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 تعریف

صورت خودکار سرعت موتور خودرو را کنترل مینماید.این سیستم به راننده اجازه  کروز کنترل سیستمی است که به

انتخاب یک سرعت یکنواخت را که به صورت دستی به سیستم کروز کنترل با فشار دادن کلید یا دستی اعمال میی  

 گردد را می دهد.

 عملکرد:

ده را توسط اهرم یا کلیدهای کنترلی روی سیستم کروز کنترل ثابت ماندن سرعت خودرو روی مقدار برنامه ریزی ش

 غربیلک فرمان و فشردن پدال گاز میسر می سازد.

 همچنین :

 .راننده می تواند سرعت برنامه ریزی شده را با فشردن پدال گاز یا کلیدهای مرتبط تغییر دهد 

        راننده می تواند سیستم کروز کنترل را با فشردن پدال ترمز ،فشردن پیدال کی ) )بسیته بیه نیوت سیسیتم

و فشیردن کلیید خیامور شروشین     ،تغییر وضعیت با اهرم تعویض دنده در گیربکس اتوماتیک انتقال قدرت( 

 سیستم کروز کنترل غیر فعال سازد.

 (:استراتژی پایه سیستم کروز کنترل)بلوک دیاگرام
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وظیفه اصلی محاسیبه و تببییش شیرایط بیا نقبیه       ECUدر سیستم کروز کنترل خودرو واحد کنترل یونیت موتور 

(را به عهده دارد.این سیستم کنترلیی بیا ورودی هیای ارسیالی از قسیمت هیای مختلیف ماننید         set pointتنظیم )

سنسورها و کلیدها ،در نظر گرفتن شرایط ناخواسته درونی و بیرونی)اخت ل( و دریافت بازخورد سیستم ،عملگرهای 

ت تنظیمی منببش می سازد.نرم افزار و عناصیر رراحیی شیده داخلیی، سیسیتم را قیادر بیه        خروجی خود را با سرع

 تشخیص ، اندازه گیری و آنالیز وضعیت موجود نموده و امکان کنترل داده ها را فراهم می آورند.

 

 

 

 

 

 

 

= خامور یا روشن بودن موتور خودرو ،سنسور پدال گاز ،پدال ک ) و  بررسی وضعیت حسگر ها

 کلید های کنترلی مانند،کلید روشن یا خامور ،ذخیره

 موتور خامور ،موتور روشن موتور=

 کردن سرعت ،ثبت سرعت ،فعال کردن کنترل ،غیر فعال کردن کنترلغیر فعال  = فعالیت ها
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 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 قطعات و سیستم های بلوک دیاگرام یک سیستم کروز کنترل:

 پشت آمپر -

- ECU موتور 

 مدول کنترل روی غربیلک فرمان -

 سیستم ترمز ضد قفل -

 سیستم ترمز -

 سنسور وضعیت پدال گاز -

 سوییچ پدال ک ) -

 دریچه گاز برقی -

 کویل هامجموعه  -

 انژکتورها -

 انژکتورها

  در زمان فعال بودن سیستم کروز کنترلECU   موتور پیوسته سرعت تنظیم شده را با سرعت خود مقایسیه

 مینماید.ار عات سرعت خودرو روی شبکه قرار می گیرد و با توجه به تجهیزات خودرو گزارر میگردد.

 ، زمانیکه سرعت تنظیمی بیشتر از سرعت خودرو باشدECU       زمان پاشی  و جرقیه را افیزای  میی دهید و

 فرمان باز شدن دریچه گاز برقی را می دهد تا اینکه سرعت خودرو با سرعت تنظیمی یکسان گردد.

موتور زمان پاش  و آوانس جرقه را کاه  می دهد  ECUزمانیکه سرعت تنظیمی کمتر از از سرعت خودرو باشد 

 و فرمان بسته شده دریچه گاز برقی را می دهد تا اینکه سرعت خودرو کاه  یابد و با سرعت تنظیمی یکی شود.
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 کروز کنترل سیستم از استفاده مزایای

  دلیل  به ها، اتوبان در روالنی های مسافت در پا خصوصا خستگی عدم و رانندگی هنگام بیشتر آسای

 گاز پدال از استفاده عدم

  سوخت  مصرف توجه قابل کاه 

 افتد می اتفاق ناخودآگاه به صورت گاهی که ها جاده در مجاز سرعت از تخبی عدم. 

 

 بررسی عملکرد سیستم های کروز کنترل موجود خودروهای شرکت ایرانخودرو

اخبار ها در خصیو  هیر خیودرو بیه صیورت مسیتقل آورده       **تذکر:به منظور حفظ ایمنی در خودروهای مختلف 

 خواهد شد.

 سوزوکی گراند ویتارا)در صورت تجهیز( .1

 

 :عملکرد

 در خودروی سوزوکی گراند ویتارا سیستم کروز کنترل در شرایط زیر بکار می رود:

 قرار داشته باشد. 5یا  4برای خودرو گیربکس معمولی ، وضعیت دنده ،در دنده  -

 قرار داشته باشد. "3"یا  ”D“سرعته ،اهرم تعویض دنده در وضعیت  4برای خودروهای گیربکس اتوماتیک  -
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 یا باالتر باشد. کیلومتر بر ساعت 45سرعت خودرو  -

 اخطار:

را هنگام رانندگی در ترافیک سنگین ،جاده های لغزندده   کروز کنترلبه منظور پرهیز از افت کنترل خودرو،سیستم 

 یا پر پیچ و خم و یا سراشیبی های تند بکار نبرید.

 

 

  

 کلیدهای کنترل سیستم کروز:

 ON/OFF کلید .1

 CANCEL کلید .2

 SET/COAST کلید .3

 RES/ACC کلید .4

 برنامه ریزی:

 

2 

1 

4 

3 

www.nasicoelec.ir



 

 

 

 8 
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روشن  CRUISEروشن کنید.هنگامیکه که چراغ نمایشگر  ON/OFF.سیستم کروز کنترل را با فشار دادن کلید 

 شد ،شما میتوانید سرعت ثابت و دلخواه را تنظیم نمایید.

 .سرعت مورد نظر را زیاد یا کم نمایید.2

روشن میشود ،پیای خیود را از روی پیدال گیاز      CRUISEرا فشار داده ، چراغ نمایشگر  SET/COAST.کلید 3

 بردارید ، سرعت تنظیم شده باقی می ماند.

 اخطار :

توانید سرعت خود را کم کنید.این امر باعث  شما نمیتنظیم شود ،  )مثال ناگهانی زیاد(اگر سرعت ثابت با بی دقتی

به آسیب دیددگی جددی یدا مدر      از دست رفتن کنترل خودرو میگردد که باعث تصادف شده و می تواند منجر 

 گردد.

سیستم کروز کنترل را هنگامی که سیستم مورد استفاده قرار نمی گیرد خاموش نمایید و اطمینان حاصل نماییدد  

 خاموش است. CRUISEکه چراغ نمایشگر  

 

قرار داشته باشد ،شما نمی توانید " 4L LOCK "تذکر:اگر کلید ترنسفر )در صورت تجهیز(در وضعیت

سیستم کروز کنترل استفاده نمایید.به منظور اطالع از جزییات به استفاده از کلید ترنسفر) انتقال (در از 

 دفترچه راهنمای مشتری مراجعه نمایید.

