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قراءة الدليلتعليمات 

سالمتكم وسالمة الركاب هي مهمة جدا. لذلك استخدام هذه السيارة 
بأمان يعد مسؤولية كبيرة للمستخدم.

من أجل مساعدتكم على معرفة معلومات السالمة ذات الصلة، قدمنا 
من  المالحظات المهمة لخطوات التشغيل ذات الصلة وغيرها من المسائل

خالل االشارات والعالمات المختلفة في السيارة وهذا الدليل. هذه 
اإلرشادات تنبهكم لتحذير من المخاطر المحتملة التي يمكن ان تضر بكم 

أو بالركاب.

بطبيعة الحال، فإنه ليس واقعيا وال ممكنا إدراج جميع المخاطر 
لذلك ينبغي أن تعتمد علي  التي ترتبط بعمليات تشغيل السيارة وصيانتها.

نفسكم. تقرير

سوف نقدم المالحظات الهامة التي تتعلق بالسالمة بأشكال مختلفة، بما في ذلك:

 ملصوقة على السيارة. -الفتات السالمة ●

"مالحظة".ه تليها كلمات "تحذير"، "تنبيه"، النصوص التي تحتوي علي رمز تحذير / تنبي -تلميحات السالمة   ●

لكلمات تعني:هذه ا

معلومات هامة تحذركم من احتمال اصابة خطيرة أو مميتة. 

معلومات هامة تلفت انتباهكم إلى المخاطر المحتملة من األضرار التي قد تلحق بسيارتكم. 

 معلومات إضافية ذات طابع عام ولن تؤدي إلى إصابات. 

وان.لعنص انف ضع عالمة "*" خلم ويت، يةرختيادة امعد وصف عنوذج. لنمااعلی جميع ل ليدلهذا افي رات لفقض ابعق بطال تن●

ما لم ينص على خالف ذلك، اتجاهات السيارة في هذا الدليل )األمام، الخلف، اليسار، اليمين( تخضع التجاه السفر.● 
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. احتياطات السالمة الهامة1

تشرح احتياطات السالمة التالية خصائص السالمة وطرق االستخدام الصحيح للسيارة. نعتقد بأن جميع هذه 
المعلومات تكون مهمة جدا.

االمانتأكد من ارتداء حزام  ♦

. الوسائد الهوائية تكون مصممة لتعزيز األفضل في كل أنواع التصادمات، أحزمة االمان تعد أجهزة الحماية
السالمة التي توفرها أحزمة األمان وليست بديلة لها. لذلك حتى إذا كنت السيارة مجهزة بالوسائد الهوائية، تأكد من 

صحيح.ارتداء جميع الركاب دائما ألحزمة األمان بشكل 

حماية كل األطفال  ♦

عام بالمقعد األمامي، وينبغي إحكام جلوسهم بشكل صحيح بالمقاعد  12يجب اال يركب األطفال أقل من 
الخلفية. لألطفال والرضع، ينبغي استخدام مقاعد حماية األطفال. لألطفال األكبر، يجب استخدام كال من مقاعد 

نقاط.حماية األطفال وأحزمة المقاعد ثالثية ال

إيالء االهتمام لخطر الوسادة الهوائية  ♦

يمكن للوسائد الهوائية حماية األرواح. ولكن، قد يؤدي تحرير الوسائد الهوائية الي حدوث إصابات خطيرة 
أو مميتة للركاب القريبين منها أو المثبتين بشكل غير صحيح. تمثل الوسائد الهوائية تهديدا كبيرا لألطفال والرضع 

الصغار. لذلك، ينبغي التأكد من اتباع كل التعليمات والتحذيرات الواردة في هذا الدليل. والشباب

الكحوليات ال تقم بقيادة السارة بعد شرب  ♦

كمية قليلة من الكحوليك قد يؤثر على قدرتكم على تشرب الكحوليات. حتى  شربال تقم بقيادة السيارة بعد 
جانب ذلك، فإنه يستغرق وقتا طويال بذلك التأثير. ال نقم بقيادة السيارة بعد  التعامل مع المواقف المتغيرة، الي

تنأول الكحوليات. وال تدع أصدقائك يقومو بالقيادة كذلك بعد تنأولهم للكحوليات.

تابع لوائح سالمة الطريق والتزم باآلداب أثناء  القيادة.  ♦

 اهتم وانتبه لقواعد القيادة اآلمنة.  ♦

المات أو القيام باشياء أخري أثناء  القيادة قد يؤدي إلى عدم انتباهكم لظروف الطويق والسيارات إجراء المك
األخرى والمشاه. قد يؤدي تلك لوقوع حوادث. تذكر دائما تجنب الملهيات أثناء  القيادة.

تحكم بسرعة السيارة  ♦

وفيات في حوادث التصادم. بشكل عام، السرعة العالية للسيارة واحدة من األسباب الرئيسية لالصابات وال
كلما زادت سرعة السيارة، كلما زادت المخاطر. ومع ذلك، أحيانا تؤدي الحوادث مع سيارات بطينة السرعة نسبيا 
إلى إصابات خطيرة أو الوفاة. بغض النظر عن حد السرعة المسموح به وفقا للوائح، ال تقم ابدا بالقيادة أسرع ض 

ظروف الطريق الفعلية ألغراض السالمة.الحد الذي تسمح به 

حافظ على السيأوة في حالة آمنة  ♦

انفجار اإلطارات أو األعطال الميكانيكية قد تكون خطرة جدا. لتقليص احتمالية تلك المشكالت، تحقق من 
ضغط واحوال اإلطارات من وقت ألخر، وصيانة السيارة بشكل دوري وفقا لدليل الخدمة.
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. فهرس الصورة2

خارج السيارة  2.1

 346=< انظر الصفحة  استبدال شفرة ممسحة الزجاج األمامي  .1

 تتضمن مجموعة المصابيح األمامية:  .2

 الضوء المنخفض

 الضوء المرتفع

 ضوء الموقف األمامي

 مصباح التشغيل النهاري*

إشارة التوجيه األمامي ضوء

  94=< انظر الصفحة  قم بتشغيل الضوء  -

  356=< انظر الصفحة  استبدل اللمبة  -

 392=< انظر الصفحة  مواصفات لمبات مجموعة المصابيح األمامية   -
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 412=< انظر الصفحة األمامي الجر  .1

 98=< انظر الصفحة  مصباح الضباب األمامي *   .2

 392=< انظر الصفحة  مواصفات اللمبة الضوئية * 

 356=< انظر الصفحة  استبدل المصباح * 

 374=< انظر الصفحة  العجالت  .3

  109=< انظر الصفحة  مرآة الرؤية الخلفية الخارجية   .4

 94=< انظر الصفحة  ضوء إشارة التوجيه الجانبي لمرآة الرؤية الخلفية  -

 390=< انظر الصفحة  اللمبة  مواصفات

 356=< انظر الصفحة  اللمبات  استبدل 

100=<  انظر الصفحة ضوء التحية * -

 392=< انظر الصفحة  اللمبات *  مواصفات 

 69=< انظر الصفحة  الدخول بدون مفتاح *   .5

 78=< انظر الصفحة  فتحة قفل الباب  -
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تتضمن مجموعة المصابيح الخلفية:  .1

 الموقف الخلفيضوء 

 ضوء الفرامل

 ضوء إشارة التوجيه الخلفي

 ضوء الحركة الي الخلف

مصباح الضباب الخلفي )الجانب األيسر فقط(

  356=< انظر الصفحة  استبدل المصباح  -

 392=< انظر الصفحة  مواصفات لمبات مجموعة المصابيح الخلفية  -

  81=< انظر الصفحة  زر فتح غطاء صندوق السيارة  *  -

 ضوء الكبح رفيع المستوي  .2

 392=< انظر الصفحة  مواصفات اللمبات   -

 356انظر الصفحة  =< استبدل اللمبات   -

 334=< انظر الصفحة  غطاء خزان الوقود  .3

 413=< انظر الصفحة  الجر الخلفي  .4

 ضوء لوحة الترخيص  .5

 392=< انظر الصفحة  مواصفات اللمبات   -

 356=< انظر الصفحة  استبدل اللمبات  -
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مقصورة المحرك األمامية

 341=< انظر الصفحة  خزان سائل التبريد  .1

 338=< انظر الصفحة  غطاء  مرشح ز .2

 347=< انظر الصفحة  خزان سائل الفرامل  .3

 350=< انظر الصفحة  . البطارية 4

 402=< انظر الصفحة  صندوق األجهزة الكهربائية للكابينة األمامية  .5

 337=< انظر الصفحة  مقياس الزيت  .6

  345=<انظر الصفحة خزان تخزين  سائل غ .7
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 145=< انظر الصفحة  مخرج الهواء لمكيف الهواء  .2

 63=< انظر الصفحة  عجلة القيادة  .3

التحكم في نظام الصوت:لوحة  .4

  171=< انظر الصفحة * ((AVNنظام الصوت  -

  146=< انظر الصفحة نظام الصوت )الراديو( *  -

 123=< انظر الصفحة  مقبض فتح علبة القفازات  .5

 83=< انظر الصفحة  زر النافذة الكهربائية الخاصة بالركاب  .6

 136=< انظر الصفحة  لوحة التحكم علي نظام تكييف الهواء  .7

  99=< انظر الصفحة  مفتاح ضواء تحذير الخطر  -

دواسة الوقود .8

دواسة المكابح . 9

 دواسة القابض  .10

 90=< انظر الصفحة  مقبض فتحة غطاء الكابينة األمامية  .11
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 64=< انظر الصفحة  الزر األيسر لعجلة القيادة  .1

 43=< انظر الصفحة  لوحة العدادات  .2

 59=< انظر الصفحة  المؤشر  -

 64=< انظر الصفحة  الزر األيمن لعجلة القيادة  .3

 272لصفحة =< انظر ا مفتاح بدء التشغيل *  .4

 شاشة نظام الصوت . 5

 171=< انظر الصفحة  * ((AVNنظام الصوت   -

  146=< انظر الصفحة نظام الصوت )الراديو( *   -

 23=< انظر الصفحة  الوسادة الهوائية للراكب األمامي  .6

 271=< انظر الصفحة  مفتاح اإلشعال *  .7

 23=< انظر الصفحة  الوسادة الهوائية األمامية للسائق  .8

  65 =< انظر الصفحة زر البوق علي عجلة القيادة  -

  121=< انظر الصفحة  حجرة التخزين السفلية لكابينة القيادة  .9

 402=< انظر الصفحة  صندوق األجهزة الكهربائية للوحة العدادات  -
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مجموعة مفتايح العدادات علي الجانب األيسر:  .1

 298الصفحة  =< انظر  زر ايقاف تشغيل نظام الثبات اإللكتروني *  -

 98الصفحة  =< انظر  مقبض الضبط اليدوي الرتفاع المصباح االمامي  -

  315=< انظر الصفحة  زر نظام الوقوف البانورامي *  -

 94=< انظر الصفحة  مفتاح مجموعة األضواء  .2

 104=< انظر الصفحة  مفتاح مجموعة الممسحة  .3

 63=< انظر الصفحة  يادة مقبض قفل عجلة الق .4

 334=< انظر الصفحة  مقبض فتح غطاء خزان الوقود  .5

 81=< انظر الصفحة  مقبض فتح غطاء صندوق السيارة  -

  82لصفحة ظر ان=< ا ق ائلسب ابجانزر النافذة الكهربائية  .6

  77=< انظر الصفحة  زر القفل المركزي  -

 109=< انظر الصفحة  زر ضبط مرآة الرؤية الخلفية الخارجية  -
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 127=< انظر الصفحة  . والعة السجائر / مخرج الطاقة  1

 124=< انظر الصفحة   USBواجهة  -

انظر الصفحة  =<  زر نظام الشحن الالسلكي للهاتف المحمول والمنطقة *  -
128 

 284=< انظر الصفحة  راع ناقل الحركة اليدوي* . ذ2 

 293=< انظر الصفحة  مقبض الفرامل الميكانيكية *   .3
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  278=< انظر الصفحة  ذراع ناقل الحركة التلقائي *  .1

  281=< انظر الصفحة  زر وضع القيادة *   .2

 287=< انظر الصفحة  زر نظام الفرامل اإللكترونية *   .3
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. ارشادات السالمة3

القيادة األمنة 3.1

المقدمة 3.1.1

يحتوي هذا الفصل على معلومات هامة ونصائح واقتراحات 
وتحذيرات. يجب ان تقرآ مرعاه لسالمتكم وسالمة الركاب.

تحذير 

يجب إبقاء دليل المالك هذا داخل سيارتكم. يرجى التأكد من ترك 
دليل اإلستخدام في السيارة عند إعارة السيارة أو عند بيعها لشخص أخر. 

ال يتجزا من السيارة.ألنه جزء 

يجب عليك أن تفعل الضوابط والتعبيالت التالية كل يوم قبل قيادة 
سيارتكم:

 تأكد من أن كل أضواء السيارة تعمل بشكل صحيح. -

 تأكد من ان مستوى الوقود كافي -

 تأكد من أن مستوى المبرد كافي -

 تأكد من ان مستوى سائل المكابح كافي -

من أن مستوى زيت المحرك يكون طبيعيا.ينبغي التأكد  -

تأكد من ان مستوى سائل تنظيف الزجاج األمامي كافي -

 تأكد من أن ضغط االطارات طبيعي. -

تأكد من ان جمبع النوافذ نظيفة ويمكن من خاللها الرؤية  -
 الواضحة للخارج.

تأكد من عدم وجود اي اجسام يمكن ان تعيق الدواسات -

األمامي، وجهاز تثبيت الرأس والمرايا  قم بضبط المقعد -
 بشكل صحيح.

تأكد من حماية األطفال بمقاعد السالمة المناسبة ويجب شد  -
 أحزمة المقاعد بشكل صحيح.

اربط حزام األمان بشكل صحيح. تأكد من أن الركاب قاموا  -
 بعمل الشيء نفسه.

تحذير 

االحتياطات التالية، عند تركيب وسادة القدم للسائق، يرجى مراعاة 
اال قد تنزلق وسادة القدم للسائق أثناء عملية القيادة، مما قد يعيق تشغيل 

الدواسة ويؤدي الي وقوع حوادث.

 ال تستخدم وسادتي القدم أو وسائد القدم معا.  •

                                             ال تضع وسادة القدم مقلوب ا أو باتجاه غير صحيح. •

تنبيه 

الخارجية.ال تشتت ذهنك بالعوامل  ●

ال تقم بقيادة السيارة عننما تكون قثرة اإلستجابة ورد الفعل الخاصة  ●
بكم ضعيفة. واألدوية والكحول والمخدرات وغيرها سوف تقلل من 

 قدرة اإلستجابة ورد الفعل الخاصة بكم.

يجب مراعاة كافة انظمة المرور وحدود السرعة. ●
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السالمة . ارشادات3

مواضع الجلوس الصحيحة 3.1.2

 الصحيح للسائق وضع الجلوس

وضعية القيادة الصحيحة لها تأثير مباشر على سالمة القيادة وتعب 
السائق.

نوصي السائق باتباع التعليمات التالية نظرا ألمانكم والركاب 
والتقليل من خطورة اإلصابات.

اجلس مستقيما مع امالة الظهر على مسند ظهر المقعد -

مام والخلف. قم بثني ساقكم قليأل، قم بضبط موضع مقعد السائق إلى األ -
بحيث يمكنكم الضغط على دواسة البنزين والفرامل.

قم بضبط عجلة القيادة بحيث تكون في مواجهة صدر السائق   -
سم. 25وتأكد من أن المسافة بين عجلة القيادة والصدر ال تقل عن 

اضبط ظهر مقعد السائق إلى موضع مناسب وذلك لجعل ظهركم  -
مس ظهر المقعد بشكل تام.يال

زه يكون في نفس مستوي کرمون يکث بحيرأس لت مسند ابتثبيم ق -
ذن.ألاأعلی 

 18انظر الصفحة  ربط حزام األمان بشكل صحيح =< -

تحذير 

ا عند ضبط موقف المقعد للتأكد من عدم إصابة المقعد  •                                                         كن حذر 
 الركاب.لغيره من 

امسك دائما عجلة القيادة بكلتا يبيكم على السطح الخارجي للحافة في ● 
للتأكد من ان جميع اجهزة القياس  3و  9حوالي موقف 

 والمؤشرات على لوحة العدادات ويمكن مشاهدتها بشكل واضح.

ال تقم بضبط موقف مقعد السائق أثناء عملية القيادة، اال قد يؤدي  •
 ة على السيارة.إلى فقدان السيطر

ال تضع أصابعكم أو أجزاء أخرى من الجسم تحت المقعد، اال قد  •
 يؤدي إلى إصابتها.

ال تضع األشياء تحت المقاعد األمامية، حيث قد يتم ضبط األشياء  •
الموضوعة تحت المقاعد األمامية بين المقاعد والقضبان، مما يمنع 

قفل المقعد، مما يؤدي الي الحوادث.
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. ارشادات السالمة3

الجلوس صحيح للراكب في المقعد االمامي وضع

حفاظا على سالمة الراكب االمامي، للحد من خطر اإلصابات 
العرضية والوفيات، تنصحكم بالقيام بما يلي:

الراكب في المقعد األمامي يجب ان يحرك المقعد الى الخلف قدر   -
الممكن، وعليه ان يترك مساحة واسعة بين صدره ولوحة اجهزة 

وذلك للحصول على اكبر قدر من الحماية و السالمة أثناء  القياس،
نشر الوسادة االمامية.

اضبط مسند الرأس بشكل صحيح. -

اضبط ظهر مقعد السائق إلى موضع مناسب وذلك لجعل ظهركم  -
يالمس ظهر المقعد بشكل تام.

 18الصفحة انظر  =< ربط حزام األمان بشكل صحيح -

يجب إبقاء كال القدمين على موضعهما امام المقعد. -

تحذير 

إذا كان صدر الراكب االمامي قريبا جدا من لوحة العدادات، قد  ●
 يصاب بجروح خطيرة جراء نشر الوسادة الهوائية االمامية.

يجب إبقاء قدمي الراكب االمامي دائما على األرض عندما تكون  ●
تتحرك. ويجب عدم وضع القدمين ابدا على لوحة اجهزة السيارة 

القياس أو خارج النافذة أو على المقعد. يجب إبقاء كال القدمين على 
موضعهما أمام المقعد. واال سوف يتعرض لمخاطر كبيرة جدا أثناء  

 الفرامل المفاجئة أو عند وقوع حادث.

على مسافة  ال تقود السيارة اذا كان موضع مسند الظهر والمقعد ●
بعيده. يجب على السائق ارتداء حزام األمان بشكل صحيح ويحافظ 
على موضع الجلوس الصحيح وذلك لتجنب اإلصابة أثناء  الكبح 

في حاالت الطوارئ.

وضع الجلوس الصحيح للراكب في المقعد الخلفي

حفاظا على سالمة الراكب الخلفي، للحد من خطر اإلصابات 
ننصحكم بالقيام بما يلي: العرضية والوفيات،

اضبط مسند الرأس بشكل صحيح. -

اجلس في وضع مستقيم وتأكد من مالمسة الظهر لظهر المقعد  -
بقدر اإلمكان.

يجب إبقاء كال القدمين على موضعهما أمام المقعد -

 18انظر الصفحة  =< ربط حزام األمان بشكل صحيح -

عند حمل األطفال ، يجب حماية األطفال بمقاعد السالمة لألطفال  -
 22انظر الصفحة  =<                                 المناسبة وفقا  لألنظمة ذات الصلة.

تحذير 

وضعية الجلوس غير الصحيحة أو ربط أحزمة األمان بشكل غير 
صحيح يزيد من خطر اإلصابة في حال وقوع حادث.
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أحزمة األمان 3.2

لماذا يجب شد أحزمة االمان 3.2.1

الحماية التي توفرها أحزمة األمان

في حاالت التصادم، يعمل حزام األمان عند ارتدائه بطريق صحيح 
على تقييد السائق والركاب وتثبيتهم بوضع صحيح، بما يقلص من الحركة 

ركة والخروج من األمامية بالقصور الذاتي، ويقي من فقدان التحكم بالح
السيارة، وكما يحصل السائق والركاب على أفضل حماية للوسائد 

الهوائية، مما يقلص اإلصابات الناتجة عن التصادم بقدر اإلمكان.

أحزمة األمان قادرة على امتصاص الكدير من الطاقة الحركية 
الناتجة عند حوادث التصادم. باإلضافة إلى ذلك، فإن مناطق التجعد 
األمامية وغيرها من انظمة السالمة الفعالة جنبا إلى جنب مع أحزمة 

األمان تمتص الطاقة الحركية في نفس الوقت للحد من خطر اإلصابة.

العواقب الناجمة عن عدم ارتداء حزام االمان

بعد وقوع تصادم، سيستمر الركاب الذين ال يرتدون أحزمة األمان 
ر الذاتي الناتج عن السرعة قبل التصادم، بالحركة لالمام بسبب القصو

ولكن السيارة ستتوقف. لذا قد يتعرض الركاب إلصابات خطيرة.
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ن القوى المؤثرة على الجسم في حتى في السرعات المنخفضة، فإ
ث التصادم تكون كبيرة وال يمكن للراكب التحكم بنفسه بواسطة يديه. حاد

مة االمان الى األمام ويصابون سيتم دفع الركاب الذين لم يربطوا أحز
جراء ارتطام الجسم مع االشياء الموجودة على متن السيارة.

يجب على الركاب في المقاعد الخلفية ارتداء حزام األمان بشكل 
التصادم  يتم دفعهم بعنف إلى األمام أثناءصحيح ايضا. اال فسوف 

األمامي. الراكب في المقعد الخلفي الذي لم يقم بشد حزام األمان يمكن ان 
يصاب بجروح ويعرض الركاب االخرين للخطر.

تحذير 

الوسائد الهوائية ليست بديال ألحزمة األمان. بغض النظر عما إذا 
 كانت السيارة مزودة بوسائد هوائية أو ال، من الضروري التأكد دائما من

إرتداء حزام األمان من قبل السائق والركاب بشكل صحيح.
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حزام األمان 3.2.2

مؤشر حزام االمان

اللمبة التحذيرية لربط حزام امان السائق

إذا لم يرتدي السائق حزام األمان عند تشغيل المفتاح على الوضعية 
"ON" يصدر حزام األمان تنبيه يضيء على لوحة العدادات ويظهر ،

لتنكير السائق بارتداء حزام األمان.نص 

لمبة تحذيرية لربط حزام األمان للراكب االمامي

إذا لم يرتدي الراكب األمامي حزام األمان حتى تشغيل المفتاح  
، صدر حزام األمان تنبيه يضيء على لوحة "ONعلى الوضعية "

العدادات ويظهر نص لتنكير الراكب األمامي بارتداء حزام األمان.

تنبيه 

قبل كل رحلة، يرجى التحقق من مقعد الراكب األمامي، وتأكد من 
علم وجود اي جسم ثقيل عليه.

" وسرعة ONعندما يكون مفتاح التشغيل على وضعية التشغيل "
كم/س، إذا لم يقم السائق أو الراكب األمامي بربط  20السيارة أقل من 

 6لوحة العدادات حوالي حزام االمان، سيومض المؤشر المقابل على 
ثواني ثم يظل مضاء.

تنبيه 

 6عند فشل نظام حزام األمان، فإن ضوء المؤشر سيومض لحوالي 
ثوان ثم يضيئ بعدها بشكل مستمر. في هذا الوقت، يرجى االتصال 

بموزع ترامبشي للفحص واالصالح.

" وسرعة ONعندما يكون مفتاح التشغيل على وضعية التشغيل "
كم/س، إذا لم يقم السائق أو الراكب األمامي بربط  20السيارة اكثر من 

 20حزام االمان، سيومض المؤشر المقابل على لوحة العدادات حوالي 
ثواني ثم يظل مضاء، وسيصدر صوت صفير كذلك حتى يتم ربط 

األحزمة.

تنبيه 

ثوان  20إذا فشل نظام حزام األمان، فإن المؤشر يومض لحوالي 
" وسوف يصبر صوت "بيب". في هذا الوقت، ONثم يبقي في الوضع "

يرجى االتصال بموزع ترامبشي للفحص واالصالح.
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وحدة شد حزام األمان

قد يختلف تكوين معدات الشد المسبق لحزام المقعد للموديالت 
المختلفة للسيارة.

جسمه من يثبت حزام األمان السائق للجلوس في موضع مناسب، ليمنع  -
اإلنحناء لالمام قبل التصادم.

سيتم تنشيط اجزاء الشد المسبق لحزام المقعد عبر وحدة التحكم  -
االلكتروني في حالة التصادم الشديد، ثم ستعمل اجزاء الشد المسبق 

على توجيه شد نسيج حزام المقعد بالسحب الفوري للخلف.

فيتم تنشيط اجزاء في حالة التصادم، سيتحرك جسم السائق لالمام  –
الشد المسبق لحزام األمان، ليضفي قوة تثبيت على الجسم في نطاق 
معين، لحماية السائق من اإلصابة؛ وفي نفس الوقت، سيتم تنشيط 
اجزاء الشد المسبق لحزام المقعد مع الوسادة الهوائية لتقديم اقصى 

 حماية.

مالحظة 

ن مرة کمية صغيق الإطم سيتل وحدة شد حزام األمان، تفعيد عن ●
هرة ا، وهذه هي ظعة ومسمء ضاوضدث ستحدخان غير ضار و

 طبيعية.

بعد التصادم، لن يمكن استخدام وحدة شد حزام األمان مرة أخرى،  ●

باستمرار، يرجى االتصال  وسيضيء مؤشر الوسادة الهوائية 
بموزع ترامبشي الستبدالها.

ربط حزام االمان على الكرسي االمامي

116=< انظر الصفحة  يتم ضبط المقاعد األمامية بشكل صحيح. -

 114=< انظر الصفحة  الضبط الصحيح لمسند الرأس -

ببطء وبسالسة قم بسحب حزام األمان على كتفيكم وورككم. أدخل لسان  -
وت الطقة.القفل إلى الطوق حتى سماع ص

اسحب حزام الكتف حتى تصل بالتوازي مع الجزء العلوي من الجسم،  -
ثم يربط الحزام وتأكد من انه مقفل على لوحة مزالج األمان.
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ربط احزمة االمان على الكراسي الخلفية

114=< انظر الصفحة  الضبط الصحيح لمسند الرأس -

ببطء وبسالسة قم بسحب حزام األمان على كتفيكم وورككم. أدخل  -
لسان القفل إلى الطوق حتى سماع صوت الطقة.

اسحب حزام الكتف حتى تصل بالتوازي مع الجزء العلوي من   -
الجسم، ثم يربط الحزام وتأكد من انه مقفل على لوحة مزالج 

األمان.

ارخاء حزام األمان

األحمر على المشبك  PRESSط على الزر عندما يتم الضغ -
المعدني، المزالج سوف يندفع الى االعلى تلقائيا.

امسك صفيحة المزالج واعد حزام االمان حتى تسمح لوحدة سحب  -
حزام االمان بسحبه كليا.

ضبط ارتفاع حزام الكتف

وتحرك ألعلى / ألسفل   1 اسحب دليل حزام األمان إلى الخارج -

لضبط حزام الكتف إلى ارتفاع مناسب. 

تحرير جزء إرشاد حزام االمان. -

بعد االنتهاء من الضبط، اسحب الحزام للتأكد من أن دليل الحزام  -
مقفل بشكل آمن.
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يجب على المراة الحامل ارتداء حزام االمان بشكل

األمان بشكل صحيح.يرجى اتباع تعليمات الطبيب وارتداء حزام 

ضبط مسند الرأس الخاص بالمقعن األمامي بشكل صحيح -

بإحكام لوحة المزالج، ثم اسحب حزام األمان على كتفيكم ببطء،   -
ويجب ان تشد جزء الصدر عند النى مستوى ممكن وليس على 

البطن.

قم بإدراج لوحة المزالج في مشبك للمقعد المناسب ودفعها ألسفل  -
حتى تسمع صوت نقر.

اسحب حزام الكتف حتى تصل بالتوازي مع الجزء العلوي من   -
الجسم، ثم يربط الحزام وتأكد من انه مقفل على لوحة مزالج 

االمان.

تحذير 

أو حادث للحد من مخاطر إصابة الركاب في حالة حدوث فرملة 
 طارئ، اتبع هذه االحتياطات:

قبل كل رحلة، تأكد من ان جميع الركاب على مقاعدهم بشكل صحيح ● 
 وتأكد من شد أحزمة مقاعدهم.

كل حزام أمان يستخدم لشخص واحد فقط. ال يستخدم حزام األمان  •
 من قبل أكثر من شخص واحد )بما في ذلك األطفال(.

 الظهر للمقعد األمامي للراحة.ال تميل بشكل مفرط إلى مسند  •

 ال تضع حزام الكتف تحت الذراع أو خلف الظهر. •

يجب إدخال مزالج الحزام في المشبك على الجانب المقابل، وال تقم  •
 بإدخال المزالج في المشبك على الجانب اآلخر.

ال تفك حزام األمان قبل توقف السيارة كليا. ●
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نظام الوسادة الهوائية 3.3 

بناء على التكوينات، يتكون  نظام تقييد الحركة التكميلي من الوسائد الهوائية 
 التالية:

الوسادة الهوائية للراكب االمامي  .1

الوسائد الهوائية الجانبية األمامية  *.  .2

الوسائد الهوائية الستارية الجانبية *.  .3
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(SRSمؤشر نظام الحماية االضافية  )  3.3.1

يتم مراقبة الوسادة الهوائية بواسطة نظام المراقبة اإللكتروني عبر 
لتشغيل أو الهوائية. بعد تبديل مفتاح بدء اوحدة التحكم الخاص بالوسادة 

، يضيء المؤشر لبضع ثوان، ثم يطفئ " "ONمفتاح اإلشعال إلى وضع
بعد انتهاء النظام من االختبار الذاتي.

إلى أن النظام يكون   SRS يشير مؤشر نظام الحماية االضافية
معيبا في حالة الشروط التالية:

، ال "ONعندما يكون مفتاح التشغيل على وضعية التشغيل " .1
يضيء الممباح المؤشر.

" يظل ONعندما يكون مفتاح التشغيل على وضعية التشغيل " .2
المصباح المؤشر مضاء,

، يضئ "ONعندما يكون مفتاح التشغيل على وضعية التشغيل " .3
المصباح المؤشر مجددا بعد االنطفاء.

أثناء  سير السيارة، سيضيء المصباح المؤشر أو يومض. .4

تحذيرات 

 ال تحاول إصالح أو ضبط أو تعديل الوسادة الهوائية. •

الوسائد الهوائية مرة واحدة فقط. وإذا انتفخت الوسائد  تنتفخا •
 الهوائية بسبب حادث، يجب استبدالها في موزع ترامبشي.

الهوائية معيبا، يرجى االتصال بموزع عندما يكون نظام الوسادة  •
ترامبشي للفحص واالصالح. وإال، فإن نظام وحدة التحكم قد ال 
يعمل على بشر الوسائد الهوائية أو قد يتم نشرها بشكل غير طبيعي 

 أثناء  التصابم.
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الوسادة الهوائية للراكب االمامي 3.3.2

مركز عجلة القيادة يتم تركيب وسادة السائق الهوائية األمامية في 
)المنطقة المظللة المخططة(، وتظهر عالمة الوسادة الهوائية باألسهم 

"SRSAIRBAG."

يتم تركيب وسادة الراكب األمامي الهوائية األمامية في داخل لوحة 
القيادة )المنطقة المظللة المخططة(، وتظهر عالمة الوسادة الهوائية 

".SRSAIRBAGباألسهم "

رض السيارة لتصادم أمامي شديد ويتم الوصول لحالة عند تع
التحفيز، تنفتح الوسائد الهوائية األمامية على الفور إلى جانب أحزمة 

ية إضافية لمنطقة الرش والصدر لركاب الصف ااالمان لتوفير حم
األمامي.

قد يتم تنشيط نظام الوسادة الهوائية في مواضع أخرى عند وقوع 
.بعض أنواع التصادمات

مالحظة 

عندما تنتفخ الوسادة الهوائية، ستنتج كمية صغيرة من الدخان غير 
الضار، وهو أمر طبيعي.
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في الحاالت التالية لن يتم نشر نظام الوسادة الهوائية االمامية:

" أو ACCمفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال يكون في وضع " •
"OFF." 

االصطدام األمامي الطفيف. •

االصطدام الجانبي. •

االصطدام الخلفي. •

 االنزالق. •

الظروف الخاصة األخرى. •

مالحظة 

م تقييمها من قبل وحدة "تصادم طفيف" هي درجة التصادم التي يت
السيارة، ولن تؤثر على السيارة. التحكم ع في
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الوسائد الهوائية الجانبية األمامية * 3.3.3

الهوائية الجانبية األمامية بداخل مقعد السائق يتم تركيب الوسادة 
وظهر مقعد الراكب األمامي تجاه الباب )المنطقة المظللة المخططة(، 

".AIRBAGوتظهر عالمة الوسادة الهوائية باألسهم "

عند تعرض السيارة لتصادم جانبي شديد مع الوصول لحالة 
فور إلى جانب أحزمة التحفيز، تنفتح الوسائد الهوائية الجانبية على ال

االمان لتوفير حماية إضافية لمنطقة الجسم العلوية لركاب الصف 
األمامي.

قد يتم تنشيط نظام الوسادة الهوائية في مواضع أخرى عند وقوع 
بعض أنواع التصادمات.

مالحظة 

عندما تنتفخ الوسادة الهوائية، ستنتج كمية صغيرة من الدخان غير 
طبيعي.الضار، وهو أمر 

قد ال يتم تحفيز الوسائد الهوائية الجانبية للمقعد االمامي في الحاالت 
التالية:

" أو ACCمفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال يكون في وضع " •
"OFF." 

 االصطدام األمامي. •

االصطدام الجانبي الطفيف. •

 االصطدام الخلفي. •

الظروف الخاصة األخرى. •

مالحظة 

"تصادم طفيف" هي درجة التصادم التي يتم تقييمها من قبل وحدة 
التحكم على السيارة، ولن تؤثر على السيارة.
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. ارشادات السالمة3

تحذير 

يرجى االنتباه للتحذيرات على الباب الجانبي. ال تسند على الباب ● 
 الجانبي أثناء  القيادة، إذا كان مزودا بوسادة هوائية جانبية.

ال تقم بتغطية الوسائد الهوائية الجانبية بغطاء المقعد أو غيره من   •
األشياء لمنع عدم قدرة الوسائد الهوائية الجانبية علي لعب أداء 

الحماية عند وقوع حادث.
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3.3.4
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3.3.5
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. ارشادات السالمة3

اصطدام زوايا السيارة بالحائط أو بسيارة اخرى. -انقالب السيارة جانبيا. -
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السالمة . ارشادات3

الركوب األمن لألطفال  3.4

 التعليمات العامة 3.4.1

قبل تركيب مقعد السالمة لألطفال في الصف الخلفي، ينبغي ضبط 
المقعد األمامي للوضعية المطلوبة وفقا لحجم مقعد السالمة لألطفال وحجم 
الطفل. وسيساعد ذلك في الحفاظ على تقييد حركة الطفل في الصف 
الخلفي من األشياء الداخلية الحادة بالسيارة عند وقوع تصادم أو عند 
مكابح الطوارئ، وكما ذلك يحمي أيضا الطفل من التعرض إلصابات 
نتيجة انتفاخ الوسائد الهوائية. ال تقم أبدا بوضع الطفل الصغير علي 

ركبتيك!

                                                ب تركيب مقعد السالمة لألطفال بشكل صحيح بدقة وفق ا يج
لتعليمات الشركة المصنعة لمقعد السالمة لألطفال. أحضر معك تعليمات 

االستخدام لمقعد السالمة للطفل مع الوثائق الملحقة بالسيارة.

تعلق عالمة التحذير علي واقي الشمس للسيارة لتذكيرك بخطر 
ية للراكب األمامي. تأكد من قراءة واتباع التعليمات الوسائد الهوائية األمام
علي هذه العالمات.

تحذير 

ال يسمح باستخدام نظام تقييد الطفل المواجه إلي الخلف علي مقعد 
 محمي بواسطة الوسادة الهوائية األمامية )في حالة نشطة(!

حتى إذا كان تم وضع الطفل في مقعد السالمة لألطفال، ال تسمح 
لرأس أو أي جزء من الجسم باالستراحة على منطقة الباب )منطقة انتفاخ 
الوسادة الهوائية الجانبية أو الوسادة الهوائية الستارية الجانبية(، وإال 
ستؤدي الوسادة الهوائية الجانبية أو الستارة الجانبية إلى حدوث عند 

ى إصابة انتفاخها، وهذا هو أمر خطير للغاية، وقد يؤدي اصطدامها إل
األطفال بجروح خطيرة حتى الموت.

30



. ارشادات السالمة3

تحذير 

 ال تسمح لألطفال بالوقوف أو الركوع على المقعد. •

ال تسمح لألطفال بتشغيل المعدات التي قد تحبس أجزاء الجسم ،  •
 مثل النوافذ الكهربائية أو فتحة السقف وإلخ.

 ال تترك األطفال وحدهم في السيارة. •

أو الحيوانات األليفة في سيارة مغلقة النوافذ  ال تترك األطفال •
 وتعرضها ألشعة الشمس.

قد ال تكون أحزمة األمان مناسبة لالستخدام من قبل الرضع  •
                                                           واألطفال الصغار. قد يكون حزام الكتف قريب ا جد ا من الوجه أو 
الرقبة، وذلك قد يؤدي الي إصابات خطيرة أو مميتة في حالة وقوع 

 حادث.
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السالمة . ارشادات3

 مقعد السالمة لألطفال 3.4.2

تصنيف كرسي األطفال )قابل للمراجعة فقط(:

+:0/0أ. مقعد السالمة لألطفال من مجموعة 

كجم. 13مناسبة للرضع الذين يقل وزنهم عن 

:Ⅰالسالمة لألطفال من مجموعةمقاعد ب. 

كجم. 18 –كجم  9مناسبة لألطفال الذين وزنهم يكون بين 

:Ⅱمجموعة من لألطفال السالمةمقاعد ج. 

كجم. 25 –كجم  15مناسبة لألطفال الذين وزنهم يكون بين 
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. ارشادات السالمة3

:Ⅲمجموعة من لألطفال السالمةمقاعد د. 

كجم. 36 –كجم  22مناسبة لألطفال الذين وزنهم يكون بين 

33



السالمة . ارشادات3

معلومات مقعد السالمة لألطفال 3.4.3

 تثبيت مقعد السالمة لألطفال:موقف 

مجموعة الوزن
موقع التثبيت

المقعد األوسط الخلفيالمقعد الجانبي الخلفيمقعد الراكب األمامي

XUXكجم 10: > 0المجموعة 

XUXكجم 13: > 0المجموعة +

XU/UFXكجم I :  9-18المجموعة 

XUFXكجم II : 15~ 25المجموعة 

XUFXكجم III : 22~36المجموعة 

معنى الحروف المدخلة في الجدول هو:  االيضاح:

U.السماح باستخدام النوع "العام" لمقاعد سالمة األطفال بهذه المجموعة النوعية  = 

UF.السماح باستخدام النوع "العام" لمقاعد سالمة األطفال المواجهة للوجه بهذه المجموعة النوعية =

X مقاعد سالمة األطفال.= ال يمسح باستخدام 
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. ارشادات السالمة3

ISOFIX نقاط تثبيت مقاعد سالمة األطفالISOFIX

وحدة التثبيتفئة الحجممجموعة الوزن
موقع التثبيت

المقعد األوسط الخلفيالمقعد الجانبي الخلفيمقعد الراكب األمامي

FISO/L1XXXسرير الرضع المحمول

GISO/L2XXXكجم 10: > 0المجموعة 

كجم 13: > 0المجموعة +

EISO/R1XILX

EISO/R1XILX

DISO/R2XILX

CISO/R3XILX

كجم I :  9-18المجموعة 

DISO/R2XILX

CISO/R3XILX

BISO/F2XIUFX

B1ISO/F2XXILX

AISO/F3XIUFX

X-X--كجم II : 15~ 25المجموعة 

X-X--كجم III : 22~36المجموعة 

معنى الحروف المدخلة في الجدول هو:  االيضاح:

IUF -  النوع العام لمقاعد سالمة األطفالISOFIX .بمواجهة الوجه الي األمام " والتثبيت باستخدام شرائط شد علوية" 

IL -  نوع خاص خاص من انظمة تقييد األطفالISOFIX قد يكون ذلك المستخدم للمركبات الخاصة، أو التقييد، أو شبه العام ،

X - .غير قابل لالستخدام 

ي الرجوع إلي تعليمات االستخدام مة لألطفال. لتعليمات التثبيت الصحيح، يرج                                                                                                                           بعض مقاعد السالمة للطفل تحدد تصنيف الحجم. ينبغي التحقق من درجة الحجم وفق ا لتعليمات الشركة الصانعة والتغليف وعالمات مقعد السال
 لمقعد السالمة للطفل.
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السالمة . ارشادات3

تركيب مقعد السالمة لألطفال بشكل صحيح 3.4.4

. LATCHونوع التثبيت بنظام  ISOFIXمقعد السالمة لألطفال
التثبيت عن طريق حزام األمان ثالثي النقاط هو تشديد وتثبيت مقعد 
السالمة للطفل باستخدام حزام األمان ثالثي النقاط الخاص بالسيارة، كما 
هو مبين في محتوي "تصنيف مقاعد السالمة للطفل" أعاله؛ والتثبيت عن 

هو تشديد  LATCHوالتثبيت عن طريق نظام  ISOFIXطريق نظام 
مقعد السالمة للطفل باستخدام جهاز التثبيت له ونقطة التثبيت  وتثبيت

المحجوزة مسقال داخل السيارة.

مالحظة 

الطريقة الموضحة هنا هي فقط نوع معين من طرق تركيب مقعد 
السالمة للطفل وهي لإلشارة فقط. في عملية تركيب مقعد السالمة للطفل 

االستخدام لمقعد السالمة للطفل، فعليا، تأكد من الرجوع إلي تعليمات 
وتركيب مقعد السالمة للطفل بشكل صحيح وفقا لتعليمات التركيب 

الخاصة بالشركة المصنعة.

تركيب مقعد السالمة للطفل باستخدام حزام األمان ثالثي النقاط

ضع مقعد السالمة لألطفال في المقعد الخلفي للسيارة.  .1

يتم تمرير حزام األمان عبر مقعد السالمة للطفل وفقا لتعليمات   .2
الشركة المصنعة لمقعد السالمة للطفل، وإدخال لسان القفل في 

المزالج بالكامل حتي سماع صوت نقرة.

دفع اللسان المحدب ألسفل يتم تمرير حزام الكتف عبر الشق علي   .3
جانب مقعد السالمة للطفل.
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. ارشادات السالمة3

تمسك بحزام الكتف بالقرب من المزالج وسحبه ألعلي حتي أن   .4
حزام الخصر غير فضفاض. في هذا الوقت، يتم وضع الوزن 

الذاتي علي مقعد السالمة للطفل ودفعه في مقعد السيارة.

ضع حزام األمان بشكل صحيح وادفع اللسان ألعلى. تأكد من ان   .5
اللسان ألعلى، اسحب الجزء  حزام األمان ليس ملفوفا. أثناء  دفع

العلوي للكتف بحزام األمان ألعلى بحيث ال يصبح حزام االمان 
مرخيا.

قم بهز مقعد سالمة الطفل لالمام والخلف، اليسار واليمين للتأكد من  .6
انه مثبت بإحكام.

تأكد من قفل كل أحزمة االمان غير المستخدمة والتي تقعد في   .7
متنأول الطفل.
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إذا لم يطن بمقعد حماية الطفل وسائل لتثبيت حزام األمان، قم 
بتركيب مشبك قفل بحزام االمان.

، اسحب جزء الكتف لحزام االمان 2و 1عند اكتمل الخطوات  -
لالعلى بحيث ال يصبح جزء الدوران بحزام األمان مرخيا.

امسك حزام األمان بإحكام بالقرب من لوح القفل. امسك كال من   -
جزئي حزام االمان معا بحيث ال يمكن انزاقها خارج لوح القفل. قم 

بتحرير حزام االمان من المشبك.

قم بتركيب مشبك القفل كما هو موضح بالشكل. اجعل المشبك قريبا 
في المشبك. نفذ من لوح القفل بقدر األمكان، وقم بإدخال لوح القفل 

.7و 6الخطوات 

LATCHأو نظام  ISOFIXتركيب نظام 

متشابهة،  LATCHونظام  ISOFIXوسائل تركيب كل من نظام 
، ولكن ISOFIXلديه نقطة تدعيم اضافية عن نظام  LATCHنظام 

يمكن التغيير بين نقطةالتدعيم السفلية لكال النظامين. كال من المقعدين 
. LATCHلخلفي من هذه السيارة مجهزين بنظام الجانبيين في الصف ا

لمقاعد  ISOFIXو  LATCHلذا، يمكن تركيب كال من نظامي 
األطفال.

تحذير 

ال يمكن توصيل حزام الشد، األجسام الصلبة والحادة أو أية أشياء 
أخري بخالف مقعد سالمة الطفل علي جهاز التثبيت، وإال فإنه قد يعرض 

وقوع الحادث. حياة الطفل للخطر عند

تكون مخفية في الفتحة بين وسادة  ①تنقطة التثبي-جانبي المقعد الخلفي 

 المقعد ومسند الظهر، ويمكن مشاهدتها عند فتح الفتحة باليد. 
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. ارشادات السالمة3

                             تكون خلف مسند الرأس مباشرة ،  ②تنقطة التثب -جانبي المقعد الخلفي 

ويمكن مشاهدتها عند فتح الغطاء. 

تأكد من إزالة /تركيب مقاعد األطفل وفقا لتعليمات جهة التصنيع. 
لمقعد الطفل بشكل رئيسي كما يلي: LATCHتعليمات تركيب نظام 

مقعد السالمة لألطفالعلى المقعد، وقم بالعثور على نقطة قم بوضع .    1

وادخال أخدود الدليل المركب تحت مقعد السالمة  .①التثبيت

حتي تسمع ة السفلية داخل فتحة الوساد ①التثبيت لألطفال في نقطة

 صوت النقرة. 

رفع مسند الرأس إلى أعلى الموقف، وثم قم بمرور حزام التثبيت  . 2

 ②بط حزام التثبيت بنقطة التثبيتعبر دعامة مسند الرأس، وقم بر

 لضمان عدم تشويه حزام التثبيت. 

شدد الحزام وحرك كرسي االطفال بين اليسار واليمين واالمام  .3
والخلف للتأكد من حسن تثبيته.

تأكد من قفل كل أحزمة االمان غير المستخدمة والتي تقعد في  .4
متنأول الطفل.
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 غازات العوادم الخطيرة 3.5

غاز أول أكسيد الكربون 3.5.1

)غاز عديم اللون يحتوي عادم المحرك على أول أكسيد الكربون 
وعديم الرائحة وعالي السمية( طالما تقوم بصباية واستخدام السيارة بشكل 

صحيح، فلن يدخل أول اكسيد الكربون إلى داخل السيارة.

في الحاالت التالية ، يرجى االتصال بموزع ترامبشي للتحقق مما 
                            إذا كان نظام العادم طبيعي ا:

لعوادمضوضاء غير طبيعية تأتي من نظام ا -

 قد يكون هناك خلل أو تلف بنظام العوادم. -

قد يتسبب في دخول غازات العوادم إلى داخل السيارة ويتسبب في 
مخاطر. إذا كان عليك القيادة بصندوق مفتوح، افتح كل النوافذ وقم 

بتشغيل نظام تكييف الهواء

 اختر وضعية دوران الهواء الخارجية. .1

.حدد وضع  .2

سرعة المروحة على الحد األقصى. قم بتعيين. 3

إذا جلست في السيارة والمحرك يعمل، قم بتشغيل نظام تكييف 
الهواء بنفس الطريقة.

تحذير 

غاز أول أكسيد الكربون يكون ساما، واستنشاق عدد كبير من الغاز  •
 يؤدي إلى فقدان الوعي حتى الموت.

مكان مغلق، ألن ذلك ينبغي تجنب تشغيل المحرك لفترة طويلة في  •
 يؤدي إلى ارتفاع مستوي غاز أول أكسيد الكربون في العادم.

المناطق المغلقة )مثل: المرائب( سوف تتراكم بسرعة غاز أول  •
أكسيد الكربون فيها، وال تقم بتشغيل المحرك لفترة طويلة في 
المرآب المغلق، حتى لو كان باب المرآب مفتوحا، ينبغي أيضا 

ة من المرآب في أقرب وقت ممكن بعد تشغيل خروج السيار
 المحرك.
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ملصقات الحماية 3.6

إشارة للمخاطر قع الملصقات. تهدف هذه الملصقات إلى يظهر بالشكل أمثلة لموا
المحتملة التي قد تؤدي إلى إصابات خطيرة أو إلى الوفاة. اقرا هذه الملصقات جيدا.

كانت الملصق منفصلة أو يصعب قراءتها ، يرجي االنتقال إلى موزع ترامبشي إذا 
الستبدالها.

مالحظة 

انتبه قد تختلف المواقع الفعلية وكمية الملصقات عن تلك الظاهرة بالشكل.

41



.  نظام التشغيل والمعدات4

 مقصورة القيادة  4.1

مخطط لوحة العدادات والية التشغيل 4.1.1

* TFTلوحة العدادات بشاشة 

مقياس سرعة دوران المحرك  .1

شاشة عرض لوحة العدادات  .2

تشمل المعلومات: معلومات مؤشر فتح الباب، معلومات وضع ذراع ناقل    -
الحركة* ، معلومات المسافة المقطوعة، معلومات القيادة ، معلومات إعداد القائمة، 

معلومات اإلنذار البياني

 اد السرعةعد  .3

 عداد الوقود  .4

عداد درجة حرارة سائل التبريد .5
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التشغيل والمعدات .  نظام4

لوحة العدادات بشاشة رموز متقطعة * 4.1.1.1

مقياس سرعة دوران المحرك .1

شاشة عرض لوحة العدادات .2

تشمل المعلومات: معلومات مؤشر فتح الباب، معلومات وضع ذراع ناقل الحركة*   -
، معلومات المسافة المقطوعة، معلومات القيادة

عداد السرعة .3

تعديل سطوع اإلضاءة الخلفية / ذراع تعديل عدد الكيلومترات القصير .4

عداد الوقود .5

عداد درجة حرارة سائل التبريد .6
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مقياس سرعة دوران المحرك

عداد سرعة دوران المحرك يستخدم لإلشارة إلى سرعة دوران 
دورة/ دقيقة، والحد األدنى للنطاق هو  x1000المحرك الحالية بوحدة 

دورة/ دقيقة. 8000-0دورة/ دقيقة، ونطاق االشارة هو  500

مالحظة 

دورة/  8000دورة/ دقيقة ~  7000مساحة التحذير الحمراء) ●
دقيقة( على مؤشر القياس تدل على اجهاد السيارة. ال تترك السيارة 

يقطع الوقود نظرا إلجراء تعمل في هذه المنطقة. القيام بذلك 
 الحماية الذاتية للمحرك.

يحدث خلل بالمحرك إذا كانت قراءة العداد بالمنطقة الحمراء بينما  ●
 فترة سير السيارة غير محدودة.

حتى إذا كانت فترة سير السيارة محدودة، قد يحدث خلل بالمحرك  ●
إذا كانت قراءة العداد بالمنطقة الحمراء.

( *TFTشاشة عرض لوحة العدادات )بشاشة 

=< انظر تشمل المعلومات المعروضة: معلومات مؤشر فتح الباب
، 46=< انظر الصفحة ، معلومات وضع ذراع ناقل الحركة 46الصفحة 

 =<، معلومات القيادة46=< انظر الصفحة معلومات المسافة المقطوعة
،  49=< انظر الصفحة ، معلومات إعداد القائمة 46انظر الصفحة 
.53=< انظر الصفحة البياني معلومات اإلنذار
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 معلومات مؤشر فتح الباب

عندما يكون أي من األبواب أو غطاء الكابينة األمامية أو غطاء   - 

. صندوق السيارة مفتوحا، تعرض معلومات مؤشر رمز 

معلومات ذراع ناقل الحركة *

لإلشارة إلى وضع ناقل الحركة الحالي  Pيتم استخدام وضع   -
      وفق ا   P ، R ، N ، Dللسيارة، ويتم عرض معلومات أوضاع 

لإلشارة المستلمة.

 معلومات المسافة المقطوعة

 Tripعدد الكيلومترات القصيرة   

 999.9كم. وعندما تتجأوز الرحلة  999.9كم الي  0النطاق من  -
كم، سوف يتم إعادة تعيينها واالستمرار في الحساب مرة اخرى.

، يمكن اعادة اعداده من خالل Tripعدد الكيلومترات القصيرة  -
=<  اجمالي عدد الكيلومترات في اعداد القائمة في شاشة العرض.

  50 انظر الصفحة 

 عداد إجمالي المسافة 

كم. 999999كم الى  0النطاق -

معلومات السير

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
"ON ►/◄" علي الجانب األيمن من عجلة القيادة لالنتقال إلى واجهة

للتحويل بين واجهات ▲/▼اضغط علي زرمعلومات القيادة، ثم 
معلومات القيادة كما يلي:

درجة الحرارة الخارجية .1

عدد الكيلومترات المتبقي .2

جهد البطارية .3

استهالك الوقود اللحظي .4

الذاكرة قصيرة المدى .5

الذاكرة طويلة المدى .6

ضغط اإلطارات * .7

درجة حرارة اإلطارات * .8

درجة الحرارة الخارجية  .1

عرض درجة الحرارة المحيطة الحالية خارج السيارة.

مالحظة 

وفقا إلشارة درجة الحرارة الخارجية المرسلة من نظام تكييف  ●
درجة ودرجة مئوية الهواء، يمكن تحويل وحدة العرض بين 

 . 51. =<انظر الصفحة فهرنهايت 

" -:--"عند عدم استقبال إشارة درجة حرارة خارجية، يظهر الرمز  ●
على الشاشة.
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عدد الكيلومترات المتبقي  .2

يشير إلى المسافة التقريبية التي يمكن قطعها بالوقود المتبقي بخزان 
الوقود. وعندما الوقود في خزان الوقود تكون قليلة جدا، وسوف يتم 

"منخفض"، ويجب عليك إضافة الوقود  عرض عدد الكيلومترات بأنها
على الفور.

مالحظة 

يعرض المقياس كالمرجع فقط وال يمكن إعداده مسبقا، حيث 
يترأوح وفقا لحجم الوقود المتبقي بخزان الوقود .

جهد البطارية  .3

يشير للجهد الكهربائي الحالي للبطارقة. وال يمكن تعيين هذا 
المقياس مسبقا.

مالحظة 

" على --:--عند عدم استقبال أي قيمة صالحة، يظهر الرمز "
الشاشة.

استهالك الوقود اللحظي  .4

ثانية ماضية. وال يمكن  1يشير إلى استهالك الوقود اللخظي خالل 
تعيين هذا المقياس مسبقا.

مالحظة 

" على --:--عند عدم استقبال أي قيمة صالحة، يظهر الرمز "
الشاشة.
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الذاكرة قصيرة المدى  .5

تشير الي معلومات القيادة لمرة واحدة، التي تشمل متوسط استهالك 
سرعة الوقود )الوحدة:عدد كيلومترات القيادة )الوحدة: كم(، متوسط 

السيارة )الوحدة: كم / ساعة(، وقت القيادة )الوحدة: ساعة(

إعادة التعيين عند انقضاء ال يمكن تعيين هذا المقياس مسبقا. يتم 
فترة معينة بعد إيقاف مفتاح التشغيل. ولكن يتم حفط البيانات بشكل دائم 

في الذاكرة.

الذاكرة طويلة المدى  .6

تشير الي معلومات القيادة منذ أخر اعادة االعداد، التي تشمل 
متوسط استهالك الوقود )الوحدة:عدد كيلومترات القيادة )الوحدة: كم(، 

سرعة السيارة )الوحدة: كم / ساعة(، وقت القيادة )الوحدة: متوسط 
ساعة(.

إلعادة  OKيمكن اعداد هذه المعلمة، اضغط لفترة طويلة على زر 
االعداد.

ضغط اإلطارات *  .7

تعرض ضغط الهواء في اإلطارات المقابل للعجالت األربع للسيارة 
الحالية.

مالحظة 

االطارات علي موديل السيارة. وإذا لم السيارة يعتمد موشر ضغط 
تجهز بجهاز مراقبة ضغط اإلطارات، فلن يتم عرضه.
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درجة حرارة اإلطارات *  .8

تعرض درجة حرارة اإلطارات المقابل للعجالت األربع للسيارة 
الحالية.

مالحظة 

يعتمد موشر درجة حرارة االطارات علي موديل السيارة. وإذا لم 
السيارة تجهز بجهاز مراقبة ضغط اإلطارات، فلن يتم عرضه.

إعدادات القائمة
عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

"ON ،علي الجانب األيمن من ◄/► "وسرعة السيارة يكون الصفر
عجلة القيادة لالنتقال إلى واجهة إعداد القائمة التي تشمل:

معلومات القيادة .1

المجموع الفرعي لعدد الكيلومترات .2

االضاءة الخلفية .3

الوحدة .4

اإلعداد االفتراضي .5

العودة .6

مرة أخرى لتحديد المؤشر، واضغط على ▲/▼ثم اضغط علي زر
للدخول إلى القائمة علي المستوى التالي. OKزر 

للعودة إلى واجهة معلومات  OKحدد "العودة" واضغط على زر 
القيادة.
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إعدادات معلومات القيادة  .1

 OKلتحديد المؤشر، ثم اضغط على زر ▲/▼ اضغط على زر -
 لتحديده أو إلغائه.

لتحديدات المتعددة متاحة؛ يتم عرض العناصر المحددة بالتنأوب  -
، ▲/▲في واجهة معلومات القيادة عن طريق الضغط علي الزر 

 بينما لن تتم اإلشارة إلى العناصر الغير محددة.

اختر "العودة"، واضغط علي زر للعودة للقائمة السابقة. -

إعداد المجموع الفرعي لعدد الكيلومترات  .2

اعادة تعيين المسافة المقطوعة القصيرة متاحة.

العادة اعداد  OKحدد خيار "إعادة االعداد"، وثم اضغط على زر  -
 المجموع الفرعي لعدد الكيلومترات.

اختر "العودة"، واضغط علي زر للعودة للقائمة السابقة. -
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إعدادات اإلضاءة الخلفية  .3

يمكن ضبط درجة اإلضاءة الخلفية في السيارة.

اإلضاءة الخلفية غير قابلة للتعديل عندما ال يتم تشغيل مصباح  -
 الموقع.

مصباح الموقع في وضع التشغيل، اضغط على زر   عندما يكون -
لتخفيف اإلضاءة ▼لزيادة اإلضاءة الخلفية ؛ اضغط على زر  ▲

 الخلفية.

للعودة إلى القائمة علي المستوي السابق. OKاضغط على زر  -

إعداد الوحدة  .4

يمكنكم اعداد وحدات درجة الحرارة والضغط واستهالك الوقود 
المعروضة.وعدد الكيلومترات 

 OKلتحديد المؤشر، ثم اضغط على زر ▲/▼ اضغط على زر -
 لتحديده أو إلغائه.

اختر "العودة"، واضغط علي زر للعودة للقائمة السابقة. -

يبين الشكل إعدادات وحدة درجة الحرارة. -
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الوقود/ المسافة المقطوعة.يبين الشكل إعدادات وحدة استهالك  -يبين الشكل إعدادات وحدة الضغط. -

. اإلعداد االفتراضي5

 يمكن استعادة االعدادات االفتراضية.

اختر "تأكيد" واضغط علي زر  الستعادة اإلعدادات االفتراضية. -

 اختر "العودة"، واضغط علي زر للعودة للقائمة السابقة. -
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معلومات التحذير بالشكل والنص

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
“ON” ، ►/◄ علي الجانب األيمن من عجلة القيادة لالنتقال إلى واجهة

معلومات االنذار البياني لعرض معلومات انذار األحوال غير الطبيعية 
للسيارة.

عندما تكون السيارة غير طبيعية، لوحة العدادات تعطي األولوية  -
علومات التحذير بالشكل والنص، اضغط على زر لعرض م
 للتأكيد.

عند وجود الكثيرة من معلومات التحذير بالشكل والنص، يمكنك  -
 الضغط باستمرار على زر  لتأكيد العرض.

إذا كانت السيارة في حالة جيدة، تظهر الشاشة "حالة جيدة  -
 للسيارة".

المتقطعة( *شاشة عرض لوحة العدادات )بشاشة الرموز 

=< انظر تشمل المعلومات المعروضة: معلومات مؤشر فتح الباب
، 54=< انظر الصفحة ، معلومات وضع ذراع ناقل الحركة 54الصفحة 

، معلومات  54=< انظر الصفحة معلومات المسافة المقطوعة
.54انظر الصفحة =<القيادة

 معلومات مؤشر فتح الباب

عندما يكون أي من األبواب أو غطاء الكابينة األمامية أو غطاء  -

. صندوق السيارة مفتوحا، تعرض معلومات مؤشر رمز 

معلومات ذراع ناقل الحركة *

لإلشارة إلى وضع ناقل الحركة الحالي  Pيتم استخدام وضع  -
      وفق ا   P ، R ، N ، Dللسيارة، ويتم عرض معلومات أوضاع 

 مة.لإلشارة المستل

 معلومات المسافة المقطوعة

عداد إجمالي المسافة 

كم. 999999كم الى  0النطاق -

52



التشغيل والمعدات .  نظام4

Tripعدد الكيلومترات القصيرة   

كم،  999.9كم. وعندما تتجأوز الرحلة  999.9كم الي  0النطاق من  -
سوف يتم إعادة تعيينها واالستمرار في الحساب مرة اخرى.

 -اضغط لفترة قصيرة على ذراع تعديل عدد الكيلومترات القصيرة  -
 .A/Bلتبديل عدد الكيلومترات القصيرة  –السهم 

السهم  -اضغط طويال على ذراع تعديل عدد الكيلومترات القصيرة  -
.A/Bلتبديل عدد الكيلومترات القصيرة  –

معلومات السير*

إلشعال في وضع عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح ا
"ON  ،وسرعة السيارة يكون الصفر"DISP  علي الجانب األيمن من

عجلة القيادة لالنتقال إلى واجهة معلومات القيادة التي تشمل:

جهد البطارية .1

عدد الكيلومترات المتبقي .2

استهالك الوقودمتوسط  .3

استهالك الوقود اللحظي .4

السرعةمتوسط  .5

وقت القيادة .6

درجة حرارة اإلطارات * .7

ضغط اإلطارات * .8

جهد البطارية  .1

يشير للجهد الكهربائي الحالي للبطارقة. وال يمكن تعيين هذا 
المقياس مسبقا.
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عدد الكيلومترات المتبقي  .2

يشير إلى المسافة التقريبية التي يمكن قطعها بالوقود المتبقي بخزان 
وعندما الوقود في خزان الوقود تكون قليلة جدا، وسوف يتم الوقود. 

عرض عدد الكيلومترات بأنها "منخفض"، ويجب عليك إضافة الوقود 
على الفور.

مالحظة 

يعرض المقياس كالمرجع فقط وال يمكن إعداده مسبقا، حيث 
يترأوح وفقا لحجم الوقود المتبقي بخزان الوقود .

استهالك الوقودمتوسط   .3

استهالك الوقود في عدد كيلومترات القيادة تعرض مستوى متوسط 
للسيارة الحالية في الماضي؛ ويمكن اعادة اعداد المعلمات من خالل 

علي الجانب األيمن لعجلة القيادة لفترة طولة.DISPالضغط علي زر 

مالحظة 

" على --:--الرمز "عند عدم استقبال أي قيمة صالحة، يظهر 
الشاشة.

استهالك الوقود اللحظي  .4

ثانية ماضية. وال يمكن  1يشير إلى استهالك الوقود اللخظي خالل 
تعيين هذا المقياس مسبقا.

مالحظة 

" على --:--عند عدم استقبال أي قيمة صالحة، يظهر الرمز "
الشاشة.
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سرعة السيارةمتوسط   .5

سرعة السيارة في عدد كيلومترات القيادة للسيارة تعرض متوسط 
الحالية في الماضي؛ ويمكن اعادة اعداد المعلمات من خالل الضغط علي 

علي الجانب األيمن لعجلة القيادة لفترة طويلة.DISPزر 

وقت القيادة  .6

تعرض وقت القيادة للسيارة الحالية؛ ويمكن اعادة اعداد المعلمات 
علي الجانب األيمن لعجلة القيادة لفترة DISPمن خالل الضغط علي زر 

طويلة.

ضغط اإلطارات *  .7

تعرض ضغط الهواء في اإلطارات المقابل للعجالت األربع للسيارة 
الحالية.

مالحظة 

يعتمد موشر ضغط االطارات علي موديل السيارة. وإذا لم السيارة 
اإلطارات، فلن يتم عرضه.تجهز بجهاز مراقبة ضغط 
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درجة حرارة اإلطارات *  .8

تعرض درجة حرارة اإلطارات المقابل للعجالت األربع للسيارة 
الحالية.

مالحظة 

يعتمد موشر درجة حرارة االطارات علي موديل السيارة. وإذا لم 
السيارة تجهز بجهاز مراقبة ضغط اإلطارات، فلن يتم عرضه.

اإلضاءة الخلفية* تعديل سطوع

في حالة تشغيل ضوء الموقف، قم بتدوير ذراع ضبط سطوع  -
اإلضاءة الخلفية في عكس اتجاه عقارب الساعة لتحفيف سطوع 
اإلضاءة الخلفية؛ قم بتدوير ذراع ضبط سطوع اإلضاءة الخلفية في 

 اتجاه عقارب الساعة لزيادة سطوع اإلضاءة الخلفية.

عداد سرعة السير

عداد السرعة يشير إلى سرعة السيارة الحالية، بوحدة كم/ ساعة، 
 220كم/ ساعة إلى  0كم/ ساعة، ونطاق السرعة بين 10الحد األدنى  
كم/ ساعة.

تنبيه 

كم/ ساعة يمثل نطاق الحمولة الزائدة.  220كم/ ساعة ~  200 ●
لحماية سيارتكم، تجنب القيادة لفترات طويلة في هذا النطاق.

يجب االلتزام الصارم بقواعد المرور. ال تقود بسرعة عالية ●
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عداد الوقود

لإلشارة إلى الوقود المتبقي الحالي في خزان يستخدم عداد الوقود 
الوقود الخاص بالسيارة.

" يشير الي E، حيث "E-Fاالشرطة، وتشير إلى نطاق  8يشمل  -
الوقود  "  يشير إلى أن يكون خزانFفراغ خزان الوقود، و"

ممتلئا، ويضيء عدد النطاقات وفقا لكمية الوقود المتبقية في خزان 
 الوقود.

عندما يضيء الشريط األول فقط أو ال تضيء أي شريط ويومض  -

األصفر في لوحة العدادات،  مؤشر مستوى الوقود المنخقض 
يشير ذلك الي عدم كفاية الوقود في خزان الوقود إلخبار السائق 

 تزويد الوقود بأسرع ما يمكن.

عداد درجة حرارة سائل التبريد

)عداد درجة  ②يستخدم عداد درجة حرارة سائل تبريد المحرك 
د المحرك.حرارة الماء( لإلشارة إلى درجة الحرارة الحالية لسائل تبري

" الي درجة C، ويشير  "C-Hأشرطة، تشير إلى نطاق   4توجد  -
" الي درجة الحرارة العالية. يضيء Hالحرارة المنخفضة ويشير "

 عدد األشرطة إعتمادا علي درجة الحرارة.

درجة  50 ②عندما تكون درجة حرارة سائل تبريد المحرك  -
الشريط األول.، سيضيء مؤشر درجة الحرارة تدريجيا من مئوية

من األقسام  4~3بعد تشغيل المحرك وعمله لبعض الوقت، يضيء  -
 الرئيسية.

، فذلك يشير الي ان درجة 8عندما يضيء الشريط الرئيسي الـ -
حرارة سائل تبريد المحرك مرتفعة جدا، وكما المؤشر األحمر 

في لوحة العدادات يضيء، لدرجة حرارة سائل تبريد المحرك  
صدر صوت جرس لتنبيه السائق لتذكير السائق بأن درجة وسوف ي

حرارة سائل تبريد المحرك تكون مرتفعة للغاية في هذه الحالة، 
يجب تقليل حمولة المحرك )على سبيل المثال ال ينبغي تشغيل 
المحرك بسرعة عالية لفترة طويلة، أو ال يجب أن تقود السيارة 

لة( ، وكما ينبغي وقوف على منحدرات شديدة االنحدار لفترة طوي
انظر =<  السيارة في الوقت المحدد وفحص مستوى سائل التبريد.

  342الصفحة 

مالحظة 

إذا كانت درجة حرارة سائل تبريد المحرك عالية، ال تستمر في  ●
القيادة حتى لوكان مستوى سائل التبريد طبيعيا، ما لم تصل درجة 
الحرارة الي المعدل الطبيعي. إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا 
باستمرار، ينبغي االتصال على الفور بموزع ترامبشي الجراء 

 الفحص واالصالح.

