
ای هباید با آن آشنایی داشته باشد. اتومبیل های هشدار دهنده در پشت آمپر خودروها یکی ملزوماتی است که هر رانندهعالمت

اما امروزه با  ها آشنایی داشتیمدهنده در جلو آمپرشان وجود داشت که تقریبا همه ما با آن تر تنها چند چراغ هشدارقدیمی

ها آشنایی گیری یافته و اکثریت با این عالمتها افزایش چشمعالمت تر با امکانات بیشتر تعداد اینهای پیشرفتهآمدن اتومبیل

  .ندارند

های هشدار دهنده پشت آمپر خودروها آشنا کنیمخواهیم شما را با تمامی عالمتمیدر این مطلب   

. 

عالمتهای هشدار دهنده، دیگر فقط برای اعالم وضعیت فنی اتومبیل نظیر فشار روغن، دمای موتور، وضعیت باطری 

و... نیست! هشدارهایی نظیر یادآوری کمربند ایمنی، اطالع از وضعیت باد الستیکها، اعالم کثیف بودن فیلترها و خیلی 

شودعالئم دیگر را شامل می . 

 طبق آمار یک شرکت انگلیسی، بیشترین تعداد عالئم هشدار دهنده بهکار رفته در یک اتومبیل مربوط به مرسدس بنز کالس

E میباشد. 
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توان در پشت آمپر یک اتومبیل مشاهده نمود، وجود داردای که میدر تصویر زیر تمامی عالئم هشدار دهنده . 

Fog Light - Front 

شکن جلوچراغ مه  

Power Steering Warning Light 

 چراغ ایراد در سیستم فرمان هیدرولیک

Fog Light - Rear 

شکن عقبچراغ مه  

Washer Fluid Low 

 چراغ کم بودن سطح آب شیشه شور

Brake Pad Warning 

 چراغ اخطار اتمام لنت ترمز



Cruise Control On 

 چراغ اعالم روشن بودن کروز کنترل

Direction Indicators 

 چراغ اعالم روشن بودن راهنما

Rain and Light Sensor 

 چراغ نمایش فعال بودن سنسور نور و باران

Winter Mode 

 چراغ نمایش فعال یا غیر فعال بودن رانندگی در حالت زمستانی

Information Indicator 

 چراغ هشدار دهنده دریافت اطالعات



Glow Plug / Diesel Pre-Heat Warning 

 چراغ هشدار گرمای باالی دیزل

Frost Warning 

زدگی جادهچراغ هشدار یخ  

Ignition Switch Warning 

 (چراغ هشدار استارت )سیستم جرقه زنی

Key Not In Vehicle 

 چراغ هشدار نبودن کلید در اتومبیل

Key Fob Battery Low 

 چراغ هشدار کم بودن میزان باطری کلید اتومبیل

Distance Warning 

 چراغ هشدار حرکت در مسیر نادرست



Press Clutch Pedal 

 فرمان فشار دادن پدال کالچ

Press Brake Pedal 

 فرمان فشار دادن پدال ترمز

Steering Lock Warning 

 چراغ هشدار فعال بودن قفل فرمان

Main Beam Headlights 

های جلو )نور باالچراغ نمایش روشن بودن چراغ ) 

Type Pressure Low 

هاچراغ هشدار کم بودن قدرت نور چراغ  



Sidelight Information 

 چراغ اعالم روشنایی داخل اتومبیل

Exterior Light Fault 

های خارجی اتومبیلچراغ هشدار ایراد در چراغ  

Brake Lights Warning 

 چراغ هشدار ترمزها

Diesel Particulate Filter Warning 

 چراغ هشدار کثیف بودن فیلتر دیزل

Trailer Tow Hitch Warning 

کشچراغ هشدار یدک  

Air Suspension Warning 

 چراغ هشدار سیستم تعلیق



Lane Departure Warning 

 چراغ هشدار خارج شدن از مسیر جاده

Catalytic Converter Warning 

  چراغ هشدار پر شدن کاتالیست

Seat Belt Not On 

 چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی

Parking Brake Light 

 چراغ هشدار ترمز پارک

Battery / Alternator Warning 

 چراغ اعالم خطا در دینام / ضعیف بودن باطری



Parking Assist 

غ فعال بودن کمک پارکچرا  

Service Required 

 چراغ اعالم انجام سرویس اتومبیل

Adaptive Lighting 

 چراغ فعال بودن میزان حجم نور

Headlight Range Control 

های جلوچراغ کنترل نور چراغ  

Rear Spoiler Warning 

 چراغ نمایش دهنده وضعیف بال عقب

Convertible Roof Warning 

 چراغ نمایش دهنده وضعیف سقف



Airbag Warning 

 چراغ اخطار در عملکرد کسیه هوا

Handbrake Warning 

دستیچراغ اخطار باال بودن ترمز   

Water In Fuel Filter 

 چراغ اعالم وجود آب درون فیلتر بنزین

Airbag Deactivated 

 چراغ اعالم غیر فعال کردن کیسه هوا

Fault Problem 

 چراغ اعالم بروز خطا



Dipped Beam Headlights 

های جلو )نور پایینچراغ اعالم روشن بودن چراغ ) 

Dirty Air Filter 

 اعالم کثیف بودن فیلتر هوا

Eco Driving Indicator 

 رانندگی در حالت اقتصادی

Hill Descent Control 

ترل اتومبیل در سرازیریچراغ فعال بودن سیستم کن  

Temperature Warning 

 چراغ اخطار دمای باالی موتور

ABS Warning 

 ABS چراغ اعالم خطا در عملکرد



Fuel Filter Warning 

 (چراغ اعالم کثیف بودن فیلتر سوخت )بنزین ، گازوئیل

Door Open 

 چراغ اخطار باز بودن درها

Bonnet Open 

 چراغ اخطار باز بودن کاپوت

Low Fuel 

 چراغ اخطار کم بودن سوخت

Automatic Gearbox Warning 

ماتیک اتومبیلچراغ ایراد در سیستم گیربکس اتو  



Speed Limiter 

 چراغ فعال بودن محدود کننده سرعت

Suspension Dampers 

 چراغ اعالم وضعیت سیستم تعلیق

Oil Pressure Low 

 چراغ هشدار کم بودن فشار روغن موتور

Windscreen Defrost 

های جلوزدایی شیشهچراغ اعالم یخ  

Boot Open 

 چراغ اعالم باز بودن صندوق عقب

Stability Control Off 

 چراغ اعالم خاموش بودن سیستم پایداری اتومبیل



Rain Sensor 

عال بودن سنسور بارانچراغ نمایش ف  

Engine / Emissions Warning 

 چراغ اعالم هشدار در موتور اتومبیل

Rear Window Defrost 

های عقبزدایی شیشهچراغ اعالم یخ  

Auto Windscreen Wiping 

 چراغ فعال کردن اتوماتیک سیستم شیشه پاک کن جلو


