمه باتری تعویض
دور راه از کنترل کلید

81                                        خودرو کلید به کنید رجوع
81                                                          خودروکلیدهای
ایمنی کمربند

14                                                کمربند کردن محکم
8                                                          ایمنی کمربندهای
ایمنی یکمربندها
10                                                           نشده بسته
14                                         کمربند ارتفاع کننده تنظیم
ایمنی هایکمربند

14                                  ایمنی کمربند خودکار کنندهجمع
9                                                         هشدار چراغ
ایمنی کمربندهای
14                                        ایمنی کمربند کشنده سامانه
13                                          ایمنی کمربند بستن طرز
ایمنی هایکمربند

11                                                    بازبینی فهرست
ایمنی کمربندهای
11                                                 خورده پیچ کمربند

14                                  ایمنی کمربند کشش محدودکننده
282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت

ایمنی هایکمربند
11                                                        استفاده نحوه
9                                              کمربند وضعیت نمایش

117                                           جلو چراغ اتوماتیک کنترل
دور راه از کنترل

138                                                    کمکی گرمکن
)کمکی گرمکن (دور راه از کنترل

138                                           باتری کردن جایگزین
DCC(                              164، 169 (شاسی تطبیقی کنترل

169 ،164                                        هشدار هایچراغ
ESC(                                   238 (الکترونیکی ثبات کنترل
ESC(                                    240 (الکترونیکی ثبت کنترل
بالا نور چراغ کنترل

119                                            سیستم هایمحدوددیت
161                                          سرازیری در سرعت کنترل
168                                                           شاسی کنترل
275                                                           موتور کنترل

275                                                    نشانگر چراغ
هاکنترل

282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت
زدن بنزین زمان در هاکنترل

5                                                      بازبینی فهرست
243                                                          سقفی کنسول
49 ،48                                                       وسط کنسول
346                                                        پنچرگیری کیت

347                                             سازی آماده اقدامات
348                                             هالاستیک کردن باد
346                          است دیده آسیب لاستیک یک از بیش

348                                            هالاستیک پنچرگیری
347                                                              جزاء
348                                رانندگی دقیقه 10 از بعد کنترل

لاستیک ترمیم کیت
346                                 پنچرگیری کیت به کنید رجوع

لاستیک تعویض کیت
346                                 پنچرگیری کیت به کنید رجوع

167                                                  اسپرت عملکرد کیت
167                                                    عملکرد شرح
167                                                          کار نحوه

راننده کنار سرنشین جلو هوای کیسه
16                                  هوا کیسه سامانه به کنید رجوع

زانو یهوا کیسه
23                                  هوا کیسه سامانه به کنید رجوع
جانبی هوای کیسههای
22                                  هوا کیسه سامانه به کنید رجوع

جلو هوای هایکیسه
20                                  هوا کیسه سامانه به کنید رجوع

سر هوای هایکیسه
22                                  هوا کیسه سامانه به کنید رجوع
52 ،51                                                     شمار کیلومتر

گ
150                                                              کردن گرم

131                                                   عقب شیشۀ گرمکن
134 ،131                                                صندلی گرمکن
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136                                                         کمکی گرمکن
139                                                      ریزیبرنامه
137                                                    کردن خاموش
137                                                     کردن روشن
139                                                        کردن فعال
138                                                دور راه از کنترل
138                                      دور راه از کنترل محدوده

گشتاور
343                                                     چرخ هایپیچ

314                                                             روغن گیج
180                                                      خودرو کردن گیر

اتوماتیک گیربکس
158                               دوکلاچه گیربکس به کنید رجوع
154                                                        دستی گیربکس
303                                                      کردن بکسل
154                                     کردن روشن به کنید رجوع
اتوماتیک دستی گیربکس
303                                                      کردن بکسل
کلاچه دو گیربکس
160                           دنده دسته قفل اضطراری کردن باز

176                                  آفرود در صحیح دنده تعویض
DSG کلاچه دو گیربکس
149                               خودرو سوئیچ آوردن بیرون قفل
دوکلاچه گیربکس

