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أكثر متعة قيادة، يرجى قراءة دليل التي تم صنعھا بشركة السيارات المحدودة لمجموعة قوانغتشو للسيارات (تسمى بسيارة قوانغتشي باختصار فيما يلي)، ومن أجل جعلك تتمتع ب GAC MOTORشكرا الختياركم سيارة 
  و يؤدي االستخدام السليم للسيارة إلى رفع سالمة القيادة وإطالة عمرھا.المستخدم بعناية. يستطيع ھذا الدليل أن يجعلكم تفھم تماما وسائل استخدام السيارة واالحتياطات حولھا، 

المزيد للمركبات، وكذلك تعليمات الصيانة الدورية لسيارة ترامبشي الخاصة بكم. يرجى قراءة ھذا الدليل بعناية لمعرفة  GAC MOTORدليل الضمان المرفق يشرح خدمات الضمان التي يمكنكم أن تتمتع بھا الخاصة بشركة 
  عن حقوقكم ومسؤولياتكم.

  يرجى االحتفاظ بالدليل في السيارة حتى تتمكن من مراجعته في أي وقت بعد قراءته ألول مرة.

  إذا لم تكن واضًحا في قراءة ھذا الدليل، فسوف يشرح الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي ذلك بالتفصيل.

  .6666- 813-400تواصلكم معنا عبر الخط الساخن لخدمة اللعمالء إذا كفت لديكم اية نصائح أو تعليقات، نرحب ب

  ، نتمنى لكم االستخدام السعيد!GAC MOTORشكرا لدعمكم وحبكم لسيارة 

  شركة قوانغتشو لمركبات الركاب المحدودة

    



  تعليمات السالمة

لذلك تعد القيادة تعتبر سالمتكم وسالمة ركاب السيارة مھمة للغاية، 
  بأمان مسؤولية ھامة للمستخدم.

من أجل إفھامكم احتياطات السالمة المعنية، نقدم اإلرشادات حول 
إجراءات التشغيل واالحتياطات من خالل اإلشارات والدليل على السيارة 

  لتنبيھكم للمخاطر المحتملة التي قد تلحق األضرار بكم وبالركاب.

ع االحتياطات الخطيرة المتعلقة بتشغيل يعجز الدليل عن إدراج جمي
وصيانة السيارة، لذلك يجب عليكم إصدار الحكم الصحيح في الوقت 

  المناسب.

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

  ملصوقة على السيارة. -الفتات السالمة ●

  الكلمات من "التحذير" و"المالحظة" و"التنبيه". رمز ،، في األمام وإحدى -نصائح السالمة ●

  معلومات ھامة تحذركم من احتمال اصابة خطيرة أو مميتة.  تحذيرات  
   

معلومات ھامة تلفت انتباھكم إلى المخاطر المحتملة من األضرار التي قد تلحق  تنبيھات  
  بسيارتكم.

   

  إلى إصابات. معلومات إضافية ذات طابع عام ولن تؤدي  تنبيھات  

  وان.لعنص انف ضع عالمة "*" خلم ويت، يةرختيادة امعد وصف عنذج. ولنمااعلی جميع ل ليدلھذا افي رات لفقض ابعق بط●ال تن

  ما لم ينص على خالف ذلك، اتجاھات السيارة في ھذا الدليل (األمام، الخلف، اليسار، اليمين) تخضع التجاه السفر.● 

بمفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة وجھاز مفتاح اإلشعال التقليدي، ما لم يتم تحديد خالف ذلك، فإن االسم الموحد ھو مفتاح  تجھز طرازات السلسلة ھذه● 
  اإلشعال.
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  . احتياطات السالمة الھامة1

 تأكد من ارتداء حزام األمان بشكل صحيح  

في حالة حدوث اصطدام، حزام األمان ھو أفضل جھاز حماية. يتم استخدام الوسادة الھوائية لمساعدة 
حتى إذا كانت السيارة مزودة بالوسادة  حزام األمان فقط، وليس تحل محل حزام األمان، لذلك

  الھوائية، تأكد من أن السائق الركاب دائماً يرتديوا حزام األمان بشكل صحيح.

 ال تترك األطفال داخل السيارة بدون مراقبة  

ال تترك األطفال في سيارة بدون مراقبة، وعندما يقوم الطفل عن غير قصد بتشغيل واحد أو أكثر 
السيارة، فقد يؤدي ذلك إلى اإلصابة أو الوفاة. تشغيل السيارة الخاطئ لألطفال  من أدوات التحكم في

قد يؤدي الي حدوث اصطدام، مما يسبب اإلصابة أو الوفاة. باإلضافة إلى ذلك، اعتمادا على درجة 
حرارة البيئة، يمكن الوصول إلى درجات الحرارة القصوى داخل السيارة، مما يؤدي إلى اإلصابة أو 

  اة.الوف

 حماية كل األطفال  

عام بالمقعد األمامي، وينبغي إحكام جلوسھم بشكل صحيح  12يجب اال يركب األطفال أقل من 
بالمقاعد الخلفية. يجب استخدام مقعد السالمة لألطفال لألطفال الرضع واألطفال الصغار، ويجب 

  ألكبر سًنا.استخدام مقعد السالمة لألطفال وأحزمة األمان ثالثية النقاط لألطفال ا

 إيالء االھتمام لخطر الوسادة الھوائية  

يمكن للوسائد الھوائية حماية األرواح. ولكن، قد يؤدي تحرير الوسائد الھوائية الي حدوث إصابات 
  خطيرة أو مميتة للركاب القريبين منھا أو المثبتين بشكل غير صحيح.

طفال الرضع واألطفال الصغار والكبار تعتبر الوسائد الھوائية األكثر تعرًضا للخطر بالنسبة لأل
  قصر القامة، لذلك تأكد من اتباع جميع التعليمات والتحذيرات في ھذا الدليل.

  ممنوع منعا باتا للقيادة بعد شرب الكحول  

حتى شرب كمية قليلة من الكحول فقط، سيقلل من القدرة على االستجابة، وسوف يصبح وقت 
  حول أطول، لذلك ُيمنع من القيادة بعد شرب الكحول.االستجابة لألشخاص بعد شرب الك

 .تابع لوائح سالمة الطريق والتزم باآلداب أثناء  القيادة  

 تأكد من االنتباه إلى سالمة القيادة  

إذا كنت مشغوالً بالرد على الھاتف أو لديكم أشياء أخرى تمنعكم من التركيز على الطريق أو 
  إلى حادث مرور. تذكر دائما تجنب الملھيات أثناء  القيادة. المركبات األخرى أو المشاة، فستؤدي

 تحكم بسرعة السيارة  

السرعة العالية جدا ھي واحدة من األسباب الرئيسية لحوادث المرور، وكلما زادت السرعة كلما 
  زادت المخاطر. لذلك يرجى اختيار سرعة القيادة المناسبة واآلمنة وفًقا لظروف الطريق الفعلية.

 الصيانة الدورية  

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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  مسجل بيانات الحوادث
الحوادث التي يمكن تسجيل بيانات السيارة في بعض السيارة تجھز باألجھزة المتعلقة بمسجل بيانات 

االصطدامات (مثل نفخ الوسائد الھوائية أو االصطدام مع العوائق)، تساعد ھذه البيانات على فھم حالة االصطدام 
  واإلصابة بشكل أفضل. .

لمحدودة أو ھذه البيانات تكون مملوكة لصاحب السيارة، وإذا لزم األمر، يحق لشركة بيع سيارة تشوانشي ا
الموزع المعتمد الحصول على بيانات مسجل بيانات الحوادث، ولكن تستخدم في التشخيص الفني والبحث 

  والتطوير للسيارة فقط.

  مسجل تشخيص الخدمة
تجھز السيارة باألجھزة تتعلق بمسجل تشخيص الخدمة التي يمكن تسجيل معلومات أداء نظام القوة 

  تساعد الفنيين علي تشخيص وإصالح وصيانة السيارة. وظروف القيادة. ھذه البيانات

ھذه البيانات تكون مملوكة لصاحب السيارة، وإذا لزم األمر، يحق لشركة بيع سيارة تشوانشي المحدودة أو 
الموزع المعتمد الحصول على بيانات مسجل تشخيص الخدمة، ولكن تستخدم في التشخيص الفني والبحث 

  والتطوير للسيارة فقط.
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  . فھرس الصورة2

  خارج السيارة 2.1

 

  . مجموعة المصابيح األمامية:1

   76=> انظر الصفحة  قم بتشغيل الضوء  - 

   227=> انظر الصفحة  استبدل اللمبات  - 

  247=> انظر الصفحة   مواصفات لمبات مجموعة المصابيح األمامية  - 

   92=> انظر الصفحة  . مرآة الرؤية الخلفية الخارجية 2

  76=> انظر الصفحة  مصباح إشارة التوجيه الجانبي - 

  247=> انظر الصفحة  مواصفات مصباح إشارة التوجيه الجانبي

   61=> انظر الصفحة  . الدخول بدون مفتاح * 3

   58=> انظر الصفحة  فتحة قفل الباب  - 

   231=> انظر الصفحة  . العجالت 4

   81=> انظر الصفحة  مصباح الضباب األمامي * . 5

  247انظر الصفحة  مواصفات مصابيح الضباب األمامية => - 

  265انظر الصفحة  . الجر األمامي =>6
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  . مجموعة المصابيح الخلفية:1

   247=> انظر الصفحة  مواصفات لمبات مجموعة المصابيح الخلفية  - 

  . ضوء الكبح رفيع المستوي2

  247انظر الصفحة  مواصفات مصباح اشارة الفرامل المرتفع => - 

  218لصفحة انظر افي => لخلة ممسحة الزجاج اشفرل ستبد.  ا3

   265=> انظر الصفحة  . الجر الخلفي 4

   209> انظر الصفحة = . غطاء خزان الوقود 5

  88انظر الصفحة . مصباح الضباب الخلفي => 6

  247انظر الصفحة مواصفات مصابيح الضباب الخلفية =>  - 

  . ضوء لوحة الترخيص7

  247انظر الصفحة مواصفات مصباح لوحة الترخيص =>   - 

  64انظر الصفحة  . زر فتح الباب الخلفي => 8
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  مقصورة المحرك األمامية
   215=> انظر الصفحة   . خزان سائل التبريد1

   213انظر الصفحة  => . غطاء  مرشح 2

   219=> انظر الصفحة  . خزان سائل الفرامل 3

   222=> انظر الصفحة  . البطارية 4

  255=> انظر الصفحة  . صندوق األجھزة الكھربائية للكابينة األمامية 5

   212=> انظر الصفحة  . مقياس الزيت 6

    217=>انظر الصفحة . خزان تخزين  سائل غ7
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  داخل السيارة 2.2

 

   94=> انظر الصفحة  . واقي الشمس1

  83انظر الصفحة  . إضاءة السقف األمامي =>2

  70انظر الصفحة  زر فتحة السقف الكھربائية => - 

  71انظر الصفحة زر الستائر الكھربائية * =>  - 

  154زر إنقاذ الطوارئ لترامبتشي الذكي * => مراجعة الصفحة  -

   102=> انظر الصفحة  صندوق النظارات   - 

  91انظر الصفحة  . مرآة الرؤية الخلفية الداخلية =>3

   20=> انظر الصفحة  . الوسادة الھوائية للراكب األمامي 4

  دواسة الوقود  . 5

  دواسة المكابح  . 6

   66=> انظر الصفحة  . مقبض فتحة غطاء الكابينة األمامية7

  209انظر الصفحة مقبض فتح غطاء خزان الوقود =>   - 

   68لصفحة ظر انا => ق لسائب ابجان. زر النافذة الكھربائية 8

   57=> انظر الصفحة  زر القفل المركزي  - 

   92=> انظر الصفحة   زر ضبط مرآة الرؤية الخلفية الخارجية - 
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   57انظر الصفحة  => . قفل الباب والمقبض الداخلي 1

   128=> انظر الصفحة  . مخرج الھواء لمكيف الھواء 2

   76=> انظر الصفحة  . مفتاح مجموعة األضواء 3

   38=> انظر الصفحة   . لوحة العدادات4

   48=> انظر الصفحة  المؤشر   - 

   86=> انظر الصفحة  . مفتاح مجموعة الممسحة 5

  . لوحة التحكم المركزي:6

  105=> مراجعة الصفحة لنظام الصوت  USBوصلة  -

  97انظر الصفحة . زر تسخين المقعد * => 9

  81=> مراجعة الصفحة زر ضوء تحذير المخاطر  -

   164=> انظر الصفحة  . زر وضع القيادة * 2

   170=> انظر الصفحة  . زر نظام الفرامل اإللكترونية * 2

  163مقبض تحويل الوضعية * => مراجعة الصفحة  - 

   69=> انظر الصفحة  لنافذة الكھربائية الخاصة بالركاب . زر ا7

=> مراجعة الصفحة. منطقة الشحن الالسلكي للھاتف المحمول * 8
108  

  106مراجعة الصفحة  > USB=مقبس طاقة  -
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   36=> انظر الصفحة  . عجلة القيادة 1

  37انظر الصفحة  زر عجلة القيادة => - 

  19انظر الصفحة  وسادة ھوائية أمامية للسائق => - 

  130انظر الصفحة  . نظام الصوت =>2

   103=> انظر الصفحة  . مقبض فتح علبة القفازات 3

   115=> انظر الصفحة   . لوحة التحكم علي نظام تكييف الھواء4

  157انظر الصفحة . مفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة * =>  5

   100=> انظر الصفحة  القيادة  . حجرة التخزين السفلية لكابينة6

   255=> انظر الصفحة  صندوق األجھزة الكھربائية للوحة العدادات  - 

  . مجموعة المفاتيح على اليسار من لوحة العدادات:7

 80الصفحة  => انظر  مقبض الضبط اليدوي الرتفاع المصباح االمامي  - 

  180انظر الصفحة  زر نظام المساعدة على ھبوط التالل  => - 

   189=> انظر الصفحة  زر نظام الوقوف البانورامي *  - 

الصفحة => انظر  ايقاف تشغيل نظام الثبات اإللكتروني * زر  -
177  
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  . ارشادات السالمة3

  القيادة األمنة 3.1
  المقدمة 3.1.1

يحتوي ھذا الفصل على معلومات ھامة ونصائح واقتراحات 
  يجب ان تقرآ مرعاه لسالمتكم وسالمة الركاب.وتحذيرات. 

  تنبيھات
يجب إبقاء دليل المالك ھذا داخل سيارتكم. إذا كنت تقرض أو تعيد
بيع السيارة، فتأكد من تسليم المجموعة الكاملة من وثائق السيارة إلى

  المالك الجديد.

  تأكد من التحقق مما يلي قبل القيادة:

  السيارة تعمل بشكل صحيح.تأكد من أن كل أضواء  - 

  تأكد من ان مستوى الوقود كافي - 

  تأكد من أن مستوى المبرد كافي - 

  تأكد من ان مستوى سائل المكابح كافي - 

  تأكد من ان مستوى سائل تنظيف الزجاج األمامي كافي - 

  تأكد من أن ضغط االطارات طبيعي. - 

رؤية الواضحة تأكد من ان جمبع النوافذ نظيفة ويمكن من خاللھا ال - 
  للخارج.

  تأكد من عدم وجود اي اجسام يمكن ان تعيق الدواسات - 

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

  حماية الطفل بمقعد السالمة لألطفال المناسب وارتداء حزام األمان. - 

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

  التأكد من أمن البيئة المحيطة. - 

  

  تحذيرات
 يرجى التمسك باالحتياطات التالية عند تركيب وسادة القدم للسائق:

  ال تستخدم وسادتي القدم أو وسائد القدم معا.   •
  ال تضع وسادة القدم مقلوًبا أو باتجاه غير صحيح.  •

 

  تحذيرات
  الخارجية.ال تشتت ذھنك بالعوامل ● 
ال تقود السيارة عند انخفاض قدرة رد الفعل  مثل تناول المخدرات• 

وشرب الكحوليات وتعاطي المخدرات لتجنب تقليل القدرة على
  االستجابة.

  التزام صارما بلوائح المرور.•  
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  مواضع الجلوس الصحيحة 3.1.2
  وضع الجلوس الصحيح للسائق

مباشر على سالمة القيادة وتعب وضعية القيادة الصحيحة لھا تأثير 
  السائق. قبل القيادة، يجب على السائق القيام بما يلي:

قم باستقامة جسمك وضبط المقعد إلى الوضع الصحيح بحيث يتناسب  - 
  الجزء الخلفي تماًما مع مسند ظھر المقعد.

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

  95=> انظر الصفحة  اضبط مسند الرأس بشكل صحيح. - 

   15انظر الصفحة  => ربط حزام األمان بشكل صحيح - 

  36=> انظر الصفحة  ضبط موضع عجلة القيادة - 

  تحذيرات
أثناء عملية القيادة، يجب على السائق عدم ضبط المقعد ومسند
الرأس وعجلة القيادة، وإال فقد تكون السيارة خارج السيطرة وتتسبب في

  وقوع حادث.

  موقف الجلوس الصحيح للراكب

لضمان سالمة الركاب والحد من مخاطر الحوادث، يجب على 
  الركاب القيام بما يلي:

=> انظر  باستقامة جسمك وضبط مسند الرأس بشكل صحيح.قم  - 
  95الصفحة 

يجب على الراكب األمامي تعديل المسافة بين المقعد ولوحة العدادات  - 
  حسب حاجاته.

يجب على الراكب األمامي ضبط المقعد مرة أخرى إلى الوضع  - 
  الصحيح بحيث يتناسب الجزء الخلفي تماًما مع ظھر المقعد.

   15انظر الصفحة  => األمان بشكل صحيحربط حزام  - 

  يجب وضع القدمين على األرض. - 

عند حمل األطفال ، يجب حماية األطفال بمقاعد السالمة لألطفال  - 
   27الصفحة  انظر  => المناسبة وفقاً لألنظمة ذات الصلة.

  

  تحذيرات
إذا كان صدر الراكب االمامي قريبا جدا من لوحة العدادات، قد يصاب● 

  بجروح خطيرة جراء نشر الوسادة الھوائية االمامية.
أثناء عملية القيادة، يجب عليكم الحفاظ على موقف الجلوس الصحيح• 

صحيح لتجنب االصابة الناجمة عنوارتداء حزام األمان بشكل 
  فرملة الطوارئ أو الحوادث.
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  أحزمة األمان 3.2
  لماذا يجب شد أحزمة االمان 3.2.1

  الحماية التي توفرھا أحزمة األمان

  
عند اصطدام السيارة، يمكن الرتداء حزام األمان بشكل صحيح 

للحركة إلى تثبيت الركاب في الوضع المناسب، وتقليل من القصور الذاتي 
األمام للسائق والركاب ومنع رمي السائق والركاب الي األمام، وكما يوفر 
أفضل الحماية للسائق والركاب بالوسائد الھوائية لتقليل الضرر الذي 

  تلحقه.

عند اصطدام السيارة، يساعد حزام األمان نظام السالمة اآلخر 
نفس الوقت، مما  للسيارة على امتصاص الطاقة الناتجة عن االصطدام في

  يقلل من الضرر الذي قد يعاني منه السائق والركاب.

  تحذيرات
ال يمكن تبدل حزام األمان بأكياس الھواء. يجب ارتداء حزام
األمان بشكل صحيح بغض النظر عما إذا كانت السيارة مزودة بأكياس

  الھواء.

  عواقب عدم ارتداء حزام األمان

  
يتعرض السائق والراكب الذي ال يرتدي عند اصطدام السيارة، قد 

  حزام األمان للجرحى بسبب القصور الذاتي للرمي الي األمام.
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حتى في السرعات المنخفضة، فإن القوى المؤثرة على الجسم في 
حابث التصادم تكون كبيرة وال يمكن للراكب التحكم بنفسه بواسطة يديه. 

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

  
يجب على الراكب الخلفي أيًضا ارتداء حزام األمان بشكل صحيح، 
وإال سيتم الرمي إلى األمام عند حدوث الحادث. الراكب في المقعد الخلفي 

ويعرض الركاب  الذي لم يقم بشد حزام األمان يمكن ان يصاب بجروح
  االخرين للخطر.
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  حزام األمان 3.2.2
  مؤشر حزام االمان

  اللمبة التحذيرية لربط حزام امان السائق 

  لمبة تحذيرية لربط حزام األمان للراكب االمامي 

، تتوفر معلومات ""ON عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع 
  اإلنذار التالية:

كم/ ساعة، إذا كان السائق أو  20من عندما تكون سرعة السيارة أقل  - 
الراكب األمامي ال يرتديان حزام األمان، فسوف يومض المؤشر 

  ثواٍن ثم تبقي االضاءة دائما. 6المقابل في لوحة العدادات لمدة 

كم / ساعة، إذا كان السائق أو الراكب  20≥عندما تكون سرعة السيارة  - 
مض المؤشر المقابل األمامي ال يرتديان حزام األمان، فسوف يو

ثانية، وثم تبقي االضاءة دائما، ويكون  20في لوحة العدادات لمدة 
  مصحوًبا بتنبيه مسموع مستمر.

  

  تحذيرات
قبل القيادة، يرجى التحقق مما إذا كان ھناك أي أشياء ثقيلة على مقعد
الراكب األمامي، لتجنب النظام عن طريق الخطأ التفكير في وجود

  وإصدار إنذار كاذب.راكب يجلس 
إذا ظلت معلومات التنبيه المذكورة أعاله تظھر بعد تثبيت حزام األمان
بشكل صحيح، فقد يكون جھاز حزام األمان غير صالحا، يرجى
االنتقال إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص

  واالصالح.

  مؤشر حزام األمان للمقعد الخلفي * 

المؤشر األبيض لحزام األمان للمقعد الخلفي إلى أن تشير اضاءة 
تم ارتداء حزام األمان، وتشير اضاءة المؤشر األحمر إلى عدم ارتداء 
حزام األمان أو خلل في نظام حزام األمان. عندما يرتدي حزام األمان 
بشكل صحيح، سيظل يضيء المؤشر باللون األحمر، وقد يكون جھاز 

يرجى االنتقال إلى الموزع المعتمد الخاص حزام األمان غير صالحا، 
  بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح.

ثانية، وفي  35يتم إطفاء مؤشر حزام األمان للمقعد الخلفي بعد 
  الحاالت التالية، يتم عرض المؤشر مرة أخرى:

الركاب في المقعد الخلفي ال يرتدون أحزمة األمان عند بدء تشغيل  - 
  المحرك.

وإغالق الباب الخلفي، ال يرتدي الركاب الخلفيون أحزمة عملية فتح  - 
  األمان.

  يرتدي الراكب الخلفي أو يفتح حزام األمان. - 
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  وحدة شد حزام األمان

  
يمكن أن يقلل جھاز الشد المسبق لحزام األمان من ضغط حزام 

  األمان على صدر الراكب ويحسن أداء الحماية.

على الجلوس الصحيحة قبل حدوث يجب على السائق والركاب الحفاظ  - 
  التصادم لتجنب إمالة الجسم المفرطة إلى األمام.

عند حدوث تصادم خطير للوصول إلى حالة اإلثارة، بدأ تشغيل جھاز  - 
الحد المسبق من القوة لحزام األمان حيث يشتد الحزام بسرعة 

  باالتجاه المعاكس.

يتم تنشيط اجزاء الشد في حالة التصادم، سيتحرك جسم السائق لالمام ف - 
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 الھوائية لتقديم اقصى 

  حماية.

  تنبيھات
نمرة کمية صغيث تنبع ل جھاز الشد المسبق لحزام األمان،تفعيد • عن

  ر طبيعي.مو أھوت، وصث ينبعر ويطلخر اغين خادلا
بعد االصطدام، لن يستمر استخدام جھاز الشد المسبق لحزام األمان بعد• 

) فيSRSوسيستمر مؤشر نظام التثبيت اإلضافي (تفعيله، 
االضاءة، ويرجى االتصال بالموزع المعتمد الخاص بسيارة

  تشوانشي الستبداله.

  ضبط ارتفاع حزام الكتف

  
التحريك لألعلى: امسك الدليل للتحريك ألعلى لضبط حزام الكتف إلى   - 

  االرتفاع المناسب.

وقم بتحريكه  ①التحريك لألسفل: اضغط على الدليل إللغاء قفل المفتاح - 
  ألسفل، وقم بضبط حزام الكتف إلى االرتفاع المناسب.

  الدليل يكون مؤمنا بشكل آمن.بعد اكتمال الضبط، تحقق من أن  - 
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  ربط حزام االمان على الكرسي االمامي

  
  10=> انظر الصفحة  قم بالحفاظ على موقف الجلوس الصحيح. - 

اسحب حزام األمان ببطء وبشكل متساو، وادخل لسان القفل في المشبك  - 
  المقابل حتى تسمع صوت التشبيك.

لسان القفل لحزام األمان للتأكد من التقاط مزالج القفل لحزام اسحب  - 
  األمان بشكل صحيح.

  التلميح
تتمتع مقاعد الصف الثاني والثالث بنفس طريقة ارتداء حزام
األمان ويحمل السائق المسؤولية لتذكير الركاب اآلخرين بارتداء حزام

  األمان بشكل صحيح.

  
لمقاعد الصفين الثاني والثالث، يجب عند ارتداء حزام األمان 

إخراج لسان القفل للحزام من مشبك البالك أوال وثم سحب الحزام 
  الرتداءه وتجنب تلف المشبك بسبب سحب حزام األمان.

  يتم ربط حزام األمان للمقعد الوسط في الصف الثالث.

  
  من أخدود التثبيت في السقف.  ②ولسان القفل  ①. سحب لسان القفل 1
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والعالمة الثالثية على القفل إلدراج لسان القفل  ①. محاذاة لسان القفل 2

  في القفل حتى سمع صوت اإلغالق. ①

  

  
  في القفل حتى سمع صوت اإلغالق. ②. يجب إدخال لسان القفل3

  . سحب حزام األمان والتأكد من إقفال لسان القفل بشكل صحيح.4

  ارخاء حزام األمان

  
الزر األحمر الموجود على المشبك وسوف يظھر لسان اضغط على  - 

  القفل تلقائًيا.

  امسك حزام األمان وقم بسحبه ببطء. - 
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  فتح حزام األمان لمقعد األوسط في الصف الثالث*

  
وإدخاله في الفتحة على  ②ضغط زر القفل األحمر وإخراج لسان القفل  - 

  .①جانب القفل وإخراج لسان القفل

في أخدود  ②و ①إمساك حزام المقعد وسحبه ببطء وتثبيت لسان القفل  - 
  تثبيت السقف.

  يجب على المراة الحامل ارتداء حزام االمان بشكل

  
  كيفية ربط حزام األمان بشكل صحيح

  ضبط مسند الرأس الخاص بالمقعن األمامي بشكل صحيح - 

وتأكد مرور   إمساك لسان القفل وسحب حزام المقعد ببطء فوق كتفكم - 
جزء الخصر  عبر الورك وإلى أسفل مستوى ممكن، وعدم 

  الضغط على البطن.

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

سحب جزء الكتف للحزام إلى األعلى وتشديد حزام األمان عند الفخذ  - 
  ح.والتأكد من إقفال لسان القفل بشكل صحي

  

  تحذيرات
للحد من مخاطر إصابة الركاب في حالة حدوث فرملة أو حادث

  طارئ، اتبع ھذه االحتياطات:
قبل كل رحلة، تأكد من ان جميع الركاب على مقاعدھم بشكل صحيح● 

  وتأكد من شد أحزمة مقاعدھم.
كل حزام أمان مقعد يستخدم لشخص واحد فقط، وال يستخدم حزام• 

  أكثر من شخص واحد (بما في ذلك األطفال).األمان من قبل 
  ال تميل بشكل مفرط إلى مسند الظھر للمقعد األمامي للراحة.  •
  ال تضع حزام الكتف تحت الذراع أو خلف الظھر.  •
يجب إدخال مزالج الحزام في المشبك على الجانب المقابل، وال  •

  تقم بإدخال المزالج في المشبك على الجانب اآلخر.
  حزام األمان قبل توقف السيارة كليا. ال تفك● 
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  نظام الوسادة الھوائية 3.3

 

 اعتمادا على التكوين المختلف، نظام التثبيت اإلضافي يكون لديه موقع التشغيل التالي:

  . الوسادة الھوائية للراكب االمامي1

  . الوسائد الھوائية الجانبية األمامية  *.2

  الوسائد الھوائية الستارية الجانبية *.. 3

  التلميح
عندما تنتفخ الوسادة الھوائية، ستنتج كمية صغيرة من الدخان غير الضار، وھو أمر

  طبيعي.
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  )SRSالمؤشر الضوئي لنظام الحماية المساعد (

يضيء المؤشر ، ""ONبعد تبديل مفتاح اإلشعال إلى وضع 
  ثوان، ويطفئ بعد االنتھاء من االختبار الذاتي للنظام.لبضع 

  ر إلى فشل النظام في الحاالت التالية:شؤلميشير ا

  ، ال يضيء المؤشر.""ON. بعد تبديل مفتاح اإلشعال إلى وضع 1

، لن يطفئ بعد االنتھاء " "ON. بعد تبديل مفتاح اإلشعال إلى وضع 2
  من االختبار الذاتي للنظام.

م ثر شؤلم، يطفئ ا" ON " ضعولی ل إإلشعاح امفتال تشغيد بع 3.
  ته.ءضاإ

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

  

  تحذيرات
  ال تحاول إصالح أو ضبط أو تعديل الوسادة الھوائية.● 
ال يمكن استخدام الوسادة الھوائية إال مرة واحدة، وإذا كانت ناجمة عن• 

االتصال بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشيحادث، فيجب 
  الستبدالھا.

إذا وجدت مشكلة في نظام األكياس الھوائية، يرجى االتصال بالمتجر• 
الخاص بسيارة ترامبتشي بقوانغتشي لفحصھا وإال فيعجز النظام
عن تشغيل األكياس الھوائية أو تشغيلھا بشكل غير طبيعي عند

  تصادم السيارات.

  ادة الھوائية األمامية للمقعد األماميالوس

  
يتم تركيب الوسادة الھوائية األمامية للسائق داخل عجلة القيادة 

" ھي عالمة SRS AIRBAG(مظللة في الخطوط المنقّطة)، و "
  الوسادة الھوائية.
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يتم تركيب الوسادة الھوائية األمامية للراكب األمامي داخل لوحة 

" ھي SRS AIRBAGفي الخطوط المنقطة)، و "أجھزة القياس (مظللة 
  عالمة الوسادة الھوائية.

في حالة حدوث اصطدام أمامي خطير، إذا تم الوصول إلى حالة 
التشغيل، يقوم النظام بتشغيل الوسادة الھوائية األمامية للنفخ بسرعة، مما 

  يساعد حزام األمان علي توفير حماية إضافية لللسائق والراكب األمامي.

د يتم تنشيط نظام الوسادة الھوائية في مواضع أخرى عند وقوع ق
  بعض أنواع التصادمات.

  تحذيرات
ال تعلق أو تضع أي شيء ديكوري على سطح لوحة أجھزة
القياس، اال سقوط ھذه األشياء وتقلب األشياء ومرورھا داخل مقصورة

على قيادة السائق السيارة أثناء عملية القيادة أو نفخ الوسادة الھوائية، يؤثر
  وإصابة سائق وركاب السيارة. .

ال يجوز تشغيل األكياس الھوائية األمامية بالصف األمامي في 
  الظروف التالية:

  ."OFF" أو  "ACCيكون مفتاح اإلشعال في وضع " - 

  االصطدام األمامي الطفيف.  - 

  االصطدام الجانبي.   - 

  االصطدام الخلفي.  - 

  التقلب الجانبي.      -

  الظروف الخاصة األخرى.  - 

  تنبيھات
"تصادم طفيف" ھي درجة التصادم التي يتم تقييمھا من قبل وحدة

  التحكم على السيارة، ولن تؤثر على السيارة.
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  الوسادة الھوائية الجانبية للمقعد األمامي  *

  
يتم تركيب الوسادة الھوائية الجانبية للمقعد األمامي داخل مسند 

في جانب الباب لمقعد السائق ومقعد الراكب األمامي (مظللة ظھر المقعد 
  " ھي عالمة الوسادة الھوائية.AIRBAGفي الخط المنقط)، و "

في حالة حدوث اصطدام جانبي خطير، إذا تم الوصول إلى حالة 
التشغيل، يقوم النظام بتشغيل الوسادة الھوائية الجانبية للنفخ بسرعة، مما 

  علي توفير حماية إضافية لللسائق والراكب األمامي.يساعد حزام األمان 

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

ال يجوز تشغيل األكياس الھوائية الجانبية بالصف األمامي في 
  الظروف التالية:

  ."OFF" أو  "ACCيكون مفتاح اإلشعال في وضع " - 

  %.100األمامي بنسبة  االصطدام - 

  االصطدام الجانبي الطفيف.  - 

  االصطدام الخلفي.  - 

  الظروف الخاصة األخرى.  - 

  تنبيھات
"تصادم طفيف" ھي درجة التصادم التي يتم تقييمھا من قبل وحدة

  التحكم على السيارة، ولن تؤثر على السيارة.
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  تحذيرات
وال تتكئ على جانب الباب اتبع التحذيرات الموجودة على جانب الباب• 

  المجھز بوسادة ھوائية جانبية أثناء عملية القيادة.
رىخر أية عناصد أو أمقعء اطلجانبية بغائية والھدة اساولاي ط• ال تغ

  دثلحاء اثناألجانبية ائية والھدة اساولأن ال تعمل المنع 

  الوسائد الھوائية الستائرية الجانبية *

  
يتم تركيب الوسائد الھوائية الستائرية الجانبية داخل الجانبين  

 CURTAINاأليسر واأليمن من السقف (مظللة في الخطط المنقط)، و "
AIRBAG.ھي عالمة الوسادة الھوائية "  

في حالة حدوث اصطدام جانبي خطير، إذا تم الوصول إلى حالة 
الستائرية الجانبية للنفخ التشغيل، يقوم النظام بتشغيل الوسائد الھوائية 

بسرعة، مما يساعد حزام األمان علي توفير حماية إضافية لللسائق 
  والركاب.

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

ال يجوز تشغيل األكياس الھوائية بطراز الستارة الجانبية في 
  الظروف التالية:

  ." OFF " أو "ACCتاح اإلشعال في وضع "يكون مف - 

  %.100االصطدام األمامي بنسبة  - 

  االصطدام الجانبي الطفيف.  - 

  االصطدام الخلفي.  - 

  الظروف الخاصة األخرى.  - 

  تنبيھات
"تصادم طفيف" ھي درجة التصادم التي يتم تقييمھا من قبل وحدة

  التحكم على السيارة، ولن تؤثر على السيارة.
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  الحاالت التي قد تنتفخ الوسائد الھوائية فيھا: 3.3.1

  
  يصطدم رأس السيارة بألرض عند عبور األخاديد العميقة.  –

  
  يصطدم النتوءات علي جانب الطريق وأحجار الرصيف الخ.  –

  
  يصطدم رأس السيارة باألرض عند ھبوط المنحدرات الحادة.  –
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  لھوائية فيھا:الحاالت التي قد ال تنتفخ الوسائد ا  3.3.2

  
اصطدام السيارة بھيكل خرساني، دعامة، شجرة، أو غيرھا من  - 

  العناصر الطولية.

  
  اصطدام السيارة بذيل شاحنة كبيرة. - 

  
  التصادم الخلفي للسيارة - 
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  انقالب السيارة جانبيا. - 

  
  اصطدام زوايا السيارة بالحائط أو بسيارة اخرى. - 
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  لألطفالالركوب األمن   3.4
  التعليمات العامة 3.4.1

يجب وضع األطفال في الصف الثاني من المقاعد واختيار مقعد 
  األمان المناسب لألطفال حسب حجمھم.

  
  تحذير

WARNING  

  

ال تحاول تركيب كرسي االطفال المواجه للوراء
على الكيس الھوائي لتجنب الوفاه أو االصابة

  الخطيرة
DO NOT place rear-facing child 

seat on this seat with airbag.  
DEATH or SERIOUS INJURY can 

occur.  
 

0096-OMA06  
 

يتم وضع عالمة تحذير على واقي الشمس لتذكيركم بخطر الوسادة 
الھوائية األمامية للراكب األمامي. تأكد من قراءة واتباع التعليمات علي 

  ھذه العالمات.

  

  تحذيرات
لمحميةد المقاعاعلی ف لخلتثبيت الطفل الموجه الي ا ماظندم • ال تستخ
  مية!ألماوائية الھالوسادة اة طسواب

حتى لو يضع الطفل في مقعد السالمة لألطفال، ال تسمح لرأس أو أي• 
جزء من الجسم بالتكيف على منطقة الباب (منطقة نفخ الوسادة

الستارية الھوائية الجانبية للمقعد األمامي * أو الوسادة الھوائية
الجانبية *)، وإال الوسائد الھوائية الجانبية للمقعد األمامي *
والوسائد الھوائية الستائرية الجانبية * تكون شديدة الخطورة عند
النفخ، وقد تؤدي قوة الصدمة الخاصة بھا الي إصابة خطيرة أو

  حتى الموت لألطفال.
  ال تسمح لألطفال بالوقوف أو الركوع على المقعد.  •

فذانوالنفسھم (مثل تقبض ألتي قد ة األجھزابتشغيل ل • ال تسمح لألطفا
  لخ)الكھربائية، وفتحة السقف وا

  

  تحذيرات
  ال تترك الطفل وحده في السيارة!• 
  ال تضع طفلكم على حضنكم!• 
ال تناسب حزام األمان للرضعاء واألطفال الصغار وقد يسبب إصابة• 

  عند وقوع الحادث.
يحدث اصطدام أو فرملة طوارئ، ال يصاب الطفل بسھولة عنعندما • 

  طريق ضرب جسم صلب داخل السيارة.
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  مقعد السالمة لألطفال 3.4.2

 

  تصنيف كرسي األطفال (قابل للمراجعة فقط):

  + مقعد األمان للطفل: 0/0أ. 

  كجم. 13مناسبة للرضع الذين يقل وزنھم عن  - 

b مجموعة .I  :من مقاعد السالمة لألطفال  

  كجم. 18 –كجم  9مناسبة لألطفال الذين وزنھم يكون بين  - 

c مجموعة.II :من  مقاعد السالمة لألطفال  

  كجم. 25 –كجم  15مناسبة لألطفال الذين وزنھم يكون بين  - 

d مجموعة.III :من  مقاعد السالمة لألطفال  

  كجم. 36 –كجم  22كون بين مناسبة لألطفال الذين وزنھم ي - 
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  معلومات مقعد السالمة لألطفال 3.4.3
  معلومات عن متطابقة المواقف المختلفة لنظم حماية الطفل

质量组  
固定位置  

前排乘客座椅  المقاعد في الصف الثالث  المقاعد في الصف الثاني  
  X  U  X  كجم 10: < 0المجموعة 

  X  U  X  كجم 13: < 0المجموعة +
  X  U/UF  X  كجم I :  9-18المجموعة 
  X  UF  X  كجم II : 15~ 25المجموعة 
  X  UF  X  كجم III : 22~36المجموعة 

  معنى الحروف المدخلة في الجدول ھو:   مالحظة:

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

UFالمواجھة للوجه بھذه المجموعة النوعية. = السماح باستخدام النوع "العام" لمقاعد سالمة األطفال  

X.ال يمسح باستخدام مقاعد سالمة األطفال =  

إلي تعليمات االستخدام لمقعد  الرجوع ينبغي التحقق من درجة الحجم وفًقا لتعليمات الشركة الصانعة والتغليف وعالمات مقعد السالمة لألطفال. لتعليمات التثبيت الصحيح، يرجي .للحجم تصنيًفا األطفال سالمة مقاعد بعض تحدد
  السالمة للطفل.
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ISOFIX نقاط تثبيت مقاعد سالمة األطفالISOFIX  

  موقع التثبيت  وحدة التثبيت  فئة الحجم  مجموعة الوزن
  المقاعد في الصف الثالث  المقاعد في الصف الثاني  مقعد الراكب األمامي

  F  ISO/L1  X  X  X  سرير الرضع المحمول
  G  ISO/L2  X  X  X  كجم 10: < 0المجموعة 

  كجم 13: < 0المجموعة +

E  ISO/R1  X  IL  X  
E  ISO/R1  X  IL  X  
D  ISO/R2  X  IL  X  
C  ISO/R3  X  IL  X  

  كجم I :  9-18المجموعة 

D  ISO/R2  X  IL  X  
C  ISO/R3  X  IL  X  
B  ISO/F2  X  IUF  X  
B1  ISO/F2X  X  IL  X  
A  ISO/F3  X  IUF  X  

  X  -  X  -   -   كجم II : 15~ 25المجموعة 
  X  -  X  -   -   كجم III : 22~36المجموعة 

  معنى الحروف المدخلة في الجدول ھو:   مالحظة:

IUF  -  النوع العام لمقاعد سالمة األطفالISOFIX .بمواجھة 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  

يرجي الرجوع إلي تعليمات االستخدام لمقعد مة لألطفال. لتعليمات التثبيت الصحيح، بعض مقاعد السالمة للطفل تحدد تصنيف الحجم. ينبغي التحقق من درجة الحجم وفًقا لتعليمات الشركة الصانعة والتغليف وعالمات مقعد السال
  السالمة للطفل.
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  تركيب مقعد السالمة لألطفال بشكل صحيح 3.4.4
: الثابتة المنشآت من أنواع ثالثة في األطفال سالمة مقاعد تتوفر

 السالمة ومقعد النقاط ثالثي األمان حزام طريق عن التثبيت
  .LATCH بنظام التثبيت ونوع ISOFIXلألطفال

  التلميح
في عملية تركيب مقعد السالمة للطفل فعليا، تأكد من الرجوع إلي
تعليمات االستخدام لمقعد السالمة للطفل، وتركيب مقعد السالمة للطفل

  بشكل صحيح وفقا لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة.

  األمان ثالثي النقاطتركيب مقعد السالمة للطفل باستخدام حزام 

  
  . ضع مقعد السالمة لألطفال في المقعد الخلفي.1

. مرر حزام المقعد عبر مقعد أمان الطفل وإدخال لسان القفل بالكامل 2
  في القفل حتى سمع صوت "نقرة".

  
  يتم تمرير حزام الكتف عبر الشق علي جانب مقعد السالمة للطفل.
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المزالج وسحبه ألعلي حتي أن حزام  . تمسك بحزام الكتف بالقرب من4

الخصر غير فضفاض. في ھذا 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

حزام األمان ليس ملفوفا. أثناء  دفع اللسان ألعلى، اسحب الجزء 
لوي للكتف بحزام األمان ألعلى بحيث ال يصبح حزام االمان الع

  مرخيا.

  
.  قم بھز مقعد سالمة الطفل لالمام والخلف، اليسار واليمين للتأكد من 6

  انه مثبت بإحكام.

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

  بتركيب مشبك قفل بحزام االمان.

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

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

  بتحرير حزام االمان من المشبك.

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

  .7و 6الخطوات 

  ISOFIXأو نظام  LATCHتركيب نظام 

وممكن تركيب  LATCHبنظام تتزود المقاعد في الصف الثاني 
. تعليمات تركيب ISOFIXأو نظام  LATCHمقعد أمان الطفل بنظام 

  لمقعد الطفل بشكل رئيسي كما يلي: LATCHنظام 

  تحذيرات
جھاز تثبيت مقعد الطفل في ھذه السيارة يستخدم فقط لتثبيت مقعد● 

  الطفل.
أية أشياء ال يمكن توصيل حزام الشد، األجسام الصلبة والحادة أو● 

أخري بخالف مقعد سالمة الطفل علي جھاز التثبيت، وإال فإنه قد
  يعرض حياة الطفل للخطر عند وقوع الحادث.

  

  التلميح
للصف الثاني من المقاعد في�تم إخفاء نقطة التثبيت السفلية 

في �الفجوة بين مسند الظھر ووسادة المقعد ؛ وتقع نقطة التثبيت العلوية 
  الجزء الخلفي من المقعد.أسفل 
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. قم ①مقعد السالمة لألطفالعلى المقعد، وقم بالعثور على نقطة التثبيت

وادخال أخدود الدليل المركب تحت مقعد السالمة  ①بوضع  
حتي تسمع ①لألطفال في نقطة التثبيت السفلية داخل فتحة الوسادة 

  صوت النقرة. 

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

دعامة مسند الرأس، وقم بربط حزام التثبيت بنقطة التثبيت قم 
  لضمان عدم تشويه حزام التثبيت. ②ب

. شدد الحزام وحرك كرسي االطفال بين اليسار واليمين واالمام 3
  والخلف للتأكد من حسن تثبيته.
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  غازات العوادم الخطيرة 3.5
  لكربونأول أكسيد ا

يحتوي غاز العادم المنبعث من المحرك على أول أكسيد الكربون 
السام، ويرجى استخدام السيارة بشكل صحيح لمنع دخول غاز أول أكسيد 

  الكربون إلى داخل السيارة.

يرجى االتصال بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي في 
  طبيعًيا:األحوال التالية للتحقق مما إذا كان نظام العادم 

  ضوضاء غير طبيعية تأتي من نظام العوادم - 

  قد يكون ھناك خلل أو تلف بنظام العوادم. - 

عندما تقود السيارة في حالة فتح الباب الخلفي، يدخل غاز العادم 
إلى داخل السيارة، مما يتسبب في وضع خطير. إذا كان يجب عليك 

النوافذ ونظام تكييف القيادة في حالة فتح الباب الخلفي، فافتح جميع 
  الھواء:

  اختر وضعية دوران الھواء الخارجية.1. 

  . تحديد الوضع 2

  قم بتعيين سرعة المروحة على الحد األقصى.3. 

إذا كان المحرك يعمل في وضع الخمول أثناء الوقوف، يرجى 
  تعديل نظام تكييف الھواء بنفس الطريقة.

  

  تحذيرات
ساما، واستنشاق عدد كبير من الغاز غاز أول أكسيد الكربون يكون● 

  يؤدي إلى فقدان الوعي حتى الموت.
يتراكم أول أكسيد الكربون بسرعة في األماكن الضيقة (مثل• 

الجراجات)، لذلك ال يبدأ تشغيل المحرك لفترة طويلة في مكان
ضيق، مما يؤدي إلى زيادة في أول أكسيد الكربون داخل السيارة.

  مساحة الضيقة بعد تشغيل المحرك.يجب مغادرة فورا ال
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  ملصقات الحماية 3.6

 

يتم عرض مواقع الملصقات كما يلي: تنبيھكم بالمخاطر المحتملة التي
قد تتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة، وُيرجى قراءة ھذه الملصقات

  بعناية.

قراءتھا، يرجى االنتقال إلىإذا سقطت الملصقات أو كان من الصعب 
  الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي لالستبدال.

  تنبيھات
إذا كان الموقع أو الكمية في الملصق مختلفا، يرجى أن تسود السيارة

  الفعلية.
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  . نظام التشغيل والمعدات4

  مقصورة القيادة  4.1
  عجلة القيادة 4.1.1

  عجلة القيادة ضبط موضع

  
اضبط مقعد السائق على الوضع الصحيح للتأكد من أن المسافة بين  - 

  سم. 25عجلة القيادة وصدر السائق ال تقل عن 

  
  إللغاء قفل عجلة القيادة.  ①اسحب مقبض القفل - 

  تعديل وضع عجلة القيادة إلى أعلى وأسفل حسب الحاجة. - 

عجلة القيادة والتأكد من قفلھا إلى األسفل وقفل ①ضغط مقبض القفل  - 
  بأمان.

  

  تحذيرات
9يجب إمساك يدي السائق دائما الحلقة الخارجية لعجلة القيادة (الساعة • 

  ) أثناء القيادة.3والساعة 
  يجب قفل عجلة القيادة بعد تعديلھا لمنع تحولھا أثناء تحرك السيارة.• 

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

تعديل عجلة القيادة الخلفية لضمان وضوح مجموعة األدوات وجميع• 
  المؤشرات.

يجب أن تواجه عجلة القيادة الصدر لضمان األمن وإال فيعجز الكيس• 
  الھوائي عن تقديم الحماية الفعالة في حالة وقوع الحادث.
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  زر عجلة القيادة

  
  130انظر الصفحة   =>. زر التحكم في نظام الصوت 1

الزر، سوف البوق يصدر صوت صفير،  . زر البوق: اضغط على2
  وبعد االفراج عنه ، سيتوقف البوق عن التصفير.

  تحذيرات
الزر لفترة طويلة، وإال فإنه سيؤدي إلى تلف ال تضغط على

  البوق بسھولة.

. األزرار في الجانب األيمن تحتوي على زر التحكم في شاشة عرض 3
  لوحة العدادات وزر مثبت السرعة:

  زر التحكم في شاشة عرض لوحة العدادات : - 

  42=> انظر الصفحة  تشغيل معلومات القيادة• 

  43=> انظر الصفحة  تشغيل إعداد القائمة• 

  44=> انظر الصفحة تشغيل رسالة التنبيه • 

  181=> انظر الصفحة زر التحكم في الطواف بسرعة ثابتة *  -
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  مخطط لوحة العدادات والية التشغيل 4.1.2

 

  بوصة * 7لوحة العدادات بأبعاد 

  . مقياس سرعة دوران المحرك1

  عداد درجة حرارة سائل التبريد  .2

  . شاشة عرض لوحة العدادات3

  . عداد الوقود4

  عداد السرعة. 5

  . مجموع الكيلومترات6

  . وضع القيادة *7

  . عرض الوضع *8

  . عدد الكيلومترات القصيرة9
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  لوحة العدادات البلورية السائلة (موضوع كالسيكي)*

  . مقياس سرعة دوران المحرك1

  . عرض الوضع2

  . شاشة عرض لوحة العدادات3

  . عداد السرعة4

  . عداد الوقود5

  الكيلومترات. مجموع 6

  . عدد الكيلومترات القصيرة7

  عداد درجة حرارة سائل التبريد  .8

  . وضع القيادة9

  تنبيھات
عند تبديل وضع القيادة، يقوم مقياس مجموعة الكريستال السائل

  بتحويل األلوان وفًقا ألساليب القيادة المختلفة.
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  *لوحة العدادات البلورية السائلة (موضوع تكنولوجي) 

  . مقياس سرعة دوران المحرك1

  . شاشة عرض لوحة العدادات2

  . عداد السرعة3

  . عداد الوقود4

  . مجموع الكيلومترات5

  . وضع القيادة6

  . عرض الوضع7

  . عدد الكيلومترات القصيرة8

  عداد درجة حرارة سائل التبريد  .9
  تنبيھات

السائلعند تبديل وضع القيادة، يقوم مقياس مجموعة الكريستال 
  بتحويل األلوان وفًقا ألساليب القيادة المختلفة.
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  مقياس سرعة دوران المحرك

يتم استخدام مقياس سرعة دوران المحرك لإلشارة إلى سرعة 
  دورة/ دقيقة.x 1000 دوران المحرك الحالية بوحدة

  تنبيھات
العاليةدورة/ دقيقة ھي منطقة التحميل  8000~  6000

للمحرك، وال تصل إلى السرعة في ھذه المنطقة، وإال سوف يتلف
  المحرك بسھولة.

  شاشة العرض للعدادات المركبة

تحتوي معلومات العرض على: معلومات القيادة وإعدادات القائمة 
ومعلومات المالحة * ومعلومات الترفيه الصوتي ومعلومات اإلنذار 

  ومعلومات الھاتف *.

  تحذيرات
إذا كان عرض في شاشة لوحة العدادات غير طبيعيا، يرجى
التوقف فوراً ألسباب تتعلق بالسالمة، واتصل بالموزع المعتمد الخاص

  بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح.

  عداد درجة حرارة سائل التبريد

يستخدم مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك (مقياس درجة 
  درجة الحرارة الحالية لسائل تبريد المحرك.حرارة الماء) لإلشارة إلى 

" إلى درجة حرارة منخفضة C، حيث يشير "C ~ Hنطاق االشارة  - 
  " إلى درجة حرارة مرتفعة.Hوتشير "

بعد بدء تشغيل المحرك، يضيء مقياس درجة حرارة الماء عدد  - 
الشبكات المقابلة وفًقا لدرجات حرارة مختلفة، ويضيء عادة إلى 

وعندما يكون مقياس درجة حرارة الماء مضاًءا بالكامل، الوسط؛ 
فإنه يشير إلى أن تكون درجة حرارة سائل تبريد المحرك الحالية 

  مرتفعة للغاية.

