سری ۵

دفترچه راهنمای مالک خودرو

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

برنامۀ راهنمای راننده .BMW

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

فهرست
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نکات

مرور کلی

۱۴
۱۹

21
30
33
3۶
۴9

اتاق خودرو
وضعیت غیر فعال( ،)Idleوضعیت آماده به کار،
وضعیت آماده برای رانندگی
iDrive
BMW gesture control

سیستم فرمان صوتی
تنظیمات عمومی
دفترچه راهنمای یکپارچۀ مالک در خودرو

کنترلها

۵4
۷۹
۹۴
۱۰۲
۱۲۱
۱۳۹
۱۴۷
۱۸۲
۱۸6
۲۳۰
۲۳۲
۲۴۵
۲۵۲
۲۵۶

باز کردن و بستن
تنظیم کردن
حمل و نقل ایمن کودکان
رانندگی
صفحات نمایش
چراغها
ایمنی
سیستمهای کنترل پایداری رانندگی
سیستمهای کمکی راننده
رانندگی آسوده و راحت
تهویۀ مطبوع
تجهیزات داخلی
محفظههای نگهداری اشیاء
صندوق عقب

توصیههای رانندگی

 ۲۶۴احتیاطهای رانندگی
 ۲۶۸یدک کشیدن
 ۲۷۳کاهش مصرف سوخت

جابهجایی خودرو

۲۸۴
۲۸۶
۲۸۸
۳۱۰
۳۱۲
۳۱۶
۳۱۸
۳۲۰
۳۲۷
۳۳۴

منابع

۳۴۲
۳۴۶
۳۴۷
۳۵۲
۳۵۴

سوختگیری
سوخت
چرخها و تایر
محفظۀ موتور
روغن موتور
مایع خنک کننده
نگهداری
تعویض قطعات
سیستم کمکی از کار افتادن خودرو
نگهداری و مراقبت

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

نکات

نکات
در مورد این دفترچه راهنمای مالک

منابع اطالعات بیشتر

آشنایی

شریک خدمات

سریع ترین راه برای یافتن اطالعات در مورد یک موضوع خاص،
استفاده از فهرست میباشد.
مرور کلی و اولیه روی وسیلۀ نقلیه در فصل اول انجام میشود.

به روز رسانیهای پس از چاپ

به روز رسـانیهای انجــام شده پس از زمــان ویرایش میتواند
منجر به تفاوتهایی بین نسخۀ چاپی دفترچۀ راهنمای مــالک
خودرو و دفترچه راهنماهای زیر شود:
 دفترچه راهنمای یکپارچۀ مالک در خودرو.
 دفترچۀ راهنمای آنالین مالک.
 برنامۀ .Driver`s Guide BMW

دفترچۀ راهنمای کاربر برای مسیریابی ،سرگرمی،
ارتباطات

دفتـرچۀ راهنمای مــالک برای مسیریابی ،سرگرمی و ارتباطات
به صورت کتاب چاپی در مرکز خدمات شما موجود میباشد.
موضوعات مسیریابی ،سرگرمی و ارتباطات را می توان با استفاده
از دفترچه راهنماهای زیر فراخوانی کرد:
 دفترچه راهنمای یکپارچه مالک در خودرو.
 دفترچه راهنمای آنالین مالک.
 برنامه .Driver`s Guide BMW
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شریک خدمــات شرکت سازنده ،آمــادۀ پاسخگویی به سواالت
بیشتر میباشد.

اینترنت

دفترچۀ راهنمای مالک و اطالعات در مورد  ،BMWبرای مثال

در مورد تکنولوژی آن ،روی سایت اینترنتی www.bmw.com

موجود است.

برنامۀ Driver`s guide BMW

دفترچۀ راهنمای مـالک در بسیاری از کشورها به صورت برنامۀ
تلفن همراه موجود است .اطالعات بیشتر در اینترنت:
www.bmw.com/bmw_drivers_guide

عالئم و صفحههای نمایش
نمادهای به کار رفته در این دفترچۀ راهنما

نشان دهندۀ اقدامــات احتیاطیای است کــه باید جـهت
اجتناب از احتمال صدمۀ شخصی و آسیب جــدی به خودرو ،با
دقت از آنها پیروی شود.
 انتهای یک مورد اطالعاتی خاص را نشان میدهد.
به معیارهایی اشاره دارد کـه برای حفاظت از محیط زیست
باید در نظر گرفته شوند.
" "...متون صفحۀ نمــایش در خودرو را مشخص میکند کــه
برای انتخاب کارکرد مورد استفاده قرار میگیرند.
› ‹...دستورالعملهای شفـاهی برای استفاده از سیستم فرمــان
صوتی.
›› ‹‹...پاسـخهای ایجــاد شده توسط سیستم فرمــان صوتی را
مشخص میکند.

نکات

اقدامات کنترلی

تاریخ تولید

اقداماتی که باید انجـام شوند ،به صورت فهرست شمارهدار ارائه
میشوند .اقدامات باید به ترتیبی که تعریف شده انجام شوند.
 .1اقدام کنترلی اول.
 .2اقدام کنترلی دوم.

تاریخ تولید خودرو زیر ستون درب سمت راننده مشخص شـده
است.
تاریخ تولید به مــاه و ســالی که پوسته بدنه و زیرمجموعههای
قدرت خودرو به هم متصل میشوند و خودرو از خط تولید خارج
میشود ،اتالق میگردد.

فهرستهای بدون ترتیب اجباری یا احتماالت جایگزین به صورت
فهرستی با نقاط گلولهای ارائه میشوند.
 احتمال اول.
 احتمال دوم.

وضعیت دفترچۀ راهنمای مالک

فهرستها

عالئم روی قطعات و مجموعههای خودرو

نشان میدهد که شــما باید به بخش مرتبط این دفترچۀ
راهنمای مالک برای اطالعات در مورد یک قطعه یا مجموعۀ خاص
مراجعه کنید.

تجهیزات خودرو

این دفترچۀ راهنما ،همـۀ مــدلها ،تجهیزات استاندارد ،ملی و
مخصوصی کـه در ســری این مــدل ارائه شده است را تشریح
میکند .بنــابراین ،ممکن است این دفتــرچۀ راهنمــا حــاوی
ویژگیهایی باشد که به دلیل ویژگیهای خاص انتخاب شده یا
ورژن خاص یک کشور در خودروی شما موجود نباشد.
این موضوع برای کارکرد و سیستمهای مربوط به ایمنی نیـز به
کار میرود.
قــوانین ملی مربوطه باید در هنــگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای مربوطه مورد توجه قرار گیرند.
اگــر تجهیزات و مدلهای معینی در این کتاب راهنـما تشریح
نشدهاند ،به کتابچههای راهنمای تکمیلی مالک رجوع کنید.
در خودروهای با فرمان سمت راست ،برخی کارکردهای کنترلی
متفاوت از آنچه در تصاویر نشان داده شده است تنظیم شدهاند.

اطالعات کلی

توسعۀ مــداوم ،سطوح باالی ایمنی و کیفیت خودرو را تضمین
میکند .در مــوارد نادر ،ویژگیهای تشریح شده در این دفترچۀ
راهنما ممـکن است با ویژگیهایی که در خــودروی شما وجود
دارد متفاوت باشد.

به روز رسانیهای بعد از چاپ

به روز رســانیهای انجــام شده بعد از زمـان ویرایش میتواند
منجر به تفاوتهایی بین نسخه چــاپی دفترچۀ راهنمای مالک
خودرو و دفترچه راهنماهای زیر شود:
 دفترچۀ راهنمای یکپارچه مالک در خودرو.
 دفترچۀ راهنمای آنالین مالک.
 برنامۀ .Driver`s Guide BMW
نکاتی در مــورد به روز رسانیها را میتوانید در ضمیمه نسخه
چاپی دفترچۀ راهنمای خودرو بیابید.

ایمنی شما
استفادۀ مورد نظر

هنگام استفاده از خودرو موارد زیر را در نظر داشته باشید:
 دفترچۀ راهنمای مالک.
 اطالعات روی خودرو .برچسب ها را جدا نکنید.
 اطالعات فنی خودرو.
 قــوانین قابل کاربــرد و استانداردهای ایمنی کشوری که
خودرو در آن مورد استفاده قرار میگیرد.
 برگهها و اسناد قانونی خودرو.
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نکات

گارانتی

خودروی شما از نظـر فنی برای شرایط کاری و الزامــات مجوز
کشوری که اولین بار به آنجا تحویل داده می شود /تایید می شود،
طراحی شده است .در صورتی که شما قصد استفاده از خودرو در
کشور دیگری را دارید ،نیاز است تا وسیلۀ نقلیۀ خـود را با شرایط
کاری متفاوت و الزامات مجوز حاکم تطبیق دهید .در صورتی که
خودروی شما با الزامات مجـوز در یک کشور معین تطابق نداشته
باشد ،قـادر به استفاده از گارانتی خـودرو در آن کشور نخواهید
بود .برای اطالعات بیشتر در مورد گارانتی خـودرو میتوانید به
واحد گارانتی شرکت پرشیا خودرو مراجعه نمایید.

نگهداری و تعمیرات

تکنولوژی پیشرفتۀ خودرو ،بـرای مثال استفاده از مواد مدرن و
وسایل الکترونیکی با بازده باال ،روشهای ســازگار نگـهداری و
تعمیرات را برای این خودرو الزامی کرده است.
در نتیجه ،تولید کنندۀ خودرو به شـما توصیه میکند تا وظیفۀ
نگهداری و تعمیر  BMWرا به مراکــز خدمات رسـانی واسطه
 BMWبسپارید .در صورتی که شــما تمـایل دارید از مراکــز
خدمات رســانی دیگری استفاده کنید BMW ،به شما توصیه
می کند مراکـزی را انتخاب نمایید که کار تعمیر و نگهداری از
خودرو را براساس استانداردهای شرکت  BMWانجام میدهند
و همچنین از پرسنل مجرب و کارآمد استفاده میکنند .این مراکز
در این دفترچۀ راهنما با عنـوان "مراکز دیگر واجد شرایط برای
خدمات رسانی" نام برده میشوند.
در صورتی که نگهداری و تعمیر دستــگاه به صورت نامناسب و
غیرحرفهای انجام شود ،احتمال خرابی و همچنین خطر امنیتی
در خودرو وجود خواهد داشت.

قطعات و تجهیزات جانبی

 BMWپیشنهاد میکند از قطعات و تجهیزات جانبی که مورد
تایید  BMWمیباشد ،استفاده نمایید.
به شما توصیه میشود که برای کسب راهنماییهایی در مــورد
قطعات و لوازم جانبی اصل  ،BMWسایر محصوالت تایید شده
 BMWو توصیههای تخصصی در مورد همۀ موضوعات مربوطه،
با یک مرکز خدمات  BMWمشورت کنید.
امنیت و تناسب این محصوالت در تطابق با خودروهای BMW
توسط شرکت  BMWآزمایش شده است.
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 BMWمسئولیت قطعات و تجهیزات جــانبی اصل  BMWرا
میپذیرد BMW .نمیتــواند مسئولیت قطــعات یا محصوالت
جانبی از نوع دیگر را که مورد تایید قرار نگرفته است ،بپذیرد.
 BMWنمیتواند ارزیابی کند کـه محصوالت سازندههای دیگر
برای استفاده در خودروهای  BMWبـدون خطر ایمنی مناسب
است یا خیر .حتی اگر یک مجوز رسمی برای قطعههای استفاده
شده در یک کشور خاص صادر شده باشد .تستهای انجام شده
برای این مجــوزها همیشه نمیتوانند همۀ شـرایط کاری برای
خودروهای  BMWرا پوشش دهد و بنابراین برخی از آنها کافی
نیستند.
خودروی شما ،وابسته به شرایط خاص کشور و قارۀ شما طراحی
شده است .این امــر با دقت و بررسی جزئیات انجـام شده است
تا لــذت رانندگی -با رعایت شرایط -حاصل شود .چنانچه مایل
به رانندگی با خـودروتان در کشور دیگری هستید ،ممکن است
خودروی شما به شـرایط و ملزومات دیگری نیاز پیدا کند .شما
همچنین میبایست محدودیتهای گارانتــی و یا استثنائات آن
از قبیل کشــور یا منطقه آگاه باشید .در چنین مــواردی برای
اطالعات بیشتر ،لطفا با امور مشتریان تماس حاصل فرمایید.

مالحضات گارانتی

جهت حفظ گارانتی به مندرجات دفترچۀ گارانتی مراجعه شود.

شرایط عمومی گارانتی

محدودۀ گارانتی برای عیــوبی است که ناشی از اشکاالت تولید
در خودرو باشد که مدت آن برحسب زمــان و کیلومتر بر روی
کارت گارانتــی خــودرو ذکـر شده است .شرکت پرشیا خودرو
برآورده شدن تعهدات گارانتی را منوط به رعایت موارد درج شده
در این کتابچــه ،کارت و دفترچۀ گارانتــی میداند .در صورت
رعایت این مــوارد ،نمایندگیهای مجـاز خدمات پس از فروش
میبایست ایراد بوجود آمده را بدون اخـذ هیچگونه هزینهای از
مشتری به صورت رایگان برای ایشان برطرف نماید.
پارهای از این موارد عبارتند از:
 مــراجعه به نمایندگیهای مجــاز شرکت پرشیا خودرو و
استفاده از قطعات اصلی در همـۀ موارد تعمیرات و تنظیمات،
جهت حفظ گارانتــی و اطمـینان از صحت انجــام آنــها،
الزامیست.

نکات
 کلیۀ اقالم مـورد نیاز خودرو (اعم از غیر مصرفی و مصرفی
مانند سیــاالت ،روانــکارها و  )...میبایست توسط شرکت
پرشیا خودرو تهیه و توسط نمایندگان مجـاز خدمات پس
از فروش شرکت تعویض و یا تعمیر گردد.
 تحویل کارت گارانتی به اولین مـالک به منزلۀ اطالع کامل
مالک /مشتری از شرایط مندرج در کارت گارانتی و دفترچۀ
راهنمای گارانتی و سرویس میباشد و شرکت پرشیا خودرو
هیچگونه مسئولیتی در قبـال اطالع رسانی و تحویل کارت
گارانتی به مالکین بعدی خودرو ندارد.
 انجــام خدمات گارانتی در صورتی امــکان پذیر است که
خودرو در زمان تعمیر تحت پوشش گارانتی باشد.
عــدم انجــام هریک از سرویسهای دورهای در زمــان و
کیلومتر مقــرر ،مندرج در دفتـرچۀ گارانتی موجب ابطال
گارانتی میگردد.
 انجــام هرگــونه سرویس دورهای و یا تعمیرات خــارج از
مجموعۀ نمــایندگیهای مجــاز خــدمات پس از فـروش
پرشیا خودرو (اعم از سرویس روغن ولنت).
 هرگــونه تغییر و یا تعمیر غیر مجــاز در بــدنه ،شاسی و
سیستمهای تعلیق ،انتقال قــدرت ،مکانیــکی ،جلوبندی،
اگزوز و الکترونیکی.
 دستکاری یا جــدا کردن کیلومتر شـمار خودرو ،به غیر از
مواردی که توسط نمایندگی مجاز صورت میپذیرد.
 نصب هرگــونه تجهیــزات و آپشنهای تایید نشده توسط
شرکت پرشیا خودرو و یا اصالحــات صورت گـرفته توسط
شرکتهای تایید نشده.
 هرگـونه خسارت وارده به خودرو بر اثر استفاده نادرست و
یا غیر متعارف.
مواردی که تحت پوشش گارانتی نمیباشند:
 هر اشــکال و ایــرادی کــه به علت استــفاده ناصحیح و
غیرمتعارف ،بی دقتی و یا سانحه باشد.
 خرابیها وضایعاتی که ناشی از عـدم استفاده قطعات اصلی
یا استفاده از روغنها و مواد مصرفی به غیر از موارد اعالمی
 BMWو توصیه شده توسط شرکت پرشیا خودرو باشد.
 نصب هرگــونه وسیـلۀ تزئینی یا اضــافی که در استاندارد
شرکت  BMWو شرکت پرشیا خودرو نباشد و یا خــارج
از شبــکۀ نمایندگیهای خــدمات پس از فـروش شرکت
پرشیا خودرو تهیه و نصب شده باشند.


















قطعــاتی که به طور عــادی مصرفی بوده و یا در معـرض
استهالک قــرار دارند و یا در سـرویسهای ادواری مــورد
نیاز خواهند بود که شامل :بنزین ،سر ریز کردن و یا تعویض
انواع سیاالت (مـانند مایع شیشه شوی ،گاز کولــر و مایع
خنک کنندۀ مـوتور) ،روغنها و روانــکارها (مــانند روغن
موتــور ،ترمــز ،فرمــان هیدرولیک ،گیربکس ،دیفرانسیل
و کالچ) کلیه فیلترها ،لنت ترمز ،تسمهها ،شمعها ،دیسک
ترمــز ،صفحه کــالچ ،الستیکها ،شیشهها ،تیغههای برف
پاککن و المپها میباشند.
بازدیدها ،تنظیمات و چک کـردنها ،سرویسهای ادواری،
تمیــزکاری شستشو و روغن کاری ،استــفاده از دستـگاه
عیب یاب ،باالنس چــرخ ،رگالژ درهـا ،تنظیم ترمز دستی،
شستشوی انژکتور و سیستم سوخت رسانی ،تنظیم زوایای
چرخها و آچارکشی.
صدمــاتی که به علت عــدم استفاده از خودرو برای مدت
طوالنی به آن وارد میشود مــانند :خسارت ناشی از روغن
موتوری که به دلیل عــدم روشن شدن موتور بـرای مدت
طوالنی به آن وارد میگردد ،خالی شدن باتری و یا هرگونه
آسیبی (اعــم از طبیعی یا غیر طبیعی) به رنـگ و بدنه به
دلیل عدم استفاده طوالنی مدت از خودرو.
خسارت وارد به خــودرو به دلیل عدم سرویس و نگهداری
صحیح ،عــدم مراجعه به موقع برای سرویسهای ادواری،
عــدم استفاده از سوخت مناسب و روغنها و روانـکارهای
تایید شده توسط شرکت پرشیا خودرو.
خسارت وارد به خــودرو ناشــی از حـوادث طبیعی و غیر
طبیعی مـانند باران اسیدی ،تگرگ ،سیل ،طــوفان ،نمک،
آتش سوزی ،سرقت ،زلزله ،تصادف و دیگر سوانح.
آسیب دیدگی ناشی از حمل بار غیر مجـاز و زیاد ،استفاده
ناصحیح از خـودرو (کم بودن سوخت ،مایعات ،روان کارها
و روانسازها) و همچنین جابهجایی نامناسب خودرو.
هرگــونه آسیب و خسارت به خودرو که در اثر عدم توجه
به عالئم هشداردهنده و یا عــدم رعـایت دستورالعملهای
نگهداری در خــودرو پدیدار گــردد مانند عــدم توجه به
عالمت هشدار تعویض.
روغن موتور که نتیجه آن خرابی موتور خودرو خواهد بود.
کلیه قطعات تزئینی داخلی اعم از روکش صندلی و فرمان،
زههای کــرومی و استیل و قطعات دکوراتیو ،الستیکهای
9

نکات







دور در و شیشهها و سانروف ،خرابی و زدگی قطعات آبکاری
شده و رنـگ شده ،پوسیدگی قطــعات پالستیکی ،لــوازم
داخلی و تودوزی تحت شرایط عادی یا در اثر نور.
خسارات مستقیم یا اتفاقی ،مانند هزینههای سوخت ،تلفن،
سفر ،بارگیری نامناسب ،ضرر شخصی یا تجاری و ضررهایی
که در نتیجه عدم امکان استفاده از خودرو پیش آید.
هرگونه آسیب دیدگی رنگ بـدنه خودرو یا شیشهها اعــم
از خراشیدگی فرورفتــگی ،و یا آسیبهای ناشـی از حمل
و نقل ،فضوالت پرندگان ،عناصر جــاده (مانند شن ،ماسه،
سنگریزه ،گرد و غبار) ریخته شدن مـواد شیمیایی و نظایر
آنها.
در صورت وجــود هرگــونه سـوال و پرسشی در خصوص
گارانتی خــودرو و شــرایط آن میتـوانید با آدرس ایمیل
 warranty@persiakhodro.irمکاتبه نمایید.

خدماتی مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر
مانند سازنده ،با استفاده از ابزارهای تشخیصی خاص خواند.
شما میتــوانید اطالعات بیشتر را در صورت نیاز در آنجا کسب
کنید .بعد از این کـه یک خطا تصحیح شد ،اطالعات در حافظۀ
خطا پاک میشوند یا به طور مداوم بازنویسی میشوند.
وقتی از خودرو استفاده میکنید ،شرایطی وجود دارد که در آن،
میتــوانید این اطالعات فنی در رابطــه با سایر اطالعات مانند
گزارش یک تصادف ،آسیب به خودرو ،گزارشهای شــاهد عینی
احتماال به کمک یک متخصص -میتواند شخصی باشد.کارکردهای بیشتری که طبق قرارداد با مشتری مورد توافق قرار
گرفتهاند -مانند تعیین محل خودرو در مواقع اضطراری -اجــازه
میدهد که بخشهای معین اطالعات از خودرو منتقل شوند.

شمارۀ شناسایی خودرو

حافظۀ اطالعات

بسیاری از قطعات الکترونیکی در خودروی شما حاوی حافظههای
اطالعاتیای هستند که اطالعات فنی در مــورد شرایط خودرو،
رویدادها و عیوب را به طور موقتی یا دائمی ذخیره میکنند.
این اطالعات فنی وضعیت یک قطعه ،یک واحد ،یک سیستم یا
محیط را ثبت میکنند:
 حالت عملیاتی قطعات سیستم ،برای مثال سطح پر شدن.
 پیــامهای وضعیت برای خـودرو و قطعات معین آن ،مث ً
ال
سرعت گردش چرخ  /سرعت موتور ،کاهش سرعت ،شتاب
عرضی.
 اختاللها و عیوب در قطعات مهم سیستم ،مانند چــراغها
و ترمزها.
 پاسخهای خودرو به شرایط خاص مانند عمل کردن کیسۀ
هوا یا درگیر شدن سیستم کنترل پایداری.
 شرایط محیطی مانند دما.
ماهیت این اطالعات کامال فنی است و برای تشخیص و تصحیح
عیوب و بهینه کردن کارکــردهای خــودرو مورد استفاده قـرار
میگیرد .نمـودارهای حرکت در طول مسیرهای پیموده شده را
نمیتوان از این اطالعات ایجاد کرد .هنــگامی که ارائه خدمات
مانند خدمات تعمیرات ،فــرایندهای خدماتی ،مطالبات گارانتی
و تضمین کیفیت مورد استفاده قـرار میگیرد ،این اطالعات فنی
را میتوان از حافظههای رویداد و عیوب توسط کارمندان مرکز
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شمارۀ شناسایی خودرو در سمت راست محفظۀ موتور میباشد.

نکات

11

مرور کلی
این قسمت چیدمان دکمهها ،سوییچها و صفحههای نمایش را
نشان میدهد .به عالوه ،شما با مفاهیم مختلف و
نحوۀ انجام کارکردها آشنا میشوید.

مرور کلی

اتاق خودرو

اتاق خودرو
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشود ،تشریح میکنـد .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودرو شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده یا

ورژن خــــاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقررات مربوطه را در هنــــگام استفاده از کارکـردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

همه چیز درباره فرمان

1

آفتابگیر غلتکی در شیشۀ عقب  -صفحۀ ۷۵

کارکرد حافظه  -صفحۀ ۹0

2

سوییچ ایمنی  -صفحۀ ۷۵

کارکرد ماساژ  -صفحۀ ۹۱

3

پنجرههای برقی  -صفحۀ ۷۴

 4عملیات آینۀ بغل  -صفحۀ ۸۷
 5کارکردهای راحتی صندلی

14

۶

چراغها

چراغهای مه شکن جلو  -صفحۀ ۱۴۳
چراغهای مه شکن عقب  -صفحۀ ۱۴۳

اتاق خودرو
دید در شب  -صفحۀ ۱۶۱
کلید چراغها  -صفحۀ ۱۳۹
خاموش کردن چراغها
کنترل اتوماتیک چراغهای رانندگی
صفحۀ ۱۴۰
چراغهای روشن در طول روز  -صفحۀ ۱۴۱
چراغهای جانبی  -صفحۀ ۱۳۹
کنترل اتوماتیک چراغهای رانندگی
صفحۀ ۱۴۰
سیستم  - Adaptive Lightصفحۀ ۱۴۱
سیستم کمکی نور باال  -صفحۀ ۱۴۲
نور پایین  -صفحۀ ۱۳۹
تنظیم نور صفحه آمپر  -صفحۀ ۱۴۴
چراغ پارک سمت راست  -صفحۀ ۱۴۰
چراغ پارک سمت چپ  -صفحۀ ۱۴۰
 7سیستم قفل مرکزی
باز کردن  -صفحۀ ۶۳
قفل کردن  -صفحۀ ۶۳
 8اهرم پشت فرمان ،سمت چپ
چراغ راهنما  -صفحۀ 109
نور باال ،فلشر چراغ جلو  -صفحۀ 109

9

مرور کلی

دکمههای روی فرمان ،سمت چپ
محدودکننده دستی سرعت  -صفحۀ ۱۸۶
کروز کنترل روشن /خاموش  -صفحۀ ۱۸۷
اکتیو کروز کنترل روشن /خاموش
صفحۀ ۱۹۰
سیستم کمکی کنترل فرمان و مسیر روشن/
خاموش  -صفحۀ ۱۹۹
توقف یا ادامه کروز کنترل
اکتیو کروز کنترل :فاصله را افزایش دهید
اکتیو کروز کنترل :فاصله را کاهش دهید

توسط سیستم کمکی فرمان و مسیر :فاصله
را تنظیم کنید
کلید چرخشی کروز کنترل
 10صفحه آمپر  -صفحۀ ۱۲۱
 11دکمههای روی فرمان ،سمت راست
منبع سرگرمی
صدا
سیستم فرمان صوتی  -صفحۀ ۳۳
تلفن
کلید چرخشی برای انتخاب لیستها  -صفحۀ ۱۳۲
 12اهرم پشت فرمان ،سمت راست
برف پاککن  -صفحۀ ۱۱۰

سیستم کمکی نور باال  -صفحۀ 142

سنسور باران  -صفحۀ ۱۱1

کامپیوتر  - On-boardصفحۀ 132

شستن شیشۀ جلو و چراغهای جلو
صفحۀ ۱۱۱
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مرور کلی

اتاق خودرو

13

روشن /خاموش کردن کارکرد آمادگی
برای رانندگی  -صفحۀ 102
کارکرد  - Auto Start Stopصفحۀ 103

14

بوق

15

گرمکن فرمان  -صفحۀ 90

16

تنظیم فرمان  -صفحۀ ۸۹

17

باز کردن در موتور  -صفحۀ ۳۱1

باز کردن /بستن در صندوق عقب
18
صفحۀ ۶۷
 19جعبه داشبورد  -صفحۀ ۲۵3

همه چیز در مورد کنسول وسط

 1صفحۀ نمایش  -صفحۀ 21
 2دریچههای تهویه  -صفحۀ 236
چراغهای هشدار خطر  -صفحۀ 327
3
ایمنی هوشمند  -صفحۀ 151
آنتن  - NFCصفحۀ 42

16

4
5
۶
۷
۸

جعبه داشبورد  -صفحۀ 252
رادیو
چند رسانهای
تهویۀ مطبوع اتوماتیک  -صفحۀ 232
کنترلر با دکمهها  -صفحۀ 22
ترمز دستی  -صفحۀ 106
ترمز دستی اتوماتیک  -صفحۀ 107

اتاق خودرو
9

کنترل فاصلۀ پارک  - PDCصفحۀ 202
بدون دید فراگیر :دوربین دید عقب
صفحۀ 207
دید فراگیر  -صفحۀ 210
هشدار ترافیک متقاطع  -صفحۀ 227
سیستم کمکی پارک کردن  -صفحۀ 217
پارک کردن کنترل از راه دور  -صفحۀ 222
دید فراگیر :دید پانوراما  -صفحۀ 210

10

مرور کلی

سوییچ حالت رانندگی  -صفحۀ 118
حالت رانندگی SPORT
حالت رانندگی COMFORT
حالت رانندگی ECO PRO
حالت رانندگی ADAPTIVE
کنترل پایداری دینامیکی DSC

صفحۀ 182
 11سردندۀ گیربکس استپترونیک  -صفحۀ 114
سردندۀ گیربکس دستی  -صفحۀ 113
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مرور کلی

اتاق خودرو

همه چیز درباره سقف

1

تماس اضطراری - SOS ،صفحۀ 327

4

چراغهای مطالعه  -صفحۀ 145

2

سان روف  -صفحۀ 76

5

چراغهای داخلی  -صفحۀ 144

3

چراغ نشانگر کیسه هوای سرنشین صندلی
جلو  -صفحۀ 150
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وضعیت غیر فعال ( ،)Idleوضعیت آماده به کار و وضعیت آماده برای رانندگی

مرور کلی

وضعیت غیر فعال ( ،)Idleوضعیت آماده به کار و
وضعیت آماده برای رانندگی
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

اطالعات کلی

بسته به شرایط ،خودرو در یکی از سه حالت زیر میباشد:
 وضعیت غیرفعال (.)Idle
 وضعیت آماده به کار.
 وضعیت آماده برای رانندگی.

وضعیت غیرفعال
اصول

زمانی که خودرو در وضعیت غیـرفعال میباشد ،خودرو خاموش
است .همه سیستمهای الکتریکی غیرفعال خواهند بود.

اطالعات کلی

خــودرو قبل از باز کــردن از خارج و بعد از خارج شدن و قفل
کردن ،در حالت غیرفعال است.

نکات ایمنی

 در سرباالییها یا روی شیب ،فــرمان را به سمت جــدول
بچرخانید.
 در سرباالییها یا روی شیب ،خودرو را با یک مانع چرخ نیز
ایمن کنید.
هشدار
کودکان یا حیوانات بدون مراقب میتوانند خـودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامات زیر ،خود و وسایل نقلیه را به
خطر بیاندازند:
 فشردن دکمۀ .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی.
 باز کردن و بستن درها و پنجرهها.
 انتقال اهرم سردنده به حالت .N
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادف یا آسیب دیدگی وجـود دارد .کودکان یا حیوانات را
بدون مراقبت در خــودرو رها نکنید .ریمــوت کنترل را در حین
خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

وضعیت غیرفعال اتوماتیک

وضعیت غیرفعــال به طور اتوماتیک تحت شــرایط زیر ایجــاد
میشود:
 بعد از چند دقیقه ،اگر هیچ کاری در خودرو انجام نشود.
 اگر شارژ باتریهای خودرو پایین باشد.
 اگر یکی از درهای جلو هنـگام ترک خودرو باز باشد ،بسته
به تنظیمات اعمال شده از طریق .iDrive
وضعیت غیرفعــال به طور اتوماتیک هنـگامی کـه تماس تلفنی
فعال است ،ایجاد نمیشود.

هشدار
یک خودروی ناامن ممکن است خود به خود در حـالت
حرکت قرار گیرد .خطر تصادف وجود دارد .قبل از خروج ،خودرو
را در مقابل حرکت ایمن کنید.
برای تضمین این که خـودرو در مقابل حرکت ایمن شده است،
موارد زیر را در نظر بگیرید:
 ترمز دستی را تنظیم کنید.
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وضعیت غیر فعال ( ،)Idleوضعیت آماده به کار و وضعیت آماده برای رانندگی

برقراری وضعیت غیرفعال هنگام باز کردن
درهای جلو

نمایش در صفحۀ آمپر

 OFFدر صفحۀ آمپـر ظاهر میشود .موتور
خودرو خاموش بوده و وضعیت آماده به کار
روشن میشود.

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲
"Doors/Key" .۳

"Switch off after door opening" .۴

وضعیت غیرفعال دستی

وضعیت غیرفعال ( )idleدر خودرو را در پایان سفر برقرار کنید:

وضعیت آماده برای رانندگی
اصول

روشن کردن وضعیت آماده برای رانندگی با روشن کردن موتور
متناظر است.

اطالعات کلی

برخی کارکردها ،مانند  DSCرا فقط میتـوان در صورت روشن
بودن وضعیت آماده برای رانندگی استفاده کرد.
سایر نکات دربارۀ وضعیت آمــاده برای رانندگی را رعایت کنید و
برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  102رجوع کنید.
دکمه را فشار دهید تا نشانگر  OFFاز روی
صفحۀ آمپر محو شود.

وضعیت آماده به کار
اصول

هنگامی که وضعیت آمــاده به کار روشن باشد ،اکثـر کارکردها
را میتوان در حــالی که خــودرو ساکن است ،استفاده کـرد و
تنظیمات الزم را میتوان انجام داد.

اطالعات کلی

خودرو بعد از باز کردن درهای جلو در وضعیت آماده به کار است.

روشن کردن وضعیت آماده برای رانندگی

وضعیت آمـاده برای رانندگی بهوسیله دکمۀ
 Start/Stopروشن میشود.

 .1پدال ترمز را فشار دهید.
 .2با گیربکس دستی :کالچ را فشار دهید و دنده را در حـالت
خالص قرار دهید.
 .3دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید.

نمایش در صفحۀ آمپر

وقتـی وضعیت آمــاده برای رانندگی روشن
باشــد READY ،در صفحۀ آمپــر ظاهــر
میشود.

خاموش کردن وضعیت آماده برای رانندگی

دکمۀ  Start/Stopرا برای خاموش کردن وضعیت آماده برای
رانندگی فشار دهید .خودرو به وضعیت آماده به کار منتقل میشود.
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iDrive
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

کارکردهای کنترل
مرور کلی

اصول

 iDriveکارکردهای بسیاری از سوییچها را ترکیب میکند .این
کارکــردها را میتـوان از طریق کنترلر یا صفحۀ نمایش لمسی
انجام داد.

نکات ایمنی

هشدار
راهانــدازی سیستم اطالعــاتی یکپارچــه و تجهیــزات
ارتباطاتی در حال رانندگی میتواند حـواس راننده را از ترافیک
منحرف کند .ممکن است کنترل خــودرو از دست برود .خطــر
تصادف وجود دارد .از سیستم یا تجهیزات فقط در هنگامی استفاده
کنید که وضعیت ترافیک اجازه میدهد .در صورت لزوم ،خودرو
را متوقف کنید و از سیستمها و تجهیزات در هنگامی که خودرو
ساکن است ،استفاده کنید.

1
2

صفحه نمایش با صفحۀ لمسی
کنترلر با پد لمسی

صفحۀ نمایش
اطالعات کلی

برای تمیز کردن صفحۀ نمــایش ،از دستورالعملهای احتیاطی
پیروی کنید .به صفحۀ  338رجوع کنید.
در صورت باال رفتن دمــای صفحۀ نمـایش ،مث ً
ال به دلیل تابش
شدید نور خورشید ،روشنایی ممکن است کم شود و حتی ممکن
است صفحۀ نمــایش به طور خودکار خاموش شود .وقتی دمـا
مثــ ً
ال بهوسیلۀ ســایه یا سیستم تهــویۀ مطبـوع کاهش یابد،
کارکردهای عادی دوباره برقرار میشوند.

نکات ایمنی

نکته
اشیاء در فضای جلوی صفحۀ نمایش میتوانند بلغزند و
به صفحۀ نمایش آسیب برسانند .خطر صدمه وجـود دارد .هیچ
شیئی را جلوی صفحۀ نمایش قرار ندهید.

روشن کردن

 .1وضعیت آماده به کار را روشن کنید.
 .2کنترلر را فشار دهید.
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خاموش کردن

.1



دکمه را فشار دهید.

فشار دادن.

"Switch off control display" .2



حرکت در چهار جهت.

کنترلر
اطالعات کلی

از دکمهها میتوان برای فراخوانی منوها به طور مستقیم استفاده
کرد .کنترلر را میتــوان برای انتخاب آیتــمهای منــو و تغییر
تنظیمات مورد استفاده قرار داد.
برخی کارکــردهای  iDriveرا میتـوان با استفاده از پد لمسی
کنترلر انجام داد .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  26رجوع کنید.

کنترلها


چرخاندن.

دکمههای روی کنترلر
فشار دکمه

کارکرد
یکبار فشار دهید :فراخوانی منوی اصلی.
دوبار فشار دهید :نشان دادن همه آیتمهای
منوی اصلی.
فراخوانی منوی ارتباطات.
فراخوانی منوی رسانه  /رادیو.
فراخوانی منوی ورودی مقصد مسیریابی.
فراخوانی نقشۀ مسیریابی.
یک بار فشار دهید :فراخوانی صفحۀ نمایش
قبلی.
در حالت فشار داده شده نگه دارید:
فراخوانی آخرین منوهای انتخاب شده.
باز کردن منوی .Options
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کار کردن با کنترلر
فراخوانی منوی اصلی

این دکمه را فشار دهید.

مرور کلی

آیتمهای منو در دفترچۀ راهنمای مالک

در این دفترچۀ راهنمای مالک ،آیتمهای منوی قابل انتخاب ،در
عالمت گیومه " " قرار داده میشوند ،مث ً
ال "."iDrive setting

انتقال بین صفحات نمایش

بعد از این که یک آیتم منو انتخاب شود ،مث ً
ال ""iDrive setting

یک صفحۀ نمایش جدید نمایش داده میشود.
 کنترلر را به سمت چپ ببرید.
نمــایش فعلی بسته میشود و نمــایش قبلـی نشان داده
میشود.
این دکمه را فشار دهید.

منوی اصلی نمایش داده میشود.
همۀ کارکــردهای  iDriveرا میتــوان از طریق منــوی اصلی
فراخوانی کرد.



صفحۀ نمایش قبلی دوباره باز میشود.
کنترلر را به سمت راست ببرید .صفحۀ نمــایش جدید باز
میشود.
صفحۀ نمایش جدید باز میشود.

تطبیق منوی اصلی

.1

این دکمه را دو بار فشار دهید.

همه آیتمهای منوی اصلی نمایش داده میشود.
 .2یک آیتم منو را انتخاب کنید.
 .3برای انتقال یک آیتم منو به موقعیت مورد نظر ،کنترلـر را
به سمت راست یا چپ ببرید.

انتخاب یک آیتم منو

آیتمهای برجسته شدۀ منو را میتوان انتخاب کرد.
 .1کنترلـر را بچرخانید ،تا وقتی کــه آیتــم منــوی مطلوب
برجسته شود.

فلش نشــان میدهد کـه صفحات نمــایش بیشتر را میتــوان
فراخوانی کرد.

فراخوانی منوهایی که اخیرا ً مورد استفاده
قرار گرفته اند

منوهایی که اخیرا ً مورد استفاده قرار گرفتهاند را میتوان نمایش
داد.
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.

باز کردن منوی آپشنها

این دکمه را فشار دهید.

 .2کنترلر را فشار دهید.

منوی " "Optionsنمایش داده میشود.
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وارد کردن حروف و اعداد
اطالعات کلی

حروف و اعــداد را میتوان با استفاده از کنترلر یا صفحۀ لمسی
وارد کرد .نمایش صفحه کلید به طور اتوماتیک تغییر میکند.

وارد کردن

منوی آپشنها از بخشهای مختلف تشکیل میشود:
 تنظیمات صفحۀ نمایش ،مث ً
ال "."Split screen
 آپشنهای کاری برای منوی اصلی انتخاب شده ،مث ً
ال برای
"."Media/Radio
 آپشنهای عملیاتی بیشتر بــرای منــوی انتخاب شده در
صورتی که قابل کاربرد باشد ،مث ً
ال "."Save station

 .1کنترلر را بچرخانید :حروف یا اعداد را انتخاب کنید.
 :ورودی را تایید کنید.
.2

پاک کردن
نماد

کنترلر را فشار دهید :حروف یا اعداد را پاک کنید.
کنترلر را به سمت پایین فشار داده و نگه دارید:
همه حروف و اعداد را پاک کنید.

انجام تنظیمات

 .1یک حوزه را انتخاب کنید.
 .2کنترلر را تا زمانی که تنظیمات مطلوب نمایش داده شود،
بچرخانید.

کارکرد

تغییر بین حروف بزرگ و کوچک ،اعداد و عالئم

بسته به منــو ،ورود حــروف بزرگ و کوچک ،اعــداد و عالئم،
امکان پذیر است.
معنا

نماد

حروف را وارد نمایید.
اعداد را وارد نمایید.
یا
 .3کنترلر را فشار دهید.

فعالسازی /غیرفعالسازی کارکردها

یک چک باکس قبل از چندین آیتــم منـو میآید .چک باکس
نشان میدهد که کارکــرد فعال یا غیرفعال است .انتخاب آیتم
منو کارکرد را فعال یا غیرفعال میکند.
کارکرد فعال است.
کارکرد غیرفعال است.
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مقایسه ورودی

بین حروف بزرگ و کوچک تغییر
ایجاد کنید.

هنگام وارد کردن نامها و آدرسها ،انتخاب به هر حرف وارد شده
محدود میگردد و ممـکن است با حرف بعدی که وارد میکنید
تکمیل شود.
ورودیها به طور مداوم با دادههای ذخیره شده در خودرو مقایسه
میشوند.
 حروف موجود بــرای ورودی به حروفی محــدود میشوند
که در دادههای خودرو وجود دارند.

iDrive



جستجوی مقصد :نام مکانها را میتوان به تمامی زبانهای
موجود در  iDriveوارد کرد.

استفاده از فهرست الفبا

مرور کلی

 .3آیتــم منــو را لمس کنید و آن را بـه موقعیت مطلوب در
سمت راست یا چپ ببرید.

انتخاب آیتمهای منو

برای لیستهای الفبــا با بیش از  30ورودی ،حرفهایی که یک
ورودی برای آنها وجــود دارد در لبــۀ سمت چپ نمایش داده
میشوند.
 .1کنترلر را سریعاً به سمت چپ یا راست بچرخانید.
همۀ حرفهایی که برای آنها ورودی وجــود دارد در لبــۀ
چپ نمایش داده میشوند.
 .۲اولین حـرف ورودی مطلوب را انتخاب کنید .اولین ورودی
حرف انتخاب شده نمایش داده میشود.

آیتم منوی مورد نیاز را لمس کنید.

استفاده از صفحۀ نمایش لمسی

آیتمهای منو در دفترچۀ راهنمای مالک

صفحۀ نمایش به یک صفحۀ لمسی مجهز میباشد.
صفحۀ لمسی را با انگشتان خــود لمس کنید .از هیچ وسیلهای
استفاده نکنید.

تغییر بین صفحات نمایش

اطالعات کلی

فراخوانی منوی اصلی

در این دفترچۀ راهنمای مالک ،آیتمهای منوی قابل انتخاب در
عالمت گیومه قرار میگیرند ،مثل "."iDrive settings

بعد از این که یک آیتــم منـو انتخاب شود ،یک صفحۀ نمایش
جدید نمایش داده میشود.

این نماد را فشار دهید.

همۀ کارکــردهای  iDriveرا میتــوان از طریق منــوی اصلی
فراخوانی کرد.

تطبیق منوی اصلی

این دکمه را فشار دهید.
.1
همۀ آیتمهای منوی اصلی نمایش داده میشود.
 .2یک آیتم منو را انتخاب کنید.

فلش نشان میدهــد کـه صفحات نمــایش بیشتر را میتــوان
فراخوانی کرد.
 به سمت چپ بکشید.
 عالمت را لمس کنید.
صفحۀ نمایش جدید باز میشود.

انجام تنظیمات

تنظیماتی مانند درجــۀ صـدا را میتوان از طریق صفحۀ لمسی
انجام داد.
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سمت راست یا چپ ببرید تا تنظیمات مــورد نظـر نمایش
داده شود.
این عالمت را فشار دهید.

استفاده از نقشۀ مسیریابی

نقشه مسیریابی را میتوان با صفحۀ لمسی جابجا کرد.
کارکرد

کنترلها

بزرگ کردن /
کوچک کردن نقشه

آن را با انگشتانتان به سمت
داخل یا بیرون بکشید.

چرخاندن نقشه

انگشتانتان را به صورت دایرهای
حرکت دهید.

پد لمسی
فعالسازی  /غیرفعالسازی کارکردها

اطالعات کلی

یک چک باکس قبل از چندین آیتــم منـو میآید .چک باکس
نشان میدهد که کارکــرد فعال یا غیرفعال است .انتخاب آیتـم
منو کارکرد را فعال یا غیرفعال میکند.
کارکرد فعال است.
کارکرد غیرفعال است.

"My Vehicle" .1

وارد کردن حروف و اعداد

"Touchpad" .۳

اطالعات کلی

حروف و اعــداد را میتوان با استفاده از کنترلر یا صفحۀ لمسی
وارد کرد.
نمایش صفحه کلید به طور اتوماتیک تغییر میکند.
کارکرد

نماد

این نماد را فشار دهید :حرف یا عدد را پاک کنید.
این نماد را برای مدت طوالنی تر فشار دهید :همۀ
حروف و اعداد را پاک کنید.

تغییر بین حروف بزرگ و کوچک ،اعداد و عالئم
معنا

نماد

حروف را وارد نمایید.
اعداد را وارد نمایید.
یا
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بین حروف بزرگ و کوچک تغییر
ایجاد کنید.

برخی کارکــردهای  iDriveرا میتـوان با استفاده از پد لمسی
روی کنترلر راهاندازی کرد.

انتخاب کارکردها

"iDrive settings" .۲

 .۴تنظیمات مد نظر را انتخاب کنید.
 :"Write" حروف و اعداد را وارد کنید.
 :"Map" کارکردن با نقشه.
 :"Browser" آدرسهای اینترنتی را وارد کنید.
 :"Search fields" حروف را بدون انتخاب از لیست
بنویسید.
 :"Audio feedback" حروف و اعداد وارد شده ادا
میشود.

وارد کردن حروف و اعداد

وارد کردن حروف در آغاز به کمی تمرین نیاز دارد .هنگام وارد
کردن ،به نکات زیر توجه کنید:
 سیستم ،حروف بزرگ و کوچک را تشخیص می دهد.
ممکن است تغییر بین حــروف بزرگ و کوچک ،ارقــام و
کاراکترها بــرای وارد کــردن ضروری باشد .به صفحۀ 2۴
مراجعه کنید.
 عالئــم را همانطور کــه در صفحۀ نمایش ظاهر میشوند،
وارد کنید.

iDrive



همیشه کاراکتــرهای مرتبط مانند تاکیــدها یا نقطهها را
وارد کنید تا حروف بـه طور واضــح شناخته شوند .ورودی
احتمالی به زبان تنظیم شده بستگی دارد .در صورت لزوم،
کاراکترهای خاص را بهوسیله کنترلر وارد کنید.

وارد کردن کاراکترهای خاص
ورودی

کنترلها

پاک کردن یک کاراکتر.

روی پد لمسی صفحه را به
سمت چپ بکشید.

وارد کردن یک فاصله.

مرکز پد لمسی صفحه را به
سمت راست بکشید.

وارد کردن یک خط ربط (.)-

در منطقه باالیی پد لمسی،
صفحه را به سمت راست بکشید.

وارد کردن یک خط زیرین.

در منطقه پایینی پد لمسی،
صفحه را به سمت راست بکشید.

مرور کلی

روشن و خاموش کردن

صفحۀ نمایش Split Screen
این دکمه را فشار دهید.
.1
"Split screen" .2

انتخاب صفحۀ نمایش

صفحۀ نمــایش را میتــوان در منــوهایی که صفحۀ نمــایش
 Split Screenدر آنها امکان پذیر است ،انتخاب کرد.
 .1کنترلر را به سمت راست ببرید تا  Split Screenانتخاب
شود.
 .2کنترلر را فشار دهید.

استفاده از نقشه و اینترنت

نقشۀ سیستم مسیریابی و ســایتهای اینترنتی را میتــوان از
طریق پد لمسی منتقل کرد.
کارکرد

کنترلها

جابجا کردن نقشه یا
سایتهای اینترنتی.

کشیدن انگشتان در جهت
مناسب.

بزرگ کردن  /کوچک کردن
نقشه یا سایتهای اینترنتی.

کشیدن انگشتان به سمت
داخل یا بیرون روی پد لمسی.

نمایش منو یا باز کردن
یک لینک در اینترنت.

یکبار ضربه.

صفحۀ نمایش Split Screen
اطالعات کلی

در نمــای صفحۀ نمــایش  ،Split Screenاطالعات بیشتر را
میتـوان روی قسمت سمت راست صفحۀ نمایش در برخی منوها
نشان داد ،مث ً
ال اطالعات از کامپیوتر .On-board
حتی اگــر انتقال به منوی دیگــر انجـام شود ،این اطالعات در
صفحۀ نمایش  Split Screenقابل مشاهده میماند.

 .3تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

تعریف انتخاب صفحۀ نمایش

انتخاب صفحۀ نمایش را میتوان تعریف کرد.
 .1کنترلر را به سمت راست ببرید تا صفحۀ نمایش
 Split Screenانتخاب شود.
 .2کنترلر را فشار دهید.
"Personalize menu" .3
 .4تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
 .5کنترلر را به سمت چپ ببرید.

اطالعات وضعیت
اطالعات کلی

زمینه وضعیت در منطقۀ باالیی صفحه نمایش قرار دارد.
اطالعات وضعیت به شکل عالمت نمایش داده میشود.
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iDrive

عالئم در زمینۀ وضعیت

سایر کارکردها
عالمت

تلفن
عالمت

معنا
تماس ورودی یا خروجی.
تماس از دست رفته.
میزان آنتن دهی تلفن همراه.
جستجوی شبکه.
شبکۀ تلفن همراه موجود نیست.
وضعیت بحرانی شارژ تلفن همراه حاصل شده است.
انتقال دادهها امکان پذیر نیست.
رومینگ فعال است.
پیامک دریافت شد.
پیام دریافت شده.
یادآوری کننده.
امکان ارسال وجود ندارد.
شمارههای تماس بارگذاری شدهاند.

سرگارمی
عالمت

معنا
پخش کننده .CD/DVD
هارد دیسک موسیقی.
پورت .AUX-IN
موسیقی بلوتوث.
رابط صوتی .USB
رابط صوتی تلفن همراه.
سرگرمی آنالین.
WLAN
iPod
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معنا
پیام .Check Control
خروجی صوتی خاموش میباشد.
تعیین موقعیت کنونی خودرو.
اطالعات ترافیک.

دکمههای محبوب
اطالعات کلی

کارکردهای  iDriveرا میتـوان روی دکمههای محبوب ذخیره
و به طور مستقیم فراخــوانی کـرد ،مانند ایستگاههای رادیویی،
مقاصد مسیریابی ،شمارههای تلفن و میانبرها به منو یا صفحات
دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مالک.
تنظیمات برای پروفایلی که در حــال حاضـر مورد استفاده قرار
میگیرد ذخیره میشوند.

ذخیره کردن یک کارکرد

 .1کارکرد را از طریق  iDriveانتخاب کنید.
دکمۀ مورد نظر را فشار دهید و تا زمــانی کـه
.۲
یک سیگنال پخش شود نگه دارید.

اجرای یک کارکرد

این دکمه را فشار دهید.

کارکــرد بهسرعت اجــرا خواهد شد .مث ً
ال اگر یک شماره تلفن
انتخاب کرده باشید ،تماس تلفنی با آن شماره بر قرار میشود.

iDrive

مرور کلی

نمایش دکمههای تخصیص یافته

دکمــهها را با انگشت خـود لمس کنید .دستکش نپوشید یا از
اشیا استفاده نکنید.
دکمههای تخصیص یافته در باالی صفحۀ نمایش ظاهر میشود.

پاک کردن دکمههای تخصیص یافته

 .1دکمههای  1و
"OK" .۲

را به مدت تقریبا پنج ثانیه فشار دهید.
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BMW gesture control

BMW gesture control
کنترل حرکت BMW
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

اصول

برخـی از کارکردهای  iDriveرا میتــوان با استفاده از سیستم
 BMW gesture controlانجام داد.

مرور کلی

حرکتهای انجام شده در زیر آینۀ دید عقب توسط یک دوربین
در سقف تشخیص داده میشود.
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فعالسازی /غیرفعالسازی

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .۲
"Gestures" .3

"Gesture control" .4

تنظیمات




" :"Display tipsحرکت ممــکن روی صفحـۀ نمــایش
ظاهر میشود.
" :"Audio feedbackیک سیگنال صــوتی در صـورت
تشخیص حرکت پخش میگردد.

BMW gesture control

مرور کلی

حرکتهای ممکن
حرکت

کنترلها

کارکرد

انگشت سبابه را در جهت صفحۀ نمایش جلو و عقب ببرید.

پذیرش تماس.
پیام  Check Controlرا تایید
کنید.
ورودی برجسته شده لیست را حین
فرمان صوتی انتخاب نمایید.

دست را در راستای عرض صفحۀ نمایش به سمت سرنشین جلو تکان
دهید.

رد تماس.
بستن پنجره.
انتقال سیستم فرمان صوتی.

در حالی که سبابه به سمت جلو اشاره میکند ،دست را به آرامی در
جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
حرکت بعد از حدود یک حرکت دایرهای تشخیص داده میشود.

افزایش درجه صدا.

در حالی که سبابه به سمت جلو اشاره میکند ،دست را به آرامی بر
خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید.
حرکت بعد از حدود یک حرکت دایرهای تشخیص داده میشود.

کاهش درجه صدا.

انگشت شست و سبابه را به هم بچسبانید و دست را به طور افقی به
راست یا چپ حرکت دهید.

دید فراگیر :چرخش دید دوربین.
این حرکت فقط در حالت سکون
خودرو امکان پذیر است.

انگشت سبابه و وسطی را در حالت کشیده به سمت جلو حرکت دهید.

حرکت قابل تخصیص به طور
جداگانه.

حرکات را زیر آینۀ دید عقب و در کنار فرمان انجام دهید.
حرکات را به طور واضح اجرا کنید.
حرکات را میتوان از طرف سرنشین جلو نیز اجرا شود.

تخصیص حرکت به طور جداگانه

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Gestures" .3
"Function assignment" .4
 .5تنظیمات مطلوب را انتخاب کنید.
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محدودیتهای سیستم

BMW gesture control

تشخیص حرکات توسط دوربین ممکن است در شــرایط زیــر
مختل شود:
 لنز دوربین پوشانده شده باشد.
 اشیایی روی آینه دید عقب وجود داشته باشد.
 لنز دوربین آلوده شده باشد .لنزهای دوربین را تمیز کنید.
به صفحۀ  337مراجعه نمایید.
 حرکت خارج از محدودۀ تشخیص انجام شود.
 در صورت پوشیدن دستکش یا جواهرآالت.
 در صورت مصرف دخانیات درون خودرو.
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سیستم فرمان صوتی
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

اصول

اکثر کارکردهای نشان داده شده روی صفحۀ نمایش را میتوان
از طریق سیستم فرمان صوتی راهاندازی کرد .سیستم از ورودی
اعالم شده حمایت میکند.

اطالعات کلی





از کارکــردهایی که فقط آنها را در هنــگامی که خــودرو
ساکن است میتوان مــورد استفاده قــرار داد ،نمیتوان از
طریق سیستم فرمان صوتی استفاده کرد.
سیستم دارای یک میکروفون خاص در طرف راننده است.
› ‹...دستورات بــرای سیستم فرمــان صــوتی در دفترچۀ
راهنمای مالک را نشان میدهد.

الزامات کارکردی

برای این که دستورات صـوتی تشخیص داده شود ،یک زبان که

توسط سیستم فرمـان صوتی پشتیبانی میشود ،باید با iDrive

تنظیم شود.
برای تنظیم زبان ،به صفحۀ  36بروید.

صدور فرمانهای صوتی
فعال کردن سیستم فرمان صوتی
.1

این دکمه را روی فرمان فشار دهید.

 .2منتظر سیگنال صوتی باشید.
 .3دستور را صادر کنید.
این عالمت در صفحۀ آمپـر نشان میدهد که سیستم
فرمان صوتی فعال است.
اگر اجــــرای دستور بیان شده امکان پذیــر نباشد ،کارکرد را با
 iDriveفراخوان کنید.

خاموش کردن سیستم فرمان صوتی

این دکمه را روی فرمان فشار دهید یا بگویید
›.‹Cancel

دستورهای ممکن

اکثر آیتــمهای منو روی صفحۀ نمایش را میتوان با استفاده از
دستور صوتی فراخوانی کرد.
دستورها از سایر منوها را نیز میتوان بیان نمود.
شما میتــوانید ورودیهای لیستهای متعدد نظیر ورودیهای
دفترچۀ تلفن را با استفاده از سیستم فرمان صوتی انتخاب کنید.
هنگام انجــام این کار ،ورودیهای لیست باید به صورت واضـح
بیان شوند تا در لیست مربوطه نشان داده شوند.

نمایش دستورهای ممکن

موارد زیر در ناحیه باالیی صفحه نمایش ظاهر میشوند:
 برخی دستورهای ممکن منوی کنونی.
 برخی دستورهای ممکن از سایر منوها.
 وضعیت شناسایی صدا.
اتصال رمزگذاری شده موجود نیست.
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سیستم فرمان صوتی

کمکهایی در مورد سیستم فرمان صوتی






برای دسترسی به دستورالعملهای شفاهی با صــدای بلند
بگویید.‹Voice commands› :
برای اینکه اطالعات درباره اصل کارکــرد سیستم فرمــان
صوتی اعالم شود:
›.‹General information on voice control
اعالم کمک برای منوی کنونی.‹Help› :

یک مثال :فراخوانی تنظیمات صوتی

دستورات آیتمهای منــو بیان میشوند .بنابراین میتوان آنها را
از طریق کنترلر نیز انتخاب کرد.
 .1در صورت نیاز ،خروجی صوتی سرگرمی Entertainment
را روشن کنید.
این دکمه را روی فرمان فشار دهید.
.2
‹Media and radio› .3
‹Sound› .4

تنظیمات
تنظیم گفتگوی صوتی

شما میتـوانید تعیین کنید که سیستم از گفتگوی استاندارد یا
از یک نسخه کوتاه استفاده کند.
هنگام استفاده از نسخههای کوتاه گفتگوی صوتی ،اطالعیههای
سیستم به شکل مختصر اجرا میشود.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Language" .3
"Voice Control" .4
 .5تنظیمات مد نظر را انتخاب کنید.

انتخاب زبان ورودی

برای برخی زبانها ،زبان ورودی را میتوان انتخاب کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Language" .3
"Voice input:" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

فعالسازی شناسایی صدا از طریق سرور

شناسایی صدا از طریق سرور ،کارکرد امال و ورودی مقصد طبیعی
را ممکن میکند و کیفیت شناسایی صدا را بهبود میدهد.
برای اســتفاده از آن ،دادهها از طریق یک اتصال رمزگذاری شده
به یک ارائه دهندۀ خدمات ارســال میشوند و در آنجا به صورت
محلی ذخیره میشوند.
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Language" .3
"Server speech recognition" .4

صحبت کردن در حین خروجی صوتی

پاسخ دادن در حین تایید توسط سیستم فرمــــان صوتی امکان
پذیر است .اگر تاییدها سهوا ً به طور متناوب برای مثال به دلیل
صدای پس زمینه یا صحبت کردن لغــو شوند ،کارکــرد ممکن
است غیرفعال شود.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Language" .3
"Speeking during voice output" .4

تنظیم درجه صدا

دکمــۀ صــدا را در حین دستورالعملهای شفاهی بچرخانید تا
درجۀ صدای مطلوب تنظیم شود.
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حتی اگر درجۀ سایر منابع صوتی را تغییر دهید ،این درجۀ
صدا ثابت میماند.
درجۀ صدا برای پروفایل رانندگی که در حـال حاضر مورد
استفاده قرار میگیرد ذخیره میشود.

اطالعات در مورد تماسهای اضطراری

از سیستم فرمان صوتی برای تماسهای اضطراری استفاده نکنید.
در شرایط پرتنش ،زنگ صدا و نحوۀ گفتار ممکن است تغییر کند.
این امر ممکن است برقراری ارتباط تلفنی را به تاخیر بیاندازد.
در عوض ،از دکمه  SOSدر فضای آینه دید عقب استفاده کنید.
به صفحۀ  327مراجعه نمایید.

شرایط کاری









دستورات ،اعداد و حروف باید به صورت سلیس و با صدا،
تاکید و سرعت عادی بیان شوند.
دستورات را همیشه به زبان سیستم فرمان صوتی بگویید.
هنگام انتخاب ایستگاه رادیویی ،از تلفظ مرسوم نام ایستگاه
همانطور که روی صفحۀ نمــایش ،نمــایش داده میشـود
استفاده کنید.
› ،‹]...[ Staion ...برای مثالClassic Radio station ،
بـرای جلوگیری از تداخل سر و صدا ،درهــا ،پنجرههــا و
سان روف را بسته نگه دارید.
از ایجــاد سر و صداهای دیگـر در خودرو در حین صحبت
کردن ،اجتناب کنید.

35

مرور کلی

تنظیمات عمومی

تنظیمات عمومی
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

زبان
تنظیم زبان

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Language" .۳
":Language" .۴
 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

تنظیم گفتگوی صوتی

گفتگوی صوتی برای سیستم فرمان صوتی ،به صفحۀ  3۴رجوع
نمایید.

زمان
تنظیم منطقۀ زمانی

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Date and time" .۳
"Time zone:" .۴
 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
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تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

تنظیم زمان

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Date and time" .۳
"Time:" .۴
 .۵کنترلر را بچرخانید تا ساعت مورد نظر نمایش داده شود.
 .۶کنترلر را فشار دهید.
 .۷کنترلر را بچرخانید تا دقیقۀ مورد نظر نمایش داده شود.
 .۸کنترلر را فشار دهید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

تنظیم قالب زمان
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .۲
"Date and time" .۳

"Time format:" .۴
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

صفحۀ آمپر با کاربردپذیری گستردهتر :تنظیم
نمایش زمان
زمان را میتوان به شکل آنالوگ یا دیجیتال نمایش داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Displays" .۳
"Instrument cluster" .۴

تنظیمات عمومی
"Time" .۵
 .۶تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

تنظیم اتوماتیک زمان

بسته به تجهیزات ،زمان ،تاریخ و در صورت نیاز منطقۀ زمــانی
به طور اتوماتیک به روز رسانی میشوند.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Date and time" .۳
"Automatic time setting" .۴
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

تاریخ
تنظیم تاریخ

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Date and time" .۳
"Date:" .۴
 .۵کنترلر را بچرخانید تا تاریخ مورد نظر نمایش داده شود.
 .۶کنترلر را فشار دهید.
 .۷بر همین اساس ،تنظیمات الزم برای مــاه و سال را انجـام
دهید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

تنظیم قالب تاریخ
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .۲
"Date and time" .۳
"Date format:" .۴

مرور کلی

 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

تنظیم واحدهای اندازهگیری

واحــدهای بعد را بــرای مقـادیر مختلف مانند مصرف سوخت،
فواصل و دما میتوان تنظیم کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Units" .۳
 .۴آیتم منوی مورد نظر را انتخاب کنید.
 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

فعالسازی  /غیرفعالسازی نمایش
موقعیت کنونی خودرو

اگــر محلیابی  GPSفعــال باشد ،موقعیت کنونی خــودرو را
میتوان در  ConnectedDrive Appیا در پــورتال مشتری
 ConnectedDriveنمایش داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .۱
"Vehicle Settings" .۲
"GPS Tracking" .۳
"GPS Tracking" .۴

فعالسازی  /غیرفعالسازی پنجره اطالعات

پنجـرۀ اطالعات برای بسیاری از کارکردها به طور خودکار روی
صفحۀ نمایش نمایش داده میشود.
برخــی از این پنجرههای اطالعات را میتــوان فعال یا غیرفعال
کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .۱
"iDrive settings" .۲
"Pop-ups" .۳
 .۴تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
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تنظیمات عمومی

تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

صفحۀ نمایش
روشنایی

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .۲
"Displays" .۳

"Control display" .۴

"Brightness at night" .۵

 .۶کنترلــر را تا زمــانی که روشنایی مطلوب حــاصل شـود
بچرخانید.
 .۷کنترلر را فشار دهید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.
بسته به شرایط نــور ،تنظیمات روشنایی ممکن است فورا ً قابل
شناسایی نباشند.

محافظ صفحۀ نمایش

اگر هیچ ورودی از طریق  iDriverانجام نشده باشد ،بعد از زمان
تنظیم شده ،محافظ صفحۀ نمایش را میتوان نمایش داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Displays" .۳
"Control display" .۴
"Screensaver" .۵
 .۶تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد ذخیره میشود.

38

انتخاب محتوای منوی اصلی

محتوای نمــــایش داده شده در برخی آیتـمهای منوی اصلی را
میتوان انتخاب کرد.
این دکمه را فشار دهید.
.1
"Contents of main menu" .۲
 .۳منوی مورد نظر و محتوای مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندگی کـه در حــال حاضر مورد
استفاده قرار میگیرد ذخیره میشود.

پیامها
اصول

منو همۀ پیامهای دریافتی در خودرو را در مرکز و در قالب یک
لیست نشان میدهد.

اطالعات کلی

پیامهای زیر را میتوان نمایش داد:
 پیامهای ترافیکی.
 پیامهای .Check Control
 پیامهای ارتباطی ،مانند ایمیل SMS ،یا یادآوری کنندهها.
 پیامهای الزامات سرویسهای خدماتی.
پیامها در زمینه وضعیت نیز نشان داده میشوند.

فراخوانی پیامها
از طریق :iDrive

"Notifications" .1

 .2پیام مورد نظر را انتخاب کنید.
منوی مربوطه که در آن پیام نمایش داده میشود ،باز میشود.

تنظیمات عمومی

پاک کردن پیامها

مرور کلی

فعالسازی  /غیرفعالسازی انتقال دادهها

همه پیامها ،به جــز پیامهای  Check Controlرا میتوان از
لیست پاک کرد .پیامهای  Check Controlتا زمانی که مرتبط
باشند ،نمایش داده میشوند.
از طریق :iDrive
"Notifications" .1
 .2پیام مورد نظر را در صورت لزوم انتخاب کنید.
این دکمه را بزنید.
.3

از دستورالعملهای روی صفحۀ نمایش پیروی کنید.
از طریق :iDrive
 .1وضعیت آماده به کار را روشن کنید.
"My Vehicle" .2
"iDrive settings" .3
"Data privacy" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

 "Delete this notification" .4یا

پاک کردن اطالعات شخصی در خودرو

""Delete all notifications

تنظیمات

تنظیمات زیر را میتوان انجام داد:
 برنامههایی که پیام از آنها مجاز است را انتخاب کنید.
 پیامها را براساس تاریخ یا اولویت مرتب کنید.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Notifications" .۳
 .4تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

حفاظت از دادهها
انتقال دادهها
اصول

خودرو کارکردهای گوناگونی را کـه به انتقال دادهها به BMW
یا یک ارائه دهنده خدمات نیاز دارد ،ارائه میکند .انتقال دادهها
برای برخی کارکردها را میتوان غیرفعال کرد.

اطالعات کلی

وقتی انتقال دادهها غیرفعال باشد ،کارکرد مورد نظر را نمیتوان
مورد استفاده قرار داد.
تنظیمات را فقط در حالی که خودرو ساکن است انجام دهید.

اصول

بسته به میــزان استـفاده ،خــودرو اطالعــات شخصی مــانند
ایستگاههای رادیویی ذخیره شده را  Saveمیکند .این اطالعات
شخصی را میتوان به طور دائمی با  iDriveپاک کرد.

اطالعات کلی

بسته به تجهیزات ،اطالعات زیر را میتوان پاک کرد:
 تنظیمات پروفایل راننده.
 ایستگاههای رادیویی ذخیره شده.
 دکمههای محبوب ذخیره شده.
 اطالعات سفر و کامپیوتر .On-board
 هارد دیسک موسیقی.
 مسیریابی ،مث ً
ال مقاصد ذخیره شده.
 دفترچه تلفن.
 دادههای آنالین ،مانند صفحات محبوب و کوکیها.
 دادههای اداری ،مانند یادداشتهای صوتی.
.Login account 
پاک کردن همۀ این موارد با هم ممکن است تا  15دقیقه زمان
ببرد.

الزام عملکردی

دادهها را فقط در هنگامی که خـودرو ساکن است میتوان پاک
کرد.
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پاک کردن دادهها

از دستورالعملهای روی صفحۀ نمایش پیروی کنید.
از طریق :iDrive
 .1وضعیت آماده به کار را روشن کنید.
"My Vehicle" .2
"iDrive settings" .3
"Delete personal data" .4
"Delete personal data" .5
"OK" .6
 .7خارج شوید و خودرو را قفل کنید.
بعد از  15دقیقه ،فرایند پاک کردن تکمیل میشود.
اگر همۀ دادهها پاک نشد ،در صورت لزوم این کار را تکرار کنید.

لغو پاک کردن

کارکردهای زیر امکان پذیر است:
نوع اتصال

کارکرد

تلفن همراه از طریق
بلوتوث.

تلفن.
کارکردهای اداری.

پخش کننده صوتی/
گوشی هوشمند از طریق
بلوتوث یا پورت .USB

پخش موسیقی.

گوشی هوشمند از طریق
.Screen Mirroring

نشان دادن صفحۀ نمایش
گوشی هوشمند روی صفحۀ
نمایش.

گوشی هوشمند یا دستگاه
 USBاز طریق پورت
.USB

پخش ویدئو.

وضعیت آمــاده برای رانندگی را بـرای لغــو پاک کردن دادهها
روشن کنید.

گوشی هوشمند از طریق
بلوتوث یا پورت .USB

استفاده از برنامهها.

اتصاالت

دستگاه موبایل از طریق
.Internet Hotspot

استفاده از اینترنت.

اصول

حافظۀ  USBاز طریق
پورت .USB

اکسپورت و ایمپورت
پروفایلهای راننده.
انجام به روزرسانیهای نرم افزار.
ایمپورت و اکسپورت سفرهای
ذخیره شده.
پخش موسیقی.

اپل آیفون از طریق

کار کردن با برنامههای
 Apple CarPlayاز طریق
 iDriveو توسط دستورات
صوتی ،دفترچۀ راهنمای مالک
را برای مسیریابی ،سرگرمی و
ارتباطات بخوانید.

دستگاههای موبایل مانند تلفنهای همراه یا لپ تاپها را میتوان
به شکلهای مختلف به خودرو وصل کرد و مورد استفاده قــرار
داد.

اطالعات کلی

یک بار اتصال با یکی از روشهای اتصال زیر ضروری است:
 بلوتوث.
.Screen Mirroring 
.Internet Hotspot 
.Apple CarPlay 
سپس دستگاههای وصل شده به طــور خــودکار شناسایی و به
خودرو متصل میشوند.
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.Apple CarPlay

نکات ایمنی

هشدار
راهانــدازی سیستم اطالعــاتی یکپارچــه و تجهیــزات
ارتباطاتی در حـال رانندگی میتواند حواس راننده را از ترافیک
منحرف کند .ممکن است کنترل خــــودرو از دست برود .خطـر
تصادف وجود دارد .از سیستم یا تجهیزات فقط در هنگامی استفاده

تنظیمات عمومی
کنید که وضعیت ترافیک اجازه میدهد .در صورت لزوم ،خودرو
را متوقف کنید و از سیستمها و تجهیـزات هنــگامی که خودرو
ساکن است ،استفاده کنید.

نمایش لیست دستگاهها

همه دستگاههای ثبت شده یا متصل شده به خــودرو در لیست
دستگاهها نشان داده میشوند.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Mobile devices" .۳
یک عالمت ظاهر میشود ،که نشان میدهد دستگاه برای کـدام
کارکرد استفاده میشود.
عالمت

معنا

نمایش شمارۀ شناسایی خودرو و شمارۀ قطعۀ نرمافزار
شمارۀ شناسایی خودرو و شمارۀ قطعۀ نرم افزار برای بررسی این
که کدام دستگاهها پشتیبانی میشوند ،مورد نیاز میباشند .ورژن
نرم افزار تلفن همراه نیز ممکن است مورد نیاز باشد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .۲
"Mobile devices" .۳
"Settings" .4
"Bluetooth® information" .5
"System information" .6
به روز رسانی نرم افزار (به صفحۀ  46مراجعه کنید) را در صورت
نیاز میتوان انجام داد.

الزامات کارکردی

""Telephone



""Additional telephone



""Bluetooth® audio



""Apps
""Screen Mirroring
""Internet hotspot
""Apple CarPlay
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دستگاه سازگار باشد ،به صفحۀ  41مراجعه کنید.
دستگاه آمادۀ عملیات باشد.
بلوتوث روی دستگاه فعــال و در خــودرو روشن باشد .به
صفحۀ  41رجوع کنید.
پیش تنظیمات بلوتوث مانند قابلیت نمـایش ،ممکن است
روی دستگاه مـورد نیاز باشد .به دفترچۀ راهنمای مــالک
دستگاه رجوع کنید.

روشن کردن بلوتوث

اتصال بلوتوث

از طریق :iDrive

دستگاههای مناسب

"iDrive settings" .۲

اطالعات کلی
اطالعات دقیق درباره تلفنهای همراه و دستگاههای موبایلی که
با رابــط بلوتـوث پشتیبانی میشــوند را میتــوان در ســایت
 www.bmw.com/bluetoothکسب کرد.
اختاللها در عملکرد ممکن است با سایر دستگاهها یا ورژنهای
نرمافزار رخ دهد.

"Settings" .4

"My Vehicle" .1

"Mobile devices" .۳
"Bluetooth®" .5

فعال کردن  /غیرفعال کردن کارکردهای تلفن

برای استفاده از همۀ کارکــردهای پشتیبانی شده تلفن همـراه،
کارکردهای زیر باید قبل از اتصال تلفن همراه به خــودرو فعال
شوند.
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تنظیمات عمومی

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .۲

"Mobile devices" .۳

"Settings" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:
""Office



کارکــردها را بـرای انتقال پیــامهای کوتاه ،ایمیلها،
تقــویم ،وظایف ،یادداشتها و یادآوریها به خــودرو
فعــال کنید .انتقــال همۀ دادهها به خــودرو ممکن
است هزینه بر باشد.


""Contact pictures

به منظور نمــایش عکسهای مربوط به شمــارههای
تمــاس بر روی صفحۀ نمـایش خودرو میتوان آن را
فعال کرد.
 .6کنترلر را به سمت چپ حرکت دهید.

اتصال دستگاه موبایل به خودرو
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .۲

 شمارۀ کنترل روی صفحۀ نمـایش را با شمارۀ کنترل
روی صفحۀ نمایش دستگاه مقایسه کنید.
شمــارۀ کنترل را روی دستگاه و روی صفحۀ نمایش
تایید کنید.
 همــان شماره کنترل را در دستگاه و با  iDriveوارد
کنید و سپس تایید نمایید.
دستگاه متصل شده و در لیست دستگاهها ظاهر میشود.
نمایش این که تلفن همراه از کـدام ویژگیها پشتیبانی میکند،
وجود دارد .به صفحۀ  44رجوع کنید.
اگر اتصال ناموفق بود :به سواالت رایج در صفحۀ  47رجوع کنید.
ارتباطات حوزه نزدیک ()NFC
اصول
بــا ارتباطات حوزۀ نزدیک ( ،)NFCدادهها را میتوان در فواصل
کــوتاه با استفاده از تکنولوژی رادیــو منتقل کرد .این کارکرد،
اتصــال یک دستگاه موبایل به خــودرو را به یک عملیات واحد
کاهش میدهد.
مرور کلی

"Mobile devices" .۳

"Connect new device" .4
 .5کارکردی را کـه دستگاه قــرار است برای آن استفاده شود
را انتخاب کنید.


""Telephone



""Bluetooth audio
®



""Apps



""Apple CarPlay

نام بلوتوث خودرو روی صفحۀ نمایش نشان داده می شود.
 .6از دستگاه موبایل جهت جستجو بـرای دستگاههای بلوتوث
در اطراف خودرو استفاده کنید.
نام بلوتوث خودرو روی صفحۀ نمایش دستگاه موبایل ظاهر
میشود.
نام بلوتوث خودرو را انتخاب کنید.
 .7بسته به دستگاه موبایل ،یک شمــاره کنترل نمـایش داده
میشود یا شما باید خودتان شماره کنترل را وارد کنید.
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آنتن  NFCدر پنل ابــزار ،باالی دکمۀ چــراغهای هشدار خطر
قرار دارد.
الزامات کارکردی
 دستگاه سازگار باشد .به صفحۀ  41رجوع نمایید.
 دستگاه آماده راه اندازی باشد.
 اگــر تنظیمات پیش فــرض بلوتوث مانند قابلیت مشاهده
در دستگاه مــورد نیاز باشد ،راهنمای کاربــری دستگاه را
مطالعه کنید.

تنظیمات عمومی
اتصال دستگاه موبایل به خودرو
 .1کارکــرد  NFCرا روی دستگاه فعــال کنید .به دفتـرچۀ
راهنمای مالک دستگاه رجوع کنید.
 .2دستگاه را نزدیک آنتن  NFCنگه دارید.
 .3بسته به دستـگاه موبایل ،یک شــماره کنترل ممکن است
نمایش داده شود.
 شمارۀ کنترل روی صفحۀ نمایش را با شمـاره کنترل
روی صفحۀ نمایش دستگاه مقایسه کنید.
شمــارۀ کنترل را روی دستگاه و روی صفحۀ نمایش
تایید کنید.
 اتصال را روی دستگاه موبایل تایید کنید.
بسته به این که کــدام ویژگیها در حــال حــاضر توسط سایر
دستگاههای موبایل مشغول هستند ،دستگاه به کارکردهای تلفن،
تلفن اضافی یا کارکرد موسیقی متصل میشود.
اگـر اتصــال ناموفق بود :به سواالت رایج در صفحۀ  45رجــوع
کنید.
اتصال USB

اطالعات کلی

دستگاههای موبایل دارای پورت  USBمیتوانند با رابط USB

به سیستم متصل شوند .به صفحۀ  252رجوع کنید.
 تلفنهای همــراه و گوشیهای هوشمندی که رابط USB
از آنها پشتیبانی میکند.
آداپتورهای  ،Snap-inپورت  USBجداگانهای را فـراهم
میسازد که به صورت خـودکار به محض قرار گرفتن تلفن
همراه سازگار با آن ،به آن متصل میگردد.
 دستگاههای صوتی با پورت  USBمانند .MP3iplayer
 وسیلههای نگهداری اطالعات دارای پورت .USB
فایلهـای سسیستمی رایــج ساپورت میشوند .فرمتهای
 FAT32و  exFATپیشنهاد میشوند.
اطالعات در خصوص دستـگاههای  USBســازگار با سیستم را
میتوانید در این وبسایت مشاهده کنید:
www.bmw.com/bluetooth

مرور کلی

کاربردهای زیر امکان پذیر است:
 اکسپــورت و ایمپــورت پروفایلهای راننده؛ به صفحۀ 68
مراجعه کنید.
 پخش فایلهای موسیقی از طریق  USBصوتی.
 پخش فیلمها از طریق  USBتصویری.
 بارگــزاری به روز رســانیهای نــرم افزاری؛ به صفحۀ 46
مراجعه کنید.
 بارگزاری مسیرهای مسیریابی.
هنگام اتصال ،موارد زیر را رعایت کنید:
 هنــگام استفاده از پورت  USBو اتصــال فلش به آن ،از
اعمال نیرو خودداری نمایید.
 از یک کابل آداپتور  USBانعطاف پذیر استفاده کنید.
 از دستـگاههای  USBدر برابر آسیب مکانیکی محــافظت
نمایید.
 با توجه به تعدد دستگاههای صوتی موجود در بازار ،لــزوماً
تمــامی دستــگاههای دارای پورت  USBبر روی سیستم
خودرو قابل اجرا نیستند.
 دستگاههای صوتی را در معرض شرایط حــاد آب و هوایی
ماننـد دمــای باال قــرار ندهید .به دفترچۀ راهنمای مالک
دستگاه مراجعه کنید.
 به دلیل تنوع زیاد تکنیکهای مختلف فشرده سازی ،پخش
صحیح فایلهای ذخیره شده در دستگاه  USBرا نمیتوان
در همۀ موارد تضمین کرد.
 جریان شــارژ از طریق رابــط  USBبرای دستگاه USB
متصل شـده تامین میشود (اگــر دستگاه از این موضــوع
پشتیبانی کند) .در دماهای باالتر ،دستگاه  USBمیتـواند
منجر به کاهش جریان شارژ شود.
 برای تضمین انتقال صحیح اطالعات ذخیـره شده ،دستگاه
 USBرا هنگامی که دستگاه به رابط  USBنیز وصل است،
از طریق سوکت شارژ نکنید.
 بسته به چگونگی استفاده از دستــگاه  ،USBممکن است
انجــام تنظیمات در دستگاه  USBضروری باشد .دفترچۀ
راهنمای مالک دستگاه را بخوانید.
دستگاههای  USBنامناسب:
 هارد درایوهای .USB
.USB hubs 
 ریدرهای کارت حافظه  USBبا ورودیهای متعدد.
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تنظیمات عمومی

دستگاههای  USBبا فرمت .HFS
دستگاههایی نظیر فنها و المپها.

اتصال یک دستگاه

دستگاه  USBرا با استفاده از یک کابل آداپتـور مناسب به یک
رابط  USBمتصل کنید .صفحۀ  250را بخوانید.
دستگاه  USBبه خــودرو وصل میشود و در لیست دستــگاهها
نمایش داده میشود.

اتصال اینترنت
اطالعات کلی

تا  8دستگاه را میتـوان به طور همزمان با استفاده از Intenet

 Hotspotمتصل کرد.

الزامات کارکردی







قرارداد .ConnectedDrive
قرارداد دیتا با یک ارائه دهنده خدمات.
دستگاه با قابلیت .WiFi
 WiFiفعال شده روی دستگاه.
 Internet Hotspotفعال شده در خودرو.
وضعیت آماده به کار روشن باشد.

فعال کردن Internet Hotspot
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Mobile devices" .3
"Settings" .4
"Internet hotspot" .5
اتصال دستگاه به Internet Hotspot
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Mobile devices" .3
"Connect new device" .4
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.5

""Internet hotspot

نام  Hotspotو کد  Hotspotروی صفحۀ نمایش ظاهر
میشوند.
 .6جستجو را برای شبکههای  WiFiروی دستگاه انجام دهید.
نام شبکه را روی دستگاه انتخاب کنید.
 .7کد  Hotspotرا روی دستگاه وارد کنید و متصل شوید.
در حین اولین استفاده از اینترنت ب ه وسیله ،Internet hotspot
حجم دادهها باید از یک ارائه دهنده خدمات خریداری شود.
همۀ دستـگاههای متصل شده از طریق  Internet hotspotاز
این حجم دادهها استفاده میکنند.
حجــم دادههــا را میتــوان از فروشگاه ConnectedDrive
خریداری کرد.

تنظیمات

نام شبــکه و کد  Hotspotرا میتوان تغییر داد .به عالوه ،نام
شبکه را میتــوان بــرای جلوگیـری از کشف آن توسط ســایر
دستگاهها پنهان کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Mobile devices" .3
این دکمه را فشار دهید.
.4
.5



""Change hotspot key

کد  Hotspotمورد نیاز را وارد کنید.


""Change hotspot name

نام شبکۀ مورد نیاز را وارد کنید.


""Hide hotspot

کارکرد را فعال یا غیرفعال کنید.
 .6کد ورود  Hotspotیا نام شبکه را تایید کنید:
این عالمت را انتخاب کنید.

تنظیمات عمومی
Screen Mirroring

اطالعات کلی

 Screen Mirroringنشان دادن نمایشگر گــوشی هوشـمند
روی صفحۀ نمایش را ممکن میکند.

الزامات کارکردی





کارکردهای بیشتر
بعد از اتصال اول




گوشی هوشمند ســازگاری کـه از Screen Mirroring

پشتیبانی میکند.
 Screen Mirroringروی گوشی هوشمند روشن باشد.
 WiFiدر خودرو روشن باشد.





روشن کردن WiFi
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Mobile devices" .3
"Settings" .4
»Vehicle WiFi" .5
ثبت گوشی هوشمند در Screen Mirroring
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Mobile devices" .3
"Connect new device" .4
""Screen Mirroring
.5
نام  WiFiخودرو روی صفحۀ نمایش ظاهر میشود.
 .6روی دستگاه تلفن همــراه جستجو را بــرای دستـگاههای
 WiFiدر اطراف خودرو انجام دهید.
نام  WiFiخودرو روی صفحه نمایش دستگاه ظاهر میشود.
نام  WiFiخودرو را انتخاب کنید.
 .7اتصال را از طریق  iDriveتایید کنید.
دستگاه متصل و در لیست دستگاهها ظاهر میشود.

مرور کلی

دستگاه بعد از یک دوره کوتاه زمــانی اگر موتور در حــال
کار باشد یا وضعیت آمــاده به کار روشن باشد ،به خـودرو
متصل میشود.
دادههـای ذخیره شده روی سیم کارت یا در تلفن همــراه
بعد از شناسایی به خودرو منتقل میشوند.
در برخــی دستگاهها ،ممکن است تنظیمات معین مــانند
گرفتن مجوز ضروری باشد .دفترچۀ راهنمای مالک دستگاه
را ببینید.
بعد از اتصـال اول ،دستگاهها به طور اتوماتیک شناسایی و
هنگامی که وضعیت آماده به کار روشن باشد ،مجددا ً متصل
میشوند.

پیکربندی دستگاه

کارکردها را میتوان برای دســتگاههای متصل شده یا ثبت شده
فعال یا غیرفعال کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Mobile devices" .3
 .4دستگاه مورد نظر را انتخاب کنید.
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
اگـر یک کارکرد به یک دستگاه اختصاص یابد ،کارکرد در جای
مناسب برای دستگاهی که در حــال حاضر متصل است غیرفعال
میشود و دستگاه قطع خواهد شد.

اتصال یک دستگاه خاص

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Mobile devices" .3
 .4دستگاه را انتخاب کنید.
"Connect device" .5
کارکــردهایی که قبل از قطع کـردن به دستگاه اختصاص داده
شدهاند ،وقتی مجــددا ً وصل شود دوباره به دستگاه اختصــاص
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تنظیمات عمومی

مییابند .اگر قابل کاربرد باشد ،این کارکـرد برای دستگاهی که
قب ً
ال وصل شده غیرفعال میگردد.

قطع کردن یک دستگاه
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .2

"Mobile devices" .3

 .4دستگاه را انتخاب کنید.

"Disconnect device" .5

دستگاه ثبت شده باقی میماند و میتواند مجددا وصل شود .به
صفحۀ  45رجوع کنید.

پاک کردن یک دستگاه
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .2

"Mobile devices" .3

 .4دستگاه را انتخاب کنید.
"Delete device" .5
دستگاه قطع و از لیست دستگاهها حذف میشود.

جابهجایی تلفن و تلفن اضافی

اگــر دو تلفن همراه به خودرو وصل باشند ،کارکردهای تلفن و
تلفن اضافی را میتوان جابجا کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Mobile devices" .3
"Settings" .4
"Swap telephone/additional tel." .5

به روز رسانی نرم افزار
اطالعات کلی

خودرو از بسیاری از دستگاههای مـوبایل مانند تلفنهای همراه و
 MP3iplayerها پشتیبانی میکند .به روز رسانیهای نرم افزار
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برای بسیاری از دستگاههای پشتیبانی شده فراهم میشود.
به روز رسانی منظم نرم افزار خودرو ،باعث به روز ماندن خودرو
میشود.
به روز رسانیها و اطالعات فعلی مرتبط در سایت
 www.bmw.com/updateموجود هستند.

نمایش ورژن نرم افزار نصب شده

ورژن نرم افزار نصب شده در خودرو نمایش داده میشود.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Software update" .3
"Show current version" .4
اگـر قب ً
ال به روز رسانی انجــام شده است ،ورژن مطلوب را برای
نمایش اطالعات بیشتر انتخاب کنید.
به روز رسانی نرم افزار از طریق USB
تا زمانی که خودرو متوقف نشده است ،برای به روز رسانی نرم افزار
تالش نکنید.
از طریق :iDrive
 .1فایل را بــرای به روز رسانی نرم افزار در پوشۀ اصلی فلش
 USBذخیره کنید.
 .2فلش  USBرا به یک رابــط  USBوصل کنید .به صفحۀ
 250رجوع نمایید.
"My Vehicle" .3
"iDrive settings" .4
"Software update" .5
"Update software" .6
"USB" .7
"Install software" .8
"OK" .9
 .10انتظار برای به روز رسانی.
"Shut down system" .11
در صورت لزوم ،موتور را از قبل خاموش کنید.

تنظیمات عمومی

به روز رسانی نرم افزار از طریق
خدمات ارتباطی BMW

به روز رسانی نرم افزار از طریق خدمات ارتباطی  BMWمختص
کشور است و ممکن است موجود نباشد.
نــرم افزار ابتدا به خودرو منتقل میشود و سپس میتوان آن را
نصب کرد .نرم افزار را میتوان در زمـانی متفاوت از زمان انتقال
نصب کرد.
نرم افزار را میتــوان هنگام رانندگی نصب کرد ،و اگر سفر قطع
شود به طور اتوماتیک در زمان بعدی که خـودرو رانده میشود،
ادامه خواهد یافت .سایر کارکردها در حین انتقال قابل دسترس
میمانند .پذیرش بی سیم باید برای انجام انتقال موجود باشد.
نصب نرم افزار باید فقط در حـالی کـه خودرو ساکن است انجام
شود.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Software update" .3
"Update software" .4
"TeleService" .5
"Load update" .6
به روز رسانی بارگذاری میشود ،اما نصب نمیشود.
 .7به روز رسانی را نصب یا پاک کنید.


""Install software

به روز رسانی بارگذاری شده نصب میشود.
این مرحله را میتوان دیرتر انجام داد.


""Remove update

به روز رسانی بارگذاری شده پاک میشود.
مراحل زیر حذف میشوند.

"OK" .8
 .9انتظار برای به روز رسانی.
"Shut down system" .10
در صورت لزوم ،موتور را از قبل خاموش کنید.

مرور کلی

بازگرداندن ورژن نرم افزار

ورژن نرم افزار دارای آخرین به روز رسانی و تنظیمات کارخانهای
نرم افزار میتواند بازگردانده شود.
تا زمانی که خودرو متوقف نشده است ،برای به روز رسانی نرم افزار
تالش نکنید.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Software update" .3
"Restore software" .4
"Previous version"  .5
ورژن قبلی نرم افزار مجددا ً بازگردانده میشود.


.6

""Software factory settings

اولین به روز رسانی نرم افزار بازگردانده میشود.
""Remove software

"OK" .7

 .8برای بازگرداندن منتظر باشید.
"Shut down system" .9
در صورت لزوم ،موتور را از قبل خاموش کنید.

سواالت رایج

برای دیدن اطالعات درباره تلفنهای همراه سازگار به صفحۀ 41
رجوع کنید.
همۀ پیش شــرطها برآورده شده است و همۀ مــراحل الزم به
ترتیب مشخص شده انجــام شده است .با این وجــود ،دستگاه
موبایل مطابق انتظار کار نمیکند.
در این مورد ،توضیحات زیر ممکن است به کمک شما بیاید:
چرا تلفن همراه ثبت یا متصل نمیشود؟
 بررسی کنید که آیا  WiFiدر خودرو فعال است؟
 WiFiرا در خودرو فعال کنید.
 بررسی کنید که آیا  Screen Mirroringدر خودرو فعال
است؟
 Screen Mirroringرا در تلفن همراه فعال کنید.
 آیا دستـگاههای بلوتــوث بسیار زیادی به تلفن همــراه یا
خودرو وصل هستند؟
در صورت لزوم اتصاالت با سایر دستگاهها را حذف کنید.
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 همۀ اتصاالت بلوتوث شناخته شده را از لیست دستــگاهها
روی تلفن همراه قبل از اتصال پاک کنید.
جستجوی دستگاه جدید را مجددا ً انجام دهید.
 تلفن همــراه در حـالت  Power-saveقرار دارد یا باتری
کم است.
تلفن همراه را شارژ کنید.
 بسته به تلفن همراه ،ممکن است حالتی باشد که فقط یک
تلفن همراه را بتوان وصل کرد.
ارتباط تلفن همــراه متصل شده با خـودرو را قطع کنید و
فقط یک تلفن همراه را ثبت و وصل کنید.
چرا تلفن همراه دیگر واکنش نشان نمیدهد؟
 کارکردهای تلفن همراه دیگر کار نمیکنند.
تلفن همراه را خاموش و مجددا ً روشن کنید.
 دماهای محیط ممکن است برای کار کــردن تلفن همـراه
خیلی باال یا خیلی پایین باشد.
تلفن همراه را در معرض شرایط محیطی حاد قرار ندهید.
چرا کارکردهای تلفن دیگر امکان پذیر نیستند؟
 احتماالً تلفن همـراه به درستی برای مثــال به عنوان یک
دستگاه صوتی بلوتوث پیکربندی شده است.
تلفن همراه را به تلفن یا کارکرد تلفن اضافی وصل کنید.
چـرا یک و یا هیچکدام از ورودیهای دفترچۀ تلفن نمایش داده
نمیشوند یا ناقص هستند؟
 انتقال ورودیهای دفترچه تلفن هنوز کامل نشده است.
 تحت شرایط معین فقط ورودیهای دفترچه تلفن همــراه
یا سیم کارت منتقل میشوند.
 ممـکن است که نمــایش ورودیهــای دفتــرچه تلفن با
کاراکترهای خاص امکان پذیر نباشد.
 ممکن است انتقال شمارههای تماس از شبکههای اجتماعی
امکان پذیر نباشد.
 تعداد ورودیهای تلفن همــراه که باید ذخیره شود بسیار
زیاد است.
 حجم دادههای تمــاس مث ً
ال به دلیل اطالعات ذخیره شده
مانند یادداشتها ،بسیار بزرگ باشد.
حجم دادههای تماس را کاهش دهید.
 یک تلفن همــراه را میتـوان به عنوان یک منبع صوتی یا
یک تلفن متصل نمود.
تلفن همــراه را پیکربندی کنید و آن را به تلفن یا کارکرد
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تلفن اضافی وصل کنید.
چرا کیفیت اتصال تلفن ضعیف است؟
 قدرت سیگنال بلوتوث روی تلفن همراه قابل تنظیم است؛
این روند در هر تلفن همراه متفاوت است.
 تلفن همـراه را به آداپتـور  Snap-inوصل کنید یا آن را
در منطقه کنسول مرکزی قرار دهید.
 تلفن همراه را به شارژر بی سیم وصل کنید.
 درجۀ صدای میکروفن و بلندگوها را به طور جداگانه تنظیم
کنید.
اگــر پس از بررسی همۀ نکـات لیست ،کارکــرد مــورد نظر را
نتوانستید اجرا کنید ،با اپراتور تلفن ،مرکز خدمات مجــاز یا هر
مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر تماس بگیرید.

دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مالک در خودرو
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دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مالک در خودرو
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مالک در
خودرو
اصول

دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مـالک ،تجهیزات و کارکردهای یافت
شده در خودرو را توصیف میکند که آن را میتوان روی صفحۀ
نمایش نشان داد.

اجزای دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مالک
اطالعات کلی

دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مــالک از چهار بخش تشکیل میشود
که سطوح گوناگونی از اطالعات یا دسترسیهای ممکن را ارائـه
میدهد.

راهنمای مرجع فوری

راهنمای مرجع فــوری ،اطالعات مهمـی را در مــورد چگونگی
راهاندازی خودرو ،چگونگی استفاده از کارکردهای اساسی خودرو
و کارهایی که باید در صورت از کار افتادگی انجــام شود ارائــه
میکند .این اطالعات را میتوان هنگام رانندگی نیز نمایش داد.

جستجو توسط تصاویر

جستجوی واژه کلیدی

در اینجا ،اطالعات و توصیفات را میتوان از طریق فهرست با وارد
کردن یک واژه جستجو به طور مستقیم جستجو کرد.

انیمیشنها

انیمیشنها ،کارکــردهای اســاسی سیستمهای انتخاب شده را
توصیف میکنند.

انتخاب اجزا

.1

این دکمه را فشار دهید.

"My Vehicle" .2

"Owner's Handbook" .3

 .4تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

اسکرول کردن از طریق دفترچۀ راهنمای مالک

کنترلر را تا زمانی که محتواهای بعدی یا قبلی نمایش داده شوند،
بچرخانید.

راهنمای مضمون  -دفترچۀ راهنمای مالک برای
کارکردی که در حال حاضر انتخاب شده است
اطالعات کلی

اطالعات مناسب را میتوان مستقیماً نمایش داد.

فراخوانی با کارکرد iDrive
مستقیماً از کارکــرد روی صفحۀ نمــایش به منوی Options
بروید:
این دکمه را فشار دهید.
.1
"Owner's Handbook" .2

با استفاده از جستجوی تصویر ،اطالعات و توصیفات را میتــوان
جستجو کرد .برای مثال ،خصوصاً هنگامی که توصیف یک قطعه
از تجهیزات که نمیتوان آن را نامگــذاری کرد مورد نیاز باشد،
این امر مفید میباشد.
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فراخوانی با نمایش یک پیام Check Control
مستقیماً از پیام  Check Controlروی صفحه نمایش:
""Owner's Handbook

تغییر بین یک کارکرد و Owner's Handbook

(دفترچۀ راهنمای مالک)

برای انتقال از یک کارکرد مثل رادیو به Owner's Handbook

و بــرای جابهجایی بین این دو صفحۀ نمایش میتوانید از صفحۀ
نمایش استفاده کنید:
این دکمه را فشار دهید.
.1

"Owner's Handbook" .2
 .3صفحۀ مـورد نظر در  Owner's Handbookرا انتخاب
کنید.
دوباره این دکمه را فشار دهید تا به آخرین کارکرد
.4

نمایش داده شده بازگردید.
دوباره این دکمـه را فشار دهید تا به آخرین صفحۀ
.5
نمایش داده شده در  Owner's Handbookبازگردید.
برای تغییر دائمی بین آخرین کارکرد نمایش داده شده و آخرین
صفحۀ نمــایش داده شده  ،Owner's Handbookمــراحل
 4و  5را تکــرار کنید .با انجـام این کار ،صفحات نمایش جدید
باز میشود.

دکمههای محبوب
اطالعات کلی

جهشها به  Owner's Handbookرا میتوان روی دکمههای
محبوب ذخیــره نمــود (به صفحۀ  28رجــوع کنید) و به طور
مستقیم فراخوانی کرد.

ذخیره سازی

 .1جهش مورد نیاز را از طریق  iDriveانتخاب کنید:


""Quick reference



""Picture search



""Keyword search



""Animations
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دکمــۀ محبوب مورد نظر را فشار دهید و برای

.2

بیش از  2ثانیه نگه دارید.

اجرا

دکمۀ مناسب را فشار دهید .دفترچۀ راهنمای مالک
مستقیماً با جهش انتخاب شده ،نمایش داده میشود.

دفترچۀ راهنمای یکپارچۀ مالک در خودرو
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کنترلها
اطالعات این فصل ،به شما کمک میکند که از خودرویتان
با اطمینان استفاده کنید .همۀ تجهیزات طراحی شده برای ایمنتر
کردن و راحتتر کردن سفر شما ،در اینجا تشریح میشوند.

کنترلها

باز کردن و بستن

باز کردن و بستن
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

ریموت کنترل
اطالعات کلی

مشخصات تحویل شامل دو ریموت کنترل با کلیدهای یکپارچه
است.
هر ریموت کنترل یک باتری قــابل تعویض دارد .بـرای تعویض
باتری به صفحۀ  5۶رجوع کنید.
شما میتــوانید کارکــردهای کلید را بسته به تجهیزات و ورژن
خاص کشور تنظیم کنید .برای تنظمیات ،به صفحۀ  ۷۱مراجعه
کنید.
تنظیمات شخصی برای هر ریمــوت کنترل در خــودرو ذخیره
میشوند .برای دیـدن پروفایلهای راننده ،به صفحۀ  6۸رجــوع
کنید.
اطالعات بیشتر در مورد سرویس خودرو نیز در دادههای سرویس
ریموت کنترلها ذخیره میشوند .به صفحۀ  318رجوع کنید.

نکات ایمنی

هشدار
افراد یا حیواناتی که در خودرو میمانند میتوانند درهــا
را از داخل قفل و خود را محبوس کنند .در این صورت ،نمیتوان
خودرو را از بیرون باز کـرد .خطر مصدومیت وجود دارد .ریموت
کنترل را با خود ببرید تا بتوانید خودرو را از بیرون باز کنید.

54

هشدار
برای برخی از ورژنهای خــاص یک کشور ،باز کردن از
داخل با دانش ویژه امکان پذیر است.
اگر افراد زمــان طوالنیتری را در خودرو سپری کنند و بنابراین
در معرض دماهای شدید قــرار گیرند ،خطر مصدومیت جسمی
و جـانی وجود دارد .وقتی کسی در خودرو حضور دارد ،آن را از
بیرون قفل نکنید.
هشدار
کودکان یا حیوانات بی مراقب ،میتـوانند خــودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامات زیر ،ایمنی خود و وسایل نقلیه
را به خطر بیاندازند:
 فشردن دکمۀ .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی.
 باز کردن و بستن درها و پنجرهها.
 انتقال اهرم سردنده به موقعیت .N
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادفات یا آسیب دیدگی وجود دارد .کودکان یا حیوانات
را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید .ریموت کنترل را در حین
خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

باز کردن قفل

این دکمه را روی ریموت کنترل فشار دهید.

بسته به تنظیمات (به صفحۀ  ۷۱رجــوع کنید) ،نقاط دسترسی
زیر باز می شوند:
 در راننده و در باک.
دکمــۀ روی ریموت کنترل را دوباره فشار دهید تا ســایر
ورودیهای خودرو را باز کنید.
 همۀ درها ،در صندوق عقب و در باک.
کارکردهای زیر نیز اجرا میشوند:
 تنظیمات ذخیـره شده در پروفایل راننده اعمــال میشوند
(به صفحۀ  6۸رجوع کنید).
 چراغهای داخلی روشن میشوند ،مگر این که به طور دستی
خاموش شده باشند .برای روشن و خاموش کردن چراغهای
داخلی به طور دستی ،به صفحۀ  14۴رجوع کنید.

باز کردن و بستن
 چراغهای خارجی فعال شده در تنظیمات روشن میشوند.
به صفحۀ  1۴۰رجوع کنید.
 آینــههای بیرونی که به طور خــودکار جمــع شدهاند باز
میشوند .این کارکرد باید در تنظیمات فعـال شود (صفحۀ
 1۴۰را بخوانید) .آینـههای بیرونی جمع شده توسط بستن
راحت باید با استفاده باز کردن راحت باز شوند.
 با سیستم حفاظت ضد سرقت :سیستم حفاظت ضد سرقت
خاموش میشود.
 سیستم هشداردهنده غیرفعال می شود .به صفحۀ  7۲رجوع
کنید.
بعد از باز کردن در راننده ،خودرو برای راهاندازی آماده است .به
صفحۀ  ۲۰رجوع کنید.
کارکردهای چراغ ممکن است بسته به روشنایی محیط باشد.

راحت باز کردن

این دکمــۀ روی ریموت کنترل را بعد از باز کــردن
فشار دهید و نگه دارید.

پنجرهها و سان روف مــادامی که این دکمه روی ریموت کنترل
فشار داده میشود ،باز میشوند.

قفل کردن

 .1در راننده را ببندید.
این دکمه را روی ریموت کنترل فشار دهید.
.2
 همۀ درها و در صندوق عقب قفل میشوند.
 آینــههای بیـرونی جمــع میشوند .این کارکــرد باید در
تنظیمات فعال شود .به صفحۀ  71رجوع کنید.
 با سیستم محافظ ضـد سرقت :محافظت ضد سرقت روشن
میشود .این ویــژگی از باز شدن قفل درهــا با استفاده از
دکمههای قفل کننده یا دستـگیرۀ باز کننده در ،جلوگیری
میکند.
 سیستم هشداردهنده فعــال میشود .به صفحۀ  72رجـوع
کنید.
در صورتی که هنـگام قفل کردن خودرو حالت آمادگی رانندگی
فعـال باشد دو هشدار صوتی به صدا در میآید .وضعیت حــالت
آمــادگی برای رانندگی را با استفاده از دکمــۀ Start/ Stop

کنترلها

غیر فعال کنید.

