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مقدمة 

مقدمة

.EXEEDشكرا لكم الختيار سيارة 

ي لقراءة هذا الكتيب بعناية. ى أخذ الوقت الكا ا بشكل صحيح، ير لكي تتمكن من تشغيل سيارتك وصيان

ي أن يظل مع السيارة عند بيعها بحيث يكون ي السيارة لسهولة المرجعية إليه وينب ي االحتفاظ به  بعد قراءة هذا الكتيب، ينب
ى دراية بجميع تحذيرات السالمة. المالك الجديد ع

ي وقت الطباعة. ي الحالية  ي هذا الدليل  كل المعلومات والمواصفات الواردة 

يEXEEDتذكر أن محطة الخدمة  ي المصنع واألجزاء المصنوعة من مصن ن  ن مدرب ا فني  تعرف سيارتك بشكل أفضل ولد
المعدات األصلية ال سوف تضمن رضاك. ال يجوز تعديل هذه السيارة باستخدام قطع غيار أو إكسسوارات غ أصلية. حيث أن

ا. ا ومتان ى أداء السيارة وسالم التعديل قد يؤثر ع

ي ى معدات السيارة والمزايا المحددة لسيارتك، قد تختلف بعض األوصاف والتوضيحات عن المعدات الموجودة  بناء ع
سيارتك.

ي هذا الدليل أساسا لتقديم دعوى. ال يجوز اعتبار جميع البيانات واألوصاف والتوضيحات المذكورة 

نتم لك قيادة ممتعة!
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مقدمة

كيفية قراءة هذا الدليل.1-1

كيفية قراءة هذا الدليل

ي مقدمة موجزة عن كل طريقة. ي هذا الدليل، وفيما ي ى المعلومات ال تحتاجها  يتوفر لك ثالثة طرق للعثور ع

جدول المحتويات

ا ى المعلومات ال تحتاج إل یجب عليك استشارة "جدول المحتویات" العام لتحدید أي قسم من دليل المالك یحتوي ع
و"المحتویات" لتحدید موقعها بدقة.

الفهرس المصور

ى دراية ى المعلومات المطلوبة بسرعة وخصوصا عندما ال تكون ع كذلك يوفر لك "الفهرس المصور" مساعدة مفيدة للوصول إ
باسم المكون.

الفهرس

ى قائمة كاملة بجميع ا. حيث يحتوي الفهرس ع ى المعلومات ال تحتاج إل ي العثور ع ي أسرع طريقة لمساعدتك  هذه الطريقة 
مصطلحات السيارة المهمة. لمزيد من المعلومات حول الفهرسة.

ي الكتيب.1-2 الرموز المذكورة 

ي الكتيب الرموز المذكورة 

ي هذا الكتيب لجذب انتباهك تجاه المعلومات ذات األهمية الخاصة. وللتقليل من المخاطر بقدر اإلمكان، تستخدم الرموز التالية 
ى قراءة التعليمات المتعلقة بتلك الرموز بعناية قبل قيادة السيارة مع التأكد من إتباعها. ير

تحذير
ي حدوث ضرر لملكيتك أو إصابة شخصية أو ح الوفاة إذا لم يتم تجنبه. ى وضع خط محتمل، وقد يتسبب  تش إ

انتبه
ا إذا لم يتم تجنبه. ي حدوث تلف لسيارتك أو معداتك أو ح قد يقلل من ُعمر خدم ى وضع خط محتمل، وقد يتسبب  تش إ

 حماية البيئة
ا وفقا للوائح حماية البيئة المحلية، وبخالف ذلك سوف تتلوث البيئة. ى النفايات ال يجب التعامل معها أو التخلص م تش إ
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ي هذا الكتيب بشأن السالمة الشخصية وحماية السيارة تعت ذات أهمية خاصة. تأكد من ات الموضحة  إن التحذيرات والتب
ى السيارة ى االستمتاع بالقيادة وكذلك الحفاظ ع أنك وجميع الركاب تتبعون التعليمات بعناية، حيث أن ذلك سوف يساعدك ع

ي حالة جيدة.

معاينة السيارة الجديدة.1-3

ي سيارتك، قامت محطة خدمة   المحدودة للسيارات.Chery المعتمدة بفحص سيارتك وفقا للوائح شركة EXEEDقبل أن تش
ى شهادة تسجيل المالك. قبل أن توقع شهادة تسجيل سوف تسجل محطة الخدمة بيانات التسليم وسوف تضع ختمها الرسم ع
المالك، سوف تزودك محطة الخدمة المعتمدة بالتعليمات المتعلقة باألداء العام لسيارتك وبعض المعلومات األساسية

المتعلقة بمزايا السيارة والتشغيل المنتظم لها وفقا لبطاقة تسليم السيارة.

شهادة تسجيل المالك

إقرأ 
ي هذا الدليل قبل أي عملية تشغيل. ى ضرورة قراءة الفصل المع  يش إ

الموديل

)VINرقم تعريف السيارة (

رقم المحرك و رقم ناقل الحركة

رقم تسجيل السيارة

ختم محطة الخدمة:

توقيع التاجر:

تاريخ التسليم

المالك

العنوان

وني يد اإللك ال

الهاتف

لقد تم توف البنود التالية وشرحها:

السيارة

دليل المالك

معاينة ما قبل التسليم

توقيع العميل:

توقيع التاجر:
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بطاقة تسليم السيارة

أي مسار الفحص و اشرح بوضوحالبنودرقمالفئة

  أداء السيارة

□ال        □نعم      المحرك1

2
زيت المحرك، زيت المكابح، وزيت نظام التوجيه 
د،  الكهربائي (إذا كانت السيارة مزودة به)، الم

سائل تنظيف الزجاج األمامي
□ال        □نعم      

رقم تعريف السيارة، ورقم المحرك، ولوحة 3
ها □ال        □نعم      االسم وغ

□ال        □نعم      مفاتيح للسيارة الكاملة4

□ال        □نعم      كل مصابيح السيارة5

ي األمامي واألسطح المطلية6 □ال        □نعم      الحاجب الزجا

عداد السرعة، عداد المسافة، مجموعة 7
□ال        □نعم      LCDالتابلوه 

اإلطار، واإلطار االحتياطي، واألدوات الموجودة 8
بالسيارة ودليل المالك

□ال        □نعم      

المقاعد، وأحزمةالمقاعد، ومفاتيح ومنافذ 9
□ال        □نعم      تكييف الهواء، وصندوق القفازات والشماسة.

10

النوافذ، مرايا الرؤية الخلفية، مساحات 
الزجاج، شطافات الزجاج، البطارية، نظام رادار 
العودة للخلف، األبواق، السقف المتحرك (إذا 

كان متوفرا)، جهاز الصوت والهوائي

□ال        □نعم      
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حة من محطات خدمة  ى استخدام الوقود المق  المعتمدة.EXEED*: ير

أي مسار الفحص و اشرح بوضوحالبنودرقمالفئة

المعرفة الرئيسية 
بالتشغيل

1*

ي من الرصاص برقم أوكتان  ين الخا  أو 91الب
ى □ال        □نعم      أع

ي من الرصاص برقم أوكتان  ين الخا  أو 92الب
ى □ال        □نعم      أع

ي من الرصاص برقم أوكتان  ين الخا  أو 95الب
ى □ال        □نعم      أع

E22-E100      ال        □نعم□

ن2 ة التلي □ال        □نعم      التشغيل العادي أثناء ف

□ال        □نعم      تشغيل جميع أضواء السيارة3

□ال        □نعم      فهم أضواء التحذير والمؤشرات4

الوقت/عدد األميال الصحيحة للجدول الزم 5
□ال        □نعم      للصيانة

ي الشتاء/الصيف6 □ال        □نعم      صيانة السيارة 

يد واالستخدام العادي 7 الفهم الكامل لنظام الت
يد □ال        □نعم      لمادة الت

□ال        □نعم      التشغيل الصحيح لتكييف الهواء8

□ال        □نعم      اإلجراءات الوقائية لبدء تشغيل السيارة9

□ال        □نعم      التشغيل الصحيح لنظام الصوت10

االستخدام الصحيح للسقف المتحرك (إذا كان 11
□ال        □نعم      متوفرا)

التاريخ:توقيع كاتب المبيعات:

التاريخ:توقيع العميل:
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بطاقة الخدمة االستشارية ''الشخص للشخص''.1-4

بطاقة الخدمة االستشارية ''الشخص للشخص''

 المعتمدة استشاري خدمة شخ أثناء قيامك بعملية الشراء.EXEEDلكي نزودك بأفضل خدمة، سوف تقدم لك محطة خدمة 
ى التفضل بسؤال استشاري الخدمة. إذا كانت لديك أي أسئلة بشأن سيارتك، ير

ى (للمستخدم) الصفحة األو

تاريخ الشراء:اسم العميل:

النوع:تاجر المبيعات والخدمة:

):VINرقم هوية السيارة (

ي بواسطة العميل: ي إكمال ما ي ينب

'' لإلجابة " نعم " والعالمة ''×'' للحاالت األخرى):√. تسليم ومعاينة السيارة (ضع عالمة ''1

ى التشغيل الرئي للسيارة وتم إجراء معاينة التسليم مع العميل.□ تم اإلطالع ع

تم مراجعة وشرح وثيقة الضمان مع العميل.□

تم مناقشة اإلجراءات الوقائية بشأن القيادة مع العميل.□

ات الفاصلة للصيانة.□ تم شرح أهمية الصيانة المنتظمة والجدول الزم للف

ي محطة خدمة □  المعتمدة.EXEEDتم الشرح للعميل أهمية إجراء الصيانة المنتظمة 

ه بقراءته.□ تم تسليم كتيب المالك للعميل وتم تذك

ى العميل بشأن وظائف الخط الساخن للخدمة وطريقة التشغيل.□ تم التنبيه ع

ى خالف√. تقديم وضعية الخدمة االستشارية "من شخص لشخص" (ضع عالمة "2 ى "نعم" وعالمة "×" لإلشارة إ "   لإلشارة إ
ذلك):

إذا كانت لديك أسئلة أو مطالب، تواصل مع استشاري الخدمة.□

ى أسئلة العميل.□ استشاري الخدمة هو الشخص الوحيد المسموح له من قبل محطة الخدمة بالرد ع

تم تخصيص استشاري خدمة محدد لكل عميل من أجل خدمة االستشارة الشخصية.□

إذا لم يكن العميل راضيا بشكل كامل عن استشاري الخدمة، يستطيع العميل اختيار استشاري خدمة آخر.□
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ي بواسطة العميل: ي إكمال ما ي ينب

'' لإلجابة " نعم " والعالمة ''×'' للحاالت األخرى):√. تقديم العمل الرئي الستشارة الخدمة (ضع عالمة ''3

استقبال الخدمة أثناء الخدمة والصيانة.□

تذك الصيانة الدورية.□

رد استشارة الخدمة/الصيانة.□

قبول حجز الخدمة/الصيانة.□

/قبول الفحص السنوي.□ تذك

ي العطالت.□ تحيات دورية للعودة للزيارة، أنشطة خدمة للتذك بالعودة للزيارة وأهمية التحيات 

الطلبات األخرى من العمالء.□

. تأسيس عالقة خدمة استشارية "شخص آلخر":4

بطاقة عمل استشاري الخدمة

توقيع العميل/التاريخ:

توقيع استشاري الخدمة/التاريخ:
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ن (ٍحفظ لدى مركز الخدمة) مستند رقم اثن

تاريخ الشراء:اسم العميل:

النوع:تاجر المبيعات والخدمة:

):VINرقم هوية السيارة (

ي بواسطة العميل: ي إكمال ما ي ينب

'' لإلجابة " نعم " والعالمة ''×'' للحاالت األخرى):√. تسليم ومعاينة السيارة (ضع عالمة ''1

ى التشغيل الرئي للسيارة وتم إجراء معاينة التسليم مع العميل.□ تم اإلطالع ع

تم مراجعة وشرح وثيقة الضمان مع العميل.□

تم مناقشة اإلجراءات الوقائية بشأن القيادة مع العميل.□

ات الفاصلة للصيانة.□ تم شرح أهمية الصيانة المنتظمة والجدول الزم للف

ي محطة خدمة □  المعتمدة.EXEEDتم الشرح للعميل أهمية إجراء الصيانة المنتظمة 

ه بقراءته.□ تم تسليم كتيب المالك للعميل وتم تذك

ى العميل بشأن وظائف الخط الساخن للخدمة وطريقة التشغيل.□ تم التنبيه ع

'' لإلجابة " نعم " والعالمة ''×'' للحاالت األخرى):√. تقديم وضعية الخدمة االستشارية "شخص آلخر" (ضع عالمة ''2

إذا كانت لديك أسئلة أو مطالب، تواصل مع استشاري الخدمة.□

ى أسئلة العميل.□ استشاري الخدمة هو الشخص الوحيد المسموح له من قبل محطة الخدمة بالرد ع

تم تخصيص استشاري خدمة محدد لكل عميل من أجل خدمة االستشارة الشخصية.□

إذا لم يكن العميل راضيا بشكل كامل عن استشاري الخدمة، يستطيع العميل اختيار استشاري خدمة آخر.□
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ي بواسطة العميل: ي إكمال ما ي ينب

'' لإلجابة " نعم " والعالمة ''×'' للحاالت األخرى):√. تقديم العمل الرئي الستشارة الخدمة (ضع عالمة ''3

استقبال الخدمة أثناء الخدمة والصيانة.□

تذك الصيانة الدورية.□

رد استشارة الخدمة/الصيانة.□

قبول حجز الخدمة/الصيانة.□

/قبول الفحص السنوي.□ تذك

ي العطالت.□ تحيات دورية للعودة للزيارة، أنشطة خدمة للتذك بالعودة للزيارة وأهمية التحيات 

الطلبات األخرى من العمالء.□

. تأسيس عالقة خدمة استشارية "شخص آلخر":4

بطاقة عمل استشاري الخدمة

توقيع العميل/التاريخ:

توقيع استشاري الخدمة/التاريخ:
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معاينة السيارة الجديدة.1-5

معاينة السيارة الجديدة

 أوتوEXEED قبل تسليم السيارة لك. وكيل مبيعات وحدمة EXEEDقام وكيل المبيعات والخدمة بفحص سيارتك وفقا للوائح 
ي شهادة الفحص مع الختم الرسم لوحدة المبيعات. سيمأل بيانات تاريخ التسليم 

"، وتقديم المعرفة الالزمة الستخدام السيارة،EXEEDستقوم وحدة المبيعات بفحص السيارة لك وفقا "لبطاقة تسليم سيارات 
وسيتم توقيعها بواسطة البائع والمستخدم.

شهادة فحص التسليم

ى النحو المعمول به من شركة   أوتومبيل المحدودة،  وتل الجودةCheryبموجب ذلك، تجاوزت هذه السيارة فحص التسليم ع
.Cheryالمواصفات التقنية 

موديل السيارة

)VINرقم تعريف السيارة (

رقم المحرك و رقم ناقل الحركة

رقم تسجيل السيارة

الختم الرسم لتاجر المبيعات والخدمة:

توقيع تاجر المبيعات والخدمة:

تاريخ التسليم

المالك

العنوان

وني يد اإللك ال

الهاتف

لقد تم توف البنود التالية وشرحها:

السيارة

دليل المالك

معاينة ما قبل التسليم

توقيع العميل:

توقيع تاجر المبيعات والخدمة:



مقدمة.1

11

1

ةمدقم

ن السيارة الجديدة.1-6 تلي

ن السيارة الجديدة تلي

ي أول االستخدام عن الظروف العادية. سيكون ا  ن األجزاء المتحركة للسيارة الجديدة أك كث حيث تكون مقاومة االحتكاك ب
ى عمر السيارة، وموثوقية التشغيل والجانب االقتصادي، لذا يجب أن ا ورائعا ع ا كب ي للسيارة تأث ن عند االستخدام األو للتلي

ي  ن تكون حوا ة التلي  كم بشكل عام.3,000يتبع استخدام السيارة الجديدة اللوائح بمنت الصرامة. ف

ن ة التلي ي ف لوائح قيادة السيار ة الجديدة 

 كم:1,000خالل أول 

حظر القيادة بالسرعة الكاملة؛

 كم / ساعة؛100يجب أال تتجاوز سرعة القيادة 

وس. ي جميع ال تجنب القيادة بأق سرعة 

 كم:1,500 - 1,000خالل أول 

ى أق سرعة؛ يمكن زيادة سرعة القيادة تدريجيا إ

ا. ى أق سرعة مسموح  يمكن زيادة سرعة دوران المحرك تدريجيا إ

ن ة التلي نصائح القيادة بعد ف

ي  ة  ة قص  دورة/دقيقة عند نقل السرعة يدويا، قم بنقل السرعة ألقرب غيار 6,000أق حد لسرعة دوران المحرك لف
ى منطقة المؤشر الحمراء. ى عندما يصل مؤشر عداد السرعة إ أع

ى غيار السرعات المناسب. عندما  يجب أال تكون سرعة المحرك منخفضة أك من الالزم عند القيادة، من الضروري النقل إ
ي الموضع المحايد أو جميع تروس ي حالة باردة، ال تقم بتشغيل المحرك بأق سرعة الدوران سواء كان  يكون المحرك 

القيادة.

ن اإلطارات والعجلة: توصيات تلي

 كم، يجب عليك قيادة السيارة ببطء وبعناية.100عند بدء استخدام إطارات جديدة، لم يتوفر  أفضل التصاق. لذلك، خالل أول 

ن نظام المكابح: توصيات تلي

ى دواسة المكابح لزيادة االحتكاك200ي أول   كم، ال يمكن للمكابح تقديم االحتكاك المطلوب للكبح. يجب أن تضغط بقوة ع
ى استبدال لوحة احتكاك المكابح الجديدة كل مرة. ن قدرة الكبح. حيث تنطبق هذه الحالة ع وتحس

 حماية البيئة
ي وقت مبكر لتوف الوقود، وتقليل ضوضاء ي  ى ترس عا يجب تجنب تشغیل المحرك بسرعة عالیة غ ضروریة. يجب تبديل إ

العمل وتقليل تلوث البيئة.
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كيفية توف الوقود وإطالة عمر السيارة.1-7

ى إطالة ي استخدام السيارة مما يساعدك ع ى حد كب وفقا لظروف السيارة وعادات القيادة. ال تفرط  يتم تحديد توف الوقود إ
عمر السيارة.

ي بعض النصائح المتعلقة بتوف الوقود: فيما ي

ى بالء اإلطار وإهدار .1 ى ضغط االنتفاخ المناسب لإلطار. ضغط انتفاخ اإلطار غ المناسب سوف يؤدي إ تأكد من الحفاظ ع
الوقود.

الك الوقود..2 ى زيادة حمل المحرك مما ينتج عنه ارتفاع اس ال يجوز تحميل السيارة بوزن غ الزم. يؤدي الحمل الزائد إ

ى .3 ن السيارة لمدة طويلة. قيادة السيارة بمجرد أن يعمل المحرك بسالسة. ير تجنب تشغيل المحرك بدوران التباطؤ لتسخ
ي الشتاء البارد سوف يكون أطول من المواسم األخرى. ن  تذكر أن وقت التسخ

ئ..4 ي التعجيل ببطء وبسالسة لتجنب بدء التشغيل المفا ينب

ي عليك .5 ة طويلة، ينب ي إيقاف السيارة واالنتظار لف ة طويلة. إذا كنت ترغب  ى سرعة التباطؤ لف تجنب تشغيل المحرك ع
إيقاف المحرك وتشغيله بعد ذلك مرة أخري.

تجنب خروج المحرك عن الغيار أو تجاوز السرعة. اخ غيارات السرعة المناسب وفقا لظروف طريق القيادة..6

در الوقود..7 تجنب التعجيل واإلبطاء المستمرين. ألن قيادة التوقف والس 

ى مستوى سرعة ثابت. وقم بالقيادة مع إشارات المرور، .8 ى نحو غ ضروري، والس ع تجنب الكبح المتواصل والتوقف ع
ى مسافة وهذا سيقلل عدد توقف السيارة أو االستفادة الكاملة من الطريق دون إشارات المرور أثناء القيادة. ويتم الحفاظ ع

ي حاالت الطوارئ. وهذا أيضا سيقلل ارتداء المكابح. القيادة المناسبة مع المركبات األخرى لتجنب الكبح 

تجنب المرور ع المناطق المزدحمة أو األماكن ذات االختناقات المرورية قدر اإلمكان..9

ي تآكل مبكر مفرط وسخونة مفرطة وارتفاع .10 ة طويلة. سوف يتسبب ذلك  ى دواسة القابض أو المكابح لف ال تضع قدمك ع
الك الوقود. اس

الك الوقود بارتفاع سرعة السيارة. حيث يمكن حفظ .11 ى الطريق السريع. ستتم زيادة اس ى سرعة مناسبة للسيارة ع حافظ ع
الك الوقود بتخفيض سرعة السيارة. اس

ى .12 ى المحاذاة المناسبة للعجلة األمامية. تجنب التصادم مع حواجز الطريق وقلل من سرعة سيارتك عند القيادة ع حافظ ع
أسطح الطرق الخشنة. موازنة العجالت غ الصحيحة ال تسرع تآكل اإلطارات فقط، بل أيضا زيادة حمل المحرك.

ه..13 ن وغ تجنب مالمسة شاسية السيارة للط

ي حالة عمل مثالية. من المحتمل أن يؤدي فل الهواء المتسخ وخلوص الصمام غ المناسب .14 ا  اضبط السيارة وحافظ عل
ى تخفيض أداء المحرك ها إ ن والمكابح بدون الضبط وغ وشمعات االشتعال المتسخة والزيت وزيت التشحيم المتسخ
ي إطالة عمر سيارتك والتقليل من نفقات القيادة. وإهدار الوقود. يجب أن تقوم بإجراء صيانة بشكل دوري إذا كنت ترغب 

ي ظروف قاسية. ي حالة القيادة  ى توف الخدمة لها بشكل متكرر  تحتاج سيارتك إ

انتبه
ي أثناء عدم ال توقف تشغيل المحرك عند القيادة نحو قاع منحدر. لن يعمل نظام التوجيه المعزز ونظام المكابح بشكل طبي

دوران المحرك.
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1

ةمدقم

االحتياطات قبل قيادة السيارة.1-8

التحقق من السالمة

تجدر اإلشارة ألهمية فحص سالمة السيارة قبل السفر حيث. أن دقائق قليلة من الفحص ستضمن سالمتكم واستمتاعكم برحلة
سعيدة.

قبل بدء المحرك

ي للسيارة الجزء الخار

ى التحقق من عدم وجود .1 ا اإلطار االحتياطي): والتحقق من مستوى ضغط نفخ اإلطارات، عالوة ع فحص اإلطارات (بما ف
ا. تمزقات أو تلفيات أو تآكل 

ي مفقودة..2 ي بإحكام وعدم وجود أي برا ا فحص صواميل العجالت: تأكد من ربط كافة ال

ي للسيارة من حيث تسرب الوقود أو الزيت أو مادة .3 ة، تحقق من الجزء السف ة قص تسرب السوائلك بعد إيقاف السيارة لف
ها من السوائل (تساقط المياه من تكييف الهواء بعد االستخدام يعت أمرا طبيعيا). يد أو غ الت

أضواء السيارة: تأكد من أن األضواء األمامية، وأضواء القيادة، ومصابيح التوقف وأضواء الضباب وأضواء إشارة التوجيه .4
ي. ها من األضواء األخرى تعمل بشكل طبي وغ

ي األمامي..5 ي الجزء األمامي من الحاجز الزجا ها من المواد ال تتجمع  شبكات المدخل: أزل الثلج أو األوراق أو غ

ي للسيارة الجزء الداخ

األدوات االحتياطية: تأكد من أن لديك أدوات احتياطية مثل الرافعة ومفتاح مسام العجلة واإلطار االحتياطي..1

ا ارتداء وخدش..2 ي المقعد: تحقق مما إذا كانت األبازيم مقفلة بحزم، وتأكد من أن األجزمة ليست لد حزام األمان 

مجموعة التابلوه والضوابط: تأكد بشكل خاص من أن أضواء التحذير والمؤشرات والضوابط تعمل بشكل خاص..3

ي..4 ا خلوص كا المكابح: تأكد من أن الدواسة 

تحذير
وية فيه. ن عليكم التحقق من وجود قدر مناسب من ال ي مرآب مغلق عندئذ يتع ي حال قيامكم بفحص المركبة 
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مقصورة المحرك والمحرك

ى غطاء صندوق .1 الفيوز االحتياطي: تأكد من أن لديك فيوزات احتياطية. يجب أن تغطي جميع تصنيفات التيار المحددة ع
الفيوزات.

يد مناسب..2 يد: تأكد من أن مستوى سائل الت مستوى مادة الت

ا الجيدة والتوصيالت..3 ن حال البطارية والكابالت: تحقق من األطراف المتآكلة أو المرخية والتشققات. افحص الكابالت من ح

األسالك: تحقق من األسالك التالفة أو المفكوكة أو المكسورة..4

خطوط الوقود: تحقق من الخطوط من حيث التسريب والتوصيالت المفكوكة..5

غطاء محرك السيارة

تأكد من أن غطاء محرك السيارة مقفل بالكامل قبل القيادة. وإال، سوف تكون هناك مخاطرة لتطاير غطاء محرك السيارة وحجب
ى وقوع حادث. رؤيتك أثناء حركة السيارة وال قد تؤدي إ

بعد بدء المحرك

ي الفور إذا حدثت مثل هذه الحاالت..1 ى أي تسرب. أصلح أي تسرب ع نظام العادم: استمع إ

ى أرض مستوية، وأوقف تشغيل المحرك وتحقق من مستوى زيت المحرك باستخدام .2 مستوى زيت المحرك: أوقف السيارة ع
 دقائق.5قضيب تحديد مستوى الزيت بعد 

أثناء القيادة

المقاييس والعدادات: تأكد من أن جميع المقاييس والعدادات تعمل بشكل مناسب..1

ن عند استخدام المكابح..2 ى أحد الجانب ي مكان آمن، تحقق من عدم اندفاع السيارة إ المكابح: 

ى الضوضاء غ الطبيعية..3 الظروف األخرى غ العادية: تحقق من األجزاء المفكوكة والتسرب. واستمع إ

عمليات التوقف

ي األماكن ذات ي أن يتم توقف السيارة  ي عملية القيادة اآلمنة. ينب إن توقف السيارة بشكل صحيح هو أحد العناصر المهمة 
ى الخطوة التالية: ى حركة المرور. وقم بتطبيق توقف السيارة ع الطريق الواسع، والرؤية الجيدة، وال تؤثر ع

ى دواسة التعشيق (للسيارات بناقل الحركة اليدوي) ودواسة المكابح ح تتوقف السيارة بالكامل..1 اضغط ع

وني..2 ن التوقف االلك تأكد من تمك

ى الموضع ".3 ". للسيارات بناقل الحركة اليدوي: قم بنقل رافعة Pللسيارات بناقل الحركة األوتوماتيكي: قم بنقل رافعة السرعة إ
ى الموضع المحايد. السرعة إ

ى وضعية اإليقاف .4 .OFFقم بوضع مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك ع

انتبه
عندما تغادر السيارة، تأكد من أنك تقفل السيارة وتحتفظ بالمفتاح معك.
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1

ةمدقم

ى المنحدرات التوقف ع

ي استخدام مكابح ى قوة الكبح لجهاز مكابح وقوف السيارات. الفشل  ى المنحدرات معتمدا أساسا ع يتم توقف السيارات ع
ى انزالق السيارة بالمنحدرات وحدوث إصابات لألشخاص أو أضرار بالسيارة. عند التوقف أو تعطل مكابح التوقف قد يؤدي إ

.
ً
ى جانب السيارة لمنع حركة السيارة خطأ ى المنحدرات، فمن األفضل أن تكون اإلطارات متوجهة إ وقوف السيارة ع

ي بوجود رصيف ى منحدر سف التوقف ع

ى منحدر علوي بوجود رصيف التوقف ع

إيقاف السيارات عند صعود أو هبوط المنحدرات (دون حافة الرصيف)

هناك حافة الرصيف بجانب الطريق، قم بتدوير عجلة
ة العجلة ن لزاوية معينة، بحيث ج ى اليم القيادة إ
ب أو بالقرب من حافة الطريق لمنع األمامية اليم تق
ى المنحدرات. ومن ثم قم بتطبيق مكابح انزالق السيارة ع

وقوف السيارة.

هناك حافة الرصيف بجانب الطريق، قم بتدوير عجلة
ة العجلة ى اليسار لزاوية معينة، بحيث ج القيادة إ
ب أو بالقرب من حافة الطريق لمنع الخلفية اليم تق
ى المنحدرات. ومن ثم قم بتطبيق انزالق السيارة للخلف ع

مكابح وقوف السيارة.

ال توجد حافة الرصيف بجانب الطريق،  قم بتدوير عجلة
ى ة، لتجنب انزالق السيارة ع ن لزاوية كب ى اليم القيادة إ
ى وسط الطريق، قم بتوجيه العجلة المنحدرات واالنزالق إ
ى جانب الطريق، بحيث تبتعد المركبات عن مركز الطريق إ
عند التحريك. ومن ثم قم بتطبيق مكابح وقوف السيارة.

OMM36-1010

OMM36-1011

OMM36-1012
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تحميل الركاب

ي مقاعدهم وارتداؤهم أحزمة األمان بصورة صحيحة. ال تدع الركاب ي التحقق من جلوس كافة الركاب  قبل قيادة السيارة ينب
ي حاالت التصادم. ة  م قد يتعرضون إلصابات خط ا مقاعد أو أحزمة أمان، حيث أ ي أماكن ليس  يجلسون 

إغالق السيارة

ي الجراج أو  ا، احتفظ بالمفتاح معك واقفل جميع األبواب ح إذا كانت السيارة متوقفة  عند مغادرة السيارة بدون مراقب
لك. ى الرصيف أمام م ع

ى نحو واضح للعيان. ي السيارة ع ي مكان جيد اإلضاءة وواسع، وعدم إبقاء أي متعلقات قيمة  ي إيقاف السيارة  ينب

غاز العادم

ى غاز أول أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة  ي تجنب استنشاق غاز العادم المنبعث من المحرك نظرا الحتوائه ع ينب
ي، وقد ينت األمر بالوفاة. ى فقدان الو ى الصحة. قد يؤدي استنشاق غاز أول أكسيد الكربون إ وشديد الخطورة ع

ا غاز العادم أو أي وصالت مفصولة به، وذلك من خالل إجراء فحص دوري  ي التحقق من عدم وجود فتحات يتسرب م ينب
ي الفور. ى فحص النظام ع ي صوت نظام العادم، ير لنظام العادم. إذا الحظت وجود تغي 

ي كراج أو منطقة مغلقة إال أثناء دخول أو خروج السيارة منه. حيث عدم خروج غازات العادم سيؤدي  ال تقم بتشغيل المحرك 
ة. ى إصابات خط إ

ي سيارة متوقفة أثناء دوران محركها. إذا ال يمكن تجنب هذه الحالة، يجب توقف السيارة  ة طويلة  ي تجنب الجلوس لف ينب
ى داخل السيارة بالقسر. ي إ يد لدخول الهواء الخار ي منطقة واسعة وضبط نظام التدفئة والت

ى السيارة. ى باب الجذع مغلق أثناء القيادة. باب الجذع المفتوح أو غ المغلق قد يؤدي لدخول عادم الوقود إ حافظ ع

ي الزجاج األمامي، والتحقق من عدم  ى النحو األمثل يتيعن فحص مداخل الشبكة الموجودة  وية السيارة ع لتشغيل نظام 
ا. وجود أي قطع ثلج أو أوراق أشجار أو أجسام أخرى 

ي بالدخول، ثم فحص النظام  ا فتح نوافذ السيارة للسماح للهواء الخار ن حي ي حال شم رائحة غاز عادم داخل السيارة يتع
ى الفور وإصالحه. ع

فحص نظام العادم

ي الحاالت التالية: ي فحص نظام العادم  ينب

عند شم رائحة غاز عادم داخل السيارة؛.1

ي صوت نظام العادم؛.2 عند مالحظة وجود تغي 

ى تعرض السيارة لحادث؛.3 ي نظام العادم إ عندما يؤدي أي خلل 

عندما يتم رفع السيارة للفحص واإلصالح..4
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1

ةمدقم

ى الطرق الوعرة.1-9 االحتياطات للقيادة ع

ى الطرق الوعرة القيادة ع

ي اتخاذ التداب التالية لتقليل خطر التعرض إلصابات شخصية جسيمة أو تلف المركبة: ينب

ي المناطق الخطرة. ي تجنب القيادة  ي المناطق الوعرة، كما ينب ي الحذر عند القيادة  ي تو ينب

ى الطرق الوعرة. ي لعجلة القيادة أثناء القيادة ع ى اإلطار الخار ى وضع كلتا يديك ع ير

ن أو المياه الضحلة  ى الطرقات المغطاة بالرمل أو الط ي دائما التحقق من المكابح من حيث الفعالية فورا بعد القيادة ع ينب
أو الثلج.

ي أي وقت تتحرك فيه السيارة. م  ى السائق وجميع الركاب شد أحزمة األمان الخاصة  يجب ع

تحذير
ار و إلخ، تحقق من عدم  ، والرمل، واأل ن، والح ى أسطح الطرق المغطاة بالعشب طويل القامة، والط بعد القيادة ع
ة أو الورق أو الخرق أو الحجر أو الرمل و إلخ الملتصقة أو العالقة أسفل هيكل السيارة. قم بإزالة وجود العشب، أو الشج
ي من السيارة أثناء ى الجزء السف اق هذه المواد ع ي من السيارة. إذا تم ال أي من المواد المذكورة أعاله من الجزء السف

ى عطل أو حريق. القيادة، قد يؤدي إ

ى تضاريس وعرة، يحظر القيادة بسرعة عالية والقفز والدوران الحاد واألجسام  عند قيادة السيارة بعيدا عن الطريق أو ع
ها. حيث أن ذلك قد يفقدك السيطرة أو أنقالب السيارة مما ينتج عنه إصابة شخصية شديدة أو ح الوفاة. البارزة وغ

وسوف تتعرض كذلك لمخاطرة الضرر الشديد لنظام التعليق والشاسية (الهيكل المعدني) الخاص بسيارتك.
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ي األمطار.1-10 االحتياطات عند القيادة 

ى الطرق الزلقة القيادة ع

ي األجواء الممطرة حيث ينخفض مستوى الرؤية، وتزيد كثافة الضباب، وتصبح الطرق زلقة ي الحذر أثناء القيادة  ي تو ينب
للغاية.

ن اإلطارات  ى الطرق السريعة أثناء هطول األمطار نظرا الحتمالية وجود طبقة من المياه ب ي تجنب القيادة بسرعةع ينب
وسطح الطريق قد تمنع نظام التوجيه والمكابح من العمل بكفاءة.

ي مياه األمطار القيادة 

ي استخدام .1 ى ذلك ينب ي التحقق من عمل المحرك ونظامي الكبح والتوجيه بصورة جيدة. عالوة ع ي المياه ينب أثناء القيادة 
ئ أو القيادة بسرعة ى نحو مفا ى دواسة السرعة ع وضع السرعة المنخفضة أثناء القيادة خالل المياه، وتجنب الضغط ع

ى داخل المحرك. ة وذلك لتفادي وصول تلك المياه إ كب

ى كافة القوة المستقرة للعبور بمرة .2 ى دواسة العقود بشكل مستقر أثناء القيادة، وجعل السيارة تحافظ ع ي الضغط ع ينب
وس أو انعطاف عنيف. ي منتصف الطريق، وتبديل ال واحدة، ويجب تجنب توقف السيارة 

ى .3 ي قطر السيارة ع ي المياه، ال تعيد تشغيل السيارة فورا لمنع حدوث المزيد من التلف للمحرك. ينب إذا توقفت السيارة 
مكان آمن تكون المياه فيه ضئيلة للتحقق من السيارة بأسرع ما يمكن.

انتبه
ا  ى التحكم  ى انزالق السيارة وفقدان القدرة ع ى الطرق الزلقة قد يؤدي إ ئ وزيادة السرعة والتوجيه ع الكبح المفا

ي احتمالية التعرض لحادث. وبالتا

ي االنزالق مما ينتج عنه حادث. ئ للمحرك قد يتسبب  ي سرعة المحرك؛ مثل الكبح المفا ات المفاجئة  التغي

ى دواسة الكبح برفق للتحقق من عملها بصورة صحيحة. قد يؤثر تعرض  ي الضغط ع ي برك مياه األمطار ينب أثناء القيادة 
ى ى عمل نظام الكبح بكفاءة. قد يؤدي تعرض أحد نظامي المكابح للرطوبة وتعطله جراء ذلك إ بطانة المكابح لرطوبة ع

ي احتمالية التعرض لحادث. ي نظام التوجيه وبالتا حدوث خلل 

ي المياه نظرا قد تتعرض السيارة لتلف كب عند القيادة 
ها. إذا كان من غ الممكن تجنب للمطر الشديد وغ
ي المياه، تحقق من عمق المياه والقيادة ببطء القيادة 

وبعناية.

OMM36-1013



مقدمة.1

19

1

ةمدقم

ي الشتاء.1-11 احتياطات القيادة 

ي الشتاء إرشادات القيادة 

يد المحرك المو  ي استخدام سائل ت يد يتمتع بخاصية مقاومة التجمد. ينب يد المحرك: تأكد من  أن سائل الت سائل ت
يد.EXEEDبه من قبل شركة  ى. اللمزيد من التفاصيل عن اختيار نوع سائل الت  فقط.ير

ي  ي التقليل من طاقة أي بطارية. يجب تخزين طاقة كافية  البطارية والكابالت: سوف تتسبب درجة الحرارة المنخفضة 
ي فصل الشتاء. البطارية لبدء التشغيل 

ي الشتاء، ينصح باختيار زيت المحرك المناسب وفقا لظروف درجات الحرارة المحلية. كلما قلت اللزوجة مع  ي:  الزيت ينب
ي درجات الحرارة المنخفضة، بما يش النخفاض درجة الحرارة انخفاض درجات الحرارة، كلما كانت السيولة أفضل 

المحيطة ال يمكن استخدام الزيت عندها. اللمزيد من التفاصيل عن اختيار نوع الزيت.

ي ثقب أقفال األبواب لمنع  ي رش مواد إزالة الجليد أو بعض الجلسرين  أقفال األبواب: لتجنب تجمد أقفال األبواب، ينب
التجمد.

ى مقاوم للتجمد. هذا المنتج متاح بمحطات خدمة   المعتمدة EXEEDسائل غسل الزجاج: استخدم سائل مساحات يحتوي ع
ي قطع غيار السيارات. ومعظم موز

ي صعوبة التوجيه.  ن، حيث أن عدم القيام بذلك قد يتسبب  ن: تجنب تراكم الجليد والثلج أسفل واقيات الط واقيات الط
ن. نوصيك ي عليك دائما إيقاف سيارتك للتحقق من تراكم الثلج والجليد أسفل واقيات الط ي طقس بارد، ينب عند القيادة 
ي السيارة: سالسل ى وجهات القيادة المختلفة. البنود ال يلزم وضعها  بأخذ بعض بنود الطوارئ الضرورية معك بناء ع

ها. اإلطار وكاشطة الجليد عن النافذة وحقيبة الرمل أو الملح ووامض اإلشارة ومجرفة وكابل التوصيل وغ

انتبه
ي من حافة العجلة. ي مياه تكون أعمق من الجزء السف ال تقود السيارة 

ي الداخل. ى داخل المحرك قد يتسبب إطفاء المحرك أو تلف شديد  دخول المياه إ

ي حدوث صدأ وتآكل سابق آلوانه. ى حماالت العجلة مما يتسبب  من الممكن أن تغسل المياه الشحم من ع

ي إتالف مكونات مجموعة نقل الحركة بسيارتك. تحقق دائما من سوائل السيارة بصريا (مثل  ي المياه قد تتسبب  القيادة 
ي تشغيل ا من خالل المياه. ال تستمر  زيت المحرك وسائل ناقل الحركة وإلخ) للبحث عن عالمات التسرب بعد قياد

ي المزيد من التلف. ي السوائل حيث أن ذلك قد يتسبب  ي حالة وجود أي تسرب  السيارة 

سوف يتم تخفيض قوة السحب وأداء المكابح للسيارة أثناء القيادة ع المناطق من المياه. سوف تزداد مسافة الكبح. قد 
ي إتالف مكونات نظام المكابح. بعد ى كفاءة المكابح وقد يتسبب  اكم حول أقراص المكابح ع ن الم يؤثر الرمل والط

ى دواسة المكابح لعدة مرات لتجفيف المكابح. القيادة خالل المياه، اضغط ع



مقدمة.1

20

ى طريق مغطى بالجليد والثلوج القيادة ع

ى الطرق الرطبة أو الموحلة. هذا قد يمنع ن اإلطارات وسطح الطريق أثناء القيادة ع من المحتمل أن يتم تشكيل الغشاء المائي ب
ي. لتقليل عزم الدوران وتجنب االنزالق، يمكنك استخدم الغيار الثاني (للسيارات نظام التوجيه والمكابح من العمل بشكل طبي

ن خاصية  ى  الطرق المغطاة بالثلوج. ينصح بتمك ي هذه الحالة.ESPبناقل الحركة اليدوي) عند قيادة السيارة ع  

ى الطرق الثلجية أو المغطاة بالوحل القيادة ع

ى سرعة منخفضة والقيادة لألمام والخلف بشكل ى محاولة هز السيارة ع ي الطم أو الثلوج، ير إذا انحشرت عجلة السيارة 
ى دواسة السرعة برفق. تجنب نقل رافعة ن الحركة لالمام والخلف عدة مرات مع الضغط ع متكرر. قم بنقل ناقل الحركة ب
ى تآكل شديد بناقل الحركة. ام بذلك قد يؤدي إ ي االل ة طويلة من الوقت، الفشل  ن الحركة لالمام والخلف لف السرعة ب

سالسل اإلطارات

ي اتخاذ االحتياطات التالية عند قم بشراء مجموعة من سالسل مضادة لالنزالق ال تتطابق مع حجم إطارات سيارتكم. ينب
تركيب وإزالة سالسل اإلطارات:

ام باللوائح المحلية الصادرة بشأن استخدام سالسل اإلطارات؛.1 االل

ي مكان آمن؛.2 يتم تركيب وإزالة سالسل اإلطارات 

يتم تركيب سالسل اإلطارات حسب التعليمات المرفقة معها؛.3

ى إطارات السيارة؛.4 ال يمكن تركيب السالسل إال ع

مم، وإال قد تتضرر اإلطارات والجنوط ونظام 12ينصح باستخدام سالسل أوتار البقر أو السالسل المطاطية بسمك ال يتحاوز .5
القيادة ونظام المكابح وألواح حماية اإلطارات، وال يغطي الضمان األضرار ال تلحق بالسيارة نتيجة االستخدام غ السليم

للسالسل؛

ى محطة خدمة .6 ى الرجوع إ  المعتمدة لللمزيد من التفاصيل عن حجم العجالت واإلطارات.EXEEDير

انتبه
يد المحرك. ي عدم استخدام الماء كبديل عن سائل ت ينب

يد المحرك أو أي سوائل بديلة قد تؤدي لتلف طالء السيارة. ي عدم استخدام سائل لت ينب

لقة، مثل ى أسطح الطرقات الم التعجيل السريع ع
ي انزالق الطرقات المغطاة بالثلج أو الجليد قد يتسبب 
ى ن أو اليسار. ومن ثم، ير العجلة الخلفية ناحية اليم

ى سرعة منخفضة. ا ع تشغيل السيارة بحرص وقياد

OMM36-1014
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انتبه
ديد سالمة الركاب ي اتخاذ التداب الموضحة أدناه لتجنب احتمالية التعرض للحوادث. عدم اتخاذ هذه التداب من شأنه  ينب

ة. م للوفاة أو اإلصابة بجروح خط واحتمالية تعرض أي م

ي  ا. ينب تختلف اللوائح المحلية الصادرة بشأن استخدام سالسل اإلطارات من منطقة ألخرى حسب نوع الطرق الموجود 
ى تلك اللوائح قبل تركيب سالسل اإلطارات؛ دومًا االطالع ع

ى القيادة بحذر.  ى التعامل مع السيارة، ير تأكد من استخدام السالسل المناسبة لسيارتك. تركيب السالسل سيؤثر ع
استخدام أو تركيب السالسل بشكل غ صحيح قد يؤدي لوقوع حوادث وإصابات؛

كيب  ي مكان آمن قبل ال ى اتباع تعليمات جهة تصنيع السالسل بشأن تركيب وفك السالسل، قم بإيقاف السيارة  ير
ى الوضعية  )، مع وضعPوالفك. تأكد من إيقاف تشغيل المحرك قبل تركيب السالسل (ناقل الحركة األوتوماتيكي ع

إشارات الطريق التحذيرية إذا لزم األمر؛

ى سرعة أك من  ى حدود سرعة السيارة 30ال تقم بقيادة السيارة ع كم/س عند تركيب السالسل بالسيارة، أو ارجع إ
ما أقل. يجب تجنب ظروف الطريق الخطرة مثل المطبات، الحفر، الموضحة بواسطة جهة تصنيع السالسل، أ
االنعطافات الحادة، الخ عند تركيب السالسل، وال تقم بتدوير عجلة القيادة بحدة، أو قفل المكابح بشكل طارئ، أو رفع أو

خفض السرعة فجأة، الخ.
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مجموعة التابلوه.2-1

نظرة عامة عن مجموعة التابلوه

ي خزان الوقود.  مقياس الوقود: الوقود المتبقية الحالية 

ى أن الوقودEعندما يكون مؤشر مقياس الوقود بالقرب من   أو يبقي ضوء تحذير مستوي الوقود المنخفض مضاًء، فهذا يش إ
ى إضافة الوقود بأسرع ما يمكن. المتبقية غ كافية. ير

 عداد السرعة: سرعة القيادة الحالية (وحدة: كلم/ساعة).

 شاشة العرض التقليدية (شريط الحالة): معلومات شاشة العرض التقليدية الحالية.

 دورة/دقيقة).x1,000 مقياس سرعة الدوران: سرعة المحرك الحالية (وحدة: 

ى نطاق السرعة العالية للمحرك من  ن للسيارة، ُيسمح الوصول إ ة التلي  دورة/دقيقة. ال تقود السيارة خالل8,000-6,000بعد ف
هذا النطاق لوقت طويل.

إقرأ 
ى طريق منحدر، قد تكون قراءة مقياس الوقود غ دقيقة. عندما تتسارع السيارة، أو تكبح مفاجأة، أو تنعطف بحادة أو تقود ع

انتبه
ى ي السيارة. ال يمكن استخدام إال إطارات بحجم اإلطارات األصلية، (اطلع ع يتأثر عداد السرعة من حجم اإلطارات المستخدم 

ى السرعة الصحيحة. "مواصفات السيارة")، وإال لن يش عداد السرعة إ
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يد المحرك. يد المحرك: درجة الحرارة الحالية لسائل ت  مقياس درجة حرارة سائل ت

ي منطقة Cنطاق درجة الحرارة المنخفضة: بالقرب من منطقة  C أو 

يد المحرك بالقرب من  ي منطقة Cعندما يكون مقياس درجة حرارة سائل ت يدC أو  ى أن درجة حرارة سائل ت ، فهذا يش إ
ي أال يتجاوز حمل المحرك نطاق درجة الحرارة. المحرك منخفضة، وال تقم بتشغيل المحرك بسرعة عالية وينب

ي منطقة Hنطاق التدفئة الزائدة: بالقرب من منطقة  H أو 

يد المحرك بالقرب من منطقة  ي منطقة Hعندما يكون مقياس درجة حرارة سائل ت ى أن درجة حرارة سائلH أو  ، فهذا يش إ
ى وضعية  ي مكان آمن بعيد عن حركة المرور، وقم بتحويل طاقة السيارة إ يد المحرك مرتفعة. أوقف السيارة   بعد التسكعOFFت

ي محطة خدمة  ي الذهاب إ ي الفور.EXEEDلبضع دقائق. ير  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

منطقة عرض المعلومات

شاشة العرض التقليدية
ي عجلة القيادة " ى األزرار المجمعة ع ا ع "" / "تتضمن شاشة العرض التقليدية الشاشات التالية، اضغط قص

لتدوير الشاشات التالية.

انتبه
ن. ة التلي ى سرعة عالية خالل ف ال تقم بتشغيل المحرك ع

ى  ة.6,000ال تجعل سرعة المحرك ع  دورة/دقيقة أو أك لوقت طويل، وإال قد يتعرض المحرك لتلفيات خط

انتبه
ى  ة طويلة من الوقت، ف ي نطاق درجة الحرارة المنخفضة لف يد المحرك  إذا بقى مؤشر مقياس درجة حرارة سائل ت

ى محطة خدمة  ى الفور.EXEEDالذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

ي نطاق درجة الحرارة  يد المحرك  يد إذا كانت إشارة مقياس درجة حرارة سائل ت ال تقم بفتح غطاء خزان سائل الت
د المحرك. ال تقم بتشغيل المحرك إذا كان مستوى يد أقل من الالزم بعد أن ي الزائدة. تحقق إذا كان مستوى سائل الت

ة. يد أقل من الالزم، وإال قد يتعرض المحرك لتلفيات خط سائل الت
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شاشة معلومات القيادة
ي عجلة القيادة " ى واألسفل لتدويرتتضمن شاشة معلومات القيادة الشاشات التالية، قم بتدوير األزرار المجمعة ع " لألع

الشاشات التالية.
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مؤشر التشغيل/العطل.2-2

مؤشر التشغيل/العطل

ى وضعية  ى إجراء النظام لفحصONعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ ة، بما يش إ ة قص ء بعض مؤشرات األعطال لف ، ست
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدةEXEEDذاتي. إذا بقى مؤشر عطل النظام مضاء أو وامض بعد بدء تشغيل المحرك، ف

ى الفور. للفحص واإلصالح ع

ء مؤشر التشغيل المقابل. يتم استخدام مؤشر التشغيل لتنبيه حالة التشغيل لنظام سيارة معينة للسائق وسوف ي

ء أو يومض مؤشر العطل المقابل. ن للسيارة متعطل، وسوف ي يتم استخدام مؤشر العطل لتنبيه السائق بأن نظام مع

فئة الحجم المؤشرالبند

مؤشر مصباح 
اري التشغيل ال

اري عندما يبدأ تشغيل المحرك. ء مؤشر مصباح التشغيل ال ي

مؤشر ضوء 
ء المؤشر.الموقف عندما يكون مصباح التوقف مضاء، سي

مؤشر ضوء إشارة 
الدوران

ن، سيومض مؤشر إشارة عند تشغيل أضواء إشارة الدوران لليسار أو اليم
الدوران المقابل.

عند تشغيل مفتاح مصباح المخاطر، ستومض مؤشرات كل من إشارة الدوران
ي نفس الوقت. ن  لليسار واليم

مؤشر الضوء 
المرتفع 

للمصابيح 
األمامية

عند تشغيل الضوء المرتفع للمصابيح األمامية أو وميض الضوء المرتفع
ء المؤشر. للمصابيح األمامية، سي

مؤشر مصباح 
الضباب األمامي

ء مؤشر مصابيح عندما يتم تشغيل مصابيح الضباب األمامية، سوف ي
الضباب األمامية.

مؤشر مصباح 
الضباب الخلفي

ء مؤشر مصابيح عندما يتم تشغيل مصابيح الضباب الخلفية، سوف ي
الضباب الخلفية.

مؤشر مساعد 
المصابيح 

األمامية الذكية 
)IHC(

ى أن المصابيح األمامية التلقائية للسيارة تعمل يستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
حاليا.
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مؤشر عطل 
مساعد المصابيح 
األمامية الذكية 

)IHC(

ى أن المصابيح األمامية التلقائية للسيارة تعطل يستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرعEXEEDحاليا. ير

ما يمكن.

مؤشر حزام األمان 
األمامي

يتم استخدام هذا المؤشر لتنبيه السائق بعدم ربط حزام األمان أو عدم ربطه
بإحكام. يجب ربط حزام األمان وقيادة السيارة بسالمة.

مؤشر حزام األمان 
الخلفي

يتم استخدام هذا المؤشر لتنبيه السائق بعدم ربط حزام األمان الخلفي أو عدم
ربطه بإحكام. يجب ربط حزام األمان وقيادة السيارة بسالمة.

مؤشر عطل نظام 
المكابح

يستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق بأن مستوي سائل المكابح منخفض أو أن
ي محطة خدمة  ي الذهاب إ  المعتمدة للفحصEXEEDنظام المكابح يتعطل. ير

ي الفور. واإلصالح ع

مؤشر نظام مكابح 
التوقف الكهربائي 

)EPB(

ى أن  ء هذا المؤشر لإلشارة إ  للسيارة تعمل حاليا.EPBي

ي وال حاجة للتعامل معه. إذا ئ، وهذا أمر طبي يومض المؤشر أثناء الكبح المفا
ى ى الذهاب إ ى أن النظام يتعطل. ير ي حاالت أخرى، فيش ذلك إ كان يومض 

 المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDمحطة خدمة 

مؤشر عطل نظام 
مكابح التوقف 

)EPBالكهربائي (

ى محطةEPBيستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق أن  ى الذهاب إ  متعطلة. ير
 المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDخدمة 

مؤشر نظام وقوف 
السيارة 

األوتوماتيكي 
)AUTO HOLD(

ي حالة وقوف السيارة ى وجود السيارة  يتم استخدام هذا المؤشر لإلشارة إ
األوتوماتيكي حاليا.

فئة الحجم المؤشرالبند
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مؤشر عطل نظام 
منع انغالق 

)ABSالمكابح (

) معيب.ABSيستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق أن نظام منع انغالق المكابح (
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ماEXEEDير

يمكن.

مؤشر نظام 
ول  التحكم ب

)HDCالمنحدر (

ول منحدر للسيارة ( ى أن نظام التحكم ب )HDCيستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
يعمل حاليا.

مؤشر عطل نظام 
ول  التحكم ب

)HDCالمنحدر (

ول منحدر للسيارة ( ى أن نظام التحكم ب )HDCيستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحصEXEEDيتعطل حاليا. ير

واإلصالح بأسرع ما يمكن.

ى عطل بنظام التوجيه المعزز الكهربائي (EPSمؤشر عطل  )EPSيستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
حاليا.

مؤشر عدم 
يئة  اكتمال 
زاوية التوجيه 

EPSلـ

يئة  ى عدم  ا حاليا.EPSيستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ  أو معاير

مؤشر نظام 
برنامج الثبات 

وني ( )ESPاإللك

وني ( ي الثبات اإللك ى أن نظام التحكم  )ESPيومض هذا المؤشر لإلشارة إ
للسيارة يعمل حاليا.

وني ( ء هذا المؤشر لتنبيه السائق بأن نظام برنامج الثبات اإللك )ESPي
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالحEXEEDمتعطال. ير

بأسرع ما يمكن.

فئة الحجم المؤشرالبند



ات للقيادة.2 التحض

31

2

حتلا
ض

ا
ةدايقلل ت

ء مؤشر ESPعندما يتم إيقاف تشغيل وظيفة ESP OFFمؤشر  ىESP OFF، سوف ي ا إ ، مش
وني ( ي حالة متعطلة.ESPأنه يكون نظام برنامج الثبات اإللك  (

مؤشر مرشح 
ين  جسيمات الب

)GPF إذا كان) (
متوفًرا)

ين ( ء هذا المؤشر لتنبيه السائق بأن مرشح جسيمات الب ئ،GPFي ) ممت
ى زيادة السرعة وتنظيفه. ير

مؤشر عطل 
مرشح جسيمات 

ين ( ) (إذا GPFالب
كان متوفًرا)

ين ( ء هذا المؤشر لتنبيه أن مرشح جسيمات الب ىGPFي ) متعطل. ير
ى محطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDالذهاب إ

مؤشر نظام مكابح 
الطوارئ التلقائي 

)AEB(

ى أن نظام مكابح الطوارئ التلقائي ( ) يعملAEBيستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
حاليا.

مؤشر عطل نظام 
مكابح الطوارئ 

)AEBالتلقائي (

ى أن نظام مكابح الطوارئ التلقائي ( ) يتعطل.AEBيستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ماEXEEDير

يمكن.

مؤشر عطل نظام 
التشغيل 

واإليقاف الخامل

ى أن نظام التشغيل واإليقاف الخامل يتعطل يستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرعEXEEDحاليا. ير

ما يمكن.

فئة الحجم المؤشرالبند
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مؤشر عطل نظام 
تنبيه مغادرة 

)LDWالحارة (

ى أن نظام تنبيه مغادرة الحارة ( ) يتعطل.LDWيستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ماEXEEDير

يمكن.

مؤشر عطل نظام 
ي  مساعدة البقاء 

)LKAالحارة (

ي الحارة ( ى أن نظام مساعدة البقاء  ) يعملLKAيستخدم هذا المؤشر لإلشارة إ
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرعEXEEDحاليا. ير

ما يمكن.

ى4WDمؤشر عطل  ي معطل. ير يستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق بأن نظام الدفع الربا
ى محطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDالذهاب إ

مؤشر عمل 
المتابعة

يستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق بأن نظام مثبت السرعة التكيفي يكتشف
ى القيادة بعناية. ي األمام، ير وجود السيارة 

مؤشر تجميد 
الطريق

ى القيادة يستخدم هذا المؤشر لتذك السائق بأن الطريق سهل التجميد، ير
بعناية.

مؤشر تذك فتح 
يستخدم المؤشر لتنبيه السائق بحالة الفتح واإلغالق لباب السائق.الباب

مؤشر إرهاق 
القيادةة

ى يستخدم المؤشر لتنبيه السائق بأن مدة القيادة أك من الوضع المحدد، ير
أخذ قسط من الراحة.

ضوء تحذير 
السالمة

ى ى أنه يتعطل أحد أنظمة السيارة حاليا. ير ء ضوء العطل لإلشارة إ ي
ى محطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDالذهاب إ

فئة الحجم المؤشرالبند
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مؤشر عطل نظام 
رصد ضغط 

)TPMSاإلطارات (

ى التحقق إذا يستخدم هذا المؤشر لإلشارة أن ضغط اإلطارات غ مناسب. ير
ى من الالزم. إذا كان ضغط اإلطارات أقل من الالزم أو إذا كانت درجة الحرارة أع

ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدةEXEEDكان ضغط اإلطارات طبيعًيا، ف
للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.

مؤشر عطل 
الوسائد الهوائية 

)SRS(

)SRSيتم استخدام هذا المؤشر لتنبيه السائق بأن نظام الوسائد الهوائية (
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالحEXEEDمتعطل. ير

بأسرع ما يمكن.

مؤشر تحذير 
مستوي الوقود 

المنخفض

ى إضافة يستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق أن السيارة تنفد من الوقود. ير
الوقود بأسرع ما يمكن.

مؤشر تحذير 
ارتفاع درجة 
حرارة سائل 

يد الت

يد المحرك مرتفعة. يستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق أن درجة حرارة سائل ت
ى وضعية ى مكان آمن وأوقفها، وقم بتحويل طاقة السيارة إ يجب قيادة السيارة إ

OFF ي محطة خدمة ي الذهاب إ  المعتمدةEXEED بعد التسكع لبضع دقائق. ير
ي الفور. للفحص واإلصالح ع

مؤشر تحذير 
ضغط زيت 

المحرك 
المنخفض

يستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق أن درجة حرارة زيت المحرك منخفضة.
ي محطة خدمة ي الذهاب إ ى منطقة آمنة وأوقفها. ير يجب قيادة السيارة إ

EXEED.ي الفور  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

مؤشر نظام 
الشحن

ء هذا يستخدم هذا المؤشر لإلشارة لظروف تشغيل نظام الشحن. إذا لم ي
ى وضعية  ء بعد تشغيلONالمؤشر عندما يتم تحويل طاقة السيارة إ ، أو ي

ى محطة خدمة  ي الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالحEXEEDالمحرك، ير
بأسرع ما يمكن.

يEPCمؤشر عطل  يتم استخدام هذا المؤشر لتنبيه السائق بأن نظام المحرك متعطل. ير
ي محطة خدمة  ي الفور.EXEEDالذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

مؤشر عطل 
المحرك

ي محطة ي الذهاب إ يستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق أن المحرك يتعطل. ير
ي الفور.EXEEDخدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح ع

فئة الحجم المؤشرالبند
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عجلة القيادة.2-3

البوق

ن عجلة القيادة (إذا كانت متوفرة) تسخ

مؤشر عطل ناقل 
الحركة

ي الذهاب يستخدم هذا المؤشر لتنبيه السائق أن نظام ناقل الحركة يتعطل. ير
ي محطة خدمة  ي الفور.EXEEDإ  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

مؤشر عطل ترس 
Pلناقل الحركة 

يPيستخدم هذا المؤشر لإلشارة أن ترس  ي الذهاب إ  لناقل الحركة متعطل. ير
ي الفور.EXEEDمحطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح ع

ى المنطقة القريبة من إلصدار صوت البوق، اضغط ع
ى عجلة القيادة. عالمة البوق ع

إقرأ 
اتبع اللوائح بمنت الجدية فيما يتعلق بأبواق السيارات.

ن عجلة القيادة ن وظيفة تسخ ى المفتاح لتمك اضغط ع
ى المفتاح مرة ي نفس الوقت. اضغط ع ء المؤشر  وي

أخري إللغاء الوظيفة وينطفئ المؤشر.

فئة الحجم المؤشرالبند
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ن عجلة القيادة: ي، يمكن تشغيل وظيفة تسخ عند تلبية ما ي

يعمل المحرك.

ي النطاق العادي. يكون جهد البطارية 

ن عجلة القيادة. ى مفتاح تسخ يتم الضغط ع

ة من الوقت: ي، سيتم إيقاف تشغيل الوظيفة بعد أن تعمل لف عند تلبية أي مما ي

يتوقف المحرك.

ن عجلة القيادة ألك من   دقيقة.25يتم تسخ

ن عجلة القيادة مرة أخري. ى مفتاح تسخ يتم الضغط ع

ن عجلة القيادة؛ وبعد ذلك، 52عندما تكون درجة حرارة عجلة القيادة أك من   درجة مئوية، يتم إيقاف تشغيل وظيفة تسخ
 درجة مئوية، تستعيد الوظيفة.50عندما تكون درجة حرارة عجلة القيادة أقل من 

ضبط عجلة القيادة

ي؛3الخطوة  : امسك عجلة القيادة بثبات وادفع رافعة الضبط لموضعها األص

ي الخطوة 4الخطوة  .3: تحقق مما إذا كانت  عجلة القيادة. كّرر العمليات   إذا كانت 

ي مكان آمن بعيد عن الشريان الرئي أوقف السيارة 
ى وضعية  :OFFلحركة المرور، وقم بتحويل طاقة السيارة إ

: ادفع رافعة الضبط ألسفل لتحريرها؛1الخطوة 

: قم بضبط عجلة القيادة صعودا وهبوطا/أماما2الخطوة 
ي زاوية مريحة؛ وخلفا إ

تحذير
ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. ال تقم بضبط عجلة القيادة أثناء القيادة، إال فإنه قد يتسبب 

ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. تأكد من أنه يتم قفل عجلة القيادة بإحكام قبل القيادة، وإال فإنه قد يتسبب 

OMM36-2022
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مرايا الرؤية الخلفية.2-4

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية اليدوية

قم بضبط موقع مرآة الرؤية الخلفية الداخلية

ضبط موضع مقاومة التوهج

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية التلقائية (إذا كانت متوفرة)

ى الموضع قم بتعديل مرآة الرؤية الخلفية الداخلية إ
المناسب قبل القيادة للتأكد من أن السائق يمكنه تحقيق

ي. الرؤية المث

لتقليص الوهج الصادر عن المصابيح االمامية للسيارات
بالخلف أثناء القيادة الليلية، اسحب رافعة ضبط مقاوم

التوهج للخلف لضبط زاوية مرآة الرؤية الخلفية.

ار  وضعية ال

 وضعية الليل

لتقليل الوهج من المصابيح األمامية للسيارات الخلفية
ي ي الليل، سيقوم مستشعر اإلضاءة المثبت  أثناء القيادة 
أمام/خلف مرآة الرؤية الخلفية الداخلية باكتشاف سطوع

العدسات وضبطه تلقائيا.

OMM36-2030

OMM36-2031
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مرآة الرؤية الخلفية الخارجية

تعديل مرآة الرؤية الخلفية الخارجية

ي  قم بضبط عدسات مرآة الرؤية الخلفية لألع

 قم بضبط عدسات مرآة الرؤية الخلفية الخارجية لألسفل

 قم بضبط عدسات مرآة الرؤية الخلفية الخارجية لليسار

ن  قم بضبط عدسات مرآة الرؤية الخلفية الخارجية لليم

طي /تمديد مرايا الرؤية الخلفية الخارجية
مرايا الرؤية الخلفية الخارجية الكهربائية (إذا كانت متوفرة)

ي مكان آمن بعيد عن الشريان الرئي أوقف السيارة 
ى وضعية  :ONلحركة المرور، وقم بتحويل طاقة السيارة إ

حرك مفتاح الضبط لليسار لضبط موقع عدسة مرآة 
الرؤية الخلفية الخارجية اليسرى

ن لضبط موقع عدسة مرآة  حرك مفتاح الضبط لليم
الرؤية الخلفية الخارجية اليم

تحذير
ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. ال تقم بضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية أثناء القيادة، إال فإنه قد يتسبب 

ى مرآة الرؤية الخلفية الخارجية عن الواقع، لذا قد دائما بحذر. قد تختلف الصورة المعروضة ع

ى مفتاح طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية لطي اضغط ع
ى المفتاح مرة أخري لتمديد المرايا تلقائيا، واضغط ع

المرايا تلقائيا.

ن/ ي وضعية التحص التشغيل باستخدام المفتاح: 
التعطيل، سيتم طي/تمديد مرايا الرؤية الخلفية الخارجية

تلقائيا.

OMM36-2033

1 2
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وظيفة االنقالب التلقائي لمرايا الرؤية الخلفية الخارجية عند العودة للخلف (إذا كانت متوفرة)

ي وضعية  )، سوف تنقلب مرايا الرؤية الخلفية الخارجية اليم تلقائيا بحيثRعندما تعود السيارة للخلف (تكون رافعة السرعة 
يمكنك رؤية الرصيف أدناه؛ وإذا كان المجال البصري غ راض بالنسبة لك، فقم بتحريك مفتاح التعديل لمرايا الرؤية الخلفية

ن اضبط موضع العدسة بواسطة مفتاح مرايا الرؤية الخلفية. عند االنتقال خارًجا من وضعية  ، سيتم حفظRالخارجية لليم
ي تلقائيا (موضع االنقالب التلقائي لمرايا الرؤية الخلفية الخارجية). الموضع لحساب المستخدم الحا

ا قبل االنقالب تحت الظروف  ى مكا ستعود وظيفة االنقالب التلقائي لمرايا الرؤية الخلفية الخارجية عند العودة للخلف إ
التالية:

.Rعند االنتقال خارًجا من وضعية .1

 كم/ساعة.10عندما تكون سرعة السيارة أك من .2

ى وضعية اإليقاف .3 .OFFعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ

4.. ي موضع مرايا الرؤية الخلفية اليم لم يكن مفتاح التحديد لذراع مرايا الرؤية الخلفية 

إقرأ 
ى "نظام  ي نظام الصوت. للمزيد من التفاصيل، اطلع ع يجب ضبط الطي التلقائي لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية 

الصوت".

وفقا لمتطلبات المجال البصري، تكون زوايا الطي لمرايا الرؤية الخلفية الخارجية اليسرى واليم مختلفة. لذلك، عند طي 
، وهذا أمر مرايا الرؤية الخلفية الخارجية الكهربائية تلقائيا، ال تتم مزامنة مرايا الرؤية الخلفية الخارجية اليسرى واليم

ي. طبي

 كم/ساعة، سيتم حماية خاصية طي مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. إذا لم تتمدد 15عندما تكون سرعة السيارة أك من 
مرايا الرؤية الخلفية الخارجية، فسوف تتمدد مرايا الرؤية الخلفية الخارجية تلقائيا.

انتبه
ا. ى فشل وظيفة ط ال تقم بطي/تمديد مرايا الرؤية الخلفية الخارجية الكهربائية يدوًيا، وإال فإنه سوف يؤدي إ

عند طي/تمديد مرايا الرؤية الخلفية الخارجية، ال تلمس سطحها لمنع تلفها بسبب القوة المفرطة.