160 ،159                                      عملکرد در اختلال
156                                                      دنده تعویض
158                                              شیبیسرا در توقف
159 ،158                                                 آزاد چرخ
158                                             شیبیسرا در حرکت
158                                                           رانندگی

257 ،244                                      کیف کردن آویزان گیره

ل
335                                                        زاپاس لاستیک

335                                                    رانندگی نکات
335                                                موقت زاپاس لاستیک

340                                                      چرخ زنجیر
335                                                    رانندگی نکات
یدکی لاستیک

335                                  زاپاس لاستیک به کنید رجوع
335                          موقت زاپاس لاستیک به کنید رجوع
هالاستیک

329                            هالاستیک و هاچرخ به کنید رجوع
339                                                زمستانی هایلاستیک

339                                            مجاز سرعت حداکثر
339                                                     دیفرانسیل دو
330                                                    قدیمی هایلاستیک
338                                                  متقارن هایلاستیک
339                               سال ایام تمام مخصوص هایلاستیک
338                                                 نامتقارن هایلاستیک
331                                                        نو هایلاستیک
LED                                               120، 288 هایلامپ
290                                                    هالوژنی هایلامپ
290                                   جلو هایچراغ هالوژنی هایلامپ

دوربین لنزهای
280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت

م
ماندن

30                                                خودرو سازی ایمن
315                                               موتور کنندهخنک مایع

G 11                                                            315
G 12                                                            315

G 12 plus                                                    315
G 12 plus-plus                                             315

G 13                                                            315
316                          موتور کنندهخنک مایع سطح بررسی

316                                                          کردن پر
64                                                       هشدار چراغ
316                                                   کردن پر دهانه

315                                                        مشخصات
شویشیشه مایع

310                                                           بررسی
310                                                          کردن پر

121                                                نشانگر هایچراغ
iPod                                                           241 مبدل
276                                                        کاتالیستی مبدل
32 ،31                                                         خطر مثلث

81                                              خودرو کلیدهای مجموعه
52 ،51                                               نشانگرها مجموعه

67                             کنپاک برف دسته طریق از استفاده
67                                    انتخاب منوی از کردن استفاده
68                                                  نشانگر هایچراغ
68                                                   هشدار هایچراغ
56                                                         منو ساختار
68                                                                علائم

52 ،51                                                     نشانگرها
65                                  هاسرویس زمانی فاصله نمایش

52 ،51                                                      نمایشگر
56                                                            هانمایش
51                                          آنالوگ نشانگرهای مجموعه
دیجیتال نشانگرهای مجموعه

52                          اطلاعات فعال نمایشگر به کنید رجوع
356                                               تجاری خودروی مجوز

355                                                    قطعات از محافظت
11                                      ایمنی یکمربندها توسط محافظت
کننده محدود

185                           سرعت کننده محدود به کنید مراجعه
سرعت کننده محدود

186                                                        کردن فعال
سرعت محدودکننده

185                                       شده داده نمایش اطلاعات
185                                                    نشانگر چراغ
185                                                     هشدار چراغ
14                                       ایمنی کمربند کشش محدودکننده
قدرت محدودیت
127                                ایشیشه سقف در آفتابگیر پرده
34                                                   سامانه هایمحدودیت
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سیستم هایمحدودیت
119                                            بالا نور چراغ کنترل

چمدان محفظه
252                                    عقب صندوق به کنید رجوع

307                                                         موتور محفظه
308                                             سازی آماده اقدامات
319                                                    خودرو باتری
319                                         ولت 12 خودرو باتری
280                                                         آب مخزن
280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت

وسایل نگهداری محفظه
243                                                       عینک جای
243                                          جلو وسط صندلی دسته
242                                                  داشبورد صفحه
243                                                     سقفی کنسول
244                                     بیشتر نگهداری هایمحفظه

242                            خودرو مستندات کیف از نگهداری محل
وسایل نگهداری محل