بستن راحت
نکات ایمنی

هشدار
در حین بستن راحت بخشهــایی از بــدن ممکن است
تحت فشار قــرار گیرند .خطــر مصدومیت وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت در حین بستن راحت
وجود دارد.

بستن

این دکمه را بعد از قفل کردن فشار دهید و نگه دارید.
پنجرهها و ســان روف تا مدتی که دکمــۀ روی ریموت
کنترل فشار داده میشود بسته میشود.
آینههای بیرونی جمع میشوند.
وقتی چراغهای هشدار خطــر روشن باشند ،آینـۀ بیرونی جمع
نمیشود.

روشن کردن چراغ داخلی و چراغهای بیرونی

وقتی خــودرو قفل است ،این دکمــۀ روی کنترل از راه
دور را فشار دهید.
 چراغ داخــلی روشن میشود ،مگــر این که به طور دستی
خــاموش شده باشد .برای روشن و خــاموش کردن چراغ
داخلی به طور دستی به صفحۀ  144رجوع کنید.
 چراغهای بیرونی فعــال شده در تنظیمات (به صفحۀ 140
رجوع کنید) روشن میشوند .چـراغ خوشآمد فقط هنگام
باز کردن روشن میشود.
کارکردهای چراغ ممکن است به روشنایی محیط وابسته باشد.
در صورتی که دکمۀ قفل کردن طی مدت  10ثانیه مجددا ً فشرده
شـود سیستم حفاظت از اتاق سرنشینان و سنسور هشدار شیب
(به صفحۀ  73رجــوع کنید) سیستم حفاظتی خودرو ،خاموش
میشوند.
بعد از قفل کردن ،برای فشار دادن دوبارۀ دکمــه 10 ،ثانیه صبر
کنید.
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باز کردن و بستن

در صندوق عقب
اطالعات کلی

برای جلوگیری از قفل شدن در ،ریمــــوت کنترل را در صندوق
عقب قرار ندهید .براساس تجهیزات و ورژن کشور ،امــکان قفل
شدن درهای دیگر نیز وجود دارد تنظیمات مربوطه را (به صفحۀ
 ۷۱رجوع کنید) اعمال کنید.

تعویض باتری

 .1کلید یکــپارچه را از ریموت کنترل جــدا کنید .به صفحۀ
 62رجوع کنید.
 .2کلیــد یکپارچــه را زیـر پوشش محفظۀ باتــری بـگذارید
(فلش  )1و پوشش را با حرکت اهـرم کلید یکپارچه خارج
کنید (فلش .)2

نکات ایمنی

هشدار
استفاده از در صندوق عقب ممـکن است منجر به تحت
فشار قرار گرفتن اعضای بدن شود .خطر مصدومیت وجود دارد.
هنگام باز کردن و بستن ،اطمینان حاصل کنید که فضای کافی
برای حرکت در صندوق عقب وجود دارد.
هشدار
در حیـن باز کــردن ،در صندوق عقب ،به سمت عقب و
باال حرکت میکند .خطر آســیب به خودرو وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که فضای کافــی برای حرکت در صندوق عقب در
حین باز کردن و بستن آن وجود دارد.

 .3از یک شیء نوک دار برای فشار دادن باتری در جهت فلش
فشار دهید و آن را بیرون بکشید.

باز کردن

این دکمۀ روی ریموت کنترل را فشار دهید و حدود
یک ثانیه نگه دارید.
در برخی ورژنهای تجهیزات ،درها نیز باز میشوند.

با کار اتوماتیک صندوق عقب :بستن

این دکمــۀ روی ریموت کنترل را فشار داده و نگه
دارید.
آزاد کردن دکمه حرکت را متوقف میکند.
اگــــر درها قفل باشند ،در صندوق عقب به محض این که بسته
شود دوباره قفل میشود.

روشن کردن ویژگی تاخیر چراغ جلو

این دکمۀ روی ریموت کنترل را فشار دهید.

مدت زمان را تنظیم کنید .به صفحۀ  140رجوع کنید.
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 .4باتری  CR 2032از نوع مشابه را در حالی که طرف مثبت
رو به باال است ،وارد کنید.
 .5پوشش را به محل خود بازگردانید.
باتــری کهنه را به مرکز خدمات مجــاز یا هـر مرکز
خدمات یا تعمیرگاه واجــد شرایط دیگــر ببرید یا به
یک مرکز جمع آوری مجاز تحویل دهید.

باز کردن و بستن

ریموت کنترلهای بیشتر

ریموت کنترلهای بیشتر در مرکــز خدمات مجــاز یا هر مرکز
خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر موجود هستند.

کنترلها

روشن کردن وضعیت آماده برای رانندگی به وسیلۀ
تشخیص اضطراری ریموت کنترل

گم شدن ریموت کنترل

ریموت کنترل مفقود شده را میتوان توسط مرکز خدمات مجاز
یا هر مرکــز خدمات یا تعمیرگاه واجــد شرایط دیگر مسدود و
جایگزین کرد.

اختالل در عملکرد
اطالعات کلی

یک پیــام ( Check Controlبه صفحۀ  122رجــوع کنیـد)
نمایش داده میشود.
تشخیص ریموت کنترل توسط خــودرو از بین ســایرین تحت
شرایط زیر میتواند دچار اختالل در عملکرد شود:
 باتری ریموت کنترل تمام شده است .باتری را تعویض کنید
(به صفحۀ  56رجوع کنید).
 تداخل رادیویی برجهای انتقال یا سـایر تجهیزات با قدرت
انتقال باال.
 مسدود شدن ارتباط ریموت کنترل بهخاطر اشیای فلزی.
ریموت کنترل را همراه با اشیای فلزی جابهجا نکنید.
 تداخل در انتقال رادیویی به دلیل مجاورت با وسایل ارتباطی
و الکترونیکی مانند تلفن همراه.
ریموت کنترل را با وسایل الکترونیکی جابهجا نکنید.
 تداخل در انتقال رادیــویی به دلیـل روند شــارژ کردن در
دستگاههای مــوبایل ،برای مثــال شــارژ کردن یک تلفن
همراه.
 ریموت کنترل در مجــاورت مستقیم محل شـارژ بی سیم
قرار دارد.
ریموت کنترل را در جای دیگری قرار دهید.
در صورت اختالل ،خــودرو را میتــوان از بیرون بدون ریموت
کنترل ،باز و قفل کرد (به صفحۀ  61رجوع کنید).

 .1ریموت کنترل را در مقابل عالمت روی ستون فرمــان قرار
دهید.
 .2وضعیت آماده برای رانندگی را ظرف  10ثانیه روشن کنید.
اگــر ریموت کنترل شناسایی نشود ،موقعیت ریمـوت کنترل را
کمی تغییر دهید و این روند را تکرار کنید.

کلید صفحه نمایش دار BMW
اطالعات کلی

کلید صفحه نمــایش دار  BMWبا یک کلید مکانیکی عرضــه
میشود .هنــگام استفاده از کلید صفحه نمــایش دار ،BMW
کلید مکانیکی نیــز باید همــراه با آن برای مثــال در کیف پول
حمل شود.
کلید صفحه نمــایش دار از همــۀ کارکــردهای ریموت کنترل
استاندارد پشتیبانی میکند.
کارکردهای زیر نیز موجود هستند:
 فراخوانی وضعیت درها و پنجرهها.
 فراخوانی وضعیت سیستم ضد سرقت.
 با گرمایش کمکی :راهاندازی گرمایش کمکی.
بدون گرمایش کمکی :راهاندازی تهویه مستقل.
 مسافتی که میتوان با سوخت موجود طی کرد.
 فراخوانی اطالعات سرویسها و خدمات.
 پارک با ریموت کنترل.
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نکات ایمنی

باز کردن و بستن

هشدار
افــراد یا حیواناتی که در خودرو میمانند میتوانند درها
را از داخل قفل کنند و خـود را محبوس نمایند .در این صورت،
نمیتوان خودرو را از بیرون باز کرد .خطر مصدومیت وجود دارد.
ریموت کنترل را با خـــود ببرید تا بتوانید خودرو را از بیرون باز
کنید.
هشدار
برای برخی از ورژنهای خــاص یک کشور ،باز کردن
از داخل با دانش ویژه امکان پذیر است.
اگر افراد زمـان طوالنیتری را در خودرو سپری کنند و بنابراین
در معرض دماهای شدید قــرار گیرند ،خطر مصدومیت جسمی
و جـانی وجود دارد .وقتی کسی در خودرو حضور دارد ،آن را از
بیرون قفل نکنید.
هشدار
کودکان یا حیـوانات بدونمراقب ،میتوانند خودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامات زیر ،ایمنی خود و وسایل نقلیه
را به خطر بیاندازند:
 فشردن دکمۀ .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی.
 باز کردن و بستن درها و پنجرهها.
 انتقال اهرم سردنده به موقعیت .N
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادفات یا آسیب دیدگی وجود دارد .کودکان یا حیوانات
را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید .ریموت کنترل را در حین
خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.
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مرور کلی

1

2
3
4
5
6
7
8
9

باز کردن درب صندوق عقب
با کار اتوماتیک صندوق عقب :باز کردن /بستن در صندوق
عقب
باز کردن
ویژگی تاخیر چراغ جلو
قفل کردن
دکمۀ پارک کردن
صفحۀ نمایش
بازگشت
روشن  /خاموش کردن صفحۀ نمایش
نقطۀ شارژ میکرو USB

محدودۀ پذیرش

تعداد کارکــردهای موجــود ریموت کنترل به فاصلۀ از خودرو
بستگی دارد.
 وقتی شــما در نزدیکی خــودرو هستید ،همــۀ کارکردها
موجود هستند.
 اطالعات وضعیت را میتــوان در محـدودۀ پذیرش توسعه
یافته ،فراخوانی کرد.
با گرمایش کمکی :گرمــایش کمکی را میتـوان راهاندازی
کرد.
بدون گرمایش کمکی :تهویۀ کمکی را میتــوان راهاندازی
کرد.
 خــارج از محدودۀ پذیرش خودرو ،فقط میتواند آخــرین
اطالعات وضعیت منتقل شده از خودرو را نمایش دهد.
اگر یکی از دکمــهها ،خارج از محدوده پذیرش فشار داده
شود ،این عالمت روی صفحه نمایش نشان داده میشود.

باز کردن و بستن

صفحۀ نمایش
اطالعات کلی

صفحۀ نمایش به نــوار وضعیت در باال ،منطقه اطالعات و نــوار
وضعیت در پایین تقسیم میشود.

نوار وضعیت باالیی

نوار وضعیت باالیی اطالعات زیر را نمایش می دهد:
خودرو قفل است.

خودرو باز است.
 زمان تنظیم شده در خودرو.
وضعیت شارژ باتری کلید صفحه نمایش دار.


منطقۀ اطالعات

در منطقۀ اطالعــات ،میتــوان اطالعات را فراخــوانی کــرد و
کارکردهای بیشتر را انجام داد.
اگر منطقۀ اطالعات حاوی بیش از یک صفحه باشد ،نشانگرهای
صفحۀ زیر اطالعات نمایش داده میشوند.
نشانگر برای قسمت کنونی پر میباشد.
بــرای انتقــال بین صفحههـا ،صفحه را به سمت چپ یا راست
بکشید.
اگـر بتوان به اطالعات بیشتر در یک صفحه دسترسی پیدا کرد،
روی عالمت مربوطه ضربه بزنید.
بــرای بازگشت به صفحۀ ســطح باالتر :روی عالمت فلش
زیر صفحۀ نمایش ضربه بزنید.

نوار وضعیت پایینی

نــوار وضعیت پایینی نشـان میدهد کــه آیا ریموت کنترل در
محدودۀ دریافت هست یا خیر (به صفحه  58رجوع کنید).
 :"Connected" کلید صفحه نمــایش دار در محــدودۀ
پذیرش است.
 :"Updated" کلید صفحه نمایش دار خارج از محــدودۀ
پذیرش است .زمــانی که آخرین انتقال دادهها از خــودرو
رخ داده است را نشان میدهد.

کنترلها

روشن /خاموش کردن صفحۀ نمایش

محتوای صفحۀ نمایش بعد از یک دورۀ کوتاه برای کاهش مصرف
توان باتری محو میشود.
بــرای محو کردن اطالعات نشان داده شده روی صفحۀ نمایش
به طور دستی:
دکمۀ روی قسمت سمت چپ کلید صفحه نمــایش دار را فشار
دهید .برای دیدن مرور کلی ،به صفحۀ  58بروید.
محتوای صفحۀ نمایش را نشان دهید:
 .1دکمۀ روی قسمت سمت چپ ریموت کنترل را فشار دهید.
 .2سپس صفحه را با انگشت از پایین به بــاال بکشید تا قفـل
صفحۀ نمایش را باز کنید.
صفحۀ نمــایش را به طور کامل خـاموش کنید تا عمر باتری را
افزایش دهید.
 .1دکمۀ روی قسمت سمت چپ ریموت کنترل را فشار داده
و برای بیش از  4ثانیه نگه دارید.
 "OK" .2را فشار دهید.
صفحه نمایش را روشن کنید:
دکمۀ روی قسمت سمت چپ کلید صفحه نمــایش دار را فشار
دهید.

مفهوم عملیاتی

بسته به ورژن تجهیزات ،تا  5منوی اصلی وجود دارد که دسترسی
به منوهای فرعی را فراهم می کند.
منو

اطالعات/کارکرد

"information

وضعیت درها.
وضعیت سیستم هشداردهنده.
بعد از به صدا درآمدن زنگ هشدار دهنده:
تاریخ ،زمان و دلیل به صدا در آمدن زنگ
هشدار دهنده.

"Security

وضعیت پنجرهها.
وضعیت سان روف.
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منو

باز کردن و بستن

اطالعات  /کارکرد

"Vehicle
"information

"Range

نمایشگرهای نگهداری خدمات سرویس
مبتنی بر شرایط ( ،)CBSبه صفحۀ 318
رجوع کنید.
وضعیت چراغهای پارک خودرو.
محدودۀ حرکت با سوخت موجود.

"information
"Precondit.
"setting



شارژ کردن




باتری کلید صفحه نمایش دار
اطالعات کلی

نکات زیر را رعایت کنید:
 اگر وضعیت شارژ باتری کلید صفحه نمایش دار کاهش یابد
صفحۀ نمایش به طور خودکار خاموش میشود.
باتری باید شـارژ شود تا صفحۀ نمایش بتواند دوباره روشن
شود .قابلیت کارکــردی دکمههای استاندارد تا زمــانی که
باتری کامال خالی شود باقی میماند.
 باتری را به مدت حداقل سه ساعت قبل از استفاده از کلید
صفحه نمایش دار برای بار اول یا در صورتی که کلید برای
مدت طوالنی استفاده نشده است ،شارژ کنید.
 کلید صفحه نمایش دار را میتــوان در حین شــارژ کردن
استفاده کـرد .اگــر باتری کامال خــالی شده باشد ،ممکن
است مدت زمـانی طول بکشد تا کلید صفحه نمایش دار را
بتوان دوباره استفاده کرد.
 به دلیل تنوع زیاد شارژرهای  USBموجود در بازار ،کارکرد
کامل را نمیتوان برای همه شارژرها تضمین کرد.
زمان شارژ کردن به شارژر مورد استفاده بستگی دارد.
60

شارژر را از طـریق سوکت میکــرو  USBبه پورت USB

ریموت کنترل وصل کنید.

با گرمایش کمکی :گرمایش کمکی را
میتوان راهاندازی کرد .به صفحۀ 234
رجوع کنید.
بدون گرمایش کمکی :تهویۀ کمکی را
میتوان راهاندازی کرد .به صفحۀ 234
رجوع کنید.

" "R/C parkingورود به فضای پارک تحت ریموت
کنترل و خروج از آن ،به صفحۀ 222
رجوع کنید.

در حین شــارژ کردن ،شارژر و صفحۀ نمایش ممکن است
گــرم شوند .در دماهای باالتر ،کاهش جریان شـارژ ممکن
است بر روی کلیـد صفحه نمایش دار رخ دهد؛ در مــوارد
استثنایی ،فرایند شارژ کردن به طور موقت قطع میشود.



با گیربکس دستی:
کلید صفحه نمایش دار را در تو رفتگی محل شارژ بی سیم
زیر جادستی مرکزی قرار دهید.
اطمینان حــاصل کنید که صفحۀ نمایش در طرف گیــرۀ
نگهدارنده است و دکمه قفل کردن به سمت باال میباشد.
جادستی مرکزی را ببندید.

با دنده استپترونیک:
ریموت کنترل را در وسط قسمت شارژ بی سیم زیر جادستی
مرکزی قرار دهید.
اطمینان حــاصل کنید کـه صفحۀ نمــایش به سمت باال
میباشد.
پوشش آن قسمت را ببندید.

باز کردن و بستن

اختالل در عملکرد
اطالعات کلی

یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.
تشخیص ریموت کنترل توسط خودرو از بین سایرین در شرایط
زیر میتواند دچار اختالل در عملکرد شود:
 باتری کلیــد صفحه نمایش دار تمــام شده است .باتری را
تعویض کنید (به صفحۀ  60رجوع کنید).
 تداخل رادیویی بــرجهای انتقال یا سایر تجهیزات با قدرت
انتقال باال.
 مسدود شدن ارتباط کلید صفحه نمایش دار بهخاطر اشیای
فلزی.
 قطع ارتبــاط رادیویــی توسط تلفنهای همــراه یا سـایر
دستگاههای موبایل در مجاورت مستقیم.
 تداخل در انتقال رادیویــی به دلیل روند شــارژ کـردن در
دستــگاههای موبایل ،برای مثــال شــارژ کردن یک تلفن
همراه.
کلید صفحه نمایش دار را همــراه با اشیای فلزی یا دستگاههای
الکترونیکی جابهجا نکنید.
در صورت اختـالل ،خودرو را میتوان از بیرون با کلید مکانیکی،
باز و قفل کرد.
روشن کردن وضعیت آماده برای رانندگی توسط ID
ویژۀ کلید صفحه نمایش دار BMW

کنترلها

ریست کردن کلید صفحه نمایش دار BMW
اگر دیگر نتوان کلید صفحه نمایش دار را روشن کــرد یا صفحۀ
نمــایش دیگر به ورودیها واکنش نشان ندهد ،میتــوان کلید
صفحه نمایش دار را ریست کرد.
دکمۀ روی سمت چپ کلیـد صفحه نمایش دار را فشار دهید و
به مدت حداقل  20ثانیه نگـه دارید تا چیزی روی صفحۀ نمایش
نشان داده شود.

کلید یکپارچه
اطالعات کلی

با کلید یکپارچه ،در راننده را میتــوان بدون ریموت کنترل باز
و قفل کرد.
کلید یکپارچه در جعبۀ داشبورد نیز قرار داده میشود.
از کلید یکپارچه برای راهاندازی کلید کیسههای هوای سرنشین
جلو استفاده کنید .به صفحۀ  14۹رجوع کنید.

نکات ایمنی

هشدار
برای برخی انواع مختص یک کشور ،باز کــردن از داخل
فقط با دانش ویژه امکان پذیر است.
اگر افــراد وقت طوالنیتری را در خودرو سپری کنند و بنابراین
در معرض دماهای شدید قرار گیرند ،ریسک آسیب دیدن یا خطر
جانی وجود دارد .هنگامی که افرادی درون خــودرو هستند ،آن
را از بیرون قفل نکنید.
نکته
قفل در به طـور دائمــی با در هماهنگ است .دستگیرۀ
در را میتــوان حرکت داد .کشیدن دستگیرۀ در هنــگامی کـه
کلید یکپارچه درون قفل باشد ،میتــواند به رنگ یا کلید آسیب
برساند .خطر آسیب به امــوال وجود دارد .کلید یکپارچه را قبل
از کشیدن دستگیرۀ در ،بیرون بکشید.

 .1کلید صفحه نمــایش دار را در مقابل عالمت روی ستــون
فرمان قرار دهید.
 .2وضعیت آماده برای رانندگی را ظرف  10ثانیه روشن کنید.
اگـــر کلید صفحه نمایش دار شناســـایی نشود ،موقعیت کلید
صفحه نمایش دار را کمـی تغییر دهید و این روند را تکرار کنید.
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جدا کردن

 .3در را با استفاده از کلید یکپارچه باز یا قفل کنید.

دکمۀ فلش  1را فشار دهید و کلید یکپارچه را از قسمت فلش 2
جدا کنید.

درهای دیگر باید از داخل باز یا قفل شوند.

باز کردن  /قفل کردن با استفاده از قفل درب

 .1دستگیرۀ در را با دست چپ به سمت بیرون بکشید و نگـه
دارید.

سیستم هشداردهنده

اگر خــودرو با کلیــد یکپارچه قفل شود ،سیستم هشداردهنده
فعال نمیشود.
اگر خــودرو از طریق قفل در باز شود ،سیستم هشداردهنده به
صدا در میآید.
برای لغو این هشدار ،خودرو را با ریموت کنترل و در صورت نیاز،
از طریق  IDویژه ریموت کنترل باز کنید .به صفحۀ  57رجــوع
کنید.

دکمهها برای قفل مرکزی
 .2یک انگشت دست راست خود را از پشت زیر پوشش حرکت
دهید ،وقتی مکانیسم باز کردن را حس کردید ،آن را فشار
دهید با شست دست چپ به سمت بیرون کشیده و پوشش
را از سمت راست جدا کنید.

اطالعات کلی

در صورت یک تصـادف با شدت کافی ،خودرو به طور اتوماتیک
باز میشود .چراغهای هشدار خطــر و چراغهای داخـلی روشن
میشوند.

مرور کلی

دکمهها برای قفل مرکزی.
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قفل کردن

اگر درهای جلو بسته باشد ،این دکمه را فشار دهید.




در باک باز میماند.
قفل کــردن ،سیستم حفاظت ضد سرقت را بــرای خودرو
فعال نمیکند.

باز کردن قفل

کنترلها

الزامات کارکردی




برای قفل کردن خودرو ،ریموت کنترل باید خارج از خودرو
در نزدیکی درها باشد.
چرخۀ بعدی باز کردن و قفل کردن تا بعد از حدود  2ثانیه
امکان پذیر نخواهد بود.

باز کردن

این دکمه را فشار دهید.

باز کردن




این دکمــه را برای باز کــردن قفل درها فشار
دهید و سپس اهـرم دستگیرۀ در باالی رودری

را بکشید.
اهـرم دستگیره در باالی رودری بکشید تا باز شود .درهای
دیگر قفل می ماند.

دسترسی راحت
اصول

بدون فعــال کردن ریموت کنترل میتـوان به خودرو دسترسی
داشت.
ً
کافـی است که ریموت کنترل را مثال در جیب شلوار خود داشته
باشید.
خودرو به طور خودکار ریموت کنترل را هنگامی که در مجاورت
خودرو یا در داخل آن قرار دارد ،تشخیص میدهد.

اطالعات کلی

دسترسی راحت از کارکردهای زیر پشتیبانی میکند:
 باز کردن و قفل کردن خودرو.
 بستن راحت.
 باز کردن در صندوق عقب.
 باز کردن و بستن در صندوق عقب بدون تماس.

دستگیرۀ در خودرو را به طور کامل در دست بگیرید.
در ریمــوت کنترل
این امــر مطابق با فشــار دادن دکمۀ
است.

قفل کردن

در راننده باید بسته باشد.

سطح شیاردار روی دستگیرۀ در بستۀ خـودرو را با انگشت خود
به مدت حدود یک ثانیه بدون گرفتن دستگیرۀ در لمس کنید.
روی ریمــوت کنترل
این امــر مطابق با فشار دادن دکمه
است.
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بستن راحت
نکات ایمنی

هشدار
در حیــن بستن راحت ،بخشهایی از بدن ممـکن است
تحت فشار قــرار گیرند .خطــر مصدومیت وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت قطعات در حین بسته
شدن درها وجود دارد.

بستن

نکات ایمنی

هشدار
در حین کار با در صندوق عقب ،ممکن است قسمتهایی
از بدن تحت فشار قــرار گیرند .خطــر مصدومیت وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید کــه فضای کافی برای حرکت در صندوق
عقب در حین باز کردن و بستن آن وجود دارد.
هشدار
در حین باز کــردن ،در صندوق عقب ،به سمت عقب و
باال حرکت میکند .خطـر آسیب به خودرو وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که فضــای کافی بـرای حرکت در صندوق عقب در
حین باز کردن و بستن آن وجود دارد.

باز کردن

سطح شیاردار روی دستگیرۀ در بستۀ خـودرو را با انگشت خود
بدون گرفتن دستگیرۀ در لمس کنید و انگشتان را همان جا نگه
دارید.
روی ریموت کنترل
این امــر مطابق با فشار دادن دکمــۀ
میباشد.
عالوه بر قفل شدن ،پنجــرهها و ســان روف بسته میشــوند و
آینههای بیرونی جمع میشوند.

باز کردن و بستن در صندوق عقب با فعالسازی
بدون تماس

باز کردن در صندوق عقب

اصول

اطالعات کلی

اگــر در صندوق عقب توسط دسترسی راحت باز شود ،درهـای
قفل شده باز نمیشوند.
برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل ،آن را در صندوق
عقب قرار ندهید.

دکمۀ روی سطح بیرونی در صندوق عقب را فشار دهید.

اگــر ریمــوت کنتــرل را حمــل میکنید ،در صندوق عقب را
میتوانید با فعالسازی بـدون لمس باز کنید .با کارکرد اتوماتیک
صندوق عقب ،نیز میتـوان آن را بدون لمس بست .دو سنسور،
حرکت رو به جلوی پاها را در مرکز منطقه عقب خودرو تشخیص
میدهد و در صندوق باز و بسته میشود.

اطالعات کلی

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل ،آن را در صندوق
عقب قرار ندهید.
اگـر ریموت کنترل در محــدودۀ سنسور باشد ،در صندوق عقب
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باز کردن و بستن
ممکن است به طور تصادفی با تشخیص یک حرکت پای غیرعمد،
باز یا بسته شود.
محدودۀ سنسور تا حــدود  1/5متر پشت فضای عقب را پوشش
می دهد.
اگر درصندوق عقب با روش بدون تمــاس باز شود ،درهای قفل
شده باز نمیشوند.

نکات ایمنی

هشدار
در حین فعالسازی بـدون تمــاس ،بخشهایی از خودرو
مانند سیستم اگــزوز ممکن است لمس شوند .خطر مصدومیت
وجود دارد .اطمینان حاصل کنید کــه هنگام حرکت پا ،به طور
ایمن ایستادهاید و خودرو را لمس نکنید.
هشدار
بخشهایی از بــدن ممکن است در هنگام استفاده از در
صندوق عقب ،تحت فشار قرار گیرند خطر مصدومیت وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید کــه فضای کافی برای حرکت در عقب در
حین باز کردن و بستن وجود دارد.
احتیاط
در حین باز کــردن ،در صندوق عقب ،به سمت عقب و
باال حرکت میکند .خطـر آسیب به خودرو وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که فضــای کافی بـرای حرکت در صندوق عقب در
حین باز کردن و بستن آن وجود دارد.

حرکت پایی که باید انجام شود

 .1در مرکــز و پشت خودرو بایستید ،به فاصلهای حـدود یک
بازو از عقب خودرو.
 .۲یک پا را در جهت حرکت به سمت زیر خودرو تا جایی که
ممکن است حرکت دهید و فـورا ً آن را عقب بکشید .با این
حرکت ،پا باید از محدودۀ هر دو سنسور بگذرد.

کنترلها

باز کردن

حرکت پای قب ً
ال تشریح شده را انجام دهید.
ً
در صندوق عقب باز میشود ،بدون توجه به این کـه قبال قفل یا
باز شده باشد.
قبل از باز کردن ،چراغهای هشدار خطر چشمک میزند.

بستن

بستن در صندوق عقب بـدون تمــاس فقط با کارکرد اتوماتیک
صندوق عقب امکان پذیر است.
حرکت پای قب ً
ال تشریح شده را انجام دهید.
برای بستن در صندوق عقب ،حرکت پا را تکرار کنید.
قبل از بستن ،چــراغهای هشدار خطــر چشمک میزند و یک
سیگنال صوتی به صدا در میآید.
یک حرکت پای دیگر میتواند عملیات بستن را متوقف کند.

اختالل در عملکرد

تشخیص ریموت کنترل توسط خودرو از بین سایرین در شرایط
زیر میتواند دچار اختالل در عملکرد شود:
 باتری ریموت کنترل تمام شده است .باتری را تعویض کنید
(به صفحۀ  56رجوع کنید).
 تداخل رادیویی بـرج های انتقال یا سایر تجهیزات با قدرت
انتقال باال.
 مسدود شدن ارتباط ریموت کنترل بهخاطر اشیای فلزی.
ریموت کنترل را همراه با اشیای فلزی جابهجا نکنید.
 قطــع ارتباط رادیویــی توسط تلفنهــای همــراه یا سایر
دستگاههای موبایل در مجاورت مستقیم.
ریموت کنترل را همراه با دستگاه های الکترونیکی جابهجا
نکنید.
در صورت اختالل ،خودرو را میتوان با دکمههای ریموت کنترل
یا کلید یکپارچه ،باز و قفل کرد .به صفحۀ  61رجوع کنید.
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باز کردن و بستن

در صندوق عقب
اطالعات کلی

برای جلوگیری از محبوس شدن ریموت کنترل ،آن را در صندوق
عقب قرار ندهید.
بسته به تجهیزات و ورژن خاص یک کشور ،میتوان تنظیم کرد
که درهــا نیز قفل شوند یا خیـر .تنظیمات را انجــام دهید (به
صفحۀ  71رجوع کنید).

نکات ایمنی

هشدار
بخشهایی از بــدن ممکن است در هنگام استفاده از در
صندوق عقب ،تحت فشار قرار گیرند خطر مصدومیت وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید کــه فضای کافی برای حرکت در عقب در
حین باز کردن و بستن وجود دارد.
هشدار
در حین باز کــردن ،در صندوق عقب ،به سمت عقب و
باال حرکت میکند .خطـر آسیب به خودرو وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که فضــای کافی بـرای حرکت در صندوق عقب در
حین باز کردن و بستن آن وجود دارد.

بدون کار اتوماتیک صندوق عقب



این دکمـه را روی ریموت کنترل فشار دهید و
حدود یک ثانیه نگه دارید.
بسته به شرایط ،درهــا نیز باز میشوند .برای باز کـردن با
ریموت کنترل به صفحۀ  56رجوع کنید.

باز کردن از داخل

این دکمه در محفظۀ در راننده را فشار دهید.

قفل کردن

این دکمــه روی قسمت داخــلی در صندوق عقب را وقتـی در
راننده بسته است فشار دهید.

بستن

باز کردن از بیرون

در صندوق عقب را با استفاده از دستگیره به سمت پایین بکشید.



بدون دسترسی راحت :خودرو را باز کنید.
با دسترسی راحت :خــودرو را باز کنید یا ریمــوت کنترل
را ببرید.
دکمۀ روی سطح بیرونی در صندوق عقب را فشار دهید.
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با کارکرد اتوماتیک صندوق عقب

از داخل

باز کردن



بدون دسترسی راحت :خودرو را باز کنید.
با دسترسی راحت :خــودرو را باز کنید یا ریموت کنترل را
ببرید.
دکمۀ روی سطح بیرونی در صندوق عقب را فشار دهید.
این دکمــه را روی ریمـوت کنترل فشار دهید
و حدود یک ثانیه نگه دارید.
بسته به شرایط ،درهــا نیز باز میشوند .بـرای باز کردن با
ریموت کنترل به صفحۀ  56رجوع کنید.

از داخل

این دکمـه در محفظۀ در راننده را فشار دهید و نگه
دارید.

از داخل در صندوق عقب
بدون دسترسی راحت:

از بیرون



کنترلها

این دکمه در محفظۀ در راننده را فشار دهید.

دکمۀ روی قسمت داخلی در صندوق عقب را فشار دهید.
با دسترسی راحت:



دکمــۀ فلش  1را روی قسمت داخلی صندوق عقب فشـار
دهید.
دکمۀ فلش  2را فشار دهید.
خودرو بعد از بستن در صندوق عقب قفل میشود.
برای انجــام این کار ،در راننده باید بسته شــود و ریموت
کنترل باید خــارج از خودرو در مجاورت در صندوق عقب
باشد.

لغو عملیات باز کردن
روند باز کردن قطع میشود:
 با دوباره فشار دادن دکمه.
 هنگامی که خودرو شروع به حرکت میکند.
 با فشار دادن دکمۀ روی قسمت داخلی در صندوق عقب.



بستن

لغو عملیات بستن
عملیات بستن قطع می شود:
 با دوباره فشار دادن دکمه یا آزاد کردن دکمۀ نگــه داشته
شده.
 هنگامی که خودرو به طور ناگهانی شروع به حرکت میکند.

از بیرون

این دکمـه را روی ریموت کنترل را فشار دهید و نگه
دارید.
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باز کردن و بستن

قفل کردن به طور جداگانه

در صندوق عقب را میتوان به طور جداگانه با سوییچ تعبیه شده
در جعبه داشبورد قفل کـرد .اگــر جعبه داشبورد قفل شود ،در
صندوق عقب را نمیتوان باز کرد.
 در صندوق عقب با قفل دوگانه ،فلش .1
 در صندوق عقب باز ،فلش .2

بستن نرم اتوماتیک
نکات ایمنی

هشدار
بخشهــایی از بدن ممـکن است در هنــگام استفاده از
درها تحت فشار قرار بگیرند .خطر مصدومیت وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت درها در حین باز کردن
و بستن وجود دارد.

سـوییچ را به موقعیت فلش  1ببرید .این امــر در صندوق عقب
را ایمن میکند و ارتبــاط آن را با سیستم قفل مرکــزی قطـع
میکند.
این موضوع هنـگامی که خودرو توسط  Valet Serviceپارک
شده است ،مفید میباشد .ریموت کنترل را میتــوان بدون کلید
یکپارچه تحویل داد.

پروفایل رانندگی

باز کردن اضطراری در صندوق عقب

اصول

بستن

برای بستن درها ،به آرامی فشار دهید.
عملیات واقعی بستن به طور اتوماتیک است.

تنظیمات شخصی رانندههای متعدد را میتـوان در پروفایلهای
مخصوص رانندهها ذخیره و دوباره در صورت نیاز فراخوانی کرد.

اطالعات کلی

دستگیرۀ درون صندوق عقب را بکشید.
این کار در صندوق عقب را باز میکند.

با کارکرد اتوماتیک در صندوق عقب :اختالل در
عملکرد

در صورت یک عیب الکتریکی ،در صندوق عقب را به طور آهسته
حرکت دهید و از حرکت تند و ناگهانی بپرهیزید.
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سه پروفایل وجود دارد که تنظیمات شخصی خـودرو را میتوان
در آنهــا ذخیــره کرد .هر یک از ریموت کنترلها به یکی از این
پروفایلهای راننده اختصاص داده شدهاند.
وقتی خودرو با استفاده از یک ریموت کنترل باز میشود ،پروفایل
شخصی اختصاص داده شده فعــال خـواهد شد .همۀ تنظیمات
ِ
ذخیره شده در پروفایل راننده به طور اتوماتیک اعمال میشوند.
اگر چند رانند ه از ریموت کنترل خودشان استفاده کنند ،خودرو
تنظیمات شخصــی را در حیـن باز کــردن فعــال میکند .این
تنظیمات نیز اگر خودرو در حـال استفاده توسط شخصی با یک
ریموت کنترل متفاوت باشد ،ذخیره میشوند.
تغییرات تنظیمات به طور خودکار در پروفایلی که در حال حاضر
فعال میباشد ذخیره میشود.
اگــر پروفایل دیگـری از طریق  iDriveانتخاب شود ،تنظیمات
ذخیره شده در آن به طور خودکار اعمــال خواهد شد .پروفایل
جــدید به ریموت کنترلی که در حــال حاضر استفاده میشود
اختصاص مییابد.

باز کردن و بستن
به عالوه ،یک پروفایل مهمان نیز موجود است که به هیچ ریموت
کنترلی اختصاص نمییابد .این پروفایل را میتــوان برای ا ِعمال
تنظیمات در خــودرو بدون تغییر پروفایلهای شخصی استفاده
کرد.







الزامات کارکردی

بــرای این که پروفایلی کــه با راننده تطابق دارد تنظیم شـود،
باید اختصاص ریموت کنترل تشخیص داده شود و راننده نیز باید
منحصر به فرد باشد.
این منحصر به فرد بودن تحت شرایط زیر تضمین میشود:
 راننده فقط ریموت کنترل خودش را حمل کند.
 راننده خودرو را باز کند.
 راننده از طریق در راننده وارد خودرو شود.

پروفایل رانندهای که در حال حاضر مورد استفاده
قرار میگیرد

بعد از روشن کردن صفحۀ نمایش ،نام پروفایل رانندهای کـه در
حال حاضر از خودرو استفاده میکند نمایش داده میشود.
پروفایل راننده را انتخاب کنید ،به صفحۀ  69رجوع نمایید.
به محض این که موتور روشن شود و یا کلیدی فشار داده شود،
آخرین صفحۀ انتخاب شده روی صفحۀ نمایش ظاهر می شود.
برای لغو صفحۀ خوشامد از طریق :iDrive
""OK

تنظیمات

تنظیمات برای سیستمها و کارکردهای زیر در پروفایل رانندهای
که در حال حاضر از خودرو استفاده میکند ذخیره میشود.
دامنۀ تنظیمات قابل ذخیره به کشور و تجهیزات بستگی دارد.
 باز کردن و قفل کردن.
 چراغها.
 تهویۀ مطبوع.
 رادیو.
 صفحۀ آمپر.
 دکمههای محبوب.
 درجۀ صدا ،آهنگ.
 صفحۀ نمایش.








کنترلها

مسیر یابی.
تلویزیون.
کنترل فاصله پارک (.)PDC
دوربین دید عقب.
دید پانوراما.
.Head-up Display
سوییچ حالت رانندگی.
موقعیت صندلی ،موقعیت آینه بغل ،موقعیت فرمان.
کروز کنترل.
ایمنی هوشمند.
دید در شب.

مدیریت پروفایل
انتخاب پروفایل راننده

بدون توجــه به ریمــوت کنترلی که اکنــون استفاده میشود،
میتوان یک پروفایل دیگر را فراخوانی کرد .این امر باعث میشود
که امکان فراخوانی تنظیمات شخصی خودرو اگر خودرو با کلید
خود راننده باز نشده باشد ،وجود داشته باشد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driver profiles" .2
 .3پروفایل را انتخاب کنید.
"OK" .4
 تنظیمات ذخیــره شده در پروفایل فراخـوانی شده به طور
خودکار اعمال میشوند.
 پروفایل فراخوانی شده به ریموت کنترلی که در حال حاضر
استفاده میشود اختصاص مییابد.
 اگــر پروفایل در حال حاضر به یک ریموت کنترل متفاوت
اختصاص داده شده باشد ،پروفایل برای هر دو ریموت کنترل
اعمال میشود.

پروفایل مهمان

با پروفایل مهمان میتوان تنظیمات فردی کــه در هیچکدام از
سه پروفایل شخصی ذخیره نمیشوند را انجام داد.
این پروفایل میتواند برای رانندگانی که موقتاً از خودرو استفاده
می کنند و پروفایل مخصوص خودشان را ندارند مفید باشد.
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از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driver profiles" .2
"Drive off (guest(" .3
"OK" .4
پروفایل مهمان را نمی توان مجددا ً نام گذاری کرد .این پروفایل
به ریموت کنترل کنونی اختصاص نمییابد.

نام گذاری مجدد پروفایل

یک نــام شخصی را میتوان برای جلوگیــری از سردرگمی بین
پروفایلهــا ،به پروفایلی که در حــال حــاضر استفاده میشود
اختصاص داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driver profiles" .2
 .3پروفایل را انتخاب کنید.
پروفــایل نشان داده شـده با این عالمت را میتــوان
مجددا ً نام گذاری کرد.
"Change driver profile name" .4
 .5نام پروفایل را وارد کنید.
این عالمت را انتخاب کنید.
.6

ریست کردن پروفایل راننده

تنظیمات پروفایل فعال به تنظیمات کارخانه بر میگردد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driver profiles" .2
 .3پروفایل را انتخاب کنید.
پروفــایل نشان داده شـده با این عالمت را میتــوان
ریست کرد.
"Reset driver profile" .4
"OK" .5

ا ِکسپورت کردن پروفایل راننده

اکثـر تنظیمات پروفایلی که در حــال حاضر استفاده میشود را
میتوان اکسپورت کرد.
این امر میتواند برای ذخیرهسازی و فراخوانی تنظیمات شخصی
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مث ً
ال قبل از تحویل خودرو به یک مرکز خدمات باشد .پروفایلهای
پشتیبانی شده را میتوان به خودروی دیگری نیز منتقل کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driver profiles" .2
 .3پروفایل را انتخاب کنید.
پروفــایل نشان داده شـده با این عالمت را میتــوان
اکسپورت کرد.
"Export driver profile" .4
"USB device"  .5
محیط ذخیـره سازی  USBرا در صورت نیاز انتخاب
کنید .به صفحۀ  4۳رجوع کنید.
.ConnectedDrive 

ایمپورت کردن پروفایلها

تنظیمات موجود پروفایلی که در حال حاضر استفاده میشود با
تنظیمات پروفایل ایمپورت شده بازنویسی میشود.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driver profiles" .2
 .3پروفایل را انتخاب کنید.
پروفــایل نشان داده شـده با این عالمت را میتــوان
 overwriteکرد.
"Import driver profile" .4
 .۵وسیلهای کــه پروفایل به کمک آن اکسپورت شده است را
انتخاب کنید.
 محیط ذخیره سازی "USB device" :USB
محیط ذخیره سازی  USBرا در صورت نیـاز انتخاب
کنید.
.ConnectedDrive 
 .۶پروفایل رانندهای که باید ایمپورت شود.

محدودیتهای سیستم

اختصاص منحصر به فـرد ریموت کنترل و راننده در شرایط زیر
امکان پذیر نیست.
 سرنشین جلو ،خـودرو را با ریموت کنترل خود باز کند ،اما
فرد دیگری رانندگی کند.

باز کردن و بستن






راننده خــودرو را با استفاده از دسترسی راحت باز کنـد و
در حال حمل تعدادی از ریموت کنترلها باشد.
اگــر تغییر راننده بدون این که خودرو قفل و باز شود ،رخ
دهد.
اگــر تعدادی از ریموت کنترلها در فضــای بیرون خودرو
قرار داشته باشند.

تنظیمات
اطالعات کلی

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Doors/Key" .۳
" "Tailgateیا
.۴
"("Tailgate and door(s

 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:


""Tailgate

در صندوق عقب باز میشود.


"("Tailgate and door(s

تنظیمات مختلف بسته به تجهیـزات و ورژن خــاص یک کشور
برای باز کردن و بستن امکان پذیر است.
تنظیمات برای پروفایلی که در حــال حــاضر استفاده میگردد
ذخیره میشود .به صفحۀ  6۸رجوع کنید.

از طریق :iDrive

باز کردن

"Vehicle settings" .۲

درها

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Doors/Key" .۳
""All doors
" "Driver’s doorیا
.۴
 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.


""Driver’s door only

فقط در راننده و در باک باز میشود .فشار دوباره ،کل
خودرو را باز میکند.


""All doors

در صندوق عقب باز است و قفل درها نیز باز میشوند.

سیگنالهای تایید از خودرو

"My Vehicle" .1
"Doors/Key" .۳

"Flash for lock/unlock" .۴


باز کــردن توسط دو بار چشمک زدن و قفل کــردن
توسط یک بار چشمک زدن تایید میشود.

قفل شدن اتوماتیک

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Doors/Key" .۳
 .۴تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:


کل خودرو باز میشود.

""Relock automatically

خودرو بعد از یک دورۀ زمــانی کوتاه اگــر هیچ دری
بعـد از باز کردن قفل باز نشود ،به طور خــودکار قفل
میشود.

در صندوق عقب

بسته به تجهیزات مختص یک کشور ،این تنظیمات در برخــی
موارد ارائه نمیشود.

کنترلها



""Lock after pulling away

خودرو بعد از این کــه شروع به حرکت کنید به طور
خودکار قفل میشود.
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باز شدن اتوماتیک

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Doors/Key" .۳
"Unlock at end of journey" .۴
بعد از این کــه وضعیت آمــاده برای رانندگی روشن شد،
دکمـۀ  Start/Stopرا فشار دهید تا خودروی قفل شده به
طور خودکار باز شود.

تنظیم آخرین موقعیت صندلی ،آینه و فرمان

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driver profiles" .۲
 .3پروفایل راننده را انتخاب کنید.
تنظیمات را میتــوان برای پروفـایل مشخص شده با
این عالمت انجام داد.
"Last seat position automatic" .4
در هنــگام باز کردن خــودرو ،آخرین موقعیتهای تنظیم شده
برای صندلـی راننده و آینــه بغل بازیابی میشود .بعد از روشن
کردن وضعیت آمــاده برای رانندگی ،فرمان به آخـرین موقعیت
تنظیم شده منتقل میشود.

بستن اتوماتیک سان روف
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲
"Doors/Key" .۳

"Automatic roof closing" .۴

اگــر خودرو با سـان روف باز پارک شده باشد ،وقتی بارش
باران شروع شود ،سان روف به طور خودکار بسته میشود.
به صفحۀ  77رجوع کنید.
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جمع شدن آینهها به طور اتوماتیک

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Doors/Key" .۳
"Fold mirrors in when locked" .۴
هنــگام قفل کردن ،آینـههای بغل به طور خــودکار جمع
میشود و هنگام باز کردن ،آنها به طور خودکار باز میشوند.

ایجاد وضعیت غیر فعال بعد از باز کردن درهای جلو

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲
"Doors/Key" .۳

"Switch off after door opening" .۴

وضعیت غیرفعــال (به صفحۀ  19رجوع کنید) هنگامی که
درهای جلو باز میشوند ،ایجاد میشوند.

سیستم هشدار دهنده
اطالعات کلی

وقتی خـودرو قفل شود ،سیستم هشداردهنده خـودرو به موارد
زیر واکنش نشان میدهد:
 باز شدن یک در ،در موتور یا در صندوق عقب.
 حرکتها در داخل خودرو.
 تغییرات در شیب خــودرو ،مث ً
ال در حین تالش برای جک
زدن زیر آن یا سرقت چـرخها یا باال آوردن پیش از بکسل
کردن خودرو.
 قطع منبع تغذیه باتری.
 استفادۀ نامناسب از سوکت .OBD
سیستم هشداردهنده این تغییرات را به طور تصویری و صــوتی
مشخص میکند:
 هشدار صوتی.
 با روشن کردن چراغهای هشدار خطر.

باز کردن و بستن

روشن و خاموش کردن

وقتی شما خودرو را با ریموت کنترل یا از طریق دسترسی آسان
باز و قفل میکنید ،سیستم هشداردهنده در همان زمـان روشن
و خاموش میشود.





باز کردن درها هنگامی که سیستم هشداردهنده
روشن است

سیستم هشداردهنده هنگامی کــه در باز باشد ،اگـر در با کلید
یکپارچه در قفل در باز شده باشد ،به صدا در میآید.
برای خاموش کردن سیستم هشدار به صفحۀ  7۴مراجعه نمایید.

باز کردن در صندوق عقب وقتی سیستم
هشدار دهنده روشن است

در صندوق عقب را حتی هنگامی که سیستم هشداردهنده روشن
است ،میتوان باز کرد.
بعد از این در صندوق عقب بسته شـود ،دوباره قفل و تا زمــانی
که درها قفل هستند کنترل میشود .چراغهای هشدار خطر یک
بار چشمک میزند.

چراغ نشانگر روی آینه وسط





چراغ نشانگر هر دو ثانیه چشمک میزند:
سیستم هشداردهنده روشن میباشد.
چراغ نشانگر به مدت حــدود  10ثانیه قبل از این که هـر
 2ثانیه چشمک بزند ،چشمک میزند:
سنسور حرکت داخلی و سنسور هشداردهنده شیب فعــال
نیستند زیرا درهـا ،در موتور یا در صندوق عقب به درستی
بسته نشدهاند .نقاط دسترسی که درست بسته شدهاند ایمن
هستند.
وقتی کـه نقــاط دسترسی باز مانده ،بسته میشود ،سنسور

کنترلها

حرکت داخلی و سنسور هشداردهنده شیب روشن خواهند
شد.
چراغ نشانگر بعد از باز کردن ،دیگر روشن نمیماند:
هیچ تالشی برای دستکاری خودرو انجام نشده است.
چراغ نشانگر بعد از باز کــردن تا زمـانی که وضعیت آماده
برای رانندگی روشن شود ،چشمک میزنـد ،امــا از حدود
 5دقیقه بیشتر طول نمیکشد:
یک هشدار به صدا در آمده است.

سنسور هشداردهنده شیب

بر شیب خودرو نظارت میشود.
سیستم هشداردهنده در شرایطی نظیـر تالش برای سرقت یک
چرخ یا هنگامی که خودرو بکسل میشود ،واکنش نشان میدهد.

سنسور حرکت داخلی

پنجرهها و سان روف باید برای تضمین کارکــرد کامل سیستم
بسته باشند.

اجتناب از هشدارهای اشتباه
اطالعات کلی

سنسور هشداردهندۀ شیب و حفاظت داخلی ممکن است بـدون
این که فعالیت غیرمجازی انجـام شده باشد ،هشداری را به صدا
درآورد.
شرایط احتمالی برای یک هشدار ناخواسته:
 در شستشوهای خودرو.
 در پارکینگهای دوبلکس.
 در حین حمل و نقل روی قطارهــای حمل کننده خودرو،
در کشتی حامل خودرو یا روی یک تریلی.
 در صورت حضور حیوانات در خودرو.
سنسور هشداردهنده شیب و سنسور حرکت داخـلی را میتوان
برای این شرایط خاموش کرد.
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خاموش کردن سنسور هشدار دهنده شیب و
سنسور حرکت داخلی

مرور کلی

این دکمــۀ روی ریموت کنترل را دوباره ظرف  10ثانیه
از زمانی که خودرو قفل میشود ،فشار دهید.
چــراغ نشانگر به مدت حــدود  2ثانیه روشن میشود و سپس
دوباره چشمک میزند.
سنسور هشداردهندۀ شیب و سنسور حرکت داخـلی تا زمــانی
که خودرو دوباره قفل شود ،خاموش میشوند.
پنجرههای برقی

خاموش کردن هشدار




سوئیچ ایمنی

خـودرو را با استفاده از ریموت کنترل و در صورت نیاز ID

ویژه ریموت کنترل باز کنید .به صفحۀ  57رجوع نمایید.
با دسترسی راحت :اگر ریموت کنترل را همـراه خود حمل
میکنید ،دستگیرۀ در طــرف راننده یا طــرف سرنشین را
به طور کامل بگیرید.

پنجرههای برقی
نکات ایمنی

هشدار
بخشهایی از بدن یا اشیاء ممکن است در هنگام استفاده
از پنجرهها تحت فشار قرار بگیرند .خطر مصدومیت یا آسیب به
اموال وجــود دارد .اطمینان حــاصل کنید کـه فضای کافی برای
حرکت پنجرهها در حین باز کردن و بستن وجود دارد.
هشدار
کودکان یا حیوانات بدون مراقب ،میتوانند خـودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامات زیر ،ایمنی خود و وسایل نقلیه
را به خطر بیاندازند:
 فشردن دکمه .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی.
 باز کردن و بستن درها یا پنجرهها.
 انتقال اهرم سردنده به موقعیت .N
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادفات یا آسیب دیدگی وجـود دارد .کودکان یا حیوانات
را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید .ریموت کنترل را در حین
خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.
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این دکمه را تا نقطۀ مقاومت فشار دهید.

پنجره تا زمانی که دکمه را نگه دارید ،باز میشود.
این دکمه را فراتر از نقطۀ مقاومت فشار دهید.

پنجره به طور خــودکار باز می شود .فشار دوبارۀ دکمــه،
حرکت را متوقف میکند.
برای باز کــردن راحت با ریموت کنترل ،به صفحۀ  5۵رجــوع
کنید.

بستن




دکمه را تا نقطۀ مقاومت بکشید.

پنجره تا زمانی که سوئیچ نگه داشته شده بسته میشود.
دکمه را فراتر از نقطۀ مقاومت بکشید.

پنجره به طور اتوماتیک بسته میشود .کشیدن دوبارۀ دکمه
حرکت را متوقف میکند.
برای بستن راحت با استـفاده از ریمــوت کنترل ،به صفحۀ 5۵
رجوع کنید.
برای بستن با دسترسی راحت ،به صفحۀ  6۳رجوع نمایید.

باز کردن و بستن
مکانیسم Anti-trap

اطالعات کلی

اگر نیروی بسته شدن پنجرهها از حد خاصی بیشتر شود ،عملیات
بستن متوقف میشود.
پنجره به آهستگی باز میشود.

نکات ایمنی

هشدار
لوازم جانبی روی پنجرهها مانند آنتنها می تـوانند روی
حفاظت در برابر فشردگی تاثیر بگذارند .خطر مصدومیت وجـود
دارد .لوازم جانبی را در منطقۀ حرکت پنجرهها نصب نکنید.

کنترلها

سوئیچ ایمنی
اطالعات کلی

سوئیچ ایمنی را میتــوان برای جلوگیری از باز و بسته کــردن
پنجرههای عقب برای مثال با سوئیچها در عقب به وسیلۀ کودکان
استفاده کرد.
در یک تصادف با شدت ،کارکرد ایمنی به طور خودکار خاموش
میشود.

مرور کلی

بستن بدون مکانیسم Anti-trap
در صورت خطر خارجی یا اگـر یخ مانع بسته شدن عادی شود،
به صورت زیر عمل کنید:
را فــراتر از نقطۀ مقـاومت بکشید و همانجا
 .1دکمۀ
نگه دارید.
پنجــره با استفاده از مکانیسم  Anti-trapمحــدود شده
بسته میشود .در صورتی که نیروی بسته شدن پنجرهها از
حد خاصی بیشتر شود ،عملیات بستن قطع میشود.
را مجددا ً ظرف حدود  4ثانیه تا قبل از نقطۀ
 .۲دکمۀ
مقاومت بکشید و همانجا نگه دارید.
پنجره بدون مکانیسم  Anti-trapبسته میشود.

سوئیچ ایمنی

روشن و خاموش کردن

این دکمه را فشار دهید.
اگر کارکرد ایمنی روشن باشد LED ،روشن میشود.

آفتابگیر غلتکی برای شیشه عقب
مرور کلی

دکمه برای آفتابگیر غلتکی.
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این دکمــه را فشار دهید تا آفتابگیر غلتکی بسته را
باز کنید یا آفتابگیر غلتکی باز را ببندید.
اگر دکمه در حین حرکت دوباره فشار داده شود ،آفتابگیر غلتکی
در جهت مخالف حرکت میکند.

محدودیتهای سیستم

اگر آفتابگیر غلتــکی را نمیتوان پس از چند بار فعــال کـردن
متوالی مجـددا ً فعال نمود ،سیستم برای مدت زمــان محدودی
مسدود شده است تا از گرم شدن بیش از حد جلوگیری کند.
اجازه دهید سیستم خنک شود.
آفتابگیر غلتکی را نمیتوان در دماهای داخلی پایین حرکت داد.

آفتابگیرهای غلتکی در پنجرههای
کناری عقب

هشدار
کودکان یا حیوانات بدون مراقب میتــوانند خودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامات زیر ،خــود و وسیله نقلیه را به
خطر بیاندازند:
 فشردن دکمۀ .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی.
 باز کردن و بستن درها و پنجرهها.
 انتقال اهرم سردنده به موقعیت .N
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادفات یا آسیب دیدگی وجـود دارد .کودکان یا حیوانات
را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید .ریموت کنترل را در حین
خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

مرور کلی

هشدار
وقتی آفتابگیرهای غلتکی بسته میشوند و پنجـرهها باز
میشوند ،ممکن است آفتابگیرهای غلتــکی در حین حرکت به
دلیـل جریان هــوا تحت تنش شدید قــرار گیرند .ممکن است
آفتابگیرهای غلتکی آسیب ببینند و برای سرنشینان خودرو ایجاد
خطر شود .خطــر مصدومیت وجــود دارد .پنجرهها را در حین
حرکت وقتی آفتابگیرهای غلتکی بسته است ،باز نکنید.
آفتابگیر غلتکی را بیرون کشیده و آن را به نگهدارنده آن متصل
کنید.

سان روف
اطالعات کلی

باز کردن /بستن سان روف.

شیب دارکردن  /بستن سان روف

سان روف و آفتابگیر جلــو را میتوان با هم یا جـداگانه حرکت
داد.

نکات ایمنی

هشدار
در هنگام استفاده از سان روف بخشهایی از بدن ممکن
است تحت فشار قرار بگیرند یا گیر کنند .خطر مصدومیت وجود
دارد .اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای حرکت سان روف
در حین باز کردن و بستن وجود دارد.
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باالی دکمه را فشار دهید.
 ســان روف بسته ،شــیب دار شــده و
آفتابگیر به آرامی باز میشود.
 ســان روف باز ،تا موقعیت شــیب دار
بسته میشود .آفتابگیر حرکت نمیکند.
سان روف شیب دار ،بسته میشود.

باز کردن و بستن

باز کردن  /بستن سان روف و آفتابگیر جلو به طور
جداگانه



 دکمــه را در جهت مورد نظـر تا نقطۀ
مقاومت فشار دهید و همانجا نگهدارید.
آفتابگیر تا زمـانی که دکمه نگه داشته
شود ،باز میشود .اگـر آفتابگیر در حال
حــاضر کامال باز باشد ،ســان روف باز
میشود.
سان روف تا زمانی که دکمه نگه داشته
شود ،بسته میشود .اگــر سان روف در
حال حــاضر کامال بسته یا در موقعیت
شیب دار باشد ،آفتابگیر بسته میشود.
دکمـه را در جهت مورد نظر تا فراتر از نقطۀ مقاومت فشار
دهید.
آفتابگیر به طور خودکار باز میشود .اگر آفتابگیر در حــال
حاضر کامال باز باشد ،سان روف به طور خودکار باز میشود.
سان روف به طور خودکار بسته میشود .اگـر سان روف در
حــال حــاضر کامــ ً
ال بسته یا در موقعیت شیب دار باشد
آفتابگیر به طور خودکار بسته میشود.
فشار دادن دکمه به سمت باال حرکت را متوقف میکند.

باز کردن /بستن سان روف و آفتابگیر جلو به طور
همزمان

کنترلها

موقعیت راحت Comfort position
اگــر سان روف به شکل خودکار توسط کارکرد اتوماتیک کام ً
ال
باز نشده باشد ،موقعیت راحت حاصل شده است .در این موقعیت
سر و صداهای باد در داخل خودرو به حداقل میرسند.
در صورت تمایل ،حرکت را با فشار دادن دکمه ادامه دهید.

بستن در صورت بارش باران
اصول

در وضعیت غیرفعال ،در شرایط زیر ،سان روف باز به طور خودکار
به موقعیت شیب دار منتقل میشود:
 وقتی بارش باران شروع شود.
 شش ساعت بعد از قفل کردن.

الزامات کارکردی





سنسور باران که فضای آینـه وسط را پوشش میدهد نباید
پوشیده شود .اگــر برای مثــال خــودرو در نیمـه راه یک
پارکینگ مسقف پارک شود.
خودرو ساکن باشد.
این کارکـرد در تنظیمات فعــال شده باشد .به صفحۀ 71
رجوع کنید.

دکمـه را سریعاً دو بار متوالی در جهت مورد
نظر تا فراتر از نقطۀ مقاومت فشار دهید.
سان روف و آفتابگیر با هم حرکت میکنند.
فشار دادن دکمــه به سمت باال ،حـرکت را

متوقف میکند.
برای باز کــردن راحت از طــریق ریموت کنترل ،به صفحۀ 55
رجوع کنید.
برای بستن راحت از طــریق ریموت کنترل ،به صفحۀ  55رجوع
کنید.
برای بستن با دسترسی راحت ،به صفحۀ  63رجوع کنید.
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باز کردن و بستن

اختالل در عملکرد

ســان روف باز در شــرایط زیــر تا موقعیت باال آمــده حرکت
نمیکند:
 سان روف مسدود شده باشد.
 مکانیسم  Anti-trapایمن نشده باشد.
 یک خطای سیستمی وجــود داشته باشد ،برای مثــال به
دلیل قطع موقت منبع تغذیۀ برق .در این صورت ،آغـاز به
کار سان روف (به صفحۀ  78رجوع کنید) میتــواند کمک
کند.
یک پیــام خطا روی صفحۀ نمــایش نشان داده میشود .تالش
دیگری برای بستن انجام نمیشود.
سان روف باز تحت شـرایط زیر فورا ً به موقعیت باال آمده حرکت
می کند:
 تشخیص باران به دلیل مشکل سیستم امکان پذیر نیست.
یک پیام خطا روی صفحۀ نمایش نشان داده میشود.
مکانیسم Anti-trap

اطالعات کلی

اگـر نیروی بسته شدن سان روفها از مقدار معینی بیشتر شود،
عملیات بستن تقریباً از موقعیت نیمه باز یا در حین بسته شدن
از موقعیت باال آمده متوقف میگردد.
سان روف به آهستگی باز میشود.

بستن بدون مکانیسم  Anti-trapاز موقعیت باز
در صورت خطر خارجی یا اگر یخ مـانع بسته شدن عادی شود،
به صورت زیر عمل کنید:

 .1دکمــه را فراتــر از نقطۀ مقاومت به طـرف جلو بکشید و
همانجا نگه دارید.
سان روف با استفاده از مکانیسم  Anti-trapمحدود شده
بسته میشود .در صورتی که نیروی بسته شدن پنجــره از
مقدار معینی بیشتر شود ،عملیات بستن قطع میشود.
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 .2دکمه را مجددا ً فراتر از نقطۀ مقاومت بکشید و تا زمانی که
سان روف بـدون مکانیسم  Anti-trapبسته شود ،همانجا
نگه دارید .اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای بسته
شدن وجود دارد.

بستن بدون مکانیسم  Anti-trapاز موقعیت
شیب دار

میشود.

اگر خطر از بیرون وجود داشته باشد ،دکمـه
را تا فراتــر از نقطۀ مقاومت به سمت جلــو
ببرید و همانجا نگه دارید.
سان روف بدون مکانیسم  Anti-trapبسته

راهاندازی پس از مشکل برقی
اطالعات کلی

بعد از قطع برق در حین فـرایند باز کردن یا بستن ،کارکردهای
سان روف ممکن است محدود شود.
این سیستم را میتوان در شرایط زیر راهاندازی کرد.
 خودرو به شکل افقی متوقف شده باشد.
 وضعیت آماده برای رانندگی ایجاد شده باشد.
 دمای بیرون باالتر از  5° Cباشد.
در حین راهانـدازی ،سان روف بدون مکانیسم  Anti-trapبسته
میشود.
اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای بسته شدن وجود دارد.

راهاندازی سیستم

باالی دکمـه را فشار دهید و تا زمــان کامل
شدن فرآیند راهاندازی ،آن را نگه دارید.
فرآیند راهاندازی ظرف مدت  15ثانیه آغــاز
شده و تا زمانی کـه سان روف و آفتابگیر به
طور کامل بسته شوند ،ادامه پیدا میکند.

تنظیم کردن

تنظیم کردن
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

موقعیت نشستن ایمن

وضعیت نشستنی که الــزامات سرنشینان را به صـورت مناسب
منعکس کند برای رانندگی راحت با کمترین خستگی ضــروری
است.
در یـک تصــادف ،موقعیت صحیح صندلی نقش مهمی را ایــفا
می کند .نکات بیان شده در فصلهای زیر را رعایت کنید:
 صندلیها ،به صفحۀ  7۹رجوع کنید.
 کمربندهای ایمنی ،به صفحۀ  8۲رجوع کنید.
پشتی س ِر صندلی ،به صفحۀ  8۴رجوع کنید.

ِ
 کیسههای هوا ،به صفحۀ  14۷رجوع کنید.

صندلیها
نکات ایمنی

کنترلها

کنید .پشتی صندلی خود را تا حد امکان در وضعیت قائم تنظیم
کنید و هنگام رانندگی از تغییر آن خودداری کنید.
هشدار
خطــر تحت فشار قــرار گــرفتن بدن هنگام حــرکت
صندلیها وجــود دارد .خطــر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات
خودرو نیز وجود دارد .اطمینان حاصل کنید که فضای کافی برای
حرکت صندلی قبل از هر تنظیمی وجود دارد.

صندلیهای قابل تنظیم به صورت نیمه خودکار
مرور کلی

 1جلو  /پشت
 2پشتیبان ران
 3پهنای پشتی
 4پشتیبان کمر
 5زاویه پشتی صندلی
 6ارتفاع ،زاویه صندلی

هشدار
تنظیم صندلی در حین رانندگـی میتــواند منجــر به
حرکات غیر منتظره صندلی شود .کنترل خودرو ممکن است از
دست برود .خطر تصادف وجود دارد .صندلی سمت راننده را تنها
در زمانی که خودرو ساکن است ،تنظیم کنید.
هشدار
در حــالتی که پشتی صندلی به میزان زیادی به سمت
عقب خوابانده شده باشد ،ممکن است اثر حفاظتی کمربند ایمنی
را نتوان تضمین کــرد .در هنگام تصادف ،خطــر لیـز خوردن و
لغـزش زیر کمربند ایمنی وجود دارد .خطر مصدومیت یا صدمۀ
جــانی وجود دارد .قبل از شـروع سفر ،صندلی خــود را تنظیم
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تنظیم کردن

زاویۀ صندلی

زاویۀ پشتی صندلی

سوئیچ را باال یا پایین ببرید.

سوئیچ را به جلو یا عقب ببرید.

جلو  /پشت

پشتیبان ران

اهرم را بکشید و صندلی را در جهت مطلوب بلغزانید.
بعد از آزاد کردن اهرم ،صندلی را به آرامی به سمت جلو یا عقب
حرکت دهید تا مطمئن شوید به شکل مناسب درگیر شده است.

اهــرم جلوی صندلی را کشیده و پشتیبان ران را به سمت جلو
یا عقب تنظیم کنید.

ارتفاع

صندلیهای قابل تنظیم الکتریکی
مرور کلی

سوئیچ را به سمت باال یا پایین فشار دهید.
 1پشتیبان ران
 2جلو  /عقب ،ارتفاع ،زاویۀ صندلی
 3تنظیم پشتیبان شانه
 4پهنای پشتی
 5پشتیبان کمر
 6شیب پشتی صندلی ،پشتی سر
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تنظیم کردن

اطالعات کلی

تنظیـم صندلی بــرای صندلی راننده در پروفایلی کــه در حال
استفاده است ذخیــره میشود .وقتی خــودرو با ریموت کنترل
باز میشود ،اگــر این کارکرد (به صفحۀ  7۲رجوع کنید) فعــال
شده باشد ،موقعیت به طور خودکار فراخوانی میشود.

کنترلها

زاویۀ صندلی

جلو  /پشت
سوئیچ را به باال یا پایین ببرید.

زاویۀ پشتی صندلی

سوئیچ را به سمت جلو یا عقب فشار دهید.

ارتفاع
سوئیچ را به سمت جلو یا عقب ببرید.

پشتیبان ران

سوئیچ را به سمت باال یا پایین فشار دهید.

سوئیچ را به سمت جلو یا عقب فشار دهید.

پشتیبان کمر
اصول

انحنای پشتی صندلی را میتوان به وضعیتی که از منطقه ستون
فقرات در ناحیه کمر ،پشتیبانی کند ،تغییر داد .منطقه باالی لگن
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تنظیم کردن

و ستون فقـرات طوری پشتیبانی میشوند کــه به حالت قائم با
تکیه گاه قرار گیرند.

تنظیمات




عقب سوئیچ را فشار دهید:
بخش جلو ِ /
انحنا افزایش  /کاهش مییابد.
بخش باالیی  /پایینی ســوئیچ را فشار
دهید:
انحنا به سمت باال  /پایین میرود.

پهنای پشتی

دکمۀ روی طرف متناظر را فشار دهید.

کمربندهای ایمنی

اطالعات کلی

برای تغییر پهنــای پشتی ،کوسنهای کنـاری پشتی را میتوان
تنظیم کرد.

تنظیم




سوئیچ را به سمت جلو فشار دهید:
پهنای پشتی کاهش مییابد.
سوئیچ را به سمت عقب فشار دهید:
پهنای پشتی افزایش مییابد.

تنظیم پشتیبان شانه
اصول

تنظیم

پشتیبان شانه از ناحیه پشت در منطقه شانه پشتیبانی میکند.
تنظیم صحیح منجـر به موقعیتی راحت برای نشستن میشود و
کشیدگی عضلههای شانه را کاهش میدهد.

تعداد کمربندهای ایمنی

برای ایمنــی سرنشینان خودرو ،خودرو به پنج کمربند ایمنــی
مجهز است .اثـر حفاظتی بهینه فقط وقتی حــاصل میشود که
کمربندهای ایمنی به درستی بسته شده باشند.
دو سگک کمربند بیرونی در صندلی عقب برای سرنشینانی است
که در قسمت چپ و راست صندلی عقب نشستهاند.
سگک کمربند داخلی صندلی عقب برای سرنشینی است که در
وسط صندلی عقب نشسته است.

اطالعات کلی

همیشه اطمینان حاصل کنید که کمربندهای ایمنی توسط همۀ
سرنشینان قبل از آغــاز حرکت بسته شده باشد .کیسههای هوا
به عنوان یک وسیله ایمنی اضــافی مکمل کمربندهای ایمنــی
هستند .کیسههای هوا جایگزین کمربندهای ایمنی نیستند.
تا وقتی کـه صندلی به درستی تنظیم شده باشد ،نقطۀ لنگرگاه
فوقــــانی بند کمــربند ایمنی برای سرنشینان بزرگسال با هــر
اندازهای درست است.

نکات ایمنی

هشدار
اگـر کمربند ایمنی را بیش از یک نفر استفاده کند ،اثــر
حفاظتی آن از بین میرود .خطــر مصدومیت یا صدمۀ جــانی
وجـود دارد .فقط یک نفــر باید از یک کمــربند ایمنی استفاده
کند .نـوزادان و کـودکان را روی پایتان قــرار ندهید ،در عوض
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تنظیم کردن
آنــــها باید در سیستمهای نگهدارنده که برای کــودک طراحی
شدهاند ،نگهداری شده و بر این اساس ایمن شوند.
هشدار
وقتی کمربندهای ایمنــی به صورت نادرست بسته شده
باشد ،اثـر حفاظتی آنها ممکن است محدود شود یا از بین برود.
خطـر مصدومیتهای بیشتر مث ً
ال در صورت وقــوع یک تصادف
یا در حین ترمــز گرفتن یا مانــورهای گریز ،وجـود دارد .خطر
مصدومیتهای جسمی و جانی وجود دارد .اطمینان حاصل کنید
که همه سرنشینان کمربند ایمنی را به درستی بسته اند.
هشدار
کمربندهای ایمنـی بــرای قــرار گرفتن روی ســاختار
استـخوانی بدن طــراحی شدهاند و باید روی قسمت پایینی در
امتداد لگن یا لگن ،قفسه سینه و شانهها در صورت امکان بسته
شوند .از بستن قسمت پایینی کمربند روی ناحیه شکم خودداری
کنید.
کمربندهای ایمنی باید تا حـد امکان محکم و سازگار ،به راحتی
بسته شوند تا حفاظت مورد نظر را که برای آن طراحی شدهاند،
فراهم کنند .یک کمــربند آزاد به مقـدار زیادی حفاظت تامین
شده برای سرنشین را کاهش میدهد.
از آلــــودگی نــوار کمربند ایمنی توسط واکس ،روغن یا مــواد
شیمیایی و به خصوص اسید باتری خودداری کنید .تمیز کردن
را میتوان به شیوهای ایمن با صابون مالیم و آب انجام داد .اگـر
نـوار کمـربند ایمنی ساییده ،آلـوده و یا آسیب دیده باشد ،باید
تعویض شود.
کمربندهای ایمنی با نــوارهای کمربند پیچ خـورده نباید بسته
شوند .هر کمربند ایمنی باید توسط یک نفر بسته شود؛ گذاشتن
یک نوزاد یا یک کودک روی پای سرنشین غیرقانونی است.
تعویض کل کمربند بعد از این که در اثر یک ضربه شدید ساییده
شود ،حتی اگر آسیب به کمربند مشهود نباشد ،ضروری است.
هشدار
هیچ اصالح یا الحـاقی که مانع کار وسایل تنظیم کننده
کمربند ایمنی به منظور از بین بردن ســفتی یا مانع کار کمربند
ایمنی شود ،نباید توسط استفاده کننده انجام شود.
هشدار
اثــر حفاظتی کمربندهای ایمنی ممکن است در شرایط
زیر محدود شود یا از بین برود:
 کمربندهای ایمنی آسیب ببینند ،کثیف شـوند یا به دالیل

کنترلها

دیگری تغییر کنند.
 کشندههای کمــربند ،یا گیرندههای کمــربند تغییر کرده
باشند.
کمربندهای ایمنـی ممکن است به شـکل نامحسوس در صورت
وقوع تصادف آسیب ببینند .خطــر مصدومیت جسمی و جــانی
وجــود دارد .از ایجــاد تغییر در کمربندهای ایمنی ،سگکهای
کمربند ،کشندههای کمـربند ،گیـرندههای کمـربند یا لنگرهای
کمربند خــودداری کنید و آنـها را تمیز نگه دارید .کمربندهای
ایمنی را بعد از تصادف ،در مرکــز خدمات مجــاز یا هر مرکــز
خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر ،چک کنید.

استفاده صحیح از کمربندهای ایمنی









کمربند بدون پیچ و تاب را تا سفت ترین حـد ممکن روی
لگن و شانهها ببندید.
اطمینان حاصل کنید که در قسمت پایین و در ناحیه لگن
بسته شده باشد .کمربند نباید به شکمتان فشار بیاورد.
کمربند نباید روی لـبههای تیز یا اشیای شکستنی کشیده
شود یا تحت فشار قرار گیرد.
از پوشیدن لباس ضخیم بپرهیزید.
کمربند را به طور متناوب به سمت باال حـول باال تنه خود
سفت کنید.

تنظیم برای کشیدن کمربند ایمنی به شکل خودکار








تنه سگک متصل به کمربند ایمنی را در امتداد بدن بکشید
و آن را به سمت قفل کمربند فشار دهید تا صدای "کلیک"
هنگام درگیر شدن شنیده شود.
تنظیم طول کمربند بسیار مهم است .بـرای تنظیم کمربند
پایینی و بررسی این کــه سگک کمربند به درستی درگیر
شده است ،نــوار روی شانه را تا زمـانی که کمربند پایینی
محکم شود ،به سمت باال بکشید.
طول نوار مورب شانه خودکار تنظیم میشود تا اجازۀ آزادی
حرکت را بدهد.
برای آزاد کــردن کمربند ایمنی ،دکمـۀ روی قفل کمربند
را فشار دهید.
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بستن کمربند ایمنی

 .1هنگام به کارگیری کمربند ،کمربند ایمنی را به آرامــی از
قالب هدایت کنید.
 .2چفت کمربند ایمنی را وارد سگک کمــربند کنید .صـدای
درگیر شدن سگک کمربند ایمنی باید شنیده شود.

یادآوری کننده کمربند ایمنی برای
صندلیهای عقب

چراغ نشانگــر در صفحۀ آمپــر بعد از استارت موتور
نمایش داده میشود.
 سبز :کمـربند ایمنی روی صندلی عقب متناظر بسته شده
است.
 قرمز :کمربند ایمنی روی صندلی عقب متناظر بسته نشده
است.
یادآوری کننده کمربند ایمنی در صورتی که کمربند ایمنی صندلی
عقب در حین حرکت باز شود ،فعال میشود.

کارکرد ایمنی

اگر کمربند ایمنی بسته شود ،نـوار کمربند راننده و سرنشین جلو
هنگام شروع حرکت یک بار به طور خودکار سفت میشود.

باز کردن کمربند ایمنی

 .1کمربند را محکم نگه دارید.
 .2دکمۀ قرمز در سگک کمربند را فشار دهید.
 .3کمربند را مطابق با مکانیسم جمع شدنش ،هدایت کنید.

یادآوری کننده کمربند ایمنی برای صندلی راننده
و صندلی سرنشین جلو
اطالعات کلی

یادآوری کنندۀ کمربند ایمنی زمــانی فعال میشود که کمربند
ایمنی در طــرف راننده بسته نشده باشد .در برخــی ورژنهای
خــاص یک کشور ،یادآوری کننده کمربند ایمنی در سرعتهای
باالی حدود ده کیلومتر بر ساعت اگر کمربند ایمنی سرنشین جلو
بسته نشده باشد و اگــر اشیای سنگین روی صندلی قـرار داشته
باشند ،فعال میشود.

نمایش

یک پیام  Check Controlنشان داده میشود.
بررسی کنید کــه آیا کمربند ایمنی بـه درستی بسته
شده است یا خیر.
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در شرایط بحرانی رانندگی ،مث ً
ال در حین ترمز کامل ،کمربندهای
ایمنی جلو به طور خودکار کشیده میشوند.
اگر این وضعیت بدون وقوع تصادف سپری شود ،کشش کمربند
مجددا شل میشود.
اگر کشش کمربند بـه طور خودکار شل نشود ،خودرو را متوقف
کنید و سگک کمربند را با استفاده از دکمـۀ قرمز در سگک باز
کنید .کمربند را قبل از ادامۀ حرکت دوباره ببندید.

پشتی سر صندلیهای جلو
ِ
اطالعات کلی

موقعیت کنونی پشتی سر را میتوان با کارکــــرد حافظه ذخیره
کرد .به صفحۀ  90رجوع کنید.

پشتی سرهایی که به درستی تنظیم شدهاند
ِ
اطالعات کلی

پشتی سری که در ارتفاع درست تنظیم شده باشد ،خطر صدمه
ِ
دیدن گردن در صورت وقوع تصادف را کاهش میدهد.

ارتفاع

پشتی سر را طوری تنظیم کنید که مرکــز آن تقریباً در ارتفاع
ِ
چشمهایتان باشد.

تنظیم کردن

فاصله

پشتی ســر تا حــد ممکن بـه
فاصله را طوری تنظیم کنید که
ِ
پشت سر نزدیک باشد.

کنترلها

پشتی سرهای دستی
تنظیم ارتفاع:
ِ

نکات ایمنی

هشدار
اثــر حفاظتی از بین رفته بـه دلیل جدا کردن یا تنظیم
پشتی سرها میتواند منجر به مصدومیتهایی در ناحیه
نادرست
ِ
پشتی سرها را
سر و گردن شود .خطــر مصدومیت وجـود دارد.
ِ
قبل از رانندگی روی صندلیهـای دارای سرنشین نصب کنید و
ِ
پشت سر در سطح چشم،
پشتی سر ،از
مطمئن شوید کـه مرکز
ِ
پشتیبانی میکند.
هشدار
پشتی
بخشهایی از بدن ممکن است در هنـگام حرکت
ِ
سر تحت فشار قرار بگیرند .خطر مصدومیت وجود دارد.
پشتی سر
اطمینان حاصل کنید کــــه فضای کافی برای حرکت
ِ
وجود دارد.
هشدار
پشتی سر اثــر حفاظتی را در ناحیه ســر و
اشیای روی
ِ
گردن کاهش میدهند .خطر مصدومیت وجود دارد.
 از پوشش برای صندلی یا پشتی سر استفاده نکنید.
 اشیایی مـانند جالباسی را مستقیماً روی پشتی سر آویزان
نکنید.
 فقط از لـوازم جانبیای که قطعاً ایمن هستند ،برای اتصال
به پشتی سر استفاده کنید.
 از لــوازم جانبیای مــانند بالـش هنـگام رانندگی استفاده
نکنید.





پشتی
برای پایین بردن :دکمــۀ (فلش  )1را فشار دهید و
ِ
سر را به سمت پایین هل دهید.
برای باال آوردن :پشتی سر را به سمت باال فشار دهید.

تنظیم ارتفاع :پشتی سرهای برقی

سوئیچ را به سمت باال یا پایین فشار دهید.

پشتی سر فعال
ِ

پشتی سر فعال به طور خودکار
در صورت تصادف شدید از عقب،
ِ
فاصله از سر را کاهش میدهد.
پشتی سر فعال را چک
در صورت وقوع تصادف یا صدمه دیدن،
ِ
کنید و در صورت نیاز آن را تعویض نمایید.
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پشتی سرهای دستی
فاصله تا پشت سر:
ِ

پشتی سرهای عقب
ِ
پشتی سرهایی که به درستی تنظیم شدهاند
ِ
اطالعات کلی

پشتی سر اگــر به درستی تنظیم شده باشد ،خطر صدمه دیدن
ِ
مهرههای گردن را در صورت وقوع تصادف کاهش میدهد.





پشتی سـر را به سمت
رو به عقب :دکمــه را فشار دهید و
ِ
عقب هل دهید.
رو به جلو :پشتی سر را به سمت جلو بکشید.

پشتی سرهای برقی
فاصله تا پشت سر:
ِ

ارتفاع

پشتی ســــر را طوری تنظیم کنید که مرکز آن تقریباً در سطح
ِ
چشم هایتان باشد.

فاصله

پشتی سر به طور خودکار
وقتی پشتیبان شـانه تنظیم میشود،
ِ
تغییر مکان میدهد.

پشتی سر تا حد ممکن به پشت
فاصله را طوری تنظیم کنید که
ِ
سر نزدیک باشد.

تنظیم بخشهای جانبی

نکات ایمنی

بــرای افزایش ساپورت جانبی در موقعیت استراحت ،پشتی سر
را به جلو خم کنید.

جدا کردن

پشتی سرها را نمیتوان جدا کرد.
ِ
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هشدار
حفاظتی از بین رفتـه به دلیل جــدا کردن یا تنظیم
اثر
ِ
پشتی سرها میتواند منجر به مصدومیتهایی در ناحیه
نادرست
ِ
پشتی سرها را
سر و گردن شود .خطــــر مصدومیت وجود دارد.
ِ
قبل از رانندگی روی صنـدلیهــای دارای سرنشین نصب کنید
و مطمئن شوید کـه مرکز پشتی سـر ،از پشت سـر مسافران در
راستای چشم ،پشتیبانی میکند.
هشدار
پشتی
بخشهایی از بدن ممکن است در هنـگام حرکت
ِ
سر تحت فشار قرار بگیرند .خطر مصدومیت وجود دارد.
پشتی سر
اطمینان حاصل کنید که فضــــای کافی برای حرکت
ِ
وجود دارد.
هشدار
پشتی ســر اثر حفاظتی را در ناحیه ســر و
اشیای روی
ِ
گردن کاهش میدهند .خطر مصدومیت وجود دارد.
 از پوشش برای صندلی یا پشتی سر استفاده نکنید.
 اشیایی مانند جالباسی را مستقیماً روی پشتی سر آویـزان
نکنید.
ً
 فقط از لوازم جانبیای کــه قطعا ایمن هستند برای اتصال
به پشتی سر استفاده کنید.

تنظیم کردن


کنترلها

از لــوازم جـانبیای مانند بالش هنــگام رانندگی استفاده
نکنید.

پشتی سر وسط
خم کردن
ِ

پشتی سر وسط را میتوان به سمت عقب
برای بهبود دید عقب،
ِ
خم کرد.
فقط در صورتی که کسی روی صندلی وسطی نیست پشتی سر
وسط را خم کنید.

 .1پشتی سر را تا نقطۀ مقاومت باال بیاورید.
 .2دکمۀ (فلش  )1را فشار دهید و پشتی ســر را کامل بیرون
بکشید.

آینهها
آینههای بغل




پشتی سـر
به سمت عقب :دکمۀ (فلش  )1را فشار دهید و
ِ
را به سمت عقب خم کنید.
پشتی ســر را تا زمــانی که درگیر شود ،به
به سمت جلو:
ِ
سمت جلو خم کنید.

تنظیم ارتفاع

اطالعات کلی

وضعیت آینــه در پروفایلی کــه در حال حــاضر از آن استفاده
میکنید ذخیــره میشود .هنگامی کــه قفل خودرو به وسیـلۀ
ریموت کنترل باز میشود ،این موقعیت خودکار به طور فراخوانی
میشود .این امــر در صورتی اتفــاق میافتد که کارکرد مربوطه
فعال باشد (به صفحۀ  72رجوع کنید).
موقعیت کنونی آینۀ بغل را میتوان با کارکرد حافظه ذخیره کرد.
به صفحۀ  90رجوع کنید.

نکات ایمنی

ارتفاع پشتی سرهای بیرونی را میتوان تنظیم کرد.
پشتی
 برای پایین بردن :دکمــۀ (فلش  )1را فشار دهید و
ِ
سر را به سمت پایین هل دهید.
 برای باال آوردن :پشتی سر را به سمت باال فشار دهید.

هشدار
اشــیاء از آنچـه در آینـه میبینید به شـما نزدیک ترند.
فاصله تا ترافیک پشت ،مثـ ً
ال در هنگام تغییر الین ،ممکن است
اشتباه تخمین زده شود .خطــر تصادف وجــود دارد .فاصــله تا
ترافیک پشت سر را با نگاه از روی شانۀ خود تخمین بزنید.

جدا کردن

فقط در صورتی که کسی روی صندلی مـورد نظر ننشسته است
پشتی سر را جدا کنید.
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مرور کلی

آینههایی که به سمت داخل خم شدهاند زمانی که سرعت خودرو
به حــدود  40کیلومتر در ســاعت برسد به طـور اتوماتیک باز
میشوند.

گرمایش خودکار

هــر دو آینه بغل خودرو زمانی که موتور خودرو روشن باشد به
صورت خودکار گرم میشوند.
 1تنظیم  -صفحۀ ۸۸
 2چپ  /راست ،کارکرد اتوماتیک پارک
 3تا شدن به سمت بیرون و داخل  -صفحۀ ۸۸

انتخاب یک آینه

برای تغییر از آینهای به آینه دیگر:
سوئیچ را فشار دهید.

تنظیم برقی
میکند.

این دکمه را فشار دهید.
آینــه انتخاب شده براسـاس حرکت دکمــه حرکت

تنظیم دستی

در صورت وقــوع اشکال در سیستم برق ،لبههای آینـه را برای
تنظیم آن فشار دهید.

خم کردن به سمت بیرون و داخل

نکته
خودرو به خاطر پهنایش ممکن است در کارواش آسیب
ببیند .خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد .قبل از شستشو،
آینه را با دست یا با دکمه به داخل خم کنید.
این دکمه را فشار دهید.
آینهها در سرعتهایی تا حدود  20کیلومتر به داخل خم میشوند.
خم کردن آینهها به سمت بیرون و داخل در شــرایط زیر مفید
است:
 در کارواش ها.
 در جادههای باریک.
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ویژگی کاهش اتوماتیک نور انعکاسی

آینۀ بغل در طرف راننده به طور خودکار تیره میشود .سلولهای
نــوری در آینۀ دید عقب برای کنترل استفاده میشود .به صفحۀ
 89رجوع کنید.

کارکرد اتوماتیک پارک ،آینۀ بغل
اصول

هنگامی که دنــده عقب درگیــر شود ،شیشۀ آینــه در قسمت
سرنشین جلو به سمت پایین کج میشود .این امــــر دید شــما
نسبت به جدول و ســایر موانع کم ارتفاع ،مث ً
ال در هنگام پارک
کردن را افزایش میدهد.

فعال کردن

سوئیچ را به سمت موقعیت آینــه سمت راننده
.1
ببرید.
 .2اهرم سردنده را در موقعیت  Rدرگیر کنید.
هنگام بکسل کــردن ،استــفاده از سیستم کمــکی پارک
غیرفعال میشود.

غیرفعال کردن

سوئیچ را به سمت موقعیت آینۀ سمت سرنشین فشار دهید.

تنظیم کردن

آینۀ وسط ،ویژگی کاهش اتوماتیک نور انعکاسی

کنترلها

تنظیم دستی فرمان

مرور کلی

این کارکرد توسط سلولهای نوری کنترل میشود:
 در شیشه آینه.
 در پشت آینه.

الزامات کارکردی



سلولهای نوری را تمیز نگه دارید.
فضای بین آینه وسط و شیشۀ جلوی خودرو را نپوشانید.

فرمان
نکات ایمنی

هشدار
تنظیـم فرمــان در حین رانندگی میتــواند منجــر به
حرکات غیرمنتظرۀ فرمــــان شود .کنترل خودرو ممکن است از
دست برود .خطر تصادف وجود دارد .فرمــان را تنها در زمــانی
که خودرو ساکن است ،تنظیم کنید.

 .1اهرم را به سمت پایین خم کنید.
 .2فرمــان را به ارتفــاع و زاویـه متناسب ببرید تا با موقعیت
نشستن شما متناسب باشد.
 .3اهرم را به باال برگردانید.

تنظیم برقی فرمان
اطالعات کلی

تنظیم فرمــان برای پروفایلی ذخیره میشود که در حال حاضر
از آن استفاده میکنید .وقتی وضعیت آماده برای رانندگی روشن
باشد ،اگر کارکرد برای این منظور فعال شده باشد (به صفحۀ 72
رجوع کنید) ،موقعیت به طور خودکار فراخوانی میشود.
موقعیت کنونی فرمـان را میتوان با کارکرد حافظه ذخیره کرد.
به صفحۀ  90رجوع کنید.

تنظیم

گیربکس دستی :قفل برقی فرمان

هشدار
اگــر قفل فرمــان فعال شود ،خـودرو نمیتواند بچرخد.
خطر تصادف وجـود دارد .وضعیت آماده به کار را قبل از حرکت
خودرو روشن کنید.
وقتی درب راننده باز شود ،فرمـان به طور خودکار قفل میشود.
برای باز کردن ،وضعیت آماده به کار را روشن کنید.

سوئیچ را به طرف جلو  /عقب فشار دهید تا فرمـان تنظیم شود.
ارتفاع را با موقعیت صندلی تطبیق دهید.
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تنظیم کردن

ورود  /خروج آسان

فرمــان موقتاً به شکل خـودکار به باالترین موقعیتش میرود تا
ورود و خروج آسان شود.

گرمکن فرمان
مرور کلی

گرمکن فرمان




پهنای پشتی.
پشتیبان کمر.

نکات ایمنی

هشدار
استفاده از کارکــرد حافظه در حین رانندگی میتــواند
منجر به حرکات غیرمنتظرۀ صندلی یا فرمان شود .کنترل خودرو
ممکن است از دست برود .خطر تصادف وجود دارد .بازیابی حافظه
را تنها در زمانی که خودرو ساکن است ،انجام دهید.
هشدار
خطر تحت فشار قرار گرفتن بدن هنگام حرکت صندلیها
وجود دارد .خطــر مصدومیت یا آسیب دیدن تجهیـزات خودرو
وجود دارد .اطمینان حاصل کنید که فضای کافی بــرای حرکت
صندلی قبل از هر تنظیمی وجود دارد.

مرور کلی

روشن  /خاموش کردن

این دکمه را فشار دهید.
یک پیــام  Check Controlنشـان داده میشود.
اگــر سفر ظرف  15دقیقه بعد از یک توقف موقت ادامــه یابد،
گرمکن فرمان به طور خودکار دوباره فعال میشود.

کارکرد حافظه
اصول

با کارکــرد حافظه ،تنظیمات زیر را میتوان ذخیره و در صورت
نیاز فراخوانی کرد:
 موقعیت صندلی.
 موقعیت آینۀ بغل.
 موقعیت فرمان.
 ارتفاع .Head-Up Display

اطالعات کلی

برای هر پروفایل راننده (رجوع به صفحۀ  )68دو اســات حافظه
با تنظیمات مختلف اشغال میشود.
تنظیمات زیر ذخیره نمیشوند:
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دکمههای حافظه روی درهای جلو هستند.

ذخیره کردن

 .1موقعیت مورد نظر را تنظیم کنید.
این دکمــه را فشار دهیـد .نوشتۀ روی دکمــه
.2
روشن میشود.
 .3دکمۀ مورد نظر  1یا  2را در حــالی که  LEDروشن است
فشار دهید .یک سیگنال به صدا در میآید.

فراخوانی

موقعیت ذخیره شده به طور خودکار فراخوانی میشود .دکمــۀ
مورد نظر  1یا  2را فشار دهید.

تنظیم کردن

کنترلها

روشن کردن

هنــگامی کـه یک سوئیچ تنظیم صندلی یا یکی از دکمــههای
حافظه دوباره فشار داده شود ،این روند لغو میشود.
در حین رانندگــی ،تنظیم موقعیت صندلی در طرف راننده بعد
از مدت کوتاهی قطع میشود.

حداکثر سطح شدت توسط سه  LEDروشن ،نشان داده میشود.

کارکرد ماساژ

خاموش کردن

این دکمه را یک بار بسته به سطح شدت فشار دهید.

این دکمــه را فشـار دهید و تا زمــانی کــه LED

اصول

بسته به برنامه ،کارکرد ماساژ به آرامش ماهیچهها و بهبود گردش
خون کمک میکند و میتواند مانع احساس خستگی شود.

اطالعات کلی

هشت برنامه مختلف ماساژ را میتوان انتخاب کرد:
 فعالسازی لگن.
 فعالسازی باال تنه.
 فعالسازی کل بدن.
 ماساژ پشت.
 ماساژ شانه.
 ماساژ کمر.
 تمرین باال تنه.
 تمرین کل بدن.

مرور کلی

کارکرد ماساژ

خاموش شود ،نگه دارید.

تنظیم برنامه ماساژ
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .2
"Seat comfort" .3

 .4صندلی مورد نظر را انتخاب کنید.
"Seat massage" .5
 .6تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

گرمکن صندلی
مرور کلی
جلو

گرمکن صندلی
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تنظیم کردن

تهویۀ فعال صندلی

عقب

اصول

سطوح تشک و پشتی صندلی توسط فــنهای یکپارچه خنـک
میشوند.
تهویه ،صندلی را در صورت گــرمای بیش از حد اتاق و یا برای
خنک کردن مداوم در دماهای باال ،خنک میکند.
گرمکن صندلی

مرور کلی

روشن کردن

برای هر مرحــلۀ دمایی این دکمــه را یک بار فشار
دهید.
باالترین سطح ،با سـه نــوار روی صفحۀ نمــایش تهویۀ مطبوع
نمایش داده شود.
اگــر سـفر شما  15دقیقه بعد از یک توقف موقت ادامــه یابد،
گرمکن صندلی به طور خودکار مطابق با آخرین دمــای انتخاب
شده ،فعال میشود.
وقتی ( ECO PROبه صفحۀ  27۴رجوع کنید) فعــال باشد،
خروجی گرما کاهش مییابد.

خاموش کردن
نگه دارید.

این دکمه را فشار دهید و تا زمــانی که عالمت مورد
نظر از روی صفحۀ نمایش تهویۀ مطبوع محــو شود

توزیع گرمکن صندلی

توزیع گرما بین تشک و پشتی صندلی را میتوان تغییر داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Climate comfort" .3
"Seat and surface heating" .4
 .5صندلی مورد نظر را انتخاب کنید.
 .6کنترلر را فشار دهید و آن را بــرای تنظیم تـوزیع گرمکن
صندلی بچرخانید.
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تهویه صندلی را فعال کنید.

روشن کردن

برای هــر مرحله تهویه ،این دکمــه را یک بار فشار
دهید.
باالترین سطح ،حالتی است که سه نوار روی صفحۀ نمایش تهویۀ
مطبوع نشان داده شود.
بعد از مدت کوتاهی ،سیستم به طور خودکار به منظور جلوگیری
از خنک شدن بیش از حــد ،میـزان دمــا را یک سطح پایینتر
میآورد.

خاموش کردن
نگه دارید.

این دکمه را فشار دهید و تا زمــانی که عالمت مورد
نظر از روی صفحۀ نمایش تهویۀ مطبوع محــو شود

تنظیم کردن

کنترلها

فعالسازی انفرادی
اصول

برخی کارکردهای گرمایش و سرمایش را میتوان به طور خودکار
بسته به دمای بیرون فعال کرد.

اطالعات کلی

دمــای بیرونی کـه کارکــردها باید براساس آن به طور خودکار
فعال شوند را میتوان با استفاده از  iDriveتنظیم کرد.
بسته به ورژن تجهیزات ،کارکــردهای زیـر را میتــوان به طور
خودکار فعال کرد:
 گرمکن صندلی.
 گرمکن فرمان.
 تهویه صندلی.

الزامات کارکردی



کمربند ایمنی صندلی مربوطه بسته شده باشد.
دمای بیرون در مدتی حــدودا ً  30ثانیهای به دمای تنظیم
شده برسد یا از آن پایینتر بیاید.

فعالسازی  /غیرفعالسازی

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .2

"Climate comfort" .3

"Seat and surface heating" .4

.5
.6
.7
.8

صندلی مورد نظر را انتخاب کنید.
آیتم منوی کارکرد مورد نظر را انتخاب کنید.
دمــای بیرونی را کـه کارکــرد باید براساس آن فعال شود
تنظیم کنید.
در صورت امکان ،سطح مطلوب را تنظیم کنید.
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حمل و نقل ایمن کودکان

حمل و نقل ایمن کودکان
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

مالحظات مهم
نکات ایمنی

هشدار
کودکان یا حیوانات بدون مراقب میتوانند خــودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامات زیـر ،خود و وسیله نقلیه را به
خطر بیاندازند:
 فشردن دکمه .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی.
 باز کردن و بستن درها و پنجرهها.
 انتقال دنده به حالت خالص.
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادف یا آسیب دیدگی وجود دارد .کــودکان یا حیوانات
را بدون مراقبت در خودرو رها نکنید .ریموت کنترل را در حین
خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

کودکان همیشه باید در عقب خودرو باشند
اطالعات کلی

تحقیقات درباره تصادفات نشان میدهد که ایمنترین مکان برای
کودکان صندلی عقب است.
کودکان کمتر از  12ســال یا کوتاهتر از  150سانتیمتر را فقط
در عقب و در سیستمهای نگهدارنده کودک که در تطابق با سن
وزن و انــــدازۀ کودک فراهم شده است ،جابهجا کنید .کودکان
بزرگتر از  13ســال در زمانی که سیستم نگهدارنده کودک دیگر
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به دلیل سن ،وزن و اندازۀ آنها قابل استفاده نباشد ،باید کمربند
ایمنی ببندند.

نکات ایمنی

هشدار
کودکان کــوتاهتر از  150سانتیمتر نمیتوانند کمــربند
ایمنی را به درستی بدون سیستمهای نگهدارندۀ مناسب و اضافی
ببندند .وقتی کمــربندهای ایمنی به صورت نادرست بسته شده
باشد ،اثر حفاظتی آنها ممکن است محدود شود یا از بین برود.
اگر کمربند ایمنی درست بسته نشده باشد ،در صورت وقوع یک
تصــادف یا در حین ترمـز گرفتن یا مانورهای گریز میتواند باعث
مصدومیتهای بیشتر شود .خطـر مصدومیتهای بدنی و جانی
وجود دارد .کودکان کوتاهتر از  150سانتیمتر باید از سیستمهای
نگهدارندۀ مناسب استفاده کنند.

به غیر از استرالیا/نیوزلند :کودکان روی صندلی
سرنشین جلو
اطالعات کلی

هنگام استفاده از سیستم نگهدارندۀ کودک روی صندلی سرنشین
جلو ،اطمینان حاصل کنید که کیسههای هوای جلو و جانبی در
قسمت سرنشین جلو غیرفعال هستند .کیسههای هوای سرنشین
جلو را فقط میتوان با سوئیچ مربوط به کیسههای هوای سرنشین
جلو غیرفعال کرد .به صفحۀ  149رجوع کنید.
اگــر غیرفعال کردن کیسههای هوای سرنشین جلو امکان پذیر
نیست ،کــودکان را در سیــستمهای نگهدارندۀ روی صندلــی
سرنشین جلو جابهجا نکنید ،بلکه آنــــها را روی صندلــی عقب
جابهجا کنید.

حمل و نقل ایمن کودکان

نکات ایمنی

هشدار
کیسههای هوای فعـال سرنشین صندلی جلو میتواند به
کودک درون سیستم نگهدارندۀ کودک هنگامی که کیسههای هوا
عمل میکنند ،آسیب برساند .خطر مصدومیت وجود دارد.

به غیر از استرالیا و نیوزلند :صندلی های مناسب

اطالعات درباره این که اگر سیستمهای نگهدارندۀ کودک با یک

کمــربند ایمنــی براساس استاندارد  16 ECE-Rنصب شـوند،

کنترلها

اطمینان حاصل کنید که کیسههای هوای سرنشین صندلی جلو
غیرفعال است و چراغ نشانگر PASSENGER AIRBAG OFF
روشن میباشد.

کــدام یک از سیستمهای نگهدارندۀ کــودک را میتـوان روی
صندلی مورد نظر مورد استفاده قرار داد:

گروه

وزن کودک

سن تقریبی

کیسه هوای صندلی
سرنشین جلوON ،

کیسه هوای صندلی سرنشین
جلو)a – OFF ،

صندلی های
عقب ،بیرونی

صندلی عقب،
وسطی

0

تا 10 kg

تا  9ماه

X

U, L

U, L

U

0+

تا 1۳ kg

تا  ۱۸ماه

X

U, L

U, L

U

I

 ۹تا 1۸ kg

تا  ۴سال

X

U, L

U, L

U

II

 ۱۵تا  ۲۵ kgتا  ۷سال

X

U

U, L

U

III

 7سال یا
بزرگتر

X

U

U, L

U

 ۲۲تا ۳۶ kg

 :Uمناسب برای سیستمهای نگهدارندۀ کودک در گروه  Universalکه برای استفاده در این گروه وزنی تایید شدهاند.
 :Lمناسب برای سیستمهای نگهدارندۀ کودک در گــروه  Semi-Universalاگــر خودرو و صندلی در لیست نــوع خودروهای
سازنده سیستم نگهدارندۀ کودک حضور داشته باشد.
 :Xنامناسب برای سیستمهای نگهدارندۀ کودک در گروه  Universalکه برای استفاده در این گروه وزنی تایید شدهاند.
 )aموقعیت جلو  /عقب صندلی سرنشین جلـو را تنظیم کنید و در صورت لــزوم ،آن را به باالترین موقعیت ببرید تا بهترین مسیر
ممکن برای کمربند حاصل شود.

نصب سیستمهای نگهدارندۀ کودک
اطالعات کلی

سیستمهای مناسب نگهدارندۀ کــودک بـرای هر گــروه سنی و
وزنی در یک مرکز خدمات مجـاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه

مجاز دیگر موجود است.
دستورالعملهای عملیاتی و ایمنی ســازندۀ سیستم نگـهدارندۀ
کــودک را در هنــگام انتخـاب ،نصب و استفاده از سیستمهای
نگهدارندۀ کودک رعایت کنید.
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نکات ایمنی

هشدار
اگــر سیستمهای نگهدارندۀ کودک و سیستمهای نصب
آنها آسیب ببینند یا در معـرض تنشهای شدید در یک تصادف
قـرار گیرند ،کارکرد حفاظتی ممکن است محدود شود یا از بین
برود .ممکن است کودک برای مثــال در هنگام یک تصادف ،یا
هنگام ترمـز گرفتن یا مانورهای گــریز به میزان کافی حفاظت
نشـود .خطــر مصدومیت جسمی و جــانی وجــود دارد .اگــر
سیستمهای نگهدارندۀ کــودک و سیستمهای نصب آنها آسیب
ببینند یا در یک تصادف در معرض تنشهای شدید قرار گیرند،
آنها را در یک مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه
واجد شرایط دیگر چک و در صورت نیاز تعویض کنید.
هشدار
پایداری سیستم نگهدارندۀ کـودک با تنظیمات نادرست
صندلی یا نصب نامناسب صندلی کــودک محدود خواهد شد یا
به خطر میافتد .خطر مصدومیتهای جسمی و جانی وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید که سیستم نگهدارندۀ کودک به شکل ایمن
روی پشتی استقرار دارد و فیکس شده است .در صورت امـــکان
شیب پشتی را بــرای همــۀ پشتیهای مربوطه تنظیـم کنید و
صندلیها را به درستی تنظیم نمایید .اطمینان حاصل کنید که
صندلیها و پشتیها به طور ایمـن درگیــر میشوند .در صورت
امکان ،ارتفاع پشتیهای سر را تنظیم و یا آنها را جدا کنید.