  عداد الوقود

يتم استخدام مقياس الوقود لإلشارة إلى الكمية الحالية من الوقود 
  المتبقي في خزان الوقود للسيارة.

" إلى فراغ خزان الوقود ويعني Eيشير "حيث  E ~ Fنطاق اإلشارة  - 
"F.إفاضة الخزان "  

يضيء الشبكة المقابلة حسب كمية الوقود المتبقية في خزان الوقود  - 
ويشير عدم اإلضاءة أو إضاءة الشبكة األولى فقط إلى نقصان 
الوقود في الخزان حيث يلمع مصباح المؤشر األصفر للوحة 

  العدادات مع معلومات اإلنذار.

  لومات ذراع ناقل الحركة *مع

وما إلى ذلك  Dو  Nو  Rو Pيعرض معلومات الوضع الحالية مثل   - 
  وفقا لإلشارة المستلمة.

  معلومات وضع القيادة *

  يعرض وضع القيادة المستخدمة حاليا للسيارة وفقا لإلشارة المستلمة. - 

  عداد المسافة المقطوعة في الرحلة الحالية

كم. عندما تكون المسافة القصيرة  9999.9كم ~  0نطاق العرض  - 
كم، يتم مسح الكيلومترات القصيرة، ثم تستمر  9999.9أكبر من 

  في تراكم الكيلومترات القصيرة.

يمكن مسح الكيلومترات القصيرة من خالل المجموع الفرعي للمسافة  - 
  المقطوعة في إعدادات قائمة لوحة العدادات.

  عداد إجمالي المسافة

  كم. 999999كم الى  0النطاق - 

  عداد سرعة السير

يستخدم مقياس السرعة لإلشارة إلى سرعة السيارة الحالية بوحدة 
  كم/ ساعة.

  تنبيھات
لقيادة السالمة، يرجى مراعاة قواعد المرور بدقة وعدم التجاوز

  بحرية.
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  معلومات السير

أو ، اضغط على زر " ON"عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع
الموجود على الجانب األيمن من عجلة القيادة للتبديل إلى واجھة  زر

ألعلى / أسفل لتبديل واجھة معلومات OKمعلومات القيادة، وثم حرك زر 
  العرض.

  التلميح
معلومات القيادة ال تعرض بيانات صالحة عندما ال يتم تلقي معلومات• 

  صالحة.
علىلفترة طويلة ألجل بالضغط اطويلة االنذار جھة ت وابيانا• يمكن مسح 

  . OKرز
بوصات كالمثال، وتعمل لوحات 7الشكل يعتبر لوحة العدادات بـ• 

  العدادات األخرى بشكل مشابه.
إذا كان ھناك أي اختالف في واجھة معلومات القيادة، يرجى اتخاذ• 

  التكوين الفعلي للسيارة كمعيار.
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  القائمة إعدادات

" وتكون سرعة السيارةONعندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع "
على الجانب األيمن من عجلة القيادةأو زر   صفر، اضغط على زر 

ألعلي/ أسفل لتحديد OKللتبديل إلى واجھة إعداد القائمة. حرك زر 
OKلدخول القائمة التالية واضغط على زر  OKالمؤشر، واضغط علي زر 

  أو تأكيد أو إلغاء. لتحديد

  التلميح
الشكل يعتبر لوحة العدادات البلورية السائلة كالمثال، وتعمل لوحات• 

  العدادات األخرى بشكل مشابه.
إذا قمت بتشغيل اعداد القائمة عندما تكون سرعة السيارة ليست الصفر،• 

سيعرض معلومات اإلنذار "نصائح القيادة اآلمنة: ال يمكن اإلعداد
في حالة وقوف السيارة". وإذا كان وقت عرض معلوماتاال 

ثوان، لوحة العدادات تتحول الي معلومات القيادة 5اإلنذار أكثر من 
  تلقائيا.

إذا كان ھناك اختالف في إعدادات القائمة، يرجى اتخاذ التكوين الفعلي• 
  كمعيار.
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  معلومات اإلنذار

  
اإلنذار تعرض الوضع الحالي للسيارة بشكل النص أو معلومات 

الصورة، ويجب على السائق ايالء دائما االنتباه إلى ما إذا كان ھناك 
  معلومات اإلنذار.

، في حالة حدوث  ON " عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع " - 
شذوذ، لوحة العدادات تعرض معلومات اإلنذار باألولوية، واضغط 

لتأكيد معلومات االنذار، ويعود الي الواجھة السابقة  OKعلى زر 
يتم ان، ثو 5ة عملية لمدم القيام باي في حالة عدبعد التأكيد. 

  ى.خرة أمراالنذار سالة ض رعر

، /أو  عندما يكون ھناك عدد معلومات االنذار، اضغط على زر- 
ألعلي/  OKللتحول إلى واجھة معلومات اإلنذار، وحرك زر 

  رض معلومات اإلنذار السابقة/ التالية.أسفل لع

إذا كانت السيارة في حالة جيدة، في حالة عدم وجود معلومات اإلنذار،  - 
  واجھة معلومات اإلنذار سوف تظھر "ال معلومات."

  معلومات الھاتف *

  
عند توصيل نظام الصوت ببلوتوث الھاتف المحمول، تعرض معلومات  - 

والمكالمات والمكالمات الفائتة إلخ الھاتف: المكالمات الواردة 
  عندما جاءت مكالمة.

، تعرض معلومات الھاتف حالة E-CALLأو  B-CALL عند استخدام - 
B-CALL  أوE-CALL.  

  التلميح
الشكل يعتبر لوحة العدادات البلورية السائلة كالمثال، وتعمل• 

  لوحات العدادات األخرى بشكل مشابه.
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  معلومات المالحة *

  بوصة * 7لوحة العدادات بأبعاد 

  
، اضغط علي زر  ON "عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع "

  للتبديل إلى واجھة معلومات المالحية. /

عندما نظام المالحة ليست مفتوحة، ال توجد مھمة المالحة، واجھة - 
  معلومات المالحة ستعرض معلومات البوصلة اإللكترونية.

  
الصوت يقوم بتشغيل وظيفة المالحة، يتم عرض معلومات عندما نظام  - 

  المالحة المقابلة وفقا لحالة وظيفة المالحة نظام الصوت.

  

  التلميح
، CarLifeعند استخدام نظام الصوت المالحة من خالل وظيفة 

بدون عرض CarLifeتعرض واجھة معلومات المالحة حالة اتصال 
  .CarLifeواجھة وظيفة المالحة المقابلة لـ 
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  لوحة العدادات البلورية السائلة *

/، اضغط علي زر  ON "عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع "
  للتبديل إلى واجھة معلومات المالحية. 

عرض معلومات عندما نظام الصوت يقوم بتشغيل وظيفة المالحة، يتم - 
  المالحة المقابلة وفقا لحالة وظيفة المالحة نظام الصوت.
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  معلومات الصوت والترفيه *

  
 أو، اضغط علي زر  ON "عندما مفتاح اإلشعال في وضع" - 

للتبديل إلى واجھة الصوت والترفيه. عندما ال يتم تشغيل نظام 
الصوت والترفيه، سوف واجھة معلومات نظام الصوت والترفيه 

  تعرض نصيحة "نظام الترفيه والصوت ليس مفتوحا".

  
عند تشغيل نظام الصوت، واجھة معلومات الصوت والترفيه تعرض 

  معلومات التشغيل الحالية لنظام الصوت.

  

  تنبيھات
بوصات كالمثال، ارجع الي لوحة 7الشكل يعتبر لوحة العدادات بـ
  العدادات البلورية السائلة.

عندما يستخدم نظام الصوت وظيفة تواصل الھاتف المحمول من خالل• 
CarLifeواجھة معلومات الصوت والترفيه تعرض حالة ،
المقابلة، وال تعرض واجھة وظيفة الترفيه CarLifeتوصيل 

  .CarLifeلـ
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  المؤشرات 4.1.3

  الوظائف  اللون  االسم  األيقونة  الرقم

  األحمر  اللمبة التحذيرية لشحن النظام    1

رك،لمحل اتشغيد بدء بع؛ ولتنبيهء مؤشر ايضيرك، لمحل اتشغيدأ ال يب" وONضع "وفي ل إلشعاح امفتاون ما يکدعن
  لتنبيه.اء مؤشر يضي

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

  األصفر  اللمبة التحذيرية الختالل الموتور    2
لمدة المؤشر يضيء خطأ، ھناك يكن لم إذا المحرك، تشغيل يبدأ وال" ON" وضع في اإلشعال مفتاح يكون عندما
  ينطفأ المؤشر بعد إكمال النظام الفحص الذاتي بعد ثوان. .للنظام الذاتي االختبار من االنتھاء بعد ويطفئ ثوان، بضع

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

  األحمر  ضغط زيت الماكينةاللمبة التحذيرية النخفاض     3

رك،لمحل اتشغيد بدء بع؛ ولتنبيهء مؤشر ايضيرك، لمحل اتشغيدأ ال يب" وONضع "وفي ل إلشعاح امفتاون ما يکدعن
  لتنبيه.ء مؤشر ايضي

  ينطفأ مصباح االنذار بعد التحرك.
  منخفض.بعد تشغيل المحرك، إذا كان المؤشر يلمع، فھذا يدل على ان ضغط زيت المحرك  - 

  األصفر  اللمبة التحذيرية الختالل نظام العادم    4

رك،لمحل اتشغيد بدء بعر؛ وشؤلمء ايضيرك، لمحل اتشغيدأ ال يب" وONضع "وفي ل إلشعاح امفتاون ما يکدعن
  ر.شؤلميطفئ ا

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

  األخضر  مؤشر التوجيه الي اليسرى وتحذير الخطر    5
عندما - عندما يومض مؤشر التوجيه إلى اليسار بمفرده، فھذا يعني أن مؤشر التوجيه إلى اليسار للسيارة قد تم تشغيله. 

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

  عندما يومض المؤشر، فذلك يدل على ان درجة حرارة سائل التبريد مرتفعة. -   األحمر  اللمبة التحذيرية الرتفاع درجة حرارة سائل التبريد   6
  في نظام التثبيت االضافي.تشير اضاءة المؤشر األحمر إلى وجود خطأ   األحمر  )SRSالمؤشر الضوئي لنظام الحماية المساعد (   7

  إذا كان المؤشر األصغر يومض، يعني ذلك وجود القليل من الوقود في الخزان. -   األصفر  اللمبة التحذيرية النخفاض مستوى الوقود    8
  يضيء مصباح مؤشر اصفر ليشير إلى خلل محتمل بمضخة الوقود. - 
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  الوظائف  اللون  االسم  األيقونة  الرقم

  األخضر  التوجيه الي اليمين وتحذير الخطر مؤشر    9
عندما - عندما يومض مؤشر التوجيه إلى اليمين بمفرده، فھذا يعني أن مؤشر التوجيه إلى اليمين للسيارة قد تم تشغيله. 

يتم الضغط على مفتاح ضوء تحذير الخطر، ستضيئ إشارات االتجاھات اليسرى/ اليمنى معا مع اضواء إشارات
  خارجية.اإلنعطاف ال

  عندما يومض المؤشر باللون األحمر، فذلك يدل على تفعيل وضع نظام مانع الحركة أو تفعيل نظام منع السرقة -   األحمر  لمبة االشارة لنظام االقفال ضد السرقة   10

  .(EPBعندما يضيئ المؤشر (احمر)، فذلك يدل على تطبيق نظام الفرامل االلكترونية(  -   األحمر  )EPBمؤشر حالة نظام الفرامل االلكترونية (    11
  ) بشكل جزئي أو فشله.EPBعندما يومض المؤشر (احمر)، فذلك يدل على تطبيق نظام الفرامل االلكترونية( - 

  تشير اضاءة المؤشر األخضر إلى تفعيل الوقوف التلقائي.  األخضر

  تشير اضاءة المؤشر األصفر إلى أن يكون نظام مكابح الوقوف اإلليكتروني معيبا.  األصفر  )EPBاختالل  ظام الفرامل االلكترونية(مؤشر     12
  يشير فالش المؤشر األصفر إلى أن يكون نظام مكابح الوقوف اإلليكتروني في وضع الخدمة.  األصفر

تشير اضاءة المؤشر األحمر إلى أن يكون مستوى سائل الفرامل منخفضا للغاية أو أن يكون نظام التوزيع اإللكتروني  األحمر  الفرملةلمبة اإلشارة للفرملة اليدوية ونظام     13
  ) معيبا.EBDلقوة المكابح (

  ).ESPاإللكتروني  (تشير اضاءة المؤشر األصفر إلى وجود خطأ في نظام الثبات   األصفر  )ESPالمؤشر الضوئي لمساعدة استقرار السيارة (    14
  ) يعمل.ESPيشير فالش المؤشر أصفر إلى أن نظام الثبات اإللكتروني (

  ).ESPتشير اضاءة المؤشر األصفر إلى إيقاف تشغيل نظام الثبات اإللكتروني  (  األصفر  ESP OFF) (لمبة االشارة   15
  ).ABSوجود خطأ في نظام منع انغالق المكابح  ( تشير اضاءة المؤشر األصفر إلى  األصفر  (ABS)لمبة االشارة    16

  تشير اضاءة المؤشر األصفر إلى وجود خطأ في نظام صندوق نقل الحركة.  األصفر  لمبة االشارة الختالل مبدل السرعات    17
  يشير فالش المؤشر األصفر إلى أن تكون درجة حرارة زيت ناقل الحركة األوتوماتيكية مرتفعة.

  ) أو حالة اإلطارات غير الطبيعية.TPMSيشير الضوء األصفر إلى وجود خطأ في نظام مراقبة ضغط اإلطارات (  األصفر  )(TPMSلمبة االشارة    18
  ).EPSتشير اضاءة المؤشر األصفر إلى وجود خطأ في نظام التوجيه المعزز   (  األصفر  EPSلمبة االشارة    19
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  الوظائف  اللون  االسم  األيقونة  الرقم

  عندما يومض المؤشر باللون األبيض فإن ذلك يشير إلى ان مثبت السرعة في وضع اإلستعداد، -   األبيض  *لمبة اإلشارة للكروز    20
  يومض باللون األخضر فإن ذلك يشير إلى انه تم تفعيله. -   األخضر

اضاءة مؤشر التحذير باللون األحمر إلى عدم ارتداء حزام أمان المقعد األمامي بشكل جيد أو وجود خلل فيتشير   األحمر  لمبة تحذيرية لربط حزام األمان للراكب االمامي    21
  النظام.

وجودعندما يومض المؤشر باللون األحمر، فذلك يدل على عدم ارتداء حزام االمان الخاص بالسائق أو يدل على  -   األحمر  اللمبة التحذيرية لربط حزام امان السائق    22
  خطأ في نظام حزام االمان.

  تشير اضاءة المؤشر األزرق إلى أن تكون المصابيح المرتفعة في وضع التشغيل.  األزرق  لمبة االشارة للنور البعيد المدى   23

ومصباح لوحة الترخيص تشير اضاءة المؤشر األخضر الي أن يكون مصباح الموقع ومصباح لوحة العدادات  األخضر  لمبة االشارة لمصباح الموقع    24
  ومصابيح الجوء في وضع التشغيل.

  تشير اضاءة المؤشر األصفر إلى أن يكون مصباح الضباب الخلفي في وضع التشغيل.  األصفر  لمبة االشارة لمصباح الضباب الخلفي   25
  مصباح الضباب األمامي في وضع التشغيل.تشير اضاءة المؤشر األخضر أن يكون   األخضر  *لمبة االشارة لمصباح الضباب االماي   26

  مؤشر حزام األمان للمقعد الخلفي *    27
  تشير اضاءة المؤشر األبيض إلى أن تم ربط حزام األمان المقابل للمقعد الخلفي.  األبيض

في نظام حزام تشير اضاءة المؤشر األحمر إلى أن لم يربط حزام األمان المقابل للمقعد الخلفي أو أن يوجد خطأ  األحمر
  األمان.

  تشير اضاءة المؤشر األصفر إلى أن تم تفعيل نظام المساعدة على ھبوط التالل.  األصفر  مؤشر نظام المساعدة على ھبوط التالل    28

وظيغة ذات الصلة قد تعمل أو حدوث عطل. يجب عليك قراءة وفھم معنى كل مؤشر عند إضاءة مصباح المؤشر ومصباح التحذير في لوحة العدادات بعد بدء تشغيل السيارة أو أثناء  القيادة، فھذا يشير إلى ان النظام أو ال   مالحظة:
  و االتصال بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص واإلصالح.وضوء تحذير بالتفصيل. وإذا كان ھناك أي خطأ، يرجى الذھاب إلى أ
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  . تشغيل المحرك وإيقاف تشغيلھا4.2
  مفتاح التحكم عن بعد الذكي 4.2.1

موديالت السيارة المجھزة بمفتاح بدء تشغيل بلمسة واحدة * تجھز 
الميكانيكي للطوارئ) وباركود بمفتاح التحكم عن بعد الذكي (مع المفتاح 

المفتاح؛ وموديالت السيارة المجھزة بمفتاح اإلشعال التقليدي * تجھز 
بمفتاح التحكم عن بعد العام (مع المفتاح الميكانيكي) وباركود المفتاح. إذا 
كنت بحاجة إلى إعادة تخصيص المفتاح أو فقدان باركود المفتاح، يرجى 

  اص بسيارة تشوانشي.االتصال بالموزع المعتمد الخ

  قوة إشارة مفتاح التحكم عن بعد منخفضة

في الحاالت التالية، عند تشغيل زر مفتاح التحكم عن بعد، قد يتم 
  حظره أو التشغيل غير المستقر.

  تقوم األجھزة القريبة بنقل موجات الراديو بإشارات قوية. - 

يوتر قم بإحضار مفتاح التحكم عن بعد مع جھاز اتصاالت أو كمب - 
  محمول أو ھاتف محمول أو مرسل إشارة السلكي.

  لتحكم عن بعد.ح ايغطي مفتاأو لمعدني الكائن ايلمس  - 

  

  تنبيھات
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
تجنب وضع مفتاح التحكم عن بعد في ضوء الشمس المباشر أو ينبغي● 

  درجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة المرتفعة.
أولمرتفعة األماكن التحكم عن بعد من ح امفتاط سقاإتجنب ينبغي ● 

  عليھا.لثقيلة ضغط األيشاء ا
ترطيبه،في حالة وئل. التحكم عن بعد بالسوح اتجنب لمس مفتاينبغي • 

  ر.لفواعلى مسحه ا

  

  التلميح
مترا وأطول المسافة ھي 15المسافة القياسية للتحكم عن بعد ھي حوالي 

  مترا. 50حوالي 
ضعوفي ل إلشعاح امفتاون ما يکدعند بعن عح لمفتال زر اعمال ي• 

"ACC" أو "ON."  
إذا وجد أن تكون وظيفة إلغاء القفل أو القفل لمفتاح التحكم عن بعد غير• 

فحاول الضغط على الزر الموجود على مفتاح التحكم عنصالحة، 
  مرات في وقت قصير الستعادة وظيفته. 3بعد 
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  عمليات االزرار

  
  : زر القفل .  1

  : زر الغاء القفل .  2

  : زر الغاء قفل الباب الخلفي.  3

  : زر بدء تشغيل/ ايقاف تشغيل المحرك * .  4

  :زر إنذار ضد السرقة * .  5

  تشغيل الزر   .1

اضغط على الزر مرة واحدة في المدى الفعال، سيتم قفل جميع األبواب؛  - 
ثانية، يقوم بإغالق النافذة * تلقائيا.  2واضغط على الزر لمدة 
ثوان، يقوم بإغالق فتحة السقف تلقائيا.  3واضغط على الزر لمدة 

تلقائيا، قم بتحرير ھذا الزر أثناء  إغالق النافذة أو فتحة السقف 
  وستتوقف عملية اإلغالق.

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

  تشغيل الزر  .2

اضغط على الزر مرة واحدة في المدى الفعال، سيتم الغاء قفل جميع  - 
ية، يقوم بفتح النافذة * ثان 2األبواب؛ واضغط على الزر لمدة 

ثوان، يقوم بفتح فتحة السقف  3تلقائيا. واضغط على الزر لمدة 
تلقائيا. قم بتحرير ھذا الزر أثناء  فتح النافذة أو فتحة السقف 

  تلقائيا، وستتوقف عملية الفتح

  

  تحذيرات
عند إغالق النافذة أو فتحة السقف عن بعد، يجب التأكد من عدم

الجسم (مثل الرأس واليد) في مسار تشغيل إغالق النافذةوجود أجزاء 
  وفتحة السقف لتجنب مخاطر اإلصابة.
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  التلميح
يمكن اعداد الفتح أو االغالق من خالل نظام الصوت " إعداد السيارة• 

التحكم علي النوافذ وفتحة السقف عن← جسم السيارة الذكي ← 
  بعد".

الدوران مرة وتطلق صفارة البوق مرة. عندعند قفل الباب، تلمع إشارة • 
فتح الباب، تلمع إشارة الدوران مرتين وتطلق صفارة البوق
مرتين. يمكن فتح أو إغالق صفارة البوق عن طريق "اإلعدادات

  فتح تنبيه صفارة" لنظام الصوت.← الصوت ← 
←من خالل نظام الصوت " إعداد السيارة  يمكن اعداد ضغط زر • 

التحكم علي الغاء القفل عن بعد" اللغاء← جسم السيارة الذكي 
  قفل جميع األبواب أو الباب األمامي األيسر فقط.

، إذا لم يتم فتح الباب في غضونبعد الغاء قفل الباب بالضغط على الزر
  ثانية، سيقوم النظام بإعادة قفل الباب. 30

  تشغيل الزر  .3

في النطاق الصالح، اضغط باالستمرار على الزر لمدة ثانيتين لفتح باب  - 
  الغطاء الخلفي.

  تشغيل الزر *  .4

لمرة واحدة، واضغط على  في النطاق الصالح، اضغط علي الزر  - 
ثانية، حتى يومض مصباح إشارة  2الزر   لفترة طويلة في 

علي بدء تشغيل المحرك عن التوجيه، في ھذا الوقت يمكن التحكم 
  بعد.

ثوان حتى  3لمدة  عند تشغيل المحرك عن بعد، ممكن ضغط الزر - 
  لمع إشارة الدوران الغالق المحرك عن بعد.

  

  التلميح
قبل التحكم علي ايقاف تشغيل المحرك عن بعد، يرجي التأكيد من أن• 

إذا كانت السيارةتكون السيارة في حالة مؤمنة، وإذا لم تتمكن من تأكيد ما 
مرة واحدة، ثم اضغط على الزر  في حالة مؤمنة، اضغط على الزر

  لفترة طويلة قبل أن يتمكن من إيقاف تشغيل المحرك.
عند بدء تشغيل المحرك عن بعد، يرجي الحفاظ على داخل النطاق• 

  الفعال، اال قد يؤدي فشل بدء التشغيل بسبب تشغيل الغاء القفل.
5ى من وقت الحفاظ علي بدء التشغيل االفتراضي ھو الحد األقص• 

دقائق، وإذا كنت بحاجة إلى تغيير الوقت، انتقل إلى الموزع المعتمد
  الخاص بسيارة تشوانشي للتغيير

  تشغيل الزر *  .5

ثوان لتشغيل جھاز اإلنذار ضد السرقة حيث  3ممكن ضغط الزر لمدة  - 
ثانية؛ ويؤدي  30الدوران لمدة تطلق صفارة البوق وتلمع إشارة 

  الضغط إلى إيقاف اإلنذار.أو  الضغط القصير
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  يمكن التبديل بين "البوق واالضاءة معا" و"االضاءة فقط".

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

  رة تقوم بتنبيه المالك من خالل الفالش والجرس عند حدوث اإلنذار.السيا

 " واضغط على الزر OFFعندما مفتاح اإلشعال في وضع  "
ثانية للتبديل بين "االضاءة  2لي مفتاح التحكم عن بعد لمدة  والزر 

فقط" و"االضاءة والبوق معا". وبعد التبديل، يومض مصباح اشارة 
  مرات (لإلنذار اإللكتروني ضد السرقة فقط) 3التوجيه 

  استبدال البطارية

عند الضغط على الزر في مفتاح التحكم عن بعد كل مرة، يومض 
التحكم عن بعد مرة واحدة. وإذا كان المؤشر ال  المؤشر علي مفتاح

يومض، أو ال يمكن قفل الباب أو الغاء قفل الباب اال بعد الضغط عدة 
مرات، قد ألن كانت البطارية استنفدت أو ستستنفد تقريبا. وعند الحاجة 
الي استبدال البطارية، نوصي بالذھاب إلى الموزع المعتمد الخاص 

  دال.بسيارة تشوانشي لالستب

  تنبيھات
يجب استخدام بطارية من نفس الفولطية واالبعاد عند استبدال البطارية● 

  الفارغة.
 لتحكم عن بعد.ح الى تلف مفتاإية غير صحيحة ربطاام ستخددي ا● قد يؤ

عند التخلص دائًما من البطاريات التي نفدت طاقتھا، ينبغي االلتزام• 
  الصلة.بالقوانين واللوائح البيئية ذات 

  خطوات استبدال البطارية

  
ادر  -مفتاح الموديالت المجھزة بمفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة *:  - 

ثم قم بازلة المفتاح الميكانيكي باتجاه السھم  Aالمفتاح باتجاه السھم 
B.  

ضغط على الزر  مفتاح الموديالت المجھزة بمفتاح اإلشعال التقليدي *: - 
  إلخراج المفتاح الميكانيكي. �
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مفتاح الموديالت المجھزة بمفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة *: استخدم  - 

- مفتاح الطوارئ الميكانيكية لفتح أديم المفتاح البعيد في موضع 
  .-السھم

مفتاح الموديالت المجھزة بمفتاح اإلشعال التقليدي *: فتح أديم المفتاح  - 
  .- السھم- يد في اتجاه البع

  
  .②قم بإزالة بطارية مفتاح جھاز التحكم عن بعد  - 

  قم بإعادة تركيب المفتاح الذكي حسب الترتيب العكسي.
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  المفتاح الميكانيكي 4.2.2
  المفتاح الميكانيكي *

  
قم  -مفتاح الموديالت المجھزة بمفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة *:  - 

، وكما اسحب المفتاح الميكانيكي A-بدوران المفتاح باتجاه السھم  
، يمكن قفل جميع األبواب أو الغاء قفل B-للطوارئ باتجاه السھم 

  باب السائق، وال يمكن بدء تشغيل المحرك.

ضغط على الزر  اح اإلشعال التقليدي *:مفتاح الموديالت المجھزة بمفت - 
إلخراج المفتاح الميكانيكي وممكن إقفال جميع األبواب وفتح  ①

  الباب الجانبي للسائق وممكن أيضا تشغيل المحرك.

  

  المفتاح الميكانيكي االحتياطي  *

  
يقوم المفتاح الميكانيكي االحتياطي قفل جميع األبواب أو الغاء قفل باب  - 

  وكما يمكن بدء تشغيل المحرك.السائق، 
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  نظام قفل الباب 4.2.3
  مفتاح القفل المركزي

  
عند وقوع مفتاح ①يمكن استخدام زر قفل الباب المركزي 

  .ONاإلشعال في وضع 

لقفل  ①زر قفل الباب المركزي   قفل الباب: اضغط على نھاية    - 
  جميع األبواب.

 ①زر قفل الباب المركزي  الغاء قفل الباب: اضغط على نھاية    - 
  اللغاء قفل جميع األبواب.

  مقبض ققل باب السيارة الداخلي

  

،  A-إلى الداخل على طول اتجاه السھم ①عندما يتم دفع مزالج الباب  - 
  يتم قفل الباب المقابل.  

، يمكن فتح - Bعلي طول اتجاه السھم ①عند سحب مزالج الباب  - 
علي طول ②الباب المقابل؛ وثم سحب المقبض داخل السيارة  

  لفتح الباب المقابل.   - Cاتجاه السھم 

  
  التلميح

، ال تستطيع58=> انظر الصفحة عند فتح قفل أمان الطفل 
فتح الباب الخلفي بالمقبض حتى ولو وقع قفل الباب في حالة فتح

ال تسحب السيارة في ھذا الوقت.القفل، ويجب فتح الباب من خارج 
  المقبض داخل السيارة بقوة لتجنب تلفه.

 

  تحذيرات
عند قفل مزالج الباب، ال تستخدم القوة المفرطة لسحب المقبض

  داخل السيارة
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  فتحة القفل في باب السيارة

  
  56انظر الصفحة  => اخرج المفتاح الميكانيكي *. - 

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

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

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

  قفل سالمة الطفل

  
الي   من موقف  ①فل السالمة لألطفال التشغيل: قم بتحويل مفتاح ق    - 

  لتشغيل مفتاح قفل السالمة لألطفال. موقف 

من موقف  ①ايقاف التشغيل: قم بتحويل مفتاح قفل السالمة لألطفال     - 
  اليقاف تشغيل مفتاح قفل السالمة لألطفال. الي  موقف   

  

  التلميح
  البب بشكلقفل سالمة األطفل يھدف إلى الحد من مخاطر فتح

  عرضي بواسطة األطفال الموجودين داخل السيارة.
 عندما يكون قفل السالمة لألطفال في وضع التشغيل، ال يمكن فتح

الباب الخلفي بواسطة المقبض داخل السيارة، وفي ھذا الوقت
ينبغي فتح الباب الخلفي من خارج السيارة؛ وال تستخدم القوة

  السيارة لتجنب الضرر.المفرطة لسحب المقبض داخل 

 

  تحذيرات
تترك طفل وحده أو أشخاص ذوي اإلعاقة داخل السيارة، ألنال 

بمجرد أن تكون األبواب مغلقة، عند حدوث الطوارئ، ال يمكن لألطفال
أو األشخاص ذوي اإلعاقة بأنفسھم مغادرة السيارة لحماية سالمتھم.

بالتأكيد صعوبة انقاذوعند حدوث حادث، األبواب المقفولة ستزيد 
 األشخاص داخل السيارة.
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  وظيفة الغاء القفل التلقائي

بعد وقوف السيارة، عندما يكون الباب في حالة مغلقة ويقوم بتحويل 
، أربعة األبواب يقوم بالغاء قفلھا  OFF " مفتاح اإلشعال الي وضع "

  تلقائيا.

  تنبيھات
من خالل نظام الصوت " إعداديمكن اعداد التشغيل أو ايقاف التشغيل • 

  الغاء القفل التلقائي".← جسم السيارة الذكي ← السيارة 

  وظيفة الغاء القفل تلقائيا عند التصادم

عند حدوث اصطدام السيارة، عندما يكون مفتاح اإلشعال في 
" وتفي الشروط، يمكن الغاء قفل أربعة األبواب. وبعد الغاء ONوضع "

  ثوان، ثم يقوم بالغاء قفل أربعة األبواب معا. 3القفل ألول مرة 

  ازالة القفل اوتوماتيكيا*

  
عندما يتم تشغيل وظيفة الغاء القفل النشط الذكي، يمكن للمستخدم يحمل  - 

متر بعيدا عن السيارة،  1مفتاح التحكم عن بعد الذكي في حدود 
  يمكن الغاء قفل السيارة تلقائيا.
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  التلميح
التشغيل أو ايقاف التشغيل من خالل نظام الصوت " إعداديمكن اعداد • 

  الغاء القفل النشط الذكي".← جسم السيارة الذكي ← السيارة 
بعد إلغاء القفل النشط الذكي بنجاح، يومض مصباح إشارة التوجيه• 

  مرتين وينتج صوت البوق مرتين.
تح القفلأيام، تغلق وظيفة ف 7عند تجاوز مدة وقوف السيارة أكثر من • 

الذكي تلقائيا لتقليل استھالك الطاقة للسيارة. في ھذه الحالة، تحتاج
إلى استخدام المفتاح البعيد الذكي أو مقبض الباب المستشعر لفتح

  القفل، وستستعيد وظيفة إلغاء القفل الذكي بعد تشغيل السيارة.

  االقفال الذكي*

  
عند تشغيل وظيفة اإلقفال الذكي ووقوع مفتاح التشغيل بضغطة واحدة  - 

مترين من  2، تم إقفال السيارة تلقائيا داخل ""OFFفي وضع 
السيارة عند مغادرتھا مع المفتاح الذكي البعيد بعد إغالق جميع 

  األبواب.

دقيقتين، يغلق  2مترين من السيارة ألكثر من  2عند اإلبقاء داخل  - 
م وظيفة اإلقفال الذكي مؤقتا لتوفير الطاقة؛ وبعد البقاء ألكثر النظا
دقائق، سيغلق النظام الوظائف مثل وظيفة إلغاء القفل الذكي  4من 

وضوء الترحيب الذكي بشكل مؤقت. يحتاج المستخدم إلى فتح أي 
من األبواب مرة أخرى، وال يمكن تنشيط وظيفة القفل النشط الذكي 

  غالقھا.مرة أخرى اال بعد إ

  

  تنبيھات
يمكن اعداد التشغيل أو ايقاف التشغيل من خالل نظام الصوت " إعداد• 

  القفل النشط الذكي".←جسم السيارة الذكي ← السيارة 
بعد القفل النشط الذكي بنجاح، يومض مصباح إشارة التوجيه مرة• 

  واحدة وينتج صوت البوق مرة واحدة.
بعيدا عن السيارة، سيستمر مؤشر مفتاح متر 2إذا تم إبقاؤه في حدود • 

  التحكم عن ُبعد الذكي في الفالش حتى يتم قفل الباب.
تنبيهبنجاح، ينتج لذكي النشط القفل ، بعد الخلفيب الباق اغالإلم يتم إذا • 

  ضوئي.تي وصو
إذا لم يتم إغالق أي باب، لوحة العدادات تذكر أن لم يتم إغالق الباب• 

  المقابل.
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  تنبيھات
مع تنشيط خاصية القفل الذكي النشعل إذا وصلت للسيارة مجددا خالل● 

ثواني، سيعتقد النظام انك تتحقق من إحكام قفل األبواب. في 3
ھذه الحالة، لن يقوم النظام بتنشيط خاصية إلغاء القفل الذكي
النشط. بإمكانك سحب مقبض الباب الخلف للتحقق من ان األبواب

  بإحكام.مقفلة 
" ويفتح الباب الخلفيOFFعندما تكون مفتاح اإلشعال في وضع "• 

ويكون مفتاح التحكم عن بعد الذكي داخل السيارة، اذا كان لم يتم
دقيقة، السيارة تقوم بتنفيذ 10إغالق الباب الخلفي في غضون 

عملية القفل تلقائيا، وينتج صافرة لتذكير أن لم يقوم باغالق
وفي ھذا الوقت، إذا تم إغالق الباب الخلفي، الباب الخلفي.

السيارة تقوم بتنفيذ عملية الغاء القفل لتجنب قفل مفتاح التحكم
  عن بعد الذكي داخل السيارة.

وينبغي مالحظة أن وظيفة القفل النشط الذكي ال تعمل عند حدوث 
  أي مما يلي:

" أو وضع ACCيكون مفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة في وضع " - 
ON"".  

  يوجد مفتاح التحكم عن بعد الذكي داخل السيارة. - 

متر  2لم يتم اكتشاف أي مفتاح تحكم عن بعد ذكي ضمن في حدود  - 
  بعيدا عن السيارة.

  لم يغلق أي باب (وليس بما في ذلك باب خلفي أو الغطاء األمامي) . - 

  رمي المفتاح الذكي عبر نافذة السيارة. - 

  عن بعد الذكي يكون قريبا جًدا من السيارة. مفتاح التحكم - 

  تنبيھات
 وظيفة القفل النشط الذكي ال يمكن إغالق النافذة تلقائيا. وعند

مغادرة السيارة، ينبغي التأكد من أن يتم إغالق جميع النوافذ وفتحة
  السقف.

 عند استخدام ظيفة القفل النشط الذكي، احرص على عدم ترك
  ذوي اإلعاقة داخل السيارة.األطفال أو األشخاص 

  دخول بدون مفتاح *

  
، إذا  "" OFFعندما يكون مفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة في وضع  - 

كان المستخدم يحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي لمقاربة الباب، 
أدخل اليد في داخل مقبض الباب األمامي (منطقة الغاء القفل)، 

  بعد الحث الفعال. وسيتم الغاء قفل جميع األبواب

" ومغادرة OFFعند وقوع مفتاح التشغيل بضغطة واحدة في وضع " - 2
السيارة مع المفتاح الذكي البعيد بعد إغالق جميع األبواب، ستقفل 

  جميع األبواب بعد الضغط على زر اإلقفال.
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  تحذيرات
بعد قفل أبواب السيارة باستخدام وظيفة دخول السيارة بدون مفتاح،● 

ثوان قبل ان يتم تنشيط وظيفة دخول السيارة 5سوف يستغرق 
  بدون مفتاح لفتح األبواب.

عند لمس منطقة إلغاء القفل وزر اإلقفال في نفس الوقت، ستعطى• 
  األولوية إللغاء القفل، فمن األحسن عدم لمسھما في نفس الوقت.

تؤثريجب إزالة الثلوج عن مقبض باب السيارة بأسرع ما يمكن، فھي ● 
  طى خاصية الدخول دون مفتاح.

إذا ضغطت على زر القفل بخطأ عند إغالق الباب، سيثير تشغيل وظيفة• 
  اإلنذار ضد السرقة.

إذا كان مقبض الباب األمامي رطبا بسبب االمطار أو غسيل السيارة● 
وكان المفتاح الذكي في نطاق الفعالية، من الممكن إلغاء قفل باب

  السيارة.

  

  تحذيرات
 اإلمساك بمقبض الباب االمامي مع ارتداء قفازات قد يؤدي ألبطاء

  استجابة استشعار الباب أو عدم االستجابة إللغاء قفل السيارة.
 إذا كانت تسحب على الفور بعد امساك مقبض الباب، قد ال يفتح

الباب، ويرجي امساك المقبض مرة أخرى والتأكد من الغاء قفل
  المقبض.الباب، ثم اسحب 

 وحتى داخل دائرة نصف قطرھا بمتر واحد، إذا كان مفتاح التحكم
عن بعد الذكي أعلى أو أقل من مقبض الباب األمامي للسيارة، قد

  يؤدي الي أيضا أن ال يمكن للنظام قفل/ الغاء قفل األبواب.
 إذا كان مفتاح التحكم عن بعد الذكي قريبا جدا من الباب والزجاج

دي الي أن النظام اليتعمل بشكل صحيح. وإذاالزجاجي، قد يؤ
كانت مسافة العمل لجھاز االرسال لجھاز التحكم عن بعد تتغير، قد

  تنخفض طاقة البطارية.

  

  

، "OFFعندما يكون مفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة في وضع " -
إذا كان المستخدم يحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي لتقترب 

 ①من الباب الخلفي، اضغط على زر فتح الباب الخلفي 
  اللغاء القفل وفتح الباب الخلفي.

إذا كانت السيارة في حالة الغاء القفل وثابتة، فليس من الضروري حمل 
لفي مفتاح التحكم عن ُبعد الذكي .واضغط على زر فتح الباب الخ

  مباشرًة لفتح الباب الخلفي. ①
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  أبواب السيارة  4.2.4

  
  عندما تكون داخل السيارة، امسك مسند الذراع واسحبه داخل السيارة. - 

  ادفع الباب مباشرة من الخارج. - 

  تنبيھات
عند فتح الباب، يجب االنتباه إلى ما إذا كانت ھناك مركبات أخرى

الحوادث الناجمة عن االصطدام عند فتحأو مشاة خارج السيارة لتجنب 
  الباب.

  

  تحذيرات
 يجب التأكد من إغالق جميع األبواب قبل القيادة، وإال فقد يؤدي

  إلى فتح األبواب خالل القيادة ووقوع الحوادث أو اإلصابات.
 .يجب فتح الباب أو غلقه عندما تكون السيارة ثابتة  
  عن حافة الباب عندمالتجنب قرص األصابع، يجب ابعاد اليدين

  يتم إغالق الباب.

  

  تنبيھات
 .إذا لم تغلق الباب بشكل صحيح، يرجى إعادة فتحه وإغالقه  
 سيظھر تنبيه على شاشة لوحة العدادات إذا كان ھناك باب غير

كم/ س، 5مغلق بإحكام؛ عندما تتجأوز سرعة السيارة 
  ستسمعصوت صفير تنبيه.
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  باب ھاتشباك 4.2.5
  الباب الخلفيافتح 

  . استخدام مفتاح التحكم عن بعد: عند وقوع مفتاح اإلشعال في وضع1
"OFF"المفتاح لثانيتين تقريبا داخل النطاق  ، ضغط زر

الفعال إللغاء قفل الباب الخلفي وثم فتح الباب يدويا إلى أعلى 
  موضع.

. استخدم وظيفة الدخول بدون المفتاح *: حمل مفتاح التحكم عن بعد 2
متر من الباب الخلفي حيث  1الذكي معكم وداخل نطاق حوالي 

ضغط زر فتح الباب الخلفي إللغاء قفل الباب وثم فتحه يدويا إلى 
  62=> انظر الصفحة  أعلى موضع.

  فتح باب ھاتشباك في حالة الطوارئ

  
فتح الباب عندما تكون استفدت طاقة بطارية السيارة أو تعذر 

الخلفي بشكل طبيعي بسبب خطأ، حاول فتح الباب الخلفي من داخل 
  السيارة:

  .①فتح الغطاء  - 

ح لمفتاأدر اثم الغاء القفل، وآلية أخدود في ②لميكانيكي ح المفتااخل أد 2.
  وافتح الباب الخلفي.لميكانيكي ا

  
  التلميح

يرجىإذا كنت غير قادر على فتح الباب الخلفي بشكل عاجل، 
 الذھاب إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح.
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  اغالق باب ھاتشباك

  
قم بإغالق الباب الخلفي بالقرب من غطاء المصد الخلفي ومن ثم  - 

  اضغط عليه بإحكام بكلتا يديك.

  

  التلميح
سيظھر تنبيه على شاشة لوحة العدادات إذا كان ھناك باب

كم/ س، 5مغلق بإحكام؛ عندما تتجأوز سرعة السيارة ھاتشباك غير 
  ستسمع صوت صفير تنبيه

 

  تحذيرات
 قبل إغالق باب ھاتشباك، يرجى التحقق من عدم وجود أشخاص أو

  حيوانات بداخل غطاء ھاتشباك.
 بعد إغالق الباب الخلفي، يجب عليك التأكد من قفله لمنع فتحھا

  فجأة أثناء عملية القيادة.
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  غطاء الكابينة األمامية 4.2.6
  افتح غطاء الكابينة األمامية. - 

  
، وسوف يقوم بالغاء قفل ③اسحب مقبض فتح غطاء الكابينة األمامية  - 

  غطاء الكابينة األمامية ويرتد قليال.

  

 

  
إللغاء قفل غطاء الكابينة األمامية  -باتجاه السھم  ② ادفع آلية القفل  - 

  تماًما.

  األمامي إلى أعلى موضع. رفع الغطاء - 

  

 

  
  .①دعم الغطاء األمامي بقضيب الدعم  - 
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  أغلق غطاء الكابينة األمامية

 30إخراج قضيب الدعم ونخفيض الغطاء األمامي إلى ارتفاع حوالي  - 
  سم من جسم القفل، ثم تركه للسقوط بحرية وتم إقفاله.

  التلميح
ف شاشة العرضفسو، ألماميةالكابينة ء الم يتم غلق غطاإذا ● 

كم/ 5لسرعة وز اعندما تتجاللوحة العدادات تعرض معلومات التذكير. و
  صدر صوت الجرس.سي، ساعة
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  النوافذ الكھربائية 4.2.7
يمكن تشغيل النافذة الكھربائية عندما يكون مفتاح اإلشعال في 

ثانية بعد تبديل مفتاح  40؛ ويمكن تشغيلھا في غضون "ON"وضع 
". وعند فتح OFF"  أو  "ACC" إلى وضع "ONمن وضع "اإلشعال 

  ثانية، ال يمكن تشغيل النافذة الكھربائية باستمرار. 40الباب في غضون 

  تحذيرات
  أغلق جميع النوافذ عند مغادرة السيارة.• 
كن حذًرا عند إغالق النافذة، وعدم وضع يديكم على حافة النافذة، وإال• 

  بالقرص.فستكون ھناك مخاطرة 

  زر النافذة الكھربائية (جانب السائق)

  
  . زر النافذة الكھربائية االمامية اليسرى1

  . زر النافذة الكھربائية االمامية اليمنى2

  . زر النافذة الكھربائية الخلفية اليسرى3

  . زر النافذة الكھربائية الخلفية اليمنى4

  . زر تأمين نوافذ الركاب5

بلطف، تغلق النافذة الكھربائية حتى يتم تحرير المفتاح أو ①ارفع زر  - 
  النوافذ الكھربائية تصل إلى أعلى الموقف. 

بقوة، وسوف ترتفع النافذة الكھربائية تلقائًيا إلى أعلى  ①اسحب الزر  - 
  موضع.

بلطف، تفتح النافذة الكھربائية حتى يتم تحرير ①اضغط على زر   –
  ف. الزر أو خفضت إلى أدنى الموق

بقوة، وسوف تنخفض النافذة الكھربائية تلقائيا إلى  ①اضغط على الزر  - 
  أدنى موضع.

  التلميح
①في عملية الرفع والتخفيض التلقائية، ممكن ضغط/ زر الرفع • 

  إليقاف حركة النافذة.
  .① الزر مع التشغيل طريقة بنفس④ و ③و ②تتمتع األزرار • 
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  التلميح
األمامية اليسرى التي تتزود بوظيفة مقاومة القرصنةتتمتع النافذة 

  فقط بوظيفة االرتفاع بضغطة واحدة.

، ويضيء مؤشر الزر، وال ⑤اضغط على زر قفل النافذة للراكب   - 
يمكن لزر النافذة الكھربائية الموجود في الراكب تشغيل النافذة 

إللغاء القفل، اضغط على الزر مرة أخرى ويطفئ  المقابلة بفعالية.
  مؤشر الزر.

  زر النافذة الكھربائية لجانب الراكب

  
ارجع إلى طرق استخدام زر النافذة الكھربائية بجانب السائق لمعرفة  - 

  .①طرق استخدام زر النافذة الكھربائية بجانب الراكب 

  تھيئة وظيفة مكافحة القرصة

األمامية اليسرى ال تتمتع بوظيفة االرتفاع إذا وجدت أن نافذة 
  بضغطة واحدة، فقد فشلت وظيفة مقاومة القرصنة وتحتاج إلى التھيئة.

م حتی يتذة تدريجيا لنافزر النافذة الكھربائية الي األعلي، وترفع افع ار 1.
  تمامًا.ذة لنافق اغالإ

األمامية  . بعد إغالق النافذة بالكامل، يجب رفع زر النافذة الكھربائية2
  ثوان إلكمال التھيئة. 3إلى  2اليسرى باستمرار لمدة 

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

  القيام بذلك سوف يسبب اإلصابات أويؤثر على عملية التھيئة
نظام النافذة الكھربائية، يرجى الذھاب الى الموزع المعتمدإذا فشل 

  الخاص بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح.
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  فتحة السقف الكھربائية 4.2.8
يمكن تشغيل النافذة الكھربائية عندما يكون مفتاح اإلشعال في 

ثانية بعد تبديل مفتاح  40؛ ويمكن تشغيلھا في غضون "ON"وضع
". وعند فتح OFF"  أو  "ACC" إلى وضع "ONاإلشعال من وضع "

  ثانية، ال يمكن تشغيل النافذة الكھربائية باستمرار. 40الباب في غضون 

  التلميح
" وكان لم يتم إغالقOFFاذا كان مفتاح اإلشعال في وضع "

فتحة السقف الكھربائية، عند فتح الباب بجانب السائق، لوحة العدادات
فتحة السقف" ويصدر صوت الصافرة لتذكيرتعرض نص "لم يتم إغالق 

  السائق أن ينبغي التحقق مما إذا كانت فتحة السقف مغلقة.

 

  تحذيرات
يرجي إغالق فتحة السقف جيدا، وإال يوجد خطر دخول الماء الي

  السيارة عندما تمطر.

  فتحة السقف العادية *

  
واقي الشمس مع فتحة الفتح التلقائي: عند فتح فتحة السقف أفقيا، يفتح   - 

  السقف تلقائيا.

  الفتح اليدوي: ادفع واقي الشمس الي الخلف لفتحه. - 

اإلغالق اليدوي: بعد إغالق فتحة السقف، ادفع واقي الشمس إلى األمام  - 
  إلغالقه.

  

  
للخلف  ①إذا أردت فتح فتحة السقف قليالً، ادفع مفتاح فتحة السقف  - 

السقف عن الحركة بعد الحركة لفترة قصيرة، وسوف تتوقف فتحة 
  لمسافة قصيرة.

لألمام  ①إذا أردت إغالق فتحة السقف قليالً، ادفع مفتاح فتحة السقف  - 
لفترة قصيرة، وسوف تتوقف فتحة السقف عن الحركة بعد الحركة 

  لمسافة قصيرة.
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للخلف لفترة معينة من الوقت وتتحرك فتحة  ①ادفع مفتاح فتحة السقف  - 
  السقف تلقائًيا إلى الحالة المفتوحة بالكامل.

لألمام لفترة معينة من الوقت وتتحرك فتحة  ①ادفع مفتاح فتحة السقف  - 
  السقف تلقائًيا إلى الحالة المغلقة بالكامل.

  التلميح
عند فتح فتحة السقف تلقائًيا أو اغالقھا تلقائًيا، ادفع مفتاح فتحة• 

  مرة أخرى ثم يتوقف فتحة السقف عند الموضع الحالي. ①السقف 

  

  
عند إغالق فتحة السقف بالكامل، افتح واقي الشمس يدوًيا واضغط على  - 

الي األعلي، وسوف تميل فتحة ①لمفتاح فتحة السقف  وضع 
  لألمام. ①السقف للخارج. الغالقھا، ادفع مفتاح فتحة السقف 

  فتحة السقف البانورامية *

  
إذا أردت في فتح واقي الشمس الكھربائية قليالً، فاضغط على المفتاح  - 

لفترة قصيرة، وستتوقف المظلة الكھربية عن الحركة بعد  ①
  الحركة لمسافة قصيرة.

 ②أردت إغالق واقي الشمس الكھربائي قليالً، فاضغط على المفتاح إذا - 
لفترة قصيرة، وستتوقف المظلة الكھربية عن الحركة بعد الحركة 

  لمسافة قصيرة.

لفترة معينة من الوقت وينتقل مظلة الشمس   ①اضغط على المفتاح  - 
  الكھربائية تلقائًيا إلى الحالة المفتوحة بالكامل.

لفترة معينة من الوقت وتتحرك مظلة الشمس  ②اضغط على المفتاح  - 
  الكھربائية تلقائًيا إلى الحالة المغلقة بالكامل.
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  التلميح
عند فتح فتحة السقف، ستفتح مظلة الشمس الكھربائية تلقائًيا مع فتح• 

  فتحة السقف.
لسقفق فتحة اغالإيتم ف سوية، لكھربائالشمس اغالق مظلة ا• عند 

  ة.لكھربائيالشمس اغالق مظلة اتلقائياً مع 
أثناء عملية الفتح التلقائي أو اإلغالق التلقائي لمظلة الشمس الكھربائية،• 

مرة أخرى وستتوقف مظلة ②أو المفتاح  ①اضغط على المفتاح 
  الشمس الكھربائية في الوضع الحالي.

  
للخلف  ①إذا أردت فتح فتحة السقف قليالً، ادفع مفتاح فتحة السقف  - 

لفترة قصيرة، وسوف تتوقف فتحة السقف عن الحركة بعد الحركة 
  لمسافة قصيرة.

لألمام  ①إذا أردت إغالق فتحة السقف قليالً، ادفع مفتاح فتحة السقف  - 
 لفترة قصيرة، وسوف تتوقف فتحة السقف عن الحركة بعد الحركة

  لمسافة قصيرة.