ي الطقس البارد، يو بإيقاف تشغيل وظيفة الطي التلقائي لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية. بإمكان ذلك منع مرايا الرؤية 
ي موضع الطي بسبب تراكم الثلوج أو االمطار. الخلفية الخارجية من التمد 
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نظام الماسحات.2-5

تشغيل الماسحات

المفتاح المجمع للماسحة

ى موضع التوقف.OFFوضعية التوقف " ": تعمل بسرعة منخفضة ح تعود إ

ات من بضع ثوان.INTوضعية متقطعة " ى ف ": تعمل الماسحة بشكل متقطع، وتعمل الماسحة تلقائيا لدورة واحدة ع

ي الحساسية المتقطعة للماسحات، قم بضبط " " مقبض الحساسية. قم بتدويره ألسفل لزيادة الدورات وتدويرهINTللتحكم 
ي لتقليل الدورات. ألع

ى وضعية  ، وتحريك المفتاحONقم بتحويل طاقة السيارة إ
المجمع للماسحات:

": سوف تتوقف الماسحات عنMISTوضعية الضباب "
العمل بعد المسح لمرة واحدة.

": تعمل ببطء وبشكلLOوضعية السرعة المنخفضة "
مستمر.

": تعمل بسرعة وبشكل مستمر.HIوضعية السرعة العالية "

" (إذا كانت متوفرة): يتم التحكمAUTOالوضعية التلقائية "
ي سرعة المسح للماسحات وفقا لكمية األمطار.

ي حساسية الماسحات، قم بضبط " "AUTOللتحكم 
مقبض الحساسية. قم بتدويره ألسفل لتقليل الحساسية

ي لزيادة الحساسية. وتدويره ألع

إقرأ 
ى موضع  ، سوف تعمل الماسحات الخلفية تلقائيا.Rعندما تعمل الماسحات األمامية، قم بتحويل ناقل الحركة إ

OMM36-2040
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OFF
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تشغيل المغسالت األمامية

تشغيل المغسالت الخلفية

انتبه
ال تقم بتشغيل الماسحات عندما يكون الزجاج األمامي جاًفا ألن ذلك قد يتلف شفرات الماسحات أو يخدش الزجاج 

األمامي.

ى الزجاج األمامي ألن ذلك قد يخدش الزجاج األمامي ويتلف محرك  ال تقم بتشغيل الماسحات إذا كانت هناك عقبات ع
الماسحات.

ى الزجاج االمامي قبل استخدام الماسحات. إذا  ي الشتاء البارد، تحقق دائمة من أن شفرات الماسحات غ متجمدة ع
كان األمر ذلك، يجب فك التجميد قبل االستخدام، وإال فإنه قد يتلف شفرات الماسحات ومحرك الماسحات.

ى وضعية  ، واسحب المفتاحONقم بتحويل طاقة السيارة إ
المجمع للماسحات نحو عجلة القيادة واحتفظ به، سوف
ترش المغسالت األمامية الماء وتعمل الماسحات األمامية
باستمرار. سوف تتوقف المغسالت األمامية عن العمل
3عندما يتم تحرير المفتاح، وسوف تمسح الماسحات 

دوران بسرعة منخفضة، وتعمل دورة واحدة وثم تتوقف
لبضع ثوان.

ى وضعية   وتحويل ONقم بتحويل طاقة السيارة إ
ى موضع "المفتاح المجمع للماسحات " "،ON" إ

ى وضعية " "،OFFستعمل الماسحات. قم بتحويلها إ
سيتم إيقاف تشغيل الماسحات الخلفية.

ى وضعية   وتحويل ONقم بتحويل طاقة السيارة إ
ى موضعالمفتاح المجمع للماسحات " " إ

" واحتفظ به، ترش المغسالت الخلفية المياه،"
ي نفس الوقت. بعد تحرير وتعمل الماسحات الخلفية 

المفتاح، سيتوقفوا عن العمل.

OFF

OFF

AUTO
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ن فوهة الماسحة (إذا كانت متوفرة) وظيفة تسخ

ن فوهة الماسحات: ي، قم بتشغيل وظيفة تسخ عند تلبية ما ي

يكون جهد البطارية ضمن النطاق العادي.

.5 درجة مئوية لمدة 2درجة الحرارة الخارجية أقل من   ثوان أو أك

ي وضعية التشغيل   أو بعد تشغيل المحرك.ONيكون مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك 

ن فوهة الماسحات األمامية عند تلبية أي من الظروف التالية: بعد تشغيل الوظيفة، يتم إيقاف تشغيل وظيفة تسخ

ى وضعية اإليقاف  .ACC أو وضعية OFFيتم تحويل مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك إ

ن فوهة الماسحات: تقاطع الوظيفة أثناء تسخ

ن فوهة الماسحات األمامية، وبعد تشغيل المحرك، ستستعيد وظيفة  عند بدء تشغيل المحرك، تقاطع وظيفة تسخ
ن تلقائيا. التسخ

ن فوهة الماسحات 5 درجة مئوية لمدة 4عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أك من  ، تقاطع وظيفة تسخ  ثوان أو أك
ن تلقائيا.5 درجة مئوية لمدة 2األمامية؛ وعندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من  ، ستستعيد وظيفة التسخ  ثوان أو أك

استبدال شفرات الماسحات

تغي شفرة ماسحات الزجاج األمامي

ي االتجاه العك وتحقق من إغالق مشبك التثبيت بإحكام؛4الخطوة  كيب شفرة جديدة للماسحات  : قم ب

: تحقق من عمل الماسحات األمامية بكفاءة.5الخطوة 

انتبه
ي الخزان. ال تقم بتشغيل المفتاح المجمع للماسحات عند عدم وجود سائل مغسالت 

ي المرة.10عند تشغيل المفتاح المجمع للماسحات لرش المياه، ال تتجاوز   ثواني 

ها من العناصر عندما تصبح مسدودة، وإال قد تعرضها للتلف. ال تحاول تنظيف الفوهة بدبوس أو غ

ى منع ملء السائل المضاد للتجمد بشكل  ي، لذلك احرص ع ي تآكل السطح المط سوف يتسبب السائل المضاد للتجمد 
غ صحيح أثناء إضافة سائل المغسلة.

ها من أجزاء نظام الغسيل. ي التجمد وتلف خزان سائل التنظيف وغ ال تخلط المياه بسائل التنظيف. قد تتسبب المياه 

: اسحب المفتاح المجمع للممسحات مرة واحدة1الخطوة 
ى3ي غضون   ثوان بسرعة بعد تحويل طاقة السيارة إ

، سوف يدخل وضعية اإلصالح؛OFFوضعية 

: ارفع ذراع الماسحات األمامية واحتفظ به؛2الخطوة 

ى3الخطوة  ى مع الضغط ع : ادفع شفرات الماسحات لألع
زر القفل، وذلك لفك الشفرات؛

OMM36-2044
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تغي شفرة ماسحات الزجاج الخلفي

نظام اإلضاءة.2-6

اإلضاءة الخارجية

المفتاح المجمع للمصابيح األمامية

": قم بتشغيل مصابيح اإلضاءة المنخفضة للمصابيح األمامية وإبقاء أضواء الموقف مصابيح اإلضاءة المنخفضة "
مضاءة.

": قم بإيقاف تشغيل وظيفة المصابيح األمامية.OFFإيقاف التشغيل "

: ارفع ذراع الماسحات الخلفية واحتفظ به؛1الخطوة 

: قم بفصل شفرات الماسحات بيدك كما هو2الخطوة 
موضح بالشكل؛

ي3الخطوة  : يتم تركيب شفرات الماسحات الجديدة 
ي المكان؛ ا االتجاه العك وتأكد من تركي

: تحقق من عمل الماسحات الخلفية بكفاءة.4الخطوة 

إقرأ 
ى محطة خدمة   المعتمدة الستبدال شفرات الماسحات من قبل موظف ما بعد البيع.EXEEDيو بالذهاب إ

انتبه
ي وقوع حادث. ي قبل القيادة، وإال فإنه قد يتلف السيارة ويتسبب  ى موضعه األص تأكد من أن ذراع الماسحات يعود إ

ى وضعية التشغيل  ،ONقم بتحويل طاقة السيارة إ
وتحويل المفتاح المجمع للمصابيح األمامية:

": يتم AUTOالمصابيح األمامية باالستشعار التلقائي "
تشغيل أضواء الموقف ومصابيح اإلضاءة المنخفضة
ي تلقائيا. بواسطة االستشعار بحساسية الضوء الخار

": قم بتشغيل أضواء الموقف ضوء الموقف "
وأضواء لوحة الرخصة واألضواء المحيطة وأضواء

العودة للخلف.

OMT1D-2045
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الضوء المرتفع للمصابيح االمامية
مصابيح اإلضاءة المرتفعة

ومضان مصابيح اإلضاءة المرتفعة

إقرأ 
ى وضعية  ة طويلة أو قبل ترك السيارة، تأكد من أن المفتاح المجمع للمصابيح األمامية ع  لتجنبOFFعند توقف السيارة لف

ى تشغيل السيارة. ي عدم القدرة ع ي القيام بذلك قد يتسبب  تفريغ البطارية. الفشل 

ى وضعية التشغيل  ، وعندONقم بتحويل طاقة السيارة إ
تشغيل مصابيح اإلضاءة المنخفضة، اسحب المفتاح
المجمع للمصابيح األمامية بعيًدا عن جانب عجلة القيادة
وحّرره لتشغيل الضوء المرتفع للمصابيح األمامية؛
واسحب المفتاح المجمع للمصابيح األمامية نحو جانب
عجلة القيادة وحّرره إليقاف تشغيل الضوء المرتفع

للمصابيح األمامية.

ي وضعية   واسحب المفتاحONقم بتحويل طاقة السيارة إ
المجمع للمصابيح األمامية نحو عجلة القيادة وحّرره
ي نفس لتومض مصابيح اإلضاءة المرتفعة مرة واحدة. 
الوقت، سيومض مؤشر الضوء المرتفع للمصابيح األمامية

بلوحة العدادات مرة واحدة.

إقرأ 
يمكن ومض مصابيح اإلضاءة المرتفعة عندما ينطفئ مصابيح اإلضاءة المنخفضة.
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أضواء إشارة الدوران

وظيفة مساعدة تغي الحارة

ى وضعية  ؛ واسحب مفتاح ضوء إشارة الدوران مرة ولكن ليس فوق نقطة التوجيه، وسيومضONقم بتحويل طاقة السيارة إ
 مرات.3ضوء إشارة الدوران 

مصابيح الضباب األمامية (إذا كان متوفرا)

ى وضعية التشغيل  :ONقم بتحويل طاقة السيارة إ

ى قم بتحويل المفتاح المجمع للمصابيح األمامية لألع
ن؛ وقم ء مؤشر ضوء إشارة الدوران لليم حيث سوف ي
بتحويل المفتاح المجمع للمصابيح األمامية لألسفل حيث

ء مؤشر ضوء إشارة الدوران لليسار. سوف ي

عندما يتم تشغيل أضواء إشارة الدوران، سوف يومض
ي مجموعة التابلوه. عندما مؤشر أضواء إشارة الدوران 
تعود السيارة بعد الدوران، سيعود مفتاح اإلشارة تلقائيا

ي المنتصف. لموضعه 

إقرأ 
ي تلقائيا. ى موضعه األص ة، قد ال يعود المفتاح المجمع للمصابيح األمامية إ أثناء التوجيه بزاوية صغ

ى وضعية التشغيل  ، وعندماONقم بتحويل طاقة السيارة إ
ء أضواء الموقف أو مصابيح اإلضاءة المنخفضة، قم ت

ى موضع " "بتحويل مقبض مصابيح الضباب إ
لتشغيل مصابيح الضباب األمامية؛ وقم بتحويل طاقة

ى وضعية اإليقاف   أو تحويل مقبض مصابيحOFFالسيارة إ
ى موضع " " مرة أخرى، سيتم إيقاف تشغيلالضباب إ

مصابيح الضباب األمامية.

إقرأ 
ي نفس  عند إيقاف تشغيل أضواء الموقف أو مصابيح اإلضاءة المنخفضة، يتم إيقاف تشغيل مصابيح الضباب األمامية 

الوقت.

اتبع اللوائح المحلية فيما يتعلق باستخدام مصابيح الضباب.
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مصابيح الضباب الخلفية

مفتاح تسوية المصابيح االمامية (إذا كان متوفرا)

أضواء األرضية (إذا كانت متوفرة)
ى الفور؛ وعندما يتم ء أضواء األرضية ع ي الظالم، سوف ت ى المفتاح الذكي وفتح الباب  ى زر إلغاء القفل ع عند الضغط ع

ى الفور. ن السيارة بنجاح، سوف تنطفئ أضواء األرضية ع تحص

مصابيح التوقف
ء مصباح التوقف ومصباح التوقف رفيع المستوى. ى دواسة المكابح، وسوف ي اضغط ع

ضوء الس العك
ى وضعية  ى وضعية ONقم بتحويل طاقة السيارة إ .R وتحويل رافعة السرعة إ ء أضواء الس العك ، وت

خيص مصابيح لوحة ال
ى وضعية  ى موضع "ONقم بتحويل طاقة السيارة إ " لتشغيل مصابيح لوحة وتحويل مفتاح مجموعة المصابيح األمامية إ

ي الظالم. خيص  خيص. تستخدم إلضاءة لوحة ال ال

ى وضعية  ، وعندما يتمONقم بتحويل طاقة السيارة إ
تشغيل أضواء الموقف أو مصابيح اإلضاءة المنخفضة، قم

ى موضع " " لتشغيلبتدوير مقبض مصابيح الضباب إ
ى مصابيح الضباب الخلفية؛ وبعد تحويل طاقة السيارة إ

ى موضعOFFوضعية   أو تحويل مقبض مصابيح الضباب إ
" مرة أخرى، سيتم إيقاف تشغيل مصابيح الضباب"

الخلفية.

إقرأ 
عند إيقاف تشغيل أضواء الموقف أو مصابيح اإلضاءة المنخفضة أو مصابيح الضباب األمامية، يتم إيقاف تشغيل 

ي نفس الوقت. مصابيح الضباب الخلفية 

اتبع اللوائح المحلية فيما يتعلق باستخدام مصابيح الضباب.

 مواضع4يتضمن مقبض تسوية شعاع المصابيح األمامية 
) ويمكن تعديله وفقا لعدد الركاب وحمل3، 2، 1، 0(

السيارة.

 رفع شعاع المصابيح األمامية.

 خفض شعاع المصابيح األمامية.

 زيادة سطوع اإلضاءة المحيطة/لوحة العدادات.

 تقليل سطوع اإلضاءة المحيطة/لوحة العدادات
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األضواء الداخلية

مصابيح السقف األمامية

ى الصف الثاني مصابيح السقف ع

ى الصف الثالث مصابيح السقف ع

ى المفتاح " ء ضوء اإلضاءة.اضغط ع " وسوف ي

ى المفتاح " "، وإذا كان أي باب مفتوح ويبقىاضغط ع
ى ء ضوء اإلضاءة ومصباح السقف ع مفتوًحا، سوف ي

الصف الثاني.

ى المفتاح " ء ضوء الخريطةاضغط ع "، سوف ي
األيسر.

ى المفتاح " ء ضوء الخريطةاضغط ع "، سوف ي
األيمن.

ى الصف الثاني، ى مفتاح مصابيح السقف ع اضغط ع
ى ى الصف الثاني، اضغط ع ء مصابيح السقف ع ت

المفتاح مرة أخرى إليقاف تشغيل المصباح.

ى الصف الثالث، ى مفتاح مصابيح السقف ع اضغط ع
ى ى الصف الثالث، اضغط ع ء مصابيح السقف ع ت

المفتاح مرة أخرى إليقاف تشغيل المصباح.

OMM36-2057

OMM36-2058

OMM36-2059



ات للقيادة.2 التحض

47

2

حتلا
ض

ا
ةدايقلل ت

ضوء جزء األمتعة (إذا كان متوفرا)

ل وظيفة اتبع للم

OFF ن، سيتم إيقاف1 (طريقة ): اسحب المفتاح المجمع للمصابيح األمامية نحو جانب عجلة القيادة واحتفظ به لمدة ثانيت
ل تلقائيا، ى وقت التشغيل المحدد، سيتم إيقاف تشغيل وظيفة اتبع للم ل يدوًيا؛ عندما يصل إ تشغيل وظيفة اتبع للم

ى الفور. سيتم إيقاف تشغيل مصابيح اإلضاءة المنخفضة وأضواء الموقف ع

OFF ى وضعية 2 (طريقة ل تلقائيا ويتم إيقافACC/ON): قم بتحويل طاقة السيارة إ  ، فسيتم إيقاف تشغيل وظيفة اتبع للم
ى الفور. تشغيل مصابيح اإلضاءة المنخفضة وأضواء الموقف ع

عند فتح الباب الخلفي ، سيتم تشغيل ضوء صندوق
األمتعة تلقائًيا. عندما يتم إغالق الباب الخلفي ، سينطفئ

ى الفور. ضوء صندوق األمتعة ع

ى وضعية اإليقاف التشغيل: قم بتحويل طاقة السيارة إ
OFFواسحب المفتاح المجمع للمصابيح األمامية نحو 

ي غضون دقيقة واحدة، يتم جانب عجلة القيادة وحّرره 
ل. سيتم تشغيل مصابيح تنشيط وظيفة اتبع للم

 ثانية.30اإلضاءة المنخفضة وأضواء الموقف لمدة 

إقرأ 
ى "نظام ي نظام الصوت (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع ل ووقت إضاءة األضواء تلقائيا  يمكن ضبط وظيفة اتبع للم

الصوت").

OMM36-2060
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وظيفة التحديد الذكي لموقع السيارة

ي الضوء المرتفع ( ) (إذا كان متوفًرا)IHCالتحكم الذكي 

ي الليل، سيتم تشغيل مصابيحIHCيمكن تشغيل وإيقاف تشغيل مصابيح اإلضاءة المرتفعة تلقائيا بواسطة  . عند القيادة 
ي نفس االتجاه وكانت البيئة الخارجية ي االتجاه المعاكس أو  ي األمام  اإلضاءة المرتفعة تلقائيا إذا لم يتم اكتشاف السيارات 
ي نفس االتجاه أو تم ي االتجاه المعاكس أو  ي األمام تس  ذات الصلة وظروف حركة المرور تفي بالشروط؛ وإذا كانت السيارات 
اكتشاف الطرق الحضرية، فسيتم إيقاف مصابيح اإلضاءة المرتفعة تلقائيا لتوف الراحة للسائق مع منع إساءة استخدام
ي الوقت نفسه، يمكن للسائق تشغيل/إيقاف تشغيل مصابيح اإلضاءة المرتفعة بقوة عن طريق مصابيح اإلضاءة المرتفعة. 

التشغيل اليدوي.

ي وضعية  ى موضع "ONعندما تكون طاقة السيارة  "، فيتم تشغيلAUTO، إذا تم تحويل المفتاح المجمع للمصابيح األمامية إ
 عند تحريك المفتاح المجمع للمصابيح األمامية بعيًدا عن جانب عجلةIHCمصابيح اإلضاءة المنخفضة تلقائيا، وسيتم تنشيط 

 كم/ساعة، سيتم تشغيل/إيقاف تشغيل مصابيح اإلضاءة المرتفعة تلقائيا40القيادة وتحريره؛ وعندما ال تقل سرعة السيارة عن 
 وفقا لظروف الطريق مثل تلقاء السيارة ومتابعة السيارة وتجاوز السيارة.IHCبواسطة 

ء المؤشر " " عندما يتم إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.، وينطفئ المؤشر "IHC" عندما يتم تنشيط ي

، يمكن تشغيل مصابيح اإلضاءة المرتفعة بقوة بواسطة تحريك المفتاح المجمع للمصابيح األمامية بعيًداIHCعندما يتم تنشيط 
 مرة أخرى بواسطة تحريك المفتاح المجمعIHCعن جانب عجلة القيادة. بعد تشغيل مصابيح اإلضاءة المرتفعة، يمكن تنشيط 

بعيًدا عن جانب عجلة القيادة.

 بواسطةIHC، يمكن إيقاف تشغيل مصابيح اإلضاءة المرتفعة وIHCإذا أضاءت مصابيح اإلضاءة المرتفعة عندما يتم تنشيط 
ى جانب عجلة القيادة. تحريك المفتاح المجمع إ

ى وضعية الومضان بواسطة تحريك المفتاحIHCإذا انطفأت مصابيح اإلضاءة المرتفعة عندما يتم تنشيط  ، يمكن الدخول إ
ى  ى جانب عجلة القيادة. يتم الحفاظ ع ي حالة نشطة بعد تحرير المفتاح المجمع.IHCالمجمع إ  

بعد قفل السيارة، قم بتشغيل زر القفل بالتحكم عن بعد
ي غضون  ي  ى التوا ن ع  ثانية لتنشيط وظيفة1.5مرت

ء أضواء الموقف تحديد موقع السيارة الذكي، وسوف ت
 ثانية تلقائيا وسوف30ومصابيح اإلضاءة المنخفضة لمدة 

3 مرات ويصدر البوق صوًتا 3تومض أضواء إشارة الدوران 
مرات.

إقرأ 
ي نظام الصوت (للمزيد من عندما يتم تنشيط وظيفة تحديد موقع السيارة، يمكن ضبط ما إذا كان البوق يصدر صوًتا 

ى "نظام الصوت"). التفاصيل، اطلع ع

OMM36-2062
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ي األضواء يدوًيا وفقا لبيئة القيادة. IHCتعد  ي أي وقت والتحكم   خاصية مساعدة وال تطلب السائق فحص األضواء 
ي الحاالت التالية: ستكون الوقاية اليدوية للسائق مطلوبة 

الضوء المنعكس الناجم عن الضوء القوي..1

ى الطريق المنح وطريق صعود/هبوط المنحدر..2 ع

ى الطرق الحضرية..3 اإلضاءة الضعيفة ع

ي األجواء السيئة (مثل الثلج أو الضباب)..4

ى الطريق..5 اإلضاءة الضعيفة للمشاة أو الدراجات ع

ي الضوء تعليمات تكون الضباب 

ن درجة الحرارة داخل وخارج ي للمصابيح بسبب الفارق ب ى الجانب الداخ عندما يكون الطقس باردا أو رطبا، سيتكون الضباب ع
ي داخل العدسة تدريجيا وقد يظل هناك بعض ة من الوقت، سوف يختفي الضباب الموجود  العدسات. بعد تشغيل األضواء لف
ى عمر خدمة نظام المصابيح. تولد أضواء السيارة الضباب ي. هذا الضباب ال يؤثر ع ى حافة العدسة. هذا االمر طبي الضباب ع

ي غضون  ي عدسات المصابيح األمامية  ي االختفاء تدريجيا   دقيقة بعد تشغيل المصابيح المنخفضة والعالية. بعد30الذي يبدأ 
ي. ي. هذا االمر طبي ة من اإلضاءة، تختفي الرطوبة بشكل طبي ف

إقرأ 
ي الضوء المرتفع ( ى "نظام الصوت".IHCيطلب التحكم الذكي  ي نظام الصوت. للمزيد من التفاصيل، اطلع ع ) من ضبطه 

 للممسحة.HIسيتم إيقاف تشغيل الضوء المرتفع للمصابيح األمامية تلقائيا عند موضع 

ي الطقس الضبابي، عندما يتم تنشيط مصابيح الضباب، سيتم إيقاف تشغيل المصابيح األمامية الذكية تلقائيا.

 كم/ساعة، سيتم إيقاف تشغيل الضوء المرتفع للمصابيح األمامية تلقائيا بواسطة 30عندما تكون سرعة السيارة أقل من 
IHC.

ى إيقاف تشغيل الضوء IHCعندما يكون سطوع المحيطة عالًيا للغاية، تعمل خاصية المصابيح األمامية الذكية ( ) ع
المرتفع للمصابيح األمامية تلقائيا.

أثناء التوجيه السريع للغاية، يمكن إيقاف تشغيل الضوء المرتفع للمصابيح األمامية فقط وال يمكن تشغيلها.

ا، سيتم إيقاف تشغيل مصابيح 3عندما يتم اكتشاف  ي ذلك النفق) من قبل الكام  أو أك من مصابيح الشوارع (بما 
اإلضاءة المرتفعة تلقائيا.

ن، يمكن لـ  أن يقوم بإيقاف تشغيل الضوء المرتفع للمصابيح IHCعندما يتم تنشيط أضواء إشارة الدوران لليسار/اليم
األمامية تلقائيا وال يمكن تشغيل الضوء المرتفع للمصابيح األمامية.
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المقعد.2-7

وضعية الجلوس الصحيحة

) مفيدة لحماية الركاب. استخدامها بما فيه الكفاية سيوفرSRSتكون المقاعد ومساند الرأس وأحزمة األمان والوسائد الهوائية (
لك المزيد من الحماية.

تحذير
 وال يمكن إصالحها بشكل منفصل.LEDتكون المصابيح األمامية كلها من مصابيح 

ي المياه، وإال قد تدخل  ي سبيل المثال: عمق المياه، السرعة، الخ) عند س السيارة  ي المياه (ع اتبع متطلبات س السيارة 
ى المصابيح. المياه إ

ي وجه الخصوص، ال يمكن شطف  ي، وع يمنع منا باتا من شطف جزء المحرك مع بندقية المياه ذات الضغط العا
وية وتوصيالت األسالك األضواء. بسبب ارتفاع ضغط مرش المياه، قد  ملحقات المصابيح أو تسقط، وتصبح فتحة ال

ة طويلة، وحدوث تكثف شديد. ي عدم التخلص من المياه أو الرطوبة المتغلغلة لف رطبة، مما يتسبب 

عند الجلوس، يجب الميل للخلف قليال (من المناسب ميل
ى25 يح الظهر ع  درجة من الموضع العمودي) بحيث يس

مسند الظهر.

يجب أال تكون المقاعد األمامية قريبة للغاية من لوحة
ي السائق مسك عجلة القيادة بأذرع العدادات. يجب ع
ء أثناء القيادة. يجب انحناء قدميه/ منحنية بعض ال
ي الدواسة ا الضغط ع ا قليال بحيث يمكنه/يمك قدم
ى بالكامل. قم بضبط مسند الرأس جيدا بحيث يكون أع

مسند الرأس أقرب ما يمكن من رأسك.

حزام الكتف يجب أن يكون فوق منتصف الكتف وقريب
من الصدر، اجعله بعيدا عن الرقبة، ويجب أن يكون حزام

الخصر قريب من األوراك وليس المعدة.

OMM36-2070
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مساند الرأس

فك مساند الرأس

ا للخارج بالكامل. ي واسح ى زر تحرير ح يتم إلغاء قفلها، وثم ارفع مساند الرأس لألع إزالة مساند الرأس: اضغط باستمرار ع

كيب وادفعه لألسفل لموضع القفل. تركيب مساند الرأس: قم بمواءمة رافعة مسند الرأس مع فتحات ال

المقعد األمامي

المقاعد الكهربائية
المقعد الكهربائي للسائق

ي مباشرة ح ا لألع ي: اسح ضبط مساند الرأس لألع
ارتفاع مناسب.

ى زر إلغاء القفل ضبط مساند الرأس لألسفل: اضغط ع
ى مسند الرأس إللغاء القفل، وثم اضبط مساند الرأس ع

لألسفل.

إقرأ 
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ ى تكوين السيارة. ير تختلف طرق إلغاء قفل مسند الرأس اعتماًدا ع

تحذير
ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. ال تقم بتعديل مساند الرأس أثناء القيادة، وإال فإنه قد يتسبب 

ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. تأكد من أنه يتم قفل مساند الرأس بإحكام قبل القيادة، وإال فإنه قد يتسبب 

 تعديل المقعد لألمام والخلف

ى وأسفل بشكل متوازي لضبط موضع قم بتحريك الزر ألع
المقعد.

 ضبط ارتفاع المقعد

ى واألسفل اية الخلفية من زر التحكم لألع قم بتحرير ال
ى واألسفل. لضبط المقعد لألع

OMM36-2072

OMM36-2073

1

2
4

3



ات للقيادة.2 التحض

52

 ضبط زاوية مسند الظهر

ى وأسفل لضبط زاوية مسند الظهر. قم بتحريك الزر ألع

 ضبط زاوية وسادة المقعد (إذا كانت متوفرة)

ى واألسفل لضبط زاوية وسادة المقعد. اية األمامية من زر التحكم لألع قم بتحرير ال

المقعد الكهربائي للراكب األمامي (إذا كان متوفًرا)

 ضبط ارتفاع المقعد (إذا كان متوفرا)

ى واألسفل. ى واألسفل لضبط المقعد لألع اية الخلفية من زر التحكم لألع قم بتحرير ال

المقعد اليدوي للراكب األمامي (إذا كان متوفًرا)

 ضبط موضع المقعد لألمام والخلف

ي الموضع المرغوب وثم قم بتحرير رافعة الضبط. اسحب رافعة ضبط الموضع تحت المقعد وقم بتمرير المقعد لألمام والخلف إ
بعد ذلك، قم بتحريك المقعد لألمام والخلف للتأكد من قفل المقعد.

 تعديل المقعد لألمام والخلف

ى وأسفل بشكل متوازي لضبط موضع قم بتحريك الزر ألع
المقعد.

 ضبط زاوية مسند الظهر

ى وأسفل لضبط زاوية مسند الظهر. قم بتحريك الزر ألع

 ضبط مسند الظهر لألمام والخلف

ضع جسمك ضد مسند الظهر بعناية، وثم ادفع رافعة
ى زاوية ضبط مسند الظهر صعودا. اضبط مسند الظهر إ
ى مرغوبة عن طريق تغي زاوية ميل جسمك. عند الوصول إ
الزاوية المرغوبة، قم بتحرير الرافعة. بعد ذلك، قم بتطبيق
القوة للخلف ضد مسند الظهر للتأكد من قفل مسند الظهر

بشكل صحيح.
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تعديل خصر المقعد الكهربائي للسائق (إذا كان متوفًرا)

ي موقع التصميم، يمكن تعديله  ى25 مم للخلف؛ ويمكن تعديله 60 مم لألمام و180انتبه: عندما يكون المقعد األمامي   مم لألع
ي زاوية التصميم، يمكن تعديله 30و  درجة للخلف.50 درجة لألمام و22 مم لألسفل؛ عندما يكون 

ى " " لتدعيم الجزء العلوي من الخصراضغط مطوال ع
ي من الخصر. وتقليص الدعم عن الجزء السف

ى " ي من الخصراضغط مطوال ع " لتدعيم الجزء السف
وتقليص الدعم عن الجزء العلوي من الخصر.

ى " " لزيادة الدعم عن الجانب األمامياضغط مطوال ع
من الخصر بالكامل.

ى " " لتقليص الدعم عن الجانباضغط مطوال ع
األمامي من الخصر بالكامل.

إقرأ 
ي الوقت المناسب. هناك حد الموضع لضبط دعم الخصر. عند الوصول لحد الموضع، قم بتحرير الزر 

انتبه
ال تضع أي عناصر أسفل المقعد أثناء تحريك المقعد، وإال ستتلف المقعد.

تحذير
ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. ال تقم بضبط المقعد أثناء القيادة، إال فإنه قد يتسبب 

ي التصادم األمامي أو الخلفي عندما يميل السائق  تجنب إمالة ظهر المقعد أك من الالزم ، توفر أحزمة األمان أق حماية 
ي مقاعدهم أثناء الجلوس. والراكب األمامي للخلف قلياًل ويعودان جيًدا 

OMM36-2076
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مقعد الصف الثاني

مقعد الصف الثاني
ضبط موضع المقعد لألمام والخلف (إذا كان متوفًرا)

ضبط مسند الظهر

طي مسند الظهر

ى المواضع األمامية1الخطوة  : اسحب مقبض التعديل ع
ى؛ والخلفية للمقعد لألع

ى الموضع المطلوب وحّرر2الخطوة  : قم بتعديل المقعد إ
المقبض؛

: هّز المقعد لألمام والخلف للتأكد من قفل3الخطوة 
المقعد بشكل صحيح.

ى مسند الظهر أوال وثم اسحب ذراع1الخطوة  : اتكئ ع
ى؛ تعديل مسند الظهر لألع

ى الزاوية المطلوبة عن2الخطوة  : قم بتعديل مسند الظهر إ
طريق ميل الجسم وتحرير الرافعة؛

: قم بتطبيق القوة للخلف ضد مسند الظهر3الخطوة 
لضمان قفل مسند الظهر بشكل صحيح.

: قم بتعديل موضع المقعد األمامي لألمام؛1الخطوة 

ى2الخطوة  : قم بتعديل ارتفاع مساند رأس المقعد ع
ا إذا لزم األمر وطي مسند الذراع الصف الثاني، وقم بإزال

المركزي.

ى واخفض3الخطوة  : اسحب ذراع تعديل مسند الظهر لألع
مسند الظهر ببطء بيدك.

OMM36-2079
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مقعد سهل الدخول (إذا كان متوفًرا)

ائي3الخطوة  ى الموضع الخلفي ال ى الصف الثاني إ ى الصف الثالث والخروج منه، حّرك المقعد ع : بعد دخول المقعد ع
واسحب مسند الظهر للخلف ح يتم قفله مصحوًبا بصوت نقر؛

: هّز المقعد لألمام والخلف، وقم بتطبيق القوة للخلف ضد مسند الظهر للتأكد من أنه قد تم قفل المقعد بشكل4الخطوة 
صحيح.

ي الموضع المصمم، فإنه يمكن تعديله لألمام بمقدار  ى الصف الثاني  40 مم وللخلف بمقدار 120انتبه: عندما يكون المقعد ع
ي الزاوية المصممة، فإنه يمكن تعديله لألمام بزاوية   درجة.12 درجة وللخلف بزاوية 30مم؛ وعندما يكون 

مقعد الصف الثالث (إذا كان متوفًرا)

ي1الخطوة  : اسحب مقبض تشغيل المقعد سهل الدخول 
ى من مسند الظهر؛ الجزء األع

ى الصف الثاني لألمام2الخطوة  : قم بطي مسند الظهر ع
ائي. ى الموضع األمامي ال بزاوية معينة وادفع المقعد إ

إقرأ 
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ ى تكوين السيارة. ير يختلف تكوين المقعد اعتماًدا ع

ي حول ظهر المقعد لتجنب تلف الحزام. عند طي مسند الظهر، تأكد من مرور حزام األمان الخار

تحذير
ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. ال تقم بضبط المقعد أثناء القيادة، إال فإنه قد يتسبب 

ى1الخطوة  : قم بتعديل ارتفاع مساند الرأس للمقعد ع
ا إذا لزم األمر؛ الصف الثالث، وقم بإزال

ى واخفض2الخطوة  : اسحب ذراع تعديل مسند الظهر لألع
مسند الظهر ببطء بيدك.

ي الموضع ى الصف الثالث  انتبه: عندما يكون المقعد ع
 درجة وللخلف6المصمم، فإنه يمكن تعديلها لألمام بزاوية 

 درجة.4بزاوية 

OMM36-2080
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وظيفة تدفئة المقعد (إذا كان متوفرا)

تدفئة المقعد األمامي

 مقاعد) (إذا كان متوفًرا)5تدفئة مقاعد الصف الثاني (

إقرأ 
ي حول ظهر المقعد لتجنب تلف الحزام. عند طي مسند الظهر، تأكد من مرور حزام األمان الخار

تحذير
ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. ال تقم بضبط المقعد أثناء القيادة، إال فإنه قد يتسبب 

"/الزربعد بدء تشغيل السيارة، انقر أوال فوق الزر "
ى مستوى " 2" لتدفئة مقعد السائق/الراكب األمامي ع

ن تدفئة ء المؤشران). انقر فوقه مرة أخرى لتمك (ي
ء المؤشر)؛ وانقر فوقه للمرة الثالثة1مستوى   (ي

إليقاف تشغيل تدفئة المقعد.

إقرأ 
ى طاقة البطارية ى الحفاظ ع ي، لذلك ير عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، قد ال تعمل خاصية تدفئة المقعد بشكل طبي

كافية.

"/بعد بدء تشغيل السيارة، انقر أوال فوق المفتاح "
ىالمفتاح " " لتشغيل تدفئة المقعد األيسر/األيمن ع
ن2مستوى  ء المؤشران). انقر فوقه مرة أخرى لتمك  (ي

ء المؤشر)؛ وانقر فوقه للمرة الثالثة1تدفئة مستوى   (ي
إليقاف تشغيل تدفئة المقعد.
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وية المقعد (إذا كانت متوفرة) وظيفة 

وية المقعد األمامي

المقعد المخصص ومرايا الرؤية الخلفية (إذا كانت متوفرة)

ي الوضعية المستخدمة شائعا/الوضعية4الخطوة  : انقر فوق "حّدد المقعد المطلوب/موضع مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 
ى الموضع المحفوظ تلقائيا. ية/الوضعية المريحة" لضبط المقعد إ ف ال

"/الزربعد بدء تشغيل السيارة، انقر أوال فوق الزر "
ى" وية المقعد للسائق/الراكب األمامي ع " لتشغيل 

ن2مستوى  ء المؤشران). انقر فوقه مرة أخرى لتمك  (ي
ى مستوى  وية ع ء المؤشر الواحد)؛ انقر فوقه1ال  (ي

وية المقعد. للمرة الثالثة إليقاف تشغيل 

إقرأ 
ى طاقة البطارية ى الحفاظ ع ي، لذلك ير وية المقعد بشكل طبي عندما تكون طاقة البطارية منخفضة، قد ال تعمل خاصية 

كافية.

ى وضعية التشغيل  :ONقم بتحويل طاقة السيارة إ

: أدخل إعدادات المقعد المخصص ومرآة الرؤية1الخطوة 
الخلفية؛

: اضبط المقعد الكهربائي/مرآة الرؤية الخلفية2الخطوة 
ى الموضع المطلوب؛ الخارجية ع

ي/موضع مرايا3الخطوة  : انقر فوق "احفظ المقعد الحا
ي الوضعية المستخدمة شائعا/ الرؤية الخلفية الخارجية 
ية/الوضعية المريحة" لحفظ موضع ف الوضعية ال

ي؛ المقعد الحا
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ي المقعد (إذا كان متوفًرا) وظيفة الوصول السهل إ

ى وضعية اإليقاف ONيتم تحويل طاقة السيارة من وضعية التشغيل   وفتح باب السائق، حيث يتحرك مقعد السائق تلقائياOFF إ
ول بسهولة. للخلف لمسافة معينة بحيث يمكن للسائق ال

ى وضعية OFFيتم تحويل طاقة السيارة من وضعية اإليقاف  ى الوضعيةACC إ ، ويتحرك مقعد السائق تلقائيا لألمام إ
المستخدمة شائعا لوظيفة ذاكرة المقعد.

إقرأ 
يمكن إلعدادات ذاكرة المقعد الكهربائي حفظ موقع مقعد السائق فقط.

ي وضع  س  ، فال يمكن لخاصية ذاكرة المقعد الكهربائي أن تضبط المقعد تلقائيا بعد بدء P/Nإذا لم يكن موضع ال
تشغيل المحرك.

يجب ضبط تخزين إعدادات الذاكرة للمقعد الكهربائي/مرآة الرؤية الخلفية الخارجية وموضع التعديل التلقائي لمقعد 
ى "نظام الصوت"). ي نظام الصوت (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع السائق/مرآة الرؤية الخلفية الخارجية 

ي هذا  ى فشل حفظ موقع المقعد وخاصية الراحة.  ي بعض الحاالت، يفقد موقع المقعد الذي تم تعلمه، مما يؤدي إ
الوقت، من الضروري تعلم موقع المقعد يدوًيا. طرق الميل: اضبط موقع المقعد لألمام والخلف، واضبط ارتفاع المقعد
ن واقبض عليه، واضبط مسند الظهر لألمام واقبض عليه. إذا كانت خاصية ذاكرة موقع المقعد ي الطرف ى موقع الحد لك إ

ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحصEXEEDال تزال غ متوفرة بعد اكتمال العملية المذكورة أعاله، ير
ي الوقت المناسب. واإلصالح 

انتبه
ال تضع أي عناصر أسفل المقعد أثناء تحريك المقعد، وإال ستتلف المقعد.

تحذير
ي وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. ال تقم بضبط المقعد أثناء القيادة، إال فإنه قد يتسبب 

ي التصادم األمامي أو الخلفي عندما يميل السائق  تجنب إمالة ظهر المقعد أك من الالزم ، توفر أحزمة األمان أق حماية 
ي مقاعدهم أثناء الجلوس. والراكب األمامي للخلف قلياًل ويعودان جيًدا 
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إقرأ 
ائي قبل تحريكه للخلف تلقائيا عند استيفاء الشروط، فلم يتمكن من تحريكه ى موضع خلفي  إذا تم تعديل مقعد السائق إ
ى وضع للخلف؛ إذا كان الموضع الذي يكون فيه المقعد قبل تحريكه للخلف تلقائيا هو نفس الموضع عند تبديل طاقة السيارة إ

ACC ى وضع ؛ إذا تم ضبط موضع المقعد يدوًيا بالمفتاحACC، فلن يتحرك المقعد لألمام تلقائيا بعد تبديل طاقة السيارة إ
ى تعديل ى الفور وسيتم الرد ع أثناء تحرك المقعد التلقائي للخلف أو األمام، فسيتوقف التحرك التلقائي للخلف أو األمام ع

المفتاح.

تحذير
ي المقعد. ي السيارة. وإال فإنه قد يتم انحشارهم بسبب وظيفة الوصول السهل إ ك األطفال وحدهم  ال ت

ى المفتاح الذكي/المقعد، تأكد من عدم القبض  عندما يتم تشغيل وظيفة الربط لذاكرة المقعد ووظيفة الوصول السهل إ
ى المقعد. ي تحريك زر تعديل المقعد إليقاف تشغيل وظيفة الوصول السهل إ ى أي شخص. وإال فإنه ينب ع
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حزام األمان.2-8

حزام األمان

 كم/ساعة، يومض المؤشر25إذا لم يتم ربط حزام األمان األمامي أو لم يتم ربطه بإحكام: عندما تكون سرعة السيارة أقل من 
ي مجموعة التابلو؛ عندما تكون سرعة السيارة األحمر " ا، يومض المؤشر األحمر "25"  ي مجموعة كم/ساعة أو أك م  "

التابلوه، مصحوًبا بالتنبيه الصوتي.

ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ انتبه: لم يكن تنبيه حزام أمان الراكب األمامي قياسًيا. ير

ى الصف الثاني أو لم يتم ربطه بإحكام (إذا كان متوفًرا): إذا ال تزيد سرعة السيارة عن   كم/10لم يتم ربط حزام األمان للمقعد ع
ء المؤشر األحمر " ي مجموعة التابلوه، وعندما تزيد سرعة السيارة عن ساعة، في  كم/25 كم/ساعة وتقل من 10" 

ء المؤشر األحمر " ي مجموعة التابلوه لمدة ساعة، سي  كم/25 ثانية وثم ينطفئ، وعندما تكون سرعة السيارة 30" 
ء المؤشر األحمر " ا، في ي مجموعة التابلوه لمدة ساعة أو أك م  ثانية وثم ينطفئ مصحوًبا بالتنبيه الصوتي.30" 

استخدام حزام األمان بشكل صحيح
: قم بضبط ارتفاع أحزمة األمان األمامية؛1الخطوة 

ننصح بقوة السائق والركاب بارتداء حزام األمان بشكل
ي القيام بذلك قد يزيد من صحيح طوال الوقت. الفشل 
ي حالة وقوع حوادث. تحقق من احتمالية وحدة اإلصابات 
حزام األمان بانتظام. إذا حدث أي تعطل وظيفة حزام

ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدةEXEEDاألمان، ف
ى الفور. للفحص واإلصالح ع

 ضبط ألسفل: ادفع رافعة ضبط حزام األمان لألسفل
ى زر الضبط. مع الضغط ع

ى مع ي: ادفع رافعة ضبط حزام األمان لألع  ضبط ألع
ى زر الضبط. الضغط ع

3 4 5

E F1/2 M2 6666km999km

22:50 23

km/h
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100

NORMAL
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: ربط وتحرير حزام األمان؛2الخطوة 

: قم بضبط موضع أحزمة األمان.3الخطوة 

 ربط حزام األمان: ادفع الشريط نحو اإلبزيم ح تسمع
"صوت تكة" .

ى زر التحرير لشد حزام  تحرير حزام األمان: اضغط ع
األمان. إذا لم يتم شد حزام األمان بشكل سلس، اسحبه
خارجا وتحقق من وجود ثنيات أو التفافات. تأكد من شد

حزام األمان بشكل سلس وانسيابي.

إقرأ 
ي المرة  يجب استخدام كل حزام مقعد من قبل شخص واحد فقط. ال تستخدم حزام األمان ألك من شخص واحد 

ي لك األطفال. الواحدة، بما 

ى منحدر، ولكن لن يقفل عند سحبه ببطء. سيتم قفل حزام األمان عند سحبه بسرعة أو تكون السيارة ع

انتبه
ي اإلصابات الشخصية. تاكد من أم موضع مشبك حزام األمان صحيح ويقفل بشكل آمن، وإال فإنه قد يتسبب 

ئ أو  ال تستخدم أي حزام أمان مع مشبك فضفاض، وإال فإن حزام األمان لن يحم الركاب عند حدوث الكبح المفا
االصطدام.

يح قم بضبط زاوية مسند الظهر، واجلس قائما بحيث يس
ى المقعد. ضع حزام الخصر منخفًضا قدر اإلمكان الظهر ع
ى خصرك، ثم اصحب جزء الكتف ن - ليس ع ى الورك ع

لق عن الكتف. ي بحيث لم يتالمس بالرقبة أو ي لألع

PRESS
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صيانة حزام االمان

انتبه
ى أفضل تأث  ال ترتدي مالبس غ مالئمة أثناء القيادة لمنع حزام األمان من مالمسة جسمك عن قرب، وإال لن تحصل ع

للحماية.

ها من  ة أثناء التصادم أو غ ى الوفاة أو إصابات خط موضع حزام الخصر المرتفع أو الحزام غ المحكم قد يؤدوا إ
االحداث غ المتوقعة.

ال تقم بإمالة المقعد أك من الالزم لتحظى برحلة مريحة. أحزمة األمان تكون أك فعالية عندما يجلس الركاب بشكل قائم 
ي مقاعدهم. يح ظهرهم جيدا  ويس

ى حزام األمان بعيدا عن  تأكد من موضع حزام الكتف ع الكتف. ال تضع حزام الكتف تحت الذراع. يجب الحفاظ ع
ي حاالت الحوادث. ي القيام بذلك قد يؤدي لتقليص تأث الحماية لحزام األمان  الرقبة، ولكن ال يسقط عن الكتف. الفشل 

ى الصف الثاني. اخ الستخدام حزام األمان أو نظام تقيد األطفال بوظيفة  ي المقعد ع  ISOFIXنو بجلوس األطفال 
ي ن نظام تقييد األطفال (قد يتسبب التثبيت غ الثابت  وفقا الرتفاع األطفال. ال يو باستخدام حزام األمان لتأم

ى الصف الثاني لألمام. از). ال يمكن لحزام األمان ربط نظام تقييد األطفال عندما يواجه موضع المقعد ع االه

تحقق من أحزمة األمان بانتظام لمعرفة ما إذا كانت هناك
ي سبيل المثال بعد وقوع خاء أو خدوش (ع تشققات أو اس
ى ى الذهاب إ حادث مروري). إذا كان الحزام تالًفا، ف

ىEXEEDمحطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح ع
الفور.
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احتياطات أحزمة األمان
احتياطات استخدام حزام األمان لألطفال

ي أحزمة أمان السيارة مصممة بشكل رئي لألشخاص كبار الحجم. استخدم نظام تقييد األطفال (لمزيد من التفصايل، اطلع ع
ي هذا القسم) المناسب للطفل ح يصبح الطفل كب بما فيه الكفاية لربط حزام األمان بشكل صحيح. "نظام تقييد األطفال" 
ا بما يكفي الرتداء حزام مقعد السيارة بشكل صحيح، اتبع التعليمات المتعلقة باستخدام حزام األمان. عندما يصبح الطفل كب
ي الصف الثاني وتقييده باستخدام حزام أمان ي المقعد  إذا كان الطفل أك من نظام تقييد األطفال، يجب أن يجلس الطفل 

السيارة.

انتبه
اق آلية شد الحزام واالبزيم. ال تسمح للمياه باخ

ال تستخدم المنظفات الكيميائية، أو مياه مغلية أو صباغة حزام األمان.

ي. ال تقم بتنظيفه بأي مصادر حرارية صناعية. يجب غسل حزام األمان بمنظف خفيف أو مياه دافئة ويجفف بشكل طبي

ال تحاول إصالح أو تزييت آلية الشد أو آلية القفل لحزام األمان، أو إصالح حزام األمان بأي شكل من األشكال، وإال فإن شركة 
Chery.للسيارات المحدودة لن تكون مسؤولة عن أي مشكلة ناجمة عن ذلك 

تحذير
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ ، ف  المعتمدة للفحص واإلصالح، ح إذا لم يتم EXEEDإذا تعرضت سيارتك لحادث خط

تلف حزام األمان بشكل ملحوظ.

ى  تأكد من أن الحزام يمكن أن يعمل بشكل صحيح ولم يتم التواء الحزام. إذا لم يعمل حزام األمان بشكل صحيح، ف
ى محطة خدمة  ى الفور.EXEEDالذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

ال تحاول تركيب أو فك أو تعديل أو تفكيك أو التخلص من أحزمة االمان. إذا كانت هناك حاجة إعاله، يجب إجراء أي خدمة 
 المعتمدة.EXEEDضرورية من قبل محطة خدمة 
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ى أرجل ى المقاعد؛ دع الطفل يجلس ع ي سبيل المثال: دع الطفل يقف أو يركع ع ي استخدام نظام تقييد األطفال (ع الفشل 
ة أثناء االصطدام أو أحداث غ متوقعة أخرى. ى الوفاة أو اإلصابات الخط ن). هذا قد يؤدي إ ن الذراع الكبار؛ احمل الطفل ب

احتياطات استخدام حزام األمان للمرأة الحامل

تأكد دائما من وضع حزام الكتف ع منتصف كتف الطفل.
ى حزام االمان بعيدا عن رقبة الطفل، يجب الحفاظ ع
ولكن ال يسقط عن كتف الطفل. وإال فإنه قد يتعرض
ة أو ح الوفاة أثناء االصطدام أو الطفل إلصابات خط

أحداث غ متوقعة أخرى.

ى استشارة طبية وارتدي حزام األمان بشكل احصل ع
ى ى المرأة الحامل ضبط خزان الخصر ع صحيح. يجب ع
أقل مستوى ممكن فوق األوراك نفس طريقة الركاب
اآلخرين. قم تمديد حزام الكتف بالكامل فوق الكتف وع

الصدر، وتجنب مالمسة الحزام لمنطقة البطن الدائرية.
إذا لم يتم ارتداء حزام األمان بشكل مناسب، قد يؤدي ذلك
ة أو الوفاة أثناء االصطدام أو أحداث ى اإلصابات الخط إ

غ متوقعة أخري.

تحذير
ي المشبك لمنع قفل لسان الحزام بشكل صحيح. ال تقم بإدخال عمالت أو مشابك، الخ 

بعد إدخال المشبك، تأكد من قفل الحزام والمشبك وعدم التفاف حزام الكتف أو حزام الخصر.

ى تلف مشبك حزام األمان  ي اإلبزيم. قد يؤدي االستخدام طويل المدى إ ي  ال يسمح بإدخال لسان حزام األمان غ األص
وجعله غ قابل لالستخدام.

ى محطة  ى الذهاب إ ة، ف ي، فإنه ال يمكن حماية الراكب من الوفاة أو اإلصابة الخط إذا لم يعمل حزام األمان بشكل طبي
ى الفور.EXEEDخدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح ع
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مشد حزام االمان (إذا كان متوفرا)

ة من الغازات غ السامة. الغاز الناتج ال يتسبب .5 عند تنشيط مشد حزام األمان، قد يصدر صوت تشغيل وتحرير كمية صغ
ي حدوث حرائق وهو غ ضار بشكل عام.

حد الخاصية
ي الحاالت التالية، قد ال يعمل مشد حزام األمان بشكل صحيح:

قد تم تعديل نظام التعليق..1

قد تم تعديل الهيكل األمامي للجسم..2

قد تم إصالح مشد حزام األمان أو أي مجموع قريب..3

تلف مجموعة مشد حزام األمان أو المنطقة المحيطة به..4

ى الجسم األمامي..5 ي الشواية أو أي جهاز آخر ع قد تم تركيب وا

يتم تصميم مشد حزام األمان لمساعدة الوسائد .1
) عند حدوث اصطدام شديد.SRSالهوائية (

ي حالة التصادمات البسيطة أو التصادمات الجانبية، .2
قد ال يتم تنشيط المشد.

ة، قد يتم تنشيط مشد حزام األمان .3 أثناء صدمة خط
ي المقعد األمامي. ح إذا لم يكن هناك راكب 

عندما يتم تنشيط مشد حزام األمان، يقوم المشد .4
بسرعة بشد حزام األمان لتقييد الراكب بإحكام.

تحذير
) مضاء وال يمكن تراجع/سحب أحزمة SRSعندما يتم تنشيط مشد حزام األمان، سيبقى مؤشر عطل الوسائد الهوائية (

ي محطة خدمة  ي الذهاب إ ي الفور.EXEEDاألمان. ير  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

) وسلك المجموع. SRSال تقم بتعديل أو إزالة أو ضرب أو فتح مجموع مشد حزام األمان وجهاز استشعار الوسائد الهوائية (
ة أثناء االصطدام أو أحداث غ متوقعة أخرى. ى الوفاة أو اإلصابات الخط إال فإنه قد يؤدي إ
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نظام تقييد األطفال.2-9

تعليمات السالمة الستخدام نظام تقييد األطفال

ة بسبب الجلوس غ الصحيح ا لمنع اإلصابة الخط استخدم دائما نظام تقييد األطفال عند قيادة السيارة مع وجود الطفل ف
ي الحادثة.

ي ذلك، يجب ى قراءة دليل التعليمات لنظام تقييد األطفال بعناية قبل تركيب نظام تقييد األطفال واستخدامه. باإلضافة إ ير
ا. ام باللوائح المحلية المتعلقة بقيادة السيارة مع وجود األطفال ف االل

ى المقعد. يجب تركيبه بدقة وفقا لتعليمات جهة تصنيع نظام تقييد يجب ربط نظام تقييد األطفال للرضع بشكل صحيح ع
األطفال.

كيب، اتبع التعليمات الواردة مع نظام تقييد األطفال. اخ نظام تقييد أطفال مناسب للسيارة، ولعمر وحجم الطفل. لتفاصيل ال
ي هذا الدليل. نقدم تعليمات تركيب نظام تقييد األطفال العامة 

ي المقعد الخلفي مع تقييده ى المقعد الخلفي. وفقا إلحصائيات الحوادث، فإن جلوس الطفل  يجب تركيب نظام تقييد األطفال ع
ي المقعد االمامي. بإحكام أك أمانا من جلوسه 

ي هذا الدليل.3هناك  ا باستخدام أحزمة المقعد وسيتم تقديمها   أنواع من أنظمة تقييد األطفال يمكن تأمي

ى تركيب نظام تقييد األطفال وفقا للتعليمات الواردة من جهة التصنيع. ير

تحذير
ى المقعد الخلفي. يجب تركيب نظام تقييد األطفال ع

كيب لنظام تقييد األطفال وتأكد من تركيبه بإحكام عند استخدام نظام تقييد األطفال. اقرأ دائما تعليمات ال

ن المحلية. ألي تلفيات أو حوادث  يجب أن يتوافق نظام تقييد األطفال مع معاي السالمة المعدة بواسطة اللوائح والقوان
 أوتومبيل المحدودة أي مسئولية.Cheryبسبب فشل استتخدام نظام تقييد األطفال، لن تتحمل شركة 
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مقعد األطفال المواجه للخلف

نظام تقييد األطفال المواجه لالمام

نظام تقييد األطفال مع ضبط االرتفاع

يجب تركيب مقعد األطفال المواجه للخلف بحيث يكون
ي حالة الحوادث، إذا اتجاه الوجه معاكس لس السيارة. 
كان وجه الطفل مواجه للزجاج األمامي، فسيكون أك

عرضة إلصابة العمود الفقرى والحبل الشوكي. بمواجهة
مؤخرة السيارة، سيتم حماية رأس ورقبة وجذع الطفل
بواسطة المقعد. مقعد األطفال المواجه للخلف أك

ي الحمل. مالئمة لالستخدام مع الرضع وهو مريح جدا 
+.0 والفئة 0ينصح باستخدامه مع الفئة 

يجب تركيب نظام تقييد األطفال المواجه لالمام بحيث
I :9يواجه اتجاه س السيارة. ينصح باستخدام للمجموعة 

ى   كجم.18إ

للمرونة مع وظيفة نظام تقييد األطفال، يمكن استخدام
وسادة داعمة مستقلة. عندما يكون الطفل أقصر وأخف،
يمكن استخدام وسادة داعمة لزيادة ارتفاع مستوى الطفل
ن الطفل بشكل صحيح. (يتم تصميم حزام ي السيارة وتأم
األمان الذي يتوافق مع المعاي الدولية وفقا لحجم جسم

. إذا كان حجم الجسم أقل1.5الشخص الذي يزيد عن   م
، استخدم حزام األمان، قد يؤذي الحزام رقبته/1.5من   م

ي حالة وقوع الحادثة.) ينصح باستخدام ا بشكل خط  رقب
 لنظام تقييد األطفال.III والمجموعة IIلمجموعة 

OMM36-2100
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مجموعة نظام تقييد األطفال

)،ECE R44يجب أن يتوافق نظام تقييد األطفال مع معاي السيارات المحلية لنظام تقييد األطفال ونظام حماية سالمة األطفال (
ي بعد اختباره وفقا ي وأيضا لديه ملصق برتقا وعموًما، يستخدم نظام تقييد األطفال الذي تم التحقق منه ملصق اعتماد مح

ى هذا الملصق.ISOFIX. هناك معلومات مثل مجموعة الكتلة ومستوى ECE R44لمعيار  خيص لنظام تقييد األطفال ع  وال

ى المجموعات الـ   التالية:5وفقا للوائح، يمكن تقسيم نظام تقييد األطفال إ

ى مقعد الرضع المواجه للخلف من مجموعة 0/0مجموعة الكتلة  ؛I/0+ أو مجموعة 0/0+: تنطبق ع

ى نظام تقييد األطفال من مجموعة Iمجموعة الكتلة   مع نظام حزام األمان المدمج؛II أو مجموعة I: تنطبق ع

ى نظام تقييد األطفال مع مسند الظهر، وتنطبق مجموعة II: تنطبق مجموعة II/IIIمجموعة الكتلة  ى نظام تقييد III ع  ع
األطفال بدون مسند الظهر.

ى مقعد الراكب: نظام تقييد األطفال المنطبق ع

وزن الطفلمجموعة الكتلة

ى 00المجموعة   كجم10 إ

ى 0+0المجموعة   كجم13 إ

ى I9المجموعة   كجم18 إ

ى II15المجموعة   كجم25 إ

ى III22المجموعة   كجم36 إ

مقعد الراكب مجموعة الكتلة
األمامي

ي  المقعد الخار
من الصف الثاني

المقعد األوسط 
من الصف الثاني

مقعد الصف 
الثالث (إذا كان 

متوفًرا)

ى 0 (0مجموعة  XU, LXU كلج)10 إ

ى 0+ (0مجموعة  XU, LXU كلج)13 إ

ى 9 (1مجموعة  XU, LXU كلج)18 إ

ى 15 (2مجموعة  XUF, LXU كلج)25 إ

ى 22 (3مجموعة  XUF, LXU كلج)36 إ
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Lا من قبل الشركة المصنعة لنظام تقييد األطفال، ف مناسبة ألنظمة تقييد ي قائمة الموديالت المعمول  : إذا تم سرد السيارة 
ي مجموعة الكتلة هذه؛ األطفال من الفئات "شبه العالمية" المعتمدة لالستخدام 

Uي مجموعة الكتلة هذه؛ : مناسب ألنظمة تقييد األطفال للفئات "العالمية" المعتمدة لالستخدام 

UFي مجموعة الكتلة هذه؛ : مناسب ألنظمة تقييد األطفال المواجه لألمام للفئات "العالمية" المعتمدة لالستخدام 

X.ي مجموعة الكتلة هذه كيب أي نوع من أنظمة تقييد األطفال  : غ مناسب ل

ISOFIXأنظمة تقييد األطفال 

ى موصل ISOFIXفئة حجم  ي تحديدISOFIX: يجب استخدام فئة حجم نظام تقييد األطفال المنطبقة ع  لمساعدة المستخدم 
نوع نظام تقييد األطفال المناسب.

ى معايISOFIXنقطة تركيب  ي نظام تثبيت يعتمد ع  
السيارات المحلية لنظام تقييد األطفال ونظام حماية

).ECE R44سالمة األطفال (

ى من مسندISOFIXتقع نقطة تركيب  ى الجزء السف  ع
كيب قريبة ي الخلفي. عموًما، تكون نقطة ال الظهر الخار

ى الجزء" أو"" أو"من عالمة " "ع
ي الخلفي. ى من مسند الظهر الخار السف

تحذير
كيب المتوفرة من قبل الشركة المصنعة لنظام تقييد األطفال عند توصيل نظام تقييد األطفال مع ى اتباع تعليمات ال ير

.ISOFIXنقطة تركيب 

فئة الحجمفئة الحجم

Aنظام تقييد األطفال المواجه لالمام بالحجم الكامل

Bنظام تقييد األطفال المواجه لالمام بالحجم المصغر

B1نظام تقييد األطفال المواجه لالمام بالحجم المصغر

Cنظام تقييد األطفال المواجه للخلف بالحجم الكامل

Dنظام تقييد األطفال المواجه للخلف بالحجم المصغر

Eمقعد األطفال المواجه للخلف

Fمقعد الرضع المواجه للجانب األيسر

Gمقعد الرضع المواجه للجانب األيمن
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:ISOFIXنوع منطبق لـ

X غ مناسبة لنظام تقييد األطفال :ISOFIX؛

IL مناسب ألنظمة تقييد األطفال " :ISOFIXي مجموعة  لفئات "السيارات الخاصة" أو "شبه العالمية" المعتمدة لالستخدام 
الكتلة هذه؛

IUFي مجموعة الكتلة هذه؛ : مناسب ألنظمة تقييد األطفال المواجه لألمام للفئات "العالمية" المعتمدة لالستخدام 

ى A (ISO/XX): نظام تقييد األطفال بدون عالمة مجموعة الكتلة 1( ). لللمزيد من التفاصيل حول مجموعة الكتلة المنطبقة،G إ
ى التحقق من قائمة الموديالت لنظام تقييد األطفال  .ISOFIXير

جهاز التثبيتفئة الحجممجموعة الكتلة

موضع المقعد

مقعد الراكب 
األمامي

المقعد 
ي من  الخار
الصف الثاني

المقعد 
األوسط من 
الصف الثاني

مقعد الصف 
الثالث (إذا كان 

متوفًرا)

 (ح 0مجموعة 
 كلج)10

FISO/L1XXXX

GISO/L2XXXX

EISO/R1XILXX

+ (ح 0مجموعة 
 كلج)13

EISO/R1XILXX

DISO/R2XILXX

CISO/R3XILXX

ى 9 (1مجموعة   إ
 كلج)18

DISO/R2XILXX

CISO/R3XILXX

BISO/F2XIL, IUFXX

B1ISO/F2XXIL, IUFXX

AISO/F3XIL, IUFXX

AISO/F3XIL, IUFXX

ى 15 (2مجموعة   إ
////)1(/ كلج)25

ى 22 (3مجموعة   إ
////)1(/ كلج)36
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كيب العلوي للشريط العلوي نقطة ال

SUVوموديل هاتشباك 

موديل الصالون

ى نظام تقييد قبل االستخدام، قم بإزالة مسند الرأس حيث يجب تركيب نظام تقييد األطفال فيه، وثم قم بتعليق الخطاف ع
ى الخطاف مسند الرأس مباشرة، ويجب أال يتداخل مسند كيب العلوي بعناية لتجنب تجاوز الشريط ع ي نقطة ال األطفال 
كيب العلوي. لللمزيد من ي نقطة ال الرأس والشريط مع بعضهما البعض. يجب دائما ربط الشريط بعد تعليق الخطاف 
ى دليل التعليمات المتوفر من قبل الشركة المصنعة التفاصيل حول تثبيت وربط الشريط العلوي لنظام تقييد األطفال، اطلع ع

لنظام تقييد األطفال.

كيب العلوي الخاصة يتم تجه هذا الموديل بنقطة ال
ي، (الشريط العلوي) ألنظمة تقييد األطفال المواجهة لألع
ى ظهر المقاعد الخلفية. كيب العلوي هذه ع وتقع نقاط ال

كيب العلوي الخاصة يتم تجه هذا الموديل بنقطة ال
ي، (الشريط العلوي) ألنظمة تقييد األطفال المواجهة لألع
ى خطاف الطالء خلف كيب العلوي هذه ع وتقع نقاط ال

مسند الرأس.

تحذير
ى  كيب غ الصحيح قد يؤدي إ كيب، إن ال ال تسمح للشريط العلوي بتجاوز مسند الرأس واربط دائما الشريط بعد ال

ة لألطفال. اإلصابة الخط

SUV ى جزء األمتعة، قم بإزالة غطاء األمتعة قبل تركيب نظام تقييد  وموديل هاتشباك: للسيارات المجهزة بغطاء األمتعة ع
كيب. ى نقطة ال األطفال ع

OMM36-2104
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تركيب نظام تقييد األطفال

ن نظام تقييد األطفال بالمقعد الخلفي مع ربط حزام األمان اتبع التعليمات الواردة مع جهة تصنيع نظام تقييد األطفال. قم بتأم
أو مقعد االطفال. قم بربط الشريط العلوي عند تركيب نظام تقييد األطفال.

تحذير
احتياطات نظام تقييد األطفال:

ئ ، يجب تقييد الطفل بشكل صحيح باستخدام حزام األمان  ي الحوادث والتوقف المفا ى الحماية الفعالة  للحصول ع
ن األذرع ليس ى المقعد الخلفي حسب عمر وحجم الطفل. اإلمساك بالطفل ب أو نظام تقييد األطفال المناسب المثبت ع

بديل عن مقعد األطفال.

كيبه بشكل صحيح. إذا لم يتم تركيب نظام تقييد األطفال  اتبع التعليمات الواردة مع جهة تصنيع نظام تقييد األطفال ل
ي حاالت التوقف المفاجأة أو االنعطافات الحادة أو الحوادث. ة  ى الوفاة أو إصابات خط بشكل صحيح، قد يؤدي ذلك إ

ي المقعد الخلفي. وإال،  كيب نظام تقييد األطفال  إذا تداخل نظام تقييد األطفال مع جهاز قفل المقعد األمامي، ال تقم ب
ي حاالت التصادم. ي حالة استخدام المكابح فجأة أو  ة  قد يتعرض الطفل أو راكب المقعد األمامي للوفاة أو إصابات خط

ال تسمح لألطفال باللعب بوظيفة قفل نظام تقييد األطفال. إذا التف الحزام حول رقبة الطفل، فقد ال يمكن تحريره، مما 
ة أخرى أو ح الوفاة. إذا حدث ذلك ولم يكن ممكنا تحرير المشبك، يجب استخدام قد يؤدي لالختناق، أو إصابات خط

مقص لقطع الحزام.

عند عدم استخدام نظام تقييد األطفال:

ي  ى المقعد. ال تضع نظام المقعد غ مثبت  عند عدم استخدام نظام تقييد األطفال، يجب كذلك تثبيته بشكل صحيح ع
مكان الركاب.

ي جزء األمتعة. سيمنعه ذلك  إذا كان من الضروري فك نظام تقييد المقعد، قم بإخراجه بعد فكه أو تخزينه بشكل صحيح 
ي حالة التوقفات المفاجئة، أو االنعطافات الحادة أو التصادم. من إصابة الركاب 
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احتياطات الستخدام نظام تقييد األطفال

ي مقعد محم بواسطة وسادة هوائية أمامية (حالة نشطة)..1 كيب نظام تقييد األطفال المواجه للخلف  ال تقم ب

ي تصميم جهاز تثبيت نظام تقييد األطفال أو حزام أمان السيارة ممنوع تحت أي ظرف من الظروف..2 أي تغي 

ى .3 كيب نظام تقييد األطفال بواسطة حزام األمان فقط. استخدم دائما جهاز تثبيت قيا لنظام تقييد األطفال ع ال تقم ب
المقعد الخلفي.

