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 ذعلٗهاخ قناءج القلٗل

 

ٌالهذكم ٌّالهح النكاب ُٖ هِهح ظقا. لللك اٌذـقام ُلٍ 
 الٌٗانج تؤهاى ٗعق هٌإّلٗح كتٗنج للهٌذـقم.

هى أظل هٌاعقذكم علٔ هعنفح هعلّهاخ الٌالهح لاخ 
الصلح، ققهًا الهالؼظاخ الهِهح لـطّاخ الذشغٗل لاخ 

هى الهٌاثل هى ـالل االشاناخ ّالعالهاخ الصلح ّغٗنُا 
الهـذلفح فٖ الٌٗانج ُّلا القلٗل. ُلٍ اإلنشاقاخ ذًتِكم 
لذؼلٗن هى الهـاطن الهؼذهلح الذٖ ٗهكى اى ذضن تكم أّ 

 تالنكاب.

تطتٗعح الؼال، فبًَ لٗي ّاقعٗا ّال ههكًا اقناض ظهٗع 
لك الهـاطن الذٖ ذنذتط تعهلٗاخ ذشغٗل الٌٗانج ّصٗاًذِا. لل

 ًٗتغٖ أى ذعذهق علٖ ذقنٗنكم ًفٌكم.

 ٌّف ًققم الهالؼظاخ الِاهح الذٖ ذذعلق تالٌالهح تؤشكال هـذلفح، تها فٖ للك:

 هلصّقح علٔ الٌٗانج. -الفذاخ الٌالهح ●

 الًصّص الذٖ ذؼذّٕ علٖ نهو ذؼلٗن / ذًتَٗ ذلِٗا كلهاخ "ذؼلٗن"، "ذًتَٗ"، "هالؼظح".  -ذلهٗؼاخ الٌالهح ●

 الكلهاخ ذعًٖ:ُلٍ 

ص ًف ضع عالهح "*" ـلم ّٗذ، ٗحنـذٗاقج اهعق ّصف عًلض. ّلًهااعلی ظهٗع ل لٗقلُلا افٖ ناخ لفقض اتعق تط●ال ذً
 ّاى.لعًا

 ها لم ًٗص علٔ ـالف للك، اذظاُاخ الٌٗانج فٖ ُلا القلٗل )األهام، الـلف، الٌٗان، الٗهٗى( ذـضع الذظاٍ الٌفن.● 

تهفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج ّظِاو هفذاغ اإلشعال الذقلٗقٕ، ها لم ٗذم ذؼقٗق ـالف للك، فبى  ذظِو طناواخ الٌلٌلح ُلٍ● 
 االٌم الهّؼق ُّ هفذاغ اإلشعال.

 

 
 هعلّهاخ ُاهح ذؼلنكم هى اؼذهال اصاتح ـطٗنج أّ ههٗذح. ذؼلٗناخ

   

 هعلّهاخ ُاهح ذلفخ اًذتاُكم الٔ الهـاطن الهؼذهلح هى األضنان الذٖ قق ذلؼق تٌٗانذكم. ذًتِٗاخ 
   

 
 هعلّهاخ اضافٗح لاخ طاتع عام ّلى ذإقٕ الٔ اصاتاخ. هالؼظاخ
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 . احتٌاطات السالمة الهامة1

 تأكد من ارتداء حزام األمان بشكل صحٌح ♦

اصطقام، ؼوام األهاى ُّ أفضل ظِاو ؼهاٗح. ٗذم اٌذـقام الٌّاقج فٖ ؼالح ؼقّز 
الِّاثٗح لهٌاعقج ؼوام األهاى فقط، ّلٗي ذؼل هؼل ؼوام األهاى، لللك ؼذٔ الا كاًخ 
الٌٗانج هوّقج تالٌّاقج الِّاثٗح، ذؤكق هى أى الٌاثق النكاب قاثهاً ٗنذقّٗا ؼوام األهاى تشكل 

 صؼٗػ.

 ل السٌارة بدون مراقبةال تترك األطفال داخ ♦

ال ذذنك األطفال فٖ ٌٗانج تقّى هناقتح، ّعًقها ٗقّم الطفل عى غٗن قصق تذشغٗل 
ّاؼق أّ أكشن هى أقّاخ الذؼكم فٖ الٌٗانج، فقق ٗإقٕ للك الٔ اإلصاتح أّ الّفاج. ذشغٗل 
الٌٗانج الـاطت لألطفال قق ٗإقٕ الٖ ؼقّز اصطقام، هها ٌٗتب اإلصاتح أّ الّفاج. 

اإلضافح الٔ للك، اعذهاقا علٔ قنظح ؼنانج التٗثح، ٗهكى الّصّل الٔ قنظاخ الؼنانج ت
 القصّٓ قاـل الٌٗانج، هها ٗإقٕ الٔ اإلصاتح أّ الّفاج.

 حماٌة كل األطفال ♦

عام تالهقعق األهاهٖ، ًّٗتغٖ اؼكام ظلٌِّم تشكل  12ٗظب اال ٗنكب األطفال أقل هى 
ذـقام هقعق الٌالهح لألطفال لألطفال النضع ّاألطفال صؼٗػ تالهقاعق الـلفٗح. ٗظب اٌ

الصغان، ّٗظب اٌذـقام هقعق الٌالهح لألطفال ّأؼوهح األهاى شالشٗح الًقاط لألطفال األكتن 
ا. ًً ٌ 

 إٌالء االهتمام لخطر الوسادة الهوائٌة♦ 

الٖ ٗهكى للٌّاثق الِّاثٗح ؼهاٗح األنّاغ. ّلكى، قق ٗإقٕ ذؼنٗن الٌّاثق الِّاثٗح 
 ؼقّز اصاتاخ ـطٗنج أّ ههٗذح للنكاب القنٗتٗى هًِا أّ الهشتذٗى تشكل غٗن صؼٗػ.

ذعذتن الٌّاثق الِّاثٗح األكشن ذعنًضا للـطن تالًٌتح لألطفال النضع ّاألطفال الصغان 
 ّالكتان قصن القاهح، لللك ذؤكق هى اذتاع ظهٗع الذعلٗهاخ ّالذؼلٗناخ فٖ ُلا القلٗل.

 ممنوع منعا باتا للقٌادة بعد شرب الكحول ♦

ؼذٔ شنب كهٗح قلٗلح هى الكؼّل فقط، ٌٗقلل هى الققنج علٔ االٌذظاتح، ٌّّف 
ُٗهًع هى القٗاقج تعق شنب  ٗصتػ ّقخ االٌذظاتح لألشـاص تعق شنب الكؼّل أطّل، لللك 

 الكؼّل.

 .القٌادة تابع لوائح سالمة الطرٌق والتزم باآلداب أثناء ♦

 تأكد من االنتباه إلى سالمة القٌادة ♦

الا كًخ هشغّالً تالنق علٔ الِاذف أّ لقٗكم أشٗاء أـنٓ ذهًعكم هى الذنكٗو علٔ 
الطنٗق أّ الهنكتاخ األـنٓ أّ الهشاج، فٌذإقٕ الٔ ؼاقز هنّن. ذلكن قاثها ذظًب 

 الهلِٗاخ أشًاء  القٗاقج.

 تحكم بسرعة السٌارة ♦

قج هى األٌتاب النثٌٗٗح لؼّاقز الهنّن، ّكلها واقخ الٌنعح العالٗح ظقا ُٖ ّاؼ
الٌنعح كلها واقخ الهـاطن. لللك ٗنظٔ اـذٗان ٌنعح القٗاقج الهًاٌتح ّاٙهًح ّفًقا لظنّف 

 الطنٗق الفعلٗح.

 الصٌانة الدورٌة ♦

اًفظان اإلطاناخ أّ األعطال الهٗكاًٗكٗح قق ذكّى ـطنج ظقا. لذقلٗص اؼذهالٗح ذلك 
ذؼقق هى ضغط ّاؼّال اإلطاناخ هى ّقخ ألـن، ّصٗاًح الٌٗانج تشكل قّنٕ الهشكالخ، 

 ّفقا لقلٗل الـقهح.
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 مسجل بٌانات الحوادث

الٌٗانج ذظِو تاألظِوج الهذعلقح تهٌظل تٗاًاخ الؼّاقز الذٖ ٗهكى ذٌظٗل تٗاًاخ 
العّاثق(، ذٌاعق الٌٗانج فٖ تعض االصطقاهاخ )هشل ًفؿ الٌّاثق الِّاثٗح أّ االصطقام هع 

. ُلٍ التٗاًاخ ذكّى ههلّكح ُلٍ التٗاًاخ علٔ فِم ؼالح االصطقام ّاإلصاتح تشكل أفضل
لصاؼب الٌٗانج، ّالا لوم األهن، ٗؼق لشنكح تٗع ٌٗانج ذشّاًشٖ الهؼقّقج أّ الهّوع 
الهعذهق الؼصّل علٔ تٗاًاخ هٌظل تٗاًاخ الؼّاقز، ّلكى ذٌذـقم فٖ الذشـٗص الفًٖ 

 ؼز ّالذطّٗن للٌٗانج فقط.ّالت

 مسجل تشخٌص الخدمة

تهٌظل ذشـٗص الـقهح الذٖ ٗهكى ذٌظٗل هعلّهاخ  الهذعلقحذظِو الٌٗانج تاألظِوج 
أقاء ًظام القّج ّظنّف القٗاقج. ُلٍ التٗاًاخ ذٌاعق الفًٗٗى علٖ ذشـٗص ّاصالغ ّصٗاًح 

 الٌٗانج.

ّالا لوم األهن، ٗؼق لشنكح تٗع ٌٗانج ُلٍ التٗاًاخ ذكّى ههلّكح لصاؼب الٌٗانج، 
ذشّاًشٖ الهؼقّقج أّ الهّوع الهعذهق الؼصّل علٔ تٗاًاخ هٌظل ذشـٗص الـقهح، ّلكى 

 ذٌذـقم فٖ الذشـٗص الفًٖ ّالتؼز ّالذطّٗن للٌٗانج فقط.
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 . فهرس الصورة2

 خارج السٌارة 2.1

 

 . هظهّعح الهصاتٗػ األهاهٗح:1

  83=< اًظن الصفؼح  قم تذشغٗل الضّء  -

  279=< اًظن الصفؼح  اٌذتقل اللهتاخ  -

=< اًظن هّاصفاخ لهتاخ هظهّعح الهصاتٗػ األهاهٗح  -
  303الصفؼح 

=< اًظن الصفؼح  .اٌذتقال شفنج ههٌؼح الوظاض األهاه2ٖ 
270  

  99=< اًظن الصفؼح  . هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح 3

 83=< اًظن الصفؼح  هصتاغ اشانج الذّظَٗ الظاًتٖ -

=< اًظن الصفؼح  هّاصفاخ هصتاغ اشانج الذّظَٗ الظاًتٖ
303 

 124اًظن الصفؼح  هذعح =< . نف األ4

  65=< اًظن الصفؼح  . القـّل تقّى هفذاغ * 5

  61=< اًظن الصفؼح  فذؼح قفل التاب  -

  285اًظن الصفؼح  =< . العظالخ 6

  88=< اًظن الصفؼح  هصتاغ الضتاب األهاهٖ *. 7

 303اًظن الصفؼح  =< هّاصفاخ هصاتٗػ الضتاب األهاهٗح -

 321اًظن الصفؼح  =<. الظن األهاهٖ 8
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 الهنذفع. ضّء الكتػ 1

اًظن الصفؼح  =<هّاصفاخ هصتاغ اشانج الفناهل الهنذفع  -
303 

 لصفؽحا اًظن=< فٖ لفلج ههٌؼح الوظاض اشفهل ٌرثكا .2
271 

 . هظهّعح الهصاتٗػ الـلفٗح:3

=< اًظن  هظهّعح الهصاتٗػ الـلفٗحهّاصفاخ لهتاخ  -
  303الصفؼح 

  262=< اًظن الصفؼح  . غطاء ـواى الّقّق 4

 88اًظن الصفؼح =< . هصتاغ الضتاب الـلف5ٖ

 303اًظن الصفؼح  =<هّاصفاخ هصاتٗػ الضتاب الـلفٗح  -

  321=< اًظن الصفؼح  . الظن الـلف6ٖ

 . ضّء لّؼح الذنـٗص7

 303اًظن الصفؼح  =<هّاصفاخ هصتاغ لّؼح الذنـٗص  -

 282اًظن الصفؼح  =<اٌذتقل لهتح هصتاغ لّؼح الذنـٗص  -

 68اًظن الصفؼح  . ون فذػ التاب الـلفٖ =< 8
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 هقصّنج الهؼنك األهاهٗح

  268=< اًظن الصفؼح  . ـواى ٌاثل الذتنٗق1

  266=< اًظن الصفؼح  هنشػ . غطاء2

  272=< اًظن الصفؼح  . ـواى ٌاثل الفناهل 3

  275=< اًظن الصفؼح  . التطانٗح 4

=< اًظن  . صًقّق األظِوج الكِنتاثٗح للكاتًٗح األهاهٗح5
  310الصفؼح 

  265=< اًظن الصفؼح  . هقٗاي الوٗخ 6

   270=<اًظن الصفؼح ٌاثل غ . ـواى ذـوٗى7
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 داخل السٌارة 2.2

 

  103=< اًظن الصفؼح  . ّاقٖ الشهي1

 90اًظن الصفؼح  =<. اضاءج الٌقف األهاهٖ 2

 77اًظن الصفؼح  =<ون فذؼح الٌقف الكِنتاثٗح  -

 78اًظن الصفؼح  =<ون الٌذاثن الكِنتاثٗح *  -

  112=< اًظن الصفؼح  صًقّق الًظاناخ  -

 98اًظن الصفؼح  =<. هنآج النإٗح الـلفٗح القاـلٗح 3

  21=< اًظن الصفؼح  . الٌّاقج الِّاثٗح للناكب األهاه4ٖ

 قّاٌح الّقّق . 5

 قّاٌح الهكاتػ . 6

  74=< اًظن الصفؼح  هقتض فذؼح غطاء الكاتًٗح األهاهٗح. 7

 262اًظن الصفؼح  =<هقتض فذػ غطاء ـواى الّقّق  -

  75لصفؼح ظن اً=< ا قلٌاثب اتظاً. ون الًافلج الكِنتاثٗح 8

  60=< اًظن الصفؼح  القفل الهنكوٕ ون -

=< اًظن الصفؼح  ون ضتط هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح -
99  
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  60=< اًظن الصفؼح  . قفل التاب ّالهقتض القاـل1ٖ

اًظن =<  *الهقعق/ هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح. ون لاكنج 2
 108لصفؼح 

  140=< اًظن الصفؼح  . هـنض الِّاء لهكٗف الِّاء3

  37لصفؼح =< اًظن ا . عظلح القٗاقج4

 38اًظن الصفؼح  =< ون عظلح القٗاقج -

 20اًظن الصفؼح  =<ٌّاقج ُّاثٗح أهاهٗح للٌاثق  -

 163اًظن الصفؼح  =<. هفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج * 5

 141اًظن الصفؼح  =<. ًظام الصّخ 6

=< اًظن الصفؼح  . ون الًافلج الكِنتاثٗح الـاصح تالنكاب7
76  

  113=< اًظن الصفؼح  . هقتض فذػ علتح القفاواخ 8

 116اًظن الصفؼح  =<. هقتي الطاقح 9

 114اًظن الصفؼح  =<  USB صلحّ -

=< اًظن الصفؼح  . لّؼح الذؼكم علٖ ًظام ذكٗٗف الِّاء10
127  
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  83=< اًظن الصفؼح  . هفذاغ هظهّعح األضّاء1

=< اًظن الصفؼح  . ؼظنج الذـوٗى الٌفلٗح لكاتًٗح القٗاقج2
111  

=< اًظن  صًقّق األظِوج الكِنتاثٗح للّؼح العقاقاخ -
  310الصفؼح 

  39=< اًظن الصفؼح   . لّؼح العقاقاخ3

  50=< اًظن الصفؼح  الهإشن -

 93اًظن الصفؼح  =<هفذاغ هظهّعح الههٌؼح  . 4

 . هظهّعح الهفاذٗػ علٔ الٌٗان هى لّؼح العقاقاخ:5

 =< اًظن  هقتض الضتط الٗقّٕ النذفاع الهصتاغ االهاهٖ  -
  87الصفؼح 

اًظن  =<*ون اٗقاف ذشغٗل ًظام الذشغٗل / اإلٗقاف اللكٖ -
 194الصفؼح 

 192اًظن الصفؼح  =< ون ًظام الهٌاعقج علٔ ُتّط الذالل -

  241=< اًظن الصفؼح * ون ًظام الّقّف التاًّناهٖ -

 اًظن =< ون اٗقاف ذشغٗل ًظام الشتاخ اإللكذنًّٖ – 5
 186الصفؼح 

 235اًظن الصفؼح  =<ون ًظام الهٌاعقج علٔ النكى *  -

 69اًظن الصفؼح  =<ون فذػ التاب الـلفٖ *  -
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 141اًظن الصفؼح  =<. ون الذؼكم فٖ ًظام الصّخ 1

 177=< اًظن الصفؼح  . ون ًظام الفناهل اإللكذنًّٗح *2

 170اًظن الصفؼح  . هقتض ّضع القٗاقج =<3

  169=< اًظن الصفؼح  *لناع ًاقل الؼنكح الذلقاثٖ .4

5. زر تھویة المقعد * => انظر الصفحة107  

6. زر تسخین المقعد * => انظر الصفحة106 



 الصورة فهرس. 2

10 

 

  177=< اًظن الصفؼح  . ون ًظام الفناهل اإللكذنًّٗح *1

 141اًظن الصفؼح  . ون الذؼكم فٖ ًظام الصّخ =<2

  173=< اًظن الصفؼح  . لناع ًاقل الؼنكح الٗقّٕ*3
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 . ارشادات السالمة3
 القٌادة األمنة 3.1

 التعلٌمات العامة 3.1.1

ٗؼذّٕ ُلا الفصل علٔ هعلّهاخ ُاهح ًّصاثػ 
ّاقذناؼاخ ّذؼلٗناخ. ٗظب اى ذقنآ هنعاٍ لٌالهذكم 

 ٌّالهح النكاب.

 هالؼظاخ 

ٗظب اتقاء قلٗل الهالك ُلا قاـل ٌٗانذكم. الا كًخ ذقنض أّ 
ذعٗق تٗع الٌٗانج، فذؤكق هى ذٌلٗم الهظهّعح الكاهلح هى ّشاثق 

 الٌٗانج الٔ الهالك الظقٗق.

 ذؤكق هى الذؼقق هها ٗلٖ قتل القٗاقج:

 ذؤكق هى أى كل أضّاء الٌٗانج ذعهل تشكل صؼٗػ. -

 ذؤكق هى اى هٌذّٓ الّقّق كافٖ -

 ذؤكق هى أى هٌذّٓ الهتنق كافٖ -

 الهكاتػ كافٖذؤكق هى اى هٌذّٓ ٌاثل  -

 ذؤكق هى اى هٌذّٓ ٌاثل ذًظٗف الوظاض األهاهٖ كافٖ -

 ذؤكق هى أى ضغط االطاناخ طتٗعٖ. -

ذؤكق هى اى ظهتع الًّافل ًظٗفح ّٗهكى هى ـاللِا النإٗح  -
 الّاضؼح للـانض.

 ذؤكق هى عقم ّظّق إ اظٌام ٗهكى اى ذعٗق القّاٌاخ -

لنأي ّالهناٗا قم تضتط الهقعق األهاهٖ، ّظِاو ذشتٗخ ا -
 تشكل صؼٗػ.

ؼهاٗح الطفل تهقعق الٌالهح لألطفال الهًاٌب ّانذقاء ؼوام  -
 األهاى.

انتط ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ. ذؤكق هى أى النكاب قاهّا  -
 تعهل الشٖء ًفٌَ.

 

 ذؼلٗناخ 

ج عاناظی هنٗق، للٌاثقم لقاؼح ّلب کٗنذق عً
قم لقاؼح ّلق ذًولق قك، لف لتـال، ّلذالٗحخ ااطالؼذٗاا

فٖ ب ٗذٌتٌّح قّالاکح نؼّق ٗعق هها ققج، لقٗاء اشًاق أللٌاث
 قز.ؼاّع قّ
 ال ذٌذـقم ٌّاقذٖ الققم أّ ٌّاثق الققم هعا.  •
 ال ذضع ٌّاقج الققم هقلًّتا أّ تاذظاٍ غٗن صؼٗػ. •

 

 ذًتِٗاخ 

 ال ذشذخ لًُك تالعّاهل الـانظٗح.● 
قشنج اإلٌذظاتح ّنق الفعل ال ذقم تقٗاقج الٌٗانج عًًها ذكّى ● 

الـاصح تكم ضعٗفح. ّاألقّٗح ّالكؼّل ّالهـقناخ 
ّغٗنُا ٌّف ذقلل هى ققنج اإلٌذظاتح ّنق الفعل 

 الـاصح تكم.
 الذوام صانها تلّاثػ الهنّن. ●
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 مواضع الجلوس الصحٌحة 3.1.2

 ّضع الظلّي الصؼٗػ للٌاثق

ٌالهح ّضعٗح القٗاقج الصؼٗؼح لِا ذؤشٗن هتاشن علٔ 
القٗاقج ّذعب الٌاثق. قتل القٗاقج، ٗظب علٔ الٌاثق القٗام تها 

 ٗلٖ:

قم تاٌذقاهح ظٌهك ّضتط الهقعق الٔ الّضع الصؼٗػ  -
تؼٗز ٗذًاٌب الظوء الـلفٖ ذهاًها هع هًٌق ظِن 

 الهقعق.

قم تضتط هّضع هقعق الٌاثق. قم تشًٖ ٌاقكم قلٗأل، تؼٗز  -
 ّالفناهل.ٗهكًكم الضغط علٔ قّاٌح التًوٗى 

=< اًظن الصفؼح  اضتط هًٌق النأي تشكل صؼٗػ. -
104 

 17=< اًظن الصفؼح  نتط ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ -

 37=< اًظن الصفؼح  ضتط هّضع عظلح القٗاقج -

 ذؼلٗناخ 

عهلٗح القٗاقج، ٗظب علٔ الٌاثق عقم ضتط الهقعق أشًاء 
ّهًٌق النأي ّعظلح القٗاقج، ّاال فقق ذكّى الٌٗانج ـانض 

 الٌٗطنج ّذذٌتب فٖ ّقّع ؼاقز.

 هّقف الظلّي الصؼٗػ للناكب

لضهاى ٌالهح النكاب ّالؼق هى هـاطن الؼّاقز، 
 ٗظب علٔ النكاب القٗام تها ٗلٖ:

=<  هًٌق النأي تشكل صؼٗػ.قم تاٌذقاهح ظٌهك ّضتط  -
 104اًظن الصفؼح 

ٗظب علٔ الناكب األهاهٖ ضتط الهٌافح تٗى الهقعق ّلّؼح  -
العقاقاخ لذّفٗن ؼهاٗح أكشن فاعلٗح عًقها ٗذم ذشغٗل 

 الٌّاقج الِّاثٗح.

ٗظب علٔ الناكب األهاهٖ ضتط الهقعق هنج أـنٓ الٔ  -
تؼٗز ٗذًاٌب الظوء الـلفٖ ذهاًها هع الّضع الصؼٗػ 

 ظِن الهقعق.