116                                  وسایل نگهداری محفظه چراغ
242                                               جلو سرنشین سمت
242                                           خودرو مستندات کیف

241                                            وسایل نگهداری هایمحل
241                                                        ایسکه جا

241                                                      راننده سمت
244                                                             کشوها
111                                                          تاشو میز
)ACT (فعال سیلندر مدیریت

54                                                    وضعیت نمایش
نگهداری و مراقبت

278                 خودرو از نگهداری و مراقبت به کنید رجوع
278                                       خودرو از نگهداری و مراقبت

282                                  خودرو داخلی تزئینات اجزای
354                                                  شیشه پشت آنتن

278                                                             بیرون
282                                          مایکروفایبر هایپارچه
278                                     )خودرو رنگ (زدن پولیش

278                                               زمستانی تأسیسات
282                                                               تریم

282                                            چوبی داخلی تزئینات
287                                            کنپاکبرف هایتیغه
282                                                       طبیعی چرم
282                                                   مصنوعی چرم
282 ،278                                                      داخل
200 ،119 ،62                                         دوربین دید

282                                              صندلی هایروکش
278                                                خودرو شستشوی
278                                       دست با خودرو شستشوی
278                                                   پرفشار شوینده
282                                                           هاشیشه
282                                  صندلی گرمکن دارای صندلی
282                               ایربگ اجزاء دارای هایصندلی
282                                       برقی متحرک هایصندلی
282                                                پلاستیکی قطعات
278                                               اتوماتیک کارواش
282                                                 ایمنی هایکمربند
282                                                           هاکنترل

282                                                         منسوجات

286                  جلو شیشه هایکنپاکبرف سرویس موقعیت
282                                                        نمایشگرها
282                                               لاستیکی واشرهای
278                                     )خودرو رنگ (زدن واکس
خودرو نگهداری و مراقبت

280                                           داخلی تزئینات اجزای
280                                              تزئینی هایبرچسب
280                                              محافظ هایبرچسب
280                                                             بیرون
280                                         خودرو بدنه زیر پوشش
280                                            کنپاکبرف هایتیغه
280                                                    جلو هایچراغ
280                                                  عقب هایچراغ
280                                                            هاچرخ
280                                                     خودرو رنگ
280                                                     شیشه سطوح

280                                                         سنسورها
280                                                   دوربین لنزهای
280                                                    موتور محفظه
280                                         داخلی تزئینات نوارهای

175                                                               ثقل مرکز
52 ،51                                                  سفر سنجمسافت
52 ،51                                                   کلی سنجمسافت

فنی مشخصات
332                                              هالاستیک باد فشار
مصرف

313                                                     موتور روغن
سوخت مصرف

141                                     اقتصادی حالت در رانندگی
137                                                    برق کنندۀ مصرف

منسوجات
282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت

30                                                        اضطراری مواقع
30                                   خودرویتان و خود سازی ایمن
30                                            خطر هایچراغ سیستم
30                                                    بازبینی فهرست
30                                                       خرابی مواقع

خرابی مواقع
30                                                         سازی ایمن
موبایل

352                                       بیرونی آنتن بدون استفاده
موتور
146                                                           بندیآب

271                                       موتور نکردن کار درست
150                                                               نویز
146                                                              نو موتور
147                                                      احتراق و موتور

152                                                        ایموبلایزر
149                        کلید بدون دسترسی با سوئیچ کردن باز
149                             کلید بدون دسترسی با سوئیچ بستن
148                                                    نشانگر چراغ

151                  کلید بدون دسترسی با موتور کردن خاموش
150                                             موتور کردن روشن
149                    کلید بدون دسترسی با موتور کردن روشن
247                                             ولت 12 هایسوکت
148                                                        سوئیچ قفل
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148                                              خودرو نامعتبر کلید
150                                                        کردن گرم
سرویس موقعیت
286                                     جلو شیشه هایکنپاکبرف