إذا كنت تخالف االحتياطات الثالثة المذكورة، فسيتحمل المستخدم مسئولية عواقب ذلك..4

ي شمس ترفق هذه التسمية بالجانب األمامي والخلفي لوا
ك بأن السيارة مجهزة الراكب األمامي وتستخدم لتذك

ى االنتباه لألمور التالية. بوسائد هوائية أمامية. ير

+

REARMAX

OK
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)ISOFIXتركيب نظام تقييد األطفال (

تحذير
ال تسمح أي شخص بالوقوف أو الجلوس أمام مقعد الراكب.

ي مقعد الراكب األمامي المجهز بوسادة هوائية أمامية ممكنة. ال تستخدم نظام تقييد األطفال المواجه للخلف ع

ي مقعد الراكب األمامي عند تعطيل الوسادة الهوائية للراكب األمامي. ال تسمح ألي راكب بالجلوس ع

ة أو ح الوفاة. ي اإلصابة الشخصية الخط تجاهل االحتياطات المذكورة أعاله قد يتسبب 

بعد إدخال المشبك، تأكد من قفل الحزام والمشبك وعدم التفاف حزام الكتف أو حزام الخصر.

ي المشبك لمنع قفل لسان الحزام بشكل صحيح. ال تقم بإدخال عمالت أو مشابك، الخ 

ى حزام األمان بعيدا عن رقبة الطفل، ولكن  تأكد دائما من وضع حزام الكتف ع منتصف كتف الطفل. يجب الحفاظ ع
ي حاالت ي حالة استخدام المكابح فجأة أو  ة  ال يسقط عن كتف الطفل. وإال، قد يتعرض الطفل للوفاة أو إصابات خط

التصادم.

ة نتيجة االنزالق تحت حزام الخصر  ى الوفاة أو إصابات خط موضع حزام الخصر المرتفع أو الحزام غ المحكم قد يؤدوا إ
ى موضع حزام الخصر أقل ما يمكن عند ورك الطفل. ها من االحداث غ المتوقعة. حافظ ع أثناء التصادم أو غ

ى  ى الذهاب إ ة. ير ي، فال يمكنه حماية الطفل من الوفاة أو حدوث إصابات خط إذا لم يعمل حزام األمان بشكل طبي
ى المقعد ح يتم إصالح حزام األمان.EXEEDمحطة خدمة  كيب نظام األطفال ع ى الفور. ال تقم ب  المعتمدة ع

ى حلقة التثبيت السفلية المستخدم1الخطوة  : اع ع
ن نظام تقييد األطفال؛ لتأم

ى مقعد الصف2الخطوة  : ضع نظام تقييد األطفال ع
الثاني؛

OMM36-2103
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ي لنظام3الخطوة  : قم بإدخال وإحكام الخطاف السف
تقييد األطفال لخفض حلقة التثبيت.

ي نظام تقييد األطفال وثّبته4الخطوة  : أخرج الشريط ع
باستخدام النقطة الثابتة العلوية (الشريط العلوي) لنظام
ي الشكل). تقييد األطفال المواجه لألمام (كما هو موضح 

OMM36-2107
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تحذير
بعد تركيب نظام تقييد األطفال، ال تقم بضبط المقعد.

تأكد من قفل الحزام والمشبك وأن الحزام ليس ملتف.

قم بضبط مقعد الراكب األمامي بحيث ال يتداخل مع نظام تقييد األطفال.

ي االتجاهات المختلفة للتأكد من تركيبه بإحكام. قم بدفع وسحب نظام تقييد األطفال 

كيب. كيب الواردة مع جهة تصنيع نظام تقييد األطفال لل اتبع تعليمات ال

ى مجموعة حلقات التثبيت. ال تقم بتثبيت أك من نظام تقييد أطفال واحد ع

 كجم، فال يسمح بتثبيت نظام تقييد األطفال باستخدام حلقات التثبيت.22إذا كان وزن الطفل أك من 

ى استبداله لدى محطة خدمة   المعتمدة.EXEEDإذا تعرض جهاز حلقة التثبيت للتلف أو حمل زائد بسبب حادث، ير

ى المقعد  كيب نظام تقييد األطفال ع كيب الصحيح لنظام تقييد األطفال، قم ب إذا كان مقعد السائق يتداخل مع ال
الخلفي األيمن.

ي مكانه. كيب وتثبيته بإحكام  ي دليل ال ى اتباع التعليمات الواردة  عند تركيب نظام تقييد األطفال، ير

 Cheryال تستخدم رف مشبك نظام تقييد األطفال لربط عناصر أخرى خالف نظام تقييد األطفال. وإال، لن تكون شركة 
اوتومبيل المحدودة مسئولة عن أي مشاكل ناتجة عن ذلك.

ة أو ح  ي مكانه، قد يتعرض الطفل أو ركاب آخرين إلصابات خط إذا لم يتم تثبيت نظام تقييد األطفال بشكل صحيح 
ي الحوادث. ي حالة استخدام المكابح المفاجئة أو االنحرافات الحادة أو  الوفاة 

ي مختلف االتجاهات.  تأكد من إحكام ربط الشريط العلوي، وتحقق من إحكام نظام تقييد األطفالعن طريق دفعه وسحبه 
كيب المقدمة من جهة التصنيع. اتبع تعليمات ال
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معلومات المفتاح.3-1
79..................................................المفتاح الذكي

80......................................بطارية المفتاح الذكي
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84.......................................الدخول بدون مفتاح
ن السيارة 85...............................................تحص

86........................................نظام تعطيل الحركة
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87...............................................(إذا كان متوفًرا)
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93............................................(إذا كانت متوفرة)
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117......................................خاصية تنقية الهواء
خاصية التنظيف التلقائي لألجزاء 

118..........................الداخلية (إذا كانن متوفرة)
يد تكييف الهواء 119...........................تشغيل ت
121........................تشغيل تدفئة تكييف الهواء
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خاصية األجزاء الداخلية

معلومات المفتاح.3-1

المفتاح الذكي

ي  ي غضون حوا  م (بدون منطقة عمياء) من20يتم استخدام المفتاح الذكي إللغاء قفل/قفل األبواب عن بعد وفتح باب الجذع 
السيارة.

المفتاح الذكي

 المفتاح الذكي (لنسيج المعدني)

 المفتاح الذكي (النسيج البالستيكي)

 المؤشر

 زر القفل

 زر إلغاء القفل

 زر فتح باب الجذع

ي المفتاح يمكن استخدام المفتاح الميكانيكي المدمج 
ي حاالت الطوارئ بعد الذكي إللغاء قفل/قفل األبواب 
ى زر تحرير المفتاح الميكانيكي وإخراج المفتاح الضغط ع
ي ي المكان األص الميكانيكي. بعد استخدامه، يجب إعادته إ
ى "األبواب"). لسهل الحمل (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع

OMM36-3010
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حد الخاصية
ي الحاالت التالية، قد ال يعمل المفتاح الذكي بشكل صحيح:

هناك أك من مفتاح ذكي واحد بالجوار الستخدامه..1

ن السيارة والمفتاح الذكي أك من .2 .20تكون المسافة ب  م

يكون المفتاح الذكي مالمسا أو مغطى بعناصر معدنية..3

4..( يوضع المفتاح الذكي بالقرب من جهاز كهربائي (مثل الهاتف المحمول، الكمبيوتر الشخ

ا تردد مماثل مع مفتاح التحكم عن بعد (مثل جهاز راديو .5 يكون المفتاح بالقرب من أجهزة االتصاالت الالسلكية ال لد
متنقل).

يكون المفتاح بالقرب من المرافق ال تولد الموجات القوية (مثل برج بث تليفزيون، أو محطة راديو او مصنع طاقة كهربائية، .6
أو مطار أو محطة سكك حديدية).

فة: ي الحاالت التالية، قد تكون بطارية المفتاح منخفضة أو مست

ي..1 انخفاض مسافة جهاز التحكم بشكل تدري

خاصية التحكم عن بعد ال تعمل ح بدون تدخل..2

تطالب مجموعة التابلوه "طاقة بطارية المفتاح الذكي منخفضة"..3

بطارية المفتاح الذكي

استبدال بطارية المفتاح الذكي

انتبه
دد ويمكن تشويشه بواسطة مختلف خدمات الراديو أو اإلشعاعات من المصانع او  هذا الجهاز هو جهاز راديو منخفض ال

االستخدامات العلمية أو الطبية.

ي ذلك تركيب معزز طاقة  ها من RFال تقم بتغي تردد البث، زيادة قوة البث (بما  ي او غ  السلكي)، أو تركيب هوائي خار
هوائيات البث بدون إذن.

ى الفور عن استخدامه  ي حالة وجود تداخل، توقف ع عند استخدامه، ال تتداخل مع االتصاالت الالسلكية القانونية؛ 
واتحذ التداب الالزمة للتخلص من هذا التداخل قبل مواصلة االستخدام.

ى زر التحرير وأخرج المفتاح1الخطوة  : اضغط ع
الميكانيكي؛

OMM36-3012
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ع غطاء المفتاح الذكي باستخدام مفك2الخطوة  : قم ب
، ثم قم بفك لوحة الدائرة؛ مسطح برأس صغ

: قم بإزالة البطارية من الحامل وقم بتثبيت3الخطوة 
واحدة جديدة بحيث يكون موجب (+) ألسفل؛

تيب العك4الخطوة  كيب المفتاح الذكي بال : قم ب
لعملية الفك؛

: بعد استبدال البطارية، تحقق إذا كان المفتاح5الخطوة 
الذكي يعمل بشكل صحيح.

 حماية البيئة
ي التعامل مع البطارية المستخدمة وفقا للوائح لية عامة، ير ال يمكن التعامل مع بطارية الليثيوم المستخدمة كقمامة م

واألحكام المحلية المتعلقة بحماية البيئة.

إقرأ 
تأكد من وضع األطراف الموجب والسالب للبطارية بشكل صحيح.

.3V-CR2032موديل بطارية المفتاح الذكي: بطارية ليثيوم 

انتبه
ا فقط من قبل شركة  .EXEEDويمكن استخدام نوع البطارية المو 

ال تقم بث القطب والطرف عند تركيب البطارية.

تأكد من أن يديك جافة وبعيدة عن المياه عند استبدال البطارية.

ي صدأ البطارية. ي القيام بذلك قد يتسبب  ال تلمس البطارية الجديدة بأيدي متسخة بالزيت. الفشل 

ال تلمس أو تحرك المكونات الداخلية للمفتاح الذكي، أو قد ال تعمل الوظائف بشكل صحيح.

هناك بعض الصعوبات عند استبدال بطارية المفتاح، لذا، قد يتعرض للتلف إذا قمت باستبدال البطاريات بنفسك. 
ي محطة خدمة   المعتمدة.EXEEDينصح باستبدال البطاريات 
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نطاق الفعالية

المنطقة القابلة الكتشافها

 إلغاء قفل/قفل األبواب

ي األداء دد عا ي نطاق الفعالية (المنطقة الحمراء) لهوائي منخفض ال إللغاء قفل/قفل األبواب عندما يكون المفتاح الذكي 
للباب.

منطقة االستشعار التلقائي (إذا كانت متوفرة)

ي  ي غضون حوا )0.7 منطقة فتح باب الجذع (  م

ب من منطقة  ى صالحية المفتاح الذكي تلقائيا. بعد االنتظار لمدةCإذا كنت تق  بحمل المفتاح الذكي، فسوف يتعرف النظام ع
ي منطقة  ن  ي ثانيت ي D، سوف تومض أضواء إشارة الدوران إلبالغك بأنه يمنع مغادرة المنطقة Cحوا ).1.3 (بعيًدا عن حوا  م

سوف يفتح باب الجذع الكهربائي تلقائيا بعد وميض أضواء إشارة الدوران عدة مرات.

تحذير
ي الوفاة ا أو المكونات األخرى، وإال فإنه قد يتسبب  يجب إيالء االهتمام الخاص لمنع األطفال من ابتالع البطارية ال تم إزال

ة لألطفال. أو اإلصابة الخط

 فتح باب الجذع

ي نطاق افتح باب الجذع عندما يكون المفتاح الذكي 
دد للمصد الفعالية (المنطقة الزرقاء) لهوائي منخفض ال

الخلفي.

 بدء تشغيل السيارة أو تبديل وضع الطاقة

قم ببدء تشغيل السيارة أو تبديل وضع الطاقة عندما يكون
ي نطاق الفعالية (المنطقة الصفراء) لهوائي المفتاح الذكي 

دد لألجزاء الداخلية. منخفض ال

إقرأ 
دد كشف المناطق بنطاق  م بعيدا عن المفتاح الذكي. لذلك، عند استخدام خاصية الدخول1.5يمكن لهوائي منخفض ال

دد تل ن المفتاح الذكي وهوائي منخفض ال بدون مفتاح أو خاصية تشغيل وإبطال المحرك، تأكد من أن المسافة ب
المتطلبات.

ي OFF منطقة   4 ألضواء المجاملة (بعيًدا عن حوا
أمتار)

 بحمل المفتاح الذكي، فسوفAإذا كنت تغادر منطقة 
تنطفئ أضواء المجاملة تلقائيا.

ي ON منطقة  ي غضون حوا  3 ألضواء المجاملة (
أمتار)

ب من منطقة   بحمل المفتاح الذكي، فسوفBإذا كنت تق
ء أضواء المجاملة تلقائيا. ت

OMM36-3015
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ي  ي غضون حوا )2 منطقة إلغاء القفل (  م

ب من منطقة   بحمل المفتاح الذكي، فسوف يتم إلغاء قفل األبواب تلقائيا.Eإذا كنت تق

ي   أمتار)3 منطقة القفل (بعيًدا عن حوا

 بحمل المفتاح الذكي، فسوف يتم قفل األبواب تلقائيا.Fإذا كنت تغادر منطقة 

حد الخاصية
ي الحاالت التالية: قد ال يتم اكتشاف المفتاح الذكي 

ي السيارة..1 عندما يتم ترك المفتاح الذكي 

عند قفل األبواب، المفتاح الذكي قريب أك من الالزم من النافذة أو السقف..2

إقرأ 
ى "نظام الصوت". ي نظام الصوت. لللمزيد من التفاصيل، اطلع ع يجب ضبط خاصية استشعار المفتاح الذكي 

ى "باب الجذع الكهربائي". للمزيد عن التفاصيل حول خاصية فتح باب الجذع الكهربائي باستشعار للمفتاح الذكي، اطلع ع

انتبه
ى 7سيتم إيقاف تشغيل خاصية استشعار المفتاح الذكي بعد قفل السيارة لمدة   أيام. إن إعادة تشغيل المحرك سيؤدي إ

استعادة خاصية االستشعار.

بعد مغادرتك السيارة بحمل المفتاح الذكي، إذا كانت أضواء إشارة الدوران ال تومض والبوق ال يصدر الصوت (يتم توجيه 
ي قفلها بسبب سوء التشغيل أو حالة ن الناجح بعد القفل)، تحقق مما إذا تم قفل السيارة لتجنب فشل السيارة  التحص

غ مرضية.

ي وضع  ، ويتم إغالق OFFيتم تشغيل خاصية استشعار المفتاح الذكي فقط عندما يكون مفتاح إيقاف تشغيل المحرك 
ي السيارة. جميع األبواب والباب الخلفي تماًما وال يتم تخزين المفتاح الذكي 

ي الحذر ح ال تلمس وظيفة فتح باب الجذع باستشعار عن غ قصد. بعد دخول منطقة  ى تو ي Cير ، اترك المنطقة 
ن أو اترك المنطقة  ى مفتاحDغضون ثانيت ى زر باب الجذع ع ى الفور أثناء تذك أضواء إشارة الدوران أو اضغط ع  ع

التحكم عن بعد إليقاف تشغيل خاصية فتح باب الجذع باستشعار.

ي غضون نطاق الفعالية للسيارة،  بعد تنشيط خاصية القفل النشط باستشعار للمفتاح الذكي، إذا بقى المفتاح الذكي 
 دقائق أخرى، فسيتم3 دقائق. إذا كان المفتاح ال يزال ضمن هذا النطاق لمدة 3فإنه سيتم قفل السيارة تلقائيا ألك من 

إيقاف تشغيل خاصية استشعار المفتاح الذكي مؤقًتا لغرض توف الطاقة. يمكن تنشيط الخاصية فقط بعد إلغاء قفل
األبواب باستخدام المفتاح الذكي أو وظيفة الدخول بدون مفتاح.

E

F
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ى سبيل المثال:  مصدر الطاقة .3 تحقق مما إذا كان المفتاح الذكي يوجد بجوار مصادر تداخل كهرومغناطي قوية (ع
المحمول، الهاتف البي أو الهواتف األخرى وإلخ)

الدخول بدون مفتاح

إلغاء قفل األبواب

قفل األبواب

ى ب من السيارة مع حمل المفتاح الذكي وضع يديك ع اق
جانب مقبض الباب األيسر/األيمن األمامي. بعد أن يتعرف
ى إشارة إلغاء القفل، سيومض مستشعر مقبض الباب ع
ن إللغاء قفل الباب، ثم اسحب مؤشر إشارة الدوران مرت

مقبض الباب لفتح الباب.

ى مقبض الباب احمل المفتاح الذكي والمس المستشعر ع
األيسر/األيمن األمامي. بعد أن يتعرف مستشعر مقبض
ى إشارة القفل، سيومض مؤشر إشارة الدوران مرة الباب ع

واحدة وسوف يقفل الباب تلقائيا.

إقرأ 
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ إن خاصية إلغاء القفل باستشعار للباب األيمن األمامي ليست قياسية. ير

انتبه
ى "نظام الصوت". ي نظام الصوت. لللمزيد من التفاصيل، اطلع ع يجب ضبط خاصية استشعار المفتاح الذكي 

ال تسمح لمستشعر مقبض الباب بالتالمس مع السائل، وإال فقد ال تعمل وظيفة الدخول بدون مفتاح.

ال تضع المفتاح الذكي مع الهاتف والكمبيوتر والماوس الالسلكي والهاتف وإلخ ألن القيام بذلك قد ال يمكن إلغاء القفل/
القفل باستشعار.

ي السيارة، ولن تعمل وظيفة قفل باب  بعد مغادرة السيارة وإغالق جميع األبواب وباب الجذع، يتم ترك المفتاح الذكي 
ي نفس الوقت. الدخول بدون مفتاح وستصدر السيارة إنذاًرا 
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ن السيارة تحص

ن عملية التحص

ن الناجح:  ستومض أضواء إشارة الدوران مرة  واحدة ويصدر بوق مكافحة السرقة صوتا مرة واحدة. توجيه التحص

ن غ الناجح:  تومض أضواء إشارة الدوران   مرات أو لم يكن هناك موجه.3 مرات ويصدر صوت مكافحة السرقة 3توجيه التحص

ن الثانوي وضعية التحص
ن السيارة، إذا لم يتم تشغيل األبواب األربعة وغطاء المحرك وباب الجذع، سيتم قفل السيارة تلقائيا بعد إلغاء تنشيط تحص

ن بعد   ثوان. إذا تم فتح أي من األبواب األربعة وغطاء المحرك وباب الجذع، سوف تخرج السيارة من30ودخول حالة التحص
ن الثانوي. وضعية التحص

ن وضعية التحص

ى وضعية اإليقاف   ويتمOFFبينما يتم تبديل طاقة السيارة إ
إغالق األبواب األربعة وغطاء المحرك وباب الجذع، اضغط
ى زر قفل المفتاح الذكي أو المس منطقة االستشعار ع
بالقفل باألصابع أو اترك السيارة عند حمل المفتاح الذكي

ن. معك، سيتم قفل الباب تلقائيا ودخول حالة التحص

إقرأ 
ى "نظام الصوت"). ي نظام الصوت (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع يتم ضبط خاصية تذك بوق قفل الباب 

انتبه
ي وضعية  ن السيارة إذا لم يتم تبديل طاقة السيارة إ .OFFال يمكن ضبط تحص

عندما لم يتم إغالق أي باب راكب، سيتم قفل القفل المركزي للباب مرة واحدة. بعد إغالق باب الراكب، تومض أضواء 
ن تلقائيا. إشارة الدوران وتدخل السيارة حالة التحص

عندما لم يتم إغالق غطاء المحرك أو باب الجذع، سيتم قفل القفل المركزي للباب مرة واحدة، وال يمكن للسيارة أن تدخل 
ن تلقائيا. ن الطبيعية. بعد إغالق غطاء المحرك أو باب الجذع، تدخل السيارة حالة التحص حالة التحص
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ن عملية التعطيل تحص

نظام تعطيل الحركة

نظام تعطيل حركة المحرك
ي وحدة مضادة للسرقة للمحرك، ستوقف المفتاح الذكي لديه رقيقة المستجيب المدمجة. إذا لم تتم مطابقة المفتاح الذكي 

الرقيقة المدمجة من تشغيل المحرك.

ي الحاالت التالية، قد ال يعمل نظام تعطيل حركة المحرك بشكل صحيح:

يكون المفتاح الذكي مالمسا بعناصر معدنية..1

ال تقم بتعديل أو فك نظام تعطيل حركة المحرك..2

يكون المفتاح الذكي قرًيا للغاية من المفتاح الذكي أو يتصل به (المفتاح مع رقيقة المستجيب المدمجة) لسيارة أخري..3

نظام مكافحة سرقة السيارة
سل نظام مكافحة سرقة السيارة تنبيه صوتي- ن وتم رصد عملية دخول غ صالحة، س ي وضعية التحص عندما تكون السيارة 

ا. ي حالة فتح غ مصرح  ضوئي، إلخطار صاحب السيارة بأن السيارة 

ى المفتاح الذكي أو المس ى زر إلغاء القفل ع اضغط ع
ب من منطقة االستشعار إللغاء القفل بأربعة أصابع أو اق
السيارة عند حمل المفتاح الذكي معك، وسيتعرف النظام
ى صالحية المفتاح الذكي ويتم إلغاء قفل األبواب تلقائيا ع

ن. تلقائيا، سوف تخرج السيارة من وضعية التحص

ن الناجح: تومض أضواء إشارة توجيه تعطيل التحص
ن. الدوران مرت

انتبه
ال تقم بمطابقة المفتاح الذكي من نفسك، وإال فإنه قد ال يعمل نظام تعطيل حركة المحرك بشكل صحيح.

ي، فقد يكون ذلك بسبب تداخل نظام تعطيل حركة  ي بدء التشغيل ولكن يعمل البادئ بشكل طبي إذا فشل المحرك 
ى االتصال بمحطة خدمة  ى الفور.EXEEDالمحرك، ير  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

OMM36-3020



خاصية األجزاء الداخلية.3

87

3

اخ
ةيلخادلا ءازجألا ةيص

البدء عن بعد للمفتاح الذكي (إذا كان متوفًرا)

ى وضعية اإليقاف  ى زر القفلOFFبينما يتم تبديل طاقة السيارة إ ي السيارة، اضغط ع ، يتم قفل السيارة ولم يكن المفتاح الذكي 
ي نفس الوقت. سوف تغلق ى المفتاح الذكي واحمله لعدة ثوان لبدءه عن بعد ويعمل تكييف الهواء تلقائيا  أو زر البدء عن بعد ع

 دقائق من تشغيلها عن بعد.10السيارة تلقائيا بعد 

إقرأ 
ن نظام مكافحة سرقة السيارة إذا تم قفل األبواب باستخدام المفتاح الميكانيكي. يو بقفل األبواب  لن يتم تمك

باستخدام المفتاح الذكي.

بعد قفل األبواب باستخدام المفتاح الذكي، سيتم تشغيل نظام مكافحة سرقة السيارة إذا تم إلغاء قفل الباب األيسر 
األمامي وفتحه باستخدام المفتاح الميكانيكي.

ى زر  عندما يتم تشغيل نظام مكافحة سرقة السيارة، يمكن إلغاء تنشيط نظام مكافحة سرقة السيارة عند الضغط ع
ى وضعية التشغيل  ى المفتاح الذكي أو تبديل طاقة السيارة إ .ONإلغاء القفل ع

لمنع التحف غ المتوقع لنظام مكافحة سرقة السيارة أو سرقة السيارة، قبل مغادرة السيارة، تحقق من عدم وجود أي 
ا بنجاح. ي السيارة، وإغالق كل األبواب والنوافذ بشكل صحيح وتحصي شخص 

إقرأ 
ي ذلك المشغل عند تشغيل السيارة عن بعد. ي السيارة بما  يجب أال يكون هناك أي شخص 

) 20يجب أال تتجاوز المسافة عند بدء تشغيل السيارة عن بعد باستخدام المفتاح الذكي مسافة التشغيل العادي (  م
للمفتاح الذكي.

بعد بدء تشغيل السيارة عن بعد، ال يمكن تشغيل بعض الخواص (مثل مفتاح مجموعة المصابيح األمامية ومفتاح 
ي دواسة المكابح عند حمل المفتاح الذكي معك، وأخرج من وضعية مجموعة المساحات وخاصية الصوت)، اضغط ع

التحكم عن بعد الستعادة التشغيل العادي.

ى زر 10 دقائق، سيتم زيادة الوقت 10عندما يكون وقت بدء تشغيل السيارة عن بعد للمرة الواحدة   دقائق بعد الضغط ع
ن، وإذا تم بدء تشغيله القفل أو زر البدء عن بعد مرة أخرى لعدة ثوان؛ وذلك يسمح ببدء تشغيل السيارة عن بعد مرت

ى وضعية التشغيل  ن، بعد تحويل طاقة السيارة إ ، يمكن بدء تشغيل السيارة عن بعد.ONلمرت
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األبواب.3-2

مفتاح قفل األبواب

ي إلغاء قفل األبواب مع المقبض الداخ

مفتاح الباب الميكانيكي

ي هذه الحالة، يمكن إلغاء قفل/ ي ظل ظروف مماثلة.  ال يمكن إلغاء قفل/قفل السيارة كهربائًيا عندما تكون البطارية مستنفدة أو 
قفل األبواب باستخدام المفتاح الميكانيكي للباب.

ى المفتاح " " إللغاءعندما يتم قفل األبواب، اضغط ع
قفل األبواب.

ى المفتاح " "عندما يتم إلغاء قفل األبواب، اضغط ع
لقفل األبواب.

إقرأ 
ن خاصية تنبيه الطوارئ حيث سوف يومض مصباح المخاطر مصحوًبا بالتنبيه  ى مفتاح القفل لتمك اضغط طويال ع

ى "نظام الصوت"). ي نظام الصوت (للمزدي من التفاصيل، اطلع ع الصوتي ويتم ضبط خاصية تنبيه الطوارئ 

 كم/ساعة، سيتم قفل األبواب تلقائيا (إذا كانت هذه 15عندما يتم إغالق األبواب األربعة وكانت سرعة السيارة أك من 
ى "نظام الصوت"). ي نظام الصوت  (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع الخاصية متوفرة)؛ ويلزم ضبط القفل التلقائي للباب 

عندما يتم إلغاء قفل األبواب، اسحب مقبض داخل الباب
ببساطة لفتح الباب.

عندما يتم قفل األبواب، اسحب مقبض داخل الباب ألول
مرة إللغاء قفل الباب، واسحبه مرة أخري لفتح الباب.
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إلغاء قفل/قفل الباب األيسر األمامي يدوًيا

قفل الباب األيمن األمامي/ األبواب الخلفية يدويا

قفل حماية األطفال

ي لفتحة المفتاح؛1الخطوة  : افتح الغطاء الوا

ي فتحة مفتاح2الخطوة  : قم بإدخال المفتاح الميكانيكي 
الباب األيسر األمامي، وتدويره باتجاه عقارب الساعة لقفل

الباب، وعكس عقارب الساعة إللغاء قفل الباب.

ي فتحة المفتاح1الخطوة  : أدخل المفتاح الميكانيكي 
الميكانيكي من جسم القفل عند طرف لوحة الباب، وقم
ي اتجاه عقارب بتدويره لقفل القفل األيمن األمامي/الخلفي 
ن تدويره لقفل الباب األيسر الخلفي عكس ي ح الساعة 

اتجاه عقارب الساعة؛

: أغلق الباب األيمن األمامي/ األبواب الخلفية.2الخطوة 
اسحب مقبض الباب للتأكد من أن األبواب مقفلة.

إقرأ 
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع EXEEDإذا ال يمكن إلغاء قفل/قفل األبواب كهربائيا، ف

ما يمكن.

ي التحقق إذا كانت األبواب مقفلة بنجاح واحد تلو اآلخر بعد القفل. إذا لم  عند استخدام المفتاح الميكانيكي للباب، ير
ى االتصال بمحطة خدمة  ى الفور.EXEEDينجح، ف  المعتمدة ع

ي من األبواب ي الجانب الداخ تقع أقفال حماية األطفال 
الخلفية.

القفل: حّرك رافعة القفل نحو اتجاه السهم.

إلغاء القفل: حّرك رافعة القفل عكس اتجاه السهم.

OMM36-3032
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النوافذ.3-3

النوافذ الكهربائية

ى الصوت. ى سبيل المثال باستخدام مفتاح النافذة وخاصية التعرف ع هناك العديد من الطرق لفتح/إغالق النوافذ ع

طريقة االستخدام

تفع النافذة؛ واترك المفتاح، وستتوقف النافذة عن الحركة. ى بمستوى واحد، وس اسحب المفتاح لألع

ى المفتاح لألسفل بمستوى واحد، وستخفض النافذة؛ واترك المفتاح، وستتوقف النافذة عن الحركة. اضغط ع

تحذير
ي أي حال من األحوال. كان النظام مستقال وال يمكن استبدال آلية القفل المركزي 

تأكد من إغالق جميع األبواب قبل القيادة، وإال فإنه قد تحدث الحوادث واإلصابة الشخصية.

ي مقعد خلفي للسيارة، يجب دائما قفل أقفال حماية األطفال لمنع فتح الباب الخلفي عن طريق  عندما يجلس الطفل 
الخطأ أثناء القيادة.

ي السيارة، فتذكر  ي حالة حدوث تصادم أو حوادث أخرى، إذا كان هناك أي شخص  بعد أن يتم قفل قفل حماية األطفال، 
أن الباب الخلفي ال يمكن فتحه إال من الخارج.

ي  ي الطقس الحار، إذا كانت السيارة متوقفة وكل األبواب والنوافذ مغلقة، ال  تسمح ألي حيوان أو طفل بالبقاء وحيدا 
ي درجة الحرارة. ة بسبب االرتفاع الحاد  ة قص ة أو وفيات ح لو لف السيارة. وإال قد تحدث إصابات خط

قم بتشغيل مفتاح النافذة الكهربائية بعد تبديل طاقة
ي وضعية  :ONالسيارة إ

تفع النافذة تلقائيا؛  ى، وس اسحب المفتاح لألع
ى المفتاح مجددا، وستتوقف النافذة عن اضغط ع

الحركة.

ادفع المفتاح لألسفل، وستنخفض النافذة تلقائيا؛ 
ى المفتاح مجددا، وستتوقف النافذة عن اضغط ع

الحركة.
OMM36-3040
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 لنافذة الراكبOFFمفتاح 

خاصية التحكم بالنوافذ عن بعد

خاصية فتح النوافذ عن بعد
ي وضعية اإليقاف  ى زر إلغاء القفل من المفتاح الذكي و احمله لمدة OFFعندما تكون طاقة السيارة  ى2، اضغط ع  ثانية ع

ي هذه ي المفتاح الذكي  بط زجاج نافذة األبواب األربعة تلقائيا/تفتح نافذة السقف. إذا تم تحرير زر إلغاء القفل ع األقل، وس
العملية، فسوف يتوقف زجاج النافذة عن الهبوط/تتوقف نافذة السقف عن الفتح.

إقرأ 
ا خاصية رفع النافذة بلمسة واحدة. فقط السيارات المجهزة بخاصية حماية االنحشار لد

ي لحظة تشغيل المحرك، سيتم تعليق عملية رفع وخفض النوافذ لتوف طاقة أك ليعمل المحرك.

ة طويلة، عند تشغيل مفتاح النافذة الكهربائية، قد ال يمكن فتح أو إغالق  ي بيئة منخفضة الحرارة لف بعد ترك السيارة 
ي هذه الحالة، حّرر المفتاح وثم اضغط عليه مرة أخرى، وكّرر  ى 3زجاج النافذة بالكامل.   دورات الستعادته.5 إ

تحذير
ى عاتق السائق  مسؤولية توجيه جميع الركاب لتشغيل مفتاح رفع/خفض النافذة  لتجنب اإلصابة الشخصية، من تقع ع
ي وضعية ي الوقت نفسه، ويو بالتأكد من أنه قد تم تبديل طاقة السيارة إ الكهربائية ومنع األطفال من استخدامها، و

OFF.أو تم إغالق جهاز غ ميكانيكي عند ترك السيارة 

ة! للموديالت غ المجهزة بخاصية  ي إصابة مزدحمة خط كن حذرا عند إغالق النوافذ، وعدم القيام بذلك قد يتسبب 
ة. ي اإلصابة الخط ى جسم الراكب، مما يؤدي إ حماية االنحشار للنافذة، عندما يرتفع زجاج النافذة، قد يتم القبض ع
ي منطقة حماية االنحشار للموديالت المجهزة بخاصية حماية االنحشار للنافذة، يمكن تنشيط خاصية حماية االنحشار 
ي إصابة لحماية الركاب. ومع ذلك، للكائنات الرقيقة أو الناعمة، قد ال يتم تنشيط خاصية حماية االنحشار، مما يؤدي إ

ة. خط

ي مفتاح " ء مؤشر مفتاح اضغط ع OFF" ، سوف ي
ي النافذة الجانبية للركاب، سيتم تعطيل مفتاح النافذة ع
الجانبية للركاب. بعد تعطيل المفتاح، يمكن استخدام
ى جانب السائق لتشغيل النوافذ فقط مفاتيح النافذة ع
ى جانب الركاب (يو باستخدام هذه الخاصية عندما ع
ى المفتاح ي السيارة). اضغط ع يكون هناك طفل موجود 

مرة أخري إللغاء هذه الخاصية وينطفئ المؤشر.

OMM36-3041



خاصية األجزاء الداخلية.3

92

خاصية التحكم بصعود النوافذ عن بعد (إذا كانت متوفرة)

خاصية صعود النافذة التلقائي المرتبطة بالقفل (إذا كانت متوفرة)

ي وضعية اإليقاف  ويتمOFFعندما تكون طاقة السيارة 
ى زر القفل من المفتاح إغالق جميع األبواب، اضغط ع

ى األقل، وسيصعد زجاج2الذكي و احمله لمدة   ثانية ع
نافذة األبواب األربعة تلقائيا/تفتح نافذة السقف. إذا تم
ي هذه العملية، فسوف ي المفتاح الذكي  تحرير زر  القفل ع
يتوقف زجاج النافذة عن الصعود/تتوقف نافذة السقف

عن الغلق.

ي وضعية اإليقاف  وجميعOFFعندما تكون طاقة السيارة 
ى المفتاح الذكي أو ى زر  القفل ع األبواب مغلقة، اضغط ع
المس مستشعر قفل مقبض الباب األمامي (بحمل المفتاح
ن وسوف يرتفع الذكي)، سوف تدخل السيارة حالة التحص
زجاج نوافذ األبواب األربعة تلقائيا/تغلق نافذة السقف
ى المفتاح الذكي مرة ى زر القفل ع تلقائيا؛ واضغط ع
أخرى أو المس مستشعر قفل مقبض الباب األمامي أثناء
ى، سوف يتوقف زجاج النافذة صعود زجاج النافذة لألع

ى/تتوقف نافذة السقف عن الغلق. عن الصعود لألع

إقرأ 
ي هبوط/صعود النافذة عن بعد،  ي نفس الوقت لعملية التحكم  لمعرفة ما إذا كان يسمح بفتح/إغالق نافذة السقف 

ي نظام الصوت. يمكن ضبطه 

ى المفتاح الذكي، واستخدم المفتاح الميكانيكي إللغاء القفل  ى زر إلغاء القفل ع أثناء صعود النافذة التلقائي، اضغط ع
ى/تتوقف نافذة السقف عن ى داخل مقبض الباب األمامي، سوف يتوقف زجاج النافذة عن الصعود لألع وضع يدك ع

الغلق.
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خاصية حماية انحشار النافذة (إذا كانت متوفرة)

خاصية حماية الالنحشار
ي منطقة حماية االنحشار أثناء صعود النافذة بلمسة واحدة أو صعود النافذة بلمسة واحدة بالتحكم عن بعد، إذا واجهت عقبة 
بط قليال. إلغالق النافذة، قم بتحريك العائق بعيدا وتجاوزت المقاومة قيمة معينة، فسوف تتوقف النافذة عن الصعود و

وتشغيل المفتاح مجددا.

ي بعض الظروف لحماية نظام تنظيف النافذة، سيتم إلغاء خاصية حماية انحشار النافذة وخاصية رفع النافذة بلمسة واحدة 
ا خاصية الصعود والهبوط التقليدي فقط. بعد تعلم حماية ي هذا الوقت، النافذة لد لتجنب مخاطر السالمة المحتملة. 

ي. االنحشار، ستعود خاصية رفع النوافذ بلمسة واحدة للباب المقابل للعمل بشكل طبي

إلغاء خاصية حماية االنحشار
ن باستمرار عند رفع النافذة، ستتوقف النافذة من الرفع، وسيتم إلغاء خاصية حماية االنحشار. إذا تم إذا واجهت عقبة مرت

فصل كابل البطارية أثناء العمل أو أثناء عدم العمل، سيتم إلغاء خاصية حماية االنحشار.

خاصية حماية الحرارة الزائدة
لحماية المحرك، عند تشغيل رفع-خفض النافذة بشكل مستمر، ستنشط خاصية حماية الحرارة الزائدة لتعطيل التحكم بمفتاح
ى استخدام خاصية رفع- ا، سيستأنف العمل. هذه الخاصية لن تؤثر ع النافذة المقابلة. بعد عودة درجة حرارة المحرك لطبيع

خفض النوافذ األخرى.

خاصية التعلم اليدوي
ي، قم بإجراء الخطوات التالية الستعادة إذا لم تعمل خاصية رفع النافذة بلمسة واحدة وخاصية حماية االنحشار بشكل طبي

ي نطاق النافذة أثناء التعلم. الخاصية. تأكد من عدم وجود عوائق 

انتبه
ي حالة  ى المفتاح الذكي.  ى زر إلغاء القفل/القفل ع ي عملية صعود/هبوط النوافذ بالتحكم عن بعد، اضغط طويال ع
)، ستتوقف العملية. انقطاع إشارة التحكم عن بعد بسبب االرتعاش (سواء بسبب ارتعاش يدوي أو  تداخل كهرومغناطي

ى المشغل أن يرى السيارة بوضوح والتأكد من عدم  عند استخدام خاصية صعود النافذة بالتحكم عن بعد، يجب ع
اء من عملية صعود النافذة، تأكد من أنه قد تم إغالق نوافذ األبواب ى الركاب من النوافذ الكهربائية. بعد االن القبض ع

األربعة قبل المغادرة.

تحذير
بعد اختيار خاصية صعود النافذة التلقائي المرتبطة بالقفل، عند استخدام قفل المفتاح الذكي، لمس قفل مستشعر مقبض
الباب األمامي، قفل المفتاح الميكانيكي أو تشغيل خاصية القفل باستشعار عند مغادرة السيارة، سيتم تنشيط خاصية صعود

ى ايالء االهتمام بحالة النافذة للتجنب من إيذاء األطفال أو الركاب أو الحيوانات األليفة. النافذة تلقائيا. ير
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ي وضعية 1الخطوة  ؛ON: قم بتبديل طاقة السيارة إ

ن إلغالق النافذة بالكامل، وثم حّرر المفتاح؛2الخطوة  : ارفع مفتاح النافذة مطوال لمدة ثانيت

ن يدوًيا لفتح النافذة بالكامل وثم حّرر المفتاح؛3الخطوة  : قم بتشغيل مفتاح النافذة واحمله لمدة ثانيت

: حاول تشغيل خاصية رفع النافذة تلقائيا؛4الخطوة 

ى للضبط.5الخطوة  ى تكرار الخطوات باألع : إذا لم يكن من الممكن إغالق النافذة تلقائيا، ير

ي محطة خدمة  ي الذهاب إ EXEEDإذا تعذرت استعادة خاصية رفع النافذة التلقائي بعد تكرار الخطوات المذكورة أ‘اله، ير
المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.

إقرأ 
ي هذه الحالة، قد ينعكس ى نظام األبواب بشكل غ متوقع.  ا حفر وغ مستوية، قد تؤثر الجاذبية ع ى طرق  عند القيادة ع

ي. عمل النوافذ وتفتح أثناء استخدام خاصية رفع النوافذ بلمسة واحدة. هذا االحتمال ضعيف جدا ولكنه وارد وطبي

انتبه
عند فصل سلك البطارية وإعادة توصيله، لن تعمل خاصية رفع النوافذ وخاصية حماية االنحشار.

ي نوع من خاصية حماية سالمة النوافذ. ال تحاول أبدا تنشيطها بشكل متكرر باستخدام أشياء  خاصية حماية االنحشار 
ي ى أي جزء من جسمك. قد يؤدي عدم القيام بذلك إ مختلفة أو بطرق غ مناسبة أو ح عن طريق الضغط المتعمد ع

إتالف آلية تنظيم النافذة أو إصابة شخص عن طريق الخطأ.

ى مساحة إغالق النافذة خالية. إال، قد  عند إغالق النافذة، ح إذا كانت مجهزة بخاصية منع االنحشار، حافظ دائما ع
ي حالة انحشار يد شخص أو إصبعه، يواجه النظام عنصر رفيع ال يمكن استشعاره، ولن تعمل خاصية حماية االنحشار. 

ة. قد تحدث إصابات خط
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نافذة السقف البانورامية (إذا كانت متوفرة).3-4

فتحة السقف البانورامية

ى ى سبيل المثال بواسطة مفتاح نافذة السقف وخاصية التعرف ع هناك العديد من الطرق لفتح/إغالق نافذة السقف ع
الصوت.

طريقة االستخدام

إمالة / إغالق نافذة السقف

ى.ادفع المفتاح " " للخلف عندما يتم إغالق نافذة السقف وسوف تميل نافذة السقف لألع

ى إلغالق نافذة السقف أو ادفع المفتاح "ادفع المفتاح " " لألمام مباشرة" لألمام عندما تميل نافذة السقف لألع
ي نفس الوقت. إلغالق نافذة السقف والمظلة 

فتح / إغالق نافذة السقف

لق نافذة السقف للفتح. ادفع المفتاح "ادفع المفتاح " ى وسوف ت " مرة" للخلف عندما تميل نافذة السقف لألع
. ى موضع أق لق نافذة السقف للفتح إ أخرى، سوف ت

" لألمام مباشرة إلغالق" لألمام إلغالق نافذة السقف أو ادفع المفتاح "عندما تفتح نافذة السقف، ادفع المفتاح "
ي نفس الوقت. نافذة السقف والمظلة 

فتح / إغالق المظلة

" للخلف عند إغالق المظلة، سوفادفع المفتاح "
ى الموضع األوسط. ادفع المفتاح " لق المظلة إ "ت

ى موضع مفتوح بالكامل. لق المظلة إ مرة أخرى، سوف ت

" لألمام عندما يتم فتح المظلة بالكاملادفع المفتاح "
ى الموضع األوسط. ادفع المفتاح لق المظلة إ وسوف ت

ى موضع مغلق" لق المظلة إ " مرة أخرى، سوف ت
بالكامل.

إقرأ 
ي زيارة محطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDإذا وجدت أن هناك حماية انحشار كاذبة، ير

ن، المستوى األول هو: نطاق الفتح بالتحكم اليدوي؛  ى مستوي يتم تصميم مفتاح نافذة السقف ومفتاح المظلة ع
ى تحديد المستوى المناسب وفقا الحتياجاتك. المستوى الثاني: نطاق الفتح بالتحكم التلقائي، ير

OMM36-3050
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ي المطر (إذا كانت متوفرة) خاصية إغالق الباب التلقائي 
ي  ، فسيتم إغالق النافذة أو نافذة السقفOFFعندما تفتح النافذة أو نافذة السقف مع وجود مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك 

تلقائيا إذا تم اكتشاف المطر.

ا إلغالق النافذة ونافذة السقف. إذا كانت اإلجابة "نعم"، سيتم ً عند اكتشاف المطر أثناء القيادة، سوف يعطي نظام الصوت توج
إغالق النافذة ونافذة السقف؛ وإذا كانت اإلجابة "ال" أو لم يكن هناك إجابة، فلن يتم إغالق النافذة ونافذة السقف.

انتبه
إذا لم تعمل خاصية حماية االنحشار لنافذة السقف، قد تفقد وضعية الذاكرة االولية، لذا، من الضروري إعاد معايرة 

الموضع.

عندما تتجمد نافذة السقف أو تغطى بالثلوج، فإن فتح نافذة السقف بالقوة سيعرض زجاج ومحرك نافذة السقف للتلف.

ي الكابينة عند فتح نافذة السقف،  ى نافذة السقف بعد تساقط المطر، من أجل منع تدفق المياه  إذا كانت هناك مياه ع
ي إلزالة هذه المياه قبل فتحها. يجب دائما مسح المياه أو إمالة نافذة السقف لألع

ي قضبان نافذة السقف بانتظام بواسطة المياه. بعد مغسالت السيارة أو سقوط أمطار،  قم بتنظيف األتربة والشوائب 
قم بمسح المياه عن زجاج نافذة السقف قبل االستخدام.

تحذير
قبل إغالق نافذة السقف، يجب إيالء االهتمام الخاص لرؤية السيارة بوضوح وتأكد من أنه ال يمكن انحشار الركاب من نافذة

السقف.

إقرأ 
ى وضعية اإليقاف 16ي غضون  ، وح إذا لم تمطر، سيتم إغالق النافذة أو نافذة OFF ساعة بعد تبديل طاقة السيارة إ

السقف تلقائيا.

ى عدم إغالق  ي تشغيل خاصية حماية االنحشار، والذي يؤدي إ إذا كان قفل السيارة وصعود النافذة التلقائي يتسبب 
النافذة، فسوف تغلق النافذة تلقائيا عندما تمطر.
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منظر الصوت

تحذير
ى ذلك  ى المطر بواسطة مستشعر المطر. قد يتسبب الغبار واألوراق وما إ ي المطر  ع تعمل خاصية إغالق النافذة التلقائي 

ى إغالق النافذة ونافذة السقف تلقائيا. ي تشغيلها، مما يؤدي إ

ي غضون  ى اكتشاف ما إذا كانت السماء تمطر  ي المطر ع  ساعة بعد تحويل طاقة 16تعمل خاصية إغالق النافذة التلقائي 
ى  وضعية اإليقاف   وتغلق النافذة تلقائيا بعد ذلك.OFFالسيارة إ

ي  ى المستخدم إيالء االهتمام بالسالمة كالمعتاد، ينب ي المطر توفر الراحة ولكن يجب ع خاصية إغالق النافذة التلقائي 
ك األطفال أو ي السيارة. ال تقم أبدا ب مراقبة حالة النافذة وضمان السالمة الشخصية ومراقبة النوافذ واألشخاص 

ي السيارة. الحيوانات األليفة أو األشخاص ذوي اإلعاقة بمفردهم 

ي السيارة. إذا تم ترك األشخاص أو  ك األطفال أو الحيوانات األليفة أو األشخاص بمفردهم  ألجل ضمان السالمة، ال ت
ي السيارة بعد توقف السيارة وإيقاف تشغيل مكيف الهواء، فستؤدي خاصية إغالق النافذة التلقائي الحيوانات األليفة 
ي الوفاة من ارتفاع درجة الحرارة بعد صعود النافذة! أثناء صعود ى تشغيل صعود النافذة التلقائي، قد يتسبب  ي المطر  إ
النافذة التلقائي، هناك احتمال إيذاء األشخاص أو الحيوانات األليفة (ألن السيارة مجهزة بخاصية حماية انحشار النافذة).
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ي وحدة الصوت العلوية (إذا كان متوفًرا) زر التحكم 

 مقبض زيادة مستوى الصوت

ي اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت. قم بتدويره 

 مقبض تقليل مستوى الصوت

قم بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل مستوى الصوت.

ى قائمة تكييف  زر وظيفي سريع ع
يمكن الوصول بسرعة الهواء

لشاشة تشغيل نظام مكيف الهواء 
بتمرير زر قائمة مكيف الهواء 

السريعة لألسفل.

انقر زر وظيفي للصفحة الرئيسية  
ى الشاشة  أية شاشة للعودة إ

الرئيسية للنظام.

انقر أية زر الصفحة الرئيسية 
ى الشاشة الرئيسية. شاشة للعودة إ

انقر لدخول شاشة  NAVIزر وظيفي 
NAVI.

ى زر العودة  انقر أية شاشة للعودة إ
الشاشة السابقة.

تمريره زر زيادة مستوى الصوت 
ى: لزيادة مستوى الصوت. لألع

انقر زر وظيفي لمركز التطبيق 
ى شاشة مركز التطبيق. للدخول إ

اضبط منطقة شاشة تعمل بلمس .NAVIانقر لدخول شاشة  NAVIزر  
مستوى الصوت وقناة الراديو 

وحجم تدفق الهواء لتكييف الهواء 
عن طريق تحريك أصابعك.

انقر للدخول زر وظيفي لإلعداد 
ي ذلك  لشاشة اإلعداد، بما 

اإلعدادات لكل خاصية نظام صوت.

 انقر لدخول زر الوسائط المتعددة 
الوسائط المتعددة.

تمريره زر تقليل مستوى الصوت 
لألسفل: لتقليل مستوى الصوت.

انقر زر وظيفي للوسائط المتعددة 
لدخول شاشة الوسائط المتعددة، 

ي ذلك الراديو، الموسيقي،  بما 
الصور والفيديو.

تشغيل/إيقاف نظام زر الطاقة 
فيه. اضغط طويال  الصوت وال

عليه إلعادة تشغيل نظام الصوت 
فيه. وال

انقر للدخول لشاشة زر اإلعداد 
ي ذلك اإلعدادات لكل  اإلعداد، بما 

خاصية نظام صوت.

إقرأ 
وني المرفق بوحدة الصوت العلوية. ى "دليل المستخدم" اإللك فيه، اطلع ع للمزيد من التفاصيل حول نظام الصوت وال

 زر العودة

ى الشاشة السابقة. انقر أية شاشة للعودة إ

 زر الصفحة الرئيسية

ى الشاشة الرئيسية. انقر أية شاشة للعودة إ

 زر الطاقة

قم بتشغيل/إيقاف تشغيل وحدة الصوت العلوية ونظام
فيه؛ اضغط مطوال علىه إلعادة تشغيل وحدة الصوت ال

فيه. العلوية ونظام ال
OMM36-3190
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شاشة تعمل بلمس (إذا كانت متوفرة)

ن لزيادة مستوى الصوت؛ وقم بتمريرها من ى اليم ى شاشة غ الخريطة، قم بتمريرها من اليسار إ ن: ع التمرير بإصبع
ى لألسفل أو من اليسار ى شاشة الخريطة، قم بتحريك شاشة الخريطة من األع ى اليسار لتقليل مستوى الصوت. ع ن إ اليم

ن. لليم

ن لزيادة حجم ى اليم ى شاشة تكييف الهواء، قم بالتمرير من اليسار إ ن (الضغط+التمرير): ع السحب بإصبع واحد/إصبع
ى شاشة الخريطة، ى اليسار لتقليل حجم تدفق الهواء لمكيف الهواء؛ ع ن إ ي مكيف الهواء؛ وقم بالتمرير من اليم تدفق الهواء 

ن. ى اليم ى األسفل، من اليسار إ ى إ اسحب شاشة الخريطة من األع

/تصغ شاشة خريطة المالحة/الصورة. ن: يتم تكب التكب بإصبع

ى تشغيل/إيقاف النقر السريع (الضغط): يعمل ع
الراديو والموسيقى والفيديو.

التمرير بإصبع واحد: المس المحطة السابقة/
الموسيقى السابقة/الفيديو السابق/الصورة السابقة قليال
ى اليسار؛ والمس المحطة التالية/الموسيقى ن إ من اليم

ي/الصورة التالية قليال. التالية/الفيديو التا

إقرأ 
ن هو لفتة غ صالحة. التمرير ببطء بإصبع

يكون عمل النقر السريع صالًحا بعد التحرير فقط عندما تكون مدة الضغط ضمن ثانية واحدة.

OMM36-3061
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عملية نظام الصوت

APPتطبيق 

شاشة الوسائط المتعددة

هاتف البلوتوث

ى شاشةانقر زر " ى شاشة نظام الصوت للدخول إ " ع
.APPتطبيق 

 الخريطة واإلعداد ومسجلAPPتتضمن شاشة تطبيق 
القيادة ودليل المالك وأبل كاربالي وإلخ.

ى شاشةانقر زر " ى شاشة نظام الصوت للدخول إ " ع
الوسائط المتعددة.

تتضمن شاشة الوسائط المتعددة وكمان والموسيقى
والراديو والصور والفيديو وإلخ.

ي اإلعداد-إعداد النظام-التوصيل-هاتف البلوتوث، قم
بتوصيل بلوتوث الهاتف بنظام الصوت أوال وثم انقر
ى شاشة هاتف ي الشاشة الرئيسية للدخول إ الهاتف 

البلوتوث.

OMM36-3062

Road Rescue

10:30PM2.5 PM1 2

Setting Apple CarPlay ElectronicM...AndroidAuto

OMM36-3063

10:30 Music    Radio   Image    Video PM2.5 PM1 2

AMFM

98.2 MHZ

Channel

97 98 99 100

ST

OMM36-3064

10:30Dial        Contacts        BT Settings PM2.5 PM1 2

Recents  50

07:59

07:55

1/8

1/8

OMM36-3

9

5

8

8

g

OMM36

9

5

/8

/8

/

/

ggs PM2.5 1 2

Recents  50

07:5

07:5

1/

1/



خاصية األجزاء الداخلية.3

101

3

اخ
ةيلخادلا ءازجألا ةيص

دليل المالك

إعدادات الصوت

اإلعداد

إعداد السيارة

ل وإعداد وقت تأخ المصابيح األمامية ( ي إعداد خاصية اتبع للم  ثانية30 ثانية و10 ثانية و0يتضمن إعداد الضوء الخار
ي وضع 60و .ON/OFF ثانية) وإعداد ضوء المجاملة 

ي وضع  ، وإعداد تذك نسيانON/OFFيتضمن الشحن الالسلكي (إذا كان متوفًرا) إعداد خاصية الشحن الالسلكي للهاتف 

ى شاشة تطبيق  وني ع ى دليل المالك اإللك APPانقر ع
للتحقق من تعليمات التشغيل المفصلة الستخدام نظام

الصوت.

يتضمن االتصال االتصال بالبلوتوث واالتصال بالنقاط
الساخنة واالتصال بواي فاي.

يتضمن تعدد االستخدامات إعداد عرض الشاشة وإعداد
الوقت والتاريخ، وإعداد اللغة وإعداد تشغيل فيديو القيادة
وإعداد تعريف زر الوضع، إعداد التحقق من معلومات
ن اإلعدادات اإلصدار ومساحة التخزين وإعداد إعادة تعي

اضية. االف

يتضمن نظام الصوت إعداد نغمة الزر وإعداد ارتفاع
الصوت وإعداد تعديل مستوى الصوت وإعداد تعديل
ا وإعداد تأث الصوت وإعداد مستوى الصوت االف
مجال الصوت وإعداد تعويض حجم سرعة السيارة وإعادة

. ا ضبط اإلعداد االف

ي األبواب والنوافذ إعداد صعود النافذة يتضمن التحكم 
ي وضع  ، وإعداد هبوط النافذة بلمسةON/OFFالتلقائي 
ي وضع  ي وضعON/OFFواحدة  ، وإعداد القفل التلقائي 

ON/OFFاب والقفل عند ، وإعداد إلغاء القفل عند االق
ي وضع  ، وإعداد إلغاء األبواب األربعة أوON/OFFاالبتعاد 

باب السائق بالتحكم عن بعد، وإعداد تذك بوق قفل
ي وضع  .ON/OFFالباب 

ى/ يتضمن موضع المقعد إعداد الوصول/الخروج السهل إ
ي وضع  .ON/OFFمن المقعد 
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ي وضع  .ON/OFFالهاتف المحمول 

ي باب الجذع (إذا كان متوفًرا) إعداد زاوية فتح باب الجذع وإعداد فتح/إغالق باب الجذع باستشعار للمفتاح يتضمن التحكم 
الذكي.

ي وضع  .ON/OFFيتضمن إعداد مرايا الرؤية الخلفية الخارجية إعداد الطي التلقائي لمرايا الرؤية الخلفية الخارجية 

ي وضع  ي وضع ON/OFFتتضمن اإلعدادات األخرى إعداد تذك صيانة السيارة   وإعداد تنبيهON/OFF، وإعداد تنبيه الطوارئ 
ي وضع   أثناء تحديد موقع السيارة.ON/OFFالبوق 

زر إعداد نظام مساعدة القيادة (إذا كان متوفًرا)

تنبيه السرعة الزائدة غ القابل للتعديل (إذا كان متوفًرا)
ى  ى مجموعة التابلوه وتصدر صفارة التنبيه صوًتا. سوف تختفي120عندما تصل السرعة إ  كم/ساعة، فتنبثق شاشة التنبيه ع

ى 115رسائل وأصوات التنبيه فقط عندما تكون السرعة أقل من   كم/ساعة مرة أخرى،120 كم/ساعة. وإذا كانت السرعة تصل إ
فإنه سوف يصدر صوت التنبيه مرة أخرى.

اإلعداد الشخ

يتضمن إعداد نظام مساعدة القيادة (إذا كان متوفًرا)
ي وضع   وتنبيهON/OFFضبط مراقبة النقاط العمياء 

ي وضع   وإعداد سرعة السيارةON/OFFالسرعة الزائدة 
 كم/ساعة)130~30(تكون سرعة السيارة ضمن نطاق 

ي وضع  يON/OFFوتنبيه فتح الباب  ، تذك إرهاق القيادة 
ى ON/OFFوضع  1/2/3/4 (يمكن ضبط وقت التذك ع

ي وضع  ، وضعON/OFFساعة)، وابتعاد السيارة األمامية 
ي وضع  ى إشارة المرور  ، نظام مكابحON/OFFالتعرف ع

ي وضع  ، نظام تنبيه التصادمON/OFFالطوارئ التلقائي 
ي وضع  ، إعداد وضع تنبيه التصادمON/OFFاألمامي 

ي وضع  يON/OFFالخلفي  ، مساعد الضوء المرتفع الذكي 
، إعداد وضع تنبيه التصادم الخلفيON/OFFوضع 

)CVW ي وضع  (ON/OFFأثناء القيادة، خاصية مساعدة 
ي وضع  .ON/OFFمغادرة الحارة 

يتضمن اإلعداد المخصص اإلضاءة المحيطة المخصصة
وتكييف الهواء المخصص والمقعد/مرايا الرؤية الخلفية

المخصصة والسمة المخصصة.

إقرأ 
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ تختلف اإلعدادات حسب تكوين السيارة. ير

+

REARMAX
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زر الصوت

": رد المكالمة أو دخول شاشة البلوتوث.زر الرد "

اء المكالمة " اء المكالمة.زر إ ": إ

ى الصوت " ى الصوت (إذا كانت متوفرة)؛ واضغط مطوال لتنشيطزر التعرف ع ا لتنشيط خاصية التعرف ع ": اضغط قص
 (يلزم توصيلها بالهاتف).Siriخاصية 

": كتم الصوت.زر كتم الصوت "

ي-وكمان-راديو.زر تبديل الوضعية " ": تبديل الوضعية:  راديو-الموسيقى المخزن المح

ن:قم بتبديل المفتاح " " لليسار واليم

ي؛ الموسيقي:  التبديل السابق/التا

راديو:  المحطة السابقة/التالية.

ى الصوت (إذا كانت متوفرة) خاصية التعرف ع

ى الصوت باستخدام الطرق التالية عند تشغيل وحدة الصوت العلوية: ن خاصية التعرف ع يمكن تمك

ى الصوت.1الطريقة  ن خاصية التعرف ع : قل "شياو يون، شياو يون" مباشرة لتمك

ى الصوت "2الطريقة  ى زر التعرف ع ا ع ى الصوت.: اضغط  قص ن خاصية التعرف ع ى عجلة القيادة لتمك " ع

":زر رفع مستوى الصوت "

: رفع مستوى الصوت؛ الضغط القص

ضغط مطول: رفع مستوى الصوت باستمرار.

":زر خفض مستوى الصوت "

: خفض مستوى الصوت؛ الضغط القص

ضغط مطول: خفض مستوى الصوت باستمرار.

OMM36-3070
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رابط الهاتف

QDlink(أندروز) 
طريقة التحميل

طريقة االتصال

يل تطبيق  ى هاتفك بأي من الطرقQDLinkيتم ت  ع
التالية:

يله.QDLink. امسح رمز االستجابة السريعة لـ1  لت

يله.2 . امسح رمز االستجابة السريعة لجوجل لت

ي جوجل بالي.3 يل  . قم بالبحث والت

ى شاشة اإلعدادات1الخطوة  : قم بتشغيل البلوتوث ع
(بلوتوث) للهاتف؛

ى شاشة اإلعدادات2الخطوة  : قم بتشغيل البلوتوث ع
(بلوتوث) لنظام الصوت وابحث واتصل بالجهاز حيث سيتم

ى الهاتف؛ ان البلوتوث ع عرض طلب اق

OMM1D-2290

OMM1D-2291

15:0260%

Bluetooth

Bluetooth

Device name

Received files

Cloudrive-98A514

Cloudrive-D6DCB1

octopus-f1

Help

Currently visible to nearby devices

PAIRED DEVICES

AVAILABLE DEVICES

Searching...

15:0260%

oth

s

e-98A514

e to nearby devices

ES

4G
1

?

HD

2HD
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ى تطبيق 4الخطوة  .QDLink: انقر ع

ان البلوتوث3الخطوة  ى شاشة طلب اق ان ع : حّدد االق
ان البلوتوث؛ للهاتف إلكمال عملية اق

 والهاتف باستخدام كابلUSB: قم بتوصيل منفذ 5الخطوة 
ي وسيتم عرض طلب إذن  ى الهاتف؛USBالبيانات األص  ع

" يدعم خاصية التسجيل "USBانتبه: فقط منفذ 
ى تشغيلQDlinkالرقم لشاشة   .قبل رابط الهاتف ، ير

ي إعدادات الهاتف. أذونات المطور 

ى شاشة طلب إذن 6الخطوة  USB: حّدد نقل الملفات ع
ى اتصالQDLinkوقم بتشغيل   عندما تتم الموافقة ع

USBى  وسيتم عرض شاشة طلب التسجيل الرقم ع
الهاتف؛

OMM1D-2293

Help

15:0260%

Bluetooth

Bluetooth pairing request

310736

Bluetooth

Device name

Received files

Cloudrive-98A514

Cloudrive-D6DCB1

octopus-f1

Cloudrive-FB6459 would like to pair
with this device.Confirm that this code
is also shown on the Cloudrive-FB6459.

Allow access to your contacts and call
history

CANCEL PAIR

Currently visible to nearby devices

PAIRED DEVICES

15:0260%

oth

s

e-98A514

e to nearby devices

ES

4G
1HD

2HD

OMM36-3080

12V

OMM1D-2295

CANCEL OK

QDLink

Use USB to

Open QDLink when this USB accessory
is connected?

Use by default for this USB accessory

Transfer photos

Transfer files

Charge only

CANCEL
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)iOSأبل كاربالي (
طريقة االتصال

ى شاشة طلب التسجيل7الخطوة  : حّدد "ابدأ اآلن" ع
الرقم للهاتف؛

.QDlink: أدخل شاشة التسجيل الرقم لـ8الخطوة 

ي"1الخطوة  ى "مرحبا س : قم بتشغيل خاصية االستماع إ
ى  يHomeوالضغط ع ى شاشة اإلعدادات (س ي ع  لس

والبحث) للهاتف؛

OMM1D-2297

G

Google Waze Here

G

Google Waze Here

Privacy notice
QDLinkWill start capturing everything that’s displayed
on your screen.

CANCEL      START NOW

OMM1D-2298

G

Google Waze Here

15:0260%

Settings

About Ask Siri & Prvacy...

Siri & Sarch

Listen for “ Siri”

Press Home for Siri

Allow Siri Whn Locked

Language

Siri Voice

Voice Feedback

My Information

Siri & Dictation History

Announce Messages

Suggestions in Search

Suggestions in Look Up

ASK SIRI

Female

Always

out Ask Siri & Prvacy...

n Locked

ack

n

n History

essages

Female

Always

Chinese(Mandarin - China mainla...

Siri can help you get things done just by asking.Siri uses
wireless data.

SIRI SUGGESTIONS

4G
1HD

2HD

OMM1D-2299
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ى شاشة اإلعدادات2الخطوة  : قم بتشغيل كاربالي ع
(العامة) للهاتف؛

 والهاتف باستخدام كابلUSB: قم بتوصيل منفذ 3الخطوة 
ي؛ البيانات األص

" يدعم خاصية التسجيل "USBانتبه: فقط منفذ 
الرقم لشاشة أبل كاربالي.

ى شاشة طلب إذن كاربالي؛4الخطوة  : حّدد السماح ع

15:0260%

General CarPlay

If you car supports wireless CarPlay,press and hold the
voice control button on your steering wheel to start CarPlay
setup.

AVAILABLE CARS

4G
1HD

2HD

OMM1D-2300

OMM36-3080

12V

15:0260%

General CarPlay

If you car supports wireless CarPlay,press and hold the
voice control button on your steering wheel to start CarPlay
setup.

AVAILABLE CARS

4G
1HD

2HD

OMM1D-2301

15:0260%

General CarPlay

f you c ar suppoupports wiret itt itttt irts wirerts wiret less Carless Carll CCCCl CCless CarCCC Play,prePPlPlPlay,prePPlay,prePlay,prePlay,prePlay,l yPlay,preyy ss and hddss and hdddddd oldold thedd
voice cocontrol buntrol buttontton on your steyour syour steyour syour steyour steour steour steyour steour sur stestour stttteour steur steour steryouryour steyour steyour steyour soouuur str styour steeour steouu ss eeyyyoour ss ering wering wheeereeereeerreer eel to start CCart Play
setupp..

AVAILLLABLLABLE CARSE C

4G
1HD

2HD

OM
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تشغيل الصوت

ى زر التعرف الصوتي " ة ع ة وج ى مفتاحاضغط لف ى التأكيد من اتصال هاتفك والضغط ع " والذي سوف يوجه بأنه "ير
الصوت".

ى زر التعرف الصوتي " ي.اضغط مطوال ع " لتشغيل خاصية س

Android Auto (Android)
طريقة االتصال

: أدخل شاشة التسجيل الرقم أبل كاربالي.5الخطوة 

؛Google Framework:  قم بتثبيت تطبيق 1الخطوة 

ي 2الخطوة   وتشغيلGoogle Play:  قم بإجراء التثبيت 
Android Autoامج الداعمة وفقا  وقم بتثبيت جميع ال

نامج الموجود وثم لرسالة التوجيه للنظام وقم بتحديث ال
اءAndroid Autoيمكن أن يعمل  ي بعد االن  بشكل طبي

من التحديث.

 والهاتف باستخدام كابلUSB:  قم بتوصيل منفذ 3الخطوة 
ي؛ البيانات األص

" يدعم خاصية التسجيل "USBانتبه:  فقط منفذ 
ىAndroid Autoالرقم لشاشة  . قبل رابط الهاتف، ير

ي إعدادات الهاتف. تشغيل أذونات المطور 

OMM1D-2302

2

1

4G
15:32

Tuesday

22
Phone

Settings QQMusic

Mssages Now Playing CHERY Calendarg y g

Apple CarPlay connected

OMM1D-2303

OMM36-3080

12V
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: إذا تم توصيل الهاتف بالسيارة ألول مرة (سوف4الخطوة 
ى ى وحدة الصوت العلوية، ف تنبثق رسالة التوجيه ع
ى الهاتف المحمول، أوقف العمل وفقا لرسالة التوجيه ع
السيارة واسحب مكابح الوقوف)، ثم سيتم اكتمال إعداد

التوصيل األول؛

ى تطبيق وحدةAndroid Auto:     انقر فوق "5الخطوة  " ع
ى واجهة ربط " ".Android Autoالصوت العلوية للدخول إ

OMM1D-2304

OMM1D-2305

2:49

Chery Autom...

YT Music

49

Chery 

YT M

Autom...

