


ا﹟ ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ︧﹩ ﹁︣ا︑︣ از را﹡﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

را﹡﹠︡﹎﹩ ︋︀ ﹡︧︐﹫﹟ ا︑﹢﹝︊﹫﹏ PHEV SUV ︋︀ ︑﹞︀﹝﹩ ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ﹨︀ی روی ز﹝﹫﹟ ﹁︣ق 
ـ︀زی  ـ﹫﹠ـ﹥︨   ︋︒︻︀ ︧﹫︀ر ﹋︀رآ﹝︡︋   ︋﹩﹠︤﹠ دارد. دو ﹝﹢︑﹢ر ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹉ ﹝﹢︑﹢ر︋ 

︻﹞﹙﹊ـ︣د آن ︫︡ه ا︨️.
در ﹝︧﹫︣﹨︀ی   ️﹋︣ ️︗ ﹩﹁︀﹋ ﹇︡رت   ︣︋  ﹤﹫﹊︑  ︀︋ و   ︣︢︍﹛د آرا﹝︪﹩   ︀︋

.︡︣ون ︗︀ده ای، از ﹝︣ز﹨︀ی را﹡﹠︡﹎﹩ ﹝︺﹞﹢﹜﹩ ﹁︣ا︑︣ رو﹫︋
.︡︡︗ ی ﹋︪︿ ﹨︀ی﹢︨ ﹤︋ ︩﹫︎



١. دو ﹝﹢︑﹢ر ︋︀ ︻﹞﹙﹊︣د﹨﹞︤﹝︀ن 4WD و S-AWC : ︻﹞﹙﹊︣د 4WD وا﹋﹠︪﹩ ︾﹫︣ ﹇︀︋﹏ ︋︀وری را ﹁︣ا﹨﹛ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡ و S-AWC ︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹠﹠︡ه را﹡﹠︡﹎﹩ ︀︎︡ار و ﹨﹠︡﹜﹫﹠﹌ ︻︀﹜﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢. ﹝﹢︑﹢ر دو ﹜﹫︐︣ی: ا﹟ ﹝﹢︑﹢ر ︎︣ ︋︀زده و ﹋︀رآ﹝︡ ﹝﹫︤ان ا﹡︐︪︀ر ﹎︀ز ا﹋︧﹫︡ ﹋︣︋﹟ دی را ︋﹥ ︡ا﹇﹏ ﹝﹩ ر︨︀﹡︡.
٣. ژ﹡︣ا︑﹢ر: ژ﹡︣ا︑﹢ر ︋︀ ︻﹞﹙﹊︣د ﹇﹢ی، ﹡﹫︣وی ﹝﹢︑﹢ر را ︋﹥ ︋︣ق ︑︡︊﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ︋︀︑︣ی را ︫︀رژ ﹋︣ده و در 

︮﹢رت ﹜︤وم ︋﹥ ︀ری ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ ︋︪︐︀︋︡.
 ﹟︣︐︪﹫︋ ︀︋ و ︻﹆︊﹩ در ︑︀﹝﹫﹟ ا﹡︣ژی ﹩﹢﹚︗ ︡﹠﹝︫﹢﹨ ر﹨︀ی﹢︑﹢﹞ :EMCU ﹩︊﹆︻ و PDU ﹩﹢﹚︗ ٤. ﹝﹢︑﹢ر

︋︀زده و ﹋﹠︐︣ل ︋﹫﹠﹥ ﹝﹢︑﹢ر ︠﹢درو ﹡﹆︩ دار﹡︡. 
ا﹞﹠﹩ و  ︋︊﹢د  ا﹁︤ا ︩︡ا﹋︓︣ی ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ و︑﹫︭ ﹝︣﹋︤ ﹡﹆﹏ ︠﹢درو در را︨︐︀ی  ︋︣ای  ︋︀︑︣ی:   .٥

﹨﹠︡﹜﹫﹠﹌، ︋︀︑︣ی در ﹋︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️.
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﹝﹢︑﹢ر ︻﹆︉

﹩﹢﹚︗ ر﹢︑﹢﹞

﹝﹢︑﹢ر

ژ﹡︣ا︑﹢ر

﹩﹢﹚︗ PDU ︋︀︑︣ی

﹩︊﹆︻ EMCU

وا﹋﹠︩ ︠︴﹩ ﹡︣م و آرام
︣ای را﹡﹠︡ه ﹁︣ا﹨﹛  ︴﹢ر ﹋﹙﹩ ﹋﹠︐︣﹜﹩ ︻︀﹜﹩︋  ﹥ ﹁︣﹝︀ن ﹨︀ی را﹡﹠︡ه دارد و︋   ︋️︊︧﹡ ﹟﹝︴﹞ ︀ر ︻︀﹜﹩ و﹫︧ ︣﹇﹩ Outlander PHEV وا﹋﹠︪﹩︋  ا︑﹢﹝︊﹫﹏︋ 
﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹝﹢︑﹢ر دو﹇﹙﹢ی ︠﹑﹇︀﹡﹥ 4WD ︑﹢ام ︋︀ S-AWC ا︮︴﹊︀ک و ﹎︪︐︀ور ︋﹫﹠﹥ را در ﹨︣ ﹋︡ام از ︣خ ﹨︀ ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡ و ︫︐︀ب وا﹋﹠︪﹩ 
.︡︣︊︋ ︀ده ﹜︢ت︗ ︳︡ار در ︑﹞︀﹝﹩ ︫︣ا︀︎ و ﹟﹝︴﹞ ﹌﹠﹫﹛︡﹠﹨ و آرام و ︡﹠﹝︑︢ا از ︫︐︀ب ﹇︡ر﹛ .︡آ ﹩﹞ ﹏︮︀ EV ﹩﹎︡﹠﹡︣ی در ︵﹢ل را︐︪﹫︋

S-AWC (︨﹢︎︣ ﹋﹠︐︣ل ︑﹞︀﹝﹩ ︣خ ﹨︀)

 AYC ﹤﹠﹫︋ ️︣︡﹞ ︀︋ .︋︀ور﹡﹊︣د﹡﹩ دارد ﹩از ︨﹢ی ﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪﹩ ﹝﹢︑﹢رز ︻︣︲﹥ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹋﹠︐︣ل و ﹡﹫︣و ︳﹆﹁ ﹤﹋ ﹤︍︀ر﹊ ︣ل︐﹠﹋ ﹜︐︧﹫︨ ﹟ا
(﹋﹠︐︣ل ﹁︺︀ل ﹝﹫︤ان ا﹡︣اف)، ASC ،(﹏﹀﹇ ︡︲ ︤﹞︣︑ ﹜︐︧﹫︨) ABS (﹋﹠︐︣ل ︀︎︡اری ﹁︺︀ل) و TCL (﹋﹠︐︣ل ا︮︴﹊︀ک) ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ان ︋︀ آن از 
﹥ ا﹝﹠﹫️،   ︋﹤︫︡ ︡ون وارد آ﹝︡ن︠  ︣د، از ︸︣﹁﹫️ ﹋︀﹝﹏ ﹝﹢︑﹢ر دو﹇﹙﹢ی 4WD ا︨︐﹀︀ده ﹝﹩ ﹋﹠︡؛︋  ︣ه︋   ︋﹩﹁︣ ﹫︪︣﹁︐﹥ در ︗︀ده ﹨︀ی︋  ا︮︴﹊︀﹋﹩︎ 
آرا﹝︩ و ︀ ︋︀زده ︨﹢︠️. در ︮﹢رت ﹜︤وم، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ د﹋﹞﹥ ﹇﹀﹏ 4WD را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ﹇﹀﹏ د﹀︣ا﹡︧﹫﹏ ﹝︣﹋︤ ﹁︺︀ل ﹎︣د︡ه و ﹎︪︐︀ور ︋︣ای 

ار︑﹆︀ی ﹝﹫︤ان ︀︎︡اری و ا︮︴﹊︀ک ︋﹥ ︵﹢ر ︋﹫﹠﹥ در ﹨︣ ︀ر ︣خ ︑﹢ز︹ ︫﹢د.
 