 17=< اًظن الصفؼح  نتط ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ -

 ٗظب ّضع الققهٗى علٔ األنض. -

عًق ؼهل الطفل، ٗظب اٌذـقام هقعق الٌالهح لألطفال  -
 .28الصفؼح اًظن  لؼهاٗح الطفل كها ُّ هطلّب =<

 

 ذؼلٗناخ 

الا كاى صقن الناكب االهاهٖ قنٗتا ظقا هى لّؼح ● 
العقاقاخ، قق ٗصاب تظنّغ ـطٗنج ظناء ًشن الٌّاقج 

 الِّاثٗح االهاهٗح.
ال ذضع ققهٗكم علٔ لّؼح العقاقاخ أّ ـانض الًافلج، أّ  ●

علٔ الهقعق أشًاء عهلٗح القٗاقج، ًّٗتغٖ ّضع ققهٗكم 
علٔ االنضٗح قاثًها، اال فقق ذذٌتب فٖ ؼقّز اصاتح 

 عًق ؼقّز فنهلح طانثح أّ ؼّاقز.
أشًاء عهلٗح القٗاقج، ٗظب علٗكم الؼفاظ علٔ هّقف  ●

ام األهاى تشكل صؼٗػ الظلّي الصؼٗػ ّانذقاء ؼو
لذظًب االصاتح الًاظهح عى فنهلح الطّانة أّ 

 الؼّاقز.
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 أحزمة األمان 3.2

 أحزمة االمان ارتداءلماذا ٌجب  3.2.1

 الؼهاٗح الذٖ ذّفنُا أؼوهح األهاى

 

عًق اصطقام الٌٗانج، ٗهكى النذقاء ؼوام األهاى تشكل 
الهًاٌب، ّذقلٗل هى صؼٗػ ذشتٗخ النكاب فٖ الّضع 

القصّن اللاذٖ للؼنكح الٔ األهام للٌاثق ّالنكاب ّهًع 
نهٖ الٌاثق ّالنكاب الٖ األهام، ّكها ّٗفن أفضل الؼهاٗح 

 للٌاثق ّالنكاب تالٌّاثق الِّاثٗح لذقلٗل الضنن اللٕ ذلؼقَ.

عًق اصطقام الٌٗانج، ٌٗاعق ؼوام األهاى ًظام الٌالهح 
صاص الطاقح الًاذظح عى االصطقام اٙـن للٌٗانج علٔ اهذ

فٖ ًفي الّقخ، هها ٗقلل هى الضنن اللٕ قق ٗعاًٖ هًَ 
 الٌاثق ّالنكاب.

 ذؼلٗناخ 

الٌّاثق الِّاثٗح لٌٗخ تقٗال ألؼوهح األهاى. تغض 
الًظن عها الا كاًخ الٌٗانج هوّقج تٌّاثق ُّاثٗح أّ ال، هى 

هى قتل  الضنّنٕ الذؤكق قاثها هى انذقاء ؼوام األهاى
 الٌاثق ّالنكاب تشكل صؼٗػ.

 عّاقب عقم انذقاء ؼوام األهاى

 

عًق اصطقام الٌٗانج، قق ٗذعنض الٌاثق ّالناكب 
اللٕ ال ٗنذقٕ ؼوام األهاى للظنؼٔ تٌتب القصّن اللاذٖ 

 للنهٖ الٖ األهام.

  

0261-10OMA 
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ؼذٔ فٖ الٌنعاخ الهًـفضح، فبى القّٓ الهإشنج علٔ الظٌم 
ؼاتز الذصاقم ذكّى كتٗنج ّال ٗهكى للناكب الذؼكم فٖ 

تًفٌَ تّاٌطح ٗقَٗ. ٌٗذم قفع النكاب اللٗى لم ٗنتطّا أؼوهح 
االهاى الٔ األهام ّٗصاتّى ظناء انذطام الظٌم هع االشٗاء 

 الهّظّقج علٔ هذى الٌٗانج.

 

ٗظب علٔ الناكب الـلفٖ أًٗضا انذقاء ؼوام األهاى تشكل 
ػ، ّاال ٌٗذم النهٖ الٔ األهام عًق ؼقّز الؼاقز. صؼٗ

الناكب فٖ الهقعق الـلفٖ اللٕ لم ٗقم تشق ؼوام األهاى ٗهكى 
 اى ٗصاب تظنّغ ّٗعنض النكاب االـنٗى للـطن.

  

0021-10OMA 

0020-10OMA 
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 حزام األمان 3.2.2

 هإشن ؼوام االهاى

 : هإشن ؼوام األهاى لهقعق الٌاثق. . 1

 الناكب األهاهٖ.: هإشن ؼوام األهاى لهقعق  . 2

م ل، الا "ON"ضع ّفٖ ل إلشعاغ اهفذاّى ها ٗکقعً
وام االهاى للهقعق، ؼقاء ذنتاق أّ الناكب األهاهٖ لٌاثم اٗق

ٌالح نلَ ّى ٗکلّؼح العقاقاخ ّفٖ ظن لهًان اشإلهء اٌٗضٖ
 ذًتَٗ.

 ذًتِٗاخ 

قتل القٗاقج، ٗنظٔ الذؼقق هها الا كاى ًُاك إٔ أشٗاء 
هقعق الناكب األهاهٖ، لذظًب الًظام عى طنٗق شقٗلح علٔ 

 الـطؤ الذفكٗن فٖ ّظّق ناكب ٗظلي ّاصقان اًلان كالب.

، ذذّفن "ON"عًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع 
 هعلّهاخ اإلًلان الذالٗح:

كم/ ٌاعح، الا كاى  20عًقها ذكّى ٌنعح الٌٗانج أقل هى  -
الٌاثق أّ الناكب األهاهٖ ال ٗنذقٗاى ؼوام األهاى، 
فٌّف ّٗهض الهإشن الهقاتل فٖ لّؼح العقاقاخ لهقج 

 شّاٍى شم ذتقٖ االضاءج قاثها. 6

كم / ٌاعح، الا كاى  20≤عًقها ذكّى ٌنعح الٌٗانج  -
الٌاثق أّ الناكب األهاهٖ ال ٗنذقٗاى ؼوام األهاى، 

هإشن الهقاتل فٖ لّؼح العقاقاخ لهقج فٌّف ّٗهض ال
شاًٗح، ّشم ذتقٖ االضاءج قاثها، ّٗكّى هصؼًّتا  20

 تذًتَٗ هٌهّع هٌذهن.

 ذًتِٗاخ 

الا ظلخ هعلّهاخ الذًتَٗ الهلكّنج أعالٍ ذظِن تعق 
ذشتٗخ ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ، فقق ٗكّى ظِاو ؼوام 

الهعذهق األهاى غٗن صالؼا، ٗنظٔ االًذقال الٔ الهّوع 
 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ.

 : هإشن ؼوام األهاى للهقعق الـلفٖ *  .3

ذشٗن اضاءج الهإشن األتٗض لؼوام األهاى للهقعق 
الـلفٖ الٔ أى ذم انذقاء ؼوام األهاى، ّذشٗن اضاءج الهإشن 
األؼهن الٔ عقم انذقاء ؼوام األهاى أّ ـلل فٖ ًظام ؼوام 

ٗنذقٕ ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ، ٌٗظل األهاى. عًقها 
ٗضٖء الهإشن تاللّى األؼهن، ّقق ٗكّى ظِاو ؼوام األهاى 
غٗن صالؼا، ٗنظٔ االًذقال الٔ الهّوع الهعذهق الـاص 

 تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ.

 35ٗذم اطفاء هإشن ؼوام األهاى للهقعق الـلفٖ تعق 
 شن هنج أـنٓ:شاًٗح، ّفٖ الؼاالخ الذالٗح، ٗذم عنض الهإ

النكاب فٖ الهقعق الـلفٖ ال ٗنذقّى أؼوهح األهاى عًق تقء  -
 ذشغٗل الهؼنك.

عهلٗح فذػ ّاغالق التاب الـلفٖ، ال ٗنذقٕ النكاب  -
 الـلفّٗى أؼوهح األهاى.

 ٗنذقٕ الناكب الـلفٖ أّ ٗفذػ ؼوام األهاى. -
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  جهاز الشد المسبق لحزام األمان

 

ٗهكى أى ٗقلل ظِاو الشق الهٌتق لؼوام األهاى هى ضغط 
 ؼوام األهاى علٔ صقن الناكب ّٗؼٌى أقاء الؼهاٗح.

ٗشتخ ؼوام األهاى الٌاثق للظلّي فٖ هّضع هًاٌب،  -
 لٗهًع ظٌهَ هى اإلًؼًاء لالهام قتل الذصاقم.

عًقها ٗصل االصطقام الـطٗن الٔ ؼالح الذشغٗل، ٗذم  -
ظِاو الشق الهٌتق لؼوام األهاى تّاٌطح ّؼقج ذشغٗل 

الذؼكم اإللكذنًّٖ، ٌّٗقّم ظِاو الشق الهٌتق لؼوام 
 األهاى تالٌؼب ّالشق تٌنعح تّاٌطح الؼوام الهًٌّض. 

فٖ ؼالح الذصاقم، ٌٗذؼنك ظٌم الٌاثق لالهام فٗذم ذًشٗط  -
اظواء الشق الهٌتق لؼوام األهاى، لٗضفٖ قّج ذشتٗخ 

ٖ ًطاق هعٗى، لؼهاٗح الٌاثق هى علٔ الظٌم ف
اإلصاتح؛ ّفٖ ًفي الّقخ، ٌٗذم ذًشٗط اظواء الشق 
الهٌتق لؼوام الهقعق هع الٌّاقج الِّاثٗح لذققٗم اقصٔ 

 ؼهاٗح.

 هالؼظاخ 

کهٗح ز ذًتعل ظِاو الشق الهٌتق لؼوام األهاى، ذفعٗق • عً
ّ ُّخ، ّصز ًٗتعن ّٗطلـن اغٗى ـاقلى اهنج صغٗ

 طتٗعٖ.ن هأ
تعق االصطقام، لى ٌٗذهن اٌذـقام ظِاو الشق الهٌتق • 

ٌٌّٗذهن هإشن ًظام لؼوام األهاى تعق ذفعٗلَ، 
( فٖ االضاءج، ّٗنظٔ SRSالذشتٗخ اإلضافٖ )

االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ 
 الٌذتقالَ.

 ضبط ارتفاع حزام الكتف

 

الذؼنٗك لألعلٔ: اهٌك القلٗل للذؼنٗك ألعلٔ لضتط ؼوام  -
 الكذف الٔ االنذفاع الهًاٌب.

 ①الذؼنٗك لألٌفل: اضغط علٔ القلٗل إللغاء قفل الهفذاغ  -
ّقم تذؼنٗكَ ألٌفل، ّقم تضتط ؼوام الكذف الٔ 

 االنذفاع الهًاٌب.

تعق اكذهال الضتط، ذؼقق هى أى القلٗل ٗكّى هإهًا تشكل  -
 آهى.

  

0057-10OMA 
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 ارتداء حزام األمان

 

=< اًظن  قم تالؼفاظ علٔ هّقف الظلّي الصؼٗػ. -
 12الصفؼح 

اٌؼب ؼوام األهاى تتطء ّتشكل هذٌاّ، ّاقـل لٌاى القفل  -
 فٖ الهشتك الهقاتل ؼذٔ ذٌهع صّخ الذشتٗك.

 اٌؼب لٌاى القفل لؼوام األهاى للذؤكق هى الذقاط هوالض -
 القفل لؼوام األهاى تشكل صؼٗػ.

 هالؼظاخ 

ٗذم انذقاء ظهٗع أؼوهح األهاى تًفي الطنٗقح، ّذقع علٔ 
عاذق الٌاثق هٌإّلٗح ذلكٗن النكاب اٙـنٗى تانذقاء ؼوام 

 األهاى تشكل صؼٗػ.

 ارخاء حزام األمان

 

اضغط علٔ الون األؼهن الهّظّق علٔ الهشتك ٌّّف  -
ا. ًٗ  ٗظِن لٌاى القفل ذلقاث

 اهٌك ؼوام األهاى ّقم تٌؼتَ تتطء. -

 ٌجب على المراة الحامل ارتداء حزام االمان بشكل

 

 كٗفٗح اٌذـقام ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ للًٌاء الؼّاهل.

 ضتط هًٌق النأي الـاص تالهقعى األهاهٖ تشكل صؼٗػ -

ؼوام األهاى علٔ كذفٗكم تبؼكام لّؼح الهوالض، شم اٌؼب  -
تتطء، ّٗظب اى ذشق ظوء الصقن عًق الًٔ هٌذّٓ 

 ههكى ّلٗي علٔ التطى.

قم تبقناض لّؼح الهوالض فٖ هشتك للهقعق الهًاٌب ّقفعِا  -
 ألٌفل ؼذٔ ذٌهع صّخ ًقن.

اٌؼب ؼوام الكذف ؼذٔ ذصل تالذّاوٕ هع الظوء العلّٕ  -
قفل علٔ هى الظٌم، شم ٗنتط الؼوام ّذؤكق هى اًَ ه

 لّؼح هوالض االهاى.

  

0058-10OMA 
0059-10OMA 
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 ذؼلٗناخ 

للؼق هى هـاطن اصاتح النكاب فٖ ؼالح ؼقّز فنهلح أّ 
 ؼاقز طانة، اذتع ُلٍ االؼذٗاطاخ:

قتل كل نؼلح، ذؤكق هى اى ظهٗع النكاب علٔ هقاعقُم  •
 تشكل صؼٗػ ّذؤكق هى شق أؼوهح هقاعقُم.

كل ؼوام أهاى هقعق ٌٗذـقم لشـص ّاؼق فقط، ّال • 
ٌٗذـقم ؼوام األهاى هى قتل أكشن هى شـص ّاؼق 

 )تها فٖ للك األطفال(.
ال ذهٗل تشكل هفنط الٔ هًٌق الظِن للهقعق األهاهٖ  •

 للناؼح.
 ال ذضع ؼوام الكذف ذؼخ اللناع أّ ـلف الظِن. •
ٗظب اقـال هوالض الؼوام فٖ الهشتك علٔ الظاًب الهقاتل،  •

 تك علٔ الظاًب اٙـن.ّال ذقم تبقـال الهوالض فٖ الهش
 ال ذفك ؼوام األهاى قتل ذّقف الٌٗانج كلٗا. •
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 نظام الوسادة الهوائٌة 3.3

 

اعذهاقا علٔ الذكّٗى الهـذلف، ًظام الذشتٗخ اإلضافٖ 
 ٗكّى لقَٗ هّقع الذشغٗل الذالٖ:

 للناكب االهاهٖ . الٌّاقج الِّاثٗح1

 . الٌّاثق الِّاثٗح الظاًتٗح األهاهٗح  *.2

 . الٌّاثق الِّاثٗح الٌذانٗح الظاًتٗح *.3

  



 السالمة ارشادات. 3

20 

 (SRSالهإشن الضّثٖ لًظام الؼهاٗح الهٌاعق )

ٗضٖء ،  ON"تعق ذتقٗل هفذاغ اإلشعال الٔ ّضع "
لتضع شّاى، ّٗطفت تعق االًذِاء هى االـذتان  الهإشن

 اللاذٖ للًظام.

 الٔ فشل الًظام فٖ الؼاالخ الذالٗح:  نشإلهٗشٗن ا

، ال ٗضٖء ON"". تعق ذتقٗل هفذاغ اإلشعال الٔ ّضع 1
 الهإشن.

، لى ٗطفت  ON"". تعق ذتقٗل هفذاغ اإلشعال الٔ ّضع 2
 للًظام.تعق االًذِاء هى االـذتان اللاذٖ 

، ٗطفت ON""ضع ّلی ل اإلشعاغ اهفذال ذشغٗق تع 3.
 ذَ.ءضام اشن شإلها

 ٌٗن الٌٗانج، ٌٗضٖء الهصتاغ الهإشن أّ ّٗهض. . أشًاء4

 

 ذؼلٗناخ 

 ال ذؼاّل اصالغ أّ ضتط أّ ذعقٗل الٌّاقج الِّاثٗح. •
ال ٗهكى اٌذـقام الٌّاقج الِّاثٗح اال هنج ّاؼقج، ّالا كاًخ • 

ًاظهح عى ؼاقز، فٗظب االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص 
 تٌٗانج ذشّاًشٖ الٌذتقالِا.

الا كاًخ ًُاك هشكلح فٖ ًظام الذشتٗخ االضافٖ، ٗنظٔ • 
االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص 
ّاالصالغ. ّاال، فبى ًظام ّؼقج الذؼكم قق ال ٗعهل علٔ تشن 

قق ٗذم ًشنُا تشكل غٗن طتٗعٖ أشًاء  الٌّاثق الِّاثٗح أّ 
 الذصاتم.

 الٌّاقج الِّاثٗح األهاهٗح للهقعق األهاهٖ

 

ٗذم ذنكٗب الٌّاقج الِّاثٗح األهاهٗح للٌاثق قاـل عظلح 
" SRS AIRBAG"القٗاقج )هظللح فٖ الـطّط الهًّقطح(، ّ

 ُٖ عالهح الٌّاقج الِّاثٗح.
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األهاهٗح للناكب األهاهٖ ٗذم ذنكٗب الٌّاقج الِّاثٗح 
قاـل لّؼح أظِوج القٗاي )هظللح فٖ الـطّط الهًقطح(، 

ّ"SRS AIRBAG.عالهح الٌّاقج الِّاثٗح ُٖ " 

فٖ ؼالح ؼقّز اصطقام أهاهٖ ـطٗن، الا ذم الّصّل 
الٔ ؼالح الذشغٗل، ٗقّم الًظام تذشغٗل الٌّاقج الِّاثٗح 

األهاى علٖ ذّفٗن األهاهٗح للًفؿ تٌنعح، هها ٌٗاعق ؼوام 
 ؼهاٗح اضافٗح لللٌاثق ّالناكب األهاهٖ.

قق ٗذم ذًشٗط ًظام الٌّاقج الِّاثٗح فٖ هّاضع أـنٓ 
 عًق ّقّع تعض أًّاع الذصاقهاخ.

 هالؼظاخ 

عًقها ذًذفؿ الٌّاقج الِّاثٗح، ٌذًذط كهٗح صغٗنج هى 
 القـاى غٗن الضان، ُّّ أهن طتٗعٖ.

 

 ذؼلٗناخ 

أّ ذضع إٔ شٖء قٗكّنٕ علٔ ٌطػ لّؼح ال ذعلق 
أظِوج القٗاي، اال ٌقّط ُلٍ األشٗاء ّذقلب األشٗاء 

ّهنّنُا قاـل هقصّنج الٌٗانج أشًاء عهلٗح القٗاقج أّ ًفؿ 
الٌّاقج الِّاثٗح، ٗإشن علٔ قٗاقج الٌاثق ّاصاتح ٌاثق 

 ّنكاب الٌٗانج. .

اثٗح فٖ الؼاالخ الذالٗح لى ٗذم ًشن ًظام الٌّاقج الِّ
 االهاهٗح:

 ."OFF " أّ "ACCٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع " -

 االصطقام األهاهٖ الطفٗف. -

 االصطقام الظاًتٖ. -

 االصطقام الـلفٖ. -

 الذقلب الظاًتٖ. -

 الظنّف الـاصح األـنٓ. -

 هالؼظاخ 

"ذصاقم طفٗف" ُٖ قنظح الذصاقم الذٖ ٗذم ذقٗٗهِا هى 
 الذؼكم علٔ الٌٗانج، ّلى ذإشن علٔ الٌٗانج.قتل ّؼقج 
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 * الٌّاقج الِّاثٗح الظاًتٗح للهقعق األهاهٖ

 

ٗذم ذنكٗب الٌّاقج الِّاثٗح الظاًتٗح للهقعق األهاهٖ 
قاـل هًٌق ظِن الهقعق فٖ ظاًب التاب لهقعق الٌاثق ّهقعق 

" AIRBAG"الناكب األهاهٖ )هظللح فٖ الـط الهًقط(، ّ
 الٌّاقج الِّاثٗح.ُٖ عالهح 

فٖ ؼالح ؼقّز اصطقام ظاًتٖ ـطٗن، الا ذم الّصّل 
الٔ ؼالح الذشغٗل، ٗقّم الًظام تذشغٗل الٌّاقج الِّاثٗح 
الظاًتٗح للًفؿ تٌنعح، هها ٌٗاعق ؼوام األهاى علٖ ذّفٗن 

 ؼهاٗح اضافٗح لللٌاثق ّالناكب األهاهٖ.

أـنٓ قق ٗذم ذًشٗط ًظام الٌّاقج الِّاثٗح فٖ هّاضع 
 عًق ّقّع تعض أًّاع الذصاقهاخ.

 هالؼظاخ 

عًقها ذًذفؿ الٌّاقج الِّاثٗح، ٌذًذط كهٗح صغٗنج هى 
 القـاى غٗن الضان، ُّّ أهن طتٗعٖ.

قق ال ٗذم ذؼفٗو الٌّاثق الِّاثٗح الظاًتٗح للهقعق االهاهٖ فٖ 
 الؼاالخ الذالٗح:

 ."OFF " أّ "ACCٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع " -

 %.100االصطقام األهاهٖ تًٌتح  -

 االصطقام الظاًتٖ الطفٗف. -

 االصطقام الـلفٖ. -

 الظنّف الـاصح األـنٓ. -

 ذًتِٗاخ 

"ذصاقم طفٗف" ُٖ قنظح الذصاقم الذٖ ٗذم ذقٗٗهِا هى 
 قتل ّؼقج الذؼكم علٔ الٌٗانج، ّلى ذإشن علٔ الٌٗانج.
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 ذؼلٗناخ 

اذتع الذؼلٗناخ الهّظّقج علٔ ظاًب التاب ّال ذذكت علٔ • 
ظاًب التاب الهظِو تٌّاقج ُّاثٗح ظاًتٗح أشًاء عهلٗح 

 القٗاقج.
ٗح ق أّ أهقعء اطلظاًتٗح تغاثٗح ّالِقج اٌاّلاٖ ط• ال ذغ

ثٗح ّالِقج اٌاّلأى ال ذعهل الهًع نٓ ـن أعًاص
 قزلؼاء اشًاألظاًتٗح ا

 الٌذاثنٗح الظاًتٗح *الٌّاثق الِّاثٗح 

 

ٗذم ذنكٗب الٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح الظاًتٗح قاـل الظاًتٗى 
األٌٗن ّاألٗهى هى الٌقف )هظللح فٖ الـطط الهًقط(، 

ّ"CURTAIN AIRBAG.عالهح الٌّاقج الِّاثٗح ُٖ " 

فٖ ؼالح ؼقّز اصطقام ظاًتٖ ـطٗن، الا ذم الّصّل الٔ 
ؼالح الذشغٗل، ٗقّم الًظام تذشغٗل الٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح 
الظاًتٗح للًفؿ تٌنعح، هها ٌٗاعق ؼوام األهاى علٖ ذّفٗن 

 ؼهاٗح اضافٗح لللٌاثق ّالنكاب. 