إذا تم تركيب الملحق أمام مدخل الهواء، فسيتم تقليل تأثير تبريد  ●
المبرد. المحرك يسخن بسهولة في ارتفاع درجة حرارة الجو 

 وعندما يكون المحرك يعمل تحت حمولة عالية.المحيط 
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المؤشرات  4.1.2 

تنبيه 

وحة العدادات بعد بدء تشغيل لمصباح المؤشر ومصباح التحذير في عند إضاءة 
أو السيارة أو أثناء  القيادة، فهذا يشير إلى ان النظام أو الوظيغة ذات الصلة قد تعمل 

حدوث عطل. ينبغي لكم قراءة وفهم معاني جميع المؤشرات ومصابيح التحذير التالية، 
ويرجى زيارة أو االتصال بموزع ترامبشي للفحص واإلصالح عند فشلها.
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التشغيل والمعدات .  نظام4

المؤشرات 4.1.2.1

الوظائفاللوناالسماأليقونةالرقم

1
اللمبة التحذيرية الختالل 

الموتور
األصفر

، " ONمفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع"عندما يكون                                                                          ، ولكن ال يتم تشغيل المحرك، إذا لم يكن هناك خلل، المؤشر يضيء لعدة ثوان 
وثم يطفئ النظام بعد االنتهاء من االختبار الذاتي.

بعد تشغيل المحرك، إذا كان ضوء المؤشر يومض، فإنه يشير الى خلل في نظام العادم. -

2
اللمبة التحذيرية الختالل نظام 

العادم
األصفر

، ولكن ال يتم تشغيل المحرك، المؤشر يضيء، وثم المؤشر يطفئ بعد تشغيل  "ONالتشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع "يكون مفتاح بدء 
 المحرك.

بعد تشغيل المحرك، إذا تم تشغيل ضوء المؤشر، فإنه يشير الى خلل في نظام العابم. -

3
مؤشر حالة نظام الفرامل 

( *EPBااللكترونية )

األحمر
.(EPBعندما يضيئ المؤشر )احمر(، فذلك يدل على تطبيق نظام الفرامل االلكترونية)  -

( بشكل جزئي أو فشله.EPBعندما يومض المؤشر )احمر(، فذلك يدل على تطبيق نظام الفرامل االلكترونية) -

يومض مصباح المؤشر )اخضر(، فذلك يدل على تفعيل الوقوف االلكتروني التلقائي.عندما  -األخضر

4
لمبة اإلشارة للفرملة اليدوية 

ونظام الفرملة
األحمر

إلكترونيا يشير اضاءة المؤشر إلى أن فرملة اليد يتم سحبها، ومستوى سائل الفرامل يكون منخفضا للغاية، أو يوجد خلل في نظام توزيع قوة الفرملة 
(EBD.)

.TPMSعندما يومض المؤشر، فذلك يدل على وجود عطل في نظام -األصفرTPMSلمبة االشارة 5

األحمراللمبة التحذيرية لشحن النظام6
تشغيل المحرك.، ولكن ال يتم تشغيل المحرك، المؤشر يضيء، وثم المؤشر يطفئ بعد "ONيكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع "

بعد تشغيل المحرك، إذا كان ضوء التحذير يومض، فإنه يشير الى خطأ في المولد ولم يعد يشحن البطارية. -

7
مؤشر التوجيه الي اليسرى 

وتحذير الخطر
األخضر

تم تشغيله.عندما يومض مؤشر التوجيه إلى اليسار بمفرده، فهذا يعني أن مؤشر التوجيه إلى اليسار للسيارة قد 

عندما يتم الضغط على مفتاح ضوء تحذير الخطر، ستضيئ إشارات االتجاهات اليسرى/ اليمنى معا مع اضواء إشارات اإلنعطاف الخارجية. -

تشير اضاءة المؤشر إلى أن الضوء المرتفع يكون في وضع التشغيل.األزرقلمبة االشارة للنور البعيد المدى8

تشير اضاءة المؤشر أن يكون ضوء الموقع  وضوء لوحة العدادات ضوء لوحة الترخيص والخ في وضع التشغيل.األخضراالشارة لمصباح الموقعلمبة 9
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الوظائفاللوناالسماأليقونةالرقم

10
لمبة االشارة لمصباح الضباب 

االماي
يكون في وضع التشغيل.تشير اضاءة المؤشر إلى أن ضوء الضباب األمامي األخضر

11
مؤشر التوجيه الي اليمين 

وتحذير الخطر
األخضر

عندما يومض مؤشر التوجيه إلى اليمين بمفرده، فهذا يعني أن مؤشر التوجيه إلى اليمين للسيارة قد تم تشغيله.

اليمنى معا مع اضواء إشارات اإلنعطاف الخارجية.عندما يتم الضغط على مفتاح ضوء تحذير الخطر، ستضيئ إشارات االتجاهات اليسرى/  -

12
المؤشر الضوئي لنظام الحماية 

(SRSالمساعد )
تشير اضاءة المؤشر إلى وجود خلل في نظام الوسائد الهوائية.األحمر

13
المؤشر الضوئي لمساعدة 

(ESPاستقرار السيارة )
األصفر

أو نظام منع رجوع السيارة أثناء صعود المرتفعات. ESPتشير اضاءة المؤشر إلى وجود خلل في نظام 

.(ESPعندما يومض المؤشر، فإنه يشير إلى تفعيل نظام نظام الثبات اإللكتروني ) -

.ESPعندما يومض المؤشر، فذلك يدل على تعطيل نظام  -األصفرESP OFFلمبة االشارة 14

15
لمبة تحذيرية لربط حزام األمان 

للراكب االمامي
تشير اضاءة مؤشر التحذير إلى عدم ارتداء حزام أمان المقعد األمامي بشكل جيد أو وجود خلل في النظام.األحمر

لمبة اإلشارة للكروز16
عندما يومض المؤشر باللون األبيض فإن ذلك يشير إلى ان مثبت السرعة في وضع اإلستعداد، -األبيض

باللون األخضر فإن ذلك يشير إلى انه تم تفعيله.يومض  -األخضر

.EPSعندما يومض المؤشر، فذلك يدل على وجود عطل في نظام -األصفرEPSلمبة االشارة 17

18
مؤشر نظام وقوف السيارة 

البانورامي *
تشير اضاءة المؤشر إلى وجود خالل في نظام وقوف السيارة البانورامي.األصفر

19
االشارة لنظام االقفال ضد لمبة 

السرقة
عندما يومض المؤشر، فذلك يدل على تفعيل وضع نظام مانع الحركة أو تفعيل نظام منع السرقة -األحمر

20
لمبة االشارة لمصباح الضباب 

الخلفي
تشير اضاءة المؤشر الي كون ضوء الضباب الخلفي في وضع التشغيل.األصفر
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الوظائفاللوناالسماأليقونةالرقم

21
اللمبة التحذيرية لربط حزام 

امان السائق
عندما يومض المؤشر، فذلك يدل على عدم ارتداء حزام االمان الخاص بالسائق أو يدل على وجود خطأ في نظام حزام االمان. -األحمر

.ABSعندما يومض المؤشر، فذلك يدل على وجود عطل في نظام  -األصفرABSلمبة االشارة 22

23
اللمبة التحذيرية النخفاض 

ضغط زيت الماكينة
األحمر

، ولكن ال يتم تشغيل المحرك، المؤشر يضيء، وثم المؤشر يطفئ بعد تشغيل المحرك."ONيكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع "

المحرك، إذا كان المؤشر يلمع، فهذا يدل على ان ضغط زيت المحرك منخفض.بعد تشغيل  -

24
اللمبة التحذيرية النخفاض 

مستوى الوقود
األصفر

إذا كان المؤشر األصغر يومض، يعني ذلك وجود القليل من الوقود في الخزان. -

يضيء مصباح مؤشر اصفر ليشير إلى خلل محتمل بمضخة الوقود. -

.ECOتشير اضاءة المؤشر إلى أن تم تفعيل وضع األخضرلمبة اإلشارة للنمط االقتصادي25

26
اللمبة التحذيرية الرتفاع درجة 

حرارة سائل التبريد
عندما يومض المؤشر، فذلك يدل على ان درجة حرارة سائل التبريد مرتفعة. -األحمر

األصفرEPBلمبة اإلشارة الختالل 27
.EPBعندما يلمع المؤشر، فذلك يدل على وجود عطل في نظام  -

في وضع الصيانة. EPBعندما يومض المؤشر) ومضات(، فذلك يدل على ان نظام  -

28
لمبة االشارة الختالل مبدل 

السرعات
األصفر

عندما يلمع المؤشر، فذلك يدل على وجود عطل في نظام نأقل الحركة االتوماتيكي.-

عندما يومض المؤشر، فذلك يدل على ان درجة حرارة نظام نأقل الحركة مرتفعة.-
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عجلة القيادة 4.1.3

 ضبط موضع عجلة القيادة

ع وصول عجلة القيادة كما هو مطلوب لتتناسب مع يمكن تعديل رف
السائق

قم بضبط مقعد السائق بشكل صحيح. -

إللغاء قفل عجلة القيادة. القفل  اسحب مقبض -

قم بتحريك عجلة القيادة ألعلى وألسفل إلى الموقف الصحيح  -
لضمان انها تواجه صدر السائق والتأكد من ان السائق يستطيع 
رؤية جميع العدادات والمؤشرات على لوحة العدادات، ثم حافظ 

 على عجلة القيادة في هذا الموضع.

قفل الى األسفل لتأمين عجلة القيادة.ادفع مقبض ال -

قم بتحريك عجلة القيادة الى أعلى وأسفل لتأكيد قفل عجلة القيادة  -
 بإحكام.

تحذير 

بعد ضبط عجلة القيادة، ينبغي دفع مقبض القفل الي األسفل لقفل  ●
عجلة القيادة، ومنع التحرك التلقائي لعجلة القيادة أثناء عملية 

 القيادة.

يمكن ضبط عجلة القيادة عندما تكون السيارة في حالة التوقف فقط  ●
 لتجنب الحوادث المرورية.

ال تجعل عجلة القيادة موجهه نحو وجهكم تماما. خالف ذلك، فال  ●
يمكنكم الحصول على الحماية الفعالة من الوسادة الهوائية االمامية 

يادة صدر أثناء  وقوع حادث. بعد الضبط يجب ان تواجه عجلة الق
السائق.
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زر عجلة القيادة )يسار(

األزرار الموجودة على الجانب األيسر من عجلة القيادة هي أزرار 
التحكم في نظام الصوت، أوصاف وظائفها واستخدامها كما يلي:

نظام الصوت )راديو(.--

149=< انظر الصفحة 

.AVNنظام الصوت ) ) -

173=< انظر الصفحة 

زر عجلة القيادة األيمن

النوع األول: األزرار الموجودة على الجانب األيمن من عجلة 
القيادة تشكل أزرار التحكم بالشاشة للوحة العدادات وأزرار التحكم بمثبت 

السرعة

مفتاح التحكم بشاشة لوحة العدادات  .1

 تحديد/ تأكيد:  -

اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر الختيار عنصر القائمة الحالية.  ●

اضغط لفترة طويلة على هذا الزر إلعادة اعداد البيانات الحالية   ●
في ذاكرة معلومات القيادة الحالية.

اتجاه اليسار/ اتجاه اليمين◄/►:  -

يقوم بتحويل واجهة العرض للوحة العدادات. •

اتجاه األعلى/ اتجاه األسفل▲/▼:  -

في واجهة معلومات القيادة، اضغط لفترة قصيرة علي الزر لتبديل  •
 واجهة معلومات القيادة السابقة / التالية بالتسلسل.

في واجهة إعداد القائمة، اضغط لفترة قصيرة على الزر ألعلى /  •
لى / ألسفل لتحديد المؤشر، أو اضبط علي الزر لضبط القيمة ألع

 ألسفل.

 304=< انظر الصفحة  . زر التحكم في السرعة *.2
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: تحتوي األزرار الموجودة على الجانب األيمن من عجلة 2النوع 
القيادة على أزرار التحكم في عرض مجموعة أجهزة القياس وأزرار 

التحكم في السرعة.

ة العداداتمفتاح التحكم بشاشة لوح  .1

- DISP اضغط لفترة قصيرة علي الزر باستمرار لتبديل معلومات :
القيادة؛ اضغط لفترة طويلة عليه إلعادة اعداد البيانات في ذاكرة 

معلومات القيادة الحالية.

 304انظر صفحة  زر التحكم في مثبت السرعة  *  .2

القيادةزر البوق بعجلة 

على عجلة القيادة، والبوق يصدر الصوت.  اضغط على الزر  -
 وبعد االفراج عنه، يتوقف البوق عن الرنين. 

تحذير 

بشكل دائم. قد يتسبب ذلك في تلف  ال تضغط على زر البوق 
البوق بمنتهى السهولة.
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تشغيل وايقاف تشغيل المحرك 4.2

الذكيمفتاح التحكم عن بعد  4.2.1

تنبيه 

يحتوي مفتاح التحكم عن بعد على الدائرة اإللكترونية التي تعمل 
علي تنشيط نظام منع الحركة. وفي حالة تلف الدائرة، قد ال يبدأ تشغيل 

 المحرك، لذلك

ينبغي تجنب وضع مفتاح التحكم عن بعد في ضوء الشمس   ●
 عة.المباشر أو درجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة المرتف

أو لمرتفعة األماكن التحكم عن بعد من ح امفتاط سقاإتجنب ينبغي   ●
 عليها.لثقيلة ضغط األيشاء ا

ينبغي تجنب لمس مفتاح التحكم عن بعد بالسائل. وإذا کنت ترطب   ●
بخطأ، فامسحها علی الفور بقطعة قماش ناعمة.

مفتاح التحكم عن بعد الذكي *

الذكيين )بما في لتحكم عن بعد هذه السيارة تكون مجهزة بمفتاحي ا
ذلك مفتاح ميكانيكي للطوارئ( والرمز الشريطي للمفتاح. وإذا كنت 
بحاجة إلى إعادة تخصيص المفاتيح، فيرجى إبالغ الرمز الشريطي 
للمفتاح الي موزع ترامبشي. إذا كان الرمز الشريطي للمفتاح مفقودا، 

للسيارة الي موزع ترامبشي. VINمز يرجي ابالغ ر

مفتاح بعيد *

)بما في ذلك  ①لتحكم عن بعدهذه السيارة تكون مجهزة بمفتاح ا

والرمز الشريطي للمفتاح. وإذا  ②مفتاح ميكانيكي( والمفتاح االحتياطي

كنت بحاجة إلى إعادة تخصيص المفاتيح، فيرجى إبالغ الرمز الشريطي 
للمفتاح الي موزع ترامبشي. إذا كان الرمز الشريطي للمفتاح مفقودا، 

 للسيارة الي موزع ترامبشي. VINيرجي ابالغ رمز 
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قوة إشارة مفتاح التحكم عن بعد منخفضة

قفل األبواب وإلغاء قفل غطاء صندوق السيارة،  قم بإغالق / إلغاء
وتصدر السيارة موجات الراديو لتحديد موقع مفتاح التحكم عن بعد. قد يتم 
إعاقة قفل / فتح األبواب وإلغاء قفل صندوق السيارة  أو قد تكون العملية 

غير مستقرة في الحاالت التالية:

السيارة. وجود معدات تصدر موجات راديو قوية بالقرب من -

قم بإحضار مفتاح التحكم عن بعد مع جهاز اتصاالت أو كمبيوتر  -
محمول أو هاتف محمول أو مرسل إشارة السلكي.

لتحكم عن بعد.ح ايغطي مفتاأو لمعدني الكائن ايلمس  -

تنبيه 

عند مغادرة السيارة ، ال تترك مفتاح التحكم عن بعد في السيارة، 
وخذه معكم.

االزرارعمليات 

 زر القفل  .1

 زر الغاء القفل  .2

زر فتح غطاء صندوق السيارة  .3

مالحظة 

مترا وأطول  30المسافة القياسية للتحكم عن بعد هي حوالي  ●
 مترا. 80المسافة هي حوالي 

قد ال يكون تشغيل األزرار بالمفتاح الذكي متاحا عندما يكون   ●
" أو وضعية التشغيل ACCمفتاح التشغيل على وضعية التشغيل "

"ON." 

إذا وجدت أن وظيفة إلغاء القفل أو القفل لمفتاح التحكم عن بعد  ●
تكون غير صالحة، اضغط على الزر على المفتاح ثالث مرات في 

الوظيفة. وإذا لم يمكن استعادتها، يرجى وقت قصير الستعادة 
 االتصال بموزع ترامبشي إلجراء الفحص واالصالح.

في حالة الضغط على زر القفل أو إلغاء القفل بالمفتاح الذكي   ●
مرات ثم سيتم تنشيط  6بشكل متتابع، سيتم القفل أو إلغاء القفل 
وضعية الحماية لحماية القفل من التلف.
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وظيفة التحكم الالسلكية للمفتاح عن بعد، يمكن قفل / من خالل 
إلغاء قفل جميع األبواب عن بعد ورفع/خفض زجاج النافذة الجانبية 
للسائق* وفتح/ إغالق فتحة السقف عن بعد *، وإلغاء قفل غطاء صندوق 

السيارة عن بعد.

من خالل وظيفة االستشعار الذكية في مفتاح التحكم عن بعد الذكي، 
الدخول بدون مفتاح أو تشغيل مفتاح التشغيل لتشغيل أو إيقاف يمكن 

تشغيل المحرك *.

مالحظة 

يحتوي مفتاح التحكم عن بعيد الذكي رقاقة اإلرسال واالستقبال التي 
تكون مجهزة بالرمز اإللكتروني، ويتم إرساله إلى السيارة. عندما يكون 

المسجل فقط، يمكن تشغيل الرمز اإللكتروني للرقاقة نفس رمز السيارة 
السيارة باستخدام مفتاح التحكم عن بعد الذكي.

عملية زر اإلغالق    .1

اضغط لفترة قصيرة على الزر الموجود داخل النطاق الفعال لقفل   -
جميع األبواب. وإذا ضغطت على هذا الزر لمدة ثانيتين، فستغلق 
 3                                                                النافذة الجانبية للسائق تلقائي ا *. وإذا ضغطت على هذا الزر لمدة 

                                                             ثوان  ، فسيتم اغالق فتحة السقف تلقائي ا *. قم بتحرير هذا الزر 
ق النافذة أو فتحة السقف تلقائيا، وستتوقف عملية أثناء  إغال
اإلغالق.

ثانية تحقيق وظيفة  0.5يمكن الضغط على هذا الزر مرتين في  -
مرات بسرعة. 3العثور على السيارة، ويومض مصباح التوجيه 

مالحظة 

عندما يتم تأمين األبواب، فأن اضواء اشارة االتجاهات سوف 
تومض مرة واحدة.

تنبيه 

وأحد األبواب غير مغلق، سوف يتم  عند الضغط علي زر القفل
قفل األبواب األربعة ولكن يتم الفتح فورا. إذا لم يتم إغالق غطاء الكابينة 

، األمامية أو غطاء صندوق السيارة، عند الضغط على زر القفل 
 سيقوم النظام بإصدار صوت اإلنذار.
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عملية الغاء القفل   .2

اضغط لفترة قصيرة على الزر الموجود داخل النطاق الفعال   -
اللغاء قفل جميع األبواب. وإذا ضغطت على هذا الزر لمدة 
                                                                  ثانيتين، فستفتح النافذة الجانبية للسائق تلقائي ا *. وإذا ضغطت على 

                                                   ثوان  ، فسيتم فتح فتحة السقف تلقائي ا *. قم بتحرير  3هذا الزر لمدة 
فتح النافذة أو فتحة السقف تلقائيا، وستتوقف عملية هذا الزر أثناء  

الفتح

مالحظة 

اذا لم يتم تأمين األبواب، فان اضواء اشارة االتجاهات سوف 
تومض مرتين.

تنبيه 

اللغاء قفل الباب، إذا لم يتم  بعد الضغط على زر الغاء القفل 
ثانية، سيقوم النظام بإعادة قفل الباب. 30فتح الباب في غضون 

عملية إلغاء قفل غطاء صندوق السيارة  .3

ثانية( علي الزر   2)≤في النطاق الفعال، اضغط لفترة طويلة  -
اللغاء قفل غطاء صندوق السيارة. 

مالحظة  

كم / ساعة، لن يتم  1.5السيارة أعلى من بمجرد أن تكون سرعة 
الغاء قفل غطاء صندوق السيارة.

دخول بدون مفتاح *

قفل يتم " وOFFوضع "في ح بدء التشغيل مفتان عندما يكو  -
الذكي للقرب لتحكم عن بعد ح امفتال خادبإم لمستخدم اقاب، إذا لباا

، ألمامياالباب على مقبض د لموجور الزاضغط على ب والبامن ا
اب.ألبواجميع الغاء قفل فسيتم 

، إذا كان "OFعندما يكون مفتاح بدء التشغيل في وضع "  -
المستخدم يحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي، بعد إغالق جميع 
األبواب، اضغط على الزر الموجود على مقبض الباب األمامي، 

فسيتم قفل جميع األبواب.
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تنبيه 

السيارة باستخدام وظيفة دخول السيارة بدون مفتاح، بعد قفل أبواب  ●
ثوان قبل ان يتم تنشيط وظيفة دخول السيارة  3سوف يستغرق 

 بدون مفتاح لفتح األبواب.

يجب إزالة الثلوج عن مقبض باب السيارة بأسرع ما يمكن، فهي  ●
تؤثر طى خاصية الدخول دون مفتاح.

" ويتم قفل الباب، OFFوضع " عندما يكون مفتاح بدء التشغيل في -
إذا قام المستخدم بإحضار مفتاح التحكم عن بعد الذكي للقرب من 
غطاء صندوق السيارة، اضغط على زر فتح غطاء صندوق 

اللغاء قفل وفتح غطاء صندوق السيارة.  ①السيارة

إذا كانت السيارة غير مقفلة وثابتة، فلن تحتاج إلى حمل مفتاح  -
لذكي معكم، واضغط على زر فتح غطاء صندوق                 التحكم عن ب عد ا

، فيمكن فتح غطاء صندوق السيارة. ①السيارة

تنبيه 

كم / ساعة، لن يتم  1.5بمجرد أن تكون سرعة السيارة أعلى من 
الغاء قفل غطاء صندوق السيارة.
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نظام منع الحركة

م نظام قفل الحماية من السرقة لتجنب سبارتكم من يتم تصم
التعرض للسرقة. إذا تم استخدام المفتاح المبرمج بشكل غير صحيح )أو 
أدوات اخرى( لبدء تشغيل المحرك، فان نظام وقود المحرك لن يعمل، 

وبالتالي ال يمكن تشغيل السيارة بشكل طبيعي.

تنبيه 

إذا قمت بالدخول للسيارة تحمل المفتاح الذكي، يتم تعطيل نظام منع 
الحركة تلقائيا.

تبديل االنذار بين "الصافرة" و"الضوء"

يشير إنذار "الضوء" إلى أن السيارة تقوم بتنبيه المالك من خالل 
الفالش فقط عند حدوث اإلنذار؛ يشير إنذار "الجرس والضوء" إلى أن 
السيارة تقوم بتنبيه المالك من خالل الفالش والجرس عند حدوث اإلنذار.

التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع عندما يكون مفتاح بدء 

"OFF/ LOCK " مفتاح التحكم عن بعد وزر  ، اضغط علي زر
لمدة ثانيتين في نفس الوقت للتحويل بين وضع إنذار "الضوء" ووضع 
إنذار "الجرس والضوء". وبعد نجاح التحويل الت، ستومض مصابيح 

ط على جهاز مرات في نفس الوقت )تنطبق فق 3التوجيه اليسرى واليمنى 
 اإلنذار اإللكتروني ضد السرقة(.

استبدال البطارية

المفتاح الذكي مجهز بجهاز إرسال السلكي وبطارية والسيارة 
مجهزة بجهاز استقبال السلكي. إذا كانت طاقة بطارية المفتاح الذكي كافية 
فسيعمل في نطاق الفعالية. في حالة وجود عوائق بين السيارة والمفتاح 

أو إذا كانت طاقة البطارية غير كافية أو إذا تم استخدام المفتاح في الذكي 
أحوال جوية سيئة سيتم تصغير نطاق التشغيل بفعالية.

مالحظة 

عند الضغط على الزر الموجود على مفتاح التحكم عن بعد كل 
مرة، سيومض مؤشر مفتاح التحكم عن بعد مرة واحدة، مما يؤدي إلى 

                                       البطارية الخاصة بمفتاح التحكم عن ب عد.استهالك طاقة 

إذا لم يومض مصباح المؤشر عند الضغط على المفتاح، أو إذا كان 
يجب الضغط على الزر عدة مرات لقفل أو فتح الباب، فان ذلك قد يكون 
بسبب نفاذ طاقة البطارية أو انها اقتربت من النفاذ. يجب استبدال البطارية 

في اقرب وقت ممكن.
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تنبيه 

عندما يستقبل مفتاح التحكم عن بعد موجات الراديو، فإنه يستهلك  ●
طاقة البطارية وينبغي تجنب وضعه بالقرب من أجهزة التلفزيون 

 وأجهزة الكمبيوتر وإلخ.

يجب استخدام بطارية من نفس الفولطية واالبعاد عند استبدال  ●
 البطارية الفارغة.

لتحكم عن ح الى تلف مفتاإصحيحة ية غير ربطاام ستخددي اقد يؤ ●
 بعد.

ينبغي تأكد من االلتزام باللوائح البيئية ذات الصلة عند التعامل مع  ●
 البطاريات غير العاملة بالطاقة.

مالحظة 

ال تستبدل البطارية إال إذا كانت لديكم المهارة المطلوبة. وإال يمكن 
 ان يتم إتالف المفتاح.

موزع ترامبشي.نوصي باستبدالها في 

خطوات استبدال البطارية

ثم قم بازلة المفتاح الميكانيكي باتجاه  Aادر المفتاح باتجاه السهم  -
 .Bالسهم 

المفتاح لطراز السيارة المجهزة بمفتاح اإلشعال: اضغط علي الزر  –
وسوف يخرج المفتاح الميكانيكي. -رأس السهم –

ا علي  - لفتح غالف مفتاح التحكم عن  ①شكل                        استخدم مفك ا مصغر 

.-السهم-بعد في موضع 
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اضغط على البطارية في اتجاه السهم باإلصبع، وقم بإزالة بطارية  -

 .①جهاز التحكم عن بعد

قم بإعادة تركيب المفتاح الذكي حسب الترتيب العكسي.
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مفتاح الطوارئ الميكانيكي 4.2.2

ثم قم بازلة المفتاح الميكانيكي باتجاه  Aادر المفتاح باتجاه السهم   -
 .Bالسهم 

أدخل المفتاح الميكانيكي للطوارئ في فتحة قفل باب السائق لقفل  -

78=< انظر الصفحة  جميع األبواب؛ افتح باب السائق.

مالحظة 

السيارة  أو الغاء يمكن استخدام مفتاح الطوارئ فقط لقفل كل أبواب 
قفل باب السائق. وال يمكن استخدامه لتشغيل المحرك.
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نظام القفل المركزي 4.2.3

بالطريقتين التاليتين، نظام القفل المركزي يمكن استخدامه لقفل 
وفتح جميع أبواب السيارة.

اضغط على زر الفتح والقفل في المفتاح الذكي لتشغيل نظام القفل  .1
المركزي.

استخدم زر قفل األبواب المركزي للتحكم بنظام القفل المركزي. .2

مالحظة 

إذا تم تنشيط خاصية مكافحة السرعة باستخدام المفتاح الذكي، يمكن 
فقط استخدام زر القفل المركزي لقفل األبواب وال يمكن استخدامه إللغاء 

قفل األبواب.

فتح قفل الباب

لمفتاح  داخل النطاق الفعال، اضغط لفترة قصيرة على زر 
التحكم عن بعد مرة واحدة اللغاء قفل جميع األبواب.

متر  1.0مع حمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي داخل نطاق حوالي 
بعيدا عن الباب، استخدم وظيفة الدخول بدون مفتاح لفتح األبواب األربعة 

69=< انظر الصفحة  *.

مالحظة 

اإلعداد االفتراضي بالموديالت الحالية هو الضغط على الزر من 
المفتاح الذكي اللغاء قفل كل األبواب تلقائيا. اضغط على الزر علي مفتاح 
التحكم عن بعد باستخدام إعداد "إعداد السيارة" في نظام الصوت لفتح 

204=< انظر الصفحة  األيسر فقط*.جميع األبواب أو الباب األمامي 

وظيفة الغاء القفل التلقائي

عندما تكون السيارة متوقفة وتكون األبواب مقفلة، اذا كات يقوم 
 /OFFبتحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع  "

LOCK".سيتم فتح باب السائق تلقائي ا ،                                

مالحظة 

وظيفة "إلغاء القفل التلقائي" هي وظيفة إعداد اختيارية، ويمكن 
اعدادها الي التشغيل أو ايقاف التشغيل من خالل اعداد "إعداد السيارة" 

 204الصفحة  انظر  الخاصة بنظام الصوت *. =<
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 السرعةوظيفة قفل 

جميع األبواب مغلقة:

يمكن لنظام القفل المركزي قفل جميع ابواب السيارة تلقاتيا إذا  -
 كم/ ساعة. 20وزت سرعة السيارة اتج

يمكن لنظام القفل المركزي قفل جميع ابواب السيارة تلقائيا إذا  -
كم/ ساعة  20كم/ ساعة إلى  5كانت سرعة السيارة تترأوح بين 

 ثانية. 30ألكثر من 

مالحظة 

وظيفة "قفل السرعة" هي وظيفة اختيارية، ويمكن اعدادها الي 
التشغيل أو ايقاف التشغيل من خالل اعداد "إعداد السيارة" الخاصة بنظام 

  204الصفحة  انظر  الصوت *. =<

غط على زر قفل األبواب المركزي إللغاء بعد القفل السريع، اض
قفل كل األبواب.

وظيفة الغاء القفل تلقائيا عند التصادم

، وعند تحقيق ONعندما يكون مفتاح اإلشعال في الموضع 
الشروط المحددة األخرى، يمكن ان يتم فتح األبواب األربعة. في نفس 

الفتح في حالة ثوان بين إجراءات  3الوقت مرتين بفاصل زمني مقداره 
وقوع حاف اصطدام للسيارة.

مقبض ققل باب السيارة الداخلي

②والمقبض داخل السيارة ①يحتوي كل باب على مزالج الباب

إلى الداخل على طول اتجاه السهم  ①عندما يتم دفع مزالج الباب -

A-  .يتم قفل الباب المقابل ،

، يمكن  B– علي طول اتجاه السهم②①عند سحب مزالج الباب -

علي طول  ②فتح الباب المقابل؛ وثم سحب المقبض داخل السيارة

لفتح الباب المقابل.   -Bاتجاه السهم 
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مالحظة 

مكبس القفل علي باب السيارة يمكن إغالق أو إلغاء قفل باب 
 السيارة المقابل.

                                                             إذا كان مزالج الباب الخلفي مفتوح ا وال يستطيع فتح الباب الخلفي 
من خالل سحب المقبض داخل السيارة، فقد يتم تنشيط قفل السالمة 

. وفي هذا الوقت، يفتح الباب الخلفي من  78=< انظر الصفحة  لألطفال 
بقوة لتجنب األضرار. خارج السيارة؛ وال تسحب المقبض الداخلي 

تنبيه 

عند تأمين المزالج، ال تسحب مقبض الباب بقوة.

مفتاح القفل المركزي

يمكن قفل وفتح  ②زر قفل الباب المركزي علي جانب السائق 
الباب في السيارة.

تأمين االبواب:

، يمكن قفل ②زر قفل الباب المركزي  لالضغط على طرفية   -
جميع االبواب. 

فتح األبواب:

، يمكن ②زر قفل الباب المركزي  لالضغط على طرفية   -
الغاء قفل جميع االبواب. 

تحذير 

ال تترك األطفل أو االشخلص ذوي االحتياجات الخاصة داخل 
السيارة. في حاالت الطوارئ عندما تكون األبواب مقفلة، سيكون من 

أو شخص معاق مغادرة السيارة بنفسه. في حاالت الصعب على طفل 
الحوادث، يزيد قفل االبواب من صعوبة اإلنقاذ.
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فتحة القفل في باب السيارة

  74=< انظر الصفحة  -أخرج المفتاح الميكانيكي للطوارئ * ؛  

في باب السائق. قم بإبخال مفتاح الطوارئ الميكانيكي بفتحة القفل -

قم بتدوير المفتاح في عكس عقارب الساعة لقفل كل األبواب. -

قم بتدوير المفتاح في اتجاه عقارب الساعة إللغاء قفل باب السائق  -
 فقط.

تحذير 

مرات  6من أجل حماية محرك قفل الباب، عند القفل والغاء القفل 
التحكم في الجسم الي حالة  متتالية في فترة قصيرة من الوقت، يدخل نظام

حماية قفل الباب )يمكن الغاء القفل مرة واحدة في هذه الحالة(، ثم يحتاج 
ثوان قبل تشغيل قفل الباب. 5إلى االنتظار 

قفل سالمة الطفل

قفل سالمة األطفل يهدف إلى الحد من مخاطر فتح البب بشكل 
عند تفعيل قفل سالمة عرضي بواسطة األطفال الموجودين داخل السيارة. 

األطفال، يمكن فتح األبواب من الخارج فقط.

قفل تأمين سالمة األطفال:

 افتح الباب المراد تفعيل قفل سالمة الطفل عليه. -

كما هو موضح في الشكل، قم بتحويل مفتاح قفل السالمة لألطفال  -

 لتفعيل قفل السالمة لألطفال.  إلى وضع  من وضع 
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سالمة الطفل:تفعيل قفل 

 افتح الباب المراد تفعيل قفل سالمة الطفل عليه. -

كما هو موضح في الشكل، قم بتحويل مفتاح قفل السالمة لألطفال  -

اليقاف تشغيل قفل السالمة لألطفال.  إلى وضع  من وضع 

مالحظة 

مع تنشيط باب امان الطفل، ال يمكن فتح الباب الخلفي. في هذه 
فتح الباب فقط من الخارج. ال تسحب المقبض الداخلي  الحالة، يمكن

بالقوة. وإال قد يتعرض للتلف.

تحذير 

ال تترك األطفل أو االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة داخل 
السيارة وحدهم. بمجرد الضغط على مفتاح القفل، سيتم إغالق أبواب 

األشخاص المعاقين قد السيارة على الفور. في حالة الطوارئ، األطفال أو 
يجدون صعوبة في مغادرة السيارة وحماية انفسهم. وسيكون من الصعب 

انقاذ األطفل أو المعاقين بسبب األبواب المغلقة.
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أبواب السيارة  4.2.4

 إغالق األبواب

اسحب المقبض إلى الداخل )انظر السهم( من الداخل. -

 ادفع الباب مباشرة من الخارج. -

مالحظة 

                                                                 إذا كانت قوة إغالق الباب خفيفة جد ا، فقد ال يكون الباب مغلق ا جدا،  ●
 ويحتاج إلى فتح الباب إلغالقه مرة أخرى.

سيظهر تنبيه على شاشة لوحة العدادات إذا كان هناك باب غير  ●
كم/ س،  5مغلق بإحكام؛ عندما تتجأوز سرعة السيارة 

ستسمعصوت صفير تنبيه.

تحذير 

قبل القيادة، يجب التأكد من إقفال جميع االبواب. يمكن ان تنفتح  ●
األبواب المغلقة فجاة أثناء  حركة السيارة، مما قد يتسبب في 

 اإلصابات أو الحوادث.

يجب فتح الباب أو غلقه عندما تكون السيارة ثابتة. ●

يتم  لتجنب قرص األصابع، يجب ابعاد اليدين عن حافة الباب عندما ●
 إغالق الباب.
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غطاء صندوق السيارة 4.2.5

 فتح غطاء صندوق السيارة

عندما تكون السيارة في حالة توقف تام ، اسحب مقبض فتح  -
 صندوق السيارة لفتح غطاء صندوق السيارة.

الموجود على مفتاح  في النطاق الصالح، اضغط على الزر 
                                                           التحكم عن بعد لمدة ثانيتين تقريبا  لفتح غطاء صندوق السيارة.

بالنسبة للمركبات المزودة بوظيفة دخول بدون مفتاح* ، احمل 
ا ذكي ا للتحكم عن ب عد، واضغ ط على زر غطاء فتح صندوق                                   مفتاح 

متر من غطاء صندوق السيارة  1.0مباشرة في نطاق حوالي  ①السيارة

الموجود على  تح غطاء صندوق السيارة؛ أو اضغط على المفتاح لف
                                                                  مفتاح التحكم عن ب عد الذكي اللغاء قفل السيارة بالكامل، ثم اضغط على 

لفتح غطاء صندوق السيارة. ①زر فتح غطاء صندوق السيارة

إغالق غطاء صندوق السيارة

المصد قم بتخفيض غطاء صندوق السيارة بالقرب من غطاء  -
 الخلفي واضغط عليه بقوة إلغالقه.

ينبغي التأكد من أن غطاء صندوق السيارة يكون مغلقا بإحكام. -

مالحظة 

                                                        إذا لم يكن غطاء صندوق السيارة مغلق ا ، فستعرض شاشة لوحة 
كم / ساعة ،  5العدادات معلومات التذكير. وعندما تتجاوز سرعة السيارة 

 سيكون هناك صوت تنبيه.
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النوافذ الكهربائية 4.2.6

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
"ON" ثانية بعد  40، يمكن تشغيل النوافذ الكهربائية. وفي غضون

" الي وضع ONتحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال من وضع "
"ACCأو " OFF/ LOCK"" يمكن التشغيل. وإذا فتحت باب السائق ،

ثانية، ال يمكنكم االستمرار في تشغيل النوافذ الكهربائية. 40في غضون 

زر النافذة الكهربائية )جانب السائق(

. زر النافذة الكهربائية االمامية اليسرى1

. زر النافذة الكهربائية االمامية اليمنى2

. زر النافذة الكهربائية الخلفية اليسرى3

 لخلفية اليمنى. زر النافذة الكهربائية ا4

 . زر تأمين نوافذ الركاب5

بلطف، تغلق النافذة الكهربائية حتى يتم تحرير المفتاح  ①ارفع زر -

أو النوافذ الكهربائية تصل إلى أعلى الموقف. 

بلطف، تفتح النافذة الكهربائية حتى يتم تحرير  ①اضغط على زر -

الزر أو خفضت إلى أدنى الموقف. 

                                             بقوة، وستفتح النافذة الكهربائية تلقائي ا الي  ①اضغط على زر -

األسفل حتى تنخفض النافذة إلى أدنى الموقف.

مالحظة 

في عملية الهبوط التلقائي ، إذا كنت تريد إيقاف النافذة ، ارفع 

للتوقف. ①رز

، ويمكن تشغيل ①نفس زر ④وزر ③وزر ②طريقة تشغيل زر -

النافذة لباب قابل فقط.
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بعض طرازات السيارات تجهز بوظيفة الرفع التلقائي النافذة علي  
                                         جانب السائق، ويمكن تشغيلها أيض ا كما يلي:

بقوة، تغلق النافذة الكهربائية الي األعلي حتى النافذة  ①ارفع زر -

الكهربائية تصل إلى أعلى الموقف.

مالحظة 

التلقائي ، فاضغط على إذا كنت تريد إيقاف النافذة أثناء عملية الرفع 

إليقافه. ①زر

، يضيء زر المؤشر،  ⑤اضغط علي زر قفل نوافذ الركاب –

بشكل فعال، وال  ④وزر ③وزر ②وزر ①ويمكن تشغيل زر

من  يمكن ألزرار النوافذ الكهربائية على جانب الركاب التشغيل.
أجل الفتح، اضغط على الزر مرة أخرى، وفي هذا الوقت مؤشر 

 الزر يطفئ.

تنبيه 

ة قصيرة ، أغلق جميع لفترعند مغادرة السيارة ، حتى إذا غادرت  ●
 األبواب والنوافذ إذا تركت السيارة دون مراقبة.

ا عند اغالق األبواب والنوافذ ، إال فقد تصيب نفسكم أو  ●                                                          كن حذر 
تضرب آخرين.

زر النافذة الكهربائية لجانب الراكب

①لكل راكب بزر النافذة الكهربائيةتم تجهيز كل باب جانبي 

بلطف، تغلق النافذة الكهربائية حتى يتم تحرير المفتاح  ①ارفع زر -

أو النافذة الكهربائية تصل إلى أعلى الموقف. 

بلطف، تفتح النافذة الكهربائية حتى يتم تحرير  ①اضغط على زر -

الزر أو خفضت إلى أدنى الموقف. 

                                       وستفتح النافذة الكهربائية تلقائي ا الي بقوة،  ①اضغط على زر -

األسفل حتى تنخفض النافذة إلى أدنى الموقف.
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مالحظة 

عندما يتم تنشيط زر قفل النافذة للراكب )يضيء مؤشر الزر( ، لن 

ا على تشغيل النافذة المعنية. ①يكون زر النافذة الكهربائية                                  قادر 

وظيفة مكافحة القرص *

الكهربائية علي جانب السائق بوظيفة مضادة للقرص. تجهز لبنافذة 
جميع النوافذ الكهربائية األربع مجهزة بوظيفة مكافحة القرص. إذا 
واجهت النافذة عوائق عند رفعها في مجل مقاومة االعتصار 

مم(، ستوقف وتنخفض فورا. في حالة حدوث الحالة المنكورة 200~4)
نافذة مرة اخرى.اعاله، تحقق من السبب قبل ان تغلق ال

إذا تم تفعيل وظيفة مكافحة القرص لمرات عديدة في فترة قصيرة، 
سيتم تلقائيا مسح بيانات تهيئة مكافحة القرص لحماية نظام حركة النافذة. 
في هذه الحالة، تحقق بحذر مرة أخرى من عدم وجود اي عوائق. قم 

م الستعادة وظيفة بإزالة اي عوائق في حالة وجودها. قم بإجراء تهيئة التعل
مكافحة القرص.

تنبيه 

على الرغم من وظيفة مكافحة القرص، من الضروري التحقق من  ●
عدم وجود اي عوائق قبل اغالق النوافذ. وفي بعض الحاالت 
)على سبيل المثال، العوائق النحيفة أو المرنة(، يمكن ان يحدث 

 فشل تفعيل وظيفة مكافحة القرص.

بتثبيت اي ملحقات في نطاق حركة النافذة. وإال فإن ذلك قد ال تقم  ●
يؤثر على عمل وظيفة مكافحة القرص أو يؤدي إلى تفعيلها بطريق 

الخطا وبالتالي ال يمكن إغالق النوافذ بشكل طبيعي.
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تهيئة مكافحة القرص *

إذا وجد أن النافذة الكهربائية علي جانب السائق ال يمكن أن ترتفع 
                                                                   تلقائي ا ووظيفة مكافحة القرص تفشل، أو يتم تشغيل وظيفة مكافحة القرص 
عدة مرات خالل فترة زمنية قصيرة، مما يؤدي إلى فشل حالة التهيئة 

التلقائية، ذلك يحتاج إلى التهيئة.

ارفع زر النافذة الكهربائية علي جانب السائق، وسترتفع النافذة 
ا. بعدها واصل سحب وامساك الزر تدريجيا إلى أن يتم إغالق النافذة                                     تمام 

ثواني. وهكذا تم االنتهاء من عملية التهيئة. 3إلى  2ألعلى لمدة 

مالحظة 

أثناء  عملية التهيئة، يتم تعطيل وظيفة مكافحة القرص، لذلك ال 
تستخلم اي جزء من الجسم أو مواد اخرى لعرقلة حركة النافذة. . عدم 

اإلصابات أويؤثر على عملية التهيئةالقيام بذلك سوف يسبب 

مالحظة 

إذا فشل نظام النافذة الكهربائية، يرجى الذهاب الى موزع ترامبشي 
الجراء الفحص واالصالح.

84



التشغيل والمعدات .  نظام4

فتحة السقف الكهربائية 4.2.7

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
"ON" ثانية بعد  40الكهربائية. وفي غضون ، يمكن تشغيل فتحة السقف

" الي وضع ONتحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال من وضع "
"ACCأو " OFF/ LOCK"" يمكن التشغيل. وإذا فتحت باب السائق ،

ثانية، ال يمكنكم االستمرار في تشغيل النوافذ الكهربائية. 40في غضون 

مالحظة 

التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع  عندما يكون مفتاح بدء 
"OFF/ LOCK" ويتم فتح باب السائق عند عدم إغالق فتحة السقف ،

الكهربائية، ستعرض لوحة العدادات الرسالة " فتحة السقف ليست مغلقة" 
وسوف يتم تذكير السائق بصوت الجرس، وينبغي التحقق على الفور مما 

اذا كانت فتحة السقف مغلقة.

وايقاف تشغيل حاجب فتحة السقفتشغيل 

امسك الممر:

 اسحب للخلف لفتح حاجب فتحة السقف. -

اسحب لألمام الغالق حاجب فتحة السقف. -

مالحظة 

عند فتح فتحة السقف الكهربائية بسالسة، سيتم فتح حاجب فتحة 
                                 السقف تلقائي ا مع فتح فتحة السقف.

تنبيه 

الهواء المتولد أثناء قيادة السيارة حاجب فتحة لمنع امتصاص تدفق  ●
السقف، مما يؤدي الي تلف حاجب فتحة السقف، وال يمكن إغالق 
ا.                                                           حاجب فتحة السقف اال عند إغالق فتحة السقف الكهربائية تمام 

                                                           قبل إغالق حاجب فتحة السقف، أغلق فتحة السقف الكهربائية أوال .  ●
لق حاجب فتحة السقف فقط ، وإذا لم يتم إغالق فتحة السقف، أغ

 يوجد خطر دخول الماء الي السيارة عند هطول األمطار.

85



.  نظام التشغيل والمعدات4

تشغيل وايقاف تشغيل فتحة السقف الكهربائية

فتحة السقف الكهربائية هي فتحة السقف الكهربائية السلسة. وعندما 
يتم إغالق فتحة السقف بالكامل، يمكن رفعها وفتحها بسالسة.

-A-                                        في فتح فتحة السقف قليال ، اضغط على طرفية إذا كنت ترغب -
ة قصيرة، وسوف تتوقف فتحة السقف عن الحركة بعد لفترللمفتاح 

 الحركة لمسافة قصيرة.

                                                       إذا كنت ترغب في إغالق فتحة السقف قليال  ، اضغط على طرفية  -
-B-  ة قصيرة، وسوف تتوقف فتحة السقف عن الحركة لفترللمفتاح

 قصيرة. بعد الحركة لمسافة

للمفتاح وأمسكه لفترة قصيرة من الوقت،  -A-اضغط على طرفية  -
                                         وسيتم فتح فتحة السقف تلقائي ا بشكل كامل.

للمفتاح وأمسكه لفترة قصيرة من الوقت،  -B-اضغط على طرفية  -
                                          وسيتم اغالق فتحة السقف تلقائي ا بشكل كامل.

-على طرفية  إذا كنت ترغب في رفع فتحة السقف قليال، اضغط -
B-  للمفتاح في حالة اغالق فتحة السقف، فسوف يتم تحريك فتحة

السقف إلى موضع الرفع؛ وإذا كنت ترغب في اإلغالق ، اضغط 
ا. -A-على طرفية                                           للمفتاح حتى يتم إيقاف فتحة السقف تمام 

تنبيه 

قبل مغادرة السيارة أو في حالة عدم مراقبة السيارة، اغلق فتحة 
بالكامل. خالف ذلك، قد يدخل المطر أو الحطام الي داخل السيارة.السقف 

يوضح الشكل حالة رفع الطرف الخلفي لفتحة السقف الكهربائية. -

86



التشغيل والمعدات .  نظام4

يوضح الشكل حالة الفتح السلس لفتحة السقف الكهربائية. -

الوظيفة المضادة للقرص المرفقة مع فتحة السقف

وظيفة مضادة لاللتصاق عند إغالقها تحتوي فتحة السقف على 
وإغالقها من حالة مائلة ، حيث تمنع وظيفة التحامل هذه العناصر الكبيرة 

من اإلمساك بها عند إغالق فتحة السقف:

عندما يتم إغالق فتحة السقف مع االنزالق ، إذا تم تشغيل وظيفة  ●
مضادة للقرص ، فإن فتحة السقف سوف تتوقف عن التحرك بعد 

الوصول لمسافة معينة في االتجاه المفتوح.

عندما يتم إغالق فتحة السقف وإمالتها ، إذا تم تشغيل وظيفة  ●
مكافحة القرص ، فإن فتحة السقف ستعمل في اتجاه اإلمالة حتى 

تصل إلى أقصى ميل لإلمالة.

تنبيه 

ال تقم بتشغيل فتحة السقف الكهربائية عندما تكون درجة الحرارة 
(. وفي مثل هذه البيئة ، قد ال درجة مئوية   20                    منخفضة جد ا )أقل من 

يتم تنشيط وظيفة مكافحة القرص لفتحة السقف الكهربائية، وقد تحدث 
الحوادث بسهولة. وكذلك، بإمكان درجة الحرارة المنخفضة التسبب في 

ك فتحة السقفتلف محر

تحذير 

ا عند إيقاف فتحة السقف الكهربائية ، وينبغي التأكد من  ●                                                             كن حذر 
عدم وجود أي شخص في النطاق المغلق للحركة وتجنب االصابة 

 الخطيرة أو االصابة الخطرة باآلخرين.

ئية قرص لكهرباالسقف وظيفة مكافح القرص لفتحة اال تمنع  ●
 ة.لصغيراء ألشيااألصابع أو ا

قد تتوقف فتحة السقف الكهربائية عن مراقبة العائق الموجود في  ●
ا ، وليس لديه وظيفة مكافحة القرص                                                               الوضع بحيث يكون مغلق ا تمام 

 في هذا الوقت

ول تفعيل مل الوظيفة المضادة للقرص. ال تحافي هذا الوقت، لن تع ●
بذلك يمكن ان الميزة المضادة القرصة باليد أو جزء جسمكم. القيام 

 يسبب اضرارا بالغة بالجسم بسهولة
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التهيئة اليدوية والتعلم الذاتي لفتحة الستف

في بعض الحاالت )بعد أن تفقد البطارية فجأة الطاقة أو لم يتم 
استخدام السيارة لفترة طويلة(، قد يحتاج الي تهيئة فتحة السقف الكهربائية 

                          يدوي ا والتعلم الذاتي لها.

لمفتاح -B-عندما تكون فتحة السقف مغلقا، اضغط على طرفية   -
فتحة السقف حتي أن تنتقل فتحة السقف إلى الوضع المائل بالكامل 

 وتحرر المفتاح.

لمفتاح فتحة السقف مرة أخرى ألكثر من -B-اضغط على طرفية   -
، في هذا الوقت تتم تهيئة فتحة السقف. وبعد صوت  10                                                    ثوان 

 االنتهاء من تهيئة فتحة السقف.نقرتين، يتم 

لمفتاح فتحة -B-بعد االنتهاء من التهيئة، اضغط على طرفية   -
السقف باستمرار، ستتوقف فتحة السقف بعد تشغيل "وضع الرفع 

وضع اإلغالق". وفي ← االنزالق والفتح ← وضع اإلغالق ← 
هذا الوقت، يتم االنتهاء من التعلم الذاتي لسقف السقف.

تنبيه 

إذا تعطل نظام فتحة السقف ، يرجى الذهاب إلى موزع ترامبشي 
للفحص والصيانة.
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 غطاء الكابينة األمامية 4.2.8

فتح واغالق غطاء الكابينة األمامية

قم بايقاف السيارة على أرضية مستوية باستخدام مكابح التوقف. -

العدادات علي اسحب مقبض فتح غطاء الكابينة األمامية تحت لوحة  -
جانب السائق، وسيقوم بالغاء قفل غطاء الكابينة األمامية، ويصعد 

 قليال

ادفع آلية القفل في اتجاه السهم إللغاء قفل غطاء الكابينة األمامية  -
 بالكامل.

ارفع غطاء الكابينة األمامية الي موقف الحد، وقم بازالة قضيب  -

وثم قم بتثبيت قضيب الدعم في ، ①الدعم من حامل قضيب الدعم

، ويمكن دعم غطاء الكابينة األمامية في موقف ②فتحة التثبيت

 الحد.

عندما يغلق غطاء الكابينة األمامية، قم بازالة قضيب الدعم من  -

وقم . ①، وثم قم بوضعه علي حامل قضيب الدعم②فتحة التثبيت

بزين، بانخفاض غطاء الكابينة األمامية الي ما يقرب من الدرا
واضغط على الطرفية األمامية لغطاء الكابينة األمامية الي األسفل 

 إلغالقه.
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بعد إغالق الغطاء األمامي، ينبغي التأكد من قفل المشبك بإحكام. -

مالحظة 

تشحيم األجزاء المتحركة بشكل صحيح آللية قفل غطاء الكابينة  ●
 الكابينة األمامية.األمامية، يساعد علي فتح أو إغالق غطاء 

ف شاشة العرض للوحة فسو، ألماميةالكابينة ء الم يتم غلق غطاإذا  ●
كم/  5لسرعة وز اعندما تتجاالعدادات تعرض معلومات التذكير. و

صدر صوت الجرس.سي، ساعة

تحذير 

الكابينة األمامية هي واحدة من المناطق المعرضة للخطر، وعملية 
بسهولة إلى إصابة خطيرة أو وفاة.غير سليمة تؤدي 

اذا كانت تشاهد البخار أو سائل التبريد من الكابينة األمامية، ال  ●
 تفتح غطاء الكابينة األمامية للوقاية من الحروق.

كم.نفساق حرلمنع إلساخن ك المحراال تلمس  ●

عندما يكون المحرك دافئا، ال تفتح خزان التوسع الخاص بغطاء  ●
هذا الوقت، يكون نظام التبريد مرتفع الحرارة وضغطه المبرد. في 

 عالي.

عند تشغيل المحرك أو عمله، ال تلمس سير المحرك، المولد،  ●
مروحة التبريد، وغيرها من المكونات الدوارة، ونظام التشغيل 

 عالي الفولت ونظام العادم مرتفع الحرارة.
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جسم السيارة العمليات األساسية لنظام منع السرقة علي 4.2.9

إلغاء القفل -نظام منع السرقة على جسم السيارة 

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
"OFF / LOCK  حماية، احمل مفتاح التحكم ال"وتكون السيارة في حالة

عن بعد الذكي للقرب من الباب واضغط على الزر علي مقبض الباب 
األمامي أو زر الغاء القفل على جهاز التحكم عن بعد، فسنظام مكافحة 

كما يومض مؤشر  ومؤشر وللسرقة يسمح للباب بالغاء القفل، 
 في لوحة العدادات ومؤشر اشارة التوجيه مرتين.

القفل –السرقة علي جسم السيارة  نظام منع

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
"OFF / LOCK وتكون أربعة األبواب وغطاء الكابينة األمامية"

وغطاء صندوق السيارة مغلقة ويكون مفتاح التحكم عن بعد الذكي خارج 
القفل على  السيارة، اضغط على الزر علي مقبض الباب األمامي أو زر

جهاز التحكم عن بعد، فسنظام مكافحة للسرقة يسمح للباب بالقفل،

كما يومض مؤشر  ومؤشر  في لوحة العدادات ومؤشر اشارة و
 التوجيه مرة واحدة.

عندما لم يتم إغالق غطاء الكابينة األمامية أو غطاء صندوق   .1

علي مفتاح التحكم عن بعد الذكي  السيارة، اضغط علي زر 
لبدء جرس االنذار: يومض مؤشر التوجيه األيسر واأليمن، وبوق 

 مكافحة للسرقة يصدر صوت الجرس القصير.

مالحظة 

في عملية التنبيه، بعد اغالق باب لم يغلق جيدا، السيارة ستدخل الي 

الذكي، مفتاح التحكم عن بعد حالة مكافحة للسرقة، أو اضغط علي زر 
 يتم إيقاف صوت االنذار، والسيارة تدخل حالة مكافحة للسرقة.

إذا كان أي واحد من أربعة أبواب ليس مغلقا، اضغط علي زر   .2

علي مفتاح التحكم عن بعد، فسيقفل أربعة األبواب أوال، وثم 
يقوم بالغاء قفلها على الفور، وصوت اإلنذار يتوقف.

السرقة لجسم السيارة عند فتح البابتنشيط وظيفة مكافحة 

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع   .1
"OFF / LOCK وتكون السيارة في حالة مكافحة للسرقة، اذا "

استخدمت المفتاح غير القانوني أو فتحت قفل الباب )أربعة األبواب 
ل قسري، وغطاء الكابينة األمامية و غطاء صندوق السيارة( بشك

نظام مكافحة للسرقة سيطلق جرس البوق، ومصابيح اشارة التوجيه 
ثانية. 28تومض لمدة حوالي 

عندما يتم قفل السيارة عن طريق جهاز التحكم عن بعد، إذا تم فتح   .2
باب السائق بواسطة مفتاح ميكانيكي، بعد فتح باب السائق، نظام 

بيح اشارة مكافحة للسرقة سيطلق صوت الجرس للبوق ومصا
التوجيه تومض بعد بضع ثوان.

مالحظة 

زر ضغط على ء عملية االنذار، اثنام اطالق االنذار أو أعند عد
ل إلشعاح امفتاح بدء التشغيل أو مفتاتحويل عند أو لتحكم عن بعد لمفتاح ا

رة لسيااتدخل ولسرقة امكافحة ار نذاالفراج عن إيتم ، "ONضع "ولى إ
للسرقة.مكافحة في حالة 
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مكافحة للسرقة للمحرك:

 /OFFعندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع"
LOCK"  وقد تم االفراج عن نظام مكافحة للسرقة ويكون المفتاح ،

القانوني داخل السيارة، يتم تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال 
سرقة المحرك في التحقق، ، إذا نجح نظام مكافحة "ONإلى وضع "

فسيقوم النظام باالفراج عن مكافحة لسرقة المحرك. إذا لم يتم استخدام 
وظيفة مكافحة لسرقة المحرك، نظام مكافحة للسرقة يمنع بدء تشغيل 

المحرك ويطلق إنذار مكافحة للسرقة.
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االضواء ومجال الرؤية 4.3

 اإلضاءة الخارجية 4.3.1

 لألضواءالمفتاح المجمع 

 . مصباح إشارة االتجاه1

 . اشارة الخروج عن الممر2

 . مصباح الشعاع العالي االمامي3

 . مصباح الشعاع المنخفض االمامي4

. وميض المصباح االمامي )وميض الضوء البعيد(5

6 .OFFأطفئ الضوء 

7 .AUTO  * الضوء التلقائي

ضوء الموقف )تشغيل ضوء الموقف يدويا( . 8

                                          الضوء المنخفض )تشغيل الضوء المنخفض يدويا (. 9

10 .OFFأضواء الضباب

مصابيح الضباب األمامية * . 11

مصابيح الضباب الخلفية *. 12

مالحظة 

بعد القيادة في المطر أو بعد غسل السيارة، فرق بسبب درجة 
الحرارة بين داخل وخارج المصباح قد يؤدي الي ظهور صقيع وتعفير 

السطح الداخلي للمصباح، وتكون مماثلة لظاهرة التكثيف على النافذة على 
الداخلية في عملية المطر، لن يؤثر ذلك على حياة خدمة المصباح. يمكن 
تشغيل األضواء للمساعدة علي إزالة الضباب، وإذا كان يوجد عدد كبير 
 من قطرات الماء أو تسرب المياه في المصابيح األمامية، يرجى االتصال

بموزع ترامبشي الجراء الفحص واالصالح.

 لمبة اإلشارة للتوجيه

قم بتحويل ذراع التشغيل لمجموعة األضواء الي األعلي أو األسفل  -

، وقم بتشغيل مصباح اشارة التوجيه لليمين أو ①الي موقف الحد

ي أو المؤشر  لليسار، يومض المؤشر مجموعة  ف
 المصابيح.

تنبيه 

إذا فشلت مصابيح اشارة التوجيه في مقدمة السيارة أو خلفيتها، 

ؤ يومض المؤشر  بموزع ترامبشي علي الفور الجراء أو الم
الفحص واالصالح.
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الضوء الوامض لتغيير الحارة

 .ONقم بتدوير مفتاح اإلشعال الى الموضع  -

األسفل قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة المصابيح الي األعلي أو  -

، وثم قم ②ثانية( الي وضع 0.7- 0.1بسرعة )في غضون 

باالفراج عن ذراع التشغيل وقم باعادته الي الموقف األصلي، 

مرات، وكما يومض  3وتومض مصابيح اشارة التوجيه المقابلة 

 مرات. 3لوحة العدادات  فيمؤشر  ومؤشر  المقابالن 

ي األعلي أو األسفل قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة المصابيح ال -

وحافظ علي هذا الموقف، فتومض مصابيح اشارة  ②الي وضع

ي التوجيه المقابلة ومؤشر أو مؤشر المقابالن  لوحة  ف
العدادات، وثم قم باالفراج عن ذراع التشغيل وقم باعادته الي 

 الموقف األصلي، وبعد يتوقف عن الفالش.

مصباح الشعاع العالي األمامي

 .ONقم بتدوير مفتاح اإلشعال الى الموضع  -

 لتشغيل  قم بتحويل مفتاح مصابيح -

ادفع ذراع تشغيل مجموعة المصابيح الي األمام )مقدمة السيارة(  -

لتشغيل المصابيح األمامية المرتفعة، والمؤشر المقابل  ③الي وضع

 العدادات يضيئ.  في لوحة

وال يزال المصابيح األماميةاليقاف تشغيل  ④يادفع ذراع تشغ -

يكون ضوء مرتفع أمامي في وضع التشغيل.  في لوحة

إليقاف تشغيل جميع  OFFأدر مفتاح المصابيح إلى وضع  -
 األضواء.

تحذير 

قد يؤثر مصباح الشعاع العالي االمامي على رؤية سائقي المركبات 
استخدامه  األخرى، وبالتالي ربما يكون سببا في وقوع حوادث، يرجى

بالشكل الصحيح
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مصباح الشعاع المنخفض االمامي

 .ONقم بتدوير مفتاح اإلشعال الى الموضع  -

لتشغيل  ، قم بتحويل مفتاح المصابيح الي ④راععندما يكون ذ -

إليقاف تشغيل جميع  OFFأدر مفتاح المصابيح إلى وضع  -
 األضواء.

ومضان الضوء المرتفع

 .ONقم بتدوير مفتاح اإلشعال الى الموضع  -

اسحب ذراع تشغيل مجموعة المصابيح الي الخلف )خلفية السيارة(  -

 لتشغيل المصابيح المرتفعة األمامية. ⑤الي موقف الحد

قم باالفراج عن ذراع تشغيل مجموعة المصابيح واعادته الي  -

 اليقاف تشغيل فالش المصابيح المرتفعة. ④موقف الحد

مالحظة 

حتى إذا لم يتم تشغيل اي من مصابيح السيارة، ستظل الفالشات 
على لوحة العدادات باإلضاءة تومض، ببنما سيستمر ضوء المؤشر 

إذا تم سحب ذراع تحكم مفتاح المصابيح إلى الخلف )بإتجاه مؤخرة 
السيارة(.

*AUTOالضوء التلقائي 

.ONقم بتدوير مفتاح اإلشعال الى الموضع  -

لتشغيل وظيفة اإلضاءة  AUTOأدر مفتاح الضوء إلى وضع  -
 التلقائية.

مالحظة 

                                                                  عند تشغيل وظيفة االضاءة التلقائية، تقوم السيارة تلقائي ا بإضاءة أو  ●
                                                            إيقاف تشغيل الضوء وفق ا للضوء المحيط. عندما يكون ضوء البيئة 

أوال، ثم المحيطة خارج السيارة خافت، يتم تشغيل ضوء الوقوف 
مصباح الشعاع المنخفض بعد ذلك عندما يكون البيئه المحيطة 
خارج السيارة ساطع، يتم ايقاف مصباح الشعاع المنخفض أوال، ثم 
ضوء الوقوف بعد ذلك. عند دخول نفق أو مرأب أو بيئة مظلمة 
اخرى، سيتم تشغيل ضوء الوقوف وضوء مصباح الشعاع 

 المنخفض تلقائيا.

من خالل "اعداد السيارة" في لتلقائي ء الضواية يمكن ضبط حساس ●
، زاد لحساسيةاتفعت اركلما . و 205الصفحة نظام الصوت انظر 

 ء. لضوءة اضاسطوع إ
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تنبيه 

إذا عرضت شاشة العدادات رسالة ا"فشل االستشعار"، يرجى  ●
السيطرة على االضواء يدويا"، من اجل السالمة، النظام سيبقي 
الضوء االمامي القريب قيد التشغيل. في هذا الوقت يمكنكم اختيار 
التحكم اليدوي علي االضاءة، ويرجي االتصال بموزع ترامبشي 

 علي الفور الجراء الفحص واالصالح.

طقس الغائم أو ال يمكن تفعيل وظيفة تشغيل األضواء التلقائي في ال ●
الضبابي بشكل كبير. عندها قم بتشغيل األضواء يدويا.

تحنير عدم ايقاف المصابيح االمامية

بعد تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع 
"OFF/LOCK" وعند فتح باب السائق، اذا كانت المصابيح األمامية ،

اإلنذار، وكما شاشة في وضع التشغيل، النظام سوف يصدر صوت 
العرض للوحة العدادات تعرض كلمات "لم يقوم بتشغيل الضوء".

وظيفة تأخير ايقاف تشغيل المصابيح األمامية )وظيفة مرافقة لي للعودة 
 الي المنزل(

لتشغيل أو مفتاح دقائق منذ تحويل مفتاح بدء ا 10في غضون 
ابيح الي ، اذا أدر مفتاح المص" "OFF/ LOCKاإلشعال إلى وضع

ثانية، تم  2في غضون  OFFموقف أخر ثم قم باعادة دورانه الي وضع 
تفعيل وظائف تأجير ايقاف تشغيل المصابيح األمامية.

بعد ان يتم تفعيل وظيفة تأخير إيقاف تشغيل المصابيح، سيضيئ 
ثانية. إذا تم فتح أي باب )بما في ذلك  30ضوء الشعاع المنخفض لمدة 

طاء الكابينة األمامية وغطاء صندوق السيارة ( في أربعة األبواب وغ
ثانية، يتم إعادة ضبط الوقت وتضيء المصابيح المنخفضة  30غضون 
ثانية. إذا تم إغالق جميع األبواب خالل الفترة، يقوم باعادة  30لمدة 

ثانية. إذا كان  30التوقيت مرة أخرى، المصابيح المنخفضة تضيء لمدة 
مرة أخرى، يقوم بإعادة التوقيت مرة أخرى، يتم فتح أي باب واحد 

ثانية، وقم بتكرار العملية. 30المصابيح المنخفضة تضيء لمدة 

مالحظة 

يمكن اعداد وظيفة مرافقة لي للعودة الي المنزل من خالل "اعداد 
.205انظر الصفحة  * =< السيارة" في نظام الصوت
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تعديل ارتفاع المصباح األمامي يدويا

قم بضبط ارتفاع المصباح االمامي يدويا نظرا لتباين موضع 
السيارة وفقا لوزن الركاب واألمتعة. يمكن ضبط نطاق إضاءة الضوء 

.3و 2، 1، 0األمامي )المنخفض( علي أربعة مستويات: 

ضوء الموقع

لتشغيل مصابيح الموقف.  أدر مفتاح المصابيح الي وضع  -
وفي هذا الوقت، تضيء مصابيح الموقف ومصابيح اضاءة لوحة 
العدادات ومصباح اضاءة لوحة الترخيص وغيرها، وكما تضيء 

 في لوحة العدادات. المؤشرات المقابلة 

، سوف تنطفئ OFFإذا لم يتم تحويل مفتاح الضوء إلى الموضع  -
دقيقة حيث انه تم تأمين  15األضواء المذكورة اعاله تلقائيا بعد 

. وهذه OFFاألبواب وتم تعيين مفتاح اإلشعال إلى الموضع 
 الوظيفة تهدف إلى تقليل وقت تشغيل البطارية.

تحذير 

عندما تكون السيارة قيد العمل في الليل أو عندما تكون الرؤية 
ضوء الوقوف فقط. مالم فقد تتعرض إلصابات خطيرة ضعيفة، ال تستخلم 

أو مميتة في حال وقوع حادث. عندما تكون السيارة قيد العمل في الليل أو 
عندما تكون الرؤية ضعيفة، قم بتشغيل الضوء االمامي القريب.

مصباح التشغيل النهاري*

                                                          سيتم تشغيل األضواء النهارية تلقائي ا عند بدء تشغيل المحرك. -
                                                          وتطفئ األضواء النهارية تلقائي ا بعد تشغيل مصابيح الموقف أو 

 ايقاف تشغيل المحرك.