 CRUISEچراغ نمایشگر 
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بیر روی صیفحه    CRUISEرا فشار می دهید،سیستم روشن شیده و چیراغ نمایشیگر     ON/OFFهنگامیکه کلید 

 نمایشگر داشبورد روشن می گردد.

 SETچراغ نمایشگر 

 

بیر روی صیفحه    SETهنگامیکه سرعت خودرو توسط سیستم کروز کنترل ،کنترل می شود ،ییک چیراغ نمایشیگر    

 نمای  پشت آمپر روشن می شود.

 تغییر موقتی سرعت

 موقت سرعت را زیاد یا کم نمایید.هنگامی که سرعت ثابت نگه داشته شده است ،شما می توانید به رور 

جهت افزای  سرعت ،پدال گاز را فشار دهید. ،هنگامی که پای خود را از روی پدال بر می دارید ،خودرو به  -

 سرعت تنظیم شده باز خواهد گشت.

جهت کاه  سرعت ،پدال ترمز را فشار دهید.سرعت تنظیم شده غیر فعال خواهید شید و چیراغ نمایشیگر      -

SET اهد شد.جهت از سر گرفتن سرعت تنظیم شیده قبلیی ،کلیید    خامور خوRES/ACC   را فشیارداده و

می رسد،روشن میی شیود.خودرو    کیلومتر بر ساعت 45در هنگامی که سرعت به باالی  SETچراغ نمایشگر 

 شتاب خواهد گرفت و بر روی سرعت قبلی تنظیم خواهد شد.

 تذکر:

ر هنگامیکه سرعت ثابت نگه داشدته شدود شدما نمدی     سرعته، د 4برای خودروهای گیربکس اتوماتیک 

 سرعت را کاهش دهید. 3به  Dتوانید با تغییر وضعیت اهرم تعویض دنده از 
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 تغییر سرعت:

 با استفاده از پدال گاز

جهت تغییر سرعت ثابت به سرعت باالتر ، با استفاده از پدال گاز سیرعت را بیه مییزان میورد نظیر برسیانید و کلیید        

SET/COAST .را فشار دهید ،سرعت جدید حفظ خواهد شد 

 استفاده از پدال ترمز

جهت تنظیم بر روی سرعت پایین تر با استفاده از پدال ترمز سرعت را بیه مییزان میورد نظیر کیاه  داده و کلیید       

SET/COAST .سرعت جدید حفظ خواهد شد. را فشار دهید 

تا تغییر سرعت ثابت خاموش مدی   SETیشگر تذکر:هنگامیکه پدال ترمز فشار داده می شود ،چراغ نما

 شود.

 استفاده از کلید های کنترل سرعت

را مکررا فشار داده ویا نگه دارید.سرعت خودرو  RES/ACCجهت تنظیم مجدد در سرعت ثابت باالتر ،کلید  -

 به رور یکنواخت افزای  خواهد یافت.هنگامیکه کلید را رها می کنید سرعت جدید حفظ خواهد شد.

را مکررا فشار داده و یا نگه دارید تا سرعت خودرو  SET/COASTجهت تنظیم سرعت ثابت پایین تر ،کلید  -

 به میزان مورد نظر کاه  یابد و سپس کلید را رها کنید ،سرعت جدید حفظ خواهد شد.

 تذکر:

 ی کند.تغییر م کیلومتر بر ساعت  1.5با فشردن سریع کلید های کنترل کروز ، سرعت را به میزان 

 غیر فعال نمودن کروز کنترل  

 خامور خواهد شد و کروز کنترل ببور موقت و به وسیله رویه ذیل غیر فعال خواهد گردید.  SETچراغ نمایشگر 
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 را فشار دهید. CANCELکلید  -

 پدال ترمز را فشار دهید. -

 برای خودروهای مجهز به گیربکس معمولی پدال ک ) را فشار دهید. -

قیرار   Lییا   2سرعته ،اهرم تعیویض دنیده را در وضیعیت     4برای خودروهای مجهز به به گیربکس اتوماتیک  -

 دهید.

 کیلومتر بر ساعت پایین تر از سرعت تنظیم شده فعلی افت کند. 20اگر سرعت خودرو به  -

 کیلومتر بر ساعت تنزل نماید. 40هر زمانی که سرعت خودرو به پایین تر از   -

 )در صورت تجهیز(فعال شود.ESPستم ترمز ضد لغزر هنگامی که سی -

 SETرا فشیار داده و چیراغ نمایشیگر     RES/ACCبه منظور از سر گرفتن سرعت تنظیم شده قبلی ، کلیید   -

کیلیومتر   45روشن میشود.بع وه سرعت خودرو می بایست در  هنگامیکه در شرایط باال قرار ندارد،بیشتر از 

 باشد. بر ساعت

را فشار داده و ارمینان حاصل نمایید کیه   ON/OFFر نمودن سیستم کروز کنترل کلید  به منظور خامو -

 خامور می گردد. CRUISEچراغ نمایشگر 

 اگر چراغ چک در صفحه نمای  روشن شده و یا چشمک زند.سیستم کروز کنترل غیر فعال خواهد شد. -

 تذکر:

 یم شده در حافظه پاک می شود.اگر شما سیستم کروز کنترل را خاموش نمایید سرعت قبلی تنظ

 کیزاشی .2

 عملکرد سیستم خودکار کروز کنترل )در صورت تجهیز(
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 از سیستم کروز کنترل می توانید در شرایط زیر استفاده نمایید:

 باشد. 6یا  4،5برای خودرو گیربکس دستی ،دنده در وضعیت دنده  -

اسیت ییا در وضیعیت دسیتی      D، موقعی که دسیته دنیده در وضیعیت    CVTبرای خودروی دارای گیربکس  -

 باشد. 6یا  5، 4، 3( در دنده M)دسته دنده در وضعیت 

 یا بیشتر باشد. کیلومتر بر ساعت 40سرعت خودرو حدود  -

 اخطار:

برای کنترل بهتر خودرو،موقع رانندگی در ترافیک سنگین یا در جاده های لغزنده یا پیچ و خم دار یدا  

 رازیری از سیستم کروز کنترل استفاده ننمایید.در س

 

 

 :کروزسیستم  کلیدهای کنترلی
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 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 CRUISE.کلید اصلی سیستم کروز کنترل 

 .کلید کنسل کردن2

 RES+/SET–.کلید تنظیم سرعت دلخواه 3

 برنامه ریزی

روشین   CRUISEروشن نماییید.موقعی کیه چیراغ نشیانگر      CRUISE.سیستم کروز کنترل را با فشردن کلید 1

 شد،می توانید سرعت سیستم کروز کنترل را تنظیم نمایید.

 .سرعت خودرو را افزای  یا کاه  داده تا به سرعت مبلوب برسید.2

را روشن کنید.پای خود را از پدال گاز برداشیته   SETرا به پایین فشار داده و چراغ نشانگر  RES+/SET–.کلید 3

 ، سرعت تنظیم شده حفظ خواهد شد.