Music

PCTS Verifier Podcasts Sprtify

G

OMM1D-2305OMM1D 2305OOMM1DO D 2305OMM1DO

cccastss SprtifyS y
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نظام تكييف الهواء.3-6

تكييف الهواء التلقائي (إذا كان متوفرا)

لوحة التحكم بالصف األمامي

OMM36-3090

SYNC

PM2.5 REAR

AUTO

MAX

A/C

PM2.5 REARAUTO SYNC
MAX

A/C

LOLO

Front   Rear

1 2 3 5 6 7

19 20 21 22 23 24 25

4

891011121314

2628 2729303133 32

15161718
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زر وظيفي لتدفئة مقعد السائق (إذا 
كان متوفًرا)

ي/الهواء زر وظيفي لطي شاشة تكييف الهواء زر وضعية الهواء الخار
المعاد تدويره

زر وظيفي لضبط درجة حرارة 
السائق

زر وظيفي إلزالة الضباب/إزالة 
الصقيع األق للزجاج األمامي

 (إذا كان متوفًرا)PM2.5زر 

ي زر وظيفي لضبط حالة الوضعية امن  زر وظيفي للتحكم الم
تكييف الهواء

 (إذا كان متوفًرا)REAR زر 

مفتاح ضبط درجة حرارة الراكب AUTOزر زر وظيفي لضبط حجم تدفق الهواء
ي  امن  األمامي/زر التحكم الم

تكييف الهواء

زر وظيفي لضبط درجة حرارة 
الراكب األمامي

يئة مقعد الراكب األمامي (إذا زر وظيفي"تكييف الهواء" زر 
كان متوفًرا)

زر وظيفي لتدفئة مقعد الراكب 
األمامي (إذا كان متوفًرا)

زر تدفئة مقعد الراكب األمامي (إذا زر وظيفي لمفتاح تكييف الهواء
كان متوفًرا)

يئة مقعد الراكب  زر وظيفي ل
األمامي (إذا كان متوفًرا)

وية مقعد السائق (إذا  زر وظيفي ل
كان متوفًرا)

زر مفتاح تكييف الهواء

زر إزالة الضباب/إزالة الصقيع  (إذا كان متوفًرا)REARزر  وظيفي 
األق للزجاج األمامي

زر تدفئة مقعد السائق (إذا كان 
متوفًرا)

وية مقعد السائق (إذا كان زر تذويب الجليد الخلفي (إذا كان متوفًرا)PM2.5زر وظيفي  زر 
متوفًرا)

ي/تدوير  زر وضعية الهواء الخار
ي الهواء الداخ

زر ضبط حالة الوضعيةزر مفتاح تكييف الهواء

مفتاح ضبط درجة الحرارة للسائق/مفتاح ضبط حجم تدفق الهواءزر وظيفي إلزالة الضباب الخلفي
AUTOالزر التلقائي 
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لوحة التحكم بالصف الثاني (إذا كانت متوفرة)

مفتاح ضبط درجة الحرارة للسائق/الراكب األمامي
ي لوحة تحكم تكييف يمكن ضبط درجة حرارة تكييف الهواء باستخدام مفتاح ضبط درجة الحرارة للسائق/الراكب األمامي 

ى شاشة العرض. الهواء أو زر وظيفي ع

 زر مفتاح تكييف الهواء زر وظيفي لطي شاشة تكييف الهواء زر وظيفي لتعديل درجة الحرارة

 زر ضبط الوضع زر وظيفي لمفتاح تكييف الهواء زر وظيفي لتعديل الوضعية

AUTO زر  مفتاح ضبط حجم تدفق الهواء زر وظيفي لضبط حجم تدفق الهواء

 زر مفتاح تكييف الهواءLCD شاشة عرض AUTO زر 

 زر تعديل درجة الحرارة زر وظيفي"تكييف الهواء"

OMM36-3091

A/CAUTO

AUTOA/C

HI

Front   Rear

1 2

8 9 10

3

467 5

12 111314
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مفتاح ضبط حجم تدفق الهواء
ى شاشة العرض. ي لوحة تحكم تكييف الهواء أو زر وظيفي ع يمكن ضبط تدفق الهواء باستخدام زر ضبط تدفق الهواء 

انتبه:  عندما لم تكن البطارية كافية، سيتم تقييد موضع تسوية المنفاخ.

ي تكييف الهواء ( امن  )SYNCزر التحكم الم
ى زر  ، يمكنك تدوير مفتاح ضبط درجة حرارة السائقSYNC إلضاءة المؤشر، يدخل تكييف الهواء حالة SYNCعند الضغط ع

امن. ى جانب السائق وجانب الراكب األمامي وجانب الراكب الخلفي بشكل م لضبط درجة الحرارة المعينة ع

ء مؤشر زر  ى زر SYNCعندما ي  فسينطفئ المؤشر ويدخل جانب السائق وجانب الراكب األمامي وجانبSYNC، اضغط ع
ي كل جانب ي كل جانب بشكل منفصل وسيتم عرض درجة الحرارة  الراكب الخلفي حالة الضبط المستقل لضبط درجة الحرارة 

ى شاشة العرض المقابلة. ع

ي حالة منطقة مفردة، يمكنك إجراء العملية التالية لدخول حالة ثالث مناطق: عندما يتم تشغيل تكييف الهواء 

ى جانب الراكب األمامي..1 قم بتدوير مفتاح ضبط درجة الحرارة ع

ى زر .2 .SYNC، ينطفئ مؤشر SYNCعند الضغط ع

زر تعديل درجة حرارة المقعد الخلفي (إذا كان متوفًرا).3

زر إزالة الضباب/إزالة الصقيع األق للزجاج األمامي
يمكن تحقيق خاصية إزالة الضباب وإزالة الصقيع األق عن طريق تشغيل زر إزالة الضباب وإزالة الصقيع األق للزجاج

ى شاشة العرض. ي تكييف الهواء أو زر وظيفي ع ى لوحة التحكم  األمامي ع

ن خاصية إزالة الضباب/إزالة ى أنه تم تمك . إذا أضاء المؤشر، فإنه يش إ ى زر إزالة الضباب/إزالة الصقيع األق اضغط ع
ي هذا الوقت، قم بتشغيل مفتاح تكييف الهواء بقوة لتشغيل الضاغط (باستثناء فصل الشتاء)، ثم قم  . الصقيع األق
ى زر إزالة الضباب األق مرة ى سبعة مستويات؛ اضغط ع ي بقوة ويعمل حجم تدفق الهواء ع بتشغيل وضعية الهواء الخار
ى وضعية إزالة الصقيع وإزالة ى حالة بدء التشغيل قبل الدخول إ أخرى وينطفئ المؤشر. تعود حالة إعداد تكييف الهواء إ

. الضباب األق

ة ، يتدفق معظم تدفق الهواء من المخرج للزجاج األمامي، بينما تتدفق كمية صغ ي حالة إزالة الصقيع وإزالة الضباب األق
. من الهواء نحو الزجاج الجان

إقرأ 
ي تكييف الهواء، ينطفئ مؤشر زر  ي جانب SYNCبالنسبة للسيارات غ المجهزة بلوحة التحكم   وتدخل درجة الحرارة 

ي ي درجة الحرارة  ى حده، للتحكم  ى حالة التعديل المستقل لتعديل كل درجة حرارة ع السائق وجانب الراكب األمامي إ
ى مقدمة عن "الزر الخلفي". جانب الراكب الخلفي، اطلع ع

ي  ى جانب السائق وجانب الراكب األمامي وجانب الراكب الخلفي ع ي حالة ثالث مناطق، ال تؤثر درجة الحرارة المعينة ع
بعضها البعض.
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زر إزالة الصقيع الخلفي
ى أنه تبدأ خاصية إزالة الصقيع ى زر إزالة الضباب الخلفي. إذا أضاء المؤشر، فيش ذلك إ بعد بدء تشغيل السيارة، اضغط ع
ي أنه تتوقف خاصية إزالة الصقيع ي العمل. إذا انطفأ المؤشر، فيش ذلك إ الخلفي/إزالة الصقيع لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية 

الخلفي/إزالة الصقيع لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية عن العمل.

ي   دقيقة.20سيتم إيقاف تشغيل الخاصية تلقائيا بعد تشغيل مزيل الصقيع حوا

إقرأ 
ي للزجاج نظيف وجاف، إذا كانت هناك أي أتربة واضحة أو قطرات مياه، من  قبل القيادة، تأكد من أن السطح الداخ

الضروري أن يتم مسحها.

ي تشغيل مفتاح تكييف الهواء. إذا تم إيقاف  ي المناخ الرطب (مثل المطر والثلج وإلخ): حافظ ع عند ظهور الضباب 
ي. إذا تم تحديد وضعية ى وضعية الهواء الخار ى الحفاظ ع ى تأث إزالة الضباب؛ ير تشغيل تكييف الهواء، سوف يؤثر ع

ي تأث إزالة الضباب. الهواء المعاد تدويره، سوف يؤثر ع

ي، وضبط اتجاه الحرارة الجزئية، وتواجه مخارج  ى وضعية الهواء الخار ى الحفاظ ع ي الشتاء: ير عند ظهور الضباب 
ى من  ن، وعندما تكون درجة الحرارة الخارجية أع ى كال الجانب ى جان لوحة العدادات النوافذ ع درجة مئوية،0الهواء ع

تكون هناك حاجة إلزالة الضباب المساعدة لتكييف الهواء.

ى محطة خدمة  ى الذهاب إ ى كفاءة إزالة الضباب، ير يد تكييف الهواء، فإنه سوف يؤثر ع  المعتمدة EXEEDإذا لم يتم ت
للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.

ن مستوى الراحة داخل السيارة، قم بضبط الوضع وحجم تدفق الهواء للوضع  بعد مسح كل الثلج أو الضباب، ولتحس
المناسب اآلخر.

انتبه
ي استخدام خاصية إزالة الضباب بشكل صحيح. لسالمة القيادة، ير

ى  ي فصل الشتاء، وإال فإنه قد يظهر الضباب ع ة طويلة من الوقت  ى عدم استخدام وضعية الهواء المعاد تدويره لف ير
الزجاج األمامي بسرعة.

يد خطر حوادث المرور واإلصابة الشخصية. لذلك، إنه مهم جدا ضمان رؤية جيدة أثناء القيادة بسالمة. ضعف الرؤية س



خاصية األجزاء الداخلية.3

115

3

اخ
ةيلخادلا ءازجألا ةيص

ي ي/تدوير الهواء الداخ زر وضعية الهواء الخار
ى ي/الهواء المعاد تدويره ع ي/الهواء المعاد تدويره عن طريق تشغيل زر وضعية الهواء الخار يمكن تبديل وضعية الهواء الخار

ى شاشة العرض. ي تكييف الهواء أو زر وظيفي ع لوحة التحكم 

ي وضعية الهواء المعاد تدويره؛ ي أنه  ي/الهواء المعاد تدويره. إذا أضاء المؤشر، فهذا يش إ ى زر وضعية الهواء الخار اضغط ع
ي. ي وضعية الهواء الخار ي أنه  إذا انطفأ المؤشر، فهذا يش إ

ي الحاالت التالية: استخدم وضعية الهواء المعاد تدويره 

ة األتربة..1 ي البيئات كث

لمنع عوادم الوقود الخارجية من دخول السيارة..2

عزل ما داخل السيارة عن الروائح الخارجية..3

ن الهواء داخل السيارة بسرعة..4 يد أو تسخ لت

مفتاح تكييف الهواء
ى ي مكيف الهواء أو زر وظيفي ع ى لوحة التحكم  يد تكييف الهواء من خالل تشغيل مفتاح تكييف الهواء ع يمكن تحقيق ت

شاشة العرض.

ي أنه يطلب من تشغيل ضاغط تكييف الهواء. يتم تشغيل ضاغط تكييف الهواء عند ا إ ء مؤشر مفتاح مكيف الهواء، مش ي
ي توقف تشغيل ضاغط هواء تكييف الهواء. ا إ تلبية ظروف تشغيله. ينطفئ المؤشر، مش

AUTOزر 
ى شاشةAUTO لتكييف الهواء من خالل تشغيل زر AUTOيمكن تشغيل وضع  ى لوحة تحكم تكييف الهواء أو زر وظيفي ع  ع

العرض.

، عندما يتم تشغيل مفتاح تكييف الهواء، زر تعديل الوضعية، زر ضبط حجم الهواء، تخرج الخاصية المقابلةAUTOي وضعية 
.AUTOمن وضعية 

ي/الهواء المعاد تدويره، وتخرج خاصية التداول من التحكم التلقائي، والAUTOي وضعية  ن وضعية الهواء الخار ، يتم التبديل ب
ي وضعية  .AUTOتزال تكون الخواص األخري 

.AUTO عند تشغيل زر AUTO، لن يخرج من وضعية AUTOي وضعية 

انتبه
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ لم تكن خاصية التدفئة لمرايا الرؤية الخلفية الخارجية قياسية. ير

ى أسطح النافذة. تأكد من إيقاف تشغيل مزيل الصقيع الخلفي عندما يتم مسح الضباب والصقيع ع

ن للتلف عند تنظيف الزجاج الخلفي أو مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. ال تخدش او تعرض أسالك التسخ

ي. عندما تكون البطارية منخفضة، ال يمكن تشغيل مزيل الصقيع الخلفي للتأكد من تشغيل السيارة بشكل طبي
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زر مفتاح تكييف الهواء
ى لوحة تحكم مكيف الهواء أو زر وظيفي يمكن إيقاف تشغيل نظام تكييف الهواء عن طريق تشغيل زر  مفتاح تكييف الهواء ع

ى شاشة العرض. ع

ي تكييف الهواء األمامي) زر تعديل الوضعية (لوحة التحكم 
يمكن تحقيق ضبط الوضعية عن طريق تشغيل زر ضبط الوضعية (يمكن جمع الوضعيات لتدفق الهواء للنافذة وتدفق الهواء

ى شاشة العرض. ي تكييف الهواء األمامي أو زر وظيفي ع ى لوحة التحكم  للوجه وتدفق الهواء للقدم لالستخدام) ع

زر تعديل الوضعية (لوحة التحكم بالصف الثاني) (إذا كانت متوفرة)
ى ي تكييف الهواء الخلفي أو الزر الوظيفي ع ى لوحة التحكم  ى زر تعديل الوضعية ع يمكن تعديل الوضعية عن طريق الضغط ع
شاشة العرض (ترتيب التبديل: وضعية تدفق الهواء للوجه، وضعية تدفق الهواء للوجه/القدم، وضعية تدفق الهواء للقدم).

 (إذا كان متوفًرا)REARزر 
ى زر  ي تكييف الهواءREARاضغط ع ي تكييف الهواء األمامي كلوحة التحكم  ء المؤشر، تعمل لوحة التحكم  ، وعندما ي

يد ونظام تكييف ي نظام تكييف الهواء الخلفي وتعديل درجة الحرارة وحجم الهواء والوضعية والت الخلفي وال يمكن التحكم 
ي وضع  .ON/OFFالهواء الخلفي 

ء مؤشر  ي غضون REARعندما ي  ثوان، سوف ينطفئ مؤشر5، إذا لم يكن هناك عملية ذات صلة لتكييف الهواء الخلفي 
REAR.تلقائيا، وسيتم إعادة تخزين وظائف األزرار المتعلقة وعرض حالة نظام تكييف الهواء األمامي 

تدفئة الزجاج األمامي (إذا كانت متوفرة)

إقرأ 
ء مؤشر  ي تشغيل/إيقاف تشغيل الوظائف ذات الصلة بتكييف الهواء الخلفي بواسطة REARعندما ي ، يمكن التحكم 

ي تكييف الهواء األمامي أو واجهة عرض تكييف الهواء الخلفي. لوحة التحكم 

ي تكييف الهواء الخلفي، فيمكن تعديل حالة العمل لتكييف الهواء الخلفي  إذا كانت السيارة مجهزة بلوحة التحكم 
ي تكييف الهواء الخلفي بغض النظر عما إذا كان مؤشر  ء أو ينطفئ.REARبواسطة لوحة التحكم   ي

ى زر لمس، وقم بتشغيل/إيقاف تشغيل اضغط ع
الخاصية.

ة طويلة تجنب تشغيل خاصية تدفئة الزجاج األمامي لف
من الوقت.

OMM36-3094

AUTO SYNC
MAX

A/C

22.5 CHI

ION
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التحكم بتدفق الهواء من مخارج الهواء

المخارج الوسطى
ن بيدك لضبط اتجاه تدفق الهواء. ى، لألسفل، لليسار أو اليم قم تحريك رافعة ضبط المخرج األوسط لألع

المخارج الجانبية
ن بيدك لضبط اتجاه تدفق الهواء. ى، لألسفل، لليسار أو اليم قم بتحريك رافعة ضبط المخرج الجان األيسر/األيمن لألع

المخارج الجانبية العلوي الخلفية (إذا كانت متوفرة)
ن بيدك لضبط اتجاه تدفق الهواء. ى، لألسفل، لليسار أو اليم قم تحريك رافعة ضبط المخرج لألع

خاصية تنقية الهواء

ى الزر ي، واضغط ع ى تشغيل التذك التا عندما تكون جودة الهواء داخل السيارة ضعيفة، سيقدم النظام تذك بذلك. ير
" لتشغيل خاصية تنفية الهواء."/ الزر ""

 (إذا كان متوفًرا)PM2.5 زر  خاصية 

ي تكييف الهواءPM2.5قم بتشغيل زر  ى لوحة التحكم   ع
ن خاصية التنقية ى شاشة العرض لتمك أو زر وظيفي ع

لنظام تكييف الهواء لتنقية الهواء داخل السيارة.

ء مؤشر زر  ن خاصيةPM2.5ي ى تمك ، بما يش إ
ى توقف خاصية التنقية. ينطفئ المؤشر، بما يش إ

التنقية.

OMM36-3092

SYNC

PM2.5 REAR

AUTO

MAX

A/C

PM2.5 REARAUTO SYNC
MAX

A/C
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Front   Rear
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زر خاصية تنقية الهواء (إذا كان متوفًرا)

خاصية التنظيف التلقائي لألجزاء الداخلية (إذا كانن متوفرة)

ن خاصية تنظيف األجزاء الداخلية تلقائيا الستنفاد الهواء الضار قبل أن يفتح ن السيارة، سيتم تمك بعد إلغاء تنشيط تحص
ي ى المستوى الرابع، وتبقى وضعية الهواء الخار ي هذا الوقت، يكون حجم تدفق الهواء لتكييف الهواء ع المستخدم الباب. (

ء كل من المؤشر وشاشة العرض) ا األصلية، وال ي ي حال ووضعية النفخ 

ي ى لوحة التحكم  قم بتشغيل زر خاصية تنقية الهواء ع
ن ى شاشة العرض لتمك تكييف الهواء أو زر وظيفي ع
خاصية التنقية لنظام تكييف الهواء لتنقية الهواء داخل

السيارة.

ى أنه يتم ا إ ً ء مؤشر زر خاصية تنقية الهواء، مش ي
ن خاصية التنقية. ينطفئ مؤشر زر خاصية تنقية تمك
ى أنه تتوقف خاصية التنقية عن العمل. ا إ ً الهواء، مش

إقرأ 
ة طويلة من الوقت لمنع ظهور  عندما تكون درجة الحرارة منخفضة، فال يمكن تشغيل وضعية الهواء المعاد تدويره لف

ى الزجاج األمامي، لذلك يكون تأث خاصية تنقية الهواء ضعيًفا. الضباب ع

ى "  فقط؛ وإذا كانت السيارة PM2.5" لتنفيذ خاصية تنقية إذا لم تكن السيارة مجهزة بخاصية األنيون، فاضغط ع
ن خاصية األنيون وخاصية تنقية  ي نفس الوقت.PM2.5مجهزة بخاصية األنيون، فيمكن تمك  

ن خاصية "/الزر "قم بتشغيل الزر " ي نفس الوقت (إذا كانت السيارة مجهزة PM2.5" لتمك  وخاصية األنيون 
ي نفس الوقت، ويتم تشغيل ء مؤشر التشغيل ومؤشر تكييف الهواء  ن الخاصية، ي بخاصية األنيون)؛ وبعد تمك
ي/الهواء المعاد تدويره وحجم الهواء الضاغط (إذا تم استيفاء حالة درجة الحرارة)، ويمكن تعديل وضعية الهواء الخار

ى مستوى ترك  .PM2.5بناًء ع

ى لوحة تكييف الهواء يعرض اللون المقابل من األزرق أو األصفر أو "/مؤشر تنقية الهواء "إن المؤشر" " ع
ي أو األحمر وفقا لمستوى ترك  تقا ي.PM2.5ال ى التوا  والذي يمثل جودة ممتازة وجيدة ومتوسطة وضعيفة ع

OMM36-3093
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ي نفس الوقت، قم بإجراء خاصية تنظيف األجزاء الداخلية: عند استيفاء الشروط التالية 

ن..1 ي حالة إلغاء تنشيط التحص تكون السيارة 

ى من .2  درجة مئوية.20تكون درجة الحرارة المحيطة أع

ي وضعية .3 .OFFقم بتبديل طاقة السيارة إ

ى من .4 ي إصدار الحكم أثناء 12.5كان جهد الطاقة أع  فولط (يحكم مرة واحدة فقط عند بداينة تنفيذ الخاصية، ويستمر 
تنفيذ الخاصية)

ى وضع  :OFFعند استيفاء أي من الشروط التالية، تخرج الوظيفة ويعود تكييف الهواء إ

 ثانية.20يكون وقت العمل أك من .1

ن..2 ي حالة التحص تكون السيارة 

عندما يكون أي باب أو باب جذع مفتوًحا..3

ى وضعية .4 .ONيتم تحويل طاقة السيارة إ

يد تكييف الهواء تشغيل ت

أثناء تشغيل المحرك:

ى زر 1الخطوة  ي مفتاح الضاغط وإزاحةAUTO: اضغط ع ء المؤشر، وسوف يقوم نظام تكييف الهواء بالتحكم  ، سوف ي
الضاغط ودرجة حرارة المخرج ووضعية المخرج وحجم تدفق الهواء وفقا لدرجة الحرارة المعينة من المستخدم والظروف

ي درجة الحرارة؛ المحيطة الحالية لتلبية متطلبات المستخدم للتحكم 

الك الوقود2الخطوة  ن اس ى تحس يد والذي يساعد ع ى تسريع الت : إن اختيار وضعية الهواء المعاد تدويره يمكن أن يؤدي إ
وراحة القيادة.

ي: ي النحو التا ي التشغيل ع يد، ير ألفضل تأث الت

ى الزر  ى سطح فل تكييف الهواء نظيًفا بدون أي انسداد واضح؛ واضغط ع ى الحفاظ ع  وثم اضبط درجة الحرارةAUTOير
ى  ي/الهواء المعاد تدويرهLOللسائق/الراكب األمامي والمقاعد الخلفية إ . سيتم ضبط حجم تدفق الهواء ووضعية الهواء الخار

يد القصوى المطلوبة تلقائيا. ى حالة الت ووضعية النفخ وضاغط تكييف الهواء إ

إقرأ 
ي وضعية اإليقاف  ، ويتم استيفاء شروط بدء التشغيل، يمكن أن تدخل وظيفة التنظيفOFFعندما تكون طاقة السيارة 

ن فقط، وتكون العملية الثالثة غ صالحة؛ وعندما يتم تحويل طاقة السيارة من التلقائي لألجزاء الداخلية ح التنفيذ مرت
ى وضعية التشغيل OFFوضعية اإليقاف  ى وضعية اإليقاف ON إ ن تحويله إ ي ح  مرة أخرى،OFF، تتم إعادة ضبط العد  

ن مرة أخرى. وتدخل خاصية التنظيف التلقائي لألجزاء الداخلية ح التنفيذ مرت
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إقرأ 
ى زر  ي تكييف الهواء الخلفي، فاضغط ع يد لتكييف REARإذا لم تكن السيارة مجهزة بلوحة التحكم   إلجراء عملية الت

ى وحدة الصوت العلوية. ي تكييف الهواء األمامي أو واجهة عرض تكييف الهواء ع الهواء الخلفي بواسطة لوحة التحكم 

يد تكييف الهواء ساعة واحدة ويتم انقطاع طاقة السيارة ويتم قفل السيارة، سوف يتم تشغيل منفاخ  بعد أن يتجاوز ت
ي غضون 30ضاغط الهواء بسرعة منخفضة لمدة  ي المبخر،10 ثانية   دقائق من أجل تجفيف الماء المتكثف المتبقي 

مما يمنع الرائحة أو العفن الفطري الناجمة عن الماء المتكثف المتبقي.

ة طويلة، قد  ي ظروف القيادة البطيئة الثقيلة لف ي صعود منحدر طويل، أو  عند تشغيل تكييف الهواء وتستمر السيارة 
يد. إذا أصبح المحرك ساخنا جدا، ينصح ى االنتباه لضوء تحذير درجة حرارة سائل الت يصبح المحرك ساخنا جدا. ير

بإيقاف تشغيل تكييف الهواء.

ي ظاهرة طبيعية. ى المخارج، و ي ظروف الرطوبة الحارة، قد يظهر الضباب ع يد الهواء بسرعة  عند ت

ة ال تقل عن  يد تكييف الهواء لف ي نفس الوقت، سيساعد ذلك 5ينصح بتشغيل نظام ت  دقائق كل شهر وفتح النوافذ 
ى الوقاية من تلف نظام تكييف الهواء بسبب نقص التشحيم كما يمنع كذلك تبخر الروائح بسبب الرطوبة والميكروبات. ع

ي الشتاء، ح إذا كان المؤشر مضاء بعد تشغيل مفتاح تكييف الهواء، سيظل  عندما تكون درجة الحرارة منخفضة، كما 
ى العمل. ضاغط الهواء غ قادر ع

ء،  يد لتكييف الهواء  ي نظام تكييف الهواء مع مرور الوقت، إذا شعرت أن تأث الت يد الممتلء  سوف يتقلل سائل الت
ى محطة خدمة  ي الذهاب إ ي الوقت المناسب.EXEEDير  المعتمدة للفحص واإلصالح 

ى المكثف نظيفا. ى الحفاظ ع يد، ير ي تأث ضعيف للت كذلك قد تتسبب األتربة وانسداد مكثف تكييف الهواء 

يد لنظام تكييف الهواء، قد تتقاطر المياه من أنبوب صرف مكيف الهواء لتكون بركة مياه تحت السيارة،  بعد تشغيل الت
ي. وهذا امر طبي

ي هذا الوقت،  ى المزيد من الطاقة للتعويض.  ئ أو صعود المنحدرات، سيحتاج نظام الطاقة إ أثناء زيادة السرعة المفا
إذا عمل تكييف الهواء، سيتم إيقاف تشغيل الضاغط تلقائيا، وإذا لم يتم إيقاف تشغيله وكنت شعرت بفقدان الطاقة،

يو بإيقاف تشغيل تكييف الهواء.
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تشغيل تدفئة تكييف الهواء

أثناء تشغيل المحرك:

ى زر 1الخطوة  ي درجة حرارة المخرجAUTO: اضغط ع ء المؤشر، وسوف يقوم نظام تكييف الهواء بالتحكم  ، سوف ي
ووضعية المخرج وحجم تدفق الهواء وفقا لدرجة الحرارة المعينة من المستخدم والظروف المحيطة الحالية لتلبية متطلبات

ي درجة الحرارة؛ المستخدم للتحكم 

الك الوقود2الخطوة  ن اس ى تحس ى تسريع التدفئة والذي يساعد ع : إن اختيار وضعية الهواء المعاد تدويره يمكن أن يؤدي إ
وراحة القيادة.

انتبه
ة طويلة من الوقت بسرعة منخفضة عند  لتمديد عمر الخدمة لنظام تكييف الهواء، ال تستخدم تكييف الهواء لف

يد تكييف الهواء. استخدام ت

يد  ى شراء سائل ت  المعتمدة، وإال EXEED الخاص وزيت تشحيم ضاغط الهواء المخصص من محطة خدمة EXEEDير
فقد يتعرض نظام تكييف الهواء للتلف ولن يغطي الضمان هذه األضرار.

ي حدوث  تفع درجة الحرارة داخل السيارة المغلقة بسرعة بسبب أشعة الشمس، قد يتسبب ذلك  ي الصيف الحار، س
. إصابات لألشخاص أو الحيوانات أو ح الوفاة، خاصة لألطفال، خالل وقت قص

ى محطة  ى الضغط ضار باإلنسان، من الضروري الذهاب إ يد عا يحظر إصالح نظام تكييف الهواء بنفسك ألن سائل الت
 المعتمدة للفحص واإلصالح.EXEEDخدمة 

إقرأ 
بعض الموديالت غ مجهزة بجهاز التدفئة الخلفي.

.A/Cينصح بضبط وضعية القدم وإيقاف تشغيل زر تكييف الهواء 

يأتي الهواء الذي يخرج من مخرج تدفق الهواء للقدم بالصف الثاني من تكييف الهواء األمامي، ولذلك إذا شعر الشخص 
ودة، فيجب تعديل لوحة تكييف الهواء األمامي لضبط درجة الحرارة. ى المقاعد بالصف الثاني بال ع

ي تكييف الهواء تلقائيا، سيتم إعطاء األولوية إلزالة الضباب وإزالة الصقيع، لذلك تكون الوضعية  عندما يعمل التحكم 
ى حدوث ضوضاء مفرطة ودرجة حرارة غ كافية عند التلقائية وضعية القدم /إزالة الضباب وإزالة الصقيع، مما يؤدي إ
ى الزجاج ى وضعية القدم يدوًيا عندما لم يكن هناك ضباب ع ي. يو بضبطها ع منطقة القدم أثناء االستخدام الفع
ى الزجاج األمامي، فيمكن تبديل وضعية المخرج ي السيارة ويظهر الضباب ع األمامي. إذا كان هناك المزيد من األشخاص 

ى وضعية تدفق الهواء للقدم/للنافذة. يدوًيا إ
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)DVRسجل القيادة (.3-7

) (إذا كانت متوفرة)DVRسجل القيادة (

ى حوادث يمكن لمسجل القيادة أن يقوم بتسجيل صورة الفيديو وصوت عملية القيادة الكاملة والذي يمكن أن يقدم دليال ع
ى الصعوبات والمخاطر. المرور؛ ويمكن لألشخاص الذين يحبون السفر ذاتي القيادة استخدامه أيًضا لتسجيل عملية التغلب ع

ي الفيديو أثناء القيادة، والذي هو ما يشبه "الصندوق األسود". إنه يسجل الوقت والسرعة والضوء 

االتصال والعرض

التسجيل العادي
ى العلوي من شاشةDVRابدأ تشغيل السيارة حيث سيبدأ  ى الزاوية السف ي التسجيل، وتومض النقطة الحمراء الموجودة ع  

ي لوحدة الصوت العلوية، ويتم عرض  ي منتصف الشاشة بثانية.RECالوقت الفع . يزيد الوقت 

ى إدخال بطاقة  ى منه قبل10 من فئة TFير  أو إصدار أع
 أوFAT 32تشغيل الطاقة، ويكون تنسيق التقسيم للبطاقة 

exFAT.

يتم توصيل مسجل القيادة بوحدة الصوت العلوية ع واي
ى وحدة الصوت العلوية. انقر فاي ويتم عرضه وتشغيله ع
ي له. ى تطبيق مسجل القيادة لدخول شاشة الوقت الفع ع
ى الشاشة ى العلوي للعودة إ ى الزاوية السف انقر ع
الرئيسية لنظام الصوت والخروج من شاشة مسجل

القيادة.

إقرأ 
ى وحدة الصوت العلوية له تأخ  ي المعروض ع ي النقل بواسطة واي فاي، لذلك فإن منظر الوقت الفع ن  هناك تأخ مع

ن البشرية. ي أمام السيارة الذي تراه الع ن مقارنة مع المنظر الفع مع

ى  ن وحدة الصوت العلوية ومسجل القيادة بعد الخروج من مسجل القيادة. عند النقر ع يمكن فصل اتصال واي فاي ب
ى إعادة االتصال بشبكة واي فاي. سوف تستغرق هذه العملية وقًتا معيًنا. تطبيق مسجل القيادة مرة أخرى، فإنه يحتاج إ

. ى االنتظار بص ير

OMM36-3180
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ي مجلد الفيديو العادي حسب األقسام. عندما يكون مجلد الفيديو العادي ممتلًئا، سيتم يتم تسجيل التسجيل العادي وتخزينه 
استبدال أول فيديو مسجل تلقائيا.

التسجيل الطارئ
ي حالة العمل العادية، لن يتضرر DVRعندما يكون   DVRويتم تنشيط هذه الخاصية عند حدوث االصطدام، ويتم تسجيل 

 ثوان.10الفيديو قبل وبعد حدوث االصطدام تلقائيا لمدة 

ي مجلد الفيديو الطارئ. عندما يكون مجلد الفيديو الطارئ ممتلًئا، سيتم استبدال أول يتم تسجيل التسجيل الطارئ وتخزينه 
 ممتلًئا.DVRفيديو مسجل تلقائيا بينما توجه وحدة الصوت العلوية بالنص: يكون مجلد الفيديو الطارئ 

مراقبة التوقف
 ويتم تنشيط هذه الخاصية عند حدوث االصطدام، وسيتم تشغيله ويقوم بالتسجيلDVRي وضعية إيقاف التشغيل، لم يتضرر 

 ثانية وثم يتم إيقاف تشغيله.20لمدة 

ي مجلد الفيديو الطارئ. عندما يكون مجلد الفيديو الطارئ ممتلًئا، سيتم استبدال أول يتم تسجيل مراقبة التوقف وتخزينه 
 ممتلًئا.DVRفيديو مسجل تلقائيا بينما توجه وحدة الصوت العلوية بالنص: يكون مجلد الفيديو الطارئ 

إقرأ 
ي ظل  ي التسجيل العادي؛ ويكون المؤشر الضوئي للمسجل بلون أحمر  يكون المؤشر الضوئي للمسجل بلون أزرق 

الظروف غ الطبيعية.

ى " ي انقر ع ي لوحدة الصوت العلوية لتشغيل/إيقاف تشغيل تسجيل الصوت والذي هو  ى شاشة الوقت الفع " ع
اضًيا. وضع إيقاف التشغيل اف

انتبه
، فيجرى التوقف عن التسجيلTF مباشرة أثناء تسجيل الفيديو. إذا كانت هناك حاجة لفصل بطاقة TFال تقم بفصل بطاقة 

 قبل فصلها.DVRأو إيقاف تشغيل 

إقرأ 
، قد تكون شدة االصطدام غ كافية أو قد يكون هناك عوامل أخرى، وال ال تضمن إمكانية عند حدوث االصطدام العر
ى مقطع الفيديو عند وقوع ي كل اصطدام. إذا لم يتم إنشاء أي فيديو طارئ، فيمكنك العثور ع إنشاء ملفات الفيديو الطارئ 

ي مجلد الفيديو العادي. الحادثة 
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التقاط الصور
ى األزرار1الطريقة  ى التقاط الصور بواسطة وحدة الصوت العلوية، ويمكن استخدام زر "وضعية" ع : اضبط زر "وضعية" ع

ى عجلة القيادة اللتقاط الصور. المجمعة ع

ى "2الطريقة  ي كل مرة.: انقر ع ي لوحدة الصوت العلوية ألخذ الصور وذلك بصورة واحدة  ى شاشة الوقت الفع " ع

تشغيل الصور/الفيديو
ي لوحدة الصوت العلوية لرؤية مجلد الفيديو العادي " ى شاشة الوقت الفع ى األلبوم الموجود ع " ومجلد الفيديواق ع

ي بطاقة الذاكرة." ومجلد الصور "الطارئ "  "

ى واألسفل وحّدد وانقر فوق فيديو لدخول شاشة التشغيل لتشغيل ي مجلد الفيديو العادي أو الفيديو الطارئ، انزلق لألع
ة والتالية وحذف ن أقسام الفيديو األخ الفيديو. يمكنك التوقف عن تشغيل أقسام الفيديو ومواصلة تشغيلها والتبديل ب

الفيديو.

ي الزاوية اليم العلوي من الصورة المصغرة ة  ى فيديو، سوف تظهر دائرة صغ ي واجهة قائمة ملف الفيديو، اضغط طوال ع
ى "حذف" لحذف√للفيديو مع عالمة " ى أنه قد تم تحديد الفيديو ويسمح بتحديد اختيار متعدد أو فردي، وانقر ع " لإلشارة إ

داد. الفيديو المحدد. لم يكن الفيديو المحذوف قابال لالس

اكم لمعلوماقيادة، يمكنك رؤية التاريخ والوقت وحالة القيادة عند تسجيل أثناء تسجيل الفيديو، عندما يتم تشغيل مفتاح ال
ي شريط المعلومات لشاشة تشغيل الفيديو. هذا الفيديو 

إقرأ 
اضًيا ويمكن تشغيلها بواسطة اإلعداد. يتم إيقاف تشغيل خاصية مراقبة التوقف اف

ن   عن طريق DVRعندما تكون طاقة البطارية أقل من قيمة جهد معينة ويتم تشغيل خاصية مراقبة التوقف، ال يمكن تمك
از. االه

، قد تكون شدة االصطدام غ كافية أو قد يكون هناك عوامل أخرى، وال ال تضمن  عند حدوث االصطدام العر
ي كل مرة لتسجيل الفيديو.DVRإمكانية تشغيل   

انتبه
ى عدم فصل بطاقة  .TF أو إيقاف تشغيله للتجنب من تلف بطاقة TFي عملية حذف الفيديو أو الصور، ير
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اإلعداد

)، 3 دقيقة، 1وقت التسجيل:   ا  دقائق.5 دقائق (اف

.( ا التقاط الصور:  التقاط الصور، تسجيل فيديو، التقاط الصور+تسجيل فيديو (اف

)، منخفضة. ا از:  عالية، متوسطة (اف حساسية االه

)/ONالعرض الديناميكي:   ا .OFF (اف

)/ONمراقبة التوقف:   ا .OFF (اف

.TF ويمكن تنسيق بطاقة TFبطاقة ذاكرة المسجل: يتم عرض قدرة بطاقة 

الشحن الالسلكي.3-8

الشحن الالسلكي (إذا كان متوفًرا)

ى ى تقنية الحث الكهرومغناطي مع الراحة وطالقة الحركة والجدة والسالمة لتمكنك تحصل ع يعتمد الشحن الالسلكي ع
تجربة أفضل أثناء القيادة.

طريقة االستخدام

يمكنك دخول شاشة قائمة اإلعدادات لمسجل القيادة
)DVRعن طريق النقر فوق زر وظيفي لإلعداد. تتضمن (

 المحتويات التالية:DVRبنود اإلعداد لـ

)/ONتراكم معلومات القيادة:  ا .OFF (اف

)،  1080Pقرار التسجيل:  ا .720P(اف

إقرأ 
ى بطاقةTFي عملية تنسيق بطاقة  ى عدم فصل البطاقة أو إيقاف التشغيل للتجنب من إلحاق الضرر ع نامج، ير  وترقية ال

الذاكرة أو المسجل.

ي وضعية  ، يبدأ الشحنONبعد تبديل طاقة السيارة إ
ي منطقة ي العمل بعد وضع الهاتف المحمول  الالسلكي 
االستشعار للشحن الالسلكي وتعرض وحدة الصوت العلوية

" بعد اكتمال". تعرض وحدة الصوت العلوية ""
الشحن.

OMM36-3182
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ي الحاالت التالية، قد ال يعمل الشحن الالسلكي بشكل صحيح:

ال يمكن شحن الهاتف المحمول إذا كان الجزء الخلفي من الهاتف بعيًدا عن منطقة االستشعار للشحن الالسلكي بمسافة .1
 ملم.8أك من 

ى معدن سميك (مثل عملة معدنية وإسكان .2 ال يمكن شحن الهاتف المحمول إذا كان الجزء الخلفي من الهاتف يحتوي ع
".معدني للهاتف المحمول)، وتعرض وحدة الصوت العلوية "

 درجة مئوية بسبب التعرض ألشعة 65عندما تكون درجة حرارة السطح لمنطقة االستشعار للشحن الالسلكي أك من .3
ى تشغيل الحماية الذاتية وال يمكن شحن الهاتف المحمول. الشمس، سوف تعمل وحدة الشحن الالسلكي ع

خاصية تذك نسيان الهاتف
ي وضعية اإليقاف  ي منطقة االستشعار للشحنOFFبعد تبديل طاقة السيارة إ ، افتح باب السائق واترك الهاتف المحمول 

ي غضون 20الالسلكي، سوف يصدر صوًتا لمدة   ثانية، سيتوقف التنبيه.20 ثانية أو أخرج الهاتف 

ي نظام الصوت بعد تشغيل خاصية الشحن الالسلكي. انتبه: يتم ضبط خاصية تذك نسيان الهاتف 

إقرأ 
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ ى تكوين السيارة. ير تكون تصاميم األجزاء الداخلية مختلفة اعتماًدا ع

ى "نظام الصوت"). ي نظام الصوت (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع يتم ضبط خاصية الشحن الالسلكي 

تدعم خاصية الشحن الالسلكي فقط الهواتف المحمولة مع خاصية الشحن الالسلكي.

ي وسط فتحة الهاتف المحمول. إذا قمت بالتسارع أو التباطؤ أو الدوران بشكل حاد أثناء  ى وضع الهاتف المحمول  ير
ى كفاءة واستقرار الشحن. القيادة، سوف  الهاتف المحمول، والذي سوف يوثر ع

انتبه
ي عملية االستخدام العادي للسيارة، من أجل ضمان تحديد السيارة بالمفتاح الذكي، سيكون هناك درع شحن مؤقت.

إذا كان هاتفك المحمول ال يدعم خاصية الشحن الالسلكي، يو بعدم استخدام رقعة الشحن الالسلكي. كانت جودة 
ي سبيل المثال ي حالة استخدامها بشكل متكرر، من السهل أن تتلف (ع ي السوق غ متساوية، و رقعة الشحن الالسلكي 

ى األجسام الغريبة المعدنية وإلخ). تعطل الخاصية، االتصال الضعيف للواجهة وفشل التعرف ع
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مساحة التخزين.3-9

مساحة التخزين

صندوق النظارات
ة الحجم. ي. يمكن استخدامها لتخزين النظارات أو العناصر صغ يكون صندوق النظارات بالقرب من ضوء القمة األمامي الداخ

صندوق تخزين الباب
ها من العناصر. ى األبواب األمامية والخلفية ويمكن استخدامها لتخزين الخرائط، واألكواب وغ يوجد صندوق تخزين الباب ع

صندوق القفازات
ها من العناصر. يستخدم صندوق القفازات لتخزين الخرائط، التعليمات وغ

ى وحدة التحكم فآسيا المساعدة صندوق مسند الذراع ع
ها من األشياء. ى وحدة التحكم فآسيا المساعدة لتخزين الخرائط والتعليمات وغ يتم استخدام صندوق مسند الذراع ع

حقيبة تخزين المقعد
ى الجانب الخلفي، تستخدم لتخزين الوثائق، التعليمات، الخ. ظهور المقاعد األمامية مجهزة بحقائب تخزين ع

جزء األمتعة

تحذير
ئ، ئ أو التوجيه المفا ي حالة التوقف المفا ي المكان. خالف ذلك،  قبل القيادة، تأكد من أنه قد تم إغالق صندوق القفازات 

ي وقوع الحوادث واإلصابة الشخصية أو ح الوفاة. فقد يتسبب 

تحذير
ى وحدة التحكم فآسيا المساعدة. ى صندوق مسند الذراع ع ن أو األطفال بالجلوس ع ال يسمح للبالغ

ى وحدة التحكم فآسيا المساعدة عند س السيارة، وقد يعوق فتح صندوق مسند  يجب إغالق صندوق مسند الذراع ع
ى وحدة التحكم فآسيا المساعدة حركة ذراع السائق لمنع اإلصابات. الذراع ع

لتوسيع مساحة رص األمتعة، يمكن طي المقاعد الخلفية
ي هذه المقاعد (لللمزيد من عند عدم وجود ركاب 

ى "المقاعد"). التفاصيل، اطلع ع

OMM36-3110
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ي السيارة، انتبه لالحتياطات التالية: عند رص األمتعة 

ى توازن السيارة..1 انتبه للحفاظ ع

الك أفضل للوقودن ال تخزن أي بنود غ الزمة..2 الس

ة الحجم بحيث تمنع الباب الخلفي من اإلغالق بشكل صحيح..3 تأكد من ان األمتعة المرصوصة ليست كب

حامل السقف

تحذير
ي وقوع إصابات. ال تقود السيارة وباب الجذع مفتوح أو غ مغلق بالكامل، لمنع العناصر من التناثر بالخارج والتسبب 

ي مقاعدهم وارتداؤهم أحزمة األمان بصورة  ي جزء األمتعة. يجب جلوس كافة الركاب  ال تسمح ألي شخص بالجلوس 
ي حاالت التصادم. ي حالة استخدام المكابح فجأة أو  ة  صحيحة. وإال، فقد يتعرض إلصابات خط

ى من مستوى ظهر المقعد. ابق األمتعة منخفضة، واقرب ما يمكن من األرض لمنعها  ال تقم بتكديس البضائع أو األمتعة ألع
ي وقوع إصابات. ي حالة استخدام المكابح، مما قد يتسبب  من االنزالق لألمام 

كجم.30تستخدم شبكة السقف لتحميل األمتعة، بحمولة 
ى الناقل أو ي للبضائع المحملة ع تأكد من أن الوزن اإلجما
ى أداة التحميل (مثل جزء األمتعة والقضيب المتقاطع وما إ

ي30ذلك) ال يتجاوز   كج. إن الوزن الزائد سوف يتسبب 
ها تلف الحامل وزجاج نافذة السقف وسقف الجسم وغ
من المكونات، ولم تكن المشاكل المختلفة الناجمة عن

ي غضون الضمان. الوزن الزائد 

انتبه
يجب تحميل البضائع الطويلة أو الواسعة ال ال يتجاوز طولها أو عرضها ذلك للسيارة.

ن  ى حامل السقف. يمكن وضع البطانيات أو مواد الحماية األخرى ب قبل قيادة السيارة، تأكد من إرفاق البضائع بإحكام ع
البضائع والسقف. انتبه لكي ال تخدش سطح السقف.

تحذير
ي عدم انتظام التحكم بالتوجيه او المكابح، مما قد  ضع الحمولة بشكل متساوي. وضع الحمولة بشكل خاطئ قد يتسبب 

ة أو الوفاة. ي وقوع إصابات خط يتسبب 

ئ  ى الحامل سوف يرفع مركز ثقل السيارة. تجنب السرعات العالية والتحرك والتوقف المفا تحميل البضائع ع
ي التعامل مع واالنعطافات الحادة أو المناورات الحادة، وإال قد تفقد التحكم بالسيارة أو تنقلب السيارة بسبب الفشل 

السيارة بشكل صحيح.

OMM36-3111
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مخرج الطاقة.3-10

مخرج الطاقة

مخرج الطاقة األمامي

مخرج الطاقة الخلفي

ي صندوق مسند الذراع. يقع مخرج الطاقة األمامي 

يمكن استخدام مخرج الطاقة فقط عندما يتم تبديل طاقة
ي وضعية  .ONالسيارة إ

ن جزء األمتعة. ى يم يقع مخرج الطاقة الخلفي ع

يمكن استخدام مخرج الطاقة فقط عندما يتم تبديل طاقة
ي وضعية  .ONالسيارة إ

انتبه
).120لمنع الفتيل من التلف، ال تستخدم أجهزة كهربائية عالية الطاقة (  وات أو أك

الك البطارية، ال تستخدم مخرج الطاقة أك من الالزم عند عدم تشغيل المحرك. لمنع اس

ي القيام بذلك قد  ء أو السماح ألي سوائل بالدخول لمخرج الطاقة بخالف القابس المناسب. الفشل  ال تقم بإدخال أي 
ة. ي خلل كهربي أو حدوث دارات كهربائية قص يتسبب 
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USBمنفذ 

 األماميUSBمنفذ 

 بالصف الثانيUSBمنفذ 

 بالصف الثالث (إذا كان متوفًرا)USBمنفذ 

ي صندوق مسند الذراع.USBيقع منفذ   األمامي 

U": يمكن استخدامه لقراءة قرص  "USBمنفذ 
وشحن األجهزة الكهربائية بالطاقة المنخفضة مثل الهاتف

وإلخ.

U": يمكن استخدامه لقراءة قرص  "USBمنفذ 
ورابط الهاتف وشحن األجهزة الكهربائية بالطاقة

المنخفضة مثل الهاتف وإلخ.

 بالصف الثاني تحت مخرج الهواء الخلفيUSBيقع منفذ 
لمسند الذراع المركزي ويمكن استخدامه لشحن المعدات

الكهربائية ذات الطاقة المنخفضة مثل الهاتف وإلخ.

ى يسار األمتعة ويمكنUSBيقع منفذ   بالصف الثالث ع
استخدامه لشحن المعدات الكهربائية ذات الطاقة

المنخفضة مثل الهاتف وإلخ.

OMM36-3130
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ي الشمس ومرآة التجميل.3-11 وا

ي الشمس ومرآة التجميل وا

غطاء محرك السيارة.3-12

فتح/إغالق غطاء المحرك

إذا كان من الضروري استخدام مرآة التجميل، فيجب تدوير
غطاء مرآة التجميل للخارج. للسيارات المجهزة بمصباح
ء مصباح مرأة التجميل المقابل عند مرآة تجميل، سي

فتح غطاء مرآة التجميل.

ي الشمس ألسفل. اقلب وا

قم بفك الخطاف وتدويره للخارج لحجب اإلضاءة 
الجانبية.

تفع الغطاء1الخطوة  : اسحب رافعة تحرير الغطاء، وس
قليال؛

ى الجانب2الخطوة  ى أمام الغطاء إ : ادفع رافعة التحرير ع
ي نفس الوقت؛ األيسر واحفتظ به وارفع غطاء المحرك 

: إغالق غطاء المحرك: اخفض غطاء المحرك3الخطوة 
وأغلقه ح يتم قفل المشبك؛

: بعد اإلغالق، قم برفع الغطاء قليال للتاكد من أنه4الخطوة 
مغلق بإحكام.

انتبه
قبل إغالق غطاء المحرك، تحقق إذا كنت قد تركت أي أدوات، أو قطع قماش، الخ داخل جزء المحرك.

عند إغالق الغطاء، ال تضغط عليه بيدك، وإال قد يتشوه.
تأكد من إغالق غطاء المحرك قبل القيادة، وإال فإنه قد تحدث الحوادث واإلصابة الشخصية.

REARMAX
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باب الجذع.3-13

باب الجذع الكهربائي (إذا كان متوفرا)

من أجل راحتك، يتمتع باب الجذع الكهربائي بالخاصية التالية: تعديل ارتفاع الفتح، الفتح/اإلغالق بزر واحد، الفتح/اإلغالق
اليدوي، توقف باب الجذع وإلخ، بحيث يمكنك الشعور براحة باب الجذع الكهربائي.

مفتاح باب السائق

ي لباب الجذع المفتاح الخار

ي لباب الجذع المفتاح الداخ

ى بعد إلغاء قفل قفل التحكم المركزي، اضغط مطوال ع
ء أضواء إشارة الدورانالمفتاح " "، سوف ت

وسيتم فتح/إغالق باب الجذع الكهربائي.

ب من1الطريقة  : بعد إلغاء قفل قفل التحكم المركزي، اق
ي ى المفتاح الخار الجزء الخلفي من السيارة واضغط ع
ء أضواء إشارة الدوران وسيتم لباب الجذع، سوف ت

فتح/إغالق باب الجذع الكهربائي.

ب من2الطريقة  : بعد قفل قفل التحكم المركزي، اق
الجزء الخلفي من السيارة عند حمل المفتاح الذكي
ء ي لباب الجذع، سوف ت ى المفتاح الخار واضغط ع
أضواء إشارة الدوران وسيتم فتح/إغالق باب الجذع

الكهربائي.

ى المفتاح عندما يفتح باب الجذع الكهربائي، اضغط ع
" إلغالق باب الجذع الكهربائي."

ى المفتاح عندما يتحرك باب الجذع الكهربائي، اضغط ع
" لتعليق عمل باب الجذع الكهربائي."
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ى المفتاح " ى االرتفاع المطلوب؛ واضغط مطوال ع ى زر باب الجذع الكهربائي، قم بتعديله إ " ح تعطيبعد الضغط ع
ا ضوئًيا، ويتم ضبط ارتفاع فتح باب الجذع الكهربائي بنجاح. ً السيارة توج

التحكم عن بعد للمفتاح الذكي
ى وضعية اإليقاف  ى المفتاح الذكي وسيتمOFF/ACCعندما يتم تبديل طاقة السيارة إ ى زر فتاحة باب الجذع ع ، اضغط مطوال ع

فتح/إغالق باب الجذع الكهربائي.

االستشعار للمفتاح الذكي (إذا كان متوفًرا)

إقرأ 
إذا كان ارتفاع فتح باب الجذع منخفضا للغاية، ال يمكن إعداد ارتفاع فتح باب الجذع.

ى "نظام الصوت"). ي نظام الصوت (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع يمكن أيضا ضبط ارتفاع فتح باب الجذع 

ى وضعية1الخطوة  : عندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
 أو بدء تشغيل السيارة عن بعد، سيتم إغالقOFFاإليقاف 

األبواب األربعة؛

ب من الجزء الخلفي من السيارة مع2الخطوة  : إذا كنت تق
ى صالحية حمل المفتاح الذكي، فسوف يتعرف النظام ع
ي ن  ي ثانيت المفتاح الذكي تلقائيا. بعد االنتظار لمدة حوا
المنطقة القريبة من باب الجذع، سوف تومض أضواء
ي مكان قريب من باب إشارة الدوران إلبالغك بالبقاء 
الجذع. سوف يفتح باب الجذع الكهربائي تلقائيا بعد وميض

أضواء إشارة الدوران عدة مرات.

إقرأ 
ى "نظام الصوت"). ي نظام الصوت (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع يجب ضبط فتح باب الجذع باستشعار للمفتاح الذكي 

يتوفر الفتح باستشعار فقط لباب الجذع الكهربائي، وال يتوفر اإلغالق باستشعار؛ وهناك صوت صف عند فتح وإغالق باب 
الجذع الكهربائي.

ي الحذر للتجنب من لمس وظيفة فتح باب الجذع باستشعار . بعد دخول المنطقة  ى تو ي غضون Cير  م بعيًدا عن 0.7 (
ن أو غادر منطقة  ي غضون ثانيت ى الفور أثناء التذك من أضواءD (1.3باب الجذع)، غادر  ى األقل من باب الجذع) ع  م ع

ى زر باب الجذع للمفتاح الذكي إليقاف تشغيل خاصية فتح باب الجذع باستشعار. للمزيد من إشارة الدوران، أو اضغط ع
ى "المفتاح الذكي". التفاصيل، اطلع ع

OMM36-3174
D

C



خاصية األجزاء الداخلية.3

134

انتبه
ي محطة خدمة  ي الذهاب إ ي، ير ي الوقت EXEEDعندما يكون باب الجذع غ طبي  المعتمدة للفحص واإلصالح 

المناسب.

ي تلف األجزاء ذات الصلة. عندما يفتح الباب الخلفي ، ال تسحب قضيب الدعم الكهربائي بشكل جان ، مما قد يتسبب 

ي نطاق الفتح ، مما قد  ي أن يكون هناك حطام أو جدار خلفي ، إلخ  قبل فتح الباب الخلفي ، تأكد من مالحظة أنه ال ينب
ى خدش الباب الخلفي. يؤدي إ

ي تلف األجزاء  ى ، مما قد يتسبب  ى مكان أع ى موضع ، ال يمكن دفعه أو دعمه يدوًيا إ ى أع عندما يتم فتح الباب الخلفي إ
ذات الصلة.

ي مكانه، وإال قد يؤدي لوقوع حوادث وتلف لألجزاء المعنية. قبل القيادة، تأكد من إغالق الباب الخلفي 

ى تلف المحرك والوحدة. عند إغالق الباب الخلفي يدوًيا ، قم بتشغيله برفق ، وال تعمل بقوة شديدة ، مما قد يؤدي إ

ي المسار. إذا تمت مقاطعة عملية اإلغالق، فقم بإغالقه مجددا. عند إغالق باب الجذع، تأكد من عدم وجود أي شخص 

ي منطقة  ى التأكد من عدم وجود المفتاح الذكي  ي الضغط، ير عند غسل السيارة بجهاز غسل السيارة أو منظف عا
الكشف لباب الجذع الكهربائي لمنع فتح باب الجذع بشكل غ متوقع.

ي. افتحه أو  ي مركز الجاذبية ، قد ال يفتح الباب الخلفي أو يغلق. هذا االمر طبي عند الصعود أو الهبوط ، بسبب التغي 
اغلقه بيدك.

ي هذه الحالة،  عندما تكون درجة الحرارة المحيطة منخفضة، فقد ال يدعم قضيب دعم باب الجذع باب الجذع تلقائيا. 
ارفع باب الجذع يدوًيا لفتحه. إذا كان باب الجذع متجمدا أو تم تغطيته بالثلج، فال تقم بفتح باب الجذع بقوة. قم بتشغيل
ي ي السيارة. عندما يجب فتح باب الجذع  التدفئة بعد بدء تشغيل المحرك، وافتح باب الجذع ح ترتفع درجة الحرارة 

حالة طارئة، انتظر ح يذوب الجليد ويتم ذوبان الموضع المتجمد لفتح باب الجذع.

تحذير
ى الرغم من أن السيارة مجهزة بخاصية حماية االنحشار، ال تقم بتنشيط خاصية حماية االنحشار عن قصد بغرض  ع

تجنب اإلصابات والحوادث.

قبل القيادة، تأكد من إغالق باب الجذع، وإال قد يؤدي لوقوع حوادث وتلف لألجزاء المعنية.

ي نطاق الفتح لباب  ى التأكد من عدم وجود شخص  ي الحذر لتجنب اإلصابة. ير ى تو عند فتح باب الجذع الكهربائي، ير
ى اإلصابة الشخصية. الجذع. قد يؤدي عدم القيام بذلك إ
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خاصية حماية انحشار الباب الخلفي
ي االتجاه المعاكس ح يتم عند فتح/إغالق باب الجذع، إذا واجه المقاومة (مثل األطفال واألمتعة وإلخ)، فيعمل باب الجذع 

ي منع إصابة الطفل وتلف السيارة. فتحه/إغالقه تماما، وهو أمر فعال 

خاصية وضعية الحماية
عند فتح/إغالق باب الجذع، إذا حدثت عدة مرات من الحمايات من التعليق أو االنحشار، فقد ال يعمل باب الجذع الكهربائي

ي هذا الوقت. لحماية المحرك والنظام، ومن الضروري إغالق باب الجذع باليد وتستأنف خاصية باب الجذع الكهربائي 

الفتح الطارئ لباب الجذع

غطاء خزان الوقود.3-14

غطاء خزان الوقود

غطاء خزان الوقود الكهربائي

ال يمكن فتح باب الجذع عندما تكون البطارية مستنفدة أو
ي هذه الحالة، يمكن فتح باب الجذع ي ظل ظروف مماثلة. 
باستخدام مفتاح جهاز طارئ لباب الجذع(قم بإيقاف

تشغيل السيارة بثبات بأسرع ما يمكن).

: قم بطي مسند ظهر المقعد الخلفي؛1الخطوة 

ى مؤخرة السيارة وفتح غطاء جهاز2الخطوة  : اذهب إ
الطوارئ؛

ى مفتاح جهاز الطوارئ (أبيض) للجزء3الخطوة  : اضغط  ع
األسفل األيسر بيدك، وتحريرها، ثم ادفع باب الجذع

لفتحه.

ن السيارة، ادفع الوسط1الخطوة  : بعد تعطيل تحص
ي الخلفي من غطاء خزان الوقود، سوف ينبثق الغطاء ألع

ي أق زاوية. وثم يفتح قليال إ

1
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انتبه
ي تلف المكونات ذات الصلة لغطاء خزان ن السيارة، وإال فإنه قد يتسبب  افتح/أغلق غطاء خزان الوقود بعد تعطيل تحص

الوقود.

: قم بتدوير غطاء تعبئة الوقود عكس عقارب2الخطوة 
الساعة لفكه؛

: بعد إعادة تعبئة الوقود، قم بتدوير غطاء تعبئة3الخطوة 
الوقود باتجاه عقارب الساعة ح تسمع صوت "تكة"؛

: اغلق غطاء خزان الوقود.4الخطوة 

إقرأ 
الوقود قد يلوث البيئة. لذا، يجب جمع والتخلص من الوقود المتدفق بواسطة مختص.

انتبه
ال تضف أبدا الديزل لخزان الوقود.

ي. ي االتجاه المعاكس. هذا االمر طبي بعد ربط غطاء تعبئة الوقود بإحكام، قم بإرخاء يدك وسيعود الغطاء قليال 

ى اتجاه دوران واحد فقط. ال تسحب أو تدفع الغطاء. لمنع تلف الغطاء، قم بإضافة القوة ع

ي. ن إذا كان غطاء خزان الوقود غ محكم. هذا االمر طبي قم تسمع صوت رن

ى الفور لتجنب تلف السيارة وسطح الطالء. إذا تدفق الوقود خارجا عند إعادة تعبئة الوقود، امسحه ع

ي غطاء خزان الوقود وثم يفتح غطاء  ن السيارة، اضغط ع عند التجميد عند درجة الحرارة المنخفضة، بعد تعطيل تحص
خزان الوقود. هذا هو ظاهرة طبيعية.

ي منطقة آمنة وأوقفها، وثم أغلق غطاء  أثناء االستخدام، إذا لم يتم إغالق غطاء خزان الوقود، فيجب قيادة السيارة إ
المحرك مرة أخرى.

ي تلف األجزاء ذات  ن السيارة، ال تقم أبدا بدفع غطاء خزان الوقود بقوة قوية ألن ذلك قد يتسبب  إذا لم يتم تعطيل تحص
الصلة لغطاء خزان الوقود.
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تحذير
قبل إعادة التعبئة، قم بإيقاف تشغيل مفتاح تشغيل وإبطال المحرك وإغالق كل األبواب والنوافذ.

ى مواد قد تكون ضارة بالصحة. ال تستنشق أبخرة الوقود، حيث أن الوقود يحتوي ع

ي وقوع حوادث. تأكد من ربط غطاء تعبئة الوقود بإحكام لمنع الوقود من التسرب، مما يتسبب 

ان  ن عند إعادة تعبئة الوقود، ويجب أال تكون هناك أي مصادر إشعال أو ن ين قابل لالشتعال جدا، يمنع التدخ ألن الب
مكشوفة.

ي الطقس الحار، إذا تم إزالة الغطاء مفاجأة، قد يتم إخراج بخار الوقود  ال تقم بفك غطاء تعبئة الوقود بسرعة عند فتحه. 
ي اإلصابة الشخصية. عالية الضغط من رقبة التعبئة ويتسبب 

ي للتخلص من أي كهرباء ساكنة. من  بعد الخروج من السيارة وقبل فتح غطاء خزان الوقود، المس سطح معدني غ مط
ي اشتعال المهم التخلص من الكهرباء الساكنة قبل إعادة التعبئة، ألن الشعالت الناتجة عن الكهرباء الساكنة قد تتسبب 

أبخرة الوقود أثناء إعادة التعبئة.

ئ أك من الالزم، مما يتسبب  ال تحاول مواصلة التعبئة بعد توقف بندقية التعبئة تلقائيا! وإال، قد يكون خزان الوقود ممت
ي وقوع حرائق، أو انفجارات أو إصابات شخصية. ي تدفق الوقود خارج خزان الوقود، مما قد يتسبب بسهولة 
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وضعية طاقة السيارة.4-1

مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك

ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك لتبديل عندما يكتشف النظام المفتاح الذكي القانوني ويتم تحرير دواسة المكابح، اضغط ع
ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك فيه، يتم تبديل الوضعية مرة واحدة( -ACC-OFFوضعية طاقة السيارة، وكل مرة يتم الضغط ع

START-ON(

ى وضعية STARTوضعية  ى دواسة المكابح ويكون ترس ناقلACC/ON: عندما يتم تحويل مصدر طاقة السيارة إ ، اضغط ع
ي  ى وضعية Pالحركة  ى مفتاح تشغيلSTART، يتم تبديل طاقة السيارة إ  ويمكن بدء تشغيل المحرك عن طريق الضغط ع

وإيقاف المحرك.

خاصية إيقاف الطاقة تلقائيا
ى وضعية  ، وسيتم تبديل طاقة السيارة تلقائياONعندما لم يعمل المحرك، إذا تم تبديل طاقة السيارة إ  لمدة ساعة واحدة أو أك

ى وضعية   ى وضعية OFFإ )، هذه الخاصية ال يمكن منعP (يتم تحويل رافعة السرعة للسيارة المجهزة بناقل الحركة التلقائي إ
البطارية من التفريغ بالكامل.

: يتم إيقاف تشغيل جميع األجهزة الكهربائية.OFFوضعية 

: ال يمكن استخدام الجزء من األجهزةACCوضعية 
الكهربائية.

: يمكن استخدام جميع األجهزة الكهربائية.ONوضعية 

إقرأ 
ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك بشكل صحيح، ال يمكن تبديل وضعية طاقة السيارة أو قد ال يبدأ تشغيل إذا لم يتم الضغط ع

المحرك.

انتبه
ى وضعية   لمنع البطارية من التفريغ.OFFعندما لم يعمل المحرك، قم بتبديل وضعية طاقة السيارة إ

أثناء تشغيل المحرك، إذا تم إزالة المفتاح الذكي، لن يتم إيقاف تشغيل المحرك تلقائيا ويصدر بوق مضاد للسرقة صوًتا 
 مرات ويعرض العداد "المفتاح الذكي غ مكشوف".6

ى  ، قم بإيقاف تشغيل المحرك وسيتم تبديل طاقة السيارة R/N/Dأثناء تشغيل المحرك، إذا تم تحويل رافعة السرعة إ
ى وضعية  ى وضعية OFF بخالف وضعية ACCإ ى وضعية P. حّول الرافعة إ ىON، سيتم تبديل طاقة السيارة إ ، واضغط ع

ى وضعية  .OFFمفتاح تشغيل وإيقاف المحرك مرة أخري لتبديله إ

OFF

OFF

AUTO

ENGINESTARTSTOP
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تشغيل وإيقاف تشغيل المحرك.4-2

التشغيل وإيقاف التشغيل العادي

قبل بدء المحرك
ا؛1الخطوة  : تحقق من محيطات السيارة قبل الدخول ف

: قم بضبط موضع المقعد، وزاوية مسند الظهر، واتفاع مسند الرأس، وزاوية عجلة القيادة؛2الخطوة 

: قم بضبط زاوية مرايا الرؤية الخلفية الداخلية والخارجية؛3الخطوة 

: قم بإيقاف تشغيل أي مصابيح وأجهزة كهربية غ ضرورية؛4الخطوة 

: اربط حزام االمان؛5الخطوة 

: تأكد من تطبيق مكابح التوقف؛6الخطوة 

ى الوضعية 7الخطوة  ؛P: قم بنقل رافعة السرعة إ

ى وضعية التشغيل 8الخطوة  ىON: يتم تبديل طاقة السيارة إ ، وتحقق مما إذا كان مؤشر العطل والمؤشرات األخرى الموجودة ع
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ ى الفور للفحص واإلصالح.EXEEDالعدادات طبيعيا؛ وإذا كانت غ طبيعية، ف  المعتمدة ع

تشغيل المحرك
ي: ي السيارة، ويمكن الكشف عنه بشكل طبي ى الجسم أو يتم وضعه  يحمل المفتاح الذكي ع

ى الوضعية 1الخطوة  ؛P: قم بنقل رافعة السرعة إ

ي وضعية 2الخطوة  ؛ACC/ON: قم بتبديل طاقة السيارة إ

ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك لبدء تشغيل المحرك.3الخطوة  ى دواسة المكابح واضغط ع : اضغط ع

بعد تشغيل المحرك
وني. عند بدء تشغيل المحرك، بإمكان السرعة العالية المساعدة ي خمول المحرك باستخدام نظام التحكم اإللك يتم التحكم 
ي. بعد زيادة درجة الحرارة للمحرك، ستنخفض السرعة تلقائيا للسرعة العادية. إذا ي رفع درجة حرارة المحرك، وهذا أمر طبي

ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح.EXEEDلم يكن كذلك، ف

إقرأ 
ة قوية تكون كافية. عند تشغيل مفتاح تتشغيل وإيقاف المحرك، فإن ضغطة واحدة قص
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إيقاف تشغيل المحرك
: قم بإيقاف السيارة واستخدام مكابح التوقف؛1الخطوة 

ى 2الخطوة  ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك إليقاف تشغيل المحرك؛P: انتقل رافعة السرعة إ ، واضغط ع

: تحقق من إيقاف تشغيل المحرك.3الخطوة 

ي حاالت الطوارئ التشغيل وإيقاف التشغيل 

ي حاالت الطوارئ تشغيل المحرك 
، لن تعمل خاصية تشغيل وإيقاف المحرك عندما تكون بطارية المفتاح الذكي منخفضة أو تكون اإلشارة متداخلة بشكل خط

ي هذه الحالة، قم بتشغيل المحرك وفقا للخطوات التالية: ي.  بشكل طبي

تحذير
ة عند استنشاقها. استخدم الطرق التالية لتجنب استنشاق ى مواد ضارة قد تؤدي لمشاكل صحية خط غاز العادم يحتوي ع

غاز العادم:

وية، مثل المرآب، الخ. ي منطقة بدون  ة طويلة من الوقت  ال تقم بتشغيل المحرك لف

ى  ي محرك السيارة وتبديل مكيف الهواء إ ى شخص ما التحكم  وية، يجب ع ي منطقة جيدة ال عند تشغيل المحرك 
الوضعية الخارجية وضبط سرعة المنفاخ العالية.