للخلف لفترة معينة من الوقت وتحرك فتحة  ①ادفع مفتاح فتحة السقف  - 
مرة  1السقف تلقائًيا إلى وضعية الراحة؛ وادفع مفتاح فتحة السقف 

  أخرى ثم تفتح فتحة السقف إلى وضع الفتح الكامل.

لألمام لفترة معينة من الوقت وتتحرك فتحة  ①ادفع مفتاح فتحة السقف  - 
  سقف تلقائًيا إلى الحالة المغلقة بالكامل.ال

  التلميح
عند فتح فتحة السقف تلقائًيا أو اغالقھا تلقائًيا، ادفع مفتاح فتحة السقف• 

  مرة أخرى ثم يتوقف فتحة السقف عند الموضع الحالي. ①
تم ضبط وضع الراحة لتوازن ضجيج الرياح الناتج عن فتحة السقف• 

  أثناء عملية القيادة.
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لمفتاح  عندما يكون فتحة السقف مغلقة تماًما، اضغط على موقع  - 

ألعلى، وسوف تميل فتحة السقف للخارج.  ①فتحة السقف 
  لألمام. ①الغالقھا، ادفع مفتاح فتحة السقف 

  الوظيفة المضادة للقرص المرفقة مع فتحة السقف

  تتمتع فتحة السقف بوظيفة مقاومة القرصنة عند اإلغالق:

عندما تكون فتحة السقف داخل منطقة االنزالق، إذا تم تشغيل الوظيفة  - 
المضادة للقرص، فإن فتحة السقف تتحرك على مسافة معينة على 

  طول اتجاه الفتح وتتوقف عن الحركة.

عندما يتم إغالق فتحة السقف وإمالتھا ، إذا تم تشغيل وظيفة مكافحة ●  
اه اإلمالة حتى تصل إلى القرص ، فإن فتحة السقف ستعمل في اتج

  أقصى ميل لإلمالة.

  تحذيرات
- ال تقم بتشغيل فتحة السقف عندما تكون درجة الحرارة أقل من 

درجة مئوية تحت الصفر، وفي مثل ھذه البيئة، قد ال يتم تنشيط 20
وظيفة مكافحة القرصة في فتحة السقف، مما يؤدي إلى وقوع حادث، وقد

 المنخفضة أيًضا في حدوث بعض التلف للمحرك.تتسبب درجة الحرارة 

  

  تحذيرات
  أوقيقة ء رشياقرص ألسقف مكافحة القرصة لفتحة اظيفة وال تمنع

  ة.صغير
 كن حذًرا عند إغالق فتحة السقف، وينبغي التأكد من عدم وجود

  أي شخص في نطاق حركة االغالق لتجنب القرصة.
  على االغالق تماما،عندما تكون فتحة ستف في الموضع الوشيك

  قد توقف عملية مراقبة وجود اي عواقب.
 ال تحاول تنشيط وظيفة مقاومة القرصنة باليد أو جزء من جسمكم

  ، فيوجد خطر التعرض للقرص.
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  التھيئة اليدوية والتعلم الذاتي لفتحة الستف

  فتحة السقف العادية *

  
لمفتاح فتحة السقف  في حالة امالة فتحة السقف، اضغط علي موقع  - 

  ثوان، لبدء تھيئة فتحة السقف. 10باستمرار لمدة ال يقل عن  ①

ألعلي (أو ادفع مفتاح  �لمفتاح فتحة السقف اضغط علي موقع   - 
باستمرار إلى األمام)، وتنفيذ فتحة السقف عملية  ①فتحة السقف
االغالق الكامل"، وثم يتم إيقاف →االنزالق للفتح → "االغالق

  ية، وفي ھذا الوقت تقوم باالنتھاء من التعلم الذاتية.العمل

  

  فتحة السقف البانورامية *

  
لألمام ألكثر  ①في حالة إغالق فتحة السقف، ادفع مفتاح فتحة السقف  - 

  ثوان، وفي ھذا الوقت تبدأ فتحة السقف في التھيئة. 10من 

لألمام باستمرار، وستتوقف فتحة السقف  ①ادفع مفتاح فتحة السقف  - 
اإلغالق"، وفي ھذا الوقت  - الفتح → بعد إجراء عملية "الرفع 

  تقوم باالنتھاء من التعلم الذاتية.

  

  تنبيھات
إذا فشل نظام فتحة السقف الكھربائية، يرجى الذھاب إلى الموزع

للفحص واالصالح في أقرب GAC MOTORالمعتمد الخاص بسيارة
  وقت ممكن.
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  العمليات األساسية لنظام منع السرقة علي جسم السيارة 4.2.9
  إلغاء القفل - نظام منع السرقة على جسم السيارة 

" وتكون السيارة OFFعندما أن يكون مفتاح االشعال في وضع "
 في حالة امنة، احمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي القترب من الباب،
وادخل اليد في الجانب الداخلي لمقبض الباب األمامي (منطقة الغاء القفل) 
للحث الفعلي * أو قم بالتحكم عن بعد علي الغاء القفل، نظام مكافحة 

  السرقة يسمح اللغاء قفل الباب ويومض مصباح إشارة التوجيه مرتين.

  القفل –نظام منع السرقة علي جسم السيارة 

"  وتكون أربعة OFFاإلشعال في وضع "عندما أن يكون مفتاح 
األبواب وغطاء الكابينة االمامية والباب الخلفي في حالة مغلقة، احمل 
مفتاح التحكم عن بعد الذكي، وقم بمغادرة السيارة، واضغط علي أخدود 
مقبض الباب األمامي (منطقة اإلغالق) للحث الفعلي * أو قم بالتحكم عن 

غالق السيارة، ويومض مصباح إشارة التوجيه بعد علي القفل، وثم يقوم با
  مرة واحدة، وتدخل السيارة حالة أمنة.

  تشغيل وظيفة مكافحة السرقة لجسم السيارة

" وتكون السيارة في OFFعندما يكون مفتاح االشعال في وضع "
الحالة األمنة، استخدم المفتاح غير القانوني أو افتح الباب بقوة، وسيقوم 

فحة السرقة، وجرس مكافحة السرقة يصدر صوتا، بتشغيل نظام مكا
  ثانية. 30ويومض مصباح اشارة التوجيه لمدة حوالي 

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

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

  التلميح
جھاز التحكم عن بعد أو قم بتحويل مفتاح  اضغط علي زر

في حالة عدم تشغيل االنذار أو في عملية" "ONاالشعال الي وضع 
االنذار، ويمكن رفع إنذار ضد السرقة، وتدخل السيارة الي حالة الغاء

تشغيل االنذار لتصيل الي أكثر مكافحة السرقة. وفي دورة اإلنذار، يمكن
  مرات. 10من 

  مكافحة للسرقة للمحرك:

" وقد تم رفع نظام مكافحة OFFعندما مفتاح اإلشعال في وضع"
السرقة ويكون المفتاح القانوني داخل السيارة، يقوم بتحويل مفتاح اإلشعال 

، واذا اجتاز نظام مكافحة السرقة للمحرك المصادقة، " "ON الي وضع
  النظام سيقوم برفع مكافحة السرقة للمحرك.

إذا كان ال نظام مكافحة السرقة للمحرك يجتاز المصادقة، ال يمكن 
  بدء تشغيل المحرك، ويقوم أيضا بتشغيل إنذار ضد السرقة.

  تعليمات صيانة مكافحة السرقة لجسم السيارة

ال يحتاج الي الصيانة أثناء االستخدام العادي. وعند حدوث أي 
لة، يرجى االتصال بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي مشك

  للفحص واالصالح.
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  االضواء ومجال الرؤية 4.3
  اإلضاءة الخارجية 4.3.1

  المفتاح المجمع لألضواء

  
  . مفتاح الضوء1

  . مفتاح مصباح الضباب2

  

  تنبيھات
بعد القيادة في المطر أو بعد غسل السيارة، فرق بسبب درجة

بين داخل وخارج المصباح قد يؤدي الي ظھور صقيع وتعفير الحرارة
على السطح الداخلي للمصباح، وتكون مماثلة لظاھرة التكثيف على النافذة
الداخلية في عملية المطر، لن يؤثر ذلك على حياة خدمة المصباح. يمكن
تشغيل مصباح الضباب للمساعدة علي إزالة الضباب؛ وإذا كان ھناك

طرات الماء أو دخول الماء في المصباح، يرجى الذھاب إلىالكثير من ق
  الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح.

  لمبة اإلشارة للتوجيه

  
، حرك مفتاح مجموعة " "ONعندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع  - 

، وقم بتشغيل مصباح ①المفاتيح ألعلي أو أسفل إلى موضع الحد 
 أو  إشارة التوجيه لليمين أو اليسار، وسيومض المؤشر 

  المقابل على لوحة العدادات.

  مصباح إشارة تغيير الحارة

عند تغيير الحارة أو التجاوز، حرك مفتاح مجموعة المفاتيح ألعلي أو  - 
، ثم حرره وأعده الي الموضع األصلي، ②أسفل إلى موضع 

المقابل على الجانب  أو  ة التوجيه ويومض مصباح إشار
  مرات. 3والمؤشر المقابل في لوحة العدادات 
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قم بتحويل ذراع تشغيل مجموعة المصابيح الي األعلي أو األسفل الي  –
وحافظ علي ھذا الموقف، فتومض مصابيح اشارة  ②وضع

المقابالن  في لوحة العدادات، وثم قم   أو التوجيه المقابلة و
باالفراج عن ذراع التشغيل وقم باعادته الي الموقف األصلي، 

  وبعد يتوقف عن الفالش.

  تنبيھات
إذا فشل مصباح إشارة توجيه معين للسيارة، سيتم مضاعفة تردد

  المقابل أو المؤشر في لوحة العدادات. أو  فالش المؤشر 

  مفتاح الضوء

  
، أدر مفتاح " "ONعندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع 

(الضوء   AUTOللتحكم في تشغيل أو إيقاف تشغيل  ①المصباح 
  (المصابيح المنخفضة).(ضوء الموقع)، األوتوماتيكي) * و

يتم إيقاف "OFF"عندما يتم تشغيل مفتاح الضوء إلى وضع 
  تشغيل جميع األضواء.

  *AUTOالضوء التلقائي 

  لتشغيل الضوء التلقائي. AUTOأدر مفتاح الضوء إلى وضع  - 

  تنبيھات
تفعيل اإلضاءة التلقائية سنقوم السيارة تلقائيا بتشغيل أو إيقاف تشغيل● 

ضوء المصابيح حسب اإلضاءة المحيطة. عندما يتم تخفيض
سطوع الضوء المحيط للسيارة بشكل تدريجي، يتم تشغيل ضوء

المنخفضة في نفس الوقت؛ عندما يتم زيادةالموقع والمصابيح 
سطوع الضوء المحيط للسيارة بشكل تدريجي، يتم إيقاف تشغيل

  ضوء الموقع والمصابيح المنخفضة في نفس الوقت.
التحكم في اإلضاءة← إعداد السيارة “يمكن ضبطه عبر نظام الصوت • 

  حساسية الضوء التلقائي".← 
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  تنبيھات
عرض لوحة العدادات "خطأ جھاز االستشعار، يرجىإذا عرض جھاز • 

التحكم في الضوء يدوًيا"، ألسباب تتعلق بالسالمة، سيبقي النظام
على تشغيل المصابيح المنخفضة. وفي ھذا الوقت، يجب التحكم
في الضوء يدوًيا والذھاب إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة

  تشوانشي للفحص واالصالح.
ية على اإلضاءة التلقائية، فيرجى التحكم في اإلضاءةتؤثر بيئة ضباب• 

  يدويا.

  مصباح التشغيل النھاري*

عند بدء تشغيل المحرك وعدم تشغيل مصباح الموقع، يتم تشغيل  - 
االضاءة النھارية تلقائًيا؛ يتم إيقاف تشغيل االضاءة النھارية تلقائًيا 

  بعد تشغيل مصابيح الموقع أو إيقاف تشغيل المحرك.

  تنبيھات
يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله من خالل نظام الصوت "إعداد

  االضاءة النھارية ".←التحكم في اإلضاءة ← السيارة 

  ضوء الموقع

وتشغيل مصباح الموقع، وفي  قم بتبديل مفتاح اإلضاءة إلى الوضع  - 
ھذا الوقت، تضيء إضاءة الموقع وإضاءة لوحة العدادات 

ومصباح لوحة الترخيص وما إلى ذلك ويضيء المؤشر 
  المقابل على لوحة العدادات.

  التلميح
من أجل توفير طاقة البطارية، إذا نسيت إغالق ضوء الموضع،

إقفال السيارة، " وعدمOFFعند تحويل مفتاح اإلشعال إلى وضع "
دقيقة؛ وعند تحويل مفتاح اإلشعال 15فيضيء الضوء باستمرار حتى بعد

  " وإقفال السيارة، ينطفأ الضوء فورا.OFFإلى وضع "
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  تحذيرات
عند القيادة ليالً أو تحت الرؤية الضعيفة، ال تفتح مصباح الموقع فقط، ألن

  ھذا قد يسبب حادثة.
واالحتياجية ؤفي بيئة ضعيفة للرأو لليل افي رة لسيااتشغيل ف يقاإ• عند 

لموضعء اضوم تستخدرة، ال لسيااموقف إلى الضوء إلشارة 
،لطاقة اظيفة توفير كمصباح إيقاف السيارة ألن الضوء يتمتع بو

  فيجب فتح ضوء تحذير الخطر للتنبيه.

  الضوء المنخفض

  ضة.لتشغيل المصابيح المنخف أدر مفتاح الضوء إلى الوضع  - 

  الضوء المرتفع

ادفع مفتاح مجموعة المصابيح لألمام إلى وضع الحد لتشغيل االضاءة  - 
  المقابل على لوحة العدادات. المرتفعة، ويضيء المؤشر 

اسحب مفتاح مجموعة المصابيح للخلف إلى الوضع األصلي اليقاف  - 
  تشغيل المصابيح المرتفعة.

  ومضان الضوء المرتفع

مجموعة المصابيح للخلف إلى وضع الحد لتشغيل اسحب مفتاح  - 
  المصابيح المرتفعة والمصابيح المنخفضة.

بعد تحرير اليد، يعود مفتاح مجموعة المصابيح تلقائًيا إلى الموضع  - 
  األصلي إليقاف تشغيل المصابيح المرتفعة والمصابيح المنخفضة.

  

  تنبيھات
لسائقي المركبات األخرى منيمكن أن تكون لمصابيح المرتفعة مبھرة • 

مسافة قريبة، مما قد يتسبب في وقوع حوادث، لذا يرجى
  استخدامھا بشكل معقول.

عندما تكون جميع المصابيح مطفأة، اسحب مفتاح مجموعة المصابيح• 
للخلف باستمرار لتشغيل المصابيح المرتفعة والمصابيح المنخفضة

في لوحة العدادات.المقابل  باستمرار، وسوف يضيء المؤشر  
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  تعديل ارتفاع المصباح األمامي يدويا

  
لتعديل مدى المصباح األمامي (الشعاع المنخفض)  ①تدوير الزر 

ينخفض  ".3،  2،  1،  0يدويا ، وتشمل وضعيات التعديل وضعيات "
  ارتفاع الضوء مع زيادة قيمة الضبط.

  تحذير عدم ايقاف تشغيل مصباح الموقع

، عندما يتم فتح باب "OFF" بعد تبديل مفتاح االشعال إلى وضع 
السائق، إذا كان مصباح الموقع في وضع التشغيل، سيصدر النظام صوت 
التنبيه، وستعرض شاشة العرض للوحة العدادات معلومات إنذار " عدم 

  ايقاف تشغيل مصباح الموقع".

  ة (يرافقني للمنزل)وظيفة تأخير ايقاف تشغيل المصابيح األمامية قبال

 دقائق بعد تبديل مفتاح اإلشعال إلى وضع  10في غضون 
"OFF" إذا تم تدوير مفتاح الضوء من وضع ،OFF  إلى الوضع اآلخر

، يتم تفعيل وظيفة OFFخالل ثانيتين ثم تدويره مرة أخرى إلى وضع  
تأخير إيقاف تشغيل المصباح األمامي. سوف تضيء المصابيح المنخفضة 

ثانية، إذا تم فتح أي باب (بما في ذلك أربعة أبواب، فتحة أمامية  30 لمدة
ثانية، سيتم إعادة ضبطه وسيضيء  30و الباب الخلفي) في غضون 

ثانية، وإذا كان يقوم باغالق جميع األبواب  80المصابيح المنخفضة لمدة 
ثانية، سيتم إعادة التوقيت، وسيضيء المصابيح المنخفضة لمدة  80خالل 

  ثانية. 30

  التلميح
يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله من خالل نظام الصوت "إعداد

  يرافقني للمنزل".←التحكم في اإلضاءة  ← السيارة 
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  مفتاح مصابيح الضباب

  
" ويكون مصباح الموقع ONعندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع "

لتشغيل أو ايقاف  �في وضع التشغيل، أدر مفتاح مصباح الضباب 
  (مصباح الضباب الخلفي).(مصباح الضباب األمامي) تشغيل 

، ويضيء مصباح إلى الوضع ②قم بتدوير مفتاح مصباح الضباب  - 
  الضباب األمامي.

إلى الموضع وثم إرخائه إلى موضع اإلرجاع  ②تدوير مفتاح الضباب  - 
كرر ھذه العملية للتبديل بين  *، ويضيء مصباح الضباب الخلفي.

وضع اضاءة مصباح الضباب األمامية فقط ووضع اضاءة مصباح 
  الضباب األمامي*/ مصباح الضباب الخلفي.

"، يتم OFFعندما يتحول مفتاح مصباح الضباب إلى وضع " -
  يع مصابيح الضباب.إيقاف تشغيل جم

  تنبيھات
عند تشغيل مصباح الضباب األمامي*/ مصباح الضباب الخلفي،

، يتم ايقاف تشغيل"OFF" إذا تم تدوير مفتاح الضوء الي وضع  
مصباح الضباب األمامي/ مصباح الضباب الخلفي، وثم قم بتدوير مفتاح

لتشغيل مصابيح الضباب األمامية، ويقوم باعادة الضوء الي الموضع 
  .الخلفي الضباب مصباح لتشغيل ②ح مصباح الضباب مفتاتشغيل 

  ضوء تحنير الخطر

  
، عندما مفتاح اإلشعال في أي وضع، اضغط علي المفتاح

وتضيء االضاءة الخلفية الحمراء للمفتاح، ويقوم بتشغيل أضواء التحذير 
على المفتاح مرة اخرى، سوف تنطفئ اضواء تحنير من الخطر. اضغط 

  الخطر.

عند تشغيل ضوء التحذير من الخطر، تومض جميع مصابيح 
  في لوحة العدادات في وقت واحد. و اشارة التوجيه والمؤشر
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في حالة تالية، ينبغي تشغيل ضوء التحذير من الخطر النتباه 
  اآلخرين على الطريق والحد من مخاطر الحوادث:

  عندما تفشل السيارة. - 

  عندما يتم حظر حركة المرور، وتكون السيارة في نھاية تدفق الحركة. - 

  عند سحب سيارة أخرى أو سحبھا.  •

تحتاج إلى انذار التوقف المؤقت عند تالقي السيارات في بيئة ضعيفة  - 
  الرؤية.

  التلميح
تشغيلھا إذااضواء تحنير الخطر ستستھلك طاقة البطارية. قم بإيقاف ● 

  كان الوضع يسمح بذلك.
ينبغي االلتزام الصارم باللوائح ذات الصلة دائماً عند استخدام مصابيح● 

  التحذير من الخطر.
في حالة حدوث لطوارئ وتعطل ضوء تحذير الخطر، يجب اتباع طرق• 

أخرى وفقا لقواعد المرور لجذب انتباه األشخاص اآلخرين على
  الطريق.

  الفرامل في حاالت الطوارئضوء تحذير 

عند قيادة السيارة بسرعة عالية والكبح في حالة الطوارئ، يضيء  - 
  مصباح الفرامل ويلمع مصباح إشارة الدوران.

  إضاءة اخراج السيارة

ضغط زر إلغاء القفل في مفتاح التحكم عن بعد داخل النطاق الفعال،  - 
الفتح  ثانية. اضغط على زر 25فيضيء مصباح الموضع لمدة 

الموجود على المفتاح الذكي مرة اخرى لجعل اضواء الموضع 
ثانية اخرى. بعد تحويل مفتاح اإلشعال إلى وضع  25تضيئ لمدة 

"ON.بعد صعود السيارة، يطفئ مصباح الموقف "  

  ضوء البحث عن السيارة

مرتين في  اضغط على زر القفل الموجود على مفتاح التحكم عن بعد  - 
ثوان،  8ية، وسيضيء مصباح الموقع لمدة ثان 0.5غضون 

مرات لمساعدتكم على تحديد  3وسيومض مصباح إشارة التوجيه 
  الموقع المحدد للسيارة.

  لمبة الترحيب الذكي*

" ويقوم باغالق وقفل OFFعندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع " - 
 3جميع األبواب، يحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي في حدود 

بعيدا عن السيارة، ويضيء مصباح السقف ومصباح الجو أمتار 
ثانية، عندما لم يفتح الباب او يحمل مفتاح التحكم  25تلقائيا. وبعد 

  عن بعد الذكي ويغادر السيارة، تنطفئ المصابيح تلقائًيا.

  التلميح
يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله من خالل نظام الصوت "إعداد

  ضوء الترحيب الذكي".← اإلضاءة التحكم في ← السيارة 

 

  تنبيھات
أيام، يقوم 7إذا لم يتم بدء تشغيل محرك السيارة لمدة أكثر من 

بايقاف تشغيل ضوء الترحيب الذكي. وبعد بدء تشغيل محرك السيارة،
  يقوم باعادة تشغيل ضوء الترحيب الذكي.
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  اإلضاءة داخل السيارة 4.3.2
  ألضواء السقفوظيفة التشغيل التلقائي 

  
(اكتئاب المفتاح) اليقاف تشغيل وظيفة التشغيل  ①اضغط علي المفتاح  - 

التلقائي لمصباح االضاءة علي السقف. واضغط علي المفتاح 
(ارتداد المفتاح) لتشغيل وظيفة التشغيل التلقائي لمصباح ①

  االضاءة علي السقف.

  وظيفة تأخير ايقاف تشغيل األضواء الداخلية

تكون مصابيح السقف مطفأة، في حالة تشغيل ظيفة التشغيل عندما 
  التلقائي لمصباح االضاءة علي السقف:

، يتم فتح أي باب، ""OFFعندما يكون مفتاح اإلشعال  في وضع  - 
ويضيء مصباح السقف تلقائًيا، ويطفئ بعد اغالق الباب حوالي 

  ثانية. 30

فتح األبواب عن بعد، ، يتم  ""OFFعندما مفتاح اإلشعال في وضع  - 
  ثانية. 30ويضيء مصباح السقف تلقائًيا، ويطفئ بعد حوالي 

، ""OFF" الي وضع  ONعند تحويل مفتاح اإلشعال من وضع " - 
  ثانية. 30ويضيء مصباح السقف تلقائًيا، ويطفئ بعد حوالي 

  التلميح
عندما تكون جميع األبواب مغلقة، خالل اضاءة مصابيح السقف

خالل الشروط المذكورة أعاله، ستطفئ مصابيح السقف" ONمن  "
  ".ONتلقائًيا عند القفل عن بعد أو تحويل مفتاح اإلشعال إلى وضع  "

  ضوء السقف

  
(اكتئاب  ①عندما يكون ضوء السقف مطفأً، اضغط علي المفتاح  - 

 ①المفتاح) الضاءة جميع مصابيح السقف. واضغط علي المفتاح 
  (ارتداد المفتاح) الطفاء جميع مصابيح السقف.

  تنبيھات
، يكون①عندما يكون مصباح السقف غير مضاء بالمفتاح 

  غير صالحا. ①الضغط على المفتاح 
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  االصدار المناسب لفتحة السقف البانورامية

  
عندما يكون مصباح السقف األمامي مطفأً، يضيء مصباح السقف  - 

الجانب المقابل له، ويطفأ ضوء السقف األمامي الذي يلمس 
  األمامي الذي يلمس الجانب المقابل له مرة أخرى.

  التلميح
يجب أن يكون موضع اللمس بالقرب من منطقة المركز وأن قطر• 

  ملم. 12اللمس أكبر من 
س يكونللمن افإس، للمق اين طرعمصباح السقف غير مضاء ما د• عن

  حا.صالر غي

  لفتحة السقف العادية االصدار المناسب

  
 ②عندما يكون ضوء السقف األمامي مطفأً، اضغط علي المفتاح  - 

(اكتئاب المفتاح) الضاءة جميع مصابيح السقف في الجانب 
(ارتداد المفتاح) الطفاء مصابيح  ②المقابل. واضغط علي المفتاح 

  السقف في الجانب المقابل.

  تنبيھات
،②عندما يكون مصباح السقف األمامي غير مضاء بالمفتاح 

  غير صالحا. ②يكون الضغط على المفتاح 

  مصباح السقف للصف الثاني / الثالث

  
 ①عندما يكون ضوء السقف الخلفي مطفأً، اضغط علي المفتاح  - 

الضاءة جميع مصابيح السقف في الجانب المقابل. واضغط علي 
  الطفاء مصابيح السقف في الجانب المقابل. ①المفتاح 

  التلميح
، يكون①عندما يكون مصباح السقف غير مضاء بالمفتاح 

  غير صالحا. ①الضغط على المفتاح 
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  ضوء علبة القفازات

  افتح علبة القفازات، وسوف يضيء ضوء علبة القفازات تلقائًيا. - 

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

  ضوء صندوق السيارة  (صندوق االمتعة)

  افتح الباب الخلفي، ويضيء ضوء الصندوق تلقائيا. - 

  عند إغالق باب ھاتشباك، سينطفئ مصباح الصندوق تلقائيا. - 

  مصباح المجاملة *

  سيضيء المصباح التلقائي تلقائًيا عند فتح الباب. - 

  ا عند إغالق الباب.سيتم إيقاف تشغيل المصباح تلقائيً  - 

  ضوء مرآة الغرور *

  سيضيء مصباح مرآة الغرور تلقائًيا عند فتح غطاء مرآة الغرور. - 

  سيطفئ مصباح مرآة الغرور تلقائًيا عند اغالق غطاء مرآة الغرور. - 

  لمبة المناخ

  ح الموقف.مصباد تشغيل تلقائيًا عنح المناخ مصباء سيضي - 

  تلقائًيا عند إيقاف تشغيل مصباح الموقف.ينطفئ مصباح المناخ  - 

  تنبيھات
يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله من خالل نظام الصوت  "إعداد

  مفتاح مصباح الجو".← التحكم في اإلضاءة ← السيارة 
    



  اتوالمعد التشغيل نظام. 4

86  

  مفتاح مجموعة الممسحة   4.3.3

  

، يمكن تشغيل مفتاح "ONعندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع "
  الممسحة:مجموعة 

1 .MISTالمسح المستمر :  

2 .OFF.قم بايقاف تشغيل ممسحة الزجاج األمامي :  

3 .AUTO*تشغيل الممسحة تلقائي :  

 - INT * المسح المتقطع : 

4.LOالمسح البطيئ  :  

5 .HI المسح السريع :  

  . تشغيل نظام الساحات األمامية6

  . مقبض الضبط:7

  )* (AUTO ضبط حساسية المسح التلقائي - 

  (INT)*ضبط المسح المتقطع  - 

  : تشغيل نظام الممسحات الخلفية. 8

:OFF.9قاف تشغيل غسالة الزجاج الخلفي أو الممسحة الخلفية  

10 .ONمسح المياه بعد الفتح :  

MIST الحركة المستمرة :  

،  MIST①قم بتبديل مفتاح مجموعة الممسحة إلى موضع الحد  - 
  وتستمر الممسحة األمامية في التشغيل باستمرار.

  OFFضع ولی إتلقائيًا دته إلعاح مفتاح مجموعة الممسحة مفتارر ح - 

  لمسح.ن األمامية عف الممسحة اقوتت، و②

OFF ايقاف تشغيل الممسحة :  

 OFF②قم بتبديل مفتاح مجموعة الممسحة إلى موضع الحد  - 

  .لمسحن األمامية عف الممسحة اقوتتو 
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AUTO * ممسحة تلقائية :  

، لتشغيل AUTO③قم بتبديل مفتاح مجموعة الممسحة إلى وضع الحد  - 
وظيفة المسح األوتوماتيكي، حيث يقوم نظام الممسحة بضبط 
سرعة المسح وفًقا لسقوط األمطار الحالي وسرعة السيارة في 

  الوقت الحقيقي.

يمكن اعداد التشغيل أو ايقاف التشغيل من خالل نظام الصوت " إعداد • 
المسح التلقائي". عندما يكون ←جسم السيارة الذكي ← السيارة 

 AUTOفي حالة ايقاف التشغيل، وظيفة الممسحة في وضع 
  .INTتعادل وظيفة وضع 

  تحذيرات
عند عرض شاشة لوحة العدادات "تعطل المستشعر، يرجى التحكم في• 

الممسحة يدويا" ، من أجل السالمة، يجب التحكم في الممسحة
فوراGAC MOTORيدويا والقيادة إلى متجر خاص بسيارة 

  للصيانة.
ء، قم بالتحقق مما اذا كانلشتال التلقائي في فصالمسح دام استخل ا• قب

  الممسحة. رةشفيقوم بتجميد 

  

  تنبيھات
،لمريحالطقس غير ر والغبااطقس السيارة وفي حالة • عند تنظيف 
غيرش لخداتوماتيكية لتجنب وألالممسحة اتشغيل ف بإيقانوصي 

  لشخصية.اإلصابة أو المتعمد للمسح ا
لسائق بتشغيلم ايقوأن يجب ة، وظيفة مساعدھي ولتلقائية الممسحة ا• 

دةلقيان الضماحالة القيادة حسب ورة لضراياً عند ويدالممسحة 
  آلمنة.ا

  

  
  ألعلى / ألسفل لضبط حساسية الممسحة.⑦أدر المفتاح  - 

A.تحسين حساسية الممسحة :  

B.تقليل حساسية الممسحة :  
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INT* المسح المتقطع :  

تقوم الممسحة INT③دلحاضع ولی ح مجموعة الممسحة إمفتال يدبتبم ق - 
  معينة.رة لتلقائي في فتابالمسح ية ألماما

يمكن اعداد وضع التحويل الي المسح المتقطع من خالل نظام الصوت • 
الممسحة التلقائية" ←جسم السيارة الذكي ← "إعداد السيارة 

  لموديالت الممسحة التلقائية.

  
  ألعلى / ألسفل لضبط سرعة المسح المتقطع. ⑦أدر المفتاح  - 

A.زيادة سرعة المسح المتقطع :  

B.تقليل سرعة المسح المتقطع :  

LO المسح البطيئ :  

لقيام   LO④قم بتبديل مفتاح مجموعة الممسحة إلى وضع الحد - 
  الممسحة األمامية بالمسح بسرعة بطيئ.

HIالمسح السريع :  

لقيام  HI ⑤قم بتبديل مفتاح مجموعة الممسحة إلى وضع الحد     - 
  الممسحة األمامية بالمسح بسرعة سريعة.
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  تشغيل نظام الممسحات األمامية

، وتبدأ الغسالة األمامية 6اسحب مفتاح الممسحة للخلف إلى وضع الحد  - 
  في رش الماء وتمسح الممسحة األمامية الماء في وقت الحق.

حرر مفتاح مجموعة الممسحة وأعده إلى وضعه، حيث يتم إغالق نظام  - 
جراء عملية ثوان قبل إ 6غسالة الزجاج األمامي وينتظر لمدة 

  المسح.

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

  تشغيل نظام الممسحات الخلفية

عندما يتم إغالق الباب الخلفي، أدر مقبض الممسحة ألعلي/ أسفل الي  - 
رش الماء وتمسح ، وتبدأ الغسالة الخلفية في ⑧وضع الحد 

الممسحة الخلفية الماء في وقت الحق. وبعد ايقاف تشغيل الغسالة 
 6الخلفية، الغسالة الخلفية تقوم بالتوقف عن المسح، وينتظر لمدة 

  ثوان قبل المسح مرة أخرى.

ONتشغيل الممسحة الخلفية :  

عندما يتم إغالق الباب الخلفي، أدر مقبض الممسحة الخلفية الي وضع  - 
  ، الممسحة الخلفية تبدأ تشغيل المسح.⑩د الح

OFFايقاف تشغيل غسالة الزجاج الخلفي أو الممسحة الخلفية :  

اليقاف تشغيل نظام  OFF ⑨أدر مقبض الممسحة الخلفية الي وضع - 
  غسل الزجاج الخلفي أو توقف الممسحة الخلفية عن المسح.

  صيانة الماسحة األمامية

 OFF " " مفتاح اإلشعال  إلى وضع  ثواٍن من تبديل 10في غضون  - 
، يقوم بتحويل ذراع تشغيل مفتاح مجموعة الممسحة إلى وضع 

وبعد ذلك سرعان ما يعود إلى موضعه،  MISTالمسح المستمر 
  وتتحرك الممسحة األمامية إلى أعلى موضع وثم تتوقف.

  التلميح
"يمكن اعداد التشغيل أو ايقاف التشغيل من خالل نظام الصوت • 

  صيانة الممسحة  األمامية".←جسم السيارة الذكي ← إعداد السيارة 
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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.

  تحذيرات
  سطح الزجاج. حافظ دائًما على نظافة● 
يرجى لصق الوثائق الالزمة وفقا لقواعد المرور المحلية. ال تقم بإلصاق● 

الملصقات الغير ضرورية أو إلصاق مقاالت على الزجاج األمامي.
  ألنھا نقوم بإعاقة رؤية السائق، ويمكن ان تؤدي إلى الحوادث.
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  مرايا الرؤية الخلفية  4.3.5
  مرآة الرؤية الداخلية

  مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوھج التلقائية  *

  
يمكن لمستشعر الضوء في مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة 
للوھج أن يراقب الضوء أمام وخلف السيارة، ويضعف الضوء القوي 

لخلفي المنعكس من الخلف إلى مرآة الرؤية الخلفية، بحيث يكون المنظر ا
  في أفضل حالة مراقبة.

، يتم تشغيل وظيفة الحماية  ON "عندما مفتاح اإلشعال في وضع" - 
ممكن ضغط  التلقائية من الوھج تلقائًيا ويضيء مؤشر المفتاح.

لفتحه أو إغالقه يدويا، وينطفأ ضوء اإلشارة عند ①على المفتاح
  إغالقه.

  

  

  تحذيرات
الضوء، ال تقوم بتغطيةمن أجل ضمان سالمة وظيفة مستشعر 

  .②المستشعر

 

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

  المكثف.

  مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوھج اليدوية  *

  
لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوھج يعمل الضبط اليدوي 

على تقليل االنعكاس من المؤخرة بحيث يكون المنظر الخلفي في أفضل 
  حالة مراقبة.

المزالج في الموضع الطبيعي كما ھو مبين في الشكل، واسحب المزالج  - 
إلى األمام لجعل اإلضاءة الخلفية العاكسة تخالف لتحقيق وظيفة 

  مضادة للوھج.

  أدر المزالج للخلف واضبط رجوًعا إلى زاوية الرؤية الخلفية العادية. - 
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  مرأة الرؤية الخلفية الخارجية

  تحذيرات
يمكن لمرآة الرؤية الخلفية المنحنية (المحدبة والكروية) تكبير
مجال الرؤية، ولكن صورة الكائن المنعكسة أصغر وأبعد من الكائن

الحارات، ال تحكم على مسافة السيارة الخلفيةالحقيقي، لذلك. وعند تغيير 
حسب صورة الكائن التي تعكسھا، وإال فقد يؤدي الي حادث بسبب الخطأ

  في الحكم.

 

  تنبيھات
إذا فشلت وظيفة مرآة الرؤية الخلفية الخارجية، يرجى الذھاب إلى

  الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح.

  الكھربائيالضبط 

  
لتحديد مرآة الرؤية  ①" من زر التحديد R" أو "Lاضغط على نھاية " - 

  الخلفية الخارجية اليسرى أو اليمنى.

لضبط مرآة الرؤية الخلفية الخارجية المحددة  2اضغط على زر الضبط  - 
  الي زاوية الرؤية الخلفية المناسبة.

 ①بعد ضبط مرآة الرؤية الخلفية الخارجية، يتم استعادة زر التحديد  - 
  إلى الحالة المسطحة.

  الطي الكھربائي *

  
  لطي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية كھربائًيا. 3اضغط على زر الطي  - 

مرة أخرى لتوسع مرآة الرؤية الخلفية  3اضغط على زر الطي  - 
  الخارجية كھربائيا.

  ئي *الطي التلقا

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

بمجرد فتح قفل السيارة وفتح باب السائق، فان المرايا الخارجية تنشر  - 
  تلقائيا.
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  مالحظة
يمكن اعداد التشغيل أو ايقاف التشغيل من خالل نظام الصوت "• 

طي مرآة الرؤية الخلفية←جسم السيارة الذكي ← إعداد السيارة 
  الخارجية كھربائًيا".

 

  تنبيھات
إذا لم تتمتع المرآة الخارجية الخلفية بوظيفة طي كھربائية أو تعطل• 

الوظيفة، فيمكن طيھا يدويا واستعادتھا يدويا بعد ذلك. يجب
  استعادتھا يدويا حتى سمع صوت "قضة".

الخلفية الخارجية كھربائًياكن حذًرا عند تشغيل وظيفة طي مرآة الرؤية • 
  لمنع أصابعكم بمرآة الرؤية الخلفية وقاعدتھا.

  وظيفة ازالة الضباب *

  
ومؤشر الزر، ويتم تشغيل وظيفة التسخين  سجب زر  \اضغط  - 

إلزالة الضباب أو الصقيع على مرآة الرؤية الخلفية الخارجية 
  والزجاج الخلفي.

إيقاف تشغيل الوظيفة تلقائًيا، أو أثناء عملية دقيقة تقريًبا، يتم  15بعد  - 
العمل، اضغط على الزر ألعلي/أسفل مرة أخرى، ثم أوقف تشغيل 
الوظيفة يدوًيا؛ وبعد إيقاف تشغيل وظيفة التسخين، يطفئ مؤشر 

  الزر.

  
  تحذيرات

بحاجةال كنت ال تز، إذا تلقائيًاازالة الضباب ظيفة وتشغيل ف يقاإ• بعد 
  .سحب زر فاضغط / ، لصقيعب أو الضباالة إزالى إ

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

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

  
يمكن سحب حاجب الشمس لجھة السائق والراكب األمامي في اتجاه  - 

  لمنع دخول أشعة الشمس القادمة من النوافذ األمامية. Aالسھم 

الستخدام مرأة المكياج اسحب حاجب الشمس ألسفل، ثم افتح غطاء  - 
سيضيئ مصباح مرآة المكياج  Bمرآة المكياج في اتجاه السھم 

  تلقائيا.

  
يمكن تنزيل حاجب الشمس الخاص بالسائق أو بالراكب األمامي الى  - 

أسفل، يمكن سحب حامل كل حاجب للحماية من أشعة الشمس 
   Cالجانبية في اتجاة السھم القادمة من النوافذ

  
  تنبيھات

حمفتاون ما يکدتلقائيًا عنرآة الغرور* مح مصبال تشغيف يقام إسيت
  ق.قائدلبضع ل السيارة قفم يت" أو OFFضع "وفي ل إلشعاا
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  المقاعد ومقصورات التخزين  4.4
  مسند الرأس 4.4.1

  
ضبط مسند الرأس بشكل صحيح يقلل من القوي المؤثرة على 

  الركاب وبالتالي تقلل من خطر اإلصابة.

يجب على السائق وجميع الركاب ضبط مسند الرأس إلى الوضع 
  الصحيح (كما ھو موضح) وفًقا لحجمھم.

  
  تحذيرات

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

  ال تقم بضبط مسند الرأس أثناء عملية القيادة.• 
يمنع القيادة بعد تفكيك مسند الرأس، وال يحصل رأس السائق على• 

الحماية الفعالة عند الحوادث في حالة تفكيك المسند أو تركيبه
 بشكل غير صحيح.

  ضيط مسند الرأس األمامي

  
واضغط على مسند  ①اإلسقاط: اضغط باالستمرار على زر القفل  - 

  الرأس ألسفل إلى الموضع المطلوب.

  الرفع: ارفع مسند الرأس مباشرة إلى الموضع المطلوب. - 

  تنبيھات
  طرق تعديل مسند الرأس للمقاعد األخرى ھي نفسھا.
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  المقاعد األمامية 4.4.2

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

  درجة). 25الطبيعي (

 

  تحذيرات
لعناصر بينز احتجااحيث قد يتم ، ألماميةالمقاعد اتحت ء شياأ• ال تضع 
  لقفل.المقعد من امما يمنع ن، لقضباوالمقعد ا

  ال تعدل المقاعد األمامية أثناء القيادة.• 
عند ضبط المقعد إلى األمام أو الخلف، يرجى انتباه المسافة بين األمام• 

  لتجنب اإلصابة الشخصية بسبب الضبط المفرط. والخلف
ظل ألية ضبط المقعدت، ""OFFضع وفي ل إلشعاح امفتاد تحويل • بع

نلمنعه مالسيارة في ده حل وفطلرك اال تتالكھربائي * تعمل، و
وعقد مما يؤدي الي وقصر غيل المقعد الكھربائي بشكل تشغي
  دث.حا

  المقعد الكھربائي *

  
  للخلف - لألمام ضبط المقعد 

لتعديل المقعد  -②السھم  –أو - ①السھم –ادفع المفتاح في اتجاه - 
  لالنزالق الي األمام أو الخلف.

  األسفل –ضبط  المقعد لألعلى 

لتعديل المقعد الي  –④السھم–أو  - ③السھم   –افتح المفتاح في اتجاه - 
  األعلي أو األسفل.

  للخلف –ضبط مسند الظھر لألمام 

لتعديل مسند الظھر  –⑥السھم–أو  -⑤السھم   –افتح المفتاح في اتجاه - 
  للمقعد الي األمام أو الخلف.

  المقعد اليدوي *

  
  للخلف - ضبط المقعد لألمام 

وتحريك المقعد إلى األمام  -  ①السھم  -سحب ذراع الضبط في اتجاه  - 
بعد االفراج عن مقبض الضبط، حرك المقعد للخلف  أو الخلف.

  لألمام قليالً حتى يصبح قفل المقعد آمًنا.و

  للخلف –ضبط مسند الظھر لألمام 

  ، وقم بض② -السھم –اسحب مقبض الضبط في اتجاه  - 

  رفع واسقاط المقعد (مقعد السائق) *:

لتعديل المقعد الي  –④السھم–أو -③السھم   –افتح المفتاح في اتجاه - 
  األعلي أو األسفل.
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  تدفئة المقعد *

  
  ."."ONقم بتبديل مفتاح اإلشعال إلى وضع   - 

لفترة قصيرة، وسيضيء مؤشر الزر / الزر اضغط على الزر - 
  وسيبدأ المقعد الموجود على الجانب المقابل بالتسخين.

ثانية إليقاف  1.5لفترة طويلة لمدة / الزر  اضغط على الزر - 
  تشغيل وظيفة التسخين مباشرة وانطفأ مؤشر الزر.

يحتوي تدفئة المقعد على ثالث وضعيات من درجات الحرارة 
للتدفئة، وتتمتع الوضعية الثالثة بأعلى درجات الحرارة والوضعية الثانية 
أسفل منھا وتتمتع الوضعية األولى بأدنى درجة حرارة. اضغط على الزر  

، 0←  1←  2←  3←  0مرة وحدة لتغيير الوضع مرة واحدة بدورة 
  لزر سيغير.وعدد مؤشرات ا

إذا قمت بالضغط على زر التسخين / التھوية علي الجانب المقابل 
في عملية التسخين التلقائي، يخرج من التسخين تلقائيا، ويقوم بتغيير 

  الوضع علي أساس وضع التسخين الحالي.

  التلميح
يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله من خالل نظام الصوت إعدادات

  التھوية والتسخين التلقائي".← إعداد المقعد ← "إعداد السيارة 

  

  تحذيرات
إذا كان أكثر حساسية لتغيرات درجة الحرارة لوظيفة تسخين

  المقعد، ال تستخدم وظيفة تسخين المقعد لتجنب الحروق بالسخان.
 

  تنبيھات
ينبغي تجنب اتالف المكونات الكھربائية داخل المقعد، وال تضع الركوع• 

المقعد، أو يتم تطبيق الضغط على نقطة وسادة المقعد ومسندعلى 
  الظھر.

إذا قمت بتشغيل التسخين لفترة طويلة ولكن ال شعرت بالتغير في درجة• 
الحرارة للمقعد أو شعرت بدرجة الحرارة المرتفعة، ينبغي ايقاف
تشغيل تسخين المقعد والذھاب الي الموزع المعتمد الخاص بسيارة

  فحص واالصالح.تشوانشي لل
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  مقاعد الصف الثاني / الثالث 4.4.3
  المقاعد في الصف الثاني

  
  للخلف - ضبط المقعد لألمام 

وتحريك المقعد إلى األمام  -  ①السھم  -سحب ذراع الضبط في اتجاه  - 
بعد االفراج عن مقبض الضبط، حرك المقعد للخلف  أو الخلف.

  ولألمام قليالً حتى يصبح قفل المقعد آمًنا.

  للخلف –ضبط مسند الظھر لألمام 

  ، وقم بض-②السھم  –اسحب مقبض الضبط في اتجاه  - 

  طي مقاعد الصف الثالث

  
  فك حزام األمان للمقعد المتوسط في الصف الثالث - 

  قعد الصف الثالث إلى أدنى موضع.تخفيض مسند الرأس لم - 

لفتح ظھور المقاعد للصف الثالث وتخفيض الظھور  ①سحب الكبل  - 
  إلى األمام.

  

  التلميح
يمكن أيضا فتح ظھور المقاعد للصف الثالث من خالل سحب

  وثم تعديل زاوية الظھور. ①الكبل 
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لفتح المقاعد للصف الثالث وقلب المقاعد بالكامل إلى  ②سحب مفتاح  - 

  .③الخلف من خالل سحب الكبل 

  تحذيرات
قبل ترتيب مقاعد الصف الثالث ، يرجى تفريغ أشياء الصندوق بما
فيھا عالمة التحذير المثلثة وصنارة سحب السيارة، وإال فقد ال تستطيع

  تثبيت المقعد بعد قلبه.

  
والربط بصنارة المقاعد  ④الثالث وسحب الكبل ضغط مقاعد الصف - 

  للصف الثالث.

  التلميح
  استعادة الصف الثالث من المقاعد حسب الخطوات العكسية.

    



  والمعدات التشغيل نظام. 4

100  

  صناديق التخزين 4.4.4
  غور التخزين في لوحة الحافة الداخلية لبب السيارة

  
يمكن وضع عناصر مثل زجاجات المشروبات وكتيبات الخرائط    

  وما إلى ذلك.

  مقصودة التخزين التي تقع اسفل لوحة قمرة القيادة

  
افتح حجرة التخزين تحت لوحة الحماية في كابينة القيادة علي طول  - 

  االتجاه حيث يمكن وضع أشياء صغيرة فيھا.

حتي تسمع صوت "كا دا" ادفع حجرة التخزين الي الموضع األصلي  - 
  لالغالق.

  فتحة التخزين األمامية

  
  ممكن وضع األشياء الصغيرة. - 

  التلميح
الموديالت المجھزة بوظيفة الشحن الالسلكي للھاتف المحمول *،
يتم استخدام ھذه المنطقة كمنطقة الشحن الالسلكي للھاتف المحمول،

المحمول قبل وضع عناصرويجب إيقاف وظيفة الشحن الالسلكي للھاتف 
  فيه.
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  فتحة التخزين تحت لوحة القيادة

  
  ممكن وضع األشياء الصغيرة. - 

  تحذيرات
ال تضع األشياء السھلة للدحرجة في فتحة التخزين تحت لوحة
القيادة لتجنب تحريك األشياء إلى منطقة الدواسة وتسبب الحوادث من

  في حاالت الطوارئ.خالل منع الدواسة من الحركة عند الكبح 

  فتحة التخزين فوق لوحة القيادة

  
  ممكن وضع األشياء الصغيرة. - 

  فتحة التخزين للصف الثاني

  
  ممكن وضع األشياء الصغيرة. - 
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  حامل األكواب

  

  ممكن وضع زجاجة المشروبات. - 

  تحذيرات
ال تضع علب المشروبات الساخنة في حامل الكاس ابدأ.

  الساخنة يمكن ان تتدفق محدثة حرق أثناء تحرك السيارة.المشروبات 

  مقصورة النظارات

  
اضغط على علبة النظارات، وستفتح علبة النظارات ببطء، ويمكن  - 

  بوضع عناصر صغيرة مثل النظارات الشمسية فيھا.

ادفع علبة النظارات الي الموضع األصلي حتى تسمع صوت "كا دا"  - 
  إلغالق علبة النظارات.
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  صندوق القفازات على جانب الراكب األمامي

  
اسحب المقبض لفتح صندوق القفازات، ويمكن وضع عناصر مثل  - 

  حقيبة الملف فيه.

ادفع صندوق القفازات الي الموضع األصلي حتى تسمع صوت "كا دا"  - 
  إلغالق صندوق القفازات.

  تحذيرات
القفازات، وإال فقدأثناء عملية قيادة السيارة، يجب إغالق صندوق 

تطير العناصر الموجودة في علبة القفازات، مما يؤدي الي االصابة أثناء
  عملية الكبح أو حادث الطوارئ.

  حقيبة التخزين علي مسند ظھر المقعد األمامي

  
اسحب حجرة التخزين لوضع الكتب والمظالت القابلة للطي وغيرھا من  - 

  العناصر فيھا.

  السترة العاكسة

  
إذا كان حادث سيارة أو عطل آخر يتطلب وقوف السيارة ، قم بإزالة  - 

  السترة العاكسة من علبة القفازات.
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  ارتد سترة عاكسة.      - 

  

  تنبيھات
عند التعامل مع حوادث السيارة، ينبغي ارتداء سترات عاكسة  •

حسب المتطلبات بغض النظر عن ظروف اإلضاءة لجذب انتباه
  غيرھا من سائقي المركبات.المارة أو 

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

  الطوق للحفاظ على أداء عاكس.

  نافذة الميكروويف

  
األمامي  يتم اعداد نافذة الميكروويف على الجانب األيمن من الزجاج - 

  لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية.

  تنبيھات
  .ETCيمكن استخدام نافذة الميكروويف لتركيب بطاقة الخصم  
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  لنظام الصوت USBوصلة 

  
بعد توصيل  USBفتح الغطاء وتحويل نظام الصوت إلى مصدر  - 

  الجھاز بنجاح.
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  مقبس الطاقة 4.4.5
  مقبس الطاقة األمامي

  
، يتم توصيل ""ON" أو ACCمفتاح اإلشعال في وضع "عندما يكون  - 

  غطاء المقبس الكھربائي بجھاز الشحن الستخدامه.

  USBمقبس الطاقة 

  

  

، افتح " ON "" أو ACCعندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع " - 
  حجرة التخزين الخلفية وقم بتوصيله بجھاز الشحن الستخدامه
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  مقبس صندوق األمتعة

  
، يتم " ON " " أوACCيكون مفتاح اإلشعال في وضع "عندما  - 

  توصيل غطاء المقبس الكھربائي بجھاز الشحن الستخدامه.

  

  تحذيرات
ل جھاز الشحنصوال تللسيارة، بائي رلکھم ااظلنف اتلب تجنمن أجل • 

  بالمقبس الكھربائي.
استخدم األجھزة الكھربائية التي تتوافق مع مواصفات التوافق  •

  الكھرومغناطيسي الوطنية فقط.
نلشحز اجھال فص، اتشغيلهف يقال أو إإلشعال مفتاح اتشغيد • عن

اقةطبالزود لمز الجھاف اتلب لتجنئي بارلکھالمقبس ابل لمتصا
  د.لجھت اتقلباب بسب

  

  تحذيرات
ال تستخدم مقبس الطاقة عند عدم وجود أحد في السيارة. يؤدي• 

  لمقبس الطاقة إلى الحريق.االستخدام غير السليم 
  يمنع الطفل عن استخدام وتشغيل المقبس.• 
  يمنع استخدام معدات كھربائية عالية الطاقة.• 
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  نظام شحن الالسلكي للھاتف المحمول * 4.4.6
نظام الشحن الالسلكي للھاتف المحمول يحقق الشحن الالسلكي من 

الھاتف المحمول  خالل الحث الكھرومغناطيسي بدون الحاجة إلى توصيل
  بكابل التوصيل.