 اخطار

،شما نمی توانید سرعت خود را کم کنیدد   شود تنظیم( زیاد ناگهانی مثال)دقتی بی با ثابت سرعت اگر

.این امر باعث از دست رفتن کنترل خودرو می گردد که باعث تصادف شدده و مدی تواندد منجدر بده      

 آسیب دیدگی جدی یا مر  گردد.

 

ه قرار نمی گیرد خامور نمایید و ارمینیان حاصیل نماییید    سیستم کروز کنترل را هنگامی که سیستم مورد استفاد

 خامور است. CRUISEکه چراغ نمایشگر 

 CRUISEچراغ نشانگر 
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بر صفحه جلیو آمپیر    CRUISEرا فشار می دهید،سیستم روشن است و چراغ نشانگر  CRUISEموقعی که کلید 

 روشن خواهد بود.

 SETچراغ نشانگر تنظیم 

 

 بر صفحه پشت آمپر روشن می شود. SETموقعی که سرعت خودرو تنظیم می شود ،یک چراغ نشانگر 

 برای تغییر موقت سرعت

موقعی که سرعت مورد نظر تنظیم گردید ،می توانید موقتا سرعت را بیشتر ییا کمتیر نماییید.برای افیزای       -

 سرعت، پدال گاز را فشار دهید.

 بر می دارید ،خودرو به سرعت تنظیم شده بر می گردد. موقعی که پایتان را از روی پدال -

 خامور می شود. SETبرای کاه  سرعت ،پدال ترمز را فشار دهید،سرعت تنظیم شده لغو و چراغ نشانگر  -

است  کیلومتر بر ساعت 40برای بازگشتن به سرعت تنظیم شده قبلی ،موقعی که سرعت خودرو بی  تر از  -

روشن می شود و سرعت خیودرو   SETرا فشار دهید.در این حالت مجددا چراغ نشانگر  SET-/SET+،کلید 

 افزای  یافته و سرعت تنظیم شده قبلی حفظ می شود.

 تذکر:

–برای کاهش سرعت هنگامیکه که کروز کنتدرل روشدن اسدت ،پددال ترمدز را فشدار داده یدا کلیدد         

SET+/SET .را فشار دهید 

 CRUISEبرای تغییر سرعت 

 ستفاده از پدال گازبا ا
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–با استفاده از پدال گاز تا رسیدن به سیرعت مبلیوب ،گیاز دهیید و کلیید       CRUISEبرای تنظیم سرعت بیشتر 

RES+/SET .را به پایین فشار دهید.سرعت جدید حفظ خواهد شد 

 با استفاده از پدال ترمز

–برای تنظیم سرعت کمتر ،با استفاده از پدال ترمز ،سرعت را تیا رسییدن بیه سیرعت مبلیوب کیم کیرده و کلیید         

RES+/SET .را به پایین فشار دهید. سرعت جدید حفظ خواهد شد 

 تذکر:

 CRUISEتا زمان تنظدیم مجددد سدرعت     SETموقعی که پدال ترمز فشرده می شود ،چراغ نشانگر 

 خاموش می شود.

 CRUISEفاده از کلیدهای کنترلی با است

را  RES+/SET–برای تنظیم سرعت به سرعت باالتر ،به رور مکرر یا به رور پیوسته قسیمت بیاالی کلیید     -

فشار دهید.سرعت خودرو ببور ثابت افزای  می یابد.موقعی که کلید را آزاد می نمایید سرعت جدید حفیظ  

 خواهد شد.

را فشار  RES+/SET–برای تنظیم سرعت به یک سرعت کمتر ،به رور مکرر یا ببور پیوسته قسمت پایین  -

تا اینکه سرعت خودرو به سرعت مورد نظر کاه  یابد ،آنگاه کلید را رها کنید ،سرعت جدیید حفیظ    دهید.

 خواهد شد.

 تذکر:

 تغییر می کند. کیلومتر بر ساعت  1.5با فشردن سریع کلید های کنترل کروز ، سرعت را به میزان 

 

 غیر فعال نمودن کروز کنترل  

 خامور شده و سیستم کروز ببور موقت کنسل می شود. SETبا رور های زیر چراغ نشانگر 

 را فشار دهید. CANCELکلید  -
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 پدال ترمز را فشار دهید. -

 برای گیربکس دستی ،پدال ک ) را فشار دهید. -

 بروید. 2به دنده  3دنده ، در حالت دستی از CVTبرای  -

 درصد از سرعت تنظیم شده پایین رود. 30سرعت خودرو بی  از حدود  -

 کیلومتر شساعت شد. 40هر زمانی که سرعت خودرو کم تر از  -

 فعال شود. )درصورت تجهیز(ESPموقعی که خودرو سر بخورد و  -

را  SETرا بیه بیاال فشیار داده تیا چیراغ نشیانگر        RES+/SET–برای بازگشتن به سرعت تنظیم شده قبلی ،کلید 

 کیلومترشساعت باشد.( 40روشن شود.) سرعت خودرو باید بی  از 

را فشیار داده و ارمینیان حاصیل نماییید کیه چیراغ        CRUISEبرای خامور کردن سیستم کروز کنتیرل ، کلیید   

CRUISE .خامور شده باشد 

 تذکر:

 سرعت تنظیم شده قبلی در حافظه پاک می شود.اگر سیستم کروز کنترل را خاموش کنید ،

 

 کپچر .3

 عملکرد

 اخطار

این عملکرد مانند یک سیستم کمکی برای رانندگی است.با این حال سیستم به جای راننده عمل 

نمیکند.بنابراین در هیچ حالتی نمی تواند جایگزین مسئولیت راننده در رعایت قوانین و مقررات 

 )آمادگی مداوم برای ترمزگیری در هرشرایطی (گردد.محدودیت سرعت و هوشیاری وی 

کروز کنترل )تنظیم کننده سرعت(نباید در ترافیک سنگین ،جاده های پر پیچ و خم یا لغزنده و نیز 

 در شرایط آب و هوایی نامساعد مورد استفاده قرار گیرد.
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 کلیدهای کنترل

 

 .کلید کنترل اصلی روشنشخامور.1

 ،ذخیره و افزای  سرعت )+(..فعال سازی 2

 (.-.کاه  سرعت )3

 (.R.فعال سازی و استفاده مجدد از سرعت ذخیره شده )4

 .(O))یا ذخیره سرعت تنظیم شده (  (Standby).قرار دادن عملکرد در حالت انتظار 5

 برنامه ریزی:
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 CRUISEبیا نیور نیارنجی روشین شیده و پیغیام        6را فشار دهیید.چراغ هشیدار    1کلید کنترل سمت ع مت 

CONTROL       به همراه خط فاصله روی صفحه نشانگر ظاهر می شود تا نشان دهید عملکیرد کیروز کنتیرل فعیال

اعت(کلید کیلومتر بر س 30شده است و در انتظار ذخیره سرعت تنظیم شده است.در یک سرعت ثابت )تقریبا باالی 

 )+( را فشار دهید.عملکرد ذخیره فعال شده است و سرعت تنظیمی حفظ خواهد شد. 2کنترل 

به رنگ سیبز بیه    4سرعت تنظیم شده جای ع مت های خط تیره را خواهد گرفت و تنظیمات با روشن شدن چراغ 

 تایید میشود. 6همراه چراغ کروز 

 عت است.کیلومتر در سا 30*حداقل سرعت قابل ذخیره شدن 

 رانندگی
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هنگامی که یک سرعت ثابت در حافظه ذخیره شده است ،تا زمانیکه سرعت خودرو به ایین مقیدار نرسییده ،شیرایط     

 رانندگی مانند رانندگی با خودروی فاقد این سیستم است.