انتبه
ى دواسة الوقود قبل إيقاف تشغيل المحرك. ال تضغط ع

ة طويلة، سوف ترتفع درجة حرارة المحرك. ال تقم بإيقاف تشغيل المحرك فورا بعد  ى سرعة عالية لف بعد القيادة ع
ي وضع الخمول لعدة دقائق، وثم قم بإيقاف تشغيل المحرك بعد انخفاض درجة الحرارة. توقف السيارة. اترك المحرك 

وإال، قد يتعرض المحرك للتلف.

ي حامل األكواب لوحدة1الخطوة  : ضع المفتاح الذكي 
ي الشكل) مع التحكم فآسيا المساعدة (كما هو موضح 
ى دواسة المكابح ى؛ ال تضغط ع جانبه األمامي يواجه لألع

ي هذا الوقت؛

ى وضعية 2الخطوة  ،ACC/ON: قم بتبديل طاقة السيارة إ
ى دواسة المكابح؛ واضغط ع

ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك3الخطوة  : اضغط ع
ليعمل المحرك.
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ي حالة الطوارئ إيقاف تشغيل المحرك 
ي: ي حاالت الطوارئ، اتبع ما ي ، إذا كنت تحتاج إليقاف المحرك  عندما تكون أنظمة السيارة طبيعية أثناء الس

ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك 1الطريقة  ن.3: اضغط طويال ومستمرا ع ي غضون ثانيت  مرات أو أك 

ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك لمدة 2الطريقة  .2: اضغط طويال ع  ثوان أو أك

ين ( ) (إذا كان متوفًرا)GPFمرشح جسيمات الب

اكمGPFيمكن لفل الجسيمات ( ) التقاط انبعاثات الجسيمات من غاز العادم لتقليل تأث انبعاثات الجسيمات للسيارة. عندما ت
ن، سقوم النظام بإعادة توليد GPFانبعاثات الجسيمات من  ى حد مع اتيجية محددة.GPF إ  باس

ء المؤشر األخضر " ة طويلة من الوقت عندما ي ى مجموعة التابلوه. قمتجنب تشغيل المحرك بسرعة خاملة لف " ع
 كم/ساعة) ح ينطفئ المؤشر من أجل أسباب متعلقة بالسالمة60بزيادة سرعة السيارة (لم تكن سرعة السيارة أقل من 

ء المؤشر األصفر " ى أن انبعاثات الجسيمات ال تم التقاطها بواسطة واالمتثال. ي ا إ ً ى مجموعة التابلوه، مش GPF" ع
ى االتصال بمحطة خدمة  ى حدها، ير  المعتمدة للفحص واإلصالح.EXEEDقد وصلت إ

اتبع االحتياطات التالية أثناء القيادة اليومية:

ة بشكل متكرر..1 تجنب القيادة لمسافة قص

ة طويلة أو بشكل متكرر..2 تجنب تشغيل المحرك بسرعة خاملة لف

ة طويلة أو بشكل متكرر..3 ي لف تجنب تشغيل المحرك بسرعة منخفضة وخانق عا

انتبه
ي صندوق التخزين لوحدة التحكم فآسيا المساعدة مع عالمة  أثناء االستخدام اليومي للسيارة، ال تضع المفتاح الذكي 
ي صندوق التخزين لوحدة التحكم فآسيا المساعدة "مفتاح" (نظرا ألن المفتاح الذكي الذي لديه طاقة البطارية الكافية 
قد يشغل تنبيه العداد "لم يتم الكشف عن المفتاح الذكي"، "تحقق بنجاح، ابدأ االستعداد"، لذلك هناك سوء التقديم

للمالك.)

ي وضعية  ى مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك   OFFإذا كان من الضروري فصل اتصال البطارية، فيجب الحفاظ دائما ع
ى تعطل المحرك وقد تفقد معلومات التعلم الذاتي لموضع15لمدة   دقيقة قبل تنفيذ العملية. وإال فإنه قد يؤدي ذلك إ

ى إجراء التعلم الذاتي لموضع ي هذا الوقت، تحتاج السيارة إ ي عدم تشغيل السيارة.  ي يتسبب  ترس ناقل الحركة، وبالتا
ى عملية التعلم الذاتي "لناقل الحركة"). إذا أضاء مؤشر عطل ترس ناقل الحركة مرة أخرى (للمزيد من التفاصيل، اطلع ع

ى االتصال بمحطة خدمة  ي الفور.EXEEDالمحرك، ف  المعتمدة للفحص واإلصالح ع
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ناقل الحركة.4-3

ناقل الحركة األوتوماتيكي

ي مواضع النقل اليدوي والتلقائي.7DCTينتم ناقل الحركة التلقائي ( ونيا  ى ناقل الحركة التلقائي يتم التحكم فيه إلك ) إ

)A)(نوع 7DCTناقل الحركة األوتوماتيكي (

ي وضعية  ى ولألقل تلقائيا حسب السرعة. كلDالوضعية التلقائية: عندما يكون ترس ناقل الحركة  س لألع ، تنقل السيارة ال
ذلك يتم بدون تدخل يدوي.

ي وضعية  وني مرة واحدة لدخول الوضعيةDالوضعية اليدوية:  عندما يكون ترس ناقل الحركة  ى مفتاح النقل اإللك ، اضغط ع
س ى ب س لألع وني مرة أخرى للخروج من الوضعية اليدوية؛ وادفع لألمام لنقل ال ى مفتاح النقل اإللك اليدوية واضغط ع

س واحد. س لألسفل ب واحد وادفعه للخلف لنقل ال

تحذير
ها من المواد القابلة لالشتعال. يكون ي المناطق المغطاة بأوراق جافة أو عشب جاف أو غ ة طويلة  ال تتوقف أو تسكع لف
ى نشوب أنبوب العادم بدرجة الحرارة المرتفعة عند تشغيل المحرك أو بمجرد بعد إيقاف تشغيل السيارة والذي قد يؤدي إ

حريق.

ى دواسة المكابح تماما وثم قم بتحويل1الخطوة  : اضغط ع
ى Pرافعة السرعة من  ؛D إ

: حّرر مكابح التوقف يدوًيا أو تلقائيا وحّرر  دواسة2الخطوة 
المكابح لقيادة السيارة ببطء.

إقرأ 
ى زر  ى Pاضغط ع س إ سR/N/D مباشرة والخروج من موضع ترس P لتبديل موضع ال  المقابل، وعندما لم يكن موضع ال

 بينما يتم إيقاف السيارة بثبات.Pي 
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)B)(نوع 7DCTناقل الحركة األوتوماتيكي (

ي وضعية  ى ولألقل تلقائيا حسب السرعة. كلDالوضعية التلقائية: عندما يكون ترس ناقل الحركة  س لألع ، تنقل السيارة ال
ذلك يتم بدون تدخل يدوي.

ي وضعية  ، ادفعه ليسار لدخول وضعية يدوية، وادفعه لألمام لنقل غيارDالوضعية اليدوية: عندما يكون ترس ناقل الحركة 
س واحد. س واحد وادفعه للخلف لنقل غيار السرعة لألقل ب ى ب السرعة لألع

س مقدمة عن موضع ال
ى وس التخاذ القرار الصحيح وفقا للطلب الفع ي فهم الغرض وإجراءات التشغيل لمختلف ال المعلومات التالية ستساعدك 

أثناء التشغيل.

ي). يعرض كمبيوتر السيارة ي الوضعية اليدوية أو غيار الحركة الحا تعرض مجموعة التابلوه معلومات غيار الحركة المحدد حاليا (
دف وفقا للظروف الحالية لتوجيه المستخدم إلجراء عملية نقل غيار الحركة المناسبة (إذا كانت متوفرة): سهم والغيار المس

ي." " يطالبك بإجراء عملية رفع الغيار لألع

" يطالبك بإجراء عملية خفض الغيار لألسفل."

ى دواسة المكابح تماما وثم قم بتحويل1الخطوة  : اضغط ع
ى Pرافعة السرعة من  ؛D إ

: حّرر مكابح التوقف يدوًيا أو تلقائيا وحّرر  دواسة2الخطوة 
المكابح لقيادة السيارة ببطء.

إقرأ 
ى زر  ى وضعية Pاضغط ع ى الجانب األيسر من رافعة السرعة للتحول إ ىP ع . ادفع رافعة السرعة لألمام وللخلف للتحول إ
).D، N، Rمواضع أخرى (

وس الخاصيةنطاق ال

P(التوقف)  ي وضعية التوقف. يتم قفل عجالت القيادة ميكانيكيا. يمكن تشغيل هذه 
المحرك.

R(العودة للخلف)  ء أضواء العودة للخلف وسوف يعمل ي وضعية العودة للخلف. سوف ت هذه 
نظام مساعدة الوقوف.

N(محايد) .ة ة قص ي الوضعية الحيادية. يستخدم للتوقف الخامل لف هذه 

D(التقدم لألمام)  ى أو األقل تلقائيا وفقا لحمولة س لألع ي وضعية القيادة لألمام. يتم نقل ال هذه 
المحرك وسرعة السيارة.

M(الوضعية اليدوية) 
س بمستوى واحد.+ تفع ال ادفع رافعة السرعة تجاه + مرة واحدة، ل

س بمستوى واحد.- ادفع رافعة السرعة تجاه - مرة واحدة، لينخفض ال

R N
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انتبه
 بدال من مكابح التوقف.Pال تستخدم 

ى موضع  ي أو تلف ناقل Pال تقم ببالتحول إ ي صوت غ طبي  عندما لم يتم إيقاف حركة السيارة بثبات. هذا قد يؤدي إ
الحركة.

وني خارج   أثناء تقدم السيارة لألمام. وإال، سيتعرض ناقل الحركة للتلف.Dال تقم بتحويل مفتاح النقل اإللك

وني خارج   أثناء تقدم السيارة للخلف. وإال، سيتعرض ناقل الحركة للتلف.Rال تقم بتحويل مفتاح النقل اإللك

ى الوضعية  ى Nعندما يكون المحرك خامال، ال تجعل السيارة تس بفعل بالقصور الذاتي ع . وإال سيتعرض ناقل الحركة إ
التلف.

وني وفقا لسرعة  ى ولألقل عن طريق دفع مفتاح النقل اإللك س لألع ي الوضعية اليدوية، يجب إجراء عمليات نقل ال
س. ي حالة عدم تلبية المتطلبات، فلن يقوم ناقل الحركة بتنفيذ نقل ال المحرك وسرعة السيارة. 

ى تلقائيا؛ عندما تكون سرعة المحرك  س لألع ى سرعة، ستنقل ال ى أع ي الوضعية اليدوية، عندما تصل سرعة المحرك إ
س لألقل تلقائيا. س للألقل تلقائيا؛ وعندما تكبح السيارة وتبطئ السرعة، تنقل ال منخفضة للغاية، سيتم نقل ال

ي  س  وني، سوف توجه مجموعة التابلوه "لم يمكن النقل P/R/Nعندما يكون موضع ال ى مفتاح النقل اإللك ، اضغط ع
ى موضع  وني فقطMإ ى مفتاح النقل اإللك ى الوضعية اليدوية بالضغط ع ي". يمكن الدخول إ س الحا ي موضع ال  

ي  س  .Dعندما تكون موضع ال

ى مواضع أخرى من  ى التحويل إ ى Pإذا تعطلت السيارة بسبب البطارية غ الكافية ولم تكن قادرة ع  ح عند الضغط ع
ي محطة خدمة  ي الذهاب إ ي الفور.EXEEDدواسة المكابح. ير  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

ن موضع  ى سرعة معينة، ال يمكن تحويل ذراع النقل ب  بواسطة تشغيل مفتاح النقل R وDعندما تصل سرعة السيارة إ
ي استخدامه. دد  وني. الغرض هو ضمان سالمة قيادتك. ال ت اإللك

تحذير
ى موضع  وني ع ى دواسة المكابح، وإال Nعندما يكون مفتاح النقل اإللك ، تأكد من استخدام مكابح التوقف أو الضغط ع

قد تقع حوادث.

ال تقم أبدا بسحب السيارة لمسافة طويلة أو بسرعة عالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية حول سحب السيارة، اطلع 
ى "سحب السيارة". ع
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وضعية القيادة

مفتاح نقل المجداف (إذا كان متوفًرا)

س  س لألسفل ب ي الوضعية اليدوية/الوضعية اليدوية المؤقتة، حّرك مفتاح نقل المجداف "-" مرة واحدة لنقل ال
واحد.

س  ى ب س لألع ي الوضعية اليدوية/الوضعية اليدوية المؤقتة، حّرك مفتاح نقل المجداف "+" مرة واحدة لنقل ال
واحد.

ن وضعيةانقر فوق المفتاح " " حيث سيتم تبديله ب
عادية (إذا كانت متوفرة)/وضعية رياضية/وضعية

اقتصادية بدورة.

تعت الوضعية العادية وضعية قياسية؛ والوضعية
ن االقتصاد ا تحس ي وضعية اقتصادية يمك االقتصادية 
الك وقود السيارة؛ ويمكن للوضعية الرياضية ي اس
ن أداء التعامل مع السيارة وإمكانية التحكم وأداء تحس
الطاقة للسيارة. يمكنك اختيارها وفقا لظروف الطريق

المختلفة.

إقرأ 
عندما يتم تبديل وضعية القيادة، تقوم مجموعة التابلوه بتبديل لون الموضوع المقابل. يجب ضبط وضعية القيادة المرتبطة

ى "نظام الصوت". ي نظام الصوت. للمزيد من المعلومات التفصيلية، اطلع ع بالسمة 

ي وضع  ، حّرك مفتاح نقلDعندما يكون ترس ناقل الحركة 
المجداف مرة واحدة لدخول الوضعية اليدوية المؤقتة.

إقرأ 
ى ولألقل عن طريق تحريك مفتاح نقل س لألع ي الوضعية اليدوية/الوضعية اليدوية المؤقتة، يجب إجراء عمليات نقل ال
س. ي حالة عدم تلبية المتطلبات، فلن يقوم ناقل الحركة بتنفيذ نقل ال المجداف وفقا لسرعة المحرك وسرعة السيارة. 

+
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ي الحاالت التالية: سيتم الخروج من الوضعية اليدوية المؤقتة 

وني لألمام أو الخلف مرة واحدة للخروج من الوضعية اليدوية المؤقتة..1 ادفع مفتاح النقل اإللك

ي نفس الوقت للخروج من الوضعية اليدوية المؤقتة..2 قم بتحريك مفتاح نقل المجداف "+" و "-" 

ة معينة من الوقت (.3 ي وضع 15إذا لم يتم تحريك مفتاح نقل المجداف خالل ف ، فيتم D ثانية) ويكون ترس ناقل الحركة 
الخروج من الوضعية اليدوية المؤقتة.

وضعية العطل اآلمن
ي الوقت نفسه، يبقى المؤشر األحمر " ي نظام ناقل الحركة، سيتم تنشيط وضعية العطل اآلمن تلقائيا،  "عند حدث العطل 

ا بسرعة منخفضة. ي، وسوف تبطئ السيارة وتتم قياد ي مجموعة التابلوه مضاًء؛ وال يمكن تشغيل ناقل الحركة بشكل طبي

ي الوقت المناسب ( ي الذكي  ) (إذا كان متوفًرا)AWDنظام الدفع الربا
ي الوقت المناسب ( ي الذكي  ي نفس الوقت.AWDيعمل نظام الدفع الربا ى جميع العجالت األربعة  ى توزيع قوة المحرك ع ) ع

ي الوقت المناسب ( ي الذكي  ها من األسطح الزلقة. يتم توزيعAWDينطبق نظام الدفع الربا ي والموحل وغ ى الطريق الثل ) ع
ى سبيل المثال، إنه سوف يزيد من ى العجالت األمامية والخلفية، وهذا يخلق بعض المزايا، ع طاقة المحرك المختلفة تلقائيا ع

قوة الجر عند االنزالق وجعل التسارع أك مستقًرا.

خاصية البدء باإلطالق (إذا كانت متوفرة)
ى أق ناتج لعزم الدوران باستخدام ناقل الحركة، بحيث يخرج يمكن لخاصية البدء باإلطالق أن تضبط سرعة المحرك إ

ي يحقق التسارع األمثل. ي لحظة بدء الحركة، وبالتا المحرك أق عزم الدوران 

حالة البدء باإلطالق:

ى دواسة الوقود..1 اضغط بالكامل ع

ى .2 .Dقم بنقل رافعة السرعة إ

ى دواسة الفرامل..3 قم بإيقاف السيارة واضغط ع

انتبه
ى محطة خدمة  ي وضعية العطل اآلمن. وإال فإنه قد يتم تلف ناقل الحركة، اذهب إ EXEEDال يسمح بالقيادة لمسافات طويلة 

ى الفور. المعتمدة للفحص واإلصالح ع

انتبه
ى مجموعة التابلوه. ي، سيتم عرض الرسالة النصية للتنبيه ع عندما يتعطل نظام الدفع الربا

ي. ي مؤقًتا" . عند استيفاء الشروط، يتم تشغيل نظام الدفع الربا للحماية المؤقتة،  يتم عرض "يفشل نظام الدفع الربا
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ى وضعية رياضية..4 اضبط وضعية القيادة إ

ة من الوقت ح يتم اكتمال البدء باإلطالق بنجاح..5 ى دواسة الوقود لف اضغط بالكامل ع

وني والفرامل األوتوماتيكي وإلخ..6 قم بإيقاف تشغيل أنظمة مساعد الفرامل مثل الفرامل اإللك

ي .7 ي نفس الوقت لحوا ى دواسة الفرامل ودواسة الوقود   ثانية وثم حّرر دواسة الفرامل.1اضغط ع

ي بعد القيادة لمدة أك من .8 ى المحرك الساخن الكا ي هذا الوقت، تكون سرعة 15 كم أو أك من 10يمكن الحصول ع  دقيقة. 
المحرك العالية طبيعية.

ى وضعية   تلقائيا (إذا كان متوفًرا)Pالتحول إ
ي 15عندما لم تكن سرعة السيارة أقل من  س  ى دواسة المكابحD/R كم/ساعة ويكون موضع ال ، إذا كان السائق يضغط ع

ى  س إ ي تلقائيا.D/R من موضع Pإليقاف السيارة ويفتح باب السائق حاليا، فسيتم تبديل موضع ال  الحا

مواصفات عملية التعلم الذاتي لناقل الحركة (إذا كانت متوفرة)
ى وضعية اإليقاف  ى الفور بعد تبديل طاقة السيارة إ س بعد إعادةOFFإذا تم فصل البطارية ع ، سوف يحدث فقدان موضع ال

ي هذا الوقت، من الضروري إجراء التعلم الذاتي لموضع أسطوانة تغي السرعة والقابض، وثم يمكن قيادة توصيل البطارية، و
ي. السيارة بشكل طبي

ى وضعية 1الخطوة   ؛ON:  قم بتوصيل البطارية وتحويل طاقة السيارة إ

ى دواسة المكابح بحزم باستمرار لمدة 2الخطوة  ي هذا الوقت،P ثانية أو أك ح يتم عرض 30:  اضغط ع ي مجموعة التابلوه،   
اء من عملية التعلم الذاتي لناقل الحركة؛ يتم االن

ي مجموعة التابلوه.P ح يتم عرض 2 و1، افصل القطب السالب للبطارية وكّرر الخطوات P:  إذا لم يتم عرض 3الخطوة   

انتبه
إن البدء باإلطالق سوف يزيد درجة حرارة قابض ناقل الحركة بسرعة، فال تقم بإجراء البدء باإلطالق بشكل متكرر لعدة 

مرات.

ى القيام بالبدء باإلطالق تحت فرضية ضمان سالمة القيادة. تسرع السيارة بسرعة عند إجراء البدء باإلطالق، ير

قد تتجاوز درجة حرارة القابض درجة الحرارة المحددة بعد إجراء البدء باإلطالق لعدة مرات، مما يحد إخراج طاقة 
المحرك. يمكن إعادة تخزين إخراج الطاقة بعد انخفاض درجة حرارة القابض.

إقرأ 
ى وضعية  ا تحويل ترس ناقل الحركة إ  تلقائيا بعد بدء تشغيل السيارة ألول مرة.Pلم يتم تشغيل الخاصية ال يتم ف

ى  س إ ى Pلم يتم تبديل موضع ال س إ  كم/15 وتكون سرعة السيارة أقل من P من D/R تلقائيا عندما يتم تبديل موضع ال
ى  ى وضعية15ساعة؛ وعندما تصل سرعة السيارة إ س إ ا تبديل موضع ال  كم/ساعة، سيتم تشغيل الخاصية ال يتم ف

P.تلقائيا 
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)EPSنظام التوجيه المعزز الكهربائي (

وني ( ) عزم الدوران الناتج عن المحرك كمصدر طاقة لنظام التوجيه، بدال من طريقةEPSيستخدم نظام التوجيه االلك
ي معظم السيارات، فإن المضخة الهيدروليكية تعمل بواسطة المحرك. المساعدة المستخدمة 

)EPSالتعلم الذاتي لنظام التوجيه المعزز الكهربائي (

)EPSمؤشر نظام التوجيه المعزز الكهربائي (
ء المؤشر األحمر " ي مجموعة التابلوه.عندما يكون هناك عطل، سوف ي  "

إقرأ 
ى محطة خدمة   المعتمدة لتشغيلها من قبل موظف ما بعد البيع.EXEEDيو بالذهاب إ

إذا تم  إعادة توصيل بطارية السيارة أو بدء تشغيل السيارة
يئة زاوية بعد إيقاف تشغيل بطارية السيارة، بسبب عدم 

ىنظام التوجيه الكهربائي، يومض المؤشر األصفر " " ع
ن مجموعة التابلوه، قم بتدوير عجلة القيادة لليسار واليم
ى موضع الحد الكتمال إعادة ضبط الزاوية، وسيتم إيقاف إ

ى مجموعة التابلوه.تشغيل المؤشر األصفر " " ع

انتبه
ات طويلة من الوقت قد يتلف آلية نظام التوجيه المعزز الكهربائي. إن التعامل المتكرر مع عجلة القيادة وتدويرها لف

ي حالة التسكع المتوقفة لمنع ارتفاع درجة حرارة  ن  ى اليم ال تقم بتدوير عجلة القيادة بشكل متكرر وسريع من اليسار إ
ي االنعطاف، النظام المعزز الكهربائي. إذا ارتفعت درجة حرارة النظام المعزز الكهربائي بشكل مفرط، قد تشعر الصعوبة 

ى وضعية  ي. توقف عن تدوير عجلة القيادة وتبديل مفتاح تشغيل وإيقاف المحرك إ دOFF/ACCوهو أمر طبي  ح ي
النظام المعزز الكهربائي.

تحذير
ى الرغم من أن السيارة ال تزال تتمتع بقدرة التوجيه التقليدية، يجبEPSبعد تعطل نظام التوجيه المعزز الكهربائي ( )، ع

ى محطة خدمة  ى الذهاب إ ي هذا الوقت، ير ا بحذر.   المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDقياد

M2 CF

1000r/minkm/h

22:50 23.6

6666 km999km

0.0100

NORMAL

km/h L/100kmL/100km
8.8 10.0 20.0

A.V.S A.F.CI.F.C
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نظام المكابح.4-5

)EPBنظام مكابح التوقف الكهربائي (

) هو تقنية تتكامل الكبح المؤقت أثناء القيادة والكبح الطويل بعد التوقف، وتنفذ مكابحEPBنظام مكابح التوقف الكهربائي (
وني. هذه التقنية تستبدل مكابح اليد التقليدية. التوقف بطريقة التحكم اإللك

طريقة االستخدام

ى وضعية  ، ويمكن تطبيق خاصية مكابح التوقف تلقائيا باستخدام نظام مكابح التوقفOFFعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
).EPBالكهربائية (

تحرير مكابح التوقف يدويا

ى وضعية  ي زر مكابح التوقفONبعد بدء تشغيل المحرك أو تحويل طاقة السيارة إ ى دواسة المكابح  واضغط ع ، اضغط ع
االكهربائي باليد حيث سوف ينطفئ المؤشر األحمر " ي زر مكابح التوقف الكهربائية، مش ى مجموعة التابلوه والمؤشر  " ع

ى أنه قد تم إيقاف تشغيل خاصية مكابح التوقف. إ

تحرير مكابح التوقف تلقائيا

ي  ى طريق مسطح مع وجود رافعة السرعة  ى دواسة الوقود، سيتم تحرير مكابحD/Rعندما تتوقف السيارة ع ، فاضغط ع
ى مجموعة التابلوه.التوقف الكهربائي تلقائيا وينطفئ المؤشر األحمر " " ع

ي  ى منحدر مع وجود رافعة السرعة  ى دواسة الوقود بشكل أقوى. فقط عندما تكونD/Rعندما تتوقف السيارة ع ،  اضغط ع
قوة القيادة أك من قوة االنزالق، يمكن تحرير التعليق التلقائي تلقائيا.

ى  ى طريق مسطح ويتم تبديل رافعة السرعة إ ،P من D/Rاربط حزام مقعد السائق وأغلق باب السائق. عندما تتوقف السيارة ع
ى مجموعة التابلوه؛ وعندما يتم تبديل رافعةسيتم تحرير مكابح التوقف الكهربائي تلقائي، وينطفئ المؤشر األحمر " " ع

ى  ء المؤشر األحمر "Pالسرعة إ ى من مواضع أخرى، فستقوم مكابح التوقف الكهربائي بتنفيذ الكبح التلقائي، وي " ع
مجموعة التابلوه.

استخدام مكابح التوقف يدويا

ى وضعية   أو يبدأONعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
المحرك وكانت السيارة متوقفة، عند سحب زر مكابح

يالتوقف الكهربائية، سيبقى المؤشر األحمر "  "
ي زر مكابح التوقف الكهربائية مجموعة التابلوه والمؤشر 
ى أنه قد تم تشغيل خاصية مكابح التوقف. ا إ مضاًء، مش

إقرأ 
ي وضعية محايدة. عند سحب السيارة، من الضروري تحرير مكابح التوقف ويكون ناقل الحركة 

OMM36-4070

P



قيادة السيارة.4

152

خاصية مكابح الطوارئ
ي هذه إذا فشلت مكابح القدم، اسحب زر مكابح التوقف الكهربائية باستمرار لتطبيق الكبح القسري باستخدام مكابح التوقف. 

ى مجموعة التابلوه. قم بتحرير الزر للخروج من مكابح الطوارئ.العملية، يومض المؤشر األحمر " " ع

انتبه
) عندما تفقد طاقة بطارية AUTO HOLD) ونظام التعليق التلقائي (EPBال يمكن استخدام نظام مكابح التوقف الكهربائي (

ى "التعامل مع السيارة. يمكن استخدام كابالت بدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية أخرى لبدء تشغيل المحرك (اطلع ع
استغاثة السيارة" لللمزيد من التفاصيل).

ى أو لألسفل قليال،  ى دواسة المكابح وتحرير مكابح التوقف أو تطبيقها، قد تدفع دواسة المكابح لألع ن الضغط ع ي ح
ى الدواسة بشدة. ى الضغط ع ير

عند إجراء التحرير التلقائي لمكابح التوقف الكهربائي، اربط حزام المقعد وأغلق باب السائق. قد يؤدي عدم القيام بذلك 
ى عدم استيفاء شروط تحرير مكابح التوقف. إ

ن" من الجزء الخلفي للسيارة. هذا صوت عمل مكابح  ن وتحرير مكابح التوقف الكهربائية، قد تسمع صوت "رن عند تمك
ي، فال تقلق. التوقف. هذا الصوت طبي

يد النظام من قوة مكابح التوقف تلقائيا  ة من الوقت، س ة قص إذا انزلقت السيارة بفعل الجاذبية بعد التوقف خالل ف
ي. لتعليقها من أجل السالمة. عند زيادة قوة المكابح، سيصدر النظام صوت تشغيل. هذا االمر طبي

ى وضعية  ، عندما لم يتمكن من تحرير مكابح التوقف يدوًيا عن طريق ONيبدأ المحرك أو يتم تحويل طاقة السيارة إ
ى زر مكابح التوقف الكهربائي لتحرير مكابح ى دواسة الوقود والضغط ع ى دواسة المكابح، يمكنك الضغط ع الضغط ع
ى دواسة المكابح، التوقف، ويتم استخدامه فقط عندما لم يتمكن من تحرير مكابح التوقف يدويصا عن طريق الضغط ع

ى محطة خدمة  ى الذهاب إ ى السالمة أثناء االستخدام. ير  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDانتبه إ

تحذير
ا، بعد تشغيل نظام مكابح التوقف الكهربائي ( )،  ينطفئEPBلتجنب الحركة الطارئة للسيارة، عند إيقاف السيارة أو مغادر

ة معينة، تحقق مما إذا كانالمؤشر األحمر " ا لف ى مجموعة التابلوه ومؤشر زر مكابح التوقف الكهربائي بعد إضاء " ع
ءان لضمان استخدام مكابح التوقفالمؤشر األحمر " ى مجموعة التابلوه ومؤشر زر مكابح التوقف الكهربائي ي " ع

الكهربائي بشكل صحيح.
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التحرير الطارئ للتوقف الكهربائي
ى دواسة المكابح،EPBعندما يعمل نظام مكابح التوقف الكهربائي( ى زر مكابح التوقف الكهربائي واضغط باستمرار ع )، اضغط ع

ى وضعية اإليقاف  ي حاالت الطوارئ. ينصح باستخدام نظامOFFويتم تحويل طاقة السيارة إ ، وتحرير مكابح التوقف الكهربائي 
ي حاالت االنقاذ أو حاالت نادرة. وني فقط  التوقف اإللك

)AUTO HOLDنظام التعليق التلقائي (

ا.AUTO HOLDيتم استخدام نظام التعليق التلقائي ( ) لمنع السيارة من االنزالق عندما تكون السيارة ثابتة وتبدأ حرك

طريقة االستخدام

تنشيط خاصية التوقف األوتوماتيكي

ى أن ى الزر مضاًء، وذلك يش إ ى زر التوقف األوتوماتيكي، سيبقى المؤشر ع عند تلبية شروط التوقف األوتوماتيكي، اضغط ع
السيارة قد تم تشغيل خاصية التوقف األوتوماتيكي.

ى حالة متوقفة من الحركة، وثم يتم ى دواسة المكابح، سوف تتغ السيارة إ عند تشغيل خاصية التوقف األوتوماتيكي، اضغط ع
ي مجموعة التابلوه مضاًء.تنشيط خاصية التوقف األوتوماتيكي، ويبقى المؤشر األخضر "  "

ي نفس الوقت، ويتم ى دواسة المكابح عندما تكون السيارة متوقفة، ويتم تشغيل خاصية التوقف األوتوماتيكي  اضغط ع
ي مجموعةاستيفاء شروط التوقف األوتوماتيكي، ثم يتم تنشيط خاصية التوقف األوتوماتيكي ويبقى المؤشر األخضر "  "

التابلوه مضاًء.

تحذير
ي. عند تنشيط خاصية مكابح الطوارئ، سيصدر صوت أزيز. هذا االمر طبي

عند استخدام مكابح الطوارئ، سيتم استخدام مكابح التوقف الكهربائية كآلية ثابتة لخفض السرعة، وستختلف عن 
خفض السرعة الذي يرغب به السائق كما ستختلف مسافة التوقف.

ي أن يلمس الركاب اآلخرين بالزر عن طريق الخطأ.  استخدم هذه الخاصية بحذر أثناء القيادة العادية. أثناء القيادة، ال ينب
وإال، قد تقع حوادث.

ي حالة الطوارئ مثل فشل مكابح القدم أو انحشار دواسة المكابح. ال يمكن  يمكن استخدام خاصية كبح الطوارئ فقط 
وني ( ي الثبات اإللك ) وخاصية نظام المكابح تجاوز حد االلتصاق المادي للطريق. قم بتشغيل خاصيةESPلنظام التحكم 

ى انحراف ء قد يؤدي إ ي طقس  ى طرق متعرجة أو طرق خطرة، أو طرق مزدحمة أو  مكابح الطوارئ أثناء القيادة ع
ي وقوع حوادث. ا، انتبه لكي ال تتسبب  السيارة أو انزالقها جانبيا أو انقال

شروط تشغيل التوقف األوتوماتيكي

بعد بدء تشغيل المحرك، يتم إغالق باب السائق بشكل
صحيح ويتم ربط حزام أمان السائق.

تشغيل التوقف األوتوماتيكي

ى زر عند تلبية شروط التوقف األوتوماتيكي، اضغط ع
ى الزر مضاًء، التوقف األوتوماتيكي، سيبقى المؤشر ع
ى أن السيارة قد تم تشغيل خاصية التوقف وذلك يش إ

األوتوماتيكي.
OMM36-4071
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إيقاف تشغيل التوقف األوتوماتيكي

ى زر التوقف األوتوماتيكي إليقاف تشغيل خاصية التوقف عندما يتم تشغيل خاصية التوقف األوتوماتيكي، اضغط ع
ى أنه قد خرجت السيارة من خاصية التوقف األوتوماتيكي. ى زر التوقف األوتوماتيكي، ذلك يش إ األوتوماتيكي. ينطفئ المؤشر ع

ى زر التوقف األوتوماتيكي إليقاف تشغيل خاصية التوقف عندما يتم تنشيط خاصية التوقف األوتوماتيكي، اضغط ع
ى أن السيارة قداألوتوماتيكي، وينطفئ المؤشر األخضر " ا إ ً ى زر التوقف األوتوماتيكي، مش ي مجموعة التابلوه والمؤشر ع  "

ى خاصية مكابح التوقف. خرجت من خاصية التوقف األوتوماتيكي وتم تبديلها إ

خاصية تحرير التوقف األوتوماتيكي:

ى دواسة الوقود لتحرير التوقف تلقائيا. عندما يتم تنشيط خاصية التوقف األوتوماتيكي، اضغط ع

إقرأ 
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ ى تكوين السيارة. ير تكون تصاميم األجزاء الداخلية مختلفة اعتماًدا ع

ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ يعرض مؤشر التوقف األوتوماتيكي بشكل مختلف وفقا لتكوين السيارة. ير

انتبه
ى غرفة الغسيل. قم بإيقاف تشغيل خاصية التوقف األوتوماتيكي قبل القيادة إ

قم دائما بإيقاف السيارة بشكل صحيح وفقا للوائح السالمة وانتبه لتجنب تعريض نفسك أو المشاة لإلصابات.

ي. ى دواسة الوقود بسرعة بطيئة للغاية، فيتأخر تحرير التوقف األوتوماتيكي. هذا االمر طبي إذا تم الضغط ع

عندما يتم تنشيط خاصية التوقف األوتوماتيكي، افتح باب السائق أو فك ربط حزام أمان السائق، سيتحول التوقف 
ى التوقف الكهربائي. األوتوماتيكي إ

عندما يتم تنشيط خاصية التوقف األوتوماتيكي، افتح باب السائق أو فك ربط حزام أمان السائق للخروج من خاصية 
التوقف األوتوماتيكي، أغلق الباب أو فك ربط الحزام مرة أخرى لتنشيط الخاصية مرة أخرى.

ى التوقف الكامل  بعد تنشيط التوقف األوتوماتيكي، سيقوم نظام التوقف األوتوماتيكي بإيقاف السيارة من حالة الحركة إ
ي وضعية  ى R أو Dباستخدام مكابح القدم، ولكن ترس ناقل الحركة ال يزال  س إ ة من الوقتN. يو بنقل ال ة قص  لف

ى  ة طويلة من الوقت.Pنقله إ  لف
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معزز التخلية (فاكيوم)

ي معزز التخلية بتخلية المحرك، وإنه يعمل فقط عندما يتم تشغيل المحرك. لذا، ال تجعل السيارة تس بالقصور يتم التحكم 
الذاتي بدون تشغيل المحرك.

ى دواسة المكابح أك من المعتاد لتعويض تأث ا أو متعطلة، يجب الضغط ع إذا ال يعمل معزز التخلية ألن السيارة يتم سح
الكبح للمعزز.

ي غضون  ي وضع تسكع المحرك  ي حالة عمل دافئة خاصة   ثانية بعد بدء15ي ظل ظروف درجة الحرارة العادية، تكون السيارة 
تشغيلها (تكون درجة حرارة المحرك منخفضة نسبيا والوقت طويل نسبيا)، وذلك لتسهيل تدفئة المحفزات ثالثية االتجاهات
ي الوقت نفسه، تكون الحالة مفيدة الستعادة بناء درجة الفراغ ن كفاءة تحويل الغاز الضائع، و ي تحس وتنشيطها بسرعة وبالتا
ن عشية وضحايا) وال يمكن تحقيق الحالة ى سبيل المثال ب ة طويلة من الوقت (ع لمعزز فراغ المكابح بعد إيقاف السيارة لف

ي للسيارة، لذلك ينصح بتطوير العادة بتشغيل المحرك بخمولة لمدة  ا.15المثا ى األقل بعد بدء حركة السيارة وثم قياد  ثانية ع

مكابح القدم

تحذير
ى دواسة الوقود ي حالة التوقف األوتوماتيكي، وتأكد من موضع النقل قبل الضغط ع للتجنب من الحركة المفاجئة للسيارة 

لبدء الحركة.

تحذير
ي أفضل كفاءة الكبح، يجب النقل ال تجعل السيارة تس بالقصور الذاتي بدون تشغيل المحرك عند نزول منحدر. للحصول ع

ي أسفل. ي ترس أسفل قبل القيادة إ إ

ى نوع  تيب ونظام المكابحXيعتمد نظام المكابح ع  من ال
المزدوج الدائرة؛ والنظام هو عبارة عن النظام الهيدروليكي
ن. إذا فشل أحد األنظمة ن المستقل ن الفرعي مع النظام
الفرعية، فال يزال النظام اآلخر بإمكانه تنفيذ خاصية
ى دواسة المكابح ا ستحتاج للضغط ع المكابح. ولكن حي
يد مسافة التوقف ويبقى مؤشر بقوة أك من العادي وس

عطل نظام المكابح مضاًء.

تحذير
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة بأسرع ما يمكن.EXEEDال تقود السيارة عندما يكون نظام مكابح واحد فقط يعمل. ير

OMM36-4072
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مؤشر نظام المكابح
ي مجموعة التابلوه مضاًء.عندما يكون هناك عطل، سوف يبقى المؤشر األحمر "  "

االحتياطات لنظام المكابح
ى محطة خدمة .1 ى الذهاب إ ي عجلة القيادة أثناء عملية الكبح، ف از مستمر   المعتمدة للفحص EXEEDإذا كان هناك اه

ى الفور. واإلصالح ع

س األقل لالستفادة بشكل كامل من تأث مكابح المحرك وتجنب مواصلة استخدام .2 ى ال ول منحدر، انتقل إ عند القيادة ل
ن المكابح بشكل زائد وسوف تصبح مسافة الكبح أطول، وح تفقد المكابح ى تسخ المكابح. قد يؤدي عدم القيام بذلك إ

ة. ي حالة خط ا مؤقتا  كفاء

ي. ولكن عند وجود صوت احتكاك معدني او صوت .3 ي بعض األحيان، وهو أمر طبي قد يتم سماع صوت تشغيل نظام المكابح 
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ ة طويلة، هذا يع تآكل بطانات المكابح بشدة. ير ىEXEEDصف لف  المعتمدة الستبداله ع

الفور.

ن بطانيات المكابح الجديدة لتحقيق أفضل تأث المكابح. تأث المكابح أول .4 ي هذه الحالة، 200يجب تلي كم ليس مثاليا. 
ى دواسة المكابح بقوة أك لتعويض تأث المكابح. اضغط ع

تحذير
ي نظام المكابح، تحقق من مستوى سائل المكابح، قم بإضافة سائل المكابح عندما يكون أقل من عندما يكون هناك عطل 

ى محطة خدمة MINعالمة  ى الفور.EXEED. إذا كان السبب غ واضح، اذهب إ  المعتمدة ع
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ى دواسة المكابح قليال .5 ى جانب واحد عند الكبح. اضغط ع ا إ ي أو سح قد تسبب المكابح الرطبة تباطؤ السيارة غ الطبي
ى دواسة المكابح قليال ح ى سرعة آمنة للسيارة واضغط ع الختبار كفاءة المكابح. بعد القيادة خالل مياه عميقة، حافظ ع

يتم استخدام خاصية المكابح.

ي المدن، .6 ى ظروف العمل وأسلوب القيادة. للسيارات ال تستخدم عادة  تعتمد درجة تآكل بطانة المكابح بشكل كب ع
EXEEDستجعل عمليات التوقف والس المتكررة من ظروف تشغيل بطانة المكابح أسوأ. لذا، قم بزيارة محطة خدمة 

المعتمدة وفقا لمسافة الصيانة المقررة لفحص سمك بطانات المكابح أو استبدالها حسب الحاجة.

)SRSالوسائد الهوائية (.4-6

)SRSالوسائد الهوائية (

) وتعملSRSي حالة حدوث االصطدام األمامي/الجان الشديد، عند استيفاء شروط االنتفاخ، سوف تنتفخ الوسائد الهوائية (
ي السيارة. يمكن للوسائد الهوائية ( ى األجزاءSRSمع أحزمة األمان لحماية الركاب الموجودين  ) توزيع قوة التأث بتساوي أك ع

ي تقلل من مخاطر إصابة الركاب والسائق. يتم إلغاء العلوية من جسم الركاب، لذلك تتحرك أجسامهم ببطء وح تتوقف وبالتا
).SRSقفل األبواب تلقائيا وإضاءة األضواء الداخلية وتشغيل أضواء التحذير من الخطر بعد انتشار الوسادة الهوائية (

)SRSمواضع الوسائد الهوائية (

 الوسادة الهوائية األمامية للراكب األمامي الوسادة الهوائية األمامية لمقعد السائق

 الوسائد الهوائية لركبة الراكب األمامي (إذا كانت متوفرة) الوسادة الهوائية لركبة السائق (إذا كانت متوفرة)

 الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد األمامية (إذا كانت
متوفرة)

 الوسادة الهوائية الجانبية لمقعد الصف الثاني (إذا كان
متوفًرا)

 الوسادة الهوائية الجانبية الستائرية (إذا كانت متوفرة)
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) بشكل صحيحSRSاستخدام الوسائد الهوائية (

ي حالة حدوث اصطدام أمامي شديد، تعمل الوسادة
الهوائية األمامية للسائق والوسادة الهوائية األمامية للراكب
األمامي والوسادة الهوائية لركبة السائق (إذا كانت متوفرة)
والوسادة الهوائية لركبة الراكب األمامي (إذا كانت متوفرة)
ي تقليل اإلصابات ى جنب مع حزام األمان للمساعدة  جنبا إ
ي الرأس أو الصدر للسائق والراكب األمامي بسبب
اصطدامه بالمقصورة الداخلية (قد يتم تنشيط الوسادة
الهوائية األمامية للراكب األمامي ح إذا لم يكن هناك أي

ي مقعد الراكب). راكب 

ى جنب مع حزام األمانSRSتعمل الوسادة الهوائية ( ) جنبا إ
لحماية سالمة السائق والركاب. ولكن الوسائد الهوائية
ى ذلك، سوف ليست بديال عن حزام األمان. باإلضافة إ

) فقط عندما تصل درجةSRSتنتفخ الوسادة الهوائية (
ي بعض حاالت ى حالة التصميم.  االصطدام للسيارة إ
التصادم، سيكون حزام المقعد هو وسيلة الحماية
ي الوحيدة. ارتداء حزام األمان أثناء التصادم قد يساعد 
الحد من مخاطر االصطدام باألشياء داخل السيارة أو
التطاير داخل السيارة، وحماية الركاب والسائق بفعالية.
لذا يجب ارتداء كل األشخاص داخل السيارة ألحزمة االمان

) وأحزمة األمانSRSبشكل صحيح. يمكن للوسائد الهوائية (
ن ولكن لم يتم تصميمها أن توفر الحماية فقط للبالغ

لحماية الرضع واألطفال الصغار.
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ي لحظة االنتشار. من أجل تجنب اإلصابة الناجمة عن انتشار الوسادة الهوائية (SRSستولد الوسادة الهوائية ( ة  )،SRS) قوة كب
ى السائق والركاب اتخاذ وضعية الجلوس الصحيحة وربط حزام األمان بشكل صحيح وضبط موضع مقعدهم وعدم يجب ع

ا من الوسادة الهوائية ( ً اب كث ى حافة المقعد أو إمالة الجسم لألمام. للسياراتSRSاالق ى سبيل المثال الجلوس ع )، ع
المجهزة بالوسادة الهوائية الجانبية للمقعد األمامي (إذا كانت متوفرة) والوسادة الهوائية الجانبية الستائرية (إذا كانت متوفرة)،

تأكد من أن الطرف العلوي بعيد بشكل كاف من جانب السيارة لتجنب اإلصابة أثناء انتشارها.

انتبه
) أن تحم الجزء األسفل من جسم الراكب.SRSال يمكن للوسادة الهوائية (

) بعد انتشارها والذي يمكن ضمان عدم انسداد الرؤية األمامية للسائق.SRSسوف تتقلص الوسادة الهوائية (

) الحرارة بعد االنتشار. ال تلمس األجزاء ذات الصلة للوسادة الهوائية SRSسوف تولد األجزاء ذات الصلة للوسادة الهوائية (
)SRS.ى الفور لتجنب اإلصابة ) ع

)، يجب استبدال SRS) جهاًزا غ قابل إلعادة استخدامه. بمجرد انتشار الوسادة الهوائية (SRSتعت الوسادة الهوائية (
).SRSاألجزاء ذات الصلة للوسادة الهوائية (

ا تخزين الوسائد الهوائية ( ) مثل عجلة القيادة ولوحة العدادات تالفة أو متصدعة، SRSإذا كانت المناطق ال يتم ف
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة الستبدالها بأسرع ما يمكن.EXEEDف

اء من انتشار وتقلص الوسادة الهوائية ( ة من الوقت وال يمكن أن تحم ضد تأث الصدمة الثانية SRSيتم االن ة قص ي ف  (
ال قد تحدث الحًقا.

) لم يتم تصميمها لالصطدامات الخلفية واالصطدامات األمامية الطفيفة، أو النقالب السيارة، وال SRSالوسادة الهوائية (
ي حالة الطوارئ. تعمل عند فرملة السيارة 

ها من مشاكل SRSتطلق الوسائد الهوائية ( ن بأزمات ربو أو غ ) بعض الدخان والغبار بعد االنتشار. لألشخاص المصاب
. لذا، يجب خروج كل األشخاص من السيارة بأسرع ما يمكن، أو فتح النوافذ ، قد يتم تحف الجهاز التنف الجهاز التنف

لتنفس هواء نقي وطلب المساعدة الطبية عند الحاجة.
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)SRSمؤشرات الوسائد الهوائية (
ى مجموعة التابلوه مضاًء عندما يتعطل والذي يتم استخدامه لتنبيه السائق بأن الوسادة الهوائيةيبقى المؤشر األحمر “ ” ع

)SRS ى محطة خدمة ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEED) متعطلة. ير

)SRSظروف تشغيل الوسائد الهوائية (
ى الكائن واتجاه االصطدام وسرعة السيارةSRSال تعتمد ظروف انتشار الوسادة الهوائية ( ى سرعة قيادة السيارة، بل تعتمد ع ) ع

ي الجسم؛ ومع ذلك قدSRSبسبب االصطدام. قد ال تنتشر الوسادة الهوائية ( ) عندما يتم امتصاص تأث االصطدام أو تشتيته 
ى ظروف انتشار الوسادةSRSتعمل الوسادة الهوائية ( ي الحكم ع ي الحادث. لذلك، ال ينب ى ظروف التأث  ) أحيانا اعتماًدا ع

ى حالة تلف السيارة.SRSالهوائية ( ) اعتماًدا ع

ي السيارة. قد ال تعمل الوسادةSRS)، فقد يتلف االصطدام الوسادة الهوائية (SRSح إذا لم يتم انتشار الوسادة الهوائية (  (
ى حمايتك أنت والركاب اآلخرين عند حدوث االصطدام اآلخر، مماSRSالهوائية ( ا لن تكون قادرة ع ) بشكل صحيح إذا تلفت، وإ

ى وقوع الحوادث واإلصابات الشخصية. من أجل ضمان أن الوسادة الهوائية ( ) يمكن أن تنتشر بشكل صحيح عندSRSيؤدي إ
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDحدوث االصطدام، ير

ا الوسائد الهوائية ( ) بخالف حدوث االصطدامSRSالظروف ال قد تنتفخ ف

تحذير
ي حالة وقوع حوادث،  ا  يجب أال يسد غطاء المقعد الوسادة الهوائية الجانبية (إذا كانت متوفرة) أثناء استخدامه، حيث أ

لن تنفتح الوسادة الهوائية الجانبية (إذا كانت متوفرة) بعد التحرر، مما قد يقلل من مستوى حماية الركاب.

). من أجل تجنب SRSيجب استخدام قطعة قماش ناعمة وجافة أو قطعة قماش مبللة بالماء لتنظيف الوسادة الهوائية (
ي الوسادة الهوائية ( ى الوظيفة الطبيعية للوسادة الهوائيةSRSدخول أي سائل  )، وإال فأنه سوف يؤثر بشكل خط ع

)SRS.(

ي السيارة، فقد يتم إتالف الوسادة الهوائية ( ي هذا الوقت، فقد SRSإذا كان هناك ماء  ). ح إذا لم يكن هناك اصطدام 
ى الفور وافصل الكابل السالب ي انتشار الوسادة الهوائية عن طريق الخطأ. قم بإيقاف تشغيل المحرك ع يتسبب ذلك 

ي االتصال بمحطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح فورا.EXEEDللبطارية. ال تحاول بدء تشغيل المحرك. ير

قد تنتفخ الوسادة الهوائية األمامية للسائق والوسادة
الهوائية األمامية للراكب األمامي إذا حدث االصطدام

ى من سيارتك. بالجانب السف

OMM36-4085



قيادة السيارة.4

161

4

ايسلا ةدايق ةر

ا الوسائد الهوائية ( ) عند حدوث االصطدامSRSالظروف ال قد تنتفخ ف

ا الوسائد الهوائية ( ) عند حدوث االصطدامSRSالظروف ال قد ال تنتفخ ف

ي حالة حدوث االصطدام األمامي، ظروف التشغيل: عموما 
سوف تنتفخ الوسادة الهوائية للسائق والوسادة الهوائية
األمامية للراكب األمامي والوسادة الهوائية لركبة السائق
(إذا كانت متوفرة) والوسادة الهوائية لركبة الراكب األمامي
(إذا كانت متوفرة) إذا تجاوز تباطؤ السيارة مستوى العتبة

المصممة.

عادة ما ال تنتفخ  الوسادة الهوائية األمامية للسائق
والوسادة الهوائية األمامية للراكب األمامي والوسادة
الهوائية لركبة السائق (إذا كانت متوفرة) والوسادة الهوائية
لركبة الراكب األمامي (إذا كانت متوفرة) إذا كانت السيارة
ي اصطدام جان أو خلفي أو إذا انقلبت السيارة أو متورطة 

ي اصطدام أمامي بسرعة منخفضة. كانت متورطة 

قد ال تنتفخ الوسادة الهوائية األمامية للسائق والوسادة
الهوائية األمامية للراكب األمامي والوسادة الهوائية لركبة
السائق (إذا كانت متوفرة) والوسادة الهوائية لركبة الراكب
األمامي (إذا كانت متوفرة) إذا كان الجزء األمامي من السيارة
يصطدم بعمود تلغراف ويدخل تحت الشاحنة أو تتعرض

السيارة الصطدام مائل.

قد ال تنتفخ الوسادة الهوائية الجانبية للمقاعد األمامية (إذا
كانت متوفرة) والوسادة الهوائية الجانبية الستائرية (إذا
كانت متوفرة) إذا تعرضت السيارة الصطدام من الجانب
والجزء الخلفي من اإلطار الخلفي أو الصطدام جان بزوايا

معينة للجسم.
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)SRSاالحتياطات للوسائد الهوائية (

قد ال تنتشر الوسائد الهوائية الجانبية للمقاعد االمامية (إذا
كانت متوفرة) والوسادة الهوائية الجانبية الستائرية (إذا
كانت متوفرة) إذا تعرضت السيارة لتصادم امامي أو خلفي،

ى سرعة منخفضة. أو انقلبت أو حدث تصادم جان ع

ى مسار انتفاخ الوسائد الهوائية ( ) خالياSRSحافظ دائما ع
ن ء (مثل هاتف محمول) ب من العقبات. يحظر وضع أي 

) وتثبيت أو وضع أي أشياءSRSالركاب والوسادة الهوائية (
ى أو بالقرب من غطاء الوسادة الهوائية ( )( وإذا كانSRSع

ن الركاب والوسادة الهوائية ( )، قد الSRSهناك كائن ب
) وفقا لمسار مصمم أو قدSRSتنتفخ الوسادة الهوائية (

ى جسم الراكب، مماSRSتدفع الوسادة الهوائية ( ) الكائن إ
ة أو ح الوفاة. ي اإلصابة الخط يتسبب 

ى لوحة العدادات. ى حافة المقعد أو تميل ع ال تجلس ع

ال تسمح ألي طفل بالوقوف أمام وحدة الوسادة الهوائية
ى ركب الراكب األمامية للراكب األمامي أو بالجلوس ع

األمامي.
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)SRSاستبدال مكون الوسادة الهوائية (
 سنوات منذ تاريخ شراء السيارة. من أجل التأكد من أن الوسادة10 (SRS) يجب استبدال األجزاء ذات الصلة للوسادة الهوائية 

ى محطة خدمة SRSالهوائية ( ى دائما الذهاب إ ي، ير ى ضمان سالمتك بشكل طبي  المعتمدة الستبدال األجزاءEXEED) قادرة ع
ي غضون الوقت المحدد.SRSذات الصلة للوسادة الهوائية (  (

ي هذه السيارة عند بيعSRS) وتاريخ استبدال الوسادة الهوائية (SRSتأكد من أن المالك الجديد يعرف تكوين الوسادة الهوائية (  (
السيارة.

.C أو الدعامة B، أو الدعامة  Aال تميل نحو الباب، والدعامة 

ى مقعد الركاب تجاه الباب أو ال تسمح ألي شخص بالجثو ع
م خارج السيارة. إخراج رؤوسهم أو أيد

ء أمام مناطق مثل ء أو وضع اي  ال تقم بربط أي 
ي من لوحة لوحةالتحكم، أو عجلة القيادة أو الجزء السف
العدادات. يمكن أن تصبح هذه األشياء مقذوفات عندما
تنتفخ الوسادة الهوائية األمامية للسائق أو الوسادة الهوائية

األمامية للراكب األمامي.

ي المناطق مثل األبواب، ء  ال تقم بربط أو تعليق أي 
،Aالزجاج االمامي، زجاج النوافذ الجانبية، الدعامة 

 والقضيب الجان للسقفC، الدعامة Bالدعامة 
والمقبض المساعد.

ى منطقة مكونات ال تضرب أو تطبق القوة الزائدة ع
ي عطلSRSالوسائد الهوائية ( ). وإال فإنه قد يتسبب 
).SRSالوسائد الهوائية (
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اSRSتعديل مكونات الوسائد الهوائية ( ) والتخلص م
 المعتمدة، وإال فإنه قد تحدث حوادثEXEEDال تقم بالتخلص من السيارة أو تشغيل المكونات التالية بدون إذن محطة خدمة 

وإصابات شخصية:

تعديل نظام تعليق السيارة..1

تعديل المصد االمامي للسيارة، الخ..2

 وإلخ.Bتعديل الجوانب الجانبية أو لوحة الحماية لألبواب ولوحة الحماية لعمود .3

).SRSتركيب، إزالة، فك وإصالح الوسائد الهوائية (.4

إصالح، تعديل، إزالة أو استبدال عجلة القيادة، مجموعة التابلوه، لوحة العدادات والمقاعد..5
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)HUDخاصية العرض األفقي (.5-1
) HUDخاصية العرض األفقي (

167.........................................(إذا كانت متوفرة)

نظام مراقبة إرهاق القيادة.5-2
نظام مراقبة إرهاق القيادة 

169..........................................(إذا كانت متوفرا)

ى عالمات المرور (.5-3 )TSRنظام التعرف ع
ى عالمات المرور ( ) TSRنظام التعرف ع

171............................................(إذا كان متوفًرا)

نظام مثبت السرعة.5-4
) CCSنظام مثبت السرعة المحددة (

172............................................(إذا كان متوفًرا)
ي مثبت السرعة التكيفي  نظام التحكم 

)ACC(إذا كان متوفًرا) (................................174
) ASLحد السرعة النشط (

179............................................(إذا كان متوفًرا)

نظام اإليقاف واإليقاف الخامل.5-5
نظام اإليقاف واإليقاف الخامل 

180............................................(إذا كان متوفرا)

ول المنحدر (.5-6 )HDCنظام التحكم ب
ول المنحدر ( ) HDCنظام التحكم ب

183............................................(إذا كان متوفًرا)

نظام مساعدة الحارة.5-7
185........نظام مساعدة الحارة (إذا كان متوفًرا)

نظام مساعدة مغادرة الحارة 
185............................................(إذا كان متوفًرا)

ي الحارة  نظام مساعدة البقاء 
)LKA(إذا كان متوفًرا) (................................186

)BSDنظام رصد النقاط العمياء (.5-8
) BSDرصد النقاط العمياء (

188............................................(إذا كان متوفًرا)
نظام التنبيه عن حركة المرور الخلفية 

)RCTA(إذا كان متوفًرا) (..............................190
نظام التحذير عن فتح الباب 

)DOW(إذا كان متوفًرا) (.............................191
بة  تحذير السيارة المق

)CVW وتحذير التصادم الخلفي (
)RCW(إذا كان متوفًرا) (...............................192

نظام مكابح الطوارئ التلقائي .5-9
)AEB) نظام تنبيه التصادم األمامي/(FCW(

نظام مكابح الطوارئ التلقائي 
)AEB نظام تنبيه التصادم األمامي/(
)FCW(إذا كان متوفًرا) (...............................193

)/نظام TJAنظام مساعدة االزدحام المروري (.5-10
)ICAمساعدة مثبت السرعة المتكامل (

)/نظام TJAنظام مساعدة االزدحام المروري (
مساعدة مثبت السرعة المتكامل 

)ICA(إذا كان متوفًرا) (..................................197

ي القيادة المساعدة 
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)TPMSنظام رصد ضغط نفخ اإلطارات (.5-11
) TPMSنظام مراقبة ضغط اإلطارات (

198..........................................(إذا كانت متوفرا)

ي وقوف السيارة.5-12 نظام المساعدة 
RVC(.......201نظام رصد رؤية وقوف السيارة (

نظام رصد الرؤية البانورامية 
)AVM(إذا كان متوفًرا) (...............................202

206............نظام رادار الوقوف (إذا كان متوفًرا)

ي قوة الكبح.5-13 نظام التحكم 
وني ( ESP(.........209نظام برنامج الثبات اإللك

ABS(..................210نظام منع انغالق المكابح (
212..........................................الخاصية الممتدة
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ي القيادة المساعدة 

)HUDخاصية العرض األفقي (.5-1

) (إذا كانت متوفرة)HUDخاصية العرض األفقي (

) معلومات القيادة (مثل سرعة السيارة ومسافة القيادة وإلخ) ومعلومات المالحة ونظامHUDتسقط خاصية العرض األفقي (
ى الزجاج األمامي بواسطة النظام البصري والتحكم الكهربائي. يتم تشكيل ي شكل صور وأحرف ع ي القيادة وإلخ  المساعدة 
ي الوقت الحقيقي بدون تعديل المنظر. ى المعلومات المقابلة  اضية أمام رؤية السائق حيث يمكن للسائق الحصول ع صورة اف

)HUDموقع عرض خاصية العرض األفقي (

ى لوحة العدادات أمام تقع شاشة العرض األفقي ع
السائق.

ى وضعية التشغيل  . عندماONقم بتحويل طاقة السيارة إ
يتم تشغيل خاصية العرض األفقي، سيتم تشكيل الصورة
اضية أمام رؤية السائق لعرض سرعة السيارة االف

ومسافة القيادة المقابلة وإلخ.

إقرأ 
ى شاشة العرض األفقي. اضية المعروضة ع ى سطوع الصورة االف قد يؤثر فيلم الزجاج األمامي ع

إذا كان السائق يرتدئ نظارات شمسية مستقطبة، فيكون هناك خطر عدم إمكانية رؤية صورة العرض األفقي.

ي.HUDعندما يتم حظر العرض األفقي، لن يعمل   بشكل طبي

ى تعديل سطوع الصورة المعروضة HUDتجمل السيارة السطوع المحيط من خالل مستشعر إضاءة المطر، ويعمل   ع
تلقائيا وفقا لقيمة إشارة السطوع المحيط المجمعة للتكيف مع درجات السطوع المحيط المختلفة.

REARMAX

OK

OMM36-5010
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)HUDتشغيل/إيقاف تشغيل خاصية العرض األفقي (

)HUDعرض خاصية العرض األفقي (

عرض معلومات القيادة

 سرعة السيارة ومسافة القيادة الحالية.HUDيعرض 

عرض معلومات هاتف البلوتوث

 االسم المقابل.HUDعندما يتم تشغيل خاصية هاتف البلوتوث، يعرض 

عرض معلومات المالحة

ن، االستدارة، االنعطاف لألمام األيسر، التدوير ومعلومات توجيهHUDيعرض   زاوية التوجيه (الس لألمام، االنعطاف لليم
المالحة األخرى ذات الصلة).

عرض السالمة النشطة

 معلومات مراقبة النقاط العمياء.HUDعندما يعمل نظام مراقبة النقاط العمياء، يعرض 

ي الوقت نفسه، يتم توجيه حالة التحذير/التنبيه من خاللHUD، يعرض LDWعندما يعمل   معلومات الحارة المختلفة، و
ن. انحراف السيارة لليسار واليم

.FCW/AEB معلومات التنبيه لـHUD، يعرض FCW/AEBعندما يعمل 

ي نظام الصوت (لمزيد من التفاصيل،HUDيتم ضبط   
ى "نظام الصوت"). اطلع ع

، ال يمكن تعديل سطوع وارتفاعHUDعندما يتم تشغيل 
اضية؛ ويمكن تحديد وضعية العرض الصورة االف

كوضعية قياسية أو وضعية ثلج.

إقرأ 
ي الثلج أو عندما لم تكون رؤية السائق جيدة. يو باستخدام وضعية ثلج 

ي مثبت السرعة التكيفي  شاشة عرض نظام التحكم 

ى عالمة المرور  حد السرعة ع

 سرعة السيارة الحالية

 مسافة القيادة

ي  اسم ومسافة التقاطع التا

 مسافة الوجه

 معلومات التوجيه

OMM36-5011
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ي مثبت السرعة التكيفي، يعرض   حالة مثبت السرعة التكيفي وإعداد معلومات سرعة السيارةHUDعندما يعمل نظام التحكم 
ي األمام. دفة ومعلومات وقت المتابعة وأيقونة السيارة  المس

ى عالمات المرور، يعرض   معلومات حد السرعة؛ وعندما تتجاوز سرعة القيادة السرعةHUDعندما يعمل نظام التعرف ع
 معلومات حد السرعة.HUDالمحددة، يعرض 

نظام مراقبة إرهاق القيادة.5-2

نظام مراقبة إرهاق القيادة (إذا كانت متوفرا)

ي ى قدرة الذكاء االصطنا ا باعتماد ع يقوم نظام مراقبة إرهاق القيادة بمراقبة استجابة الصورة المادية للسائق بواسطة الكام
ى حالة إرهاق القيادة والقيادة الخطرة للسائق، فإنه سيستخدم سلسلة من تداب التذك ي بايدو. عندما يتم العثور ع المرئي 

ي حالة القيادة. من أجل تجنب الخطر الناجم عن إرهاق القيادة أثناء عملية قيادة السيارة. إلبقاء انتباه السائق 

ا الكشف بالكام

إعداد تذك القيادة الخطرة

التحذير من سلوكيات القيادة الخطرة (سلوكيات القيادة غ القياسية للسائق)

ا مرة عندما يتم اكتشاف انحراف الرؤية أو العيون المغلقة أو إجراء المكالمات أو الشرب من السائق، سيقوم النظام بالتذك ع
ي غضون  ي غضون 15واحدة فقط   دقيقة، سوف يصدر15 دقيقة. عندما يتم اكتشاف سلوكيات القيادة الخطرة مرة أخرى 

 كم/ساعة، سوف يصدر النظام صوت تنبيه مرة أخرى0 دقيقة أو عندما تكون سرعة السيارة 15النظام صوت تنبيه؛ وبعد 

إقرأ 
تستخدم معلومات مسافة القيادة ومعلومات هاتف البلوتوث نفس منطقة العرض. إذا كان هناك معلومات هاتف البلوتوث،

فسيتم عرض معلومات الهاتف أوال.

ا بجمع بيانات الصورة وسوف أثناء القيادة، ستقوم الكام
ا صوتًيا لسلوكيات القيادة ً ء المؤشرات أو تصدر تنب ت
المختلفة مثل إرهاق القيادة الخفيف وإرهاق القيادة
الشديد والقيادة الخطرة لتذك السائق بالقيادة بسالمة.