  تنبيھات
ال تنطبق وظيفة الشحن الالسلكي للھاتف المحمول علي جميع
الھواتف المحمولة، بل تنطبق فقط علي الھواتف المحمولة التي اجتازت

، والشركة لن تتحمل أي مسؤولية وأضرار في أي حوادث”Qi“مصادقة 
ناجمة عن استخدام الھواتف المحمولة وأجھزة االستقبال للشحن التي لم

  .”Qi“تجتاز بمصادقة 

  مفتاح شحن الھواتف الالسلكي

  
، أدخل نظام " ON "عندما يكون مفتاح اإلشعال في وضع

الشحن الالسلكي  ←جسم السيارة الذكي ← الصوت "إعداد السيارة 
  للھاتف المحمول":

لتشغيل نظام الشحن الالسلكي للھاتف المحمول  ①اضغط علي المنزلق  - 
  أو إيقاف تشغيله.

  تنبيھات
بعد تشغيل نظام الشحن الالسلكي للھاتف المحمول، سيتم عرض

، وسوف تتغير حالة الرمز وفًقا الستخدام2الرمز في موضع الواجھة 
  الالسلكي للھاتف المحمول.نظام الشحن 

  حالة الرمز

  تنبيھات  حالة  اللون  الرمز
  —  االستعداد  األبيض  

  جاري الشحن األخضر  
انقر على الرمز 
لعرض "الھاتف 

المحمول قيد الشحن"

  مشحونة بالكامل األخضر  

انقر على الرمز 
لعرض "الھاتف 
المحمول مشحون 

  بالكامل"

  فشل الشحن  األحمر  

على الرمز انقر 
لعرض معلومات 
الخطأ ذات الصلة، 

وراجع "خطأ الشحن 
الالسلكي للھاتف 

  المحمول"
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  خلل بالشحن الالسلكي للھاتف المحھول

  محتوى النصائح  مشھد غير طبيعي

درجة الحرارة الداخلية لوحدة الشحن
  الالسلكي مرتفعة

درجة الحرارة مرتفعة جًدا،
ُيرجى إزالة الھاتف المحمول

  وإعادة المحاولة الحًقا.

توجد كائنات غريبة معدنية في منطقة
  الشحن لوحدة الشحن الالسلكي

توجد كائنات غريبة معدنية،
يرجى اخراج الھاتف

  المحمول قبل وضعه

الجھد الكھربائي لوحدة الشحن الالسلكي
  منخفض جًدا أو مرتفع جًدا

الجھد الكھربائي غير طبيعي،
يرجى اخراج الھاتف

لمحمول وإعادة المحاولةا
  الحًقا.

طاقة الشحن المطلوبة في نھاية المستلم
تكون كبيرة جًدا، أو أن طاقة االرسال
  لوحدة الشحن الالسلكي تكون كبيرة جًدا

الطاقة غير طبيعية، يرجى
اخراج الھاتف المحمول

  وإعادة المحاولة الحًقا

  حالة المستلم غير طبيعية

،تم قطع االتصال بالشحن
ويرجى اخراج الھاتف
المحمول وإعادة المحاولة

  الحًقا

  

  تنبيھات
  يمكن شحن ھاتف محمول واحد فقط في كل مرة.• 
من أجل التأكد من أن الھاتف المحمول يكون مشحونا بطريقة صحيحة،• 

في Qiيرجى التأكد من محاذاة مركز الھاتف المحمول لشعار 
  صندوق التخزين األمامي.

، يؤدي فتح الباب إلى قطع وظيفة الشحن والتأكدATبالنسبة لموديالت • 
  من إغالق جميع األبواب عند الشحن.

أثناء سير السيارة على طرق وعرة، قد ينقطع الشحن الالسلكي•     
للھعف ثم يستأنف. وھذا طبيعي. إذا توقف الشحن بسبب مغادرة

  منطقة الشحنالھاتف لمنطقة الشحن، قم بإعادة الھاتف ل
في حالة تعطل النظام أو الھاتف المحمول، فقد يؤدي ذلك إلى عدم• 

  القدرة علي الشحن.
قد يتوقف شحن الھاتف المحمول عندما تكون درجة الحرارة  •

  مرتفعة جًدا وسيستمر الشحن عند انخفاض درجة الحرارة.

  

  تنبيھات
ء عمليةثناأ نلشحاحة ولف المحمول و لھاتن ابيء شيأي • ال تضع 

ن. يمكن أن تتسبب العناصر غير المعدنية في انخفاض فيلشحا
أداء الشحن. قد تتلف عناصر مثل البطاقات الممغنطة أو بطاقات
الرقائق. قد يتم تسخين األجسام المعدنية الغريبة مثل المفاتيح

  والنقود المعدنية، مما يشكل خطًرا على سالمة القيادة.
معدنية غريبة في صندوق التخزين األمامي، من أجل وضع أجسام• 

يرجى إيقاف تشغيل وظيفة الشحن الالسلكي من خالل قائمة شاشة
التحكم المركزية لتجنب انزالق المعادن الي منطقة الشحن أثناء

  عملية القيادة، وھو خطر على السالمة.
إذا كان الھاتف المحمول مشحوًنا السلكياً، في حالة وجود أي مادة• 

معدنية غريبة بين الھاتف المحمول والوسادة المطاطية، ال تقم
بإزالة الكائن الغريب يدوياً على الفور لتجنب حروق اإلصبع، فقم
بإيقاف تشغيل النظام فوًرا، ثم انتظر الي التبريد قبل ازالة الجسم

  الغريب.
ال تقم برش المياه علي منطقة الشحن لتجنب دخول المياه الي وحدة• 

شحن الالسلكي من خالل الفجوة في الوسادة المطاطية ، مماال
  تسبب في فشل وحدة الشحن الالسلكي.
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  تحذيرات
عندما ال يكون السائق داخل السيارة، يرجى عدم وضع الھاتف  •

المحمول في منطقة الشحت داخل السيارة لتجنب مخاطر السالمة
  المحتملة.

من حالة شحن الھاتف المحمول لفترةأثناء عملية القيادة، ال تتحقق • 
  طويلة لتجنب مخاطر السالمة المرورية.

متلف في نظاوث لشحن لتجنب حداثقيلة في منطقة ء شياأ• ال تضع 
  المحمول.بالھاتف ص لخاالالسلكي الشحن ا

إذا كان المنتج معيبا، عندما ال تعمل، قم بالتوقف عن استخدامه• 
لمعتمد الخاص بسيارةوالذھاب على الفور الى الموزع ا

  تشوانشي للفحص واالصالح.
الشركة ال تتحمل أي مسؤولية عن أي مشكلة ناجمة عن االستخدام• 

غير السليم (مثل لفائف الشحن الالسلكي الخارجي والخ). وإذا
قمت بتفكيك او تعديل المنتج في أي وقت مضى، سيتم إنھاء

  الضمان.خدمة 
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  صندوق السيارة 4.4.7
ضمان االستقرار العمودي لتشغيل السيارة كلھا، عند  من أجل

تحميل األمتعة، ينبغي وضع األمتعة بشكل متساو قدر اإلمكان، ويجب 
  وضع األشياء الثقيلة على الواجھة األمامية من صندوق األمتعة.

  تحذيرات
عند حمل األشياء الثقيلة، مركز الثقل للسيارة يتغير. وإذا كان األشياء• 

الثقيلة في صندوق األمتعة تنزلق فجأة، سيؤدي إلى تغيير في
  االستقرار العمودي لتشغيل السيارة.

تطيرال فقد صندوق األمتعة، وإفي دة لموجوالعناصر ا• يجب تثبيت 
السائق والركاب داخلصابة م، مما يؤدي الي إألماالى العناصر إ

  رة.لسياا
ل واالنفجار والقابلة للھش فيال تضع البضائع الخطرة القابلة لالشتعا• 

  صندوق األمتعة!

  سعة الصندوق

=> انظر  تخفيض الصف الثالث من المقاعد لزيادة حجم الخزان. - 
  98الصفحة 

  تنبيھات
تاكد من ان حاويات السوائل في الصندوق محكمة الغلق لمنع● 

الظھر للمقعد لمنع التسرب السائلالتسرب. حاول أال تضعه على مسند 
  وترطيب المقعد.

  ملحقات صندوق األمتعة

  
  .②وعالمة التحذير المثلثة في الخزان �يوجد صنارة السحب - 
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  لفتح لوحة التزيين. UNLOCKأقفال إلى موقع  3تدوير  - 

  
 ④ومفتاح صمولة العجلة ③فك لوحة التزيين وفي الداخل الجاك  - 

  .⑤والمفتاح الخاص للجاك
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  المرفقات والتعديالت 4.4.8
عند مغادرة السيارة المصنع، تلصق عالمة البيانات والتسمية علي 
غطاء خزان الوقود واطار قفل غطاء الكابينة األمامية وغيرھا من قطع 
غيار السيارة، التي تذكر البيانات والمعلومات الھامة حول استخدام 

إزالة او إتالف الملصقات. ينبغي الحفاظ علي ھذه السيارة. ال تقم ب
  التسميات واالشارات والمعلومات نظيفة وواضحة ومقرؤة.

تم تصميم السيارة باحدث تكنولوجيا السالمة لضمان سالمة 
السيارة وسالمة ركابھا بشكل فعال. لذلك من أجل الحفاظ على 

معتمد الخاص الخصائص المميزة للسيارة، يرجى الرجوع إلى الموزع ال
  قبل تركيب الملحقات أو استبدال األجزاء. GAC MOTORبسيارة

نقترح عليك دائما استخدام الملحقات واألجزاء التي يتم اعتمادھا 
من قبل الشركة لھذه السيارة. عند تثبيت قطع غير معتمدة من قبل 

  الشركة، فان الشركة ال تتحمل اي مسؤولية.

  

  تحذيرات
الغير صحيحة او تلك التي ال تناسب السيارة قدتثبيت الملحقات 

تؤثر على االستقرار التشغيلي واجھزة العرض الخاصة بالسيارة وقد
  تسبب حوادث خطيرة و مميته.

عند الحاجة إلى تثبيت الھواتف الخلوية، اجھزة اإلنذار، اجھزة 
الراديو ذات االتجاھين، وانظمة الصوت منخفضة الطاقة، يجب اال 

مع انظمة تحكم كمبيوتر السيارة، مثل تدخل في نظام الفرامل  تتداخل
 (TPMS).اإلطارات ضغط عن الكشف نظامو).ABSالمانع لالنغالق (

  قبل تثبيت أي مرفق ، يجب االنتباه إلى:

. تاكد من ان الملحق لن يعمل على ايقاف تشغيل االضواء او يؤثر على 1
  سير العمل العادي او اداء السيارة.

. في السيارات ذات الستائر الھوائية الجانبية المدمجة، ال تقم بتركيب 2
وعبر نوافذ األبواب الخلفية. ألن تركيب  Bالملحقات على أعمدة 

الملحقات في ھذه المناطق سيمنع التشغيل السليم للستائر الھوائية 
  الجانبية المدمجة.

  تنبيھات
مساند الرأس وغطاء المقعدعند تركيب الملحقات االختيارية (مثل 

وحصيرة القدم والحصيرة الواقية من الشمس والخ)، قد الملحقات
االختيارية غير الممتازة ال تفي بالمعايير الوطنية، وقد تؤدي الي انبعاث
رائحة غريبة، مما تؤثر على نوعية الھواء داخل السيارة، ونوصي

لضمان بيئة القيادة باختيار الملحقات االختيارية الممتازة األصلية
  المريحة.
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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 ABSالعمل الطبيعي لنظام منع انغالق المكابح (

  األخرى.

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

  

  تحذيرات
غير الالئق أو تركيب الملحق غير الالئق للسيارة قد يؤدي  •

بسھولة إلى خلل ووقوع حادث. من المستحسن جدا ان تقوم
دائما باستخدام قطع الغيار والملحقات المؤھلة المصدقة من قبل

بعد اجراء الفحص عليھا من قبلGAC MOTORشركة
الشركة وخصوصا في جوانب القدرة على التكيف، والموثوقية

  والسالمة.
للسيارة قد يضعفتعديل غير الالئق أو اإلصالح غير الالئق   •

تأثير حماية الوسائد الھوائية، مما يؤدي إلى فشل النظام
وحوادث مميتة. ال يسمح بتركيب الملحقات مثل حامل الكأس
وحامل الھاتف على غالف وحدة الوسادة الھوائية او داخل

  منطقة الوسادة الھوائية.
أو نظام سوف التشغيل أو التعديل غير الالئق للسيارة (تعديل المحرك• 

الفرامل أو أجزاء تؤثر علي أداء العجالت واإلطارات) يؤثر على
وظيفة نظام التثبيت االضافي، مما يسبب في إصابة خطيرة أو

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

  

  تحذيرات
حمايةمقدمة السيارة والكابينة األمامية أداء علی ت يالدلتعف اتضعد ق •

  ق.يطرلاعلی دة لقياائح والك تنتھرة وللسياة لمشاا
    



  والمعدات التشغيل نظام. 4

115  

  نظام تكييف الھواء 4.5
  التعليمات العامة 4.5.1

يقوم مرشح مكيف الھواء بتصفية حبوب اللقاح والغبار المقدمة من 
  الھواء.الخارج في مدخل الھواء لنظام تكييف 

يجب تنظيف مرشح تكييف الھواء واستبداله بانتظام وفًقا ألحكام 
  "جدول الصيانة الدورية" في دليل الضمان.

إذا كانت السيارة تسافر غالًبا في مناطق ذات جودة ھواء 
منخفضة، فيجب تقصير دورة استبدال مرشح مكيف الھواء. إذا لم يكن 

واء سلًسا كالمعتاد، فقد يرجع تدفق الھواء من مخرج الھواء لمكيف الھ
ذلك إلى اإلفراط في االزدحام في فلتر تكييف الھواء، ويجب تنظيف فلتر 

  مكيف الھواء أو استبداله في أقرب وقت ممكن.

  

  تحذيرات
الھواء العكر داخل السيارة سوف يجعل السائق عرضا لإلرھاق

الحوادث ونقص الطاقة واالھتمام واالنتباه بسھولة، مما يؤدي الي
واإلصابات حتي الوفاة، وينبغي استخدام وضع تدوير الھواء وفقاً للحالة

  الفعلية.

 

  تنبيھات
عند فشل نظام تكييف الھواء (مثل عدم القدرة علي التبريد ووجود
رائحة الھواء الغريبة)، يرجى الذھاب الى الموزع المعتمد الخاص بسيارة

  تشوانشي للفحص واالصالح.

  

  تنبيھات
ممكن تشغيل نظام تكييف الھواء عند وقوع مفتاح اإلشعال في وضع• 

"ON."  
عند تشغيل مكيف الھواء، سيكون ھناك ماء نازف تحت السيارة،• 

وسيؤدي وقوف السيارة لفترة طويلة مع تشغيل مكيف الھواء إلى
  تراكم المياه تحت السيارة، وھذا أمر طبيعي.

لمكيف الھواء في الجزء السفلي من الزجاجيجب أن مدخل الھواء • 
األمامي يكون سلسا، وال تقم بانسداد مدخل الھواء بالثلوج والجليد
واألوراق لضمان أن دخول الھواء لنظام تكييف الھواء يكون

  طبيعيا.
نظام تكييف الھواء ال يمكن تحقيق أقصى قدر من التأثير اال بعد إغالق• 

، ولكن بعد التعرض ألشعة الشمس،النوافذ وفتحة السقف كامال
عند ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة، يجب فتح النوافذ لفترة
وجيزة للسماح لالنتشار الحرارة داخل السيارة، وثم استخدم تكييف

  الھواء للتبريد.
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  نظام تكييف الھواء األوتوماتيكي *   4.5.2

 

  بدرجة الحرارة(الجانب األيسر)زر التحكم . 1

2 .A/C  زر التبريد  

3. AUTO  زر الوضع التلقائي  

4. OFF   زر ايقاف التشغيل  

  زر ضبط سرعة الھواء  .5

  زر منفذ الھواء. 6

  زر تدوير الھواء الخارجي/ الداخلي. 7

  زر إزالة الصقيع والضباب للزجاج االمامي. 8

  ب للزجاج الخلفي والمرأة الخارجيةزر إزالة الصقيع/ ازالة الضبا. 9

  زر التحكم بدرجة الحرارة(الجانب األيمن). 10

  . زر زيادة حجم الھواء (الصف الخلفي)11

  OFF. زر ايقاف التشغيل  12

  . زر تخفيض حجم الھواء (الصف الخلفي)13
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  التلميح
واجھة التحكم فيكما ممكن تحويل واجھة عرض نظام الصوت إلى • 

نظام تكييف الھواء من خالل ضغط أو رفع أي زر في لوحة
  التحكم في تكييف الھواء.

يمكن إجراء التعديل لبعض الوظائف المعينة لنظام تكييف الھواء في• 
  اعدادات المكيف ".← "اعدادات السيارة " لنظام الصوت 

  ضبط درجة الحرارة

لزيادة/ تخفيض درجة الحرارة بـ  اضغط / سحب زر  - 
  درجة مئوية لكل خطوة. 0.5

يتم عرض درجة الحرارة على شاشة الصوت وممكن تعديل درجة  - 
درجة مئوية. عندما  31.5درجة مئوية إلى  18.5الحرارة من 

درجة مئوية، درجة  18.5تكون درجة الحرارة المحددة أقل من 
لحرارة المحددة أعلى ؛ وعندما تكون درجة ا LOالحرارة تظھر 

  .HIدرجة مئوية، درجة الحرارة تظھر  31.5من 

، يستمر عمل النظام في LO/HIفي الوضع التلقاني، عند ادخال 
  الحد االقصى.

في الوضع التلقائي، من أجل الحصول على أفضل درجة الحرارة 
درجة مئوية،  25.0داخل السيارة، درجة الحرارة الموصى بھا ھي 

  جة الحرارة إذا لزم األمر.ويمكن ضبط در

A/C زر التبريد  

ألعلى / ألسفل، وسوف يضيء مؤشر  A/Cاضغط على الزر  
الزر، وسيقوم نظام تكييف الھواء بتشغيل وظيفة التبريد. عند تشغيل 

  وضع التبريد:

  يمثل وجود حاجة التبريد ولكن يحتمل الضاغط أال يعمل. - 

درجة مئوية، فسوف  0أقل من  إذا كانت درجة الحرارة خارج السيارة - 
  يضيء مؤشر الزر، ولكن قد ال يعمل الضاغط.

اضغط على الزر وظيفة التبريد مرة أخرى ألعلي/ أسفل، وينطفئ 
  مؤشر الزر، ويقوم نظام تكييف الھواء بإيقاف تشغيل وظيفة التبريد.
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  الوضع التلقائي

ألعلي/ أسفل، وينطفئ مؤشر الزر،  AUTOاضغط علي الزر 
ونظام تكييف الھواء يقوم ببدء تشغيل الوضع التلقائي، ويقوم بالتحكم في 

  العناصر التالية تلقائيا وفقا لقيمة محددة:

  درجة حرارة الھواء المخرج.  - 

  كمية الھواء في مخرج الھواء. - 

  وضع الھواء المخرج.  - 

  وضع دوران الھواء.  - 

  .وظيفة التبريد لمكيف الھواءحالة تشغيل  - 

  حالة العمل لجھاز التنقية باألنيون *.  - 

  للخروج من الوضع التلقائي لنظام المكيف.أوضغط الزر

  ضبط سرعة الھواء

لزيادة / تخفيض سرعة الھواء بدرجة واحدة.  اضغط /سحب  - 
  تعرض شاشة نظام الصوت مستوى سرعة الرياح المقابل.

يتحكم نظام تكييف الھواء تلقائيا في سرعة  في الوضع التلقائي،
الرياح من أجل تحقيق درجة الحرارة المستھدفة داخل السيارة. ضغط 

  الزر للخروج من الوضع التلقائي لنظام المكيف.

  إيقاف تشغيل تكييف الھواء

أعلى / أسفل إليقاف تشغيل نظام تكييف  OFFاضغط على زرل 
  الھواء.

 يف الھواء، يمكن تشغيل الزربعد ايقاف تشغيل نظام تكي
*  بشكل فعال بدال من تشغيل نظام تكييف الھواء.  والزر والزر 
 والزر  A/Cوزر  AUTOال يعمل، وقم بتشغيل زر والزر 
  لتشغيل نظام تكييف الھواء. والزر 

  دوران الھواء

  التحكم التلقائي للدورة الداخلية والخارجية

دوران الھواء في وضع  ، وتدخلاضغط /سحب  الزر  - 
  الدوران الداخلي عندما يكون مؤشر الزر األيمن في وضع التشغيل.

يتحكم ھذا الوضع تلقائيا في وضع التھوية حسب جودة الھواء 
خارج السيارة. يكون وضع التحكم في التھوية الدورة الداخلية في حالة 

ية في حالة جودة الھواء السيئة خارج سيارة ويكون الوضع الدورة الخارج
  جودة الھواء الجيدة.

  الدورة الداخلية

، وتدخل دوران الھواء في وضع اضغط /سحب  الزر  - 
  الدوران الداخلي عندما يكون مؤشر الزر األيمن في وضع التشغيل.

عندما تكون نوعية الھواء خارج السيارة سيئة، استخدم ھذا الوضع 
ث يشكل الھواء داخل لمنع دخول الھواء الخارجي داخل السيارة، بحي

  السيارة الدوران الداخلي.
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  الدوران الخارجي

.عندما تنطفئ جميع مؤشرات اضغط /سحب  الزر  - 
  األزرار، يتم تشغيل الدوران الھوائي لدخول وضع الدوران الخارجي.

عندما تكون نوعية الھواء الخارجي جيدة، ويسمح ھذا الوضع 
والحفاظ على الھواء النقي داخل للھواء خارج السيارة بدخول السيارة 

  السيارة.

  تنبيھات
قد يؤدي االستخدام لفترة طويلة لوضع دوران الھواء الداخلي إلى  •

تراكم ثاني أكسيد الكربون في السيارة، وذلك ال يساعد على إبقاء
  السائق مستيقًظا.

استخدام وضع دورة الھواء الداخلي في الطقس البارد او الممطر يسبب● 
  تراكم الضباب على النوافذ مما يؤثر على رؤية السائق.

  ازالة صقيع الزجاج األمامي

، وسوف يضيء مؤشر الزر، وسيتم اضغط /سحب  الزر 
تفعيل وظيفة إزالة الصقيع في النافذة األمامية، وسوف يقوم النظام تلقائًيا 

  بإجراء اإلعدادات التالية:

  الھواء التبريد.تشغيل وظيفة التبريد لمكيف  - 

  وضع الھواء المخرج ھو وضع النفخ الي الوجه.  - 

  وضع دوران الھواء ھو وضع الدوران الخارجي.  - 

مرة أخري، ويطفئ مؤشر الزر، ويقوم  اضغط /سحب  الزر 
بايقاف تشغيل وظيفة ازالة الصفيع في الزجاج األمامي، والعودة إلى 

ألعلي/ AUTOعلي زر  الحالة قبل عملية إزالة الصقيع، أو اضغط 
أسفل لدخول الوضع التلقائي، ويمكن أيضا إيقاف تشغيل وظيفة ازالة 

  الصقيع في الزجاج األمامي.

← في الوضع التلقائي، إذا تم وضع وظيفة "اعدادات السيارة 
إزالة الضباب التلقائية" على النظام الصوتي، ← تعديل مكيف الھواء

لزجاج النافذة األمامية داخل السيارة  فيفحص النظام تلقائيا حالة الضباب
ويزيل الجليد، مما يتجنب الضباب على النافذة ويقدم المزيد من الحماية 

  للقيادة اآلمنة.

  
  تحذيرات

عندما تكون درجة الحرارة المحددة في أبرد، استخدام  وظيفة ازالة• 
الصقيع قد تسبب الضباب في جانب الزجاج األمامي، مما يؤثر

رؤية القيادة. عند استخدام وظيفة إزالة الصقيع، نوصىعلى 
  بتعيين درجة الحرارة بالقرب من درجة الحرارة الخارجية.

عند استخدام وظيفة ازالة الصقيع في حالة أكثردرجة الحرارة• 
درجة مئوية، إذا قمت يدويا إيقاف تشغيل وظيفة 0المحيطة من 

في الزجاج األمامي، التبريد لمكيف الھواء ، قد تسبب الضباب
مما يؤثر على رؤية القيادة، مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث

  المرورية.
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  ازالة صقيع الزجاج الخلفي

، ويضيء مؤشر الزر، ويقوم بتشغيل اضغط /سحب  الزر 
وظيفة ازالة الصقيع في الزجاج الخلفي، ويقوم بتسخين الزجاج الخلفي 

  كھربائيا  . ومرآة الرؤية الخلفية الخارجية

أثناء عملية إزالة الصقيع في الزجاج الخلفية، اضغط /سحب  الزر
مرة أخرى، ويطفئ مؤشر الزر، ويقوم بإيقاف تشغيل وظيفة إزالة  

الصقيع في الزجاج الخلفي. إذا ال تقوم بإيقافه بيد، فإن مزيل صقيع النافذة 
  دقيقة من العمل المستمر. 15الخلفية سيتوقف تلقائيا بعد 

  التلميح
دون تشغيل المحرك، استعمال وظيفة إزالة صقيع الزجاج الخلفي
لفترة طويلة قد يسبب انخفاض في طاقة البطارية، مما يسبب فشل في

  تشغيل السيارة.

  الوضع ثنائي المناطق*

  
ممكن تحويل نظام الصوت إلى واجھة التحكم في نظام تكييف 

إلضاءة مصباح الزر الناعم، أو رفع / ضبط  DUALالھواء ونقر زر 
زر تعديل درجة الحرارة (بالجانب األيمن) لدخول النظام  وضع التحكم 
في المنطقة المزدوجة. يتم التحكم في درجة الحرارة في المناطق اليمنى 

  واليسرى بشكل مستقل:

مفتاح التحكم بدرجة الحرارة (األيسر) يضبط درجة الحرارة على  - 
  لسائق.جانب ا

زر ضبط درجة الحرارة (الجانب األيمن) يتحكم في درجة حرارة  - 
  منطقة جانب الراكب األمامي.

، ويطفئ الزر الوظيفي، ومكيف DUALانقر فوق الزر الوظيفي  
الھواء يخرج من وضع التحكم مزدوج المنطقة، ويدخل وضع التحكم 

األمامية أحادي المنطقة، ويتحكم على درجة الحرارة في المناطق 
  الجانبية:

زر ضبط درجة الحرارة (الجانب األيسر) يتحكم في درجة حرارة  - 
  منطقة السيارة كلھا.
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  وضع مخرج الھواء

  للتبديل بين أوضاع مخرج الھواء التالية: اضغط / اسحب الزر 

تدفق الھواء الى الوجه، تتدفق الھواء من مخرج الھواء للوحة   –
  العدادات.

الھواء الى الوجه والقدم، تتدفق الھواء من مخرج الھواء تدفق   –
  للوحة العدادات وفضاء القدم.

تدفق الھواء الى القدم، تتدفق الھواء من مخرج الھواء في   –
  فضاء القدم.

تدفق الھواء الى القدم والزجاج األمامي، تتدفق الھواء من   –
ج الھواء مخرج الھواء الزالة الصقيع في الزجاج األمامي ومخر

  في فضاء القدم و.

في الوضع التلقائي ، يتحكم نظام تكييف الھواء تلقائيا في وضع 
التھوية. تم نفخ معظم الھواء على القدم عند درجة حرارة الھواء الخارجة 
العالية ونفخ معظم الھواء على الوجه عند درجة حرارة الھواء الخارجة 

الوضع التلقائي لنظام للخروج من  المنخفضة. ضغط الزر الناعم
  المكيف.

  التلميح
لضمان أن نظام تكييف الھواء يمكن التحكم تلقائيا علي وضع  •

  مخرج الھواء، ويرجي اعداد جميع مخارج الھواء الي مفتوحة.
يتحكم الوضع التلقائي في وضع التھوية من وضع النافذة األمامية إلى• 

  الشتاء. االنتقال التدريجي تحت التشغيل البارد في

  جھاز تنقية الھواء بتكنولوجيا األيونات السالبة

  
ممكن تحويل نظام الصوت إلى واجھة التحكم في نظام تكييف 

إلضاءة مصباح الزر الناعم حيث يفتح النظام  الھواء ونقر الزر الناعم
تنقية الھواء بايون سلبي. تشغيل جھاز تنقية الھواء بتكنولوجيا األيونات 
السالبة يمكن انتاج األيونات السالبة، والتحلل الفعال للفورمالديھايد 
والبنزين وغيرھا من الغازات الضارة داخل السيارة وتطھير الھواء داخل 

  السيارة.

الناعم، ويتم إيقاف تشغيل ضوء الزر اللّين،  انقر على الزرثم 
  ويقوم نظام تكييف الھواء بإيقاف جھاز تنقية الھواء األيوني السالب.
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  التحكم في مكيف الھواء للصف الخلفي

رفع الزر لزيادة أو تقليل حجم التھوية للصف  أو ضغط
  الخلفي.

إليقاف تشغيل مكيف الھواء الخلفي. ضغط الزر  OFFضغط زر 

  لتشغيل مكيف الھواء الخلفي.أو 

  
ممكن تحويل نظام الصوت إلى واجھة التحكم في نظام تكييف 
الھواء ونقر زر "التحول إلى الصف الخلفي" الناعم للتحول إلى شاشة 
التحكم في المكيف الخلفي حيث يفتح نظام مكيف الھواء وظيفة تحكم 

  صف األمامي في الصف الخلفي:ال

  OFFزر  –

  الزر  –

  

  التلميح
يتمتع مكيف الھواء الخلفي بوظيفة التبريد فقط، وإذا يحتاج الراكب
الخلفي إلى وظيفة التدفئة، فممكن استخدام فم التھوية في الصف الثاني

  للتدفئة.

  مستشعر ضوء الشمس *

  
تكييف الھواء اكتشاف  في الوضع التلقائي، يمكن لنظام التحكم في

درجة الحرارة داخل وخارج السيارة وضوء الشمس من خالل جھاز 
استشعار أشعة الشمس، واحرص على عدم تغطية مستشعر ضوء 

  الشمس.

  تحذيرات
نظرا الختالف بيئة المناطق وظروف السيارة، قد يتم عرض

  درجة الحرارة المحيطة مختلفة عن القيمة الفعلية
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  نظام تكييف الھواء اليدوي *   4.5.3

  زر ضبط درجة الحرارة  .1

2. A/C  زر التبريد  

  جھاز تنقية الھواء بايون سلبي *  . زر3

  *وضع التبريد األقصي  زر

  OFF. زر ايقاف التشغيل  4

  زر ضبط سرعة الھواء  .5

  زر تدوير الھواء الخارجي/ الداخلي. 6

  زر إزالة الصقيع والضباب للزجاج االمامي. 7

زر إزالة الصقيع والضباب للزجاج الخلفي ومرآة الرؤية الخلفية. 8
  الخارجية

9. REAR  زر التحكم الخلفي  

  زر منفذ الھواء. 10

  زر زيادة حجم الھواء (الصف الخلفي). 11

  OFF. زر ايقاف التشغيل  12

  صف الخلفي)زر تخفيض حجم الھواء (ال  .13
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  التلميح
 يمكن أيًضا التحكم في نظام تكييف الھواء عن طريق تبديل واجھة

 العرض لنظام الصوت إلى واجھة التحكم في نظام تكييف الھواء.
 يمكن إجراء التعديل لبعض الوظائف المعينة لنظام تكييف الھواء

  اعدادات المكيف ". ←في "اعدادات السيارة " لنظام الصوت 

  ضبط درجة الحرارة

 0.5لزيادة/ تخفيض درجة الحرارة بـ  اضغط / سحب زر  - 
  درجة مئوية لكل خطوة.

يتم عرض قيمة تعديل درجة الحرارة على شاشة عرض الصوت،  - 
درجة مئوية إلى  18.5ودرجة الحرارة تكون قابلة للتعديل من 

درجة مئوية. عندما تكون درجة الحرارة المحددة أقل من  31.5
؛ وعندما تكون  LOدرجة مئوية، درجة الحرارة تظھر  18.5

مئوية، درجة  درجة 31.5درجة الحرارة المحددة أعلى من 
  .HIالحرارة تظھر 

A/C زر التبريد  

ألعلى / ألسفل، وسوف يضيء مؤشر  A/Cاضغط على الزر  
الزر، وسيقوم نظام تكييف الھواء بتشغيل وظيفة التبريد. عند تشغيل 

  وضع التبريد:

  يمثل وجود حاجة التبريد ولكن يحتمل الضاغط أال يعمل. - 

درجة مئوية، فسوف  0ارة أقل من إذا كانت درجة الحرارة خارج السي - 
  يضيء مؤشر الزر، ولكن قد ال يعمل الضاغط.

اضغط على الزر وظيفة التبريد مرة أخرى ألعلي/ أسفل، وينطفئ 
  مؤشر الزر، ويقوم نظام تكييف الھواء بإيقاف تشغيل وظيفة التبريد.

  *جھاز تنقية الھواء بتكنولوجيا األيونات السالبة

إلضاءة مصباح الزر حيث يفتح نظام مكيف رفع / ضبط الزر 
الھواء جھاز تنقية الھواء بايون سلبي. تشغيل جھاز تنقية الھواء 
بتكنولوجيا األيونات السالبة يمكن انتاج األيونات السالبة، والتحلل الفعال 
للفورمالديھايد والبنزين وغيرھا من الغازات الضارة داخل السيارة 

  رة.وتطھير الھواء داخل السيا

إلطفاء مصباح الزر حيث يغلق نظام مكيف  رفع / ضبط الزر
  الھواء جھاز تنقية الھواء بايون سلبي.

    



  والمعدات التشغيل نظام. 4

125  

  وضعية التبريد القصوى

، وسيضيء مؤشر الزر، وسيقوم اضغط /اسحب الزر 
نظام تكييف الھواء بدخول وضع أقصى التبريد، وسيقوم النظام تلقائًيا 

  بإجراء اإلعدادات التالية:

  غيل وظيفة التبريد لمكيف الھواءتش - 

  .LOدرجة الحرارة المحددة ھي  - 

  وضع مخرج الھواء ھو وضع نفخ الوجه. - 

  وضع دوران الھواء ھو وضع الدوران الداخلي. - 

  مخرج الھواء لديه الحد األقصي من سرعة الھواء. - 

، ويطفئ مؤشر الزر، ونظام ثم اضغط / اسحب الزر 
الحد األقصى من التبريد، ويعود إلى الحالة تكييف الھواء يخرج وضع 
  قبل عملية التبريد القصوى.

  إيقاف تشغيل تكييف الھواء

أعلى / أسفل إليقاف تشغيل نظام تكييف  OFFاضغط على زرل 
  الھواء.

 بعد إيقاف تشغيل نظام تكييف الھواء، يمكن تشغيل الزر 
ال  بشكل فعال بدون تشغيل نظام تكييف الھواء؛ والزر  والزر 

لتشغيل نظام   والزر  والزر  A/Cيعمل. وقم بتشغيل زر 
  تكييف الھواء.

  ضبط سرعة الھواء

لزيادة / تخفيض سرعة الھواء بدرجة واحدة.  اضغط /سحب  - 
  تعرض شاشة نظام الصوت مستوى سرعة الرياح المقابل.

  دوران الھواء

  ة الداخليةالدور

، وسوف يضيء مؤشر الزر ودوران اضغط /اسحب الزر - 
  الھواء سوف يدخل في وضع الدوران الداخلي.

عندما تكون نوعية الھواء خارج السيارة سيئة، استخدم ھذا الوضع 
لمنع دخول الھواء الخارجي داخل السيارة، بحيث يشكل الھواء داخل 

  السيارة الدوران الداخلي.

  رجيالدوران الخا

، وسوف يطفئ مؤشر الزر ودوران اضغط /اسحب الزر  - 
  الھواء سوف يدخل في وضع الدوران الخارجي.

عندما تكون نوعية الھواء الخارجي جيدة، ويسمح ھذا الوضع 
للھواء خارج السيارة بدخول السيارة والحفاظ على الھواء النقي داخل 

  السيارة.
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  تنبيھات
طويلة لوضع دوران الھواء الداخلي إلى قد يؤدي االستخدام لفترة  •

تراكم ثاني أكسيد الكربون في السيارة، وذلك ال يساعد على إبقاء
  السائق مستيقًظا.

استخدام وضع دورة الھواء الداخلي في الطقس البارد او الممطر يسبب● 
  تراكم الضباب على النوافذ مما يؤثر على رؤية السائق.

  ميازالة صقيع الزجاج األما

، وسوف يضيء مؤشر الزر، وسيتم اضغط /سحب  الزر 
تفعيل وظيفة إزالة الصقيع في النافذة األمامية، وسوف يقوم النظام تلقائًيا 

  بإجراء اإلعدادات التالية:

  تشغيل وظيفة التبريد لمكيف الھواء - 

  وضع الھواء المخرج ھو وضع النفخ الي الوجه.  - 

  الدوران الخارجي.وضع دوران الھواء ھو وضع   - 

ف يقاإيتم ، ويطفئ مؤشر الزر، واضغط /اسحب الزر ثم 
لحالة قبل مي، ويعود الي األماالصقيع في الزجاج الة وظيفة إزاتشغيل 

  الصقيع.لة اء إزاجرإ

  
  تنبيھات

عندما تكون درجة الحرارة المحددة في أبرد، استخدام  وظيفة ازالة• 
الزجاج األمامي، مما يؤثر الصقيع قد تسبب الضباب في جانب

على رؤية القيادة. عند استخدام وظيفة إزالة الصقيع، نوصى
  بتعيين درجة الحرارة بالقرب من درجة الحرارة الخارجية.

عند استخدام وظيفة ازالة الصقيع في حالة أكثردرجة الحرارة المحيطة• 
درجة مئوية، إذا قمت يدويا إيقاف تشغيل وظيفة التبريد 0من 

لمكيف الھواء ، قد تسبب الضباب في الزجاج األمامي، مما يؤثر
  على رؤية القيادة، مما قد يؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية.
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  ازالة صقيع الزجاج الخلفي

، ويضيء مؤشر الزر، يتم تشغيل وظيفة اضغط /اسحب الزر 
  إزالة الصقيع في الزجاج األمامي، ويتم تسخين الزجاج األمامي.

أثناء عملية إزالة الصقيع في الزجاج الخلفية، اضغط /اسحب الزر 
، ويطفئ مؤشر الزر، ويتم إيقاف تشغيل وظيفة إزالة الصقيغ في 
الزجاج الخلفي. إذا ال تقوم بإيقافه بيد، فإن مزيل صقيع النافذة الخلفية 

  دقيقة من العمل المستمر. 15سيتوقف تلقائيا بعد 

  التلميح
المحرك، استعمال وظيفة إزالة صقيع الزجاج الخلفيدون تشغيل 

لفترة طويلة قد يسبب انخفاض في طاقة البطارية، مما يسبب فشل في
  تشغيل السيارة.

  وضع مخرج الھواء

  للتبديل بين أوضاع مخرج الھواء التالية: اضغط / اسحب الزر 

للوحة تدفق الھواء الى الوجه، تتدفق الھواء من مخرج الھواء   –
  العدادات.

تدفق الھواء الى الوجه والقدم، تتدفق الھواء من مخرج الھواء   –
  للوحة العدادات وفضاء القدم.

تدفق الھواء الى القدم، تتدفق الھواء من مخرج الھواء في   –
  فضاء القدم.

تدفق الھواء الى القدم والزجاج األمامي، تتدفق الھواء من   –
الصقيع في الزجاج األمامي ومخرج الھواء مخرج الھواء الزالة 

  في فضاء القدم و.

  التحكم في مكيف الھواء للصف الخلفي

  ضغط أو رفع الزر لزيادة أو تقليل حجم التھوية للصف الخلفي.

إليقاف تشغيل مكيف الھواء الخلفي. ضغط الزر  OFFضغط زر 
  لتشغيل مكيف الھواء الخلفي.

ح الزر حيث يفتح نظام إلضاءة مصبا REARرفع / ضبط زر 
  مكيف الھواء وظيفة تحكم الصف األمامي في الصف الخلفي:

  OFFزر  

  الزر  –

ستغلق وظيفة تحكم الصف األمامي في الصف الخلفي عند عدم 
  ثوان. 6ألكثر من  REARوجود التشغيل بعد رفع  أو ضبط زر 

  التلميح
يحتاج الراكبيتمتع مكيف الھواء الخلفي بوظيفة التبريد فقط، وإذا 

الخلفي إلى وظيفة التدفئة، فممكن استخدام فم التھوية في الصف الثاني
  للتدفئة.
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  مخرج الھواء لمكيف الھواء 4.5.4
  المنافذ على جانب لوحة العدادات

  
  لضبط اتجاه الھواء. ①حرك المزالج  - 

  لضبط حجم الھواء أو اغالق مخرج الھواء. ②أدر المقبض  - 

  

  المركزية على لوحة العداداتالمنافذ 

  
  لضبط اتجاه الھواء. ①حرك المزالج  - 

  لضبط حجم الھواء أو اغالق مخرج الھواء. ②أدر المقبض  - 

  

  منفذ الھواء للصف الثاني / الثالث

  
لضبط حجم الھواء من صغير إلى كبير وضبط اتجاه ①تبديل المزالج - 

  الھواء.
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  منفذ الھواء األمامي للقدم

  
يقع منفذ الھواء األمامي للقدم تحت لوحة العدادات، ويمكن تحقيق  - 

  التھوية من ھذا المنفذ عند استخدام وضع التھوية.  أو

  منفذ الھواء للقدم للصف الثاني

  
يقع منفذ الھواء للقدم للصف الثاني تحت المقعد األمامي، ويمكن تحقيق  - 

  وضع التھوية. التھوية من ھذا المنفذ عند استخدام  أو
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  نظام الصوت 4.6
  زر التحكم في عجلة القيادة 4.6.1

 

  . الزر1

في وضع الراديو، تقوم المحطة اإلذاعية بالبحث تلقائيا إلي الترددات  –
المنخفضة وتقف عن البحث التلقائي عند لقاء المحطات اإلذاعية

  الصالحة وتبدأ تشغيلھا؛

  تحويل المسار لألعلي عند تشغيل مصدر الوسائط.يتم   –

  . زر تبديل مصدر الصوت/ زر ضبط مستوى الصوت2

← FM  MAيتم الضغط قصيرا باستمرار علي ھذا الزر للتحويل:   –
←USB←وسيقي بلوتوث←FM.  

؛ إذا كنت CarLifeالضغط على ھذا الزر لن يتحول تلقائًيا إلى موسيقى - 
، فإن الضغط على ھذا الزر CarLifeتقوم حالًيا بتشغيل موسيقى 

  سيتحول إلى وضع الراديو.

  حرك ھذا الزر ألعلى/ أسفل لضبط مستوى الصوت. - 
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 . الزر3

في وضع الراديو، تقوم المحطة اإلذاعية بالبحث تلقائيا إلي –
البحث التلقائي عند لقاء المحطات الترددات العالية وتقف عن 
  اإلذاعية الصالحة وتبدأ تشغيلھا؛

 يتم تحويل المسار لألسفل عند تشغيل مصدر الوسائط. –

 . زر كتم الصوت4

 ة قصيرة على ھذا الزر لكتم صوت مصدر الوسائط.لفتراضغط  - 

 بعد كتم الصوت، اضغط على الزر مرة أخري إللغاء كتم الصوت. - 

 المكالمةزر إنھاء   .5

يمكن الضغط علي ھذا الزر للرفض عندما يكون ھناك مكالمة –
 واردة في نظام مكالمة بلوتوث.

يمكن الضغط علي ھذا الزر إلنھاء المكالمة الحالية في عملية –
 المكالمة.

 . زر الرد علي المكالمة6

يمكن الضغط علي الزر للرد عندما يكون ھناك مكالمة واردة في –
 مكالمة بلوتوث.نظام 

في حالة عدم وجود مكالمة واردة في نظام مكالمات البلوتوث، اضغط - 
 على ھذا الزر للدخول إلى واجھة االتصال عبر البلوتوث.

لم يتمت البلوتوث ومكالمام في نظاواردة مكالمة د جوم وعند عد - 
اد عدإجھة والى ل إللدخور لزا اضغط على ھذالبلوتوث، اتوصيل 
  .البلوتوث
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 العمليات األساسية 4.6.2

 الرئيسية إلى وضع البطاقة ووضع الزر.تنقسم الواجھة 

 تحريك الصفحة إلى اليسار أو اليمين لتبديل الواجھة. - 

انقر فوق كل بطاقة لدخول واجھة الوظيفة المقابلة؛ انقر فوق المفتاح - 
 الوظيفي على كل بطاقة لتشغيل الوظيفة المقابلة.

الشاشة لدخولحرك اإلبھام والسبابة بشكل مائل في الشاشة الي وسط  - 
وضع التحرير، اضغط علي البطاقة لفترة طويلة واسحبھا لتحرير

  تسلسل البطاقة.

انقر فوق المفتاح الوظيفي للوظيفة المقابل لدخول واجھة الوظيفة المقابلة. - 

 شريط الحالة

يعرض شريط الحالة معلومات النظام ويدعم بعض الرموز النقر للدخول - 
 ابلة.إلى واجھة الوظيفة المق

 التلميح
تتخذ الواجھة الرئيسية تكوين معين كالنموذج، ويمكن المراجعة عند

، وتخضع وظائف وواجھات محددةAV/AVNالتزود لسيارات بطراز
  لتكوين السيارة الفعلي.
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 تحريك الصفحة إلى اليسار أو اليمين لتبديل الواجھة. - 

المقابلة؛ انقر فوق المفتاحانقر فوق كل بطاقة لدخول واجھة الوظيفة  - 
 الوظيفي على كل بطاقة لتشغيل الوظيفة المقابلة.

 شريط الحالة

يعرض شريط الحالة معلومات النظام ويدعم بعض الرموز النقر للدخول - 
 إلى واجھة الوظيفة المقابلة.

 اإلعدادات السريعة

اإلعداداتممكن نقر زر "اإلعدادات السريعة" الناعم لظھور واجھة  - 
 السريعة حيث ممكن ضبط بعض الوظائف.

 التلميح
تتخذ الواجھة الرئيسية تكوين معين كالنموذج، ويمكن المراجعة عند

خضع وظائف وواجھات محددة لتكوينAVNTالتزود لسيارات بطراز
  السيارة الفعلي.
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  عمليات االزرار 

AV/AVN * طراز السيارة الرئيسية 

، يعرض  "ON" أو "ACCعند تحويل مفتاح اإلشعال إلى وضع " - 
لفترة   نظام الصوت واجھة شاشة التوقف وممكن ضغط الزر

 قصيرة لتشغيل نظام الصوت.

لفترة قصيرة حيث يعرض  في حالة التشغيل، ممكن ضغط الزر - 
ع األصوات. نظام الصوت واجھة شاشة التوقف بينما تغلق جمي

  لفترة قصيرة لفتح نظام الصوت.  ممكن إعادة ضغط الزر

 لضبط مستوى الصوت لنظام الصوت.  تدوير الزر - 
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 الراديو 4.6.3

الرئيسي دخول واجھة تشغيل الراديو بالوسائل AV/AVNممكن لجسم 
  التالية:

 انقر فوق بطاقة "الراديو" في وضع البطاقة للدخول إلى وضع الراديو؛ - 

اضغط على المفتاح الوظيفي "الراديو" في وضع األزرار * للدخول إلى - 
 وضع الراديو.

لة القيادة بشكلعلى الجانب األيسر من عج MODEاضغط على الزر  - 
  مستمر للتبديل إلى تشغيل الراديو.
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  AM/FMنموذج االستقبال لنظام الصوت للسيارة 

سوف تعبر مباشرة الغالف  FMالموجات القصيرة للغاية لـقناة 
األيوني ولن تنعكس، ولكن سوف تحدث ظاھرة 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.

يكون الراديو بعيد جًدا عن محطة البث، لذا تكون اإلشارة ضعيفة 
جًدا واالستقبال ليس سھالً، لذلك يتم تلقي الضوضاء فقط. عندما تسير 
السيارة في مكان قابل الستقبال االثنين من المحطات اإلذاعية ذات الموجة 

فجأة صوتھا القوية بتردد اإلشارة القريب في نفس الوقت، قد تفقد الراديو 
 أو تحدث ظاھرة التداخل مع الضوضاء.

AM إن الموجات المتال تمر عبر الغالف األيوني ولكنه يولد
االنعراج، عندما تصل الموجة الكھربائية إلي الجبال والمباني، تكون 

، من المرجح جدا أن يتم استقبال إشارات FMمسافة االنتقال لھا أبعد من 
  .AMإذاعيةمن االثنين من محطات 
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  USBتشغيل   4.6.4

بالوسائل USBالرئيسي دخول وضع تشغيل  AV/AVNممكن لجسم 
  التالية:

انقر فوق بطاقة "الموسيقى" في وضع البطاقة للدخول الي وضع - 
  ؛ USBتشغيل

على الجانب األيسر من عجلة MODEاضغط لفترة قصيرة على زر  - 
  .USBالقيادة للتحويل إلى وضع تشغيل 

اضغط على المفاتيح الوظيفية "الموسيقي*" و"الصورة" والفيديو" على - 
  .USBالواجھة الرئيسية لوضع الزر للتبديل إلى وضع تشغيل 

 تنبيھات
سيقیومم اختيار عدلر تذكير ھيظسح، بنجا USBز جھال صيوتد • بع

USB و.يدلفيور والصوا  
iPodظيفة  وتشير أن فيمكن ، iPodبوظيفة ودة مزإذا كانت السيارة • 

  .USBلى طريقة تشغيل إ
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 وظائف البلوتوث 4.6.5
  AV/AVNوضع بلوتوث لطراز 

 أدخل وضع بلوتوث بالطرق التالية:

بالبلوتوث" في واجھة وضع البطاقةانقر على بطاقة "الھاتف المحمول  - 
 للدخول في وضع بلوتوث.

علي الجانب في وضع عدم المكالمة، اضغط لفترة قصيرة على زر  - 
 األيسر من عجلة القيادة للدخول إلى وضع بلوتوث.

انقر على المفتاح الوظيفي "الھاتف" في الواجھة الرئيسية لوضع الزر - 
في حالة عدم توصيل أي جھاز بلوتوث، النظام يذكركم بتوصيل الجھاز  -  للدخول إلى وضع البلوتوث.

  الجديد.

للدخول إلى واجھة إعداد بلوتوث، وال يمكن انقر فوق زر  - 
 استخدامه اال بعد اإلعداد وتوصيل وظيفة بلوتوث.

انقر فوق المفتاح الوظيفي "+" علي الجانب األيمن من قائمة 
 البلوتوث.األجھزة لتشغيل رؤية 
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ابحث عن اسم الجھاز من الھواتف المحمولة، وبعد النقر فوق اسم - 
الجھاز، يقوم ببدء االقتران، والنظام ينبثق مربع التأكيد بعد استالم 

يحدد ما إذا كنت بحاجة للدخول بسبب  PINطلب االقتران (رمز 
  نماذج مختلفة الھواتف المحمولة).

الوظيفي "موافق" لبدء االقتران، وانقر فوق المفتاحانقر فوق المفتاح  - 
الوظيفي "إلغاء" النتھاء االقتران. وبعد نجاح التوصيل، ستظھر 

  في قائمة األجھزة.

قائمة األجھزة تعرض اسم جھاز البلوتوث الذي تم إقرانه بنجاح. وبعد - 
 توصيل الجھاز بنجاح، يعرض أن تم التوصيل.