قق ٗذم ذًشٗط ًظام الٌّاقج الِّاثٗح فٖ هّاضع أـنٓ عًق 
 أًّاع الذصاقهاخ. ّقّع تعض

 

 هالؼظاخ 

عًق ًفؿ الٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح الظاًتٗح، ٗذم ذّلٗق 
 كهٗح صغٗنج هى القـاى غٗن الضان، ُّٖ ظاُنج طتٗعٗح.

قق ال ٗذم ذًشٗط ًظام الٌّاثق الِّاثٗح الظاًتٗح الٌذاثنٗح فٔ 
 الظنّف الذالٗح:

 ." OFF" أّ " ACCٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع " -

 %.100االصطقام األهاهٖ تًٌتح  -

 االصطقام الظاًتٖ الطفٗف. -

 االصطقام الـلفٖ. -

 الظنّف الـاصح األـنٓ. -

 هالؼظاخ 

"ذصاقم طفٗف" ُٖ قنظح الذصاقم الذٖ ٗذم ذقٗٗهِا هى 
 قتل ّؼقج الذؼكم علٔ الٌٗانج، ّلى ذإشن علٔ الٌٗانج.

  

0034-10OMA 
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 األوضاع التً قد تنفخ الوسادة الهوائٌة فٌها 3.3.1

 

ٗصطقم نأي الٌٗانج تألنض عًق عتّن األـاقٗق  –
 العهٗقح.

 

ٗصطقم الًذّءاخ علٖ ظاًب الطنٗق ّأؼظان  –
 النصٗف الؿ.

 

ٗصطقم نأي الٌٗانج تاألنض عًق ُتّط الهًؼقناخ  –
 الؼاقج.

  

0062-10OMA 

0063-10OMA 0064-10OMA 
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 األوضاع التً قد ال تنفخ الوسادة الهوائٌة فٌها 3.3.2

 

 أّ شظنج، قعاهح، ـنٌاًٖ، تِٗكل الٌٗانج اصطقام -
 .الطّلٗح العًاصن هى غٗنُا

 

 .كتٗنج شاؼًح تلٗل الٌٗانج اصطقام  -

 

 الذصاقم الـلفٖ للٌٗانج   -

  

0065-10OMA 

0066-10OMA 0067-10OMA 
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 الٌٗانج ظاًتٗا. اًقالب  -

 

 .اـنٓ تٌٗانج أّ تالؼاثط الٌٗانج وّاٗا اصطقام  -

  

0068-10OMA 0069-10OMA 



 السالمة ارشادات. 3

27 

 الركوب األمن لألطفال 3.4

 تعلٌمات عامة 3.4.1

الا ذم ّضع الطفل فٖ الهقعق األهاهٖ، ذشغٗل الٌّاقج 
الِّاثٗح ٌٗذٌتب فٖ اصاتح الطفل، لللك ٗظب ّضع الطفل 

اـذٗان هقعق الٌالهح لألطفال فٖ الهقعق الـلفٖ ًّٗتغٖ 
 لؼهاٗح الطفل ّفًقا لؼظم الطفل.

 
 ذؼلٗن

WARNING 

 

ال ذؼاّل ذنكٗب كنٌٖ االطفال 
الهّاظَ للّناء علٔ الكٗي الِّاثٖ 

 لذظًب الّفاٍ أّ االصاتح الـطٗنج
DO NOT place rear-facing 
child seat on this seat with 
airbag. 
DEATH or SERIOUS 
INJURY can occur. 

 

ٗذم ّضع عالهح ذؼلٗن علٔ ّاقٖ الشهي لذلكٗنكم 
تـطن الٌّاقج الِّاثٗح األهاهٗح للناكب األهاهٖ. ذؤكق هى 

 قناءج ّاذتاع الذعلٗهاخ علٖ ُلٍ العالهاخ.

 

 ذؼلٗناخ 

علی ف لـلم ذشتٗخ الطفل الهّظَ الٖ ااظًقم • ال ذٌذـ
 هٗح!ألهاّاثٗح الِاالٌّاقج ح طٌّالهؼهٗح تق الهقاعا

ؼذٔ لّ ٗضع الطفل فٖ هقعق الٌالهح لألطفال، ال ذٌهػ • 
لنأي أّ إٔ ظوء هى الظٌم تالذكٗف علٔ هًطقح التاب 
)هًطقح ًفؿ الٌّاقج الِّاثٗح الظاًتٗح للهقعق األهاهٖ * أّ 
الٌّاقج الِّاثٗح الٌذانٗح الظاًتٗح *(، ّاال الٌّاثق الِّاثٗح 

اهٖ * ّالٌّاثق الِّاثٗح الٌذاثنٗح الظاًتٗح الظاًتٗح للهقعق األه
* ذكّى شقٗقج الـطّنج عًق الًفؿ، ّقق ذإقٕ قّج الصقهح 

 الـاصح تِا الٖ اصاتح ـطٗنج أّ ؼذٔ الهّخ لألطفال.
 ال ذٌهػ لألطفال تالّقّف أّ النكّع علٔ الهقعق. •

ًفٍِن ذقتض ألرٖ قك ج األظِىاترشغ٘ل ل • ال ذٍوػ لألطفا
 لؿ(الكِنتاثٗح، ّفذؼح الٌقف ّافم اًْال)هصل 

 

 ذؼلٗناخ 

ال ذذنك األطفال ّؼقُم فٖ ٌٗانج ذذعنض ألشعح الشهي • 
 ّلِا ًافلج هغلقح.

 ال ذضع طفلكم علٔ ؼضًكم!• 
أؼوهح األهاى ذكّى غٗن هًاٌتح للنضع ّاألطفال الصغان، • 

ؼٗز ذكّى أؼوهح الكذف قنٗتح ظقاً هى الّظَ أّ النقتح لِم، 
 ذٌتب اصاتح فٖ ؼالح ّقّع ؼاقز.ّقق 

عًقها ٗؼقز اصطقام أّ فنهلح طّانة، ال ٗصاب الطفل • 
 تٌِّلح عى طنٗق ضنب ظٌم صلب قاـل الٌٗانج.
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 مقعد السالمة لألطفال 3.4.2

 

 ذصًٗف كنٌٖ األطفال )قاتل للهناظعح فقط(:

a هى هقاعق الٌالهح لألطفال 0/0. هظهّعح 

 كظم. 13هًاٌتح للنضع اللٗى ٗقل ّوًِم عى  -

b هظهّعح .I :هى هقاعق الٌالهح لألطفال 

 كظم. 18 –كظم  9هًاٌتح لألطفال اللٗى ّوًِم ٗكّى تٗى  -

c هظهّعح.II :هى  هقاعق الٌالهح لألطفال 

 كظم. 25 –كظم  15هًاٌتح لألطفال اللٗى ّوًِم ٗكّى تٗى  -

d هظهّعح.III :هى  هقاعق الٌالهح لألطفال 

 كظم. 36 –كظم  22هًاٌتح لألطفال اللٗى ّوًِم ٗكّى تٗى  -
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 معلومات مقعد السالمة لألطفال 3.4.3

 الطفلهعلّهاخ عى هذطاتقح الهّاقف الهـذلفح لًظم ؼهاٗح 

 هظهّعح الظّقج
 هّقع الذشتٗخ

 ٌّط الـلفٖالهقعق األ الـلفٖ ٖالظاًتهقعق ال هقعق النكاب األهاهٖ

 X U X كظم 10: > 0الهظهّعح 

 X U X كظم 13: > 0الهظهّعح +

 X U/UF X كظم I :9-18 الهظهّعح

 X UF X كظم II 15-25:الهظهّعح

 X UF X كظم III :22-36الهظهّعح

 هالؼظح: هعًٔ األؼنف الهّظّقج فٖ الظقّل ُٖ:

U.الٌهاغ تاٌذـقام الًّع "العام" لهقاعق ٌالهح األطفال تِلٍ الهظهّعح الًّعٗح  = 

UF الًّعٗح.= الٌهاغ تاٌذـقام الًّع "العام" لهقاعق ٌالهح األطفال الهّاظِح للّظَ تِلٍ الهظهّعح 

X.ال ٗهٌػ تاٌذـقام هقاعق ٌالهح األطفال = 

 ًٗتغٖ الذؼقق هى قنظح الؼظم ّفًقا لذعلٗهاخ الشنكح الصاًعح ّالذغلٗف ّعالهاخ هقعق الٌالهح لألطفال. لذعلٗهاخ الذشتٗخ الصؼٗػ، ٗنظٖ .الؼظم ذصًٗف ذؼقق األطفال ٌالهح هقاعق تعض
 النظّع الٖ ذعلٗهاخ االٌذـقام لهقعق الٌالهح للطفل.
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ISOFIX ًقاط ذشتٗخ هقاعق ٌالهح األطفالISOFIX 

 ٗخّؼقج الذشت فثح الؼظم هظهّعح الّوى
 هّقع الذشتٗخ

 الهقعق األٌّط الـلفٖ الهقعق الظاًتٖ الـلفٖ هقعق الناكب األهاهٖ

 F ISO/L1 X X X ٌنٗن النضع الهؼهّل

 G ISO/L2 X X X كظم 10: > 0الهظهّعح 

 كظم 13: > 0الهظهّعح +

E ISO/R1 X IL X 

E ISO/R1 X IL X 

D ISO/R2 X IL X 

C ISO/R3 X IL X 

 كظم I :9-18الهظهّعح 

D ISO/R2 X IL X 

C ISO/R3 X IL X 

B ISO/F2 X IUF X 

B1 ISO/F2X X IL X 

A ISO/F3 X IUF X 

 X - X - - كظم II :15-25 الهظهّعح

 X - X - - كظم III :22-36الهظهّعح 

 ُٖ:هالؼظح: هعًٔ األؼنف الهّظّقج فٖ الظقّل 

IUF -  الًّع العام لهقاعق ٌالهح األطفالISOFIX .تهّاظِح الّظَ الٖ األهام " ّالذشتٗخ تاٌذـقام شناثط شق علّٗح" 

IL -  ًّع ـاص ـاص هى اًظهح ذقٗٗق األطفالISOFIX قق ٗكّى للك الهٌذـقم للهنكتاخ الـاصح، أّ الذقٗٗق، أّ شتَ العام ، 

X - .غٗن قاتل لالٌذـقام 

لألطفال. لذعلٗهاخ الذشتٗخ الصؼٗػ، ٗنظٖ هقاعق الٌالهح للطفل ذؼقق ذصًٗف الؼظم. ًٗتغٖ الذؼقق هى قنظح الؼظم ّفًقا لذعلٗهاخ الشنكح الصاًعح ّالذغلٗف ّعالهاخ هقعق الٌالهح تعض 
 النظّع الٖ ذعلٗهاخ االٌذـقام لهقعق الٌالهح للطفل.
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 الذنكٗب الصؼٗػ لهقعق الٌالهح لألطفال 3.4.4

ًٗقٌههقعح الٌالهح لألطفال الٔ شالز أًّاع ُّٖ 
 عى الذشتٗخّ الًقاط شالشٖ األهاى ؼوام طنٗق عى الذشتٗخ
، LATCH ًظام طنٗق عى الذشتٗخّ ISOFIX ًظام طنٗق

 ذشقٗق ُّ الًقاط شالشٖ األهاى ؼوام طنٗق عى الذشتٗخاى 
 شالشٖ األهاى ؼوام تاٌذـقام للطفل الٌالهح هقعق ّذشتٗخ
 ذصًٗف" هؼذّٕ فٖ هتٗى ُّ كها تالٌٗانج، الـاص الًقاط
 ًظام طنٗق عى ّالذشتٗخ أعالٍ؛" للطفل الٌالهح هقاعق

ISOFIX ًظام طنٗق عى ّالذشتٗخ LATCH ُّ ذشقٗق 
 ًّقطح لَ الذشتٗخ ظِاو تاٌذـقام للطفل الٌالهح هقعق ّذشتٗخ
 .الٌٗانج قاـل هٌقال الهؼظّوج الذشتٗخ

 هالؼظاخ 

هعٗى هى طنق الطنٗقح الهّضؼح ًُا ُٖ فقط ًّع 
ذنكٗب هقعق الٌالهح للطفل ُّٖ لإلشانج فقط. فٖ عهلٗح 
ذنكٗب هقعق الٌالهح للطفل فعلٗا، ذؤكق هى النظّع الٖ 
ذعلٗهاخ االٌذـقام لهقعق الٌالهح للطفل، ّذنكٗب هقعق 
الٌالهح للطفل تشكل صؼٗػ ّفقا لذعلٗهاخ الذنكٗب الـاصح 

 تالشنكح الهصًعح.

للطفل تاٌذـقام ؼوام األهاى شالشٖ ذنكٗب هقعق الٌالهح 
 الًقاط

 

 . ضع هقعق الٌالهح لألطفال فٖ الهقعق الـلفٖ.1

. ٗذم ذهنٗن ؼوام األهاى عتن هقعق الٌالهح للطفل ّفقا 2
لذعلٗهاخ الشنكح الهصًعح لهقعق الٌالهح للطفل، 
ّاقـال لٌاى القفل فٖ الهوالض تالكاهل ؼذٖ ٌهاع 

 صّخ ًقنج.

 

اللٌاى الهؼقب ألٌفل ٗذم ذهنٗن ؼوام الكذف عتن . قفع 3
 الشق علٖ ظاًب هقعق الٌالهح للطفل.
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. ذهٌك تؼوام الكذف تالقنب هى الهوالض ٌّؼتَ ألعلٖ 4
ؼذٖ أى ؼوام الـصن غٗن فضفاض. فٖ ُلا الّقخ، 
ٗذم ّضع الّوى اللاذٖ علٖ هقعق الٌالهح للطفل ّقفعَ 

 فٖ هقعق الٌٗانج.

 

ؼوام األهاى تشكل صؼٗػ ّاقفع اللٌاى ألعلٔ. ذؤكق . ضع 5
هى اى ؼوام األهاى لٗي هلفّفا. أشًاء  قفع اللٌاى 
ألعلٔ، اٌؼب الظوء العلّٕ للكذف تؼوام األهاى 

 ألعلٔ تؼٗز ال ٗصتػ ؼوام االهاى هنـٗا.

 

قم تِو هقعق ٌالهح الطفل لالهام ّالـلف، الٌٗان ّالٗهٗى . 6
 تبؼكام. للذؤكق هى اًَ هشتخ

. ذؤكق هى قفل كل أؼوهح االهاى غٗن الهٌذـقهح ّالذٖ ذقعق 7
 فٖ هذًؤّل الطفل.
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الا لم ٗطى تهقعق ؼهاٗح الطفل ٌّاثل لذشتٗخ ؼوام 
 األهاى، قم تذنكٗب هشتك قفل تؼوام االهاى.

، اٌؼب ظوء الكذف لؼوام 2ّ 1عًق اكذهل الـطّاخ  -
القّناى تؼوام األهاى االهاى لالعلٔ تؼٗز ال ٗصتػ ظوء 

 هنـٗا.

اهٌك ؼوام األهاى تبؼكام تالقنب هى لّغ القفل. اهٌك كال  -
هى ظوثٖ ؼوام االهاى هعا تؼٗز ال ٗهكى اًواقِا ـانض لّغ 

 القفل. قم تذؼنٗن ؼوام االهاى هى الهشتك.

قم تذنكٗب هشتك القفل كها ُّ هّضػ تالشكل. اظعل 
الهشتك قنٗتا هى لّغ القفل تققن األهكاى، ّقم تبقـال لّغ 

 .7ّ 6القفل فٖ الهشتك. ًفل الـطّاخ 

 LATCHأّ ًظام  ISOFIXذنكٗب ًظام 

ًّظام  ISOFIXٌّاثل ذنكٗب كل هى ًظام 
LATCH  هذشاتِح، ًظامLATCH  لقَٗ ًقطح ذقعٗم

، ّلكى ٗهكى الذغٗٗن تٗى ISOFIXًظام  اضافٗح عى
ًقطحالذقعٗم الٌفلٗح لكال الًظاهٗى. كال هى الهقعقٗى الظاًتٗٗى 
فٖ الصف الـلفٖ هى ُلٍ الٌٗانج هظِوٗى تًظام 

LATCH ٖللا، ٗهكى ذنكٗب كال هى ًظاه .LATCH  ّ
ISOFIX .لهقاعق األطفال 

 ذؼلٗناخ 

القٗاقج، ٗظب ّضع الطفل فٖ هقعق ذشتٗخ األطفال  أشًاء
 الهًاٌب لّوى ّتًٗح ظٌم الطفل.

ظِاو ذشتٗخ هقعق الطفل فٖ ُلٍ الٌٗانج ٌٗذـقم فقط ● 
 لذشتٗخ هقعق الطفل.

ال ٗهكى ذّصٗل ؼوام الشق، األظٌام الصلتح ّالؼاقج أّ ● 
أٗح أشٗاء أـنٕ تـالف هقعق ٌالهح الطفل علٖ ظِاو 

ال فبًَ قق ٗعنض ؼٗاج الطفل للـطن عًق الذشتٗخ، ّا
 ّقّع الؼاقز.

 

 هالؼظاخ 

هى الهقعق الـلفٖ فٖ  ①ٗذم اـفاء ًقطح الذشتٗخ الٌفلٗح 

الفظّج تٗى هًٌق الظِن ٌّّاقج الهقعق، افذػ الفظّج 

فٖ هإـنج هًٌق  ②لهشاُقذِا؛ ّذقع ًقطح الذشتٗخ العلٗا 

 ظِن الهقعق.
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2 
 

 

لهقعق الطفل تشكل  LATCHذعلٗهاخ ذنكٗب ًظام 
 نثٌٖٗ كها ٗلٖ:

 

ضع هقعق الٌالهح لألطفال علٔ الهقعق، ّاتؼز عى  . 1

، ّأقـل فذؼح القلٗل الٌفلٗح ①ًقطح الذشتٗخ الٌفلٗح 

هقعق الٌالهح لألطفال تاذظاٍ الٌِم فٖ ًقطح الذشتٗخ 

فٖ فظّج ٌّاقج الهقعق ؼذٔ ٗذم ٌهاع  ①الٌفلٗح 

 صّخ االشذتاك.

 

خ لذشتٗوام اؼم قم تهن ش، ضعّألعلی هنأي لق افع هًٌان .2

م ـطاف الؼوام لنتط ؼکنأي ّالق اهًٌن عهّق عت

وام ؼقم ذشٍّ عى هق لذؤک، ّقم ا②لعلٗا خ الذشتٗاح طًق

 خ.لذشتٗا

قم تِو هقعق ٌالهح الطفل لألهام . قم تشق شنٗط االؼكام. 3
 ّالـلف، الٌٗان ّالٗهٗى للذؤكق هى اًَ هشتخ تاؼكام.

. ذؤكق هى قفل كل أؼوهح االهاى غٗن الهٌذـقهح ّالذٖ ذقعق 4
 فٖ هذًؤّل الطفل.
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 غازات العوادم الخطٌرة 3.5

 أّل أكٌٗق الكنتّى

ٗؼذّٕ غاو العاقم الهًتعز هى الهؼنك علٔ أّل 
الٌام، ّٗنظٔ اٌذـقام الٌٗانج تشكل صؼٗػ  أكٌٗق الكنتّى

 لهًع قـّل غاو أّل أكٌٗق الكنتّى الٔ قاـل الٌٗانج.

ٗنظٔ االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 
ذشّاًشٖ فٖ األؼّال الذالٗح للذؼقق هها الا كاى ًظام العاقم 

ا: ًٗ  طتٗع

 ضّضاء غٗن طتٗعٗح ذؤذٖ هى ًظام العّاقم -

 ل أّ ذلف تًظام العّاقم.قق ٗكّى ًُاك ـل -

عًقها ذقّق الٌٗانج فٖ ؼالح فذػ التاب الـلفٖ، ٗقـل 
غاو العاقم الٔ قاـل الٌٗانج، هها ٗذٌتب فٖ ّضع ـطٗن. 
الا كاى ٗظب علٗك القٗاقج فٖ ؼالح فذػ التاب الـلفٖ، فافذػ 

 ظهٗع الًّافل ًّظام ذكٗٗف الِّاء:

 اـذن ّضعٗح قّناى الِّاء الـانظٗح.. 1

 . ذؼقٗق الّضع 2

 قم تذعٗٗى ٌنعح الهنّؼح علٔ الؼق األقصٔ.. 3

الا ظلٌخ فٖ الٌٗانج ّالهؼنك ٗعهل، قم تذشغٗل ًظام 
 ذكٗٗف الِّاء تًفي الطنٗقح.

 

 ذؼلٗناخ 

غاو أّل أكٌٗق الكنتّى ٗكّى ٌاها، ّاٌذًشاق عقق كتٗن  •
 هى الغاو ٗإقٕ الٔ فققاى الّعٖ ؼذٔ الهّخ.

أّل أكٌٗق الكنتّى تٌنعح فٖ األهاكى الضٗقح  ٗذناكم• 
)هشل الظناظاخ(، لللك ال ٗتقأ ذشغٗل الهؼنك لفذنج طّٗلح 
فٖ هكاى ضٗق، هها ٗإقٕ الٔ وٗاقج فٖ أّل أكٌٗق الكنتّى 
قاـل الٌٗانج. تعق تقء ذشغٗل الهؼنك، ؼذٔ الا كاى تاب 
الهنآب هفذًّؼا، ٗظب أى ذغاقن الهٌاؼح الهؼصّنج علٔ 

 ن.الفّ

  



 السالمة ارشادات. 3

36 

 ملصقات األمان  3.6

 

ٗذم عنض هّاقع الهلصقاخ كها ٗلٖ: ذًتِٗكم تالهـاطن 
الهؼذهلح الذٖ قق ذذٌتب فٖ ؼقّز اصاتاخ ـطٗنج أّ الّفاج، 

ُٗنظٔ قناءج ُلٍ الهلصقاخ تعًاٗح. ّ 

الا ٌقطخ الهلصقاخ أّ كاى هى الصعب قناءذِا، ٗنظٔ 
االًذقال الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ 

 لالٌذتقال. 

 هالؼظاخ 

الا كاى الهّقع أّ الكهٗح فٖ الهلصق هـذلفا، ٗنظٔ أى 
 ذٌّق الٌٗانج الفعلٗح.
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 . نظام التشغٌل والمعدات4
 مقصورة القٌادة 4.1

 عجلة القٌادة 4.1.1

 ضتط هّضع عظلح القٗاقج

 

اضتط هقعق الٌاثق علٔ الّضع الصؼٗػ للذؤكق هى أى  -
 25الهٌافح تٗى عظلح القٗاقج ّصقن الٌاثق ال ذقل عى 

 ٌم.

 

 ألٌفل اللغاء قفل عظلح القٗاقج. ①اقفع هقتض القفل 

ّألٌفل ّاألهام ّالـلف قم تذؼنٗك عظلح القٗاقج ألعلٔ  -
تؼٗز ذكّى عظلح القٗاقج فٖ هّاظِح صقنكم؛ ذؤكق هى 

 اهكاًٗح نإٗح لّؼح العقاقاخ ّكافح الهإشناخ.