مالحظة 

وظيفة "األضواء النهارية" هي وظيفة اختيارية، ويمكن اعدادها 
الي وضع التشغيل أو ايقاف التشغيل من خالل "اعداد السيارة" في نظام 

205=< انظر الصفحة  الصوت.
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 مصباح الضباب

.ONقم بتدوير مفتاح اإلشعال الى الموضع   -

. أو وضع  أدر مفتاح الضوء إلى وضع  -

، إلى وضع  OFFأدر مفتاح إضاءة الضباب من وضع  -
 ومصباح الضباب األمامي * يضيء. 

، ويعود الي وضع  أدر مفتاح اضاءة الضباب من وضع  -

بعد االفراج عنه، وفي هذا الوقت يضيء مصباح  الي وضع 
الضباب الخلفي. يمكن التحويل بين وضع اضاءة مصباح الضباب 
األمامي فقط * ووضع اضاءة مصباح الضباب األمامي * ومصباح 

 الضباب الخلفي معا من خالل تدويره واستعادتها عدة مرات.

ل إليقاف تشغي OFFأدر مفتاح مصباح الضباب إلى وضع  -
مصباح الضباب األمامي* ومصباح الضباب الخلفي.

مالحظة 

بالنسبة للموديالت غير المجهزة بمصباح الضباب األمامي ، بعد  ●

، أدر أو وضع  تدوير مفتاح ضوء الضباب إلى وضع 

لتشغيل مصباح                                     مفتاح اضاءة الضباب مباشرة  الي وضع 
 الضباب الخلفي.

األمامية والخلفية، إذا تم تحويل مفتاح  عند تشغيل مصابيح الضباب ●
، تطفئ جميع األضواء؛ وعندما يقوم  "OFFالضوء إلى وضع "

، سيتم تشغيل أو وضع  بتحويل مفتاح الضوء إلى وضع 
الضوء المقابل، ويضيء مصباح الضباب األمامي*، ويقوم بإعادة 

 تشغيل مصباح الضباب الخلفي بواسطة مفتاح مصباح الضباب.

ضوء تحنير الخطر

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في أي وضع، 

مصباح التحذير من الخطر. اضغط على المفتاح اضغط على المفتاح
 مرة أخرى إليقاف تشغيله.

بعد تشغيل ضوء التحذير من الخطر، تومض جميع أضواء إشارة 

في لوحة  ومؤشر  التوجيه في نفس الوقت، كما يومض مؤشر 
 العدادات معا.
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في حاالت الطوارئ، استخدم اضواء مؤشر تحنير الخطر لتنبيه 
األشخاصن اآلخرين على الطريق. ذلك من شانه ان يحد من مخاطر 

الحوادث. يجب تشغيل مصباح التحذير من الخطر في الحاالت التالية:

 اندلعت السيارة بسبب الفشل. •

الختناقات المرورية.نهاية حركة المرور بسبب ا  •

عند سحب سيارة أخرى أو سحبها. •

مالحظة 

اضواء تحنير الخطر ستستهلك طاقة البطارية. قم بإيقاف تشغيلها  ●
 إذا كان الوضع يسمح بذلك.

                                                           ينبغي االلتزام الصارم باللوائح ذات الصلة دائما  عند استخدام  ●
 مصابيح التحذير من الخطر.

ألضواء تحنير الخطر في حاالت الطوارئ، في حالة حلوث خلل  ●
يمكن اتخاذ وسائل تحنير اخرى شريطة ان تتوافق مع قواعد 

المرور المطبقة.

ضوء تحنير االصطدام

عند تورط السيارة في حادث اصطدام، ستضيئ إشارات اإلنعطاف 
اليمنى واليسرى في نفس الوقت.

اضواء الدخول الى السيارة

عندما تكون بالقرب من السيارة، اضغط على مفتاح إلغاء القفل  -
على مفتاح التحكم عن بعد، وسوف يضيء مصباح الموقف لمدة 

                                                            ثانية تقريب ا ليتعرف عليكم بوضع العقبات القريبة من السيارة.  25

على مفتاح التحكم عن بعد مرة  اضغط على مفتاح إلغاء القفل 
 -               ثانية تقريب ا.  25ء الموقف لمدة أخرى، حيث يمكن تأجيل ضو

، سينطفئ ضوء ONعندما يكون مفتاح اإلشعال في الموضع 
 مصباح الموضع.

ضوء البحث عن السيارة

على مفتاح التحكم عن بعد مرتين في  اضغط على زر القفل  -
ثوان،  8ثانية، وسيضيء مصباح الموقف لمدة  0.5غضون 

 3وجيه اليسرى واليمنى وسيتم تنشيط فالش مصباح إشارات الت
 مرات لسهولة تحديد الموقع المحدد للسيارة. 

أضواء التحية *

، اذا "ACC" أو"OFFعندما يكون مفتاح بدء التشغيل في وضع " -
 تم الغاء القفل أو فتح الباب األمامي، ضوء التحية يضيء.

" أو بعد فترة ONإذا تم تحويل مفتاح بدء التشغيل إلى وضع " -
 15ثانية في حالة إغالق الباب وحوالي  25معينة )حوالي  زمنية

 دقيقة في حالة فتح الباب( ، ينطفئ ضوء التحية.

مساعد إضاءة المنحنى *

" ONعندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع " -
ويتم تشغيل المصابيح المنخفضة األمامية، إذا تم تشغيل مصابيح 

يتم تشغيل مصباح الضباب األمامي على الجانب إشارة التوجيه، فس
                                                            المقابل تلقائي ا لتكميل ضوء غير كافي في منطقة إضاءة المصباح 

األمامي. .

عند إيقاف تشغيل مصابيح اشارة التوجيه، ينطفئ مصباح الضباب  -
                 األمامي تلقائي ا.

مالحظة 

يجب إيقاف تشغيل مصابيح الضباب األمامية لتشغيل مصابيح 
الضباب األمامية من خالل مساعد إضاءة المنحني.
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 اإلضاءة داخل السيارة 4.3.2

وظيفة التشغيل التلقائي ألضواء السقف

إذا كانت وظيفة التشغيل التلقائي ألضواء السقف في حالة إيقاف 
" مرة واحدة لتشغيل وظيفة DOORالتشغيل، فاضغط على مفتاح "

" مرة DOORالسقف؛ واضغط على مفتاح "التشغيل التلقائي ألضواء 
أخرى إليقاف تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي ألضواء السقف.

 وظيفة تأخير ايقاف تشغيل األضواء الداخلية

في حالة تشغيل وظيفة التشغيل التلقائي ألضواء السقف:

وضع في ل إلشعاح امفتاح بدء التشغيل أو مفتان عندما يكو -
"OFF/ LOCK" ، ء ضوء السقف يضياب وألبواحد أفتح يتم

               ثانية تقريب ا. 25لي احوب لمدة لباق اغال؛ وينطفئ بعد إ        تلقائي ا

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع  -
"OFF/ LOCK"  يتم الغاء قفل الباب عن ب عد ويضيء ضوء ،                                        

 ثانية 25لي احوب لمدة لباق اغال                            السقف تلقائي ا، وينطفئ بعد إ
         تقريب ا.

"  ONعند تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال من وضع" -
                           ، يضيء ضوء السقف تلقائي ا، "OFF/ LOCKإلى وضع "

               ثانية تقريب ا. 25لي احوووينطفئ بعد مدة 

مالحظة 

لتشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع عندما يكون مفتاح بدء ا
"OFF/ LOCK"   ويتم إغالق الباب وتضيء أضواء السقف، يقوم

شغيل أو مفتاح االشعال الي بالقفل عن بعد أو يقوم بتحويل مفتاح بدء الت
، تنطفئ أضواء السقف تلقائيا.""ONوضع  
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ضوء السقف األمامي

عندما تنطفئ أضواء السقف، اضغط علي المفتاح علي الجانب  -
لضوء السقف األمامي، فيضيء  -السهم –األيسر أو الجانب األيمن 

مصباح الضاءة علي الجانب المقابل، وثم اضغط عليه مرة أخري 
 اليقاف التشغيل.

ضوء السقف الخلفي *

عندما تنطفئ أضواء السقف، اضغط علي المفتاح علي الجانب  -
لضوء السقف الخلفي، فيضيء  -السهم –األيسر أو الجانب األيمن 

الجانب المقابل، وثم اضغط عليه مرة أخري مصباح الضاءة علي 
 اليقاف التشغيل.

 ضوء علبة القفازات

                                                         افتح علبة القفازات، وسوف يضيء ضوء علبة القفازات تلقائي ا. -

اغلق علبة القفازات، وسوف ينطفئ ضوء علبة القفازات تلقائيا. -

ضوء صندوق السيارة  )صندوق االمتعة(

يضيء ضوء صندوق السيارة  افتح صندوق السيارة، وسوف -
          تلقائي ا.

اغلق صندوق السيارة ، وسوف ينطفئ ضوء صندوق السيارة  -
 تلقائيا.
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أضواء المجاملة *

                                              سيضيء المصباح التلقائي تلقائي ا عند فتح الباب. -

                                                 سيتم إيقاف تشغيل المصباح تلقائي ا عند إغالق الباب. -

لمبة المناخ

 ح الموقف.مصباد تشغيل            تلقائي ا عنح المناخ مصباء سيضي -

                                                         ينطفئ مصباح المناخ تلقائي ا عند إيقاف تشغيل مصباح الموقف. -

مصباح إضاءة مرايا للتجميل *

                                                           يضيء مصباح إضاءة مرايا للتجميل تلقائي ا عند فتح غطاء مرايا  -
 للتجميل.

                                                             ينطفئ مصباح إضاءة مرايا للتجميل تلقائي ا عند اغالق غطاء مرايا  -
 لتجميل.ل
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 ممسحة الزجاج 4.3.3

مفتاح مجموعة الممسحات التلقائية

1 .MISTالمسح المستمر : 

2 .OFF ايقاف تشغيل الممسحة : 

3 .AUTOتشغيل الممسحة تلقائي :

4 .LO المسح البطيئ : 

5 .HI المسح السريع : 

 . تشغيل نظام الساحات األمامية6

. ضبط حساسية الممسحة التلقائية7

مفتاح مجموعة الممسحة اليدوية

1 .MISTالمسح المستمر : 

2 .OFF ايقاف تشغيل الممسحة :

3 .INT المسح المتقطع : 

4 .LOالمسح البطيئ : 

5 .HI المسح السريع : 

 . تشغيل نظام الساحات األمامية6

 . ضبط تردد المسح7

MISTالمسح المستمر : 

قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة الممسحة الي موقف الحد أي  -

، والممسحة األمامية ستقوم بالمسح بشكل ①MISTموقف 

مستمر.

قم باإلفراج عن ذراع تشغيل مجموعة الممسحة واعادته تلقائيا الي  -

، فيتم إيقاف تشغيل الممسحة األمامية.②OFFوضع 

OFF ايقاف تشغيل الممسحة : 

قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة الممسحة واعادته تلقائيا الي  -

، فيتم إيقاف تشغيل الممسحة ②OFFموقف الحد اي وضع 

األمامية.
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AUTO تشغيل الممسحة تلقائيا : 

قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة الممسحة واعادته تلقائيا الي  -

، فيتم تشغيل الممسحة األمامية ③AUTOموقف الحد أي وضع 

تلقائيا، ونظام الممسحة سيقوم بتعديل سرعة الممسحة وفقا لهطول 
 األمطار الحالي وسرعة السيارة في الوقت الحقيقي.

، وأدر ⑦يمكن تعديل حساسية الممسحة عن طريق المقبض -

الي األعلي/ األسفل لتعديل حساسية الممسحة، وتزيد  ⑦المقبض

الحساسية من أعلى إلى أسفل.

تنبيه 

أن تؤثر شفرات الممسحة البالية أو القذرة على مجال الرؤية  يمكن ●
 وتقلل من سالمة القيادة.

إذا عرضت شاشة العدادات رسالة ا"فشل جهاز االستشعار، يرجى  ●
التحكم بالممسحة يدويا"، من اجل السالمة، ستعمل الممسحة 
بسرعة منخفضة. في هذا الوقت يمكن التحكم يدويا علي الممسحة 

لحالة الفعلية، ويرجي االتصال بموزع ترامبشي على الفور وفقا ل
 الجراء الفحص واالصالح.

قبل مسح السيارة في فصل الشتاء، تأكد من عدم تجمد شفرة  ●
الممسحة

INT* المسح المتقطع :

قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة الممسحة الي موقف الحد أي  -

بالمسح المتقطع بتردد ، فتقوم الممسحة األمامية ③INTوضع 

معين تلقائيا.

، وأدر ⑦يمكن تعديل تردد المسح المتقطع عن طريق المقبض -

الي األعلي/ األسفل لتعديل تردد المسح، ويزيد تردد  ⑦المقبض

 الممسحة من أعلى إلى أسفل.

LO المسح البطيئ : 

قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة الممسحة الي موقف الحد أي  -

فتقوم الممسحة األمامية بالمسح البطيئ.، ④LOوضع 

HIالمسح السريع : 

قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة الممسحة الي موقف الحد أي  -

، فتقوم الممسحة األمامية بالمسح السريع.⑤HIوضع 
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تشغيل نظام الممسحات األمامية

اسحب ذراع تشغيل مجموعة الممسحة إلى الخلف )خلفية السيارة(  -
، ويتم تشغيل نظام غسل الزجاج ②الحد أي وضع إلى موقف 

األمامي، وتبدأ الغسالة في رش الماء، والممسحة األمامية ستقوم 
 بالمسح في وقت الحق.

بعد تحرير ذراع مفتاح الممسحة للسماح لها بالعودة إلى الموضع  -
 ثواني. 4األصلي، سيتم إيقاف الممسحة وستستمر بالعمل لحوالي 

ثواني ستعمل الممسحة األمامية  6الممسحة مؤقتا لمدة بعد توقف  -
 مرة واحدة لتزيل المياه المتبقية على الزجاج.

صيانة الممسحة األمامية *

                                          ثوان  من تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح  10في غضون  -
، يقوم باعادة ذراع "OFF" إلى وضع "ONاإلشعال من الوضع "

وقفه األصلي بسرعة بعد وصوله تشغيل مجموعة الممسحة الي م
، والممسحة األمامية تتوقف عن MISTالي وضع المسح المستمر 

 العمل بعد الوصول الي أعلي الموقف.

مالحظة 

يمكن اعداد وظيفة "صيانة الممسحة األمامية" الي وضع التشغيل 
=<  أو وضع ايقاف التشغيل من خالل "اعداد السيارة" في نظام الصوت.

 204انظر الصفحة 
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الزجاج األمامي 4.3.4

الزجاج االمامي للسيارة

اخضر، معزول، مغلف ومضادة لالنزالق ويقلل بشكل فعال من درجة اإلصابة في حالة 
وقوع حادث.

تحذير 

 الزجاج.                          حافظ دائم ا على نظافة سطح  ●

يرجى لصق الوثائق الالزمة وفقا لقواعد المرور المحلية. ال تقم بإلصاق الملصقات  ●
الغير ضرورية أو إلصاق مقاالت على الزجاج األمامي. ألنها نقوم بإعاقة رؤية السائق، 

ويمكن ان تؤدي إلى الحوادث.
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الخلفيةمرايا الرؤية   4.3.5

 مرآة الرؤية الخلفية الداخلية

إذا لم تتمكن من مشاهدة الوضع وراء سيارتكم بوضوح بواسطة 
مرآة الرؤية الخلفية يشكل خطرا على القيادة!

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية يكون لديها وظيفة مضادة للوهج. عند 
القيادة ليال:

مقاومة االنبهار التلقائية. مرآة الرؤية الخلفية الداخلية تمتلك خاصية  -
يمكن لمستشعر الضوء في مرآة الرؤية الخلفية الداخلية رصد أشعة 
الضوء خلف وامام السيارة. عن طريق تخفيض شدة انعكاس أشعة 
الضوء القادمة من خلف السيارة، فإن المراة توفر مجال رؤية 

 خلفية ممتاز للسائق.

لخلفية المضادة للوهج أن يمكن للسيارة المجهزة بمرايا الرؤية ا -
تضبط يدويا مرايا الرؤية الخلفية الداخلية لتقليل االنعكاسات القادمة 

 من الخلف، بحيث يمكن مالحظة الرؤية الخلفية بشكل أفضل.

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوهج التلقائية  *

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع  -
ON"" ، ح مصباء يضيا، وتلقائيمكافحة الوهج يتم تشغيل وظيفة

 ح. اضغط على المفتاح والسهم الغالق هذه الوظيفة.لمفتاا

اضغط على المفتاح مرة اخرى العادة تفعيل هذه الوظيفة. -

مالحظة 

في السيارة، فان مرأة الرؤية في حالة انخفاض درجة الحرارة 
الخلفية المضادة لالنبهار قد تستغرق وقتا أطول لالستجابة ألشعة الضوء 

المكثف.

تنبيه 

لضمان عمل خاصية استشعار مرايا الرؤية الخلفية المقاومة للتوهج 
بشكل طبيعي، ال تقم بتغطيته )السهم( بإصبعكم أو قماش
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الداخلية المضادة للوهج اليدوية  *مرآة الرؤية الخلفية 

  Aقم بتحريك مقبض ضبط مرآة الرؤية الخلفية في اتجاه السهم  -
لتحيز الضوء العاكس القادم من الخلف لتحقيق وظيفة مضادة 

 للوهج.

اسحب مقبض تعديل مرآة الرؤية الخلفية الداخلية في اتجاه السهم  -
B .للضبط الي زاوية الرؤية الخلفية العادية 

 مرأة الرؤية الخلفية الخارجية

نظام مرأة الرؤية الخلفية الخارجية يقوم بالوظائف التالية:

الضبط الكهربائي. •

الطي الكهربائي *. •

الطي التلقائي * •

إزالة الضباب وإزالة الصقيع *. •

تحذير 

الخارجية المنحنية )محدبة أومقبرة( تعمل ان مرآة الرؤية الخلفية 
على توسيع مجل الرؤية الخاصة بكم، لكن صورة الكائن المنعكسة على 
المرايا تكون اصغر بكثير من صورة الكائن الحقيقية. لذلك، عند تغيير 
الممرات، ال تستخبم صورة الكائن التي تعكسها مرآة الرؤية الخلفية 

بينكم وبين السيارة التي خلفكم. الن ذلك قد الخارجية للحكم على المسافة 
يكون يسبب حادث بسبب الحكم الخاطئ.

الضبط الكهربائي

لزر تحديد مرآة الرؤية الخلفية  Rأو طرفية  Lاضغط على طرفية  -

)حدد مرآة الرؤية الخلفية الخارجية اليسرى أو  ①الخارجية

 اليمنى(.

ألمام ا ②علي زر ضب مرآة الرؤية الخلفية الخارجية  اضغط -

والخلف واليسار واليمينمرآة الرؤية الخلفية الخارجية الي زاوية 
الرؤية الخلفية المناسبة.  الي  لض

بعد ضبط مرآة الرؤية الخلفية الخارجية، قم باستعادة زر تحديد  -

 الي موقفه األصلي. ①مرآة الرؤية الخلفية الخارجية
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مالحظة 

ضبط المرايا الخارجية الكهربائية، يمكن اجراء اذا لم تعمل وظيفة 
الضبط يدويا عن طريق دفع حافة المرايا الخارجية بلطف.

الطي الكهربائي *

اضغط على زر الطي الكهربائي لمرآة الرؤية الخلفية  -

                                            لطي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية كهربائي ا.③الخارجية

 ③الرؤية الخلفية الخارجية اضغط على زر الطي الكهربائي لمرآة -

مرة أخرى لتوسيع مرآة الرؤية الخلفية الخارجية كهربائيا.

الطي التلقائي *

اذا تم تأمين السيارة من الخارج، فان المرايا الخارجية سوف  -
 تطوى تلقائيا

بمجرد فتح قفل السيارة وفتح باب السائق، فان المرايا الخارجية  -
 تنشر تلقائيا.

مالحظة 

من خالل لتلقائي" الطي "اظيفة وتشغيل ف يقاأو إيمكن تشغيل  ●
  204لصفحة =< انظر ا ت لصوم افي نظااد السيارة" عد"إ
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تنبيه 

عند قيام المحرك بالطي الكهربائي للمرآة، ال تقم بطي مرآة الرؤية  ●
 عليك القيام بذلك. الخلفية الخارجية يدويا ما لم يتحتم

ا عند طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية لمنع اصطدام  ●                                                          كن حذر 
 األصابع بالمرايا وقواعدها.

إذا تم طي مرأة الرؤية الخلفية الخارجية يدويا على سبيل المثال في  ●
حاالت الطوارئ، يجب ان يتم تمديدها ايضا يدويا وليس كهربائيا. 

ع صوت "طق" اشارة الى ان المرايا أثناء  االستعادة، سوف تسم
الخارجية عادت الى موضع القفل.

وظائف ازالة الضباب وإزالة الصقيع *

، ويضيء مؤشر الزر، ثم قم بتشغيل وظيفة اضغط على زر  -
التدفئة إلزالة الضباب أو الصقيع من مرآة الرؤية الخلفية الخارجية 

 والزجاج الخلفي. 

                                                دقيقة، يتم إيقاف تشغيل الوظيفة تلقائي ا أو اضغط  15بعد حوالي  -
                                                            على الزر مرة أخرى أثناء التشغيل إليقاف تشغيل الوظيفة يدوي ا؛ 

 وبعد إيقاف تشغيل وظيفة التدفئة، ينطفئ مؤشر الزر.

تنبيه 

اذا كانت عملية إزالة الضباب/ إزالة الصقيع ضرورية بعد إيقاف  ●
 اضغط على الزر مرة اخرى.تشغيل الوظيفة تلقانيا، 

ال تقم بتشغيل وظيفة إزالة الضباب/ إزالة الصقيع لفترة طويلة. هذا  ●
 قد يسبب ارتفاع درجة الحرارة أو إتالف السخان.

لتوفير الطاقة، قم بالضغط على الزر إليقاف وظيفة إزالة الضباب/  ●
إزالة الصقيع عندما ال تكون ضرورية.
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حاجب الشمس  4.3.6

يمكن سحب حاجب الشمس لجهة السائق والراكب األمامي في  -
لمنع دخول أشعة الشمس القادمة من النوافذ  Aاتجاه السهم 

 األمامية.

إذا كنت بحاجة إلى استخدام مرآة التجميل، فقم بفتح غطاء مرآة  -
بعد تحويل واقي الشمس إلى  Bالتجميل ألسفل في اتجاه السهم 

                                                   األسفل ، وسوف يتم تشغيل ضوء مرآة التجميل تلقائي ا *.

يمكن تنزيل حاجب الشمس الخاص بالسائق أو بالراكب األمامي  -
الى أسفل، يمكن سحب حامل كل حاجب للحماية من أشعة الشمس 

 .Aالقادمة من النوافذ الجانبية في اتجاة السهم 

مالحظة 

بعد تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح االشتعال الي وضع  
"OFF / LOCK أو اغالق ابواب السيارة أو فتح/ اغالق أبواب "

السيارة لمدة عدة دقائق، ينطفئ ضوء مرآة التجميل فوق واقي الشمس 
         تلقائي ا.
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 المقاعد ومقصورات التخزين 4.4

أهمية ضبط المقاعد بشكل صحيح 4.4.1

على اكبر قدر الحماية من احزمة األمان والوسائد  للحصول
الهوائية، عليك ضبط المقاعد بشكل صحيح.

يمكن ضبط مقعد السائق ومقعد الراكب األمامي بطرق مختلفة 
حسب حجم جسم السائق والراكب

قبل ايقاف تحرك السيارة، يجب ضبط كل من السائق والركاب 
لمقاعدهم بحيث:

قم بتشغيل جميع أليات التشغيل على لوحة العدادات بدقة وفعالية  •
بأمان.

موقف الجلوس يكون صحيحا، وال تشعر بالتعب بسهولة. •

يمكنك االستفادة بشكل كامل من حماية احزمة األمان والوسائد  •
 الهوائية.

تحذير 

وضعية الجلوس الغير صحيحة يمكن ان تؤدي إلى اصابة خطيرة 
مميتة للركاب. أو

يجب على جميع الركاب الجلوس في مقاعدهم. ●

تأكد من ان جميع الركاب قد شدوا احزمتهم بشكل صحيح ●

تأكد من ان احزمة المقاعد الخاصة باألطفال ثابته في مكانها بشكل  ●
 صحيح.

اضبط مسند رأس مقعد الراكب والسائق حسب الطول بحيث يكون  ●
الرأس يقع في وسط مسند الرأس تماما. وسط الجزء الخلفي من 

 وتأكد من ربط حزام االمان لجميع الركاب.

يجب ترك قدميكم على األرض عندما تحرك السيارة. ال تقم ابدا   ●
بوضع األرجل على لوحة اجهزة القياس/ المقعد أو مدها خارج 
النافذة. وضعية الجلوس الغير صحيحة يمكن ان تؤدي إلى إصابة 
خطيرة أو مميتة للركاب خصوصا عند تفعيل نظام الوسائد الهوائية

112



التشغيل والمعدات .  نظام4

 مساند الرأس  4.4.2

بط الصحيح لمسند الرأسالض

ضبط مسند الرأس بشكل صحيح يقلل من القوي المؤثرة على 
الركاب وبالتالي تقلل من خطر اإلصابة.

قم بضبط مسند الرأس بحيث يستريح منتصف الجانب الخلفي  -
لرأسكم في منتصف مسند الرأس وضبط أعلى مسند الرأس على 

تجعلهم في نقس  ارتفاع رأسك )او حاول بأقصى ما تستطيح ان
 االرتفاع(.

عدم القيام بذلك كما هو مبين في الشكل يسبب إصابات خطيرة عند 
وقوع حادث.

تحذير 

للحد من خطر اإلصابة والوفاة في حل وقوع حادث، تأكد من 
 مراعاة ما يلي:

ا في وضع التركيب. ان ازالة مسند  ●                                                            يجب تثبيت مساند الرأس دائم 
ضبطه بشكل غير صحيح يمكن ان يتسبب في  الرأس او تركيبه أو

 إصابات خطيرة للركاب او السائق عند وقوع حادث.

يجب على جميع الركاب تثبيت مساند الرأس دائما بشكل صحيح  ●
وضبط وضعية الجلوس حسب طول اجسامهم. الجزء العلوي من 
مسند الرأس يجب يكون مستوي .الجزء العلوي لرأسك، وال يكون 

ينيكم. ومؤخرة رأسك يجب ان تبقى مالمسة لمسند تحت مستوى ع
 الرأس بقدر المستطاع.

ضبط مسند الرأس بشكل غير صحيح يزيد من فرصة التعرض  ●
لإلصابة أثناء  وقوع حادث او أثناء  تطبيق فرامل الطوارئ .

                                          ال تقم أبد ا بضبط مسند الرأس أثناء القيادة. ●

تنبيه 

القامة، يجب دفع مسند الرأس إلى أسفل قبر اذا كان الراكب قصير 
االمكان. اما اذا كان الراكب طويل القامة، يجب دفع مسند الرأس إلى 

اعلى قدر االمكان.
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ضيط مسند الرأس األمامي

واضغط  -Aاضغط باالستمرار على زر الضبط في اتجاه السهم  -
على مسند الرأس ألسفل لخفض مسند الرأس إلى الوضع 

 المطلوب.

ارفع مسند الرأس بشكل مستقيم لرفع مسند الرأس إلى الوضع  -
 المطلوب.

تأكد من ان مسند الرأس ثابت بشكل أمن. -

ضبط مسند الرأس لمقعد الصف الخلفي

واضغط  -Aاضغط باالستمرار على زر الضبط في اتجاه السهم  -
على مسند الرأس ألسفل لخفض مسند الرأس إلى الوضع 

 المطلوب.

ارفع مسند الرأس بشكل مستقيم لرفع مسند الرأس إلى الوضع  -
 المطلوب.

تأكد من ان مسند الرأس ثابت بشكل أمن. -

تحذير 

الركاب صابة إلى إلك دي ذال فسيؤأس، وإلرمسند الة زاال تقم بإ ●
 ة.بطريقة خطير

بعد تثبيت مسند الرأس، يمبغي ضبط مسند الرأس بشكل صحيح  ●
وفقا لنوع الجسم للحصول على أفضل حماية.

يرجى قراءة واتباع تعليمات التحذير بعناية. ●
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المقاعد األمامية 4.4.3

تحذير 

كن حنرا عند ضبط المقاعد لتجنب وقوع حادثا آو إصابة بسبب  ●
 اإلهمال أو العمليات الغير سليمة.

السيارة. لضبط المقعد، ال تقم بضبط المقاعد األمامية أثناء حركة  ●
تحتاج إلى االنحراف في وضعية الجلوس الصحيحة. ولذلك، ينبغي 
ان يتم تعديل المقعد عندما تكون السيارة في حالة ثابتة. وإال، فمن 

 السهل التعرض إلصابات.

ال تقم بركوب السيارة ومسند ظهر المقعد في وضعية ائحناء شديد  ●
ت حزام االمان في حاالت فقط يكون ذلك خطرا. قد تنزلق تح

االصطدام. إذا انزلقت تحته، سيضغط الحزام بقوة على البطن او 
الرقبة. قد يتسبب ذلك في إصبات خطيرة او حتى إلى الوفاة. يكون 
مسند الظهر في الوضع الصحيح ويتم ارتداء حزام األمان بشكل 

 صحيح للعب دور حماية حزام األمان كامال.

، فأن ألية "OFFاإلشعال في الموضع "عندما يكون مفتاح   ●
التشغيل الكهربائية للمقاعد األمامية في بعض انواع السيارت تكون 
فعالة. ال تترك األطفل او االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 
داخل السيارة وحدهم، وذلك لتجنب العبث بالمعدات الكهربائية 

والتسبب في وقوع حوادث.

وضعيات * 6ابل للتعديل في المقعد الكهربائي الق

للخلف -ضبط المقعد لألمام 

لتعديل المقعد  ②-السهم –أو  ①-السهم  –ادفع المفتاح في اتجاه  -

 لالنزالق الي األمام أو الخلف.

األسفل –ضبط  المقعد لألعلى 

لتعديل المقعد  ④-السهم –أو  ③-السهم  –افتح المفتاح في اتجاه  -

 الي األعلي أو األسفل.

للخلف –ضبط مسند الظهر لألمام 

لتعديل مسند  ⑥-السهم –أو  ⑤-السهم  –افتح المفتاح في اتجاه  -

 الظهر للمقعد الي األمام أو الخلف.

مالحظة 

عند قياس عمق وسادة المقعد، ينبغي تعديل المقعد لموقف وسط 
قضبان االنزالق، ويقوم بضبط مسند الظهر للمقعد وضع االستخدام 

درجة(. 25الطبيعي )
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وضعيات للسائق * 6المقعد اليدوية القابل للتعديل في 

للخلف -ضبط المقعد لألمام 

إلى األمام أو الخلف.  لتعديل  ①-السم– في اتجاهاسحب المقبض  -

قم بتحرير مقبض الضبط. تمرير المقعد بلطف لالمام او الخلف 
 حتى تعشيق آلية فقل المقعد.

 األسفل –لألعلى ضبط  المقعد 

 –اسحب المقبض أو اضغط عليه من الموقف األصلي في اتجاه  -

، المقعد سيتم رفعه أو تخفيضه تدريجيا.②-السهم 

 للخلف –ضبط مسند الظهر لألمام 

، وقم بض③-السهم –اسحب مقبض الضبط في اتجاه  -

مالحظة 

وسط  عند قياس عمق وسادة المقعد، ينبغي تعديل المقعد لموقف
قضبان االنزالق، ويقوم بضبط مسند الظهر للمقعد وضع االستخدام 

درجة(. 25الطبيعي )

②

وضعيات للسائق * 4المقعد اليدوية القابل للتعديل في 

للخلف -ضبط المقعد لألمام 

إلى األمام أو الخلف.  لتعديل  ①-السهم – اتجاه ياسحب المقبض ف -

المقعد بلطف لالمام او الخلف قم بتحرير مقبض الضبط. تمرير 
 حتى تعشيق آلية فقل المقعد.

 للخلف –ضبط مسند الظهر لألمام 

، وقم بض-السهم –اسحب مقبض الضبط في اتجاه  -
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 المقاعد الخلفية 4.4.4

طي مسند ظهر الصف الخلفي ألسفل

ألعلى إلسقاط مسند  ①ارفع مفتاح مسند الظهر للمقاعد الخلفية -

ظهر المقعد الخلفي.

المقعد للخلف إلعادة مسند الظهر للمقعد إلى الوضع العمودي، ادفع  -
حتى يثبت في المشبك. قبل القيادة، ينبغي التأكد من قفل مسند ظهر 

 المقعد بإحكام.

مالحظة 

يمكن اسقاط مسند ظهر المقعد الخلفي للجانبين األيمن واأليسر 
بشكل منفصل. عندما يتم اسقاط جانب واحد فقط، ال يمنع المقعد الخلفي 

اآلخر من حمل أحد الركاب.

مسند ذراع منتصف مقعد الصف الخلفي

افتح مسند ذراع منتصف مقعد الصف الخلفي في اتجاه السهم. -
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 صناديق التخزين 4.4.5

غور التخزين في لوحة الحافة الداخلية لبب السيارة

توجد فتحة تخزين في الجزء السفلي من لوحة ديكورية داخلية لكل  -
 باب.

تنبيه 

المشروبات، الخرائط، الكتيبات يمكن وضعها في  المواد مثل علب
غور التخزين، لكن المواد مدل الشكوالتة واالدوية ال يمكن وضعها فيه، 

ألنها حساسة للحرارة.

مقصودة التخزين التي تقع اسفل لوحة قمرة القيادة

يمكن لتخزين أشياء صغيرة في فتحة التخزين تحت كابينة القيادة. -

تخزين لوحة التحكمحوض 

حوض التخزين على لوحة التحكم -

مالحظة 

يمكن وضع االشياء الصغيرة في تجويف التخزين. بعض النماذج 
تجهز بوظيفة الشحن الالسلكي للهاتف المحمول، وال تقم بوضع أي شيء 
في هذه المنطقة كمنطقة شحن السلكية للهاتف المحمول في عملية الشحن. 

بحاجة إلى وضع شيء، يرجى إيقاف تشغيل وظيفة الشحن وإذا كنت 
الالسلكي للهاتف المحمول.
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حامل األكواب

 حامل الكأس بين المقاعد االمامية

يوجد حامل الكوب األمامي أمام صندوق مسند الذراع. -

حامل األكواب بمقاعد الصف الخلفي

ليمكن استخدام حامل افتح مسند الذراع الوسط في المقعد الخلفي  -
 الكوب الخلفي.

مالحظة 

حامل الكأس يمكن ان يستخدم الحتواء االشياء مثل علب 
المشروبات وطفاية السجائر.

تحذير 

ال تضع علب المشروبات الساخنة في حامل الكاس ابدأ. 
المشروبات الساخنة يمكن ان تتدفق محدثة حرق أثناء تحرك السيارة.
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النظارات مقصورة

في اتجاه السهم، ادفع الصندوق الزجاجي للخلف حتى تسمع تكة.  -سيتم فتح المقصورة تدريجيا بعد الضغط عليها -
 يتم اإلغالق.

مالحظة 

االشياء الصغيرة مثل النظارات الشمسية يمكن ان توضع في 
الصندوق الزجاجي.

علبة القفازات

اتجاه السهم لفتح علبة القفازات.اسحب مقبض الفتح في  -

ادفع صندوق القفازات للخلف حتى تسمع تكة لالغالق. -
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مالحظة 

نسبيا مثل علب المشروبات والحقائب يمكن  الحجم االشياء الكبيرة
ان توضع في صندوق القفازات.

تحذير 

قم دائما بإغالق صندوق القفازات أثناء القيادة! صندوق القفازات 
المفتوح يمكن أن يسبب أذى خطير يلحق بالركاب عند وقوع حادث او 

عند تطبيق الفرامل بشكل مفاجئ.

صندوق مسند الذراع الوسط

ارفع غطاء مسند الذراع لفتح صندوق مسند الذراع الوسط. -

USBمقبس  

يقع أمام لوحة العدادات الثانوية، افتح الغطاء  ①USBمقبس  -

 واستخدمه.
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الجيب الموجود على ظهر المقعد االمامي

األشياء مثل الكتب والمظلة  يمكن أن توضع في الصندوق.

السترة العاكسة

إذا كان حادث سيارة أو عطل آخر يتطلب وقوف السيارة ، قم  -
 بإزالة السترة العاكسة من علبة القفازات.

ارتد سترة عاكسة. -
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مالحظة 

التعامل مع حوادث السيارة، ينبغي ارتداء سترات عاكسة عند  •
حسب المتطلبات بغض النظر عن ظروف اإلضاءة لجذب انتباه 

 المارة أو غيرها من سائقي المركبات.

بعد االنتهاء من استخدام السترة العاكسة ، يرجى تخزين السترة  •
لعالمة  العاكسة في علبة القفازات. وإذا لزم األمر، قم بتنظيفه وفقا

 الطوق للحفاظ على أداء عاكس.

نافذة الميكروويف

يتم اعداد نافذة الميكروويف على الجانب األيمن من الزجاج  -
 األمامي لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية.

مالحظة 

.ETCيمكن استخدام نافذة الميكروويف لتركيب بطاقة الخصم  
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 والعة السجائر/مقبس الطاقة 4.4.6

والعة السجائر/مقبس الطاقة على الوحدة المركزية

، اضغط ACCاو  ONعندما يكون مفتاح اإلشعال في الموضع  -
 والعة السجائر ألسفل. ثم انتظر الى تندفع الى الخارج تلقائيا.

الستخدام مقبس الكهرباء، قم بإزالة والعة السجائر -

في المقعد الخلفي USBمقبس الطاقة الكهربائية 

، يمكن USBصندوف مسند الذراع المركزي يجهز بمقبس الطاقة  -
 لالستخدام. USBتوصيله مباشرة بكابل 

تحذير 

االستخدام غير السليم لمقبس الكهرباء قد يسبب حريق. ال تترك  ●
 األطفال داخل السيارة وحدهم.

احد في السيارة. ال تستخدم مقبس مصدر الطاقة عندما ال يكون  ●
لمنع مخاطر حدوث حرائق.

تنبيه 

لتجنب تلف النظام الكهربائي للسيارة، ال تقم بتوصيل مولد  •
 الكهرباء بمقبس الطاقة الكهربائية.

استخدم األجهزة الكهربائية التي تتوافق مع مواصفات التوافق  •
 الكهرومغناطيسي الوطنية فقط.

الكهربائية المتصلة بمقبس الطاقة الكهربائية لتجنب تلف األجهزة  •
بسبب تقلبات الجهد الكهربائي، ينبغي ايقاف تشغيله عند تشغيل أو 

 ايقاف تشغيل مفتاح بدء التشغيل.
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قم بازالة السجاد من صندوق السيارة الذي يضع األدوات الملحقة  -

 فيه. ③واالطارات االحتياطية ②للسيارة
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تعديل سيارتكم

إزالة اي قطع من السيارة، او استبدال القطع االصلية بقطع غير 
معتمده سوف يؤدي إلى إعاقة اسنقرار االداء وموثوقية السيارة. مثل ما 

يلي:

تركيب أكبر أو أصغر العجالت واإلطارات للسيارة قد يؤثر علي   •
( واألنظمة ABSمنع انغالق المكابح )العمل الطبيعي لنظام 

األخرى.

قد يؤدي تعديل عجلة القيادة وميزات األمان األخرى إلى عطل  •
 النظام.

تحذير 

غير الالئق أو تركيب الملحق غير الالئق للسيارة قد يؤدي بسهولة  •
إلى خلل ووقوع حادث. من المستحسن جدا ان تقوم دائما باستخدام 

بعد  GACقطع الغيار والملحقات المؤهلة المصدقة من قبل شركة 
اجراء الفحص عليها من قبل الشركة وخصوصا في جوانب القدرة 

 السالمة.على التكيف، والموثوقية و

تعديل غير الالئق أو اإلصالح غير الالئق للسيارة قد يضعف تأثير  •
حماية الوسائد الهوائية، مما يؤدي إلى فشل النظام وحوادث مميتة. 
ال تركب حامل كوب المشروبات أو حامل الهاتف المحمول أو 
غيرها من الملحقات المماثلة علي غالف مكونات الوسائد الهوائية 

 ق عمل وحدة الوسادة الهوائية.أو في نطا

عملية غير الالئقة للسيارة أو التعديالت غير الالئقة )مثل تعديل  •
المحرك ونظام الفرامل ونظام التوجيه أو العجالت واإلطارات وما 
إلى ذلك( سوف تؤثر على وظيفة نظام الوسادة الهوائية، وقد يؤدي 

 الي  إصابة خطيرة حتي الموت.

تحذير 

 ال تقم بتركيب العجالت واإلطارات غير المعتمدة من قبل الشركة. •

تعديل مقدمة السيارة ومقصورة المحرك قد يؤد الي تدهور أداء   •
حماية المشاة للسيارة، وينتهك للوائح الطريق.
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نظام تكييف الهواء 4.5

التعليمات العامة 4.5.1

الخارج من مدخل هواء  يقوم فلتر التكييف بإزالة اللقاح والغبار من
نظام تكييف الهواء.

                                                            يجب تنظيف فلتر مكيف الهواء أو استبدالها بانتظام وفق ا لجدول 
الصيانة الدورية في دليل الضمان.

إذا كنت غالبا ما تقود السيارة في مناطق وسط المدينة والتي فيها 
يمكنك الكثير الدخان المنبعث من المصانع والمركبات التي تعمل بالديزل، 

تقليص فترة الصيانة الدورية واستبدال فلتر مكيف الهواء. إذا لم يكن تدفق 
                                                                    الهواء من مخرج الهواء لمكيف الهواء سلس ا كالمعتاد، فقد يرجع ذلك إلى 
اإلفراط في االزدحام في فلتر تكييف الهواء، ويجب تنظيف فلتر مكيف 

الهواء أو استبداله في أقرب وقت ممكن.

تحذير 

يجب تشغيل وضع دوران الهواء الداخلي كما هو مطلوب، ويجب  •
 إيقاف تشغيل وضع دوران الهواء عندما ال تكون هناك حاجة إليه.

النوافذ غير الواضحة قد تؤدي الي بسهولة زيادة مخاطر الحوادث   •
والجرحى. ألسباب امنية، يجب ان تكون جميع نوافذ السيارة خالية 

 من الجليد والثلوج او الضباب لضمان الرؤية الواضحة.

إذا كان الهواء في السيارة عكرا، يكون السائق عرضا للتعب  •
يؤدي بسهولة الي وقوع الحوادث ونقص الطاقة واإللهاء، مما قد 

ووقوع إصابات.

تنبيه 

يجب تشخيص نظام مكيف الهواء وإصالحه من قبل موظفين ذوي 
معرفة خاصة وادوات خاصة. ولذلك عند حدوث فشل في نظام تكييف 
الهواء أو عندما يشتبه في فشل نظام تكييف الهواء، ينبغي االنتقال إلى 

الفحص واالصالح.موزع ترامبشي الجراء 

مالحظة 

عندما تكون درجة الحرارة والرطوبة الخارجية عالية، الرطوبة في  •
الهواء سوف تتكثف على مبخر نظام التبريد لتشكيل قطرات الماء 
والتنقيط من المبخر، مما يؤدي إلى تراكم الماء تحت السيارة، وهذا 

 هو أمر طبيعي. وال داعي للذعر.

يكون مدخل الهواء في مقدمة الزجاج األمامي للسيارة يجب أن  •
                                                       خال  من العوائق، ويجب عدم حظره بالثلج والجليد واألوراق  
لضمان التدفئة والتبريد الطبيعي ومنع التكثيف في الزجاج األمامي.

بعد إغالق النوافذ وفتحة السقف، يمكن لنظام تكييف الهواء تحقيق  •
نت السيارة ساخنة عندما تتعرض ألشعة أقصى التأثير. ولكن إذا كا

ة قصيرة للسماح للهواء لفترالشمس الحارقة، يجب فتح النافذة 
 الداخلي بالتبدد وتسريع التبريد في السيارة.
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لوحة التحكم علي مكيف الهواء 4.5.2

نظام مكيف الهواء التلقائي بالكامل *

 زر ضاغط مكيف الهواء .1

لتشغيل/ ايقاف تشغيل نظام تبريد )تكيف( الهواء. -

OFFزر ايقاف التشغيل   .2

ايقاف تشغيل مكيف الهواء. -

مفتاح ضبط درجة الحرارة .3

يستخدم لضبط درجة الحرارة الداخلية المطلوبة: قم بتحويل هذا المفتاح ألعلي لزيادة   -
درجة الحرارة الداخلية؛ قم بتحويل هذا المفتاح ألسفل لتخفيض درجة الحرارة 

الداخلية.

زر إزالة الصقيع والضباب علي الزجاج األمامي.4

امي باستخدام الهواء المخرج من قم بإزالة الصقيع أو الضباب من سطح الزجاج األم -
 نظام تكييف الهواء.

130



.  نظام التشغيل والمعدات4

مفتاح ضبط سرعة الهواء  .5

يستخدم في ضبط سرعة المنفاخ: قم بتحويل هذا المفتاح ألعلى   -
لزيادة سرعة المنفاخ وزيادة حجم الهواء المخرج. وقم بتحويل هذا 

المنفاخ وتقليل حجم الهواء المخرج.المفتاح ألسفل لتخفيض سرعة 

MODEزر وضع الهواء المخرج   .6

يمكنك تحديد وضع الهواء المخرج لمخرج الهواء. وبعد الضبط،   -
يتم عرض رمز وضع الهواء المخرج على شاشة العرض لنظام 

 الصوت.

زر إزالة الصقيع والضباب للزجاج الخلفي ومرآة الرؤية   .7

الخلفية الخارجية *

لتدفئة النافذة الخلفية ومرآة الرؤية الخلفية كهربائيا من اجل ازالة  -
الثلج، الصقيع والضباب على السطح.

زر دوران الهواء  .8

يستخدم لتحديد ما إذا كان وضع مدخل هواء تكييف الهواء وضع   -
 الدوران الداخلي أو وضع الدوران الخارجي.

AUTOزر تكييف الهواء التلقائي  .9

                                                              في هذا الوضع، يقوم النظام تلقائي ا بضبط درجة الحرارة الداخلية   -
وسرعة الهواء في مخرج الهواء ووضع الهواء المخرج ووضع 

دوران الهواء.

مالحظة 

                                                        يمكن لبعض الموديالت أيض ا التحكم في نظام تكييف الهواء من  •

 206=< انظر الصفحة  خالل نظام الصوت.

عند تشغيل أي زر على لوحة التحكم في تكييف الهواء )باستثناء   •
إزالة الصقيع والضباب للزجاج الخلفي مرآة الرؤية الخلفية 
                                                              الخارجية *(، ستنبثق واجهة إعداد تكييف الهواء تلقائي ا في شاشة 

، ويمكن للمستخدم أيضا النقر على ((AVNالعرض لنظام الصوت 
اح لين مقابل لالعداد.مفت
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 لوحة التحكم 4.5.2.1

نظام تكييف الهواء كهربائيا ويدويا *

 زر مكيف الهواء  .1

لتشغيل/ ايقاف تشغيل نظام تبريد )تكيف( الهواء.  -

OFFزر ايقاف التشغيل   .2

ايقاف تشغيل مكيف الهواء. -

مفتاح ضبط درجة الحرارة .3

يستخدم لضبط درجة الحرارة الداخلية المطلوبة: قم بتحويل هذا المفتاح ألعلي لزيادة   -
درجة الحرارة الداخلية؛ قم بتحويل هذا المفتاح ألسفل لتخفيض درجة الحرارة 

الداخلية.

زر إزالة الصقيع والضباب علي الزجاج األمامي.4

الضباب من سطح الزجاج األمامي باستخدام الهواء المخرج من  قم بإزالة الصقيع أو -
 نظام تكييف الهواء.

132



.  نظام التشغيل والمعدات4

مفتاح ضبط سرعة الهواء  .5

يستخدم في ضبط سرعة المنفاخ: قم بتحويل هذا المفتاح ألعلى لزيادة  -
سرعة المنفاخ وزيادة حجم الهواء المخرج. وقم بتحويل هذا 
المفتاح ألسفل لتخفيض سرعة المنفاخ وتقليل حجم الهواء المخرج.

MODEزر وضع الهواء المخرج   .6

يمكنك تحديد وضع الهواء المخرج لمخرج الهواء. وبعد الضبط،   -
يتم عرض رمز وضع الهواء المخرج على شاشة العرض لنظام 

الصوت.

الرؤية زر إزالة الصقيع والضباب للزجاج الخلفي ومرآة   .7

الخلفية الخارجية

لتدفئة الزجاج الخلفي كهربائيا من اجل ازالة الثلج و الصقيع  -
والضباب على السطح.

زر دوران الهواء  .8

يستخدم لتحديد ما إذا كان وضع مدخل هواء تكييف الهواء وضع  -
الدوران الداخلي أو وضع الدوران الخارجي.

مالحظة 

                                              الموديالت أيض ا التحكم في نظام تكييف الهواء من يمكن لبعض  •

 206=< انظر الصفحة  خالل نظام الصوت.

عند تشغيل أي زر على لوحة التحكم في تكييف الهواء )باستثناء  •
إزالة الصقيع والضباب للزجاج الخلفي(، ستنبثق واجهة إعداد 

، ((AVNشاشة العرض لنظام الصوت                          تكييف الهواء تلقائي ا في 
 ويمكن للمستخدم أيضا النقر على مفتاح لين مقابل لالعداد.

A/Cزر 

اذا تيم الضغط ع الزر ، المؤشر على الزر يضيئ ونظام تكييف 
الهواء يدخل وضع تبريد الهواء. عند تشغيل وضع التبريد:

قد ال يعمل.يمثل الحاجة للتبريد / إزالة الرطوبة، ولكن الضاغط  •

، عند تنشيط وظيفة ℃0إذا كانت درجة الحرارة الخارجية أقل من  •

التبريد لنظام تكييف الهواء، مؤشر المفتاح سوف يضيء ، ولكن قد 
 يكون ضاغط تكييف الهواء غير قادر على العمل. 

مرة اخرى، ضواء المؤشر على الزر  اذا تم الضغط علي الزر
وقف.يختفي ونظام تكييف الهواء يت
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إيقاف تشغيل تكييف الهواء

اضغط على زر إليقاف تشغيل نظام تكييف الهواء. بعد إيقاف 
تشغيل نظام تكييف الهواء، يتم إيقاف تشغيل ضاغط مكيف الهواء؛ يتم 

.0إيقاف تشغيل المنفاخ وتكون سرعة الهواء عند مخرج الهواء 

بعد إيقاف تشغيل نظام تكييف الهواء، يمكن تشغيل مفاتيح ضبط 
 MODE  وسرعة الهواء بشكل فعال دون الحاجة الي تشغيل نظام

تكييف الهواء؛ ويكون مفتاح ضبط درجة الحرارة غير صالحا. إذا قمت 
، فسيتم تشغيل أو  A/C* أو  AUTOبالضغط على أي من أزرار 

نظام تكييف الهواء.

درجة الحرارةضبط 

اضبط درجة الحرارة الداخلية عن طريق تحويل مفتاح ضبط درجة 
الحرارة الهاتفي ألعلى/ ألسفل. عند ضبط درجة الحرارة الداخلية:

يتم عرض قيمة درجة الحرارة المعدلة على الشاشة، ويمكن تعديل  •

 .℃31.5و ℃18.5قيمة درجة الحرارة بين 

.℃0.5خطوة تعديل درجة الحرارة  •

، تعرض ℃18.5عندما تكون درجة الحرارة المحددة أقل من  •

؛ عندما تكون درجة الحرارة المحددة أعلى من  LOالشاشة 

 .HIتعرض الشاشة   ℃31.5

ضبط درجة الحرارة ال يغير وضع تشغيل نظام مكيف الهواء.

، يستمر عمل النظام في LO/HIفي الوضع التلقاني، عند ادخال 
الحد االقصى.

لوضع التلقائي، من أجل الحصول على أفضل درجة حرارة في ا

. ويمكنكم ℃ 25.0داخلية، درجة الحرارة المحددة الموصى بها هي 

ضبط درجة الحرارة * بنفسكم إذا لزم األمر.

مالحظة 

يتم عرض قيمة درجة الحرارة التي تم تحديدها علي الشاشة وال يتم 
داخل السيارة.عرض قيمة درجة الحرارة الحالية 
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ازالة صقيع الزجاج األمامي

، المؤشر على الزر يضيئ ويشتغل اذا تم الضغط علي الزر 
زر مزيل صقبع زجاج الواجهة االمامية. سيقوم النظام بتنفيذ اإلعدادات 

التالية تلقائيا:

زيادة سرعة الهواء في مخرج الهواء. •

 .(A/Cء)تشغيل نظام التبريد لمكيف الهوا  •

وضع الهواء المخرج هو وضع النفخ الي الوجه. •

وضع دوران الهواء هو وضع الدوران الخارجي. •

، ومؤشر الضوء ينطفئ، وقم بايقاف تشغيل ثم اضغط على زر
وظيفة ازالة صقيع الزجاج األمامي والعودة إلى الحالة قبل عملية إزالة 

ويدخل مباشرا الي حالة التحكم  AUTOالصقيع، أو اضغط علي زر 
اآللي، وكما يمكن إيقاف تشغيل وظيفة ازالة الصقي للزجاج األمامي *.

تنبيه 

استخدام هذه الوظيفة في الطقس البارد أو عند سقوط األمطار يعمل 
على تكاثف البخار على الزجاج األمامي وذلك يؤثر الرؤية. عند استخدام 

 HOTوظيفة إزالة الصقيع، سيتم تعيين درجة الحرارة إلى الوضع 
 )دافئ(. WARM)ساخن( او الوضع 

درجة الحرارة يتم استخدام وظيفة إزالة الصقيع عندما تكون 

          ( يدوي ا، A/C. وإذا تم إيقاف تشغيل الضاغط )℃ 0المحيطة أعلى من 

قد يؤدي ظهور الضباب في الزجاج األمامي إلى، مما يؤثر على مجال 
رؤية السائق وقد يتسبب في حوادث مرورية. .

 ضبط سرعة الهواء

يمكن التحكم بحجم الهواء يدويا وتلقائيا *.

ضبط سرعة الهواء، يقوم بالتحكم يدويا علي عند تشغيل منتاح 
سرعة الهواء في مخرج الهواء. وعند التحكم اليدوي، سرعة الهواء تنقسم 

مستوي، وسوف تظهر على الشاشة مستوى سرعة الهواء  7-1الي 
المناسب:

قم بتحويل مفتاح ضبط سرعة الهواء ألعلي لزيادة سرعة دوران   -
المنفاخ وزيادة سرعة الهواء في مخرج الهواء بمقدار مستوي 

واحد.

قم بتحويل مفتاح ضبط سرعة الهواء ألسفل لتخفيض سرعة   -
دوران المنفاخ وتخفيض سرعة الهواء في مخرج الهواء بمقدار 

مستوي واحد.

                                        يتحكم النظام تلقائي ا في سرعة الهواء في  في الوضع التلقائي،
 7مخرج الهواء. ال تقتصر سرعة الهواء في مخرج الهواء على الضبط بـ

مستويات فقط على  7مستويات في الوضع اليدوي، ولكن يتم عرض 
الشاشة، لذلك عدد األشرطة يشير إلى أقرب سرعة الهواء في مخرج 

ى القيمة المطلوبة، يمكن تعديل الهواء. لضبط درجة الحرارة الداخلية ال
سرعة المروحة تلقائيا.

في الوضع التلقائي، عند تشغيل مفتاح ضبط سرعة الهواء، ينتقل 
 AUTOالنظام من الوضع التلقائي إلى الوضع اليدوي، وتختفي عالمة 

علي شاشة العرض *.
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وضع مخرج الهواء

يمكن التحكم علي وضع مخرج الهواء يدويا وتلقائيا*.

، يكون وضع مخرج MODEإذا اضغط باستمرار على زر 
الهواء المتحكم به يدويا، ويقوم بتحويل أوضاع مخرج الهواء في الترتيب 

التالي:

:تدفق الهواء الى الوجه، تتدفق الهواء من مخرج الهواء للوحة 
العدادات. 

:تدفق الهواء الى الوجه والقدم، تتدفق الهواء من مخرج الهواء للوحة 
العدادات وفضاء القدم.

:تدفق الهواء الى القدم، تتدفق الهواء من مخرج الهواء في فضاء 
القدم. 

:تدفق الهواء الى القدم والزجاج األمامي، تتدفق الهواء من مخرج 
الهواء الزالة الصقيع في الزجاج األمامي ومخرج الهواء في فضاء القدم 

و. 

سيتحكم علي وضع مخرج الهواء في الوضع التلقائي، النظام 
تلقائيا، والعامل األساسي المؤثر علي وضع مخرج الهواء هو درجة 

حرارة الهواء المخرج *:

عندما تكون درجة حرارة الهواء المخرج مرتفعة جدا، يتدفق  -
معظم الهواء المخرج الي القدم.

عندما تكون درجة حرارة الهواء المخرج منخفضة جدا، يتدفق  -
ظم الهواء المخرج الي الوضع.مع

، ينتقل النظام MODEفي الوضع التلقائي، عند الضغط علي زر 
علي  AUTOمن الوضع التلقائي إلى الوضع اليدوي، وتختفي عالمة 

شاشة العرض *.

مالحظة 

لضمان أن نظام تكييف الهواء يمكن التحكم تلقائيا علي وضع  •
 مخارج الهواء الي مفتوحة.مخرج الهواء، ويرجي اعداد جميع 

عند تشغيل الوضع التلقائي في بيئة درجة حرارة منخفضة في  •
فصل الشتاء، النظام يتحكم تلقائيا علي االنتقال التدريجي لوضع 

 مخرج الهواء من وضع تدفق الهواء الي الزجاج األمامي.

ازالة صقيع الزجاج الخلفي

بتشغيل وظيفة  ، ومؤشر الزر يضيء، وقماضغط على زر 
ازالة الصقيع للزجاج الخلفي لتدفئة الزجاج الخلفي ومرآة الرؤية الخلفية 

الخارجية الكهربائية * كهربائيا.

أثناء علية إزالة الصقيع علي سطح الزجاج الخلفي، اضغط علي 
، ومؤشر الزر ينطفئ ويقوم بايقاف تشغيل وظيفة ازالة الصقيع زر 

مزيل صقيع النافذة الخلفية سيتوقف تلقائيا بعد للزجاج الخلفي. وإال فإن 
دقيقة من العمل المستمر. 15

مالحظة 

دون تشغيل المحرك، استعمال وظيفة إزالة صقيع الزجاج الخلفي 
لفترة طويلة قد يسبب انخفاض في طاقة البطارية، مما يسبب فشل في 

تشغيل السيارة.
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الوضع التلقائي

، ومؤشر الزر يضيء، ويدخل نظام  AUTOاضغط على زر 
                                                                       تكييف الهواء في وضع التشغيل التلقائي بالكامل، وسيتم التحكم تلقائي ا في 

                                     العناصر التالية وفق ا للقيمة المحددة:

 درجة حرارة الهواء المخرج. •

 سرعة الهواء في مخرج الهواء. •

 وضع الهواء المخرج. •

 وضع دوران الهواء. •

(.A/Cالتبريد لمكيف الهواء ) حالة تشغيل نظام •

حالة العمل لجهاز التنقية باألنيون *. •

مرة أخرى، وينطفئ مؤشر الزر ،  AUTOاضغط على زر 
ويخرج نظام تكييف الهواء من وضع التشغيل التلقائي بالكامل.

دوران الهواء

يمكن تحويل وضع دوران الهواء بين وضع الدوران الداخلي  -
. ووضع الدوران الخارجي من خالل الضغط علي زر 

، ومؤشر الزر دوران الهواء الداخلي: اضغط على زر  -
يضيء، ووضع دوران الهواء يدخل إلى وضع الدوران الداخلي، 

 وفي هذا الوضع: 

عدم دخول السيارة، بحيث يمكن إجبار الهواء خارج السيارة على  •
                                          يشكل الهواء داخل السيارة دوران ا داخلي ا.

يمنع عادم المركبات األخرى خارج السيارة أو الهواء الملوث  •
 اآلخر من دخول السيارة.

في وضع التحكم التلقائي في الصيف، سيستخدم النظام وضع  •
الدوران الداخلي لتعزيز تأثير التبريد  *.

، وينطفئ مؤشر الزر، الخارجي: اضغط على زردوران الهواء  -
ووضع دوران الهواء يدخل وضع الدوران الخارجي. وفي هذا 

الوضع:

هذه الوظيفة تجلب الهواء الخارجي إلى داخل السيارة للحفاظ على  •
                          الهواء في السيارة منعش ا.

تنبيه 

الداخلي إلى قد يؤدي االستخدام لفترة طويلة لوضع دوران الهواء  •
تراكم ثاني أكسيد الكربون في السيارة، وذلك ال يساعد على إبقاء 

                 السائق مستيقظ ا.

استخدام وضع دوران الهواء الداخلي في الجو البارد أو المطير  •
يؤدي الي ظهور الضباب بسهولة على النوافذ ويؤثر على مجال 

 رؤية السائق.
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مستشعر ضوء الشمس *

التحكم في تكييف الهواء التلقائي بالكامل قياس شدة يمكن لنظام 
ضوء الشمس داخل السيارة وخارجها ، وال تغطي مستشعر ضوء الشمس 

في وسط لوحة العدادات أثناء عملية القيادة.

تنبيه 

نظرا الختالف بيئة المناطق وظروف السيارة، قد يتم عرض درجة 
الفعليةالحرارة المحيطة مختلفة عن القيمة 
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مخرج الهواء لمكيف الهواء 4.5.3

المنافذ على جانب لوحة العدادات

علي مخرج الهواء الي الليسار واليمين  ①قم بتحويل اللسان –

 واألعلى واألسفل لضبط اتجاه تدفق الهواء.

الموجود على جانب مخرج الهواء الي  ②قم بتدوير المقبض -

األعلي واألسفل لضبط حجم الهواء، وأدني الموقف هو وضع 
 ايقاف التشغيل.

المنافذ المركزية على لوحة العدادات

علي مخرج الهواء الي الليسار واليمين  ①قم بتحويل اللسان –

 واألعلى واألسفل لضبط اتجاه تدفق الهواء.

السيارةمنافذ سقف 

علي مخرج الهواء الي الليسار واليمين  ①قم بتحويل اللسان –

 واألعلى واألسفل لضبط اتجاه تدفق الهواء. 

الموجود على جانب مخرج الهواء الي  ②قم بتدوير المقبض -

األعلي واألسفل لضبط حجم الهواء، وأدني الموقف هو وضع 
 ايقاف التشغيل.
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نظام الصوت )الراديو(* 4.6

 لوحة التحكم 4.6.1

زر مصدر الطاقة/المقبض الدوار لضبط مستوي الصوت .1

اضغط لفترة قصيرة على زر بدء التشغيل في حالة إيقاف التشغيل؛ واضغط لفترة  -
بإيقاف تشغيل جميع قصيرة على زر إيقاف التشغيل في وضع التشغيل، وكما يقوم 

 مصادر الصوت وعرض واجهة الساعة.

يتم تدويره في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوي الصوت وتدويره عكس اتجاه  –
 عقارب الساعة لتقليل مستوي الصوت.

زر التصفح .2

                                                                           اضغط لفترة قصيرة علي الزر للبحث تلقائي ا عن المحطات الصالحة في نطاق التردد  -
. 10اجهة الراديو، وستعمل كل محطة لمدة المرتفع في و        ثوان 

؛ واضغط  USBاضغط لفترة قصيرة علي الزر لتصفح القرص كاملة في واجهة  -
 ثوان. 10لفترة طويلة علي الزر لتصفح المجلد ، ويشغل كل موسيقي لمدة 
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زر تعديل تردد الراديو/ أغنية سابقة .3

                                                             اضغط لفترة قصيرة علي الزر في واجهة الراديو للبحث تلقائي ا عن  -
 محطات صالحة الي نطاق التردد المنخفض.

                                                           اضغط لفترة طويلة على الزر في واجهة الراديو للبحث يدوي ا عن  -
 محطات صالحة الي نطاق التردد المنخفض.

اضغط لفترة قصيرة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى لالنتقال  -
 إلى أغنية سابقة.

اضغط لفترة طويلة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى للتراجع  -
 السريع.

زر الحفظ التلقائي/ تصفح الترددات المحفوظة مسبقا .4

عن محطة تم تخزينها الزر للبحث على ة قصيرة ضغط لفترا -
.ثو 10ة مسبقة لمدمحددة كل محطة ، وتشغل بالفعل      ان 

علي الزر للبحث التلقائي وتخزين محطة اضغط لفترة طويلة  -
 صالحة.

زر تحويل مصدر الصوت .5

.USBو يو ادلرلفترة قصيرة علي الزر للتحويل بين اضغط ا -

AM/FMزر االستقبال  .6

اضغط لفترة قصيرة علي الزر للتبديل إلى وضع الراديو في  -
 مصادر الصوت األخرى.

اضغط لفترة قصيرة علي الزر في وضع الراديو للتحويل بين:  -
FM1 → FM2 → FM3 → AM1 → AM2 

زر تعديل تردد الراديو/ أغنية تالية .7

                                                             اضغط لفترة قصيرة علي الزر في واجهة الراديو للبحث تلقائي ا عن  -
 محطات صالحة الي نطاق التردد المرتفع.

                        الراديو للبحث يدوي ا عن  اضغط لفترة طويلة على الزر في واجهة -
 محطات صالحة الي نطاق التردد المرتفع.

اضغط لفترة قصيرة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى لالنتقال  -
 إلى أغنية تالية.

اضغط لفترة طويلة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى للتقدم  -
 السريع.

زر اعداد القائمة .8

اجهة اإلعداد.اضغط لفترة قصيرة عليه لدخول و -

SELزر تعديل تردد الراديو / زر تحديد   .9

أدر المقبض تحت واجهة الراديو الي اليسار واليمين لضبط تردد  -
                الراديو يدوي ا.

في واجهة االعداد، أدر الي اليسار واليمين للتحديد أو الضبط؛  -
 واضغط لفترة قصيرة علي الزر لتأكيد التحديد.

/ التشغيل العشوائي 6قا زر محطة محددة مسب .10

في واجهة الراديو. 6يتم تشغيل محطة محددة مسبقا  -

اضغط لفترة قصيرة علي الزر لتشغيل جميع الملفات عشوائيا  في  -
 .USBواجهة مشغل موسيقى  

5زر محطة محددة مسبقا  .11

. زر 12في واجهة الراديو.  5يتم تشغيل محطة محددة مسبقا  -
/ المجلد التالي 4محطة محددة مسبقا 

في واجهة الراديو. 4يتم تشغيل محطة محددة مسبقا  -

اضغط لفترة قصيرة علي الزر للدخول إلى المجلد التالي تحت  -
.USBواجهة تشغيل  

بق/ المجلد السا 3زر محطة محددة مسبقا   .13

في واجهة الراديو. 3يتم تشغيل محطة محددة مسبقا  -

للعودة  USBاضغط لفترة قصيرة على الزر في واجهة تشغيل  -
إلى المجلد السابق.

2زر محطة محددة مسبقا   .14

في واجهة الراديو. 2يتم تشغيل محطة محددة مسبقا  -

/ التشغيل الدوري 1زر محطة محددة مسبقا   .15

في واجهة الراديو. 1شغيل محطة محددة مسبقا يتم ت -
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 USBاضغط لفترة قصيرة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى   -
لتشغيل الملف بشكل دوري. واضغط لفترة طويلة علي هذا الزر 

لتشغيل المجلد بشكل دوري.

زر كتم الصوت  .16

ه مرة ضغط علىت، والصوالكتم الزر على ة قصيرة ضغط لفترا -
ري اللغاء كتم الصوت.أخ

مالحظة 

تختلف واجهة أو وظائف نظام الصوت الموصوف في "دليل 
المستخدم" الخ اعتمادا علي اختالف تكوين السيارة، وهي لإلشارة فقط، 

يرجي الرجوع إلي السيارةالفعلية التي تم شراوها.
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القيادةزر التحكم في عجلة  4.6.2

زر كتم الصوت  .1

ة قصيرة على هذا الزر لكتم صوت مصدر الوسائط.لفتراضغط   -

بعد كتم الصوت، يتم الضغط عليه مرة أخري إللغاء كتم الصوت. –

الزر إلي الخلف .2

في وضع الراديو، تقوم المحطة اإلذاعية بالبحث تلقائيا إلي الترددات المنخفضة وتقف  –
 التلقائي عند لقاء المحطات اإلذاعية الصالحة وتبدأ تشغيلها؛عن البحث 

يتم تحويل المسار لألعلي عند تشغيل مصدر الوسائط. –

زر زيادة مستوي الصوت  .3

 زر تحويل مصدر الصوت  .4

.USBو يو ادلرلفترة قصيرة علي الزر للتحويل بين اضغط ا -

الزر إلي األمام  .5

المحطة اإلذاعية بالبحث تلقائيا إلي الترددات العالية وتقف عن في وضع الراديو، تقوم  –
 البحث التلقائي عند لقاء المحطات اإلذاعية الصالحة وتبدأ تشغيلها؛

يتم تحويل المسار لألسفل عند تشغيل مصدر الوسائط. –

زر تقليل مستوي الصوت  .6
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ةالعمليات األساسي 4.6.3

بدء التشغيل/ ايقاف التشغيل

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع  -
"ACC" أو "ON" اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة ،

لتشغيل النظام الصوتي. 