توصيل جھاز بلوتوث، ويمكن النقر فوق الصوت أدخل الواجھة بعد - 
 ودفتر الھاتف واالتصال الھاتفي للدخول إلى الواجھة المقابلة.
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  إعدادات النظام 4.6.6
: ممكن نقر زر "إعدادات"على الواجھة الرئيسية للدخول إلى واجھة إعدادات AVNTالزر للدخول إلى واجھة إعدادات النظام؛ السيارة بطراز  : ممكن نقر زر "إعدادات"على الواجھة الرئيسية لوضعAV/AVNالسيارة بطراز 

  واإلغالق وسحب شريط التقدم للتعديل في واجھة اإلعدادات.النظام. ممكن نقر الخيار للتحديد ونقر شريط التمرير للفتح 

مجموعة 
  اإلعدادات االختيارية  الوصف  الوظائف  االعداد

  العام

  الصينية/ االنجليزية  تغيير لغة العرض  اللغة*

ساعة / إعداد * / وقت وتزامن نظام تحديد المواقع   24  اعداد الوقت والتاريخ  الوقت والتاريخ
  العالمي *

  CarLife/iPod  بأولوية عند توصيل الھاتف المحمول iPodأو  CarLifeإعداد وظيفة توصيل النظام   االتصال األولوي لھاتف أبل *
  GPS/ BDS/ GPS+ BDS  خيار وضع المالحة التي تتلقي اإلشارة  وضع رقم معلومات المالحة *

  /  مراجعة  معلومات طبعة برامج الجسم الرئيسية  الطبعة
  /  مراجعة معلومات صاحب السيارة  معلومات السيارة

  الصوت

  /  وموسيقى البلوتوث وموسيقي في متجر التطبيقات USBاضبط مستوي صوت الراديو وموسيقى   المتعددة *حجم صوت الوسائط 
التعرف على الصوت / مستوي صوت الھاتف 

  /  ضبط مستوى صوت التعرف علي الصوت/ ھاتف البلوتوث  المحمول  *

  /  المالحةاضبط مستوي صوت بث المالحة للمزامنة مع تطبيق   مستوي صوت المالحة *
  إيقاف التشغيل/ السائق / جميع الركاب  اختيار أفضل موقف االستماع  المؤثرات الصوتية ثالثية األبعاد

واختيار التعيين الذاتي  3Dممكن ضبط األصوات الرفيعة والمتوسطة والمنخفضة يدويا عند إغالق صوت   تأثير الصوت المعين مسبقا
 الجاز / روك / افتراضي / مخصصكالسيكي / شعبي /   للصوت المسبق.

عند تحديد الصوت ثالثي األبعاد الي حالة السائق أو حالة جميع الركاب، يمكن اعداد مضخم صوت   مضخم صوت افتراضي
  التشغيل/ إيقاف التشغيل  افتراضي
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 اإلعدادات االختيارية الوصف الوظائف مجموعة االعداد

 الصوت

 اعادة االعدادات عن طريق اللمس اضبط موضع مجال الصوت حقل الصوت
 غير متغير/ التكيف اضبط مستوى الصوت في وضع التشغيل مستوي الصوت عند تشغيل الجھاز

ايقاف تشغيل / منخفض / متوسط /  يمكن اعداد تغيير حجم الصوت وفًقا لزيادة أو تخفيض سرعة السيارة. تغير الصوت مع سرعة السيارة
  مرتفع

 ايقاف تشغيل/ حديث/ رجعية اضبط صوت الزر في شاشة اللمس نغمة ضغط الزر
 غير متغير/ كتم الصوت حدد مستوي الصوت لنظام الصوت عند الحركة الي الخلف حجم صوت الوسائط عند الحركة الي الخلف

فتح تنبيه الصفارة * (إلغاء القفل لصوت تنبيه اإلقفال 
 التشغيل/ إيقاف التشغيل والغاء القفل يوجد تذكير في السيارة عند اعداد القفل  *)

 العرض
 / ضبط سطوع الشاشة سطوع الشاشة
 نھار / ليلة / التلقائي اعداد وضع السطوع وضع السطوع

 ثانية 30ثانية/  15ثواٍن/ 5ثواٍن/ 3 اعداد الوقت الذي ستبقى فيه واجھة تكييف الھواء بعد عدم التشغيل وقت بقاء واجھة تكييف الھواء

 البلوتوث

 التشغيل/ إيقاف التشغيل قم باعداد ما إذا كنت تريد االتصال تلقائًيا التوصيل التلقائي
 التشغيل/ إيقاف التشغيل قم باعداد ما إذا كان تقوم باإلجابة تلقائيا الرد التلقائي*
 / إضافة جھاز إلى قائمة األجھزة قائمة األجھزة

 / أجھزة بلوتوث التاريخية التي تم اتصالھا بنجاحمراجعة  المعدات التاريخية *
 / مراجعة أجھزة البلوتوث التي تم البحث عنھا المعدات األخرى *
 / تحديد أجھزة البلوتوث التي تريد تجاھلھا تجاھل ھذا الجھاز *
 إيقاف التشغيل التشغيل/ قم باعداد ما إذا كان سيتم مزامنة دفتر الھواتف تلقائًيا نسخ دفتر العناوين *

 الشبكة *

 التشغيل/ إيقاف التشغيل تشغيل أو ايقاف تشغيل الشبكة المحمولة الشبكة المحمولة *
 التشغيل/ إيقاف التشغيل تشغيل أو ايقاف تشغيل نقطة ساخنة شخصية نقطة ساخنة شخصية *

WIFI *   عندما تكون نقطة ساخنة شخصية (إن وجدت) في حالة "ايقاف التشغيل" يمكن تشغيل أو ايقاف تشغيل
WIFI  التشغيل/ إيقاف التشغيل 

استعادة إعدادات 
 / استعادة مجموعة اإلعدادات المذكورة أعاله إلى اإلعدادات االفتراضية. / المصنع
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  إعدادات السيارة 4.6.7
: ممكن نقر زر "إعدادات السيارة "على الواجھة الرئيسية لدخول واجھة AVNT: ممكن نقر زر "إعدادات السيارة"على الواجھة الرئيسية لوضع الزر لدخول واجھة إعدادات السيارة ؛ السيارة بطراز AV/AVNالسيارة بطراز 

  يط التقدم للتعديل في واجھة اإلعدادات.إعدادات السيارة. ممكن نقر الخيار للتحديد ونقر شريط التمرير للفتح واإلغالق وسحب شر

  اإلعدادات االختيارية  الوصف  الوظائف  مجموعة االعداد

  اعداد المقعد *
  التشغيل/ إيقاف التشغيل  /  التدفئة التلقائية

  التشغيل/ إيقاف التشغيل  /  تشخيص المفتاح الذكي*
  التشغيل/ إيقاف التشغيل  /  نمط الترحيب للكرسي*

  200~  0النطاق:   نصائح اعداد السرعة اآلمنة  تحذير السرعة اآلمنة (كم/ ساعة)  القيادةالمساعدة علي 
  الراحة / المعيار / الرياضة  اعداد قوة توجيه عجلة القيادة  نمط التوجيه

  جسم السيارة الذكي

  التشغيل/ إيقاف التشغيل  /  االقفال الذكي*
  التشغيلالتشغيل/ إيقاف   /  ازالة القفل اوتوماتيكيا*
  جميع األبواب/ الباب األمامي األيسر فقط  اعداد جھاز التحكم عن بعد اللغاء قفل الباب  إلغاء القفل بالتحكم عن بعد

  التشغيل/ إيقاف التشغيل  /  الغاء القفل التلقائي
  التشغيل/ إيقاف التشغيل  / طي مرآة الرؤية الخلفية الخارجية تلقائيا

  التشغيل/ إيقاف التشغيل  / النوافذ ونافذة السقفالتحكم عن بعد في 
  التشغيل/ إيقاف التشغيل  /  وظيفة ممسحة تلقائية *
  التشغيل/ إيقاف التشغيل  /  صيانة الماسحة األمامية

  التشغيل/ إيقاف التشغيل  / شحن الكھرباء الالسلكي للھاتف المحمول*
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 االختياريةاإلعدادات  الوصف الوظائف مجموعة االعداد

 التحكم في الضوء

 منخفض / متوسط / عالية تحديد حساسية الضوء التلقائي دقة الحساسية للنور االوتوماتيكي
 التشغيل/ إيقاف التشغيل / مفتاح الضوء المحيط *
المصابيح المنخفضة + مصباح الضباب الخلفيإيقاف التشغيل / المصابيح المنخفضة /  تحديد يرافقني للمنزل من خالل وضع اإلضاءة تبعي إلي المنزل

 التشغيل/ إيقاف التشغيل / مصباح التشغيل النھاري
 التشغيل/ إيقاف التشغيل / لمبة الترحيب الذكي*

 إعدادات تكييف الھواء

 التشغيل/ إيقاف التشغيل /التحكم الذكي في التداول الداخلي والخارجي
 لينة / عادي / سريع وضع منحنى راحة تكييف الھواء حدد منحني الراحة لتكييف الھواء
 حساسية منخفضة / حساسية متوسطة / حساسية عالية تحديد وضع مستشعر نوعية الھواء مستشعر جودة الھواء

 منخفض / متوسط / عالية تحديد وضع حجم الھواء التلقائي اعداد حجم الھواء التلقائي
 ايقاف تشغيل / حساسية منخفضة / حساسية متوسط / حساسية عالية ازالة الضباب التلقائي تحديد وضع ازالة الضباب تلقائيا

 /انقر على زر  في شريط الحالة للدخول إلى واجھة التحكم في تكييف الھواء: التحكم في تكييف الھواء
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  . دليل القيادة5

 بدء التشغيل والقيادة 5.1
 مفتاح اإلشعال 5.1.1

 مفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة *

 ENGINE STARTال يمكن تشغيل مفتاح بدء التشغيل (زر
STOP  .إال عند اكتشاف مفتاح التحكم عن ُبعد الذكي في السيارة ( 

" ويقوم Pعندما يكون ذراع ناقل الحركة األوتوماتيكي في وضع "
بدوس دواسة الفرامل، يتحول مؤشر مفتاح التشغيل إلى اللون األخضر، 

  واضغط علي مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك.

" وال Pاألوتوماتيكي في وضع "عندما يكون ذراع ناقل الحركة 
يقوم بدوس دواسة الفرامل، اضغط على مفتاح التشغيل للتبديل بين 

"OFF ←  ON ←ACC ← OFF."  

 - OFFتنطفئ لمبة االشارة ويغلق مفتاح التشغيل : 

 - ACC يكون مؤشر المفتاح باللون البرتقالي، ويقوم بتوصيل الدوائر :
 ة بنجاح.الكھربائية للملحقات مثل مقبس الطاق

 - ON لخلفية ءة اضاتشغيل اإليتم ، لبرتقالين اباللوح لمفتاامؤشر : يكون
للوحة العدادات ويقوم بتوصيل الدوائر الكھربائية للملحقات مثل 

  مقبس الطاقة بنجاح.

 تنبيھات
بالنسبة لنماذج مجھزة بناقل الحركة اليدوي، نوصى بتشغيل مفتاح بدء

  الحركة اليدوي في وضع الحياد.التشغيل عند وضع ذراع ناقل 

 التلميح
، عندما كان ذراع" "ONإذا كان مفتاح بدء التشغيل في وضع التشغيل• 

" ولم يتم دوسPناقل الحركة األوتوماتيكي في وضع غير وضع "
دواسة الفرامل، اضغط على مفتاح بدء التشغيل وقم بتحويل مفتاح

". وإذا استمرACC" إلى وضع "ONبدء التشغيل من وضع  "
 ← ONالضغط على مفتاح بدء التشغيل، فسيتم تبديل ترتيب "

ACC ← ON" ولن يعود إلى وضع "OFFإذا كان مفتاح ."
، عندما يتم تبديل ذراع ناقل"ACC"بدء التشغيل في وضع 

" إلى وضعPالحركة األوتوماتيكي من وضع أخر غير وضع "
"P"" يمكن العودة تلقائيا الي وضع ،OFFبدون الضغط علي "

 مفتاح بدء التشغيل.
" ويتم تبديلPعندما يكون ذراع ناقل الحركة األوتوماتيكي في وضع "• 

" ويظلACC" إلى وضع "OFFمفتاح بدء التشغيل من وضع "
" لمدة ساعة واحدة، سيدخل وضع توفير الطاقةACCفي وضع "

  ".OFFتلقائًيا ويعود إلى وضع  "
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  Limphomeوضع 

عندما تذكر شاشة عرض لوحة العدادات "لم يتم اكتشاف أي 
مفتاح" ألن كانت طاقة مفتاح التحكم عن بعد الذكي منخفضة جًدا، فحاول 
وضع مفتاح التحكم عن ُبعد الذكي أفقًيا في مكان ذو عالمة المفتاح في 
الجزء األسفل لحامل األكواب األمامي، وثم اضغط على مفتاح بدء 

، وثم قم بدوس دواسة الفرامل " "ON" أو ACCيل إلى "التشغيل للتبد
مرة أخرى، يتحول مؤشر بدء التشغيل إلى اللون األخضر، واضغط على 

 مفتاح بدء التشغيل مرة أخرى لبدء تشغيل المحرك.

طريقة بدء التشغيل ھذه ھي بدء التشغيل في حاالت الطوارئ 
بعد الذكي في أقرب المؤقت، يرجي استبدال بطارية مفتاح التحكم عن 

  وقت ممك

 مفتاح اإلشعال التقليدي *

 أوضاعا: 4مفتاح اإلشعال يحتوي على 

 - (OFF)LOCK في ھذا الوضع، ال يتم توصيل الدائرة الكھربائية؛ :
 وال يمكن إزالة المفتاح إال في ھذا الوضع.

 - ACC في ھذا الوضع، يتم توصيل الدوائر الكھربائية للملحقات مثل :
 الطاقة. مقبس

 - ON ؤشر لوحة العدادات يضيء، ويتم توصيل جميع دوائر األجھزة :
الكھربائية. وبعد بدء تشغيل المحرك، مفتاح االشعال يتحول الي 

  ھذا الوضع.

START -.يتم استخدام ھذا الوضع لبدء تشغيل المحرك فقط : 

 التلميح
" إلى وضعLOCKعندما ال يمكن دوران فك من وضع "

"ACC."، قم بدوران عجلة القيادة قليالً وفك آلية قفل عجلة القيادة حتى
 يمكن دوران المفتاح للتبديل الي وضع اإلشعال.
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  تشغيل المحرك 5.1.2
  طراز السيارة المجھزة بناقل الحركة اليدوي

  نماذج المركبات المجھزة بمفتاح االشعال

  يتم إدخال المفتاح الميكانيكي في مفتاح اإلشعال.  –

  اختر وضعية الحياد.–

، وابدأ تشغيل المحرك " START "أدر المفتاح الميكانيكي إلى وضع  - 
  وحرر المفتاح الميكانيكي.

  نماذج المركبات المجھزة بمفتاح بدء التشغيل

  تحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي لدخول السيارة.  –

  تأكد من كون ذراع النقل في ترس محايد.  –

الفرامل وتأكد من أن مؤشر مفتاح بدء التشغيل يكون قم بدوس دواسة  - 
  أخضر.

  اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك. - 

  تنبيھات
لضمان السالمة، نوصي بدوس دواسة القابض ودواسة الفرامل في

  نفس الوقت عند بدء تشغيل السيارة المجھزة بناقل الحركة اليدوية.

  بناقل الحركة األوتوماتيكيطراز السيارة المجھزة 

  نماذج المركبات المجھزة بمفتاح االشعال

  يتم إدخال المفتاح الميكانيكي في مفتاح اإلشعال.  –

  " "N" أو وضع  Pتأكد من أن يكون ذراع ناقل الحركة في وضع " - 

  قم بدوس دواسة الفرامل.  - 

المحرك ، وابدأ تشغيل  " START "أدر المفتاح الميكانيكي إلى وضع  - 
  وحرر المفتاح الميكانيكي.

  نماذج المركبات المجھزة بمفتاح بدء التشغيل

  تحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي لدخول السيارة.•      

  " "N" أو وضع Pتأكد من أن يكون ذراع ناقل الحركة في وضع " - 

قم بدوس دواسة الفرامل وتأكد من أن مؤشر مفتاح بدء التشغيل يكون  - 
  أخضر.

  اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك. - 

  
  تنبيھات

إذا كان يقوم ببدء تشغيل المحرك في حالة باردة، ينبغي تشغيل  •
المحرك خامال للتسخين المسبق قبل القيادة. في الوقت نفسه، ألن
قضيب دفع الصمام ال يمكن الوصول إلي ضغط العمل الطبيعي إال

تنتج ضوضاء التشغيل، وھو ظاھرة طبيعيةبعد بضع ثوان، قد 
  وال داعي للقلق.

إذا كان ال يمكن بدء تشغيل المحرك للسيارة المجھزة بمفتاح بدء  •
التشغيل بشكل طبيعي بسبب إشارة الفرامل أو خطأ السرعة أو
درجة الحرارة المنخفضة في الشتاء، حاول تبديل مفتاح بدء

أن يكون ذراع ناقل " والتأكد منACCالتشغيل إلى وضع "
" ، واضغط لفترة طويلةN"  أو وضع "Pالحركة في وضع "

ثانية لبدء تشغيل المحرك بشكل 15على مفتاح بدء التشغيل لمدة
  الزامي.
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  تحذيرات

ثانية، وإذا فشل في بدء 15وقت بدء تشغيل المحرك يكون أكثر من   •
  أخرى. ثانية، وحاول مرة 30تشغيل المحرك، انتظر حوالي 

ال تقم بدوس دواسة الوقود بعد بدء تشغيل المحرك بحيث يقوم بتشغيل• 
المحرك بسرعة عالية أو التشغيل بالحمولة الزائدة، وإال فسوف

  يتضرر المحرك بسھولة.
إذا كانت نقصت طاقة البطارية، وال يمكن بدء تشغيل المحرك،  •

بالسيارةيمكن محاولة بدء تشغيل المحرك من خالل التوصيل 
  263=> انظر الصفحة  األخري بالكابالت.

 ال تقم ببدء تشغيل محرك السيارة عن طريق دفع أو سحب السيارة.  •

  

  تحذيرات
ال تبدأ تشغيل المحرك لفترة طويلة في المناطق سيئة التھوية أو  •

الغازات الضارة،الغرف المغلقة. بسبب عادم المحرك يحتوي علي 
  سيؤدي إلي غيبوية أو حتي الموت من االختناق للناس.

  ال تترك المحرك في وضع الخمول في الظروف بدون المراقبة.• 
ال تقم ببدء تشغيل المحرك باستخدام جھاز بدء التشغيل المساعد.  •

  وإال فمن السھل تسبيب تشغيل المحرك بسرعة عالية أو االنفجار.
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  إيقاف تشغيل المحرك  5.1.3
  طراز السيارة المجھزة بناقل الحركة اليدوي

  أوقف السيارة وقم بتطبيق فرامل االنتظار. - 

  يتم تعشيق ذراع النقل في ترس محايد.  –

 يتم تدوير المفتاح الميكانيكي لتحويل مفتاح اإلشعال إلي ترس   –

" LOCK" مفتاح إليقاف تشغيل المحرك. (ينطبق على الموديالت ذات
  اإلشعال التقليدي)

اضغط على مفتاح بدء التشغيل إليقاف تشغيل المحرك. (ينطبق على  - 
  الموديالت ذات مفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة)

  طراز السيارة المجھزة بناقل الحركة األوتوماتيكي

  أوقف السيارة وقم بتطبيق فرامل االنتظار. - 

  “P”.يتم تعشيق ذراع النقل في ترس   –

   يتم تدوير المفتاح الميكانيكي لتحويل مفتاح اإلشعال إلي ترس   –

" LOCK " إليقاف تشغيل المحرك. (ينطبق على الموديالت ذات مفتاح
  اإلشعال التقليدي)

اضغط على مفتاح بدء التشغيل إليقاف تشغيل المحرك. (ينطبق على  - 
  الموديالت ذات مفتاح بدء التشغيل بلمسة واحدة)

  تنبيھات
بعد إيقاف تشغيل المحرك، قد ال تزال تعمل مروحة المشعاع

  الحراري لفترة من الزمن.

  إيقاف المحرك للطوارئ

ح بدء علی مفتاط لفترة طويلة ضغء عملية قيادة السيارة، اثناأ• 
رات باستمرار، مث ثالدء التشغيل بح علی مفتاط ضغالتشغيل أو ا

" ACCضع "ولی إ" ONضع "ن ومح بدء التشغيل مفتاول سيتحو
  طوارئ.لق ايقاف التشغيل في حالة اتحقيرك ولمحل اتشغيف يقاإل

ممكن إعادة تشغيل المحرك بعد إيقاف المحرك للطوارئ لثوان 
  حسب الخطوات التالية:

" Pالسيارة بطراز التحول التلقائي: تحويل ذراع التحويل إلى وضعية " - 
  " وثم ضغط مفتاح التشغيل لبدء السيارة.Nأو "

السيارة بطراز التحول اليدوي: تحويل ذراع التحويل إلى الوضعية  - 
  الفارغة وثم ضغط مفتاح التشغيل لبدء السيارة.

  تحذيرات
ينمع إيقاف المحرك للطوارئ في ظل ظروف القيادة العادية ألنه
قد يؤدي إلى تلف السيارة وفشل حماية السالمة وفشل التوجيه والحوادث

  المرورية.
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  تنبيھات عند إيقاف السيارة

أو ترس "P"عند إيقاف السيارة، ينبغي تعشيق ذراع النقل في ترس
  محايد مع إيالء االھتمام بما يلي:

قم بإيالء االھتمام التجاه السيارة، ال تجعل العادم يرش إلى النبات،   - 
  اال يؤدي الي تلف الحزام األخضر.

إلى أقصى حد ممكن، قم بوقوف السيارة علي الطريق المستقيم   - 
  وينبغي تجنب وقوف السيارة علي منحدر حاد.

عند وقوف السيارة علي المنحدر، بغض النظر عن القيادة الي األعلي  - 
  أو األسفل، ينبغي تحويل العجالت األمامية الي حافة الطريق.

يجب تطبيق فرامل االنتظار وايقاف تشغيل المحرك وجميع المصابيح  - 
  ائية األخرى.واألجھزة الكھرب

عند مغادرة السيارة، تأكد من حمل األشياء الثمينة ومفاتيح السيارة  - 
معكم، وتأكد من أن تكون فتحة السقف والنوافذ واألبواب والباب 

  الخلفي مقفلة.

بدء تشغيل مكافحة  قم بالتحقق مما اذا كانت يضيء مؤشر قفل - 
تفعيل نظام السرقة في لوحة العدادات، وقم بالتأكد من أن تم 

  مكافحة السرقة.

  

  تحذيرات
 عند مغادرة السيارة، يجب إيقاف تشغيل المحرك، وتطبيق فرامل

  االنتظار، وحمل مفتاح السيارة معكم.
 ال تبقي شخص ما داخل السيارة، وإال السيارة المغلقة تؤدي الي

  اختناق وفاة الشخص بسھولة.
  القابلة لالشتعالال تقم بوقوف السيارة بالقرب من المواد

  واالنفجار.
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  وصف األوضاع 5.1.4
  طراز السيارة المجھزة بناقل الحركة األوتوماتيكي

  
" وتعرض لوحة العدادات P،R،N،Dتشمل الوضعيات "

  ".ONمعلومات الوضعية المقابلة عند وقوع مفتاح اإلشعال في وضعية "

  تحذيرات
" إال عند استقرارP" أو "Rال يمكن تحويل السيارة إلى وضعية "

  السيارة التام، وإال فقد يؤدي إلى تلف جھاز السرعة.

Pوضع الوقوف :  

عندما تكون السيارة ثابتة تماًما، اضغط على زر إلغاء القفل الموجود  - 
في الجزء األمامي من ذراع ناقل الحركة وقم بتحويل ذراع ناقل 

  ".P"الحركة الي وضع 

اضغط على دواسة الفرامل واضغط على زر إلغاء القفل في الجزء  - 
األمامي من ذراع ناقل الحركة وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة الي 

  ".P"وضع 

Rوضع الحركة الي الخلف :  

عندما تكون السيارة ثابتة تماًما، قم بالضغط على دواسة الفرامل  - 
األمامي من ذراع  واضغط على زر إلغاء القفل الموجود في الجزء

  .R " ناقل الحركة وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع "

قم بتحرير دواسة الفرامل، وقم بدوس دواسة الوقود ببطء، وسوف  - 
  تتحرك السيارة الي الخلف.

Nوضع محايد :  

لي D " " أو  R " " يمكن تعشيق ذراع النقل مباشرة من ترس      - 
  .N " " ترس

، يحتاج الي  N " تحويل ذراع ناقل الحركة من وضع "عندما يتم  - 
  دوس دواسة الفرامل.

  تحذيرات
" أثناء عملية القيادة، وإال سيؤدي ذلكNال تقم بتعليق كتلة "
  بسھولة إلى وقوع الحوادث.

Dوضع الحركة إلى األمام :  

  يتم تعشيق ھذا الترس عادة عند تقدم السيارة.

 D ."" إلى وضع "Nالحركة مباشرة من وضع "قم بتحويل ذراع ناقل  - 
في ھذا الترس، سيقوم النظام بنقل الترس ألعلي أو ألسفل تلقائيا 

  وفقا لحمل المحرك وسرعة السيارة.
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  وضع القيادة

  
 ممكن ضغط زر وضع القيادة للتحول بين وضعيات "

S←E←D←W" " عند وقوع مفتاح اإلشعال في وضعيةON.."  

W  - وضع الشتاء  

وعندما تدخل السيارة في ھذا الوضع، سيتحكم ناقل الحركة 
ً في وضع بدء التشغيل لضمان عزم دوران أكثر استقرار  أوتوماتيكيا
ونعومة للسيارة مع تجنب انزالق السيارة عند بدء الحركة في الطرق 
المبللة مثل الثلج والجليد لمساعدة السائق على التحكم في السيارة بسھولة 

  ثلج.أكبر في ال

  التلميح
عند القيادة في وضع فصل الشتاء، سيتم الحد من إخراج القوة
الدافعة للمحرك، لذلك يوصي باستخدام وضع القيادة في فصل الشتاء فقط
عند القيادة علي سطح الطريق الرطب والزلق مثل طريق الثلج والجليد؛

والجليد،عند القيادة علي سطح الطريق الرطب والزلق غير طريق الثلج 
يوصي بعدم استخدام وضع فصل الشتاء حتي ال يؤثر علي أداء القيادة

  واالقتصاد في استھالك الوقود.

D  - الوضع العادي  

بشكل عام، يكون وضع ناقل الحركة االفتراضي ھو وضع القيادة 
"D."  

E – الوضع االقتصادي  

عند دخول السيارة ھذا الوضع، ال تتخذ وحدة التحكم في ناقل 
الحركة استراتيجية التحويل االقتصادية فحسب، ويتخذ نظام تكييف الھواء 

  أيضا استراتيجية اقتصادية مماثلة.

  التلميح
، يضيء المؤشر الضوئيECO" "بعد دخول الوضع االقتصادي•    

"ECO" .علي مجموع األجھزة  
عندما يكون ذراع ناقل الحركة في ECOيمكن دخول وضع االقتصاد • 

  " فقط.D، ولكن يعمل في وضع  "P، R، N،" Dأوضاع  "
تشغيلف يقاإعند الذاكرة، وظيفة وله يكون  ECOد القتصااضع و• 

دةعاإعند  ECOد قتصااضع وفي ناقل الحركة يظل ك، لمحرا
  لتشغيل.ا
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"S:(الوضع الرياضي) "  

وتستخدم بشكل رئيسي للقيادة " التحويل المتكرر Sتمنع وضعية "
في ظروف السعي إلى القوة والطرق الجبلية. عند دخول السيارة ھذا 
الوضع، يحول ناقل الحركة إلى أسفل وضعية حسب طروف تغير 
المقاومة (مثل السحب وتسلق المنحدر الطويل) بينما يدور المحرك 

  بسرعة عالية لتقديم أكبر قوة.

" على جانب - ، ممكن ضغط "+/عند دخول السيارة ھذا الوضع
ذراع التحويل لتحقيق رفع / تخفيض الوضعية حيث يدخل ناقل الحركة 

  الوضع اليدوي.

  التلميح
، ممكن"D"ووقوع ذراع التحويل في وضع  Sفي الوضع غير 

" على جانب ذراع التحويل لتحقيق رفع / تخفيض- للسائق ضغط "+/
الوضعية لتحقيق الوضع اليدوي المؤقت، وسيعود إلى الوضع األصلي
تلقائيا بعد مدة معينة. وسيبقى في الوضع اليدوي دائما عند دخول الوضع

  .Sاليدوي من وضع 

  إلغاء قفل ذراع النقل

  
لذراع التحول عند العجو عن التحويل إلى تحتاج إلى إلغاء القفل 

  " بسبب إقفال الذراع.Pوضع "

  قم بايقاف تشغيل مفتاح اإلشعال. - 

  .-السھم–في موضع  ①ارفع بعناية غطاء ذراع ناقل الحركة  - 

  
يجب ضغط مفتاح إلغاء القفل لفتح القفل وضغط زر إلغاء القفل في   - 

  ."N "" إلىPالتحويل من "مقدمة ذراع التحويل وثم تحويل ذراع 

  قم بتركيب غطاء ذراع ناقل الحركة. - 

يتم الضغط علي دواسة المكابح وتشغيل المحرك، وتحقق ما إذا   –
  كان ذراع النقل يستعيد عملية تعشيق الترس الطبيعية.
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  تنبيھات
" بشكلPإذا تم قفل ذراع النقل وال يمكن الخروج من ترس "

عن ھذا الطريق. ومع ذلك، إذا حدث ھذا طبيعي، يمكن إلغاء القفل
الخطأ، فھذا يشير إلى أن السيارة قد تكون معيبة، يرجى االتصال

  بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح.

  طراز السيارة المجھزة بناقل الحركة اليدوي

  
التروس المجھزة لطراز السيارة المجھزة بناقل الحركة اليدوي 

  ".R، 1، 2، 3، 4، 5، 6ھي: " 

عند تحويل الوضع أثناء عملية القيادة، قم بدوس دواسة القابض الي 
، 4، 3، 2، 1النھاية وتحويل ذراع ناقل الحركة إلى أوضاع "

5."  

  تعشيق ترس الرجوع

  تماًما، قم بدوس دواسة القابض حتى النھاية.عندما تكون السيارة ثابتة  - 

يتم الضغط علي زر إلغاء القفل في الجزء األمامي من ذراع النقل   –
  ."P"لتعشيق ذراع النقل في ترس 

  التلميح
رك فيلمحاعة رسرة المحافظة على الثبات التام وبقاء لسيايجب على ا• 

ناقل" لتجنب تلف Rمستوى منخفض عند التحويل إلى وضع "
  الحركة.

  قم بالتحويل بقوة لينة وتجنب القوة المفرطة.  •
  ال تبدأ الحركة بسرعة عالية.• 

بلتجنالسيارة کة رحء عملية ثناذراع ناقل الحركة أعلی دكم • ال تضع ي
  وكة تغيير الوضعية.لشر لمبکالتأكل ا

    

–
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  نظام الفرامل 5.2
  جھاز الفرامل أثناء السير  5.2.1

السير أو الظروف المناخية ربما تسمع صوت في بعض احوال 
االحتكاك أو ضوضاء اخرى من جھاز الفرامل بعد دوس دواسة الفرملة، 
أو قد تكون ھناك اصوات بالشدة المتوسطة أو خفيفة وبسيطة في بعض 
االحيان، خاصة بالنسبة إلى السيارة الجديدة (قبل انتھاء فترة تليين جھاز 

ر الطبيعية وال يعني تلف نظام الفرامل أو الفرامل). إنھا من الظواھ
  سالمة الفرامل أو تراجع ادائھا.

  تنبيھات
الصوت الحاد الناجم عن احتكاك المعادن يدل على اقتراب شرائح• 

االحتكاك إلى نھاية عمرھا. توجه إلى الموزع المعتمد الخاص
  بسيارة تشوانشي للفحص والتصليح.

أثناء االمساك بالمقود أثناء الفرملة، فتوجه إلىإن تحّس باھتزاز مستمر • 
  الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص والتصليح.

  

  تنبيھات
ال تضع قدمكم على دواسة الفرامل لالستراحة أثناء السير، ألن الحرارة• 

المفرطة لجھاز الفرملة قد تؤدي إلى التآكل المبكر لشريحة
  الفرملة وزيادة مسافة الفرملة.االحتكاك وكتلة 

عند قيادة السيارة للنزول من المنحدر الطويل أو منحدر الشديد، فاختر• 
وضعيات منخفضة وتجنب استعمال جھاز الفرملة دائماً. وذلك من

  اجل تخفيف حمولة جھاز الفرملة واستعمال المحرك للفرملة.
الحرارة المفرطة لهإن االستغالل المستمر لجھاز الفرملة يؤدي إلى • 

  والبطالة المؤقت الدائه.

  

  تنبيھات
في الظروف العادية تآكل جھاز الفرملة يعود إلى تراكم الغبار عليه، إال• 

  أن بعض الغبار ال يتجنب وال يؤثر في اداء الفرملة.
إن عدم استغالل شريحة الفرملة أو قرصة الفرملة بشكل مناسب يؤدي• 

تسمع ضوضاء من جھاز الفرملة، وذلك منإلى التصدأ، فربما 
الظواھر السليمة. نوصيكم باختيار مناطق آمنة وطرق مميزة

 وشدد جھاز الفرامل لعدة مرات لتنظيف شريحة وقرص الفرملة.
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  جھاز التعزيز للفرملة

يقوم جھاز التعزيز للفرملة بزيادة قوة الضغط على دواسة الفرامل 
  المحرك.ويبدأ يعمل أثناء لّف 

إن يعجز جھاز التعزيز للفرملة عن التشغيل أو تكون السيارة 
  مجرورًة، فيجب زيادة قوة الدوس لتعويض الجھاز عن قوة التعزيز.

  تحذيرات
يمنع اطفاء المحرك لكي تتحرك السيارة بالقصور الذاتي، وذلك من• 

اجل تجنب حوادث خطيرة! قد تزيد مسافة الفرملة بسبب عدم
  ھاز التعزيز للفرملة.تشغيل ج

إن ال يعمل جھاز التعزيز للفرملة (عندما تكون السيارة مجرورًة)،• 
  فيجب ممارسة قوة اكبر من العادة لدوس دواسة الفرامل.

  اداء الفرامل ومسافة الفرملة

يتوقف اداء الفرامل ومسافة الفرملة على ظروف السير واحوال 
  الطرق وانماط القيادة.

المبطنة المتآكلة ال توفر قوة الفرملة الفعالة. مدى تآكل الكتلة الكتلة 
المبطنة للفرملة يتوقف على ظروف استعمال السيارة وطرق القيادة. ان 
تقد السيارة في مدن ولمسافات قصيرة أو تستعملھا في سباقات دائماً، فزد 
ة من مرات الفحص لسماكة الكتلة المبطنة وفقا للفترة الزمنية للصيان

  المذكورة في دليل الضمان.

قد يتراجع اداء الفرامل بعد اجتياز الماء أو االمطار القوي أو 
الغسيل، ألن الكتلة المبطنة للفرملة مبللة أو مجمدة (في الشتاء). في ھذا 
الحال الرجاء دوس دواسة الفرامل بلطف لتشكيل الحرارة على سطح 

ال سائل الفرملة مرة كل الفرامل وتجفيف المياه عليه. الرجاء استبد
عامين. إن يبق سائل الفرملة في نظام الفرملة لمدة طويلة جداً، فقد تكون 
المقاومة الھوائية في انابيب النظام أثناء الفرملة، مما يؤدي إلى تراجع 

  ادائھا.

  

  تحذيرات
االطارات الجديدة غير الملّينة والكتالت المبطنة الجديدة ال تمتاز

  االلتصاق واالحتكاك.بخصائص 
االطارات الجديدة ال تمتاز بخصائص االلتصاق واالحتكاك. لذا قد• 

كم وتوخ الحذر من الحوادث 500السيارة بكل عناية في اول 
  المرورية!

200ال تمتاز الكتلة المبطنة الجديدة التي لم يتم استعمالھا إال ألول • 
الفرامل كم فقط بخصائص االلتصاق الجيدة، فاداء 300و

متراجع. نوصيكم بتليين الكتلة المبطنة دائماً. زد من قوة الدوس
للحصول على االداء االفضل بسبب زيادة القوة المعوضه. الرجاء

  تليين الكتلة المبطنة الجديدة بعد االستبدال.
اتبعد عن سيارات اخرى أثناء السير وتجنب االيقاف المتكرر الطارئ.• 

السيارة باطارات وكتالت مبطنة جديدة غير توخ الحذر عند قيادة
  ملّينة وتجنب حوادث مرورية خطيرة!
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  تحذيرات
قد يتراجع اداء الفرامل عند تعرض جھاز الفرملة للرطوبة أو
قيادة السيارة على طرق مغطاة من االمالح. في ھذا الحال تزيد مسافة

  الفرملة وتجنب حوادث مرورية خطيرة.
  الفرملة وتلف نظام الفرامل قد يسببان حوادث خطيرة.زيادة مسافة • 
  دس دواسة الفرملة بلطف وافحص جھاز الفرملة.• 
دس دواسة الفرملة بلطف مع تجفيف جھاز الفرامل أو ازالة الثلوج أو• 

  االمالح من سطحه.

  

  تحذيرات
تزداد مسافة الفرامل بسبب ارتفاع حرارة جھاز الفرامل وتراجع

  ادائه!
  تجنب الحرارة المفرطة لجھاز الفرامل.• 
يعمل جھاز الفرامل تحت حموالت كبيرة أثناء النزول من منحدرات،• 

  وقد ترتفع درجة الحرارة بسھولة.
نوصيكم باختيار وضعيات منخفضة قبل نزول السيارة من منحدرات• 

طويلة مع تھدئة السرعة، وذلك من اجل استغالل قوة فرملة
  وتخفيف حمولة جھاز الفرامل.المحرك الذاتية 

ال تدس دواسة الفرامل باستمرار، واال فتزداد مسافة الفرامل وترتفع• 
حرارة جھاز الفرامل. شدد الفرملة المنقطعة وفقا الحوال المرور

  واالنظمة.
ال تجعل السيارة تسير بالقصور الذاتي بعد اطفاء المحرك، وإال فتزداد• 

مرورية خطيرة بسبب عدم تشغيلمسافة الفرملة وتقع حوادث 
  جھاز الفرملة المقاومة.

  

  تحذيرات
يجب استبدال سائل الفرملة كل عامين. إن يبق سائل الفرملة في نظام• 

الفرملة لمدة طويلة جداً، فقد تكون المقاومة الھوائية في انابيب
النظام أثناء الفرملة، مما يؤدي إلى تراجع ادائھا وحوادث مرورية

  خطيرة!
ً بأن تركيب لوحة تشويش الجريان االمامية أو الخلفية غير•  علما

المعيارية قد يعوق حركة تيار التبريد لجھاز الفرامل، مما يؤدي
  إلى ارتفاع حرارة جھاز الفرامل وتراجع ادائه.
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   (EPB)نظام الفرامل االلكترونية  5.2.2

نظام االيقاف يمكن السائق تشديد الفرامل أو ازالھا عبر زر 
االلكتروني. على منحدرات يمكنكم تشغيل وظيفة االنطالق المساند ويتم 
ً بعد دوس دواسة االسراع، مما  ارتخاء وظيفة االيقاف االلكتروني تلقائيا

  يعطي السائق وظيفة القيادة المساندة.

  تنبيھات
جيقوم نظام االيقاف االلكتروني بفرملة السيارة بقوة ثابتة وفقا لتدر

  المنحدرات، وفي االحوال التالية:
إذا كانت السيارة تنزلق الي االسفل علي المنحدر بعد التوقف،  •

  نظام الفرامل االلكترونية ستزيد قوة الفرامل تلقائيا.
ان تنزل السيارة باستمرار بعد تشديد قوة الفرملة االوتوماتيكية، فدس• 

مع االتصالدواسة الفرامل واوقف السيارة على طريق ممھد 
بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي المعتمد للفحص

  فوراً. والتصليح 

  تطبيق فرامل اليد في الحالة الثابتة

  
أثناء وقوف السيارة ارفع زر نظام الفرامل االلكتروني  حتى ضياء  - 

عاى لوحة مجموعة العداد، وذلك يدل على  مبين الزر واللمبات
  تشديد المكباح مع تجنب تحرك السيارة بدون علم السائق.

  

  التلميح
  لتشديد المكباح االلكتروني. " OFF "دور المفتاح إلى 

  اوقف السيارة بشكل تام وشدد المكباح االلكتروني اوالً.• 
من الظواھر ربما تسمع ضوضاء تشيغل النظام في ھذا الحال وذلك• 

  الطبيعية.
ان كانت قاطرة موجودًة أو تقف السيارة على منحدر كبير نسبياً، فارفع• 

زر نظام االيقاف االلكتروني مجدداً بعد تشديد المكباح االلكتروني،
  وذلك من اجل توفير قوة االيقاف القصوى.

ألول مرة EPB٪ ، بعد تطبيق 30٪ إلى 17على المنحدر بزاوية من • 
دقائق، سيتم تثبيته مرة أخرى، وفي ھذا الوقت سيظھر 5ة لمد

  ضوضاء التشغيل الذي يعتبر الظاھرة الطبيعية.
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  تحذيرات
 .شدد المكباح االلكتروني دائماً عند الوقوف  
 أثناء عملية قيادة السيارة، ال تقم بتقليل سرعة السيارة باستخدام

ألن فرامل اليد تطبق قوةالفرامل االلكترونية اال عندما يلزم األمر، 
الفرامل على العجلة الخلفية، ويؤدي الي وقوع حادث مرور

  بسھولة.

  إلغاء كبح التوقف الثابت

  
  ودس دواسة الفرامل. ”ON“دور المفتاح إلى  - 

اضغط على زر نظام االيقاف االلكتروني  حتى انطفاء مبين الزر  - 
مجموعة العداد، وذلك يدل على ارتخاء المكباح مع  واللمبات

  تجنب تحرك السيارة بدون علم السائق.

  

  التلميح
إذا لم تضغط على دواسة الفرامل، فلن تتحرر الفرامل اإللكترونية عند• 

ضغط زر نظام الفرامل اإللكترونية وتعرض شاشة لوحة العدادات
  رسالة اإلنذار مع الصفارة اإلنذار.

عند ارتخاء المكباح االلكتروني ربما تجد ضوضاء بسبب تشغيل النظام• 
  وذلك من الظواھر السليمة.

إن تنفد بطارية السيارة فال يتم ارخاء المكباح االلكتروني. في• 
ھذا الحال قم بالتشغيل بالتوصيل المشترك. (الرجاء التوجه

إلى). ثم قم بارخاء المكباح والتوجه 263الصفحة الـ> =إلى
الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص والتصليح.

إذا لم تستخدم الفرامل االلكترونية لفترة طويلة، سيقوم النظام تلقائيا  •
  باالختبار، ويمكن سماع ضوضاء التشغيل.
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  تطبيق الكبح الديناميكي في حاالت الطوارئ

  
باستمرار سحب زر نظام إذا فشلت مكابح الخدمة أثناء القيادة، حاول 

الفرامل االلكترونية لتحقيق الكبح في حاالت الطوارئ. يخرج 
النظام فرامل الطوارئ عند تحرير زر نظام الفرامل اإللكترونية 

  أو الضغط على دواسة البنزين.

  

  تحذيرات
في أي ظاھرة من الظواھر التالية شدد المكباح االلكتروني مجدداً

الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحصوتوجه إلى إلى 
  والتصليح في حال استمرار المشاكل.

باللون االحمر باستمرار فذلك يدل على تلف النظام ان يبرق المبين 
  االنھاء لجھاز الفرامل. \أو تعطل احوال التوصيل 

باللون االحمر دون تشديد االيقاف االلكتروني،ان يضء المبين • 
  على اختالل النظام.فذلك يدل 

ة•  باللون االصفر وذلك يدل على اختالل النظام ان تضء اللمب
  االلكتروني وتراجع مستوى تشغيل االيقاف االلكتروني.

  

  تنبيھات
 ،ال تشدد المكباح الطارئ إال إذا كانت الظروف تقتضي إلى ذلك

ألن جھاز الفرملة يمارس قوة الفرملة على االطار الخلفي فقط،
مما يسبب حوادث مرورية خطيرة. كما تزيد مسافة الفرملة عما
كان عليه بعد دوس دواسة الفرامل ويتقلص عمر النظام في ھذا

  الحال.
 تعرض شاشة لوحة العدادات رسالة اإلنذار مع الصفارة اإلنذار

  عند رفع زر نظام الفرامل اإللكترونية خالل عملية القيادة.
 راع االيقاف االلكتروني أو دس دواسةأثناء تھدئة السرعة أرخ ذ

االسراع ليعود جھاز الفرامل إلى النمط العادي. ارفع زر نظام
 االيقاف االلكتروني باستمرار لكي يتم توصيل جھاز الفرامل دائماً.
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  )AUTO HOLDالفرملة االوتوماتيكية (

يقوم التوقف التلقائي بالحفاظ علي السيارة متوقفة حسب احتياجات 
السائق للكبح؛ عندما يقوم النظام بالكشف عن نية بدء الحركة للسائق 
(علي سبيل المثال يتم الضغط علي دواسة الوقود)، سيتم إلغاء الكبح 
تلقائيا؛ ويمكن ضمان سھولة بدء الحركة للسيارة عند اإللغاء التلقائي وفقا 
ة لمعلومات الطريق المنحدر؛ ويمكن زيادة الضغط عند عدم وجود قو

  الكبح الكافية لكي تصبح السيارة ثابتة.

  تشغيل وإيقاف

  
بعد تشغيل المحرك وربط حزام االمان على جانب السائق اضغط على  - 

زر االيقاف االوتوماتيكي. يضيء المبين وتفتح وظيفة االيقاف 
االوتوماتيكي. اضغط على ھذا الزر مجددا الطفاء المبين واغالق 

  يكي.وظيفة االيقاف االوتومات

  تفعيل

عند تمكين ھذه الوظيفة، يتم دعم حفظ وتحرير المكابح تلقائيا في 
ظروف التشغيل واإليقاف. عند قيام السائق بالفرملة تتوقف السيارة تلقائياً 

  ويمكن تجنب تحرك السيارة عند انطالقھا.

  الخروج

يتم الخروج من التوقف التلقائي في الحاالت التالية، ولن يتم إغالق 
  مكابح التوقف: قفل

  . يتم الضغط علي دواسة الوقود عند بدء الحركة.1

  . يتم إيقاف تشغيل المحرك أثناء القيادة.2

  . يتم تحرير التوقف اإللكتروني يدويا.3

  . دس دواسة الفرامل واضغط على زر االيقاف االوتوماتيكي.4
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ألسباب تتعلق بالسالمة، سيتم تعطيل وظيفة التوقف التلقائي 
  المنشطة في ظل الظروف التالية ويتم إغالق قفل المكابح:

  . يتم إيقاف تشغيل المحرك.1

  . يتم فتح باب السائق  الجانب أو فصل حزام األمان في حالة متوقفة.2

. اضغط على زر االيقاف االوتوماتيكي الغالق وظيفة االيقاف 3
  االوتوماتيكي.

  تنبيھات
وغيرھا من آليات نقل السيارة عند دخول السيارة غسالة السيارة

بحزام النقل، يجب تعطيل وظيفة التوقف التلقائي، وإال فإن السيارة ال
  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، وارفع زر فرامل الوقوف اإللكتروني يدوًيا، واألحمر 
يعمل. في ھذا الوقت، ينبغي للسائق دوس دواسة الفرامل والضغط على 

من إجراء التعلم  EPBالوقوف اإللكتروني لتمكين زر نظام فرامل 
  من العمل بشكل طبيعي. EPBالذاتي حتى يتمكن 
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  نظام كبح الخدمة اإللكتروني 5.3
  ) (ABSنظام منع انغالق المكابح  5.3.1

تلقائيا بمراقبة نسبة االنزالق  ABSعند تشغيل الفرامل، يقوم 
للعجالت األمامية والخلفية بينما يعدل الضغط الھيدروليكي ألسطوانة 
العجلة من خالل مراحل حفظ الضغط وتخفيض الضغط وزيادة الضغط 
قبل قفل العجلة إلبقاء نسبة انزالق العجلة داخل النطاق المحدد وتجنب 

  قفلھا.

 ABSحالة الطوارئ ودخول عند الضغط على دواسة الفرامل في 
حالة العمل، يشعر السائق اھتزاز دواسة الفرامل مع صوت "نقر" عند 

وقد يشعر  ABSتشغيل االسطوانة العامة. من الطبيعي أن يعمل 
  باالھتزاز عند ضغط دواسة الفرامل في الحاالت التالية:

  عند التحويل. - 

  عند الكبح في حاالت الطوارئ. - 

  الحاد بسرعة مرتفعة.عند االنعطاف  - 

  عند القيادة علي الطريق الزلقة والرطبة. - 

  عند القيادة عبر الطريق المحدبة أو األخدود. - 

  بدء القيادة فورا بعد بدء تشغيل السيارة. - 

  ABSلمبة االشارة 

لبضع الثوان وتنطفئ  وتضيء اللمبة  ”ON“دور المفتاح إلى 
  بعد انتھاء عملية االختبار الذاتي.

  شير الحاالت التالية إلي وجود العطل في النظام:ت

  . وال تضيء اللمبة ”ON“دور المفتاح إلى  - 

  بعد ضيائھا لبضع الثوان. وال تنطفئ اللمبة  ”ON“دور المفتاح إلى  - 

  أثناء السير ضياء اللمبة  - 

  .، ،  تضيء كل لمبات ABSفي حال تلف  - 

  EBD(نظام توزيع قوة التحكم االلكتروني) 

) ھو جزء من EBDنظام توزيع قوة الكبح بالتحكم اإللكتروني (
، عند الكبح العادي للسيارة، يمكن توازن  ABSنظام منع انغالق المكابح

  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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  )HBAالھيدروليكية (نظام المساندة للفرملة 

) يستخدم الضغط المتولد HBAنظام مساعدة الكبح الھيدروليكي (
بسرعة في داخل نظام الكبح لمساعدتك علي تحقيق مسافات قصيرة للكبح 

. بعد تحرير ABSفي حاالت الطوارئ، فإنه يستفيد تماما من خصائص 
لي حالة تلقائيا، ويعود نظام الكبح إ HBAدواسة المكابح، سيتم إيقاف 

  العمل العادية.

معظم السائقين يمكن الكبح في حاالت خطيرة، ولكن ال يمكن 
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  HBAنظام أما السيارة المجھزة ب
من الكبح العادي عند الضغط بسرعة علي دواسة المكابح والحفاظ عليھا، 

، 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.

  
  اتتحذير

نظام مساعدة الكبح الھيدروليكي يمكن تحسين سالمة القيادة
الخاصة بك، ولكن من المستحيل أن يذھب 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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  ESP)نظام الثبات اإللكتروني ( 5.3.2

) يمكن الحد بشكل فعال من ESPنظام الثبات اإللكتروني (
  مخاطر انزالق السيارة إلي الجانب.

  تشغيل وإيقاف

  

ً أثناء السري. اضغط على الزر  ESPيتم تشغيل نظام  دائما
. في ESPثوان) الغالق نظام  10ثوان ودون  3باستمرار (اكثر من 

العدادات المركبة مع اظھار على لوحة ھذا الحال يضيء المبين 
  المعلومات التحذيرية.

  

  التلميح
  تلقائيا. ESPكم / ساعة، يشغل  80تكون سرعة السيارة > • 
من ESPكم / ساعة، ممكن إعادة تشغيل  80تكون سرعة السيارة <• 

  .ESPخالل ضغط الزر في حالة إغالق 
ثوان، النظام سيعتبر أن 10ألكثر من   عند الضغط على زر  •

  ھذه ھي عملية خاطئة، وال يؤثر علي حالة عمل النظام.