به غیر از استرالیا و نیوزلند :روی صندلی
سرنشین جلو
غیرفعالسازی کیسههای هوا

هشدار
کیسههای هـوای فعال سرنشین صندلی جلو میتواند به
کودک ،درون سیستم نگهدارندۀ کودک در هنگامی که کیسههای
هوا فعال شوند ،آسیب برساند .خطر مصدومیت وجود دارد.
اطمینان حاصل کنید که کیسههای هوای سرنشین صندلی جلو
غیرفعال است و چراغ نشانگر PASSENGER AIRBAG OFF
روشن است.
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قبل از نصب یک سیستم نگهدارندۀ کودک در صندلی سرنشین
جلو ،اطمینان حاصل کنید که کیسههای هـــوای جلو و پهلو در
طرف سرنشین جلو (کمک راننده) غیرفعال هستند.
برای غیرفعالسازی کیسههای هوای سرنشین جلو با سوئیچ کلید
به صفحۀ  14۹رجوع کنید.

سیستمهای نگهدارندۀ کودک رو به عقب

خطر
کیسههای هـوای فعــال سرنشین صندلی جلو میتواند
به کودک درون سیستم نگهدارندۀ کودک رو به عقب در هنگام
فعال شدن کیسههای هوای سرنشین جلو ،آسیب مرگباری برساند.
خطــر مصدومیت وجود دارد .اطمینان حاصل کنید که کیسههای
هــوای سرنشین صندلی جلو غیرفعــال است و چــراغ نشانگر
 PASSENGER AIRBAG OFFروشن میباشد.

اطالعات روی آفتابگیر سمت سرنشین جلو را دنبال کنید.
هرگــز از یک سیستم نگهدارندۀ کودک رو به عقب را روی یک
صندلی حفاظت شده توسط یک کیسه هوای فعال استفاده نکنید.
خطر مرگ یا آسیب جدی به کودک وجود دارد.

موقعیت و ارتفاع صندلی

قبل از نصب یک سیـستم نگهدارندۀ کــودک ،صندلی سرنشین
جلو را تا حـد امکان به عقب ببرید و آن را تا ارتفاع متوسط باال
بیاورید تا بهتــرین موقعیت ممکن برای کمربند حفاظت بهینه
در صورت وقــوع تصادف حـاصل شود .اگــر نقطۀ اتصال باالیی
کمربند ایمنـی در جلوی راهنمای کمربند صندلی کــودک قرار
داشته باشد ،صندلـی سرنشین را با دقت به سمت جلو ببرید تا
بهترین موقعیت راهنمای کمربند حاصل شود.

حمل و نقل ایمن کودکان

پهنای پشتی

و آن را تغییر ندهید و همچنین موقعیت حــافظه را فــراخوانی
نکنید.

با پهنای قابل تنظیم پشتی :قبل از نصب یک سیستم نگهدارندۀ
کودک در صندلی سرنشین جلو ،پهنای پشتی را کام ً
ال باز کنید

نصب صندلی کودک ISOFIX

سیستمهای مناسب نگهدارنده کودک ISOFIX
سیستمهای نگهدارندۀ کــودک  ISOFIXزیـر را میتــوان در
صندلیهای مورد نظر برای این هدف استفاده کرد .کالس اندازه
و گــروه اندازۀ متناظـر روی یک صفحه در صندلی کــودک به
صورت یک حرف یا مشخصات  ISOقرار دارد.

اطالعات کلی

دستورالعملهای عملیاتی و ایمنی ســازنده سیستم نگـهدارندۀ
کــودک  ISOFIXرا در هنــگام انتـخاب ،نصب و اســتفاده از
سیستمهای نگهدارندۀ کودک رعایت کنید.
گروه

وزن کودک

سن تقریبی

کیسۀ هوای
صندلی سرنشین
جلوON ،

کیسۀ هوای
صندلی سرنشین
جلوOFF ،

صندلیهای
عقب،
بیرونی

صندلی
عقب،
وسطی

F – ISO/L1

X

X

X

X

G – ISO/L2

X

X

X

X

0

تا 10 kg

تا  9ماه

E – ISO/R1

X

X

IL

X

0+

تا 13 kg

تا  18ماه

E – ISO/R1

X

X

IL

X

D – ISO/R2

X

X

IL

X

C – ISO/R3

X

X

IL

X

I

 ۹تا ۱۸ kg

تا حدود
 4سال

D – ISO/R2

X

X

IL

X

C – ISO/R3

X

X

IL

X

B – ISO/F2

X

X

IL, IUF

X

B1– ISO/F2X

X

X

IL, IUF

X

A – ISO/F3

X

X

IL, IUF

X

Carrycot

کالس  /گروه )a

کنترلها

 )aهنگام استفاده از صندلیهای کودک روی صندلیهای عقب ،موقعیت جلو  /عقب صندلی سرنشین جلو را در صورت لزوم تنظیم
کنید و همچنین پشتی سر صندلی عقب را تنظیم یا آن را جدا کنید.
 :ILمناسب برای سیستمهای نگهدارندۀ کــودک  ISOFIXدر گــروه  Semi-Universalاگــر خودرو و صندلی در لیست نوع
خودروهای سازنده سیستم نگهدارندۀ کودک حضور داشته باشد.
 :IUFمناسب برای سیستمهای نگهدارندۀ کودک رو به جلو  ISOFIXدر گروه  Universalکـه برای استفاده در این گروه وزنی
تایید شدهاند.
 :Xصندلی تایید نشده یا به نقاط نصب برای سیستم  ISOFIXمجهز نشده است.
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قالبها برای لنگرهای پایینی ISOFIX

قبل از نصب سیستمهای نگهدارندۀ کودک

هشدار
اگــر سیستم تثبیت نگهدارندۀ صندلــی  ISOFIXبـه
درستی درگیر نشده باشد ،اثر حفاظتی سیستم نگهدارندۀ صندلی
 ISOFIXممکن است محدود شود .خطر آسیب جسمی و جانی
وجود دارد .اطمینان حاصل کنید که لنگرهای پایینی به طور ایمن
درگیر میشوند و سیستم تثبیت نگهدارندۀ صندلی  ISOFIXبه
طور محکم در برابر پشتی قرار دارد.

نصب سیستمهای نگهدارندۀ کودک ISOFIX
 .1سیستم نگهدارندۀ کــودک را نصب کنید .اطالعات سازنده
را ببینید.
 .۲اطمینان حـاصل کنید کــه لنگــرهای  ISOFIXمناسب
متصل میشوند.

موقعیت

بندهای نگهداری باالیی ISOFIX

نکات ایمنی

عالمت مربوطه ،قالبها را برای نقــاط پایینی لنگرگاه
 ISOFIXنشان میدهد.

قالبهــا برای لنگــرهای پایینی  ISOFIXپشت پوششهــای
مشخص شده قرار دارند.

ISOFIX
کمــــربند ایمنی را از ناحیـۀ سیستم نگهدارندۀ کــودک بیرون
بکشید.

نکات ایمنی

نکته
نقــاط نصب بــرای بندهــای نگهداری باالیـی سیستم
نگهدارندۀ کــودک فقط بــرای این نـوع ،مناسب هستند .وقتی
سایر اشیاء نصب شوند ،لنگرها ممکن است آسیب ببینند .خطر
آسیب بـه تجهیزات خــودرو وجود دارد .سیستمهای نگهدارندۀ
کودک را فقط به بندهای نگهداری باالیی نصب کنید.
هشدار
اگر از بند نگهداری باالیی به شکل نادرست برای سیستم
نگهدارندۀ کودک استفاده شود ،اثر حفاظتی ممکن است کاهش
یابد .خطر مصدومیت وجود دارد .اطمینان حاصل کنید کـه بند
نگهداری باالیی با لبههای تیز تماس ندارد و بند نگهداری باالیی
دارای پیچ و تاب نیست.

نقاط نصب

این عالمت ،نقطۀ نصب بــرای بند نگهداری باالیی را
نشان میدهد.
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اتصال بند نگهداری باالیی به نقطه نصب

.1
.2
.3

بســته به نوع تجهیزات ،دو یا ســه نقطۀ نصب برای بند نگهداری
باالیی سیستمهای نگهدارندۀ کودک  ISOFIXوجود دارد.

هدایت نوار نگهدارنده

.4
.5
.6

پوشش نقطۀ نصب را جدا کنید.
پشتی سر را باال بیاورید.
ِ
پشتی سـر هدایت
بند نگهداری باالیی را بین ساپورتهای
ِ
کنید.
قالب بند نگهداری را در نقطۀ نصب درگیر کنید.
بند نگهداری را محکم به سمت پایین بکشید.
پشتی سرها را به صورت مورد نیاز پایین بیاورید و درگیــر
ِ
کنید.

سیستمهای نگهدارندۀ کودک i-Size

اطالعات کلی

 i-Sizeمقرراتی برای سیستمهای نگهدارندۀ کــودک است که
براساس آن مشخص میشود کدام یک از سیستمهای نگهدارندۀ
کودک مجاز هستند.

1
2
3
4
5
6
7

جهت حرکت
پشتی سر
ِ
قالب برای بند نگهداری باالیی
نقطۀ نصب
طاقچۀ پنجرۀ عقب
پشتی صندلی
بند نگهداری باالیی

اگـر این عالمت در خودرو ظاهر شود ،خودرو براساس
 i-Sizeمجـاز است .این عالمت نقــاط نصب را برای
لنگرهای بار سیستم نشان میدهد.
این عالمت ،نقطۀ نصب بــرای بند نگهداری باالیی را
نشان میدهد.
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صندلیهای مناسب i-Size

اطالعات دربارۀ قابلیتهای اســتفاده از سیستمهای نگهدارندۀ
کودک ،روی صندلیهای خاص اگر سیستمهای نگهدارندۀ کودک

برای  i-Sizeمناسب باشند یا براساس استاندارد ECE-Ri129

به  i-Sizeمربوط شوند.

گروه

کیسۀ هوای صندلی
سرنشین جلوON ،

سرنشین جلوOFF ،

کیسۀ هوای صندلی

صندلیهای عقب ،بیرونی
ردیف صندلی دوم

صندلی عقب ،وسطی ردیف
صندلی دوم

i-Size

X

X

i-U, i-UF

X

 :i-Uمناسب برای سیستمهای نگهدارندۀ کودک رو به عقب و رو به جلوی .i-Size
 :i-UFمناسب برای سیستمهای نگهدارندۀ کودک رو به جلوی .i-Size
 :Xنامناسب برای سیستمهای نگهدارندۀ کودک .i-Size

به غیر از استرالیا و نیوزلند :صندلیهای
کودک توصیه شده

سیستمهای مناسب نگهدارندۀ کودک برای هر گروه سنی و وزنی
در یک مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد
شرایط دیگر موجود است.
ســازندۀ خودرو ،سیستمهای نگهدارنده کــودک زیـر را توصیه
میکند:


+0 BMW Baby Seat Group



1 BMW Junior Seat Group



3/2 BMW Junior Seat Group



ISOFIX Base



Romer KidFix XP
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نکات ایمنی

هشدار
لنگرهای نگهدارندۀ کــودک برای تحمل بارهای تحمیل
شده توسط نگهدارندههای کودکی کـه به درستی نصب شدهاند
طـراحی شدهاند .تحت هیچ شرایطی از آنــها برای کمربندهای
ایمنی بزرگساالن ،یا برای اتصال سایر اقالم یا تجهیزات به خودرو
استفاده نکنید .بعد از استفاده از نگهدارندههای کـــودک ،ممکن
است الزم باشد که اتصاالت لنگر به سمت پایین خم شود.
هشدار
اگــر از بند نگهداری باالیی بـه شکل غلط برای سیستم
نگهدارندۀ کــودک استفاده شود ،اثــر حفاظتی آن ممکن است
کاهش یابد .خطر مصدومیت وجـود دارد .اطمینان حاصل کنید
کـه بند نگهداری باالیی با لبههای تیز تماس ندارد و دارای پیچ
و تاب نیست.

حمل و نقل ایمن کودکان

نقاط نصب

این عالمت ،نقطۀ نصب بــرای بند نگهداری باالیی را
نشان میدهد.

اتصال بند نگهداری باالیی به نقطۀ نصب
.1
.2
.3

.4
.5
.6
بسته به نـوع تجهیزات ،دو نقطۀ نصب بیرونی یا سه نقطۀ نصب
دیگـر برای بند نگهداری باالیی سیستمهای نگهدارندۀ کودک با
بند تسمه وجود دارد.

هدایت نوار نگهدارنده

کنترلها

پوشش نقطۀ نصب را جدا کنید.
پشتی سر را باال بیاورید و یا خارج کنید.
ِ
پشتی سر هدایت
بند نگهداری باالیی را بین سـاپورتهای
ِ
کنید.
پشتی ســر صندلی وسط
روی صندلی وسطی ،آن را باالی
ِ
به شکل مورد نظر هدایت کنید.
قالب بند نگهداری را در نقطۀ نصب درگیر کنید.
بند نگهداری را محکم به سمت پایین بکشید.
پشتی ســرها را به صورت مورد نیاز پایین بیاورید و درگیر
ِ
کنید.

ایمن کردن درها و پنجرهها در عقب
مرور

در شرایط معین ،ممکن است قفل کــردن درهــا و پنجرههای
عقب عقــالنی باشد ،تا آنــها نتوانند مث ً
ال هنــگام حمل و نقل
کودکان سهوا ً از داخل باز شوند.

درها

1
2
3
4
5
6
7

جهت حرکت
پشتی سر
ِ
قالب برای بند نگهداری باالیی
نقطۀ نصب
طاقچۀ پنجرۀ عقب
پشتی صندلی
بند نگهداری باالیی

اهرمهای قفل روی درهای عقب را به سمت باال فشار دهید.
حال میتوان در مورد نظر را فقط از بیرون باز کرد.

سوئیچ ایمنی برای عقب

این دکمه را روی در راننده فشار دهید.

این امـر کارکردهای مختلف را مسدود میکند و آنها نمیتوانند
در عقب کار کنند .برای سوئیچ ایمنی ،به صفحۀ  75رجوع کنید.
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رانندگی

رانندگی
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

دکمۀ Start/Stop
اصول

فشـار دادن دکمــۀ  ،Start/Stopوضعیت
آمــاده برای رانندگی را روشن یا خــاموش
میکند .به صفحۀ  19رجوع کنید.
گیــربکس استپترونیک :فشار دادن دکمــۀ
 Start/Stopدر حــال فشار دادن پدال ترمز ،وضعیت آمــاده
برای رانندگی را روشن میکند.
گیربکس دســتی :فشار دادن دکمۀ  Start/Stopدر حال فشار
دادن پدال کالچ ،وضعیت آماده برای رانندگی را روشن میکند.
دوباره فشردن دکمۀ  Start/Stopوضعیت آماده برای رانندگی
را خاموش و آمادگی برای راهاندازی (به صفحۀ  19رجوع نمایید)
را روشن میکند.

وضعیت آماده برای رانندگی
نکات ایمنی

خطر
اگر لوله اگزوز مسدود شود یا تهویه ناکافی باشد ،گازهای
مضـر اگـزوز میتوانند وارد خـودرو شوند .گازهای اگـزوز حاوی
کـربن مونوکسید که یک گاز بی بو و بی رنگ امــا بسیار سمی
است ،میباشند .در فضاهای سربسته ،گازهای اگــزوز میتوانند
در خارج از خودرو نیز انباشته شوند .خطر صدمه جــــانی وجود
دارد .لــولۀ اگزوز را خالی نگه دارید و اطمینان حاصل کنید که
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دارد.

تهویۀ کافی وجود
هشدار
یک خــودروی ناامــن میتواند خود به خود شــروع به
حرکت کند .خطر تصادف وجــود دارد .قبل از خروج ،خودرو را
در برابر حرکت ایمن کنید.
برای حصول اطمینان از این کـه خــودرو در برابر حرکت ایمن
شده است ،به موارد زیر توجه کنید:
 ترمز دستی را بکشید.
 روی سرباالیی یا شیب ،چــرخهای جلو را به سمت جدول
بچرخانید.
 برای مثـال روی سرباالیی یا شیب ،خودرو را با یک مــانع
چرخ ایمن کنید.
نکته
در صورت تالش مکــرر برای استارت یا استارت مکــرر
با تــوالی ســریع ،سوخت نمیسوزد یا ناقص میسوزد .مبــدل
کاتالیزوری ممکن است بیش از حد گرم شود .خطر آسیب دیدن
تجهیزات خــودرو وجود دارد .از استارت مکــرر با توالی سـریع
بپرهیزید.

روشن کردن وضعیت آماده برای رانندگی
گیربکس استپترونیک

 .1پدال ترمز را فشار دهید.
 .۲دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید.
استارت زدن به شکل خــودکار برای مدت زمــان کــوتاه فعال
میشود و به محض روشن شدن موتور ،متوقف میشود.
اکثــر چــراغهای نشانگر و هشدار در صفحۀ آمپــر برای مدت
زمانهای مختلفی روشن میشوند.

گیربکس دستی

 .1پدال ترمز را فشار دهید.
 .۲کالچ را فشار داده و دنده را در حالت خالص قرار دهید.
 .۳دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید.
استارت زدن به طور خودکار برای مدت زمان کـوتاه فعال میشود

رانندگی
و به محض روشن شدن موتور ،متوقف میشود.
اکثــر چــراغهای نشانگر و هشدار در صفحۀ آمپــر برای مدت
زمانهای مختلفی روشن میشوند.

موتور دیزلی

وقتی موتــور سرد و در دمای زیر  0° Cباشد ،عملیات استارت
را میتــوان اندکی به دلیل پیش گــرمایی اتوماتیک به تاخیـر
انداخت.
یک پیام  Check Controlنشان داده میشود.

نمایش در صفحه آمپر

وقتی وضعیت آمــاده بـرای رانندگی روشن
باشد READY ،در صفحۀ آمپـر نشان داده
میشود.

خاموش کردن وضعیت آماده برای رانندگی
گیربکس استپترونیک

 .1وقتی خــودرو متوقف شده است ،دنــده را در موقعیت P

درگیر کنید.
 .۲دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید.
موتور خاموش میشود.
 .۳ترمز دستی را بکشید.

گیربکس دستی

 .1وقتی خــودرو متوقف شده است ،دکمـۀ  Start/Stopرا
فشار دهید.
موتور خاموش میشود.
 .۲دنده  1یا عقب را درگیر کنید.
 .۳ترمز دستی را بکشید.

قبل از رفتن به کارواش

برای این که خــودرو بتواند به کارواش برود ،اطالعات در مـورد
شستن خــودرو در یک کارواش اتوماتیک را مالحظه کنید .بـه
صفحۀ  33۴رجوع کنید.

کنترلها

کارکرد Auto Start Stop
اصول

کارکــرد  Auto Start Stopبه صـرفه جـویی سوخت کمک
میکند .این سیستم موتور را در حین توقف مث ً
ال در یک ازدحـام
ترافیکی و یا پشت چراغهای راهنمایی خاموش میکند.
وضعیت آماده برای رانندگی روشن میماند .موتور به طور خودکار
برای شروع رانندگی روشن میشود.

اطالعات کلی

بعد از هـر استارت موتور از طریق دکمۀ  ،Start/Stopکارکرد
 Auto Start Stopآمـادۀ کار میباشد .برای سرعت حدود 5
کیلومتر ،این کارکرد فعال میشود.
بسته به حـالت رانندگی انتخاب شده ،براسـاس آخرین وضعیت
فعال یا غیرفعال میشود (به صفحۀ  11۸رجوع کنید).

توقف موتور
الزامات کارکردی
گیربکس استپترونیک
موتــور در حین یک توقف ،تحت شــرایط زیـر به طور خودکار
خاموش میشود:
 دنده در موقعیت  Dباشد.
 پدال ترمز در حالی که خودرو ساکن است یا خودرو توسط
ترمز دستی اتوماتیک نگــه داشته میشود ،همچنان فشار
داده شود.
 کمربند ایمنی راننده یا در راننده بسته باشد.
گیربکس دستی
موتــور در حین یک توقف ،تحت شـرایط زیر به طور خــودکار
خاموش میشود:
 گیربکس در حــالت خالص باشد و پـدال کالچ فشار داده
نشده باشد.
 کمربند ایمنی راننده یا در راننده بسته باشد.
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گیربکس استپترونیک :توقف دستی موتور

اگــر موتور بعد از توقف خـودرو به طور اتوماتیک متوقف نشود
میتوان آن را به طور دستی متوقف کرد:
 پدال ترمز را مکررا ً در موقعیت کنونی فشار دهید.
 دنده را در موقعیت  Pدرگیر کنید.
اگــر همۀ الزامات کارکردی برآورده شده باشد ،موتـور خاموش
میشود.

سیستم تهویۀ مطبوع هنگامی که خودرو پارک است

شدت جریان هوای سیستم تهویۀ مطبوع هنگامی که موتور کار
نمیکند کاهش مییابد.

نمایش در صفحه آمپر
اطالعات کلی

این نمــایش در قسمت دور موتــور نشــان
میدهد کـه کارکــرد Auto Start Stop
برای استارت اتوماتیک موتور آماده است.
این نمایش نشان میدهد که پیش شـرطها
برای توقف اتومـاتیک موتــور برآورده نشده
است.

زمان کل برای موتور خاموش
با تجهیزات مربــوطه و در حــالت رانندگی
 ،ECO PROکل زمــانی کـه در حین آن
موتــور توسط کارکرد Auto Start Stop

خــاموش میشود در حین توقف اتومـاتیک
موتور نمایش داده میشود.
بعد از سوخت گیری ،زمان کل به طور خودکار ریست میشود.
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موتور در شرایط زیر به طور خودکار خاموش نمیشود:
 در یک سرپایینی تند.
 در صورتی که ترمز با قدرت کافی درگیر نشده باشد.
 دمـای خارجی باال باشد و تهویۀ مطبوع بهصورت اتوماتیک
کار کند.
 داخل خودرو هنوز تا سطح مطلوب گرم یا سرد نشده باشد.
 اگر بخارگیری پنجره قریب الوقوع باشد.
 موتور یا سایر قطعات در دمای عملیاتی نباشند.
 موتور نیاز به خنک شدن داشته باشد.
 چرخ هادر زاویۀ تیزی باشند یا فرمان چرخانده شود.
 باتری خودرو شدیدا ً تخلیه شده باشد.
 در ارتفاعات باال.
 در موتور باز شده باشد.
 سیستم کمکی پارک فعال باشد.
 حرکت و توقف در ترافیک بهصورت مکرر.
 گیربکس استپترونیک :اهــرم سردنده در موقعیت  Nیا R
باشد.
 بعد از رانندگی با دنده عقب.
 استفاده از سوخت با درصد اتانول باال.

استارت زدن موتور
الزامات کارکردی
گیربکس استپترونیک
برای شروع حرکت ،موتـور در شرایط زیر به طور خودکار روشن
میشود:
 با برداشتن پا از پدال ترمز.
 هنگامی کــه ترمز دستی اتوماتیک فعال باشد :پدال گاز را
فشار دهید.

رانندگی
گیربکس دستی
برای شروع حرکت ،موتور تحت شرایط زیر به طور خودکار روشن
میشود:
 با فشار پدال کالچ.

استارت زدن

بعد از این که موتور روشن شد ،طبق معمول گاز بدهید.

کارکرد ایمنی

بعد از این که موتــور به طور خودکار خاموش شود ،در صورتی
که یکی از شرایط زیـر اتفاق افتاده باشد ،دوباره به طور خودکار
روشن نمیشود:
 کمربند ایمنی راننده و در راننده باز باشد.
 در موتور باز باشد.
تعدادی از چــراغهای نشانگر برای مدت زمــان مختلفی روشن
میشوند.
موتور را فقط میتوان از طریق دکمۀ  Srart/Stopروشن کرد.

محدودیتهای سیستم

حتی اگر قصد شروع حرکت نداشته باشید ،موتور در شرایط زیر
به طور خودکار روشن میشود:
 گرم شدن بیش از حد داخل خودرو در هنگامی که کارکرد
خنک کردن روشن باشد.
 سرد شدن بیش از حد داخل خودرو در هنگامی که کارکرد
گرم کردن روشن باشد.
 وقتی خطر بخار گرفتن وجود داشته باشد.
 راننده فرمان را قفل کند.
 گیربکس استپترونیک :تغییر موقعیت اهــرم سردنده از D
به  Nیا .R
 گیربکس استپترونیک :تغییر موقعیت اهــرم سردنده از P
به  N ،Dیا .R
 باتری خودرو شدیدا ً تخلیه شده باشد.
 شروع اندازهگیری سطح روغن.
کارکرد هوشمند Auto Start Stop
بســته به ورژن تجهیزات و ورژن خاص یک کشور ،خودرو دارای
سنســورهای مختلف برای کنترل وضعیت ترافیک است .این امر

کنترلها

کارکـرد هوشمند  Auto Start Stopرا برای تطبیق با شرایط
ترافیکی گوناگون فعــال میکند و در صورت لــزوم ،به صورت
مقدماتی رفتار میکند.
برای مثال ،در شرایط زیر:
 اگر وضعیتی تشخیص داده شود که مدت زمــان توقف در
آن بسیار کــوتاه است ،موتــور به طــور خــودکار متوقف
نمیشود .بسته به وضعیت ،یک پیــام روی صفحۀ نمایش
نمایش داده میشود.
 اگــر وضعیتی تشخیص داده شود کــه در آن خودرو باید
فورا ً شروع به حرکت کند ،موتور متوقف شده به طور خودکار
روشن میشود.

فعال کردن  /غیرفعال کردن دستی سیستم
اصول

موتور به طور خودکار خاموش نمیشود.
در حین یک توقف اتوماتیک موتور ،دوباره موتور روشن میشود.

با استفاده از دکمه

این دکمه را فشار دهید.

گیربکس استپترونیک :از طریق موقعیت سردنده

کارکــــرد  Auto Start Stopدر موقعیت دنــده  M/Sنیــز
غیرفعال میشود.

از طریق سوئیچ حالت رانندگی

کارکرد  Auto Start Stopدر حـالت رانندگی  SPORTدر
سوئیچ حالت رانندگی غیرفعال میشود.
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نمایش


 LEDروشن میشود :کارکــرد Auto Start Stop

مجاز یا هر مرکــز خدمات یا تعمیرگاه واجـد شرایط دیگر چک
کنید.



 LEDخاموش میشود :کارکرد Auto Start Stop

ترمز دستی

غیرفعال میشود.
فعال میشود.

پارک کردن خودرو در حین توقف اتوماتیک موتور
اطالعات کلی
مث ً
ال در حین توقف اتوماتیک موتور ،خودرو را میتوان در هنگام
ترک آن ،ایمن پارک کرد.
گیربکس استپترونیک
 .1دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید.
 وضعیت آماده برای رانندگی خاموش میشود.
 وضعیت آماده به کار روشن میشود.
 موقعیت دنده  Pبه طور خودکار درگیر میشود.
 .۲ترمز دستی را بکشید.
گیربکس دستی
 .1دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید.
 وضعیت آماده برای رانندگی خاموش میشود.
 وضعیت آماده به کار روشن میشود.
 .۲دنده  1یا دنده عقب را درگیر کنید.
 .۳ترمز دستی را بکشید.

غیرفعالسازی اتوماتیک
اطالعات کلی

در شرایط معین ،کارکـرد  Auto Start Stopبه طور خودکار
به دالیل امنیتی مانند اینکه عــدم حضور راننده تشخیص داده
شود ،غیرفعال میشود.

اختالل در عملکرد

کارکــرد  Auto Start Stopدیگر موتــور را به طور خودکار
خاموش نمیکند .پیام  Check Controlظاهر میشود .ادامه
رانندگی امـکان پذیــر است .سیستم را در یک مرکــز خدمات
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اصول

ترمز دستی برای جلوگیری از حرکت خــودرو در هنگامی کــه
پارک شده است استفاده قرار میشود.

نکات ایمنی

هشدار
یک خــودروی ناامن ممکن است خود به خود شروع به
حرکت کند ،خطر تصادف وجود دارد .قبل از خروج ،خــودرو را
در مقابل حرکت ایمن کنید.
برای تضمین این که خــودرو در مقابل حرکت ایمن شده است
موارد زیر را در نظر بگیرید:
 ترمز دستی را بکشید.
 در سرباالییها یا روی یک شیب ،فرمان را به سمت جدول
بچرخانید.
 در سرباالییهــا یا روی یک شیب ،وسیله را با یک مــانع
چرخ نیز ایمن کنید.
هشدار
کودکان یا حیوانات بدون مراقب میتوانند خــودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامات زیر ،خـود و وسایل نقلیه را به
خطر بیاندازند:
 فشردن دکمه .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی.
 باز کردن و بستن درها و پنجرهها.
 انتقال دنده به موقعیت .N
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادف یا آسیب دیدگی وجود دارد .کــودکان یا حیوانات
را بدون مراقب در خـودرو رها نکنید .ریموت کنترل را در حین
خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.

رانندگی

مرور کلی

کنترلها

است ،فشار دهید.
گیربکس دستی :این سوئیچ را در حــالی کـه پایتان روی پدال
ترمز است فشار دهید.
 LEDو چراغ نشانگر خاموش میشوند.
ترمز دستی آزاد میشود.

آزادسازی اتوماتیک

ترمز دستی

درگیر کردن
وقتی خودرو ساکن است
این سوئیچ را بکشید.
 LEDروشن میشود.

چـراغ نشانگر در صفحۀ آمپــر به رنگ قرمــز روشن
میشود .ترمز دستی درگیر شده است.

در حال رانندگی

استفاده از آن در حین رانندگی به عنـوان یک ترمــز اضطراری
عمل میکند:
سوئیچ را بکشید و آن را نگـه دارید .تا زمانی که سوئیچ کشیده
میشود ،خودرو به شدت ترمز میکند.
چــراغ نشانــگر به رنگ قرمــز روشن میشـود ،یک
سیگنال به صدا در میآید و چراغهـای ترمــز روشن

میشود.
یک پیام  Check Controlبه نمایش در میآید.
اگر سرعت خودرو تا حدود  3کیلومتر بر ساعت پایین بیاید ،ترمز
پارکنیگ درگیر میشود.

آزاد کردن
آزاد کردن دستی

وقتی وضعیت آماده برای رانندگی روشن باشد:
گیربکس استپترونیک :این سوئیچ را در حالی که پایتان
روی پدال ترمز است یا موقعیت اهــرم سردنده روی P

ترمز دستی وقتی کـه حرکت را آغــاز میکنید به طور خودکار
آزاد میشود.
 LEDو چراغ نشانگر خاموش میشوند.

ترمز دستی اتوماتیک
اصول

این سیستم با تنظیم و آزادسازی اتوماتیک ترمز مث ً
ال در هنگام
حرکت در یک ترافیک شدید ،به راننده کمک میکند.
وقتی خــودرو ساکن است ،به طور خودکار در محل نگه داشته
میشود.
بر روی سرباالییها ،سیستم از حرکت خودرو به سمت عقب در
حین رانندگی جلوگیری میکند.

اطالعات کلی

تحت شرایط زیر ،ترمز دستی به طور خودکار درگیر میشود:
 وضعیت آماده برای رانندگی خاموش باشد.
 در راننده در حالی که خودرو ساکن است باز باشد.
 خـودروی در حال حرکت با استفاده از ترمز دستی متوقف
شود.

نمایش

چراغ نشانگر از سبز به قرمز تغییر میکند.

نکات ایمنی

هشدار
یک خــودروی ناامن ممکن است خود به خود شروع به
حرکت نماید .خطر تصادف وجود دارد .قبل از خروج ،خودرو را
در مقابل حرکت ایمن کنید.
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رانندگی

برای تضمین این که خـودرو در مقابل حرکت ایمن شده است،
موارد زیر را در نظر بگیرید:
 ترمز دستی را تنظیم کنید.
 در سرباالییها یا روی یک شیب ،فرمـان را به سمت جدول
بچرخانید.
 در سرباالییهــا یا روی یک شیب ،وسیله را با یک مــانع
چرخ نیز ایمن کنید.
هشدار
کودکان یا حیوانات بدون مراقب میتوانند خــودرو را به
حرکت درآورند و مث ً
ال با اقدامات زیر ،خـود و وسایل نقلیه را به
خطر بیاندازند:
 فشردن دکمه .Start/Stop
 آزاد کردن ترمز دستی.
 باز کردن و بستن درها و پنجرهها.
 انتقال دنده به موقعیت .N
 استفاده از تجهیزات خودرو.
خطر تصادف یا آسیب دیدگی وجــود دارد .کودکان یا حیوانات
را بدون مراقب در خـودرو رها نکنید .ریموت کنترل را در حین
خروج از خودرو همراه خود ببرید و خودرو را قفل کنید.
احتیاط
اگــر خودرو ساکن باشد ،ترمــز دستی اتوماتیک درگیر
میشود .این امر از حرکت خودرو در کارواش جلوگیری میکند.
خطـــر آسیب به تجهیزات وجــود دارد .قبل از ورود به کارواش
ترمز دستی اتوماتیک را غیرفعال کنید.

مرور کلی

ایجاد آمادگی کارکردی ترمز دستی اتوماتیک

وقتی وضعیت آماده برای رانندگی روشن باشد:
این دکمه را فشار دهید.
 LEDروشن میشود.
چراغ نشانگر به رنگ سبز روشن میشود.
ترمز دستی اتوماتیک آماده برای کار است.
بعد از هر بار استارت مجدد ،آخرین تنظیمات انتخاب شده فعال
میشود.

ترمز دستی اتوماتیک ،خودرو را نگه میدارد

آمادگی کارکردی ایجاد و در راننده بسته میشود.
بعد از گذاشتن پا روی پدال ترمــز ،مث ً
ال در هنـگام توقف پشت
چـراغ راهنمایی ،خودرو به طور خــودکار در برابر حرکت ایمن
میشود.
چراغ نشانگر به رنگ سبز روشن میشود.

استارت زدن

برای شروع حرکت ،پایتان را روی پدال گاز بگذارید.
ترمز به طور خودکار آزاد میشود.
چراغ نشانگر خاموش میشود.

فعالسازی اتوماتیک ترمز دستی

اگر خودرو با ترمز دستی اتوماتیک متوقف شود و وضعیت آماده
برای رانندگی خــاموش باشد یا راننده از خــودرو خـارج شود،
ترمز دستی به طور خودکار درگیر میشود.
چراغ نشانگر از سبز به قرمز تغییر میکند.
اگــر حالت آماده به حرکت غیرفعال باشد در حـالی که خودرو
در حال سر خوردن به سمت یک مانع است ،ترمز دستی تنظیم
نخواهد شد .در این صــورت ،ترمــز دستی اتومــاتیک خاموش
میشود.

ترمز دستی اتوماتیک
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رانندگی

خاموش کردن آمادگی کارکردی

این دکمه را بزنید.
 LEDخاموش میشود.
چراغ نشانگر خاموش میشود.
ترمز دستی اتوماتیک خاموش میشود.
اگر خودرو توسط ترمز دستی اتوماتیک نگه داشته میشود ،پدال
ترمز را فشار دهید تا آن را خاموش کنید.

اختالل در عملکرد

در صورت خرابی یا اختالل در عملکرد ترمز دستی:
خودرو را در مقابل حرکت کــردن مث ً
ال با استفاده از یک مــانع
چرخ در هنگام ترک آن ایمن کنید.

بعد از خرابی برق

برای به کاراندازی مجدد قابلیت کارکردی ترمز دستی بعد از یک
خرابی برق:
 .1وضعیت آماده به کار را روشن کنید.
این سوئیچ را در حالی که پایتان را روی پدال ترمز
.2
میگذارید یا اهـرم سردنده در موقعیت  Pاست بکشید و سپس
فشار دهید.
این روند ممکن است چند ثانیه طول بکشد .هر صدایی در رابطه
با این موضوع طبیعی است.
این چــراغ نشانگر در صفحۀ آمپــر به محض این که
ترمــز دستی دوباره آمــاده راهاندازی باشد ،خـاموش
میشود.

چراغ راهنما ،نور باال ،فلشر چراغ جلو
چراغ راهنما

کنترلها

استفاده از چراغهای راهنما

اهرم را فراتر از نقطه مقاومت فشار دهید.

چراغ راهنمای سه گانه

به آرامی اهرم را به سمت باال یا پایین فشار دهید.
مدت زمان چراغ راهنمای سه گانه را میتوان تنظیم کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Lights" .3
"Exterior lighting" .4
"One-touch turn signal" .5
 .6تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندهای کــــه در حال حــاضر مشغول
رانندگی است ،ذخیره میشود.

استفادۀ مختصر از چراغ راهنما

اهــــرم را تا نقطه مقاومت فشار دهید و تا زمانی که میخواهید
چراغ راهنما چشمک بزند ،همانجا نگه دارید.

نور باال ،فلشر چراغ جلو

اهرم را به سمت جلو یا عقب بکشید.

چراغ راهنما بر روی آینه بغل

هنــگام رانندگی و استفاده از چــراغهای راهنما یا چــراغهای
هشدار خطــر ،آینههــای بغل را به سمت داخل خــم نکنید تا
چراغهای راهنمای روی آینۀ بغل به خوبی دیده شوند.
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روشن کردن




نور باال روشن ،فلش .1
نور باال خاموش  /فلشر چراغ جلو ،فلش .2

سیستم برف پاک کن
مرور

اگر شیشۀ جـلو خشک است ،از برف پاک کنها استفاده نکنید،
زیرا این کار ممکن است به تیغههای برف پاک کن آسیب برساند
یا باعث شود آنها زودتر ساییده شوند.

نکات ایمنی

هشدار
اگـر برف پاک کنها در حالتی که به سمت بیرون خــم
شدهاند شروع به حرکت کنند ،ممکن است به قطعاتی از خودرو
آسیب برسد یا بخشهایی از بدن تحت فشار قرار گیرند .خطــر
مصدومیت یا آسیب بـه تجهیزات خــودرو وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که وقتی برف پاک کنها در وضعیت خــم شده به
سمت بیــرون هستند خــودرو خــاموشباشد و هنـگام روشن
کردن ،برف پاک کنها به سمت داخل (حالت عادی) برگردانده
شده باشد.
هشدار
اگــر برف پاک کنها روی شیشۀ جــلو یـخ زده باشند،
تیغههــای برف پاک کن ممکن است پاره شوند و موتــور برف
پاک کن در هنگام روشن کــردن بیش از حد گــرم شود .خطر
آسیب بـه تجهیزات خــودرو وجود دارد .شیشۀ جــلو را قبل از
روشن کردن برف پاک کن یخ زدایی کنید.
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اهرم را به سمت باال فشار دهید تا موقعیت مورد نظر حاصل شود.
 وضعیت غیرفعال برف پاک کن ،موقعیت .0
 سنسور باران ،موقعیت .1
 سرعت عادی برف پاک کن :موقعیت .2
وقتی خــودرو ســاکن است ،کار برف پاک کـن به صورت
تناوبی تغییر میکند.
 سرعت زیاد برف پاک کن :موقعیت .3
وقتی خودرو متوقف شود ،برف پاک کنها به سرعت عادی
بر میگردند.
وقتی حرکت در حــالی کــه برف پاک کن روشن است قطــع
میشود :اگــر حرکت ادامه یابد ،برف پاک کنها در سطحی که
قبال تنظیم شدهاند کار میکنند.

خاموش کردن و کارکرد مختصر

اهرم را به سمت پایین فشار دهید.
 برای خاموش کردن :اهرم را بـه سمت پایین فشار دهید تا
به موقعیت اصلی برسد.
 برای کارکـرد مختصر :اهــرم را از موقعیت اصلی بـه سمت
پایین فشار دهید.
اهرم بعد از آزاد شدن به موقعیت اصلی بر میگردد.

رانندگی

سنسور باران

کنترلها

تنظیم حساسیت سنسور باران

اصول

سنسور باران به طور خــودکار عملکرد برف پاک کن را بسته به
شدت بارش باران کنترل میکند.

اطالعات کلی

سنسور باران روی شیشۀ جلو و مستقیماً در جلوی آینــۀ وسط
قرار دارد.

نکات ایمنی

هشدار
اگــر سنسور باران فعــال باشد ،برف پاک کـنها ممکن
است اتفاقی در کارواش شروع به حرکت کنند .خطــر آسیب به
تجهیزات وجود دارد .سنسور باران را در کارواش غیرفعال کنید.

فعالسازی /غیرفعالسازی

اهرم را از موقعیت عادی یکبار به سمت باال فشار دهید (فلش .)1
حرکت برف پاک کن آغاز میشود.
 LEDاهرم برف پاک کن روشن میشود.

کلید چرخشی را برای تنظیم حساسیت سنسور باران بچرخانید.
به سمت باال :حساسیت باالی سنسور باران.
به سمت پایین :حساسیت پایین سنسور باران.

شستشو دهندۀ شیشۀ جلو و چراغهای جلو
نکات ایمنی

هشدار
مایع شستشو ممـکن است در دماهای پایین روی شیشۀ
جلو یخ بزند و مــانع دید شود .خطــر تصادف وجود دارد .فقط
در صورتی کــه امکان یخ زدگی مــایع شستشو وجـود ندارد از
سیستمهــای شستشو استفاده کنید .در صورت نیــاز از مــایع
دارای ضد یخ استفاده کنید.
نکته
وقتی مخزن آب برف پاک کن خالی باشد ،پمپ شستشو
نمیتواند به شکل مورد نظر کار کند .خطــر آسیب به تجهیزات
خودرو وجود دارد .وقتی مخزن آب برف پاک کن خالی است از
سیستم شستشو استفاده نکنید.
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تمیز کردن

اهرم برف پاک کن را بکشید.
مــایع از مخزن مــایع شستشو دهنده روی شیشه جلو افشانده
میشود و برف پاکنها به طور مختصر فعال میشوند.
وقتی چراغهای خودرو روشن هستند ،چراغهای جلو نیز همزمان
در بازههای منظم تمیز میشوند.

برف پاک کنهــا به سمت داخل (حــالت عــادی) برگــردانده
شدهاند.
هشدار
اگــر برف پاک کــنها روی شیشۀ جلو یـخ زده باشند،
تیغههای برف پاک کن ممکن است پاره شــوند و موتــور برف
پاک کن در هنگام روشن کردن بیش از حــد گــرم شود .خطر
آسیب بـه تجهیزات خــودرو وجــود دارد .شیشۀ جلو را قبل از
روشن کردن برف پاک کن یخ زدایی کنید.

بیرون خم کردن برف پاک کنها

 .1وضعیت آماده به کار را روشن کنید.
 .2دکمۀ روی اهرم برف پاک کن را به سمت پایین فشار دهید
و تا زمـانی که برق پاک کنها در موقعیت عمودی متوقف
شوند ،نگه دارید.

نازلهای شستشوی شیشۀ جلو

وقتی وضعیت آماده به کار روشن باشد ،نازلهای شستشو دهندۀ
شیشۀ جلو به طور خودکار گرم میشوند.

به بیرون خم شدن برف پاک کنها
اصول

برف پاک کنها در موقعیت خــم شده به سمت بیرون میتوانند
از شیشۀ جلو دور شوند.

 .3برف پاک کنها را به طور کامل از شیشه جلو جدا کنید.

اطالعات کلی

این امــر وقتی میخواهید تیغههـا را تعویض کنید یا در صورت
سرما آنها را به بیرون خم کنید ،مهم است.

نکات ایمنی

هشدار
اگـر برف پاک کنها در حالتی که به سمت بیرون خــم
شدهاند شروع به حرکت کنند ،ممکن است به قطعاتی از خودرو
آسیب برسد یا بخشهایی از بدن تحت فشار قــرار گیرند .خطر
مصدومیت یا آسیب به تجهیـزات خــودرو وجود دارد .اطمینان
حاصل کنید که وقتی برف پاک کنها در وضعیت خــم شده به
سمت بیرون هستند خودرو خاموش است و هنگام روشن کردن،
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به داخل خم کردن برف پاک کنها

بعد از خم کردن برف پاک کن ها به داخل ،سیستم برف پاک کن
باید مجددا ً فعال شود.
ً
 .1برف پاک کنها را کامال به سمت شیشۀ جلو خم کنید.
 .2وضعیت آمـاده برای رانندگی را روشن کنید یا اهــرم برف
پاک کن را مجددا ً به سمت پایین فشار دهید و آنجــا نگه
دارید.

رانندگی
 .3برف پاک کنها به موقعیت عــادی بر میگــردند و دوباره
قابل استفاده هستند.

مایع شستشو

کنترلها

نسبتهای ترکیب درج شده روی مخازن را رعایت

کنید.

مرور

اطالعات کلی

همه نازلها از یک مخزن تغذیه میشوند.
از ترکیبی از آب شهر و کنسانتره شستشو برای شستشو دهندۀ
شیشۀ جلو استفاده کنید و در صورت لــزوم به آن مــایع دارای
ضدیخ اضافه کنید.
حداقل سطح پر شدن پیشنهادی 1 :لیتر.

نکات ایمنی

هشدار
برخی عوامل ضدیخ ممکن است حاوی مواد سمی باشند
و قابل اشتعال هستند .خطـر آتش سوزی یا مصدومیت جــانی
وجود دارد .به دستورالعملهای روی مخازن توجه کنید .ضد یخ را
از منابع اشتعال دور نگه دارید .این محصوالت را درون بطریهای
مختلف نریزید .این محصـوالت را دور از دسترس کــودکان نگه
دارید.
هشدار
مایع شستشو ممکن است در تماس با قطعات داغ موتور
شعله ور شده و باعث آتش سوزی شود .خطر مصدومیت و آسیب
به تجهیزات وجود دارد .از مایع شستشو فقط در هنگامی استفاده
کنید که موتــور خنک شده است .سپس کالهک مخزن مــایع
شستشو را ببندید.
هشدار
مــواد افــزودنی حــاوی سیلیـکون کــه برای خاصیت
 Beadingروی پنجره به مایع شستشو اضافه میشوند میتوانند
باعث آسیب رسیدن به سیستم شستشو شود .خطــــر آسیب به
تجهیزات خودرو وجود دارد .از اضـافه کردن افزودنیهای حاوی
سیلیکون به مایع شستشو خودداری کنید.
هشدار
ترکیب کنســانترههای شستشو دهنده یا ضــدیخهـای
مختلف میتواند باعث آسیب رسیدن به سیستم شستشو شود.
خطر آسیب به تجهیزات وجود دارد .کنسانترههای شستشو دهنده
یا ضــدیخهــای مختلف را ترکیب نکنید .دستــورالعملهــا و

مخزن مایع شستشو در محفظۀ موتور قرار دارد.

اختالل در عملکرد

استفاده از کنسـانترههای شستشو یا ضــدیخهای رقیق نشده و
ساخته شده از الکل میتــواند منجــر به نشانههای نادرست در
دماهای پایینتر از  -15درجه سانتی گراد شود.

گیربکس دستی
نکات ایمنی

هشدار
یک خــودروی ناامن ممکن است خود به خود شروع به
حرکت کند .خطر تصادف وجود دارد .قبل از خروج ،خــودرو را
در مقابل حرکت ایمن کنید.
برای تضمین این که خــودرو در مقابل حرکت ایمن شده است
موارد زیر را در نظر بگیرید:
 ترمز دستی را بکشید.
 در سرباالییها یا روی یک شیب ،فرمان را به سمت جدول
بچرخانید.
 در سرباالییها یا روی یک شیب ،خودرو را با یک مانع چرخ
نیز ایمن کنید.
هشدار
هنـگام انتقال به یک دندۀ پایینتر ،در سرعتهای باالی
موتور میتواند به موتور آسیب برساند .خطر آسیب به تجهیزات
وجـود دارد .اهــرم دنده را برای رفتن به دندۀ  5یا  ،6به سمت
راست فشار دهید.
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رانندگی

تعویض دنده

موقعیتهای دنده

برای تغییر هماهنگ و پویای دنده ،سرعت موتور به طور خودکار
در حین تعویض دنده تنظیم میشود.

 Dرانندگی
موقعیت دنده برای رانندگی عــادی خودرو .همه دندهها به طور
خودکار برای حرکت رو به جلو انتخاب میشوند.

اطالعات کلی

دندۀ عقب

این دنده را فقط در هنگامی که خودرو ساکن است درگیر کنید.
برای غلبه بر مقاومت اهرم دنده ،یک حرکت دینامیک به سمت
چپ انجــام دهید و دنده عقب را با یک حرکت تعویض دنده به
سمت جلو درگیر کنید.

گیربکس استپترونیک
اصول

گیربکس استپترونیک کارکـردهای یک گیربکس اتوماتیک را با
فرصت تغییر دستی دنده در صورت نیاز ترکیب میکند.

نکات ایمنی

هشدار
یک خــودروی ناامن ممکن است خود به خود شروع به
حرکت کند .خطر تصادف وجود دارد .قبل از خروج ،خــودرو را
در مقابل حرکت ایمن کنید.
برای تضمین این که خــودرو در مقابل حرکت ایمن شده است
موارد زیر را در نظر بگیرید:
 ترمز دستی را بکشید.
 در سرباالییها یا روی یک شیب ،فرمان را به سمت جدول
بچرخانید.
 در سرباالییها یا روی یک شیب ،خودرو را با یک مانع چرخ
نیز ایمن کنید.

 Rدندۀ عقب
فقط در هنگامی که خــودرو ساکن است وضعیت  Rرا درگیــر
کنید.
 Nخالص
خــودرو ممکن است در موقعیت  Nبدون تــوان موتور مث ً
ال در
کارواشها حرکت کند .به صفحۀ  334رجوع کنید.
 Pپارک

موقعیت اهرم دنده مث ً
ال برای پارک کردن خودرو .در وضعیت ،P

گیربکس چرخ دندههای محرک را مسدود میکند.
فقط در هنگامی که خودرو ساکن است وضعیت  Pرا درگیر کنید.
موقعیت دندۀ  Pبه طور خودکار در شرایط زیر درگیر میشود:
 بعد از این که وضعیت آماده برای رانندگی خاموش میشود
و موقعیت دندۀ  Rیا  Dدرگیر شده باشد.
 اگــر خودرو ســاکن باشد ،موقعیت دنـدۀ  Dیا  Rانتخاب
شده باشد ،کمـربند ایمنــی راننده آزاد شود ،در راننده باز
باشد و پدال ترمز فشار داده نشده باشد.

درگیر کردن موقعیتهای دنده
اطالعات

وقتی آمــادۀ حرکت هستید ترمــز را فشار دهید ،در غیــر این
صورت خــودرو وقتی دندۀ رانندگی انتخـاب شده باشد حرکت
خواهد کرد.

الزامات کارکردی

تغییر از موقعیت  Pبه هـر موقعیت دیگر فقط وقتی رخ میدهد
که وضعیت آمــاده برای رانندگی روشن باشد و پدال ترمز فشار
داده شده باشد.
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درگیر کردن دنده در موقعیت D، N، R
قفل دنده از جابهجاییهای نادرست زیر جلوگیری میکند:
 انتقال سهوی به موقعیت .R
 انتقال سهوی از موقعیت  Pبه هر موقعیت دیگر.
 .1دکمه را فشار دهید و برای آزاد کردن قفل دنده ،نگه دارید.

کنترلها

درگیر کردن موقعیت P

دکمۀ  Pرا فشار دهید.

تخت گاز
 .۲وقتی کمــربند ایمنی راننده بسته است ،اهــرم دنده را به
آرامــی در جهت مـورد نظر فشار دهید و بر نقطۀ مقاومت
غلبه کنید .اهرم دنده در هنگام آزاد شدن به موقعیت اصلی
بر میگردد.

تخت گاز شما را قــادر میسازد که به حداکثر عملکرد رانندگی
دست یابید.
پایتان را روی پدال گاز تا فراتر از موقعیت عادی دریچۀ گاز فشار
دهید؛ مقاومت احساس خواهد شد.

برنامۀ اسپرت M/S

اصول

در برنامۀ اسپرت ،نقــاط تعویض دنده و زمانهای تعویض دنده
بــرای رانندگی اسپرتتر تنظیم میشوند .بــرای مثال ،تعویض
دنده دیرتر انجــام میشود و زمــانهای تعویض دنــده کوتاهتر
هستند.

فعال کردن برنامه اسپرت

اهـرم سر دنده را به سمت خروج از موقعیت  Dو به سمت چپ
فشار دهید.
دندۀ درگیــر شده ،برای مثال  ،S1در صفحۀ آمپر نمایش داده
میشود.
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رانندگی

برنامه اسپرت گیربکس فعال میشود.

خروج از برنامه اسپرت

اهرم سردنده را به سمت راست فشار دهید.
 Dدر صفحۀ آمپر نمایش داده میشود.

حالت دستی M/S

اصول

گیربکس اسپرت استپترونیک :جلوگیری از انتقال
خودکار به دنده باال در حالت دستی M/S

در حالت رانندگي  ،SPORTزمــاني كه موتــور به محــدوده
سرعتي معيني برسد ،گيربكس اتـوماتيك استپترونیک در حالت
دستي  M/Sبه صورت خودكار به دنده باالتر نميرود.
به عالوه ،تخت گاز منجر به انتقال به دنده پايين تر نمي شود.

خروج از عملیات دستی

دندهها را میتوان به صورت دستی در عملیات دستی تغییر داد.

اهرم سردنده را به سمت راست فشار دهید.
 Dدر صفحۀ آمپر نمایش داده میشود.

فعال کردن عملیات دستی

پدالهای تعویض دنده
اصول

پدالهای تعویض دنده روی فرمــان به شما اجـازه میدهند در
حــالی که هر دو دستتان روی فرمــان قـرار دارد ،دندهها را به
سرعت عوض کنید.

اطالعات کلی
اهرم سر دنده را به سمت چپ و بیرون از موقعیت  Dفشار دهید
(فلش .)1سپس اهرم سر دنده را به سمت جلو فشار دهید یا به
سمت عقب بکشید( .فلش .)2
حالت دستی فعال میشود و دنده تغییر میکند.
دندۀ درگیـر شده ،برای مثال  ،M1در صفحۀ آمپر نمایش داده
میشود.

تعویض دنده

برای انتقال به پایین :اهرم سردنده را به سمت جلو فشار دهید.
برای انتقال به باال :اهرم سردنده را به سمت عقب بکشید.
در شرایط معین ،مث ً
ال زمانی که محدودیت سرعت حاصل می شود،
گیربکس استپترونیک به تعویض دنده به صورت اتوماتیک ادامه
میدهد.
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تعویض دنده
تعویض دنده فقط در دور موتور مناسب و سرعت مناسب خودرو
انجام میشود.
تغییر به حالت دستی
در موقعیت  ،Sبه کار گرفتن پــدال تعویض باعث میشود کـه
سیستم به حالت دستی برود و همانجا بماند.
در موقعیت  ،Dبه کار گرفتن پــدال تعویض باعث میشود کـه
سیستم موقتاً به حالت دستی برود.
تغییر به حالت اتوماتیک
در موقعیت  ،Dسیستم بعد از مدت زمــان معینــی با رانندگی
متوسط ،بدون شتابگیری یا تعویض دنده با استفاده از پدالهای
تعویض از عملیات دستی به عملیات اتوماتیک بر میگردد.
تغییر به حالت اتوماتیک به صورت زیر امکان پذیر است:
 پدال سمت راست را طوالنی بکشید.

رانندگی


عالوه بر کشیدن مختصر پـدال سمت راست ،پـدال سمت
چپ را نیز به طور مختصر بکشید.

کنترلها

باز کردن قفل گیربکس به صورت برقی
اطالعات کلی

گیربکس اسپرت استپترونیک
در نــوع گیربکس مربـوطه ،به کارگیــری تخت گــاز و پــدال
سمت چپ به شکل همزمــــان به شـما اجــازه میدهد دنده را
به پایینتـرین دنــدۀ ممکن تغییر دهید .این کار در یک تغییر
کوچک از موقعیت  Dبه عملیات دستی با استفاده از پـدالهای
تعویض امکان پذیر نیست.

قفل گیربکس را به صورت برقــی برای گــریز خودرو از منطقۀ
خطر ،باز کنید.
اگــر استارتر بتواند موتور را به گردش درآورد ،آزاد کردن قفل
امکان پذیر است.
قبل از این که قفل گیربکس آزاد شود ،ترمز دستی را بکشید تا
از حرکت ناخواسته خودرو جلوگیری کنید.

تعویض دندهها

درگیر کردن موقعیت دنده N
 .1پدال ترمز را فشار دهید و نگه دارید.
 .۲دکمــۀ  Start/Stopرا فشار دهید .استارتر باید با صدای
بلند شروع به کار کند .دکمۀ  Start/Stopرا فشار دهید
و نگه دارید.
 .3با دست آزاد خـود دکمــۀ روی اهـرم سردنده (فلش  )1را
فشار دهید ،اهــرم را بـه موقعیت  Nفشار داده و همــانجا
نگه دارید (فلش  )Nتا زمــانی که موقعیت  Nروی صفحۀ
آمپر نمایش داده شود.
پیام  Check Controlنمایش داده میشود.

 انتقــال به باال :پدال تعویض دندۀ سمت راست را به آرامی
بکشید.
 انتقـال به پایین :پدال تعویض دندۀ سمت چپ را به آرامی
بکشید.
 پایینترین دندۀ ممکن را میتـوان با کشیدن پدال تعویض
دندۀ سمت چپ انتخاب کرد.
دندۀ انتخاب شده به طور مختصر در صفحۀ آمپــر نمایش داده
میشود و پس از آن دندۀ کنونی ظاهر میشود.

نمایش در صفحۀ آمپر

موقعیت دنــده برای مثــال  Pنمایش داده
میشود.

 .4دکمۀ  Start/Stopو اهرم سر دنده را رها کنید.
 .5ترمز را به محض این که استارتر متوقف شد ،آزاد کنید.
 .6خودرو را از منطقه خطر خارج کرده و آن را در برابر حرکت
ناخواسته ایمن کنید.
بــرای اطالعــات بیشتر ،به فصل شروع بکسل و بکسل کــردن
(صفحه  )330رجوع کنید.
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کنترل حرکت

بعد از استفاده از کنترل حرکت

وقتی شـرایط محیطی خشک باشد ،کنترل حرکت امکان شتاب
کشش زیاد ،فراهم میکند.
بهینه را روی سطوح دارای
ِ

محدودیتهای سیستم

اصول

اطالعات کلی

استفاده از کنترل حرکت باعث سـایش زودرس قطعات میشود
زیرا این کارکرد بار بسیار سنگینی را برای خودرو ایجاد میکند.
از کنترل حرکت در حین دوره آب بندی (به صفحۀ  264رجوع
نمایید) استفاده نکنید.
هنـگام استارت با کنترل حرکت ،فرمــان را خــارج از موقعیت
مستقیم نچرخانید.

الزامات کارکردی

کنترل حرکت با موتــور دارای دمــای عملیاتی و بعد از حرکت
پیوسته حداقل  10کیلومتری قابل دسترس است.

استارت با کنترل حرکت

 .1وضعیت آماده برای رانندگی را روشن کنید.
این دکمه را فشار دهید.
.2

.3
.4
.5

.6

 TRACTIONدر صفحۀ آمپــر نمــایش داده میشود و
چراغ نشانگر برای  DSC OFFروشن میشود.
موقعیت دنده  Sرا درگیر کنید.
با پای خود ،ترمز را با نیروی زیاد فشار دهید.
پدال گاز را فراتر از نقطۀ مقاومت دریچه گاز را فشار داده و
به حالت تخت گاز ،نگه دارید.
عالمت پرچم در صفحۀ آمپر نمایش داده میشود.
سرعت موتور در هنگام شروع حرکت تنظیم میشود.
ظرف  3ثانیه ،ترمز را آزاد کنید.

استفاده دوباره در طول یک سفر

وقتـی کنترل حــرکت برای یک بار استــفاده شود،گیربکس به
حدود  5دقیقه نیاز دارد تا قبل از استفاده مجدد از کنترل حرکت
خنک شود .کنترل حرکت هنگام استفاده مجدد با شرایط محیطی
منطبق میشود.
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بــرای پشـتیبانی از پایداری رانندگی ،مجــددا ً کنترل پایداری
دینامیکی ( )DSCرا در اسرع وقت فعال کنید.

یک رانندۀ مجرب ممکن است بتواند مقادیر شتاب بهتری را در
حالت  DSC OFFحاصل کند.

سوئیچ حالت رانندگی
اصول

سوئیچ حالت رانندگی روی خـواص پویایی رانندگی خودرو تاثیر
میگــذارد .خـودرو را میتــوان بسته به شــرایط با استفاده از
حالتهای مختلف رانندگی تنظیم کرد.

اطالعات کلی

سیستمهای زیر تحت تاثیر قرار میگیرند:
 مشخصات موتور.
 گیربکس استپترونیک.
 کنترل میرایی دینامیک.
. Adaptive Drive 
 تثبیت رول فعال.
 فرمان فعال کامل.
 صفحۀ نمایش در صفحۀ آمپر.
 کروز کنترل.
 پهنای پشتی برای صندلیهای راحت.
وقتی وضعیت آمـاده برای رانندگی روشن باشد ،حالت رانندگی
 COMFORTیا  ECO PROخودکار انتخاب میشود.

رانندگی

مرور کلی

کنترلها

SPORT
اصول
پیکربندی دینامیک برای چاالکی بیشتر.
روشن کردن
تا زمانی کـه  SPORTدر صفحۀ آمپر نمایش داده
شود ،دکمه را فشار دهید.

نمایش در صفحۀ آمپر

حالت رانندگی انتخاب شده در صفحۀ آمپـر
نمایش داده میشود.

حالتهای رانندگی
این دکمه را
فشار دهید

حالت رانندگی

پیکربندی

SPORT

INDIVIDUAL

SPORT
PLUS
COMFORT
ECO PRO

INDIVIDUAL

ADAPTIVE

جزئیات حالتهای رانندگی

SPORT INDIVIDUAL
اصول
تنظیمات انفــرادی را میتــوان در حـالت رانندگی SPORT
 INDIVIDUALتنظیم کرد.
پیکر بندی
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
 .۳در صورت لــزوم"Driving Experience Control" ،
"Configure SPORT INDIVIDUAL" .۴
 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.


""Damping



""Steering



""Engine



""Transmission



COMFORT
اصول
پیکربندی بهینه بین رانندگی دینامیک و مصرف بهینه.
روشن کردن
تا زمـانی که  COMFORTدر صفحۀ آمپر نمایش
داده شود ،دکمه را فشار دهید.



گیربکس دستی"Gear Shift Assistant" :
هنگام تغییر به سمت دنــدۀ پایینتر ،سرعت موتــور
برای تعویض دنده تنظیم میشود.
""Seat support for dynamic driving

تنظیمات برای پروفایل رانندهای کـه در حال حــاضر از خودرو
استفاده میکند ،ذخیره میشود.
 SPORT INDIVIDUALرا به تنظیمات استاندارد بازگردانید:
""Reset to SPORT STANDARD
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رانندگی

SPORT PLUS

ADAPTIVE

اصول
پیکــربندی دینامیک بــرای بیشترین چاالکی با تعلیق بهینه و
رانندگی تطبیق یافته.

اصول
حــالت متعادل رانندگی برای راحتی ،کـه تنظیمات آن به طور
خودکار با وضعیت رانندگی و سبک رانندگی تنظیم میشود.
اگر سیستم مسیریابی فعــال باشد ،قسمتهای جلوتر جاده نیز
در نظر گرفته میشوند.

روشن کردن
تا زمـانی که  SPORTدر صفحۀ آمپر نمایش داده
شود ،دکمه را فشار دهید.
ECO PRO
اصول
تظیمات به منظور مصرف بهینه.
روشن کردن
دکمه را فشار دهید ECO PRO .در صفحۀ آمپــر
نمایش داده میشود.
ECO PRO INDIVIDUAL
اصول
تنظیمات انفرادی را میتــوان در حالت رانندگی ECO PRO
 INDIVIDUALتنظیم کرد.
پیکربندی
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
 .3در صورت لــزوم"Driving Experience Control" ،
"Configure ECO PRO INDIVIDUAL" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندهای کـه در حــال حاضر از خودرو
استفاده میکند ،ذخیره میشود.
 ECO PRO INDIVIDUALرا بــه تنظیــمات اســتاندارد
بازگردانید:
""Reset to ECO PRO STANDARD
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روشن کردن
این دکمـه را فشار دهید ADAPTIVE .در صفحۀ
آمپر نمایش داده میشود.
پیکربندی INDIVIDUAL

اطالعات کلی

پیکربندی انفرادی حالت رانندگی برای پروفایل رانندهای که در
حال حاضر از خودرو استفاده میکند ،ذخیره میشود.
پیکربندیای که آخرین بار تنظیم شده است در هنگام فراخوانی
مجدد حالت رانندگی مستقیماً فعال میشود.

فعال کردن پیکربندی حالت رانندگی

دکمۀ حالت رانندگی مورد نظر را چند بار فشار دهید.

صفحات نمایش

کنترلها

صفحات نمایش
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

صفحۀ آمپر
اطالعات کلی

تغییرات در صفحۀ نمایش را میتـوان از طریق  iDriveغیرفعال
کرد.
گـاهی اوقــات صفحات نمایش در صفحۀ آمپــر ممکن است با
تصاویر این دفترچه راهنمای مالک تفاوتهایی داشته باشند.

مرور

4

5
6

7
8

9

صفحه آمپر با عملکرد توسعه یافته:
دور موتور  -صفحۀ 126
صفحۀ آمپر با عملکرد توسعه یافته:
صفحات  - ECO PROصفحۀ 274
دمای موتور  -صفحۀ 127
صفحۀ نمایش مسیر یابی
صفحۀ نمایش دندۀ گیربکس
وضعیت سوئیچ حالت رانندگی  -صفحۀ 118
پیامها ،مث ً
ال Check Control
کامپیوتر  - On-boardصفحۀ 132
صفحات نمایش سیستم کمکی راننده
تشخیص محدودیت سرعت  -صفحۀ 130
صفحۀ آمپر با عملکرد توسعه یافته:
محدوده  -صفحۀ 127
ریست کردن مسافتها  -صفحۀ 133

تنظیمات نما
اصول

بسته به ورژن تجهیزات ،عالوه بر نماهای برنامه رانندگی ،صفحۀ
آمپر را میتــوان برای سه حالت عملیاتی و همچنین حالتهای
رانندگی مختلف تنظیم کرد.

تنظیم کردن

 1نشانگر مقدار سوخت  -صفحۀ 126
صفحۀ آمپر با عملکرد توسعه یافته:
محدوده  -صفحۀ 127
 2سرعت سنج
 3زمان  -صفحۀ 127
دمای خارجی  -صفحۀ 127
صفحات نمایش سیستمهای کمکی راننده
الزامات سرویس  -صفحۀ 128

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Displays" .3
"Instrument panel" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
 :"STANDARD" همــۀ صفحــات نمــایش روی
صفحۀ آمپر فعال هستند.
 :"REDUCED" صفحات نمایش روی صفحۀ آمپـر
فعال به موارد ضروری کاهش مییابد.
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صفحات نمایش

" :"INDIVIDUALهمۀ صفحات نمایش روی صفحۀ
آمپر فعـال هستند .صفحات نمایش منحصر به فرد را
میتوان به طور تک تک پیکربندی کرد.

تنظیم INDIVIDUAL








" :"Driving mode displayهنگامی که برنامۀ رانندگی
به  ECO PROیا  SPORTمنتقل میشود ،صفحۀ آمپر
به طور خودکار به نمای مربوطه منتقل میشود.
":"Supplementary signs for Speed Limit Info
عالئــم بیشتر اطالعــات تشخیص محدودیت سرعت (بـه
صفحۀ  1۳۰رجــوع کنید) کــه بــه وضعیت بستگی دارد
نمایش داده میشود.
" :"Speed limit exceededاگــر از سرعت شناسایی
شده توسط محـدودیت سرعت ،تجاوز شود ،میــزان تجاوز
شده در ســرعت سنج با یک نــوار قــرمز رنـگ مشخص
میشود.
صفحۀ آمپر با ویژگیهای بهبود یافته:
" :"Magnifier functionسرعت کنونی در سرعت سنج
در فرمت بزرگ نشان داده میشود.

Check Control
اصول

سیستم  Check Controlبر کارکردها در خودرو نظارت دارد
و اختاللهــا در عمــلکرد سیستمهـای تحت نظارت را به شما
اطالع میدهد.

اطالعات کلی

یک پیــام  Check Controlبـه عنوان ترکیبی از چــراغهای
نشــانگر یا هشدار و پیــامهای متنــی در صفحـۀ آمپــر و در
 Head-up Displayنمایش داده میشود.
در صورت امکان ،پیـــام متنی نشان داده شده در صفحۀ نمایش
توسط یک سیگنال صوتی اضافی همراه میشود.
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چراغهای نشانگر و هشدار
اصول

چــراغهای نشـانگر و هشدار در صفحۀ آمپــر وضعیت برخــی
کارکــردها را در خـودرو نشان میدهند و مشخص میکنند که
چه زمـانی عملکرد سیستمهای تحت نظارت دچار اختالل شده
است.

اطالعات کلی

چراغهای نشانگر و هشدار در صفحۀ آمپـر میتوانند با ترکیبها
و رنگهای مختلف روشن شوند.
وقتی وضعیت آمــاده برای رانندگی روشن باشد ،عملکرد برخی
چراغها بررسی و آنها به مختصرا ً روشن میشوند.

چراغهای قرمز
یادآور کمربند ایمنی
کمــربند ایمنــی طــرف راننده بسته نشده است .در
برخی ورژنهای خــاص یک کشـور ،کمــربند ایمنی
طــرف سرنشین جلو بسته نشده است یا اشــیایی روی صندلی
سرنشین جلو تشخیص داده شده است.
اطمینان حاصل کنید که کمــربندهای ایمنی بـه درستی بسته
شدهاند.
یادآور کمربند ایمنی برای صندلیهای عقب
قرمز :کمـربند ایمنی روی صندلی عقب مربوطه بسته
نشده است.
سبز :کمربند ایمنی روی صندلی عقب مربوطه بسته شده است.
سیستم کیسۀ هوا
سیستم کیسۀ هوا و کشش کمربند معیوب است.
خودرو را فورا ً در یک مرکز خدمات مجـاز یا هر مرکز
خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر چک کنید.

صفحات نمایش
ترمز دستی
ترمز دستی درگیر شده است.
بــرای اطالعات بیشتر دربارۀ آزادسازی ترمــز دستی
به صفحۀ  107رجوع کنید.
سیستم ترمز
سیستم ترمـز مختل شده است .با احتیاط به رانندگی
ادامه دهید.
خــودرو را فورا ً در یک مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا
تعمیرگاه واجد شرایط دیگر چک کنید.

چراغهای زرد
سیستم ترمز ضد قفل ()ABS
افزایش نیروی ترمـز کار نمیکند .از ترمز ناگــهانی تا
حد امـکان خودداری کنید .فاصله طوالنیتری را برای
ترمز در نظر بگیرید.
خــودرو را فورا ً در یک مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز خدمات یا
تعمیرگاه واجد شرایط دیگر چک کنید.
کنترل پایداری دینامیکیی ()DSC

اگــر چراغ نشانگر چشمک زن است DSC :نیروهای
شتابگیری و ترمــز را کنترل میکند .خــودرو تثبیت
میشود .سرعت را کاهش دهید و سبک راننـدگی را با شــرایط
رانندگی انطباق دهید.
اگر چراغ نشانگر روشن است DSC :خراب است.
سیستم را فورا ً در یک مرکز خدمات مجــاز یا هر مرکز خدمات
یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر چک کنید.
برای اطالعات بیشــتر دربارۀ کنترل پایداری دینامیکی ()DSC
به صفحۀ  182رجوع نمایید.

کنترلها

کنترل پایداری دینامیکی ( )DSCغیرفعال است یا
کنترل کشش دینامیکی ( )DTCفعال است
کنترل پایداری دینامیکی ( )DSCغیرفعــال است یا
کنترل کشش دینامیکی ( )DTCفعال است.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ کنترل پایــداری دینامیکی ()DSC
به صفحۀ  182و کنتـرل کشش دینامیــکی ( )DTCبه صفحۀ
 183رجوع کنید.
نظارت بر تایر پنچر ()RPA
نظارت بر تایر پنچــر ،افت فشـار را در یک تایر نشان
میدهد.
سرعت خــود را کاهش دهید و با احتیاط توقف کنید .از ترمــز
ناگهانی و تکان دادن فرمان بپرهیزید.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ کنترل تایــر پنچــر به صفحۀ 302
رجوع کنید.
نظارت بر فشار تایر ()TPM
چراغ نشانگر روشن است.
نظارت بـر فشار تایــر ،افت فشار را بــرای یک تایــر
گزارش میدهد.
به اطالعات در پیام  Check Controlتوجه کنید.
چــراغ هشدار چشمـک میزند و سپس به طور مــداوم روشن
میماند.
هیچ تایر پنچر یا افت فشار تایری را نمیتوان تشخیص داد.
 عیب به دلیل تداخل سیستم یا دستگاههای دارای فرکانس
مشابه :بعد از ترک منطقه تداخل ،سیستم به شکل خودکار
دوباره فعال میشود.
 TPM نمیتـواند ریست را انجــام دهد :ریست سیستم را
دوباره انجام دهید.
 یک چــرخ بدون تجهیـزات الکترونیکی  TPMنصب شده
است :آن را فورا ً در یک مرکز خــدمات مجــاز یا هر مرکز
خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر چک کنید.
 اختالل در عملکرد :سیستم را فــورا ً در یک مرکز خدمات
مجــاز یا هر مرکـز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر
چک کنید.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ نظارت بر فشار تایـر به صفحۀ 297
رجوع کنید.
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صفحات نمایش

سیستم فرمان
سیستم فرمان ممکن است معیوب باشد.
سیستم فرمان را فـورا ً در یک مرکز خدمات مجــاز یا
هر مرکز خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر چک کنید.
آالیندگی
کارکرد موتور مختل شده است.
خودرو را فـورا ً در یک مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز
خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر چک کنید.
بـرای اطالعــات بیشتر دربارۀ سوکت عیب یابـی On-board
به صفحۀ  319رجوع کنید.
چراغهای مه شکن عقب
چراغهای مه شکن عقب روشن هستند.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ چراغهای مـه شکن عقب
به صفحۀ  143رجوع کنید.

چراغهای سبز
چراغ راهنما
چراغ راهنما روشن است.
چشمک زدن سریع و غیرمعمول چـراغ نشانگر ،نشان
میدهد که یک المپ چراغ راهنما خراب شده است.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ چراغ راهنما به صفحۀ  109مراجعه
کنید.
چراغهای جانبی ،چراغهای رانندگی
چراغهای جانبی یا چراغهای رانندگی روشن هستند.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ چـراغهای جانبی  /نور پایین ،کنترل
اتوماتیک چراغهای رانندگی ،به صفحۀ  139رجوع کنید.
هشدار خروج از الین
چراغ نشانگر روشن است :سیستم روشن است.
حداقل یک نشانه گـذاری الین ،تشخیص داده شده و
هشدارها میتوانند صادر شوند.
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برای اطالعات بیشتر درباره هشدار خروج از الین به صفحه 165
رجوع کنید.
چراغهای مه شکن جلو
چراغهای مه شکن جلو روشن هستند.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ چراغهای مــه شکن جلو
به صفحۀ  143رجوع کنید.
سیستم کمکی نور باال
سیستم کمکی نور باال روشن است.
نورهای باال به طور خودکار به صورت تابعی از شرایط
ترافیکی روشن و خاموش میشود.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ سیستم کمکی نــــور باال بـه صفحۀ
 142رجوع کنید.
ترمز دستی اتوماتیک
ترمــز دستی اتوماتیک فعــال است .خــودرو به طور
خودکار در محل نگه داشته میشود.
برای اطالعات بیشتر دربارۀ ترمز دستی اتوماتیک به صفحۀ 107
رجوع کنید.

چراغهای آبی
نور باال
چراغ نور باال روشن است.
برای اطالعات بیشتر ،دربارۀ نــور باال بـه صفحۀ 109
رجوع کنید.

صفحات نمایش
پنهان کردن پیامهای Check Control

کنترلها

پیامهای متنی

پیــامهای متنی و عالئــم در صفحۀ آمپــر ،معنای یک پیــام
 Check Controlو چــراغهای نشانگــر و هشدار را توصیف
میکنند.

پیامهای متنی مکمل

دکمۀ روی اهرم فالشر را فشار دهید.

نمایش مداوم

برخی پیامهای  Check Controlمداوم نمایش داده میشوند
و تا زمانی که اختالل در عملکرد از بین برود ،پاک نمیشوند.
اگر در یک زمان اختالالت متعددی در عملکرد رخ دهد ،پیامها
متوالی نمایش داده میشود.
این پیامها را میتوان برای حــدود  8ثانیه محو کرد .بعد از این
زمان ،آنها دوباره به طور خودکار نمایش داده میشوند.

نمایش موقت

سایر پیامهای  Check Controlبه طور خودکار به مدت حدودا ً

اطالعات بیشتر ،مانند دلیل یک خطا یا اقدام مورد نیاز را میتوان
با  Check Controlفراخوانی کرد.
برای پیــامهای فـوری ،متن مکمل به طور خودکار روی صفحۀ
نمایش نشان داده میشود.
کمک بیشتر
انتخاب کمک بیشتر بسته به پیــام  Check Controlامـکان
پذیر است.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle status" .2
"Check Control" .3
 .4پیام متنی مطلوب را انتخاب کنید.
 .5تنظیمات مطلوب را انتخاب کنید.

 20ثانیه محــو میشوند .آنها ذخیره میشوند و میتـوانند بعداً
دوباره نمایش داده شوند.



نمایش پیامهای  Check Controlذخیره شده
در حافظه



از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle status" .۲
"Check Control" .۳
 .۴یک پیام متنی را انتخاب کنید.

نمایش

""Owner's Handbook
اطالعــات بیشتر را درباره پیــام Check Control

در دفترچۀ راهنمای یکپارچه مالک نمایش دهید.

""Service request

با یک مرکــز خدمات مجــاز یا هـر مرکز خدمات یا
تعمیرگاه واجد شرایط دیگر تماس بگیرید.


""BMW Mobile Care

با امدادهای جادهای تماس بگیرید.

پیامهای نمایش داده شده در انتهای سفر

پیــامهای معین نمایش داده شده در حــال رانندگی وقتی کـه
وضعیت آمــاده برای رانندگی خاموش شود ،دوباره نمایش داده
میشوند.

Check Control
حداقل یک پیــام  Check Controlنمــایش داده
شده یا ذخیره شده است.
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صفحات نمایش

نشانگر مقدار سوخت
صفحۀ آمپر بدون ویژگیهای بهبود یافته

شیب خــودرو ممکـن است باعث نوسان در
نمایش شود.
فلش کنــار عــالمت پمپ سـوخت نشــان
میدهد کـه در باک در کــدام طرف خودرو

است.
برای خـواندن نکاتی درباره سوخت گیری به صفحۀ  28۴رجوع
کنید.

روشن کردن چراغ تعویض دنده

گیربکس اسپرت استپترونیک:
 SPORT .1یا  SPORT PLUSرا با اســتفاده از سوئیچ
حالت رانندگی انتخاب کنید.
 .2حالت دستی  M/Sگیربکس را فعال کنید.
گیربکس دستی:
 SPORTیا  SPORT PLUSرا با استفاده از سوئیچ حـالت
رانندگی انتخاب کنید.

نمایش

صفحۀ آمپر با ویژگیهای بهبود یافته

شیب خــودرو ممکن است باعث نوسـان در
نمایش شود.
فلش کنــار عــالمت پمپ سـوخت نشــان
میدهد کـه در باک در کــدام طرف خودرو

است.
برای خـواندن نکاتی درباره سوخت گیری به صفحۀ  28۴رجوع
کنید.

نشانگر دور موتور
اطالعات کلی

مهـم است کــه از سرعتهای موتــور در منطقۀ هشدار قرمــز
خودداری کنید .در این محدوده ،تامین سوخت برای حفاظت از
موتور قطع میشود.

چراغ تعویض دنده
اصول

با توجه به نــوع تجهیزات ،نشانگــر تعویض دنده ،نقطۀ تعویض
دنده به دندۀ باالتر را نشان میدهند کــه با آن ،بهترین مقادیر
شتابگیری ممکن حاصل میشود.

الزامات کارکردی

چراغ تعویض دنده وقتی نمایش داده میشوند کـه برنامۀ رانندگی
 SPORTیا  SPORT PLUSفعال باشد.
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 سرعت کنونی موتور در دور موتور نشان داده میشود.
 فلش  :1دکمههای زرد که پی در پی روشن میشوند افزایش
دور موتور را نشان میدهند.
 فلش  :2دکمههای نارنجـی کــه پی در پی روشن میشود
نشان میدهند چه زمانی تعویض دنده به باال رخ میدهد.
 فلش  :3دکمهها به رنگ قرمـز میشوند .آخرین زمان برای
تعویض دنده را نشان می دهد.
وقتی حداکثر سرعت مجــاز موتـور حاصل میشود ،کل صفحۀ
نمایش چشمک میزند .وقتی از حــداکثر سرعت موتـور تجاوز
شود ،تامین سوخت به حفاظت از موتور محدود میشود.

وضعیت آماده به کار و آماده برای
رانندگی

کلمۀ  OFFروی دور موتـور ،نشان میدهد
که وضعیت آمــاده برای رانندگی خاموش و
وضعیت آماده به کار روشن است.

صفحات نمایش
کلمۀ  READYدر دور موتـور نشان میدهد
کــه وضعیت آمــاده بــرای رانندگی روشن
است.
بــرای اطــالعات بیشتــر ،دربــارۀ وضعیت
غیرفعــال ،وضعیت آماده به کار و وضعیت آماده بـرای رانندگی
به صفحۀ  19رجوع کنید.

دمای موتور

 موتور سرد :عقــربه روی دمــای پایین
قـرار دارد .با سرعت متوسط موتــور و
خودرو حرکت کنید.
 دمـای کار عــادی :عقــربه در وسط یا
نیمه پایینی نمایش دما قرار دارد.
 موتور گرم :عقربه در انتهای باالیی محدودۀ دما قرار دارد.
یک پیام  Check Controlنیز نمایش داده میشود.
سطح مایـع خنک کننده (آب رادیاتور) را چک کنید .به صفحۀ
 3۱۶رجوع نمایید.

دمای خارجی

هشدار
حتی در دمـاهای باالی  +3 C°نیز ممکن است خطــر
جادههای یخ زده وجود داشته باشد ،مث ً
ال روی پلها یا بخشهای
سایهدار جــاده .خطر تصادف وجود دارد .سبک رانندگی خود را
با شرایط آب و هوایی در دماهای پایین تنظیم کنید.
اگــر نشانگر تا  +3° Cیا پایین تر کاهش یابد ،یک سیگنال به
صدا در میآید.
یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.
خطر وجود یخ روی جاده افزایش مییابد.

زمان

زمان در صفحۀ آمپر نمایش داده میشود.
برای تنظیمات زمان و قالب زمان ،به صفحۀ  36رجوع کنید.

کنترلها

محدوده
اصول

محدوده نشان میدهد کــه چه مسافتی با سوخت کنـونی باک
پوشش داده میشود.

اطالعات کلی

محدودۀ برآورد شده موجود با سوخت باقیمانده به طور دائم در
صفحۀ آمپر نمایش داده میشود.
وقتی محدودۀ کمی باقی مانده باشد ،یک پیام Check Control
به طــور مختصـر نمــایش داده میشود .با یک سبک رانندگی
دینامیک ،مث ً
ال دور زدنهــای شدید ،کارکــرد موتــور همیشه
تضمین نمیشود.
اگر محدوده کمتر از  50کیلومتر شود ،پیام Check Control
به طور مداوم ظاهر میشود.

نکات ایمنی

نکته
با محدودۀ کمتر از  50کیلومتر ممکن است که موتــور
دیگر سوخت کافی نداشته باشد .کارکردهای موتور دیگر تضمین
نمیشوند .خطر آسیب به تجهیزات خـودرو وجود دارد .در وقت
مناسب سوختگیری کنید.

نمایش
صفحۀ آمپر بدون ویژگیهای بهبود یافته

محدودۀ کنــونی به صورت عــدد در پایین
منطقۀ سرعت سنج نمایش داده میشود.

صفحۀ آمپر با ویژگیهای بهبود یافته

محدودۀ کنونی به صورت عددی کنار نشانگر
مقدار سوخت نمایش داده میشود.
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الزامات خدمات و سرویس
اصول

این کارکــرد الــزامات خدمــاتی ضروری و محدودۀ متناظر با
کارکردهای نگهداری را نشان میدهد.

اطالعات کلی

مسافتی که باید پیموده شود یا زمــان نگهداری بعدی مختصرا ً

بعد از روشن کردن وضعیت آماده برای رانندگی در صفحۀ آمپر
نمایش داده میشود.
برخی اطالعات مربوط به الزامات خدمات و سرویس را میتـوان
روی ریموت کنترل دارای صفحۀ نمایش نشان داد.

نمایش
اطالعات دقیق در مورد الزامات خدمات و سرویس

اطالعات بیشتر در مــورد دامنۀ خدمات مطلوب را میتوان روی
صفحۀ نمایش نشان داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle status" .2
""Service requirements
.3
سرویسهــا برنامه ریزی شده و بازرسیهای اجباری قانونی
نمایش داده میشود.
 .4یک ورودی را برای فراخوانی اطالعات دقیق انتخاب کنید.

عالئم
عالئم

توصیف
هیچ خدماتی در حال حاضر نیاز نیست.
مهلت نگهداری برنامه ریزی شده یا بازرسی
اجباری قانونی نزدیک است.
مهلت خدمات گذشته است.

ورود تاریخهای بازبینی

تاریخهای بازبینیهای مطلــوب را بــرای بازرسیهای اجبـاری
خودرو وارد کنید.
اطمینان حـاصل کنید کــه تاریخ و زمــان خــودرو به درستی
تنظیم شدهاند.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle status" .2
""Service requirements
.3
"Vehicle inspection" .4
":Date" .5
 .6تنظیمات مطلوب را انتخاب کنید.
 .7تایید کنید.
تاریخ وارد شده ذخیره میشود.

اطالع رسانی اتوماتیک خدمات

اطالعات مربوط به وضعیت خدمــات یا بازبینیهای اجبـاری و
قانونی خودرو به طور خودکار قبل از موعد مقرر خدمات به مرکز
خدمات مجاز شما اعالم میشود.
شما میتوانید چک کنید که مرکــز خدمات مجـاز شما در چه
زمانی مطلع شده است.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle status" .2
""Teleservice call
.3
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تاریخچۀ خدمات
اصول

نگهداری انجام شده را میتوان روی صفحۀ نمایش نشان داد.
این عملیات به محض این کــه اطالعات مربوط به این بازدید در
خودرو ثبت شود قابل دسترسی میباشد.

اطالعات کلی

اجازه دهید کار نگهداری در یک مرکز خدمات مجاز یا هر مرکز
خدمات یا تعمیرگاه واجد شرایط دیگر انجام شود .کار نگهداری
انجــام شده در اطالعات خــودرو ثبت میشود .به صفحۀ 3۱۸
رجوع کنید.

نمایش

"My Vehicle" .1

"Vehicle status" .2

.3
.4

""Service requirements
""Service history

نشانگر نقطۀ تعویض دنده
اصول

سیستم ،بهترین دنده از نظر بهـرهوری سوخت را بــرای شرایط
کنونی رانندگی توصیه میکند.

اطالعات کلی

نشانگــر نقطۀ تعویض در حــالت دستی گیربکس استپترونیک
فعال است.
نشانگر نقطۀ تعویض با گیربکس دستی فعال است.

گیربکس دستی :نمایش

اطالعــات درباره تعویض دنده به باال یا پایین در صفحۀ آمپــر
نمایش داده میشود.
برای خودروهای بدون نشانگــر نقطۀ تعویض دنده ،دندۀ درگیر
شده نشان داده میشود.
مثال

انتقال به دندۀ دارای بهرهوری سوخت بیشتر.

عالئم
عالئم

سبز :کار نگهداری به موقع انجام شده است.
زرد :نگهداری با تاخیر انجام شده است.
نگهداری انجام نشده است.

توصیف
دنده دارای بهترین بهره وری سوخت درگیر
میشود.

مراجعات انجام شده برای نگهداری نمایش داده میشود.
 .5یک ورودی را برای نشان دادن اطالعات بیشتر انتخاب کنید.

توصیف

کنترلها

گیربکس استپترونیک :نمایش

اطالعات در مورد تعویض دنده به باال یا پایین در صفحۀ آمپــر
نمایش داده میشود.
برای خودروهای بدون نشانگــر نقطۀ تعویض دنده ،دنده درگیر
شده نشان داده میشود.
مثال

توصیف
دنده دارای بیشترین بهرهوری سوخت درگیر
میشود.
انتقال به دندۀ دارای بهرهوری سوخت بیشتر.
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تشخیص محدودیت سرعت با نمایش
محدودۀ سبقت ممنوع
محدودیت سرعت
اصول

تشخیص محدودیت سرعت ،محدودیت سرعت کنونی تشخیص
داده شده را در صفحۀ آمپــر نمایش میدهد و در صورت امکان
عالئم اضافی مانند شرایط خیس را نمایان میکند.

اطالعات کلی

دوربین تعبیه شده در آینۀ وسط ،عالئم راهنمایی و رانندگی در
کنار جاده و همچنین تابلوهای راهنما در باالی سـر را تشخیص
میدهد .عالئــم راهنمایی و راننـدگی با نمادهای اضــافی برای
شرایط جادۀ خیس و غیره تشخیص داده میشوند و با دادههای
خــودرو مانند سنسور باران مقایسه میشوند .بسته به شـرایط،
تابلوهای جــاده و عالئم اضـافی مربوطه در صفحۀ آمپر نمایش
داده میشوند یا نادیده گرفته میشوند .برخی عالئم اضــافی در
ارزیابی محدودیت سرعت در نظر گرفته میشوند امـا در صفحۀ
آمپر ظاهر نمیشوند.
سیستم ،اطالعات ذخیــره شده در سیستم مسیریابی را در نظر
میگیرد و محدودیتهای کنــونی سرعت ،در مسیرهـای بدون
تابلو را نیز نمایش میدهد.

نمایش محدودۀ سبقت ممنوع
اصول

 در جادههای بدون تابلو.
 در تقاطع با ریل قطار ،خط کشیهای جـاده یا سایر شرایط
یک محــدودیت بــدون عبــور و بدون عالمت را مشخص
نمیکند.
هیچ محدودیت عبــوری برای یدک کشیدن تریلــر نشان داده
نمیشود.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئـولیت راننـده را بــرای ارزیابی صحیح
قابلیت دید و وضعیت ترافیک از بین نمی برد .خطر تصادف وجود
دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک
را از نزدیک و به طور فعال در شرایط مربوطه در نظر بگیرید.

مرور
دوربین

دوربین در نزدیکی آینۀ وسط نصب میشود.
شیشۀ جلوی خودرو را در منطقۀ پشت آینۀ وسط ،تمیز و خالی
نگاه دارید.

محدودۀ سبقت ممنوع و آزاد تشخیص داده شده توسط دوربین
با عالئم مربوطه در صفحۀ آمپر مشخص میشوند.

نمایش

اطالعات کلی

اطالعات کلی

سیســتم فقط خودروهایی را در نظر میگیرد که از محدودیتها
عبور نکرده باشند و محدودیت ایجاد شده توسط عالمت مشخص
میشود.
هیچ چیز نباید در شرایط زیر نمایش داده شود:
 در کشورهایی که هیچ عبوری توسط خط کشیهای جـاده
نشان داده نمیشود.
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تشخیص محدودیت سرعت در صفحۀ آمپر و در صورت امـکان،
در  Head-Up Displayنشان داده میشود.

صفحات نمایش
عالئم اضافی همراه با سیستم تشخیص محدودیت سرعت روشن
نمایش داده میشوند.
محــدودۀ سبقت ممنوع همـراه با سیستم تشخیص محدودیت
سرعت فعال ،نمایش داده میشوند.
بسته به نــوع تجهیزات ،یک عالمت اضـافی با اطالعات مسافت
نشان میدهد کــه ممکن است تغییری در محــدودیت سرعت
وجود داشته باشد.

تنظیم نمایش

نمایش تشخیص محدودیت سرعت و سایر عالئم اضافی بسته به
حــالت عملیاتی صفحۀ آمپــر نشان داده میشــود یا مخفــی
میشود.
تشخیص محدودیت سرعت و ســایر عالئم اضافی در حالتهای
کاری زیر نمایش داده می شوند:
" "STANDARDیا ""INDIVIDUAL
تشخیص محدودیت سرعت و ســایر عالئم اضافی در حالتهای
کاری زیر نمایش داده نمیشود"REDUCED" :
حالت کاری صفحۀ آمپر را با رجوع به صفحۀ  121تنظیم کنید.

تشخیص محدودیت سرعت

محدودیت سرعت کنونی.
برای بزرگراههای آلــمان :محدودیت سرعت
لغو شده است.
تشخیص محدودیت سرعت موجود نیست.

نمایش محدودۀ سبقت ممنوع
وجود محدودیت سبقت.

کنترلها

محدودیت عبوری لغو شده است.

هشدار رانندگی در مسیر اشتباه

بسته به نوع تجهیزات ،سیستم از اطالعات مسیریابی و تابلوهای
جـاده مانند ورود ممنوع ،تابلوی میدان و سبقت برای تشخیص
رانندگی در مسیر اشتباه در بزرگــراهها ،میدانها و خیابانهای
یکطرفه استفاده میکند.
یک هشدار در صفحۀ آمپر و  Head-up Displayنمایش داده
میشود و یک سیگنال صوتی تا زمانی که در مسیر اشتباه حرکت
میکنید به صدا در میآید.

محدودیتهای سیستم

ممکن است سیستم در شـرایط زیر محدود باشد یا ممکن است
اطالعات نادرستی را فراهم کند و بسته به نوع تجهیزات ،هشدار
نادرستی را دربارۀ رانندگی در مسیر اشتباه صــادر کند یا هیچ
هشداری ندهد.
 در مه سنگین ،باران یا برف.
 وقتی عالئـم توسط اشیا ،برچسب ویا با رنگ پوشیده شده
باشد.
 هنگام رانندگی در نزدیکی خودروی جلویی.
 هنگام رانندگی به سمت چراغهای پرنور.
 وقتی شیشۀ پشت آینـۀ وسط پوشیده از مــه یا آلــودگی
باشد یا توسط برچسب و اشیای دیگری پوشانده شده باشد.
 در صورت تشخیص نادرست توسط دوربین.
 اگــر محدودیت سـرعت ذخیره شده در سیستم مسیریابی
یا دادههای جاده نادرست باشد.
 در صورتی کــه محدودیت سرعت به زمانی از روز یا روزی
از هفته بستگی داشته باشد.
 در مناطق پوشش داده نشده توسط سیستم مسیریابی.
 وقتی جـادهها مثـ ً
ال به دلیل تغییرات در مسیر جـادهها ،با
نقشههای سیستم مسیریابی تفاوت دارند.
 هنگامی که عالئم جاده الکترونیکی باشند.
 هنـگام عبــور اتوبوسهــا یا کامیونهــای دارای برچسب
سرعت.
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صفحات نمایش

اگر عالئم راهنمایی و رانندگی غیر منطبق باشند.
در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله بعد از تحویل خودرو.
اگر عالئــم شناسایی شده مربــوط به جـادۀ موازی کناری
باشد.
عالئم راهنمایی خاص کشورهای مختلف.

فعال کردن یک لیست و انجام تنظیمات

لیستهای انتخاب
اطالعات کلی

بسته به تجهیزات ،موارد زیــر میتوانند نمایش داده شوند یا با
استفاده از دکمــهها و کلید چرخشی روی فرمــان و همچنین
نمایشگــرها در صفحۀ آمپر و  Head-up Displayراهاندازی
شوند:
 منبع صوتی کنونی.
 امکان شماره گیری مجدد تلفن.
 روشن کردن سیستم فرمان صوتی.

در سمت راست فرمان ،کلید چرخشی را برای فعال کردن لیست
مربوطه بچرخانید.
 .1با استفاده از کلید چرخشی ،تنظیمات مورد نظر را انتخاب
کنید.
 .2کلید چرخشی را فشار دهید.

نمایش

بسته به تجهیزات ،نمای لیست در صفحۀ آمپــر ممکن است با
تصویر باال تفاوتهایی داشته باشد.

کامپیوتر  On-boardدر صفحۀ آمپر
اصول

کامپیوتر  On-boardاطالعات مختلفی از قبیل مقدار میانگین
متغیرها را بر روی صفحۀ آمپر نمایش میدهد.
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فراخوانی اطالعات

کنترلها

جزییات اطالعات
مسافت شمار و مسافت شما ِر سفر

دکمۀ روی اهـرم فالشر را فشار دهید .با فشردن مکــرر دکمه،
اطالعات بیشتری نیز نمایش داده میشود.

مروری بر اطالعات

اطالعات زیر با استفاده از کامپیوتر  On-boardنمــایش داده
میشود:
 مسافت و مسافت شمار.
 نمایشگر مصرف سوخت.
 مصرف سوخت متوسط و سرعت متوسط.
 زمان رسیدن و فاصله تا مقصد.
 هنگامی کــه راهنمای مقصد در سیستم مسیریابی فعــال
باشد.

نمایش /ریست کردن کیلومتر
دکمه را بفشارید.
 هنگامی که حــالت آمـاده به حــرکت
خاموش است ،مسافت کلی پنهان شده
و مسافت سفر نشان داده میشود.
 هنگامی که حـالت آماده به حرکت روشن میشود ،مسافت
شمار سفر ریست میشود.
نمایش



تنظیم اطالعات برای کامپیوتر On-board
امکان فراخــوانی برخــی اطالعات کامپیوتـر  ،On-boardدر
صفحۀ آمپر امکان پذیر است.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive setting" .2
"Displays" .3
"Instrument cluster" .4
"On-board computer" .5
 .6تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایلی کــه اکنــون در حــال استفاده است،
ذخیره میشود.



مسافت شمار ،فلش .1
مسافت شمار سفر ،فلش .2

نمایشگر مصرف سوخت
اصول
انرژی جنبشی خــودرو در سـرازیری به انرژی الکتریکی تبدیل
میشود .باتــری خودرو نسبتاً شارژ میشود و مصرف سوخت را
میتوان کاهش داد.
مصرف سوخت کنونی ،مصرف فعلی سوخت را نشان میدهد.
چک کنید که آیا در حــال حاضر به روشی کارآمـد و سازگار با
محیط زیست رانندگی میکنید یا خیر.
اطالعات کلی
بازیابی انــرژی و مصرف سوخت کنـونی را میتــوان به صورت
نمایش نوار در کامپیوتر  On-boardنشان داد.
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نمایش





بازیابی انرژی فلش .1
مصرف سوخت متوسط فلش .2
مصرف سوخت فعلی فلش .3

سرعت متوسط و مصرف سوخت متوسط
اطالعات کلی
سرعت متوسط و مصرف سوخت متوسط برای مسافت طی شده
از آخرین ریست در کامپیوتر  On-boardمحاسبه میشود.
دورههایی که خــودرو در آنها با خاموش کـردن دستی موتــور
متوقف شده است ،در محاسبه سرعت متوسط لحاظ نمیشوند.

نمایش




متوسط سرعت ،فلش .1
متوسط مصرف سوخت ،فلش .2

زمان رسیدن و فاصلۀ تا مقصد
اطالعات کلی
اگــر مقصد ،قبل از آغــاز سفر در سیستم مسیریابی وارد شده
باشد ،زمـان تخمینی رسیدن و فاصلۀ باقیمانده تا مقصد نمایش
داده میشود.
نمایش

ریست مقادیر متوسط




دکمۀ روی اهرم فالشر را فشار دهید و نگه دارید.
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زمان رسیدن ،فلش .1
فاصله تا مقصد ،فلش .2

صفحات نمایش

کامپیوتر  On-boardروی
صفحۀ نمایش
اصول

کامپیوتر  ،On-boardاطالعــــات مختلفـی از قبیــل متوسط
متغیرها را بر روی صفحه نمایش میدهد.

اطالعات کلی

دو نــوع کامپیوتر  On-boardروی صفحۀ نمــایش موجــود
هستند:
 :"Onboard Computer" متوسط مقادیر مثل متوسط
مصرف سوخت را میتوان نمــایش داد .مقادیـر را میتوان
در صورت لزوم ریست کرد.
 :"Trip computer" مقادیر آن میتــواند یک دید کلـی
را در مورد مسیر فـراهم کند .این مقادیر میتواند هر چند
بار که الزم باشد ریست شود.

فراخوانی کامپیوتر  On-boardیا کامپیوتر سفر
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driving information" .2
 "On-board computer" .3یا ""Trip computer
ریست کردن کامپیوتر On-board
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driving information" .2
"On-boaard computer" .3
 "Consumption" .4یا ""Speed
"OK" .5

ریست کردن کامپیوتر  On-boardسفر

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Driving information" .2
"Trip computer" .3
 .4در صورت لزوم ،کنترلر را به سمت چپ حرکت دهید.




کنترلها

" :"Resetهمه مقادیر ریست میشوند.
" :"Reset automaticallyهمــۀ مقــادیر
حــدود  4ساعت بعد از این که خــودرو متوقف شد،
ریست میشوند.

صفحات نمایش اسپرت
اطالعات کلی

روی صفحۀ نمــایش ،بسته به تجهیزات مربوطه ،مقادیـر فعلی
برای نیرو و گشتاور نمایش داده میشوند.

صفحات نمایش

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Technology in action" .2
"Sport displays" .3

هشدار سرعت
اصول

حــــد سرعت را میتوان تعیین کرد تا زمــانی که خودرو به این
سرعت میرسد ،سیستم هشدار دهد.

اطالعات کلی

اگر سرعت خودرو یک بار از حد سرعت تعیین شده تجاوز کرده
باشد حداقل  5کیلومتر بیشتر از آن ،هشدار تکرار میشود.

نمایش ،تنظیم یا تغییر هشدار سرعت

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Speed warning" .3
":Warning at" .4
 .5کنترلر را بچرخانید تا سرعت مورد نظر نمایش داده شود.
 .6کنترلر را فشار دهید.
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فعالسازی  /غیرفعالسازی هشدار سرعت
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Speed warning" .3
"Speed warning" .4
 .5کنترلر را فشار دهید.

تنظیم سرعت کنونی شما به عنوان
معیار هشدار سرعت

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .2

Za"AdBlue": BMW Diesel with







 ،BluePerfotmanceبه صفحۀ  28۷رجوع کنید.
" :"Check Controlپیامهای Check Control
در بکگراند ذخیره شده و بر روی صفحۀ نمایش میتـوان
آن ها را نشان داد .نمایش پیــامهای Check Cotnrol
ذخیره شده ،به صفحۀ  12۵رجوع کنید.
" :"Service requirmentsنمـایش الــزامات
خدمات و سرویس ،به صفحۀ  128رجوع نمایید.



a"Teleservice Call": Teleservice Call

Head-up Display
اصول

"Select current speed" .4

این سیستم اطالعات مهمی مانند سرعت را در حوزه دید راننده
نمایش میدهـد .راننده میتواند بدون چشم برداشتن از جــاده،
اطالعات را دریافت کند.

وضعیت خودرو

اطالعات کلی

"Speed warning" .3

 .5کنترلر را فشار دهید.

اطالعات کلی

وضعیت و اقدامات انجام شده میتواند برای چند سیستم ،نمایش
داده شود.

از دستورالعملهای تمیز کــردن  Head-up Displayپیروی
کنید .به صفحۀ  3۳۷رجوع کنید.