ي نظام الصوت، بما يجب ضبط سلوكيات القيادة الخطرة 
ي ذلك إرهاق القيادة وانحراف الرؤية والعيون المغلقة
ها من السلوكيات. يتم بدء وإجراء المكالمات والشرب وغ

ى   كم/ساعة.25المراقبة عندما تصل سرعة السيارة إ
ذه السلوكيات، فإنه عندما يتم اكتشاف أن السائق يقوم 
سيعطيك صوًتا أو موجًها صوتًيا؛ ويمكن إيقاف تشغيل
ي االكتشاف التذك بالسلوكيات المعينة بشكل فردي 

ا. الذكي للسيارة والتعرف عل

OMM36-5020

OMM36-5021
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ى القيادة بسالمة. لمساعدة السائق ع

التحذير من اإلرهاق

ي ا مرة واحدة فقط  ى، سيقوم النظام بالتذك ع ي المرة األو التحذير من اإلرهاق الخفيف: عندما يتم اكتشاف تثاؤب السائق 
ي غضون 15غضون  15 دقيقة، سوف يصدر النظام صوت تنبيه؛ وبعد 15 دقيقة. عندما يتم اكتشاف تثاؤب السائق مرة أخرى 

 كم/ساعة، سوف يصدر النظام صوت تنبيه مرة أخرى.0دقيقة أو عندما تكون سرعة السيارة 

ن، سيصدر النظام صوت تنبيه التحذير من اإلرهاق الشديد: عندما يتم اكتشاف أن السائق يغلق العيون لمدة أك من ثانيت
ى القيادة بسالمة. مقابل لمساعدة السائق ع

الخروج من مراقبة اإلرهاق

ي25عندما تكون سرعة السيارة أقل من   كم/ساعة، يتم إيقاف المراقبة؛ ويقوم السائق بإيقاف تشغيل مراقبة اإلرهاق بنشاط 
السيارة.
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ى عالمات المرور (.5-3 )TSRنظام التعرف ع

ى عالمات المرور ( ) (إذا كان متوفًرا)TSRنظام التعرف ع

ي ى طريق القيادة وتعرض قيمة حد السرعة المكتشفة  ى عالمات المرور عالمة مرور حد السرعة ع تكتشف خاصية التعرف ع
مجموعة التابلوه؛ وستختفي العالمة المعروضة بعد القيادة لمسافة معينة أو بعد مرور الوقت. إذا تم اكتشاف عالمة جديدة أثناء
ي ى مجموعة التابلوه. إذا كانت سرعة السيارة الحالية أك من ما ورد  العرض، سيتم تحديث قيمة حد السرعة المعروضة ع

ك. ة أو الصوت لتذك إشارة المرور، فسوف تعرض مجموعة التابلوه اإلشارة المك

حد الخاصية
ى  ي الحاالت التالية:SLAقد ال يمكن التعرف ع  

العالمات الباهتة..1

ى الطرق المتعرجة..2 العالمات ع

العالمات المستدارة أو التالفة..3

ى الطريق السريع..4 العالمات العالية ع

ى موضعها بسهولة..5 ا كليا أو جزئيا، أو ال ال يمكن العثور ع العالمات ال يتم تغطي

ا بالصقيع أو الثلج أو الغبار كليا أو جزئيا..6 العالمات ال يتم تغطي

ى عالمة المرور عالمة حد بعد أن يتعرف نظام التعرف ع
ي وحدة السرعة، إذا تم ضبط التنبيه بالصورة فقط 
الصوت العلوية للسيارة عندما تتجاوز سرعة السيارة حد

 كم/ساعة، فسوف يرسل النظام5السرعة الحالية بمقدار 
ات بالصورة تذك تكب العالمة؛ وإذا تم ضبط التنب
والصوت، فسوف يرسل النظام تذك تكب العالمة

ات صوتية. مصحوًبا بتذك

إقرأ 
ى عالمات المرور ( ى "نظام الصوت".TSRيمكن ضبط نظام التعرف ع ي نظام الصوت. للمزيد من التفاصيل، اطلع ع  (

تحذير
ى عالمات المرور ( ا األمامية من الطقس والضوء، لذلك لم تكنTSRيتأثر نظام التعرف ع ى خاصية الكام ) المستند ع

الخاصية مناسبة لجميع الظروف.
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نظام مثبت السرعة.5-4

) (إذا كان متوفًرا)CCSنظام مثبت السرعة المحددة (

) أن يحافظ السرعة المحددة من قبل السائق.CCSيمكن لنظام مثبت السرعة المحددة (

)CCSزر نظام مثبت السرعة المحددة (

) وتعديل قيمة السرعة.ASL) وضبط حد السرعة النشط (CCS":  يتم استخدامه لدخول نظام مثبت السرعة المحددة (SETزر "-

طريقة االستخدام

": يتم استخدامه لتشغيل/إيقافزر مثبت السرعة "
).CCSتشغيل نظام مثبت السرعة المحددة (

": يتمزر الخروج المؤقت من مثبت السرعة "
استخدامه للخروج المؤقت من نظام مثبت السرعة

).CCSالمحددة (

": يتم استخدامه لتشغيل/زر حد السرعة النشط "
).ASLإيقاف تشغيل حد السرعة النشط (

":  يتم استخدامه الستعادة نظام مثبت السرعةRESزر "+
) وتعديل قيمة السرعة.CCSالمحددة (

إقرأ 
كان لنظام مثبت السرعة المحددة (SET و -RESإن زر + ).ASL) وحد السرعة النشط (CCS هما زران مش

)CCSدخول نظام مثبت السرعة المحددة (

ى زر " ا ع " ، ستدخل السيارة حالة قبلاضغط قص
تثبيت السرعة:

 كم/30: عندما تكون سرعة السيارة أقل من 1الطريقة 
ى زر "- "  ، ستدخل السيارة حالة قبلSETساعة، اضغط ع
دفة.30تثبيت السرعة مع أخذ   كم/ساعة كسرعة مس

 كم/30: عندما تكون سرعة السيارة أك من 2الطريقة 
ى زر "- " ، ستدخل السيارة حالةSETساعة، اضغط ع

دفة. تثبيت السرعة مع أخذ السرعة الحالية كسرعة مس

OK
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)CCSالخروج من نظام مثبت السرعة المحددة (

ى زر " ا ع " للخروج من حالة تثبيت السرعة. عندما يتم تشغيل مثبت السرعة المحددة، اضغط قص

ى زر " ا ع " للخروج من حالة تثبيت السرعة.عندما يتم تشغيل مثبت السرعة المحددة، اضغط قص

ى زر " ا ع " للخروج من حالة تثبيت السرعة ودخول حالة قبل تثبيت السرعة. عندما تكون سرعة السيارة أكاضغط قص
ى زر "-40من  ا ع ى السرعة الحالية؛SET كم/ساعة، اضغط قص "  وستدخل السيارة حالة تثبيت السرعة ع

40اضغط دواسة المكابح للخروج من حالة تثبيت السرعة ودخول حالة قبل تثبيت السرعة. عندما تكون سرعة السيارة أك من 
ى زر "+ " مرة أخرى لضبط السرعة وتدخل السيارة حالة تثبيت السرعة.SET" أو زر "-RESكم/ساعة، اضغط ع

 كم/ساعة، تخرج السيارة من حالة تثبيت السرعة وتدخل حالة قبل تثبيت السرعة. عندما40عندما تكون سرعة السيارة أقل من 
ى زر "+40تكون سرعة السيارة أك من  " مرة أخرى لضبط السرعة وتدخل السيارة حالةSET" أو زر "-RES كم/ساعة، اضغط ع

تثبيت السرعة.

إعداد السرعة

ى زر "+ يد سرعة السيارة المحددة بمقدار RESاضغط ع ي عملية تثبيت السرعة حيث س  كم/ساعة.1" 

ى زر "+ يد سرعة السيارة المحددة باستمرار.RESاضغط طويال ع ي عملية تثبيت السرعة حيث س  "

ى زر "- ي عملية مثبت السرعة حيث سوف تنخفض سرعة السيارة المحددة بمقدار SETاضغط ع  كم/ساعة.1" 

ى زر "- ي عملية مثبت السرعة حيث سوف تنخفض سرعة السيارة المحددة باستمرار.SETاضغط مطوال ع  "

ى زر "- يد سرعة السيارة. أثناء تحرير دواسة الوقود والضغط ع ي حالة مثبت السرعة، س ى دواسة الوقود  "،SETاضغط ع
سيتم تثبيت سرعة السيارة بالسرعة الجديدة.

إقرأ 
ى وضعية  ي البطارية الموجب والسالب، فانتظر دائماOFFعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ ، إذا كان من الضروري فصل طر

 دقيقة، وإال فإنه سيتم اإلبالغ عن العطل عن طريق الخطأ بعد إعادة تشغيل السيارة.15لمدة 

إقرأ 
ى دواسة الوقود لزيادة سرعة ي حالة مثبت السرعة، إذا كان السائق يطلب من تجاوز السيارة والتسريع، فعليه الضغط ع
ى السرعة الثابتة السابقة ويدخل حالة مثبت السرعة الثابتة السيارة؛ وبعد تحرير دواسة الوقود، سيتم تقليل سرعة السيارة إ

مرة أخرى.
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حد الخاصية
ي CCSي الحاالت التالية، ال تستخدم نظام مثبت السرعة المحددة  ي القيام بذلك قد يؤدي لوقوع حادث، تتسبب  . الفشل 

ة: الوفاة أو إصابات خط

أثناء سحب الطوارئ..1

ي الطرق المزدحمة..2

ي الطرق المتعرجة..3

ي الطرق ذات المنعطفات الحادة..4

ى الطرق الزلقة، مثل الطرق المغطاة باألمطار أو الجليد أو الصقيع..5 ع

قد تتجاوز سرعة السيارة السرعة المقررة عند القيادة لصعود أو نزول منحدر..6

ي مثبت السرعة التكيفي ( ) (إذا كان متوفًرا)ACCنظام التحكم 

ى مسافة آمنة محددة.ACCيمكن لـ ى السرعة المحددة من قبل السائق ويمكنه أيضا اتباع السيارة ع  الحفاظ ع

ي مثبت السرعة التكيفي ( )ACCزر نظام التحكم 

 وضبط قيمة السرعة.ACC":  قم باستئناف RESزر "+

 واضبط قيمة السرعة.ACC، ASL":  أدخل SETزر "-

ي مثبت السرعة التكيفي " ": قمزر نظام التحكم 
.ACCبتشغيل/إيقاف تشغيل 

": الخروج منزر الخروج المؤقت من مثبت السرعة "
ACC.مؤقتا 

": يستخدم لضبط خلوصزر ضبط خلوص المتابعة "
المتابعة.

": يتم استخدامه لتشغيل/زر حد السرعة النشط "
).ASLإيقاف تشغيل حد السرعة النشط (

إقرأ 
كان لـSET و-RESيعت + .ASL وACC زران مش

OMM36-5043

OK
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طريقة االستخدام

ا بسرعة محددة ي السيارة لقياد ي مثبت السرعة التكيفي بالتحكم  ي األمام، فيقوم نظام التحكم  عندما لم تكن هناك سيارة 
ي سيارتك لمتابعة ي مثبت السرعة التكيفي بالتحكم  ي األمام، يقوم نظام التحكم  من قبل السائق؛ وعند اكتشاف السيارة 
ي ي األمام، فسوف تتوقف سيارتك تلقائيا. إذا كانت السيارة  ي األمام بخلوص المتابعة المحدد. إذا توقفت السيارة  السيارة 

ي غضون  ا  ى الزر3 ثوان، فستبدأ سيارتك الحركة تلقائيا؛ وبعد التوقف لمدة 3األمام تبدأ حرك  ثوان، يمكن للسائق الضغط ع
-"SET.ي مثبت السرعة التكيفي ى دواسة الوقود إلعادة تنشيط خاصية التحكم  " أو الضغط ع

ACCدخول 

ى الزر1الخطوة  : بعد بدء تشغيل المحرك، اضغط ع
ء" ى حالة قبل مثبت السرعة وي " للدخول إ

"؛المؤشر "

ة ما قبل تثبيت السرعة، تكون سرعة2الخطوة  :  أثناء ف
ى الزر "-150-30السيارة ضمن  "SET كم/ساعة، اضغط ع

لضبط سرعة السيارة الحالية كسرعة مثبت السرعة؛ وإذا
 كم/ساعة، فسيتم30كانت سرعة السيارة الحالية أقل من 

دفة. أدخل حالة30اعتبار  ا سرعة مس ى أ  كم/ساعة ع
ء المؤشر" ".مثبت السرعة وي

إقرأ 
ى من سرعة السيارة المحددة، سيقوم  ا أع ى نفس الطريق، ولم تكن سرعة قياد عندما تكون هناك سيارة أمام سيارتك ع

ي سيارتك التباع السيارة األمامية. ي مثبت السرعة التكيفي بالتحكم  نظام التحكم 

ى من سرعة السيارة  ا أع ى نفس الطريق، أو تكون هناك سيارة وسرع عندما لم تكن هناك سيارة أمام سيارتك ع
ي السرعة المحددة. المحددة، تس السيارة 

 ثوان بعد أن يقوم 3إذا تم تشغيل نظام التشغيل واإليقاف الخامل للمحرك، فسيتوقف المحرك عن العمل تلقائيا لمدة 
ى ي السيارة للتوقف عندما تتوقف السيارة، ويمكن للسائق الضغط ع ي مثبت السرعة التكيفي بالتحكم  نظام التحكم 

ي مثبت السرعة التكيفي وبدء تشغيل المحرك. دواسة الوقود إلعادة تنشيط خاصية التحكم 
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ي مثبت السرعة التكيفي الخروج من التحكم 

ي عملية تثبيت السرعة، سوف يخرج  :ACCعندما تحدث واحدة أو أك من الحاالت التالية 

يتم إيقاف تشغيل المحرك؛.1

يتعطل نظام المكابح..2

يتعطل نظام الطاقة..3

ي نزول المنحدر..4 يتم تنشيط نظام مساعدة التحكم 

ي إبطاء السرعة من تنشيط .5 .EPBيتسبب 

ى موضع .6 .Dيخرج ترس ناقل الحركة إ

يتعطل نظام الرادار أو يتم تغطيته..7

وني (.8 ي الثبات االلك ).ESCيتم تنشيط نظام التحكم 

).AEBيتم تنشيط نظام مكابح الطوارئ التلقائي (.9

وني (.10 ي الثبات االلك ).ESCيتم إيقاف تشغيل نظام التحكم 

يتم فتح األبواب األربعة وباب الجذع وغطاء المحرك..11

إعداد السرعة

ى زر "+ يد سرعة السيارة المحددة بمقدار RESاضغط ع ي عملية تثبيت السرعة حيث س  كم/ساعة.1" 

ى زر "+ يد سرعة السيارة المحددة بمقدار RESاضغط طويال ع ي عملية تثبيت السرعة حيث س  كم/ساعة.5" 

ى زر "- ي عملية مثبت السرعة حيث سوف تنخفض سرعة السيارة المحددة بمقدار SETاضغط ع  كم/ساعة.1" 

ى زر "- ي عملية تثبيت السرعة حيث ستنخفض سرعة السيارة المحددة بمقدار SETاضغط طويال ع  كم/ساعة.5" 

خلوص المتابعة
ى الزر " ي عملية مثبت السرعة لضبط خلوص المتابعة. هناك ثالثة مستويات لخلوص المتابعة: أقرب/متوسط/اضغط ع  "

اضًيا.  أبعد، ويكون المتوسط اف

إقرأ 
ى من سرعة السيارة المحددة  ستكون السرعة أقل من سرعة السيارة المحددة عند القيادة صعوًدا وستكون السرعة أع

قليال عند القيادة هبوًطا.

ي مثبت السرعة التكيفي، تكون السرعة المحددة الدنيا   كم/ساعة والسرعة المحددة العليا 30بالنسبة لنظام التحكم 
 كم/ساعة.150

انتبه
ء المؤشر األصفر " ي مثبت السرعة التكيفي، ي عندما تتعطل خاصية نظام التحكم 

ى محطة خدمة  ي الذهاب إ ي مثبت السرعة التكيفي، ير ي هذا الوقت، إذا تعطلت خاصية نظام التحكم   .EXEED.المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن 
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حد الخاصية
ي القيام بذلك قد يؤدي لوقوع حادث،  ي مثبيت السرعة التكيفي. الفشل  ي الحاالت التالية، ال تستخدم نظام التحكم 

ة: ي الوفاة أو إصابات خط تتسبب 

أثناء سحب الطوارئ..1

ي الطرق المزدحمة..2

ي الطرق المتعرجة..3

ي الطرق ذات المنعطفات الحادة..4

ى الطرق الزلقة، مثل الطرق المغطاة باألمطار أو الجليد أو الصقيع..5 ع

قد تتجاوز سرعة السيارة السرعة المقررة عند القيادة لصعود أو نزول منحدر..6

ي مثبت السرعة التكيفي لألشياء والسيارات الثابتة والسيارات ال تع أفقًيا والسيارات .7 ال يمكن أن يسجيب نظام التحكم 
القادمة والمشاة والدراجات والحيوانات. 

اية .8 ى  ى التعرف ع ي مثبت السرعة التكيفي قادًرا ع أثناء عملية متابعة السيارة األمامية للتوقف، قد ال يكون نظام التحكم 
ى ا شاسيه أع ى سبيل المثال المحور الخلفي من الشاحنة ال لد ى أو العلوي من السيارة (ع السيارة، ولكن الجزء السف
ي هذها لحاالت، ال يمكن النظام ضمان مسافة توقف مناسبة أو ح ى من المقطورة المسطحة السفلية).  والجزء األع

ي أي ى السيارة  ى االستعداد لتولية السيطرة ع ى السائق مراقبة السيارة ويكون ع ى وقوع االصطدام. لذلك، يجب ع يؤدي إ
وقت أثناء هذه العملية.

إقرأ 
ي قوة الكبح باستمرار وسوف يولد المحرك  ي األمام وتقاصل المسافة معها، يقوم نظام التحكم  أثناء متابعة السيارة 

ى القيادة بسهولة.  ي وير صوت التشغيل عند الدوران، وهذا أمر طبي

ة للغاية أثناء المتابعة عند السرعة  ن سيارتك والسيارة األمامية صغ ي وضعية الخلوص األدنى، ستكون المسافة ب
لق.  ى الطريق الم المنخفضة. ألجل السالمة، حّدد وضعية الخلوص األق لمتابعة السيارة األمامية ع

ي مثبت السرعة التكيفي المسافة التقريبية من  ي األمام، سوف تعرض خاصية التحكم  عندما يكون هناك السيارة 
ي األمام.  ى مجموعة التابلوه؛ ولم يتم عرض المسافة عندما لم يكن هناك السيارة  ي األمام ع السيارة 

تحذير
ى مالحظة أن أي سلوك قيادة يجب االمتثال لجميع لوائح المرور.  ير

ي القيادة، فمن الضروري للسائق مراقبة حالة قيادة  ي نظام المساعدة  ي مثبت السرعة التكيفي  خاصية التحكم 
ي الوقت الحقيقي ويتدخل فيه عند الضرورة.  السيارة 
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ي مثبت السرعة التكيفي ي خاصية نظام التحكم  التحكم 
ي السرعة التحكم 

ى ى دواسة الوقود بعمق لقيادة السيارة بسرعة أع ي مثبت السرعة التكيفي، يمكن للسائق الضغط ع أثناء تنشيط نظام التحكم 
دفة المحددة تلقائيا.  ى السرعة المس دفة. بعد تحرير دواسة الوقود، ستعود السيارة إ من السرعة المس

ى الطرق المنح القيادة ع

، فإنه سيقلل سرعة السيارة المعينة أو ى طريق منح ي مثبت السرعة التكيفي أن السيارة تس ع عندما يكتشف نظام التحكم 
ى الطريق المنح باستقرار.  تسارع السيارة تلقائيا بحيث يمكن للسائق قيادة السيارة ع

التجاوز
ى دواسة الوقود بعمق لقيادة ي القيادة، يمكن للسائق الضغط ع ي مثبت السرعة التكيفي بالتحكم  عندما يقوم نظام التحكم 

ى السرعة المحددة.  ى من السرعة المحددة. بعد تحرير دواسة الوقود، ستعود السيارة إ السيارة بسرعة أع

ي األمام تذك السيارة 

ي وضع االستعداد أو يتم تنشيطه، سيقوم النظام باكتشاف ما إذا كانت ي مثبت السرعة التكيفي  عندما يكون نظام التحكم 
ى مجموعة التابلوه.  ي األمام ع ي األمام، فسيتم عرض السيارة  ي األمام. إذا كان هناك سيارة  هناك سيارة 

ي األمام تذك مغادرة السيارة 

ن خاصية تذك المغادرة. بعد تحديد تذك المغادرة، عندما ي نظام الصوت والتحديد لتمك يمكن للسائق ضبط تذك المغادرة 
ي أك من  ي األمام تغادر حوا ي األمام للتوقف تلقائيا، إذا كانت السيارة   ثانية، سوف يرسل العداد موجًها1.5تتبع سيارتك السيارة 

بالنص والصوت. 

تذك تولية السيطرة

ا ً ي مثبت السرعة التكيفي كافية لتجنب وقوع تصادم، فسوف يرسل النظام تنب عندما لم تكن قوة الكبح لنظام التحكم 
ى السيارة بنشاط.  بالصورة والصوت لتذك السائق بتولية السيطرة ع

تلميح للتنبيه

ك بتنظيف وحدة الرادار األمامية.  ي، سيقوم النظام بتذك اب الخار عندما تكون الرادار األمامية مغطية بال

انتبه
ي األمام لتتوقف تلقائًيا، سيتم إعطاء التذك بعد  ي 3عندما تتبع سيارتك السيارة   ثوان. إذا بدأت السيارة الحركة تلقائيا 

. 3غضون   ثوان، فلم يكن هناك تذك

ي األمام للتوقف تلقائيا، إذا كانت سرعة السيارة أقل من   كم/ساعة، فيكون معدل التعرف للسيارة 60عند تتبع سيارتك 
ي الوقت الحقيقي ويتدخل فيه الثابتة منخفًضا أو ال يمكن التعرف عليه. من الضروري للسائق مراقبة حالة قيادة السيارة 

عند الضرورة. 
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) (إذا كان متوفًرا)ASLحد السرعة النشط (

ي السرعة المحددة. يقوم السائق بقيادة السيارة 

طريقة االستخدام

)ASLالخروج من حد السرعة النشط (

ى زر " ا ع " للخروج من حالة حد السرعة.اضغط قص

 كم/ساعة، تخرج السيارة من حالة حد السرعة وتدخل حالة قبل حد السرعة. عندما ال30عندما تكون سرعة السيارة أقل من 
 كم/ساعة، سوف تدخل السيارة حالة حد السرعة.30تقل سرعة السيارة عن 

تحذير
ا ع المنح بسرعة بطيئة قدر اإلمكان خالل عملية القيادة بأكملها.  ي السيارة وقياد يجب أن يقوم السائق بالتحكم 

ى نفس مسار  ، بسبب حد هدف الكشف لمستشعر الرادار، قد ال يتم اكتشاف السيارة األمامية ع أثناء دخول المنح
ي أي وقت.  ى السيارة  ي الوقت المناسب والذي يتطلب من السائق أن يكون جاهًزا لتولية السيطرة ع القيادة 

)ASLدخول حد السرعة النشط (

ى وضعية1الطريقة  : عندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
، ولم يتم بدء تشغيل السيارة أو كانت سرعةONالتشغيل 

ى الزر30السيارة أقل من  ا ع  كم/ساعة، اضغط قص
ى حالة قبل حد السرعة وتكون سرعة" " للدخول إ

اضيا   كم/ساعة.30السيارة المحددة اف

 كم/30: عندما تكون سرعة السيارة أك من 2الطريقة 
ى زر "- " أثناء القيادة، ستستخدمSETساعة، اضغط ع

دفة لحد السيارة سرعة السيارة الحالية كسرعة مس
ء مؤشر حد السرعة ي الوقت نفسه، ي السرعة. و
ي مجموعة التابلوه. النشط ويتم عرض قيمة حد السرعة 

إقرأ 
ى دواسة  ي ظروف التشغيل األخرى، يضغط السائق بالكامل ع ي حالة حد السرعة النشط، من أجل تجاوز السيارة أو 

الوقود للخروج مؤقًتا من حالة حد السرعة.

ى دواسة الوقود للتسريع، عندما تكون سرعة السيارة الفعلية أك من حد السرعة المحددة السابقة، فلن  بعد الضغط ع
ى دواسة الوقود أو تحريرها. يدخل حالة حد السرعة أو السرعة الزائدة. يمكن زيادة أو تقليل سرعة السيارة بالضغط ع

ى حالة حد السرعة. عندما تكون سرعة السيارة الفعلية أقل من حد السرعة المحددة السابقة، أعد الدخول إ

A.V.S A.F.CI.F.C

NORMAL

km/h
8.8

L/100kmL/100km
10.0 20.0

OMM36-5042

A.V.S A.F.CI.F.C

NORMALNORMALNORMAL

/m/h
88 88.88.88

L/100k00kL/ mmL/100km
10101010.0000 20.020.202 000

m/km/
8

km/km
88

kmk
8.8

km
8.8

km
88.8.

k
88.888.8

D

LLL//1000k
222

100
22

/100
2
L/10
2
L/11L/11mm//hh

8
mm/
88

km/
888.8888

k
8.8888
k
8.888
km
.888

km
.88

kkm
88

HC

1000r/min

50 23.6

6666 km999km

0.0



ي القيادة.5 المساعدة 

180

إعداد السرعة

ى زر "+ ا ع ى حد RESي حالة حد السرعة النشط، اضغط قص ي كل مرة، سيتم زيادة سرعة السيارة الحالية إ  مرات سرعة5" 
ا بمقدار  ء مؤشر حد5السيارة األقرب من سرعة السيارة الحالية، وعند الضغط عليه مرة أخرى، سيتم زياد  كم/ساعة، وي

ى زر "+ ي مجموعة التابلوه؛ اضغط طويال ع ى أك من RESالسرعة النشط   مرات سرعة5"، سيتم زيادة سرعة السيارة الحالية إ
ا بمقدار  ي مجموعة5السيارة الحالية، وعند الضغط عليه مرة أخرى، سيتم زياد ء مؤشر حد السرعة النشط   كم/ساعة، وي

التابلوه.

ى زر "- ا ع ى حد SETي حالة حد السرعة النشط، اضغط قص ي كل مرة، سيتم تقليل سرعة السيارة الحالية إ  مرات سرعة5" 
ء مؤشر حد5السيارة األقرب من سرعة السيارة الحالية، وعند الضغط عليه مرة أخرى، سيتم تقليلها بمقدار   كم/ساعة، وي

ى زر "- ي حالة حد السرعة النشط، اضغط طويال ع ي مجموعة التابلوه؛  "، سيتم تقليل سرعة السيارةRESالسرعة النشط 
ى أقل من  ي5 مرات سرعة السيارة الحالية، ثم سيتم تقليلها بمقدار 5الحالية إ ء مؤشر حد السرعة النشط   كم/ساعة، وي

مجموعة التابلوه.

نظام اإليقاف واإليقاف الخامل.5-5

نظام اإليقاف واإليقاف الخامل (إذا كان متوفرا)

ا للتوقف أثناء القيادة، ستعمل خاصية إيقاف وإبطال ها من الظروف ال تحتاج ف عندما تواجه السيارة إشارة مرور أو غ
ن ى التشغيل، سيعمل المحرك تلقائيا. بإمكان هذه الخاصية تحس ى إيقاف تشغيل المحرك. وعندما ترصد الحاجة إ المحرك ع

الك وقود السيارة والحد من انبعاث العادم والضوضاء عند التوقف واالنتظار. اس

ي، يمكن تشغيل المحرك أو إيقاف تشغيله تلقائيا وفقا عندما يعمل نظام التشغيل واإليقاف الخامل للمحرك بشكل طبي
ن ضمان توف الوقود وتخفيض االنبعاث، يمكنه أيضا ضمان عدم تأث خاصية ي ح لمتطلبات السائق أو ظروف السيارة. 

ى ذلك). السالمة والراحة للسيارة (مثل التشغيل العادي لنظام تكييف الهواء ونظام المكابح وما إ

إقرأ 
ى وضعية اإليقاف  ي البطارية الموجب والسالب،OFFعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ ، إذا كان من الضروري فصل طر

 دقيقة، وإال فإنه سيتم اإلبالغ عن العطل عن طريق الخطأ بعد إعادة تشغيل السيارة.15فانتظر دائما لمدة 
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مفتاح نظام التشغيل واإليقاف الخامل

ى بعض الموديالت يدعم وظيفة ذاكرة الحالة. وإذا تم تشغيل نظام التشغيل واإليقاف إن نظام التشغيل واإليقاف المجهز ع
ي المرة التالية. وإذا عندما يتم إيقاف تشغيل السيارة، فسيبقى نظام التشغيل واإليقاف قيد التشغيل بعد إعادة تشغيل السيارة 
تم إيقاف تشغيل نظام التشغيل واإليقاف عندما يتم إيقاف تشغيل السيارة، فسيبقى نظام التشغيل واإليقاف متوقًفا بعد إعادة

ي المرة التالية. تشغيل السيارة 

ظروف تنشيط اإليقاف التلقائي لنظام التشغيل واإليقاف الخامل
لم يكن هناك عطل ذو صلة بالمحرك..1

كانت طاقة البطارية كافية..2

يتم تنشيط نظام التشغيل واإليقاف الخامل للمحرك..3

ئ..4 لم يتم إجراء الكبح المفا

منطقة ليست عالية االرتفاع..5

 كم/ساعة منذ آخر بداية.10تكون سرعة السيارة أك من .6

ة ولم يتم تدوير عجلة القيادة..7 ي حالة التوجيه بزاوية كب لم تكون زاوية عجلة القيادة 

غطاء المحرك مغلق..8

يتم إغالق باب السائق..9

يتم ربط حزام أمان السائق..10

تتوقف السيارة..11

ى سبيل المثال لم تكن هناك سخونة زائدة ناجمة عن عدة مرات متتالية من بدء .12 لم يتم تحميل البادئ بشكل زائد، ع
التشغيل.

ى منحدر..13 لم تتوقف السيارة ع

ي عملية التوقف..14 لم تكن 

للسيارات المجهزة بنظام التحكم بصعود المنحدرات، سيتم إيقاف تشغيل نظام التحكم بصعود المنحدرات..15

للسيارات المجهزة بالكبح الطارئ التلقائي، لن يتم تنشيط الكبح الطارئ التلقائي..16

ي نفس الوقت:.17 يتم إيقاف تشغيل تكييف الهواء أو تشغيله ولكن يتم استيفاء الشروط التالية 
a.. ي وضع إزالة الصقيع األق لم يكن 

b. درجة مئوية.18تكون درجة حرارة التبخر أقل من 

c. ي وضع .MAX COOL/HOTلم يكن 

d. ي نطاق  درجة مئوية.30~3تكون درجة الحرارة المحيطة 

ء المؤشر) لتعطيل نظام التشغيلانقر مفتاح " " (ي
" (ينطفئ المؤشر) مرةواإليقاف الخامل، وانقر مفتاح "

ن نظام التشغيل واإليقاف. أخرى لتمك

ى وضع  ، سيتم حفظONعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
اضًيا. ولم تكن وضع التشغيل واإليقاف الخامل األخ اف
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ هذه الوظيفة قياسية. ير OFF

OFF
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e. ن درجة الحرارة الداخلية ودرجة الحرارة المطلوبة أك من  درجة مئوية.2.5لم يكن الفرق ب

ى وتلبية أي من شروط إيقاف التشغيل التالية، سيتوقف المحرك عن العمل تلقائيا:.18 عند تلبية الشروط باألع
a..ى دواسة المكابح ويتم تحرير دواسة الوقود يتم الضغط ع

b. ي ي مثبت السرعة التكيفي بالتحكم  ي مثبت السرعة التكيفي، فيقوم نظام التحكم  للسيارات المجهزة بنظام التحكم 
ي األمام  للتوقف تلقائيا. متابعة السيارة 

شروط تنشيط التشغيل التلقائي لنظام التشغيل واإليقاف الخامل
يتم تشغيل نظام التشغيل واإليقاف الخامل..1

غطاء المحرك مغلق..2

يتم إغالق باب السائق..3

يتم تلبية شرط البادئ..4

يتم ربط حزام أمان السائق..5

ي نظام التشغيل واإليقاف الخامل للمحرك..6 لم يكن هناك عطل 

ي بدء تشغيل المحرك أقل من .7  مرات.3يكون عدد مرات الفشل 

ى وتلبية أي من شروط التشغيل التالية، سيعمل المحرك تلقائيا: عند تلبية الشروط باألع

ى منحدر..1 لق السيارة ع عندما ت

ى دواسة السرعة..2 عندما يتم الضغط ع

عندما تكون درجة حرارة المحرك منخفضة للغاية..3

ى .4 .Rيتم تحويل موضع ترس ناقل الحركة إ

ة معينة من الوقت..5 يتوقف تلقائيا لمدة أك من ف

عندما تكون طاقة البطارية منخفضة للغاية ودرجة حرارة البطارية مرتفعة للغاية..6

سوف يبدأ المحرك تلقائيا عندما يتم تدوير عجلة القيادة..7

8.. ن درجة الحرارة الداخلية ودرجة الحرارة المحددة كب يكون الفرق ب

ى.9 .N، P من M ،Dيتم تحويل موضع ترس ناقل الحركة إ

سيتم تشغيل المحرك عندما يكون ضغط مضخة الفراغ لنظام المكابح منخفًضا وسوف يبدأ المحرك تلقائيا..10

ي .11 ى دواسة المكابح.P/Nعند وضع ناقل الحركة  ، سيبدأ المحرك تلقائيا عند الضغط ع

ى مفتاح نظام التشغيل واإليقاف الخامل إليقاف نظام التشغيل واإليقاف .12 بعد إيقاف تشغيل المحرك تلقائيا، اضغط ع
الخامل وبدء تشغيل المحرك.



ي القيادة.5 المساعدة 

183

5

ةدايقلا ي ةدعاسملا

ى دواسة .13 عندما يتم إيقاف تشغيل خاصية التعليق التلقائي، إذا كان المحرك يتوقف عن العمل تلقائيا عند الضغط ع
ي  س  ، فسوف يبدأ المحرك تلقائيا عند تحرير دواسة المكابح.D، Mالمكابح مع وجود موضع ال

يتم تشغيل تكييف الهواء ويتم استيفاء أحد الشروط التالية، ويتطلب مكيف الهواء من بدء تشغيل المحرك..14
a.. ي وضع إزالة الصقيع األق

b. ي وضعMAX COOL/HOT.

c. ى من  درجة مئوية.18تكون درجة حرارة التبخر أع

d. ي نطاق  درجة مئوية.30~3لم تكن درجة الحرارة المحيطة 

e. ن درجة الحرارة الداخلية ودرجة الحرارة المطلوبة أك من  درجة مئوية.2.5يكون الفرق ب

مؤشر نظام التشغيل واإليقاف الخامل
ء المؤشر األخضر " ي مجموعة التابلوه.عندما يتوقف المحرك، ي  "

ي العدادات المجمعة.عندما يكون هناك عطل، يومض المؤشر األصفر "  "

حد الخاصية
ي بعض الحاالت، من أجل ضمان سالمة القيادة، عندما يتوقف المحرك عن العمل، إذا حدثت الظروف التالية، فال يمكن 

بدء تشغيل المحرك تلقائيا ويجب بدء تشغيله يدوًيا:

افتح غطاء المحرك..1

افتح باب السائق..2

قم بفك ربط حزام أمان السائق..3

ول المنحدر (.5-6 )HDCنظام التحكم ب

ول المنحدر ( ) (إذا كان متوفًرا)HDCنظام التحكم ب

ي ظروف معينة. بعد تشغيل HDCبإمكان  ى تجاوز الطرق المنحدرة  ىHDC مساعدة السيارة ع ، عندما تس السيارة ألسفل ع
 كم/ساعة؛ عندما تكون السرعة األولية أقل35-10منحدر حاد، للسيارات بناقل الحركة األوتوماتيكي، يكون نطاق مراقبة السرعة 

ي نطاق اضيا. يمكن زيادة أو خفض سرعة التحكم الحالية بالسيارة  ي السيارة بأدني السرعة اف من أدني السرعة، سيتم التحكم 
ى دواسة السرعة أو دواسة المكابح. سرعة محدد بالضغط ع

إقرأ 
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ماEXEEDعندما يتعطل نظام التشغيل واإليقاف الخامل. ير

يمكن.
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ي هبوط المنحدرات ( )HDCمفتاح نظام التحكم 

ول المنحدر ( )HDCمؤشر نظام التحكم ب
ء المؤشر األبيض " ".عندما يتم تنشيط النظام مسبًقا، سوف ي

" مضاء.عندما يتم تنشيط النظام، يبقى المؤشر األخضر "

".عندما يكون هناك عطل، ينطفئ المؤشر األصفر "

 كم/ساعة، انقر60عندما تكون سرعة السيارة أقل من 
؛ وبعدHDC"، فسيتم تشغيل نظام فوق مفتاح"
35 وعندما تكون سرعة السيارة أك من HDCتشغيل نظام 

 مسبقا؛ وعندما تكونHDCكم/ساعة، سيتم تنشيط نظام 
 كم/ساعة أو النقر فوق مفتاح60سرعة السيارة أك من 

.HDC" مرة أخرى، يتم إيقاف تشغيل نظام "

انتبه
ن نظام   بحيث يتمكن السائق من استخدام عجلة القيادة بدون تشتيت.HDCقبل دخول الطريق المنحدر، قم بتعي

 تلقائيا إذا كان هناك انغالق بالعجالت.ABS، سيعمل HDCعند عمل نظام 

، إذا فقدت من العجالت تالمسها مع األرض، سيتم توزيع قوة المكابح للعجالت ذات معامل االلتصاق HDCعند عمل نظام 
ى. األع

. سيصدر النظام صوت تشغيل هيدروليكي عند التشغيل، ESP هو يتم تطبيق قوة الكبح بنشاط من خالل عمل HDCنظام 
ى محطة خدمة HDC، ال يمكن تشغيل نظام ESPوهو ظاهرة طبيعية. عندما يتعطل  ى الذهاب إ  المعتمدةEXEED. ير
للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.

تحذير
ي عملية القيادة بأكمله لتجنب حدوث المخاطر. ي السيارة وتشغيلها حسب الحاجة  ى السائق التحكم  يجب ع

+
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نظام مساعدة الحارة.5-7

نظام مساعدة الحارة (إذا كان متوفًرا)

 والذي يمكن مساعدةRDP وLDW ونظام مساعدة مغادرة الحارة. يتضمن نظام مساعدة الحارة LKAيشمل نظام مساعدة الحارة 
ن سالمة القيادة. ي تقليل الحادث المروري بسبب مغادرة الحارة وتحس السائق 

موجهات لتولية السيطرة من السائق (إذا كانت متوفرة)
ة طويلة من الوقت (رفع اليدين عن عجلة القيادة ألك من   ثانية)، سوف يذكر20عند قيادة السيارة بدون استخدام اليدين لف

ى عجلة القيادة بالنص والصوت، وسيتم إيقاف تشغيل خاصية نظام مساعدة الحارة بعد العداد السائق بتولية السيطرة ع
ي   ثوان.3حوا

نظام مساعدة مغادرة الحارة (إذا كان متوفًرا)

LDW .ن سالمة القيادة ي تحس ى تقليل الحوادث المرورية بسبب مغادرة الحارة وبالتا  هو نظام يساعد السائق ع

ى تقليلRDPيقوم نظام  ا لمنع مغادرة الحارة. إنه نظام يعمل ع ى وشك المغادرة من حار  بمنع التوجيه عندما تكون السيارة ع
ن سالمة القيادة.  ي تحس الحوادث المرورية بسبب مغادرة الحارة وبالتا

LDWتنشيط 

إقرأ 
ى "نظام الصوت". ي نظام الصوت. للمزيد من التفاصيل، اطلع ع يمكن ضبط نظام مساعدة مغادرة الحارة 

ى  ، يدخل60عندما تزيد سرعة السيارة إ  كم/ساعة أو أك
LDW،ا  حالة التنشيط، وعندما تغادر السيارة من حار

از عجلة القيادة؛ سيتم إصدار تنبيه صوتي أو تنبيه اه
ى 60وعندما تنخفض السرعة من أك من  55 كم/ساعة إ

 حالة قبل التنشيط.LDWكم/ساعة، يدخل 

انتبه
ي استخدامها، ولن تكون خاصية النظام ذات  ا أو الفشل  ا األمامية متعطلة، فسيتم التوجيه بتعطل الكام إذا كانت الكام

الصلة متوفرة.

ى الجانب المقابل إذا تم توف خط الحرة أحادي الجانب.RDPيعمل   فقط ع

ى خط الحارة إذا تم توف خط الحارة أحادي الجانب فقط.LDWسوف يعمل  ى الجانب الذي يحتوي ع ي ع  بشكل طبي
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مؤشر نظام مساعدة مغادرة الحارة
ء المؤشر الرمادي "LDWعندما يتم تنشيط  ي مجموعة التابلوه. مسبًقا، ي  "

ء المؤشر األخضر "LDWعندما يعمل  ي مجموعة التابلوه.، ي  "

ء المؤشر األصفر "LDWعندما يتعطل  ي مجموعة التابلوه. ، ي  "

ء المؤشر الرمادي "RDPعندما يتم تنشيط  ي مجموعة التابلوه. مسبًقا، ي  "

ء المؤشر األخضر "RDPعندما يعمل  ي مجموعة التابلوه.، ي  "

ء المؤشر األصفر "RDPعندما يتعطل  ي مجموعة التابلوه. ، ي  "

حد الخاصية
ي الحاالت التالية: قد ال يتم تنشيط نظام مساعدة مغادرة الحارة 

 كم/ساعة.60إنه يعمل فقط عندما تكون سرعة السيارة أك من .1

ي حالة تشوش االستشعار، قد ال يعمل النظام. .2

. RDP وLDWقد ال يعمل .3 ى طريق أسمن  عند القيادة ع

ي منطقة تخضع ألعمال إنشاءات. RDP وLDWقد ال يعمل .4  عند القيادة 

إذا لم تكن مجموعة تعليق السيارة معتمدة لدينا، قد ال يعمل النظام بشكل صحيح. .5

ى طرق مغمورة أو موحلة. RDP وLDWقد ال يعمل .6  عند القيادة ع

ى الطريق، الخ، وتصدر تنبيه خاطئ. .7 ى عالمات اإلنشاءات المؤقتة ع قد تتعرف أجهزة االستشعار ع

ى المنعطفات الحادة أو الطرق الضيقة. RDP وLDWقد ال يعمل .8  عند القيادة ع

ا رصد خط أبيض متواصل، أو خط أبيض منقط، أو خط أصفر متواصل، أو خط .9 ا: يمك تصوير خط الحارة بواسطة الكام
أصفر منقط، أو خط مزدوج متواصل. 

ي ظروف الطقس الباردة والسيئة، ويمكن للمطر أو الثلج أو الضباب أو اإلضاءة المتباينة القوية أن يؤثر .10 قد ال يعمل النظام 
ى المستشعر.  ع

، سيقل ثبات تنبيه النظام. RDP وLDWعند رصد خط حارة جان أحادي فقط من قبل .11

ي الحارة ( ) (إذا كان متوفًرا)LKAنظام مساعدة البقاء 

ي الحارة ( ي وسط الحارة عندما تس السيارة بسرعةLKAنظام مساعدة البقاء  ى إبقاء السيارة  ) هو نظام يساعد السائق ع
ي السيارة بنشاط عن طريق تشغيل ن سالمة القيادة. يمكن للسائق التحكم  عالية، مما يقلل من كثافة القيادة للسائق وتحس

ى الحارة.  عجلة القيادة عندما يعمل نظام مساعدة البقاء ع
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ي الحارة ( )LKAمفتاح نظام مساعدة البقاء 

LKAتنشيط 

ي الحارة ( )LKAمؤشر نظام مساعدة البقاء 
ي مجموعة التابلوه مضاًء.عندما يتم تنشيط النظام مسبًقا، يبقى المؤشر الرمادي "  "

" مضاء.عندما يتم تنشيط النظام، يبقى المؤشر األخضر "

ي مجموعة التابلوه مضاًء.عندما يكون هناك عطل، سوف يبقى المؤشر األصفر "  "

حد الخاصية
ة:LKAي الحاالت التالية، ال تستخدم  ي الوفاة أو إصابات خط ي القيام بذلك قد يؤدي لوقوع حادث، تتسبب  . الفشل 

ي حالة تشوش االستشعار، قد ال يعمل النظام..1

 كم/ساعة. 60يعمل النظام فقط عندما تكون سرعة السيارة أك من .2

ي منطقة تخضع ألعمال إنشاءات. .3 ي الحارة عند القيادة  قد ال يعمل نظام مساعدة البقاء 

ى وضعية التشغيل  ،ONقم بتحويل طاقة السيارة إ
ى الزر " " لتشغيل/إيقاف تشغيل نظامواضغط ع

ي الحارة ( ).LKAمساعدة البناء 

ى  ا، يدخل60عندما تزداد السرعة إ  كم/ساعة أو أك م
LKAحالة التنشيط؛ عندما تنخفض السرعة من أك من 

ى 60  حالة قبلLKA كم/ساعة، يدخل 55 كم/ساعة إ
التنشيط. 

انتبه
 . يقوم السائق بإجراء التحكم النشط عند لقاء منح أك

يقوم السائق بإجراء التحكم النشط عند لقاء بعض الشروط مثل إضافة الحارة ودعم الحارة وإلخ. 

ى  سبيل المثال التقاطع، طريق االزدحام  يقوم السائق بإجراء التحكم النشط عند تلبية بيئة حركة المرور المقعدة (ع
المروري).
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ى طرق مغمورة أو موحلة. .4 ي الحارة عند القيادة ع قد ال يعمل نظام مساعدة البقاء 

ى المنعطفات الحادة أو الطرق الضيقة. .5 ي الحارة عند القيادة ع قد ال يعمل نظام مساعدة البقاء 

ا خطوط حارات واضحة. .6 ى الطرق ال  ي إال ع ي الحارة بشكل طبي لن يعمل نظام مساعدة البقاء 

إذا لم تكن مجموعة تعليق السيارة معتمدة لدينا، قد ال يعمل النظام بشكل صحيح..7

ى الطريق، الخ، وتصدر تنبيه خاطئ..8 ى عالمات اإلنشاءات المؤقتة ع قد تتعرف أجهزة االستشعار ع

ي ظروف الطقس الباردة والسيئة، ويمكن للمطر أو الثلج أو الضباب أو اإلضاءة المتباينة القوية أن يؤثر .9 قد ال يعمل النظام 
ى المستشعر. ع

)BSDنظام رصد النقاط العمياء (.5-8

) (إذا كان متوفًرا)BSDرصد النقاط العمياء (

ى مسافة أقرب خلفBSDيمكن لنظام رصد النقاط العمياء ( ي الحارة المجاورة وظروف الطريق ع ) مراقبة النقاط العمياء 
ي تغي الحارة ( ىLCAالسيارة ويوفر المساعدة للسائق عند تغي الحارة؛ ويعد نظام المساعدة  ) نظام رصد النقاط العمياء ع

ا وفقا ً ي الحارة المجاورة ويعطي تنب ب بسرعة من مسافة بعيدة  المسافة الطويلةة والذي يمكن اكتشاف السيارات ال تق
لظروف وقت ما قبل التصادم.

ي تغي الحارة (BSDتنشيط نظام اكتشاف النقاط العمومية ( )LCA)/نظام المساعدة 

عرض تنبيه نظام رصد النقاط العمياء 

ب وتدخل المنطقة  دفة السيارة، إذا اكتشف نظام رصد النقاط العمياء بأن السيارة تق  ولمعندما تتجاوز السيارة المس
ى الجانب المقابل من مرايا الرؤية الخلفية الخارجية؛ وإذا تم تشغيل ء المؤشر ع يتم تشغيل أضواء إشارة الدوران، سوف ي

ى الجانب المقابل من مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.  ي نفس الوقت، فسوف يومض المؤشر ع أضواء إشارة الدوران 

ي المنطقة  دفة تظهر  دفة، إذا اكتشف نظام رصد النقاط العمياء بأن السيارة المس عندما تتجاوز سيارتك السيارة المس
ء المؤشر ن ولم يتم تشغيل أضواء إشارة الدوران، سوف ي ي منطقة التنبيه لكشف النقاط العمياء لمدة أك من ثانيت وتبقى 
ي نفس الوقت، فسوف يومض ى الجانب المقابل من مرايا الرؤية الخلفية الخارجية؛ وإذا تم تشغيل أضواء إشارة الدوران  ع

ى الجانب المقابل من مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. المؤشر ع

 منطقة الرصد لنظام رصد النقاط العمياء. 

اب/تجاوز منطقة السيارة.  اب السيارة، اق  تنبيه اق
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)BSDمؤشر نظام رصد النقاط العمياء (

ي تغي الحارة ( )LCAمؤشر نظام المساعدة 
ي الخلف من سيارتك بسرعة، إذا تم استيفاء شروط التنبيه، سيتم إعطاء التنبيه؛ وإذا لم يتم تشغيل ب السيارة  عندما تق
ى الجانب المقابل من مرايا الرؤية الخلفية الخارجية؛ وإذا تم تشغيل أضواء إشارة ء المؤشر ع أضواء إشارة الدوران، سوف ي

ى الجانب المقابل من مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. ي نفس الوقت، فسوف يومض المؤشر ع الدوران 

)BSDمؤشر نظام رصد النقاط العمياء (
ي موضع  ء المؤشر الرمادي "Pعندما يتم تنشيط النظام مسبًقا (رافعة السرعة  ي مجموعة التابلوه مضاًء.)، ي  "

ي موضع آخر غ  ء المؤشر األخضر "Pعندما يتم تنشيط النظام مسبًقا (رافعة السرعة  ي مجموعة التابلوه.)، ي  "

ء المؤشر األصفر " ى مجموعة التابلوه.عندما يكون هناك عطل، ي " ع

حد الخاصية
ي الفور:BSD/LCAإذا تم استيفاء أي من الشروط التالية، فيخرج   ع

ي .1 س  .D/N/Mلم يكن موضع ال

ي وضعية .2 .OFFقم بتبديل طاقة السيارة إ

.BSDيتم إيقاف تشغيل نظام .3

ى مرايا الرؤية الخلفية الخارجيةBSDتقع مؤشرات نظام   ع
. عندما ال تقل سرعة السيارة من   كم/5اليسرى واليم

ي  س  ، يتم تنشيط خاصيةD/Nساعة ويكون موضع ال
ي تغي الحارة.  رصد النقاط العمياء/المساعدة 

إقرأ 
ى "نظام الصوت".BSDيمكن ضبط نظام  ي نظام الصوت. للمزيد من التفاصيل، اطلع ع  

انتبه
ي منطقة التنبيه.BSDال يعطي نظام  ا للهدف الثابت (مثل السيارة المتوقفة والغطاء النباتي وحاجز الحماية والنفق وإلخ)  ً  تنب

 كم/ساعة.5تكون سرعة الكشف الدنيا 
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) (إذا كان متوفًرا)RCTAنظام التنبيه عن حركة المرور الخلفية (

ي الفور:RCTAإذا تم استيفاء أي من الشروط التالية، فيخرج تنبيه نظام   ع

ي .1 س  .Rلم يكن موضع ال

ي وضعية ONقم بتبديل طاقة السيارة من وضعية .2 .OFF إ

يتم إيقاف تشغيل خاصية رصد النقاط العمياء من قبل السائق..3

ي منطقة الكشف لنظام .4 .RCTAلم يكن هناك هدف موجود 

ي منطقة رصد نظام .5 ي التصادم مع الهدف أثناء RCTAهناك هدف   ولكن ال يتم استيفاء ظروف التصادم ال تتورط السيارة 
ا للخلف.  عود

ى وضعية التشغيل  ،ONعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
ى موضع   وتكون سرعةRسيتم تحويل ذراع النقل للسيارة إ

يRCTA كم/ساعة، ويتم تنشيط خاصية 10السيارة <  ؛ 
ي حالة االستعداد.  س األخرى، يكون النظام  مواضع ال

ن الخلفي ب السيارة من اليسار الخلفي/اليم عندما تق
ويتم استيفاء شروط التنبيه، فيومض مؤشر مرايا الرؤية
الخلفية الخارجية اليسرى/اليم ويظهر السهم الديناميكي
ى شاشة مراقبة األيسر/األيمن وراء أيقونة السيارة ع
ي نفس الوقت إلبالغ السائق بوجود الصورة البانورامية 

ب وخطر حدوث تصادم.  دفة تق سيارة مس

إقرأ 
ى "نظام الصوت".BSDيمكن ضبط نظام  ي نظام الصوت. للمزيد من التفاصيل، اطلع ع  

انتبه
مل الحذر واالنتباه عند القيادة.  ح إذا تم تجه السيارة بنظام رصد النقاط العمياء، ال 

يجب أن يتحكم السائق بالسيارة، ومراقبة أنظمة التحكم وتشغيلها حسب الحاجة خالل عملية القيادة. 

ى سبيل المثال حواجز الحماية BSDيرسل  ى الطريق أو جانب الطريق (ع ا ضوئَيا عندما يستشعر أشياء ثابتة ع ً  تنب
واألنفاق والجدران الجانبية والسيارات المتوقفة). 

. إال فإنه ستتأثر BSDعند سحب أو رفق الملحقات بالجزء الخلفي من السيارة (مثل حامل دراجة)، قم بإيقاف تشغيل 
ي. ي يعمل النظام بشكل غ طبي موجات الرادار الراديوية منه، وبالتا

ي  ى الطريق الثل ا ع ى المصد الخلفي أو  مستشعر الرادار القريب، أو إذا تم قياد اكم الكث من الثلج أو الجليد ع عندما ت
ة طويلة من الوقت، فقد ال يعمل النظام.  لف
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) (إذا كان متوفًرا)DOWنظام التحذير عن فتح الباب (

ن بواسطة ن المجاورت ي كال الحارت ي الخلف  بة  يتم استخدام نظام التحذير عن فتح الباب الكتشاف السيارات والدراجات المق
ي هذا الوقت.  ا إذا كان هناك خطر عند فتح الباب لتذك السائق والراكب بعدم فتح الباب  ً المستشعر ويرسل تنب

تحذير الباب األمامي
ى من  ن5عندما تدخل السيارة منطقة يمكن اكتشافها وتكون سرعة السيارة الخلفية أع  كم/ساعة ويكون وقت التصادم ب

ى الجانب المقابل مفتوًحا، بة بسرعة وسيارتك أقل من القيمة المحددة، إذا لم يكن الباب األمامي ع السيارة الخلفية المق
ى ى الجانب المقابل من مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مضاًء؛ وإذا كان باب السائق مفتوًحا، فيومض المؤشر ع فيبقى المؤشر ع

الجانب المقابل من مرايا الرؤية الخلفية الخارجية مصحوًبا بالتنبيه الصوتي.

تحذير الباب الخلفي

شروط التنشيط لخاصية التحذير عن فتح الباب: تكون
س. 3~0سرعة السيارة  ي أي موضع ال  كم/ساعة 

عندما تدخل السيارة منطقة يمكن اكتشافها وتكون سرعة
ى من   كم/ساعة ويكون وقت التصادم5السيارة الخلفية أع

بة بسرعة وسيارتك أقل من ن السيارة الخلفية المق ب
ى الجانب القيمة المحددة، إذا لم يكن الباب الخلفي ع

ى الجانبالمقابل مفتوًحا، فيبقى المؤشر " " ع
المقابل من الباب مضاًء؛ وإذا كان الباب الخلفي مفتوًحا،

ى الجانب المقابل من البابفيومض المؤشر " " ع
مصحوًبا بالتنبيه الصوتي.

3m

1.5m
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بة ( ) (إذا كان متوفًرا)RCW) وتحذير التصادم الخلفي (CVWتحذير السيارة المق

بة ( )CVWخاصية تحذير السيارة المق
ي نفس الحارة، فهناك ب من سيارتك بسرعة  دفة تق ي الحارة، إذا كانت السيارة المس عندما تتحرك سيارتك لألمام أو تتوقف 

دفة.  ي هذه الحالة ويومض مصباح المخاطر للنظام لتحذير السيارة المس دفة بسيارتك  خطر تصادم السيارة المس

)RCWتنبيه التصادم الخلفي (
ي نفس الحارة، فيكون ب من سيارتك بسرعة  دفة تق ي الحارة، إذا كانت السيارة المس عندما تتحرك سيارتك للخلف أو تتوقف 
ى مرايا الرؤية الخلفية الخارجية ي هذه الحالة، ويقوم النظام بوميض المؤشر ع دفة بسيارتك  هناك خطر تصادم السيارة المس
ى شاشة مراقبة الصورة البانورامية ب وراء أيقونة السيارة ع ن عرض السهم الديناميكي المق ي ح ويرسل التنبيه الصوتي 
اب السيارة بسرعة من الخلف مباشرة وتحذير السائق بالتوقف عن العودة للخلف أو التغ للتحرك لألمام. لتذك السائق باق

انتبه
ي غضون  ن)  ي حالة التشغيل (باستثناء التحص  دقائق بعد إيقاف تشغيل 5سيتم االحتفاظ بنظام التحذير عن فتح الباب 

ى حالة التشغيل بعد فتح وإغالق أي باب. السيارة. بعد إلغاء القفل من الخارج، سيتغ نظام التحذير عن فتح الباب إ

ى الباب، وافتح األبواب بعد التأكيد  ى مرايا الرؤية الخلفية الخارجية أو المؤشر ع ال تفتح األبواب عندما يومض المؤشر ع
ا آمنة.  ي الخلف وأ من عدم وجود السيارة 

ا أيضا إذا كانت سرعة السيارة الخلفية منخفضة  ً ة، سيصدر تنب ن السيارة الخلفية وسيارتك قص عندما تكون المسافة ب
ن السيارة الخلفية وسيارتك أقل من القيمة المحددة.  ووقت التصادم ب

ا أيضا إذا كانت سرعة السيارة الخلفية عالية  ً ن السيارة الخلفية وسيارتك طويلة، لن يصدر تنب عندما تكون المسافة ب
بة بسرعة وسيارتك أك من القيمة المحددة.  ن السيارة الخلفية المق ووقت التصادم ب

شروط التنشيط: 

ى وضعية   وموضعONعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
ي  س  .CVW، يتم تنشيط D/Nال

شروط التنبيه:

دفة من سيارتك بسرعة، ب السيارة المس عندما تق
دفة عن طريق ومضان مصباح يحذر النظام السيارة المس

ي سيارتك.  المخاطر 

انتبه
ي ظل ظروف التصادم، سيقوم النظام بإيقاف تشغيل مصباح المخاطر عن طريق تنشيط إذا تم تنشيط مصباح المخاطر 

ى مفتاح مصباح المخاطر أثناء حدوث التصادم.5مفتاح مصباح المخاطر بعد  ى األقل. هذا هو لمنع الضغط ع  ثوان ع
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)FCW)/نظام تنبيه التصادم األمامي (AEBنظام مكابح الطوارئ التلقائي (.5-9

) (إذا كان متوفًرا)FCW)/نظام تنبيه التصادم األمامي (AEBنظام مكابح الطوارئ التلقائي (

ى السيارة األمامية أو المشاة، يعمل  ى وشك التأث ع  معا مع إصدار تنبيه صوتي لتذكFCW وAEBعندما تكون السيارة ع
ي يقلل الخسائر الناجمة عن السائق، إذا لم يتمكن السائق من االستجابة بسرعة كافية، ستقوم السيارة بالكبح تلقائيا، وبالتا

التصادم.

AEB/FCWتنشيط 

شروط التنشيط:

 كم/ساعة ويكون10عندما تكون سرعة السيارة أقل من 
ي  س  . RCW، يتم تنشيط Rموضع ال

شروط التنبيه:

دفة نحو سيارتك وتكون السرعة تس السيارة المس
 كم/ساعة؛ 63~5النسبية 

دفة تتصادم مع سيارتك.  هناك احتمال أن السيارة المس

 بدء التنبيه المسبق قبل التصادم.

 بدء الكبح جزئيا قبل التصادم.

ي حاالت الطوارئ قبل التصادم.  بدء الكبح 

ى سبيل  إذا كان السائق يستجيب له بشكل صحيح (ع
المثال، تجنب التصادم عن طريق التوجيه)، سيتم

ي. ي حاالت الطوارئ التا إلغاء الكبح 

إقرأ 
ى "نظام الصوت".AEB/FCWيمكن ضبط  ي نظام الصوت. لمزيد من التفاصيل، اطلع ع /نظام تنبيه المسافة 
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انتبه
ا صوتًيا؛ عندما تكون السرعة أك من FCW كم/ساعة، لم يصدر 30عندما تكون السرعة أقل من  ً  كم/ساعة، لن 85 تنب

ا صوتًيا للهدف الثابت األمامي.FCWيصدر   ً  تنب

ي القيام  ي حالة الفشل  ى السائق التأكد من أنه قد تم ربط أحزمة األمان، وقد تم إغالق األبواب. لن يعمل النظام  يجب ع
بذلك. 

 كم/ساعة لهدف السيارة الثابتة؛ ويكون نطاق سرعات 48-4يكون نطاق سرعات العمل لنظام مكابح الطوارئ التلقائي 
 كم/ساعة للمشاة وراك الدراجات. 64-4العمل لنظام مكابح الطوارئ التلقائي 

ء المؤشر األحمر " ى محطة خدمة ي ي الذهاب إ ي مجموعة التابلوه مضاًء، ير  "EXEED المعتمدة للفحص 
واإلصالح بأسرع ما يمكن.

ي حالة ثابتة عندما يتم كبح السيارة تلقائيا ح إيقافها.  ى السيارة ألن السيارة لن تبقي  ى السائق تولية السيطرة ع يجب ع

ى دواسة الوقود بعمق،  عندما يتم تنشيط نظام مكابح الطوارئ التلقائي، يقوم السائق بتدوير عجلة القيادة أو الضغط ع
سوف يخرج نظام مكابح الطوارئ التلقائي. 

وني ونظام تنبيه التصادم األمامي ونظام مكابح الطوارئ التلقائي. وخالف ذلك،  ي الثبات اإللك قم بتشغيل نظام التحكم 
ال يعمل نظام تنبيه التصادم األمامي ونظام مكابح الطوارئ التلقائي. 
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)AEBاالحتياطات لنظام مكابح الطوارئ التلقائي (
ي السيارة ويكون مسؤوال كامال AEBال يمكن لنظام .1 ياء وله قيود معينة. يجب أن يتحكم السائق دائما  ن الف ك قوان  أن ين

عن السيارة.

ي السرعة المسافة من السيارة األمامية وفقا للطروف الجوية وظروف سطح الطريق وظروف حركة المرور .2 يتحكم السائق 
وإلخ.

 للحيوانات والسيارات العابرة والسيارات القادمة والدراجات والمشاة.AEBلن يستجيب .3

ي الحارة بسرعة واألهداف ال يتم اكتشافها بعد أن تغ السيارات .4 قد يكون أداء النظام محدوًدا للغاية لألهداف ال تقطع 
ي المنحنيات. الحارات واألهداف 

ن جميع األحمال لتجنب حدوث المخاطر عندما يتم تشغيل .5 .AEBقم بربط جميع أحزمة األمان وتأم

ى محطة خدمة ، يبقى المؤشر األصفر "AEBعندما يتعطل .6 ي الذهاب إ ي مجموعة التابلوه مضاًء، ير  "EXEED المعتمدة 
للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.

.AEB وFCWعند فحص السيارة باستخدام جهاز االختبار األسطواني، يجب إيقاف تشغيل .7

تحذير
ي السيارة وتشغيلها حسب الحاجة خالل عملية القيادة.  يجب أن يقوم السائق بالتحكم 

ي بعض الحاالت، سيتم تأخ الوقت الذي يستخدمه النظام الكتشاف السيارة أو  ا والرادار محدوًدا.  يكون عرض الكام
ى اإلطالق.  المشاة عن المتوقع أو لن يتم اكتشاف األشخاص أو األجسام ع

 سيارات الركاب والحافالت والشاحنات. بالنسبة لبعض AEBتتضمن أهداف السيارة ال يمكن اكتشافها بواسطة 
ى أو األسفل)، يكون لـ ا (مثل شاحنات بخزان االسمنت والمركبات الخاصة بالشاسيه األع  قيودAEBالمركات المعاد هيكل

ي االكتشاف.  معينة 

ي لإلنسان (مثل تأرجح AEBيمكن أن يلعب   أفضل دور عندما يكتشف بعض الخصائص المتوافقة مع الم الطبي
ون حارة السيارة هدًفا، ولكنه ال يعت المشاة الذينAEBالرأس وتأرجح الذراع وتأرجح الساق)؛ ويعت   المشاة الذين يع

ى منح أو تسدهم أجسام أخرى.  ي الحارة أو يسرون ع ون طولًيا  يس

ى حركات ركوب الدراجة AEBيمكن لـ  فقط أن يلعب أفضل دور عندما يكتشف معلومات حول جسم ودراجة باإلضافة إ
 راكب دراجة قادم هدًفا. AEBالعادية؛ ال يعت 

ى اكتشاف السيارات أو راك الدراجات أو المشاة وقد يولد النظام الكبح غ الضروري تلقائيا AEBال يكون   قادًرا دائما ع
ي القيادة للحد من شدة االصطدام، وليس من الممكن دائماAEBأو ال يعمل ألسباب مختلفة؛ و  هو فقط نظام المساعدة 

ي السيارة وتشغيلها حسب ي نطاق السرعة. لذلك، يجب أن يقوم السائق بالتحكم  التجنب من االصطدام بالكامل 
الحاجة خالل عملية القيادة. 
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 واستبدال اإلطارات AEB وFCWعند تركيب اإلطار االحتياطي غ كامل الحجم، يو بأن العميل يقوم بإيقاف تشغيل .8
ي الوقت المناسب. بالحجم الكامل للسيارة األصلية 

ي مساحة AEBي بعض الظروف الخاصة، قد يقوم .9  بإجراء تنبيه وكبح غ ضروري مثل عبور مسار الطريق ودخول الدوران 
ى خواص النظام ذات ى اكتشاف المستشعر وتضعفها، مما يؤثر ع الوقوف تحت األرض وإلخ. بعض الظروف سوف تؤثر ع

لق. الصلة مثل النفق وضوء السيارة القادمة وانعكاس الطريق الم

ى مالحظة أنه يجب عدم .10 ي المنطقة األمامية من السيارة وخلف الزجاج األمامي؛ ير ا  يتم تركيب المستشعرين للرادار والكام
خيص وإلخ. ا بإطارات لوحة ال تغطية رؤية المستشعر بالملوثات، ويجب عدم تعديل المناطق األمامية أو المحيطة أو زخرف

 أو تفشلAEBوخاصة عندما يتم تغطية المستشعر بالكامل من قبل الثلج، ستخرج من خاصية النظام. قد يتم تقليل أداء 
ى محطة خدمة  ى الذهاب إ ي هذه الحالة، ير از المستشعر أو اصطدامه.   المعتمدة إلعادة معايرةEXEEDخاصيته بسبب اه

المستشعرات بأسرع ما يمكن.

ى العملية الطبيعية لـ ي جلبAEB. قد تفشل خاصية AEBإن االحتياطات المذكورة أعاله ال تغطي جميع الظروف ال قد تؤثر ع  
ي أي وقت. ى السيارة  ى السائق تحمل مسؤولية كاملة للسيطرة ع التأث المتوقع ألسباب أخرى. يجب ع

حد الخاصية
ي الفور:AEBإذا تم استيفاء أي من الشروط التالية، فيخرج   ع

لم تكن الرادار متوفرة. .1

يتعطل النظام. .2

يقوم السائق بإجراء الكبح بنشاط. .3

يكون وقت تنشيط الخاصية أك من المحدد. .4

ى .5 س إ . N، P، Rيتم تغي موضع ال

وني. .6 ي الثبات االلك يتم تنشيط نظام التحكم 

دفة. .7 تكون سرعة سيارتك أقل من السرعة المس

يتم إيقاف تشغيل المحرك أو الطاقة..8

ا. .9 ى أق سرعة مخفضة مسموح  يتم الوصول إ

يكون باب السائق مفتوًحا أو يتم فك حزام األمان. .10

ى دواسة الوقود بعمق وتشغيل أضواء إشارة الدوران..11 عمليات تجاوز السيارة مثل الضغط ع

يتم إيقاف تشغيل خاصية نظام مكابح الطوارئ التلقائي بنشاط. .12

وني أو يتعطل. .13 ي الثبات االلك يتم إيقاف تشغيل نظام التحكم 
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)ICA)/نظام مساعدة مثبت السرعة المتكامل (TJAنظام مساعدة االزدحام المروري (.5-10

) (إذا كان متوفًرا)ICA)/نظام مساعدة مثبت السرعة المتكامل (TJAنظام مساعدة االزدحام المروري (

ي ظل بيئة القيادة الرتيبة أو حركة المرور المزدحمة.TJA/ICAيمكن لـ ي القيادة ويقلل من عبء عمل السائق   أن يوفر المساعدة 
ى الزجاج األمامي والرادار األمامية الكتشاف خط الحارة وحالة ا متعددة الوظائف ع هذه الخاصية تستخدم بشكل رئي كام

ي واألفقي للسيارة. ي األمام وتقوم بالتحكم الطو السيارة 

TJA/ICAتنشيط 
 (إذا كان متوفًرا)1طريقة التنشيط 

ي الحارة، يتم ي مثبت السرعة التكيفي ويتم استيفاء شروط تنشيط نظام مساعدة البقاء  عندما يتم تنشيط نظام التحكم 
ء المؤشر األخضر" " لنظامتنشيط نظام مساعدة االزدحام المروري ونظام مساعدة مثبت السرعة المتكامل تلقائيا، وي

ي مثبت السرعة التكيفي والمؤشر األخضر " ي نفس الوقت.التحكم  ي مجموعة التابلوه  ي الحارة  " لنظام مساعدة البقاء 

 (إذا كان متوفًرا)2طريقة التنشيط 

إقرأ 
، سيتم ضبط نظام مساعدة االزدحام المروري ونظام مساعدة مثبت السرعة المتكاملLKA وACCعندما يتم تشغيل كل من 

ى وضع  اضيا.ONع  اف

ى زر "TJA/ICAيتم تشغيل  "، عن طريق الضغط ع
ي نفس الوقت، ويبقى المؤشرACCويتم تشغيل   تلقائيا 

ي مجموعة التابلوه مضاًء. عند تلبية جميعالرمادي "  "
ى زر "ACCشروط تنشيط  -"، ويتمSET، اضغط ع

اACCتنشيط ي الوقت نفسه، تكتشف الكام  أوال، و
األمامية ما إذا كانت هناك خطوط الحارة أو أهداف
السيارة، وعندما يتم تلبية شروط التنشيط، يبقى المؤشر

ي مجموعة التابلوه مضاًء.األخضر "  "

 كم/ساعة، تعمل60عندما تكون سرعة السيارة أقل من 
خاصية مساعدة االزدحام المروري وتبقى السيارة بالقرب
من مركز الحارة. إذا لم يتم اكتشاف أي خط حارة، تتبع
السيارة السيارة األمامية كهدف القيادة. إذا لم يتم اكتشاف
دفة، سيتم إيقاف تشغيل خط حارة أو سيارة مس

الخاصية.