:4WD ر دو﹇﹙﹢ی﹢︑﹢﹞
﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی دارای ︠ـ︣و︗﹩ ︋ـ︀﹐ ︋﹥ ︵﹢ر ︗︡ا﹎︀﹡﹥ در ﹝ـ﹢ر﹨︀ی ︗﹙﹢﹩ و ︻﹆︊ـ﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡ و ﹎︪︐ـ︀ور ﹐زم را ︋︣ای ︻﹞﹙﹊︣د ﹡︣م و ﹋︀﹝ـ﹑ 

.︡﹠﹠﹋ ﹩﹞ ﹟﹫﹞︀︑ 4WD ︣︢︎ ︩﹠﹋وا

Super All Wheel Control
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︋︀زده ﹁︣دا را ا﹝︣وز ︑︖︣︋﹥ ﹎﹠﹫︡.
︨﹫︧︐﹛ ︠﹑﹇︀﹡﹥ EV ︋﹥ ︵︣ز ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹩ دو︨︐︡ار ﹝﹫︳ ز︧️ ا︨️. از ﹝︭︣ف ︨﹢︠️ ︮﹀︣ و ︻︡م ا﹡︐︪︀ر ﹎︀ز دی ا﹋︧﹫︡ ﹋︣︋﹟ در ︵﹢ل را﹡﹠︡﹎﹩ ︑﹞︀م ︋︣﹇﹩ و را﹡﹠︡﹎﹩ ︋︧﹫︀ر آرام ︠﹢د ﹜︢ت ︣︊﹫﹨ ️﹛︀ .︡︣︊︋︡ را ﹁︺︀ل ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ﹁﹢ا︮﹏ 

.︡﹫︀﹝﹡ ︡﹫﹛﹢︑ ︋︣ق ﹏﹞︀﹋ ︣ی را ︋︀ ا﹡︐︪︀ر ﹋﹛ ﹎︀ز  دی ا﹋︧﹫︡ ﹋︣︋﹟ و ︋︀زده ︨﹢︠️ ﹇︀︋﹏ ︑﹢︗﹥ ︵﹩ ﹋﹠﹫︡. ︫﹞︀ ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م را﹡﹠︡﹎﹩ و ﹜︢ت ︋︣دن از ﹝﹠︀︸︣ ︵︊﹫︺﹩ ︋︀ ا︵﹞﹫﹠︀ن︐︪﹫︋

︫︀رژ آ︨︀ن در ︠︀﹡﹥ و در ﹫﹟ را﹡﹠︡﹎﹩ 

ا︑﹢﹝︊﹫﹏ Outlander PHEV را ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ︋﹥ ︣︎︤ ︋︣ق ﹝﹢︗﹢د در ︠︀﹡﹥ و︮﹏ ﹋﹠﹫︡ ︑︀ ︋︀︑︣ی آن ︫︀رژ ︫﹢د. ︫﹞︀ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥ را در ز﹝︀ن ︠﹢اب 

در ︵﹢ل ︡ودا ٥ ︨︀︻️ ︋︀ ﹋︀︋﹏ ︫︀رژ و ︫︀رژر دا︠﹏ و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥ ︫︀رژ ﹋﹠﹫︡. ︀ از ︫︀رژر ︨︣︹ ︋︣ای ︫︀رژ آن در ︵﹢ل ٢٥ د﹇﹫﹆﹥ (︑︀ ٨٠ در︮︡ ︸︣﹁﹫️) در 

﹝︣ا﹋︤ ︫︀رژ ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹫︡. و︲︺﹫️ ︫︀رژ ︋﹥ را︐﹩ ︋︣ روی ︎︀﹡﹏ د︨︐﹍︀ه ﹡﹞︀︩ داده ﹝﹩ ︫﹢د.

︑﹢︲﹫ ︻﹊︦:  ﹝﹢︑﹢ر ︻﹆︊﹩ / ﹝﹢︑﹢ر ︗﹙﹢﹩ / ﹝﹢︑﹢ر / ژ﹡︣ا︑﹢ر / ︋︀︑︣ی

﹩﹇︣ را﹡﹠︡﹎﹩︋ 

︀﹜️ را﹡﹠︡﹎﹩ EV: ﹁﹆︳ ﹡﹫︣وی ︋︣ق

﹝﹢︑﹢ر﹨︀ ︋﹥ ﹋﹞ـ﹉ ︋︣ق ︑﹢﹜﹫︡ ︫︡ه ︑﹢︨ـ︳ ︋︀︑︣ی، ﹡﹫︣وی ﹐زم و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥ را ﹁ـ︣ا﹨﹛ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. در ا﹟ ︮﹢رت، ﹝﹫︤ان ﹝︭︣ف ︨﹢︠️ و ا﹡︐︪︀ر ﹎ـ︀ز﹨︀ی 

دی ا﹋︧﹫︡﹋︣︋﹟ ︋﹥ ︮﹀︣ ﹝﹩ ر︨︡. ا ﹟︀﹜️ را﹡﹠︡﹎﹩ ︋﹩ ︮︡ا، ︎︀ک، ﹇︡ر︑﹞﹠︡ و ︡ا﹋︓︣ ︨︣︻️ ﹇︀︋﹏ د︨︐﹫︀︋﹩ ١٢٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ︋︣ ︨︀︻️ ا︨️.

︡︣︊﹫﹨ ﹩﹎︡﹠﹡را

︣︊﹫﹨ ️﹛︀︡ ︨︣ی: ﹡﹫︣وی ︋︣﹇﹩ +  ﹝﹢︑﹢ر ﹋﹞﹊﹩

﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ︋︀ ا︨︐﹀︀ده از ︋︣ق ︀︮﹏ از ﹝﹢︑﹢ر ︋﹠︤﹠﹩ ﹡﹫︣وی ﹐زم و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥ را ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡. ز﹝︀﹡﹩ ﹋﹥ ﹝﹆︡ار ︋︀︑︣ی ︀︎﹫﹟ ا︨️، ﹝﹢︑﹢ر ا﹇︡ام ︋﹥ 

.︡︤ان ﹡﹫︣و ﹝﹩ ا﹁︤ا﹫﹞ ︣︋ ﹩﹐︀︋︨︣ دن﹢﹝﹫︎ ︀︑ ︹︨︣ و در ﹨﹠﹍︀م ︫︐︀︋﹍﹫︣ی ︡﹠﹋ ﹩﹞ ︣ق  ︋︡﹫﹛﹢︑

︣︊﹫﹨ ️﹛︀︡ ﹝﹢ازی: ﹡﹫︣وی ﹝﹢︑﹢ر + ﹝﹢︑﹢ر ﹋﹞﹊﹩

﹝﹢︑﹢ر ︋﹠︤﹠﹩ ﹡﹫︣وی ﹐زم ︗ ️︣﹋️ و︨﹫﹙﹥ ﹡﹆﹙﹫﹥ را در ︨︣︻️ ︋︀﹐ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹨﹠﹍︀م ﹡﹫︀ز ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی ا﹜﹊︐︣﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹫︣وی ︋﹫︪︐︣ را ︑︀﹝﹫﹟ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