مرور

فراخوانی وضعیت خودرو
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle status" .2

اطالعات در یک نگاه








" :"Flat Tyre Monitorوضعیت سیستم نظارت بر
تایر پنجر ،به صفحۀ  30۲رجوع کنید.
" :"Tyre Pressure Monitorوضعیـت سیســتم
نظارت بر فشار تایر ،به صفحۀ  ۲۹۸رجوع کنید.
ریست کــردن نظارت بر فشار تایـر ،به صفحۀ  ۲۹۹رجوع
کنید.
" :"Engine oil levelاندازهگیری سطح روغن،
به صفحۀ  31۲رجوع کنید.
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روشن  /خاموش کردن
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"iDrive settings" .2
"Displays" .3

"Head-Up Display" .4
"Head-Up Display" .5

صفحات نمایش

نمایش
مرور

اطالعات زیر روی  Head-Up Displayنمایش داده میشود:
 سرعت.
 سیستم مسیریابی.
 پیامهای .Check Control
 لیست انتخاب در صفحۀ آمپر.
 سیستمهای کمکی راننده.
برخی از اطالعات فقط در صورت نیاز و به صورت مختصر نمایش
داده میشود.
انتخاب نمایش در Head-Up Display
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Displays" .3
"Head-Up Display" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای پروفایل رانندهای کـه در حــال حاضر از خودرو
استفاده میکند ،ذخیره میشود.

نما

سه نمای گوناگون برای  Head-Up Displayموجود است.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Displays" .3
"Head-Up Display" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
 :"STANDARD" همــۀ صفـحــات نمــایش روی
 Head-Up Displayفعال هستند.
 :"REDUCED" صفحــات نمــایش روی صفحــۀ
 Head-Up Displayبه حــداقل مــوارد ضــروری
کاهش مییابد.
 :"INDIVIDUAL" همــۀ صفحــات نمــایش روی
 Head-Up Displayفعال هستند .صفحات مجــزا

کنترلها

مانند پیامهای  Check Controlرا میتوان به طور
منفرد پیکربندی کرد.
تنظیمات برای پروفایل رانندهای که در حــال حــاضر از خودرو
استفاده میکند ،ذخیره میشود.

تنظیم روشنایی

روشنایی به طور خودکار با روشنایی محیط تنظیم میشود.
تنظیمات پایه را میتوان بصورت دستی انجام داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Displays" .3
"Head-Up Display" .4
"Brightness" .5
 .6کنترلر را بچرخانید تا روشنایی مطلوب تنظیم شود.
 .7کنترلر را فشار دهید.
وقتی نور پایین فعـال باشد ،روشنایی  Head-Up Displayرا
میتوان با استفاده از تنظیم نور صفحۀ آمپر تنظیم کرد.

تنظیم ارتفاع

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Displays" .3
"Head-Up Display" .4
"Height" .5
 .6کنترلر را بچرخانید تا ارتفاع مطلوب تنظیم شود.
 .7کنترلر را فشار دهید.
تنظیمات برای پروفایل رانندهای که در حــال حــاضر از خودرو
استفاده میکند ،ذخیره میشود.
ارتفاع  Head-up Displayمیتواند بر روی کارکــرد حافظه
ذخیره شود .صفحۀ  90را ببینید.

137

کنترلها

صفحات نمایش

تنظیم چرخش

تصویر نمایش داده شــده توسط  Head-up displayمیتواند
حول محور خودش چرخش کند.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"Displays" .3
"Head-Up Display" .4
"Rotation" .5
 .6کنترلر را بچرخانید تا تنظیمات دلخواه انتخاب شود.
 .7کنترلر را فشار دهید.

رویت صفحه نمایش

رویت صفحــــۀ نمــایش  Head-up Displayتحت تاثیــر
فاکتورهای زیر است:
 موقعیت معین صندلی.
 آیتمهای روی پوشش .Head-up Display
 عینکهای آفتابی با فیلترهای پوالریزاسیون معین.
 جادههای خیس.
 شرایط نوری نامطلوب.
چنانچه تصویر دچـار اعوجاج شده باشد ،تنظیمات پایه را توسط
مرکــز خدمات رســانی  BMWیا سایر مراکــز واجد شرایط یا
تعمیرگاههای مجاز بازبینی کنید.

شیشۀ جلوی مخصوص

شیشۀ جلو بخشی از سیستم است.
شکل و قالب شیشه جلو ،نمــایش یک تصویر دقیــق را ممکن
میکند.
در شیشۀ جلو پردۀ نازکی تعبیه شده است تا از دوگانگی تصویر
نمایش داده شده جلوگیری کند.
به همین دلیل ،پیشــنهاد میشود که شیشه جلو را فقط در یک
مرکــز خدمات رسـانی  BMWیا ســایر مراکــز واجد شرایط
یا تعمیرگاههای مجاز تعویض کنید.
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چراغها
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

نماد

کارکرد
کنترل اتوماتیک چراغهای رانندگی
چراغهای جلویAdaptive
نور پایین چراغهای جلو
روشنایی صفحۀ آمپر

مرور

چراغ پارک سمت راست

کلیدها در خودرو

چراغ پارک سمت چپ

چراغهای جانبی ،چراغ نور پایین و
چراغ پارک
اطالعات کلی

کلید چراغها در کنار فرمان قرار دارند.
نماد

کارکرد
چراغهای مه شکن عقب
چراغهای مه شکن جلو
چراغهای خاموش
کنترل اتوماتیک چراغهای رانندگی
چراغهای روشن در طول روز
چراغهای جانبی

،
موقعیت کلید، :
وقتی حالت آمــاده به حرکت خــاموش است و درب راننده باز
باشد ،نــور بیرونـی به طــور خودکار در این موقعیت ســوئیچ،
خاموش میشود.

چراغهای جانبی

موقعیت کلید:
چراغهای خودرو در همه جهات روشن میشود.
از چراغهای جانبی برای مدت زمانهای طوالنی استفاده نکنید؛
در غیر این صورت ،آنها ممکن است باتری را خالی کنند و حالت
آماده به حرکت ممکن است نتواند فعال شود.

نور پایین

موقعیت کلید:
وقتی حــالت آمــاده به حرکت روشن باشد ،نــور پایین روشن
میشود.
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چراغها

کنترلها

چراغهای پارک

وقتی خــودرو پارک میشود ،چــراغهای پارک را در یک طرف
میتوان روشن کرد.
این دکمه را فشار دهید

کارکرد
روشن /خاموش کردن
چراغ پارک ،راست
روشن /خاموش کردن
چراغ پارک ،چپی

چراغهای خوشامدگو و ویژگی تاخیر
چراغهای جلو
چراغهای خوشامدگو

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳

"Exterior lighting" .۴
"Home lights" .۵

 .۶تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

کنترل اتوماتیک چراغهای رانندگی
اصول

بسته به روشنایی محیط مث ً
ال در تونلها ،در هوای گرگ و میش
یا در صورت بارندگی ،نور پایین به طور خودکار روشن و خاموش
میشود.

اطالعات کلی

اطالعات کلی

بسته به نوع تجهیزات ،نور بیرونی خودرو را میتوان به جداگانه
تنظیم کرد.

آسـمان آبی با خورشید پایین روی افق ،میتــواند باعث روشن
شدن چراغها شود.

فعال کردن /غیرفعال کردن

فعال کردن

،

موقعیت سوئیچ:
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳
"Exterior lighting" .۴
 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید:


""Welcome lights

چراغهای جــانبی و چراغهای عقب خــودرو برای مدت زمـان
محدودی روشن میشوند.

ویژگی تاخیر چراغ جلو
اطالعات کلی

اگر چراغهای نور باال در حالت آماده به کار روشن باشند ،چراغهای
نور پایین نیز برای مدت زمان معینی روشن میمانند.
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موقعیت سوئیچ، :
وقتی نور پایین روشن شود ،چراغ نشانگر در صفحه آمپر روشن
میشود.

محدودیتهای سیستم

کنترل اتوماتیک چراغهای رانندگی نمیتواند به عنوان جایگزینی
بــرای قضاوت شخصی شما دربارۀ شرایط روشنایی عمل کند و
زمانی که الزم است میبایست چراغها را روشن کنید.
برای مثال ،سنسورها نمیتوانند مــه یا آب و هوای مــه آلود را
تشخیص دهند .بــرای جلوگیــری از خطرات ایمنـی تحت این
شرایط ،باید چراغها را به طور دستی روشن کنید.

چراغها

چراغهای روشن در طول روز
اطالعات کلی

در برخـی کشورها روشن کردن چــراغهای روشن در طول روز
اجباری بوده و در نتیجه در بعضی موارد نمیتوان چراغهای روز
را خاموش کرد.

روشن /خاموش کردن

موقعیت سوئیچ، :
وقتی حالت آمــاده به حرکت روشن باشد ،چـراغهای روشن در
طول روز ،روشن میشوند.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Lights" .3
"Exterior lighting" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات بــرای پروفــایلی ذخیره میشود که در حــال حاضر
استفاده میشود.

کارکردچراغهای دینامیکی ECO
اطالعات کلی

بسته به سرعت و فاصله از خودروی جلویی ،نور پایین چراغ جلو،
کاهش مییابد.

فعال کردن

موقعیت سوییچ:
حــالت رانندگـی  ECO PROرا فعــال کنید .صفحۀ  120را
مالحظه کنید.

چراغهای جلو Adaptive
اصول

چــراغهای جلو  ،Adaptiveیک سیستم کنترل چـراغ جلوی
متغیر است که روشنایی بهتر سطح جاده را ممکن میکند.

کنترلها

اطالعات کلی

بسته به زاویۀ فرمــان و سایر پارامتــرها ،نور چــراغ جلو مسیر
جاده را دنبال میکند.
بــرای اجتناب از آزار رساندن به چشم رانندگانی کــه از جلــو
میآیند ،چراغهای جلو  Adaptiveهنگامی که خــودرو ساکن
است ،به طرف راننده نمیچرخد.
اگــر از مـرزهای کشور خــارج شده و به کشوری بــروید کــه
رانندگی مجاز در سمت مقابل جاده باشد (رجوع به صفحۀ )143
در این صــورت چــراغهـای جلــو  Adaptiveممکن است با
محدودیتهایی روبرو شوند.
بسته به نــوع تجهیـزات ،چراغهای جلو  Adaptiveشامل یک
یا چند سیستم میباشد:
 توزیع متغیر نور ،به صفحۀ  141رجوع کنید.
 چراغ پیچ ،به صفحۀ  142رجوع کنید.
 چراغ میدان ،به صفحۀ  142رجوع کنید.

فعال کردن

موقعیت سوییچ:
هنگامی که حــالت آماده به حرکت روشن باشد ،چراغهای جلو
 Adaptiveفعال خواهند بود.

توزیع متغیر نور
اصول

تــوزیع متغیر نور ،روشنایی مناسبی حتی بهتر از نــور جاده را
فراهم میسازد.

اطالعات کلی

توزیع نور به طور خودکار ،با سرعت خودرو تطبیق پیدا میکند.
در تجهیزات دارای سیستم مسیریابی ،توزیع نور به طور خودکار
با اطالعات مسیریابی و سرعت خودرو تناسب پیدا میکند.

نور شهری

محل روشن شده توسط نور چراغ پایین ،به طرفین نیز گسترده
میشود.
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کنترلها

چراغها

الگوی نوری بزرگراه

عرض روشنایی نور پایین خودرو ،گستردهتر میشود.

چراغهای پیچ

در پیچهای تند ،مث ً
ال در جادههای کوهستانی یا هنگام پیچیدن،
یک چــراغ اضافی برای روشن کردن قسمت درونی پیچ روشن
میشود.
چراغهای پیچ بسته به زاویۀ فرمان یا استفاده از چراغهای راهنما
به طور خودکار روشن میشوند.
هنگام رانندگی با دنده عقب ،چراغهای پیچ ممکن است فــارغ
از زاویۀ فرمان ،به طور خودکار روشن شوند.

میشوند خاموش نمیشود ،با این حــال در مناطقی کـه ممکن
است دید خودروهای روبرو را کور کند ،پوشیده میشود ،در این
حــالت نورباال کاهش مییابد .در این مــورد ،چراغ نشانگر آبی
روشن خواهد ماند.
اگر به کشوری سفر میکنید که میبایست در سمت مقابل جاده
نسبت به شرایط فعلی رانندگی کنید ،چـراغهای جلو میبایست
تبدیل شــوند (به صفحۀ  143مراجعه کنید) ،و سیستم کمکی
نورباال ممکن است با محدودیتهایی مواجه شود.

فعال /غیرفعال کردن

چراغ میدان

اندکی پس از ورود به میدان ،چــراغهای پیـچ ،در هر دو طرف
خودرو روشن میشوند تا لبـۀ جــاده بهتر روشنشود .به مدت
کوتاهی قبل خــروج از میدان چــراغهای پیـچ در هر دو طرف
مجددا ً خاموش میشوند.

تنظیم تابش چراغهای خود-تراز جلو

چراغهای خــود-تــراز جلو در عملیات شتابگیری و تـرمز ،به
منظور آزار نرساندن به چشم رانندگان جلویی و کسب روشنایی
بهینۀ جاده استفاده میشوند.

سیستم کمکی نور باال
اطالعات کلی

سیستم کمکی نور باال اطمینان میدهد که نور باال بنا به اقتضای
زمـان و هنگامی که شرایط ترافیکی اجازه دهد ،به طور خودکار
روشن میشود .سیستم کمکی نــور باال در ســرعتهای پایین
توسط سیستم بطور خودکار روشن نخواهد شد.
سیستم به نور خودروهایی که نزدیک میشوند و نور خودروهای
جلـوی شــما و به فضاهایی با روشنایی کــافی مث ً
ال در مناطق
مسکونی ،واکنش نشان میدهد.
راننده میتواند در هر زمـانی مداخله کند و نور باال را به صورت
معمول روشن و خاموش کند.
اگــر خودرو مجهز به چراغهای نورباالیی باشد که هنگام تابش
طرف مقابل را آزار نمیدهد ،نور باال برای خودروهایی که نزدیک
142

موقعیت سوییچ:
این دکمه را بر روی اهرم چراغ راهنما فشار دهید.
چــراغ نشانگر در صفحۀ آمپـر ،همراه با روشن شدن
چراغ نورپایین ،روشن میشود.
تغییر حــالت بین نــور پایین و نور باال بطور خــودکار انجــام
میپذیرد.

چراغها
هنگامی که سیستم ،نور باال را روشن میکند ،چــراغ
نشانگر آبی در صفحۀ آمپر روشن میشود.
سیستم کمکی نــور باال در صـورت باال و پایین کــردن دستی،
غیرفعال خــواهد شد (به صفحه  109مراجعه کنید) .برای فعال
کردن مجـدد سیستم کمکی نور باال ،دکمــۀ روی اهــرم چراغ
راهنما را فشار دهید.

محدودیتهای سیستم

کنترلها

روشن /خاموش کردن

این دکمــه را فشار دهید .چـراغ نشانگر سبز روشن
میشود.
اگـر کنترل اتوماتیک چراغهای رانندگی (به صفحۀ  1۴۰رجوع
کنید) فعــال باشد ،وقتی چـراغهای مــه شکن جلــو را روشن
میکنید ،نور پایین به طور خودکار روشن میشود.

چراغ مه شکن با قابلیت هدایت

موقعیت سوییچ:
برای نوردهی وسیعتر بر سطح جــاده در سرعتهای پایینتر از
 110کیلومتر بر ساعت ،هدایت چراغ مه شکن روشن میشود.

سیستم کمکی نور باال نمیتواند به عنوان جایگزینی برای قضاوت
شخصی شما در مورد زمان استفاده از نور باال عمل کند .بنابراین
در صورت لزوم ،نور باال را به طور دستی پایین بیاورید.
در شــرایط زیر ،سیستم کام ً
ال کاربــردی نیست و ممکن است
مداخله راننده ضروری باشد:
 در شرایط آب و هوایی بسیار نامطلوب ،مانند مــه یا بارش
سنگین.
کنندگان از جــادهای با نور کــم
استفاده
تشخیص
 هنگام
ِ
مانند عابران پیاده ،دوچرخه سواران ،اسب سواران و گاریها
هنگام رانندگی در نزدیکی قطار ،یا در گـذرگاه حیوانات در
 پیـچهای تنگ ،روی تپــهها یا فرورفتگیها ،در تقاطعها یا
هنگامی که در جاده ،خودروهایی که نزدیک میشوند دیـد
نداشته باشند.
 در محلها یا روستاهای کــم نور یا در جـایی که تابلوهای
بازتابنده وجود دارند.
 وقتی شیشۀ جلوی خــودرو در محدودۀ پشت آینـۀ وسط
پوشیده از مــه ،کثیف یا پوشیده از برچسب و موارد دیگر
باشد.

فرمان در سمت چپ /فرمان در سمت
راست

چراغهای مه شکن

اطالعات کلی

چراغهای مه شکن جلو
الزامات کارکردی

نور پایین یا چراغهای جانبی ،باید قبل از روشن شدن چراغهای
مه شکن جلو ،روشن شود.

چراغهای مه شکن عقب
الزامات کارکردی

نـور پایین یا چراغهای مــه شکن جلو ،باید قبل از روشن شدن
چراغهای مــه شکن عقب ،روشن شده باشند.

روشن /خاموش کردن

این دکمــه را فشار دهید .چــراغ نشانگر زرد روشن
میشود.
اگــر کنترل اتوماتیک چراغهای رانندگی (به صفحۀ  140رجوع
کنید) فعــــال باشد ،وقتی چــراغهای مــه شکن جلو را روشن
میکنید ،نور پایین به طور خودکار روشن میشود.

هنگام رانندگی در کشورهایی که فـــرمان و جهت راندن آنهـا با
کشور شما متفاوت است ،میبایست از تابش خیــره کنندۀ نـور
چـراغ جلو به سمت خودروهایی کــه از جلو میآیند جلوگیری
کنید.
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کنترلها

چراغها

چراغهای  ،LEDچراغهای جلو Adaptive

تنظیم

روشنایی را با کلید چرخشی تنظیم کنید.

اطالعات کلی

توزیع نور در چراغهای جلو ،از تابش خیره کنندۀ نور پایین ،در
کشورهایی کــه تـرافیک در خالف جهت مرسوم جــریان دارد،
جلوگیری میکند.

چراغهای داخلی

چراغهای جلو Adaptive
هنـگام رانندگی در کشورهایی که فــرمان و جهت راندن آنها با
رانندگـی نکنید؛ در
کشور شما متفاوت است ،با تنظیمات
غیر این صورت ممکن است در اثــر توزیع مختلف نور ،تاثیرات
خیره کنندهای بر دید سایر رانندگان بگذارد.

بسته به تجهیزات ،چراغهای داخلی ،چراغهای زیر پا ،چراغهای
رو دری ،چــراغهای محیطی و چــراغ اسپیکر به طور خـودکار
کنترل میشوند.

چراغهای جلو Adaptive LED

مرور

سوییچ کردن بین حالتهای چراغهای جلو

دکمهها در خودرو

اطالعات کلی

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳

"Exterior lighting" .۴

"Right-hand/left-hand traffic" .۵

 .6تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

محدودیتهای سیستم

سیستم کمکی نور باال تنها با محدودیت میتواند کار کند.
چــراغهای جلو  Adaptiveتنـها با محدودیت میتوانند کــار
کنند.

روشنایی صفحۀ آمپر
الزامات کارکردی

تنظیم روشنایی نــور صفحۀ آمپر تنــها هنگامی کـه چراغهای
جانبی یا چراغهای نورپایین روشن هستند امکان پذیر است.
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چراغهای داخلی
چراغهای مطالعه

روشن /خاموش کردن چراغهای داخلی
این دکمه را فشار دهید.

برای خاموش کـردن دائمی :این دکمه را فشار دهید و به مدت
حدود  3ثانیه نگه دارید.
چــراغهای داخلی در عقب خــودرو را میتـوان مستقل روشن
و خاموش کرد .این دکمه در قسمت سقف در عقب خودرو قرار
دارد.

چراغها

روشن و خاموش کردن چراغهای مطالعه
به صورت دستی
این دکمه را فشار دهید.

بسته به نــوع تجهیزات ،چــراغهای مطالعه در جلو و عقب ،در
کنار چراغهای داخلی قرار دارند.

نور محیطی
اطالعات کلی

بسته به تجهیزات ،روشنایی را میتوان برای برخی چــراغها در
داخل خودرو تنظیم کرد.
اگر نور محیطی از طریق  iDriveغیرفعال شود ،وقتی قفل خودرو
باز شود ،روشن نخواهد شد.

روشن /خاموش کردن

نـور محیط در هنگامی که خودرو باز شود روشن و وقتی خودرو
قفل شود ،خاموش میشود.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳
"Interior lighting" .۴
"Ambient lighting" .5
تنظیمات انتخاب شده ،برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده
است ذخیره میشود.

انتخاب طرح رنگ

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳
"Interior lighting" .۴
"Color" .5
 .6تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

کنترلها

تنظیم روشنایی

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳
"Interior lighting" .۴
"Brightness" .5
 .6تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

کم نور شدن در هنگام رانندگی

ز طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳

"Interior lighting" .۴

"Dimmed for night driving" .5

روشنایی داخلی برای برخی چراغها هنگام رانندگی در تاریکی،
کم نور میشود.
تنظیمات انتخاب شده ،برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده
است ذخیره میشود.
سیستم صوتی Bowers & Wilkins
Diamond Surround

اطالعات کلی

برخی اسپیکرها در خــودرو روشن میشوند .روشنایی را میتوان
به طور جداگانه تنظیم کرد.
اگر اسپیکرها بی صدا شوند ،نور اسپیکر خاموش خواهد شد.

روشن /خاموش کردن

نور اسپیکر در هنگامی که خودرو باز شود روشن و وقتی خودرو
قفل شود ،خاموش میشود.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳
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چراغها

"Interior lighting" .۴

"Bowers & Wilkins" .5

 .6تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات انتخاب شده برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده
است ،ذخیره میشود.

تنظیم روشنایی

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Lights" .۳
"Interior lighting" .۴
"Brightness" .5
 .6تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
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ایمنی
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع

برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

کیسه های هوا

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

کیسههای هوای جلو

کیسههای هوای جلو با واکنش به ضربات جلویی ،در شرایطی که
کمربندهای ایمنی به تنهایی ایمنی کافی را فراهم نمیکنند ،به
حفاظت از راننده و سرنشین جلو کمک میکند.

 4کیسۀ هوای پهلو
 5کیسۀ هوای زانو

کیسۀ هوای پهلو

در یک ضربۀ جــانبی ،کیسۀ هوای پهلو ،از کنار بدن در منطقۀ
قفسه سینه و لگن پشتیبانی میکند.

کیسۀ هوای سر

در یک ضربۀ جانبی ،کیسۀ هوای سر ،از سر پشتیبانی میکند.
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ایمنی

کیسۀ هوای زانو

بسته به نوع تجهیزات خودرو:
کیسۀ هوای زانو در یک ضربۀ جلویی از پاها پشتیبانی میکند.

اقدام حفاظتی
اطالعات کلی

کیسههای هــوا ،در شرایطی مثل تصــادف با شدت کــم یا در
برخورد از عقب ،فعال نمیشوند.

اطالعات دربارۀ اثر محافظتی بهینۀ کیسههای هوا

هشدار
اگر موقعیت صندلی نادرست باشد یا بـه محل فعالسازی
کیسههای هوا ضربه وارد شود ،سیستم کیسۀ هـــوا نمیتواند به
صورت مطلوب از سـرنشین حفاظت کنــد و حتـی ممکن است
باعث مصدومیتهای بیشتر به دلیل فعالسازی غلط شود.
خطر مصدومیت جانی وجود دارد .به نکات مربوط به اثر حفاظتی
بهینۀ سیستم کیسۀ هوا دقت کنید.
 فاصله را با کیسههای هوا حفظ کنید.
 همیشه فرمــان را از حقلـه دور آن بگیرید .دستان خود را
در موقعیت ســاعت  3و  9قــرار دهید تا خطر آسیب بـه
دستان یا بازوها را در هنگامی کـه کیسۀ هوا فعال میشود
تا حد امکان پایین نگه دارید.
 اطمینان حاصل کنید کـه سرنشین جلو به درستی نشسته
است ،یعنی پاهایش در ناحیه کف قرار دارد.
 اطمینان حاصل کنید که سرنشینان سرهایشان را با فاصله
از کیسه هوای جانبی نگه داشتهاند.
 نباید هیچ فــرد ،حیــوان یا شیئــی بین یک کیسۀ هوا و
سرنشین وجود داشته باشد.
 از پوشش کیسۀ هــوای جلو در طــرف سرنشین جلــو به
صورت یک محفظه برای نگهداری اشیا استفاده نکنید.
 روی داشبورد و شیشـۀ جلوی طــرف سرنشین جلــو باید
خالی بماند .برای مثال برچسبها یا پوشش های چسبناک
را نچسبانید و قالبها یا کابلها را مث ً
ال بـرای دستگاههای
 GPSیا تلفنهای همراه نصب نکنید.
 مواد چسبنده را به پنلهای پوشش کیسۀ هوا نچسبانید.
آنها را به هیچ وجه نپوشانید یا تغییر ندهید.
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 روکشهــا ،تشکهــا یا ســایر اشیــایی را کــه منـاسب
صندلیهــای دارای کیسۀ هوای جــانبی یکپارچه نیستند
استفاده نکنید.
 از آویــزان کــردن لبـاسهایی مــانند کت روی پشتیها
خودداری کنید.
 هرگز قطعات منفرد یا سیمکشی را در سیستم کیسۀ هــوا
تغییر ندهید .این امــر بـرای پوششهای فرمــان ،داشبورد
و صندلیها نیز صادق است.
 سیستم کیسۀ هوا را جدا نکنید.
حتی وقتی از همــۀ دستورالعملها بسیار دقیق پیروی میکنید،
احتمال مصدومیت از جــانب تماس با کیسههای هوا در شرایط
خاص وجود دارد.
صدای احتراق و انفجــار ممکن است منجـر به اختالل شنوایی
کـوتاه مدت در اکثــر موارد یا اختالل موقت شنوایی در افــراد
حساس شود.

آمادگی سیستم کیسۀ هوا برای فعال شدن
نکات ایمنی

هشدار
قطعات خــاصی ممکن است بعد از فعـال شدن سیستم
کیسۀ هـوا داغ شوند .خطر مصدومیت وجــود دارد .این قطعات
خاص را لمس نکنید.
هشدار
کارهای تعمیراتی نامناسب میتواند منجــر به خــرابی،
اختالل در عملکرد یا راهانــدازی ناخواسته سیستم کیسۀ هــوا
شود .در صورت اختالل درعملـکرد ،سیستم کیسۀ هــوا ممکن
است به صورت مورد نظر در صورت وقـوع تصادف با شدت الزم
کار نکند .خطر مصدومیت جانی وجود ندارد .سیســتم را در یک
مرکــز خدمات رسانی  BMWیا ســایر مراکز واجد شـرایط یا
تعمیرگاههای مجاز مورد بازدید قرار دهید.

ایمنی

نمایش بر روی صفحۀ آمپر

وقتی حالت آماده به حرکت روشن باشد ،چراغ هشدار
در صفحۀ آمپر به طور مختصر روشن میشود و بدین
وسیله آمــادگی کارکــرد کل سیستم کیسـۀ هوا و کشندههای
کمربند را نشان میدهد.

کنترلها

مرور

اختالل در عملکرد



 هنگامی که حالت آمـاده به حرکت روشن باشد،
چراغ هشدار روشن نمیشود.
چراغ هشدار به طور مــداوم روشن است .سیستم را مـورد
بازدید قرار دهید.

بجز کشورهای استرالیا  /نیوزلند :سوییچ کیسۀ
هوای سرنشین جلو

سوئیچ مربوط به کیسههای هــوای سرنشین جلــو ،در قسمت
بیرونی داشبورد قرار دارد.

غیرفعالسازی کیسۀ هوای سرنشین جلو

اصول

هنگامی که صندلی کــودک بر روی صندلی جلو قرار میگیرد،
کیسۀ هوای جلو و کیسۀ هــوای کناری سرنشین جلو به وسیلۀ
یک سوئیچ ،قابلیت غیرفعال شدن دارند.

اطالعات کلی

کیسۀ هــوای جلو و کیسۀ هــوای کناری توسط کلید یکپارچۀ
ریموت کنترل قابل فعالسازی یا غیرفعالسازی هستند.

 .1کلید را داخل کـرده و به میزان الزم ،آن را به سمت داخل
فشار دهید.
 .2هنگامی کـه کلید به سمت داخل فشرده شده ،آن را تا حد
ممکن ،به سمت  OFFبچرخانید .هنگامی کـه به موقعیت
 OFFرسیدید ،کلید را خارج کنید.
 .3اطمینان حاصل کنید که سوئیچ ،تا آخر پیش رفته است.
در این صورت ،کیسههای هوا غیرفعال شدهاند.
کیسههای هــوای سرنشین جلو غیـرفعال شدهاند .کیسۀ هوای
راننده همچنان فعال است.
چنانچه صندلی کودک بر روی صندلی جلو قـرار ندارد ،سیستم
کیسههای هـوای صندلی جلو را فعـال کنید تا در صورت لــزوم
هنگام تصادف ،فعال شوند.
وضعیت کیسههای هــوا بر روی چـراغ نشانگر ،روی نمد سقف
نمایش داده میشود .به صفحه  150مراجعه کنید.
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ایمنی

فعالسازی کیسههای هوای سرنشین جلو

محافظت فعال از عابر پیاده
اصول

با سیستم محافظت فعال از عابــر پیاده ،هنـگام برخورد خودرو
با عابــر پیاده ،در موتور باال میآید .سنسورهای زیر سپر بــرای
تشخیص عابر استفاده میشوند.

اطالعات کلی

 .1کلید را داخل کـرده و به میزان الزم ،آن را به سمت داخل
فشار دهید.
 .2هنگامی کـه کلید به سمت داخل فشرده شده است ،آن را
تا حد ممکن ،به سمت  ONبچرخانید .هنگامی که به انتها
رسید ،کلید را خارج کنید.
 .3اطمینان حاصل کنید که سوئیچ ،تا آخر پیش رفته است.
در این صورت ،کیسههای هوا فعال شدهاند.
کیسههای هــوای سرنشین جلو فعال شدهاند و در صورت نیـاز
میتوانند عمل کنند.

چراغ نشانگر برای کیسههای هوای صندلی
سرنشین جلو

چراغ نشانگر بـرای کیسۀ هوای صندلی سرنشین جلو در سقف،
وضعیت عملیاتی کیسۀ هــوای صندلی سرنشین جلــو را نشان
میدهد.
بعد از این کـه حالت آماده به حرکت روشن شود ،چراغ به طور
کـوتاه روشن میشود و سپس نشان میدهد کـه کیسههای هوا
فعال یا غیرفعال هستند.
عملکرد

نماد

چنانچه کیسۀ هوای سرنشین جلو
فعال شود ،چراغ نشانگر برای مدت
کوتاهی روشن شده و سپس خاموش
میشود.
زمانی که کیسههای هوای صندلی
جلو غیرفعال شود ،چراغ نشانگر
همچنان روشن میماند.
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وقتی سیستم محافظت از عابــر پیاده فعــال شود ،فضای زیـر
در موتور به منظور جلوگیری از ضربه به ســر عابر ،تغییر شکل
میدهد.

نکات ایمنی

هشدار
چنانچه قطعات لوال یا قفل در موتـور لمس شود ،ممکن
است سیستم محافظت از عابـر پیاده ،بطور نامطلوب فعال شود.
خطر جراحت و آسیب رسیدن به تجهیزات خودرو وجود دارد.
به قطعات لوال و قفل در موتور دست نزنید.
هشدار
ایجــاد تغییرات در سیـستم محــافظت از عابــر پیـاده
میتــواند منجـر به نقص سیستم ،اختالل در عملکرد و یا فعال
شدن اتفاقی آن شود .خطر جراحت یا آسیب جانی وجود خواهد
داشت .قطعات یا سیم کشیهای سیستم محافظت از عابر پیاده
را در هیـچ شــرایطی دستکاری نکنید .سیــستم را باز و جــدا
نکنید.
هشدار
تعمیرات غیر صحیح بر روی سیستم ،میتـواند منجر به
نقص ،اختالل و فعـال شدن تصادفی آن شود .اگــر در سیستم
اختالل ایجاد شود ،ممکن است نتواند علیرغم شدت تصادف ،به
درستی فعال شود .خطـر جراحت یا مــرگ وجود دارد .سیستم
را توسط مراکــز خدمات رســانی  BMWیا سـایر مراکز واجد
شرایط یا تعمیرگاههای مجاز بازبینی و تعمیر کنید.

ایمنی

محدودیتهای سیستم

سیستم محافظت از عابر پیاده تنها در سرعتهای  30الــی 55
کیلومتر در ساعت فعال خواهد شد.
بـه دالیل ایمنی ،سیستم ممکن است در شــرایطی نادر ،هنگام
برخورد ،زمانی که تشخیص عابــر پیاده با ابهام و تـردید مواجه
است ،فعال شود .مث ً
ال در موارد زیر:
 هنگام برخورد با ستون یا تیر و یا سطلهای بزرگ زباله.
 برخورد با حیوانات.
 برخورد با تخته سنگ.
 رفتن به میان توده برف.

سیستم فعال شدۀ محافظت از عابر پیاده

هشدار
در پی فعــال شدن سیستم و یا آسیب به آن ،عملکـرد
سیستم میتواند محــدود شده و یا دیگــر قابل استفاده نباشد.
خطر جراحت یا مرگ وجـود دارد .پس از فعــال شدن سیستم
و یا آسیب دیدن آن ،سیستم را توسط مراکــز خدمات رسـانی
 BMWیا سایر مراکز واجد شرایط یا تعمیرگاههای مجـاز مورد
بازبینی قرار دهید.
هشدار
باز کردن در موتـور هنگام فعال شدن سیستم محافظت
از عابـر پیاده ،میتواند منجر به آسیب به در موتــور یا سیستم
محافظت شود .در موتــور را پس از نمــایش داده شدن پیــام
 Check Controlباز نکنید .خطر آسیب به تجهیزات وجــود
دارد .سیستم را توسط مراکــز خدمات رسانی  BMWیا سـایر
مراکز واجـد شرایط یا تعمیرگاههای مجــاز مورد بازبینی قــرار
دهید.

اختالل در عملکرد

یک پیام  Check Contrlنمایش داده میشود.
سیستم عمل کرده است و یا دچار نقص شده است.
بی درنگ با سرعت مالیم به سمت مراکز خدمات رسانی BMW
یا سایر مراکز واجد شرایط یا تعمیرگاههای مجاز بروید و سیستم
را بازدید کنید.

کنترلها

ایمنی هوشمند
اصول

ایمنی هوشمند ،عملیات مرکــزی سیستمهای کمکی راننده را
ممکن میکند.

اطالعات کلی

بسته به چگونگی تجهیزات خــودرو ،ایمنی هوشمند متشکل از
یک یا چند سیستم است که میتــواند به جلوگیری از برخـورد
قریب الوقوع کمک کند.
 هشدار برخورد از جلو با کارکرد ترمز مالیم ،به صفحۀ 152
رجوع کنید.
 سیستم کمــکی دستیار پیشگیری به صفحۀ  156رجــوع
کنید.
 هشدار عابــر پیاده با کارکرد ترمـز شهری ،به صفحۀ 159
رجوع کنید.
 دید در شب با تشخیص عابر پیاده و حیوان ،به صفحۀ 161
رجوع کنید.
 هشدار خروج از الین ،به صفحۀ  165رجوع کنید.
 هشدار تغییر الین ،به صفحۀ  168رجوع کنید.
 هشدار برخورد جانبی ،به صفحۀ  172رجوع کنید.
 هشدار حق تقدم مسیر ،به صفحۀ  175رجوع کنید.

نکات ایمنی

هشدار
نشانگرها و هشدارها مسئولیت شخصی را نفی نمیکند.
به دلیل محدودیتهای سیستم ،هشدارها یا واکنشهای سیستم
ممکن است اعالم نشود یا بسیار دیر یا نادرست اعالم شود.
خطر تصادف وجــود دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک
تنظیم کنید .ترافیک را با دقت تحت نظر بگیرید و در شــرایط
مربوطه به شکل فعال مداخله کنید.
هشدار
به دلیل محـدودیتهای سیستم ،کارکــردهای خــاصی
ممکن است در حین روشن کردن به کمک بکسل /بکسل کردن
با سیستمهای فعال ایمنی هوشمند ،مانند هشدار برخورد از جلو
با کارکـــرد ترمز سبک ،با اختالل در عملکرد مواجه شوند .خطر
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ایمنی

تصادف وجـود دارد .قبل از روشن کردن به کمک بکسل /بکسل
کردن خــودرو ،همۀ سیستمهای ایمنی هـوشمند را خــاموش
کنید.

مرور
دکمه در خودرو

ایمنی هوشمند

روشن /خاموش کردن

برخی سیستمهای ایمنی هوشمند بعد از هر بار شروع به حرکت،
به طور خودکار فعال میشوند .برخی سیستمهای ایمنی هوشمند
براساس آخرین تنظیمات فعال میشوند.
این دکمه را فشار دهید

وضعیت
دکمه به رنگ سبز روشن میشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
روشن هستند.
دکمه به رنگ نارنجی روشن
میشود :برخی سیستمهای ایمنی
هوشمند خاموش هستند.
دکمه روشن نمیشود :همۀ
سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش هستند.

این دکمه را فشار دهید:
منــو بــرای سیستم ایمنــی هوشمند نمایش داده

میشود.
اگــر همــۀ سیستمهای ایمنــی هوشمند خاموش باشند ،همۀ
سیستمها اکنون روشن میشوند.
" :"Configure INDIVIDUALبسـته به نــوع تجهیــزات،
سیستمهای ایمنی هوشمند را میتوان به طور جداگانه پیکربندی
کرد .تنظیمات جداگانه فعال و برای پروفایلی که در حال حاضر
مورد استفاده قــرار میگیرد ذخیره میشوند .به محض این کـه
تنظیمات در منو تغییر کند ،همۀ تنظیمات منو فعال میشوند.
این دکمه را به طور مکرر فشار دهید .بین تنظیمات
زیر جابجا میشود:
" :"ALL ONهمۀ سیستمهای ایمنی هوشمند روشن هستند.
برای کارکردهای فرعی ،مثل تنظیمات زمـان هشدار ،تنظیمات
اساسی فعال هستند.
" :"INDIVIDUALسیستمهــای ایمنــی هوشمند براســاس
تنظیمات فردی روشن میشوند.
برخی سیستمهای ایمنی هوشمند را نمیتــوان به طور جداگانه
خاموش کرد.
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش میشوند.

هشدار برخورد از جلو به همراه کارکرد
ترمز مالیم
اصول

این سیستم میتــواند به پیشگیری از تصادف کمک کند .اگــر
سیستم نتــواند از تصــادف جلوگیری کند ،سرعت برخــورد را
کاهش خواهد داد.
این سیستم قبل از برخــورد قریب الوقوع یک زنگ هشدار را به
صدا در میآورد و در صورت نیاز ترمـز را به طور مستقل به کار
میاندازد.

اطالعات کلی

این سیستم با استفاده از یک دوربین کنترل میشود.
اگــر سنسورهای رادار نصب شده باشند ،هشدار برخورد از جلو،
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ایمنی
توسط سنـسور رادار کــروز کنترل هم کنترل میشوند.
هشدار برخورد متقاطع زمانیکه سنسور رادار نصب شده باشد:
اگر خطــر برخورد با ترافیک متقاطع در یک تقاطــع تشخیص
داده شود ،یک هشدار مضاعف اجرا میشود.
هشدار برخورد از جلو حتی در صورتی که کـروز کنترل غیرفعال
باشد نیز قابل دسترسی است.
با نزدیک شدن عمدی خــودرو به یک خودروی دیگــر ،هشدار
برخـورد و مداخله ترمــز ،برای اجتناب از واکنشهـای احتمالی
اشتباه سیستم به تاخیر میافتد.
این سیستم یک هشدار دو مرحلــهای را درباره خطـر احتمالی
برخورد با خودروهایی کـه حداقل دارای سرعتی حدود  5کیلومتر
هستند ایجــاد میکند .زمــان هشدارها ممکن است براســاس
وضعیت کنونی رانندگی تغییر کند.

کنترلها

هشدار
به دلیل محـدودیتهای سیستم ،کارکــردهای خــاص
ممکن است در حین روشن کردن به کمک بکسل /بکسل کردن
با سیستمهای فعــال ایمنی هوشمند مــانند هشدار برخورد از
جلو با کارکرد ترمز سبک با اختالل در عملکرد مواجه شوند.
خطر تصادف وجــود دارد .قبل از روشن کردن به کمک بکسل/
بکسل کــردن خــودرو ،همۀ سیـستمهای ایمنــی هوشمند را
خاموش کنید.

مرور
دکمۀ درون خودرو

محدودۀ تشخیص

ایمنی هوشمند

اگــر اشیاء توسط سیستم تشخیص داده شوند ،به آنـها واکنش
نشان می دهد.
هشدار برخــورد متقاطع :خــودروهایی کــه بهصـورت متقاطع
به خــودرو شما نزدیک میشوند ،به محض اینکه در محــدودۀ
سنسور قرار گیرند شناسایی میشوند.

دوربین

نکات ایمنی

هشدار
نشانگرها و هشدارها مسئولیت شما را نفـی نمیکند .به
دلیل محدودیتهای سیستم ،هشــدارها یا واکنشهای سیستم
ممکن است اعالم نشود یا بسیار دیر یا نادرست اعالم شود.
خطر تصادف وجود دارد .سبک رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم
کنید .ترافیک را با دقت تحت نظـر بگیرید و در شرایط مربوطه
به طور فعال مداخله کنید.

دوربین نزدیک آینۀ وسط نصب میشود.
شیشۀ جلو در ناحیه پشت آینۀ وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.
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ایمنی

با اکتیو کروز کنترل (:)Active Cruise Control
سنسور رادار

این دکمه را فشار دهید و نگه دارید:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش میشوند.
این دکمه را فشار دهید

وضعیت
دکمه به رنگ سبز روشن میشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
روشن هستند.
دکمه به رنگ نارنجی روشن
میشود :برخی سیستمهای ایمنی
هوشمند خاموش هستند.

سنسور رادار در قسمت پایین سپر جلو نصب میشود.
سنسور رادار را همیشه تمیز و بدون مانع نگه دارید.

روشن /خاموش کردن
روشن کردن اتوماتیک

دکمه روشن نمیشود :همۀ
سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش هستند.

تنظیم زمان هشدار

از طریق :iDrive

سیستم بعد از هر شروع رانندگی به طور خودکار فعال میشود.

"My Vehicle" .1

روشن /خاموش کردن دستی

"Intelligent Safety" .3

این دکمه را فشار دهید:
منــو برای سیستم ایمنــی هوشمند نمــایش داده

میشود.
اگــر همۀ سیستمهای ایمنــی هوشمند خــاموش باشند ،همۀ
سیستمها اکنون روشن میشوند.
" :"Configure INDIVIDUALبستـه به نــوع تجهیــزات،
سیستمهای ایمنـی هوشمند را میتــوان جــداگانه پیکربندی
کرد .تنظیمات جداگانه فعال و برای پروفایلی ذخیــره میشوند
که در حال حاضر استفاده میشود .به محض این کـه تنظیمات
در منو تغییر کند ،همۀ تنظیمات منو فعال میشوند.
این دکمه را مکــرر فشار دهید .بین تنظیمات زیــر
جابجا میشود:
" :"ALL ONهمۀ سیستمهای ایمنی هوشمند روشن هستند.
برای کارکردهای فرعی ،تنظیمات پایهای فعال هستند.
" :"INDIVIDUALسیــستمهای ایمنــی هوشمند براســاس
تنظیمات فردی روشن میشوند.
برخی سیستمهای ایمنــی هوشمند را نمیتوان به طور جداگانه
خاموش کرد.
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"Vehicle settings" .2

"Collision Warning" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
زمــان انتخاب شده بــرای پروفایلی ذخیره میشود که در حال
حاضر استفاده میشود.

هشدار به همراه کارکرد ترمز
نمایش

اگــر برخورد با خودروی شناسایی شده قریب الـوقع باشد ،یک

عالمت هشـدار در صفحــۀ آمپــر و در Head-Up Display

ظاهر میشود.

ایمنی
نماد

اندازهگیری
عالمت قرمز رنگ میشود :پیش هشدار.
ترمز کنید و فاصله را زیاد کنید.
عالمت به رنگ قرمز چشمک میزند و یک
سیگنال صوتی به صدا در میآید :هشدار حاد.
از شما خواسته میشود که با ترمز گرفتن یا
انجام مانور مداخله نمایید.

یا

هشدار برخورد جانبی
نماد به رنگ قرمز چشمک می زند و یک سیگنال
صوتی به صدا در میآید :هشدار حاد ،در حالتی
که خودرو به شکل متقاطع به مسیر حرکت شما
نزدیک میشوند.
سیستم اشاره میکند که شما میبایست ترمز
کنید و یا مانور گریز انجام دهید.

پیش هشدار

مث ً
ال وقتی که خطر قریب الوقوع یک برخورد وجود داشته باشد
یا فاصله با خودروی جلویی بسیار کــم باشد ،این هشدار صـادر
میشود.
هنــگامی کـه پیش هشدار صــادر میشـود ،راننده باید شخصاً
مداخله کند.

هشدار حاد به همراه کارکرد ترمز

هشدار حاد در صورت خطر قریب الوقوع یک برخورد در هنگامی
که خــودرو به شیئی دیگر با اختالف سرعت بسیار زیاد نزدیک
میشود ،نمایش داده میشود.
هنگامی که هشدار حاد صادر میشود ،راننده باید شخصاً مداخله
کند .یک مداخلۀ اتوماتیک ترمــز ،در صورت خطــر برخورد به
کمک راننده میآید.
هشدار حاد میتواند حتی بدون هیچ پیش هشداری ،صادر شود.

مداخلۀ ترمز ،کارکرد ترمز شهری

هشدار از شما میخواهد تا شخصاً واکنش نشان دهید ،در حین
یک هشدار ،حداکثر نیروی ترمز در هنگامی که ترمز گرفته شود،
مــورد استفاده قــرار میگیرد .پایتان را با سرعت و قدرت کافی
روی پدال ترمز فشار دهید.

کنترلها

بعالوه ،اگر خطر برخورد وجود داشته باشد ،این سیستم میتواند
با مداخله اتوماتیک ترمز ،کمک بیشتری کند.
در سرعتهای پایین ،این ترمـز میتواند خودرو را به طور کامل
متوقف کند.
گیربکس دستی :از زمان گرفتن ترمز تا زمان توقف کامل ،موتور
ممکن است متوقف شود.
مداخلۀ ترمز تا سرعت حدود  80کیلومتر در ساعت انجام می شود.
مداخلۀ ترمــز فقط در صورتی انجام میشود که سیستم کنترل
پایداری متوقف نشده باشد :مث ً
ال در اثر غیرفعــــال شدن کنترل
پایداری دینامیکی .DSC
مداخلۀ ترمــز را میتوان با فشار روی پدال گاز یا حرکت دادن
فرمان قطع کرد.
تشخیص شیء ممکن است محدود شود .محدودیتهای محدودۀ
تشخیص و محدودیتهای کارکردی باید در نظر گرفته شوند.

با سنسور رادار و اکتیو کروز کنترل :مداخلۀ ترمز

هشدار از شما میخواهد تا شخصاً واکنش نشان دهید .در حین
یک هشدار ،حداکثر نیروی ترمز در هنگامی که ترمز گرفته شود،
مــورد استفاده قـرار میگیرد .پایتان را با سرعت و قدرت کافی
روی پدال ترمز فشار دهید.
بعالوه ،اگر خطر برخورد وجود داشته باشد ،این سیستم میتواند
با مداخلۀ اتوماتیک ترمز ،به کمک راننده بیاید.
این مداخله میتواند خودرو را کامال متوقف کند.
مداخلۀ ترمز فقط در صورتی انجــام میشود که کنترل پایداری
دینامیکی ( )DSCغیر فعال نشده باشد.
باالی سرعت حدود  210کیلومتر بر ساعت ،مداخلۀ ترمز به عنوان
یک فشار ترمز مختصر رخ میدهد .هیچ تاخیری رخ نمیدهد.
مداخلۀ ترمز را میتــوان با فشار روی پدال گاز یا حرکت دادن
فرمان قطع کرد.
هشدار برخورد متقاطع :اگر خودرویی از بغل به شما نزدیک شود،
هیچ مداخلۀ ترمزی در کار نخواهد بود.
تشخیص شیء میتواند محــدود باشد .محدودیتهای محدودۀ
تشخیص و محدودیتهای کارکردی باید در نظر گرفته شوند.
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ایمنی

محدودیتهای سیستم

محدودیتهای عملکردی

غیرفعال میشود .به محض اینکه سرعت از این مقــدار پایینتر
بیاید ،سیستم بنابر تنظیمات خود ،عمل خواهد کرد.
هشدار برخــورد متقاطع :سیستم به خــودروهایی که با سرعت
کمتــر از  80کیلومتر بر ساعت از بغل به شما نزدیک میشوند،
واکنش نشان خواهد داد.

این سیستم در شرایط زیر ممکن است کامال کاربردی نباشد:
 در مه ،باران ،آب پاشیده شده یا برف سنگین.
 در پیچهای شدید.
 اگر سیستمهای کنترل پایداری رانندگی محدود یا غیرفعال
باشند ،مث ً
ال .DSC OFF
 اگر ناحیۀ شیشۀ جلو در جلوی آینۀ وسط کثیف یا پوشیده
شده باشد.
 بسته به تجهیـزات :اگر سنسور رادار کثیف یا پوشیده شده
باشد.
 تا ده ثانیــه پس از استـارت موتــور با استفاده از دکمــۀ
.Start/Stop
 در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله بعد از تحویل خودرو.
 اگر اثــرات کورکنندگی ثابتی به دلیل نـور ورودی مث ً
ال از
طرف خورشید با ارتفــاع پایین ،در آســمان وجـود داشته
باشد.

محدودۀ تشخیص

حساسیت هشدار

نکات ایمنی

هشدار
بخــاطر محــدودیتها ،سیستم ممکن است به درستی
واکنش نشان ندهد و یا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطـر تصادف
یا آسیب به خودرو وجود دارد .به نکات مربوط به محدودیتهای
سیستم توجه کنید و در صورت لزوم ،فعاالنه مداخله کنید.

حد بیشینه سرعت

در سرعتهای بیش از  250کیلومتر بر ساعت ،سیستم موقتــاً

پتانسیل تشخیص سیستم محدود است.
درنتیجه ممکن است سیستم واکنش نشــان ندهد یا با تاخیــر
واکنش نشان دهد.
برای مثال ،شرایط زیر ممکن است تشخیص داده نشوند:
 خودروهایی دارای سرعت کم هستند و شما با سرعت زیاد
به آنها نزدیک می شوید.
 خودروهایی کــه ناگهانی در مقابل شما منحـرف میشوند
یا خودروهایی که سرعت خود را به شدت کم میکنند.
 خودروهایی که عقب آنها شکل نامعمول دارد.
 خودروهای دو چرخ در جلوی شما.
 با هشدار برخورد متقاطع :در صورتی که سرعت خودروهایی
که بصورت متقاطع میآیند از سرعت شما بیشتر باشد.
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هر چه حساسیت تنظیمات هشدار بیشتر باشد ،مثل زمان هشدار،
هشدارهای بیشتری نمـایش داده میشود .با این حــال ،ممکن
است هشدارهای زودرس بیشتری اعالم شوند.

سیستم کمکی دستیار پیشگیری
اصول

سیستم ،برای جلوگیری از بــروز حـادثه مثل برخورد با موانعی
کـه ناگهان ظاهر میشوند ،در شــرایط خــاص به کمک راننده
میآید.

اطالعات کلی

چنانچه امکان مانور گریز وجود داشته باشد ،سیستم اعالم هشدار
کرده و جهت کمک به راننده مداخلــه میکند .سنسورها فضای
اطراف خودرو را زیر نظر خواهند داشت .فضاهای شناسایی شده
برای جهت گیری فرمان استفاده میشـود و جهت گیری فرمان
نیــز از طرف سیستم ،با عملکـردی خــاص در جهتی که راننده
برای مانور انتخاب میکند ،بطور ایمن تقویت میشود.

ایمنی

کنترلها

محدودۀ تشخیص

سیستم ،به اشیاء شناسایی شده واکنش نشان میدهد.

سپر جلو ،در طرفین.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئـولیت شما را بــرای ارزیابــی صحیح
وضعیــت ترافیــک نفــی نمیکــند .این سیــستم براســاس
محـدودیتهایش نمیتــواند به طور مستقل به همــۀ شــرایط
ترافیکی واکنش نشان دهد .خطــر تصــادف وجود دارد .سبک
رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک را خیلی دقیق
در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.

مرور

سپر عقب.
سپرها را در ناحیۀ رادارهای سنسور تمیز و بدون آلــودگی نگه
دارید.

دوربین

سنسور رادار

سنسورهای رادار در درون سپرها تعبیه شده اند.

سپر جلو ،در مرکز.

دوربین در قسمت آینۀ وسط تعبیه شده است.
شیشــۀ جلوی خودرو را در ناحیه آینۀ وســط ،تمیز و شفاف نگاه
دارید.

الزامات کارکردی




هشدار برخورد از جلو به همراه کارکــرد ترمز روشن باشد
(به صفحۀ  152مراجعه کنید).
سنسورها فضای کافی را در اطرف خودرو پیدا کنند.
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کنترلها

ایمنی

روشن /خاموش کردن

سیستم هر بار ،در آغــاز حرکت خــودرو ،بطور خودکار فعــال
میشود.

هشدار با سیستم کمکی دستیار پیشگیری
نمایش بر روی صفحۀ آمپر

چنانچه خطــر برخورد با یک خــودروی شناسایی شده وجـود
داشتــه باشد ،یک نمــاد هشــدار بــر روی صفحــۀ آمپــر و
 Head-up Displayنمایش داده میشود.
اندازه گیری

نماد

نماد به رنگ قرمز روشن میشود :پیش هشدار.
نماد به رنگ قرمز چشمک زده و یک سیگنال
صوتی به صدا در میآید :هشدار حاد.
سیستم اشاره میکند که شما میبایست ترمز
گرفته یا مانور گریز انجام دهید.

هشدار حاد با سیستم کمکی دستیار پیشگیری

یک هشدار حــاد هنـگام برخورد قریب الوقوع خــودرو؛ زمانیکه
با تفاضل سرعت زیاد به یک شــیء نزدیک میشود ،نشان داده
میشود.
ً
در زمــان هشدار حاد ،راننده باید شخصا دخـالت کند .سیستم
در صورت خطر برخورد ،به راننده برای انجام مانور سریع کمک
میکند.
هشدار حاد میتواند بدون هیچ پیش هشداری ،صادر شود.

محدودیتهای سیستم
نکات ایمنی

هشدار
بهخاطر محــدودیتها ،سیستم ممکن است به درستـی
واکنش نشان ندهد ویا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطــر تصادف
یا آسیب به خودرو وجود دارد .به نکات مربوط به محدودیتهای
سیستم توجه کنید و در صورت لزوم ،فعاالنه مداخله کنید.
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محدودۀ تشخیص

توانایی تشخیص سیستم ،محدود است.
به همین علت ،سیستم ممکن است واکنش ندهد و یا با تاخیـر
واکنش دهد.
ممکن است موارد زیر تشخیص داده نشوند:
 هنـگام نزدیک شدن سریع به خودرویی که سرعتش کــم
است.
 خودروهایی کــه ناگهانی منحرف شدهاند و یا با شدت ترمز
کردهاند.
 خودروهایی با ظاهر نامعمول در عقب.
 وسایل نقلیله دوچرخ در جلوی ما.

محدودیتهای عملکردی

این کارکـرد ،مث ً
ال در موارد زیر ممکن است با محدودیت مواجه
شود:
 در مه غلیظ ،باران ،آب پاشیده شده یا برف سنگین.
 در پیچهای شدید.
 اگــر سیستمهای کنترل پایــداری رانندگـی ،محــدود یا
غیرفعال باشند ،مث ً
ال .DSC OFF
 اگر ناحیۀ شیشه جلو در جلوی آینۀ وسط کثیف یا پوشیده
شده باشد.
 بسته به نوع تجهیزات :اگــر سنسور رادار کثیف یا پوشیده
شده باشد.
 تا ده ثانیــه پس از اســتارت موتــور با استفاده از دکمــۀ
.Start/Stop
 در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله بعد از تحویل خودرو.
 اگــر اثرات کورکنندگی ثابتی به دلیل نـور ورودی مث ً
ال از
طرف خورشید با ارتفــاع پایین ،در آســمان وجـود داشته
باشد.

ایمنی

هشدار عابر پیاده با کارکرد ترمز شهری
اصول

این سیستم میتــواند به پیشگیری از برخــورد با عـابران پیاده
کمک کند.
اگــر خطر یک برخورد قریب الوقوع با عـابر پیاده در مکانهای
شهری تشخیص داده شود ،سیستم یک هشدار صـادر میکند و
بوسیلۀ کارکرد ترمز ،به راننده کمک میکند.

اطالعات کلی

این سیســتم برخوردهای احتمالی با عابران پیاده در سرعتهای
بین  10الی  60کیلومتر در ساعت را هشدار میدهد.
سیستم به افرادی کـه درون محدودۀ تشخیص هستند ،واکنش
نشان میدهد.
سیستم ،توسط دوربینی که در محدودۀ آینۀ وسط خودرو تعبیه
شده است ،کنترل میشود.

محدودۀ تشخیص

کنترلها

نکات ایمنی

هشدار
نشانگرها و هشدارها مسئولیت شما را نفــی نمیکند .به
دلیل محــدودیتهای سیستم ،هشدارها یا واکنشهای سیستم
ممکن است دیر عمل کند و یا اصـ ً
ال عمل نکند .خطــر تصادف
وجــود دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک تنظیم کنید.
ترافیک را با دقت تحت نظــر بگیـرید و در شــرایط مربوطه به
فعاالنه مداخله کنید.
هشدار
به دلیل محـدودیتهای سیستم ،کارکــردهای خــاص
ممکن است در روشن کــردن به کمک بکسل/بکسل کــردن با
سیستمهای فعــال ایمنی هوشمند مانند هشدار برخورد از جلو
با کارکرد ترمز سبک با اختالل در عملکرد مواجه شوند .خطــر
تصادف وجـود دارد .قبل از روشن کردن به کمک بکسل /بکسل
کردن خــودرو ،همۀ سیستمهای ایمنــی هوشمند را خـاموش
کنید.

مرور کلی
دکمه در خودرو

ناحیۀ تشخیص در جلوی خودرو به دو منطقه تقسیم میشود:
 منطقه مرکــزی (فلش  )1که مستقیماً در جلوی خــودرو
است.
 منطقۀ گسترده (فلش  )2به سمت راست و چپ.
اگــر عابــران پیاده درون منطقۀ مرکــزی قــرار داشته باشند،
برخورد اجتناب ناپذیر خواهد بود .هشدار در مورد عابران پیادهای
که درون منطقۀ گسترده هستند فقط در صورتی صادر میشود
که به سمت منطقۀ مرکزی حرکت کنند.

ایمنی هوشمند
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کنترلها

ایمنی

دوربین

برخی سیستمهای ایمنی هوشمند را نمیتوان جداگانه خاموش
کرد.
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش میشوند.
این دکمه را فشار دهید

دکمه سبز رنگ میشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
روشن میشوند.

دوربین نزدیک آینۀ وسط نصب میشود.
شیشۀ جلو در ناحیۀ پشت آینۀ وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.

دکمه نارنجی رنگ میشود:
برخی سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش میشوند.

روشن /خاموش کردن

دکمه روشن نمیشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش هستند.

روشن کردن اتوماتیک

سیستم بعد از هـر بار شروع به رانندگی به طور خــودکار فعال
میشود.

روشن /خاموش کردن دستی

این دکمه را فشار دهید:
منــو برای سیستم ایمنــی هوشمند نمــایش داده

میشود.
اگـر همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش بوده باشند ،همۀ
سیستمها اکنون روشن میشوند.
" :"Configure INDIVIDUALبسته بـه نــوع تجهیــزات،
سیستمهای ایمنی هوشمند را میتوان جداگانه پیکربندی کرد.
تنظیمات جداگانه فعال و برای پروفایلی ذخیره میشوند که در
حال حاضر استفاده میشود .بهمحض این که تنظیمات در منـو
تغییر کند ،همۀ تنظیمات منو فعال میشوند.
این دکمــه را مکرر فشار دهید .بین تنظیمات زیــر
جابجا میشود:
" "ALL ONهمۀ سیســتمهای ایمنی هوشمند روشن هستند.
برای کارکردهای فرعی ،تنظیمات پایهای فعال هستند.
" :"INDIVIDUALسیستمهــای ایمنــی هوشمند براســاس
تنظیمات جداگانه روشن میشوند.
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وضعیت

هشدار با کارکرد ترمز
نمایش

اگــر برخــورد با فــردی که توسط این سیستم تشخیص داده
شده ،قـریب الوقوع باشد ،یک عالمت هشدار روی صفحۀ آمپــر
و  Head-Up Displayظاهر میشود.
نمــاد قرمــز نمایش داده میشود و یک سیـگنال به
صدا در میآید .فــورا ً با ترمـز گرفتن یا انجام مانــور
گریز مداخله نمایید.
همچنین ،در صـورت داشتن تجهیزات مربوطــه ،یک
مثلث قرمز هشدار بر روی صفحۀ آمپر روشن میشود.
سریعاً بهوسیلۀ ترمز یا مانور گریز ،واکنش نشان دهید.

مداخلۀ ترمز

هشدار از شما میخواهد تا شخصـاً واکنش نشان دهید .حداکثر
نیروی ترمز ،هنگام ترمز گرفتن در زمان هشدار ،اعمال میشود.
ترمزی که میگیرید ،پیش شـرط حمایت سیستم ،برای تقویت
نیروی ترمز است؛ در حقیقت ،پــدال ترمز باید به انــدازه کافی
سریع و قوی فشرده شود.

ایمنی
بعالوه ،هنگام خطــر برخورد ،سیستم میتواند بهوسیله مداخلۀ
ترمز ،به کمک راننده بیاید.
در سرعت کم ،مداخلۀ ترمز میتواند خودرو را کامال متوقف کند.
گیربکس دستی :از زمان گرفتن ترمز تا زمان توقف کامل ،موتور
ممکن است متوقف شود.
مداخلۀ ترمــز فقط در صورتی انجام میشود که سیستم کنترل
پایداری متوقف نشده باشد :مث ً
ال در اثــر غیرفعـال شدن کنترل
پایداری دینامیکی (.)DSC
مداخلۀ ترمــز را میتوان با فشار روی پدال گاز یا حرکت دادن
فرمان قطع کرد.
تشخیص شیء ممکن است محدود شود .محدودیتهای محدودۀ
تشخیص و محدودیتهای کارکردی باید در نظر گرفته شوند.

محدودیتهای سیستم
نکات ایمنی

هشدار
بهخـاطر محدودیتهــا ،سیستم ممکن است به درستی
واکنش نشان ندهد و یا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطـر تصادف
یا آسیب به خـودرو وجود دارد .به نکات مربوط به محدودیتهای
سیستم توجه کنید و در صورت لزوم ،فعاالنه مداخله کنید.

محدودۀ تشخیص

پتانسیل تشخیص دوربین محدود است.
بنابراین ممکن اســت سیستم واکنش نشان ندهد یا دیر واکنش
نشان دهد.
برای مثال ،شرایط زیر ممکن است تشخیص داده نشوند:
 عابران پیادهای که قسمتی از بدن آنها پوشیده شده است.
 عابران پیــادهای کـه به دلیل زاویــۀ دیــد تشخیص داده
نمیشوند.
 عابران پیادۀ خارج از محدودۀ تشخیص.
 عابرانی که کوچکتر از  80سانتی متر هستند.

کنترلها

محدودیتهای کارکردی

این سیستم در شرایط زیر ممکن است کامال کاربردی نباشد:
 در مه ،باران ،آب اسپری شده یا برف سنگین.
 در پیچهای شدید.
 هنــگام غیرفعال کـردن سیستمهای کنترل پایداری ،مثالً
.DSC OFF
 اگر حوزۀ دید دوربین یا ناحیۀ شیشۀ جلو کثیف یا پوشیده
شده باشد.
 تا  10ثانیــه پس از استارت موتــور با استـفاده از دکمــۀ
.Start/Stop
 در حین کالیبراسیــون دوربین بالفــاصله بعد از تحــویل
خودرو.
ً
 اگــر اثرات کورکنندگی ثابتی به دلیل نور مستقیم مثال از
سوی خورشید در ارتفاع کم ،وجود داشته باشد.
 در تاریکی.

دید در شب با تشخیص عابر پیاده و
حیوان
اصول

این سیســتم ( )Night Visionبا تشخیص عابر پیاده و حیوان،
یک سیستم دید در شب است.
یک دوربین مــادون قرمز ،منطقه جلوی خودرو را اسکن میکند
و اگـر عابران پیاده یا حیوانات را در خیابان تشخیص دهد ،یک
هشدار صــادر میکند .اشیای گــرمی کـه از نظــر شکل شبیه
انسانها یا حیوانات باشند توسط سیستم تشخیص داده میشوند.
در صورت لــزوم ،تصویر گرمایی را میتوان روی صفحۀ نمایش
نشان داد.
بسته به تجهیــزات ،تصــویر اشیــاء شناســایی شــده توسط
 Dynamic Marker Lightبــرای شناسایی بهتر ،پر نــورتر
میشود (صفحۀ  164را مالحظه کنید).
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کنترلها

ایمنی

اطالعات کلی
تصویر گرمایی

گرمای متصاعد شده توسط اشیاء کــه در محدودۀ دید دوربین
باشند ،نمایش داده میشوند.
اشیای گــرم دارای ظاهری روشن و اشیای سـرد دارای ظاهری
تیره هستند.
توانایی تشخیص یک شیء به اختالف دمای بین شیء و زمینه،
و به سطح تابش گرمای ساطع شده توسط شیء بستگی دارد.
تشخیص اشیایی کـه از نظــر دمایی به محیط شباهت دارند یا
گرمای بسیار کمی را ساطع میکنند ،دشوار است.
به دالیل ایمنی ،هنگام رانندگی در سرعتهای باالی  5کیلومتر
بر ساعت و در نــور محیط کـم ،تصویر فقط وقتی نمایش داده
میشود که نور پایین خودرو روشن باشد.
یک تصویر ساکن ،بطور متناوب در بازههای منظم در کسری از
ثانیه نمایش داده میشود.

تشخیص انسان و حیوان

تشخیص اشیاء و سیستم هشدار فقط در تاریکی عمل میکند.
اشیایی که شکل آنها شبیه به انسان است و دارای تابش گرمایی
کافی هستند ،تشخیص داده میشوند.
به عالوه ،سیستم حیوانات بزرگتــر از یک انــدازۀ بخصـوص را
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تشخیص میدهد ،مانند گوزن.
نمایش تصویر روی صفحۀ نمایش با تصویر گرمایی فعال شده:
 افراد تشخیص داده شده توسط سیستم :زرد روشن.
 حیوانات تشخیص داده شده توسط سیستم :زرد تیره.
محدودۀ تشخیص شیء در شرایط محیطی خوب:
 تشخیص انسان :تا حدود  100متر.
 تشخیص حیوانات بزرگ :تا حدود 150متر.
 تشخیص حیوانات متوسط :تا حدود  70متر.
اثرات محیطی میتواند امکان تشخیص شیء را محدود کند.
اگــر سیستمهای خــودرو تشخیص بدهند که خــودرو در یک
منطقۀ مسکونی قـرار دارد ،تشخیص حیــوان به موقتاً خاموش
میشود.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شــما را بــرای ارزیابـی صحیح
وضعیــت تــرافیــک نفــی نمیکند .این سیــستم براســاس
محدودیتهـایش نمیتــواند به طور مستقل به همــۀ شــرایط
ترافیکی واکنش نشان دهد .خطــر تصادف وجــود دارد .سبک
رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک را دقیق در نظر
بگیرید و در شرایط مربوطه به فعاالنه مداخله کنید.

ایمنی

مرور

روشن /خاموش کردن

دکمههای داخل خودرو

روشن کردن اتوماتیک

کنترلها

وقتی بیرون تاریک باشد ،سیستم به طور خـودکار بعد از هر بار
شروع به رانندگی فعال میشود.

روشن کردن تصویر گرمایی

ایمنی هوشمند

عالوه بر کارکرد هشدار ،تصویر گــرمایی دوربین دید در شب را
نیز میتــوان روی صفحۀ نمایش نمایش داد .این کارکـرد هیچ
اثری روی تشخیص شیء ندارد.
این دکمه را فشار دهید.
تصویر دوربین ،روی مانتیور نمایش داده میشود.

تنظیم تصویر حرارتی

وقتی تصویر گرمایی روشن است ،این امکان وجود دارد تا میزان
روشنایی و کنتراست را تنظیم کنید.
از طریق :iDrive
 .1روشنایی یا کنتراست را انتخاب کنید.
تصویر حرارتی

دوربین



""Brightness



""Contrast

 .2مقدار مورد نظر را تنظیم کنید.

کارکرد هشدار
نمایش
نماد

معنا
هشدار عابر پیاده.

وقتی دمــای بیرونی پایین باشد ،دوربین به طور خودکار گــرم
میشود.
لنزهای دوربین ،زمانیکه چراغها روشن باشد و سیستم شوینده
شیشۀ جلو نیز فعال باشد ،در فواصل زمانی معینی تمیز میشوند
(به صفحۀ  111مراجعه کنید).

هشدار حیوانات.
عالمت به رنگ قرمز
در میآید.

پیش هشدار.
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ایمنی

نماد

معنا

یابد ،این منطقه طویلتر و وسیعتر میشود.

نماد به رنگ قرمز چشمک
میزند و سیگنال صوتی به
صدا در میآید.

هشدار حاد.

پیش هشدار

در صورت داشتن تجهیزات
مربوطه ،مثلث قرمز هشدار
روشن میشود و یا بطور
متناوب بر روی صفحۀ آمپر
چشمک می زند.
عالمت نمــایش داده شده ،سمت مسیری کـه شخص یا حیوان
در آن تشخیص داده شده است را نشان میدهد.

هشدار افراد یا حیوانات در معرض خطر

اگــر برخورد با فردی کــه توسط این روش تشخیص داده شده
قــریب الــوقوع باشد ،یک عالمت هشدار روی صفحۀ آمپــر و
 Head-Up Displayظاهر میشود.
اگــرچه هم شکل و هم تابش حــرارتی تحلیل شوند ،همچنان
احتمال صدور هشدار اشتباه وجود دارد.

منطقۀ هشدار در جلوی خودرو

منطقۀ هشدار در جلوی خودرو به دو منطقه تقسیم میشود:
 منطقۀ مرکــزی (فلش  )1که مستقیماً در جلوی خــودرو
است.
 منطقۀ گسترده (فلش  )2به سمت راست و چپ.
دربارۀ هشدارهای حیوانات ،هیچ فــرقی بین منطقۀ مرکــزی و
کناری وجود ندارد.
کل منطقه همراه با خــودرو در جهت زاویه فرمـان حرکت و با
سرعت خودرو تغییر میکند .مث ً
ال وقتی سرعت خــودرو افزایش
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پیش هشدار برای اشخاص وقتی نمایش داده میشود که فردی
فــورا ً در منطقه مرکزی در جلوی خـودرو و همچنین در سمت
ِ
راست منطقه گسترده ،تشخیص داده شود.
چپ یا
پیش هشدار برای حیوانات وقتی نمــایش داده میشود که یک
حیوان در جلوی خودرو تشخیص داده شود.
هنگام صدور پیش هشدار ،راننده باید فعاالنه مداخله کند.

هشدار حاد

هشدار حــاد در صورتی نمایش داده میشود که یک شخص یا
حیوان در فاصلۀ بسیار کمی از خودرو تشخیص داده شود.
در هنگام هشدار حاد ،سریعاً ترمز گرفته و مداخله کنید.
نمایش در Head-up Display
هشدار به طور همـزمان در  Head-Up Displayو در صفحۀ
آمپر نمایش داده میشود.
Dynamic Marker Light

اطالعات کلی

عالوه بــر هشــدار ،اشیــاء شناسایی شده توسـط Dynamic

 Marker Lightپر نورتر میشوند.
شیء تا هنگامی که در منطقه هشدار باشد ،پر نور میماند.
با  ،Dynamic Marker Lightچـراغ نشانگر ،برای چراغهای
نور باال ،روشن میشود.
 Dynamic Marker Lightجــزئی از چراغهای  LEDجلـو
است.

ایمنی

الزامات کارکردی




سوئیچ چراغ روی این موقعیت باشد:
چراغهای نورباال یا نورپایین روشن باشند.
هیچ منبع نور یا چراغ خودرویی در جاده ،روشن نباشد.





دوچــرخه ســواران با دوچــرخههای غیــرمتعارف (مث ً
ال
دوچرخههای کم ارتفا ِع درازکش).
ً
پس از آسیبهــای مکانیکی بــه سیستم ،مثـال بعد از یک
تصادف.

فعالسازی /غیرفعالسازی

هشدار خروج از الین

"My Vehicle" .1

اصول

از طریق :iDrive

"Vehicle settings" .2

"Intelligent Safety" .3

"Dynamic Marker Light" .4

خاموش کردن بطور موقت

هنگامی که  Dynamic Marker Lightروشن است ،نور باالی
خودرو را موقت از روی اهرم پشت فرمان فعال کنید.
 Dynamic Marker Lightتا پایان این هشــدار ،خامــوش
میشود.

محدودیتهای سیستم
محدودیتهای اساسی

کار این کارکرد در شرایطی نظیر شرایط زیر محدود می شود:
 روی سرباالیی ها ،سراشیبی ها یا در شیب های تند.
 وقتی دوربین کثیف است یا آسیب دیده است.
 در مه غلیظ ،باران یا برف.
 در دماهای محیطی بسیار باال.

کنترلها

این سیستم هنگامی که خودرو روی جادههای دارای خط کشی
قرار دارد و در حال ترک یا انحراف از الین است ،هشدار میدهد.

اطالعات کلی

این سیستم مبتنی بر دوربین ،زمانی که سرعت خودرو به حداقل
سرعت تعیین شده برسد ،هشدار میدهد.
این حداقل سرعت ،به کشور بستگی دارد و در منوی سیستمهای
ایمنی هوشمند ،قابل مشاهده است.
هنگام صدور هشدار ،فرمــان خودرو به آرامی شروع به لــرزش
میکند .مدت زمان این هشدار بسته به شرایط رانندگی ،متفاوت
است.
چنانچه راننده قبل از خروج از الین ،راهنما بزند ،هشدار صــادر
نخواهد شد.
با هشدار برخــورد متقاطـع :اگــر خــودرو در سرعتی باالتر از
 210کیلومتر در ساعت از خط الین عبـور کند ،سیستم نه تنها
با لـرزاندن فرمان ،بلکه با مداخله فعال و متخصر در کار فرمان،
به حفظ خودرو در الین کمک میکند.

محدودیتهای تشخیص عابر پیاده و حیوان

در برخی شرایط ،ممکن است انسان به عنوان حیوان یا حیوانات
به عنوان انسان تشخیص داده شوند.
حیوانات کوچک حتی اگر در عکس به وضوح دیده شوند ،توسط
سیستم تشخیص داده نمیشوند.
تشخیص محدود ،برای مثال در شرایط زیر:
 افراد یا حیواناتی که به طور کامل یا نسبی پوشانده شدهاند،
به خصوص وقتی سر آنها پوشیده شده باشد.
 افرادی که در موقعیت عمودی نباشد ،مث ً
ال درازکش باشند.
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ایمنی

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
قابلیت دید و وضعیت ترافیک نفی نمیکند .خطر تصادف وجود
دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک
را دقیق در نظـر بگیرید و در شــرایط مربوطه فعاالنه مداخــله
نمایید .در صورت اعالم هشدار ،لزوماً فرمــان را به سرعت تکان
ندهید.

محدودیتهای کارکردی

بـــرای فعـــال شـــدن سیـــستم هشـــدار تـــرک الیـــن
( ،)Lane Departure Warningخطـوط جــاده باید توسط
دوربین تشخیص داده شوند.

مرور کلی
دکمۀ داخل خودرو

دوربین

دوربین نزدیک آینۀ وسط نصب میشود.
شیشۀ جلو در ناحیۀ پشت آینۀ وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.

روشن  /خاموش کردن
روشن کردن اتوماتیک

اگــر کارکــرد هشــدار خــروج از الین (Lane Departure

 )Warningدر آخرین باری که موتـور متوقف شد ،روشن بوده
باشد ،مجددا ً بعد از روشن شدن موتور فعال میشود.

روشن /خاموش کردن دستی

ایمنی هوشمند

این دکمه را فشار دهید.
منــوی سیستمهای ایمنی هوشمند (Intelligent
 )Safety Systemsنمایش داده میشود.
اگــر همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خـاموش باشند ،اکنون،
همگی روشن میشوند.
" :"Configure INDIVIDUALبستـه به نــوع تجهیــزات،
سیستمهای ایمنی هوشمند را میتوان جداگانه پیکربندی کرد.
تنظیمات جــداگانه فعال شده و برای پروفایلی ذخیره میشوند
که در حال حــاضر استفاده میشود .به محض این که تنظیمات
در منو تغییر کند ،همۀ تنظیمات منو فعال میشوند.
این دکمــه را مکــرر فشار دهید .بین تنظیمات زیر
جابجا می شود:
" :"ALL ONهمۀ سیستمهای ایمنی هوشمند روشن هستند.
برای کارکردهای فرعی ،تنظیمات پایهای فعال هستند.
" :"INDIVIDUALسیستمهــای ایمنــی هوشمند براســاس
تنظیمات مجزا روشن میشوند.
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ایمنی
برخی سیستمهای ایمنی هوشمند را نمیتــوان به طور جداگانه
خاموش کرد.
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش میشوند.
این دکمه را فشار دهید

وضعیت
دکمه سبز رنگ میشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
روشن میشوند.
دکمه نارنجی رنگ میشود:
برخی سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش میشوند.
دکمه روشن نمیشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش هستند.

ِ
حساسیت هشدار
تنظیم

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Intelligent Safety" .3
"Lane Departure Warning" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
 :"Always" سیستم همیشه با توجه محـدودیتهای
فنی هشدار میدهد.
 :"Reduced" برخــی هشــدارها بسته به وضعیت،
برای مثال در حین عبــور از الین ،بـدون زدن راهنما
یا هنگام رانندگی عمدی ،روی خط کشیها در پیچها،
صادر نمیشوند.
 :"OFF" هیچ هشداری صادر نمیشود.
تنظیمات انتخاب شده برای پروفایل رانندهای ذخیــــره میشود
که در حال حاضر از خودرو استفاده میکند.

کنترلها

تنظیم شدت لرزش فرمان

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Steering wheel vibration" .3
 .4تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند اعمال میشود
و برای پروفایلی ذخیــره میشود که در حــال حــاضر استفاده
میشود.

خودروهای دارای هشدار برخورد جانبی:

روشن  /خاموش کردن مداخله فرمان

مداخلۀ فرمــان را میتــوان به طور جداگانه برای هشدار تغییر
الیـن ( )Lange Change Warningیا هشـدار تـرک الیـن
( )Lane Departure Warningروشن یا خاموش کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Intelligent Safety" .3
"Steering intervention" .4
تنظیمات انتخاب شده بـــرای پروفایل رانندهای ذخیـره میشود
که در حال حاضر از خودرو استفاده میکند.

نمایش در صفحۀ آمپر

نمــاد به رنگ سبز روشن میشود :حـداقل یک نشانه
خــط کشی جــاده تشخیص داده شده و هشدارهــا
میتوانند صادر شوند.

کارکرد هشدار
زمانی که الین را ترک میکنید

اگــر الین را ترک کنید و یک خط کشی جــاده تشخیص داده
شود ،فرمان شروع به لرزیدن میکند.
اگر قبل از تغییر الین راهنما زده باشید ،هشدار صادر نمیشود.
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ایمنی

خودروهای دارای هشدار برخورد جانبی

اگــر در سرعت باالی  210کیلومتر بر ســاعت ،از خــط کشی
جاده عبور کنید ،سیستم نه تنها با لــرزش ،بلکه با یک مداخلۀ
فرمان فعــال و مختصر واکنش نشان میدهد و به حفظ خودرو
در الین کمک میکند .مداخلــۀ فرمان را میتــوان روی فرمان
مشاهده کرد و در هر زمانی میتوان آن را به طور دستی لغو کرد.

هنگام یدک کش کردن یک تریلر

زمــانیکه سوکت تریلر در حــال استفاده است ،مداخلۀ فرمان
صورت نمیپذیرد؛ برای مثــال ،هنگام جابهجا کــردن تریلـر یا
نگهدارنده دوچرخه.

کنسل کردن هشدار

 وقتی خط کشیهای جاده با برف ،یخ ،خـاک یا آب کثیف
پوشانده شده باشند.
 در پیچهای تند یا الینهای باریک.
 در صورتی که خطهای کنار جاده ،سفید رنگ نباشند.
 وقتی خط کشیهای جاده ،پوشانده شده باشد.
 هنگام رانندگی در فاصله بسیار نزدیک با خودروی جلویی.
 اگــر اثرات کورکنندگی ثابتی به دلیل نــور شدید ،مث ً
ال از
سوی خورشید ،با ارتفاع کم اعمال شود.
 وقتی شیشۀ جلوی آینۀ وسط پوشیده از مــه است ،کثیف
است یا توسط برچسب و اشیای دیگر پوشانده شده است.
 در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله بعد از تحویل خودرو.
وقتی سیستم کامال کاربردی نباشد ،یک پیام Check Control
نمایش داده میشود.

هشدار در شرایط زیر متوقف میگردد:
 بطور اتوماتیک پس از حدود سه ثانیه.
 در صورت بازگشت به الین اصلی.
 هنگام زدن راهنما.
 در صورت مداخله .DSC

هــر چه حساسیت تنظیمات هشـدار بیشتر باشد ،هشدارهــای
بیشتری نمــایش داده میشوند .با این حــال ،آنها ممکن است
برخی هشدارها نامطلوب و اضافی باشند.

محدودیتهای سیستم

هشدار تغییر الین

نکات ایمنی

اصول

هشدار
نشانگرها و هشدارها مسئولیت شخصی را نفی نمیکند.
به دلیل محدودیتهای سیستم ،هشدارها یا واکنشهای سیستم
ممکن است اعالم نشود یا بسیار دیر یا نادرست اعالم شود.
خطر تصادف وجــود دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک
تنظیم کنید .ترافیـک را با دقت تحت نظر بگیرید و در شــرایط
مربوطه فعاالنه مداخله کنید.

محدودیتهای کارکردی

این سیستم در شرایط زیر ممکن است کامال کاربردی نباشد:
 در مه غلیظ ،باران ،یا برف.
 در صــورت پاک شدن ،ساییده شدن ،قابلیت دیـد ضعیف،
ادغــام ،انشعاب خط کشیها یا خط کشیهای چندگــانه،
مث ً
ال در جادههای در دست تعمیر.
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هشدار تغییر الین ( )Lane Change Warningخودروهایی
که در نقطۀ کــور هستند و همچنین خــودروهـایی که از الین
مجـاور نزدیک میشوند را شناسایی میکند .این امــر به وسیلۀ
یک سیگنال ،به اطالع راننده میرسد.

ایمنی

اطالعات کلی

کنترلها

مرور
دکمۀ داخل خودرو

دو سنسور رادار در سپــر عقب ،منطقه پشت و کنار خــودرو را
حداقلی از پیش
نظارت میکنند کــه این نظارت ،از یک سرعت
ِ
تعیین شده شروع میشود.
حـداقل سرعت به کشور بستگی دارد و در منــوی سیستمهای
ایمنی هوشمند نمایش داده میشود.
سیستم نشان میدهد که آیا خودرویی در نقطه کــور قرار دارد
(فلش  )1یا خودرویی از پشت در الین مجــاور به شـما نزدیک
میشود (فلش  )2یا خیر.
چراغی در آینۀ بغل به شکل کم نور روشن میشود.
قبل از این که الینها را با استفاده از چـراغ راهنما تغییر دهید،
سیستم هشداری را در شرایطی کــه در باال تشریح شد ،صـادر
میکند.
چراغ آینه بغل چشمک میزند و فرمان میلرزد.
خــودروهای دارای هشدار برخــورد جانبی :در سرعتهای بین
 70الی 210کیلومتر در ساعت ،سیستم میتواند با یک مداخـله
فرمان فعال و مختصر ،باعث کمک به بازگشت خـوردرو به الین
شود.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
قابلیت دید و وضعیت ترافیک نفی نمیکند .خطر تصادف وجود
دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک
را دقیق در نظــر بگیرید و در شــرایط مربوطه فعاالنه مداخـله
کنید.

ایمنی هوشمند

سنسورهای رادار

سنسورهای رادار در سپر عقب قرار دارند.
سپر در ناحیه سنسورهای رادار را همیشه تمیز و بــدون مــانع
نگه دارید.

روشن  /خاموش کردن
روشن کردن اتوماتیک

اگـر کارکرد هشدار تغییر الین در آخرین باری که موتور متوقف
شد روشن بوده باشد ،بعد از آغــاز به کار خودرو بطور اتوماتیک
فعال میشود.

روشن /خاموش کردن دستی
میشود.

این دکمه را فشار دهید.
منـوی سیستمهای ایمنــی هوشمند نمــایش داده
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اگــر همۀ سیستمهای ایمنــی هوشمند خــاموش باشند ،همۀ
سیستمها اکنون روشن میشوند.
" :"Configure INDIVIDUALبسته بــه نــوع تجهیــزات،
سیستمهای ایمنــــی هوشمند را میتــوان به طــور جــداگانه
پیکربنــدی کرد .تنظیمات جداگانه فعال و برای پروفایلی ذخیره
میشوند که در حــال حاضر استفاده میشود .به محض این که
تنظیمات در منو تغییر کند ،همۀ تنظیمات منو فعال میشوند.
این دکمه را مکــرر فشار دهید .بین تنظیمات زیــر
جابهجا می شود:
" :"ALL ONهمۀ سیستمهای ایمنی هوشمند روشن هستند.
برای کارکردهای فرعی ،تنظیمات پایهای فعال هستند.
" :"INDIVIDUALسیستمهــای ایمنــی هوشمند براســاس
تنظیمات فردی و جداگانه روشن میشوند.
برخی سیستمهای ایمنی هوشمند را نمیتــوان به طور جداگانه
خاموش کرد.
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش میشوند.
این دکمه را فشار دهید

وضعیت
دکمه به رنگ سبز روشن
میشود :همۀ سیستمهای ایمنی
هوشمند روشن میشوند.
دکمه به رنگ نارنجی روشن
میشود :برخی سیستمهای ایمنی
هوشمند خاموش میشوند.
دکمه روشن نمیشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش هستند.
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تنظیم زمان هشدار

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Intelligent Safety" .3
"Lane change warning" .4
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
" :"OFFبا این تنظیمات ،هیچ هشداری صادر نمیشود.
تنظیمات انتخاب شده برای پروفایل رانندهای که در حال حاضر
مورد استفاده است ،ذخیره میشود.

تنظیم نیروی لرزش فرمان

از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .2

"Steeling wheel vibration" .3

 .4تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات برای همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند اعمال میشود
و برای پروفایلی که در حـال حاضر مورد استفاده قرار میگیرد،
ذخیره میشود.

خودروهای دارای هشدار برخورد جانبی :روشن /
خاموش کردن مداخله فرمان

مداخله فــرمان را میتــوان جــداگانه برای هشدار تغییر الین
یا هشدار خروج از الین روشن و خاموش کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Intelligent Safety" .3
"Steering intervention" .4
تنظیمات انتخاب شده برای پروفایل رانندهای ذخیره میشود که
در حال حاضر از خودرو استفاده میکند.

ایمنی

کارکرد هشدار

محدودیتهای سیستم

چراغ در آینۀ بغل

نکات ایمنی

کنترلها

هشدار
بهخــاطر محـدودیتها ،سیستم ممکن است به درستی
واکنش نشان ندهد و یا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطـر تصادف
یا آسیب به خودرو وجود دارد .به نکات مربوط به محدودیتهای
سیستم توجه کنید و در صورت لزوم ،فعاالنه مداخله کنید.

حد بیشینۀ سرعت

پیش هشدار

چــراغ کــم نــو ِر روشن شده در آینــۀ بغل نشان میدهد که
خودروهایی در نقطه کور هستند یا از پشت نزدیک میشوند.

هشدار حاد

وقتی خــودرو در منطقۀ بحــرانی است و چــراغ راهنما روشن
است فرمــان مختصرا ً میلرزد و چـراغ در آینــۀ بغل به روشنی
چشمک میزند.
زمانی که پروسه راهنما زدن تمام شود و یا خودروی دیگر منطقه
را ترک کند ،هشدار متوقف میشود.

با هشدار برخورد جانبی

در سرعتهای بین  70الی 210کیلومتر بر سـاعت ،اگــر لرزش
فرمان را نادیده بگیرید و از خط کشی الین عبور کنید ،سیستم
با یک مداخله فرمــان فعـال و مختصر ،واکنش نشان داده و به
حفظ خودرو در الین کمک میکند .مداخلۀ فرمــان را میتوان
روی فرمــان مشاهده کرد و در هر زمانی میتوان آن را به طور
دستی لغو کرد.

چشمک زدن چراغ

چشمک زدن مختصر چراغ در حین باز کردن خـودرو ،به عنوان
یک خودآزمای سیستم ،عمل میکند.

درســرعتهای باالی  250کیلومتــر بر سـاعت ،سیستم موقتاً

غیرفعال میشود .به محض اینکه سرعت از این مقــدار پایینتر
بیاید ،سیستم مجددا ً بر طبق تنظیمات خود ،فعال میشود.

محدودیتهای کارکردی

این سیستم در شرایط زیر ممکن است کام ً
ال کاربردی نباشد:
 وقتی یک خودرو با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت خودروی
شما نزدیک میشود.
 در مه غلیظ ،باران ،یا برف.
 در پیچهای تند یا الینهای باریک.
 اگــر سپر کثیف یا یخ زده باشد یا با برچسبهایی پوشیده
شده باشد.
 هنگام حمل بارهای برجسته یا بیرون زده.
برای خــودروهای دارای هشدار برخـورد جانبی ،مداخلۀ فرمان
مث ً
ال در شرایط زیر میتواند محدود باشد:
 در صورت پاک شدن ،ســاییده شدن ،قابلیت دید ضعیف،
ادغــام ،انشــعاب خط کشیهای جــاده یا خط کشیهای
چندگانه خطوط جــاده ،مث ً
ال در منــاطق ساخت و ســاز
جادهای.
 وقتی خط کشیهای جاده با برف ،یخ ،خاک یا آب پوشیده
شده باشد.
 وقتی خط کشیهای جاده سفید نیستند.
 وقتی خط کشیهای جاده با اشیاء پوشیده شده باشد.
 هنگام رانندگی در فاصلۀ بسیار نزدیک با خودروی جلویی.
 اگــر اثرات کورکنندگی ثابتی مثل نــور مستقیم خورشید
با ارتفاع کم در آسمان وجود داشته باشد.
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ایمنی

 وقتی شیشۀ جلــو در محـدودۀ آینــۀ وسط پوشیده از مه
یا کثیف است ،و یا توسط برچسب و اشیای دیگـر پوشیده
شده است.
 در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله بعد از تحویل خودرو.
وقتی سیستم کام ً
ال کاربــردی نباشد ،یک پیــام Check
 Controlنمایش داده میشود.
ً
هنگامی که سوکت تریلر درحال استفاده است ،مثال زمان جابهجا
کردن تریلر یا نگه دارنده دوچرخه ،سیستم نمیتواند روشن شود.
یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.

نمایش هشدارها

نکات ایمنی

هشدار
نشانگرها و هشدارها مسئولیت شخصی را نفی نمیکند.
به دلیل محدودیتهای سیستم ،هشدارها یا واکنشهای سیستم
ممکن است اعالم نشود یا بسیار دیر یا نادرست اعالم شود.
خطــر تصادف وجود دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک
تنظیم کنید .ترافیک را با دقت تحت نظر بگیرید و در شــرایط
مربوطه فعاالنه مداخله کنید.

الزامات کارکردی

یک پیش نیاز برای فعال کردن هشدار برخورد جانبی با مداخلۀ
فرمــان این است که دوربین ،خط کشیهای جـاده را تشخیص
دهد.

بسته به تنظیمات انتخاب شده برای هشدار ،مـانند تنظیم زمان
هشدار ،هشدارهای بیشتری را میتوان نمایش داد .با این حـال،
برخی از هشدارهای پیش از موقع درباره خــودروهای واقـع در
بحرانی اطراف ،ممکن است اضافی باشند.
موقعیتهای
ِ

مرور

هشدار برخورد جانبی

دکمۀ داخل خودرو

اصول

سیستم به پیشگیری از برخورد جانبی کمک میکند.

اطالعات کلی

ایمنی هوشمند

سنسورهای رادار

سنسورهای رادار ،در سپرها قرار دارند.
چهــار سنسور رادار در سپرها ،فضــای کنــاری خــودرو را در
سرعتهای  70الی  210کیلومتر بر ساعت ،نظارت میکنند.
دوربین جلو ،موقعیت خط کشیهای الین را تعیین میکند.
اگــر مث ً
ال خودروی دیگری در مجاورت خــودرو تشخیص داده
شود و اگــر خطر برخورد با این خودرو وجـود داشته باشد ،این
سیستم با مداخلۀ فرمــان به راننده کمک میکند کـه از برخورد
جلوگیری کند.
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روشن /خاموش کردن
روشن کردن اتوماتیک

اگر کارکرد هشدار برخــورد جانبی در آخرین باری که موتــور
متوقف شده ،روشن بوده باشد ،بعد از آغــاز به حرکت مجــدد،
فعال میشود.
سپر جلو.

سپر عقب.
سپرها در ناحیه سنسورهای رادار را همیشه تمیز و بدون مــانع
نگه دارید.

دوربین

روشن  /خاموش کردن به طور دستی

این دکمه را فشار دهید.
منــوی سیستمهای ایمنـی هوشمند نمــایش داده

میشود.
اگــر همۀ سیستمهای ایمنــی هوشمند خــاموش باشند ،همۀ
سیستمها اکنون روشن میشوند.
" :"Configure INDIVIDUALبسته بــه نــوع تجهیــزات،
سیستمهای ایمنی هوشمند را میتوان جداگانه پیکربندی کرد.
تنظیماتِ جداگانه فعال شده و برای پروفایلی ذخیره میشود که
در حــال حاضر استفاده میشود .به محض این که تنظیمات در
منو تغییر کند ،همۀ تنظیمات منو فعال میشوند.
این دکمــه را مکــرر فشار دهید .بین تنظیمات زیر
جابهجا میشود:
" :"ALL ONهمۀ سیستمهای ایمنی هوشمند روشن هستند.
برای کارکردهای فرعی ،تنظیمات پایهای فعال هستند.
" :"INDIVIDUALسیستمهــای ایمنــی هوشمند براســاس
تنظیمات فردی روشن میشوند.
برخـی سیستمهای ایمنی هوشمند را نمیتوان به طور تک تک
و جداگانه خاموش کرد.
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش میشوند.

دوربین در ناحیۀ آینۀ وسط نصب میشود.
شیشۀ جلو در ناحیۀ پشت آینۀ وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.
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این دکمه را فشار دهید

ایمنی
وضعیت
دکمه به رنگ سبز روشن
میشود :همۀ سیستمهای ایمنی
هوشمند روشن میشوند.
دکمه به رنگ نارنجی روشن
میشود :برخی سیستمهای ایمنی
هوشمند خاموش میشوند.
دکمه روشن نمیشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش هستند.

کارکرد هشدار
چراغ در آینۀ بغل

در صورت خطر برخورد

در صورت خطر وقــوع برخورد ،چراغ روی آینه چشمک میزند
و فرمــان خـودرو شروع به لرزیدن میکند .سپس فرمــان یک
مداخلۀ فعــال برای جلوگیری از برخـورد و برای حفظ ایمنی و
نگهداری خودرو در الین خود ،صورت میگیرد .مداخلۀ سیستم
در کار فرمان روی فرمان خودرو قابل حس کردن است و در هر
زمان نیز قابل لغو شدن است.

محدودیتهای سیستم
نکات ایمنی

هشدار
بهخـاطر محــدودیتها ،سیستم ممکن است به درستی
واکنش نشان ندهد ویا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطــر تصادف
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یا آسیب به خودرو وجود دارد .به نکات مربوط به محدودیتهای
سیستم توجه کنید و در صورت لزوم ،فعاالنه مداخله کنید.

محدودیتهای سیستم

این سیستم در شرایط زیر ممکن است کام ً
ال کاربردی نباشد:
 وقتی یک خودرو با سرعتی بسیار بیشتر از سرعت خودروی
شما نزدیک میشود.
 در مه غلیظ ،باران ،یا برف.
 در پیچهای تند یا الینهای باریک.
 اگــر ســپرها کثیف یا یــخ زده باشند یا با برچسبهـایی
پوشیده شده باشند.
 هنگام حمل بارهای برجسته یا بیرون زده.
 در صورت پاک شدن ،ســاییده شدن ،قابلیت دید ضعیف،
ادغــام ،انشعاب خـط کشیهـای جــاده یا خط کشیهـای
چندگانه ،مث ً
ال در مناطق ساخت و ساز جادهای.
 وقتی خط کشیهای جاده با برف ،یخ ،خاک یا آب پوشیده
شده باشند.
 وقتی خط کشیهای جاده سفید نیستند.
 وقتی خط کشیهای جاده پوشیده شده باشند.
 هنگام رانندگی در فاصلۀ بسیار نزدیک با خودروی جلویی.
 اثرات کورکنندگی ثابتی مثل نور مستقیم خورشید با ارتفاع
کم در آسمان.
 وقتی شیشۀ جلــو در محدودۀ دیـد دوربین در ناحیه آینۀ
وسط پوشیده از مـه است ،کثیف است یا توسط برچسب و
اشیای دیگر پوشیده شده است.
 در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله بعد از تحویل خودرو.
وقتی سیستم کام ً
ال کاربردی نباشد ،یک پیام Check Control
نمایش داده میشود.
زمـانی که سوکت تریلــر در حال استفاده است ،مداخله فرمــان
صورت نمیپذیرد؛ بـرای مثال ،هنگام جابهجا کــردن تریلــر یا
نگهدارندۀ دوچرخه.

ایمنی

پیشگیری برخورد از عقب

مرور

اصول

سنسورهای رادار

خودرو ،به نزدیک شدن خودروهای عقبی واکنش نشان میدهد.

کنترلها

اطالعات کلی

سنسورهای رادار در سپر عقب قرار دارند.
سپر در ناحیه سنسورهای رادار را همیشه تمیز و شفاف و بدون
مانع نگه دارید.
دو سنسور رادار در سپر عقب ،فضــای پشت خــودرو را نظارت
میکند.
اگر یک خودرو از عقب با سرعت معین نزدیک شود ،سیستم به
صورت زیر واکنش نشان میدهد:
 در صورت امکان برخــورد از عقب ،سیستم هشدار خطــر
روشن شده و هشدار میدهد.
 محافظت فعال ( :)Active Protectionچنانچه برخـورد
اجتنـاب ناپذیــر به نظــر برسد ،کارکــرد پیش تصــادف
( )Pre-Crashبه کار خواهد افتاد.
سیستم بعد از هر بار رانندگی به طور خــودکار فعــال میشود.
سیستم در شرایط زیر غیرفعال میشود:
 اگر دنده عقب درگیر باشد.
 اگــر سوکت تریلــر در حــال استفاده باشد .مث ً
ال در حین
جابهجا کردن تریلر یا نگهدارندۀ دوچرخه.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصــی را برای ارزیابی صحیح
قابلیت دید و وضعیت ترافیک نفی نمیکند .خطر تصادف وجود
دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک
را به طــور دقیق در نظـر بگیرید و در شــرایط مربوطه فعاالنه
مداخله کنید.

محدودیتهای سیستم

این سیستم در شرایط زیر ممکن است کام ً
ال کاربردی نباشد:
 وقتی خــودروی پشتی با سرعتــی بسیار بیشتر از سرعت
خودروی شما نزدیک میشود.
 اگر خودروی پشتی خیلی آرام نزدیک شود.
 در مه غلیظ ،باران ،یا برف.
 در پیچهای تند یا الینهای باریک.
 اگــر سپرها کثیف یا یــخ زده باشند یا با برچسب پوشیده
شده باشند.
 هنگام حمل بارهای بیرون زده یا برجسته.

هشدار حق تقدم مسیر
اصول

در شرایطی کـه راننده مطابق با عالئــم و تابلوهای راهنمایی و
رانندگی ،باید به خودروهای مســیرهای مقابل راه بدهد ،سیستم
هشدار صادر میکند .برای مثال در موقعیتهای ترافیکی زیر:
 در دوراهی یا چند راهیها.
 در تقاطعها.
 در خروجیها.
 در میدان.
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ایمنی

اطالعات کلی

سیستم برای بررسی عالئم و تابلوهای جـاده ،از دوربین استفاده
میکند.
سیستم مسیریابی ،اطالعات جاده را به سیستم ارسال میکند.
در محــدودۀ سرعت  15الی  65کیلومتر بر سـاعت ،سیستم در
دو مرحله هشدار میدهد:
 پیش هشدار :به صورت بصری ،از طریق نمــایش یک نماد
بر روی صفحۀ آمپر.
 هشدار حاد :به صورت بصری ،از طریق نمایش یک نماد بر
روی صفحه آمپر و همچنین از طریق یک سیگنال صوتی.
تعیین زمـان هشدار ،بسته به شــرایط کنونی رانندگی و تنظیم
زمان هشدار ،میتواند متفاوت باشد.
در خصوص هشدار حق تقدم مسیر ،عالئــم جادهای زیر لحـاظ
میشوند:
عالئــم "رعایت حق تقدم" :برای این گـونه
عالئم ،یک پیش هشدار صادر میشود.

عالئــم "توقف" :برای این گـونه عالئم ،یک
هشدار حاد صادر میشود.

الزامات کارکردی

شرایط حقیقی حـق تقدم مسیر ،باید با عالئــم جاده همخوانی
داشته باشد.
سیستم ممکن است در همۀ کشورها قابل استفاده نباشد.

مرور
دکمۀ داخل خودرو

ایمنی هوشمند

دوربین

نکات ایمنی

هشدار
نشانگرها و هشدارها مسئولیت شخصی را نفی نمیکند.
به دلیل محدودیتهای سیستم ،هشدارها یا واکنشهای سیستم
ممکن است اعالم نشود یا بسیار دیر یا نادرست اعالم شود.
خطــر تصادف وجــود دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک
تنظیم کنید .ترافیک را با دقت تحت نظــر بگیرید و در شرایط
مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
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دوربین در ناحیه آینۀ وسط نصب میشود.
شیشۀ جلو در ناحیۀ آینۀ وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.

ایمنی

روشن /خاموش کردن

این دکمه را فشار دهید

وضعیت
دکمه به رنگ سبز روشن
میشود :همۀ سیستمهای ایمنی
هوشمند روشن میشوند.

روشن کردن خودکار

کارکــرد هشدار حق تقدم مسیر ،اگــر آخرین باری که موتـور
متوقف شد ،روشن بوده باشد ،در زمــــان حرکت دوباره خودکار
فعال میشود.

دکمه به رنگ نارنجی روشن
میشود :برخی سیستمهای ایمنی
هوشمند خاموش میشوند.

روشن /خاموش کردن دستی

دکمه روشن نمیشود:
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند
خاموش هستند.

