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  بعض التعليمات حول السالمة
 

 

إن سالمتك وسالمة الركاب مھمة جدا. بالتالي فإن القيادة اآلمنة للسيارة 
  ھي مسؤولية ھامة للمستخدم.

لسالمة، قد قدمنا التعليمات لإلجراءات من أجل معرفتكم باحتياطات ا
التشغيلية وغيرھا من المسائل من خالل مختلف العالمات وھذا الدليل في 
السيارة. ھذه التعليمات تذكركم بالمخاطر المحتملة التي سوف تؤذي لك 

  أو الركاب.
وبطبيعة الحال، فمن غير الواقعي ويستحيل سرد جميع االحتياطات 

يانة المركبات. لذلك، ينبغي أن تصنع الحكم الصحيح المتعلقة بتشغيل وص
  في الوقت المناسب.

  ھذه تعليمات السالمة المھمة لھا مجموعة متنوعة من األشكال، بما في ذلك: 
  تلتصق علي السيارة.  —عالمة السالمة ●
  ."نصيحة"أوتنبيه"، "مالحظة"  العبارات أي " نص تم وضع في أمامه رموز التنبيه والمالحظة  وواحد من ثالثة أنواع من  —نصائح السالمة ●

  معني ھذه العبارات ھو:

  تعليمات مھمة أو من المحتمل أن تسبب إصابات شخصية. تحذيرات 
 

تعليمات مھمة نسبيا أو من المحتمل أن تسبب ضررا   تنبيھات 
  للسيارة.

 

  
  تعليمات ال تسبب ضررا عادة.  تنبيھات

  علومات ھامة حول السالمة، الرجاء قراءته بعناية.يحتوي الدليل الكامل علي م
 



  احتياطات السالمة الھامة

  توضح احتياطات السالمة التالية خصائص السالمة للسيارة وأسلوب االستخدام الصحيح والتي نعتبرھا مھمة جدا.
  تأكد من ربط أحزمة األمان  ◆

ائية مصممة لمساعدة إن أحزمة األمان ھي أفضل حماية في جميع أنواع االصطدامات العرضية. إن الوسادة الھو
أحزمة األمان وليست لتحل محلھا. لذلك حتي لو كانت السيارة مجھزة بوسادة ھوائية، تأكد من أنك والركاب ربط 

  أحزمة األمان بشكل صحيح.
  حماية جميع األطفال  ◆

وليس علي  سنة وأقل بشكل صحيح علي المقاعد الخلفية 12ينبغي تقييد حركة األطفال الذين تتراوح أعمارھم بين 
المقاعد األمامية. بالنسبة لألطفال الرضع واألطفال الصغار، ينبغي استخدام مقاعد سالمة الطفل. بالنسبة لألطفال 

  األكبر سنا، ينبغي استخدام مقاعد سالمة الطفل وأحزمة األمان ثالثية النقاط.
  االھتمام بمخاطر الوسائد الھوائية  ◆

ضا أن تسبب ضررا خطيرا أو مميتا للركاب الذين ھم قريبة  ح، ولكن يمكن أوسادة ھوائية يمكن أن تنقذ األروا
جدا من الوسادة الھوائية أو غير مقيدة بشكل صحيح. الوسادة الھوائية ھي أكبر تھديد لألطفال الرضع واألطفال 

  في ھذا الدليل.الصغار والبالغين مع مكانة أقصر. لذلك، تأكد من اتباع جميع التعليمات والتحذيرات الواردة 

  ال يسمح بالقيادة بعد شرب النبيذ  ◆
ال يسمح بالقيادة بعد شرب النبيذ حتي لو كنت تشرب فقط كمية صغيرة من النبيذ سوف يقلل من قدرتك علي 
االستجابة للتغيرات في الوضع، وسيصبح وقت االستجابة بعد كل مرة من شرب النبيذ أطول. لذلك ال يسمح 

  النبيذ، وال تدع أصدقائك القيادة بعد الشرب.بالقيادة بعد شرب 
  الرجاء اتباع قانون السالمة المرورية علي الطرق وإيالء االھتمام بالمجاملة أثناء القيادة.  ◆
  إيالء االھتمام المناسب بسالمة القيادة  ◆

لي حركة إذا كنت مشغوال في لعب الھاتف المحمول أو ھناك أشياء أخري تجعلك غير قادر علي التركيز ع
المرور والسيارات األخري والمشاة، من المحتمل أن يسبب وقوع الحادث. ضع في اعتبارك بعدم صرف االنتباه 

  عند القيادة.
  التحكم في سرعة السيارة  ◆

السرعة المفرطة ھي واحدة من األسباب الرئيسية لإلصابة والوفاة من االصطدام. بشكل عام، كلما تكون سرعة 
لمخاطر أكبر، ولكن قد تسبب إصابات خطيرة ووفاة أيضا بسرعة منخفضة. بغض النظر عن السيارة أسرع، ا

  السرعة القصوي المحددة، ال تسمح بقيادة السيارة بسرعة أعلي من ظروف سالمة الطريق الحالية.
  جعل السيارة في حالة آمنة  ◆

الحد من إمكانية حدوث مثل ھذه  إنه خطير جدا عند انفجار اإلطارات أو حدوث العطل الميكانيكي. من أجل
المشاكل، ينبغي دائما التحقق من ضغط اإلطارات وحالة اإلطارات وإجراء الصيانة الدورية وفقا لما ورد في 

  "دليل الضمان".
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 الدليل المصور

1  

 الدليل المصور
 داخل السيارة

  )110(الرجاء الرجوع إلي الصفحة  واقي الشمس    .1
  )101(الرجاء الرجوع إلي الصفحة  ضوء القبة األمامي   .2
  )88(الرجاء الرجوع إلي الصفحة  النوافذ الكھربائيةمفتاح   –
  )120(الرجاء الرجوع إلي الصفحة علبة النظارات –
(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوھج اليدوية   .3

107(  
(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوھج التلقائية –

106(  
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  )79(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مزالج قفل الباب والمسكة الداخلية   .1
  )141(الرجاء الرجوع إلي الصفحة  مخارج الھواء لتكييف الھواء   .2
  )67إلي الصفحة (الرجاء الرجوع عجلة القيادة   .3
  )164(الرجاء الرجوع إلي الصفحة لوحة التحكم لنظام الصوت   .4

  )121(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مسكة فتح علبة القفازات   .5
  )86(الرجاء الرجوع إلي الصفحة زر النافذة الكھربائية علي جانب الركاب   .6
  )133(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ة التحكم لنظام تكييف الھواءلوح  .7
  )99(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مفتاح ضوء الخطر –
  )14(الرجاء الرجوع إلي الصفحة منطقة الدواسة  .8
  )92(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مسكة فتح غطاء مقصورة المحرك  .9
  )329ع إلي الصفحة (الرجاء الرجومسكة فتح لوحة غطاء خزان الوقود –

  )85(الرجاء الرجوع إلي الصفحة زر النافذة الكھربائية علي جانب السائق  .10
  )80(الرجاء الرجوع إلي الصفحة زر قفل الباب المركزي  –
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  )68(الرجاء الرجوع إلي الصفحة األزرار علي الجانب األيسر من عجلة القيادة   .1
  )47ي الصفحة (الرجاء الرجوع إلمجموع األجھزة  .2
  )61(الرجاء الرجوع إلي الصفحة المؤشرات الضوئية   –
  )68(الرجاء الرجوع إلي الصفحة األزرار علي الجانب األيمن من عجلة القيادة   .3
  )164(الرجاء الرجوع إلي الصفحة شاشة العرض لنظام الصوت  .4
  ) 30لصفحة(الرجاء الرجوع إلي االوسادة الھوائية األمامية للراكب األمامي  .5
  )268(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مفتاح البدء  .6
  )267(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مفتاح اإلشعال  .7
  )30(الرجاء الرجوع إلي الصفحة الوسادة الھوائية األمامية للسائق  .8
  )69(الرجاء الرجوع إلي الصفحة زر القرن علي عجلة القيادة  –
(الرجاء الرجوع إلي الصفحة في غرفة القيادة علبة التخزين تحت لوحة الحماية  .9

118(  
  )395(الرجاء الرجوع إلي الصفحة علبة األجھزة علي لوحة العدادات  –
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  )95(الرجاء الرجوع إلي الصفحة المفتاح المجمع لألضواء  .1
  )103(الرجاء الرجوع إلي الصفحة المفتاح المجمع للماسحات   .2
  )122الرجوع إلي الصفحة  (الرجاءشاشة العرض الذكية  .3
  )67(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مقبض قفل عجلة القيادة  .4
  لوحة األزرار:  .5
(الرجاء الرجوع إلي الصفحة المقبض الدوار لضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية  –

107(  
  )298(الرجاء الرجوع إلي الصفحةزر إغالق نظام البدء/الوقف الذكي   –
  )296(الرجاء الرجوع إلي الصفحة المساعد لھبوط المنحدر  زر نظام التحكم  –
(الرجاء الرجوع ) ESPزر إغالق نظام االستقرار اإللكتروني لجسم السيارة (   –

  )290إلي الصفحة 
(الرجاء الرجوع إلي المقبض الدوار لضبط  يدويا ارتفاع المصابيح األمامية   –

  )98الصفحة
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  )274(الرجاء الرجوع إلي الصفحة األوتوماتيكيذراع النقل لناقل الحركة   .1
  )281(الرجاء الرجوع إلي الصفحة زر نظام مكابح التوقف اإللكتروني   .2
  )276(الرجاء الرجوع إلي الصفحة زر وضع القيادة  .3
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  )125(الرجاء الرجوع إلي الصفحة والعة السجائر/مقبس الطاقة   .1
  )120صفحة (الرجاء الرجوع إلي ال USBفتحة  –
  )286(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مسكة مكابح التوقف الميكانيكي  .2
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  خارج السيارة

 

  المصابيح المجمعة األمامية  .1
  )96(الرجاء الرجوع إلي الصفحة الضوء المنخفض  –

  )386الرجاء الرجوع إلي الصفحة (مواصفات  الضوء المنخفض 
  )353(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير  الضوء المنخفض 

  )96(الرجاء الرجوع إلي الصفحة الضوء المرتفع   –
  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مواصفات  الضوء المرتفع 

  )352(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير  الضوء المرتفع 
  )95(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ماميضوء إشارة التوجيه األ  –

  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مواصفات  ضوء إشارة التوجيه األمامي 
  )354(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير  ضوء إشارة التوجيه األمامي 

(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ضوء الموضع األمامي/مصباح التشغيل النھاري   –
99(  

(الرجاء الرجوع إلي ع األمامي/مصباح التشغيل النھاري مواصفات  ضوء الموض
  )386الصفحة 

(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير  ضوء الموضع األمامي/مصباح التشغيل النھاري 
355(  

(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير شفرات الماسحات للزجاج األمامي  .2
340(  
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  )405فحة (الرجاء الرجوع إلي الصالجر من األمام   .1
  )99(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مصباح الضباب األمامي  .2
  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مواصفات  مصباح الضباب األمامي   –
  )355(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير  مصباح الضباب األمامي   –
  )368(الرجاء الرجوع إلي الصفحة العجالت  .3
  )107(الرجاء الرجوع إلي الصفحة جيةمرايا الرؤية الخلفية الخار  .4
(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ضوء إشارة التوجيه الجانبي لمرآة الرؤية الخلفية  –

95(  
(الرجاء الرجوع إلي مواصفات ضوء إشارة التوجيه الجانبي لمرآة الرؤية الخلفية 

  )386الصفحة 
اء الرجوع إلي الصفحة (الرجتغيير ضوء إشارة التوجيه الجانبي لمرآة الرؤية الخلفية 

356(  
  )73(الرجاء الرجوع إلي الصفحة نظام الدخول بدون مفتاح  .5
  )81(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ثقب قفل الباب  –
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  )84(الرجاء الرجوع إلي الصفحة زر فتح باب الجذع  .1
  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مواصفات ضوء الكبح رفيع المستوي  .2
  )360(الرجاء الرجوع إلي الصفحة الكبح رفيع المستوي  تغيير  ضوء  –
  المصابيح المجمعة الخلفية:  .3
  )95(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ضوء إشارة التوجيه الخلفي  –

  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مواصفات ضوء إشارة التوجيه الخلفي 
  )357 (الرجاء الرجوع إلي الصفحةتغيير ضوء إشارة التوجيه الخلفي 

  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مواصفات ضوء الرجوع  –
  )359(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير ضوء الرجوع 

  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مواصفات ضوء الكبح  –
  )358(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير ضوء الكبح 

  )99(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ضوء الموضع الخلفي  –
  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ات ضوء الموضع الخلفي مواصف

  )358(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير ضوء الموضع الخلفي 
  )329(الرجاء الرجوع إلي الصفحة لوحة غطاء خزان الوقود  .4
  )99(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مصباح الضباب الخلفي  .5

  )386إلي الصفحة  (الرجاء الرجوعمواصفات مصباح الضباب الخلفي 
  )360(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير مصباح الضباب الخلفي 

  )406(الرجاء الرجوع إلي الصفحة الجر من الخلف  .6
  )386(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مواصفات ضوء لوحة الرخصة  .7

  )360(الرجاء الرجوع إلي الصفحة تغيير ضوء لوحة الرخصة 
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  حجيرة الموتور

 

  )337(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ن التوسع لسائل التبريدخزا  .1
  )333(الرجاء الرجوع إلي الصفحة غطاء التزود بزيت المحرك  .2
  )342(الرجاء الرجوع إلي الصفحة خزان سائل الكبح  .3
  )345(الرجاء الرجوع إلي الصفحة البطارية  .4
  )395حة (الرجاء الرجوع إلي الصفعلبة األجھزة في مقصورة المحرك  .5
  )332(الرجاء الرجوع إلي الصفحة مقياس مستوي زيت المحرك  .6
  )340(الرجاء الرجوع إلي الصفحة خزان سائل غسل الزجاج األمامي  .7
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  . تعليمات التشغيل بسالمة1
  القيادة اآلمنة  1.1

  التعليمات العامة  1.1.1
يصف ھذا القسم معلومات ھامة وتعليمات التشغيل والتوصيات 

ياطات السالمة للقيادة اآلمنة. لسالمتك وسالمة الركاب، يرجي واحت
  قراءة بعناية واتباع اللوائح ذات الصلة.

  تحذيرات 

تأكد من حمل "دليل المستخدم" في السيارة. تأكد من نقل مجموعة 
كاملة من وثائق السيارة إلي المالك الجديد عند استئجار السيارة أو 

  بيعھا إلي اآلخرين.

 

  كد من إجراء الفحوصات التالية قبل قيادة السيارة:تأ 
  تأكد من أن جميع األضواء تعمل بشكل صحيح.  –
  تأكد من أن مخزون الوقود طبيعي.  –
  تأكد من مستوي سائل التبريد طبيعي.  –
  تأكد من مستوي سائل الكبح طبيعي.  –
  تأكد من مخزون سائل غسل الزجاج األمامي طبيعي.  –
  طارات طبيعي.تأكد من ضغط اإل  –
  تأكد من جميع النوافذ واضحة ولھا منظر جيد.  –
تأكد من عدم وجود بند يعوق حركة الدواسة في فضاء قدم   –

  السائق.
ينبغي ضبط المقاعد ومساند الرأس ومرايا الرؤية الخلفية وفقا   –

  الرتفاع الجسم وحجمه.
ينبغي حماية الطفل باستخدام مقعد سالمة الطفل المناسب   –
  ساعدته في ربط حزام األمان.وم
ينبغي ربط حزام األمان بشكل صحيح وتذكير جميع الركاب   –

  داخل السيارة بربط أحزمة األمان.

  

  تنبيھات 

  ال تصرف االنتباه بسبب العوامل الخارجية أثناء عملية القيادة.  ●
ينبغي تجنب قيادة السيارة في حالة انخفاض قدرة االستجابة،   ●

ت والكحول واألدوية الخ سوف تضعف القدرة علي مثل المخدرا
  االستجابة.

  ينبغي االلتزام بشكل صارم بلوائح المرور وقيود السرعة.  ●
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  وقعة الجلوس الصحيحة للسائق والركاب  1.1.2
  وقعة الجلوس الصحيحة للسائق

ما إذا كانت وقعة الجلوس للسائق صحيحة يؤثر مباشرة علي مدي 
  مة القيادة.التعب للسائق وسال

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

  
يتم ضبط المقعد ألمام وخلف ويمكن تشغيل جميع الدواسات   –

  بشكل فعال في حالة الساقين عازمة قليال.
يتم ضبط ظھر المقعد إلي الوضع الصحيح حتي تغرية الظھر   –

  ع ظھر المقعد.بالكامل م

(الرجاء الرجوع إلي ضبط مسند الرأس للمقعد بشكل صحيح   –
  .)112الصفحة 

يتم ضبط عجلة القيادة للتأكد من المسافة بين عجلة القيادة   –
  سم. 25والصدر ال تقل عن 

(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ربط حزام األمان بشكل صحيح    –
21(.  

  

  تحذيرات 

دة بحيث تواجه الصدر األمامي للسائق، يتم ضبط عجلة القيا  ●
وذلك يمكن تقليل بشكل فعال الضرر الذي قد يؤدي إليه عند تضخم 

  الوسادة الھوائية.
عندما تكون المسافة بين صدر السائق وعجلة القيادة قريبة جدا،   ●

ال يمكن أن يوفر نظام الوسادة الھوائية حماية فعالة ومن المحتمل أن 
  ورة للسائق.يسبب ضررا أكثر خط

ينبغي أن تكون يد السائق دائما في الحلقة الخارجية من عجلة   ●
) للتأكد من أنه يمكن 3:00وساعة  9:00القيادة (في موقف ساعة 

 النظر إلي جميع األجھزة والمؤشرات الضوئية علي مجموع األجھزة.
أثناء عملية القيادة، ال يمكن إمالة المقعد بشكل مفرط، وينبغي   ●

زام األمان بشكل صحيح والحفاظ علي وقعة الجلوس الصحيحة ربط ح
  لتجنب األضرار التي تؤدي إليھا عند الكبح في حاالت الطوارئ.
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  وقعة الجلوس الصحيحة للراكب األمامي
لضمان سالمة الراكب األمامي والحد من خطر وقوع اإلصابات 

  والوفاة، يجب علي الراكب األمامي القيام بما يلي:
ط المقاعد قدر اإلمكان للحفاظ علي المسافة المناسبة بين ضب  –

الراكب األمامي ولوحة العدادات، بحيث يتم توفير حماية السالمة 
  األكثر فعالية عند تضخم الوسادة الھوائية.

(الرجاء الرجوع إلي ضبط مساند الرأس للمقاعد بشكل صحيح   –
  .)112الصفحة 

صحيح حتي تغرية الظھر يتم ضبط ظھر المقعد إلي الوضع ال  –
  بالكامل مع ظھر المقعد.

(الرجاء الرجوع إلي الصفحة ربط حزام األمان بشكل صحيح    –
21(.  
  ينبغي وضع القدمين في فضاء القدم في المقعد األمامي  –

  

  تحذيرات 

إذا كان الراكب األمامي قريب جدا من لوحة العدادات، فلن   ●
  ية فعالة.يوفر نظام الوسادة الھوائية حما

أثناء عملية القيادة، ال تضع القدمين علي لوحة العدادات أو    ●
تخرجھما إلي خارج النافذة أو تجلس علي األرجل، بل ينبغي وضعھا 
دائما في فضاء القدمين. وإال فإنه يمكن أن تصاب بسھولة عند الكبح 

  في حاالت الطوارئ أو وقوع الحادث.
إمالة المقعد بشكل مفرط، وينبغي  أثناء عملية القيادة، ال يمكن  ●

ربط حزام األمان بشكل صحيح والحفاظ علي وقعة الجلوس الصحيحة 
  لتجنب األضرار التي تؤدي إليھا عند الكبح في حاالت الطوارئ.

 

  وقعة الجلوس للركاب الخلفية
لضمان سالمة الركاب الخلفية والحد من خطر وقوع اإلصابات 

  الخلفية اتباع ما يلي:والوفاة، يجب علي الركاب 
(الرجاء الرجوع إلي ضبط مساند الرأس للمقاعد بشكل صحيح   –

  .)112الصفحة 
الحفاظ علي وقعة الجلوس الصحيحة إللصاق الظھر بشكل   –

  وثيق مع ظھر المقعد.
  وضع القدمين في فضاء القدم أمام المقاعد الخلفية.  –
لي الصفحة (الرجاء الرجوع إربط حزام األمان بشكل صحيح    –

21(.  
عند حمل األطفال، ينبغي حماية األطفال باستخدام مقاعد سالمة   –

(الرجاء الرجوع إلي الطفل المناسبة وفقا للوائح ذات الصلة 
  .)37الصفحة 

  تحذيرات 

إذا كانت وقعة الجلوس للركاب الخلفية غير صحيحة ولم يتم ربط 
  .أحزمة األمان بشكل صحيح، سيزيد من خطر اإلصابة
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  منطقة الدواسة  1.1.3
  الدواسة لطراز السيارة بناقل الحركة األوتوماتيكي

  
  . دواسة المكابح1
  . دواسة الوقود2

  الدواسة لطراز السيارة بناقل الحركة اليدوي 

  
  . دواسة القابض1
  . دواسة المكابح2
  . دواسة الوقود3

س في جميع قبل قيادة السيارة، تأكد من أن جميع الدواسات تدا   –
  األوقات دون أي عائق. 

تأكد من أن جميع الدواسات ھي قادرة علي العودة دون أي   –
  عائق.

إذا تعطل دائرة المكابح، تتطلب دواسة المكابح شوط الدواسة األكبر 
  إليقاف السيارة.

  تحذيرات 

إعاقة الدواسة يمكن أن يؤدي بسھولة إلي وقوع حوادث خطيرة 
  ب.وإصابات خطيرة للركا

ال تضع أي شيء في فضاء قدم السائق. إال فإنه قد ينزلق   ●
الشيء إلي منطقة الدواسة مما يمنع السائق من تشغيل الدواسة، وعند 
الكبح في حاالت الطوارئ أو في حالة حدوث حالة مفاجئة، ال يمكن 

  للسائق تشغيل دواسة الكبح، من السھل أن يؤدي إلي وقوع الحادث.
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  اء األحذية المناسبة.تأكد من ارتد
يجب علي السائق ارتداء األحذية المناسبة والتي يمكن أن تشعر حركة 

  الدواسة.
  حصيرة الدواسة علي جانب السائق

ينبغي تثبيت حصيرة الدواسة في فضاء القدم لعدم التداخل مع حركة 
  الدواسة.

  تحذيرات 

 تأكد من تثبيت حصيرة الدواسة في فضاء القدم علي جانب  ●
  السائق بإحكام.

ال يسمح بوضع أي حصيرة أخري أو التغطية علي حصيرة   ●
  الدواسة لتقليل شوط الدواسة وإعاقة حركة الدواسة.

بعد إخراج حصيرة الدواسة من داخل السيارة وتنظيفھا، ينبغي   ●
  إعادة تثبيتھا عند تركيبھا.
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  نظام حزام األمان 1.2
  التعليمات العامة  1.2.1

  
زام األمان بشكل صحيح يمكن تقليل بشكل فعال األضرار ربط ح

  الناجمة عن الحادث علي األفراد في السيارة.

  

  تنبيھات 

من أجل سالمتك وسالمة الركاب، تأكد من ربط أحزمة األمان بشكل 
صحيح في أي وقت من األوقات. في أثناء استخدام السيارة، ينبغي 

ت وتعليمات التحذير الواردة في ھذا قراءة بعناية واتباع جميع المعلوما
  القسم لربط أحزمة األمان.

 

  تحذيرات 

عدم ربط حزام األمان أو ربط حزام األمان بشكل غير صحيح، سيزيد 
  من خطر التسبب في وقوع اإلصابات الخطيرة.

أثناء قيادة السيارة، تأكد من ربط حزام األمان بشكل صحيح   ●
حيحة، مما يقلل كثيرا من األضرار والحفاظ علي وقعة الجلوس الص

التي لحقت باألفراد علي السيارة عند الكبح في حاالت الطوارئ أو 
  وقوع الحادث.

يجب علي النساء الحزامل واألشخاص ذوي اإلعاقة ربط   ●
  أحزمة األمان بشكل صحيح.

عند حمل األطفال، ينبغي حماية األطفال باستخداام مقاعد   ●
  وفقا للوائح ذات الصلة.سالمة الطفل المناسبة 

 

  

  تحذيرات 

  يجب أن يكون موقع ربط حزام األمان صحيح.  ●
يحظر من استخدام حزام األمان الواحد من قبل الشخصين،   ●

  وحتي لو األطفال.
تأكد من أن حزام األمان سليم. ال يسمح بإتالف حزام األمان أو   ●

  القاطه أو تفركه بحواف حادة.
مان، ينبغي تجنب قدر اإلمكان ارتداء مالبس عند ربط حزام األ  ●

فضفاضة وضخمة (إذا قد تم ارتداءھا، يمكن إخالعھا أوال) حتي ال 
  يؤثر علي التصاق حزام األمان مع الجسم.

ينبغي دائما الحفاظ علي حزام األمان نظيفا وفي حالة جيدة، وال   ●
  ان.تسمح لدخول األجسام الغريبة أو السوائل في مزالج حزم األم

  يحظر من فك حزام األمان وصيانته وضبطه بالنفس.  ●

 
    

OMA5H-0205
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  مكونات نظام أحزمة األمان
نظام أحزمة األمان للسيارة تشمل جميع أحزمة األمان ثالثية النقاط 

  والمؤشرات الضوئية ألحزمة األمان علي مجموع األجھزة.
  المؤشرات الضوئية ألحزمة األمان

  )مقعد السائق (المؤشر الضوئي لحزام األمان علي 
، إذا كان ”ON“يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

  السائق لم يتم ربط حزام األمان، سيضيء المؤشر الضوئي 
  )المؤشر الضوئي لحزام األمان علي مقعد الراكب األمامي (

، إذا كان ”ON“يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
يتم ربط حزام األمان، سيضيء المؤشر الضوئي الراكب األمامي لم 

  

  

  تنبيھات 

قبل بدء القيادة، الرجاء فحص مقعد الراكب األمامي والتأكد من عدم 
وجود الشيء الثقيل علي المقعد، حتي ال يعتقد النظام بخطأ بوجود 

  الراكب عليه ويصدر التنبيه الكاذب.

وسرعة  ”ON“ع يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وض
، إذا كان السائق أو الراكب األمامي لم يتم ربط km/h  20＜السيارة

  حزام األمان، سيومض المؤشر الضوئي

  تنبيھات 

عند فشل وحدة حزام األمان، سيومض المؤشر الضوئي في ھذا 
 GACالوقت، الرجاء الذھاب إلي متجر سيارات الركاب من شركة 

  لإلصالح.

 

وسرعة  ”ON“غيل أو مفتاح اإلشعال في وضع يكون مفتاح التش 
، إذا كان السائق أو الراكب األمامي لم يتم ربط km/h  20≥السيارة

  حزام األمان، سيومض المؤشر الضوئي المقاب

  تنبيھات 

عند فشل وحدة حزام األمان،  سيومض المؤشر الضوئي في ھذا 
 GACة الوقت، الرجاء الذھاب إلي متجر سيارات الركاب من شرك

  لإلصالح.
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  جھاز الشد المسبق لحد القوة لحزام األمان

  
لمختلف طرازات السيارة، يختلف وضع تجھيز جھاز الشد المسبق لحد 

  القوة لحزام األمان.
يتم تقييد السائق والركاب في المراحل المبكرة من االصطدام    –

إلي لكونھم في وقعة الجلوس المناسبة ومنع ميل الجسم بشكل مفرط 
  األمام.

عند حدوث االصطدام الشديد ليصل إلي ظروف التضخم، سيتم   –
تضخم جھاز الشد المسبق علي حزام األمان من قبل وحدة التحكم 
اإللكترونية ويدفع جھاز الشد المسبق نسيج حزام األمان إلعادة سحبه 

  للشد بسرعة في االتجاه العكسي.

والركاب إلي  بعد حدوث االصطدام، يتحرك جسم السائق   –
االمام، وفي ھذا الوقت، يتم تشغيل جھاز حد القوة لحزام األمان بحيث 
تكون قوة التقييد علي الجسم من حزام األمان ضمن نطاق معين من 
قيم القوة لمنع قيمة القوة المفرطة تؤدي إلي المزيد من اإلصابة علي 

ية لتحقيق السائق والركاب، وفي الوقت نفسه، تعمل مع الوسائد الھوائ
  أفضل أداء الحماية األمنية. 
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  لماذا ربط أحزمة األمان  1.2.2
  حماية السائق والركاب من أحزمة األمان

عند حدوث االصطدام، ربط حزام األمان بشكل صحيح يمكن تقييد 
السائق والركاب في الموقع المناسب للحد من جمود السائق والركاب 

غير المنضبطة للسائق والركاب  من الحركة إلي األمام ومنع الحركة
وتجنب إلقاء السائق والركاب، وبالتالي يقلل قدر اإلمكان من أضرار 

  االصطدام.
إن حزام األمان قادر علي استيعاب معظم الطاقة الحركية الناتجة عن 
االصطدام، باإلضافة إلي ذلك تقوم منطقة منع األضرار الناجمة عن 

السالمة السلبية األخري باستيعاب  االصطدام والضغط للسيارة وأنظمة
الطاقة الحركية الناتجة عن االصطدام للعمل مع حزام األمان في تقليل 

  األضرار التي قد يتعرض لھا السائق والركاب.

  
  المبدأ المادي لالصطدام األمامي

في عملية القيادة، السيارة والركاب لديھا الطاقة (الطاقة الحركية) 
عة السيارة ووزن الركاب داخل السيارة، كلما وقوتھا تعتمد علي سر

تكون السرعة والوزن أكبر، تكون الطاقة المطلقة عند االصطدام 
أقوي. بما في ذلك سرعة السيارة لديھا دور حامس، علي سبيل المثال، 

، ستزيد km/h  50إلي  km/h  25عند زيادة سرعة السيارة من 
  الطاقة الحركية المطلقة أربع مرات.

  

  
ال يزال يتحرك السائق والركاب الذي لم يتم ربط أحزمة األمان إلي 
األمام بسرعة قبل االصطدام بسبب الجمود بعد حدوث االصطدام، 
ولكن في ھذا الوقت لم تتحرك السيارة مع السائق والركاب، بحيث 

  يمكن أن يصاب السائق والركاب بجروح خطيرة.
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  نتائج عدم ربط أحزمة األمان

  
كانت سرعة السيارة منخفضة جدا، قوة االصطدام علي جسم  حتي لو

اإلنسان كبيرة للغاية، والسائق والركاب ال يمكنھم السيطرة علي 
جسمھم باليد، والذين لم يتم ربط أحزمة األمان سيتم طرحھم إلي 
األمام، وبمجرد اصطدام أي كائن داخل السيارة، قد يسبب إصابة 

  خطيرة.

  

  
الخلفية ربط أحزمة األمان بشكل صحيح. إال فإنه  ينبغي علي الركاب

سيتم طرحھم إلي األمام بعنف. الركاب الخلفية الذين لم يتم ربط أحزمة 
األمان لن يضر أنفسھم فقط، ولكن أيضا تعريض الركاب اآلخرين في 

  السيارة للخطر.

  

 

  تحذيرات 

ينبغي تجنب السيطرة علي الجسم باليدين عند حدوث   ●
  م، مما قد يسبب إصابة خطيرة لنفسك.االصطدا

الوسادة الھوائية ال يمكن أن تحل محل حزام األمان. مھما كانت   ●
السيارة مجھزة بالوسائد الھوائية، فإنه من الضروري ربط أحزمة 

  األمان بشكل صحيح.
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  أحزم األمان  1.2.3
  ربط حزام االمان على الكرسي االمامي

  
(الرجاء الرجوع إلي كل صحيح ضبط المقاعد األمامية بش  –

  .)114الصفحة 
(الرجاء الرجوع إلي الصفحة  ضبط مساند الرأس بشكل صحيح  –

112(.  
سحب ببطء حزام األمان وسحبه عبر الكتف والورك. أدخل   –

  لسان القفل إلى الطوق حتى سماع صوت الطقة.
سحب حزام الكتف ألعلي بالتوازي مع الجزء العلوي من   –

  زام الورك وتأكد من تعشيق لسان القفل بشكل صحيح.الجسم، وشد ح
 

  
  ربط احزمة االمان على الكراسي الخلفية

  
(الرجاء الرجوع إلي الصفحة  ضبط مساند الرأس بشكل صحيح  –

112(.  
سحب ببطء حزام األمان وسحبه عبر الكتف والورك. أدخل   –

  لسان القفل إلى الطوق حتى سماع صوت الطقة.
تف ألعلي بالتوازي مع الجزء العلوي من سحب حزام الك  –

  الجسم، وشد حزام الورك وتأكد من تعشيق لسان القفل بشكل صحيح.

  

 

  تحذيرات 

قبل قيادة السيارة، تأكد من أن جميع األفراد علي السيارة قد تم   ●
  ربط أحزمة األمان بشكل صحيح.

 ينبغي إدخال لسان القفل لحزام األمان في مزالج القفل في  ●
الجانب المقابل، وال يمكن إدخاله بخطأ، ويمنع إدخاله في مزالج القفل 

  في الجانب اآلخر.

 

  تنبيھات 

عند سحب حزام األمان إلدخاله في مزالج القفل، ينبغي التأكد   ●
  من إبقاء حزام األمان بالتوازي مع الجسم وعدم إنحاءه.

م األمان بعد إدخال لسان القفل لحزام األمان، يتم سحب حزا  ●
بقوة ببطء لتحقق ما إذا كان يتم إدخال لسان القفل لحزام األمان وقفله 

  بإحكام.
ينبغي القبض علي الجزء العلوي من حزام األمان وإخراجه   ●

بسرعة، وتحقق ما إذا كان كامش داخل حزام األمان يلعب دور القفل، 
  والذي عادة ما ينبغي القفل بسرعة.
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  تحذيرات 

ربط أحزمة األمان بشكل صحيح، قد ال يمكن تحقيق حماية  عند عدم
جيدة عند وقوع الحادث، مما أدي إلي إصابات خطيرة لألفراد علي 

  السيارة.
في حالة كون ظھر المقعد في وضع مستقيم ووقعة الجلوس   ●

للركاب صحيحة وربط أحزمة األمان بشكل صحيح، يمكن أن تلعب 
  أحزمة األمان دورھا بالكامل.

 

  تحرير أحزمة األمان

  
اضغط علي الزر األحمر بجوار مزالج القفل، سيتم إخراج   –

  لسان القفل تلقائيا.
أمسك لسان القفل إلعادة حزام األمان بحيث يعيد سحب حزام   –

  األمان من قبل الكامش.

  

  تحذيرات 

أثناء قيادة السيارة، يحظر من تحرير حزام األمان لتجنب وقوع 
  خطورة في حال وقوع الحادث. إصابات أكثر

 

  تحذيرات 

  يحظر تحرير حزام األمان قبل أن تتوقف السيارة تماما.  ●
عند تحرير حزام األمان، ينبغي توجيه لسان القفل باليد لسحبه   ●

ببطء لمنع حدوثه بسرعة كبيرة بحيث يصاب لسان القفل المعدني في 
  الجزء العلوي بالركاب.
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  ضبط  أحزمة األمان

  
ينبغي تمرير حزام الكتف عبر وسط الكتف والتصاق بالكتف   –

  وينبغي تجنب شده بالرقبة.
ينبغي أن يكون حزام الخصر علي مقربة من موقع عظم   –

  الحوض ويلتصق مع عظم الحوض، وينبغي تجنب ضغطه في المعدة.
  ينبغي شد حزام األمان حسب الحاجة.  –

  

  تحذيرات 

ن وإعاقة انتعاشه عمدا، وينبغي شده حريا يحظر من سحب حزام األما
  من كامش حزام األمان.

 

  تنبيھات 

فقط في حال ربط حزام األمان في الموقع الصحيح يمكن لعب دور 
  الحماية لحزام األمان بالكامل.

 

  

  
أمسك الجزء الدليل ليتحرك إلي األعلي واضبط حزام الكتف   –

  إلي االرتفاع المناسب.
 Aالدليل من حزام األمان في اتجاه رأس السھم اضغط الجزء   –

  وحّركه إلي األسفل واضبط حزام الكتف إلي االرتفاع المناسب.
  حّرر الجزء الدليل من حزام األمان.  –
بعد االنتھاء من الضبط، اسحب بقوة حزام الكتف وتحقق من   –

  قفل الجزء الدليل بإحكام.
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  تحذيرات 

بر وسط الكتف وينبغي تجنب شده ينبغي تمرير حزام الكتف ع  ●
  بالرقبة.

  ينبغي تمديد حزام األمان بالقرب من الجزء العلوي من الجسم.  ●
ينبغي تمرير حزام الخصر عبر عظم الحوض وتمديده بالقرب   ●

  من عظم الحوض.
  يجب أال يكون حزام األمان فضفاضا جدا.  ●

 

  لينبغي ربط أحزمة األمان بشكل صحيح من النساء الحوام

  
  ضبط المقاعد األمامية ومساند الرأس إلي الموقع المناسب.  –
أمسك لسان القفل واسحب حزام األمان ببطء عبر الكتف وتأكد   –

من كون حزام الخصر منخفضا قدر اإلمكان وتجنب ضغطه في 
  البطن.

أدخل لسان القفل في مزالج القفل المناسب حتي تسمع صوت   –
  الربط.

ي األعلي بالتوازي مع الجزء العلوي من اسحب حزام الكتف إل  –
  الجسم وشد حزام الورك وتأكد من تعشيق لسان القفل بشكل صحيح.

  

  تحذيرات 

بالنسبة إلى الحامل، فعليھا أن تجعل حزام األمان يمر بالكتف في أدنى 
  موضع بعيدا عن البطن، من أجل تجنب التأثير في الجنين.

 

  تنبيھات 

مل أكثر خاصة من الشخص العادي وينبغي إيالء تكون النساء الحوا
المزيد من االھتمام لسالمة أنفسھم وسالمة الطفل الذين لم يولدوا بعد، 
ال بد منھم ربط أحزمة األمان بشكل صحيح عند قيادة السيارة أو 

  ركوب السيارة.
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  محافظة أحزمة األمان
دوريا  في عملية االستخدام اليومي لحزام األمان، ينبغي فحصه

  وصيانته بشكل معقول لضمان حياة الخدمة الجيدة.

  
أخرج حزام األمان وأدخل مزالج القفل، وفحص منسوج حزام   –

  األمان للتحقق من وجود التلف.
إذا كان ھناك األوساخ في المنسوج، يمكن مسح سطحه   –

باستخدام منشفة مبللة بالماء الدافئ والصابون ومسحه باستخدام منشفة 
  بالماء الصافي بعد محو األوساخ. مبللة

  
ينبغي تجفيف منسوج حزام األمان واستعادة حزام األمان بعد   –

  أن يصبح جافا.

  تحذيرات 

إذا تم استخدام حزام األمان في حادث خطير أو في حالة وجود   ● 
آثار ارتداء خطير وأتالف أخري، أو تم تضخم جھاز الشد المسبق، 

  ينبغي تغييره.
  من تعديل حزام األمان بشكل قانوني.يحظر   ● 

 

  

 

  تنبيھات 

في حالة عدم استخدام حزام األمان، ينبغي فك مزالج القفل   ● 
  الستعادته بشكل طبيعي.

لتمديد حياة الخدمة لحزام األمان، الرجاء الحفاظ علي جفاف   ● 
حزام األمان في جميع األوقات وتجنب أشعة الشمس المباشرة لفترات 

  طويلة.
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  نظام الوسائد الھوائية  1.3

 

اعتمادا علي التكوينات المختلفة، نظام الوسائد الھوائية لديه الوسائد الھوائية المتضخمة في 
  المواقع أدناھا:

  . الوسادة الھوائية األمامية للمقعد األمامي.1
  . الوسادة الھوائية الجانبية للمقعد األمامي (لبعض الطرازات).2
  وائية من نوع الستارة الجانبية (لبعض الطرازات).. الوسادة الھ3
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  التعليمات العامة  1.3.1
من أجل االستفادة الكاملة من نظام الوسائد الھوائية المتضخمة، يجب 
علي السائق والركاب ربط أحزمة األمان بشكل صحيح قبل بدء 
القيادة، وينبغي ضبط المقاعد أو عجلة القيادة بشكل صحيح وضبط 

مسند الرأس بشكل صحيح وحماية األطفال في السيارة باستخدام موقع 
  مقاعد سالمة الطفل المناسبة.

  تحذيرات 

في حال عدم ربط أحزمة األمان من قبل السائق والركاب أو عدم اتخاذ 
وقعة الجلوس الصحيحة من قبلھم، قد يحدث إصابات خطيرة أو قاتلة 

  عند وقوع حادث مفاجئ.
والركاب ربط أحزمة األمان بشكل صحيح  يجب علي السائق  ● 

  قبل بدء القيادة، وضبط وقعة الجلوس بشكل صحيح.
أثناء عملية القيادة ال يسمح باحتجاز الركاب اآلخرين (األطفال)   ● 

أو الحيوانات األليفة أو األشياء الفضاء بين الراكب األمامي والوسادة 
لي سطح عجلة الھوائية؛ وينبغي تجنب وضع أو التصاق أي شيء ع

  القيادة ولوحة العدادات.

 

  

  تنبيھات 

إن الوسائد الھوائية لن تحل محل أحزمة األمان، ينبغي ربط أحزمة 
  األمان أثناء عملية القيادة.

 

  تنبيھات 

عند تضخم الوسائد الھوائية سوف تنتج كمية صغيرة من الدخان، وھذا 
  ھو ظاھرة طبيعية، ال داعي للقلق.

 

  لوسادة الھوائيةدور ا 
بعد حدوث االصطدام الخطير بين السيارة والعرقلة، إذا تم الوصول 
إلي ظروف التضخم، سوف تتضخم الوسادة الھوائية وسادة ھوائية 
مليئة بالغاز لتخفيف التأثير علي السائق والركاب عاني من حركة 
القصور الذاتي واستيعاب طاقة االصطدام لتقليل درجة األضرار التي 

  لحقت السائق والركاب.
بعد حدوث االصطدام الخطير للسيارة،  إذا تم الوصول إلي ظروف 
التضخم، سوف تتضخم الوسادة الھوائية بسرعة عالية خالل فترة 
قصيرة جدا، لذلك يجب علي السائق والركاب الحفاظ علي وقعة 
الجلوس الصحيحة؛ ويجب علي السائق والراكب األمامي إبقاء مسافة 

قدرة اإلمكان من الوسائد الھوائية األمامية للمقاعد األمامية،  بعيدة
بحيث الوسائد الھوائية يمكن أن تتضخم تماما عند تضخمھا لتوفير 

  الحماية الفعالة للسائق والركاب وتجنب إصابات خطيرة.
بعد حدوث االصطدام الخطير للسيارة، قد يتم طرح السائق والركاب 

ألمان إلي منطقة تضخم الوسادة الھوائية، وقد الذين لم يتم ربط أحزمة ا
تصيب الوسائد الھوائية عالية السرعة بجروح أو وفاة للسائق والركاب 

  وخاصة األطفال.
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  العوامل التي تسبب تضخم الوسائد الھوائية
العامل الحاسم في تضخم الوسائد الھوائية ھو حجم طاقة االصطدام 

قة اصطدام السيارة التي تقاس من عندما تصطدم السيارة. إذا كانت طا
قبل وحدة التحكم عند حدوث االصطدام أقل من متطلبات اإلشعال 
لوحدة التحكم، لن يقوم النظام بتضخم الوسائد الھوائية. لذلك حتي لو 
كانت السيارة تضررت بشكل خطير ال يعني ضرورة تضخم الوسائد 

  الھوائية.

  تنبيھات 

ائد الھوائية عند اصطدام السيارة ھو العامل الحاسم في تضخم الوس
حجم طاقة االصطدام عندما تصطدم السيارة والذي له عالقة مع نوع 
الحادث وزاوية االصطدام والعائق وسرعة السيارة وغيرھا من 

  العوامل.

 

  صيانة والتخلص من الوسائد الھوائية
ينبغي إجراء أي عمل علي نظام الوسائد الھوائية وتفكيك وتركيب 

جزاء نظام الوسائد الھوائية ألجل صيانة األجزاء األخري للسيارة في أ
. خالف ذلك، قد يؤدي إلي GACمتجر سيارات الركاب من شركة 

تلف أجزاء نظام الوسائد الھوائية، وبالتالي تضخم الوسائد الھوائية 
  بشكل غير طبيعي أو عدم تضخم الوسائد الھوائية عند وقوع الحادث.

وائح السالمة ذات الصلة عند التخلص من السيارة الكلية ينبغي اتباع ل
 GACأو أجزاء الوسائد الھوائية،  متجر سيارات الركاب من شركة 

  يوفر لكم مع الخدمات االستشارية للوائح السالمة ذات الصلة.

  

  تحذيرات 

ينبغي تجنب صيانة أو ضبط أو تعديل أي جزء للوسادة الھوائية   ●
  بالنفس.

م الوسادة الھوائية لمرة واحدة فقط، إذا تضخمت الوسادة ُتستخد  ●
الھوائية بسبب وقوع الحادث، ينبغي تغييرھا في  متجر سيارات 

  .GACالركاب من شركة 
عند تعطل نظام الوسائد الھوائية، ينبغي الذھاب إلي  متجر   ●

لإلصالح. وإال فإن النظام قد ال  GACسيارات الركاب من شركة 
لوسائد الھوائية أو يتم إطالقھا بشكل غير طبيعي عند يمكن إطالق ا

  وقوع االصطدام.
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  أجزاء نظام الوسائد الھوائية
  يتكون نظام الوسائد الھوائية أساسا من ثالثة أجزاء:

  أجھزة التحكم والمراقبة اإللكترونية.  ●
  الوسادة الھوائية مع مولد الغاز.  ●
(الرجاء ) (المؤشر الضوئي داخل مجموع األجھزة   ●

  .)65الرجوع إلي الصفحة 

يتم مراقبة الوسائد الھوائية من قبل نظام المراقبة اإللكترونية لوحدة  
التحكم في الوسائد الھوائية. بعد تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح 

، يضيء المؤشر الضوئي لمدة حوالي بضع ”ON“اإلشعال إلي وضع 
  الذاتي.ثوان وثم ينطفئ بعد االنتھاء من الفحص 

يشير المؤشر الضوئي للوسادة الھوائية إلي تعطل النظام في الحاالت 
  التالية:

، ال ”ON“. بعد تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع 1
  يضيء المؤشر الضوئي.

، ال ”ON“. بعد تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع 2
  ء لبضع ثوان.ينطفئ المؤشر الضوئي بعد إلقاء الضو

، ”ON“. بعد تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع 3
  ينطفئ المؤشر الضوئي وثم يضيء.

  . يضيء أو يومض المؤشر الضوئي أثناء عملية القيادة.4
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  الوسائد الھوائية األمامية للمقاعد األمامية   1.3.2

  
وسط عجلة القيادة  يتم تركيب الوسادة الھوائية األمامية للسائق داخل

يشار إليه رأس السھم  ”AIRBAG“(جزء مظلل من الخط المنقط)، و
  ھو عالمة الوسادة الھوائية.

  

  
يتم تركيب الوسادة الھوائية األمامية للراكب األمامي داخل منصة 

يشار إليه  ”AIRBAG“األجھزة (جزء مظلل من الخط المنقط)، و
  ة.رأس السھم ھو عالمة الوسادة الھوائي

عند حدوث االصطدام األمامي الخطير للسيارة، إذا تم الوصول إلي 
ظروف التضخم، يقوم النظام بإطالق الوسادة الھوائية األمامية للتضخم 
بسرعة وذلك لمساعدة حزام األمان في توفير حماية إضافية لرأس 

  وصدر السائق والراكب األمامي.
نظام بإطالق الوسائد عند حدوث نوع من حادث االصطدام، قد يقوم ال

  الھوائية في األماكن األخري في نفس الوقت.

  
قد ال يتضخم نظام الوسادة الھوائية األمامية للسيارة في الحاالت 

  التالية:
أو “CCA” يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع    ●

  .”OFF/LOCK“وضع 
  االصطدام األمامي الطفيف.  ●
  االصطدام الجانبي.  ●
  صطدام من الخلف.اال  ●
  التقلب إلي الجانب.  ●
  الظروف الخاصة األخري.  ●

  تنبيھات 

"طفيف" ھو لشعور وحدة التحكم للسيارة بغض النظر عن األضرار 
  التي لحقت السيارة.
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الوسائد الھوائية الجانبية للمقاعد األمامية (لبعض   1.3.3
  الطرازات)

  
للمقاعد األمامية في داخل الجانب  يتم تركيب الوسائد الھوائية الجانبية

المواجه للباب من ظھر مقعد السائق ومقعد الراكب األمامي (الجزء 
يشار إليه رأس السھم ھو  ”AIRBAG“المظلل من الخط المنقط)، و

  عالمة الوسادة الھوائية.
عند حدوث االصطدام الجانبي الخطير للسيارة، إذا تم الوصول إلي 

ظام بإطالق الوسادة الھوائية الجانبية في ظروف التضخم، يقوم الن
جانب االصطدام للتضخم بسرعة وذلك لمساعدة حزام األمان في 
  توفير حماية إضافية للجزء العلوي من جسم السائق والراكب األمامي.

عند حدوث نوع من حادث االصطدام، قد يقوم النظام بإطالق الوسائد  
  لوقت.الھوائية في األماكن األخري في نفس ا

  تحذيرات 

ينبغي إضافة تركيب غالف المقعد الذي قد يعوق تضخم الوسائد 
الھوائية الجانبية في خارج المقعد، وإال فإن الوسائد الھوائية الجانبية ال 

  يمكن التضخم بشكل طبيعي.

قد ال يتضخم نظام الوسادة الھوائية الجانبية للمقاعد األمامية للسيارة 
  :في الحاالت التالية

أو “CCA” يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع    ●
  .”OFF/LOCK“وضع 

  االصطدام األمامي.  ●
  االصطدام الجانبي الطفيف.  ●
  االصطدام من الخلف.  ●

 
  الظروف الخاصة األخري.  ●

  تنبيھات 

"طفيف" ھو لشعور وحدة التحكم للسيارة بغض النظر عن األضرار 
  التي لحقت السيارة.

 

  
 

  تحذيرات 

يرجي االنتباه إلي التحذيرات علي جانب الباب وال تتكئ علي جانب 
  الباب المجھز بالوسادة الھوائية الجانبية.
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الوسائد الھوائية من نوع الستارة الجانبية (لبعض   1.3.4
  الطرازات)

  
يتم تركيب الوسائد الھوائية  من نوع الستارة الجانبية في داخل الجانب 

سر واأليمن من السقف (الجزء المظلل من الخط المنقط)، األي
يشار إليه رأس السھم ھو عالمة  ”CURTAIN AIRBAG“و

  الوسادة الھوائية من نوع الستارة.

عند حدوث االصطدام الجانبي الخطير للسيارة، إذا تم الوصول إلي  
 ظروف التضخم، يقوم النظام بإطالق الوسادة الھوائية من نوع الستارة
الجانبية في جانب االصطدام للتضخم بسرعة وذلك لمساعدة حزام 
األمان في توفير حماية إضافية للجزء العلوي من جسم السائق 

  والراكب األمامي.
عند حدوث نوع من حادث االصطدام، قد يقوم النظام بإطالق الوسائد 

  الھوائية في األماكن األخري في نفس الوقت.
ة الھوائية من نوع الستارة الجانبية للسيارة قد ال يتضخم نظام الوساد

  في الحاالت التالية:
أو “CCA” يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع    ●

  .”OFF/LOCK“وضع 
  االصطدام األمامي.  ●
  االصطدام الجانبي الطفيف.  ●
  االصطدام من الخلف.  ●
  الظروف الخاصة األخري.  ●

  تنبيھات 

ة التحكم للسيارة بغض النظر عن األضرار "طفيف" ھو لشعور وحد
  التي لحقت السيارة.
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  الحاالت التي قد تتضخم الوسائد الھوائية فيھا  1.3.5

  
اصطدام رأس السيارة باألرض عند عبور األخدود العميق   –

  نسبيا.

  

  
  االصطدام بالمطبات علي جانب الطريق أو حجر الشارع الخ.  –

  

  
  ة باألرض عند ھبوط المنحدر الحاد.اصطدام رأس السيار  –
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  الحاالت التي قد ال تتضخم الوسائد الھوائية فيھا  1.3.6

  
االصطدام بالخرسانة، األعمدة، الشجرة أو غيرھا من األشياء   –

  الممدودة.

  

  
اصطدام من النھاية الخلفية الجزء السفلي من ذيل الشاحنة   –

  وغيرھا من الشاحنات الكبيرة.

  

  
ض الجزء الخلفي من السيارة لالصطدام من السيارات تعر  –

  األخري.
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  تقلب السيارة إلي الجانب.  –

  
  االصطدام بالجدار أو السيارة من غير الجبھة.  –
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  الركوب اآلمن لألطفال   1.4
  التعليمات العامة  1.4.1

سنة، ينبغي اختيار مقعد  12عند ركوب األطفال الذين عمرھم أقل من 
  لطفل أو حزام األمان المناسب وفقا لطول الطفل ووزنه.سالمة ا

ينبغي ربط حزام األمان بشكل صحيح وفقا لتعليمات الشركة المصنعة 
لمقاعد سالمة الطفل. ينبغي حمل تعليمت االستخدام لمقاعد سالمة 

  الطفل مع الوثائق الملحقة بالسيارة.

  

  تحذيرات 

المواجه إلي عكس اتجاه  ينبغي تجنب تركيب مقعد سالمة الطفل  ● 
السفر علي مقعد الراكب األمامي لحمل الطفل، وذلك لتجنب اإلصابة 
الخطيرة والوفاة للطفل عند وقوع الحادث. ينبغي وضع الطفل علي 

  المقاعد الخلفية.
ينبغي ربط حزام األمان بشكل صحيح ألجل لعب دور حزام   ● 

  األمان بالكامل.
أو الرضيع أثناء السفر. وإال فقد ينبغي تجنب احتضان الطفل   ● 

يؤدي إلي إصابة الطفل أو الرضيع بالجروح أو الوفاة عند وقوع 
  الحادث.

  ينبغي اختيار مقعد سالمة الطفل لحماية الطفل بشكل فعال.  ● 
ال يسمح بترك الطفل وحده في السيارة. بسبب االختالفات   ● 

لسيارة منخفضة الكبيرة في المناخ، قد تصبح درجة الحرارة داخل ا
جدا أو مرتفعة جدا، إذاتم ترك الطفل وحده في السيارة، قد يصاب 

  إصابة قاتلة.
 

  

إذا لم يكن ھناك مقعد سالمة الطفل، ال يجوز للطفل أقل من   ● 
متر من ارتفاع جسمه استخدام حزام األمان التقليدي داخل  1.5

ته عند السيارة. وبخالف ذلك، قد يؤدي إلي إصابة بطنه أو رقب
  الكبح في حاالت الطوارئ أو عند وقوع الحادث.

  مقعد سالمة الطفل مخصص لطفل واحد فقط.  ● 
تأكد من قراءة بعناية واتباع تعليمات االستخدام واالحتياطات   ● 

  من الشركة المصنعة لمقاعد سالمة الطفل.
ينبغي إيالء االھتمام بالقوانين واللوائح ذات الصلة عند تركيب   ● 

خدام مقاعد سالمة الطفل، الكل يخضع للقوانين واللوائح واست
  ذات الصلة.
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  مقعد سالمة الطفل  1.4.2
  تصنيف كرسي األطفال (قابل للمراجعة فقط):

  + من مقاعد سالمة الطفل:0/0أ. فئة 

  
شھرا من العمر ووزنھم أقل  18بالنسبة لألطفال الرضع دون 

+ من مقاعد سالمة 0/0، من األفضل استخدام  فئة kg  13من 
  الطفل التي يمكن تعديلھا إلي وضع االضطجاع.

  
 

  من مقاعد سالمة الطفل: Ⅰب. فئة 

  
سنوات من العمر  4بالنسبة لألطفال الرضع أو األطفال الصغار دون 

من   Ⅰ، من األفضل استخدام  فئة  kg 18 ~ kg 9ووزنھم بين 
  مقاعد سالمة الطفل.

  
 

  مة الطفل:من مقاعد سال Ⅱج. فئة 

  
 kg 15  kg ~سنوات من العمر ووزنھم بين 7بالنسبة لألطفال دون 

من مقاعد سالمة الطفل مع أحزمة  Ⅱ، من األفضل استخدام  فئة 25
  األمان ثالثية النقاط.
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  من مقاعد سالمة الطفل: Ⅲد. فئة 

  
 kg 36~ kg 22سنوات من العمر ووزنھم بين  7بالنسبة لألطفال فوق 

من مقاعد  Ⅲمتر، من األفضل استخدام  فئة  1.50عه أقل من ، وارتفا
  سالمة الطفل مع أحزمة األمان ثالثية النقاط.

  معلومات قابلية للتطبيق علي نظام تقييد حركة الطفل لمواقع الجلوس المختلفة:  

  فئة الوزن
  موقع التثبيت

  ي  األوسطالمقعد الخلف  المقاعد الخلفية  الجانبية  مقعد الراكب األمامي

  kg  X  U  X  10: < 0فئة 

  kg  X  U  X  13+: < 0فئة 

  Ⅰ: kg 18~9    X  U/UF  Xفئة 

  Ⅱ: kg 25~15    X  UF  Xفئة 

  Ⅲ: kg 36~22   X  UF  Xفئة 

 
  مالحظة: معاني األحرف التي يتم ملءھا في الجدول:

U=ھذه نالوز فئة في باستخدامھا المسموح "العالمية" الطفل سالمة مقاعد علي تنطبق.  
UF= ھذه الوزن فئة في باستخدامھا المسموح األمام إلي المواجھة "العالمية" الطفل سالمة مقاعد علي تنطبق.  

X=ھذه الوزن فئة في الطفل سالمة مقاعد علي تنطبق ال مواقع.  
لمصنعة لمقاعد سالمة الطفل والحزمة وتسمية مقعد سيتم تحديد فئة الحجم لبعض مقاعد سالمة الطفل. تأكد من فحص فئة الحجم وفقا لتعليمات الشركة ا

  سالمة الطفل. للحصول علي تعليمات التركيب الصحيح، الرجاء قراءة تعليمات االستخدام لمقاعد سالمة الطفل.
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  ISOFIXالمقابل لمقعد سالمة الطفل  ISOFIXموقع التثبيت 

  وحدة التثبيت  فئة الحجم  فئة الوزن
  موقع التثبيت

  المقعد الخلفي  األوسط  المقاعد الخلفية  الجانبية  د الراكب األماميمقع

  سرير الرضيع المحمول
F  ISO/L1  X  X  X  

G  ISO/L2  X  X  X  

  kg  E  ISO/R1  X  IL  X  10: < 0فئة 

  kg  13+: < 0فئة 

E  ISO/R1  X  IL  X  

D  ISO/R2  X  IL  X  

C  ISO/R3  X  IL  X  

    Ⅰ: kg 18~9فئة 

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  

  Ⅱ: 15~25  kg    X   Xفئة 

  Ⅲ: 22~36  kg    X   Xفئة 

 
  مالحظة: معاني األحرف التي يتم ملءھا في الجدول:

IUF - تنطبق علي مقاعد سالمة الطفلISOFIX اجھة إلي األمام" في فئة الوزن ھذه.العالمية المثبتة بشريط السحب األعلي و"المو  
IL - تنطبق علي أنظمة تقييد حركة الطفلISOFIX .من الفئات الخاصة الموجودة في القائمة، وھذه أنظمة تقييد حركة األطفال قد تكون فئة السيارات الخاصة، فئة مقيدة أو فئة شبه عالمية  

- X ھذه وزنال فئة في الطفل سالمة مقاعد علي تنطبق ال مواقع.  
سمية مقعد سالمة الطفل. للحصول علي تعليمات التركيب الصحيح، الرجاء قراءة تعليمات سيتم تحديد فئة الحجم لبعض مقاعد سالمة الطفل. تأكد من فحص فئة الحجم وفقا لتعليمات الشركة المصنعة لمقاعد سالمة الطفل والحزمة وت

  االستخدام لمقاعد سالمة الطفل.
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  ثبيت مقعد سالمة الطفل بشكل صحيح ت  1.4.3
قبل تركيب مقعد سالمة الطفل علي المقعد الخلفي، ينبغي ضبط المقعد 
األمامي إلي الموقع المناسب وفقا ألبعاد مقعد سالمة الطفل وحجم 
الطفل وذلك لضمان عدم إصابة الطفل الجالس علي المقعد الخلفي 

ة أو بسبب تضخم بجروح عند اصطدام الكائن الصلب داخل السيار
الوسائد الھوائية. تأكد من عدم وضع األطفال الرضع واألطفال 

  الصغار علي الركبة!
مقعد سالمة الطفل لديه عادة ثالثة أنواع من أساليب التثبيت وھي 

والتثبيت  ISOFIXالتثبيت بحزام األمان ثالثي النقاط، والتثبيت بنظام 
ي النقاط ھو أنه يتم تشديد . التثبيت بحزام األمان ثالثLATCHبنظام 

وتثبيت مقعد سالمة الطفل باستخدام حزام األمان ثالثي النقاط الخاص 
فئات مقاعد سالمة  بالسيارة، كما ھو موضح أعاله في محتويات "

ھو أنه  LATCHوالتثبيت بنظام  ISOFIX"؛ والتثبيت بنظام الطفل
ة الطفل ونقطة يتم التشديد والتثبيت باستخدام جھاز تثبيت مقعد سالم

  التثبيت المحجوزة مستقال في داخل السيارة.

  
 

  

  تحذيرات
WARNING  

ال يسمح بوضع مقعد سالمة الطفل 
المواجه إلي الخلف علي مقعد محمي 
بواسطة الوسائد الھوائية، وإال فإنه قد 

  يسبب الوفاة أو اإلصابة الخطيرة.
DO NOT place rear-facing 
child seat on this seat with 

airbag.  
DEATH or SERIOUS 

INJURY can occur.  

 

OMA5H-0222 
 

يتم وضع عالمة التحذير علي واقي الشمس للسيارة لتذكير الراكب 
األمامي عن خطر الوسادة الھوائية األمامية. تأكد من قراءة واتباع 

  التعليمات الواردة علي ھذه العالمة.

  تحذيرات 

م تقييد حركة الطفل علي مقعد محمي من ال يسمح باستخدام نظا
  الوسادة الھوائية األمامية (في وضع منشط)!

 

  

  تنبيھات 

ھنا ھو فقط وصف ألسلوب تركيب نوع من مقاعد سالمة الطفل، وھو 
لإلشارة فقط. في عملية تركيب فعلي لمقعد سالمة الطفل، تأكد من 

ل، ويتم تركيب الرجوع إلي تعليمات االستخدام لمقاعد سالمة الطف
  مقعد سالمة الطفل وفقا لتعليمات التركيب الخاصة بالشركة المصنعة.
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  تركيب مقعد سالمة الطفل باستخدام حزام األمان ثالثي النقاط

  
  ضع مقعد سالمة الطفل علي مقعد السيارة.  .1
مّر حزام األمان عبر مقعد سالمة الطفل وفقا لتعليمات الشركة   .2

د سالمة الطفل وأدخل لسان القفل في مزالج القفل المصنعة لمقع
  بالكامل حتي تسمع صوت نقرة.

  

  
ادفع اللسان ألسفل. مّر حزام الكتف عبر فتحة علي حافة مقعد   .3

  سالمة الطفل.

  

  
أمسك حزام الكتف بالقرب من لسان القفل وارفعه ألعلي حتي لم   .4

غط علي مقعد سالمة يعد حزام الخصر مسترخيا. في ھذا الوقت، اض
  الطفل بالوزن الذاتي وادفعه في مقعد السيارة.
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.    ضع حزام األمان بشكل صحيح وادفع اللسان ألعلي. تأكد من 5

عدم تشويه حزام األمان. عند دفع اللسان ألعلي، اسحب الجزء العلوي 
  من حزام الكتف ألعلي بحيث حزام األمان لم يعد مسترخيا.

  
المة الطفل ألمام وخلف وليسار ويمين للتأكد من ھز مقعد س  .6

  تثبيته بإحكام.
  تأكد من قفل كل أحزمة األمان غير المستخدمة متاحة للطفل.  .7

  
إذا لم يكن ھناك جھاز تثبيت حزام األمان لمقعد سالمة الطفل، الرجاء 

  تركيب مشبك قفل علي حزام األمان.
لكتف ألعلي وتأكد أعاله، اسحب حزام ا 2و 1بعد الخطوتين   –

  من جزء الخصر غير مسترخي.
أمسك بحزم حزام األمان بالقرب من لسان القفل. ضع جزأين   –

من حزام األمان معا بحيث ال ينزلقا من لسان القفل. افتح مزالج القفل 
  لحزام األمان.

قم بتركيب مشبك القفل كما ھو مبين في الصورة. ضع المزالج 
اإلمكان وأدخل اللسان في المزالج. انتقل  بالقرب من لسان القفل قدر

  .7و 6إلي الخطوتين 
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  LATCHأو نظام  ISOFIXتركيب نظام 
قريب مما له بنظام  ISOFIXأسلوب تركيب مقعد سالمة الطفل بنظام 

LATCH  ومقارنة مع نظام ،ISOFIX يكون نظام ،LATCH  له
نظامين أكثر من نقطة تثبيت علوي، تكون نقطة التثبيت السفلي لل

 LATCHمشتركة. المقاعد الخلفية الجانبية للسيارة قد تم تجھيز نظام 
ومقعد  LATCHلھا، لذلك يمكن تركيب مقعد سالمة الطفل بنظام 

  أيضا. ISOFIXسالمة الطفل بنظام 

  تحذيرات 

أثناء قيادة السيارة، ينبغي استخدام نظام تقييد حركة الطفل الذي 
  لتقييد حركته. ينطبق علي وزن الطفل وحجمه

ُيستخدم جھاز تثبيت مقعد سالمة الطفل المجھز بالسيارة فقط   ●
  لتثبيت مقعد سالمة الطفل.

ال يسمح بتوصيل أشرطة التثبيت أو الكائنات الصلبة والحادة   ●
أو أي كائنات أخري بخالف مقعد سالمة الطفل علي جھاز التثبيت، 

  وقوع الحادث. وإال فإنه قد يتم عرض حياة الطفل للخطر عند

 

  

  

  تنبيھات 

مخبأة في  – 1 –نقطة التثبيت األمامية للمقاعد الخلفية الجانبية 
الفجوة بين مسند الظھر وحصيرة المقعد ويمكن رؤيتھا بعد فتح 

  الفجوة باليد.

 

  

  

  تنبيھات 

مخبأة في  – 2 –نقطة التثبيت الخلفية للمقاعد الخلفية الجانبية 
د الظھر وحصيرة المقعد ويمكن رؤيتھا بعد فتح الفجوة بين مسن

  الفجوة باليد.
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تأكد من تركيب أو فك مقعد سالمة الطفل وفقا لتعليمات االستخدام 
للشركة المصنعة لمقاعد سالمة الطفل بشكل صارم. يصف ما يلي 

  .LATCHتعليمات تركيب مقاعد سالمة الطفل بنظام 

  
عد وحّدد نقطة التثبيت األمامية ضع مقعد سالمة الطفل علي المق  .1
) تحت مقعد سالمة -رأس السھم- ، وأدخل األخدود الدليل (- 1 –

في داخل فجوة الحصيرة حتي  – 1 –الطفل في نقطة التثبيت األمامية 
  تسمع صوت التعشيق.