 به محض رسیدن به سرعت ذخیره شده می توانید پای خود را از روی پدال گاز بردارید.

حال توصیه می شود که همیشه پای خود را نزدیک پدال ها آماده نگه داریدد تدا در مواقدع     تذکر:با این

 ضروری بتوانید از آن استفاده کنید.

 تغییر سرعت 

 شما می توانید سرعت تنظیم شده را با فشار دادن پی در پی کلیدهای کنترل زیر تغییر دهید:

 )+( برای افزای  سرعت2کلید کنترل  -

 ( برای کاه  سرعت-)3کلید کنترل  -

 اخطار:عملکرد کروز کنترل تحت هیچ شرایطی روی سیستم ترمز اثر نمی گذارد.

 

 افزایش سرعت تنظیم شده

افزای  سرعت تنظیم شده در هر زمان با فشار دادن پدال گاز امکان پذیر است، هنگامی که سرعت از میزان تنظیم 

نشانگرها چشمک می زند و به همراه آن یک هشدار صیوتی بیه    شده باالتر می رود ،سرعت تنظیم شده روی صفحه

 صدا در می آید.

 سپس ،اگر پدال گاز را رها کنید.پس از چند ثانیه خودرو به رور خودکار به سرعت تنظیم شده باز می گردد.

 عدم امکان حفظ سرعت تنظیم شده

آگاه کردن شما از این وضعیت ،سیرعت  در سراشیبی های تند،سیستم قادر به حفظ سرعت تنظیم شده نیست.برای 

 ذخیره شده در صفحه نشانگرها چشمک می زند .
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 Standbyقرار گرفتن عملکرد در حالت انتظار 

  (O) 5با فشار دادن کلید کنترل  -

 فشار دادن پدال ترمز -

 فشار دادن پدال ک ) یا قرار گرفتن دنده در وضعیت خ   برای گیربکس های اتوماتیک -

قرار می گیرد.در این حاالت سرعت تنظیم شده در حافظه بیاقی   Standbyعملکرد کروز کنترل در حالت  -

به همراه سیرعت ذخییره شیده بیر روی صیفحه نشیانگرها نمیای  داده         MEMORISEDمی ماند و پیغام 

 میشود.

 استفاده مجدد از سرعت ذخیره شده

رمینان از مناسب بودن شرایط تردد در جاده )ترافیک ،وضیعیت  اگر سرعتی ذخیره شده باشد، شما میتوانید بعد از ا

کیلومتر بر ساعت است  30آسفالت ،شرایط آب و هوایی و غیره( مجددا از آن استفاده کنید.اگر سرعت خودرو باالی 

 مجددا فعال کرد. (R)4می توان آن را با فشار دادن کلید کنترل 

 تایید می شود. ال سازی کروز با روشن شدن چراغ هنگام استفاده مجدد از سرعت ذخیره شده ،فع

)+( عملکرد را بدون در نظر 2تذکر:وقتی کروز کنترل در حالت انتظار قرار دارد ،فشار دادن کلید کنترل 

 گرفتن سرعت ذخیره شده فعال می کند.در این حالت سرعت فعلی خودرو مورد توجه قرار می گیرد.
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 غیر فعال کردن سیستم

عملکرد کروز کنترل متوقف می شود ،در این حالت دیگر سرعت ذخیره شده ای وجیود   1با فشار دادن کلید کنترل 

 بر روی صفحه نشانگرها ،توقف عملکرد را تایید می کند. شدن چراغ های سبز رنگ ندارد.خامور 

 اخطار

،باعث کاهش سدریع سدرعت   قرار گرفتن عملکرد کروز کنترل در حالت انتظار یا غیر فعال شدن آن 

 نمی شود،باید با فشاردادن پدال ترمز ،سرعت را کم کنید.

 404پژو  .4

میی توانیید سیرعت خیودرو را در مقیداری ثابیت تنظییم         404با استفاده از سیستم کروز کنترل در خیودروی پیژو   

 نمایید.بدین منظور الزم است:

 کیلومتر بر ساعت یا بیشتر باشد 40سرعت خودرو  -

 درگیر باشد. 2و گیربکس اتوماتیک حداقل در دنده  4دستی حداقل در دنده گیربکس  -

 موتور روشن باشد -

 

 

 عملکرد
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قرار دهید.در این صورت کیروز کنتیرل هنیوز فعیال نشیده اسیت و صیفحه         CRUISEرا در وضعیت 1کلید 

 نمای  وضعیت زیر را نشان می دهد:

 

 

 قرار دهید تا سیستم کروز کنترل خامور شود. LIMITیا  0را در وضعیت  1کلید 

را فشیار دهیید ،سیرعت در حافظیه ذخییره       3ییا   2هنگام رانندگی بعد از رسیدن به سرعت دلخواه دکمیه  

 میگردد.در این حالت صفحه نمای  وضعیت زیر را نمای  می دهد:

 

 

 تذکر:

یم شده بداتتر رود ،بده   این امکان وجود دارد که در حین رانندگی سرعت خودرو از سرعت تنظ

 محض برداشتن پای خود از روی پدال گاز سرعت به سرعت تنظیمی باز خواهد گشت.

 غیر فعال نمودن سرعت تنظیم شده
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و یا پدال ترمز و ک ) را فشار دهید.صفحه نمای  وضیعیت زییر را نمیای  خواهید داد و سیرعت       4دکمه 

 ر بر ساعت(کیلومت 110تنظیم شده غیر فعال میگردد )مث  

 سیستم کروز کنترل را مجددا فعال کنید.4پس از غیر فعال کردن سرعت با فشار دادن مجدد کلید 

 

 اخطار

هنگامی که کروز کنترل روشن می شود،اگر دست خودرا روی یکی از کلید های تغییدر سدرعت نگده    

 دارید ،ممکن است منجر به تغییر ناگهانی سرعت خودرو گردد.

کنترل را در جاده های لغزنده و یا ترافیک سنگین استفاده نکنید.در سراشدیبی هدای   سیستم کروز 

تند ،سیستم کروز کنترل قادر به جلوگیری خودرو از افزایش سرعت تنظدیم شدده نخواهدد بود.بده     

 منظور اجتناب از ریسک درگیر شدن پدالها :

 مطمئن شوید که زیرپایی ها سر جای خود قرار گرفته اند. -

 یی دیگری را روی قبلی قرار ندهید.زیر پا -

 تغییر سرعت

 2با استفاده از پدال گاز،با سرعتی بی  از سرعت تنظیم شده حرکت کنید تا به سرعت دلخواه برسید سپس دکمیه  

 را فشار دهید. 3یا 

 را فشار دهید. 3بدون استفاده از پدال گاز ،دکمه 

 به صورت زیر کم کنید:  2ده از کلید شما می توانید سرعت برنامه ریزی شده را با استفا

 کیلومتر برساعت =فشار دادن کوتاه1
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 کیلومتر برساعت =فشار دادن روالنی 5

 کیلومتر بر ساعت )پله ای(=نگه داشتن کلید 5

 غیر فعال نمودن سرعت ذخیره شده در حافظه:

 قرار دهید یا خودرو را خامور کنید. LIMITیا  0را در وضعیت  1کلید 

 در عملکرداشکال 

در صورت وجود اشکال در عملکرد سیستم کروز کنترل عدد سرعت تنظیم شده پاک شده و چند خط تیره 

به مدت چند ثانیه روشن و خامور می شودو چراغ اخبار مربوره روشن می شود،یک سیگنال صیوتی بیه   

ست به نمایندگی هیای  صدا درامده و پیامی را بر روی صفحه نمای  مشاهده می شود.در این شرایط الزم ا

 مجاز ایرانخودرو مراجعه نمایید.