ن   كم/150 كم/ساعة و60عندما تكون سرعة السيارة ب
ساعة، تعمل خاصية مساعدة مثبت السرعة المتكامل
وتبقى السيارة بالقرب من مركز الحارة. إذا لم يتم اكتشاف
أي خط حارة، سيتم إيقاف تشغيل الخاصية بغض النظر

ي األمام. دفة  عن ما إذا كانت هناك سيارة مس
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حد الخاصية
ي الحاالت التالية:TJA/ICAقد ال يعمل   بشكل مناسب 

يتم تشغيل ضوء إشارة الدوران..1

يرفع اليد عن عجلة القيادة..2

لم يتم الكشف عن خط الحارة..3

حارة واسعة للغاية أو ضيقة للغاية..4

نصف قطر منح الحارة صغ للغاية..5

يحول السائق عجلة القيادة بنشاط..6

ي الحارة..7 ي مثبت السرعة التكيفي أو نظام مساعدة البقاء  يوجد أي من ظروف الخروج لنظام التحكم 

)TPMSنظام رصد ضغط نفخ اإلطارات (.5-11

) (إذا كانت متوفرا)TPMSنظام مراقبة ضغط اإلطارات (

ي الوقت الحقيقيTPMSيعد نظام مراقبة ضغط اإلطارات ( ) هو خاصية سالمة نشطة. إنه يراقب ضغط ودرجة حرارة اإلطارات 
ى منطقة عرض متعددة الوظائف لمجموعة التابلوه. عندما يكون ضغط اإلطارات منخفض ويمكن التحقق من المعلومات ع

جدا او درجة الحرارة مرتفعة جدا، سيصدر نظام مراقبة ضغط اإلطارات تنبيه. 

ي الوقت الحقيقي، ويمكنهTPMSيمكن لنظام مراقبة ضغط اإلطارات ( ) مراقبة ضغط ودرجة حرارة اإلطارات المستخدمة 
ي لتذك السائق بأخذ التداب المقابلة لتجنب وقوع الحوادث.  إعطاء تنبيه عندما يكون اإلطار غ طبي

انتبه
ياء وله قيود معينة. يجب أن يتحكم TJA/ICAإن  ن الف ك قوان ي القيادة، والذي ال يمكن أن ين  هو نظام المساعدة 

ي السيارة ويكون مسؤوال كامال عن السيارة. السائق دائما 

ي  ي  ي مثبت السرعة التكيفي، ويتم تنفيذ التحكم الجان TJA/ICAيتم تنفيذ التحكم الطو  بواسطة نظام التحكم 
ي مثبت السرعة التكيفي ونظام مساعدة ي الحارة. تنطبق جميع االحتياطات لنظام التحكم  بواسطة نظام مساعدة البقاء 

ى النظام. ي الحارة أيضا ع البقاء 

ي أي وقت TJA/ICAال يوفر  ي السيارة  ى السائق التحكم   خاصية القيادة التلقائية وال تسمح القيادة برفع اليد. يجب ع
ي حارة واحدة ودخول الحارة من أمام السيارة. ي ظل ظروف التشغيل مثل الدوران والعبور واالندماج  لضمان السالمة 

ي حالة TJA/ICAيتأثر أداء   من الطقس واإلضاءة وتعريف خط الحارة. يتدهور األداء بشكل ملحوظ أو ح تفقد الخاصية 
ي وسطح الطريق المغطى من الثلج والجليد وخطوط الحارة غ الواضحة اإلضاءة الخلفية وغروب الشمس والوقت اللي

بسبب تآكل السطح.

ى العملية الطبيعية للنظام. قد تفشل خاصية  إن االحتياطات المذكورة أعاله ال تغطي جميع الظروف ال قد تؤثر ع
ي أي وقت. ى السيارة  ى السائق تحمل مسؤولية كاملة للسيطرة ع ي جلب التأث المتوقع ألسباب أخرى. يجب ع النظام 
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دد الالسلكي من واحد25عندما تكون سرعة السيارة أك من   كم/ساعة، إذا لم يستقبل نظام مراقبة ضغط اإلطارات إشارة ال
ي، فسوف يرسل 9أو أك من مستشعرات لمدة  ى التوا ىTPMS تنبيه عطل النظام، وسيتم عرض "TPMS دقائق ع  متعطل" ع

ي مجموعة التابلوه لمدة مجموعة التابلوه، وسوف يومض مؤشر ضغط اإلطارات "  ثانية وثم يبقى مضاًء. سيقوم نظام75" 
ى شاشة عرض   تلقائيا. TPMSالعدادات أيضا بالتبديل إ

تنبيه انخفاض/ارتفاع الضغط

ى وضعية  ، اضغطONعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
ى عجلة القيادة " ى األزرار المجمعة ع ا ع ىقص " ع

ى شاشة عرض ضغط شاشة معلومات القيادة للتبديل إ
اإلطارات. 

 كم/ساعة لمدة أك25عندما تكون سرعة السيارة أك من 
 ثانية، سيتم عرض قيم ضغط اإلطارات ودرجة45من 

ي الوقت الحقيقي.  ي مجموعة التابلوه  ا ع حرار

إقرأ 
ى الذهابTPMSح إذا كانت السيارة مجهزة بـ ، تحقق مما إذا كان ضغط نفخ اإلطارات ومظهرها طبيعًيا قبل قيادة السيارة. ير

ى محطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح حسب الطلب.EXEEDإ

ى وضعية التشغيل   أوONعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
ى يتم بدء تشغيل المحرك، إذا كان ضغط نفخ اإلطارات ع

 بار، سوف ينبه النظام عن1.72مجموعة التابلوه أقل من 
انخفاض الضغط. 

 بار، سوف3.4عندما يكون ضغط نفخ اإلطارات أك من 
ينذر النظام من ارتفاع الضغط ويبقى مؤشر ضغط
اإلطارات مضاًء؛ وعندما يكون ضغط نفخ اإلطارات أقل من

 بار، سيتوقف التنبيه.3.2

عند حدوث التنبيه النخفاض/ارتفاع الضغط، سوف تتغ
ى لون أحمر وتعرض قيمة الضغط أيقونة العجلة المقابلة إ

الحالية ويبقى مؤشر ضغط اإلطارات مضاًء. 

انتبه
ى القيمة العادية قدر عندما يكون ضغط نفخ اإلطارات منخفًضا/مرتفًعا للغاية، فقم بإعادة تخزين ضغط نفخ اإلطارات إ
الك الوقود وتفاقم تآكل اإلطارات. تآكل اإلطارات بشكل خط قد اإلمكان؛ فإن ضغط نفخ اإلطارات المنخفض سوف يزيد اس

ي مخاطر انفجار اإلطار.  تتسبب 
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تنبيه ارتفاع درجة الحرارة

حد الخاصية
ي الحاالت التالية:TPMSقد يرسل   تنبيه عطل النظام 

ي ذلك اإلطار االحتياطي)..1 يئة نظام مراقبة ضغط اإلطارات بعد استبدال اإلطارات (بما  عدم إجراء تعلم 

ى العملية المناسبة .2 قد يتأثر المستشعر بسبب التدريع الكهرومغناطي الناجم عن تركيب سالسل اإلطارات، مما يؤثر ع
لنظام مراقبة ضغط اإلطارات.

ى محطة خدمة .3 ى الذهاب إ ها من المكونات، ير  المعتمدة EXEEDقد تم تلف جهاز االستشعار لضغط اإلطارات أو غ
للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن حسب الطلب.

ى السيارة، مما يؤدي TPMSقد ال يعمل .4 ونية (األجهزة فوق القياسية) المثبتة ع  بشكل صحيح بسبب تداخل األجهزة اإللك
ى التنبيه غ الصحيح. إ

 بسبب التداخل الالسلكي؛ وقد يتعرض للتداخل مؤقتا بسبب إشارات الراديو الكهرومغناطيسية القوية TPMSقد ال يعمل .5
دد (  ميجا هرتز).433بنفس ال

ى وضعية التشغيل   أوONعندما يتم تحويل طاقة السيارة إ
يتم بدء تشغيل المحرك، إذا كانت درجة حرارة اإلطارات

ى مجموعة التابلوه أك من   درجة مئوية، سوف ينبه75ع
النظام عن ارتفاع درجة الحرارة.

عندما يحدث التنبيه الرتفاع درجة الحرارة، سوف تومض
أيقونة العجلة المقابلة، وسيتم عرض "--" لإلطار المقابل

ويبقى مؤشر ضغط اإلطارات مضاًء. 

انتبه
ي. وإال قد تقع حوادث. عندما تكون د اإلطارات بشكل طبي ى الفور لت عند تنبيه ارتفاع درجة الحرارة، قم بإيقاف السيارة ع
ي ا، مما قد يعرض اإلطارات للتلف، والتسبب  يدها بسكب المياه الباردة ةعل درجة حرارة اإلطارات عالية جدا، ال يمكن ت

وقوع حوادث. 

إقرأ 
تشمل مصادر تداخل الراديو الشائعة طاقة السيارة ومسجل القيادة وجهاز تنقية الهواء وبطاقة البوابة والتحكم عن بعد

ومحطة قاعدة الهاتف الخلوي وبرج التلفزيون وإلخ.
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ي وقوف السيارة.5-12 نظام المساعدة 

)RVCنظام رصد رؤية وقوف السيارة (

ا الخلفية ويعرض الرؤية الخلفية والخطوط اإلرشادية للحارة بواسطةRVCيجمع   صورة الرؤية الخلفية للسيارة بواسطة الكام
وحدة الرأس العلوية لتوف السالمة وسهولة وقوف السيارة للسائق.

طريقة االستخدام

ى  ، وسوفRVC لدخول شاشة Rحّرك رافعة السرعة إ
تعرض الشاشة رؤية وقوف السيارة والخطوط اإلرشادية
ى دوران للحارة. يختلف الخط اإلرشادي لألرض باعتماد ع
ى مسار عجلة القيادة ويتم استخدامه للحكم المسبق ع

العودة للخلف.

انتبه
ى المنحدر). استخدم المسافة كمرجع (مثل ع

الخط اإلرشادي لعرض السيارة والخط المتوقع أعرض من األبعاد الفعلية.

ا. ال تخدش العدسات عند تنظيف األتربة او الثلوج عن سطح الكام

ي استخدام  ي، ير إذا تم استبدال اإلطار بواحد ذي حجم مختلف، سيكون خط التنبؤ المعروض مختلًفا من الخط الفع
ي كائنات أخري. مرآة الرؤية الخلفية أو تحقق وحّدد المسافة الفعلية إ

OMM36-5120
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) (إذا كان متوفًرا)AVMنظام رصد الرؤية البانورامية (

ات األربعة ويعرض الرؤية المحيطة والخطوط اإلرشادية للحارة بواسطةAVMيجمع   الرؤية المحيطة للسيارة بواسطة الكام
وحدة الرأس العلوية لتوف السالمة وسهولة وقوف السيارة للسائق.

ات تخطيط الكام

تحذير
عند العودة للخلف، تأكد من ان باب الجذع مغلق بإحكام.

ى الشاشة. ال تشتت انتباهك عن الحالة المرورية حولك بسبب الصور ع

ى وزوايا المصد.RVCنظًرا لنطاق الرصد المحدود، ال يمكن لـ  رؤية الجزء السف

ي المحيط، حيث أن  ة  ة واألشياء الصغ ي دائما الحذر الشديد لألطفال والحيوانات الصغ عند العودة للخلف، تو
ا ال تتمكن من رصدهم دائما. الكام

ى  ا الخلفية تستخدم عدسات واسعة الزاوية، تختلف مسافة الجسم المعروضة ع  من المسافة RVCنظًرا ألن الكام
الفعلية.

ي حدوث حرائق  ا او تلفها، مما يتسبب  ى خلل  ام بذلك قد يؤدي إ ي االل ا معدات ثمينة. الفشل  ال تصدم العدسات. إ
أو صدمات كهربائية.

ى  ا وتتكثف ع ى الكام ا، وإال قد تدخل المياه إ عند غسيل جسم السيارة بمياه عالية الضغط، ال ترش المياه حول الكام
ي حدوث أعطال أو حرائق أو صدمات كهربائية. العدسات، وتتسبب 

 مريًحا ولكن لم يكن بديال لعملية العودة للخلف الصحيحة. عند العودة للخلف، تأكد من النظر من حولك RVCيكون 
للتحقق من أن المحيط آمنا وعد للخلف ببطء.

ي  ى الشاشة مختلفة عن الكائن الفع ا الخلفية العرض وتشوهه، لذلك تكون الصورة المعروضة ع قد تك عدسات الكام
ي بدقة، وهناك أيضا نقطة عمياء وتأخ قليل. أو قد ال تعكس الكائن الفع

ي مصبغة السحب ا األمامية: يقع  موضع تركيب الكام
للمصد األمامي. 

: تقع أسفل مرايا ات اليسرى/اليم موضع تركيب الكام
 . الرؤية الخلفية الجانبية اليسرى/اليم
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طريقة االستخدام

ء المؤشر)؛ انقر فوق المفتاح "AVM" لدخول :  انقر فوق المفتاح "2الطريقة   (ينطفئAVM" للخروج من  (ي
المؤشر).

ن (من الضروري تشغيل خاصية تنشيط الرؤيةAVM:  يدخل 3الطريقة   عند تشغيل أضواء إشارة الدوران لليسار/اليم
ي إعدادات  ن.AVM)؛ يخرج من AVMالبانورامية ألضواء إشارة الدوران   عند إيقاف تشغيل أضواء إشارة الدوران لليسار/اليم

ي إعداداتAVM:  يدخل 4الطريقة  ة (من الضروري تشغيل خاصية تنشيط الرؤية البانورامية للزاوية   عند تحويلها بزاوية كب
AVM.(

ى وضعية اإليقاف  .AVM كم/ساعة، يخرج من 30 أو تكون سرعة السيارة أك من OFFانتبه:  بعد تحويل طاقة السيارة إ

ي الجزء المركزي ا الخلفية: تقع ع موضع تركيب الكام
خيص الخلفية.  فوق لوحة ال

ى وضعية التشغيل   وتكونONقم بتحويل طاقة السيارة إ
 كم/ساعة:20سرعة السيارة أقل من 

ى 1الطريقة  ؛ وحّركAVM لدخول R:  حّرك رافعة السرعة إ
 بعدAVM للخروج من Rرافعة السرعة خارًجا من وضعية 

 ثانية.15التأخ لمدة 

إقرأ 
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ ى تكوين السيارة. ير تكون تصاميم األجزاء الداخلية مختلفة اعتماًدا ع

ي ومسافته من العقبة. AVMيوفر  ي الصورة ال يعكس حجمه الفع ي القيادة، ولكن الكائن الموجود   راحة المساعدة 
ا نقاط عمياء. لذا، ال يمكن لخاصية العرض البانورامي استبدال مقارنة بحجم الصورة، تكون الصورة متأخرة قليال و
ى السائق االنتباه لمحيط السيارة والقيادة بشكل آمن أثناء تشغيل/إيقاف ى االشياء. يجب ع ة وحكم السائق ع خ

واستخدام هذه الخاصية.
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تبديل العرض

 زر المنظر ثالثي األبعاد+المنظر العلوي
ى المنظر ثالثي األبعاد المقابل. يمكن تبديل المنظر ثالثي األبعاد ن للمنظر العلوي للتبديل إ انقر فوق األمام/الخلف/اليسار/اليم

ى أية زاوية عرض عن طريق التمرير.  إ

 زر المنظر األمامي بزاوية واسعة

ى المنظر بزاوية واسعة.  ى المناظر األمامية وربطها إ قم بإجراء تصحيح التشوه ع

 زر المنظر الخلفي بزاوية واسعة

ى المنظر بزاوية واسعة.  ى المناظر الخلفية وربطها إ قم بإجراء تصحيح التشوه ع

 النقاط العمياء

ي السائق إيالء االهتمام بالمناطق المحيطة ا. يجب ع ي نطاق النقاط العمياء وال ال يمكن مراقبة العقبات ف هذه المنطقة 
والقيادة بسالمة. 

 زر العودة

ي  س  ، فمن الممكن الخروج منRعندما لم يكن موضع ال
نظام مراقبة العرض البانورامي باستخدام زر العودة. 

 زر اإلعداد

انقر فوقه لتظهر قائمة بنود اإلعداد. 

 زر المنظر األحادي+المنظر العلوي
المنظر من الجانب األحادي لألمام/الخلف/اليسار/
ن المنظر المرتبط والمنظر ن+يمكن التبديل ب اليم

األحادي. 

إقرأ 
ي مناطق مفتوحة ومريحة.AVMيكون  ى هذه الخاصية   مفيًدا للغاية لوقوف السيارة والقيادة بسالمة. ننصح باالعتياد ع
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إعدادات النظام

ى المسافة من العقبة.  [عرض التكب التلقائي] انقر لتشغيل عرض التكب التلقائي: أدخل عرض التكب التلقائي تلقائيا بناًء ع

[مؤشر فتح الباب] انقر لتشغيل عرض فتح الباب: يتم تذك حالة جزء المحرك ونافذة السقف واألبواب األربعة مفتاح جزء
األمتعة. 

[عرض الخط اإلرشادي للحارة] انقر فوقه لتشغيل عرض الخط اإلرشادي للحارة: يتم تحميل الخط اإلرشادي للحارة عند دخول
نظام مراقبة العرض البانورامي. 

[عرض رادار الوقوف] انقر لتشغيل عرض رادار الوقوف. 

اضية.  ] انقر فوقه الستعادة اإلعدادات االف ا [استعادة اإلعداد االف

انتبه
ا. ال تخدش العدسات عند تنظيف األتربة او الثلوج عن سطح الكام

ا  ى كام .AVMال تضع أي كائن ع

ى   من المسافة الفعلية.AVMتختلف مسافة الكائن المظهور ع

، تأكد من تمديد مرايا الرؤية الخلفية وإغالق باب الجذع بإحكام.AVMقبل استخدام 

ا وزاويته AVMتمت معايرة  ي موضع تركيب الكام ات   مهنًيا قبل مغادرة المصنع. قد تؤثر أية عمليات إزالة وتركيب وتغي
ى خاصية وتأث  .AVMبدون إذن ع

ي ومسافته من العقبة. AVMيوفر  ي الصورة ال يعكس حجمه الفع ي القيادة، ولكن الكائن الموجود   راحة المساعدة 
ا نقاط عمياء. لذا، ال يمكن لخاصية العرض البانورامي استبدال مقارنة بحجم الصورة، تكون الصورة متأخرة قليال و
ى السائق االنتباه لمحيط السيارة والقيادة بشكل آمن أثناء تشغيل/إيقاف ى االشياء. يجب ع ة وحكم السائق ع خ

واستخدام هذه الخاصية.

[شاشة بدء العرض البانورامي] انقر فوقه لتشغيل شاشة
البدء: عندما يدخل السائق نظام رصد الرؤية البانورامية
ألول مرة باستخدام زر رصد الرؤية الخلفية، سيتم عرض

شاشة بدء الرؤية البانورامية. 

[تنشيط مراقب العرض البانورامي بأضواء إشارة الدوران]
ن، عندما يتم تشغيل أضواء إشارة الدوران لليسار/اليم
سيتم عرض المنظر ثالثي األبعاد للجانب األيسر الخلفي أو

األيمن الخلفي للسيارة. 

[تنشيط مراقب العرض البانورامي بزاوية عجلة القيادة]
 درجة، سيتم180عندما تكون زاوية عجلة القيادة أك من 

عرض المنظر ثالثي األبعاد للجانب األيسر الخلفي أو األيمن
الخلفي للسيارة. 
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نظام رادار الوقوف (إذا كان متوفًرا)

ى أجهزة استشعار الرادار (  أجهزة استشعار )8 أجهزة استشعار أو 4نظام رادار الوقوف هو جهاز اكتشاف الرادار والذي يعتمد ع
ى شاشة لتحديد ما إذا كانت هناك العقبات من أمام/خلف السيارة. يتم توجيه السائق من خالل مسافة العقبة المعروضة ع

ى وقوف السيارة بسالمة وبسهولة. وحدة الصوت العلوية والتنبيه الصوتي وذلك لمساعدة السائق ع

مفتاح نظام رادار وقوف السيارة (إذا كان متوفًرا)

ى وضعية  ، فسيتم تشغيلONقم بتحويل طاقة السيارة إ
اضيا؛ وعندما يتم الضغط نظام رادار وقوف السيارة اف
ء ى مفتاح كتم الصوت لنظام رادار وقوف السيارة (ي ع
المؤشر)، يتم إيقاف تشغيل التنبيه الصوتي للرادار
ى وحدة الصوت األمامية، ولكن ال يزال عرض الصورة ع
ي المرة العلوية موجوًدا. عندما يتم تشغيل طاقة السيارة 
ء التنبيه الصوتي وينطفئ مؤشر المفتاح القادمة، ي

اضيا.  اف

إقرأ 
يستخدم مفتاح رادار وقوف السيارة فقط إليقاف تشغيل خاصية التنبيه لنظام الرادار األمامية.

 كم/ساعة، يتم تنشيط رادار الوقوف األمامية. عندما تكون 12عندما تتحرك السيارة لألمام وتكون سرعة السيارة أقل من 
ى حد15سرعة السيارة أك من   كم/ساعة، يتوقف مستشعر نظام الرادار األمامية عن العمل. عندما ترجع سرعة السيارة إ

 كم/ساعة، يعمل مستشعر نظام الرادار األمامية تلقائيا. 12أقل من 

 كم/ساعة، يتم تنشيط رادار الوقوف األمامية والخلفية. 12عندما تتحرك السيارة للخلف وتكون سرعة السيارة أقل من 
 كم/ساعة، تتوقف مستشعرات نظام الرادار األمامية والخلفية عن العمل. عندما15عندما تكون سرعة السيارة أك من 

ى حد أقل من   كم/ساعة، تعمل مستشعرات نظام الرادار األمامية والخلفية تلقائيا. 12ترجع سرعة السيارة إ

انتبه
ن رادار العودة للخلف والعقبة  ي السائق إيالء20عندما تكون المسافة ب ا، فقد ال يتم اكتشاف العقبة. يجب ع  سم أو أقل م

االهتمام بالمناطق المحيطة والقيادة بسالمة. 

تحذير
ي جميع ظروف القيادة أو الظروف الجوية أو  يوفر نظام رادار الوقوف فقط المساعدة لك. قد ال يعمل بشكل مناسب 

ظروف حركة المرور أو ظروف الطريق. 

ي السيارة ومراقبة وإدارة نظام رادار الوقوف، وتشغيله حسب  ا، يتحمل السائق مسؤولية السيطرة ع ي العملية برم
الحاجة. 

OFF
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عرض معلومات النظام (الطراز المجهز بنظام مراقبة العرض البانورامي)

عرض معلومات النظام (الطراز المجهز بنظام مراقبة رؤية وقوف السيارة)

بعد تنشيط نظام رادار الوقوف، عندما يكتشف مستشعر
الرادار عقبة أثناء عملية الوقوف، يحسب النظام المسافة
ن العقبة والسيارة لتذك السائق بإيالء االهتمام بالسالمة ب
ى وحدة حول السيارة عن طريق عرض األلوان المختلفة ع

الصوت العلوية وصوت الصفارة. 

إقرأ 
ي  س  وني، سوف تعرض وحدة الصوت العلوية Pبعد تنشيط رادار الوقوف، عندما يكون موضع ال  أو أثناء الكبح اإللك

معلومات القوس فقط وال ترسل صوت التنبيه. 

ي موضع   (بغض النظر عما إذا تم تشغيل Rعندما يتم تنشيط نظام رادار وقوف السيارة عن طريق وضع رافعة السرعة 
ى موضع  س إ ىRنظام رادار وقوف السيارة قبل تحريك موضع ال )، ال يزال يعمل نظام رادار وقوف السيارة عند االنتقال إ

مواضع أخرى. 

ا، سيقوم كل مرة يتم تنشيط نظام رادار وقوف السيارة ف
النظام بالفحص الذاتي. إذا كان النظام طبيعًيا، فإنه سوف

ء مؤشر حالة نظام رادار وقوف0.5ينبه لمدة   ثانية وي
ي نفس السيارة وسيقوم النظام باكتشاف المسافة 
ي إصدار الصوت الوقت؛ وإذا كان النظام متعطالً واستمر 
ن، فسيتم عرض معلومات العطل ح يختفي لمدة ثانيت

العطل. 

عندما يكشف مستشعر رادار عن عقبة، سوف تعرض
وحدة الصوت العلوية معلومات المسافة المقابلة

المصحوبة بصوت الصفارة. 
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حد الخاصية
ي الحاالت التالية: ي  قد ال يعمل نظام رادار التوقف بشكل طبي

ى منحدر شديد..1 عندما تكون السيارة ع

ى الثلوج أو األمطار الزلقة..2 عند القيادة ع

ال يمكن رصد األشياء المنخفضة مثل الصخور وإلخ..3

ى من المصد..4 ال يمكن رصد األشياء ال تكون أع

ال رصد العأشياء مثل األسالك، السياج أو الحبال، الخ..5

دد أو هوائي مستخدم..6 ي ال عندما تكون السيارة مجهزة براديو عا

عندما تكون أسطح أجهزة استشعار الرادار متجمدة، لن ترصد أي عقبات..7

، فلن تتمكن من رصد أي عقبات..8 عندما تكون أجهزة استشعار الرادار مغطاة باألتربة او الثلوج أو الطم

ال يمكن رصد األشياء ال تمتص الموجات فوق الصوتية بسهولة مثل الثلوج، األقطان، االسفنج، الخ..9

عندما يكون هناك تشويش بالقرب من السيارة، مثل أبواق السيارات، أو محركات الدراجات البخارية أو المكباح الهوائية .10
ها من الضوضاء العالية ال تصدر موجات فوق صوتية. ة، أو غ للسيارات الكب

ى وحدة .11 ن كل مستشعر رادار والعوائق ع ي حالة رصد العوائق بواسطة العديد من مستشعرات الرادار ستعرض المسافة ب
ي نفس الوقت، وسيصدر النظام األصوات وفقا ألقرب عائق. الصوت العلوية 

تنظيف مستشعر الرادار
عند غسل السيارة، استخدم قماشة ناعمة او المياه (منخفضة الضغط) لغسل العناصر الغريبة مثل الثلوج أو الطم أو األتربة

عن سطح المستشعر.

إقرأ 
ن العقبة ومستشعر الرادار. تكون مسافة المراقبة أقصر مسافة رأسية ب

ي موضع  ، سوف تعرض وحدة Pي حالة تنشيط الرادار األمامية، عند تطبيق مكابح التوقف أو وجود رافعة السرعة 
الصوت العلوية فقط معلومات القوس ولم يصدر موجه وحدة الصوت العلوية صوًتا.

ى وضعية 8لموديالت السيارات المجهزة بـ  لتنشيط نظام رادار وقوف السيارة R أجهزة استشعار، حّرك رافعة السرعة إ
ى وضعية  )، ال يزال يعمل نظام رادار وقوفR(سواء تم تشغيل نظام رادار وقوف السيارة قبل تحريك رافعة السرعة إ

ى وضعيات أخرى. السيارة عند االنتقال إ

انتبه
للعقبات ال توجد خارج نطاق الرصد، فإن اجهزة استشعار الرادار لن تصدر تنبيه.

ى الجانب اآلخر فقد يكون أقرب لعقبات أخرى. عند التحرك، انتبه ألجهزة استشعار رادار العودة للخلف ع
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ي: ى التحقق مما ي إذا لم يصدر صوت صف عند العودة للخلف، ير

ى سطح استشعار الرادار. إذا كان هناك جسم غريب ع

ال يمكن اجهزة استشعار الرادار رصد األسالك والسياج. تحقق إذا كان سطح أجهزة استشعار الرادار متجمدا.

ي طقس حار أو بارد. ة طويلة  عند توقف السيارة لف

ي االتصال بأحد محطات خدمة  ي السبب، ير  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDإذا تعذر العثور ع

ي قوة الكبح.5-13 نظام التحكم 

وني ( )ESPنظام برنامج الثبات اإللك

ي التوجيه، يستخدمESPيحافظ  ي التوجيه. عندما يتم رصد إلفراط أو القصور  ى ثبات السيارة عند اإلفراط أو القصور   ع
ي ثبات السيارة. يقوم  ى عجلة واحدة أو أك لتعزيز التحكم  EBD وABS أيضا بتمديد بعض الوظائف (مثل ESPالنظام المكابح ع

وإلخ) لضمان الثبات الجان أثناء قيادة السيارة.

ESC OFFمفتاح 

وني ( )ESPمؤشر نظام برنامج الثبات اإللك
ي مجموعة التابلوه.أثناء إيقاف تشغيله، يبقى المؤشر األصفر "  "

ي مجموعة التابلوه.أثناء تشغيله، يومض المؤشر األصفر"  "

ي مجموعة التابلوه مضاًء.عندما يكون هناك عطل، سوف يبقى المؤشر األصفر "  "

تدفق المياه بضغط مرتفع مثل بنادق مياه التنظيف أو
ة قد تؤدي لتلف مستشعر الرادار. ال القوى الخارجية الكب
تضغط بقوة او تصدم أجهزة استشعار الرادار، وإال قد

ي. تعمل بشكل غ طبي

ى مفتاح " ؛ واضغطESP" إليقاف تشغيل اضغط ع
ى مفتاح " .ESP" مرة أخرى لتشغيل ع

ي الثبات انتبه: ال يمكن إيقاف تشغيل بنظام التحكم 
وني أثناء العملية.  االلك

OMM36-5128
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حد الخاصية
ي إيقاف تشغيله.ESPي ظل الظروف التالية، يحتاج   إ

عند القيادة بسلسلة إطارات..1

ى وضعية اختبار الطاقة..2 عند تشغيل السيارة ع

ى الطرق الرخوة أو ذات الثلوج الكثيفة..3 عند القيادة ع

)ABSنظام منع انغالق المكابح (

ى الطريق الزلق، وذلك لتجنب انزالق جان للسيارة أو انجرافABSيمكن لـ ي الكبح المفرط أو الكبح ع  أن يمنع انغالق العجالت 
ى ثبات السيارة. السيارة والحفاظ ع

تحذير
ى محطة خدمة ESPعندما يتعطل  ي الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEED، ير

ي وقوع حوادث.ESPح عندما يعمل  ، قد تتسبب القيادة بسرعة عالية، واالنعطافات الحادة وظروف الطرق السيئة 

ي المواقع الخطرة المختلفة. ح مع ESPال تضمن خاصية  ا  ى التحكم الكامل بالسيارة إذا فقدت التحكم   قدرتك ع
ESP.ن واللوائح لتجنب الحوادث ، اتبع دائما القوان

إقرأ 
، ينصح بإيقاف تشغيل  ى الرمال او الح ن سحب السيارة عند القيادة ع .ESPلتحس

ي الفورABSال يعمل   أثناء الكبح العادي وسيتم تشغيله ع
فقط أثناء الكبح الطارئ (تنبض دواسة المكابح مع
الضوضاء لضمان أداء المكابح وأداء التوجيه، وإذا كانت
المسافة كافية، يمكن أن تجنب العقبات). ال تقم بتحرير

ي تلك الحالة. دواسة المكابح 

OMM36-5130
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ةدايقلا ي ةدعاسملا

)ABSمؤشر نظام منع انغالق المكابح (
ي مجموعة التابلوه مضاًء.عندما يكون هناك عطل، سوف يبقى المؤشر األصفر "  "

حد الخاصية
ي الظروف التالية:ABSسيصدر عن   صوت تشغيل 

صوت ارتداد دواسة المكابح..1

ن التعليق وجسم السيارة بسبب مكابح الطوارئ..2 صوت تصادم ب

ي الوحدة الهيدروليكية..3 ، ومضخة اإلعادة  صوت تشغيل المحرك، وصمام الملف اللول

ي عمل المكابح.EBDصوت تشغيل صمام الملف اللول عندما يتداخل .4  

ي أنه قد تم إجراء االختبار .5 ا إ ة بعد تشغيل السيارة أو بدء تشغيل المحرك، مش ة قص سيتم استماع صوت الطنانة لف
الذاتي للنظام.

ي ظل الظروف التالية:: ى مسافة آمنة من السيارة األمامية  حافظ دائما ع

ى الطرق الوعرة..1 عند القيادة ع

ى الطرق ذات الحفر واألسطح غ المستوية..2 عند القيادة ع

عند القيادة بسلسلة إطارات..3

ى الوحل أو الح أو الطرق المغطاة بالثلوج..4 عند القيادة ع

تحذير
قد دائما بحذر وتأكد من إبطاء السرعة عند الدوران.

ى محطة خدمة ABSعندما يتعطل  ي الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEED، ير

 كذلك أن يضمن أفضل كفاءة للمكابح، وستختلف مسافة التوقف بشكل كب حسب حالة الطريق.ABSبإمكان نظام 

ي الوحل او ABSوكذلك ال يمكن لنظام   أن يزيل المخاطر الناشئة عن القيادة بالقرب من السيارات االمامية، أو القيادة 
ى أسطح سيئة وال يمكنه أن يتجنب الحوادث الناتجة بسبب عدم االنتباه أو القيادة االنعطافات السريعة أو القيادة ع

بشكل غ سليم.

ى الطرق ABSال يمكن لـ ي أي حاالت، فإن السيارات المجهزة بسالسل اإلطارات أو الس ع  أن يضمن تقص مسافة الكبح 
.ABSالمغطية بالرمل أو الثلج قد تطلب أطول مسافة كبح مقارنة مع السيارات غ المجهزة بـ

تحذير
ي مكان آمن بعيد عن الشريانABSإذا بقى مؤشر عطل  ي نفس الوقت، فقم بإيقاف سيارتك   ومؤشر عطل نظام المكابح مضاء 

ى محطة خدمة  ى الفور.EXEEDالرئي لحركة المرور واذهب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح ع
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الخاصية الممتدة

وني ( )EBDنظام توزيع قوة الكبح اإللك
ونيا ( ) تلقائيا يضبط معدل توزيع قوة المكابح للمحاور األمامية والخلفية وفقا لفارق نقل الحمولةEBDتوزيع قوة المكابح الك

ن كفاءة المكابح. باإلضافة لذلك، سيعمل  ى جانب نظام EBDالناتج عن المكابح لتحس ن ثبات المكابح. أيضا، عندABS إ  لتحس
ن استقرار الكبح.  ي الزاوية، يمكن ضبط قوة الكبح للعجالت الداخلية والخارجية لتحس الكبح 

ي السحب ( )TCSنظام التحكم 
ي السحب ( وني (TCSنظام التحكم  ي الثبات اإللك ). أثناء التشغيل أو التسارع السريع،ESC) هو خاصية ممتدة لنظام التحكم 

از عندما ي حالة وجود أي طرق زلقة مثل الطرق الثلجية، قد يخرج التوجيه عن السيطرة ويكون خط لق عجالت السيارة.  قد ت
 أن سرعة العجالت المدفوعة أقل من سرعة العجالت الدافعة (نوع من أعراض انزالق العجالت) باستخدامTCSيكتشف 

لق س ألسفل أو كبح العجالت ح ال ت المستشعر، فإنه يرسل إشارة لضبط توقيت اإلشعال، تخفيض فتح الخانق، نقل ال
العجالت. 

ي المنحدر ( ي بدء الحركة ع )HAنظام مساعدة التحكم  
ي المنحدر ( ي بدء الحركة ع ي.HAيمكن لنظام مساعدة التحكم  ي المنحدر لألع ) منع تحرك السيارة للخلف عند بدء الحركة ع

ى المنحدر. عندما تبدأ السيارة منHAبعد أن تكون السيارة ثابتة، يتخذ  ي لتحديد ما إذا كانت السيارة ع  مستشعر التسارع الطو
ى، سيعمل نظام  ى منحدر للقيادة أو العودة للخلف باتجاه االع  تلقائيا. عند بداية تحرك السيارة، بعد تحريرHAحالة الثبات ع

ى ضغط المكابح السابق لمدة   ثانية لتعليق السيارة. مع زيادة عزم القيادة، يقل2 أو 1السائق دواسة المكابح، سيحافظ النظام ع
ى منحدر.  ضغط المكابح تدريجيا، لتجنب الحوادث الناتجة عن الحركة للخلف عندما يتم تشغيل السيارة ع

انتبه
ى أداء  ا وتآكل نمط المداس ع . يجب أن يكون اإلطار البديل من نفسABSسيؤثر حجم اإلطارات ومواصفا  بشكل خط

ي، ينصح باستبداله بآخر من نفس النوع ي. عندما يكون اإلطار غ طبي الحجم، ونفس سعة التحمل والبنية مثل اإلطار األص
 المعتمدة.EXEEDلدى محطة خدمة 

تحذير
لق، ال يمكن لـ ي سرعة السيارة بشكل صحيح، وإذا كانت العجالت تدور أو ت ي يوم ممطر، يجب التحكم   ABSعند القيادة 

ى السيارة. السيطرة ع

ى الرغم من أن  ى سرعة معتدلة وحافظ ABSع ي السيارة، تأكد من القيادة بعناية والحفاظ ع ي التحكم   يمكن أن يساعد 
ي استقرار السيارة وتأث تشغيل عجلة القيادة ح عندما يعمل ى مسافة آمنة من السيارات السابقة. هناك قيود معينة  ع

ABS.
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ةدايقلا ي ةدعاسملا

)EBAنظام مساعدة مكابح الطوارئ (
وني (EBAنظام مساعدة مكابح الطوارئ ( ي الثبات اإللك ي مكابحESC) هو خاصية ممتدة لنظام التحكم  ) لتقص مسافة الكبح 

ى الفور، ولكن عادة ال يستخدم أق قوة للمكابح، ومن ثم تزيد ي حاالت الطوارئ، يستخدم السائق عادة المكابح ع الطوارئ. 
ي هذه الحالة، سوف يعمل  ي حاالت الطوارئ بقوة غEBAمسافة التوقف.  ي دواسة المكابح بسرعة  :  عندما يضغط السائق ع
ي أق مستوي بسرعة، مما يجعل نظام منع انغالق المكابحEBAكافية، يزيد نظام مساعدة مكابح الطوارئ ( ) من ضغط الكبح إ

 . يقصر مسافة الكبح بسرعة أك وفعالية أك

)AHWمصباح توقف الطوارئ (
ي ي الخلف. بعد اإلحساس بأن السيارة  ي مكابح الطوارئ لتحذير السيارات  يمكن لمصباح توقف الطوارئ تشغيل ضوء الخطر 
اء من كبح اية الخلفية. بعد االن ي الخلف استخدام المكابح لمنع اصطدام ال األمام تستخدم مكابح الطوارئ، يمكن للسيارة 

الطوارئ، سيتم إيقاف تشغيل أضواء الخطر تلقائيا. 

ي سحب المحرك ( )EDCالتحكم 
ي سحب المحرك ( ) أن يمنع السيارة من فقدان السيطرة الناجم عن سحب المحرك بشكل مفرط. كان مبدأEDCيمكن للتحكم 

ى المحرك لزيادة عزم الدوران. من ناحية أخرى، عند الكبح بسرعة منخفضة مثلما يكون هناك قوة التشغيل هو إرسال طلب إ
ي سحب المحرك ( ة للغاية للمحرك، يمكن للتحكم  ن أداء الكبح للسيارة.EDCالسحب الكب ) تحس

)ROPمنع التدحرج (
ى سبيل المثالROPيتم استخدام منع التدحرج ( ي حالة ديناميكية (ع ى الطريق عند تشغيل السيارة  ) لمنع تدحرج السيارة ع

ى سبيل المثال القيادة الحلقية).  تغي الحارة) والثابتة (ع

)HBBمعزز المكابح الهيدروليكي (
ى الهضبة، إذا كان الفراغ المتوفر من المحرك الك مفرط للفراغ بسبب الكبح المستمر أو عند القيادة ع عندما يكون هناك اس

) ضغط المكابح تلقائيا ويوفر للسائق بقوة الكبحHBBغ كاف لدعم المكابح التقليدية، فينشأ معزز المكابح الهيدروليكي (
ن هذه الخاصية، سيتم تشغيل نظام   عادًيا لتوف أفضل أداء الكبح. ABSاإلضافية. عندما يتم تمك

)BDWغسل قرص المكابح (
ي الطقس الممطر (يتم تشغيل الممسحة األمامية)، يزيد غسل قرص المكابح ( ) ضغط المكابح تلقائيا، والذيBDWعند القيادة 

ن أداء الكبح.  يمكن خدش وسادة المكابح قرص المكابح قليال إلزالة الماء أو الغبار من القرص لتحس
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انتبه
ي منطقة ذات ارتفاع عاٍل أو فراغ منخفض، قد يعرض العداد رسالة التنبيه من عطل   لتذك السائقEBDعندما تس السيارة 

ي منطقة ذات ارتفاع . سيتم تشغيل السيارة مرة أخرى بعد القيادة  بالقيادة بحذر. تعت رسالة التنبيه هذه تذك عر
ي، ستختفي رسالة التنبيه  ىEBD. إذا استمرت رسالة التنبيه EBDمنخفض أو استعادة مستوى الفراغ الطبي ، ف ي التذك  

 المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.EXEEDاالتصال بمحطة خدمة 



215

6

ئراوطلا ةلاح ي

المعرفة الرئيسية حول طوارئ السيارة.6-1
ي حاالت الطوارئ  اإلنقاذ 

216............................................(إذا كان متوفًرا)
217...........................................مصباح المخاطر
ة العاكسة 217............................................الس

218..................................................مثلث التنبيه
218.......................................األدوات االحتياطية

التعامل مع طوارئ السيارة.6-2
218..............إذا فرغ إطار سيارتك أثناء القيادة
يد  إذا كانت درجة حرارة سائل ت

223............................................المحرك مرتفعة

224.........................إذا كانت البطارية مستنفدة
إذا لم تبدأ سيارتك بالعمل 

ي 226..................................................بشكل طبي

السحب.6-3
226...............................................سحب السيارة

ي حاالت الطوارئ 228................سحب السيارة 
229..................................تثبيت خطاف السحب

الفيوز.6-4
229.........................................صندوق الفيوزات

230.................................................فحص الفيوز
231........................................استبدال الفيوزات

ي حالة الطوارئ



ي حالة الطوارئ.6

216

ي حالة الطوارئ

المعرفة الرئيسية حول طوارئ السيارة.6-1

ي حاالت الطوارئ (إذا كان متوفًرا) اإلنقاذ 

ERA-GLONASS نوع) A(

ERA-GLONASS نوع) B(

ERA-GLONASS.هو نوع من خاصية االتصال الطارئ 
ن من الصدمة ي مستوى مع عندما تتطور السيارة 
(الوسادة الهوائية منتفخة) أو عندما يكون السائق أو
ي حالة طارئة أو يطلب من اإلنقاذ، يمكن إرسال الراكب 
ى مركز الخدمة عن طريق تشغيل الزر معلومات الطوارئ إ
يدوًيا، وثم سوف يتبع المركز موضع السيارة ويقدم اإلنقاذ

ي الفور وفقا للمعلومات الواردة. ع

ERA-GLONASS.هو نوع من خاصية االتصال الطارئ 
ن من الصدمة ي مستوى مع عندما تتطور السيارة 
(الوسادة الهوائية منتفخة) أو عندما يكون السائق أو
ي حالة طارئة أو يطلب من اإلنقاذ، يمكن إرسال الراكب 
ى مركز الخدمة عن طريق تشغيل الزر معلومات الطوارئ إ
يدوًيا، وثم سوف يتبع المركز موضع السيارة ويقدم اإلنقاذ

ي الفور وفقا للمعلومات الواردة. ع

إقرأ 
ى السيارة الفعلية. ى الرجوع إ ى تكوين السيارة. ير تكون تصاميم األجزاء الداخلية مختلفة اعتماًدا ع

OMM36-6010
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مصباح المخاطر

خاصية تنبيه مكابح الطوارئ
ي حاالت الطوارئ بسرعة متوسطة/عالية، تومض أضواء إشارة الدوران ومؤشر ضوء ى دواسة المكابح  عندما يتم الضغط ع
ى ى مفتاح مصباح المخاطر أو حّول طاقة السيارة إ ى مجموعة التابلوه بسرعة؛ حّرر دواسة المكابح واضغط ع إشارة الدوران ع

ى مجموعة التابلوه عن الومضان.OFFوضعية اإليقاف  ، سوف تتوقف أضواء إشارة الدوران ومؤشر ضوء إشارة الدوران ع

ة العاكسة الس

ى ي حالة تعطل السيارة أو وقوع حادث مروري وإلخ، ير
تشغيل مصابيح المخاطر لتنبيه السيارات األخرى لتجنب

الحادث الثانوي.

ي مفتاح مصباح المخاطر، سوف تومض أضواء اضغط ع
ي نفس إشارة الدوران ويومض مؤشر ضوء إشارة الدوران 
ي المفتاح مرة أخري، سوف تنطفئ الوقت؛ اضغط ع

أضواء إشارة الدوران والمؤشر.

إقرأ 
ال يزال يعمل مصباح المخاطر عندما يتم إيقاف تشغيل طاقة السيارة.

).SRSيتم تنشيط مصباح المخاطر تلقائيا عندما يتم تشغيل الوسادة الهوائية (

ي صندوق القفازات. ة العاكسة  توضع الس

ي ي حالة تعطل السيارة أو وقوع الحادث المروري وإلخ، ينب
ة العاكسة مع الشرائط العاكسة مواجهة ارتداء الس
للخارج. أداؤها العاكس يقوم بتنبيه السيارات األخرى

لتجنب وقوع حوادث ثانوية.

REARMAX
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مثلث التنبيه

األدوات االحتياطية

التعامل مع طوارئ السيارة.6-2

إذا فرغ إطار سيارتك أثناء القيادة

ي خط مستقيم. قم ى القيادة  إذا انفجر اإلطار أثناء القيادة، أبطئ سرعتك تدريجيا، وامسك عجلة القيادة بيدين وحافظ ع
ي مكان آمن بعيدا عن حركة المرور. بإيقاف السيارة 

يقع مثلث التنبيه تحت سجادة جزء األمتعة.

ي حالة تعطل السيارة أو وقوع حادث مروري وإلخ، األداء
العاكس لمثلث التنبيه يمكن تنبيه السيارات األخرى لتجنب

الحادث الثانوي.

ي مسافة أك من   م خلف السيارة50ضع مثلث التنبيه ع
ي طريق عادي. ع

ي مسافة أك من   م خلف150ضع مثلث التنبيه ع
ي الطريق السريع. السيارة ع

ي مسافة أك من   م خلف150ضع مثلث التنبيه ع
السيارة أو أثناء التوجيه.

 رافع السيارة

ي العجالت ا  مفتاح الربط ل

 خطاف السحب

 ذراع تدوير رافع السيارة

 قضيب التمديد لمفتاح ربط العجالت
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االحتياطات قبل استبدال اإلطار المفرغ..1

ي األرض الصلبة والمستوية؛1الخطوة  :  أوقف السيارات ع

ي وضعية 2الخطوة  )؛M/T (لموديالت N) أو A/T (لموديالت P:  قم بتطبيق مكابح التوقف وضع رافعة السرعة ع

:  قم بإيقاف تشغيل طاقة السيارة وتشغيل مصابيح المخاطر؛3الخطوة 

ى جانب الطريق وبعيد عن حركة المرور؛4الخطوة  :  اطلب من كل شخص للخروج من السيارة وأوقف السيارة ع

ى الحالة الفعلية).150 م-50:  ارتدء الشريط العاكس وضع مثلث التنبيه 5الخطوة   م خلف السيارة (اعتماًدا ع

إخراج اإلطار االحتياطي..2

انتبه
ة قد يتلف اإلطار ويجعله غ قابل لإلصالح. ي من الهواء. فإن القيادة ح لمسافة قص رجاًء ال تستمر بالقيادة بإطار الخا

:  افتح باب الجذع وارفع سجاد جزء األمتعة وارفع1الخطوة 
ى تركيب اإلطار االحتياطي؛ غطاء السدادة من بر

انتبه
انتبه عند استخدام األدوات االحتياطية عند فك اإلطار االحتياطي لمنع خدش أو تلف الدواخل.

ي2الخطوة  :  أدخل قضيب التمديد لمفتاح ربط العجالت 
ى تثبيت اإلطار االحتياطي؛ بر

:  قم بتدوير قضيب التمديد عكس اتجاه عقارب3الخطوة 
الساعة لتحرير اإلطار االحتياطي باستخدام مفتاح ربط

ي العجالت؛ برا
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قم بإزالة اإلطار المفرغ من الهواء..3

:  أخرج خطاف جهاز تثبيت اإلطار االحتياطي4الخطوة 
ى أدنى واإلطار االحتياطي عند خفض اإلطار االحتياطي إ

موضع.

انتبه:  قم بتخزين اإلطار المستبدل بالطريقة المعاكسة
بعد تثبيت اإلطار االحتياطي.

:  ضع عنصر لحظر حركة اإلطار القطري المعاكس1الخطوة 
لإلطار المسطح لمنع السيارة من االنزالق؛

ي2الخطوة  ي برا ي العجالت  :  أدخل مفتاح ربط برا
ي الجانب األيسر العجالت لإلطار المفرغ، وضع المقبض ع
اية مقبض مفتاح الربط وادفعها لألسفل، قم وأمسك ب

ي نصف دورة؛ ي لإلطار المفرغ حوا بإرخاء كل بر

انتبه
ي بشكل غ ا ي العجالت عن ال ي العجالت، تجنب انزالق مفتاح ربط برا ي العجالت باستخدام مفتاح ربط برا أثناء فك برا

ي العجالت بسهولة. ي بقدر اإلمكان، وإال، ستتلف برا طبي

تحذير
ي وقوع إصابات شخصية. ي بالكامل. وإال قد يسقط اإلطار بسبب ضغط السيارة، مما يتسبب  ا ال تقم بإزالة ال
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ي األرض الصلبة والمستوية، وقم3الخطوة  :  ضع الرافع ع
ي اتجاه عقارب الساعة باليد لجعل بتدوير مقبض الرافع 

فوهة الرافع تتالمس مع نقطة الرفع الصحيحة؛

إقرأ 
 كلج.1200معدل حمولة الرافع:  

يتم رفع السيارة الرتفاع مناسب يمكن من خالله تغي إطار السيارة.

تحذير
ول تحت السيارةتحت السيارةالمرفوعة بواسطة الرافع المخصص لذلك تفاديا للتعرض ألي إصابة شخصية. ي ال ينب

:  عندما تتالمس فوهة الرافعة بنقطة الرفع4الخطوة 
ي جح للرافعة  الصحيحة، قم بإدخال غطاء الذراع الم
ي ذراع الرافعة ي العجالت  الرافعة، وإدخال مفتاح ربط برا
ي ي العجالت  جح. ومن ثم قم بتدوير مفتاح ربط برا الم

ي؛ اتجاه عقارب الساعة لرفع السيارة لألع

ي العجالت لإلطار المفرغ عكس5الخطوة  :  قم بإزالة برا
ي العجالت وقم عقارب الساعة باستخدام مفتاح ربط برا

بإزالة اإلطار المفرغ.

انتبه
ي للتجنب من خدش سطح الحافة. ي األرضية مع مواجهة الحافة لألع ضع اإلطار المفرغ ع
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تركيب اإلطار االحتياطي..4

:  قم بإزالة أية مرفقات من سطح التثبيت. تأكد1الخطوة 
من مالمسة محور العجلة وسطح العجلة جيدا وقم بتثبيت

اإلطار االحتياطي؛

ي العجالت، قم بتشديد جميع2الخطوة  :  عند تركيب برا
ي العجالت باليد. ثم قم باستقامة اإلطار االحتياطي برا
ي العجالت مسبقا باستخدام مفتاح ربط وشد جميع برا

ي العجالت؛ برا

انتبه
ي تشحيم أو تزييت صواميل العجالت. ال ينب

ي3الخطوة  :  تأكد من بناء جميع األشخاص حول السيارة 
المنطقة اآلمنة وقم بإدخال غطاء الذراع المتأرجح للرافعة
ي ذراع ي العجالت  ي الرافعة وإدخال مفتاح ربط برا
ي جح. ومن ثم قم بتدوير مفتاح ربط برا الرافعة الم
العجالت عكس اتجاه عقارب الساعة لخفض السيارة

لألسفل؛

:  يتم ربط كل صامولة باستخدام مفتاح ربط4الخطوة 
ي الشكل. يتم ى النحو الموضح  ى العجالت بحزم ع برا
ي ن أو ثالث مرات ح يتم تثبيت كل برا تكرار العملية مرت

ا جيدا؛ ي مكا العجالت 

:  قم بتخزين اإلطار المفرغ وضع الرافعة ومثلث5الخطوة 
ي؛ ا األص ي مكا التنبيه واألدوات االحتياطية 

:  إذا كان ضغط نفخ اإلطار االحتياطي غ كاف،6الخطوة 
ى أقرب محطة خدمة  EXEEDفقم بقيادة السيارة ببطء إ

ى الضغط الصحيح. المعتمدة لتضخيم اإلطار إ
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يد المحرك مرتفعة إذا كانت درجة حرارة سائل ت

يد المحرك من منطقة  ب مقياس درجة حرارة سائل ت يد المحرك عالية أثناء القيادة، ويق  أوHإذا كانت درجة حرارة سائل ت
ء المؤشر األحمر " ى مكان آمن بعيد من طريق المرور.ي ى إيقاف السيارة إ ى مجموعة التابلوه، ير " ع

:  قم بإيقاف تشغيل طاقة السيارة بعد التسكع لبضع دقائق وتشغيل مصابيح المخاطر؛4الخطوة 

يد أو تسربه. افتح غطاء المحرك فقط5الخطوة  :  قبل فتح غطاء المحرك، تحقق مما إذا كان هناك تدفق البخار أو سائل الت
يد، وإال فإنه قد تحدث الحروق؛ عندما لم يكن هناك أي تدفق أو تسرب من البخار أو سائل الت

ى االتصال بمحطة خدمة 6الخطوة  يد وإذا كان السبب غ واضح، ف  المعتمدة للفحصEXEED:  تحقق من مستوى سائل الت
ى الفور؛ واإلصالح ع

تحذير
ى سريعة محددة   كم/س أو أقل باستخدام إطار احتياطي بحجم غ كامل.80القيادة ع

ى  ي العجالت إ ة طويلة. قم بتشديد برا  ن.م بعد 10±130ال يمكن استخدام اإلطار االحتياطي غ  كامل الحجم لف
ى أقرب محطة خدمة   المعتمدة (المسافةEXEEDاستبدال اإلطار االحتياطي غ كامل الحجم. يجب القيادة ببطء إ

ا ال تزيد عن  ي الفضفاضة.80المو  ا . خالف ذلك، قد تسقط العجالت بسبب ال  كم) الستبدال اإلطار القيا

ي األرض الصلبة والمستوية؛1الخطوة  :  أوقف السيارات ع

:  قم بتطبيق مكابح التوقف وضع رافعة السرعة2الخطوة 
ي وضعية  )؛M/T (لموديالت N) أو A/T (لموديالت Pع

:  قم بإيقاف تشغيل نظام تكييف الهواء (قد3الخطوة 
تكون ظاهرة تساقط الماء من مكيف الهواء بعد االستخدام

طبيعية)؛

انتبه
ى االتصال بمحطة خدمة  ي كث من األوقات، ير  المعتمدة للفحص واإلصالحEXEEDإذا كانت درجة حرارة المحرك مرتفعة 

فورا.

ى محطة خدمة  ى الذهاب إ يد منخفًضا، يمكن استخدام الميااه مؤقًتا، ير  المعتمدةEXEEDإذا كان مستوى سائل الت
يد بأسرع وقت ممكن. الستبدال سائل الت
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إذا كانت البطارية مستنفدة

بدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية سيارة أخرى

ى سيارة اإلنقاذ والطرف اآلخر بالجزء المعدني   قم بتوصيل الطرف الواحد من الكابل السالب بالطرف السالب (-) للبطارية ع
ي للسيارة المفرغة. غ المط

ي 2الخطوة  ا لمدة حوا  دقائق لشحن بطارية5:  قم بتشغيل محرك سيارة اإلنقاذ وقم بزيادة سرعة المحرك قليال والحفاظ عل
السيارة المفرغة مؤقًتا؛

ي بدء تشغيلها، تحقق مما إذا تم توصيل كابالت بدء تشغيل3الخطوة  :  إذا كانت السيارة ال تم تفريغها ال تزال غ قادرة ع
ي، وثم قم بشحن البطارية؛ السيارة بمساعدة بطارية أخرى بشكل طبي

ي السيارة ال تم تفريغها، قم بإزالة كابالت بدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية أخرى4الخطوة  :  بمجرد بدء تشغيل المحرك ع
تيب العك (الكابل السالب أواًل ثم الكابل الموجب). بال

ى موديالت السيارات المجهزة بالبطارية التقليدية (  فولط).12انتبه:  يتم استخدام بدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية أخرى ع

ى وضعية 1الخطوة  OFF:  قم بتحويل طاقة السيارة إ
وتوصيل كابالت بدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية سيارة

أخرى؛

قم بتوصيل الطرف الواحد من الكابل الموجب 
بالطرف الموجب (+) لبطارية السيارة المفرغة
والطرف اآلخر بالطرف الموجب (+) لبطارية سيارة

اإلنقاذ.

انتبه
ي زيارة محطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح بأسرع ما EXEEDإذا كانت البطارية تفتقر من الطاقة بشكل متكرر، ير

يمكن.

ي السيارة  ي سيارة اإلنقاذ مباشرة بالطرف السالب من البطارية ع يجب عدم توصيل الطرف السالب من البطارية ع
المفرغة.

ال تقم ببدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية أخرى إال إذا كنت متأكد من أن جهد البطارية لبدء تشغيل السيارة بمساعدة 
ى 12بطارية أخرى هو   فولط.13 إ

ي التحقق من عدم التواءها مع المروحة  ا، ينب عند توصيل كابالت بدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية سيارة أخرى وإزال
أو س المحرك وإلخ.

ن  ي مسافة معينة ب تأكد من توصيل كابالت بدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية سيارة أخرى بشكل صحيح وحافظ ع
األطراف لمنع لمس كابالت بدء تشغيل السيارة بمساعدة بطارية سيارة أخرى مع بعضها البعض أو لمس األجزاء المعدنية

األخرى للسيارة.

قبل إيقاف تشغيل طاقة السيارة أو قفل السيارة، تأكد من أنه قد تم إيقاف تشغيل األجهزة الكهربائية لمنع السيارة من 
ي بسبب فقدان طاقة البطارية. ى بدء التشغيل بشكل طبي عدم القدرة ع

1

2
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استبدال البطارية

كيب بطارية جديدة بنفس مواصفات البطارية المستخدمة؛6الخطوة  :  قم ب

:  يتم تركيب البطارية البديلة عكس اتجاه إزالة البطارية.7الخطوة 

ي استخدام بطارية بنفس مواصفات البطارية األصلية. يو انتبه:  يتم صيانة بطارية السيارة مجانا . عند تغي البطارية ينب
ي محطة خدمة   المعتمدة الستبدال البطارية.EXEEDبالذهاب إ

تحذير
يجب استخدام كابالت وصلة التخطي المحددة.

ن أو إشعال أعواد الثقاب أو الوالعة، أو تقريب أي مصدر للهب من البطارية. ي تجنب التدخ نب

 بقوة أن تطلب المساعدة من موظف الخدمة الم EXEEDإذا كنت غ متأكد من كيفية اتباع اإلجراءات، تو شركة 
 المعتمدة.EXEEDأو محطة خدمة 

ى وضعية اإليقاف1الخطوة  :  يتم تحويل طاقة السيارة إ
OFF؛

:  افتح غطاء المحرك؛2الخطوة 

:  يتم إزالة طرف كابل البطارية السالب (-) رقم؛3الخطوة 

:  يتم إزالة طرف كابل البطارية الموجب (+) رقم؛4الخطوة 

:  يتم نزع المثبت المعدني للبطارية رقم وإزالة5الخطوة 
البطارية؛

 حماية البيئة
ى التعامل معه وفقا للوائح واألحكام المحلية الصادرة بشأن حماية البيئة. ي حمض سام ومسبب للتآكل. ير تحتوي البطارية ع

انتبه
ي البطارية أو لمس الطرف الموجب (+) للبطارية وجسمها ي طر أثناء إزالة البطارية، كن حذرا لتجنب لمس األداة المعدنية بك

ي نفس الوقت.
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ي إذا لم تبدأ سيارتك بالعمل بشكل طبي

ي، تأكد أوال من أنك قد اتبعك إجراءات البدء الصحيحة وتحقق مما إذا كان إذا لم تتمكن سيارتك من بدء التشغيل بشكل طبي
الوقود كافًيا.

ي كانت سرعة البادئ منخفضة للغاية، ولكن السيارة ال يمكن أن تبدأ الحركة بشكل طبي

:  تأكد مما إذا تم تشديد أطراف البطارية وكان نظيفة؛1الخطوة 

ى أنه قد تم تفريغ البطارية. ويمكنك تشغيل2الخطوة  :  قم بتشغيل المصابيح األمامية. إذا كانت المصابيح معتمة، فيش ذلك إ
السيارة بمساعدة بطارية سيارة أخرى؛

ي، فقد يكون نظام بدء التشغيل3الخطوة  :  حاول بدء تشغيل المحرك مرة أخري، وإذا كان ال يزال ال يبدأ التشغيل بشكل طبي
ي االتصال بمحطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح فورا.EXEEDبه عيب. ير

ي كانت سرعة البادئ طبيعية، ولكن السيارة ال يمكن أن تبدأ الحركة بشكل طبي

ى وضعية 1الخطوة   وحاول بدء تشغيل المحرك مرة أخرى؛ACC أو OFF:  قم بتحويل طاقة السيارة إ

ي األسطوانة بسبب محاوالت2الخطوة  ى وجود الوقود الزائد  ي، وقد يؤدي إ :  اذا ال يزال ال يمكن تشغيل المحرك بشكل طبي
ى وضعية   وحاول بدء تشغيل المحرك مرة أخرى بعد عدة دقائق؛OFFالتشغيل المتكررة. قم بتحويل طاقة السيارة إ

ى االتصال بمحطة خدمة3الخطوة  ي، ير :  حاول بدء تشغيل المحرك مرة أخرى، وإذا ال يزال ال يمكن بدء تشغيله بشكل طبي
EXEED.ي الفور  المعتمدةللفحص واإلصالح ع

السحب.6-3

سحب السيارة

ن الدولة/المقاطعة والمحلية بشأن السحب. يجب أن يتوافق السحب مع قوان

تحذير
ي إبقاء البطارية بعيدا عن متناول األطفال. ينب

ن أو إشعال أعواد الثقاب أو الوالعة، أو تقريب أي مصدر للهب من البطارية. ي تجنب التدخ نب

ي دائما ارتداء القفازات والنظارات الواقية أثناء تغي  ى أحماض سامة ومسببة للتآكل، ينب نظرا الحتواء البطارية ع
ى البطارية. ي االتكاء ع البطارية. ال ينب

ى الفور، وثم  ي معادلة الحمض باستخدام مياه قلوية (مثل   الصابون) ع ي حال مالمسة الحمض للجلد والمالبس ينب
ى الفور. ى الرعاية الطبية الالزمة ع ي الحصول ع ي حاالت الطوارئ ينب اغسله بمياه نظيفة. 

انتبه
 ثانية كل مرة.15من أجل منع اتالف المحرك، ال يزيد تشغيله عن 

ى محطة خدمة  ي الذهاب إ ي بدء تشغيل السيارة أو تكرار تعطله ير  المعتمدة EXEEDي حال استمرار مواجهة صعوبة 
للفحص واإلصالح بأسرع ما يمكن.
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ي " .3-5قبل سحب السيارة، حّرر مكابح التوقف (للمزيد من التفاصيل حول تحرير الطارئ لمكابح التوقف الكهربائي، اطلع ع
ى وضعية  .Nنظام المكابح")، حّول رافعة السرعة إ

طرق السحب الصحيحة

ي:  عند سحب السيارة باستخدام شاحنة من نوع رفع العجالت من  للسيارات بالدفع األمامي، الدفع الخلفي والدفع الربا
ن السيارة بإحكام. ي السحب تحت العجالت األمامية، وقم بتأم الخلف، استخدم دول

ن السيارة  ي:  عند السحب باستخدام شاحنة مسطحة، قم بتأم للسيارات بالدفع األمامي، الدفع الخلفي والدفع الربا
بإحكام.

طرق السحب غ الصحيحة

للسيارات بالدفع األمامي:  اسحب باستخدام شاحنة 
ن السيارة من نوع رفع العجالت من األمام، وقم بتأم

بإحكام.

للسيارات بالدفع األمامي، الدفع الخلفي والدفع 
ي:  عند السحب باستخدام شاحنة من نوع رفع الربا
ي السحب تحت العجالت من األمام، استخدم دول

ن السيارة بإحكام. العجالت الخلفية، وقم بتأم

انتبه
ي. يو باستخدام الشاحنة المسطحة للسيارات بالدفع الربا

استخدم شاحنة مسطحةإذا تم تلف عجالت السيارة أو محورها.

ي من  ن العجالت غ المرفوعة واألرض؛ وإال سوف يتلف ممتص الصدمات والجزء السف تأكد من وجود مسافة مناسب ب
السيارة المقطورة أثناء عملية القطر.

السحب من الجهة األمامية للسيارةباستخدام 
شاحنات مزودة بأحبال للجر.

السحب من الجهة الخلفية للسيارةباستخدام 
الشاحنات المزودة بأحبال للجر، بينما تكون العجالت

ى األرض. األمامية ع

السحب من الجهة الخلفية للسيارةباستخدام 
شاحنات الجر المزودة برافعات، بينما تكون العجالت

ى األرض. األمامية ع

انتبه
ال تسحب باستخدام شاحنة مزودة بأحبال الجر لمنع تلف الجسم.

OMM36-6100
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ي حاالت الطوارئ سحب السيارة 

ي محاولة القيام إذا كانت الشاحنة المسطحة غ متوفرة أثناء السحب، يمكن سحب سيارتك باستخدام خطاف السحب. ينب
ى سرعة منخفضة. ة وع ى الطرق ذات األسطح الخشنة لمسافات قص بذلك فقط ع

ي السيارة المسحوبة لتشغيل عجلة القيادة ولوحة المكابح، عند استخدام خطاف السحب، يجب أن يكون السائق موجوًدا 
ي حالة جيدة. ويجب أن تكون عجالت السيارة ومجموعة نقل الحركة والمحور ونظام التوجيه ونظام المكابح 

ي حاالت ي حاالت الطوارئ، حّرر مكابح التوقف (للمزيد من التفاصيل حول تحرير مكابح التوقف الكهربائية  قبل سحب السيارة 
ى  ى "نظام المكابح")، وانتقل رافعة السرعة إ ى وضعية Nالطوارئ، اطلع ع .ACC/ON وحّول طاقة السيارة إ

انتبه
ة طويلة من الوقت. ال تقم بالسحب الطارئ لف

ال تقم أبدا بسحب سيارة أثقل من هذه السيارة، وإال فإنه سيتم تلف السيارة.

ثّبت كابل أو سلسلة أو ذراع القطر بأمان بالحلقة المعدنية (العروة) الخاصة بالقطر.

م تنفيذ عملية السحب. ى عملية السحب، وإال ال يمك ن ع ن متآلف يجب أن يكون كال السائق

قم بسحب السيارة لألمام بشكل مستقيم قدر اإلمكان، وال تقم بسحب السيارة من الجانب لتجنب تلف السيارة.

إذا لم يتم بدء تشغيل المحرك، لن يعمل نظام المساعدة، لذلك، سيكون الكبح والتوجيه أك صعوبة عن المعتاد. يجب 
العمل بعناية.

 EXEED بقوة أن تطلب المساعدة من موظف الخدمة الم أو محطة خدمة EXEED، تو شركة A/Tلسحب موديالت 
المعتمدة.