 الٔ أعلٔ لقفل عظلح القٗاقج. ①اقفع هقتض القفل  -

قم تذؼنٗك عظلح القٗاقج الٔ اعلٔ ّاٌفل ّالٔ االذظاُاخ  -
 قج تبؼكام.األهاهٖ ّالـلفٖ، لذاكٗق ذؤهٗى عظلح القٗا

 

 ذؼلٗناخ 

لعظلح ٗح ظنلـاالؼلقح اثهًا ق قالٌاثقٕ اٗاهٌاك • ًٗتغٖ 
ب الذؤكق هى أى ٗظ(، 3ٌّّاعح  9قج )هّقف ٌاعح لقٗاا

 ناخ.شإلهاظهٗع ٗهكى نإٗح لّؼح العقاقاخ ّ

لقفل  ①لقفل افع هقثض قٗعة عظلح القٗاقج، • تعك ضثط 

ذشغ٘ل ء شٌاأذلقاثً٘ا ؼنكح عظلح القٗاقج لوٌع عظلح القٗاقج 
 نج.لٍ٘اا
ٗهكى ضتط عظلح القٗاقج عًقها ذكّى الٌٗانج فٖ ؼالح  •

 الذّقف فقط لذظًب الؼّاقز الهنّنٗح.
ال ذقن نكم، ّلرْظَ٘ صكاظَ ععلح اذْأى ٗعة ، لضثطا• تعك 

ث٘ح الِْاقج لٌْاكم، ّاال اظِّلٔ عظلح القٗاقج اترْظَ٘ 
 ألهاه٘ح للٍاثق لي ذْفه ؼواٗح فعالح.ا
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 ون عظلح القٗاقج

 

 143اًظن الصفؼح  . ون الذؼكم فٖ ًظام الصّخ =< 1

، ٌّف التّق ٗصقن الون . ون التّق: اضغط عل2ٔ
، ٌٗذّقف التّق عى صّخ صفٗن، ّتعق االفناض عًَ

 الذصفٗن.

 ذؼلٗناخ 

لفذنج طّٗلح، ّاال فبًَ ٌٗإقٕ  الون ذضغط علٔ ال
 الٔ ذلف التّق تٌِّلح.

. األونان فٖ الظاًب األٗهى ذؼذّٕ علٔ ون الذؼكم فٖ 3
 شاشح عنض لّؼح العقاقاخ ّون هشتخ الٌنعح:

 ون الذؼكم فٖ شاشح عنض لّؼح العقاقاخ : -

 ▲ OK▼  ون• 

الون لفذنج (  فٖ ّاظِح هعلّهاخ القٗاقج، اضغط علٖ 1)

طّٗلح إلعاقج ضتط التٗاًاخ فٖ لاكنج هعلّهاخ القٗاقج 
 الؼالٗح؛ ّؼنكَ ألعلٔ/ ألٌفل لذتقٗل هعلّهاخ القٗاقج.

( فٖ ّاظِح اعقاق القاثهح، ؼنكَ ألعلٔ / ألٌفل لذؼقٗق 2)

الهإشن أّ ضتط القٗهح؛ اضغط علَٗ لفذنج قصٗنج الـذٗان 
 ـٗان القاثهح الؼالٖ.

هعلّهاخ الصّخ ّالذنفَٗ*، ؼنكَ ألعلٔ / ( فٖ ّاظِح 3)

ألٌفل تالذتقٗل الٖ أغًٗح ٌاتقح/ أغًٗح ذالٗح أّ صفؼح الٌاتقح/ 
 صفؼح ذالٗح.

علَٗ لفذنج قصٗنج ضغط ، الرٌثَ٘خ اظِح هعلْها( فٖ ّا4)

لهثٍ٘٘ح اظِح الْالٔ قج العْاشن قن ، لفطؤخ الرؤك٘ك هعلْها
خ هعلْهالذتقٗل ألٌفل ألعلٔ / تعق الذؤكٗق، ّؼنكَ لٍاتقح ا
 لرٌثَ٘ا

: اضغط علَٗ لفذنج قصٗنج لذتقٗل ّاظِح أّ   ون •
 هعلّهاخ شاشح العنض.

 ون هشتخ الٌنعح: -

 199=< اًظن الصفؼح  ون الذؼكم فٖ هشتخ الٌنعح *● 
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 لوحة العدادات  4.1.2

 

 تّصاخ* 3.5لّؼح العقاقاخ  تـ

 . هقٗاي ٌنعح قّناى الهؼنك1

 . عقق الكٗلّهذناخ القصٗنج2

 . شاشح عنض لّؼح العقاقاخ3

 . ّضع القٗاقج *4

 . هظهّع الكٗلّهذناخ5

 عقاق الٌنعح. 6

 . عقاق الّقّق7

 . عنض الّضع *8

 عقاق قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق .9
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 تّصح * 7لّؼح العقاقاخ تؤتعاق  

 . هقٗاي ٌنعح قّناى الهؼنك1

 عقاق قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق .2

 . شاشح عنض لّؼح العقاقاخ3

 . عقاق الّقّق4

 . عقاق الٌنعح5

 . هظهّع الكٗلّهذناخ6

 القٗاقج. ّضع 7

 . عنض الّضع8

 . عقق الكٗلّهذناخ القصٗنج9
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 لّؼح العقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح )هّضّع كالٌٗكٖ(*

 . هقٗاي ٌنعح قّناى الهؼنك1

 . عنض الّضع2

 . شاشح عنض لّؼح العقاقاخ3

 . عقاق الٌنعح4

 . عقاق الّقّق5

 . هظهّع الكٗلّهذناخ6

 . عقق الكٗلّهذناخ القصٗنج7

 قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗقعقاق  .8

 . ّضع القٗاقج9

 هالؼظاخ 

عًق ذتقٗل ّضع القٗاقج، ٗقّم هقٗاي هظهّعح الكنٌٗذال 
 الٌاثل تذؼّٗل األلّاى ّفًقا ألٌالٗب القٗاقج الهـذلفح.
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 لّؼح العقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح )هّضّع ذكًّلّظٖ( *

 . هقٗاي ٌنعح قّناى الهؼنك1

 لّؼح العقاقاخ . شاشح عنض2

 . عقاق الٌنعح3

 . عقاق الّقّق4

 . هظهّع الكٗلّهذناخ5

 . ّضع القٗاقج6

 . عنض الّضع7

 . عقق الكٗلّهذناخ القصٗنج8

 عقاق قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق .9

 هالؼظاخ 

عًق ذتقٗل ّضع القٗاقج، ٗقّم هقٗاي هظهّعح الكنٌٗذال 
 ألٌالٗب القٗاقج الهـذلفح.الٌاثل تذؼّٗل األلّاى ّفًقا 
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 مقٌاس سرعة دوران المحرك

ٗذم اٌذـقام هقٗاي ٌنعح قّناى الهؼنك لإلشانج الٔ 
 قّنج/ ققٗقح.x 1000ٌنعح قّناى الهؼنك الؼالٗح تّؼقج 

 هالؼظاخ 

قّنج/ ققٗقح ُٖ هًطقح الذؼهٗل  8000~  6000
العالٗح للهؼنك، ّال ذصل الٔ الٌنعح فٖ ُلٍ الهًطقح، ّاال 

 ٌّف ٗذلف الهؼنك تٌِّلح.

 شاشة العرض للعدادات المركبة

 =<قج لق٘اخ الشاشح ها ٗلٖ: هعلْهاخ اذرضوي هعلْها
اًظن  لقاثوح =<خ اعقاق اهعلْها، 44صفؼح ال اًظن

، 47لصفؽح اًظن ا=< خ الهالؼح * هعلْها، 45الصفؼح 
، 49الصفؼح اًظن  =<لرهفَ٘ * خ ّالصْخ اهعلْها
 .46لصفؽح اًظن ا =<لرٌثَ٘ خ اهعلْها

 ذًتِٗاخ 

الا كاى عنض فٖ شاشح لّؼح العقاقاخ غٗن طتٗعٗا، 
ٗنظٔ الذّقف فّناً ألٌتاب ذذعلق تالٌالهح، ّاذصل تالهّوع 

 الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ.

 عداد درجة حرارة سائل التبرٌد

ٌٗذـقم هقٗاي قنظح ؼنانج ٌاثل ذتنٗق الهؼنك 
)هقٗاي قنظح ؼنانج الهاء( لإلشانج الٔ قنظح الؼنانج 

 الؼالٗح لٌاثل ذتنٗق الهؼنك.

" الٔ قنظح ؼنانج C، ؼٗز ٗشٗن "C ~ Hًطاق االشانج  -

 " الٔ قنظح ؼنانج هنذفعح.Hهًـفضح ّذشٗن "

الهاء تعق تقء ذشغٗل الهؼنك، ٗضٖء هقٗاي قنظح ؼنانج  -
عقق الشتكاخ الهقاتلح ّفًقا لقنظاخ ؼنانج هـذلفح، 
ّٗضٖء عاقج الٔ الٌّط؛ ّعًقها ٗكّى هقٗاي قنظح 
ؼنانج الهاء هضاًءا تالكاهل، فبًَ ٗشٗن الٔ أى ذكّى 
قنظح ؼنانج ٌاثل ذتنٗق الهؼنك الؼالٗح هنذفعح 

 للغاٗح.

 عداد الوقود

الؼالٗح  ٗذم اٌذـقام هقٗاي الّقّق لإلشانج الٔ الكهٗح
 هى الّقّق الهذتقٖ فٖ ـواى الّقّق للٌٗانج.

"  الٔ أى ـواى E، ؼٗز ٗشٗن "E ~ Fًطاق االشانج   -
" الٔ أى ـواى الّقّق Fالّقّق ٗكّى فانغا، ّٗشٗن "

ٗكّى ههذلثا، ّٗضٖء عقق الشتكاخ الهقاتلح ّفًقا لكهٗح 
 الّقّق الهذتقٗح فٖ ـواى الّقّق.

ح أّ ذضٖء الشتكح األّلٔ فقط، عًقها ال ٗكّى ًُاك شتك -
فبًَ ٗشٗن الٔ أى الّقّق فٖ ـواى الّقّق ذكّى غٗن 

 لّؼح العقاقاخ تاللّى األصفن كافٗح، ّّٗهض هإشن
 ّٗصاؼتَ هعلّهاخ اًلان لذلكٗنكم تبضافح الّقّق.

 معلومات ذراع ناقل الحركة *

 P ّR  ّN  ّD ٗعنض هعلّهاخ الّضع الؼالٗح هشل -
 ّها الٔ للك ّفقا لإلشانج الهٌذلهح.

 هعلّهاخ ّضع القٗاقج *

ٗعنض ّضع القٗاقج الهٌذـقهح ؼالٗا للٌٗانج ّفقا لإلشانج  -
 الهٌذلهح.

 عداد المسافة المقطوعة فً الرحلة الحالٌة

كم. عًقها ذكّى الهٌافح  9999.9كم ~  0ًطاق العنض  -
كم، ٗذم هٌػ الكٗلّهذناخ  9999.9القصٗنج أكتن هى 

 القصٗنج، شم ذٌذهن فٖ ذناكم الكٗلّهذناخ القصٗنج.

ٗهكى هٌػ الكٗلّهذناخ القصٗنج هى ـالل الهظهّع  -
الفنعٖ للهٌافح الهقطّعح فٖ اعقاقاخ قاثهح لّؼح 

 العقاقاخ.

 عداد إجمالً المسافة

 كم. 999999كم الٔ  0الًطاق -

 عداد سرعة السٌر

الٌنعح لإلشانج الٔ ٌنعح الٌٗانج الؼالٗح ٌٗذـقم هقٗاي 
 تّؼقج كم/ ٌاعح.

 ذًتِٗاخ 

لقٗاقج الٌالهح، ٗنظٔ هناعاج قّاعق الهنّن تققح ّعقم 
 الذظاّو تؼنٗح. 
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 معلومات السٌر

، اضغط "ONعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "
الهّظّق علٔ الظاًب األٗهى هى عظلح ►  أّ ون◄ علٔ ون 

 OKالقٗاقج للذتقٗل الٔ ّاظِح هعلّهاخ القٗاقج، ّشم ؼنك ون 
 ألعلٔ / أٌفل لذتقٗل ّاظِح هعلّهاخ العنض.

 هالؼظاخ 

هعلّهاخ القٗاقج ال ذعنض تٗاًاخ صالؼح عًقها ال ٗذم ذلقٖ • 
 هعلّهاخ صالؼح.

لفذنج ألظل تالضغط اطْٗلح االًلان ظِح خ ّات٘اًا • ٗوكي هٍػ
 . OKنعلٔ ىطّٗلح 

تّصاخ كالهشال، ّذعهل  7الشكل ٗعذتن لّؼح العقاقاخ تـ• 
 لّؼاخ العقاقاخ األـنٓ تشكل هشاتَ.
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 إعدادات القائمة

" ّذكّى ٌنعح ONعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "
علٔ الظاًب ► أّ ون◄ الٌٗانج صفن، اضغط علٔ ون 

األٗهى هى عظلح القٗاقج للذتقٗل الٔ ّاظِح اعقاق القاثهح. ؼنك 
 OKألعلٖ/ أٌفل لذؼقٗق الهإشن، ّاضغط علٖ ون  OKون 

لذؼقٗق أّ ذؤكٗق أّ  OKلقـّل القاثهح الذالٗح ّاضغط علٔ ون 
 الغاء.

 هالؼظاخ 

، ّذعهل الشكل ٗعذتن لّؼح العقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح كالهشال• 
 لّؼاخ العقاقاخ األـنٓ تشكل هشاتَ.

الا قهخ تذشغٗل اعقاق القاثهح عًقها ذكّى ٌنعح الٌٗانج • 
لٌٗخ الصفن، ٌٗعنض هعلّهاخ اإلًلان "ًصاثػ القٗاقج 
اٙهًح: ال ٗهكى اإلعقاق اال فٖ ؼالح ّقّف الٌٗانج". 

 5ّالا كاى ّقخ عنض هعلّهاخ اإلًلان أكشن هى 
 شّاى، لّؼح العقاقاخ ذذؼّل الٖ هعلّهاخ القٗاقج ذلقاثٗا.
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 هعلّهاخ اإلًلان

 

هعلّهاخ اإلًلان ذعنض الّضع الؼالٖ للٌٗانج تشكل 
الًص أّ الصّنج، ّٗظب علٔ الٌاثق اٗالء قاثها االًذتاٍ الٔ 

 ها الا كاى ًُاك هعلّهاخ اإلًلان.

، فٖ ؼالح  "ON"عًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع  -
ؼقّز شلّل، لّؼح العقاقاخ ذعنض هعلّهاخ اإلًلان 

لذؤكٗق هعلّهاخ  OKتاألّلّٗح، ّاضغط علٔ ون 
فٖ ؼالح االًلان، ّٗعّق الٖ الّاظِح الٌاتقح تعق الذؤكٗق. 

ٌالح ض نٗرن عهاى، شْ 5ج عول٘ح لوكم القٗام تإ عك
 ٓ.ـهأ جههاالًلان 

عًقها ٗكّى ًُاك عقق هعلّهاخ االًلان، اضغط علٔ ون  -
، للذؼّل الٔ ّاظِح هعلّهاخ اإلًلان، ّؼنك ◄/►

ألعلٖ/ أٌفل لعنض هعلّهاخ اإلًلان  OKون 
 الٌاتقح/ الذالٗح.

الا كاًخ الٌٗانج فٖ ؼالح ظٗقج، فٖ ؼالح عقم ّظّق  -
ذظِن هعلّهاخ اإلًلان، ّاظِح هعلّهاخ اإلًلان ٌّف 

 "ال هعلّهاخ."

 هعلّهاخ الِاذف *

 

تعق اذصال ًظام الصّخ تِاذف تلّذّز، فٖ ؼالح ّظّق  -
هكالهح، ذعنض ّاظِح هعلّهاخ الِاذف: هعلّهاخ 
هكالهح ّانقج، هعلّهاخ هكالهح، هعلّهاخ هكالهح 
صاقنج، هعلّهاخ اًذِاء الهكالهح ّهعلّهاخ هكالهح لم 

 ٗنق علِٗا.

 هالؼظاخ 

تّصاخ كالهشال،  7الشكل ٗعذتن لّؼح العقاقاخ تـ
 انظع الٖ لّؼح العقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح.

  



 والمعدات التشغٌل نظام. 4

47 

 معلومات المالحة *

 بوصة * 7لوحة العدادات بأبعاد 

 

، اضغط  "ONعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "
 للذتقٗل الٔ ّاظِح هعلّهاخ الهالؼٗح.◄/► علٖ ون 

 هِهح ذّظق ال هفذّؼح، لٌٗخ الهالؼح ًظام عًقها -
 هعلّهاخ ٌذعنض الهالؼح هعلّهاخ ّاظِح الهالؼح،
 .اإللكذنًّٗح التّصلح

 

عًقها ًظام الصّخ ٗقّم تذشغٗل ّظٗفح الهالؼح، ٗذم  -
عنض هعلّهاخ الهالؼح الهقاتلح ّفقا لؼالح ّظٗفح 

 الهالؼح ًظام الصّخ.
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 العدادات البلورٌة السائلة *لوحة 

، اضغط  "ONعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "
 للذتقٗل الٔ ّاظِح هعلّهاخ الهالؼٗح.◄/► علٖ ون 

عًقها ًظام الصّخ ٗقّم تذشغٗل ّظٗفح الهالؼح، ٗذم عنض  -
هعلّهاخ الهالؼح الهقاتلح ّفقا لؼالح ّظٗفح الهالؼح ًظام 

 الصّخ.
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 معلومات الصوت والترفٌه *

 

، اضغط علٖ ون "ON"عًقها هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع -
للذتقٗل الٔ ّاظِح الصّخ ّالذنفَٗ. عًقها ال ► أّ◄

ٗذم ذشغٗل ًظام الصّخ ّالذنفَٗ، ٌّف ّاظِح 
هعلّهاخ ًظام الصّخ ّالذنفَٗ ذعنض ًصٗؼح "ًظام 

 لٗي هفذّؼا".الذنفَٗ ّالصّخ 

 

عًق ذشغٗل ًظام الصّخ، ّاظِح هعلّهاخ الصّخ ّالذنفَٗ 
 ذعنض هعلّهاخ الذشغٗل الؼالٗح لًظام الصّخ.

 

 هالؼظاخ 

تّصاخ كالهشال، انظع  7الشكل ٗعذتن لّؼح العقاقاخ تـ• 
 الٖ لّؼح العقاقاخ التلّنٗح الٌاثلح.

الِاذف عًقها ٌٗذـقم ًظام الصّخ ّظٗفح ذّاصل • 
، ّاظِح هعلّهاخ CarLife الهؼهّل هى ـالل

، ّال CarLifeالصّخ ّالذنفَٗ ذعنض ؼالح ذّصٗل 
 .CarLifeذعنض ّاظِح ّظٗفح الذنفَٗ الهقاتلح لـ

ّاظِح هعلّهاخ  B-CALL / E-CALLعًق اٌذـقام • 
 .B-CALL/E-CALLالصّخ ّالذنفَٗ ذعنض ؼالح 
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 المؤشرات 4.1.3

 الّظاثف اللّى االٌم األٗقًّح النقم

 األؼهن اللهتح الذؼلٗنٗح لشؼى الًظام  1

ق تع؛ ّلذًتَٗء هإشن اٗضٖنك، لهؼل اذشغٗقأ ال ٗت" ONّضع "ّفٖ ل إلشعاغ اهفذاّى ها ٗکقعً
 لذًتَٗ.ء هإشن اٗضٖنك، لهؼل اذشغٗتقء 

ّٗهض، فبًَ ٗشٗن الٔ ـطؤ فٖ الهّلق ّلم ٗعق ٗشؼى تعق ذشغٗل الهؼنك، الا كاى ضّء الذؼلٗن  -
 التطانٗح.

 األصفن اللهتح الذؼلٗنٗح الـذالل الهّذّن  2
" ّال ٗتقأ ذشغٗل الهؼنك، الا لم ٗكى ًُاك ـطؤ، ONعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "

 ٗضٖء الهإشن لهقج تضع شّاى، ّٗطفت تعق االًذِاء هى االـذتان اللاذٖ للًظام.

 تعق ذشغٗل الهؼنك، الا كاى ضّء الهإشن ّٗهض، فبًَ ٗشٗن الٔ ـلل فٖ ًظام العاقم. -

 األؼهن اللهتح الذؼلٗنٗح الًـفاض ضغط وٗخ الهاكًٗح  3
ق تع؛ ّلذًتَٗء هإشن اٗضٖنك، لهؼل اذشغٗقأ ال ٗت" ONّضع "ّفٖ ل إلشعاغ اهفذاّى ها ٗکقعً

 لذًتَٗ.ء هإشن اٗضٖنك، لهؼل اذشغٗتقء 

 تعق ذشغٗل الهؼنك، الا كاى الهإشن ٗلهع، فِلا ٗقل علٔ اى ضغط وٗخ الهؼنك هًـفض. -

 األصفن اللهتح الذؼلٗنٗح الـذالل ًظام العاقم  4
ق تقء تعن؛ ّشإلهء اٗضٖنك، لهؼل اذشغٗقأ ال ٗت" ONّضع "ّفٖ ل إلشعاغ اهفذاّى ها ٗکقعً

 ن.شإلهنك، ٗطفت الهؼل اذشغٗ

 ذشغٗل الهؼنك، الا ذم ذشغٗل ضّء الهإشن، فبًَ ٗشٗن الٔ ـلل فٖ ًظام العاتم.تعق  -

 األـضن هإشن الذّظَٗ الٖ الٌٗنٓ ّذؼلٗن الـطن  5
عًقها ّٗهض هإشن الذّظَٗ الٔ الٌٗان تهفنقٍ، فِلا ٗعًٖ أى هإشن الذّظَٗ الٔ الٌٗان للٌٗانج قق 

ذؼلٗن الـطن، ٌذضٗت اشاناخ االذظاُاخ عًقها ٗذم الضغط علٔ هفذاغ ضّء  -ذم ذشغٗلَ. 
 الٌٗنٓ/ الٗهًٔ هعا هع اضّاء اشاناخ اإلًعطاف الـانظٗح.
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اللهتح الذؼلٗنٗح النذفاع قنظح ؼنانج ٌاثل 6
 الذتنٗق

األؼهن
عًقها ّٗهض الهإشن، فللك ٗقل علٔ اى قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق هنذفعح. -

ذشٗن اضاءج الهإشن األؼهن الٔ ّظّق ـطؤ فٖ ًظام الذشتٗخ االضافٖ.األؼهن(SRSالهإشن الضّثٖ لًظام الؼهاٗح الهٌاعق )7

األصفناللهتح الذؼلٗنٗح الًـفاض هٌذّٓ الّقّق8
الا كاى الهإشن األصغن ّٗهض، ٗعًٖ للك ّظّق القلٗل هى الّقّق فٖ الـواى. -

 ٗضٖء هصتاغ هإشن اصفن لٗشٗن الٔ ـلل هؼذهل تهضـح الّقّق. -

األـضنهإشن الذّظَٗ الٖ الٗهٗى ّذؼلٗن الـطن9
الذّظَٗ الٔ الٗهٗى للٌٗانج قق عًقها ّٗهض هإشن الذّظَٗ الٔ الٗهٗى تهفنقٍ، فِلا ٗعًٖ أى هإشن 

عًقها ٗذم الضغط علٔ هفذاغ ضّء ذؼلٗن الـطن، ٌذضٗت اشاناخ االذظاُاخ  -ذم ذشغٗلَ. 
 الٌٗنٓ/ الٗهًٔ هعا هع اضّاء اشاناخ اإلًعطاف الـانظٗح.