 

  301پژو  .5

 عملکرد

سیستم کروز کنترل جهت تنظیم سرعت خودرو بکار میرود و هنگامیکه که به سرعت تنظیم شده میی رسید،فشیار   

میی  دادن پدال گاز به صورت معمول دیگر تاثیری بر تغییر آن ندارد. سیستم کروز کنترل به صورت دسیتی روشین   

 شود:

 کیلومتر بر ساعت است. 40این سیستم مستلزم سرعت حداقل  -

کروز کنترل با استفاده از کنترل به صورت دستی یا با فشار دادن ترمز یا ک ) یا راه اندازی سیستم کنترل  -

 خروج از مسیر به دالیل ایمنی غیر فعال می شود.
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برنامه ریزی شده فراتر رفت.به منظیور بازگشیتن   می توان با فشار دادن پدال گاز به صورت موقت از سرعت  -

 به سرعت برنامه ریزی شده ، فقط پدال گاز را رها کنید.

 سرعت برنامه ریزی شده هنگامی که سوییچ استارت خامور می شود،در حافظه باقی نمی ماند. -

 

 کلید های کنترل روی فرمان

 ده اند.کنار هم قرار داده ش Aکنترل های این سیستم بر روی دسته 

 .اهرم  انتخاب وضعیت کروز کنترل1

 .کلید کاه  سرعت2

 .کلید افزای  سرعت3

 .کلید خامور شروشن کروز کنترل4

اخطار:کروز کنترل ،تحت هیچ شرایطی نمی تواند ،جایگزین نیاز به رعایت محدوده های سرعت شده 

 راننده شود. و نمی تواند جایگزین نیاز به اجرای مقررات و احساس مسئولیت از جانب

 برنامه ریزی

 بچرخانید.وضعیت کروز کنترل فعال شده ولی در حالت توقف باقی می ماند. CRUISEرا تا وضعیت 1اهرم  .1
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با گازدادن تا سرعت مورد نظر ،سرعت برنامه ریزی را تعیین نمایید.سپس می توانید با فشاردادن کلید های  .2

 سرعت برنامه ریزی شده را تثبیت کنید. 3و  2

 سرعت برنامه ریزی شده را تغییر دهید: 3و  2میتوانید با فشاردادن کلید های  .3

 کیلومتر برساعت =فشار دادن کوتاه 1 –+ یا  -

 کیلومتر برساعت =فشار دادن روالنی 5 –+ یا  -

 کیلومتر بر ساعت )پله ای(=نگه داشتن کلید. 5–+ یا  -

کروز کنترل را متوقف کنید.صفحه نمای  غیر فعال شدن سیسیتم را بیا نشیان دادن     4با فشار دادن کلید  -

 تایید میکند. PAUSEع مت 

انتظار  Pauseکنید.صفحه نمای  با نمای  ع مت کروز کنترل را مجددا فعال  4با فشار دادن مجددکلید  -

 این سیستم را اع م می کند.

 کروز کنترل را مجددا روشن کنید. 4ید با فشار دادن مجدد کل -

 نمایش سیستم کروز در صفحه نمایش پشت آمپر

 

 حالت ذخیرهشخامور سیستم کروز کنترل 5

 نمایشگر انتخاب سیستم کروز 6

 نمای  مقدار سرعت تنظیم شده 4

 عبور از سرعت تنظیم شده
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 نمای  می گردد.عبور خواسته یا ناخواسته منجر به چشمک زدن این سرعت روی صفحه 

بازگشت به سرعت تنظیم شده از رریش کاه  سرعت )خواسیته ییا ناخواسیته (بیه صیورت خودکیار چشیمک زدن        

 سرعت برنامه ریزی شده را روی صفحه نمای  پشت آمپر متوقف می کند.

 

 خارج شدن از وضعیت کروز کنترل

،نمای  مسافت ثبیت شیده    شود.صفحه نمای را به وضعیت + برگردانید.وضعیت کروز کنترل غیر فعال می  1کلید 

 را دوباره نمای  می دهد.

 اشکال در عملکرد

 

در صورت اشکال در سیستم کروز کنترل،سرعت نمای  داده شده پاک شده و به جای آن خبوط تییره بیه صیورت    

 قرار دهید.چشمک زن نمای  داده می شوند.سیستم را توسط یکی از نمایندگی های منتخب ایکاپ مورد بازبینی 
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 اخطار

هنگامیکه که کروز کنترل فعال می شود ،اگر دست خود را روی یکی از کلیدهای تغییر سدرعت نگده   

 دارید،این امر ممکن است باعث تغییر بسیار ناگهانی خودرو شود.

در سرپایینی های تند یا شتاب گیری سریع ،کروز کنترل قادر به جلوگیری از عبور خودرو از سدرعت  

 برنامه ریزی شده نخواهد بود.به منظور جلوگیری از خطر گیر کردن پدالها:

 مطمئن شوید که زیر پایی ها به صورت صحیح قرار گرفته اند.

 بر روی زیرپایی ها زیر پایی دیگری قرار ندهید.

 

 505پژو  .6

تنظیم نموده است نگه  سیستمی که سرعت خودرو را به صورت خودکار روی  مقدارسرعتی که راننده برنامه ریزی و

 می دارد.

کیلومتر بر ساعت ودرگیر شیدن   40کروز کنترل به صورت دستی روشن میشود؛این سیستم مستلزم سرعت حداقل 

 دنده های زیر  است:

 یا باالتر در گیربکس های دستی  4دنده  -

 دنده دو یا باالتر در گیربکس های الکترونیکی یا اتوماتیک -

 در گیربکس های اتوماتیک Dدر گیربکس های الکترونیکی یا  Aموقعیت  -

بیه دالییل    ESCکروز کنترل به صورت دستی یا با فشار دادن ترمز یا پدال ک ) و همچنین فعیال شیدن سیسیتم    

 ایمنی خامور میگردد.
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سیرعت قبیل   با فشار دادن پدال گاز می توان از سرعت تنظیم شده به صورت موقت باالتر رفت .جهت بازگشیت بیه   

 فقط پدال گاز را رها کنید.

 خامور کردن سوییچ اصلی استارت هرگونه سرعت برنامه ریزی شده را غیر فعال می نماید.