إليقاف  في حالة التشغيل، اضغط لفترة قصيرة على زر الطاقة  - 
تشغيل الجهاز، وكما يقوم بايقاف تشغيل جميع مصادر الصوت 

 وعرض واجهة الساعة. 

شريط عرض حالة تكييف الهواء

يظهر الرمز حالة وضع الهواء المخرج وسرعة الهواء ودرجة   -
 الحرارة ووضع دوران الهواء لنظام تكييف الهواء.

التحكم في مستوى الصوت

 ضبط مستوي الصوت

في اتجاه عقارب الساعة أو  أدر مقبض ضبط حجم الصوت  -
 عكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوى الصوت أو تخفيضه. 

على الجانب األيسر من  -اضغط على زر حجم الصوت + أو   -
 عجلة القيادة لزيادة أو تخفيض حجم الصوت.

كتم الصوت

على لوحة التحكم أو على الجانب  اضغط لفترة قصيرة علي زر   -
األيسر من عجلة القيادة لبدء تشغيل وظيفة كتم الصوت وتعرض 

 الواجهة رمز كتم الصوت. 

على لوحة التحكم أو على الجانب اضغط لفترة قصيرة على زر  -
األيسر من عجلة القيادة مرة أخري اللغاء وظيفة كتم الصوت 

  يختفي رمز كتم الصوت في الواجهة.
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وظيفة اعداد النظام

" للدخول إلى واجهة اإلعداد، ويمكن اعداد SETاضغط على زر "  -
"تأثير الصوت، الشخصية، اليسار واليمين، األمام والخلف *، 
تعويض حجم الصوت مع سرعة السيارة، الساعة، اعداد اللغة، 

اإلعداد االفتراضي، الخروج".

لفة، واضغط لفترة قصيرة "  لتحديد عنصر قائمة مختSELأدر"  -
 " للدخول إلى القائمة التالية.SELعلى  "

إعداد تأثير الصوت

يمنح وضع تأثير الصوت للمستخدم تأثيرات تشغيل مختلفة   -
للصوت، مما يجلب المزيد من االستمتاع بالموسيقى للمستخدم. 
المؤثرات الصوتية المختارة هي "المسطحة والصخور والبوب 

 والشخصية". والمسرح

" لتأكيد ذلك.SEL"  للتحديد، واضغط على "SELأدر "  -

إعدادات شخصية

هناك خياران "إعداد باس" و"اعداد تريبل" في واجهة االعدادات   -
 الشخصية، ويمكن للمستخدم اعداد باس وتريبل شخصيا.
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"  لدخول SELبعد اختيار "باس"، اضغط لفترة قصيرة علي"  -
-إعداد باس، ويمكن تنفيذ إعداد باس، ونطاق اإلعداد هو واجهة 

12  ~12. 

" SEL"  لالعداد، واضغط لفترة قصيرة علي "SELأدر " -
 للتأكيد.

"  لدخول SELبعد اختيار " تريبل"، اضغط لفترة قصيرة علي" -
واجهة إعداد تريبل ، ويمكن تنفيذ إعداد تريبل ، ونطاق اإلعداد هو 

-12  ~12. 

" SEL"  لالعداد، واضغط لفترة قصيرة علي "SELأدر "  -
 للتأكيد.

اعداد التوازن األيسر واأليمن

" SELبعد اختيار "اليسار واليمين"، اضغط لفترة قصيرة على " -
لدخول واجهة إعداد التوازن األيمن واأليسر، ويمكن اعداد موضع 

األيسر إلى علي الجانب  15إخراج الصوت، ونطاق اإلعداد هو 
 علي الجانب األيمن. 15

" SEL"  لالعداد، واضغط لفترة قصيرة علي "SELأدر " -
 للتأكيد.
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اعداد التوازن األمامي والخلفي*

" SELبعد اختيار "األمام والخلف"، اضغط لفترة قصيرة على "  -
لدخول واجهة إعداد التوازن األمامي والخلفي، ويمكن اعداد 

علي الجانب  15الصوت، ونطاق اإلعداد هو موضع إخراج 
علي الجانب الخلفي. 15األمامي إلى 

" SEL"  لالعداد، واضغط لفترة قصيرة علي "SELأدر " -
للتأكيد.

اعداد تعويض حجم الصوت مع سرعة السيارة

بعد اختيار "تعويض حجم الصوت مع سرعة السيارة "، اضغط   -
إعداد تعويض حجم الصوت مع " للدخول إلى واجهة SELعلى "

سرعة السيارة، ويمكن اعداد "ايقاف التشغيل والمنخفض 
والمتوسط والمرتفع".

" SEL"  لالعداد، واضغط لفترة قصيرة علي "SELأدر " -
للتأكيد.

                                                            يتم ضبط حجم الصوت المخرج تلقائي ا مع تغيير سرعة السيارة كما   -
 يلي:

تغيير حجم الصوتحالة

يغير حجم الصوت حسب سرعة السيارةال  االغالق

المنخفض
تغيير حجم الصوت مع سرعة السيارة ، وكمية التغيير 

 تكون صغيرة

المتوسط
تغيير حجم الصوت مع سرعة السيارة ، وكمية التغيير 

 تكون متوسطة

االرتفاع
تغيير حجم الصوت مع سرعة السيارة ، وكمية التغيير 

 تكون كبيرة

إعداد الساعة

" SELبعد اختيار "الساعة" ، اضغط لفترة قصيرة على " -
للدخول الي واجهة اعداد الساعة العداد الوقت.

" SEL"  لالعداد، واضغط لفترة قصيرة علي "SELأدر " -
للتأكيد.
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إعداد اللغة

" للدخول إلى واجهة SELبعد اختيار "اللغة "، اضغط على زر " -
اعداد العرض بـ"الصينية واإلنجليزية".إعداد اللغة، حيث يمكن 

" SEL"  لالعداد، واضغط لفترة قصيرة علي "SELأدر " -
للتأكيد.

استعادة اإلعداد االفتراضي

بعد اختيار "استعادة اإلعداد االفتراضي"، اضغط على زر  -
"SEL.للدخول إلى واجهة استعادة اإلعداد االفتراضي "

الستعادة اإلعداد االفتراضي، يمكن إعداد "موافق و إلغاء". وأدر  -
"SEL" لالعداد، واضغط لفترة قصيرة علي  "SEL.للتأكيد "

الخروج من اإلعداد

" بعد اختيار "الخروج" للخروج SELاضغط لفترة قصيرة على " -
من إعداد النظام.
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 الراديو 4.6.4

أدخل وضع الراديو من خالل:

اضغط على الزر   في لوحة التحكم بشكل مستمر للتبديل إلى  -
وضع الراديو.

اضغط على الزر  علي الجانب األيسر من عجلة القيادة بشكل  -
مستمر للتبديل إلى وضع الراديو ؛

اضغط لفترة قصيرة على الزر  في لوحة التحكم للدخول إلى  -
وضع الراديو.

اختيار التردد

ة قصيرة على الزر   في لفترفي واجهة تشغيل الراديو، اضغط   -
 → FM1 → FM2 → FM3لوحة التحكم لتحويل النطاق بين 

AM1 → AM2.

.FMتعرض الصورة واجهة  -

.AMتعرض الصورة واجهة  -

 وظيفة البحث عن الراديو

                                         يمكن ضبط تردد الراديو يدوي ا أو تلقائي ا.

المحطة اإلذاعيةالبحث اليدوي عن 

الموجود على الجانب ►  أو زر اضغط لفترة طويلة على زر  -
األيسر من عجلة القيادة، حيث يتغير تردد الراديو خطوة واحدة في 

 اتجاه التردد العالي. 

الموجود على الجانب ◄  أو زر اضغط لفترة طويلة على زر  -
خطوة واحدة في األيسر من عجلة القيادة، حيث يتغير تردد الراديو 

 اتجاه التردد المنخفض. 

" في اتجاه عقارب الساعة لتغيير تردد الراديو SELأدر زر " -
بخطوة واحدة في اتجاه التردد العالي.

" في عكس اتجاه عقارب الساعة لتغيير تردد SELأدر مفتاح " -
الراديو بخطوة واحدة في اتجاه التردد المنخفض.
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حطة اإلذاعيةالبحث التلقائي عن الم

الموجود على ►  أو زر اضغط لفترة قصيرة علي زر  -
الجانب األيسر من عجلة القيادة للبحث التلقائي في اتجاه التردد 
العالي. ويتوقف عن البحث التلقائي عند وصول الي الراديو 

 الصالح، ويبدأ التشغيل. 

الموجود على ◄  أو زر اضغط لفترة قصيرة علي زر  -
الجانب األيسر من عجلة القيادة للبحث التلقائي في اتجاه التردد 
المنخفض. ويتوقف عن البحث التلقائي عند وصول الي الراديو 

 الصالح، ويبدأ التشغيل.

محطات الراديو المخزنة مسبقا

يمكن للمستخدمين تخزين محطات الراديو المفضلة لديهم في قائمة 
محطات الراديو. قد توفر كل فرقة قائمة محطات الراديو المخزنة يدويا 
وقائمة محطات الراديو المخزنة تلقائيا. وكل قائمة يمكن تخزين ما يصل 

محطة،  18تخزين ما يصل إلى   FMإلى ست محطات. ويمكن للفرقة 
محطات علي التوالي.  6يمكن تخزين   FM3و FM2و  FM1أي كل  
 AM1محطة، ويمكن لكل  12تخزين ما يصل إلى  AMويمكن لـ

محطات على التوالي. 6تخزين  AM2و

التخزين اليدوي

                                                       أوال ، ابحث عن محطتكم المفضلة عن طريق البحث التلقائي أو 
البحث اليدوي.

( على لوحة 6-1اضغط علي زر محطة راديو محددة مسبقا ) -
التحكم لمدة أكثر من ثانيتين، وقسم محطة الراديو يومض، وكما 
محطة الراديو تعرض في موقف محطة الراديو المقابل، ومحطة 

 الراديو تخزن في قائمة محطات الراديو المحددة مسبقا بنجاح

إذا كان زر محطة الراديو المحددة مسبقا مخزنة في قائمة محطات   -
دة مسبقا بنجاح، فستحل المحطة الجديدة محل المحطة الراديو المحد

 األصلية.

، ويتم تخزين محطة كما هو مبين في الشكل، اضغط علي زر   -
               المحدد مسبق ا،  3التي تم البحث عنها في وضع المحطة  108.0

                                            وتعمل محطات أخرى معد ة مسبق ا بنفس الطريقة. 

يحتاج الي الضغط على زر تشغيل محطات الراديو المحددة مسبقا  -
 الراديو المحدد مسبقا المقابل فقط.
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تخزين المحطة اإلذاعية تلقائيا

للدخول إلى واجهة الحفظ  APSاضغط لفترة طويلة على زر   -
                                                              التلقائي، وعندما يبحث عن محطة صالحة، سيتم تخزينها تلقائي ا في 

لحفظ                                                    زر محطة الراديو المحددة مسبق ا. عند استخدام وظيفة ا
التلقائي، سيتم الكتابة فوق المحطات التي تم تخزينها في األصل في 

محطة الراديو المحددة مسبقا.

ة قصيرة أثناء عملية البحث لفتر AM/FMاضغط على زر  -
إليقاف البحث.

لفترة قصيرة لتصفح المحطات المخزنة  APSاضغط على زر  -
.      ثوان   10                                   مسبق ا، حيث يتم تشغيل كل محطة لمدة 

وظيفة المسح

لفترة قصيرة، فيتم عرض رمز  SCANاضغط على زر   -
SCAN  على الشاشة. وفي هذا الوقت، ستبدأ في البحث عن

. وبعد تشغيل محطة                                                              محطة راديو من القناة الحالية الي تردد عال 
، ستستمر في البحث عن المحطة  10الراديو الفعالة لمدة                                   ثوان 

 الصالحة التالية.

أثناء عملية التصفح والتشغيل، إذا كنت تشغل المحطة المفضلة  -
لفترة قصيرة مرة أخرى إللغاء  SCANلديكم، فاضغط على زر 

 ويستمر تشغيل المحطة. SCANوظيفة التصفح، ويختفي رمز 
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AM/FMنموذج االستقبال لنظام الصوت للسيارة 

سوف تعبر مباشرة الغالف  FMقناة الموجات القصيرة للغاية لـ
األيوني ولن تنعكس، ولكن سوف تحدث ظاهرة االنعكاس عند لقاء 

عادة  FMالحواجز مثل الجبال والمباني العالية الخ. تكون مسافة انتقال 
كم، عند إطالق اإلشارات ثالثية األبعاد، سوف تكون  50~40حوالي 

مسافة االنتقال أقصر.

عن محطة البث، لذا تكون اإلشارة ضعيفة                        يكون الراديو بعيد جد ا
                                                               جد ا واالستقبال ليس سهال ، لذلك يتم تلقي الضوضاء فقط. عندما تسير 
السيارة في مكان قابل الستقبال االثنين من المحطات اإلذاعية ذات الموجة 
القوية بتردد اإلشارة القريب في نفس الوقت، قد تفقد الراديو فجأة صوتها 

لتداخل مع الضوضاء.أو تحدث ظاهرة ا

AM إن الموجات المتال تمر عبر الغالف األيوني ولكنه يولد
االنعراج، عندما تصل الموجة الكهربائية إلي الجبال والمباني، تكون 

، من المرجح جدا أن يتم استقبال إشارات FMمسافة االنتقال لها أبعد من 
.AMمن االثنين من محطات إذاعية
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النفقوصف وظيفة وضع 

في وضع الراديو، عندما السيارة تدخل نفق، وإشارات الراديو 
تصبح ضعيفة جدا، مما يؤثر علي االستماع، وحجم صوت الراديو 
تسوس إلى حجم صوت محدود. وعندما يتم استعادة إشارات الراديو، 
الصوت يعود تلقائيا إلى وضعه الطبيعي. عندما تقود السيارة في األخاديد 

مناطق الجبلية وغيرها من األماكن التي تكون االشارة الحضرية وال
المستلمة فيها ضعيفة وغير مستقرة، ستقوم بتفعيل وظيفة كتم الصوت في 

النفق لمنع تقلبات حجم الصوت.
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USBتشغيل   4.6.5

يقع أمام لوحة العدادات الثانوية؛ افتح غطاء  ①USBمقبس  -

 الحماية استخدامه.

من خالل الطرق التالية:  USBتشغيليدخل وضع 

                                 ، سيقوم النظام تلقائي ا بالتبديل  USBالي واجهة USBعند ادخال  -
؛ USBإلى وضع تشغيل 

على لوحة التحكم لفترة قصيرة للتبديل  MODEاضغط على زر   -
 .USBإلى تشغيل 

على الجانب األيسر من عجلة القيادة  MODEاضغط على زر  -
.USBلفترة قصيرة للتبديل إلى تشغيل  

، سيتم عرض الواجهة كما  USBفي حالة عدم توصيل أي جهاز -
هو موضح في الشكل.
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، سيتم عرض الواجهة كما هو موضح في  USBبعد إدخال جهاز -
الشكل.

، سيتم عرض الواجهة كما هو  USBعندما يتعذر قراءة جهاز -
موضح في الشكل.

، سيتم عرض الواجهة كما هو موضح  USBعندما يخرج جهاز -
في الشكل.

 وظيفة األغنية السابقة / التراجع السريع

لتنفيذ األغنية السابقة.  اضغط لفترة قصيرة على زر   -

لتنفيذ التراجع السريع لمحتوي  اضغط لفترة طويلة على زر  -
األغنية الحالية )يمكن التراجع السريع لألغنية الحالية فقط. وعند 
التراجع السريع الي بداية األغنية، يقوم بالتشغيل التلقائي بشكل 
طبيعي. وعند عدم التراجع السريع الي بداية األغنية، يقوم بالتشغيل 

 بشكل طبيعي عند االفراج عنه(. 

 سريع إلى األمام وظيفة /التالي 

لتنفيذ األغنية التالية.  اضغط لفترة قصيرة على زر   -

لتنفيذ التقدم السريع لمحتوي  اضغط لفترة طويلة على زر  -
األغنية الحالية، وعند االفراج عنه يقوم بالتشغيل بشكل طبيعي )عند 

شكل التقدم السريع الي نهاية األغنية، يقوم بتشغيل األغنية التالية ب
طبيعي. وإذا كانت األغنية الحالية آخر أغنية في المجلد، فسيبدأ 

 تشغيل األغنية األولى في المجلد التالي بشكل طبيعي(. 
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التشغيل الدوري

لفترة قصيرة لتشغيل أغنية واحدة بشكل  اضغط على زر -
 دوري. 

لفترة طويلة لتشغيل المجلد بشكل دوري.اضغط علي زر  -

العشوائيالتشغيل 

                              لتشغيل القرص بأكمله عشوائيا .  اضغط على زر  -

لتشغيل المجلد عشوائيا. اضغط على زر  -

وظيفة المسح

                      لتصفح األغاني تلقائي ا  SCANاضغط لفترة قصيرة على زر   -
 10                                                                والتحويل تلقائي ا إلى األغنية التالية بعد تشغيل أغنية حالية لمدة 

.       ثوان 

لتصفح األغاني في مجلد  SCANاضغط لفترة طويلة على زر   -
                                                                    التشغيل الحالي والتحويل تلقائي ا إلى األغنية التالية بعد تشغيل أغنية 

. 10حالية لمدة         ثوان 
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مالحظة 

 :USBعند تشغيل موسيقى  

العودة إلى المجلد السابق  اضغط لفترة قصيرة علي زر  •
 للتشغيل؛ 

العودة إلى المجلد التالية  اضغط لفترة قصيرة علي زر  •
 للتشغيل؛ 
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iPodتشغيل  4.6.6

ويدعم أجهزة  Apple iPodلقد حصل هذا المنتج على شهادة،  
iPod  وiPhone   المهنية لتشغيل موسيقىiPod  وiPhone تقوم .
المهنية بتوصيل مضيف مكبر الصوت بكابل  iPhoneو  iPodأجهزة 
USB.

مالحظة 

ونظرا لقيود نظام الهاتف المحمول اي فون، توجد مشكلة عدم 
لطرف ثالث في الهاتف المحمول )مثل   APPالتوافق عند تشغيل برامج 

، الخ(، على سبيل المثال: االتصال kugou، والجمبري، QQموسيقى  
غير الناجح، اخراج الصوت غير الطبيعي، عرض اسم األغنية غير 

م وجود زر وظيفة االستجابة. نوصي بتشغيل مشغل الطبيعي، عد
الموسيقى الخاص بهاتفكم المحمول.

iPodاختيار مصدر صوت  

بالطرق التالية: iPodأدخل الواجهة الرئيسية لمصدر وسائط 

،  USBبكابل  USBالي واجهة  iPodعند توصيل جهاز   -
 ؛ iPod                                           سيتحول النظام تلقائي ا إلى وضع تشغيل وسائط 

باستمرار  MODEتحت مصادر وسائط أخرى، اضغط على زر  -
 .iPodللتبديل إلى وضع تشغيل وسائط  

مالحظة 

بتشغيل الموسيقى، تكون الوظائف  iPodعندما يقوم جهاز 
. ويرجى الرجوع إلى طريقة تشغيل  USBوأساليب التشغيل نفس تشغيل

USB.
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االحتياطات  4.6.7

                                           الصوت وتصنيعه وفق ا لمعايير الجودة الصارمة تم تصميم نظام 
الداخلية ومعايير الجودة الدولية. اختبارات الجودة تشمل اختبار مقاومة 
الصدمات واختبار مقاومة الغبار واختبار مقاومة الصدمات واختبار 

مقاومة العوامل الجوية وغيرها من اختبارات الجودة الصارمة.

ماع بالموسيقى واالستمتاع بالحياة من تأمل الشركة أن يمكنكم االست
خالل هذا المنتج لتلبية احتياجاتكم الترفيهية. نأمل أن نوفر لكم معلومات 
كاملة وموثوقة، سيقدم هذا الدليل لكم وظائفه ليمكنكم استخدامه بسهولة. 
الشركة يكون لديها الحق في عدم تقديم خدمة ما بعد البيع مجانا عن تلف 

االلتزام بالتحذيرات واالحتياطات. لذلك نقترح عليكم  أو عطل بسبب عدم
قراءة هذا الدليل قبل االستخدام.

تحذير 

أثناء عملية القيادة، عند مشاهدة نظام الصوت، ينبغي للسائق  •
محاولة استخدام أقصر وقت ممكن للمشاهدة. وإذا شاهده لفترة 

 طويلة جدا، قد يؤدي الي حادث سيارة.

بتفكيك أو تعديل هذا المنتج، واال قد يؤدي إلى حدوث خلل ال تقم  •
 أو حريق أو دائرة كهربائىة قصيرة للمنتج أو ما إلى ذلك.

يرجى االنتباه لتجنب دخول الماء والشوائب القابلة لالشتعال  •
وغيرها من الشوائب الي المنتج، وإال قد يؤدي الي الحريق أو 

 كل أخرى.عطل الجهاز أو ظهور الدخان أو مشا

ال تلمس الهوائي عند الصواعق، ألن يوجد خطر حدوث صدمة  •
 كهربائية ناجمة عن الصواعق.

ال تقم بتشغيل نظام المنتج اال في منطقة وقوف السيارة، واال يؤدي  •
 بسهولة إلى حوادث السالمة.

اذا وجدت أن المنتج يكون معيبا، يرجى الذهاب إلى موزع  •
والصيانة، وال تقم بتفكيك الجهاز ترامبشي الجراء الفحص 

 وصيانته بنفسكم.

تنبيه 

أثناء عملية القيادة، ينبغي تعديل حجم صوت الموسيقى الي مدى  •
 سماع الصوت الخارجي، واال يؤدي بسهولة الي وقوع الحوادث.

ينبغي استخدامه في حالة تشغيل المحرك؛ قد يؤدي االستخدام لفترة  •
 إيقاف تشغيل المحرك إلى فقدان طاقة البطارية.طويلة في حالة 

ال تقم بضرب هذا المنتج بقوة كبيرة. عند تعرض الشاشة للضغط  •
 الكبير المباشر، قد تتلف.

عند تنظيف الشاشة ، قم بايقاف تشغيلها ومسحها بقطعة قماش  •
جافة. قد تؤدي قطعة القماش الصلبة أو المذيبات الكيماوية أو 

وية )البنزين واإليثانول ومذيبات الدهان وما إلى المذيبات العض
 ذلك( الي حدوث ندوب أو تدهور.
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تنبيه 

                                                            إذا كان المنتج معيب ا وال يمكن استخدامه بشكل طبيعي، فتوقف عن  •
 استخدامه واتصل بمركز خدمة العمالء.

يعمل بشكل غير طبيعي،  إذا ما استمرت في استخدامه، قد يؤدي   •
الي مشاكل أكثر خطورة. واذا قمت بتفكيك أو تعديل المنتج، ال 

يمكن أن تتمتع بخدمة الضمان مجانا.

مالحظة 

في هذه المقالة ، تعني كلمة "الضغط لفترة قصيرة" أن وقت 
وتعني كلمة "الضغط لفترة طويلة" الضغط على الزر ال يتجاوز ثانيتين، 

أن وقت الضغط على الزر يتجاوز ثانيتين. يشار إلى هذه المقالة باسم 
"الضغط لفترة قصيرة" و "الضغط لفترة طويلة".
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التنسيقات المدعومة 4.6.8

نوع

الوسائط

التنسيق/ االسم 
الموسع

أكبر

القرار
ترميز الصوتالفيديوترميز 

الحد األقصى من مدة 
 الوسائط

 الحد األقصى

من عدد القراءات في الدليل

تنسيق

اسم الملف المدعوم

الصوت

WMA— -

WMA9standard   8معدل أخذ العيناتK، 
16K، 32K، 11.025K، 22.05K، 

44.1K، 48kHz  5ومعدل البت-
384kbpsandVBR

（VariableBitRate）

99:59:59-UTF-16LE

MP3— -

WMA9standard   8معدل أخذ العيناتK، 
16K، 32K، 11.025K، 22.05K، 

44.1K، 48kHz  5ومعدل البت-
384kbpsandVBR

（VariableBitRate）

99:59:59-
ID3V1TAGorISo8859-1、UTF-16、

UTF-16BE

 USB (IPOD)تنسيق 
 المدعوم

FAT16FAT32—-

FAT16：

Rootfolder512、
Subfolder 

1024FAT32：

RootFolder 65535、
Subfolder1024 

-

 USB (IPOD)سعة
 المدعومة

512MB-32GB

ID3:ID3V1TAGorISo8859-1、UTF-16、UTF-16BE、UTF-8、UTF-16LEتنسيق ترميز 

ضمن الدعم الكامل، وال يستبعد إمكانية وجود عدم دعم وتنسيقات الصور وتنسيقات الصوت وتنسيقات الفيديو المدعومة المذكورة أعاله هي معظم التنسيقات المدعومة من خالل االختبار، ولكن ال ي USBالبيان: تنسيقات 
مجموعة صغيرة معين من اإلطارات أو االطارات المعينة.
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الخصائص والمواصفات 4.6.9

المواصفاتالبنودالوظائف

الراديو
AM531  ~1629kHzتردد استقبال  

و FM87.5  ~108MHzتردد استقبال  

الصوت

0Hz ~ 20KHZنطاق التردد

75dB (MP3)نسبة اإلشارة إلى الضوضاء

3dB-②+خصائص التردد

ستيريو اليسار واليمينعدد القنوات

الهوائي الخارجي)الهوائي(طريقة استقبال اإلشارة هوائي

DC9~16.0V，≤10A-امدادات الطاقة

درجة حرارة التشغيل
℃75~30-درجة حرارة العمل

℃5~40-درجة حرارة التخزين

USB2.0（Host）—الواجهة

FAT16/32FileSystem—نظام الملفات

MP3 ، WMAتنسيقات ملف الصوت المدعومة: -مواصفات تشغيل الملفات
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الفحص قبل االصالح  4.6.10

ناية، وثم قم بالفحص حسب الجدول التالي، وذلك سوف يساعدكم على استكشاف عندما تعتقد أن بعض وظائف نظام الصوت تفشل، قبل ارسال الجهاز الي مركز االصالح، يرجي قراءة تعليمات التشغيل المذكورة في الدليل بع
يرجى الذهاب إلى موزع ترامبشي الجراء الفحص واالصالح، وال تقم بتفكيك الجهاز وإصالحه بنفسكم. األخطاء واصالحها. وإذا استمر الخطأ،

األسباب المحتملة والحلولالظاهرة

قم بفحص المصهر للمضيف والسيارة.المضيف ال يعمل وال يعرض

المضيف يعمل ولكن ال يوجد صوت أو الصوت يكون صغيرا

قم بزيادة حجم الصوت.

افحص إعداد التوازن األمامي والخلفي للبوق.

افحص الهوائي والموصل.

يعمل الراديو ودرجة حرارته تكون طبيعية.جسم الجهاز يكون ساخنا طفيفا

اشارة الراديو تكون ضعيفة

ا. ا بالكامل وكان االتصال صحيح                                                                    قم بالتحقق مما إذا كان الهوائي منتشر 

مضخم الهوائي داخل السيارة تالفا.قم بالتحقق مما اذا كان 

إشارة المحطة المطلوبة تكون ضعيفة للغاية، ويرجى استخدام الضبط اليدوي.

للمحاولة مرة أخري، وقم باستكشاف األخطاء وإصالحها. USBقم باستبدال  USBال يمكن قراءة  

توجد ملفات صوتية ال يمكن تشغيلها
، وهذا النموذج ال يدعم الملفات الصوتية بتنسيقات بخالف  WMAأو MP3يرجى التأكد من أن الملف هو ملف 

MP3  وWMA. 

MP3تقلب حجم صوت أغنية 
تأتي من مجموعة واسعة من المصادر وال يكون لديها معايير موحدة، وقد يكون حجم صوت  MP3ألن أغاني 

 .MP3ليس نفسه عند ضغط أغاني   MP3أغاني 

قد يكون بسبب تنسيق مختلف لألغنية عند ضغطها.أثناء عملية التشغيل التوقف المؤقت في الموسيقى
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األسباب المحتملة والحلولالظاهرة

ال يمكن قراءة ملفات الوسائط في جهاز التخزين
. وإذا لم يكن كذلك، يمكن إعادة االعداد  FAT 16/32يرجى التأكد من أن قسم التخزين على جهاز الكمبيوتر هو 

 في الكمبيوتر إلى المعايير المطلوبة للنموذج.

أحادية المنفذ فقط. USBيدعم هذا الطراز محول متعددة في واحد. USBمن محول  MP3ال يمكن قراءة أغاني 

لهجة عنيفة / الضوضاء
ا عن أجهزة أو ضوضاء أثناء التسجيل، يرجي استخدام مشغل آخر  MP3قد يرجع الي أن يكون ملف                                                                      األصلي ناتج 

 للتأكيد على ما إذا كانت مشكلة الجهاز أم ال.

افحص إعدادات حقل الصوت.يكون لدي مكبر صوت واحد فقط الصوت

توجد ملفات صوتية ال يمكن تشغيلها
، وهذا النموذج ال يدعم الملفات الصوتية بتنسيقات بخالف  WMAأو MP3يرجى التأكد من أن الملف هو ملف 

MP3  وWMA. 

ال يتصل بالطاقة الكهربائية.
قم باستبدال المصهر ذات الحجم نفسه. عند تلف المصهر مرة أخرى، يرجى الذهاب إلى موزع ← تلف المصهر 

 ترامبشي الجراء الفحص واالصالح.

ال يوجد صوت
افحص تعديل حجم الصوت.

جاري استخدام وظيفة التقدم السريع والتراجع السريع.
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* (AVNنظام الصوت ) 4.7

 لوحة التحكم 4.7.1

 زر مصدر الطاقة/المقبض الدوار لضبط مستوي الصوت  .1

في حالة إيقاف التشغيل، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر لتشغيل الجهاز. -

على هذا الزر إليقاف تشغيل الشاشة وإيقاف في حالة التشغيل، اضغط لفترة قصيرة  -
تشغيل جميع مصادر الصوت معا. واذا قمت باعداد واجهة شاشة التوقف، يمكن 

 عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية أو إيقاف تشغيل شاشة التوقف.

يتم تدويره في اتجاه عقارب الساعة لزيادة مستوي الصوت وتدويره عكس اتجاه  –
 اعة لتقليل مستوي الصوت.عقارب الس

زر الواجهة الرئيسية  .2

في واجهة الوسائط األخرى، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر للعودة إلى  -
الواجهة الرئيسية لوضع البطاقة.

في الواجهة الرئيسية، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر للتبديل بين واجهة وضع  -
البطاقة وواجهة وضع الزر.

 المالحةزر   .3

اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر للدخول إلى واجهة خريطة المالحة.  -
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زر تحويل مصدر الصوت  .4

 ← FMيتم الضغط قصيرا باستمرار علي هذا الزر للتحويل:  –
AM ← USB  ← موسيقي بلوتوث ←FM. 

؛  CarLifeإلى موسيقى                                     الضغط على هذا الزر لن يتحول تلقائي ا  -
، فإن الضغط على  CarLife                                  إذا كنت تقوم حالي ا بتشغيل موسيقى 
 هذا الزر سيتحول إلى وضع الراديو.

AM/FMزر االستقبال   .5

في مصادر الصوت األخرى، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر  -
للتبديل إلى وضع الراديو؛

في وضع الراديو، اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر لتحويل  -
.FMأو   AMنطاق راديو 

زر الصوت  .6

يتم توصيل الهاتف المحمول بالمضيف ، وبعد تنشيط   -
ثانية(على  0.5، اضغط لفترة قصيرة )أقل من  CarLifeوظيفة

هذا الزر  لبدء تشغيل الصوت أو إنهاء الصوت.

زر التحديد  .7

ضع االستقبال، يتم تدويره في اتجاه عقارب الساعة لزيادة في و –
تردد االستقبال؛ ويتم تدويره عكس اتجاه عقارب الساعة لتقليل 

 تردد االستقبال.

زر كتم الصوت  .8

ة قصيرة على هذا الزر لكتم صوت مصدر الوسائط.لفتراضغط  -

الصوت.بعد كتم الصوت، يتم الضغط عليه مرة أخري إللغاء كتم  –

زر اإلعداد  .9

اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر للدخول إلى واجهة إعداد  -
                                                              النظام أوال ؛ واضغط لفترة قصيرة على هذا الزر باستمرار للتبديل: 

 واجهة وضع الزر.← إعدا السيارة ← إعداد النظام 

زر الهاتف  .10

 اضغط لفترة قصيرة على هذا الزر للدخول إلى واجهة هاتف -
بلوتوث.

زر ضبط التردد الالسلكي / األغذية السابقة *  .11

                                                          اضغط لفترة قصيرة علي الزر في واجهة الراديو للبحث تلقائي ا  -
عن محطات صالحة بترددات منخفضة.

                                                           اضغط لفترة طويلة علي الزر في واجهة الراديو للبحث يدوي ا عن  -
محطات صالحة بترددات منخفضة.

رة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى لالنتقال اضغط لفترة قصي  -
 إلى أغنية سابقة.

اضغط لفترة طويلة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى للتراجع  -
السريع.

زر ضبط التردد الالسلكي / األغذية التالية *  .12

                                                             اضغط لفترة قصيرة علي الزر في واجهة الراديو للبحث تلقائي ا عن   -
 بترددات مرتفعة.محطات صالحة 

                                                           اضغط لفترة طويلة علي الزر في واجهة الراديو للبحث يدوي ا عن   -
 محطات صالحة بترددات مرتفعة.

ة قصيرة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى لالنتقال لفتراضغط   -
 إلى األغذية التالية.

اضغط لفترة طويلة علي الزر في واجهة مشغل الموسيقى التقدم   -
 السريع.

مالحظة 

تختلف واجهة أو وظائف نظام الصوت الموصوف في "دليل 
المستخدم" الخ اعتمادا علي اختالف تكوين السيارة، وهي لإلشارة فقط، 

يرجي الرجوع إلي السيارةالفعلية التي تم شراوها.
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زر التحكم في عجلة القيادة 4.7.2

زر كتم الصوت  .1

ة قصيرة على هذا الزر لكتم صوت مصدر الوسائط.لفتراضغط   -

بعد كتم الصوت، يتم الضغط عليه مرة أخري إللغاء كتم الصوت. –

الزر إلي الخلف .2

في وضع الراديو، تقوم المحطة اإلذاعية بالبحث تلقائيا إلي الترددات المنخفضة  –
 لمحطات اإلذاعية الصالحة وتبدأ تشغيلها؛وتقف عن البحث التلقائي عند لقاء ا

يتم تحويل المسار لألعلي عند تشغيل مصدر الوسائط. –

زر زيادة مستوي الصوت  .3

زر تحويل مصدر الصوت  .4

 FM ← AM ← USBيتم الضغط قصيرا باستمرار علي هذا الزر للتحويل:  –
.FM← موسيقي بلوتوث ← 

؛ إذا كنت تقوم  CarLife                                               الضغط على هذا الزر لن يتحول تلقائي ا إلى موسيقى  -
، فإن الضغط على هذا الزر سيتحول إلى وضع  CarLife                     حالي ا بتشغيل موسيقى 

الراديو.
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الزر إلي األمام  .5

تلقائيا إلي في وضع الراديو، تقوم المحطة اإلذاعية بالبحث  –
الترددات العالية وتقف عن البحث التلقائي عند لقاء المحطات 

 اإلذاعية الصالحة وتبدأ تشغيلها؛

يتم تحويل المسار لألسفل عند تشغيل مصدر الوسائط. –

زر تقليل مستوي الصوت  .6

 زر الصوت  .7

يتم توصيل الهاتف المحمول بالمضيف ، وبعد تنشيط   -
ثانية(على  0.5، اضغط لفترة قصيرة )أقل من  CarLifeوظيفة

 هذا الزر  لبدء تشغيل الصوت أو إنهاء الصوت.

زر الرد علي المكالمة  .8

يمكن الضغط علي الزر للرد عندما يكون هناك مكالمة واردة في  –
 نظام مكالمة بلوتوث.

يمكن الضغط علي هذا الزر لدخول واجهة إعدادات بلوتوث عندما  –
 مكالمة واردة في نظام مكالمة بلوتوث. ليس هناك

زر إنهاء المكالمة .9

يمكن الضغط علي هذا الزر للرفض عندما يكون هناك مكالمة  –
 واردة في نظام مكالمة بلوتوث.

يمكن الضغط علي هذا الزر إلنهاء المكالمة الحالية في عملية  –
 المكالمة.
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العمليات األساسية 4.7.3

التشغيلبدء التشغيل/ ايقاف 

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع  -
"ACC" أ "ON ويعرض النظام واجهة شاشة التوقف، اضغط "

 لتشغيل نظام الصوت.  لفترة قصيرة علي الزر 

واجهة نصائح بدء التشغيل

بعد تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع 
"ACC"أو "ON"  بدء تشغيل مضيف مكبر الصوت، وستظهر ، سيتم

الشاشة "النصائح". ويرجى قراءة التعليمات بعناية واتباع التعليمات 
لتشغيل مضيف مكبر الصوت لتجنب وقوع الحوادث.

حماية الشاشة

في حالة التشغيل، اضغط لفترة قصير على الزر، وتعرض واجهة 
ية وشاشة الساعة شاشة التوقف، ويمكن عرض شاشة التوقف الديناميك

وشاشة توقف مخصصة.

شاشة توقف ديناميكية

انقر فوق زر "شاشة توقف ديناميكية " في الواجهة الرئيسية لوضع   -
البطاقة، ويدخل واجهة اختيار شاشة توقف ديناميكية، ويمكن تحديد 

 شاشة توقف ديناميكية مناسبة.

شاشة الساعة

انقر فوق زر "شاشة الساعة" في الواجهة الرئيسية لوضع البطاقة،   -
ويدخل واجهة اختيار شاشة الساعة، ويمكن تحديد الساعة الرقمي أو 

الساعة التناظري كشاشة التوقف.

عرض الساعة الرقمية. –
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عرض الساعة التناظرية. –

شاشة توقف مخصصة

انقر على زر "شاشة توقف مخصصة" في الواجهة الرئيسية   -
لوضع البطاقة، ويدخل واجهة اختيار شاشة توقف مخصصة، 
ويمكن اختيار الصورة المناسبة كشاشة التوقف وفقا لتفضيل 

شخصي.

مالحظة 

عند تحديد شاشة توقف مخصصة، يجب أن يتصل المضيف 
.USBوتوجد صورة بتنسيقات مدعومة من المضيف في   USBبـ

التحكم في مستوى الصوت

 ضبط مستوي الصوت

في اتجاه عقارب الساعة / في  أدر زر ضبط حجم الصوت  -
 عكس اتجاه عقارب الساعة  لزيادة/ تخفيض حجم الصوت. 

على الجانب  -اضغط لفترة قصيرة على زر حجم الصوت +/  -
 عجلة القيادة لزيادة/ تخفيض حجم الصوت.األيسر من 

كتم الصوت

على الجانب األيسر من عجلة اضغط لفترة قصيرة علي زر  -
القيادة أو لوحة التحكم، ويضيء رمز كتم الصوت الموجود على 

 شاشة العرض لتنشيط وظيفة كتم الصوت. 

مرة أخرى على الجانب األيسر اضغط لفترة قصيرة علي زر  -
لقيادة أو لوحة التحكم، ويختفي رمز كتم الصوت من عجلة ا

 الموجود على شاشة العرض ويتم تحرير وظيفة كتم الصوت.
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الواجهة الرئيسية

في واجهات أخرى ، يمكن دخول الواجهة الرئيسية للنظام عن 

أو النقر فوق زر   MEUNطريق الضغط لفترة قصيرة على زر 

تشمل الواجهة الرئيسية: وضع البطاقة ووضع الزر؛ اضغط لفترة 

للتبديل بينهما. قصيرة على الزر أو انقر فوق زر 

وضع البطاقة

: المالحة، الراديو، والموسيقى، هاتف -تشمل وظائف وضع بطاقة  -
بلوتوث، شاشة التوقف )ديناميكية، الساعة، مخصصة(، وانزلق الي 

 للتبديل بينهما.اليسار واليمين 

تعليمات األزرار

انقر فوق الزر للتحويل الي الواجهة الرئيسية لوضع الزر.    .1

انقر فوق الزر لفتح واجهة البحث عن وظيفة المالحة.    .2

انقر فوق الزر للتبديل إلى واجهة المالحة.  .3

جهة .  حي بانيو لمدينة قوانغتشو : انقر فوق الزر للتبديل إلى وا4
 المالحة. 

. الراديو : انقر فوق الزر للتحويل إلى واجهة الراديو. 5

                                                           : الراديو: انقر فوق الزر للبحث تلقائي ا عن الراديو بترددات  .6
منخفضة، وعندما يواجه محطة صالحة، يقوم بإيقاف البحث التلقائي وبدء 

 التشغيل؛ الموسيقى: انقر فوق الزر للتبديل إلى األغذية السابقة.

                                                           : الراديو: انقر فوق الزر للبحث تلقائي ا عن الراديو بترددات   .7
ة، وعندما يواجه محطة صالحة، يقوم بإيقاف البحث التلقائي وبدء مرتفع

 التشغيل؛ الموسيقى: انقر فوق الزر للتبديل إلى األغذية التالية. 

انقر فوق الزر للتشغيل / اإليقاف المؤقت.   .8

وصف وظيفة الزر الوظيفي:

بلوتوث.هاتف بلوتوث  : انقر فوق الزر للتبديل إلى واجهة هاتف  .1

شاشة التوقف الديناميكية: انقر فوق الزر للتحويل الي واجهة  .2
 اختيار شاشة التوقف الديناميكية.

شاشة الساعة: انقر فوق الزر للتحويل الي واجهة اختيار شاشة  .3
 الساعة.

شاشة التوقف المخصصة : انقر فوق الزر للتحويل الي واجهة  4
 اختيار شاشة التوقف المخصصة.
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ضبط ترتيب البطاقة

                                                        استخدم اإلبهام والسبابة لإلنزالق نحو مركز الشاشة قطري ا في  -
نفس الوقت للدخول في وضع ضبط ترتيب البطاقة.

اضغط لفترة طويلة على البطاقة لسحب البطاقة لضبط ترتيب   -
 البطاقة.

 بعد ضبط الترتيب، انقر فوف زر "اكمل" للحفظ.  -

إلى الحفظ ، فانقر فوق زر "الغاء" للخروج.إذا لم تكن بحاجة   -

وضع الزر

في الواجهة الرئيسية لوضع البطاقة، اضغط لفترة قصيرة على زر 

MENU  في  أو زر  الموجود في لوحة التحكم أو انقر فوق زر
الواجهة الرئيسية لتحويل الواجهة الرئيسية من وضع البطاقة الي وضع 

 الزر. 

، صورة، فيديو، اعداد CarLifeوظائف وضع الزر تشمل:  -
 السيارة، االعداد، ترامبشي الذكية*.

انقر فوق الزر الوظيفي المقابل، وسيقوم النظام بالتبديل إلى  -
واجهة الوظيفة المقابلة.
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 الراديو 4.7.4

أدخل وضع الراديو من خالل:

انقر فوق بطاقة "الراديو" في وضع البطاقة للدخول إلى وضع  -
الراديو؛

الموجود في لوحة التحكم بشكل مستمر  MODEاضغط على زر  -
للتبديل إلى وضع الراديو.

على الجانب األيسر من عجلة القيادة  MODEاضغط على زر   -
 بشكل مستمر للتبديل إلى وضع الراديو.

الموجود بلوحة التحكم  AM/FMى زر اضغط لفترة قصيرة عل  -
 للدخول إلى وضع الراديو.

تحديد الحزمة الموجية

على لوحة  AM/FMفي واجهة تشغيل الراديو ، اضغط على زر  -
".FM → AM → FMالتحكم لفترة قصيرة لتبديل النطاق بين "

 AMأو   FM                                              يمكنكم أيض ا تبديل النطاق عن طريق النقر فوق زر  -
 في الواجهة.

 وظيفة البحث عن المحطة اإلذاعية

يمكن البحث عن المحطة اإلذاعية عن طريق يدوي أو تلقائي

البحث اليدوي عن المحطة اإلذاعية

" في اتجاه SELفي الواجهة أو أدر مقبض " انقر فوق زر -
عقارب الساعة، ويتغير تردد محطة الراديو في اتجاه الترددات 

 الخطوة.المرتقعة بحجم 

" في عكس SELفي الواجهة أو أدر مقبض " انقر فوق زر  -
اتجاه عقارب الساعة، ويتغير تردد  محطة الراديو في اتجاه 

 الترددات المنخفضة بحجم الخطوة. 

إلى اليسار واليمين للبحث عن  Iاسحب مؤشر محور التردد  -
محطة الراديو.

الراديو في  للبحث عن محطةاضغط لفترة طويلة على زر  -
 اتجاه الترددات المرتقعة*.

للبحث عن محطة الراديو في اضغط لفترة طويلة على زر  -
 اتجاه الترددات المنخفضة*.

مالحظة 

• AM: 1  = كيلو هرتز 9خطوة

• FM: 1  = كيلوهرتز 100خطوة واحدة
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البحث التلقائي عن المحطة اإلذاعية

► في الواجهة أو اضغط لفترة قصيرة علي زر  انقر فوق زر  -
على الجانب األيسر من عجلة القيادة، ويبحث عن محطة الراديو 
تلقائيا بترددات مرتفعة. وعندما يواجه محطة صالحة، يقوم بإيقاف 

 البحث التلقائي وبدء التشغيل. 

◄ في الواجهة أو اضغط لفترة قصيرة علي زر انقر فوق زر  -
أليسر من عجلة القيادة، ويبحث عن محطة الراديو على الجانب ا

تلقائيا بترددات منخفضة. وعندما يواجه محطة صالحة، يقوم 
 بإيقاف البحث التلقائي وبدء التشغيل.

للبحث عن محطة الراديو تلقائيا  اضغط لفترة قصيرة علي زر -
بترددات مرتفعة. وعندما يواجه محطة صالحة، يقوم بإيقاف البحث 

 ائي وبدء التشغيل. التلق

للبحث عن محطة الراديو تلقائيا اضغط لفترة قصيرة علي زر -
بترددات منخفضة. وعندما يواجه محطة صالحة، يقوم بإيقاف 

 البحث التلقائي وبدء التشغيل*. 

إدخال تردد المحطة اإلذاعية يدويا

في الزاوية اليمنى العليا  لفتح لوحة مفاتيح  انقر فوق زر   .1
اإلدخال. 

يمكن إدخال تردد المحطة اإلذاعية يدويا. .2

محطات الراديو المخزنة مسبقا

تحت الواجهة لتخزين  5~  1اضغط لفترة طويلة على أزرار  -
 .5~  1محطة الراديو قيد التشغيل حاليا إلى المواضع المقابلة 

                                   قريب ا لتشغيل محطة الراديو المخزنة  5~  1أزرار اضغط على  -
                 مسبق ا المقابلة.
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تخزين المحطة اإلذاعية تلقائيا

إذا كنت ترغب في تحديث قائمة الحفظ التلقائي ، انقر فوق زر   -للدخول إلى واجهة الحفظ التلقائي. انقر فوق زر  -
                                                          "ابحث" لعرض "جاري البحث"، وسيبدأ النظام تلقائي ا في البحث 
عن محطة راديو من التردد المنخفض إلى التردد العالي، وسيتم 

ذات إشارة قوية في قائمة الحفظ  AMأو  FMتخزين محطة راديو 
التلقائي. .

حث التلقائي، سيؤدي النقر فوق أجزاء أخرى أو النقر في عملية الب  -
 فوق زر "ايقاف التشغيل" الى انتهاء البحث التلقائي.

محطة ذات  12بعد اكتمال عملية البحث، يقوم النظام بحفظ  -
إشارات أقوى في القائمة، ويبدأ تشغيل المحطة بأقوى إشارة.

مالحظة 

 12غير جيدة، قد يتم تخزين أقل من عندما تكون االشارة المستلمة  •
 محطة راديو.

عند استخدام وظيفة الحفظ التلقائي، سيتم الكتابة فوق المحطات  •
 التي تم تخزينها في األصل في النطاق.
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AM/FMنموذج االستقبال لنظام الصوت للسيارة 

سوف تعبر مباشرة الغالف  FMقناة الموجات القصيرة للغاية لـ
األيوني ولن تنعكس، ولكن سوف تحدث ظاهرة االنعكاس عند لقاء 
الحواجز مثل الجبال والمباني العالية الخ. وعادة ما تكون مسافة إرسال 

                                       كيلومترا ، عندما ت رس ل إشارة االستريو،  50 - 40حوالي  FMاشارة 
 تكون مسافة اإلرسال أقصر.

بعيدة جدا عن محطة إذاعية، بالتالي فإن اإلشارة تكون الراديو 
ضعيفة جدا، وليس من السهل استقبال اإلشارة، لذلك يمكن استقبال 
الضوضاء فقط. عندما تسير السيارة في مكان قابل الستقبال االثنين من 
المحطات اإلذاعية ذات الموجة القوية بتردد اإلشارة القريب في نفس 

فجأة صوتها أو تحدث ظاهرة التداخل مع  الوقت، قد تفقد الراديو
الضوضاء.

أن تمر  AMال تستطيع الموجة المتوسطة أو الموجة القصيرة لـ
عبر الغالف األيوني، ولكنها ستنتج الحيود، فعندما تصل الموجات 

، لذا  FMالراديوية إلى الجبال والمباني، مسافة االرسال تكون أبعد من 
في  AMاستقبال إشارات من محطتي الراديو  فمن المحتمل جدا أن يتم

نفس الوقت.
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 USBتشغيل  4.7.5

USBاختيار مصدر الصوت بـ

يقع أمام لوحة العدادات الثانوية، افتح الغطاء  ② USBمقبس  -

واستخدمه.

عن طريق  USBيمكن دخول الواجهة الرئيسية لمصدر الوسائط 
تالي:

وضع البطاقة للدخول الي وضع انقر فوق بطاقة "الموسيقى" في   -
 ؛ USBتشغيل

على لوحة التحكم  MODEاضغط لفترة قصيرة على زر  -
.USBللتحويل إلى وضع تشغيل 

على الجانب األيسر من  MODEاضغط لفترة قصيرة على زر  -
.USBعجلة القيادة للتحويل إلى وضع تشغيل 

الرئيسية  انقر فوق زر "الموسيقى" وزر "الفيديو" في الواجهة  -
. وإذا لم يكن جهاز USBلوضع الزر للتبديل إلى وضع تشغيل 

USB  متصال  ، تعرض عدم وجود أي مصدر. وقم بالتحقق مما                                               
                           إذا كان الجهاز متصال  أم ال.

بنجاح، ستنبثق النصائح، وتدعم موسيقى  USBبعد توصيل جهاز  -
.USBوصورة وفيديو 
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USBتشغيل موسيقي 

و  Bluetoothلتحديد جهاز خارجي، ويدعم  انقر فوق زر   -
USB  وiPod.

واجهة التشغيل يمكن عرض اسم األغنية واسم الفنان والوقت   –
اإلجمالي لألغنية ووقت التشغيل.

وصف وظيفة الزر الوظيفي:

الوصفاأليقونة

وظيفة األغنية السابقة / التراجع السريع

التالية / التقدم السريع وظيفة األغنية

زر التشغيل ►

زر التوقف

 السحب للتقدم السريع/ الرجوع السريع

المسار السابق/ زر الرجوع السريع

لتنفيذ األغنية السابقة )عند مدة اضغط لفترة قصيرة علي زر  -
                                     ثوان  ، اضغط علي هذا الزر للعودة إلى  5≥ تشغيل األغنية الحالي 

، اضغط  5األغنية السابقة؛ عند مدة تشغيل األغنية الحالية<              ثوان 
 علي هذا الزر للعودة الي بداية األغنية.( 

لتنفيذ التراجع السريع لمحتوي  اضغط لفترة طويلة علي زر  -
نية الحالية )قم بالتراجع السريع لألغنية الحالية. وعند التراجع األغ

الي بداية األغنية، يقوم بالتشغيل تلقائيا بشكل طبيعي. وعند عدم 
التراجع الي بداية األغنية، يقوم بالتشغيل بشكل طبيعي عند االفراج 

 عنه(. 
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 المسار التالي/ زر التقدم السريع

لتنفيذ األغنية التالية. اضغط لفترة قصيرة على زر  -

لتنفيذ التقدم السريع لألغنية، وعند اضغط لفترة طويلة على زر  -
االفراج عنه يقوم بالتشغيل بشكل طبيعي )عند التقدم السريع الي 
نهاية األغنية، يقوم بتشغيل األغنية التالية بشكل طبيعي. وإذا كانت 

تشغيل األغنية األولى األغنية الحالية آخر أغنية في المجلد، فسيبدأ 
 في المجلد التالي بشكل طبيعي(. 

مالحظة 

في لوحة التحكم،  /تجهز بعض طرازات السيارات بزر 

./وتعمل بنفس الطريقة مثل 

تحويل تأثير الصوت

انقر على زر "االفتراضي" لتبديل وضع الصوت، والنظام يدعم   -
ستة المؤثرات الصوتية: الكالسيكية، الشعبية، الروك، االفتراضية، 

الجاز، المخصصة.

بعد اختيار مؤثر صوتي مخصص، يمكن ضبط تريبل ومتوسط  -
وباس.

مالحظة 

مؤثر ال يمكن إجراء تبديل وضع الصوت إال عند إيقاف تشغيل 
199=< انظر الصفحة  الصوت ثالثي األبعاد.

وضع الدورة

انقر فوق زر "التشغيل الدوري للجميع" لتحديد وضع التشغيل 
                                                  الدوري ووضع التشغيل العشوائي وفق ا للحالة الفعلية:

                                                          التشغيل العشوائي: يتم تشغيل األغاني وفق ا لقائمة عشوائية ،  -
ويتوقف تشغيلها بعد انتهاء التشغيل.

إيقاف تشغيل العشوائي: يقوم بإيقاف تشغيل التشغيل العشوائي. -

التشغيل الدوري للجميع: يتم تشغيل األغاني حسب ترتيب القائمة،  -
لتشغيل.ويبدأ التشغيل من البداية بعد انتهاء ا

إيقاف تشغيل التشغيل الدوري: يقوم بإيقاف تشغيل التشغيل  -
الدوري؛

تشغيل الواحد دوريا: يتم تشغيل هذه األغنية مرارا وتكرارا، إذا تم  –
 اختيار األغنية التالية، سيتم تشغيل األغنية التالية مرارا وتكرارا.
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قائمة الموسيقى

للدخول إلى القائمة:  انقر فوق زر  -

المس الفئة المقابلة على الجانب األيمن الختيار "األغنية"   -
و"الفنان" و"المجلد"، ويتم عرض قائمة الملفات المقابلة على 
الجانب األيمن، وثم المس ملف األغنية علي الجانب األيمن للتبديل 

إلى واجهة تشغيل األغنية المحددة.

لموجود على الجانب األيمن من القائمة انزلق شريط التمرير ا  -
                                                    ألعلى أو ألسفل للبحث عن األغاني، وكما يمكن أيض ا تحديد 

األغاني بترتيب أبجدي.

USBتشغيل فيديو  

انقر فوق زر "الفيديو" في الواجهة الرئيسية لوضع الزر أو انقر   -
 USBفوق زر "الفيديو" في المربع المنبثق عند ادخال جهاز 

للدخول إلى واجهة تشغيل الفيديو.

مالحظة 

مع األخذ في االعتبار سالمة القيادة، يجهز المنتج بوظيفة قيود 
 تشغيل الفيديو:

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في  •
 ، يمكن تشغيل الفيديو بشكل طبيعي. "ACCوضع"

 "ONاإلشعال في وضع"عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح  •
، يمكن تشغيل الفيديو في حالة وقوف السيارة؛ إذا تم االفراج عن 

 حالة وقوف السيارة، يحظر تشغيل الفيديو.

عند تحديد تشغيل الفيديو أثناء عملية القيادة، سوف ينبثق مربع  •
النصائح، وال يمكن تشغيل الفيديو في هذا الوقت.
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الوظيفي:وصف وظيفة الزر 

الوصفاأليقونة

تشغيل الفيديو السابق

تشغيل الفيديو التالي

زر التشغيل ►

زر التوقف

 السحب للتقدم السريع/ الرجوع السريع

عندما يتم تشغيل الفيديو إلى التشغيل بالشاشة الكاملة، انقر فوق   -
 واجهة تشغيل الفيديو لالنتقال من شريط األزرار.

قائمة الفيديوهات

 للدخول إلى القائمة. انقر فوق زر -

تنقسم القائمة إلي قائمة الفيديوهات وقائمة المجلدات. –

في واجهة قائمة الفيديو، انقر فوق الفيديو الذي تريد تشغيله للدخول الي  -
واجهة تشغيل الفيديو.

 يتم البحث عن الفيديوهات عن طريق تحريك شريط التمرير في –
 الجانب األيمن من القائمة ألعلي وألسفل.
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USBتشغيل الصورفي 

انقر فوق  زر "صورة" في الواجهة الرئيسية لوضع الزر أو انقر   -
 USBفوق زر "صورة" في المربع المنبثق عند إدخال جهاز 

للدخول إلى واجهة تشغيل الصورة.

وصف وظيفة الزر الوظيفي:

الوصفاأليقونة

تشغيل الصورة السابقة

تشغيل الصورة التالية

زر التشغيل ►

زر التوقف

عندما يتم تشغيل الصورة إلى التشغيل بالشاشة الكاملة، انقر فوق   -
 واجهة تشغيل الصورة لالنتقال من شريط األزرار.

استخدم إصبعين لتكبير أو تصغير الصورة أثناء عملية عرض  -
الصورة.
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قائمة الصور

للدخول في قائمة الصور، يتم عرض قائمة الصور انقر على زر -
 بحجم صغير: 

انقر فوق المجلد لالنتقال إلى المستوى التالي من دليل الملفات؛ -

انزلق شريط التمرير الموجود على الجانب األيمن من القائمة  -
ألعلى أو ألسفل للبحث عن صور أو مجلدات.

للعودة إلى المستوي السابق من دليل المجلد.  زر انقر فوق  -

مالحظة 

األصلي ذو الجودة الممتاز لضمان تأثير  USBيرجى استخدام 
التشغيل.
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iPodتشغيل   4.7.6

، ويمكن تشغيل  Apple iPodلقد حصل هذا المنتج على شهادة
  iPhoneو  iPodبعد توصيل أجهزة iPhoneو  iPodموسيقى 

. واذا كان ال يقوم بتوصيل أجهزة USBبمضيف مكبر الصوت بكابل  
iPod  وiPhone   بمضيف مكبر الصوت، ال يوجد جهازiPod  بعد

.iPodالضغط علي زر رمز 

إعداد النظام

في   iPodافتح الواجهة العامة إلعداد النظام الصوتي، وقم بتحديد
، فال  CarLifeبند "أولوية االتصال بهاتف محمول". واذا قمت بتحديد 

.iPodيمكن االتصال بجهاز  

مالحظة 

للحصول علي معلومات تشغيل جهاز  USBانظر قسم تشغيل  •
iPod . 

بمضيف مكبر  iPodاألصلي لتوصيل جهاز  USBاستخدم كابل  •
 الصوت، وإال قد ال تعمل عملية التشغيل بشكل صحيح.

أو الفشل في القراءة بشكل  iPodفي حالة فشل مصادقة جهاز  •
بمضيف مكبر  USBصحيح، نوصى بإعادة توصيل كبل 

 الصوت.

في حالة ايقاف التشغيل، نوصي  iPodإذا ذكركم أن يكون جهاز  •
بعد انقر  iPodدة ادخال الخاص بكم واعا  iPodبازالة جهاز 

 فوق تشغيل الموسيقي.
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وظائف البلوتوث 4.7.7

الوصف

( هي تقنية اتصاالت السلكية قصيرة Bluetoothالبلوتوث )
المدى، ويمكنها تبادل المعلومات دون الحاجة الي أي اتصال مادي في 

أمتار.ا يمكنك إنشاء االتصال الالسلكي مع الهاتف  10نطاق يبلغ حوالي 
المحمول بلوتوث الخاص بك باستخدام وظيفة بلوتوث في هذا النظام 

لتحقيق اإلجابة خالية اليدين.

تعليمات االستخدم

تشغيل وظيفة اتصال البلوتوث: عند استخدام وظيفة البلوتوث،  •
يرجي تشغيل وظيفة البلوتوث للهاتف المحمول ومضيف النظام 

اتف المحمول بالبلوتوث معا، وكذلك ينبغي تحديد المسافة بين اله
 أمتارا. 10والنظام أقل من حوالي 

وظيفة بلوتوث النظام قد حصلت علي الشهادة ذات الصلة. وإذا   •
كان ال يمكن توصيل هاتف محمول بالبلوتوث بلوتوث مضيف 
النظام بشكل صحيح في عملية االستخدام أو حدوث حالة غير 
طبيعية بعد التوصيل، يرجى التحقق مما اذا كان الهاتف المحمول 

صفات البلوتوث الدولية.الخاص بكم يفي متطلبات التصميم في موا

وظيفة بلوتوث النظام تدعم توصيل الجهاز الواحد فقط، وعادة ما  •
يكون الهاتف المحمول بالبلوتوث يدعم توصيل الجهاز الواحد فقط. 
وإذا كان الهاتف المحمول بالبلوتوث الخاص بكم يبحث عن 
ا بلوتوث النظام بنجاح، ولكن ال يمكن التوصيل، يرجى التحقق مم
إذا كان هاتفكم المحمول متصال مسبقا بأجهزة بلوتوث األخرى في 
المنطقة المجاورة. وإذا كان األمر كذلك، يرجي محاولة لقطع 
اتصال كل بلوتوث بهاتفكم المحمول بالبلوتوث أو محاولة إيقاف 
تشغيل هاتفكم المحمول، وثم قم ببدء تشغيل الهاتف المحمول مرة 

ل البلوتوث. في الوقت نفسه، يرجي أخرى وتشغيل وظيفة اتصا
التحقق ما إذا كان النظام متصال بالهاتف المحمول بلوتوث المحيط 
اآلخر، إذا كان األمر كذلك، يرجي محاولة قطع اتصال بلوتوث مع 
هذا النظام وثم إعادة تمكين وظيفة اتصال بلوتوث هذا النظام من 

 جديد.

ع المكالمات الهاتفية النظام  لفترات طويلة التصال بلوتوث م •
الخاصة بكم مثل استخدام الهاتف المحمول للرد مباشرا، يكون لديه 

 اإلشعاع الكهرومغناطيسي الذي يؤثر على صحة اإلنسان.

سجال. 1000يمكن لقائمة الهاتف تنزيل  •

يرجي استخدام هاتفكم المحمول للبحث عن جهاز البلوتوث  •
 ضيف.والتوصيل به بعد تشغيل لبلوتوث الم

أدخل وضع بلوتوث

أدخل وضع بلوتوث بالطرق التالية:

انقر على بطاقة "الهاتف المحمول بالبلوتوث" في واجهة وضع  -
البطاقة للدخول في وضع بلوتوث.

" الموجود بلوحة PHONEاضغط لفترة قصيرة على الزر " -
التحكم للدخول إلى وضع بلوتوث؛

علي  في وضع عدم المكالمة، اضغط لفترة قصيرة على زر  -
الجانب األيسر من عجلة القيادة للدخول إلى وضع بلوتوث. 
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في حالة عدم توصيل أي جهاز بلوتوث، النظام يذكركم بتوصيل   -
 الجهاز الجديد.

للدخول إلى واجهة إعداد بلوتوث، وال  انقر فوق زر  -
يمكن استخدامه اال بعد اإلعداد وتوصيل وظيفة بلوتوث. 

أدخل الواجهة بعد توصيل جهاز بلوتوث، ويمكن النقر فوق   -
الصوت ودفتر الهاتف واالتصال الهاتفي للدخول إلى الواجهة 

المقابلة.

إجراء المكالمة

ق نقر فوالمحمول، االهاتف بلووث بث الجهاز عند توصيل بلوتو  -
ث لرئيسية للبلوتواجهة الوافي ل الهاتفي" التصاامفاتيح زر "لوحة 

االتصال الهاتفي.جهة وظيفة للدخول الي وا

أدخل الرقم الذي تريد االتصال به في لوحة مفاتيح االتصال )انقر  -
لحذف الرقم الذي أدخلته، ويدعم الضغط لفترة طويلة  فوق زر 

لطلب الرقم المناسب  والضغط لفترة قصيرة(، وانقر فوق زر 
 ودخول حالة المكالمة. 
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ض واجهة فستعرل، التصات ابتخزين جهاالمحمول لهاتف م اقاإذا   -
ة له؛ واذا كان ال ضياالفترل والصورة االتصااسم جهة ل االتصاا

فتراضية.الاتصال، يعرض الرقم والصورة ايوجد أي جهة 

أثناء عملية المكالمة، انقر فوق الزر في واجهة االتصال للتحقيق:

 النهاء المكالمة.  انقر فوق زر  -

للتبديل بين وضع حر اليدين والوضع السري  انقر فوق زر  -
)الوضع االفتراضي عند االتصال الهاتفي هو وضع حر اليدين(؛ 

الميكروفون إلغاء كتم صوت الميكروفون؛ اضغط على زر  –
لكتم صو

إلدخال الرقم.  بعد اتصال المكالمة ، انقر فوق زر  -

الرد علي المكالمة

ث لإلجابة بلوتوث، عندما ال يتم تشغيل إعداد بلوتوعند توصيل 
التلقائية، يمكن النقر فوق الزر في واجهة المكالمة الواردة للتحقيق:

للرد على المكالمة؛  انقر فوق زر -

 لرفض المكالمة؛انقر فوق زر -

مالحظة 

                                                         يمكن أيض ا الرد على مكالمة بالضغط على زر الرد على الهاتف 
على زر عجلة القيادة؛ اضغط على زر إنهاء المكالمة على زر عجلة 

القيادة لرفض المكالمة.
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سجل المكالمات

ث في سجل بلوتويتم تخزين سجل المكالمات بعد توصيل هاتف   -
مكالمات النظام. في واجهة البلوتوث الرئيسية، انقر على زر 

سجالت المكالمات للدخول الي واجهة سجالت المكالمات.

في حالة عدم مزامنة سجل المكالمات، سيعرض النظام عدم   -
" لمزامنة سجالت مزامنة سجل المكالمات. وانقر فوق زر "مزامنة

المكالمات.

يشمل سجل المكالمات المكالمات الواردة والمكالمات الفائتة  –
 والمكالمات الصادرة؛

يمكن تصفح سجل المكالمات من خالل سحب شريط التمرير في  –
 الجانب األيمن ألسفل.

رقم الهاتف:

في لهاتف" اقم ق زر "رنقر فوح، ابنجاث بلوتوز بعد توصيل جها -
دفتر الهاتف.جهة تشغيل والى ل إلرئيسية للدخوث اجهة بلوتووا

مالحظة 

تتطلب وظيفة رقم الهاتف أن يدعم الهاتف المحمول وظيفة تنزيل 
دفتر الهاتف.

دفتر منة امزم عدم لنظا، سيعرض الهاتفدفتر امن اتزم في حالة عد -
لهاتف.دفتر امنة امنة" لمزا"مزق زر نقر فوالهات. ا

مالحظة 

تحتاج إلى تأكيد ما إذا كنت توافق على مزامنة دفتر الهاتف في 
الهاتف المحمول.

بعد اكتمال المزامنة، سيعرض النظام جهات االتصال بترتيب   -
أبجدي، واسحب شريط التمرير علي الجانب األيمن لعرض جهات 
االتصال، أو اسحب الحرف علي الجانب األيسر، سوف يسرد 

النظام جميع قوائم جهات االتصال التي تطابق أحرفها األولية.

اضغط على جهة االتصال التي تريد االتصال بها لالتصال. -

في الزاوية اليمنى العليا لفتح  اضغط لفترة قصيرة على زر - -
لوحة المفاتيح، ويمكن البحث عن هاتف جهة االتصال باستخدام 

إدخال الحرف األول وإدخال اللغة اإلنجليزية. 
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موسيقي بلوتوث

ث، وانقر على زر الصوت بلوتوأدخل الواجهة بعد توصيل جهاز  -
للدخول الي الواجهة المقابلة.

انقر فوق بطاقة "الموسيقى" في الواجهة الرئيسية لوضع البطاقة  -
للدخول إلى واجهة مشغل الموسيقى ؛

ث وتشغيل الموسيقى على بلوتوالختيار موسيقى  انقر فوق زر  -
ث.بلوتوجهازكم عبر 

مالحظة 

تتطلب هذه الوظيفة دعم الهاتف المحمول، وقد تحتاج بعض  •
 الهواتف المحمولة إلى الدخول إلى وضع مشغل الموسيقى.