  ESPمؤشر  

لبضع الثوان  و " تبرق اللمبة ONضع مفتاح التشغيل إلى " - 
  وتنطفئ بعد االختبار الذاتي.

  اثناء السير فيبرق المبين. ESPان يعمل  - 

  .تضيء اللمبة ESPبعد اغالق وظيفة  - 

  .تضيء اللمبة ESPفي حال اختالل 
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 ESPبعد تشغيل السيارة، تعني إضاءة مصباح المؤشر إغالق 
حيث تعرض شاشة لوحة العدادات رسالة اإلنذار ، فممكن محاولة إغالق 
مفتاح اإلشعال وإعادة فتحه إلعادة تشغيل النظام. يعني انطفاء مصباح 

  المؤشر دخول النظام حالة العمل بشكل تمام.

بعد تدوير مفتاح التشغيل بعد توصيل كابيالت  قد تضيء اللمبة
إال أن اللمبة قد تنطفئ بعد قطع مسافة البطارية التي كانت منقطعًة، 

  قصيرة.

في  ESPألمن القيادة. يمكن تعطيل وظيفة  ESPيجب فتح 
  حاالت خاصة.

  عند قيادة السيارة مع سالسل مضادة لالنزالق. - 

  عندما تكون السيارة تقود على الثلوج العميقة أو الطريق الناعمة. - 

لة والطرق األخرى، تحتاج عندما تكون السيارة عالقة في الطرق الموح - 
  إلى التحرك الي األمام والخلف.

  )TCSنظام التحكم بقوة الجر (

.  ESP) ھوالنظام الفرعي لـTCSنظام التحم في قوة الجر (
TCS  يحدد ما إذا كانت العجلة المديرة تنزلق أم ال وفقا لسرعة الدوران

تكون األولي للعجلة المديرة وسرعة الدوران للعجلة المدفوعة، وعندما 
سرعة الدوران للعجلة المديرة، وبالتالي  TCSأكبر من األخيرة، سيمنع  

  السيطرة علي انزالق السيارة.

  .ESPمع إغالق أو فتح  TCSتم إغالق أو فتح 
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  ) (HHCالنظام المساعد للتحكم عند صعود المنحدر  5.3.3

) في منع HHCيساھم  نظام التحكم اإلضافي في الصعود (
  انزالق السيارة في المنحدر دون استخدام الفرامل، مما يتجنب الحوادث.

  شروط تشغيل النظام المساعد للتحكم عند صعود المنحدر

%، لم يكون ذراع 4عندما تكون درجة الطريق المنحدر أكبر من   •
، ولم يتم تطبيق كبح التوقف ".N"أو ".P"النقل في ترس 

سة المكابح بحيث تقف السيارة اإللكتروني، يضغط السائق علي دوا
وتكون في حالة ثابتة، في ھذا الوقت، إذا كان السائق يحرر دواسة 

لتطبيق ضغط الكبح علي  HHCالمكابح، سيتم تشغيل وظيفة 
  السيارة والحفاظ علي الضغط لمدة ثانية.

، عندما يتجاوز عزم دوران المحرك HHCأثناء فترة عمل ميزة   •
ارة، سيتم االفراج عن ضغط الفرامل عزم دوران مقاومة السي

  واالنتھاء بنجاح من بدء القيادة.

أيضا عند القيادة علي المنحدر الي األسفل  HHCتعمل ميزة   •
  ".Rووضع ذراع ناقل الحركة في "

  
  التلميح

•   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  ھو ميزة متكاملة علي أساس نظامESPان يتلف .

HHC  فيضيء مبينESP  واالشكال البيانيةوتظھر المعلومات
  على شاشة العدادات المركبة.
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  (HDC)النظام المساعد للتحكم عند ھبوط المنحدر  5.3.4

) النظام الفرعي HDCيكون نظام التحكم اإلضافي في النزول (
ويحقق تخفيض السرعة عند النزول من المنحدر من خالل  ESPلـ

  في حالة عدم دوس السائق على دواسة الفرامل. ESPضغط القوة بـ

  تشغيل وإيقاف

  
كم / ساعة، ممكن ضغط  35عندما تكون سرعة السيارة أقل من  - 

حيث يضيء مصباح المؤشر. يضيء مصباح  HDCالزرلتنشيط 
  .HDCالفرامل عند تشغيل 

  واطفاء مصباح المؤشر. HDCاضغط الزر مرة أخرى إلغالق  - 

كم / ساعة على األقل وتحافظ على ھذه  8رعة ستسير السيارة بس
وعدم  HDCالسرعة خالل عملية النزول من المنحدر في حالة تنشيط 

  دوس السائق على دواسة الفرامل.

يمكن للسائق ضبط السرعة عن طريق الضغط على دواسة البنزين 
  أو دواسة الفرامل:

كم / ساعة ، سيتم تشغيل  35~  8إذا أطلق السائق الدواسة بسرعة  - 
HDC .مرة أخرى والحفاظ على السرعة الحالية لمواصلة النزول  

  س. \كم  60ـبعد تجاوز السرعة ل HDCيتم اغالق  - 

 ESPفعالة، سوف يتداخل  HDCعندما تكون وظيفة التحكم لـ  –
  ق بشكل مفرط.تلقائيا في العمل إذا كانت العجالت تنزل

  
  التلميح

تلقائيا عند التعطل وتعرض شاشة لوحة العدادات رسالة HDCسيغلق • 
بشكل HDCثوان. ال يعمل  5اإلنذار مع صفارة اإلنذار لحوالي 

سليم في ھذا الحال، إال ان السائق ال يسمح له بالنزول من المنحدر
ً بواسطة ھذا النظام. عليه دوس المكباح لتھدئة الشديد اجباريا
السرعة والتوجه إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي

  للفحص والتصليح فوراً.
ببنمط الحماية الحرارية بس HDCفي بعض الظروف قد يدخل • 

ارتفاع درجة حرارة الفرامل. علي سبيل المثال، عندما تكون
درجة الحرارة المحيطة عالية نسبيا ويتم استخدام ھذا النظام لفترة
طويلة من الزمن، ترتفع درجة حرارة نظام الكبح باستمرار بسبب

في HDCاالحتكاك، وعند وصولھا إلي الحد، سوف تدخل وظيفة 
تم تنشيط الوظيفة ولكنھا لن تعمل، والوضع الحماية الحرارية: ي

مؤقتا، وھناك ميل التسارع للسيارة، سوف HDCتعمل وظيفة 
من جديد بعد تخفيض درجة حرارة نظام الكبح إلي HDCتعمل 

  درجة حرارة العمل الفعالة.
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  النظام المساعد للقيادة 5.4
  نظام مثبت السرعة * 5.4.1

س في نظام الكروز. ال  \كم  40يمكن اختيار أي سرعة فوق 
يحتاج السائق إلى دوس دواسة االسراع بعد تخزين السرعة المذكورة 

  وتسير السيارة بھذه السرعة على الطول.

  تحذيرات
ال تستخدم نظام مثبت السرعة عند السفر على الطرق ذات الكثافة  •

المرورية، والمنحدرات والطرق المنحنية أو أسطح الطرق
  من الحوادث.المنزلقة لحذر 

يجب استخدام نظام التحكم في الطواف بحذر والمحافظة على مسافة• 
  آمنة من سيارة في المقدمة بعد ضبط السرعة.

  أزرار التشغيل

  
  اغالق وحدة التحكم بالكروز \:فتح . 1

  : الخروج من نمط التحكم بالكروز..2

3 .SET/ - السرعة.اخفاض  \: تفعيل وحدة التحكم في الكروز  

4 .RES زيادة السرعة. \/+: استعادة وحدة التحكم في الكروز  

  فتح نمط الكروز

للمدة القصيرة العداد نظام الكروز. في ھذا الحال اضغط على الزر  - 
  باللون االبيض على العدادات المركبة.تضيء اللمبة 

  س. \كم  40زيادة سرعة السير إلى ما يزيد عن  - 

في لمدة قصيرة حتى تصبح اللمبة  -/SETاضغط على زر  - 
العدادات المركبة باللون االخضر. في ھذا الحال قد دخلت السيارة 

  إلى نمط الكروز.

  الخروج من تثبيت السرعة المحددة

  يمكنكم الخروج من نمط الكروز عبر الوسائل التالية:

  قم بدوس دواسة الفرامل.  - 

الكروز مع تخزين لمدة قصيرة (الخروج من الضغط على الزر  - 
  السرعات السابقة االعداد)

لمدة قصيرة (الخروج من الكروز مع تصفير الضغط على الزر  - 
  السرعات السابقة االعداد)

  .(EPBقم بتشغيل زر نظام الفرامل اإللكترونية (  - 

  .ESPعند بدء تشغيل نظام   - 
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  استعادة تثبيت السرعة المحددة

بعد الخروج من التحكم في الطواف، يتحول ضوء المؤشر في 
/ + لمدة  RESلوحة العدادات إلى اللون األبيض وممكن ضغط الزر 

  قصيرة لالستعادة:

/+ RESس اضغط على زر  \كم  40في حال زيادة سرعة السير عن  - 
على العدادات المركبة من االبيض لمدة قصيرة تصبح اللمبة 

ذا الحال تعود سرعة السير إلى ما كان عليھا إلى االخضر. في ھ
  عند اعداد سرعة الكروز السابقة.

  زيادة سرعة تثبيت السرعة المحددة

 1.6/+ لفترة قصيرة كل مرة لزيادة السرعة بـ RESاضغط علي زر  
  كم/ ساعة.

  /+ باستمرار تزدد السرعة باستمرار حتى ارخائه.RESنقر زر  - 

  تنبيھات
س كاقصى سرعة للكروز وال يمكن تعديل \كم  140يمكن اختيار • 

\كم  140/+ في حال زيادة السرعة عن RESالسرعة عبر زر 
  س.

عندما يقوم بدوس دواسة الوقود للتسارع، السيارة سوف تخرج  •
  مؤقتا من نظام مثبت السرعة وتسافر بالسرعة بعد التسارع.

  المحددةتخفيض سرعة تثبيت السرعة 

كم/  2لفترة قصيرة كل مرة لتخفيض السرعة بـ -/SETاضغط علي زر 
  ساعة.

باستمرار تنخفض سرعة السير باستمرار حتى  -/SETانقر زر  - 
  ارخائھا.

  تنبيھات
كم/ ساعة، سوف تخرج 40عندما تكون سرعة السيارة أقل من 

  تلقائيا من نظام مثبت السرعة.
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   (TPMS) *نظام مراقبة ضغط اإلطارات  5.4.2

) لالطار TPMSيقوم نظام مراقبة الضغط الھوائي(االختصار:
باطالعكم على الضغط الھوائي ودرجة الحرارة واظھار المعلومات ذات 

  الصلة على العدادات المركبة.

للضغط الھوائي ودرجة الحرارة  –وتجد  ”ON“دور المفتاح إلى 
المركبة في حال عدم انطالق السيارة أو قلة سرعة السير على العدادات 

س. يتم عرض الضغط الھوائي ودرجة الحرارة على  \كم  25عن 
  س. \كم  25العدادات المركبة في حال زيادة السرعة عن 

باسكال ، يضيء مصباح  330إذا كان ضغط اإلطارات أعلى من  - 
تفاع ضغط المؤشر وتعرض لوحة العدادات رسالة اإلنذار "ار

  اإلطارات".

باسكال ، يضيء مصباح  190إذا كان ضغط اإلطارات أقل من  - 
المؤشر وتعرض لوحة العدادات رسالة اإلنذار "انخفاض ضغط 

  اإلطارات".

إذا انخفضت قيمة ضغط اإلطارات باستمرار للتجاوز السرعة المعينة،  - 
يضيء مصباح المؤشر ويعرض لوحة العدادات رسالة اإلنذار 

  سرب اإلطارات"."ت

درجة مئوية ، يضيء ضوء  85إذا تجاوزت درجة حرارة اإلطارات  - 
المؤشر وتعرض لوحة العدادات رسالة اإلنذار "ارتفاع درجة 

  حرارة اإلطارات ".

  تحذيرات
قد تتسبب بعض األجھزة اإللكترونية المثبتة التداخل، مما قد يؤدي إلى• 

  .TPMSتعطل 
إذا قمت بتغيير مستشعر ضغط اإلطارات أو تغيير اإلطارات أو تبديل• 

ويرجى الذھاب إلى TPMSمواقعھا، يجب إعادة تعلم مطابقة 
  المتجر الخاص بسيارة ترامبتشي بقوانغتشي لتعلم المطابقة.

  

  التلميح
عندما يحدث خطأ درجة الحرارة المرتفعة أو الضغط المرتفع أو  •

المنخفض في االطارات، لوحة العدادات تعرض االنذار،الضغط 
وتعرض مكان اطار معين مقابل بشكل دوري. وعند حدوث خطأ

، لوحة العدادات تعرض االنذار، وتعرضTPMSفي نظام 
  " بشكل دوري.TPMS"يرجى فحص 

عند حدوث إنذار درجة الحرارة المرتفعة، نوصي بوقوف السيارة  •
  االطار قبل القيادة.حتى تنخفض درجة حرارة 

إذا لم يتم مسح إنذار القيادة عند وقوف السيارة،، االنذار ال يزال  •
موجودا عند القيادة في المرة التالية، ويعرض الضغط ودرجة

كم/ ساعة، 25"، ولكن عندما تتجاوز سرعة السيارة --- الحرارة "
  جھاز االستالم سيقوم بتحديث البيانات، واالنذار سيختفي.

لن يتم القضاء علي اإلنذار عن ضغط اإلطارات المنخفض عند  ●
االستمرار في القيادة بسبب فقدان جھاز االستشعار بضغط
اإلطارات بعد تغيير اإلطار االحتياطي أو تغيير اإلطارات الجديدة

  في مكان آخر، ال تعتبر أن ضغط اإلطارات غير طبيعي.
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  نظام مساعدة الرجوع 5.5
  رادار الرجوعنظام  5.5.1

يقوم ھذا النظام بارسال واستالم معلومات بواسطة مستشعر 
الرادار مع تقدير المسافة بين السيارة والعوائق حسب موجات فوق 

  الصوتية التي يتم ارسالھا وعكسھا من العوائق.

  تشغيل وإيقاف

يدخل نظام الرادار العكسي العمل عندما ألغت السيارة الفرامل 
" وكانت السرعة Rتحويل ذراع التحويل إلى وضع " اإللكترونية وتم

كم / ساعة؛ ويخرج النظام العمل عندما تجاوزت  10العكسية أقل من 
كم / ساعة؛ كمايخرج النظام العمل عند نقل ذراع  12سرعة السيارة 

  " وتشغيل الفرامل اإللكترونية.Rالتحويل خارج موضع "

  رمز الرسم البياني الديناميكي *

  
جد ايقونات متحركة على شاشة العرض وھي تطلعكم على سوف ت

المسافة عن السيارات والعوائق امامكم. ھناك خط اخضر بأبعد طبقة على 
الشاشة وفي الداخل خط اصفر وخط احمر. كلما تقترب سيارتكم من 

  العوائق، يقل عدد الخطوط الملونة من أبعد طبقة.

  ري االرشادي.تتغير ھذه االيقونات بتزامن الصوت التحذي

  توزيع مستشعرات الرادارات

  
يتم تركيب مستشعر الرادار على غطاء المصد الخلفي والمصد 

  االمامي.
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  تحذيرات
  حافظ على نظافة مستشعر الرادار دائماً وال تجعل أي شيء يغطيه.

نظراً لسالمة وظيفة مستشعر الرادار على المصد حافظ على نظافته
  وتجنب تجمده.

سطح مستشعر الموجة فوق الصوتية بقطعة من القماش الناعمنظف 
  المبلل بالماء لتجنب خدش الوحدة االلكترونية.

  

  تحذيرات
نظام رادار الرجوع ال يمكن أن تحل محل مراقبة السائق البيئة   •

المحيطة، ويجب على السائق التركيزعلى االھتمام والحركة الي
  الخلف وضبط موقف السيارة وفقا للحالة الفعلية.

قد ال يتم سبر االشياء في البقعة العمياء لمستشعر الرادار. لذا الحظ
  تجنب االصطدام.المحيط دائماً أثناء التراجع و

عند التراجع في امكنة ضيقة أو على منحدرات قد يعثر مستشعر الرادار
على حواجز أو اشياء أو سطوح مائلة، وذلك من الظواھر السليمة.
إن كانت سرعة التراجع كبيرًة جداً فقد تتراجع دقة مستشعر الرادار.

س. عند \كم  10نوصيكم بعدم زيادة سرعة التراجع عن 
ار نظام رادار الرجوع في اصدار صوت التذكير، يعني أناستمر

تقترب السيارة من العائق جدا، وينبغي التوقف عن الحركة الي
  الخلف فورا للوقاية من الحوادث.

  

  تحذيرات
عند تنظيف مستشعر الرادار بجھاز الغسل بالضغط العالي يجب فرك

10يزيد عن سطحه بلطف وابعد فوھة النفث عن المستشعر بما 
  سم.

ان كانت قطرات الماء على سطح مستشعر الرادار بالمصد الخلفي، فقد
تتراجع دقة المستشعر. قم بازالة قطرات الماء المتراكمة على

  المستشعر لتعود دقة النظام إلى ما كان عليه.
قد ال تعكس سطوح بعض االشياء اشارات مستشعر الردار، فقد تعجز

على ھذه االشياء والذين يرتدون المالبس المستشعرات عن العثور
  من ھذا النوع.

الضوضاء الخارجية قد تشوش مستشعر الرادار، مما يجعله عاجزاّ عن
  سبر العوائق.

اجزاء مستشعر الرادار دقيقة جداً ويمنع محاولة تفكيكھا واصالحھا. لن
تتحمل الشركة ضمان الجودة لألضرار الناجمة عن التفكيك

  ر المصرح بھا.والصيانة غي
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  مسافة الكشف عن العقبات
المستشعر الخلفي على اليسار  المستشعر الخلفي على اليسار المستشعر الخلفي على اليسار  صوت اإلنذار

  في الوسط
المستشعر الخلفي على اليمين 

  في الوسط

صوت اإلنذار المتقطع   سم 150~90  سم 150~90  
  بطيئةبسرعة 

صوت اإلنذار المتقطع   سم 90-60  سم 60-90  
  بسرعة بطيئة

صوت اإلنذار المتقطع   سم 60-30  سم 60-30  سم 60-30  سم 30-60
  بسرعة كبيرة

  صوت اإلنذار المستمر  سم 30في غضون   سم 30في غضون   سم 30في غضون   سم 30في غضون 
 

  صوت اإلنذار عن مرجعية المسافة

مع المسافة بين العقبة والمصد الخلفي، وفييتغير صوت اإلنذار 
الوقت نفسه يتغير اللون المعروض علي نظام الصوت وفقا لذلك: إذا كان
الجزء الخلفي من السيارة يقترب من العقبة، سيقوم النظام بإصدار صوت
اإلنقاذ المتقطع إلي السائق، وكلما يكون الجزء الخلفي من السيارة قريبا من

صوت اإلنذار أقصر؛ عندما يكون الجزء الخلفي من السيارةالعقبة، يكون 
قريبا جدا من العقبة، سوف يصدر النظام صوت اإلنذار المستمر. إذا كانت
السيارة تقترب من العقبة باستمرار، فإن النظام لم يعد قادرا علي الكشف عن

  العقبة وراء السيارة.
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  الخلفية عند الحركة الي الخلف *نظام الرؤية  5.5.2
نظام الرؤية الخلفية عند الرجوع يمكن توفير عرض الفيديو 

درجة، ويمكن عرض صور الفيديو وراء  130بزاوية واسعة من 
السيارة علي نطاق واسع علي شاشة نظام الصوت، بحيث يمكن للسائق 
ن فھم مجموعة كاملة من ظروف الطريق المعقدة وراء السيارة وتحسي

  سالمة الرجوع.

  تشغيل وإيقاف

، عند تحويل ذراع "ONفي حالة  مفتاح اإلشعال في وضع  "
، نظام الرؤية الخلفية عند الحركة الي  "Rناقل الحركة الي وضع "

الخلف يدخل تلقائيا العمل، وتبدأ شاشة العرض لنظام الصوت في عرض 
  اشة.صورة خلف السيارة، وتعرض الخط المرجعي للمسافة في الش

، يخرج نظام الرؤية ”R“عند نقل ذراع النقل خروجا من ترس 
الخلفية عند الرجوع تلقائيا من العمل، ويخرج نظام الصوت من عرض 

  صور الرجوع.

  تحذيرات
نظام الرؤية الخلفية عند الرجوع ال يمكن أن يحل محل مراقبة

االنتباه ورجوعالسائق من البيئة المحيطة بھا، ويجب علي السائق تركيز 
  السيارة وضبط موقع السيارة بشكل آمن وفقا للحالة الفعلية.

  الخط المرجعي للمسافة

  
يمثل خط األلوان الثالثة الذي يظھر في الشاشة المسافة المرجعية األفقية 

  بين ھذا الموقع والمصد الخلفي للسيارة.

  0.5m 0~1: .1خط 

  1m 0~5: .2خط  

  m3~1: .3خط  
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  تنبيھات
المسافة المذكورة أعاله ھي المسافة المرجعية تقاس علي األرض
المستوية، وھي فقط المرجع البصري لتحديد المسافة. إذا كان يوجد

  المنحدر، فقد يوجد االنحراف للمسافة المذكورة أعاله.

 

  التلميح
يمكن استخدام الخط العمودي على جانبي الخط المرجعي كخط  •

للحكم على مساحة الوقوف المطلوبة عند الحركة اليمرجعي 
  الخلف أو الوقوف.

سيتم تعديل الخط المرجعي للمسافة بشكل مستمر أثناء تدوير   •
  عجلة القيادة.

  كاميرا الرؤية الخلفية

  
  يتم تركيب الكاميرا الخلفي بقرب لمبة لوحة الرقم.

  تحذيرات
منطقة عمياء، نظًرا ألن الكاميراكاميرا الرؤية الخلفية يكون لديه   •

قد ال تتمكن من اكتشاف األطفال الصغار أو الحيوانات األليفة
الصغيرة، يجب إيالء اھتمام خاص لألطفال الصغار أو الحيوانات

  األليفة الصغيرة عند الحركة الي الخلف.

  

  تحذيرات
قد ال يمكن التعرف أيًضا على الكائنات الرأسية ذات الموقع  •

  األعلى ، مثل فالنشات الجدران وكاميرات الرؤية الخلفية.

 

  تنبيه
حافظ دائًما على سطح كاميرا الرؤية الخلفية نظيًفا. عند تنظيف  •

كاميرا الرؤية الخلفية، يجب استخدام قطعة قماش مبللة ناعمة
  لتجنب خدش كاميرا الرؤية الخلفية.

لتنظيف كاميرا الرؤيةال تستخدم جھاز الغسل بالضغط العالي   •
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 * 5.5.3
األمامية يجمع نظام وقوف السيارة بالبانورامي الصور لالتجاھات 

والخلفية واليسرى واليمنى للسيارة ويقوم بتوصيلھا في عرض جوي 
درجة حول السيارة، وتعرض معلومات البيئة المحيطة  360بزاوية 

بالسيارة من خالل عرض شاشة نظام الصوت لتقليل المناطق العمياء عند 
 القيادة. كما يمكن توقع مسار السيارة من خالل الجمع بين المعلمات مثل
زاوية عجلة القيادة وحجم السيارة وإضافتھا إلى الصورة البانورامية، مما 
يساھم في اتقان السائق اتجاه السيارة بشكل تمام وضمان األمانة عند 

  عكس السيارة.

  تشغيل وإيقاف

يتم فتح أو اغالق النظام من خالل مبدل  "ON". بعد تدوير المفتاح إلى 1
  السرعات:

  .R "ا عند التحول إلى وضعية "يعمل النظام تلقائي - 

ثانية عند الخروج من وضعية  30يعرض النظام االنتھاء التلفائي بعد  - 
"R.وعدم وجود أي تشغيل معين للسائق "  

  
يتم فتح أو اغالق النظام من خالل  "ON". بعد تدوير المفتاح إلى 2

  الزر:

لمدة قصيرة يضء مبين الزر مع تشغيل نظام اضغط على الزر 
  الصّف البانورامي.

لمدة قصيرة ينطفئ مبين الزر مع اغالق نظام  اضغط على الزر
  الصّف البانورامي.

  
  التلميح

عند تشغيل النظام، تعرض شاشة نظام الصوت الصورالملتقطة حول• 
  السيارة والخطوط المساعدة.

  كم / ساعة. 20سيغلق النظام تلقائيا عند سرعة السيارة  > • 
" ووقت تنشيط النظام أكبرRتكون السيارة في ترس غير"عندما   ●

ثانية، سيتم إيقاف تشغيل النظام تلقائيا (عندما تكون سرعة 30من 
  السيارة صفر).

  ال يعمل ھذا النظام بدون التشغيل الكلي للنظام الصوتي.
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  وصف الواجھة

 

  . الزر المرن للخروج1

  صور التوصيل. منطقة عرض 2

  . التنبيه النصي3

  . مالحظات زاوية الرؤية4

  . المسار الديناميكي5

  . منطقة عرض الصورة برؤية واحدة6
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  :D2بعد عمل النظام، يدخل واجھة عرض

تعرض صورة التوصيل المناطق األمامية والخلفية واليسرى واليمنى - 
منطقةوتعرض  �أو وضع تلميح الرؤية  �للسيارة في المنطقة 

وجھات النظر األمامية والخلفية �عرض الصورة برؤية واحدة 
  واليسرى واليمنى.

  التلميح
تعتبر تعليمات واجھة العرض للمراجعة فقط واذا كان يوجد الفرق،• 

  يرجى اتخاذ السيارة الفعلية كمعيار.
يعرض النظام واجھة الرؤية الخلفية افتراضيا عند وقوع ذراع التحويل• 

" ويعرض النظام واجھة الرؤية األمامية افتراضيا عندRوضع "في 
  ".Rوقوع الذراع في وضع غير "
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  توزيع الكاميرا

  
  يتم تركيب كاميرا أمامية تحت شعار السيارة األوسط األمامي.

  
يتم تركيب الكاميرات اليسري/ اليمني علي التوالي في الجزء 

  مرايا الرؤية الخلفية في الجانبين األيسر/األيمن.السفلي من 

  
  يتم تركيب الكاميرا الخلفي بقرب لمبة لوحة الرقم.

  تنبيھات
  حافظ دائًما على سطح كاميرا الرؤية الخلفية نظيًفا.  •
ال تستخدم جھاز الغسل بالضغط العالي لتنظيف كاميرا الرؤية  •

سم على األقل 30على مسافة الخلفية لفترة طويلة، وينبغي الحفاظ 
  بعيدا عن كاميرا الرؤية الخلفية عند التنظيف.
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  (EPSنظام التوجيه الكھربائي   ( 5.6
) نظاما ديناميكيا EPSيعتبر نظام المساندة الديناميكية للتوجيه (

للتوجيه معتمدا على عزم اللي المساند عن طريق الموتور الكھربائي. 
اللي والموتور الكھربائي وآلية تخفيف  من مستشعر عزم EPSيتكون 

  ) وإلخ.ECUالسرعة ووحدة التحكم الكھربائي بالدوران (

) تقوم بالسيطرة في ECUوحدة التحكم في التوجيه الكھربائي (
الوقت الحقيقي علي إخراج عزم الدوران للمحرك المعزز عن طريق 

دوران الكشف عن إدخال عزم الدوران للسائق وسرعة السيارة وسرعة 
المحرك وغيرھا من إشارات حالة السيارة الكلية، وذلك لتوفير أفضل قوة 
تعزيز التوجيه لضمان سھولة توجيه السيارة منخفض السرعة واستقرار 

  التوجيه عالي السرعة وتحسين راحة القيادة وسالمة السيارة.

  EPSمبين نظام 

، ثم ينطفئ يضء المبين ”ON“ضع مفتاح التشغيل في وضعية 
 EPSبعد تشغيل المحرك لبضع الثوان. في ھذا الحال يعمل نظام 

  بسالمة.

أثناء السير أو بعد تشغيل المحرك يدل على تلف ضياء المبين 
. في ھذا الحال سوف تجد معلومات تحذيرية على شاشة EPSنظام 

العرض للعدادات المركبة. في ھذا الحال اوقف السيارة في مكان آمن 
المحرك، ثم شغله مجدداً. في حال عدم انطفاء المبين أو ضيائه  واطفئ

أثناء السير ال تواصل قيادة السيارة، بل توجه إلى الموزع المعتمد الخاص 
  بسيارة تشوانشي للفحص والتصليح.

  نمط التوجيه

بإمكانكم اختيار النمط المعياري والنمط الرياضي ونمط الراحة. 
د اختيار النمط الرياضي، إال أن النمط سوف تحس بزيادة الحمولة بع

 –المعياري ھو الخيار االول للنظام. قم باعداده في النظام الصوتي 
  نمط التوجيه". –مساندة القيادة  –"اعدادات السيارة 

  تحذيرات
  يمنع ضبط وضع التوجيه لتجنب الحوادث عند القيادة.
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  مھارات القيادة 5.7
  فحص السالمة المرورية 5.7.1

  الفحص الروتيني

فحص ضغط اإلطارات واإلطارات للتحقق من وجود الشقوق أو   •
  النتوءات أو األتالف أو التآكل المفرط.

  صواميل العجالت: شددھا وتأكد من وجود كلھا. - 

تأكد من سالمة المصابيح األمامية المركبة، المصابيح الخلفية المركبة  - 
اه اضواء المصابيح وكل المصابيح االخرى مع التأكد من اتج

  المركبة االماية

  تأكد من سالمة حزام االمان وعدم وجود ظواھر التآكل.

  كل الدواسات: تأكد من اتساع الشوط الحر. - 

افحص مستويات سائل التبريد وزيت الماكينة وسائل الفرامل وسائل  - 
  الغسيل للزجاج االمامي.

  أو االرتخاء.تأكد من ثبات الطرفين وعدم وجود ظواھر التآكل  - 

بعد إيقاف السيارة تأكد من عدم تجمع البنزين وزيت الماكينة والماء  - 
وسوائل أخرى تحت السيارة. سقوط قطرات الماء من نظام 

  التكييف من الظواھر الطبيعية.

  أثناء السير \بعد تشغيل المحرك 

التأكد من سالمة كل المصابيح المركبة وعدم وجود نصوص تحذيرية  - 
  اء مبينات.أو ضي

افحص اجھزة التحكم (مثل مفتاح المصابيح المركبة ومفتاح المساحات  - 
  المركب ومفتاح مزيل الصقيع).

علي الطريق اآلمن، ال تنحرف السيارة إلي أي جانب عند التحقق   •
  والتأكد من الكبح.

ظاھرة غير طبيعية أخرى، وقم بالتحقق من وجود أجزاء    •
  ماع للضوضاء غير الطبيعي.فضفاضة وتسريبات  واالست
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  القيادة في فترة التليين 5.7.2
ألجل ضمان حياة الخدمة للسيارة، يجب إجراء التليين في المرحلة 
األولي من استخدام السيارة لوضعھا في االستخدام العادي. عندما تكون 

  سيارتك في فترة التليين، يرجي مراعاة القواعد التالية:

  كم. 1500لفترة التليين ھي المسافة المقطوعة   •

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   •

رة ينبغي تنفيذ إجراءات التشغيل بدقة للحفاظ على درجة حرا   •
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 
االھتمام لتغيرات الصوت ودرجة الحرارة لكل مجموعة أثناء 

  لية التشغيل وإجراء التعديالت في الوقت المناسب.عم

  تليين المحرك

كم. يكون عدد األميال  1500يجب تليين المحرك الجديد في 
  كم: 1000للسيارة ضمن 

  من السرعة القصوى. 3/4سرعة السيارة ال تتجاوز   •

  ال تقم بالقيادة بأقصى قدر من دواسة الوقود.  •

  عالية.تجنب تشغيل المحرك بسرعة   •

  ال تقم بجر سيارة أخري.  •

كم، يمكن زيادة  1500كم~ 1000عندما يصل عدد األميال إلي 
  تدريجيا سرعة المحرك وسرعة السيارة إلي الحد األقصي المسموح به.

تكون مقاومة االحتكاك الداخلي للمحرك في فترة التليين أكبر مما 
ركة للمحرك إلي بعد التليين، وال يمكن أن تصل جميع األجزاء المتح

  أفضل حالة المطابقة بعد التليين.

المحرك الذي قد تم تلينه بشكل كامل، ال يمكن فقط إطالة حياة 
  الخدمة، بل يمكن أن يقلل من استھالك الوقود.

  تليين اإلطارات وبطانة الكبح

كم للسيارة الجديدة قدھا بسرعات معتدلة لتليين  500في اول 
  االطارات الجديدة.

كم لم تبلغ الكتلة المبطنة للفرامل امثل  300 – 200اول في 
  حال. لذا يجب تھدئة السرعة وتجنب االيقاف المفاجئ.
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  تحذيرات
اإلطارات الجديدة وبطانة الكبح التي لم يتم تليينھا ال يكون لھا  •

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.
عند القيادة، يجب الحفاظ على مسافة مناسبة بعيدا عن المركبات  •

األخرى لتجنب وقوع الكبح في حاالت الطوارئ. وفي ھذا الوقت
ليين اإلطارات الجديدة وبطانة الكبح جيدا، وفراملال يقوم بت

  الطوارئ تؤدي بسھولة إلى وقوع الحوادث .
إذا كانت الفرامل مبللة أو ملبدة بالثلج أو إذا كانت السيارة تسير  •

  على الطريق المملح ، فسيتم تقليل أداء الكبح.

  

  تحذيرات
الفرامل تكون كبيرة،عند القيادة علي المنحدر الي األسفل، حمولة   •

ويؤدي الي ارتفاع درجة الحرارة بسھولة، 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.
ل وفقا لحالة حركة المرور والطرق، وال تقميجب تطبيق الفرام  •

بدوس دواسة الفرامل غير الضروري، اال يؤدي الي الحرارة
الزائدة للفرامل بسبب االحتكاك، مما يؤدي إلى مسافة الكبح

  الكبيرة جدا واإلفراط في تأكل الفرامل.
ال تقم بإيقاف تشغيل المحرك للسماح للسيارة بالحركة الي األمام،  •

ال يعمل معزز الفرامل، ومسافة الكبح تكون أطول من ذلك ألنه
  بكثير، مما قد يؤدي بسھولة إلى وقوع الحوادث.
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  مھارات القيادة 5.7.3
  تعليمات ھامة لمختلف الظروف:

ً والسيطرة على سرعة السير واالمساك  -  الرجاء تھدية السرعة مقدما
  اح القوية.بالمقود عند قيادة السيارة على طرق متعرضة للري

ال تقد السيارة على اشياء حاّدة وحواجز اخرى على الطرق لتجنب  - 
  انفجار العجالت.

اذا قمت بقيادة السيارة على الطريق غير الممھد قم بتھدئة السرعة،   - 
  وذلك لتجنب تلف الشاسية.

ً واختر تعشيقات  -  عند النزول من المنحدرات ھدئ السرعة مقدما
) وتجنب الفرملة MTليدوي أو موديل منخفضة (نمط التحكم ا

  المفاجئة والحرارة المفرطة لنظام الفرملة أو التآكل المبكر.

عند السير على سطح الطريق االملس توخ الحذر عند االسراع أو زيادة  - 
) أو MTاخفاض التعشيقات (بنمط التحكم اليدوي أو لموديل  \

ؤدي إلى انزالق الفرملة، ألن االسراع أو الفرملة المفاجئة قد ي
  العجالت.

الرجاء الحفاظ بسرعات منخفضة ومعتدلة وتجنب االسراع أو االيقاف  - 
المفاجئ مع تزويد االطار بالسلسلة المضادة لالنزالق عند السير 

  على ثلوج عميقة.

  االحتياطات عند قيادة السيارة من خالل قسم طريق المياه المتراكمة:

المتراكمة قبل دخول قسم المياه المتراكمة حيث ال . تأكد من عمق المياه 1
  يتجاوز ارتفاع المياه الحافة السفلي من جسم السيارة.

. لخوض حركة المرور، يجب إيقاف تكييف الھواء قبل بدء الحركة 2
وتخفيض السرعة وثم الضغط بلطف علي دواسة الوقود بدون 

ثابتة  تحريرھا ألجل المر عبر قسم المياه المتراكمة بسرعة
  وبطيئة.

. ال تقف السيارة في المياه، وال تسمح برجوع السيارة وإيقاف تشغيل 3
  المحرك في المياه.

. بعد المر عبر منطقة المياه المتراكمة علي نحو سلس، يجب الضغط 4
بلطف علي دواسة المكابح باستمرار لعدة مرات لتبخير المياه علي 

كبح العادي في أقرب وقت أقراص المكابح من أجل استعادة أداء ال
  ممكن.

  
  تنبيھات

غسل السيارة أو السير خالل الماء قد يتسبب في وجود رطوبة
على الفرامل. تأكد أوال من أن المكان حول السيارة أمن وثم قم بالضغط
على الفرامل. اذا الحظت عدم وجود قوة في الفرامل فھذا بعني أن

فرامل اليد ثم تحرك بالسيارة ببطء معالفرامل قد تكون مبللة. قم بوضع 
الضغط على دواسة الفرامل حتى تجف الفرامل. واذا وجدت أن الفرامل
ما زالت ال تعمل بشكل أمن. قم بإيقاف الشاحنة ثم اطلب المساعدة مركز

  الصيانة المعتمد.
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  نصائح القيادة في فصل الشتاء

  . تأكد من سالمة المحلول المعيق للتجمد.1

بتعبئة المحلول المعيق للتجمد بنفس الموديل، وذلك وفقا لدرجة  قم - 
  حرارة البيئة.

  يؤدي استخدام سائل التبريد غير المناسب إلى إتالف المحرك.  •

  . فحص احوال البطارية والكابيالت.2

يتراجع حجم البطارية في الشتاء. لذا اشحن البطارية بشكل كاف  - 
  ء.لتشغيل الموتور بسالمة في الشتا

  . تجنب تجمد قفل باب السيارة من الثلج والجليد:3

بعض عامل إزالة الجليد أو الغليسيرين في فتحة قفل الباب لمنع    •
  التجميد.

  . يجب استخدام سائل التنظيف المحتوي علي وكيل مضاد للتجمد:4

البطاريات بمختلف االنواع متوفرة في الموزع المعتمد الخاص بسيارة 
  تشوانشي.

يجب أن تعتمد نسبة خلط الماء وعامل مضاد للتجمد على تعليمات   •
  الشركة المصنعة.

  تجنب تراكم الثلوج تحت واقي الطين.  .5

تراكم الثلوج تحت المصد سيؤدي الي الصعوبة في التوجيه. قبل   •
القيادة في فصل الشتاء البارد، يجب توقف السيارة دائما وتحقق ما 

  ج تحت واقي الطين.إذا كان ھناك تراكم الثلو

. نوصيكم بتجھيز اشياء الزمة ضد الطوارئ وفقا الحوال الطرق 6
  والسير:

من األفضل أن يقوم بوضع السالسل المضادة لالنزالق وكاشطات   •
النوافذ وكيس من الرمال أو الملح وفالش اإلشارة والملعقة 

  وكابالت التوصيل وما إلى ذلك في السيارة.

لباردة (خاصة في المناطق الشمالية)، يجب منع . في فصل الشتاء ا7
المحرك من بدء التشغيل المتكرر وإيقاف التشغيل بعد وقت بدء 
قصير. إذا كان المحرك غالًبا في حالة ساخنة وباردة متناوبة، 
فيمكن أن يحدث التكثيف بسھولة داخل المحرك، وستلتصق 

زيت. المكثفات بزيت المحرك، وذلك سيسبب خداع استحالب ال
وعند إعادة تشغيل المحرك ، ستختفي الظاھرة الكاذبة. وفي نفس 
الوقت، يرجى استبدال الزيت بشكل منتظم وفقا لمتطلبات دليل 

  الضمان.
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  رقع فاعلية القيادة 5.7.4
قبل القيادة، ينبغي التأكد من تحرير فرامل اليد تماًما وانطفئ   •

  مؤشر فرامل اليد.

سليم لإلطار، لتجنب تآكل اإلطار المفرط اضمن الضغط الھوائي ال - 
  وتضييع الوقود.

ينبغي محاذاة العجالت بشكل دقيق، وإال يؤدي الي االرتداء   •
السريع لإلطارات، وكما سيقوم بزيادة حمل المحرك واستھالك 

  الوقود.

ال تحّمل السيارة أشياء زائدة عن الحاجة وفّرغ احمال زائدة عن الحاجة  - 
  لمحرك وتوفير الوقود.الخفاض حمولة ا

قم باالسراع بصورة مستقرة وتجنب اإلسراع المفاجئ واختر وضعية  - 
  MTأعلى في الوقت المناسب بموديل 

تجنب قيادة السيارة في مناطق زحمةلتجنب اإلسراع واإليقاف المفاجئين  - 
  وتوفير الوقود.

كبير، اتبع اإلشارات الضوئية المرورية لتجنب مرات اإليقاف إلى حد  - 
أو اختر طرقاعريضة  خالية من إشارات ضوئية مرورية. احتفظ 
بالبعد المناسب عن سيارات أخرى وتجنب اإليقاف المفاجئ وتآكل 

  نظام الفرامل.

ال تضع القدم على دواسة الفرامل دائما لتجنب التآكل المبكر والسخونة  - 
  وتضييع الوقود.

كان وھدئ من السرعة أثناء قد السيارة على طرق ممھدة على قدر االم - 
  السير على الطرق الوعرة لتجنب االصطدام.

تجنب تالصق األوساخ بالشاسية لتخفيف الوزن الذاتي والوقاية من  - 
  التعفن.

عدل السيارة واحفظ على أفضل حال. نظف مرشح الھواء وشمعة  - 
اإلشعال واستبدال زيت الماكينة والشحم بشكل دوري لتوفير 

  الوقود.

يتم قيادة السيارة لبضع دقائق بعد بدء الحركة بدرجة الحرارة   •
  المنخفضة، انتظر في تدفئة المحرك قبل التسارع.

  ال تفتح النوافذ أثناء عملية القيادة بسرعات عالية.•     

  استعمل نظام التكييف بشكل معقول. - 

ك الرجاء اطفاء المحرك عند توقف السيارة لمدة طويلة وتجنب استھال - 
  الوقود بوضعية الحياد لمدة طويلة.
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  الوقاية من الحرائق 5.7.5
  يجب إيالء االھتمام بما يلي في االستخدام لمنع حريق السيارة:

  . يحظر علي السيارة لتخزين المواد القابلة لالشتعال أو االنفجار؛1

في السيارة الواقفة تحت الشمس في س °70قد تزيد درجة الحرارة  - 
س. قد يحدث الحريق بسبب القداحة أو محلول الصيف القار

  التنظيف أو العطور أو المواد القابلة لالشتعال في السيارة.

بعد مغادرة الموظفين السيارة، عند تخزين بطاريات الليثيوم أو   •
الشاحن المحمول وغيرھا من البنود ذات مخاطر الحرائق، يؤدي 

  أيضا الي الحريق بسھولة.

  أعقاب السجائر تماما بعد التدخين؛. تأكد من إخماد 2

إذا لم يتم إطفاء السيجارة بالكامل، فقد يؤدي ذلك في حدوث   •
  حريق.

. نوصيكم بالتوجه إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي لفحص 3
  سيارتكم بشكل دوري.

ينبغي فحص أيضا كابالت السيارة كلھا بانتظام، وقم بالتحقق مما   •
ة الكھربائية وموصالت الكابالت والعوازل اذا كانت األجھز

ومواقع التثبيت طبيعية. وإذا وجدت مشاكل، ينبغي المعالجة في 
  وقت مناسب.

  . يحظر تعديل الدوائر الكھربائية للسيارة وإضافة المكونات الكھربائية؛4

تركيب األجھزة الكھربائية األخرى (مثل مكبر الصوت ذات طاقة    •
كبيرة ومصابيح زينون وما إلى ذلك) سيؤدي الي الحمولة الزائدة 

  للكابالت، مما يؤدي الي حريق الكابالت بسھولة.

ال تستخدم المصھر الذي يتجاوز المواصفات المحددة لألجھزة   •
  بدال منه.الكھربائية المحددة أو كابل معدني أخر 

  . احتياطات القيادة:5

أثناء عملية القيادة ووقوف السيارة، وخصوصا في فصل الصيف،   •
ينبغي أن تولي اھتماما لما إذا كانت توجد مادة قابلة لالشتعال تحت 
السيارة، مثل القش واألغصان واألوراق وغيرھا، وألن قيادة 

لمكونات بما السيارة لفترة طويلة تؤدي الي ارتفاع درجة حرارة ا
في ذلك ماسورة عادم المحرك. واذا كانت توجد مواد قابلة 
لالشتعال تحت السيارة، قد يتم إشعالھا بسھولة، مما يؤدي الي 

  الحريق.

ال توقف السيارة في مكان تكثر فيه الفأران والمھمالت وال تضع اشياء  - 
تجذب الفأران مثل المأكوالت الخفيفة في داخل السيارة، ألن 

  فأران قد تقرض حزمة االسالك، مما يحدث الحريق.ال

. حافظ على طفاية حريق خفيفة محمولة دائما داخل السيارة، وكما 6
  ينبغي معرفة كيفية استخدامھا.

لضمان سالمة السيارة، ينبغي تجھيز طفاية حريق في السيارة   •
واجراء الفحص واالستبدال بانتظام. وكما ينبغي ادراك كيفية 

  الطفاية لتجنب وقوع الحادث. استخدام

. يجب فصل كابل القطب السالب للبطارية عند إصالح أو صيانة 7
  السيارة.
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  . االستخدام والصيانة6

  تعليمات الصيانة 6.1
  احتياطات السالمة

من أجل تجنب المخاطر المحتملة، اقرأ ھذا القسم قبل البدء في 
  الالزمة.العمل للتأكد من امتالككم األدوات والتقنيات 

أكد وقوف السيارة على األرض المسطح، وأوقف تشغيل المحرك   •
  وقم بتطبيق فرامل اليد.

عند تنظيف األجزاء، استخدم مواد إزالة الدھون أو منظفات القطع   •
  المباعة في السوق، وال تستخدم البنزين.

ينبغي وضع السجائر المشتعلة والشرر واللھب بعيدا عن البطارية   •
  مكونات نظام الوقود.وجميع 

ينبغي ارتداء نظارات واقية ومالبس واقية عند القيام باألعمال   •
  حول البطاريات أو الھواء المضغوط.

  تحذيرات
صيانة السيارة غير الصحيحة أو قيادة السيادة قبل حل المشكلة، قد
 تؤدي الي حادث مروري، مما يؤدي الي وقوع إصابات خطيرة أو وفاة.

  المحتملة للسيارة المخاطر

أول أكسيد الكربون: أول أكسيد الكربون في غاز العادم المنبعث   •
من المحرك ھو غاز سام، وقم دائًما بتشغيل المحرك في منطقة 

  جيدة التھوية.

االحتراق البشري: يتم انبعاث الحرارة العالية أثناء تشغيل نظام العادم  - 
الخطير. لذا يجب االنتظار والمحرك، مما يسبب االحتراق البشري 

دقيقة على االقل بعد اطفاء المحرك ولمس قطع الغيار في  30ل
  نظام العادم بعد تبرد المحرك.

  التلميح
يسرد ھذا القسم بعض احتياطات السالمة الھامة، ونحن غير

  قادرين علي سرد كافة المخاطر التي قد تواجھھا أثناء عملية الصيانة.
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  الداخليةالصيانة  6.2
  تنظيف وصيانة العدادات واألجزاء البالستيكية

تنظيف سطح العدادات واألجزاء البالستيكية باستخدام قطعة قماش 
  ناعمة ونظيفة وماء نظيف.

إذا كنت ال يمكن تنظيفھا نظيفا، يجب استخدام مواد التنظيف 
  البالستيكية المخصصة والخالية من المذيبات لتنظيفھا.

  تنبيھات
التنظيف المحتوية علي المذيبات سوف تتلف األجزاء مواد
  البالستيكية.

 

  تحذيرات
يحظر تنظيف سطح لوحة العدادت ومكونات الوسائد الھوائية
باستخدام بخاخ غرفة السائق ومواد التنظيف المحتوية علي المذيبات.
خالف ذلك، قد يؤدي إلي السطح فضفاض وتنشيط الوسائد الھوائية، وقد

  يتسبب في إصابة خطيرة للركاب.

  تنظيف وصيانة السجاد

يجب دائما امتصاص الغبار علي السجاد باستخدام مكنسة 
  كھربائية.

يجب التنظيف دوريا باستخدام مواد التنظيف للحفاظ علي نظافة 
  السجاد.

  تنبيھات
يجب إجراء عملية التنظيف باتباع تعليمات االستخدام لمواد

  صارم.التنظيف بشكل 

 

  تحذيرات
يمنع اضافة الماء إلى محلول التنظيف الفقاعي، بل احتفظ بجفاف

  السجادة.

  تنظيف وصيانة الجلود *

  امتصاص الغبار باستخدام مكنسة كھربائية.  –

  تنظيف الجلد باستخدام قطعة قماش ناعمة ونظيفة وماء نظيف.  –

  تجفيفه وتلميعه باستخدام قطعة قماش ناعمة أخري.  –

إذا كانت عملية التنظيف ال يكفي لتنظيف البقع، يمكن استخدام   –
  صابون غسل الجلد أو مواد التنظيف.

  تنبيھات
بعد المسح باستخدام مواد التنظيف للجلد، يجب تجفيفھا باستخدام

  قطعة قماش ناعمة في أسرع وقت ممكن.

 

  تحذيرات
جزء منال تضع قطعة قماش ناعمة مشربة بالمنظفات على أي 

المكونات الداخلية لفترات طويلة. لتجنب تالشي اللون أو كسر الراتنج أو
  األلياف من المنسوجات الداخلية.
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  تنظيف وصيانة حزام األمان

يتم سحب حزام األمان إلي الخارج ببطء والحفاظ علي حالة   –
  مسحوبة.

وماء يتم إزالة األوساخ في حزام األمان باستخدام فرشاة ناعمة   –
  الصابون المعتدل.

  يجب لف حزام األمان بعد االنتظار حتي يجف حزام األمان تماما.  –

  تنبيھات
ال تقم بتراجع أحزمة السالمة اال بعد ان تصبح أحزمة السالمة   •

  جافة تماما، قد يؤدي إلى تلف مشد حزام األمان.
منقم بفحص جميع أحزمة األمان في السيارة بانتظام من للتأكد   •

نظافة أحزمة األمان حتى ال تتداخل مع التشغيل العادي ألحزمة
  األمان.

  

  تحذيرات
الرجاء التوجيه إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي لفحص• 

قاعدة حزام االمان واجھزة التوصيل وجھاز السحب والقفل ان
  كانت تالفة.

الحادث، سواء كانتيجب استبدال حزام األمان بعد إصالح سيارة   •
  تالفة أم ال.

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.

أحزمة األمان يحظر استخدام عوامل التنظيف الكيميائية لتنظيف  •
  حتى ال تتلف قواعد حزام األمان وتؤثر على وظائفھا.

  تنظيف وتغيير الفلتر

تم تجھيز السيارة بفلتر الھواء وفلتر مكيف الھواء وفلتر زيت 
المحرك وفلتر الوقود الخ، والفلتر يلعب دورا في تصفية الغاز أو السائل. 

العمل العادي للنظام  إذا كان قذرا جدا أو مسدودا، سوف تؤثر على سير
المقابل، لذلك نوصي بتنظيف أو استبدال الفلتر بشكل منتظم في الموزع 

  المعتمد الخاص بسيارة تواشنشي وفقا ألحكام "دليل الصيانة".

    



  والصيانة االستخدام. 6

204  

  الصيانة الخارجية 6.3
    غسل السيارة

  غسل السيارة دائما يساعد علي حماية مظھر السيارة.

في أشعة الشمس المباشرة. إذا يجب غسل السيارة في الظل وليس 
تركت السيارة في أشعة الشمس لفترة طويلة، يجب غسلھا بعد يبرد مظھر 

  الجسم.

تأكد من تشغيل غسالة السيارة التلقائية باتباع تعليمات مشغل 
  غسالة السيارة.