اخطار:سیستم کروز کنترل ،تحت هیچ شرایطی نمی تواند ،جایگزین نیاز به رعایدت محددوده هدای    

 سئولیت از جانب راننده شود.سرعت شده و نمی تواند جایگزین نیاز به اجرای مقررات و احساس م

 

 

 

 کلید های کنترل روی فرمان

 کنترل کروز وضعیت انتخاب .کلید1

  سرعت کاه  .کلید2

  سرعت افزای  .کلید3

 کنترل کروز بازگرداندنش.تعلیش4

 کروز سیستم نمودن خامور کلید.5
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 اطالعات صفحه نمایش نشانگر  

 آمپر نمای  داده میشوند. ار عات برنامه ریزی شده در صفحه نمای  پشت

اخطار:این اطالعات همچنین بر روی صفحه نمایش هد آپ نمایش داده می شوند.برای کسب اطالعات 

 بیشتر ،به بخش صفحه نمایش هدآپ در دفترچه راهنمای مشتری مراجعه شود.

 

 

A نمایشگر روشن شتوقف سیستم کروز کنترل 

B نمایشگر انتخاب وضعیت کروز کنترل 

C مقدار سرعت برنامه ریزی شده 

 

 

www.nasicoelec.ir



 

 

 

 31 

 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 برنامه ریزی

 را فشار دهید.وضعیت کروز کنترل فعال شده ولی در حالت توقف باقی می ماند. 1کلید 

 کیلومتر برساعت( 110را فشار دهید.)به عنوان مثال  3یا  2با گاز دادن به سرعت دلخواه رسیده ،سپس کلید های 

 

 به صورت زیر تغییر دهید: 3و  2شده را با استفاده از کلیدهای شما می توانید سرعت برنامه ریزی 

 کیلومتر برساعت =فشار دادن کوتاه1،  –با + یا 

 کیلومتر برساعت =فشار دادن روالنی5،  –با + یا 

 کیلومتر بر ساعت)پله ای(=نگه داشتن کلید 5،  –با + یا 

متوقف شدن ایین   Pauseحه نمای  با نمای  ع مت سیستم کروز کنترل را متوقف کنید.صف 4با فشار دادن کلید 

 سیستم را اع م می دارد.

 سیستم کروز کنترل را مجددا روشن کنید. 4با فشار دادن مجدد کلید 

 عبور از سرعت برنامه ریزی شده
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 باال رفتن از سرعت برنامه ریزی شده به صورت خواسته یا ناخواسته منجر به چشمک زن شدن این سیرعت بیر روی  

 صفحه نمای  خواهد شد.

بازگشت به سرعت برنامه ریزی شده از رریش کاه  سرعت) خواسته یا ناخواسته (،به صورت خودکار چشمک زدن 

 سرعت برنامه ریزی شده را در پشت آمپر متوقف می کند.

 خاموش کردن /بازگشت به شرایط عادی

 یشگر به نمای  ثبت مسافت  باز می گردد.را فشار دهید تا کروز کنترل غیر فعال گردد.صفحه نما 5کلید 

 اشکال در عملکرد

 

در صورت اشکال در سیستم کروز کنترل ،سرعت نمای  داده شده پاک شده و به جای آن خبوط تیره بیه صیورت   

 مورد بازبینی قرار دهید. ایکاپنمایندگی های مجاز چشمک زن نمای  داده می شوند.سیستم را توسط یکی از 

 اخطار

هنگامی که کروز کنترل روشن می شود،اگر دست خودرا روی یکی از کلید های تغییدر سدرعت نگده    

 دارید ،ممکن است منجر به تغییر ناگهانی سرعت خودرو گردد.

سیستم کروز کنترل را در جاده های لغزنده و یا ترافیک سنگین استفاده نکنید.در سراشدیبی هدای   

گیری خودرو از افزایش سرعت تنظدیم شدده نخواهدد بود.بده     تند ،سیستم کروز کنترل قادر به جلو

 منظور اجتناب از ریسک درگیر شدن پدالها :

 مطمئن شوید که زیرپایی ها سر جای خود قرار گرفته اند. -

 زیر پایی دیگری را روی قبلی قرار ندهید. -
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 S4 هایما .4

توربو با بهره گیری از کلییدهای کیروز کنتیرل جهیت راننیدگی بیا ییک         S4و هایما  S4سیستم کروز کنترل هایما 

 سرعت ثابت ،سرعت خودرو را تنظیم مینماید.

 کلید های کنترلی روی غربیلک فرمان

 

 ON/OFFکلید  .1

 CANCکلید  .2

 -/SETکلید  .3

 +/RESکلید  .4
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 این کلید ها در سمت راست غربیلک فرمان تعبیه شده اند.

 

 کروز کنترلچراغ نشانگر سیستم 

است این چراغ به صورت هوشمند فعال است )این چیراغ بیه    Standbyهنگامی که سیستم کروز کنترل در حالت 

 رنگ سبز میشود.(

 

 عملکرد:

 کلید اصلی سیستم کروز کنترل:

را روشن نمایید.در این شرایط با استفاده از کلییدهای دیگیر    ON/OFFاین سیستم زمانی فعال می شود که کلید 

 سیستم کروز سرعت آن را تنظیم نمایید.
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 کلید توقف موقت سیستم کروز کنترل  

 standbyسیستم کروز را به حالیت   CANCهنگامیکه سیستم کروز کنترل فعال است می توانید با فشردن کلید 

 ببرید.)در این زمان سرعت فعلی سیستم کروز به رور اتوماتیک در سیستم ذخیره می شود.(

 عملکرد کلید کاهش سرعت

 دارای سه وظیفه اصلی به شرح زیر می باشد: -/SET کلید

 .تنظیم سرعت فعلی خودرو به عنوان سرعت کروز.1

کیلومتر بر سیاعت باشید،اگر شیرایط غییر      30هنگامی که سیستم کروز خودرو روشن است و سرعت خودرو بی  از 

فعال نمودن حالت کروز پی  نیاید مانند فشار دادن پدال ترمز ،این کلید را جهت ورود به حالت کروز روشن نمایید 

 ؛ حرکت خودرو با سرعت تعیین شده کروز هماهنگ می شود.

حالت کروز است ،با هر بیار فشیار دادن    . با فشردن این کلید می توان سرعت خودرو را کم کرد.هنگامی خودرو در2

 کیلومتر بر ساعت کاه  داد. 2این کلید می توان سرعت خودرو را 

. این کلید را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو کاه  یابد.هنگامیکه خودرو در حالت کروز است ، این کلیید  3

 یابد.را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو به رور مداوم کاه  

 عملکرد کلید ادامه حالت کروز/افزایش سرعت

نیز دارای سه عملکرد اصلی می  +/RESدرست همانند مکانیزم کاه  سرعت سیستم کروز ، کلید افزای  سرعت 

 باشد.

کیلومتر بیر سیاعت باشید ،اگیر      30.ادامه حالت کروز ،هنگامیکه این سیستم روشن است و سرعت خودرو بی  از 1

نمودن حالت کروز مانند فشار دادن پدال ترمز پی  نیاید ،این کلید را فشیار داده تیا حالیت کیروز      شرایط غیر فعال

 ادامه داده شود ؛ در این حالت سرعت خودرو با سرعت قبلی ذخیره شده به کار خود ادامه دهد.
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ی توانیید سیرعت خیودرو بیه     .این کلید را فشار داده تا سرعت خودرو افزای  یابد،با هربار فشار دادن این کلیید می  2

 کیلومتر بر ساعت افزای  دهید. 2میزان 

. این کلید را فشار داده و نگه دارید تا سرعت خودرو افزای  یابد.هنگامیکه خودرو در حالت کروز است این کلید را 3

 فشار داده ،نگه دارید تا سرعت خودرو به رور مداوم افزای  یابد.

 حالت های کارکرد:

 standbyز ،اگر پدال ترمز را فشار دهیم خودرو از حالت کروز خارج شده و سیستم کیروز بیه حالیت    در حالت کرو

 میرود.

در حالت کروز اگر پدال گاز را فشار دهیم سرعت خودرو افزای  می یابد و با رها کردن کردن پدال ،خودرو مجیددا  

 به سرعت تعیین شده قبلی کروز باز می گردد.

تغییر دهیم ،خودرو از حالت کروز خیارج شیده و سیسیتم     Dدر حالت کروز ،اگر دسته دنده اتومکاتیک را به غیر از 

 خواهد رفت. standbyکروز خودرو به حالت 

را فشار دهیم ،خودرو از حالت کروز خارج شده و سیستم کروز خودرو بیه حالیت    CANCدر حالت کروز ،اگر کلید

standby .خواهد رفت 

را فشار دهیم ،خودرو از حالیت کیروز    ON/OFFحالت کروز اگر کلید اصلی روشنشخامور کردن سیستم کروز  در

 ذخیره نمی شود. ECUخارج شده و سرعت فعلی کروز در حافظه 

پس از خامور موتور ،سرعت کروز ذخیره شده فعلی ذخیره نمی شود.در واقع سرعت کروز کیه در سیسیتم ذخییره    

وماتیک با خامور شدن خودرو پاک میشود و پس از روشین شیدن مجیدد موتیور الزم اسیت در      می شود به رور ات

 صورت نیاز به سیستم کروز ،سرعت کروز را مجددا تنظیم نمایید.

 

www.nasicoelec.ir



 

 

 

 37 

 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 اخطار

 در شرایط زیر استفاده نگردد: کروز کنترلسیستم 

 نیاز به کاهش آنی سرعت است.و شرایط مشابهی که  جاده های لغزنده، ترافیک،مناطق شیبدار، مناطق تپه ای

 

 داخلی 204 .5

 

راننده از رریش کلیدهایی که روی فرمان قرار دارد میتواند سرعت خودرو را افزای  یا کاه  داهد.در صورتیکه 

خودرو سرعت  کنترلشده و ب فاصله  غیر فعال سرعت کروزراننده پدال ترمز یا ک ) را فشار دهد ،سیستم کنترل 

به راننده باز میگردد.در این سیستم آخرین سرعت تثبیت شده در حافظه ذخیره شده و راننده میتواند به رور 

اتوماتیک سرعت خودرو را روی این سرعت تنظیم نماید.همچنین راننده بر حسب نیاز می تواند با فشردن پدال گاز 

  آمپر فعال بودن سیستم را نشان می دهد. پشت در کروز کنترلبه سرعت خود بیافزاید.نشانگر های سیستم 

 اجزای اصلی سیستم:

 .است شده نصب موتور محفظة در و کند می کنترل را گاز دریچة شدن باز میزان )برقی گاز دریچة(تراتل 1-
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 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 قبعه این .گیرد می انجام واحد این توسط سیستم کنترل و ار عات پردازرECU الکترونیکی کنترل واحد 2-

  .است شده نصب موتور محفظة در

 می داده سیستم به فرمان روی کلیدهای رریش از راننده توسط الزم های فرمان ،فرمان روی کنترلی کلیدهای 3-

 .شود

 عملکرد

 .باالست به4 دنده  ، کروز کنترلسیستم  کردن فعال دنده -

 .باشد باالترکیلومتر بر ساعت یا  40 خودرو سرعت -

 .شود می و خامور روشن سیستم دارد، قرار فرمان روی که یکلید با -

  .شود می روشن زرد رنگ با پشت آمپر بر روی کروز نمایشگر شود، می روشن سیستم که هنگامی -

 روشن از بعد اول بار برای فقط( ترمز پدال فشار دادن با نیست، فعال ولی است روشن سیستم که هنگامی -

 در خودرو سرعت و شود می سیستم فعال کلید )کردن کلیک( کردن رها و فشردن و )موتور کردن

  .ماند می ثابت فعلی سرعت

 .شود می روشن سبز رنگ با آمپر جلو رویکنترل  کروز مخصو  نشانگر سیستم، شدن فعال با -

کیلومتر بر  3 حدود خودرو سرعت داشتن کلیده نگ و دادن فشار با است، فعال سیستم که هنگامی -

 که هنگامی .ماند می ثابت سرعت همان در کلید کردن رها ز اپس  و افزای  می یابد هرثانیه در ساعت

کیلومتر بر  1حدود  در خودرو سرعت افزای  باعث کلید رها کردن و دادن فشار بار هر است، فعال سیستم

 فعال سیستم شود می باعثکلید  کردن رها و دادن فشار نباشد، فعال سیستم چنانچه .شود ساعت می

  .حرکت کند است، شده ذخیره حافظه در که قبلی شدة تنظیم سرعت با خودرو و شده

 که هنگامی .شود می ثابت رانندگی، سرعت در همان خودرو سرعت نباشد، حافظه در سرعتی چنانچه -

 هر در کیلومتر برساعت 3حدود خودرو سرعت ،  داشتن کلید نگه و دادن فشار با است فعال سیستم

 فعال سیستم که هنگامی .ماند یم ثابت سرعت همان در کلید کردن رها ز پس ا و یابدمی کاه   ثانیه

 کیلومتر بر ساعت می 1حدود  در خودرو سرعت کاه  باعث  کلید رها کردن و دادن فشار بار هر است،

 .شود

 

 کنترل کروز بودن فعال شرایط

 )خامور /کلید روشن و اصلی سوئیچ با( باشد روشن حالت در کروز -

 منفی شتاب -از سرگیری یا مثبت شتاب - تنظیم کلیدهای از یکی فشردن -

 کیلومتر بر ساعت( 150تا  40باشد ) نظر مورد محدوده در خودرو سرعت -

 .باشد کروز بودن فعال های دنده از یکی دنده -
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 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 پذیر برگشت و سریع صورت به شدن غیرفعال

 .شود فشرده ترمز ل پدا -

 .شود فشرده ک ) پدال -

 OFF/ON کلید دادن فشار -

 )کروز سیستم واسبة خبای به یا راننده بوسیلة( گردد  خامور اصلی سوئیچ با -

 )دستی دنده( بیفتد اتفاق دنده تغییر -

 کیلومتر بر ساعت 40 از یینتر پا خودرو سرعت -

 کیلومتر بر ساعت 150 از باالتر خودرو سرعت -

 .نباشد 5 یا 4 دنده شماره -

 ایمنی برای سوخت قبع -

 .باشد محدوده مجاز از خارج خودرو منفی یا مثبت شتاب مقدار -

 ترمز پدال سیگنال خبای -

 