  
ارفع مسند الرأس إلي أعلي موقع وثم مّر شريط التثبيت عبر    .2

 – 2 –التثبيت بنقطة التثبيت الخلفية  عمود مسند الرأس واربط شريط
  وتأكد من عدم تشويه شريط التثبيت.

شد شريط التثبيت، وھز مقعد سالمة الطفل ألمام وخلف    .3
  وليسار ويمين للتأكد من تثبيته بإحكام.

  تأكد من قفل كل أحزمة األمان غير المستخدمة متاحة للطفل.  .4
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  خطر غاز العادم  1.5
  لكربونغاز أول أكسيد ا

غازات العادم المنبعثة من محرك السيارة تحتوي علي أول أكسيد 
الكربون (نوع من غاز عديم اللون وعديم الرائحة وشديد السمية). 
طالما أنك تقوم بصيانة واستخدام السيارة بشكل صحيح، لن يدخل غاز 

  أول أكسيد الكربون السيارة.
  الت التالية:تحقق ما إذا كان نظام العادم طبيعيا في الحا

  نظام العادم يصدر ضوضاء غير طبيعي.  –
  لون غاز العادم من النظام غير طبيعي.  –

عند تشغيل السيارة عند فتح الجذع، تدفق الھواء سوف يجعل غاز 
العادم يدخل السيارة، مما يسبب حالة خطيرة. إذا كان من الضروري 

نوافذ ونظام قيادة السيارة في حالة فتح الجذع، ينبغي فتح جميع ال
  تكييف الھواء.

  اختيار وضع التداول الخارجي.  .1
  .اختيار وضع  .2
  تعيين سرعة دوران المروحة إلي أعلي.  .3

إذا كنت جالسا في سيارة متوقفة ولكن المحرك ال يزال قيد التشغيل، 
  ينبغي ضبط نظام تكييف الھواء بنفس الطريقة.

  تحذيرات 

استنشاقه سوف يؤدي إلي  غاز أول أكسيد الكربون سام.  ●
  فقدان الوعي وحتي الوفاة.

تجنب بدء تشغيل المحرك في األماكن المغلقة ألنه سوف   ●
  يؤدي إلي محتوي أول أكسيد الكربون في السيارة مرتفع.

المناطق المغلقة (مثل المرآب) سوف يتراكم غاز أول أكسيد   ●
إغالق باب  الكربون فيھا بسرعة. ال يسمح ببدء تشغيل المحرك عند

المرآب بإحكام. حتي لو يتم فتح باب المرآب، ينبغي الخروج من 
  المرآب بعد بدء تشغيل المحرك.
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  عالمة السالمة   1.6

 

موقع العالمة كما ھو مبين في الصورة: لتذكيرك بالمخاطر المحتملة التي يمكن 
  عالمات.أن تؤدي إلي إصابة خطيرة أو الوفاة. الرجاء قراءة بعناية ھذه ال

إذا كانت العالمات تسقط أو من الصعب قراءتھا، الرجاء االتصال بمتجر 
  لتغييرھا. GACسيارات الركاب من شركة 

  تنبيھات 

العالمات الموضحة في الصورة ال تنطبق علي جميع الطرازات، وموقع 
العالمات أو عددھا ليست كاملة، وذلك يخضع للعالمات في السيارة 

  .  الفعلي
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  . نظام التشغيل واألجھزة2
  غرفة القيادة  2.1

  مجموع األجھزة  2.1.1
  (لبعض الطرازات) TFTمجموع األجھزة علي شاشة 

 

  . مقياس سرعة الدوران للمحرك1
  . شاشة العرض لمجموع األجھزة2
المعلومات التي تحتوي عليھا (بعض المعلومات تنطبق فقط علي   –

ح باب السيارة، معلومات عرض التروس طرازات محددة): معلومات إشارات فت
(لبضع الطرازات)، معلومات عدد األميال، معلومات السفر، معلومات إعدادات 

  القائمة، ومعلومات رسالة التنبيه بالصورة والنص.
  . مقياس سرعة السيارة3
  . مقياس الوقود4
  . مقياس درجة حرارة سائل التبريد للمحرك5
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  الرموز المكسورة (لبعض الطرازات)مجموع األجھزة علي شاشة 

 

  . مقياس سرعة الدوران للمحرك1
  . شاشة العرض لمجموع األجھزة2
المعلومات التي تحتوي عليھا (بعض المعلومات تنطبق فقط علي    –

طرازات محددة): درجة حرارة خارج السيارة، معلومات إشارات فتح باب 
)، معلومات عدد األميال السيارة، معلومات عرض التروس (لبضع الطرازات

  الخ.
  . مقياس سرعة السيارة3
  . ذراع ضبط سطوع اإلضاءة الخلفية/ ضبط عدد األميال القصير4
  . مقياس الوقود5
  . مقياس درجة حرارة سائل التبريد للمحرك6
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  مقياس سرعة الدوران للمحرك

  
 ُيستخدم مقياس سرعة الدوران للمحرك لإلشارة إلي سرعة الدوران

، والحد األدني من النطاق   r/min X 1000الحالية للمحرك بوحدة
500  r/min  0، ونطاق اإلشارة r/min 8000 ~ r/min .  

  
  تنبيھات 

 7000منطقة الخط األحمر في مقياس سرعة الدوران لـ  ●
r/min ~8000 r/min   ،ھي منطقة التحميل العالية للسيارة

المنطقة، وإال فإنه قد يؤدي إلي وينبغي تجنب عمل السيارة في ھذه 
  الحماية الذاتية للمحرك وانقطاع الوقود لفقدان الطاقة.

قبل االنتھاء من فترة التليين للسيارة، ينبغي عدم تشغيل   ●
مقياس سرعة الدوران للمحرك في منطقة الخط األحمر باستمرار، 

  وإال فإنه سوف يضر بسھولة المحرك.
التليين للسيارة، ال يسمح بتشغيل  حتي بعد االنتھاء من فترة  ●

مقياس سرعة الدوران للمحرك في منطقة الخط األحمر باستمرار، 
  وإال فإنه سوف يضر بسھولة المحرك.

 

  تنبيھات 

التحويل في الوقت المناسب إلي التروس العالية يمكن أن يساعد في 
  توفير الوقود وتقليل ضوضاء تشغيل المحرك.

 

  ) TFTع األجھزة (شاشة شاشة العرض لمجمو

  
المعلومات التي تحتوي عليھا: معلومات إشارات فتح باب السيارة، 
معلومات عرض التروس (لبضع الطرازات)، معلومات عدد األميال، 

،  معلومات )50(الرجاء الرجوع إلي الصفحة معلومات السفر، 
ة ، ومعلومات رسال )54(الرجاء الرجوع إلي الصفحة إعدادات القائمة

  .)57(الرجاء الرجوع إلي الصفحة التنبيه بالصورة والنص
    



  . نظام التشغيل واألجھزة2
 

50  
 

  معلومات إشارات فتح باب السيارة
إذا كان ھناك أي باب السيارة، غطاء مقصورة المحرك، وباب    –

  الجذع مفتوح، سيتم عرض معلومات رسالة التنبيه في الرمز.
  معلومات عرض التروس (لبعض الطرازات)

رة إلي الترس الحالي للسيارة، ويتم لإلشاPُيستخدم موقع     –
الخ وفقا لإلشارات Sو P  ،R  ،N  ،Dعرض معلومات التروس  

  المستقبلة.
  معلومات عدد األميال

   )Trip( عدد األميال القصيرة 
، بعد أن تكون عدد km~999.9 km 0نطاق العرض    –

، يتم مسحھا إلي الصفر، وثم km 999.9األميال القصيرة أكبر من 
  ستمرار في تراكم عدد األميال القصيرة.اال
، يمكن مسحھا إلي الصفر  Tripعدد األميال القصيرة     –

بواسطة المجموع الفرعي لألميال المقطوعة في إعدادات قائمة شاشة 
  ).55العرض  (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 

)   )األميال عدد إجمالي 
  .km~999999 km 0نطاق العرض    –

  معلومات السفر
، ”ON“عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

في الجانب األيمن من عجلة القيادة للتحويل    /اضغط علي زر
للتحويل بين  ▲/   إلي واجھة معلومات السفر، اضغط علي  زر 

  واجھات معلومات السفر التالية:
  . درجة الحرارة خارج السيارة1
  . جھد البطارية2
  يال مواصلة سفرھا. عدد األم3
  . السرعة اللحظية4
  . استھالك الوقود اللحظي5
  . الذاكرة علي المدي القصير6
  . الذاكرة علي المدي الطويل7
  . ضغط اإلطارات (لبعض الطرازات)8
  . درجة حرارة اإلطارات (لبعض الطرازات)9

  درجة الحرارة خارج السيارة   .1

  
  خارج السيارة. يتم عرض درجة الحرارة البيئية الحالية

  تنبيھات 

يمكن تحويل الوحدة بين درجة مئوية/درجة فھرنھايت وفقا   ● 
لعرض إشارات درجة الحرارة خارج السيارة الصادرة من نظام 

  ).56تكييف الھواء (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 
عند عدم تلقي معلومات درجة الحرارة ” -.--- “يتم عرض   ● 

  خارج السيارة.
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  البطارية . جھد2

  
يتم عرض الجھد الحقيقي في بطارية السيارة حاليا، وھذه المعلمات 

  غير قابلة لتعيينھا.
 

  عدد األميال مواصلة سفرھا  .3

  
يتم عرض عدد األميال التقريبية المتاحة لمواصلة سفرھا بالوقود داخل 
الخزان في السيارة، وعندما تكون الوقود داخل الخزان قليلة للغاية، 

تم عرض عدد األميال مواصلة سفرھا "منخفض"، وفي ھذا الوقت، سي
  ينبغي إضافة الوقود في الوقت المناسب.

  تنبيھات 

ھذه المعلمات لإلشارة فقط، وغير قابلة لتعيينھا، ينبغي ضبطھا 
  تلقائيا وفقا لمستوي الوقود داخل الخزان.

 

  . السرعة اللحظية4 

  
ية قيادة السيارة حاليا، و وھذه يتم عرض السرعة اللحظية في عمل

  المعلمات غير قابلة لتعيينھا.
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  . استھالك الوقود اللحظي5

  
ثانية ماضية  1يتم عرض مستوي استھالك الوقود اللحظي خالل 

  للسيارة حاليا،  وھذه المعلمات غير قابلة لتعيينھا.

  تنبيھات 

  عند عدم تلقي قيمة فعالة. ”-.--“يتم عرض 

 

  رة علي المدي القصير. الذاك6

  
تعرض معلومات السفر خالل السفر الواحد للسيارة: متوسط استھالك 

، km، عدد األميال المقطوعة الوحدة: km/L 100الوقود الوحدة: 
  ). h، وقت القيادة (الوحدة:  km/hمتوسط سرعة السيارة الوحدة:  

بعد ھذه المعلمات غير قابلة لتعيينھا، وسيتم مسحھا إلي الصفر 
إغالق مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال لفترة من الوقت، ولكن 

  سيتم تراكم البيانات في الذاكرة علي المدي الطويل.

  . الذاكرة علي المدي الطويل7

  
تعرض معلومات السفر بعد إعادة التعيين (المسح إلي الصفر) في 

 km/L100المرة السابقة للسيارة:  متوسط استھالك الوقود (الوحدة: 
، متوسط سرعة السيارة ( km، عدد األميال المقطوعة (الوحدة: 

  ). h، وقت القيادة (الوحدة:  ( km/h(الوحدة: 
ھذه المعلمات قابلة لتعيينھا، ويمكن إعادة التعيين (المسح إلي الصفر) 

  بالضغط طويال علي الزر 
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  . ضغط اإلطارات8

  
ألربعة للسيارة يتم عرض ضغط اإلطارات المقابل للعجالت ا

  حاليا.

  تنبيھات 

عرض ضغط اإلطارات له عالقة مع تكوين طراز السيارة، وال يتم 
  عرض إذا ليس ھناك تكوين مراقبة ضغط اإلطارات.

 

  . درجة حرارة اإلطارات9

  
يتم عرض درجة حرارة اإلطارات المقابل للعجالت األربعة للسيارة 

  حاليا.

  تنبيھات 

إلطارات له عالقة مع تكوين طراز السيارة، عرض درجة حرارة ا
  وال يتم عرض إذا ليس ھناك تكوين مراقبة ضغط اإلطارات.
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  إعدادات القائمة

  

  

  
 ”ON“عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

في الجانب األيمن    /، اضغط علي الزر 0وسرعة السيارة ھو 
  واجھة إعدادات القائمة، بما في ذلك: من عجلة القيادة للتحويل إلي

  . معلومات السفر1
  . المجموع الفرعي لعدد األميال2
  . اإلضاءة الخلفية3
  . الوحدة4
  . اإلعدادات االفتراضية5
  . العودة6

للتحرك الختيار المؤشر، واضغط علي ▲/▼ ثم اضغط علي الزر 
  لدخول القائمة التالية. الزر 

للعودة إلي واجھة معلومات   زراختر العودة، واضغط علي ال
  السفر.

  إعدادات معلومات السفر   .1
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للتحرك الختيار المؤشر، واضغط ▲/▼ اضغط علي الزر     –

  لتحديد أو إلغاء. علي الزر  
قابل لتحديد الخيارات المتعددة، حيث يتم عرض الخيارات    –

ة الضغط المحددة في واجھة معلومات السفر، ويتم عرضھا بواسط
؛ ولن يتم عرض الخيارات غير المحددة في واجھة ▲/▼علي الزر 

  معلومات السفر.
، يتم العودة  حّدد الخيار "العودة، وبعد الضغط علي الزر    –

  إلي القائمة السابقة.

  إعدادات المجموع الفرعي لعدد األميال  .2

  
  يمكن مسح عدد األميال القصيرة إلي الصفر.

يتم  عادة التعيين"، وبعد الضغط علي الزر حّدد خيار "إ   –
  مسح عدد األميال القصيرة إلي الصفر.

، يتم العودة  حّدد الخيار "العودة، وبعد الضغط علي الزر    –
  إلي القائمة السابقة.

  إعدادات اإلضاءة الخلفية  .3

  
  يمكن ضبط درجة اإلضاءة الخلفية داخل السيارة الكلية.

  ءة الخلفية عند عدم فتح ضوء الموضع.ال يمكن ضبط اإلضا  –
لزيادة اإلضاءة ▲ عند فتح ضوء الموضع، اضغط علي الزر   –

  لتقليل اإلضاءة الخلفية.▼ الخلفية؛ واضغط علي الزر 
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  . إعدادات الوحدة4

  
يمكن ضبط وحدات درجة الحرارة والضغط واستھالك الوقود/عدد 

  األميال.
يار المؤشر، واضغط للتحرك الخت▲/▼ اضغط علي الزر    –

  لتحديد أو إلغاء. علي الزر  
، يتم العودة  حّدد الخيار "العودة، وبعد الضغط علي الزر    –

  إلي القائمة السابقة.

  

  
  كما ھو مبين في الصورة ھو إعدادات وحدة درجة الحرارة.  –

  

  
  كما ھو مبين في الصورة ھو إعدادات وحدة الضغط.  –
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ي الصورة ھو إعدادات وحدة استھالك كما ھو مبين ف  –

  الوقود/عدد األميال.

  اإلعدادات االفتراضية   .5

  
  يمكن استعادة اإلعدادات االفتراضية.

يمكن استعادة  حّدد خيار "موافق" وبعد الضغط علي الزر   –
  اإلعدادات االفتراضية.

، يتم العودة  حّدد الخيار "العودة، وبعد الضغط علي الزر    –
  القائمة السابقة.إلي 

  معلومات رسالة التنبيه بالصورة والنص

  
، ”ON“عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

في الجانب األيسر من عجلة القيادة  /  ►اضغط علي الزر 
للتحويل إلي واجھة  معلومات رسالة التنبيه بالصورة والنص بحيث 

ن الحاالت غير الطبيعية يمكن عرض معلومات رسالة التنبيه ع
  للسيارة.

عند حدوث الحاالت غير الطبيعية للسيارة، سوف يتم عرض   –
مجموع األجھزة بأولوية معلومات رسالة التنبيه بالصورة والنص، 

  .ويمكن التأكيد من المشاھدة بالضغط علي الزر 
عندما يكون ھناك العديد من  معلومات رسالة التنبيه بالصورة   –

  باستمرار للتأكيد من المشاھدة.  يمكن الضغط علي الوالنص ، 
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  شاشة العرض لمجموع األجھزة (شاشة الرموز المكسورة)

  
المعلومات التي تحتوي عليھا: درجة الحرارة خارج السيارة، معلومات 
إشارات فتح باب السيارة، معلومات عرض التروس (لبضع 

  الطرازات)، ومعلومات عدد األميال.

  حرارة خارج السيارةدرجة ال
يتم عرض درجة الحرارة البيئية خارج السيارة حاليا؛  يتم   –

عند عدم تلقي معلومات درجة الحرارة خارج ” ℃-.--- “عرض 
  السيارة.

  معلومات إشارات فتح باب السيارة
إذا كان ھناك أي باب السيارة، غطاء مقصورة المحرك، وباب    –

  الة التنبيه في الرمز.الجذع مفتوح، سيتم عرض معلومات رس
  معلومات عرض التروس (لبعض الطرازات)

لإلشارة إلي الترس الحالي للسيارة، ويتم Pُيستخدم موقع     –
الخ وفقا لإلشارات Sو P  ،R  ،N  ،Dعرض معلومات التروس  

  المستقبلة.
  معلومات عدد األميال

 km)  األميال عدد إجمالي(  
  .km 0km~999999 نطاق العرض   –

  Trip القصيرة األميال عدد
، عندما تكون عدد األميال km999.9~km0يكون نطاق العرض  –

  ، قم بمسحھا وبتراكمھا استمرارا.km999.9القصير أكبر من 

  
، ثم - رأس السھم  - اضغط قصيرا علي ذراع ضبط عدد األميال  –

  .A/Bيمكن تبديل عدد األميال القصير 
 ثم ،- السھم رأس - طويل وقتل األميال عدد ضبط ذراع اضغط –

  .A/B القصير األميال عدد مسح يمكن
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  تعديل سطوع اإلضاءة الخلفية 

  
عند تشغيل ضوء الموضع، أدر ذراع تعديل سطوع اإلضاءة  –

الخلفية عكس اتجاه عقارب الساعة، ستضعف اإلضاءة الخلفية. وأدر 
ة، ستقوى ذراع تعديل سطوع اإلضاءة الخلفية في اتجاه عقارب الساع

  اإلضاءة الخلفية.

  مقياس   

  
ويستخدم مقياس السرعة لإلشارة إلى سرعة السيارة الحالية، تكون 

، ويكون مدى km/h 10، والحد األدنى من نطاق km/hالوحدة 
  .km/h  220~ km/h 0اإلشارة  

  تنبيھات 

● 0 km/h 220 ~ km/h  ،من مجال الحمل العالي للسيارة
ينبغي تجنب تشغيل السيارة لفترة طويلة في ھذا لحماية السيارة، 

  المجال.
  يرجى االلتزام بقواعد المرور بصرامة، ال تقد بالسرعة الفائقة.● 

  مقياس   

  
  يستخدم لإلشارة إلى الوقود المتبقي في خزان الوقود للسيارة. -1- 
تشير إلى  ”E“حيث  F~ Eشبكات مشيرا إلى مدى   8يتكون من  –

إلى ملوءة الخزان بالوقود، وتضيء  ”F“الوقود وفراغة خزان 
  الشبكات المقابلة وفقا للوقود المتبقي في الخزان.

عندما تضيء الشبكة األولى أو ال شبكة تضيء، ويملع الضوء  - 
لمؤشر الوقود في البيانات المجموعة، ذلك يشير إلى أن  األصفر 

ي أقرب وقت الوقود في الخزان  غير كاف، يرجى التزود بالوقود ف
  ممكن.
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 عداد درجة حرارة سائل التبريد

(مقياس درجة  -  2 -يستخدم مقياس درجة حرارة سائل تبريد المحرك
  حرارة الماء) لإلشارة إلى درجة الحرارة الحالية لسائل تبريد المحرك.

تشير إلى  ”C“حيث  H ~Cشبكات مشيرا إلى مدى  8يتكون من  –
لى ارتفاع درجة الحرارة، وتضيء إ ”H“انخفاض درجة الحرارة و

  الشبكات المقابلة وفقا لدرجة الحرارة المختلفة.
درجة 50عندما تكون درجة حرارة سائل تبريد المحرك أكبر من  –

 مئوية، يبدأ مقياس الحرارة يضيء من الشبكة األولى تدريجيا.
  شبكات طبيعيا بعد فترة من تشغيل المرحك. 4~ 3تضيء  –

كة الثامنة تشير إلى ارتفاع درجة الحرارة الحالية لسائلإضاءة الشب –
تبريد المرحك، وفي نفس الوقت يملع الضوء األحمر لمؤشر ارتفاع 

)ويرافقه درجة حرارة سائل تبريد المحرك في البيانات المجموعة(
إنذار الصفارة تحذير السائق من أن درجة حرارة المبرد المحرك 

ه الحالة، يجب تخفيض حمولة سائق مرتفع للغاية. وفي ھذ
المحرك(على سبيل المثال، يجب عدم تشغيل المحرك بسرعة عالية 
لفترة طويلة، أو عدم قيادة السيارة على المنحدرات لفترة طويلة)، 

 يرجي(ويجب وقف السيارة وفحص مستوى سائل التبريد في الوقت 
  .)337 الصفحة إلي الرجوع

 تنبيھات

رارة سائل تبريد المرحك مرتفعة للغاية، وقبل إذا كانت درجة ح● 
عودتھا إلى المدى الطبيعي، ال يمكن استمرار القيادة حتى ولو كان 
مستوى سائل التبريد في حالة طبيعية. إذا كانت درجة الحرارة ال 
تزال مرتفعة جدا، يجب الذھاب إلى متجر سيارات الركاب من 

 للصيانة في أقرب وقت ممكن. GACشركة 
تثبيت المرفق أمام مدخل الھواء سيخفض فعالة التبريد لسائل ● 

التبريد. يصبح المحرك ساخنا للغاية عندما تكون درجة حرارة 
  المحيط ويدور المحرك مثقال.
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  المؤشرات الضوئية         2.1.2
 وقد تم تجھيز المؤشر الضوئي والضوء التنبيھي في البيانات المجموعة.

 تنبيھات

شير المؤشر الضوئي والضوء التنبيھي في البيانات المجموعة بعد إذا ي
تشغيل السيارة أو أثناء السير، يشير إلى أن النظام أو الوظافة المعني 
يكون في حالة العمل أو وجود العطل. يجب عليك قراءة وفھم معنى كل 
من الضوء الغشارة وااللضوء التنبيھي التالية، في حالة وجود العطل، 

للصيانة في  GACالذھاب إلى متجر سيارات الركاب من شركة  يرجى
 أقرب وقت ممكن.

C
H F

E

km/h

ECO

x1000
r/min

2 3 4 6 7 11

19 1828  27 24      23 22

1 5 8 9 10 13 14 15 16

21 20 1726 25

12

OMA5H-0235
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الرقم 
 االسم األيقونة التسلسلي

 المؤشر الضوئي لعطل المحرك (أصفر)  1

 المؤشر الضوئي لعطل التفريغ (أصفر)  2

بعض )(أحمر وأخضر) (لEPBالمؤشر الضوئي اإللكتروني الى حالة وقوف السيارة(  3
  الطرازات)

 المؤشر الضوئي لمكابح التوقف ونظام الكبح (أحمر)  4

 )(أصفر) (لبعض الطرازات)TPMSالمؤشر الضوئي لنظام مراقبة ضغط اإلطارات (  5

 الضوء التنبيھي عن نظام الشحن (أحمر)  6

 المؤشر الضوئي للتوجيه إلى اليسار والتحذير من الخطر(أخضر)  7

 لضوئي للضوء المرتفع (أزرق)المؤشر ا  8

 المؤشر الضوئي ضوء الموضع (أخضر)  9

 مؤشر مصباح الضباب األمامي(أخضر)  10

 المؤشر الضوئي للتوجيه إلى اليسار والتحذير من الخطر(أخضر)  11

 )(أحمر)SRSالمؤشر الضوئي لنظام الحماية المساعد (  12

 )(أصفر) (لبعض الطرازات)HDCالمنحدر( المؤشر الضوئي للمساعدة عند ھبوط  13

 )(أصفر) (لبعض الطرازات)ESPالمؤشر الضوئي لمساعدة استقرارية السيارة(  14

)(أصفر) (لبعض ESPOFFالمؤشر الضوئي إلغالق مساعدة استقرارية السيارة (  15
  الطرازات)

الرقم 
 االسم األيقونة التسلسلي

 المؤشر الضوئي لحزام األمان في مقعد الركاب األمامي (أحمر)  16

 المؤشر الضوئي للتحكم في تثبيت السرعة المحددة (أبيض وأخضر) (لبعض الطرازات)  17

 )(أصفر)EPSالمؤشر الضوئي للتوجيه المعزز الكھربائي(  18

 المؤشر الضوئي لنظام قفل بدء التشغيل ضد السرقة (أحمر)  19

 مؤشر مصباح الضباب الخلفي(أصفر)  20

 األمان في مقعد السائق(أحمر) المؤشر الضوئي لحزام  21

 )(أصفر)ABSالمؤشر الضوئي لنظام منع انغالق المكابح(  22

 الضوء التنبيھي عن انخفاض ضغط الزيت(أحمر)  23

 المؤشر الضوئي النخفاض الوقود (أصفر)24 

 ECO  25لمؤشر الضوئي لنمط االقتصاد (أخضر) (لبعض الطرازات)ا 

 المؤشر الضوئي الرتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك(أحمر)26 

 )(أصفر)(لبعض الطرازات)EPBالمؤشر الضوئي لعطل مكابح التوقف الإللكترونية(27 

 المؤشر الضوئي لعطل ناقل الحركة(أصفر)(لبعض الطرازات)28 
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 المؤشر الضوئي لعطل المحرك(أصفر) . 1
، يضيء المؤشر الضوئي ”ON“مفتاح التشغيل عند الوضع  –

  للفحص الذاتي ثم ينطفئ عند حالة عدم تشغيل المحرك.
ني وجود العطلإذا يضيء المؤشر الضوئي بعد تشغيل المحرك، يع –

  في نظام المحرك. 
 المؤشر الضوئي لعطل التفريغ (أصفر) . 2
، يضيء المؤشر الضوئي في ”ON“مفتاح التشغيل عند الوضع  –

  حالة عدم تشغيل المحرك.
إذا يضيء المؤشر الضوئي بعد تشغيل المحرك، يعني وجود العطل –

  في نظام التفريغ. 
لتوقف المؤشر الضوئي لحالة مكابح ا . 3

 )(أحمر وأـخضر)(لبعض الطرازات)EPBالإللكترونية(
 يضيء الضوء األحمر يعني تنفيذ مكابح التوقف الإللكترونية. –
يومض الضوء األحمر، يعني التحام أجزاء مكابح التوقف –

 الإللكترونية أو وجود العطل.
يضيء الضوء األخضر يعني تنشيط مكابح التوقف الإللكترونية –

 كية.األتوماتي

 المؤشر الضوئي لمكابح التوقف ونظام الكبح (أحمر) .4
يضيء المؤشر الضوئي يعني جذب فرامل اليد وانخفاض مستوى –

  EBD)السائل المبرد أو وجود العطل في نظام توزيع قوة الكبح(
المؤشر الضوئي لنظام مراقبة ضغط   5.

 )(أصفر) (لبعض الطرازات)TPMSاإلطارات(
  .TPMSالضوئي يعني وجود العطل في نظام يضيء المؤشر  - 

 الضوء التنبيھي عن نظام الشحن (أحمر)  6.
، يضيء الضوء التنبيھي في حالة ”ON“مفتاح التشغيل عند الوضع  - 

  عدم تشغيل المحرك.
إذا يضيء الضوء التنبيھي بعد تشغيل المحرك، يعني وجود العطل - 

  في نظام الشحن. 
  جيه إلى اليسار والتحذير من الخطرالمؤشر الضوئي للتو  . 7

 (أخضر)
عندما يومض المؤشر الضوئي للتوجيه إلى اليسار بوحده، يعني - 

 تشغيل ضوء التوجيه عند يسار السيارة.

عند ضغط مفتاح ضوء التحذير من الخطر، تومض أضواء - 
التوجيه إلى اليسار واليمين و تضيء المؤشر الضوئي عند خارج 

  . السيارة سويا
 المؤشر الضوئي للضوء المرتفع (أزرق)  . 8
 يضيء المؤشر الضوئي يعني تشغيل ضوء الضوء المرتفع. - 
 المؤشر الضوئي لضوء الموضع(أخضر)  . 9
يضيء المؤشر الضوئي يعني تشغيل أضواء الموضع ولوحة - 

 العدادات ولوحة الترخيص.
لبعض المؤشر الضوئي لمصباح لضباب األمامي(أخضر)(  . 10

 الطرازات)
 يضيء المؤشر الضوئي يعني تشغيل مصباح الضباب األمامي. - 
 المؤشر الضوئي  للتوجيه إلى اليمين والتحذير من الخطر  . 11 

 (أخضر)
عندما يومض المؤشر الضوئي للتوجيه إلى اليمين بوحده، يعني - 

 تشغيل ضوء التوجيه عند يمين السيارة.
ر من الخطر، تومض أضواء التوجيهعند ضغط مفتاح ضوء التحذي - 

إلى اليسار واليمين و تضيء المؤشر الضوئي عند خارج السيارة 
  سويا.
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 )(أحمر)SRSالمؤشر الضوئي لنظام الحماية المساعد ( .12
يضيء المؤشر الضوئي يعني وجود العطل في نظام الوسادة - 

 الھوائية.
) HDCدر (المؤشر الضوئي للمساعدة عند ھبوط المنح . 13 

 (لبعض الطرازات) (أصفر)
يضيء المؤشر الضوئي يعني تشغيل نظام التحكم في المساعدة عند  - 

 ھبوط المنحدر.
 (ESP)المؤشر الضوئي لمساعدة استقرارية السيارة . 14

  )الطرازات لبعض(أصفر
او نظام  ESPيضيء المؤشر الضوئي يعني وجود العطل في نظام 

  حدر.المساعدة عند ھبوط المن
 في حالة العمل. ESPيومض المؤشر الضوئي يعني أن نظام 

المؤشر الضوئي إلغالق مساعدة استقرارية السيارة  .15
)ESPOFF (لبعض الطرازات)(أصفر)(  

  .ESPيضيء المؤشر الضوئي يعني إيقاف نظام 

المؤشر الضوئي لحزام األمان في مقعد الركاب  . 16
  األمامي(أحمر) 

الضوئي يعني عدم تثبيت حزام األمان في مقاعديضيء المؤشر  - 
 الركاب األمامية أو وجود العطل في النظام.

المؤشر الضوئي للتحكم في تثبيت السرعة المحددة (أبيض  . 17 
 (لبعض الطرازات)وأخضر) 

يضيء الضوء األبيض يعني أن التحكم في تثبيت السرعة المحددة - 
 في حالة االستعداد.

األخضر يعني تشغيل التحكم في تثبيت السرعةيضيء الضوء  - 
  المحددة.

  )(أصفر) EPSالمؤشر الضوئي للتوجيه المعززالكھربائي( . 18
يضيء المؤشر الضوئي يعني وجود العطل في نظام التوجيه المعزز - 

  الكھربائي.
  المؤشر الضوئي لنظام قفل بدء التشغيل ضد السرقة(أحمر)  . 19

يعني تشغيل نظام صد السرقة للمحرك أويضيء الضوء األخضر  - 
 تشغيل نظام صد السرقةة لھيكل السيارة.

 مؤشر مصباح الضباب الخلفي(أصفر) . 20
 يضيء الضوء األبيض يعني تشغيل مصباح الضباب الخلفي. -

 المؤشر الضوئي لحزام األمان في مقعد السائق(أحمر) . 21
ام األمان في مقعديضيء المؤشر الضوئي يعني عدم تثبيت حز - 

  السائق أو وجود العطل في النظام.
 )(أصفر)ABSالمؤشر الضوئي لنظام منع انغالق المكابح(  . 22

  .ABSيضيء المؤشر الضوئي يعني وجود العطل في نظام  - 
 الضوء التنبيھي عن انخفاض ضغط الزيت(أحمر)  .23 

يھي في حالة ، يضيء الضوء التنب”ON“مفتاح التشغيل عند الوضع  - 
  عدم تشغيل المحرك.

إذا يضيء الضوء التنبيھي بعد تشغيل المحرك، يعني أن ضغط زيت - 
 المحرك غير كافي.

 



.24

.25

.26

.27

.28
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  عجلة ال       3.1.2
  ةتعديل موضع عجلة القياد

يمكن للسائق أن يعدل ارتفاع عجلة القيادة والمسافة بينھما وفقا بحجم 
  جسمه.

  
  قم بتعديل مقعد السائق إلى الموضع المناسب. - 

  

  
اسحب مقبض القفل ألعلى باتجاه رأس السھم إللغاء قفل عجلة  - 

  القيادة.
حّرك عجلة القيادة ألعلى وأسفل لتعديلھا إلى الموضع المناسب،  - 

عجلة القيادة تكون مواجھة إلي صدرك لضمان تمكنك من رؤية اجعل 
كل العدادات المجموعة واألضواء على لوحة العددات، ثم ثبت عجلة 

  القيادة عند ھذا الموضع.
  ادفع مقبض القفل ألسفل إلقفال عجلة القيادة. - 
  حّرك عجلة القيادة ألعلى وأسفل للتأكد من تثبيتھا بإحكام. - 

  

  تحذيرات 

بعد تعديل عجلة القيادة، من الالزم  أن تدفع مقبض القفل ● 
ألسفل إلقفال عجلة القيادة، تجنبا من تحرك عجلة القيادة تلقائيا 

  أثناء سير السيارة.
ال يمكن تعديل عجلة القيادة إال عندما تكون السيارة في حالة ●  

  التوقف، وذلك لتجنب وقوع حوادث المرور.
ة تواجه وجھك. وإال فإن الوسادة الھوائية ال تجعل عجلة القياد●  

األمامية للسائق لن توفر حماية فعالة في حالة وقوع الحادث. 
  يجب أن تكون عجلة القيادة تواجه صدر السائق بعد التعديل.

 
    



  . نظام التشغيل واألجھزة2

67  

  الزر في يسار عجلة القيادة

  
الزر في يسار عجلة القيادة ھو زر التحكم لنظام الصوت، 

واستخدامه (الرجاء الرجوع إلي ولتفاصيل وصف وظائفه 
  ) 166الصفحة ـ

  االألزرار عند يمين عجلة القيادة  

  
عند يمين عجلة القيادة ، األزرار بعض الطرازاتإلى  بالنسبة

تشمل زر التحكم في شاشة العرض وزر التحكم في تثبيت 

 .لمجموع األجهزةالسرعة المحددة 
  ة(لبعض الطرازات). زر التحكم في شاشة العرض لمجموع األجھز1
  /تحديد  - 

  الضغط القصير: اختيار بند القائمة الحالي.● 
الضغط الطويل: إعادة تعيين البيانات في ذاكرة المعلومات ● 

  الحالية  لسفر السيارة.

  ليمين : ليسار◄  ►   - 
قم بتحويل واجھات العرض لشاشة العرض في مجموع األجھزة ● 

  بأدوارھا.
  ألسفل ألعلى/▲  /  ▼ :  - 

عند واجھة معلومات السفر، اضغط قصيرا للتحويل إلى واجھة ● 
  معلومات السفر السابقة / التالية.

عند واجھة إعدادات القائمة، اضغط قصيرا ألعلى / ألسفل لتحريك ● 
  مؤشر االختيار، أو ألعلي / ألسفل لتعديل القيم.

(لبعض الطرازات) . زر التحكم في تثبيت السرعة المحددة 2

  ).166 (الرجاء الرجوع إلي الصفحة
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  زر القرن لعجلة القيادة

  
، يرن القرن. والقرن يتوقف عن الرنين بعج سحب   اضغط ز    - 

  اليد.

  تحذيرات 

  فذلك يتلف القرن بسهولة. ، ال تضغط زر القرن لوقت طويل
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  فتح وإغالق أبواب السيارة   2.2
  مفتاح التحكم عن بعد  2.2.1

  بيھاتتن 

يحتوي مفتاح التحكم عن بعد علي الدائرة اإللكترونية التي تشغل 
نظام قفل بدء التشغيل ضد السرقة، في حالة تلف الدائرة، قد ال 

  يمكن تشغيل المحرك، لذلك:
تجنب وضع مفتاح التحكم عن بعد في مكان يتعرض   ●

  ألشعة الشمس المباشرة ودرجة الحرارة المرتفعة أو الرطوبة.
نب سقوط مفتاح التحكم عن بعد من أعلي أو تقلصه من تج  ●

  األجسام الثقيلة.
تجنب اتصال مفتاح التحكم عن بعد بالسائل، وإذا كان   ●

  رطبا بخطأ، الرجاء مسحه بقطعة قماش ناعمة علي الفور.

 

مفتاح التحكم عن بعد الذكي (لطراز السيارات المجھزة بمفتاح 
  التشغيل)

  
ة مع اثنين من مفاتيح التحكم عن بعد الذكية (بما في قد تم تجھيز السيار

ذلك المفتاح الميكانيكي في حاالت الطوارئ) والرمز الشريطي 
للمفتاح، إلعادة تخصيص المفتاح، الرجاء إبالغ متجر سيارات 

عن الرمز الشريطي للمفتاح. إذا فقد الرمز  GACالركاب من شركة 
سيارات الركاب من شركة  الشريطي للمفتاح، الرجاء إبالغ  متجر

GAC  عن رمزVIN.  

  مفتاح التحكم عن بعد (لطراز السيارات المجھزة بمفتاح اإلشعال) 

  
قد تم تجھيز السيارة مع مفتاح التحكم عن بعد (بما في ذلك المفتاح 
الميكانيكي) والمفتاح االحتياطي والرمز الشريطي للمفتاح، إلعادة 

متجر سيارات الركاب من شركة تخصيص المفتاح، الرجاء إبالغ 
GAC  ،عن الرمز الشريطي للمفتاح. إذا فقد الرمز الشريطي للمفتاح

عن رمز  GACالرجاء إبالغ  متجر سيارات الركاب من شركة 
VIN.  
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  قوة إشارة مفتاح التحكم عن بعد ضعيفة
عند إغالق القفل/إلغاء القفل لباب السيارة، إلغاء القفل لباب الجذع، 

سيارة موجات الراديو لتحديد موقع مفتاح التحكم عن بعد. في تطلق ال
الحاالت التالية، عند إغالق القفل/إلغاء القفل لباب السيارة، إلغاء القفل 

  لباب الجذع قد تكون محظورة أو عملية غير مستقرة:
  تطلق األجھزة القريبة موجات الراديو القوية.  –
التصاالت، والكمبيوتر تحمل مفتاح التحكم عن بعد مع أجھزة ا  –

  المحمول، والھاتف المحمول أو جھاز إرسال اإلشارات الالسلكية.
  األجسام المعدنية تلمس أو تغطي مفتاح التحكم عن بعد.  –

  تنبيھات 

عند مغادرة السيارة، ال تترك مفتاح التحكم عن بعد في السيارة، 
  الرجاء حمله معك.

 

  عملية الضغط علي األزرار

  
  إغالق القفلزر   .1
  زر إلغاء القفل  .2
  زر إلغاء القفل لباب الجذع  .3

  

  تنبيھات 

مترا،  20المسافة القياسية للتحكم عن بعد ھي حوالي   ●
  مترا. 35وأطول مسافة حوالي 

عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع   ●
 ”CCA“ أو وضع”NO“ إنه من عمليات غير صالحة للضغط ،
  زرار علي مفتاح التحكم عن بعد.علي األ

إذا وجدت أن ميزة إلغاء القفل أو إغالق القفل لمفتاح   ●
التحكم عن بعد معطلة، الرجاء الضغط بسرعة علي األزرار 
لثالث مرات في وقت قصير الستعادة الميزة، وإذا لم يكن من 
الممكن استعادته، الرجاء إصالحھا في متجر سيارات الركاب من 

  .GACشركة 
إذا ضغطت باستمرار علي زر إغالق القفل أو زر إلغاء   ●

القفل علي مفتاح التحكم عن بعد، ستدخل السيارة وضع الحماية 
بعد تنفيذ عمل إغالق القفل أو إلغاء القفل ست مرات، وذلك 

  لحماية القفل من تلفه.
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 يمكن إجراء إغالق القفل/إلغاء القفل لجميع أبواب السيارة بالتحكم عن
بعد، ورفع/خفض زجاج النافذة علي جانب السائق بالتحكم عن بعد 
(لبعض الطرازات)، وفتح/إغالق نافذة السقف بالتحكم عن بعد (لبعض 
الطرازات)، وإلغاء القفل لباب الجذع بالتحكم عن بعد، وذلك من خالل 

  ميزة التحكم الالسلكي عن بعد لمفتاح التحكم عن بعد.
، تشغيل أو إيقاف المحرك بواسطة تشغيل يمكن الدخول بدون مفتاح

مفتاح التشغيل (لطراز السيارات المجھزة بمفتاح التشغيل)، وذلك من 
  خالل ميزة االحتساس الذكي من مفتاح التحكم عن بعد الذكي.

  تنبيھات 

يحتوي مفتاح التحكم عن بعد الذكي علي رقاقة جھاز اإلرسال 
مز المنتج اإللكتروني الذي واالستقبال، وقد تم تجھيز الرقاقة بر

سيتم إرساله إلي السيارة. فقط عندما يكون رمز المنتج 
المسجل للسيارة، يمكن  IDاإللكتروني للرقاقة مطابقا مع رمز 

  تشغيل السيارة باستخدام مفتاح التحكم عن بعد الذكي.

 

  عملية زر إغالق القفل . 1
ي الفعال ليتم اضغط قصيرا علي ھذا الزر مرة واحدة في المد  –

قفل جميع أبواب السيارة؛ وإذا تم الحفاظ عليه لمدة ثانيتين بعد الضغط 
علي ھذا الزر، تغلق النافذة علي جانب السائق تلقائيا (لبعض 
الطرازات)؛ إذا تم الحفاظ عليه لمدة ثالث ثوان بعد الضغط علي ھذا 

ة إغالق الزر، تغلق نافذة السقف تلقائيا (لبعض الطرازات). في عملي
النافذة أو نافذة السقف تلقائيا، إذا تم تحرير ھذا الزر، سوف تتوقف 

  النافذة أو نافذة السقف عن اإلغالق.
ثانية،  0.5بالضغط علي ھذا الزر مرتين علي التوالي خالل    –

ميزة البحث عن السيارة، ويومض ضوء التوجيه  يمكن تحقيق 
  بسرعة ثالث مرات.

  تنبيھات 

  شارة التوجيه مرة واحدة عند قفل باب السيارة.يومض ضوء إ

 

  

  تنبيھات 

، سيتم  عند عدم إغالق أي باب، اضغط علي زر إغالق القفل 
إغالق قفل األبواب األربعة وثم يتم إلغاء قفلھا علي الفور. عند 
عدم إغالق غطاء مقصورة المحرك أو باب الجذع، اضغط علي 

  ام صوت التنبيه.، سيصدر النظ  زر إغالق القفل
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  عملية زر إلغاء القفل   .2
اضغط قصيرا علي ھذا الزر  مرة واحدة في المدي الفعال ليتم   –

إلغاء قفل جميع أبواب السيارة؛ وإذا تم الحفاظ عليه لمدة ثانيتين بعد 
الضغط علي ھذا الزر، تفتح النافذة علي جانب السائق تلقائيا (لبعض 

اظ عليه لمدة ثالث ثوان بعد الضغط علي ھذا الطرازات)؛ إذا تم الحف
الزر، تفتح نافذة السقف تلقائيا (لبعض الطرازات). في عملية فتح 
النافذة أو نافذة السقف تلقائيا، إذا تم تحرير ھذا الزر، سوف تتوقف 

  النافذة أو نافذة السقف عن الفتح.

  تنبيھات 

  ب السيارة.يومض ضوء إشارة التوجيه مرتين عند إلغاء قفل با

 

  تنبيھات 

إللغاء قفل باب السيارة، إذا   بعد الضغط علي زر إلغاء القفل 
ثانية، سيتم إعادة قفل باب  30لم يتم فتح الباب في غضون 

  السيارة من النظام.

 

  عملية زر إلغاء القفل لباب الجذع   .3
ثانيتين) علي ھذا الزر في المدي الفعال ليتم (≥اضغط طويال   –
  لغاء قفل باب الجذع.إ

  تنبيھات 

، يحظر  km/h 1.5بمجرد أن سرعة السيارة أعلي من   –
  من إلغاء قفل باب الجذع

 

  الدخول بدون مفتاح (لبعض الطرازات)

  
عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع   –

”KCOL/FFO“ إذا كان المستخدم يحمل مفتاح التحكم عن بعد ،
رب من باب السيارة، يتم الضغط علي الزر علي مقبض الذكي ليقت

  الباب األمامي ليتم إلغاء قفل جميع أبواب السيارة.
عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع    –

”KCOL/FFO“ إذا كان المستخدم يحمل مفتاح التحكم عن بعد ،
ر علي الذكي، بعد إغالق جميع أبواب السيارة، يتم الضغط علي الز

  مقبض الباب األمامي ليتم إغالق قفل جميع أبواب السيارة.
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عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع    –
”KCOL/FFO“ إذا كان المستخدم يحمل مفتاح التحكم عن بعد ،

الذكي ليقترب من باب الجذع، يتم الضغط علي زر فتح باب الجذع 
  ليتم إلغاء قفل وفتح باب الجذع.

إذا كانت السيارة في حالة ملغية القفل ومتوقفة، ال حاجة لحمل   –
  مفتاح التحكم عن بعد الذكي لفتح باب الجذع.

  تنبيھات 

، يحظر  km/h 1.5بمجرد أن سرعة السيارة أعلي من   –
  من إلغاء قفل باب الجذع

 

  نظام قفل بدء التشغيل ضد السرقة  
ضد السرقة لمنع السيارة من  السيارة لديھا ميزة قفل بدء التشغيل

سرقتھا. إذا تم تشغيل المحرك باستخدام مفتاح برمز غير صحيح (أو 
أداة أخري)، فلن يعمل نظام الوقود للمحرك وال يمكن تشغيل السيارة 

  بشكل طبيعي.

  تنبيھات 

عند دخول السيارة بحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي المطابق، 
  بدء التشغيل ضد السرقة تلقائيا. سيتم إلغاء تنشيط نظام قفل

 

  التحويل بين التنبيه بالصفارة والضوء
التنبيه بالضوء ھو تذكير المالك بواسطة ومضان ضوء السيارة فقط 
عند التنبيه؛ والتنبيه بالصفارة والضوء ھو تذكير المالك بواسطة 

  ومضان ضوء السيارة باإلضافة إلي إصدار الصوت من الصفارة.
ن مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع عندما يكو

“OFF/LOCK” علي مفتاح  والزر  ، اضغط علي الزر
التحكم عن بعد الذكي لمدة ثانيتين للتحويل بين وضعي التنبيه بالضوء 
والتنبيه بالصفارة والتنبيه، وبعد التحويل بنجاح، تومض أضواء 

  التوجيه األيسر واأليمن ثالث مرات في وقت واحد.
    



  . نظام التشغيل واألجھزة2
 

74  
 

  تغيير البطارية
ھناك جھاز اإلرسال الالسلكي والبطارية في داخل مفتاح التحكم عن 
بعد، وجھاز االستقبال الالسلكي في داخل السيارة. إذا كانت طاقة 
البطارية لمفتاح التحكم عن بعد كافية، فإن العملية في المدي الفعال 

لسيارة، أو صالحة. إذا كان ھناك عقبات بين مفتاح التحكم عن بعد وا
نقص طاقة البطارية، أو استخدامه في الظروف الجوية القاسية، سيتم 

  تقصير المدي الفعال للعملية.

  تنبيھات 

كل مرة يتم الضغط علي الزر علي مفتاح التحكم عن بعد، سوف 
يومض المؤشر الضوئي لمفتاح التحكم عن بعد ويتم استھالك 

  طاقة البطارية لمفتاح التحكم عن بعد.
عند الضغط علي الزر، إذا لم يومض المؤشر الضوئي، أو يمكن 
إغالق القفل أو إلغاء القفل لباب السيارة بواسطة الضغط عليه 
عدة مرات، فقد تستنفد البطارية أو ستستنفدھا، ينبغي تغيير 

  البطارية في أقرب وقت ممكن.

 

  

  تنبيھات 

عد، سيتم عند تلقي موجات الراديو من مفتاح التحكم عن ب  ●
استھالك طاقة البطارية، ينبغي تجنب وضعه بجوار التلفزيون أو 

  الكمبيوتر وغيرھا من األجھزة الكھربائية.
تأكد من تغيير البطارية باستخدام البطاريات الجديدة بنفس   ●

  الجھد المقدر والحجم.
استخدام البطارية غير المالئمة قد يؤدي إلي تلف مفتاح   ●

  التحكم عن بعد.
تأكد من االمتثال للوائح البيئية ذات الصلة عند التعامل مع   ●

  البطارية بدون كھرباء.

 

  تنبيھات 

إذا كنت بحاجة إلي تغيير البطارية، ينبغي تغييرھا باستخدام 
 عملية مھنية، وإال فإنه من السھل جدا تلف مفتاح التحكم عن بعد.

شركة يوصي بتغيير البطارية في متجر سيارات الركاب من 
GAC.  

 

  خطوات تغيير البطارية

  
مفتاح طراز السيارات المجھزة بمفتاح التشغيل: تحويل المفتاح   –

، وفي الوقت نفسه سحب المفتاح - Aرأس السھم  –إلي اتجاه 
  .Bالميكانيكي في حاالت الطوارئ إلي اتجاه 

مفتاح طراز السيارات المجھزة بمفتاح اإلشعال: اضغط علي    –
  سيتم إخراج المفتاح الميكانيكي. - السھم رأس –الزر 
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ارفع إسكان مفتاح التحكم عن بعد في موقع رأس السھم   –

  .-1 –باستخدام مفك البراغي برأس مسطح مصغر 
 

  
اضغط علي البطارية بإصبع إلي اتجاه رأس السھم إلخراج   –

  .-1-بطارية مفتاح التحكم عن بعد 
  في الترتيب العكسي. يتم تركيب مفتاح التحكم عن بعد  –

    



  . نظام التشغيل واألجھزة2
 

76  
 

  المفتاح الميكانيكي في حاالت الطوارئ (لبعض الطرازات)  2.2.2

  
، وفي الوقت نفسه -Aرأس السھم  –تحويل المفتاح إلي اتجاه    –

  .Bسحب المفتاح الميكانيكي في حاالت الطوارئ إلي اتجاه 

  

  
 أدخل المفتاح الميكانيكي في حاالت الطوارئ في فتحة قفل باب  –

السيارة علي جانب السائق إلغالق قفل جميع األبواب؛ إلغاء قفل باب 
  .) 81(الرجاء الرجوع إلي الصفحة  السيارة علي جانب السائق 

  تنبيھات 

المفتاح الميكانيكي في حاالت الطوارئ يمكن فقط إغالق قفل 
جميع األبواب أو إلغاء قفل باب السيارة علي جانب السائق، وال 

  شغيل السيارة.يمكن بدء ت
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  نظام قفل الباب المركزي  2.2.3
يمكن إغالق قفل أو إلغاء قفل جميع أبواب السيارة عن طريق تشغيل 

  نظام قفل الباب المركزي بطريقتين تاليتين: 
تشغيل نظام قفل الباب المركزي باستخدام زر إغالق القفل أو    .1

  زر إلغاء القفل لمفتاح التحكم عن بعد.
ل نظام قفل الباب المركزي باستخدام زر قفل الباب تشغي   .2

  المركزي.

  تنبيھات 

بعد التحصين باستخدام مفتاح التحكم عن بعد، زر قفل الباب 
  المركزي يمكن فقط إغالق قفل الباب، وال يمكن إلغاء قفله.

 

  إلغاء قفل أبواب السيارة
الفعال لمفتاح التحكم عن بعد في المدي  اضغط قصيرا علي الزر 

  سيتم إلغاء قفل جميع أبواب السيارة.
متر من باب  1.0بحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي علي بعد حوالي 

السيارة، يمكن إلغاء قفل األبواب األربعة مباشرة باستخدام ميزة 
(الرجاء الرجوع إلي الصفحة الدخول بدون مفتاح (لبعض الطرازات)

73(.  

  تنبيھات 

ية لطراز السيارة الحالي ھو الضغط علي اإلعدادات االفتراض
علي مفتاح التحكم عن بعد إللغاء قفل جميع أبواب   الزر 

علي مفتاح التحكم عن بعد   السيارة. يمكن الضغط علي الزر 
بواسطة "إعدادات السيارة" من نظام الصوت إللغاء قفل جميع 

وع إلي أبواب السيارة أو الباب األمامي األيسر فقط (الرجاء الرج
  ).196الصفحة 

 

  ميزة إلغاء القفل التلقائي (لبعض الطرازات)
بعد توقف السيارة، تكون أبواب السيارة في حالة مقفلة، عند تحويل 

، سيتم ”OFF/LOCK“مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع 
  إلغاء قفل باب السيارة علي جانب السائق تلقائيا.

  تنبيھات 

فل التلقائي" ھي ميزة قابلة الختيار تعيينھا حيث ميزة "إلغاء الق
يمكن التعيين لتشغيلھا أو إيقافھا بواسطة "إعدادات السيارة" لنظام 

  ).196الصوت (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 
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  ميزة إغالق القفل لسرعة السيارة (لبعض الطرازات)
  في إطار فرضي أنه قد أغلقت جميع أبواب السيارة:

، سيتم إغالق قفل جميع أبواب km/h 20زت السرعة إذا تجاو  –
  السيارة تلقائيا لنظام قفل الباب المركزي.

 ثانية، 30لمدة  km/h 20~km/h 5إذا بقيت سرعة السيارة   –
سيتم إغالق جميع أبواب السيارة تلقائيا لنظام قفل الباب 

  المركزي.

  تنبيھات 

ة الختيار تعيينھا ميزة "إغالق قفل سرعة السيارة" ھي ميزة قابل
حيث يمكن التعيين لتشغيلھا أو إيقافھا بواسطة "إعدادات السيارة" 

  ).196لنظام الصوت (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 
بعد إغالق قفل سرعة السيارة، يمكن الضغط علي زر قفل الباب 

  المركزي إللغاء قفل جميع أبواب السيارة.

 

  ميزة إلغاء القفل عند االصطدام
كانت السيارة تصطدم أثناء القيادة ويكون مفتاح التشغيل ومفتاح إذا 

، سيتم إلغاء قفل األبواب األربعة في نفس ”ON“اإلشعال في وضع 
ثوان بعد إلغاء القفل ألول مرة، يتم  3الوقت عندما تستوفي الشروط. 

  إلغاء قفل األبواب األربعة في نفس الوقت مرة أخري.

  الداخلي مزالج قفل الباب والمقبض

  
-والمقبض الداخلي  -1-يتم تجھيز لكل باب سيارة مزالج قفل الباب 

2 -.  
إلي  Aإلي اتجاه رأس السھم  -1- عند دفع مزالج قفل الباب   –

  سيتم إغالق قفل باب السيارة المقابل. الداخل 
إلي  Bإلي اتجاه رأس السھم  -1- عند سحب مزالج قفل الباب   –

اب السيارة المقابل؛ ثم سحب المقبض الخارج، يمكن إلغاء قفل ب
  ويمكن فتح باب السيارة المقابل. Bإلي اتجاه رأس السھم  -2- الداخلي 
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  تنبيھات 

مزالج قفل الباب يمكن فقط إغالق القفل أو إلغاء القفل لباب 
  السيارة المقابل.

إذا كان مزالج قفل الباب الخلفي في حالة ملغية القفل، والمقبض 
 يمكن فتح الباب الخلفي، من المحتمل أنه قد تم تنشيط الداخلي ال

)، وفي ھذا 81قفل سالمة الطفل (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 
الوقت، ينبغي فتح الباب الخلفي من الخارج؛ ينبغي تجنب سحب 

  المقبض الداخلي بقوة مفرطة لتجنب الضرر.

 

  تنبيھات 

سحب مقبض  عند إغالق قفل مزالج قفل الباب، الرجاء عدم
  الباب بقوة.

 

  زر قفل الباب المركزي

  
علي جانب السائق يمكن إغالق القفل -1-زر قفل الباب المركزي 

  وإلغاء القفل لباب السيارة من داخل السيارة.
  إغالق قفل باب السيارة:

، ويمكن - 1- من  زر قفل الباب المركزي  بالضغط علي طرف  –
  إغالق قفل جميع أبواب السيارة.

  إلغاء قفل باب السيارة:
، - 1- من  زر قفل الباب المركزي  بالضغط علي طرف    –

  ويمكن إلغاء قفل جميع أبواب السيارة.

  

  تحذيرات 

ال تترك األطفال أو المعوقين وحدھم في السيارة! بمجرد إغالق 
قفل باب السيارة، في حالة الطوارئ، من الصعب أن يغادر 

ارة بمفردھم؛ عند وقوع الحادث، سيزيد األطفال أو المعوقين السي
  باب السيارة المقفل صعوبة إنقاذھم.
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  فتحة قفل الباب

  
(الرجاء الرجوع غلي الصفحة إخراج المفتاح الميكانيكي   –

  (لبعض الطرازات)؛)77
أدخل المفتاح الميكانيكي في فتحة القفل لباب السيارة علي جانب   –

  السائق؛
اه عقارب الساعة إلغالق قفل جميع أدر المفتاح عكس اتج  –

  أبواب السيارة؛
أدر المفتاح في اتجاه عقارب الساعة، وذلك يمكن فقط إلغاء قفل   –

  باب السيارة علي جانب السائق.

  

  تحذيرات 

من أجل حماية موتور قفل الباب، إذا تم إلغاء القفل أو إغالق 
قت، القفل ست مرات علي التوالي خالل فترة قصيرة من الو

سيدخل نظام التحكم في جسم السيارة حالة حماية موتور قفل 
الباب (في ھذا الوقت يمكن إعادة إلغاء القفل مرة واحدة)، وفي 

 5ھذا الوقت، يمكن مواصلة تشغيل قفل الباب بعد االنتظار لمدة 
  ثوان.

 

  قفل سالمة الطفل
ح الباب استخدام قفل سالمة الطفل يمكن منع الطفل في السيارة من فت

بخطأ وبالتالي الحد من مخاطر الحوادث. باب السيارة المقفل باستخدام 
  قفل سالمة الطفل، يمكن فتحه من خارج السيارة.

  
  إغالق قفل لقفل سالمة الطفل: 

يتم فتح باب السيارة المطلوب من إغالق القفل لقفل سالمة   –
  الطفل.

سالمة الطفل  كما ھو مبين في الصورة، يتم تحويل مفتاح قفل  –
  لتنشيط قفل سالمة الطفل.  إلي موقع من موقع  
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  إلغاء القفل لقفل سالمة الطفل: 
يتم فتح باب السيارة المطلوب من إلغاء القفل لقفل سالمة   –

  الطفل.
كما ھو مبين في الصورة، يتم تحويل مفتاح قفل سالمة الطفل    –

  ل.لتعطيل قفل سالمة الطف إلي موقع  من موقع  

  تنبيھات 

بعد تنشيط قفل سالمة الطفل، ال يمكن فتح الباب الخلفي باستخدام 
المقبض الداخلي، وفي ھذا الوقت، ينبغي فتح الباب الخلفي من 
الخارج؛ ال تقم بسحب المقبض الداخلي بقوة مفرطة لتجنب 

  الضرر.

 

  تحذيرات 

الضغط  ال تترك األطفال أو المعوقين وحدھم في السيارة.  بمجرد
علي زر إغالق القفل، سيتم إغالق قفل باب السيارة علي الفور، 
وفي حالة الطوارئ، من الصعب أن يغادر األطفال أو المعوقين 
السيارة بمفردھم؛ عند وقوع الحادث، سيزيد باب السيارة المقفل 

  صعوبة إنقاذھم.
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  أبواب السيارة   2.2.4
  إغالق أبواب السيارة

  
بواب السيارة من داخل السيارة، أمسك أخدود عند إغالق أ  –

  المقبض لسحبه إلي داخل السيارة.
عند إغالق أبواب السيارة من خارج السيارة، ادفعھا إلي الداخل   –

  مباشرة من خارج السيارة.

  
 

  تنبيھات 

إذا كانت قوة إغالق أبواب السيارة خفيفة جدا، قد ال تكون   ●
  رة إلعادة إغالقھا.مغلقة، ينبغي فتح أبواب السيا

إذا كانت السيارة غير مغلقة، سوف تعرض شاشة العرض   ●
لمجموع األجھزة معلومات رسالة التنبيه؛ عندما تكون سرعة 

  ، سوف يكون ھناك صوت التنبيه. km/h 5السيارة أكثر من 

 

  تحذيرات 

تأكد من أنه قد تم إغالق جميع أبواب السيارة قبل السفر،   ●
بواب غير المغلقة قد تفتح فجأة أو تتسبب في إصابة وإال فأن األ

  شخصية أو في وقوع الحادث.
يمكن فتح أو إغالق أبواب السيارة عندما تكون السيارة   ●

  متوقفة.
عند إغالق أبواب السيارة، ال تضع يدك علي حافة الباب،   ●

  وإال فإن ھناك خطر التشويش.
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  باب الجذع  2.2.5
  فتح باب الجذع

  
علي مفتاح التحكم عن بعد في المدي الفعال  علي الزر اضغط

لمدة حوالي ثانيتين وقم بإلغاء قفل باب الجذع؛ أو اضغط علي الزر 
علي مفتاح التحكم عن بعد إللغاء قفل جميع األقفال، ثم اضغط  

  علي زر فتح باب الجذع لفتحه.
اح لطراز السيارات المجھزة بميزة الدخول بدون مفتاح، بحمل مفت

التحكم عن بعد الذكي، يمكن فتح باب الجذع أيضا بالضغط مباشرة 
  متر من باب الجذع. 1.0علي زر فتح باب الجذع علي بعد حوالي 

  
  فتح باب الجذع في حاالت الطوارئ

  
  .- 1-رفع اللوحة الزخرفية   –
  إخراج المفتاح الميكانيكي.  –
دوير المفتاح وت -2- إدخال المفتاح الميكانيكي في أخدود القفل  –

  الميكانيكي إللغاء القفل وفتح باب الجذع في حاالت الطوارئ.

  
  إغالق باب الجذع

  
حّرك باب الجذع إلي اتجاه رأس السھم حتي يكون قريبا من   –

لوحة غطاء المصد الخلفي، ثم اضغط عليه بقوة باستخدام اليدين 
  إلغالقه.

  تأكد من قفل باب الجذع بإحكام.  –

  تنبيھات 

ذا لم يتم إغالق باب الجذع بشكل جيد، سيتم عرض معلومات إ
الرسالة علي شاشة العرض لمجموع األجھزة؛ عندما تكون 

 ، سيكون ھناك صوت التنبيه. km/h 5سرعة السيارة أكثر من 
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  النوافذ الكھربائية  2.2.6
، يمكن ”ON“عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

ثانية بعد تحويل  مفتاح  40وافذ الكھربائية؛ وفي غضون تشغيل الن
أو  ”ACC“إلي وضع  ”ON“التشغيل أو مفتاح اإلشعال من وضع 

“OFF/LOCK” يمكن تشغيلھا، إذا تم فتح باب السيارة علي جانب ،
ثانية، ال يمكن مواصلة تشغيل النوافذ  40السائق في غضون 

  الكھربائية.

  علي جانب السائقأزرار النافذة الكھربائية 

  
  زر النافذة الكھربائية األمامية اليسري  .1
  زر النافذة الكھربائية األمامية اليمني   .2
  زر النافذة الكھربائية الخلفية اليسري   .3
  زر النافذة الكھربائية الخلفية اليمني   .4
  زر قفل نافذة الراكب  .5

ائية ألعلي ألعلي، سيتم إغالق  النافذة الكھرب - 1-ارفع الزر   –
  حتي تحرير الزر أو رفع النافذة إلي أعلي موقع. 

ألسفل، سيتم فتح النافذة الكھربائية  -1- اضغط علي الزر   –
  ألسفل حتي  تحرير الزر أو خفض النافذة إلي أدني موقع.

ألسفل بقوة، سيتم فتح النافذة الكھربائية  -1- اضغط علي الزر    –
  ألسفل تلقائيا.

، - 1- نفس الزر  -4- ، -3-، - 2- لألزرار طريقة التشغيل   –
  ويمكن فقط تشغيل نافذة الباب المقابلة.

قد تم تجھيز النافذة علي جانب السائق لبعض الطرازات مع ميزة 
  الرفع التلقائي، ويمكنك أيضا اتباع العمليات التالية:

، سيتم إغالق النافذة الكھربائية تلقائيا -1- اسحب بقوة الزر   –
  ألعلي.
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  تنبيھات 

في عملية الرفع أو الخفض التلقائي، إذا كنت ترغب في إيقاف 
النافذة، يمكنك الضغط علي أو سحب ألعلي الزر المقابل مرة 

  أخري.

، سوف يضيء -5-اضغط علي زر إغالق قفل نافذة الراكب   –
بشكل فعال، وال يمكن  -1- المؤشر الضوئي للزر، ويمكن تشغيل الزر 

. إللغاء القفل، ينبغي الضغط علي ھذا -4-، -3- ، - 2- تشغيل األزرار 
  الزر مرة أخري، وفي ھذا الوقت، ينطفئ المؤشر الضوئي للزر.

  تنبيھات 

عند مغادرة السيارة، حتي لو لفترة قصيرة من الوقت،   ●
الرجاء إغالق جميع األبواب والنوافذ بإحكام إذا كانت السيارة 

  غير مراقبة.
األبواب والنوافذ، وإال فأنه قد يتم  كن حذرا عند إغالق  ●

  إصابة أنت أو اآلخرين.

 

  زر النافذة الكھربائية علي جانب الراكب 

  
علي كل باب علي جانب  - 1-قد تم تجھيز زر النافذة الكھربائية 

  الراكب:
ألعلي، سيتم إغالق النافذة الكھربائية ألعلي  - 1- ارفع الزر   –

  افذة إلي أعلي موقع.حتي يتم تحرير الزر أو رفع الن
ألسفل، سيتم فتح النافذة الكھربائية  -1- اضغط علي الزر   –

  ألسفل حتي  تحرير الزر أو خفض النافذة إلي أدني موقع.
فتح النافذة ألسفل بقوة، سيتم  - 1-اضغط علي الزر    –

  الكھربائية ألسفل تلقائيا.

