ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ آﭘﺸﻦﻫﺎی ﺟﺬاب -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۹ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۷
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا در ﺑﺨﺶ ﺳﻮاریﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﻮﻧﺪا ﺳﯿﻮﯾﮏ و ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﮐﺮوﻻ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﻨﺘﺮا ﺧﻮدروی زﯾﺒﺎ و ﻣﺠﻬﺰ و ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﻓﺮوشﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﮐﺮه ای اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ
ﺳﺮی از اﯾﻦ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﺳﺪان ﺑﻮد و در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ
ﻗﺒﻮﻟﯽ داﺷﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻫﻤﻮاره در ﻣﺪت ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از ﻋﺮﺿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ اﯾﺮان وارد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻻﻧﺘﺮا  ۲۰۱۷ﻫﻢ وارد ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
آﭘﺸﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗﯽ ،ﻓﺮﻣﺎن ﺗﻠﺴﮑﻮﭘﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺻﻮﺗﯽ
ﺑﺎ  USBو  ،AUXﮔﺮﻣﮑﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺟﻠﻮ ،ﮔﺮﻣﮑﻦ ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎی ﻋﻘﺐ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ راﻧﻨﺪه ،در ﺻﻨﺪوق
ﻋﻘﺐ اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﺗﺮﻣﺰ اﺿﻄﺮاری ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﯿﺎده ،رادار ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻬﺖ ﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر  ۸اﯾﻨﭽﯽ ،روﮐﺶ ﭼﺮم ﺻﻨﺪﻟﯽﻫﺎ و ﭼﺮاغﻫﺎی  HIDﺟﻠﻮ؛ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻣﺪل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
آﭘﺸﻦﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن :ﺳﺎﻧﺮوف ،دورﺑﯿﻦ ﭘﺸﺘﯽ ،ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ  ۸اﯾﻨﭽﯽ ،ﺑﻠﻮﺗﻮث ،ﮐﺮوز ﮐﻨﺘﺮل و ﮐﺎﭘﻮت
ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮای ﺳﮑﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ را دارا اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﻮدرو ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا ﺣﺲ ﻣﺪرن و ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪی دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ دﮐﻤﻪﻫﺎ واﻗﻌﺎً
ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺻﺪای ﮐﻠﯿﮏ دﮐﻤﻪﻫﺎ ﺷﻨﯿﺪه ﻧﺸﻮد و ﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺻﻔﺤﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻨﻈﻢ و زﯾﺒﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞﻫﺎی ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪروﯾﺪ و اﭘﻞ
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﺷﯿﻦ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎزیﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﻮﺷﯽ ﺧﻮد را ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﺎﺑﯿﻦ از ﺟﻨﺲ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺳﻔﺖ و ﺳﺨﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻪ وﺳﻂ ،دﺳﺘﻪ ﮐﻨﺎر راﻧﻨﺪه
از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﺻﻼ ﺟﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﮔﺬاﺷﺘﻦ آرﻧﺞ ﻧﯿﺴﺖ .در زﻣﺎن ﮐﻤﺒﻮد
)ﻣﺜﻼ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدرو ﺑﯿﻦ دو ﺧﻮدروی دﯾﮕﺮ ﭘﺎرک ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( ﺳﻮار ﺷﺪن در ﺻﻨﺪﻟﯽ ﻋﻘﺐ ﮐﺎر
ﻓﻀﺎ
ً
ﻣﺸﮑﻠﯽ اﺳﺖ و ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﺑﺰرگ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا اﮐﻮ از ﻣﻮﺗﻮر ﺗﻮرﺑﻮ  ۱.۴ﻟﯿﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل  ۲ﮐﻼﭼﻪ  ۷ﺳﺮﻋﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﻮﻧﺪا اﻟﻨﺘﺮا ﻗﺪرت ﺧﻮد را از ﻣﻮﺗﻮر  ۴ﺳﯿﻠﻨﺪر  ۲ﻟﯿﺘﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ۱۴۷
اﺳﺐ ﺑﺨﺎر ،ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺮﯾﻊ و ﭼﺎﺑﮏ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎل اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ  ۶ﺳﺮﻋﺘﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر  ۲ﻟﯿﺘﺮی
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آﭘﺸﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮدرو ﺣﺮﮐﺖ ﻧﺮم و رواﻧﯽ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻮاری اﻟﻨﺘﺮا ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﯽ دارد؛ در دﺳﺖ اﻧﺪازﻫﺎ اﺛﺮ
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎور و ﺳﺒﮏ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺺ
دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ اﻻﻧﺘﺮا ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻨﻔﺼﻞ آن اﺳﺖ؛ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﭼﺮخﻫﺎی ﺟﻠﻮ
ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدرو را ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﻨﺤﺮف ﮐﻨﯿﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ ﺑﺎزﺧﻮرد و اﺗﺼﺎﻟﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﺳﺘﺎن راﻧﻨﺪه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد؛ اﯾﻦ ﻣﺪل ﻫﯿﻮﻧﺪای ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﭘﯿﭻ ﻫﺎ ﭼﺎﺑﮑﯽ
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارد و در ﻫﻨﮕﺎم دور زدن ﺳﺨﺘﯽ و ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ زﯾﺎدی دارد؛ در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎط ﭘﻮﯾﺎ و دوﻃﺮﻓﻪ
ﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو و راﻧﻨﺪه وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻓﺮﻣﺎن ﺳﺒﮏ اﻻﻧﺘﺮا ﺣﺮﮐﺖ در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدرو ﺧﯿﻠﯽ
آﺳﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺣﺮﮐﺖ اﻟﻨﺘﺮا را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮد :ﺣﺎﻟﺖ اﺳﭙﺮت ﻓﺮﻣﺎن را
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و واﮐﻨﺶ ﭘﺪالﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد  ،ﺣﺎﻟﺖ اﮐﻮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﯿﺪ
ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺮﻣﺎل را ﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎﯾﺖ دﯾﻮار ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ درج آﮔﻬﯽ راﯾﮕﺎن ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺧﻮدرو ﻫﯿﻮﻧﺪای اﻟﻨﺘﺮا ﺑﻪ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮدرو ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