األؼهنلهتح االشانج لًظام االقفال ضق الٌنقح10
علٔ ذفعٗل ّضع ًظام هاًع الؼنكح أّ ذفعٗل  عًقها ّٗهض الهإشن تاللّى األؼهن، فللك ٗقل -

ًظام هًع الٌنقح

( EPBهإشن ؼالح ًظام الفناهل االلكذنًّٗح )11
األؼهن

.(EPBعًقها ٗضٗت الهإشن )اؼهن(، فللك ٗقل علٔ ذطتٗق ًظام الفناهل االلكذنًّٗح)  -

( تشكل EPBااللكذنًّٗح)عًقها ّٗهض الهإشن )اؼهن(، فللك ٗقل علٔ ذطتٗق ًظام الفناهل  -
ظوثٖ أّ فشلَ.

ذشٗن اضاءج الهإشن األـضن الٔ ذفعٗل الّقّف الذلقاثٖ. األـضن

(EPBهإشن اـذالل  ظام الفناهل االلكذنًّٗح)12
ذشٗن اضاءج الهإشن األصفن الٔ أى ٗكّى ًظام هكاتػ الّقّف اإللٗكذنًّٖ هعٗتا.األصفن

األصفن الٔ أى ٗكّى ًظام هكاتػ الّقّف اإللٗكذنًّٖ فٖ ّضع الـقهح.ٗشٗن فالَ الهإشن األصفن

األؼهنلهتح اإلشانج للفنهلح الٗقّٗح ًّظام الفنهلح13
ذشٗن اضاءج الهإشن األؼهن الٔ أى ٗكّى هٌذّٓ ٌاثل الفناهل هًـفضا للغاٗح أّ أى ٗكّى ًظام 

 ( هعٗتا.EBDالذّوٗع اإللكذنًّٖ لقّج الهكاتػ )
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الهإشن الضّثٖ لهٌاعقج اٌذقنان الٌٗانج 14
(ESP) 

األصفن
(.ESPذشٗن اضاءج الهإشن األصفن الٔ ّظّق ـطؤ فٖ ًظام الشتاخ اإللكذنًّٖ  )

( ٗعهل.ESPٗشٗن فالَ الهإشن أصفن الٔ أى ًظام الشتاخ اإللكذنًّٖ )

(.ESPذشٗن اضاءج الهإشن األصفن الٔ اٗقاف ذشغٗل ًظام الشتاخ اإللكذنًّٖ  )األصفنESP OFFلهتح االشانج 15

(.ABSذشٗن اضاءج الهإشن األصفن الٔ ّظّق ـطؤ فٖ ًظام هًع اًغالق الهكاتػ  )األصفنABSلهتح االشانج 16

األصفنلهتح االشانج الـذالل هتقل الٌنعاخ17
األصفن الٔ ّظّق ـطؤ فٖ ًظام صًقّق ًقل الؼنكح.ذشٗن اضاءج الهإشن 

ٗشٗن فالَ الهإشن األصفن الٔ أى ذكّى قنظح ؼنانج وٗخ ًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٗح هنذفعح.

األصفنTPMSلهتح االشانج 18
(  TPMSذشٗن اضاءج الهإشن األصفن الٔ أى ٗكّى ًظام هناقتح ضغط الِّاء فٖ اإلطاناخ )

 هعٗتا.

(.EPSذشٗن اضاءج الهإشن األصفن الٔ ّظّق ـطؤ فٖ ًظام الذّظَٗ الهعوو   )األصفنEPSلهتح االشانج 19

لهتح اإلشانج للكنّو20
عًقها ّٗهض الهإشن تاللّى األتٗض فبى للك ٗشٗن الٔ اى هشتخ الٌنعح فٖ ّضع اإلٌذعقاق، -األتٗض

ٗشٗن الٔ اًَ ذم ذفعٗلَ.ّٗهض تاللّى األـضن فبى للك  -األـضن

األؼهنلهتح ذؼلٗنٗح لنتط ؼوام األهاى للناكب االهاه21ٖ
ذشٗن اضاءج هإشن الذؼلٗن تاللّى األؼهن الٔ عقم انذقاء ؼوام أهاى الهقعق األهاهٖ تشكل ظٗق أّ 

ّظّق ـلل فٖ الًظام.

األؼهناللهتح الذؼلٗنٗح لنتط ؼوام اهاى الٌاثق22
تالٌاثق أّ عًقها ّٗهض الهإشن تاللّى األؼهن، فللك ٗقل علٔ عقم انذقاء ؼوام االهاى الـاص  -

ٗقل علٔ ّظّق ـطؤ فٖ ًظام ؼوام االهاى.

لهتح االشانج الـذالل ًظام الذشغٗل ّاالطفاء*23
عًقها ذكّى ظنّف الذشغتلٔ/االٗقاف غٗن هّاذٗح هإقذا، ٌّف ّٗهض الهإشن تاللّى االتٗض.األتٗض

الذشغٗل ّاإلٗقاف.الا اصتػ ضّء الهإشن اصفن، فِلا ٗقل علٔ ّظّق عطل فٖ ًظام األصفن

االٗقاف.-ذشٗن اضاءج الهإشن األـضن الٔ ذًشٗط ًظام الذشغٗل األـضنلهتح اإلشانج لذشغٗل ًظام الذشغٗل ّاالطفاء*24
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الهصاتٗػ الهنذفعح فٖ ّضع الذشغٗل.ذشٗن اضاءج الهإشن األونق الٔ أى ذكّى األونقلهتح االشانج للًّن التعٗق الهق25ٓ

األـضنلهتح االشانج لهصتاغ الهّقع26
ذشٗن اضاءج الهإشن األـضن الٖ أى ٗكّى هصتاغ الهّقع ّهصتاغ لّؼح العقاقاخ ّهصتاغ لّؼح 

 الذنـٗص ّهصاتٗػ الظّء فٖ ّضع الذشغٗل.

الهإشن األصفن الٔ أى ٗكّى هصتاغ الضتاب الـلفٖ فٖ ّضع الذشغٗل.ذشٗن اضاءج األصفنلهتح االشانج لهصتاغ الضتاب الـلف27ٖ

ذشٗن اضاءج الهإشن األـضن أى ٗكّى هصتاغ الضتاب األهاهٖ فٖ ّضع الذشغٗل. األـضنلهتح االشانج لهصتاغ الضتاب االها28ٕ   

هإشن ؼوام األهاى للهقعق الـلفٖ *29
ذشٗن اضاءج الهإشن األتٗض الٔ أى ذم نتط ؼوام األهاى الهقاتل للهقعق الـلفٖ.األتٗض

األؼهن
الهإشن األؼهن الٔ أى لم ٗنتط ؼوام األهاى الهقاتل للهقعق الـلفٖ أّ أى ّٗظق ـطؤ ذشٗن اضاءج 

 فٖ ًظام ؼوام األهاى.

ذشٗن اضاءج الهإشن األصفن الٔ أى ذم ذفعٗل ًظام الهٌاعقج علٔ ُتّط الذالل.األصفن(DACهإشن ًظام الهٌاعقج علٔ ُتّط الذالل )30

أّ ؼقّز عطل. ٗظب  ّهصتاغ الذؼلٗن فٖ لّؼح العقاقاخ تعق تقء ذشغٗل الٌٗانج أّ أشًاء  القٗاقج، فِلا ٗشٗن الٔ اى الًظام أّ الّظٗغح لاخ الصلح قق ذعهل هالؼظح: عًق اضاءج هصتاغ الهإشن
 هق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاإلصالغ.علٗك قناءج ّفِم هعًٔ كل هإشن ّضّء ذؼلٗن تالذفصٗل. ّالا كاى ًُاك إٔ ـطؤ، ٗنظٔ اللُاب الٔ أّ االذصال تالهّوع الهعذ
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 . تشغٌل المحرك وإٌقاف تشغٌلها4.2

 مفتاح التحكم عن بعد الذكً 4.2.1

هّقٗالخ الٌٗانج الهظِوج تهفذاغ تقء ذشغٗل تلهٌح 
ّاؼقج * ذظِو تهفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ )هع الهفذاغ 

( ّتانكّق 59الصفؼح  اًظن =<الهٗكاًٗكٖ للطّانة 
الهفذاغ؛ ّهّقٗالخ الٌٗانج الهظِوج تهفذاغ اإلشعال الذقلٗقٕ 
* ذظِو تهفذاغ الذؼكم عى تعق العام )هع الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ 

ّتانكّق الهفذاغ. الا كًخ تؼاظح ( 59اًظن الصفؼح  =<
الٔ اعاقج ذـصٗص الهفذاغ أّ فققاى تانكّق الهفذاغ، ٗنظٔ 

 االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ.

 قّج اشانج هفذاغ الذؼكم عى تعق هًـفضح

فٖ الؼاالخ الذالٗح، عًق ذشغٗل ون هفذاغ الذؼكم عى 
 .تعق، قق ٗذم ؼظنٍ أّ الذشغٗل غٗن الهٌذقن

 ذقّم األظِوج القنٗتح تًقل هّظاخ الناقّٗ تبشاناخ قّٗح. -

قم تبؼضان هفذاغ الذؼكم عى تعق هع ظِاو اذصاالخ أّ  -
كهتّٗذن هؼهّل أّ ُاذف هؼهّل أّ هنٌل اشانج 

 الٌلكٖ.

 لرؽكن عي تعك.غ اٗغطٖ هفراأّ لوعكًٖ الكاثي اٗلوً  -

 

 ذًتِٗاخ 

القاثنج اإللكذنًّٗح ٗؼذّٕ هفذاغ الذؼكم عى تعق علٔ 
الذٖ ذعهل علٖ ذًشٗط ًظام هًع الؼنكح. ّفٖ ؼالح ذلف 

 القاثنج، قق ال ٗتقأ ذشغٗل الهؼنك، لللك
ًٗتغٖ ذظًب ّضع هفذاغ الذؼكم عى تعق فٖ ضّء الشهي ● 

الهتاشن أّ قنظح الؼنانج الهنذفعح أّ النطّتح 
 الهنذفعح.

ألهاكى الرؽكن عي تعك هي غ اهفراط ٌقااذعٌة ًٗتغٖ ● 
 علِٗا.لصق٘لح أّ ضغط األٗشاء الوهذفعح ا

فٖ ّثل. الرؽكن عي تعك تالٍْغ اذعٌة لوً هفراًٗتغٖ • 
 ن.لفْاهٍؽَ علٔ ذنطٗتَ، اؼالح 

 عهلٗاخ االونان

 

 : ون القفل  .1

 : ون الغاء القفل   .2

 : ون الغاء قفل التاب الـلفٖ .3

 : ون تقء ذشغٗل/ اٗقاف ذشغٗل الهؼنك *  .4

 :ون اًلان ضق الٌنقح *  .5
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 هالؼظاخ 

هذنا  15الهٌافح القٗاٌٗح للذؼكم عى تعق ُٖ ؼّالٖ • 
 هذنا. 50ّأطّل الهٌافح ُٖ ؼّالٖ 

ل إلشعاغ اهفذاّى ها ٗکقعًق تعى عغ لهفذال ون اعهال ٕ• 
 "ON"" أّ ACCضع "ّفٖ 

الا ّظق أى ذكّى ّظٗفح الغاء القفل أّ القفل لهفذاغ الذؼكم • 
عى تعق غٗن صالؼح، فؼاّل الضغط علٔ الون 

هناخ فٖ ّقخ  3الهّظّق علٔ هفذاغ الذؼكم عى تعق 
 قصٗن الٌذعاقج ّظٗفذَ.

 ذشغٗل الون.  1

اضغط علٔ الون هنج ّاؼقج فٖ الهقٓ الفعال، ٌٗذم قفل  -
شاًٗح، ٗقّم  2ظهٗع األتّاب؛ ّاضغط علٔ الون لهقج 

 3تبغالق الًافلج * ذلقاثٗا. ّاضغط علٔ الون لهقج 
شّاى، ٗقّم تبغالق فذؼح الٌقف ذلقاثٗا. قم تذؼنٗن ُلا 
الون أشًاء  اغالق الًافلج أّ فذؼح الٌقف ذلقاثٗا، 

 عهلٗح اإلغالق. ٌّذذّقف

شاًٗح، ٗهكى  0.5اضغط تاٌذهنان علٔ الون هنذٗى ـالل  -
ذؼقٗق ّظٗفح التؼز عى الٌٗانج، ّّٗهض هصتاغ 

 هناخ تٌنعح. 3اشانج الذّظَٗ 

 

 هالؼظاخ 

شاًٗح، ٗقّم تاغالق الًافلج علٖ  2اضغط علٔ الون لهقجج • 
ظاًب الٌاثق ذلقاثٗا لتعض هّقٗالخ الٌٗاناخ، ّٗقّم 
تاغالق أنتع ًّافل ذلقاثٗا ذلقاثٗا لتعض هّقٗالخ 

 الٌٗاناخ، ّٗنظٖ أى ٌّٗق الذكّٗى الفعلٖ للٌٗانج.
ٗهكى اعقاق الفذػ أّ االغالق هى ـالل ًظام الصّخ " • 

الذؼكم علٖ ← للكٖ ظٌم الٌٗانج ا← اعقاق الٌٗانج 
 الًّافل ّفذؼح الٌقف عى تعق".

عًق قفل التاب، ذّهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ هنج ّاؼقج؛ • 
ّٗصقن صّخ التّق هنج ّاؼقج، ّٗهكى اعقاق ذشغٗل 
ّاٗقاف ذشغٗل صّخ التّق هى ـالل ًظام الصّخ 

ذلكٗن صّخ الغاء القفل ← الصّخ ← "االعقاق 
 ّالقفل". 
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 ذشغٗل الون .2

اضغط علٔ الون هنج ّاؼقج فٖ الهقٓ الفعال، ٌٗذم الغاء  -
شاًٗح، ٗقّم  2قفل ظهٗع األتّاب؛ ّاضغط علٔ الون لهقج 
شّاى، ٗقّم  3تفذػ الًافلج * ذلقاثٗا. ّاضغط علٔ الون لهقج 

تفذػ فذؼح الٌقف ذلقاثٗا. قم تذؼنٗن ُلا الون أشًاء  فذػ 
 الًافلج أّ فذؼح الٌقف ذلقاثٗا، ٌّذذّقف عهلٗح الفذػ

 هالؼظاخ 

شاًٗح، ٗقّم تفذػ الًافلج علٖ  2اضغط علٔ الون لهقجج • 
ظاًب الٌاثق ذلقاثٗا لتعض هّقٗالخ الٌٗاناخ، ّٗقّم 
تفذػ أنتع ًّافل ذلقاثٗا ذلقاثٗا لتعض هّقٗالخ 

 الٌٗاناخ، ّٗنظٖ أى ٌّٗق الذكّٗى الفعلٖ للٌٗانج.
عًق الغاء قفل التاب، ذّهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ هنذٗى؛ • 

اعقاق ذشغٗل ّٗصقن صّخ التّق هنذٗى، ّٗهكى 
ّاٗقاف ذشغٗل صّخ التّق هى ـالل ًظام الصّخ 

ذلكٗن صّخ الغاء القفل ← الصّخ ← "االعقاق 
 ّالقفل". 

 

 هالؼظاخ 

ٗهكى اعقاق الفذػ أّ االغالق عى تعق هى ـالل ًظام • 
← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الصّخ " اعقاق الٌٗانج 

 تعق".الذؼكم علٖ الًّافل ّفذؼح الٌقف عى 

هى ـالل ًظام الصّخ " اعقاق  ٗهكى اعقاق ضغط ون • 
الذؼكم علٖ الغاء ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الٌٗانج 

القفل عى تعق" اللغاء قفل ظهٗع األتّاب أّ التاب 
 األهاهٖ األٌٗن فقط.

 

 ذًتِٗاخ 

، الا لم ٗذم تعق الغاء قفل التاب تالضغط علٔ الون
شاًٗح، ٌٗقّم الًظام تبعاقج قفل  30فذػ التاب فٖ غضّى 

 التاب.

 . ذشغٗل الون3

فٖ الًطاق الصالػ، اضغط تاالٌذهنان علٔ الون لهقج  -
 شاًٗذٗى لفذػ تاب الغطاء الـلفٖ.

للهّقٗالخ الهظِوج تالتاب الـلفٖ اللٕ ٗعهل كِنتاثٗا،  -
اضغط علَٗ لفذنج طّٗلح لفذػ أّ اغالق التاب الـلفٖ 

عهل  التاب الـلفٖ اللٕ ٗعهل كِنتاثٗا. ّعًق 
 كِنتاثٗا، اضغط علَٗ لفذنج قصٗنج للّقفح.

 *. ذشغٗل الون 4

لهنج ّاؼقج،  فٖ الًطاق الصالػ، اضغط علٖ الون  -
شاًٗح، ؼذٔ ّٗهض  2لفذنج طّٗلح فٖ   ّاضغط علٔ الون

هصتاغ اشانج الذّظَٗ، فٖ ُلا الّقخ ٗهكى الذؼكم علٖ تقء 
 ذشغٗل الهؼنك عى تعق.

فٖ ؼالح الذؼكم علٖ تقء ذشغٗل الهؼنك عى تعق، اضغط  -
شّاٍى إلٗقاف ذشغٗل الهؼنك  3لهقج  تاالٌذهنان علٔ الون 

 عى تعق.
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 هالؼظاخ 

الهؼنك عى تعق، ٗنظٖ قتل الذؼكم علٖ اٗقاف ذشغٗل • 
الذؤكٗق هى أى ذكّى الٌٗانج فٖ ؼالح هإهًح، ّالا لم 
ذذهكى هى ذؤكٗق ها الا كاًخ الٌٗانج فٖ ؼالح هإهًح، 

 هنج ّاؼقج، شم اضغط علٔ الون  اضغط علٔ الون
 لفذنج طّٗلح قتل أى ٗذهكى هى اٗقاف ذشغٗل الهؼنك.

علٔ قاـل عًق تقء ذشغٗل الهؼنك عى تعق، ٗنظٖ الؼفاظ • 
الًطاق الفعال، اال قق ٗإقٕ فشل تقء الذشغٗل تٌتب 

 ذشغٗل الغاء القفل.
الؼق األقصٔ هى ّقخ الؼفاظ علٖ تقء الذشغٗل االفذناضٖ • 

ققاثق، ّالا كًخ تؼاظح الٔ ذغٗٗن الّقخ، اًذقل  5ُّ 
 الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للذغٗٗن

 * ذشغٗل الون. 5

شّاٍى الًذاض صّخ  3اضغط تاالٌذهنان علٔ الون لهقج  -
اًلان ضق الٌنقح، التّق ًٗذط الصّخ ّّٗهض 

شاًٗح؛ اضغط علٔ  30هصتاغ اشانج الذّظَٗ لهقج 
إلٗقاف   لفذنج قصٗنج أّ اضغط علٖ ون الون

 ذشغٗل صّخ اًلان ضق الٌنقح.

 فقط".ٌمكن التبدٌل بٌن "البوق واالضاءة معا" و"االضاءة 

ٗشٗن اًلان "الضّء" الٔ أى الٌٗانج ذقّم تذًتَٗ الهالك 
هى ـالل الفالَ فقط عًق ؼقّز اإلًلان؛ ٗشٗن اًلان 
"الظني ّالضّء" الٔ أى الٌٗانج ذقّم تذًتَٗ الهالك هى 

 ـالل الفالَ ّالظني عًق ؼقّز اإلًلان.

" ّاضغط علٔ OFFعًقها هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع  "
شاًٗح  2لٖ هفذاغ الذؼكم عى تعق لهقج  ّالون  الون 

للذتقٗل تٗى "االضاءج فقط" ّ"االضاءج ّالتّق هعا". ّتعق 
هناخ )لإلًلان  3الذتقٗل، ّٗهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ 

 اإللكذنًّٖ ضق الٌنقح فقط(

 اٌذتقال التطانٗح

عًق الضغط علٔ الون فٖ هفذاغ الذؼكم عى تعق كل 
الذؼكم عى تعق هنج ّاؼقج.  هنج، ّٗهض الهإشن علٖ هفذاغ

ّالا كاى الهإشن ال ّٗهض، أّ ال ٗهكى قفل التاب أّ الغاء 
قفل التاب اال تعق الضغط عقج هناخ، قق ألى كاًخ التطانٗح 
اٌذًفقخ أّ ٌذٌذًفق ذقنٗتا. ّعًق الؼاظح الٖ اٌذتقال 
التطانٗح، ًّصٖ تاللُاب الٔ الهّوع الهعذهق الـاص 

 قال.تٌٗانج ذشّاًشٖ لالٌذت

 ذًتِٗاخ 

ٗظب اٌذـقام تطانٗح هى ًفي الفّلطٗح ّاالتعاق عًق ● 
 اٌذتقال التطانٗح الفانغح.

غ لٔ ذلف هفرااٗح غ٘ه صؽ٘ؽح نتطاام ٌرفكقٕ ا● قك ٗئ
 لرؽكن عي تعك.ا

عًق الذـلص قاثًها هى التطانٗاخ الذٖ ًفقخ طاقذِا، ًٗتغٖ • 
 الصلح.االلذوام تالقّاًٗى ّاللّاثػ التٗثٗح لاخ 
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 خطوات استبدال البطارٌة

 

هفذاغ الهّقٗالخ الهظِوج تهفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح  -
شم قم تاولح  Aاقن الهفذاغ تاذظاٍ الٌِم  -*: ّاؼقج

 .Bالهفذاغ الهٗكاًٗكٖ تاذظاٍ الٌِم 

*: اضغط هفذاغ الهّقٗالخ الهظِوج تهفذاغ اإلشعال الذقلٗقٕ -
 الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ.إلـناض  -الٌِم  -علٔ الون 

 

لفذػ غالف هفذاغ  ①اٌذـقم هفًكا هصغًنا علٖ شكل -

 .الٌِم-الذؼكم عى تعق فٖ هّضع 

 

 .②قم تبوالح تطانٗح هفذاغ ظِاو الذؼكم عى تعق  -

 قم تبعاقج ذنكٗب الهفذاغ اللكٖ ؼٌب الذنذٗب العكٌٖ.
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 المفتاح المٌكانٌكً 4.2.2

 الهٗكاًٗكٖ للطّانة *الهفذاغ 

 

، ّكها اٌؼب الهفذاغ A قم تقّناى الهفذاغ تاذظاٍ الٌِم -
، ٗهكى قفل ظهٗع Bالهٗكاًٗكٖ للطّانة تاذظاٍ الٌِم 

األتّاب أّ الغاء قفل تاب الٌاثق، ّال ٗهكى تقء ذشغٗل 
 الهؼنك.

 الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ *

 

الون تاذظاٍ الٌِم، ٌّّف ًٗتشق الهفذاغ اضغط علٔ  -
ًٗا، ّٗهكى قفل ظهٗع األتّاب أّ الغاء  الهٗكاًٗكٖ ذلقاث

 قفل تاب الٌاثق، ّكها ٗهكى تقء ذشغٗل الهؼنك.