  

  تنبيھات 

(يضيء المؤشر  عند تنشيط زر قفل النافذة علي جانب الراكب
ال يمكن تشغيل النافذة  - 1- الضوئي للزر)، زر النافذة الكھربائية 

  المقابلة.
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  ميزة مكافحة القرصة (لبعض الطرازات)
قد تم تجھيز النافذة الكھربائية علي جانب السائق بميزة مكافحة 
القرصة. إذا تم إعاقة زجاج النافذة أثناء ارتفاعھا في منطقة مكافحة 

مم)، يتوقف زجاج النافذة عن االرتفاع في موقع  200~4( القرصة
إعاقة، وينخفض علي الفور. إذا حدث ھذا، ينبغي تحديد األسباب لعدم 

  إمكان إغالق زجاج النافذة قبل إغالقھا مرة أخري.
إذا تم تنشيط ميزة مكافحة القرصة مرارا وتكرارا في وقت قصير، 

التھيئة لمكافحة القرصة تلقائيا  سوف تفقد النافذة الكھربائية معلومات
وذلك لحماية نظام رفع وخفض النافذة. في ھذا الوقت يرجي التحقق 
من وجود العقبات في شوط إغالق النافذة وذلك يؤدي إلي تنشيط ميزة 
مكافحة القرصة مرارا وتكرارا. بعد التأكيد، ينبغي إجراء التعلم وفقا 

  مكافحة القرصة للنوافذ. لعمليات التعلم للتھيئة الستعادة ميزة

  

  تنبيھات 

علي الرغم من وجود ميزة مكافحة القرصة، ينبغي انتباه   ● 
المنطقة المغلقة علي نحو سلس في عملية إغالق النوافذ. وإال فإنه 
قد ال يمكن تنشيط ميزة مكافحة القرصة في بعض الحاالت (علي 

  .سبيل المثال إذا كانت العقبات أرق أو أكثر مرونة)
ال تقم بتركيب الملحقات األخري في نطاق حركة النافذة،   ● 

وإال فإنه سيؤثر علي ميزة مكافحة القرصة أو تنشيط ميزة 
مكافحة القرصة بخطأ وبالتالي ال يمكن إغالق النوافذ بشكل 

  طبيعي.

 

  تھيئة مكافحة القرصة (لبعض الطرازات)
 يمكن أن ترتفع تلقائيا، إذا كانت النافذة الكھربائية علي جانب السائق ال

وتتعطل ميزة مكافحة القرصة، أو تفشل حالة التھيئة تلقائيا بسبب 
تنشيط ميزة مكافحة القرصة عدة مرات في وقت قصير، ينبغي 

  تھيئتھا.
ارفع زر النافذة الكھربائية علي جانب السائق، وفي ھذا الوقت ترتفع 

علي عدة مرات حتي النافذة خطوة وخطوة، ينبغي تكرار عمل الرفع أل
يتم إغالق النافذة تماما. بعد إغالق النافذة تماما، ينبغي االستمرار في 

  ثوان إلكمال التھيئة. 3~2رفع زر النافذة ألعلي والحفاظ عليه لمدة 

  تنبيھات 

في عملية تعلم التھيئة، نافذة ليس لھا ميزة مكافحة القرصة، 
أي جزء من الجسم أو الرجاء عدم حجب إغالق النافذة باستخدام 

كائن أخري، وإال فإنه سوف يسبب الضرر ويؤثر علي تأثير تعلم 
  التھيئة.

في حال تعطل نظام النافذة الكھربائية، يرجي الذھاب إلي متجر 
  لإلصالح. GACسيارات الركاب من شركة 

 
    



  . نظام التشغيل واألجھزة2

87  

  نافذة السقف الكھربائية (لبعض الطرازات)  2.2.7
، يمكن ”ON“مفتاح اإلشعال في وضع عندما يكون مفتاح التشغيل أو 

ثانية بعد تحويل   40تشغيل نافذة السقف الكھربائية؛ وفي غضون 
 ”ACC“إلي وضع  ”ON“مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال من وضع 

، يمكن تشغيلھا، إذا تم فتح باب السيارة علي ”OFF/LOCK“أو 
افذة ثانية، ال يمكن مواصلة تشغيل ن 40جانب السائق في غضون 

  السقف الكھربائية .

  فتح وإغالق واقي الشمس لنافذة السقف 

  
  أمسك األخدود:

  اسحب إلي الخلف لفتح واقي الشمس لنافذة السقف؛  –
  اسحب إلي األمام إلغالق واقي الشمس لنافذة السقف.  –

  

  تنبيھات 

عند فتح نافذة السقف الكھربائية علي نحو سلس، سوف يفتح واقي 
  ة السقف مع فتح نافذة السقف الكھربائية.الشمس لنافذ

 

  تنبيھات 

لتجنب امتزاز تدفق الھواء المتولد أثناء عملية القيادة بواقي   ●
الشمس لنافذة السقف، مما يؤدي إلي تلف واقي الشمس لنافذة 
السقف، فقط عندما يتم إغالق نافذة السقف الكھربائية تماما، يمكن 

  سقف.إغالق واقي الشمس لنافذة ال
قبل إغالق واقي الشمس لنافذة السقف، الرجاء إغالق نافذة   ●

السقف الكھربائية أوال، وإذا لم يتم إغالق نافذة السقف الكھربائية 
وإغالق فقط واقي الشمس لنافذة السقف، ھناك مخاطر دخول مياه 

  األمطار في داخل السيارة.
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  فتح وإغالق نافذة السقف الكھربائية

  
قف الكھربائية ھي نافذة السقف الكھربائية المنزلقة، عند نافذة الس

إغالق نافذة السقف تماما، يمكن فتحھا باالنزالق أو فتحھا بميل 
  طرفھا.

-إذا كنت ترغب في فتح نافذة السقف قليال، اضغط علي طرف   –
A-  من المفتاح لفترة وجيزة، نافذة السقف تبدأ التحرك لمسافة قصيرة

  ركة.وثم تتوقف عن الح
إذا كنت ترغب في إغالق نافذة السقف قليال،  اضغط علي   –

من المفتاح لفترة وجيزة، نافذة السقف تبدأ التحرك لمسافة  -B-طرف 
  قصيرة وثم تتوقف عن الحركة.

  
من المفتاح وحافظ عليه لمدة أكثر من  - A-اضغط علي طرف   –

  ة بالكامل.ثانية،  تتحرك نافذة السقف تلقائيا إلي حالة مفتوح 0.4
من المفتاح وحافظ عليه لمدة أكثر من  -B- اضغط علي طرف    –

  ثانية،  تتحرك نافذة السقف تلقائيا إلي حالة مغلقة بالكامل.  0.4
إذا كنت ترغب في ميل طرف نافذة السقف للتھوية، عند كون   –

من  -B- نافذة السقف في حالة مغلقة، ينبغي الضغط علي طرف 
نافذة السقف إلي موقع ميل الطرف؛ إذا كنت  المفتاح، سوف تتحرك

من المفتاح حتي  - A- ترغب في إغالقھا، ينبغي الضغط علي طرف 
  تغلق وتتوقف نافذة السقف تماما.

  تنبيھات 

عند مغادرة السيارة أو كون السيارة غير مراقبة، يرجي إغالق 
ي نافذة السقف تماما. وإال قد تسقط األمطار أو األشياء الغريبة ف

  السيارة.

 

  

  
  تبين الصورة حالة تم ميل الطرف الخلفي من نافذة السقف.  –
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  تبين الصورة حالة تم فتح نافذة السقف الكھربائية باالنزالق.  –

  ميزة مكافحة القرصة لنافذة السقف
نافذة السقف لھا ميزة مكافحة القرصة عند إغالقھا باالنزالق أو 

طرفھا. وميزة مكافحة القرصة ھي منع إغالقھا ألسفل من حالة ميل 
  القرصة علي الكائنات الكبيرة عند إغالق نافذة السقف:

عند إغالق نافذة السقف باالنزالق، إذا تم تنشيط ميزة مكافحة   ●
القرصة، سوف تتحرك نافذة السقف إلي اتجاه فتحھا لمسافة معينة وثم 

  تتوقف عن الحركة.
طرف،  إذا تم تنشيط ميزة عند إغالق نافذة السقف بميل ال  ●

مكافحة القرصة، سوف تتحرك نافذة السقف إلي اتجاه ميله حتي موقع 
  الميل األقصي.

  تنبيھات 

ال يسمح بتشغيل نافذة السقف الكھربائية عند درجات حرارة 
درجة مئوية تحت صفر)، وفي ھذه  20منخفضة جدا (أقل من 

صة لنافذة السقف البيئة، قد ال يمكن تنشيط ميزة مكافحة القر
الكھربائية وعرضة للحوادث. في الوقت نفسه، درجات حرارة 

  منخفضة سوف تسبب بعض األضرار للمحرك.

 

  

  تحذيرات 

كن حذرا عند إغالق نافذة السقف الكھربائية، تأكد من عدم   ●
وجود أحد في نطاق الحركة أثناء عملية اإلغالق لتفادي اإلصابة 

  رين.العرضية أو إصابة اآلخ
ميزة مكافحة القرصة لنافذة السقف الكھربائية ال يمكن منع   ●

  القرصة علي األصابع أو العناصر الصغيرة الحجم.
قد تتوقف نافذة السقف الكھربائية عن مراقبة العائق في   ●

موقع علي وشك إغالقھا تماما، وفي ھذا الوقت ليس لھا ميزة 
  مكافحة القرصة.

ط ميزة مكافحة القرصة تأكد من عدم محاولة تنشي  ●
باستخدام اليد أو أي جزء من الجسم. وإال فإنه من المرجح أنه 

  يسبب إصابة خطيرة للجسم.
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  التھيئة اليدوية والتعلم الذاتي لنافذة السقف الكھربائية
في بعض الحاالت (بعد انقطاع الكھرباء للبطارية فجأة أو عدم استخدام 

، قد يكون ھناك حاجة لتھيئة نافذة السيارة لفترة طويلة من الوقت)
  السقف الكھربائية والتعلم الذاتي لھا يدويا.

  
- عندما تكون نافذة السقف في حالة مغلقة، اضغط علي طرف   –
B-  من مفتاح نافذة السقف وحّرر المفتاح حتي تتحرك نافذة السقف

  إلي موقع رفع الطرف بالكامل.
سقف لمدة أكثر من من مفتاح نافذة ال -B- اضغط علي طرف   –

إصدار ثوان، وفي ھذا الوقت تقوم نافذة السقف بالتھيئة، وبعد  10
  صوت "نقرة"، يتم اكتمال تھيئة نافذة السقف.

  
من  - B- بعد االنتھاء من تھيئة نافذة السقف، اضغط علي طرف   –

مفتاح نافذة السقف باستمرار، سوف تتحرك نافذة السقف "موقع رفع 
موقع اإلغالق" وثم ←الفتح باالنزالق←قموقع اإلغال←الطرف

  تتوقف، وفي ھذا الوقت يتم اكتمال التعلم الذاتي لنافذة السقف.

  تنبيھات 

في حالة تعطل نظام نافذة السقف الكھربائية، يرجي الذھاب إلي 
  لإلصالح. GACمتجر سيارات من شركة 
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  غطاء مقصورة المحرك  2.2.8
  كفتح وإغالق غطاء مقصورة المحر

  
  ينبغي إيقاف السيارة بشكل جيد وتطبيق مكابح التوقف.  –
اسحب مقبض فتح غطاء مقصورة المحرك تحت لوحة   –

، سيتم - رأس السھم–العدادات علي جانب السائق ألعلي علي اتجاه 
  إلغاء قفل غطاء مقصورة المحرك ورفع طرفه قليال.

  
 

  
إللغاء قفل غطاء  -رأس السھم–ادفع آلية القفل ألعلي إلي اتجاه   –

  مقصورة المحرك تماما.

  
 

  
ارفع غطاء مقصورة المحرك ألعلي حتي موقع الحد ودعم   –

  غطاء مقصورة المحرك في موقع الحد باستخدام ذراع الدعم.
عند إغالق غطاء مقصورة المحرك، يتم خفض ارتفاعه إلي   –

 قرب حاجز االصطدام والضغط باليدين بقوة علي الطرف األمامي من
  غطاء مقصورة المحرك إلغالقه.

بعد إغالق غطاء مقصورة المحرك، تحقق من قفل المزالج   –
  بإحكام.
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  تنبيھات 

ينبغي تشحيم الجزء المتحرك من آلية قفل غطاء مقصورة   ●
المحرك بشكل مناسب لتسھيل فتح أو إغالق غطاء مقصورة 

  المحرك.
عرض  إذا لم يتم إغالق غطاء مقصورة المحرك، يتم  ●

معلومات الرسالة علي شاشة العرض لمجموع األجھزة؛ عندما 
  ، ھناك صوت التنبيه. km/h 5تكون سرعة السيارة أكثر من 

 

  

  تحذيرات 

مقصورة المحرك ھي من المناطق عالية المخاطر، وعملية غير 
  الئقة يمكن أن يؤدي بسھولة إلي إصابات خطيرة وحتي الوفاة.

سوائل التبريد تخرج من مقصورة  إذا كانت البخار أو  ●
المحرك، ال يمكن فتح غطاء مقصورة المحرك للوقاية من 

  الحريق.
  ال تلمس المحرك في حالة ساخنة للوقاية من الحريق.  ●
ال تفتح غطاء خزان التوسع لسائل التبريد عندما يكون   ●

المحرك في حالة ساخنة، وفي ھذا الوقت، يكون نظام التبريد في 
  ة حرارة عالية وضغط عال.حالة درج

عند العمل خالل فترة تشغيل المحرك، ال تلمس حزام النقل   ●
والمولد الكھربائي ومروحة المشعاع الحراري وغيرھا من 
األجزاء الدوارة ونظام اإلشعال ذات الضغط العالي ونظام العادم 

  ذي درجة الحرارة العالية.
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  لجسم السيارةالعملية األساسية مضادة للسرقة   2.2.9
  إلغاء القفل:- ضد السرقة لجسم السيارة

عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
“OFF/LOCK” والسيارة في حالة محصنة، يحمل المستخدم مفتاح ،

التحكم عن بعد الذكي ليقترب من باب السيارة، ويتم الضغط علي الزر 
إلغاء القفل عن بعد، نظام علي مقبض الباب األمامي إللغاء القفل أو 

مضاد للسرقة يجعل باب السيارة يلغي القفل، وفي الوقت نفسه تومض 
  األجھزة وأضواء التوجيه مرتين.

  إغالق القفل:- ضد السرقة لجسم السيارة
عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

“OFF/LOCK” األبواب األربعة وغطاء مقصورة المحرك وباب ،
جذع في حالة مغلقة، ومفتاح التحكم عن بعد الذكي في خارج اليسارة ال

وليس في داخل السيارة، يتم الضغط علي الزر علي مقبض الباب 
األمامي إللغاء القفل أو إلغاء القفل عن بعد، نظام مضاد للسرقة يجعل 
باب السيارة يلغي القفل، وفي الوقت نفسه تومض األجھزة وأضواء 

  احدة.التوجيه مرة و
عندما لم يتم إغالق غطاء مقصورة المحرك أو باب الجذع، يتم   .1

علي مفتاح التحكم عن بعد ويبدأ التنبيه؛   الضغط علي الزر
وتومض أضواء التوجيه األيسر واأليمن ويصدر قرن مضاد للسرقة 

  صوتا قصيرا للتنبيه. 

  

  تنبيھات 

بشكل جيد لدخول  في عملية التنبيه، يتم إغالق الباب غير المغلق
علي مفتاح   السيارة حالة محضنة أو الضغط علي الزر 

التحكم عن بعد إليقاف التنبيه حيث تدخل السيارة حالة ملغية 
  التحصين.

إذا لم يتم إغالق أي باب من أبواب أربعة، يتم الضغط علي   .2
علي مفتاح التحكم عن بعد، سيتم إغالق قفل األبواب األربعة   الزر
   ثم إلغاء قفلھا علي الفور بدون التنبيه.أوال

  تنشيط ضد السرقة لجسم السيارة عند فتح الباب:
عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

“OFF/LOCK” والسيارة في حالة محصنة، عند فتح قفل الباب ،
باستخدام مفتاح غير قانوني أو فتحه قسريا (األبواب األربعة وغطاء 

ة المحرك وباب الجذع)، نظام ضد السرقة سوف يشغل القرن مقصور
  ثانية. 28إلصدار الصوت وتومض أضواء التوجيه لمدة حوالي 

  

  تنبيھات 

علي مفتاح التحكم عن   في عملية اإلنذار، اضغط علي الزر 
بدع أو تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع 

“ON”يارة في حالة ملغية التحصين.، يتوقف التنبيه، وتدخل الس 

  ضد السرقة للمحرك:
عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

“OFF/LOCK” ،وقد أكملت عملية مضادة للسرقة لجسم السيارة ،
والمفتاح القانوني في داخل السيارة، يقوم مالك السيارة ببدء تشغيل 

عال إذا اعتمد نظام ضد المحرك مرتين، سيتم تنفيذ حقن الوقود واإلش
السرقة؛ ولن يتم تنفيذ حقن الوقود واإلشعال إذا لم يتم اعتماد نظام ضد 
السرقة، وسوف يجعل القرن يصدر الصوت وتومض أضواء التوجيه 

  مزدوجا.
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  األضواء ومجال الرؤية  2.3
  األضواء الخارجية  2.3.1

  المفتاح المجمع لألضواء

  
  أضواء إشارات التوجيه  .1
  الضوء الوميض لتغيير الحارة  .2
  الضوء المرتفع للمصابيح األمامية  .3
  الضوء المنخفض للمصابيح األمامية   .4
  ومضان الضوء المرتفع  .5
  إغالق األضواء   .6

  
 

  الضوء األوتوماتيكي (لبعض الطرازات)   .7
  ضوء الموضع (تشغيل ضوء الموضع يدويا)   .8
  المنخفض يدويا) الضوء المنخفض (تشغيل الضوء   .9

  إغالق مصباح الضباب   .10
  مصباح الضباب األمامي (لبعض الطرازات)   .11
  مصباح الضباب الخلفي   .12

  
  لمبة اإلشارة للتوجيه

قم بتحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع لألضواء ألعلي أو   –
، أي فتح أضواء إشارات التوجيه األيسر أو -1- أسفل حتي موقع الحد 

علي مجموع     من، سوف تومض المؤشرات الضوئية  أواألي
  األجھزة.

  تنبيھات 

في حالة تعطل ضوء إشارة التوجيه في الطرف األمامي أو 
الخلفي للسيارة، سوف يتضاعف تردد ومضان المؤشر الضوئي 

  إلشارات التوجيه داخل مجموع األجھزة.
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  الضوء الوميض لتغيير الحارة
 التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع  يتم تحويل مفتاح  –

“ON”.  
يتم تحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع لألضواء ألعلي أو   –

وتحرير ذراع  - 2- ثانية) إلي موقع  0.7~0.1أسفل بسرعة (ضمن 
التشغيل للعودة إلي مكانه األصلي، سوف يومض ضوء إشارة التوجيه 

رة التوجيه المقابل في الجانب المقابل ثالث مرات، ويومض ضوء إشا
  داخل مجموع األجھزة ثالث مرات.

إذا تم  تحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع لألضواء ألعلي أو   –
باستمرار، سوف تومض المؤشرات  -2-أسفل بسرعة إلي موقع 

الضوئية لضوء إشارة التوجيه في الجانب المقابل وضوء إشارة 
تمرار، ويتوقف من التوجيه المقابل داخل مجموع األجھزة باس

الومضان بعد تحرير ذراع التشغيل والمساح له العودة إلي مكانه 
  األصلي.

  الضوء المرتفع للمصابيح األمامية
  .”ON“يتم تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع   –
  . يتم تحويل مفتاح الضوء إلي الموقع   –
اء إلي األمام (أمام يتم دفع ذراع التشغيل للمفتاح المجمع لألضو  –

وفتح الضوء المرتفع للمصابيح األمامية،  -3- السيارة) حتي موقع الحد 
  علي مجموع األجھزة.   سوف يضيء المؤشر الضوئي المقابل 

يتم سحب ذراع التشغيل للمفتاح المجمع لألضواء إلي الخلف    –
 وإغالق الضوء المرتفع للمصابيح- 4- (خلف السيارة) حتي موقع الحد 

علي مجموع   األمامية، سوف ينطفئ المؤشر الضوئي المقابل 
األجھزة، وال يزال الضوء المنخفض للمصابيح األمامية يكون في حالة 

  مفتوحة. 
ليتم إغالق  يتم تحويل مفتاح أضواء السيارة إلي موقع    –

  جميع أضواء السيارة.

  تحذيرات 

الوھج لسائقي  إن الضوء المرتفع للمصابيح األمامية قد يسبب
السيارات األخري، ويؤدي بسھولة إلي الحوادث، يرجي 

  استخدامه بشكل معقول.

 

  الضوء المنخفض للمصابيح األمامية  
  .”ON“يتم تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع   –
عندما يكون ذراع التشغيل للمفتاح المجمع لألضواء في موقع   –

لفتح   تاح أضواء السيارة إلي موقع  ، يتم تحويل مف- 4- الحد 
  الضوء المنخفض للمصابيح األمامية. 

ليتم إغالق  يتم تحويل مفتاح أضواء السيارة إلي موقع    –
  جميع أضواء السيارة.

 
    



  . نظام التشغيل واألجھزة2
 

96  
 

  ومضان الضوء المرتفع
  .”ON“يتم تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع   –
جمع لألضواء إلي الخلف اسحب ذراع التشغيل للمفتاح الم  –

لفتح الضوء المرتفع للمصابيح  - 5- (خلف السيارة) حتي موقع الحد 
  األمامية.

حّرر ذراع التشغيل للمفتاح المجمع لألضواء للسماح له العودة   –
  وإغالق جھاز الومضان للمصابيح األمامية. -4- إلي موقع الحد 

  تنبيھات 

حب ذراع التشغيل حتي إذا لم يتم فتح أي أضواء، بمجرد س
للمفتاح المجمع لألضواء إلي الخلف (خلف السيارة)، سوف يفتح 
الضوء المرتفع دائما، وفي الوقت نفسه، يضيء المؤشر الضوئي 

  داخل مجموع األجھزة.   المقابل 

  الضوء التلقائي (لبعض الطرازات) 
  “NO”.يتم تحويل مفتاح التشغيل إلي وضع   –
لفتح الضوء   واء السيارة إلي موقع  يتم تحويل مفتاح أض  –

  التلقائي.

  تنبيھات 

بعد فتح الضوء التلقائي، ستضيء أو تطفئ السيارة الضوء   ●
تلقائيا وفقا للضوء المحيط. عندما يصبح ضوء البيئة الخارجية 
للسيارة مظلما تدريجيا، يضيء الضوء الصغير أوال وثم يضيء 

لبيئة الخارجية للسيارة الضوء المنخفض؛ وعندما يصبح ضوء ا
مشرقا تدريجيا، ينطفئ الضوء المنخفض أوال وثم ينطفئ الضوء 
الصغير؛ عندما تدخل/تخرج السيارة النفق أو المرآب وغيرھا من 
البيئة المظلمة، سوف يضيء أو ينطفئ الضوء الصغير والضوء 

  المنخفض تلقائيا في وقت واحد.
سطة "إعدادات يمكن ضبط حساسية الضوء التلقائي بوا  ●

)، 197السيارة" لنظام الصوت (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 
  وكلما ارتفعت درجة الحساسية، زادت درجة إضاءة الضوء.

 
 

  

  تنبيھات 

إذا كانت شاشة العرض لمجموع األجھزة تعرض "تعطل   ●
جھاز االستشعار، الرجاء التحكم يدويا في الضوء"، وفي الوقت 

مة، سوف يحافظ النظام علي وضع فتح نفسه، من أجل السال
الضوء المنخفض. في ھذا الوقت، يمكن اختيار التحكم يدويا في 

 GACالضوء وإصالحه في متجر سيارات الركاب من شركة 
  في الوقت المناسب.

في بيئة الضباب، قد يتعطل فتح الضوء التلقائي، وينبغي   ●
  فتح الضوء يدويا.
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  صابيح األماميةالتنبيه عن عدم إغالق الم
بعد تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع 

“OFF/LOCK” عند فتح باب السيارة علي جانب السائق، إذا كانت ،
المصابيح األمامية في حالة مفتوحة، سوف يصدر النظام صوت 
التنبيه، وفي الوقت نفسه، سوف تعرض شاشة العرض لمجموع 

  الضوء".األجھزة كلمات "لم يتم إغالق 

  تحذيرات 

ال يسمح بفتح الضوء الصغير فقط عند القيادة في الليل أو عندما 
تكون الرؤية ضعيفة. وإال فإنه من السھل أن يؤدي إلي وقوع 
الحوادث. ينبغي فتح الضوء المنخفض عند القيادة في الليل أو 

  عندما تكون الرؤية ضعيفة.

 

  ميزة تأخير إغالق المصابيح األمامية
دقائق  تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع  10ل خال

“OFF/LOCK” إذا تم تدوير مفتاح أضواء السيارة في غضون ،
،  إلي مواقع أخري وثم العودة إلي موقع  ثانيتين من موقع

  سيتم تنشيط ميزة تأخير إغالق المصابيح األمامية.
ميزة تأخير إغالق  ثانية بعد تنشيط 30يضيء الضوء المنخفض لمدة 

المصابيح األمامية. إذا تم فتح أي باب (بما في ذلك أربعة أبواب 
ثانية، سيتم  30وغطاء مقصورة المحرك وباب الجذع) في غضون 

ثانية. إذا تم إغالق  80إعادة التوقيت، ويضيء الضوء المنخفض لمدة 
جميع األبواب خالل ھذه الفترة، سيتم إعادة التوقيت مرة أخري، 

ثانية. إذا تم فتح أي باب في ھذه  30ويضيء الضوء المنخفض لمدة 
الفترة، سيتم إعادة التوقيت مرة أخري، ويضيء الضوء المنخض لمدة 

  ثانية وھكذا يتكرر. 80

  الضبط اليدوي الرتفاع المصابيح األمامية

  
يمكن ضبط يدويا مدي اإلضاءة للمصابيح األمامية (الضوء المنخفض) 

السيارة الناجم عن تغيرات الركاب وحالة تحمل األمتعة، وفقا لوضع 
  ".3، 2، 1، 0وأوضاع الضبط ھي "
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  ضوء الموضع
لفتح ضوء  يتم تحويل مفتاح أضواء السيارة إلي موقع   –

الموضع، وفي ھذا الوقت، تضيء ضوء الموضع وضوء لوحة 
المقابل علي  العدادات وضوء لوحة الرخصة، والمؤشر الضوئي

  األجھزة. مجموع
دقيقة بعد إغالق  15في حالة نسيان إغالق ضوء الموضع،   –

مفتاح التشغيل وقفل السيارة، سوف ينطفئ الضوء تلقائيا للحفاظ علي 
  طاقة البطارية.

  مصباح التشغيل النھاري (لبعض الطرازات)
عند تشغيل المحرك، سوف يفتح مصباح التشغيل النھاري   –

ضع أو المصابيح األمامية أو إطفاء تلقائيا، وبعد فتح ضوء المو
  المحرك، سوف يغلق مصباح التشغيل النھاري تلقائيا.

  تنبيھات 

ميزة "مصباح التشغيل النھاري" ھي ميزة قابلة الختيار تعيينھا 
حيث يمكن التعيين لتشغيلھا أو إيقافھا بواسطة "إعدادات السيارة" 

  ).197لنظام الصوت (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 

 

  مصابيح الضباب
  .”ON“يتم تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع   –
  . أو موقع يتم تحويل مفتاح أضواء السيارة إلي   –
إلي موقع يتم تدوير مفتاح مصباح الضباب من موقع   –

  ويضيء مصباح الضباب األمامي. 
إلي موقع يتم تدوير مفتاح مصباح الضباب من موقع   –

وفي ھذا الوقت يضيء   حريره للعودة إلي موقعوت 
مصباح الضباب الخلفي. بواسطة التدوير وتحريره للعودة لعدة 
مرات، يمكن التحويل بين وضع إضاءة مصباح الضباب 
األمامي وحده ووضع إضاءة مصابيح اإلضاءة األمامية 

  والخلفية.
سيتم إغالق  يتم تدوير مفتاح مصباح الضباب إلي موقع   –

  مصابيح الضباب األمامية والخلفية.

  تنبيھات 

لم يتم تجھيز بعض الطرازات بمصباح الضباب األمامي، بعد 
، ”ON“تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع 

، يتم  أو موقع   وتحويل مفتاح أضواء السيارة إلي  
لفتح   تدوير مفتاح مصابيح الضباب مباشرة إلي موقع 

  لضباب الخلفي.مصباح ا

 
 

  الضوء التنبيھي عن الخطر

  
ليضيء  عندما يكون  مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال  في أي 

الضوء الخلفي األحمر للمفتاح ويفتح الضوء التنبيھي عن الخطر. 
  اضغط علي المفتاح مرة أخري إلغالقه.

بعد فتح الضوء التنبيھي عن الخطر، تومض جميع أضواء إشارات 
جيه في وقت واحد وتومض االثنان من المؤشرات الضوئية التو

  إلشارات التوجيه داخل مجموع األجھزة.
    



  . نظام التشغيل واألجھزة2

99  

عند حدوث حاالت الطوارئ، يمكن توجيه انتباه أشخاص آخرين 
علي الطريق باستخدام الضوء التنبيھي عن الخطر وبالتالي 

تقليل خطر وقوع حوادث مرور. ينبغي فتح الضوء التنبيھي عن 
  عند لقاء الحاالت التالية:الخطر 

  انھيار السيارة بسبب عطل فني.  ●
  كون السيارة في نھاية تدفق السيارات في ازدحام المرور.  ●
  جر سيارة أخري أو جرھا.  ●

  تنبيھات 

استخدام الضوء التنبيھي عن الخطر سوف يستھلك   ●
  طاقة البطارية، ينبغي إغالقه عند عدم استخدامه.

ل للوائح ذات الصلة عند استخدام تأكد من االمتثا  ●
  الضوء التنبيھي عن الخطر.

في حالة الطوارئ وكان الضوء التنبيھي عن الخطر   ●
متعطال، ينبغي اتخاذ طرق أخري اللتفات انتباه اآلخرين 

علي الطريق، ولكن يجب أن تكون الطرق المستخدمة آمنة 
  وممتثلة للوائح المرور ذات الصلة.

 

  تنبيھياصطدام الضوء ال
إذا اصطدمت السيارة، تومض أضواء إشارات التوجيه األيسر 

  واأليمن في نفس الوقت.
  اإلضاءة عند صعود السيارة

عندما تكون بالقرب من السيارة، اضغط علي زر إلغاء   –
علي مفتاح التحكم عن بعد، سوف يساعد ضوء الموقع  القفل 

لقرب من ثانية لمعرفتك علي عقبة با 25علي اإلضاءة لمدة 
علي مفتاح التحكم عن  السيارة. اضغط علي زر إلغاء القفل 

  ثانية. 25بعد حيث يمكن تأخير إضاءة ضوء الموقع لمدة 
يتم تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع   –

 ”NO“.بعد صعود السيرة وينطفئ ضوء الموضع  
  اإلضاءة عند البحث عن السيارة

علي مفتاح  إغالق القفل  اضغط باستمرار علي زر  –
 8التحكم عن بعد مرتين، سوف يضيء ضوء الموضع لمدة 

ثوان، وسيتم تنشيط أضواء التوجيه األيسر واأليمن للومضان 
  ثالث مرات، وذلك لتسھيل تحديد موقع محدد للسيارة.
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  األضواء الداخلية  2.3.2
  ضوء السقف

  
في حالة إذا كانت ميزة الفتح التلقائي لضوء السقف   –

لضوء السقف األمامي،  DOORمغلقة، اضغط علي مفتاح 
سيتم تنشيط ميزة التشغيل التلقائي لضوء السقف، عند فتح باب 

السيارة، تضيء جميع أضواء السقف تلقائيا، وعند إغالق 
  الباب، تنطفئ جميع أضواء السقف تلقائيا.

اضغط علي ھذا المفتاح مرة أخري، سيتم إغالق ميزة   –
  يل التلقائي لضوء السقف.التشغ

  
  ضوء السقف األمامي

  
اضغط علي مفتاح ضوء السقف األمامي في الجانب   –

األيسر أو األيمن، سوف يضيء ضوء السقف في الجانب 
  المقابل.

اضغط علي ھذا المفتاح مرة أخري، سوف ينطفئ ضوء   –
  السقف في الجانب المقابل.

  
  ضوء السقف الخلفي

  
، -رأس السھم–ضوء السقف الخلفي  اضغط علي مفتاح  –

سوف يضيء ضوء القراءة في الجانب المقابل، وينطفئ بعد 
  الضغط عليه مرة أخري.

في حالة نسيان إغالق ھذا الضوء، بعد إغالق مفتاح   –
دقيقة، سوف ينطفئ ھذا الضوء  15التشغيل وقفل السيارة لمدة 

  تلقائيا.
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  ضوء علبة القفازات (لبعض الطرازات)
ند فتح علبة القفازات علي جانب الراكب األمامي، ع  –

  سوف يضيء ضوء علبة القفازات تلقائيا.
عند إغالق  علبة القفازات علي جانب الراكب األمامي،   –

  سوف ينطفئ ضوء علبة القفازات تلقائيا.
  ضوء الجذع

  عند فتح باب الجذع، سوف ييضيء ضوء الجذع تلقائيا.  –
  ف ينطفئ ضوء الجذع تلقائيا.عند إغالق باب الجذع، سو  –

  تنبيھات 
عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 

“OFF/LOCK” ،قد تم قفل باب السيارة بشكل جيد ،
  وسوف ينطفئ الضوء الداخلي تلقائيا بعد فترة من الوقت.

 

  ضوء المجاملة (لبعض الطرازات) 
  لقائيا.عند فتح الباب، سوف يضيء ضوء المجاملة ت  –
  عند إغالق الباب، سوف ينطفئ ضوء المجاملة تلقائيا.   –
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  ماسحات الزجاج األمامي  2.3.3 
  المفتاح المجمع للماسحات

  

  

  
  :المسح المستمر  .1
  : إيقاف الماسحة  .2
  : المسح المتقطع (لبعض الطرازات)  .3
  : المسح التلقائي (لبعض الطرازات)  –
  خفضة: المسح بسرعات من  .4
  : المسح بسرعات عالية  .5
  تشغيل نظام غسل الزجاج األمامي  .6
  ضبط الفاصل الزمني للمسح (لبعض الطرازات)  .7
  ضبط درجة الحساسية للمسح (لبعض الطرازات)  –
  : تشغيل نظام غسل الزجاج الخلفي  .8
  : تشغيل الماسحة الخلفية  .9

ة إيقاف نظام غسل الزجاج الخلفي أو الماسح:   .10
  الخلفية

  : المسح المستمر
يتم تحويل ذراع التشغيل للمفتاج المجمع للماسحات إلي    –

  ، ستقوم الماسحة األمامية بالمسح المستمر.- 1-موقع الحد 
حّرر ذراع التشغيل للمفتاح المجمع للماسحات للسماح له   –

، ستتوقف الماسحة األمامية - 2-بالعودة تلقائيا إلي موقع 
  .عن المسح

  : إيقاف الماسحة
يتم تحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع للماسحات إلي   –

  ، ستتوقف الماسحة األمامية عن المسح. -2-موقع الحد 
  : المسح المتقطع (لبعض الطرازات)

يتم تحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع للماسحات إلي   –
التلقائي ، ستقوم الماسحة األمامية بالمسح  -3-موقع الحد 

بالفاصل الزمني المعين. يمكن ضبط الفاصل الزمني للمسح من 
  .-7-خالل  المقبض الدوار لضبط الفاصل الزمني للمسح 

يمكن ضبط الفاصل الزمني للمسح من خالل المقبض   –
ألعلي/اسفل، يمكن  -7-، وبواسطة تدوير المقبض - 7- الدوار 

والي من األعلي ضبط وقت المسح المتقطع لزيادة الوقت علي الت
  إلي األسفل.

    



  . نظام التشغيل واألجھزة2

103  

  : المسح بسرعات منخفضة
يتم تحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع للماسحات إلي   –

، وتقوم الماسحة األمامية بالمسح  - 4-موقع الحد 
  بسرعات منخضة نسبيا.

  : المسح بسرعات عالية
يتم تحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع للماسحات إلي   –

، وتقوم الماسحة األمامية بالمسح  - 5-د موقع الح
  بسرعات عالية نسبيا.

  تشغيل نظام غسل الزجاج األمامي
يتم تحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع للماسحات إلي   –

لتشغيل نظام غسل  -6-الخلف (خلف السيارة) إلي موقع الحد 
الزجاج األمامي، وتبدأ الغاسلة رش الماء، وتمسح الماسحة 

  مية في وقت الحق.األما
حّرر ذراع التشغيل للمفتاح المجمع للماسحات للسماح له   –

بالعودة إلي مكانه األصلي، سيتم إغالق نظام غسل الزجاج 
  ثوان باستمرار. 4األمامي، وتعمل الماسحة األمامية لمدة 

ثوان، سيتم  6بعد توقف الماسحة األمامية عن المسح لمدة   –
  ثار المياه المتبقية علي الزجاج.المسح مرة أخري إلزالة آ

  : المسح التلقائي (لبعض الطرازات)
يتم تحويل ذراع التشغيل للمفتاح المجمع للماسحات إلي   –

، تقوم الماسحة األمامية بالمسح التلقائي، -3-موقع الحد 
ونظام الماسحة يضبط سرعة المسح وفقا لھطول األمطار 

  حقيقي.الحالي وسرعة السيارة في الوقت ال
يمكن ضبط درجة حساسية للمسح من خالل المقبض   –

ألعلي/أسفل،  -7-، ومن خالل تدوير المقبض الدوار - 7- الدوار 
يمكن ضبط درجة حساسية للمسح  زيادة الوقت علي التوالي من 

  األعلي إلي األسفل.

  تنبيھات 

عندما تعرض شاشة العرض لمجموع األجھزة   ●
لرجاء التحكم يدويا في "يتعطل جھاز االستشعار، ا

الماسحة"، من أجل السالمة، سوف تحافظ الماسحة علي 
حالة العمل بسرعات منخفضة. في ھذا الوقت، يمكن التحكم 
يدويا في الماسحات وفقا للوضع الفعلي، والذھاب إلي متجر 

  لإلصالح. GACسيارات الركاب من شركة 
لرجاء قبل استخدام المسح التلقائي في فصل الشتاء، ا  ●

  التأكد من عدم تجمد شفرات الماسحات.
 
 

  تشغيل نظام غسل الزجاج الخلفي 
بعد تدوير المقبض الدوار للماسحة الخلفية ألعلي/أسفل   –

، يتم تشغيل نظام غسل الزجاج الخلفي، -8-إلي موقع الحد
وتبدأ الغسالة رش الماء، وتمسح الماسحة الخلفية في وقت 

  الحق.
  الخلفية : تشغيل الماسحة

بعد تدوير المقبض الدوار للماسحة الخلفية إلي موقع الحد   –
  ، تبدأ الماسحة الخلفية عمل المسح. -9-

  إيقاف نظام غسل الزجاج الخلفي أو الماسحة الخلفية  
بعد تدوير المقبض الدوار للماسحة الخلفية إلي موقع الحد   –
وقف ، يتم إغالق نظام غسل الزجاج الخلفي أو تت -10-

  الماسحة الخلفية عن المسح.
  موقع الصيانة في فصل الشتاء (لبعض الطرازات)

ثوان بعد تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح  10خالل   –
، يتم تحويل ذراع التشغيل “KCOL/FFO”اإلشعال إلي وضع 

للمفتاح المجمع للماسحات إلي وضع المسح بسرعات منخفضة 
مامية بعد الحركة إلي للعودة بسرعة، تتوقف الماسحة األ

  موقع أعلي.
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  الزجاج األمامي 2.3.4 

 

  زجاج النافذة
  يستخدم الزجاج األمامي 

  تحذيرات 

علي سطح الزجاج    ال تقم بلصق الورقة أو تعليق الكائ
األمامي، وإال فإنه سوف يؤدي إلي منع الرؤية األمامية ومن 

  السھل أن يتسبب في وقوع حادث مرور.
 

  تنبيھات 
يرجي لصق المستندات الالزمة وفقا للوائح المرور   ●

  المحلية.
  يرجي الحفاظ دائما علي نظافة سطح الزجاج.  ●
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  مرايا الرؤية الخلفية  2.3.5
  مرآة الرؤية الخلفية الداخلية

إذا كان ال يمكن رؤية الحالة وراء السيارة من خالل مرآة الرؤية 
  للغاية!الخلفية الداخلية، إنه أمر خطير 

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية للسيارة لھا ميزة مضادة للوھج. عند 
  القيادة ليال:

لطراز السيارات المجھزة بمرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة   –
للوھج التلقائية، جھاز االستشعار بضوء مرآة الرؤية الخلفية الداخلية 

ضوء القوي يمكن رصد الضوء أمام وخلف السيارة وتضعيف ال
المنعكس من سطح المرآة بعد إضاءته من الوراء، حتي تكون الرؤية 

  الخلفية في أفضل حالة المراقبة.
لطراز السيارات المجھزة بمرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة   –

للوھج اليدوية، يمكن ضبط يدويا مرآة الرؤية الخلفية الداخلية لتضعيف 
الوراء،  حتي تكون الرؤية الخلفية  الضوء المنعكس الذي يضاء من

  في أفضل حالة المراقبة.

مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوھج التلقائية (لبعض 
  الطرازات)

  
، “NO”عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع   –

يتم تشغيل ميزة مضادة للوھج التلقائية تلقائيا، ويضيء ضوء المفتاح. 
  على المفتاح والسھم الغالق ھذه الوظيفة.اضغط 

  اضغط علي المفتاح مرة أخري إلعادة تنشيط ھذه الميزة.  –

  تنبيھات 

عندما تكون درجة الحرارة داخل السيارة منخفضة نسبيا، قد 
يكون وقت استجابة لتضعيف الضوء القوي من مرآة الرؤية 

  الخلفية الداخلية المضادة للوھج أطول قليال.

 

  

  

  تنبيھات 

للتأكد من أن ميزة جھاز االستشعار لمرآة الرؤية الخلفية الداخلية 
المضادة للوھج طبيعية، ال تقم بتغطية جھاز االستشعار المشار 

  إليه برأس السھم باستخدام اإلصبع أو القماش الخ.
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مرآة الرؤية الخلفية الداخلية المضادة للوھج اليدوية (لبعض 
  الطرازات)

  
تم تحويل مقبض ضبط مرآة الرؤية الخلفية الداخلية إلي اتجاه ي  –

النحراف الضوء العاكس من الوراء وبالتالي تحقيق  Aرأس السھم 
  ميزة مضادة للوھج.

يتم تحويل مقبض ضبط مرآة الرؤية الخلفية الداخلية إلي اتجاه   –
  إلعادة ضبط مرآة الرؤية الخلفية إلي وضعھا الطبيعي. Bرأس السم 

  رايا الرؤية الخلفية الخارجيةم
  مجموع نظام مرايا الرؤية الخلفية الخارجية لديه ميزات تالية:

  الضبط الكھربائي  ●
  الطي الكھربائي (لبعض الطرازات)  ●
  الطي التلقائي (لبعض الطرازات)  ●
  إزالة الضباب وإزالة الصقيع (لبعض الطرازات)  ●

  تحذيرات 

الخلفية بسطح منحني  علي الرغم من أن مرآة الرؤية  ●
(سطح محدب أو كروي) يمكن توسيع مجال الرؤية، ولكن الكائن 
المنعكس صغير وبعيد مقارنة مع الكائن الفعلي، لذلك عند تغيير 
الحارة، ال تقم بتحديد مسافة السيارات في الوراء اعتمادا علي 

  الكائن المنعكس منھا. وإال فإنه قد يؤدي إلي وقوع الحادث.

 

  ط الكھربائيالضب

  
يتم تدوير المقبض الدوار لضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية   –

(اختيار مرايا الرؤية الخلفية في الجانب  أو موقع إلي موقع 
  األيسر أو الجانب األيمن).

يتم تحويل المقبض الدوار لضبط  مرايا الرؤية الخلفية   –
ا الرؤية الخلفية الخارجية ألعلي وأسفل وليسار ويمين لضبط مراي

  الخارجية إلي زاوية الرؤية الخلفية المناسبة.
بعد االنتھاء من ضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية، يتم تدوير   –

  .المقبض الدوار لضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية إلي موقع 
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  تنبيھات 

في حالة تعطل ميزة الضبط الكھربائي لمرايا الرؤية الخلفية 
لخارجية، يمكن محاولة دفع الحافة الخارجية لسطح المرآة ا

  لضبطه.

 

  الطي الكھربائي (لبعض الطرازات)  

  
يتم تدوير مقبض ضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية إلي موقع   –

  لطي كھربائيا مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.  
خارجا يتم تدوير مقبض ضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية   –

  لتوسيع كھربائيا مرايا الرؤية الخلفية الخارجية.  من موقع 

  

  تنبيھات 

  الخارجي ألن مرايا الرؤية الخلفية   ●
كن حذرا عن طي مرايا الرؤية الخلفية الخارجية لمنع   ●

اصطياد األصابع من قبل مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 
  وقاعدتھا.

في حالة الطوارئ، يرجي  إذا كنت بحاجة إلي طيھا يدويا  ●
استعادتھا يدويا بعد طيھا، وال تقم باستعادتھا بواسطة مقبض 
ضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية. عند االستعادة يدويا، عندما 
تسمع صوت "كدا" فاألمر يشير إلي وصول مرايا الرؤية الخلفية 

  .إلي موقع قفل اآللية الخارجية
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  رازات)الطي التلقائي (لبعض الط
عند إغالق قفل السيارة من الخارج، سيتم طي مرايا الرؤية   –

  الخلفية الخارجية تلقائيا.
عند إلغاء قفل السيارة من الخارج، سيتم توسيع مرايا الرؤية    –

  الخلفية الخارجية تلقائيا.

  تنبيھات 

إذا تم تدوير المقبض الدوار لضبط مرايا الرؤية الخلفية الخارجية 
  فلن توسع مرايا الرؤية الخلفية الخارجية تلقائيا.   إلي موقع

 

  ميزة إزالة الضباب وإزالة الصقيع (لبعض الطرازات) 

  
لتنشيط ميزة التدفئة، حيث يمكن إزالة   اضغط علي الزر   –

الضباب أو الصقيع علي سطح مرايا الرؤية الخلفية الخارجية أو 
مؤشر الضوئي علي الزر الزجاج الخلفي، وفي ھذا الوقت يضيء ال

دقيقة، تغلق ھذه الميزة تلقائيا؛ أو في عملية العمل،  15وبعد حوالي 
  اضغط علي ھذا الزر إلغالق يدويا ھذه الميزة. 

  

  تنبيھات 

بعد إغالق ميزة إزالة الضباب وإزالة الصقيع تلقائيا، إذا   ●
ي ال يزال يحتاج إلي إزالة الضباب أو الصقيع، يرجي الضغط عل

  ھذا زر الميزة مرة أخري.
يرجي أال تستخدم ميزة إزالة الضباب وإزالة الصقيع لفترة   ●

طويلة من الوقت، وإال فإنه الدافئ قد يسخن بشكل مفرط مما 
  يؤدي إلي إتالف الدافئ.

إذا كنت ال تحتاج إلي إزالة الضباب وإزالة الصقيع،   ●
  ية.يرجي إغالق ھذه الميزة لتجنب إضاعة طاقة البطار
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  واقي الشمس   2.3.6

  
تقلب ألسفل واقي الشمس علي جانب السائق أو علي جانب   –

لحجز الشمس من الزجاج  Aالراكب األمامي إلي اتجاه رأس السھم 
  األمامي.

إذا كنت ترغب في استخدام مرآة الغرور، بعد تقلب واقي   –
لسھم الشمس ألسفل، ارفع لوحة غطاء مرآة الغرور إلي اتجاه رأس ا

B وفي الوقت نفسه، يضيء ضوء مرآة الغرور تلقائيا (لبعض ،
  الطرازات).

  

  
بعد تقلب ألسفل واقي الشمس علي جانب السائق أو علي جانب   –

الراكب األمامي، اسحبه من دعامة متحركة جانبية إلي اتجاه رأس 
  لحجز الشمس من النافذة الجانبية. Aالسھم 

  

  تنبيھات 

ح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع يتم تحويل مفتا
“OFF/LOCK”  أو إغالق قفل السيارة أو بعد فتح/إغالق

أبواب السيارة عدة دقائق، سوف ينطفئ ضوء مرآة الغرور فوق 
  واقي الشمس (لبعض الطرازات).
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  المقاعد ومرافق التخزين   2.4
  أھمية ضبط المقاعد بشكل صحيح  2.4.1

يمكن ضمان عمل حزام األمان والوسادة  ضبط المقاعد بشكل صحيح
  الھوائية بشكل كامل.

  يمكن ضبط مقعد السائق ومقعد الراكب األمامي وفقا لحجم الركاب.

تأكد من ضبط المقاعد بشكل صحيح قبل القيادة حتي يتمكن السائق أو  
  الراكب األمامي من:

 تشغيل جميع آليات التشغيل علي لوحة العدادات بدقة وفعالية  ●
  وأمان.

  وقعة الجلوس صحيحة وليس من السھل أن يشعر بالتعب.  ●
  محمي بالكامل من حزام األمان والوسادة الھوائية.  ●

  

  تحذيرات 

وقعة الجلوس غير صحيحة للسائق والركاب يمكن أن تسبب 
  إصابات خطيرة.

  يجب علي جميع الركاب الجلوس علي مقاعدھم.  ●
ربط أحزمة األمان علي يجب علي جميع السائق والركاب   ●

  مقاعدھم بشكل صحيح.
يجب حماية األطفال في السيارة باستخدام مقاعد سالمة   ●

  الطفل المناسبة.
يجب ضبط جميع مساند الرأس بشكل صحيح وفقا الرتفاع   ●

السائق والركاب وربط دائما أحزمة األمان لتوفير لكم وللركاب 
  أفضل الحماية.

ضع القدمين  دائما في فضاء يجب علي الراكب األمامي و  ●
القدم أثناء عملية القيادة، وليس علي لوحة العدادات أو الخروج 
من النافذة أو علي المقاعد. عند تنشيط الوسائد الھوائية، وقعة 

  الجلوس غير الصحيحة يمكن أن يسبب إصابات خطيرة.
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  مساند الرأس   2.4.2
  ضبط مساند الرأس بشكل صحيح

لرأس بشكل صحيح ضروري لحماية السائق إن ضبط مساند ا
  والركاب وخفض معدل إصابات في الحوادث.

  
يتم ضبط مسند الرأس ليكون مركز الجزء الخلفي من الرأس   –

في مركز مسند الرأس بحيث تكون الحافة العلوي من مسند الرأس 
علي نفس المستوي مع قمة الرأس (أو علي نفس المستوي قدر 

  اإلمكان).
مركز رأسكم ومركز مسند الرأس ال يمكن الحفاظ علي الموقع إذا كان 

الصحيح المبين في الصورة، قد يؤدي بسھولة إلي إصابات عند وقوع 
  الحوادث.

  

  تحذيرات 

من أجل الحد من مخاطر اإلصابات والوفاة عند وقوع الحادث، 
  تأكد من مراعاة بدقة ما يلي:

يت. إذا تم إزالة يكون مسند الرأس دائما في موقع التثب  ●
مسند الرأس أو لم يتم تثبيته بشكل صحيح، قد يؤدي بسھولة إلي 

  إصابات خطيرة للسائق والركاب عند وقوع الحوادث.
يجب علي جميع السائق والركاب ضبط مساند الرأس إلي   ●

الموقع الصحيح وفقا ألحجامھم الخاصة. يجب أن تكون الحافة 
لمستوي مع قمة الرأس قدر العلوي من مسند الرأس علي نفس ا

اإلمكان، وليس أقل من العينين؛ ويقترب مركز الجزء الخلفي من 
  الرأس من مركز مسند الرأس قدر اإلمكان.

إذا لم يتم ضبط مسند الرأس بشكل صحيح، سيزيد من   ●
خطر إصابة السائق والركاب عند القيادة في حالة الطوارئ أو 

  الكبح في حالة الطوارئ.
  بضبط مسند الرأس أثناء القيادة.ال تقم   ●

 

  

  تنبيھات 

يجب علي الراكب قصير القامة لضغط مسند الرأس إلي النھاية 
قدر اإلمكان؛ ويجب علي الراكب طويل القامة لرفع مسند الرأس 

  ألعلي قدر اإلمكان.
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  ضبط ارتفاع مساند الرأس للمقاعد األمامية

  
وضغط مسند  Aالسھم  اضغط علي زر الضبط إلي اتجاه رأس  –

  الرأس ألسفل حتي ضبطه إلي الموقع المطلوب.
  ارفع مسند الرأس ألعلي مباشرة لضبطه إلي الموقع المطلوب.  –
  تأكد من تثبيت مسند الرأس بعد ضبطه إلي مكانه المناسب.  –

  ضبط ارتفاع مساند الرأس للمقاعد الخلفية

  
وضغط مسند  Aاضغط علي زر الضبط إلي اتجاه رأس السھم   –

  الرأس ألسفل حتي ضبطه إلي الموقع المطلوب.
  ارفع مسند الرأس ألعلي مباشرة لضبطه إلي الموقع المطلوب.  –
  تأكد من تثبيت مسند الرأس بعد ضبطه إلي مكانه المناسب.  –

  

  تحذيرات 

ال تقم بإزالة مسند الرأس، وإال فإنه سوف يؤدي إلي   ●
  الحوادث.إصابات خطيرة للركاب عند وقوع 

يجب ضبط مسند الرأس وفقا للحجم الخاص بك بعد   ●
  تركيبھا للحصول علي أفضل الحماية.

إذا كنت ال يمكن ضبط مسند الرأس وفقا للحجم الخاص   ●
بك إلي الموقع الصحيح في المقاعد الخلفية، يرجي تغيير الموقع 

  مع الجوار.
  صلة.يرجي قراءة بعناية واتباع تعليمات التحذير ذات ال  ●
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  المقاعد األمامية  2.4.3

  تحذيرات 

كن حذرا عند ضبط المقاعد لتجنب إصابات شخصية   ● 
  بسبب اإلھمال أو سوء العمل.

ال تقم بضبط المقاعد األمامية أثناء القيادة. ألنه ال بد أن   ● 
تحيد عن وقعة الجلوس الصحيحة عند ضبط المقعد، ويؤدي 

لذلك يجب ضبط المقاعد األمامية  بسھولة إلي اإلصابات والوفاة،
  عندما تكون السيارة متوقفة.

أثناء عملية القيادة، ال تميل مسند الظھر للمقعد بشكل   ● 
مفرط، وإذا كان مسند الظھر يميل بشكل مفرط، ال يمكن أن 
يكون حزام األمان مناسبا مع جسم الراكب، ويؤدي بسھولة إلي 

ن مسند الظھر في إصابات خطيرة عند وقوع الحوادث. يكو
وضع مستقيم وربط حزام األمان بشكل صحيح، فيمكن لعب دور 

  الحماية لحزام األمان.
بعد تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلي وضع   ● 

”FFO“ ال يزال تعمل آلية ضبط المقاعد األمامية الكھربائية ،
المجھزة في بعض الطرازات، يجب أال تترك الطفل وحده في 

ارة لمنع سوء استخدام األجھزة الكھربائية مما يتسبب في السي
  وقوع الحوادث.

 

  مقعد السائق
  الضبط إلي ستة اتجاھات كھربائيا (لبعض الطرازات)

  
  ضبط المقعد ألمام وخلف:

 -2رأس السھم –أو  -1رأس السھم –يتم دفع المفتاح إلي اتجاه   –
  لضبط المقعد لالنزالق إلي أمام أو خلف.

  لمقعد ألعلي وأسفل:ضبط ا
رأس السھم –أو  -3رأس السھم –يتم تحريك المفتاح إلي اتجاه    –
  لضبط المقعد لالنزالق ألعلي أو أسفل. - 4

  
 

  ضبط مسند الظھر ألمام وخلف:
رأس السھم –أو  -5رأس السھم –يتم تحريك المفتاح إلي اتجاه    –
  لضبط مسند الظھر للمقعد إلي أمام أو خلف. - 6
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 إلي ستة اتجاھات يدويا (لبعض الطرازات) الضبط

 ضبط المقعد ألمام وخلف:
لضبط المقعد - 1رأس السھم –اسحب مقبض الضبط إلي اتجاه  –

لالنزالق إلي أمام أو خلف. بعد تحرير مقبض الضبط، حّرك المقعد 
  إلي أمام وخلف قليال حتي يتم لقط آلية القفل بإحكام.

 ضبط المقعد ألعلي وأسفل:
رفع ألعلي أو اضغط ألسفل مقبض الضبط مرارا وتكرارا منا –

، سيتم رفع أو خفض المقعد - 2رأس السھم –الموقع األصلي إلي اتجاه 
  تدريجيا.

 ضبط مسند الظھر ألمام وخلف:
لضبط -3رأس السھم –اسحب ألعلي مقبض الضبط إلي اتجاه  –

 مسند الظھر حتي الموقع المناسب وثم حّرر المقبض.

 مقعد الراكب األمامي إلي أربعة اتجاھات يدويا ضبط

 ضبط المقعد ألمام وخلف:
لضبط المقعد - 1رأس السھم –اسحب مقبض الضبط إلي اتجاه  –

لالنزالق إلي أمام أو خلف. بعد تحرير مقبض الضبط، حّرك المقعد 
  إلي أمام وخلف قليال حتي يتم لقط آلية القفل بإحكام.

 وخلف:ضبط مسند الظھر ألمام 
لضبط -2رأس السھم –اسحب ألعلي مقبض الضبط إلي اتجاه  –

 مسند الظھر حتي الموقع المناسب وثم حّرر المقبض.
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  المقاعد الخلفية  2.4.4
 وضع مسند الظھر للمقاعد الخلفية

–سند الظھر للمقاعد الخلفية إلي اتجاه اضغط علي مفتاح م –
  ويمكن  - رأس السھم

 مسند الذراع المركزي للمقاعد الخلفية

رأس–يتم فتح مسند الذراع المركزي للمقاعد الخلفية إلي اتجاه  –
 .-السھم
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  مرافق التخزين   2.4.5
 أخدود التخزين في لوحة الكسوة علي باب السيارة

لجزء السفلي من لوحة الكسوة علي بابأخدود التخزين في ا  –
 السيارة.

 تنبيھات

أخدود التخزين يمكن وضع فيه زجاجات المشروبات، كتيبات 
الخريطة وغيرھا من البنود، ولكن ال يمكن وضع الشوكوالته أو 
المخدرات وغيرھا من البنود الحساسة للحرارة، وإال فإن ھذه 

 البنود من السھل أن تتحلل أو تتلف.

 شبكة التخزين في لوحة الحماية السفلي في غرفة القيادة

ويمكن فتح شبكة التخزين  في -رأس السھم–اسحب إلي اتجاه  –
 لوحة الحماية السفلي في غرفة القيادة.

ادفع شبكة التخزين مباشرة حتي سماع صوت "كدا" ليتم –
 إغالقھا.

 تنبيھات

 زين.يمكن وضع البنود الصغيرة في شبكة التخ

 أخدود التخزين تحت منصة العدادات

 أخدود التخزين تحت منصة العدادات.  –

 تنبيھات

 يمكن وضع البنود الصغيرة في أخدود التخزين.
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 حامل الكوب

 حامل الكوب األمامي
 يقع حامل الكوب األمامي أمام علبة مسند الذراع. –

 حامل الكوب الخلفي
(الرجاء الرجوع المركزي للمقاعد الخلفية  تقلب مسند الذراع –

 ، يمكن استخدام حامل الكوب الخلفي.)117إلي الصفحة 

 تنبيھات

حامل الكوب يمكن استخدامه لوضع زجاجات المشروبات 
  ومنفضة السجائر المحمولة وغيرھا من األشياء.

 تحذيرات

قد  ال تضع المشروبات الساخنة علي حامل الكوب، وإال فإنه
تلطخ المشروبات الساخنة أثناء القيادة، مما يؤدي إلي حرق 

  السائق والركاب.
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  USBفتحة إدخال 

، وھي USBھو فتحة إدخال  -رأس السھم–المكان المشار إليه  –
  تقع في أمام منصة العدادات الثانوية.

 مربع النظارات 

حتي - رأس السھم–بع النظارات ألعلي إلي اتجاه ادفع مر– اضغط علي مربع النظارات لفتحھا ببطء.–
 سماع صوت "كدا" ويتم إغالق مربع النظارات.

 تنبيھات

يمكن وضع النظارات الشمسية وغيرھا من البنود الصغيرة في 
  علبة النظارات.
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 علبة القفازات

لفتح علبة -رأس السھم–اسحب مقبض الفتح إلي اتجاه  –
 القفازات.

ة القفازات حتي سماع صوت "كدا" ليتم إغالق علبةادفع علب –
 القفازات.

 تنبيھات

يمكن وضع زجاجات المشروبات واألكياس وغيرھا من البنود 
  بحجم أكبر في علبة القفازات.

 تحذيرات

ينبغي أن تكون علبة القفازات مغلقة أثناء عملية القيادة. وإال فإنه 
القفازات عند الكبح في حاالت  يمكن أن تطير البنود داخل علبة

  الطوارئ أو عند وقوع الحوادث، مما يتسبب في إصابة الركاب.

 علبة مسند الذراع المركزي األمامي

وارفع غطاء علبة مسند الذراع - 1- اضغط علي مزالج القفل  –
 ألعلي لفتح علبة مسند الذراع المركزي األمامي.
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 ماميشبكة التخزين علي ظھر المقعد األ

يمكن وضع الكتب والمظالت القابلة للطي وغيرھا من البنود –
 في ھذه شبكة التخزين.

 شاشة العرض الذكية (لبعض الطرازات)

شاشة العرض الذكية لديھا العرض التالي: عرض الرسوم المتحركة 
للتشغيل/إيقاف التشغيل، عرض الرسوم المتحركة للتحية اليومية، 

ة لتحية العيد، عرض الحالة الدائمة، عرض عرض الرسوم المتحرك
رسالة التحذير، عرض حالة وسائل اإلعالم، عرض ھاتف بلوتوث، 

  عرض الطاقة، وعرض عدد األميال مواصلة سفرھا.
 عرض الرسوم المتحركة للتشغيل/إيقاف التشغيل

-في وضع إيقاف التشغيل، اضغط قصيرا علي الزر الوظيفي  –
شة العرض "الرسوم المتحركةللتشغيل، سوف تعرض شا - 1

الفحص الذاتي "←التحية عند"الصباح/بعد الظھر/ المساء ←للتشغيل"
لعدد األميال مواصلة سفرھا. بعد االنتھاء من عرض الرسوم 
المتحركة للفحص الذاتي لعدد األميال مواصلة سفرھا، تنتھي عملية 

الي التحية للتشغيل، سيتم تحويل واجھة العرض إلي أعلي مستوي ح
 من الواجھة.

 تنبيھات

لتنشيط الرسوم -1- اضغط طويال علي الزر الوظيفي  ●
المتحركة للتشغيل، وعند تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال 

، سيتم قطع “KCOL/FFO”إلي وضع “CCA” من وضع 
الرسوم المتحركة للتشغيل عند إيقاف التشغيل؛ والضغط القصير 

 ير صالح.غ -1- علي الزر الوظيفي 
في وضع بسيط، ليس ھناك واجھة الفحص الذاتي لعدد   ●

األميال مواصلة سفرھا في الرسوم المتحركة للتشغيل، والتحية 
للتشغيل تشمل فقط الرسوم المتحركة للتشغيل والرسوم المتحركة 

  للتحية عند الصباح/بعد الظھر/ المساء.

لمدة - 1- في وضع التشغيل، اضغط طويال علي الزر الوظيفي –
ثانيتين أو  عند تحويل مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال من وضع 

 ”CCA“ إلي وضع”KCOL/FFO“ يتم إيقاف تشغيل النظام، وفي ،
ھذا الوقت تعرض واجھة التحية إليقاف التشغيل، تستمر الرسوم 

  ثوان. 8المتحركة لمدة حوالي 
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 عرض عدد األميال مواصلة سفرھا
لتشغيل يعرض عدد األميالبعد انتھاء رسوم متحركة للتحية ل –

 مواصلة سفرھا، يستمر العرض ست ثوان.
انخفاض عدد األميال، 0عدد األميال مواصلة سفرھا: يثمل  –

 ستعرض شاشة العرض تحذير انخفاض عدد األميال مواصلة سفرھا.

 تنبيھات

إذا لم يتلق النظام بيانات صحيحة، يتم عرض البيانات    ●
 ".-- المقابلة باسم "

عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع    ●
"ACC" تعرض الشاشة ،" --."  
" ACCبعد تحول  مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال من "   ●

" في ثالث ثوان أولية، وتعرض -- "، تعرض الشاشة " ONإلى "
عدد األميال مواصلة سفرھا الصحيحة بعد ثالث ثوان وتلقي 

  بيانات صحيحة.

 يل اتحو 
تتحول الواجھات وفقا لداخل النظام تلقائيا في حالة التشغيل، –

مثل واجھة رسوم متحركة للتشغيل/إيقاف التشغيل، واجھة رسوم 
  متحركة لتحية العيد، ھاتف البلوتوث الخ.

يمكن أن يحول إلى واجھة العرض بضغط قصيرا علي الزر الوظيفي 
 -1-.  

  وضع العمل
 ع البسيط و الوضع التام:يشتمل وضع العمل على الوض

الوضع البسيط: يعرض  واجھة رسوم متحركة للتشغيل/إيقاف    ●
التشغيل، واجھة رسوم متحركة لتحية العيد وواجھة الرسوم المتحركة 
للعرض الدائم، ال يؤدي إلى تحديث الواجھة حتى ولو يدخل إشارة 

  ذات صلة في ھذا وقت.
 الوضع التام: يعرض كل الواجھات.   ●
دما يحول الوضع التام إلى الوضع البيسط، إذا كان المعرض الحالي عن

ليس واجھة تحية العيد، سوف يقطع العرض الحالي للرسوم المتحركة 
والتبديل إلى واجھة العرض الدائمة، وفي الوقت نفسه إن ھاتف 
بلوتوث، ووظيفة عرض التحذير في الوقت المحدد الموجودة سابقا 

 سوف تتوقف.

عرض التحذير في الوقت المحدد عندما ي إن حالة اتصالوظيفة  –
المعدات األخرى وتحية العيد ال تستمر في العرض، وال تستعيد إلى 

  العرض عندما يتحول الوضع البسيط إلى الوضع التام.

 تنبيھات

يمكن لوضع العرض للشاشة الذكية أن يعين وظيفة  "عرض 
لذكي" في " في " جسم السيارة ا Trumpchiذكي لـ 

"إعدادات السيارة" من نظام الصوت إلى الوضع البسيط أو 
  ).196الوضع التام (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 
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 /  والعة ا 2.4.6
 /  في وحدة التحكم المركزية

" ONعندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع " –
 ، اضغط على" ACC"أو
 مكن استخدام مقبس الطاقة.اسحب والعة السجائر وي –

 في الصف الخلفي (لبعض الطرازات) USBمصدر الطاقة 

خلف علبة مسند الذراع المركزي  USBتم تجھيز  مصدر الطاقة 
  .USBواللذي يستخدم باتصال خط 

 مقبس الطاقة في الجذع (لبعض الطرازات) –

 افتح غطاء مقبس الطاقة الستخدام المقبس.

 تحذيرات

ا لم يتم استخدام من السھل أن تسبب حريق، فال تدع الطفل إذ
  وحده في السيارة.

إذا لم يكن أحد في السيارة، احظر استخدام مقبس الطاقة  ●
 لتجنب الحريق العرضي.
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 تنبيھات

من أجل تجنب تلف النظام الكھربائي للسيارة، ال تقم    ●
 بتوصيل معدات توليد الكھرباء ب.

سوى األجھزة الكھربائية التي تتوافق مع  ال تستخدم  ●
 مواصفات التوافق الكھرومغناطيسي الوطني.