این دکمه را فشار دهید.
منــوی سیستمهای ایمنــی هوشمند نمـایش داده

میشود.
اگـر همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش بوده باشند ،همۀ
سیستمها اکنون روشن میشوند.
" :"Configure INDIVIDUALبستـه به نــوع تجهیــزات،
سیستمهای ایمنــی هوشمند را میتــوان به طــور جــداگانه
پیکربندی کرد .تنظیماتِ جــداگانه فعال شده و برای پروفایلی
ذخیره می شود که در حــال حـاضر استفاده میشود .به محض
این کـه تنظیمات در منو تغییر کند ،همۀ تنظیمات منو فعــال
میشوند.
این دکمه را به طور مکرر فشار دهید.
بین تنظیمات زیر جابجا میشود:
" :"ALL ONهمۀ سیستمهای ایمنی هوشمند روشن هستند.
برای کارکردهای فرعی ،تنظیمات پایهای فعال هستند.
" :"INDIVIDUALسیستمهــای ایمنــی هوشمند براســاس
تنظیمات فردی روشن میشوند.
برخــی سیستمهای ایمنی هوشمند را نمیتوان به طور تک تک
و جداگانه خاموش کرد.
این دکمه را فشار دهید و نگه دارید.
همۀ سیستمهای ایمنی هوشمند خاموش میشوند.

کنترلها

تنظیم هشدار زمان

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle setting" .2
"Intelligent Safety" .3
"Give way warning" .4
"Early" .5


""Medium

 :"Late" فقط هشدار حاد نمایش داده میشود.
 :"Off" هیچ هشداری نمایش داده نمیشود.
تنظیمات مورد نظر را اتنخاب کنید.
تنظیمات انتخاب شده ،برای پروفایلی که اکنون در حال استفاده
است ،ذخیره میگردد.

کارکرد هشدار
پیش هشدار

چنانچه سیستم تشخیص دهــد کـه هشدار
تقــدم مسیر را نادیده گـرفتهاید ،نشانههای
"رعایت حق تقدم" یا "توقف کنید" بر روی
صفحۀ آمپر نمایش داده میشوند.
در صورت صدور پیش هشدار ،ترمـز کرده و
یا سریعاً واکنش نشان دهید.
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ایمنی

هشدار حاد

چنانچه سیستم تشخیص دهـد کــه هشدار
تقــدم مسیر را نادیـده گــرفتهاید ،نشــانه
"توقف کنید" بر روی صفحۀ آمپــر نمایش
داده شده و یک سیگنال صوتــی به صدا در
میآید.
ً
در صورت صدور هشدار حاد ،ترمز کرده و یا سریعا واکنش نشان
دهید.
نمایش بر روی Head-up Display
بسته به نــوع تجهیزات ،هشدار بر روی Head-up Display
و همزمان بر روی صفحۀ آمپر نمایش داده میشود.

محدودیتهای سیستم
نکات ایمنی

هشدار
بهخاطـر محــدودیتها ،سیستم ممکن است به درستی
واکنش نشان ندهد و یا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطـر تصادف
یا آسیب به خودرو وجود دارد .به نکات مربوط به محدودیتهای
سیستم توجه و در صورت لزوم ،فعاالنه مداخله کنید.








چنانچــه شیشۀ جلــو در ناحیــۀ دیــد دوربین ،کثیف یا
پوشیده شده باشد.
تا ده ثانیــه پس از روشن کردن موتــور از طریق دکمــۀ
.Start/Stop
در حین کالیبراسیون دوربین بالفاصله بعد از تحویل خودرو.
اگر اثرات کورکنندگی ثابتی به دلیل نور مستقیم خورشید
با ارتفاع پایین ،در آسمان وجود داشته باشد.

چراغ ترمزهای دینامیکی
اصول

وسایل نقلیۀ پشتی ،با چشمک زدن چــراغهای ترمـز خودروی
شما ،از ترمــز اضطراری آگاه میشـوند .این امــر باعث کاهش
خطر برخورد از عقب میشود.

اطالعات کلی

عدم صدور هشدار

سیستم در شرایط زیر ،هیچ هشداری صادر نخواهد کرد:
 در شرایط مربوط به حـق تقدم در جادههای بدون عالئــم
راهنمایی "رعایت حق تقدم" یا "توقف کنید".
 در تقاطعهای دارای چراغ راهنمایی و رانندگی.

محدودیتهای این کارکرد

این کارکرد در شرایط زیر ممکن است محدود شود:
 عالئم جادهای مبهم باشد.
 کل و یا قسمتی از عالئم جادهای پوشیده شده باشد.
 عالئم به سختی دیده شوند و یا خم شده باشند.
 عالئم بسیار کوچک یا بزرگ باشند.
 در مه غلیظ ،باران ،یا بارش بارف.
 در تپهها یا شیبهای تند.
 در پیچهای تند.
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 ترمز عادی :چراغهای ترمز روشن میشوند.
 ترمز شدید :چراغهای ترمز چشمک زن میشوند.
اندکی پیش از توقف کامل خودرو ،سیستم هشدار خطـر روشن
میشوند.
خاموش کردن چراغهای خطر:
 شتاب گرفتن.
 فشردن دکمه چراغهای هشدار خطر.
 محافظت فعال (.)Active Protection
 اصول.

ایمنی

سیستم محافظت فعال
اصول

سیستم محـافظت فعــال ،خــودرو و سرنشینان را در شــرایط
رانندگی بحرانی ،برای تصادف یا برخورد ،آماده میکند.

اطالعات کلی

حفاظت فعال متشکل از کارکردهای گوناگون  Pre-Cashاست
که ممکن است بسته به نوع تجهیزات متغیر باشد.
این سیستم برای تشخیص شرایط رانندگی بحرانی مشخصی که
ممکن است منجر به تصادف شود مورد استفاده قرار میگیرد.
شرایط رانندگی بحرانی عبارتند از:
 ترمز کامل.
 کم فرمانی شدید.
 بیش فرمانی شدید.
در چهـارچوب محدودیتهای سیستم ،کارکــردهای بخصوصی
در چند سیستم میتواند منجر به اجرای حفاظت فعال شود:
 هشدار برخــورد از جلو ،با کارکرد ترمز مالیم :ا ِعمال ترمز
خودکار.
 هشدار برخــورد از جلو ،با کارکــرد ترمـز مالیم یا دید در
شب با تشخیص انسان و حیوان :نیروی کمکی ترمز.
 جلوگیری برخــورد از عقب :تشخیص برخــوردهای قریب
الوقوع از عقب.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را از بین نمیبرد .خطـر
تصادف وجــود دارد .به دلیل محدودیتهای سیستم ،شــرایط
بحرانی نمیتـواند به شکل قابل اطمینانی یا بهموقــع تشخیص
داده شود .خطـر تصادف وجود دارد .سبک رانندگی را با شرایط
ترافیک تنظیم کنید .ترافیک را دقیق در نظر بگیرید و در شرایط
مربوطه فعاالنه مداخله کنید.

کنترلها

کارکرد

وقتی کمـربند بسته میشود ،بند کمربندهای راننده و سرنشین
به طور خودکار یک بار پس از شروع حرکت سفت میشود.
در شرایط بحرانی تصادف ،کارکردهای زیر در صورت نیاز فعـال
میشود:
 کمربندهای جلو بـه طور خــودکار و کمــی زودتر کشیده
میشوند.
 پنجرهها خــودکار باال میروند و فقط به میـزان اندکی باز
میمانند.
 بسته شدن خودکار سان روف و آفتابگیر.
 برای خودروهای مجهز به صندلیهای راحت در جلو:
موقعیتیابی و تنظیم خودکار پشتی صندلی سرنشین جلو.
بعد از شرایط رانندگی بحرانی بدون وقـوع تصادف ،کمربندهای
جلو دوباره شل میشوند .همۀ سیستمهای دیگر را میتــوان به
تنظیمات مورد نظر بازگرداند.
اگر کش کمربند به طـور خودکار شل نشود ،خــودرو را متوقف
کنید و کمربند را با استفاده از دکمه قرمز روی سگک باز کنید.
قبل از ادامه حرکت ،کمربند را ببندید.
تمامی سیستمهای دیگر را میتوان به تنظیمات دلخواه بازگرداند.

بعد از تصادف – iBrake
اصول

در شـرایط تصادف معین ،مانند یک برخــورد ،سیستم میتواند
خودرو را بدون دخالت راننده متوقف کند .این امـر میتواند خطر
برخورد بعدی و پیامدهای آن را کاهش دهد.

در حالت توقف

بعد از متوقف شدن ،ترمز به طور خودکار عمل میکند.

ترمز خیلی شدید خودرو

ممکن است توقف سریعتر خودرو در شرایط معین ضروری باشد.
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ایمنی

به این منظور ،هنگام فشردن پــدال ترمز ،یک فشار ترمز شدید
در مدت زمــان کوتاه اعمال میشود .در نتیجه ،ترمــز خودکار
قطع میشود.

کنسل کردن ترمز خودکار

در شرایط معین ،ممکن است الزم باشد تا ترمـز خودکار متوقف
شود .مث ً
ال برای انجام یک مانور گریز.
کنسل کردن ترمز اتوماتیک:
 با فشردن پدال ترمز.
 با فشردن پدال گاز.

سیستم کمکی هوشیاری راننده
اصول

این سیستم میتــواند کاهش هوشیاری یا خستگی راننده را در
حین سفرهای طوالنی و خسته کننده مانند سفر در بزرگــراهها
تشخیص دهــد .در این شــرایط ،توصیــه میشود کــه راننده
استراحت کند.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
وضعیت فیزیکی فــرد نفی نمیکند .عدم هوشیاری یا خستگی
ممکن است تشخیص داده نشود یا دیر تشخیص داده شود .خطر
تصادف وجــود دارد .اطمینان حاصل کنید که راننده استراحت
کرده و هوشیار است .سبک رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم
کنید.

کارکرد

هر وقت حالت آمـاده به حرکت روشن شود ،این سیستم روشن
میشود.
بعد از آغــاز به حـرکت ،سیستم راننده را تحت نظــر میگیرد،
به شکلی که کاهش هوشیاری یا خستگی را میتـواند تشخیص
دهد.
این پروسه ،معیارهای زیر را در نظر میگیرد:
 سبک رانندگی شخصی ،مانند رفتار فرمان.
 شرایط رانندگی ،مثل ساعت روز ،مدت زمان سفر.
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سیستم از سرعت حــدود  70کیلومتر بر ساعت فعال میشود و
ضمن نظارت بر هوشیاری ،میتـواند توصیهای را برای استراحت
راننده نمایش دهد.

توصیۀ استراحت
روشن /خاموش کردن ،تنظیم

سیستم کمکی هوشیاری راننده با هـر بار روشن کــردن حالت
آمــاده به حرکت ،خودکار فعال میشود و بنابراین میتواند یک
توصیۀ استراحت را نمایش دهد.
توصیــۀ استراحت را میتــوان از طــریق  iDriveنیز روشن یا
خاموش و تنظیم کرد:
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Attentiveness Assistant" .3
 .4تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
 :"Off" هیچ توصیهای برای استراحت اعالم نمیشود.
 :"Standard" توصیۀ استراحت با یک مقدار تعریف
شده اعالم میشود.
 :"Sensitive" توصیه استراحت زودتر صادر میشود.

نمایش

اگر راننده هوشیاری خــود را به شکل فزایندهای از دست بدهد
یا خسته شود ،یک پیـام روی صفحۀ نمایش به همراه توصیهای
برای استراحت نمایش داده میشود.
در حین نمایش ،تنظیمات زیر را میتوان انتخاب کرد:


""Do not ask again



""Places to stop



""Remind me later

توصیه استراحت بعد از  20دقیقه تکرار میشود.

ایمنی

کنترلها

پس استراحت ،توصیۀ بعدی برای استراحت در حدود  45دقیقه
بعد نمایش داده خواهد شد.

محدودیتهای سیستم

این کارکـرد ممکن است مث ً
ال در شرایط زیر محدود باشد و یک
هشدار نادرست را نمایش دهد یا اص ً
ال هشدار ندهد:
 ساعت به طور نادرست تنظیم شده باشد.
 سرعت خودرو عمدتاً زیر  70کیلومتر در ساعت باشد.
 با سبک رانندگی اسپرت ،مــانند شتابگیــری ســریع یا
دور زدن سریع.
 در شرایط رانندگی فعال ،مانند تغییر الین به طور متناوب.
 در جادههای ناهموار.
 در صورت بادهای جانبی شدید.
سیستم پس از  45دقیقه توقف ،ریست میشود .برای مثال ،بعد
از استراحت ،پس از رانندگی طوالنی مدت.
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سیستمهای کنترل پایداری رانندگی
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

سیستم ترمز ضد قفل ()ABS

 ABSاز قفل شدن چرخها در حین ترمز جلوگیری میکند.
خــودرو حتی در حین به کارگیــری ترمــز کامل دارای قدرت
فرمان پذیری است که این امر ایمنی فعال را افزایش میدهد.
از زمان استارت موتور ABS ،آماده به کار میشود.

سیستم کمکی ترمز

وقتی سریعاً ترمز میگیرید ،این سیستم به طور خودکار بیشترین
نیروی ترمز ممکن را تولید میکند .این امر خط ترمز را در حین
توقف اضطراری به حداقل ممکن میرساند .این سیستم از همـۀ
مزایای ارائه شده توسط  ABSاستفاده میکند.
فشار روی پدال را هنگام گرفتن ترمز کامل ،کاهش ندهید.

سیستم کمکی ترمز تطبیقی

این سیستم در ترکیب با اکتیو کروز کنترل ،تضمین میکند که
ترمزها در شرایط بحرانی ،سریعتر واکنش نشان دهند.
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سیستم کمکی شروع حرکت
اصول

این سیستم ،خــودرو را هنگام شروع به حرکت بر روی شیبها
پشتیبانی میکند.

شروع به حرکت

 .1با فشردن پا بر روی پــدال ترمــز ،خـودرو را در محل نگه
دارید.
 .۲پدال ترمز را آزاد کنید و بالفاصله شروع به حرکت کنید.
بعد از این که ترمــز پــدالی آزاد شد ،خــودرو به مدت حـدود
 2ثانیه درجا باقی میماند.
بعد از فشردن پــدال گاز ،خــودرو درجـا نگه داشته میشود تا
زمانی که شروع به حرکت کنید.
بسته به بار خــودرو یا وقتـی که یک تریلــر را یدک میکشید،
خودرو ممکن است به آرامی به سمت عقب برود.

کنترل پایداری دینامیکی ()DSC
اصول

سیستم با کم کردن خروجی موتور و اعمال ترمز بر روی چرخها
بهصورت جداگانه ،به ایمن ماندن خـودرو در مسیر ،تا حدی که
قوانین فیزیک اجازه میدهد ،کمک میکند.

اطالعات کلی

رانندگـی ناپایدار
کنترل پایــداری دینامیکی شــرایط زیر را در
ِ
تشخیص میدهد:
 اتالف کشش در عقب که میتواند منجر به انحراف در اثــر
پیچیدن بیشتر از حد (بیش فرمانی) شود.
 از دست رفتن اصطحکاک چــرخهای جلــو که میتــواند
منجر به انحراف در اثر پیچیدن کمتر از حــد (کم فرمانی)
شود.

سیستمهای کنترل پایداری رانندگی

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را از بین نمیبرد .خطــر
تصادف وجود دارد .به دلیل محدودیتهای سیستم ،در شـرایط
بحـرانی نمیتواند قابل اطمینان یا ب ه موقع تشخیص دهد .خطر
تصادف وجود دارد .سبک رانندگی را با شــرایط ترافیک تنظیم
کنید .ترافیــک را دقیق در نظــر بگیرید و در شــرایط مربوطه
فعاالنه مداخله کنید.
هشدار
هنـگام رانندگی با بار روی سقف ،مث ً
ال در هنگامی کــه
باربند روی سقف نصب است ،ممــکن است به دلیــل باال رفتن
مرکــز ثقل ،ایمنی رانندگی در شـرایط بحرانی رانندگی تضمین
نشود .در این حـالت ،خطـر تصادف یا خطـر آسیب به تجهیزات
خــودرو وجود دارد .هنــگام رانندگی با بار روی سقف ،سیستم
کنترل پایداری دینامیکیی ( )DSCرا غیرفعال نکنید.

مرور
دکمۀ داخل خودرو

کنترلها

برای افــزایش پایداری خودرو ،در اســرع وقت  DSCرا دوباره
فعال کنید.
غیرفعال کردن DSC
این دکمــه را تا زمـانی که  DSC OFFدر صفحۀ
آمپـر نمایش داده شود و چراغ نشانگر DSC OFF
روشن شود ،فشرده و نگه دارید.
فعال کردن DSC
این دکمه را فشار دهید.
چــراغ نشانگر  DSC OFFدر صفحۀ پشت آمپــر
محو میشود.

نمایش
بر روی صفحۀ آمپر

هنگامی که  DSCغیرفعـال شود DSC OFF ،بر روی صفحۀ
آمپر نشان داده میشود.

چراغها و نشانگر هشدار

اگر چراغ نشانگر روشن شود DSC :غیرفعال است.

اگــر چراغ نشانگــر چشمک بزند DSC :نیــروهای
رانندگی و ترمز را تنظیم میکند.
چراغ نشانگر روشن میماند DSC :دچار نقص شده است.
DSC OFF

کنترل کشش دینامیکی ()DTC
اصول

غیرفعال  /فعال کردن DSC

اطالعات کلی

وقتی  DSCغیرفعــال میشــود ،پایــداری رانندگـی در حین
شتابگیری و رانندگی در پیچها کاهش مییابد.
مـداخلههای تثبیتی توسط سیستم فرمــان فعــال کامل ،فقط
توسط فرمان محور عقب انجام میشود.

سیستم  DTCنسخهای از  DSCاست کــه در آن ،حـرکت رو
به جلو بهینه میشود.
این سیستم حرکت رو به جلو حداکثری را در شرایط جــادهای
خــاص و یا در جــادههایی کــه دارای سطوح نــرم است ،مثل
جادههای برفی پارو نشده ،تضمین میکند ،اما پایداری رانندگی
در آن کمی محدود است.
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اطالعات کلی

فعالسازی کنترل کشش دینامیکی ( )DTCحداکثــر کشش را
فــراهم میکند .پایداری رانندگی در حین شتاب گیری و هنگام
رانندگی در پیچها محدود میشود.
فعال کردن  DTCدر کوتاه مدت ،در شـرایط زیر میتواند مفید
واقع شود:
 هنگام رانندگی در لجن یا در جادههای برفی پاک نشده.
 هنگام درآوردن خـودرو از برف سنگین یا شروع حرکت در
زمینهای لیز.
 هنگام رانندگی با زنجیر چرخ.

مرور
دکمۀ داخل خودرو

نمایش
نمایش بر روی صفحۀ آمپر

هنگامی که  DTCفعــال شود TRACTION ،بر روی صفحۀ
آمپر نشان داده میشود.

نشانگر و چراغ هشدار

اگر چراغ نشانگر روشن شود DTC :فعال شده است.

xDrive
 xDriveیک سیستم رانندگی  4چرخ محرک در خودرو است.
اقــدام مشترک توسـط  xDriveو  DSCکشش و دینامیــک
رانندگی را بهینــه میکنـد xDrive .نیروهــای محــرک را به
محــورهای جلو و عقب به طــور متغیر براســاس آنچه شرایط
رانندگی و سطح جاده میطلبد ،توزیع میکند.

فرمان فعال کامل
اصول

DSC OFF

فعال /غیرفعال کردن DTC
فعال کردن DTC
این دکمه را بفشارید.
 TRACTIONبر روی صفحــۀ آمپــر نمایش داده
میشود و چراغ نشانگر  DSC OFFروشن میشود.
غیرفعال سازی DTC
این دکمه را دوباره فشار دهید.
 TRACTIONو چراغ نشانگر  DSC OFFخاموش
میشوند.
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فرمـان فعال کامل ترکیبی از فرمـان فعال و فرمـان محور عقب
است.
این سیستم زاویۀ فرمـان چـرخها را در رابطـه با حرکت فرمـان
تغییر میدهد.
هنگام حــرکات شدید فرمــان و سرعتهای پایین ،مثل پارک
کردن ،زاویه چرخ بیشتر میشود ،یعنی فرمان مستقیمتر است.
فرمــان محــور عقب برای افــزایش مانــورپذیری با چرخاندن
چرخهای عقب به آرامــی در جهت مخالف چرخهای جلو عمل
میکند.
در سرعت های باالتر ،چرخ های عقب در جهت مشابه با چرخ های
جلو میچرخند.
در شرایط رانندگی بحرانی ،فرمــان فعال کامل میتواند خودرو
را با فرمان هدفمند چرخهای عقب ،قبل از مداخالت راننده مث ً
ال
در صورت بیش فرمانی ،پایدار و متعادل کند.

سیستمهای کنترل پایداری رانندگی

کنترلها

اطالعات کلی

سیستم ،پیکیربندیهای مختلفی را پیشنهاد میدهد.
حالت رانندگی

فرمان فعال کامل

COMFORT/ECO

راحت ،برای راحتی حداکثری
در سفر

SPORT

پویا ،برای چابکی بیشتر

PRO

رانندگی سوئیچ
پیکربندیهای گـوناگون ،به حالتهای گوناگون
ِ
حالت رانندگی اختصاص دارند .صفحۀ  11۸را مالحظه کنید.

استفاده از زنجیر چرخ

وقتی زنجیر چرخ استفاده میشود (به صفحۀ  ۲۹۷رجوع کنید)،
فرمان چرخ عقب غیرفعال میشود.

اختالل در عملکرد

در صورت اختالل در عملکرد ،فرمان باید بیشــتر چرخیده شود،
در حالی که خودرو به حرکات فرمان در محدودۀ ســرعت باالتر
حساستر واکنش نشان میدهد.
مداخله برای افزایش پایداری میتواند غیرفعال شود.
با احتیاط برانید و اوضاع پیش رو را در نظر بگیرید.
سیســتم را از طریق مرکز خدمات رسانی  BMWیا سایر مراکز
واجد الشرایط یا تعمیرگاههای مجاز ،مورد بازدید قرار دهید.
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سیستمهای کمکی راننده
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

محدودیت سرعت به صورت دستی
اطالعات کلی

در این سیستم ،بـرای سرعتهای باالی 30کیلومتــر بر ساعت
میتوان محدودیت اعمال کرد.

خاموش کردن

این دکمه را بر روی فرمان بفشارید.

برای مثــال ،سیستم در شــرایط زیر بطور خــودکار خــاموش
میشود:
 هنگام خاموش کردن موتور.
 هنگام روشن کردن کروز کنترل.
 هنگام فعــال کردن برخی برنامهها از طـریق سوئیچ حالت
رانندگی.
نشانگر خاموش میشود.

متوقف کردن

مرور
دکمههای روی فرمان خودرو
دکمه

زمــانی که حد سرعت را تعیین میکنید ،این امکان وجود دارد
تا سیستم کنترل پایداری دینامیکیی  DSCفعال شود و حالت
رانندگی نیز به  COMFORTتغییر یابد.

کارکرد

این سیســتم در هنگام اعمال دنده عقب یا وقتی که موتور درجا
کار کند ،متوقف میشود.

تغییر حد سرعت

خاموش /روشن کردن
راکر سوئیچ :تغییر حد سرعت

اجرا
روشن کردن

این دکمه را بر روی فرمان فشار دهید.

سرعت فعلی به عنوان حد نهایی سرعت تعیین میشود.
چنانچه در هنگام سکون و یا رانندگی در سرعت پایین این دکمه
را بزنید ،سرعت  30کیلومتر بر ساعت ،به عنوان حد نهایی سرعت
در نظر گرفته میشود.
نشانگر روی سرعت سنج ،بر روی سرعت مربوطه تنظیم میشود.
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دکمه را مکــــرر به سمت باال یا پایین فشار دهید تا حد سرعت
مطلوب تنظیم شود.
 هر بار دکمه تا نقطۀ مقاومت فشار داده شده باشد ،سرعت
مطلوب تا یک کیلومتر بر ساعت افزایش یا کاهش مییابد.
 هر بار دکمه فراتر از نقطۀ مقاومت فشار داده شود ،سرعت
مطلوب تا حداکثر ده کیلومتر بر ساعت افــزایش یا کاهش
مییابد.

سیستمهای کمکی راننده
چنانچه بطور غیرعمدی از حــد سرعت تعیین شده تجاوز شود،
مث ً
ال هنگام رانندگی در سرپایینی ،خودرو بطور خودکار و بهوسیلۀ
ترمز ،مداخله نخواهد کرد.
اگر حد سرعت تعیین شده توسط شما ،پایینتر از سرعت فعلی
باشد ،خودرو به حرکت ادامه میدهد تا سرعت به آرامی کاهش
یافته و به زیر حد تعیین شده برسد.
خودرو با اکتیو کروز کنترل  ACCو دستیار حـد سرعت رجوع
به صفحۀ  :197با تعیین دستی حد سرعت در حالت فعال ،یک
تغییر در تشخیص حـد سرعت در سیستم دستیار حـد سـرعت
تشخیص داده شده و این سـرعت به عنوان حـد سـرعت جدید،
تعیین میگردد.

تجاوز از حد سرعت

چنانچه سرعت خودرو ،از حــد تعیین شده تجاوز کند ،سیستم
یک هشدار صادر میکند.
شما میتوانید عمداً ،از سرعت تعیین شده عبور کنید .در چنین
مواردی هشدار صادر نمیشود.
برای عبور از حد سرعت تعیین شده ،پای خود را تا انتها بر روی
پدال گاز فشار دهید.
هنگامی کـه سرعت به پایین تر از حد تعیین شده بازگردد ،حد
تعیین شده مجددا ً فعال میشود.

هشدار صوتی






هشدار تصویری

اگــر از حــد سرعت تجــاوز شود :نشانگر موجود در
صفحۀ آمپر ،مــادامی که سرعت فراتر از حــد تعیین
شده باشد ،چشمک میزند.

اگر شما سهوا ً از حــد سرعت تعیین شده عبور کنید ،یک
سیگنال صوتی به صدا در میآید.
چنانچـه حـد سرعتـی کـه تعیین میکنیم از سرعت فعلی
کمتـر باشد ،هشدار صوتی پس از مدت کوتاهی به صدا در
میآید.
اگر شما پا را بر روی پدال گاز تا انتــها فشار دهید و عمدا ً
از سرعت تعیین شده عبــور کنید ،هشدار صــوتی به صدا
درنخواهد آمد.

نمایش بر روی صفحۀ آمپر
نمایش بر روی سرعت سنج





نشانگر سبز :سیستم فعال است.
نشانگر نارنجی یا سفید :سیستم متوقف
شده است.
بدون نشانگر :سیستم خاموش است.

المپ نشانگر



هشدار هنگام عبور از حد سرعت تعیین شده

کنترلها



 اگر چــراغ نشانگــر روشن باشد :سیستم روشن
است.
اگر چراغ نشانگر چشمک بزند :از حــد سرعت تعیین شده
تجاوز شده است.
چراغ نشانگر به رنگ خاکستری باشد :سیستم متوقف شده
است.

نمایش وضعیت

نمایش حـد سرعت تعیین شده ،پس از مدت کوتاهی
محو میشود.

کروز کنترل
اصول

از طریق دکمــههای روی فــرمان ،میتوانید سرعت مطلوب را
انتخاب کنید .سرعت مطلوب ،در سیستم ثبت و حفظ میشود.
برای حفظ سرعت ،سیستم بنابر شـرایط ،شتاب گرفته و یا ترمز
میکند.
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اطالعات کلی

بسته به تنظیمات خــودرو ،خواص کروز کنترل ممکن است در
برخی شــرایط تغییر کند .برای مثــال ،شتابگیری در حـالت
 ECO PROکمتر خواهد بود.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
وضعیــت ترافیــک از بیـن نمیبــرد .این سیــستم براســاس
محدودیتهایش نمیتـواند مستقل به همــۀ شــرایط ترافیکی
واکنش نشان دهد .خطــر تصادف وجود دارد .سبک رانندگی را
با شرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک را دقیق در نظـر بگیرید
و در شرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
هشدار
استفاده از این سیــستم در شــرایط زیر میتـواند خطر
تصادف را افزایش دهد:
 در جادههای تنگ با پیچ و خمهای زیاد.
 در ترافیک سنگین.
 هنگام بارش برف ،باران ،جادۀ یخ زده ،مه و یا سطوح شل.
خطر تصادف و آسیب به خـودرو وجود دارد .تنـها در صورتی از
این سیـستم استفاده کنید کــه امکان رانندگی با سرعت ثابت
وجود داشته باشد.
هشدار
سرعت مطلوب ،میتــواند سهوا ً اشتباه تنظیم شده و یا
فــراخوانی شود .خطــر تصادف وجود دارد .سرعت مطلوب را با
توجه به شرایط ترافیکی انتخاب کنید .شرایط ترافیکی را زیر نظر
داشته باشید و بسته به شرایط ،فعاالنه دخالت کنید.
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مرور
دکمههای روی فرمان خودرو
دکمه

کارکرد
روشن  /خاموش کردن کروز کنترل ،صفحۀ
 188را ببینید.
توقف کروز کنترل ،به صفحۀ  188مراجعه
کنید.
از سر گیری کار کروز کنترل با آخرین سرعت
تنظیم شده ،صفحۀ  189را ببینید.
دکمه :تنظیم سرعت ،به صفحۀ  189رجوع
کنید.

خاموش /روشن کردن کروز کنترل
روشن کردن

این دکمه را بر روی فرمان فشار دهید.

چــراغ نشانگر بر روی صفحـۀ آمپــر روشن میشود و نشانــگ ِر
سرعت سنج بر روی سرعت کنونی تنظیم میشود.
کــروز کنترل فعال است .سرعت حرکت حفظ شده ،و به عنوان
سرعت مطلوب ثبت و ذخیره میشود.
در صورت نیاز DSC ،روشن میشود.

خاموش کردن

این دکمه را بر روی فرمان فشار دهید.

نشانگر خاموش شده و سرعت ذخیره شده ،حذف میشود.

سیستمهای کمکی راننده

تنظیم سرعت
حفظ و ذخیرۀ سرعت



کنترلها

بدون استفاده از پــدال گاز ،و تنها با فشردن این دکمـه تا
حد مقاومت ،میتوان سرعت خودرو را کم یا زیاد کرد.
پس از رهــا کــردن دکمه ،سرعت حفظ میشود .فشردن
دکمه تا فــراتر از حد مقاومت ،موجب شتاب گیری بیشتر
خودرو میشود.

متوقف کردن کروز کنترل
متوقف کردن به صورت دستی
هنــگامی که سیستم قطع است ،دکمـه را فشار دهید .با روشن
شدن سیستم ،سرعت فعلی به عنوان سرعت مطلوب ،ثبت شده
و حفظ میشود.
سرعت ذخیـره شده بطور کوتاه ،بر روی سرعت سنج در صفحۀ
آمپر ،نمایش داده میشود .به صفحۀ  190مراجعه کنید.
در صورت نیاز DSC ،روشن میشود.

تغییر سرعت

دکمه را مکرر به سمت باال یا پایین فشار دهید تا سرعت مطلوب
تعیین شود .با فعــال شدن سیستم ،سرعت نمــایش داده شده
تنظیم میشود و در جادهای خالی ،به آن دست خواهیم یافت.
 هر بار که دکمه را تا حــد مقاومت آن فشار دهیم ،سرعت
مطلوب به اندازه یک کیلومتر بر ساعت ،کم یا زیاد میشود.
 هر بار دکمه فراتر از نقطۀ مقاومت فشار داده شود ،سرعت
مطلوب تا حداکثر ده کیلومتر بر ساعت افــزایش یا کاهش
مییابد.
حداکثر سرعتی کـه میتــوان تنظیم نمود ،بسته به نــوع
خودرو متفاوت است.

هنگامی کــه سیستم فعال است ،این دکمه را فشار
دهید.

متوقف کردن به صورت خودکار

سیستم بطور خودکار در شرایط زیر متوقف میشود:
 زمانی که راننده ترمز بگیرد.
 گیربکس استپترونیک :زمانیکه اهــرم سردنده از موقعیت
 Dخارج شود.
 گیربکس دستی :زمانیکه کــالچ برای چند ثانیــه فشرده
شود و دندهای عوض نشود.
 گیربکس دستی :زمــانیکه دندهای بسیار باال برای سرعت
فعلی درگیر شده باشد.
 زمــانیکه  DTCفعال شده باشد یا  DSCغیر فعال شده
باشد.
 زمــانیکه  DSCمداخله کند.
 اگــر بهوسیلۀ سوئیچ حـالت رانندگی SPORT PLUS
فعال شود.

ادامه دادن با کروز کنترل

چنانچه کروز کنترل متوقف شده باشد ،میتواند فعالیت خود را
با همان سرعت ذخیره شده ،از سر بگیرد.
پیش از فراخوانی سرعت ذخیره شده ،مطمئن شوید که سرعت
فعلی و سرعت مطلوب ،تفاوت زیادی نداشته باشند .در غیر این
صورت ،ممکن است شتاب گیری یا ترمز ناخواسته اتفاق بیفتد.
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هنگامی کـه سیستم متوقف شده ،این دکمه را فشار
دهید.
کــروز کنترل براساس مقــادیر ذخیره شدۀ قبلی مجـددا ً فعال
میشود.
سرعت ذخیــره شده پاک میشود و دیگـر در موقعیتهای زیر
نمیتوان آن را فراخوانی کرد:
 هنگامی که سیستم خاموش شود.
 هنگامی که حالت آماده به حرکت خاموش شود.

نمایش در صفحۀ آمپر
نمایش بر روی سرعت سنج




نشانگر سبز :سیستم فعال است.
نشانگر ،سرعت مطلوب را نشان میدهد.
نشانگر نارنجی یا سفید :سیستم متوقف
شده است ،نشانگر ،سرعت ذخیره شده

را نشان میدهد.
 بدون نشانگر :سیستم خاموش شده است.

چراغ نشانگر



 چراغ نشانگر سبز :سیستم فعال است.
 چراغ نشانگر خاکستری :سیــستم متـوقف شده
است.
بدون نشانگر :سیستم خاموش شده است.

نمایشگر وضعیت

سـرعت تعیین شده ،پس از مــدت کــوتاهی محــو
میشود.

نمایش بر روی Head-up Display

برخی اطالعات سیستم میتواند بر روی Head-up Display

نمایش داده شود.
هنگامی که به سرعت مطلوب برسید ،این نماد نمایش
داده خواهد شد.
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محدودیتهای سیستم

ســرعت مطلوب همچنین میتواند در سرپایینی محقق شود .در
ســرباالییها ،چنانچه توان موتور کافی نباشد ،خودرو میتواند با
سرعتی کمتر از سرعت مطلوب حرکت کند.
در حالت رانندگی  ،ECO PROدر شرایطی ممکن است خودرو،
به دلیل صــرفه جویی در مصرف سوخت ،مثـ ً
ال در سرباالیی یا
سرپایینیها ،سریعتر یا کندتر از سرعت تعیین شده حرکت کند.

اکتیو کروز کنترل ( )ACCبا کارکرد

Stop & Go
اصول

در این سیستم ،با دکمــههای روی فرمــان ،میتــوان سـرعت
مطلوب و فاصله را تا خودروی جلویی تنظیم کرد.
در جــادههای خــالی ،سیستم با گرفتن ترمــز یا اعمال شتاب
بهصورت خودکار ،سرعت مطلوب را حفظ خواهد کرد.
چنانچــه خــودرویی در جلوی شما وجود داشته باشد ،سیستم
سرعت خــودروی شما را به منظور حفظ فاصـلۀ تعیین شده تا
خودرو جلویی ،تنظیم میکند.

اطالعات کلی

یک رادار در سپر جلو و یک دوربین در آینۀ وسط ،برای تشخیص
خودروی جلویی ،تعبیه شده است.
بسته به تنظیمات خودرو ،خــواص کروز کنترل ممکن است در
برخی شــرایط تغییر کند .برای مثال ،شتاب گیری در حــالت
 ECO PROکمتر خواهد بود.
فاصله به اشکال مختلفی میتواند تعیین شود و به دالیل ایمنی
به سرعت خودرو وابسته است.
اگر خودروی جلوی شما تا حـد توقف ترمز کند ،و سپس ظرف
مدت کوتاهی دوباره شروع به حرکت کند ،این سیستم میتواند
این امر را با توجه به محدودیتهای سیستم تشخیص دهد.

سیستمهای کمکی راننده

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
وضعیـت ترافیــک از بیــن نمیبــرد .این سیــستم براســاس
محدودیتهایش نمیتــواند به طــور مستقل به همـۀ شــرایط
ترافیـکی واکنش نشان دهد .خطــر تصادف وجــود دارد سبک
رانندگی را با شــرایط ترافیـک تنظیم کنید .ترافیــک را دقیق
در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
هشدار
یک خودروی نا امــن ممکن است خود به خود به حـال
حرکت در بیاید .خطر تصادف وجود دارد .قبل از خروج ،خودرو
را در مقابل حرکت ایمن کنید.
برای تضمین این که خـودرو در مقابل حرکت ایمن شده است،
موارد زیر را در نظر بگیرید:
 ترمز دستی را بکشید.
 در سـرباالیی یا سـرپایینی ،فرمــان را بـه سمت جــدول
بچرخانید.
 در سـرباالیی یا سـرپایینیها ،خودرو را با یک مانــع چرخ
نیز ایمن کنید.
هشدار
ً
سرعت مطلوب ،میتواند سهوا اشتباه تنظیم شده و یا
فراخوانی شود .خطر تصادف وجود دارد .سرعت مطلوب را با
توجه به شرایط ترافیکی انتخاب کنید .شرایط ترافیکی را زیر
نظر داشته باشید و بنا بر شرایط ،فعــاالنه دخــالت کنید.
هشدار
خطر تصادف به واسطه تفاوت سرعت با ســایر خودروها
وجود دارد .برای مثال ،در شرایط زیر:
 نزدیک شدن سریع به خودرویی که با سرعت کـم در حال
حرکت است.
 تغییر جهت سریع توسط یک خودرو به سمت الین خودروی
شما.
 نزدیک شدن سریع به خودروی پارک شده.
خطـر جراحت وجود دارد .شــرایط ترافیکی را زیر نظر داشته و
در آن فعاالنه دخالت کنید.

کنترلها

مرور
دکمههای روی فرمان
دکمه

کارکرد
روشن  /خاموش کردن کروز کنترل .صفحۀ
 192را ببینید.
کردن کروز کنترل .صفحۀ  192را
متوقف
ِ
ببینید.
ادامۀ کروز کنترل طبق آخرین تنظیمات.
صفحۀ  194را ببینید.
بدون سیستم کمکی فرمان و مسیر:
افزایش فاصله .صفحۀ  194را ببینید.
بدون سیستم کمکی فرمان و مسیر:
کاهش فاصله .صفحۀ  193را ببینید.
با سیستم کمکی فرمان و مسیر:
تنظیم فاصله .صفحۀ  194را ببینید.
دکمه:
تنظیم سرعت .صفحۀ  193را ببینید.
دستیار حد سرعت :تایید سرعت پیشنهادی.
صفحۀ  197را ببینید.
با سیستم کمکی فرمان و مسیر:
خاموش  /روشن کردن سیستم کمکی کنترل
فرمان و الین شامل دستیار راهبندان .صفحۀ
 199را ببینید.
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سنسور رادار

روشن /خاموش کردن و قطع کردن کروز کنترل
روشن کردن

این دکمه را روی فرمان را فشار دهید.

سنسور رادار در سپر جلو قرار دارد.
سنسور رادار را تمیز و بدون مانع نگه دارید.

چراغهای نشانگر در صفحۀ آمپر روشن میشوند و عالمت درون
سرعت سنج روی سرعت کنونی تنظیم میشود.
کــروز کنترل فعــال میشود .سرعت حرکت ،به عنـوان سرعت
مطلوب ،حفظ و ذخیره میشود.
کنترل پایداری دینامیکی ( )DSCدر صورت نیاز روشن خواهد
شد.

دوربین

خاموش کردن

برای خاموش کـردن سیستم در حــال توقف خودرو ،به صورت
همزمان پایتان را روی پدال ترمز بگذارید.
این دکمه را روی فرمان فشار دهید.

نشانگر روی صفحۀ نمــایش خــاموش میشود .سرعت مطلوب
ذخیره شده پاک میشود.
دوربین در نزدیکی آینۀ وسط نصب میشود.
شیشه جلو در ناحیۀ پشت آینۀ وسط را تمیز و شفاف نگه دارید.

محدودۀ کارکردی

بهترین محل برای استفاده ،جادههای با کیفیت است.
حداقل سرعتی که میتــواند تنظیم شود  30کیلومتر بر ساعت
است.
حداکثر سرعتی که میتـواند تنظیم شود  210کیلومتر بر ساعت
است.
پس از تغییر وضعیت به کـروز کنترل بدون کنترل فاصله ،حتی
سرعتهای دلخواه باالتر میتواند انتخاب شود.
سیستم حتی زمانی که خودرو ساکن است میتواند تنظیم شود.
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متوقف کردن دستی

در حــال فعــال بودن سیستم ،این دکمــه را روی
فرمان فشار دهید.
اگر سیستم را در حـال سکون قطع میکنید ،به صورت همزمان
پدال ترمز را فشار دهید.

متوقف کردن بهصورت اتوماتیک

سیستم در شرایط زیر به طور خودکار قطع میشود:
 هنگامی که ترمز گرفته میشود.
 هنگامی که اهرم سردنده از موقعیت  Dجابجا شود.
 هنــگامی کــه کنترل کشش دینامیک ( )DTCفعــال یا
 DSCغیرفعال شود.
 هنگامی که  DSCمداخله کند.
 اگر کمربند ایمنی و در راننده در حــالی که خودرو ساکن
است ،باز باشد.
 اگر سیستم برای مدت طوالنی برای مثال در یک جـاده با
ترافیک کــم ،بدون جدول یا نشانه گذاریهای شانه ،هیچ
شیئی را تشخیص نداده باشد.

سیستمهای کمکی راننده




اگر محـدودۀ تشخیص رادار مث ً
ال با کثیفی یا باران سنگین
مختل شود.
بعد از دورۀ سکون طوالنیتر ،هنگامی که خودرو با سیستم
تا حالت توقف ترمز کرده باشد.

تنظیم سرعت
حفظ و ذخیرهسازی سرعت

کنترلها

مطلوب به اندازۀ یک کیلومتر بر ســاعت افزایش یا کاهش
مییابد.
 هر بار دکمه را فــراتر از نقطۀ مقاومت فشار دهیم ،سرعت
مطلوب تا حداکثر ده کیلومتر بر ساعت افــزایش یا کاهش
مییابد.
دکمه را برای تکرار این کار در همان موقعیت نگه دارید.

تنظیم فاصله
اطالعات کلی

تنظیمات فاصله ،برای پروفایلی که در حال استفاده است ذخیره
میشود.

نکات ایمنی

دکمه را وقتی سیستم قطع است ،فشار دهید.
وقتــی سیستم روشن شود ،سرعت کنــونی حفظ میشود و به
عنوان سرعت مطلوب ذخیره میشود.
این سرعت در سرعت سنج و خیلی کوتاه در صفحۀ آمپر نمایش
داده میشود .به صفحۀ  194رجوع کنید.
کنترل پایداری دینامیکی ( )DSCدر صورت نیاز روشن خواهد
شد.

تغییر سرعت

هشدار
سیستم ،مسئولیت شخصـی را از بین نمیبرد .به دلیــل
محدودیت سیستم ،ترمــــز ممکن است دیر گرفته شود .خطــر
تصــادف یا آسیب به تجهیـزات خــودرو وجود دارد .همیشه از
شرایط ترافیک آگاه باشید .فاصله را با تــوجه به شرایط ترافیک
و آب و هوا تنظیم کنید و فاصلۀ ایمنی تعیین شده را با ترمــــز
حفظ کنید.

بدون سیستم کمکی فرمان و راهنمای الین:
کاهش فاصله

این دکمــه را مکــرر فشار دهید تا فاصــله مطلوب
تنظیم شود.
فاصلۀ مطلوب در صفحۀ آمپر نمایش داده خواهد شد .به صفحۀ
 194رجوع کنید.

دکمه را مکرر به سمت باال یا پایین فشار دهید تا سرعت مطلوب
تنظیم شود.
در صورت فعال بودن ،سرعت مطلوب ذخیره میشود و خودرو
در هنگامی که جاده خالی باشد ،به سرعت ذخیره شده میرسد.
 هر بار که دکمــه را تا نقطۀ مقــاومت فشار دهیم ،سرعت
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بدون سیستم کمکی فرمان و راهنمای الین:
افزایش فاصله

تغییرحالت به کروز کنترل بدون کنترل فاصله

با سیستم کمکی کنترل فرمان و الین :دکمــه را در
حالت فشرده شده نگه دارید.
بدون سیستم کمکی کنترل فرمان و الین :دکمـه را
در حالت فشرده شده نگه دارید.
دکمه را در حالت فشرده شده نگه دارید.

این دکمه را مکرر فشار دهید تا فاصله مطلوب تنظیم
شود.
فاصلۀ مطلوب ،در صفحۀ آمپر نمایش داده خواهد شد .به صفحۀ
 194رجوع کنید.

با سیستم کمکی فرمان و راهنمای الین:
تنظیم فاصله

این دکمه را به طور مکرر فشار دهید تا فاصله مطلوب
تنظیم شود.

ادامه کار کروز کنترل

چنانچه کروز کنترل متوقف شود ،میتواند با فراخــوانی سرعت
ذخیره شده ،مجددا ً به کار افتد.
پیش از فراخـوانی سرعت ذخیره شده ،مطمئن شوید که تفاوت
سرعت کنونی و سرعت ذخیــره شده خیلی زیاد نباشد .در غیر
این صورت ممکن است بطور ناخواسته ترمز یا شتاب گیری شود.
این دکمــه را در هنــگام قطع بودن سیستم فشـار
دهید.
ً
کروز کنترل با سرعت ذخیره شده ،مجددا آغاز به کار میکند.
در شـرایط زیر ،سرعت ذخیره شده پاک میشود و دیگر قــابل
فراخوانی نیست:
 هنگامی که سیستم خاموش شود.
 هنگامی که حالت آماده به حرکت خاموش شود.

تغییر حالت کــروز کنترل با کنترل فاصله یا بدون
کنترل فاصله
نکات ایمنی

هشدار
سیستم به شــرایط ترافیــکی پیش روی شــما واکنش
نشان نمیدهــد اما سرعت ذخیره شده را حفظ میکند .خطــر
تصادف و آسیب به تجهیزات خـودرو وجود دارد .سرعت دلخواه
را براســاس شرایط ترافیـکی تنظیـم و در صورت نیــاز از ترمز
استفاده کنید.
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برای بازگشت به کــروز کنترل با کنترل فاصله ،دکمه را مجددا ً

فشار دهید.
یک پیـام  Check Controlپس از تغییر حالت ،نمایش داده
میشود.

نمایشها در صفحۀ آمپر
نمایش در سرعت سنج



 نشانگر سبز :سیستم فعال است.
نشانــگر ،ســرعت مطلوب را نمــایش
میدهد.
 نشانــگر نارنجی  /سفید است :سیـستم
متوقف شــده است .نشــانگر ،سـرعت
ذخیره شده را نشان میدهد.
بدون نشانگر :سیستم خاموش است.

نمایش وضعیت

سرعت مطلوبِ انتخــاب شده ،پس از مدت کــوتاهی
محو میشود.

فاصله خودرو

فاصلۀ انتخاب شده تا خودروی جلویی ،نمایش داده میشود.

سیستمهای کمکی راننده
عالمت

توضیح
فاصلۀ 1

فاصلۀ 2

به محض دور شدن خودروی جلویی ،نماد خودرو نیز در نمایشگر
فاصله ،دور میشود.
برای شتاب گیری ACC ،را مث ً
ال با فشردن مختصر پدال گاز یا
فشردن دکمه ،فعال کنید.

چراغ نشانگر هشدار
عالمت

معنی
نماد خودرو چشمک میزند:
شرایط کار برای سیستم کافی نیست.
سیستم غیرفعال شده است اما تا زمانی که
شما کنترل را توسط فشار پــــدال ترمز یا
پــدال گاز ادامه دهید ،ترمــز را اعمــال
میکند.

فاصلۀ 3
این فاصله مطابق با نیمی از مقدار نمایش
داده شــده بر روی نمــایشــگر ســرعت
میباشد .مقادیر بر حسب متر هستند.
این حــالت زمانی که سیستم برای اولین
بار روشن شود تنظیم میشود.

عالمت خــودرو و نوارهـای فاصله با رنگ
قرمــز چشمـک میزنند و یک سیــگنال
صوتی به صدا در میآید:
از شمــا درخواست میشود کـه با ترمــز
گرفتن یا انجام مانور ،مداخله کنید.

فاصلۀ 4

سیستم قطع است.

کنترلها

نمایش در Head-Up Display

سرعت مطلوب

برخی اطــالعات سیستم را میتوان در Head-Up Display

نمایشــی از کنترل فاصله نخواهد بود زیرا
پدال گاز فشار داده شده است.

تشخیص یک خودرو
عالمت

معنی
عالمت سبز:
یک خودرو در جلوی شــما تشخیص داده
شــده است .سیستم فاصلۀ تنظیم شده را
تا خودروی جلویی شــما حفظ میکند.

نیز نمایش داد.
اگــر سرعت مطلوب تنظیم شده ،محـقق شده باشد،
این عالمت روی  Head-Up Displayنمایش داده
میشود.

اطالعات فاصله

وقتی فاصــله از خــودرویی کــه جلوی شما حرکت
میکنــد خیلی کــم باشد ،این نمــاد نمــایش داده
میشود.
اطالعات فاصله ،در شرایط زیر فعال است:
 اکتیو کروز کنترل خاموش باشد.
 نمــایش ،در  Head-Up Displayانتخاب شده باشد .به
صفحۀ  136رجوع کنید.
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 ECO PROبه حداقل میرساند ،سرعت خــودرو ممکن است
پایینتر یا باالتر از سرعت مطلوب تعیین شده در برخی شرایط
مث ً
ال روی سرباالییها یا سرپایینیها شود.

اختالل در عملکرد

وقتی به یک پیچ نزدیک میشوید ،ممکن است سیستم به دلیل
انحنای پیچ مختصراً ،خودروهایی کـه در الین کناری هستند را
گزارش دهد .اگــر سیستم سرعت شما را کاهش دهد میتوانید
آن را با اندکی گاز دادن جبران کنید.
بعد از آزاد کردن پدال گاز ،سیستم دوباره فعال میشود و سرعت
را به طور مستقل کنترل میکند.

شروع حرکت

در برخی شــــرایط ،خودرو نمیتــواند به طور خودکار شروع به
حرکت کند:
 در شیب تند سرباالیی.
 در پشت سرعتگیرها.
 هنگام یدک کشیدن یک تریلر سنگین.
در این موارد ،پدال گاز را فشار دهید.

آب و هوا

آب و هوا و شــرایط نور نامطلوب ،مثـ ً
ال در صورت بارش باران،
برف ،وجــود لجن ،مـه یا حساسیت به نور ،این امر ممکن است
منجر به شناسایی ضعیفتر خودروها و همچنین وقفههای کوتاه
مدت برای خودروهایی که در حال حاضر تشخیص داده شدهاند
شود .با دقت برانید و به شــرایط کنــونی ترافیک واکنش نشان
دهید .در صورت لزوم ،مثــ ً
ال توسط ترمــز گـرفتن ،پیچیدن یا
گریز ،به طور فعال در شرایط رانندگی مداخله کنید.

قدرت موتور

سرعت مطلوب ،در سـرپایینی حفظ میشود .امــا در شیبها و
سرباالییها سرعت ممکن است بهخـاطر نبود توان کافی موتور،
کم شود.
به دلیل سبک رانندگی که مصرف سوخت را در حالت رانندگی

اگـر سنسور رادار به درستی ترازبندی نشده باشد ،نمیتوان این
سیستم را فعـال کرد .برای مثال ،این امـر ممکن است با آسیب
ایجاد شده هنگام پارک کردن حاصل شده باشد.
اگــر سیستم خراب باشد ،یک پیام  Check Controlنمایش
داده میشود .سیستم را توسط مرکز خــدمات رســانی BMW
یا سایر مراکز مجــاز خدمات یا سایر تعمیرگاههای مجاز بازدید
کنید.
این کارکرد برای تشخیص و پاسخ دادن در هنگام نزدیک شدن
به خودروهای ساکن ممکن است در شرایط زیر محدود باشد:
 در حین کالیبراسیــون دوربین بالفاصــله بعد از تحــویل
خودرو.
 اگر دوربین دچــار اختالل در عملکـرد یا کثیف باشد .یک
پیام  Check Controlنمایش داده میشود.

دستیار حد سرعت
اصول

اگــر سیستمهای خــودرو ،برای مثـال اطالعات حــد سرعت،
یک تغییر را در جــاده تشخیص دهد ،مقــادیر جدیدی را برای
حد سرعت در اکتیو کــروز کنترل پیشنهاد میدهد که میتواند
پذیرفته و تایید شود.
با فعال کردن دستی حد سرعت  ،مقادیر جدید برای حد سرعت،
پیشنهاد میشود .به صفحۀ  186مراجعه کنید.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را برای ارزیابــی صحیح
وضعیــت ترافیــک از بیـن نمیبــرد .این سیــستم براســاس
محدودیتهایش نمیتــواند به طـور مستقل به همــۀ شــرایط
ترافیکی واکنش نشان دهد .خطــر تصادف وجــود دارد .سبک
رانندگی را با شــرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک را دقیق در
نظر بگیرید و در شرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
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هشدار
سـرعت مطلوب ،میتـواند سـهوا ً اشتباه تنظیم شده و یا
فراخــوانی شود .خطــر تصادف وجود دارد .سرعت مطلوب را با
توجه به شرایط ترافیکی انتخــاب کنید .شرایط ترافیـکی را زیر
نظر داشته باشید و بنا بر شرایط ،فعاالنه مداخله کنید.

مرور
پدال روی فرمان
دکمه

کارکرد
قبول سرعت پیشنهادی .به صفحۀ  198مراجعه
کنید.
رد سرعت پیشنهادی .به صفحۀ  198مراجعــه
کنید.

روشن /خاموش کردن

از طریق :iDrive
"My vehicle" .1
"Vehicle setting" .2
"Speed limit Assist" .3
"Speed Limit Assist" .4

نمایش بر روی صفحۀ آمپر

اگر سیستم و کروز کنترل روشن باشد ،یک پیام بر روی صفحۀ
آمپر ظاهر میشود.

نماد

کارکرد
چراغ نشانگر به رنگ سبز روشن میشود:
ِ
سرعت
دستیار حــد سرعت فعـال است و حــد
تشخیص داده شده ،میتــواند برای اکتیو کـروز
کنترل تعیین شود.
چراغ نشانگر به رنگ سبر روشن میشود:
ِ
سرعت
دستیار حــد سرعت فعــال است و حــد
تشخیص داده شده ،میتواند برای محدود کننده
دستی حد سرعت تعیین شود.
حلقۀ دور نماد به رنگ سبز است:
تغییر در حد سرعت با تاثیر سریع شناسایی شد.
اطالعات فاصله در پشت نمـاد ،اشاره میکند که
ممکن است تغییری در حد سرعت رخ داده باشد.
فلش سبز نشان میدهد که حــد سرعت جدید،
باالتر یا پایینتر از سرعت مطلوب است .بهعالوه،
سرعت سنج ،فاصلۀ میـان سرعت فعلی و سرعت
مطلوب را به رنگ سبز نشان میدهد.

قبول سرعت پیشنهادی

چپ روی فرمان را مطابق با جهت فلش
مختصرا ً دکمــۀ سمت ِ
سبـز ،به سمت باال یا پایین فشــار دهید .سرعت جدید قبــول
میشود .نشانگر سبـز بر روی سرعت سنج ،دیگر روشن نخواهد
بود.

رد سرعت پیشنهادی

مختصرا ً دکمه را در خالف جهت فلش سبز فشار دهید.

تنظیم سرعت

این امــکان وجــود دارد کــه حــد سرعت را دقیــق ،و یا بـه
صورت تقریبی با اختالف  -15کیلومتر بر ساعت تا  +15کیلومتر
بر ساعت تنظیم کنید.
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از طریق :iDrive

"My vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲

"Speed Limit Assist" .۳

":Adjust suggestion" .۴
 .۵تنظیمات مورد نظر را تنظیم کنید.

محدودیتهای سیستم

دستیار حــد سرعت به اطالعات حــد سرعت متکی است؛ بدان
معنا کـه محدودیتهای اطالعات حــد سرعت باید مد نظر قرار
گیرد.
بسته به کشور ،نمــایش حــد سرعت برای پذیرش ،میتــواند
امکان پذیر نباشد و یا با محــدودیت همراه باشد .بـرای مثال با
اطالعات سرعت ،برگرفته از سیستم مسیریابی.

کنترلها

مرور
دکمۀ روی فرمان
دکمه

کارکرد
روشن  /خاموش کــردن سیستم کمکی فرمان
و راهنــمای الین شــامل دستیار راهبندان ،به
صفحۀ  200رجوع کنید.

سنسورهای رادار

سنسورهای رادار در سپرها نصب میشوند.

سیستم کمکی فرمان و راهنمای الین
اصول

این سیستم به راننده برای حفظ خودرو در الین کمک میکند.
برای این منظور ،سیستم مثــ ً
ال در هنگام رانندگی در یک پیچ،
از پیچیدن فرمان حمایت میکند.

سپر جلو قسمت مرکز.

اطالعات کلی

سیستم موقیعت خــط کشیهای جــاده و خودرویی را کـه در
جلوی شـما حرکت میکند را به وسیلۀ پنج رادار و یک دوربین
تشخیص میدهد.
سنسورهای روی فرمان تشخیص میدهند کــه فرمان در حـال
لمس شدن است.

سپر جلو در طرفین.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را برای ارزیابــی صحیح
وضعیت ترافیــک از بیــن نمیبــرد .ایـن سیــستم براســاس
محـدودیتهایش نمیتــواند به طور مستقل به همــۀ شــرایط
ترافیکی واکنش نشان دهد .خطــر تصادف وجــود دارد .سبک
رانندگــی را با شــرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک را دقیـق
در نظــر بگیرید و در شــرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
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روشن  /خاموش کردن
روشن کردن

این دکمه روی فرمان را فشار دهید.

سپر عقب.
سپرها در ناحیۀ سنسورهای رادار را همیشه تمیز و بدون مــانع
نگه دارید.

دوربین

عالمت فرمان با رنگ خاکستری روشن میشود.
سیستم در حــالت آمــاده به کـار است و فــرمان را
دستکاری نمیکند.
به محض این که همۀ شــرایط کارکردی برآورده شوند ،سیستم
به طور خودکار فعال میشود .به صفحۀ  200رجوع نمایید.
عالمت فرمان با رنگ سبز روشن میشود.
سیستم فعال است.
وقتی سیستم روشن باشد ،هشدار عــابر پیاده با کارکــرد ترم ِز
سبک شهری و هشدار برخورد جانبی فعال هستند.

خاموش کردن

این دکمۀ روی فرمان را فشار دهید.

دوربین نزدیک آینه وسط نصب میشود.
شیشۀ جلو در ناحیــۀ پشت آینۀ وســط را تمیز و شفاف نگــه
دارید.

الزامات کارکردی












سرعت کمتر از  210کیلومتر بر ساعت.
پهنای کافی الین.
سرعت بیشتر از  70کیلومتر بر ساعت :خط کشیهای جاده
در هر دو طرف تشخیص داده شده باشد.
ســرعت کمتــر از  70کیـلومتــر بر ســاعت :تشخیــص
خــط کشیهای جــاده در هــر دو طــرف ،و یا تشخیص
خودروی جلویی.
دستها بر روی فرمان باشند.
شعاع کافی برای پیچیدن.
رانندگی در مرکز الین.
فعال نبودن چراغ راهنما.
کالیبراسیون دوربین بالفاصله بعد از این که تحویل خودرو
تکمیل شده باشد.
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نشانگر خاموش میشود.
سیستم ،فرمان را دستکاری نمیکند.

وقفه اتوماتیک

سیستم در شرایط زیر به طور خودکار قطع میشود:
 در سرعتی بیشتر از  210کیلومتر بر ساعت.
 وقتی فرمان را رها کنید.
 وقتی فرمان را دستکاری کنید.
 وقتی الین خود را ترک کنید.
 وقتی راهنما روشن باشد.
 وقتی الین خیلی باریک باشد.
 چنانچه برای یک مدت خاص ،هیچ خط کشیای در جاده
تشخیص داده نشود و خودرویی در جلوی شما نباشد.

سیستمهای کمکی راننده
عالمت فرمان با رنگ خاکستری روشن میشود.
سیـستم در حــالت آمــاده به کار است و فــرمان را
دستکاری نمیکند.
اگر شرایط سیستم برآورده شود ،سیستم دوباره به طور خودکار
فعال میشود .صفحۀ  200را ببینید.

نماد

عالمت فــرمان قرمز است و یک سیگنال
به صدا در میآید :دستها در اطراف فرمان
نیست و سیستم قطع شده است و فـرمان
را دستکاری نمیکند.

معنی
نماد فــرمان خاکستری است :سیستم در
حالت آماده به کار است.
نماد فرمان سبز است :سیستم فعال است.
عالمت فرمان و نشانۀ الین سبز است:
سیستم بــرای حفظ خــودرو در الین ،به
راننده کمک میکند.
عالمت فرمان سبز و نشانه الین خاکستری
است :هیچ خودرویی خـارج از الین و خط
کشی جاده تشخیص داده نشده است.
در خـارج از خط کشیهای جاده ،سیستم
نیروی کمکی فــرمان ،خودرو را به سمت
وسط الین متمایل میکند.
اگر هیچ خط کشــی ای در جاده تشخیص
داده نشود ،خودروی شما خودروی جلویی
را دنبال خواهید کرد.

معنی
عــالمت فــرمان زرد است :دستهــا در
اطراف فــرمان نیست .سیستم هنوز فعال
است.

نمایش در صفحۀ آمپر
نماد

کنترلها

نمایش در Head-Up Display

همــۀ اطالعات سیستم را میتــوان در Head-Up Display

نیز نمایش داد.

نیروی کمکی فرمان برای تغییر الین
اصول

در جــادههای چند بانـده ،سیستم برای کمک به راننده ،نیروی
کمکی مضاعفی را برای تغییر الین اعمال میکند.

الزامات عملکردی







الــزامات عملکـردی سیستم کمکی فرمان و مسیر ،رعایت
شود .صفحۀ  ۲۰۰را ببینید.
خط کشیهای جاده شناسایی شود.
سیستم هشدار تغییر الین با مداخله فرمان روشن باشد.
صفحۀ  16۸را ببینید.
سرعت بین  70تا  130کیلومتر بر ساعت باشد.

تغییر الین

 .1اطمینان حاصل کنید که شـرایط ترافیکی اجازه تغییر الین
را میدهد.
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 .۲اهــرم راهنما را در جهت مورد نظر و تا حـد مقاومت فشار
دهیـد و نگــه داریـد .صفحـۀ  10۹را ببینید .پس از مـدت
کوتاهی ،نیروی کمکی فرمان در سمت مـورد نظر محسوس
خواهد شد.




هنگام رانندگی با دستکش.
روکش داشتن فرمان.

الینهای باریک

هنــگام رانندگی در الینهـای باریک ،در شــرایط زیر ،سیستم
نمیتواند فعال شود:
 محل تعمیرات جاده.
 هنگام تردد در خط ویژه یا خط اورژانسی.
 در مناطق در حال ساخت و ساز.

آب و هوا

 .۳هنگامی که یک چرخ خودرو از روی خط کشیهای جـاده
رد شد ،میتوانید اهرم راهنما را رها کنید.
پس از تغییر الین ،سیستم ،راننده را در باقیماندن در الین
جدید یاری میکند.

کنسل کردن تغییر الین

چنانچه پیش از عبور خــودرو از روی خطوط الین ،اهرم راهنما
رهــا شود ،سیستم بــرای حفظ خــودرو در الین اولیــه کمک
میکند.

محدودیتهای سیستم
اطالعات کلی

سیستم در شرایط خاصی نمیتواند فعال شود.

نکات ایمنی

هشدار
سیستم ممکن است به دلیل محدودیتها ،واکنش غلط
نشان دهد و یا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطـر تصادف و آسیب
به تجهیزات خودرو وجود دارد .به نکات مربوط به محدودیتهای
سیستم توجه کنید و در صورت لزوم در شرایط مداخله کنید.

دستها بر روی فرمان

در شرایط زیر ،لمس فرمان توسط دست راننده ،توسط سنسورها
تشخیص داده نخواهد شد:
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هنگامی که آب و هوا و شــرایط نور نامطلوب باشد ،محدودیتها
و مشکالت زیر وجود خواهند داشت:
 تشخیص نادرست خودرو.
 قطع شدنهای کــوتاه هنگامی که خــودرو تشخیص داده
شده است.
مصادیق آب و هوا و شرایط نوری نامطلوب:
 باران.
 بارش برف.
 لجن.
 مه.
 نورهای مقابل.
به شــرایط رانندگی و ترافیکی دقت کنید .در صورت لــزوم به
وسیله ترمز یا فرمان و یا مانور ،در شرایط فعاالنه دخالت کنید.

کنترل فاصله پارک ()PDC
اصول

 PDCیک پشتیبان برای پارک کردن است .اشیایی که در جلو
یا پشت خــودرو به آرامـی به آنها نزدیک میشوید ،به روشهای
زیر نشان داده میشوند:
 سیگنالهای صوتی.
 نمایش بصری.
با سیستم کمکی پارک :مــوانع در اطـراف خودرویی که توسط
سنسورهــای سیــستم کمکی پارک ،تشخیص داده شده است،
میتوانند در صورت لــزوم ،توسط کارکرد حفاظت جانبی گزارش
شوند .به صفحۀ  205رجوع کنید.

سیستمهای کمکی راننده

اطالعات کلی

سنسورهای ما فــوق صوت در سپرها و طرفین خودرو ،فاصله از
اشیاء را اندازه گیری میکنند.
محدودۀ سنسور ،بسته به موانع و شرایط محیطی ،حدود 2متــر
است.
هنگام برخورد قریب الوقوع و در فاصله حدودا ً  70سانتی متری،
یک هشدار صوتی به صدا در میآید.
در صورتی کـه شیئی در عقب خــودرو باشد ،هشدار صوتی در
فاصله یک و نیم متری به صدا در میآید.

نکات ایمنی

هشدار
این سیــستم ،مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیح
وضعیت ترافیــک از بین نمیبـــرد .این سیـــستم براســـاس
محدودیتهــایش نمیتــواند مستقل به همۀ شـرایط ترافیکی
واکنش نشان دهد .خطــر تصادف وجود دارد .سبک رانندگی را
با شرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک را دقیق در نظــر بگیرید
و در شرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
هشدار
در سـرعتهای باال در هنــگامی که  PDCفعــال است
هشدار میتــواند به دلیل شــرایط فیزیکی با تاخیر فعال شود.
خطــر مصدومیت یا آسیب به تجهیزات خــودرو وجود دارد .از
نزدیک شدن با سرعت زیاد به یک شی خودداری کنید .از شروع
حرکت با سرعت زیاد در حــالی که  PDCهنوز فعــال نیست
خودداری کنید.

کنترلها

مرور
دکمۀ داخل خودرو

دکمۀ سیستم کمکی پارک

سنسورهای فراصوت

سنسورهای فراصوتِ ،PDC
برای مثال در سپرها.

الزامات علمکردی

برای تضمین قابلیت کارکرد کامل:
 سنسورهــا را مثـ ً
ال با برچســب یا نگــهدارنده دوچــرخه
نپوشانید.
 سنسورها را تمیز نگه دارید.

روشن  /خاموش کردن
روشن کردن خودکار

سیستم در شرایط زیر خودکار روشن میشود:
 اگــر هنگامی که موتــور کار میکند ،اهــرم سردنده روی
موقعیت  Rباشد.
 در حــال نزدیک شدن به موانع شناسایی شده ،اگر سرعت
کمتر از حـدود  4کیلومتر بر ساعت باشد .فاصله فعالسازی
به شرایط مورد نظر بستگی دارد.
روشن کردن اتوماتیک میتواند برای موانع از قبل شناسایی شده،
فعال یا غیر فعال شود.
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سیستمهای کمکی راننده

از طریق :iDrive

"My vehicle" .1

"Vehicle settings" .2
"Parking" .3

 :"Automatic PDC activation" .4تنــها با تجهیـزات
مناسب.
"Automatic PDC activation" .5
تنظیمات بــرای پروفایلی که در حــال استفاده است ،ذخیــره
میشود.
دوربین منــاسب نیــز روشن
بستـه به نــوع تجهیزات ،نمــای
ِ
میشود.

غیرفعالسازی خودکار در حین حرکت رو به جلو

وقتی از یک فاصله یا سرعت معین تجـاوز شود ،سیستم خاموش
میشود.
در صورت نیاز سیستم را دوباره روشن کنید.

روشن /خاموش کردن دستی

دکمۀ  Park Assistantرا فشار دهید.

 روشن LED :روشن میشود.
 خاموش LED :خاموش میشود.
وقتی دنده عقب درگیــر شده باشد و یا دکمــۀ سیستم کمکی
پارک فشار داده شده باشد ،تصــویر دوربین دی ِد عقب نمــایش
داده میشود.

اگر فاصلۀ خودرو با شیء به کمتر از  25سانتیمتر برسد ،سیگنال
ممتد خواهد شد.
اگر در پشت و جلوی خودرو و در فاصلۀ کمتر از  25سانتیمتری
اشیایی وجــود داشته باشد ،یک سیگنال ممتد متناوب ،به صدا
در میآید.
گیربکس استپترونیک :هنگامی که اهرم سردنده بر روی  Pباشد
سیگنال ممتد و سیگنال متناوب خاموش خواهند بود.
هنگامی که خــودرو ساکن است ،سیگنال متناوب پس از مدت
زمان کوتاهی خاموش خواهد شد.
بلندی صدا
نسبت درجــۀ صدای سیگنال  ،PDCبه درجۀ صدای سرگرمی
را ،میتوان تنظیم کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"iDrive settings" .2
"sound" .3
"Volume settings" .4
"PDC" .5
 .6به میزان مورد نظر تنظیم کنید.
تنظیمات بــرای پروفایل رانندهای ذخیــره خواهد شد کــه در
حــال حاضر از خودرو استفاده میکند.

هشدار بصری

هشدار
سیگنال صوتی
اطالعات کلی
هنـگام نزدیک شدن خــودرو به یک شیء ،یک سیگنال صوتی
متناوب ،موقعیت خودرو و شیء را نسبت به هم نشان میدهد.
برای مثال ،چنانچه شیء در عقب و در سمت چپ خــودرو باشد،
صدای سیگنال از بلندگوی عقب سمت چپ شنیده خواهد شد.
هرچه فاصلۀ تا شیء کمتــر شــود ،فاصله بین سیگنالها نیــز
کوتاهتر میشود.
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نزدیک شدن خـودرو به شیء یا مانع ،روی صفحۀ نمایش نشان
داده میشود .اشیایی که دورتر هستند ،قبل از به صدا در آمدن
سیگنالهای صوتی ،روی صفحۀ نمایش نشان داده شدهاند.

سیستمهای کمکی راننده
با فعال شدن سیستم  ،PDCصفحۀ نمایش ظاهر میشود.
محدودۀ کار سنسورها با سه رنگ سبز ،زرد و قرمز نمایش داده
خواهند شد.
خطوط الینهــا ،جهت ایجاد امکان تخمین فاصله ،نمایش داده
میشوند.
هنگامی که تصویر دوربین دید عقب نمــایش داده شود ،میتوان
بر روی  PDCیا نمــای نمایش دیگـر با نشانهگذاری موانع ،در
صورت نیاز جابهجایی انجام داد.
""Rear view camera

هشدار ترافیک متقاطــع (به صفحۀ  227رجوع کنید) :بسته به
تجهیزات ،در برابر خــودروهایی کـه از طرفین و از جلو یا عقب
نزدیک میشوند ،در صفحۀ نمایش  PDCهشدار داده میشود.

با سیستم کمکی پارک و گیربکس استپترونیک:
کارکرد ترمز اضطراری PDC ،فعال
اصول

کارکـرد ترمز اضطراری  ،PDCیک ترمز اضطراری را در صورت
تشخیص خطر برخورد قریب الوقوع ،اعمال میکند.

اطالعات کلی

به دلیل محــدودیتهای سیستم ،در همــۀ شرایط نمیتوان از
برخورد جلوگیری کرد.
این کارکــرد در سرعتی معادل سرعت راه رفتن هنـگام حرکت
رو به عقب قابل دسترسی است.
فشار بر روی پدال گاز ،مداخلۀ ترمز را متوقف میکند.
بعد از ترمز اضطراری تا توقف ،حرکت به سمت یک مـانع امکان
پذیر است .برای حرکت به سمت مــانع ،پدال گاز را به آرامــی
فشار داده و سپس آن را دوباره رها کنید.
اگر پدال گاز بیشتر فشار داده شود ،خودرو طبق معمول حرکت
میکند .گرفتن ترمز اختیاری در هر زمانی امکان پذیر است.
سیستم از سنسورهای ما فــوق صـوت  PDCو سیستم کمکی
پارک استفاده میکند.

کنترلها

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
وضعیت ترافیک از بین نمیبرد .خطر تصادف وجود دارد.
سبـک رانندگی را با شــرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیــک و
خودروهای اطــراف را دقیق در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه
فعاالنه مداخله کنید.

فعالسازی  /غیرفعالسازی سیستم

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Parking" .3
"Active PDC emergency interv." .4
"Active PDC emergency interv." .5
تنظیمات برای پروفایل رانندهای ذخیره خواهد شد که در حـال
حاضر از خودرو استفاده میکند.

با سیستم کمکی پارک :حفاظت جانبی
اصول

مــوانع در اطراف خــودرو توسط سنسورهای سیستم تشخیص
داده میشوند .سیستم در مقابل این موانع هشدار میدهد.

اطالعات کلی

سیستم از سنسورهای فراصــوت  PDCو سیستم کمکی پارک
استفاده میکند.

نمایش
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نشانه گذاریهای مــانع در کنارههای خــودرو ،برای حفاظت از
کنارههای خودرو نمایش داده میشوند.
 نشانه گذاریهای رنگی :هشدار میدهد که مــانع شناسایی
شده است.
 نشانه گذاریهای خاکستری ،سطح هــاشور خــورده :هیچ
مانعی ثبت نشده است.
 بدون نشانه گذاری ،سطح سیاه :منطقۀ تنظیم شده بــرای
خودرو ،هنوز شناسایی نشده است.

محدودیتهای حفاظت جانبی

سیستم فقط مـوانع ساکنی را که قب ً
ال توسط سنسورها در هنگام
گذشتن از آنها تشخیص داده شده است را نمایش میدهد.
سیستم تشخیص نمیدهد که یک مــانع بعدا ً حرکت میکند یا
خیر .به همین دلیل ،در حالت سکون ،نشانه گذاریها در صفحۀ
نمــایش بعــد از مـدت معینی به رنگ خاکستری نشــان داده
میشوند .منطقۀ کنار خــودرو باید مجــددا ً ثبت شود .حفاظت
جانبی هنگام اشغال بودن سوکت تریلر ،فعال نخواهد بود.



















محدودیتهای سیستم




نکات ایمنی

هشدار
سیستم ممکن است به دلیل محدودیتها ،واکنش غلـط
نشان دهد یا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطر تصادف و آسیب به
تجهیزات خــودرو وجود دارد .به نکات مربوط به محدودیتهای
سیستم توجه کنید و در صورت لزوم در شرایط مداخله کنید.








با یک تریلیر یا زمانی که سوکت تریلر اشغال است

کارکردهای  PDCعقب خاموش هستند.
یک نماد سفید نمایان میشود.
با توجه به نوع تجهیزات مربوطه ،منطقه مورد نظارت
سنسورها ،بر روی صفحۀ نمــایش به رنگ تیـره نمــایش داده
میشود.

محدودیتهای سیستم

احتمال دارد شناسایی اشیاء به دلیل محدودیتهای اندازه گیری
فیزیکی ،امکان پذیر نباشد؛ مث ً
ال در این موارد:
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برای کودکان یا حیوانات کوچک.
برای افراد با پوششهای معین مثل کت.
هنگام تداخل خارجی با امــواج فراصوت ،مث ً
ال در اثر عبور
خودروهایی با صدای بلند.
هنـگامی کــه سنسورها کثیف و یــخ زده باشند ،یا توسط
چیــزی پوشانده شده باشند یا در موقعیت اشتباه تنظیـم
شده باشند.
در شــرایط آب و هـوایی خــاص مانند رطوبت باال ،بارش
برف و باران ،گرمای باال یا باد شدید.
میلههای بکسل و گیرههای یدک کش خودروهای دیگر.
اشیاء باریک یا لبه دار.
اشیاء متحرک.
اشیاء مرتفع یا اشیایی که برآمدگی طاقچه مانندی دارند.
مثل دیوارها و بارها.
اشیایی که لبهها ،گوشهها و سطوح نرم دارند.
اشیایی مــانند نــردهها که دارای سطح و ســاختار نازک
هستند.
هنگام تشخیص اشیای دارای سطوح متخلخل.
بارهای برجسته و بیرون زده.
اشیاء کوچک و کوتاه مثل جعبهها.
اشخاص و موانع در لبۀ الین.
موانع نازک یا پوشیده در فوم.
گیاهان یا بوتهها.
اشیاء کوتاه مانند جداول کـه قب ً
ال شناسایی شدهاند ،ممکن
است چه قبل و چه بعد از انتشار سیگنال ممتد ،در نقطـۀ
کور قرار بگیرند.
سیستم ،بارهای بیرون زده از پشت شمایل کلی خـودروها
را به حساب نمیآورد.

سیستمهای کمکی راننده

هشدارهای اشتباه

 PDCممکن است در شرایط زیر بدون این که مانعی در محدودۀ
تشخیص وجود داشته باشد ،یک هشدار را صادر کند:
 در باران شدید.
 هنگامی که سنسورها کثیف یا یخ زده باشند.
 هنگامی که سنسورها با برف پوشیده شده باشند.
 در سطوح ناهموار جاده.
 در سطوح ناصاف مانند سرعت گیرها.
 در ساختمانهای بزرگ با زاویههای تیز و دیوارهای باریک
مانند گاراژهای زیر زمینی.
 در کارواشها.
 در اثر غلظت گاز اگزوز.
 هنگامی که کــاور گیرۀ بکسل تریلــر بطور نادرست بسته
شده باشد.
 به دلیل منــابع ما فــوق صوت دیگــر مانند خــودروهای
جــاروکشی بزرگ ،بخــارشوهای فشار قـوی ،و المپهای
نئونی.
بــرای کاهش هشدارهای اشتباه ،در صــورت لــزوم ،فعالسازی
اتوماتیک  PDCرا وقتی موانع شناسایی شدند ،خاموش کنید.
برای مثال در کارواشها .به صفحۀ  203مراجعه کنید.

کنترلها

بدون نمای اطراف :دوربین دید عقب
اصول

دوربین دید عقب کمکهایی را در زمان دنده عقب گرفتن برای
پارک یا مانور به سمت عقب فراهم میکند .منطقه پشت خودرو
روی صفحۀ نمایش نشان داده میشود.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
وضعیت ترافیک از بین نمیبرد .خطر تصادف وجود دارد .سبک
رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک و خودروهای
اطراف را دقیق در نظـر بگیرید و در شــرایط مربوطه به فعاالنه
مداخله نمایید.

مرور
دکمۀ داخل خودرو

اختالل در عملکرد

یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.
نمــاد سفید نمــایش داده میشود و محــدودۀ مورد
نظارت سنسورها روی صفحۀ نمایش تیره میشود.
 PDCخراب شده است .سیستم را توسط مرکـز خدمات رسانی
 BMWیا سایر مراکـز مجاز خدمات یا تعمیرگاههای مجاز چک
کنید.

دکمۀ سیستم کمکی پارک
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دوربین

تغیی ِر نما به وسیلۀ :iDrive
هنگامی که  PDCفعال شده است:
""Rear view camera

تصویر دوربین عقب نمایش داده خواهد شد.

الزامات عملکردی



لنزهای دوربین روی دستگیره در صندوق عقب واقع شده است.
آلودگی میتواند بر روی کیفیت تصویر دوربین تاثیرگذار باشد.
لنزهای دوربین را در صورت لزوم پاک کنید.

روشن  /خاموش کردن
روشن کردن اتوماتیک

در حالیکه که موتــور در حــال کار است ،اهرم سردنده را روی
حالت  Rقرار گیرد.

غیرفعال کردن اتوماتیک حین حرکت به جلو

هنگامی که از فاصلۀ رانندگی یا سرعت معین تجاوز شود ،سیستم
خاموش خواهد شد.
در صورت نیاز ،دوباره سیستم را روشن کنید.

روشن  /خاموش کردن به صورت دستی

دکمــۀ سیــستم کمکی پارک ( )Park Assistantرا
فشار دهید.
 در حالت روشن LED :روشن میشود.
 در حالت خاموش LED :خاموش میشود.
 PDCروی صفحۀ نمایش نشان داده خواهد شد.
تصویر دوربین دید عقب ،زمــانی که دنده عقب درگیــر باشد و
دکمــۀ سیستم کمکی پارک فشـرده شده باشد ،نمــایش داده
خواهد شد.
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دوربین دید عقب روشن باشد.
در صندوق عقب کامل بسته باشد.
منطقۀ دید دوربین را تمیز نگاه دارید .بارهـای بیرون زده،
سیستمهای نگهدارنده و تریلــرهایی که به سوکت تریلــر
متصل نیستند میتــوانند منطقۀ دیـد دوربین را محــدود
کنند.

کارکردهای کمکی
اطالعات کلی

تعدادی از کارکـردهای کمکی میتــوانند بطور همزمان فعــال
شوند.
کارکردهای کمکی میتوانند به صورت دستی فعال شوند.
گزینه ""Parking guidance lines

خطوط کمکی الین و شعاع گردش نمــایش داده خـواهند
شد .به صفحۀ  209رجوع کنید.
گزینه ""Obstacle marking

مانع شناسایی شده توسط  ،PDCبه کمک نشانه گذاریها
نشان داده میشود .به صفحۀ  209رجوع کنید.


""Towbar zoom

شمایل گیـره بکسل نمــایش داده میشود .صفحۀ  209را
ببینید.

سیستمهای کمکی راننده

خطوط کمکی پارک کردن
خطوط الین حرکت خودرو

کنترلها

پارک کردن با استفاده از خطوط کمکی الین و منحنی
گردش
 .1خودرو را جوری قرار دهید که خط منحنی قرمز در محدودۀ
فضای پارک باشد.
 .2فــرمان را تا نقطهای بچرخانید کـه در آن ،خط الین سبز
خط منحنی گردش مربوطه را پوشش دهد.

عالمت گذاری موانع

خطوط کمکی الین به شما کمک میکند که فضــای مورد نیاز
را در هنگام پارک کردن در سطوح هموار تخمین بزنید.
خطوط کمکی الین به زاویه کنونی فرمان بستگی دارند و مداوم
با توجه به حرکات فرمان تنظیم میشوند.
خطوط منحنی گردش

مــوانع پشت خــودرو توسط سنسورهای  PDCتشخیص داده
میشوند.
نشانه گذاریهای مـوانع ممکن است در تصویر دوربین دید عقب
نشان داده شوند.
حاشیههای رنگی نشانه گذاریهای مــانع با نشانه گذاری PDC
تطبیق مییابد.

شمایل گیرۀ بکسل
خطوط منحنی گــردش فقط میتوانند به همراه خطوط کمکی
الین بر روی تصویر دوربین دید عقب خودرو قرار گیرد.
خطوط منحنی گردش مسیر کـوتاهترین شعاع ممکن برای دور
زدن خودرو را در یک جاده هم سطح به شما نشان میدهد.
هنگامی که زاویۀ فرمان از حد مشخصی فراتر رود ،فقط یک خط
شعاع چرخش نشان داده خواهد شد.

به منظور ایجاد راحتی در اتصال یک تریلر یا یدک کش به خودرو،
تصویر منطقه اطراف گیره یدک کش میتواند بزرگ نمایی شود.

فاصلۀ میان تریلر و گیرۀ بکسل تریلر میتواند با دو مؤلفه کمکی
ثابت دایرهای تخمین زده شود.
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کنترلها

سیستمهای کمکی راننده

خطــوط کوچک متصل به خطــوط اصلی روی زاویه فرمان ،به
هماهنگی تریلر و گیرۀ بکسل تریلر کمک میکنند.
تنظیم روشنایی و کنتراست از طریق iDrive
وقتی دوربین دید عقب روشن باشد:
 .1کنترلر را به سمت چپ ببرید.
""Brightness
 .2


""Contrast

 .3مقدار مورد نظر را تنظیم کنید.

محدودیتهای سیستم
دوربین غیرفعال

اگــر دوربین غیرفعال باشد ،مث ً
ال اگر در صندوق عقب باز باشد،
تصویر دوربین به صورت هــاشور زده به رنگ خاکستری نمایش
داده میشود.

تشخیص اشیاء

موانع کوتاه و همچنین اشــیای بلند و برجسته مانند برآمدگیها
ممکن است با سیستم تشخیص داده نشوند.
کارکردهای کمکی ،دادههای  PDCرا نیز مد نظر قرار میدهند.
دستـورالعملهای مربوط به سیــستم  PDCرا در صفحۀ 202
دنبال کنید.
اشیاء نشان داده شده بر روی صفحۀ نمــایش از آن چـه به نظر
میرسند ،نزدیکتر هستند .فاصلۀ اشیاء را از روی صفحۀ نمایش
تخمین نزنید.

سیستم کمکی پارک

(:)Park Assistant Plus
نمای فراگیر
اصول

این سیستم کمـکهایی را برای پارک کــردن و مانــور خودرو
فراهم میکند .منطقۀ پیرامون خودرو روی صفحۀ نمایش نشان
داده میشود.
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اطالعات کلی

چندین دوربین این ناحیه را از چشم انــــدازهای قابل انتخاب و
مختلف نمــایش میدهند .به عالوه ،کارکــردهای کمـکی مثل
خطوط کمکی را میتوان با تصویر نشان داد.
چشم اندازهای دوربینی زیر را میتوان نمایش داد:
 چشم انــداز دوربین اتومــاتیک :این سیستم چشم انــداز
دوربین را متناسب با شــرایط رانندگی نشــان میدهد .به
صفحۀ  212رجوع کنید.
 دوربین دید عقب :برای نشان دادن مناطق پشت خودرو.
به صفحۀ  212رجوع کنید.
 نمـای طرفین :سمت راست و سمت چپ برای نشان دادن
فضاهای اطراف خودرو .به صفحۀ  214رجوع کنید.
 چشم انداز دوربین قابل حرکت دادن از طریق  ،iDriveبه
صفحۀ  212رجوع کنید.
 نمای پانوراما :برای نشان دادن ترافیک متقاطع ،برای مثال
در تقاطعها و راههای عبوری ،بسته به دندهای کـه در حال
حاضر درگیر است .به صفحۀ  215رجوع کنید.
بسته به نمــا ،محیط اطراف خـودرو یا بخشی از آن نشان داده
میشود.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
وضعیت ترافیک از بین نمیبرد .خطـر تصادف وجود دارد سبک
رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک و خودروهای
اطــراف را دقیق در نظــر بگیرید و در شــرایط مربوطه فعاالنه
مداخله کنید.

سیستمهای کمکی راننده

کنترلها

مرور کلی
دکمههای درون خودرو

دو دوربین در زیر قاب آینههای بغل قرار دارد.
آلودگی میتواند بر روی کیفیت تصویر دوربین تاثیرگذار باشد.
لنزهای دوربین را در صورت نیاز تمیز کنید.
دکمۀ سیستم کمکی پارک
نمای پانوراما

دوربینها

روشن  /خاموش کردن
روشن کردن اتوماتیک

در حالی که موتور در حال کار است ،اهرم سردنده را روی حالت R

قرار دهید .در این صورت سیستم خودکار روشن میشود.
دوربین مرتبط با شرایط رانندگی ،نمایش داده میشود.
چشم انداز
ِ

روشن  /خاموش کردن دستی

دکمۀ سیستم کمکی پارک را فشار دهید.




دوربین جلو

در حالت روشن LED :روشن میشود.
در حالت خاموش LED :خاموش میشود.

غیرفعال کردن اتوماتیک حین حرکت به جلو

هنگامی که از فاصله یا سرعت از حد معینی بیشتر شود ،سیستم
خاموش خواهد شد.
در صورت نیاز ،دوباره سیستم را روشن کنید.

دوربین عقب
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سیستمهای کمکی راننده

چشم اندازهای دوربین

نمای جانبی تغییر میکند.

مرور کلی

چشم انداز دوربین قابل حرکت

1
2
3
4
5
6
7

نوار کارکرد
پنجره انتخاب
نمای جانبی
چشم انداز اتوماتیک دوربین
چشم انداز دوربین قابل حرکت
تصویر دوربین
دوربین دید عقب

پنجره انتخاب

چشم اندازهای هر کدام از دوربینها را به صورت تک تک میتوان
در پنجره انتخاب با  iDriveانتخاب کرد.

نمای جانبی

نمای جانبی را میتوان برای نمای راست یا چپ خودرو انتخاب
کرد.
این نما در هنگام قرار دادن خودرو در کنار جدول ،یا سایر موانع
در طرفین ،از طریق نمایش محیط جانبی ،کمک میکند.
نمای جانبی ،از عقب تا جلو را پوشش میدهد و در صورت خطر،
به طور خودکار روی موانع احتمالی متمرکز میشود.

چشم انداز اتوماتیک دوربین

چشم انداز اتومـاتیک دوربین یک نمــای وابسته به فرمان را در
جهت حرکت مربوطه نشان میدهد.
این چشم انداز با شرایط رانندگی مربوطه منطبق میشود.
به محض این که موانع تشخیص داده شوند ،این نمایش ،به یک
نمـایش ثابت فضای جلو یا عقب سپر ،یا در صورت لــزوم ،یک
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با انتخاب چشم انداز دوربین قــابل حــرکت ،یک دایــره روی
صفحۀ نمایش ظاهر میشود.
با چرخاندن کنترلر یا از طریق کارکــرد لمسی ،چشم اندازهای
مشخص شده روی دایره را میتوان انتخاب کرد.
چشم انداز کنونی با یک عالمت دوربین مشخص میشود.
با کنترل حرکت  :BMWنماد یک دوربین اضـافی روی مــدار
ظاهر میشود .نمــاد این دوربین به طـور آزاد با کنترل حرکت
 BMWحرکت میکند .به صفحۀ  30رجوع کنید .برای خـروج
از چشم انــداز دوربین متحــرک ،کنترلــر را به سمت طرفین
حرکت داده و فشار دهید و یا با صفحـۀ نمــایش لمسی ،نمــاد
دوربینهای فعال روی صفحۀ نمایش را انتخاب کنید.

دوربین دید عقب

این نما تصویر دوربین دید عقب را نشان میدهد.

نوار کارکرد

کارکردهای کمکی را میتوان از طریق نـوار کارکرد و تنظیمات
اعمال شده فعال کرد (به صفحۀ  213رجوع کنید).
" ،"Park Assistبه صفحۀ  217رجوع کنید.

" ،"Brightnessبه صفحۀ  216رجوع کنید.

" ،"Contrastبه صفحۀ  216رجوع کنید.

" ،"Parking guidance linesبــه صفحــۀ 213

رجوع کنید.
" ،"Obstacle markingبــه صفحـۀ  213رجــوع

کنید.
" "Towbar zoomبه صفحۀ  214رجوع کنید.

" ،"Car washبه صفحۀ  214رجوع کنید.

" :"Settingsتنظیمـات را مثــ ً
ال بــرای استفاده از

نقاط فعالسازی با نمای پانوراما اعمال کنید.

سیستمهای کمکی راننده

کارکردهای کمکی

کنترلها

خطوط منحنی برای پیچیدن

اطالعات کلی

بیش از یک کارکرد را میتوان همزمان فعال کرد.
کارکردهای کمکی زیر را میتوان دستی فعال کرد:


""Parking guidance lines



""Obstacle marking




""Towbar zoom
""Car wash

کارکردهای کمکی زیر خودکار نمایش داده میشوند:
 حفاظت جانبی ،به صفحۀ  214رجوع کنید.
 زاویه باز کردن در ،به صفحۀ  214رجوع کنید.

خطوط کمکی پارک کردن
خطوط الین حرکت خودرو

خطوط منحنی گـردش ،فقط میتوانند به همراه خطوط کمکی
الین بر روی تصویر دوربین دید عقب خودرو قرار گیرد.
خطوط منحنی گــردش ،کوتاهترین شعـاع ممکن برای گردش
خودرو را در یک جاده هم سطح به شما نشان میدهد.
هنگامی که زاویه فرمان از حد مشخصی فراتر رود ،فقط یک خط
شعاع چرخش نشان داده خواهد شد.
پارک کردن با استفاده از خطوط الین و منحنی گردش
 .1خــودرو را جوری قــرار دهید که خط شعاع گردش قرمز
منجر به حضور در محدودههای فضای پارکینگ شود.
 .2فــرمان را تا نقطهای بچرخانید که در آن ،خط مسیر سبز
خط شعاع گردش مربوطه را پوشش میدهد.

نشانه گذاری مانع
خطوط کمکی الین به شما کمک میکنند که فضـای مورد نیاز
را در هنگام پارک کردن و مــانور دادن در جـادههای هم سطح
تخمین بزنید.
خطوط کمکی الین به زاویه کنونی فرمان بستگی دارند و همیشه
با توجه به حرکات فرمان تنظیم میشوند.
موانع پشت خودرو با سنسورهای  PDCتشخیص داده میشوند.
نشانه گذاریهای مــــوانع میتوانند در تصویر دوربین دید عقب
نمایش داده شوند.
حاشیههای رنگی نشانه گذاریهای مانع ،با نشانه گذاری PDC
تطبیق مییابد.
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نمای کارواش

نمــای کارواش در هنگام ورود به یک کارواش ،با نمایش مسیر
حرکت تایرهای خودرو ،به شما کمک میکند.

شمایل گیره بکسل تریلر

برای آسان سازی اتصال به یک تریلر ،تصویر فضای اطراف گیرۀ
بکسل قابلیت زوم کردن دارد.

حفاظت جانبی خودرو
اصول
بــرای محافظت خــودرو از طرفین ،مــوانع در اطــراف خودرو
با سنسورهــای سیستم تشخیص داده شده و عـالمت گــذاری
میشوند.
 بدون نشانه گذاری :هیچ مانعی تشخیص داده نشده است.
 نشانه گذاریهــای رنگــی :هشدار میدهــد که مــوانعی
تشخیص داده شده است.
محدودیتهای حفاظت جانبی
سیستم فقط موانع ساکنی را که قب ً
ال توسط سنسورها در هنگام
گذشتن از آنها تشخیص داده شده است را نمایش میدهد.
سیستم تشخیص نمیدهــد که یک مــانع بعدا ً حرکت میکند
یا خیر .به همین دلیل ،در حــالت سکون ،نشانه گــذاریها در
صفحۀ نمــایش بعد از مـدت معینی به رنگ خــاکستری نشان
داده میشوند .منطقۀ کناری خودرو باید از نو ثبت شود.

زاویۀ باز شدن در
فاصلۀ میان تریلر و گیرۀ بکسل تریلر میتــواند توسط دو مؤلفۀ
کمکی ثابت دایرهای تخمین زده شود.
خطــوط کوچک متصل به خطوط اصلی که با زاویۀ فرمان تغییر
میکند ،به هماهنگی تریلر و گیرۀ بکســل تریلر کمک میکنند.
نمــایش گیرۀ بکسل از طریق  ،iDriveصفحۀ  213را مشاهده
نمایید.

اصول
سیستم ،تمامی موانع ثابتی که باز کردن در را محدود میسازند
نمایش میدهد.
سیستم در قبال اشخاص یا خــودرو یا اشیاء متحرک در جـاده
هشدار نمیدهد.

گیربکس استپترونیک :حداکثر زاویه باز شدن درها ،زمــانی که
موقعیت اهرم سردنده در وضعیت  Pباشد ،نمایش داده میشود.
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سیستمهای کمکی راننده
گیربکس دستی :در حــالی که خــودرو سـاکن است ،ماکزیمم
زاویه باز شـدن درها بعد از مدت زمــان کوتاهی نمــایش داده
میشوند.
بــه محض حرکت خودرو ،خطوط کمکی پارک به جای زاویۀ باز
شدن درها ،نمایش داده میشوند.
محدودیتهای نمایش
به دلیل محدودیتهای فنی ،نمــایش فضــای اطراف خودرو با
اعوجاج همراه است.
حتی اگــر نمـاد زاویه باز شدن در روی صفحـۀ نمــایش ،هیچ
شیء دیگری را پوشش نمیدهد ،هنگامی که کنار اشیاء دیگــر
پارک میکنید ،به موارد زیر توجه داشته باشید:
این چشم انداز بدان معناست که اشیاء بیرون زده در ارتفاع باالتر
که بر روی صفحۀ نمــایش نشان داده میشوند ،ممکن است از
آنچه به نظر میرسند نزدیکتر باشند.

نمای پانوراما
اصول

این سیـستم یک نگاه وسیعتر را روی ترافیکهای متقاطــع در
راههای عبوری و خروجیهای کور فراهم میکند.

اطالعات کلی

حاضــران در جــاده که با موانع موجود در سمت چپ و راست
خودرو پنهان شدهاند را میتوان با تاخیر نسبی از صندلی راننده
تشخیص داد .دوربینهای جلــو و عقب ،ترافیــک را در اطراف،
برای بهبود دید ثبت میکنند.
خطوط زرد در صفحۀ نمــایش ،انتهای جلو و عقب خــودرو را
نشان میدهند.

کنترلها

تصویر دوربین ،سطوح مختلف را در برخی مناطق به صورت کـج
شده و یا تحریف شده نشان میدهد و بنابراین ،برای برآورد فاصله
مناسب نیست.

نمایش بر روی صفحۀ نمایش

وقتی موتور کار میکند ،این دکمه را فشار دهید.

بسته به جهت حرکت در رانندگی ،تصویر دوربین مربوطه نمایش
داده میشود:
 :"front" تصویر دوربین جلو.
 :"rear" تصویر دوربین عقب.
با تجهیزات متناسب ،هشدار ترافیک متقاطــع (به صفحۀ 227
رجــوع کنید) میتواند در مورد خودروهایی که نزدیک میشوند
با استفاده از سنسورهای رادار هشدار میدهد.

با سیستم مسیریابی :نقاط فعالسازی
اصول
موقعیت هایی که قرار است نمای پانوراما (،)Panorama view
در آنها به طور خـودکار روشن شود را میتــوان به عنوان نقاط
فعالسازی به محض این که سیگنال  GPSدریافت شد ،ذخیـره
کرد.
اطالعات کلی
تا  10نقطۀ فعالسازی را میتوان ذخیره کرد.
نقـاط فعالسازی را میتوان در هنگام حرکت به سمت جلو برای
دوربین جلو مورد استفاده قرار داد.
ذخیره کردن نقاط فعالسازی
 .1تا نقطهای که سیستم قــرار است در آن روشن شود برانید
و توقف کنید.
این دکمه را فشار دهید.
.2
 .3کنترلر را به سمت چپ ببرید.
.4
موقعیت کنونی نمایش داده میشود.
"Add activation point" .5
""Add activation point
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در صورت امکان ،نقــاط فعالسازی با نشانی شــهر /شهرستان و
خیابان یا با مختصات  GPSذخیره میشوند.
استفاده از نقاط فعالسازی
استفاده از نقاط فعالسازی را میتوان روشن و خاموش کرد.
این دکمه را فشار دهید.
.1
 .2کنترلر را به سمت چپ ببرید.
""Settings
.3
"Panorama View, GPS-based" .4
"Panorama View, GPS-based" .5
نمایش نقاط فعالسازی
این دکمه را فشار دهید.
.1
 .2کنترلر را به سمت چپ ببرید.
""Show activation points
.3
لیستی از همۀ نقاط فعالسازی نمایش داده میشود.
تغییر نام یا حذف نقاط فعالسازی
این دکمه را فشار دهید.
.1
 .2کنترلر را به سمت چپ حرکت دهید.
""Show activation points
.3
لیست همۀ نقاط فعالسازی نمایش داده میشود.
 .4بک نقطه فعالسازی را در صورت لزوم انتخاب کنید.
"Rename"  .5


""Delete this activation point



""Delete all activation points

تنظیم روشنایی و کنتراست

وقتی نمــــای فراگیــر ( )Surround Viewیا نمــای پانوراما
( )Panorama Viewروشن باشد ،امــکان تنظیـم روشنایی و
کنتراست وجود خواهد داشت:
 .1کنترلر را به سمت چپ ببرید.
""Brightness
 .2


""Contrast

 .3مقدار مورد نظر را تنظیم کنید.
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محدودیتهای کارکردی

این سیستم در شرایط زیر ،کارکرد محدودی خواهد داشت:
 در نور کم.
 در صورت کثیف شدن دوربینها.
 هنگام باز بودن در.
 هنگام باز بودن در صندوق عقب.
 هنگام جمع بودن آینههای بغل.
مناطق هاشــور خـورده به رنگ خاکستری مث ً
ال با نمــاد در باز
مناطقی را در تصویر دوربین نشان میدهند که در حــال حاضر
نمایش داده نمیشوند.

محدودیتهای سیستم
مناطق غیر قابل مشاهده

مناطق زیر خودرو که به دلیل زاویۀ دید دوربینها قابل مشاهده
نیستند.

تشخیص اشیاء

موانع کـوتاه و همچنین اشیای بلند و برجسته مانند برآمدگیها
ممکن است با سیستم تشخیص داده نشوند.
کارکردهای کمکی ،دادههای  PDCرا نیز مد نظر قرار میدهند.
دستورالعملهای مربــوط به سیستم  PDCرا در صفحـۀ 202
دنبال کنید.
اشیاء نشان داده شده بر روی صفحۀ نمــایش از آن چـه به نظر
میرسند ،نزدیکتر هستند .فاصلۀ از اشیاء را روی صفحۀ نمایش
تخمین نزنید.

اختالل در عملکرد

اختـالل در عملــکرد دوربین ،روی صفحۀ نمــایش نشان داده
میشود.
یک عالمت زرد نمایش داده میشود و محـدودۀ ثبت
دوربینی که دچــار اختالل در عملـکرد شده به رنگ
مشکی روی صفحۀ نمایش نمایش داده میشود.

سیستمهای کمکی راننده
Remote Viewi3D

اصول

برنامۀ  BMW Connected Appو تصویر دوربینهای نمای
فراگیر میتواند برای نمایش فضای اطراف خـودرو روی موبایل یا
دستگاههای الکترونیکی یا اسمارت فونها استفاده شود.
این کارکرد ،نمایی از وضعیت کنونی را نمایش میدهد.

کنترلها

سیستم کمکی پارک
اصول

الزامات کارکردی




نقــل و انتقـال اطالعــات باید فعــال باشد .صفحۀ  39را
ببینید.
برنامــۀ  BMW Connected Appباید روی دستــگاه
موبایل کاربر نصب شده باشد.

خاموش  /روشن کردن این کارکرد

از طریق :iDrive
 .1در حالی که حالت آماده به کار روشن است:
""My Vehicle
"Drive setting" .2
"Data privacy" .3

"Remote Viewi3D" .4

محدودیتهای کارکرد

کارکرد ممکن است در شرایط زیر محدود شده و یا موجود نباشد:
 در نور کم.
 دوربینهای کثیف.
 هنگامی که در خودرو یا در صندوق عقب باز باشد.
بخشهای تیره در صفحۀ نمایش حاکی از محلهایی است
که سیستم آنها را تشخیص نداده است.
 با آینه بغلهای به داخل تا شده.
 هنگامی که سایر کارکردهای دوربین فعال هستند.
 هنــگامی که خــودرو با سـرعتی بیش از سرعت راه رفتن
حرکت میکند.
 ممکن است این کارکرد در همۀ کشورها کار نکند.
 به دالیلی که به حفاظت اطالعات مربوط است ،این کارکرد
در مدت زمان دو ساعت ،تنها سه بار قابل استفاده خواهد بود.

این سیستم از پارک کردن در شرایط زیر پشتیبانی میکند:
 هنگام پارک کردن به موازات جاده.
 هنگام پارک رو به عقب به شکل عمودی نسبت به جاده.

اطالعات کلی
اجرا

کار سیستم کمکی پارک به سه بخش تقسیم میشود:
 روشن شدن و فعال شدن.
 جستجوی فضای پارک.
 پارک کردن.
وضعیت سیستم و دستـورالعملهای اقدامــات الزم روی صفحۀ
نمایش نشان داده میشوند.
سنسورهای فـراصوت فضاهای مناسب بــرای پارک را در هر دو
طرف خودرو اندازه گیری میکنند.

گیربکس دستی

سیستم کمکی پارک ،خــط پارک ایده آل را محاسبه میکند و
کنترل فرمان را در طول پروسۀ پارک کردن ،بدست میگیرد.

گیربکس استپترونیک

سیستم کمکی پارک ،خــط پارک ایده آل را محاسبه میکند و
کنترل فرمان را در طول پروسۀ پارک کردن ،بدست میگیرد.
 فرمان.
 گاز و ترمز.
 تعویض دنده.
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دکمــۀ سیستم کمــکی پارک را در طــول پروسه پارک کردن
فشار داده و نگـه دارید .پروسۀ پارک کــردن به صورت خودکار
انجام میشود.

دکمۀ درون خودرو

پارک از راه دور

در صورت وجــود محل پارک مناسب در جلوی خودرو ،خودرو
میتــواند به وسیلۀ کنترل از راه دور به داخــل پارک برود یا از
آن خارج شود .به صفحۀ  222مراجعه نمایید.
سیستم کمکی پارک

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را برای ارزیابی صحیــح
وضعیـت ترافیــک از بیــن نمیبــرد .این سیــستم براســاس
محدودیتهایش نمیتــواند مستقل به همــۀ شـرایط ترافیکی
واکنش نشان دهد .خطــر تصادف وجــود دارد .سبک رانندگی
را با شــرایط ترافیک تنظیـم کنید .وضعیت ترافیــکی را دقیق
در نظر بگیرید و در شرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
هشدار
هنگام استفاده از گیرۀ بکسل ،اگر دید سنسورها مسدود
باشد ،احتمــال آسیب یا تصـادف یا خسارت به خــودرو وجود
دارد .هنگام یدک کش کردن یک تریلـر یا استفاده از گیرۀ بکسل
مث ً
ال با نگهدارنده دوچــرخه ،از سیستم کمـکی پــارک استفاده
نکنید.
احتیاط
سیستم کمکی پارک میتواند خودرو را به سمت جدول
یا روی آن ببرد .خطر آسیب به تجهیزات خودرو وجود دارد.
ترافیک را دقیق در نظر بگیرید و در شــرایط مربوطــه فعــاالنه
مداخله کنید.
همچنین ،نکـات ایمنی مربوط به سیستم کنترل فاصــلۀ پارک
 PDCرا رعایت کنید .به صفحۀ  20۲رجوع شود.

سنسورهای فراصوت

با چهــار سنسور فــراصوت جــانبی ،اشتباهات ،و سنسورهـای
فراصوت  PDCدر سپرها ،فضاهای پارک کــردن انـدازه گیری
میشوند و فاصله تا موانع تعیین میشود.

الزامات عملکردی
سنسورهای فراصوت

برای تضمین کارکرد کامل:
 سنسورها را نپوشانید :مث ً
ال با برچسب.
 سنسورها را تمیز نگاه دارید.

برای اندازهگیری فضاهای پارک کردن




مرور
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حـداکثر سرعت در حال حرکت به سمت جلو  35کیلومتر
بر ساعت باشد.
حداکثر فاصله تا ردیف خودروهای پارک شده 1/5 :متر.

سیستمهای کمکی راننده

فضای پارک مناسب

اطالعات کلی:
 فضای پشت مانعی که طول آن حداقل نیم متر باشد.
 فاصلۀ بین دو مــانع ،که هر کدام از مانعها تقریباً نیم متر
طول داشه باشند.
پارک کردن موازی با جاده:
 حداقل طول فضــای پارک بین دو شیء :طول خــودروی
شما به عالوه حدود  0/8متر.
 حداقل عمق :حدود  1/5متر.
پارک کردن عمودی:
 حداقل طـول فضای پارک :عرض خــودروی شما به عالوه
حدود  0/7متر.
 حداقل عمق :طول خودروی شما.
عمق فضــاهای پارک کــردن عمودی بایــد توسط راننده
برآورد شود .به دلیل محدودیتهای فنی ،سیستم میتــواند
عمق فضاهای پارک کردن عمودی را فقط تخمین بزند.

کنترلها

روشن کردن با دندۀ عقب

دنده عقب بزنید.
وضعیت کنونی جستجوی فضای پارک کردن ،روی صفحۀ نمایش
نشان داده میشود.
""Park Assist
برای فعال کردن:

نمایش بر روی صفحۀ نمایش
سیستم فعال  /غیرفعال شده است
نماد

معنی
خاکستری :سیستم در دسترس نیست.
سفید :سیستم در دسترس است ما فعال نیست.
سیستم فعال است.

جستجوی فضای پارک و وضعیت سیستم

نکاتی درباره پروسه پارک کردن

 درهای خودرو و در صندوق عقب باید بسته باشد.
 ترمز پارک باید آزاد شده باشد.
گیربکس دستی:
 هنگام پارک کــردن در فضای سمت راننده ،باید راهنمای
مربوط به همان جهت را بزنید.
گیربکس استپترونیک:
 کمربند ایمنی راننده بسته باشد.

روشن کردن و فعال کردن
روشن کردن با دکمه

دکمۀ سیستم کمکی پارک را فشار دهید.
 LEDروشن میشود.
وضعیت کنونی جستجوی فضای پارک کردن ،روی صفحۀ نمایش
نشان داده میشود.
سیستم کمکی پارک خودکار فعال میشود.





نماد  Pبر روی خــودرو :سیستم کمکی پارک فعال شده و
جستجوی فضای پارک فعال است.
صفحۀ نمایش فضای مناسب پارک کردن در لبۀ جاده را در
کنار عالمت خــودرو نمــایش میدهد .زمـانی که سیستم
کمـکی پارک فعــال است ،فضــاهای مناسب پارک کردن
به طــور رنگی برجسته میشود و یک سیگنال به صـدا در
میآیـد .برای روشن  /خــاموش کــردن صــدای سیگنال،
به صفحۀ  221رجوع کنید.
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اگـر فضای پارک کردن مــوازی یا عمودی واضح تشخیص
داده شود ،سیستم خــودکار روش مناسب پارک کــردن را
تنظیم میکند .در صورت وجــود فضــاهای مناسب پارک
کردن برای پارک مــوازی و عمـودی ،یک منــوی انتخاب
نمایش داده میشود .در این صورت ،روش مطلوب پــارک
کردن باید دستی انتخاب شود.
فـرآیند پارک کردن فعال است .کنترل
فرمان در اختیار سیستم است.

جستجو برای فضای پارک ،هر زمــان که خـودرو به آرامی
و به سمت جلـو در حرکت باشد ،فعــال است ،حتی اگــر
سیستم غیرفعال باشد .هنگامی که سیستم غیرفعال باشد،
نشانگــرهای روی صفحۀ نمــایش به رنگ خـاکستری در
میآید.

پارک کردن با استفاده از سیستم کمکی پارک
رفتن به داخل فضای پارک

برای روشن کردن سیستم کمکی پارک ،این دکمه

.1

را فشار دهید یا دنـده عقب را درگیر کنید .به صفحۀ 219
مراجعه کنید .در صورت لزوم ،سیستم کمکی پارک را فعال
کنید.
سیستم کمکی پارک فعال است.
 .2تا ردیف خودروهای پارک شده با حداکثر سرعت حدود 35
کیلومتر بر ساعت و حداکثر فاصلۀ  ۱/۵متر برانید.
وضعیت جستجوی فضـای پارک کردن و فضاهای امــکان
پذیر برای پارک کــردن روی صفحۀ نمــایش نشـان داده
میشود .به صفحۀ  219مراجعه کنید.
 .3از دستورالعملهای روی صفحۀ نمایش پیروی کنید.
گیربکس دستی:
برای بهتر قرارگـرفتن در فضای پارک ،پس از تعویض دنده
در حال سکون منتظر پروسۀ اتوماتیک فرمان بمانید.
گیربکس استپترونیک:
در مدت زمــان فرایند پارک کردن ،دکمـۀ سیستم کمکی
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پارک را فشرده و نگه دارید .در انتهای فرایند پارک کردن،
موقعیت اهرم سردنده  Pدرگیر میشود.
پایان فرایند پارک ،روی صفحۀ نمایش اعالم میشود.
 .4در صورت نیاز ،موقعیت پارک کــردن را خــودتان تنظیم
کنید.

متوقف کردن به صورت دستی

سیستم کمکی پارک را میتــوان به صورت دستی در هر زمانی
متوقف کرد:
گیربکس استپترونیک :دکمــه را در حین فــرایند

پارک آزاد کنید.
گیربکس دستی :دکمــه سیستم کمــکی پارک را

فشار دهید.
" "Park Assistاین نمــاد را روی صفحه نمــایش

انتخاب کنید.

متوقف کردن به صورت خودکار

در شرایط زیر سیستم خودکار متوقف میشود:
 در صــورتی که راننده فرمــان را در دست گیرد یا کنترل
فرمان را بر عهده گیرد.
 سطح جاده لغزنده یا پوشیده از برف باشد.
 وقتی موانعی مانند جـدول وجود داشته باشد که باال رفتن
از آن سخت باشد.
 وقتی موانعی وجود داشته باشد که ناگهانی ظاهر شود.
 اگــر کنترل فاصــلۀ پارک فواصلی را نشان دهد که خیلی
کوچک باشد.
 اگر از حداکثر تالشهای پارک کردن یا مدت زمـان صرف
شده برای پارک تجاوز شده باشد.
 هنگام انتخاب کارکرد دیگری روی صفحۀ نمایش.
گیربکس دستی:
 اگــر دنــدۀ انتخاب شده با اطالعات روی صفحۀ نمــایش
همخوانی نداشته باشد.
 با سرعتی بیش از  10کیلومتر بر ساعت.
 اگــر راهنما مخالف جهت انتخاب شده برای پارک ،تنظیم
شده باشد.

سیستمهای کمکی راننده
گیربگس استپترونیک:
 وقتی دکمۀ سیستم کمکی پارک رها شود.
 اگر در صندوق عقب باز باشد.
 اگر در های خودرو باز باشند.
 هنگام فعال شدن ترمز دستی.
 در حین شتاب گیری.
 وقتی پــدال ترمز برای یک مدت طوالنی تر در حــالی که
خودرو ساکن است ،فشار داده شود.
 هنگام باز کردن کمربند ایمنی راننده.
یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.

ادامه دادن

در صورت نیاز ،شما میتوانید یک فــرایند کنسل شده را از سر
بگیرید و ادامه دهید.
ً
به این منظور ،سیستم کمکی پارک را مجــددا فعال نموده و از
دستورالعملهــای روی صفحۀ نمــایش پیروی کنید .به صفحۀ
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خاموش کردن

سیستم میتواند به صورت دستی غیرفعال شود:
دکمۀ سیستم کمکی پارک را بفشارید.

روشن  /خاموش کردن سیگنال صوتی برای فضای
مناسب پارک
از طریق :iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle setting" .2
"Parking" .3

"Park Assist" .4

"Sound if parkin space detected" .5

تنظیمات بـرای پروفــایلی که در حــال استفاده است ذخیــره
میشود.

کنترلها

محدودیتهای سیستم
نکات ایمنی

هشدار
سیــستم ممکن است به دلیــل محدودیتهـا ،واکنـش
نادرست نشان دهد و یا اص ً
ال واکنش نشان ندهد .خطـر تصادف
و آسیب به تجهیـزات خــودرو وجود دارد .به نکــات مربوط به
محدودیتهای سیستم توجه کنید و در صورت لــزوم در شرایط
مداخله کنید.

بدون پشتیبانی در پارک

در شرایط زیر سیستم کمکی پارک ،پشتیبانی نخواهد کرد:
 در پیچهای تند.
 هنگام یدک کش کردن تریلر.
 در فضاهای زاویه دار پارک.

محدودیتهای کارکردی

سیستم ممکن است با محدودیت مواجه شود .مث ً
ال در شرایط زیر:
 در سطح جادههای پر از دست انداز مانند جادههای شنی.
 بر روی جادههای لغزنده.
 در سراشیبیها و سرباالییهای با شیب تند.
 هنگامی که در محل پارک تجمع برف یا برگ باشد.
 هنگام استفاده از چرخ اضطراری نصب شده.
 در صورت تغییر در فضــای پارکــی که در حــال حــاضر
اندازه گیری شده است.
 افتادن ناگهانی در گودال ،برای مثال در خیابان.

محدودیتهای اندازه گیری فراصوت

چنانچه از محدودیتهای فیزیکی سیستم اندازه گیری فراصوت،
تجاوز شود ،تشخیص اشیاء میتواند ناممکن شود .برای مثال در
حالتهای زیر:
 برای کودکان یا حیوانات کوچک.
 برای افراد با پوششهای خاصی مانند کت.
 هنگام تداخل خارجی با فراصوت ،مث ً
ال از خودروهای عبوری
با صدای بلند.
 هنگامی کــه سنسورها کثیف و یخ زده باشند ،یا با چیزی
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سیستمهای کمکی راننده

پوشــانده شده باشند یا در موقعیت اشتباه قــرار گــرفته
باشند.
 در شرایط آب و هوایی خاص مانند رطوبت باال ،بارش برف
و باران ،گرمای شدید یا باد شدید.
 هنگام تشخیص دماغۀ تریلر و گیره بکسل خودروهای دیگر.
 هنگام تشخیص اشیای ظریف یا لبه دار.
 هنگام تشخیص اشیای متحرک.
 اشیاء مرتفع یا اشیایی که برآمــدگی طاقچه مانندی دارند
مثل دیوارها و بارها.
 اشیایی که لبهها ،گوشهها و سطوح نرم دارند.
 هنــگام تشخیص اشیــایی مانند نــردهها که دارای سطح
نازک هستند.
 هنگام تشخیص اشیای دارای سطوح متخلخل.
 با بارهای برجسته و بیرون زده.
 با اشیاء کوچک و کوتاه مانند جعبهها.
 با موانع و اشخاص که در گوشۀ الین حضور دارند.
 با موانع نازک یا پوشیده در فوم.
 با گیاهان یا بوتهها.
 با اشیایی کــه قب ً
ال توسط سیستم اعــالم شدهاند مــانند
جدولهــا که ممکن است پیش یا پس از به صدا در آمدن
سیگنال ممتد ،به نقطۀ کور سنسور منتقل شوند.
ممکن است فضــاهایی برای پارک مناسب تشخیص داده شوند
که در حقیقت مناسب نیستند و یا ممکن است فضـاهای مناسب
برای پارک کردن اص ً
ال تشخیص داده نشوند.

اختالل در عملکرد

یک پیام  Chech Controlنمایش داده میشود.
سیــستم کمکی پارک مختل شده است .سیــستم را در مرکـز
خدمات رسانی  BMWیا ســایر مراکــز مجـاز خدمات یا سایر
تعمیرگاههای مجاز بازدید کنید.
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پارک با کنترل از راه دور
اصول

در فضـاهایی کـه برای پارک مناسب باشند ،میتــوان به کمک
کنترل از راه دور ،خودرو را به جلو برد و در محل پارک قرار داد
و یا به عقب بازگرداند .در این حـالت ،راننده در داخل خــودرو
حضــور نــدارد و از خــارج از خــودرو و به کمک کلید صفحه
نمایش دار  ،BMWپروسه پارک کــردن را با مسئولیت خـود،
کنترل میکند .به صفحۀ  5۷رجوع شود.
در صورت وجود موانع ،خودرو را بهرطور دستی متوقف کنید.
با استفاده از کلید صفحه نمایش دار  ،BMWخــودرو میتواند
به اندازه  ۱/۵برابر طول خود ،حرکت داده شود .حداکثر سرعت
در این حالت  ۱/۸کیلومتر بر ساعت خواهد بود.

اطالعات کلی

موارد زیر ،اجزای این سیستم را تشکیل میدهند:
 سیستم کمکی پارک ،به صفحۀ  21۷مراجعه کنید.
 کلید صفحه نمــایش دار  ،BMWبه صفحۀ  5۷مــراجعه
کنید.
 سیــستم کنتــرل فاصـــلۀ پارک  ،PDCبه صفحۀ 20۲
مراجعه کنید.
دکمــۀ روی کلید صفحه نمــایش دار  :BMWخــودرو در
صورتی میتــواند حرکت کند که دکمــۀ جــانبی کلید صفحه
نمایش دار  BMWدائــم در طول پروسه پارک ،فشرده شود.
در صورت وجود مــوانع ،دکمــه را رها کنید تا خودرو به صورت
دستی متوقف شود .در این حــالت ،خــودرو با ترمـز اضطراری
متوقف میشود.
چنــانچه سنسورهای فراصوت مــانعی را در فضای پارک یا در
انتهای فضای پارک شناسایی کند ،سیستم ،خودرو را به صورت
خودکار متوقف میکند.
چراغهای خودرو در حین انجام این پروسه ،روشن خواهند شد.

سیستمهای کمکی راننده

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
وضعیـت ترافیــک از بیــن نمیبــرد .این سیــستم براســاس
محدودیتهایش نمیتــواند مستقل به همــۀ شـرایط ترافیکی
واکنش نشان دهد .خطــر تصادف وجود دارد .سبک رانندگی را
با وضعیت ترافیکی تنظیم کنید .ترافیک را دقیق در نظر بگیرید
و در شرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
هشدار
افراد غیر مجــاز مانند کودکان ،در زمــانی که کسی در
خـودرو حضور نداشته باشد ،میتوانند با استفاده از کلید صفحه
نمایش دار  ،BMWخــودرو را به حرکت درآورند .کلید صفحه
نمایش دار  BMWرا از دسترس افراد غیر مجاز دور نگه دارید.
هشدار
هنــگام استفاده از گیــرۀ بکسل ،اگــر دیــد سنسورها
مسدود باشد ،احتمــال آسیب یا تصادف یا خسارت به خــودرو
وجــود دارد .هنـگام یدک کش کردن یک تریلــر یا استفاده از
گیره بکسل مث ً
ال با نگهدارندۀ دوچـرخه ،از سیستم کمکی پارک
استفاده نکنید.
احتیاط
سیستم کمکی پارک میتواند خودرو را به سمت جدول
یا روی آن ببرد .خطــر آسیب به تجهیزات خـودرو وجود دارد.
ترافیک را دقیق در نظــر بگیرید و در شــرایط مربوطـه فعاالنه
مداخله نمایید.

کنترلها

مرور
سنسورهای فراصوت

با چهار سنسور فراصوت جــانبی و سنسورهای فراصوت PDC
در سپرها ،فضاهای پارک کردن اندازه گیری میشوند و فاصــله
تا موانع تعیین میشود.

دوربین

عــالوه بر سنسورهای فراصوت ،هنگام پارک خــودرو به کمک
کنتــرل از راه دور ،چهــار دوربین شـرایط پــارک را تشخیص
میدهد.

دوربین جلو.

دوربین عقب.

223

کنترلها
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حداکثر شیب سرباالیی یا سرپایینی  5درصد.
به غیر از پارکینگهای دوطبقه.

پارک رو به جلو
هدایت به سمت محل پارک
یک دوربین در زیر قاب هر یک از آینههای بغل قرار دارد.

الزامات کارکردی
دوربینها و سنسورهای فراصوت





سنسورها را نپوشانید مث ً
ال با برچسب.
سنسورها را تمیز نگــه دارید و در صورت لزوم آنها را پاک
کنید.
دوربینها را تمیز نگه دارید و در صورت لــزوم آنها را پاک
کنید.

فضاهای مناسب برای پارک








امـکان ورود مستقیم و رو به جلو به ناحیۀ مرکــزی محل
پارک وجود داشته باشد.
فضــای پارک :عرض خــودرو بدون آینههای بغل به عالوۀ
حدودا  0/4متر در هر طرف فلش .1
فاصله از محل پارک حداکثر  2متر ،فلش .2
برای پارک با کنترل از راه دور ،راننده به همراه کلید صفحه
نمایش دار  BMWدر خارج از خودرو باشد.
حداکثر فاصله با خودرو:
 پشت خودرو و حدودا ً  3الی  4متر ،فلش .3
 در جنب خودرو و حدودا ً  1/5متر ،فلش .4
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هنگام پارک رو به جلو ،سیستم میتواند اصالحات جزئی فرمان
را انجام دهد.
 .1خــودرو را رو به جلو ،مستقیم و به سمت مرکــز فضــای
پارک هدایت کنید و با فاصله تا محل پارک در حدود  2متر.
 .2ترمـز دستی را تنظیم کرده و حــالت آماده به حرکت را با
دکمۀ  Start/Stopخاموش کنید.
 .3همـۀ سرنشینان خــودرو را خارج کرده و درهای خــودرو
را ببندید.
 .4در صورت لــزوم ،صفحۀ نمایش کلید صفحه نمــایش دار
 BMWرا روشن کنید و قفل صفحۀ نمایش را باز کنید.
به صفحۀ  57مراجعه کنید.
دکمــۀ جــانبی کلیـد صفحه نمایش دار  BMWرا در
.5
طول پروسه پارک ،فشرده و نگه دارید.
 .6صبر کنید تا آمـادگی کارکرد ،بر روی صفحه نمایش اعالم
شود .پیـامهای متنیای که نمـایش داده میشوند را دنبال
کنید.
 :"Engine START" .7دکمه را لمس کنید .موتور روشن
میشود.
 .8برای آغــاز پروسۀ پارک کردن :برای حرکت رو به جلـو بر
روی صفحۀ نمایش ،نماد پیکان را لمس کنید.
دکمه را فشار دهید .مـادامی که دکمه نگه داشته شود،
خودرو حرکت خواهد کرد.
درصورتی که مـانعی در مسیر حرکت باشد ،دکمــه را رها
کنید تا خودرو متوقف شود.
برای مانور دادن :نماد پیکان را برای حرکت به عقب لمس
کنید.
 .9با خروج از محـل پارک ،دکمـۀ جانبی کلید صفحه نمایش
دار  BMWرا رها کنید .خودرو متوقف میشود.
" :"Engine Stopدکمه را لمس کنید .موتــور خاموش
میشود.
خودرو را قفل کنید.

سیستمهای کمکی راننده
ترمز دستی تنظیم شده و حالت آمـاده به کار نیز خاموش
میشود.

دادن پروسۀ
کنسل کردن  /متوقف کردن /ادامه
ِ
پارکینگ

را رها

کنسل کردن یا متوقف کــردن پروسه پارک :دکمــۀ
کنید .خودرو به توسط ترمز اضطراری متوقف میشود.
ادامه پروسه پارک کردن :دکمۀ را در طی  30ثانیــه آینده،
مجددا ً فشار دهید.

عقب آمدن از فضای پارک
خارج شدن از فضای پارک

هنگام دنده عقب آمدن ،خودرو به صورت مستقیم و بدون تکان
فرمان ،به عقب میآید.
 .1در صورت لزوم ،صفحۀ نمایش روی کلید صفحه نمایش دار
 BMWرا روشن کنید و قفل نمایش را باز کنید.
صفحۀ  5۷را ببینید.
 .۲قفل خودرو را باز کنید.
 .۳بر روی کلیـد صفحه نمایش دار  ،BMWروی منو سوئیچ
کنید"R/C parking" :
 .۴هنگام خروج از محل پارک ،دکمۀ جـانبی کلید صفحه
نمایش دار  BMWرا فشرده و نگه دارید.
 .۵صبر کنید تا آمـادگی کارکرد ،بر روی صفحۀ نمایش اعالم
شود .پیامهای متنیای که نمــایش داده میشوند را دنبال
کنید.
 :"Engine START" .۶دکمـه را لمس کنید .موتور روشن
میشود.
 .۷برای خــروج از محل پارک :بر روی صفحۀ نمایش ،نمــاد
پیکان را لمس کنید.
دکمه را نگه دارید :مــادامیکه دکمـه نگه داشته شود،
خودرو به حرکت ادامه میدهد.
در صورت وجود مـوانع در محل حرکت ،دکمه را رها کنید
تا خودرو متوقف شود.
 .۸پس از خــروج از محل پارک ،دکمۀ جــانبی کلید صفحه
نمایش دار  BMWرا رها کنید .خودرو متوقف میشود.

کنترلها

 :"Engine STOP" .۹دکمه را لمس کنید .موتور خاموش
میشود.
ترمز دستی تنظیم شده و حــالت آماده به حرکت خاموش
میشود.
در صورت لزوم ،خودرو را قفل کنید.

دادن پروسۀ
کنسل کردن /متوقف کردن /ادامه
ِ
پارکینگ

را رهــا

کنسل کردن یا متوقف کردن پروسه پارک :دکمــۀ
کنید .خودرو به توسط ترمز اضطراری متوقف میشود.
ادامۀ پروسه پارک کردن :دکمــۀ را در طی  30ثانیه آینده،
مجددا ً فشار دهید.
نمایش بر روی کلید صفحه نمایش دار BMW
این نماد به پیامهای سیستم اشاره میکند.

محدودیتهای سیستم
نکات ایمنی

هشدار
سیــستم ممکن است به دلیــل محــدودیتها ،واکنش
نادرست نشان دهد ویا اصــ ً
ال واکنش نشان ندهد .خطر تصادف
و آسیب به تجهیزات خــودرو وجــود دارد .به نکـات مربوط به
محدودیتهای سیستم توجه کنید و در صورت لــزوم در شرایط
مداخله کنید.

بدون پشتیبانی در پارک

در شرایط زیر سیستم کمکی پارک ،پشتیبانی نخواهد کرد:
 در پیچهای تند.
 هنگام یدک کش کردن تریلر.
 در فضاهای زاویه دار پارک.
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محدودیتهای کارکردی

سیستم ممکن است با محدودیت مواجه شود .مث ً
ال در شرایط زیر:
 در سطح جادههای پر از دست انداز مانند جادههای شنی.
 بر روی جادههای لغزنده.
 در سراشیبیها و سرباالییهای با شیب تند.
 هنگامی که در محل پارک تجمع برف یا برگ باشد.
 هنگام استفاده از چرخ اضطراری نصب شده.
 در صورت تغییر در فضــای پارکــی که در حــال حــاضر
اندازه گیری شده است.
 افتادن ناگهانی در گودال ،برای مثال در خیابان.

محدودیتهای کارکردی در اثر تداخالت رادیویی

ممکن است بعلت تداخالت رادیویی ،بر روی کلید صفحه نمایش
دار  ،BMWمحدودیتهای کارکردی به وجود آید.

محدودیتهای اندازه گیریهای فراصوت

احتمال دارد شناسایی اشیاء به دلیل محدودیتهای اندازه گیری
فیزیکی ،امکان پذیر نباشد؛ مث ً
ال در این موارد:
 برای کودکان یا حیوانات کوچک.
 برای افراد با پوششهای معین مثل کت.
 هنگام تداخل خــارجی با امواج فراصوت ،مث ً
ال در اثر عبور
خودروهایی با صدای بلند.
 هنــگامی که سنسورها کثیف و یخ زده باشند ،یا با چیزی
پوشــانده شـده باشند یا در موقعیت اشتباه تنظیــم شده
باشند.
 در شرایط آب و هوایی خاص مانند رطوبت باال ،بارش برف
و باران ،گرمای باال یا باد شدید.
 میلههای بکسل و گیرههای یدک کش خودروهای دیگر.
 اشیاء باریک یا لبه دار.
 اشیاء متحرک.
 اشیاء مرتفع یا اشیایی که برآمــدگی طاقچه مانندی دارند
مثل دیوارها و بارها.
 اشیایی که لبهها ،گوشهها و سطوح نرم دارند.
 اشیایی مانند نردهها که دارای سطح نازک هستند.
 هنگام تشخیص اشیای دارای سطوح متخلخل.
 بارهای برجسته و بیرون زده.
 اشیاء کوچک و کوتاه مثل جعبهها.
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 اشخاص و موانع در گوشۀ الین.
 موانع نازک یا پوشیده در فوم.
 گیاهان یا بوتهها.
 اشیاء کـوتاه مانند جداول که قبال شناسایی شدهاند ،ممکن
است چه قبل و چه بعـد از انتشار سیگنال ممتد ،در نقطـۀ
کور قرار بگیرند.
 سیستم ،بارهای بیرون زده از پشت شمایل کلی خـودروها
را به حساب نمیآورد.
در پارهای اوقات ،ممکن است فضاهایی برای پارک تشخیص داده
شود کــه در حقیقت مناسب نباشند؛ و یا فضاهای مناسب برای
پارک اص ً
ال تشخیص داده نشوند.

سیستمهای کمکی راننده

هشدار ترافیک متقاطع

مرور

اصول

دکمۀ درون خودرو

دو سنسور رادار در سپر عقب ،فضــای پشت خــودرو را رصــد
می کنند.
در مسیرهای عبوری کــور یا هنگام شروع حرکت از فضــاهای
پارک کــردن عمودی ،ترافیـک متقاطع نزدیک شونده زودتر از
دید راننده ،با سیستم تشخیص داده میشود.
این سیستم خودورهایی که نزدیک میشوند را نشان میدهد.
چراغ آینه بغل چشمک میزند و ممکن است یک سیگنال به صدا
درآید و نشانگر مربوطه روی صفحۀ نمایش فراخوانی میشود.
بسته به نــوع تجهیزات مربوطه ،فضــای ترافیک جلوی خودرو
نیز رصـد میشود .دو سنسور رادار دیگر در سپرهای جلو قــرار
دارند.

کنترلها

دکمۀ سیستم کمکی پارک

سنسورهای رادار

سنسورهای رادار در سپر عقب قرار دارند.

نکات ایمنی

هشدار
این سیستم ،مسئولیت شخصی را بــرای ارزیابی صحیح
وضعیت ترافیک از بین نمیبرد .خطر تصادف وجود دارد .سبک
رانندگی را با شرایط ترافیک تنظیم کنید .ترافیک را دقیــق در
نظر بگیرید و در شرایط مربوطه فعاالنه مداخله کنید.
با توجه به نوع تجهیزات ،دو سنسور رادار دیگر در سپرهای جلو
قرار دارند.
سپر در ناحیــۀ سنسورهای رادار را همیشه تمیز و بدون مــانع
نگه دارید.
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روشن  /خاموش کردن
فعالسازی  /غیرفعالسازی سیستم

دکمۀ سیستم کمکی پارک را فشار دهید.

.1

هشدار
چراغ آینه بغل

 .2کنترلر را به سمت چپ ببرید.
""Settings
.3
"Cross-traffic alert" .4
"Cross-traffic alert" .5

روشن کردن خودکار

اگـر سیستم روی صفحۀ نمایش فعــال شود ،به محض این که
 PDCیا نمـای پانوراما فعال شود ،و یا دندۀ درگیر شود خودکار
روشن میشود.
هنـگامی که دندۀ عقب درگیر شود ،سیستم ،روی نمــای عقب
روشن میشود.
بنا به تجهیزات مربوطــه ،هنگامی که دنــده جلو درگیـر شود،
سیستم بر روی نمای جلو روشن میشود.

اگر خودرویی با سنسورهای عقب تشخیص داده شود و خودروی
شما در حــال حرکت به سـمت عقب باشد ،چــراغ آینــۀ بغل
چشمک میزند.
نمایش در نمای PDC

خاموش کردن خودکار

سیستم در شرایط زیر خودکار خاموش میشود:
 هنگامی که سرعت ،از سرعت راه رفتن بیشتر شود.
 در صورت فعــال بودن سیستم کمکی فرمان و مسیر :پس
از حرکت برای فاصلهای معین.
 هنگام پارک کردن ،در زمـانی که سیستم کمکی پارک نیز
روشن است.

اگــر خــودروها با سنسورها تشخیص داده شوند ،منطقۀ مرزی
مربوطه در نمای  PDCبا رنگ قرمز چشمک میزند.

نمایش در نمای دوربین

اگــر خــودروها با سنسورها تشخیص داده شوند ،منطقۀ مرزی
مربوطه (فلش  )1در نمای دوربین با رنگ قرمز چشمک میزند.
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خطوط زرد (فلش  )2لبۀ جلویی یا عقبی خودروی شما را نشان
میدهند.

هشدار صوتی

عـالوه بر نشانگر تصویری ،اگــر خودروی شما در جهت مربوطه
حرکت کند ،یک سیگنال هشداری نیز به صدا در میآید.

محدودیتهای سیستم

این کارکرد ممکن است در شرایط زیر با محدودیت مواجه شود:
 اگر سرعت خودرویی که نزدیک میشود بسیار زیاد باشد.
 در مه ،باران یا برف سنگین.
 در پیچهای تند.
 اگر سپر کثیف یا پوشیده از یخ باشد یا با برچسب پوشیده
شده باشد.
 با بارهای برجسته.
 اگر اشیای عبوری با سرعت بسیار کمی حرکت کنند.
 اگر سـایر اشیایی که در محــدودۀ ثبت سنسورها هستند،
ترافیک متقاطع را پنهان کنند.
زمانیکه سوکت تریلر اشغال باشد ،مثـ ً
ال هنگام کار با یک تریلر
یا نگهدارندۀ دوچــرخه ،هشدار عبور و مرور ترافیکی برای عقب
خودرو ،قابل دسترسی نخواهد بود.
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رانندگی آسوده و راحت

رانندگی آسوده و راحت
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

کنترل میرایی دینامیکی
اصول

این سیــستم حـرکات ناخواستۀ خــودرو را در هنگام رانندگی
با حــالت دینامیک بــرای رانندگی بر روی جـادههای ناهموار،
کاهش میدهد.
بسته به وضعیت جــاده و روش راننـدگی ،این امــکان ،پویایی
رانندگی و سهولت آن را افزایش میدهد.

اطالعات کلی

این سیستم تنظیمات مختلفی برای سیستم تعلیق ارائه میکند.
این تنظیمات همه مربوط به کلید تغییر وضعیت رانندگی است.
برای توضیحات بیشتر صفحۀ  118را مالحظه کنید.
حالت رانندگی
SPORT
SPORT PLUS
COMFORT
ECO PRO

پیکر بندی سیستم تعلیق
سخت
متعادل

رانندگی سازگار
اصول

حــالت رانندگــی ســازگاز ( ،)Adaptive Driveیـک نــوع
تعلیق کنترل شدۀ فعــال است .این سیستم سهولت رانندگی را
همزمان با به حــداقل رســاندن کشش بــدنه هنگام دور زدن،
فراهم میکند.

اطالعات کلی

اطالعات به دست آمده از سیستم مسیریابی و یا تحلیل حــالت
رانندگی ،به عنوان مثال برای کنترل فعال ،استفاده میشود.
بــرای مطالعۀ دقیق درباره حــالت رانندگی ســازگار به صفحۀ
 1۲۰رجــوع کنید ،این اطـالعات ،کنترل میــرایی و همچنین
کنترل تثبیت فعال خودرو را تحت تاثیر قرار میدهد.
این امکانات باعث افزایش چابکی و راحتی خودرو میشود.

تثبیت فعال خودرو

()Active Roll Stabilisation
اصول

این سیستم کششهای جـانبی بدنۀ خودرو را در هنگام پیچش
در سرعتهای باال و یا مانورهایی که به منظور اجتناب از خطـر
انجام میشوند را کاهش میدهد.
کششهای جانبی خــودرو با تطبیق دادن مداوم بر روی محـور
جلو و عقب جبران میشوند .از این رو ،خـودرو به صورت مداوم
تثبیت میشود.
چابکــی و راحتــی در رانندگی در تمــام وضعیتهای مختلف
رانندگی لحاظ شدهاند.

اطالعات کلی

این سیستم پیکــربندیهـای گــوناگونی را ارائــه میکند .این
پیکـربندیها همگی در حــالتهای مختلف رانندگی در سوئیچ
حالت رانندگی لحاظ شدهاند ،به صفحۀ  11۸رجوع کنید.
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رانندگی آسوده و راحت
حالت رانندگی

پیکر بندی سیستم تعلیق

COMFORT

راحت

SPORT
STPOR PLUS

کنترلها

سخت
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تهویۀ مطبوع

تهویۀ مطبوع
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

تهویۀ مطبوع خودکار
مرور کلی
دکمههای روی کنسول مرکزی

این دکمه را
فشار دهید

کارکرد
حداکثر خنک کردن ،به صفحۀ 233
رجوع کنید.
برنامه  ،AUTOبه صفحۀ  234رجوع
کنید.
حالت گردش هوا ،به صفحۀ  234رجوع
کنید.
شدت هوا ،دستی ،به صفحۀ  235رجوع
کنید.
توزیع هوا ،دستی ،به صفحۀ  235رجوع
کنید.
برنامه  ،SYNCبه صفحۀ  235رجوع
کنید.
یخ زدایی و بخارزدایی پنجره ،به صفحۀ
 235رجوع کنید.
گرمکن شیشه عقب ،به صفحۀ 236
رجوع کنید.

کارکردهای تهویه
این دکمه را
فشار دهید

کارکرد
دما ،به صفحۀ  233رجوع کنید.

تهویۀ فعال صندلی ،به صفحۀ  92رجوع
کنید.
گرمکن صندلی ،به صفحۀ  ۹۱رجوع
کنید.
فراخوانی منوی تهویۀ مطبوع.

کارکردهای تهویۀ مطبوع با جزئیات
حالت تهویۀ مطبوع ،به صفحۀ 233
رجوع کنید.
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روشن  /خاموش کردن سیستم
روشن کردن
برای روشن کردن ،هر دکمهای به جز این دکمهها را فشار دهید:
 گرمکن شیشه عقب.
 دکمۀ جریان هوا در سمت چپ.

تهویۀ مطبوع




برنامۀ .SYNC
گرمکن صندلی.
تهویۀ صندلی.

خاموش کردن
چنانچه تهویۀ مطبوع خودکار با کارکرد گسترده نصب باشد:
 کل سیستم:
دکمۀ سمت چپ در طرف راننده را فشـار داده
و نگه دارید تا سیستم خاموش شود.
 در طرف سرنشین جلو:
دکمــۀ سمت چپ در طرف سرنشین جلــو را
فشار داده و نگه دارید.

دما
اصول
تهــویۀ مطبوع خودکار برای رسیدن به دمـای مطلوب شما ،در
صورت لــزوم و در اسـرع وقت ،از ابزار گرم کردن و سرد کردن
استفاده میکند .پس از دستیابی به دمــای مطلــوب ،سیستم،
دما را در همان درجه نگه میدارد.
تنظیم
برای تنظیم دمـای مطلوب ،دکمۀ چرخشی
را بچرخانید.
تنظیمات مختلف دمـا را زود به زود و سریعاً
تغییر ندهید .در غیــر این صـورت ،تهــویۀ
مطبوع خــودکار زمـان کافی برای تنظیم دمای انتخاب شده را
نخواهد داشت.
نمایش
این عالمت دائمی روی صفحۀ نمایش تهویه مطبوع خودکار
ظاهر میشود.

کنترلها

کارکرد خنک کننده
اصول
هوای داخلی خنک و رطوبت گیری شده ،و سپس برای رسیدن
به دمای مناسب ،دوباره گرم میشود.
فقط در حــالیکه حــالت آمـاده به حرکت روشن است ،داخل
خودرو را میتوان خنک کرد.
خاموش /روشن کردن
این دکمه را فشار دهید.
هنگامی که کارکرد خنک کننده روشن شودLED ،
روشن میشود.
کارکرد خنک کننده زمانی که موتور خودرو روشن است ،میتواند
روشن شود.
بسته به شــرایط آب و هوا ،شیشۀ جلو و پنجــرههای جــانبی
هنگام روشن شدن حــالت آمــاده به حرکت ،ممکن است بطور
مختصر بخار کند.
کارکرد سرد کردن خودکار با برنامه  AUTOروشن میشود.
هنگام استفاده از تهــویۀ مطبوع خـودکار ،آب حاصل از رطوبت
گرفته شده ،از زیر خودرو خارج میشود.

حداکثر تاثیر خنک کنندگی
اصول
هنگامی که حالت آماده به حرکت روشن است ،سیستم بر روی
پایین ترین دما و شدت بهینه جریان و گردش هوا قرار می گیرد.
اطالعات کلی
این کارکرد هنگامی موجود است که دمای بیرون از خودرو تقریباً
باالی صفر و حالت آماده به حرکت روشن باشد.

روشن  /خاموش کردن
دکمه را بفشارید.
هنــگامی کــه سیستم روشن شــود LED ،روشن
میشود.
هوا از دریچهها به سمت منطقۀ باال تنه جریان مییابد.
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دریچهها باید برای این موضوع باز باشند.
جریان هوا را هنگامی که برنامه از طرف راننده فعال شده باشد،
میتوان تنظیم کرد.
برنامۀ AUTO
اصول
بسته به دمــای انتخاب شده ،شدت برنامــۀ  AUTOو اثــرات
بیرونی ،هــوا به سمت شیشۀ جلو ،پنجرههای جانبی ،باال تنه و
قسمت پاها هدایت میشود.
روشن  /خاموش کردن
این دکمه را فشار دهید.
با روشن شدن برنامه AUTO LED ،روشن میشود.
کارکرد خنک کننده (به صفحۀ  233رجوع کنید) به طور خودکار
با برنامه  AUTOروشن میشود.
همــزمان سنــسور رطــوبت ،برنامــه را کنترل میکنــد تا از
بخارگرفتگی شدید جلوگیری کند.
چنانچه توزیع هوا به صورت دستی تنظیم شود ،برنامۀ AUTO
خودکار خاموش میشود.
شدت
در صورت فعــال بودن برنامۀ  ،AUTOکنترل خودکار شدت را
میتوان تغییر داد.
قسمت سمت چپ یا راست دکمه را فشار دهید:
کاهش یا افزایش شدت.
شدت انتخاب شده ،بر روی صفحۀ نمایش تهویۀ مطبوع خودکار،
نشان داده میشود.
کنترل خودکار گردش هوا ()AUC
اصول
کنترل خودکار گردش هوا ( )AUCآالیندهها را در هوای بیرون
شناسایی کرده و تامین هوا از بیرون را خاموش میکند و هوای
داخل گردش مییابد.

اطالعات کلی
وقتی این سیـستم فعــال است یک سنــسور به طور خــودکار
آالیندههـا را در هــوای بیرون شناسایی کـرده و تامین هــوا از
بیرون را خاموش میکند.
وقتی این سیستم غیرفعال باشد ،جریان هـوا از بیرون به داخل
خودرو دائم آزاد میشود.
در حالت گردش هوای داخل خودرو ،کیفیت هوا در داخل خودرو
افت کرده و بخارگیری پنجرهها افزایش مییابد.
خاموش  /روشن کردن
دکمه را فشار دهید.
با استــفاده از این دکمــه ،سیستم روشن شــده و
 LEDنیز روشن میشود.
اگر روی پنجره بخــار وجود داشته باشد ،حــالت گردش هوا را
خاموش کنید و یا دکمۀ طرف راننده را برای استفاده از سنسور
رطوبت فشار دهید .اطمینان حاصل کنید که هــوا میتـواند به
سمت شیشۀ جلو جریان پیدا کند.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .2
"Climate comfort" .3
"Air quality" .4
"Automatic air recirculation" .5

حالت گردش هوای داخل
اصول
چنانچه هوای خارج از خـودرو حاوی آلودگی یا بوهای نامطبوع
باشد ،ورود هوا از خارج ،میتـواند متوقف گردد .در این صورت،
هوای داخل خودرو به گردش در میآید.
اجرا
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برای انتخاب نوع عملکـرد ،این دکمه را مکــرر فشار
دهید.
 :LED offهوای بیرون به صورت دائــم به داخل خــودرو
جریان مییابد.
 :LED onجریان هوا از بیرون ،کامل قطع میشود.

تهویۀ مطبوع
در حالت گردش هوای داخل خودرو ،کیفیت هوا در داخل خودرو
افت کرده و بخارگیری پنجرهها افزایش مییابد.
اگر بخــار روی پنجره وجــود داشته باشد ،حــالت
گردش هوا را خاموش کنید و یا دکمۀ طـرف راننده
را برای استفاده از سنسور رطوبت فشـار دهید .اطمینان حـاصل
کنید که هوا میتواند به سمت شیشۀ جلو جریان پیدا کند.

تنظیم دستی شدت جریان هوا
اصول
شدت جریان هوا را برای تهویۀ مطبوع میتوان به صورت دستی
تنظیم کرد.
اطالعات کلی
برای تنظیم دستی شدت جریان هوا ،برنامه  AUTOرا خاموش
کنید.
اجرا
قسمت سمت چپ یا راست این دکمه را فشار دهید:
کاهش یا افزایش شدت جریان هوا.
شدت جریان هوای انتخاب شده روی صفحۀ نمایش تهویۀ مطبوع
خودکار ،نشان داده میشود.
به منظور ذخیرۀ تــوان باتری ،ممکن است شدت جریان هـوای
تهویه مطبوع خودکار کاهش یابد.

تنظیم سیستم توزیع هوا به صورت دستی
اصول
توزیع هـوای تهویۀ مطبوع میتواند به صورت دستی نیز تنظیم
شود.
اجرا





برای انتخاب یک برنامــه ،این دکمه را مکــرر فشار
دهید:
پنجرهها ،باال تنه و محل گذاشتن پا.
منطقۀ باال تنه و محل گذاشتن پا.
محل گذاشتن پا.

کنترلها

 پنجرهها و محل گذاشتن پا.
 شیشۀ جلو.
 پنجرهها و باالتنه.
 باال تنه.
توزیــع هوای انتخاب شده روی صفحۀ نمــایش تهـویۀ مطبو ِع
خودکار نشان داده میشود.
اگر بخار روی پنجره وجود داشته باشد ،این دکمه را
فشار دهید تا سنسور رطوبت استفاده شود.
برنامۀ SYNC
اصول
بسته به نــوع تجهیزات ،تنظیمات زیر میتواند از سمت راننده،
به سرنشین جلو و سرنشین عقب منتقل شود.
 دما.
 شدت جریان هوا.
 توزیع هوا.
 برنامۀ .AUTO
خاموش  /روشن کردن
این دکمه را فشار دهید.
زمـانی که برنامۀ  SYNCروشن شود LED ،روشن
میشود.
چنانچه تنظیمات از سوی سرنشین جلو یا سرنشین عقب تغییر
کند ،برنامه به صورت خودکار خاموش میشود.

یخ زدایی و بخارزدایی پنجرهها
اصول
این کارکرد ،یخ و بخار را از شیشۀ جلو و پنجرههای جانبی پاک
میکند.
روشن  /خاموش کردن
این دکمه را فشار دهید.
زمانی که سیستم روشن شود LED ،روشن میشود.
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برای این منظور ،دریچهها را به صــورتی که الزم است به سمت
پنجرههای جانبی بچرخانید.
جریان هوا میتواند با فعال کردن برنامه تنظیم شود.
اگــر بخــار روی پنجره وجــود داشته باشد ،حالت
گــردش هــوا را خاموش کنید و بـرای اســتفاده از
سنسور رطوبت ،دکمــۀ طـرف راننده را فشار دهید و یا کارکرد
خنک کننده را روشن کنید.

گرمکن پنجرۀ عقب

این دکمــه را فشار دهید LED .روشن میشود .این
کارکرد هنگامی که موتور روشن باشد ،موجود است.
گرمکن شیشۀ عقب بعد از مدت زمــان معینی خودکار خاموش
میشود.

تهویۀ مستقیم

جریان هوا مستقیماً در جهت شخص قــرار میگیرد .جریان هوا
بسته به دمـای تنظیم شده به شکل قابل مالحظهای گرم یا سرد
میشود.

تهویۀ غیرمستقیم

جریان هـوا را مستقیماً به سمت سرنشینان تنظیم نکنید .هوای

داخل خودرو بنابر دمای تنظیمی میتواند گرم یا سرد شود.

تهویۀ جلو
مرور

میکروفیلتر /فیلتر کربن فعال

میکـروفیلتر ،گرد و غبار را از هــوای ورودی به خــودرو حذف
میکند.
فیلتر کــربن فعال ،آالیندههای گازی را که از هوای بیرون وارد
خودرو میشوند ،حذف میکند.
این فیلت ِرهای ترکیبی ،میبایست در سرویسهای دورهای خودرو،
تعویض شود .به صفحۀ  3۱۸رجوع کنید.

تهویه
اصول

جهتهای جریان هوا را میتوان جداگانه تنظیم کرد.

تنظیم تهویه
اطالعات کلی

مسیر جریان هوا میتواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
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اهرم برای تغییر جهت جریان هوا ،فلش .1
کلید چرخشی برای باز و بسته کردن دائمــی دریچــه ها،
فلش .2

تنظیم دما

تنظیم دما برای باال تنه میتواند تغییر کند.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
 .۳درصورت لزوم"Climate functions" ،
"Temperature adjustment, upper body" .۴
 .۵دمای مورد نظر را انتخاب کنید.
 به سمت آبی :سردتر.
 به سمت قرمز :گرمتر.

تهویۀ مطبوع
تنظیمات دمــای داخلی بــرای راننده و سرنشین جلــو ،به این
واسطه تغییر نخواهد کرد.

تهویه در عقب ،وسط

کنترلها

تهویه مطبوع خودکار عقب
مرور
1

6

4 5

7






اهرم برای تغییر مسیر جریان هوا ،فلش .1
کلید چرخشی برای باز و بسته کـردن خروجیهای طرفین
بصورت دائمی ،فلش .2
کلید چرخشی برای تغییر دما ،فلش .3
به سمت آبی :سردتر.
به سمت قرمز :گرمتر.

تهویه در عقب خودرو ،طرفین

1
2
3
4
5
6
7

3

1 2

7

دما
برنامۀ AUTO
توزیع هوا به صورت دستی
شدت جریان هوا ،شدت AUTO
صفحۀ نمایش
حداکثر تاثیر خنک کنندگی
گرمکن صندلی (به صفحۀ  91مراجعه کنید)

کارکرد تهویۀ مطبوع با جزئیات
خاموش  /روشن کردن
از طریق iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .2

"Climate comfort" .3



اهرم برای تغییر مسیر جریان هوا ،فلش .1
دکمـۀ چرخشی برای باز و بسته کــردن خروجی هــوا در
طرفین بطور دائم ،فلش .2

"Rear climate" .4

اگــر سیستم تهویۀ مطبوع خــودکار خــاموش باشد یا کارکرد
یـخ زدایی یا بخارزدایی پنجــرهها فعــال باشد ،تهــویۀ مطبوعِ
خودکا ِر عقب خودرو نمیتواند کار کند.
با دکمه :روشن کردن
هر دکمهای به جز دکمههای زیر را فشار دهید:
 سمت چپ دکمه جریان هوا.
 گرمکن صندلی.
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با دکمه :خاموش کردن
سمت چپ دکمه را فشار دهید و نگه دارید.

هوا ،از طــریق خـروجیهای طرفین ،به سمت باالتنۀ سرنشین،
جریان مییابد .برای این منظور دریچهها باید باز باشد.

دما

برنامۀ AUTO

اصول
کنترل تهویه مطبو ِع خودکار ،دمای تعیین شده را در اسرع وقت
محقق میکند و در صورت نیاز از قابلیت حـداکثر سرد کردن یا
گرم کردن استفاده میکند و سپس آن را ثابت نگه میدارد.

اصول
بسته به دمــای انتخـابی ،شدت  AUTOو همچنین تاثیــرات
بیرونی ،هــوا به سمت باالتنه و زیــر پاهــای سرنشین جـریان
مییابد.

تنظیم
بــرای تنظــیم دمــای مطلـوب ،حلقــه را
بچرخانید.
تنظیمات دمـا را سریعاً تغییر ندهید .در غیر
این صورت ،تهویۀ مطبوع خــودکار ،زمــان
کافی برای تحقق دمای انتخاب شده را نخواهد داشت.

روشن  /خاموش کردن
این دکمه را فشار دهید.
زمــانیکه برنامــۀ  AUTOروشن شود LED ،نیـز
روشن میشود.
شدت جریان هــوا ،توزیع هــوا و همچنین دما ،خودکار کنترل
میشوند:
کارکرد سرد کردن خودکار با برنامۀ  AUTOروشن میشود.

نمایش
این عالمت دائم روی صفحۀ نمــایش تهویۀ مطبوع خودکار
ظاهر میشود.

حداکثر تاثیر خنک کنندگی

شدت
در صورت فعــال بودن برنامۀ  ،AUTOکنترل خودکار شدت را
میتوان تغییر داد:
قسمت سمت چپ یا راست دکمه را فشار دهید:
کاهش یا افزایش شدت.
شدت انتخاب شده روی صفحۀ نمــایش تهویۀ مطبوع خودکار،
نشان داده میشود.

اصول
هنگامی که حالت آماده به حرکت روشن است ،سیستم بر روی
پایینترین درجه ،شدت بهینۀ جــریان و گــردش هوا را درون
خودرو تنظیم میکند.

تنظیم دستی شدت جریان هوا

اطالعات کلی
این کارکرد ،برای دمــای باالی صفر درجه و هنگامی که حالت
آماده به حرکت روشن باشد ،موجود است.

اصول
شدت جریان هوا برای تهویۀ مطبوع میتــواند به صورت دستی
تنظیم شود.

روشن  /خاموش کردن
این دکمه را فشار دهید.
زمــانیکه سیستم روشن شــود LED ،نیــز روشن
میشود.

اطالعات کلی
برای تنظیم دستی شدت جـریان هــوا ،ابتدا برنامۀ  AUTOرا
خاموش کنید.
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اجرا
قسمت سمت چپ یا راست این دکمه را فشار دهید:
کاهش یا افزایش شدت جریان هوا.
شدت هوای انتخاب شده ،بر روی صفحۀ نمــایش تهویۀ مطبوع
خودکار ،نشان داده میشود.

تنظیم دستی توزیع هوا
اصول
توزیع هوا در سیستم تهویۀ مطبوع خـودکار ،میتواند به صورت
دستی انجام پذیرد.
اجرا





برای انتخـاب یک برنامــه این دکمه را مکــرر فشار
دهید:
منطقۀ باال تنه.
منطقۀ باال تنه و محل گذاشتن پا.
محل گذاشتن پا.

تهویۀ مستقل /گرمایش کمکی
اصول

سیستم دارای تهویۀ مستقل و گرمــایش کمکی است .این بدان
معناست که میتوان دمای داخل خودرو را قبل از شروع حرکت
خودرو تنظیم کرد .گرمایش و سرمایش داخل خودرو ،تحت تاثیر
دمــای تنظیم شده و دمــای محیطی خواهد بود .در این حالت،
سیستم از گرمــای باقی ماندۀ موتــور یا سوخت خــودرو برای
تولید گرما استفاده میکند.

اطالعات کلی

تهویۀ خــودروی پارک شده و گــرمایش خــودروی پارک شده
را میتـوان مستقیم و یا با یک زمان بندی از پیش تعیین شده،
روشن و خاموش کرد.
زمان حرکت خودکار براساس دمــای بیرونی تعیین میشود.
سیستم ،قبل از زمان انتخاب شده برای حرکت ،روشن میشود.
چنانچه دمای محیط زیر صفر درجۀ سانتیگراد باشد ،بخـا ِر آب،
زمین زیر خودرو را خیس میکند.
تقطیر شده ،و
ِ

کنترلها

نکات ایمنی

خطر
اگـر لــولۀ اگــزوز مسدود شود یا تهویه ناکافــی باشد،
گازهای مضــر اگزوز میتوانند وارد خودرو شوند .گازهای اگزوز
حــاوی مونوکسید کـربن است که یک گاز بی بو و بی رنگ اما
بسیار سمی است ،میباشند .در فضاهای سربسته ،گازهای اگزوز
میتوانند در خارج از خودرو نیز انباشته شوند .خطر صدمه جانی
وجـود دارد .لولۀ اگزوز را خــالی نگــه دارید و اطمینان حاصل
کنید که تهویۀ کافی وجــود دارد .سیستم گرمــایش مربوط به
خودروی پارک شده را در فضاهای سربسته روشن نکنید.
هشدار
در حین عملیات گرمــایش کمکی برای خودروی پارک
شده ،در زیر بدنه مث ً
ال به دلیل سیستم گاز اگزوز ،دمــاهای باال
ممکن است ایجاد شود .اگـر مواد قابل اشتعال مانند برگ یا علف
با قسمتهای داغ سیستم گاز اگـزوز تماس برقرار کنند ،ممکن
است شـعلهور شوند .خطــر آتش سوزی وجــود دارد .اطمینان
حــاصل کنید که هیچ مــادۀ قابل اشتعالی نمیتواند با قطعات
داغ خودرو در حین عملیات گرمایش خودروی پارک شده تماس
داشته باشد.

الزامات کارکردی










خودرو باید در وضعیت غیرفعال یا آمــاده به کار باشد و در
حالت آماده به حرکت نباشد.
باتری به اندازۀ کافی شارژ داشته باشد.
هنــگامی که تهویۀ مستقل یا گرمکن کمکی روشن باشد،
شارژ باتری کاسته میشود .بنابراین برای کاهش بار باتری،
زمان روشن ماندن این سیستم ممکن است محدود میشود.
پس از روشن شدن موتور و یا طی مسافت ،سیستم مجددا ً
برای کار آماده میشود.
گرمایش کمکی :میزان سوخت در مخزن کافی باشد.
چنانچــه سطح سوخت در مخــزن پایین باشد و خــودرو
روی شیب قرار گرفته باشد ،کارکرد گرمایش کمکی ممکن
است محدود شود.
اطمینان حاصل کنید که تاریخ و ساعت خودرو به درستی
تنظیم شده باشند.
خروجیهای تهویه را باز کنید تا هوا بتواند جریان پیدا کند.
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تهویۀ مطبوع

خاموش  /روشن کردن بطور مستقیم
اطالعات کلی

سیستم به شیوههای مختلفی میتواند خاموش و یا روشن شود.
سیستم پس از گذشت مدت زمــان مشخصی خـودکار خاموش
میشود .پس از مدتی مجددا ً شروع به کار میکند.

کار با دکمه

چنانچه خودرو در حــالت آماده به کار باشد ،سیستم میتــواند
از طریق دکمههای تهــویۀ مطبوع اتوماتیک ،روشن یا خـاموش
شود.
برای این منظور ،هر دکمهای را بجــز دکمههای زیر میتـوانید
فشاردهید:
 گرمکن شیشۀ عقب.
 سمت چپ ،دکمۀ جریان هوا.
 گرمکن صندلی.
 تهویۀ صندلی.
 برنامۀ .SYNC
از طریق iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
 .۳در صورت نیاز ""Climate comfort
 "Auxiliary ventilation" .۴یا
""Auxiliary heating/ventilation
"Activate now" .۵
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از طریق کلید صفحه نمایش دار BMW
روشن کردن
 .1کلید صفحه نمایش دار  BMWرا روشن کنید.
 "Precondit. Setting" .۲را انتخاب کنید.
 .۳یکی از این نمادها را لمس کنید.
 "Activate now" .۴را انتخاب کنید.
 "Start" .۵را انتخاب کنید.
خاموش کردن
 .1کلید صفحه نمایش دار  BMWرا روشن کنید.
 "Precondit. Setting" .۲را انتخاب کنید.
 .۳یکی از این نمادها را لمس کنید.
 "Stop" .۴را انتخاب کنید.

نمایش

این نمــاد در تهــویۀ مطبوع اتومــاتیک نشان میدهد که
سیستم روشن شده است.
 RESTدر تهویۀ مطبوع اتوماتیک نشان داده میشود.
باقیماندۀ گرمای موتور استفاده میشود.

زمان حرکت

میتوان زمانهای مختلف را برای تنظیم یک دمــای داخلی در
خودرو در زمان حرکت تنظیم کرد.
 یک زمان برای حرکت :زمان را میتوان تنظیم کرد.
سیستم یک بار روشن میشود.
 زمان حرکت براســاس یک روز مشخص در هفته :ساعت و
روز مورد نظر در هفته میتواند تنظیم شود.
سیستم در مدت زمـان مناسبی پیش از لحظۀ تعیین شده
برای حرکت ،روشن خواهد شد.
زمان حرکت در دو مرحله تنظیم میشود:
 تعیین زمان حرکت.
 فعال کردن زمان تنظیم شده.

تهویۀ مطبوع

تنظیم زمان حرکت
از طریق iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲

 .۳در صورت نیاز ""Climate comfort

 "Auxiliary ventilation" .۴یا

""Auxiliary heating/ventilation

 .۵زمان حرکت مورد نظر را انتخاب کنید.
 .۶زمان حرکت مورد نظر را تنظیم کنید.
 .۷در صورت نیــاز ،یک روز در هفته را میتـوانید برای تکرار
این عمل انتخاب کنید.
از طریق کلید صفحه نمایش دار BMW

.1
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶

صفحۀ نمـایش کلیـد صفحه نمـایش دار  BMWرا روشن
کنید.
" "Precondit. Settingرا انتخاب کنید.
یکی از این عالمتها را لمس کنید.
،
زمان خروج مورد نظر را انتخاب کنید.
زمان را تنظیم کنید.
در صورت نیـاز ،یک روز در هفته را میتوانید برای تکــرار
این عمل انتخاب کنید.

"OK" .۷

فعالسازی زمان حرکت
الزامات عملکردی
اگر زمان حرکت باید روی روشن کردن تهویۀ مستقل /گرمایش
کمکی اثر بگذارد ،زمان حرکت مربوطه باید در ابتدا فعال شود.
از طریق iDrive

"My Vehicle" .1

"Vehicle settings" .۲

 .۳در صورت نیاز ""Climate comfort

 "Auxiliary ventilation" .۴یا

کنترلها

 .۶زمان مورد نظر برای حرکت را فعال کنید.
عالمت روی تهویۀ مطبوع اتوماتیک ،یک زمان حرکت
،
فعال شده را نشان می دهد.
از طریق کلید صفحه نمایش دار BMW

 .1صفحۀ نمـایش کلیـد صفحه نمـایش دار  BMWرا روشن
کنید.
 "Precondit. Setting" .۲را انتخاب کنید.
یکی از این عالمتها را لمس کنید.
،
.۳
روی این عالمت ضربه بزنید.
.۴
 .5زمان حرکت مورد نظر را فعال کنید.
این نمــاد بر روی تهویۀ مطبوع خودکار ،هنگامی که
،
یک زمان حرکت فعال شود ،نشان داده میشود.

پکیج هوای محیط
مفهوم

پکیج هوای محیط را میتـوان برای تمیز کردن و خوشبو کردن
هوای داخل با عطرهای باکیفیت استفاده کرد.
از یونیزاسیــون بــرای تمیز کــردن هوا از ذرات معلق استفاده
میشود .ترکیب شدن یونیزاسیون و عطــر پاشی ،هوای مطبوع
و راحتی را در هنگام رانندگی افزایش میدهد.

اطالعات کلی

دو عطر را میتوان در خودرو انتخاب کرد .عطرهای متنوع دیگری
نیز در صورت تعویض کارتریج عطر در دسترس است.
شــاخصهای زیر میتوانند بر تأثیــر عطــر درون خودرو مؤثر
باشند:
 تنظیم تهویۀ مطبوع خودکار.
 دما و رطوبت.
 بازۀ زمانی در روز و فصل.
 شرایط فیزیکی سرنشینان از جمله خستگی.
 BMWکارتریجهای عطر اصل  BMWرا توصیه میکند.
عطـرهای اصل  BMWبرای دوباره پر کردن طراحی نشدهاند و
باید پس از استفاده ،با کارتریج جدید تعویض شوند.

""Auxiliary heating/ventilation
"For departure time" .۵
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نکات ایمنی

انتخاب عطر

هشدار
عطرهای دوباره پر شدۀ  BMWمیتـواند موجب انتشار
مواد مضر و درنتیجه اخالل و آسیب در عملکرد سیستم شود.
خطــر آسیب رسیدن به سرنشینان یا تجهیزات خــودرو وجود
دارد .کارتریجها را دوباره پر نکنید و هنـگامی که تمــام شدند،
آنها را با کارتریجهای نو تعویض کنید.

دو عطر مختلف را میتوان در خودرو انتخاب کرد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Climate comfort" .۳
"Fragrance" .۴
 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات ،بــرای پروفایلی که در حــال استفاده است ذخیــره
میشود.

یونیزاسیون ،هوای داخل خودرو را از ذرات معلق پاک میکند.

روشن  /خاموش کردن عطرپاشی ،تنظیم شدت

روشن  /خاموش کردن یونیزاسیون

"My Vehicle" .1

"My Vehicle" .1

"Climate comfort" .۳

یونیزاسیون
اصول

از طریق :iDrive

"Vehicle settings" .۲

"Climate comfort" .۳

"Ionization" .۴
یک نشانگر در صفحۀ نمایش سیستم تهویۀ مطبوع نشان میدهد
که یونیزاسیون روشن شده است.

عطرپاشی
اطالعات کلی

عطرپاشی در بازههای مختلف زمانی و به منظور اجتناب از عادت
و خوگیری ،انجام میپذیرد.
دو کارتریج عطر در خودرو اجازه جابهجایی راحت بین عطرها را
میدهند.
کارتریجهای عطر در داشبورد قرار دارند.

الزامات کارکردی



کارتریجهای عطر به میزان کافی پر باشند.
دمای داخلی بین  + 5° Cتا  + 40° Cباشد.
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از طریق :iDrive

"Vehicle settings" .۲
"Fragrance" .۴
"Level" .۵

 .۶تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.

نمایش
اطالعات کلی
با راه اندازی ب ه وسیلۀ دکمـه ،منوی پکیج هوای محیط میتواند
به طور خودکار روی صفحۀ نمایش ،نشان داده شود.
تنظیمات
تنظیمات بیشتر را میتوان انجام داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Climate control" .۳
"Fragrance" .۴
"Show fragrance setting" .۵
منوی روی صفحۀ نمایش نشان داده میشود.

تهویۀ مطبوع
سطح پر شدن کارتریج عطر
تصــاویر روی صفحۀ نمایش ،سطح واقعی پر شدن کارتریجهای
عطر را نشان میدهد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle settings" .۲
"Climate comfort" .۳
"Fragrance" .۴
میزان پر بودن عطر نمایش داده میشود.
 .۵تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
اگـر یک کارتــریج عطر ،خــالی نشان داده شود ،مقداری عطر
هنوز باقیمانده است .با این حال ،برای عطرپاشی کافی نیست.
هنگامی کــه تعویض کارتــریج الزم باشد ،یک پیـام Check
 Controlروی صفحۀ نمایش ظاهر میشود.

کنترلها

 .3پوشش کارتریج عطر را جــدا کنید .باالی پوشش را گرفته
تا بتوانید آن را از کارتریج عطر بیرون بکشید.

 .4کاور جدا شده را به سمت پشت کارتریج متصل کنید.

جازدن کارتریجهای عطر

کارتریج عطر در داشبورد قرار دارد.
 .1داشبورد را باز کنید .به صفحۀ  25۲رجوع کنید.
 .2زیر نگهدارندۀ کارتریج را فشار دهید.
نگهدارندۀ کارتریج به سمت پایین میآید.

 .5کارتریج عطر را مستقر کنید به گـونهای که نقطههای روی
تراشه از نگهدارنده کارتریج دور بماند.

 .6کارتــریج عطر را بــدون استفاده از زور درون نگهــدارنده
آن قرار دهید .جا افتادن کارتریج ،حس میشود.
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کارتریج عطر ،فلش  :2به عطر دوم که بر روی صفحۀ نمایش
مشخص شده ،مربوط میشود.

 .7نگهدارندۀ کارتــریج را به سمت باال فشار دهید تا درگیــر
شود.
اطمینان حــاصل کنید که هیچ شیئی از زیر به نگهدارنده
کارتریج فشار نمیآورد؛ در غیر این صورت کارکــرد پکیج
هوای محیط ممکن است صدمه ببیند.
 .8داشبورد را ببندید.

 .۴کارتریج مورد نظر را از نگهدارندۀ آن بیرون بکشید.

جدا کردن کارتریج عطر

به وسیلۀ داشبورد میتــوان به کارتریجهای عطر دسترسی پیدا
کرد.
 .1داشبورد را باز کنید .به صفحۀ  25۲رجوع کنید.
 .۲زیر نگهدارندۀ کارتریج را فشار دهید.
کارتریج به سمت پایین میآید.

 .۳کارتریج مورد نظر را از نگهدارنده آن بیرون بکشید.
کارتریج عطر ،فلش  :1به عطر اول که بر روی صفحۀ نمایش
مشخص شده ،مربوط میشود.
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بازیافت

کارتـریجهای خالــی عطــر را میتــوانید به مــرکز
خدمات رسانی  BMWیا سـایر مراکز واجد شرایط یا
تعمیرگاههای مجاز تحویل دهید.

تجهیزات داخلی

کنترلها

تجهیزات داخلی
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

ریموت کنترل یونیورسال

سازگاری

در صــورتی کــه این نمــاد بر روی بسته بنــدی یا
دردستورالعملهـای سیستمی کــه میبایست کنترل
شود ،وجــود داشته باشد ،آن سیستم به طـور کلــی با ریموت
کنترلهای یونیورسال سازگاری دارد.
لیستی از کنترل از راه دورهــای دستی مناسب در ســایت زیر
موجود استwww.homelink.com :

کارکرد های کنترلی بر روی آینه وسط

اصول

از ریموت کنترل یونیورسال واقع در آینۀ وسط خودرو ،میتوان
برای کار با سه دستگاه کــه از راه دور کنترل میشوند ،استفاده
کرد .مانند :در گاراژ ،سیستمهای روشنایی و ...

اطالعات کلی

دربازکنهای یونیورسـال پارکینگ میتــواند جایگزین سه تا از
ریموت کنترلهای سیستمهای کنترل شده از راه دور باشند.
برای بکارگیری ،دکمـههای روی آینۀ وسط میبایست برای کار
با کارکردهای مورد نظــر ،برنامه ریزی شوند .برای برنامه ریزی
ریموت کنترل دستی نیز سیستم مربوطه مورد نیاز است.
قبل از فروش خودرو ،به منظور رعایت موارد ایمنی ،کارکردهای
ذخیره شده را حذف کنید.

نکات ایمنی

هشدار
قطعات خــودرو ممکن است هنــگام کار با سیستمهای
کنترل از راه دور ،دچــار اشکال شود .برای مثال :هنگام استفاده
از ریموت کنترل یونیورسال برای باز کردن در پارکینگ .در این
صورت احتمال آسیب رسیدن به محصول و یا آسیب به اشخاص
وجود دارد .بنابراین اطمینان حاصل کنید که سیستم مذکور فضای
کافی برای عملکرد در حین برنامه ریزی دارد .همچنین دستورات
ایمنی ریموت کنترل دستی را به دقت مطالعه و اجرا کنید.





دکمهها ،فلش شماره .1
 ،LEDفلش شماره .2
کنترل از راه دور دستی ،کــه برای برنامه ریــزی استفاده
میشود ،فلش شماره .3

برنامه ریزی
اطالعات کلی

.1
.2

.3
.4

حالت آماده به کار را روشن کنید.
تنظیمات اولیه:
دکمــۀ سمت راست و چپ آینۀ وسـط را هــم زمان و به
مدت  10ثانیه فشار دهید تا زمـانی که  LEDواقع بر روی
آینــه به رنگ سبــز چشمــک بزند .این فــرآیند تمــام
برنامه ریزیها برای کلیدهای آینۀ وسط را پاک میکند.
دکمۀ آینۀ وسط را برای برنامه ریزی فشار دهید LED .به
رنگ نارنجی چشمک میزند.
کنترل از راه دور دستی را حـدود  2/5تا  8سانتی متر دور
از دکمههای روی آینۀ وسط خودرو نگه دارید.
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کنترلها

تجهیزات داخلی

فاصلۀ مـورد نیاز ،به نوع این ریموت کنترل دستی بستگی
دارد.
 .5دکمـههای مربوط به کارکرد مورد نظر روی ریموت کنترل
دستی ،و دکمــههایی که قــرار است برنامهای برای آنهــا
تعریف شود را همزمان روی آینۀ وسط خودرو فشار داده و
نگه دارید LED .واقع بر روی آینۀ وسط به آرامی شروع به
چشمک زدن به رنگ نارنجی میکند.
 .6به محض آن کــه  LEDسریعتر به رنگ سبز چشمک زد
و یا بطور مداوم روشن شد ،دکمه را رها کنید .چــراغ سبز
به این معنی است که دکمــۀ روی آینۀ وسط برنامه ریزی
شده است .چشمک زن ســریع به رنگ سبــز ،حـکایت از
تغییر کد سیستم ارتباط رادیویی دارد.
در صورتی که پس از گذشت حداقل  60ثانیه LED ،تندتر
چشمک نزد ،فاصــله بین آینـه و ریموت کنترل دستی را
تغییر دهید و مراحل فـوق را تکرار کنید .ممکن است نیاز
باشد فــرآیند را در فواصل مختلف تکرار کنید تا به نتیجۀ
مطلوب برسید .بین هر بار تکــرار فرآیند حــدود  15ثانیه
زمان الزم است.
 .7برای برنامه ریزی دیگر کارکردها روی سایر دکمهها ،مراحل
 3تا  5را تکرار نمایید.
سیستم میتــواند با دکمههای روی آینۀ وسط خــودرو کنترل
شود.

دستورالعمل مخصوص سیستم ارتباط رادیویی

در صورتی که نتوانید سیستم را بعد از برنامه ریزیهای مکــرر
راه اندازی کنید ،بررسی کنید که آیا سیستم توسط یک سیستم
کد دهی جایگزین کنترل میشود یا خیر.
راهنمای کنترل سیستم را بخـوانید یا دکمــههای برنامه ریزی
شده بر روی آینه را به مدت طوالنی تری فشار دهید .در صورتی
که  LEDهای روی آینۀ وسط ،به سرعت شروع به چشمک زدن
کــرده و سپس به مدت  2ثانیه روشن بمــاند ،سیــستم دارای
ویژگیهای کد دهی جایگزین میباشد .چشمک زدن و سپس به
صورت روشن ثابت مــاندن  LEDها به مــدت حدود  20ثانیه
ادامه پیدا خواهد کرد.
برای سیستمهایی با ویژگی کــد دهی جایگزین ،ریموت کنترل
یونیورسال و سیستم کــد دهی جایگزین باید با هــم هماهنگ
شوند.
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برای اطالع از نحوه هماهنگ سازی ،راهنما را به دقت بخوانید.
انجام عمل هماهنگ ســازی به کمک شخص دیگـری راحتتر
انجام خواهد گرفت.
برای هماهنگ سازی:
 .1خودرو را در محدودۀ سیستم کنترل از راه دور پارک کنید.
 .2دکمــۀ مربوطه را بر روی آینۀ وســط مطابق با توضیحات
ارائه شده ،برنامه ریزی کنید.
 .3دکمــۀ مورد نظــر بر روی سیستم را پیدا کــرده و فشار
دهید .شما برای مرحله بعد حدود  30ثانیه فرصت دارید.
 .4دکمــهای که باید برنامه ریزی شود را بر روی آینـۀ وسط
به مدت  3ثانیــه نگه دارید و سپس رهـا کنید .در صورت
نیاز ،این مرحله را تا  3بار تکــرار کنید تا هماهنگ سازی
تمام شود .هنگامی که هماهنگ سازی انجام شود ،کارکرد
برنامه ریزی شده اجرا خواهد شد.

برنامه ریزی دکمههای تکی

.1
.2
.3

.4
.5

حالت آماده به کار را روشن کنید.
دکمــۀ روی آینۀ وسط خـودرو که قرار است برنامه ریزی
شود را فشار دهید.
به محض این که  LEDداخلی روی آینــه به آرامی شروع
به چشمک زدن کرد ،ریموت کنترل دستی برای سیستمی
که باید کنترل شود را حــدود  2/5تا  8سانتی متر دور از
دکمههای روی آینــۀ وسط خودرو نگه دارید .فاصله مورد
نیاز به نوع ریموت کنترل دستی بستگی دارد.
به همین ترتیب ،دکمۀ مربوط به کارکرد مورد نظر بر روی
ریموت کنترل دستی را فشار دهید و نگه دارید.
به محض آن کـه  LEDروی آینــه سریعتر چشمک زد یا
بطور مداوم روشن ماند ،هر دو دکمه را رها کنید.
چشمک زدن تنــدتر  LEDیا روشن مــاندن کامل آن به
معنای این است که دکمــههای روی آینــۀ داخل خودرو
برنامه ریزی شدهاند .در این حـالت سیستم میتواند توسط
دکمههای روی آینۀ وسط کنترل شود.
در صــورتی کــه پس از گــذشت  60ثانیه LED ،تندتـر
چشمک نزد ،فاصلۀ (بین آینـه و ریموت کنترل دستی) را
تغییر دهید و مراحل فـوق را تکرار کنید .ممکن است نیاز
باشد فـرآیند را در فواصل مختلف تکــرار کنید تا به نتیجۀ
مطلوب برسید .بین هر بار تکــرار فرآیند حـدود  15ثانیه

تجهیزات داخلی
زمان الزم است.

کنترلها

هشدار
قطعات خــودرو ممکن است هنـگام کار با سیستم های
کنترل شده از راه دور ،دچــار اشکال شود .برای مثــال :هنگام
استفاده از در بازکن یونیورسال گاراژ ،جهت باز کردن در گاراژ.
در این صورت احتمال آسیب رسیدن به محصول وجود دارد.
بنابراین اطمینان حـاصل نمایید که سیستم مذکور فضای کافی
برای عملکرد دارد .همچنین دستورات ایمنـی مربوط به ریموت
کنترل دستی را به دقت مطالعه و اجرا کنید.
میتوان سیستمهایی مانند در گاراژ را ،هنگامی که حـالت آماده
به حرکت و یا حالت آماده به کار روشن است ،با استفاده از دکمۀ
روی آینــۀ وسط باز و بسته کــرد .به این منظور ،دکمـه را در
محـدودۀ آنتن دهی سیستم فشار دهید تا عمل کند .هنــگامی
که سیگنال رادیویـی ارســال شود LED ،بر روی آینــۀ وسط
بطور ثابت روشن میشود.

کنترلها

آفتاب گیر
پوشش آفتاب گیر

آفتاب گیر را به سمت باال یا پایین باز و بسته کنید.

آینه کوچک داخل آفتابگیر

یک آینۀ کوچک در پشت آفتاب گیر و در زیر یک روکش ،تعبیه
شده است .هنگامی که پوشش آن باز شود ،چــراغهای داخلـی
آینۀ روشن میشوند.

زیر سیگاری
کنسول میانی جلو
باز کردن

 .1کاور را به سمت جلو فشار دهید تا باز شود.

حذف کارکردهای ذخیره شده

دکمۀ سمت چپ و راست واقــع بر آینۀ وسط را هم زمـان و به
مدت حــدود  10ثانیه فشــار داده و نگـه دارید تا  LEDها به
سرعت شروع به چشمک زدن به رنگ سبز کنند .در این حـالت
تمــامی کارکـردهای ذخیره شده حذف میشود .کارکــردها را
نمیتوان تک تک حذف کرد.

 .2زیرسیگاری در داخل یکی از جالیوانیها قرار دارد.
درپوش آن را به سمت باال باز کنید.
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تجهیزات داخلی

تخلیه

برای تخلیـۀ زیرسیگاری ،در حــالی که درپوش آن بسته است،
آن را بیرون بکشید.

آتش بگیرد .در این صورت خطر آتش سوزی و جــراحت وجود
خواهد داشت .فندک سیگار را از روی نگهدارندۀ آن حمل کنید.
همچنین اطمینان حــاصل کنید که کــودکان به فندک دست
نمیزنند و خود را نمیسوزانند.
احتیاط
در صورتی که مـواد فلزی ،داخل سوکت فندک انداخته
شوند ،میتوانند منجر به اتصالی شود .در این صورت خطر آسیب
رسیدن به خودرو وجـود خواهد داشت .فندک سیگار یا پوشش
سوکت را پس از استفاده از سوکت به جای خود برگردانید.

کنسول میانی جلو

در عقب
باز کردن

کاور را فشار دهید .کاور خودکار باز میشود.

بستن

کاور را فشار دهید تا بسته شود.

خالی کردن

.1
.2

.3
.4
.5

کاور را باز کنید.
آرام و با احتیاط زمــانی کــه در جاسیگاری باز شده است
محفظۀ نگهدارنده را باز کنید ،تا اندازهای کــه زیرسیگاری
از محفظۀ نگهدارنده ،جدا شود.
محفظه را بیرون بکشید و خالی کنید.
محفظه را مجددا ً داخل پنل بگذارید تا با ایجــاد یک صدا
محکم شود.
کاور را ببندید.

فندک
نکات ایمنی

هشدار
تماس و برخورد با قسمت داغ فندک سیگار یا سوکتهای
داغ فندک میتواند موجب سوختگی شود .مواد اشتعال زا میتواند
در صورت پایین افتادن فندک سیگار یا تماس با مــواد مربوطه
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کاور را به سمت جلو باز کنید.

فندک بین دو جالیوانی قرار دارد.

تجهیزات داخلی

کنسول میانی عقب

کنترلها

هشدار
در صورتی که مــواد فلزی داخل سوکت فندک انداخته
شوند ،میتوانند منجر به اتصالی شوند .در این صورت خطر آسیب
رسیدن به خـودرو وجود خواهد داشت .فندک سیگار یا پوشش
سوکت را پس از استفاده از سوکت به جای خود برگردانید.

جا دستی میانی جلو
فندک سیگار در این قسمت است.

کنترلها

فندک را به سمت داخل فشار دهید.
هنگامی که فندک بیرون بزند ،میتــوان آن
را استفاده کرد.

سوکتهای برق

یک سوکت درون جادستی میانی وجود دارد.

کنسول میانی جلو

اصول

هنگامی که موتــــور خودرو روشن است یا حالت آماده به کار یا
آمــاده به حرکت روشن است ،سـوکتهای فندک میتــواند به
عنوان سوکت برای وسایل الکترونیکی استفاده شود.

اطالعات کلی

مجمـوع بار بــرای تمــامی سوکتهــا نباید از  140وات برای
ولتاژ  12ولت تجاوز کند.
با استفاده از کانکتورهای غیر منطبق ،به سوکتها آسیب نرسانید.

کاور را باز کنید.

نکات ایمنی

احتیاط
شارژرهایی که باتری خودرو را شــارژ میکنند میتواند
با ولتــاژها و جریانهای باال کار کند کـه به معنی پربار شدن و
آسیب رسیدن به شبکۀ  12ولت تعبیه شده در خودرو است.
در این صورت خطر آسیب رسیدن به خــودرو وجود دارد .تنها
شارژرهای باتری مربوط به باتری خودرو را به درگاه کمکی واقع
شده در محفظۀ موتور متصل نمایید.

سوکت بین جالیوانیها قرار دارد.
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تجهیزات داخلی

کنسول میانی عقب

در جادستی میانی

در کنسول میانی یک و یا دو سوکت وجود دارد.
کاور هر کدام از آنها را در بیاورید.

یک محل اتصال  USBدر جادستی مرکزی وجود دارد.

داخل صندوق عقب

یک سوکت در قسمت سمت راست صندوق عقب وجود دارد.
درپوش آن را باز کنید.

رابط USB
اطالعات کلی

پیــامها و نکات مربوط به اتصـال دستگاههای موبایل و غیره به
پورت  USBرا رعایت نمایید .به صفحۀ  43مراجعه کنید.
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گیربکس دستی :در کنسول میانی مرکزی

یک محل اتصال  USBدر کنسول میانی وجود دارد.

گیربکس استپترونیک :در کنسول میانی

احتیاط
اشیاء داخل محفظـۀ اشیاء مــانند کانکتــورهای بزرگ
 USBممکن است راه باز و بسته شدن کاور را مسدود کنند.
خطــر آسیب رسیدن به قطعــات وجود دارد .هنگام باز و بسته
کردن ،اطمینان حاصل کنید که مسیر حرکت کاور آزاد است.

تجهیزات داخلی

کنترلها

کاور را باز کنید.

یک محل ورود  USBدر قسمت کنسول میانی قرار دارد.
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محفظههای نگهداری اشیاء

محفظه های نگهداری اشیاء
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

نکات ایمنی

هشدار
اشیاء آزاد و رهــا در داخل خــودرو میتــوانند هنـگام
رانندگی و در صورت بـروز یک تصادف یا هنگام ترمــز کردن و
مانور دادن در داخل خودرو به این سو و آن سو پرتاب شوند که
در اینصورت خطـر آسیب دیدگی وجود دارد .اشیاء آزاد و رها را
در جای امنی در خودرو قرار دهید.
احتیاط
پدهـای ضد لغزش میتوانند به داشبورد آسیب برسانند
که در این صورت خطـر آسیب به وسایل وجود دارد .از پدهـای
ضد لغزش استفاده نکنید.






جادستی میانی ،به صفحۀ  254مراجعه کنید.
محفظۀ نگهداری در کنسول میــانی عقب ،به صفحۀ 254
مراجعه کنید.
جیبهای موجود در تکیه گاههای صندلیهای جلو.

جعبۀ داشبورد
قسمت سرنشین جلو
اطالعات

هشدار
جعبۀ داشبورد در صورتی که باز شود ،در محوطۀ داخلی
خودرو بیرون میزند .هنگام رانندگی و در صورت بــروز تصادف
یا هنگام ترمز کردن یا مـانور دادن احتمال بیرون ریختن اشیا ِء
داخل داشبورد وجــود دارد و در اینصورت امـکان جراحت نیز
خــواهد داشت .همواره در داشبورد را بالفــاصله پس از استفاده
ببندید.

باز کردن

محفظههای نگهداری اشیاء

محفظههای نگهـداری اشیاء که در زیر به آنها اشاره شده است،
در داخل وسیلۀ نقلیۀ موجود است.
 داشبورد در قسمت سرنشین جلـو ،به صفحۀ  252مراجعه
کنید.
 محفظــۀ نگهداری اشـیاء در سمت راننده ،به صفحۀ 253
مراجعه کنید.
 محفظههای موجود در درها ،به صفحۀ  253مراجعه کنید.
 گیربکس دستی :محفظۀ نگهداری اشیاء در کنسول میانی،
به صفحۀ  253مراجعه نمایید.
 گیربکس استپترونیک :محفظۀ نگهـداری اشیاء در کنسول
میانی ،به صفحۀ  253مراجعه کنید.
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دسته را بکشید.
چراغ جعبۀ داشبورد روشن میشود.

بستن

درپوش را فشار دهید تا بسته شود.

محفظههای نگهداری اشیاء

قفل کردن

داشبورد را میتوان با یک کلید یکپارچه قفل کرد .این کار مانع
از دستیابی به جعبۀ داشبورد میشود .پس از قفل کـردن جعبۀ
داشبورد ،میتــوان بدون تحویل دادن کلید یکپــارچه ،ریموت
کنترل را به جایی مانند هتل تحویل داد.

طرف راننده
نکات ایمنی

هشدار
جعبۀ داشبورد در صورتی که باز شود ،در محوطۀ داخلی
خودرو بیرون میزند .هنگام رانندگی و در صورت بــروز تصادف
یا هنگام ترمز کردن یا مـانور دادن احتمال بیرون ریختن اشیا ِء
داخل داشبورد وجــود دارد و در اینصورت امـکان جراحت نیز
خــواهد داشت .همواره در داشبورد را بالفــاصله پس از استفاده
ببندید.

باز کردن

کنترلها

محفظههای موجود در درها

هشدار
در صورت بــروز یک تصـادف امکــان شکستن اشیــاء
شکستنی مانند لیوان آب وجود دارد .لیوان شکسته میتواند در
داخل خودرو پراکنده شود و در این صورت احتمال جراحت وجود
دارد .اشیاء شکستنی را داخل خودرو انبار نکنید.

گیربکس دستی :محفظۀ نگهداری اشیاء
در باالی کنسول میانی

یک محفظۀ نگهداری اشیاء در باالی کنسول میانی وجود دارد.

گیربکس استپترونیک :محفظۀ نگهداری
اشیاء در کنسول میانی
باز کردن

دسته را بکشید.

بستن

درپوش را فشار دهید تا بسته شود.
درپوش را به سمت جلو بکشید تا جایی که گیر کند.

بستن

لبــۀ دستگیرۀ درپـوش را لمـس کنید .درپـوش به سمت عقب
حرکت میکند.
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محفظههای نگهداری اشیاء

محفظۀ ذخیره سـازی در کنسول میانی
عقب

کنسول میــانی عقب حــاوی یک یا دو محفظۀ نگهداری اشیاء
است.

جلو
باز کردن

جا دستی میانی
جلو
اطالعات کلی

وسط صندلیها و در کنسول میانی ،یک محفظۀ نگهداری اشیاء
وجود دارد.

درپوش را به سمت جلو بکشید تا کام ً
ال باز شود.

باز کردن

دو جالیوانی در کنسول میانی وجود دارد.
دکمه را فشار دهید.

بستن

درپوش را به سمت پایین فشار دهید تا درگیر شود.

عقب

بستن

نگه دارندۀ لیوان
نکات ایمنی

هشدار
ظــروف نامنــاسب در جالیــوانی و نوشیدنیهــای داغ
میتوانند به جالیــوانی آسیب رسانده و خطـر آسیب در صورت
بروز یک تصادف را افـزایش دهند .دراین صورت خطـر جراحت
یا آسیب رسیدن به وسایل وجــود دارد .از ظروف سبک ،نشکن
و بدون منفذ استفاده کنید .نوشیدنیهــای داغ به همراه نبرید.
اشیاء را به زور داخل جالیوانی وارد نکنید.
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لبۀ دستگیرۀ درپوش را لمس کنید .درپوش بسته میشود.

نکات ایمنی

احتیاط
در صورتی که یک جالیــوانی باز باشد ،تکیـه گاه دست
میــانی را نمیتوان به سمت عقب باز کــرد ،زیرا خطــر آسیب
رسیدن به وسایل وجـود دارد .قبل از باز کردن تکیه گاه دسته،
کاور را به عقب فشار دهید.

محفظههای نگهداری اشیاء

کنترلها

باز و بسته شدن
باز کردن

جادستی میانی را به سمت جلو تا کنید.
دکمه را فشار دهید و جالیوانی را به سمت بیرون باز کنید.
بستن
جالیوانی را به سمت عقب تا کنید تا درگیر شود.

قالب آویز لباس
نکات ایمنی

هشدار
لباسهای روی قالبهای آویــز لباس ،میتـوانند مــانع
دید هنگام رانندگی شـوند و در این صورت خطــر بروز تصادف
وجــود دارد .هنگام آویزان کردن لباسها روی قالبهای آویــز
لباس ،مطمئن شوید که مانع از دید راننده نخواهند شد.
هشدار
استفادۀ نامناسب از قالبهای آویــز لباس میتــواند به
خطر پرتاب شدن لباسها در هنگام ترمز کردن یا مــانور دادن
منجــر شود و در این صـورت خطــر جراحت یا آسیب رسیدن
به وسـایل وجود دارد .تنــها لباسهای سبک وزن را از قالبها
آویزان کنید.

اطالعات کلی

قالبهـای آویــز لباس در دستگیرههای عقب و روی ستون در،
در قسمت عقب خودرو قرار دارند.
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صندوق عقب

صندوق عقب
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

بارگیری
نکات ایمنی

هشدار
وزن باال میتواند باعث گــرم شدن بیش از حــد تایرها
شده و آنــها را از درون خــراب کند .در نتیجه فشـار باد تایــر
به صورت ناگهانی افت کند .شـرایط رانندگی میتواند برای مثال
در کاهش پایداریِ خــودرو در مسیر ،خــط ترمــز طوالنیتر و
ویژگیهــای فرمــان تاثیر مخــرب داشته باشد .در این صورت
خطــر تصادف وجود دارد .بنابراین به ظرفیت بار مجــاز خودرو
برای تایــرها توجه کـرده و هرگــز از وزنهای مجــاز تجــاوز
نکنید.
هشدار
چنانچه از میزان بار مجــاز برای خودرو و باربند تجـاوز
شود ،ایمنی خـودرو نمیتواند تضمین شود .خطر تصادف وجود
دارد .از وزن مجاز باربند و خودرو تجاوز نکنید.
هشدار
در هنــگام رانندگی ،اشیای آزاد داخل خـودرو میتواند
درون خــودرو جابهجا شده یا بیفتند .در این صورت ،در هنگام
ترمــز یا تصادف و یا تغییر مسیر ناگهانی ،امکان افتادن اشیایی
که سفت نشدهاند افزایش خواهد یافت و احتمال آسیب رسیدن
به سرنشینان وجود دارد .بنابراین اشیاء آزاد را در خودرو محکم
کنید.
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هشدار
اشیاء درون خــودرو در صورتی که به خــوبی مستقر و
محکم نشده باشند ،ممکن است داخل خودرو ،به این سو و آن سو
لیــز خورده و یا پرتاب شوند .مث ً
ال هنگام تصادف ،ترمز شدید و
مانــور گــریز ،ممکن است این اتفــاق رخ دهد .در این صورت
سرنشنیان خودرو در معرض خطـر جراحت قرار خواهند گرفت.
اشیا را در درون خودرو ،ایمن جاسازی کنید.
احتیاط
مایعــات در صندوق عقب خــودرو میتواند به خــودرو
آسیب بزند .بنابراین مطمئن شوید کـه مایعات در صندوق عقب
چکه و نشتی نداشته باشد.

جاسازی و ایمن سازی بارها













بارهای محــافظ را در اطـراف و گوشههای بار اصلی قــرار
دهید.
بارهای سنگین :این بارها را تا جــای ممکن به سمت جلو
هل دهیــد و در پایینتـرین قسمت ممکن قــرار دهید و
حتی در صورت امکان ،آنـها را در صندوق عقب و در پشت
پشتی صندلی های عقب خودرو قرار دهید.
بارهای خیلی سنگین :این بارها را تا جای ممکن به سمت
جلو و در پایینترین قسمت قــرار دهید و حتی در صورت
امکان ،در پشت پشتی صندلی عقب خودرو قرار دهید.
در صــورتی کــه سرنشین در صنـدلیهای عقب حضــور
نداشته باشد ،هر دو کمربند صندلی های عقب را ،در سگک
سمت مخالف قفل کنید.
در صورت نیاز میتوانید برای جاسازی بار ،صندلی عقب را
بطور کامل به سمت پایین خم کنید.
بارها را بلندتر از ارتفاع پشتیهای صندلی نچینید.
بارهای کوچک و سبک :این گونه بارها را میتوان به وسیلۀ
تسمههای نگـه دارنده یا تور مخصوص بار در صندوق عقب
ایمن نمود.
بارهــای سنگین و حجیــم :این دستـه از بارهــا را باید با
تسمههای مخصوص محکم و ایمن کنید.

صندوق عقب
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قالبهای نگهدارنده در صندوق خودرو

جمع کردن

در صندوق ،قالبهای نگهدارنده به منظور حفاظت از بار وجـود
دارد.
ابزارهایی از قبیل نوارهای مهار ،نوارهای کششــی و یا توریهای
بار باید با اتصال به این قالبها ایمن شوند.

جا کیفی را فشار دهید و بچرخانید تا درگیر شود.

محفظههای نکهداری در صندوق عقب
جا کیفیها
اطالعات کلی

در صندوق ،یک جا کیفی در سمت چپ قرار دارد.

نکات ایمنی

هشدار
استفادۀ نادرست از جا کیفی ممکن است موجب ایجــاد
خطــراتی از قبیل تکان خــوردن و پرتاب شدن وسـایل هنگام
ترمز شدید یا مانور گریز شود .خطر آسیب رسیدن و وارد شدن
خسارت به وسایل وجــود دارد .فقط وسایل سبک وزن همچون
کیسههای خرید را روی گیرۀ کیف و کیسه آویزان کنید .بارهای
سنگین را تنها با رعایت نکات ایمنی در صندوق حمل کنید.

توری

اشیاء کوچکتر را میتوان در داخل تــوری در سمت چپ قـرار
داد.

محفظههای نگهداری کناری ،سمت راست

یک محفظۀ نگهداری وسایل ،سمت راست صندوق قرار دارد.

محفظههای نگهداری کناری ،سمت چپ
اطالعات کلی

یک محفظۀ نگهداری وسایل ،سمت چپ صندوق قرار دارد.

باز کردن

دسته را بکشید.

محفظۀ نگهداری در زیر پنل صندوق عقب با
چرخهای اضطراری

در زیر کفپوش صندوق ،یک محفظه برای نگهداری چـرخ قرار
دارد.
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صندوق عقب

کفپوش صندوق را رو به باال جمع کنید.

گسترش دادن فضای صندوق عقب
اصول

فضــای صندوق ،با استفاده از امکان جمــع کردن صندلیهای
عقب قابل افزایش است.

اطالعات کلی

پشتی صندلی عقب با نسبت  40-20-40به سه قسمت تقسیم
شده است.
پشتیها میتواند از داخــل صندوق جمــع شود .هر قطعــه از
پشتیهای صندلی میتواند به صورت مجزا جمع شود.

نکات ایمنی

هشدار
خطــر گیر کردن در هنگام جمـع کردن پشتی صندلی
عقب وجود دارد .خطر آسیب رسیدن به امـوال وجود دارد .قبل
از جمع کردن ،مطمئن شــوید که مسیر حرکت پشتی صندلی و
پشتی سر آزاد باشد.
هشدار
بارهایی که در سر جــای خود ثابت نشدهاند امکان دارد
در صورت باز بودن پشتی صندلی به داخل خودرو پرتاب شوند،
به عنوان مثــال در هنگام تصادف ،ترمــز گرفتن و یا مانورهای
اجتنابی برای گریز از حادثه ممکن است این اتفاق پیش بیاید.
خطر آسیب دیدگی جـانی و مـالی وجـود دارد .اطمینان حاصل
کنید که مکانیسم قفل به هنگام برگرداندن پشتی ،سر جای خود
حتماً درگیر شود.
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هشدار
اگــر تنظیـمات صنـدلی و یا نصب صنـدلی مخصــوص
کودک اشتباه انجــام شود ،پایداری سیستم محافظت از کودک
محدود و یا بی اثــر میشود .اطمینان حاصل کنید کـه سیستم
محافظت از کــودک محکم به پشتی صندلی وصل شده باشد و
سر جـای خود قرار گرفته باشد .در تمــامی پشتیهای صندلی
مربوطه ،در صورت امـکان زاویۀ پشتی صندلی را تنظیم کرده و
صندلی را به صــورت صحیـح تنظیم کنید .مطمئن شــوید که
صندلیهـا و پشتی آنها به صورت صحیح به همدیگر وصل شده
باشند .در صـورت امکان ،ارتفاع بالشتهای سر را تنظیم کرده و
یا آنها را بردارید.
احتیاط
اجــزای خــودرو ممکن است کـه هنگام جمع کــردن
پشتی صندلی خــراب شوند .اطمینان حـاصل کنید کــه هنگام
برگرداندن صندلی به جای خود ،مسیر برگرداندن پشتی صندلی
و پشتی سر خالی است.

جمع کردن پشتیهای صندلی عقب از داخل صندوق

 .1قفل کمربند سرنشین وسط در عقب خـودرو را با زبانۀ یک
کمربند ایمنی دیگر باز کنید.
 .۲زبانــۀ انتهایی کمربند ایمنی را در داخل دهانۀ تعبیه شده
قرار دهید.

 .۳پشتی سر صندلی مربوطه را تا حــد ممکن به پایین فشار
دهید.

صندوق عقب

کنترلها

 .4اهــرم مربوطــه در صندوق را به منظور باز کــردن پشتی
صندلی عقب بکشید.

 .2در داخل گــودی پشت ســری دست برده و آن را به جلو
بکشید.

 .5پشتی صندلی عقب باز شده به آرامی به سمت جلو حرکت
میکند.
 .6پشتی صندلی عقب را رو به جلو تا کنید.

افزایش فضای صندوق با چرخ اضطراری
اصول

چرخ اضطراری و اجزای متعلق به آن را میتوان به صورت موقت
به منظور افزایش فضای صندوق برداشت.

بیرون آوردن چرخ اضطراری و اجزای در بر گیرنده

 .1کفپوش صندوق را بردارید .به این منظور ،کفپوش را رو به
باال و به سمت پشتی صندلیهای عقب بکشید.

جمع کردن پشتی صندلی عقب

 .1پشتی صندلی عقب را به وضعیت عـادی برگردانده و آن را
سر جای خود محکم کنید.
 .2زبانــۀ کمربند ایمنی را از داخل گیــرههای نصب شده در
قسمت پنل جلوی شیشۀ عقب باز کنید.
 .3زبانــۀ کمربندها را به قفل جـدا کنندۀ صندلی وسط وصل
کنید .صدای قفل شدن سگک آن باید شنیده شود.

 .2نوار مهار را باز کنید.

جمع کردن قسمت وسط صندلی

 .1پشتی سر قسمت وسط را جمع کنید.
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صندوق عقب

 .3جا ابزاری را بردارید.

کیف اسکی و اسنوبورد

کیف اسـکی و اسنوبورد با جلد محــافظ در صندوق قــرار داده
شدهاند.
از دستورالعمل های ذکر شده در جلد محافظ به منظور نصب و
اجرای آن استفاده کنید.
با چرخ اضطراری :ابتدا چرخ اضطراری را برداشته و سپس کیف
مخصوص اسکی و اسنوبورد را نصب کنید.
 .4چرخ اضطراری را از جای خود خارج کنید.
 .5نوار مهار را از گیرهها جدا کنید.
 .6اجزای در بر گیرنده را خارج کنید.

 .7کفی محفظه را بردارید.

 .8کفپوش صندوق را بگذارید.

قرار دادن چرخ اضطراری در مکان خود

مراحل گفته شده در باال را به منظور برگرداندن چرخ اضطراری
و دیگر اجزا به صندوق عقب ،به صورت برعکس انجام دهید.
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توصیههای رانندگی
این بخش شما را با اطالعاتی در خصوص برخی شرایط رانندگی
و یا شیوۀ کار خودرو آشنا میکند.

توصیههای رانندگی

احتیاط های رانندگی

احتیاطهای رانندگی
تجهیزات خودرو

موتور ،سیستم گیربکس و دیفرانسیل

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

از سرعت حداکثری موتور و جاده تجاوز نکنید:
 برای موتورهای بنزینی 4500 :دور بر دقیقه و  160کیلومتر
بر ساعت.
 از بارگیری کامل برای خــودرو یا تخت گاز رفتن در هــر
شرایطی خودداری کنید.

دورۀ آب بندی قطعات

از  2000کیلومتر به باال

قطعات متحرک به مـدت زمــان کوتاهی نیاز دارند تا با قطعات
دیگر به درستی چفت شوند .دستورالعملهای زیر به شما کمک
میکند تا خودرویی با طول عمــر بیشتر و راندمان باالتر داشته
باشید.
در طی زمــان آب بندی قطعـات ،از سیستم کنترل راه اندازی
استفاده نکنید .برای اطــالعات بیشتر به صفحۀ  117مراجعــه
کنید.

تایر

اطالعات کلی

نکات ایمنی

هشدار
قطعات جــدید میتوانند باعث شـوند تا سیستم کمکی
رانندگی و ایمنی با تاخیر عمل کنند .خطر تصادف وجود خواهد
داشت .بعد از نصب قطعات جدید ،یا زمــانی که خودرو هنوز نو
است ،با احتیـاط حرکت کنید و در شــرایط حســاس رانندگی
هوشیارانه مداخله کنید .مــوارد مربوط به آب بندی قطعـات را
رعایت کنید.
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تا مسافت  2000کیلومتر

سرعت موتور و خودرو میتواند به تدریج زیاد شود.

کشش تایرها به دلیل شــرایط کارخانهها در هنگام تولید بهینه
نیستند.
بنابراین طی 300کیلومتر اولیه با احتیاط رانندگی کنید.

سیستم ترمز

ترمزها به یک دوره آب بندی در حدود  500کیلومتر نیاز دارند
تا به بهترین عملــکرد بین دیسکها ولنتهای ترمز برسند .در
طول این دوره ،با احتیاط برانید.

کالچ

کالچ پس از طـی مسافت  500کیلومتر ،به کارایی مطلوب خود
میرسد .در طی این دورۀ آب بندی ،آرامــتر از کــالچ استفاده
کنید.

پس از نصب قطعات جدید

تمامی موارد باال درباره زمان آب بندی قطعات ،در قطعاتی که به
تازگی نصب شدهاند نیز باید رعایت شود.

احتیاط های رانندگی

نکات ک ّلی برای رانندگی
بستن در صندوق عقب

هشدار
در صورتی که در صندوق عقب باز باشد ،میتواند هنگام
رخ دادن تصـادف یا ترمــز و تغییر مسیر ناگهانی به سرنشینان
خــودرو یا افراد دیگر و همچنین به خود خودرو آسیب برساند.
عــالوه بر این دود اگــزور ممکن است به داخل خــودرو بیاید.
بنابراین با در صندوق عقب باز ،رانندگی نکنید.
در صورتی که ناچار به رانندگی در حالتی هستید که در صندوق
عقب باز است:
 تمامی پنچرهها و شیشۀ سان روف را ببندید.
 جریان هوا را از تهویهها افزایش دهید.
 با احتیاط رانندگی کنید.

قطعات داغ سیستم اگزوز

هشدار
در هنگام رانندگی ممکن است زیر خودرو به دلیل وجود
سیستم اگــزور ،داغ شود .در صـورتی که مــواد قــابل اشتعال
مانند چمن یا برگ درختان با قطعات داغ زیر خــودرو تمــاس
پیدا کند ،امــکان آتش گرفتن این مــواد وجــود دارد .در این
صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو و سرنشینان وجــود
دارد .محافظهای گرمایی نصب شده را برندارید و هرگــز سطح
زیری آنها را با چیزی نپوشــانید .مطمئن باشید هیچ شییء قابل
اشتعالی با قطعات داغ خـودرو هنگام رانندگی یا در حین پارک
تماس برقرار نخواهد کرد .همچنین ،قطعات داغ سیستم اگـزوز
خودرو را لمس نکنید.

سیگنالهای رادیویی

هشدار
برخی کارکرد های خودرو ممکن است در اثر سیگنالهای
رادیویی با فرکانس باال ،تحت تاثیر قرار گیرد .این قبیل سیگنالها
توسط یک دسته از سیستمهای مخابراتی مثل برجهای مخابراتی
یا دکلهای ارتباطی مربوط به تلفن همراه تولید میشوند.
پیشنهاد ما این است که مشکالتی از این قبیل را با مراکز خدمات
رسانی مجاز در میان بگذارید.

توصیههای رانندگی

وسایل ارتباطی قابل حمل در داخل خودرو

هشدار
وسایل الکترونیکی خــودرو و دستگاههای ارتباطی قابل
حمل میتوانند بر هــم تاثیــر بگذارند .بهخــاطر فرستندههای
موبایل در خــودرو تشعشع وجـود خواهد داشت .در این صورت
احتمال آسیب رسیدن به خــودرو وجود دارد .در صورت امکان،
در داخل خودرو تنها از تلفنهای همراهی که به صورت مستقیم
با آنتنهای خــارجی در ارتباط است استفاده کنید تا تداخالت
دوطرفه کاهش یابد و تشعشات درون خودرو نیز کم شود.
Aquaplaning
در جادههای خیس و لغــزنده ،الیه ای آب بین تایـرها و سطح
جاده تشکیل میشود.
این پدیده با نام  Aquaplaningشناخته میشود .در این پدیده
ارتباط و تمــاس بین تایر و سـطح جــاده به صورت مقطعی یا
کامل قطــع خواهد شد و در نهایت منجر به کاهش توانایی شما
در کنترل خودرو و استفاده از سیستم ترمز میشود.

رانندگی در آب

هشدار
رانندگی با سرعت زیاد در چالههای پر عمق آب ،میتواند
منجــر به ورود آب به داخل محفظۀ موتور ،سیستم الکتریکی یا
گیربکس خودرو شود .خطر آسیب رسیدن به قطعات وجود دارد.
هنگامی که از میان آب رانندگی میکنید ،از سرعت و همچنین
نهایت عمق مشخص شده تجاوز نکنید.
هنگام رانندگی در آب میبایست موارد زیر را رعایت کنید:
 فقط از میان آب ساکن عبور کنید.
 عمق آب بیشتر از  25سانتی متر نباشد.
 سرعت خودرو بیش از  5کیلومتر بر ساعت نباشد.
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ترمز گیری مطمئن

در نتیجه هنــگام نیاز ،سیستم ترمــز خودروی شما بهتر عمل
خواهد کرد.

خودروی شما به ترمــز  ABSبه عنوان یک ویـژگی استاندارد،
مجهز است.
کارآمـدترین روش ترمز گرفتن در شرایط حساس ،فشردن ترمز
تا انتها است.
هدایت خودرو -هنگام ترمز گرفتن -همچنان ممکن است .شما
میتوانید با کمترین نیرو ،خــودرو را برای جلوگیری از برخورد
با موانع کنترل کنید.
ارتعاشات پــدال ترمــز و صداهای مــدارهای هیدرولیک نشان
میدهد که سیستم  ABSترمز فعال است.
در برخی از شـرایط ،دیسک سوراخ شده ممکن است ایجاد صدا
کند .با این حال هیچ تاثیری روی عملکرد و کارکرد ترمز نخواهد
داشت.

سراشیبی

اطالعات کلی

اشیایی که در نزدیکی پدالها و در کف خودرو هستند

هشدار
اشیایی که کف خــودرو باشند ،ممکن است راننده را در
هنگام فشار دادن پــدالها دچــار مشکل کنند .در این حــالت
احتمال تصـادف وجود دارد .وسایل درون خــودرو را به گونهای
قــرار دهید که زیر پای راننده نــرود .از کف پوشهای مناسب
برای خــودرو استفاد کنید کـه میتوانند کامــ ً
ال به کف خودرو
بچسبند .از کف پوشهای گشــاد یا پهن کـردن چندین الیــه
کفپوش در کف خـودرو خودداری کنید .پس از هر بار برداشتن
کف پوشها برای مثال برای تمیز کـردن خودرو ،از اتصال کامل
و بی نقص آنها به کف خودرو مطمئن شوید.

جادههای خیس

هنگامی که جــاد ه خیس است ،و بر روی جاده نمک پاشیدهاند
یا باران شدیدی میآید ،هر چند کیلومتر یک بار پدال ترمــز را
آهسته فشار دهید.
اطمینان حــاصل کنید این کار شما برای دیگر رانندگان ایجـاد
مزاحمت نمیکند.
گرمای تولید شده در این فـرآیند به خشک کردن دیسک و لنت
ترمز کمک میکند.
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هشدار
فشار سبک اما دائمی بر روی پـدال ترمـز میتواند منجر
به افزایش درجۀ حرارت شود و ترمز ممکن است مستهلک شده
یا حتی دیگر نتواند به درستی عمل کند .در این صورت خطــر
تصادف وجود دارد .بنابراین از اعمال فشار بیش از حد بر سیستم
ترمز خودداری کنید.
هشدار
هنگامی که خودرو خاموش است یا موتــور آن خاموش
است ،کارکـردهای مربوط به ایمنی خــودرو مانند تاثیر ترمــز
خـودرو و تاثیر کمک به کنترل فــرمان محدود شده و یا از کار
خواهد افتاد .بنابراین خطر تصادف وجود دارد .هنگامی که موتور
خاموش است از هدایت خودرو خودداری کنید.
در هنــگام رانندگیهای طــوالنی یا در سراشیبیها ،از دندهای
استفاده کنید که کــمترین نیروی ترمــز را نیازداشته باشد .در
غیر این صورت ،ممکن است ترمــز داغ شود و نتواند به خـوبی
عمل کند.
شما میتوانید تــوان ترمــز موتــور خودرو را با کم کردن دنده
افزایش دهید .در صـورت نیــاز میتوانید کاهش دنده را تا دندۀ
یک ادامه دهید.

فرسایش دیسک ترمز

در شـرایط زیر خــوردگی دیسک ترمز و آلــودگی پدهای ترمز
افزایش مییابد:
 استفاده از خودرو صرفاً برای مسافتهای کوتاه.
 اگر مدت طوالنی از خودرو استفاده نشود.
 استفاده نامرتب از ترمز.
 مواد شوینده اسیدی یا قلیایی.
ضایعات روی دیسک ترمــز سبب مشکالتی میشوند که عموماً
تعمیر نمیشود.

احتیاط های رانندگی

تقطیر آب زیر خودروی پارک شده

هنــگامی کـه از سیستم تهویۀ مطبوع استفاده میکنید ،ممکن
است زیر خودرو آب جمع شود.
این جمع شدن آب زیر خودرو طبیعی است.

باربند
اطالعات کلی

باربند به عنوان تجهیزات جانبی موجود است.

نوار سقف با درپوش

محلهای نصب باربند بر روی نـوار سقف خودرو در قسمت باالی
درها قرار دارد.
کاور را به سمت باال باز کنید.

نصب

مطابق دستورالعملهای نصب باربند عمل کنید.
مطمئن شوید فضای کافی برای باز شدن و شیب گرفتن شیشه
سانروف وجود دارد.

توصیههای رانندگی

بارگیری

باربندها به دلیل این که ارتفاع مرکز ثقل خودرو را باال میبرند،
تاثیر زیادی روی هدایت فرمان خواهند داشت.
بنابراین هنگام رانندگی با باربند نکات زیر را رعایت کنید:
 از وزن مجاز خودرو و وزن مجاز باربند تجاوز نکنید.
 مطمئن شوید فضــای کافــی برای باز کــردن شیشههای
سان روف وجود دارد.
 بار روی باربند را به صورت یکنواخت توزیع کنید.
 بار روی باربند ،نباید در محــدودهای بسیار گسترده چیده
شود.
 سنگینترین بارها را در زیر قرار دهید.
 با استفاده از تسمههای نگه دارنده ،بار روی باربند را محـکم
و ایمن کنید.
 اجــازه ندهید بارها در مسیر باز کــردن در صنـدوق عقب
قرار گیرند.
 با احتیاط رانندگی کنید و از شتاب ،ترمــز و تغییر مسیـر
ناگهانی خودداری کنید .آهسته دور بزنید.

رانندگی در پیست مسابقه

رانندگي در پيست باعث بار حــرارتي و مكانيـكي مضاعف شده
و منجر به افزايش استهالک خــودرو خواهد شد .این استهالک
تحت پوشش گارانتی قــرار نمیگیرد .این خودرو برای استفاده
در مسابقات موتور اسپرت طراحی نشده است.
پیش از رانندگی در پیست مســابقه ،خــودرو را توسط مرکــز
خـدمات رســانی  BMWیا ســایر مراکــز واجــد شــرایط یا
تعمیرگاههای مجاز مورد بازدید قرار دهید.

نصب باربند با پایههای مغناطیسی

ب ه علت جنس آلومینیومی سقف خــودرو ،امکان استفاده باربند
با پایههای مغناطیسی وجود ندارد.
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یدک کشیدن

یدک کشیدن
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

اطالعات کلی

میزان بار مجاز برای یدک کشیدن ،بار روی محورها ،وزن دماغه
یدک کش و وزن خــودرو در قسمت اطالعـات فنی آورده شده
است.
در خصوص امــکان افزایش بار میتوانید از مرکز خدمات رسانی
 BMWیا سایر مراکز واجد شرایط یا تعمیرگاههای مجاز اطالعات
کسب کنید.
خـودرو در محور عقب به فنر تقویت شده مجهز بوده و بسته به
نوع آن ،دارای سیستم خنک کننده قوی تری است.

قبل از سفر
وزن دماغه تریلر

در صورت امکان وزن دمــاغۀ تریلـر نباید کمتر از  25کیلوگرم
باشد ،و همچنین باید تالش شود وزن دمـاغۀ در حداکثر میزان
خود قرار داشته باشد.
وزن قسمت اتصال تریلر و دمــاغۀ تریلر ،میزان بار خودرو یدک
کش را کاهش میدهد .وزن دماغۀ تریلر ،وزن خودرو را افزایش
میدهد .وزن تریلر نباید از مجموع وزن مجاز مشخص شده برای
خودروی یدک کش فراتر برود.
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بارگیری

تا جــایی که امکان دارد سعی کنید بار را مساوی تقسیم کنید.
بار را تا جایی که امکان دارد کــم ارتفاع بچینید و تا حد امکان
در نزدیکی محور تریلر قرار دهید .مرکز ثقل پایینتر تریلر باعث
میشود خــودرو ثبات بیشتری داشته باشد و رانندگی ایمنتـر
شود.
مجموع وزن تریلر و بار خودرو نباید از از حد مجاز فراتر رود.
مقادیر کوچکتر ازحد مجاز بار را باید مالک قرار داد.

فشار باد الستیک

فشار باد الستیکها را به دقت بررسی کنید.
باد الستیکهای خودرو را متناسب با افزایش بار خودرو ،تنظیم
کنید.
اطالعات مربوط به فشــار باد الستیـکها در صفحۀ  2۸۸آورده
شده است.
در مورد فشــار باد الستیکهای تریلـر از دستورالعملهای ارائه
شده توسط سازنده تبعیت کنید.

سیستم نظارت بر تایر پنچر

پس از سـوار کـردن تریلر روی خــودرو و یا باز کـردن تریلر از
خــودرو ،مجــددا ً سیستم نظارت بر تایـر پنچر را ریست کنید،
صفحۀ  3۰۲را ببینید.

سیستم نظارت بر فشار تایر

پس از ســوار کردن تریلر روی خــودرو و یا باز کـردن تریلر از
خودرو و یا رفع ایـراد فشار باد الستیک ،سیستم نظارت بر فشار
تایر را ریست کنید ،صفحۀ  ۲۹۷را ببینید.

یدک کشیدن

آینۀ بغل

طبق قانون باید آینۀ بغل روی خودرو نصب شود تا هر دو سمت
انتـــهایی تریلــر رویت شود .این نـوع آینــهها را میتــوانید به
عنوان تجهیزات ویــژه از مرکـز خدمات رسانی  BMWیا سایر
مراکز واجد شرایط یا تعمیرگاههای مجاز تهیه کنید.

مصرف انرژی

توصیههای رانندگی

هشدار
در هنگام یدک کــردن تریلر به دلیل افزایش فشار روی
محــور ،فشار باد الستیکها باید تنظیم شود .رانندگی با فشـار
باد الستیک نامنــاسب به الستیکها آسیب میرساند و خطــر
تصــادف و خسارت به همــراه دارد .با ســرعت بیشتر از 100
کیلومتر در ساعت رانندگی نکنید .فشار باد الستیکهای خودرو
را  0.2 barافزایش دهید .به حـداکثر میزان فشار باد الستیک
که بر روی الستیکها قید شده است توجه داشته باشید.

قبل از شروع سفر عملکرد چراغهای عقب تریلر را بررسی کنید.
خروجی برق چراغهای عقب تریلــر نباید بیشتر از مقــادیر زیر
باشد:
 چراغ راهنما 42 :وات برای هر سمت.
 چراغ ترمز :در مجموع  84وات.
 چراغهای مه شکن عقب :در مجموع  42وات.
 چراغهای دنده عقب :در مجموع  42وات.
در طول مـدتی که مصرف کنندههای انــرژی در کاروان فعــال
هستند به منظور جلوگیری از اعمـال فشار مازاد بر روی باتری،
خودرو را روشن نگهدارید.

برای ایمنی بیشتر و جلوگیری از ایجـاد ترافیک ،هنــگام یدک
کردن تریلــر سعی نکنید از مــکانهایی با شیب بیشتر از ٪12
باال بروید.
در صورت افــزایش وزن بار تریلــر این محدودیت به  ٪8کاهش
مییابد.

یدک کردن تریلر

رانندگی در سرباالییها

هشدار
ِ
سرعت بیش از
بسته به طراحی تریلــر و حجــم بار آن،
 80کیلومتر در ســاعت برای خــودرو میتـواند باعث انحــراف
و کشیده شدن آن به اطــراف شود .در غیــر اینصورت خطــر
تصادف و خسارت وجود دارد.
هنگام یدک کـردن تریلــر سرعت مناسب را رعــایت کنید .در
صورت مشاهدۀ نوسـان در حــرکت و یا انحــراف خــودرو ،در
کوتاهترین زمان ترمز کرده و فرمان را به دقت اصالح کنید.

(ترمزدستی) را بکشید و آزاد کنید.
ترمز دستی درگیر است.
 .۲برای حرکت ،پدال گاز را به مقدار کافی فشار دهید.

نکات ایمنی

سرباالییها
اطالعات کلی

در هنگام فشردن پدال گاز ،ترمز دستی خــودکار آزاد میشود.
برای جلوگیری از عقب رفتن خــودرو هنــگام توقف ،از ترمــز
دستی استفاده کنید.
تنــها چنــد لحــظه پیش از گـاز دادن ،ســوئیچ
.۱

سرپایینیها

در سـرپایینیها خــودرو و تریلــر تمایل دارند مارپیچ به سمت
جلو حرکت کنند.
قبل از رسیدن به سرپایینی دنـده را کم کــرده و سرعت خـود
را کاهش دهید.
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یدک کشیدن

بار زیاد و دمای زیاد بیرون

توجه
در سفرهای طوالنی با بار زیاد تریلــر ،دمای زیاد بیرون
و کم بودن بنزین در باک خــودرو ،باعث افزایش دمای سیستم
سوخت رسانی شده و منجر به کاهش قدرت موتور میشود .در
این صــورت احتــمال بروز خسارت به خــودرو وجـود دارد .در
بهترین زمـان ممکن نسبت به سوختگیری اقدام کنید .مطمئن
شوید که در سفرهای طـوالنی با بار زیاد تریلــر و دمــای زیاد
بیرون ،همیشه بیش از یک چهارم باک خودرو پر باشد.

کنترل پایداری تریلر
اصول

این سیستم کمک میکند تا تمایل تریلـر به پیج و تاب خوردن
از یک سمت به سمت دیگر خنثی شود.
سیستم کنترل پایداری تریلـر ،حرکت مارپیچ را شناسایی کرده
و به سرعت خــودرو را وادار به ترمـز میکند تا سرعت از حــد
بحرانی پایینتر بیاید و خودرو پایدار شود.

غیر فعــال باشد و یا مشکل داشته باشد این سیــستم کار
نمیکند.

به جز در کشورهای استرالیا و نیوزلند:
گیرۀ اتصال تریلر به خودرو با اتصال
قابل چرخش الکتریکی
اطالعات کلی

گیرۀ یدک کش در سمت زیرین خودرو قرار دارد.
در صورتی که سیستم به درستی کار کند چـراغ  LEDبه رنگ
سبز در میآید.

مرور

اطالعات کلی

اگــر سوکت برق تریلر در حــال استفاده باشد اما هیچ تریلری
متصل نباشد ،مثــ ً
ال هنــگام استــفاده از نگهدارندۀ چــراغدار
دوچـرخه ،این سیستم ممکن است در شــرایط خــاص فعــال
شود.

الزامات عملکردی سیستم




یدک کردن تریلر.
سرعت بیشتر از  65کیلومتر در ساعت.
اشغال بودن سوکت برق تریلر.

محدودیتهای سیستم

این سیستم در شرایط زیر امکان فعال شدن ندارد:
 اگر تریلــر ناگهانی تغییر مسیر دهـد ،به عنوان مثــال در
سطوح شل یا لغزنده.
 تریلر با مرکز ثقل باال قبل از تشخیص حرکت مارپیچ.
 در صورتی که سیستم کنترل پایداری دینامیــک ()DSC
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دکمۀ داخل صندوق عقب.

یدک کشیدن

خارج شدن اتصال رابط

 .۱در صندوق عقب را باز کنید
 .2از قسمت چرخان رابط توپی در پشت خودرو فاصله بگیرید.
دکمۀ داخل صندوق عقب را فشار دهید .رابط توپی
.3
به سمت بیرون میچـرخد و خــارج میشود .المپ LED

داخل دکمه به رنگ سبز درمیآید و چشمک میزند.
 .4تا زمانی که رابط توپی کامل بیرون بیاید صبر کنید.

نکات ایمنی

هشدار
اگـر رابط توپی قفل نباشد رانندگی ناپایدار ممکن است
منجر به تصـادف شود .در این صورت امکان ایجــاد خسارت به
خـودرو وجود دارد .قبل از آغاز حرکت با تریلــر ،مطمئن شوید
که رابط توپی به خوبی قفل شده است.
اگر رابط توپی به خوبی قفل نشده باشد ،چــراغ  LEDبه رنگ
قرمز در میآید.

جمع شدن اتصال رابط

 .۱تریلر یا بار نگهدارنده را جدا کنید.
 .2پالگهای برق تریلر و آداپتورها را از سوکت جدا کنید.
دکمــۀ داخـل صندوق عقب را فشار دهید ،رابــط
.3

توصیههای رانندگی

توقف خودکار و یا چرخش معکوس
اطالعات کلی

اگــر مقادیر از حد مجــاز فـراتر برود ،حرکت چرخشی خودکار
قطـع شده و یا احتماالً معکوس میچرخد؛ برای مثال در دمـای
خیلی پایین و یا هنگام ایجـاد مقاومت مکانیکی .چراغ  LEDبه
رنگ قرمز در میآید.

تکرار حرکت رابط اتصال با موتور روشن

 .1با استفاده از دکمه  Start/Stopموتور را روشن کنید.
داخــل صنــدوق عقـب را فشــار داده و تا
 .2دکمۀ
زمــانیکه رابط توپی کام ً
ال داخل و یا خــارج نشده نگــه
دارید.
در صورت لــزوم ،حرکت چرخشی را در حـالیکه دکمه فشرده
شده و موتور روشن است ،تکرار کنید.
هنگامی که رابط توپی تا انتها برسد ،چــراغ  LEDداخل دکمه
به رنگ سبز در میآید.
در صورت تکـرار این موضوع ،با مرکز خدمات رسانی  BMWیا
سایر مراکز واجد شرایط یا تعمیرگاههای مجاز تماس بگیرید.

سوکت تریلر

توپی به سمت داخل میچـرخد .چراغ  LEDروی دکمــه
روشن میشود و به رنگ سبز چشمک میزند.
 .4تا زمانیکه رابط توپی تا انتها داخل شود صبر کنید.

سوکت تریلر در زیر گیرۀ یدک کش تریلر قرار دارد.
کاور را به سمت پایین خم کنید.
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یدک کشیدن

نگهدارندۀ مخصوص کابل امنیتی تریلر

در گیرۀ یدک کش تریلـر نگهدارندهای برای بستن کابل امنیتی
تعبیه شده است.
هنگام سفر برای ایمنی بیشتر کابل امنیتی تریلر را نصب کنید.
هنــگام بستن کابل مطمئن شوید که کابل به گــونهای متصل
شده است که با زمین تماس ندارد.
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توصیههای رانندگی

کاهش مصرف سوخت
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

اطالعات کلی

خودروی شما به تکنولوژی پیشرفته برای کاهش مصرف سوخت
و آالیندگی مجهز است.
مصرف سوخت به چندین عامل مختلف وابسته است.
انجــام برخی اقدامات مانند رانندگی متعادل و رسیدگی مـداوم
به خودرو میتواند بر روی مصرف سوخت خودرو و تاثیرات زیست
محیطی آن اثرگذار باشد.

برداشتن بارهای غیرضروری

وزن اضافه خودرو منجر به افزایش مصرف سوخت خودرو خواهد
شد.

جدا کردن قطعات الحاقی پس از استفاده

هنگامی کــه از قطعات و لــوازم جــانبی مانند باربند خودرو یا
آینههای کمکی استفاده نمیکنید ،آنها را جدا کنید.
قطعات الحـاقی بر روی آیرودینامیک خودرو اثر منفی گذاشته و
مصرف سوخت را افزایش میدهند.

بستن پنجرهها و شیشۀ سان روف

تایرها
اطالعات کلی

تایــرها میتوانند به روشهای مختلف بر روی مصرف ســوخت
خودرو اثر بگذارند .برای مثال سایز تایر ،عاملی اثرگذار بر مصرف
سوخت است.

فشار باد تایر را مداوم چک کنید

فشار باد تایر را حــداقل دوبار در ماه و قبل از رفتن به سفرهای
طوالنی چک کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.
فشــار پایین هوا در تایرها ،مقاومت خــودرو را در برابر حرکت
افزایش داده و منجر به افـزایش مصرف سوخت و استهالک
تایر میشود.

به حرکت درآوردن خودرو به صورت آنی

هنگام روشن کردن خــودرو منتظر گرم شدن موتــور خــودرو
نباشید .پس از روشن شدن خــودرو بالفاصله حـرکت کنید اما
دور موتور خود را خیلی زیاد نکنید.
این روش بهترین و آســان ترین روش برای گــرم کردن موتور
سرد خودرو است.

هنگام رانندگی ،به جلو نگاه کنید

شرایط پیش رو را به دقت در نظــر گرفته و با به کارگیری یک
سبک نـرم و روان برای رانندگی ،در مصرف سوخت صرفه جویی
کنید.
از ترمز گرفتن یا گاز دادنهای غیر ضروری بپرهیزید.
فاصلۀ مناسب را با خودروی جلویی حفظ کنید.

رانندگی در صورتی که پنجرهها و شیشۀ ســان روف خودرو باز
باشد ،باعث افزایش مقاومت هوا شده و درنتیجه محدودۀ حرکت
خودرو را کاهش میدهد.
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از باال بردن دور موتور
خودداری کنید

یک قاعـدۀ کلی :هدایت خــودرو در دو ِر موتــور پایین ،مصرف
سوخت و استهالک خودرو را کاهش میدهد.
برای شـروع به حرکت ،از دنـدۀ یک استفاده کنید .در دنـدۀ 2
گاز بدهید .ازباال بردن دور موتــور اجتناب کنید و دنده را باالتر
ببرید.
هنـگامی که به سرعت مورد نظر رسیدید ،دنده را تا حـد ممکن
باال ببرید به گــونهای که با ســرعتی ثابت و دور موتــور پایین
بتوانید حرکت کنید.
در صورت وجود ،به نشانگر تعویض دنده خـودرو توجه کنید در
صورت نیاز به صفحۀ  12۹مراجعه کنید.

کم شتاب برانید

زمــانی که به چراغ قرمز نزدیک میشوید ،پای خـود را از روی
پدال گاز بردارید و اجازه دهید خودرو تا زمان توقف کامل پشت
چراغ ،به حالت روان حرکت کند.
هنگام پایین رفتن از سراشیبی ،پای خــود را از روی پـدال گاز
بردارید تا خودرو خود به خود به طرف پایین حرکت کند.
مصرف سوخت در این سبک از رانندگی ،قطع میشود.

خاموش کردن موتور در حین
توقفهای طوالنی
اصول

موتور خودرو را در توقفهای طوالنی برای مثال پشت چراغهای
قرمـز ،تقاطع جــاده با ریل قطار و یا در راه بندانهای ترافیکی
خاموش کنید.
کارکرد اتوماتیک Start/Stop
کارکــــرد اتوماتیک  Start/Stopخودرو ،موتور خــودرو را در
توقفهای طوالنی به صورت خودکار خاموش میکند.
در صـورتی که موتور خودرو خاموش شود و سپس مجددا ً روشن
شود ،نسبت به حـالتی که موتــور یکسره روشن باشد ،مصرف
سوخت کـمتری خواهد داشت .بازیابی انــرژی میتواند در چند
ثانیهای پس از خاموش شدن موتور خودرو شروع شود.
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عــالوه بر این ،مصرف سوخت توسط عوامل دیگری مانند روش
رانندگی ،شرایط جــاده و عـوامل محیطی یا نگهداری از خودرو
نیز تعیین میشود.

هر کارکردی که از آن استفاده
نمیکنید را خاموش کنید

کارکـردهایی مانند گــرم کن صندلی و مـه زدائی شیشۀ عقب،
انرژی زیادی به ویـژه در شهرها و در ترافیکهای سنگین مصرف
میکند.
در صورتی که به آنها نیاز ندارید ،آنها را خاموش کنید.
برنامۀ رانندگی  ECO PROاز بهینه سازی مصرف سوخت در
هنگام استفاده از آپشنهای مربوط به رفاه پشتیبانی میکند .این
کارکردها تماماً یا بعضاً به صورت خودکار خاموش میشوند.

از خودرو به خوبی نگهداری کنید

به منظور دسترسی به بهترین عملکرد خــودرو و طـوالنیترین
طول عمر ،به خودرو مداوم رسیدگی کنید.
 BMWپیشنهاد میکند این کار در یکـی از مراکــز خدمــات
رسانی معتبر  BMWانجام شود.
برای اطالعـات بیشتر دربارۀ سیستم نگهداری  BMWبه صفحۀ
 3۱۸مراجعه کنید.

ECO PRO
اصول

حــالت  ECO PROاز شیوهای در رانندگی پشتیبانی میکند
کــه باعث صــرفه جویی در مصـرف سوخت میشود .به همین
منظور ،امکانات کنترل موتــور و کارکـردهای مربوط به راحتی
و آســایش ( )Comfortمــانند خروجی تهویۀ مطبوع ،تنظیم
میشوند.
گیربکس استپترونیک :تحت شـرایط خاصی موتــور ،خودکار از
گیربکس در وضعیت  Dجدا شده و مستقل عمل میکند .خودرو
به حرکت خود ادامــه میدهد ،درحـالیکه برای کاهش مصرف
سوخت ،موتــور در حـالت دور آرام کار میکند .اهــرم سردنده
همچنان در همان موقعیت  Dمیماند.

کاهش مصرف سوخت
عالوه بر این ،توصیههای  ECO PROنمایش داده میشوند
تا به شیوۀ رانندگی با مصرف سوخت بهینه کمک کند.
محـدودۀ گسترش یافته (به واسطه صرفه جویی در سوخت) ،در
صفحۀ آمپر به عنوان پیمایش مازاد نمایش داده میشود.

اطالعات کلی

این سیستم شــامل کارکــردهـای  EfficientDynamicsو
نمایشهای  EfficientDynamicsبه شرح زیر میباشد:
 پیمایش مازاد  ،ECO PROبه صفحۀ  276مراجعه کنید.
 تهویۀ مطبوع  ،ECO PROبه صفحۀ  276مراجعه کنید.
 رانندگی به کمک تحلیلگر مسیر پیشرو  ،ECO PROبه
صفحۀ  277مراجعه کنید.
 وضعیت رانندگی در حــالت ُسر خوردن در ،ECO PRO
به صفحۀ  279مراجعه کنید.
 تحلیل شیوۀ رانندگی در حــالت  ،ECO PROبه صفحۀ
 280مراجعه کنید.

مرور

توصیههای رانندگی

فراخوانی از طریق iDrive
 .1گزینۀ " "My Vehicleرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Vehicle settingsرا انتخاب کنید.
 .3گزینۀ " "Driving Experience Controlرا
انتخاب کنید.
 .4گــزینۀ " "Configure ECO PRO INDIVIDUALرا
انتخاب کنید.
 .5تنظیمات مورد نظر را انتخاب کنید.
تنظیمات بـرای پروفایلی کــه در حال حــاضر در حال استفاده
است ذخیره میشود.

فعال سازی /غیرفعال سازی کارکردهای

ECO PRO
کارکردهای  ECO PROکه میتوانند فعال  /غیر فعال شوند:


""ECO PRO limit



" "Coasting



" "ECO PRO seat climate control



" " ECO PRO climate control



" " ECO PRO light and sight



" "Route-ahead assistant

تنظیمات برای پروفایلی ذخیــره میشود که در حــال استفاده
است.

این دکمه را فشار دهید.
فعال سازی ECO PRO
این دکمــه را فشـار دهید ECO PRO .در صفحۀ
آمپر نمایش داده میشود.
پیکربندی حالت ECO PRO INDIVIDUAL

فراخوانی از طریق سوئیچ حالت رانندگی
 ECO PRO .1را فعال کنید.

"Configure ECO PRO INDIVIDUAL" .2

ECO PRO Limit
 فعال کردن :ECO PRO Limit
" "ECO PRO Limitرا انتخاب کنید.
هنگامی که از حــد سرعت تعیین شده تجــاوز کنید ،یک
پیام از سوی  ECO PROنمایش داده میشود.
 تعیین حد سرعت برای :ECO PRO
" "TIP at:را انتخاب کنید.
سرعت مورد نظر را انتخاب کنید.

ُسر خوردن

هنـگامی که خــودرو بــدون گاز دادن حرکت میکند ،موتــور
میتواند به وسیله ُسر خوردن و با حرکت به صورت خـالص ،در
مصرف سوخت صرفه جویی کند.
این کارکرد فقط در حالت رانندگی  ECO PROقابل دسترسی
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است .به منظور استفاده از کارکرد ترمز گیری موتور میتوان این
کارکرد را غیر فعال کرد.
تهویۀ صندلی در حالت ECO PRO
بازده گــرمکن صندلی و تا حــد امکان تهویۀ هوای صندلی در
زمان فعال سازی حالت  ECO PROکاهش مییابد.
تهویۀ مطبوع در حالت ECO PRO
تهویۀ مطبوع به گــونهای تنظیـم شده است که مصرف سوخت
کاهش یابد .با ایجــاد تغییراتی جزئی در دمــای تعیین شده یا
تنظیم میــزان گرمایش یا سرمایش داخل خــودرو ،میتوان در
مصرف سوخت صرفه جویی کرد .گـرم کن آینه نیـز زمانی قابل
استفاده خواهد بود که دمای بیرون از خودرو پایین باشد.
نور و محدودۀ دید ECO PRO
خروجی توان مصرفی برای گرمکن آینۀ بغل و شیشۀ عقب کاهش
مییابد .بسته به تجهیزات خـــودرو ،کارکرد Dynamic ECO
 Lightفعال خواهد شد .به صفحۀ  141مراجعه کنید.

پیمایش مازاد ECO PRO
یک عــادت و شیــوۀ راننــدگی منظــم به
شما کمک میکند تا محدودۀ رانندگی خود
را گسترش دهیــد .این ویژگــی به عنــوان
پیمایش مــازاد در صفحۀ آمپر نمایش داده
میشود.
بسته به نــوع تجهیزات خــودرو ،قسمت نـوار آبی ،به محدودۀ
بدست آمده اشاره دارد.
چنانچه پیمایش مـازاد ( )Bonus Rangeبه رنگ خاکستری
نمایش داده شود ،سبک کنونی رانندگی کارامد نیست.
زمانی که تمامی شرایط بهینه سازی مصرف سوخت محقق شود،
تصویر به رنگ آبی در میآید.
پس از هر بار سوخت گیری مجدد ،پیمایش مازاد خودکار ریست
میشود.

نمایشگر مصرف سوخت
صفحۀ آمپر بدون کارکردهای گسترده

تحلیلگر مسیر پیش رو

Route-ahead assistant
تحلیلگر مسیر پیش رو ،مسیرهای پیش روی خودرو را شناسایی
کرده و آنها را نشان میدهد.

ریست کردن تنظیمات

 Reset ECO PRO INDIVIDUALرا به تنظیمات استاندارد
بازگردانید:
" "Reset to ECO PRO STANDARDرا انتخاب و تایید
کنید.

نمایش در صفحۀ آمپر
نمایشگر

هنگامی که حالت  ECO PROفعال باشد ،نمایشگر به صفحات
نمایش خاصی تبدیل میشود.
برخی از نمایشگرها ممکن است با آنچـه در صفحۀ آمپــر نشان
داده شده ،متفاوت باشند.
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یک عالمت در نمایشگر مصرف سوخت ،به شما اطالعاتی درباره
سبک کنونی رانندگی میدهد:
 مصــرف سوخت فعــلی را در مقایسه با میانگین مصــرف
سوخت نشان میدهد.
 عالمت در منطقۀ فلش  :1انــرژی بازیابی شده با کارکـرد
ُسر خوردن یا هنگام ترمز کردن را نشان میدهد.
 عالمت در منطقۀ فلش  :2هنــگام شتاب گـرفتن به میزان
ناکافی ،منطقۀ بین میــزان کنــونی و میــانگین مصـرف
سوخت به رنگ قرمز در میآید.
عــالوه بر اینها ،وابسته به شرایط ،پیــامهای زیر نمــایش داده
میشوند:
 بسته به نوع تجهیزات خودرو :مسیر پیموده شده در حالت
رانندگی به شیوه ُسر خوردن .رجوع به صفحۀ .279
 تمــام زمانهایی که در طول حـالت توقف خودکار ،موتور
خاموش بوده است .رجوع به صفحۀ .104
 نشانگر نقطۀ تعــویض دنده ،به عنــوان یک راهنمــا برای
تعیین دنده ،متناسب برای بهینه سازی مصرف سوخت.
رجوع به صفحه .12۹

نشانههای موجود در صفحۀ نمایش
نمایش اطالعات EfficientDynamics
شیوۀ کنـونی کار کارکــردهای  ECO PROرا میتــوان روی
صفحۀ نمایش نشان داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Technology in action " .2
"EfficientDynamics " .3
این نماد را انتخاب کنید.
.4
سیستمهای ذیل نمایش داده میشوند:
 کارکرد .Auto Start/Stop
 بازیابی انرژی.
ُ سر خوردن.

توصیههای رانندگی

نمایش تاریخچه و پیشینه مصرف سوخت
خودروی شما

میانگین مصرف سوخت در حـالت ُسر خوردن و همچنین مدت
زمــانی که کارکرد خــودکار  ،Start/Stopموتـور را خاموش
کرده است میتواند نمایش داده شود.
میتوان میانگین مصرف سوخت و همچنین مدت زمـانی که در
آن موتور با کارکرد خــودکار  Start/Stopخاموش بوده است
را روی صفحۀ نمایش نشان داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Technology in action " .2
"EfficientDynamics " .3
این نماد را انتخاب کنید.
.4
نــوارهای عمودی ،مصرف سوخت بــرای مسیر انتخاب شده را
نشان میدهد.

انتخاب طول مسیر

از طریق :iDrive
را فشار دهید.
 .1دکمه
 .2طول مسیر یا مقیاس را انتخاب نمایید.

تنظیم مجدد تاریخچه و پیشینۀ مصرف سوخت
خودروی شما
از طریق :iDrive
را فشار دهید.
 .1دکمه

"Reset consumption history" .2

تحلیلگر مسیر پیش رو
اصول

این سیستم به صرفه جویی در مصرف سوخت و مسیریابیکمک
میکند .به لطف اطــالعات مسیریابی ،بخشهای مختلف مسیر
پیش رو میتواند شناسایی شده و پیشاپیش به راننده اطالع داده
شوند.
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اطالعات کلی

قطعۀ مسیرهای شناسایی شده عبارتند از مناطق پر از ساختمان،
یا بخشهایی با تغییرات و تعمیرات در جاده که راننده باید سرعت
را در آن مناطق کاهش دهد.
همچنین یک پیام هنگام رانندگی و در زمانی که مسیر پیش رو
قابل شناسایی نیست ،نمایش داده میشود.
این نمایش ،تا زمانی که به قسمت شناسایی شده مسیر برسید،
ادامه خواهد داشد.
بنابراین قاعـده ،میتــوان با برداشتن پا از پدال گازُ ،سر خوردن
و در نتیجه کاهش مصرف سوخت ،سرعت را کم کرد.
بسته به شــرایط ،سیستم مستق ً
ال با استفاده از ترمــز موتــور،
کارکرد ُسر خوردن را متوقف خواهد کرد .به صفحۀ  279مراجعه
کنید.

الزامات عملکردی

این کارکرد زمانی در حالت رانندگی  ECO PROوجود دارد.
ِ
کیفیت به روز رسانی اطالعاتِ مسیر یابی
این کارکرد به چگونگی و
بستگی دارد .اطالعات مسیریابی میتواند به روز رسانی شود.

نمایش
نمایش در صفحۀ آمپر
پیــامی دربارۀ مسیر پیش رو ،به عنـوان توصیه ،برای
خوردن خودرو ارائه میشود.
استفاده از امکان ُسر
ِ
یک نماد اضافی ،قطعه مسیر شناسایی شده را نشان می دهد:
قطعهای از مسیر پیش رو

نماد

محدودیت سرعت یا ورود به منطقه مسکونی.
تقاطع یا خروجی ،خروج از یک بزرگراه.
پیچ.
میدان.
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نمایش در Head-Up Display
هشـدار احتیــاط همچنین میتــواند در نمـایشــگر
 Head-up Displayنیز نمایش داده شود.

نشانههای روی صفحۀ نمایش

نشانگر تحلیل شیوۀ رانندگی که در صفحۀ نمایش است چنانچه
به مسیر موردنظر نزدیک شوید ،یک پیام میدهد.
تحلیلهــای مربــوط به شیـوۀ رانندگی را در صفحۀ نمــایش
فراخوانی کنید.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Technology in action" .2
"Driving style analysis" .3

استفاده از تحلیلگر مسیر پیش رو

یک قطعه از مسی ِر پیش رو نشان داده میشود:
 .1پا را از روی پدال گاز بردارید.
 .2اجازه دهید که خودرو با عملکرد ُسر خوردن به کار ادامــه
دهد تا به محل مشخص شده برسید.
 .3در صورت لزوم به وسیلۀ ترمز ،سرعت را تنظیم کنید.

محدودیتهای سیستم

این سیستم در شرایط زیر قابل دسترس نیست:
 سرعت کمتر از  50کیلومتر بر ساعت.
 حــد مجاز سرعت موقت و متغیر ،مثـ ً
ال برای تعمیرات در
جادهها.
 کافی نبودن کیفیت اطالعات مسیریابی.
 فعال بودن کروز کنترل.
 هنگام یدک کش کردن.

کاهش مصرف سوخت

ُسر خوردن
مفهوم

این سیستم در صرفه جویی سوخت به شما کمک میکند .برای
این منظور ،در شــرایط خاصی و در صورتی که اهرم سردنده در
وضعیت  Dقرار گرفته باشد ،موتور خودکارو مستقل از گیربکس
عمل کرده و خــودرو با دور آرام موتــور ،به حرکت خود ادامــه
میدهد تا مصرف سوخت را کاهش دهد .وضعیت اهـرم سردنده
همچنان بر روی  Dباقی میماند.
به این وضعیت رانندگیُ ،سر خوردن گفته میشود.
به محض اینکه پایتان را روی ترمــز یا پدال گاز بگذارید ،موتور
مجددا ً فعال میشود.

اطالعات

ُســر خوردن ،قسمتی از حالت رانندگی  ECO PROمیباشد،
به صفحۀ  274مراجعه کنید.
هنــگامی که حالت  ECO PROرا انتخـاب کنیدُ ،سر خوردن
خودکار فعال میشود.
یک سبک و شیوه رانندگی فعـاالنه به راننده کمک میکند تا با
استفاده از این کارکرد تا حد امـکان از کارکرد ُسر خوردن برای
صرفه جویی در سوخت بهرهمند شود.

الزامات عملکردی

در حالت  ،ECO PROاگر شرایط ذیل محقق شوند ،این کارکرد
در یک محدودۀ سرعت از تقریبا  50الی  160کیلومتر بر ساعت
در دسترس خواهد بود:
 پدال گاز و پدال ترمز در حال کار نباشند.
 اهرم سردنده در حالت  Dقرار داشته باشد.
 موتور و گیربکس در دمای عملیاتی قرار داشته باشند.

کار با سیستم از طریق پدالهای تعویض دنده

توصیههای رانندگی

فعال  /غیر فعال سازی ُسر خوردن از طریق پدالهای
تعویض دنده
 .1پــدال تعویض دنــده سمت راست را بکشید تا به باالترین
دنده برسید.
 .2پــدال تعویض دنــده سمت راست را دوباره بکار بگیرید تا
وارد حالت ُسر خوردن شوید.
پــدال تعویض دندۀ سمت چپ را برای غیــرفعال سازی به کار
گیرید.

نمایش
نمایش در صفحۀ آمپر بدون کارکرد گسترش یافته
عالمت موجــود در نمایشگر مصرف سوخت
در زیر دورمتر ،یک بک گـراند آبی داشته و
بر روی صفر است .آمپــر دورمتر ،دور موتور
آرام را نشان میدهد.
نمایش در صفحۀ آمپر با دامنه گسترش یافته
عالمت موجــود در نمایشگر مصرف سوخت
دارای نــور پس زمینه آبی بوده و در نقطـۀ
صفر قرار دارد.
مسافت پیموده شده در حــالت ُسر خوردن ،نمایش داده
میشود.
نمایش در صفحۀ نمایش
سـر خــوردن در
حــالت
در
رانندگی
هنــگام حرکت ،وضعیت
ُ
 EfficientDynamics Infoنشان داده میشود.
مسیر پیموده شده در حــالت ُسر خوردن ،در قسمت ثبت مصرف
سوخت نمــایش داده میشود .این شمارنده هر بار کـه سوخت
گیری میکنید ریست میشود.

اصول
با پدالهای تعویض دنده میتوان بر شـرایط ُسر خوردن خودرو
تاثیر گذاشت.
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توصیههای رانندگی

کاهش مصرف سوخت

اطالعات کلی

رنگ آبی :وضعیت ُسر خوردن.
نمایش اطالعات EfficientDynamics
"My Vehicle" .1

"Technology in action" .2
"EfficientDynamics" .3

محدودیتهای سیستم

چنانچه یکی از شرایط زیر اتفاق بیفتد ،این کارکرد در دسترس
نخواهد بود:
 DSC OFF یا  TRACTIONفعال باشد.
 رانندگی در مرز محدودۀ دینامیکی و در شیبهای سرباالیی
و سرپایینی.
 شارژ خیلی کم یا خیلی زیاد باتری در شبکۀ .On-Board
 یدک کش کردن.

سفر فعلی ارزیابی قرار میشود.
توصیههای  ECO PROدر هنگـام سفر ،برای دستیابی به یک
شیوۀ رانندگی موثر ،نمایش داده میشوند.
با یک سبک رانندگی کارآمد و مناسب میتوان محدودۀ حرکت
خودرو را افزایش داد.
این افزایش محدوده به عنوان یک پیمایش مازاد در صفحۀ آمپر
و در صفحۀ نمایش نشان داده میشود.

الزامات کارکردی

این کارکرد در حالت  ECO PROدر دسترس است.
فراخوانی آنالیزهای سبک رانندگی ECO PRO
از طریق :iDrive
"My Vehicle " .1
"Technology in action " .2
"Driving style analysis " .3

نمایش در صفحۀ نمایش

تحلیل سبک و شیوه رانندگی ECO PRO

مفهوم

در این وضعیت ،سیستم به شــما کمـک میکنــد تا یک شیوه
رانندگی کارآمـد داشته و در مصرف سوخت صرفه جویی کنید.
به همین منظور ،سبک و شیوه رانندگی تجزیه و تحلیل میشود.
ارزیابی در دسته بنـدیهای مختلف انجــام شده و روی صفحۀ
نمایش درج میشود.
با استــفاده از این نشــانه ،سبک و شیوۀ رانندگی انفــرادی را
میتوان به سوی صرفه جویی در سوخت هدایت کرد.
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نمایش تحلیل سبک رانندگی در حالت  ECO PROشامل یک
مسیر نمادین و یک جدول مقادیراست.
جــاده ،کارآمدی سبک رانندگی را نماپردازی میکند .هرچقدر
سبک و عادت رانندگی کارآمــدتر باشد ،مسیر به تصویرکشیده
شده هموارتر خواهد شد ،فلش .1
جــدول مقادیر ،حــاوی ستاره است .هرچقدر سبک و عــادت
رانندگی کارآمــدتر باشد ،ستارههای بیشتری در جـدول نمایان
میشوند و پیمایش مازاد سریعتر افزایش مییابد ،فلش .2
از سوی دیگر ،چنانچه سبک رانندگی نامناسب باشد ،یک جادۀ
مواج با کاهش تعداد ستارهها نشان داده میشود.

کاهش مصرف سوخت

توصیههای رانندگی
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جابهجایی خودرو
برای اینکه بتوانید همواره از کارکرد جابهجایی خودروی خود
مطمئن شوید ،در این بخش اطالعات مهمی دربارۀ سوختها،
چرخ ها ،تایرها ،نحوۀ رسیدگی به خودرو و تابلوهای عالئم
احتیاط هنگام خطر در جادهها را مطالعه کنید.

جابهجایی خودرو

سوخت گیری

سوخت گیری
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

در مخزن سوخت
باز کردن

 .1به آرامی لبۀ عقبی در مخزن سوخت را فشار دهید.

اطالعات کلی

پیش از سوخت گیری ،به اطــالعات مربـوط به کیفیت سوخت
توجه فرمایید .به صفحۀ  286مراجعه کنید.

 .2درپوش مخزن را خالف عقربههای ساعت بچرخانید.

نکات ایمنی

احتیاط
در محدودههای کمتر از  50کیلومتر ،ممکن است موتور
سوخت کافی برای ادامۀ مسیر نداشته باشد .بنابراین کارکردهای
موتور ممکن است به درستی عمل نکند .در این صورت احتمال
آسیب رسیدن به خــودرو وجــود دارد .بنابراین هـر چه زودتر
سوخت گیری کنید.
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 .3درپوش باک را در قالب تعبیه شده در مخزن سوخت قـرار
دهید.

سوخت گیری

جابهجایی خودرو

بستن

هشدار
تسمۀ نگهدارندۀ درپـوش باک در حین باز و بسته کردن
در مخــزن ممکن است خـرد شده و یا گیر کند .در این صورت
درپــوش نمیتواند به درستی بسته شود و ممکن است سوخت
تبخیر شده یا سرریز شود .در این حـالت احتمال آسیب رسیدن
به خــودرو نیز وجود دارد .به همین خاطر هنگام بستن درپوش،
توجه کافی را مبذول دارید تا تسمهها خرد نشوند.
 .1درپوش را محـکم کرده و آن را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا صدای چفت شدن آن را بشنوید.
 .۲در مخزن سوخت را ببندید.

باز کردن درپوش مخزن سوخت به صورت دستی

برای مثــال ،هنـگام بروز یک نقص الکتریکی ،درپوش مخــزن
سوخت را به کمک یک متخصص در شرکت سـازنده یا مراکــز
مجاز خدمات رسانی باز کنید.

هنگام سوخت گیری به نکات زیر
توجه کنید
اطالعات کلی

هنگام سوخت گیری ،نازل را کام ً
ال در لـوله مخزن سوخت وارد
کنید .بیرون کشیدن نازل میتواند منجر به نتایج زیر شود:
 سوخت گیری کامل انجام نشود.
 بخا ِر سوخت هدر برود.
باک بنزین زمانی پر میشود که جریان سوخت در نازل پرکننده
برای بار اول قطع شود.
قوانین ایمنی نوشته شده در پمپ بنزین را رعایت کنید.

نکات ایمنی

احتیاط
مــواد سوختی ســمی و اشتــعال زا و جهنـده هستند.
پر کردن بیش از حد مخزن سوخت میتواند به سیستم سوخت
آسیب بزند .در صـورت تمــاس با سطوح رنگ شده ،میتــواند
به آنــها آسیب برسـاند .همچنین محیط را نیز آلــوده میکند.
بنابراین از پر کردن بیش از حد مخزن جلوگیری کنید.
285

جابهجایی خودرو

سوخت

سوخت
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

کیفیت سوخت
اطالعات کلی

براساس منطقۀ شما ،برخی از پمپ بنزینها و جایگاههای توزیع
سوخت ،سوختهایی را به فــروش میرسانند که برای شــرایط
زمستانی یا تابستانی تهیه شدهاند .برای مثـال ،سوختهایی که
مناسب زمستان هستند ،به موتور سرد کمک میکند تا راحتتر
روشن شود.

بنزین
اطالعات کلی

برای رسیدن به مصرف بهینه ،بنزین باید بـدون سولفور باشد یا
درصد سولفور آن پایین باشد.
سوختهایی که حاوی فلز هستند ،نباید استفاده شوند.
شما میتوانید به همراه سوخت ،حداکثر تا  10درصد میزان آن
از اتانول یا به عبارت دیگر  E10استفاده کنید.
موتــور از سیستم کنترلی  Anti-knockبرخــوردار است .این
بدان معناست که شما میتوانید از درجــات مختلفی از سوخت
استفاده کنید.

احتیاط
حتی مقــادیر ناچیــز از سوخت یا مکملهـای نامناسب
میتــواند به سیستم سوخت و موتور خودروی شما آسیب بزند.
عـالوه بر این ،مبدلهای کاتالیزوری نیز آسیب خواهند دید .در
این صورت احتمال آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .بنابراین
از سوختهای زیر استفاده نکنید:
 بنزین سرب دار.
 مکملهای حاوی فلز مانند آهن و منگنز.
پس از سوخت گیری با سوخت نامناسب ،دکمـۀ Start/Stop
خــودرو را فشار ندهید .با یکی از مراکــز معتبر خدمات رسانی
 BMWیا مرکز معتبر دیگر خدمات رسانی یا تعمیرگاهها تماس
بگیرید.
احتیاط
سوختهـای نامناسب میتــواند به سیــستم سوخت و
موتور خودرو آسیب برساند .در این صورت احتمال آسیب دیدن
خودرو وجود دارد .بنابراین از سوختهایی با درصد باالتر اتانول
پیشنهادی یا سوختهایی که شامل الکلهای دیگر است ،مانند
 M5تا  M100استفاده نکنید.
احتیاط
سوختهــایی با ویــژگیهــای پاییــنتــر از حــداقل
استانداردهای تعریف شده ،میتوانند در عملــکرد موتور اختالل
ایجــاد کرده یا به موتور آسیب برسانند .در این صورت احتمال
آسیب رسیدن به دستـگاه وجــود دارد .بنابراین از سوختهایی
که از حــداقل استانداردها برخــوردار نیستند و کیفیت پایینی
دارند ،استفاده نکنید.

درجۀ سوخت پیشنهادی

سوپر با .RON 95

حداقل مرتبه سوخت

بنزین بدون سرب با.RON 91
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سوخت

جابهجایی خودرو

دیزل
نکات ایمنی

احتیاط
حتی مقــادیر ناچیز از سوخت نامناسب یا مکملهــای
ِ
سوخت نامناسب میتـواند به سیستم سوخت و موتـور خودروی
شما آسیب بزند .عـالوه بر این ،مبدلهای کاتالیزوری نیز آسیب
خـواهند دید .در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو
وجود دارد.
پس از سوخت گیری با سوخت نامناسب ،دکمـۀ Start/Stop
خــودرو را فشار ندهید .با یکی از مراکــز معتبر خدمات رسانی
 BMWیا مرکــز معتبر دیگــر خــدمات رسانی یا تعمیرگاهها
تماس بگیرید.
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جابهجایی خودرو

چرخها و تایرها

چرخها و تایرها
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

فشار هوای تایر
اطالعات کلی

اعداد نمایش داده شده در انواع فشار سنجها ممکن است در حد
 0.1 barاز مقدار واقعی کمتر گزارش شود.
تایرها به صورت طبیعی ،یک افت فشار هــوای پیوسته خواهند
داشت.
با سیستم نظارت بر تایـر پنچر :پس از تصحیح فشــار باد تایـر،
سیستم نظارت بر تایر پنچر را مجددا ً راهاندازی کنید.
همچنین فشار هــوای تایر زاپاس در صندوق عقب را نیز مرتب
چک کرده و در صورت نیاز آن را تنظیم نمایید.
با سیستم نظارت بر فشار باد تایر :پس از تصحیح فشار باد تایر،
سیستم نظارت بر فشار تایر را مجددا ً راهاندازی کنید.

مشخصات فشار باد تایر

ویژگیهای تایـر و فشار هوای داخل آن میتواند بر موضوعهای
زیر اثرگذار باشد:
 طول عمر تایر.
 امنیت در جاده.
 رانندگی آسان و راحت.

نکات ایمنی

احتیاط
تایرهای کــم باد یا پنچر روی هدایت و کنترل فرمــان
خودرو ،ترمزگیری و مسائلی از این قبیل تاثیر خواهد گذاشت.
در این صورت خطر تصادف وجود دارد .بنابراین مرتب و حداقل
دو بار در مــاه و قبل از سفرهای طوالنی فشار هــوای تایــر را
بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تنظیم کنید.

چک کردن فشار باد تایر

فقط زمانی که تایرها سرد هستند ،فشار باد آنها را کنترل کنید.
بنابراین تایر را زمانی که حداقل  2ساعت از پارک آن گذشته باشد
یا مسافتی کمتر از  2کیلومتر طی کرده باشد ،کنترل کنید.
هنگام رانندگی ،تایرها گرم میشوند و فشار هوای تایر با افزایش
دمــای تایر زیاد میشود .بنابراین مشخصات فشار هوای تایر به
دمای محیط و سرد بودن خود تایر بستگی دارد.
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مقادیر فشار باد تایـر را همچنین میتواند بر روی برچسب فشار
هوای تایر که در داخل خودرو و روی ستون در راننده قرار دارد
مشاهده نمود .اطالعات مربوط به فشار باد تایرها ،براساس سایز
تایرهایی که توسط سازنده خودرو برای خودرو شما مناسب است
درج شده است در صــورتی که حرف مشخصۀ سرعت تایــر در
دسترس نباشد مقدار فشار باد را براساس سایز تایر تنظیم کنید.

چرخها و تایرها

سایز تایرها

اطالعات فشار باد تایــر مربوط به تایــرهایی هستند که توسط
سازندۀ خودرو برای خودرو مناسب تشخیص داده شده و توسط
آن برای این مدل خـودرو توصیه شده است .همچنین میتوانید
در مورد چرخها و تایــرها از طریق مراکز معتبر خدمات رسانی
یا تعمیرگاهها کسب اطالع کنید.

آج تایر
تایرهای تابستان

با تایرهایی با آج کم عمقتر از  3میلی متر رانندگی نکنید.
در صورتی که عمق آج تایــر کمتر از  3میلیمتر باشد ،احتمال
سر خوردن وجود دارد.

تایرهای زمستان

با تایرهایی با آج کم عمق تر از  4میلی متر رانندگی نکنید.
در صورتی که عمق آج تایــر کـمتر از  4میلی متر باشد ،تایرها
برای استفاده در شرایط زمستانی چندان مناسب نیستند.

حداقل ارتفاع آج

جابهجایی خودرو

صدمات تایر
اطالعات کلی

تایـرهای خود را برای میزان سائیدگی آج و بودن شیء خارجی
در آنها ،هر چند وقت یک بار کنترل کنید.
رانندگی در جادههای ناهمـوار و عبور از سنگ ریــزهها ،جدول،
و دیگر موانع میتواند به تایر ،چرخهای خودرو و قطعات سیستم
تعلیق صدمۀ جــدی وارد کند .در صــورتی که از تایــرهایی با
دیوارههای کـوتاهتر استفاده میکنید احتمال آسیب بیشتر است
زیرا فاصلۀ بین تایــر و جــاده کمتر است .هنگام رانندگی سعی
کنید از مــوانع اجتناب کنید و سرعت خــود را کاهش دهیـد،
مخصوصاً اگر از تایــرهایی با دیــوارههای کوتاهتــر ،که فاصـلۀ
نزدیکتری با زمین دارند ،استفاده میکنید.
این رفتارها در خـودرو ،نشان دهندۀ آسیب یا نقص فنی در تایر
است:
 لرزش غیر عادی هنگام حرکت.
 واکنشهای غیرطبیعی خـودرو مانند کشیده شدن به چپ
و راست.
این آسیبها میتوانند به علت رفتن روی جـدول یا دست انداز
جادهها ایجاد شود.

نکات ایمنی

شاخصهای پوششی اطراف سطح تایــر قـرار دارند و باید قانوناً

ارتفاع حداقل  ۱/۶میلی متر داشته باشند.
محلهای آنها بر روی دیـوارۀ تایر با  TWIنشانه گذاری شدهاند
(.)Trade wear indicator

هشدار
در تایــرهای معیوب ممکن است افت فشـار باد اتفــاق
بیفتد که باعث میشود کنترل خــودرو از دست راننده خــارج
شود .در این صورت خطـر تصادف وجود دارد .در صورتی که به
آسیب دیدن تایر در حین رانندگی مشکوک هستید ،به آرامــی
سرعت خود را کم کرده و توقف کنید .چرخها و تایرهای خودرو
را بررسـی کنید .برای این کار ،با احتیاط به نزدیکترین مرکــز
خدمــات رســانی  BMWیا مراکــز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها
مراجعه کنید .در صورت نیاز وسیـلۀ نقلیه را به وسیلۀ خودرو بر
منتقل کنید.
هشدار
تایــرهای معیوب میتواند منجـر به از دست رفتن فشار
هوای تایر شود که باعث میشود کنترل خـودرو از دست راننده
خارج شود .در این صورت خطــر تصادف وجــود دارد .به جای
تعمیر تایرهای معیوب ،آنها را تعویض کنید.
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چرخها و تایرها

عمر تایر

نکات ایمنی

توصیه

صرف نظر از ساییدگی ،تایـرها را پس از  6سال استفاده تعویض
کنید.

تاریخ تولید

تاریخ تولید تایر روی بدنه آن درج شده است.
اطالعات روی تایر

تاریخ تولید

DOT … 3816

در سی و هشتمین هفته از سال 2016
تولید شده است.

تعویض کردن چرخها و تایرها
نصب و باالنس کردن

هشدار
در صورتی که تایر و چرخها برای خودرو مناسب نباشند،
میتوانند به دیگــر اجــزای خــودروی شما به دلیل برخــورد
و اصطحکاکهای ناشی از تفاوت با سایز متعارف ،آسیب برسانند.
در این حالت ،خطــر تصادف نیز وجود دارد .سازندۀ خـودرو به
شما توصیه میکند که از چرخ و تایرهایی که برای خودروی شما
مناسب است استفاده کنید.
هشدار
ســوار کــردن چــرخهای استیل ،میتـواند منجــر به
مشکالتی مــانند از بین رفتن پیچ و مهره و صــدمه به دیسک
ترمز شود .خطــر تصادف وجـود دارد .چــرخهای استیل نصب
نکنید.

برندهای پیشنهادی برای تایر

نصب و باالنس کردن چرخها را در یکی از مراکز خدمات رسانی
 BMWیا مراکز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها انجام دهید.

ترکیب چرخ و تایر
اطالعات کلی

شما میتوانید با مراجعه به یکی از مراکز خدمات رسانی BMW

یا مراکـز معتبر دیگر یا تعمیرگاهها دربارۀ ترکیب صحیح تایر و
چرخ و مدلهای رینگ چرخ ،اطالعات الزم را دریافت کنید.
ترکیب نادرست چرخ و تایر بسیاری از سیستمهای خودرو مانند
سیستم  ABSو  DSCرا دچار مشکل میکند.
بـرای حفظ کنترل صحیح خــودرو و عکس العملهای مناسب،
از تایرهایی با یک نوع آج مشخص و از یک تولیدکننده مشخص
استفاده کنید.
در صورتی که تایر آسیب دید ،در اولین فرصت ممکن تایر و چرخ
را براساس ترکیب استاندارد آنها ،مجددا ً روی خودرو سوار کنید.
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برای هر سـایز از تایر ،تولید کنندۀ خودروی شما برند خاصی از
تایــر را پیشنهاد میکند .این توصیه ،با یک عالمت ستاره روی
تایر مشخص شده است.

تایرهای جدید

هنگامی که تایــرها نو باشند ،کششهای تایــر به دلیل شرایط
تولیــد کننده ممکن است بهینه نباشد .تایــرها پس از گذشت
مدت زمــان کوتاهی آب بنـدی شده و به عملــکرد بهینه خود
میرسند.
پس از تعویض تایر  300کیلومتر اول مسیر را با احتیاط رانندگی
کنید.

چرخها و تایرها

تایرهای ساییده شده و روکش شده

هشدار
تایــرهای روکش شده ممکن است ســاختاری متفاوت
از پوشش تایـر داشته باشد .با توجـه به سن قبلی تایـرها ،طول
عمــر آنها محــدود خواهد بود .خطر تصادف نیز وجود دارد .از
تایرهای روکش شده استفاده نکنید.
تولیدکنندۀ خودروی شما استفاده از تایرهای ساییده ،که روکش
شدهاند را پیشنهاد نمیدهد.

تایرهای زمستانی
اطالعات کلی

تایــرهای زمستانی برای رانندگی در جادههای زمستانی توصیه
میشود.
با وجود این که تایرهای به اصطالح چهار فصل  M+Sکششهای
زمستانی بهتری نیست به تایــرهای تابستانی فــراهم میکنند،
تایــرهای  M+Sنمیتوانند عملکردی در حد تایرهای زمستانی
ارائه دهند.

نهایت سرعت برای تایرهای زمستانی

در صورتی که خــودروی شما با سـرعتی بیشتر از حــد نهایی
سرعت مجـاز برای تایرهای زمستانی رانده شود ،میبایست یک
نمـاد که حداکثر سرعت مجاز رانندگی با الستیکهای زمستانی
را نشان میدهد در ناحیۀ دیــد راننده نصب شود .این صفحه را
میتوانید از یکی از مراکز خدمات رسانی معتبر  BMWیا دیگر
مراکز معتبر یا تعمیرگاهها دریافت کنید.
هنگام نصب کــردن تایـرهای زمستانی ،به سرعت مجــاز توجه
کنید و آن را رعایت کنید.
تایرهای Run-flat
چنانچه قبــ ً
ال از تایــرهای  Run-flatاستفاده میکردید ،برای
ایمنی خود ،آنها را تنها با تایرهایی از همان نــوع تعویض کنید.
در صورت وقـوع پنچری ،تایر زاپاس نخواهید داشت .در صورت
داشتن سواالت بیشتر به یکی از مراکــز خدمات رســانی معتبر
 BMWیا دیگر مراکز معتبر یا تعمیرگاهها مراجعه کنید.

جابهجایی خودرو

جابهجا کردن چرخهای جلو و عقب

الگوهای سایش تایــر میتواند براســاس رانندگی افــراد ،برای
تایــرهای جلو و عقب متفاوت باشد .بنابراین تایــرها را میتوان
برای رسیدن به یک فرسایش یکسان بین محـورها جابهجا کرد.
در صورت داشتن سواالت بیشتر به یکی از مراکز خدمات رسانی
معتبر  BMWیا دیگر مراکز معتبر یا تعمیرگاه ها مراجعه کنید.
پس از جابجا کردن ،فشار باد تایــرها را چک کنید و در صورت
نیاز آنها را تنظیم کنید.
این جابهجایی چرخ بین محـورهای جلو و عقب در خودروهایی
که ســایز رینگ آنها در محـور جلو و عقب متفاوت است ،جایز
نیست.

نگهداری

چرخها و تایرها را در مکان خنک ،خشــک و تا حد امکان دور از
معرض تابش نور آفتاب قرار دهید.
همواره از تایــرها در برابر تمــاس با روغن ،گریس و حاملهای
انرژی ،محافظت کنید.
از فشار باد مجاز برای تایــر که روی بدنۀ تایر نوشته شده است
تجاوز نکنید.

تایرهای Run-flat
اصول

تایرهای  ،Run-flatدر شرایط خـالی شدن کامل باد تایر ،امکان
حرکت تا مسافتی محدود را برای خودرو میسر میسازد.

اطالعات کلی

چرخها شامل تایـرهایی هستند که میتوانند تا میزان محدودی
خود را ســاپورت کنند و میتـوانند دارای رینگهای مخصوص
باشند.
در صورت از دست رفتن فشــار باد تایــر ،ساپورت تایــر اجازه
میدهد که خودرو تا چند درجــۀ محدود ،کارکرد هدایت شدن
را داشته باشد.
دستورالعملهای مربوط به ادامـۀ مسیر با تایــر پنچر را مطالعه
کنید.
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چرخها و تایرها

برچسب

کیت پنچر گیری
اصول

با کیت پنچر گیری ،آسیبهای جزئی در تایر میتواند به سرعت
رفع شود تا شما بتوانید به مسیر خــود ادامــه دهید .برای این
منظور ،درزگیر باید درون تایــر پمپاژ شود تا بتواند آسیب را از
درون پوشش دهد .از کمپرسور میتـوان برای چک کردن فشار
باد تایر استفاده کرد.
نشان  RSCبر روی بدنۀ تایر قابل رویت باشد.
تعویض تایرهای Run-flat
برای حفظ ایمنی خــود ،تنــها از تایرهای  Run-flatاستفاده
کنید .زیرا در صورت وقـوع پنچری ،تایر زاپاس نخواهید داشت.
در صورت داشتن سواالت بیشتر ،مراکــز خـدمات رسانی معتبر
 BMWیا دیگــر مراکــز معتبر یا تعمیرگاههــا مراجعه کنید،
صمیمانه پاسخگوی سواالت شما خواهند بود.

تعمیر تایر پنچر
معیارهای ایمنی











خــودرو را تا حـد ممکن دور از ترافیک و بر روی سطحی
سفت پارک کنید.
چراغهای هشدار خودرو را روشن کنید.
خــودرو را در برابر حــرکت ،ایمــن کنید .ترمـز دستی را
بکشید.
فرمان را بچرخانید تا کامـ ً
ال در راستای روبهرو قــرار گیرد
و قفل فرمان درگیر شود.
همۀ سرنشینان خــودرو را خـارج کنید و اطمینان حاصل
کنید که در محلی امن مث ً
ال پشت گاردریل استقرار دارند.
در صــورت لــزوم ،مثلث احتیاط و یا چــراغ هشدار را در
فاصلهای مناسب برای اطمینان قرار دهید.
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اطالعات کلی












دستورالعملهای استفاده از کیت پنچــرگیــری کـه روی
کمپرســور و جعبـۀ درزگیــر نوشته شده است ،را به دقت
مطالعه و رعایت کنید.
در صورتی که سوراخ تایر  4میلی متر یا بیشتر از آن باشد،
استفاده از کیت پنچر گیری کارآمد نخواهد بود.
در صورتی که تایر قابل تعمیر شدن نباشد ،با یکی از مراکز
خدمــات رســانی معتبر  BMWیا دیگــر مراکز معتبر یا
تعمیرگاهها تماس بگیرید.
در صورت امـکان اشیائی که تایــر را سوراخ کردهاند خارج
نکنید.
برچسب سرعت مجـاز را از محفظۀ درزگیر جدا کرده و آن
را روی فرمان بچسبانید.
استفاده از درزگیر میتـواند به سیستم الکترونیکی TPM
چـرخها آسیب برساند .در این حــالت ،قسمت الکترونیکی
تایــر را در اولیــن فرصت در مــراکز خـدمات رســانی یا
تعمیرگاههــا چک کنید و در صورت نیــاز آن را تعــویض
کنید.

چرخها و تایرها

مرور
نگهداری

4
5
6
7
8

جابهجایی خودرو

دکمه کاهش فشار باد
سوئیچ On/Off
کمپرسور
رابط اتصال  /کابل برای سوکت
شلنگ اتصال

پر کردن تایر با مایع درزگیر
نکات ایمنی

کفی صندوق عقب قرار دارد.
کیت پنچر گیری زی ِر ِ

محفظه درزگیر

 محفظه درزگیر ،فلش شماره .1
 شلنگ پر کننده ،فلش شماره .2
تاریخ مصرف درزگیر را روی محفظۀ آن مالحظه کنید.

کمپرسور

خطر
اگــر لــولۀ اگــزوز مسدود شـود یا تهویه ناکافی باشد،
گازهای مضــر اگزوز میتواند وارد خــودرو شود .گازهای اگزوز
حـاوی مونواکسید کربن که یک گازی بی بو ،بی رنگ اما بسیار
سمـی است ،میباشد .در فضــاهای سربسته ،گازهــای اگــزوز
میتواند در خارج از خودرو نیز انباشته شود .خطـر صدمۀ جانی
وجود دارد .لولۀ اگزوز را خالی نگه دارید و اطمینان حاصل کنید
که تهویۀ کافی وجود دارد.
احتیاط
کمپرسور در صــورتی که برای مدت طــوالنی کار کند
ممکن است بیش از حــد گــرم شود .در این صورت احتــمال
آسیب رسیدن به آن وجــود دارد .بنابراین از کمپرسـور بیش از
ده دقیقه استفاده نکنید.

پر کردن

 .1جعبه درزگیر را تکان دهید.

 1باز کردن محفظه
 2نگهدارنده قوطی
 3نشانگر فشار باد تایر
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 .2شلنگ اتصال را به صورت کامل از محفظه کمپرسور خارج
کنید .از پیچ خوردن شلنگ جلوگیری کنید.

 .5در حالتی که کمپرسور خــاموش است ،سوکت را به محل
فندکی درون خودرو وصل نمایید.

 .3محفظۀ درزگیر را به داخل نگهدارنده کمپرسور متصل کنید
و با شنیدن یک صــدای مخصـوص مطمئن شوید کــه به
درستی جا افتاده است.

 .6کمپرسور را هنگامی که حــالت آماده به کار روشن است و
یا موتور در حال کار است ،روشن کنید.

 .4شلنگ اتصال را به سوراخ تعبیه شده پیچ کنید.

برای تعمیر تایر معیوب ،اجازه دهید کمپرسور به مدت  10دقیقه
با محلول درزگیر پر شود و تایر به فشار هوای تقریبی 2.5 bar
برسد.
در حالی که تایــر در حال پر شدن با درزگیر است ممکن است
گاهی فشار هوای تایـر به  5 barبرسد .در این صورت کمپرسور
را خاموش نکنید.

بررسی و تنظیم فشار باد تایر
بررسی

 .1کمپرسور را خاموش کنید.
 .2میزان فشار باد تایــر را که بر روی نشانگـر فشار باد ،درج
شده است ،بخوانید.
برای ادامۀ مسیر ،فشار باد تایر باید حداقل به  2 barبرسد.
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جمع کردن کیت پنچر گیری

.1
.2
.3
.4

شلنگ اتصال محفظۀ درزگیر را از چرخ جدا کنید.
برای بازکردن قفل دکمۀ قرمز رنگ را فشار دهید.
محفظۀ درزگیر را از کمپرسور جدا کنید.
محفظۀ درزگیر و شلنگ اتصــال را در پوشش مناسب قرار
دهید تا صندوق عقب را کثیف نکند.

در صورتی که حداقل فشار الزم ( )bar 2ایجاد
نشود

 .1رابط را از فندکی خودرو جدا کنید.
 .2حدود  10متر به سمت جلو و سپس به سمت عقب رانندگی
کنید تا محلول درزگیر در تایر پخش شود.
 .3شلنگ اتصال را درون سوراخ تعبیه شده پیچ کنید.

جابهجایی خودرو

 .6شلنگ اتصـال کمپرسور را از سوراخ تعبیه شده در چــرخ
جدا کنید.
 .7رابط را از سوکت فندکی خودرو جدا کنید.
 .8کیت پنچر گیری را در داخل خودرو قرار دهید.

چنانچه حداقل فشار باد تایر حاصل شود

 .1کیت پنچرگیری را در درون خودرو قرار دهید.
 .2سریعاً مسافتی حــدود ده کیلومتر را طـی کنید تا محلول
درزگیر در تایر توزیع گردد.
از سرعت  80کیلومتر بر ساعت تجــاوز نکنید .در صـورت
امکان ،با سرعت باالتر از  20کیلومتر بر ساعت برانید.

تنظیم

 .1در محلی مناسب توقف کنید.
 .2شلنگ اتصال کمپرسور را درون سوراخ تعبیه شده درچرخ،
پیچ کنید.

 .4رابط اتصال را به داخل سوکت فندکی خودرو متصل کنید.

 .3رابط را داخل فندکی خودرو کنید.

 .5کمپرسور را هنگامی که حــالت آماده به کار روشن است و
یا موتور در حال کار است ،روشن کنید.
چنانچه فشار باد تایــر به حداقل  2 barنرسید ،با یکی از
مراکــز خدمات رسانی معتبر  BMWیا مراکز معتبر دیگر
یا تعمیرگاهها تماس بگیرید.
اگر فشار باد تایـر به حداقل  2 barرسید" ،چنانچه حداقل
فشار باد تایر حاصل شود" را ببینید.
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.7
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فشار باد تایر را بر روی حداقل  2 barتنظیم کنید.
 افزایش فشار :کمپرسور را در حالی که حالت آماده به
کار روشن است و یا موتــور در حال کار است ،روشن
کنید.
 کاهش فشار :دکمه روی کمپرسور را فشار دهید.
شلنگ اتصـال کمپرسور را از سوراخ تعبیه شده روی چرخ
جدا کنید.
رابط را از فندکی داخل خودرو جدا کنید.
کیت پنچرگیری را داخل خودرو قرار دهید.

ادامۀ سفر

از سرعت  80کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید.
سیستم نظارت بر فشــار تایــر  TPMرا دوباره راهاندازی کنید.
(رجوع به صفحۀ .)297
تایــ ِر تعمیر شده و محفظۀ درزگیــر در کیت پنچر گیری را در
اولین فرصت تعویض کنید.

زنجیرچرخ
زنجیر چرخهای نازک

تولید کنندۀ خــودروی شما استفاده از زنجیر چرخهای نازک را
توصیه میکند .انواع مختلفی از زنجیر چرخهای ریز نقش توسط
تولید کنندۀ خــودروی شما تست شده و مناسب تشخیص داده
شده است و استفاده از آنــها برای داشتن سفری ایمــن توصیه
میشود.
اطالعات مربوط به زنجیر چــرخ مناسب را میتوانید از یکـی از
مراکــز خـدمات رسانی معتبر  BMWیا مراکــز معتبر دیگر یا
تعمیرگاهها دریافت کنید.

استفاده

هشدار
هنگام نصب زنجیر چـرخ روی تایرهای نامناسب ،ممکن
است زنجیـر چـرخ با قطعات خــودرو برخورد پیدا کند .خطــر
تصـادف یا آسیب رسیدن به تجهیزات خودرو وجود دارد .زنجیر
چــرخ را تنها روی تایــرهایی که تولید کنندۀ خــودرو مناسب
تشخیص داده است نصب کنید.
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از زنجیر چرخ تنها برای چرخهای عقبی خودرو و برای تایرهایی
با سایز زیر استفاده کنید:


255/55 R 17



245/45 R 18



245/40 R 19

دستورالعملهای تولیـد کنندۀ زنجیر چـرخ را به دقت مطالعه و
رعایت کنید.
مطمئن شوید زنجیرهای چرخ سفت و محکم بسته شده باشند.
براساس دستورالعملهای تولید کنندۀ زنجیر چــرخ ،زنجیرهای
چرخ را در هنگام نیاز دوباره محکم کنید.
در حالی که زنجیر چرخ بسته شده است ،سیستم نظارت بر تایر
پنچر را راهانـدازی نکنید .زیرا ممکن نتایج غلطی به شما بدهد.
پس از نصب و بستن زنجیر چــرخ ،سیستم نظارت بر فشار تایر
 TPMرا راهاندازی نکنید .زیرا ممکن است سیستم نتایج غلطی
به شما بدهد.
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ در صورت نیاز برای مدت کوتاهی
سیستم کنترل کشش دینامیکی  DTCرا فعال کنید.

حداکثر سرعت مجاز رانندگی با زنجیر چرخ

هنگام رانندگی با زنجیر چـرخ ،از سرعت  50کیلومتر بر ساعت
تجاوز نکنید.

چرخها و تایرها

فرمان پذیری چرخهای عقب هنگام کار
با زنجیر چرخ
اطالعات کلی

برای تضمین حرکت آزادانه چرخها در هنگام کار با زنجیر چرخ،
فرمــان پذیری چــرخهای عقب مربوط به سیستم فرمان فعال
کامل عقب ،باید هنگام نصب زنجیر چرخ خاموش باشد.

نکات ایمنی

اطالعات کلی

سنسورهای موجود در روزنۀ ورودی باد تایر ،فشار باد تایر و دمای
تایر را اندازهگیری میکنند.
بنا به تنظیمات تایــر در  ،iDriveسیستم میتــواند فشـارهای
تعیین شده را خــودکار نشان دهد و آن را با فشار فعلی تایــرها
مقایسه کند.
در خصوص تایری که فشار باد آن با مقادیر تعین شده همخوانی
ندارد ،به صفحۀ  2۸۸مراجعه کنید .بـرای مثال تایــر با تاییدیۀ
خاص ،سیستم میبایست مجددا ً ریست شود .این بدان معناست
که مقــادیر فشــار باد کنونی ،به عنوان میزان فشــار باد معیار
پذیرفته شده است.
برای کار با سیستم ،اطالعات و نکات دیگــر در بخش فشـار باد
تایر در صفحۀ  2۸۸را مطالعه کنید.

هشدار
هنگامی که فرمانگیری چــرخهای عقب فعــال باشد و
زنجیر چرخ نیز نصب شده باشد ،احتمال برخورد بین زنجیر چرخ
و شاسی وجود دارد و در این صورت خطر بروز تصادف یا آسیب
رسیدن به تجهیزات خــودرو وجود دارد .در صورت نصب زنجیر
چرخ ،سیستم فرمانگیری چرخهای عقب را غیرفعال کنید.

نکات ایمنی

در شــرایطی کـه زنجیرهـای چــرخ نصب شده باشند ،سیستم
فرمانگیری چرخهای عقب خاموش میشوند.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .۱
"Vehicle settings " .۲
"Snow chains " .۳
"Snow chains fitted " .۴
هنگام استفاده از زنجیر چرخ (حداکثر سرعت مجاز  50کیلومتر
بر ساعت) سیستم فرمانگیری چــرخهای عقب خـودکار روشن
خواهد شد.

الزامات عملکردی

خاموش کردن سیستم فرمان فعال کامل

سیستم نظارت بر فشار باد تایر TPM
اصول

این سیستم ،بر فشار باد در چـهار تایر نصب شده نظارت میکند.
در صورت کاهش فشــار در یک یا چند تایر ،این سیســتم به شما
هشدار میدهــد .به همین منظور سیـستم ،کاهش باد تایــر را
گزارش میدهد.

جابهجایی خودرو

هشدار
مقـادیری که در خصوص فشــار باد تایــر نشــان داده
میشود ،نمیتـواند جایگزینی برای اطالعاتی باشد که در خودرو
وجود دارد .تنظیمات نادرست فشار باد تایـرها ،منجر به نمایش
اطالعات نادرست در تعیین مقادیر ،برای فشار باد تایرها میشود.
در این صورت ،سیگنال کاهش فشــار باد تایــر ،نمیتواند قابل
اعتماد باشد .خطـر جراحت و آسیب به سرنشینان خودرو وجود
دارد .اطمینان حاصل کنید که ســایز تایری که در حـال حاضر
استفاده میشود ،به درستی وارد شــده است و مشخصات آن با
مشخصات و مقادیر ثبت شدۀ فشار باد تایر همخوانی دارد.

الــزامات زیر باید رعـایت شود ،در غیر این صورت ،نمیتوان به
سیگنال از دست دادن فشار باد تایر اعتماد کرد.
 پس از هر بار تعویض چرخ یا تایـر ،مشخصات تایر باید در
قسمت تنظیمات تایر وارد شود .صفحۀ  ۲۹۸را ببینید.
 درباره تایرهایی با تاییدیۀ خاص:
 بعد از هر بار تعویض تایــر ،در حـالی که تایر از فشار
باد مناسب برخوردار است ،سیستم ریست شود.
 پس از هر بارتنظیم فشار باد ،سیستم ریست شود.
 چرخهایی با سیستم الکترونیکی .TPM
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تنظیمات تایر
اطالعات کلی

نمایشگر وضعیت
وضعیت فعلی

سایز تایرهایی که برای خـودرو مناسب است روی برچسب فشار
باد درج شده است .به صفحۀ  2۸۸مــراجعه کنید و یا مستقیماً
این اطالعات را بر روی تایر ببینید .چنانچه فشار باد تایر تصحیح
شده باشد ،مشخصات تایــر الــزاماً نباید دوباره وارد شود .برای
تایرهای تابستانی و زمستانی ،آخـرین مشخصات وارد شدۀ تایر،
ذخیـره میشود .این بدان معنــا است که ســایز تایــرهایی که
آخرین بار استفاده شده قابل فراخوانی مجدد است.

صــرف نظر از فعــال بودن یا غیر فعــال بودن ،وضعیت فعــلی
میتواند روی صفحۀ نمایش نشان داده شود.
از طریق :iDrive
"My Vehicle " .۱
"Vehicle status " .۲
" "Tire Pressure Monitor
.3
وضعیت فعلی ،نمایش داده میشود.

فراخوانی Menu
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .۱
"Vehicle status" .2
""Tire Pressure Monitor
.3

فشار باد کنونی تایرها

میزان کردن تنظیمات

 .۱گزینه " "Tire settingرا انتخاب کنید.
 .2تایرها را انتخاب کنید.


""Summer tires



""Winter tires/ all-season tires

"Current:" .3
 .4نــوع تایری که در محــور عقب سوار شده است را انتخاب
کنید:
 سایز تایر ،برای مثال225/55 R17 97W1
 در خصوص تایــر با تاییدیۀ خاص "Other tire" :را
انتخاب کنید.
 .5چنانچه سایز تایر انتخاب شده باشد ،وضعیت بار را انتخاب
کنید.
 "Confirm setting" .6را انتخاب کنید.
اندازهگیری فشــار باد کنــونی آغــاز میشود .پیشرفت پروسه
اندازهگیری ،نشان داده میشود.

298

فشار باد کنونی برای هر یک از تایــرها ،نمـایش داده میشود.
مقادیر کنونی فشار باد تایــر میتواند تحت تاثیر کار خـودرو یا
دمای بیرونی ،تغییر کند.

فشار تعیین شده

فشار تعیین شده برای تایــرهای محـور جلو و عقب نشان داده
میشود.
مقادیر فشار تعیین شده در خودرو ذخیره می شود.
عواملی چون تاثیر دمایی ناشی از کار خودرو و یا دمای محیطی
که روی فشار باد تاثیر گــذار هستند در محاسبات فشار تعیین
شده در نظر گرفته شدهاند.
مستقل از شــرایط آب و هوایی ،دمــاهای تایــر و مدت زمـان
رانندگی ،فشـار مناسب تعیین شده همیشه نشان داده میشود.
فشــار مشخص شده که نمــایش داده میشود را میتوان روی
برچسب فشار باد تایر روی ستون کنار در راننده تغییر داد.
بنابراین فشار باد تایــر میتواند با مقــادیر مشخص شدۀ فشـار
که نشان داده شده است ،تصحیح شود.
فشار باد مشخص شده میتواند سریعاً منطبق شود.

چرخها و تایرها

نمایش وضعیت تایر
اطالعات کلی

وضعیت سیستم و تایــر با رنگ چرخها و یک پیغام متنی روی
صفحۀ نمایش مشخص میشود.
در صورت امکان ،اگــر فشـار مشخص شدۀ نمــایش داده شده
در فرآیند تصحیح فشار باد تایـر بدست نیامده باشد ،پیـام پاک
نمیشود.

سبز بودن تمامی چرخها




سیستم فعــال است و فشار مشخص شده بـرای هشدار را
نشان میدهد.
در خصوص تایرها با تاییدیۀ خاص :سیستم فعال است و از
اطالعات مربوط به فشار باد تایــر که هنگام آخرین ریست
ذخیره شده بود ،استفاده میکند.

یکی از چهار چرخ ،زرد است

یک تایـر پنچر است یا فشـار باد در تایـر مشخص شده ،شدیدا ً

کاهش یافته است.

چرخها خاکستری است

سیستم نمیتواند فشـار باد تایـر را تشخیص بدهد که دالیل آن
میتواند از این قرار باشد:
 اختالل در عملکرد.
 هنــگام اندازهگیری فشار باد تایر و پس از تایید تنظیمات
تایر.
 در خصوص تایـرها با تاییدیۀ خاص :یک ریست انجام شده
است.

در خصوص تایرها با تاییدیۀ خاص :ریست کردن
اطالعات کلی

در شرایط زیر سیستم باید ریست شود:
 پس از تنظیم فشار باد تایر.
 پس از تعویض یک تایر یا چرخ.

جابهجایی خودرو

ریست

از طریق :iDrive
"My Vehicle" .۱
"Vehicle status" .2
"Tire Pressure Monitor" .3
 .4حالت آماده به رانندگی را روشن کنید اما حرکت نکنید.
 .5فشار باد تایر را ریست کنید"Perform reset" :
 .6رانندگی کنید.
چــرخهــا به رنگ خــاکستری نشــان داده میشوند و پیـغام
"…  "Resetting Tire Pressure Monitorنشــان داده
میشود.
پس از رانندگی با سـرعتی بیش از  30کیلومتر بر سـاعت ،برای
یک مدت کــوتاه ،فشار باد اندازهگیری شده ،به عنوان مقــادیر
مرجع پذیرفته میشوند .تنظیم مجدد خودکار در زمان رانندگی
تکمیل میشود.
پس از انجام موفقیت آمیز ریست کردن سیستم ،چرخهای روی
نمایشگر کنترل به رنگ سبز نشان داده خواهند شد و این پیغام
نمایش داده خواهد شد:
"Tire Pressure Monitor active. See label for
recommended pressures.".

شما میتوانید در هر زمــانی این فرآیند را متوقف کنید .پس از
شروع مجدد ،فـرآیند ریست کردن ،خودکار از سر گرفته خواهد
شد.

پیغام ها
پیغام ضرورت بررسی فشار باد تایر

یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.

دالیل وقوع میتوانند از این قرار باشند:
 تنظیم فشار تایر طبق قاعده انجام نشده است .برای مثـال
بیش از حد باد شده است.
 تنظیمات تایر به روز رسانی نشده است.
 در خصوص تایرها با تاییدیۀ خاص:
 سیستم یک تعویض چرخ را تشخیص داده اما ریست
نشده است.
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 فشار باد تایر نسبت به آخرین ریست افت کرده است.
 سیستم ریست نشـده است .سیستم بـرای هشـدار ،از
آخرین فشار باد تایــر قبل از آخـرین ریست استفاده
میکند.
در این موارد:
 .۱فشــار باد تایــر را بررسی و در صورت نیــاز آن را تنظیم
کنید.
  .2تنظیمات تایر را به روز رسانی کنید.
 در خصوص تایــر با تاییدیۀ خـاص :سیستم را ریست
کنید.

پیغامهای مربوط به فشار پایین باد تایر
چراغ زرد هشدار روشن میشود.

یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.
احتماالت ممکن:
 افت فشار باد تایر رخ داده است.
 در خصوص تایــرها با تاییدیۀ خاص :سیستم ریست نشده
است .سیستم برای هشدار ،از آخرین فشار باد تایــر قبل از
آخرین ریست استفاده میکند.
در این موارد:
 .۱سرعت خـود را کــم کرده و به آهستگی رانندگی کنید .از
سرعت  130کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید.
 .2در فرصت بعدی مث ً
ال در پمپ بنزین ،فشار باد تمامی چهار
تایر را بررسی و در صورت لزوم اصالح کنید.
 .3در خصوص تایرها با تاییدیۀ خاص :سیستم را ریست کنید.

پیغام افت شدید فشار باد تایر

چراغ زرد رنگ هشدار روشن میشود.

یک نماد به همراه تایـر آسیب دیده در پیام Check Control

نمایش داده خواهد شد.
احتماالت ممکن:
 یک تایــر پنچر شده یا افت شدید فشار باد رخ داده است.
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 در خصوص تایــرها با تاییدیۀ خاص :سیستم ریست نشده
است .بنابراین سیستم ،یک پیـغام هشدار براساس فشار باد
تایر ،قبل از آخرین ریست ،نمایش میدهد.
در این حالتها:
 .۱سرعت خود را کم کـرده و با احتیاط توقف کنید .از ترمــز
ناگهانی یا مانور دادن بپرهیزید.
 .2بررسی کنید که تایرهای خودرو از نــوع معمولی بوده و یا
از نوع  Run-flatاست.
هشدار
یک تایــر آسیب دیده با کاهش فشــار باد ،روی کنترل
خـودرو ،هــدایت خــودرو و ترمــز کردن تاثیر میگذارد.
تایــرهای  Run-flatمیتوانند یک پایـداری محــدود را حفظ
کنند .در این شرایط خطــر بروز تصادف وجود دارد .در صورتی
که خــودروی شما به تایــرهای  Run-flatمجـهز نیستند ،به
رانندگی ادامــه ندهید .اطالعات تایــرهای  Run-flatو ادامـۀ
رانندگی با این تایرها را مطالعه کنید.
تایــرهای ( Run-flatبه صفحۀ  291مراجعه کنید) یک نمــاد
دایرهای دارند که حروف  RSCدر آن روی جــدارۀ تایر حــک
شده است.
کم باد تایر ،ممکن است سیستم کنترل پایداری دینامیکی
فشا ِر ِ
خودرو  DSCرا فعال کند.

اقدامات الزم در صورت پنچر شدن یک تایر
تایرهای معمولی

 .۱تایر آسیب دیده را شناسایی کنید.
این کار را با بررسی فشار هوا در هر چهار تایر انجام دهید.
میتوان برای این منظور از گیِــج فشــار ِ
کیت پنچرگیری
استفاده کرد.
درخصوص تایـرها با تاییدیۀ خـاص :اگر باد هر چهار تایـر
تنظیم باشد TPM ،ممکن است ریست نشده باشد.
آن را ریست کنید .در صــورتی که شناسایی تایــر پنچـر
امکانپذیر نبود با مراکــز خــدمات مجــاز یا یک مرکــز
خدمات واجد شرایط دیگر یا تعمیرگاه تماس بگیرید.
 .2تایر پنچر را در صورت امـکان با کیت پنچــر گیری تعمیر
کنید و یا آن را تعویض کنید.
استفاده از درزگیر ،مانند کیت پنچرگیری میتــواند به سیستم

چرخها و تایرها
الکترونیکی چرخ  TPMآسیب برساند .در این صورت ،در اولین
فرصت این سیستم الکترونیک را بررسی کرده و در صـورت نیاز
آن را تعویض نمایید.
تایرهای Run-flat
نکات ایمنی
هشدار
یک تایــر آسیب دیــده با کاهش فشار باد ،روی کنترل
خودرو از قبیل هدایت خودرو و ترمز کردن تاثیر میگذارد.
تایرهای  Run-flatمیتوانند یک پایداری محدود را حفظ کنند.
در این شرایط خطــر بروز تصــادف وجـود دارد .در صورتی که
خودروی شما به تایرهای  Run-flatمجهز نیستند ،به رانندگی
ادامــه ندهید .اطالعات مربوط به تایرهای  Run-flatو ادامــۀ
رانندگی با این تایرها را مطالعه کنید.
با احتیاط رانندگی کنید و از حــداکثر سـرعت  80کیلومتر در
ساعت تجاوز نکنید.
هشدار
ادامۀ رانندگی با یک تایـر پنچر میتواند مشکالتی را به
همراه داشته باشد .هنگامی که با یک تایر پنچر حرکت می کنید،
از سرعت  60کیلومتر بر سـاعت تجاوز نکنید .در صورت مشکل
در حرکت و انحــراف به چپ و راست ،ســریعاً ترمـز کرده و با
احتیاط فرمان را کنترل کنید.
حداکثر سرعت
در صورت بـروز پنجری میتوانید به سفر خود با حداکثر سرعت
 80کیلومتر در ساعت ادامه دهید.
ادامۀ سفر با یک تایر پنچر
مـوارد ذیل را هنگام رانندگی با یک تایـر پنچـر به خاطر داشته
باشید.
 .۱از ترمز کردن و تغییر مسیرهای ناگاهی اجتناب کنید.
 .2از سرعت حداکثر  80کیلومتر در ساعت تجاوز نکنید.
 .3به محض آمــاده بودن شرایط ،فشار باد هر چهار چــرخ را
کنترل کنید.
در خصوص تایــرهایی با تاییدیۀ خــاص؛ اگر فشار باد هر
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چــهار چــرخ به درست تنظیــم شده است ،احتمال دارد
سیستم نظارت بر فشار باد تایر ریست نشده باشد .سیستم
را ریست کنید.
مسافت مقدور برای رانندگی ،در صورت از دست دادن
کامل فشار باد تایر
در صورت از دست دادن کامل فشار باد تایر ،مسافت مقدور برای
رانندگی ،به حجم بار ،سبک رانندگی و شرایط جاده بستگی دارد.
یک خــودرو با یک بار متوسط میتواند تقریباً تا مسافتی حدود
 80کیلومتر حرکت کند.
رانندگی با یک تایر معیوب:
یک خــودرو با یک تایر آسیب دیده ،میتـواند به اَشکال زیر در
رانندگی تغییراتی ایجاد کند:
 از دست رفتن سریعتر کشش خودرو.
 افزایش خط ترمز.
 تغییر خواص خودکنترلی فرمان.
سبک رانندگی خــود را مطابق با این شــرایط تنظیـم کنید .از
مانـورهای ناگهانی یا رانندگی کردن از روی موانع مانند جداول،
دست اندازها و غیره بپرهیزید.

محدودیتهای سیستم
دما

فشار باد تایر به دمای تایر بستگی دارد.
با افزایش دمای تایـر بر اثر رانندگی یا گرمای خورشید فشار باد
تایر را افزایش میدهد.
فشار باد تایــر زمانی کاهش مییابد که دمای تایــر مجددا ً کم
شود.
در صورتی کــه دمــا به شدت کاهش یابد ،سیستم یک پیـغام
هشدار میدهد.
پیامهایی که به دمــا و فشار تعیین شده اختصاص دارند پس از
مدت کوتاهی دوباره روی صفحۀ نمایش ظاهر میشوند.
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از دست دادن ناگهانی فشار باد تایر

سیستم نمیتواند آسیب جدی و ناگهانی ،ناشی از عوامل بیرونی
را به تایر اعالم کند.

ریست انجام نشده است

تایرها با تاییدیۀ خاص :چنانچه ریست انجام نشده باشد ،سیستم
نمیتواند به درستی کار کند .برای مثـال ،حتی اگر میزان فشار
باد هم صحیح باشد ،ممکن است یک تایر ،پنچر اعالم شود.

اختالل در عملکرد

چــراغ هشدار زرد ،چشمک میزنــد و سپس مستمر
روشن میماند .یک پیـام  Check Controlنمایش
داده میشود .سیستم نمیتواند از دست رفتن فشار باد تایــر یا
پنچری آن را تشخیص دهد.
در این موارد:
 یک چــرخ بدون سیستم الکترونیکی ( TPMمثــ ً
ال چرخ
زاپاس) نصب شده باشد .موضوع را با یک مرکــز خدمـات
مجــاز یا دیگر مراکــز خدمات واجد شرایط و یا تعمیرگاه
در میان بگذارید.
 اختالل در عملکرد :سیستم را در یک مرکـز خدمات مجاز
یا تعمیرگاه چک کنید.
 نقص به علت وجــود سیستمها و دستگاههایی با فـرکانس
همسان :سیستم به محض خروج از میدان امــواج ،مجـددا ً
فعال خواهد شد.
 در خصوص تایرها با تاییدیۀ خاص :سیستم قــادر به اتمام
فرآیند ریست نیست .مجددا ً سیستم را ریست کنید.

سیستم نظارت بر تایر پنچر RPA
اصول

این سیستم ،از دست دادن فشار باد تایـر را براساس تفاوتهای
سرعت چرخش بین هر کـدام از چرخها در زمان رانندگی نشان
میدهد.
در صورت از دست رفتن فشار باد در یک تایـر ،قطر و در نتیجه
سرعت چرخش چرخ تغییر میکند .این موضوع به عنوان پنچری
یک تایر تشخیص و گزارش داده خواهد شد.
سیستم ،فشار باد واقعی در تایرها را اندازهگیری نمیکند.

الزامات عملکردی

سیستم باید زمانی راهاندازی شده باشد که فشار باد تایر ،تنظیم
باشد ،در غیــر اینصورت نمیتوان به هشدار سیستم اعتماد کرد.
پس از هربار اصالح فشار باد تایــر و پس از هربار تغییر تایـر یا
چرخ ،سیستم را راهاندازی نمایید.

نمایشگر وضعیت

صرفنظر از فعـال یا غیر فعـال بودن سیستم ،میتـوان وضعیت
کنونی نظارت بر تایر پنچر را نمایش داد.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .۱
"Vehicle status" .2
""Flat Tire Monitor
.3
وضعیت نمایش داده می شود.

راه اندازی

هنگام راهاندازی اولیه ،فشار باد تایرها که قب ً
ال تعیین شده است،
به عنوان مقــادیر مرجع در نظر گرفته میشود تا یک تایر پنچر
را تشخیص بدهد .راهانــدازی با تایید فشارهای باد تایــر آغــاز
میشود.
هنگام رانندگی با زنجیر چرخ ،سیستم را راهاندازی نکنید.
از طریق :iDrive
"My Vehicle" .1
"Vehicle status" .2
"Flat Tire Monitor" .3
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 .4حالت آماده به حرکت را روشن کنید اما حرکت نکنید.
 .5راهاندازی را آغاز کنید"Perform reset" :
 .6رانندگی کنید.
راهاندازی هنگام رانندگی تکمیل میشود و این امکان وجود دارد
که در هــر زمــانی متوقف شود .هنــگام از سرگیری رانندگی،
راهاندازی نیز خودکار ادامه مییابد.

عملکرد سیستم در شرایط زیر میتواند به تاخیر بیافتد یا دچـار
اختالل شود:
 هنگامی که سیستم راهاندازی نشده باشد.
 هنگام رانندگی در یک جاده برفی یا لغزنده.
 سبک رانندگی پویا :هرزگــردی چرخهای محـرک خودرو
به دلیل شتاب جانبی باال (دریفتینگ).
 هنگام رانندگی با زنجیر چرخ.

چــراغ زرد هشــدار روشــن میشــود .یــک پیــام
 Check Controlنمــایش داده میشود.
در این شرایط یا یک تایـر پنچر است یا باد زیادی از دست داده
است.
 .۱سرعت خود را کاهش داده و با احتیاط توقف کنید.
از ترمز ناگهانی یا مانور دادن خودداری کنید.
 .2بررســی کنید کــه آیا تایــرهای معمولی نصب شدهاند یا
تایــرهای .Run-flat
هشدار
یک تایــر آسیب دیده با کاهش فشار باد ،روی کنتــرل
خــودرو از قبیل هدایت خــودرو و ترمـز کردن تاثیر میگذارد.
تایرهای  Run-flatمیتوانند یک پایداری محدود را حفظ کنند.
در این شرایط خطر تصادف وجود دارد .در صورتی که خودروی
شما به تایــرهای  Run-flatمجهز نیستند ،به رانندگی ادامــۀ
ندهید .اطالعات تایــرهای  Run-flatو ادامــۀ رانندگی با این
تایرها را مطالعه کنید.
تایــرهای ( Run-flatبه صفحه  291مراجعه کنید) یک نمـاد
دایرهای دارد کــه حروف  RSCرا دربر میگیرد و روی جــدارۀ
تایر حک شده است.
فشار باد کم تایر ممکن است سیستم کنترل دینامیکی پایداری
خودرو  DSCرا فعال کند.

اقدامات الزم در صورت پنچر شدن تایر

نشانۀ یک تایر پنچر

محدودیتهای سیستم

از دست دادن فشار معمول باد تایــر ،در هر چهار تایر تشخیص
داده نخواهد شد .بنابراین ،فشــار باد تایــر را مرتب چک کنید.
آسیب ناگهانی و جدی به تایر ناشی از شرایط بیرونی را نمی توان
از قبل تشخیص داد.

تایرهای معمولی

 .۱تایر آسیب دیده را شناسایی کنید.
این کار را با بررسی فشـار باد در هر چهار تایر انجام دهید.
میتــوان برای این منظور از گِیج فشــار کیت پنچرگیری
استفاده کرد.
چنانچه فشار باد تایـر در هر چهار چرخ درست نشان داده
شود ،این امکان وجود دارد که سیستم نظارت بر تایر پنچر،
راهاندازی نشده باشد .در این صـورت ،سیستم را راهاندازی
کنید.
در صورتی که شناسایی تایـر پنچر امکان پذیر نباشد ،لطفاً
با مراکز خدمات مجـاز یا دیگر مراکز خدمات واجد شرایط
یا تعمیرگاهها تماس بگیرید.
 .2یک تایــر پنچــر را با استفاده از کیت پنچـرگیری تعمیر
و یا آن را تعویض نمایید.

تایرهای Run-flat
نکات ایمنی
هشدار
یک تایــر آسیب دیـده با کاهش فشـار باد ،روی کنترل
خــودرو از قبیل هدایت خــودرو و ترمـز کردن تاثیر میگذارد.
تایرهای  Run-flatمیتوانند یک پایداری محدود را حفظ کنند.
در این شرایط خطــر تصادف وجـود دارد .شما میتوانید با یک
تایــر آسیب دیــده با سرعت 80کیلومتر بر سـاعت به رانندگی
ادامه دهید.
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هشدار
ادامۀ رانندگی با یک تایــر پنچر میتواند مشکالتی را به
همراه داشته باشد .هنگامی که با یک تایر پنچر حرکت میکنید،
از سرعت  60کیلومتر بر ساعت تجـاوز نکنید .در صورت مشکل
در حرکت و انحراف به چپ و راست ،سریعاً ترمز کرده و با احتیاط
فرمان را کنترل کنید.
حداکثر سرعت
شما میتوانید با یک تایـر آسیب دیده با سرعت  80کیلومتر بر
ساعت به رانندگی ادامه دهید.
ادامۀ رانندگی با یک تایر پنچر
در صورت ادامۀ رانندگی با یک تایر پنچر به نکات زیر توجه کنید:
 .1از ترمز ناگهانی یا مانور دادن با فرمان پرهیز کنید.
 .2از سرعت  80کیلومتر بر ساعت تجاوز نکنید.
 .3در اولین فرصت ،فشــار باد در هــر چهار تایــر را بررسی
کنید.
اگــر فشار باد در هر چهار تایر ،کافی نشان داده شود ،این
امکان وجود دارد که سیستم نظارت بر تایر پنچر ،راهاندازی
نشده باشد .در این صورت ،سیستم را راهاندازی کنید.
مسافت مقدور برای رانندگی در صورت از دست دادن
کامل فشار باد تایر
در صورت از دست دادن کامل فشار باد تایــر ،مسافت مقــدور
برای رانندگی ،به حجم بار ،سبک رانندگی و شرایط جاده بستگی
دارد .مقــدار مسافت رانندگی میتواند بسته به نحــوۀ رانندگی
کاهش یا افزایش یابد.
یک خودرو با بار متوسط میتـواند تقریباً مسافت  80کیلومتر را
طی کند.
شرایط رانندگی با یک تایر پنچر
هنــگام سفر با یک تایــر آسیب دیــده ،خــودرو واکنشهـای
متفاوتی خــواهد داشت .مث ً
ال پایداری حرکت در بین خطــوط،
هنگام ترمز کاهش مییابد ،و خط ترمز طوالنیتر شده و حتی بر
روی ویژگیهای فرمــان نیز تاثیر خواهد داشت .سبک رانندگی
خود را مطابق با این شرایط تنظیم کنید .از مانــورهای ناگهانی
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یا رانندگی کردن از روی مـوانع مانند جداول یا دست انـدازها و
غیره پرهیز کنید.
خرابی نهایی تایر
ارتعاشات یا صداهای بلند در هنگام رانندگی میتواند حـاکی از
خرابی نهایی یک تایر باشد.
سرعت خـود را کاهش داده و توقف کنید؛ در غیــر اینصورت،
قطعات تایــر ممکن است جدا شوند و منجـر به تصادف خواهد
شد.
به رانندگی ادامه ندهید .با مراکز مجـاز خدمات رسانی BMW
یا دیگر مراکز واجد شرایط یا تعمیرگاهها تماس بگیرید.

تعویض چرخ
اطالعات کلی

برای تایرهایی که خصوصیات کارکرد در شرایط اضطراری را دارند
یا هنگام استفاده از مــایع درزگیر ،تعویض تایـر برای جلوگیری
از پایین آمدن فشار باد هنگام پنچر شدن الزامی نیست.
در صورت نیاز ،ابزار و تجهیزات مورد نیار برای تعویض تایــر به
عنوان لــوازم جانبی ،از نمایندگیهای مجــاز  BMWیا مراکز
واجد شرایط و تعمیرگاههای مجاز قابل تهیه هستند.

توصیههای ایمنی

هشدار
جک ارائه شده از سوی تولید کننده برای مواردی تعبیه
شده است که تایــر پنچر شده و نیــاز به تعویض دارد .استفاده
مداوم و خارج از حیطۀ تخصصی از جک ،از قبیل تعویض تایــر
زمستانی و تابستانی ،توصیه نمیشود .استفاده مــداوم از جـک
میتواند منجر به گیر کردن و آسیب دیدن آن شود .احتمال بروز
صدمات جـدی وجــود دارد .از جــک تنها در مـوارد اضطراری
استفاده کنید و صــرفاً برای تعـویض تایــر پنچــر از آن کمک
بگیرید.
هشدار
روی سطوح نـرم و لغزنده ،برای مثال ،برفی ،یـخ بندان،
سرامیک یا سطوح مشابه ،احتمال سـر خوردن جک وجود دارد.
احتمال بروز صدمات جـانی و مـالی وجود دارد .تا جـای ممکن

چرخها و تایرها
عملیات تعویض تایـر را روی سطح مسطح ،محکم و غیر لغزنده
انجام دهید.
هشدار
جک تنها برای باال بردن خودرو برای مدت کوتاهی تعبیه
شده است .حتی اگـر تمامی تدابیر ایمنی را رعایت کرده باشید،
باز هم این احتمال وجود دارد که به خـاطر لغزش ،جک خودرو
پایین بیافتد .خطـر بروز صدمات جـانی و مـالی وجـود دارد .اگر
خــودرو را با جـک باال بردهاید ،از دراز کشیدن زیر وسیلۀ نقلیه
جدا ً خودداری کرده و موتور را نیز روشن نکنید.
هشدار
جک تعبیه شده تنها برای باال بردن خودرو در محلهای
مشخص شده مناسب است .خودروهای دیگر و سـایر اشیاء را با
جک بلند نکنید.
هشدار
اگــر جک به درستی در محل مناسب بــرای جک زدن
قــرار نگرفته است ،احتمال وارد شدن آسیب به بــدنۀ خـودرو
هنــگام باال بردن جک وجود دارد؛ همچنین احتمال دارد جک
لیز بخورد .خطر بروز صدمات جانی و مالی وجود دارد .در هنگام
باال بردن جک اطمینان حاصل کنید که جک به درستی در محل
اتصال آن که در مجاورت چرخ است ،قرار دارد.
هشدار
در صورتی که خـودرو با کمک جک باال برده شده باشد
احتمال دارد در قبال وارد شدن نیــرو از سمتهای دیگر پایین
بیافتد .خطــر بروز صدمات جانی و مالی وجود دارد .اگر خودرو
باال برده شده است ،نیروی دیگری به آن وارد نکنید و خــودرو
را با حرکات آنــی هل ندهید .چــرخهای گیر کـرده را با کمک
مرکز خــدمات رســانی  BMWیا سایر مراکز واجـد شرایط یا
سایر تعمیرگاههای مجاز ،آزاد کنید.

جابهجایی خودرو

بر روی سطح صاف

مانع چرخ یا سایر اشیاء محکم و مناسب را در جلو و عقب تایـر
مخالف تایری که قصد تعویضش را دارید قرار دهید.

سرپایینی با شیب کم

در صورتی کـه باید تایــر را روی سرپایینی با شیب کــم عوض
کنید ،مانــع چرخ یا سایر اشیاء مناسب را در زیر تایر چرخهای
محورجلو و محور عقب ،در جهت مخالف شیب قرار دهید.

محافظت از خودرو در مقابل حرکت خود به خود
اطالعات کلی

تولید کنندۀ خودرو توصیه میکند هنگام تعویض تایــر ،خودرو
باید در مقابل احتمال حرکت خود به خود محافظت شود.
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پیچهای ضد سرقت چرخ
مرور

آداپتور پیچهــای ضد سرقت تایــر را میتوانید در جعبه ابــزار
خودرو یا قسمت جانبی جعبه ابزار پیدا کنید.





در غیر اینصورت ،به خاطر ارتفاع محدود ،جک به ظرفیت
تحمل بار را نخواهد داشت.
با اضــافه کردن اشیاء مناسب ،از لغزیدن خودرو جلوگیری
کنید.
با چرخاندن نیم دور آچار ،پیچهای چرخ را شل کنید.

محلهای قرار دادن جک




فلش  - 1پیچ چرخ.
فلش  - 2آداپتور.

جدا کردن

 .1آداپتور را روی پیچ چرخ قرار دهید.
 .2مهره را باز کنید.
پس از اتصال دوبارۀ پیچ چرخ ،آداپتور را جدا کنید.

آماده سازی خودرو














خــودرو را روی سطح صـاف و غیر لغزنده پارک کنید و تا
جای ممکن از ترافیک دور باشید.
چراغهای هشدار را روشن کنید.
ترمز دستی را بکشید.
خــودرو را در دنده بگذارید یا اهرم سردنده را در موقعیت
 Pقرار دهید.
در اولین فرصتی که ترافیک اجـازه دهد تمامی سرنشینان
را از خودرو خـارج کنید و در محلی دور از مناطق حــادثه
خیز مستقر کنید .چنین مـکانهــایی میتــواند آن سوی
گاردریل باشد.
بسته به تجهیزاتی که در اختیار دارید ،ابــزار الزم و تایــر
یدک را از خودرو خارج کنید.
در صورت امـکان مثلث اعــالم هشدار را در فاصلۀ مناسب
قرار داده و چراغهای خطر را نیز روشن کنید.
هیچ قطعۀ چوب یا اشیاء مشابهی را زیر جک قـرار ندهید،
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محلهای مناسب جک در تصویر مشخص شدهاند.

چرخها و تایرها

باال بردن خودرو

هشدار
احتمال دارد انگشتان یا دستان هنــگام باال بردن جـک
گیر کند .خطــر بروز صدمات جــدی وجود دارد .هنگام استفاده
از جــک ،دستهایتان را در محلهای توصیه شده نگه دارید ،و
موقعیت آن دست را عوض نکنید.
 .1از یک دست برای نگــه داشتن ،فلش  ،1و از دست دیگـر
برای گرفتن اهرم باالبر ،فلش  ،2استفاده کنید.

 .2جک را به سمت شییء مستطیل شکل منطقه تعیین شده،
نزدیک به چــرخی که قصد تعــویضاش را دارید ،هدایت
کنید.

 .3اهرم را در جهت ساعت بچرخانید تا جک را باال ببرد.

جابهجایی خودرو

 .4به محض اینکه جـک زیر با ِر خــودرو رفته و محــکم شد،
دستتان را از رویش بردارید و با استفاده از دست دیگــر و
اهرم ،به باال بردن خودرو ادامه دهید.
 .5اطمینان حاصل کنید که پایۀ جـک به صورت عمودی باال
میرود.

 .6اطمینان حاصل کنید که جــک ،به صورت عمود و با زاویۀ
صحیح نسبت به محل اتصال تعیین شده برای جـک زدن،
باال برود.

 .7زمـانی به باال بردن جـک ادامه دهید که کف جک کــامل
بر روی زمین قرار گرفته باشد و تایـر به میزان  3سانتیمتر
از زمین جدا شده باشد.

نصب چرخ

تنها یک تایر یدکی برای شرایط اضطراری تعبیه شده است.
 .1پیچ چرخ را باز کرده و تایر را جدا کنید.
 .2چـرخ جدید و یا چـرخ یدکـی را در جای خود قرار داده و
حــداقل دو پیچ چــرخ را به صورت ضــربدری و با کمک
انگشتان خود ببندید.
اگــر از رینـگهای فابریک خــودرو استفاده نمیکنید ،از
پیچهای چرخی که متعلق به خـود رینگ میباشد استفاده
کنید.
 .3پیـچهای باقیمانده را با انگشت محکم کنید .سپس ،تمامی
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پیچ را ضربدری محکم کنید.
 .4اهرم روی جک را در مسیر پاد ساعتگرد بچرخانید تا جک
پایین بیاید.
 .5جک را جدا کنید.

دارد .با احتیاط رانندگی کــرده و مطمئن شوید سرعتتــان از
 80کیلومــتر بر ساعت تجــاوز نمی کند.

مرور

پس از تعویض تایر
.1

.2

.3
.4
.5
.6

پیچهـای چــرخ را ضربدری به کمک ابــزار ،محکم کنید.
گشتاور محــکم کــردن مهــرهها در حــدود 140 Nm
است.
تایر معیوب را در صندوق عقب جای دهید .به خاطر اندازه،
تایــر معیوب را نمیتوان در قسمت زیـرین صندوق عقب
جای داد.
فشار باد تایـر را در اولین فرصت بررسی کرده و در صورت
نیاز تصحیح کنید.
سیستم نظارت بر تایر پنچر را از نو راه اندازی کنید.
سیستم نظارت بر فشار تایر را ریست کنید.
با استفاده از یک ترکمتر کالیبره شده ،میـزان محکم بودن
پیچهای چرخ را چک کنید.
به سمت نزدیکترین نمایندگی خــدمات  BMWیا دیگـر
مراکــز واجــد شرایط یا سایر تعمیرگاههای مجاز برانید و
تایر معیوب را تعمیر یا تعویض کنید.

چرخ اضطراری :برای استفاده در
استرالیا و نیوزیلند مناسب نیست
اطالعات کلی

چرخ اضطراری و ابزار آالت در کف صندوق عقب تعبیه شدهاند.

جدا کردن چرخ اضطراری

 .1برای این منظور ،کف صندوق عقب را به سمت باال کشیده
و کنار بگذارید.

 .2بندها را باز کنید.
 .3نگهدارنده ابزار را آزاد کنید.

در صورتی که تایرتان پنچر شد ،میتوانید از چـرخ اضطراری به
جای تایــر معیوب استفاده کنید .چـرخ اضطراری برای استفاده
موقت و به عنوان جایگزین مناسب است.

نکات ایمنی

هشدار
چــرخ اضطراری ابعــاد ویــژهای دارد .وقتـی با چــرخ
اضطراری رانندگی میکنید ،شــرایط میتواند در سرعتهای باال
تغییــر کند ،برای مثــال ،ثبات هنگام ترمز گرفتن ،افزایش خط
ترمــز و رفتــار خودسرانه فرمان .خطـر حوادث رانندگی وجود
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 .4چــرخ اضطراری را از بست نگـهدارنده خــارج کنید .هیچ
کاوری را در طول این کار کنار نزنید.

چرخها و تایرها

جابهجایی خودرو

در حین تعویض چرخ ،ابـــزار نگهدارنده را داخل گیرۀ نگهدارنده
کرده و بندهای نگهدرانده را نیز محکم کنید.
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محفظۀ موتور

محفظۀ موتور
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده

یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

راهنمای سریع برای محفظۀ موتور

 1محفظۀ مایع شوینده
 2پایانه مثبت باتری برای باتری به باتری کــردن یا اتصــال
شارژر
 3ورودی روغن
 4محفظۀ مایع خنک کنندۀ موتور
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 5فقط موتور بنزینی :محفظۀ اضافۀ مایع خنک کننده
 6پایانه منفی باتری برای باتری به باتری کــردن یا اتصــال
شارژر
 7شمارۀ شناسایی خودرو

محفظۀ موتور

در موتور
نکات ایمنی

هشدار
انجــام تعمیرات نادرست روی قطعــات داخـل محفظۀ
موتـور خودرو میتواند قطعات موتـور را خـراب کرده و منجر به
ایجاد خطـر و آسیب برای خــودرو شود .در این صورت احتمال
تصادف و آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .خودرو را برای کار
در زیر در موتـور به مراکز خدمات رسانی مجاز یا تعمیرگاههای
مجاز ببرید.
هشدار
قطعات موتور با قطعات متحرک خودرو مطابقت دارد.
هنگامی که موتـور خاموش است ،برخی از اجزای داخل محفظۀ
موتـور امکان حرکت دارند به عنوان مثـال فن خنک کننده .در
این صورت احتمال آسیب وجود دارد .به قطعات متحرک موتور
نزدیک نشوید .لباسها و موهای خـود را از قطعات متحرک دور
نگه دارید.
هشدار
داخل در موتـور خـودرو ،قطعات برجستهای مانند قالب
وجود دارد که ممکن است منجر به بروز حادثه شود .در صورتی
که در موتـور خـودرو باز است ،به قطعـات برجسته و بیرون زده
توجه کنید و مطمئن شوید فضای اطراف آنها خالی است.
هشدار
در صورتی که در موتـور به صورت غلط بسته شده باشد،
ممکن است هنگام رانندگی باز شود و دید راننده را محدود کند
در این صورت خطــر تصادف وجود دارد .فـورا ً خودرو را متوقف
کرده و در موتور را به درستی ببندید.
هشدار
هنگام باز و بسته کردن در موتور ،اطمینان حاصل کنید
که فضای حرکت در ،آزاد است .در غیر این صورت قطعات بدنه
ممکن است آسیب ببیند.
احتیاط
هنگام باز شدن در موتــور ،در صـورتی که برف پاک کن
به سمت جلو خـم شده باشد ،ممکن است صدمه ببیند .در این
صورت احتــمال آسیب رسیدن به خــودرو وجود دارد .بنابراین
قبل از باز کــردن در موتــور ،مطمئن شویدکه برف پاک کن و
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تیغههای آن در حالت خوابیده روی شیشه جلوی خــودرو قرار
گرفته است.

باز کردن در موتور

 .1اهرم را بکشید ،فلش شماره.1
قفل در موتور باز میشود.

 .۲پس از این که اهرم رها شد ،دوباره اهرم را بکشید.
فلش شماره .2
در موتور میتواند باز شود.
 .۳مراقب قطعات برجسته در داخل در موتور باشید.

بستن در موتور

اجازه دهید در موتور از فاصلۀ حـدود  40سانتی متری به پایین
بیفتد .در موتــور را به سمت پایین فشار دهید تا کامــ ً
ال بسته
شود .در موتور باید در هر دو طرف جا بیفتد.
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روغن موتور

روغن موتور
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

اطالعات کلی
مصرف روغن موتور

مصرف روغن موتــور به نحوۀ رانندگی و شرایط جــاده بستگی
دارد.
بنابراین در هر بار سوخت گیری ،ســطح روغن موتــور را چک
کنید.
در شرایط زیر ،مصرف روغن موتور میتواند افزایش یابد:
 روش رانندگی .SPORT
 هنگام کارکردن موتور.
 زمان درجا کار کردن موتور.
 درصــورت استفاده از روغــن موتــورهایی کـه تایید شده
نیستند.

اندازه گیری الکترونیکی سطح روغن موتور

خـودور مجهز به سیستم انــدازه گیری الکترونیکی سطح روغن
است.
سیستم اندازه گیری روغن دو روش اصلی بــرای نمایش نتیجه
دارد:
 نمایش وضعیت.
 اندازه گیری دقیق.
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اندازه گیری الکترونیکی سطح
روغن موتور
نمایش وضعیت
اصول

هنگام رانندگی ،سطح روغن موتــور به صورت الکترونیکی چک
شده و روی صفحۀ نمایش نشان داده میشود.
در صورتی که سطح روغن موتور خودرو به حداقل میزان مجـاز
برسد ،یک پیام  Check Controlنمایش داده میشود.

الزامات عملکردی

مقــادیر اندازه گیری شده را پس از حــدود  30دقیقه رانندگی
تشخیص میدهد و قابل دسترس خـواهد بود .در حین سفرهای
کوتاهتر ،وضعیت روغن موتــور سفر قبلی کـه بـه انــدازه کافی
طوالنی بوده نمایش داده میشود.
در صورتی که سفرهای مکرر و کوتاه دارید ،از روش اندازه گیری
دقیق استفاده کنید.

نشان دادن سطح روغن موتور

از طریق :iDrive
 .1گزینۀ " "My Vehicleرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
" "Engine oil levelرا انتخاب کنید.
.3
 .4سطح روغن موتور نمایش داده میشود.

پیامهای نشانگر سطح روغن موتور

احتیاط
سطح پایین روغن به موتور خودرو آسیب میرساند.
در این صورت احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد .در اولین
فرصت روغن موتور را اضافه کنید.
احتیاط
در صورتی کـه سطح روغن موتــور خیلی زیاد باشد ،به
موتـور و یا مبدل کاتالیزوری آسیب وارد میشود .در این صورت

روغن موتور
احتمال آسیب دیدن خودرو وجود دارد .بنابراین از اضافه کردن
بیش از حد روغن موتور نیز خودداری کنید.
در صورت نیاز روغن موتور اضــافه را در یکی از مــراکز خدمات
رســانی  BMWیا مراکــز معتبر دیگــر یا تعمیرگاهها خــارج
کنید.
براســاس ســطح روغن موتــور ،پیامهای متفاوتی روی صفحۀ
نمایش ،نشان داده میشوند .به این پیامها توجه کنید.
چنانچه ســطح روغن موتــور خیلی پایین باشد ،در طول 200
کیلومتر آینده ،روغن موتور اضافه کنید ،به صفحۀ  313مراجعه
کنید.
مطمئن شوید که بیش از حد روغن موتور اضافه نشده باشد.

اندازه گیری دقیق
اطالعات کلی

اندازه گیری دقیق فقط برای بعضی موتورها امکان پذیر است.
 خودرو روی سطح صاف قرار داشته باشد.
 گیربکس دستی :اهـرم سردنده بر روی خالص باشد .پدال
کالچ و پدال گاز فشرده نشوند.
 گیربکس استپترونیک :اهــرم ســردنده روی  Nیا  Pباشد
و پدال گاز نیز فشار داده نشده باشد.
 موتور خودرو روشن و در دمای کاری خود باشد.

انجام یک اندازه گیری دقیق

از طریق :iDrive
 .1گزینۀ " "My vehicleرا انتخاب کنید.
 .2گزینۀ " "Vehicle statusرا انتخاب کنید.
گزینۀ "  "Engine oil levelرا انتخاب کنید.
.3
 .4گزینۀ " "Measure engine oil levelرا انتخاب کنید.
 .5گزینۀ " "Start measurementرا انتخاب کنید.
سطح روغن موتــور با یک معیار و درجــه ،اندازه گیری شده و
نمایش داده میشود.
زمان :حدود  1دقیقه.
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نمایش روی صفحۀ نمایش

در اندازه گیری دقیق ،سطح روغن موتــور در حالت ایستا چک
میشود و روی یک درجه نشان داده میشود.
در موتور بنزینی:
چنانچه ســطح روغن موتور در حــالت کمینه باشد ،یک پیـام
 Check Controlنمایش داده میشود.
هنگام اندازه گیری در حین درجـا کارکردن موتور ،ممکن است
دور موتورکمی افزایش یابد.

اضافه کردن روغن موتور
اطالعات کلی

از اضــافه کردن روغن موتــور بپرهیزید مگـر اینکه پیامی روی
صفحۀ آمپــر نشان داده شود .مقدار روغنی که میبایست اضافه
گــردد در پیامی که بر روی صفحۀ آمپــر نمایش داده میشود
ذکر شده است.
هنگام اضافه کردن روغن ،خـودرو در حالت پارک و حالت بیکار
فعال باشد.
روغن موتور را بیش از حد اضافه نکنید.

نکات ایمنی

هشدار
موادی مــانند روغن ،گـریس ،سرد کنندهها ،حاملهای
انرژی و غیره میتوانند حـاوی ترکیبات خطرناکی باشند در این
صورت احتمال آسیب رسیدن به افراد وجود دارد.
دستورالعملهای روی جعبهها را به دقت مطالعه کنید .از تماس
پوست ،چشم و لباس با این مواد خودداری کنید .این مواد را در
جعبههای دیگــر نریزید و آنها را دور از دسترس کــودکان نگه
دارید.
احتیاط
کـم بودن روغن به موتــور خـودرو آسیب میرساند .در
این صورت احتـمال آسیب رسیدن به خــودرو وجــود دارد .تا
پیش از پیمایش مسافت  200کیلومتری ،روغن موتور را اضـافه
کنید.
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روغن موتور

احتیاط
مقـدار زیاد روغـن موتـور ،به موتـور یا مبدل کاتالیزوری
آسیب وارد میکنـد .در این صـورت احتــمال آسیب رسیدن به
خــودرو وجود دارد .بنابراین از اضـافه کردن بیش از حد روغن
موتــور خودداری کنید .در صورت نیاز روغن موتور اضافه را در
یکی از مــراکز خــدمات رســانی  BMWیا مراکز معتبر دیگر
یا تعمیرگاهها خارج کنید.

مرور

ورودی روغن در محفظۀ موتور قرار دارد .به صفحۀ  31۰مراجعه
کنید.

اضافه کردن روغن موتور

 .1در موتور را باز کنید .به صفحۀ  31۱مراجعه کنید.
 .2درپوش را پاد ساعت گرد بچرخانید.

نکات ایمنی

احتیاط
افزودنیهای روغن میتواند به موتــور آسیب برساند.
در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو وجود دارد .از
این افزودنیها استفاده نکنید.
احتیاط
استفاده از روغنهـای موتــور نامناسب میتــواند باعث
اختالل در عملکرد کارکردهای موتـور شود یا به آن صدمه بزند.
در این صـورت احتـمال آسیب رسیدن به خــودرو وجـود دارد.
هنگام انتخاب روغن موتـور مطمئن شوید که روغن موتـور مورد
نظر از خواص مناسب برخوردار است.

انواع روغن موتورهای مناسب

اطالعــات بیشتر درباره روغن موتــورهای مناسب و خــواص و
ویسکوزیتی آنها را میتــوانید از مراکــز خدمـات رسانی معتبر
 BMWیا مراکز واجد شرایط دیگر یا تعمیرگاههای مجاز بدست
آورید.

روغن موتورهای جایگزین

در صـورتی که روغن موتــور مناسب برای استفاده در دسترس
نباشد ،تا یک لیتر از یک روغن موتور با رده بندی زیر میتوانید
اضافه کنید:
 .3روغن موتور اضافه کنید.

موتور بنزینی

انواع روغن موتورهایی که میتواند
اضافه شود

.ACEA A3/B4

اطالعات کلی

کیفیت روغن موتور ،در طول عمر موتور نقش حیاتی دارد.
برخی از انواع روغن موتور در بعضی کشورها موجود نیست.

ردههای ویسکوزیتی (چسبناکی)

هنگام انتخاب روغن موتــور مطمئن شوید روغن موتور به یکی
از ردههای ویسکوزیتی زیر تعلق دارد:
SAE 0W-40, SAE 0W-30, SAE 5W-40,
SAE 5W-30, SAE 0W-20, SAE 5W-20.

درجههای ویسکوزیتی  0W-20و  5W-20تنها برای موتورهای
خاصی مناسب هستند.
اطالعــات بیشتر دربارۀ روغـن موتــورهای مناسب و خـواص و
ویسکوزیتی آنها را میتـوانید از مراکــز خدمــات رسانی معتبر
 BMWیا مراکز واجد شرایط دیگر یا تعمیرگاههای مجاز بدست
آورید.
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تعویض روغن موتور

احتیاط
در صورتی که روغن موتـور در زمان مقرر تعویض نشود،
میتواند باعث افـزایش استهالک موتـور شود و به موتـور آسیب
برساند .در این صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو وجود
دارد .در زمــانهــای تعیین شده ،سرویسهای الزم را انجــام
دهید.
شرکت تولید کنندۀ خـودرو به شما توصیه میکند تعویض روغن
موتور خــودرو را در یکی از مراکــز خـدمات رسانی  BMWیا
مراکز خدمات رسانی معتبر یا تعمیرگاهها انجام دهید.
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مایع خنک کننده

مایع خنک کننده
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

اطالعات کلی

مایعهای خنک کننده از آب و مواد افزودنی تشکیل شده است.
همۀ افزودنیهای تجــاری برای خـودروی شما مناسب نیستند.
شما میتوانید اطالعات بیشتر دربارۀ این افــزودنیها را از یکی
از مراکـز خدمات رسانی  BMWیا مراکز خدمات رسانی معتبر
یا تعمیرگاهها بدست آورید.

نکات ایمنی

هشدار
هنــگامی که موتــور خـودرو داغ باشد و سیستم خنک
کننده باز شـود ،مــایع خنک کننده ممکن است بیرون بریزد و
باعث سوختگی شود .در این صورت ،احتمال جراحت وجود دارد.
بنابراین سیستم خنک کننده را تنها هنگامی که موتور سرد شده
است ،باز کنید.
هشدار
افــزودنیها خطرناک هستند و این افزودنیها میتوانند
به موتـور آسیب برسانند .در این حالت امکان آسیب رسیدن به
خــودرو وجود دارد .از تمـاس دست ،چشم یا لباس خود با این
افــزودنیها خــودداری کنید .این افــزودنیها را نخــورید و از
افزودنیهای مجاز استفاده کنید.
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میزان مایع خنک کننده
اطالعات کلی

خــودروهای بنزین سوز ،دو جریان چرخش خنک کننده دارند.
همیشه میزان هر دو خنک کننده را در محفظۀ آنها چک کنید و
در صورت نیاز آنــها را پر کنید .ســطح خنک کننده ،به کمک
نشـانههای حـداقل و حـداکثر تشخیص داده میشود .وابسته به
نــوع محفظۀ مــایع خنک کننده ،نشانههای حداقل و حداکثر،
در جاهای مختلف درج شدهاند.
وابسته به نوع موتــور ،مخــزن خنک کننده ممکن است سمت
راست یا سمت چپ محفظۀ موتــور واقـع شده باشد .به صفحۀ
 31۰رجوع کنید.

چک کردن میزان مایع خنک کننده در گردنه
ورودی آن

 .1اجازه دهید تا موتور خنک شود.
 .۲سطح مــایع خنک کننده باید میــان نشانههای حداقل و
حداکثر قرار گیرد.
نماد

معنی
حداکثر
حداقل

چک کردن میزان مایع خنک کننده در گردنه
ورودی آن

 .1اجازه دهید موتور سرد شود.
 .2در مخــزن خنــک کننده را به آرامــی در خــالف جهت
عقربههای ساعت بچرخانید تا شروع به باز شدن کند.
سپس اجازه دهید تا فشار خارج شود.

مایع خنک کننده

جابهجایی خودرو

 .3درب مخزن خنک کننده را بردارید.
 .4در صــورتی که ســطح مایع خنـک کننده بین نشانههای
حداقل و حداکثر باشد ،سـطح مــایع خنک کننده مناسب
است.

اضافه کردن

.1
.2

.3
.4
.5
.6

اجازه دهید موتور سرد شود.
در مخــزن خنـک کننده را به آرامــی در خــالف جـهت
عقربههای سـاعت بچرخانید و هنــگامی کــه شروع به باز
شدن کرد ،اجازه دهید تا فشار خارج شود.
درپوش مخزن خنک کننده را باز کنید.
در صورت نیاز ،به آرامی مــایع را اضــافه کنید تا به حـد
مناسب برسد .بیش از اندازه پر نکنید.
درپوش را سفت کنید.
علت از دست رفتن مــایع خنک کننده را در اولین فرصت
برطرف کنید.

دور انداختن

هنگام دور ریختن خنـک کننده یا افــزودنیهای آن،
به قوانین حفاظت از محیط زیست توجه کنید.
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نگهداری

نگهداری
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

سیستم نگهداری BMW

سیستم نگهداری  BMWاقداماتی که باید در راستای نگهداری
مناسب از خـودرو انجام شود را نشان میدهد و بدین وسیله هم
ایمنی خــودرو در سفر را تضمین میکند و هــم باعث میشود
خودرو بتواند با بهترین ظرفیت و بازد ِه خود ،کار کند.
درپارهای اوقـات ،زمـانها و برنامه ریزیهای مربوط به نگهداری
ممکن است براساس ویژگیهای نـوع خــودرو و کشور مبدأ آن
متفاوت باشد .تعویض قطعات ،قطعات جــانبی ،سوختها ،روان
کنندهها و مـواد مصرفی به طور جــدا بررسی شدهاند .اطالعات
بیشتر را میتوانید از یکی از مراکــز خدمـات رسانی  BMWیا
مراکز خدمات رسانی معتبر یا تعمیرگاهها دریافت کنید.

خدمات مبتنی بر شرایط CBS
مفهوم

سنسورها و الگوریتمهای مخصـوص به کار رفته در سیستمهای
خـودرو شرایط رانندگی شما را در نظر میگیرند .بر این اساس،
سیستم  CBSالـزامات مورد نظر برای نگهداری از خودرو را به
شما اعالم میکند.
سیستم این امکان را برای شما فـراهم میکند که نحوه و میزان
نگهداری را در پروفایل خود هماهنگ کنید.
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اطالعات کلی

اطالعــات با جزئیات ،دربارۀ الــزامات سرویس خــودرو بر روی
صفحۀ نمــایش نشان داده میشود .بــرای اطالعــات بیشتر به
صفحۀ  128مراجعه کنید.

اطالعات و دادههای سرویس خودرو در دستگاه
ریموت کنترل

اطالعات نگهداری خودرو به صورت پیوسته روی دستگاه ریموت
کنترل ذخیــره میشود .مراکــز خدمـات رسانی میتوانند این
اطالعات را بخوانند و براساس آن نحوۀ نگهداری بهینه از خودرو
را به شما پیشنهاد دهند.
بنابراین ،دستگاه ریموت کنترلی را به مسئول مرکــز خدمــات
رسانی تحویل دهید که اخیرا ً با آن بیشتر رانندگی کردهاید.

دورههای توقف

زمــانهای توقف که در آن باتــری خودرو قطـع بوده است در
محاسبات لحــاظ نمیشـود .در این صـورت ،از مراکــز خدمات
رسانی  BMWیا دیگر مراکز معتبر خدمات رسانی یا تعمیرگاهها
بخواهید فرآیندهای نگهداری وابسته به زمان ،مانند چک کردن
روغن ترمز را به روز رسانی کرده و در صورت نیاز روغن موتــور
یا میکرو فیلتر /فیلتر کربن فعال را تعویض کنند.

تاریخچۀ سرویس
نگهداری و تعمیر

کار تعمیر و رسیدگی به خــودرو را به مراکــز خدمـات رسانی
 BMWیا دیگر مراکــز معتبر خدمــات رسـانی یا تعمیرگاهها
بسپارید.

ورودیها

اطالعات نگهداری و تعمیر خودرو در قسمت اطالعات مربوط به
خــودرو وارد میشود .این ورودیها ،مــانند یک کتابچه و سند
برای رسیدگی قاعد ه مند برای خودرو است .چنانچه یک ورودی
در تاریخچۀ الکترونیکی سرویس خــودرو ثبت شود ،این بـدان

نگهداری
معناست که این اطالعــات تنها بر روی خود خودرو ثبت نشده،
بلـکه در سیستم  ITمرکزی  BMW AG Munichثبت شده
است.
مــالک جدید خــودرو میتواند اطالعـات تاریخچۀ الکترونیکی
سرویس خودرو را هنگام فروش آن بازبینی کند.
مراکـز خدمات رسانی  BMWیا مراکـز واجـد شرایط میتوانند
اطالعــات وارده در تاریخچۀ الکتــرونیکی سرویس خــودرو را
مشاهده کنند.

اعتراض

مالک خــودرو میتواند با مرکــز خدمــات رسانی تماس بگیرد
و نسبت به ورودیهای تاریخچۀ الکتــرونیکی سرویس خــودرو
در زمــان مالکیت خود که شامل اطالعاتی است که برای تولید
کنندۀ خــودرو ارســال میشود ،اعتـراض کند .در این صورت،
هیچ اطالعــاتی در ســرور تاریخچۀ الکتـرونیکی سرویس ثبت
نخواهد شد.

نمایش

ورودیهـای سرویس و رسیدگی ،در صفحۀ نمــایش نشان داده
میشود .به صفحۀ  12۹مراجعه کنید.

سوکت عیب یابی خودرو OBD
نکات ایمنی

احتیاط
استفاده نامناسب از سوکت عیبیابی خــودرو میتــواند
منجـر به ایجاد اختالل در عملکرد خــودرو شود .در این صورت
احتمال آسیب رسیدن به خـودرو وجـود دارد .بنابراین ،سـازندۀ
خودروی جدا ً پیشنهاد میکند دسترسی به سوکت عیبیابی تنها
در یکی از مراکـز خدمات رسانی  BMWیا دیگـر مراکـز معتبر
خدمات رسانی یا تعمیرگاهها انجــام شود .تنــها از سوکتهای
تست شده و ایمن برای سوکت عیب یابی استفاده کنید.

جابهجایی خودرو

جایگاه

یک سوکت  OBDدر سمت راننده بــرای چک کــردن قطعات
اساسی تعبیه شده است.

آالیندگی



 چراغ هشدار چشمک میزند:
موتـور خـودرو دچـار مشکل شده است و ممکن
است مبـدل کاتالیــزوری آسیب ببیند .هـر چـه
سریعتر خودرو را چک کنید.
چراغ هشدار روشن میشود:
این عالمت نشان میدهــد احتــراق ناقص زیادی رخ داده
است .خودرو را سریعاً چک کنید.

بازیافت

تولید کنندۀ خـودرو پیشنهاد میکند که خودرو در انتهای عمر
خود ،به شرکت عــودت داده شود .تعریف این تاریخ انقضاء ،در
کشورهای مختلف متفاوت است .اطالعــات بیشتر را میتوانید از
مراکــز خدمات رسانی  BMWیا دیگر مراکــز معتبر خـدمات
رسانی یا تعمیرگاهها بدست آورید.
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تعویض قطعات

تعویض قطعات
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

جعبۀ ابزار تعبیه شده در خودرو

احتیاط
هنگام باز شدن در موتــور ،در صورتی که برف پاک کن
به جلو خــم شده باشد ممکن است دچــار اشکال شود .در این
صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو وجــود دارد .بنابراین
قبل از باز کــردن در موتــور ،مطمئن شویدکه برف پاک کن و
تیغههای آن در حــالت خوابیده روی شیشۀ جلوی خودرو قـرار
گرفته باشد.

تعویض تیغههای برف پاک کن جلو

 .1برای تعویض تیغههای برف پاک کن ،بازوهای برف پاک کن
را به سمت باال ببرید .برای اطالعات بیشتر به صفحۀ 112
مراجعه کنید.
 .2برف پاکن را کامل از روی شیشه جلو بلند کنید.

جعبۀ ابزار در سمت چپ صندوق عقب ،تعبیه شده است.

تعویض تیغههای برف پاک کن
نکات ایمنی

احتیاط
در صورتی کــه بازوهـای برف پاک کن در حـالتی کــه
تیغههای آن نصب نشده باشد ،روی شیشه جلوی خودرو سقوط
کنــد ،شیشه جلوی خــودرو ممکن است آسیب ببیند .در این
صورت احتمال آسیب رسیدن به خــودرو وجــود دارد .هنـگام
تعویض تیغههای برف پاک کــن ،بازوهــای آن را در یک مکان
فیکس کنید و هنگامی کــه تیغههای برف پاک کن نصب نشده
است ،آنها را به سمت پایین خــم نکنید و به حـالت معمول آن
روی شیشه بازنگردانید.
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 .3دکمــه را بفشارید ،فلش  ،1و تیغۀ برف پاک کن را بیرون
بشکید ،فلش .2

آوردن
معکوس بیرون
 .4تیغه برف پاک کن جدید را ،در جهت
ِ
ِ
آن ،داخل کنید تا زمانی که در جای خود قفل شود.
 .5برف پاک کنها را به سمت پایین برگردانید.

تعویض قطعات

المپ و چراغها
اطالعات کلی
المپ و چراغها

چراغها یکی از جنبههای مهم ایمنی در رانندگی هستند .برخی
قطعات از  )Light-emitting diodes) LEDدر پشت پوشش
خود به عنــوان منبع نــور بهره میبرند .این دیودهای نــورانی
جایگزین لیــزرهای متداول است و طبق طبقه بندی قانونی در
کالس  1دیودهای نورانی قرار میگیرند.
در صورت بــروز ایراد ،تولید کننده توصیه میکند کار تعمیر بر
عهدۀ نمایندگی خدمات رسمی تولید کننده یا تعمیرگاه مجاز و
تخصصی قــرار گیرد .یک جعبه المپ یدکــی از سوی مراکــز
خدمات رسانی  BMWیا دیگر مراکــز معتبر خدمات رسانی یا
تعمیرگاههای مجاز ارائه خواهد شد.
توصیههای ایمنی را مطالعه کنید ،به صفحۀ  32۱رجوع شود.

شیشۀ چراغهای جلو

در شرایط آب و هوایی سرد یا مرطوب ،امکان دارد سطح خارجی
شیشۀ چراغها کدر شود .وقتی با چراغ روشن رانندگی میکنید،
این کدورت شدن پس از مدتی کـوتاه برطرف میشود .نیازی به
جایگزینی شیشه چــراغ جلو نیست .در صورتی که پس از روشن
شدن چراغها و پس از مدت نسبتا طوالنی شیشه همچنان کدر
و بخـار گرفته باقیماند به تعمیرگاه مراجعه کنید تا آنها را چک
کنند ،مخصوصاً اگر در قسمت داخلی قطرات آب دیده شود.

نکات ایمنی

هشدار
المپها در هنـگام استفاده میتوانند داغ شوند .تمــاس
با المپها میتـواند منجر به سوختگی شدید شود .احتمال بروز
صدمات جــدی وجــود دارد .المپها را فقط پس از سرد شدن
کامل تعویض کنید.
هشدار
اگــر در هنگام فعــال بودن سیستم روشنایی اقــدام به
دستکاری یا تعویض قطعات کنید ،احتمال بروز اتصـال و قطعی
جریان وجود دارد .خطــر بروز صدمات جدی وجـود دارد .پیش
از اقــدام به تعویض المپ مربوطه و یا کار با سیستم برق ،سیستم
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نــور را خاموش کنید .به اطالعات تکمیلی ارائه شــده از سوی
تولید کنندۀ المپ توجه کنید.
هشدار
المپهای کثیف طول عمــر کمتری دارند .احتمال بروز
صدمات جــدی وجــود دارد .از دست زدن به ســطح المپ نو
خودداری کنید .از یک دستمال تمیز استفاده کــرده و المپ را
از پایه بگیرید.
هشدار
خیره شدن به نـور شدید میتواند به قرنیه چشم آسیب
برساند .احتمال بروز صدمــات جــدی وجــود دارد .به صـورت
مستقیم به المپهای جلو یا ســایر منابع نوری خــودرو خیـره
نشوید .پوششهای  LEDها را کنار نزنید.

چراغهای جلو
چراغهای جلوی Adaptive LED
با رجوع به صفحۀ  32۱توصیههای ایمنی را کام ً
ال مطالعه کنید.
تمــامی چــراغها با تکنولوژی  LEDساخته شدهاند .در صورت
بروز نارسایی و مشکل به مراکز معتبر خدمات رسانی  BMWیا
مرکز معتبر دیگر خدمات رسانی یا تعمیرگاهها مراجعه کنید.
چراغهای LED
اطالعات کلی
با رجوع به صفحۀ  32۱توصیههای ایمنی را کام ً
ال مطالعه کنید.
تمــامی چراغهای جلو به جز دو چراغ راهنما واقــع در طرفین
از تکنولــوژی  LEDبهـره میبرند .در صورت بروز نارســایی و
مشکل به مراکـز خدمات رسـانی  BMWیا دیگر مراکـز معتبر
خدمات رسانی یا تعمیرگاههای مجاز مراجعه کنید.
چراغهای راهنما و تعویض المپ
اطالعات کلی
با رجوع به صفحۀ  321توصیههای ایمنی را کام ً
ال مطالعه کنید.
المپ  21وات.PY21W ،
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تعویض قطعات

تعویض المپ
 .1در قسمت باالی چـرخ جلو ،دو گیره را فشار داده و محافظ
را به سمت پایین بکشید.

خدمات رسانی  BMWیا دیگــر مراکز معتبر خدمات رسانی یا
تعمیرگاههای مجاز مراجعه کنید.

چراغهای دنده عقب ،تعویض المپ
اطالعات کلی
ً
با رجوع به صفحۀ  321توصیههای ایمنی را کامال مطالعه کنید.
المپ  21وات.H21W ،

 .2گیرۀ المپ را به صورت پیچی باز کنید.

.3
.4
.5
.6

المپ را به آرامــی به داخل گیــرۀ المپ فشـار داده و پاد
ساعت گرد چرخانده و خارج کنید.
المپ جدید را نصب کنید.
گیره المپ را نصب کنید.
محفاظ را در جای خود قرار دهید.

چراغهای مه شکن LED
ً
با رجوع به صفحه  321توصیههای ایمنی را کامال مطالعه کنید.
چراغهای مه شکن از تکنولوژی  LEDبهره میبرند.
در صورت بروز مشکل به مراکـز خدمات رسانی  BMWیا دیگر
مراکز معتبر خدمات رسانی یا تعمیرگاههای مجاز مراجعه کنید.

چراغهای پشت
اطالعات کلی

با رجوع به صفحۀ  321توصیههای ایمنی را کام ً
ال مطالعه کنید.
تمـامی چراغهای پشت به جز چراغهای دنده عقب از تکنولوژی
 LEDبهـره میبرند .در صورت بروز مشکل و ایــراد به مراکــز
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بدون مثلث خطر :پنل را جدا کنید
 .1صندوق عقب را باز کنید.
 .2مکانیزم آزاد شدن قفل را فشار دهید ،فلش  ،1پنل را جدا
کنید ،فلش .2

با مثلث خطر :براکت را جدا کنید
 .1صندوق عقب را باز کنید.
 .2مثلث خطر را طبق راهنمای صفحۀ  328بیرون بیاورید.
 .3هر دو گیره را با پیچ گوشتی از جعبه ابــزار تعبیه شده به
سمت فلش  1فشار دهید و محــافظ مثلث خطــر را جدا
کنید ،فلش .2

تعویض قطعات
جدا کردن محافظ لوال
 .1دو بست روی محافظ لوال را جدا کنید.

 .2پین داخــلی پــرچ متصل به در صندوق را با احتیـاط و با
نیــروی کــم به کمــک پیچ گـوشتی آزاد کنید .سپس با
احتیاط ،خود پرچ را با کمک پیچ گوشتی جدا کنید.

 .3با احتیاط پوشش لـوال را از بازوی لوال جدا کنید (فلش )1
تا اینکه نگهدارنده (فلش  )2از پشت آزاد شود.

جابهجایی خودرو

جدا کردن نمدی داخل درب صندوق عقب
 .1با استفاده از پیچ گوشتی ،هشت پرچ بکار رفته را آزاد کنید.
نحوۀ آزاد کردن پرچها در باال ذکر شده است.

 .2در طرفین ،دستگیرۀ تعبیه شده را پیدا کنید و با احتیاط
نمد را به سمت عقب بکشید (فلش  )1تا زمانی که دو گیرۀ
به کار رفته (فلش  )2از پشت صندوق عقب آزاد شوند.

 .3همین رویه را برای سمت چپ نیز انجام دهید.
 .4با احتیاط ،نمد در صندوق عقب را از در صندوق عقب جدا
کنید (فلش  )1در صورت امـکان کابل کانکتور کلید را نیز
آزاد کنید( ،فلش .)2

 .4محافظ لوال را به سمت پایین بکشید.
 .5محافظ لوالی دوم را به همین ترتیب جدا کنید.
 .5نمد در صندوق عقب را جدا کنید.
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تعویض چراغهای دندۀ عقب
 .1گیــرۀ المپ را در راستای مشخص شده روی سـطح شب
رنگ چرخانده و بیرون بکشید.

 .2المپ را به آرامــی داخــل نگهـدارندۀ المپ فشــار داده،
پاد ساعت گرد بچرخانید و خارج کنید.
 .3المپ را تعویض کنید.
نصب نمد در صندوق عقب
 .1در صورت امکان کابل اتصال سوئیچ یونیت را نصب کنید.
اطمینان حاصل کنید که کانکتور متصل میشود.
 .2نمـد در صندوق عقب را متصل کنید و دو پـرچ آن را نیـز
وصل کنید.

 .4پرچهای باقیماندۀ نمـد در صندوق عقب را در جــای خود
قرار داده و پین هایشان را چفت کنید.
 .5در طرفین ،محافظ لـوال را روی نمدی قرار دهید (فلش )1
محافظ لوال را روی بازوی لوال تا کنید (فلش .)2

 .6محـافظ لـوال را با پرچ محکم کنید (فلش  )1محافظ لـوال
را فشار دهید تا نگهدارنده در محل مخصـوص خــود روی
در صندوق عقب بیفتد (فلش .)2

 .7بستهای روی محافظ لوال را ببندید.
 .8محافظ لوالی دوم را نیز به همین ترتیب ببندید.
 .9گیــرۀ مثلث خطــر را محـکم کنید ،همچنین خود مثلث
هشدار و پنل را نیز سفت کنید.
 .3نمد را به سمت در صندوق عقب فشار دهید ،مانند فلشها
تا زمانی که چهار نگهدارنده به محلهای خود در داخل در
صندوق عقب وارد شوند.
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باتری خودرو
اطالعات کلی

باتری خودرو نیاز به رسیدگی خاصی ندارد.
مقدار اسیدی که به آن اضــافه شده است برای سرویس مـادام
العمر باتری کافی است.
برای کسب اطالعات بیشتر در خصوص باتری خــودرو میتوانید
به مراکــز خدمات رسانی  BMWیا مراکــز معتبر دیگــر و یا
تعمیرگاهها مراجعه کنید.
تولید کنندۀ خــودرو توصیه میکند که پس از تعویض باتـری،

تعویض قطعات
خودرو در یکی از مراکز  BMWیا سایر مراکز معتبر و تعمیرگاهها
باتری جدید باید حتماً رجیستر شود تا مطمئن شوید که تمامی
امکانات رفــاهی خودرو و ویژگــیهای راحتی به درستی به کار
خود ادامه میدهند و پیامهای  Check Controlاز سوی این
بخش ،دیگر نمایش داده نخواهد شد.

نکات ایمنی

احتیاط
باتـریهای نامناسب میتوانند منجــر به آسیب رساندن
و خراب کـردن برخی کارکردهای خودرو شوند .بنابراین خطــر
آسیب رسیدن به خــودرو وجــود دارد .اطالعــات مربــوط به
باتریهای مناسب خــودرو را میتوانید از طـریق مراکز خدمات
رسانی  BMWجویا شوید.

شارژ باتری
اطالعات کلی

برای اطمینان از کارآمـد بودن باتــری در تمــام طول عمر آن
مطمئن شوید که باتری همیشه به اندازۀ کافی شارژ دارد.
باتری ممکن است در شرایط زیر نیاز به شارژ شدن داشته باشد:
 هنگامی که مداوم سفرهای کوتاه انجام میشود.
 هنگامی که برای دورههای طوالنی از خودرو استفادهنشود.
مث ً
ال بیش از یک ماه.

نکات ایمنی

احتیاط
برای شـارژ باتری خـودرو ،شـارژرهایی با ولتاژ و جریان
باال وجود دارند که در صورت استفاده از آنها ،ممکن است شبکۀ
 12ولت برق خودرو دچــار پرباری و آسیب شود .بنابراین خطر
مخصوص
آسیب رسیدن به خودرو وجود دارد .فقط از شارژرهای
ِ
باتری خودرو استفاده کرده و آن را به ترمینالهای کمکی تعبیه
شده (در محفظۀ موتور) متصل کنید.

جابهجایی خودرو

پایانه های کمکی شارژ باتری

باتری خــودرو را تنــها از پایانههای کمک رسـانی استارت (در
محفظۀ موتور) و هنگامی که موتور خاموش است شارژ نمایید.
به صفحۀ  3۲۹مراجعه نمایید.

شارژر باتری

شـارژرهای باتری برای استفاده در خــودرو ساخته شدهاند و به
شبکۀ آنبرد متصل میشوند میتوان این شــارژرها را از مراکــز
خدمات رسانی تهیه کرد.

قطع برق خودرو

پس از قطـع موقتی برق ،برخی از تجهیزات میبایست مجددا ً و
در مواردی تک به تک ،راه انـدازی شده و تنظیمات آنها آپدیت
شود .برای مثال:
 کارکردهای حافظه :موقعیتها را دوباره ذخیره کنید.
 زمان :تنظیم شود.
 تاریخ :تنظیم شود.
 سانروف :راهاندازی سیستم.

دور ریختن باتریهای قدیمی

باتـری خودرو باید در مراکــز خدمات رسانی BMW

یا مراکز معتبر دیگر و یا تعمیرگاه ها دفع شود.
هنگام حمل و نقل و انبار کردن ،باتـری را به حالت معمول قرار
دهید .هنـگام حمل و نقل ،باتـری را در محلی امن قرار دهید تا
از افتادن و غلتیدن آن جلوگیری شود.

فیوزها
اطالعات

هشدار
فیوزهای نامناسب یا تعمیر شده میتواند موجب پرباری
در خطوط و دستگاه الکتریکی شود .بنابراین خطـر آتش سوزی
وجـود دارد .هرگــز تالش نکنید تا یک فیــوز سوخته را تعمیر
کنید .یک فیوز خراب را با فیوزی از رنگ دیگــر یا شدت جریان
متفاوت ،تعویض نکنید.
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تعویض قطعات

تعویض فیوز

پوشش را مطابق فلش ،باز کنید.
اطالعات درباره انــواع فیوزها و محل هایشان را میتوان بر روی
صفحهای مجزا مشاهده کرد.
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تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

مرور

دکمه  SOSروی سقف خودرو قرار دارد.

چراغهای هشدار خطر

الزامات




این دکمه در مرکز کنسول قرار دارد.

درخواست اضطراری هوشمند
اصول

در شرایط اضطراری ،یک تماس اضطراری هوشمند از این سیستم
صادر خواهد شد.

اطالعات کلی

فقط در شرایط اضطراری دکمــۀ  SOSرا فشار دهید .چنانچه
هیچ پیام اضطراری از  BMWممکن نباشد ،در بعضی موقعیتها،
امکان برقراری تمـاس اضطراری با شمارههای اضطراری عمومی
وجود دارد .این امــر به مسائلی همچون آنتن دهـی شبکۀ تلفن
همراه و قوانین منطقه بستگی دارد.
به دلیل مسائل فنــی ،درخواست اضطراری نمیتواند در شرایط
نامساعد تضمین شود.

سیم کارت خودرو فعال باشد.
حالت آماده به کار روشن باشد.
سیستم تماس اضطراری سالم باشد.

صدور خودکار درخواست اضطراری

در شرایط خـاص ،پیام اضطراری خودکار پس از تصادف شدید،
صــادر میشود .اطالع رســانی خـودکار تصـادف ،با فشار دادن
دکمۀ  ،SOSتحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

اقدام به تماس اضطراری به صورت دستی

 .1کاور را لمس کنید.
 .2دکمــۀ  SOSرا فشـار دهید و نگــه دارید تا  LEDروی
میکروفون به رنگ سبز روشن شود.
 چراغ  LEDبه رنگ سبز روشن می شود :یک پیام اضطراری
صادر شده است.
اگر یک درخواست لغــو بر روی صفحۀ نمایش ظاهر شود،
درخواست اضطراری میتواند کنسل شود.
چنانچه شرایط اجــازه دهد ،داخل خودرو بمانید تا ارتباط
برقرار شود.
 هنگامی که ارتبــاط با مرکــز پاسخگویی  BMWبرقــرار
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شود ،چراغ  LEDبه رنگ سبز چشمک زن در میآید.
وقتی که درخواست اضطراری شــما از مرکــز پاسخگویی
 BMWدریافت شود ،شرکت تصمیم میگیرد که چـه نوع
اقـدام کمکی مورد نیاز است .برای مثال ،موقعیت خودروی
شما را تشخیص دهد .چنــانچه درخواستهای صــادره از
طریق تمــاس اضطراری بی پاسخ مــاند ،اقدامات امدادی
خودکار انجام خواهد شد.
چنانچه چــراغ  LEDبه رنگ سبز ،شــروع به خـاموش و
روشن شدن کرد ،صدای مرکز پاسخگویی  BMWرا دیگر
نمیتوان از اسپیکر شنید .با این حال ،صدای شما همچنان
در مرکز پاسگویی  BMWشنیده میشود.

سرویس امداد سیار

در بسیاری از کشورها سرویس امــداد سیار  24ساعت در روز و
هفت روز در هفته ارائـــه میشود .در صورت خــرابی خــودرو،
امکان کمک رسانی فراهم خواهد شد.

امداد خرابی

در صورت خرابی خــودرو چنانچه به امـداد نیاز دارید ،از طریق
 iDriveشماره و یا خط اتصال مستقیم به سرویس امـداد سیار
را مشاهده کنید.

مثلث خطر خودرو

مثلث خطر ،در داخل در صندوق عقب قرار دارد.
دکمۀ رهاسازی را فشار دهید (فلش  )1پوشش را به پایین بکشید
(فلش .)2

بستۀ کمکهای اولیه
اطالعات

برخی از این لوازم تاریخ مصرف مشخصی دارند .این تاریخ مصرف
را کنترل کرده و محتویات تاریخ گذشته را سریعاً تعویض کنید.

محل استقرار

بسته کمکهای اولیـه در صندوق عقب در محفظۀ ذخیرهسازی
سمت چپ ،قرار دارد.
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باتری به باتری
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پایانۀ مثبت باتری

اطالعات کلی

چنانچه باتری خالی شود ،موتور میتواند به کمک باتری خودرو
دیگـری روشن شود .برای این کار به کابل باتـری به باتـری نیاز
است .تنها از کابلی استفاده کنید که گیرههای عایق داشته باشد.

نکات ایمنی

هشدار
برخورد با قطعات در حــال کار میتواند منجر به شوک
الکتریکی شود .بنابراین خطــر آسیب جانی وجود دارد .قطعاتی
که در آنها جریان برق وجود دارد را لمس نکنید.

آماده سازی

احتیاط
در صورت تمــاس دو خــودرو با یکدیگر ،هنگام روشن
کردن باتری به باتری احتمال وقـوع اتصالی وجود دارد .بنابراین
احتمال آسیب رسیدن به خــودرو وجود دارد .احتیاط کنید که
هیچ گونه تماس بین دو خودرو اتفاق نیفتد.
 .1چک کنید باتری خودروی کمک رسان نیز  12ولت باشد.
این اطالعات بر روی باتری درج است.
 .2موتور خودروی کمک رسان را خاموش کنید.
 .3سیستمهای الکترونیکی هر دو خودرو را خاموش کنید.

اتصال باتری به باتری
نکات ایمنی

هشدار
چنــانچه اتصاالت کابل اشتباه وصل شـود ،ممکن است
ایجاد جرقه کند .بنابراین خطر جراحت وجود دارد .هنگام اتصال
دقت کنید که اتصال صحیح انجام پذیرد.

پایانۀ کمکی شارژ باتری در محفظۀ موتـور ،نقش قطب مثبت را
ایفا میکند.
کاور پایانه کمکی را باز کنید.

پایانۀ منفی باتری

یک مهرۀ مخصوص ،نقش پایانۀ منفی باتری را ایفا میکند.

کابلها را متصل کنید

پیش از شروع کار ،تمـامی سیستمهای مصرف کنندۀ برق مانند
رادیو را در هر دو خودروی خاموش کنید.
 .1درپوش پایانۀ کمکی را باز کنید.
 .2یک سـر گیرۀ کابل مثبت را به قطب مثبت باتــری کمک
رسان متصل کنید.
 .3سر دیگر گیره را به قطب مثبت باتری خودرویی که قــرار
است کمک بگیرد وصل کنید.
 .4یک سر گیرۀ کابل منفی را به قطب منفی باتری کمک رسان
متصل کنید.
 .5سر دیگر گیــره را به قطب منفی باتـری و یا اتصــال بدنه
خودرویی که قرار است کمک بگیرد متصل کنید.
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سیستم کمکی از کار افتادن خودرو

از اسپری مایعات برای روشن کردن موتور بپرهیزید.
 .1موتــور خودروی کمک رسان را روشن کنید و اجازه دهید
تا چنـد دقیقه در حالت درجا ،موتــور با سرعت در حــال
افزایش کار کند.
 .2موتور خودرویی که قرار است روشن شود را به حالت عادی
استارت بزنید.
اگــر تالش برای روشن کردن خــودرو موفقیت آمیز نبود،
قبل از تالش مجدد چند دقیقه صبر کنید تا باتری به شارژ
کافی برسد.
 .3موتور هر دو خودرو را برای چندین دقیقه روشن نگه دارید.
 .4کابل باتـری به باتـری را برعکس ترتیبی کـه آن را متصل
نمودید ،جدا کنید.
باتری را کنترل کنید و در صورت نیاز آن را مجددا ً شارژ کنید.

استارت به کمک یدک کش کردن و
یدک کشیدن
نکات ایمنی

هشدار
زمــانی که سیستم ایمنـی هوشمند فعال باشد ،به علت
برخی محدودیتها ،بعضی کارکردها ممکن است هنگام استارت
به کمک یدک کش کردن و یدک کشیدن دچــار اختالل شود.
کنترل جلو ،با کارکرد ترمز گیری سبک .بنابراین
مثـال :هشدار
ِ
خطــر تصادف وجـود دارد .سیستم ایمنی هوشمند را قبــل از
استارت به کمـک یدک کش کــردن و یــدک کشیدن کامــ ً
ال
خاموش کنید.

گیربکس دستی
نکات ایمنی

احتیاط
بلند کـردن خــودرو با میــلۀ بکسل ،میتواند به بدنه یا
قطعات معلق خودرو آسیب برساند .خودرو را تنها با ابزار مناسب
بلند کنید.
احتیاط
هنگام حمل خـودرو با تریلر ،خـودرو را از محل شـاسی
سفت نکنید.

قبل از یدک کشیدن خودرو

اهرم سردنده را در حالت خالص بگذارید.

یدک کش شدن

به نکات زیر توجه فرمایید:
 اطمینان حاصل کنید که حالت آمــاده به کار روشن است؛
در غیر این صورت چــراغهای نــورپایین ،چراغهای عقب،
راهنماها و برف پاک کن کار نخواهند کرد.
 خودرو را از محور عقب آن بلند یا یدک کش نکنید؛ در این
صورت فرمان ممکن است بچرخد.
 هنـگامی که خودرو در حــال کار نیست ،دستیاری بــرای
برق خودرو موجود نیست و دستیار ترمز نیز کار نمیکند.
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در نتیجه فرمــان و ترمز نیروی مضاعفی را برای کارکــرد
طلب خواهند کرد.
فرمان چرخش بیشتری نیاز دارد.
خودروی کشنده نباید کوچکتر یا سبکتر از خـودرویی که
کشیده میشود باشد .در غیر این صورت ممکن است نتواند
وضعیت را کنترل کند.
هنـگام یدک کش کــردن از سرعت  50کیلومتر بر ساعت
تجاوز نکنید.
بیش از  50کیلومتر خودرو را یدک کش نکنید.

خودروی حمل خودرو

خودرو فقط باید با خودروبر و روی یک سطح صاف حمل شود.

گیربکس استپترونیک :حمل خودرو
اطالعات کلی

سعی نکنید که خودرو را یدک کش کنید.

نکات ایمنی

احتیاط
در صورتی که خودرو را از یک محور آن یدک کش کنید،
احتمال آسیب رسیدن به متعلقات خـودرو وجود خواهد داشت.
خودرو باید با یک خودروبر و روی یک سطح صاف حمل شود.
احتیاط
بلند کردن خودرو از طریق میلۀ بکسل ،میتواند به بدنه
یا قطعات معلق خــودرو آسیب برساند .خــودرو را تنها با ابـزار
مناسب بلند کنید.
احتیاط
هنگام حمل ،خودرو را از محل شاسی سفت نکنید.

جابهجایی خودرو

خودروی حمل خودرو

خودرو فقط باید روی تریلر و روی یک سطح صاف حمل شود.

هل دادن خودرو

برای خـارج کردن خـودرو از منطقه خطـر ،میتوان آن را برای
مسافت کـوتاهی هل داد .خـودرو تنها در صورتی میتـواند هل
داده شود که اهرم سردنده روی موقعیت  Nباشد.
به نکات زیر توجه کنید:
 .1حــالت آمــاده به حــرکت را روشن کنید .به صفحۀ 102
مراجعه شود.
 .2پدال ترمز را فشار دهید.
 .3اهرم سردنده روی موقعیت  Nدرگیر باشد.
در صورت بروز مشکل ،ممکن است حرکت دادن اهــرم سردنده
مقدور نباشد.
قفل گیربکس را به صـورت الکتــرونیکی باز کنید .صفحۀ 117
را ببینید.

کشیدن سایر خودروها
یدک
ِ
اطالعات کلی

بسته به قوانین محلی ،سیستم هشدار دهنده را روشن کنید.
چنانچه سیستم الکتریکی خودرو کار نمیکند ،خودروهای پشتی
را به وسیـلۀ یک مثلث احتیاط و یا یک نشــانه در پشت پنجرۀ
عقب ،از وضعیت خودرویی که کشیده میشود آگاه کنید.
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نکات ایمنی

هشدار
اگــر خـودروی کشنده سبکتر یا کوچکتر از خــودرویی
که کشیده میشود باشد ،قالب بکسل در جلوی خـودرو ،ممکن
است کنده شود و یا نتواند وضعیت را کنترل کند .بنابراین خطر
تصــادف وجود خواهد داشت .اطمینان حاصل کنید کـه خودرو
کشنده بزرگتــر و سنگینتر از خــودرویی که کشیده میشود،
باشد.
احتیاط
اگـر اتصال سیم بکسل و یا قالب بکسل صحیح انجــام
نشده باشد ،ممکن است به ســایر قطعات خـودرو آسیب برسد.
سیم بکسل یا قالب بکسل را صحیح متصل کنید.
میلۀ بکسل Tow-bar
قالب بکسل باید در هر دو خودرو ،در یک سمت باشد .در صورتی
که بستن اتصاالت در یک سمت خودرو ممکن نباشد لطفاً نکات
زیر را مد نظر قرار دهید:
 در پیچها امکان مانور کمتر و محدودتری وجود دارد.
 میلۀ بکسل در صورتی کــه به صورت غیر هم سمت بسته
شود نیروهای جانبی تولید میکند.

طناب بکسل

زمــانی که شروع به بکسل نمودن میکنید مطمئن شوید کــه
طناب بکسل محکم است.
برای جلوگیری از تنش ناشــی از حرکت تند قطعات و اجــزای
خودرو همواره از طنابها و تسمههای نایلونی استفاده کنید.

332

قالب بکسل
اطالعات کلی

قالب بکسل همیشه باید در خودرو باشد.
این گیره را میتـوان در قسمت جلویی و یا عقبی خــودرو پیچ
کرد.
قالب بکسل در جعبۀ ابزار در صندوق عقب خودرو قرار دارد.
برای اطالعات بیشتر به صفحۀ  32۰مراجعه کنید.
 فقط از قالب بکسلی که همراه خــودرو ارائه شده استفاده
کنید و آن را کام ً
ال به سمت داخل پیچ دهید.
 برای یدک کردن خودرو ،از قالب بکسل فقط در جادههای
هموار استفاده کنید.
 از ایجاد بار جانبی روی اتصاالت بکسل اجتناب کنید.
برای مثــال با اتصاالت بکسل سعی نکنید خــودرو را بلند
کنید.

نکات ایمنی

احتیاط
اگــر از قــالب بکسل به نحــو درست استــفاده نشود،
میتواند موجب آسیب رسیدن به خــودرو و یا گیـره شود .قبل
از استفاده ،به نکــات مربوط به استفاده از قــالب بکسل توجـه
کنید.

سیستم کمکی از کار افتادن خودرو

جابهجایی خودرو

جای پیچ برای ورود قالب بکسل

روی قسمت کناری کاور فشار وارد کنید تا آن را خارج کنید.

استارت زدن به شیوه یدک کش کردن

خودرو را به کمک یدک کش ،روشن نکنید.
در صورت نیــاز ،موتــور را با استفاده از باتری به باتری کـردن
روشن کنید .به صفحۀ  329رجوع شود.
نقصی کـه باعث شده فـرایند استارت مختل شـود را در مراکـز
خدمــات رسانی  BMWیا مراکــز معتبر دیگر یا تعمیرگاههای
مجاز رفع کنید.
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نگهداری و مراقبت
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده
یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

شستشوی خودرو
اطالعات کلی

هنگام بلند کـردن در موتور ،اجسام خارجی مانند برگهایی که
روی شیشۀ جلـوی خـودرو ریخته است را از روی شیشه جمـع
کنید.
خودروی خود را منظم مخصوصاً درفصل زمستان بشویید .کثیفی
زیاد و نمک جاده ممکن است به خودرو آسیب برساند.

بخار شویی و شستشو با آب فشار قوی
نکات ایمنی

هشدار
زمــانی که با آب فشار قوی خودرو را میشویید ،اجزای
داخلی امــکان دارد به دلیل فشار قــوی و یا درجۀ حرارت باال
آسیب ببیند .همچنین ممکن است قطعات خودرو آسیب ببینند.
بنابراین فاصلۀ ایمنی را رعایت کنید و آب فشار قوی را به مدت
طوالنی روی خودرو نگیرید .از دستور العمل مصرف کنندگان در
خصوص شستشو با فشار باال استفاده کنید.

فاصله و دما



بیشترین دما.60°C :
کمترین فاصله از سنسورها ،دوربینها و قفلها:
 30سانتی متر.
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قطعات پالستیکی

تاثیرات محیطــی میتواند اثــر مخربی روی قطعات پالستیکی
داشته و باعث کاهش درخشش آنها شود .بـرای تمیزکاری فقط
از آب و محصوالت مناسب استفاده کنید.
در فواصل زمــانی معین از محلولهای مراقبت از پالستیک برای
قطعات پالستیکی مستهلک استفاده کنید .زمانی که میخواهید
نــوارهای آب بندی پالستیکی را تمیز کنید بــرای جلوگیری از
ایجــاد هرگــونه آسیب و یا صدایی ،هرگز از محلولهــایی که
سیلیکون دارند استفاده نکنید.

قطعات چوبی ظریف

سطوح چوبی ظریف و قطعات چوبی را فقط با پارچه ضخیم
نمناک تمیز کرده و سپس با پارچه نرم خشک کنید.

کناف

قطــعات ساخته شده از رشتههای کنــاف مــانند پنل روی در
صندوق عقب را فقط با محصوالت مراقبتی مناسب پاک کنید.

قطعات پالستیکی

احتیاط
پاک کنندههایی کـه حــاوی الکل یا حــاللهایی مانند
تینر ،حــاللهای قوی روغن ،گریس ،بنزین و غیره است ممکن
است به قطعات پالستیـکی آسیب بزند .همچنین خطــر آسیب
رسیدن به تجهیزات خــودرو نیـز وجــود دارد .با پارچه ظریف
تمیز کنید و در صورت نیاز پارچه را کمی مرطوب کنید.
این قطعات شامل:
 سطوح چرم مصنوعی.
 نمد سقف.
 کاور چراغها.
 قطعاتی که با اسپری مشکی مات روکش شدهاند.
 قطعات رنگ شده در فضای داخلی خودرو.
با پارچه ظریف تمیر شود .پارچه با کمی آب مرطوب شود .نمد
سقف خودرو را خیس نکنید.

جابهجایی خودرو

کمربند ایمنی

هشدار
پاک کنندههای شیمیایی میتــواند تاثیــر منفـی روی
امنیت بند کمربندها داشته باشد .این امــر موجب کاهش تاثیر
محافظت آن میشود .در این صورت احتمال آسیب یا حتی خطر
مرگ ،سرنشینان را تهدید میکند .فقط از محلول صابون رقیـق
شده برای تمیز کردن کمربند ایمنی استفاده کنید.
چرک روی نوار کمربند ایمنی میتواند بر روی عملکرد آن اثــر
بگذارد و ایمنی را به خطر بیاندازد.
از محلول صابون رقیق شده برای تمیز کردن قفل کمربند ایمنی
استفاده کنید.
تا زمانی که کمربند خشک نشده است از آن استفاده نکنید.

موکت و کف پوشهای خودرو

هشدار
اجسام در منطقۀ زیر پای راننده میتواند موجب ایجــاد
محدودیتهایی در فاصلۀ پــدال یا مسدود شدن پــدال فشرده
شده شود .در این مواقـع احتمال خطــر تصادف بوجود میآید.
وسایل را طوری داخل خــودرو جا سازی کنید که امــن باشند
و تحت هیچ شــرایطی نتوانند به محــوطۀ زیر پای راننده وارد
شوند .از موکتهـا و یا کف پـوشهـایی استفاده کنید کـه برای
خــودروی شــما مناسب است و به کـف خــودرو میچسبد .از
کفپوشهای بزرگتــر و همچنین از چندین کفپـوش متفــاوت
استفاده نکنید .مطمئن شوید که فضــای کافـی برای پــدالها
وجود دارد .مطمئن شوید که کف پوشها پس از برداشته شدن
(برای شستشو) دوباره سر جای خود به خوبی نصب شدهاند.
برای تمیز کردن بهتر خودرو ،میتوان کف پوشها را بیرون آورد.
اگر موکتهای کف خیلی کثیف هستند آنها را با پارچهای نازک،
آب و یا پاک کننده پارچه و منسوجات تمیز کنید .برای جلوگیری
از مات شدن موکت خودرو ،آن را فقط در سمت خواب آن تمیز
کنید.

لنزهای دوربین و سنسور

برای تمیز کردن لنــز دوبین و سنسورها از تکـهای پارچۀ نازک
که کمی به مایع شیشه شور آغشته شده است استفاده کنید.
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نمایشگر /اسکرین ها /شیشۀ محافظ

Head-up Display
احتیاط
پاک کننـدههای شیمیایی چه به صورت مایــع و چه به
صورت اسپری میتــواند به سـطح نمایشگر و اسکرینها صدمه
وارد کند .همچنین خطر آسیب رسیدن به تجهیزات خودرو نیز
وجود دارد .این سطوح باید با پارچه ظریف آنتـی استاتیک (ضد
الکتریسته ساکن) تمیز شوند.
احتیاط
ســطح نمــایشـگرها میتــواند با اســتفاده نادرست و
نا مناسب از پاک کنندهها آسیب ببیند .همچنین خطــر آسیب
رسیدن به تجهیزات خــودرو نیز وجــود دارد .از فشار زیاد روی
این سطوح اجتناب کنید و از وســایلی که میتواند ایجاد خط و
خش کنند برای این سطوح استفاده نکنید.
این سطوح را فقط با پارچـه ظریف و تمیز آنتـی استاتیک پاک
کنید .به صفحۀ  13۶رجــوع کنید .بــرای پاک کــردن شیشۀ
محــافظ  Head-up Displayاز پارچۀ ظریف و صابون مورد
استفاده در ماشین ظرفشویی استفاده کنید.

استفاده نکردن طوالنی مدت از خودرو

چنانچــه از خــودرو در زمــانی بیش از  3مــاه استفاده نشود،
بازدیدهای مخصوصی باید انجــام پذیرد .برای کسب اطالعــات
بیشتر میتوانید به مرکز خدمات مجاز  BMWیا مراکز خدمات
مجاز و تعمیرگاهها مراجعه کنید.

338

نگهداری و مراقبت

جابهجایی خودرو

339

منابع
این قسمت شامل اطالعات فنی است که به شما کمک میکند به
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اطالعات فنی

اطالعات فنی
تجهیزات خودرو

این فصل همۀ تجهیزات استاندارد ،ملی و خــاص را کـه با این
سری ارائه میشـود ،تشریح میکند .بنابراین تجهیــزاتی که در
خودروی شما برای مثال به دلیل تجهیزات خـاص انتخاب شده

اطالعات

یا ورژن خاص کشور موجود نیست ،تشریح میکند .این موضوع
برای کارکردها و سیستمهای مربوط به ایمنی نیز اعمال میشود.
قوانین و مقــررات مربوطه را در هنگام استفاده از کارکــردها و
سیستمهای متناظر رعایت نمایید.

اطالعات فنی و مشخصات این دفترچه به عنوان راهنما استفاده
میشود .اطالعات مخصوص خـودرو میتواند با مقادیر ذکر شده
در این دفترچۀ راهنما به دلیل تجهیزات مخصوص استفاده شده،
ورژن خــودروی شما یا روشهای خاص اندازهگیری کشور مبدا
خــودرو ،تفاوت داشته باشد .مقـدارهای جزیی و دقیق میتواند

در اسناد تایید شده ،بر روی برچسبهای خـودرو و یا با پرسش
از مراکز خدمات رســانی  BMWیا مراکـز دیگر معتبر خدمات
رسانی یا تعمیرگاهها ،پیدا شود.
اطالعات موجود در اسناد خودرو همواره دارای اولویت هستند.

ابعـاد خـودرو میتـواند به دلیل ورژن خـودرو ،ورژن مبدا آن و
تجهیزات خودرو متغیر باشد.
ارتفــاعهای ذکــر شده شامل قطعات الحاقی به خــودرو مانند

آنتنهای روی سقف و باربند خودرو نیست.
این ارتفاعات میتواند برای مثــال به دلیل استفاده از تجهیزات
خاص ،تایرها ،بار و نوع شاسی خودرو تغییر کند.

ابعاد

BMW 5 Series Saloon

پهنای خودرو با احتساب آینهها

میلی متر

2126

پهنای خودرو بدون احتساب آینهها

میلی متر

1868

ارتفاع

میلی متر

1479

طول

میلی متر

4936

فاصله بین دو محور

میلی متر

2975

کم ترین شعاع دور زدن

متر

12/2 - 12/1
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اطالعات فنی

وزنها
530i

وزن تقریبی آمادۀ حرکت با احتساب باک  %90پرشده و
 75کیلوگرم بار بدون آپشن اضافی

کیلوگرم

1615

وزن مجاز خودرو

کیلوگرم

2200

بار

کیلوگرم

660

حد بار محور جلو

کیلوگرم

1045

حد بار محور عقب

کیلوگرم

1250

بار سقف

کیلوگرم

100

گنجایش صندوق عقب

لیتر

530

540i

وزن تقریبی آمادۀ حرکت با احتساب باک  %90پرشده و
 75کیلوگرم بار بدون آپشن اضافی

کیلوگرم

1670

وزن مجاز خودرو

کیلوگرم

2270

بار

کیلوگرم

675

حد بار محور جلو

کیلوگرم

1110

حد بار محور عقب

کیلوگرم

1260

بار سقف

کیلوگرم

100

گنجایش صندوق عقب

لیتر

530

530i xDrive

وزن تقریبی آمادۀ حرکت با احتساب باک  %90پرشده و
 75کیلوگرم بار بدون آپشن اضافی

کیلوگرم

1670

وزن مجاز خودرو

کیلوگرم

2270

بار

کیلوگرم

675

حد بار محور جلو

کیلوگرم

1100

حد بار محور عقب

کیلوگرم

1265

بار سقف

کیلوگرم

100

گنجایش صندوق عقب

لیتر

530
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540i xDrive

وزن تقریبی آمادۀ حرکت با احتساب باک  %90پرشده و
 75کیلوگرم بار بدون آپشن اضافی

کیلوگرم

1735

وزن مجاز خودرو

کیلوگرم

2340

بار

کیلوگرم

675

حد بار محور جلو

کیلوگرم

1160

حد بار محور عقب

کیلوگرم

1270

بار سقف

کیلوگرم

100

گنجایش صندوق عقب

لیتر

530

یدک کشیدن یک تریلر
530i

مقدار بار مجاز برای یدک کشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به مرکز خدمات مجاز
 BMWیا مراکز خدمات مجاز و تعمیرگاهها مراجعه کنید.
بدون ترمز

کیلوگرم

750

با ترمز در سرباالیی با شیب تا %12

کیلوگرم

2000

با ترمز در سرباالیی با شیب تا % 8

کیلوگرم

2000

حداکثر وزن دماغه تریلر

کیلوگرم

90

حداقل وزن دماغه تریلر

کیلوگرم

25

حد بار محور عقب

کیلوگرم

1390

وزن مجاز خودرو

کیلوگرم

2290

540i

مقدار بار مجاز برای یدک کشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به مرکز خدمات مجاز
 BMWیا مراکز خدمات مجاز و تعمیرگاهها مراجعه کنید.
بدون ترمز

کیلوگرم

750

با ترمز در سرباالیی با شیب تا %12

کیلوگرم

2000

با ترمز در سرباالیی با شیب تا % 8

کیلوگرم

2000

حداکثر وزن دماغه تریلر

کیلوگرم

90

حداقل وزن دماغه تریلر

کیلوگرم

25
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540i

حد بار محور عقب

کیلوگرم

1395

وزن مجاز خودرو

کیلوگرم

2360

530i xDrive

مقدار بار مجاز برای یدک کشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به مرکز خدمات مجاز
 BMWیا مراکز خدمات مجاز و تعمیرگاهها مراجعه کنید.
بدون ترمز

کیلوگرم

750

با ترمز در سرباالیی با شیب تا %12

کیلوگرم

2000

با ترمز در سرباالیی با شیب تا % 8

کیلوگرم

2000

حداکثر وزن دماغه تریلر

کیلوگرم

90

حداقل وزن دماغه تریلر

کیلوگرم

25

حد بار محور عقب

کیلوگرم

1400

وزن مجاز خودرو

کیلوگرم

2360

540i xDrive

مقدار بار مجاز برای یدک کشیدن براساس مقرارات اتحادیه اروپا .برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید به مرکز خدمات مجاز
 BMWیا مراکز خدمات مجاز و تعمیرگاهها مراجعه کنید.
بدون ترمز

کیلوگرم

750

با ترمز در سرباالیی با شیب تا %12

کیلوگرم

2000

با ترمز در سرباالیی با شیب تا % 8

کیلوگرم

2000

حداکثر وزن دماغه تریلر

کیلوگرم

90

حداقل وزن دماغه تریلر

کیلوگرم

25

حد بار محور عقب

کیلوگرم

1405

وزن مجاز خودرو

کیلوگرم

2430

گنجایش باک
لیتر
گنجایش حدودی مخزن سوخت
بنزین

نکته
درجۀ سوخت ،رجوع به
صفحۀ 286
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قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 4

ماده 8

چنانچه نقص یا عیب قطعات ایمنی خودرو در طول دوره ضمانت
پس از سه بار تعمیر همچنان باقی باشد یا در صورتی که نقص یا
عیب قطعاتی که موجب احتمال صدمه جسمی یا جانی اشخاص
گردد و با یک تعمیر برطرف نشده باشد یا خودرو بیش از سی روز
به دلیل تعمیرات غیر قابل استفاده بماند ،عرضه کننده مکلف است
حسب درخواست مصرف کننده ،خودروی معیوب را با خودروی نو
تعویض یا با توافق ،بهای آن را به مصرف کننده مسترد دارد.

هرگونه عیب و نقص و خسارات جــانی و مالی وارده به مصرف
کننده و اشخـاص ثالث که به دلیل تعــویض یا نصب قطعات و
سیستمهای جانبی و یا دریافت خـدمات خارج از شبکه رسمی
و مجاز عرضه کننده توسط مصرف کننده طــی دوران ضمانت
ایجــاد شود از شمول این قانـون خارج است و هیچ گونه حقی
برای مصرف کننده و اشخاص ثالث در برابر عرضه کننده ایجاد
نمیکند.

ماده 5

ماده 9

عرضه کننده ،واسطۀ فروش و نمایندگی مجاز تعمیر موظفند هر
بار که خودروری موضوع ضمانت ،مورد تعمیر یا خدمات مختلف
دورهای قـرار میگیرد ،پس از اتمام کار ،به صورت مکتوب کلیۀ
عیبها و نقصهای اعالمی از سوی مصرف کننده ،اقدامهای انجام
شده و قطعات تعمیر و تعویض شده را در صورت وضعیت ذکـر
نموده و آن را تسلیم مصرف کننده نماید.
تبصره :استفاده از قطعـات غیــراستاندارد یا تایید نشده توسط
عرضه کننده و نمایندگیهای مجاز تعمیر ممنوع میباشد.

ماده 6

چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیـرمترقبه
(غیرقابل پیش بینی و غیرقابل رفع) ناممکن باشد ،این تعهدات
به حالت تعلیق در میآید .مدت تعلیق به دوره ضمانت افـزوده
میشود.

ماده 7

هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم بین عرضه کننده ،واسطۀ
فروش یا مصرف کننده که موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی
که عرضه کننده بر طبق این قانون و یا ضمانتنامه صادر بر عهده
دارد ،ساقط نماید یا به عهدۀ واسطه فروش یا هر عنوان دیگری
گذارده شود ،در برابر مصرف کننده باطل و بال اثر میباشد.
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تبصره 2

در صورتی که مصرف کننده در دورۀ تضمین به نمایندگی مجـاز
مراجعه نمــاید و رفــع کامل عیوب خودرو تحت هـر شــرایطی
در مدت زمان باقی مانده از دوره مذکور برای نمایندگی مجــاز
مقدرو نباشد ،عـرضه کننده یا واسطۀ فروش با نمایندگی مجــاز
موظف است ضمن الـزام نمایندگی مجاز به اعالم کتبی موضوع
به مصرف کننده ،ترتیبی اتخاذ نماید که خـودرو در اولین فرصت
ممکن تحت شرایط تضمین رفع عیب گردد.

تبصره 3

عرضه کننده موظف است در صورتی که رفع عیوب خودرو مستلزم
گذشت زمان باشد ،ضمن ثبت دقیق عیوب خودرو در دو نسخه
و تحویل یک نسخه از آن به مصرف کننده ،برابر ماده ( )17این
آیین نامه رفتار نماید.

ماده 12

دوره تضمین برای خودروهای سبک شامل سواری ،ون و وانت
از تاریـخ تحویل خــودرو به مصرف کننده حداقل دو ســال یا
کارکردی برابر چهل هزار ( )40،000کیلومتر ،هر کـدام زودتـر
فرا برسد ،بــرای خــودروهای سنگین شامل مینی بوس ،میدل
باس ،اتوبوس ،کامیونت ،کامیــون و کشنده از تاریخ تحویل به
مصرف کننده حداقل دو ســال یا کارکـردی برابر دویست هزار
( )200،000کیلومتر ،هر کدام زودتر فــرا برسد و برای انــواع

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف کنند حداقل یک سـال
میباشد.

تبصره 2

ضمانت رنگ برای خــودروهای سبک حداقل سه ســال ،برای
خــودروهای سنگین حداقل هجده مــاه و بـرای موتورسیکلت
حداقل سه ماه میباشد.

تبصره 3

عرضه کننده موظف است قطعات ،مــواد مصرفی و استـهالکی
ناشی از عیوب کیفی و مونتاژی در هـریک از مجموعههای خودرو
را مشمول خدمات دوره تضمین نماید.

تبصره 4

تعمیر یا تعویض قطعات خــودرو ،ناشی از خسارت حــاصل از
حـادثه یا تصادف که به علت عیب فنی خودرو نباشد ،مشمول
ضمانت نمیگردد.

ماده 13

کلیه قطعات و مجموعههای خودرو به جز قطعات و مـواد مصرفی،
مشمول خدمات دوره تضمین میباشند.

تبصره 1

فهرست قطعاتی که به عنوان قطعات و مواد مصرفی قلمداد نشده
از جمله تجهیزات کاهنده آالیندگی هـوا شامل کربن کنیستر،
کاتالیست کانورتور ،حسگر دوم اکسیژن و عمر کارکرد آنها کمتر
از مدت زمـان مـورد نظر در دوره تضمین خودرو میباشد ،توسط
وزارت تعیین و ابالغ خواهد شد.
نام قطعات و مواد مصرفی
روغنها نظیر روغن موتور ،گیربکس ،ترمز و هیدرولیک
مایعات نظیر مایع ضدیخ ،مایع شیشه شوی
فیلترها نظیر فیلتر بنزین ،فیلتر هوا

منابع

نام قطعات و زمان تضمین
باطری.

یک سال یا  10هزار کیلومتر
هر کدام زودتر فرا برسد.

لنت ترمز ،المپها،
تسمهها ،شمع موتور ،تیغه
برف پاککن.

 10هزار کیلومتر.

حسگر دوم اکسیژن،
کربن کنیستر و کاتالیست
کانورتر.

 18ماه یا  30هزار کیلومتر.

الستیک (در صورت عدم
وجود آسیب خارجی قابل
رویت بر روی آن).

 2سال یا  20هزار کیلومتر
هر کدام زودتر فرا برسد.

تبصره 2

عملکرد صحیح سیستم و قطعات کیسه هوا صرفا مشمول دوره
تضمین نبوده و براساس استانداردهای ابالغی شامل دوران تعهد
نیز میباشد.

ماده 14

عیوب ناشی از عــدم انجــام خدمات دورهای مطابق با شـرایط
مندرج در کتــابچۀ راهنمای مصرف کنندۀ خــودرو در شبـکه
نمایندگیهای مجــاز شرکت عرضه کنندۀ خودرو ،باعث خروج
مجموعههای مرتبط خــودرو به خدمت مــورد نظر ،از شـرایط
تضمین میگردد.

ماده 15

مدت زمــان تعهد خدمات شامل تعمیرات و تامین قطعات ،ده
سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از همان نشان تجاری
و نوع خودرو ،توسط عرضه کننده میباشد.

ماده 16

عـرضه کننده موظف است نسبت به راهاندازی سامانهای مبتنی
بر فناوری اطالعات به منظور رعایت مفــاد مــادۀ ( )5قانون و
تعیین زمــان و محل مـراجعه مصرف کننده به نمایندگیهای
مجاز در دوره تضمین و تعهد اقدام نماید .در صورتی که مصرف
کننده تاکید بر پذیرش در نمــایندگی خــاصی را داشته باشد
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عرضه کننده باید در اولین زمــان ممکن ،نسبت به اجرای این
درخواست اقدام نماید.

ماده 17

عرضه کننده موظف است چنانچه رفع عیوب خــودرو در دورۀ
تضمین که ناشی از خسارت حاصل از حادثه و یا تصادف نباشد
و بیش از دو روز کاری یا زمــان استاندارد تعمیرات تایید شده
به طول انجامد ،به تامین خــودرو مشابه جایگزین در طول مدت
تعمیرات و در صورت عــدم امـکان ،پرداخت خسارت حق توقف
خودرو به شرح مفاد این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره 1

مدت زمان توقف خودرو ،برای پرداخت خسارت در دوره تضمین
و دوره تعهد به تـرتیب بعد از دو و هفت روز کاری و یا زمــان
استاندارد تعمیرات تایید شده ،برای کلیۀ روزهای توقف خودرو
در نمایندگی اعــم از تعطیل و غیر تعطیل بدون درنظر گرفتن
فرایندهای داخلــی ســازنده و واردکننده و نیز واسطۀ خدمات
پس از فروش و یا نمــایندگی مجــاز آن ،آغــاز و در روزی که
نمایندگی مجــاز پس از انجــام تعمیرات الزم ،آمادگی تحویل
خــودرو به مصرف کننده را اعــالم نماید ،پایان مییابد .در هر
صورت مدت زمان توقف خودرو به دورۀ تضمین یا تعهد خودروی
مربوطه اضافه میشود.

تبصره 2

در صورت مراجعۀ مصرف کننده برای رفع عیب تکراری به همان
نمایندگی مجاز و یا هریک از نمایندگیهای مجـاز دیگر برای بار
دوم و یا بیشتر ،زمان توقف خودرو از بدو تاریخ پذیرش خــودرو
برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد.

تبصره 3

در صــورتی که عیوب موجود در هـر یک از مجموعههای خودرو
که به تشخیص مــرجع رسیدگی کننده موضوع مـاده ( )3قانون
موجب بروز حــادثه یا تصادف و یا آالیندگی بیش از حد مجــاز
هوا گردد ،خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و برعهدۀ
عرضه کنندۀ خودرو می باشد.

350

ماده 18

ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثنای خسارات ناشی
از موارد حادثه و تصادف به شرح زیر است:
الف :خودروی سواری :از زمان تحویل خودرو به نمایندگی مجــاز
به ازای هر روز توقف مــازاد ،به میزان یاد شده در مادۀ ( )17این
آیین نامه به مقـدار پانزده ده هزارم ( )0/0015بهــای خودرو به
عنوان هزینۀ توقف توسط عرضه کننده به مصرف کننده پرداخت
میشود.

تبصره 1

در صورت عدم توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خودرو،
مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام میپذیرد.

تبصره 2

عرضه کننده موظف است راساً یا از طریق واسطۀ خدمات پس از
فــروش خود پس از اخــذ مدارک مثبته در مورد احـراز مالکیت
خودرو ،نسبت به پرداخت خسارت توقف خودرو در کمتر از پانزده
روز اقدام نماید.

ماده 20

عرضه کننده موظف است راساً یا از طریق شبکۀ نمایندگی مجـاز
خود تحت هر شرایطی به پذیرش کلیــۀ خودروهایی که به دلیل
وجود عیب قطعات ایمنی قادر به تردد نیستند ،اقدام نماید.

تبصره

عرضه کننده موظف است در دورۀ تضمین ،هزینههای بارگیری و
حمل خودروهای در راه مانده و غیر قابل تعمیر به نزدیکترین
نمایندگی مجاز را به استثنای موارد تصادفی که ناشی از عیوب
سایر قطعات و مجموعههای خودرو نباشد ،تقبل نماید.

ماده 21

عرضه کننده در دورۀ تعهد موظف است از طریق واسطه خدمات
پس از فروش و یا نمایندگیهای مجاز ،نسبت به پذیرش تمـام
خودروهای تحت مسئولیت خود و همچنین ســایر خودروهای
مشابه وارداتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد نمایندگی
رسمی ،مطابق با دستورالعمل ابالغی وزارت اقدام نماید.
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ماده 23

عرضه کننده موظف است نمایندگی های مجاز را ملزم نماید تا
ضمن تسلیم صورتحساب به مصرف کننده ،خدمــات ارائه شدۀ
خود را به مدت دو ماه یا سه هزار کیلومتر ،هرکدام زودتر فــرا
برسد و قطعات را به مدت شش ماه یا ده هزار کیلومتر ،هر کدام
زودتر فرا برسد ضمانت نمایند.

ماده 24

نمایندگی مجــاز موظف است چنانچـه تشخیص دهد عالوه بر
عیوب مندج در برگ پذیرش ،خــودرو عیب دیگـری دارد ،قبل
از تعمیر یا تعـویض قطعه ،با مصرف کننده تماس گرفته و از او
جهت انجام تعمیرات تعیین تکلیف نماید .در صورت عدم موافقت
مصرف کننده ،مراتب هنــگام تحویل خــودرو به صورت کتبی
مستندسازی شود.

تبصره

نمایندگی مجاز موظف است در دورۀ تعهد ،داغی قطعات تعویضی
را به مصرف کننده تحویل و رسید دریافت نماید.

ماده 25

چنانچه به تشخیص مــراجع مذکور در ماده ( )3قانون به علت
عدم کیفیت تعمیرات ،سهل انگاری و یا استفاده از قطعات غیر
استاندارد توسط عرضه کننده ،واسطۀ خـدمات پس از فروش و
نمایندگی مجـاز ،خسارتی متوجه مصرف کننده گــردد ،عرضه
کننده موظف به جایگزین کردن قطعات و رفع نقصان خـدمات
بدون دریافت وجه و جبران خسارات وارده میباشد.

ماده 27

عرضه کننده موظف است در شبکۀ نمایندگیهای مجاز فروش
و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحـدهای دارای
سطح کیفــی قابل قبول ،مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوۀ
ارائــه خــدمات پس از فــروش (استاندارد شمـاره  )19117و
دستورالعمل شـرایط ،ضـوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده
نماید.

منابع

ماده 29

مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضـایت
ایشان در مرحلۀ اول بر عهدۀ عـرضه کننده میباشد .در صورت
بروز اختالف بین عـرضه کننده و مصرف کننده ،راسـاً از طریق
سازمانهای صنعت ،معدن و تجارت استانها و با نظارت سازمان
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی و رسیدگی
قرار میگیرد .چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود ،میتوان
به هیات حل اختالف موضوع تبصره ( )2ماده ( )3قانون مراجعه
کند .هیئت حل اختالف موظف است ظرف بیست روز از تاریــخ
ثبت شــکایات به موضوع رسیدگی و نسبت به آن کتباً اعــالم
رای کند .منـاط رای ،نظر اکثریت اعضای هیئت است .این رای
باید ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اجرا شود.

تبصره 3

ثبت اعتــراض و رسیدگی به آن در هیئت حل اختالف رایگان
است ،امــا حق الزحمۀ کارشناس رسمی که در هیئت حــاضر
و اظهار نظر میکند باید ظرف پنج روز از تاریخ اعــالم هیئت،
توسط شـاکی پرداخت شود ،در غیــر اینصورت ،هیئت پرونده
اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم مینماید.

ماده 30

عرضه کننده موظف است ساز وکار نظارت مستمر بر نمایندگیهای
مجــاز را براساس وظایف تعیین شده در قــانون و آیین نامه و
دستورالعملهای اجرایی ذیربط آن ایجاد نماید.

تبصره 1

نظارت و ازریابی ادواری عـرضه کننده خــودرو ،واسطه فروش،
واسطۀ خـدمات پس از فروش و نمایندگیهای مجــاز آنها و
ارائــه گــزارشهای ارزیابی به وزارت و عرضه کننده ،به عهده
شرکت بازرسی منتخب وزارت میاشد.

تبصره 2

عــرضه کننده مـوظف است نام و نشانی کلــیه نمایندگیهای
مجــاز فعال و تعلیق شده خــود را به همراه سایر مشخصات و
همچنین مشخصات مشتریان مـراجعه کننده به شبکه خدمات
پس از فروش شــامل نام مشتری ،شمــاره تماس ،نوع خودرو،
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تاریخ پذیرش و نام نمایندگی مراجعه شده را بصورت دسترسی
برخط جهت ارزیابی عملکرد آن ،به شرکت بازرسی معرفی نماید.
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آیین نامۀ اجرایی قانون حمایت از
حقوق مصرف کنندگان خودرو
ماده 4

عرضه کنندۀ خودرو موظف است کتابچه راهنمای مصرف کنندگان،
اوراق ضمانت نامه به زبان فارسی ،مشخصات خودرو ،سند فروش،
پرسشنامه ارزیابی رضــایت مشتریان و نظرسنجی ،نام و نشانی
نمایندگیهای مجاز در سراسر کشور را در زمان تحویل خودرو
به مصرف کننده تحویل نماید.

تبصره 2

رعایت ضــوابط مندرج در کتابچه راهنمای مصرف کننده برای
مصرف کننده الزامی است.

ماده 5
تبصره 1

ماده 6

عرضه کنندگان موظف به تهیه و راهانـدازی سامانهای میباشند
که به کمک آن ،مصرف کنندگان در صورت تمایل بتوانند قبل
از مراجعه به نمایندگیهای مجــاز از طریق ارتباط با آن ،زمان
و محل مــراجعۀ خود را مشخص نمایند .در صورتی که مصرف
کننده تاکید بر پذیرش در نمــایندگی خــاصی را داشته باشد
عرضه کننده باید در اولین زمــان ممکن نسبت به این موضوع
اقدام نماید.

ماده 7

در دوران ضمانت ،نمایندگیهای مجاز موظف به پذیرش کلیـۀ
خودروهای تحت مسئولیت میباشند .شرح خدمات انجـام شده
و لیست قطعات تعــویض شده باید به صـورت کتبی به مصرف
کننده تحویل گردد.

عرضه کننده میتواند براساس سیاست تجـاری خود و به منظور
ارتقاء رضایتمندی مصرف کننده نسبت به افزایش دورۀ ضمانت
یا تعهدات مربوطه اقدام نمـاید که در این صورت جزئیات شرایط
آن باید به طور شفاف به مصرف کننده اعالم گردد.

نصب قطعات غیـر شرکتی با دریافت مبلغ اضــافی مورد تایید
نمیباشد.

تبصره 2

ماده 9

ضمانت رنگ برای خودروهای سبک حداقل سه سال میباشد.

تبصره 4

تعویض قطعــات مصرفی و استهالکی که ناشی از عیب موجود
در هر یک از مجموعههای خــودرو باشد بر عهدۀ عرضه کننده
بوده و مشمول تضمین میگردد.

تبصره 5

تعمیر خودرو یا تعویض قطعات ناشی از خسارت حاصل از حادثه
یا تصادف بوجود آمده ،که به علت ایراد فنی خودرو نباشد مشمول
ضمانت نمیگردد.

نکته

مدت زمــان خواب خودرو برای پرداخت خسارت بعد از دو روز
کاری ،بــرای کلیه روزهای توقف خودرو در نمایندگی (اعـم از
تعطیل و غیر تعطیل بدون در نظر گرفتن فراینـدهای داخــلی
عرضه کننده ،واسطۀ خدمات پس از فـروش و نمایندگی مجاز)
شروع و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات الزم،
آمادگی تحویل خودرو به مصرف کننده را اعالم مینماید ،خاتمه
مییابد.

تبصره

در صورت مراجعه مصرف کننده به همان نمایندگی مجـاز و یا
هر یک از نمایندگیهای مجـاز دیگر ،برای بار دوم ،برای رفــع
ایــراد تکراری ،زمان خواب خودرو از بدو تاریخ پذیرش خودرو
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برای پرداخت خسارت محاسبه میگردد.

ماده 12

عرضه کننده موظف است در صورتیـکه مدت خــواب خــودرو
مطابق ترتیبات مــادۀ ( )9بیش از یک ماه باشد مدت یاد شده
را به زمان دوره تضمین خودرو مربوطه اضافه نماید.

ماده 13

حداقل مدت زمــان تعهد خدمات شــامل تامین کلیۀ قطعات
یدکی و ارائه خدمات تعمیراتی به مدت حــداقل ده ســال بعد
از فروش آخرین دستگاه خودرو از نــوع و مــدل مربوطه توسط
عرضه کننده می باشد.

ماده 14

در دوران تعهد عرضه کننده ،واسطۀ خدمات پس از فروش و یا
نمایندگیهای مجاز موظف به پذیرش کلیــۀ خودروهای تحت
مسئولیت میباشند .صورت حساب مربوط به تعمیر و یا تعویض
کلیۀ قطعات و مجموعههای معیوب گزارش شده توسط مصرف
کننده باید براسـاس دستورالعمل زمــان استاندارد تنظیم و به
مصرف کننده ارایه گردد.

تبصره 1

عرضه کننده ،واسطۀ خدمـات پس از فروش و یا نمایندگیهای
مجـاز آن موظف به پذیرش کلیۀ خودروهای وارداتی مشابه که
دارای نمـایندگی رسمی آن در کشور است ،میباشد و رعــایت
کلیــۀ ضوابط این آییننامه و مقــررات وزارت بازرگانی در این
خصوص الزامی است.

ماده 23

نمایندگیهای مجــاز ،موظف به نصب تابلو رتبۀ نمــایندگی و
همچنین نصب تابلوی حقوق مشتریان به نحوی که قابل رویت
مصرف کنندگان باشد در محل پذیرش میباشند .تابلوی حقوق
مشتریان توسط وزارت صنایع و معــادن در چارچوب آییننامه،
تدوین و به عرضه کنندگان اعالم خواهد شد.
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لیست تماس با نمایندگیهای
مجاز خدمات پس از فروش پرشیا خودرو
کد نمایندگی

نام نمایندگی

آدرس

تلفن

۱۰۱

آجودانیه

تهران ،آجودانیه ،بلوار محمدی ،خیابان البرز ،مجتمع خودرویی البرز.

۰۲۱-26151423

۱۰۲

شریعتی

تهران ،خیابان شریعتی ،نرسیده به سه راه طالقانی ،نبش کوچۀ گوهر1885 .

۱۰۶

تبریز

تبریز ،جادۀ تهران ،نرسیده به میدان بسیج ،نبش ورودی اصلی
دانشگاه آزاد اسالمی.

۱۰۷

شیراز

شیراز ،ابتدای بلوار امیرکبیر ،بعد از بانک ملی ،روبروی کوچۀ پنجم۰۷۱-38304030 .

۱۰۸

مشهد

مشهد ،بزرگراه آسیایی ،بعد از بیمارستان رضوی ،برج سایه.

۰۵۱-36666003

۱۱۰

کرمان

کرمان ،بلوار شهید صدوقی ،بین هزار و یک شب و فارابی
(گروه خودرویی دلیلی).

034-32466620

۱۱۱

آمل

آمل ،خیابان شیخ فضل اهلل نوری ،بعد از بیمارستان امام علی(ع).

۰۱۱-44294784

۱۱۳

اصفهان

اصفهان ،کیلومتر  6جاده اصفهان  -شیراز ( َم َرغ) ،روبروی شهرک
شمارهگذاری.

۰۳۱-36540660

۱۱۴

ارومیه

ارومیه ،بلوار فرودگاه ،کیلومتر .۵

۰۴۴-32417193

۱۱۵

یزد

یزد ،بلوار پاکنژاد ،بعد از سه راه آبنما.

۰۳۵-37282000

۱۲۰

اهواز

اهواز ،خیابان انقالب ،بین تقاطع های خیابان غزنوی و خیابان هاللی.

061-33786056

۱۲۲

پاسداران

تهران ،پاسداران ،سروستان هفتم ،پالک .11

0۲۱-26701400
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