111                                                               تاشو میز

ن
327                                       لاستیک باد فشار افت نشانگر

331                                               هالاستیک تعویض
تعویض نشانگر

141                            دنده تعویض نشانگر به کنید رجوع
141                                                 دنده تعویض نشانگر
دما نشانگر

172                                                   آفرود نمایشگر
334                                                      فرسایش نشانگر

52 ،51                                                          نشانگرها
جانبی نشانگرهای
172                                                   آفرود نمایشگر
76                                                   کارکرد نمایشگر

6                                                                     نشستن
109                                             سریپشت کردن باز
108                                              تنظیمات سریپشت
107                                               عقب صندلی پشتی
6                                                       هاصندلی تعداد
102                                  فرمان غربیلک موقعیت تنظیم

105                           جلو سرنشین صندلی پشتی خواباندن
103                          مکانیکی تنظیم قابلیت با جلو صندلی
106                                                     عقب صندلی
104                                 جلو صندلی برقی تنظیم قابلیت
112                                                    ماساژ کارکرد
109                                               سریپشت گذاشتن
7                                             صحیح نشستن وضعیت

کودک صندلی نصب
ISOFIX                                                       28 با
29                                         فوقانی نگهدارنده تسمه با
30                                                     ایمنی کمربند با
30                                           شو قفل ایمنی کمربند با
فوقانی کننده مهار نقاط

24                                     کودک صندلی به کنید رجوع
رانندگی نکات

335                                                   زاپاس لاستیک
335                                           موقت زاپاس لاستیک

140                                                     رانندگی هاینکته
176                                                    آفرود رانندگی
176                                                     اخلاقی قواعد

212                                                 اتوماتیک داشتن نگه
چرخ تاشوی نگهدارنده
286                                       ابزار جعبه به کنید رجوع
252                                                          بار نگهداری
36                                                          خارجی نماهای
کلی نمای

68                                                  نشانگر هایچراغ
68                                                   هشدار هایچراغ
44                                                       خودرو درب
114                            بالا نور چراغ دسته و راهنما دسته

56                                                         منو ساختار
45                                                                سقف
40                                                        راننده سمت
43                                                 جلو سرنشین سمت

46                                                       عقب صندوق
48                                        وسط کنسول بالایی قسمت
49                                        وسط کنسول پایینی قسمت
50                                         وسط کنسول عقبی قسمت

52 ،51                                                     نشانگرها
37                                                         جانبی نمای
36                                                        جلویی نمای
38                                                          عقب نمای

68                                           نشانگر هایچراغ کلی نمای
68                                            هشدار هایچراغ کلی نمای
خودرو کلی نمای

45                                                                سقف
37                                                         جانبی نمای
36                                                        جلویی نمای
38                                                          عقب نمای
63                                                      بنزین آمپر نمایش

63                                                      نشانگر چراغ
31                                                 اضطراری ترمز نمایش
56                              نشانگرها مجموعه نمایشگر در نمایش
حرارت درجه نمایش

64                                            موتور کنندهخنک مایع
دما نمایش

76                                                   کارکرد نمایشگر
هوا دمای نمایش

55                                                 بیرون هوای دمای
55                                             بیرون هوای دمای نمایش
65                                       هاسرویس زمانی فاصله نمایش
ایمنی کمربند وضعیت نمایش

9                                    ایمنی کمربندهای به کنید رجوع
ACT(                       54 (فعال سیلندر مدیریت وضعیت نمایش

52 ،51                                                           نمایشگر
172                                                        آفرود نمایشگر

172                                                        سنجارتفاع
172                                                   نشانگر انتخاب
172                                                           نماقطب

172                                     موتور روغن دمای نشانگر
172                           موتور کنندهخنک مایع دمای نشانگر
172                                           فرمان زاویه نمایشگر

56                                                  منظوره چند نمایشگر
56                                             رانندگی هایداده نمایشگر
53 ،41                                                   فرانما نمایشگر
53                                                         کردن تنظیم