  تحذيرات
  يجب إغالق مفتاح اإلشعال قبل غسل السيارة.

  

  تحذيرات
تكون كافية لتحمل عملية التنظيف لجھازقوة طالء الجسم   •

غسل السيارة التلقائي، ولكن ينبغي الحرص على التأثير على الطالء
النھائي. إذا كان ھيكل غسالة السيارة ومواد التنظيف المستخدمة وحالة
الترشيح للماء النقي ونوع مذيبات الشمع ال تفي بالمتطلبات المحددة، قد

  يسبب ضررا للطالء.

  نظيف اليدوي للسيارةالت

  اغسل السيارة بكمية كبيرة من الماء النظيف الزالة الغبار. - 

إعداد دلو من المياه النظيفة وخلطھا مع مواد التنظيف الخاصة   –
  لغسل السيارة.

غسل السيارة بلطف لعدة مرات من أعلي إلي أسفل باستخدام قطعة   –
  قماش ناعمة أو اسفنجة أو فرشاة ناعمة.

غسل العجالت وعتبات الباب وغيرھا من األجزاء في يجب   –
األخير، ويجب استبدال االسفنجة أو قطعة قماش ناعمة عند 

  تنظيفھا.

  بعد الغسل نظف السيارة بكمية كبير من الماء. - 

بعد التنظيف خذ قطعة من الفوطة الناعمة أو جليد الغزال لفرك السطح  - 
  الطالئي.
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  تنبيھات
األسفلت واألوساخ األخري علي جسم السيارة،عندما يكون ھناك 

يجب تنظيفه باستخدام مواد التنظيف الخاصة وثم شطفه بالماء لتجنب
األضرار التي لحقت تلميع سطح جسم السيارة. تحقق من سقوط الطالء
والخدوش علي جسم السيارة في حين تجفيف جسم السيارة. الرجاء التوجه

 ارة تشوانشي لتصليح بقاع الطالء التالفة.إلى الموزع المعتمد الخاص بسي

يجب توخي الحذر عند تنظيف السيارة باستخدام جھاز التنظيف 
بالبخار أو جھاز التنظيف عالي الضغط. تأ:د من تنظيف السيارة باتباع 
تعليمات االستخدام والمتطلبات لجھاز التنظيف بالبخار أو جھاز التنظيف 

إلي ضغط العمل ودرجة الحرارة ومسافة عالي الضغط، ويجب االنتباه 
  الشطف:

عند استخدام منظف بخاري أو منظف عالي الضغط لتنظيف السيارة،  - 
ينبغي الحفاظ على مسافة رش كافية بعيدا عن السيارة ، وال يمكن 

  س.° 60أن تكون درجة الحرارة أعلى من 

ظ علي ذا كانت السيارة مجھزة بنافذة السقف الكھربائية، يجب الحفا - 
سم. إذا كان جھاز التنظيف عالي  80مسافة رش الماء أكثر من 

الضغط قريبا نسبيا من السيارة، أو استخدام الضغط أو درجة 
  الحرارة المرتفعة للغاية، قد يؤدي إلي تلف السيارة.

ال تقم بغسل جھاز االستشعار بالرادار أو كاميرا وقوف السيارة  - 
الضغط لفترة طويلة من الزمن؛ عند باستخدام جھاز التنظيف عالي 

غسل جھاز االستشعار بالرادار أو كاميرا وقوف السيارة، يجب 
  سم. 30الحفاظ علي مسافة رش الماء أكثر من 

  

  تحذيرات
عند غسل السيارة باليد، انتبه للسالمة الشخصية واحذر من أجزاء  •

التعرضالزاوية الموجودة في الجزء السفلي من السيارة لتجنب 
  للخدوش.

عند التنظيف، انتبه بشكل خاص إلى المكونات أسفل السيارة  •
وداخل غالف العجلة وإلخ، وال تجرح يديك أو ذراعيك بأجزاء

  حادة.
يمنع دخول ماء الغسيل إلى حجيرة المحرك االمامي أثناء الغسل. اال• 

  يؤثر على حياة خدمة المكونات المختلفة في الكابينة 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 

  الخفيفة.الخارجية المعاكسة ومقاومة الخدوش الميكانيكية 

تأكد من تلميع الشمع بعد مسح المظھر الخارجي للسيارة الكلية. 
يجب استخدام شمع حماية الطالء عالي الجودة عند تلميع الشمع. عادة ما 

  يكون ھناك نوعان من المنتجات من الشمع عالي الجودة:

جسم السيارة: يستخدم في حماية الطالء من التعرض ألشعة الشمس  - 
وغيرھا من األضرار البيئية الخارجية غير  وتلوث الھواء

  الصحية. ُيستخدم عموما للسيارات الجديدة.

شمع التلميع: يمكن استعادة اللمعان الذي تم أكسدته أو تلطيخه.   •
  ُيستخدم أساسا الستعادة لمعان الطالء.

  تنظيف وصيانة األجزاء البالستيكية الخارجية

وقطعة قماش ناعمة وفرشاة  عادة يتم تنظيفه فقط باستخدام الماء
ناعمة، وإذا ال يمكن تنظيفھا نظيفا، يمكن استخدام مواد التنظيف لألجزاء 

  البالستيكية الخاصة الخالية من المذيبات المعترفة من ھذه الشركة.

  تنبيھات
ال يمكن استخدام مواد الغسل التي تحتوي علي المذيبات عند

ذلك، من السھل أن يضر عليتنظيف األجزاء البالستيكية. خالف 
  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 

  وخالية من الوبر وجلد الظباء.

إزالة الشمع المتبقي علي الزجاج  بعد معالجة سطح الجسم، يجب
باستخدام المنظف الخاص وقطعة قماش تنظيف. حتي ال يتم خدش شفرة 

  الماسحة.

يمكن إزالة الثلوج علي النافذة ومرآة الرؤية الخلفية باستخدام 
  فرشاة صغيرة.

يتم إزالة تراكم الجليد باستخدام رذاذ إزالة الجليد. كما يمكن 
جليد، ولكن يجب توخي الحذر الخاص لتجنب استخدام مكشطة إزالة ال

  إتالف المكونات، ويجب كشط الجليد علي نفس االتجاه.
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  تنبيه
  ال تكشط ذھاًبا وإياًبا.  •
ال تستخدم الماء الدافئ أو الماء الساخن إلزالة الثلوج والجليد علي  •

الزجاج األمامي مرايا الرؤية الخلفية. وإال فإنه قد يؤدي إلي
  الزجاج.انفجار 

إذا كان ھناك المطاط والشحوم وھالم السيليكا المتبقي علي الزجاج،•     
 يجب إزالته باستخدام منظف النافذة أو منظف السيليكون الخاصة.

  تنظيف شفرة الممسحة

يتم رفع ذراع الماسحة ومسح الغبار واألوساخ علي شفرات   –
  الماسحات بقطعة قماش ناعمة.

  ألمامي.ج الزجاامن بتخفيض ذراع الممسحة بلطف قم ، لتنظيفابعد  - 

  تحذيرات
كن حذًرا عند اسقاط ذراع الممسحة لمنع سقوطه فجأة وضرب  •

  الزجاج األمامي.
يتم طالء شفرة الممسحة الجديدة بطبقة من الجرافيت لجعلھا ناعمة  •

يمكن أن تسبب عوامل التنظيف  •وخالية من ضجيج الخدش.
المذيبات واإلسفنج الصلب والمبراكن ضرًرا لطبقةالمحتوية على 

الجرافيت.  تلف طبقة الجرافيت سوف يؤدي إلي زيادة ضوضاء
  الخدش للماسحات ويجب إصالحھا في الوقت المناسب.

في ظروف الشتاء أو البرد، ينبغي التأكد من أن شفرة الممسحة  •
كان األمرتتجمد مع الزجاج األمامي قبل استخدام الممسحة. إذا 

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 
األبواب والنوافذ وغيرھا من األجزاء يمكن الحفاظ علي مرونته وتمديد 

أيضا تحسين أداء الختم لجعل الباب سھل الفتح حياة الخدمة له. يمكن 
والحد من صوت االصطدام عند إغالق الباب. حتي لو في فصل الشتاء 

  ليس من السھل أن تكون مجمدة.

عند معالجة شريط الختم، يجب إزالة الغبار واألوساخ علي السطح 
بقطعة قماش ناعمة. يجب تغليف شريط الختم بانتظام باستخدام العوامل 

  واقية الخاصة.ال
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  تنظيف وصيانة العجالت

يجب إزالة الملح المضاد لالنزالق على العجالت ومسحوق بطانة 
الفرامل بانتظام للحفاظ على جمال العجلة ونظافة السطح وإطالة عمر 

  الخدمة، ويوصى اجراء التشغيل التالي بانتظام:

إلزالة استخدم المنظفات الخالية من المواد الحمضية كل أسبوعين   - 
  الملح المانعة لالنزالق ولوحة الفرامل للعجالت.

  السبائك كل ثالثة أشھر.  - 

  

  تنبيھات
يحظر التعامل مع سطح العجالت باستخدام مواد التلميع للسيارة أو  ●

  مادة كاشطة أخري.
بالنسبة إلي العجالت التي يتم تلف طبقة الحماية السطحية، يجب  ●

  إصالحھا في الوقت المناسب.
قد يؤدي استخدام منظف عالي الضغط إلي تلف دائم مرئي أو غير  ●

  مرئي للعجالت، مما يتسبب في إصابة خطيرة أو الوفاة.
ال تستخدم فوھة كتلة لرش اإلطارات ألنھا ستؤدي إلى تلف اإلطارات• 

  وحوادث المرور.
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  فحص وإضافة السائل 6.4
  الوقود 6.4.1

ي أثناء السير يميل مؤشر عداد في ظل انخفاض حجم الوقود الباق
   41 انظر الصفحة=>  الوقود إلى االسفل تدريجياً.

باللون االصفر وتجد معلومات في حال نفاد الوقود يبرق المبين 
في اول  تحذيرية على العدادات المركبة. في ھذا الحال قم بتعبئة الوقود

  وقت.

  إضافة الوقود

  
  يخرج الغطاء تلقائياً.①ارفع مقبض غطاء صندوق الوقود  - 

  

  
باتجاه عكس  ②افتح غطاء صندوق الوقود بشكل تام ودور غطاءه  - 

عقارب الساعة بلطف. في ھذا الحال يبقى غطاء فتحة تعبئة الوقود 
في نفس الموضع لمدة قليلة لتصريف ضغط بخار الوقود من  ②

  صندوق الوقود. أخرجه اخيراً.

    



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

المحرك عالي الجودة في داخل المحرك عند قد تم إضافة زيت 
خروج المصنع، وھذا 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.

  تنبيھات
  او ما فوقھا SNدرجة زيت الماكينة: درجة 

  SAE 5W-30لزوجة زيت الماكينة:• 

  

  تحذيرات
يجب استخدم زيت المحرك المعتمد من الشركة. لن ينتمي تلف
المحرك الناتج عن استخدام الزيت بالطرز األخرى إلى نطاق ضمان

  الجودة.

 

  التلميح
المعتمد الخاص بسيارة الرجاء استبدال سائل التبريد عند الموزع• 

تشوانشي وفقا للفواصل الزمنية المنصوص عليھا في دليل
  الضمان.

في حال قيادة السيارة تحت ظروف قاسية أو استعمال البنزين بمحتوى• 
الكبريت العالي أو تشغيل المحرك بوضعية الحياد (مثل سيارة
داالخرى) لمدة طويلة أو في مناطق يكثر فيھا الغبار أو تزوي
السيارة بقاطرات أو قيادة السيارة في امكنة ھضابية، قم بالتقليل

  من الفاصل الزمني للصيانة واكثر من مرات الصيانة.

  اللمبة التحذيرية النخفاض ضغط زيت الماكينة

فاوقف السيارة في أثناء السير ان تضء اللمبة التحذيرية 
بعد تبرد  مكان آمن واطفئ المحرك. افحص مستوى زيت الماكينة

  الموتور.

ً وتضء اللمبة التحذيرية  ان كان مستوى زيت الماكينة سليما
باستمرار بعد تشغيل المحرك، فال تشغل المحرك باستمرار، بل اتصل 

  بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص والتصليح.

  تحذيرات
لى تلفاھمال التعليمات التحذيرية أو اللمبات التحذيرية قد يؤدي إ• 

  المحرك.
اللمبة التحذيرية النخفاض ضغط زيت الماكينة ال تشير إلى مستوى• 

 زيت الماكينة. الرجاء فحص مستوى زيت الماكينة بشكل دوري.
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  افحص مستوى زيت الماكينة

افحص مستوى زيت الماكينة بشكل دوري. اوقف السيارة على 
غطاء حجيرة  الطريق الممھد وشدد المكباح. اطفئ المحرك وافتح

  المحرك االمامية وافحص مستوى زيت الماكينة.

  تحذيرات
  كن حذًرا عند العمل في الكابينة األمامية.  •
تعد الكابينة األمامية منطقة شديدة الخطورة ، لذلك ينبغي  قراءة  •

تعليمات التحذيرات بعناية واتباعھا قبل فتح غطاء الكابينة
  األمامية.

 

  التلميح
    يكون المحرك باردا عند فحص مستوى الزيت.يجب أن 

  ①أخرج مسطرة مستوى زيت الماكينة  - 

  
نظف بقاع الزيت على المسطرة باستعمال قطعة من القماش، ثم أدخله  - 

  بشكل تام.

أخرج مسطرة زيت الماكينة مجدداً واقرأ مستوى الزيت. يجب عليه ان  - 
  اعلى حد. H(ادنى حد) و Lيتراوح بين 

قم بتعبئة زيت الماكينة في اول وقت لتجنب سوء تشحيم المحرك   - 
  الناجم عن نقصان زيت الماكينة.
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  تعبئة زيت الماكينة

  
بعد فحص مستوى زيت الماكينة اتبع التعليمات التالية عند الحاجة 

  إلى تعبئة زيت الماكينة باستمرار:

  افتح غطاء فتحة تعبئة زيت الماكينة. - 

  
  غطاء اضافة الزيت في عكس اتجاه عقارب الساعة.قم بفك  - 

قم بتعبئة زيت الماكينة بكمية قليلة في عديد من الدفعات، ثم قس مستوى  - 
  زيت الماكينة بعد كل دفعة.

توقف عن تعبئة زيت الماكينة في حال اقتراب مستوى زيت الماكينة  - 
  الساعة.، ثم شدد غطاء تعبئة الزيت بتدويره باتجاه عقارب Hمن 

  

  تحذيرات
توخ الحذر عند تعبئة زيت الماكينة واغسل بقاع الزيت المتساقطة• 

  على البشرة بكمية كبيرة من الماء.
في حال االفراط بتعبئة زيت الماكينة ال تحاول تشغيل المحرك، بل• 

اتصل بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي لتجنب تلف
  الثالثي.جھاز التحويل التحفيزي 

بعد تعبئة زيت الماكينة يجب تشديد غطاء فتحة التعبئة وتجنب تطاير• 
  زيت الماكينة عند تشغيل المحرك والحريق.

يعد زيت الماكينة نوعاً من المواد الساّمة ويجب الحفاظ به في الوعاء• 
  االصلي الخاص به. أبعده عن متناول االطفال لتجنب تسّممھم.

ً ال يجوز اختالط أي•  شحم إلى زيت الماكينة لتجنب تلف المحرك، علما
 بأن التلف الناجم عن سوء استعمال الشحم ُيبطل الضمان.
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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

قد تم اضافة سائل التبريد. يمكن عند استالم السيارة من المصنع 
استعماله في اغلبية المناطق، إال أن بعض الظروف المناخية تحتاج إلى 
سوائل تبريد خاصة تساھم في تجنب تعفن قطع الغيار السبائكية وتراكم 

  رواسب المياه.

  تنبيھات
  س.°35- وبدرجة الحرارة  DF-6مواصفات سائل التبريد: 

  

  تنبيھات
استبدال سائل التبريد عند الموزع المعتمد الخاص بسيارةالرجاء • 

تشوانشي وفقا للفواصل الزمنية المنصوص عليھا في دليل
  الضمان.

ان يتغير لون سائل التبريد فقلل من الفاصل الزمني للصيانة واستبدال• 
  سائل التبريد عند الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي.

  الحرارة لسائل التبريد في المحركمبين ارتفاع درجة 

ً للتعرف على  أثناء السير الحظ درجة حرارة سائل التبريد دائما
  احواله.

باللون االحمر في العدادات المركبة في حال يضيء المبين 
ارتفاع حرارة سائل التبريد مع توصيل معلومات تحذيرية إلى السائق. في 

من واطفاء المحرك وفحص ھذا الحال يجب ايقاف السيارة في مكان آ
  مستوى سائل التبريد بعد تبرد المحرك.

في حال ضياء ھذا المبين باستمرار بعد تشغيل المحرك على 
الرغم من سالمة مستوى سائل التبريد، ال تحاول تشغيل المحرك بل 

  توجه إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح..
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  تبريدتحقق من مستوي سائل ال

افحص مستوى سائل التبريد بشكل دوري. اوقف السيارة على 
الطريق الممھد وشدد الفرملة واطفئ المحرك. افتح غطاء حجيرة المحرك 

  االمامية بعد تبرد المحرك، ثم افحص مستوى سائل التبريد.

  تحذيرات
  كن حذًرا عند العمل في الكابينة األمامية.  •
منطقة شديدة الخطورة ، لذلك ينبغي  قراءةتعد الكابينة األمامية   •

تعليمات التحذيرات بعناية واتباعھا قبل فتح غطاء الكابينة
  األمامية.

ال تفتح غطاء مقصورة المحرك بمجرد العثور على البخار أو سائل
التبريد المتصاعد لتجنب االحتراق البشري. افتحه بعد التأكد من

  ر.عدم تصاعد سائل التبريد أو البخا
  

يجب فحص سائل التبريد في خزان التوسع للسائل للتأكد من بقاء 
  ".MIN" وعالمة الحد األدنى "MAXالسائل بين عالمة الحد األعلى "

  

  التلميح
في حال عدم تبرد المحرك قد يرتفع مستوى سائل التبريد قليالً

اطفئ المحركوسوف تجد التفاوت بين القيمة العلمية والقيمة العملية. لذا 
  وانتظر حتى تبرد المحرك وقس مستوى سائل التبريد.

 

  تنبيھات
عندما يكون مستوى سائل التبريد أقل من عالمة الحد األدنى

"MIN" يجب إضافة سائل التبريد. يؤدي نقصان سائل التبريد إلى ،
  فعالية التبريد وتلف المحرك.
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  إضافة سائل التبريد

  
التبريد، ثم اتبع التعليمات التالية اذا اقتضت افحص مستوى سائل 

  الحاجة إلى تعبئة سائل التبريد:

لتجنب االحتراق البشري لّف علبة التضخم بقطعة كبيرة من القماش  - 
  وفكك الغطاء بعناية، وذلك باتجاه عكس عقارب الساعة.

  .”MAX“أضف سائل التبريد بعناية حتى وصول مستواه إلى  - 

  التضخم في مكانه ودوره باتجاه عقارب الساعة.ضع غطاء علبة  - 

  

  تنبيھات
يكون الموتور في حال الضغط العالي، سواء أ كان ساخنا أو باردا. ال• 

تفكك غطاء علبة التضخم لتجنب االحتراق البشري الناجم عن
  تصاعد البخار.

قم بتغطية علبة التضخم بقطعة من القماش قبل فتح غطاء علبة التضخم.• 
وقم بتعبئة سائل ”MAX“ال تجعل مستوى سائل التبريد متجاوزاً لخط • 

التبريد بعد تبرد المحرك، وذلك من أجل تجنب تدفق سائل التبريد
من نظام التبريد الذي يعمل تحت الضغط العالي فور تشغيل

  المحرك.
  قم بتعبئة سائل التبريد الجديد وال تستعمل سائل التبريد المستعمل.• 
بتعبئة سائل التبريد المتطابق مع درجة حرارة البيئة الحالية، ألنقم • 

  سائل التبريد قد يتجمد في الظروف المناخية االستثنائية.

  

  تحذيرات
ال تقم باختالط سائل التبريد االصلي بسوائل تبريد غير معتمدة من• 

  قبلنا، ونعتذر عن ضمان المحرك الذي يتلف بسبب ذلك.
قد تم تعبئة سوائل التبريد االخرى أو المياه النقية. في ھذافي الطوارئ • 

الحال الرجاء استبدال سائل التبريد وتنظيف نظام التبريد عند
  الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي

ان يتم استھالك سائل التبريد بشكل مفرط، فقد تكون مخاطر تسرب في• 
إلى الموزع المعتمد نظام التبريد. في ھذا الحال الرجاء التوجه
  الخاص بسيارة تشوانشي للفحص واالصالح.

  الرجاء االحتفاظ بسائل التبريد بمقتضى قانون حماية البيئة.• 
احتفظ بإضافات سائل التبريد في إنائھا األصلي، وأبعدھا عن األطفال.• 

  اتبع نفس التعليمات عند التعامل بسائل التبريد المستعمل.
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  الزجاج األمامي وشفرات الممسحةسائل غسل  6.4.4
  إضافة سائل غسل النافذة

  
فالرجاء إضافة سائل الغسيل فورا قبل تنظيف الشباك األمامي أو 

  المصباح األمامي.

  تحذيرات
ال تستعمل سائل تنظيف الشباك األمامي مع سوائل التنظيف

  األخرى لتجنب انفكاك العناصر الناشطة وانسداد فتحة جھاز الغسل.

  

  تحذيرات
كن حذًرا عند العمل في الكابينة األمامية. تأكد من قراءة بعناية  •

  واتباع تعليمات التحذيرات ذات الصلة قبل بدء العمل.
ال تضف سائل التبريد أو غيره من اإلضافات إلى سائل التنظيف،• 

لتجنب بقاء بقاع الزيت على الشباك األمامي! اضمن وضوح مدى
  لحوادث المرورية!الرؤية وتجنب ا

% اإليثانول، ألنه يسبب10ال تستعمل سائل الغسيل الذي يحتوي على • 
التعفن الخطير بالمصابيح الخلفية وانكسارھا مع ازدياد درجة

  حرارة البيئة. نوصيكم باستعمال سائل الغسيل الميثانولي.

  تغيير شفرات ماسحات الزجاج األمامي

  
وإدارة شفرتھا (كما ھو موضح في الصورة) ممكن رفع ذراع الممسحة  - 

  وضغطھا إلى األسفل لتفكيكھا.

يتم إعادة تركيب شفرات الماسحات الجديدة في ذراع الماسحات   –
  بالترتيب المعاكس حتي تسمع صوت "كاتا".

  يتم وضع ذراع الماسحات بلطف علي زجاج النافذة.  –
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  تغيير شفرات ماسحات النافذة الخلفية

  
  رائح المساحات.ارفع ش - 

  لتفكيكھا. ①قم بتحريك المساحات  - 

  قم بتركيب ذراع المساحات الجديدة في نفس الموضع. - 

  يتم وضع ذراع الماسحات بلطف علي زجاج النافذة.  –

نوصيكم بالتوجه إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي 
  الستبدال شرائح المساحات.

  تنبيھات
الممسحة، امسك ذراع الممسحة بيدك، وال تمسكعند رفع ذراع   •

  شفرة الممسحة الناعمة.
ينبغي استخدام شفرة ممسحة جديدة ذات نفس المواصفات والطول.  •
كن حذًرا عند اسقاط ذراع الممسحة لمنع سقوطه فجأة وضرب  •

  الزجاج األمامي.
  افحص احوال المساحات بشكل دوري وبدل الشرائح التالفة.

المفرط أو شفرة الممسحة القذرة تؤيالي خدش الزجاج االرتداء  •
األمامي بسھولة، وعند االستخدام يمكن أن يؤثر على الرؤية والحد

  من سالمة القيادة.
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  سائل الفرامل 6.4.5
  وظيفة سائل الكبح

ُيستخدم سائل الكبح لنقل الطاقة في نظام الكبح الھيدروليكي 
  للسيارة.

الخاص بھذه السيارة من قبلنا واستعمل يتم تطوير سائل الفرامل 
  سائل الفرامل االصلي المعتمد فقط لضمان سالمة نظام الفرامل.

سائل الكبح قابل المتصاص الماء، وفي عملية استخدامه، يمتص 
سائل الكبح باستمرار الرطوبة في الھواء المحيط. بقاء سائل الفرامل في 
النظام لمدة طويلة قد يسبب انسداد األنابيب وُيضعف أداء الكبح وأمان 
السير حتى اختالل نظام الفرامل. اتبع التعليمات ذات الصلة لتجنب 

 GACدث. لذلك يجب الذھاب إلى المتجر الخاص بسيارة الحوا
MOTOR لفحص مستوى سائل الفرامل أو استبدال سائل الفرامل وفقا

  للدورة المحددة في دليل الضمان.

  التلميح
  .DOT4مواصفات سائل الفرامل: 

  

  تحذيرات
استخدام نفايات سائل الكبح أو سائل الكبح الذي ليس مناسب لھذه السيارة
سوف يقلل كثيرا من تأثير الكبح وحتي يسبب فشل نظام الكبح.
نعتذر عن تحمل ادنى مسؤولية تجاه سوء السيارة بسبب مخالفة

  الفقرات السابقة الذكر (والضمان).
الرجاء استعمال سائل الفرامل الجديد فقط وتأكد من تطابقه مع

  المواصفات.
فات سائل الفرامل.يتم تمييز حاوية تعبئة سائل الفرامل بمواص  •

وفي جميع األحوال ، يجب استخدام سائل الفرامل المطابق مع
  المواصفات.

  مؤشر نظام الكبح

أثناء السير مع عرض "الرجاء تعبئة ان تضء اللمبة الحمراء 
سائل الفرامل" على العدادات المركبة أثناء السير، فاوقف السيارة فوراً 

  ستوى سائل الفرامل.في نفس المكان وتأكد من سالمة م
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  التحقق من مستوي سائل الكبح

  
يجب فحص سائل الفرامل للتأكد من بقائه بين عالمة الحد األعلى 

"MAX" وعالمة الحد األدنى "MIN.عند تبريد المحرك "  

قد ينخفض مستوى سائل الفرامل قليالً بسبب تآكل الكتلة المبطنة 
  لالحتكاك والتعديل االوتوماتيكي.

ً حاداً في خالل الفترة  ان ينخفض مستوى سائل الفرامل انخفاضا
، فقد تكون مواضع تسرب في نظام ”MIN“القصيرة أو يقل عن خط 

  الفرامل.

  

  تنبيھات
اقرأ التحذيرات واتبع تعليمات السالمة قبل فتح حجيرة المحرك• 

  االمامية.
حال قلته عنبعد فحص مستوى سائل الفرامل قم بتعبئة السائل في • 

"MIN."  
بعد تعبئة سائل الفرامل قد تضيء اللمبة التحذيرية لنظام الفرامل أو ال• 

تنطفئ، مع االنخفاض الحاّد لمستوى سائل الفرامل أو تلف نظام
الفرامل. في ھذا الحال ال تقد السيارة باستمرار، بل توجه إلى

  .الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص والصيانة

  اضافة سائل الفرامل

نظراً لسالمة تشغيل نظام الفرامل الرجاء تعبئة سائل الفرامل 
  المتطابق مع المعيار:

  دور غطاء علبة سائل الفرامل بعكس عقارب الساعة. - 

  ."MAXقم بتعبئة سائل الفرامل حتى عالمة " - 

  دور غطاء فتحة تعبئة سائل الفرامل باتجاه عقارب الساعة. - 
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  تنبيھات
سائل الكبح لديه دور التآكل علي طالء الجسم، فيجب أن تمحي علي•     

  الفور سائل الكبح علي الطالء.
ال تستعمل سوائل الفرامل المستعملة أو سوائل الفرامل غير المتطابقة• 

مع المعيار، ألن االداء الرديء أو عدم االندماج قد يسبب تراجع
  اداء نظام الفرامل.

 

  تحذيرات
يعتبر سائل الفرامل من المواد الساّمة الخطيرة ويجب االحتفاظ به في• 

الوعاء االصلي وضعه في مكان آمن بعيداً عن متناول االطفال
  لتجنب التسّمم.

  اتبع قانون حماية البيئة للتعامل بسوائل الفرامل.• 
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  البطارية 6.4.6
  رموز التحذير وتعليمات تشغيل البطارية

  يجب ارتداء نظارات واقية عند التشغيل!  

  
. المحلول الكھربائي للبطارية ھو مواد مسببة للتآكل2

قوية، يجب ارتداء القفازات والنظارات الواقية أثناء
  تشغيلھا!

  
تحظر اللھب المكشوف والشرر والتدخين في مكان

  العمل!

  
يولد غاز مختلط قابل لالنفجار بسھولة عندما يتم شحن

  البطارية!

  
يجب أن يبقى طفل بعيدا عن بالكھرباء وبطارية

  السيارة!

ال نسمح ألي شخص غير مؤھل بالتعامل بالنظام الكھربائي، 
خاصة اذا تنقصه الخبرة والتجارب حول العملية واالدوات التخصصية. 

  اعھد بذلك إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي

  

  تحذيرات
التأكد من قراءة بعناية تعليمات تحذيرات السالمة المتعلقةينبغي   •

  بتشغيل البطارية واتباعھا قبل بدء العمل.
  اعھد إلى العاملين المؤھلين بالتعامل بالبطارية.• 
  ال تفتح البطارية لتجنب االحتراق الكيميائي واالنفجار!• 
وينبغي إعادةال تستخدم البطارية التالفة أو البطارية المتسربة،   •

  تدوير البطارية التالفة أو البطارية المتسربة وفقا لألنظمة البيئية.
يحظر اللھب المكشوف والشرر والتدخين في مكان العمل! تجنب  •

الشرارة عند التعامل بكابالت أو أجھزة كھربائية لتجنب سوء
توصيل البطارية. الشرارة الناجمة عن سوء التوصيل قد تؤدي إلى

بة البشرية. قد يحدث قصر الدائرة الذي يسبب الشرارةاإلصا
  الكھربائية ذات الطاقة القوية.

  اللمبة التحذيرية لشحن النظام

  ُيستخدم الضوء التنبيھي لإلشارة إلي خلل في المولد.

ل تشغيدأ ال يب" وONضع "وفي ل إلشعاح امفتاون ما يکدعن
ء مؤشر يضيرك، حلمل اتشغيد بدء بع؛ ولتنبيهء مؤشر ايضيرك، لمحا
  لتنبيه.ا

ضياء لمبة اإلنذار أثناء السير يدل على عدم قيام المولد بشحن 
البطارية. الرجاء تسليم سيارتكم إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة 

  تشوانشي للفحص واإلصالح.
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  فحص البطارية

الرجاء فحص البطارية بشكل دوري وفقا للفاصل الزمني 
  الضمان.المنصوص عليه في دليل 

  
  يتم رفع غطاء القطب الموجب للبطارية.  –

افحص حالة التوصيل بين موصل البطارية والكابالت، وقم بالتحقق مما  - 
اذا كان يوجد التآكل أو الفضفاض. وافحص مظھر البطارية وحالة 
التشقق والتورم وغيرھا من الظواھر. الرجاء االتصال بالموزع 

  للفحص والتصليح فورا. المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي

  في حال االستغناء عن السيارة لمدة طويلة يجب فحص احوال البطارية. - 

  

  تنبيھات
اختالل البطارية أو فراغھا يؤدي إلى صعوبة التشغيل. نوصيكم بتسليم• 

سيارتكم إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي للفحص
  واإلصالح.

المعتمد الخاص بسيارة تشوانشيالستبدالالرجاء التوجه إلى الموزع • 
البطارية، علما بأن البطارية من الموديل غير الصحيح قد يؤدي
إلى عدم تشغيل المحرك أو تلف نظام التجھيزات الكھربائية بسبب

  سوء االندماج.

  تعليمات ھامة حول استعمال البطارية.

إن يتم استعمال االجھزة الكھربائية في السيارة بعد إطفاء  
  الموتور، فتستمر البطارية تعمل.

  . ال تستخدم أجھزة كھربائية لمدة طويلة في السيارة بعد إطفاء الموتور.1

. تأكد من إغالق األبواب وكل األجھزة الكھربائية (مثل المصابيح) عند 2
  مغادرة السيارة.

  تنبيھات
تستطع تشغيل الموتور في حال نفاد البطارية، فحاول تشغيل إن لم• 

المحرك ضد الطوارئ. اتصل بالموزع المعتمد الخاص بسيارة
  تشوانشي للفحص واالصالح إن لم تستطع تشغيل الموتور.

ً لتلف نظام االجھزة الكھربائية يمنع توصيل لوحة بطارية الطاقة•  تجنبا
وغيرھما من اجھزة التوليد بمقبسالشمسية أو بطارية السيارة 

  مصدر الطاقة.
تحتوي البطارية على مواد سامة مثل حامض الكبريتيك  •

والرصاص، ويجب التخلص منھا بشكل صحيح، ويجب عدم
  التخلص منھا كنفايات منزلية عادية.
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  فلتر مكيف الھواء 6.5
  قم بفحص وتنظيف فلتر مكيف الھواء.

ف الھواء بانتظام وفقا للدورة يتم فحص أو تنظيف فلتر مكي
المحددة في "دليل الضمان". إذا كانت السيارة تسفر في بيئة متربة، 
ويؤدي ذلك إلي فلتر مكيف الھواء قذرا جدا، يوصي بتغيير فلتر مكيف 

  الھواء في وقت مبكر.

  تنبيھات
الرجاء االتصال بالعاملين المتخصصين في الموزع المعتمد

  تشوانشي لتفكيك فلتر نظام التكييف إذا اقتضت الحاجة.الخاص بسيارة 

  تفكيك وتركيب فلتر مكيف الھواء

  
  . يتم فتح علبة القفازات.1

وسحب االتصال بين  -السھم  -. ضغط صندوق القفازات في اتجاه 2
  ومجموعة لوحة العدادات. ①صندوق القفازات 

  
  . - السھم -اتجاه  . فصل االتصال بين صندوق القفازات والمثبط في3

  . فك صندوق القفازات.4
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وإخراج غطاء  - السھم  - . ضغط مشبك غطاء المرشح في اتجاه 5

  .②المرشح 

  
. اضرب الفلتر الزالة الغبار 6 .③. إخراج لب الفلتر لمكيف الھواء 6

  عليه

  . قم بتركيب فلتر نظام التكييف النظيف حسب الترتيب المعاكس.7

  

  تنبيھات
تنفخ الھواء باستعمال مسدس الھواء نظراً لتواجد الطبقة الليفية على ال• 

ظھر فلتر نظام التكييف. لذا استبدل الفلتر فور اتساخه اذا تعجز
  عن تنظيفه.

ال تضع فلتر نظام التكييف في الماء لتجنب تلفه، ألنه يحتوي على مواد• 
ر بشكلخاصة. تبليل الفلتر بالماء سوف يؤدي إلى تراكم الغبا

الكعك، مما يدؤي إلى انخفاض حجم الريح أو انسداد مخرج
  الريح.
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  التلميح

الجانبية للب يجب تركيب الجھاز من خالل وضع العالمة
  الفلتر لمكيف الھواء إلى األسفل.
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  تغيير اللمبة 6.6
  تعليمات عن استبدال اللمبات

اللمبات، ألن ال تلمس زجاجات اللمبات عند تفكيك أو تركيب 
حرارة اللمبات قد تجعل البصمات متبخرًة ومكثفًة على جھاز عكس 

  الضوء، مما يحد من سطوع االضواء.

الرجاء التأكد من احوال المصابيح بعد استبدال اللمبات والتوجه 
  إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي لفحص حزمة الضوء.

  تنبيھات
. الرجاء التوجه إلىLEDيتم تزويد كل السيارة بلمبات الھالوجين أو • 

 .LEDالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي الستبدال لمبات 
طريقة تفكيك وتركيب اللمبات على اليسار واليمين واحدة، لذا نقوم• 

  بتوضيح التعليمات حول تفكيك لمبات الھالوجين لجانب فقط.

  

  تنبيھات
الرجاء استعمال لمبات جديدة من نفس الموديل. الرجاء

  للتعرف على موديالتھا. 247الصفحة الـ التوجه إلى

 

  تحذيرات
ال يمكن تغيير اللمبة من قبل النفس إذا لم تكن مألوف في عملية

  التشغيل وممارسات السالمة وطريقة استخدام األدوات.
  وانتظر حتى تبردھا. اطفئ كر المصابيح قبل استبدال اللمبات• 
يجب االنتباه إلى االجزاء الحاّدة في غطاء المصابيح المركبة في حجيرة• 

  المحرك االمامية وتجنب اصابة اليدين عند استبدال اللمبات.

  االستعداد قبل استبدال المصباح

  الرجاء استبدال اللمبات فور تلفھا مع اتخاذ االجراءات التالية:

  المصابيح.. اطفئ كل 1

  ”OFF“. دور المفتاح إلى 2

. تأكد مما كانت الفيوزات منقطعًة او ال وافحص واستبدل اللمبات ان 3
  كانت فيوزاتھا سليمة.
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  استبدل لمبة المصباح المنخفض

  
. دور غطاء احكام الغلق للنور القريب المدى باتجاه عكس عقارب 1

  .①الساعة 

  

  
  .②. دور لمبة النور القريب المدى باتجاه عكس عقارب الساعة 2

  

  
وأخرج لمبة  - باستعمال مفتاح الربط بشكل  ③. انزع طوق االتثبيت 3

  .②النور القريب المدى 

  . اتبع الخطوة المعاكسة لتركيب اللمبة الجديدة للنور القريب المدى.4
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  استبدل لمبة المصباح المرتفع

  
  .①. إخراج غطاء الختم للشعاع العالي 1

  

  
  .-السھم  - . فصل قابس وصلة الشعاع العالي حسب 2

  

  
  .②. دور لمبة النور القريب المدى باتجاه عكس عقارب الساعة 3

  . اتبع الخطوة المعاكسة لتركيب اللمبة الجديدة للنور البعيد المدى.4
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  األماميةاستبدل لمبة مصباح إشارة التوجيه 

  
عكس اتجاه  ①. فك غطاء الختم لمصباح إشارة الدوران األمامي 1

  عقارب الساعة.

  

  
  .②. قلع حامل مصباح إشارة الدوران األمامي 2

  

  
  .③خارج حامل مصباح إشارة الدوران األمامي ②. قلع المصباح 3

الترتيب . استبدال مصباح إشارة الدوران األمامي الجديدة والتركيب في 4
  العكسي.
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  العجالت 6.7

  تحذيرات
من غير المحتمل أن تكون قوة االلتصاق لإلطارات الجديدة علي

كيلومتر أفضل، لذلك يجب قيادة السيارة 500الطرق ضمن أول 
  بالسرعة المعتدلة لمنع الحوادث.

اإلطارات التي ال يتم تليينھا أو اإلطارات ذات االرتداء المفرط  •
قوة التصاق غير كافية على الطرق، وتؤثر بشكل مباشريكون لھا 

  على أداء الكبح.
إذا تم اكتشاف اھتزاز أو انحراف غير عادي أثناء عملية القيادة،  •

  فتوقف فوًرا وافحص االطارات بحًثا عن التلف.
ان تجد أن االطار متآكل بشكل غير متجانس، فتوجه إلى الموزع• 

  شي فوراً المعتمد الخاص بسيارة تشوان

  

  تحذيرات
إذا كانت اإلطارات تنفجر أو تسرب الھواء أثناء القيادة، من السھل

  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 السھل
الحوادث. وقد ينفجر ھذا النوع من اإلطاراتأن يؤدي إلي وقوع 

أثناء القيادة، ويؤدي إلي وقوع حوادث المرور وحتي إصابات
شخصية والوفاة. يجب تغيير ھذا النوع من اإلطارات والعجالت

  في الوقت المناسب.
يجب أن يتوافق ضغط اإلطارات مع اللوائح ، وإال فإنه قد يتسبب  •

اإلطارات غير كاف وتستمر في في وقوع حادث. إذا كان ضغط
قيادة السيارة بسرعات عالية، قد يؤدي ذلك إلي انحراف
اإلطارات، ويمكن أن تسخن اإلطارات بسھولة، وذلك قد يؤدي

  إلي انفجار اإلطارات.
احرص على عدم لمس اإلطارات بالمواد الكيميائية والزيوت  •

  والدھون والوقود وسوائل المكابح.

  

  تحذيرات
ينبغي تجنب استخدام اإلطارات المستعملة التي يزيد عمرھا عن  •

ستة أعوام بقدر اإلمكان. وإذا اضطررت الستخدامھا ، توخ الحذر
  عند القيادة وقم بالقيادة بسرعات منخفضة.

ال يجوز استخدام العجالت القديمة غير المصرح بھا واإلطارات  •
ون ھذهالمستعملة تحت أي ظرف من الظروف، حيث قد تك

العجالت واإلطارات تالفة علي الرغم من أن ال توجد اضرار
مرئية فيھا. وقد تتسبب القيادة في فقدان السيطرة على السيارة

  وتتسبب في حوادث مرورية.
 •ً نوصيكم بعدم استعمال االطار المجّدد، ألن جسمه قد يتغير تدريجيا

  وصموده غير المميز يؤثر في سالمة السير.
    



  والصيانة االستخدام. 6

232  

  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.

احرص على عدم وضع اإلطارات في حالة مالمسة للشحوم   - 
  والزيوت والوقود.

الشقق أو الخدش او افحص العجالت للتأكد من أحوال التآكل (مثل 
  التقبب).

  أزل أوساخا بين انعال العجالت بشكل دوري. - 

  تعليمات تخزين اإلطارات

قبل إزالة اإلطار، ضع عالمة على اإلطار وحدد اتجاه دوران   - 
اإلطار. وعند تركيب اإلطار، قم بإعادة التركيب حسب العالمات 

  حتى ال يتغير اتجاه الدوران وتوازن العجلة.

عجالت واألطر المفككة في مكان مظلل وجاف وبعيد عن أشعة ضع ال - 
  الشمس القوية.

  ال تضع العجلة غير المركب على صرة العجلة بشكل عمودي. - 

  اإلطارات والعجالت الجديدة

الرجاء اختيار العجالت واالطر الجديدة بعناية. يجب أن تتماشى االطر  - 
ومواصفات االنعال الجديدة مع بعضھا من حيث االشكال واالبعاد 

  وإلخ.

ال تقم بتبديل عجلة فقط، بل اختر عجلتين على نفس المحور على   - 
  االقل.

ال تستعمل االطار الذي مقاسه يتجاوز االبعاد المعتمدة من قبلنا، ألن   - 
  تدخل الغالف والتالمس بجسم السيارة قد يسببان حوادث مرورية.

مقاسات أو االنواع، وال تختلط ال تختلط باستعمال االطارات بمختلف ال - 
  .4االطارات الصيفية والشتوية والعامة لكل الفصول الـ

نوصيكم باختيار االطارات والعجالت المعتمدة من قبلنا ونعتذر عن  - 
تحمل المسؤولية تجاه سالمة السير بسبب استعمال العجالت غير 

  المعتمدة.

يد الصواميل بعد تركيب االطار يجب التحقق من عزم اللي لتشد - 
)125±   (N* m·10 

  إطار احتياطي غير كامل الحجم

تختلف اإلطارات االحتياطية واإلطارات القياسية في الھيكل 
والنمط ودرجة السرعة ومؤشر الحمولة وما إلى ذلك، وال يجوز 

  استخدامھا بدالً من ذلك.

يجب استبدال االطار الرئيسي عند الموزع المعتمد الخاص بسيارة 
تشوانشي للخدمات أو االصالح بعد تركيب االطار االحتياطي في 
الطوارئ، وذلك من أجل تجنب مخاطر السالمة الناجمة عن استعمال 

  االطار االحتياطي.

  تحذيرات
يتم استعمال االطار االحتياطي في الطوارئ فقط واقصى سرعة ھي• 

  س \كم  80
 اعوام ويمنع تجاوز ھذه المدة. 6مدة االحتفاظ باالطار االحتياطي ھي • 
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  اطارات الصيف

ً عمق النعل يؤثر في سالمة السير  في الشتاء الذي فيه يمطر دائما
مم لالطار الصيفي، فتتعرض السيارة لمخاطر  3ان يقل عمق النعل عن 

  االنزالق الكبيرة في الماء.

  إطارات الشتاء

المغطاة يقدر االطار الشتوي على االمساك بسطح االرض 
بالثلوج، وذلك يعود إلى التصميم المميز لسطح االطار، مما يقلل من 
تداعيات البيئة الباردة على االطار. اداء الفرامل المميز يضمن سالمة 

  السير.

  يتم استخدام إطارات الشتاء علي جميع العجالت األربع.  - 

رة نوصيكم باستعمال االطار الشتوي في الشتاء وعند قلة درجة حرا - 
  درجة مئوية. 7البيئة عن 

استعمل االطار القطر الشتوي الخاص بھذه السيارة، وھو بنفس االبعاد  - 
  والحمولة والسرعة المقننة.

يرجي مالحظة أنه يتم إبقاء عمق الخيط الكافي علي سطح   ●
مم؛ عندما يقل  4إطارات الشتاء (عمق خيط اإلطارات ال يقل عن 

  تخدام في الشتاء محدودة).مم، تكون قابلية لالس 4عن 

  افحص ضغط ھواء اإلطارات بعد تركيب اإلطارات.  –

  تحذيرات
تم تصميم إطارات الشتاء والصيف بناًء على ظروف الممرات  •

النموذجية الخاصة بھا في ظل ظروف المواسم المقابلة. يوصي
باستخدام إطارات الشتاء في فصل الشتاء. في درجات الحرارة

تكون قدرة إطارات الصيف علي التكيف منخفضة،المنخفضة، 
  مما تفقد قوة االلتصاق والقدرة علي الكبح.

في حالة البرد الشديد ، إذا تم استخدام إطارات الصيف ، قد تظھر  •
تشققات على اإلطارات، مما يؤدي الي إتالف اإلطارات بالكامل،

  ومما يؤدي إلى ضجيج اإلطارات المفرط وفقدان التوازن.

  
  تحذيرات

بعد تركيب االطار الشتوي قد تتراجع قوة القطر عند تسير السيارة على• 
سطح الطريق الجاف مع ازدياد الضوضاء وتقلص عمر النعل.
بعد تركيب االطار الشتوي انتبه إلى تغيرات في مجالي التحكم

  الفرملة.
ً بعد تركيب •  االطارالرجاء االنتباه أن اقصى سرعة منخفضة نسبيا

  الشتوي. الرجاء عدم تجاوز اقصى سرعة مسموح بھا.
درجات مئوية الرجاء استبدال 7بعد عودة درجة الحرارة إلى ما فوق • 

  االطار الشتوي فوراً لضمان سالمة واداء السيارة.
عند قيادة السيارة باطارات شتوية قد تحّس بھزات عند التوجيه مع• 

  يادة وقد السيارة بعناية.تراجع االستقرار. عدل عادة الق
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  الضرر الخفي

تحدث األضرار التي لحقت اإلطارات وحافة العجالت دائما بشكل 
سريا. حدوث االھتزاز غير الطبيعي أو االنحراف للسيارة أثناء قيادتھا قد 
يشير إلي تلف اإلطارات. إذا كنت تشك في تلف اإلطارات، تأكد من 

إيقاف السيارة للتحقق من حالة تلف تخفيض السرعة علي الفور. يجب 
اإلطارات. ان تعجز عن مالحظة أي تلف من المشھد الخارجي، فھدئ 
السرعة وقد السيارة باستمرار مع التوجه إلى الموزع المعتمد الخاص 

  بسيارة تشوانشيلفحص االطارات في اول وقت.

  اإلطارات المبينة مع اتجاه الدوران

جانب اإلطارات التي يتم تبيين  يتم وضع عالمة رأس السھم علي
اتجاه الدوران لھا. يجب استخدام اإلطارات في اتجاه الدوران المحدد. إن 
يتم تركيب االطارات باتجاه معاكس التجاه اللّف، فربما تحّس باھتزاز 
االطار وازدياد الضوضاء وتسارع عملية التآكل وتراجع القدرة على 

  مالصقة االرض في المطر.

  اإلطاراتفحص ضغط 

  
تم لصق تسمية بيانات ضغط اإلطارات القياسي لإلطارات 

  علي جانب السائق. Bاألصلية للسيارة في عمود 

يتم قراءة قيمة ضغط اإلطارات المعمول بھا في السيارة من تسمية   –
  البيانات (ينطبق ضغط اإلطارات علي إطارات الصيف والشتاء).

غطاء فوھة الصمام مفقودا،  يتم فك غطاء فوھة الصمام (إذا كان  –
  يجب إضافته في الوقت المناسب).

قس الضغط الھوائي باستعمال متر معتمد ونعجز عن تقدير قيمة  - 
  الضغط الھوائي بالعيون المجردة.

  يتم تركيب مقياس ضغط اإلطارات علي فوھة الصمام.  –

يجب أن تكون اإلطارات باردة عند فحص ضغط اإلطارات،   –
إلطارات أعلي قليال من ضغط اإلطارات المحدد ويكون ضغط ا

عند ارتفاع درجة الحرارة، ولكن ليس من الضروري تخفيض 
  ضغط اإلطارات.

توزيع الركاب والشنط بشكل متساو واالبتعاد عن منحدرات وعدل  - 
  الضغط الھوائي لالطار حسب االحمال.

  الرجاء فحص الضغط الجوي لكل اطار واالطار االحتياطي. - 

  يتم تركيب وتشديد غطاء فوھة الصمام.  –

  تنبيھات
يمكن مشاھدة ضغط اإلطارات الحالية من خالل معلومات شاشة•     

  مجموع األجھزة لبعض طرازات السيارة.
الرجاء تركيب القبعة الوقائية للصمام الھوائي بموضعه. القبعة الوقائية• 

  تقي االوساخ والھواء الرطب من الدخول.
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  تحذيرات
قد ضغط اإلطارات غير الطبيعي يؤدي الي حادث مروري و  •

  إصابة حتى موت.
ينبغي فحص ضغط الھواء في اإلطارات على األقل شھرًيا وقبل   •

السفر لمسافات طويلة، ويجب أن يستوفي ضغط اإلطار المتطلبات
  المحددة لمنع الحوادث.

ني اإلطارات، وقدسيؤدي ضغط اإلطارات غير الكافي إلى تفاقم ث  •
تزيد حرارة اإلطارات بسھولة  وقد يؤدي الي في التقشير وانفجار

  االطار.
يمكن أن يؤدي ضغط اإلطارات، سواء كان منخفًضا جًدا أو  •

مرتفًعا جًدا ، إلى تآكل اإلطارات في وقت مبكر وتقليل استقرار
  التحكم علي السيارة.

  حياة الخدمة لإلطارات

  
لإلطارات تعتمد علي ضغط اإلطارات ونمط القيادة حياة الخدمة 

  وحالة تجھيز اإلطارات.

إذا كان بلي إطارات العجالت األمامية أكثر خطورة من العجالت 
الخلفية، يوصي بتغيير موقع العجالت األمامية والخلفية كما ھو مبين في 

  الصورة مما يجعل حياة الخدمة لجميع اإلطارات نفسھا تقريبا.

  تحذيرات
أما السيارة المزودة بنظام مراقبة الضغط الھوائي لالطار، فيجب
 التوجه إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي الستبدال العجالت.

  عالمة بلي اإلطارات

  
لإلشارة إلى تآكل النمط الدائري الخارجي لإلطار ①يستخدم الشكل

الشكل، فال تستطيع استخدام ، وإذا كان النمط الخارجي يرتدي إلى 
  اإلطار آمنا ويجب استبداله على الفور.

مم، وإذا تم ارتداء النمط  1.6②يبلغ ارتفاع مؤشر تآكل اإلطار
إلى سطح العالمة، فال تستطيع استخدام اإلطار آمنا ويجب استبداله على 

  الفور.
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  توازن العجالت

قد تظھر  إن عجالت السيارة الجديدة قد تم توازنھا، ولكنھا
العجالت غير متوازنة بسبب التأثيرات المختلفة أثناء التشغيل، والتي 

  يمكن أن تتجلي من قبل النعاس من آلية التوجيه.