تعتمد إمكانية عرض معلومات واجهة تشغيل الموسيقى على ما إذا  •
 يمكنه دعم هذه الوظيفة أم ال. كان الهاتف المحمول

وصف وظيفة الزر الوظيفي:

الوصفاأليقونة

تشغيل األغنية السابقة

تشغيل األغنية التالية

زر التشغيل ►

زر التوقف

يدعم موسيقي بلوتوث عرض اسم األغنية والمغني؛ ويدعم اختيار  –
التشغيل؛ وال تأثير الصوت المعين مسبقا؛ وال يدعم عرض تقدم 
 يدعم اختيار وضع التداول؛ وال يدعم تشغيل القائمة.
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تنبيه 

دعم بلوتوث ليست سوى جزء من اتصال الهاتف، قد ال تكون  •
مرتبطة بعض الهواتف النقالة أو ال يعمل بشكل صحيح بعد 

 االتصال.

توصيل الهاتف ببلوتوث الجهاز المركب في السيارة، عند تشغيل   •
صوت ويشات، قد تعرض واجهة مكالمة بلوتوث بعد تشغيل 
صوت ويشات كما ال يخرج من الواجهة بعد انتهاء المكالمة. وذلك 
يرجع الي الهاتف المحمول نفسه، ألن الجهاز يعتبر كال االتصال 

ال الهاتفي، وكما رد الهاتف الهاتفي وتشغيل صوت ويشات كاالتص
المحمول حول الحالة ليس كامال، مما يؤدي الي فقدات عرض 

واجهة المضيف أو الحفاظ علي العرض لفترات طويلة.
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 إعدادات النظام 4.7.8

يدخل إعدادات النظام بالطرق التالية:

انقر على زر "اإلعداد" في الواجهة الرئيسية لوضع الزر للدخول  -
إلى واجهة إعداد النظام؛

الموجود في لوحة التحكم لفترة قصيرة  SETاضغط على الزر  -
للدخول إلى واجهة إعداد النظام.

في واجهة إعداد النظام ، يمكن اعداد "العام، الصوت، العرض،  -
البلوتوث ، استعادة اإلعداد االفتراضي".

يمكن سحب الزر علي الجانب األيسر ألعلى أو ألسفل وانقر فوق  -
الزر للدخول الي واجهة اإلعداد المقابلة.

اإلعدادات العامة

الوقت والتاريخ و في هذه الواجهة، يمكن اعداد لغة العرض و
أولوية االتصال بهاتف محمول.
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اللغة

يمكن تحديد إعداد اللغة: الصينية أو اإلنجليزية؛ وبعد استعادة  -
اإلعداد االفتراضي، تكون اللغة االفتراضية اللغة الصينية.

الوقت والتاريخ

ساعة.  24ساعة: بعد بدء تشغيل النظام، يعرض بنظام  24نظام   -
ساعة.  وبعد استعادة  12وبعد إيقاف تشغيل النظام، يعرض بنظام 

ساعة. 24اإلعداد االفتراضي، النظام االفتراضي هو نظام 

: عند بدء تشغيل النظام، يقوم GPSمزامنة وقت وتاريخ    -
تلقائيا. وبعد استعادة اإلعداد  GPSبمزامنة وقت وتاريخ 

االفتراضي، يتم تشغيله افتراضيا.

                               قم بتعيين الوقت والتاريخ يدوي ا

انقر فوق زر "االعداد" علي الجانب األيمن من الوقت والتاريخ  -
 "إعدادات" للدخول الي واجهة اإلعداد اليدوي.

يمكن ضبط التاريخ والوقت عن طريق تمرير السنة والشهر  -
واليوم. وانقر فوق زر "موافق" لحفظه.

مالحظة 

، ال يمكن اعداد GPSإذا تم تشغيل وظيفة مزامنة وقت وتاريخ 
الوقت والتاريخ يدويا. وعند الحاجة الي االعداد اليدوي، ينبغي إيقاف 

.GPSتشغيل وظيفة مزامنة وقت وتاريخ 
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أولوية االتصال بهاتف محمول

أولوية االتصال بهاتف محمول هي وظيفة أولوية االتصال بـ   -
CarLife أوiPod  للنظام. وبعد استعادة اإلعداد االفتراضي، يقوم
أولويا بشكل افتراضي. iPodبتوصيل  

إعدادات الصوت

المؤثرات الصوتية ثالثية األبعاد

تحديد المؤثرات الصوتية ثالثية األبعاد:  إيقاف التشغيل، جميع   -
الركاب، السائق، ويمكن تحديد موقف االستماع األمثل. وبعد 
استعادة اإلعداد االفتراضي، يقوم باالعداد الي جميع الركاب بشكل 

افتراضي.

مالحظة 

عند                                                       ال يمكن اعداد وظيفة المؤثرات الصوتية المحددة مسبق ا إال 
ايقاف تشغيل المؤثرات الصوتية ثالثية األبعاد.

تأثير الصوت المعين مسبقا

،                                                        حدد المؤثرات الصوتية المعينة مسبق ا: الكالسيكية، الشعبية  -
الجاز، الروك، االفتراضية ،المخصصة، وتطابق لمجموعات 

تربيل ومتوسطة وباس مختلفة.

عند تحديد المخصصة، القيمة االفتراضي ألصوات تربيل   -
، ويمكن تعديل تربيل ومتوسطة وباس 0ومتوسطة وباس كلها هي 

يدويا.

عند تحديد المخصصة ، يتم اعداد حقل الصوت على وضع  -
                                                   "المتوسط" افتراضي ا، ويمكن اعداد حقل الصوت يدوي ا.

إلعداد االفتراضي.االعداد االفتراضي هو مخصص بعد استعادة ا -
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 حقل الصوت

يمكن ضبط موقع حقل الصوت عن طريق شاشة تعمل باللمس. –

انقر فوق زر "اعادة االعداد" إلعادة اعداد اإلعداد االفتراضي.  -

مستوي الصوت عند تشغيل الجهاز

دون تغيير: مستوي الصوت عند تشغيل الجهاز يبقي نفس مستوي  –
 الجهاز األخير؛ الصوت قبل إيقاف تشغيل

التكيف الذاتي: بغض النظر عن حجم الصوت قبل إيقاف تشغيل   -
النظام في المرة السابقة، القيمة االفتراضية لحجم صوت النظام هي 

عند بدء التشغيل بعد ايقاف التشغيل. 15

اإلعداد االفتراضي هولتكيف الذاتي بعد استعادة اإلعداد  -
االفتراضي.

سرعة السيارةتغير الصوت مع 

                                                          يمكن اختيار حجم الصوت وفق ا لسرعة السيارة: إيقاف التشغيل،   -
                                                            المنخفض، المتوسط، المرتفع، ويمكن اعداد تغيير حجم الصوت فق ا 

لزيادة أو تخفيض سرعة السيارة.

اإلعداد االفتراضي هو "إيقاف التشغيل" بعد استعادة اإلعداد  -
االفتراضي.

                                  المخرج تلقائي ا، وتغيير حجم الصوت يتم ضبط حجم الصوت  -
حسب سرعة السيارة كما يلي:

تغيير حجم الصوت حالة

ال يغير حجم الصوت حسب سرعة السيارة االغالق

المنخفض
تغيير حجم الصوت مع سرعة السيارة ، وكمية التغيير 

 تكون صغيرة

المتوسط
تغيير حجم الصوت مع سرعة السيارة ، وكمية التغيير 

 متوسطةتكون 

االرتفاع
تغيير حجم الصوت مع سرعة السيارة ، وكمية التغيير 

 تكون كبيرة
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نغمة ضغط الزر

اضبط صوت زر الشاشة التي تعمل باللمس، ويمكن تحديد: إيقاف  -
التشغيل، الحديث، الرجعي.

االعداد االفتراضي هو حديث بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. -

عند الحركة الي الخلفحجم صوت الوسائط 

عدم التغيير: في وضع العمل العادي للمضيف، عندما ال يتغير   -
حجم صوت الوسائط عند الحركة الي الخلف، قم بتحويل ذراع 
ناقل الحركة الي الخلف، ويمكن للمضيف تشغيل مصدر صوت 

الوسائط بشكل طبيعي وضبط مستوى الصوت.

لمضيف ، عندما يقوم كتم الصوت: في وضع العمل العادي ل  -
باعداد حجم صوت الوسائط عند الحركة الي الخلف الي كتم 
الصوت، قم بتحويل ذراع ناقل الحركة الي الخلف، ويتم كتم 

صوت المضيف.

االعداد االفتراضي هو كتم الصوت بعد استعادة اإلعداد  -
االفتراضي.

تذكير الصفارة عند إلغاء وإغالق القفل

لتشغيل أو ايقاف تشغيل نغمة تذكير الغاء القفل  انقر فوق زر  
والقفل: 

 التشغيل: عند الغاء القفل، السيارة تصدر صوت التذكير. -

ايقاف التشغيل: عند الغاء القفل، السيارة ال تصدر صوت التذكير. -

 اإلعداد االفتراضي هو التشغيل بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. -

إعدادات العرض

سطوع الشاشة

يمكن ضبطه عن طريق سحب شريط التقدم. –

 وضع السطوع

وضع النهار: السطوع االفتراضي في وضع النهار؛ –

وضع الليل: السطوع االفتراضي في وضع الليل؛ –

الوضع التلقائي: يتم التحويل بين وضع النهار والليل وفقا لضوء  –
 الموقع.

بعد استعادة اإلعداد  اإلعداد االفتراضي هو الوضع التلقائي -
االفتراضي.

وقت بقاء واجهة تكييف الهواء

 3وقت بقاء واجهة تكييف الهواء دون عملية عليها، يمكن اختيار  -
 ثانية. 30ثانية و 15ثانية،  5ثانية، 

                                  ثوان  بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. 5القيمة االفتراضية هي   -
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إعدادات بلوتوث

بلوتوث، يمكن عرض اسم الجهاز وما إذا كان في واجهة إعداد 
                                                                     يقوم باعداد االتصال تلقائي ا وما اذا كان يقوم باإلجابة تلقائي ا وإضافة 

أجهزة إلى قائمة األجهزة:

التوصيل التلقائي

التشغيل: يتم توصيل األجهزة المقترنة بالفعل في قائمة األجهزة  –
 تلقائيا بعد دخول نطاق التوصيل؛

التشغيل: ال يتم توصيل األجهزة المقترنة بالفعل في قائمة إيقاف  –
 األجهزة تلقائيا بعد دخول نطاق التوصيل؛

الرد التلقائي

             تلقائي ا عند واردة على مكالمة د بالرم لنظام ايقوالتشغيل، عند  -
واردة.مكالمة د جوو

يا، واردة تلقائمكالمة م بالرد علي لنظاايقاف التشغيل، ال يقوم اعند  -
    ي ا.ولمكالمة يداعلى د لراجب عليك وي

قائمة األجهزة

لينبثق مربع النصائح.  انقر فوق زر -

مالحظة 

سيتم تحديد ما إذا كنت بحاجة إلي إدخاله تبعا للهاتف  PINرمز 
مختلف الطراز.

المحمول، وأدخل لهاتف ز في مربع النصائح بالجهااسم ابحث عن ا  -
أن بعد ث الجهاز، و لتوصيل بلوتوالنصائح في مربع   PINمز ر

ة.ألجهزاسيتم عرضه في قائمة ل، التصااينجح 

يتم عرض أجهزة بلوتوث المقترنة في قائمة األجهزة، إذا تم  –
 التوصيل بنجاح، سيتم عرض أنه تم التوصيل.

استعادة إعدادات المصنع

انقر فوق زر "االستعادة" في واجهة استعادة اإلعداد االفتراضي   -
لينبثق مربع الحوار. وانقر فوق زر "موافق" الستعادة إعداد النظام 

إلى اإلعداد االفتراضي.

مالحظة 

في هذه الواجهة، يمكن عرض معلومات اإلصدار الحالي لنظام 
الصوت
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 إعدادات السيارة 4.7.9

السيارة بالطرق التالية:أدخل إعداد 

انقر فوق زر "إعداد السيارة" في الواجهة الرئيسية لوضع الزر  -
للدخول إلى واجهة إعداد السيارة؛

الموجود في   SETاضغط لفترة قصيرة باستمرار على زر   -
لوحة التحكم للدخول إلى واجهة إعداد السيارة.

اليسرى / اليمنى /  في واجهة إعداد السيارة ، انزلق الواجهة الي
األعلى / األسفل لتبديل واجهة اإلعداد.

تنبيه 

تكون بعض وظائف إعدادات السيارة صالحة فقط عندما يكون 
، عند إعداد السيارة، ”ON“مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

 .”ON“يرجي التأكد من أن مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

وظائف إعدادات السيارة مختلفة وفقا لتكوين طراز تكون بعض 
السيارة، يرجي الرجوع إلي التكوين الفعلي للسيارة.

المساعدة علي القيادة

للدخول إلى واجهة إعداد مساعدة انقر على زر "مساعدة القيادة"  
القيادة، ويمكن اعداد وظيفة "تحذير السرعة األمنة ووضع التوجيه" فيها.

تحذير السرعة اآلمنة )كم/ ساعة(

يتم سحب المؤشر الضوئي إلي اليسار أو اليمين لضبط سرعة آمنة  –
 كم/ساعة. 200~0والمدي هو 

كم / ساعة بعد استعادة اإلعداد  0القيمة االفتراضية هي  -
االفتراضي.

نمط التوجيه

انقر على الزر العداده على: وضع الراحة، وضع الرياضة،   -
 الوضع القياسي.

اإلعداد االفتراضي هو الوضع القياسي بعد استعادة اإلعداد  -
االفتراضي.
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جسم السيارة الذكي

يارة الذكي" للدخول إلى واجهة إعداد جسم انقر على زر "جسم الس
                                                                  السيارة الذكي، يمكن اعداد وظائف "إلغاء القفل عن ب عد، قفل السرعة، 
إلغاء القفل التلقائي، الطي التلقائي لمرآة الرؤية الخلفية، صيانة الممسحة 

األمامية، التحكم علي النافذة األمامية اليسرى وفتحة السقف عن بعد".

بالتحكم عن بعد إلغاء القفل

انقر على الزر العداد "جميع األبواب" أو "الباب األمامي األيسر  –
 فقط". 

اإلعداد االفتراضي هو "جميع األبواب" بعد استعادة اإلعداد   -
 االفتراضي.

 قفل السرعة

العداد تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  انقر فوق زر -

بعد استعادة اإلعداد  ”التشغيل إيقاف“اإلعداد االفتراضي هو  -
االفتراضي.

 الغاء القفل التلقائي

العداد تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  انقر فوق زر -

بعد استعادة اإلعداد  ”إيقاف التشغيل“اإلعداد االفتراضي هو   -
 االفتراضي.

طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية تلقائيا

 العداد تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  انقر فوق زر -

بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. ”التشغيل“اإلعداد االفتراضي هو   -

صيانة الماسحة األمامية

 العداد تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  انقر فوق زر-

بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. ”التشغيل“اإلعداد االفتراضي هو   -

كم علي النافذة األمامية اليسرى وفتحة السقف عن بعدالتح

 العداد تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  انقر فوق زر  -

بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. ”التشغيل“اإلعداد االفتراضي هو  -
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التحكم في الضوء

انقر على زر "التحكم علي اإلضاءة " للدخول إلى واجهة إعداد 
اإلضاءة )انزلق الي اليسار واليمين لتحويل واجهة(، ويمكن التحكم في 

اعداد وظائف "دقة الحساسية للنور االوتوماتيكي*، التحكم بمصباح المناخ 
*، مرافقة لي للعودة الي المنزل، أمصباح التشغيل النهاري*.

دقة الحساسية للنور االوتوماتيكي

 ، مرتفع".انقر على الزر لالعداد الي "منخفض، متوسط -

اإلعداد االفتراضي هو "متوسط" بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. -

تبعي إلي المنزل

انقر فوق الزر لالعداد الي "ايقاف التشغيل، مصباح منخفض  -
فقط، مصباح منخفض +مصباح الضباب".

اإلعداد االفتراضي هو "مصباح منخفض فقط" بعد استعادة  -
اإلعداد االفتراضي.

التحكم بمصباح المناخ

 العداد تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  انقر فوق زر  -

بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. ”التشغيل“اإلعداد االفتراضي هو   -

مصباح التشغيل النهاري*

 العداد تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  انقر فوق زر  -

بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. ”التشغيل“اإلعداد االفتراضي هو   -

إعدادات تكييف الهواء

 التحكم الذكي في التداول الداخلي والخارجي

العداد تشغيل الوظيفة أو إيقاف تشغيلها.  انقر فوق زر -

بعد استعادة اإلعداد  ”إيقاف التشغيل“اإلعداد االفتراضي هو   -
 االفتراضي.

منحني الراحة لتكييف الهواء

 انقر فوق الزر لالعداد الي "ناعم، عادي، سريع". -

اإلعداد االفتراضي هو "عادي" بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. -
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التحكم في تكييف الهواء

في شريط الحالة للدخول إلى واجهة التحكم في  انقر على زر  
تكييف الهواء: 

: تحويل وضع تدفق الهواء.

إزالة الضباب األمامي.: تشغيل/ إيقاف تشغيل 

: اضبط سرعة الهواء. 

: تشغيل / إيقاف تشغيل وضع تنقية األيونات السالبة*. 

OFF.ايقاف تشغيل مكيف الهواء :

 : تشغيل / إيقاف تشغيل مكيف الهواء. 

: تحويل وضع التداول )التداول الداخلي/الخارجي(.

/ .زيادة / تخفيض درجة الحرارة :

تنبيه 

انظر إلي التعليمات المفصلة الموفرة لنظام تكييف الهواء لتفاصيل  
منطق العرض والتشغيل لتكييف الهواء.
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تنسيقات الصوت المدعومة

تنسيق ترميز اسم الملف المدعومترميز الصوتالتنسيق )االسم الموسع(نوع الوسائط

الصوت

WMAWMA7/8/9/9.1/9.2/10

.mp3 .wma .acc .ogg .mp1 .mp2  

.m4a .m4b .wav .ac3 .ape .flac .ra .amr

MP3MPEG -1/2/2.5

MP3proCBR VBR

ACC.acc、.m4a

OGGABR、CBR、VBR

RAMONO、Stereo、Multichannel

WAVADPCM、PCM

FLACCompressiON level 0/1/2/3/4/5/6/7/8

APE
MODE 

Fast/Normal/High/Insane/Extra High

AC3—

AMR—
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تنسيقات الفيديو المدعومة

تنسيق ترميز اسم الملف المدعومترميز الصوتترميز الفيديوأقصى القرارالتنسيق )االسم الموسع(نوع الوسائط

الفيديو

AVI

1920x1080

DivX4/X5AAC（ADTS）、MP2、MP3

.mov .mp4 .avi .wmv .asf .mpg
 .vob .rv .rmvb .3pg

DivX6MP3

MPEG4
AAC（ADTS）、MP2、 MP3、 

AC3 
XviD

H.264

3G2XviDACC、AMR

ASF
MPEG-4MP3

WMV9WMA9

3GP
MPEG-4AMR、AAC

H.264AMR

DATMPEG-1MP2

FLVH.264AAC、MP3

MOV

H.263PCM、MP3

H.264AAC、MP3

MPEG4AAC

SerensON VideoMP3

MP4
H.264 BP/HP/MP、

V-A（MPEG4）、V-A（H.264）
AAC
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تنسيق ترميز اسم الملف المدعومترميز الصوتترميز الفيديوأقصى القرارالتنسيق )االسم الموسع(نوع الوسائط

MPEG（MPG）

1920x1080

MPEG1 NTSC/PALMP2

.mov .mp4 .avi .wmv .asf 

.mpg .vob .rv .rmvb .3pg

MPEG2 NTSC/PALMP2 /AC3

REAL（RMVB）/REAL

（RV） 

RV30（Real8）、RV40

（Real9）、 RV40（Real10）
AAC

RV30（Real8）、 RV40

（Real9）、 RV40（Real10）、

RV40（1920x1080） 

COOKer

TRPAVC/MPEG2AC3

TSMPEG2MP2/AC3

VOB
MPEG1MP2

MPEG2MP2/AC3/PCM

WMV
WMV8WMA8

WMV9WMA9/9.2

ضمن الدعم الكامل، وال يستبعد إمكانية وجود عدم دعم وتنسيقات الصور وتنسيقات الصوت وتنسيقات الفيديو المدعومة المذكورة أعاله هي معظم التنسيقات المدعومة من خالل االختبار، ولكن ال ي USBمالحظة: تنسيقات 
عدم التوصيل أو عدم القراءة. غير األصلي قد يؤدي الي USBمجموعة صغيرة معين من اإلطارات أو االطارات المعينة، أو 
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التقدم السريع والتراجع السريع للفيديو يكون معنونا باإلطار، وقد   .20
                          معياريا ، وقد يحدث التقدم  تنسيق بيانات الفيديو المحولة ليس

، مما يؤدي إلى االنسداد؛ أو قد  USBالسريع أثناء تشغيل فيديو 
تفقد بعض البيانات بعد التحويل. وقد يحدث االنسداد ويؤدي الي 

إعادة تشغيل الجهاز.
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القيادة.  دليل 5

بدء التشغيل والقيادة 5.1

مفتاح اإلشعال * 5.1.1

 اإلشعال وضع مفتاح

أوضاعا: 4مفتاح اإلشعال يحتوي على 

LOCK ال يتم توصيل مصدر الطاقة في هذا الموضع، إال أنه يمكنكم :
 اخراج المفتاح بهذا الموضع.

ACC.يتم توصيل القداحة واكسسوارات أخرى بهذا الموضع :

ON يتم اضاءة لمبات لوحة العدادات وتوصيل كل التجهيزات :
بمصدر الطاقة. يتم اختيار هذا الموضع تلقائيا بعد تشغيل الكهربائية 
 الموتور.

START.يتم استخدام هذا الوضع لبدء تشغيل المحرك فقط :

مالحظة 

"  LOCKعندما ال يمكن أو يصعب من تحويل المفتاح من وضع "
، قم بدوران عجلة القيادة قليال لفصل آلية قفل عجلة "ACCالي وضع  "
يمكن تحويل المفتاح لتبديل وضع مفتاح اإلشعال. القيادة حتي
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.  دليل القيادة5

مفتاح بدء التشغيل *  5.1.2

 ترس مفتاح التشغيل

)مفتاح بدء التشغيل(  ENGINE START/STOPوضع زر 
يشبه وضع مفتاح اإلشعال التقليدي. عند العملية، ينبغي ادخال مفتاح 
التحكم عن بعد الذكي الي السيارة، وثم اضغط على مفتاح بدء التشغيل 

لتبديل وضع أو بدء تشغيل/ إيقاف تشغيل المحرك.

مالحظة 

في داخل فقط عندما يتم الكشف عن مفتاح التحكم عن بعد الذكي 
السيارة، يمكن تشغيل مفتاح التشغيل.

عندما ال يتم الضغط على مفتاح بدء التشغيل، يكون في وضع 
"OFF.)ايقاف التشغيل( "

"  أو وضع Pعند وضع ذراع ناقل الحركة التلقائي في وضع "
ذراع ناقل الحركة اليدوي في وضع الحياد مع عدم دوس دواسة الفرامل، 

التشغيل، سيقوم بتحويل مفتاح بدء التشغيل حسب  اضغط على مفتاح بدء
...". OFF ← ACC ← ON ← OFFالترتيب " 

OFFتنطفئ لمبة االشارة ويغلق مفتاح التشغيل :

ACC يكون المؤشر الضوئي للمفتاح بلون برتقالي، ويتم توصيل :
 الدائرة الكهربائية لوالعة السجائر وغيرها من الملحقات.

ONوئي للمفتاح بلون برتقالي، ويضيء ضوء : يكون المؤشر الض
 األجهزة، ويتم توصيل الدائرة الكهربائية لجميع األجهزة الكهربائية.

مالحظة 

"  أو عدم Pعند وضع ذراع ناقل الحركة التلقائي خارج وضع "
دوس دواسة الفرامل، اضغط على مفتاح بدء التشغيل، سيقوم بتحويل 

. واذا كان يحول ACCالي وضع  OFFمفتاح بدء التشغيل من وضع 
، لن يعود "... ACC ← ON ← ACCباستمرار حسب الترتيب " 

 .OFFالي وضع 

في ظل الظروف العادية، يمكن فقط تحويلها بدورة، أي يمكن فقط 
ولكن عندما يكون ذراع ”. ON“إلي ترس ” ACC“التحويل من ترس 

اح التشغيل في ترس ، والحفاظ علي مفت”P“النقل لناقل الحركة في ترس 
“ACC”  ،لمدة ساعة واحدة بدون تغيير، سيدخل وضع توفير الطاقة

.”OFF“ويعود تلقائيا إلي ترس 
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" Pعندما يكون ذراع النقل لناقل الحركة األوتوماتيكي في وضع "
" ويتم الضغط علي دواسة المكابح، يصبح المؤشر الضوئي لمفتاح Nأو "

مفتاح التشغيل سيتم تحويل مفتاح التشغيل التشغيل أخضر، بالضغط علي 
".STARTإلي وضع "

START يكون المؤشر الضوئي للمفتاح بلون أخضر ويتم تشغيل :
المحرك. بعد تشغيل المحرك، يتم تحرير مفتاح التشغيل ودواسة المكابح، 

 .”ON“وتحويل مفتاح التشغيل تلقائيا إلي ترس 

مالحظة 

بناقل الحركة اليدوي، نوصى بتشغيل مفتاح بالنسبة لنماذج مجهزة 
بدء التشغيل عند وضع ذراع ناقل الحركة اليدوي في وضع الحياد.

Limphomeوضع 

عندما ال يمكن بدء تشغيل المحرك في حالة حدوث نقص الطاقة في 
مفتاح التحكم عن بعد الذكي، يمكن لصق خلفية مفتاح التحكم عن بعد 

بدء التشغيل، واضغط علي مفتاح بدء التشغيل، الذكي مع سطح مفتاح 
، في في هذا الوقت، "ON" أو وضع "ACCيمكن التحويل الي وضع "

قم بدوس دواسة الفرامل، ومؤشر مفتاح بدء التشغيل يصبح اللون 
األخضر، ثم انقر فوق مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك.

مالحظة 

عندما تكون طاقة بطارية مفتاح التحکم عن بعد الذکي منخفضة،   •
اضغط علی مفتاح بدء التشغيل، وسوف تعرض لوحة العدادات "لم 

 يتم الكشف عن أي مفتاح".

هذه طريقة بدء التشغيل هي طريقة بدء التشغيل في الطوارئ  •
المؤقتة، ويرجى استبدال بطارية مفتاح التحکم عن بعد الذکي في 

أقرب وقت ممكن.
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بدء تشغيل المحرك  5.1.3

طراز السيارة المجهزة بناقل الحركة اليدوي

 نماذج المركبات المجهزة بمفتاح االشعال

يتم إدخال المفتاح الميكانيكي في مفتاح اإلشعال. –

اختر وضعية الحياد.

يتم تدوير المفتاح الميكانيكي لتحويل مفتاح اإلشعال إلي ترس  –
“START ”.لتشغيل المحرك 

 نماذج المركبات المجهزة بمفتاح بدء التشغيل

تحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي لدخول السيارة.  -

قم بدوس دواسة الفرامل ودواسة القابض إلى النهاية واحتفظ بها   -
في هذا الموقف وقم بضمان أن يكون ذراع ناقل الحركة في وضع 

الحياد وأن مؤشر مفتاح بدء التشغيل يصبح األخضر.

 اختر وضعية الحياد.

اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك. -

مالحظة 

نوصي بدوس دواسة القابض ودواسة الفرامل في لضمان السالمة، 
نفس الوقت عند بدء تشغيل السيارة المجهزة بناقل الحركة اليدوية.

طراز السيارة المجهزة بناقل الحركة األوتوماتيكي

 نماذج المركبات المجهزة بمفتاح االشعال

يتم إدخال المفتاح الميكانيكي في مفتاح اإلشعال. –

علي دواسة المكابح إلي النهاية والحفاظ عليه في هذا يتم الضغط  –
 ”.N“أو ” P“الموقع، تأكد من كون ذراع النقل في ترس 

يتم تدوير المفتاح الميكانيكي لتحويل مفتاح اإلشعال إلي ترس  –
“START ”.لتشغيل المحرك 

 نماذج المركبات المجهزة بمفتاح بدء التشغيل

ي لدخول السيارة.تحمل مفتاح التحكم عن بعد الذك -

اضغط على دواسة الفرامل إلى أسفلها واحتفظ بها في هذا الموضع  -
" وتأكد N" أو "P، وتأكد من أن ذراع ناقل الحركة  في الوضع "

من أن مؤشر مفتاح بدء التشغيل أخضر.

اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك. -

مالحظة 

تشغيل المحرك في حالة باردة، ينبغي تشغيل إذا كان يقوم ببدء  •
المحرك خامال للتسخين المسبق قبل القيادة. في الوقت نفسه، ألن 
قضيب دفع الصمام ال يمكن الوصول إلي ضغط العمل الطبيعي إال 
بعد بضع ثوان، قد تنتج ضوضاء التشغيل، وهو ظاهرة طبيعية وال 

 داعي للقلق.

لمحرك للسيارة المجهزة بمفتاح بدء إذا كان ال يمكن بدء تشغيل ا •
التشغيل بشكل طبيعي بسبب إشارة الفرامل أو خطأ السرعة أو 
درجة الحرارة المنخفضة في الشتاء، حاول تبديل مفتاح بدء 

" والتأكد من أن يكون ذراع ناقل ACCالتشغيل إلى وضع "
، واضغط لفترة طويلة على  "N"  أو وضع "Pالحركة في وضع "

ثانية لبدء تشغيل المحرك بشكل  15التشغيل لمدة مفتاح بدء
 الزامي.
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القيادة.  دليل 5

تنبيه 

بعد بدء تشغيل المحرك بنجاح، قم باالفراج عن مفتاح بدء التشغيل  •
 أو المفتاح الميكانيكي على الفور.

ثانية، وإذا فشل في  15وقت بدء تشغيل المحرك يكون أكثر من  •
 ثانية، وحاول مرة أخرى. 30بدء تشغيل المحرك، انتظر حوالي 

ال تقم بتشغيل المحرك بسرعة عالية أو بحمولة زائدة عن طريق  •
دوس دواسة الوقود بشكل سرعي بعد بدء تشغيل المحرك، وإال 

 فإن المحرك يتلف بسهولة.

إذا كانت نقصت طاقة البطارية، وال يمكن بدء تشغيل المحرك،  •
لتوصيل بالسيارة يمكن محاولة بدء تشغيل المحرك من خالل ا

 410=< انظر الصفحة  األخري بالكابالت.

ال تقم ببدء تشغيل محرك السيارة عن طريق دفع أو سحب السيارة. •

تحذير 

ال تبدأ تشغيل المحرك لفترة طويلة في المناطق سيئة التهوية أو  •
يحتوي علي الغازات الضارة، الغرف المغلقة. بسبب عادم المحرك 

 سيؤدي إلي غيبوية أو حتي الموت من االختناق للناس.

 ال تترك السيارة في حالة غير مراقب أثناء تشغيل المحرك. •

ال تقم ببدء تشغيل المحرك باستخدام جهاز بدء التشغيل المساعد.  •
وإال فإنه قد ينفجر أو يؤدي إلي تشغيل المحرك بسرعة عالية 

 في اإلصابات الشخصية وحتي الوفاة.ويتسبب 
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.  دليل القيادة5

إيقاف تشغيل المحرك  5.1.4

طراز السيارة المجهزة بناقل الحركة اليدوي

يتم الضغط علي دواسة المكابح ودواسة القابض إليقاف السيارة  –
 باستقرار وتطبيق كبح التوقف.

يتم تعشيق ذراع النقل في ترس محايد. –

الفرامل ودواسة القابض، وأدر المفتاح قم باالفراج عن دواسة   -
" أو اضغط LOCKالميكانيكي لتبديل مفتاح االشعال إلى وضع "
 على مفتاح بدء التشغيل اليقاف تشغيل المحرك.

أدر عجلة القيادة الشتباك آلية قفل عجلة القيادة  )تنطبق علي   -
 السيارة بنوع مفتاح االشعال(.

لحركة األوتوماتيكيطراز السيارة المجهزة بناقل ا

يتم الضغط علي دواسة المكابح وإيقاف السيارة باستقرار وتطبيق  –
 كبح التوقف.

”.P“يتم تعشيق ذراع النقل في ترس  –

قم باالفراج عن دواسة الفرامل، وأدر المفتاح الميكانيكي لتبديل   -
" أو اضغط على مفتاح بدء LOCKمفتاح اإلشعال إلى وضع "

 تشغيل المحرك. التشغيل إليقاف

أدر عجلة القيادة الشتباك آلية قفل عجلة القيادة  )تنطبق علي   -
 السيارة بنوع مفتاح االشعال(.

مالحظة 

بعد إيقاف تشغيل المحرك، قد ال تزال تعمل مروحة المشعاع 
الحراري لفترة من الزمن.

تنبيه 

الطوارئ أثناء عند الحاجة الي ايقاف تشغيل المحرك  في حالة  •
عملية القيادة، اضغط على مفتاح بدء التشغيل باستمرار أو اضغط 
علي مفتاح بدء التشغيل ثالث مرات، يتحول مفتاح بدء التشغيل من 

"إليقاف تشغيل المحرك في حالة ACC" إلى وضع  "ONوضع "
الطوارئ. ال يمكن إعادة تشغيل المحرك من جديد إال بعد إيقاف 

 الطوارئ لبضع ثوان. تشغيله في حالة

أثناء عملية القيادة، اذا تم ايقاف تشغيل المحرك تلقائيا أو تم إيقاف  •
تشغيل المحرك في حالة الطوارئ، يمكن اعادة تشغيل المحرك من 

"  والضغط على Nخالل وضع ذراع ناقل الحركة الي وضع "
 مفتاح بدء التشغيل مرة أخرى فقط.

رامل أثناء عملية بدء تشغيل المحرك، إذا كان يحدث خطأ اشارة الف •
" أوال، وثم ACCاضغط على مفتاح بدء التشغيل إلى وضع "

اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك. في عملية بدء 
أو  ”P“التشغيل، يجب أن يكون ذراع النقل لناقل الحركة في ترس 

 .”N“ترس 
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القيادة.  دليل 5

تحذير 

معزز الفرامل ال يعمل، لذلك قم  في حالة إيقاف تشغيل المحرك، •
بدوس دواسة الفرامل بقوة أكبر لوقوف السيارة عند الفرامل. وكما 
معزز التوجيه ال يعمل، ينبغي دوران عجلة القيادة بقوة أكبر عند 

 التوجيه.

ال تقم بإيقاف تشغيل المحرك عند عملية القيادة اال في حالة  •
 تعمل.الطوارئ، وإال الوسادة الهوائية لن 

تنبيهات عند إيقاف السيارة

أو  ”P“عند إيقاف السيارة، ينبغي تعشيق ذراع النقل في ترس 
ترس محايد مع إيالء االهتمام بما يلي:

قم بإيالء االهتمام التجاه السيارة، ال تجعل العادم يرش إلى النبات،  •
 اال يؤدي الي تلف الحزام األخضر.

الطريق المستقيم إلى أقصى حد ممكن، قم بوقوف السيارة علي  •
 وينبغي تجنب وقوف السيارة علي منحدر حاد.

عندما تكون السيارة تواجه أعلي المنحدر أو أسفل المنحدر، ينبغي  •
 توجيه العجلة األمامية إلى حافة الطريق.

ينبغي تنفيذ فرامل اليد اإللكترونية وايقاف تشغيل جميع األضواء  •
 ية األخري وإيقاف تشغيل المحرك.واألجهزة الكهربائ

عند مغادرة السيارة، يرجي التأكد من حمل األشياء الثمينة ومفاتيح  •
السيارة والتأكد من إغالق فتحة السقف والنوافذ واألبواب وغطاء 

 صندوق األمتعة أو قفلها.

افحص مؤشر نظام قفل بدء تشغيل مكافحة السرقة في لوحة  •
 ط نظام مكافحة السرقة.العدادات للتأكد من تنشي

تحذير 

حتى إذا تركت السيارة مؤقتا، فتأكد من إيقاف تشغيل المحرك  •
وتنفيذ فرامل اليد اإللكتروني وحمل مفتاح السيارة. وإال فإن 
األشخاص المتروكين في السيارة قد يقومون ببدء تشغيل المحرك 

إصابات  أو األجهزة الكهربائية عن طريق الخطأ، مما يتسبب في
 خطيرة.

بعد وقوف السائق السيارة ومغادرة السيارة، ينبغي أن ال تترك  •
شخص وخاصة األطفال في السيارة، اال مقصورة السيارة المغلقة 

 تؤدي الي االختناق والغيبوبة حتى الموت بسهولة.

ال تقم بوقوف السيارة بالقرب من المواد القابلة لالشتعال واالنفجار. •
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.  دليل القيادة5

 تعليمات التروس والقيادة 5.1.5

تعليمات التروس لطراز السيارة المجهزة بناقل الحركة األوتوماتيكي

 6ATنماذج 

 P ← Rيتم تعشيق ذراع النقل من األمام إلي الخلف في تروس: " 
← N ← D ← S" وبعد تعشيق الترس، سوف يضيء ضوء الترس ،

الترس المقابل.المقابل علي لوحة نقل الترس، وتعرض مجموع األجهزة 

4ATنماذج 

 Pأوضاع ذراع ناقل الحركة من األمام إلى الخلف هي: أوضاع " 
←R ←N ←D ←S" ،وبعد تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع ما ،

مؤشر الوضع المقابل في لوحة تحويل األوضاع يضيء، ولوحة العدادات 
تعرض الوضع المقابل.

عرض ترس ذراع النقل

 ،P، Rشارة المستلمة، سيتم عرض معلومات أوضاع "  وفقا لإل
N، D.في أسفل شاشة العرض "
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 )ترس التوقف(: ”Pترس "

يتم تعشيق هذا الترس في المعتاد بعد وقف السيارة باستقرار.

يتم الضغط علي زر إلغاء القفل في الجزء األمامي من ذراع النقل  –
 ”.P“لتعشيق ذراع النقل في ترس 

، باإلضافة إلي الضغط علي زر إلغاء ”P“الخروج من ترس عند  –
القفل في الجزء األمامي من ذراع النقل، ينبغي الضغط علي دواسة 

 المكابح.

مالحظة 

" اال عندما تكون السيارة ثابتة Pال يمكن التحويل الي وضع " •
 تماما.

 " إلی وضع أخر، ينبغي التأکد من أن تمPقبل التحويل من وضع " •
 تشغيل المحرك وتم دوس دواسة الفرامل الي النهاية.

)ترس الرجوع(: ”R“ترس 

 يتم تعشيق هذا الترس عند رجوع السيارة.

يتم الضغط علي دواسة المكابح إليقاف السيارة بثبات. –

اضغط على زر الغاء القفل في الجزء األمامي من ذراع ناقل   -
" . وفي هذا Rالحركة، وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع "

الوقت، مؤشر الحركة الي الخلف يضيء تلقائيا، وكما سوف يشغل 
 309أنظر الصفحة  =< نظام مساعدة الوقوف تلقائيا.

تحرير دواسة المكابح والضغط ببطء علي دواسة الوقود، سوف يتم  –
 ترجع السيارة إلي الخلف.

تنبيه 

، تأكد من إيقاف السيارة تماما وال تكون ”R“قبل تعشيق ترس 
سرعة الدوران للمحرك مرتفعة، إال فأنه قد يتم تلف ناقل الحركة وحتي 

يحدث الحادث.

 )ترس محايد(: ”N“ترس 

إلي ترس  ”D“أو  ”R“يمكن تعشيق ذراع النقل مباشرة من ترس 
“N”.

تنبيه 

، ينبغي الضغط علي دواسة ”N“قبل خروج ذراع النقل من ترس 
المكابح دون الضغط علي دواسة الوقود.

تحذير 

لالنزالق أثناء القيادة، وإال فإنه من  ”N“ال تقم بتعشيق ترس 
القيادة.السهل أن يؤدي إلي خطر 
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.  دليل القيادة5

 )ترس التقدم(: ”D“ترس 

يتم تعشيق هذا الترس عادة عند تقدم السيارة.

" N: قم بتحويل ذراع ناقل الحركة مباشرا من وضع "6ATنماذج   -
في هذا الترس، سيقوم النظام   .""D" إلى وضع  Sأو وضع "

بنقل الترس ألعلي أو ألسفل تلقائيا وفقا لحمل المحرك وسرعة 
 السيارة.

: قم بتحويل ذراع ناقل الحركة مباشرا من وضع 4ATطرازات   -
"N" إلى وضع  2" أو وضع "D"" . في هذا الترس، سيقوم النظام

بنقل الترس ألعلي أو ألسفل تلقائيا وفقا لحمل المحرك وسرعة 
 السيارة.

(:6AT" )وضع الرياضية( )ينطبق علي نماذج Sوضع "

بعد الضغط علي زر إلغاء القفل في الجزء األمامي من ذراع النقل، 
.”S“يمكن تعشيق ذراع النقل في ترس 

، سيبدأ ناقل الحركة في وضع ”S“بعد تعشيق ذراع النقل في ترس 
رياضي والذي سوف يتم يتحول إلي الترس األسفل وفقا لتغيير المقاومة 

لخ(، ويعمل المحرك بسرعة )مثل الجر وتسلق الطريق المنحدر الطويل ا
 ”S“                                                                 الدوران العالية نسبيا من أجل توفير أكبر قوة للسيارة. ي ستخدم ترس 

أساسا للقيادة الديناميكية، وفي الوقت نفسه، يمكن استخدامه للقيادة في 
ظروف الطريق الجبلية، وذلك لمنع نقل الترس المتكرر.

تحذير 

أثناء   ”P“أو ”R“س ال تقم بتحول ذراع النقل فجأة إلي تر
القيادة. وإال فإنه قد يتلف ناقل الحركة وحتي يؤدي إلي وقوع الحادث.

(:4AT" )وضع القيادة( )ينطبق علي نماذج 2وضع "

اضغط على زر الغاء القفل على الجزء األمامي من ذراع ناقل 
". وقم 2" لتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع  "Dالحركة في وضع "

".2" إلى وضع  "Lذراع ناقل الحركة مباشرا من وضع "بتحويل 

هذا الوضع هو وضع السرعة المنخفضة، ويقوم بتحويل ذراع ناقل 
                                وفق ا لسرعة السيارة وموضع دواسة  2ووضع  1الحركة بين وضع 

الوقود.
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(:4AT" )وضع القيادة( )ينطبق علي نماذج Lوضع "

مي من ذراع ناقل اضغط على زر الغاء القفل على الجزء األما
".L"" لتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع 2الحركة في وضع "

، يقوم بتحويل ذراع "Lبعد تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع "
ناقل الحركة الي وضع السرعة األدني وفقا لحالة تغيير المقاومة )مثل قوة 
الجر والقيادة في منحدر طويل وما إلى ذلك(، وكما المحرك يشغل 
بسرعة دوران عالية لتوفير قوة أكبر للسيارة. هذا الوضع هو وضع 
السرعة المنخفضة، ويوجد الوضع الواحد فقط، ولن يقوم بتحويل ذراع 

ناقل الحركة وفقا لسرعة السيارة وموضع دواسة الوقود.

(:6ATوضع القيادة )ينطبق علي نماذج 

أوضاع القيادة، وعندما يتم تحويل  3تروس ناقل الحركة لديها 
، يمكن الضغط ”ON“مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي ترس 

باستمرار علي أزرار أوضاع القيادة علي لوحة نقل الترس للتبديل بدورة 
...".D ← E ←  M ← W ← Dعلي ترتيب أوضاع " 

:”D“وضع 

، أي "Dي لناقل الحركة هو وضع  "بشكل عام، الوضع االفتراض
"Dوضع القيادة العادي لوضع "
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.  دليل القيادة5

:”E“وضع  

، عندما تدخل السيارة ECOهو الوضع االقتصادي  ”E“وضع 
هذا الوضع، ليس فقط وحدة التحكم في ناقل الحركة تستخدم استراتيجية 
نقل الترس موفرة الطاقة، بل أيضا يتخذ مكيف الهواء استراتيجية 

مقابلة.اقتصادية 

، يضيء المؤشر الضوئي ECOبعد دخول الوضع االقتصادي 
“ECO” .علي مجموع األجهزة

مالحظة 

عند وضع ذراع ناقل  ECOيمكن دخول الوضع االقتصادي  •
" D، ولكن يعمل في وضع ""P، R، N، Dالحركة في وضع " 

 فقط.

تم ، إذا ECOعندما يكون الوضع الحالي هو الوضع االقتصادي  •
" أي الوضع الرياضي، Sتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع "

بعد الخروج من وضع   ECOفإنه سيعود إلى الوضع االقتصادي 
"S." 

يكون لديه ميزة الذاكرة عند انقطاع  ECOالوضع االقتصادي  •
التيار الكهربائي، وهذا هو أن عند إعادة تشغيل المحرك بعد إيقاف 

كة ال يزال في الوضع االقتصادي تشغيل المحرك، ناقل الحر
ECO. 

:”M“وضع 

هو وضع النقل اليدوي، وعندما يعمل ناقل الحركة في  ”M“وضع 
هذا الوضع، يمكن للسائق نقل الترس ألعلي/ألسفل من خالل الضغط 

علي جانب ذراع النقل وفقا لظروف الطريق وعادات القيادة  ”-/+“علي 
، لوحة العدادات ستعرض ""Mلزيادة متعة القيادة. بعد دخول وضع 

. سواء في عملية القيادة أو في حالة متوقفة، 3-1الوضع الفعلي الحالي 
يمكن نقل الترس يدويا.
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القيادة.  دليل 5

مالحظة 

وضع السرعة األعلي ناقل الحركة ال ينفذ عملية التحويل الي  •
ووضع السرعة األدني اال بشرط ضمان سالمة المحرك وناقل 

إذا كانت  3-1الحركة: عند تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع 
سرعة المحرك تصل الي الحد األقصى من سرعة الدوران المقبولة 
لناقل الحركة، ناقل الحركة سيقوم بزيادة الوضع تلقائيا. وكما لمنع 

حرك بسرعة منخفضة جدا، ناقل الحركة يقوم بتخفيض تشغيل الم
 الوضع تلقائيا في حالة سرعة معينة.

" عند القيادة على طرق جبلية أو Mنوصى باستخدام وضع " •
منطقة جبلية. يتم تثبيت ناقل الحركة في ترس معين عند العمل 

 لمنع النقل المتكرر لناقل الحركة.

الحركة في هذا الوضع ما ، سيظل ناقل "Mبمجرد دخول وضع  " •
لم يتم إيقاف تشغيل المحرك أو يتم تحويل ذراع ناقل الحركة إلى 

 " أو يتم الخروج من وضع التشغيل.Sوضع "

إلغاء قفل ذراع النقل

يتم تطبيق مكابح التوقف.  –

 تأكد من إيقاف تشغيل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال. –

.-السهم–افتح غطاء غطاء ذراع ناقل الحركة في موضع  -

كما اضغط على  ②اضغط على زر الغاء قفل ذراع ناقل الحركة   -
زر إلغاء القفل في الجزء األمامي من مقبض ذراع ناقل الحركة، 

".N" إلي وضع  "Pوثم قم بتحويل ذراع ناقل الحركة من وضع "

ل المحرك، وتحقق ما إذا يتم الضغط علي دواسة المكابح وتشغي –
 كان ذراع النقل يستعيد عملية تعشيق الترس الطبيعية.

يتم تركيب لوحة مغلفة بالجلد في الوسط. –

تنبيه 

، "Pإذا تم قفل ذراع ناقل الحركة وال يمكن الخروج من وضع  "
يمكنكم بالحل باستخدام الطريقة، وكما يرجي الذهاب الفور إلى موزع 

الجراء الفحص واالصالح.ترامبشي 

221



.  دليل القيادة5

وصف التروس لطراز السيارة المجهزة بناقل الحركة اليدوي

".R، 1، 2، 3، 4، 5أوضاع ناقل الحركة اليدوي هي: " 

عند تحويل الوضع أثناء عملية القيادة، قم بدوس دواسة القابض الي 
".5، 4، 3، 2، 1النهاية وتحويل ذراع ناقل الحركة إلى أوضاع "

تعشيق ترس الرجوع

عندما تكون السيارة واقفة ويكون المحرك متسكعا، يتم الضغط   -
 علي دواسة القابض إلي النهاية.

تأكد من كون ذراع النقل في ترس محايد.  -

في هذا الوقت،  .Rقم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع " "   -
مساعدة  مؤشر الحركة الي الخلف يضيء تلقائيا وسيتم تشغيل نظام

 309أنظر الصفحة  =< الحركة الي الخلف تلقائيا.

مالحظة 

، ينبغي التأکد من توقف السيارة "Rقبل التحويل الي وضع  " •
تماما، وال تکون سرعة المحرك مرتفعة للغاية، وإال فقد يؤدي الي 

 تلف ناقل الحركة حتی وقوع حادث.

 بالتحويل بقوة لينة وتجنب القوة المفرطة.قم  •

 قم بتجنب بدء القيادة بوضع السرعة العالية. •

ال تضع يدك على ذراع ناقل الحركة أثناء عملية قيادة السيارة  •
 لتجنب االرتداء المبكر لشوكة ذراع ناقل الحركة.

تعليمات قيادة السيارة بناقل الحركة التلقائي

274=< انظر الصفحة  ابدأ تشغيل المحرك  -

اضغط على زر إلغاء القفل في الجزء األمامي من مقبض ذراع   -
.R/D/Sناقل الحركة، وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع 

قم باالفراج عن فرامل اليد.   -

دواسة الوقود لبدء  يتم تحرير دواسة المكابح والضغط ببطء علي –
 حركة السيارة.

قم بدوس دواسة الفرامل لتحقيق استقرار السيارة. -
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القيادة.  دليل 5

اسحب ذراع فرامل اليد، وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى   -
" ثم قم باالفراج عن دواسة الفرامل.Pوضع "

276=< انظر الصفحة  قم بايقاف تشغيل المحرك.  -

بعد سحب المفتاح الميكانيكي، قم بدوران عجلة القيادة مرة أخرى   -
إلشراك آلية قفل عجلة القيادة )ينطبق علي السيارة بنماذج مفتاح 

االشتعال(.

تنبيه 

لضمان السالمة، ينبغي التأكد من أن يكون ذراع ناقل الحركة في  •
تشغيل المحرك، ال تقم بتشغيل "  قبل بدء N" أو وضع "Pوضع "

 المحرك في أوضاع أخرى.

سرعة دوران المحرك في حالة باردة عالية جدا، لذلك يرجي  •
التشغيل بعناية عند التحويل الي وضع قبل التسخين المسبق 

 للمحرك.

ال تقم بدوس دواسة الوقود عندما تكون السيارة ثابتة، وإال فقد  •
 يارة.يؤدي الي الحركة العرضية للس

عند إيقاف تشغيل المحرك، إذا لم يتم تحويل ذراع ناقل الحركة الي  •
 ، سيصدر النظام نغمة التحذير."Pوضع  "

تعليمات قيادة السيارة بناقل الحركة اليدوي

274=< انظر الصفحة  قم ببدء تشغيل المحرك. -

"، ثم 1قم بتحويل ذراع ناقل الحركة من وضع الحياد إلى وضع "   -
قم باالفراج عن فرامل اليد، وارفع ببطء دواسة القابض، وستتمكن 

السيارة من بدء القيادة.

يتم الضغط علي دواسة الوقود للتسريع، وعند الوصول إلي سرعة  –
 معينة، ينبغي تعشيق ذراع النقل في الترس المقابل.

الضغط علي دواسة المكابح ودواسة القابض إليقاف السيارة  يتم –
بثبات.

223



.  دليل القيادة5

فرامل اليد، وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع الحياد، وقم 
باالفراج عن دواسة الفرامل ودواسة القابض.

276=< انظر الصفحة  قم بايقاف تشغيل المحرك. -

فتاح الميكانيكي، قم بدوران عجلة القيادة مرة أخرى بعد سحب الم  -
إلشراك آلية قفل عجلة القيادة )ينطبق علي السيارة بنماذج مفتاح 

االشتعال(.

مالحظة 

لضمان السالمة، قبل بدء تشغيل المحرك ينبغي التأكد من أن يكون  •
ذراع ناقل الحركة في وضع الحياد، وال تقم ببدء تشغيل المحرك 

أوضاع أخرى. وعند بدء تشغيل المحرك في أوضاع أخرى، في 
السيارة تتحرك فجأة إلى األمام بسبب عملية غير الئقة عند بدء 

 تشغيل المحرك، مما قد يؤدي الي حادث.

سرعة دوران المحرك في حالة باردة عالية جدا، لذلك يرجي  •
التشغيل بعناية عند التحويل الي وضع قبل التسخين المسبق 

 حرك.للم

ال تقم بدوس دواسة الوقود عندما تكون السيارة ثابتة، وإال فقد  •
 يؤدي الي الحركة العرضية للسيارة.
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القيادة.  دليل 5

(*EPB)نظام الفرامل االلكترونية 5.1.6

تم تجهيز طراز السيارة هذا بأحدث جيل من نظام التوقف 
 اإللكتروني المتكامل بالموتور. يمكن للسائق تحقيق ميزة تشغيل فرامل
اليد واالفراج عن فرامل اليد عن طريق عملية فرامل اليد. في مواجهة 
ظروف الطريق الطريق المنحدر، يمكن استخدام وظيفة المساعدة في بدء 
الحركة، بعد الضغط علي دواسة الوقود في حالة توقف السيارة، سيتم 
ادة تحرير التوقف اإللكتروني تلقائيا لتوفير السائق مع وسائل مساعدة القي

المريحة.

تنبيه 

يقوم نظام كبح التوقف اإللكتروني بوقوف السيارة باستخدام القوة 
الثابتة وفقا لدرجة االنحدار، وإذا كان هناك انخفاض كفاءة الكبح:

إذا كانت السيارة تنزلق الي االسفل علي المنحدر بعد التوقف، نظام  •
تلقائيا. إذا كانت هذه الفرامل االلكترونية ستزيد قوة الفرامل 

الظاهرة غالبا ما تحدث، يرجى الذهاب إلى موزع ترامبشي في 
 أقرب وقت ممكن للفحص والصيانة.

إذا كانت تستمر السيارة في االنزالق الي االسفل بعد الزيادة  •
التلقائية لقوة الفرامل، يرجي دوس دواسة الفرامل للفرامل، وقم 

طحة للتوقف، يرجى االتصال بقيادة السيارة الي الطرق المس
بموزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن للفحص واالصالح.

تطبيق فرامل اليد في الحالة الثابتة

الي األعلي لتطبيق فرامل  ①ارفع زر نظام الفرامل االلكترونية   -

في لوحة اليد في الحالة الثابتة حتي أن يضيء المؤشر 
العدادات، ذلك يشير إلى أن تم تطبيق فرامل اليد لمنع انزالق 

 السيارة الي األسفل. 

عندما تكون السيارة في حالة ثابتة ويكون مفتاح بدء التشغيل في   -
، يمكن تطبيق فرامل اليد. تأكد من تطبيق كبح "OFFوضع "

التوقف عند مغادرة السيارة أو توقف السيارة.
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.  دليل القيادة5

مالحظة 

بعد وقوف السيارة، ينبغي تطبيق فرامل اليد االلكترونية أوال، ثم قم  •
 ".Pبتحويل ذراع ناقل الحركة في وضع  "

عند تطبيق الفرامل االلكترونية، قد ينتج ضجيج التشغيل، وهذه هي  •
 ظاهرة طبيعية.

إذا تم جر مركبة أخرى أو توقف على منحدر شديد، يمكن سحب  •
الفرامل اإللكترونية مرة أخرى بعد االنتهاء من وقوف زر نظام 

 السيارة ألول مرة لضمان أقصى قوة وقوف السيارة.

%، 30-%17عند وقوف السيارة علي المنحدر بدرجة الميل  •
دقائق من التطبيق ألول  5قوة الفرامل بعد  EPBيمكن تطبيق 

 مرة، وفي هذا الوقت انتاج الضجيج المعين هو أمر طبيعي.

تنبيه 

 ينبغي طبيق فرامل اليد عند وقوف السيارة. •

أثناء عملية قيادة السيارة، ال تقم بتقليل سرعة السيارة باستخدام  •
الفرامل االلكترونية اال عندما يلزم األمر، ألن فرامل اليد تطبق قوة 
الفرامل على العجلة الخلفية، ويؤدي الي وقوع حادث مرور 

 بسهولة.

إلغاء كبح التوقف الثابت

، ويتم "ONلتشغيل أو مفتاح اإلشعال في ترس "يكون مفتاح ا –
 الضغط علي دواسة المكابح.

لالفراج عن فرامل  ①اضغط علي زر نظام الفرامل االلكترونية   -

في لوحة العدادات، ذلك يشير إلى  اليد حتي أن يطفئ المؤشر 
 أن تم االفراج عن فرامل اليد.
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مالحظة 

في حالة عدم دوس دواسة الفرامل، اضغط على زر نظام الفرامل  •
االلكترونية، لن يتم االفراج عن الفرامل االلكترونية. سوف تصدر 
الصفارة صوت التنبيه وتعرض شاشة مجموع األجهزة "يرجي 

 الضغط علي دواسة المكابح لتحرير التوقف اإللكتروني".

االلكترونية، قد ينتج ضوضاء التشغيل، عند االفراج عن الفرامل  •
 وهذه هي ظاهرة طبيعية.

عندما تكون البطارية فارغة، ال النظام يمكن االفراج عن الفرامل  •
االلكترونية. إذا كانت الظروف تسمح ببدء تشغيل المحرك من 

فحة انظر الصخالل التوصيل بالسيارة األخري بالكابالت )
(، قم ببدء تشغيل المحرك أوال، ثم قم باالفراج عن فرامل  410

 اليد، يرجى االتصال بموزع ترامبشي للفحص واالصالح.

إذا لم تستخدم الفرامل االلكترونية لفترة طويلة، سيقوم النظام تلقائيا  •
 باالختبار، ويمكن سماع ضوضاء التشغيل.

االلغاء التلقائي عند القيادة

إغالق أبواب السيارة وربط حزام األمان للسائق، عند الضغط بعد 
علي دواسة الوقود لبدء الحركة، سيتم تحرير كبح التوقف اإللكتروني 

تلقائيا.

تنبيه 

عندما تكون السيارة في حالة وقوف السيارة، ال تقم بدوس دواسة  •
الوقود بسرعة، وإال سيتم تسريع تقصير حياة خدمة الفرامل 

 كترونية.اإلل

يؤدي استخدام ميزة االلغاء التلقائي عند القيادة إلی تقصير حياة  •
خدمة الفرامل اإللکترونية، ونوصي باستخدامها فقط عند بدء 

 القيادة علي المنحدر.

تحذير 

عندما يعمل الناس أمام/خلف أو تحت السيارة، علي سبيل المثال في 
الحركة في ترس القيادة، حتي لو قد تم حالة تشغيل المحرك وتعشيق ناقل 

تطبيق كبح التوقف اإللكتروني، ال تقم بالضغط علي دواسة الوقود. وإال 
فإنه سوف تتحرك السيارة وتؤدي إلي وقوع الحادث وحتي إصابات 

شخصية أو الوفاة.

المساعدة علي بدء الحركة لصعود الطريق المنحدر

ثابت علي الطريق المنحدر، يتم عندما تكون السيارة متوقفة بشكل 
ربط حزام األمان وتشغيل المحرك وتعشيق الترس والضغط علي دواسة 
الوقود للمساعدة علي بدء الحركة لصعود الطريق المنحدر وذلك لتجنب 
انزالق السيارة. سيتم إلغاء كبح التوقف اإللكتروني بعد بدء الحركة علي 

نحو سلس.

تنبيه 

حزام األمان، ال يمكن للسيارة إلغاء تلقائيا كبح إذا لم يتم ربط 
التوقف.
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تطبيق الكبح الديناميكي في حاالت الطوارئ

 ①أثناء عملية قيادة السيارة، ارفع زر نظام الفرامل االلكتروني   -

باستمرار الي األعلي لتحقيق الفرامل في حاالت الطوارئ 
إذا تم الضغط علي دواسة الوقود في عملية الكبح في  الديناميكية.

حاالت الطوارئ، سوف يخرج النظام من الكبح. إذا تم تنشيط 
الكبح في حاالت الطوارئ بسبب غير التشغيل من السائق، يرجي 

الضغط علي دواسة الوقود بشكل متكرر للخروج من الكبح.

مالحظة 

، ويتم تطبيق  "ONالي وضع"سوف قم بتحويل مفتاح بدء التشغيل 
في لوحة العدادات   اإللكترونية، والمؤشر األحمر المقابل  الفرامل

يضيء. وعندما يقوم باالفراج عن الفرامل اإللكترونية، المؤشر 
يطفئ. إذا حدثت الظاهرة التالية، يرجى إعادة تطبيق الفرامل   األحمر

ظاهرة لم تختفي بعد، يرجى اإللكترونية واالفراج عنها. وإذا كانت هذه ال
 الذهاب إلى موزع ترامبشي للفحص واالصالح.

يومض باستمرار، ذلك يشير إلى أن إذا كان المؤشر األحمر  •
الفرامل االلكترونية تعمل جزئيا / يتم االفراج عنها جزئيا، أو 

 النظام يكون معيبا

يضيء في عدم تطبيق الفرامل إذا كان المؤشر األحمر  •
االلكترونية، ذلك يشير الي أن يكون النظام غير طبيعيا.

يضيء، ذلك يشير إلى أن كشف عن  إذا كان المؤشر األصفر  •
خطأ النظام اإللكتروني وأن مستوى العمل للفرامل اإللكترونية 

 يكون منخفضا. 

تنبيه 

يكون ال تقم بعمل الفرامل في حاالت الطوارئ الديناميكية عندما ال  •
ذلك ضروريا، ألن فرامل اليد تطبق قوة الفرامل على العجلة 
الخلفية، وذلك يؤدي الي وقوع حادث مرور بسهولة. باإلضافة إلي 
ذلك تكون مسافة الكبح أطول من الكبح بالضغط علي مكابح 
التوقف، في الوقت نفسه، سوف يقصر حياة الخدمة لنظام مكابح 

 التوقف.

اسحب مفتاح الفرامل االلكترونية، يصدر عند قيادة السيارة،  •
الجرس صوت التنبيه، ولوحة العدادات تعرض "قم باالفراج عن 

 مفتاح الفرامل االلكترونية".

في عملية تطبيق الفرامل في حاالت الطوارئ الديناميكية، قم  •
باالفراج عن الفرامل االلكترونية أو دوس دواسة الوقود الستعادة 

اليد. إذا كان يسحب على زر نظام الفرامل حالة الغاء فرامل 
االلكترونية بشكل مستمر حتي وقوف السيارة، ستبقى فرامل اليد 

 في حالة التشغيل.
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(AUTO HOLDالفرملة االوتوماتيكية )

يقوم التوقف التلقائي بالحفاظ علي السيارة متوقفة حسب احتياجات 
نية بدء الحركة للسائق السائق للكبح؛ عندما يقوم النظام بالكشف عن 

)علي سبيل المثال يتم الضغط علي دواسة الوقود(، سيتم إلغاء الكبح 
تلقائيا؛ ويمكن ضمان سهولة بدء الحركة للسيارة عند اإللغاء التلقائي وفقا 
لمعلومات الطريق المنحدر؛ ويمكن زيادة الضغط عند عدم وجود قوة 

الكبح الكافية لكي تصبح السيارة ثابتة.

تشغيل وإيقاف

بعد بدء تشغيل السيارة وربط السائق حزام األمن، اضغط على زر    -

لتشغيل الميزة، وفي هذا الوقت  ②مفتاح وقوف السيارة التلقائي

مؤشر زر مفتاح وقوف السيارة التلقائي يضيء، واضغط عليه مرة 
 أخرى اللغاء ميزة وقوف السيارة التلقائي، والمؤشر يطفئ.

تفعيل

عندما يتوقف السائق السيارة، سوف يقوم بوقوف السيارة تلقائيا، 
ويمكن تجنب انزالق السيارة عند بدء القيادة.

الخروج

يتم الخروج من التوقف التلقائي في الحاالت التالية، ولن يتم إغالق 
قفل مكابح التوقف:

 . يتم الضغط علي دواسة الوقود عند بدء الحركة.1

 المحرك أثناء القيادة. . يتم إيقاف تشغيل2

 . يتم تحرير التوقف اإللكتروني يدويا.3

. اضغط على مفتاح وقوف السيارة التلقائي عند دوس دواسة الفرامل.4
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.  دليل القيادة5

ألسباب تتعلق بالسالمة، سيتم تعطيل وظيفة التوقف التلقائي 
المنشطة في ظل الظروف التالية ويتم إغالق قفل المكابح:

 محرك.. يتم إيقاف تشغيل ال1

 . يتم فتح باب السائق أو فصل حزام األمان في حالة متوقفة.2

. اضغط على زر وقوف السيارة التلقائي إللغاء وقوف السيارة التلقائي.3

تنبيه 

عند دخول السيارة غسالة السيارة وغيرها من آليات نقل السيارة 
السيارة ال بحزام النقل، يجب تعطيل وظيفة التوقف التلقائي، وإال فإن 

يمكن أن تتحرك أو تحيد عن مسار السيارة.

التعلم الذاتي لنظام كبح التوقف اإللكتروني

في بعض الحاالت )على سبيل المثال، بعد فقدان البطارية فجأة 
الطاقة أو عدم استخدام السيارة لفترة طويلة( ، يومض المؤشر باللون 

ال  EPB                   اإللكتروني يدوي ا، و، وارفع زر فرامل الوقوف األحمر 
يعمل. في هذا الوقت، ينبغي للسائق دوس دواسة الفرامل والضغط على 

من إجراء التعلم الذاتي  EPBزر نظام فرامل الوقوف اإللكتروني لتمكين 
من العمل بشكل طبيعي. EPBحتى يتمكن 
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القيادة.  دليل 5

نظام فرامل اليد الميكانيكية * 5.1.7

قم بتطبيق فرامل اليد.

عند تحرير مكابح التوقف الميكانيكي، يتم سحب ألعلي مباشرة  -
مقبض مكابح التوقف الميكانيكي حتي وضع الحد النهائي لتنفيذ 

 مكابح التوقف الميكانيكي.

 ازالة الفرملة الميكانيكية

اسحب مقبض فرامل اليد الميكانيكية قليال الي األعلي، واضغط    -

أمام مقبض فرامل اليد الميكانيكية ، ثم اضغط على  ①على زر

المقبض إلى األسفل اللغاء فرامل اليد الميكانيكية.

تحذير 

 تأكد من تطبيق كبح التوقف الميكانيكي بعد إيقاف السيارة.

عندما يکون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع  •

عند تطبيق فرامل اليد   ، يضيء مؤشر "ONالتشغيل "

ر عند االفراج عن فرامل اليد   الميکانيکية؛ ينطفئ مؤش
 الميکانيکية.

عندما تكون السيارة قيد التشغيل، ال تقم بتخفيض سرعة السيارة  •
بواسطة فرامل اليد الميكانيكية، ألن فرامل اليد تطبق قوة الفرامل 

 بسهولة. على العجلة الخلفية، ويؤدي الي وقوع حادث مرور

ال تقود السيارة في حالة عدم فصل فرامل اليد تماما! وإال فإنه  •
سوف يؤدي إلي السخونة الزائدة لمكابح العجالت الخلفية، مما يقلل 
من كفاءة الكبح، وفي الوقت نفسه سوف يؤدي إلي التآكل المبكر 

 لبطانة ااالحتكاك لكبح العجالت الخلفية.
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.  دليل القيادة5

لكترونينظام كبح الخدمة اإل 5.2

(ABSنظام منع انغالق المكابح ) 5.2.1

( هو جزء مهم من نظام سالمة ABSنظام منع انغالق المكابح )
السيارة النشط.

، االحتكاك بين العجالت والطريق هو االحتكاك ABSعندما يعمل 
المتداول، وهذا سوف يستفيد استفادة كاملة من أقصي االلتصاق بين 

الكبح، وبالتالي زيادة تباطؤ الكبح وتقصير العجالت والطريق لتحقيق 
مسافة الكبح وضمان استقرار االتجاه للسيارة أثناء الكبح.

، هو ما يعادل الكبح المتقطع بتردد عالي، وعند ABSعندما يعمل 
الضغط علي دواسة المكابح في حاالت الطوارئ، يشعر السائق باهتزاز 

در عند تشغيل األسطوانة دواسة المكابح ويرافقه صوت "تاتا" الصا
بشكل طبيعي. ألن  ABSالرئيسية للمكابح، وفي هذا الوقت، يعمل 

األسطوانة الرئيسية للمكابح تقوم بضبط ضغط الكبح باستمرار، هناك 
ردود الفعل المستمرة علي دواسة المكابح. لذلك، في هذه الحالة، ال بد من 

مرارا علي دواسة  الضغط علي دواسة المكابح إلي النهاية وال تضغط
المكابح.