53                                                      کردن خاموش
53                                                       کردن روشن
52                                                 اطلاعات فعال نمایشگر
53                                                        ناوبری نقشه
52                                             اطلاعات نمایش نمایه
76                                                         کارکرد نمایشگر
76                                                         بوست آمپر
76                                                          قدرت آمپر

76                                                     نشانگر انتخاب
76                                                           سنجشتاب
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76                                                روغن دمای نمایش
76                              موتور کنندهخنک مایع دمای نمایش
218                                               خودرو مسیر نمایشگر

ParkPilot                            218 پارک راهنمای سیستم
نمایشگرها
282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت

52                                                  اطلاعات نمایش نمایه
داخلی تزئینات نوارهای

280                                 کردن تمیز/نگهداری و مراقبت
113                                                                     نور

AUTO                                                          117
119                                                  خانه به برگشت
115                                                  نور زاویه تنظیم
118                                        بالا نور چراغ کنندهتنظیم
دستیار دینامیکی سیستم (بالا نور چراغ دینامیکی کنندهتنظیم
118                                                            )نور
117 ،114                                                 بغل چراغ
117                       اتوماتیک پارک هایچراغ یا بغل چراغ
117                                                   پارکینگ چراغ
120                                                  زمینهپس چراغ
117                                  طرفه دو طولانی توقف چراغ
118                                            هاپیچ روشنایی چراغ
116                                                      کلیدها چراغ
115                                                    شکنمه چراغ
113                                                     نشانگر چراغ
116                                                  نشانگرها چراغ
114                                                  پایین نور چراغ
116                                                 داخلی هایچراغ
116                                                مطالعه هایچراغ

115      پارک هایچراغ یا بغل چراغ اتوماتیک کردن خاموش
119                                                         از خروج
114                                               راهنما چراغ دسته
114                                          کردن خاموش و روشن

117                                                         عملکردها
113                                                  عملیاتی عناصر
114                                                         چراغ کلید

116                                                   فرانما نمایشگر
نویز

339                                                        هالاستیک
150                                                             موتور

و
351                                                        کنترل واحدهای

352                                               مجدد ریزیبرنامه
352                                                        یابیعیب واسط

لاستیکی واشرهای
282                                  کاریتمیز/نگهداری و مراقبت

تریلر وزن
265                                                   تریلر بارگیری
357                                                              تریلر
357                                                        تریلر وزن
نشستن وضعیت

6                                            نادرست نشستن وضعیت
هاویژگی

ParkPilot                                                     215
147                                        دادن هل با زدن استارت

147                                                      کردن بکسل
66                                          خودرو باتری کردن جدا
83                                                     ترطولانی عمر
141                                          گرفتن عقب دنده هنگام

توجه قابل هایویژگی
137                                                         دود ایجاد
122                                                      کنپاکبرف
303                                                      کردن بکسل
149                                      خودرو کلید آوردن بیرون
359 ،211                                              کردن پارک
126                                                هاآینه کردن جمع
118                                                        سفر حالت
271                                       موتور نکردن کار درست
354                                          رادیویی امواج دریافت
270                    نامناسب گیریسوخت از جلوگیری دستگاه

Area View(                           231 (خودرو اطراف دید
137                                    پارک هنگام گرمایش سامانۀ

278                                       دست با حودرو شستشوی
278                                                   فشارپر شوینده
177                                                شور آب از عبور

214                                     خودکار نگهدارندۀ عملکرد
278                                                           کارواش
271                                                    موتور لرزش

355                                              قطعات از محافظت

ه
5                                                            کلی هشدارهای

ی
زدایییخ

130                                      مطبوع تهویۀ دستی سیستم
130                                    تازه هوای و گرمایش سیستم

280                                    خودرو درب قفل مغزی زدایییخ
تریلر کشی یدک

262                                                نشانیآتش کپسول
260 ،218                                                تریلر کشییدک

ParkPilot                                                     216
ParkPilot                            218 پارک راهنمای سیستم
262                                                        فنی شرایط
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