لتجنب األضرار الناجمة عن تقلبات التيار الكھربائي و   ●
المتصلة باألجھزة الكھربائية، يجب إغالق ھذه األجھزة 

  الكھربائية عند تشغيل أو إيقاف مفتاح التشغيل.
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 الجذع  2.4.7
استقرار التعامل مع السيارات، يجب تحميل األمتعة من أجل ضمان 

تحميل بالتساوي قدر اإلمكان في حمولة السيارة، واألشياء الثقيلة إلى 
  أقصى حد ممكن في الجزء األمامي من الجذع.

 تحذيرات

قد تسبب األمتعة السائبة أو العناصر األخرى في السيارة إصابات 
  ！خطيرة

ع مع شريط الربط. من المھم يجب تثبيت الوزن في الجذ  ●
أن نتذكر أن وزن السيارة سوف تتغير عندما يتم حمل الوزن، 

  وبالتالي تغيير استقرار التعامل مع السيارة.
عندما تكون السيارة قيد التشغيل، فإن العناصر السائبة في   ●

الجذع قد تنزلق فجأة، مما يؤدي إلى تغييرات في استقرار التعامل 
  مع السيارة.

عند حدوث فرامل طوارئ أو وقوع حادث، فإن العناصر   ●
المنتشرة في الجذع قد يطير إلى األمام، مما تسبب في ركاب 

  السيارة.

 سعة الجذع

-رأس السھم  -اضغط على مفتاح المقعد الخلفي في اتجاه  –
 االتجاه لخفض المقعد الخلفي مرة أخرى لزيادة حجم الجذع.

 تنبيھات

لمواد السائلة، تتأكد من أن الحاوية مختومة وأن عندما تضع ا
السائل ال تسرب. ال تضع على مسند الظھر للمقعد الخلفي قدر 

  اإلمكان لمنع تسرب السائل ورطب المقعد.

 األمتعة في الجذع 

)   84(الرجاء الرجوع إلي الصفحة افتح باب الجذع –
 انطلق سجادة الجذع. –
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بت من سجادة الجذع، وارفق السجاد علىاخرج الكبل الثا –
 الكابل الثابت إلى باب الجذع أو الحافة العلوية للسيارة.

ھناك أدوات ملحقة، اإلطار االحتياطي وعالمات التحذير داخل –
 الجذع.

  ستارة الجذع  

اخرج ستارة الجذع،  واثبت الجانب األيسر من الستارة إلى –
ب األيسر من الجذع؛  واثبت الجانب األيمن  أخدود التحديد على الجان

  إلى أخدود التحديد على الجانب األيمن من الجذع.
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رأس–اعقد النھاية اليمني والنھاية اليسرى للستارة في اتجاه  –
 لتقليص لھم. -السھم

 اخرج الستارة من أخدود تحديد الستارة. –
 يتم التثبيت في ترتيب عكسي. –

 تنبيھات

تضع أشياء ثقيلة على الستارة لتجنب األضرار التي  ال  ●
 لحقت بستارة الجذع.

ال تقم بلف الستارة بنفسھا، تأكد من توجيه لفھا باليد، أو   ●
 أنه قد يضر الستارة.
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 رف األمتعة (لبعض الطرازات) 2.4.8

 من البنود. kg 35رف األمتعة مع القدرة القصوى من 

 تحذيرات

 من البنود على رف األمتعة! kg 35أكثر من يحظر حمل 
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 الملحقات والتعديالت 2.4.9
يتم شحن السيارة مع الملصقات والعالمات على مكونات السيارة مثل 
أغطية خزان الوقود وأقفال المحرك، والتي تم وضع عالمة عليھا مع 
بيانات ومعلومات ھامة عن استخدام السيارة. ال تقم بإزالة أو تلف 

عالمات والملصقات، والحفاظ دائما على البيانات والمعلومات على ال
 ذلك.

وتستخدم الشركة أحدث تكنولوجيا السالمة لتصميم السيارة لضمان أن 
السيارة لديھا السالمة لبنشطة والسالمة السلبية  ممتازة. لذلك، من أجل 
الحفاظ على الخصائص الممتازة للسيارة، يجب عليك استشارة متجر 

  انغتشو مبيعات السيارات قبل تركيب الملحقات أو تغيير القطع.قو
ننصحك دائما باستخدام الملحقات واألجزاء المعتمدة من شركتنا. إذا 
كان تركيب األجزاء التي ليست من شركتنا، فإن الشركة لن تضمن 

  الجودة.

 تحذيرات

لى قد يؤثر تركيب الملحقات غير المناسبة أو السيارة المعدلة ع
استقرار مناولة السيارة وأداء آخر وقد يؤدي إلى وقوع إصابات 

  خطيرة.

إذا كنت ترغب في تثبيت الھواتف المركبة وأجھزة اإلنذار واالستقبال 
ذات االستخدام المزدوج معدات االتصاالت الالسلكية وأنظمة الصوت 
 منخفضة الطاقة، وما إلى ذلك، لضمان أال تتداخل مع نظام التحكم في

  ).ABSالكمبيوتر، مثل التدخل مع نظام منع انغالق المكابح ( 

 قبل تثبي
تأكد من أن الملحقات ال تسبب أي أضواء قاتمة وال تؤثر على   .1

 التشغيل العادي أو أداء السيارة.
وعبر النوافذ الخلفية على  Bال تقم بتثبيت الملحقات على أعمدة   .2

ع الستارة الجانبية. سيؤدي تركيب السيارة ذات الوسائد الھوائية من نو
الملحقات في ھذه المناطق إلى منع التشغيل العادي للوسائد الھوائية من 

  نوع الستارة الجانبية.
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 تعديل السيارة
إزالة أجزاء على السيارة، أو استبدال األجزاء األصلية مع غير 

، GACمن شركة  Trumpchiالسيارات من طراز السيارات  
كل خطير استقرار المناولة وموثوقية السيارة. على سوف يضعف بش

  سبيل المثال في ما يلي:
تركيب عجالت أو إطارات أكبر أو أصغر سوف تتداخل مع   ●

) في السيارة وأنظمة أخرى ABSنظام منع انغالق المكابح  ( 
  للتشغيل العادي.

قد يؤدي تعديل عجلة القيادة ومعدات السالمة األخرى إلى   ●
 ام.تعطل النظ

 تحذيرات

التعديل غير السليم للسيارة أو التركيب غير الالئق من   ●
الملحقات يمكن أن يؤدي بسھولة إلى األعطال والحوادث. من 
المستحسن أن كنت دائما استخدام الملحقات وأقطاع الغيار التي 
وافقت عليھا شركتنا، بسبب الملحقات واألقطاع المذكورة من 

والموثوقية واألمن تم التحقق بدقة من قبل  القدرة على التكيف،
 الشركة.

قد يؤدي التعديل غير الصحيح أو إصالح السيارة إلى   ●
إضعاف حماية الوسادة الھوائية، مما يؤدي إلى فشل النظام و 
وقوع حادث قاتل. ال يجوز تثبيت الملحقات مثل حامل كأس 

وحدة  المشروبات، حامل الھاتف جرا أو متصال إلى العلبة من
  الوسادة الھوائية أو ضمن مجموعة من وسادة ھوائية.

سوء تشغيل أو تعديل السيارة (تعديل المحرك، نظام   ●
الكبح، نظام السفر أو أجزاء تؤثر على أداء العجلة واإلطارات) 
سوف تؤثر على وظيفة نظام وسادة ھوائية وتسبب خسائر 

  خطيرة.
لم توافق عليھا من  ال تقم بتثبيت العجالت واإلطارات التي  ●

 قبل شركتنا.
قد يؤدي تعديل المقصورة األمامية والمحركية للمركبة إلى   ●

 تفاقم حماية المشاة للمركبة، وانتھاك أنظمة المرور على الطرق.
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 نظام تكي  2.5
 التعليمات العامة  2.5.1

فلتر تكييف الھواء يزيل حبوب اللقاح والغبار من الخارج عن طريق 
  لتدفئة والتبريد.نظام ا

  يجب استبدال فلتر تكييف الھواء أثناء الصيانة الدورية.
 يرجى الرجوع إلى جداول الصيانة الدورية في "دليل الضمان".

إذا كنت تقود باستمرار في المناطق الحضرية الناجمة عن المصانع 
والسيارة التي تعمل بالديزل، ينبغي اختصار دورة استبدال مرشحات 

واء. إذا كان الھواء من نظام التدفئة وتكييف الھواء ليست تكييف الھ
على نحو سلس كالعادة، ينبغي استبدال ھذا فلتر تكييف الھواء في 

 أقرب وقت ممكن.

 تحذيرات

ينبغي أن يبدئ وضع دورة الھواء وفقا لالحتياجات   ●
 الفعلية، توقف وضع دورة الھواء عندما ال تكون في حاجة.

فذ الملتبسة أن تزيد بسھولة من خطر وقوع يمكن للنوا  ●
الحوادث واإلصابات. ألسباب السالمة، يجب أن تكون جميع 

  النوافذ خالية من الثلوج والضباب، لضمان رؤية واضحة.
إذا كان الھواء داخل السيارة عكرا، من السھل للسائق أن   ●

يكون تعبا، ونقص  الطاقة، وتشتيت االنتباه، مما يؤدي بسھولة 
  لى الحوادث وقوع إصابات.إ

 تنبيھات

يجب تشخيص وصيانة نظام تكييف الھواء بالمعرفة   ●
المھنية واألدوات الخاصة. لذلك ،يجب أن تذھب إلى متجر 
قوانغتشو مبيعات السيارات لتعدليل وإصالح سيارتك في حالة 

  فشل السيارة أو فشل لنظام تكييف الھواء.

 تنبيھات

ارة والرطوبة في الھواء عالية عندما الرطوبة درجة الحر  ●
في الھواء سوف تتكثف في المبخر لنظام التبريد، وتشكيل قطرات 
الماء، يقطر من المبخر، مما أدى إلى السيارة تحت الماء، وھذا 

  ھو الوضع الطبيعي، ال داعي للذعر.
مدخل الھواء من جبھة الزجاج األمامي يجب أن يكون   ●

أال يكون الثلج والجليد وأوراق سدت لضمان  دون عوائق، يجب
أن التدفئة العادية والتبريد، لمنع الزجاج األمامية التكثيف 

  الضباب.
تغلق النوافذ ونافذة السقف ونظام تكييف الھواء يمكن أن   ●

تقوم به أقصى قدر من التأثير، ولكن إذا كان التعرض ألشعة 
لنافذة  لفترة وجيزة، الشمس، والسيارة حارة جدا، يجب أن تفتح ا

  بحيث تبديد حرارة السيارة وتسريع تبريد السيارة.

131



 . نظام التشغيل واألجھزة2

 لوحة التحكم2.5.2
 زر اإليقاف   .1
 م إليقاف نظام تكييف الھواء.تستخد –
 زر ارتفاع درجة الحرارة  .2
 تستخدم لرفع درجة الحرارة الداخلية المطلوبة. –
 زات)زر تكييف الھواء تلقائيا (لبعض الطرا   .3
في ھذا الوضع، يقوم النظام بضبط درجة حرارة السيارة وسرعة –

 المروحة ووضع المخرج  تلقائيا.
 زر تداول الھواء   .4
تستخدم لتحديد وضع دخول الھواء لتكييف الھواء ھو وضع التداول –

 الداخلي أو وضع  التداول الخارجي.
 زر زيادة سرعة الھواء   .5
 رفع سرعة المنفاخ. –
  زر وضع العادم    .6
على الشاشةيمكنك اختيار وضع خروج الھواء لمخرج الھواء ويعرض   –

 بعد الضبط.
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 زر إزالة الضباب وإزالة الصقيع للزجاج األمامي   .7
يتم استخدام نظام تكييف الھواء لھب الھواء، مما يتم إزالة الثلج –

 الصقيع أو ضباب الماء علي السطح.
 عة الھواءزر خفض سر   .8
 يتم تخفيض سرعة منفاخ. –
زر إزالة الضباب وإزالة الصقيع للزجاج الخلفي ومرآة    .9

 الرؤية الخلفية (لبعض الطرازات)
يستخدم في إزالة  الثلج أو الصقيع أو ضباب الماء عن طريق –

 التدفئة الكھربائية للزجاج األمامي ومرآة الرؤية الخلفية الخارجية.
 اض درجة الحرارةزر انخف   .10
 تستخدم إلسقاط درجة الحرارة الداخلية المطلوبة.  –

  A/Cزر     .11
 تستخدم لفتح أو إغالق نظام التبريد لتكييف الھواء.  –

 تنبيھات

بعض الطرازات يمكن أيضا التحكم في نظام تكييف الھواء من 
  ).198خالل نظام الصوت (الرجاء الرجوع إلي الصفحة 
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 تكييف الھواءإيقاف 
إليقاف تشغيل نظام تكييف الھواء. بعد إغالق  اضغط على الزر

نظام تكييف الھواء، يتم إغالق ضاغط تكييف الھواء وسرعة مخرج 
  الھواء ھو صفر.

بعد إغالق نظام تكييف الھواء، فإنه يمكن تشغيل بشكل فعال الزر
بدون تشغيل نظام تكييف الھواء؛  ، ، ، 

إذا كنت تعمل    وليس له أي تأثير.  ،  تشغيل الزر 
أي من األزرار، فإنه سيتم   ،(لبعض الطرازات)  
 تشغيل نظام تكييف الھواء.

 إعداد د  
وزر انخفاض درجة  يمكن تشغيل زر ارتفاع درجة الحرارة 

لضبط درجة حرارة السيارة. عندما ضبط درجة  الحرارة 
  الحرارة داخل السيارة:

ط درجة الحرارة المعروضة على شاشة نظام قيمة ضب  ●
  .℃31.5~℃18.5الصوت، ودرجة الحرارة قابلة للتعديل من 

 في الخطوة. ℃ 0.5يتم ضبط درجة الحرارة إلى   ●
، تظھر ℃ 18.5عندما تكون درجة الحرارة المحددة أقل من   ●

؛ عندما تكون درجة الحرارة المحددة أعلى من LOالشاشة 
  .HIة ، تظھر الشاش℃ 31.5

ال يؤدي ضبط درجة الحرارة إلی تغيير وضع تشغيل نظام تكييف 
  الھواء.

، فيحافظ النظام على التشغيل LO/HIفي الوضع التلقائي، عند دخول 
  في وضع نقل كمية كبيرة من الھواء (لبعض الطرازات).

في الوضع التلقائي، من أجل الحصول على درجة الحرارة الداخلية 
، ℃ 25.0ن المستحسن لضبط درجة الحرارة إلى األكثر مثالية، فم

  ويمكن ضبط درجة الحرارة وفقا للحاجة (لبعض الطرازات).

 تنبيھات

قيمة درجة الحرارة على الشاشة ھي القيمة المستھدفة لدرجة 
  الحرارة المحددة، وليس القيمة المقاسة لدرجة حرارة السيارة.
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 الوضع التلقائي (لبعض الطرازات)
، ، ونظام تكييف الھواء يدخل وضع التشغيل غط على زر اض

 التلقائي بالكامل، سيتم تعيين العناصر التالية تلقائيا وفقا لقيمة مجموعة:
  درجة حرارة الھواء المخروج.  ●
  حجم ھواء المخرج.  ●
  وضع خروج الھواء.  ●
  وضع تداول الھواء.  ●
  ).A/Cحالة العمل  لنظام التبريد لتكييف الھواء (   ●
ثم تنطفئ ضوء لوحة المفاتيح يخرج نظام  اضغط على الزر  

 تكييف الھواء من وضع التشغيل التلقائي بالكامل.

 تداول الھواء
، يتم تحويل وضع تداول من خالل الضغط المستمر على زر 

  الھواء بين التداول الداخلي والتداول الخارجي.
، يدخل تداول تداول الھواء الداخلي: اضغط علي الزر   –

 الھواء في وضع التداول الداخلي، في ھذه الوضع:
يمكن أن تجبر الھواء خارج السيارة ال يمكن أن يدخل   ●

 السيارة، بحيث تشكيل تداول الھواء الداخلي.
يمكن منع عادم السيارة األخرى أو غيرھا من الھواء   ●

 القذرة خارج السيارة إلى داخل السيارة.
ستخدم وضع التداول الداخلي لتعزيز إن النظام سوف ي  ●

 تأثير التبريد في وضع التحكم التلقائي في الصيف.
، ينطفئ تداول الھواء الخارجي: اضغط علي الزر    –

ضوء لوحة المفاتيح، يدخول  تداول الھواء في وضع التداول 
  الخارجي، وفي ھذا الوضع: 

 ھذه الميزة ستدخل الھواء خارج السيارة إلى داخل  ●
 السيارة، يمكنك الحفاظ على  الھواء النقي في السيارة.

 تنبيھات

استخدام وضع تداول الھواء الداخلي لوقت طويل سيؤدي   ●
إلى تراكم ثاني أكسيد الكربون في السيارة، وال يفضي إلى الحفاظ 

  علي حالة مستيقظة للسائق.
من السھل أن يتسبب في ظھور الضباب علي الزجاج   ●

باستخدام وضع تداول الھواء الداخلي في الطقس البارد  األمامي
  أو الممطر، مما يؤثر على خط األفق عند القيادة.
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 تعيين سرعة الھواء
يمكن تعيين سرعة الھواء بالتحكم يدويا والتحكم تلقائيا (لبعض 

  الطرازات).
، فتحكم سرعة الھواء في المخرج أوإذا تضغط علي الزر 

، وستعرض مستوى سرعة 7إلى  1واء لھا مستويات يديا، وسرعة الھ
  الھواء في الشاشة:

في كل مرة تضغط الزر، تقلل سرعة الھواء للمخرج من  
 مستوى واحد.  :

في كل مرة تضغط الزر، تزيد سرعة الھواء للمخرج من  
 مستوى واحد. :

في الوضع التلقائي، يتحكم النظام في سرعة ھواء المخرج تلقائيا. ال 
مستويات في حالة  7تصر سرعة ھواء المخرج على الضبط علي تق

مستويات فقط على الشاشة، وبالتالي فإن عدد  7يدوية، ولكن تظھر 
المؤشرات ھو يظھر سرعة ھواء المخرج األقرب. من أجل تحقيق 
درجة الحرارة المطلوبة داخل السيارة، يتم ضبط سرعة الھواء تلقائيا 

 (لبعض الطرازات).
،  أو  ضع التلقائي، إذا تضغط على الزر في الو 

فسيتحول النظام من الوضع التلقائي إلى الوضع اليدوي، ويختفي 
  (لبعض الطرازات). AUTOشعار

  وضع خروج الھواء 
يمكن التحكم في وضع خروج الھواء يدويا أو التحكم فيه تلقائيا (لبعض 

  الطرازات).
لتحكم في وضع بشكل مستمر، سيتم ا إذا تضغط على الزر 

  المخرج يديا، يتحول وضع الھواء دوريا بترتيب تالي:
: وضع تدفق الھواء إلي الوجه، يخرج الھواء من مخرج لوحة 

 العدادات.
: وضع تدفق الھواء إلي الوجه والقدمين، يخرج الھواء من مخرج 

 لوحة العدادات ومخرج فضاء القدم.
لھواء من مخرج فضاء : وضع تدفق الھواء إلي القدمين، يخرج ا

 القدم.
: وضع تدفق الھواء إلي القدمين والزجاج األمامي، يخرج الھواء 

 من مخرج إزالة صقيع للزجاج األمامي ومخرج فضاء القدم.

في الوضع التلقائي، ويتحكم النظام في وضع خروج الھواء  تلقائيا ، 
والعامل الرئيسي الذي يؤثر على وضع خروج الھواء ھو درجة 

  حرارة الھواء المخروج. (لبعض الطرازات):
عندما تكون درجة حرارة الھواء ساخنة، فيتدفق معظم الھواء   ●

 إلى القدمين؛
عندما تكون درجة حرارة الھواء باردة، فيتدفق معظم الھواء   ●

 إلى الوجه.
عندما يكون نظام تكييف الھواء في الوضع التلقائي، إذا كنت تضغط  

حول النظام من الوضع التلقائي إلى الوضع ، فسيت على الزر 
  (لبعض الطرازات). AUTOاليدوي، ويختفي شعار

 تنبيھات

لضمان أن نظام تكييف الھواء يمكن السيطرة على كل   ●
وضع الھواء فعاليا، يجب أن تضع المخارج المختلفة في حالة 

  مفتوحة.
بدأ عند التشغيل البارد في الشتاء،  فإن الوضع التلقائي ي  ●

 االنتقال من وضع تدفق الھواء إلي الزجاج األمامي تدريجيا.
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 إزالة صقيع للزجاج األمامي
، فتبدأ وظيفة إزالة الضباب للزجاج األمامي،  اضغط علي الزر

  سينفذ النظام تلقائيا اإلعدادات التالية:
 زيادة سرعة خروج الھواء.   ●
  .)A/Cتشغيل نظام التبريد لتكييف الھواء (   ●
وضع خروج الھواء ھو وضع تدفق الھواء إلي الزجاج    ●

 األمامي.
 تداول الھواء ھو وضع التداول الخارجي.   ●

مرة أخرى، ينطفئ ضوء لوحة المفاتيح، ويتم  اضغط علي الزر 
إيقاف تشغيل وظيفة إزالة الصقيع للزجاج األمامي ويعود إلى الحالة 

، فيحول إلى  لزر قبل إجراء إزالة الصقيع؛ أو اضغط على ا
حالة التحكم التلقائي مباشرة، ويمكنك أيضا إيقاف وظيفة إزالة الصقيع 

 للزجاج األمامي (لبعض الطرازات).

 تنبيھات

عندما يتم ضبط درجة الحرارة في موقف أبرد، قد يسبب ظھور 
الضباب في خارج الزجاج األمامي باستخدام وظيفة إزالة 

ط األفق عند القيادة. عندما تستخدام الصقيع، مما يؤثر على خ
وظيفة إزالة الصقيع، فمن المستحسن أن تضبط درجة الحرارة 

 إلى الساخن أو الدافئ.
عند استخدام وظيفة إزالة الصقيع وتكون درجة الحرارة المحيطة 

، إذا تم إيقاف تشغيل وظيفة التبريد لتكييف  ℃ 0أعلى من 
الضباب علي الزجاج ، قد يسبب ظھور A/C（الھواء يدويا (

األمامي، مما يؤثر على خط األفق عند القيادة، والتي قد تؤدي 
 إلى وقوع حوادث المرور.

 إزالة صقيع للزجاج الخلفي
، يتم تشغيل وظيفة إزالة الصقيع للزجاج  اضغط علي الزر

الخلفي،  ويتم التدفئة الكھربائية للزجاج الخلفي ومرايا الرؤية الخلفية 
  ة (لبعض الطرازات).الخارجي

أثناء عملية إزالة الصقيع للزجاج الخلفي، يمكنك الضغط علي الزر 
مرة أخرى، وينطفئ ضوء الزر، ويتم إيقاف وظيفة إزالة 
الصقيع للزجاج الخلفي. إذا لم يتم إيقاف وظيفة إزالة الصقيع للزجاج 

قافھا دقيقة وثم يتم إي 15الخلفي، ستعمل ھذه الوظيفة باستمرار لمدة  
  تلقائيا.

 تنبيھات

في حالة عدم تشغيل المحرك،  قد يسبب استخدام وظيفة إزالة 
الصقيع للزجاج الخلفي لفترة طويلة انخفاض جھد البطارية 

  المفرط، مما يؤدى إلى الفشل في بدء تشغيل السيارة.
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  A/Cزر 
 عندما تكون وظيفة التبريد قيد التشغيل: اضغط علي الزر

طلب على التبريد/إزالة الرطوبة، ولكن ال يعمل ضاغط يمثل ال  ●
 تكييف الھواء بالضرورة.

، إذا تم ℃ 0إذا كانت درجة الحرارة خارج السيارة أقل من  ●
تنشيط وظيفة تبريد لتكييف الھواء، يضيء ضوء ولكن قد ال يعمل 

  ضاغط تكييف الھواء.
اف مرة أخرى، وينطفئ ضوء الزر، ويتم إيق  اضغط على الزر 

  وظيفة التبريد لتكييف الھواء.

  االستشعار بأشعة الشمسجھاز 
يمكن لنظام التحكم التلقائي في تكييف الھواء أن يقيس كثافة أشعة 
الشمس داخل وخارج السيارة، يجب على السائق أال يحجب جھاز 

  االستشعار أثناء القيادة.

 تنبيھات

رجة الحرارة قد تختلف درجة الحرارة المحيطة المعروضة عن د
  المحيطة الفعلية وفقا للمناطق البيئية وحالة السيارة.
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 مخارج الھواء 2.5.3
 مخرج الھواء علي جانب لوحة العدادات

بتحويل مجداف في مخرج الھواء - 1-يمكن ضبط اتجاه الھواء –
 ليسار أو يمين أو ألعلى أو أسفل.

بجانب - 2- يمكن ضبط حجم الھواء بتدوير المقبض الدوار  –
 مخرج الھواء ليسار يمين، موفق أقصى اليمين ھو موقف اإلغالق.

  مخرج الھواء المركزي للوحة العدادات 

بتحويل مجداف في مخرج الھواء - 1-يمكن ضبط اتجاه الھواء –
 ليسار أو يمين أو ألعلى أو أسفل.

 مخرج الھواء الخلفي لعلبة مسند الذراع المركزي

لمخرج الھواء - 1-اه الھواء بتحريك اللسانيمكن ضبط اتج –
 يمينا ويسارا وصعودا وھبوطا؛

بجانب مخرج الھواء- 2- يمكن ضبط حجم الھواء بتدوير زر –
  صعودا وھبوطا، والزر األعلى لإليقاف. 
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  نظام الصوت ( راديو ) ( لبعض الطرازات )   2.6
 . زر مصدر الطاقة / زر ضبط حجم الصوت1

ي وضع اإليقاف لتشغيل؛  اضغط قصيرا في وضع التشغيل اضغط قصيرا ف
  لإليقاف وإيقاف جميع مصادر األصوات وعرض واجھة الساعة. 

أدر في اتجاه عقارب الساعة لزيادة حجم الصوت، و أدر عكس اتجاه عقارب 
  الساعة لتخفيف حجم الصوت.

  . زر التصفح 2
لتردد العالي تلقائيا، ويتم اضغط قصيرا في واجھة الراديو لبحث محطة اإلذاعة با

  تشغيل كل محطة إذاعة لعشر ثوان.
للتصفح الكلي، واضغط طويال لتصفح  USBاضغط قصيرا في واجھة 

  الملفات، ويتم تشغيل كل أغنية لعشر ثوان.
  . زر ضبط تردد المحطة اإلذاعية / األغنية السابقة 3

  د الدنيا تلقائيا. اضغط قصيرا في واجھة الراديو لبحث محطة اإلذاعة بالترد
  اضغط طويال في واجھة الراديو لبحث محطة اإلذاعة بالتردد الدنيا يدويا. 

  اضغط قصيرا في واجھة تشغيل األغاني للتحويل إلى األغنية السابقة. 
  اضغط طويال في واجھة تشغيل الموسيقي للتراجع السريع. 
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ة اإلذاعية المخزنة . زر تخزين تلقائيا المحطة اإلذاعية/تصفح المحط4
 مسبقا

اضغط قصيرا للبحث عن المحطة اإلذاعية المخزنة، ويتم تشغيل كل 
محطة مخزنة مسبقا لمدة عشر ثوان، واضغط طويال للبحث التلقائي 

  وتخزين المحطة اإلذاعية الفعالة. 
 . زر تبديل مصادر الصوت5

  . USBاضغط قصيرا للتبديل بين التشغيل بالراديو أو  
  AM/  FMالراديو  . زر 6

اضغط قصيرا في حالة مصادر الصوت األخري للتبديل إلى وضع 
  الراديو. 

 ← FM1اضغط قصيرا في وضع الراديو: الحزمة الموجية للراديو  
 AM2 ← AM1 ← FM3 ← FM2 .  

 . زر ضبط تردد المحطة اإلذاعية/األغنية التالية7
ة بالتردد العليا اضغط قصيرا في واجھة الراديو لبحث محطة اإلذاع

  تلقائيا.
اضغط طويال في واجھة الراديو لبحث محطة اإلذاعة بالتردد –

 العليا يدويا.
اضغط قصيرا في واجھة تشغيل األغاني للتبديل إلى األغنية –

 التالية.

  اضغط طويال في واجھة تشغيل األغاني للتقدم السريع.  
  . زر إعداد القائمة 8

  واجھة اإلعداد.اضغط قصيرا للدخول إلى 
  SEL. زر ضبط تردد المحطة اإلذاعية / اختيار  9

أدر يمينا ويسارا في واجھة الراديو لضبط تردد المحطة اإلذاعية 
  يدويا. 

أدر يمينا ويسارا في واجھة اإلعداد لالختيار أو الضبط؛ اضغط 
  قصيرا للتأكيد عن الخيار. 

 / التشغيل العشوئي 6. زر محطة مخزنة مسبقا 10
  في واجھة الراديو.  6يتم تشغيل محطة مخزنة مسبقا 

اضغط قصيرا لتشغيل الملفات عشوائيا في واجھة تشغيل األغاني في   
USB .واضغط طويال لتشغيل األغاني في الملف ،  

  5.   زر محطة مخزنة مسبقا 11
 في واجھة الراديو. 5يتم تشغيل محطة مخزنة مسبقا 

  الملف التالي /4.   زر محطة مخزنة مسبقا 12
 في واجھة الراديو. 4يتم تشغيل محطة مخزنة مسبقا 

  . USBواجھة تشغيل    
  /  الملف السابق  3.   زر محطة مخزنة مسبقا 13

 في واجھة الراديو. 3يتم تشغيل محطة مخزنة مسبقا 
  .USBواجھة تشغيل    

  2.   زر محطة مخزنة مسبقا 14
  اجھة الراديو.في و 2يتم تشغيل محطة مخزنة مسبقا 

 / التشغيل المتداول 1.   زر محطة مخزنة مسبقا 15
 في واجھة الراديو. 1يتم تشغيل  محطة مخزنة مسبقا 

اضغط قصيرا لتشغيل بالتداول جميع الملفات في واجھة تشغيل 
  ، واضغط طويال لتشغيل الملفات بالتداول.USBاألغاني في  

  . زر كتم الصوت 16
ت، و اضغط قصيرا مرة ثانية إللغاء كتم اضغط قصيرا لكتم الصو

  الصوت. 
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  العمليات األساسية  2.6.1
  التشغيل/ اإليقاف 

لتشغيل جھاز الصوت، اضغط قصيرا على زر مصدر الطاقة 
أو  ”ACC“عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في الوضع  

“ON”.  
يقاف لإل في وضع التشغيل اضغط قصيرا على زر مصدر الطاقة

  وإيقاف جميع مصادر األصوات وعرض واجھة الساعة.

  التحكم ف
  ضبط حجم الصوت 

  لزيادة حجم الصوت.    -أدر زر الضبط في اتجاه عقارب الساعة  
  لتخفيف حجم الصوت.    -أدر زر الضبط عكس عقارب الساعة   

 تنبيھات

ذا وضع ضبط حجم الصوت، سيرجع إلى واجھة التشغيل تلقائيا إ
~  0بدون أي تشغيل في ثانيتين. نطاق ضبط حجم الصوت: 

35 .  
من أجل أمن قيادتكم، يرجى أن تنتبه بالصوت المناسب لتعرف 

  حالة الطريق والمرور. 

  كتم الصوت 

اضغط قصيرا على زر كتم الصوت لتنشيط وظيفة كتم الصوت 
  وتظھر عالمة الصوت الساكن على الشاشة. 

ة ثانية على زر كتم الصوت إللغاء وظيفة كتم اضغط قصيرا مر
  الصوت، وستختفي عالمة الصوت الساكن. 

142



 . نظام التشغيل واألجھزة2

  وظيفة إعدادات النظام   عالمة تكييف الھواء 

لدخول واجھة اإلعداد، يمكن إعداد "  ”SET“اضغط قصيرا على زر 
تأثير الصوت، والشخصية، واليسار واليمين، واألمام والخلف، 

مع سرعة السيارة، والساعة، وإعداد اللغات،  تعويض حجم الصوت
  وإعداد السيارة، واإلعادة إلى البداية، والخروج ". 

الختيار بنود القائمة المختلفة، اضغط قصيرا علي  ”SEL“أدر زر 
  لدخول القائمة التالية.  ”SEL“زر 

  إعداد تأثير الصوت 

المختلفة،  سيجلب نمط تأثير الصوت  للمستخدمين بتأثيرات التشغيل
ويجلب لھم باكثر من المتعة. تأثيرات الصوت المتاحة ھي " العادي 

الختيار،  ”SEL“والروك والبوب والمسرح والشخصية "،  أدر زر 
  للتأكيد.  ”SEL“واضغط قصيرا  علي زر 
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 اإلعدادات الشخصية

يوجد االثنان من اإلعدادات الشخصية" اإلعدادات لصوت منخفض 
  يمكن للمستخدم أن يتم اإلعداد كما يشاء. ولصوت عال"، و

بعد اختيار الصوت المنخفض لدخول ”SEL“اضغط قصيرا على زر
 -واجھة إعداد الصوت المنخفض، ويمكن يتم اإلعداد، نطاق اإلعداد: 

  لإلعداد واضغطه قصيرا للتأكد.  ”SEL“، أدر زر 12~  12

العالي لدخول بعد اختيار الصوت  ”SEL“اضغط قصيرا على زر 
 -واجھة إعداد  الصوت العالي، ويمكن يتم اإلعداد، نطاق اإلعداد: 

  لإلعداد واضغطه قصيرا للتأكد. ”SEL“، أدر زر 12~  12
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  إعداد التوازن بين اليسار واليمين 

بعد اختيار " اليسار واليمين" لدخول  ”SEL“اضغط قصيرا على زر 
واليمين، ويمكن القيام بإعداد مواقع واجھة إعداد   التوازن بين اليسار 
يمينا،  أدر زر  15يسارا إلى  15تصدير الصوت، ونطاق اإلعداد: 

“SEL” .لإلعداد واضغطه قصيرا للتأكد 

  إعداد التوازن بين األمام والخلف 

بعد اختيار " " لدخول واجھة إعداد ،  ”SEL“اضغط قصيرا على زر 
أماما  15الصوت، ونطاق اإلعداد: ويمكن القيام بإعداد مواقع تصدير 

  لإلعداد واضغطه قصيرا للتأكد.  ”SEL“خلفا، أدر زر 15إلى 

  إعداد تعويض حجم الصوت مع سرعة السيارة  

بعد اختيار " تعويض حجم الصوت  ”SEL“اضغط قصيرا على زر
مع سرعة السيارة" لدخول  واجھة إعداد  تعويض حجم الصوت مع 

اإلعداد بين " إيقاف ومنخفض ومتوسط وعال  سرعة السيارة، ويمكن
  لإلعداد واضغطه قصيرا للتأكد.  ”SEL“"، أدر زر 

يتم ضبط حجم صوت التصدير مع اختالف السرعة، وجدول حالة 
  الصوت مع تغير السرعة كما يلي:

  تغير حجم الصوت   حالة 
  ال يتغير الصوت مع تغير السرعة   إيقاف 

ر السرعة ويكون حجم التغيريتغير الصوت مع تغي  منخفض 
 قليال

يتغير الصوت مع تغير السرعة ويكون حجم التغير  متوسط 
 متوسطا

يتغير الصوت مع تغير السرعة ويكون حجم التغير االرتفاع
 كبيرا
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  إعداد الساعة 

بعد اختيار " الساعة " لدخول   ”SEL“اضغط قصيرا على زر 
  د الوقت. واجھة إعداد الساعة، ويمكن اإلعدا

 لإلعداد واضغطه قصيرا للتأكد. ”SEL“أدر زر 

 إعداد اللغة

بعد اختيار " اللغة" لدخول  واجھة  ”SEL“اضغط قصيرا على زر 
  إعداد اللغة، ويمكن اإلعداد بين " الصينية واإلنجليزية". 

 لإلعداد واضغطه قصيرا للتأكد. ”SEL“أدر زر 

  إعادة إلى البداية 

  بعد اختيار "  " لدخول واجھة  .  ”SEL“لى زر اضغط قصيرا ع

لإلعداد  ”SEL“يمكن القيام بإعداد " التأكيد واإللغاء" ،  أدر زر 
  واضغطه قصيرا للتأكد. 
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 إعداد الخروج

  لخروج من إعداد النظام.  بعد اختيار ”SEL“اضغط قصيرا على زر 
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  راديو  2.6.2
  اختيار الحزمة الموجية

  تشغيل الراديو عن طريق الوسائل التالية : أدخل واجھة 
على لوحة التحكم لدخول وضع  اضغط قصيرا على زر - 

 الراديو؛
على لوحة التحكم لدخول وضع  اضغط قصيرا على زر - 

 الراديو؛

راديو،في واجھة تشغيل ال اضغط قصيرا باستمرار على زر - 
  ← FM3 ←  FM2 ←  FM1 تبديل الحزمة الموجية بين 

AM1 ← AM2.  

  كما ھي في الصورة. FMواجھة  

 كما ھي في الصورة.AMواجھة  

 وظيفة ا 
  يمكن اختيار المحطة اإلذاعية تلقائيا أو يدويا. 

  بحث عن المحطة اإلذاعية يدويا 
 للبحث في اتجاه التردد العليا.  اضغط طويال على زر - 
الدنيا.للبحث في اتجاه التردد  اضغط طويال على زر  - 

 بحث عن المحطة اإلذاعية تلقائيا
للبحث في اتجاه التردد العليا تلقائيا،  اضغط قصيرا على زر  - 

 وسيقف عندما بحث عن المحطة اإلذاعية الفعالية ويبدأ تشغيلھا.
للبحث في اتجاه التردد الدنيا تلقائيا، اضغط قصيرا على زر  - 

 لفعالية ويبدأ تشغيلھا.وسيقف عندما بحث عن المحطة اإلذاعية ا
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  تخزين مسبقا المحطة اإلذاعية 
يمكن للمستخدم تخزين المحطة اإلذاعية المفضلة منه في قائمة 
المحطات اإلذاعية. يمكن توفير قائمة المحطات اإلذاعية المخزنة يدويا 
وقائمة المحطات اإلذاعية المخزنة تلقائيا في كل الحزمة الموجية، 

 18ات على األكثر في كل قائمة. يمكن تخزين محط 6ويمكن تخزين 
 FM1لكل من   6، أي FMمحطة على األكثر في الحزمة الموجية  

محطة على األكثر في الحزمة  12، و يمكن تخزين FM3و  FM2و
  . AM2و  AM1لكل من   6،  أي AMالموجية   

  تخزين  يدويا المحطة اإلذاعية  
ن طريق البحث التلقائي او ابحث عن المحطة اإلذاعية المفضلة ع

  اليدوي أوال. 
) 6~  1اضغط طويال على أي زر المحطة اإلذاعية المخزنة مسبقا (

على لوحة التحكم ألكثر من ثانيتين، وتومض بعض المحطات 
اإلذاعية، في الوقت نفسه تظھر المحطة اإلذاعية في مكان المحطة 

حطة اإلذاعية بنجاح اإلذاعية المخزنة مسبقا المقابل، فيتم تخزين الم
  في المحطة اإلذاعية المخزنة مسبقا. 

إذا قد تم التخزين لھذه الزر فستحل المحطة اإلذاعية الجديدة محل 
  المحطة اإلذاعية القديمة. 

ة 3اضغط طويال علي  فالمحطة اإلذاعية  كما في الصور
، 3ستخزن في مكان لمحطة مخزنة مسبقا  108.0المبحوثة 

  للمحطة األخرى مثل ھذا. وتكون العملية
اضغط على زر المحطة اإلذاعية المخزنة مسبقا فقط لتشغيل المحطة 

  اإلذاعية المخزنة مسبقا. 

 تخزين تلقائيا المحطة اإلذاعية
لدخول واجھة تخزين تلقائيا المحطة  اضغط طويال على زر - 

عند  اإلذاعية، وسيتم تخزينھا إلى  زر المحطة اإلذاعية المخزنة مسبقا
العثور علي المحطة اإلذاعية الفعالية.  ستحل المحطة اإلذاعية الجديدة  
محل المحطة اإلذاعية القديمة عندما تستخدم وظيفة  تخزين تلقائيا 

 المحطة اإلذاعية.
 أثناء عملية البحث للتوقف عن البحث.  اضغط  على زر - 
لتصفح وتشغيل المحطة اإلذاعية  اضغط قصيرا على زر - 
  لمخزنة، وسيتم تشغيل كل محطة لمدة عشر ثوان. ا
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 وظيفة المسح

على SCAN، وتظھر أيقونة    اضغط قصيرا على  زر  - 
الشاشة، وفي ھذا الوقت يبدأ البحث من القناة الحالية إلى األعلى، 
ويواصل البحث بعد التشغيل لمدة عشر ثوان في المحطة اإلذاعية 

  الفعالية. 

والتشغيل، إذا وجدت أغنية مفضلة لك، يمكن إلغاء أثناء التصفح - 
، ويواصل SCAN،  وتختفي أيقونة  وظيفة التصفح بضغط زر

  تشغيل ھذه المحطة اإلذاعية.

 AM/FMشكل استقبال نظام الصوت للسيارة  

سوف تمر مباشرة من خالل FMقناة بموجة قصيرة فائقة لـ  –
تحدث ظاھرة االنعكاس عند لقاء األيونوسفير ولن تعكس، ولكن سوف 

  العرقلة من الجبال والمباني الشاھقة الخ.
 50~40عادة حوالي FMتكون مسافة انتقال تعديل التردد لـ  –

 كم، ستكون مسافة االنتقال أقصر عند نقل إشارات ثالثية األبعاد.

تكون الراديو بعيدة جدا عن محطة إذاعية، وبالتالي تكون –
فة جدا وليس من السھل استقبالھا، لذلك يمكن فقط أن اإلشارات ضعي
  تلقي الضوضاء.

عندما تسفر السيارة في مكان حيث يمكن استقبال في نفس –
الوقت لإلشارات من اثنين من محطات إذاعية ذات موجات قوية بتردد 

  إشارة قريبة، قد تفقد الراديو صوتا فجأة أو تظھر ظاھرة التداخل.

150



 . نظام التشغيل واألجھزة2

ال يمكن أن تمر  AMوسطة أو الموجات القصيرة في  الموجات المت
من خالل األيونوسفير، وسوف تنتج الحيود، عند لقاء موجات الراديو 

. لكن ھذه FMبالجبال والمباني الشاھقة، تكون مسافة النقل أبعد من 
في  AMالميزة يمكنھا أن تلقي اإلشارات من اثنين من محطات إذاعية 

 نفس الوقت.
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   USBل  تشغي 2.6.3

  . - رأس السھم –في USBكما ھو مبين في الصورة، واجھة  

  عن طريق الوسائل التالية:  USBيمكن دخول وضع تشغيل  
، وسيدخل النظام إلى  وضع تشغيل  USBفي واجھة   USBضع  
USBتلقائيا؛  

تحت مصادر وسائل اإلعالم األخرى، اضغط باستمرار على زر  - 
  .USBلى وضع تشغيل  ، ويمكن التحول إ  

  ، فستظھر الواجھة في الصورة. USBإذا لم يتم إدخال جھاز  

  . USBستظھر الواجھة في الصورة بعد إدخال جھاز  

ستظھر الواجھة في الصورة  عندما ال يمكن قراءة المعلومات في  
USB .  
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  . USBستظھر الواجھة في الصورة عندما يتم إخراج  

  األغنية 
 لتنفيذ األغنية السابقة.  اضغط قصيرا زر -
لتنفيذ التراجع السريع لمحتوي  اضغط طويال على زر  -

األغنية الحالية (يتم التراجع السريع لألغنية الحالية فقط، يتم تشغيل 
األغنية الحالية عاديا بعد التراجع السريع إلي بداية األغنية، وإذا لم يتم 

  نية، سيتم استعادة التشغيل العادي عند تحريره).  التراجع إلي بداية األغ
  األغنية التالية / وظيفة التقدم السريع 

 لتنفيذ األغنية التالية. اضغط قصيرا على زر - 
للتقدم السريع لألغنية، وسيتم  اضغط طويال  على زر - 

استعادة التشغيل العادي عند تحريره (إذا تم التقدم السريع إلي نھاية 
غنية، سيتم التشغيل العادي من األغنية التالية؛ إذا كانت األغنية األ

واحدة أخيرة في مجلد الملفات الموجود فه، سيتم دخول األغنية األولي 
  في مجلد الملفات التالي لبدء التشغيل العادي). 

 التشغيل المتداول

  لتحقيق التشغيل المتداول لألغنية الواحدة. 1اضغط قصيرا زر 

  لتحقيق التشغيل المتداول للملف.  1اضغط طويال زر 
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  التشغيل العشوائي 

لتحقيق التشغيل العشوائي لكل   -6اضغط قصيرا على زر 
 قرص.

 لتحقيق التشغيل العشوائي للملف.  - 6اضغط طويال على زر 

 وظيفة المسح

لتصفح األغني تلقائيا، وينقل إلى   - اضغط قصيرا  على زر 
  ثوان.  10ألغنية التالية بعد تشغيل األغنية الحالية لمدة ا

لتصفح األغاني تلقائيا في الملف   -اضغط طويال على زر  
 10الحالي، وينقل إلى األغنية التالية بعد تشغيل األغنية الحالية لمدة  

  ثوان.

 تنبيھات

للعودة إلى   3، اضغط قصيرا USBأثناء تشغيل األغاني في 
لدخول إلى تشغيل الملف   4ملف السابق؛ واضغط قصيرا ال

  التالي.
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  iPodتشغيل   2.6.4
من شركة آبل، ويمكن تشغيل  iPodقد تم اعتماد ھذا المنتج  لـ

. يتم iPhoneو  iPodبأجھزة   iPhoneو iPodاألغاني في  
  . USBبجھاز الصوت عن خط   iPhoneو  iPodربط أجھزة  

 iPod اختيار م 

عن طريق الوسائل iPodادخل الواجھة الرئيسية لمصادر األغاني لـ 
  التالية : 

عندما يتم ربط   iPodسينقل النظام إلى وضع تشغيل األغاني في  
iPod   بواجھةUSB   عن خطUSB ؛  

في مصادر وسائل اإلعالم األخرى، اضغط باستمرار على زر - 
  .iPod، ويمكن النقل إلى واجھة التشغيل في   

 تنبيھات

، تكون الوظائف ووسائل التشغيل iPodخالل تشغيل األغاني  
، يرجى مراجعة وسائل التشغيل المماثلة USBمثله عند تشغيل 

  . USBفي تشغيل 
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 االحتياطات 2.6.5
يتم التصميم والتصنيع لنظام الصوت ھذا وفقا لمعايير الجودة الصارمة 

ت الجودة مقاومة الصدم والوقاية من الداخلية والدولية . يضم اختبارا
  الغبار ومقاومة الھز ومقاومة تغير الجو وغيرھا من اختبارات الجودة. 
تتمني شركتنا أن تسد حاجتكم الترفيھية من خالل التمتع باألغاني 
والحياة بمنتاجاتنا. تنمني أن نوفر معلومات صادقة كلية لكم، وسيقدم 

تخدام. لشركتنا حق رفض خدمات بعد الدليل لكم وظائفھا لتسھيل االس
البيع مجانا لألضرار أو التعطالت بسبب عدم التعرف باالنتباه ونقاط 

  تستحق االھتمام. لذلك نتشرف بتذكيركم قراءة الدليل قبل االستخدام. 

 تحذيرات

أثناء عملية القيادة، إذا يريد السائق مراقبة نظام الصوت، ● 
دا، إذا كان وقت المراقبة طويال يجب المراقبة بوقت قصير ج
  فربما يؤدي إلى حادثة مرور. 

من المرجو عدم تفكيك أو تحليل ھذه المنتاجات، وإال فربما ● 
يؤدي إلى حدوث التعطالت والحريق و تقصير الدائرة وغيرھا 

  من المشاكل. 
يرجى أن تجنب الماء والمادة القابلة لالشتعال، وإال فربما ● 

وتعطالت الجھاز وارتفاع الدخان وغيرھا من  يؤدي إلى الحريق
  المشاكل. 

ال تلمس الھوائي عندما حدثت الصواعق، ألن ھناك مخاطر ● 
  صدمة كھربائية. 

ال تشغل نظام المنتاجات في منظقة غير قابل لإليقاف وسيؤدي ● 
  إلى الحوادث األمنية بسھولة. 

تشو لبيع إذا تعطلت المنتاجات يرجى أن يذھب إلى متجر قوانغ● 
  سيرات الركوب، وال تفكك الجھاز بنفسك لإلصالح. 

 تنبيھات

يرجو ضبط حجم الصوت إلى حد أن تسمع الصوت خارج ● 
السيارة أثناء القيادة، إذا ال تسمع الصوت خارج السيارة فقد يؤدي 

  إلى حادثة مرور. 
من المفروض االستخدام بعد تشغيل المحرك؛ استخدام الجھاز ● 
ت طويل بعد إيقاف المحرك سيؤدي إلى إضرار مدخرة لوق

  كھربائية . 
يرجي أال تحضر صدمة كبيرة للجھاز. قد يؤدي إلى اإلضرار ● 

  معاناة الشاشة من الضغوط الكبيرة. 
من المفروض أن تنظف الشاشة باستخدام الممسحة الجافة بعد ● 

ة االيقاف. من المرجح أن يؤدي استخدام ممسحة صلبة أو ممسح
كيماوية أو مذيبات عضوية ( بنزول واإليثانول، مخفف الطالء) 

  إلى ندب أو فسد. 
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 تنبيھات

إذا حدث تعطل للمنتاجات وال يمكن االستخدام العادي فيجب ● 
 اإليقاف واتصال بمركز خدمات المستخدمين.

مواصلة االستخدام بعد حدوث التعطل ستؤدي إلى مشكلة أكثر ● 
تطيع التمتع باإلصالح المجاني إذا تفكك أو خطورة ، وال تس

  تحللھا بنفسك. 

 تنبيھات

اضغط قصيرا " في ھذه المقالة يقصد الضغط دون ثانيتين، ●  " 
و" اضغط طويال " يقصد الضغط باستمرار بأكثر من ثانيتين. 
يطلق باالختصار في ھذه المقالة " اضغط قصيرا " و" اضغط 

  طويال ".
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 الصيغة المدعومة  2.6.6

أنواع 
وسائل 
 اإلعالم

الصيغة/ 
 االسم الموسع

الحد األقصى 
أطول وقت وسائل  ترميز الصوت ترميز الفيديو للدقة

اسم الملف يدعم صيغة الترميز  أكبر عدد القراءة في الدليل  اإلعالم

 الصوت

WMA  --  

  WMA9معيار  
 ،k8، 16k، 32k، 11.025k، 22.05kترددات أخذ العينات  

44.1k، 48kHz  
  384kbps and VBR (Variable Bit Rate-5(معدل البت 

99:59:59   -  UTF-16LE  

MP3  --  

  MPEG  1، 2، 2.5؛ الترددات السمعية   3، 2، 1المرتبة   
 ،k8، 16k، 32k، 11.025k، 22.05kترددات أخذ العينات 

44.1k، 12k، 24k، 48kHz  
  -8kbs and VBR (Variable Bit Rate) 320معدل البت  

99:59:59   -  
ID3V1 TAG   أو

ISO8859-1، UTF-16، 
UTF-16BE  

الصيغة المدعومة من 
USB (IPOD) :  FAT16  FAT32  --  

FAT16: Root folder 512، 
Sub folder 1024 

FAT32:Root folder 65535، 
Sub folder 1024  

-  

السعة المدعومة من 
USB (IPOD)  512MB-32GB  

  ISO8859-1، UTF-16، UTF-16BE، UTF-8، UTF-16LEأو    ID3: ID3V1 TAGصيغة الترميز  

معينة أو في المجال عد إمكانية أّن معدل اإلطار الوالصور والصوت والفيديو في الجدول أعاله  معظمھا  ينتمي إلى الصيغ المدعومة بعد االختبار، بل ال يضمن أن كلھا صيغ مدعومة، ال تستب USBالبيان: إن الصيغ المدعومة لجھاز 
  الصغير من غير الصيغة المدعومة.
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 الميزات والمواصفات  2.6.7

 المواصفات البند الوظيفة

 الراديو
  AM  ~5311629 kHzتردد االستقبال  

  FM  ~87.5 108 MHzتردد االستقبال  

 نظام الصوت

  Hz 20 ~ KHz 0 نطاق التردد

  dB( MP3)  75 نسبة اإلشارة إلى الضجيج

  dB 3 -+، خصائص التردد

 ستيريو من  القناة اليسرى والقناة اليمني  عدد القنوات

 الھوائي الخارجي وسائل استقبال الرسالة (الھوائي) الھوائي

DC V 16.0~9،  ≤ 10 A -  تزويد الطاقة

 درجة حراراة عند التشغيل
  ℃70~  20-  درجة الحرارة عند االستخدام

  ℃85~  30-  حفاظدرجة الحرارة عند ال

   2.0USB ）المضيف（ -  الموصل

  FAT 16/32نظام الملفات   -  نظام الملفات

  MP3، WMAالصيغة المدعومة لملف الصوت:   -  مواصفة تشغيل الملفات
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 فحص ما قبل الصيانة
قبل الصيانة،  ومن ثم التحقق من نظام الصوت وفقا للجدول التالي، ھذه األعمال ستساعدك علي إصالح العطل، إذا كان ال يزال  عندما كنت تعتقد أن تفشل بعض الوظائف في نظام الصوت، الرجاء قراءة التعليمات في الدليل بدقة 

  لإلصالح، من الممنوع أن ال تفك الجھاز لإلصالح بنفسك. GACالعطل ال يمكن استبعادھا، الرجاء الذھاب إلى متجر سيارات الركاب من شركة 

 ب الممكنة والحلاألسبا الظواھر

 التحقق من المصاھر للوحدة المضيفة وللسيارة. المضيف ال يعمل وال يظھر

 يعمل المضيف، بل ال يوجد الصوت أو الصوت صغير

 ترفيع مستوى الصوت.

 التحقق من إعدادات التوازن في يمين ويسار وأمام ووراء القرن.

 التحقق من الھوائي والموصل.

 للراديو حرارة عادية في حالة التشغيل. خفيفة لجسم الجھاز حرارة

 استقبال الراديو ضعيف

 تحقق منه إذا كان الھوائي يوسع  بشكل كامل والتوصيل صحيحا.

 التحقق منه إذا كان تتلف مضخمات الھوائي في السيارة.

 إشارة المحطة اإلذاعية المطلوبة  ضعيفة للغاية، الرجاء استخدام الضبط اليدوي.

 ، ويجري التشخيص باالستبعاد.USBمحاولة بعد استبدال   USBذرت قراءة تع

، ألن ھذا الطراز ال يدعم الملفات الصوتية من غير صيغ WMAأو  MP3الرجاء التأّكد من أن يكون الملف ملف   توجد ملفات الصوت التي ال يمكن تشغيلھا
MP3 وWMA.  

ودون المعيار الموحد، فمن الممكن أن يؤدي اختالف تعيين حجم الصوت MP3وبسبب اختالف مصادر األغاني   في األحيان ويكون منخفضا في األحيان األخرى.، الصوت يكون عاليا MP3في حالة تشغيل أغنية 
  إلى ذلك. MP3عند  ضغط أغاني 

 إلى ذلك. MP3من الممكن أن يؤدي اختالف الصيغة عند ضغط أغاني  يوجد التوقف المنقطع أثناء تشغيل الموسيقى
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 األسباب الممكنة والحل الظواھر

 FATالرجاء تقوم باالستعالم عن وسائل التقسيم لھذا جھاز التخزين علي الكمبيوتر للتأّكد من أن يكون القسم الواحد   تعذرت قراءة ملفات وسائل اإلعالم في جھاز التخزين
 تر من أجل تلبية متطلبات ھذا الطراز..  إذا ال، يمكن إعادة تعيين المعيار علي الكمبيو32 /16

 ھذا الطراز يدعم محول ذا منفذ أوسب الوحيد فقط. من محول ذي منافذ أوسب المتعددة MP3تعذرت قراءة أغاني  

إلى ذلك، الرجاء استخدام MP3من الممكن أن يؤدي الجھاز أو الضوضاء في وقت التسجيل  للملف األصلي من  الدوّي الصوتي/ الضوضاء
  الالعب اآلخر لتأكد منه إذا كانت لھذا الجھاز مشكلة.

 التحقق من إعدادات مجال الصوت. يصدر الصوت من القرن الواحد  فقط

استبدال  المصاھر ذات نفس المواصفة. أثناء تلف المصاھر مرة أخرى، الرجاء الذھاب إلى← تلف المصاھر  دون مصدر الطاقة
  إلجراء الصيانة.   GACمتجر سيارات الركاب من شركة 

 التحقق من ضبط حجم الصوت. دون الصوت
 جاري استخدام وظائف التقدم السريع والتراجع السريع.
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)لبعض الطرازات((AVN)نظام الصوت  2.7

 لوحة التحكم 2.7.1
 لبعض الموديالت فقط

 لبعض الموديالت فقط

 زر الطاقة /مقبض دوار لضبط حجم الصوت  .1
 إيقاف التشغيل، اضغط قصيرا على ھذا الزر لبدء التشغيل.في حالة  –
في حالة التشغيل، اضغط قصيرا على ھذا الزر إليقاف شاشة العرض –

وإيقاف كافة مصادر الصوت.  إذا يجري تعيين شاشة التوقف إليقاف تشغيل،
يمكنك عرض الساعة التناظرية أو الساعة الرقمية أو إيقاف تشغيل شاشة

  التوقف.
ر في اتجاه عقارب الساعة لزيادة حجم الصوت، و أدر عكس اتجاه عقاربأد

  الساعة لتخفيف حجم الصوت.
 زر الواجھة الرئيسية  .2
في واجھة وسائل اإلعالم األخرى،  اضغط قصيرا على ھذا الزر –

 للعودة إلى الواجھة الرئيسية في حالة البطاقة.
سية، يمكن أن يجرياضغط قصيرا على ھذا الزر في الواجھة الئي –

 التبديل بين واجھة حالة البطاقة وواجھة حالة المقبض.
 زر المالحة (لبعض الطرازات)  .3
 اضغط قصيرا على ھذا الزر لدخول واجھة خريطة المالحة. –
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 أزرار التحكم علي عجلة القيادة   2.7.2
 زر كتم الصوت  .1
 .   زر التقدم إلي الخلف2
يجري البحث التلقائي لمحطة اإلذاعة  إلى التردد المنخفض  في –

حالة الراديو، سيتم البحث التلقائي عندما واجھت محطة اإلذاعة 
  العاملة، ويبدأ التشغيل؛

 تتغير األغاني إلى الفوق عند تشغيل مصادر وسائل اإلعالم.  –
 زر زيادة الصوت  .3
 . زر تبديل مصادر الصوت4
 FMاضغط قصيرا على ھذا الزر باستمرار، يمكنك التبديل:   –
←AM   ←USB  ← موسيقى بلوتوث←FM.  

ّ  زر التقدم إلي األمام  .5
يجري البحث التلقائي إلى التردد العالي لمحطة اإلذاعة في حالة –

الراديو، سيتم البحث التلقائي عندما واجھت محطة اإلذاعة العاملة، 
  ويبدأ التشغيل؛
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 يات األساسيةالعمل 2.7.3
 التشغيل/ اإليقاف

أو  ”ACC“عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع 
“ON”.يعرض النظام واجھة االستعداد ،  

 لتشغيل جھاز نظام الصوت. اضغط قصيرا علي الزر  -
 ميزة التمھيد

بعد إلغاء القفل عن بعد من قبل المستخدم، يتم فتح باب السيارة وتشغيل 
الصوت تلقائيا؛ يتم الحفاظ علي مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال  نظام

حيث يمكن أن يعمل نظام الصوت لمدة  ”OFF/LOCK“في وضع 
دقيقة؛ عند الحاجة لتشغيل النظام،  10دقيقة، وسيغلق تلقائيا بعد  10

أو  يمكن إعادة تشغيل النظام بواسطة الضغط قصيرا علي الزر 
  .”ON“و مفتاح اإلشعال إلي وضع تحويل مفتاح التشغيل أ

 تنبيھات

ال تسمح بتشغيل نظام الصوت بشكل متكرر أو لفترة طويلة من 
الزمن عند عدم تشغيل السيارة، حتي ال يسبب نقص الكھرباء 

  للسيارة.

 شاشة التوقف
لعرض شاشة   في حالة تشغيل الجھاز، اضغط قصيرا علي الزر 

اع من شاشات التوقف من شاشة التوقف، ويمكن عرض ثالثة أنو
  التوقف الديناميكية والساعة وشاشة التوقف المعرفة من قبل المستخدم.

 شاشة التوقف الديناميكية

في الواجھة الرئيسية لوضع البطاقة لدخول واجھة  انقر علي 
اختيار شاشة التوقف الديناميكية، واختيار شاشة التوقف الديناميكية 

  ضيالت الشخصية.المناسبة وفقا للتف

 شاشة التوقف بالساعة

ي  في الواجھة الرئيسية لوضع البطاقة الختيار  انقر عل
الساعة الرقمية أو الساعة التناظرية ودخول واجھة المعاينة، وانقر 

  علي الحفظ ألخذھا كشاشة التوقف الحالية. 

 عرض الساعة الرقمية
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 عرض الساعة التناظرية

 عرفة من قبل المستخدمشاشة التوقف الم

في الواجھة الرئيسية لوضع البطاقة لدخول واجھة  انقر علي
اختيار شاشة التوقف المعرفة من قبل المستخدم و اختيار الصورة 

  المناسبة كشاشة التوقف وفقا للتفضيالت الشخصية.

 تنبيھات

عند اختيار شاشة التوقف المعرفة من قبل المستخدم، ينبغي ربط 
دة المضيفة بقرص يو لديه صورة بصيغة تدعمھا الوحدة الوح

  المضيفة.

  التحكم ف
 ضبط حجم الصوت

في اتجاه عقارب الساعة/ أدر مفتاح ضبط مستوي الصوت  -
  عكس اتجاه عقارب الساعة لزيادة/نقصان مستوي الصوت. 

اضغط قصيرا علي زر مستوي الصوت علي الجانب األيسر -
  لزيادة/نقصان مستوي الصوت.  /   من عجلة القيادة

  كتم الصوت
حيث يضيء رمز كتم الصوت   اضغط قصيرا علي الزر  -

 علي شاشة العرض لتمكين ميزة كتم الصوت؛
مرة أخري حيث يختفي رمز  اضغط قصيرا علي الزر   -

 كتم الصوت علي شاشة العرض إللغاء ميزة كتم الصوت.
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 الواجھة الرئيسية
الرئيسية تشمل: وضع البطاقة، وضع الزر، ويمكن التحويل  الواجھة

  . بينھما بالضغط قصيرا علي الزر 
 وضع البطاقة

تشمل الميزات في وضع البطاقة: المالحة (لبعض الطرازات)، 
(لبعض الطرازات)، ھاتف بلوتوث،  Car Lifeالراديو، الموسيقي،  

لمعرفة من قبل اختيار شاشة التوقف (الديمانيكية، بالساعة، ا
المستخدم)، يمكن تحويل البطاقة من خالل النزالق ليسار ويمين 

 للتصفح.

 الوصف الوظيفة

 انقر للتحويل إلي الواجھة الرئيسية لوضع الزر.

 انقر للتحويل إلي واجھة المالحة وافتح ميزة البحث.

 انقر للتحويل إلي واجھة المالحة.

 إلي واجھة المالحة. العنوان،  انقر للتحويل

  العنوان،  انقر للتحويل إلي واجھة الراديو. 

 العنوان،  انقر للتحويل إلي واجھة الموسيقي.

 انقر للتحويل إلي التردد الفعال السابق.

 انقر للتحويل إلي التردد الفعال التالي.

 انقر لتشغيل/إيقاف األغنية الحالية.

سية: يمكن دخول الواجھة الرئيسية للنظامدخول الواجھة الرئي -
بواسطة الضغط قصيرا أو الضغط قصيرا باستمرار علي الزر 

  في أي واجھة.   الوظيفي 

 وصف ميزات الزر الوظيفي:

 الوصف الوظيفة

 انقر للتحويل إلي واجھة ھاتف بلوتوث.

 ھة اختيار نمط الساعة.انقر للتحويل إلي واج
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 راديو 2.7.4
 يمكن دخول وضع الراديو عن طريقة تالية:

الوظيفي لـ"راديو" في الواجھة الرئيسية لوضع البطاقة أو انقر الزر 
  وضع الزر لدخول وضع راديو؛

علي لوحة التحكم للتحويل  اضغط باستمرار علي الزر    -
 إلي وضع راديو؛

في الجانب األيسر من  اضغط باستمرار علي الزر    -
 عجلة القيادة للتحويل إلي وضع راديو؛

علي لوحة التحكم لدخول  ر اضغط قصيرا علي الز -
 وضع راديو.

 اختيار الحزمة الموجية

علي لوحة العدادات  اضغط قصيرا باستمرار علي الزر  -
 FM ويمكن تحويل الحزمة الموجية بين "تحت واجھة تشغيل راديو، 

AM←  FM← "  
في الواجھة لتحويل  أو   انقر علي الزر الوظيفي  -

 أيضا.الحزمة الموجية 

 وظيفة ا 
 يمكن البحث عن محطة إذاعية يدويا أو تلقائيا.

  البحث عن محطة إذاعية يدويا
 ”SEL“أو تدوير المقبض الدوار   انقر علي الزر الوظيفي  -

في اتجاه عقارب الساعة حيث يصبح تردد محطة إذاعية إلي اتجاه 
  التردد العالي بخطوة واحدة.

أو تدوير المقبض الدوار    انقر علي الزر الوظيفي -
“SEL”  عكس اتجاه عقارب الساعة حيث يصبح تردد محطة إذاعية

 إلي اتجاه التردد المنخفض بخطوة واحدة.

ليسار ويمين  للبحث  اسحب مؤشر محور التردد  -
للبحث إلي اتجاه التردد العالي  اضغط طويال علي الزر  -

  (لبعض الطرازات). 
للبحث إلي اتجاه التردد  الزر  اضغط طويال علي -

  . )المنخفض (لبعض الطرازات

 تنبيھات

●   AM=كيلوھرتز 9: خطوة واحدة  
●  FM =كيلوھرتز 100: خطوة واحدة 
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 بحث عن المحطة اإلذاعية تلقائيا
في الجانب ►  أو الزر   اضغط قصيرا علي الزر الوظيفي   - 

إذاعية بالبحث تلقائيا إلي األيسر من عجلة القيادة حيث تقوم محطة 
التردد العالي، وتتوقف عن البحث تلقائيا عند لقاء محطة إذاعية فعالة 

 وتبدأ تشغيلھا.
في   أو الزر     اضغط قصيرا علي الزر الوظيفي  - 

الجانب األيسر من عجلة القيادة حيث  تقوم محطة إذاعية بالبحث 
ث تلقائيا عند لقاء محطة تلقائيا إلي التردد المنخفض، وتتوقف عن البح

  إذاعية فعالة وتبدأ تشغيلھا. 
حيث تقوم محطة إذاعية    اضغط قصيرا علي الزر -

بالبحث تلقائيا إلي التردد العالي، وتتوقف عن البحث تلقائيا عند لقاء 
  محطة إذاعية فعالة وتبدأ تشغيلھا (لبعض الطرازات).

إذاعية حيث  تقوم محطة    اضغط قصيرا علي الزر -
بالبحث تلقائيا إلي التردد المنخفض، وتتوقف عن البحث تلقائيا عند 

  لقاء محطة إذاعية فعالة وتبدأ تشغيلھا (لبعض الطرازات). 

 إدخال تردد محطة إذاعية يدويا 

لفتح لوحة المفاتيح    . انقر علي الزاوية العلوي اليمني1 
 لإلدخال.

 يدويا. . يمكن إدخال تردد محطة إذاعية2

  مسبقاالمحطة اإلذاعية  

تحت الواجھة لتخزين  5~1اضغط طويال علي األزرار الوظيفية 
  المقابلة. 5~1مسبقا المحطة اإلذاعية المشغلة حاليا في المواقع 

لتشغيل المحطة اإلذاعية  5~1اضغط قصيرا علي األزرار الوظيفية 
  المخزنة مسبقا.
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   تخزين تلقائيا المحطة اإلذاعية

لدخول واجھة تخزين تلقائيا  انقر علي الزر الوظيفي  -
 المحطة اإلذاعية.

عند الحاجة لتحديث قائمة المحطات اإلذاعية المخزنة تلقائيا، - 
سيتم عرض "يجري البحث"، يقوم النظام  انقر علي الزر الوظيفي  

عالي بالبحث تلقائيا عن محطة إذاعية من التردد المنخفض إلي التردد ال
بإشارات قوية نسبيا في  AMأو   FMحيث يتم تخزين محطة إذاعية  

 قائمة المحطات اإلذاعية المخزنة تلقائيا.
في عملية البحث عن محطة إذاعية تلقائيا، انقر علي بعض العمليات 
األخري أو انقر علي الزر الوظيفي "توقف" سيتم قطع البحث عن 

  محطة إذاعية تلقائيا.

محطة إذاعية  12اء من البحث، سيقوم النظام بتخزين بعد االنتھ
بإشارات قوية نسبيا في القائمة وبدأ تشغيل محطة إذاعية بإشارات 

  أقوي.

 تنبيھات

عندما يكون استقبال اإلشارة غير جيد، قد يخزن أقل من   ●
 محطة إذاعية. 12
عند استخدام ميزة تخزين محطة إذاعية تلقائيا، سيتم تغطية   ●

 إذاعية مخزنة أصال في الحزمة الموجية. محطة

 AM/FMشكل استقبال نظام الصوت للسيارة  

سوف تمر مباشرة من خالل FMقناة بموجة قصيرة فائقة لـ 
األيونوسفير ولن تعكس، ولكن سوف تحدث ظاھرة االنعكاس عند لقاء 

ديل العرقلة من الجبال والمباني الشاھقة الخ. تكون مسافة انتقال تع
كم، ستكون مسافة االنتقال أقصر  50~40عادة حوالي FMالتردد لـ 

 عند نقل إشارات ثالثية األبعاد.
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تكون الراديو بعيدة جدا عن محطة إذاعية، وبالتالي تكون اإلشارات 
ضعيفة جدا وليس من السھل استقبالھا، لذلك يمكن فقط أن تلقي 

يمكن استقبال في نفس  الضوضاء. عندما تسفر السيارة في مكان حيث
الوقت لإلشارات من اثنين من محطات إذاعية ذات موجات قوية بتردد 

  إشارة قريبة، قد تفقد الراديو صوتا فجأة أو تظھر ظاھرة التداخل.

ال يمكن أن تمر  AMالموجات المتوسطة أو الموجات القصيرة في  
ات الراديو من خالل األيونوسفير، وسوف تنتج الحيود، عند لقاء موج
، فمن FMبالجبال والمباني الشاھقة، تكون مسافة النقل أبعد من 

في نفس  AMالمرجح أن تلقي اإلشارات من اثنين من محطات إذاعية 
 الوقت.
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  USBتشغيل   2.7.5
  USBاختيار مصدر الصوت في  

 .- رأس السھم –في USBكما ھو مبين في الصورة، واجھة  

 عن طريق الوسائل التالية: USBيمكن دخول وضع تشغيل  
بواسطة النقر علي الزر الوظيفي USBيتم دخول وضع تشغيل  

  "الموسيقي" علي الواجھة الرئيسية في وضع البطاقة أو وضع الزر؛
اضغط قصيرا باستمرار علي األزرار علي لوحة التحكم   -

  ؛USBللتحويل إلي وضع تشغيل 
ر علي الجانب األيسر مناضغط قصيرا باستمرار علي األزرا  - 

  .USBللتحويل إلي وضع تشغيل    عجلة القيادة 

بنجاح، ستنبثق مالحظة التذكير، الذي يدعم USBبعد اتصال جھاز  
  .USBالموسيقي والصور والفيديو في 
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  USBتشغيل الموسيقي في  

ويمكن اختيار الجھاز الخارجي،  انقر علي الزر الوظيفي  - 
  . USB،  iPod(موسيقي بلوتوث)،  Bluetoothالذي يدعم 

واجھة التشغيل يمكن عرض اسم األغنية واسم الفنان والطول الكلي 
  لألغذية ووقت التشغيل لھا.

 وصف ميزات الزر الوظيفي:

 مالحظة األيقونة

 زر األغنية السابقة/التراجع السريع

 زر األغنية التالية/التقدم السريع

 زر التشغيل

 زر اإليقاف المؤقت

 سحب التقدم السريع/التراجع السريق لتقدم التشغيل

 ميزة األغنية السابقة/التراجع السريع

لتنفيذ األغنية السابقة (عند  اضغط قصيرا  علي الزر الوظيفي - 
ثوان، واضغط علي ھذا الزر مرة واحدة  5≤ تشغيل األغنية الحالية

ثوان،  5ة؛ عند تشغيل األغنية الحالية> للعودة إلي األغنية السابق
  اضغط علي ھذا الزر للعودة إلي بداية األغنية). 

لتنفيذ التراجع السريع  اضغط طويال  علي الزر الوظيفي  - 
لمحتوي األغنية الحالية (يتم التراجع السريع لألغنية الحالية فقط، يتم 

لي بداية األغنية، تشغيل األغنية الحالية عاديا بعد التراجع السريع إ
وإذا لم يتم التراجع إلي بداية األغنية، سيتم استعادة التشغيل العادي عند 

 تحريره).
 األغنية التالية / وظيفة التقدم السريع

لتنفيذ األغنية التالية.  اضغط قصيرا  علي الزر الوظيفي   - 
للتقدم السريع لألغنية،  اضغط طويال   علي الزر الوظيفي  - 

يتم استعادة التشغيل العادي عند تحريره (إذا تم التقدم السريع إلي وس
نھاية األغنية، سيتم التشغيل العادي من األغنية التالية؛ إذا كانت 
األغنية واحدة أخيرة في مجلد الملفات الموجود فه، سيتم دخول األغنية 

 األولي في مجلد الملفات التالي لبدء التشغيل العادي).

 تنبيھات

يتم تجھيز لوحة التحكم لبعض طرازات السيارة بالزر  / 
  ./ حيث تكون طريقة التشغيل له نفس 
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 تحويل تأثير الصوت

انقر علي الزر الوظيفي "االفتراضي" لتحويل وضع تأثير الصوت، 
ويدعم النظام ستة أنواع من وضع تأثير الصوت: الكالسيكي، البوب، 

  ز، والعرف.الروك، االفتراضي، الجا
بعد اختيار تأثير الصوت من العرف، يمكن تعديل بالنفس صوت عالي 

  الطبقة، صوت ألتو، والجھير.

 تنبيھات

يمكن تحويل وضع تأثير الصوت عندما يكون تأثير الصوت 
Arkmays 3D 190مغلقا (يرجي الرجوع إلي الصفحة.(  

 وضع التداول

" لتغيير وضع التشغيل للموسيقي انقر علي الزر الوظيفي "تداول الكل
  :USBفي  

التشغيل العشوائي: يتم تشغيل األغاني وفقا لقائمة عشوائية، ويتم إيقاف 
  تشغيلھا بعد االنتھاء من التشغيل؛

 إيقاف التشغيل العشوائي: يتم إيقاف التشغيل العشوائي؛
من تداول الكل: يتم تشغيل األغاني وفقا لقائمة ترتيبية، ويتم تشغيلھا 

  البداية بعد االنتھاء من التشغيل؛
 إيقاف التشغيل المتداول: يتم إيقاف التشغيل المتداول؛

تداول الواحد: يتم تشغيل ھذه األغنية بالتداول، وإذا تم تحديد األغنية 
  التالية، سيتم تشغيل األغنية التالية بالتداول.

 قائمة الموسيقي

 لقائمة:لدخول ا  انقر علي  الزر الوظيفي   - 
يمكن لمس الفئة المقابلة علي الجانب األيسر لتحديد "األغنية"، 
"الفنان"، "المجلد"، ويعرض الجانب األيمن قائمة الملفات المقابلة، 
ويتم لمس ملف األغنية في الجانب األيمن للتحويل إلي شاشة تشغيل 

 األغنية المحددة.
األيمن من القائمة يتم إزالق  ألعلي وأسفل شريط التمرير في الجانب 

للعثور علي األغاني، كما يجوز تحديد األغاني حسب الترتيب 
  األبجدي.
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  USBتشغيل الفيديو في 

انقر علي الزر الوظيفي لـ"الفيديو" في الواجھة الرئيسية لوضع الزر 
أو انقر علي الزر الوظيفي لـ"الفيديو" في المربع المنبثق عند إدخال 

  واجھة تشغيل الفيديو.للدخول إلي USBجھاز  

 تنبيھات

مع األخذ في االعتبار سالمة القيادة، يتم تعيين ميزة الحد من 
  تشغيل الفيديو لھذا المنتج:

عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع   ●
”CCA“.يمكن تشغيل الفيديو بشكل طبيعي ،  

وضع  عندما يكون مفتاح التشغيل أو مفتاح اإلشعال في   ●
 ”NO“ والسيارة في الحالة المتوقفة، يمكن تشغيل الفيديو بشكل

 طبيعي؛ إذا تم تحرير الحالة المتوقفة، يحظر من تشغيل الفيديو.
عند تحديد تشغيل الفيديو في عملية قيادة السيارة، سوف   ●

 لوظيفي:وصف ميزات الزر ا  تنبثق نافذة التذكير، وفي ھذا الوقت ال يمكن تشغيل الفيديو.

 مالحظة األيقونة

 تشغيل الفيديو السابقة

 تشغيل الفيديو التالية

 زر التشغيل

 زر اإليقاف المؤقت

 سحب التقدم السريع/التراجع السريق لتقدم التشغيل
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عند تحويل الفيديو إلي تشغيل الشاشة الكاملة، يتم النقر علي واجھة 
  األزرار الوظيفية. تشغيل الفيديو النبثاق شريط

 قائمة الفيديوھات

لدخول القائمة.  انقر علي  الزر الوظيفي   - 
 تنقسم القائمة إلي قائمة الفيديوھات وقائمة مجلدات الملفات.

في واجھة قائمة الفيديوھات، انقر علي الفيديو المرغوب في تشغيله 
  لدخول واجھة تشغيل الفيديو.

تمرير في الجانب األيمن من القائمة ازلق ألعلي وأسفل  شريط ال
  للعثور علي الفيديوھات.

  USBتشغيل الصور في   

انقر علي الزر الوظيفي لـ"الصور" في الواجھة الرئيسية لوضع الزر 
أو  انقر علي الزر الوظيفي لـ"الصورة" في المربع المنبثق عند إدخال 

  للدخول إلي واجھة تشغيل الصور.USBجھاز  
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 ف ميزات الزر الوظيفي:وص

 مالحظة األيقونة

 تشغيل الصورة السابقة

 تشغيل الصورة التالية

 زر التشغيل

 زر اإليقاف المؤقت

عند تحويل الصورة إلي تشغيل الشاشة الكاملة، يتم النقر علي واجھة 
  تشغيل الصور النبثاق شريط األزرار الوظيفية.

كن تكبير أو تصغير الصور باستخدام في عملية تصفح الصور، يم
  اثنين من األصابع.

 قائمة الصور 

لدخول قائمة الصور حيث يتم انقر علي  الزر الوظيفي   - 
  عرضھا كصورة مصغرة:

 انقر علي مجلد الملفات لدخول دليل الملفات من المستوي التالي؛
مة ازلق ألعلي وأسفل  شريط التمرير في الجانب األيمن من القائ

  للعثور علي الصور أو مجلد الملفات.
للعودة إلي دليل الملفات من  انقر علي  الزر الوظيفي   - 

 المستوي السابق.
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 ميزة البلوتوث 2.7.7
 مالحظة

) ھو نوع من تكنولوجيات االتصاالت Bluetoothإن بلوتوث ( 
الالسلكية علي مسافات قصيرة، والتي يمكن تبادل المعلومات بال 

أمتار. يمكنك إنشاء  5حاجة ألي اتصال مادي في غضون حوالي 
االتصال الالسلكي مع الھاتف المحمول بميزة بلوتوث الخاصة بك 

  باستخدام ميزة البلوتوث لھذا النظام لتحقيق الجواب حر اليدين.

 تعليمات االستخدام:
تشغيل ميزة اتصال بلوتوث: يرجي تشغيل ميزة بلوتوث للھاتف   ●

ل والوحدة المضيفة لھذا النظام في حين استخدام ميزة بلوتوث، المحمو
وفي الوقت نفسه، تأكد من االحتفاظ بالمسافة بين الھاتف المحمول 
بميزة بلوتوث الخاصة بك والوحدة المضيفة لھذا النظام في غضون 

 أمتار. 5حوالي 
ميزة بلوتوث لھذا النظام قد مرت عبر االعتماد ذي الصلة،   ●

ة عدم إمكان اتصال الھاتف المحمول بميزة بلوتوث مع وفي حال
بلوتوث للوحدة المضيفة للنظام بشكل طبيعي، أو ظھور الميزة غير 
الطبيعية بعد إنشاء االتصال، يرجي فحص ھاتفك المحمول للتحقق من 

 تلبيته المتطلبات الدولية لمواصفات بلوتوث.

لجھاز الواحد، ميزة بلوتوث لھذا النظام تدعم فقط اتصال ا  ● 
وعادة الھاتف المحمول بميزة بلوتوث تدعم فقط اتصال الجھاز الواحد، 
إذا كان ھاتفك المحمول بميزة بلوتوث قد تم العثور علي بلوتوث لھذا 
النظام، ولكن ال يمكن إنشاء االتصال به، يرجي فحص ھاتفك 
المحمول للتحقق من إنشاء االتصال مع أجھزة بلوتوث محيطة أخري، 
إذا كان ھو الحال، يرجي محاولة فصل جميع اتصاالت بلوتوث منشأة 
مع ھاتفك المحمول بميزة البلوتوث الخاصة بك، أو محاولة إغالق 
الھاتف المحمول، وثم إعادة تشغيل الھاتف المحمول وتمكين ميزة 

يرجي أيضا فحص ھذا النظام للتحقق من إنشاء  اتصال بلوتوث.  
لة بلوتوث محيطة أخري، وإذا كان االتصال مع ھواتف محمو

ھو الحال، يرجي محاولة  فصل جميع اتصاالت بلوتوث منشأة 
مع ھذا النظام، وثم إعادة تمكين ميزة اتصال بلوتوث لھذا 

 النظام.
ھناك اإلشعاع الكھرومغناطيسي الذي يؤثر علي صحة اإلنسان   ●

باستخدام  عند إجراء مكالمة ھاتفية باتصال بلوتوث مع ھاتفك المحمول
ھذا النظام لوقت طويل ھو نفس الرد علي المكالمة الھاتفية باستخدام 

  الھاتف المحمول مباشرة.
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  دخول وضع بلوتوث
 يمكن دخول وضع بلوتوث بالطرق التالية:

انقر علي الزر الوظيفي لـ"ھاتف بلوتوث" في الواجھة الرئيسية لوضع 
في الواجھة الرئيسية  البطاقة أو انقر علي الزر الوظيفي ل"الھاتف

  لوضع الزر لدخول وضع بلوتوث؛
" علي لوحة التحكم لدخول وضع PHONEاضغط قصيرا علي زر "

  بلوتوث؛
في وضع عدم التحدث، اضغط قصيرا علي الزر علي الجانب - 

 لدخول وضع بلوتوث.  األيسر من عجلة القيادة

 الجھاز الجديد. إذا لم يتم اتصال جھاز بلوتوث، يذكر النظام باتصال
لدخول واجھة إعداد بلوتوث ليتم  انقر علي  الزر الوظيفي   - 

 إعداد واتصال ميزة بلوتوث قبل استخدامه.

 إجراء مكالمة ھاتفية

عندما يتم اتصال بلوتوث للھاتف المحمول وھذه الوحدة، انقر علي 
جھة الزر الوظيفي "الطلب" علي الواجھة الرئيسية لبلوتوث لدخول وا

  ميزة الطلب.
بعد إدخال رقم الھاتف المرغوب في طلبه في منطقة أزرار - 

لحذف الرقم المدخل، والذي  الطلب (انقر علي  الزر الوظيفي  
يدعم الضغط الطويل والضغط القصير)، انقر علي  الزر الوظيفي  

  إلجراء المكالمة الھاتفية المقابلة ودخول حالة المكالمة. 
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الھاتف المحمول لديه جھة االتصال، سيتم عرض اسم جھة إذا كان 
االتصال والرمزية االفتراضية لھا علي واجھة الطلب؛ إذا لم يكون 

  ھناك جھة االتصال، سيتم عرض الرقم والرمزية االفتراضية.
 يعرض "يجري اتصال المكالمة الھاتفية" أثناء اتصال المكالمة الھاتفية.

ھاتفية، يمكن تحقيق ما يلي بالنقر علي الزر في أثناء المكالمة ال
  الوظيفي علي واجھة االتصال:

لتعليق المكالمة؛  انقر علي  الزر الوظيفي   -
للتحويل بين وضع حر اليدين  انقر علي  الزر الوظيفي  -

وضع الخصوصية (الوضع االفتراضي ھو وضع حر اليدين عند 
  اتصال المكالمة الھاتفية)؛

لتحقيق كتم الصوت وإلغاء كتم علي  الزر الوظيفي   انقر -
 الصوت للميكروفون؛

إلدخال األرقام.  بعد اتصال المكالمة الھاتفية، اضغط قصيرا -

 الرد علي المكالمة الھاتفية

عند اتصال بلوتوث، يمكن تحقيق ما يلي بالنقر علي الزر الوظيفي 
تشغيل اإلجابة التلقائية في علي واجھة المكالمة الھاتفية عند عدم 

  إعدادات بلوتوث:
للرد علي المكالمة الھاتفية؛  انقر علي  الزر الوظيفي  -
 لرفض المكالمة الھاتفية.  انقر علي  الزر الوظيفي  -

 تنبيھات

يمكنك أيضا الرد علي المكالمة الھاتفية بواسطة الضغط علي زر 
لة القيادة؛ ورفض المكالمة الرد علي المكالمة الھاتفية علي عج

الھاتفية بواسطة الضغط علي زر إنھاء المكالمة الھاتفية علي 
 عجلة القيادة.
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 سجل المكالمات

يتم تخزين سجل المكالمات في "سجل المكالمات" للنظام بعد اتصال 
ھاتف بلوتوث. في الواجھة الرئيسية لبلوتوث، انقر علي الزر الوظيفي 

  للتحويل إلي واجھة سجل المكالمات.لسجل المكالمات 
في حالة عدم مزامنة سجل المكالمات، سيعرض النظام عدم مزامنة 
سجل المكالمات، ويمكن مزامنة سجل المكالمات بالنقر علي الزر 

  الوظيفي "مزامنة".
سجل المكالمات يشمل المكالمات الواردة ومكالمات لم يرد عليھا 

  .والمكالمات التي تم االتصال بھا
اسحب ألسفل شريط التمرير في الجانب األيمن لعرض سجل 

  المكالمات.

 رقم الھاتف

بعد اتصال جھاز بلوتوث بنجاح وفي الواجھة الرئيسية لبلوتوث، انقر 
  علي الزر الوظيفي "رقم الھاتف" لدخول واجھة تشغيل دفتر الھاتف.

 تنبيھات

يزة تحميل دفتر ميزة رقم الھاتف تتطلب الھاتف المحمول دعم م
  الھاتف.

في حالة عدم مزامنة دفتر الھاتف، سيعرض النظام عدم مزامنة  دفتر 
الھاتف، ويمكن مزامنة  دفتر الھاتف بالنقر علي الزر الوظيفي 

  "مزامنة".

 تنبيھات

ينبغي التأكيد في الھاتف المحمول من الموافقة علي مزامنة دفتر 
  الھاتف.

زامنة، سيعرض النظام جھة االتصال بترتيب بعد االنتھاء من الم
أبجدي، ويمكن تصفح جھة االتصال بواسطة سحب شريط التمرير في 
الجانب األيمن، أو سحب األحرف الموجودة في الجانب األيمن، 
سيعرض النظام قائمة جميع جھات االتصال التي تتوافق أحرفھا 

 األولي مع الشروط.
 من اتصالھا إلجراء الطلب.انقر علي جھة االتصال المطلوبة 

لتشغيل  انقر علي الزر الوظيفي في الزاوية العلوي اليمني  -
لوحة المفاتيح لإلدخال، ويمكن عرض ھاتف جھة االتصال بواسطة 

  إدخال األحرف األولي وإدخال األحرف اإلنجليزية. 
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 موسيقي بلوتوث

سية لوضع الزر انقر علي الزر الوظيفي "الموسيقي" في الواجھة الرئي
  لدخول واجھة تشغيل الموسيقي؛

الختيار موسيقي بلوتوث حيث انقر علي  الزر الوظيفي   -
  يمكن تشغيل الموسيقي في الجھاز بواسطة بلوتوث. 

 تنبيھات

تتطلب ھذه الميزة دعمھا الھاتف، في حين أنه بعض   ●
 الھواتف المحمولة قد تحتاج إلي دخول وضع مشغل الموسيقي.

ما إذا كان يمكن عرض معلومات واجھة تشغيل الموسيقي   ●
 يعتمد علي ما إذا كان الھاتف المحمول يدعم ھذه الميزة.

 وصف ميزات الزر الوظيفي:

 مالحظة األيقونة

 تشغيل األغنية السابقة

 تشغيل األغنية التالية

 زر التشغيل

 زر اإليقاف المؤقت

رض اسم األغنية والفنان؛ ويدعم اختيار تأثير موسيقي بلوتوث يدعم ع
الصوت المعين سابقا؛ وال يدعم عرض تقدم التشغيل؛ وال يدعم اختيار 

  وضع التداول؛ وال يدعم قائمة التشغيل. 

186



 . نظام التشغيل واألجھزة2

 إعداد النظام 2.7.8
 يدخل إعداد النظام بالطرق التالية:

ارانقر فوق مفتاح "اإلعداد" في الواجھة الرئيسية لوضع األزر - 
 لدخول واجھة إعداد النظام.

في لوحة التحكم لدخول واجھة إعداد اضغط علي زر  - 
  النظام. 

في واجھة إعداد النظام، يمكنكم إعداد "العام، الصوت، العرض،  - 
 بلوتوث، استعادة اإلعداد االفتراضي".

اسحب شريط المفاتيح  على الجانب األيسر الي األعلي واألسفل،  - 
 فوق المفتاح الناعم لدخول واجھة اإلعدادات المناسبة. وانقر

 اإلعدادات العامة

في ھذه الواجھة يمكنكم إعداد اللغة والوقت والتاريخ واإلصدار 
  وأولوية اتصال الھاتف الھاتف. 
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 اللغة
في إعداد اللغة يمكن اختيار: الصينية أو اإلنجليزية؛ بعد استعادة - 

 للغة االفتراضية ھي الصينية.اإلعداد االفتراضي، ا

 الوقت والتاريخ
ساعة: بعد تشغيل النظام، يقوم بحساب وقت النظام بنظام 24نظام - 

ساعة. وبعد ايقاف تشغيل النظام، يقوم بحساب وقت النظام   24
بنظام ساعة. وبعد استعادة اإلعداد االفتراضي، النظام 

  ساعة. 24االفتراضي ھو نظام 
: عند التشغيل، النظام يتزامن GPSخ المتزامن مع  الوقت والتاري- 

تلقائيا (متوفر على بعض الموديالت)، وبعد  GPSالوقت والتاريخ لـ 
  استعادة اإلعداد االفتراضي، يتم تمكينه افتراضيا.

 إعداد الوقت والتاريخ يدويا
انقر فوق مفتاح "اإلعداد" علي الجانب األيمن من الوقت والتاريخ - 

 واجھة اإلعداد اليدوي.لدخول 
امرر السنة والشھر واليوم والساعة والدقيقة لضبط التاريخ والوقت، - 

 وانقر فوق مفتاح "موافق" للحفظ.

 تنبيھات

، ال GPSإذا تم تشغيل ميزة الوقت والتاريخ المتزامن مع  
يمكنكم يدويا اعداد الوقت والتاريخ يدويا. وعند الحاجة لالعداد 

ايقاف تشغيل ميزة الوقت والتاريخ المتزامن مع اليدوي، قم ب
GPS. (متوفر على بعض الموديالت) 
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 مجال الصوت
 شة تعمل باللمس.يمكنكم ضبط موقف مجال الصوت من خالل شا  - 
 انقر فوق زر "إعادة التعيين" الستعادة القيمة االفتراضية. - 

 حجم صوت بدء التشغيل
ال يتغير: حجم صوت بدء التشغيل يحافظ على حجم الصوت عند - 

 أخر ايقاف التشغيل.
التكيف الذاتي: بغض النظر عن حجم الصوت عند أخر ايقاف - 

ايقاف التشغيل، حجم الصوت التشغيل، عند بدء التشغيل بعد 
  تلقائيا. 15االفتراضي للنظام ھو 

بعد استعادة اإلعداد االفتراضي، حجم الصوت ھو وضع "التكيف  - 
 الذاتي" بشكل افتراضي.

  الصوت مع السرعة
يمكن اختيار الصوت مع السرعة: إيقاف التشغيل، المنخفض، - 

ت مع تسارع المتوسط، العالي، ويمكن ضبط حجم تغيير مستوى الصو
  أو تباطؤ سرعة المركبة.

بعد استعادة اإلعداد االفتراضي، يقوم بايقاف التشغيل بشكل - 
 افتراضي.

يضبط مستوى الصوت المنتج تلقائيا مع تغيير سرعة المركبة، وجدول 
  حالة مستوي الصوت مع سرعة المركبة كما يلي:

 تغير حجم الصوت حالة

ايقاف 
 التشغيل

 ستوى الصوت مع سرعة المركبةال يقوم بتغيير م

 تغيير حجم الصوت مع السرعة، وكمية التغيير الصغيرة منخفض

 تغيير حجم الصوت مع السرعة، وكمية التغيير المتوسطة متوسط

 تغيير حجم الصوت مع السرعة، وكمية التغيير الكبيرة االرتفاع
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 صوت المفتاح
باللمس، يمكنكم اختيار: اضبط صوت المفتاح في الشاشة التي تعمل - 

  ايقاف التشغيل، الحديث، الرجعي.
 حجم صوت الوسائط عند الحركة الي الخلف

 ال يتغير: حجم صوت الرادار عند الحركة الي الخلف ال يتغير.  - 
 كتم الصوت: يكون الرادار صامت عند الحركة الي الخلف.  - 
ھو كتمبعد استعادة االعداد االفتراضي، الوضع االفتراضي   - 

 الصوت.

 تنبيھات

في وضع التشغيل العادي للجھاز، عندما يتم ضبط مستوى ● 
صوت الوسائط للحركة الي الخلف الي کتم الصوت، يتم کتم 

  صوت الجھاز عند تحويل الذراع الي وضع الحركة الي الخلف.
في وضع التشغيل العادي للجھاز، عندما يتم ضبط مستوى ●

الي الخلف الي عدم التغيير، عند تحويل صوت الوسائط للحركة 
الذراع الي وضع الحركة الي الخلف، يمكن للجھاز تشغيل صوت 

  الوسائط بشكل طبيعي، وكما يمكن ضبط مستوى الصوت.
في وضع شاشة التوقف للجھاز، عندما يتم ضبط مستوى ● 

صوت الوسائط للحركة الي الخلف الي کتم الصوت، يتم کتم 
عند تحويل الذراع الي وضع الحركة الي  صوت وسائط الجھاز

  الخلف.

  نصيحة الغاء قفل الصافرة
 لتشغيل أو إيقاف تشغيل نغمة القفل/ الغاء القفل: انقر فوق الزر 

 التشغيل: توجد نغمة عند قفل/ الغاء قفل المركبة. - 
 ايقاف االتشغيل: ال توجد نغمة عند قفل/ الغاء قفل المركبة. - 

  إعداد العرض 

 سطوع الشاشة
 يمكن الضبط عن طريق سحب شريط التقدم. - 

 وضع السطوع
 وضع النھار: السطوع االفتراضي في وضع النھار. - 
 وضع الليلة: السطوع االفتراضي في وضع الليلة. - 
الوضع التلقائي: يمكن تبديل الوضع الليلة ووضع النھار وفقا - 

 ألضواء صغيرة.
ضي، الوضع االفتراضي ھو الوضعبعد استعادة اإلعداد االفترا  - 

 التلقائي.
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 وقت ابقاء واجھة تكييف الھواء
 5ثوان،  3وقت ابقاء واجھة تكييف الھواء بعد عدم وجود عملية:   - 

 ثانية لالختيار بينھا. 30ثانية،  15ثوان، 
 ثوان بعد استعادة اإلعداد االفتراضي. 5القيمة االفتراضية ھي  - 

  إعدادات البلوتوث 

في واجھة إعداد بلوتوث، يمكن عرض اسم الجھاز وإعداد ما إذا كان 
يقوم االتصال تلقائيا ويقوم بالرد تلقائيا ويقوم بإضافة جھاز إلى قائمة 

  األجھزة:
 االتصال التلقائي

التشغيل: يتم توصيل األجھزة التي تم إقرانھا تلقائيا عند دخول نطاق - 
 االتصال؛

م توصيل األجھزة التي تم إقرانھا تلقائيا عندإيقاف التشغيل: ال يت - 
 دخول نطاق االتصال.

  الرد التلقائي
 عند التشغيل، في حالة مكالمة واردة، سيتم الرد تلقائيا. - 

عند ايقاف التشغيل، في حالة مكالمة واردة، ال يتم الرد تلقائيا، - 
 وتحتاج إلى اإلجابة يدويا.
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 قائمة األجھزة

  لتنبثق النافذة.   - انقر فوق زر 

 تنبيھات

وفقا لنماذج  PINسيتم تحديد ما اذا كانت تحتاج الي ادخال رمز 
  الھواتف المحمولة المختلفة.

في النافذة، يمكن  PINابحث عن اسم الجھاز المذكور، وأدخل رمز   - 
االتصال بجھاز البلوتوث المركب في المركبة. وبعد االتصال بنجاح، 

  األجھزة. سيعرض في قائمة
لجھاز بلوتوث متطابق في قائمة الجھاز، إذا كان االتصال ناجحا، - 

 يتم عرض االتصال.

 استعادة اإلعداد االفتراضي

انقر فوق زر "االستعادة" في واجھة استعادة اإلعداد االفتراضي، - 
النظام تنبثق مربع الحوار، وثم انقر فوق زر "موافق" الستعادة النظام 

  د االفتراضي.إلى اإلعدا
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 إعداد المركبات  2.7.9
 يدخل إعداد المركبة عن طريق:

انقر فوق وضع زر"إعداد المركبة" في الواجھة الرئيسية لوضع - 
 األزرار لدخول واجھة إعداد المركبة.

في لوحة التحكم لمدة قصيرة باستمرار لدخول اضغط علي زر - 
  واجھة إعداد المركبة. 
بة، انزلق الواجھة الي اليسار / اليمين / األعلى في واجھة إعداد المرك

  /ال أسفل لتبديل واجھة اإلعداد.

 تنبيھات

بعض اعدادات المركبات ال تعمل اال عند وضع مفتاح بدء 
". وعند القيام باعداد ONالتشغيل أو مفتاح االشعال في وضع " 

 المركبة، يرجي التأكد من أن يكون مفتاح اإلشعال أو مفتاح بدء
  ".ONالتشغيل في وضع  "

بعض وظائف اعدادات المركبة تكون مختلفة اعتمادا على تكوين 
  المركبة، ويرجى الرجوع إلى التكوين الفعلي للمركبة.

  إعداد المقعد (لبعض الموديالت فقط) 
انقر فوق "اعداد المقعد" لدخول واجھة اعداد المقعد، لتشغيل أو ايقاف 

قائي لمقعد السائق وميزة التسخين التلقائي تشغيل ميزة التسخين التل
  مقعد الراكب األمامي.

  التسخين التلقائي
  لتشغيل أو ايقاف تشغيل ھذه الميزة.   -انقر فوق زر

 مساعدة السائق 
انقر فوق زر "مساعدة السائق"، ويدخل واجھة إعداد مساعدة السائق، 

  توجيه".ويمكنكم إعداد ميزة"نصائح السرعة اآلمنة، ووضع ال

 نصائح السرعة اآلمنة
اسحب المؤشر لليسار واليمين العداد سرعة المركبة المطلوبة - 

   km/h 200-0لتذكير اآلمن في نطاق 
  وضع التوجيه

انقر فوق الزر لإلعداد إلى: وضع المريحة، وضع الرياضية، وضع - 
 القياسية.
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 الجسم الذكي
الجسم الذكي، ويمكنكم انقر فوق زر "الجسم الذكي" لدخول واجھة 

اعداد وظائف العرض الذكي والغاء القفل عن بعد وقفل سرعة المركبة 
والغاء القفل التلقائي واللطي التلقائي لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية 
وصيانة الممسحة األمامية والتحكم علي النافذة األمامية اليسار وفتحة 

 السقف فيھا.

 العرض الذكي
زر إلعداد "النسخة الكاملة" أو "النسخة البسيطة"؛ وبعدانقر فوق ال - 

 استعادة االفتراضي، الوضع االفتراضي ھو "النسخة الكاملة".
  الغاء القفل عن بعد

اضغط على الزر إلعداد "جميع األبواب" أو " الباب األمامي األيسر - 
 .فقط ". وبعد استعادة االفتراضي، يقوم باعداد "كل األبواب" افتراضيا

 قفل السرعة (لبعض الموديالت فقط)
لتشغيل أو ايقاف تشغيل ھذه الميزة؛ وبعد  انقر فوق الزر - 

استعادة االعداد االفتراضي، يقوم باالعداد الي "ايقاف التشغيل" 
  افتراضيا. 

 فتح تلقائي (لبعض الموديالت فقط)
يقوم بتشغيل أو ايقاف تشغيل ھذه الميزة من خالل الضغط -
استعادة اإلعداد لمدة قصيرة باستمرار. وبعد  ي الزرعل

   االفتراضي، يقوم باالعداد الي "ايقاف التشغيل" افتراضيا. 

 مرآة الرؤية الخلفية (لبعض الموديالت فقط)
 يقوم بتشغيل أو ايقاف تشغيل ھذه الميزة من خالل الضغط

استعادة اإلعداد لمدة قصيرة باستمرار. وبعد   علي الزر
  االفتراضي، يقوم باالعداد الي "التشغيل" افتراضيا.

 صيانة الممسحة األمامية
-- يقوم بتشغيل أو ايقاف تشغيل ھذه الميزة من خالل الضغط

ر استعادة اإلعداد لمدة قصيرة باستمرار. وبعد  علي الز
  االفتراضي، يقوم باالعداد الي "التشغيل" افتراضيا.

 اليسرى وفتحة السقف عن بعدالتحكم علي النافذة األمامية 
-- يقوم بتشغيل أو ايقاف تشغيل ھذه الميزة من خالل الضغط

ر استعادة اإلعداد لمدة قصيرة باستمرار. وبعد  علي الز
  االفتراضي، يقوم باالعداد الي "التشغيل" افتراضيا.
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 التحكم في اإلضاءة
كم في انقر فوق زر "التحكم في اإلضاءة" لدخول واجھة اعداد التح

اإلضاءة (قم بتبديل الواجھة عن طريق االنزالق الي اليسار / اليمين)، 
ويمكنكم اعداد ميزات "الحساسية للضوء التلقائي، يرافقني لبيتي، 

 أضواء القيادة أثناء النھار".

 حساسية الضوء التلقائي (لبعض الموديالت فقط)
ة"؛ وبعدانقر فوق الزر لإلعداد إلى "منخفضة ومتوسطة وعالي - 

 استعادة اإلعداد االفتراضي، يقوم باالعداد الي "متوسطة" افتراضيا.

 يرافقني لبيتي
انقر فوق الزر لالعداد إلى "إيقاف التشغيل، االضاءة المنخفضة - 

فقط، االضاءة المنخفضة + مصابيح الضباب الخلفية"؛ وبعد استعادة 
ءة المنخفضة فقط" اإلعداد االفتراضي، يقوم باالعداد الي "االضا

  افتراضيا.
 مصباح التشغيل النھاري (لبعض الطرازات)

استعادة اإلعداد االفتراضي، يقوم  يقوم بتشغيل أو ايقاف ت- 
 باالعداد الي "التشغيل" افتراضيا.

  إعداد تكييف الھواء 
انقر فوق زر "إعداد تكييف الھواء" لدخول واجھة إعداد تكييف 

كم إعداد ميزة "التحكم الذكي بالحلقة الداخلية والخارجية، الھواء، ويمكن
  منحنى الراحة لتكييف الھواء".

 التحكم الذكي بالحلقة الداخلية والخارجية
يقوم بتشغيل أو ايقاف تشغيل ھذه الميزة من خالل الضغط علي الزر- 

لمدة قصيرة باستمرار. وبعد استعادة اإلعداد االفتراضي، يقوم  
  باالعداد الي "ايقاف التشغيل" افتراضيا. 

 منحنى الراحة لتكييف الھواء
انقر فوق الزر لإلعداد إلى "لينة، عادية، سريعة"؛ بعد استعادة - 

 اإلعداد االفتراضي، يقوم باالعداد الي "عادية" افتراضيا.
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 تكييف الھواءالتحكم علي 
على شريط الحالة لدخول واجھة التحكم علي  انقر فوق 

  تكييف الھواء: 

  تبديل وضع التھوية. 
 تذويب في الزجاج األمامي.: تشغيل/

  اضبط حجم الھواء.  
  تشغيل / إيقاف الوضع التلقائي.  
  إيقاف تشغيل تكييف الھواء.  
  تشغيل / إيقاف تكييف الھواء.  
  يل وضع الحلقة (الحلقة الداخلية والخارجية). تبد 
  زيادة / تخفيض درجة الحرارة.  

 تنبيھات

انظر التعليمات المفصلة لنظام تكييف الھواء للحصول علي 
  عرض تكييف الھواء ومنطق التشغيل. 
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 الصيغة المدعومة2.7.10  
 المدعوم Uتنسيق قرص 

  FAT, FAT32, ExFAT  تنسيق يدعم Uقرص 
 جيجابايت 32 - ميغابايت   512  يدعم القدرة Uقرص 

  ID3تنسيق ترميز  
في  ID3يتعلق باألغاني المحددة. وعند وضع معلومات   ID3اصدار ترميز

في بداية األغنية،  ID3، وعند وضع معلومات V1نھاية األغنية،  ھو اإلصدار  
  . ID3ترميز . و األغنية تحدد V2ھو اإلصدار  

 تنسيقات الصور المدعومة

أنواع 
وسائل 
 اإلعالم

 الحد األقصى للدقة التنسيق (اإلضافة) 
الحد 

األقصى 
 للحجم

 اسم الملف يدعم صيغة الترميز

 الصور
JPG  

*40002000  ≤ 4M  .bmp, .jpg, .png, .jpeg  PNG  
BMP  

 تنسيقات الصوت المدعومة

أنواع 
وسائل 
 اإلعالم

نسيق الت
اسم الملف يدعم صيغة  ترميز الصوت (اإلضافة)

  الترميز

 الصوت

WMA  WMA7/8/9/9.1/9.2/10  .mp3  
.wma  
.acc  
.ogg  
.mp1  
.mp2  
.m4a  
.m4b  
.wav  
.ac3  
.ape  
.flac  
.ra  

.amr  

MP3  MPEG -1/2/2.5  
MP3pro  CBR VBR  

ACC  .acc, .m4a  
OGG  ABR, CBR, VBR  
RA  Mono, Stereo, Multichannel  

WAV  ADPCM, PCM  

FLAC  Compression level
0/1/2/3/4/5/6/7/8 

APE  Mode Fast/Normal/High/ 
Insane/Extra High  

AC3  -  
AMR  -  
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 تنسيقات الفيديو المدعومة

أنواع وسائل 
 الملف يدعم صيغة الترميزاسم  ترميز الصوت ترميز الفيديو الحد األقصى للدقة التنسيق (اإلضافة) اإلعالم

 الفيديو

AVI  

1080 x1920  

DivX4/X5  AAC(ADTS), MP2, MP3  

.mov  

.mp4  
.avi  

.wmv  
.asf  

.mpg  
.vob  
.rv  

.rmvb  
.3pg  

DivX6  MP3  
MPEG4  

AAC(ADTS), MP2, MP3, 
AC3  XviD  

H.264
3G2  XviD  ACC, AMR  

ASF  
MPEG-4  MP3  
WMV9  WMA9  

3GP  
MPEG-4  AMR, AAC  

H.264AMR  
DAT  MPEG-1  MP2  
FLV  H.264AAC, MP3  

MOV  

H.263PCM, MP3  
H.264AAC, MP3  

MPEG4  AAC  
Serenson Video  MP3  

MP4  H.264 BP/HP/MP, V-A (MPEG4), V-
A(H.264)  
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أنواع وسائل 
 اسم الملف يدعم صيغة الترميز ترميز الصوت ترميز الفيديو حد األقصى للدقةال التنسيق (اإلضافة) اإلعالم

 الفيديو

MPEG(MPG)  

1080x1920  

MPEG1 NTSC/PAL  MP2  

.mov  

.mp4  
.avi  

.wmv  
.asf  

.mpg  
.vob  
.rv  

.rmvb  
.3pg  

MPEG2 NTSC/PAL  MP2/AC3  

REAL (RMVB)/ 
REAL(RV)  

RV30(Real8), RV40(Real9), 
RV40(Real10)  AAC  

RV30(Real8), RV40(Real9), 
RV40(Real10), RV40(1920x1080)  Cooker  

TRP  AVC/MPEG2  AC3  
TS  MPEG2  MP2/AC3  

VOB  
MPEG1  MP2  
MPEG2  MP2/AC3/PCM  

WMV  
WMV8  WMA8  
WMV9  WMA9/9.2  

اطار في نطاق صغير يقات الفيديو المدعومة المذكورة في الجدول أعاله ھي معظم التنسيقات التي يدعمھا، ولكن ال تضمن دعم الجميع. وقد يوجد اطار فردي أو وتنسيقات الصورة وتنسيقات الصوت وتنس Uمالحظة: تنسيقات قرص 
  غير األصلي قد يؤدي الي عدم التوصيل أو عدم القراءة.  Uال يدعم، أو قرص 
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، الوقت الالزم لتشغيل ملفات موسيقى أو فيديو أو صور USBتشغيل 
مختلفا (على سبيل المثال، الوقت الالزم لتشغيل ملفات  مختلفة قد يكون

الصور التي تحتل مساحة التخزين الكبيرة يكون طويال جدا، والوقت 
الالزم لتشغيل ملفات الفيديو وملفات الصوت عالية الدقة يكون طويال 

  جدا)؛ وإذا كان وقت التشغيل طويال جدا، قد يؤدي إلى إعادة التشغيل.
ة التقدم السريع والتراجع السريع للفيديو حسب االطار، . يقوم بعنون20

وتنسيق بيانات الفيديو بعد التحويل قد ليس قياسيا، وقد يتقدم ويتراجع 
بشكل غير منتظم، أو قد يحدث التوقف المؤقت ويؤدي USBفيديو  

  الي إعادة التشغيل بسبب فقدان بعض االطارات الرئيسية بعد التحويل.
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 ات استخدام المنتجاحتياط2.7.12  

 تحذيرات

عند مالحة المسار عبر نظام المالحة، يرجى القيادة وفقا ●  
لقواعد حركة المرور الفعلية. إذا كنت تتبع فقط مسار نظام 
المالحة، أحيانا قد تنتھك قواعد المرور، مما يؤدي إلى حوادث 

  المرور.
أقصر  أثناء عملية القيادة، ينبغي للسائق عرض الشاشة في●  

وقت ممكن. قد تؤدي مشاھدة الشاشة لفترة طويلة إلى حدوث 
  حوادث مرور.

أثناء عملية القيادة، ينبغي للسائق تسجيل الدخول والبحث عن ●  
المرافق وغيرھا من العمليات، وينبغي التشغيل بعد وقوف 
المركبة. ال تولي اھتماما لمراقبة الوضع أمامكم، قد يؤدي إلى 

  حوادث المرور.
ال تفكك المنتج أو تعدل المنتج بنفسكم، قد يؤدي السلوك إلى ●  

 حوادث المرور والحرائق والصدمات الكھربائية وھلم جرا.

 تحذيرات

يرجى مالحظة أن ال تتدفق الماء أو المواد الغريبة في المنتج، ●  
ألن ذلك قد تؤدي إلى الدخان أو الحريق أو الفشل وھلم جرا. إذا 

دة غريبة تدخل الي المنتج أو يغمر في الماء مما يحدث كانت ما
الدخان وغيرھا من الظروف غير الطبيعية، يرجى التوقف فورا 
عن االستخدام واالتصال بموزع مركبات الركاب لمجموعة 
قوانغتشو للمركبات. إذا كنت تستمر في االستخدام، قد يؤدي إلى 

 الفشل.
رة أو عدم انتاج ال تستخدم في حالة عدم عرض أي صو●  

صوت، اال قد يؤدي الي وقوع حادث أو حريق أو صدمة 
  كھربائية أو فشل فادح.

عند مسح الشاشة التي تعمل باللمس، يرجي ايقاف تشغيل ●  
الشاشة التي تعمل باللمس والمسح باستخدم قطعة قماش ناعمة 
وجافة. المناديل السميكة أو المناديل كيميائية أو الكواشف 

(الكحول والبنزين والمطھر وما إلى ذلك) سوف تؤدي  العضوية
 الي تلف لوحة أو تدھور، وال تستخدمھا.

 تحذيرات

في حالة العواصف الرعدية، ال تلمس الدائرة الكھربائية مثل ●  
 الھوائي، ألن ذلك قد يؤدي الي الصدمة الكھربائية بسبب البرق.

مناطق التي يحظر فيھا عند تشغيل ھذا المنتج، ال تعمل في ال●  
 وقوف المركبات، اال ذلك قد يؤدي الي حوادث مرور.

 تنبيھات

يرجى االنتباه إلى ظروف حركة المرور. أثناء عملية المالحة، ● 
  قد يدخل المنطقة المحظورة بسبب تغيير القواعد. 

أثناء عملية القيادة، ينبغي ضبط مستوى الصوت لسماع ● 
إذا كانت تقوم بضبط الصوت إلى مستوي  الوضع خارج المركبة.

  عدم سماع الوضع خارج المركبة، قد يؤدي الي حادث.
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 . دليل القيادة3
3.1   

 مفتاح اإلشعال (لبعض الموديالت فقط)  3.1.1
 وضع مفتاح اإلشعال 

 مواضع: 4ناك ھ
LOCK:    في ھذا الوضع، ال يتم توصيل الدائرة الكھربائية، وكما

 ال يمكن سحب المفتاح اال في ھذا الوضع.
ACC:    في ھذ الوضع، يقوم بتوصيل الدوائر الكھربائية لوالعة

 السجائر وغيرھا من الملحقات.

في الوضع، اضاءة لوحة العدادات تضيء، ويقوم بتوصيل    تشغيل:
وائر الكھربائية لجميع األجھزة الكھربائية. وبعد بدء تشغيل الد

  المحرك، سيقوم بتحويل مفتاح االشعال الي ھذا الوضع.
START：   .يتم استخدام ھذا الوضع لبدء تشغيل المحرك فقط 

 تنبيھات

عندما ال يمكن أو يصعب من تحويل المفتاح من وضع 
"LOCK  الي وضع  "" ACC "ة القيادة ، قم بدوران عجل

قليال لفصل آلية قفل عجلة القيادة حتي يمكن تحويل المفتاح لتبديل 
  وضع مفتاح اإلشعال.
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 مفتاح بدء التشغيل (لبعض الموديالت فقط)  3.1.2
 وضع مفتاح بدء التشغيل 

(مفتاح بدء التشغيل) يشبه  ENGINE START/STOPوضع زر 
ية، ينبغي ادخال مفتاح التحكم وضع مفتاح اإلشعال التقليدي. عند العمل

عن بعد الذكي الي المركبة، وثم اضغط على مفتاح بدء التشغيل لتبديل 
 وضع أو بدء تشغيل/ إيقاف تشغيل المحرك.

 تنبيھات

ال يمكن تشغيل مفتاح بدء التشغيل اال عند الكشف عن مفتاح 
  التحكم عن بعد الذكي في المركبة.

فتاح بدء التشغيل، يكون في وضع عندما ال يتم الضغط على م
"OFF.(ايقاف التشغيل) "  

أو وضع   "P" عند وضع ذراع ناقل الحركة التلقائي في وضع
ذراع ناقل الحركة اليدوي في وضع الحياد مع عدم دوس دواسة 
الفرامل، اضغط على مفتاح بدء التشغيل، سيقوم بتحويل مفتاح بدء 

 ← OFF ← ACC ← ON التشغيل حسب الترتيب "
OFF ."...
:OFF .مؤشر المفتاح يطفئ و يقوم بايقاف تشغيل مفتاح بدء التشغيل 
:ACC  تضيء لمبة االشارة باللون البرتقالي مع توصيل القداحة

 واالكسسوارات االخرى مع مصدر الطاقة.
:ON (التشغيل) مؤشر المفتاح يصبح برتقاليا، واضاءة لوحة :

ر الكھربائية لجميع األجھزة العدادات تضيء، ويتم توصيل الدوائ
.الكھربائية

 تنبيھات

 "P" عند وضع ذراع ناقل الحركة التلقائي خارج وضع●  
أو عدم دوس دواسة الفرامل، اضغط على مفتاح بدء التشغيل، 

الي وضع  OFFسيقوم بتحويل مفتاح بدء التشغيل من وضع 
ACC الترتيب ". واذا كان يحول باستمرار حسب ACC ← 

ON ← ACC  ،"... لن يعود الي وضعOFF.
في حالة طبيعية، يمكن التحويل حسب الترتيب المذكور أعاله ●  

فقط. ومع  ONالي وضع  ACCفقط، أي التحويل من وضع 
" ويبقى مفتاح Pذلك، عندما يكون ذراع ناقل الحركة في وضع "

لمدة ساعة واحدة، سيدخل وضع  ACCبدء التشغيل في وضع 
  ".OFFة ويعود تلقائيا إلى وضع "توفير الطاق
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أو  Nأو وضع  Pعندما يكون ذراع ناقل الحركة التلقائي في وضع 
يكون ذراع ناقل الحركة اليدوي في وضع الحياد مع دوس دواسة 
الفرامل، يتحول مؤشر مفتاح بدء التشغيل إلى اللون األخضر، ثم 

شغيل الي وضع  اضغط على مفتاح بدء التشغيل، سيتحول مفتاح بدء الت
START  .

:START    تضيء لمبة االشارة للمفتاح باللون االخضر وشغل
الموتور. بعد بدء تشغيل المحرك، قم باالفراج عن مفتاح بدء التشغيل 

  .ONودواسة الفرامل، سيتحول مفتاح بدء التشغيل تلقائيا إلى وضع  

   Limphomeوضع 

لة حدوث نقص الطاقة في عندما ال يمكن بدء تشغيل المحرك في حا
مفتاح التحكم عن بعد الذكي، يمكن لصق خلفية مفتاح التحكم عن بعد 
الذكي مع سطح مفتاح بدء التشغيل، واضغط علي مفتاح بدء التشغيل، 

، في في ھذا  ON "" أو وضع "ACCيمكن التحويل الي وضع "
الوقت، قم بدوس دواسة الفرامل، ومؤشر مفتاح بدء التشغيل يصبح 

  اللون األخضر، ثم انقر فوق مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك.

 تنبيھات

عندما تكون طاقة بطارية مفتاح التحکم عن بعد الذکي ●  
منخفضة، اضغط علی مفتاح بدء التشغيل، وسوف تعرض لوحة 

  العدادات "لم يتم الكشف عن أي مفتاح".
تشغيل في الطوارئ ھذه طريقة بدء التشغيل ھي طريقة بدء ال●  

المؤقتة، ويرجى استبدال بطارية مفتاح التحکم عن بعد الذکي في 
  أقرب وقت ممكن.

207



  . دليل القيادة3

 بدء تشغيل المحرك  3.1.3
 نماذج المركبات المجھزة بناقل الحركة اليدوي

  نماذج المركبات المجھزة بمفتاح االشعال 
 أدخل المفتاح الميكانيكي في مفتاح اإلشعال.  - 
دواسة الفرامل ودواسة القابض إلى النھاية واحتفظ بھا في قم بدوس  - 

 ھذا الموقف وقم بضمان أن يكون ذراع ناقل الحركة في وضع الحياد.
، STARTأدر المفتاح الميكانيكي لتبديل مفتاح االشعال إلى وضع   - 

  وقم ببدء تشغيل المحرك.
  نماذج المركبات المجھزة بمفتاح بدء التشغيل 

 ح التحكم عن بعد الذكي لدخول المركبة.تحمل مفتا  - 
قم بدوس دواسة الفرامل ودواسة القابض إلى النھاية واحتفظ بھا في  - 

ھذا الموقف وقم بضمان أن يكون ذراع ناقل الحركة في وضع الحياد 
  وأن مؤشر مفتاح بدء التشغيل يصبح األخضر.

 اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك. - 

  نقل الحركة التلقائي نماذج
 نماذج المركبات المجھزة بمفتاح االشعال

 أدخل المفتاح الميكانيكي في مفتاح اإلشعال.  - 
قم بدوس دواسة الفرامل إلى النھاية واحتفظ بھا في ھذا الموقف،  - 

  وضع أو "Pوقم بضمان أن يكون ذراع ناقل الحركة في وضع "
"N".  

-  STARTمفتاح اإلشعال إلى وضع أدر المفتاح الميكانيكي لتبديل 
  وقم ببدء تشغيل المحرك.

 نماذج المركبات المجھزة بمفتاح بدء التشغيل
 تحمل مفتاح التحكم عن بعد الذكي لدخول المركبة.  - 
قم بدوس دواسة الفرامل إلى النھاية واحتفظ بھا في ھذا الموقف وقم  - 

وأن  Nع أو وض Pبضمان أن يكون ذراع ناقل الحركة في وضع 
  مؤشر مفتاح بدء التشغيل يصبح األخضر.

 اضغط على مفتاح بدء التشغيل لبدء تشغيل المحرك. - 

 تنبيھات

إذا كان يقوم ببدء تشغيل المحرك في حالة باردة، ينبغي ●  
في الوقت  تشغيل المحرك خامال للتسخين المسبق قبل القيادة. 

قيق ضغط العمل نفسه، ألن ذراع الصمام يأخذ بضع ثوان لتح
الطبيعي، قد ينتج ضوضاء التشغيل، وھو ظاھرة طبيعية، وال 

 داعي للقلق.
إذا كان ال يمكن بدء تشغيل المحرك للمركبة المجھزة بمفتاح بدء 
التشغيل بشكل طبيعي بسبب إشارة الفرامل أو خطأ السرعة أو 
درجة الحرارة المنخفضة في الشتاء، حاول تبديل مفتاح بدء 

" والتأكد من أن يكون ذراع ناقل ACCإلى وضع " التشغيل
، واضغط لفترة طويلة  "N""  أو وضع Pالحركة في وضع "

ثانية لبدء تشغيل المحرك بشكل  15على مفتاح بدء التشغيل لمدة
 الزامي.
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 تنبيھات

بعد بدء تشغيل المحرك بنجاح، قم باالفراج عن مفتاح بدء  ●
 يكي على الفور.التشغيل أو المفتاح الميكان

ثانية، وإذا فشل  15وقت بدء تشغيل المحرك يكون أكثر من  ●
ثانية، وحاول مرة  30في بدء تشغيل المحرك، انتظر حوالي 

  أخرى.
ال تقم بتشغيل المحرك بسرعة عالية أو بحمولة زائدة عن  ●

طريق دوس دواسة الوقود بشكل سرعي بعد بدء تشغيل المحرك، 
  ف المحرك بسھولة.اال ذلك يؤدي الي تل

إذا كانت نقصت طاقة البطارية، وال يمكن بدء تشغيل  ●
المحرك، يمكن محاولة بدء تشغيل المحرك من خالل التوصيل 

  ).403بالمركبة األخري بالكابالت. (انظر الصفحة الـ 
ال تقم ببدء تشغيل محرك المركبة عن طريق دفع أو سحب  ●

 المركبة.

 تحذيرات

أ تشغيل المحرك لفترة طويلة في المناطق سيئة ال تبد   ● 
التھوية أو الغرف المغلقة. ألن عادم المحرك يحتوي على 
الغازات الضارة، سيجعل الناس غيبوبة أو حتى الموت بسبب 

  االختناق.
ال تترك المركبة في حالة غير مراقب أثناء تشغيل   ● 

 المحرك.
بدء التشغيل  ال تقم ببدء تشغيل المحرك باستخدام جھاز  ●

المساعد. إال، قد يؤدي الي االنفجار أو تشغيل المحرك بسرعة 
  عالية، مما يؤدي الي وقوع إصابة شخصية حتي الموت.
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 إيقاف تشغيل المحرك  3.1.4
 نماذج المركبات المجھزة بناقل الحركة اليدوي

قم بدوس دواسة الفرامل ودواسة القابض، وقم بوقوف المرکبة،  - 
 علي فرامل اليد.واضبط 

 قم بتحويل ذراع ناقل الحركة في وضع الحياد.  - 
قم باالفراج عن دواسة الفرامل ودواسة القابض، وأدر المفتاح  - 

 على اضغط أو "LOCKالميكانيكي لتبديل مفتاح االشعال إلى وضع "
  .المحرك تشغيل اليقاف التشغيل بدء مفتاح

 .القيادة عجلة قفل آلية الشتباك القيادة عجلة أدر-

 تنبيھات

عند إيقاف تشغيل المحرك، قد تستمر مروحة التبريد في التشغيل 
  لفترة من الوقت.

  نماذج مركبة مجھزة بناقل الحركة التلقائي
ضغط علي دواسة الفرامل، وقم بوقوف المركبة، واسحب ذراع فرامل 

 اليد.ا - 
  ."Pيقوم بتحويل ذراع ناقل الحركة في وضع  "  - 

لتبديل الميكانيكي المفتاح وأدر الفرامل، دواسة عن باالفراج قم-
 بدء مفتاح على اضغط أو "LOCK" وضع إلى اإلشعال مفتاح

  .المحرك تشغيل إليقاف التشغيل

 تنبيھات

عند إيقاف تشغيل المحرك، قد تستمر مروحة التبريد في التشغيل 
  لفترة من الوقت.

 تنبيھات

الي ايقاف تشغيل المحرك  في حالة الطوارئ  عند الحاجة●  
أثناء عملية القيادة، اضغط على مفتاح بدء التشغيل باستمرار أو 
اضغط علي مفتاح بدء التشغيل ثالث مرات، يتحول مفتاح بدء 

 تشغيل إليقاف"ACC"  وضع إلىON"التشغيل من وضع "
ال تقم باعادة تشغيل المحرك في  .الطوارئ حالة في المحرك

 غضون بضع ثوان بعد إيقاف تشغيل المحرك في حالة الطوارئ.
أثناء عملية القيادة، اذا تم ايقاف تشغيل المحرك تلقائيا أو تم ●  

إيقاف تشغيل المحرك في حالة الطوارئ، يمكن اعادة تشغيل 
  "Nالمحرك من خالل وضع ذراع ناقل الحركة الي وضع "

  .فقط ىأخر مرة التشغيل بدء مفتاح على والضغط
 تشغيل بدء عملية أثناء الفرامل اشارة خطأ يحدث كان إذا●  

 "ACC" وضع إلى التشغيل بدء مفتاح على اضغط المحرك،
 .المحرك تشغيل لبدء التشغيل بدء مفتاح على اضغط وثم أوال،

أثناء عملية بدء التشغيل، ينبغي أن تكون ذراع ناقل الحركة 
  ".N" أو وضع  "Pالتلقائي في وضع "
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 تحذيرات

في حالة إيقاف تشغيل المحرك، معزز الفرامل ال يعمل، لذلك ●  
قم بدوس دواسة الفرامل بقوة أكبر لوقوف المركبة عند الفرامل. 
وكما معزز التوجيه ال يعمل، ينبغي دوران عجلة القيادة بقوة أكبر 

  عند التوجيه.
ال في حالة ال تقم بإيقاف تشغيل المحرك عند عملية القيادة ا● 

 الطوارئ، وإال الوسادة الھوائية لن تعمل.

 احتياطات وقوف المركبات 
" أو Pعند وقوف المركبة، قم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع "

  وضع الحياد ومالحظة ما يلي: 
قم بإيالء االھتمام التجاه المركبة، ال تجعل العادم يرش إلى النبات، ●  

 ام األخضر.اال يؤدي الي تلف الحز
قم بوقوف المركبة علي الطريق المستقيم إلى أقصى حد ممكن، ●  

 وينبغي تجنب وقوف المركبة علي منحدر حاد.
عندما تكون المركبة تواجه أعلي المنحدر أو أسفل المنحدر، ينبغي ●  

 توجيه العجلة األمامية إلى حافة الطريق.
تشغيل جميع األضواء  ينبغي تنفيذ فرامل اليد اإللكترونية وايقاف●  

 واألجھزة الكھربائية األخري وإيقاف تشغيل المحرك.
عند مغادرة المركبة، يرجي التأكد من حمل األشياء الثمينة ومفاتيح ● 

المركبة والتأكد من إغالق فتحة السقف والنوافذ واألبواب وغطاء 
  صندوق األمتعة أو قفلھا.

السرقة في لوحة افحص مؤشر نظام قفل بدء تشغيل مكافحة ●  
 العدادات للتأكد من تنشيط نظام مكافحة السرقة.

 تحذيرات

حتى إذا تركت المركبة مؤقتا، فتأكد من إيقاف تشغيل المحرك ●  
وتنفيذ فرامل اليد اإللكتروني وحمل مفتاح المركبة. اال قد يخطئ 
شخص داخل المركبة في تشغيل المحرك أو األجھزة الكھربائية، 

  يؤدي الي إصابات خطيرة حتي الموت.مما قد 
بعد وقوف السائق المركبة ومغادرة المركبة، ينبغي أن ال ●  

تترك شخص وخاصة األطفال في المركبة، اال مقصورة المركبة 
  المغلقة تؤدي الي االختناق والغيبوبة حتى الموت بسھولة.

ال تقم بوقوف المركبة بالقرب من المواد القابلة لالشتعال ●  
 االنفجار.و
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 تعليمات األوضاع والقيادة  3.1.5
 تعليمات األوضاع للمركبة بنموذج ناقل الحركة التلقائي

 Pأوضاع ذراع ناقل الحركة من األمام إلى الخلف ھي: أوضاع " 
←R ←N ←D ←S" وبعد تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع ،

، ولوحة ما، مؤشر الوضع المقابل في لوحة تحويل األوضاع يضيء
  العدادات تعرض الوضع المقابل. 

 عرض وضع ناقل الحركة

 ،P، R، Nوفقا لإلشارة المستلمة، سيتم عرض معلومات أوضاع "  
D، S.في أسفل شاشة العرض "  

 (وضع الوقوف): Pوضع  
  بعد وقوف المركبة، قم بالتحويل الي ھذا الوضع بشكل عام. 

جزء األمامي من ذراع ناقلاضغط على زر الغاء القفل على ال  - 
  ."Pالحركة لتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع  "

، سوف ينبغي دوس دواسة الفرامل "Pعند التحويل من وضع  " - 
باإلضافة إلى الضغط على الضغط علي زر الغاء القفل على الجزء 

  األمامي من المقبض.

 تنبيھات

 المركبة ونتك عندما اال "Pال يمكن التحويل الي وضع "●  
 .تماما ثابتة
 من التأکد ينبغي أخر، وضع إلی "P" وضع من التحويل قبل●  
 .النھاية الي الفرامل دواسة دوس وتم المحرك تشغيل تم أن
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  "  (وضع الحركة الي الخلف):Rوضع "
  قم بالتحويل الي ھذا وضع عند الحركة الي الخلف.  
 يق استقرار المركبة.قم بدوس دواسة الفرامل باستمرار لتحق  - 
اضغط على زر الغاء القفل في الجزء األمامي من ذراع ناقل  - 

 ھذا وفي . "Rالحركة، وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع "
 يشغل سوف وكما تلقائيا، يضيء الخلف الي الحركة مؤشر الوقت،
  ) 310(انظر الصفحة الـ  (وجدت إن) تلقائيا الوقوف مساعدة نظام

م باالفراج عن دواسة الفرامل، وقم بدوس ببطء دواسة الوقود، فإنق  - 
 المركبة سوف تتحرك إلى الخلف.

 تنبيھات

، يرجى دوس "N"قبل خروج ذراع ناقل الحركة من وضع  
  دواسة الفرامل وعدم دوس دواسة الوقود.

 " (وضع الحياد):Nوضع " 
" D"  أو وضع "Rيمكن تحويل ذراع ناقل الحركة مباشرا من وضع "

  " ..Nالي وضع "

 تنبيھات

، يرجى دوس "Nقبل خروج ذراع ناقل الحركة من وضع  "
  دواسة الفرامل وعدم دوس دواسة الوقود.

 تحذيرات

"  أثناء عملية القيادة، وإال يؤدي الي خطر Nال تنزلق في وضع "
  القيادة بسھولة.

 " (وضع الحركة الي األمام):Dوضع " 
 ركة المركبة إلى األمام.وضع ح

 "S" وضع أو "Nقم بتحويل ذراع ناقل الحركة مباشر من وضع "  - 
في ھذا وضع، سيقوم النظام بالتحويل الي وضع  ."D"  وضع إلى

السرعة األعلي أو وضع السرعة األدني تلقائيا وفقا لحمل المحرك 
 وسرعة المركبة.
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  " (وضع الرياضية): Sوضع "
ء القفل على الجزء األمامي من ذراع ناقل الحركة اضغط على زر الغا

  ".Sلتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع  "
، ناقل الحركة يبدأ  "S"بعد تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع 

تشغيل وضع الرياضية. وھذا الوضع يقوم بتحويل ذراع ناقل الحركة 
وة الجر الي وضع السرعة األدني وفقا لحالة تغيير المقاومة (مثل ق

والقيادة في منحدر طويل وما إلى ذلك)، وكما المحرك يشغل بسرعة 
" يستخدم أساسا Sدوران عالية لتوفير قوة أكبر للمركبة. وضع "

للسعي الي القيادة الديناميكية، ويمكن استخدامه للقيادة في ظروف 
  الطريق الجبلية، حتى تتمكن من منع التحويل المتكرر.

 تحذيرات

" أو وضع Rبتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع "ال تقم 
"P بشكل مفاجئ أثناء عملية القيادة. وإال فقد يؤدي الي تلف ناقل"

 الحركة حتى وقوع حادث.

  وضع القيادة 

ھناك ثالثة أوضاع القيادة في ناقل الحركة، وبعد تحويل مفتاح بدء 
زر وضع  ، اضغط علي "ONالتشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع "

 Dالقيادة في لوحة العدادات باستمرار لتحويل وضع القيادة بالترتيب " 
←E ←M ←D  .بشكل دوري "...  

  ":Dوضع " 
، أي "Dبشكل عام، الوضع االفتراضي لناقل الحركة ھو وضع  "

)  275(انظر الصفحة الـ" Dوضع القيادة العادي لوضع "
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  :Eوضع " "
، عندما تقود المركبة في  ECO" اي الوضع االقتصادي Eوضع "

ھذا الوضع، وحدة التحكم في ناقل الحركة تستحدم استراتيجية التحويل 
موفرة الوقود، وكما مكيف الھواء يستخدم أيضا االستراتيجية 

 االقتصادية المقابلة.

، يضيء مؤشر ECOعندما تدخل المركبة الوضع االقتصادي 
ECO .في لوحة العدادات  

 تنبيھات

عند وضع ذراع ناقل  ECOيمكن دخول الوضع االقتصادي ●  
، ولكن يعمل في وضع P، R، N، " Dالحركة في وضع " 

"D .فقط "  
، ECOعندما يكون الوضع الحالي ھو الوضع االقتصادي ●  

" أي الوضع Sإذا تم تحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع "
د بع ECOالرياضي، فإنه سيعود إلى الوضع االقتصادي 

  ".Sالخروج من وضع  "
يكون لديه ميزة الذاكرة عند  ECOالوضع االقتصادي ●  

انقطاع التيار الكھربائي، وھذا ھو أن عند إعادة تشغيل المحرك 
بعد إيقاف تشغيل المحرك، ناقل الحركة ال يزال في الوضع 

  .ECOاالقتصادي 

  ":Mوضع " 
يل ناقل الحركة "   أي وضع ناقل الحركة اليدوي. وعند تشغMوضع"

في ھذا الوضع، يمكن للسائق التحويل الي وضع السرعة األعلي 
" علي جانب ذراع ناقل - ووضع السرعة األدني عن طريق "+/

الحركة وفقا لظروف الطريق وعادات القيادة لتحسين متعة القيادة. بعد 
، لوحة العدادات ستعرض الوضع الفعلي الحالي "M"دخول وضع  

)M1 ~M3ء في عملية القيادة أو حالة وقوف المركبة، يمكنكم ). سوا
 تحويل الوضع يدويا.
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 تنبيھات

ناقل الحركة ال ينفذ عملية التحويل الي وضع السرعة األعلي ●  
ووضع السرعة األدني اال بشرط ضمان سالمة المحرك وناقل 

إذا M1  ~M3الحركة: عند تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع 
لمحرك تصل الي الحد األقصى من سرعة الدوران كانت سرعة ا

المقبولة لناقل الحركة، ناقل الحركة سيقوم بزيادة الوضع تلقائيا. 
وكما لمنع تشغيل المحرك بسرعة منخفضة جدا، ناقل الحركة 

  يقوم بتخفيض الوضع تلقائيا في حالة سرعة معينة.
 جبلية طرق على القيادة عند"M" نوصى باستخدام وضع ●  
ناقل الحركة يعمل في الوضع الثابت، ذلك يمكن  .جبلية منطقة وأ

  منع التحويل المتكرر لوضع ناقل الحركة.
، سيظل ناقل الحركة في ھذا "M"بمجرد دخول وضع  ●  

الوضع ما لم يتم إيقاف تشغيل المحرك أو يتم تحويل ذراع ناقل 
  " أو يتم الخروج من وضع التشغيل.Sالحركة إلى وضع "

  ل ذراع ناقل الحركة  الغاء قف

 قم بتطبيق فرامل اليد.  - 
 قم بتأكد من إيقاف تشغيل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح االشعال.  - 
 افتح الغالف الجلدي األوسط.  - 
كما اضغط على - 1 -اضغط على زر الغاء قفل ذراع ناقل الحركة  - 

-  2 -الحركة  زر إلغاء القفل في الجزء األمامي من مقبض ذراع ناقل
."N"  وضع إلي"P" ثم قم بتحويل ذراع ناقل الحركة من وضع 

 .األوسط الجلدي الغالف بتركيب قم-
مما التحقق وقم المحرك، تشغيل ببدء وقم الفرامل، دواسة بدوس قم-
 .العادية التحويل عملية إلى الحركة ناقل ذراع يعود كان اذا

 تنبيھات

، "P"قل الحركة وال يمكن الخروج من وضع  إذا تم قفل ذراع نا
يمكنكم بالحل باستخدام الطريقة. ومع ذلك، إذا حدث ھذا الفشل، 
عموما يشير إلى وجود مشكلة في المركبة، وينبغي فحص 
وصيانة المركبة في موزع مركبات الركاب لمجموعة قوانغتشو 

 للمركبات في أقرب وقت ممكن.
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  تعليمات قيادة المركبة بناقل الحركة التلقائي 

  ) 270(أنظر الصفحة الـ  ابدأ تشغيل المحرك   - 
الجزء األمامي من مقبض ذراعاضغط على زر إلغاء القفل في   - 

 ناقل الحركة، وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع.
 قم باالفراج عن فرامل اليد.  - 
قم باالفراج عن دواسة الفرامل وقم بدوس دواسة الوقود ببطء  - 

 وسيبدأ قيادة المركبة.
قم بدوس دواسة الفرامل لتحقيق استقرار المركبة (انظر الصفحة  - 
  .)273الـ
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اسحب ذراع فرامل اليد، وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع  - 
"P" الفرامل دواسة عن باالفراج قم ثم. 

  ) 272(أنظر الصفحة الـ  المحرك تشغيل بايقاف قم-

 تنبيھات

لضمان السالمة، ينبغي التأكد من أن يكون ذراع ناقل الحركة ●  
 تقم ال المحرك، لتشغي بدء قبل  "N" وضع أو "Pفي وضع "

  .أخرى أوضاع في المحرك بتشغيل
 يرجي لذلك جدا، عالية باردة حالة في المحرك دوران سرعة  ●

 المسبق التسخين قبل وضع الي التحويل عند بعناية التشغيل
  .للمحرك

 وإال ثابتة، المركبة تكون عندما الوقود دواسة بدوس تقم ال  ●
  .بةللمرك العرضية الحركة الي يؤدي فقد

عند إيقاف تشغيل المحرك، إذا لم يتم تحويل ذراع ناقل ●  
 ، سيصدر النظام نغمة التحذير."Pالحركة الي وضع  "

  تعليمات قيادة المركبة بناقل الحركة اليدوي 

 ينبغي التأكد من أن يكون ذراع ناقل الحركة في وضع الحياد.  - 
  ) 270(أنظر الصفحة الـ  ابدأ تشغيل المحرك   - 
"، ثم1قم بتحويل ذراع ناقل الحركة من وضع الحياد إلى وضع "  - 

قم باالفراج عن فرامل اليد، وارفع ببطء دواسة القابض، وستتمكن 
  المركبة من بدء القيادة.

قم بدوس دواسة الوقود للتسريع، وينبغي تحويل ذراع ناقل الحركة  - 
  إلى وضع مقابل عند الوصول الي سرعة معينة. 

م بدوس دواسة الفرامل ودواسة القابض لتحقيق استقرار المركبةق  - 
  ) 273(انظر الصفحة الـ

اسحب فرامل اليد، وقم بتحويل ذراع ناقل الحركة إلى وضع الحياد،-
 وقم باالفراج عن دواسة الفرامل ودواسة القابض.

  ) 272(أنظر الصفحة الـ قم بايقاف تشغيل المحرك   - 
 ة الشتباك آلية قفل عجلة القيادة.أدر عجلة القياد  - 

 تنبيھات

لضمان السالمة، قبل بدء تشغيل المحرك ينبغي التأكد من أن ●  
يكون ذراع ناقل الحركة في وضع الحياد، وال تقم ببدء تشغيل 
المحرك في أوضاع أخرى. وعند بدء تشغيل المحرك في أوضاع 

ة غير الئقة أخرى، المركبة تتحرك فجأة إلى األمام بسبب عملي
  عند بدء تشغيل المحرك، مما قد يؤدي الي حادث.

سرعة دوران المحرك في حالة باردة عالية جدا، لذلك يرجي ●  
التشغيل بعناية عند التحويل الي وضع قبل التسخين المسبق 

  للمحرك.
ال تقم بدوس دواسة الوقود عندما تكون المركبة ثابتة، وإال فقد ●  

 رضية للمركبة.يؤدي الي الحركة الع
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 )فقط الموديالت لبعض (EPB)(نظام الفرامل اإللكترونية  3.1.6
يجھز ھذا النموذج بأحدث جيل من نظام الفرامل اإللكترونية المتكامل 
بشكل الفرجار. يمكن للسائق تحقيق ميزة تشغيل فرامل اليد واالفراج 

حدرات، عن فرامل اليد عن طريق عملية فرامل اليد. في حالة المن
يمكن استخدام ميزة مساعدة بدء القيادة. وفي حالة وقوف المركبة، قم 
بدوس دواسة الوقود، وسيتم االفراج عن الفرامل االلكترونية تلقائيا 

 لتوفير مساعدة القيادة المريحة للسائق.

 تنبيھات

سوف نظام الفرامل اإللكترونية يقوم بوقوف المركبة بالقوة الثابتة 
  رجة االنحدار، وإذا كانت تنخفض كفاءة الفرامل:وفقا لد

إذا كانت المركبة تنزلق الي االسفل علي المنحدر بعد التوقف، ● 
نظام الفرامل االلكترونية ستزيد قوة الفرامل تلقائيا. إذا كانت ھذه 
الظاھرة غالبا ما تحدث، يرجى الذھاب إلى موزع مركبات 

أقرب وقت ممكن  الركاب لمجموعة قوانغتشو للمركبات في
 للفحص والصيانة.

إذا كانت تستمر المركبة في االنزالق الي االسفل بعد الزيادة ● 
التلقائية لقوة الفرامل، يرجي دوس دواسة الفرامل للفرامل، وقم 
بقيادة المركبة الي الطرق المسطحة للتوقف، يرجى االتصال 

رب بموزع مركبات الركاب لمجموعة قوانغتشو للمركبات في أق
 وقت ممكن للفحص واالصالح.

  تطبيق فرامل اليد في الحالة الثابتة 

لتطبيق -السھم  -اسحب زر نظام الفرامل االلكترونية في اتجاه   - 
في لوحة   فرامل اليد في الحالة الثابتة حتي أن يضيء المؤشر 

العدادات، ذلك يشير إلى أن تم تطبيق فرامل اليد لمنع انزالق المركبة 
  الي األسفل.

عندما تكون المركبة في حالة ثابتة ويكون مفتاح بدء التشغيل في  - 
، يمكن تطبيق فرامل اليد. ينبغي التأكد من تطبيق  OFF "وضع "

  فرامل اليد عند مغادرة المركبة أو الوقوف.
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 تنبيھات

بعد وقوف المركبة، ينبغي تطبيق فرامل اليد االلكترونية أوال، ●  
  ."Pتحويل ذراع ناقل الحركة في وضع  "ثم قم ب

 التشغيل، ضجيج ينتج قد االلكترونية، الفرامل تطبيق عند●  
  .طبيعية ظاھرة ھي وھذه
 يمكن شديد، منحدر على توقف أو أخرى مركبات جر تم إذا●  

 من االنتھاء بعد أخرى مرة اإللكترونية الفرامل نظام زر سحب
  .المركبة وقوف قوة ىأقص لضمان مرة ألول المركبة وقوف
-%17عند وقوف المركبة علي المنحدر بدرجة الميل ●  
دقائق من التطبيق  5قوة الفرامل بعد  EPB%، يمكن تطبيق 30

 ألول مرة، وفي ھذا الوقت انتاج الضجيج المعين ھو أمر طبيعي.

 تنبيھات

 ينبغي طبيق فرامل اليد عند وقوف المركبة.●  
ادة المركبة، ال تقم بتقليل سرعة المركبة أثناء عملية قي●  

باستخدام الفرامل االلكترونية اال عندما يلزم األمر، ألن فرامل 
اليد تطبق قوة الفرامل على العجلة الخلفية، ويؤدي الي وقوع 

  حادث مرور بسھولة.

  قم باالفراج عن فرملة اليد في الحالة الثابتة 

، وقم بدوس دواسة   ON "ضع  "يكون مفتاح بدء التشغيل في و  - 
  الفرامل.

–السھم  -اضغط علي زر نظام الفرامل االلكترونية في اتجاه   - 
في لوحة  لالفراج عن فرامل اليد حتي أن يطفئ المؤشر 
  العدادات، ذلك يشير إلى أن تم االفراج عن فرامل اليد.
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 تنبيھات

ر نظام في حالة عدم دوس دواسة الفرامل، اضغط على ز●  
الفرامل االلكترونية، لن يتم االفراج عن الفرامل االلكترونية. 
سوف الجرس ينتج صوت التنبيه، وشاشة العرض للوحة 
العدادات ستعرض "يرجي دوس دواسة الفرامل لالفراج عن 

 الفرامل اإللكترونية".
عند االفراج عن الفرامل االلكترونية، قد ينتج ضوضاء ● 

 ھرة طبيعية.التشغيل، وھذه ھي ظا
عندما تكون البطارية فارغة، ال النظام يمكن االفراج عن ●  

الفرامل االلكترونية. إذا كانت الظروف تسمح ببدء تشغيل 
المحرك من خالل التوصيل بالمركبة األخري بالكابالت (انظر 

)، قم ببدء تشغيل المحرك أوال، ثم قم باالفراج 403الصفحة الـ
لتصال بموزع مركبات الركاب عن فرامل اليد، يرجى اا

  لمجموعة قوانغتشو للمركبات للفحص واالصالح.
إذا لم تستخدم الفرامل االلكترونية لفترة طويلة، سيقوم النظام ● 

 تلقائيا باالختبار، ويمكن سماع ضوضاء التشغيل.

 القيادة  االلغاء
عن بعد إغالق جميع االبواب وربط السائق حزام األمان، سيتم االفراج 

  الفرامل االلكترونية تلقائيا عند دوس دواسة الوقود.

 تنبيھات

عندما تكون المركبة في حالة وقوف المركبة، ال تقم بدوس ●  
دواسة الوقود بسرعة، وإال سيتم تسريع تقصير حياة خدمة 

  الفرامل اإللكترونية.
يؤدي استخدام ميزة االلغاء التلقائي عند القيادة إلی تقصير ●  
ة خدمة الفرامل اإللکترونية، ونوصي باستخدامھا فقط عند حيا

  بدء القيادة علي المنحدر.

 تحذيرات

عندما يكون شخص يعمل أمام / خلف المركبة أو تحت المركبة، 
واذا كان يشغل المحرك وتم تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع 

دوس القيادة، حتى لو تم تطبيق الفرامل اإللكترونية، ال تقم ب
دواسة الوقود. وإال فإن المركبة سوف تتحرك، مما يؤدي الي 

 الحوادث حتى اصابة شخصية والموت.

  المساعدة علي بدء القيادة الي األعلي علي المنحدر  
عندما كانت المركبة متوقفة على المنحدر، قم بربط حزام األمان وبدء 

س دواسة تشغيل المحرك وتحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع ودو
الوقود للمساعدة علي بدء القيادة الي األعلي علي المنحدر لتجنب 
انزالق المركبة الي األسفل. بعد القيادة المستقرة، يقوم بالغاء تلقائيا 

 الفرامل اإللكترونية.

 تنبيھات

إذا لم يتم ربط حزام األمن، ال يمكن للمركبة الغاء الفرامل 
  االلكترونية تلقائيا.
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 ق الفرامل في حاالت الطوارئ الديناميكيةتطبي

أثناء عملية قيادة المركبة، اسحب زر نظام الفرامل االلكتروني  - 
لتحقيق الفرامل في حاالت الطوارئ  - السھم -باستمرار في اتجاه 

الديناميكية. إذا كانت تقوم بدوس دواسة الوقود أثناء عملية الفرامل في 
م من الفرامل. إذا ال تم تشغيل الفرامل حاالت الطوارئ، سيخرج النظا

في حاالت الطوارئ بسبب تشغيل السائق، قم بدوس مرارا دواسة 
 الوقود للخروج من الفرامل.

 تنبيھات

، ويتم  "ON"سوف قم بتحويل مفتاح بدء التشغيل الي وضع
في   تطبيق الفرامل اإللكترونية، والمؤشر األحمر المقابل 

يء. وعندما يقوم باالفراج عن الفرامل لوحة العدادات يض
يطفئ.   إذا حدثت الظاھرة   اإللكترونية، المؤشر األحمر 

التالية، يرجى إعادة تطبيق الفرامل اإللكترونية واالفراج عنھا. 
وإذا كانت ھذه الظاھرة لم تختفي بعد، يرجى الذھاب إلى موزع 
مركبات الركاب لمجموعة قوانغتشو للمركبات للفحص 

 االصالح.و
إذا كان المؤشر األحمر يومض باستمرار، ذلك يشير إلى أن ●  

الفرامل االلكترونية تعمل جزئيا / يتم االفراج عنھا جزئيا، أو 
  النظام يكون معيبا.

إذا كان المؤشر األحمر يضيء في عدم تطبيق الفرامل ●  
 االلكترونية، ذلك يشير الي أن يكون النظام غير طبيعيا.

يضيء، ذلك يشير إلى أن كشف   ن المؤشر األصفر إذا كا● 
عن خطأ النظام اإللكتروني وأن مستوى العمل للفرامل 

  اإللكترونية يكون منخفضا.

 تنبيھات

ال تقم بعمل الفرامل في حاالت الطوارئ الديناميكية عندما ال ● 
يكون ذلك ضروريا، ألن فرامل اليد تطبق قوة الفرامل على 

خلفية، وذلك يؤدي الي وقوع حادث مرور بسھولة. وكما العجلة ال
مسافة الفرامل تكون أطول من مسافة الفرامل لدواسة الفرامل، 

 ويتم تقصير حياة خدمة نظام فرامل اليد.
عند قيادة المركبة، اسحب مفتاح الفرامل االلكترونية، يصدر ● 

 الجرس صوت التنبيه، ولوحة العدادات تعرض "قم باالفراج عن
  مفتاح الفرامل االلكترونية".

في عملية تطبيق الفرامل في حاالت الطوارئ الديناميكية، قم ●  
باالفراج عن الفرامل االلكترونية أو دوس دواسة الوقود الستعادة 
حالة الغاء فرامل اليد. إذا كان يسحب على زر نظام الفرامل 

ل اليد االلكترونية بشكل مستمر حتي وقوف المركبة، ستبقى فرام
 في حالة التشغيل.
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  )AUTO HOLDالفرملة االوتوماتيكية (
نظام فرامل اليد التلقائية سيقوم بالحفاظ علي وقوف المركبة تلقائيا بناء 
على طلب السائق. وعندما يكشف النظام عن نية السائق بدء القيادة 
ن (مثل دوس دواسة الوقود)، سيقوم باالفراج تلقائيا عن الفرامل. ويمك

ضمان راحة بدء قيادة المركبة عند االلغاء التلقائي بناء علي معلومات 
المنحدر. وعندما تكون قوة الفرامل غير كافية، يأخذ زمام المبادرة 

 لزيادة الضغط لوقوف المركبة.

 تنبيھات

عند دخول جھاز غسل المركبة وألية نقل المركبة بحزام النقل، 
لمركبة التلقائي، وإال فإن ينبغي إيقاف تشغيل ميزة وقوف ا

  المركبة ال يمكن أن تتحرك أو تنحرف عن مسار القيادة.

بعد بدء تشغيل المركبة وربط السائق حزام األمن، اضغط على زر  - 
لتشغيل الميزة، وفي  AUTO HOLDمفتاح وقوف المركبة التلقائي 

غط ھذا الوقت  مؤشر زر مفتاح وقوف المركبة التلقائي يضيء، واض
  أخرى اللغاء ميزة وقوف المركبة التلقائي، والمؤشر يطفئ.عليه مرة 
 التفعيل

عند تفعيل الميزة، يدعم الحفاظ على الفرامل واالفراج عنھا تلقائيا في 
ظروف عمل التوقف المتكرر. عندما يتوقف السائق المركبة، سوف 

د بدء يقوم بوقوف المركبة تلقائيا، ويمكن تجنب انزالق المركبة عن
 القيادة.

 خروج ال
في الشروط التالية سوف يخرج من وقوف المركبة التلقائي، وال يقفل 

  فرامل اليد: 
  . دوس دواسة الوقود عند بدء القيادة.1
 . ايقاف تشغيل المحرك أثناء عملية قيادة المركبة.2
  . االفراج عن الفرامل اإللكترونية يدويا.3
ة التلقائي عند دوس دواسة . الضغط على مفتاح وقوف المركب4

 الفرامل.
من أجل ضمان السالمة، سيتم ايقاف تشغيل ميزة وقوف المركبة 

  التلقائي التي تم تفعيلھا وقفل فرامل اليد في اي من حاالت تالية:
  . إيقاف تشغيل المركبة.1
 . فتح باب السائق أو فتح حزام األمان في حالة التوقف.2
  وقوف المركبة التلقائي.. الضغط على مفتاح إللغاء 3
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 نظام فرامل اليد الميكانيكية (لبعض الموديالت فقط) 3.1.7

 تشديد الفرملة الميكانيكية
عند الغاء حالة فرامل اليد الميكانيكية، اسحب مقبض فرامل اليد  - 

 الميكانيكية الي األعلي حتي النھاية لتطبيق فرامل اليد الميكانيكية.
  انيكيةازالة الفرملة الميك

اسحب مقبض فرامل اليد الميكانيكية قليال الي األعلي، واضغط  - 
، ثم اضغط على -  1 - على الزر أمام مقبض فرامل اليد الميكانيكية 

  المقبض إلى األسفل اللغاء فرامل اليد الميكانيكية.

 تحذيرات

 ينبغي التأكد من تطبيق فرامل اليد الميكانيكية بعد وقوف المركبة.
ندما يکون مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال في وضع ع● 

عند تطبيق فرامل اليد   ، يضيء مؤشر "ON"التشغيل 
عند االفراج عن فرامل اليد   الميکانيکية؛ ينطفئ مؤشر 

 الميکانيکية.
عندما تكون المركبة قيد التشغيل، ال تقم بتخفيض سرعة ●  

ة، ألن فرامل اليد تطبق قوة المركبة بواسطة فرامل اليد الميكانيكي
الفرامل على العجلة الخلفية، ويؤدي الي وقوع حادث مرور 

  بسھولة.
ال تقود المركبة في حالة عدم فصل فرامل اليد تماما! إال، ●  

يؤدي الي ارتفاع درجة حرارة فرامل العجالت الخلفية وتقليل 
نة کفاءة الفرامل، وكما يؤدي أيضا الي االرتداء المبكر لبطا

  الفرامل للعجالت األمامية.
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 نظام الفرامل اإللكترونية  3.2
  (ABS)نظام الفرامل المانعة لالنغالق   3.2.1

) ھو جزء مھم من نظام السالمة ABSنظام الفرامل المانعة لالنغالق (
  النشطة للمركبة.

، االحتكاك بين عجلة القيادة وسطح الطريق ينتمي ABSعند عمل 
لمتداول، وتقوم باالستفادة الكاملة من الحد األقصى من الي االحتكاك ا

قوة االلتصاق بين فرامل العجالت وسطح الطريق للفرامل، مما يعزز 
سرعة تباطؤ الكبح وتقصير مسافة الكبح لضمان استقرار اتجاه 

 المركبة عند فرمل المركبة.

، يعادل الفرامل المتقطع عالية التردد. وعند دوس دواسة ABSعمل 
الفرامل في حاالت الطوارئ، يشعر السائق باھتزاز دواسة الفرامل مع 
صوت "دا دا" الصادر عن مضخة الفرامل الرئيسية، وفي ھذا الوقت 

ABS  يكون في حالة العمل العادية. ألن مضخة الفرامل الرئيسية
تستمر في ضبط ضغط الفرامل، مما تنتج قوة الرد المستمرة علي 

، في ھذه الحالة، ينبغي التأكد من دوس دواسة دواسة الفرامل. لذلك
  الفرامل الي النھاية، وال تقم بدوس دواسة الفرامل مرارا.

ABS  ،ھو نظام السالمة التكميلي فقط، ويكون دورھا محدود جدا
على سبيل المثال عند الكبح في الطريق الحصى أو الطريق المغطي 

ع مسافة الكبح في طريق بالثلوج، مسافة الكبح تكون أطول بالمقارنة م
 ABSاالسمنت أو الطريق الجاف. يجب أال يعتبر ان أداء الكبح لـ

يمكن تحقيق الحالة المطلوبة في أي حال. لذلك ال تعتمد على ھذه 
  األنظمة فقط، والقيادة اآلمنة فقط ھي األكثر أھمية.

  ABSفي الحاالت التالية، قم بدوس دواسة الفرامل بلطف، يتم تفعيل 
  قد يشعر باالھتزاز، وھذا ھو أمر طبيعي:و

  عند التحويل.●  
 عند تنفيذ الكبح في حاالت الطوارئ.●  
  عند التوجيه بسرعة عالية.●  
 عند القيادة على سطح الطريق الرطب والمنزلق.● 
  عند المرور عبر المرتفع أو األخاديد.●  
 بدء القيادة فورا بعد بدء تشغيل المركبة.●  
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لسيارة تحكم التوجيه في حال انغالق العجلة األمامية، بل تنزلق تفقد ا
  باتجاه الكبح.

يميل ذيل السيارة إلى أي جھة عشوائيا في حال انغالق العجلة الخلفية، 
  درجة. 180وقد تصل زاوية االتجاه 

  )مؤشر ABSنظام الفرامل المانعة لالنغالق (
،   ON "شعال إلى وضع "بعد تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإل

يضيء لمدة بضع ثوان. وبعد انتھاء      ABSينبغي أن مؤشر 
  ) 65(انظر الصفحة الـ النظام من االختبار الذاتي، المؤشر يطفئ 

 تشير الشروط التالية إلى أن يكون النظام معيبا:
ال يضيء المؤشر عند تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال ●  

  .ON ""إلی وضع 
 مفتاح تحويل عند ثوان بضع لمدة اضاءته بعد المؤشر يطفئ ال●  
  ."ON" وضع إلی اإلشعال مفتاح أو التشغيل بدء
 .المركبة قيادة عملية أثناء المؤشر يضيء●  

 ABSإذا كان تحدث الحالة أعاله، كبح المركبة يكون طبيعيا، ولكن 
كاب لمجموعة قد ال تعمل، يرجي الذھاب الي  موزع مركبات الر

  قوانغتشو للمركبات في أقرب وقت ممكن للفحص واالصالح.
ومؤشر  ABSعندما فرامل اليد قد أفرج عنه تماما، إذا كان مؤشر 

نظام الفرامل يضيء في وقت واحد، ذلك يشير إلى أن يفشل نظام 
الكبح ، ويرجي الذھاب الي موزع مركبات الركاب لمجموعة 

  وقت ممكن للفحص واإلصالح. قوانغتشو للمركبات في أقرب
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 تحذيرات

ينبغي التأكد من ضبط السرعة وفقا لظروف المناخ والطرق 
والمرور في أي وقت. وال تقم بالقيادة مغامرا باستخدام ميزات 

  السالمة المحدودة التي يوفرھا النظام لتجنب الحوادث.
 ال يمكن أن يتجاوز نظام الفرامل المانعة لالنغالق قوانين● 

، القيادة في ABSالكينماتيكا. حتى إذا كانت المركبة مجھزة بـ
 ABSالطريق الرطب ال تزال تكون خطيرة جدا. إذا وجدت ان 

يقوم بتعديل ضغط الفرامل أثناء عملية القيادة، ينبغي تخفيض 
سرعة المركبة على الفور للتكيف مع ظروف الطريق وحركة 

  المرور الحالية.
ق للمركبة أو تعديلھا (مثل تعديل مكونات العملية غير الالئ●  

نظام الفرامل والعجالت وأداء اإلطارات) سوف تؤثر على 
  .ESPو   EBDوABSميزات  

يجب أن يستخدم االطارات ذات الحجم المحدد. إذا كان حجم ●  
االطار غير صحيحا، أو كل حجم االطار غير متناسقا، ال يمكن 

  أن يعمل بشكل فعال. ABSلنظام 

 تحذيرات

ومؤشر نظام الفرامل في نفس  ABSاذا كان يضيء مؤشر ●  
الوقت، ينبغي التوقف فورا وافحص مستوى سائل الفرامل في 

  ).342خزان سائل  الفرامل (انظر الصفحة الـ
إذا كان مستوى سائل الفرامل طبيعيا، قد فشل نظام الفرامل ●  

 قد الحالة، ذهھ في الفرامل وعند .ABSيرجع إلى عطل ميزة 
 االنحراف إلى يؤدي مما قريبا، مؤمنا الخلفية العجلة تكون

ينبغي الذھاب الي موزع مركبات  .للمركبة الجانبي واالنزالق
  الركاب لمجموعة قوانغتشو للمركبات للفحص واالصالح.

  (EBD)نظام توزيع قوة الفرملة إلكترونًيا   3.2.2
) ھو جزء من نظام الفرامل EBDا (نظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيً 

يقوم   EBD). وعند الكبح التقليدي للمركبة، ABSالمانعة لالنغالق (
بتوزيع قوة الفرملة علي العجالت األمامية والخلفية وفقا لظروف 

 الحمولة على المركبة.
EBD  يطبق أكبر ضغط الكبح علي العجالت الخلفية من خالل تعديل

صر مسافة الكبح في اطار ضمان استقرار معدل االنزالق لتحقيق أق
الفرامل. خصوصا القيادة في سطح الطرق السيئ أو الرطب أو 

  المنزلق، يقوم بتحسين استقرار المركبة عند الكبح وسھولة التشغيل.
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  (ESP)نظام الثبات اإللكتروني   3.2.3
) يمكن تقليل بشكل فعال من خطر ESPنظام الثبات اإللكتروني (

  لمركبة.انزالق ا
  ESPمبدا عمل نظام 

يقوم بتحديد نية القيادة للسائق وفقا لزاوية دوران عجلة  ESPنظام 
القيادة وسرعة المركبة والمعلومات األخري، ويستمر في المقارنة مع 
حالة القيادة الفعلية للمركبة. إذا انحرفت المركبة عن مسار السفر 

سار عن طريق يصحح الم ESPالعادي (مثل انزالق المركبة)، 
 تطبيق قوة الكبح على العجلة المقابلة.

ESP  يقوم باستعادة حالة القيادة المستقرة للمركبة من خالل قوة
االلتواء المولدة من الفرامل. إذا كانت المركبة تميل إلى التوجيه الزائد 
(أي االنجراف)، النظام يقوم بشكل رئيسي بتطبيق الفرامل علي العجلة 

امي. وإذا كانت المركبة تميل إلى أن التوجيه يكون غير الخارجية األم
كافيا (أي نصف قطر التوجيه يكون كبيرا جدا)، النظام يقوم بشكل 

تنزلق وتنحرف عن مسار القيادة  ESPالمركبة غير المجھزة بـ  رئيسي بتطبيق الفرامل علي العجلة الداخلية الخلفية.
 العادية أثناء عملية القيادة.

تقوم بتصحيح قوة الفرامل وفقا  ESPن أن المركبة المجھزة بـ يمك
  لحجم االنزالق أثناء عملية القيادة لمنع االنحراف عن المسار.

228



  . دليل القيادة3

 يضيء أو يومض ESPمؤشر 
 ON "بعد تحويل مفتاح بدء التشغيل أو مفتاح اإلشعال إلى وضع "●  

 ثانية، ثم يطفئ. 2، المؤشر يضيء حوالي 

 .مل أثناء عملية القيادة ، فسيومض المؤشر  يع ESPإذا كان ● 

  .، فسيضيء المؤشر ESPبعد ايقاف تشغيل ميزة ● 

  .المؤشر  معيبا، فسيضيء  ESPإذا كان ● 

 ABSومؤشر   ESPمعيبا،  مؤشر ABSعندما يكون  ●
  كلھا تضيء.   و مؤشر فرامل اليد ومؤشر الفرامل

بعد بدء تشغيل المحرك،  يضيء وكما ال يطفئ  إذا كان المؤشر
مؤقتا. إذا كانت  ESPذلك يشير إلى أن النظام قد يقوم بايقاف تشغيل 

شاشة عرض لوحة العدادات تعرض المعلومات النصية ذات الصلة أو 
تقوم بتنبيه السائق، حاول إيقاف تشغيل مفتاح اإلشعال أو مفتاح بدء 

اية التشغيل لفتح  التشغيل، ثم قم بتشغيل مفتاح اإلشعال أو مفتاح بد
ESP وإذا كان المؤشر يطفئ في ھذا الوقت، ذلك يشير إلى أن .

النظام يدخل تماما في حالة العمل. إذا كان يقوم بتشغيل مفتاح اإلشعال 
أو مفتاح بدء التشغيل بعد اعادة توصيل موصل البطارية والكابل بعد 

قيادة فصلھما، قد المؤشر يضيء، وينبغي أن المؤشر يطفئ بعد ال
 لمسافة قصيرة.

 تحذيرات

ينبغي التأكد من ضبط السرعة وفقا لظروف المناخ والطرق 
والمرور في أي وقت. وال تقم بالقيادة مغامرا باستخدام ميزات 

  السالمة االضافية التي يوفرھا النظام لتجنب الحوادث.
ال يتجاوز الحدود المادية لقوة االلتصاق   ESPتذكر:●  

بغي الحذر خصوصا عند القيادة في سطح طريق للطريق، ين
  رطب أو منزلق أو جر مقطورة.

ينبغي للسائق ضبط طريقة القيادة في أي وقت وفقا لظروف ●  
 الطريق وحركة المرور.

تقليل الحوادث الناجمة عن سرعة المركبة  ESPال يمكن ● 
يادة العالية جدا أو المسافة القليلة بين المركبة وأمامھا أو وضع الق

  غير الالئق.
العملية غير الالئق للمركبة أو تعديلھا (مثل تعديل مكونات ●  

نظام الفرامل والعجالت وأداء اإلطارات) سوف تؤثر على 
  .ESPو   EBDوABSميزات  
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في  ESPاال عند تشغيل المحرك. من الممكن انھاء  ESPال يعمل 
  الظروف التالية. مثل:

  زة بسلسلة مضادة لالنزالق.عندما تكون المركبة مجھ● 
 عندما تكون المركبة تقود على الثلوج العميقة أو الطريق الناعمة.●  
عندما تكون المركبة عالقة في الطرق الموحلة والطرق األخرى، ●  

 تحتاج إلى التحرك الي األمام والخلف.
اذا كانت ال توجد حالة مذكورة أعاله، من أجل دفع السالمة، يجب 

  .ESPتشغيل 

   ESPتشغيل وإيقاف تشغيل  

 بشكل افتراضي عند قيادة المركبة. ESPبشكل عام، يتم تشغيل نظام 
 3لوقت طويل (أكثر من  ESPاضغط علي زر ايقاف تشغيل نظام 

. وفي ھذا ESPاليقاف تشغيل نظام   ثانية)  10ثوان وأقل من 
 الرمز المقابل.الوقت، مؤشر 
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  (TCS)جر نظام التحكم في ال  3.2.4
يقوم   ESP .TCS) ھو نظام فرعي لـTCSنظام التحكم في الجر (

بتحديد ما اذا كان يحدث االنزالق في عجلة الدفع وفقا لسرعة دوران 
عجلة الدفع وسرعة دوران العجلة المدفوعة. وعندما تكون سرعة 

  TCSدوران عجلة الدفع أكبر من سرعة دوران العجلة المدفوعة، 
  عة دوران عجلة الدفع للتحكم علي انزالق المركبة.سيقوم بقمع سر

   TCSتشغيل وايقاف تشغيل 

بشكل افتراضي عند قيادة المركبة  TCSبشكل عام، يتم تشغيل نظام 
 ESP/ تشغيله عند إيقاف تشغيل نظام  TCSويتم إيقاف تشغيل نظام 

  / تشغيله يدويا.
 3ثر من لوقت طويل (أك ESPاضغط علي زر ايقاف تشغيل نظام 

ونظام  ESPاليقاف تشغيل نظام   ثانية)  10ثوان وأقل من 
TCS الرمز المقابل.. وفي ھذا الوقت، مؤشر 

 تنبيھات 

، سيقوم  km/h 80عندما تكون سرعة المركبة أكبر من ●  
  .ESP / TCSالنظام تلقائيا بتشغيل ميزة 

، اضغط على زر ESP / TCSإذا تم إيقاف تشغيل ميزة ●  
، يمكن تشغيلھا مرة  km/h 80عند سرعة المركبة أقل من   

 أخرى.
ثوان، النظام سيعتبر  10ألكثر من   عند الضغط على زر●  

  أن ھذه ھي عملية خاطئة، وال يؤثر علي حالة عمل النظام. 
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  (HBA)نظام مساعدة الفرامل الھيدروليكي  3.2.5

يساعد السائق على تحقيق ) HBAنظام مساعدة الفرامل الھيدروليكي (
مسافات الكبح األقصر في حاالت الطوارئ باستخدام الضغط المنتج 

. بعد ABSفي نظام الفرامل، ويقوم باستفادة كاملة من خصائص 
االفراج عن دواسة الفرامل، نظام مساعدة الفرامل الھيدروليكي 

)HBAلة ) يقوم بايقاف التشغيل تلقائيا، ونظام الفرامل يعود إلى حا
 العملية العادية.

معظم السائقين يمكن الفرامل في الوقت المناسب في الحاالت الخطرة، 
ولكن ال يمكن دوس دواسة الفرامل بقوة كافية في وقت قصير، ذلك ال 
ينتج نظام الفرامل أقصى قوة الكبح، مما يؤدى إلى زيادة مسافة الكبح 

 وزيادة خطر الحوادث.

) ستبدأ HBAعدة الفرامل الھيدروليكي (المركبة المجھزة بنظام مسا
تشغيل نظام مساعدة الفرامل عند الدوس السريع لدواسة الفرامل، 
وسيؤدي ذلك إلى أكبر ضغط الكبح من ضغط الكبح العادي، مما يتيح 

، مما يجعل نظام الفرامل ينتج  ABSاللعب الكامل للقيمة الحرجة 
لتباطؤ للمركبة الضغط المطلوب في أقصر وقت ممكن عند أقصى ا

  للحصول على أقصر مسافة الكبح. 

 تحذيرات

) يقوم بتحسين سالمة HBAنظام مساعدة الفرامل الھيدروليكي (
القيادة الخاصة بكم، ولكن ال يمكن أن يتجاوز قانون الكينماتيكا، 
ويرجي ضبط سرعة القيادة الخاصة بكم وفقا لظروف الطريق 

 وظروف حركة المرور.
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  (HHC)نظام المساعدة على صعود المرتفعات   3.2.6
) يسمح للسائق بسھولة HHCنظام المساعدة على صعود المرتفعات (

تغيير قدمه من دواسة الفرامل الي دواسة الوقود لمنع الحادث بسبب 
انزالق المركبة عند بدء تشغيل قيادة المركبة في المنحدر في حالة عدم 

 استخدام فرامل اليد.

   تشغيل نظام المساعدة على صعود المرتفعات شروط بدء
% وعدم وضع ذراع ناقل 4عند أكبر درجة الميل للمنحدر من ●  

"  وعدم تطبيق الفرامل N" أو وضع "Pالحركة في وضع "
اإللكترونية، السائق يقوم بدوس دواسة الفرامل لوقوف المركبة، وفي 

الفرامل، يتم تنشيط  ھذا الوقت إذا كان السائق يقوم باالفراج عن دواسة
  ثانية. 1، ويتم تطبيق ضغط الفرامل على المركبة لمدة HHCميزة 
، عندما يتجاوز عزم دوران المحرك HHCأثناء فترة عمل ميزة ●  

عزم دوران مقاومة المركبة، سيتم االفراج عن ضغط الفرامل 
  واالنتھاء بنجاح من بدء القيادة.

علي المنحدر الي األسفل  أيضا عند القيادة HHCتعمل ميزة ●  
  ".Rووضع ذراع ناقل الحركة في "

 تنبيھات

  ●HHC  يقوم بالفرامل تلقائيا لمنع انزالق المركبة عند بدء
قيادة المركبة علي منحدر حاد أو وضع ذراع ناقل الحركة في 
الي وضع الحركة الي الخلف عند القيادة علي المنحدر الي 

  األسفل.
 ●HHC كاملة علي أساس نظام ھو ميزة متESP إذا فشلت .

HHC يضيء مؤشر ،ESP  وشاشة عرض لوحة العدادات
  تعرض الرمز المقابل. 
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  (HDC)نظام المساعدة على نزول المرتفعات   3.2.7
) ھو ميزة إضافية تتعلق HDCنظام المساعدة على نزول المرتفعات (

لي المنحدر الي . أثناء عملية القيادة عESPبراحة القيادة في نظام 
يحقق   HDCاألسفل، في حالة عدم دوس السائق دواسة الفرامل، 

  قوة الكبح.  ESPغرض التباطؤ من خالل تطبيق 

 تشغيل وايقاف تشغيل نظام المساعدة على نزول المرتفعات

، اضغط على الزر  km/h 35عندما تكون سرعة المركبة أقل من   - 
  .HDCلتفعيل ميزة 

  .HDCالزر مرة أخرى اليقاف تشغيل ميزة  اضغط علي  - 
نظام عمل عند مجتمعة مصباح من الفرامل مصابيح تضيء-

 .المرتفعات نزول على المساعدة

، عند القيادة علي المنحدر إلى األسفل، HDCبعد تشغيل ميزة   
 علي األقل. km/h 8المركبة تقود بسرعة ثابتة 

سرعة المركبة عن طريق وباإلضافة إلى ذلك، يمكن للسائق ضبط 
الضغط على دواسة الوقود أو دواسة الفرامل. وعندما تكون سرعة 

عند االفراج عن الدواسة،  km/h 35 ~ km/h 8المركبة الحالية 
مرة أخرى وتستمر المركبة في القيادة الي  HDCسيتم تشغيل ميزة 

 االسفل بالسرعة الحالية الثابتة.
 60ا عندما تتجاوز سرعة المركبة تلقائي HDCيتم إيقاف تشغيل ●  

km/h.  
 ESPبشكل طبيعي، إذا انزلقت العجلة زائدا،  HDCعند عمل ●  

 سوف يتدخل في العمل تلقائيا.
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 تنبيھات

عند فشل نظام المساعدة على نزول المرتفعات، سيقوم بايقاف 
تشغيل ھذه الميزة، وشاشة عرض لوحة العدادات تعرض "يرجى 

ثوان تقريبا. في ھذه  5وت اإلنذار لمدة " مع صHDCفحص  
لن يعمل، ال تقود المركبة علي المنحدر الي  HDCالحالة، نظام 

األسفل باستخدام النظام، وينبغي التباطؤ عن طريق دوس دواسة 
الفرامل، ويرجي فحص وصيانة المركبة في موزع مركبات 

  الركاب لمجموعة قوانغتشو للمركبات في أقرب وقت ممكن.
يدخل وضع الحماية  HDCبعض الظروف الخاصة، نظام في 

من الحرارة الزائدة بسبب درجة حرارة الكبح العالية جدا. على 
سبيل المثال، عند استخدام النظام لفترة طويلة في درجة الحرارة 
المحيطة العالية، درجة حرارة نظام الكبح ترتفع بسبب االحتكاك، 

سيدخل إلى وضع  HDCوعندما تصل إلى قيمة الحد، ميزة 
الحماية من الحرارة الزائدة: يتم تنشيط الميزة، ولكن ال تعمل، وال 

لفترة قصيرة، وتوجد عالمة تسارع المركبة.  HDCتعمل ميزة 
وعندما تنخفض درجة حرارة نظام الكبح الي درجة حرارة 

 يعاد العمل. HDCالتشغيل الفعال، سوف 
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 نظام مثبت السرعة (لبعض الموديالت فقط)3.3.1  
و  km/h 40يمكن اعداد نظام مثبت السرعة عند سرعة المركبة بين 

120 km/h وبعد اعداد السرعة المحددة، يمكن للسائق رفع القدم .
 من دواسة الوقود وستسافر المركبة بالسرعة المحددة.

 تحذيرات

نظام مثبت السرعة عند السفر على الطرق ذات ال تستخدم ●  
الكثافة المرورية، والمنحدرات والطرق المنحنية أو أسطح الطرق 

  المنزلقة لحذر من الحوادث.
ينبغي أن تكون سرعة المركبة المحددة والمسافة بين مركبتكم ●  

والمركبة أمامكم متوافقة مع ظروف حركة المرور السائدة، 
ھو نظام مساعدة القيادة للسائق فقط، وينبغي ونظام مثبت السرعة 

  استخدامه بحذر.
ينبغي ايقاف تشغيل نظام مثبت السرعة الثابتة في الوقت ●  

 المناسب بعد االستخدام.

 أزرار التشغيل 

  : إعداد مثبت السرعة / التباطؤ
  : استعادة مثبت السرعة / التسارع

 ة: بدء تشغيل / ايقاف تشغيل مثبت السرع
  : إلغاء مثبت السرعة

 بدء تشغ 
المقابل في لوحة لمدة قصيرة، والمؤشر  اضغط علي زر - 

 العدادات يصبح اللون األبيض.
 أو أكثر). km/h 40قم بزيادة سرعة المركبة إلى سرعة ثابتة (  - 
في لوحة العدادات    لمدة قصيرة، وال  اضغط علي زر - 

 يصبح اللون األخضر.
ركبة في حالة مثبت السرعة ويقوم باالفراج عن دواسةتدخل الم  - 

 الوقود.

 تنبيھات

، ال "R"" أو N" أو "Pعندما يكون ناقل الحركة في وضع "
  يمكن دخول حالة مثبت السرعة.

 القيادة اعدةسم نظام3.3  

236



  . دليل القيادة3

 الخروج من نظام مثبت السرعة.
يمكن استخدام اإلجراءات التالية للخروج من نظام مثبت السرعة، 

  يطفئ معا.المقابل  المؤشر 
  قم بدوس دواسة الفرامل.●  
 .الحياد وضع”N“يقوم بتحويل ذراع ناقل الحركة  الي وضع●  
  لمدة قصيرة.  اضغط علي زر ●  
لمدة قصيرة (الخروج من نظام مثبت اضغط علي زر  ●  

السرعة ومسح قيمة السرعة الثابتة المحددة).  
  (EPB)ية قم بتشغيل زر نظام الفرامل اإللكترون●  
  .ESP نظام تشغيل بدء عند●  

عند الخروج من نظام مثبت السرعة بالطريق التالي، اضغط على زر
  لالستعادة: 

  عندما يقوم بدوس دواسة الفرامل ؛●  
 .الحياد وضع ”N“بتحويل ذراع ناقل الحركة الي وضعيقوم ●  
  لمدة قصيرة.  اضغط علي زر ●  

 استعادة 

المقابل في لوحة العدادات أبيضا، يمكن   المؤشر عندما يكون 
  استعادة ميزة مثبت السرعة من خالل العمليات التالية:

، اضغط على زر  km/h 40عندما تكون سرعة المركبة أعلى من 
في لوحة  لمدة قصيرة، سيتحول لون مؤشر مثبت السرعة   

لمركبة إلى العدادات من األخضر إلى األخضر، وستتم استعادة سرعة ا
  آخر السرعة المحددة. 

ال يمكن  بالطريقة التالية، الضغط علي زر   عند الخروج من م 
استعادة مثبت السرعة:  

  إليقاف تشغيل مثبت السرعة.  اضغط على زر  ●  
  "P"عندما يتم تحويل ذراع ناقل الحركة الي وضع ●  

  زيادة سرعة محددة بمثبت السرعة
 زيادة السرعة، يمكنكم القيام بما يلي:إذا كنت ترغب في 

كل مرة لمدة قصيرة. والضغط على الزر اضغط علي زر  -
   km/h 1.6يمكن زيادة السرعة بـ 

لفترة طويلة يزيد السرعة باستمرار حتى  الضغط علي زر -
  . تقوم باالفراج عن زر 
 ، تبدأ المركبة في القيادة بالسرعة المحددبعد اإلفراج عن زر 

 الثابتة الحالية.

 تنبيھات

، عندما  km/h 120يمكن إعداد الحد األقصى للسرعة المحددة 
تكون السرعة المحددة أعلى من ھذه السرعة، سوف تخرج تلقائيا 

  من مثبت السرعة.
عندما يقوم بدوس دواسة الوقود للتسارع، المركبة سوف تخرج 

  التسارع. مؤقتا من نظام مثبت السرعة وتسافر بالسرعة بعد
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  تقليل السرعة الثابتة
 إذا كنت ترغب في تخفيض السرعة، يمكنكم القيام بما يلي:

لمدة قصيرة. والضغط على الزر كل مرة اضغط علي زر - 
  . km/h 1.6يمكن تخفيض السرعة بـ 

لفترة طويلة يخفض السرعة باستمرار.  الضغط علي زر - 
 كبة بسرعة أقل.، وستسافر المر قم باالفراج عن زر 

 تنبيھات

، سوف تخرج  km/h 40عندما تكون سرعة المركبة أقل من 
  تلقائيا من نظام مثبت السرعة.
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نظام مراقبة ضغط الھواء في اإلطارات (لبعض الموديالت 3.3.2  
 فقط)

تستخدم المركبة نظام مراقبة ضغط الھواء في اإلطارات المباشر الذي 
ضغط الھواء في اإلطارات المركب على حتار يستخدم جھاز استشعار 

الدوالب لقياس ضغط الھواء ودرجة حرارة لالطارات، ويرسل 
معلومات الضغط ودرجة الحرارة من االطار إلى جھاز االستالم عبر 
جھاز االرسال الالسلكي. بعد فك الرموز والتحليل، يقوم بنقھا الي 

مة الضغط الحالية لوحة العدادات من خالل الكابل العام لعرض قي
وقيمة درجة الحرارة الحالية. عندما يحدث الضغط المنخفض 
والتسرب السريع ودرجة الحرارة العالية لالطارات، جھاز االستالم 

  سوف يرسل إشارة اإلنذار، وتعرض في لوحة العدادات. 
 km/h 25إذا لم يتم قيادة المركبة أو سرعة المركبة ليست أكثر من 

، وقيم الضغط ودرجة "ONبدء التشغيل في وضع " عند وضع مفتاح 
". إذا كانت المركبة --- الحرارة المعروضة على لوحة العدادات ھي  "

، سيتم عرض القيمة الحالية  km/h 25تسافر بسرعة أكثر من 
  الفعلية على لوحة العدادات. 

  عرض معلومات اإلطارات 

 يعرض درجة الحرارة لالطارات المقابلة ألربع العجالت. جالت.يعرض ضغط الھواء لالطارات المقابلة ألربع الع
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، جھاز استشعار ضغط  km/h 25عندما تتجاوز سرعة المركبة 
الھواء في اإلطارات يرسل البيانات إلى جھاز االستالم. وبعد فك 
الرموز والتحليل، يقوم بنقھا الي لوحة العدادات من خالل الكابل العام 

  غط الحالية وقيمة درجة الحرارة الحالية.لعرض قيمة الض
% من القيمة 150إذا كان ضغط الھواء في االطار أعلى من ●  

المحددة العادية، مؤشر نظام مراقبة ضغط الھواء في اإلطارات 
يضيء، واإلنذار النصي في شاشة عرض لوحة العدادات يعرض 

  ضغط الھواء في االطار المرتفع.
% من القيمة المحددة 75ي االطار أقل من إذا كان ضغط الھواء ف●  

العادية، مؤشر نظام مراقبة ضغط الھواء في اإلطارات يضيء، 
واإلنذار النصي في شاشة عرض لوحة العدادات يعرض ضغط الھواء 

  في االطار المنخفض.
إذا تغير ضغط الھواء في االطار بأكثر من سرعة معينة، مؤشر ●  

طارات يضيء، واإلنذار النصي في نظام مراقبة ضغط الھواء في اإل
  شاشة عرض لوحة العدادات يعرض تسرب االطار.

درجة مئوية، مؤشر نظام  85إذا تجاوزت درجة حرارة االطار ● 
مراقبة ضغط الھواء في اإلطارات يضيء، واإلنذار النصي في شاشة 

  عرض لوحة العدادات يعرض درجة حرارة االطارات المرتفعة.

 تنبيھات

كنت تقوم باستبدال أجھزة استشعار ضغط الھواء في  إذا
اإلطارات داخل اإلطار واستبدال اإلطارات أو استبدال موقف 
اإلطارات، تحتاج إلى إعادة تعلم ومطابقة أجھزة االستشعار داخل 
اإلطارات األربعة، ويرجى الذھاب إلى موزع مركبات الركاب 

 لمجموعة قوانغتشو للمركبات لالستبدال.

 تنبيھات

إذا كان انذار ضغط الھواء في االطار المنخفض ال يختفي ●  
عند االستمرار في القيادة بسبب فقدان جھاز استشعار ضغط 
الھواء في االطار بعد استبدال االطار االحتياطي أو بعد استبدال 
االطار الجديد في مكان أخر، ال تعتبر أن ضغط الھواء في 

 االطار يكون غير طبيعيا.

 تنبيھات

عندما يحدث خطأ درجة الحرارة المرتفعة أو الضغط المرتفع ●  
أو الضغط المنخفض في االطارات، لوحة العدادات تعرض 
االنذار، وتعرض مكان اطار معين مقابل بشكل دوري. وعند 
حدوث خطأ في النظام، لوحة العدادات تعرض االنذار، وتعرض 

 دوري. "فشل النظام، يرجى الفحص" بشكل
عند حدوث إنذار درجة الحرارة المرتفعة، نوصي بوقوف   ● 

 المركبة حتى تنخفض درجة حرارة االطار قبل القيادة.
إذا لم يتم مسح إنذار القيادة عند وقوف المركبة،، االنذار   ● 

ال يزال موجودا عند القيادة في المرة التالية، ويعرض الضغط 
 25تتجاوز سرعة المركبة "، ولكن عندما --- ودرجة الحرارة "

km/h  جھاز االستالم سيقوم بتحديث البيانات، واالنذار ،
 سيختفي.
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 نظام المساندة للرجوع 3.4
 رادار تراجع السيارة الى الوراء 3.4.1

نظام اإليقاف المساعد عبارة عن جھاز الكتروني يساعد السائق على 
  تقدير المسافة بين السيارة والعوائق الخلفية،

عمل المستشعر المثبت فوق المركبة على مصد الصدمات بإستخدام ي
الموجات فوق الصوتية إلستشعارالعوائق، بينما تشير اإلشارات 
الصوتية والمعلومات المرئية إلى المسافة بين السيارة والعوائق. يختبر 
نظام رادار التراجع األحوال الخلفية بالمستشعر المركب على مصد 

يختبر نظام رادار الوقوف الخلفي األحوال الخلفية  الصدمات الخلفي.
المستشعر المركب على مصد الصدمات الخلفي. قد ال يعمل النظام في 
حال اقتراب السيارة من العراقيل باستمرار. سوف تشاھد الشاشة 

  لالطالع على احوال الرادار عن طريق العالمات التوضيحية أيضا.

 وعفتح واغالق نظام الرادار للرج 
ال يشتغل حساسا الموجة فوق الصوتية الخلفي واألمامي إال بعد تدوير 

وإرخاء ذراع الكباح اليدوي وخيار وضعية  ONمفتاح التشغيل إلى 
التراجع. ال يشتغل نظام رادار الوقوف الخلفي إال عند إنخفاض 

 10، ويتوقف عند تجاوز السرعة  km/h 10السرعة عن كم 
km/h.  

  يحية (لبعض الموديالت فقط) العالمات التوض 

تظھر العالمات التوضيحية على شاشة النظام الصوتي لتنبيھكم إلى 
  المسافة بين سيارتكم والعراقيل امامكم ووراءكم.

 تتزامن ھذه العالمات التوضيحية مع الصوت التحذيري.
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 العالمات التوضيحية (لبعض الموديالت)

لصوتي الطالعكم على المسافة على شاشة النظام ا -1-تظھر عالمة 
  بين سيارتكم والعراقيل امامكم ووراءكم.

 تتزامن ھذه العالمات التوضيحية مع الصوت التحذيري.

 الصوت التحذيري للمسافة 
تختلف أصوات اإلنذار باختالف المسافات بين المصد والعراقل. كما 

  تختلف الوان العالمات أيضا على شاشة العرض.

 مصد والعراقلالمسافة بين ال
الحساس الخلفي  الصوت التحذيري

 الوسطي
الحساس الخلفي 

 الجانبي

90  ~150cm  ~ 90120cm   ينطلق اإلنذار
 بطيئا ومتقطعا

60  ~90 cm  ~ 6090 cm   ينطلق اإلنذار
معتدال ومتقطعا 

30  ~60 cm  cm 60~30   ينطلق اإلنذار
 باستمرار

الصوت التحذيري  cm 30دون   cm 30دون 
  لمستمرا

  توزيع المستشعرات بالموجات فوق الصوتية 

 سوف تجد مستشعر الموجة فوق الصوتية الخلفي على المصد الخلفي.
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 تنبيھات

وجود قطرات الماء على المصد الخلفي قد يؤثر في أداء   ● 
  الحساس ويقلل من دقة اختباره. الرجاء تجفيفه فورا. 

صد لضمان سالمة تشغيل نظف الثلوج المتبقية على الم  ● 
الحساس. افرك نظام الرادار في حال الرجوع بعناية عند غسل 

 السيارة
نظف سطح مستشعر الموجة فوق الصوتية بقطعة من    ● 

 القماش الناعم المبلل بالماء لتجنب خدش الوحدة االلكترونية.

 تحذيرات

ء ال تعتبر نظام الرادار للرجوع بديال للسائق. الرجا   ● 
مالحظة المحيط بعناية والتركيز على القيادة أثناء التراجع لتعديل 

  السيارة بشكل صحيح.
قد ال يستطيع حساس الموجة فوق الصوتية العثور على   ● 

العراقل في بعض األوقات، فعلى السائق توخ الحذر أثناء التراجع 
  لتجنب الحوادث. 

إلى  عندما تسير السيارة في المكان الضيق أو تصعد  ● 
  المنحدر، فقد يعثر النظام على حواجز، أشجار ومنحدرات. 

تنخفض دقة االختبار مع ارتفاع سرعة السير، ونوصيكم   ● 
أثناء التراجع. عند سماع صوت اإلنذار  km/h 15بعدم تجاوز 

  المستمر الرجاء إيقاف السيارة، ألنھا تقترب جدا من العراقل. 

 تحذيرات

تبقية على المصد لضمان سالمة تشغيل نظف الثلوج الم  ● 
الحساس. افرك نظام الرادار في حال الرجوع بعناية عند غسل 
السيارة بالجھاز العالي الضغط وال تجعل المسافة بين جھاز 

  . cm 10الغسل والسيارة تقل عن 
وجود قطرات الماء على المصد الخلفي قد يؤثر في أداء   ● 

  الرجاء تجفيفه فورا. الحساس ويقلل من دقة اختباره. 
سطوح بعض األشياء ال تعكس اإلشارة إلى الحساس، مما   ● 

يجعل النظام غير قادر على قياس مثل ھذه األشياء أو األشخاص 
  الذين يرتدون ھذه األزياء. 

الضوضاء قد تؤثر في نظام اإلنذار، وال يمكن الحساس   ● 
  العثور على بعض األشياء أو األشخاص. 

ادار يتكون من قطع الغيار الدقيقة ويمنع تقكيكه أو نظام الر  ●
إصالحه بدون إذن. نعتذر عد تقديم الضمان في حال قيام العميل 

  بتفكيك النظام بدون إذن.
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 النظام المرئي في حال الرجوع (لبعض الموديالت) 3.4.2
إن النظام المرئي في حال الرجوع يتخذ كاميرا يدعم زاوية الرؤية 

إلظھار الصورة وراءكم. فيمكن السائق التعرف على  درجة 130ب
كل األحوال خلف السيارة على شاشة العرض للنظام الصوتي، مما 

  يضمن أمان القيادة. 

 تحذيرات

ال تعتبر النظام المرئي للرجوع بديال للسائق. الرجاء مالحظة  
ة المحيط بعناية والتركيز على القيادة أثناء التراجع لتعديل السيار

  بشكل صحيح.

 تشغيل واغالق النظام المرئي للرجوع 
دور المفتاح واختر وضعية التراجع، سوف ترى صور األحوال 
الخلفية على الشاشة.  في ھذا الحال تجد االحوال وراء سيارتكم على 

  شاشة النظام الصوتي والخطوط القابلة للمراجعة عليھا.
النظام المرئي للتراجع.  اختر أي وضعية ما عدا التراجع للخروج من

  في ھذا الحال يخرج النظام الصوتي  من نمط النظام المرئي للتراجع.

  الخطوط القابلة للمراجعة  

خطوط بالوان مختلفة على شاشة العرض الطالعكم على  3ھناك 
  المسافة بين المصد الخلفي والعراقل.

  m 0.5~  0.1: (باللون االحمر)  1الخط  
  m 1~  0.5: لون االصفر) (بال 2الخط   
  m 3~  1: (أزرق)  3الخط   
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 تنبيھات

تم قياس األبعاد السابقة الذكر وفقا لسطح األرض، وكلھا قابلة 
للمراجعة فقط. قد تختلف قليال في حال صعود السيارة إلى 

  المنحدر. 

 تنبيھات

الخطوط العمودية على الجانبين يساعدانكم في تقدير حجم    ● 
 موقف الذي قد يناسب سيارتكم.ال

الخطوط التي تطلعكم على المسافة تتغير مع حركة    ● 
 المقود.

  الكاميرا الخلفي  

 الكاميرا الخلفي تحت اشرطة التزيين للباب الخلفي

 تحذيرات

ال يخلو الكاميرا الخلفي من البقاع العمياء وقد ال يجد    ● 
الرجاء التركيز على القيادة عند  اطفاال أو حيوانات وراء السيارة.

  التراجع.
قد ال يعثر الكاميرا الخلفي على أشياء عمودية مرتفعة،    ● 

 مثل الجوانب المقعرة للجدران.

 تنبيھات

حافظ على نظافة الكاميرا الخلفي دائما. نظف سطح    ● 
الكاميرا الخلفي بقطعة من القماش الناعم المبلل بالماء لتجنب 

  دة االلكترونية.خدش الوح
افرك نظام الرادار في حال الرجوع بعناية عند غسل   ● 

السيارة بالجھاز العالي الضغط وال تجعل المسافة بين جھاز 
  سم.  30الغسل والسيارة تقل عن 

 ال تحاول تغطية الكاميرا الخلفي. ●
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  (EPS)نظام المساندة الديناميكية للتوجيه  3.5 
ديناميكيا للتوجيه معتمدا على عزم اللي  نظاما EPSيعتبر نظام 

من مستشعر  EPSالمساند عن طريق الموتور الكھربائي. يتكون 
عزم اللي والموتور الكھربائي وآلية تخفيف السرعة ووحدة التحكم 

 ) وإلخ.ECUالكھربائي بالدوران (
باختبار عزم اللي الذي يدخله السائق واالشارات حول  ECUيقوم 

فات الموتور من أجل السيطرة على خرج عزم لي سرعة السير ول
الموتور الكھربائي. لذا يمكنكم الحصول على قوة التوجيه المعززة 
المناسبة لالستفادة من سھولة واستقرار التوجيه عند السير بسرعات 

 منخفضة، مما يضمن راحة وسالمة القيادة.
 نمط التوجيه (لبعض الموديالت)

معياري والنمط الرياضي. سوف تحس بزيادة بإمكانكم اختيار النمط ال
الحمولة بعد اختيار النمط الرياضي، إال أن النمط المعياري ھو الخيار 

(الرجاء  االول للنظام. بإمكانكم اعداد نمط التوجيه في النظام الصوتي 
اللمبة التحذيرية ضوئيا الطالعكم على  ECUيتم تزويد وحدة   ) 195التوجه إلى صفحة الـ

 EPSتضء لمبة  ”ON“لمعلومات ذات الصلة. دور المفتاح إلى ا
). بعد تشغيل الموتور ببضع الثوان تنطفئ اللمبة التحذيرية تلقائيا (

   EPS.بعد االختبار الذاتي للنظام. وذلك يدل على سالمة نظام 
إن تضء لمبة االشارة بعد تشغيل الموتور أو أثناء القيادة، فقد يختل 

ھذا الحال ستجد بعض المعلومات على شاشة . في EPSنظام 
  العرض للعدادات المركبة.

. EPSأوقف السيارة في مكان آمن واطفئ الموتور في حال تعطل 
شغل الموتور مجددا أخيرا. إن تضء اللمبة باستمرار أو للمرة الثانية 

المعتمدة للفحص  GAC MOTORأثناء القيادة، فتوجه إلى محطة 
 والتصليح.
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 ھارات القيادةم 3.6
 فحص أمان السير 3.6.1

الرجاء القيام بالفحص الشامل قبل التشغيل، قد يحتاج إلى دقائق إال أنه 
يساھم في ضمان أمان السير ومتعة القيادة. من الالزم اإللمام بأجزاء 

  سيارتكم إليجاد المشاكل بسھولة.

  قبل تشغيل الموتور 
 في الخارج   .1
وتأكد من عدم وجود الشقوق أو آثار افحص الضغط الھوائي،    ●

 التآكل المفرط.
  صواميل العجالت: شددھا وتأكد من وجود كلھا.    ●
تأكد من سالمة المصباح األمامي، مصباح الفرامل، المصباح    ●

الخلفي، إشارة التوجيه وغيرھا من اللمبات والمصابيح. افحص اتجاه 
  النور األمامي.

 في الداخل   .2
على الكرسي: تأكد من تثبيت حزام األمان. تأكد  حزام األمان   ●

 من سالمة حزام االمان وعدم وجود ظواھر التآكل.
مقاييس وأجھزة التحكم: تأكد من سالمة المقاييس وجھاز إزالة    ●

 الصقيع بصفة خاصة.
  كل الدواسات: تأكد من اتساع مجال تحركھا.    ●
الصفحة  (راجع مستوى سائل التبريد: تاكد من سالمته    ●
  . ) 337الـ
. تأكد من ثبات 12Vافحص لون المؤشر وأحوال بطارية    ●

الطرفين وعدم وجود ظواھر التآكل أو االرتخاء. تأكد من عدم وجود 
  الشقوق على الغطاء. اضمن سالمة توصيل الكابالت.

  بعد تشغيل الموتور 
 تسرب البنزين: بعد إيقاف السيارة تأكد من عدم تجمع البنزين   ●

وزيت الماكينة والماء وسوائل أخرى تحت السيارة. سقوط قطرات 
  الماء من نظام التكييف من الظواھر الطبيعية.

مستوى زيت الماكينة: أوقف السيارة على األرض الممھدة    ●
(راجع  وأوقف الموتور وقس مستوى زيت الماكينة بالمسطرة 

  ) 332الصفحة الـ
  أثناء القيادة 

  ن سالمة العدادات عدادات: تأكد م   ●
جھاز الفرامل: تأكد من سالمته وعدم انحراف السيارة أثناء    ●

  السير. 
ظواھر غير سليمة أخرى: تأكد من ثبات كل قطع الغيار وعدم  ●

  وجود مواضع التسرب والضوضاء الغريبة. 
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 القيادة في فترة التليين 3.6.2
للسيارة الجديدة من  من الالزم تطبيق التعليمات الخاصة بفترة التليين

أجل إطالة عمر االستخدام. الرجاء اتباع التعليمات التالية في خالل 
  فترة التليين:

  . km 1500المسافة المقطوعة   ●
 اختر طرقا جيدة وھدئ من سرعة السير بأحمال خفيفة.  ●
  ال تدس دواسة السرعة تماما أو اإلسراع المفاجئ.   ●
  األولى.  km 300تجنب اإليقاف المفاجئ في   ●
اتبع تعليمات القيادة بصورة صارمة واحفظ على درجة حرارة   ●

  الموتور المناسبة. ال تستبدل زيت الماكينة في قترة التليين. 
قم بالصيانة اليومية وافحص الصواميل والمسامير والبراغي   ●

  دائما. انتبه إلى تغيرات األصوات ودرجات الحرارة. 

  تليين المحرك 
. في km 1500يين تقصد المسافة المقطوعة المقدرة بفترة التل
1000 km :األولى  

  سرعة السير القصوى.  4\3تجنب تجاوز سرعة السير   ●
  ال تدس دواسة السرعة تماما.   ●
  تجنب تشغيل الموتور بالسرعة القصوى  ●
  ال تجر السيارة.   ●

1000 km 1500 - kmوسرعة السير سرعة زيادة الممكن من 
  .به المسموح النطاق في الدوران

في بداية فترة التليين تكون قوة االحتكاك الداخلي للمحرك أكبر مما بعد 
فترة التليين بكثير، من أجل تحقيق كل قطع الغيار أفضل أحوال 

  التشغيل. 
اتباع التعليمات السابقة الذكر ال يساھم في إطالة عمر الموتور فحسب، 

  بل يوفر الوقود أيضا. 

  الت وجلبة الفرامل تليين العج
  األولى لتليين العجالت.  km 500قد السيارة بالسرعة المعتدلة في 

 km 300 – 200ال تحقق جلبة الفرامل أفضل حال في خالل 
  األولى، فاتبع التعليمات ذات الصلة. 
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 تحذيرات

إن لم تقم بتليين العجالت الجديدة وجلبة الفرامل على خير   ● 
الالصقة وقوة االحتكاك سيئة جدا. اتبع وجه، فتكون القوة 

التعليمات ذات الصلة بشكل صارم لضمان حسن تليين العجالت 
  األولى لتجنب الحوادث! km 500في 
 قم بتليين العجالت الجديدة وجلبة الفرامل بعد االستبدال.   ● 
أثناء السير احتفظ بالبعد المناسب عن السيارة في األمام    ● 

لمرورية الناجمة عن اإليقاف المفاجئ. لذا إن لم لتجنب الحوادث ا
تقم بتليين العجالت وجلبة الفرامل الجديدة، فتتضاعف احتماالت 

  وقوع الحوادث المرورية.
تجنب رطوبة وتجمد الفرامل وقيادة السيارة على الطرق    ● 

 المغطاة باألمالح، من أجل ضمان أداء نظام الفرامل.

 تحذيرات

ظام الفرامل أكثر وترتفع حرارته أثناء نزول يتحمل ن   ●
السيارة من المنحدرات. نوصيكم بخيار التعشيقات المنخفضة 
وتھدئة السرعة لالستفادة من قوة كبح الموتور والتخفيف عن 

  أحمال نظام الفرامل.
استخدم قوة الكبح وفقا ألحوال المرور والطرق، وال تدس    ● 

اجة، من أجل تجنب سخونة جلبة دواسة الفرامل إذا لم تقتض الح
  الفرامل وازدياد مسافة الكبح وتآكل نظام الفرامل.

الرجاء عدم إطفاء الموتور أثناء السير لتجنب ازدياد    ● 
 مسافة الكبح ووقوع الحوادث المرورية!

ال تستخدم سائل الفرامل لمدة أطول من المطلوب. استبدله  ●
  مان والصيانة. وفقا للتعليمات الواردة من دليل الض
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  . دليل القيادة3

    نصائح القيادة تحت ظروف قيادة مختلفة 3.6.3
لتتكمن من التحكم  خفف السرعة عند قيادة عكس اتجاه الريح   ●

  بالسيارة بسھولة أكثر. 
تجنب السير فوق اجسام ذات حواف طويلة وحادة ألن ھذا    ●

يسبب تلف العجالت وقد يسبب انفجارھا. خفف السرعة عند السير 
طرق خشبة أو غير مستوية ألن ھذا قد يسبب تلف شديدا  على

  للعجالت أو لألطر.
اذا قمت بإيقاف الشاحنة في مكان منحرف قم بإدارة عجالت    ●

السيارة بحيث تالمس حافة الطريق وذلك لمنع الشاحنة من االنزالق.  
  اعلم ان اصطدام وخدش الشاسيه قد يتلفان السياره بشكل خطير 

رة أو السير خالل الماء قد يتسبب في وجود رطوبة غسل السيا   ●
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 الفرامل قد تكون مبللة. قم بوضع فرامل اليد ثم تحرك 

لفرامل حتى تجف الفرامل. بالسيارة ببطء مع الضغط على دواسة ا
واذا وجدت أن الفرامل ما زالت ال تعمل بشكل أمن. قم بإيقاف الشاحنة 

 ثم اطلب المساعدة مركز الصيانة المعتمد.

 تحذيرات

تأكد أوال من حل فرامل اليد وأن مؤشر فرامل اليد مطفأة   ● 
 قبل السير بالسيارة.

أثناء سير  ال تضع قدمك باستمرار على دواسة الفرامل
السيارة ألن ھذا يسبب ارتفاع درجة حرارة الفرامل وتلفھا وزيادة 

  استھالك الوقود.
عند السير في طريق منحدر طويل خفف السرعة وضع   ● 

عتلة ناقل الحركة في وضعية أقل. اعلم أن الضغط المستمر على 
  الفرامل يسبب في رفع حرارتھا وفي تلفھا.

ة السيارة. ووضع السيارة في كن حذارا عند زيادة سرع  ● 
غيار أعلى وثم غيار أقل أو الضغط على الفرامل. يمكن أن 
يتسبب ذلك في دوران أو تدحرج السيارة في حالة زيادة السرعة 

  بصورة فجائية أو في حالة الفرملة الطارئة.
ال تقد السيارة اذا كانت الفرامل رطبة اذا كانت الفرامل   ● 

الى مسافة أكبر للتوقف بشكل تام. في نفس رطبة. فالسيارة تحتاج 
  الوقت فرامل اليد ال يمكن أن توقف السيارة أيضا.

  التعليمات الھامة عند اجتياز بقاع الماء: 
قبل دخول بقاع الماء تأكد من أعماقھا. يجب أال يتجاوز عمق    .1

 الماء الجانب األسفل للسيارة
ئ السرعة عند اجتياز اغلق نظام التكييف قبل االنطالق وھد   .2

بقاع الماء. دس دواسة االسراع وال ترخھا الجتياز الماء بسرعات 
  مناسبة.

 ال توقف السيارة أو تطفئ الموتور أو تتراجع في الماء.   .3
بعد اجتياز الماء دس دواسة الفرملة متكررا لكي تتطاير    .4

الطبيعة قطرات الماء على قرص الفرملة. اجعل اداء الفرملة يعود إلى 
  في اسرع وقت ممكن.
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  . دليل القيادة3

  مھارات القيادة في الشتاء
 تأكد من سالمة المحلول المعيق للتجمد.   .1
قم بتعبئة المحلول المعيق للتجمد بنفس الموديل، وذلك وفقا    ●

 لدرجة حرارة البيئة.
استعمال المحلول المعيق للتجمد بموديل غير مناسب يتلف    ●

 الموتور.
 رية والكابيالت.فحص احوال البطا   .2
يتراجع حجم البطارية في الشتاء. لذا اشحن البطارية بشكل    ●

 كاف لتشغيل الموتور بسالمة في الشتاء.
 تجنب تجلد اقفال االبواب.   .3
قم برّش مزيل الثلوج أو الجلسرين إلى اقفال االبواب لتجنب   .4

 تجمدھا.
يق استعمل سائل الغسيل الذي يحتوي على المحلول المع   .5

 للتجمد.
 GACسوف تجد ھذه االكسسوارات والسوائل في محطة   ●

MOTOR .الكسسوارات السيارات  

اتبع تعليمات الصانع عند اختالط الماء والمحلول المعيق   ●
  للتجمد.

 ازالة الثلوج تحت الرفراف.   .6
الثلوج المتراكمة تحت الرفراف تزيد من صعوبة التوجيه. في    ●

 ة دائما الزالة الثلوج المتراكمة تحت الرفراف.الشتاء اوقف السيار
نوصيكم باعداد بعض ادوات ضد الطوارئ وفقا الحوال    .7

 الطرق.
الرجاء اعداد السلسلة المضادة لالنزالق وسكاكين تنظيف  ●

الشبابيك وكيس من الرمال أو الملح واالشارة الضوئية البراقة 
  والمجرفة وكابيل التوصيل وإلخ.
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  . دليل القيادة3

 ع فاعلية القيادةرق 3.6.4
اضمن الضغط الھوائي السليم لإلطار، لتجنب تآكل اإلطار   ●

مواصفات لمعرفة  384المفرط وتضييع الوقود. (راجع الصفحة الـ
  .الضغط الھوائي لإلطار) 

حدد مواضع العجالت بدقة لتجنب التآكل المفرط وتحميل   ●
  الموتور وتضييع الوقود. 

دة عن الحاجة للتخفيف عن أحمال ال تحّمل السيارة أشياء زائ  ●
 الموتور وتوفير الوقود.

أسرع بصورة مستقرة وتجنب اإلسراع المفاجئ، اختر وضعية   ●
 أعلى في الوقت المناسب.

تجنب قيادة السيارة في مناطق زحمة لتجنب اإلسراع واإليقاف   ●
 المفاجئين وتوفير الوقود.

تفظ بالسرعة جنب البدء أو اإليقاف الزائد عن الحاجة واح  ●
المستقرة. اتبع اإلشارات الضوئية المرورية لتجنب مرات اإليقاف إلى 
حد كبير، أو اختر طرقاعريضة  خالية من إشارات ضوئية مرورية. 
احتفظ بالبعد المناسب عن سيارات أخرى وتجنب اإليقاف المفاجئ 

 لضمان سالمة جھاز الفرامل.

ا لتجنب التآكل المبكر ال تضع القدم على دواسة الفرامل دائم  ●
  والسخونة وتضييع الوقود. 

تجنب اصطدام اإلطار بحواف الطرق أثناء السير. ھدئ من   ●
 السرعة أثناء السير على الطرق الوعرة.

تجنب تالصق األوساخ بالشاسية لتخفيف الوزن الذاتي والوقاية   ●
  من التعفن. 

ء عدل السيارة واحفظ على أفضل حال. نظف مرشح الھوا  ●
وشمعة اإلشعال واستبدال زيت الماكينة والشحم بشكل دوري لتوفير 
الوقود. الرجاء القيام بالصيانة الدورية من أجل إطالة أعمار استخدام 
مختلف قطع الغيار وإخفاض تكاليف التشغيل. أكثر من أعمال الصيانة 

 إن تقد السيارة في ظروف قاسية دائما.

  سبل القيادة لتوفير الوقود 
  سبل القيادة ھذه ال توفر الوقود فحسب، بل تحمي البيئة أيضا.  إن
قد السيارة بسرعة منخفضة لبضع دقائق بعد تشغيل الموتور   ●

  البارد، أسرع بعد سخونه. 
  اترك أحمال زائدة عن الحاجة.   ●
  اختر الضغط الھوائي المناسب.   ●
  قد السيارة على طرق ممھدة.   ●
ة مفرطة، وتجنب اإلسراع واإليقاف ال تدس دواسة السرعة بقو  ●

  المفاجئين. 
  ال تفتح شبابيك أثناء السير بسرعة عالية.   ●
  استخدم نظام التكييف ونظام الصوت بشكل معقول.   ●
  أغلق أجھزة كھربائية زائدة عن الحاجة.   ●
أطفئ الموتور إن تتوقف السيارة لمدة طويلة، وتجنب تشغيل   ●

  طويلة.  الموتور بسرعة الدوران لمدة
  اختر سرعة اقتصادية دائما.   ●
اختر وضعية مناسبة وفقا لسرعة السير، وتجنب السير بسرعة   ●

  مرتفعة بوضعية منخفضة. 
  اتبع تعليمات الصيانة الدورية.   ●
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  . دليل القيادة3

 مكافحة الحريق 3.6.5
  الرجاء اتباع التعليمات التالية لتجنب الحريق:

 سيارة.يمنع وضع اشياء قابلة لالشتعال في ال   .1
في السيارة الواقفة تحت الشمس  ℃70قد تزيد درجة الحرارة    ●

في الصيف القارس. قد يحدث الحريق بسبب القداحة أو محلول 
  التنظيف أو العطور أو المواد القابلة لالشتعال في السيارة.

  اطفئ السجائر بعد التدخين.   .2
 السجائر المشتعلة قد تؤدي إلى الحريق الخطير.  ●
 GAC MOTORوصيكم بفحص السيارة دائما في محطة ن   .3

 للبيع.
افحص كل الكابيالت والتجھيزات واحزمة االسالك   ●

واالكسسوارات ومواضع التثبيت بشكل دوري لمواجھة كل التحديات 
  المحتملة.

يمنع محاولة تغيير االسالك والكابيالت والتجھيزات الكھربائية    .4
 بدون إذن.

جھيزات كھربائية (مثل النظام الصوتي بالقدرة تزويد النظام بت   ●
العالية أو مصابيح الھالوجين) يحّمل كل السيارة بما فوق طاقتھا، مما 

  قد يؤدي إلى الحريق.
يمنع استعمال تجھيزات كھربائية بسعات زائدة عن الطاقة    ●

 المقننة أو اسالك معدنية بديال للفيوزات.
 اھم التعليمات حول القيادة   .5
في الشتاء ال توقف السيارة فوق اشياء قابلة لالشتعال، مثل    ●

الحشائش أو اوراق االشجار أو السنابل. قد ترتفع درجة الحرارة 
للموتور وبعض قطع الغيار واالشياء القابلة لالشتعال تحت السيارة قد 

  تؤدي لى الحريق.
تجنب قيادة السيارة في امكنة تتراكم فيھا الحشائش واوراق    ●
الشحار الجافة والسنابل. تأكد من عدم تراكم اشياء قابلة لالشتعال ا

تحت السيارة دائما. ال توقف السيارة وھي متعرضة ألشعة الشمس 
  المباشرة.

قم بتزويد السيارة بمطفأة الحريق مع استيعاب مھارة    .6
 استعمالھا:

ضع مطفأة الحريق في سيارتكم مع فحصھا وتبديھا بشكل    ●
ان سالمتكم. اعلم طريقة استعمال مطفأة الحريق وجّھز كل دوري لضم

  شيء لمواجھة الحريق المحتمل.
 اقطع كابيل سالب البطارية عند تصليح أو صيانة السيارة.   .7
استعمل القداحة المرفق بسيارتكم وال تحاول التوليد عن طريق    .8

 القداحة.
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 . االستخدام والصيانة4

 . االستخدام والصيانة4
  تعليمات الصيانة 4.1
 جراءات الوقائيةاال

لتجنب األخطار الكامنة يرجى قراءة ھذا الفصل بدقة للتعرف على 
  األدوات والمھارات الالزمة. 

  أوقف السيارة على األرض الممھدة وارفع ذراع الكباح اليدوي.   ●
عند تنظيف قطع الغيار استخدم ووكيل إزالة الشحوم أو سوائل   ●

  ال تستخدم البنزين. التنظيف الخاصة بقطع غيار السيارات. 
  أبعد سجائر ونيران عن البطارية ونظام الوقود وقطع غياره.   ●
الرجاء ارتداء مالبس الوقاية عند التعامل بالبطارية أو الھواء   ●

  المكبوس. 

 تحذيرات

إن القيام بصيانة السيارة بطريقة غير مناسبة أو قيادة السيارة قبل 
مرورية خطيرة أو اإلصابة حل المشاكل قد يؤدي إلى حوادث 

  المميتة. 

  االخطار الكامنة للسيارة 
أول أكسيد الكربون: إن عادم المحرك يحتوي على أول أكسيد   ●

الكربون الساّم، لذا يرجى تشغيل المحرك في مكان حيث الھواء 
  المنعش. 

االحتراق البشري: ترتفع درجة حرارة نظام التصريف للمحرك   ●
ما قد يؤدي إلى االحتراق البشري. لذا ال تلمس قطع أثناء التشغيل، م

  دقيقة.  30غيار نظام التصريف إال بعد إغالق نظام الديناميك ب

 تنبيھات

يقدم ھذا الفصل لكم بعض اإلجراءات الوقائية، ونعتذر عن تقديم 
  كل األخطار الكامنة ذات الصلة بأعمال الصيانة. 
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  الستخدام والصيانة. ا4

  الصيانة الداخلية  4.2
 وصيانة العدادات واالكسسوارات البالستيكية تنظيف

نظف سطوح العدادات واالكسسوارات البالستيكية بقطعة من القماش 
  الجاف والماء النظيف. 

  استخدم سائل التنظيف الخالي من المحلول لتنظيفھا إذا اقتضت الحاجة. 

 تنبيھات

سائل التنظيف الذي يحتوي على المحلول يضر باكسسوارات 
  يكية. بالست

 تحذيرات

يمنع استخدام المعطرات أو سوائل التنظيف التي تحتوي على 
المحاليل لتنظيف مقصورة القيادة ولوحة العدادات وسطوح 
األكياس الھوائية، لتجنب اختالل نظام األكياس الھوائية الناجم عن 

  تحرك قطع غيارھا وحدوث اإلصابة البشرية الخطيرة.

  سات تنظيف وصيانة الدع
  أزل أوساخا على الدعسات بالمنظف الكھربائي. 

  نظف الدعسات بسائل التنظيف بشكل دوري للمحافظة على نظافتھا. 

 تنبيھات

  اتبع التعليمات الواردة من دليل استخدام سائل التنظيف. 

 تحذيرات

يمنع إضافة سائل التنظيف الفقاعي إلى الماء، وحافظ على جفاف 
  الدعسات. 

  تنظيف وصيانة الجلد (لبعض الموديالت) 
أزل التراب بالمنظف الكھربائي. –
نظف الجلد بقطعة من القماش اللين والماء النقي. –
اصقل الجلد بقطعة أخرى من القماش اللين. –
من الممكن استخدام صابون غسل الجلد أو سائل التنظيف –

  بالطرق السابقة الذكر. الخاص إن لم تستطع إزالة األوساخ على الجلد 

 تنبيھات

في حال استخدام سائل تنظيف الجلد جففه بقطعة من القماش 
  اللين. 

 تحذيرات

يمنع ال تضع القماش اللين المبلل بسائل التنظيف على أي موضع 
للديكور الداخلي لتجنب تالشي األلوان أو انقطاع المغزوالت 

  واأللياف.
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 . االستخدام والصيانة4

 مانتنظيف وصيانة حزام األ
بھذا الحال.اسحب حزام األمان بعناية واحتفظ  –
أزل األوساخ على سطحه بفرشاة وماء الصابون المعتدل. –
 لف حزام األمان بعد جفافه. –

 تنبيھات

ال تلّف حزام االمان إال بعد جفافه لتجنب تلف جھاز   ● 
 السحب.

قم بفحص حزام األمان بشكل دوري للمحافظة على نظافته   ● 
 ضمان سالمة عمله.و

 تحذيرات

يمنع غسل حزام األمان بالمحلول الكيميائي لتجنب تلفه   ● 
 وانقطاعه.

استبدل حزام األمان التالف بحزام األمان ذي نفس المقاس   ● 
 والھيكل.

استبدل حزام األمان بعد الحادثة المرورية وإن كان يبدو   ● 
 سليما.

إلى قفل حزام  تجنب دخول غير شيء صلب أو سائل  ● 
 األمان لضمان سالمة عمله.

 يمنع تفكيك حزام االمان أو إعادة تجھيزه بدون إذن.  ● 
ال تستعمل أي محلول كيماوي لتنظيف احزمة االمان   ● 

 لتجنب تلفھا.

  تنظيف وتبديل الفلتر  
يعمل فلتر الھواء وفلتر نظام التكييف وفلتر زيت الماكينة ومصفي 

 GACواء والسوائل. الرجاء التوجه إلى محطة الوقود لتصفية الھ
MOTOR  للتنظيف والتبديل وفقا للمدة المذكورة في دليل

 المستخدمين في اتساخ أو انسداد المصافي.
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  الصيانة الخارجية  4.3
  الغسل

  اغسل السيارة دائما للمحافظة على نطافته. 
أوقف السيارة في مكان مظلل عند الغسل وتجنب أشعة الشمس 

 لمباشرة. إن كانت تحت أشعة الشمس القوية فاغسلھا بعد تبرد جسمھا.ا
  اتبع أوامر عامل المغسل األوتوماتيكي عند الغسل. 

 تحذيرات

 أطفئ الموتور قبل الغسل.

 تنبيھات

إن السطح المطلي يتحمل القوة أثناء الغسل، وانتبه إلى   ● 
المغسل ذا الھيكل أو تأثير عملية الغسل في سيارتكم. ال تستخدم 

سائل التنظيف أو مرشح الماء أو محلول الشمعة غير المتطابق 
  مع الشروط لتجنب تضرر السطح المطلي.

بعد الغسل يكون نظام الفرامل رطبا حتى متجلدا، مما   ●
يؤثر في أدائه. تجنب اإليقاف المفاجئ بعد الغسل لتفادي الحوادث 

  المرورية.

  غسل السيارة يدويا 
اغسل السيارة بكمية كبيرة من الماء وأزل التراب. –
جھز برميل من الماء النقي وأضف سائل التنظيف الخاص. –
نظف السيارة بقطعة من القماش اللين أو األسفنجي أو الفرشاة –

  اللينة من األعلى إلى األسفل. 
اغسل العجالت والبوابات أخيرا، قد تحتاج إلى استبدال القماش –
  ن أو األسفنجي. اللي
بعد الغسل نظف السيارة بكمية كبيرة من الماء النقي. –
بعد الغسل جفف السطح المطلي بفوطة لينة أو جلد الغزال. –

 تنبيھات

إن كان جسم السيارة مغطى باألسفلت أو غيره من األوساخ 
فنظفھا بسائل التنظيف الخاص، ثم استخدم الماء النقي لضمان 

عند تجفيف السيارة تأكد من عدم وجود الخدوش سطوع السطح. 
  أو الشقوق. اتصل بوكالة البيع إلصالح الخدوش والشقوق.
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توخ الحذر عند غسل السيارة بجھاز التنظيف بالبخار أو الماء العالي 
الضغط. عند استخدام جھاز الغسل العالي الضغط أو جھاز التنظيف 

  وتاكد من ضغط العمل وبعد النفث:بالبخار اتبع التعليمات ذات الصلة، 
احتفظ بالمسافة المناسبة ما بين السيارة والرشاشة عند استعمال    ●

جھاز التنظيف بالبخار أو الماء العالي الضغط. ال تجعل درجة حرارة 
  درجة مئوية. 60الماء زائدة عن 

عند  cm 80اجعل المسافة بين الرشاشة والسيارة ما يزيد عن    ●
لسقف. استعمال الضغط أو درجة الحرارة الزائدة عن غسيل فتحة ا

الحاجة أو تقريب جھاز التنظيف بالضغط العالي من سيارتكم قد يؤدي 
  إلى تلفھا.

ال تجعل جھاز التنظيف بالضغط العالي مواجھا لمستشعر    ●
الرادار أو كاميرا التراجع. اجعل المسافة بين جھاز التنظيف 

  سم. 30التراجع ما يزيد عن ومستشعر الرادار أو كاميرا 

 تحذيرات

إن كان في نظام الفرامل الماء، الجليد أو الملح المضاد لالنزالق 
فقد يتأثر نظام الفرامل وتزداد مسافة الكبح وتتضاعف احتماالت 

  وقوع الحوادث المرورية. 
 بعد الغسل تجنب اإليقاف المفاجئ.   ● 
 ختباره.قبل السير دس دواسة الفرامل بخفة ال  ● 
قبل إزالة الجليد أو الملح المضاد لالنزالق على الكباح    ● 

تجنب اإليقاف المفاجئ وتوخ الحذر أثناء السير لتجنب الحوادث 
  المرورية.

 تحذيرات

قبل االستخدام اقرأ التعليمات والتحذيرات ذات الصلة    ● 
 والتزم بھا.

ا، تجنب اإلصابة انتبه إلى أمانكم عند غسل السيارة يدوي   ● 
 بقطع الغيار الحادة في على الشاسية.

عند الغسل انتبه إلى المواضع على الشاسية وغطاء    ●
 العجلة لتجنب إصابة اإلصبع أو الذراع بقطع الغيار الحادة.

تجنب تغلغل الماء إلى مقصورة المحرك أثناء الغسل  ●
 لضمان أعمار استخدام قطع الغيار فيھا.
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 التشمع
م بتشمع السطح المطلي بشكل دوري للمحافظة على نظافته. لحماية ق

السطح المطلي بشكل فعال نوصيكم بتشمع السيارة بالشمعة الراقية 
  الجودة مرة في كل عام، وذلك ال يحمي السطح من التعفن فحسب، 

بل يخفف عن الخدش الخارجي أيضا. اختر الشمع المميز بقدر 
  لمنتوجين: االمكان. من الممكن خيار ا

شمعة السيارة: لحماية السطح المطلي من أشعة الشمس   ●
المباشرة وتلوث الھواء والبيئات القاسية. يتم استعمالھا لسيارات جديدة 

 عادة.
شمعة الصقل: الستعادة سطوع السطح المطلي المتتأكسد. يتم   ●

  استعماله الستعادة سطوع السطح عادة. 

 تنبيھات

  البيئة التي تكثر فيھا الرمال. يمنع صقل السطح في 

  تنظبيف وصيانة االكسسوارات البالستيكية الخارجية 
من الممكن خيار الماء النقي والقماش اللين والفرشاة اللينة عادة. إن لم 
تستطع تنظيفھا فيرجى خيار سوائل التنظيف الخاصة الخالية من 

  المحاليل الكيميائية المتطابقة مع شروط شركتنا. 

 تنبيھات

ال تستخدم سائل التنظيف الذي يحتوي على المحلول لتنظيف 
االكسسوارات البالستيكية لتجنب تلفھا. وإال، يؤدي بسھولة إلى 

  تلف األجزاء البالستيكية.

  تنظيف الشبابيك ومرايا الرؤية للخلف 
الرجاء استعمال سائل التنظيف الذي يحتوي على الكحول لتنظيف 

يا الرؤية للخلف، وجففھا بقطعة من القماش اللين أو جلد الشبابيك ومرا
  الغزال. 

 تنبيھات

ال تفرك الشبابيك بجلد الغزال الذي كان مستخدما لتجفيف    ●
السطح المطلي، ألن الشمعة الباقية قد تجعل الشبابيك غير 

  واضحة.
إن كانت بعض األصباغ والالصقات السيليكونية موجودة  ●

الرجاء استعمال سائل التنظيف الخاص أو سائل على الشبابيك ف
  تنظيف السيليكون. 
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بعد القيام بصيانة السطح المطلي الرجاء إزالة الشمعة الباقية على 
الشبابيك بسائل التنظيف الخاص أو قماش التنظيف، وتجنب تضرر 

  شريح المساحة. 
اة أزل الثلوج المتراكمة على الشبابيك ومريا الرؤية للخلف بفرش

  صغيرة. 
أزل الجليد المتراكم بمحلول إزالة الجليد أو مجراف إزالة الجليد. 
تعامل بالمحلول أو المجراف بعناية لتجنب تضرر قطع الغيار. أزل 

  الجليد بنفس االتجاه.

 تنبيھات

  اخدش المرايا والشبابيك تكرارا.   ●
مة ال تستخدم الماء الدافئ أو الساخن إلزالة الثلوج المتراك  ●

 على الشبابيك أو مرايا الرؤية للخلف لتجنب انكسارھا.

  تنظيف مساحة الزجاجة االمامية 

واختر وضعية “NO” دور مفتاح التشغيل إلى  –
”KCOL/FFO“  

ثوان بعد 10في خالل  دور مفتاح التحكم بالمساحات إلى  - 
  انتھاء الخطوة السابقة. في ھذا الحال تدور المساحات نصف دورة. 

 ارفع ذراع المساحة وأبعده عن الشباك األمامي. –
ضع ذراع المساحة في مكانه األصلي بعد الغسل. –

واضغط على الزر لتشغيل  ONدور مفتاح التشغيل إلى  –
  المساحة. 

 تنبيھات

أمسك بحامل شريح المساحة بدال من شفراتھا عند رفع    ●
  المساحات. 

اصطدامھا بالزجاجة أخفض المساحات بعناية لتجنب    ●
 األمامية.

  استبدل المساحة التالفة.   ●
على شريح المساحة طبقة من الجرافيت لبسطه وتجنب   ●

إصدار الضوضاء. تضرر طبقة الجرافيت يؤدي إلى كثرة 
  الضوضاء، وأصلحھا عند الضرورة.

سائل التنظيف الذي يحتوي على المحلول واألسفنج   ●
  بقة الجرافيت. الصلب واألدوات الحادة تضر بط

في الشتاء أو األجواء القاسية افحص شريح المساحة قبل   ●
التشغيل للتأكد من عدم تالصقه بالشباك األمامي. أزل الجليد في 

  حال التالصق لتجنب تلف شريح المساحة والموتور الكھربائي
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 العناية بشريح إحكام الغلق
والشبابيك للحفاظ  قم بصيانة شرائح إحكام الغلق المطاطية لألبواب

على مرونتھا وإطالة أعمار استخدامھا. إن ذلك ُيسھل عملية فتح 
األبواب ويخفف عن ضوضاء اإلغالق ويتجنب تجلد األبواب في 

 الشتاء.
أزل األوساخ على السطح بقطعة من القماش اللين. أضف سائل 

  الحماية الخاص إلى شرائح إحكام الغلق بشكل دوري. 

  لعجالت تنظيف وصيانة ا
القيام بتنظيف وصيانة العجالت بشكل دوري يساعد في الحفاظ على 
جمال المشھد الخارجي، وإزالة الملح المضاد لالنزالق والمواد 
األوساخ المتراكمة في نظام الفرامل تساھم في الحفاظ على سطوع 

  سطوح العجالت وإطالة أعمار استخدامھا. قم بما يلي بشكل دوري: 
ينإزالة الملح المضاد لالنزالق والمواد األوساخ لكل أسبوع   ●

المتراكمة في نظام الفرامل. غسل العجالت بسائل التنظيف الخالي من 
  األحماض. 

  أشھر استخدم الشمعة الراقية الجودة لألطر السبائكية.  3لكل    ●

 تنبيھات

اغسل األطر السبائكية بسائل التنظيف الخالي من   ● 
 األحماض.

ع استخدام سائل الصقل أو غيره من سوائل الصقل يمن  ● 
 الخاصة بالمشھد الخارجي لتنظيف سطوح العجالت.

 قم بإصالح السطوح التالفة لألطر.  ● 
إن المغسل العالي الضغط قد يضر باألطر ضرا أبديا، مما   ● 

 يؤدي إلى حوادث خطيرة.
 ال تستخدم الرشاشة العالية الضغط لتنظيف العجالت، ألنھا  ●

قد تضر باألطر في خالل المدة القصيرة وإن كانت من المسافة 
  البعيدة، مما يؤدي إلى حوادث خطيرة.
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  الفحص وتعبئة الزيوت والسوائل.  4.4
 فحص وتعبئة البنزين 4.4.1

تنخفض كمية البنزين في صندوق الوقود أثناء السير، والموضع 
  . - 1-األصلي ھو 

ة االشارة لنقصان الوقود) في حال (لمب تضيء اللمبة الصفراء 
انخفاض الوقود. في ھذا الحال سوف تجد بعض المعلومات 
والرسومات التوضيحية على شاشة العدادات المركبة. الرجاء تعبئة 

 الوقود فورا.

  تعبئة البنزين 

في حال إلغاء القفل ارفع مقبض التحكم على األسكفة على –
 الوقود.جانب السائق لفتح غطاء صندوق 

فتحة تعبئة الوقود في الجزء الخلفي للسيارة من اليسار. بعد فتح –
الغطاء علّقه بموضع السھم المرسوم. بعد تعبئة البنزين أقفل صندوق 

  الوقود وشدد غطاؤه.

263



        لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى تعلیمات المتطلبات في 
بطاقة البیان علي غطاء فتحة التعبئة بالطرازات المختلفة
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 زيت ماكينة المحرك 4.4.2
 ماكينة المحرك أھمية زيت

يلعب زيت ماكينة المحرك أدوار التشحيم، إحكام الغلق، التبريد، حماية 
  الصدأ والتنظيف. 

 مواصفات زيت الماكينة
قد تم إضافة زيت الماكينة الراقي في المصنع، ومن الممكن استخدامه 

  في كل العام ما عدا المناخ القاسي. 
  قھا بمحرك السيارة. تأكد من مواصفات زيت الماكينة لضمان تطاب

 تنبيھات

أو ما فوقھا،  SNمواصفات زيت الماكينة: درجة    ● 
  . 5W-30 SAEباللزوجة 

  L 4.5سعة االضافة:    ● 

 تحذيرات

 اختر زيت الماكينة المتطابق مع أداء سيارتكم  ● 
اختيار زيت الماكينة غير المتطابق مع أداء سيارتكم قد    ● 

  حوادث خطيرة!  يضر بالمحرك ويسبب

 لمبة اإلنذار لضغط زيت ماكينة المحرك
). في 65(الصفحة الـ بعد تشغيل الموتور تضيء لمبة التحذير 

ھذا الحال ينطلق الصوت التحذيري مع ظھور المعلومات والرسومات 
التوضيحية ذات الصلة على شاشة العدادات المركبة.  الرجاء إطفاء 

صوت اإلنذار. افحص مستوى زيت  الموتور في حال برق  وانطالق
  الماكينة وأضف إذا اقتضت الحاجة. 

إن كان مستوى زيت الماكينة سليما وبرقت اللمبة باستمرار فال تقد 
السيارة وتشغل محرك الموتور بسرعة الدوران. اتصل بوكالة البيع 

  المعتمدة فورا للفحص واإلصالح. 

 تنبيھات

ة بشكل دوري في حال عجز الرجاء فحص مستوى زيت الماكين
لمبة االنذار عن االشارة إلى مستوى زيت الماكينة بشكل صحيح. 

  نوصيكم بفحص مستوى زيت الماكينة قبل االنطالق.

 تحذيرات

 إھمال لمبة اإلنذار والتحذيرات قد يؤدي إلى حوادث خطيرة.
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 فحص مستوى زيت ماكينة المحرك
بكمية معينة تتوقف على طرق  يتم استھالك زيت ماكينة الموتور

القيادة وظروف استعمال السيارة. لذا افحص مستوى زيت الماكينة 
  بشكل دوري.

إن تقد السيارة لمسافات طويلة على طرق سريعة في الصيف الحار أو 
كانت مقطورة أو كان يعمل الموتور تحت ظروف قاسية، فال تسمح 

  لمستوى زيت الماكينة بتجاوز أعلى حد.

 يراتتحذ

 توخ الحذر عند البقاء في حجيرة الموتور.  ● 
حجيرة الموتور من المناطق الخطيرة. الرجاء التمعن في    ● 

قراءة دليل المستخدمين والتحذيرات ذات الصلة قبل فتح غطاء 
  حجيرة الموتور.

 أوقف السيارة على الطريق الممھد.   –
 وضع االغالق.اطفئ الموتور أو دور مفتاح التشغيل إلى م   –
افتح غطاء مقصورة المحرك.   –
 أخرج المسطرة بعد تبرد الموتور.   –

أزل الزيت الباقي على المسطرة بقطعة من القماش النظيف، ثم   –
  أدخله إلى القاع. 

أخرج المسطرة مرة أخرى وسجل مستوى الزيت، أضف   –
  الزيت حتى الموضع المناسب. 

●  H ينة الحد األعلى لزيت الماك  
●  L   .الحد األدنى لزيت الماكينة  
اجعل مستوى زيت الماكينة يبقى ما بين الحد األعلى والحد   ●

  األدنى. 
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 تحذيرات

إن كان المحرك ساخنا ويحتاج إلى فحص مستوى زيت الماكينة 
فأطفئه فورا وانتظر بضع دقائق حتى عودة كل زيت الماكينة إلى 

ماكينة. من الممكن قياس مستوى الكارتير، ثم قس مستوى زيت ال
 زيت الماكينة للمحرك البارد.

 تنبيھات

افحص مستوى زيت الماكينة في حال ضياء لمبة اإلنذار في 
  العدادات المركبة، وأضف عند الضرورة. 

 تنبيھات

قد تختلف أشكال وألوان مسطرة زيت الماكينة في سيارتكم عن 
  دة لجميع الموديالت. الصورة، لكن العالمة عليھا موح

  تعبئة زيت الماكينة للموتور  

 أوقف السيارة على الطريق الممھد.   –
 دور مفتاح التشغيل إلى االغالق أو اطفئ الموتور.   –
 افتح غطاء مقصورة المحرك.   –
لفتحه بعد –دور غطاء تعبئة زيت الماكينة وفقا التجاه سھم    –

 تبرد الموتور.

ة تعبئة زيت الماكينة.افتح فتح   –
لتجنب تجاوز كمية زيت الماكينة للحد األعلى، الرجاء قياس   –

 مستوى زيت الماكينة قبل إضافته في كل مرة.
توقف عن إضافة زيت الماكينة بمجرد وصول المستوى إلى   –

  اعلى موضع، ركب غطاء فتحة التعبئة. 
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 تحذيرات

شتعال. توخ الحذر عند إن زيت ماكينة المحرك قابل لال   ● 
إضافته وتجنب سقوطه على قطع غيار المحرك الحارة أو نظام 

  التصريف الساخن.
ال تشغل الموتور في حال تجاوز مستوى زيت الماكينة    ● 

اعلى حد لتجنب تلف المحفز الثالثي والموتور! اتصل بوكالة 
  البيع المعتمدة لفحص وإصالح المحرك.

غطاء فتحة تعبئة زيت الماكينة تأكد من حسن إغالق    ● 
  وتجنب االحتراق الناجم عن سقوطه على قطع الغيار العاملة. 

استبدال زيت ماكينة المحرك  
اقرأ دليل الضمان والصيانة الستبدال زيت الماكينة وفقا للمتطلبات. 

  اتصل بوكالة البيع المعتمدة الستبدال زيت ماكينة المحرك. 
ة في الظروف القاسية أو تعبئة البنزين الغني إن تقم بقيادة السيار

بالكبريت أو قيادتھا للمسافة القصيرة دائما أو تشغيل الموتور بسرعة 
الدوران لمدة طويلة (مثل سيارة األخرى) أو قيادتھا في المناطق التي 
يكثر فيھا الغبار أو المناطق الباردة أو جر سيارات أخرى دائما، فمن 

  مرات الصيانة أو التقليل من فترة الصيانة. الالزم اإلكثار من 

 تحذيرات

 اعھد باستبدال زيت الماكينة إلى المتخصصين فقط.
انتظر حتى تبرد المحرك الستبدال زيت الماكينة لتجنب   ● 

 االحتراق البشري.
 ارتد نظارة الوقاية لتجنب دخول زيت الماكينة إلى العين.  ● 
ستقيم عند تفكيك صامولة ضع ذراعكم على المستوى الم  ● 

 التصريف وتجنب تالصق زيت الماكينة بذراعكم.
 اغسل البشرة في حال تالصق زيت الماكينة بھا.  ● 
جھز إناء خاصا لتخزين زيت الماكينة المستعمل. اضمن     ● 

 اتساع اإلناء.
ال تضع زيت الماكينة المستعمل في اإلناء الذي ُيستعمل   ● 

من األواني غير األصلية، من أجل  لتخزين األطعمة أو غيره
  تجنب التسمم.

زيت الماكينة من المواد السامة! ضع زيت الماكينة   ●
 المستعمل في مكان آمن بعيد من األطفال!
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 تنبيھات

ال تضف أي شحم إلى زيت ماكينة المحرك لتجنب تلف   ●
الموتور! نعتذر عن تقديم خدمة الضمان في حال إتالف الموتور 

  اجم عن إضافة الشحم. الن
التعامل بزيت الماكينة المستعمل يتطلب المعلومات   ●

االختصاصية بمستوى عال، فاستخدم أدوات خاصة. نوصيكم 
  بتسليم سيارتكم إلى وكالة البيع المعتمدة. 

زيت الماكينة المستعمل يضر بالبيئة والماء، فال تصرفه   ●
تعامل بالتراب إلى مجاري مياه الصرف الصحي مباشرة. إن ال

  الذي يمتّص زيت الماكينة المستعمل من األعمال الشاقة المكلفة.
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 سائل التبريد 4.4.3
  أھمية سائل التبريد

  إن سائل التبريد يمتاز بوظيفة تجنب التجمد والتآكل. 
  مواصفات سائل التبريد

قد تم تعبئة سائل التبريد واإلضافات الخاصة في المصنع، وتتحمل 
. إنه قادر على وقاية قطع الغيار ℃ 35-رارة األدنى درجة الح

السبائكية والنظام من التآكل وانسداد أوساخ المياه في حين رفع نقطة 
  غليان سائل التبريد. 

من الالزم رفع قدرة سائل التبريد على مقاومة البرد، لذا أضف مزيدا 
%، وإال فتتأثر قدرته على 65من اإلضافات وال تتجاوز نسبتھا 

  مقاومة البرد ويتراجع أداؤه. 

 تنبيھات

℃DF-6،-35مواصفات سائل التبريد للموتور: 

 عداد درجة الحرارة لسائل تبريد المحرك 

لعداد درجة الحرارة لسائل  - 2-في الظروف الطبيعية يبقى مؤشر 
تبريد المحرك في الوسط. عندما يلف الموتور تحت احمال كبيرة 

البيئة قد ترتفع درجة الحرارة لسائل التبريد  وترتفع درجة حرارة
 أيضا.

 لمبة االشارة لدرجة الحرارة لسائل تبريد المحرك  
تضيء لمبة االشارة باللون االحمر في في العدادات المركبة إن كانت 

). في ھذا الحال تظھر درجة حرارة سائل التبريد مرتفعة جدا (
صلة على الشاشة لتنبيه المعلومات والرسومات التوضيحية ذات ال

السائق إلى االخطار المحتملة. الرجاء اطفاء الموتور وفحص مستوى 
 سائل التبريد في بعد تبرد المحرك.

إن كان مستوى سائل التبريد سليما فقد ترتفع درجة حرارة النظام 
 بسبب اختالل مروحة التبريد. افحص فيوزھا واستبدله عند الضرورة

.  )395(راجع الصفحة الـ
إن تضئ اللمبة مجددا بعد قطع المسافة القصيرة، فأوقف السيارة  

  وأطفئ الموتور واتصل بوكالة البيع المعتمدة لإلصالح. 
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 تحذيرات

 توخ الحذر عند البقاء في حجيرة الموتور.  ● 
حجيرة الموتور من المناطق الخطيرة. الرجاء التمعن في    ● 

رات ذات الصلة قبل فتح غطاء قراءة دليل المستخدمين والتحذي
  حجيرة الموتور.

ال تفتح غطاء مقصورة المحرك بمجرد العثور على البخار   ● 
أو سائل التبريد المتصاعد لتجنب االحتراق البشري! افتحه بعد 

  التأكد من عدم تصاعد سائل التبريد أو البخار.

  فحص مستوى سائل التبريد 

مھد، ثم شدد الفرملة اليدوية.أوقف السيارة على الطريق الم –
 اطفئ الموتور أو دور مفتاح التشغيل إلى موضع االغالق.   –
 افتح غطاء مقصورة المحرك.   –
بعد تبرد الموتور افحص مستوى سائل التبريد للتأكد من بقائه –

  في النطاق المرسوم على جانب علبة التضخم. 
●   ”XAM“ .ھو الحد األعلى لسائل التبريد  
●  M“IN” .ھو الحد األدنى لسائل التبريد  
 تأكد من بقاء مستوى سائل التبريد بين الحدين.  ●

 اقتراب العالمة من أعلى حد. 
   MIN.أضف سائل التبريد في حال انخفاضه عن - 

 تنبيھات

فحص مستوى سائل التبريد للمحرك مھم جدا بالنسبة إلى   ● 
 كل النظام.

مھدة قبل فتح غطاء أوقف السيارة على األرض الم  ●
مقصورة المحرك. اقرأ التعليمات والتحذيرات ذات الصلة بعد 

  فتحه. 

271



  الستخدام والصيانة. ا4

 تعبئة سائل التبريد

افحص مستوى سائل التبريد، ثم اتبع التعليمات التالية اذا اقتضت 
  الحاجة إلى تعبئة سائل التبريد:

لتجنب االحتراق البشري لّف علبة التضخم بقطعة كبيرة من –
 ماش وفكك الغطاء بعناية، وذلك باتجاه عكس عقارب الساعة.الق
أضف سائل التبريد بعناية حتى وصول مستواه إلى النطاق –

 الموضح على جانب علبة التضخم.
ضع غطاء علبة التضخم في مكانه ودوره باتجاه عقارب –

 الساعة.

 تنبيھات

 لبات.افحص مستوى سائل التبريد قبل اضافته وفقا للمتط   ● 
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.

ائل التبريد قم بتعبئة سائل التبريد الجديد وال تستعمل س   ● 
 المستعمل.

 تنبيھات

  قد يتجاوز سائل التبريد الحد األعلى في حال تبرد الموتور. 

 تحذيرات

احتفظ بإضافات سائل التبريد في إنائھا األصلي، وأبعدھا   ● 
عن األطفال. اتبع نفس التعليمات عند التعامل بسائل التبريد 

  المستعمل. 
مستعمل في اإلناء الذي ُيستعمل ال تضع زيت الماكينة ال  ● 

لتخزين األطعمة أو غيره من األواني غير األصلية، من أجل 
  تجنب التسمم! 

اضمن قدرة سائل التبريد على مقاومة البرد في المناخ   ● 
وفقا لدرجة حرارة البيئة،  DF-6القاسي، وأضف إضافات 

لتدفئة لتجنب تجمد سائل التبريد وتلف السيارة. قد ال يعمل نظام ا
بسبب نقصان اإلضافات، فيضطر السائق والركاب إلى تحمل 

 البرد القارس.
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 تنبيھات

ال تضع إضافات غير أصلية أو معتمدة من قبل شركة   ● 
GAC MOTOR  إلى سائل التبريد األصلي لتجنب تلف

  المحرك. 
يمنع إضافة سوائل التبريد المصنوعة من شركات أخرى   ● 

يارتكم لتجنب تلف الموتور ونظام التبريد. ال إلى سائل تبريد س
 DF-6تستعمل سوائل التبريد بأنواع أخرى في حال عدم توفر 

وفقا لدليل المستخدمين. يمكن اضافة المياه النقية إلى النظام في 
الظروف القاھرة، إال أنه يجب تعبئة سائل التبريد في أول فرصة 

  الستعادة الكثافة السليمة.
وادر تالشي لون سائل التبريد في علبة التضخم إن تظھر ب  ● 

في حال عدم إضافة سوائل التبريد غير المعتمدة، فالرجاء استبدال 
سائل التبريد وفقا لدورة الصيانة المكتوبة في دليل خدمة ما بعد 

  البيع.

 تنبيھات

يمكن ملء المحرك مع المبرد في حالة الباردة، بعد ملء   ● 
ريد يجب أن ال يتجاوز خط فوق. أضف سائل مستوى سائل التب

التبريد في حال تبرد المحرك، وتجنب تجاوزه للحد األعلى، من 
  أجل تجنب فياضه عندما يكون الموتور حارا. 

إن تستھلك سيارتكم كثيرا من سائل التبريد فأضف سائل   ● 
التبريد الجديد بعد تبرد الموتور لتجنب تلفه. كثرة استھالك سائل 

يد يدل على اختالل نظام التبريد. الرجاء تسليم سيارتكم إلى التبر
  وكالة البيع المعتمدة للفحص واإلصالح.

الرجاء التعامل بسوائل التبريد المستعملة وفقا الحكام  ●
 حماية البيئة والقانون ذي الصلة.
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  سائل تنظيف الشباك األمامي وشريح المساحة  4.4.4
  االمامي  إضافة سائل تنظيف الشباك

تقوم علبة سائل التنظيف في مقصورة المحرك بتغذية سائل الغسيل إلى 
جھاز تنظيف الشباك األمامي وجھاز غسل المصباح األمامي، فالرجاء 
إضافة سائل الغسيل فورا قبل تنظيف الشباك األمامي أو المصباح 

 األمامي.
، لذا من الصعب تنظيف الشباك والمصباح األماميين بالماءالنقي

نوصيكم بإضافة سائل التنظيف المعتمد إليه. ركب سائل التنظيف وفقا 
  للنسبة المكتوبة على التعبئة الخارجية. 

 تحذيرات

 توخ الحذر عند البقاء في حجيرة الموتور.  ● 
حجيرة الموتور من المناطق الخطيرة. الرجاء التمعن في    ● 

الصلة قبل فتح غطاء قراءة دليل المستخدمين والتحذيرات ذات 
  حجيرة الموتور.

ال تضف سائل التبريد أو غيره من اإلضافات إلى سائل   ● 
التنظيف، لتجنب بقاء بقاع الزيت على الشباك األمامي! اضمن 

  وضوح مدى الرؤية وتجنب الحوادث المرورية!

 تنبيھات

ال تستعمل سائل تنظيف الشباك األمامي مع سوائل التنظيف 
تجنب انفكاك العناصر الناشطة وانسداد فتحة جھاز األخرى ل

  الغسل.

 استبدال شرائح المساحات األمامية

، ثم موضع ”ON“ دور مفتاح التشغيل إلى موضع  - 
“OFF/LOCK”.  

ثوان بعد 10في خالل  دور مفتاح التحكم بالمساحات إلى  - 
  دورة.  انتھاء الخطوة السابقة. في ھذا الحال تدور المساحات نصف
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ارفع شريح المساحة فوق الشباك األمامي وأمسك بحامله. –
 افخض ذراع المساحة بعناية. –
اضغط على ذراع المساحة باالتجاه المعاكس حتى سماع صوت –

  الطقة. 
 ضع حامل الذراع على الزجاجة االمامية بعناية. –
لى يعود ذراع المساحة إ“NO” دور مفتاح التشغيل إلى موضع   –

 موضعه األصلي.

 تبديل شرائح المساحات الخلفية 

باتجاه السھم - 2-وادفع الشريح  -1-امسك بحامل المساحة  –
 لتفكيك شريح المساحة.

 افخض ذراع المساحة بعناية. –
اضغط على ذراع المساحة باالتجاه المعاكس حتى سماع صوت –

 الطقة.
 اية.ضع حامل الذراع على الزجاجة االمامية بعن –

للبيع لتبديل شرائح   GAC  MOTORنوصيكم بالتوجه إلى محطة  
 المساحات.

 تنبيھات

  امسك بذراع المساحة بدال من شريحھا الناعمة.   ●
  استعمل شريح المساحة بنفس المواصفات والطول.   ●
 اخفض ذراع المساحة بعناية وتجنب اصطدامھا بالزجاج.   ●
وري وبدل الشرائح افحص احوال المساحات بشكل د   ●

  التالفة. بدل الشرائح التالفة في أول فرصة. 
علما بان شرائح المساحات التالفة أو المتسخة تؤثر في  ●

 مدى الرؤية وسالمة القيادة.
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  سائل الفرامل  4.4.5
  اھمية سائل الفرامل

  يقوم سائل الفرامل بنقل الحركات في نظام الفرامل الھيدروليكي. 
  ى سائل الفرامل وفقا لمتطلبات دليل الضمان والصيانة. افحص مستو

  مواصفات سائل الفرامل
قد تم اضافة سائل الفرامل بالجودة المميزة في المصنع وبامكانكم 

  استعماله في كل المناخات ما عدا االجواء االسثنائية.
الرجاء التأكد من تطابق مواصفات سائل الفرامل الموضحة على 

  عند شراء سائل الفرامل. العبوة الخارجية

 تنبيھات

عدم ربط حزام األمان أو ربط حزام األمان بشكل غير صحيح، 
  سيزيد من خطر التسبب في وقوع اإلصابات الخطيرة.

 لملبة االشارة لنظام الفرامل 
أثناء السير عدم انطفاء لمبة اإلنذار أو استمرار ضيائھا باللون االحمر  

توى سائل الفرامل في العلبة. إن تجد أن يدل على انخفاض مس 
، فقد يتسرب سائل الفرامل ”MIN“مستوى سائل الفرامل تحت عالمة 

من النظام. في ھذا الحال أوقف السيارة فورا للفحص واتصل بوكالة 
  البيع المعتمدة لتجنب الحوادث المرورية. 

السير، يقوم النظام بإخفاض جلبة الفرامل بسبب التآكل الطبيعي أثناء 
وقد ينخفض مستوى سائل الفرامل. إنه من الظواھر الطبيعية وال 

  داعي للقلق. 

 تنبيھات

إن كانت علبة سائل الفرامل وراء كثير من قطع الغيار وعجزت 
عن مالحظة مستوى سائل الفرامل، فالرجاء تسليم سيارتكم إلى 

  وكالة البيع المعتمدة للفحص. 

  ل فحص مستوى سائل الفرام 

بعد تبرد الموتور افحص مستوى سائل الفرامل للتأكد من بقائه –
  في النطاق المرسوم على جانب علبة التضخم. 

●   ”XAM“ .ھو الحد األعلى لسائل الفرامل  
●   ”NIM“ .ھو الحد األدنى لسائل الفرامل  
 تأكد من بقاء مستوى سائل الفرامل بين الحدين.  ●
  . MINانخفاضه عن أضف سائل التبريد في حال   –
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 تحذيرات

 توخ الحذر عند البقاء في حجيرة الموتور.  ● 
حجيرة الموتور من المناطق الخطيرة. الرجاء التمعن في  ●

قراءة دليل المستخدمين والتحذيرات ذات الصلة قبل فتح غطاء 
  حجيرة الموتور.

  تبديل سائل الفرامل  

بق مع الشروط في وكالة البيع نوصيكم بخيار سائل الفرامل المتطا
  المعتمدة لضمان سالمة تشغيل النظام. 

سائل الفرامل يمتّص الماء من الھواء المحيط به. إن كان يحتوي على 
كمية كبيرة من الماء فيتأثر أداء الفرامل وتنخفض نقطة غليان سائل 

  الفرامل.

 تنبيھات

ارة، لذا جففه سائل الفرامل يؤدي إلى تعفن السطح المطلي للسي
  فورا. 

 تنبيھات

 تعامل بسائل الفرامل المستعمل وفقا لنظام حماية البيئة.

277



  الستخدام والصيانة. ا4

 تحذيرات

استعمال سائل الفرامل المستعمل غير المتطابق مع الشروط قد 
  ُيضعف أداء نظام الفرامل حتى اختالله! 

اقرأ التعليمات المكتوبة على الغالف معرفة مواصفات   ● 
 فرامل. اختر سائل الفرامل المتطابق مع ھذا المعيار.سائل ال

 سائل الفرامل من المواد الساّمة!  ● 
احتفظ بإضافات سائل التبريد في إنائھا األصلي، وأبعدھا    ● 

عن األطفال. اتبع نفس التعليمات عند التعامل بسائل التبريد 
المستعمل. ال تضع زيت الماكينة المستعمل في اإلناء الذي 

تعمل لتخزين األطعمة أو غيره من األواني غير األصلية، من ُيس
 أجل تجنب التسمم!

اتبع التعليمات الواردة من دليل الضمان الستبدال سائل   ●
الفرامل بشكل دوري! بقاؤه في النظام لمدة طويلة قد يسبب انسداد 
األنابيب وُيضعف أداء الكبح وأمان السير حتى اختالل نظام 

  التعليمات ذات الصلة لتجنب الحوادث. الفرامل. اتبع
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 البطارية 4.4.6
  التعليمات والعالمات على البطارية 

  ارتد نظارة الوقاية! 

المحلول الكھربائي في البطارية من المواد المسببة 
  للتعفن، ارتد نظارة الوقاية والقفاز عند الضرورة! 

يح غير يمنع النيران أو األلعاب النارية أو المصاب
  المغطاة أو السجائر! 

  قد يتشكل الغاز المرّكب أثناء شحن البطارية! 

  أبعد األطفال عن البطارية والمحلول الكھربائي! 

ال تتعامل بالنظام الكھربائي للسيارة إن لم تستوعب معلومات كافية 
عنه أو تنقصك األدوات الالزمة! اعھد بذلك إلى وكالة البيع المعتمدة 

  اقتضت الحاجة. إذا

 تحذيرات

 توخ الحذر عند البقاء في حجيرة الموتور.  ● 
اقرأ التعليمات والتحذيرات ذات الصلة بالبطارية قبل   ● 

  التعامل بھا. 
 اعھد إلى العاملين المؤھلين بالتعامل بالبطارية.   ● 
 ال تفتح البطارية لتجنب االحتراق الكيميائي واالنفجار!  ● 
البطارية التالفة! قم بإعادة تدوير البطارية  ال تستعمل  ● 

 التالفة وفقا لنظام حماية البيئة.
يمنع النيران أو األلعاب النارية أو المصابيح غير المغطاة   ● 

أو السجائر! تجنب الشرارة عند التعامل بكابالت أو أجھزة 
كھربائية لتجنب سوء توصيل البطارية. الشرارة الناجمة عن سوء 

قد تؤدي إلى اإلصابة البشرية! قد يحدث قصر الدائرة التوصيل 
  الذي يسبب الشرارة الكھربائية ذات الطاقة القوية.

  اللمبة التحذيرية لنظام الشحن  
 يتم استعمال ھذه اللمبة لإلشارة إلى اختالل المولد.

 تضء اللمبة التحذيرية لنظام الشحن ”ON“دور المفتاح إلى موضع 
  لتحذيرية بعد تشغيل الموتور. تنطفئ اللمبة ا 

ضياء لمبة اإلنذار أثناء السير يدل على عدم قيام المولد بشحن 
البطارية. الرجاء تسليم سيارتكم إلى وكالة البيع المعتمدة للفحص 

  واإلصالح. 
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 فحص البطارية
إن تقد السيارة لمسافات طويلة أو في المناطق الحارة وتستخدم 

  ن الالزم فحص البطارية بشكل دوري. البطارية لوقت طويل، فم

 افتح غطاء موجب البطارية باتجاه السھم. –
افحص احوال التوصيل ما بين كابيالت البطارية للتأكد مما إذا –

كانت مرتخية أو متساقطة. احفص الحوال الخارجية للبطارية للتأكد 
مما إذا كانت شقوق أو مواضع متضخمة. الرجاء االتصال بمحطة 

GAC MOTOR .للفحص والتصليح فورا  

  شحن واستبدال البطارية 
إن تقد السيارة للمسافة القصيرة أو ال تقودھا دائما، فمن الالزم اإلكثار 

  من مرات الفحص أو التقليل من فترة الصيانة. 
اختالل البطارية أو فراغھا يؤدي إلى صعوبة التشغيل. نوصيكم بتسليم 

  عتمدة للفحص واإلصالح.سيارتكم إلى وكالة البيع الم

  شحن البطارية  
شحن البطارية يتطلب المعلومات االختصاصية، واشحن البطارية في 

  البيئة المناسبة. نوصيكم بشحن البطارية في وكالة البيع المعتمدة. 
إن كان مفتاح التشغيل مفتوحا أو تضيء إشارات التوجيه واإليقاف 

  ر البطارية تعمل.  لمدة طويلة بعد إطفاء الموتور، فتستم
ال تستخدم أجھزة كھربائية لمدة طويلة في السيارة بعد إطفاء   .1

  الموتور. 
تأكد من إغالق األبواب وكل األجھزة الكھربائية (مثل   .2

  المصابيح) عند مغادرة السيارة. 
إن لم تستطع تشغيل الموتور بعد توصيل األجھزة الكھربائية   .3

10-5أخرج المفتاح وشغل الموتور بعد  فال تقم بتشغيله باستمرار.
. اتصل بوكالة البيع المعتمدة إن لم تستطع تشغيل دقائق 

  الموتور. 
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 فلتر نظام التكييف 4.5
 افحص فلتر نظام التكييف

ضمان. نوصيكم الرجاء فحص وتنظيف فلتر نظام التكييف وفقا لدليل ال
بتبديل فلتر نظام التكييف في أول وقت إن كان متسخة جدا بسبب سير 

  السيارة في بيئات يكثر فيھا الغبار دائما.

 تنبيھات

 GACالرجاء االتصال بالعاملين المتخصصين في محطة 
MOTOR .لتفكيك فلتر نظام التكييف إذا اقتضت الحاجة 

  تفكيك فلتر نظام التكييف  

  .-1-انزع حاجب صندوق القفازات    .2  .- 1-افتح صندوق القفازات باتحاه السھم    .1
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اضغط على صندوق القفازات باتجاه السھم واخرج صندوق    .3
  .-1- القفازات 

) الخراج -السھم-. انزع طوق التثبيت بأسفل صندوق القفازات (4 
  .-1-صندوق القفازات 

ثبيت للّب الفلتر عند السھم واخرج لوحة لّب انزع طوق الت   .5
  .- 1- الفلتر 
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قم بتنظيف فلتر نظام التكييف بالھواء المكبوس النظيف أو    .7  .- 1-اخرج فلتر نظام التكييف    .6
 اضرب الفلتر الزالة الغبار عليه.

 تنبيھات

 ال تضع فلتر نظام التكييف في الماء لتجنب تلفه.

 يب فلتر نظام التكييف النظيف حسب الترتيب المعاكس.قم بترك   .8

 تنبيھات

قم بتثبيت فلتر نظام التكييف ليتجه السھم إلى فوق (العالمة 
  المذكورة).
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 تبديل اللمبات. 4.6
  تعليمات عن استبدال اللمبات 

  افحص المصابيح التالية: 
القريب المصباح الكبير األمامي (النور البعيد المدى والنور   .1

 المدى)
 الخلفي \مصباح الموقع االمامي   .2
 مصباح السير أثناء النھار (لبعض الموديالت)   .3
  مصباح الكبح    .4
 أضواء إشارات التوجيه  .5
 مصباح التراجع   .6
 مصباح التحذير للخطر   .7
 مصباح لوحة الرقم   .8
 مصباح الكبح العلوي   .9

 الخلفي \مصباح الضباب األمامي   .10
 المصابيح الداخلية األخرى . 11

الرجاء استبدال اللمبات التالفة فورا. الرجاء فحص الفيوز قبل استبدال 
اللمبة، ألن احتراقه قد يؤدي إلى تعطل اللمبة. اتبع التعليمات التالية 

  قبل استبدال اللمبة: 
  دور الزر إلى موضع اإلطفاء.   .1
  سط. دور زر التحكم لنظام اإلضاءة إلى الو  .2
  “KCOL/FFO”. دور المفتاح إلى   .3

 تنبيھات

اختر اللمبة ذات نفس المقاس. عادة تكون مواصفات اللمبة 
  مكتوبة على الزجاجة أو حامل اللمبة.

 للمزيد من التفاصيل). 386مواصفات اللمبات (الصفحة الـ

 مثل:
LL = اللمبة من أطول استخدامھا عمر الفاعلية، الطويلة اللمبة 

  .لعاديةا
Blue = الغازية الفتق لمبة لون مع تتطابق البيضاء، \ الزرقاء اللمبة.  
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    خطوة تبديل اللمبات
ال تلمس لمبة المصباح الكبير األمامي باإلصبع لتجنب بقاء بصمته 
على السطح بسبب الحرارة، وذلك قد يؤثر في سطوع اللمبة بسبب 

  ت.تطاير بصمات اليد الناجم عن حرارة اللمبا
افحص أحوال المصباح قبل استبدال اللمبة. الرجاء تسليم سيارتكم إلى 

  وكالة البيع المعتمدة بعد استبدال لمبة المصباح األمامي لتعديل نوره

 تنبيھات

طريقة تفكيك اللمبات على اليسار واليمين متشابھة جدا، فنقوم 
  بتسليط الضوء على كيفية تفكيك اللمبات على جانب.

 تركيب اللمبات. \زجاجات اللمبات عند تفكيك  ال تلمس

 تحذيرات

ال تقم باستبدال اللمبة بدون إذن، واقرأ تعليمات األمان وكيفية 
  استخدام األدوات. 

أطفئ المفاتيح ذات الصلة قبل استبدال اللمبات، وانتظر   ● 
 حتى تبردھا.

ير في انتبه إلى قطع الغيار الحادة على غطاء المصباح الكب  ● 
مقصورة المحرك وغطاء المصابيح الخلفية المركبة، وتجنب 

  إصابة األصابع.
توخ الحذر عند التعامل بقطع الغيار العالية الفولطية   ● 

للمبات لتجنب الحوادث الناجمة عن اختالل التحكم! اتصل بوكالة 
  البيع المعتمدة لمزيد من التفاصيل.

  تبديل لمبة النور البعيد المدى  

  دور مفتاح التشغيل إلى موضع التشغيل.   .1
دور الغطاء المحكم للنور البعيد المدى باتجاه السھم، ثم اخرجه    .2
 -1-.  
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، ثم - 1- اضغط على حامل نابض لمبة النور البعيد المدى    .4 اقطع وصلة النور البعيد المدى باتجاه السھم.   .3
  .- 2- اخرجھا 

 س لتركيب اللمبة.اتبع الترتيب المعاك   .5

  تبديل لمبة النور القريب المدى  

  دور مفتاح التشغيل إلى موضع التشغيل.   .1
دور الغطاء المحكم للنور البعيد المدى باتجاه السھم، ثم اخرجه    .2
 -1-.  
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دور الغطاء المحكم للنور القريب المدى باتجاه السھم، ثم    .3
  .- 1- حامله 

  - 1- ور القريب المدى اخرج لمبة الن   .4
 اتبع الترتيب المعاكس لتركيب اللمبة.   .5

  تبديل لمبة مصباح االشارة للتوجيه  

  دور مفتاح التشغيل إلى موضع التشغيل.   .1
  .- 1- دور الغطاء المحكم للمصباح باتجاه السھم، ثم اخرجه    .2
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  - 1- اخرج لمبة مصباح التوجيه األمامي    .3
  ب المعاكس لتركيب اللمبة.اتبع الترتي   .4

  تبديل لمبة الموقع االمامي  
يعتبر لمبة الموقع األمامي جزء من المصابيح المركبة االمامية. لمبة 
الموضع األمامي عبارة عن صمام االضاءة الثنائي وال تحاول تبديله 
وحده. إن تتلف مجموعة من صمام االضاءة الثنائي فقد تعمل 

ية األخرى باحمال كبيرة، مما يقلل من عمر صمامات االضاءة الثنائ
 استعمالھا.

لتصليح لمبة الموقع  GAC MOTORالرجاء التوجه إلى محطة 
  األمامي التالفة.

 تبديل لمبة السير أثناء النھار (لبعض الموديالت فقط)
يعتبر لمبة السير أثناء النھار جزء من المصابيح المركبة االمامية. لمبة 

بارة عن صمام االضاءة الثنائي وال تحاول تبديله الموضع األمامي ع
وحده. إن تتلف مجموعة من صمام االضاءة الثنائي فقد تعمل 
صمامات االضاءة الثنائية األخرى باحمال كبيرة، مما يقلل من عمر 

 استعمالھا.
 لتصليح اللمبة التالفة. GAC MOTORالرجاء التوجه إلى محطة 

 ماميتبديل لمبة مصباح الضباب اال 
ستجدھا على المصد االمامي وعملية تفكيكھا معقدة. الرجاء التوجه إلى 

  لتصليح اللمبة التالفة. GAC MOTORمحطة 
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 تبديل نور التوجيه الجانبي لمرآة الرؤية الخلفية
وال تحاول  LEDنور التوجيه لمرآة الرؤية الخلفية عبارة عن لمبة 

ل مجموعة مصابيح التوجيه تبديلھا وحدھا. في ھذا الحال يجب تبدي
  لمرآة الرؤية الخلفية.