ABS  هو نظام السالمة اإلضافي وتأثيره محدود جدا، عند الكبح
علي طريق الحصي أو طريق الثلج، قد تصبح مسافة الكبح أطول مقارنة 
مع طريق األسمنت أو الطريق الجاف. في أي حال من األحوال ال يمكن 

ذلك ال يمكن اإلفراط يمكن تحقيق حالة مثالية. ل ABSاعتبار أداء الكبح لـ
في االعتماد علي هذه النظم، إال أن القيادة اآلمنة هي األكثر أهمية.

ويتأرجح دواسة  ABSفي الظروف التالية من الطبيعي أن يعمل 
الفرامل:

عند التحويل. •

عند تنفيذ الكبح في حاالت الطوارئ. •

عند التوجيه بسرعة عالية. •

الطريق الرطب والمنزلق.عند القيادة على سطح  •

عند المرور عبر المرتفع أو األخاديد. •

بدء القيادة فورا بعد بدء تشغيل السيارة. •
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القيادة.  دليل 5

تفقد السيارة تحكم التوجيه في حال انغالق العجلة األمامية، بل 
تنزلق باتجاه الكبح.

إذا كانت العجلة الخلفية مقفلة، فمن المرجح أن تنفض السيارة، وفي 
درجة. 180الحاالت الشديدة يمكن أن تصل إلى 

ABSلمبة االشارة 

 "ONبعد تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع "

يضيء لمدة بضع ثوان. وبعد انتهاء     ABS، ينبغي أن مؤشر 
النظام من االختبار الذاتي، المؤشر يطفئ

ظام:تشير الحاالت التالية إلي وجود العطل في الن

عند تحويل مفتاح بدء التشغيل أو  ABSال يضيء مؤشر   •
 ".ONمفتاح اإلشعال إلی وضع "

بعد اضاءته لمدة بضع ثوان عند تحويل  ABSال يطفئ مؤشر  •
 ".ONمفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلی وضع "

أثناء عملية قيادة السيارة.   ABSيضيء مؤشر  •

أعاله، ينبغي وقوف السيارة علي الفور، إذا كان تحدث الحالة 
ويرجي الذهاب الي  موزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن للفحص 

واالصالح.
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تحذير 

تأكد من ضبط سرعة السيارة وفقا لظروف المناخ والطرق وحركة 
المرور في أي وقت، وال تقم بقيادة السيارة بخطر باستخدام وظيفة 

يوفرها النظام لتجنب وقوع الحوادث.السالمة المحدودة التي 

ال يمكن أن يتجاوز نظام الفرامل المانعة لالنغالق قوانين  •
، القيادة علي ABSالكينماتيكا. حتي لو كانت السيارة مجهزة بـ

في ضبط  ABSالطريق الزلقة ال تزال خطيرة جدا. إذا وجدت 
تكيف مع ضغط الكبح أثناء القيادة، يجب تقليل السرعة علي الفور لل

 ظروف الطريق وحركة المرور في ذلك الوقت.

العملية غير الالئق للسيارة أو تعديلها )مثل تعديل مكونات نظام  •
الفرامل والعجالت وأداء اإلطارات( سوف تؤثر على ميزات  

ABSوEBD   وESP. 

يجب أن يستخدم االطارات ذات الحجم المحدد. إذا كان حجم  •
ل حجم االطار غير متناسقا، ال يمكن االطار غير صحيحا، أو ك

أن يعمل بشكل فعال. ABSلنظام 

تحذير 

في ومؤشر نظام الفرامل  ABSاذا كان يضيء مؤشر  •
نفس الوقت، ينبغي التوقف فورا وافحص مستوى سائل الفرامل في 

=< انظر الصفحة  (.342خزان سائل  الفرامل )انظر الصفحة الـ
347 

إذا كان مستوى سائل الفرامل طبيعيا، قد فشل نظام الفرامل يرجع  •
. وعند الفرامل في هذه الحالة، قد تكون ABSإلى عطل ميزة 

العجلة الخلفية مؤمنا قريبا، مما يؤدي إلى االنحراف واالنزالق 
الجانبي للسيارة. ينبغي الذهاب الي موزع ترامبشي للفحص 

 ح.واالصال
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القيادة.  دليل 5

(EBD                                    نظام توزيع قوة الفرملة إلكتروني ا  )  5.2.2

( هو جزء من EBDنظام توزيع قوة الكبح بالتحكم اإللكتروني )
، عند الكبح العادي للسيارة، يمكن (ABSنظام منع انغالق المكابح )

توازن توزيع قوة الكبح للعجالت األمامية والخلفية وفقا للحمل علي 
السيارة.

بضبط ضغط الكبح األكبر المطبق علي العجالت  EBDيقوم 
الخلفية من خالل معدل االنزالق، والحصول علي أقصر مسافة الكبح 
بشرط ضمان استقرار الكبح. خاصة عند القيادة علي سطح الطريق السيئ 
أو الرطب، يمكن تحسين االستقرار و القابلية للتشغيل عند كبح السيارة.
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(ESPكتروني )نظام الثبات اإلل 5.2.3

( يمكن الحد بشكل فعال من مخاطر ESPنظام الثبات اإللكتروني )
انزالق السيارة إلي الجانب.

ESPمبدأ العمل لنظام 

يحدد نية القيادة للسائق وفقا لزاوية الدوران لعجلة  ESPنظام 
القيادة وسرعة السيارة وغيرها من المعلومات ويقارنها باستمرار مع 

فعلية للسيارة. إذا انحرفت السيارة عن مسار القيادة ظروف القيادة ال
 ESPالعادي )علي سبيل المثال، انزالق السيارة إلي الجانب(، يقوم 

بتصحيحه من خالل تطبيق قوة الكبح للعجالت المقابلة.

باستعادة السيارة إلي حالة مستقرة من القيادة بواسطة  ESPيقوم 
قوة عزم الدوران الناجمة عن الكبح. إذا كانت السيارة تميل إلي التوجيه 
المفرط )أي انجراف الذيل(، يقوم النظام بتطبيق الكبح علي العجالت 
األمامية في الجانب الخارجي من الطريق المنحني؛ إذا كانت السيارة تميل 

قص التوجيه )أي نصف قطر التوجيه كبير للغاية(، سيقوم النظام إلي ن
أساسا بتطبيق الكبح علي العجالت الخلفية في داخل الطريق المنحني.

أثناء القيادة لتنحرف عن  ESPتنزلق السيارة غير المجهزة بـ
مسار القيادة العادي.

تصحيح قوة الكبح وفقا لكمية  ESPيمكن للسيارة المجهزة بـ
االنزالق الجانبي أثناء القيادة لمنع االنحراف عن المسار.
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ESPمؤشر  

"، ONبعد تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع " •

يضيء لمدة عدة ثوان، ثم يطفئ بعد  و و ESPمؤشر  
 انتهاء النظام من االختبار الذاتي. 

. يعمل أثناء عملية القيادة ، فسيومض المؤشر  ESPإذا كان  •

.، فسيضيء المؤشر ESPبعد ايقاف تشغيل ميزة  •

.معيبا، فسيضيء المؤشر  ESPإذا كان  •

 ABSومؤشر    ESPمعيبا،  مؤشر ABSعندما يكون  •

 كلها تضيء.   و مؤشر فرامل اليد ومؤشر الفرامل

ء وكما ال يطفئ بعد بدء تشغيل المحرك، يضي  إذا كان المؤشر
مؤقتا. إذا كانت  ESPذلك يشير إلى أن النظام قد يقوم بايقاف تشغيل 

شاشة عرض لوحة العدادات تعرض المعلومات النصية ذات الصلة أو 
تقوم بتنبيه السائق، حاول إيقاف تشغيل مفتاح اإلشعال أو مفتاح بدء 

ال أو مفتاح بداية التشغيل لفتح التشغيل، ثم قم بتشغيل مفتاح اإلشع

ESP يطفئ في هذا الوقت، ذلك يشير إلى أن . وإذا كان المؤشر
النظام يدخل تماما في حالة العمل.

إذا كان يقوم بتشغيل مفتاح اإلشعال أو مفتاح بدء التشغيل بعد اعادة 

يضيء،  توصيل موصل البطارية والكابل بعد فصلهما، قد المؤشر 

يطفئ بعد القيادة لمسافة قصيرة. لمؤشر وينبغي أن ا

تحذير 

تأكد من ضبط سرعة السيارة وفقا لظروف المناخ والطرق وحركة 
المرور في أي وقت، وال تقم بقيادة السيارة بخطر باستخدام وظيفة 

 السالمة اإلضافية التي يوفرها النظام لتجنب وقوع الحوادث.

ال يتجاوز الحدود المادية لقوة االلتصاق للطريق،   ESPتذكر: •
ينبغي الحذر خصوصا عند القيادة في سطح طريق رطب أو منزلق 

 أو جر مقطورة.

ينبغي للسائق ضبط طريقة القيادة في أي وقت وفقا لظروف  •
 الطريق وحركة المرور.

تقليل الحوادث الناجمة عن سرعة السيارة العالية  ESPال يمكن  •
جدا أو المسافة القليلة بين السيارة وأمامها أو وضع القيادة غير 

 الالئق.

لعملية غير الالئق للسيارة أو تعديلها )مثل تعديل مكونات نظام  •
الفرامل والعجالت وأداء اإلطارات( سوف تؤثر على ميزات  

ABSوEBD   وESP.
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 ESPاال عند تشغيل المحرك. يمكن تعطيل وظيفة  ESPال يعمل 
في حاالت خاصة. مثل:

 عندما تكون السيارة مجهزة بسلسلة مضادة لالنزالق. •

عندما تكون السيارة تقود على الثلوج العميقة أو الطريق الناعمة. •

عندما تكون السيارة عالقة في الطرق الموحلة والطرق األخرى،  •
 ى التحرك الي األمام والخلف.تحتاج إل

من أجل السالمة  ESPفي غياب هذه الظروف، ينبغي تشغيل 
المرورية.

ESPتشغيل وإيقاف تشغيل 

في  ESPفي ظل الظروف العادية، من االفتراضي أن يكون نظام 
حالة التشغيل أثناء القيادة.

لوقت طويل )أكثر   ESP اضغط علي زر ايقاف تشغيل نظام 
. وفي هذا ESPثانية( اليقاف تشغيل نظام   10ثوان وأقل من  3من 

في لوحة العدادات يضيء، وكما شاشة عرض لوحة  الوقت، مؤشر 
العدادات ستعرض الرمز المقابل.
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القيادة.  دليل 5

(TCSنظام التحكم في قوة الجر ) 5.2.4

.  ESP( هوالنظام الفرعي لـTCSنظام التحم في قوة الجر )
TCS  يحدد ما إذا كانت العجلة المديرة تنزلق أم ال وفقا لسرعة الدوران

للعجلة المديرة وسرعة الدوران للعجلة المدفوعة، وعندما تكون األولي 
سرعة الدوران للعجلة المديرة، وبالتالي  TCSأكبر من األخيرة، سيمنع  

السيطرة علي انزالق السيارة.

TCSتشغيل وإيقاف تشغيل 

في  TCSظل الظروف العادية، من االفتراضي أن يكون نظام  في
يدويا،  ESPحالة التشغيل أثناء القيادة، وعند إيقاف تشغيل/تشغيل نظام 

معه. TCSسيتم إيقاف تشغيل/تشغيل نظام 

لوقت طويل )أكثر   ESP اضغط علي زر ايقاف تشغيل نظام
ونظام ESPثانية( اليقاف تشغيل نظام   10ثوان وأقل من  3من 

TCS الرمز المقابل.. وفي هذا الوقت، مؤشر

مالحظة 

كم / ساعة، سيقوم النظام  80عندما تكون سرعة السيارة أكبر من  •
 .ESP / TCSتلقائيا بتشغيل ميزة 

  ، اضغط على زر ESP / TCSإذا تم إيقاف تشغيل ميزة  •
كم/ ساعة، يمكن تشغيلها مرة  80عند سرعة السيارة أقل من 

 أخرى.

ثوان، النظام سيعتبر أن  10ألكثر من   عند الضغط على زر •
 هذه هي عملية خاطئة، وال يؤثر علي حالة عمل النظام.
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(HBAنظام مساعدة الكبح الهيدروليكي ) 5.2.5

( يستخدم الضغط المتولد HBAنظام مساعدة الكبح الهيدروليكي )
بسرعة في داخل نظام الكبح لمساعدتك علي تحقيق مسافات قصيرة للكبح 

. بعد تحرير ABSفي حاالت الطوارئ، فإنه يستفيد تماما من خصائص 
تلقائيا، ويعود نظام الكبح إلي حالة  HBAدواسة المكابح، سيتم إيقاف 

العمل العادية.

حاالت خطيرة، ولكن ال يمكن  معظم السائقين يمكن الكبح في
الضغط علي دواسة المكابح بقوة كافية خالل فترة قصيرة من الزمن، 
لذلك فإن نظام الكبح ال يولد أقصي قوة الكبح، مما يؤدي إلي زيادة مسافة 

الكبح وزيادة مخاطر الحوادث.

سوف تولد ضغط الكبح األكبر  HBAأما السيارة المجهزة بنظام 
عند الضغط بسرعة علي دواسة المكابح والحفاظ عليها،  من الكبح العادي

، بحيث يمكن لنظام الكبح إنشاء في ABSوذلك يمكن لعب قيمة حدودية لـ
أقصر وقت الضغط المطلوب لتباطؤ السيارة األقصي، وبالتالي الحصول 

علي أقصر مسافة الكبح.

تحذير 

سالمة القيادة نظام مساعدة الكبح الهيدروليكي يمكن تحسين 
الخاصة بك، ولكن من المستحيل أن يذهب إلي أبعد من قوانين الكينماتيكا، 
يرجي ضبط سرعة القيادة الخاصة بك وفقا لظروف الطريق وسرعة 

السيارة المحددة من قواعد حركة المرور.
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(HHCالنظام المساعد للتحكم عند صعود المنحدر ) 5.2.6

               ( يمك ن السائق HHCصعود المنحدر ) النظام المساعد للتحكم عند
تحول القدم من دواسة المكابح إلي دواسة الوقود عند بدء الحركة علي 
الطريق المنحدر بدون استخدام مكابح التوقف لتجنب انزالق السيارة 

ويؤدي إلي وقوع الحوادث.

شروط تشغيل النظام المساعد للتحكم عند صعود المنحدر

% وعدم وضع ذراع ناقل 4الميل للمنحدر من عند أكبر درجة  •
"  وعدم تطبيق الفرامل N" أو وضع "Pالحركة في وضع "

اإللكترونية، السائق يقوم بدوس دواسة الفرامل لوقوف السيارة، 
وفي هذا الوقت إذا كان السائق يقوم باالفراج عن دواسة الفرامل، 

لسيارة ، ويتم تطبيق ضغط الفرامل على اHHCيتم تنشيط ميزة 
 ثانية. 1لمدة 

، عندما يتجاوز عزم دوران المحرك HHCأثناء فترة عمل ميزة  •
عزم دوران مقاومة السيارة، سيتم االفراج عن ضغط الفرامل 

 واالنتهاء بنجاح من بدء القيادة.

أيضا عند القيادة علي المنحدر الي األسفل  HHCتعمل ميزة  •
 ".Rووضع ذراع ناقل الحركة في "

مالحظة 

•  HHC  يقوم بالفرامل تلقائيا لمنع انزالق السيارة عند بدء قيادة
السيارة علي منحدر حاد أو وضع ذراع ناقل الحركة في الي وضع 

الحركة الي الخلف عند القيادة علي المنحدر الي األسفل.

•  HHC  هو ميزة متكاملة علي أساس نظامESP إذا حدث عطل .
HHC الضوئي لـ، سوف يضيء المؤشرESP  وتعرض رسالة

ذات صلة علي شاشة مجموع األجهزة.
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النظام المساعد للقيادة 5.3

نظام مثبت السرعة * 5.3.1

 40نظام التحكم في تثبيت السرعة المحددة يمكن تعيينه بسرعة 
كم/ساعة وأكثر، بعد تعيين وتخزين سرعة السيارة، يمكن للسائق رفع 

وسوف تسافر السيارة بالسرعة المحددة.القدم عن دواسة الوقود، 

تحذير 

ال تستخدم نظام مثبت السرعة عند السفر على الطرق ذات الكثافة  •
المرورية، والمنحدرات والطرق المنحنية أو أسطح الطرق المنزلقة 

 لحذر من الحوادث.

ينبغي أن تكون سرعة السيارة المحددة والمسافة بين مركبتكم  •
أمامكم متوافقة مع ظروف حركة المرور السائدة، ونظام والسيارة 

مثبت السرعة هو نظام مساعدة القيادة للسائق فقط، وينبغي 
 استخدامه بحذر.

ينبغي ايقاف تشغيل نظام مثبت السرعة الثابتة في الوقت المناسب  •
 بعد االستخدام.

أزرار التشغيل

SET/- إعداد مثبت السرعة / التباطؤ

RES/استعادة مثبت السرعة / التسارع+ 

: بدء تشغيل / ايقاف تشغيل مثبت السرعة

: إلغاء التحكم في تثبيت السرعة المحددة 

تشغيل نظام تثبيت السرعة المحددة

المقابل في لوحة  لفترة قصيرة، والمؤشر  اضغط علي زر -
العدادات يصبح اللون األبيض.

كم/ ساعة أو  40قم بزيادة سرعة السيارة إلى سرعة ثابتة )  -
أكثر(.

SET/- -في لوحة اضغط علي زر لفترة قصير

تدخل السيارة حالة التحكم في تثبيت السرعة المحددة، ويتم تحرير  –
دواسة الوقود.
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الخروج من تثبيت السرعة المحددة

م مثبت السرعة، يمكن استخدام اإلجراءات التالية للخروج من نظا

المقابل يطفئ معا. المؤشر 

 قم بدوس دواسة الفرامل.  -

"  )وضع الحياد(.Nقم بتحويل ذراع ناقل الحركة  الي وضع"  -

لفترة قصيرة. اضغط علي زر   -

لفترة قصيرة )الخروج من نظام مثبت  اضغط علي زر  -
 السرعة ومسح قيمة السرعة الثابتة المحددة(. 

.(EPBقم بتشغيل زر نظام الفرامل اإللكترونية )  -

 .ESPعند بدء تشغيل نظام   -

استعادة تثبيت السرعة المحددة

المقابل في مجموع األجهزة بلون  عندما يكون المؤشر الضوئي
أبيض، يمكن إعادة تعيين وظيفة تثبيت السرعة المحددة من خالل اتخاذ 

اإلجراءات التالية:

كم/ ساعة، اضغط على  40رعة السيارة أعلى من عندما تكون س -

+ لفترة قصيرة، سيتحول لون مؤشر مثبت السرعة /RESزر 
في لوحة العدادات من األخضر إلى األخضر، وستتم استعادة سرعة 

 السيارة إلى آخر السرعة المحددة. 

عند الخروج من نظام مثبت السرعة بالطريق التالي، اضغط على 
عادة:+ لالست/RESزر 

 عندما يقوم بدوس دواسة الفرامل ؛  -

" )وضع الحياد(.Nيقوم بتحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع  "  -

لفترة قصيرة.  اضغط علي زر   -

+ال يمكن استعادة مثبت /RESبالطريقة التالية، الضغط علي زر 
السرعة:

إليقاف تشغيل مثبت السرعة.  اضغط على زر  -

."Pعندما يتم تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع  " -

 زيادة سرعة تثبيت السرعة المحددة

يرجي اتخاذ اإلجراءات التالية لزيادة السرعة:

+ لفترة قصيرة كل مرة لزيادة السرعة بـ /RESاضغط علي زر   -
 كم/ ساعة. 1.6

+ لفترة طويلة لزيادة السرعة باستمرار./RESالضغط علي زر  -

، تبدأ السيارة في القيادة بالسرعة +/RESبعد اإلفراج عن زر 
المحدد الثابتة الحالية.

مالحظة 

كم/ ساعة، عندما  145يمكن إعداد الحد األقصى للسرعة المحددة  •
تكون السرعة المحددة أعلى من هذه السرعة، ال يمكن التعديل عن 

 +./RESطريق 

للتسارع، السيارة سوف تخرج عندما يقوم بدوس دواسة الوقود  •
 مؤقتا من نظام مثبت السرعة وتسافر بالسرعة بعد التسارع.
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 تخفيض سرعة تثبيت السرعة المحددة

يرجي اتخاذ اإلجراءات التالية لتخفيض السرعة:

لفترة قصيرة كل مرة لتخفيض السرعة بـ -/SETاضغط علي زر  -
 كم/ ساعة. 2

يخفض السرعة باستمرار.لفترة طويلة  -/SETالضغط علي زر  -

، وستسافر السيارة بسرعة أقل. -/SETقم باالفراج عن زر 

مالحظة 

كم/ ساعة، سوف تخرج  40عندما تكون سرعة السيارة أقل من 
تلقائيا من نظام مثبت السرعة.
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نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات *  5.3.2

اإلطارات المباشر  تستخدم السيارة نظام مراقبة ضغط الهواء في
الذي يستخدم جهاز استشعار ضغط الهواء في اإلطارات المركب على 
حتار الدوالب لقياس ضغط الهواء ودرجة حرارة لالطارات، ويرسل 
معلومات الضغط ودرجة الحرارة من االطار إلى جهاز االستالم عبر 

ي لوحة جهاز االرسال الالسلكي. وبعد فك الرموز والتحليل، يقوم بنقها ال
العدادات من خالل الكابل العام لعرض قيمة الضغط الحالية وقيمة درجة 
الحرارة الحالية. عندما يحدث الضغط المنخفض والتسرب السريع ودرجة 
الحرارة العالية لالطارات، جهاز االستالم سوف يرسل إشارة اإلنذار، 

وتعرض في لوحة العدادات.

كم/  25إذا لم يتم قيادة السيارة أو سرعة السيارة ليست أكثر من 
، وقيم الضغط "ONساعة عند وضع مفتاح بدء التشغيل في وضع " 

". وإذا كانت ---ودرجة الحرارة المعروضة على لوحة العدادات هي  "
كم/ ساعة، سيتم عرض القيمة الحالية  25السيارة تسافر بسرعة أكثر من 

لوحة العدادات.الفعلية على 

عرض معلومات اإلطارات

يعرض ضغط الهواء لالطارات المقابلة ألربع العجالت.

ضغط االطارات

يعرض درجة الحرارة لالطارات المقابلة ألربع العجالت.
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كم/ساعة، سوف يصدر  25عندما تكون سرعة السيارة أكثر من 
جهاز االستالم، وبعد فك  جهاز االستشعار بضغط اإلطارات البيانات إلي

الترميز والتحليل، يتم إرسالها إلي العدادات عبر الموصل العمومي 
لعرض الضغط ودرجة الحرارة الحالية.

، مؤشر Kpa 330إذا كان ضغط الهواء في االطار أعلى من  •

يضيء، واإلنذار  نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 
يعرض ضغط الهواء في  النصي في شاشة عرض لوحة العدادات

 االطار المرتفع. 

% من القيمة 75إذا كان ضغط الهواء في االطار أقل من •
المحددة العادية، مؤشر نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 
يضيء، واإلنذار النصي في شاشة عرض لوحة العدادات يعرض 

ضغط الهواء في االطار المنخفض. 

الطار بأكثر من سرعة معينة، مؤشر إذا تغير ضغط الهواء في ا •

يضيء، واإلنذار  نظام مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 
 النصي في شاشة عرض لوحة العدادات يعرض تسرب االطار. 

درجة مئوية، مؤشر نظام  85إذا تجاوزت درجة حرارة االطار  •

يضيء، واإلنذار النصي  مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات 
في شاشة عرض لوحة العدادات يعرض درجة حرارة االطارات 

 المرتفعة. 

مالحظة 

                                                            قد تمنع األجهزة اإللكترونية التي تم إعادة تثبيتها جزئي ا نظام  •
TPMS .من العمل بشكل صحيح 

إذا كنت تقوم باستبدال أجهزة استشعار ضغط الهواء في اإلطارات  •
اإلطار واستبدال اإلطارات أو استبدال موقف اإلطارات، داخل 

تحتاج إلى إعادة تعلم ومطابقة أجهزة االستشعار داخل اإلطارات 
 األربعة، ويرجى الذهاب إلى موزع ترامبشي لالستبدال.

مالحظة 

لن يتم القضاء علي اإلنذار عن ضغط اإلطارات المنخفض  ●
فقدان جهاز االستشعار بضغط اإلطارات عند االستمرار في القيادة بسبب 

بعد تغيير اإلطار االحتياطي أو تغيير اإلطارات الجديدة في مكان آخر، ال 
تعتبر أن ضغط اإلطارات غير طبيعي.

مالحظة 

عندما يحدث خطأ درجة الحرارة المرتفعة أو الضغط المرتفع أو  •
الضغط المنخفض في االطارات، لوحة العدادات تعرض االنذار، 
وتعرض مكان اطار معين مقابل بشكل دوري. وعند حدوث خطأ 
في النظام، لوحة العدادات تعرض االنذار، وتعرض "يرجى فحص 

TPMS.بشكل دوري " 

ة الحرارة المرتفعة، نوصي بوقوف السيارة عند حدوث إنذار درج •
 حتى تنخفض درجة حرارة االطار قبل القيادة.

إذا لم يتم مسح إنذار القيادة عند وقوف السيارة،، االنذار ال يزال  •
موجودا عند القيادة في المرة التالية، ويعرض الضغط ودرجة 

عة، كم/ سا 25"، ولكن عندما تتجاوز سرعة السيارة ---الحرارة "
 جهاز االستالم سيقوم بتحديث البيانات، واالنذار سيختفي.
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نظام مساعدة الرجوع 5.4

نظام رادار الرجوع 5.4.1

نظام رادار الرجوع يمكن أن يساعد السائق في وقوف السيارة 
وضبط مكان السيارة.

هذا النظام يقوم بإرسال واستقبال الموجات فوق الصوتية باستخدام 
االستشعار بالموجات فوق الصوتية علي المصد الخلفي، ويقوم أجهزة 

النظام بقياس المسافة بين الجزء الخلفي من السيارة والعقبة باستخدام 
الموجات فوق الصوتية المرسلة والمنعكسة من قبل العقبات. إذا اقترب 
مؤخرة السيارة من عائق، فسيقوم النظام بإصدار تحذيرات مسموعة 

ق على أساس المسافة بين مؤخرة السيارة والعائق؛ وكلما مختلفة للسائ
اقترب مؤخرة السيارة من العائق، كلما كان صوت التحذير أقصرا؛ 
                                                              ويرسل النظام صفارات مستمرة إذا كان قريب ا جد ا من العائق. إذا 
استمرت السيارة في االقتراب من العائق في هذا الوقت، فلن يكتشف 

ارة. باإلضافة إلي صوت اإلنذار، فإن شاشة نظام النظام العائق خلف السي
الصوت تعرض أيضا الرمز التخطيطي الديناميكي للرادار.

تشغيل وإيقاف تشغيل نظام رادار الرجوع

، يتم ”ON“عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في ترس 
، عندما تكون سرعة ”R“إلغاء كبح التوقف وتعشيق ذراع النقل في ترس 

كم/ساعة، يبدأ أن يعمل جهاز االستشعار بالموجات  10السيارة أقل من 
فوق الصوتية في الجزء الخلفي؛ وعندما تكون سرعة السيارة أكبر من 

كم/ساعة، يخرج جهاز االستشعار بالموجات فوق الصوتية من  10
، يخرج وتطبيق كبح التوقف  ”R“العمل؛ ويتم نقل ذراع النقل من ترس 

، وسوف يخرج نظام ”ON“مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال من ترس 
رادار الرجوع من العمل.

رمز الرسم البياني الديناميكي *

يشير رمز الرسم البياني الديناميكي على شاشة النظام الصوتي إلى 
مسافة العائق خلف السيارة الحالية.

متزامن مع تغيير صوت  يتغير الرمز التخطيطي الديناميكي بشكل
اإلنذار عن المسافة.
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رمز الرسم البياني الديناميكي *

على شاشة النظام الصوتي،  ①يظهر رمز الرسم البياني الديناميكي

ا إلى مسافة العائق خلف السيارة الحالية.                                             مشير 

يتغير الرمز التخطيطي الديناميكي بشكل متزامن مع تغيير صوت 
اإلنذار عن المسافة.

صوت اإلنذار عن مرجعية المسافة

يتغير صوت التذكير مع المسافة بين العائق والمصد الخلفي، 
                                                   ويتغير اللون * المعروض على الشاشة أيض ا وفق ا لذلك:

مسافة الكشف عن العقبات

صوت اإلنذار جهاز االستشعار 
 الوسط الخلفي

جهاز االستشعار 
 الجانبي الخلفي

سم 120-90سم 150~90
صوت اإلنذار المتقطع 

 بسرعة بطيئة

سم 90-60سم 60-90
صوت اإلنذار المتقطع 

 بسرعة متوسطة

سم 60-30سم 30-60
صوت اإلنذار المتقطع 

 بسرعة كبيرة

صوت اإلنذار المستمر سم 30في غضون  سم 30في غضون 

توزيع أجهزة االستشعار بالموجات فوق الصوتية

بالموجات فوق الصوتية الخلفي على  تم تركيب جهاز االستشعار
المصد الخلفي.
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تنبيه 

ا على بقاء سطح جهاز االستشعار بالموجات فوق  •                                                     احرص دائم 
                                                الصوتية نظيف ا وال تغطي مستشعر الصوت فوق الصوتي.

لضمان وظيفة جهاز استشعار بالموجات فوق الصوتية في المصد،  •
                            بالموجات فوق الصوتية نظيف ا ينبغي بقاء سطح جهاز االستشعار 

 ومنع التجمد عليه.

عند تنظيف سطح جهاز االستشعار بالموجات فوق الصوتية ،  •
استخدم قطعة قماش مبللة ناعمة لتجنب خدش السطح.

تحذير 

نظام رادار الرجوع ال يمكن أن تحل محل مراقبة السائق البيئة   •
المحيطة، ويجب على السائق التركيزعلى االهتمام والحركة الي 

 الخلف وضبط موقف السيارة وفقا للحالة الفعلية.

جهاز االستشعار بالموجات فوق الصوتية يكون لديه البقع العمياء  •
الي الخلف، يجب على  عند الكشف عن العقبات. وعند الحركة

 السائق مراقبة البيئة المحيطة لتجنب خدش أو تصادم.

عند الحركة الي الخلف في مكان ضيق أو المنحدر، جهاز  •
االستشعار بالموجات فوق الصوتية قد كشف السور واألشجار أو 

 سطح المنحدر، وهذا هو ظاهرة طبيعية.

م تقليل دقة الكشف عندما تكون سرعة الحركة الي الخلف عالية، يت •
لجهاز االستشعار بالموجات فوق الصوتية، لذلك نوصي أال تتجاوز 

كم/ ساعة. عند استمرار نظام رادار  10سرعة الحركة الي الخلف 
الرجوع في اصدار صوت التذكير، يعني أن تقترب السيارة من 
العائق جدا، وينبغي التوقف عن الحركة الي الخلف فورا للوقاية 

دث.من الحوا

تحذير 

عند تنظيف جهاز االستشعار بالموجات فوق الصوتية بجهاز   •
الغسل بالضغط العالي، ينبغي التنظيف لفترة قصيرة بشكل لطيف 

سم بين جهاز االستشعار وفوهة  10مع ابقاء المسافة أكثر من 
 الرش.

إذا تم إرفاق قطرات الماء علي سطح جهاز االستشعار بالموجات  •
الصوتية على المصد الخلفي، ستنخفض حساسية جهاز فوق 

االستشعار، ويمسح قطرات الماء علي جهاز االستشعار الستعادة 
 حساسيته.

سطح بعض المواد ال يعكس بعض اإلشارات المصدرة من قبل  •
جهاز االستشعار بالموجات فوق الصوتية، وجهاز االستشعار 

هذه المواد أو شخص بالموجات فوق الصوتية ال يقوم بالكشف عن 
 يرتدي مثل هذه المالبس.

مصدر الضوضاء خارج السيارة قد يتداخل علي جهاز االستشعار  •
 بالموجات فوق الصوتية، مما يؤدي إلى عدم الكشف عن كائن.

جهاز االستشعار بالموجات فوق الصوتية هو مكونات دقيقة ويجب  •
ن الجودة أال يتم تفكيكها وإصالحها. لن تتحمل الشركة ضما
لألضرار الناجمة عن التفكيك والصيانة غير المصرح بها.
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.  دليل القيادة5

نظام الرؤية الخلفية عند الحركة الي الخلف * 5.4.2

نظام الرؤية الخلفية عند الرجوع يمكن توفير عرض الفيديو بزاوية 
درجة، ويمكن عرض صور الفيديو وراء السيارة علي  130واسعة من 

الصوت، بحيث يمكن للسائق فهم مجموعة  نطاق واسع علي شاشة نظام
كاملة من ظروف الطريق المعقدة وراء السيارة وتحسين سالمة الرجوع.

تحذير 

نظام الرؤية الخلفية عند الرجوع ال يمكن أن يحل محل مراقبة 
السائق من البيئة المحيطة بها، ويجب علي السائق تركيز االنتباه ورجوع 

السيارة بشكل آمن وفقا للحالة الفعلية.السيارة وضبط موقع 

تشغيل وإيقاف نظام الرؤية الخلفية عند الرجوع

في حالة وضع مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
"ON"" عند تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع ،R" نظام الرؤية ،

شاشة العرض الخلفية عند الحركة الي الخلف يدخل تلقائيا العمل، وتبدأ 
لنظام الصوت في عرض صورة خلف السيارة، وتعرض الخط المرجعي 

للمسافة في الشاشة.

، يخرج نظام الرؤية ”R“عند نقل ذراع النقل خروجا من ترس 
الخلفية عند الرجوع تلقائيا من العمل، ويخرج نظام الصوت من عرض 

صور الرجوع.

الخط المرجعي للمسافة

لثالثة الذي يظهر في الشاشة المسافة المرجعية يمثل خط األلوان ا
األفقية بين هذا الموقع والمصد الخلفي للسيارة.

م 0.5~  0.1الخط األحمر: 

 م 1~  0.5الخط األصفر: 

 م 3~  1الخط األزرق: 

مالحظة 

عند الحركة الي الخلف، إذا قام السائق بدوران عجلة القيادة، 
الخط المرجعي المقابل. فستعرض شاشة الحركة الي الخلف
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تنبيه 

المسافة المذكورة أعاله هي المسافة المرجعية تقاس علي األرض 
المستوية، وهي فقط المرجع البصري لتحديد المسافة. إذا كان هناك درجة 

االنحدار، المسافة المذكورة أعاله ليست دقيقة.

مالحظة 

الخط المرجعي كخط  يمكن استخدام الخط العمودي على جانبي •
مرجعي للحكم على مساحة الوقوف المطلوبة عند الحركة الي 

 الخلف أو الوقوف.

سيتم تعديل الخط المرجعي للمسافة بشكل مستمر أثناء تدوير   •
عجلة القيادة.

كاميرا الرؤية الخلفية

يتم تركيب كاميرا الرؤية الخلفية بجانب ضوء لوحة الترخيص علي 
 الخلفي.المصد 

تحذير 

ا ألن الكاميرا  •                                                                كاميرا الرؤية الخلفية يكون لديه منطقة عمياء، نظر 
قد ال تتمكن من اكتشاف األطفال الصغار أو الحيوانات األليفة 
الصغيرة، يجب إيالء اهتمام خاص لألطفال الصغار أو الحيوانات 

 األليفة الصغيرة عند الحركة الي الخلف.

                                                   التعرف أيض ا على الكائنات الرأسية ذات الموقع األعلى قد ال يمكن  •
، مثل فالنشات الجدران وكاميرات الرؤية الخلفية.
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تنبيه 

                                                            حافظ دائم ا على سطح كاميرا الرؤية الخلفية نظيف ا. عند تنظيف  •
كاميرا الرؤية الخلفية، يجب استخدام قطعة قماش مبللة ناعمة 

 الخلفية.لتجنب خدش كاميرا الرؤية 

ال تستخدم جهاز الغسل بالضغط العالي لتنظيف كاميرا الرؤية  •
سم على األقل  30الخلفية لفترة طويلة، وينبغي الحفاظ على مسافة 
 بعيدا عن كاميرا الرؤية الخلفية عند التنظيف.

 ال تقم بتغطية كاميرا الرؤية الخلفية. •
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نظام وقوف السيارة البانورامي * 5.4.3

لنظام وقوف السيارة بصورة بانورامية أن يوفر للسائق  يمكن
المعلومات عن البيئة المحيطة من خالل الصور في الوقت الحقيقي للحد 
من البقع العمياء للقيادة، كما يمكن التنبؤ عن مسار حركة المرور للسيارة 
علي أساس زاوية الدوران لعجلة القيادة وأبعاد السيارة وغيرها من 

لتراكمها في صورة بانورامية بحيث يمكن للسائق فهم كامال المعلمات 
اتجاه السفر للسيارة وتحديد ما إذا كانت السيارة يمكن رجوعها بسالم.

يتكون نظام وقوف السيارة بصورة بانورامية من وحدة مضيفة 
درجة. من خالل جمع الصور في أربعة  180كاميرات من  4للتحكم و

واليسار والخلف، وتجميعها إلي منظر  اتجاهات في األمام والخلف
درجة من خالل خوارزمية معالجة  360عرضي للبيئة حول السيارة 

الصور، وعرضها علي شاشة نظام الصوت.

تشغيل وإيقاف تشغيل نظام وقوف السيارة بصورة بانورامية

هناك طريقتان لتشغيل وإيقاف تشغيل نظام وقوف السيارة بصورة 
بانورامية:

التشغيل وإيقاف التشغيل من خالل ذراع النقل.  .1

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
"ON:"

، فيتم تشغيل نظام وقوف "Rيتم تحويل ذراع ناقل الحركة في وضع  " -
                  السيارة تلقائي ا ؛

وليس للسائق ” R“عندما يتم تعشيق ذراع النقل خروجا من ترس  ●
صلة، سوف يخرج نظام وقوف السيارة بصورة أي عملية ذات 

ثانية. 30بانورامية تلقائيا بعد عرض 

يتم تشغيله وإيقاف تشغيله من خالل الزر. .2

عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
"ON:"

، وسوف يضيء مؤشر الزر اضغط لفترة قصيرة على زر  -
 رة البانورامي. وسيتم تشغيل نظام وقوف السيا

مرة أخري، وسوف ينطفئ اضغط لفترة قصيرة على زر  -
 مؤشر الزر وسيتم ايقاف تشغيل نظام وقوف السيارة البانورامي. 
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مالحظة 

عند تشغيل نظام وقوف السيارة البانورامي، تبدأ شاشة العرض   •
لنظام الصوت بعرض الصور الملتقطة حول السيارة وتعرض 

 بعض الخطوط المساعدة على الشاشة.

 30عندما تتحرك السيارة إلى األمام ، إذا كانت السرعة أكبر من  •
      ئي ا.كم/ ساعة ، سيتم إغالق نظام وقوف السيارة البانورامي تلقا

ال يمكن إيقاف نظام وقوف السيارة البانورامي عندما يكون ذراع  •
، ولكن يجوز تبديل وضع العرض من "Rناقل الحركة  في وضع "
 خالل شاشة تعمل باللمس.

 30" ومدة تنشيط النظام تكون أكبر من Rللسيارة في وضع غير " •
 (.0السيارة                                                   ثانية، سيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائي ا )عند سرعة 

ال يمكن استخدام نظام وقوف السيارة البانورامي بشكل صحيح  •
حتى يتم تنشيط نظام الصوت بشكل كامل.

وصف الواجهة

 . تعليمات زاوية الرؤية1

 . شاشة العرض: تعرض الواجهة العامة.2

. منطقة اللمس للتحويل الي المنظور األمامي.3

 المنظور األيمن.. منطقة اللمس للتحويل الي 4

. منطقة اللمس للتحويل الي المنظور الخلفي.5

. منطقة اللمس للتحويل الي المنظور األيسر.6

، انقر فوق  "Rعندما ال يكون ذراع ناقل الحركة  في وضع"
②للتحوي ②/②/②/②منطقة اللمس 

مالحظة 

وصف واجهة العرض هو لإلشارة فقط. إذا كان هناك اختالف مع  •
السيارة الفعلي، يرجى الرجوع إلى واجهة عرض السيارة  عرض
 الفعلية.

                                                             يعمل نظام وقوف السيارة البانورامي افتراضي ا على واجهة الرؤية   •
؛ ويعمل "Rالخلفية عندما يكون ذراع ناقل الحركة  في وضع"

                                                        نظام وقوف السيارة البانورامي افتراضي ا على واجهة الرؤية 
؛ انقر "Rاع ناقل الحركة  في وضع غير"األمامية عندما يكون ذر

②للتحوي ⑥/⑤/④/③فوق منطقة اللمس 
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توزيع الكاميرا

يتم تركيب الكاميرات اليسري/ اليمني علي التوالي في الجزء يتم تركيب كاميرا أمامية تحت شعار السيارة األوسط األمامي.
األيسر/األيمن.السفلي من مرايا الرؤية الخلفية في الجانبين 

يتم تركيب كاميرا الرؤية الخلفية بجانب ضوء لوحة الترخيص 
علي المصد الخلفي.

مالحظة 

                                                  حافظ دائم ا على سطح كاميرا الرؤية الخلفية نظيف ا. •

ال تستخدم جهاز الغسل بالضغط العالي لتنظيف كاميرا الرؤية  •
سم على األقل  30مسافة الخلفية لفترة طويلة، وينبغي الحفاظ على 

 بعيدا عن كاميرا الرؤية الخلفية عند التنظيف.
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((EPSنظام التوجيه الكهربائي    5.5

( هو نظام التوجيه المعزز EPSنظام التوجيه المعزز الكهربائي )
الذي يعتمد مباشرة علي المحرك لتوفير عزم الدوران المساعد. يتكون 

EPS  أساسا من جهاز االستشعار بعزم الدوران والمحرك وآلية تخفيض
( الخ.ECUالسرعة ووحدة التحكم في التوجيه الكهربائي )

( تقوم بالسيطرة في ECUوحدة التحكم في التوجيه الكهربائي )
الوقت الحقيقي علي إخراج عزم الدوران للمحرك المعزز عن طريق 

للسائق وسرعة السيارة وسرعة دوران الكشف عن إدخال عزم الدوران 
المحرك وغيرها من إشارات حالة السيارة الكلية، وذلك لتوفير أفضل قوة 
تعزيز التوجيه لضمان سهولة توجيه السيارة منخفض السرعة واستقرار 

التوجيه عالي السرعة وتحسين راحة القيادة وسالمة السيارة.

نمط التوجيه

القياسي والوضع الرياضي.  وضع التوجيه ينقسم الي الوضع
والوضع الرياضي يكون أثقل قليال من الوضع القياسي. واإلعداد 
االفتراضي للنظام هو الوضع القياسي. ويمكن اعداد وضع التوجيه في 

يكون لديها انذار  ECUوحدة التحكم في التوجيه الكهربائي  203 انظر الصفحةنظام الصوت. =< 
المؤشر واإلنذار النصي. عندما يكون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح 

( EPS، مؤشر نظام التوجيه الكهربائي )"ONاإلشعال في وضع "

يضيء لبضع ثوان. والمؤشر ينطفئ بعد انتهاء وحدة التحكم في نظام 
ختبار الذاتي، وذلك يشير الي جهاز التوجيه التوجيه الكهربائي من اال

الكهربائي يعمل بشكل صحيح.

إذا كان  يضيء المؤشر عند بدء تشغيل المحرك أو أثناء عملية 
القيادة، ذلك يشير الي وجود فشل في نظام التوجيه الكهربائي، وكما شاشة 

العرض للوحة العدادات ستعرض االنذار النصي المقابل.

م التوجيه الكهربائي، ينبغي وقوف السيارة في مكان إذا فشل نظا
آمن وإيقاف تشغيل المحرك، وثم قم باعادة تشغيل المحرك مرة أخرى. 
وإذا كان المؤشر ال ينطفئ أو يضيء مرة أخري في عملية القيادة، يرجى 

الذهاب إلى موزع ترامبشي للفحص واإلصالح .

اذج مفتاح بدء التشغيل(قفل التوجيه اإللكتروني )مناسب لسيارة بنم

" إلى وضع OFFعند تحويل مفتاح بدء التشغيل من وضع "
"ACC"أو "ON" .يتم الغاء قفل التوجيه اإللكتروني تلقائي ا ،                                           

" أو وضع ACCعند تحويل مفتاح بدء التشغيل من وضع "
"ON" الي وضع  "OFF وفتح باب السائق، يقوم بقفل التوجيه "

اإللكتروني تلقائيا.
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 مهارات القيادة 5.6

فحص السالمة المرورية 5.6.1

من األفضل إلجراء فحص السالمة مرة قبل المغادرة. بضع دقائق 
من الفحص يساعد علي القيادة اآلمنة والتمتع بمتعة القيادة.

قبل تشغيل المحرك

. خارج السيارة1

 افحص ظروف العمل لألضواء للتأكد من أن جميع األضواء تعمل بشكل-
صحيح.

قم بالتحقق مما اذا كان يوجد شق أو تلف أو تآكل المفرط في  -
االطارات وضمان عدم فقدان أو فضفاض البراغي.

قم بالتحقق مما اذا كانت الوقود المتبقية كافية. -

 قم بالتحقق مما اذا كان سائل التبريد كافيا. -

 قم بالتحقق مما اذا كان سائل الفرامل كافيا. -

فولت. ينبغي التأكد من خلو الطرفية  12حص حالة البطارية بـ اف -
والغالف من التآكل أو الفضفاض أو الشقوق.

قم بالتحقق مما اذا كان سائل غسالة الزجاج األمامي كافيا.  -

ا لضمان مجال رؤية  -                                                            قم بالتحقق مما إذا كان زجاج النافذة واضح 
جيد.

ائق في منطقة الدواسة، وينبغي قم بالتحقق مما اذا كان يوجد ع  -
ضمان عدم وجود عائق ال يتداخل مع حركة الدواسة.

 بعد تشغيل المحرك

تأكد من أن العدادات تعمل بشكل صحيح. •

عند فحص وتأكيد الفرامل على طريق آمن، ال يوجد أي انحراف  •
 السيارة.

ظاهرة غير طبيعية أخرى، وقم بالتحقق من وجود أجزاء  •
فضفاضة وتسريبات  واالستماع للضوضاء غير الطبيعي.

بعد أن تكون السيارة متوقفة للحظة، افحص ما تحت السيارة  •
للتحقق مما اذا كان يوجد تسرب زيت أو ماء أو سائل أخر. تقطر 

 ة.الماء بعد استخدام مكيف الهواء هو ظاهرة طبيعي
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القيادة في فترة التليين 5.6.2

ألجل ضمان حياة الخدمة للسيارة، يجب إجراء التليين في المرحلة 
األولي من استخدام السيارة لوضعها في االستخدام العادي. عندما تكون 

سيارتك في فترة التليين، يرجي مراعاة القواعد التالية:

.كم 1500المسافة المقطوعة لفترة التليين هي  •

قم باختيار طرق جيدة نسبيا والحد من حمولة السيارة وسرعة  •
 السيارة.

ال تقم ببدء التشغيل أو التسارع السريع بدوس دواسة الوقود  •
 بالكامل.

كم. 300ينبغي تجنب فرملة الطوارئ في أول  •

ينبغي تنفيذ إجراءات التشغيل بدقة للحفاظ على درجة حرارة   •
التشغيل العادية للمحرك. ال يسمح بتغيير زيت المحرك قبل إجراء 

الصيانة الدورية.

قم بعمل وظيفة الصيانة اليومية للسيارة بشكل دائم، وقم بفحص  •
البراغي والصواميل الخارجية للتشديد بشكل متكرر، وينبغي إيالء 

هتمام لتغيرات الصوت ودرجة الحرارة لكل مجموعة أثناء اال
 عملية التشغيل وإجراء التعديالت في الوقت المناسب.

تليين المحرك

كم. يكون عدد األميال  1500يجب تليين المحرك الجديد في 
كم: 1000للسيارة ضمن 

من السرعة القصوى. 3/4سرعة السيارة ال تتجاوز  •

 بأقصى قدر من دواسة الوقود.ال تقم بالقيادة  •

 تجنب تشغيل المحرك بسرعة عالية. •

 ال تقم بجر سيارة أخري. •

كم، يمكن زيادة  1500كم~ 1000عندما يصل عدد األميال إلي 
تدريجيا سرعة المحرك وسرعة السيارة إلي الحد األقصي المسموح به.

ر مما تكون مقاومة االحتكاك الداخلي للمحرك في فترة التليين أكب
بعد التليين، وال يمكن أن تصل جميع األجزاء المتحركة للمحرك إلي 

أفضل حالة المطابقة بعد التليين.

المحرك الذي قد تم تلينه بشكل كامل، ال يمكن فقط إطالة حياة 
الخدمة، بل يمكن أن يقلل من استهالك الوقود.

تليين اإلطارات وبطانة الكبح

كم لتليين  500متوسطة خالل أول يجب قيادة السيارة بسرعة 
اإلطارات الجديدة بشكل جيد.

كم، ال يمكن  300كم~ 200عندما يصل عدد األميال إلي أول 
تحقيق أفضل حالة االحتكاك لبطانة الكبح الجديدة، ويجب القيادة بسرعة 

منخفضة وتجنب قدر اإلمكان الكبح في حاالت الطوارئ.
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تحذير 

وبطانة الكبح التي لم يتم تليينها ال يكون لها اإلطارات الجديدة  •
أفضل قوة االتصاق أو أفضل قوة االحتكاك. يجب توخي الحذر 

كم لتليين اإلطارات بشكل جيد لتجنب  500عند القيادة خالل أول 
 وقوع الحوادث.

يجب أيضا تليين طانة الكبح الجديدة المستبدلة وفقا للمتطلبات  •
 المذكورة أعاله.

القيادة، يجب الحفاظ على مسافة مناسبة بعيدا عن المركبات عند  •
األخرى لتجنب وقوع الكبح في حاالت الطوارئ. وفي هذا الوقت 
ال يقوم بتليين اإلطارات الجديدة وبطانة الكبح جيدا، وفرامل 

الطوارئ تؤدي بسهولة إلى وقوع الحوادث .

كانت السيارة تسير إذا كانت الفرامل مبللة أو ملبدة بالثلج أو إذا  •
 على الطريق المملح ، فسيتم تقليل أداء الكبح.

تحذير 

عند القيادة علي المنحدر الي األسفل، حمولة الفرامل تكون كبيرة،  •
ويؤدي الي ارتفاع درجة الحرارة بسهولة، لذلك نوصي بتحويل 
ذراع ناقل الحركة الي وضع السرعة المنخفضة قبل القيادة علي 
المنحدر الي األسفل وتقليل سرعة السيارة، واالستفادة الكاملة من 

 أداء الكبح للمحرك لتقليل الحمل على الفرامل.

يجب تطبيق الفرامل وفقا لحالة حركة المرور والطرق، وال تقم  •
بدوس دواسة الفرامل غير الضروري، اال يؤدي الي الحرارة 

ي إلى مسافة الكبح الكبيرة الزائدة للفرامل بسبب االحتكاك، مما يؤد
 جدا واإلفراط في تأكل الفرامل.

ال تقم بإيقاف تشغيل المحرك للسماح للسيارة بالحركة الي األمام،  •
ألنه ال يعمل معزز الفرامل، ومسافة الكبح تكون أطول من ذلك 

 بكثير، مما قد يؤدي بسهولة إلى وقوع الحوادث.

                      ة طويلة جد ا ، وينبغي يجب عدم استخدام سائل الفرامل لفتر •
                                                           استبدال سائل الفرامل وفق ا للفترة المحددة في "دليل الضمان".
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ظروف القيادة في حاالت مختلفة 5.6.3

تأكد من القيادة بسرعة منخفضة في طقس الرياح الجانبي. يساهم  •
 في السيطرة على السيارة.

مرتفعة أو الحفاظ على الزاوية الصحيحة وتجنب القيادة في مواد  •
مواد ذات حافة حادة ع أو غيرها من العوائق في الطرف، اال قد 
يؤد الي أضرار خطيرة لالطارات مثل انفجار اإلطارات وهلم 

 جرا.

ينبغي تقليل سرعة السيارة عند القيادة على الطرق الوعرة.  •
وخالف ذلك، يمكن أن يسبب التأثير وتجريف الهيكل في إلحاق 

 ارة.أضرار جسيمة بالسي

يقلل كثيرا من أداء الكبح بعد غسل السيارة أو القيادة في الطريق  •
ذو المياه العميقة وغمر بطانة الفرامل وقرص الفرامل في الماء. 
وفي هذا الوقت، ينبغي القيادة أوال بسرعة منخفضة وقم بدوس 
دواسة الفرامل بلطف باستمرار إلزالة قطرات الماء المتبقية في 

قم بالقيادة بشكل طبيعي بعد عودة أداء الكبح إلى الفرامل، ثم 
 وضعه الطبيعي.

تحذير 

ا وانطفئ مؤشر  •                                                                  قبل القيادة، ينبغي التأكد من تحرير فرامل اليد تمام 
 فرامل اليد.

ال تضع قدمك على دواسة الفرامل أثناء القيادة. خالف ذلك قد  •
الضروري يؤدي إلي السخونة الزائدة الخطيرة والبلي غير 

 وإضاعة الوقود.

تخفيض سرعة السيارة وتحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع  •
سرعة منخفضة عند القيادة علي منحدر طويل الي األسفل. تذكر 
أنه إذا قمت باإلفراط في استخدام الفرامل، فسوف تفشل في العمل 

 بسبب الحرارة الزائدة لها.

ا عند التسارع أو تحويل                                       عند القيادة على الطرق السلسة، كن حذر   •
ذراع ناقل الحركة الي وضع سرعة منخفضة أو تحويل ذراع ناقل 
الحركة الي وضع سرعة منخفضة أو الكبح. إن التسارع المفاجئ 

 أو كبح المحرك قد يؤدي إلي حدوث االنزالق أو خمول السيارة.

 ال تستمر في القيادة بشكل عادي عندما تكون الفرامل رطبة. إذا تم •
ترطيبها، قد تكون مسافة الكبح أطول من المعتاد عند تطبيق الكبح، 
وقد تنحرف السيارة إلي جانب واحد. ال يمكن كبح السيارة بثبات 

 باستخدام مكابح التوقف.

االحتياطات عند قيادة السيارة من خالل قسم طريق المياه المتراكمة:

تأكد من عمق المياه المتراكمة قبل دخول قسم المياه المتراكمة   .1
 حيث ال يتجاوز ارتفاع المياه الحافة السفلي من جسم السيارة.

لخوض حركة المرور، يجب إيقاف تكييف الهواء قبل بدء الحركة   .2
وتخفيض السرعة وثم الضغط بلطف علي دواسة الوقود بدون 

لمياه المتراكمة بسرعة ثابتة تحريرها ألجل المر عبر قسم ا
وبطيئة.

ال تقف السيارة في المياه، وال تسمح برجوع السيارة وإيقاف  .3
تشغيل المحرك في المياه.

بعد المر عبر منطقة المياه المتراكمة علي نحو سلس، يجب   .4
الضغط بلطف علي دواسة المكابح باستمرار لعدة مرات لتبخير 
المياه علي أقراص المكابح من أجل استعادة أداء الكبح العادي في 

أقرب وقت ممكن.
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نصائح القيادة في فصل الشتاء

تأكد من أن سائل التبريد لديه دور الحماية من التجمد الصحيح.  .1

استخدم نفس سائل التبريد مثل نموذج السيارة األصلي، وقم بإضافة  •
                                                                نموذج سائل التبريد المناسب إلى نظام التبريد وفق ا لدرجة الحرارة 

 المحيطة.

يؤدي استخدام سائل التبريد غير المناسب إلى إتالف المحرك. •

تحقق من حالة البطارية والكابل.  .2

الطقس البارد يؤدي الي انخفاض طاقة البطارية، لذلك يجب أن  •
 تحافظ البطارية على طاقة كافية لبدء التشغيل في فصل الشتاء.

تجنب تجمد قفل باب السيارة من الثلج والجليد.  .3

نع بعض عامل إزالة الجليد أو الغليسيرين في فتحة قفل الباب لم •
التجميد.

يجب استخدام سائل التنظيف المحتوي علي وكيل مضاد للتجمد. .4

تورد هذه المنتجات في موزع ترامبشي. •

يجب أن تعتمد نسبة خلط الماء وعامل مضاد للتجمد على تعليمات  •
 الشركة المصنعة.

تجنب تراكم الثلوج تحت واقي الطين. .5

ي الصعوبة في التوجيه. قبل تراكم الثلوج تحت المصد سيؤدي ال •
القيادة في فصل الشتاء البارد، يجب توقف السيارة دائما وتحقق ما 

 إذا كان هناك تراكم الثلوج تحت واقي الطين.

يوصي بتحمل عددا من لوازم الطوارئ أو البنود الالزمة وفقا   .6
لظروف القيادة المختلفة.

لالنزالق وكاشطات من األفضل أن يقوم بوضع السالسل المضادة  •
النوافذ وكيس من الرمال أو الملح وفالش اإلشارة والملعقة 

 وكابالت التوصيل وما إلى ذلك في السيارة.

في فصل الشتاء الباردة )خاصة في المناطق الشمالية(، يجب منع   .7
المحرك من بدء التشغيل المتكرر وإيقاف التشغيل بعد وقت بدء 

                                   لب ا في حالة ساخنة وباردة متناوبة، قصير. إذا كان المحرك غا
فيمكن أن يحدث التكثيف بسهولة داخل المحرك، وستلتصق 
المكثفات بزيت المحرك، وذلك سيسبب خداع استحالب الزيت. 
وعند إعادة تشغيل المحرك ، ستختفي الظاهرة الكاذبة. وفي نفس 
الوقت، يرجى استبدال الزيت بشكل منتظم وفقا لمتطلبات دليل 

ان.الضم
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االستخدام الفعال للسيارة 5.6.4

احتفظ بما يكفي من ضغط الهواء في اإلطارات. يمكن أن يؤدي  •
عدم كفاية ضغط اإلطارات إلي تلف اإلطارات وإضاعة الوقود. 

307=< انظر الصفحة  معلمات ضغط اإلطارات.

وإال يؤدي الي االرتداء السريع ينبغي محاذاة العجالت بشكل دقيق،  •
 لإلطارات، وكما سيقوم بزيادة حمل المحرك واستهالك الوقود.

ال تفرط في حمل السيارة. الحمل الزائد يزيد من حمل المحرك  •
 وإضاعة الوقود.

قم بالتسارع ببطء وثبات وتجنب بدء التشغيل السريع. يجب نقل  •
 الترس لسرعة عالية في أقرب وقت ممكن.

يجب تجنب االختناقات المرورية أو االزدحامات المرورية قدر   •
اإلمكان، ومنع التسارع والتباطؤ المستمرين ألنه يؤدي إلي إضاعة 

الوقود.

ينبغي تجنب وقوف السيارة والفرملة غير الضرورية والحفاظ على  •
سرعة السيارة الثابتة. القيادة مع إشارات المرور يمكن أن يقلل من 

ت وقوف السيارات أو االستفادة كامال من طريق حركة عدد مرا
المرور دون إشارات المرور. يجب الحفاظ علي مسافة القيادة 
المناسبة مع السيارات األخري لتجنب الكبح في حاالت الطوارئ. 

                                      هذا سوف يقلل أيض ا من ارتداء الفرامل.

التآكل المبكر ال تضع قدمك على دواسة الفرامل. ألنه قد يؤدي إلي  •
 لبطانة الكبح والسخونة الزائدة وإضاعة الوقود.

ينبغي تجنب اصطدام أكتاف الطرق أثناء عملية القيادة. يجب  •
 تخفيض سرعة السيارة عند القيادة علي الطرق الوعرة.

ينبغي تجنب لصق األوساخ واألشياء األخرى على شاسيهالسيارة،  •
                        ، بل يمنع أيض ا التآكل.وهذا لن يقلل من وزن السيارة فحسب

قم بصيانة السيارة بانتظام للحفاظ على أفضل ظروف العمل. فلتر  •
الهواء القذر وشمعات اإلشعال القذرة وزيت المحرك القذر 
والشحوم القذرة الخ يمكن أن تقلل من أداء المحرك ويؤدي إلي 
إضاعة الوقود. ألجل إطالة حياة الخدمة لجميع قطع الغيار 

تكاليف التشغيل، يجب إجراء صيانة منتظمة للسيارة. وتخفيض 
يجب إجراء صيانة بشكل متكرر في حالة قيادة السيارة دائما في 

 الظروف القاسية.

القيادة الموفرة للوقود

القيادة الموفرة للوقود ال يمكن فقط توفير الوقود، ولكن أيضا وسيلة 
لحماية البيئة.

دقائق بعد بدء الحركة بدرجة الحرارة يتم قيادة السيارة لبضع  ●
المنخفضة، انتظر في تدفئة المحرك قبل التسارع.

قم بإزالة العناصر غير الضرورية قبل القيادة.● 

قم بالحفاظ على ضغط الهواء المناسب.● 

اختر القيادة على طريق جيد.● 

ال يسمح بقيادة السيارة بسرعة كبيرة، ويرجي التسارع بلطف؛  ●
لضغط علي دواسة الوقود فجأة والضغط بقوة علي دواسة تجنب ا

المكابح عند إيقاف السيارة.

ال تفتح النوافذ أثناء عملية القيادة بسرعات عالية.● 

قم باستخدام مكيفات الهواء ومكبر الصوت وإلخ.● 

قم بإيقاف تشغيل األجهزة الكهربائية غير الضرورية.● 

ف السيارة لفترة طويلة من الزمن يتم إيقاف تشغيل المحرك عند وق ●
 لتجنب تشغيل المحرك بسرعة خاملة لفترة طويلة من الزمن.

قم بالقيادة على الطرق المسطحة بسرعة اقتصادية.● 

يتم اختيار الترس المناسب وفقا لسرعة القيادة وتجنب القيادة  ●
بسرعة عالية علي الترس المنخفض.

لمتطلبات الصيانة.قم بالصيانة الدورية وفقا ● 
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الوقاية من الحرائق 5.6.5

 يجب إيالء االهتمام بما يلي في االستخدام لمنع حريق السيارة:

يحظر علي السيارة لتخزين المواد القابلة لالشتعال أو االنفجار؛  .1

في فصل الصيف الحارة، درجة الحرارة داخل السيارة المتعرضة  •

اذا كانت تخزن الوالعة أو أكثر. و ℃ 70للشمس تصل إلى 

ومواد التنظيف والعطور وغيرها من المواد القابلة لالشتعال 
واالنفجار داخل السيارة، يؤدي بسهولة إلى حدوث حريق حتى 

 انفجار. 

بعد مغادرة الموظفين السيارة، عند تخزين بطاريات الليثيوم أو  •
ي الشاحن المحمول وغيرها من البنود ذات مخاطر الحرائق، يؤد

 أيضا الي الحريق بسهولة.

تأكد من إخماد أعقاب السجائر تماما بعد التدخين؛  .2

إذا لم يتم إطفاء السيجارة بالكامل، فقد يؤدي ذلك في حدوث  •
 حريق.

نوصي بالذهاب الي موزع ترامبشي بشكل منتظم الجراء   .3
الفحص.

بالتحقق مما ينبغي فحص أيضا كابالت السيارة كلها بانتظام، وقم  •
اذا كانت األجهزة الكهربائية وموصالت الكابالت والعوازل 
ومواقع التثبيت طبيعية. وإذا وجدت مشاكل، ينبغي المعالجة في 

 وقت مناسب.

يحظر تعديل الدوائر الكهربائية للسيارة وإضافة المكونات  .4
الكهربائية؛

تركيب األجهزة الكهربائية األخرى )مثل مكبر الصوت ذات طاقة   •
كبيرة ومصابيح زينون وما إلى ذلك( سيؤدي الي الحمولة الزائدة 

للكابالت، مما يؤدي الي حريق الكابالت بسهولة.

ال تستخدم المصهر الذي يتجاوز المواصفات المحددة لألجهزة  •
 بدال منه.الكهربائية المحددة أو كابل معدني أخر 

احتياطات القيادة: .5

أثناء عملية القيادة ووقوف السيارة، وخصوصا في فصل الصيف،  •
ينبغي أن تولي اهتماما لما إذا كانت توجد مادة قابلة لالشتعال تحت 
السيارة، مثل القش واألغصان واألوراق وغيرها، وألن قيادة 

المكونات بما السيارة لفترة طويلة تؤدي الي ارتفاع درجة حرارة 
في ذلك ماسورة عادم المحرك. واذا كانت توجد مواد قابلة 
لالشتعال تحت السيارة، قد يتم إشعالها بسهولة، مما يؤدي الي 

 الحريق.

ال تقم بوقوف السيارة في القمامة وأماكن أخرى متعرضة لغزو  •
القوارض الخطيرة، وال تقم بوضع عناصر تجذب الفئران داخل 

الوجبات الخفيفة. ألن الفئران تعض كابالت السيارة، السيارة مثل 
 وقد يؤد الي حريق بسهولة.

حافظ على طفاية حريق خفيفة محمولة دائما داخل السيارة، وكما  .6
ينبغي معرفة كيفية استخدامها.

لضمان سالمة السيارة، ينبغي تجهيز طفاية حريق في السيارة  •
. وكما ينبغي ادراك كيفية واجراء الفحص واالستبدال بانتظام
 استخدام الطفاية لتجنب وقوع الحادث.

يجب فصل كابل القطب السالب للبطارية عند إصالح أو صيانة  .7
السيارة.

يرجي استخدام والعة السجائر المطابقة للسيارة، ويمنع أخذ  .8
الكهرباء من والعة السجائر باستخدام المحول.
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تعليمات الصيانة 6.1

 احتياطات السالمة

من أجل تجنب المخاطر المحتملة، اقرأ هذا القسم قبل البدء في 
العمل للتأكد من امتالككم األدوات والتقنيات الالزمة.

أكد وقوف السيارة على األرض المسطح، وأوقف تشغيل المحرك  •
 فرامل اليد.وقم بتطبيق 

عند تنظيف األجزاء، استخدم مواد إزالة الدهون أو منظفات القطع  •
 المباعة في السوق، وال تستخدم البنزين.

ينبغي وضع السجائر المشتعلة والشرر واللهب بعيدا عن البطارية  •
 وجميع مكونات نظام الوقود.

باألعمال ينبغي ارتداء نظارات واقية ومالبس واقية عند القيام  •
 حول البطاريات أو الهواء المضغوط.

تحذير 

صيانة السيارة غير الصحيحة أو قيادة السيادة قبل حل المشكلة، قد 
تؤدي الي حادث مروري، مما يؤدي الي وقوع إصابات خطيرة أو وفاة.

المخاطر المحتملة للسيارة

العادم المنبعث أول أكسيد الكربون: أول أكسيد الكربون في غاز  •
ا بتشغيل المحرك في منطقة                                                          من المحرك هو غاز سام، وقم دائم 

 جيدة التهوية.

الحروق: يقوم نظام المحرك والعادم بتوليد درجات حرارة عالية  •
                                                            أثناء العمل وقد يسبب حروق ا بسهولة، لذلك ينبغي تبريد المحرك 

دقيقة على  30ونظام العادم في حالة إيقاف تشغيل المحرك لمدة 
 األقل قبل لمس المكونات.

تنبيه 

يسرد هذا القسم بعض احتياطات السالمة الهامة، ونحن غير 
قادرين علي سرد كافة المخاطر التي قد تواجهها أثناء عملية الصيانة.
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 الصيانة الداخلية 6.2

تنظيف وصيانة العدادات واألجزاء البالستيكية

واألجزاء البالستيكية باستخدام قطعة قماش تنظيف سطح العدادات 
ناعمة ونظيفة وماء نظيف.

إذا كنت ال يمكن تنظيفها نظيفا، يجب استخدام مواد التنظيف 
البالستيكية المخصصة والخالية من المذيبات لتنظيفها.

تنبيه 

مواد التنظيف المحتوية علي المذيبات سوف تتلف األجزاء 
البالستيكية.

تحذير 

يحظر تنظيف سطح لوحة العدادت ومكونات الوسائد الهوائية 
باستخدام بخاخ غرفة السائق ومواد التنظيف المحتوية علي المذيبات. 
خالف ذلك، قد يؤدي إلي السطح فضفاض وتنشيط الوسائد الهوائية، وقد 

يتسبب في إصابة خطيرة للركاب.

تنظيف وصيانة السجاد

الغبار علي السجاد باستخدام مكنسة كهربائية. يجب دائما امتصاص 
يجب التنظيف دوريا باستخدام مواد التنظيف للحفاظ علي نظافة السجاد.

تنبيه 

يجب إجراء عملية التنظيف باتباع تعليمات االستخدام لمواد 
التنظيف بشكل صارم.

تحذير 

السجاد  يحظر إضافة الماء في مواد التنظيف الرغوية، ويجب إبقاء
جافا قدر اإلمكان.

تنظيف وصيانة الجلود *

 امتصاص الغبار باستخدام مكنسة كهربائية. –

تنظيف الجلد باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة وماء نظيف. –

 تجفيفه وتلميعه باستخدام قطعة قماش ناعمة أخري. –

استخدام إذا كانت عملية التنظيف ال يكفي لتنظيف البقع، يمكن  –
 صابون غسل الجلد أو مواد التنظيف.

تنبيه 

بعد المسح باستخدام مواد التنظيف للجلد، يجب تجفيفها باستخدام 
قطعة قماش ناعمة في أسرع وقت ممكن.

تحذير 

ال تضع قطعة قماش ناعمة مشربة بالمنظفات على أي جزء من 
اللون أو كسر الراتنج أو المكونات الداخلية لفترات طويلة. لتجنب تالشي 

األلياف من المنسوجات الداخلية.
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تنظيف وصيانة حزام األمان

يتم سحب حزام األمان إلي الخارج ببطء والحفاظ علي حالة  –
 مسحوبة.

يتم إزالة األوساخ في حزام األمان باستخدام فرشاة ناعمة وماء  –
 الصابون المعتدل.

االنتظار حتي يجف حزام األمان تماما.يجب لف حزام األمان بعد  –

تنبيه 

ال تقم بتراجع أحزمة السالمة اال بعد ان تصبح أحزمة السالمة  •
 جافة تماما، قد يؤدي إلى تلف مشد حزام األمان.

قم بفحص جميع أحزمة األمان في السيارة بانتظام من للتأكد من  •
العادي ألحزمة نظافة أحزمة األمان حتى ال تتداخل مع التشغيل 

األمان.

تحذير 

إذا كان هناك أي ضرر على قاعدة حزام المقعد أو جهاز التوصيل  •
أو آلية اللف أو المشبك، فيجب استبداله في أقرب وقت ممكن في 

 موزع ترامبشي.

يجب استبدال حزام األمان بعد إصالح سيارة الحادث، سواء كانت  •
 تالفة أم ال.

حزام األمان، ينبغي استبداله بأخرى جديدة من نفس عند استبدال  •
 النوع والهيكل.

يمنع دخول األجسام الغريبة أو السوائل إلى مشبك حزام األمان،   •
 مما يؤدي الي حدوث خلل في القفل وأحزمة األمان.

يحظر التفكيك والتعديل غير المرخص ألحزمة األمان تحت أي  •
 ظرف من الظروف.

عوامل التنظيف الكيميائية لتنظيف أحزمة األمان يحظر استخدام  •
حتى ال تتلف قواعد حزام األمان وتؤثر على وظائفها.

تنظيف وتغيير الفلتر

تم تجهيز السيارة بفلتر الهواء وفلتر مكيف الهواء وفلتر زيت 
المحرك وفلتر الوقود الخ، والفلتر يلعب دورا في تصفية الغاز أو السائل. 

قذرا جدا أو مسدودا، سوف تؤثر على سير العمل العادي للنظام إذا كان 
المقابل، لذلك نوصي بتنظيف أو استبدال الفلتر بشكل منتظم في مركز 

ترامبشي وفقا ألحكام "دليل الصيانة".
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الصيانة الخارجية 6.3

 غسل السيارة

غسل السيارة دائما يساعد علي حماية مظهر السيارة.

في الظل وليس في أشعة الشمس المباشرة. إذا يجب غسل السيارة 
تركت السيارة في أشعة الشمس لفترة طويلة، يجب غسلها بعد يبرد مظهر 

الجسم.

تأكد من تشغيل غسالة السيارة التلقائية باتباع تعليمات مشغل غسالة 
السيارة.

تحذير 

يجب إيقاف مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال قبل غسل السيارة.

تنبيه 

قوة طالء الجسم تكون كافية لتحمل عملية التنظيف لجهاز غسل  •
السيارة التلقائي، ولكن ينبغي الحرص على التأثير على الطالء 
النهائي. إذا كان هيكل غسالة السيارة ومواد التنظيف المستخدمة 
وحالة الترشيح للماء النقي ونوع مذيبات الشمع ال تفي بالمتطلبات 

 المحددة، قد يسبب ضررا للطالء.

 التنظيف اليدوي للسيارة

شطف السيارة مع الكثير من الماء إلزالة الغبار. –

إعداد دلو من المياه النظيفة وخلطها مع مواد التنظيف الخاصة  –
 لغسل السيارة.

غسل السيارة بلطف لعدة مرات من أعلي إلي أسفل باستخدام قطعة  –
 اسفنجة أو فرشاة ناعمة.قماش ناعمة أو 

يجب غسل العجالت وعتبات الباب وغيرها من األجزاء في  –
األخير، ويجب استبدال االسفنجة أو قطعة قماش ناعمة عند 

 تنظيفها.

شطف السيارة تماما بكثير من الماء بعد االنتهاء من مسحها. –

تجفيف سطح طالء السيارة باستخدام قطعة قماش ناعمة أو جلد  –
 اء بعد االنتهاء من تنظيفه.الظب
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تنبيه 

عندما يكون هناك األسفلت واألوساخ األخري علي جسم السيارة، 
يجب تنظيفه باستخدام مواد التنظيف الخاصة وثم شطفه بالماء لتجنب 
األضرار التي لحقت تلميع سطح جسم السيارة. تحقق من سقوط الطالء 

جسم السيارة. إذا وجد، والخدوش علي جسم السيارة في حين تجفيف 
ينبغي الذهاب الى موزع ترامبشي لإلصالح.

يجب توخي الحذر عند تنظيف السيارة باستخدام جهاز التنظيف 
بالبخار أو جهاز التنظيف عالي الضغط. تأ:د من تنظيف السيارة باتباع 
تعليمات االستخدام والمتطلبات لجهاز التنظيف بالبخار أو جهاز التنظيف 

الضغط، ويجب االنتباه إلي ضغط العمل ودرجة الحرارة ومسافة  عالي
الشطف:

عند استخدام منظف بخاري أو منظف عالي الضغط لتنظيف  -
السيارة، ينبغي الحفاظ على مسافة رش كافية بعيدا عن السيارة ، 

.℃ 60وال يمكن أن تكون درجة الحرارة أعلى من 

ف الكهربائية، يجب الحفاظ إذا كانت السيارة مجهزة بنافذة السق ●
إذا كان جهاز التنظيف  سم. 80علي مسافة رش الماء أكثر من 

عالي الضغط قريبا نسبيا من السيارة، أو استخدام الضغط أو درجة 
الحرارة المرتفعة للغاية، قد يؤدي إلي تلف السيارة.

ال تقم بغسل جهاز االستشعار بالرادار أو كاميرا وقوف السيارة  ●
دام جهاز التنظيف عالي الضغط لفترة طويلة من الزمن؛ عند باستخ

غسل جهاز االستشعار بالرادار أو كاميرا وقوف السيارة، يجب 
سم. 30الحفاظ علي مسافة رش الماء أكثر من 

تحذير 

عند غسل السيارة باليد، انتبه للسالمة الشخصية واحذر من أجزاء  •
السفلي من السيارة لتجنب التعرض الزاوية الموجودة في الجزء 

 للخدوش.

عند التنظيف، انتبه بشكل خاص إلى المكونات أسفل السيارة  •
وداخل غالف العجلة وإلخ، وال تجرح يديك أو ذراعيك بأجزاء 

 حادة.

ال تقم بتدفق الماء مباشرة في حجرة المحرك أثناء عملية تنظيف  •
ت المختلفة في الكابينة السيارة. اال يؤثر على حياة خدمة المكونا

 األمامية.
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تلميع الشمع

تلميع الشمع بانتظام يمكن حماية سطح طالء الجسم والحفاظ علي 
جسم السيارة المعا. من أجل حماية فعالة لطالء الجسم، يوصي بتلميع 
الشمع عالي الجودة مرة واحدة كل عام لحماية الطالء من التآكل من البيئة 

ومقاومة الخدوش الميكانيكية الخفيفة. الخارجية المعاكسة

تأكد من تلميع الشمع بعد مسح المظهر الخارجي للسيارة الكلية. 
يجب استخدام شمع حماية الطالء عالي الجودة عند تلميع الشمع. عادة ما 

يكون هناك نوعان من المنتجات من الشمع عالي الجودة:

عرض ألشعة جسم السيارة: يستخدم في حماية الطالء من الت •
الشمس وتلوث الهواء وغيرها من األضرار البيئية الخارجية غير 

                                        الصحية. ي ستخدم عموما للسيارات الجديدة.

شمع التلميع: يمكن استعادة اللمعان الذي تم أكسدته أو تلطيخه.  •
                                   ي ستخدم أساسا الستعادة لمعان الطالء.

تنظيف وصيانة األجزاء البالستيكية الخارجية

يتم تنظيفه فقط باستخدام الماء وقطعة قماش ناعمة وفرشاة عادة 
ناعمة، وإذا ال يمكن تنظيفها نظيفا، يمكن استخدام مواد التنظيف لألجزاء 

البالستيكية الخاصة الخالية من المذيبات المعترفة من هذه الشركة.

تنبيه 

ال يمكن استخدام مواد الغسل التي تحتوي علي المذيبات عند 
األجزاء البالستيكية. خالف ذلك، من السهل أن يضر علي  تنظيف

األجزاء البالستيكية.

تنظيف النوافذ ومرايا الرؤية الخلفية

يتم تنظيف زجاج النافذة ومرآة الرؤية الخلفية باستخدام منظف 
زجاجي قائم علي الكحول، ثم تجفيف سطح الزجاج بقطعة قماش نظيفة 

الظباء.وخالية من الوبر وجلد 

تنبيه 

يحظر استخدام الماء الساخن لمسح النافذة والثلوج على مرآة الرؤية 
الخلفية، وإال قد يؤدي الي انفجار الزجاج.
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سطح الجسم، يجب إزالة الشمع المتبقي علي الزجاج  بعد نظيف
باستخدام المنظف الخاص وقطعة قماش تنظيف. حتي ال يتم خدش شفرة 

الماسحة.

إزالة الثلوج علي النافذة ومرآة الرؤية الخلفية باستخدام فرشاة يمكن 
صغيرة.

يتم إزالة تراكم الجليد باستخدام رذاذ إزالة الجليد. كما يمكن 
استخدام مكشطة إزالة الجليد، ولكن يجب توخي الحذر الخاص لتجنب 

إتالف المكونات، ويجب كشط الجليد علي نفس االتجاه.

تنبيه 

                ذهاب ا وإياب ا. ال تكشط •

ال تستخدم الماء الدافئ أو الماء الساخن إلزالة الثلوج والجليد علي  •
الزجاج األمامي مرايا الرؤية الخلفية. وإال فإنه قد يؤدي إلي انفجار 

 الزجاج.

تنظيف شفرات الماسحات للزجاج األمامي

قم بتحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع  -
"ON" وثم قم بالتحويل الي وضع ،"OFF".

      ثوان   10اضبط مفتاح مجموعة الممسحة الي وضع   في غضون   -
من نهاية الخطوة السابقة، وفي هذا الوقت، سيعمل ذراع الممسحة 

لنصف دورة.

وساخ علي شفرات يتم رفع ذراع الماسحة ومسح الغبار واأل –
 الماسحات بقطعة قماش ناعمة.

ج لزجاامن بتخفيض ذراع الممسحة بلطف قم ، لتنظيفابعد  -
ألمامي.ا

" ONوضع "لى ل إإلشعاح امفتاح بدء التشغيل أو مفتابتحويل قم   -
         تلقائي ا.د ذراع الممسحة الي موقفه األصلي يعوف سوى، وخرة أمر
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تنبيه 

د، وال يمسك باليب لصلك الحامل امسالممسحة، اذراع فع د رعن •
 شفرة الممسحة الناعمة.

ا عند اسقاط ذراع الممسحة لمنع سقوطه فجأة وضرب  •                                                      كن حذر 
 الزجاج األمامي.

 استبدال شفرات الممسحة التالفة في الوقت المناسب. •

يتم طالء شفرة الممسحة الجديدة بطبقة من الجرافيت لجعلها ناعمة  •
من ضجيج الخدش. تلف طبقة الجرافيت سوف يؤدي إلي وخالية 

زيادة ضوضاء الخدش للماسحات ويجب إصالحها في الوقت 
 المناسب.

يمكن أن تسبب عوامل التنظيف المحتوية على المذيبات واإلسفنج  •
ا لطبقة الجرافيت.                                       الصلب والمبراكن ضرر 

الممسحة في ظروف الشتاء أو البرد، ينبغي التأكد من أن شفرة  •
تتجمد مع الزجاج األمامي قبل استخدام الممسحة. إذا كان األمر 
كذلك، يجب إزالة الجليد أوال. وإال فإنه سوف يؤدي إلي تلف شفرة 

 الماسحات ومحرك الماسحات.

صيانة شريط الختم

إجراء الحماية المناسبة دائما علي شريط الختم المطاطي في 
األجزاء يمكن الحفاظ علي مرونته وتمديد األبواب والنوافذ وغيرها من 

حياة الخدمة له. يمكن أيضا تحسين أداء الختم لجعل الباب سهل الفتح 
والحد من صوت االصطدام عند إغالق الباب. حتي لو في فصل الشتاء 

ليس من السهل أن تكون مجمدة.

عند معالجة شريط الختم، يجب إزالة الغبار واألوساخ علي السطح 
ماش ناعمة. يجب تغليف شريط الختم بانتظام باستخدام العوامل بقطعة ق

الواقية الخاصة.

تنظيف وصيانة العجالت:

الصيانة الدورية للعجالت يمكن الحفاظ عليها جميلة، وفي الوقت 
نفسه إزالة ملح مضاد لالنزالق وحطام قطعة االحتكاك للكبح دوريا يمكن 

د حياة الخدمة. ألجل سيارتك، الحفاظ علي لمعان سطح العجالت وتمدي
يوصي بإجراء ما يلي علي أساس منتظم:

استخدم المنظفات الخالية من المواد الحمضية كل أسبوعين إلزالة  •
 الملح المانعة لالنزالق ولوحة الفرامل للعجالت.

السبائك كل ثالثة أشهر. •

تنبيه 

السطحية، بالنسبة إلي العجالت التي يتم تلف طبقة الحماية  ●
يجب إصالحها في الوقت المناسب.
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فحص وإضافة السائل 6.4

 الوقود 6.4.1

مع انخفاض كمية الوقود في عملية قيادة السيارة، سوف ينخفض 

         تدريجي ا. ①دمقياس عداد الوقو

                                                        عندما يكون مخزون الوقود منخفض ا جد ا، مؤشر انخفاض مستوى 

يضيء باللون األصفر، وسوف تعرض شاشة العرض للوحة  الوقود 
العدادات رسالة رسومية مقابلة. وفي هذا الوقت، ينبغي إضافة الوقود في 

 أقرب وقت ممكن.

إضافة الوقود

اسحب مقبض فتح غطاءلخزان الوقود الي األعلي، وسوف ينبثق  -
غطاء الخزان الي الخارج.

ل، وقم بازالة الغطاء بدورانه کامل بشکالوقود زان خء اطفتح غا  -
وعند ازالة الغطاء كامال، لساعة. رب اعقاه تجاس اعکببطء في 

ح للسمات قولن امرة في مکانه لفتء الخزان اطغينبغي وضع 
، وثم قم خليدالر البخاود اقط وضغن عراج باإلفود قولزان الخ
 جه.راخإ
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تحذیر 
یكون عرضة للكھرباء الساكنة. وقبل                      ً   عندما یكون الطقس جاف ا ، •

تشغیل غطاء خزان الوقود، قم بتفریغ الكھرباء الساكن على الجسم 
 لمنع اشتعال بخار الوقود بواسطة الشرر الساكن.

ا  • ً   الوقود تكون قابلة لالشتعال بشكل كبیر. لذلك ، ی حظر تمام         ُ                                             
 اإلشعال واللھب المكشوف والتدخین عند التعامل مع الوقود.

ال تسمح للوقود أن یالمس الجلد أو المالبس. االتصال المباشر  •
للجلد بالوقود أو استنشاق أبخرة الوقود یكون ضارا بالصحة. إذا 
كان الجلد یلصق الوقود عن طریق الخطأ، یجب غسلھا فورا 

 بالماء.

قم بتعلیق غطاء الخزان داخل لوحة غطاء الخزان وابدأ في إضافة  -
الوقود.

بعد اكتمال عملیة التزود بالوقود، یتم تشدید فتحة التزود بالوقود في  –
اتجاه عقارب الساعة حتي تسمع ثالثة أصوات "كاتا"، مما یشیر 

 إلي أنھ تم تشدید غطاء فتحة التزود بالوقود تماما.

مالحظة 
  

تنبیھ 
الوقود نوعھا منخفض جدا أو غیر المتوافقة مع المعاییر قد استخدام 

یضر علي المحرك أو ال توفي بمتطلبات األداء.

تحذیر 
ال تقم بإضافة الدیزل إلي السیارات مع محرك البنزین. ال تخلط 
الدیزل في البنزین. ھذا یمكن أن یسبب ضررا لنظام الوقود والمحرك، 

للسیارة.ویمكن أن یسبب نشوب حریق 

لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى تعلیمات المتطلبات في 
بطاقة البیان علي غطاء فتحة التعبئة بالطرازات المختلفة
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زيت المحرك 6.4.2

 دور زيت المحرك

زيت المحرك لديه أدوار التشحيم والختم والتبريد والمضادة للتآكل 
والتنظيف الخ.

مواصفات زيت المحرك

قد تم إضافة زيت المحرك عالي الجودة في داخل المحرك عند 
خروج المصنع، وهذا زيت المحرك يمكن استخدامه علي مدار السنة 

باستثناء الطقس البارد للغاية.

عند شراء زيت المحرك، يرجي التحقق ما إذا كانت المواصفات 
علي حزمة زيت المحرك تنطبق علي محرك السيارة.

مالحظة 

، اللزوجة   SNوأعلى درجة  SNمواصفات الزيوت: درجة  •
SAE5W-30. 

تحذير 

 لمحرك سيارتكم.ينبغي التأكد من استخدام الزيت المناسب  •

إذا كنت تستخدم زيت المحرك بمواصفات أخرى، فقد يؤدي ذلك  •
 إلى تلف المحرك، ينبغي منع وقوع الحوادث.

الضوء التنبيهي عن ضغط زيت المحرك

بعد بدء تشغيل المحرك ، في حالة اضاءة مؤشر التحذير 
ا وعرض رسالة التنبيه المقابلة على شاشة العرض                                                                   واصدار النظام إنذار 
للوحة العدادات أو تحذير السائق. في هذا الوقت، يجب إيقاف تشغيل 
المحرك علي الفور، وتحقق من مستوي زيت المحرك بعد تبريد المحرك، 

ويتم إضافة زيت المحرك إذا لزم األمر.

ولكن مؤشر التحذير ال يزال                              إذا كان مستوى الزيت طبيعي ا، 
مضاءا، يجب عدم االستمرار في القيادة وعدم تشغيل المحرك بدون 
حمولة، يجب عليك االتصال بموزع ترامبشي الجراء الفحص واالصالح 

في أقرب وقت ممكن.
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مالحظة 

الضوء التنبيهي لضغط زيت المحرك ال يمكن أن يشير إلي مستوي 
فحص مستوي زيت المحرك بانتظام، ويوصي زيت المحرك، فإنه يجب 

بفحص مستوي زيت المحرك قبل القيادة.

تحذير 

إن تجاهل األضواء التنبيهية وتعليمات التحذير ذات الصلة قد يؤدي 
إلي تلف المحرك ويسبب حوادث خطيرة.

التحقق من مستوي زيت المحرك

واستهالك المحرك سوف يستهلك كمية معينة من زيت المحرك، 
زيت المحرك يعتمد علي أسلوب القيادة وظروف استخدام السيارة. لذلك، 

يجب فحص مستوي زيت المحرك بانتظام.

عند قيادة السيارة علي الطريق السريع لمسافات طويلة في الصيف 
أو جر المقطورة ، أو التسلق علي طول الجبل، يكون المحرك قيد التشغيل 

أال يتجاوز مستوي زيت المحرك عالمة في ظل ظروف قاسية، يجب 
الحد األقصي.

تحذير 

ا عند العمل في الكابينة األمامية. •                                         كن حذر 

تعد الكابينة األمامية منطقة شديدة الخطورة ، لذلك ينبغي  قراءة  •
تعليمات التحذيرات بعناية واتباعها قبل فتح غطاء الكابينة األمامية.

علي سطح مستو وتطبيق مكابح التوقف.يتم إيقاف السيارة  –

يتم إيقاف مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال. –

 افتح غطاء الكابينة األمامية.  -

.②بعد تبريد المحرك، اسحب مقياس الزيت    -
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يتم مسح آثار الزيت علي المقياس بقطعة قماش نظيفة وثم إدخاله  –
 مرة أخري حتي النهاية قدر اإلمكان.

اسحب مقياس الزيت مرة أخرى، واقرأ مستوى الزيت المقاس،   -
 وأضف الزيت حسب مستوى الزيت.

هي عالمة الحد األعلى لمستوي الزيت. Hنقطة  •

هي عالمة الحد األدني لمستوي الزيت. Lنقطة  •

يجب أن يكون مستوى الزيت بين عالمة الحد األعلى وعالمة الحد  •
 األعلى.األدنى وقربا من عالمة الحد 

تحذير 

في حالة التحقق من مستوي زيت المحرك عندما يكون المحرك 
ساخنا، يجب أوال إيقاف المحرك واالنتظار لبضع دقائق حتي كل زيت 
المحرك يتدفق مرة أخري إلي عموم النفط قبل التحقق من مستوي زيت 

المحرك المحرك. يمكن التحقق من مستوي الزيت علي الفور عندما يكون 
باردا.

تنبيه 

إذا كان زيت المحرك قليل جدا، يرجي إضافة كمية مناسبة من 
زيت المحرك في الوقت المناسب. وإال فإنه قد يؤدي إلي تلف المحرك.

مالحظة 

قد يختلف شكل ولون مقياس مستوي زيت المحرك لسيارتك عن 
عالمة مستوي مقياس مستوي زيت المحرك المبين في الصورة، ولكن 

زيت المحرك علي مقياس مستوي زيت المحرك المبين في الصورة 
تنطبق علي مقياس مستوي زيت المحرك لجميع طرازات السيارة.

إضافة زيت المحرك

يتم إيقاف السيارة علي سطح مستو وتطبيق مكابح التوقف. –

 يتم إيقاف مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال. –

 افتح غطاء الكابينة األمامية. -

بعد تبريد المحرك، يمكن فتح غطاء فتحة التزود بزيت المحرك  –
 بالضغط عليه في اتجاه رأس السهم.
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قم بفك غطاء اضافة الزيت في عكس اتجاه عقارب الساعة. -

قم بإضافة زيت المحرك عدة مرات والتحقق من مستوى زيت  -
المحرك بعد كل عملية االضافة.

عندما يقترب مستوي الزيت من عالمة الحد األقصي، يكون زيت  –
المحرك كاف، يجب إيقاف إضافة الزيت، تركيب غطاء فتحة 

 التزود بزيت المحرك وتشديده في اتجاه عقارب الساعة.

تحذير 

المحرك هو مادة عالية االشتعال. كن حذرا عند إضافة زيت  زيت •
المحرك، وال تسكب زيت المحرك علي أجزاء المحرك التي تكون 

 في حالة ساخنة أو خط أنابيب نظام العادم.

                                                       إذا كان زيت المحرك مملوء ا، فال تقم بتشغيل المحرك واتصل  •
 الثالثي.بموزع تبرامبشي. وإال، قد يتلف المحول الحفاظ 

ا تشديد غطاء خزان الزيت لمنع  •                                                          بعد اكتمال االضافة، يجب دائم 
 تسرب الوقود عند تشغيل المحرك والتسبب في نشوب حريق.

تغيير زيت المحرك

تأكد من تغيير زيت المحرك علي الفواصل الزمنية المحددة في 
"دليل الضمان". يجب استبدال زيت المحرك في موزع ترامبشي.

كنت تستخدم السيارة في ظروف قياسية، أو استخدام الوقود إذا 
عالية الكبريت، أو قيادة السيارة لمسافات قصيرة دائما، أو تسكع لفترات 
طويلة من الوقت )مثل سيارات األجرة(، أو القيادة في المناطق ذات 
الغبار العالي، أو جر المقطورة في كثير من األحيان، أو استخدام السيارة 

ناطق باردة للغاية، يجب زيادة عدد مرات الصيانة لبعض بنود في م
الصيانة بين الصيانات الدورية أو تقصير فترات الصيانة.
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تحذير 

ال تقم بتغيير زيت المحرك من قبل نفسك بدون مالمعرفة المهنية 
 المناسبة.

احرص على االنتظار حتى يبرد المحرك قبل التشغيل، واحرص  •
 حرقه بواسطة الزيت الساخن.على عدم 

يجب ارتداء نظارات واقية عند استبدال الزيت لمنع الزيت من  •
 الرش في العينين.

عند ازالة قابس تصريف الزيت، يجب أن يكون الذراع في وضع  •
 أفقي لمنع الزيت من التدفق على طول الذراع.

                                  إذا لمست الزيت، اشطف بشرتك جيد ا. •

رك المستخدم في حاوية خاصة، ويجب أن يجب احتواء زيت المح •
تكون الحاوية كبيرة بما يكفي الحتواء كل زيت المحرك المستخدم.

ال تقم بتخزين نفايات الزيوت في حاويات الطعام أو حاويات أخرى  •
 غير أصلية لتجنب االلتباس واالبتالع.

زيت المحرك هو مادة سامة. وقبل التخلص من نفايات الزيوت،  •
زين نفايات الزيوت في مكان آمن، واحذر من مالمسة يجب تخ
 الطفل.

تنبيه 

ال تضيف أي زيوت تشحيم إلى زيت المحرك ، وإال فقد يتلف  •
المحرك، والفشل الناتج عن إضافة مواد التشحيم ال يشمله الضمان.

التخلص من زيت المحرك المستخدم هو عمل فني للغاية ويجب أن  •
التخلص الخبرة المناسبة واألدوات الخاصة  يكون لدي موظف

 الالزمة. لذلك نوصي بالتشغيل في موزع ترامبشي.

يعتبر الزيت المستخدم ضارا للغاية للبيئة والمياه، لذلك ال تصب  •
الزيت المستخدم في المجاري أو تصب على األرض. باإلضافة 

زيت المحرك إلي ذلك، فإن تكلفة التعامل مع التربة الملوثة بنفايات 
 مكلفة للغاية.
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سائل التبريد 6.4.3

 دور سائل التبريد

سائل التبريد لديه أدوار التبريد والمضاد للتجمد والمضادة للتآكل 
 الخ.

مواصفات سائل التبريد

عندما تغادر السيارة المصنع، تم ملء نظام التبريد بسائل التبريد 

وباستثناء المناخ شديد . ℃ 35-وتبلغ درجة حرارة مضادة التجمد 

البرودة، يمكن استخدام سائل التبريد على مدار السنة ويمكن منع تآكل 
مكونات السبائك لنظام التبريد وزيادة درجة غليان سائل التبريد.

ألجل تحسين القدرة المضادة للتجمد في الموسم البارد، يمكن زيادة 
ومع ذلك، يجب أال  نسبة المواد المضافة في سائل التبريد بشكل صحيح،

%، وإال سيتم تقليل قدرة مضادة للتجمد 65يتجاوز تركيز سائل التبريد 
من سائل التبريد ويضعف تأثير التبريد.

مالحظة 

℃ DF-6، -35مواصفات سائل التبريد: 

عداد درجة حرارة سائل التبريد

 في ظروف القيادة العادية، يكون مؤشر عداد درجة حرارة سائل

                                                في الوضع المتوسط تقريب ا. عندما يعمل المحرك تحت  ②تبريد المحرك

الحمل الثقيل ودرجة الحرارة المحيطة مرتفعة للغاية، قد ترتفع درجة 
 الحرارة لسائل التبريد، ويزيد مؤشر القياس.

اللمبة التحذيرية الرتفاع درجة حرارة سائل التبريد

تفعة للغاية، فسوف مؤشر إذا كانت درجة حرارة سائل التبريد مر

سيتم عرض رسالة التذكير درجة حرارة سائل تبريد المحرك المرتفعة 
المقابلة على شاشة العرض للوحة العدادات أو يذكر السائق. وفي هذا 
الوقت، يجب وقوف السيارة وايقاف تشغيل المحرك على الفور. بعد تبريد 

المحرك، افحص مستوى سائل التبريد.

                                                     مستوى سائل التبريد طبيعي ا، فقد يكون سبب ارتفاع درجة إذا كان 
حرارة النظام فشل مروحة المبرد. وقم بالتحقق مما إذا كان المصهر في 

=< انظر  مروحة المبرد مكسورا، وقم باستبدل المصهر إذا لزم األمر.
402الصفحة 

المؤشر مرة أخرى بعد إذا قمت باستبدال المصهر، فستضيء 
السفر لمسافة قصيرة، ويجب عليك وقوف السيارة وايقاف تشغيل المحرك 

على الفور واالتصال بموزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن.
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تحذير 

ا عند العمل في الكابينة األمامية. •                                         كن حذر 

تعد الكابينة األمامية منطقة شديدة الخطورة ، لذلك ينبغي  قراءة  •
تعليمات التحذيرات بعناية واتباعها قبل فتح غطاء الكابينة األمامية.

ال تقم بفتح غطاء الكابينة األمامية إذا رأيت البخار أو سائل التبريد  •
المتسرب خارج الكابينة األمامية ، احرص على عدم حرق نفسه. 
ال يمكن فتح غطاء الكابينة األمامية إال في حالة عدم وجود بخار 

 سائل تبريد.أو 

تحقق من مستوي سائل التبريد

يتم إيقاف السيارة علي سطح مستو وتطبيق مكابح التوقف. –

يتم إيقاف مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال. –

افتح غطاء الكابينة األمامية. -

بعد تبريد النظام المراد تبريده، قم بالتحقق مما اذا كان مستوى  -
السائل في خزان التمدد في نطاق العالمات علي الجانب:

• MAX.عالمة الحد األعلي لسائل التبريد :

• MIN.عالمة الحد األدني لسائل التبريد : 

يجب أن يكون مستوى سائل التبريد بين عالمة الحد األعلى  •
 لحد األدنى وقربا من عالمة الحد األعلى.وعالمة ا

، فيجب إضافة سائل  "MINإذا كان المستوى أقل من عالمة " -
التبريد.

تنبيه 

ا في التشغيل السليم لنظام  •                                                             يعد مستوى سائل التبريد عامال  حاسم 
 تبريد المحرك.

يجب فحص مستوى سائل التبريد بدقة عندما تكون السيارة متوقفة  •
                               سطح مستوي ويكون المحرك بارد ا.على 
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إضافة سائل التبريد

بعد التحقق من مستوي سائل التبريد، يجب القيام وفقا للخطوات 
التالية إلضافته:

يتم تغطية غطاء خزان التوسع باستخدام قطعة قماش كبيرة وسميكة  –
 وثم إزالته بعناية عكس اتجاه عقارب الساعة.

التبريد ببدء حتي يصل مستوي سائل التبريد إلي يتم إضافة سائل  –
 نطاق خط العالمة علي جانب خزان التوسع.

يتم تركيبه وتشديد غطاء خزان التوسع في اتجاه عقارب الساعة. –

تنبيه 

يرجى التحقق من مستوى السائل قبل إضافة سائل التبريد وإعداده  •
                      وفق ا لمتطلبات الفحص.

إلى حالة دافئة أو ساخنة ويكون نظام التبريد  عندما يصل المحرك •
                                                           تحت ضغط عال  ، وال تفتح غطاء خزان سائل التبريد. وإال فإنه قد 

 يحدث الحروق من البخار.

في كل مرة يتم فيها تشديد غطاء خزان التمدد، يجب تغليفه بقطعة   •
 قماش لمنع الحروق.

دة استخدام سائل يمكن إضافة سائل تبريد جديد فقط ، وال يجوز إعا •
التبريد المستخدم.

مالحظة 

عندما يكون المحرك في حالة ساخنة، قد يكون مستوي سائل 
التبريد أعلي قليال من خط العالمة.

تحذير 

يجب وضع سائل التبريد في الحاوية األصلية. ال تسمح لألطفال  •
 باالتصال بسائل التبريد المستخدم الذي تم تصريفه.

ال تضع سائل التبريد في حاويات تحتوي على أطعمة أو حاويات  •
 غير أصلية أخرى لتجنب االرتباك والتسمم.

لضمان أداء مقاومة التجمد لسائل التبريد تحت ظروف الطقس  •
 DF-6البارد القاسي، يجب إضافة كمية كافية من سائل التبريد 

                                                        وفق ا لدرجة الحرارة المحيطة. وخالف ذلك، قد يتم تجمد سائل 
التبريد، مما يتسبب في انهيار السيارة. في الوقت نفسه، ألن نظام 
التدفئة ال يمكن أن يعمل، مما أدي إلي السائق والركاب تتعرض 

 للبرد.
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تنبيه 

آخر يجب عدم خلط سائل التبريد األصلي للشركة بأي سائل تبريد  •
غير معتمد من قبل الشركة. وخالف ذلك، قد يتلف المحرك بشكل 

 خطير.

عند إضافة سائل التبريد، يمكن إضافة سائل تبريد جديد فقط. يجب  •
أن يتوافق سائل التبريد مع اإلرشادات الواردة في هذا الدليل، وإذا 

من الوقت، ال يمكن إضافة أي  DF-6ال يمكن شراء سائل التبريد 
ر من سائل التبريد. يمكن إضافة الماء النقي مؤقتا إذا لزم نوع آخ

األمر، ومع ذلك، يجب إضافة سائل التبريد حسب الطلب في أقرب 
 وقت ممكن الستعادة التركيز الطبيعي.

إذا اختفي لون سائل التبريد في خزان سائل التبريد ولم يخلط أي  •
كما هو  سائل تبريد آخر، فاستبدل سائل التبريد بشكل دوري

 مطلوب في دليل الضمان.

تنبيه  

                                                         يمكن ملء سائل التبريد عندما يكون المحرك بارد ا فقط. وبعد  •
االضافة، يجب أال يتجاوز مستوى سائل التبريد خط عالمة الحد 
األعلي. وإال فإن سائل التبريد الزائد سوف يخرج من نظام التبريد 

 عندما يصل المحرك إلي حالة ساخنة.

إذا كان هناك الكثير من فقدان سائل التبريد، فيجب اضافة سائل  •
التبريد البارد بعد تبريد المحرك فقط ، وإال فقد يتلف المحرك. إذا 
كان هناك فقد كبير في سائل التبريد، يشير إلى وجود التسرب في 
نظام التبريد. وفي هذا الوقت، يجب فحص نظام التبريد في أقرب 

 زع ترامبشي لتجنب إتالف المحرك.وقت ممكن في مو

                                                               يجب جمع سائل التبريد المستخدم والتخلص منه وفق ا للوائح البيئية. •
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سائل غسل الزجاج األمامي وشفرات الممسحة 6.4.4

 إضافة سائل غسل النافذة

يوفر سائل الغسل لغسالة الزجاج األمامي من قبل خزان سائل 
كل مرة يتم فيها فحص سائل الغسل، إذا  الغسل في الكابينة األمامية. في

وجد أن مستوى سائل الغسل يكون منخفضا للغاية ، يجب إضافة سائل 
الغسل إلى خزان السائل في الوقت المناسب.

ال يمكن تنظيف الزجاج األمامي تماما باستخدام الماء النقي، لذلك 
في اماء يجب إضافة المواد المضافة لسائل اللمعتمد من قبل الشركة 

النقي، وصنع سائل الغسل حسب نسبة مبينة علي حزمة المواد المضافة.

تحذير 

ا عند العمل في الكابينة األمامية. •                                         كن حذر 

تعد الكابينة األمامية منطقة شديدة الخطورة ، لذلك ينبغي  قراءة  •
تعليمات التحذيرات بعناية واتباعها قبل فتح غطاء الكابينة األمامية.

ال تضف سائل التبريد أو أي إضافات أخرى إلى سائل غسل  •
الزجاج األمامي. اال عند تنظيف الزجاج األمامي ، سوف يترك 
الزيت على الزجاج األمامي، مما يؤثر بشكل خطير على المجال 

 البصري والحوادث.

تنبيه 

ال تخلط سائل غسل الزجاج األمامي مع سائل غسل آخر. قد يؤدي 
القيام بذلك إلي أن يتحلل مكون مواد التنظيف ويمنع فوهة غاسلة عدم 
النافذة.
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تغيير شفرات ماسحات الزجاج األمامي

م وث "ON"يتم تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي ترس  –
 ."OFF/LOCK"تحويله إلي ترس 

      ثوان   10اضبط مفتاح مجموعة الممسحة الي وضع   في غضون   -
من نهاية الخطوة السابقة، وفي هذا الوقت، سيعمل ذراع الممسحة 

لنصف دورة.

ارفع ذراع الممسحة بعد ضبط شفرة الممسحة، واضغط على شفرة  -
الممسحة القابلة لإلزالة كما هو مبين في الشكل.

ببطء.يتم ترك ذراع الماسحات  –

يتم إعادة تركيب شفرات الماسحات الجديدة في ذراع الماسحات  –
 بالترتيب المعاكس حتي تسمع صوت "كاتا".

يتم وضع ذراع الماسحات بلطف علي زجاج النافذة. –

 "ON"يتم تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي ترس  –
 سيعود ذراع الماسحات إلي مكانه األصلي تلقائيا.

ا كنت بحاجة إلى استبدال شفرة الممسحة، نوصي باستبدالها في إذ
موزع ترامبشي.

تنبيه 

عند رفع ذراع الممسحة، امسك ذراع الممسحة بيدك، وال تمسك  •
 شفرة الممسحة الناعمة.

ينبغي استخدام شفرة ممسحة جديدة ذات نفس المواصفات والطول. •

ا عند اسقاط ذراع الممسحة  • لمنع سقوطه فجأة وضرب                                 كن حذر 
 الزجاج األمامي.

يجب فحص حالة شفرة الممسحة بشكل دوري واستبدال شفرة   •
الممسحة وفقا لألحكام. يجب تغيير شفرات الماسحات التالفة في 

 الوقت المناسب.

االرتداء المفرط أو شفرة الممسحة القذرة تؤيالي خدش الزجاج  •
ن أن يؤثر على الرؤية والحد األمامي بسهولة، وعند االستخدام يمك

من سالمة القيادة.
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سائل الفرامل 6.4.5

 دور سائل الفرامل

                                                         ي ستخدم سائل الكبح لنقل الطاقة في نظام الكبح الهيدروليكي 
للسيارة.

يجب التحقق من مستوي سائل الكبح أو تغيير سائل الكبح وفقا 
للدورة المحددة في "دليل الضمان".

الفراملمواصفات سائل 

تم اضافة سائل الفرامل عالي الجودة عند مغادرة السيارة المصنع. 
وباستثناء البرد الشديد، سائل الفرامل يمكن استخدامه في المناخ على 

مدار السنة.

عند شراء سائل الفرامل، يرجى التحقق مما إذا كانت المواصفات 
على عبوة سائل الفرامل تنطبق على السيارة.

مالحظة 

.DOT4مواصفات سائل الفرامل: سائل الفرامل االصطناعي   •

مؤشر نظام الكبح

باللون  في عملية قيادة السيارة، وعندما مؤشر نظام الكبح 
األحمر يضيء، قد ذلك يرجع الي أن مستوى سائل الفرامل في خزان 
سائل الفرامل يكون منخفضا جدا. ومن أجل تجنب الحوادث، في الحالة 
يجب وقوف السيارة على الفور، وقم بالتحقق من مستوي سائل الفرامل. 

، قد يوجد تسرب نظام "MINوإذا انخفض مستوى السائل أقال من "
وال تستمر في القيادة في هذا الحالة، وينبغي االتصال بموزع الكبح. 

ترامبشي لإلصالح في أقرب وقت ممكن.

في عملية استخدام السيارة، ينخفض مستوي سائل الكبح قليال ألن 
يضبط النظام مستوي سائل الكبح تلقائيا بسبب بلي بطانة الكبح، وهذا أمر 

طبيعي وال داعي للقلق.

مالحظة 

تم حجب خزان سائل الفرامل من قبل المكونات األخرى في إذا 
الكابينة األمامية، فال يمكن التحقق من مستوى سائل الفرامل مباشرا. 

يرجى التحقق من مستوى سائل الفرامل في موزع ترامبشي.

التحقق من مستوي سائل الكبح

مستوي عندما يكون المحرك في حالة باردة، تحقق ما إذا كان  –
 سائل الكبح في نطاق العالمة في جانب خزان السائل.

• MAX.عالمة الحد األعلي لسائل الفرامل :

• MIN.عالمة الحد األدني لسائل الفرامل : 

يجب أن يكون مستوى سائل الفرامل بين عالمة الحد األعلى  •
 وعالمة الحد األدنى وقربا من عالمة الحد األعلى.
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، فيجب إضافة سائل "MINإذا كان المستوى أقل من عالمة " -
الفرامل.

تحذير 

ا عند العمل في الكابينة األمامية. •                                         كن حذر 

تعد الكابينة األمامية منطقة شديدة الخطورة ، لذلك ينبغي  قراءة  •
تعليمات التحذيرات بعناية واتباعها قبل فتح غطاء الكابينة األمامية.

سائل الكبحتغيير 

من أجل ضمان التشغيل العادي لنظام الكبح، نوصي باستبدال سائل 
الفرامل المطابق مع المواصفات في موزع ترامبشي.

سائل الكبح قابل المتصاص الماء، وفي عملية استخدامه، يمتص 
سائل الكبح باستمرار الرطوبة في الهواء المحيط. إذا كان محتوي الماء 

تفعا للغاية، سيتم تآكل نظام الكبح وتقليل إلي حد كبير في سائل الكبح مر
نقطة الغليان لسائل الكبح والحد من تأثير الكبح.

تنبيه 

سائل الكبح لديه دور التآكل علي طالء الجسم، فيجب أن تمحي 
علي الفور سائل الكبح علي الطالء.

مالحظة 

للوائح حماية البيئة.يجب الجمع والتخلص من سائل الكبح وفقا 
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تحذير 

استخدام نفايات سائل الكبح أو سائل الكبح الذي ليس مناسب لهذه 
 السيارة سوف يقلل كثيرا من تأثير الكبح وحتي يسبب فشل نظام الكبح.

يتم تمييز حاوية تعبئة سائل الفرامل بمواصفات سائل الفرامل. وفي  •
الفرامل المطابق مع جميع األحوال ، يجب استخدام سائل 

 المواصفات.

 سائل الفرامل هو مادة سامة. •

ال تضع سائل الفرامل في حاويات تحتوي على أطعمة أو حاويات  •
غير أصلية أخرى لتجنب االرتباك والتسمم. يجب وضع سائل 
الكبح في حاويات مغلقة أصلية ويتم وضع الحاويات في مكان آمن 

 يسبب التسمم. لتجنب اتصالها من األطفال، مما

تحذير 

                                                       يجب استبدال سائل الفرامل وفق ا للدورة المحددة في "دليل 
الضمان"، وإذا تم ترك سائل الفرامل في النظام لفترة طويلة، خط أنابيب 
النظام سيخلق مقاومة للهواء أثناء عملية الكبح ، مما يقلل من أداء الكبح 

فشل نظام الفرامل بشكل كامل.ويقلل من سالمة القياد، حتي قد يسبب 
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 البطارية 6.4.6

رموز التحذير وتعليمات تشغيل البطارية

يجب ارتداء نظارات واقية عند التشغيل!

. المحلول الكهربائي للبطارية هو مواد مسببة للتآكل 2
قوية، يجب ارتداء القفازات والنظارات الواقية أثناء 

 تشغيلها!

المكشوف والشرر والتدخين في مكان العمل!تحظر اللهب 

يولد غاز مختلط قابل لالنفجار بسهولة عندما يتم شحن 
 البطارية!

يجب أن يبقى طفل بعيدا عن بالكهرباء وبطارية السيارة!

إذا لم تدرك عملية التشغيل أو ال يكون لكم أدوات خاصة، يجب 
لم يكن هناك يقين مطلق، ينبغي عدم القيام بأي عمل لبطارية السيارة. إذا 

القيام باألعمال ذات الصلة في موزع ترامبشي.

تحذير 

ا عند العمل في الكابينة األمامية. •                                        كن حذر 

ينبغي التأكد من قراءة بعناية تعليمات تحذيرات السالمة المتعلقة  •
 بتشغيل البطارية واتباعها قبل بدء العمل.

علي البطارية اال عندما يكون لكم  الخبرة ال تقم باجراء اي عمل  •
 الالزمة.

يجب أال تفتح البطارية. حذرا من الحروق الميميائية وانفجار  •
 البطارية.

ال تستخدم البطارية التالفة أو البطارية المتسربة، وينبغي إعادة  •
 تدوير البطارية التالفة أو البطارية المتسربة وفقا لألنظمة البيئية.

للهب المكشوف والشرر والتدخين في مكان العمل! عند يحظر ا •
تشغيل الكابالت واألجهزة الكهربائية، يجب توخي الحذر لمنع 
توليد الشرارة والكهرباء الساكن وال يسمح بقصر عمود الربط 
للبطارية. وإال فأن الشرارة عالية الطاقة الناجمة عن الدائرة 

 القصيرة قد تؤذي المشغل.

 التحذيرية لشحن النظاماللمبة 

                                                ي ستخدم الضوء التنبيهي لإلشارة إلي خلل في المولد.

عند تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع 

"ON" وينبغي أن ينطفئ مؤشر ، مؤشر تحذير نظام الشحن ،
التحذير بعد بدء تشغيل المحرك.

ك يشير الي أن إذا كان مؤشر التحذير يضيء أثناء عملية القيادة، ذل
لم يعد شحن البطارية، يجب أن تذهب إلى أقرب موزع ترامبشي للفحص 

واإلصالح في أقرب وقت ممكن.
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فحص البطارية

قيادة السيارة ذات األميال العالية أو استخدام السيارة في المناطق 
الساخنة أو استخدام البطاريات لفترة طويلة جدا، يجب التحقق بانتظام من 

بطارية.طاقة ال

أدر غطاء القطب االيجابي للبطارية في اتجاه السهم. -

افحص حالة التوصيل بين موصل البطارية والكابالت، وقم   -
بالتحقق مما اذا كان يوجد التآكل أو الفضفاض. وافحص مظهر 
البطارية وحالة التشقق والتورم وغيرها من الظواهر. إذا كان 
هناك أي مما سبق، فيجب عليك الذهاب إلى موزع ترامبشي 

للفحص واإلصالح في أقرب وقت ممكن.

بطارية وتغيير البطاريةشحن ال

إذا كانت السيارة دائما تسفر لمسافات قصيرة أو توقف لفترات 
طويلة، يجب زيادة عدد مرات فحص البطارية بين الدورة المحددة 

للصيانة.

في حالة نفاد طاقة البطارية أو تلف البطارية، فقد يؤدي ذلك إلى 
بشحن البطارية أو صعوبة في بدء تشغيل السيارة. إذا حدث ذلك، نوصي 

استبدال البطارية في موزع ترامبشي.

شحن البطارية

ا ألن شحن البطارية يتطلب خبرة ذات صلة ويجب شحنها في                                                         نظر 
بيئة خاضعة للرقابة، فيجب أن يتم شحنه كامال في موزع ترامبشي.

إذا لم يتم إيقاف مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال بعد إيقاف 
يغ الكهرباء للبطارية بسرعة عند استخدام األجهزة المحرك، سيتم تفر

الكهربائية علي السيارة.

ال تستخدم األجهزة الكهربائية علي السيارة لفترة طويلة من الوقت   .1
في حالة إيقاف المحرك.

تأكد من أنه قد تم إغالق أبواب السيارة بشكل جيد عند مغادرة   .2
الكهربائية )مثل األضواء السيارة، وإيقاف تشغيل جميع األجهزة 

الخ(.

في حالة عدم بدء تشغيل المحرك بعد استخدام جهاز يعمل   .3
بالطاقة، ال تقم ببدء تشغيل المحرك بشكل مستمر، حاول بدء 

دقائق. وإذا لم يتم  10إلى  5تشغيل المحرك مرة أخرى بعد 
تشغيل المحرك، فاتصل بموزع ترامبشي الجراء الفحص 

والصيانة.
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ير البطاريةتغي

يتم تركيب بطارية السيارة في مكان مناسب، هي تتميز بسالمة 
خاصة.

البطارية األصلية للشركة يمكن تلبية متطلبات صيانة السيارة وأداء 
السيارة الكلية والسالمة.

تنبيه 

إذا قمت باستبدال البطارية ، فيرجي اختيار البطارية التي تلبي  •
، يرجى االنتقال إلى   390=< انظر الصفحة  الطراز المحدد 

 موزع ترامبشي لالستبدال. 

لتجنب اتالف النظام الكهربائي للسيارة، ال تقم بتوصيل أجهزة  •
توليد الطاقة مثل األلواح الشمسية أو أجهزة شحن بطاريات السيارة 

 ة السجائر.فولت أو والع 12بمقبض التيار الكهربائي 

تحتوي البطارية على مواد سامة مثل حامض الكبريتيك  •
والرصاص، ويجب التخلص منها بشكل صحيح، ويجب عدم 

 التخلص منها كنفايات منزلية عادية.

مالحظة 

بائي رلکهم ااظصيلها بالنوتدة عا، عند إيةراطلبدال استببعد ا •

رة لسيارار استقدة امساعر شؤمء سيضيللسيارة، 

إلى  15ينطفئ المؤشر بعد سفر السيارة لمسافة قصيرة بسرعة  •
 كم/ ساعة. 20
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 فلتر مكيف الهواء 6.5

قم بفحص وتنظيف فلتر مكيف الهواء.

مكيف الهواء بانتظام وفقا للدورة المحددة يتم فحص أو تنظيف فلتر 
في "دليل الضمان". إذا كانت السيارة تعمل في بيئة متربة وفلتر مكيف 
الهواء كان متسخا، نوصي باستبدال فلتر مكيف الهواء في الوقت 

المناسب.

تفكيك وتركيب فلتر مكيف الهواء

*.②قم بإزالة مثبط علبة القفازات .2ات.لفتح علبة القفاز -افتح المقبض في اتجاه السهم  . 1
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زات لقفاب علبة اسحم والسهه اتجاافي زات لقفاعلبة اعلی ط ضغا  .3
ت.قولس افي نفالي الخارج 

السهم(، وأزل -زات )لقفال علبة اسفأفي ك التثبيت لة مشبزابإم ق  .4
زات.لقفاعلبة ا

اضغط على مشبك غطاء الفلتر في اتجاه السهم، وأزل غطاء   .5

.①الفلتر
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وط أو لمضغواء الهدام استخواء بالهقم بتنظيف فلتر مكيف ا  7..①قم بإزالة فلتر تكييف الهواء .6
واء.لهف امکياضرب فلتر 

مالحظة 

ا للمواد الخاصة لفلتر مكيف الهواء، ال يمكن أن يتصل                                                        نظر 
بالرطوبة، لذلك ال يمكن تنظيفه بالماء.

بعد تنظيف فلتر مكيف الهواء، قم بتثبيته بترتيب عكسي.  .8

مالحظة 

عند تركيب فلتر مكيف الهواء، قم بتركيب فلتر مكيف الهواء ألعلى 
(.-السهم-)
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 تغيير اللمبة 6.6

 تعليمات تغيير اللمبة بسالمة

 التالية:تحقق من األضواء 

. المصابيح األمامية )مصابيح منخفضة ومصابيح مرتفعة(1

 . ضوء الموقع األمامي/الخلفي2

 . مصباح التشغيل النهاري3

 . ضوء الكبح4

 . مصباح إشارة االتجاه5

 . مصابيح اشارة التوجيه الجانبية6

 . ضوء الرجوع7

 . ضوء التحذير من المخاطر8

 . ضوء لوحة الترخيص9

 ح رفيع المستوي. ضوء الكب10

. مصابيح الضباب األمامية *11

 . مصباح الضباب الخلفي12

 . الضوء الداخلي الخ13

إذا تم العثور علي أي لمبة منصهرة، يجب تغييرها في أقرب وقت 
ممكن. تأكد من فحص المصاهر ذات الصلة قبل تغيير اللمبة، ألن ذلك قد 

إجراء العمليات التالية قبل ييسبب انصهار المصاهر في فشل اللمبة، يجب 
تغيير اللمبة:

يتم تحويل مفتاح الضوء ذات الصلة إلي وضع إيقاف التشغيل.  .1

يتم تحويل ذراع تشغيل المفتاح المجمع لألضواء إلي الوضع   .2
األوسط.

يتم تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي ترس   .3
“OFF/LOCK”.

تنبيه 

اللمبة التالفة بلمبة جديدة من نفس المواصفات، وعادة يجب استبدال 
ما تكون مواصفات اللمبة ملحوظة علي زجاج اللمبة أو قاعدة الضوء.

392=< انظر الصفحة  مواصفات لمبات السيارة

مثل:

LL لمبة طويلة العمر، تكون حياة الخدمة لها أطول من اللمبة=
ة.القياسي

Blue لمبة الضوء األزرق/األبيض، تطابق مع لون ضوء التفريغ=
بالغاز )ضوء الزينون(.
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خطوات تغيير اللمبة

يجب الحرص علي عدم لمس زجاج اللمبة بأصابعك عند تغيير 
اللمبة. وإال، فإن حرارة لمبة قد تتسبب في تبخر البصمة وتتكثف علي 

عاكس اللمبة، وتحد من سطوع اللمبة.

حالة العمل من األضواء بعد تغيير اللمبة. بعد استبدال  فحصيجب 
اللمبة، يجب عليك التحقق من حالة تعديل كابالت الضوء في موزع 

ترامبشي.

مالحظة 

طرق التفكيك والتجمع لللمبات اليسرى واليمنى هي نفسها أساسا، 
هنا.وسيتم وصف طرق التفكيك والتجمع لللمبة علي الجانب األيسر فقط 

عند تفكيك/تركيب اللمبة، ال تلمس بزجاج اللمبة.

تحذير 

ال يمكن تغيير اللمبة من قبل النفس إذا لم تكن مألوف في عملية 
 التشغيل وممارسات السالمة وطريقة استخدام األدوات.

قم بإيقاف تشغيل المفتاح المناسب قبل استبدال اللمبة ، وانتظر حتى  •
 استبدالها. تبرد اللمبة قبل

ينبغي أن تولي اهتماما لمكونات حادة في غالف المصباح الكبير  •
في كابينة المحرك وغالف مجموعة المصابيح الخلفية. وينبغي 

حماية اليدين عند استبدال اللمبة لحمايتهما من الخدوش.

استبدل لمبة المصباح المرتفع

اإلشعال.. يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح 1

 .①. قم بإزالة الغطاء المطاطي الخلفي2
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، وقم بازالة -السهم –افتح مشبك لمبة المصباح المرتفع في موقع   .3

.②لمبة المصباح المرتفع 

من قابس توصيل المصباح  ②اسحب لمبة المصباح المرتفع  .4

المرتفع.

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .5

استبدل لمبة المصباح المنخفض

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

 .①قم بإزالة الغطاء المطاطي الخلفي . 2
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، وقم بازالة لمبة ②③اضغط علي مشبك لمبة المصباح المنخفض .4.②افصل قابس المصباح المنخفض  .3

 .④المصباح المنخفض

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .5

استبدل لمبة مصباح إشارة التوجيه األمامية

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

 .①قم بإزالة الغطاء المطاطي الخلفي  .2
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أدر في عكس اتجاه عقارب الساعة وقم بإزالة حامل مصباح إشارة  . 3

.②واللمبةالتوجيه األمامي 

من حامل  ②قم بازالة لمبة مصباح إشارة التوجيه األمامي  .4 

مصباح إشارة التوجيه األمامي. 

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .5

استبدال مصباح الموقف األمامي

مصباح الموقف األمامي ومجموعة المصابيح األمامية تشكل 
األمامي يستخدم الصمام الثنائي لالضاءة،  الوحدة ككل، ومصباح الموقف

وعند الصيانة ال تقم باستدال الصمام الثنائي لالضاءة وحده. وعند وجود 
تلف مجموعة الصمام الثنائي، مجموعات الصمام الثنائي السليمة األخري 
ستتحمل المزيد من الحمل، مما يقوم بتقصير بشكل كبير في حياة الخدمة.

اح الموقف األمامي، فيجب إصالحه في إذا حدث خلل في مصب
في أقرب وقت ممكن.  موزع ترامبشي
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استبدال األضواء النهارية *

مصباح األضواء النهارية ومجموعة المصابيح األمامية تشكل 
الوحدة ككل، ومصباح األضواء النهارية يستخدم الصمام الثنائي 

ئي لالضاءة وحده. لالضاءة، وعند الصيانة ال تقم باستدال الصمام الثنا
وعند وجود تلف مجموعة الصمام الثنائي، مجموعات الصمام الثنائي 
السليمة األخري ستتحمل المزيد من الحمل، مما يقوم بتقصير بشكل كبير 

في حياة الخدمة.

إذا حدث خلل في مصباح األضواء النهارية، فيجب إصالحه في 
موزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن.

لمبة مصباح الضباب األمامية *استبدال 

أضواء الضباب األمامية تقع على المصد، وألن عملية التفكيك 
والتركيب تكون أكثر تعقيدا. وإذا حدث خطأ في أضواء الضباب األمامية، 

يجب فحصها وإصالحها في موزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن.

الخلفيةاستبدال مصباح إشارات التوجيه الجانبي لمرآة الرؤية 

مصباح إشارات التوجيه الجانبي لمرآة الرؤية الخلفية هي مصابيح 
LED وال ي سمح لها باستبدال لمبة ،                            LED   ، واحدة أثناء عملية االستبدال

ويجب استبدال مجموعة مصباح إشارات التوجيه الجانبي لمرآة الرؤية 
الخلفية.

الرؤية  إذا حدث خلل في مصباح إشارات التوجيه الجانبي لمرآة
الخلفية، فيجب فحصه وإصالحه في موزع ترامبشي في أقرب وقت 

ممكن.
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Aتفكيك مجموعة المصابيح الخلفية 

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال. .1

افتح غطاء صندوق السيارة. .2

، وافتح لوحة التزيين الجانبي لصندوق ①افتح مسمار التثبيت .3

السيارة.

.Aمجموعة المصابيح الخلفية  من ②افصل مقبس  .4

 –في اتجاه  Aقم بفك صمولة تثبيت مجموعة المصابيح الخلفية   .5
.-السهم

 .Aأخرج مجموعة المصابيح الخلفية   .6

يتم تنفيذ التركيب بشكل عام في ترتيب عكسي.  .7
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استبدل لمبة مصباح إشارة التوجيه الخلفية

362=<انظر الصفحة  Aقم بتفكيك مجموعة المصابيح الخلفية   .1

أدر في عكس اتجاه عقارب الساعة وقم بإزالة حامل مصباح   .2

.①إشارة التوجيه الخلفي واللمبة

من حامل مصباح  ①قم بازالة لمبة مصباح إشارة التوجيه الخلفية  .3 

إشارة التوجيه األمامي. 

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .4

استبدال مصباح الفرامل

362=<انظر الصفحة  Aقم بتفكيك مجموعة المصابيح الخلفية   .1

أدر في عكس اتجاه عقارب الساعة وقم بإزالة حامل مصباح   .2

.①الفرامل واللمبة
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من حامل مصباح الفرامل من  ②قم بازالة لمبة مصباح الفرامل  .3

خالل الدوران في عكس اتجاه عقارب الساعة.

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .4

استبدال مصباح الموقف الخلفي

الموقف الخلفي ومجموعة المصابيح الخلفية تشكل الوحدة  مصباح
ككل، ومصباح الموقف الخلفي يستخدم الصمام الثنائي لالضاءة، وعند 
الصيانة ال تقم باستدال الصمام الثنائي لالضاءة وحده. وعند وجود تلف 
مجموعة الصمام الثنائي، مجموعات الصمام الثنائي السليمة األخري 

ن الحمل، مما يقوم بتقصير بشكل كبير في حياة الخدمة.ستتحمل المزيد م

إذا حدث خلل في مصباح الموقف الخلفي ، فيجب إصالحه 
وصيانته في موزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن.

استبدال لمبة مصباح الحركة الي الخلف

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

 افتح غطاء صندوق السيارة.  .2

وافتح لوحة  -السهم  -افتح مسمار التثبيت المطاطي في اتجاه   .3
ديكورية لغطاء صندوق السيارة.

302



.  االستخدام والصيانة66

.Bمجموعة المصابيح الخلفية  من ①افصل قابس  .4

–في اتجاه  Bقم بتفكيك صمولة تثبيت مجموعة المصابيح الخلفية   .5
.-السهم

أدر في عكس اتجاه عقارب الساعة وقم بإزالة حامل مصباح  .7الي الخلف. Bأخرج مجموعة المصابيح الخلفية  .6

.②الحركة الي الخلف واللمبة 
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من حامل مصباح  ②قم بازالة لمبة مصباح الحركة الي الخلف  .8

الحركة الي الخلف.

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .9

الخلفيتغيير لمبة مصباح الضباب 

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

 افتح غطاء صندوق السيارة.  .2

وافتح لوحة  -السهم  -افتح مسمار التثبيت المطاطي في اتجاه   .3
ديكورية لغطاء صندوق السيارة.

أدر في عكس اتجاه عقارب الساعة وقم بإزالة حامل مصباح   .4

.①الضباب الخلفي واللمبة
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من حامل مصباح  ①قم بازالة لمبة مصباح الضباب الخلفي  .5 

الضباب الخلفي. 

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .6

تغيير ضوء الكبح رفيع المستوي

. وعند  LEDمصباح الفرامل المرتفع هو مصباح إضاءة
واحدة، ويجب استبدال  LED، ال يسمح باستبدال لمبة إضاءة االستبدال

المرتفعة.مجموعة مصابيح الكبح 

إذا حدث خلل في مصباح الفرامل المرتفع ، فيجب إصالحه 
وصيانته في موزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن.

تغيير لمبة ضوء لوحة الترخيص

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

قم بتفكيك مسمار تثبيت مجموعة ضوء لوحة الترخيص في اتجاه   .2

 .①، وقم بإزالة مجموعة ضوء لوحة الترخيص-السهم"-"
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في عكس  ②قم بتدوير مجموعة كابالت ضوء لوحة الترخيص  .3

 اتجاه عقارب الساعة، وقم بإزالة لمبة ضوء لوحة الترخيص.

حامل لمبة ضوء لوحة من  ③اسحب لمبة ضوء لوحة الترخيص  .4

الترخيص.

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .5

تغيير لمبة ضوء السقف األمامي

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

 -باستخدام مفك علي شكل -السهم –في  ①افتح عاكس الضوء  .2

ملفوف بقطعة قماش.
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 .②يقم بإزالة لمبة اضاءة السقف األمام  .3

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي. .4

تغيير لمبة ضوء السقف الخلفي

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

 -باستخدام مفك علي شكل -السهم –في  ①افتح عاكس الضوء  .2

ملفوف بقطعة قماش.

إزالة مصباح اضاءة السقف الخلفي اضغط على حامل المصباح و  .3

②. 

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .4
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استبدال لمبة مصباح االضاءة للمرآة التجميل *

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال. .1

يتم فتح المرآة. .2

 –بعناية في  ①افتح عاكس مصباح االضاءة للمرآة التجميل .3

. -السهم

.②قم بإزالة لمبة مصباح االضاءة للمرآة التجميل  .4

 يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .5

تغيير ضوء علبة القفازات

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

 يتم فتح علبة القفازات.  .2

، وقم بازالة -السهم–افتح مشبك تثبيت مصباح علبة القفازات في  .3

.①مصباح اضاءة علبة القفازات
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-السهم –قم بقطع قابس توصيل مصباح اضاءة علبة القفازات في   .4

.①، وقم بازالة مصباح اضاءة علبة القفازات

، وقم بازالة لمبة -السهم–علي طول  ②ادفع مشبك معدني  .5

 .③مصباح اضاءة علبة القفازات

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .6

استبدال ضوء الجو *

يقع ضوء الجو للوحة العدادات داخل لوحة العدادات. وألن مكونات 
أكثر تعقيدا، ولتجنب ضوء الجو للوحة العدادات المطلوبة للتفكيك 

األضرار غير الضرورية إلى المكونات، عند فشل ضوء الجو، ينبغي 
فحصه واصالحه في موزع ترامبشي.
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استبدال لمبة مصباح المجاملة *

يتم إيقاف مفتاح التشغيل او مفتاح اإلشعال.  .1

 الس–في  ①افتح مصباح  .2

 .③أخرج لمبة مصباح المجاملة  .4 .②قم بفك المشبك البالستيكي وإزالة عاكس مصباح المجاملة  .3

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .5
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تغيير ضوء صندوق السيارة

قم بإيقاف تشغيل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح االشعال.  .1

 افتح غطاء الصندوق.  .2

، -السهم –اضغط على مشبك عاكس غطاء صندوق السيارة في   .3

.①وافتح عاكس مصباح صندوق السيارة

من حامل ضوء صندوق  ②اسحب لمبة ضوء صندوق السيارة  .4

السيارة.

يتم تنفيذ التثبيت بشكل عام في ترتيب عكسي.  .5
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العجالت 6.7

تحذير 

لإلطارات الجديدة علي  من غير المحتمل أن تكون قوة االلتصاق
كيلومتر أفضل، لذلك يجب قيادة السيارة  500الطرق ضمن أول 

 بالسرعة المعتدلة لمنع الحوادث.

اإلطارات التي ال يتم تليينها أو اإلطارات ذات االرتداء المفرط  •
يكون لها قوة التصاق غير كافية على الطرق، وتؤثر بشكل مباشر 

 على أداء الكبح.

تشاف اهتزاز أو انحراف غير عادي أثناء عملية القيادة، إذا تم اك •
ا وافحص االطارات بحث ا عن التلف.                                           فتوقف فور 

إذا تبين أن ارتديت اإلطارت بشكل مفرط بشكل غير متساو، فيجب  •
الفحص في موزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن.

تحذير 

القيادة، من السهل إذا كانت اإلطارات تنفجر أو تسرب الهواء أثناء 
أن يؤدي إلي وقوع الحوادث الخطيرة.

ال تستخدم اإلطارات والعجالت التالفة، أو ال تستخدم اإلطارات  •
التي تآكلت إلى عالمات التآكل في المداس. خالف ذلك، من السهل 
أن يؤدي إلي وقوع الحوادث. وقد ينفجر هذا النوع من اإلطارات 

قوع حوادث المرور وحتي إصابات أثناء القيادة، ويؤدي إلي و
شخصية والوفاة. يجب تغيير هذا النوع من اإلطارات والعجالت 

 في الوقت المناسب.

يجب أن يتوافق ضغط اإلطارات مع اللوائح ، وإال فإنه قد يتسبب  •
في وقوع حادث. إذا كان ضغط اإلطارات غير كاف وتستمر في 

إلي انحراف  قيادة السيارة بسرعات عالية، قد يؤدي ذلك
اإلطارات، ويمكن أن تسخن اإلطارات بسهولة، وذلك قد يؤدي إلي 

 انفجار اإلطارات.

احرص على عدم لمس اإلطارات بالمواد الكيميائية والزيوت  •
والدهون والوقود وسوائل المكابح.

تحذير 

ينبغي تجنب استخدام اإلطارات المستعملة التي يزيد عمرها عن  •
أعوام بقدر اإلمكان. وإذا اضطررت الستخدامها ، توخ الحذر ستة 

 عند القيادة وقم بالقيادة بسرعات منخفضة.

ال يجوز استخدام العجالت القديمة غير المصرح بها واإلطارات  •
المستعملة تحت أي ظرف من الظروف، حيث قد تكون هذه 
العجالت واإلطارات تالفة علي الرغم من أن ال توجد اضرار 
مرئية فيها. وقد تتسبب القيادة في فقدان السيطرة على السيارة 

 وتتسبب في حوادث مرورية.
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التدابير الوقائية من عطل العجالت

عند القيادة على رصيف أو أي عقبة مماثلة، يجب أن تتحرك  •
 السيارة ببطء قدر اإلمكان على طول االتجاه العمودي للعقبة.

اإلطارات في حالة مالمسة للشحوم احرص على عدم وضع  •
 والزيوت والوقود.

افحص بانتظام حالة اإلطارات )مثل الجروح أو الشقوق أو  •
االنتفاخات وإلخ(

قم بإزالة بانتظام الحطام داخل الفقي. •

تعليمات تخزين اإلطارات

قبل إزالة اإلطار، ضع عالمة على اإلطار وحدد اتجاه دوران  •
ركيب اإلطار، قم بإعادة التركيب حسب العالمات اإلطار. وعند ت

 حتى ال يتغير اتجاه الدوران وتوازن العجلة.

يجب تخزين العجالت واإلطارات التي تم إزالتها في مكان بارد  •
 وجاف، ومن األفضل ان تخزن في مكان مظلم بال شمس.

يجب تخزين اإلطارات غير المثبتة على العجالت في وضع  •
 مستقيم.

طارات والعجالت الجديدةاإل

يجب اختيار اإلطارات والعجالت الجديدة بعناية.

يرجى استخدام اإلطارات بنفس الشكل الهيكلي والحجم )محيط 
الدرفلة( ونفس مواصفات المداس على جميع العجالت.

حاول عدم تغيير إطار واحد فقط، بل تغيير إطارين علي نفس 
المحور في نفس الوقت.

نتجات اإلطارات التي تتجاوز أبعادها الفعالة األبعاد ال تستخدم م
المعتمدة من قبل الشركة.

نوصي باستخدام مجموعة اإلطارات والعجلة لشركتنا.
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مواصفات حافة العجالت واإلطارات

 حافة العجالت:

6.0J×15*

6.5J×16*

6.5J×17*

اإلطارات

195/65R15*

205/55R16*

205/50R17*

اإلطار االحتياطي

T: T125/80D16االطارات االحتياطية بنوع 

مالحظة 

علي  Bيتم إرفاق بطاقة معلومات اإلطار في الجزء السفلي عمود 
                                                                جانب السائق، ويجب تحديد اطار العجلة أو اإلطار وفق ا للحجم والنوع 

الموصى به المذكور في البيانات أعاله.

إطار احتياطي غير كامل الحجم

االحتياطية واإلطارات القياسية في الهيكل والنمط  تختلف اإلطارات
                                                               ودرجة السرعة ومؤشر الحمولة وما إلى ذلك، وال يجوز استخدامها بدال  

من ذلك.

قم باستبدال اإلطارات االحتياطية بأسرع ما يمكن لتجنب مخاطر 
السالمة التي يسببها االستخدام المطول لإلطارات االحتياطية.

مالحظة 

ستخدام اإلطارات االحتياطية في حالة طوارئ مؤقتة فقط، يمكن ا •
كم/ ساعة، وال يتجاوز مسافة  80وال تتجاوز السرعة القصوى 

 كم. 100القيادة 

سنوات، ويجب  3حياة الخدمة لإلطارات االحتياطية تبلغ حوالي  •
               سنوات تقريب ا. 3استبدال اإلطارات االحتياطية خالل 

اطارات الصيف

مم. وهناك خطر كبير  3أن يكون عمق المداس أقل من  ال يجوز
مم. 3النزالق الماء عندما يكون عمق المداس أقل من 

إطارات الشتاء

إطارات الشتاء يمكن تحسين أداء القيادة من السيارة عندما يتم 
تغطية الطريق مع الثلج والجليد.

استخدم إطارات الشتاء على جميع العجالت. •

إطارات الشتاء المعتمدة الستخدامها في سيارتكم فقط.استخدم  •

يرجى مالحظة أن تكون السرعة القصوى المطبقة على إطارات  •
 الشتاء منخفضة نسبيا.

يرجى مالحظة أن ينبغي أن عمق المداس لإلطارات في فصل  •
ملم؛ وتكون  4                                             الشتاء يكون كافيا  )يجب أال يقل عمق المداس عن 

 مم(. 4الشتاء محدودة إذا كانت أقل من  إمكانية التطبيق في

افحص ضغط هواء اإلطارات بعد تركيب اإلطارات. •
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تحذير 

                                                     تم تصميم إطارات الشتاء والصيف بناء  على ظروف الممرات  •
النموذجية الخاصة بها في ظل ظروف المواسم المقابلة. يوصي 

الحرارة باستخدام إطارات الشتاء في فصل الشتاء. في درجات 
المنخفضة، تكون قدرة إطارات الصيف علي التكيف منخفضة، مما 

 تفقد قوة االلتصاق والقدرة علي الكبح.

في حالة البرد الشديد ، إذا تم استخدام إطارات الصيف ، قد تظهر  •
تشققات على اإلطارات، مما يؤدي الي إتالف اإلطارات بالكامل، 

 وفقدان التوازن. ومما يؤدي إلى ضجيج اإلطارات المفرط

الضرر الخفي

تحدث األضرار التي لحقت اإلطارات وحافة العجالت دائما بشكل 
سريا. حدوث االهتزاز غير الطبيعي أو االنحراف للسيارة أثناء قيادتها قد 
يشير إلي تلف اإلطارات. إذا كنت تشك في تلف اإلطارات، تأكد من 

السيارة للتحقق من حالة تلف تخفيض السرعة علي الفور. يجب إيقاف 
اإلطارات. إذا كنت ال تستطيع رؤية الضرر من الخارج، فيرجي 
االستمرار في القيادة بالسرعة المنخفضة، ويجب عليك فحص اإلطارات 

في موزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن.

اإلطارات المبينة مع اتجاه الدوران

التي يتم تبيين  يتم وضع عالمة رأس السهم علي جانب اإلطارات
اتجاه الدوران لها. يجب استخدام اإلطارات في اتجاه الدوران المحدد. 
وذلك لضمان تحسين أداء قيادة اإلطارات من نواحي منع ظاهرة التزلج 
علي الماء وتحسين قدرة االلتصاق وتقليل ضوضاء القيادة وتمديد حياة 

مقاومة للبلي الخ.

315



.  االستخدام والصيانة66

ضغط اإلطارات

ط ضغط اإلطارات إال قيادة السيارة فقط ال يمكن فحص وضب
لبضعة كيلومترات بسرعات منخفضة خالل الساعات الثالث الماضية. 
يتضخم الهواء داخل اإلطارات بسبب ارتفاع درجة حرارة اإلطارات 
الناجمة عن احتكاك وانحراف داخل اإلطارات، ويؤدي إلي نتيجة فحص 

اإلطارات في حالة باردة  ضغط اإلطارات غير دقيقة، لذلك يجب أن تكون
عند فحص ضغط اإلطارات.

يستند ضغط اإلطارات المبين في هذا الدليل علي ضغط إطارات 
الصيف والشتاء الباردة، ويكون ضغط اإلطارات الدافئة أعلي من ضغط 
اإلطارات الباردة، لذلك، يتوافق ضغط اإلطارات الباردة مع األحكام، وال 

ندما تصل اإلطارات إلي حالة دافئة. تقم بتخفيض ضغط اإلطارات ع
خالف ذلك، قد يؤدي ذلك إلي ضغط اإلطارات غير كاف، وقد تنفجر 

اإلطارات أثناء القيادة.

من المهم أن يكون ضغط الهواء في اإلطارات عند القيادة بسرعات 
                                                               عالية عادي ا. لذلك ينبغي فحص ضغط الهواء في اإلطارات قبل القيادة 

ب أن يحافظ ضغط اإلطارات االحتياطي على أقصى لمسافات طويلة. يج
ضغط تحدده السيارة.

فحص ضغط اإلطارات

تم لصق تسمية بيانات ضغط اإلطارات القياسي لإلطارات األصلية 
علي جانب السائق. Bللسيارة في عمود 

يتم قراءة قيمة ضغط اإلطارات المعمول بها في السيارة من تسمية  –
 ط اإلطارات علي إطارات الصيف والشتاء(.البيانات )ينطبق ضغ

يتم فك غطاء فوهة الصمام )إذا كان غطاء فوهة الصمام مفقودا،  –
 يجب إضافته في الوقت المناسب(.

يتم تركيب مقياس ضغط اإلطارات علي فوهة الصمام. –

يجب أن تكون اإلطارات باردة عند فحص ضغط اإلطارات،  –
ال من ضغط اإلطارات المحدد ويكون ضغط اإلطارات أعلي قلي

عند ارتفاع درجة الحرارة، ولكن ليس من الضروري تخفيض 
 ضغط اإلطارات.

 يتم ضبط ضغط اإلطارات وفقا لحمل السيارة. –

يجب فحص ضغط اإلطار االحتياطي في نفس الوقت. –

 يتم تركيب وتشديد غطاء فوهة الصمام. –

مالحظة 

الحالية من خالل معلومات شاشة يمكن مشاهدة ضغط اإلطارات 
مجموع األجهزة لبعض طرازات السيارة.
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تحذير 

قد ضغط اإلطارات غير الطبيعي يؤدي الي حادث مروري و  •
 إصابة حتى موت.

                                                     ينبغي فحص ضغط الهواء في اإلطارات على األقل شهري ا وقبل   •
السفر لمسافات طويلة، ويجب أن يستوفي ضغط اإلطار المتطلبات 

 المحددة لمنع الحوادث.

سيؤدي ضغط اإلطارات غير الكافي إلى تفاقم ثني اإلطارات، وقد  •
تزيد حرارة اإلطارات بسهولة  وقد يؤدي الي في التقشير وانفجار 

 الطار.ا

                                                   يمكن أن يؤدي ضغط اإلطارات، سواء كان منخفض ا جد ا أو  •
                                                           مرتفع ا جد ا ، إلى تآكل اإلطارات في وقت مبكر وتقليل استقرار 

التحكم علي السيارة.

حياة الخدمة لإلطارات

حياة الخدمة لإلطارات تعتمد علي ضغط اإلطارات ونمط القيادة 
وحالة تجهيز اإلطارات.

بلي إطارات العجالت األمامية أكثر خطورة من العجالت إذا كان 
الخلفية، يوصي بتغيير موقع العجالت األمامية والخلفية كما هو مبين في 

الصورة مما يجعل حياة الخدمة لجميع اإلطارات نفسها تقريبا.

تحذير 

للسيارة المزودة بأنظمة مراقبة ضغط اإلطارات، ينبغي القيام 
أو استبدالها في موزع ترامبشي. بتبادل االطارات

عالمة بلي اإلطارات

هو نموذج للمحيط الخارجي لإلطار، ويستخدم لإلشارة  -Aالسهم 
إلى موضع "عالمة تآكل المداس" في الجزء السفلي من أخدود اإلطار.

 1.6هو "مؤشر بلي سطح اإلطارات" مع ارتفاع  -Aرأس السهم 
اإلطارات إلي سطح العالمة، يشير ذلك إلي أن هذا مم، وإذا تم بلي خيط 

اإلطار ال يمكن استخدامه بشكل آمن، ويجب تغييره علي الفور.

317



.  االستخدام والصيانة66

تنبيه 

إن التوجيه المفاجئ والتسارع المفاجئ والكبح في حاالت الطوارئ 
كلها سوف يؤدي إلي تفاقم بلي اإلطارات، لذلك ينبغي تجنب هذه أساليب 

كان ذلك ممكنا.القيادة كلما 

توازن العجالت

تم توازن عجلة السيارة الجديدة، ولكن قد تكون العجلة غير 
متوازنة أثناء عملية القيادة بسبب التأثيرات المختلفة، وذلك يمثل في 

اهتزاز آلية التوجيه.

ألن عدم توازن العجالت يمكن أن يسبب البلي المفرط في نظام 
للعجالت والبلي المفرط لإلطارات، يجب إعادة التوجيه ونظام التعليق 

توازن العجالت.

باإلضافة إلي ذلك، يجب إعادة توازن كل عجلة بعد تركيب إطار 
جديد أو إصالح اإلطار لها.

محاذاة العجالت غير دقيقة

سيؤدي اختالل محاذاة العجلة إلى تآكل غير متساوي لإلطار، مما 
                                  جد أن اإلطار ليس متآكال  بشكل موحد، يؤثر على سالمة القيادة. وإذا و

 فيجب فحص محاذاة العجلة في موزع ترامبشي في أقرب وقت ممكن.
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.  االستخدام والصيانة66

سالسل مضادة لالنزالق 6.8

عند القيادة في ظروف قاسية مثل طريق الثلج أو الجلد في الشتاء، 
يمكن أن تزيد من درجة بلي اإلطارات أو تسبب األعطال األخري. يجب 

المالحظات التالية لتقليل األعطال في فصل الشتاء:اتباع 

عند قيادة سيارة في الثلج العميق، من الضروري تركيب سالسل  •
مضادة لالنزالق علي اإلطارات. عند تركيب سالسل مضادة 
لالنزالق، يجب اختيار منتج ما يعادل اإلطارات علي السيارة من 

أن يؤثر سلبا علي أداء  حيث األبعاد والنوع. عدم القيام بذلك يمكن
 السيارة والسالمة.

عند التباطؤ، قم باالستفادة الكاملة من وظيفة فرامل المحرك. الكبح  •
في حاالت الطوارئ علي طريق الثلج أو الجليد سوف يؤدي إلي 
حدوث ظاهرة انزالق السيارة. يجب الحفاظ علي مسافة آمنة مع 

المكابح. والحظ أن  السيارة األمامية والضغط بلطف علي دواسة
سالسل مضادة لالنزالق المركبة علي اإلطارات يمكن أن توفر 
بعض االحتكاك، ولكن ال يمكن منع حدوث ظاهرة االنزالق 

 الجانبي.

مالحظة 

إن البلدان والمناطق المختلفة لديها أنظمة مختلفة لسالسل مضادة 
والمناطق قبل تجميع لالنزالق، ويجب مراجعة لوائح مختلف البلدان 

سالسل مضادة لالنزالق لإلطارات. ال تقم بتركيب سالسل مضادة 
لالنزالق دون معرفة أن أنظمة مختلف البلدان والمناطق قد تحد من 

استخدام سالسل مضادة لالنزالق.

تنبيه 

لتركيب سالسل مضادة لالنزالق علي اإلطارات، يجب التأكد من 
سالسل مضادة لالنزالق متوافقة مع اإلطارات القياسية أن أبعاد ونوع 

 علي السيارة. وإال فإنه سوف يؤثر سلبا علي سالمة ومناولة السيارة.

تركيب سالسل مضادة لالنزالق علي جميع اإلطارات يمكن ضمان 
إمكانية القيادة المتوازنة في جميع األحوال الجوية. تذكر أنه بعد تركيب 

ق، قد تكون طاقة السيارة غير كافية. يجب القيادة سالسل مضادة لالنزال
بعناية حتي إذا كان الطريق في حالة جيدة. ال تتجاوز السرعة المحددة 

كم/  50لسالسل مضادة لالنزالق لإلطارات عند القيادة، وال تتجاوز 
ساعة ) أيهما أقل(.
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تعليمات صيانة المضادة للسرقة لجسم السيارة 6.9

الصيانة أثناء عملية االستخدام العادي. وإذا كانت  ال تحتاج إلى
لديك أية مشكلة، فيرجى االتصال بموزع ترامبشي.

320
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التعريفرمز  7.1

 ( موقعه كما هو مبين في الصورة:VINرمز التعريف )رمز

(: موجود على لوحة الكابينة األمامية.VINرمز التعريف )رمز   .1

(: يقع في يسار لوحة العدادات.VINرمز التعريف )رمز   .2

مالحظة 

علي جميع  ( المبين في الصورة ال ينطبقVINموقع رمز التعريف )رمز 
( ليست كاملة، يرجي VINالطرازات، وإشارات موقع وعدد رمز التعريف )رمز 

الرجوع إلي السيارة الحقيقية.
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.  البيانات التقنية7

OBDواجهة التشخيص لـ 

اإللكتروني تحت الجانب  VINلقراءة رمز  OBDتقع واجهة 
 VINاأليسر من لوحة العدادات، ويمكن قراءة البيانات مثل رمز 
اإللكتروني ومعلومات حالة السيارة بواسطة أداة تشخيصية مخصصة.

مالحظة 

إذا كنت بحاجة لشراء أداة تشخيصية، فيمكنك استشارتها وشرائها 
من موزع ترامبشي.

رقم المحرك

في جسم أسطوانة المحرك )خلف  -رأس السهم–يقع رقم المحرك 
المولد(.
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.  البيانات التقنية7

معلمات السيارة الكلية 7.2

االبعاد

البند
المعلمات

الوحدةالقيمة

مم46±  4692الطول اإلجمالي

مم18±  1805إجمالي العرض

مم15±  1500إجمالي االرتفاع

مم26±  2660قاعدة المحورات

قاعدة العجالت
مم15±  1554االطار االمامي

مم15±  1550االطار الخلفي

مم9±  955نظام التعليق األمامي

مم10±  1077نظام التعليق الخلفي

الحد األدني من التخليص األرضي 
)الحمل الكامل(

مم116≤

°14≤زاوية النهج )الحمولة الكاملة(

°15≤زاوية المغادرة )الحمولة الكاملة(

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية )واحدة لكل من اليسار واليمين( الواقعة عند   التعليق:
والباب األمامي والهوائي الموجود في  Aتقاطع بين الطرف السفلي من عمود 

                                                           الجزء الخلفي من السقف ال يتم تضمينهما في ب عد العرض الخارجي.
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.  البيانات التقنية7

معلمات السيارة الكلية 7.3

 الوزن

الموديل

أقصي الوزن اإلجماليكج(غير المحملة للسيارة الكلية )كج( وزن السيارة

تحميل المحور الخلفيتحميل المحور األماميوزن السيارة غير المحملة
الحد األقصي من إجمالي 

 الوزن
تحميل المحور 

األمامي

تحميل 
المحور 
الخلفي

GAH7150F1M5، GAH7150F2M5 

GAH7150F1M5A، GAH7150F2M5A
1270  ±38775  ±23495  ±141695895800

GAH7150F2A5 

GAH7150F2A5A
1270  ±38770  ±23500  ±151695895800

GAH7130F1M5، GAH7130F2M5 

GAH7130F1M5A، GAH7130F2M5A
1285  ±38787  ±23498  ±141740935805

GAH7130F1A5، GAH7130F1A5A1300  ±39807  ±24493  ±141740935805

GAH7130F2A5، GAH7130F2A5A1321  ±39816  ±24505  ±151740935805
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المعلمات الشاملة

البند

الوحدةمعلمات األداء

GAH7150F1M5 

GAH7150F2M5 

GAH7150F1M5A

GAH7150F2M5A

GAH7150F2A5 

GAH7150F2A5A

GAH7130F1M5 

GAH7130F2M5 

GAH7130F1M5A

GAH7130F2M5A

GAH7130F1A5 

GAH7130F1A5A

GAH7130F2A5 

GAH7130F2A5A
-

شخص55555عدد الركاب

م11≥11≥11≥11≥11≥الحد األدني من قطر االنعطاف

%35≤35≤35≤35≤35≤أقصي درجة من التسلق

ثانية12.8≥12.8≥12.8≥16≥14.8≥كم/ساعة التسارع 100كم/ساعة~ 0

كم/ساعة185≤185≤192≤164≤175≤أقصي السرعة

كم 100لتر/9.5≥9.4≥8.6≥9.0≥8.5≥استهالك الوقود في الظروف الحضرية

كم 100لتر/5.6≥5.5≥5.4≥5.7≥5.3≥استهالك الوقود في ظروف الضواحي

كم 100لتر/7.0≥6.9≥6.6≥6.9≥6.5≥استهالك الوقود في ظروف العمل الشاملة
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المحركمعلمات 

4A13M14A15K1الموديل

المحور المستعرض األفقيالمحور المستعرض األفقينوع التخطيط

النوع
محرك البنزين، نوع اإلشعال، الترتيب المستقيم، أربعة أشواط ، التبريد 
بالسائل ، الحقن الكهربائي متعدد النقاط ، عمود الحدبات العلوي المزدوج، 

شحان توربيني للعادم

البنزين، نوع اإلشعال، الترتيب المستقيم، أربعة أشواط ، التبريد  محرك
بالسائل ، الحقن الكهربائي متعدد النقاط ، عمود الحدبات العلوي المزدوج، 

شحان توربيني للعادم

44عدد األسطوانات )قطعة(

2-4-3-21-4-3-1ترتيب اإلشعال

7575قطر االسطونة )مم(

7584.6الشوط )مم(

13251495النزوح )مل(

1: 111: 9.8نسبة الضغط

101/550084/6000(kW / (r / min)القدرة المقدرة / سرعة الدوران المقدرة  )

93/550079/6000(kW / (r / min)الحد األقصي من القدرة الصافية / سرعة الدوران الصافية  )

202/1500~4200150/4500(N * m / (r / min)الحد األقصى من عزم الدوران/ سرعة الدوران  )

 / N * m / (rالحد األقصى عزم الدوران الصافي / سرعة الدوران الصافية  )
min))

192/1500~4200141/4500

700700(r/minسرعة الدوران الثابتة بدون حمولة )

السيارة.ذي يلبي المعايير المحلية لمكان مبيعات ( حقن الوقود ذات محتوى الكبريت أعلى من المعيار على المدى الطويل قد يسبب انبعاثات مفرطة. ويرجي مالحظة أن استخدام زيت الوقود ال1مالحظة: 
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.  البیانات التقنیة7

مواصفات وسعة السائل

السعةالمواصفاتمشروع

الوقود
  

-50L

C°35-، سائل التبرید DF-6)1سائل تبرید المحرك 

1.3T5MT(6.5Lالمجموع (نماذج 
1.3T6AT(6.9Lالمجموع (نماذج 
1.5L5MT(6.0Lالمجموع (نماذج 
1.5L4AT(5.9Lالمجموع (نماذج 

وأكعلي SNمواصفات زیت المحرك: درجة  )1.3Tزیت المحرك (نماذج 
 SAE5W-30لزوجة الزیت: 

24.4Lاستبدال (بما في ذلك استبدال فلتر الزیت) 
34.5Lالمجموع 

وأعلي SNمواصفات زیت المحرك: درجة  )1.5Lزیت المحرك (نماذج 
 SAE5W-30لزوجة الزیت:

24.4Lاستبدال (بما في ذلك استبدال فلتر الزیت) 
34.5Lالمجموع 

لناقل الحركة األوتوماتیكي ATFزیت
AW-1) 6المجموعAT(6.7L
AW-1) 4المجموعAT(4.65L

2.5Lالمجموع(بتروناس) SAE75W-90APIGL-4زیت التروس لناقل الحركة الیدوي

DOT4سائل الفرامل
MT(0.75Lالمجموع (نماذج  
AT(0.75Lالمجموع (نماذج  

 205% من الماء صالبتھ ال تزید عن 50% من اإلیثانول أو األیرزوبروبانول و50خزان سائل غسل الزجاج األمامي
4L-جرام/طن

R134a-500±15gسائل التبرید لمكیف الھواء

) یشمل سائل التبرید في الخزان وسائل التبرید المتبقیة في المحرك.1  المالخظة:

) ال یشمل زیت المحرك المتبقي في المحرك.2

 ) سعة لتصلیح شامال مجموع المحرك.3

لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى تعلیمات المتطلبات في بطاقة البیان 
علي غطاء فتحة التعبئة بالطرازات المختلفة
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معلمات السيارة الكلية 7.4

ناقل الحركة

نوع الدفع نوع ناقل الحركة نموذج ناقل الحركة السيارة:نموذج 

GAH7150F1M5 5MF26D

خمسة سرعات يدوية

الدفع بالعجالت 
األمامية

GAH7150F1M5A

5MF26B GAH7150F2M5 

GAH7150F2M5A

GAH7150F2A5
SII6

أربع سرعات 
أوتوماتيكية GAH7150F2A5A

GAH7130F1M55MF26F

سرعات يدويةخمسة 
GAH7130F1M5A5MF26E

GAH7130F2M55MF26F

GAH7130F2M5A5MF26E

GAH7130F1A5

TF-71SC
ست سرعات 
أوتوماتيكية

GAH7130F1A5A

GAH7130F2A5

GAH7130F2A5A

معلمات ناقل الحركة

نموذج ناقل 
الحركة

5MF26D 5MF26BSII65MF26F 5MF26ETF-71SC

نسبة التخفيض 
الرئيسية

4.2354.3753.6843.944

3.8332.8753.8334.044الوضع األول

2.0451.5682.0452.371الوضع الثاني

1.32311.3231.556الوضع الثالث

1.0290.6971.0291.159الوضع الرابع

الوضع 
الخامس

0.825-0.8250.852

0.672---الوضع السادس

倒挡3.5832.33.5833.193
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العجالت

مواصفات حافة العجالت
6.0Jx15*

6.5Jx17*
6.5Jx16*

مواصفات اإلطارات
195/65R15*

205/50R17*
205/55R16*

ضغط اإلطارات

العجلة األمامية / العجلة الخلفية العجلة األمامية / العجلة الخلفية

 220كيلوباسكال /   220
كيلوباسكال

كيلو باسكال 230كيلو باسكال /   230

مواصفات اإلطارات 
االحتياطية

T125 /80D16

420kPaضغط اإلطارات االحتياطية

على جانب السائق للتعرف على ضغط االطار المعياري. Bالرجاء مراجعة العالمات الملصقة على عمود 

نظام التعليق

النوع
الخلفينظام التعليق نظام التعليق األمامي

نظام التعليق شبه المستقل بشعاع االلتواء نظام التعليق المستقل ماكفرسون

معاد التوجيه

معزز التوجيه الكهربائي بنوع الترسالنوع

التعزيز الكهربائينوع التعزيز

قيمة زاوية التوجيه

قيمة زاوية التوجيه
° 38.54أقصي زاوية التوجيه للعجالت الداخلية

°32.58أقصي زاوية التوجيه للعجالت الخارجية

المكابح

Xمعزز الفراغ، الدائرة المزدوجة الهيدروليكية من نوع  النوع

قرص الفرامل االطار االمامي

قرص الفرامل االطار الخلفي

الفرملة اليدوية.
( تعمل على الفرامل الخلفية *EPBنظام الفرامل االلكترونية )

الوقوف الميكانيكية يعمل على الفرامل الخلفية *نظام فرامل 

قيمة التوازن الديناميكي للعجالت

عدم التوازن الديناميكي المتبقياالسم

االطار االمامي
8g≥ الجانب الداخلي

8g≥ الخارج

االطار الخلفي
8g≥ الجانب الداخلي

8g≥ الخارج

الشوط الحر لدواسة المكابح

المعلماتاالسم

3mm±125الشوط

mm 11≥الشوط الحر
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.  البيانات التقنية7

المعلمات التقنية لقطعة االحتكاك للمكابح

المعلماتاالسم

حد بلي قطعة االحتكاك لمكابح العجالت األمامية )ال تشمل لوحة خلفية لقطعة 
االحتكاك(

مم 2

حد بلي قطعة االحتكاك لمكابح العجالت الخلفية )ال تشمل لوحة خلفية لقطعة 
االحتكاك(

مم 2

قيمة محاذاة العجالت

المعلماتاالسم

االطار االمامي

′3±′3زاوية تو إن للعجلة الواحدة

'30'±  21-زاوية كامبر للعجالت

′30±′16°7زاوية الميل الخلفية للدبوس الرئيسي

′30±°13زاوية تو إن للدبوس الرئيسي

االطار الخلفي
′30±′4الواحدةزاوية تو إن للعجلة 

'30'±  55-زاوية كامبر للعجالت

البطارية

T5فالتا  الموديل

المعلمات

فولت  12الجهد الكهربائي المقدر

55Ahساعة 20السعة الكهربائية 

التيار الكهربائي لبدء التشغيل في درجة حرارة 
(ENمنخفضة  )

أمبير  530

المصاهر

لوحة  علبة األجهزة الكهربائية علي
 العدادات

404=< انظر الصفحة 

صندوق األجهزة الكهربائية للكابينة 
 األمامية

407=< انظر الصفحة 

المصابيح

المعلماتالمصابيح

مجموعة المصابيح األمامي

H712V55Wالضوء المرتفع

H712V55Wالضوء المنخفض

LED13.5Wمصباح التشغيل النهاري*

LED1.34Wاألماميمصباح الموقف 

12VWY21Wمصباح إشارة التوجيه األمامي

H1612V19Wمصباح الضباب االمامي

* واط( 1.44)القوة الكلية  LED0.5Wمصباح التحية

واط( 1.44)القوة الكلية  LED0.5Wمصباح اشارة التوجيه لمرآة الرؤية الخلفية الجانبية

مجموعة المصابيح الخلفية

12VW21Wالخلفي مصباح الضباب

مصباح الموقف الخلفي
 LEDواط/ مصباح  LED A  6.75مصباح 

B 2 واط

12VWY16Wمصباح إشارة التوجيه الخلفي

12VW16Wمصباح الحركة الي الخلف

12VP21Wمصباح الفرامل

12VW5Wمصباح لوحة الترخيص

LED3Wمصباح الفرامل المرتفع

12VW8Wمصباح االضاءة االمامية

12VC8Wمصباح إضاءة سقف الصف الخلفي

وات 5فولت  12 1207فيليبس مصباح المجاملة *

12VC5Wمصباح علبة القفازات

12VW5Wمصباح صندوق السيارة

LED0.2Wلمبة المناخ

330



.  البيانات التقنية7

المعلماتالمصابيح

12V C5Wمصباح اضاءة مرايا التجميل لواقي الشمس *

، بعض اللمبات تنطبق علي بعض الموديالت  356=< انظر الصفحة  إذا كنت بحاجة إلى استبدال اللمبة 
فقط، يرجى الرجوع إلى التكوين الحقيقي للسيارة!
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معالجة. 8

أدوات السيارة واإلطار االحتياطي 8.1

 ةأدوات السيار

 تقدم أدوات السيارة التالية للسيارة:

 . جاك1

 . مثلث التحذير2

 . هوك الجر3

. مفتاح الربط إلزالة برغي العجالت4

 . مفتاح الربط الخاص للجاك5

تنبيه 

بعد االنتهاء من استخدام الرافعة، سيتم استعادة الرافعة إلي وضعه 
الخاص للرافعة وجاك في األصلي قبل االستخدام، ثم وضع مفتاح الربط 

مربع أدوات السيارة.

تحذير 

يجب تشديد مسامير العجالت بشكل صحيح بعزم التشديد المحدد.  •
وإال، قد تكون البراغي فضفاضة أثناء القيادة، ومن السهل أن 

 يؤدي إلي وقوع حوادث المرور.

تحذير 

 إصابة خطيرة.االستخدام غير السليم لجاك يمكن أن يسبب 

 يمكن استخدام الرافعة على األسطح الصلبة والمسطحة فقط. •

يمكن استخدام الرافعة الملحقة للسيارة الستبدال عجالت السيارة  •
 فقط. وال يمكن استخدامه لرفع الكائنات الثقيلة األخري أو السيارة.

ال تقم ببدء تشغيل المحرك عند استخدام الرافعة. وإال قد يحدث  •
 الحادث.

عند رفع سيارة بالرافعة، تذكر أنه يجب عليك عدم وضع أي جزء  •
 من جسمكم تحت السيارة لتجنب وقوع الحوادث.

إذا كان من الضروري بالفعل العمل تحت السيارة، يجب وضع  •
 الدعم الوقائي المناسب تحت السيارة.
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معالجة. 8

اإلطار االحتياطي

األمتعة، يرجى إزالة العجلة العجلة االحتياطية تقع تحت سجادة 
 االحتياطية بالطربقة كما يلي:

 افتح غطاء صندوق السيارة. -

 أخرج سجادة األمتعة ككل. -

.-السهم–أخرج صندوق رغوة طقم األدوات في موضع  -

يتم فك بكرة اليد في وسط العجالت عكس اتجاه عقارب الساعة. –

 يتم إخراج اإلطار االحتياطي. –

 تآكد من تركيب الستائر بالترتيب العكسي. -

تنبيه 

قد تم نفخ اإلطار االحتياطي، يجب التحقق من ضغط الهواء بانتظام 
للتأكد من أنه في أقصي ضغط الهواء المطلوب ويجب إجراء عمليات 

الفحص المتعددة خالل عام واحد.

تحذير 

 االحتياطية لتجنب الخطر.استخدم بدقة وفقا لمتطلبات اإلطارات  •

يمنع منعا باتا تركيب واستخدام أكثر من إطار احتياطي واحد في  •
 نفس الوقت.

ال تستخدم اإلطارات االحتياطية التي تم إتالفها أو ارتداؤها إلى  •
 أقصى حد.

بعد تركيب اإلطار االحتياطي، افحص ضغط الهواء في أقرب  •
 المحدد.وقت ممكن بحيث يكون ضمن النطاق 

عند استخدام اإلطارات االحتياطية ، يجب أال تتجاوز سرعة  •
كم/ ساعة، وحاول تجنب التسارع المفاجئ والفرملة  80السيارة 

 في حاالت الطوارئ.
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معالجة. 8

استخدام مثلث التحذير 8.2

، ②افتح غطاء صندوق السيارة ، وقم إزالة عالمة التحذير المثلث   -
التحذير المثلث.وقم بتوسيع عالمة 

موقع وضعه

الطريق العام
الطريق السريع

الليلالنهار

 ≥50 m  ≥80 m  ≥150 m

تنبيه 

عاله هي لإلشارة فقط، يرجي وضع مثلث التحذير علي البيانات ا
المسافة الفعلية المحددة في أنظمة المرور.
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معالجة. 8

استخدام السترة العاكسة 8.3

إذا كان حادث سيارة أو عطل آخر يتطلب وقوف السيارة، قم  -
بإزالة السترة العاكسة من علبة القفازات.

ارتد سترة عاكسة. -

مالحظة 

عند التعامل مع حوادث السيارة، ينبغي ارتداء سترات عاكسة  •
حسب المتطلبات بغض النظر عن ظروف اإلضاءة لجذب انتباه 

 من سائقي المركبات.المارة أو غيرها 

بعد االنتهاء من استخدام السترة العاكسة ، يرجى تخزين السترة  •
العاكسة في علبة القفازات. وإذا لزم األمر، قم بتنظيفه وفقا لعالمة 

 الطوق للحفاظ على أداء عاكس.
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معالجة. 8

تغيير اإلطارات المفرغة من الهواء 8.4

 أعمال االستعداد

يتم إيقاف السيارة علي طريق صلبة ومستوية وبعيدا عن الممر   –
الرئيسي.

للسيارة بناقل الحركة التلقائي، سيقوم بتحويل ذراع ناقل الحركة   -
؛ وللسيارة بناقل الحركة اليدوي، سيقوم بتحويل "Pالي وضع "

ذراع ناقل الحركة الي الوضع األول.

يتم تطبيق مكابح التوقف.  –

ويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي يتم تح –
وفتح الضوء التنبيهي عن الخطر. "OFF/LOCK"ترس

يتم وضع مثلث التحذير في مكان مناسب خلف السيارة. –

يتم إزالة األشياء الثقيلة علي السيارة قدر اإلمكان. يتم العثور   –
علي الكائن المناسب لوضعه تحت العجالت لمنع حركة السيارة.

يتم إزالة أدوات السيارة واإلطار االحتياطي.  –

تحذير 

عندما يوجد ثقوب أو تسرب أو غيرها من األحوال في اإلطار،  •
ينبغي وقوف السيارة وفحص اإلطار واستبداله. عند وقوف 
السيارة، تأكد من اإلبتعاد عن الممر الرئيسي وتشغيل الضوء 

 التحذير في مكان مناسب.التنبيهي عن الخطر ووضع مثلث 

 يجب على جميع الركاب مغادرة السيارة واالنتظار في مكان آمن. •

فك برغي العجالت

اخرج مفتاح الفك لتفكيك مسامير العجالت في حزمة األدوات 
الملحقة. يتم إرباك مفتاح الربط لفك برغي العجالت علي برغي 

اتجاه عقارب الساعة  العجالت، وفك برغي العجالت دورة واحدة عكس
في اتجاه رأس السهم.

تحذير 

يمكن فقط فك برغي العجالت دورة واحدة قبل رفع السيارة 
باستخدام جاك.
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معالجة. 8

رفع السيارة

يتم العثور علي أقرب نقطة الرفع من اإلطارات المفرغة من  –
 الهواء ووضع جاك أدناه فقط.

مع العمود الفقري يتم هز جاك وتأكد من توصيل أخدود جاك  –
 المحدب تحت الجسم.

ما إذا تم وضع جاك بشكل مستقر وما إذا يلتصق بسطح  تأكد من –
 األرض بشكل وثيق.

قم بتجميع مفتاح الربط لفك برغي العجالت ومفتاح الربط الخاص  –
 لجاك وجاك.

يتم هز جاك ألعلي إلي اتجاه رأس السهم لرفع السيارة وتترك  –
 األرض.اإلطارات عن 

تنبيه 

بعد إرخاء برغي اإلطارات المفرغة من الهواء، يتم إجراء عمليات 
الرفع والتغيير المتابع لتسهيل إزالة برغي العجالت.

تحذير 

 يجب استخدام الرافعة على األسطح الصلبة والمسطحة. •

 يجب وضع الرافعة تحت نقطة الرفع المناسبة. •

 باالحتياطات الالزمة لتشغيل الرافعة.التزم بدقة  •

 عند جر المقطورة، ينبغي فصلها عن السيارة الرئيسية. •

الحظ باستمرار حالة السيارة أثناء عملية الرفع. وإذا شعر أن  •
الجسم يكون مائال بشكل كبير، فيجب إيقاف الرفع لمعرفة سبب 

 المشكلة، ثم ارفعه بعد الحل.
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معالجة. 8

المفرغة من الهواءإزالة اإلطارات 

في حالة رفع السيارة، قم بإزالة مسامير العجلة الفضفاضة بمفتاح  -
فك براغي العجلة.

يتم إزالة اإلطارات المفرغة من الهواء. –

تركيب اإلطار االحتياطي

يتم تركيب اإلطار االحتياطي علي السيارة. –

قم بتركيب جميع مسامير العجالت، وقم بتشديدها بمفتاح فك  -
في الشكل. 5-1براغي العجلة وفقا لتسلسل 

يتم تخفيض السيارة. –

يتم تشديد جميع براغي العجالت باستخدام مفتاح الربط لفك برغي  –
 العجالت.

تنبيه 

 يجب التشديد بالتساوي في ترتيب قطري. •

ت قرع وبأست لعجالر امسمات تثبيوة قافحص ت، لعجالد تركيب ابع● 
 ن في موزع ترامبشي.ممک

.N·m 10±  125عزم الدوران لتشديد براغي العجلة هو  •

تحذير 

يجب أن تظل الخيوط الملولبة علي البراغي واطار العجلة نظيفة 
بحيث يجب أن تكون البراغي ملتوية بسهولة. ينبغي عدم وجود الدهون 

األخرى.والمرفقات 
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معالجة. 8

تعليمات تغيير العجالت

يجب تركيب اإلطارات المستبدلة بشكل صحيح في مكان تركيب  •
 اإلطارات االحتياطية.

بعد االستخدام، يجب تنظيف األدوات الملحقة وإعادة وضعها في  •
 مكانها.

 افحص عزم دوران شد العجلة في أقرب وقت ممكن. •

أقرب وقت ممكن. يجب استبدال اإلطارات المتضررة في •

                                                             عند استبدال اإلطار، إذا كان البرغي صدأ ا أو صعب ا في التفكيك،  •
فينبغي استبدال البرغي وتنظيف الخيوط الملولبية قبل فحص عزم 

 دوران التسديد في العجلة.

تنبيه 

يجب تثبيت اإلطار االحتياطي/اإلطار المتغير بإحكام في مكان 
تركيب اإلطار االحتياطي.
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معالجة. 8

 المصاهر 8.5

مصهر علبة األجهزة الكهربائية للوحة العدادات

اسحب علبة التخزين في أسفل كابينة القيادة وقم بازالتها، وثم يمكن  -
مشاهدة مصهر علبة األجهزة الكهربائية للوحة العدادات.

مصهر علبة األجهزة الكهربائية للكابينة األمامية

90=< انظر الصفحة  األمامية.افتح غطاء الكابينة  -

يتم الضغط علي مشبك التثبيت إلي اتجاه رأس السهم وتحرير  –
 غطاء علبة األجهزة الكهربائية.

قم بإزالة غطاء علبة األجهزة الكهربائية إلى أعلى ، وثم يمكن  -
 ة.مشاهدة مصهر علبة األجهزة الكهربائية للكابينة األمامي

تغيير المصاهر

قم بازالة أو تركيب المصهر باستخدام مجتذب مصهر علبة  -
األجهزة الكهربائية للكابينة األمامية.
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انصهار المصاهر

( مكسورا، استبدل المصهر الجديد بنفس -السهم -إذا كان المصهر )  -
 اللون والعالمة، ونوصى باستبداله في موزع ترامبشي.

تحذير 

ال تستخدم المصهر ذو التيار الكهربائي المقدر أعلى من القيمة  •
المحددة. وإال فإنه قد يتلف األجزاء األخري في نظام األجهزة 

 الكهربائية.

يجب أن يكون لون وعالمة المصهر التي تم استبدالها بالضبط نفس  •
 المصهر األصلي.

 لخ.ال تستبدل المصهر بألواح معدنية أو مشابك ورق و إ •

يجب الحفاظ علي نظافة علبة األجهزة الكهربائية وحمايتها من  •
 الرطوبة.

تنبيه 

يجب إيقاف جميع األجهزة الكهربائية قبل تغيير المصاهر.
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المصاهر داخل علبة األجهزة الكهربائية علي لوحة العدادات 8.5.1

ال يمكن ضمان تطبيق الصورة على كل طراز، وإذا كنت تريد معرفة غرض 
المصهر ، فيرجي المعرفة على السيارة الحقيقية. تختلف المصاهر قليال لطرازات السيارة 

المختلفة.
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الوظائف/األجزاءالقيمة المقدرةالرقم

IF1SHORT PINقطعة االتصال القصير

IF220A(وحدة التحكم في الجسم )طاقة األضواء الرئيسية

IF37.5Aوحدة التحكم في البوابة

IF410A)وحدة التحكم في الجسم )مصدر الطاقة لضوء التوجيه

IF515Aوحدة التحكم في نظام الصوت

IF615A فتحة السقفوحدة التحكم في

IF77.5A
مصباح صندوق السيارة/ مصباح المجاملة األيسر/ مصباح المجاملة األيمن/ 

مرحل طي مرآة الرؤية الخلفية /مرحل توسيع مرآة الرؤية الخلفية

IF815Aوحدة التحكم في الجسم

IF9--

IF10--

IF11--

IF1220A
لمنظم الزجاج األيسر األمامي، الطاقة  وحدة التحكم في الجسم )الطاقة الكهربائية
الكهربائية لمنظم الزجاج األيسر الخلفي(

IF1320A
وحدة التحكم في الجسم )الطاقة الكهربائية لمنظم الزجاج األيمن األمامي، الطاقة 

الكهربائية لمنظم الزجاج األيمن الخلفي(

IF1430A مرحلIG1  مرحل /ACC/ مفتاح االشعال

IF1520A)موصل المقعد األمامي األيسر )مصدر طاقة ضبط المقعد

IF167.5A  واجهة تشخيصOBD

IF17--

IF1810A
/وحدة التحكم في وقوف السيارة  T-BOXلوحة العدادات/ وحدة التحكم 

 البانورامي

IF1915A)وحدة التحكم في الجسم )طاقة ممسحة التنظيف

الوظائف/األجزاءالقيمة المقدرةالرقم

IF2020A)موصل المقعد األمامي األيسر )طاقة تدفئة المقعد

IF21--

IF2220A)وحدة التحكم في الجسم )مصدر الطاقة لقفل باب السيارة

IF23--

IF2420Aوالعة السجائر

IF257.5A  وحدة التحكم في الجسم / وحدة التحكمPEPS

IF2610A الصوت / مفتاح ضبط مرآة الرؤية الخلفيةوحدة التحكم في

IF277.5A  وحدة شحن الهاتف المحمول الذكي / واجهة شحنUSB

IF28--

IF297.5A
مرحل المنفاخ/ مرآة الرؤية الخلفية مضادة للوهج اإللكترونية / وحدة التحكم في 

PEPS مرحل إزالة الصقيع /

IF307.5A  وحدة التحكم في البوابة / وحدة التحكم في الجسم / وحدة التحكم فيPEPS

IF3110A

وحدة التحكم في فتحة السقف / مستشعر ضوء المطر / لوحة التحكم المركزية 
/ لوحة العدادات/ وحدة التحكم في مكيف  T-BOXاألمامية / وحدة التحكم 

مفاتيح علي الجانب األيسر الهواء/ موصل المقبض األمامي األيسر / مجموعة 
 من لوحة العدادات

IF32 7.5A
جهاز استشعار سرعة زاوية التوجيه/ وحدة التحكم في وقوف السيارة 

اإللكترونية / وحدة التحكم في مراقبة ضغط اإلطارات/ وحدة التحكم في معزز 
ABS / ESPالتوجيه الكهربائية/ وحدة التحكم في  

IF33 7.5A

اليسار األمامية )محرك الضبط(/ مجموعة المصابيح اليمين  مجموعة المصابيح
األمامية )محرك الضبط(/ وحدة التحكم في راديو الحركة الي الخلف/ وحدة 

التحكم في وقوف السيارة البانورام/ مفتاح ضبط ارتفاع تعديل المصباح المرتفع/ 
مولد األيونات السالبة / لوحة التحكم في تكييف الهواء

IF34 10A وحدة التحكم في الوسائد الهوائية
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الوظائف/األجزاءالقيمة المقدرةالرقم

IF357.5A
وحدة التحكم في ناقل  /4ATذراع ناقل الحركة/ وحدة التحكم في ناقل الحركة 

مفتاح الفرامل/ وحدة التحكم بالمحرك /6ATالحركة 

IF367.5A
مراقبة ضغط الهواء في اإلطارات/ مصباح الفرامل المرتفع / وحدة التحكم في 

مفتاح وقوف السيارة اإللكتروني

IF377.5A وحدة التحكم فيPEPS قفل عمود التوجيه اإللكتروني /

IF387.5A / مفتاح اإلشعال / وحدة التحكم فيPEPS   لفائف مكافحة السرقةPEPS

IF3910A
مكيف الهواء / لوحة التحكم لوحة التحكم المركزية األمامية / وحدة التحكم في 

في مكيف الهواء

IF407.5A
/ وحدة  2/ مرحل بدء التشغيل  1وحدة التحكم بالجسم / مرحل بدء التشغيل

التحكم في المحرك

IF41--

IF42--

IF437.5A
سخان مرآة الرؤية الخلفية علي الجانب األيسر/ سخان مرآة الرؤية الخلفية علي 

الجانب األيمن

IF4430Aسخان ازالة الصقيع الخلفي

IR1 -  مرحلIG2

IR2 - مرحل لـACC

IR3 -  مرحلIG1

IR4--

IR5 -مرحل إزالة الضباب

IR6 -مرحل طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية

IR7 -مرحل توسيع مرآة الرؤية الخلفية الخارجية

مالحظة 

أكثر من مصهر واحد، وكما عدة أجهزة يمكن استخدام نفس مصهر.قد تحتوي بعض األجهزة على 

تنبيه 

إذا كنت بحاجة إلى استبدال المصهر، يرجى الرجوع إلى موزع ترامبشي.

تحذير 

استخدام المصاهر غير المناسبة أو المصححة قد يؤدي إلي نشوب الحريق أو إصابة وحتي الوفاة.
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مصهر علبة األجهزة الكهربائية للكابينة األمامية 8.5.2

الصور ال تنطبق علي جميع طرازات السيارة، لمعرفة أغراض المصاهر، يرجي 
في السيارة الحقيقية. تختلف المصاهر قليال لطرازات السيارة المختلفة. النمالحظة
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الوظائف/األجزاءالقيمة المقدرةالرقم

EF1125Aالمصهر الرئيسي

EF280Aوحدة التحكم في التوجيه المعزز الكهربائي

EF350Aعلبة األجهزة الكهربائية علي لوحة العدادات

EF440Aمرحل المروحة عالية السرعة / المروحة منخفضة السرعة

EF550Aمرحل المروحة عالية السرعة

EF640A وحدة التحكم فيESP وABS

EF7--

EF830Aمرحل المنفاخ

EF9--

EF1050A العداداتعلبة األجهزة الكهربائية علي لوحة

EF11--

EF1230A مرحل  2/ مرحل بدء التشغيل  1مرحل بدء التشغيل /IG2 مفتاح اإلشعال /

EF1320Aمرحل الممسحة/ مرحل ضبط سرعة الممسحة

EF14--

EF1525A وحدة التحكم فيESP وABS

EF1615Aمرحل الضوء المرتفع

EF177.5Aمرحل ضاغط مكيف الهواء

EF18--

EF19--

EF2015Aمرحل مضخة الوقود

EF2130Aوحدة التحكم في وقوف السيارات اإللكتروني

EF227.5Aوحدة التحكم في المحرك / مفتاح الفرامل

EF2315Aمرحل القرن

الوظائف/األجزاءالقيمة المقدرةالرقم

EF2430Aوحدة التحكم في وقوف السيارات اإللكتروني

EF25--

EF26--

EF2715A 4وحدة التحكم في ناقل الحركةAT  6/ وحدة التحكم في ناقل الحركةAT

EF28
SHORT

PIN
قطعة االتصال القصير

EF29
SHORT

PIN
قطعة االتصال القصير

EF3010Aحاقن الزيت/ مرحل مضخة الوقود

EF3115Aلفائف اإلشعال

EF3210Aوحدة التحكم في المحرك

EF337.5A
مرحل المروحة منخفضة السرعة / مرحل المروحة عالية السرعة /مرحل بدء 

/ مرحل ضاغط تكييف الهواء/ مرحل جهاز استشعار األكسجين األمامي/  2تشغيل 
مرحل جهاز استشعار األوكسجين الخلفي

EF34 10A )مجموعة المصابيح اليسار )مصباح منخفض

EF35 10A  اليمنى )مصباح منخفض(مجموعة المصابيح

EF36 7.5A وحدة التحكم في المحرك

EF3710A

( / توقيت عمود الحدبات المتغير )مدخل MTمستشعر موضع القابض )نموذج 
الهواء( / الصمام الكهرومغناطيسي لعلبة الكربون/ صمام العادم التوربيني )طراز 

1.3T 1.3( / صمام التفريغ )نموذجT الحدبات المتغير )مخرج ( / توقيت عمود
الهواء(

ER1 -مرحل الماسحة

ER2 -مرحل ضبط سرعة الماسحة

ER3 -مرحل مضخة الوقود

ER4--
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الوظائف/األجزاءالقيمة المقدرةالرقم

ER5--

ER6 -مرحل القرن

ER7 -مرحل الضوء المنخفض

ER8 -مرحل ضاغط مكيف الهواء

ER9 - المرتفعمرحل الضوء

ER10 -1مرحل البادئ

ER11 -المرحل الرئيسي

ER12 -مرحل المروحة عالية السرعة

ER13 -مرحل المنفاخ

ER14 -2مرحل البادئ

ER15--

ER16 -مرحل المروحة منخفضة السرعة

مالحظة 

العديد من األجهزة الكهربائية قد تكون بعض األجهزة الكهربائية مجهزة مع المصاهر العديدة، وقد تشارك 
في استخدام نفس المصهر.

تنبيه 

إذا كنت بحاجة إلى استبدال المصهر، يرجى الرجوع إلى موزع ترامبشي.

تحذير 

استخدام المصاهر غير المناسبة أو المصححة قد يؤدي إلي نشوب الحريق أو إصابة وحتي الوفاة.
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البدء في حاالت الطوارئ 8.6

 الكابل الطائر

إذا ال يمكن بدء تشغيل المحرك بسبب طاقة البطارية منخفضة جدا، 
يمكن بدء تشغيل المحرك عن طريق توصيل بطارية السيارة األخري 

عبر الكابل الطائر.

تنبيه 

يجب أوال توصيل عمود ربط عند توصيل البطارية للسيارتين، 
الخط للقطب الموجب وثم توصيل عمود ربط الخط للقطب السالب.

 OFFقم بتحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع " -
/ LOCK."

 )+(للكابل األحمر بالقطب ①قم بتوصيل طرفية -

لبطارية ( -للكابل األسود بالقطب السلبي ) ②قم بتوصيل طرفية  -

بأسطونة المحرك  ④، وقم بتوصيل الطرفية األخري"Bالشحن "

" أو عنصر معدني Aللسيارة فيه البطارية المطلوبة للشحن "

 متصل بأسطونة المحرك للسيارة فيه البطارية المطلوبة للشحن.

يتم تشغيل السيارة مع بطارية إمدادات الطاقة لجعلها تعمل بسرعة  –
ل محرك السيارة مع بطارية تنقص الكهرباء خاملة، ثم بدء تشغي

 حتي يتم تشغيل المحرك بشكل مستقر.

بعد تشغيل المحرك بسالسة، قم بتفكيك كابل التوصيل بالترتيب  -
 العكسي.
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تحذير 

قبل تفكيك كابل التوصيل، ينبغي التأكد من أن يكون مفتاح بدء  •
التشغيل.التشغيل أو مفتاح اإلشعال في حالة ايقاف 

 قم بتشغيل المنفاخ وسخان النافذة الخلفية  •

ضع كابل التوصيل بشكل صحيح لتجنب مالمسة األجزاء  •
المتحركة األخري.

تحذير 

قد يؤدي االستخدام غير السليم للكابالت الطائرة إلي انفجار 
 البطارية ويتسبب في إصابات خطيرة لألشخاص.

ينبغي أن الجهد الكهربائي لبطارية الشحن يكون نفس لجهد   •
الكهربائي للبطارية المطلوبة للشحن، وكما ينبغي يكون لديهما نفس 

 طاقة البطارية قدر اإلمكان. وإال فقد يسبب انفجارا.

 ال تعرض البطارية لشعلة مفتوحة واحذر من حدوث انفجار. •

مباشرا بالقطب السالب ال تقم بتوصيل القطب السالب للكابل  •
للبطارية المطلوبة للشحن. يجب أال يكون هناك الكهرباء الساكن 
بالقرب من البطارية، وإال، قد يتم اشتعال الغاز القابل لالشتعال 

 المولد من البطارية من الشرارة، مما يتسبب في حادث االنفجار.

و أنبوب ال تقم بتوصيل القطب السالب للكابل بمكون نظام الوقود أ •
الفرامل، وال تقم بمواجهة البطارية أثناء التشغيل لمنع حرقها 

 بواسطة الحمض.
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الجر في حاالت الطوارئ 8.7

يحتوي كل من الجزء األمامي والخلفي من السيارة على واجهة جر 
خارجية للطوارئ بهيكل خيوط  مخروطية، وتسمح بتركيب خطاف الجر 

الجراء الجر.

مالحظة 

حمل هوك الجر علي السيارة لالستخدام عند الحاجة.يجب 

تحذير 

يكون هناك خطر معين في عملية الجر في حاالت الطوارئ 
للسيارة. ال ينبغي ألي سائق عديم الخبرة محاولة جر سيارات أخري 

لتجنب وقوع الحوادث.

تركيب هوك الجر األمامي

دوات ألالعجلة من حزمة اح فك براغي مفتاخطاف الجر ولة زاقم بإ -
 المحلقة في صندوق السيارة.

يتم رفع غطاء هوك الجر في موقع رأس السهم باستخدام مفك  –
 البراغي برأس مسطح.

في اتجاه عقارب الساعة في الفتحة. ①قم بربط خطاف الجر  -

في الفتحة المستدير  ②قم بإدراج مفتاح فك براغي العجالت -

دوير مفتاح فك براغي العجلة في اتجاه لخطاف الجر، وقم بت
 عقارب الساعة لربط خطاف الجر في الفتحة الملولبة.

بعد اكتمال الجر، قم بفك حلقة الجر في الترتيب العكسي أعاله وقم  -
بتغطية غطاء المصد.
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تركيب هوك الجر الخلفي

ح فك براغي العجلة من حزمة مفتاخطاف الجر ولة زاقم بإ -
دوات المحلقة في صندوق السيارة.ألا

يتم رفع غطاء هوك الجر في موقع رأس السهم باستخدام مفك  –
 البراغي برأس مسطح.

في اتجاه عقارب الساعة في الفتحة.①قم بربط خطاف الجر  -

الفتحة المستدير  في ②قم بإدراج مفتاح فك براغي العجالت -

لخطاف الجر، وقم بتدوير مفتاح فك براغي العجلة في اتجاه 
 عقارب الساعة لربط خطاف الجر في الفتحة الملولبة.

بعد اكتمال الجر، قم بفك حلقة الجر في الترتيب العكسي أعاله وقم   -
 بتغطية غطاء المصد.

 احتياطات الجر

حاالت الطوارئ:تأكد من القيام بما يلي قبل الجر في 

يجب تشغيل مصابيح التحذير الخاصة بالمخاطر لسيارة الجر  •
 والسيارات التي يتم جرها، ويجب مراعاة أنظمة المرور المحلية.

يجب ربط خطاف الجر بقوة في الفتحة الملولبية. وإال فإن هوك  •
 الجر قد يخرج من الثقب اللولبي عند الجر.
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عملية الجر في حاالت الطوارئ:تأكد من القيام بما يلي في 

عندما تكون سيارة الجر سيارة بمفتاح إشعال ميكانيكي، ينبغي بقاء  •
". اال سيتسبب في حوادث مرور ONمفتاح االشعال في وضع  "

 خطيرة ألنه ال يمكن التوجيه عند الجر.

                                                             تذكر أن كال  من المكابح ومعزز التوجيه للسيارة التي يتم جرها ال  •
 لذلك يجب أن يتم كبحهما في وقت مبكر عن المعتاد.يعمالن، 

ع سريعا أو  •                                                            عند جر السيارة، يجب القيادة سلس ا ، وال تقم بتسر 
ا سريع ا أو التوجيه حاد ا.                                  تباطؤ 

للسيارة المزودة بناقل الحركة اليدوي، ينبغي دوس القابض برفق  •
التلقائي، عند بدء تشغيل السيارة .وللسيارة المزودة بناقل الحركة 

 ينبغي دوس دواسة الوقود ببطء عند بدء تشغيل السيارة

ا. •                                                       ابدأ ببطء حتى يصبح حبل الجر  ضيق ا وثم يتسارع تدريج 

ا في حالة مشدود. •                                                     عند الجر، يجب أن يكون حبل الجر دائم 

إذا كان هناك خطأ تسرب الزيت في ناقل الحركة للسيارة، أثناء 
مكن فقط رفع العجالت الدافعة و:الجر في حاالت الطوارئ، ي

."N" تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضعال تقم ب •

كم/ساعة. 50ال تقم بجر السيارة بسرعة أعلى من  •

كم. 50المسافة القصوى للجر هي  •

تحذير 

ألن مضخة زيت ناقل الحركة التلقائي ال تعمل في حالة إيقاف  •
ناقل الحركة التلقائي في تشغيل المحرك، يؤدي الي أن يكون 

ظروف التزييت الفقيرة عند الجر بسرعة مرتفعة أو مسافة طويلة، 
مما يؤدي الي اتالف ناقل الحركة التلقائي. لذلك  عندما تكون 

                                                       مسافة الجر طويلة جد ا، يجب رفع العجلة األمامية للسيارة.

الى  إذا رفع الجزء الخلفي من السيارة للجر، العجلة الخلفية تدور •
الخلف، بحيث ناقل الحركة التلقائي سيقوم بالدوران بسرعة عالية، 
مما يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة في ناقل الحركة التلقائي في 

 وقت قصير.

مقطورة

إذا كانت السيارة بحاجة إلي سحبها في حالة وجود العطل، يوصي 
يمكن سحب بسحبها مع شاحنة مسطحة. إذا كانت الظروف ليست كافية، 

السيارة مع شاحنة رفع عجالتها.

يتم سحب السيارة عن طريقة السحب المناسبة وفقا لتكوين السيارة 
وحالة العطل، ولكن يجب االنتباه إلي ما يلي:

طرف الجر

يرجي االتصال بموزع ترامبشي او شركة جر مهنية لجر السيارة.  •
بنفسكم، اال قد  واذا كان ال تدرك ذلك كامال، ال تقم بجر السيارة

 يؤدي الي تلف السيارة.

ينبغي استخدام نظام سلسلة امنة لكل انواع الجر واالمتثال لقوانين  •
 المرور.

ينبغي الجر وفقا للطريقة المحددة، اال يؤدي الي تلف السيارة  •
 بسهولة وتهديد حركة المرور والسالمة المرورية.
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يتم سحب السيارة مع شاحنة مسطحة.

طريقة السحب تنطبق علي السيارات بجميع التكوينات هذه 
واألخطاء، يوصي باستخدامها قدر اإلمكان.

تنبيه 

يجب مالحظة بتطبيق مكابح التوقف وتثبيت العجالت األربع لمنع 
السيارة من التحرك عند الكبح في حاالت الطوارئ للمقطورة.

سحب السيارة من األمام مع شاحنة رفع عجالتها

إذا كنت تستخدم هذه الطريقة لجر السيارة ووضع عربة الجر أسفل 
العجلة الخلفية للسيارة التي يتم جرها، يمكن جر جميع السيارات.

إذا كنت تستخدم هذه الطريقة لجر السيارة ولكن لم تضع العربة 
أسفل العجلة الخلفية للسيارة التي يتم جرها ، يمكن فقط جر السيارة 

لية بسرعة بطيئة:بالشروط التا

للسيارة بنوع الدفع بالعجالت األمامية، اذا كانت العجالت الخلفية 
والمحاور الخلفية غير معطوبة، قم باالفراج عن مقبض فرملة اليد 

بالكامل.

تنبيه 

،  (EPBبالنسبة للموديالت المزودة بفرامل الوقوف االلكتروني ) •
العجالت الخلفية عند جرها. اال يجب استخدام عربة الجر أسفل 

 يؤدي الي تلف الفرامل واإلطارات بسهولة.

عند رفع الجزء األمامي من السيارة، ينبغي التأكد من وجود  •
خلوص أرضي مناسب في مؤخرة السيارة ، وإال فقد يتلف غطاء 
المصد الخلفي أو الجزء السفلي من السيارة التي يتم جربها أثناء 

 عملية الجر.
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معالجة. 8

يتم سحب السيارة من الخلف باستخدام شاحنة رفع عجالتها.

في حالة تلف المحاور الخلفية والعجالت الخلفية، يجب وضع 
السيارة بمنصة السحب تحت العجالت األمامية للسيارة المسحوبة.

تنبيه 

ال تقم بسحب السيارة مع العجالت األمامية علي األرض، وذلك 
الحركة. يمكن أن يضر بشدة ناقل

يحظر من استخدام شاحنة مرفوعة

ال تقم بسحب السيارة باستخدام الشاحنة المرفوعة من الجزء 
األمامي أو الخلفي، وإال فيؤدي ذلك إلي تلف الجسم.
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.  معلومات حماية البيئة 9

معلومات الكشف عن معلومات الحماية البيئية 9.1

الرقممعلومات الكشف عن معلومات الحماية البيئيةنموذج السيارة:

GAH7130F1M5CN QQ G5 Z2 008U000001
000001

000002

GAH7130F2M5CN QQ G5 Z2 008U000002
000001

000002

GAH7130F1A5CN QQ G5 Z2 008U000003
000001

000002

GAH7130F1A5ACN QQ G5 Z2 008U000004
000001

000002

GAH7130F2A5CN QQ G5 Z2 008U000005
000001

000002

GAH7130F2A5ACN QQ G5 Z2 008U000006
000001

000002

GAH7150F1M5CN QQ G5 Z2 008U000007
000001

000002

GAH7150F2M5CN QQ G5 Z2 008U000008
000001

000002

GAH7150F2M5ACN QQ G5 Z2 008U000009
000001

000002

GAH7150F2A5CN QQ G5 Z2 008U000010
000001

000002

GAH7150F2A5ACN QQ G5 Z2 008U000011
000001

000002
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.  معلومات حماية البيئة 9

الرقمعن معلومات الحماية البيئية معلومات الكشفنموذج السيارة:

GAH7150F1M5ACN QQ G5 Z2 008U000012
000001

000002

GAH7130F1M5ACN QQ G5 Z2 008U000013
000001

000002

GAH7130F2M5ACN QQ G5 Z2 008U000014
000001

000002

الرجوع إلى نموذج السيارة المقابل.( عند الرجوع إلى معلومات الحماية البيئية، يرجى 1مالحظة: 
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.  معلومات حماية البيئة 9

معلومات الحماية البيئية 9.2

معلومات حماية البيئةالبند

نموذج السيارة:
GAH7130F1M5②GAH7130F2M5 

GAH7130F1M5A②GAH7130F2M5A
GAH7130F1A5②GAH7130F2A5 

GAH7130F1A5A②GAH7130F2A5A

لسيارات الركاب المحدودة GACمجموعة شركة /4A13M1نوع المحرك/الشركة المصنعة

نوع المحول الحفاز/الشركة المصنعة

األمام: فرع سانشوى لشركة فوجييا )قوانغتشو( ألنظمة قطع غيار السيارات المحدودة /1388615Xاألمام: 

 )سوتشو( للسيراميك البيئية المحدودة NGK: شركة 1الناقل: األمام: الوحدة  

 وشى وىفو للمحفزات الصديقة للبيئة المحدودة : شركة1طالء: األمام: الوحدة 

الحزمة: األمام: فرع سانشوى لشركة فوجييا )قوانغتشو( ألنظمة قطع غيار السيارات المحدودة

/ شركة هنغبو القابضة المحدودة 2140003AAF00/ شركة قوانغدونغ هنغبو للمرشحات المحدودة  2140003AAF00نوع جهاز التحكم في تبخر الوقود/ الشركة المصنعة

شركة ليانخه إللكترونيات السيارة المحدودة/LSF4؛الخلفي:LSF4األمامي:نوع جهاز االستشعار/الشركة المصنعة

جهاز التحكم في انبعاثات علبة المرافق/ الشركة 
 المصنعة

شركة نينغبو شنتونغ للصب المحدودة/10090081310000

/صنعة/ الشركة الم EGRطراز 

شركة ليانخه إللكترونيات السيارة المحدودة /ME17/ الشركة المصنعة OBDطراز 

موافقIUPRوظيفة مراقبة 

شركة ليانخه إللكترونيات السيارة المحدودة /ME17/ME17/رقم اإلصدار/ الشركة المصنعة ECUطراز 

6األوتوماتيكي/5اليدوي/نوع ناقل الحركة/عدد التروس

/ فرع نينغبو لشركة شنغهاي تيانناكه ألنظمة العادم المحدودة 82421917؛ الخلفية:  82421915األمام: كاتم الصوت/ الشركة المصنعةطراز 

/ شركة ووشي شيبو للشحان المحدودة RHF3طراز الشاحن/ الشركة المصنعة

/نوع المبرد الداخلي
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.  معلومات حماية البيئة 9

معلومات حماية البيئةالبند

GAH7150F2A5، GAH7150F2A5Aالسيارة:نموذج 
GAH7150F1M5②GAH7150F2M5 

GAH7150F1M5A②GAH7150F2M5A

لسيارات الركاب المحدودة GACمجموعة شركة /4A15K1نوع المحرك/الشركة المصنعة

نوع المحول الحفاز/الشركة المصنعة

/ األمام: فرع سانشوى لشركة فوجييا )قوانغتشو( ألنظمة قطع غيار السيارات المحدودة 1920148Xاألمام: 

 )سوتشو( للسيراميك البيئية المحدودة NGK: شركة 1الناقل: األمام: الوحدة  

 : شركة وشى وىفو للمحفزات الصديقة للبيئة المحدودة1طالء: األمام: الوحدة 

 وجييا )قوانغتشو( ألنظمة قطع غيار السيارات المحدودةالحزمة: األمام: فرع سانشوى لشركة ف

/ شركة هنغبو القابضة المحدودة 2140003AAF00/ شركة قوانغدونغ هنغبو للمرشحات المحدودة  2140003AAF00 نوع جهاز التحكم في تبخر الوقود/ الشركة المصنعة

/ شركة بكين دلفي وانيوان لنظم إدارة المحرك المحدودة RE94، الخلف: RE94األمام:  نوع جهاز االستشعار/الشركة المصنعة

جهاز التحكم في انبعاثات علبة المرافق/ الشركة 
 المصنعة

شركة نينغبو شنتونغ للصب المحدودة/10090081310000

// الشركة المصنعة EGRطراز 

/ شركة بكين دلفي وانيوان لنظم إدارة المحرك المحدودة MT62.1/ الشركة المصنعة OBDطراز 

موافقIUPRوظيفة مراقبة  

/ شركة بكين دلفي وانيوان لنظم إدارة المحرك المحدودة MT62.1 / MT62.1 /رقم اإلصدار/ الشركة المصنعة ECUطراز 

5اليدوي/4األوتوماتيكي/نوع ناقل الحركة/عدد التروس

/ فرع نينغبو لشركة شنغهاي تيانناكه ألنظمة العادم المحدودة 82421916؛ الخلفية:  82421915األمام:  الشركة المصنعةطراز كاتم الصوت/ 

/طراز الشاحن/ الشركة المصنعة

/نوع المبرد الداخلي
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تكوين الفعلي للسيارة ووظائفها ومعلمات األداء لها والرسم البياني للمنتج وغيرها من المعلومات ذات الصلة، ويكون محتواه صالحا عند السمح بطباعه، ولكن ال Trumpchiيصف هذا الدليل تكوين سلسلة كاملة من سيارات 
، يرجع إلي المنتجات الفعلية.وظائفها يعتمد علي السيارة المسلمة فعليا، وعندما يختلف الرسم البياني للمنتج من السيارة المسلمة المحددة

هذا الدليل والمواصفات الفنية دون سابق إنذار. شركة مركبات الركاب )هانغتشو(  تحتفظ شركة مركبات الركاب )هانغتشو( المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانغتشو للمركبات بالحق في تغيير أو استكمال أو إنهاء محتويات
عة قوانغتشو للمركبات تمتلك حقوق الطبع والنشر لهذا الدليل،المحدودة التابعة لشركة مجمو

دودة التابعة لشركة مجموعة قوانغتشو للمركبات.ال تقم بتصويره أو استخراج كل أو جزء من هذا الدليل اال بعد الحصول علي الموافقة الخطية من قبل شركة مركبات الركاب )هانغتشو( المح
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