ألن عدم توازن العجالت يمكن أن يسبب البلي المفرط في نظام 
التوجيه ونظام التعليق للعجالت والبلي المفرط لإلطارات، يجب إعادة 

  توازن العجالت.

إلضافة إلي ذلك، يجب إعادة توازن كل عجلة بعد تركيب إطار با
  جديد أو إصالح اإلطار لھا.

  محاذاة العجالت غير دقيقة

االختالل بتحديد مواضع االطارات يؤدي إلى التآكل المفرط وغير 
المتجانس وتراجع امان القيادة. الرجاء التوجه إلى الموزع المعتمد 

مواضع العجالت في حال العثور على الخاص بسيارة تشوانشي لتحديد 
  التآكل غير المتجانس لالطارات.
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  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 

  فصل الشتاء:اتباع المالحظات التالية لتقليل األعطال في 

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 
حيث األبعاد والنوع. عدم القيام بذلك يمكن أن يؤثر سلبا علي أداء 

مة. قيادة السيارة باالحمال التامة أو السرعة السيارة والسال
المتجاوز القصى حد واالسراع أو االيقاف أو التوجيه المفاجئ قد 

  تسبب مخاطر كبيرة.

عند التباطؤ، قم باالستفادة الكاملة من وظيفة فرامل المحرك. الكبح   •
في حاالت الطوارئ علي طريق الثلج أو الجليد سوف يؤدي إلي 

نزالق السيارة. يجب الحفاظ علي مسافة آمنة مع حدوث ظاھرة ا
السيارة األمامية والضغط بلطف علي دواسة المكابح. والحظ أن 
سالسل مضادة لالنزالق المركبة علي اإلطارات يمكن أن توفر 
بعض االحتكاك، ولكن ال يمكن منع حدوث ظاھرة االنزالق 

  الجانبي.

  

  تنبيھات
لديھا أنظمة مختلفة لسالسل مضادة إن البلدان والمناطق المختلفة

لالنزالق، ويجب مراجعة لوائح مختلف البلدان والمناطق قبل تجميع
سالسل مضادة لالنزالق لإلطارات. ال تقم بتركيب سالسل مضادة
لالنزالق دون معرفة أن أنظمة مختلف البلدان والمناطق قد تحد من

  استخدام سالسل مضادة لالنزالق.

 

  تنبيھات
تركيب سالسل مضادة لالنزالق علي جميع اإلطارات يمكن ضمان   • 

إمكانية القيادة المتوازنة في جميع األحوال الجوية. تذكر أنه بعد
تركيب سالسل مضادة لالنزالق، قد تكون طاقة السيارة غير
كافية. يجب القيادة بعناية حتي إذا كان الطريق في حالة جيدة. ال

ة لسالسل مضادة لالنزالق لإلطارات عندتتجاوز السرعة المحدد
  كم/ ساعة ( أيھما أقل). 50القيادة، وال تتجاوز 

  

  تنبيھات
الرجاء التأكد من تطابق ابعاد السلسلة المضادة لالنزالق مع ابعاد• 

االطارات المعيارية، وإال تتراجع سالمة السيارة مع احتمال
  االختالل بالتحكم.

سلسالت المضادة لالنزالق على االطارينيجب تركيب زوج من ال• 
  االماميين بدال من االطارين الخلفيين.

ال تقم بتركيب السلسلة المضادة لالنزالق على االطار االحتياطي. بعد• 
تزويد االطار االحتياطي االمامي بالسلسلة المضادة لالنزالق يجب

  استبدال موضعه بموضع االطار الخلفي.
ت المضادة لالنزالق على الطريق الجاف. انزعال تستعمل السلسال• 

السلسلة المضادة لالنزالق عند السير على الطريق غير المغطى
  بالثلوج.

قم بتركيب السلسلة المضادة لالنزالق قريبًة من االطار االمامي• 
  كم. 1.0 – 0.5وتشديدھا بعد 
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  . البيانات التقنية7

  التعريفكود  7.1

 

  ) موقعه كما ھو مبين في الصورة:VINرمز التعريف (رمز

  ): موجود على لوحة الكابينة األمامية.VIN. رمز التعريف (رمز 1

  ): يقع في يسار لوحة العدادات.VIN. رمز التعريف (رمز 2

  تنبيھات
) ارتشادية فقط ويرجىVINمواضع وعدد اكواد التعريف (كود 

  سيارتكم.االعتماد على 
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  OBDواجھة التشخيص لـ 

اإللكتروني تحت الجانب  VINلقراءة رمز  OBDلـ①تقع واجھة
VINاأليسر من لوحة العدادات، ويمكن قراءة البيانات مثل رمز 

 اإللكتروني ومعلومات حالة السيارة بواسطة أداة تشخيصية مخصصة.

 التلميح
إلى الموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشيالرجاء التوجه 
 لشراء جھاز التشخيص.

 المحرك ورقم المصنعطراز 

في جسم أسطوانة المحرك (خلف  - رأس السھم–يقع رقم المحرك 
 المولد).
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  معلمات السيارة الكلية 7.2

 

  االبعاد

  المعلمات  البند
  الوحدة  القيمة

  مم  47±  4780  الطول اإلجمالي
  مم  18±  1860  إجمالي العرض
  مم  17±  1730  إجمالي االرتفاع
  مم  28±  2810  قاعدة المحورات

قاعدة 
 العجالت

  15±  1580  االطار الخلفي  مم  15±  1580 االطار االمامي
  مم  9±  930  نظام التعليق األمامي
  مم  10±  1040  نظام التعليق الخلفي

الحد األدني من التخليص 
  األرضي

  (الحمل الكامل)
  مم  126≥

  °  14≥الكاملة)زاوية النھج (الحمولة 
زاوية المغادرة (الحمولة 

  °  13≥  الكاملة)

مرايا الرؤية الخلفية الخارجية (واحدة لكل من اليسار   التعليق:
Aواليمين) الواقعة عند تقاطع بين الطرف السفلي من عمود 

والباب األمامي والھوائي الموجود في الجزء الخلفي من
  السقف ال يتم تضمينھما في ُبعد العرض الخارجي.
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  معلمات السيارة الكلية 7.3
  الوزن

  أقصي الوزن اإلجماليكج)  وزن السيارة غير المحملة للسيارة الكلية (كج)  الموديل
  تحميل المحور الخلفيتحميل المحور األماميالحد األقصي من إجمالي الوزن تحميل المحور الخلفيتحميل المحور األماميوزن السيارة غير المحملة

GAC6480K1J5  1600  ±48  920  ±27  680  ±20  

2327  1119  1208  

GAC6480K2J5  1645  ±49  930  ±27  715  ±21  
GAC6480K1K5  

GAC6480K1K5A  1615  ±48  920  ±27  695  ±20  

GAC6480K2K5  
GAC6480K2K5A  1660  ±49  945  ±28  715  ±21  
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  المعلمات الشاملة

  البند
   معلمات األداء

  GAC6480K1J5  الوحدة
GAC6480K2J5  

GAC6480K1K5  
GAC6480K2K5  

GAC6480K1K5A  
GAC6480K2K5A  

  شخص  6  7  7  عدد الركاب
  م  11.5≤  11.5≤  11.5≤  الحد األدني من قطر االنعطاف
  %  40≥  40≥  40≥  أقصي درجة من التسلق

  ثانية  12.3≤  12.3≤  12.1≤  كم / ساعة 100الوقت الالزم عند تشغيل السيارة للتسريع إلى 
  كم/ساعة  185≥  185≥  195≥  أقصي السرعة

  كم 100لتر/  9.6≤  9.6≤  9.4≤  استھالك الوقود في الظروف الحضرية
  كم 100لتر/  6.2≤  6.2≤  6.1≤  استھالك الوقود في ظروف الضواحي
  كم 100لتر/  7.4≤  7.4≤  7.3≤  استھالك الوقود في ظروف العمل الشاملة

    



  التقنية البيانات. 7

243  

  معلمات المحرك

  4A15J1  الموديل
شحان توربيني للعادموي المزدوج، محرك البنزين، نوع اإلشعال، الترتيب المستقيم، أربعة أشواط ، التبريد بالسائل ، الحقن الكھربائي متعدد النقاط ، عمود الحدبات العل  النوع

  4  عدد األسطوانات (قطعة)
  2-4- 3- 1  ترتيب اإلشعال

  75  قطر االسطونة (مم)
  84.6  الشوط (مم)
  1495  النزوح (مل)
  1: 9.8  نسبة الضغط

  kW / (r / min)( 126/5000القدرة المقدرة / سرعة الدوران المقدرة  (
  الصافيةالحد األقصي من القدرة الصافية / سرعة الدوران 

  )kW / (r / min)(    119/5000  

  265/1700~4000  ((r/min)/ (N•m)أقصي عزم الدوران/ سرعة الدوران
  أقصي صافي عزم الدوران/ سرعة الدوران

(N•m) /(r/min))  250/1700~4000  

  r/min(  700±50سرعة الدوران الثابتة بدون حمولة (
  الوطنيةمقياس المرحلة الخامسة   مستوي االنبعاث

    



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
  معلمات ناقل الحركة

  6MF26B  TF-71SC  الموديل
  MT  AT  النوع

  4.316  4.353نسبة التخفيض الرئيسية
  4.044  3.833  الوضع األول
  2.371  2.045  الوضع الثاني
  1.556  1.323  الوضع الثالث
  1.159  1.029  الوضع الرابع
  0.852  0.825  الوضع الخامس
  0.672  0.707  الوضع السادس

  3.193  3.667  العتاد عكس

  العجالت

  6.5Jx16 /7Jx17  مواصفات حافة العجالت
  *215/60R16*، 215/55R17  مواصفات اإلطارات

  ضغط اإلطارات
  االطار الخلفي  االطار االمامي

  باسكال (نصف حمولة) 240  باسكال (نصف حمولة) 240
  باسكال (حمولة كاملة ) 260  باسكال (حمولة كاملة ) 240

مواصفات صرة العجلة 
  4.00B×16  االحتياطية

  T135 /90D16مواصفات اإلطارات االحتياطية
  باسكال 420 ضغط اإلطارات االحتياطية

على جانب السائق للتعرف على ضغط االطار  Bالرجاء مراجعة العالمات الملصقة على عمود    مالحظة:
  المعياري.

  نظام التعليق

  نظام التعليق الخلفي  نظام التعليق األمامي  النوع
  نظام التعليق شبه المستقل بشعاع االلتواء  نظام التعليق المستقل ماكفرسون

  معاد التوجيه

  والرفطراز الترس   النوع
  التعزيز الكھربائي  نوع التعزيز

  قيمة زاوية التوجيه

  °38.83  أقصي زاوية التوجيه للعجالت الداخلية
  °31.08  أقصي زاوية التوجيه للعجالت الخارجية

  المكابح

 Xمعزز الفراغ، الدائرة المزدوجة الھيدروليكية من نوع   النوع
  قرص الفرامل  االطار االمامي
  قرص الفرامل  االطار الخلفي
  (EPB ) نظام الفرامل اإللكترونية  الفرملة اليدوية.

  نوع الدفع

  الدفع بالعجالت األمامية  نوع الدفع
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  قيمة التوازن الديناميكي للعجالت

  عدم التوازن الديناميكي المتبقي  االسم

  8g≤   الجانب الداخلي  االطار االمامي
  8g≤   الجانب الخارجي

  8g≤   الجانب الداخلي  االطار الخلفي
  8g≤   الجانب الخارجي

  الشوط الحر لدواسة المكابح

  المعلمات  االسم
  مم 10±  106.4  الشوط

  5.4mm≤  الشوط الحر

  المعلمات التقنية لقطعة االحتكاك للمكابح

  المعلمات  االسم
حد بلي قطعة االحتكاك لمكابح العجالت األمامية (ال

  مم 2  االحتكاك)تشمل لوحة خلفية لقطعة 

حد بلي قطعة االحتكاك لمكابح العجالت الخلفية (ال
  مم 2  تشمل لوحة خلفية لقطعة االحتكاك)

  قيمة محاذاة العجالت
  المعلمات  االسم

  االطار االمامي

  0°5±'3'  زاوية تو إن للعجلة الواحدة
  -0°15±'30'  زاوية كامبر للعجالت
  7°14±'45' الرئيسيزاوية الميل الخلفية للدبوس 

  ′45±′16°12  زاوية تو إن للدبوس الرئيسي

  االطار الخلفي
  0°12±'18'  حزمة الجبھة العامة

  ′25±°0  خط الدفع
  ′30±′6°1-  زاوية كامبر للعجالت

  البطارية

  فالتا  الموديل

 
  المعلمات

  فولت  12  الجھد الكھربائي المقدر
  أمبير ميلي 55  ساعة 20السعة الكھربائية 

  أمبير  EN(530التيار الكھربائي لبدء التشغيل في درجة حرارة منخفضة  (

  المصاھر

  257=> انظر الصفحة   علبة األجھزة الكھربائية علي لوحة العدادات
  260=> انظر الصفحة   صندوق األجھزة الكھربائية للكابينة األمامية
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  المصابيح

  القدرة  الموديل  المصابيح

مجموعة 
المصابيح 
  األمامية

  35W  (الھالوجين) H8  الضوء المرتفع*
  60W  (الھالوجين) HB3  الضوء المنخفض*
  LED  23W  الضوء المرتفع*

  LED  32W  الضوء المنخفض*
  LED  20W  مصباح التشغيل النھاري*

  *LED  3.6W  مصباح الموقف األمامي
LED  3.1W*  

  *LED  11.4W مصباح إشارة التوجيه األمامي
WY21W (الھالوجين)  21W*  

  LED  9.45W  مصباح الضباب األمامي
  21W  (الھالوجين) P21W  مصباح الضباب الخلفي
  LED  0.5W  مبين التوجيه الجانبي

مجموعة 
المصابيح 
  الخلفية

  LED  W +2.8W5.5  مصباح الفرامل

  LED  4.8W*+3.0W  مصباح الموقف الخلفي
LED  1.8W*+3.0W  

  LED  4.5W*+6.6W مصباح إشارة التوجيه الخلفي
LED  6.6W*  

  W16W  16W  مصباح الحركة الي الخلف
  LED  1.7W  مصباح لوحة الترخيص
  LED  2.56W  مصباح الفرامل المرتفع
  LED  2.16W  ضوء السقف األمامي

  

  القدرة  الموديل  المصابيح
  LED  2.5W  الثاني / الثالثمصباح السقف للصف 

  LED  0.5W  مصباح علبة القفازات
  LED  0.8W  مصباح صندوق السيارة

  LED  2W  لمبة المناخ
  LED  0.2W  ضوء مرآة الغرور *
  T10WB  5W  مصباح المجاملة *

اللمبات تنطبق علي بعض الموديالت ، بعض  227=> انظر الصفحة  إذا كنت بحاجة إلى استبدال اللمبة 
  فقط، يرجى الرجوع إلى التكوين الحقيقي للسيارة!
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  . معالجة8

  أدوات السيارة واإلطار االحتياطي 8.1
  أدوات السيارة

  
=> مراجعة تتزود السيارة باألدوات التالية داخل الصندوق الخلفي 

، ويجب تنظيفھا في وقت بعد االستخدام ووضعھا في  111الصفحة 
  الموضع األصلي.

  . جاك1

  . مثلث التحذير2

  . ھوك الجر3

  . مفتاح الربط إلزالة برغي العجالت4

  . مفتاح الربط الخاص للجاك5

  الجاك

  
  اإلخراج: تدوير الترباس لتقليص الجاك وإخراجه. - 

يجب اعادته إلى موضعه األصلي وتدوير التثبيت: بعد استخدام الجاك،  - 
  البراغي قليال لتثبيت الجاك.

  اإلطار االحتياطي

  
  يتم إخراج اإلطار االحتياطي.

  ضبط مقاعد الصف الثاني باتجاه الخلف إلى أقصى موقع. - 

  وإخراجھا. ①رفع السجادة  - 
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  دور العجلة اليدوية المركزية لالطار االحتياطي وأخرجه. - 

  التلميح
قد تم نفخ اإلطار االحتياطي، يجب التحقق من ضغط الھواء
بانتظام للتأكد من أنه في أقصي ضغط الھواء المطلوب ويجب إجراء

  عمليات الفحص المتعددة خالل عام واحد.

  

  تحذيرات
  استخدم بدقة وفقا لمتطلبات اإلطارات االحتياطية لتجنب الخطر.  •
واستخدام أكثر من إطار احتياطي واحد فييمنع منعا باتا تركيب   •

  نفس الوقت.
ال تستخدم اإلطارات االحتياطية التي تم إتالفھا أو ارتداؤھا إلى  •

  أقصى حد.
 اعوام ويمنع تجاوز ھذه المدة. 6مدة االحتفاظ باالطار االحتياطي ھي • 
بعد تركيب اإلطار االحتياطي، افحص ضغط الھواء في أقرب  •

  يكون ضمن النطاق المحدد. وقت ممكن بحيث
س وتجنب االسراع أو \كم  80اقصى سرعة لالطار االحتياطي ھي • 

  الفرملة المفاجئة.
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  استخدام مثلث التحذير 8.2

  
  واستخدامھا. ①فتح الباب الخلفي وإخراج عالمة التحذير المثلثة  - 

  

  موقع وضعه

  الليل  النھار  الطريق السريع  الطريق العام
  م150≥  م80≥  متر 50≥

 
  تنبيھات

البيانات إعاله ھي لإلشارة فقط، يرجي وضع مثلث التحذير علي
  المسافة الفعلية المحددة في أنظمة المرور.
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  استعمال الصدرية المعاكسة للضوء

  
إذا كان حادث سيارة أو عطل آخر يتطلب وقوف السيارة، قم بإزالة  - 

  السترة العاكسة من علبة القفازات.

  

  
  ارتد سترة عاكسة.

  

  تنبيھات
عند التعامل مع حوادث السيارة، ينبغي ارتداء سترات عاكسة  •

حسب المتطلبات بغض النظر عن ظروف اإلضاءة لجذب انتباه
  المارة أو غيرھا من سائقي المركبات.

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

  الطوق للحفاظ على أداء عاكس.
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  تغيير اإلطارات المفرغة من الھواء 8.4
  أعمال االستعداد

  يتم تطبيق مكابح التوقف.    –

  ”P“: اختر وضعية ATموديل  - 

  1: اختر وضعية MTموديل  - 

  وأضء لمبة الخطر. ”OFF“دور المفتاح إلى  - 

  يتم وضع مثلث التحذير في مكان مناسب خلف السيارة.   –

ً لتثبيت العجالت وبدل االطارات المتقابلة مائالً  -  اختر خابوراً مناسبا
  لتجنب تحرك السيارة.

  يتم إزالة أدوات السيارة واإلطار االحتياطي.    –

  تحذيرات
  الرجاء احترام القانون واالنظمة ذات الصلة.• 
  الركاب مغادرة السيارة واالنتظار في مكان آمن.يجب على كل • 

  

  فك برغي العجالت

  
قم بتثبيت مفتاح الربط الخاص بتفكيك صواميل االطار، ثم دور 

  الصواميل باتجاه عكس عقارب الساعة.

  تنبيھات
قبل رفع السيارة دور صواميل االطار الرخائھا دورًة فقط. بعد

  وفكك االطار الذي يتسرب منه الھواء.رفع السيارة أرخ كل الصواميل 

  

  رفع السيارة

  
  ضع الرافعة تحت العمود االقرب من االطار الذي يتسرب منه الھواء. - 

  دور الرافعة وتأكد من تطابق المجرى المعقر مع العمود. - 

  تأكد من استقرار الرافعة وحسن تالمسھا باالرضية. - 
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العجالت ومفتاح الربط الخاص  قم بتجميع مفتاح الربط لفك برغي  –

  لجاك وجاك.

دور الرافعة باتجاه عقارب الساعة لرفع السيارة حتى ابتعاد اطاراتھا  - 
  عن االرضية.

  

  تحذيرات
  االستخدام غير السليم لجاك يمكن أن يسبب إصابة خطيرة.

استعمل الرافعة على االرض الممھدة ويمكن وضع لوحة واسعة صلبة• 
1اذا اقتضت الحاجة (ارتفاع اللوحة ال يزيد عن تحت الرافعة 

  سم.).
  التزم بدقة باالحتياطات الالزمة لتشغيل الرافعة.  •
  عند جر المقطورة، ينبغي فصلھا عن السيارة الرئيسية.  •
الحظ باستمرار حالة السيارة أثناء عملية الرفع. وإذا شعر أن الجسم•

لمعرفة سبب المشكلة،يكون مائال بشكل كبير، فيجب إيقاف الرفع 
  ثم ارفعه بعد الحل.

  

  تحذيرات
  استعمل الرافعة المرفقة لرفع السيارة بدال من أي شيء ثقيل آخر.• 
  عند استعمال الرافعة ال تشغل المحرك لتجنب حوادث.• 
  ال تضع اي جزء لجسمكم تحت السيارة المرفوعة لتجنب الحوادث.• 
العمل تحت السيارة، يجب وضعإذا كان من الضروري بالفعل   •

  الدعم الوقائي المناسب تحت السيارة.
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  تركيب اإلطار االحتياطي

  
  يتم تركيب اإلطار االحتياطي علي السيارة.  –

قم بتركيب جميع مسامير العجالت، وقم بتشديدھا بمفتاح فك براغي  - 
  في الشكل. 5- 1العجلة وفقا لتسلسل 

من عدم وجود أي شخص بمحيط التحذير الشفوي ضروري وتأكد  - 
  السيارة، ثم دور مفتاح الربط باالتجاه المعاكس الخفاض السيارة.

يتم تشديد جميع براغي العجالت باستخدام مفتاح الربط لفك برغي   –
  العجالت.

تجنباً للضوضاء الناجمة عن تشغيل السيارة الرجاء الحفاظ بكل االدوات  - 
  يتھا.مع وضعھا في امكنتھا الصحيحة وتثب

  

  تنبيھات
بعد تركيب االطار االحتياطي الرجاء التوجه إلى الموزع المعتمد
الخاص بسيارة تشوانشي لفحص عزم لي الصواميل (االطار

  ،10N•m)±110واالطار الفوالذي:  10N•m±125االلومنيومي: 
وإال فقد ترتخي الصواميل أثناء السير، مما ُيحدث حوادث مروريًة

  خطيرًة.

 

  تحذيرات
الرجاء المحافظة على نظافة سّن االطار وصرة العجلة مع تشديد كل• 

  البراغي وابعاد االشياء المالصقة الدھنية.
عند استبدال االطار يجب استعمال صواميل جديدة وتنظيف فتحات• 

  مسّننة في حال صعوبة تدويرھا أو تراكم الصدأ عليھا.
االحتياطية، يجب تثبيتھا بشكل آمن فيبعد عدم استخدام اإلطارات • 

  موقعھا.
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  المصاھر 8.5
  علبة األجھزة الكھربائية علي لوحة العدادات

  
يتم فتح شبكة التخزين للوحة الحماية السفلي في غرفة السائق إلي   –

اتجاه رأس السھم ويمكن رؤية المصاھر علي علبة األجھزة 
  الكھربائية علي لوحة العدادات.

  

  االجھزة الكھربائية لحجيرة المحرك االماميةعلبة 

  
  افتح غطاء الكابينة األمامية. - 

يتم الضغط علي مشبك التثبيت إلي اتجاه رأس السھم وتحرير   –
  غطاء علبة األجھزة الكھربائية.

قم بإزالة غطاء علبة األجھزة الكھربائية إلى أعلى ، وثم يمكن مشاھدة  - 
  الكھربائية للكابينة األمامية.مصھر علبة األجھزة 

  

  تغيير المصاھر

  
قم بازالة أو تركيب المصھر باستخدام مجتذب مصھر علبة األجھزة  - 

  الكھربائية للكابينة األمامية.
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  انصھار المصاھر

  
إذا تم إذابة الصمامات، يوصى بالذھاب إلى المتجر الخاص بسيارة  - 

GAC MOTOR.الستبدالھا  

  

  التلميح
تكون بعض األجھزة الكھربائية مجھزة مع المصاھر العديدة،قد 

  وقد تشارك العديد من األجھزة الكھربائية في استخدام نفس المصھر.
 

  تحذيرات
  يجب إيقاف جميع األجھزة الكھربائية قبل تغيير المصاھر.•     

الرجاء االتصال بالموزع المعتمد الخاص بسيارة تشوانشي عند الحاجة• 
  استبدال الفيوز.إلى 

  

  تحذيرات
  ال تستعمل الفيوز بشكل متكرر• 
ال تستعمل الفيوز بالتيار المقنن الذي يتجاوز اقصى قيمة، وذلك من• 

  اجل حماية نظام االجھزة الكھربائية واخزاء اخرى.
قد يؤدي استخدام الصمامات غير الصحيحة أو التي تم إصالحھا إلى• 

  أو الحريق.قصر الدائرة الكھربائية 
يجب أن يكون لون وعالمة المصھر التي تم استبدالھا بالضبط  •

  نفس المصھر األصلي.
  ال تستبدل المصھر بألواح معدنية أو مشابك ورق و إلخ.  •
يجب الحفاظ علي نظافة علبة األجھزة الكھربائية وحمايتھا من  •

  الرطوبة.
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  علبة األجھزة الكھربائية علي لوحة العداداتالمصاھر داخل  8.5.1

 

ال يمكن ضمان تطبيق الصورة على كل طراز، وإذا كنت تريد
معرفة غرض المصھر ، فيرجي المعرفة على السيارة الحقيقية. تختلف

  المصاھر قليال لطرازات السيارة المختلفة.
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  الوظائف/األجزاء  القيمة المقدرة  الرقم
IF01  —   -  
IF02  20A  * تعديل المقعد الكھربائي  

IF03  20A   وحدة التحكم بفتحة السقف البانورامية  \وحدة التحكم الكھربائي بفتحة السقف\
  موتور واقي الشمس بفتحة السقف

IF04  —   -  
IF05  20A  (رافع النافذة األمامية اليمنى) وحدة التحكم في الجسم  
IF06  20A  (رافع النافذة األمامية اليسرى) وحدة التحكم في الجسم  
IF07  20A  (رافع النافذة الخلفية اليمنى) وحدة التحكم في الجسم  
IF08  20A  (رافع النافذة الخلفية اليسرى) وحدة التحكم في الجسم  
IF09  7.5A  وحدة الشحن الالسلكية للموبايل الذكي  
IF10  —   -  
IF11  15A   الجسم (غسل النوافذ ومحرك الممسحة الخلفية)وحدة التحكم في  
IF12  10A  طي مرآة الرؤية الخلفية بالخارج  
IF13  —   -  
IF14  —   -  
IF15  —   -  
IF16  30A  علبة األجھزة الكھربائية علي لوحة العدادات  
IF17  7.5A   واجھة التشخيص لـOBD  
IF18  20A  (االضاءة الرئيسية) وحدة التحكم بجسم السيارة  
IF19  7.5A  وحدة التحكم في بوابة الشبكة  
IF20  7.5A  * وحدة ذراع التحول  
IF21  10A  (لمبة التوجيه) وحدة التحكم بجسم السيارة  

  

  الوظائف/األجزاء  القيمة المقدرة  الرقم
IF22  —   -  
IF23  7.5A   وحدة التحكم فيPEPS * مفتاح اإلشعال* / قفل عمود التوجيه اإللكتروني / * 
IF24  20A  (االضاءة الرئيسية) وحدة التحكم بجسم السيارة  
IF25  7.5A  ضوء الفرامل العالية / مفتاح إيقاف السيارات اإللكتروني  
IF26  20A  (قفل الباب) وحدة التحكم بجسم السيارة  
IF27  —   -  
IF28  SHUNT  المجزئات  
IF29  10A  وحدة التحكم في الوسائد الھوائية  
IF30  7.5A  التحكم في المحرك/وحدة التحكم في ناقل الحركة األوتوماتيكي ذراع النقل/ وحدة
IF31  7.5A   وحدة التحكم في البوابة / وحدة التحكم في الجسم / وحدة التحكم فيPEPS  
IF32  —   -  

IF33  7.5A   وحدة التحكم بالتوجيه المعزز الكھربائي  \مستشعر سرعة زاوية التوجيه\
  الوحدة النمطية لمبدل السرعات

IF34  7.5A   الفرامل \وحدة التحكم باالستقرار االلكتروني  \مفتاح الفرامل  

IF35  7.5A  / * وحدة التحكم في رادار السيارة / وحدة التحكم البانورامي في إيقاف السيارة
  لوحة التحكم في المكيف الخلفي / جھاز تدفئة المقاعد *

IF36  7.5A   االيونالمفاعل السلبي  \مستشعر نوعية الھواء  

IF37  7.5A  
المصابيح \المصابيح المركبة االمامية على اليسار (محرك تعديل االرتفاع) 

مفتاح تعديل ارتفاع \المركبة االمامية على اليمين (محرك تعديل االرتفاع) 
  المصباح

IF38  7.5A  

مستشعر الضوء لحجم المطر * / وحدة التحكم في فتحة السقف الكھربائية /
وحدة التحكم البانورامي في فتحة السقف * / لوحة التحكم في المكيف األمامي /

* / لوحة العدادات / T-BOXوحدة التحكم في مكيف الھواء / وحدة التحكم في 
  وحدة التحكم في الصوت
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  الوظائف/األجزاء  القيمة المقدرة  الرقم
IF39  15A  * وحدة التحكم في ناقل الحركة األوتوماتيكي  
IF40  15A  وحدة التحكم في نظام الصوت  
IF41  7.5A    وحدة التحكم في الجسم / وحدة التحكمPEPS  
IF42  7.5A  1USB الشحن واجھة/ USB 2الشحن واجھة  
IF43  25A  12وصلة مصدر الكھرباء بV لصندوق الشنط على اليمين  
IF44  7.5A  وحدة التحكم في الصوت / مفتاح ضبط مرآة الرؤية الخلفية  
IF45  25A  12منفذ مصدر الطاقة بV للصف االمامي  
IF46  —   -  
IF47  7.5A  مرحل المنفاخ األمامي / مرحل المنفاخ الخلفي / مرحل إزالة الضباب / وحدة

  * / مرآة رؤية خلفية داخلية إلكترونية مضادة للوھج * PEPSتحكم في 
IF48  —   -  
IF49  —   -  
IF50  7.5A   وحدة التحكم في الجسم / وحدة التحكم فيPEPS وحدة التحكم في المحرك / *

  2/ مرحل التشغيل  1/ مرحل التشغيل 
IF51  7.5A  * وحدة التحكم البانورامي في إيقاف السيارة  
IF52  7.5A   وحدة التحكم فيT-BOX * وحدة التحكم التلقائي التكيف للمصباح األمامي / * 
IF53  7.5A  مفتاح مقبض الباب األمامي األيسر  
IF54  7.5A   / وحدة التحكم في مكيف الھواءPM2.5 * مستشعر  
IF55  15A  وحدة التحكم في الجسم  
IF56  7.5A   في المكيف الخلفي / شاشةلوحة التحكم في المكيف األمامي / لوحة التحكم

  الصوت / لوحة العدادات
IR01  —   المرحل الكھربائيIG1  

  

  الوظائف/األجزاء  القيمة المقدرة  الرقم
IR02  —    مرحلIG2  
IR03  —   -  
IR04  —   -  
IR05  —   مرحل لـACC  
IR06  —  المرحل الكھربائي لطي مرآة الرؤية الخلفية  
IR07  —  الرؤية الخلفية المرحل الكھربائي لفتح مرآة  
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  مصھر علبة األجھزة الكھربائية للكابينة األمامية 8.5.2

 

الصور ال تنطبق علي جميع طرازات السيارة، لمعرفة أغراض
المصاھر، يرجي التحقق منھا في السيارة الحقيقية. تختلف المصاھر قليال

  لطرازات السيارة المختلفة.
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  الوظائف/األجزاء  القيمة المقدرة  الرقم
EF01 —   -  
EF02 —   -  
EF03 40A  المنفاخ الخلفي  
EF04 60A/40A  وحدة التحكم في الثبات والتوقف اإللكتروني  
EF05 —   -  
EF06 —   -  
EF07 7.5A  ضاغط مكيف الھواء  
EF08 —   -  
EF09 —   -  
EF10 20A  * تدفئة المقعد  
EF11 20A  (مصباح الشعاع العالي) / مرحل مصباح الشعاع العالي  
EF12 —   -  
EF13 15A  الضوء المنخفض األمامي األيسر  
EF14 15A  الضوء المنخفض األمامي األيمن  
EF15 7.5A  وحدة التحكم في المحرك  
EF16 7.5A   الرؤيةمزيل الضباب لمرآة  \مزيل الضباب لمرآة الرؤية الخلفية على اليسار

  الخلفية على اليمين
EF17 —   -  
EF18 40A   المرحل الكھربائيACC \  المرحل الكھربائي  \مفتاح التشغيلIG1  
EF19 7.5A  مرحل الضوء المنخفض  
EF20 —   -  
EF21 —   -  
EF22 —   -  

  

  الوظائف/األجزاء  القيمة المقدرة  الرقم
EF23 20A  مضخة الوقود  
EF24 25A  المساحات  
EF25 7.5A   وحدة2/ مرحل التشغيل   1مفتاح الفرامل/ المرحل الرئيسي/ مرحل التشغيل /

  التحكم في المحرك/وحدة التحكم في االستقرار اإللكتروني وإيقاف السيارة
EF26 15A  مرحل البوق/ البوق  
EF27 —   -  
EF28 —   -  
EF29 —   -  
EF30 10A  CSV \  (طرف تغذية الھواء) توقيت عمود \توقيت عمود الحدبات المتغير

صمام \صمام تصريف السيول  \الحدبات المتغير (طرف تصريف الھواء) 
الصمام الكھربامغنطسي \الصمام الكھربامغنطسي للعلبة الكربونية  \الخنق 

  لمضخة زيت الماكينة
EF31 10A   مستشعر االكسجين \الكسجين االمامي مستشعر ا \المرحل الكھربائي للمكبس

  الخلفي
EF32 15A   1وحدة التحكم في المحرك / مستشعر موضع القابض * / مرحل التشغيل  
EF33 15A   4ملف االشعال  \ 3ملف االشعال  \ 2ملف االشعال  \ 1ملف االشعال  
EF34 10A  مرحل المروحة اإللكترونية / مرحل مضخة الوقود  
EF35 80A   التحكم في التوجيه المعزز الكھربائيوحدة  
EF36 40A  علبة األجھزة الكھربائية علي لوحة العدادات  
EF37 40A  المنفاخ  
EF38 40A  وحدة التحكم في الثبات والتوقف اإللكتروني  
EF39 40A  إزالة الضباب لمرآة الرؤية الخلفية* / إزالة الضباب للنافذة الخلفية  
EF40 150A  المجزئات  
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  الوظائف/األجزاء  القيمة المقدرة  الرقم
EF41 30A   مفتاح اإلشعال / مرحل   2/ مرحل التشغيل  1مرحل التشغيل /IG2 *  
EF42 —   -  
EF43 50A  علبة األجھزة الكھربائية علي لوحة العدادات  
EF44 —   -  
EF45 —   -  
EF46 —   -  
EF47 —   -  
EF48 —   -  
EF49 —   -  
ER01 —  مرحل المنفاخ  
ER02 —  مرحل المنفاخ  
ER03 —  مرحل مضخة الوقود  
ER04 —   -  
ER05 —  مرحل المروحة اإللكترونية  
ER06 —  مرحل ضبط سرعة الماسحة  
ER07 —  مرحل الماسحة  
ER08 —  مرحل الضوء المرتفع  
ER09 —  مرحل إزالة الضباب  
ER10 —   -  
ER11 —  مرحل الضوء المنخفض  
ER12 —  المرحل الرئيسي  

  

  الوظائف/األجزاء  القيمة المقدرة  الرقم
ER13 —  المرحل الكھربائي للمكبس  
ER14 —   -  
ER15 —  1مرحل البادئ  
ER16 —  2مرحل البادئ  
ER17 —   -  
ER18 —   -  
ER19 —  مرحل القرن  
ER20 —   -  
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  البدء في حاالت الطوارئ 8.6
  الكابل الطائر

البطارية قد يتعذر عليكم تشغيل المحرك. في ھذا الحال نظراً لنفاد 
يمكن تشغيله عن طريق توصيل الكابيل ببطارية سيارة اخرى لتشغيل 

  البطارية.

  تحذيرات
تعتبر حجيرة المحرك االمامية منطقًة بالغة الخطورة، إذ قد تقع• 

  اصابات بشرية خطيرة بسبب سوء التعامل.
البطارية، تأكد من قراءة بعناية واتباع تعليماتقبل بدء العمل علي   •

  التحذيرات السالمة ذات الصلة بتشغيل البطارية.

عند توصيل البطارية للسيارتين، يجب أوال توصيل عمود ربط 
  الخط للقطب الموجب وثم توصيل عمود ربط الخط للقطب السالب.

  
  .”OFF“دور المفتاح إلى  - 

للكابيل االحمر بموجب البطارية النافدة أ ①قم بتوصيل طرف  - 
  للكابيل االحمر بموجب البطارية السليمة ب. ②وتوصيل طرف 

للكابيل االسود بسالب البطارية السليمة ب  ③قم بتوصيل طرف  - 
للبطارية النافدة باسطوانة السيارة أو اي جزء  ④وتوصيل طرف 

  معدني السطوانة المحرك وبھا البطارية النافدة أ.

  تنبيھات
يتم وضع الكابل الطائر بشكل جيد لتجنب لمس الكابل مع األجزاء

  المتحركة للمحرك.

شغل المحرك بوضعية الحياد وبه البطارية السليمة، ثم شغل محرك  - 
السيارة التي تكون فيھا البطارية النافدة حتى استقرار لفات 

  المحرك.
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  تحذيرات
  األمامية قبل إزالة الكابل الطائر.تأكد من إيقاف المصابيح   •

شغل منفاخ السيارة التي تملك البطارية النافدة وجھاز التسخين للشباك• 
  الخلفي، ثم أخفض ذروة الفلطية التي تتشّكل عند تفكيك الكابيل.

  يتم إزالة الكابل الطائر بالترتيب العكسي أثناء تشغيل المحرك.  •

 

  

  تحذيرات
غير السليم للكابالت الطائرة إلي انفجارقد يؤدي االستخدام 

  البطارية ويتسبب في إصابات خطيرة لألشخاص.
 ينبغي أن الجھد الكھربائي لبطارية الشحن يكون نفس لجھد

الكھربائي للبطارية المطلوبة للشحن، وكما ينبغي يكون لديھما نفس
  طاقة البطارية قدر اإلمكان. وإال فقد يسبب انفجارا.

  البطارية لشعلة مفتوحة واحذر من حدوث انفجار.ال تعرض  
 ال تقم بتوصيل القطب السالب للكابل مباشرا بالقطب السالب

للبطارية المطلوبة للشحن. يجب أال يكون ھناك الكھرباء الساكن
بالقرب من البطارية، وإال، قد يتم اشتعال الغاز القابل لالشتعال

  تسبب في حادث االنفجار.المولد من البطارية من الشرارة، مما ي
 ال تقم بتوصيل القطب السالب للكابل بمكون نظام الوقود أو أنبوب

الفرامل، وال تقم بمواجھة البطارية أثناء التشغيل لمنع حرقھا
  بواسطة الحمض.
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  الجر في حاالت الطوارئ 8.7
يكون ھناك واجھة الجر في حاالت الطوارئ بھيكل ثقب لولبي في 

والخلفي من السيارة، ويمكن تركيب ھوك الجر ألدوات  الجزء األمامي
  السيارة إلجراء عمل الجر.

  تنبيھات
  يجب حمل ھوك الجر علي السيارة لالستخدام عند الحاجة.

 

  تحذيرات
ھناك اخطار كامنة عند جّر السيارة في الطوارئ، فال نسمح ألي

  شخص تنقصھا الخبرة بجّر السيارات لتجنب حوادث مرورية.

  خطاف الجرّ 

  
يتم رفع غطاء ھوك الجر في موقع رأس السھم باستخدام مفك   –

  البراغي برأس مسطح.

  

  
من �ومفتاح الربط لفك برغي العجالت  �يتم إخراج ھوك الجر  –

  علبة أدوات السيارة في الجذع.

  في اتجاه عقارب الساعة في الفتحة. �قم بربط خطاف الجر       - 

في الفتحة المستدير  �مفتاح فك براغي العجالت قم بإدراج       - 
لخطاف الجر، وقم بتدوير مفتاح فك براغي العجلة في اتجاه 

  عقارب الساعة لربط خطاف الجر في الفتحة الملولبة.
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  احتياطات الجر

  تأكد من القيام بما يلي قبل الجر في حاالت الطوارئ:

لسيارة الجر يجب تشغيل مصابيح التحذير الخاصة بالمخاطر    - 
  والسيارات التي يتم جرھا، ويجب مراعاة أنظمة المرور المحلية.

يجب ربط خطاف الجر بقوة في الفتحة الملولبية. وإال فإن ھوك    - 
  الجر قد يخرج من الثقب اللولبي عند الجر.

في السيارة المجرورة (مبدل السرعات  ”N“اختر وضعية  - 
  ل السرعات اليدوي).االوتوماتيكي) أو وضعية الحياد (مبد

للسيارة المجرورة، ثم حّرك المقود  ”ON“يجب اختيار وضعية  - 
  متكرراً. تأكد من حّرية تحرك المقود.

  تأكد من القيام بما يلي في عملية الجر في حاالت الطوارئ:

يتم بدء الحركة بسرعات منخفضة حتي يكون حبل الجر مشدودا،    - 
  يتم التسارع ببطء.

السيارة بسالسة، وال تقم بالتسارع المفاجئ والتباطؤ  يجب قيادة   - 
  المفاجئ واالنعطاف بزاوية حادة.

تذكر أن معزز الكبح ومعزز التوجيه للسيارة المجرورة لن تعمل.    - 
لذلك يجب أن يكون الكبح في وقت سابق من المعتاد، ولكن يجب 

  الضغط بلطف علي دواسة المكابح.

  بل الجر دائًما في حالة مشدود.عند الجر، يجب أن يكون ح   - 

إذا كان ھناك خطأ تسرب الزيت في ناقل الحركة للسيارة، أثناء 
  الجر في حاالت الطوارئ، يمكن فقط رفع العجالت الدافعة و:

  كم/ساعة. 50ال تقم بجر السيارة بسرعة أعلى من    - 

  كم. 50المسافة القصوى للجر ھي    - 

  تحذيرات
مضخة الوقود لناقل الحركة عندما يتوقفال يمكن أن تعمل   ●

المحرك، إذا تم تشغيل العجالت الدافعة ملصقة علي بالط
األرضية، ويتم جر السيارة بسرعات أعلي ومسافة أطول، سيكون
ناقل الحركة في حالة تشحيم سيئة، ويسبب ضررا علي ناقل

  الحركة.
وإال سوفال تقم برفع قوة الجر في الجزء الخلفي من السيارة،   ●

يؤدي ذلك إلي دوران العجالت إلي الخلف، وتصل التروس في
ناقل الحركة إلي سرعات عالية جدا، مما يتسبب في إلحاق أضرار

  جسيمة بناقل الحركة في فترة زمنية قصيرة.
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  مقطورة

إذا كانت السيارة بحاجة إلي سحبھا في حالة وجود العطل، يوصي 
كانت الظروف ليست كافية، يمكن سحب بسحبھا مع شاحنة مسطحة. إذا 
  السيارة مع شاحنة رفع عجالتھا.

يتم سحب السيارة عن طريقة السحب المناسبة وفقا لتكوين السيارة 
  وحالة العطل، ولكن يجب االنتباه إلي ما يلي:

 GAC MOTORالرجاء االتصال بالموزع المعتمد الخاص بسيارة  - 
السيارة بذاتكم ان تنقصكم  أو شركة الجّر التخصصية بدال من جرّ 

  الخبرة، وذلك من اجل تجنب تلف سيارتكم.

ينبغي استخدام نظام سلسلة امنة لكل انواع الجر واالمتثال لقوانين    - 
  المرور.

ينبغي الجر وفقا للطريقة المحددة، اال يؤدي الي تلف السيارة    - 
  بسھولة وتھديد حركة المرور والسالمة المرورية.

  يارة مع شاحنة مسطحة.يتم سحب الس

  
ھذه طريقة السحب تنطبق علي السيارات بجميع التكوينات 

  واألخطاء، يوصي باستخدامھا قدر اإلمكان.

  تنبيھات
يجب مالحظة بتطبيق مكابح التوقف وتثبيت العجالت األربع لمنع

  السيارة من التحرك عند الكبح في حاالت الطوارئ للمقطورة.

  األمام مع شاحنة رفع عجالتھاسحب السيارة من 

  
ان كان كل من االطار الخلفي والمحور الخلفي تالفاً، فضع عربة 

  الجّر تحت االطار الخلفي للسيارة المقطورة.
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  تنبيھات
، يجب استخدام (EPB)بالنسبة للسيارة المتزودة بالمكبح اإللكتروني • 

تلف المكابحعربة السحب تحت العجلة الخلفية عند السحب لتجنب 
  واإلطارات.

عند رفع االطار يجب التأكد من الخلوصية االرضية الكافية وراء• 
السيارة. قد يتعرض الغطاء الخارجي للمصد الخلفي أو قاعدة

  الجسم للسيارة المقطورة للتلف أثناء الجّر.

  يتم سحب السيارة من الخلف باستخدام شاحنة رفع عجالتھا.

  
المحاور الخلفية والعجالت الخلفية، يجب وضع في حالة تلف 

  السيارة بمنصة السحب تحت العجالت األمامية للسيارة المسحوبة.

  تنبيھات
يمنع جّر السيارة لقطع مسافة كبيرة جداً في حال تالمس االطارين

  االماميين باالرضية، وذلك من أجل حماية مبدل السرعات.

  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 الحماية البيئية 9

  رقم الحساب لمعلومات حماية البيئة9.1
  الرقم  رقم الحساب لمعلومات حماية البيئة  اسم  النوع  الرقم
1  GAC6480K1J5  CN QQ G5 Z2 0B82000138  000001  
2  GAC6480K2J5  CN QQ G5 Z2 0B82000139  000001  
3  GAC6480K1K5  CN QQ G5 Z2 0B82000140  000001  
4  GAC6480K2K5  CN QQ G5 Z2 0B82000141  000001  
5  GAC6480K1K5A  CN QQ G5 Z2 0B82000142  000001  
6  GAC6480K2K5A  CN QQ G5 Z2 0B82000143  000001  
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  معلومات الحماية البيئية 9.2

  اسم  النوع  معلومات حماية البيئة
GAC6480K1J5  GAC6480K2J5  

  لسيارات الركاب المحدودة GAC/مجموعة شركة 4A15J1  نوع المحرك/الشركة المصنعة
  لشركة فوجييا (قوانغتشو) ألنظمة قطع غيار السيارات المحدودة/ األمام: فرع سانشوى 2079577Xاألمام:   نوع المحول الحفاز/الشركة المصنعة

  التركيب والتغليف \الحامل  \منتج الطبقة الطالئية 
  : شركة وشى وٮفو للمحفزات الصديقة للبيئة المحدودة1طالء: األمام: الوحدة 

  (سوتشو) للسيراميك البيئية المحدودة NGK: شركة 1الناقل: األمام: الوحدة  
  الحزمة: األمام: فرع سانشوى لشركة فوجييا (قوانغتشو) ألنظمة قطع غيار السيارات المحدودة

  /شركة قوانغدونغ ھنغ بو للفالتر المحدودة2140003AAF00  نوع جھاز التحكم في تبخر الوقود/ الشركة المصنعة
  إللكترونيات السيارة المحدودة /شركة ليانخهLSF4؛الخلفي:LSF4األمامي:  نوع جھاز االستشعار/الشركة المصنعة

  /شركة نينغبو شنتونغ للصب المحدودة10090082040000  جھاز التحكم في انبعاثات علبة المرافق/ الشركة المصنعة
  /  / الشركة المصنعة EGRطراز 
  / شركة ليانخه إللكترونيات السيارة المحدودةMED17  / الشركة المصنعة OBDطراز 

  موافق  IUPRوظيفة مراقبة 
  / شركة ليانخه إللكترونيات السيارة المحدودةMED17/MED17  /رقم اإلصدار/ الشركة المصنعة ECUطراز 

  6اليدوي/  نوع ناقل الحركة/عدد التروس
  فرع شركة سانشوي / شركة فوريسيا (قوانغتشو) لنظام مكونات السيارة المحدودة2235490X؛الخلفي:2235452Xاألمامي:  طراز كاتم الصوت/ الشركة المصنعة

  /شركة بورغوارنر لمكونات السيارات (نينغبو) المحدودةKP39  طراز الشاحن/ الشركة المصنعة
  /  نوع المبرد الداخلي
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  اسم  النوع  معلومات حماية البيئة
GAC6480K1K5  GAC6480K2K5  GAC6480K1K5A  GAC6480K2K5A  

  لسيارات الركاب المحدودة GAC/مجموعة شركة 4A15J1  نوع المحرك/الشركة المصنعة
  / األمام: فرع سانشوى لشركة فوجييا (قوانغتشو) ألنظمة قطع غيار السيارات المحدودة2079577Xاألمام:   نوع المحول الحفاز/الشركة المصنعة

  التركيب والتغليف \الحامل  \منتج الطبقة الطالئية 
  وٮفو للمحفزات الصديقة للبيئة المحدودة: شركة وشى 1طالء: األمام: الوحدة 

  (سوتشو) للسيراميك البيئية المحدودة NGK: شركة 1الناقل: األمام: الوحدة  
  الحزمة: األمام: فرع سانشوى لشركة فوجييا (قوانغتشو) ألنظمة قطع غيار السيارات المحدودة

  ركة قوانغدونغ ھنغ بو للفالتر المحدودة/ش2140003AAF00  نوع جھاز التحكم في تبخر الوقود/ الشركة المصنعة
  /شركة ليانخه إللكترونيات السيارة المحدودةLSF4؛الخلفي:LSF4األمامي:  نوع جھاز االستشعار/الشركة المصنعة

  /شركة نينغبو شنتونغ للصب المحدودة10090082040000  جھاز التحكم في انبعاثات علبة المرافق/ الشركة المصنعة
  /  / الشركة المصنعة EGRطراز 
  / شركة ليانخه إللكترونيات السيارة المحدودةMED17  / الشركة المصنعة OBDطراز 

  موافق  IUPRوظيفة مراقبة 
  / شركة ليانخه إللكترونيات السيارة المحدودةMED17/MED17  /رقم اإلصدار/ الشركة المصنعة ECUطراز 

  6األوتوماتيكي/  نوع ناقل الحركة/عدد التروس
  / شركة فوريسيا (قوانغتشو) لنظام مكونات السيارة المحدودة فرع شركة سانشوي2235490X؛الخلفي:2235452Xاألمامي:  طراز كاتم الصوت/ الشركة المصنعة

  /شركة بورغوارنر لمكونات السيارات (نينغبو) المحدودةKP39  طراز الشاحن/ الشركة المصنعة
  /  نوع المبرد الداخلي



 

 

 

 

 

 

 

تكوين الفعلي ووظائفھا ومعلمات األداء لھا والرسم البياني للمنتج وغيرھا من المعلومات ذات الصلة، ويكون محتواه صالحا عند السمح بطباعه، ولكن الGAC MOTORيصف ھذا الدليل تكوين سلسلة كاملة من سيارات 
  لمة فعليا، وعندما يختلف الرسم البياني للمنتج من السيارة المسلمة المحددة، يرجع إلي المنتجات الفعلية.للسيارة وظائفھا يعتمد علي السيارة المس

  ذار.ل والمواصفات الفنية دون سابق إنتحتفظ شركة مركبات الركاب المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانغتشو للمركبات بالحق في تغيير أو استكمال أو إنھاء محتويات ھذا الدلي

  قتطفاته كلياً أو جزئياً بدون الموافقة الخطية الصادرة منھا.تعود حقوق الطباعة لھذا الكتيب إلى شركة مركبات الركاب  المحدودة التابعة لشركة مجموعة قوانغتشو للمركبات ويمنع تصويره أو تسجيل م

  شركة قوانغتشو لمركبات الركاب المحدودة

    



  :GN6 مراجع الدليل لموديل

https://trumpchi.gacmotor.com/index.php/teach/chm 
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