 لتصليح اللمبة التالفة. GAC MOTORالرجاء التوجه إلى محطة 

 تفكيك اللمبات المركبة الخلفية 

 دور مفتاح التشغيل إلى موضع التشغيل.   .1
  -1-افتح لوحة التزيين الصغيرة    .2

  .-Aسھم  –اقطع وصالت المصابيح المركبة الخلفية    .3
  .-Bسھم  –دور صامولة التثبيت للمصابيح الخلفية المركبة    .4
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  .- 1-اخرج المصابيح المركبة الخلفية    .5
 اتبع الترتيب المعاكس لتركيب اللمبة.   .6

 تبديل لمبة مصباح االشارة الخلفي للتوجيه 

 دور مفتاح التشغيل إلى موضع التشغيل.   .1
(تمعن في قراءة الصفحة  ة الخلفية . فكك المصابيح المركب2
).  356الـ
  باتجاه السھم.  -1- دور كرسي اللمبة لمصباح التوجيه الخلفي    .3

  باتجاه السھم. - 1-اخرج لمبة    .4
 اتبع الترتيب المعاكس لتركيب اللمبة.   .5
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 تبديل لمبة مصباح الفرامل

 دور مفتاح التشغيل إلى موضع التشغيل.   .1
(تمعن في قراءة الصفحة  المصابيح المركبة الخلفية  . فكك2
).  356الـ
  باتجاه السھم.  - 1-دور كرسي اللمبة لمصباح الفرامل    .3

  باتجاه السھم. - 1-اخرج لمبة    .4
 اتبع الترتيب المعاكس لتركيب اللمبة.   .5

  تبديل لمبة الموقع الخلفية  
ابيح المركبة االمامية. لمبة يعتبر لمبة الموقع الخلفية جزء من المص

الموضع األمامي عبارة عن صمام االضاءة الثنائي وال تحاول تبديله 
وحده. إن تتلف مجموعة من صمام االضاءة الثنائي فقد تعمل 
صمامات االضاءة الثنائية األخرى باحمال كبيرة، مما يقلل من عمر 

 استعمالھا.
 اللمبة التالفة.لتصليح  GAC MOTORالرجاء التوجه إلى محطة 
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 تبديل لمبة مصباح التراجع

 دور مفتاح التشغيل إلى موضع التشغيل.   .1
  افتح الباب الخلفي   .2
  .- 1- افتح اللوحة الصغيرة    .3

  باتجاه السھم. - 1-اخرج لمبة    .5  باتجاه السھم.  - 1- دور كرسي اللمبة لمصباح التراجع    .4
 لتركيب اللمبة.اتبع الترتيب المعاكس    .6
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 تبديل لمبة مصباح الضباب الخلفية.
ستجدھا على المصد الخلفي وعملية تفكيكھا معقدة. الرجاء التوجه إلى 

  لتصليح اللمبة التالفة. GAC MOTORمحطة 

 تبديل مصباح الفرملة العلوي 
وال تحاول تبديلھا  LEDمصباح الفرملة العلوي عبارة عن لمبة 

ل يجب تبديل مجموعة مصابيح التوجيه لمرآة وحدھا. في ھذا الحا
  الرؤية الخلفية.

 لتصليح اللمبة التالفة. GAC MOTORالرجاء التوجه إلى محطة 

  تبديل لمبة مصباح لوحة الرقم  

 دور مفتاح التشغيل إلى موضع التشغيل.   .1
دور صامولة التثبيت لمجموعة مصباح لوحة الرقم على    .2

  .-1- اخرج المجموعة  ، ثم- السھم –اليسار 
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دور مجموعة رقم اللوحة وحزمة األسالك باتجاه السھم، ثم    .3
  .- 1- اخرج غطاء اللمبة
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 العجالت 4.7
 تحذيرات

من الصعب أن تحقق العجالت الجديدة أفضل أداء في خالل 
 ليكم توخى الحذر أثناء السير بسرعة مناسبة. كم األولى، فع 500

العجالت غير الملّينة أو المتضررة تؤثر في أداء الكبح   ● 
  بسبب القوة الالصقة المنخفضة. 

من الصعب العثور على أضرار العجالت وصرر األطر   ● 
 التي تؤدي إلى تأرجح السيارة أو االنحراف عن الجھة المستقيمة. 

ت التالفة أو المتآكلة. استبدلھا بالعجالت ال تستخدم العجال  ● 
 الجديدة.

 تحذيرات

قد تقع الحوادث المرورية الخطيرة بسبب انفجار العجالت أو 
  تسرب الھواء منھا.

ال تستخدم العجالت التالفة أو المتآكلة. استبدلھا بالعجالت   ● 
الجديدة. قد تنفجر العجالت فجأة أثناء السير، مما يؤدي إلى 

وادث مرورية وبشرية خطيرة. بدل ھذه العجالت التالفة في ح
  أسرع وقت ممكن.

على الضغط الھوائي لإلطار أن يتطابق مع القيمة   ● 
المطلوبة لتجنب الحوادث. إن كان الضغط الھوائي منخفضا 
فيتشوه اإلطار وترتفع حرارته بسبب سير السيارة بسرعة عالية. 

  ي أيضا.وقد ينفجر ويتساقط غطاؤه الخارج
أبعد العجالت عن المواد الكيميائية أو زيت الماكينة أو   ● 

 الشحم أو الوقود أو سائل الفرامل.

 تحذيرات

سنوات.  6تجنب استخدام العجالت التي تتجاوز أعمارھا   ● 
توخ الحذر أثناء القيادة وقد السيارة بسرعة منخفضة إذا 

  اضطررت إلى استخدامھا.
األحوال ال تستخدم عجالت مستعملة غير في أي حال من   ●

متطابقة مع المعيار، ألنھا ال تخلو من الشقوق واألضرار 
المستورة. تجنب تلف العجالت واختالل التحكم بالسيارة 

  والحوادث المرورية.
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 اإلجراءات الوقائية من تعطل العجالت
عندما تمر السيارة بحواجز الطرق أو غيرھا من العراقل   ●

  ھا عموديا بسرعة منخفضة. تجاوز
  تجنب تالمس العجالت بالشحم وزيت الماكينة والبنزين.   ●
افحص العجالت للتأكد من أحوال التآكل (مثل الشقق أو الخدش   ●

  او التقبب). 
 أزل أوساخا بين انعال العجالت بشكل دوري.  ●

 تعليمات حول تخزين العجالت
ّجل جھات الدوران ضع عالمات مناسبة قبل تفكيك العجالت، س  ●

لكي تستطيع إعادة تركيبھا في المواضع الصحيحة. اضمن تطابق 
  جھات الدوران بأحوال التوازن. 

ضع العجالت واألطر المفككة في مكان مظلل وجاف وبعيد   ●
  عن أشعة الشمس القوية. 

  ضع العجالت عموديا قبل تركيبھا.   ●

  االطر والعجالت الجديدة  
 الت واالطر الجديدة بعناية.الرجاء اختيار العج

يجب أن تتماشى االطر الجديدة مع بعضھا من حيث االشكال واالبعاد  
 (االطوال) ومواصفات االنعال وإلخ.

ال تقم بتبديل عجلة فقط، بل اختر عجلتين على نفس المحور على 
  االقل.

 ال تستعمل االطر باالبعاد الزائدة عن ابعادة العجالت االصلية.
  ختيار العجالت واالطر المعتمدة منا.نوصيكم با

  مواصفات صرة العجلة واالطار  
  صرة العجلة: 
) 16×6.5J الموديالت لبعض( 
) 17×6.5J الموديالت لبعض( 
) 18×7.0J الموديالت لبعض( 

 االطار:
215/65) R16 الموديالت لبعض( 
215/60) R17 الموديالت لبعض( 
215/55) R18 الموديالت لبعض(

 الحتياطي:االطار ا
   Tاالطار بشكل 

 تنبيھات

الرجاء قراءة عالمة البيانات حول االطر وھي ملصقة تحت 
على جانب السائق. بامكانكم اختيار االطار  Bبأسفل عمود 

  وصرة العجلة وفقا للمواصفات الموصى بھا على العالمة.
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 االطار االحتياطي بغير المواصفات الكاملة
طي عن االطار المعياري من حيث الشكل والنعل يختلف االطار االحتيا

ودرجة السرعة ومؤشر الحمولة، لذا ال تعتبر االطار  االحتياطي بديال 
  لالطار المعياري.

الرجاء تبديل االطار االحتياطي في أول وقت لتجنب كل االخطار 
  الناجمة عن استعمال االطار االحتياطي.

 تحذيرات

ياطي إال لالحوال الطارئة. أقصى ال تستعمل االطار االحت   ● 
  .km 100وأقصى مسافة ھي  km/h 80سرعة ھي 

اعوام وبدله كل  3عمر االستعمال لالطار االحتياطي ھو    ● 
 اعوام. 3

  االطار الصيفي  
  مم. 3عمق النعل ال يقل عن 

 مم. 3قد ينزلق االطار في الماء في حال قلة عمر نعله عن 
  االطار الشتوي

لشتوي يساھم في تحسين اداء السيارة التي تسير على طرق االطار ا
  مغطاة بالثلوج.

  معا. 4قم بتركيب االطر الشتوية الـ● 
  اختر االطار الشتوي المعتمد فقط.● 
 ھدئ السرعة عند السير باالطار الشتوي.● 
مم، وإال فال يتم  4تأكد من عمق النعل لالطار الشتوي (ال يقل عن ● 

 اء).استعماله في الشت
 افحص الضغط الھوائي بعد تركيب االطار الشتوي.● 

 تحذيرات

يتم تصميم االطار الشتوي واالطار الصيفي وفقا لظروف    ● 
الفصل والشتاء المناخية. نوصيكم باختيار االطار الشتوي. قد ال 
يتكيف االطار الصيفي مع مناخات باردة، مما يفقدكم من قوة 

  المالصقة واداء الفرملة.
في الشتاء القارس ال تستعمل االطار الصيفي، وإال  ●

فتظھر الشقوق على سطحه ويتلف بشكل تام. في ھذا الحال تسمع 
  ضوضاء كبيرة مع اختالل التوازن.
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 األضرار غير المالحظة
من الصعب العثور على أضرار العجالت وصرر األطر التي تؤدي 

ة المستقيمة. الرجاء إلى تأرجح السيارة أو االنحراف عن الجھ
االتصال بوكالة البيع المعتمدة عند حدوث المشكلة السابقة الذكر. ھدئ 
السرعة في حال الشّك من اختالل االطار. اوقف السيارة وافحص 
احوال االطار التالف. ھدئ السرعة اذا لم يظھر أي تلف على االطار. 

لفحص وتبديل  GAC MOTORفي ھذا الحال توجه إلى محطة 
 الطار التالف.ا

 االطار ذو عالمة اللفّ 
سوف تجد عالمة اللّف بشكل السھم على جانب االطار. قم بلّف االطار 
باالتجاه الموضح. وذلك يحد من انزالق االطار على الماء ويعزز أداء 

  المالصقة ويقلل من ضوضاء ويطيل عمر استعمال االطار.

  الضغط الھوائي لالطار  
يل الضغط الھوائي بعد قيادة السيارة بسرعة من الممكن قياس وتعد

ساعات. قد ترتفع حرارة اإلطار بسبب االحتكاك  3منخفضة في خالل 
والتشوه، مما يؤدي إلى تضخم الھواء. في ھذا الحال ال تستطيع 

  الحصول على قيمة الضغط الھوائي الدقيقة. قسھا بعد تبرد العجالت.
ليل للعجالت في الصيف إن الضغط الھوائي المكتوب في ھذا الد

والشتاء. قيمة الضغط الھوائي في الصيف تزداد عما في الشتاء بقليل، 
فال تخفضھا في الصيف لتجنب نقصان الھواء في اإلطار حتى 

 انفجاره.
سالمة قيمة الضغط الھوائي أثناء السير مھمة جدا. قس الضغط 

طويلة. احتفظ الھوائي عند تعبئة الوقود أو قبل قيادة السيارة لمسافة 
بالضغط الھوائي القصوى لإلطار االحتياطي وإطار ضد األحوال 

 الطارئة.

  فحص الضغط الھوائي لالطار  

على  Bتم توضيح قيمة الضغط الھوائي لإلطار األصلي تحت عمود 
  جانب السائق. 

سّجل قيمة الضغط الھوائي المكتوبة على لوحة صندوق الوقود –
  ر في الصيف والشتاء). (إن ھذه القيمة لإلطا

فكك صامولة الحماية للبوابة الھوائية. –
رّكب مقياس الضغط الھوائي على فتحة البوابة الھوائية. –
قد تتجاوز درجة قس الضغط الھوائي بعد تبرد الموتور.  –

حرارته مع ارتفاع درجة حرارة البيئة، وال داعي إلخفاض 
   الضغط الھوائي لإلطار في ھذا الحال.
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عدل الضغط الھوائي وفقا ألحمال السيارة. –
افحص الضغط الھوائي لإلطار االحتياطي أو إطار ضد –

  األحوال الطارئة. 
شدد صامولة البوابة الھوائية. –

 تنبيھات

على شاشات بعض السيارات بيانات عن الضغط الھوائي الحالي 
  لألطر. 

 تحذيرات

المناسب قد يؤدي إلى حوادث  إن الضغط الھوائي غير  ● 
  مرورية حتى اإلصابة المميتة! 

قس الضغط الھوائي مرة على األقل كل شھر أو قبل قيادة   ● 
السيارة لمسافة طويلة. اضمن سالمة الضغط الھوائي لتجنب 

  الحوادث.
نقصان الضغط الھوائي يؤدي إلى تشوه العجالت   ● 

 وسخونتھا حتى انفجارھا.
غير المناسب يؤدي إلى تآكل العجالت  الضغط الھوائي  ● 

 المبكر ويؤثر في استقرار السير، سواء أ كان مرتفعا أو منخفضا.

عمر استخدام اإلطار  
عمر استخدام اإلطار يتوقف على الضغط الھوائي وسبيل القيادة 

  ومركبه. 

إن كانت العجلة األمامية أشد تآكال من العجلة الخلفية، فالرجاء 
  ا بالعجلية الخلفية لضمان توازن أعمار استخدام كل العجالت. استبدالھ

 تحذيرات

إن كانت سيارتكم مجھزة بنظام مراقبة الضغط الھوائي لألطر، 
فالرجاء االتصال بوكالة البيع المعتمدة الستبدال العجالت أو 

  اإلصالح. 
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 أثر تآكل العجالت

واألفقية، وارتفاع أثرعلى كل عجلة أصلية بعض الشقوق العمودية  - 
مم. الرجاء استبدال العجالت عند بلوغ عمق أثر التآكل  1.6التآكل 

  مم.  1.6ل
ھو الرسومات بمحيط االطار لتعريفكم على موضع "عالمة  Bالسھم  - 

  أثر تآكل سطح االطار" المقبب بقاع نعل سطح االطار.

 تنبيھات

يد تآكل العجالت. التوجيه أو اإلسراع أو اإليقاف المفاجئ يز
  تجنب سبل القيادة السابقة الذكر. 

توازن العجالت  
قد تم ضبط توازن العجالت في المصنع، مع أن كثيرا من العناصر 
تؤثر فيه أثناء السير، مما يؤدي إلى اختالل التوازن والتأرجح 

  المستمر. 
 قم بضبط توازن العجالت فورا لتجنب التآكل المبكر لنظام التوجيه

  ونظام التعليق والعجالت. 
  قم بإعادة ضبط توازن العجالت الجديدة. 

  اختالل تحديد مواضع العجالت
اختالل تحديد مواضع العجالت يؤدي إلى اختالل تآكل العجالت ويؤثر 
في أمان القيادة. نوصيكم بتسليم سيارتكم إلى وكالة البيع المعتمدة 

  بمجرد العثور على بوادر اختالل التآكل. 
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 السلسلة المضادة لالنزالق 4.8
عندما تسير السيارة على طرق مغطاة بالثلوج يزداد االطار تآكال، مما 
يؤدي إلى تلفه. فيما يلي بعض االقتراحات حول تجنب االعطال في 

 الشتاء:
تزويد االطار بالسلسلة المضادة لالنزالق عند السير على ثلوج    ●

مع االطار من حيث االبعاد عميقة. اختر السلسلة التي تتماشى 
والموديل. إنه مھم جدا لضمان سالمة السير. قيادة السيارة بسرعات 
متجاوز ألقصى حد أو االسراع المفاجئ أو الفرملة المفاجئة أو 

 التوجيه المفاجئ يؤدي إلى اخطار كبيرة.
احصل على قوة الفرملة من الموتور بقدر االمكان عند تھدية    ●

ق ذيل السيارة على طرق مغطاة بالثلوج، خاصة عند السرعة. قد ينزل
الفرملة المفاجئة. يجب االبتعاد عن سيارات أخرى بالمسافة المعينة. 
دس دواسة الفرملة بلطف. اعلم أن السلسلة المضادة لالنزالق توفر لكم 
  قوة االحتكاك بقدر معين وال تساعدكم في التخلص من خطر االنزالق.

 تنبيھات

االحكام حول انتاج السلسلة المضادة لالنزالق باختالف تختلف 
الدول والمناطق. لذا يرجى االطالع على القانون المحلي قبل 
استعمال السلسلة المضادة لالنزالق. ال تستعمل السلسلة المضادة 

  لالنزالق قبل االطالع على االحكام المحلية ذات الصلة.

 تنبيھات

االطار المزود بالسلسلة المضادة يجب أن تتأكد من تطابق 
لالنزالق مع االطار المعياري من حيث االبعاد واالشكال 

  والموديل. وذلك من اجل ضمان سالمتكم وغيركم.
قد السيارة بشكل متوازن بعد تزويد كل اطار بالسلسلة المضادة 
لالنزالق. تتراجع القوة الديناميكية بعد تزويد االطار بالسلسلة 

نزالق. قد السيارة بكل عناية وان كان الطريق ممھدا. المضادة لال
ال تتجاوز أقصى سرعة عند استعمال السلسلة المضادة لالنزالق 

  في أي حال من االحوال.  km/ h 50أو 
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 . االستخدام والصيانة4

 تعليمات حول مكافحة سرقة جسم السيارة 4.9
 GAC MOTORجسم السيارة يستغني عن الصيانة واتصل بمحطة 

  للمساعدة.
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  . البيانات التقنية5
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 . البيانات التقنية5

 كواد التعريفا 5.1

 سوف تجد اكواد التعريف التالية عند المواضع التالية:
 ): الجانب الداخلي للباب الخلفي.VINكود التعريف (كود    .1
 ): على لوحة العزل لحجيرة المحرك.VINكود التعريف (كود    .2
 دادات.): على يسار لوحة العVINكود التعريف (كود    .3
): الجانب الداخلي لغطاء حجيرة VINكود التعريف (كود    .4

 المحرك.
): على عالمة التشخيص لعمود VINكود التعريف (كود    .5

 الباب.

 تنبيھات

) المذكورة عما كان VINقد تختلف مواضع اكواد التعريف (
  عليه في الواقعـ وھي ليست كاملة أو مكتملة. 

311



  . البيانات التقنية5

 ارةعالمة التشخيص للسي

 رقم التشخيص والموديل   .1
 العالمة وموديل الموتور   .2
 سعة المحرك والقدرة المقننة.   .3
 اجمالي الوزن وعدد الركاب   .4
 تاريخ االنتاج وبلد المنشأ   .5

  رقم المحرك  

 على اسطوانة المحرك (وراء المولد) –السھم  –رقم المحرك 
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 . البيانات التقنية5

  االبعاد     المواصفات  5.2

 البند
 المواصفات

 الوحدة  البيانات

 mm  43±4350 اجمالي الطول

 mm  18±1825 اجمالي العرض

 اجمالي االرتفاع
(بدون حامل  1655±16
(بحامل  16±1680الشنط) و

  الشنط)
mm 

 mm  25±2560 قاعدة العجلة

المسافة 
بين 

مداسي 
العجلتين 

على 
العمود 
  ذاته 

االطار 
 mm  15±1554 مامياال

االطار 
 mm  15±1550 الخلفي

 mm  9±909 التعليق األمامي

 mm  8±881 التعليق الخلفي

الخلوص األرضي 
 mm  145≥  (بالحمولة التامة)

زاوية االقتراب 
  °  18≥  (بالحمولة التامة)

زاوية الخروج 
  °  22≥  (بالحمولة التامة)
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  . البيانات التقنية5

 الوزن

 الموديل
  )kgأقصى اجمالي الوزن (  )kgھيزات (وزن السيارة الكاملة التج

حمولة المحور  اقصى اجمالي الوزن حمولة المحور الخلفي حمولة المحور االمامي  وزن التجھيزات
حمولة المحور الخلفي  االمامي

GAC7130H2A5 وGAC7130H2A5A  1380±41  839±25  541±16  

1780  974  806  
GAC7150H1M5, GAC7150H2M5  

GAC7150H1M5A, GAC7150H2M5A  
1315±39  800±24  515±15  

GAC7150H1A5, GAC7150H2A5  
GAC7150H1A5A, GAC7150H2A5A  

1350±40  821±24  529±15  
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 . البيانات التقنية5

 المواصفات الشاملة

 البند

 مواصفات الموديالت

 GAC7130H2A5 الوحدة
  GAC7130H2A5Aو

GAC7150H1M5 
 GAC7150H2M5و
 GAC7150H1M5Aو
  GAC7150H2M5Aو

GAC7150H1A5、
GAC7150H2A5、
GAC7150H1A5A, 
GAC7150H2A5A  

في غير نمط االطفاء 
  والتشغيل

في غير نمط االطفاء 
  والتشغيل

في غير نمط االطفاء 
  والتشغيل

 شخص  5 عدد الركاب

  m  10.6≤ ادنى قطر للتوجيه

  %  40≥ على صعود المنحدراقصى قدرة 

km/h 100 ~  km/h 0 15≤  14.5≤  12.4≤ لالسراع  S  

  km/h  165≥ أقصى سرعة

  L/100km  8.7≤  8.2≤  8.4≤ معدل استھالك الوقود في المدن

  L/100km  5.9≤  5.5≤  5.7≤ معدل استھالك الوقود في ضواحي المدن

  L/100km  6.9≤  6.5≤  6.7≤ متوسط معدل استھالك الوقود

315



心\ -凶#\．5

4产IwU.....I_,.. 

4A15K1 4A13M1 山.l户I

乒'JI½--心lw归兮斗I 乒'11¼心YI..:..,I为兮斗I wl.ll卢立1岁户.h...i

王Ji'.J..I卢4,wl.ll_,614，志4＼，一'ii.h...i，尹楚今- -乒I'.J..I卢4,w\J\卢14,乏已J压上立I.h...i心共I � Y'>-" 

淫卢Iwl...\S.11千产，；半己生中必立\�\，心均 淫丘出，拉卢Iwl.\.S.ll于产，；牛己心为勺巠';/\包，-凶 .h...ill 
？ 斗4

4 4 wl.ll_,b'il..l..lc. 

2-4-3-1 2-4-3-1 J�'il令夕

75 75 (mm)=iJI卢AIA

84.6 75 (mm).b卢1

1495 1325 (mL)�\ 

1 :11 1:9.8 .bti.....::..i:l\� 

6000/84 5500/101 (kW/ Cr/min)）二＼王..JI•.J.iii\

6000/79 5500/93 (kW/ Cr/min)) i.::..,\.illI＼孕L....切斗一引

4500/150 4200~1500/202 (N•m/ Cr/min)) u\奾＼i.S尸-｀且lry

4500/141 4200~1500/192 (N•m/ Cr/min)) wt奾＼�l....:Jl..s_,-...:,il｀凶心C

50士700 50士700 (r/min)..l乒贮于-只切已4巳皿＼

．WI.l令主妇斗1沪：迅已＼尹咱达1..立心尽心斗1中过1竺J邑扫左气户I f' .lWI !.S户j沪过 （ 1 ：二-王

316



لمزید من التفاصیل، یرجى الرجوع إلى تعلیمات المتطلبات في بطاقة البیان علي غطاء فتحة التعبئة بالطرازات المختلفة
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  . البيانات التقنية5

 مواصفات مبدل السرعات

  TF-71SC الموديل

 تعشيقات 6آلي وب النمط

 الدفع

GAC7130H2A5 
 GAC7130H2A5Aو
 GAC7150H1A5و
 GAC7150H2A5و
 GAC7150H1A5Aو
  GAC7150H2A5Aو

 الدفع األمامي بالعجلة االمامية

  5MF26B الموديل

 تتعشيقا 5يدوي ب النمط

  الدفع

GAC7150H1M5 
 GAC7150H2M5و
 GAC7150H1M5Aو
  GAC7150H2M5Aو

 الدفع األمامي بالعجلة االمامية

  االطار  

 مواصفات صرة العجلة
)6.5Jx16 الموديالت لبعض( 

)6.5 Jx17الموديالت لبعض( 
)7.0 Jx18الموديالت لبعض( 

 مواصفات العجلة
)215/65R16الموديالت لبعض(  
)215/60R17الموديالت لبعض(  
)215/55R18 الموديالت لبعض( 

  T155/90D16 مواصفات العجلة االحتياطية

 الضغط الھوائي لالطار
 االطار الخلفي االطار االمامي

220 kPa  kPa 220  

الضغط الھوائي لالطار 
  kPa 420  االحتياطي

 على جانب السائق. Bمود سوف تجد عالمة البيانات حول الضغط الھوائي المعياري لالطار األصلي تحت ع
  الھيكل المعلق

 النمط
 الھيكل المعلق الخلفي  الھيكل المعلق األمامي

الھيكل المعلق المستقل 
macphersan  

الھيكل المعلق غير المستقل بنمط 
  عارضة عزم اللي
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 . البيانات التقنية5

 جھاز التوجيه

 جھاز التوجيه الميكانيكي بنمط شريح التروس النمط

 الكھربائي نجباورستير   نمط باورستيرنج

 الفرملة

  Xالفراغي والدائرتين العائدتين الھيدروليكيتين بنمط   باورستيرنج النمط

 الفرملة القرصية االطار االمامي

 الفرملة القرصية االطار الخلفي

 الفرملة اليدوية.
 ) (لبعض الموديالت)EPBنظام الفرملة لاليقاف االلكتروني (

كي (الفرملة الخلفية تعتمد على آلية المحور الناعم نظام الفرملة لاليقاف الميكاني
  الميكانيكي) (لبعض الموديالت)

  قيمة التوازن الديناميكي لالطار  

 كمية التوازن المتحرك الباقية االسم

 االطار االمامي
  g 8≤  في الداخل

  g 8≤  في الخارج

 االطار الخلفي
  g 8≤  في الداخل

  g 8≤  في الخارج

 لحر لدواسة الفراملالشوط ا

 المواصفات االسم

  mm 10±138≥ الشوط

  mm 10≤ الشوط الحر

 مواصفات جلبة الفرامل

 المواصفات االسم

  mm 2 حد تآكل جلبة الفرامل لإلطار األمامي (ال يشمل ظھر جلبة الفرامل)

  mm 2 حد تآكل جلبة الفرامل لإلطار الخلفي (ال يشمل ظھر جلبة الفرامل)
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  . البيانات التقنية5

 حديد مواضع األطرقيم ت

 المواصفات االسم

 االطار االمامي

  ′3′±4 زم المقدمة لإلطار األمامي

زاوية الميل الخارجية لإلطار 
  ′30′±19-   األمامي

زاوية الميل الخلفية للمسمار 
  ′30′±11°7  الرئيسي 

زاوية الميل الداخلية للمسمار 
  ′30′±56°12  الرئيسي 

 االطار الخلفي
  ′30′±4 طار األماميزم المقدمة لإل

زاوية الميل الخارجية لإلطار 
  ′30′±55  األمامي

 البطارية

 الموديل

الموديل غير المزود 
 \بوظيفة التشغيل 

  االطفاء

VARTA T5  

 المواصفات

  V 12 الفولطية المقننة

  Ah 55 ساعة 20سعة 

تيار الكھربائي للتشغيل بدرجة الحرارة ال
  EN(  530 Aالمنخفضة (

 الفيوزات 

علبة األجھزة الكھربائية للوحة 
  العدادات 

  )397(راجع الصفحة الـ

علبة التجھيزات الكھربائية 
  لحجيرة الموتور

  )400(راجع الصفحة الـ

 المصابيح

 المواصفات المصابيح
  W55 V12 H7 نور بعيد المدى

  W55 V12 H7 بعيدة وقريبة من الضوء

  W21 V12  لمبة االشارة االمامية للتوجيه 

  LED لمبة الموقع االمامية

  LED لمبة السير أثناء النھار

  H16 مصباح الضباب االمامي

  W16 WY V12 لمبة الفرملة

  LED مصباح الفرامل العلوي

  W16 V12 لمبة االشارة الخلفية للتوجيه

ة للتوجيه على جانب مرآة الرؤية الخلفية لمبة االشار
  اليمنى

LED  

  LED مصباح الموقع الخلفي

  W21P V12 مصباح الضباب الخلفي

  W16W V12 مصباح التراجع
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 . البيانات التقنية5

  W5W V12 مصباح لوحة الرقم

  W8W V12 ضوء السقف األمامي

  W8C V12 ضوء السقف الخلفي

  W10C V12 ضوء الجذع

  W5C V12 مصباح مرآة المكياج

  W5C V12  مصباح صندوق القفازات 

  W5 V12 مصباح التكريم

التعليمات حول تبديل اللمبات. ربما تجد بعض اللمبات على  للتعرف  351الرجاء التمعن في قراءة الصفحة الـ
  على بعض الموديالت فقط.
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 . التعامل مع الحوادث6
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  . التعامل مع الحوادث6

  التعامل بالحوادث  .6
  األدوات الالزمة واألطر االحتياطية   6.1

  الزمة األدوات ال 

 تم تجھيز األدوات الالزمة التالية لسيارتكم
 رافعة  .1
 لوحة التحذير بشكل مثلث  .2
 حلقة الجر  .3
 مفك لصواميل العجالت  .4
 مفتاح الربط الخاص بالرافعة  .5

 تنبيھات

الرجاء االحتفاظ بالرافعة في ظروفھا األصلية بعد االستعمال. 
لبة الفقاعية لالدوات ضع المفك الخاص مع الرافعة إلى الع

  المرفقة.

 تحذيرات

شدد صواميل العجالت بعزم اللي المطلوب لتجنب   ● 
 الحوادث المرورية الناجمة عن ارتخائھا أثناء السير.

 استخدم المفك الخاص بصواميل العجالت لتشديدھا.  ● 

 تحذيرات

سوء استخدام الرافعة قد يؤدي إلى اإلصابة الخطيرة.  
  استخدم الرافعة على األرض الممھدة.  ● 
استخدم الرافعة الستبدال عجالت سيارتكم، وال تستخدمھا   ● 

 لرفع أشياء أخرى.
أطفئ الموتور قبل استخدام الرافعة لتجنب اإلصابة   ● 

 الخطيرة.
عند رفع السيارة بالرافعة ال تبق تحت السيارة أو تضع أي   ● 

 جزء من جسمكم تحتھا لتجنب اإلصابة.
ضع حامال مناسبا إلسناد السيارة عندما تضطرر إلى   ●

 البقاء تحت السيارة لإلصالح.
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 . التعامل مع الحوادث6

  اإلطار االحتياطي
  ستجد اإلطار االحتياطي في صندوق األمتعة، وأخرجه عند الضرورة. 

افتح غطاء صندوق األمتعة. –

أخرج دعسات صندوق االمتعة كلھا. –
أخرج األدوات الالزمة فيه. –

 دور عجلة التشديد باتجاه عقارب الساعة لتثبيته. –
أخفض دعسات صندوق األمتعة وضعھا في المكان األصلي. –
 يتم التثبيت في ترتيب عكسي. –

 تنبيھات

افحص الضغط الھوائي لإلطار االحتياطي بشكل دوري واحتفظ 
  بالضغط الھوائي القصوى لھا. افحصه مرات كل عام. 

 تحذيرات

الرجاء اتباع التعليمات حول استعمال االطار االحتياطي     ●
 لتجنب أي خطر.

 ال تستعمل أكثر من اطار احتياطي في نفس الوقت.   ● 
يمنع استخدام اإلطار االحتياطي الذي قد تجاوز عمر   ● 

 استخدامه المسموح به.
ال تستخدم اإلطار االحتياطي الذي قد تجاوز عمر   ● 

  ال في األحوال الطارئة. قد السيارة متأنيا. أعوام إ 6استخدامه 
افحص الضغط الھوائي لإلطار االحتياطي بعد تركيبه   ● 

 واضمن بقائه في النطاق المسموح به.
بعد  km/h 80ال تقد السيارة بالسرعة الزائدة عن   ●

تركيب اإلطار االحتياطي، وتجنب اإليقاف واإلسراع المفاجئين. 
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  . التعامل مع الحوادث6

 التحذير بشكل المثلث استخدام لوحة 6.2

 افتح غطاء صندوق األمتعة. –
 انطلق سجادة الجذع. –
  .- 1-اخرج لوحة التحذير بشكل المثلث  –

 افتح لوحة التحذير بشكل المثلث. –

 تنبيھات

استخدم لوحة التحذير بشكل المثلث وفقا ألحكام البالد ذات 
  الصلة.

   كيفية وضع لوحة التحذير بشكل المثلث 

 الطرق العامة
 الطرق السريعة

 في الليل  في النھار

 ≤50 m  ≤m 80   ≤m 150   

 تنبيھات

استخدم لوحة التحذير بشكل المثلث وفقا ألحكام البالد ذات 
  الصلة.
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 . التعامل مع الحوادث6

 استبدال اإلطار المخروق 6.3 
 االستعداد

أوقف السيارة على األرض الممھدة بعيدا عن الطريق الرئيسي. –
 Pوضعية الحياد لناقل الحركة اليدوي. اختر وضعية اختر  –

  لناقل الحركة األوتوماتيكي. 
 ارفع ذراع الكباح اليدوي –
وأطفئ الموتور وأضئ “KCOL/FFO” دور المفتاح إلى   –

  إشارة التحذير. 
 ضع لوحة التحذير بشكل المثلث وراء السيارة بالمسافة المعينة. –
طاعة. ضع شيئا مناسبا تحتقلل من األحمال على قدر االست –

 العجلة لتجنب تحرك السيارة.
أخرج األدوات الالزمة في السيارة. –

 تحذيرات

إن تجد ظواھر االنشقاق أو التسرب على اإلطار فأوقف   ● 
السيارة واستبدل اإلطار. أوقف السيارة على األرض الممھدة 

وحة بعيدا عن الطريق الرئيسي وأضئ إشارة التحذير وضع ل
  التحذير بشكل المثلث في موضع مناسب.

 اتبع التعليمات ذات الصلة.  ● 
أوقف السيارة على األرض الممھدة والصلبة. ضع تحت    ● 

 الرافعة قطعة كبيرة من اللوحة الصلبة.
 أخل كل الركاب واضمن سالمتھم.  ● 

  إرخاء صواميل اإلطار 

ته على صواميل أخرج مفتاح الربط الخاص بصواميل اإلطار. وثب
  اإلطار عند السھم، ودوره باالتجاه المعاكس لعقارب الساعة. 

 تحذيرات

دور صواميل اإلطار بدورة فقط قبل رافع السيارة   ●
 بالرافعة.
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  . التعامل مع الحوادث6

  رفع السيارة 

اختر نقطة الرفع األكثر اقترابا من العجلة المخروقة، ثم ضع –
 الرافعة تحتھا.

حتى تكون قبتھا تواجه الموضع المحدب ارفع الرافعة باستمرار –
  لنقطة الرفع. 

افحص موضع تثبيت الرافعة لضمان استقرارھا وحسن –
  تالصقھا بسطح األرض. 

قم بتركيب مفك صواميل االطار ومفتاح الربط الخاص –
 بالرافعة.

ارفع السيارة باتحاه السھم إلبعاد أطرھا عن السطح. –

 تنبيھات

اإلطار الذي تحتاج إلى استبداله، ثم ارفع السيارة  أرخ صواميل
  واعمل بالتعليمات السابقة الذكر. 

 تحذيرات

  استخدم الرافعة على األرض الممھدة الصلبة.  ● 
  اختر موضعا مناسبا للرفع.  ● 
 التزم بالتعليمات ذات الصلة باستخدام الرافعة.  ● 
  ة.إن كان القاطر موجودا ففّصله عن السيار   ● 
الحظ المحيط وأحوال السيارة بدقة، ال تواصل الرفع إن   ●

 تشعر بميل السيارة. أوجد المشكلة وواصل.تفكيك العجالت
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 تفكيك العجالت
في حال رفع السيارة فكك صواميل اإلطار لمفتاح الربط الخاص -

  حتى ارتخائھا. 
 فكك اإلطار المخروقة. –

 تركيب اإلطار االحتياطي
طار االحتياطي بالسيارة.ركب اإل –
شدد كل الصواميل بمفتاح الربط الخاص. ال تضغط عليھا بقوة –

  كبيرة. 
أخفض السيارة. –
شدد كل الصواميل بشكل تام بمفتاح الربط الخاص. –

 تنبيھات

 شدد الصواميل باتجاه الخط القطري.  ● 
ة عد تركيب اإلطار االحتياطي افحص عزم اللي في وكال   ● 

  ).N·m 10±120البيع المعتمدة (عزم اللي للتشديد ھو 

 تحذيرات

حافظ على نظافة أسنان الصواميل لضمان سالمة تشديدھا. أزل 
  كل األوساخ أو الدھون الالصقة.

  التعليمات الھامة حول استبدال االطار  
  ضع اإلطار الذي تم تفكيكه في الموضع المناسب.   ●
  مة فورا، ثم ضعھا في أمكنتھا األصلية. نظف األدوات الالز  ●
  افحص عزم اللي للصواميل.   ●
  استبدل اإلطار التالف.   ●
عند استبدال اإلطار إن كان من الصعب تشديد الصواميل   ●

المتآكلة التي تظھر عليھا بوادر الصدأ، فاستبدلھا، ثم شددھا بعزم اللي 
  المطلوب. نظف أسنان الصواميل. 

 تنبيھات

ضد الطوارئ أو اإلطار الذي  \ء تثبيت اإلطار االحتياطي الرجا
  تم تفكيكه على الموضع المناسب في صندوق األمتعة. 
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 الفيوزات  6.4
 علبة األجھزة الكھربائية للوحة العدادات

افتح علبة التخزين تحت اللوحة الوقائية في الكابينة، ثم أخرج –
  ة للوحة العدادات.. الفيوز على علبة التجھيزات الكھربائي

  علبة التجھيزات الكھربائية لحجيرة المحرك  

  )  92(راجع الصفحة الـ افتح غطاء مقصورة المحرك   –
اضغط على المثبت باتجاه السھم لتحريك غطاء علبة الفيوز. –
انزع غطاء علبة التجھيزات الكھربائية تجد الفيوز على علبة –

 لحجيرة المحرك. التجھيزات الكھربائية

 استبدال الفيوزات

أخرج أو رّكب الفيوز باستعمال المفك الخاص به في علبة –
 التجھيزات الكھربائية لحجيرة المحرك.
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 احتراق الفيوزات

) بالفيوز الجديد ذي نفس-السھم  - استبدل الفيوز المنقطع ( –
  . اللون والعالمة (اتصل بوكالة البيع معتمدة لالستبدال)

 تحذيرات

 ال تستخدم الفيوز المستعمل.  ● 
ال تستخدم الفيوز ذا التيار المقنن األعلى من المعيار    ● 

 لتجنب تلف النظام الكھربائي وقطع الغيار.
 اضمن تطابق لون وعالمة الفيوز الجديد بالفيوز األصلي.  ● 
ال تستبدل الفيوز بالشريح المعدني أو المسمار المسطح   ● 

 .الرأس
 حافظ على نظافة علبة الفيوز وتجنب الرطوبة.  ●

 تنبيھات

  أغلق كل األجھزة الكھربائية قبل استبدال الفيوزات. 
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إن ھذا الرسم ال يتطابق مع كل الموديالت، الرجاء فحص سيارتكم  أحوال علبة الفيوز في لوحة العدادات 6.4.1
وسائل استخدام الفيوز. قد تختلف أشكال الفيوز باختالف  للتعرف على
  الموديالت.

 الجزء \الوظيفة  القيمة المقننة  الكود

IF1  SHORT
PIN  شريحة دارة القصر 

IF2  20 A  وحدة التحكم بجسم السيارة 

IF3  7.5 A  وحدة التحكم بمنافذ الشبكة 

IF4  10 A  وحدة التحكم بجسم السيارة 

IF5  15 A  لتحكم بالنظام الصوتيوحدة ا 

IF6  15 A  وحدة التحكم بفتحة السقف 

IF7  7.5 A  

لمبة التكريم  \لمبة صندوق الشنط 
لمبة التكريم  \االمامية على اليمين 
المرحل  \االمامية على اليسار 

 \الكھربائي لطي مرآة الرؤية الخلفية 
المرحل الكھربائي لفتح مرآة الرؤية 

  الخلفية

IF8  15 A  لتحكم بجسم السيارةوحدة ا 

IF9  --  

IF10  --  

IF11  --  

IF12  20 A  وحدة التحكم بجسم السيارة 

IF13  20 A  وحدة التحكم بجسم السيارة 

IF14  30 A   المرحل الكھربائي  \مفتاح التشغيل
IG1 \  المرحل الكھربائيACC

IF15  20 A  وحدة التحكم بكرسي السائق 

IF16  7.5 A   منفذ تشخيصOBD  

IF17  --  

331



 . التعامل مع الحوادث6

 الجزء \الوظيفة  القيمة المقننة  الكود

IF18  10 A  
لوحة التحكم  \العدادات المركبة 
 - Tوحدة التحكم  \المركزية االمامية 

BOX  

IF19  15 A  وحدة التحكم بجسم السيارة 

IF20  20 A  وحدة التحكم بكرسي السائق 

IF21  --  

IF22  20 A  وحدة التحكم بجسم السيارة 

IF23  --  

IF24  20 A  12مقبس  \العة الو V   

IF25  7.5 A  
وحدة  \وحدة التحكم بجسم السيارة 

التحكم بنظام الدخول دون المفتاح ونظام
  التشغيل الذكي

IF26  10 A  
مفتاح التعديل  \شاشة العرض الذكية 
وحدة التحكم  \لمرآة الرؤية الخلفية 

  بالنظام الصوتي

IF27  --  

IF28  7.5 A  ة مجموعHVAC  

IF29  7.5 A  

مرآة الرؤية \المرحل الكھربائي للمنفاخ 
وحدة التحكم بنظام  \الخلفية بالداخل 

الدخول دون المفتاح ونظام التشغيل 
المرحل الكھربائي لمزيل  \الذكي 
  الضباب

IF30  7.5 A   وحدة  \وحدة التحكم بمنافذ الشبكة
وحدة التحكم  \التحكم بجسم السيارة 

 الجزء \الوظيفة  القيمة المقننة  الكود
بنظام الدخول دون المفتاح ونظام 

  التشغيل الذكي

IF31  10 A  

مستشعر  \وحدة التحكم بفتحة السقف 
 – Tوحدة التحكم  \االمطار واالضواء 

BOX \  وحدة  \العدادات المركبة
وحدة التحكم  \التحكم بنظام التكييف 

مجموعة المفاتيح على  \بكرسي السائق 
  يسار لوحة العدادات

IF32  7.5 A  
وحدة  \مستشعر سرعة زاوية التوجيه 

وحدة  \التحكم بالفرملة االلكترونية 
  EPS \ ABS \ ESPالتحكم 

IF33  7.5 A  

المصابيح المركبة االمامية على اليسار 
المصابيح المركبة االمامية على اليمين \
  وحدة التحكم برادار الرجوع \
 \ح التعديل الرتفاع النور الكبير مفتا \

لوحة  \لوحة التحكم بنظام التكييف 
  التحكم األمامية المركزية

IF34  10 A  وحدة التحكم بالكيس الھوائي 

IF35  7.5 A  
 \وحدة التحكم بالموتور  \مفتاح الفرملة 

 \وحدة التحكم بمبدل السرعات اآللي 
  ناقل تغيير السرعات

IF36  7.5 A   مصباح  \مفتاح الفرملة االلكترونية
  الفرملة العلوي

IF37  7.5 A   وحدة التحكم بنظام الدخول دون المفتاح

 الجزء \الوظيفة  القيمة المقننة  الكود
 ونظام التشغيل الذكي

IF38  7.5 A   وحدة التحكم بنظام الدخول دون المفتاح
  مفتاح التشغيل \ونظام التشغيل الذكي 

IF39  10 A  
وحدة  \التحكم بنظام التكييف وحدة 

شاشة العرض  \التحكم بنظام التكييف 
  الذكية

IF40  7.5 A  
وحدة  \ 1المرحل الكھربائي للتشغيل 

المرحل  \التحكم بجسم السيارة 
  2الكھربائي للتشغيل 

IF41  --  

IF42  --  

IF43  7.5 A   مرآة  \مرآة الرؤية الخلفية على اليسار
  لفية على اليمينالرؤية الخ

IF44  30 A  مزيل الضباب 

IR1  -   المرحل الكھربائيIG2  

IR2  -   المرحل الكھربائيACC  

IR3  -   المرحل الكھربائيIG1  

IR4  --  

IR5  -المرحل الكھربائي لمزيل الضباب 

IR6  - المرحل الكھربائي لطي مرآة الرؤية
  الخلفية

IR7  -ح مرآة الرؤية المرحل الكھربائي لفت
  الخلفية
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 تنبيھات

قد يتم تزويد جھاز كھربائي بعديد من الفيوزات أو تستعمل عديد 
  من االجھزة الكھربائية نفس الفيوز

 تنبيھات

لتبديل بعض  GAC MOTORالرجاء التوجه إلى محطة 
  الفيوزات. 

 تحذيرات

لمناسبة قد علما بأن استعمال الفيوزات غير المستعملة أو غير ا
  يؤدي إلى الحريق أو حوادث خطيرة.
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 الفيوزات في علبة التجھيزات الكھربائية لحجيرة المحرك 6.4.2
إن ھذا الرسم ال يتطابق مع كل الموديالت، الرجاء فحص سيارتكم 

الف للتعرف على وسائل استخدام الفيوز. قد تختلف أشكال الفيوز باخت
  الموديالت.

 الجزء \الوظيفة  القيمة المقننة  الكود

EF1  125 A  الفيوز الرئيسي 

EF2  80 A   وحدة التحكمEPS  

EF3  50 A  علبة التجھيزات الكھربائية 

EF4  40 A   المرحل الكھربائي للمروحة بالسرعة
  المنخفضة

EF5  40 A   المرحل الكھربائي للمروحة بالسرعة
   1المرتفعة

EF6  40 A   وحدة التحكم بABS/ESPA  

EF7  --  

EF8  30 A   المرحل الكھربائي للمنفاخ \المنفاخ 

EF9  --

EF10 50 A  علبة األجھزة الكھربائية للوحة العدادات 

EF11 --  

EF12 30 A  
مفتاح التشغيل  \  IG2المرحل الكھربائي 

المرحل  \ 1المرحل الكھربائي للتشغيل  \
  2الكھربائي للتشغيل 

EF13 20 A   المرحل  \المرحل الكھربائي للمساحات
 الكھربائي لجھاز تعديل سرعة المساحات
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 الجزء \الوظيفة  القيمة المقننة  الكود

EF14 --  

EF15 25 A   وحدة التحكم بABS/ESP  

EF16 15 A   المرحل الكھربائي للنور البعيد المدى\ 
  النور البعيد المدى

EF17 7.5 A  المرحل الكھربائي لضاغط نظام التكييف 

EF18 --  

EF19 --  

EF20 15 A  المرحل الكھربائي لمضخة الوقود 

EF21 30 A  وحدة التحكم بالفرملة االلكترونية 

EF22 7.5 A   مفتاح الفرملة \وحدة التحكم بالمحرك 

EF23 15 A  المرحل الكھربائي للبوق 

EF24 30 A  وحدة التحكم بالفرملة االلكترونية 

EF25 --  

EF26 7.5 A  اريةالمرحل الكھربائي للبط 

EF27 15 A  وحدة التحكم مبدل السرعات اآللي 

EF28  شريحة دارة
 المرحل الكھربائي للنور القريب المدى  القصر

EF29  شريحة دارة
 المرحل الكھربائي الرئيسي  القصر

 الجزء \الوظيفة  القيمة المقننة  الكود

EF30 10 A  
نافث  \ 2نافث الوقود  \ 1نافث الوقود 

المرحل \ 4نافث الوقود \ 3الوقود 
  الكھربائي لمضخة الوقود

EF31 15 A   ملف \ 2ملف االشعال  \ 1ملف االشعال
  4ملف االشعال  \ 3االشعال 

EF32 10 A   مستشعر القابض  \وحدة التحكم بالمحرك\ 
  مستشعر موضع القابض

EF33 7.5 A  

المرحل الكھربائي لمروحة السرعة 
 2المرحل الكھربائي للتشغيل  \المنخفضة 

المرحل الكھربائي لمروحة السرعة  \
المرحل الكھربائي لمروحة  \ 2لعالية ا

المرحل الكھربائي  \ 1السرعة العالية 
   1للتشغيل 

EF34 10 A  النور القريب المدى األمامي على اليسار 

EF35 10 A  النور القريب المدى األمامي على اليمين 

EF36 7.5 A  وحدة التحكم بالمحرك 

EF37 10 A  

ود توقيت عم \مستشعر األكسجين الخلفي 
توقيت  \الحدبات المتغير (طرف العادم) 

عمود الحدبات المتغير (طرف دخول 
الصمام الكھربومغنطسي لعلبة  \الھواء) 

 \مستشعر االكسجين األمامي  \الكربون 
  صمام التصريف \صمام الخنق 

ER01 -المرحل الكھربائي للمساحات 

ER02 -المرحل الكھربائي لتعديل سرعة المساحات 

ER03 -المرحل الكھربائي لمضخة الوقود 

 الجزء \الوظيفة  القيمة المقننة  الكود

ER04 -   المرحل الكھربائي للمروحة بالسرعة
  1المرتفعة

ER05 --  

ER06 -المرحل الكھربائي للبوق 

ER07 -المرحل الكھربائي للنور القريب المدى 

ER08 -المرحل الكھربائي للضاغط 

ER09 -المرحل الكھربائي للنور البعيد المدى 

ER10 -  1حل الكھربائي للتشغيل المر  

ER11 -المرحل الكھربائي الرئيسي 

ER12 --  

ER13 -المرحل الكھربائي للمنفاخ 

ER14 -   2المرحل الكھربائي للتشغيل  

ER15 -   المرحل الكھربائي للمروحة بالسرعة
  2المرتفعة

ER16 - المرحل الكھربائي للمروحة بالسرعة
  المنخفضة
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 تنبيھات

م تزويد جھاز كھربائي بعديد من الفيوزات أو تستعمل عديد قد يت
  من االجھزة الكھربائية نفس الفيوز

 تنبيھات

لتبديل بعض  GAC MOTORالرجاء التوجه إلى محطة 
  الفيوزات.

 تحذيرات

علما بأن استعمال الفيوزات غير المستعملة أو غير المناسبة قد 
  .يؤدي إلى الحريق أو حوادث خطيرة
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  التشغيل في األحوال الطارئة  6.5
 التوصيل المشترك

إن ال تستطع تشغيل الموتور بسبب فراغ البطارية، فمن الممكن تشغيله 
بطريقة التوصيل المشتركة، أي توصيل بطارية سيارة أخرى 

  بسيارتكم. 

 تنبيھات

تجنب تالمس السيارتين عند تشغيل الموتور بطريقة التوصيل 
جنب توصيل التيار الكھربائي الناجم عن تالمس المشترك لت

  السالب بالموجب.

 تحذيرات

مقصورة المحرك حارة جدا! إن التعامل بھا بطريقة   ●
  خطيئة قد يؤدي إلى اإلصابة المميتة. 

اقرأ التعليمات ذات الصلة بالبطارية قبل التعامل بالبطارية   ●
  لتجنب الحوادث الخطيرة. 

  ارية، ثم وّصل السالب عند التوصيل المشترك. وّصل موجب البط

  “KCOL/FFO”. دور مفتاح التشغيل إلى  –
، Aبموجب + لبطارية  1وّصل طرف الكابل البنفسجي  –

  . Bلبطارية  –بسالب  2ووصل الطرف اآلخر 

، ووصل Bلبطارية  –بسالب  3وصل طرف الكابل األسود  –
ء أسطوانة المحرك أو باألجزاء المعدنية لغطا 4الطرف اآلخر 

  .Aأسطوانة المحرك مباشرة للبطارية الفارغة

 تنبيھات

تعامل بالكابل بعناية وتجنب تالمسه بقطع الغيار العاملة للمحرك. 

شغل موتور السيارة التي فيھا البطارية السليمة بسرعة –
الدوران، ثم شغل موتور السيارة التي فيھا البطارية الفارغة، حتى 

  بسرعة يدور 

 تحذيرات

أطفئ المصباح الكبير األمامي قبل القيام بالتوصيل   ●
  المشترك. 

شغل المنفاخ وجھاز تسخين الشباك الخلفي في السيارة   ●
التي فيھا البطارية الفارغة للتقليل من قيمة الفولطية القصوى عند 

  تفكيك الكابل. 
ن فكك الكابل الموصول بالترتيب المعاكس في حال دورا  ●

  المحرك. 
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 تحذيرات

إن سوء استخدام الكابالت عند التوصيل المشترك قد يؤدي إلى 
  انفجار البطارية أو اإلصابة البشرية. 

على فولطية البطارية السليمة وفولطية البطارية الفارغة   ●
واحدة، ومن األحسن أن تكون كثافة البطارتين واحدة لتجنب 

  االنفجار.
  النار لتجنب االنفجار.  أبعد البطارية عن  ●
ال تحاول توصيل كابيل السالب بسالب البطارية النافدة   ●

 مباشرة. أبعد مصادر الكھرباء الساكن عن البطارية
 وتجنب انفجارھا بسبب الغاز القابل لالشتعال.

ال توّصل سالب الكابل بقطع غيار نظام الوقود أو أنبوب   ●
قدر االستطاعة لتجنب  الفرامل. أبعد جسمكم عن البطارية على

  االحتراق البشري المترتب على تصاعد حامض الكبريتيك.
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 الجر في احوال الطوارئ 6.6
سوف تجد فتحات مسننة في الجزئين االمامي والخلفي للسيارة. قم 

  بتثبيت خطاف الجر بھما عن طريق االدوات المرفقة الالزمة.

 تنبيھات

  احتفظ بحلقة الجر في السيارة. 

 تحذيرات

إن جر السيارة أمر خطير. على السائق غير المؤھل عدم محاولة 
  جر السيارات لتجنب الحوادث المرورية. 

  تركيب خطاف الجر االمامي  

أخرج حلقة الجر من صندوق األدوات ومفتاح الربط الخاص –
  بصواميل العجالت. 

لسيارة.واجعلھا عالقة في ا -افتح اللوحة بمفتاح الربط  –
 باتجاه عقارب الساعة إلى الفتحة. - 1-أدخل حلقة الجر  –
إلى حلقة -2- أدخل مفتاح الربط الخاص بصواميل العجالت  –

الجر، ودوره باتجاه عقارب الساعة لتثبيت الخطاف على الفتحة 
  المسننة بشكل جيد.
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 تركيب خطاف الجر الخلفي

ر من علبة االدواتاخرج خطاف الجر ومفك صواميل االطا –
 المرفقة في صندوق الشنط.

السھم –ارفع غطاء خطاف الجر باالصبع عند موضع المثلث  –
 ، ثم انزع الغطاء بعناية.- 

 باتجاه عقارب الساعة إلى الفتحة. - 1-أدخل حلقة الجر  –
إلى حلقة -2- أدخل مفتاح الربط الخاص بصواميل العجالت  –

ب الساعة لتثبيت الخطاف على الفتحة الجر، ودوره باتجاه عقار
  المسننة بشكل جيد.

  تعليمات ھامة حول الجر  
 انتبه إلى التعليمات التالية قبل جر السيارة:

الرجاء إضاءة مصباح التحذير في السيارة المجرورة، واتبع   ●
  التعليمات المحلية ذات الصلة. 

ا أثناء تأكد من حسن تثبيت حلقة الجر بالفتحة لتجنب سقوطھ  ●
 السير.

 للسيارة المقطورة.“N” اختر وضعية   ●
وحّرك “NO” دور مفتاح التشغيل في السيارة المقطورة إلى   ●

 المقود متكررا للتأكد من عدم اقفاله.
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  الرجاء االلتزام بالتعليمات التالية عند جر السيارة في احوال الطوارئ. 
م أسرع على ابدء بالسير بسرعة منخفضة حتى يشتد الحبل، ث  ●

  التدريج. 
قد السيارة باستقرار وتجنب االسراع أو االيقاف أو التوجيه   ●

  المفاجئ. 
وجھاز الفرامل المساند كالھما ال يعمل  إن الباورستيرنج  ●

للسيارة المجرورة. دس دواسة الفرامل بخفة أبكر من األحوال 
  الطبيعية.

  احفظ على شد حبل الجر دائما.   ●

لماكينة من مبدل السرعات، الرجاء جر سيارتكم بعد عند تسرب زيت ا
  رفع اإلطار الدافع: 

  . km/h 50ال تتجاوز   ●
  . km 50مسافة الجر القصوى ھي   ●

 تحذيرات

مضخة زيت الماكينة لعلبة السرعات ال تعمل بعد إطفاء   ● 
الموتور، مما يؤدي إلى سوء تشحيم علبة السرعات عند جر 

ولمسافة طويلة. لذا نوصيكم بتعليق اإلطار السيارة بسرعة عالية 
  األمامي عن سطح األرض لتجنب خلل علبة السرعات.

إن قمت بجر الجزء الخلفي لسيارتكم فتدور األطر نحو   ● 
الخلف لتحقيق سرعة الدوران العالية لتروس علبة السرعات، مما 

  يضر بھا في خالل وقت قصير.

  القاطرات  
حنة ذات اللوح المسّطح لقطر السيارة التالفة. نوصيكم باستعمال الشا

كما يمكنكم استعمال الشاحنة التي يبتعد اطاراھا عن األرض اذا 
  اقتضت الحاجة.

الرجاء االلتزام بالتعليمات التالية عند اختيار انسب طريقة لجر السيارة 
  التالفة، وذلك حسب مركباتھا واعطالھا:

االختصاصية  أو المؤسسة GAC MOTORاتصل بمحطة   ●
 في أول وقت وال تحاول قطر السيارة التالفة بدون إذن لتجنب تلفھا.

استعمل نظام سلسلة األمان مھما تكن طريقة الجر. اتبع نظام   ●
 المرور دائما.

قم بجر السيارة وفقا للطريقة المعينة لتجنب تلف السيارة أو   ●
 مخالفة النظام المروري.
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 نة ذات اللوح المسّطحقطر السيارة عن طريق الشاح

ھذه الطريقة تناسب كل سيارة تالفة مھما كانت مركباتھا أو اعطالھا. 
  نوصيكم باتخاذ ھذه الطريقة دائما.

 تنبيھات

لتجنب حركة السيارة أثناء عملية  4شدد الفرملة وثبت االطر الـ
  الجر.

عن جر السيارة من االمام عن طريق الشاحنة التي يبتعد اطاراھا  
  األرض 

ضع عربة القطر تحت االطار الخلفي في حال تلف االطار الخلفي 
  والمحور الخلفي.

 تنبيھات

قم بتثبيت عربة القطر تحت االطار الخلفي للسيارة    ● 
أو السيارة الرباعية الدفع. وذلك من اجل  EPBالمزودة ب 

 حماية الفرامل االطر واكسسوارات نظام نقل الحركات بالدفع
  الرباعي.

عند رفع الجزء االمامي تأكد من المسافة بين الجزء  ●
الخلفي واألرض، وذلك لتجنب الغطاء الخارجي للمصد الخلفي 

  وشاسية السيارة أثناء الجر.
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جر السيارة من الوراء عن طريق الشاحنة التي يبتعد اطاراھا عن 
  األرض

ف االطار األمامي ضع عربة القطر تحت االطار األمامي في حال تل
  والمحور الخلفي.

 تنبيھات

ال تحاول قطر السيارة التي يقع اطاراھا األماميان على األرض 
  لتجنب تلف مبدل السرعات.

 ال تستعمل الشاحنة بموديل الكرين. 

ال تحاول قطر السيارة التالفة باستعمال الكرين في األمام أو الوراء 
  لتجنب تلف جسم السيارة.
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 . معلومات حول موافقة النوع7
  كود االعتماد لموديل  7.1

الرقم 
 كود االعتماد للموديل موديل السيارة التسلسلي

1  A5H2GAC7130  0B82000082 Z2 G5 QQ CN  

2  A5AH2GAC7130  0B82000083 Z2 G5 QQ CN  

3  M5H1GAC7150  0B82000086 Z2 G5 QQ CN  

4  M5H GAC7150  0B82000087 Z2 G5 QQ CN  

5  5AMH1GAC7150  0B82000088 Z2 G5 QQ CN  

6  5AM H2GAC7150  0B82000089 Z2 G5 QQ CN  

7  A5H1GAC7150  0B82000084 Z2 G5 QQ CN  

8  A5H2GAC7150  0B82000085 Z2 G5 QQ CN  

9  A5AH1GAC7150  0B82000090 Z2 G5 QQ CN  

10  A5AH2GAC7150  0B82000091 Z2 G5 QQ CN  

 ق من معلومات االعتماد حسب االكواد ذات الصلة.مالحظات: الرجاء التحق
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  كود االعتماد لموديل  7.2

 معلومات االعتماد للموديل

 اسم الموديل

1  2  

GAC7130H2A5  GAC7130H2A5A  

  GAC MOTOR/ 4A13M1 صانع المحرك \موديل 

 شوي المحدودةسان FAURECIAاألمام: شركة  \ 1388615Xاالمام:  صانع المحّول التحفيزي \موديل 

 التغليف \وحدات التحميل  \صانع طبقات الطالء 
 المحدودة weifu: مجموعة 1طبقات الطالء: األمام: الوحدة 
 (سوتشونغ) المحدودة NGK: شركة 1اجھزة التحميل: االمام: الوحدة 
 سانشوي المحدودة FAURECIAاجھزة التغليف: األمام: شركة 

 قوانغدونغ المحدودة hengbofilterشركة  \2140003AAF00 بخار الوقودصانع تجھيزات التحكم ب \موديل 

  LSF 4 \ UAES. الخلف: LSF 4االمام:  صانع مستشعر االكسجين \موديل 

 نينغبو shentongشركة  \ 10090081310000  صانع التحكم بعادم العمود المرفقي  \تجھيزات 

 \  صانع  \ EGR موديل

  ME17 \ UAES  صانع  \ OBDموديل 

IUPR  متطابق مع المعيار  وظيفة مراقبة 

  ME17 \ ME17 \ UAES الصانع \رقم الطبعة  \ ECUموديل 

  6 \اوتوماتيكي  عدد التعشيقات \موديل مبدل السرعات 
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 معلومات االعتماد للموديل

 اسم الموديل

1  2  

GAC7130H2A5  GAC7130H2A5A  

 سانشوي المحدودة FAURECIA: شركة 1903326Xاألمام، الخلف:  \ 1903206X: االمام الصانع \موديل كاتم الصوت 

  WIT \ RHF3 الصانع \موديل معزز الضغط 

 \ موديل المبرد المركزي
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 معلومات االعتماد للموديل

 اسم الموديل

3  4  5  6  

GAC7150H1M5  GAC7150H2M5  GAC7150H1M5A  GAC7150H2M5A  

  GAC MOTOR/4A15K1 صانع المحرك \موديل 

 سانشوي المحدودة FAURECIAاألمام: شركة  \ 1920148Xاالمام:  صانع المحّول التحفيزي \موديل 

 التغليف \وحدات التحميل  \صانع طبقات الطالء 
 المحدودة weifu: مجموعة 1طبقات الطالء: األمام: الوحدة 
 لمحدودة(سوتشونغ) ا NGK: شركة 1اجھزة التحميل: االمام: الوحدة 
 سانشوي المحدودة FAURECIAاجھزة التغليف: األمام: شركة 

 قوانغدونغ المحدودة hengbofilterشركة  \ 2140003AAF00 صانع تجھيزات التحكم ببخار الوقود \موديل 

 بكين delphiشركة  \ RE94، الخلف: RE94األمام:  صانع مستشعر االكسجين \موديل 

 نينغبو shentongشركة  \ 10090081310000 دم العمود المرفقيصانع التحكم بعا \تجھيزات 

 \  صانع  \ EGRموديل 

 بكين delphiشركة  \ MT62.1  صانع  \ OBDموديل 

 متطابق مع المعيار  IUPRوظيفة مراقبة 

 بكين delphiشركة  \ MT62.1 \ MT62.1 الصانع \ ECUموديل 

  5 \يدوي  عدد التعشيقات \موديل مبدل السرعات 

 سانشوي المحدودة FAURECIAشركة  \ 2030291X الصانع \موديل كاتم الصوت 

 \ الصانع \موديل معزز الضغط 

 \ موديل المبرد المركزي
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 معلومات االعتماد للموديل

 اسم الموديل

7  8  9  10  

GAC7150H1A5  GAC7150H2A5  GAC7150H1A5A  GAC7150H2A5A  

  GAC MOTOR/4A15K1 صانع المحرك \موديل 

 سانشوي المحدودة FAURECIAاألمام: شركة  \1920148Xاالمام:  صانع المحّول التحفيزي \موديل 

 التغليف \وحدات التحميل  \صانع طبقات الطالء 
 المحدودة weifu: مجموعة 1طبقات الطالء: األمام: الوحدة 
 ة(سوتشونغ) المحدود NGK: شركة 1اجھزة التحميل: االمام: الوحدة 
 سانشوي المحدودة FAURECIAاجھزة التغليف: األمام: شركة 

 قوانغدونغ المحدودة hengbofilterشركة  \2140003AAF00 صانع تجھيزات التحكم ببخار الوقود \موديل 

 بكين delphiشركة  \ RE94، الخلف: RE94األمام:  صانع مستشعر االكسجين \موديل 

 نينغبو shentongشركة  \ 10090081310000 ود المرفقيصانع التحكم بعادم العم \تجھيزات 

 \  صانع  \ EGR موديل

 بكين delphiشركة  \ MT62.1  صانع  \ OBDموديل 

 متطابق مع المعيار  IUPRوظيفة مراقبة 

 بكين delphiشركة  \ MT62.1 \ MT62.1 الصانع \ ECUموديل 

  6 \اوتوماتيكي  عدد التعشيقات \موديل مبدل السرعات 

 سانشوي المحدودة FAURECIAشركة  \ 2030291X الصانع \موديل كاتم الصوت 

 \ الصانع \موديل معزز الضغط 

 \ موديل المبرد المركزي
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 . معلومات حول موافقة النوع7

  تى وقت طبعھا. الرجاء االھتمام بالمركبات والوظائف الواقعية لسيارتكم. بكل السلسالت، وظلت سارية المفعولة ح Trumpchiإن ھذا الدليل قد قدم لكم لمحة عن معلومات حول مركبات ووظائف ومواصفات سيارات 
  عن اإلخطار المسبق في حال تغيير أو إضافة أو مسح المواصفات الفنية أو غيرھا من المعلومات الواردة من ھذا الدليل.  GAC MOTORتعتذر مجموعة 

  . GAC MOTORذن كتابي من مجموعة الرجاء عدم تصوير أو نسخ ھذا الدليل جزئيا أو كليا دون إ
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