Rear: Motor drive Front: Motor drive

Rear: Motor drive

Engine generates electricity

Front: Motor drive

Engine generates electricity Front motor
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Rear: Motor drive Front: Engine drive
.︡﹫︀﹝﹡ ا︨︐﹀︀ده ︹︨︣ ︀ن از ︫︀رژر﹞در ز ﹩﹢︗ ﹤﹁︣︮ در ﹨﹠﹍︀م ﹝︧︀﹁︣ت، ︋︣ای :︹︨︣ ︫︀رژ ︻︀دی: ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ در ︠︀﹡﹥ ︫︀رژ ﹋﹠﹫︡. / ︫︀رژ
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︡︡︗ ﹩︀ی دا︠﹙﹩ ︗︀دار و ︵︣ا︱﹁
︋﹥ ﹁︱︀﹩ ﹝﹞﹙﹢ از آ︀︨︩ و را︐﹩ وارد ︫﹢︡ و ﹜︢ت 
 ،︡︡︗ ︦﹋﹢﹛ ︤ات﹫︖︑ و︨﹫﹙﹥ را ﹋﹥ از ﹟را﹡﹠︡﹎﹩ ︋︀ ا
︋︣د،   ﹩﹞ ︋︣ه  آرام  ︋︧﹫︀ر  را﹡﹠︡﹎﹩  و   ︣︐︪﹫︋ ︎︀ی   ︀︗
﹝﹢اد   ︀︋ ﹁︣اوان  د﹇️   ︀︋  ︀﹨  ﹩﹛︡﹠︮  .︡﹫﹠﹋  ﹤︋︣︖︑
︋︀﹋﹫﹀﹫️ ︑﹫﹥ ︫︡ه ا﹡︡ و ︮﹠︡﹜﹩ ﹨︀ی ︻﹆︊﹩ از ﹇︀︋﹙﹫️ 
︑︀︫︡ن ︋︣︠﹢ردار﹡︡ ︑︀ در ﹁︱︀ی ︋﹫︪︐︣ی ﹞︡ان ﹨︀ و 

﹜﹢ازم ︠﹢د را ﹇︣ار ︋︡﹨﹫︡.

﹡﹞︀︪﹍︣ ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی
 ︣﹍︪︀﹝﹡ ︡؟﹫﹠﹋ ﹩﹞ ﹩﹎︡﹠﹡از ︋︀زده را ﹩︴︨ ﹤ ︀︋
﹝︭︣ف ا﹡︣ژی، ︫﹞︀ را ︋︀ ﹡︪︀﹡﹍︣ی ﹋﹥ روی ﹇︧﹞️ 
﹨︀ی Charge Zone ︀ Power، Eco ﹇︣ار 

﹝﹩ ﹎﹫︣د، از ا︧﹞ ﹟﹙﹥ آ﹎︀ه ﹝﹩ ︨︀زد.

﹩﹢︗ ﹤﹁︣︮ ︫︀رژ و
 ﹏︋︀﹇  ︀﹝︫ ﹁︣﹝︀ن   ︀︋ ︋︀︑︣ی  ﹝︭︣ف  ﹝﹫︤ان  ﹋﹠︐︣ل 
︑﹠︷﹫﹛ ا︨️. د﹋﹞﹥ CHRG را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ ︋︀︑︣ی 
را   SAVE د﹋﹞﹥  ا﹎︣   .︡﹫﹠﹋ ﹝﹢︑﹢ر ︫︀رژ   ﹅︣︵ از را 
 ︶﹀ ︪︀ر د﹨﹫︡، ﹝﹢︑﹢ر ﹝﹫︤ان ︋︀︑︣ی ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه را﹁

.︡﹠﹋ ﹩﹞

﹡︪︀ن ECO: ﹝﹫ـ︤ان دو︨︐ــ︡اری ﹝﹫ـ︳ ز︧ـ️ را﹡﹠ـ︡﹎﹩ را ﹡︪ـ︀ن 
﹝﹩ د﹨︡. ﹨︣ ﹇︡ر ︋︣گ ﹨︀ی ︨︊︤ ︋﹫︪︐︣ ︋︀︫﹠︡، ︋︐︣ ا︨️.

 ﹟ا ا﹢﹨ ﹤﹢︑ ︣︋︀زده از ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ و ︣ای ا︨︐﹀︀ده︎   ︋:ECO ️﹛︀ ︣ل︐﹠﹋
د﹋﹞﹥ را ﹁︪︀ر ︋︡﹨﹫︡.

﹢︡ و از   ︫EV ️﹢﹛او ️﹛︀ د﹋﹞﹥ را ﹁︪︀ر د﹨﹫︡ ︑︀ وارد ﹟ا :EV Switch
رو︫﹟ ︫︡ن ﹝﹢︑﹢ر ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹋﹠﹫︡. ا﹟ ﹇︀︋﹙﹫️ ︋﹥ ︫﹞︀ ا︗︀زه ﹝﹩ د﹨︡ ︑︀ از 
د︨︐﹩  ︮﹢رت   ﹤︋ را   ﹩﹇︣︋ ︑﹞︀م  را﹡﹠︡﹎﹩   4WD دو﹇﹙﹢ی  ﹝﹢︑﹢ر   ﹅︣︵
ا﹡︐︀ب ﹋﹠﹫︡ و ︋︡ون ︨︣و︮︡ای ﹝﹢︑﹢ر از ﹝︭︣ف ︨﹢︠️ ︮﹀︣ و را﹡﹠︡﹎﹩ 

.︡﹢︫ ︡﹠﹞ ︣ه︋ آرام

︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا﹞﹠﹩، ︋﹥ ︫﹞︀ در ︎︀رک ﹋︣دن ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

﹝︀﹡﹫︐﹢ر ﹝﹫︳ ︎﹫︣ا﹝﹢ن
﹡﹞ـ︀﹨︀ی ︀︮ــ﹏ از دور︋﹫﹟ ﹨ــ︀ی ﹡︭︉ ︫︡ه در ︋ــ︩ ﹨︀ی ︗﹙﹢﹩، ︻﹆︊﹩ و ﹋﹠︀ره ﹨︀ی ︠﹢درو را 
︀رک   ︎﹤ ﹫︪︐︣ی ا﹇︡ام︋   ︋﹩﹠﹝ا ︀ ︡ و︋   ︫︣︊  ︠︀ ﹝﹩ ︑﹢ان در ︑︣﹋﹫︉ ﹨︀ی ︀﹝﹡ ﹩﹀﹚︐﹞︩ داد ︑︀ از ﹡﹆︀ط ﹋﹢ر︋ 

︠﹢درو ﹋︣د.

Right 
camera

Left 
camera

Front camera



٨٩

(UMS) ﹉﹫﹡﹢︨﹛ ﹋﹠︐︣ل ︫︐︀ب او﹜︐︣ا︐︧﹫︨
︋︣ای ︎﹫︪﹍﹫︣ی از ︋︣︠﹢رد در ﹫﹟ ︎︀رک ︠﹢درو، ا﹎︣ ︧﹍︣﹨︀ی ︗﹙﹢ ﹩︀ ︻﹆︊﹩ ﹝︀﹡︺﹩ را در ﹡︤د ،︡﹠﹠﹋ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹩﹊﹉ ﹨︪︡ار ︋﹥ 

︮︡ا در آ﹝︡ه و ﹡﹞︀︪﹍︣ آن را ﹡﹞︀︩ ﹝﹩ د﹨︡. ا﹎︣ ︋︴﹢ر ︑︭︀د﹁﹩ ﹡︀﹎︀ن ︫︐︀ب را ا﹁︤ا︩ ︋︡﹨﹫︡، ︨︣︻️ ︠﹢دور ﹋﹠︐︣ل ﹝﹩ ︫﹢د.
﹋﹠︐︣ل ︨︣︻️ در ﹝﹢ارد ز︣ ﹁︺︀ل ﹝﹩ ︫﹢د:

﹟﹫︀︎ ️︻︨︣ ︀م را﹡﹠︡﹎﹩ در﹍﹠﹨ ﹤︋ *
* ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︠﹢درو ︀ ﹝︀﹡︺﹩ در ﹁︀︮﹙﹥ ﹋﹢︑︀﹨﹩ وا﹇︹ ︫︡ه ︋︀︫︡.

* ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ ︎︡ال ﹎︀ز ︋﹥  ﹩︐︨︀ ︋︴﹢ر ﹡︀﹎︀﹡﹩ ﹁︪︀ر داده ︫﹢د.
* ﹨﹠﹍︀﹝﹩ ﹋﹥ را﹡﹠︡ه از ︋︣︠﹢رد ︋︀ ︠﹢درو ︀ ﹝︀﹡︹ ︎﹫︪﹍﹫︣ی ﹡﹞﹩ ﹋﹠︡.

︑﹢︗﹥: ﹇︀︋﹙﹫️ ﹨︀ی ︫﹠︀︨︀﹩ و ﹋﹠︐︣ل UMS ﹁﹆︳ ﹝﹊﹞﹏ ﹨︧︐﹠︡ و در ﹨︣ ︫︣ا︳ از ︫︐︀ب ︗﹙﹢﹎﹫︣ی ﹡﹞﹩ ﹋﹠﹠︡. ﹜︴﹀︀ ︋︴﹢ر ا﹝﹟ را﹡﹠︡﹎﹩ 
 ﹟﹫ و ︋︣وز ﹡﹆︭﹩ در UMS از ﹏︮︀ ﹩︗ا︑﹊︀ ﹡﹊﹠﹫︡. ︋︣ای ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ﹋﹠︐︣ل ︠︣و ﹜︐︧﹫︨ ﹟︣ده و در ﹨﹠﹍︀م را﹡﹠︡﹎﹩ ﹁﹆︳ ︋﹥ ا﹋
را﹡﹠︡﹎﹩ ︻︀دی در ︫︣ا︳ ︗︀ده ای ﹡︀﹝︧︀︻︡ ، ︨﹫︧︐﹛ ︋︴﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︾﹫︣ ﹁︺︀ل ﹝﹩ ︫﹢د. ﹨﹫︘ ﹎︤﹠﹥ ای ︠﹢درو را ︋︀ ︑︣﹝︤ ︠﹢د﹋︀ر ︋︴﹢ر 
 ﹜︐︧﹫︨ ︡︀︫ .︋︣دارد ︤﹫︠ ︉﹆︻ ︀ ﹢﹚︗ ﹤︋ ︀ل دارد ︠﹢درو﹝︐ر ︑﹠︷﹫﹛ ︫︡ه ︋︀︫︡، ا﹢︑﹢﹞ ﹩︗و﹇︐﹩ ︠︣و ﹩︐ .︡﹠﹋ ﹩﹝﹡ ︿﹇﹢︐﹞ ﹏﹞︀﹋
︧﹍︣ی ︋︣ای ﹝﹢ا﹡︺﹩ ﹋﹥ ︑﹫︤﹎﹢︫﹥ ﹨︧︐﹠︡، ﹋︀ر ﹡﹊﹠︡. ︨﹫︧︐﹛ ︤﹎ ﹟﹫﹠ UMS﹠﹥ ای ﹡︡ارد ﹋﹥ ︠﹢درو را در در ︀﹜️ ︨﹊﹢ن ﹡﹍﹥ دارد. 
︋︀ ﹁︪︀ر دادن ︎︡ال ︑︣﹝︤ ﹝︧﹢ل ︑﹢﹇︿ ︠﹢درو ا︨️. ﹡﹞︀︩ ﹎︣ا﹁﹫﹊﹩ ﹝﹢ج ︧﹍︣ او﹜︐︣ا︨﹢﹡﹫﹉ ﹁﹆︳ ︗﹠︊﹥ ﹡﹞︀︪﹩ دار﹡︡ و  را﹡﹠︡ه 

 .︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ د﹨﹠︡. ﹜︴﹀︀ ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ را﹨﹠﹞︀ی ︠﹢درو ﹩﹝﹡ وا﹇︺﹩ را ﹡︪︀ن ︣﹍︧ ﹤﹞︀﹡︣︋

 (RCTA) ﹩︊﹆︻ ﹉﹫﹁︪︡ار ︑︣ا﹨
 ،﹩︊﹆︻ ︩︋ ︀ی راداری ﹝﹢︗﹢د در﹨︣﹍︧ ︣﹎د. ا﹢︫ ﹩﹞ ︣﹨︀︸ ﹩︊﹫﹋︣︑ ︣﹎ ︩︀﹝﹡ ﹤﹀︮ ︀ل ︋︀︫︡، ﹡︪︀﹡﹍︣ی در︺﹁ ﹜︐︧﹫︨ ﹟و﹇︐﹩ ا
 ﹤﹀︮ ︫︡ن ا︨️ و د﹡︡ه ﹝︺﹊﹢س ﹨﹛ ︋﹥ ﹋︀ر ﹎︣﹁︐﹥ ︫﹢د، ︎﹫︀م ﹨︪︡اری در ﹉︀ل ﹡︤د در ﹤﹋ ︡﹠﹠﹋ ﹩︀︨︀﹠︫ ﹩﹊را در ﹡︤د ﹩درو﹢︠

﹡﹞︀︩ ︸︀﹨︣ ﹝﹩ ︫﹢د، ز﹡﹍﹩ ︋﹥ ︮︡ا در ﹝﹩ آ︡ و ﹡︪︀﹡﹍︣ی در ﹨︣ دو آ ﹤﹠︪﹞﹉ ﹝﹩ ز﹡︡.
︑﹢︗﹥: ︑﹠︀ ︋﹥ ا﹟ ︨﹫︧︐﹛ ا︑﹊︀ ﹡﹢رز︡ ز︣ا ︀︫︡ ﹡︐﹢ا﹡︡ ︑﹞︀﹝﹩ و︐﹞ ﹤﹫﹚﹆﹡ ﹏︀︨︣ک را در ︋︣︠﹩ ︫︣ا︳ ﹝﹢رد ︫﹠︀︨︀﹩ ﹇︣ار ︋︡﹨︡. 

را﹡﹠︡﹎︀ن ︋︴﹢ر ﹋︀﹝﹏ ﹝︧﹢ل را﹡﹠︡﹎﹩ ا﹝﹟ ︠﹢د ﹨︧︐﹠︡.

Alarm and  
display warning

﹡﹆︀ط ﹇﹢ت در ا﹞﹠﹩ ︠﹢درو

︠﹢درو﹨︀ی   RISE (Reinforced Impact Safety Evolution ︻﹞﹙﹊︣د ا﹞﹠﹩ ︋︡﹡﹥، در ︨﹫︧︐﹛ 
﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪﹩ ار︑﹆︀ داده ︫︡ه ا︨️، ︋︴﹢ر ﹋︀رآ﹝︡ ا﹡︣ژی را ︗︢ب ﹋︣ده و ﹊︍︀ر﹍﹩ ﹋︀︋﹫﹟ را در ︮﹢رت ︋︣︠﹢رد 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ︶﹀

﹩﹠﹝ای ا﹢﹨ ﹤︧﹫﹋ ️﹀﹨
 

.︡﹠﹋ ﹩﹞ ️︷﹁︀﹞ ︀ی ﹨﹢ای ︗﹙﹢، ︗︀﹡︊﹩، ︎︣ده ای و زا﹡﹢ی را﹡﹠︡ه از ︨︣﹡︪﹫﹠︀ن در ز﹝︀ن ︋︣︠﹢رد﹨ ﹤︧﹫﹋
 ﹩﹎︡︋︣ای ﹋︀﹨︩ ︠︴︣ آ︨﹫︉ د .︡﹠︐︧﹨ SRS ﹏﹝﹊﹞ ️︡ود﹞ ﹜︐︧﹫︨ از ﹩︪︋ ︀ی ﹨﹢ا﹨ ﹤︧﹫﹋ :﹤︗﹢︑
﹡︀︫﹩ از ︋﹫︣ون آ﹝︡ن ﹋﹫︧﹥ ﹨﹢ا، ﹨﹞﹫︪﹥ ﹋﹞︣︋﹠︡ ا﹞﹠﹩ ︠﹢د را ︋︊﹠︡︡، در و︨︳ ︮﹠︡﹜﹩ ︋﹠︪﹫﹠﹫︡ و ︋﹥ در ︑﹊﹫﹥ 
︋︣ای  را در ︮﹠︡﹜﹩ ︻﹆︊﹩ ︋﹍︢ار︡ و ﹝︡ود️ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︊﹩  ﹡︡﹨﹫︡. ﹨﹞﹢اره ﹋﹢د﹋︀ن دوازده ︨︀ل و ﹋﹞︐︣ 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ﹐زم .︡﹢︫ ﹏︀﹇ دک﹢﹋

)
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Without ASC (skidding front wheels)

Without ASC (skidding rear wheels)

︮﹀︀﹝﹡ ﹤︩ ال ︨﹩ دی ر﹡﹍﹩

(ASC) ︡اری ﹁︺︀ل︀︎ ︣ل︐﹠﹋
 

ا﹎︣ ︣خ ﹨︀ ﹋﹠︐︣ل ︫︀ن را در ︨︴﹢ح ﹜︽︤﹡︡ه ︀ ﹨﹠﹍︀م ︩︣︠ از د︨️ ︋︡﹨﹠︡، ASC ︋﹥ ︵﹢ر ︠﹢د﹋︀ر ︠︣و︗﹩ 
﹝﹢︑﹢ر را ︑﹠︷﹫﹛ ﹋︣ده و ﹡﹫︣وی ︑︣﹝︤ را در ︣خ ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉ ا︻﹞︀ل ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︑︀ ﹋﹠︐︣ل ﹀︶ ︫︡ه و ﹜︽︤︡ن 

︗﹙﹢﹎﹫︣ی ︫﹢د.
︑﹢︗﹥: ﹇︀︋﹙﹫️ ﹨︀ی ﹋﹠︐︣ل ASC ﹁﹆︳ ﹝﹊﹞﹏ ﹨︧︐﹠︡. ﹜︴﹀︀ ا﹝﹟ و ︋︀ ا︐﹫︀ط را﹡﹠︡﹎﹩ ﹋﹠﹫︡ و در ﹫﹟ را﹡﹠︡﹎﹩ 
﹁﹆︳ ︋︣ ا﹟ ﹇︀︋﹙﹫️ ﹨︀ ا︑﹊︀ ﹡﹠﹞︀﹫︡. از ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ︑︀﹨︣︀﹩ ︋︀ ا﹡︡ازه و ﹡﹢ع ﹊︧︀ن در ﹨︣ ︀ر ︣خ ا︵﹞﹫﹠︀ن 

︀︮﹏ ﹋﹠﹫︡. ﹜︴﹀︀ ︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ د﹁︐︣﹥ را﹨﹠﹞︀ی ︠﹢درو ﹝︣ا︗︺﹥ ﹋﹠﹫︡.

﹋﹞﹉ ︣﹋️ ︠﹢درو در ︫﹫︉

 ﹤︋ ️﹋︣ در ︗﹙﹢﹎﹫︣ی از ︀﹝︫ ﹤︋ HSA ﹜ـ︐︧﹫︨ ،︫︡︀︋ ️﹋︣ دار ﹡﹫︀ز ︋﹥ ︫︣وع ︉﹫︫ ︴︨ در ﹤﹋ ﹩﹡︀﹞ز
︻﹆ـ︉ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

 ﹟ا ︣︋ ︉﹫ُ︫︣︎ ︑﹢︗﹥: HSA ︋︣ای را﹡﹠︡﹎﹩ ا﹝﹟ ﹝﹠︀︨︉ ﹡﹫︧️. ﹨﹫︙﹍︀ه در ﹫﹟ را﹡﹠︡﹎﹩ ︋︣ روی ︗︀ده ﹨︀ی 
 ︡︀︫ ،︡﹫︫︀︋ ﹜︽︤﹡︡ه   ︀ ا﹎︣ ︗︀ده ︫﹫︊︡ار   ︀  ︫︡︀︋ ︋︀ر﹎︢اری ︫︡ه  ︋﹥ ︫︡ت  ا﹎︣ ︎︡ال ︑︣﹝︤   .︡﹫﹠﹊﹡ ﹤﹫﹊︑ ﹤﹠︤﹎
در ︗︀﹩ روی ︫﹫︉  ﹝︐﹢﹇︿ ︫︡ه  دا︫︐﹟ ︠﹢دروی   ﹤﹍﹡ ︋︣ای   ﹤﹠︤﹎  ﹟ا  .︡﹠﹋  ️﹋︣ ︉﹆︻ ﹤︋ ︠﹢درو︐︀ن 
︨︣︋︀﹐﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ︋﹫︩ از ٢ ︔︀﹡﹫﹥ ︵︣ا﹩ ﹡︪︡ه ا︨️. ︋︣ای ﹀︶ ﹝﹢﹇︺﹫️ ︑﹢﹇︿ ︋﹥ ا︤﹎ ﹟﹠﹥ ا︑﹊︀ ﹡﹊﹠﹫︡. 

 .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹤︺︗را﹨﹠﹞︀ی ﹝︣ا ﹤︣︐﹁︋︣ای ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ د ︀﹀︴﹛

Without  
Hill Start Assist

With  
Hill Start Assist

 
 ﹤﹋ د﹨︡   ﹩﹞  ︩︀﹝﹡ را   ﹩︵﹢︴︠ ﹝︀﹡﹫︐﹢ر 
 ﹩︊︣﹆︑ ️﹫︺﹇﹢﹞ ط ﹡︪︀ن د﹨﹠︡ه﹢︴︠ ﹟ا

︠﹢درو و ﹡﹞︀ی ︎︪️ ︠﹢درو ﹨︧︐﹠︡.

︋︣ای ︨﹢﹜️ در ︠﹢ا﹡︡ن، ا︵﹑︻︀ت را ︋︀ 
﹋﹫﹀﹫️ ︋︀﹐ ﹡︪︀ن ﹝﹩ د﹨︡.

︎﹢رت USB و ︣︎︤﹨︀ی ︋︣ق ١٢ و﹜️
وا﹇︹ ︫︡ه  ﹝︣﹋︤ی  ﹋﹠︧﹢ل  در   ︀﹨  ️﹫﹚︋︀﹇  ﹟ا
 ﹤ ︀ز ﹋︣دن در︎﹢ش ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡︋   ︋︰﹞ ﹤ ا﹡︡ و︋ 

آ︨︀﹡﹩ ︋﹥ آن د︨︐︨︣﹩ ︎﹫︡ا ﹋﹠﹫︡.



 ﹩﹇︣︋ ﹩︪︀﹞︣﹎ ﹜︐︧﹫︨

︨﹫︧︐﹛ ﹎︣﹝ـ︀︪﹩ ︋︣﹇﹩ از ︎﹞ـ︌ آب ︋︣﹇﹩ ︋︣ای ﹎︣دش آب داغ و ﹎︣م ﹋︣دن ﹋︀︋﹫ـ﹟ ا︨︐﹀︀ده 
 .EV ﹩﹎︡﹠﹡را ﹟﹫ ا﹎︣ ﹝﹢︑﹢ر ﹋︀ر ﹡﹊﹠︡ ﹝︓﹑ در ﹩︐ ︡؛﹠﹋ ﹩﹞

 PHEV ︩︀﹝﹡ ﹤﹀︮ ︥ه︀ت و﹡︀﹊﹞ا
 

 ،︣﹫︧﹞ ︩︀﹝﹫︎ ︤ان﹫﹞ ﹏﹫︊﹇ ا︵﹑︻︀︑﹩ از ︩︀﹝﹡ ️﹫﹚︋︀﹇ PHEV ا︵﹑︻︀︑﹩ در ︡﹠ ︣﹍︪︀﹝﹡
﹝︐﹢︨︳ ﹝︭︣ف ا﹡︣ژی و ﹡︪︀﹡﹍︣ ︗︣︀ن ا﹡︣ژی را ︋﹥ را﹡﹠︡ه ︻︣︲﹥ ﹝﹩ ﹋﹠︡.

︑︣﹝︤ ︎︀رک ︋︣﹇﹩
︑︣﹝︤ ︎︀رک ︋﹥ را︐﹩ ︋︀ ﹁︪︣دن ﹋﹙﹫︡ روی ﹋﹠︧﹢ل ﹇︀︋﹏ ا︨︐﹀︀ده 
ا︨️. ︋﹥ ︨︀د﹎﹩ ﹋﹙﹫︡ را ︋︀﹐ ︋﹊︪﹫︡ ︑︀ ︑︣﹝︤ ︻﹞﹏ ﹋﹠︡ ︀ آن را 
 ،﹩︀︗ آزاد ︫﹢د. ︋﹥ ﹨﹠﹍︀م ︑﹢﹇︿ در ︀︑ ︀︎﹫﹟ ﹁︪︀ر د﹨﹫︡   ﹤︋
﹎» ﹤﹠︤﹀︶ ︠﹢د﹋︀ر ︑︣﹝︤» ︠﹢درو را در ︀﹜️ ︨﹊﹢ن ﹡﹍﹥ ﹝﹩ 
دارد؛ ︐﹩ ا﹎︣ ︀︎︐︀ن را از ︎︡ال ︑︣﹝︤ ︋︣دار︡. در ا﹟ ﹨﹠﹍︀م ︋︀ 

﹁︪︀ر دادن ︎︡ال ﹎︀ز، ︑︣﹝︤﹨︀ را آزاد ﹝﹩ ﹋﹠﹫︡.

︨﹫︧︐﹛ ︻﹞﹙﹫︀ت ︋︡ون ﹋﹙﹫︡
(Keyless Operation System)

در ﹨﹠﹍︀م ﹞﹏ ﹋﹙﹫︡، ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ د﹋﹞﹥ روی ︋︩ ︠︀ر︗﹩ 
و  در﹨︀   ﹩﹞︀﹝︑  ︀︑ د﹨﹫︡  ﹁︪︀ر  را  ︀ درب ︻﹆︉   ﹢﹚︗ در﹨︀ی 

︐﹩ در﹨︀ی ︻﹆︉ ﹇﹀﹏ ︀ ︋︀ز ︫﹢﹡︡.

︗︀﹍︀ه ﹋︀︋﹏ ︫︀رژ
﹁︱︀ی ا﹡︊︀رش ز︋ ︩︣ ︮﹠︡وق ︻﹆︉ ︋︣ای ﹎︢ا︫︐﹟ ﹋︀︋﹏ 

︫︀رژ ا︡ه آل ا︨️.

درب ︻﹆︉ ︋︣﹇﹩
درب ︻﹆ـ︉ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︋ـ︀ ا︨︐﹀︀ده از ﹋﹙﹫ـ︡ وا﹇︹ در دا︠ـ﹏ ﹋︀︋﹫﹟ ︋︀ز و ︋︧︐﹥ ︫﹢د.

١٢١٣

Electric heater

Water pump Water valve

EngineHeater core

Driving range indicator EV Drive ratio indicator Energy flow indicator

Power switchKeyless operation key

﹐﹝︌ ﹨︀ی ︎︀ی ال ای دی
ا﹟ ﹐﹝︌ ﹨︀ و﹇︐﹩ در ︋︀ز ︋︀︫︡، ︋︣ای را﹡﹠︡ه و ﹝︧︀﹁︣ان ︻﹞﹏ ﹝﹩ ﹋﹠︡.



و︥﹎﹩ ﹨︀ی ﹋﹙﹫︡ی: 

TCL ︣ل ا︮︴﹊︀ک︐﹠﹋ ︀︋ ASC ︡اری ﹁︺︀ل︀︎ ︣ل︐﹠﹋ ﹜︐︧﹫︨ *
(S-AWC) ︀﹨ ︣خ ﹩﹞︀﹝︑ ︣ل︐﹠﹋ *

* ﹋﹫︧﹥ ﹨︀ی ﹨﹢ای را﹡﹠︡ه و ﹝︧︀﹁︣ ︗﹙﹢﹩، ﹋﹫︧﹥ ﹨︀ی ﹨﹢ای ﹋﹠︀ری و ﹋﹫︧﹥ ﹨︀ی ﹨﹢ای ﹝︭﹢ص رد︿ ﹨︀ی اول و دوم
* ﹋﹫︧﹥ ﹨﹢ای زا﹡﹢ی را﹡﹠︡ه 

(AVAS) ﹉﹫︐︨﹢﹋دروی آ﹢︠ ﹌﹠︣︐﹛آ ﹜︐︧﹫︨ *
18''   7.0J   ︣خ ﹨︀ی 225/55 وR18 ︀ی﹨︣︀︑ *
﹤﹠﹫آ ︣در ز ﹩︀﹝﹠﹨︀ی را﹨ ︌﹞﹐ ︀ی ر﹡﹍﹩ و﹨ ﹤﹠آ *

︹︨︣ ︫︀رژر *
* ﹋︣وز ﹋﹠︐︣ل 

* ﹡﹞ECO ︣﹍﹡︀︪﹡ ︀︋ LCD ︣﹍︪︀ و ﹐﹝︌ ﹨︪︡ار ︨︴﹢︫ ︹︀﹞ ﹠︡ه
︡ون ﹋﹙﹫︡  ﹫︧︐﹛ ︻﹞﹙﹫︀ت︋   ︨*

* ︨﹫︧︐﹛ ︑﹢﹥ ﹨﹢ای دو﹎︀﹡﹥
USB رت﹢ ︩ ﹋﹠﹠︡ه CD/MP3 و ٦ ا︨︍﹫﹊︣ و︎   ︎، AM/FM ی﹢راد *

* آ﹡︐﹟  ﹋﹢︨﹥ ای
﹩﹢﹚︗ ︣ی از ︋︣︠﹢رد﹫﹎﹢﹚︗ ﹜︐︧﹫︨ *

* ﹨︪︡ار ﹝﹢ا﹡︹ ︻﹆︉
* ﹡﹢ر ︋︀﹐ی ︠﹢د﹋︀ر

* ﹝︀﹡﹫︐﹢ر ا︵︣اف
* ︨﹫︧︐﹛ ﹋︀﹨︩ ︨﹢ء ︫︐︀ب او﹜︐︣ا︨﹢﹡﹫﹉

* د︨︐﹍﹫︣ه ﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩ ﹋︣وم
* ︨︀ن روف ︋︀ ︨﹫︧︐﹛ ︋︀ز ︫︡ن در ﹨﹠﹍︀م ︋︣︠﹢رد ︋︀ ﹝︀﹡︹

︉﹆︻ ︡د ﹤﹠آ *
* ﹋﹙﹫︡ دور︋﹫﹟

* درب ︮﹠︡وق ︻﹆︉ ︋︣﹇﹩
* ︫﹫︪﹥ ﹨︀ی ︑﹫︣ه ︻﹆︉ (در ︻﹆︊﹩، ︎﹠︖︣ه، درب ︻﹆︉)

* ︮﹠︡﹜﹩ ﹨︀ی ︣﹝﹩ ︗﹙﹢ و ︻﹆︉
* ﹐﹝︌ ﹨︀ی ︋︀﹐ی ︨︣ ال ای دی

* ︣اغ ﹨︀ی ﹝﹥ ︫﹊﹟ ︗﹙﹢ی ال ای دی ︋︀ ﹇︀ب ﹋︣وم
* ︣اغ ﹝﹥ ︫﹊﹟ ︻﹆︉

 ︡﹫﹀︨ ︡︀ه / ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︠︀﹋︧︐︣ی ︑﹫︐︀﹡﹫﹢م / ﹝︣وار﹫︨ ︡ه ای ﹋﹢ار︑︤ / ﹝︣وار﹢﹇ ﹉﹫﹛︀︐﹞ / ︣﹫︨ ︤﹞︣﹇ ﹤︋ ﹏︀﹞ ︀ه﹫︨ ︡︣ه ای ︻︀﹜﹩ / ﹝︐︀﹜﹫﹉ ﹇︣﹝︤ در︪︠︀ن / ﹝︣وار﹆﹡ ﹉﹫﹛︀︐﹞

﹝﹢اد ︮﹠︡﹜﹩ ﹨︀ 
﹝﹢اد ︋﹥ ﹋︀ر ر﹁︐﹥ در ︮﹠︡﹜﹩ ﹨︀، در ︋︣ا︋︣ ︑︽﹫﹫︣ات د﹝︀﹩ ﹝﹆︀و﹝️ دار﹡︡. ︮﹠︡﹜﹩ ﹨︀ی  ﹏﹞︀︫ ﹩﹞︣︣م ︑︣﹋﹫︊﹩ در ︨︴﹢ح ︻﹆︊﹩ و ﹋﹠︀ری و ︎︪️ ︨︣ی ﹨︧︐﹠︡.
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Orient Red Metallic (P26)

White Pearl (W13)Ruby Black Pearl (X40)

Quartz Brown Metallic (C06) Titanium Gray Metallic (U17)

Sterling Silver Metallic (U25)

NEW COLOR

 Black leather**  
with stitches

Dark brown leather**  
with stitches

x

︋︀د﹝︖ـ︀﹡﹩︨﹀﹫︡ ︮︡﹁﹩﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉

﹇﹢ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉﹇︣﹝︤ ﹝︐︀﹜﹫﹉︠︀﹋︧︐︣ی ︑﹫︐︀﹡﹫﹢م ﹝︐︀﹜﹫﹉



ا﹞﹠﹩ و ︻﹞﹙﹊︣دی:
 ︡﹠︋︣﹝﹋ / (S-AWC) ︀︠︣ ︩︪﹋ ︣ل︐﹠﹋ ﹜︐︧﹫︨ / (Override ︤﹞︣︑ ﹜︐︧﹫︨)  / (BA) ︤﹞︣︑ ﹉﹝﹋ ﹜︐︧﹫︨ / (EBD) ︤﹞︣︑ ︣وی﹫﹡ ︹ز﹢︑ ︀︋ (ABS) ﹏﹀﹇ ︡︲ ︤﹞︣︑ ﹜︐︧﹫︨ / ︉﹆︻ ︀ی﹨︤﹞︣︑ ﹉︧︀ی ︗﹙﹢ / د﹨︤﹞︣︑ ﹉︧د
 ISO-FIX ︀ه ︮﹠︡﹜﹩  ﹋﹢دک﹎ ﹤﹫﹊︑ / (SRS) ای زا﹡﹢ی را﹡﹠︡ه﹢﹨ ﹤︧﹫﹋ / (SRS) ﹟﹫︪﹡︨︣ ︀ی ﹨﹢ای ︗︀﹡︊﹩ را﹡﹠︡ه و﹨ ﹤︧﹫﹋ / (SRS) ﹟﹫︪﹡︨︣ را﹡﹠︡ه و ﹩﹢﹚︗ ︡ود ﹋﹠﹠︡ه ﹡﹫︣و / ﹋﹫︧﹥ ﹨︀ی ﹨﹢ای﹞ ︀︋ ELR ای ﹤︴﹆﹡ ﹤︨ ﹩﹢﹚︗

 AVAS ﹉﹫︐︨﹢﹋︣وز ﹋﹠︐︣ل / ︨﹫︧︐﹛ ﹨︪︡ار آ﹋ ﹜︐︧﹫︨ / (Rise Body) ﹤︐﹁︪︣﹫︎ ︫︡ه ️﹢﹆︑ ﹤﹡︡︋ /
︋︩ ︋﹫︣و﹡﹩:

fyi (︹﹡︀﹞︡︲)  Anti trap ﹜︐︧﹫︨ ︀ی ︨﹆︿ ﹡﹆︣ه ای / ︨︀ن روف ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹠︷﹫﹛ ︋︣﹇﹩ و دارای﹨ ﹏︀ی ︑︀︫﹢ ︋︣﹇﹩ / ر﹨ ﹤﹠18 / د︨︐﹍﹫︣ه ﹨︀ی ︋﹫︣و﹡﹩ ﹋︣و﹝﹩ / آ'' ﹌﹠225/55 ︋︀ رR18 ︀ی﹨︣︀︑
︋︩ دا︠﹙﹩:

 Battery) ﹩﹢︗ ﹤﹁︣  ︮️﹛︀ ︡﹫﹚﹋ / (Battery Charge) ︀رژ  ︫️﹛︀ ︡﹫﹚﹋ / 4 روی ﹋﹠︧﹢لWD ﹜︐︧﹫ ﹢︑﹩ ﹝︡ل ︗﹢ی ا︨︐﹫﹊﹩ / د﹋﹞﹥︨   ︮﹜︐︧﹫ ︀ رو﹋︩ ︣﹝﹩ / ا﹨︣م ︑﹠︷﹫﹛︨  ︀﹡﹏ / ﹁︣﹝︀ن︋  ︴ ﹡︣م ﹁﹢﹇︀﹡﹩︎   ︨/ EV ︡﹫﹚﹋
 ﹜︣︑ ﹏﹡︀︎ در ﹋﹠︧﹢ل ﹝︣﹋︤ی و ﹩︐﹛︀ی ١٢ و﹨ ️﹋﹢︨ (ای ﹤رو﹋︩ ︎︀ر) ︀﹨در ﹜︣︑ ان در﹢﹫﹛ ︡ار﹡︡ه﹍﹡ / ﹩﹊﹠﹫︻ ︀︗ / Auto Dimming ر ︠﹢د﹋︀ر﹢﹡ ﹜﹫︷﹠︑ ︀︋ ︉﹆︻ ﹤﹠︡ار﹡︡ه ﹜﹫﹢ان / آ﹍﹡ ٢ / ECO ️﹛︀ ︡﹫﹚﹋ / (Save

 (watt 1500) ︣ی︫ ︀ر ︻︡د / ︠︣و︗﹩ ︋︣ق ︡ان ︋﹥ ︑︺︡اد﹝ ص﹢︭﹞ ب ﹨︀ی﹑﹇ / ﹩︊﹆︻
رو︫﹠︀﹩ دا︠﹙﹩:

︣اغ ﹨︀ی ﹝︴︀﹜︺﹥ ︗﹙﹢ / ︣اغ رو︫﹠︀﹩ ﹁︱︀ی ︨︣﹡︪﹫﹠︀ن ︻﹆︊﹩ / ︣اغ ﹁︱︀ی ︮﹠︡وق ︋︀ر / ︣اغ رو︫﹠︀﹩ ﹋﹠︧﹢ل / ︣اغ رو︫﹠︀﹩ دا︫︊﹢رد
:﹩︐را

﹁︣﹝︀ن ︋︣﹇﹩ / ︑︣﹝︤ ︎︀رک ︋︣﹇﹩ (Auto Hold)  ︫︀رژر ︨︣︹ / ︫︀رژر ︻︀دی (Type2) / ا﹡︐︀︋﹍︣ ﹝﹫︤ان ︑︣﹝︤ ﹝﹢﹜︡ / ﹡︪︀﹡﹍︣ ︗︣︀ن ا﹡︣ژی / ﹋︣وز  ﹋﹠︐︣ل / ﹋﹠︐︣ل ︮︡ا ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ︑﹠︷﹫﹛ از روی ﹁︣﹝︀ن / ﹡﹞︀︪﹍︣ ا︵﹑︻︀ت ︨﹀︣ی 
﹢︑ ﹜︐︧﹫︨ / LED﹥ ﹨﹢ای دو﹎︀﹡﹥ ︠﹢د﹋︀ر / ︋︀ری ︋︣﹇﹩ / ︨﹠︧﹢ر ︋︀ران /︨﹫︧︐﹛ رو︫﹟ ︫︡ن ︠﹢د﹋︀ر ︣ا︾︀ی ︗﹙﹢ / درب ︮﹠︡وق ︻﹆︉ ︋︣﹇﹩ 

︋︩ ︮﹢︑﹩ و ار︑︊︀︵﹩:
راد﹢ی ︎ ، AM/FM︩ ﹋﹠﹠︡ه CD/MP3 ، ٦ ا︨︍﹫﹊︣ ، ︎﹢رت USB و دور︋﹫﹟ ﹡﹞︀ی ︻﹆︊﹩ / آ﹡︐﹟ ︋︀ل ﹋﹢︨﹥

:︀﹨ ﹩﹛︡﹠︮
 ﹩﹛︡﹠︮ / ﹟﹊﹞︣﹎ ︀︋ ﹢﹚︗ ︿︀ی رد﹨ ﹩﹛︡﹠︮ / ︀ی اول و دوم﹨ ︿رد ️︗ ﹩﹛︡﹠︮ ﹩︐︪︎ ﹜﹫︷﹠︑ ️﹫﹚︋︀﹇ / ار︑﹀︀ع ﹜﹫︷﹠︑ ️﹫﹚︋︀﹇ ︀︋ و ︻﹆︉ / ︮﹠︡﹜﹩ ︗﹙﹢ی را﹡﹠︡ه ﹢﹚︗ ﹩﹞︣ ︀ی﹨ ﹩﹛︡﹠︮ / C-TEC ️ژی را﹢﹛﹢﹠﹊︑ ︀︋ ︀﹨ ﹩﹛︡﹠︮

﹨︀ی رد︿ دوم ︋︀ ﹇︀︋﹙﹫️ ٦٠:٤٠
:︡و ﹇︀︋﹙﹫️ د ﹩︀﹠︫رو

︫﹫︪﹥ ﹨︀ ︋︀ ︠︀︮﹫️  /  UV︣اغ ﹨︀ی ︋︀﹐︨︣ی ال ای دی / ︣اغ ﹨︀ی ︗﹙﹢ از ﹡﹢ع LED ︋︀ ︑﹠︷﹫﹛ ︠﹢د﹋︀ر / ︣اغ ﹨︀ی دی ﹐ / LED ️︣اغ ﹝﹥ ︫﹊﹟ ︻﹆︊﹩ ︨﹞️ را﹡﹠︡ه / ︋︣ف ︎︀ک ﹋﹟ ︻﹆︉ ︋︀ ︫﹫︪﹥ ︫﹢ر

١٦١٧

Wheel drive 4WD
Engine 2.0L
Seating 5

Engine
Type 2.0-liter 16-valve DOHC MIVEC
Total displacement cc 1,998
Injection system ECI-MULTI (Electronic Controlled Injection)
Emission level EURO-6
Max. output kW (PS)/rpm 89/4,500
Max. torque Nm /rpm 190
Fuel System
Fuel type Unleaded (RON90 and over)
Fuel tank capacity liter 45
Battery & Motors
Battery

Type Lithium-ion
Total voltage v 300
Capacity kWh 12

Front motor (S61)
Max output kW (PS) 60
Torque Nm 137 

Rear motor (Y61)
Max output kW 60
Torque Nm 195

Charging time
Regular hour (approx.)  5*
Quick min. (approx.) 25 (up to 80% capacity)

Transaxles
Total gear ratio

Front Engine 3.425
Motor 9.663

Rear Motor 7.065
Suspensions
Front MacPherson strut with stabilizer bar
Rear Multi link trailing arm with stabilizer bar
Brakes
Front Ventilated disc brakes (2-pot)
Rear Solid disc brakes
Steering
Type Rack and pinion (electric power assisted)
Loads
Curb weight kg 1,860
Gross vehicle weight kg 2,370
Luggage room volume liter 463
Tires and Wheels
Tires (front and rear) Standard 225/55R18

* ︋︀ ︋︣ق ︫︣ی (و﹜️ ٢٢٠) و ︗︣︀ن ١٠ آ﹝︍︣︋︀ ︗︣︀ن ٨ آ﹝︍︣ ٦٫٥ ︨︀︻️



www.ar ian-motor.com