 اخبار

 .باشید داشته کنترل تحت را خودرو عملکرد کلی کنترل، کروز سیستم از استفاده هنگام

 .است شده رراحی تراکم کم و مستقیم باز، های و اتوبان ها بزرگراه در استفاده برای کنترل کروز سیستم

 :نکنید استفاده زیر موارد در کروزکنترل سیستم از

 سنگین ترافیک با های جاده -

 خم و پرپیچ های جاده -

 یاخاکی لغزنده های جاده -

 زیاد شیب با مسیرهای -

 بارندگی هنگام در -

 تنظیم از میزان خودرو سرعت است ممکن زیاد شیب در ترمزندارد، روی کنترلی کنترل، کروز سیستم که آنجا از

 .باشد داشته اختیار در را سرعت خودرو ترمز پدال کمک به راننده زیاد شیب است در نیاز بنابراین .رود فراتر شده
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 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 دنا .9

 

 

 

هد.در صورتیکه سرعت خودرو را افزای  یا کاه  د رریش کلیدهایی که روی فرمان قرار دارد میتواندراننده از 

خودرو  کنترل سرعتراننده پدال ترمز یا ک ) را فشار دهد ،سیستم کنترل سیستم هوشمند قبع شده و ب فاصله 

ه شده و راننده میتواند به رور به راننده باز میگردد.در این سیستم آخرین سرعت تثبیت شده در حافظه ذخیر

اتوماتیک سرعت خودرو را روی این سرعت تنظیم نماید.همچنین راننده بر حسب نیاز می تواند با فشردن پدال گاز 

 .روی جلو آمپر فعال بودن سیستم را نشان می دهد کروز کنترلبه سرعت خود بیافزاید.نشانگر های سیستم 

 

 
 ثابت نمودن سرعت

Resume 

 حافظه 

Deceleration 
 کاه  سرعت

 

Set 

 Acceleration   روشن و خامور نمودنon/off 
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 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 اجزای اصلی سیستم:

 .است شده نصب موتور محفظة در و کند می کنترل را گاز دریچة شدن باز میزان )برقی گاز یچةدر(تراتل 1-

 در قبعه این .گیرد می انجام واحد این توسط سیستم کنترل و ار عات پردازرECU الکترونیکی کنترل واحد 2-

  .است شده نصب موتور محفظة

 می داده سیستم به فرمان روی کلیدهای رریش از راننده توسط الزم های فرمان، فرمان روی کنترلی کلیدهای 3-

 .شود

 عملکرد

 .باالست به4 دنده   کروز کنترلسیستم  فعال دنده -

 .باشد باالترکیلومتر بر ساعت یا  42 خودرو سرعت -

  .شود می و خامور روشن سیستم دارد، قرار فرمان روی که یکلید با -

  .شود می روشن سبز رنگ با جلوآمپر بر روی کروز نمایشگر شود، می روشن سیستم که هنگامی -

 روشن از بعد اول بار برای فقط( ترمز پدال فشار دادن با نیست، فعال ولی است روشن سیستم که هنگامی -

 در خودرو سرعت و شود می سیستم فعال کلید )کردن کلیک( کردن رها و فشردن و )موتور کردن

  .ماند می ثابت فعلی سرعت

 .شود می روشن سبز رنگ با آمپر جلو رویکنترل  کروز مخصو  نشانگر سیستم، شدن فعال با -

کیلومتر بر  3 حدود خودرو سرعت داشتن کلید نگه و دادن فشار با است، فعال سیستم که هنگامی -

 که هنگامی .ماند می ثابت سرعت همان در کلید کردن رها ز پس ا و افزای  می یابد هرثانیه در ساعت

کیلومتر بر  1حدود  در خودرو سرعت افزای  باعث کلید رها کردن و دادن فشار بار هر است، فعال سیستم

 فعال سیستم شود می باعثکلید  کردن رها و دادن فشار نباشد، فعال سیستم چنانچه .شود ساعت می

  .حرکت کند است، شده ذخیره حافظه در که قبلی شدة تنظیم سرعت با خودرو و شده

 سیستم که هنگامی .شود می ثابت حرکت سرعت در همان خودرو سرعت نباشد، حافظه در سرعتی چنانچه -

 ثانیه هر در کیلومتر برساعت 3حدود خودرو سرعت ،  داشتن کلید نگه و دادن فشار با است فعال

 هر است، فعال سیستم که هنگامی .ماند یم ثابت سرعت همان در کلید کردن رها ز پس ا و کاه  یابد

 .شود کیلومتر بر ساعت می 1حدود  در خودرو سرعت کاه  باعث  کلید رها کردن و دادن فشار بار
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 خودرو های ایران خودرو : اصول عملکرد سیستم کروز کنترل عنوان

 کنترل کروز بودن فعال شرایط

 )خامور /کلید روشن و اصلی سوئیچ با( باشد روشن حالت در کروز -

 منفی شتاب -از سرگیری یا مثبت شتاب - تنظیم کلیدهای از یکی فشردن -

 کیلومتر بر ساعت( 150تا  42باشد ) نظر مورد محدوده در خودرو سرعت -

 .باشد کروز سیستم فعال های دنده از یکی دنده -

 

 پذیر برگشت و سریع صورت به شدن غیرفعال

 .شود فشرده ترمز پدال -

 .شود فشرده ک ) پدال -

 OFF/ON کلید دادن فشار -

 )کروز سیستم واسبة خبای به یا راننده بوسیلة( گردد  خامور اصلی سوئیچ با -

 )دستی دنده( بیفتد اتفاق دنده تغییر -

 کیلومتر بر ساعت 42 از یینتر پا خودرو سرعت -

 کیلومتر بر ساعت 150 از باالتر خودرو سرعت -

 .نباشد 5 یا 4 دنده شماره -

 ایمنی برای سوخت قبع -

 .باشد محدوده مجاز از خارج خودرو منفی یا مثبت شتاب مقدار -

 ترمز پدال سیگنال خبای -

 کیلومتر بر ساعت یا باالتر از سرعت  تنظیمی شود. 10ثانیه حداقل 90سرعت خودرو به مدت  -

 کیلومتر بر ساعت یا کمتر از سرعت تنظیمی شود. 20ثانیه حداقل 90به مدت  سرعت خودرو -

 RPM 1500دور موتور زیر  -

  RPM  5000دور موتور باالی  -
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 اخبار

 .باشید داشته کنترل تحت را خودرو عملکرد کلی کنترل، کروز سیستم از استفاده هنگام

 .است شده رراحی تراکم کم و مستقیم باز، های و اتوبان ها بزرگراه در استفاده برای کنترل کروز سیستم

 :نکنید استفاده زیر موارد در کروزکنترل سیستم از

 سنگین ترافیک با های جاده -

 خم و پرپیچ های جاده -

 یاخاکی لغزنده های جاده -

 زیاد شیب با مسیرهای -

 بارندگی هنگام در -

 تنظیم از میزان خودرو سرعت است ممکن زیاد شیب در ترمزندارد، روی کنترلی کنترل، کروز سیستم که آنجا از

 .باشد داشته اختیار در را سرعت خودرو ترمز پدال کمک به راننده زیاد شیب است در نیاز بنابراین .رود فراتر شده
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