سیستم پارک خودکار در یک نگاه:
در شْرّای تسررگ ٍ خیاتاى ّا شلَغ پارک کردى خَدرٍ یکی از هشکالت رٍزهرُ راًٌذگاى تِ حساب هی آیذ،
کِ راًٌذگاى را ترای پارک خَدرٍ تِ زحوت هی اًذازد .خَشثختاًِ تا پیشرفت تکٌَلَشی راُ حلی ترای رفع ایي
هشکل تَسظ خَدرٍسازاى ارائِ شذُ است کِ آى استفادُ از سیستن پارک خَدکار است ،کِ شوا تَسیلِ سیستن
پارک خَدرٍ هی تَاًیذ .تِ راحتی ٍ تِ صَرت اتَهات خَدرٍ خَد را پارک کٌیذ ٍ تِ هشغلِ ّای رٍزهرُ خَد
ترسیذ .فرض کٌیذ شوا در یک خیاتاى پر رفت ٍ آهذ ٍ شلَغ تِ زحوت تَاًستِ ایذ یک جای پارک هٌاسة ترای
خَدرٍ خَد پیذا کٌیذ ،در ایي زهاى کافی است تجای تالش زیاد ترای اًجام پارک دٍتل ٍ ّوچٌیي عقة ٍ جلَ
کردى اتَهثیل تا استفادُ از سیستن پارک خَدکار تٌْا یک دکوِ را فشار دّیذ ٍ خَدتاى خیلی راحت تِ
صٌذلی خَدرٍ تکیِ دّیذ تا خَدرٍ شوا تا اًجام چٌذ حرکت سادُ پارک شَد.

موارد استفاده از سیستم پارک خودکار:
سیستن پارک خَدکار هی تَاًذ تسیاری از هشکالت هرتَط تِ ترافیک را در شْرّای تسرگ حل کٌذ ،فقظ
کافیست سیستن پارک خَدکار را در خَدرٍ خَد ًصة کٌیذ .تا خَدرٍ شوا تِ عَر خَدکار در فضاّای کَچک
پارک شَدّ .ویي اهر تاعث هی شَد تا خَدرٍّای تیشتری در کٌار خیاتاى ٍ یا حتی پارکیٌگ ّای عوَهی
پارک شًَذ تذٍى ایٌکِ آسیثی تِ خَدرٍّای دیگر ٍارد کٌٌذ .تَجِ داشتِ تاشیذ اگر راًٌذُ ای هْارت کافی در
راًٌذگی ٍ پارک خَدر ٍ ًذاشتِ تاشذ هوکي است عولیات پارک کردى خَدرٍ در خیاتاى ٍقفِ ای را ایجاد کٌذ ٍ
تاعث ایجاد ترافیک شَد ٍ شوا هی تَاًیذ تا هجْس کردى خَدرٍ خَد تِ سیستن پارک خَدکار خیلی راحت ٍ
تذٍى درد سر خَدرٍی خَد را پارک کٌیذ.

ساختار فنی پارک خودرو:
سیستن پارک خَدرٍ یا ّواى سیستن پارک خَدکار تِ راًٌذُ ایي اهکاى را هی دّذ تا خَدرٍی خَد را در کٌار
جذٍل ٍ خیاتاى تذٍى استفادُ از فرهاى پارک کٌذ .در ایي سیستن رادار اتَ پارک پس از پیذا کردى جای هٌاسة
ترای خَدرٍ تِ راًٌذُ پیغام هی دّذ ،کِ جای پارک ترای خَدرٍ هٌاسة است ٍ پس از اًتخاب راًٌذُ ترای
پارک خَدرٍ سیستن پارک خَدرٍ از راًٌذُ هی خَاّذ ،تا تِ فرهاى دست ًسًذ ٍ فقظ تا استفادُ از گاز ٍ ترهس ٍ
هقذاری کِ سیستن هشخص هی کٌذ خَدرٍ را کٌترل کٌذ .در پارک خَدکار سیستن کاهپیَتری خَدرٍ کٌترل

فرهاى را ضوي ایٌکِ هاشیي در کٌار خَدرٍی جلَیی قرار دارد تر عْذُ هی گیردً .کتِ ای کِ ٍجَد دارد ایي
است کِ ایي سیستن کاهال اتَهات ٍ خَدکار ًیست ٍلی هَجة هی شَد کِ شوا پارک راحت تری را تجرتِ
کٌیذ.
تا استفادُ از سیستن پارک خَدرٍ خیلی راحت ٍ آساى خَدری خَد را پارک کٌیذ ٍ دیگر ًگراى ترخَرد خَدرٍ
تا خَدرٍّای دیگر ٌّگام پارک ًثاشیذ.