 *الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ االؼذٗاطٖ

 

ٗقّم الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ االؼذٗاطٖ قفل ظهٗع األتّاب أّ  -
 الٌاثق، ّكها ٗهكى تقء ذشغٗل الهؼنك.الغاء قفل تاب 

  

A 

B 

0137-10OMA 

0132-10OMA 0133-10OMA 
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 نظام قفل الباب 4.2.3

 هفذاغ القفل الهنكوٕ

 

ٗهكى قفل ّالغاء قفل التاب  ①ون قفل التاب الهنكوٕ 

 قاـل الٌٗانج:

ون قفل التاب الهنكوٕ  قفل التاب: اضغط علٔ ًِاٗح  -

 لقفل ظهٗع األتّاب. ①

ون قفل التاب  الغاء قفل التاب: اضغط علٔ ًِاٗح  -

 اللغاء قفل ظهٗع األتّاب. ②الهنكوٕ 

 هقتض ققل تاب الٌٗانج القاـلٖ

 

ّالهقتض قاـل  ①ٗؼذّٕ كل تاب علٔ قفل التاب 

 .②الٌٗانج

الٔ القاـل علٔ طّل اذظاٍ ①عًقها ٗذم قفع هوالض التاب  -

 ، ٗذم قفل التاب الهقاتل.   -Aالٌِم 

، B–علٖ طّل اذظاٍ الٌِم ①عًق ٌؼب هوالض التاب  -

ٗهكى فذػ التاب الهقاتل؛ ّشم ٌؼب الهقتض قاـل 

لفذػ التاب  -Bعلٖ طّل اذظاٍ الٌِم ②الٌٗانج 

 الهقاتل. 

 

 هالؼظاخ 

 ط.فقظن لهًاب التال أّ الغاء قفل اقفب لتاض االولهى • ٗهک
الا كاى هوالض التاب الـلفٖ فٖ ؼالح الغاء القفل، عًقها ال • 

ٗهكى الهقتض قاـل الٌٗانج فذػ التاب الـلفٖ، قق ألى ذم 
، ّفٖ 61اًظن الصفؼح  =<ذفعٗل قفل الٌالهح لألطفال 

فذػ التاب الـلفٖ هى ـانض الٌٗانج؛ ال ُلا الّقخ ًٗتغٖ 
ذٌذـقم القّج الهفنطح لٌؼب الهقتض قاـل الٌٗانج 

 لذظًب الضنن.

 

 ذًتِٗاخ 

عًق قفل هوالض التاب، ال ذٌذـقم القّج الهفنطح لٌؼب 
 الهقتض قاـل الٌٗانج
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 فذؼح القفل فٖ تاب الٌٗانج

 

 59=< اًظن الصفؼح  اـنض الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ *. -

قم تبتـال هفذاغ الطّانة الهٗكاًٗكٖ تفذؼح القفل فٖ تاب  -
 الٌاثق.

قم تذقّٗن الهفذاغ فٖ عكي عقانب الٌاعح لقفل كل  -
 األتّاب.

قم تذقّٗن الهفذاغ فٖ اذظاٍ عقانب الٌاعح إللغاء قفل تاب  -
 الٌاثق فقط.

 

 ذؼلٗناخ 

لؼهاٗح ّؼقج قفل التاب، قم تفذؼَ أّ قفلَ تاٌذهنان 
هناخ ضهى فذنج قصٗنج هى الوهى، ّؼقج الذؼكم تظٌم 6

الٌٗانج ٌّف ذعهل علٔ ذفعٗل ّضع ؼهاٗح ّؼقج قفل التب 
هنج اـنٓ(. شم 1)فٖ ُلا الّقخ، قم تبلغاء ذؤهٗى التاب  

 شّاًٖ.5ّاصل الذشغٗل ّالعهلٗاخ تعق  

 قفل ٌالهح الطفل

ٌذـقام قفل الٌالهح لألطفال ٗكى هًع فذػ غٗن هقصّق ا
للتاب الـلفٖ هى قتل األطفال الذقلٗل هى ـطن ؼّاقز 

 الٌٗانج.

 

هى  ①الذشغٗل: قم تذؼّٗل هفذاغ قفل الٌالهح لألطفال  -

لذشغٗل هفذاغ قفل الٌالهح الٖ  هّقف   هّقف 
 لألطفال. 

 ①اٗقاف الذشغٗل: قم تذؼّٗل هفذاغ قفل الٌالهح لألطفال  -
الٗقاف ذشغٗل هفذاغ قفل  هّقف الٖ   هى هّقف 

 الٌالهح لألطفال. 
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 هالؼظاخ 

عًقها ٗكّى قفل الٌالهح لألطفال فٖ ّضع الذشغٗل، ال 
ٗهكى فذػ التاب الـلفٖ تّاٌطح الهقتض قاـل الٌٗانج، ّفٖ 

ًٗتغٖ فذػ التاب الـلفٖ هى ـانض الٌٗانج؛ ّال ُلا الّقخ 
ذٌذـقم القّج الهفنطح لٌؼب الهقتض قاـل الٌٗانج لذظًب 

 الضنن.

 

 ذؼلٗناخ 

ال ذذنك طفل ّؼقٍ أّ أشـاص لّٕ اإلعاقح قاـل 
الٌٗانج، ألى تهظنق أى ذكّى األتّاب هغلقح، عًق ؼقّز 

اإلعاقح الطّانة، ال ٗهكى لألطفال أّ األشـاص لّٕ 
تؤًفٌِم هغاقنج الٌٗانج لؼهاٗح ٌالهذِم. ّعًق ؼقّز ؼاقز، 
األتّاب الهقفّلح ٌذوٗق تالذؤكٗق صعّتح اًقال األشـاص قاـل 

 الٌٗانج.

 ّظٗفح الغاء القفل الذلقاثٖ

تعق ّقّف الٌٗانج، عًقها ٗكّى التاب فٖ ؼالح هغلقح 
أنتعح ، "OFF"ّٗقّم تذؼّٗل هفذاغ اإلشعال الٖ ّضع 

 األتّاب ٗقّم تالغاء قفلِا ذلقاثٗا.

 هالؼظاخ 

ٗهكى اعقاق الذشغٗل أّ اٗقاف الذشغٗل هى ـالل ًظام • 
الغاء ← ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الصّخ " اعقاق الٌٗانج 

 القفل الذلقاثٖ".

 ّظٗفح الغاء القفل ذلقاثٗا عًق الذصاقم

هفذاغ عًق ؼقّز اصطقام الٌٗانج، عًقها ٗكّى 
" ّذفٖ الشنّط، ٗهكى الغاء قفل ONاإلشعال فٖ ّضع "

شّاى، شم ٗقّم  3أنتعح األتّاب. ّتعق الغاء القفل ألّل هنج 
 تالغاء قفل أنتعح األتّاب هعا.
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 الغاء القفل/ القفل النشط الذكً *

 اوالح القفل اّذّهاذٗكٗا

 

عًقها ٗذم ذشغٗل ّظٗفح الغاء القفل الًشط اللكٖ، ٗهكى  -
للهٌذـقم ٗؼهل هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ فٖ ؼقّق 

هذن تعٗقا عى الٌٗانج، ٗهكى الغاء قفل الٌٗانج  1
 ذلقاثٗا.

 

 هالؼظاخ 

ٗهكى اعقاق الذشغٗل أّ اٗقاف الذشغٗل هى ـالل ًظام • 
← الٌٗانج اللكٖ  ظٌم← الصّخ " اعقاق الٌٗانج 
 الغاء القفل الًشط اللكٖ".

تعق الغاء القفل الًشط اللكٖ تًظاغ، ّٗهض هصتاغ اشانج • 
 الذّظَٗ هنذٗى ًّٗذط صّخ التّق هنذٗى.

أٗام، هى الؼق هى اٌذِالك  7عًق ّقّف الٌٗانج ألكشن هى • 
الطاقح للٌٗانج، ٌٗقّم تاٗقاف ذشغٗل ّظٗفح الغاء القفل 

فٖ ُلا الّقخ، ًٗتغٖ الغاء القفل تهفذاغ الًشط اللكٖ. ّ
الذؼكم عى تعق اللكٖ أّ اٌذقناء هقتض التاب. ٌّّف 

ٗذم اٌذعاقج ّظٗفح الغاء القفل الًشط اللكٖ تعق تقء 
 ذشغٗل الٌٗانج.

 االقفال اللكٖ

 

عًقها ٗذم ذشغٗل ّظٗفح القفل الًشط اللكٖ ّٗكّى هفذاغ  -
، تعق "OFF"تقء الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج فٖ ّضع 

اغالق ظهٗع األتّاب، ٗذنك الهٌذـقم الٌٗانج هع ؼهل 
هذن  2هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ، ّٗتقٖ فٖ ؼقّق 

تعٗقا عى الٌٗانج ألكشن هى ققٗقذٗى أّ ٗذنك الٌٗانج 
ا. ًٗ  تهٌافح أكشن هى هذنٗى، ٗذم قفل األتّاب ذلقاث

هذن تعٗقا عى الٌٗانج ألكشن هى  2الا تقٗخ فٖ ؼقّق  -
ققٗقذٗى، ٌٗقّم الًظام تبٗقاف ذشغٗل ّظٗفح القفل الًشط 
اللكٖ تشكل هإقخ ّّظٗفح فذػ التاب الـلفٖ لكٗا 

 4ألغناض ذّفٗن الطاقح؛ ّتعق التقاء لهقج أكشن هى 
ققاثق، ٌٗقّم الًظام تاٗقاف ذشغٗل ّظاثف الغاء القفل 

 الًشط اللكٖ 

  



 والمعدات التشغٌل نظام. 4

64 

ٗؼذاض الهٌذـقم  ّّظٗفح هصتاغ الذنؼٗب اللكٖ هًعا هإقًذا.
الٔ فذػ إٔ هى األتّاب هنج أـنٓ، ّال ٗهكى ذًشٗط ّظٗفح 

 القفل الًشط اللكٖ هنج أـنٓ اال تعق اغالقِا.

 هالؼظاخ 

ًظام  ٗهكى اعقاق الذشغٗل أّ اٗقاف الذشغٗل هى ـالل• 
ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الصّخ " اعقاق الٌٗانج 

 القفل الًشط اللكٖ".←
تعق القفل الًشط اللكٖ تًظاغ، ّٗهض هصتاغ اشانج • 

 الذّظَٗ هنج ّاؼقج ًّٗذط صّخ التّق هنج ّاؼقج.
هذن تعٗقا عى الٌٗانج، ٌٌٗذهن  2الا ذم اتقاإٍ فٖ ؼقّق • 

َ ؼذٔ ٗذم هإشن هفذاغ الذؼكم عى ُتعق اللكٖ فٖ الفال
 قفل التاب.

لمكٖ الٌشط القفل ، تعق الفلفٖب الثاق اغالالن ٗرن الا • 
 ضْثٖ.ذٖ ّذٌثَ٘ صْتًظاغ، ًٗذط 

الا لم ٗذم اغالق إٔ تاب، لّؼح العقاقاخ ذلكن أى لم ٗذم • 
 اغالق التاب الهقاتل.

 

 هالؼظاخ 

هع ذًشٗط ـاصٗح القفل اللكٖ الًشعل الا ّصلخ للٌٗانج  •
شّاًٖ، ٌٗعذقق الًظام اًك ذذؼقق هى  3هظققا ـالل 

اؼكام قفل األتّاب. فٖ ُلٍ الؼالح، لى ٗقّم الًظام 
تذًشٗط ـاصٗح الغاء القفل اللكٖ الًشط. تبهكاًك ٌؼب 
هقتض التاب الـلف للذؼقق هى اى األتّاب هقفلح 

 تبؼكام.
" ّٗفذػ التاب OFFا ذكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "عًقه• 

الـلفٖ ّٗكّى هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ قاـل 
الٌٗانج، الا كاى لم ٗذم اغالق التاب الـلفٖ فٖ غضّى 

ققٗقح، الٌٗانج ذقّم تذًفٗل عهلٗح القفل ذلقاثٗا، ًّٗذط  10
صافنج لذلكٗن أى لم ٗقّم تاغالق التاب الـلفٖ. ّفٖ 
ُلا الّقخ، الا ذم اغالق التاب الـلفٖ، الٌٗانج ذقّم 
تذًفٗل عهلٗح الغاء القفل لذظًب قفل هفذاغ الذؼكم عى 

 تعق اللكٖ قاـل الٌٗانج.

لقفل الًشط اللكٖ ال ذعهل عًق ًّٗتغٖ هالؼظح أى ّظٗفح ا
 ؼقّز إٔ هها ٗلٖ:

" ACCٗكّى هفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج فٖ ّضع " -
 ..ON "أّ ّضع "

 ّٗظق هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ قاـل الٌٗانج. -

لم ٗذم اكذشاف إٔ هفذاغ ذؼكم عى تعق لكٖ ضهى فٖ  -
 هذن تعٗقا عى الٌٗانج. 2ؼقّق 

)ّلٗي تها فٖ للك تاب ـلفٖ أّ الغطاء لم ٗغلق إٔ تاب  -
 األهاهٖ( .

 نهٖ الهفذاغ اللكٖ عتن ًافلج الٌٗانج. -

 هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ ٗكّى قنٗتا ظًقا هى الٌٗانج. -
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 ذًتِٗاخ 

ّظٗفح القفل الًشط اللكٖ ال ٗهكى اغالق الًافلج ذلقاثٗا.  •
ّعًق هغاقنج الٌٗانج، ًٗتغٖ الذؤكق هى أى ٗذم اغالق 

 ظهٗع الًّافل ّفذؼح الٌقف.
عًق اٌذـقام ظٗفح القفل الًشط اللكٖ، اؼنص علٔ عقم • 

 ذنك األطفال أّ األشـاص لّٕ اإلعاقح قاـل الٌٗانج.

 دخول بدون مفتاح *

 

عًقها ٗكّى هفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج فٖ  -
، الا كاى الهٌذـقم ٗؼهل هفذاغ الذؼكم "OFF"ّضع

عى تعق اللكٖ لهقانتح التاب، أقـل الٗق فٖ قاـل 
هقتض التاب األهاهٖ )هًطقح الغاء القفل(، ٌّٗذم الغاء 

 قفل ظهٗع األتّاب تعق الؼز الفعال.

عًقها ٗكّى هفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج فٖ ّضع  -
"OFF" الا كاى الهٌذـقم ٗؼهل هفذاغ الذؼكم عى ،

تعق اللكٖ، تعق اغالق ظهٗع األتّاب، اضغط علٔ 
األـقّق علٔ هقتض التاب األهاهٖ تالٗق الٌِم تاذظاٍ 
الٌِم )هًطقح القفل(، ٌّٗذم قفل ظهٗع األتّاب تعق 

 الؼز الفعال.

 

 ذًتِٗاخ 

تعق قفل أتّاب الٌٗانج تاٌذـقام ّظٗفح قـّل الٌٗانج تقّى  •
شّاى قتل اى ٗذم ذًشٗط ّظٗفح  5هفذاغ، ٌّف ٌٗذغنق 

 قـّل الٌٗانج تقّى هفذاغ لفذػ األتّاب.
الا كاى ٗلهي الٗق هًطقح الغاء القفل ّهًطقح القفل هعا، • 

تعقم لهي فٌٗذم اعطاء األّلّٗح إللغاء القفل، ًّّصٔ 
 هًطقح الغاء القفل ّهًطقح القفل فٖ ًفي الّقخ.

ٗظب اوالح الشلّض عى هقتض تاب الٌٗانج تؤٌنع ها ٗهكى،  •
 فِٖ ذإشن طٔ ـاصٗح القـّل قّى هفذاغ.

الا كاى هقتض التاب األهاهٖ نطتا تٌتب االهطان أّ  •
غٌٗل الٌٗانج ّكاى الهفذاغ اللكٖ فٖ ًطاق الفعالٗح، 

 الغاء قفل تاب الٌٗانج.هى الههكى 
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 ذًتِٗاخ 

اإلهٌاك تهقتض التاب االهاهٖ هع انذقاء قفاواخ قق ٗإقٕ ● 
ألتطاء اٌذظاتح اٌذشعان التاب أّ عقم االٌذظاتح إللغاء 

 قفل الٌٗانج.
الا كاًخ ذٌؼب علٔ الفّن تعق اهٌاك هقتض التاب، قق ال • 

ٗفذػ التاب، ّٗنظٖ اهٌاك الهقتض هنج أـنٓ ّالذؤكق 
 هى الغاء قفل التاب، شم اٌؼب الهقتض. 

ّؼذٔ قاـل قاثنج ًصف قطنُا تهذن ّاؼق، الا كاى هفذاغ • 
الذؼكم عى تعق اللكٖ أعلٔ أّ أقل هى هقتض التاب 

ق ٗإقٕ الٖ أٗضا أى ال ٗهكى للًظام األهاهٖ للٌٗانج، ق
 قفل/ الغاء قفل األتّاب.

الا كاى هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ قنٗتا ظقا هى التاب • 
ّالوظاض الوظاظٖ، قق ٗإقٕ الٖ أى الًظام الٗذعهل 

تشكل صؼٗػ. ّالا كاًخ هٌافح العهل لظِاو االنٌال 
لظِاو الذؼكم عى تعق ذذغٗن، قق ذًـفض طاقح 

 .التطانٗح

 

عًقها ٗكّى هفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج فٖ ّضع  -
"OFF" الا كاى الهٌذـقم ٗؼهل هفذاغ الذؼكم عى ،

تعق اللكٖ لذقذنب هى التاب الـلفٖ، اضغط علٔ ون 

 اللغاء القفل ّفذػ التاب الـلفٖ. ①فذػ التاب الـلفٖ 

الا كاًخ الٌٗانج غٗن هقفلح ّشاتذح، فلى ذؼذاض الٔ ؼهل  -
هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ هعك، ّٗهكى فذػ التاب 
الـلفٖ عى طنٗق الضغط الهتاشن علٔ ون فذػ التاب 

أّ الغاء القفل، ّتاإلضافح الٔ للك، ٗهكى  ①الـلفٖ 

ا. ًٗ =< اًظن الصفؼح  أٗضا فذػ التاب الـلفٖ * ذلقاث
71 
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 باب السٌارة 4.2.4

 

عًقها ذكّى قاـل الٌٗانج، اهٌك هًٌق اللناع ّاٌؼتَ  -
 قاـل الٌٗانج.

 اقفع التاب هتاشنج هى الـانض. -

 ذًتِٗاخ 

عًق فذػ التاب، ٗظب االًذتاٍ الٔ ها الا كاًخ ًُاك 
الٌٗانج لذظًب الؼّاقز هنكتاخ أـنٓ أّ هشاج ـانض 

 الًاظهح عى االصطقام عًق فذػ التاب.

 

 ذؼلٗناخ 

قتل القٗاقج، ٗظب الذؤكق هى اقفال ظهٗع االتّاب. ٗهكى اى ● 
ذًفذػ األتّاب الهغلقح فظاج أشًاء  ؼنكح الٌٗانج، هها قق 

 ٗذٌتب فٖ اإلصاتاخ أّ الؼّاقز.
 شاتذح.ٗظب فذػ التاب أّ غلقَ عًقها ذكّى الٌٗانج ● 
لذظًب قنص األصاتع، ٗظب اتعاق الٗقٗى عى ؼافح التاب ● 

 عًقها ٗذم اغالق التاب.

 

 هالؼظاخ 

الا كاًخ قّج اغالق التاب ـفٗفح ظًقا، فقق ال ٗكّى التاب ● 
 هغلًقا ظقا، ّٗؼذاض الٔ فذػ التاب إلغالقَ هنج أـنٓ.

ٌٗظِن ذًتَٗ علٔ شاشح لّؼح العقاقاخ الا كاى ًُاك تاب ● 
كم/  5غٗن هغلق تبؼكام؛ عًقها ذذظؤّو ٌنعح الٌٗانج 

 ي، ٌذٌهعصّخ صفٗن ذًتَٗ.
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 الباب الخلفً 4.2.5

 افذػ التاب الـلفٖ

. اٌذـقام هفذاغ الذؼكم عى تعق: عًقها ٗكّى هفذاغ 1
، فٖ الًطاق الفعال، اضغط علٔ "OFF"اإلشعال فٖ ّضع 

لهفذاغ الذؼكم عى تعق لهقج شاًٗذٗى ذقنًٗتا لفذػ التاب  ون 
 الـلفٖ.

عًقها ٗذم اٗقاف ذشغٗل ّظٗفح التاب الـلفٖ * الكِنتاثٗح أّ  -
أى التاب الـلفٖ ًفٌَ ال ٗظِو تّظٗفح كِنتاثٗح، ٗظب 

ا. ًٗ  فذػ التاب الـلفٖ ٗقّ

هوًّقا تّظٗفح كِنتاثٗح ّٗذم عًقها ٗكّى التاب الـلفٖ  -
ذشغٗل الّظٗفح الكِنتاثٗح، ٌٗذم فذػ التاب الـلفٖ 
ا الٔ أعلٔ هّضع. أشًاء العهلٗح الكِنتاثٗح،  ًٗ كِنتاث

 اضغط علٔ ُلا الون لٗذّقف التاب الـلفٖ.

 

غ هفذال ؼهّل تقّى الهفذاغ*: اـقلاٗفح قام ّظٌذـا .2

ب لتاون فذػ الی عط ضغم اشكم، هعق اللكٖ تعى عم لذؼکا

ن هذ 1لٖ ّاؼل التاب الـلفٖ فٖ ؼقّق قفء إللغا ①لـلفٖ ا

 لـلفٖ.ب التاتعٗقا عى ا

عًقها ٗذم اٗقاف ذشغٗل ّظٗفح التاب الـلفٖ * الكِنتاثٗح أّ  -
أى التاب الـلفٖ ًفٌَ ال ٗظِو تّظٗفح كِنتاثٗح، ٗظب 

ا. ًٗ  فذػ التاب الـلفٖ ٗقّ

هوًّقا تّظٗفح كِنتاثٗح ّٗذم عًقها ٗكّى التاب الـلفٖ  -
ذشغٗل الّظٗفح الكِنتاثٗح، ٌٗذم فذػ التاب الـلفٖ 
ا الٔ أعلٔ هّضع. أشًاء العهلٗح الكِنتاثٗح،  ًٗ كِنتاث

 اضغط علٔ ُلا الون لٗذّقف التاب الـلفٖ.

 

 ذًتِٗاخ 

الا كاًخ الٌٗانج فٖ ؼالح الغاء القفل ّشاتذح، فلٗي هى 
الضنّنٕ ؼهل هفذاغ الذؼكم عى ُتعق اللكٖ .ّاضغط علٔ 

 هتاشنًج لفذػ التاب الـلفٖ. ①ون فذػ التاب الـلفٖ 
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. ون لّؼح أظِوج القٗاي *: اضغط تاالٌذهنان علٔ ون 3
شاًٗح،  1.5التاب الـلفٖ علٖ لّؼح العقاقاخ ألكشن هى 

ٌّٗذم فذػ التاب الـلفٖ كِنتاثٗا الٔ أعلٔ هّضع. أشًاء 
العهلٗح الكِنتاثٗح، اضغط علٔ ُلا الون لٗذّقف التاب 

 الـلفٖ.

 هالؼظاخ 

عًق فذػ التاب الـلفٖ كِنتاثٗاً هى ؼالح شاتذح، ّٗهض 
هصتاغ اشانج الذّظَٗ ًّٗذط صّخ الظني. أشًاء عهلٗح 

 ًٗذط صّخ الظني.الفذػ الكِنتاثٖ، 

 المفتاح الرئٌسً للباب الخلفً الكهربائً *

 

الهفذاغ النثٌٖٗ للتاب الـلفٖ الكِنتاثٖ ّٗظق فٖ 
 صًقّق القفاواخ، ّٗفذػ صًقّق القفاواخ:

لذشغٗل الّظٗفح  "ON" الٔ ّضع ①أقن الهفذاغ النثٌٖٗ  -

 الكِنتاثٗح للتاب الـلفٖ.

" الٗقاف ذشغٗل OFFالٔ ّضع " ①أقن الهفذاغ النثٌٖٗ  -

 الّظٗفح الكِنتاثٗح للتاب الـلفٖ.

 شروط الفتح التلقائً

ذعهل ّظٗفح الفذػ الكِنتاثٖ عًقها ذكّى ٌنعح الٌٗانج  -
 كم/ ٌاعح. 3أقل هى 

 شروط اإلغالق التلقائً

 ال ذـضع ّظٗفح اإلغالق الكِنتاثٖ لٌنعح الٌٗانج. -

الكِنتاثٖ عًقها ال ٗذم ذؼنٗن ٗذم ذعطٗل ّظٗفح االغالق  -
 قفل الٌؼب.

 هالؼظاخ 

الا لم ٗكى هى الههكى فذػ/ اغالق تاب ُاذشتاك ذلقاثٗا، 
ذؼقق هى ذعٗٗى الهفذاغ النثٌٖٗ لتاب ُاذشتاك الكِنتاثٖ 
علٔ ّضعٗح الذشغٗل. الا كاى الهفذاغ النثٌٖٗ للتاب الـلفٖ 

، "ONفٖ ّضع "الكِنتاثٖ ال ٗوال ال ٗعهل تشكل صؼٗػ 
ٗنظٔ اللُاب الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ 

 للفؼص ّاالصالغ.
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 اعداد ارتفاع الباب الخلفً الكهربائً *

ٗهكى اعقاق انذفاع التاب الـلفٖ الكِنتاثٖ عًق فذؼَ 
 ألكشن هى ًصف االنذفاع.

 اعقاق انذفاع الفذػ

اللٕ  ذّقف تعق فذػ التاب الـلفٖ الٔ ّضع االنذفاع
ذنغب فٖ اعقاقٍ، ّاضغط تاالٌذهنان علٔ ون اغالق التاب 
الـلفٖ ألكشن هى شاًٗذٗى، ّتعق الٌهاع الٖ ذلكٗن الظني، 

 ٗقّم تبعقاق االنذفاع ًاظًؼا.

 الغاء ذعٗٗى االنذفاع

قم تفذػ تاب ُاذشتاك ٗقّٗا فّق الهٌذّٓ الهعٗى، 
 ٌٗلغٖ للك اعقاق االنذفاع.

 هالؼظاخ 

ني لظقن اٌٗص، ًاظؼًاع ذفانإلقاق اعّى اها ٗکقعً• 
 ى.ذٗنهى صافذٗ

 ع.ذفانالقاق اعء الغاق اعًقا ؼقن الظني صفٗنا ّا• ٗص

 الوظٌفة المضادة للقرصة للباب الخلفً الكهربائً *

 . شنٗط هقاّهح االعذصان1

 اغالق تاب ُاذشتاك ذلقاثٗا: ذظل ُلٍ الـاصٗح فعالح أشًاء

ٗذّقف التاب الـلفٖ عى اإلغالق ّٗذم فذؼَ عًق الذشغٗل،  -

 كِنتاثٗاً فٖ الهّضع قتل اإلغالق الكِنتاثٖ.

 هالظظاخ 

عًقها ذكّى اإلشانج الهضاقج للقنص غٗن طتٗعٗح، 
 ّظٗفح اإلغالق الكِنتاثٖ للتاب الـلفٖ ذكّى غٗن صالؼح.

 . نصق العّاثق2

تاب ُاذشتاك  ذظل ُلٍ الـاصٗح فعلح أشًاء  فذػ أّ اغالق
 ذلقاثٗا.

أشًاء عهلٗح اإلغالق الكِنتاثٖ، ٗذم اغالق التاب الـلفٖ  -
عًق الذشغٗل، ّٗذم فذؼَ كِنتاثٗاً فٖ الهّضع قتل 

 اإلغالق الكِنتاثٖ.

عًق ذؼفٗو الـاصٗح أشًاء  فذػ تاب ُاذشتاك ذلقاثٗا،  -
ٌٗذّقف تاب ُاذشتاك عى الفذػ، ّغلق قلٗال شم ٗذّقف 

 عى الؼنكح.

 هالؼظاخ 

هناخ عًق ذشغٗل  3ٗصقن صّخ الظني صفًٗنا 
 الّظٗفح الهضاقج للقنصح.
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 وظٌفة الحماٌة

 الؼهاٗح هى القنصح الهٌذهنج

أشًاء عهلٗح االغالق هنذٗى، ٗذم ذشغٗل الّظٗفح الهضاقج  -
للقنصح شالز هناخ هذذالٗح، ّٗذم ذعطٗل الّظٗفح 

الّظٗفح الكِنتاثٗح تعق الكِنتاثٗح، ّال ٗهكى اٌذعاقج 
 اإلغالق الكاهل ٗقّٗا.

 الؼهاٗح الؼنانٗح

تعق عهل الهؼنك تاٌذهنان لفذنج هى الوهى، عًقها ذكّى  -
قنظح ؼنانج الهؼنك هنذفعح للغاٗح، ٗقـل الهؼنك 
الؼهاٗح الؼنانٗح ّالّظٗفح الكِنتاثٗح ذكّى غٗن 

 صالؼح، ّال ٗهكى االٌذعاقج اال تعق تعض الّقخ.

 الفشل الكهربائًحالة 

فٖ ؼالح فصل كاتل التطانٗح أشًاء عقم اغالق التاب الـلفٖ  -
ذهاًها، ٌٗذم فققاى هّضع التاب الـلفٖ، ٌّٗذم ذعطٗل 
الّظٗفح الكِنتاثٗح، ٌّذعّق الّظٗفح الكِنتاثٗح الٔ 
ا تالكاهل. ًٗ  الّضع الطتٗعٖ تعق اغالق التاب الـلفٖ ٗقّ

ّ االغالق الكِنتاثٖ للتاب ال ٌٗذظٗب لطلب اشانج الفذػ أ -
 الـلفٖ أشًاء عهلٗح االشعال.

 فذػ التاب الـلفٖ ذلقاثٗا *

 

عًقها ٗكّى ون هفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج فٖ  -
ّٗقّم تاغالق أنتعح األتّاب ّالتاب  "OFFّضع"

الـلفٖ، الهٌذـقم ٗؼهل هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ 
 0.5قنٗتا هى هًطقح االٌذشعان للتاب الـلفٖ فٖ ؼقّق 

هذنا، الا كاى ٗتقٖ شاتذا أّ ؼنك الٖ الـلف تالـطّج، 
ا تعق  ًٗ  شاًٗح. 3.2ٗفذػ التاب الـلفٖ ذلقاث

 

 هالؼظاخ 

التاب الـلفٖ ذلقاثٗا، لذلكٗنكم، ٗصقن التّق عًق فذػ • 
صّخ الصفانج، ّذّهض أضّاء الفناهل الهنذفعح 
أنتع هناخ، ّتًٗها ّٗهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ 

 هنذٗى.
عًق هغاقنج هًطقح االٌذشعان للتاب الـلفٖ أّ الضغط علٔ • 

لهفذاغ الذؼكم عى تعق لفذنج قصٗنج ـالل  ون 
ذفعح، ٗهكى ذّقف الّظٗفح فالَ أضّاء الفناهل الهن

هإقذا، ّلكى التاب الـلفٖ ال ٗفذػ. تهظنق ذّقف 
للهفذاغ عى  الّظٗفح هى ـالل الضغط علٔ ون

تعق اللكٖ لفذنج قصٗنج، ًٗتغٖ فذػ ّاغالق إٔ تاب 
 أهاهٖ إلعاقج ذشغٗل ّظٗفح االٌذشعان للتاب الـلفٖ.

 ٗهكى اعقاق الذشغٗل أّ اٗقاف الذشغٗل هى ـالل ًظام• 
ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الصّخ " اعقاق الٌٗانج 

 ذشغٗل االٌذشعان للتاب الـلفٖ".←
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 ذًتِٗاخ 

عًق غٌل الٌٗانج، ذؤكق هى هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ • 
ـانض هًطقح االٌذشعان للتاب الـلفٖ، ّاال الا ّقف 
نظل غٌٗل الٌٗانج فٖ ؼقّق هًطقح االٌذشعان للتاب 

فذػ التاب الـلفٖ. ًّصٖ تبٗقاف  الـلفٖ، قق ٗإقٕ الٖ
 ذشغٗل ُلٍ الّظٗفح عًق غٌل الٌٗانج.

عًق ؼهل هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ اللذقاط شٖء تالقنب • 
هى التاب الـلفٖ، ٗنظٔ االًذتاٍ الٔ أى التاب الـلفٖ قق 

 ٗفذػ.
ى هق ذؤک، لـلفٖب التاالذلقاثٖ لفذػ ن االٌذشعاقام اٌذـل ا• قت

ب لتاق فذػ ااطعقتح فٖ ًأّ ّق إٔ شـص ظقم ّع
 الـلفٖ.

 فتح باب هاتشباك فً حالة الطوارئ

 

عًقها ذكّى اٌذفقخ طاقح تطانٗح الٌٗانج أّ ذعلن فذػ 
التاب الـلفٖ تشكل طتٗعٖ تٌتب ـطؤ، ؼاّل فذػ التاب 

 الـلفٖ هى قاـل الٌٗانج:

 .①. افذػ غطاء التاب الـلفٖ 1

الغاء القفل، آل٘ح أـقّق فٖ  ②لو٘كاً٘كٖ غ الوفرااـل أق .2

 ّافذػ التاب الـلفٖ.لو٘كاً٘كٖ غ الوفراأقن اشن ّ

 هالؼظاخ 

الا كًخ غٗن قاقن علٔ فذػ التاب الـلفٖ تشكل عاظل، 
ٗنظٔ اللُاب الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ 

 للفؼص ّاالصالغ.

 اغالق باب هاتشباك

 

اأغلق  ًٗ  ٗقّ

عًقها ٗذم اٗقاف ذشغٗل ّظٗفح التاب الـلفٖ * أّ أى 
التاب الـلفٖ ال ٗظِو تذكّٗى ّظٗفح كِنتاثٗح، ٗهكى اغالق 

ا: ًٗ  التاب الـلفٖ ٗقّ

قم تبغالق التاب الـلفٖ تالقنب هى غطاء الهصق الـلفٖ  -
 ّهى شم اضغط علَٗ تبؼكام تكلذا ٗقٗك.
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 اٗقاف كِنتاثٖ *

ض ذـفٗم ٌٗذ، ّ①ب الـلفٖ لتاون اغالق اعلی ط ضغا -

ب. أشًاء لٌؼق اتاثٖ ذلقاثًٗا ؼذی ٗغلنلکِالتاب الـلفٖ ا
عهلٗح اإلغالق، اضغط علٔ الون هنج أـنٓ ٌّٗذّقف 

 التاب الـلفٖ الكِنتاثٗح.

، فٖ الًطاق "OFF"عًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع  -
لهفذاغ الذؼكم  الفعال، اضغط تاالٌذهنان علٔ ون 

التاب عى تعق اللكٖ لهقج شاًٗذٗى ذقنًٗتا، ٌّف ًٗـفض 
ا ؼذٔ ٗذم اغالق القفل. أشًاء عهلٗح  ًٗ الـلفٖ ذلقاث
اإلغالق، الا ذم الضغط علٔ الون هنج أـنٓ، ٌٗذّقف 

 التاب الـلفٖ الكِنتاثٗح.

ون التاب الـلفٖ لّؼح أظِوج اضغط تاالٌذهنان علٔ  -
شاًٗح ذقنًٗتا، ًّٗـفض التاب  1.5لهقج  القٗاي 

ا ؼذٔ ٗذم اغالق القفل. أشًاء  ًٗ الـلفٖ الكِنتاثٗح ذلقاث
عهلٗح اإلغالق، الا ذم الضغط علٔ الون هنج أـنٓ، 

 ٌٗذّقف التاب الـلفٖ الكِنتاثٗح.

 

 هالؼظاخ 

ى الشاتخ، تٗاً هنتاثٖ کِنلکِاق التاب الـلفٖ غالق ا• عً
 نج الذّظَٗ.شاغ اهصتاض هّٗ

ني لظقن اٗص، تاثٖنلکِل التاب الـلفٖ اذشغٗف ٗقاق ا• عً
 الصّخ.

ٌٗظِن ذًتَٗ علٔ شاشح لّؼح العقاقاخ الا كاى ًُاك تاب ● 
ُاذشتاك غٗن هغلق تبؼكام؛ عًقها ذذظؤّو ٌنعح 

 كم/ ي، ٌذٌهع صّخ صفٗن ذًتَٗ 5الٌٗانج 

 

 ذًتِٗاخ 

ذؼقق قاثها هى اغالق تاب ُاذشتاك تبؼكام. هالم فقق ●
 ذذعنض إلصاتك ـطٗنج أّ ههٗذح فٖ ؼل ّقّع ؼاتز.

قتل اغالق تاب ُاذشتاك، ٗنظٔ الذؼقق هى عقم ّظّق ● 
 أشـاص أّ ؼّٗاًاخ تقاـل غطاء ُاذشتاك.

تعق اغالق التاب الـلفٖ، ٗظب علٗك الذؤكق هى قفلَ لهًع • 
 أشًاء عهلٗح القٗاقج.فذؼِا فظؤج 
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 غطاء الكابٌنة األمامٌة 4.2.6

 افذػ غطاء الكاتًٗح األهاهٗح. -

 

، ٌّّف ٗقّم ①اٌؼب هقتض فذػ غطاء الكاتًٗح األهاهٗح  -

 تالغاء قفل غطاء الكاتًٗح األهاهٗح ّٗنذق قلٗال.

 

إللغاء قفل غطاء الكاتًٗح  -تاذظاٍ الٌِم  ②اقفع آلٗح القفل  -

 األهاهٗح ذهاًها.

افذػ غطاء الكاتًٗح األهاهٗح الٖ األعلٖ ٌّّف ٗقعم  -
ا الٔ الهّضع  ًٗ قضٗب القعم غطاء الكاتًٗح األهاهٗح ذلقاث

 الهذطنف.

 أغلق غطاء الكابٌنة األمامٌة 

قم تذـفٗض االنذفاع الٔ الهصق ّاضغط ألٌفل علٔ  -
األهاهٖ هى غطاء الكاتًٗح األهاهٗح تالٗقٗى الظوء 

 إلؼكام قفلَ.

 هالؼظاخ 

ذشؼٗم األظواء الهذؼنكح تشكل صؼٗػ ٙلٗح قفل غطاء ● 
الكاتًٗح األهاهٗح، ٌٗاعق علٖ فذػ أّ اغالق غطاء 

 الكاتًٗح األهاهٗح.
ف شاشح فٍْ، ألهاه٘حالكاتٌ٘ح ء الن ٗرن غلق غطاالا ● 

العنض للّؼح العقاقاخ ذعنض هعلّهاخ الذلكٗن. 
صقن صّخ ٌ٘، كن/ ٌاعح 5لٍهعح ّو اعٌكها ذرعاّ

 الظني.
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 النوافذ الكهربائٌة 4.2.7

ٗهكى ذشغٗل الًافلج الكِنتاثٗح عًقها ٗكّى هفذاغ 
 40؛ ّٗهكى ذشغٗلِا فٖ غضّى "ON"اإلشعال فٖ ّضع 

" الٔ ّضع ONشاًٗح تعق ذتقٗل هفذاغ اإلشعال هى ّضع "
"ACC "ّأ "OFF 40". ّعًق فذػ التاب فٖ غضّى 

 شاًٗح، ال ٗهكى ذشغٗل الًافلج الكِنتاثٗح تاٌذهنان.

 ذًتِٗاخ 

 أغلق ظهٗع الًّافل عًق هغاقنج الٌٗانج.• 
ّضع ٗقٗكم علٔ ؼافح  كى ؼلًنا عًق اغالق الًافلج، ّعقم• 

 الًافلج، ّاال فٌذكّى ًُاك هـاطنج تالقنص.

 زر النافذة الكهربائٌة )جانب السائق(

 

 . ون الًافلج الكِنتاثٗح االهاهٗح الٌٗن1ٓ

 . ون الًافلج الكِنتاثٗح االهاهٗح الٗه2ًٔ

 . ون الًافلج الكِنتاثٗح الـلفٗح الٌٗن3ٓ

 الٗهًٔ . ون الًافلج الكِنتاثٗح الـلفٗح4

 . ون ذؤهٗى ًّافل النكاب5

تلطف، ذغلق الًافلج الكِنتاثٗح ؼذٔ ٗذم  ①انفع ون  -

ذؼنٗن الهفذاغ أّ الًّافل الكِنتاثٗح ذصل الٔ أعلٔ 
 الهّقف. 

تقّج، ٌّّف ذنذفع الًافلج الكِنتاثٗح  ①اٌؼب الون  -

ا الٔ أعلٔ هّضع. ًٗ  ذلقاث

تلطف، ذفذػ الًافلج الكِنتاثٗح ؼذٔ  ①اضغط علٔ ون  -

 ٗذم ذؼنٗن الون أّ ـفضخ الٔ أقًٔ الهّقف. 

تقّج، ٌّّف ذًـفض الًافلج  ①اضغط علٔ الون  -

 الكِنتاثٗح ذلقاثٗا الٔ أقًٔ هّضع.

 هالؼظاخ 

فٖ عهلٗح النفع ّالٌقّط الذلقاثٖ، الا كًخ ذنٗق فٖ 

/ ①ذّقف الًافلج الكِنتاثٗح، ٗهكًكم الضغط علٔ الون 

 ٌؼتِا لذّقفِا.

ُٖ ًفي طنٗق ذشغٗل  ④ّ ③ّ②طنق ذشغٗل األونان  -

 الًافلج الهقاتلح للتاب فقط.، ّٗهكى ذشغٗل ①الون 
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 هالؼظاخ 

ذظِو تعض الهّقٗالخ تّظٗفح نفع ًّافل أنتعح أتّاب تون 
ّاؼق )هضاق للقنص(، ّتعض الهّقٗالخ ذظِو تّظٗفح نفع 

 الًافلج الظاًتٗح للٌاثق تون ّاؼق فقط.
تالًٌتح الٖ ّظٗفح هكافؼح قنصح، ٗنظٔ أى ذٌّق 

 الٌٗانج الفعلٗح.

، ّٗضٖء هإشن ⑤اضغط علٔ ون قفل الًافلج للناكب  -

الون، ّال ٗهكى لون الًافلج الكِنتاثٗح الهّظّق فٖ 
إللغاء القفل،  الناكب ذشغٗل الًافلج الهقاتلح تفعالٗح.

 اضغط علٔ الون هنج أـنٓ ّٗطفت هإشن الون.

 زر النافذة الكهربائٌة لجانب الراكب

 

انظع الٔ طنق اٌذـقام ون الًافلج الكِنتاثٗح تظاًب  -
الٌاثق لهعنفح طنق اٌذـقام ون الًافلج الكِنتاثٗح 

 .①تظاًب الناكب 

 ذِٗثح ّظٗفح هكافؼح القنصح

الا ّظقخ أى ّظٗفح النفع تالون الّاؼق للًافلج 
الكِنتاثٗح ال ذعهل ّذكّى ّظٗفح هكافؼح القنص غٗن 

ذشغٗل ّظٗفح هكافؼح القنصح عقج هناخ فٖ صالؼح، أّ ٗذم 
ا، ًّٗتغٖ اعاقج  ًٗ ّقخ قصٗن، ٗذم اتطال ؼالح الذِٗثح ذلقاث

 ذِٗثح العهلٗح.

لج لًافون الًافلج الكِنتاثٗح الٖ األعلٖ، ّذنفع افع ان 1.
 ذهاهًا.لج لًافق اغالم اؼذی ٗذذقنٗظٗا 

. تعق اغالق الًافلج ذهاها، انفع ون الًافلج الكِنتاثٗح 2
 شّاى الٌذكهال الذِٗثح. 3الٔ  2تاٌذهنان لهقج 

 ذؼلٗناخ 

عهلٗح الذِٗثح، ٗذم ذعطٗل ّظٗفح هكافؼح القنص،  أشًاء
لللك ال ذٌذـلم إ ظوء هى الظٌم أّ هّاق اـنٓ لعنقلح 
ؼنكح الًافلج. . عقم القٗام تللك ٌّف ٌٗتب اإلصاتاخ 
أّٗإشن علٔ عهلٗح الذِٗثح الا فشل ًظام الًافلج الكِنتاثٗح، 
 ٗنظٔ اللُاب الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ

 للفؼص ّاالصالغ.
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 فتحة السقف الكهربائٌة 4.2.8

ٗهكى ذشغٗل فذؼح الٌقف الكِنتاثٗح عًقها ٗكّى هفذاغ 
". ٗهكى ذشغٗل فذؼح الٌقف ON" اإلشعال فٖ ّضع

" الٔ ONالكِنتاثٗح تعق ذؼّٗل هفذاغ اإلشعال هى "
"ACC" ّأ "OFF شاًٗح، الا قهخ تفذػ  40" فٖ غضّى

شاًٗح، ٗقّم تذّقف الّظٗفح ذلقاثٗا، ّال  40إ تاب ـالل ُلٍ 
 ٗهكى االٌذهنان فٖ ذشغٗل فذؼح الٌقف الكِنتاثٗح.

 هالؼظاخ 

" ّكاى لم ٗذم OFFالا كاى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "
اغالق فذؼح الٌقف الكِنتاثٗح، عًق فذػ التاب تظاًب الٌاثق، 
 لّؼح العقاقاخ ذعنض ًص "لم ٗذم اغالق فذؼح الٌقف"
ّٗصقن صّخ الصافنج لذلكٗن الٌاثق أى ًٗتغٖ الذؼقق هها 

 الا كاًخ فذؼح الٌقف هغلقح.

 

 ذًتِٗاخ 

ٗنظٖ اغالق فذؼح الٌقف ظٗقا، ّاال ّٗظق ـطن قـّل 
 الهاء الٖ الٌٗانج عًقها ذهطن.

 فذؼح الٌقف العاقٗح *

 

الفذػ الذلقاثٖ: عًق فذػ فذؼح الٌقف أفقٗا، ٗفذػ ّاقٖ  -
 الشهي هع فذؼح الٌقف ذلقاثٗا.

 الفذػ الٗقّٕ: اقفع ّاقٖ الشهي الٖ الـلف لفذؼَ. -

اإلغالق الٗقّٕ: تعق اغالق فذؼح الٌقف، اقفع ّاقٖ  -
 الشهي الٔ األهام إلغالقَ.

 

ذؼح الٌقف الا أنقخ فذػ فذؼح الٌقف قلٗالً، اقفع هفذاغ ف -

للـلف لفذنج قصٗنج، ٌّّف ذذّقف فذؼح الٌقف  ①

 عى الؼنكح تعق الؼنكح لهٌافح قصٗنج.

الا أنقخ اغالق فذؼح الٌقف قلٗالً، اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

لألهام لفذنج قصٗنج، ٌّّف ذذّقف فذؼح الٌقف  ①

 عى الؼنكح تعق الؼنكح لهٌافح قصٗنج.
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للـلف لفذنج هعًٗح هى الّقخ  ①اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

ًٗا الٔ الؼالح الهفذّؼح  ّذذؼنك فذؼح الٌقف ذلقاث
 تالكاهل.

لألهام لفذنج هعًٗح هى الّقخ  ①اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

ا الٔ الؼالح الهغلقح تالكاهل. ًٗ  ّذذؼنك فذؼح الٌقف ذلقاث

 ؼظاخهال 

ا، الا  ًٗ ا أّ اغالقِا ذلقاث ًٗ عًق ذشغٗل فذؼح الٌقف ذلقاث

هنج أـنٓ، ٌذذّقف فذؼح  ①قفع علٔ هفذاغ فذؼح الٌقف 

 الٌقف عى الؼنكح ّذتقٖ فٖ الّضع الؼالٖ.

 

ا  - ًٗ عًق اغالق فذؼح الٌقف تالكاهل، افذػ ّاقٖ الشهي ٗقّ

الٖ  ①لهفذاغ فذؼح الٌقف  ّاضغط علٔ ّضع 

األعلٖ، ٌّّف ذهٗل فذؼح الٌقف للـانض. الغالقِا، 

 لألهام. ①اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف 

 فذؼح الٌقف التاًّناهٗح *

 

الا أنقخ فٖ فذػ ّاقٖ الشهي الكِنتاثٗح قلٗالً، فاضغط  -

لفذنج قصٗنج، ٌّذذّقف الهظلح  ①علٔ الهفذاغ 

 الكِنتٗح عى الؼنكح تعق الؼنكح لهٌافح قصٗنج.

الا أنقخ اغالق ّاقٖ الشهي الكِنتاثٖ قلٗالً، فاضغط  -

لفذنج قصٗنج، ٌّذذّقف الهظلح  ②علٔ الهفذاغ 

 الكِنتٗح عى الؼنكح تعق الؼنكح لهٌافح قصٗنج.

لفذنج هعًٗح هى الّقخ ًّٗذقل هظلح  ①اضغط علٔ الهفذاغ  -

ا الٔ الؼالح الهفذّؼح تالكاهل. ًٗ  الشهي الكِنتاثٗح ذلقاث

لفذنج هعًٗح هى الّقخ ّذذؼنك  ②اضغط علٔ الهفذاغ  -

ا الٔ الؼالح الهغلقح  ًٗ هظلح الشهي الكِنتاثٗح ذلقاث
 تالكاهل.
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 هالؼظاخ 

ًٗا عًق فذػ فذؼح الٌقف، •  ٌذفذػ هظلح الشهي الكِنتاثٗح ذلقاث
 هع فذػ فذؼح الٌقف.

ق فذؼح غالاٗرن ف ٌْٗح، لكِهتاثالشوً اغالق هظلح ا• عٌك 
 ج.لكِهتاثٖالشوً اغالق هظلح الٍقف ذلقاث٘اً هع ا

أشًاء عهلٗح الفذػ الذلقاثٖ أّ اإلغالق الذلقاثٖ لهظلح الشهي • 

هنج  ②أّ الهفذاغ  ①الكِنتاثٗح، اضغط علٔ الهفذاغ 

أـنٓ ٌّذذّقف هظلح الشهي الكِنتاثٗح فٖ الّضع 
 الؼالٖ.

 

الا أنقخ فذػ فذؼح الٌقف قلٗالً، اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

للـلف لفذنج قصٗنج، ٌّّف ذذّقف فذؼح الٌقف  ①

 عى الؼنكح تعق الؼنكح لهٌافح قصٗنج.

الا أنقخ اغالق فذؼح الٌقف قلٗالً، اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

لألهام لفذنج قصٗنج، ٌّّف ذذّقف فذؼح الٌقف  ①

 عى الؼنكح تعق الؼنكح لهٌافح قصٗنج.

للـلف لفذنج هعًٗح هى الّقخ  ①اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

ا الٔ ّضعٗح الناؼح؛ ّاقفع  ًٗ ّذؼنك فذؼح الٌقف ذلقاث

هنج أـنٓ شم ذفذػ فذؼح الٌقف  1هفذاغ فذؼح الٌقف 

 الٔ ّضع الفذػ الكاهل.

لألهام لفذنج هعًٗح هى الّقخ  ①اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

ا الٔ الؼالح الهغلقح تالكاه ًٗ  ل.ّذذؼنك فذؼح الٌقف ذلقاث

 هالؼظاخ 

ا، اقفع هفذاغ •  ًٗ ا أّ اغالقِا ذلقاث ًٗ عًق فذػ فذؼح الٌقف ذلقاث

هنج أـنٓ شم ٗذّقف فذؼح الٌقف عًق  ①فذؼح الٌقف 

 الهّضع الؼالٖ.
ذم ضتط ّضع الناؼح لذّاوى ضظٗط النٗاغ الًاذط عى • 

 فذؼح الٌقف أشًاء عهلٗح القٗاقج.
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عًقها ٗكّى فذؼح الٌقف هغلقح ذهاًها، اضغط علٔ هّقع  -

ألعلٔ، ٌّّف ذهٗل فذؼح  ①لهفذاغ فذؼح الٌقف  

 ①الٌقف للـانض. لالغالق، اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف 
 لألهام.

 الوظٌفة المضادة للقرص المرفقة مع فتحة السقف

ذؼذّٕ فذؼح الٌقف علٔ ّظٗفح هضاقج لاللذصاق عًق 
ّاغالقِا هى ؼالح هاثلح ، ؼٗز ذهًع ّظٗفح الذؼاهل اغالقِا 

ُلٍ العًاصن الكتٗنج هى اإلهٌاك تِا عًق اغالق فذؼح 
 الٌقف:

عًقها ذكّى فذؼح الٌقف قاـل هًطقح االًوالق، الا ذم  -
ذشغٗل الّظٗفح الهضاقج للقنص، فبى فذؼح الٌقف 
ذذؼنك علٔ هٌافح هعًٗح علٔ طّل اذظاٍ الفذػ 

 نكح.ّذذّقف عى الؼ

عًقها ذكّى فذؼح الٌقف فٖ هًطقح االهالح، الا ذم ذشغٗل  -
ّظٗفح هكافؼح القنصح، فبى فذؼح الٌقف ٌذذؼنك 

 للـانض الٔ أقصٔ ّضع لإلهالح.

 ذًتِٗاخ 

ال ذقم تذشغٗل فذؼح الٌقف عًقها ذكّى قنظح الؼنانج 
قنظح هثّٗح ذؼخ الصفن، ّفٖ هشل ُلٍ التٗثح،  20أقل هى 

قق ال ٗذم ذًشٗط ّظٗفح هكافؼح القنصح فٖ فذؼح الٌقف، هها 
ٗإقٕ الٔ ّقّع ؼاقز، ّقق ذذٌتب قنظح الؼنانج الهًـفضح 

 أًٗضا فٖ ؼقّز تعض الذلف للهؼنك.

 

 ذؼلٗناخ 

ء ش٘اقنص ألٍقف هكافؼح القنصح لفذؼح اظ٘فح ّ• ال ذوٌع 
 ج.صغ٘هأّ ق٘قح ن

كى ؼلًنا عًق اغالق فذؼح الٌقف، ًّٗتغٖ الذؤكق هى عقم • 
ّظّق إٔ شـص فٖ ًطاق ؼنكح االغالق لذظًب 

 القنصح.
عًقها ذكّى فذؼح ٌذف فٖ الهّضع الّشٗك علٔ االغالق  •

 ذهاها، قق ذّقف عهلٗح هناقتح ّظّق إ عّاقب.
هي ء ظىأّ تال٘ك ص لقههكافؼح اظ٘فح ّل ذفعٗل ّ• ال ذؽا
 قنصَ.ٗرن ا أى لوؽرول ظكاال فوي كم، ّاوظٍ
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 التهٌئة الٌدوٌة والتعلم الذاتً لفتحة الستف

 فذؼح الٌقف العاقٗح *

 

لهفذاغ  فٖ ؼالح اهالح فذؼح الٌقف، اضغط علٖ هّقع  -

شّاى،  11تاٌذهنان لهقج ال ٗقل عى  ①فذؼح الٌقف 

 لتقء ذِٗثح فذؼح الٌقف.

ألعلٖ )أّ  ①لهفذاغ فذؼح الٌقف   اضغط علٖ هّقع -

تاٌذهنان الٔ األهام(،  ①اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف 

االًوالق للفذػ  ←ّذًفٗل فذؼح الٌقف عهلٗح "االغالق
االغالق الكاهل"، ّشم ٗذم اٗقاف العهلٗح، ّفٖ ُلا ←

 الّقخ ذقّم تاالًذِاء هى الذعلم اللاذٗح.

 فذؼح الٌقف التاًّناهٗح *

 

 ①فٖ ؼالح اغالق فذؼح الٌقف، اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

شّاى، ّفٖ ُلا الّقخ ذتقأ فذؼح  11لألهام ألكشن هى 

 الٌقف فٖ الذِٗثح.

لألهام تاٌذهنان، ٌّذذّقف  ①اقفع هفذاغ فذؼح الٌقف  -

الفذػ  ←فذؼح الٌقف تعق اظناء عهلٗح "النفع 
تاالًذِاء هى الذعلم اإلغالق"، ّفٖ ُلا الّقخ ذقّم ←

 اللاذٗح.

 

 ذًتِٗاخ 

الا فشل ًظام فذؼح الٌقف الكِنتاثٗح، ٗنظٔ اللُاب 
الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص 

 ّاالصالغ فٖ أقنب ّقخ ههكى.
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العملٌات األساسٌة لنظام منع السرقة علً جسم  4.2.9
 السٌارة

 إلغاء القفل -نظام منع السرقة على جسم السٌارة 

" OFFعًقها أى ٗكّى هفذاغ االشعال فٖ ّضع "
ّذكّى الٌٗانج فٖ ؼالح اهًح، اؼهل هفذاغ الذؼكم عى تعق 
اللكٖ القذنب هى التاب، ّاقـل الٗق فٖ الظاًب القاـلٖ 
لهقتض التاب األهاهٖ )هًطقح الغاء القفل( للؼز الفعلٖ * أّ 

هكافؼح الٌنقح قم تالذؼكم عى تعق علٖ الغاء القفل، ًظام 
ٌٗهػ اللغاء قفل التاب ّّٗهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ 

 هنذٗى.

 القفل –ًظام هًع الٌنقح علٖ ظٌم الٌٗانج 

"  OFFعًقها أى ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "
ّذكّى أنتعح األتّاب ّغطاء الكاتًٗح االهاهٗح ّالتاب الـلفٖ 

ّقم فٖ ؼالح هغلقح، اؼهل هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ، 
تهغاقنج الٌٗانج، ّاضغط علٖ أـقّق هقتض التاب األهاهٖ 
)هًطقح اإلغالق( للؼز الفعلٖ * أّ قم تالذؼكم عى تعق علٖ 
القفل، ّشم ٗقّم تاغالق الٌٗانج، ّّٗهض هصتاغ اشانج 

 الذّظَٗ هنج ّاؼقج، ّذقـل الٌٗانج ؼالح أهًح.

 تشغٌل وظٌفة مكافحة السرقة لجسم السٌارة

" ّذكّى OFFهفذاغ االشعال فٖ ّضع "عًقها ٗكّى 
الٌٗانج فٖ الؼالح األهًح، اٌذـقم الهفذاغ غٗن القاًًّٖ أّ 
افذػ التاب تقّج، ٌّٗقّم تذشغٗل ًظام هكافؼح الٌنقح، 
ّظني هكافؼح الٌنقح ٗصقن صّذا، ّّٗهض هصتاغ 

 شاًٗح. 30اشانج الذّظَٗ لهقج ؼّالٖ 

 هالؼظاخ 

ظِاو الذؼكم عى تعق أّ قم تذؼّٗل   اضغط علٖ ون
فٖ ؼالح عقم ذشغٗل  "ON "هفذاغ االشعال الٖ ّضع 

االًلان أّ فٖ عهلٗح االًلان، ّٗهكى نفع اًلان ضق الٌنقح، 
ّذقـل الٌٗانج الٖ ؼالح الغاء هكافؼح الٌنقح. ّفٖ قّنج 

 هناخ. 10اإلًلان، ٗهكى ذشغٗل االًلان لذصٗل الٖ أكشن هى 

 للٌنقح للهؼنك: هكافؼح

" ّقق ذم نفع OFFعًقها هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع"
ًظام هكافؼح الٌنقح ّٗكّى الهفذاغ القاًًّٖ قاـل الٌٗانج، 

، ّالا اظذاو "ON"ٗقّم تذؼّٗل هفذاغ اإلشعال الٖ ّضع 
ًظام هكافؼح الٌنقح للهؼنك الهصاققح، الًظام ٌٗقّم تنفع 

 هكافؼح الٌنقح للهؼنك. 

ال ًظام هكافؼح الٌنقح للهؼنك ٗظذاو الا كاى 
الهصاققح، ال ٗهكى تقء ذشغٗل الهؼنك، ّٗقّم أٗضا تذشغٗل 

 اًلان ضق الٌنقح.

 ذعلٗهاخ صٗاًح هكافؼح الٌنقح لظٌم الٌٗانج

ال ٗؼذاض الٖ الصٗاًح أشًاء االٌذـقام العاقٕ. ّعًق ؼقّز 
إٔ هشكلح، ٗنظٔ االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 ّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ.ذش
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 االضواء ومجال الرؤٌة 4.3

 اإلضاءة خارج السٌارة 4.3.1

 الهفذاغ الهظهع لألضّاء

 

 . هفذاغ الضّء1

 . هفذاغ هصتاغ الضتاب2

 

 هالؼظاخ 

تعق القٗاقج فٖ الهطن أّ تعق غٌل الٌٗانج، فنق تٌتب 
 قنظح الؼنانج تٗى قاـل ّـانض الهصتاغ قق ٗإقٕ الٖ
ظِّن صقٗع ّذعفٗن علٔ الٌطػ القاـلٖ للهصتاغ، ّذكّى 
ههاشلح لظاُنج الذكشٗف علٔ الًافلج القاـلٗح فٖ عهلٗح الهطن، 
لى ٗإشن للك علٔ ؼٗاج ـقهح الهصتاغ. ٗهكى ذشغٗل هصتاغ 
الضتاب للهٌاعقج علٖ اوالح الضتاب؛ ّالا كاى ًُاك الكشٗن 

، ٗنظٔ اللُاب هى قطناخ الهاء أّ قـّل الهاء فٖ الهصتاغ
الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص 

 ّاالصالغ.

 لهتح اإلشانج للذّظَٗ

 

، ؼنك هفذاغ "ON"عًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع  -

، ①هظهّعح الهفاذٗػ ألعلٖ أّ أٌفل الٔ هّضع الؼق 

ّقم تذشغٗل هصتاغ اشانج الذّظَٗ للٗهٗى أّ الٌٗان، 
الهقاتل علٔ لّؼح  أّ  ٌّّٗهض الهإشن 

 العقاقاخ.

 هصتاغ اشانج ذغٗٗن الؼانج

عًق ذغٗٗن الؼانج أّ الذظاّو، ؼنك هفذاغ هظهّعح  -

، شم ؼننٍ ②الهفاذٗػ ألعلٖ أّ أٌفل الٔ هّضع 

ّأعقٍ الٖ الهّضع األصلٖ، ّّٗهض هصتاغ اشانج 
الهقاتل علٔ الظاًب ّالهإشن الهقاتل  أّ  الذّظَٗ 

 هناخ. 3فٖ لّؼح العقاقاخ 
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 األعلٖ الٖ الهصاتٗػ هظهّعح ذشغٗل لناع تذؼّٗل م –

 الهّقف، ُلا علٖ ّؼافظ ② ّضع الٖ األٌفل أّ

 أّ ّهإشن الهقاتلح الذّظَٗ اشانج هصاتٗػ فذّهض
 تاالفناض قم ّشم العقاقاخ، لّؼح فٖ الهقاتالى هإشن

 األصلٖ، الهّقف الٖ تاعاقذَ ّقم الذشغٗل لناع عى
 .الفالَ عى ٗذّقف ّتعق

 ذًتِٗاخ 

الا فشل هصتاغ اشانج ذّظَٗ هعٗى للٌٗانج، ٌٗذم 
الهقاتل أّ الهإشن فٖ  أّ هضاعفح ذنقق فالَ الهإشن 

 لّؼح العقاقاخ.

 هفذاغ الضّء

 

، أقن هفذاغ "ON"عًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع 

 AUTOللذؼكم فٖ ذشغٗل أّ اٗقاف ذشغٗل  ①الهصتاغ 

)الهصاتٗػ )ضّء الهّقع(، )الضّء األّذّهاذٗكٖ( * ّ
 الهًـفضح(.

، ٗذم "OFF“عًقها ٗذم ذشغٗل هفذاغ الضّء الٔ ّضع 
 اٗقاف ذشغٗل ظهٗع األضّاء.

 *AUTOالضّء الذلقاثٖ 

لذشغٗل الضّء  AUTOأقن هفذاغ الضّء الٔ ّضع  -
 الذلقاثٖ.

 هالؼظاخ 

ذفعٗل اإلضاءج الذلقاثٗح ًٌقّم الٌٗانج ذلقاثٗا تذشغٗل أّ  •
اٗقاف ذشغٗل ضّء الهصاتٗػ ؼٌب اإلضاءج الهؼٗطح. 
عًقها ٗذم ذـفٗض ٌطّع الضّء الهؼٗط للٌٗانج تشكل 
ذقنٗظٖ، ٗذم ذشغٗل ضّء الهّقع ّالهصاتٗػ 
الهًـفضح فٖ ًفي الّقخ؛ عًقها ٗذم وٗاقج ٌطّع 

كل ذقنٗظٖ، ٗذم اٗقاف الضّء الهؼٗط للٌٗانج تش
ذشغٗل ضّء الهّقع ّالهصاتٗػ الهًـفضح فٖ ًفي 

 الّقخ.
الذؼكم ← اعقاق الٌٗانج “ٗهكى ضتطَ عتن ًظام الصّخ • 

 ؼٌاٌٗح الضّء الذلقاثٖ".← فٖ اإلضاءج 
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 ذًتِٗاخ 

الا عنض ظِاو عنض لّؼح العقاقاخ "ـطؤ ظِاو • 
ا"، ًٗ ألٌتاب  االٌذشعان، ٗنظٔ الذؼكم فٖ الضّء ٗقّ

ذذعلق تالٌالهح، ٌٗتقٖ الًظام علٔ ذشغٗل الهصاتٗػ 
الهًـفضح. ّفٖ ُلا الّقخ، ٗظب الذؼكم فٖ الضّء 
ا ّاللُاب الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج  ًٗ ٗقّ

 ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ.
ال ٗهكى ذفعٗل ّظٗفح ذشغٗل األضّاء الذلقاثٖ فٖ الطقي  •

عًقُا قم تذشغٗل الغاثم أّ الضتاتٖ تشكل كتٗن. 
 األضّاء ٗقّٗا.

 هصتاغ الذشغٗل الًِانٕ

عًق تقء ذشغٗل الهؼنك ّعقم ذشغٗل هصتاغ الهّقع، ٗذم  -
ا؛ ٗذم اٗقاف ذشغٗل  ًٗ ذشغٗل االضاءج الًِانٗح ذلقاث
ا تعق ذشغٗل هصاتٗػ الهّقع أّ  ًٗ االضاءج الًِانٗح ذلقاث

 اٗقاف ذشغٗل الهؼنك.

 هالؼظاخ 

ٗهكى ذشغٗلَ أّ اٗقاف ذشغٗلَ هى ـالل ًظام الصّخ 
االضاءج الًِانٗح ←الذؼكم فٖ اإلضاءج ← "اعقاق الٌٗانج 

 ." 

 ضّء الهّقع

ّذشغٗل هصتاغ  قم تذتقٗل هفذاغ اإلضاءج الٔ الّضع  -
الهّقع، ّفٖ ُلا الّقخ، ذضٖء اضاءج الهّقع ّاضاءج 
لّؼح العقاقاخ ّهصتاغ لّؼح الذنـٗص ّها الٔ للك 

 الهقاتل علٔ لّؼح العقاقاخ.ّٗضٖء الهإشن 

 هالؼظاخ 

الا ًٌٖ اٗقاف ذشغٗل هصتاغ الهّقع، عًق ذتقٗل هفذاغ 
ذشغٗل هصتاغ ، ٌٗذم اٗقاف "OFF"اإلشعال الٔ ّضع 

ا فٖ الؼالذٗى الذالٗذٗى لذّفٗن طاقح التطانٗح: ًٗ  الهّقع ذلقاث
هّقع لف ذشغٗل هصتاغ اٗقااٗرن غ ّتٌعااألهى • ٗرن قفل 
 ًج.هثاشه

 15ق تعل األهى، ٗذم اٗقاف ذشغٗل هصتاغ الهّقع • ال ذقف
 قٗقح.ق
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 ذؼلٗناخ 

عًق القٗاقج لٗالً أّ ذؼخ النإٗح الضعٗفح، ال ذفذػ 
 هصتاغ الهّقع فقط، ألى ُلا قق ٌٗتب ؼاقشح.

 الضّء الهًـفض

لذشغٗل الهصاتٗػ  ع هّقأقن هفذاغ الضّء الٔ ال -
 الهًـفضح.

 الضّء الهنذفع

لذشغٗل الهصاتٗػ   هّقعالأقن هفذاغ الضّء الٔ  -
 الهًـفضح.

اقفع هفذاغ هظهّعح الهصاتٗػ لألهام الٔ ّضع الؼق  -
الهقاتل  لذشغٗل االضاءج الهنذفعح، ّٗضٖء الهإشن 

 علٔ لّؼح العقاقاخ.

اٌؼب هفذاغ هظهّعح الهصاتٗػ للـلف الٔ الّضع  -
 األصلٖ الٗقاف ذشغٗل الهصاتٗػ الهنذفعح.

 ّهضاى الضّء الهنذفع

لٔ ّضع الؼق اٌؼب هفذاغ هظهّعح الهصاتٗػ للـلف ا -
 لذشغٗل الهصاتٗػ الهنذفعح ّالهصاتٗػ الهًـفضح.

ا الٔ  - ًٗ تعق ذؼنٗن الٗق، ٗعّق هفذاغ هظهّعح الهصاتٗػ ذلقاث
الهّضع األصلٖ إلٗقاف ذشغٗل الهصاتٗػ الهنذفعح 

 ّالهصاتٗػ الهًـفضح.

 

 هالؼظاخ 

ٗهكى أى ذكّى لهصاتٗػ الهنذفعح هتِنج لٌاثقٖ الهنكتاخ • 
األـنٓ هى هٌافح قنٗتح، هها قق ٗذٌتب فٖ ّقّع 

 ؼّاقز، للا ٗنظٔ اٌذـقاهِا تشكل هعقّل.
عًقها ذكّى ظهٗع الهصاتٗػ هطفؤج، اٌؼب هفذاغ هظهّعح • 

الهصاتٗػ للـلف تاٌذهنان لذشغٗل الهصاتٗػ الهنذفعح 
ّالهصاتٗػ الهًـفضح تاٌذهنان، ٌّّف ