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C : ستمیکردن سیا خاموش روشن (کروز کنترلON-OFF) 

و دو بوق  شودیروشن م LEDالمپ  د،یکل نی. با فشردن ااستفاده می کنیم ON/OFF دیکلاز کروز  ستمیروشن کردن س یبرا

 یش مخامو ستمیس دیکل نیکه کروز روشن باشد با فشردن ا ی. هنگامشودیم دهیشن ستمیپشت سر هم به نشانه روشن شدن س

 شود. یم دهیبوق کوتاه شن کیشده و  موشخا LEDحالت  نیشود. در ا

 :Bیساز فعال (در سرعت مطلوبSET) 

 نی. بعد از فشردن ادیرا فعال کن ستمیسSET  دیبا فشار دادن کل دیتوان یم د،یهست یکه در سرعت مطلوب در حال رانندگ یهنگام

خود را از  یبوق پا ی. پس از اتمام صدادیآ یبه حالت چشمک زن درم LEDو المپ  شودیم دهیشن یبوق متوال ۲ یصدا دیکل

شدن کروز کنترل سرعت  فعال ی. توجه شود که براماند ی. سرعت خودرو در همان سرعت ثابت مدیردارپدال گاز ب یرو

 بر ساعت باشد. لومتریک ۵۳از  شیب دیخودرو با

 کاهش سرعت خودرو با کروز ای شیافزانحوه ی 

 دیکل نی. هر بار فشار دادن ادیاستفاده کن SET دیاز کل دیسرعت خودرو را دار شیکه قصد افزا یدر صورت ستمیفعال شدن س با

از  دیکه قصد کاهش سرعت خودرو را دار یشود و در صورت یبر ساعت م لومتریک ۱سرعت خودرو در حدود  شیباعث افزا

شود. ضمنا  یبر ساعت م لومتریک ۱باعث کاهش سرعت خودرو در حدود  دیکل نی. هر بار فشار دادن ادیاستفاده کن RES دیکل

 ممتد سرعت خواهد شد. شیافزا ایباعث کاهش  زین دینگه داشتن هرکدام از دو کل

 :Aیسرعت قبل به برگشت RESUME 

. میرا مجدداً فعال کنآن میخواهیو حال م میکه کروز کنترل را قبالً از مدار خارج کرده باش میکنیاستفاده م یدکمه زمان نیا از

 توانیدکمه م نی. با استفاده از اشودیترمز از مدار خارج م فشار دادن پدال نیکروز کنترل در ح د،یاگر به خاطر داشته باش

 و فعال کرد. یحافظه فراخوان زرا ا یسرعت ثابت قبل

 میحافظه دا یساز رهیذخ

پس . سدیکروز کنترل برسان ایپدال گاز  قیابتدا خودرو را به سرعت مورد نظر از طر میسرعت در حافظه دا یساز رهیذخ یبرا

 شود. سرعت در دهیبوق ممتد شن یتا صدا دینگه دار هیکه کروز کنترل روشن است به مدت چند ثان یرا در حالت ON-OFF دیکل

 شده است. رهیذخ میحافظه دا

 میحافظه دا یفراخوان

 دیود کلب یبرگشت به سرعت قبل یکه برا یمشابه حالت ست،یدر مود کروز ن ستمیکروز کنترل روشن است و س که یحالت در

Res ال و کروز کنترل فع یفراخوان میسرعت از حافظه دابوق  ی. پس از صدادیبوق رها نکن یصدا دنیرا فشار داده منتها تا شن

 گردد. یم

 



 فعال نشدن کروز طیشرا

 دیبا کل توانیندارد و فقط م یاثر RESو  SET یدهایبر ساعت باشد، فشردن کل لومتریک ۵۳سرعت کمتر از  کهیدرصورت

ON/OFF  خاموش نمود. ایکروز را روشن 

 یرو یریخودرو باشد )مانند سبقت گرفتن( فشردن پدال گاز تأث یسرعت مقطع شیبه افزا ازیفعال بودن کروز اگر ن هنگامتذکر: 

 .ماندیشده کروز ثابت م میو در سرعت تنظ افتهیپدال گاز سرعت خودرو کاهش  یعملکرد کروز ندارد و بعد از رهاساز

از حالت چشمک زن به حالت روشن  LEDپ شده و الم رفعالیپدال کالچ غ ایکروز کنترل با فشار دادن پدال ترمز  و  ستمیس

 ایسرعت از حافظه(  یابی)باز RES دیاز کل توانیمجدد م یفعال ساز ی. براشودیم دهیشن یو دو بوق متوال دیآیثابت در م

 استفاده نمود. SET دیکل

 یمنیا نکات

استفاده در  یکروز کنترل برا ستمی. سدیخودرو را تحت کنترل داشته باش یکروز کنترل، عملکرد کل ستمیاستفاده از س هنگام

 :دیاستفاده نکن ریکروز کنترل در موارد ز ستمیشده است. از س یو کم تراکم طراح میباز، مستق یهاها و اتوبانبزرگراه

 نیسنگ کیبا تراف یها جاده

 و خم چیپر پ یها جاده

 یخاک ایلغزنده  یها جاده

 ادیز بیبا ش یرهایمس

 

شده فراتر رود.  میتنظ زانیممکن است سرعت خودرو از م ادیز بیترمز ندارد، در ش یرو یکروز، کنترل ستمیآنجا که س از

 کند. یریسرعت جلوگ شیراننده به کمک پدال ترمز از افزا طیشرا نیاست در ا ازین نیبنابرا

 

 .دینمائ یمجاز خوددار ریغ رکارانیآن توسط تعم ریو تعم یاز دستکار ستمیبودن س یمنیتوجه به ا با

 

 یو نگهدار سیسرو

به  بیو رفع ع صیکرده و جهت تشخ یکروز کنترل از فعال کردن آن خوددار ستمیصورت بروز هرگونه خطا در س در

 کند: یبررس یارا بصورت دوره ریتواند موارد ز ی. راننده مدیمجاز مراجعه کن یهارگاهیتعم

 

 کالچ بسته به نوع خودرو( و سرعت ایگاز، ترمز، دورموتور ) یهایورود حیصح عملکرد

 درست کانکتور عملگر اتصال

 کابل گاز کروز کنترل و خارج نشدن آن از محل نصب شده حیصح اتصال

 شل نباشد. ای دهیاز اندازه کش شیکه ب یگاز به نحو میس قیو دق حیصح میتنظ

 

 با آرزوی سالمتی و توفیق الهی

 تبریز ، نمایندگی بنیادی و عارف خسروشاهی
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