ي السحب بقوة لتجنب التلف الثانوي للسيارة. تو شركة   EXEEDإذا  ال تزال السيارة المسحبة ال تتحرك، ال تستمر 
 المعتمدة.EXEEDبقوة أن تطلب المساعدة من موظف الخدمة الم أو محطة خدمة 

تحذير
ي أن يبقي األفراد بخالف السائق بعيدا عن السيارة عند قطرها. لتجنب التعرض إلصابة شخصية، ينب

ى استخدام فرض قوة مفرطة  ئ أو مناورات القيادة غ المنتظمة ال تؤدي إ عند قطر السيارة، تجنب بدء التشغيل المفا
ى الحلقة المعدنية (العروة) الخاصة بقطر الطوارئ أو الكابل أو السلسلة أو الرافعة. قد تنكسر الحلقة المعدنية ع
ي إتالف السيارة أو حدوث إصابة شخصية (العروة) قطر الطوارئ أو الكابل أو السلسلة أو الرافعة الخاصة بالقطر و تتسبب 

ة. خط
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تثبيت خطاف السحب

الحلقة المعدنية للسحب األمامية

الحلقة المعدنية للسحب الخلفية

الفيوز.6-4

صندوق الفيوزات

ة أو الحمل الزائد. إذا انصهر الفيوز، لن تعمل يتم استخدام الفيوزات لحماية المكونات الكهربائية والدوائر لتجنب الدائرة القص
األنظمة بشكل صحيح.

ي برأس مسطح إلزالة غطاء1الخطوة  :  استخدم مفك برا
فتحة الحلقة المعدنية للسحب األمامية؛

ي2الخطوة  ي فتحة السحب  كيب خطاف السحب  :  قم ب
اتجاه عقارب الساعة. ثم قم بربطها بواسطة مفتاح ربط

العجالت.

ي برأس مسطح إلزالة غطاء1الخطوة  :  استخدم مفك برا
فتحة الحلقة المعدنية للسحب الخلفية؛

ي2الخطوة  ي فتحة السحب  كيب خطاف السحب  :  قم ب
اتجاه عقارب الساعة. ثم قم بربطها بواسطة مفتاح ربط

العجالت.

انتبه
يمكن استخدام حلقة الجر المحددة فقط، وإال فإنه سوف يسبب إتالف السيارة.

قم بقيادة السيارة ببطء وسالسة عند السحب. قد يؤدي التصادم الناتج عن الشد المفرط قد يؤدي لتلف السيارة.

ي مكانه. يمكن تركيب حبل السحب أو قضيب السحب فقط عندما يتم تركيب خطاف السحب 

تحذير
ة ويسبب ى حوادث خط تأكد من تثبيت حلقة الجر بحزم. وإال، قد سيتم افراج حلقة الجر أثناء سحب السيارة مما يؤدي إ

ة أو ح الموت. إصابات خط

OMM36-6110
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صندوق الفيوزات والمرحالت للمقصورة األمامية

صندوق الفيوزات والمرحالت للوحة العدادات

فحص الفيوز

ى وضعية اإليقاف1الخطوة  :  يتم تحويل طاقة السيارة إ
OFF؛

:  افصل كابل طرف البطارية السالب؛2الخطوة 

:  قم بإزالة غطاء صندوق الفيوزات للجزء األمامي3الخطوة 
لفحص أو استبدال الفيوز.

ى وضعية اإليقاف1الخطوة  :  يتم تحويل طاقة السيارة إ
OFF؛

:  افصل كابل طرف البطارية السالب؛2الخطوة 

ي اليسري للوحة3الخطوة  :  قم بإزالة الحامية السف
العدادات لفحص أو استبدال الفيوز.

إقرأ 
ا وفقا لمخطط الفيوز والمناوب. تحقق من الفيوزات ال تشتبه 

يجب أن يكون صندوق الفيوزات نظيفا واحتفظ به بعيًدا عن الرطوبة عند فتحه ألن الرطوبة قد تتلف النظام الكهربائي.

ى التواصل مع محطة خدمة  ي اليسري للوحة العدادات. ير لمنع تلف السيارة، كن حذرا عند إزالة/تركيب الحامية السف
EXEED.المعتمدة عند الحاجة 

فيوز جيد.

ق. فيوز مح

OMM36-6120
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استبدال الفيوزات

ك، استبدل الفيوز المشتبه بفيوز بديل من4الخطوة  ق. إذا لم تكن متأكدا من أن الفيوز مح :  تحقق مما إذا كان الفيوز مح
ى الرسم التخطيطي داخل وغطاء صندوق الفيوزات. نفس فئة التيار الكهربي. يمكنك رؤية تصنيف التيار ع

إقرأ 
اق الفيوز، يجب استبداله. ي حالة اح

ى وضعية اإليقاف1الخطوة  :  يتم تحويل طاقة السيارة إ
OFF؛

:  تحقق من الفيوزات وفقا لمخطط صندوق2الخطوة 
الفيوزات والمناوب؛

:  اسحب الفيوز المشتبه به خارجا بواسطة مزيل3الخطوة 
الفيوزات؛

إقرأ 
ي حالة إذا كان فيوز احتياطي غ متوفر، يمكنك استخدام فيوز بنفس المواصفات من األجهزة الكهربائية غ المهمة األخري 

ي سيارتك للطوارئ. ا  ي طقم فيوزات احتياطية واحتفظ  طوارئ. فكرة جيدة أن تش

انتبه
ال تقم بتعديل الفيوزات أو صناديق الفيوزات.

رّكب فقط الفيوز الذي له تصنيف تيار مماثل للفيوز المستخدم. ال تستبدل فيوز بسلك، ح كبديل مؤقت. وإال قد يؤدي 
ة لألجهزة الكهربائية، أو حدوث حرائق. ى تلفيات خط ذلك إ

OMM36-6123
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اإلصالح والصيانة.7-1

اإلصالح والصيانة

ا العمالء؛ واآلخر هو الصيانة المجدولة ما هو الصيانة العادية ال يمكن أن يقوم  هناك نوعان من اإلصالح والصيانة:  الواحد م
ي محطة خدمة   المعتمدة.EXEEDوالفحص واإلصالح وال يجب إكمالها 

ي هذا القسم؛ يمكن ي "الصيانة الدورية"  ى اإلطالع ع للمزيد من التفاصيل حول الصيانة الدورية وطرق الفحص واإلصالح، ير
ي الوقت المناسب لمنع حدوث األعطال. تعت ا  ي المخاطر المحتملة والقضاء عل أن تكون الصيانة الدورية مفيدة لك للعثور ع

ي "دليل المستخدم" إلجراء الصيانة للتأكيد من ى اتباع بدقة جدول الصيانة الوارد  الصيانة الدورية لسيارتك أمًرا ضرورًيا. ير
ي يمكن إطالة عمر الخدمة للسيارة بشكل فعال. ي أفضل أداء وظروف تشغيل جيدة، وبالتا أن سيارتك تحافظ ع

ا من قبل شركة  ى استخدام الزيوت والسوائل المو  ، وإال فإنه قد يتم تلف سيارتك.EXEEDير

ي خدتمكEXEEDتكون محطة خدمة   المعتمدة 

 المعتمدةEXEEDمحطة خدمة 
ي ( ى تمديد ُعمر خدمة سيارتك. لذلك تقوم شركة OEMقطع ومواد مصنعن المعدة األص ي فقط ال تعمل ع  (Cheryالدولية 

ى محطات خدمة  ي فقط إ ي جميع أنحاء العالم. ومن ثم،EXEEDالمحدودة بتوريد قطع مصنع المعدة األص  المعتمدة الموجودة 
ي الخاصة بمحطات خدمة   المعتمدة.EXEEDيمكن فقط استخدام قطع مصنع المعدة األص

 المحدودة للسيارات. وعندماChery مهنيو خدمة ومعتمدين بشكل حصري من شركة EXEEDتعت محطات الخدمة المعتمدة من 
ا ا لد ي أن تتذكر أن محطة الخدمة المعتمدة ال تتعامل معها تعرف سيارتك جيدا، حيث أ يكون األمر متعلقا بالخدمة، ينب

ي للمعدات ( ن بالمصنع وأجزاء المصنع األص ن المدرب ) لتحقيق أفضل رضا تطلبونه.OEMالفني

ترتيبات الخدمة
ي أن تتأكد من توفر المستندات المطلوبة لديك. حيث أن الضمان ال يغطي كل العمل الذي ى خدمة سيارتك، ينب ي إ إذا كنت تس
يتم أداؤه. ناقش الرسوم اإلضافية مع استشاري الخدمة. احتفظ بسجل الصيانة الخاص بتاريخ خدمة السيارة، حيث أنه عادة

ما يوفر مفتاحا لحل المشكلة الحالية.

ي القيام به. إذا كنت قد تعرضت لحادث أو قمت ا مشكالت سيارتك أو العمل المحدد الذي ترغب  أعد استمارة مكتوبة وسجل ف
ي دائما أن ُتخ مستشار الخدمة به. ي سجل الصيانة الخاص بك، ينب بإجراء عمل غ مدون 

ي نفس اليوم، تحدث مع مستشار الخدمة حول الوضع وقم بإدراج إذا أدرجت عددا من بنود اإلصالح ويجب عليك إعادة السيارة 
قائمة بنود الصيانة حسب األولوية.

 حماية البيئة
يد وسائل التوجيه (إذا كان متوفًرا) والبطارية واإلطارات ال يمكن التخلص من زيت المحرك وسائل الفرامل وسائل الت
ا، المستخدمة إال من قبل وكاالت التخلص من النفايات المؤهلة أو استشارة الشركات المصنعة الداعمة بشأن التخلص م

ي نظام التصريف العام. لية أو تفريغها  ا مع النفايات الم ويجب عدم التخلص م
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التحقق من السالمة

ن سالمة القيادة والتمتع بمتعة القيادة. من األفضل إجراء فحص السالمة قبل قيادة السيارة ألن ذلك يمكن تحس

تحذير
أثناء فحص السيارة، ال تقم ببدء تشغيل السيارة.

الفحص اليومي

ي العجالت، أو يحدث ي برا ي مخدوًشا، أو ظل الضوء تالًفا، أو يميل الجسم، أو تفقد أو تس تحقق مما إذا كان السطح المط
تسرب الماء/الزيت للشاسيه، أو يتلف الباب/غطاء المحرك/باب الجذع/الزجاج.

يد، مستوى سائل التوجيه (إذا كان متوفًرا) تحقق مما إذا كان مستوى زيت المحرك، مستوى سائل الفرامل، مستوى سائل الت
ومستوى سائل مغسلة الزجاج األمامي طبيعًيا.

ا (مثل:  تآكل، تورم، شقوق الشيخوخة، وأضرار ميكانيكية وإلخ). تحقق أيضا من تحقق من ضغط اإلطارات الباردة وحاال
اإلطارات االحتياطية.

ا ارتداء وخدش. تحقق مما إذا تم قفل أبازيم حزام األمان بإحكام. وتأكد من أن األجزمة ليست لد

تحقق مما إذا كانت إضاءة المصابيح طبيعية.

تحقق مما إذا كانت مؤشرات العداد طبيعية.

الفحص الشهري

ي جسم ي سطح المشعاع الحراري والمكثف والزيت المتبقي ع قم بتنظيف سطح السيارة وداخل غطاء المحرك (الغبار ع
المحرك) وداخل السيارة ومقصورة األمتعة.

تحقق من الجمعيات واألنابيب والخراطيم والخزانات للبحث عن التسربات؛ تحقق مما إذا كانت البطارية والكابالت متآكلة
ي الشاسيه. خية أو غ متصلة؛ تحقق مما إذا حدث تسرب الماء/الزيت  خية؛ تحقق مما إذا كانت الدوائر تالفة أو مس ومس

تحقق مما كان مكيف الهواء يعمل بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كانت فرامل الوقوف تعمل بشكل صحيح.

ي العجالت وإلخ). ا تحقق مما إذا كانت الفيوزات االحتياطية واألدوات االحتياطية (مثل:  الرافعة، مفتاح الربط ل
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الصيانة العادية

ي حال قيامكم بإجراء أعمال الصيانة بأنفسكم. ي هذا القسم  ي اتباع التعليمات الموضحة  ينب

يوضح هذا القسم التعليمات المبسطة ال يمكن لمالك السيارة من خاللها إجراء أعمال الصيانة للسيارة. ومع ذلك تظل هناك
ا أن يتم إجراؤها من قبل ف متخصص وبأدوات مخصصة لهذا الغرض. ي السيارة تستلزم أعمال صيان بعض األجزاء 

إقرأ 
يد والبطارية واإلطارات المستخدمة إال من قبل وكاالت التخلص ال يمكن التخلص من زيت المحرك وسائل الفرامل وسائل الت
لية أو ا مع قمامة م ا. ال يسمح بالتخلص م من النفايات المؤهلة أو استشارة الشركات المصنعة الداعمة بشأن التخلص م

ي نظام التصريف العام. تفريغها 

انتبه
ي قبل إغالق غطاء المحرك التحقق من عدم وجود أي أدوات أو قطع قماش بالية داخل غرفة المحرك قبل إغالقه. ينب

ي المحرك. ى حدوث تآكل  ا ألن ذلك من شأنه أن يؤدي إ ي تجنب قيادة السيارة دون وجود مرشح للهواء  ينب

ى السيارة، تأكد من غسلها فورا بقماشة رطبة  ي حالة تناثر بعض السوائل ع قم بإضافة السائل ح المستوى المناسب. 
لتجنب تلف سطح الطالء.

تحذير
يد عندما تكون درجة حرارة المحرك مرتفعة لتجنب اإلصابة بحروق جراء ذلك. ي عدم فتح غطاء خزان سائل الت ينب

يد أثناء دوران المحرك. ي إبقاء اليدين وأي قطع قماش أو أدوات بعيدا عن س المحرك ومروحة الت ينب

ي حدوث حرائق. ال تدخن حول فتحة تعبئة الوقود أو البطارية، وإال قد تتسبب الشعالت أو اللهب المكشوف 

وني. ال تلمس هذه المكونات بينما يعمل المحرك أو يتم تشغيل طاقة  ي نظام اإلشعال االلك هناك جهد كهربي مرتفع 
السيارة.

بعد القيادة مباشرة، سيكون المحرك، المشعاع ومشعب السحب ورأس األسطوانة ساخنا للغاية، لذلك ال تلمسها. امنع 
ي حدوث إصابات شخصية ألن مروحة ي المروحة حيث أن ذلك قد يتسبب  انحشار المالبس (مثل رابطة العنق وإلخ) 

ي أي وقت. يد قد تعمل تلقائيا  الت
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فحص مستوى زيت المحرك

فحص مستوى زيت المحرك

ي الجزء األسفل بشكل موحد وبطيء؛3الخطوة  :  أدخل عصا القياس إ

ي 4الخطوة  ي لحوا  ثوان واسحب عصا القياس مرة أخري وتحقق ما إذا كان مستوى الزيت مناسب.3:  اترك السيارة كما 

إضافة المزيد من زيت المحرك

د، تحقق من مستوي مع المحرك يتوقف عن العمل وي
الزيت مع عصا قياس مستوي زيت المحرك.

ى أرض مستوية بعد1الخطوة  :  يتم توقف السيارة ع
ي  ن المحرك، ومن ثم انتظار حوا  دقائق بعد إطفاء5تسخ

المحرك؛

:  قم بغتح غطاء المحرك، اسحب عصا القياس2الخطوة 
للخارج وامسحها بقماشة نظيفة؛

اية عصا قياس مستوى ي وضع قطعة قماش أسفل  ينب
ى المحرك أو ي سقوط أي نقط زيت ع زيت المحرك لتال

جسم السيارة.

ن المحرك ي قياس مستوى زيت المحرك عقب تسخ ال ينب
ل الزيت مرة أخرى يث بعض الوقت ح ي مباشرة، وال

لقاع المحرك.

:  يتم تدوير غطاء فتحة تعبئة زيت المحرك عكس1الخطوة 
اتجاه عقارب الساعة لفتحه؛

ة من زيت2الخطوة  :  استخدم القمع إلضافة كمية صغ
المحرك لعدة مرات وتحقق من مستوى الزيت باستخدام

مقياس زيت المحرك مرة أخرى؛

ى النطاق السليم، قم3الخطوة  :  عندما يصل المستوى إ
بتدوير غطاء تعبئة زيت المحرك باتجاه عقارب الساعة

لربطه.

 حماية البيئة
ي، أو تركهما ي مجرى الصرف الص لية، أو إلقاؤهما  ن مع النفايات الم ي تجنب إلقاء زيت المحرك أو مرشح الزيت التالف ينب
ا وفقا للوائح المحلية المتعلقة بحماية ى التخلص م ى األرض. ألن ذلك من شأنه أن يؤدي لحدوث تلوث بي جسيم. ير ع

البيئة.
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تحقق من مستوى سائل ناقل الحركة

ى االتصال بمحطة خدمة  ن، ير  المعتمدة.EXEEDيجب إجراء فحص سائل ناقل الحركة وإضافته واستبداله من قبل المهني

التحقق من مستوى سائل المكابح

انتبه
ي المحرك. ى نحو أك من الالزم لتفادي حدوث تلف  ئ زيت المحرك ع ي تجنب م ينب

. وإال، كل الخسائر المباشر او غ المباشرة الناتجة EXEEDيمكن استخدام فقط زيت المحرك المو به من قبل شركة 
ى عاتق المستخدم. عن ذلك تقع ع

ي سطح المحرك عن طريق الخطأ أثناء إضافة الوقود، يجب تنظيف الزيت المنسكب باستخدام  إذا انسكب الزيت ع
قماش وأدوات أخري قبل تشديد غطاء تعبئة زيت المحرك.

ي عقب بعد إزالته لمنع سوء التقدير الناجم عن التدفق العك للزيت  ال يمكن وضع غطاء فتحة ملء زيت المحرك رأسا ع
ي وهم تسرب الزيت من غطاء ي يؤدي إ ولمنع تدفق الزيت من خالل حلقة الختم بشكل مفرد بعد تجميعها مرة أخرى، وبالتا

فتحة زيت المحرك.

ن عالم " " وMINيجب أن يكون مستوى زيت المكابح ب
"MAX" ي عالمة " أو أدناه، قمMIN". إذا وصل المستوي إ

EXEEDبإضافة زيت المكابح واتصل بمحطة خدمة 
المعتمدة للفحص واإلصالح فورا.

انتبه
ة طويلة من  ك غطاء خزان سائل المكابح مفتوحا لف ي المياه، ال ت حيث يمتلك سائل المكابح خصائص ذوبان عالية 

الوقت.

ح من  . وإال، كل الخسائر المباشر او غ المباشرة الناتجة عن ذلك EXEEDال يمكن استخدام زيت مكابح إال  من النوع المق
ى عاتق المستخدم. تقع ع

ي  ا مسح السطح المط ن حي ي من جسم السيارة يتع ى السطح المط ي حال سكب بعض القطرات من سائل المكابح ع
ي الطالء. بقطعة إسفنج مبللة، أو غسله بالماء لتفادي حدوث تآكل 

تحذير
ى الفور غسل ي ع ن أو للجلد ينب ي حال مالمسة زيت المكابح للعين ن أو للجلد.  ي تجنب مالمسة سائل المكابح للعين ينب
ى الرعاية الطبية ا الحصول ع ن حي ي الحال الشعور بأي أعراض غ طبيعية يتع ة من الماء.  المنطقة المصابة بكمية كب

ى الفور. الالزمة ع
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يد المحرك التحقق من مستوى سائل ت

يد تحقق من سائل الت

يد إضافة سائل الت
ي عالمة"1الخطوة  يد ح يصل إ يد، وقم بإضافة سائل الت " .MAX:  عندما يكون المحرك باردا، افتح  غطاء خزان سائل الت

ي الخزان طوال الوقت. وإذا كان2الخطوة  يد  ي درجة ح رارة طبيعية. الحظ مستوي سائل الت :  قم ببدء وتشغيل المحرك إ
يد مرةMINالمستوي ينخفض أسفل عالمة " ي مستوي مناسب ح ال ينخفض مستوي سائل الت يد إ " ، يجب إضافة سائل الت

أخري؛

ي حال عدم وجود3الخطوة  د.  ي مستوى مالئم بعد أن ي يد المحرك  :  يتم إطفاء المحرك والتحقق من وجود مستوى سائل ت
ى المستوى ا تكرار الخطوات السابقة ح يصل مستوى السائل إ ن حي ي مستوى مالئم يتع يد المحرك  مستوى سائل ت

المطلوب؛

ي مكانه.4الخطوة  يد المحرك وإغالقه  :  يتم تركيب غطاء خزان سائل ت

عندما يكون المحرك باردا، يجب أن يكون مستوى سائل
ن عالم " يد ب ". إذا كان المستوى عندMAX" و "MINالت

يد واتصلMINعالمة " ا، قم بإضافة سائل الت " أو أقل م
يEXEEDبمحطة خدمة   المعتمدة للفحص واإلصالح ع

الفور.

انتبه
ة للغاية، تحقق من المشعاع الحراري وخرطوم الماء ومضخة المياه من  يد بسرعة كب إذا انخفض مستوى سائل الت

التسرب.

ح من  . وإال، كل الخسائر المباشر او غ المباشرة الناتجة عن ذلك Jetourال يمكن استخدام زيت مكابح إال  من النوع المق
ى عاتق المستخدم. تقع ع

تحذير
يد، وإال فقد  ي هذه الحالة، ال تفتح خزان سائل الت يد تحت ضغط شديد.  عندما يكون المحرك ساخنا، يكون نظام الت

ي إصابة الحروق. يتسبب البخار المتسرب 

ى أي جزء من السيارة، أو جسم اإلنسان او األرض عند  ي الحذر الشديد لكي ال ترش السائل ع يد سام، لذا تو سائل الت
ى غسل المنطقة المصابة يد يلمس بجلدك أو يدخل عيونك عن طريق الخطأ، ير يد. إذا كان سائل الت إضافة سائل الت
ى ى الرعاية الطبية الالزمة ع ا الحصول ع ن حي ي الحال الشعور بأي أعراض غ طبيعية يتع ة من الماء.  بكمية كب

الفور.
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د والمكثف التحقق من الم

ها من د ببعض الحشرات أو أوراق الشجر أو غ ة من الوقت، قد ينسد السطح االمامي للمكثف والم بعد ان تس السيارة لف
ي تشغيل تكييف الهواء بشكل غ صحيح وسخونة يد، بما يتسبب  ى أداء تكييف الهواء ونظام الت العناصر، مما قد يؤثر ع

د والمكثف فورا. يد. من الضروري تنظيف الم مفرطة لنظام الت

ي األمام من خالل المشعاع الحراري عندما يتم المكثف:  قم بتنظيف المكثف عن طريق تدفق الهواء المضغوط من الخلف إ
يده. إيقاف تشغيل المحرك وت

د، استخدم ضاغط هواء أو مياه لتنظيف شفرات د كل عام. عند إيقاف تشغيل المحرك وي د:  ينصح بتنظيف سطح الم الم
 كيلوباسكال. وإال، قد تتعرض شفرات150المحرك وطرد الحشرات وأوراق الشجر، الخ. ضغط المياه والمياه يجب أال يتجاوز 

د للتلف. الم

التحقق من س المحرك

ى وضعية اإليقاف 1الخطوة  ؛OFF:  يتم تحويل طاقة السيارة إ

:  قم بلف الس بأصابعك للتحقق من زاوية دوران الحزام؛2الخطوة 

ي محطة خدمة 90:  إذا كانت زاوية الدوران أك من 3الخطوة  ى الذهاب إ  المعتمدة للفحص واإلصالح.EXEED درجة، ير

انتبه
يد؛ ال تستخدم فرشاة مع الشفرات، وإال  يد سائل الت ا قدرة توصيل حراري جيدة، وتستخدم لت د لد مادة شفرات الم

يد. ى قدرة الت ي تلف الشفرات، مما يؤثر ع قد تتسبب 

ي إصابات  د الساخن بينما المحرك ساخن، وإال، قد يؤدي البخار المتولد عن الحرارة العالية  ى الم ال ترش المياه ع
د تماما. د إال عند إيقاف تشغيل المحرك وي شخصية؛ ال تقم بتنظيف الم

ة من الوقت، سيمتد س  المحرك بعد استخدامه لف
ي، مما قد يعرض السيارة وسيكون شد الحزام غ كا
للتلف، لذا من الضروري التحقق بانتظام من شد الحزام.

تحذير
يده للتأكيد من أن س المحرك ثابت. عند التحقق من توتر س المحرك، قم بإيقاف تشغيل المحرك وت
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التحقق من اإلطارات

ة: ي الوفاة أو إصابات خط ي القيام بذلك قد يؤدي لوقوع حادث، تتسبب  قم بمالحظة اإلجراءات التالية. الفشل 

ي سيارة أخرى..1 ي تجنب استخدام إطارات تم استخدامها  ينب

ى عالمات تآكل ملحوظة..2 ي تجنب خلط اإلطارات ال تحتوي ع ينب

ى علم مسبق بكيفية استخدامها..3 ي تجنب استخدام إطارات لستم ع ينب

ي تجنب خلط اإلطارات من مختلف الشركات المصنعة واألشكال والطرازات..4 ينب

ة واإلطارات الرقائقية)..5 ي تجنب خلط اإلطارات بأشكالها المختلفة (مثل اإلطارات الشعاعية، واإلطارات المتح ينب

ي، فلن يعرض سرعة دقيقة، وقد .6 عداد السرعة يتأثر بحجم اإلطار. إذا كان حجم اإلطار (قطره) يختلف عن اإلطار األص
ا الضمان. ي وقوع حوادث، هذه الحوادث والخسائر ال يغط يتسبب 

ي لإلطارات من ي التحقق من خلو السطح الخار ينب
ى حده األق عالمات التآكل. عندما يصل التآكل إ

ى نفس المستوى مع السطح ستكون عالمات التآكل ع
ى نفس ي لإلطارات. عندما تكون عالمات التآكل ع الخار
ى ي لإلطارات ، سيؤدي إ المستوى مع السطح الخار
انخفاض كفاءة ومستوى سالمة اإلطارات مما يستلزم

ها. ضرورة تغي

 حماية البيئة
ال تقم بالتخلص من اإلطار المطلوب من التخلص منه بإهمال. واالمتثال للوائح المحلية الصادرة بشأن حماية البيئة.

ى زيادة معدل قد يؤدي  ضغط نفخ اإلطارات غ الصحيح إ
ي تقليل معدل الك الوقود، وتقليل عمر اإلطارات وبالتا اس
ي دوما ضبط مستوى ضغط نفخ ثبات السيارة. لذا ينب
ى اإلطارات (للشروط الخاصة بضغط هواء اإلطارات، ير

ى الدعامة  ى ملصق ضغط اإلطارات ع  منBاالطالع ع
جانب السائق). عندما يكون ضغط نفخ اإلطارات الباردة
ى من القيمة المحددة أو يتم استخدام ضغط اإلطارات أع
ى االقتصادي، سيتم تخفيض راحة القيادة وفقا لذلك. ير

تعديله حسب احتياجاتك.
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ى الوفاة أو اإلصابات  ى ضغط االنتفاخ المناسب لإلطار. وإال فأنه قد تحدث الحاالت التالية ويؤدي إ تأكد من الحفاظ ع
ة: الخط

التآكل السريع لإلطارات..1

2.. أداء التحكم الس

التآكل غ المستوي..3

ى شفة اإلطارات..4 عدم وجود ختم ع

تشوه اإلطارات أو انفصالها عن العجالت..5

ا..6 إمكانية انفجار اإلطارات جراء ارتفاع درجة حرار

إتالف اإلطارات بسهولة بسبب حالة الطريق الرديئة..7

تدوير اإلطارات

انتبه
ي أن يزداد مستوى ضغط نفخ اإلطارات عقب قيادة السيارة. من الطبي

ي االتصال بأحد محطات خدمة  ي تضخيمه بشكل متكرر، ير  المعتمدة للفحص واإلصالح EXEEDإذا كان اإلطار يحتاج إ
بأسرع ما يمكن.

ا أو ال يمكن إصالحه بشكل صحيح بسبب انقطاعه أو أضرار أخرى، يجب استبداله. إذا كان اإلطار يتسرب كث

استخدم مقياس ضغط اإلطارات للتحقق من ضغط نفخ اإلطار البارد. مظهر اإلطارات قد يتسبب ففي تقدير غ دقيق 
لضغط نفخ اإلطارات.

ة قد  ى الفور. القيادة ح لمسافة قص ا إيقاف السيارة ع ن حي ي حال تسرب الهواء من اإلطارات أثناء س السيارة يتع
يعرض اإلطار لتلف غ قابل لإلصالح.

ي  ي انسداد اإلطار.  ى قلب الصمام والتسبب  تأكد من تركيب غطاء صمام اإلطار بشكل صحيح. وإال، قد تدخل األتربة إ
ي أقرب وقت ممكن. ن تركيب الواحدات الجديدة  حال فقدان الغطاء يتع

لمعادلة تآكل اإلطار وتمديد عمر استخدام اإلطار، تنصح
Jetour كم تقريبا (أفضل10,000 بمداورة إطاراتك كل

 كم)؛ ومع ذلك تختلف دورة7,000 - 5,000نطاق للضبط 
تدوير اإلطارات باختالف أسلوب القيادة وظروف الطريق.

إقرأ 
ى االتصال بمحطة خدمة  ن، ير  المعتمدة.EXEEDيجب إجراء دوران اإلطارات من قبل المهني

OMM36-7052
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التحقق من البطارية

ي وصالت البطارية أو تشققات خارجية، أو ي كابالت البطارية، وعدم وجود انفالت  ي طر ي التحقق من عدم وجود صدأ  ينب
ي المثبت المعدني لها. انفالت 

ي استخدام بطارية بنفس مواصفات البطارية األصلية. يو بالذهاب يتم صيانة بطارية السيارة مجانا . عند تغي البطارية ينب
ي محطة خدمة   المعتمدة الستبدال البطارية.EXEEDإ

تحقق من فل مكيف الهواء

ة طويلة من ي من دخول السيارة من خالل مخارج تكييف الهواء عند القيادة لف يمكن لفل تكييف الهواء منع الغبار الخار
ى التحقق من ة طويلة. إذا انخفضت كفاءة تكييف الهواء بشكل ملحوظ، ف الوقت، ألنه قد يتم انسداده بعد استخدامه لف

الفل واستبداله حسب الضرورة.

تحقق من سائل مغسلة الزجاج األمامي

إقرأ 
ي االتصال بمحطة خدمة  ن، ير  المعتمدة.EXEEDيجب استبدال فل تكييف الهواء من قبل المهني

ى كفاءة تكييف الهواء. ى انحالل أداء مقاومة للغبار، مما يؤثر ع استخدام تكييف الهواء بعد إزالة الفل قد يؤدي إ

ى السيارة الفعلية.N95يمكن لنظام تكييف الهواء لبعض الموديالت أن يحقق حماية  ى الرجوع إ ، ير

إذا لم تتمكن من رش سائل الغسل من فوهات المغسلة،
يجب إيقاف تشغيل المغسالت وتحقق ما إذا كان من
الضروري إضافة سائل الغسل. إذا لم تتمكن من تشغيله
ى ى الذهاب إ بشكل صحيح بعد إضافة سائل الغسل، ير

 المعتمدة للفحص واإلصالح.EXEEDمحطة خدمة 

انتبه
ي للجسم. ي تلف السطح المط ي سائل مغسلة الزجاج األمامي، ألن مضاد التجمد سيتسبب  ال تقم بإضافة مضاد للتجمد 

ي تلف  ال تستخدم مياه كسائل المغسلة عندما تكون درجة الحرارة أقل من صفر. وإال، ستتجمد المياه، مما يتسبب 
الغسيل.

ى السيارة الفعلية.4.5 ل أو 2تكون سرعة خزان سائل الغسل  ى الرجوع إ ، ير  ل
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التحقق من شفرة ماسحات الزجاج

صيانة شفرات المساحات
ن غسل السيارة، وإال فإنه سيتم تشويه .1 ي ح ال تستخدم بندقية المياه عالية الضغط لغسل شفرات الماسحة مباشرة 

شفرات الماسحة.

لمنع تكون التعرجات، ينصح بتنظيف شفرات الماسحات باستخدام منظف الزجاج بانتظام مرة أسبوعيا..2

ي العام، يمكن شراء شفرات المساحات من محطة .3 ن  من أجل سالمتك، ينصح باستبدال شفرات المساحات مرة أو مرت
 المعتمدة.EXEEDخدمة 

ي مغسلة سيارات آلية، استخدم مياه عذبة لغسل الزجاج األمامي والشفرات، إلزالة أي طبقات شمع .4 بعد غسيل السيارة 
متبقية.

ي التلف الدائم .5 ى خدش الزجاج، والتسبب  ال تقم بتشغيل الماسحات عندما يكون الزجاج جافا. قد يؤدي القيام بذلك إ
لشفرات الماسحات.

ال تقم بتنظيف الزجاج االمامي بالوقود، أو مزيل طالء األظافر، أو مخفف الطالء، أو سائل مشابه، مما قد يعرض شفرات .6
الماسحات للتلف.

ى الزجاج األمامي والخلفي. ألنه سوف تسقط الطبقة الكارهة .7 تجنب من استخدام عامل طالء الزجاج والعامل المسعور ع
از الماسحة. ى احتكاك غ متساو للزجاج األمامي والضوضاء غ العادية من اه ي يؤدي إ للماء ببطء بعد استخدامه، وبالتا

ها من المواد .8 ى سطح الزجاج االمامي، أو عندما يلتصق الطم أو الحشرات أو الملصقات أو غ عند يكون هناك ثلوج ع
ا بشفرات ي الحال. ال تستخدم قماشة جافة أو إزال ى الزجاج االمامي، قم بتنظيفها باستخدام قماشة رطبة  الصلبة ع

الماسحات مباشرة، وإال قد تعرض الزجاج وشفرات الماسحات للتلف.

ا تحقق من خشونة شفرة ماسحات عن طريق انزالق حواف
ا ستمنع شفرة بأصابعكم. إذا كانت الحواف خشنة، فإ

الماسحة من العمل بكفائة.

انتبه
ى الزجاج. ي تجنب استخدام شفرة ماسحات الزجاج إلزالة الثلج والجليد من ع ينب

ى صيانته فورا. ، ير ى الزجاج االمامي نتيجة تساقط الح عندما يكون هناك نقر ع

ي التحقق من عدم التصاق شفرات الماسحات بالزجاج بفعل التجمد لتفادي إتالفها. ي فصل الشتاء ينب

ي عمل الماسحات بشكل غ صحيح، وينصح بتنظيف شفرات الماسحات  قد تتسبب الزبد والسليكون والوقود 
باستخدام سائل غسل الزجاج.

عندما يتم رفع الشفرات للصيانة، يجب لقط موقع الموصل المركزي للشفرات بشكل صحيح، ويطلب من دخول وضع 
ى "نظام الماسحات"). ى الرجوع إ الصيانة لبعض الموديالت (للمزيد من التفاصيل، ير
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استخدام المساحات
ال تقم بأرجحة ذراع المساحات يدويا، وإال قد تعرض المساحات للتلف..1

ها من العناصر، يجب تنظيفها قبل تشغيل المساحات..2 عندما يكون هناك ثلوج، أو أوراق شجر أو أفرع أو غ

ي هذا الدليل، وال تستخدم مياه .3 ى استخدام سائل المغسلة المحدد  ي الوقت المناسب، ير يجب إضافة سائل المغسلة 
الصنبور بدال منه.

ي الزجاج األمامي قبل استخدامها. إذا كانت مجمدة .4 ي الطقس البارد، تحقق دائما ما إذا كانت شفرات الممسحة مجمدة ع
ن. ال تسكب وية للتسخ ي الزجاج األمامي، يجب دائما تحليلها قبل االستخدام. استخدم مكيف الهواء الساخن وجهاز ال ع

ى الشفرات، وإال قد ينكسر الزجاج االمامي أو قد تتشوه شفرات الماسحات. المياه الساخنة مباشرة ع
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الصيانة الدورية.7-3

ى معلومات الصيانة األو

ي غضون 5,000معلومات الصيانة  ألول   أشهر بعد شراء السيارة) (للمناطق العامة)6 كم (

التاريخ: ______________________المسافة: ______________________

بنود الفحص

يد ونظام الوقود للكشف عن التسرب.1 □ال□نعمتحقق من نظام التشحيم ونظام الت

□ال□نعماستبدل زيت المحرك وفل الزيت.2

□ال□نعمتحقق من مستوى سائل ناقل الحركة ولونه. وقم بإضافته إذا لزم األمر.3

يد أو تعديل 4 يد المحرك. قم بإضافة سائل الت التحقق من مستوى سائل ت
ك إذا لزم األمر. □ال□نعمال

□ال□نعمتحقق من ناقل الحركة للكشف عن التسرب.5

□ال□نعمتحقق من جزمة قضيب الربط للتوجيه للكشف عن الضرر.6

تحقق من جزمة الوصلة العالمية ثابتة السرعة لعمود الدوران للكشف عن 7
□ال□نعمالضرر.

تحقق من سائل المكابح للكشف عن التسرب وتحقق من أنابيب المكابح 8
□ال□نعمللكشف عن الضرر.

□ال□نعمتحقق مما إذا كانت أسطوانات المكابح الفرعية تعمل بشكل صحيح.9

ي النحو المحدد.10 □ال□نعمتحقق مما إذا كان ضغط نفخ اإلطارات ع

تحقق من توتر حزام المولد وضاغط تكييف الهواء. وقم بتعديل التوتر إذا 11
□ال□نعملزم األمر.

□ال□نعمتحقق من المفصلة وعروة غطاء المحرك.12

□ال□نعمتحقق من نظام تكييف الهواء للكشف عن التسرب.13

□ال□نعمتحقق من حالة تركيب جزمة الوصلة العالمية للتوجيه للكشف عن الضرر.14

□ال□نعمتحقق مما إذا كانت تروس ناقل الحركة تتحول بسالسة.15

خاء.16 ن الشاسيه وجسم السيارة للكشف عن االس ي الربط ب □ال□نعمتحقق من برا

□ال□نعمتحقق من أحزمة األمان لتحقيق التشغيل الصحيح.17

وني واالنبعاث أثناء 18 تحقق من حالة عمل المحرك ومعلمات الحقن اإللك
□ال□نعمالخمول.

□ال□نعمتحقق مما إذا كانت اآلليات تعمل بشكل صحيح عن طريق اختبار القيادة.19
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جدول الصيانة

ي محطة خدمة  ى الذهاب إ  المعتمدة إلجراء الصيانةEXEEDيسرد جدول الصيانة بنود صيانة السيارة ال يجب تنفيذها. ير
ي جدول الصيانة. وفقا لعدد األميال 

ى.12 كم أو 10,000للمناطق العامة، كان فاصل الصيانة  ما يأتي أوال) بعد إجراء الصيانة األو  شهًرا (أ

ي ظروف القيادة القاسية، فيجب عليك اتباع متطلبات الصيانة لكل   أشهر6 كم أو 5,000إذا كانت سيارتك مستخدمة دائما 
ما يأتي أوال). (أ

ول ( ى متطلبات الصيانة كل SP 5W-30؛ SN 5W-30يمكن لزيت كاس ى اتباع15,000) فقط أن يصل إ  كم أو سنة واحدة، ير
 المعتمدة.EXEEDتوصية محطة خدمة 

I فحص أو تعديل أو تنظيف أو استبدال إذا لزم األمر؛  :R.استبدال  :

لظروف القيادة العامة *

بنود الصيانة
1224364860728496108120أشهر

1,000102030405060708090100كم×

لظروف القيادة القاسية *

بنود الصيانة
6121824303642485460أشهر

1,0005101520253035404550كم×

IIIIIIIIIIنظام التأش للعدادات

فيه IIIIIIIIIIنظام الفيديو وال

IIIIIIIIIIالفحص بجهاز االختبار التشخي

IIIIIIIIIIشفرات الماسحات األمامية

IIIIIIIIIIشفرات الماسحات الخلفية

IIIIIIIIIIنظام الماسحات

يد IIIIIIIIIIتأث الت

IIIIIIIIIIنظام تكييف الهواء

IIIIIIIIIIفل تكييف الهواء

يد IIIIIIIIIIمستوى مادة الت

يد IIIIIIIIIIنقطة التجميد لسائل الت

ن أو سائل المكابح ما يأتي أوال).40,000يو باستبداله كل سنت  كم (أ

IIIIIIIIIIمستوى سائل المكابح

ي سائل المكابح IIIIIIIIIIمحتوى الماء 
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RRRRRRRRRRزيت المحرك

IIIIIIIIIIمستوى زيت المحرك

 كم.60,000استبدله كل )730DHBسائل ناقل الحركة (

 كم.60,000استبدله كل )738DHAسائل ناقل الحركة (

ة الضمان.50,000يو باستبدال كل الناقل (إذا كان متوفًرا)  كم بعد ف

ي (إذا كان متوفًرا) ة الضمان.50,000يو باستبدال كل التفاض  كم بعد ف

سائل التوجيه المعزز (إذا كانن 
ن أو متوفرة) ما يأتي أوال)30,000استبدله كل سنت  كم (أ

IIIIIIIIIIمستوى سائل ناقل الحركة

خالية من الصيانة (باستثناء سبب الفشل).فل الوقود

IIIIIIIIIIجهد البطارية

IIIIIIIIIIممتص الصدمة

IIIIIIIIIIعمود الدوران والجزمة

ي الشاسيه IIIIIIIIIIعزم الدوران ل

IIIIIIIIIIترس التوجيه

IIIIIIIIIIعمود التوجيه

IIIIIIIIIIوصلة التوجيه، الكرة والجزمة

IIIIIIIIIIمظهر اإلطارات

IIIIIIIIIIنمط اإلطار

IIIIIIIIIIضغط نفخ اإلطار

IIIIIIIIIIضغط نفخ اإلطار االحتياطي

ي العجلة IIIIIIIIIIعزم الدوران ل

لظروف القيادة العامة *

بنود الصيانة
1224364860728496108120أشهر

1,000102030405060708090100كم×

لظروف القيادة القاسية *

بنود الصيانة
6121824303642485460أشهر

1,0005101520253035404550كم×
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تدوير اإلطارات
 7,000-5,000 كم (كان نطاق التعديل األمثل 10,000يو بدوران اإلطارات كل 

كم).

IIIIIIIIIIشمعة اإلشعال

IIIIIIIIIIلوحة المكابح

IIIIIIIIIIفل الهواء

IIIIIIIIIIحزام النقل

ي الصرف IIIIIIIIIIوعاء زيت المحرك وبرا

IIIIIIIIIIجسم إسكان ناقل الحركة

مسارات الزيوت المتعلقة (مثل 
التوجيه والفرملة والوقود وإلخ) وحزم 

األسالك
IIIIIIIIII

ما يأتي أوال).60,000 سنوات أو 3استبدله كل فل علبة الفحم (إذا كانن متوفرة)  كم (أ

ما يأتي أوال).100,000 سنوات أو 3استبدله كل حزام التوقيت (إذا كان متوفًرا)  كم (أ

خالية من الصيانة (باستثناء سبب الفشل).سلسلة التوقيت (إذا كانت متوفرة)

خالية من الصيانة (باستثناء سبب الفشل).البطارية

 كم.15,000يو بتنظيفه كل صمام االختناق

 كم وقم بتعديلها إذا لزم األمر.20,000تحقق من محاذاة العجالت األربع كل محاذاة العجالت األربع

لظروف القيادة العامة *

بنود الصيانة
1224364860728496108120أشهر

1,000102030405060708090100كم×

لظروف القيادة القاسية *

بنود الصيانة
6121824303642485460أشهر

1,0005101520253035404550كم×
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ما يأتي أوال).500,000 سنوات أو 10يو باستبداله كل األنابيب المطاطية لبخار الوقود  كم (أ

ود بالوقود خرطوم ال

 كم للمنتجات المصنوعة من المطاط 200,000 سنوات أو 5يو باستبداله كل 
ما يأتي أوال)؛ يو باستبداله كل NBR+PVC/CSMالعادي (مثل   10 وإلخ) (أ

ما يأتي أوال). 500,000سنوات أو   كم للمنتجات المصنوعة من مطاط الفلور (أ
ي الوقت المناسب، وإال فإنه قد يتسبب  يو باستبدال الخراطيم المذكورة أعاله 

ي عيب األداء مثل التشقق.

ى سيارتك.EXEED*: نو بأن تطلب من محطة خدمة  ى الجدول الزم للصيانة الفعلية المطبق ع  المعتمدة للحصول ع

إقرأ 
ى الحد األدنى. ومع ذلك، قد يكون من الضروري إجراؤه  ي الجدول هو ع يكون تواتر خدمات الفحص والصيانة الواردة 
ى ظروف الطريق والطقس والظروف الجوية واستخدام السيارة. قد تختلف هذه الظروف من بشكل متكرر أك اعتماًدا ع

ح بأنك تطلب من محطة خدمة  ي بلدك. نق ى آخر. لذلك قد يكون هناك متطلبات خاصة   المعتمدة لجدولEXEEDبلد إ
ى سيارتك. ي المنطبق ع الصيانة الفع

ى 120 كم أو 100,000بعد قيادة السيارة ألك من   شهًرا، يجب عليك مواصلة إجراء الصيانة الدورية من خالل العودة إ
ى عناوين األعمدة.120 كم أو 100,000العمود الثالث من جدول الصيانة وإضافة   شهًرا إ

ح بأنك تطلب من محطة خدمة   المعتمدة EXEEDللمناطق الخاصة، قد تكون هناك مواصفات الصيانة الخاصة. نق
ى سيارتك. لمواصفات الصيانة الفعلية المنطبقة ع

لظروف القيادة العامة *

بنود الصيانة
1224364860728496108120أشهر

1,000102030405060708090100كم×

لظروف القيادة القاسية *

بنود الصيانة
6121824303642485460أشهر

1,0005101520253035404550كم×
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انتبه
ي األمثلة  ي الظروف القاسية المذكورة  يجب استبدال زيت المحرك وفل الزيت بشكل متكرر أك إذا كانت السيارة تس 

التالية*.

ا كل  ي األمثلة 6 كم أو 5,000يجب التحقق م ي الظروف القاسية المذكورة  ما يأتي أوال) إذا كانت السيارة تس   أشهر (أ
التالية*.

ي المناطق التالية.6 كم أو 5,000يجب استبدال مادة التشحيم كل  ما يأتي أوال) إذا كانت السيارة تس   أشهر (أ

المناطق عالية الرطوبة.-

المناطق الجبلية.-

المناطق الباردة والحارة للغاية.-

ة طويلة من - ى الطرق الخشنة (الطرق الوعرة، الطرق المليئة بالح وطرق الثلج وإلخ) لف عند قيادة السيارة ع
الوقت

ة طويلة من الوقت.- ى الطرق الجبلية وصعود/هبوط المنحدرات لف عند قيادة السيارة ع

ة بشكل متكرر- عند قيادة السيارة لمسافات قص
ى من - ي ظروف درجات الحرارة العالية (أع  درجة مئوية) والطرق الحضرية 32ي كث من الحاالت، يتم قيادة السيارة 

شديدة االزدحام.

عند استخدام السيارة كسيارة شرطة أو سيارة أجرة أو سيارة تجارية أو مقطورة وإلخ.-

ي  ي الظروف القاسية المذكورة  يجب استبدال فل الهواء وفل تكييف الهواء بشكل متكرر أك إذا كانت السيارة تس 
األمثلة التالية*.

ى ظروف القيادة القاسية: * أمثلة ع

ي الظروف الجوية الباردة والحارة للغاية (فقط لزيت المحرك ومستوى زيت المحرك ونظام التوجيه  عند قيادة السيارة 
والتعليق).

ة بشكل متكرر (فقط لزيت المحرك، مستوى زيت المحرك، وسادات المكابح القرصية  عند قيادة السيارة لمسافات قص
واألقراص/أحذية المحور األمامي والخلفي وأجزاء مفصل عمود المحور وبطانة المكابح واألسطوانات).

ة (فقط لعناصر منظف الهواء، وسادات المكابح القرصية واألقراص/أحذية المحور األمامي  ى الطرق المغ عند القيادة ع
ي المناخ). والخلفي وأجزاء مفصل عمود المحور وبطانة المكابح واألسطوانات وعنصر فل الهواء لنظام التحكم 

ى الطرق الوعرة و/أو الطرق الموحلة (فقط لوسادات المكابح القرصية واألقراص/أحذية المحور األمامي  عند القيادة ع
ي المناخ). والخلفي وأجزاء مفصل عمود المحور وبطانة المكابح واألسطوانات وعنصر فل الهواء لنظام التحكم 

ه من المواد المسببة للتآكل (فقط لنظام الوقود،  ا استخدام ملح الطريق أو غ ي المناطق ال يتم ف عند القيادة 
الخطوط والوصالت، وسادات المكابح القرصية واألقراص/أحذية المحور األمامي والخلفي وأجزاء مفصل عمود المحور
وبطانة المكابح واألسطوانات، والتحقق من خطوط المكابح والتحقق من عملية وقوف السيارة ونظام المكابح ونظام

التوجيه والتعليق).

ي المناطق الساحلية (فقط لنظام الوقود، الخطوط والوصالت، وسادات المكابح القرصية واألقراص/أحذية  عند القيادة 
المحور األمامي والخلفي وأجزاء مفصل عمود المحور وبطانة المكابح واألسطوانات، والتحقق من خطوط المكابح

والتحقق من عملية وقوف السيارة ونظام المكابح ونظام التوجيه والتعليق).
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البيانات التقنية

صيانة ما بعد البيعالمواصفاتاسم السائل

)SQRF4J16الزيت (
Castrol SN 5W-30

Castrol SP 5W-30
 ل (استبدل الزيت وفل الزيت 0.2 ± 4.3

ي نفس الوقت)

 ل (استبدل الزيت وفل الزيت Fuchs C5 0W-200.1 ±  4.0)SQRF4J20الزيت (
ي نفس الوقت)

 ل730DHB(Fuchs Pentosin FFL-7A4.25 ± 0.2سائل ناقل الحركة (

 ل738DHA(Kunlun DCTF - 7S6.5 ± 0.2سائل ناقل الحركة (

 لSinolube 80W90 Ultra0.31 ± 0.03الناقل (إذا كان متوفًرا)

ي (إذا كان متوفًرا)  لSinolube 80W90 Ultra0.445 ± 0.03التفاض

يد ( )LEC-IIمضاد التجمد العضوي الكامل ()SQRF4J16سائل الت
 ل (مع جهاز التدفئة 0.2 ± 9.5

 ل (بدون جهاز 0.2 ± 7.6الخلفي)
التدفئة الخلفي)

يد (  ل (مع جهاز التدفئة الخلفي)LEC-II(10.4 ± 0.2مضاد التجمد العضوي الكامل ()SQRF4J20سائل الت

/DOT4سائل المكابح

/3707AAGشمعة اإلشعال

انتبه
ى محطة  ى الذهاب إ كمية الملء تساوي كمية التفريغ عندما لم يكن هناك تسرب زيت  لناقل الحركة األوتوماتيكي، ير

 المعتمدة لمزيد من التفاصيل.EXEEDخدمة 

، وإال فقد تتأثر حقوق مطالبتك.EXEEDيمكن استخدام فقط األجزاء والسوائل األصلية 

ا من قبل محطة  بالنسبة لزيت المحرك وسائل ناقل الحركة، استخدم فقط العالمات التجارية والمواصفات المو 
 المعتمدة.EXEEDخدمة 

ي قياس السيارة الفعلية. كانت كمية الملء المذكورة أعاله لإلشارة فقط. يجب أن تعتمد كمية الملء المحددة ع
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المواصفات

موضع الملصق.8-1

)VINرقم تعريف السيارة (

ى السيارة الفعليةVINرقم تعريف السيارة ( ) ع

ي الجزء  ى لوحة القيادة  يوجد رقم تعريف السيارة ع
ا من الخارج األيسر العلوي أمام السائق، ويمكن رؤي

من خالل الزجاج االمامي.

ى الجزء األيمن  رقم تعريف السيارة مختوم ع
المنخفض من الزخرفة الجانبية لقناة تقط مقصورة

المحرك.

ى الباب الخلفي كما هو موضح يقع رقم تعريف السيارة ع
بالشكل.

إقرأ 
ي أن يخضع موضع رقم تعريف السيارة ( ) للسيارة الفعلية.VINنظًرا لالختالفات اإلقليمية، ينب

 المعتمدة.EXEED بحاجة  إلىقراءته، يو بقراءة البيانات من قبل موظف الخدمة الم من محطة خدمة VINإذا كان 

ي ذلك الشركة المصنعة وسنة الموديل ونوع السيارة والرمز ومكان 17) يحتوي VINإن رقم تعريف السيارة (  حرًفا، بما 
التجميع وإلخ.

ى ذلك، هناك أربعة مواضع أخرى لـ : مجموعة اللوحة الداخلية للباب األيسر األمامي، مجموعة اللوحة VINباإلضافة إ
 األيمن، واللوحة الداخلية لغطاء المحرك، مجموعة األرضية الخلفية.Bالداخلية لعمود 

انتبه
) والمناطق المحيطة به.VINممنوع تغطیة، أو رش الطالء، أو اللحام، أو القطع، أو الحفر، أو إزالة رمز تعریف السيارة (

OMM36-8010

2

1

OMT18-8050OMM36-8011
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ملصق منتج السيارة

رقم المحرك

ى اللوحة الخارجية للربع األيمن يقع ملصق منتج السيارة ع
ي. ي الرسم التوضي كما هو موضح 

ى المحرك كما هو موضح بالشكل. رقم المحرك يوجد ع

OMM36-8020

OMM36-8030
*

SQRF4J16 XXXXXXX

*

*
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مواصفات السيارة.8-2

أبعاد السيارة

ي الحجم الك

4,9704,970الطول (ملم)

1,9401,940العرض (ملم)

1,7951,788االرتفاع (ملم)

2,9002,900قاعدة العجالت (ملم)

ن ن العجلت المسافة ب
1,6161,616أمامية (ملم)

1,6231,623خلفية (ملم)

طول المعدات المعلقة
947947أمامية (ملم)

1,1231,123خلفية (ملم)

OMM36-8040
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نوع السيارة

وزن السيارة

نوع السيارة

، توجيه 2×4دفع أمامي 
العجالت االمامية، محرك 

، الجسم  أمامي عر
ن،  الوحدوي بمقصورت

خمسة أبواب وسبعة مقاعد، 
نظام قيادة لمستخدمي اليد 

اليسرى

، توجيه 4×4دفع أمامي 
العجالت األربعة، محرك 

، الجسم  أمامي عر
ن،  الوحدوي بمقصورت

خمسة أبواب وسبعة مقاعد، 
نظام قيادة لمستخدمي اليد 

اليسرى

، توجيه 2×4دفع أمامي 
العجالت األربعة، محرك 

، الجسم  أمامي عر
ن،  الوحدوي بمقصورت

خمسة أبواب وخمسة/سبعة 
مقاعد، نظام قيادة 

لمستخدمي اليد اليسرى

SQRF4J16SQRF4J20SQRF4J20طراز المحرك

نوع المحرك

ي صف، 4عمودي،   سلندر، 
يد بالمياه،   أشواط، 4ت

عمود كامة علوي مزدوج ، 
ي،  د داخ شاحن توربي ، م

نوع اإلشعال

ي صف، 4عمودي،   سلندر، 
يد بالمياه،   أشواط، 4ت

عمود كامة علوي مزدوج ، 
ي،  د داخ شاحن توربي ، م

نوع اإلشعال

ي صف، 4عمودي،   سلندر، 
يد بالمياه،   أشواط، 4ت

عمود كامة علوي مزدوج ، 
ي،  د داخ شاحن توربي ، م

نوع اإلشعال

ود بالوقود حقن مباشرحقن مباشرحقن مباشرنوع نظام ال

730DHB738DHA738DHAطراز ناقل الحركة

SQRF4J16SQRF4J20SQRF4J20طراز المحرك

1,7711,8271,908الوزن الفارغ للسيارة (كج)

وزن محور إفريز 
السيارة

9741,0061,039المحور األمامي (كج)

797821869المحور الخلفي (كج)

ي وفقا للمصنع 2,3302,3632,438الحد األق للوزن اإلجما

ي  الحد األق إلجما
وزن المحور وفقا 

للمصنع

1,1051,1241,155المحور األمامي (كج)

1,2251,2391,283المحور الخلفي (كج)

ي ذلك السائق) (شخص) 75/77سعة المقاعد (بما 
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أداء السيارة

تحذير
ي المسموح به. وإال، قد يتأثر ويتغ أداء ي دليل التعليمات، وال تتجاوز الوزن اإلجما ى اتباع حمولة السيارة الموضحة  ير

المكابح والتوجيه بالسيارة مما قد يؤدي  إلىإصابة شخصية ووقوع حوادث.

أداء التمرير

الحد األدنى للخلوص 
األر (ملم)

167156156

الحد 
األدنى 
لقطر 

الدوران 
(م)

الدوران 
11.711.711.7لليسار (م)

الدوران 
ن (م) 11.711.711.7لليم

اب (°) 181818زاوية االق

192020زاوية المغادرة (°)

أداء الطاقة

الحد األق لسرعة 
السيارة (كم/س)

180200195

أق قدرة الصعود 
(%)404444
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أداء المحرك

يد نظام الت

حة من محطات خدمة 1* ى استخدام الوقود المق  المعتمدة.EXEED: ير

SQRF4J16SQRF4J20موديل المحرك

7780.5قطر ثقب االسطوانة (ملم)

85.898شوط المكبس (ملم)

1,5981,998اإلزاحة (مل)

1 : 110.2 : 9.9نسبة الضغط

145187القوة المقدرة (كيلووات)

290390أق العزم (ن.م)

1نوع الوقود*

ي من الرصاص برقم أوكتان  ين الخا ى91الب  أو أع

ي من الرصاص برقم أوكتان  ين الخا ى92الب  أو أع

ي من الرصاص برقم أوكتان  ين الخا ي من الرصاص)95الب ين الخا ى (الب  أو أع

E22-E100

خزان وقود بالستيكنوع خزان الوقود

ي سعة خزان الوقود /50إجما  ل65 ل

مضخة وقود كهربائيةمضخة الوقود

إقرأ 
ي من الرصاص. لتجنب حوادث تعبئة نوع وقود خاطئ، ين الخا السيارات ذات المحوالت الحفازة ال يمكن أن تستخدم إال الب
فإن أنبوب تعبئة الوقود يتالئم مع تصميم منفذ تعبئة الوقود من نوع الرقبة، بحيث ال يمكن استخدام إال مسدس تعبئة وقود

ي عملية إعادة تعبئة الوقود. ي من الرصاص  ين القيا الخا الب
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يد نظام الت

نظام التعليق

انتبه
ا فقط من قبل شركة  .EXEEDويمكن استخدام نوع الوقود المو 

ى المحرك وال يغطي الضمان هذه األضرار. ى األضرار ع ين غ المطابق للمواصفات إ قد يؤدي استخدام الب

ي ال يعمل نظام  ى فشل فعالية الوظائف لمحول التحف الثالثي، وبالتا ين المرصص قد يؤدي إ حيث استخدام الب
ي. ي االنبعاثات بشكل طبي التحكم 

ي خزان الوقود وتشغيل المحرك (ح إذا كانت كمية قليلة  ى الرصاص  إذا قمت بطريق الخطأ بتعبئة وقود يحتوي ع
ى الذهاب ين المرصص عشوائيا، ير ي تلف دائم للمحول الحفاز. لذلك، إذا كنت تقوم بتعبئة الب جدا)، قد يتسبب ذلك 

ى محطة خدمة  ى الفور.EXEEDإ  المعتمدة للفحص واإلصالح ع

SQRF4J16SQRF4J20طراز المحرك

د ّ د الملحوم بالنحاسنوع الم د الملحوم بالنحاسالم الم

ك ملفوف مخروطي؛ ممتص صدمات مزدوج التعليق األمامي سون؛ زن تعليق مستقل نوع ماكف
قابل للضبط

ك ملفوف مخروطي؛ ممتص صدمات التعليق الخلفي تعليق مستقل نوع متعدد الروابط؛ زن
مزدوج قابل للضبط
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نظام التوجيه

نظام المكابح

الطاقة الكهربائيةنوع التوجيه الكهربائي

388قطر عجلة القيادة (ملم)

جهاز التوجيه بنموذج جريدة مسننة وترسنموذج جهاز التوجيه

يارنوع عمود التوجيه عمود التوجيه المتصاص الطاقة قابل للتعديل واال

نطاق تعديل عجلة التوجيه
ى وألسفل (ملم) 40ألع

40لألمام وللخلف (ملم)

مكابح القدم
مكابح قرالعجلة األمامية

مكابح قرالعجلة الخلفية

معزز الخواءمعزز المكابح

مكابح التوقف الكهربائي للعجالت الخلفيةمكابح وقوف السيارة

 مم10~5النطاق المناسب لمسافة االنتقال الحر لدواسة المكابح

النطاق المعقول الستخدام زوج االحتكاك للمكابح

 11.5سماكة مادة االحتكاك للوحة المكابح األمامية الجديدة: 
سماكة مادة االحتكاك  مم. 2مم؛ سماكة الحد لالستخدام: 

 مم؛ سماكة الحد 10للوحة المكابح الخلفية الجديدة: 
 مم.2لالستخدام: 

 مم، سماكة الحد 28سماكة قرص المكابح األمامية الجديدة: 
سماكة قرص المكابح الخلفية الجديدة:  مم؛ 26لالستخدام: 

 مم.9 مم، سماكة الحد لالستخدام: 11

تحذير
ي حالة الحمولة الثقيلة، يجب استبدال زيت المكابح مع استبدال لوحات المكابح.

ي ضعف أداء  ي حالة دخول أي أتربة لنظام المكابح، قد يتسبب ذلك  عند إضافة زيت المكابح، تأكد من أنه نظيف تماما. 
المكابح.
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محاذاة العجالت

العجالت واإلطارات

العجلة األمامية

زاوية اإلنفراج للعجالت 
’30 ±’30-األمامية

زاوية الكاس للمسمار 
’45 ±’43°6الرئي

 ’45 ± ’54°13زاوية الميل للمسمار الرئي

زم المقدمة للعجالت األمامية

العجلة الخلفية
زاوية اإلنفراج للعجالت 

’30 ± ’11°1-الخلفية

تقارب العجالت الخلفية

 م/كم3 ± 0≤ زاوية االنزالق الجان

موديل العجلة
235/60R18; 235/60ZR18; 235/55R19; 

245/45R20; T145/80R18
(اإلطار البديل) 

 18X7J; 19X7.5J; 20X8J; 18×4Tموديل اإلطار
(إطار احتياطي)

ضغط انتفاخ اإلطار البارد 
(كيلو باسكال) (غ محملة)

230العجلة األمامية

230العجلة الخلفية

420اإلطار االحتياطي

 ن.م10 ± 130تشديد عزم الدوران لمسام العجلة

(جانب واحد)’6 ± ’8+

(جانب واحد)’6 ± ’10+
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البطارية

مواصفات لمبة اإلضاءة

إقرأ 
ن اإلطارات، ولكن ليس ى اإلطارات الباردة. يزيد الضغط قليال عند تسخ ي الجدول ع تنطبق ضغوط نفخ اإلطارات المدرجة 

من الضروري أن يقل الضغط.

انتبه
ى األقل شهريا ويكون ضغط اإلطارات مهًما للغاية عند القيادة  يجب التحقق من ضغط نفخ اإلطارات مرة واحدة ع

بسرعات عالية.

ى إطار باب السائق، محدد عليه القيم الخاصة بضغط  ى القيمة الخاص لضغط الهواء، هناك ملصق ع لسهولة العثور ع
نفخ اإلطارات الباردة.

70Ah فولط 12نموذج بطارية التخزين

مصدر الضوء االسمي (النوع/أسماء لمبة اإلضاءة
نصائح االستبدالالموديل)

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDالمصابيح األمامية
EXEEDالمعتمدة 

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDمصباح الضباب األمامي
EXEEDالمعتمدة 

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDمصباح الضباب الخلفي
EXEEDالمعتمدة 

اري يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDمصابيح التشغيل ال
EXEEDالمعتمدة 

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDضوء الموقف األمامي
EXEEDالمعتمدة 

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDأضواء الموقف الخلفي
EXEEDالمعتمدة 

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDمصباح التوقف
EXEEDالمعتمدة 
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ي للسيارة باستثناء المكونات التالية نطاق القياس للحجم الك

ي حجم طول السيارة المكونات غ المدرجة 

اية الخلفية للسيارة، وال يقل50األجهزة التالية ليس لها خاصية محملة وكانت أحجامها ال تزيد عن  اية األمامية أو ال  ملم من ال
 ملم:5نصف قطر شرائح الحافة والزاوية عن 

— المساحة والمغسلة

ي ذلك العالمة التجارية المسجلة، اسم الشركة المصنعة، المنشأ، اسم الموديل والنوع، انبعاث ي، بما  — التعريف الخار
ها من التعريف المم للسيارة المحرك، نوع ناقل الحركة، نوع القيادة وغ

— األضواء وجهاز إشارة الضوء

— كتلة مطاطية مانعة التصادم وما يعادلها

— جهاز المظلة الخارجية

— جهاز الختم للعمالء والجهاز الوقائي له

— الجهاز المستخدم لتثبيت قماش المطر والجهاز الوقائي له

ي، المقبض، وحدة التحكم والمفتاح — جهاز القفل، المفص

ى من المصد المستخدم لتنظيف ى الجزء األع — لوحة الخطوة (أو السلم)، لوحة الخطوة لتسلق السيارة والمقبض الموجود ع
النوافذ.

— لوحة الشارة الخلفية مع الشعار

ا — المقطورة أو جهاز السحب القابلة إلزال

— ماسورة العادم

ي حجم عرض السيارة المكونات غ المدرجة 

— جهاز العرض غ المباشر

ي حالة غ عاملة — لوحة التوقف للحافة المدرسية 

 ملم، وال يقل50األجهزة التالية ليس لها خاصية محملة ويتجاوز حجم الجانب الواحد لها عن حجم جانب السيارة بما ال يزيد عن 
 ملم:5نصف قطر شرائح الحافة والزاوية عن 

ي ذلك العالمة التجارية المسجلة، اسم الشركة المصنعة، المنشأ، اسم الموديل والنوع، انبعاث ي، بما  — التعريف الخار
ها من التعريف المم للسيارة المحرك، نوع ناقل الحركة، نوع القيادة وغ

ي يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDمصباح التوقف العا
EXEEDالمعتمدة 

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDضوء الس العك
EXEEDالمعتمدة 

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDمصباح إشارة الدوران األمامي
EXEEDالمعتمدة 

يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDضوء إشارة الدوران الخلفي
EXEEDالمعتمدة 

خيص يتم استبداله من قبل محطة خدمة LEDضوء لوحة ال
EXEEDالمعتمدة 

مصدر الضوء االسمي (النوع/أسماء لمبة اإلضاءة
نصائح االستبدالالموديل)
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8

اوملا
افص

ت

— األضواء وجهاز إشارة الضوء

— كتلة مطاطية مانعة التصادم وما يعادلها

— جهاز الختم للعمالء والجهاز الوقائي له

— الجهاز المستخدم لتثبيت قماش المطر والجهاز الوقائي له

ى فتحة تصريف المياه المستخدمة لتوجيه تدفق المياه تحت باب السائق (أو النافذة) — فتحة تصريف المياه المحلية:  تش  إ
ن من الزجاج األمامي وباب الراكب وكال الجانب

— الجزء البارز المرن من نظام مضاد للرش

ي حالة السحب —لوحة الخطوة القابلة للسحب، منحدر الدخول/الخروج للحافلة، منصة الرفع وما يعادلها 

ي، المقبض، وحدة التحكم والمفتاح — جهاز القفل، المفص

— جهاز إشارة فشل اإلطارات

— مؤشر ضغط اإلطارات

ن اإلطارات واألرض—  الجزء المشوه من جدار اإلطارات فوق نقطة التالمس ب

— جهاز مساعدة العودة

— ماسورة العادم

ي حجم ارتفاع السيارة المكونات غ المدرجة 

الجزء الناعم من الهوائي

األجهزة بدون خاصية محملة:

— أنبوب السحب

— جهاز العرض غ المباشر

ي ذلك جهاز التثبيت له) — جهاز جمع الكهرباء للسيارة الكهربائية (بما 

ى200 ملم و2000— جهاز توجيه الهواء الخلفي للسيارة قابل لإلزالة أو الطي، وكان طوله المنتشر والمنسحب ال يزيد عن   ملم ع
ي. التوا

ي حالة السحب300— لوحة الذيل، منحدر الدخول/الخروج وما يعادله مع الطول األفقي ال يزيد عن   ملم 

 سلم الذيل—
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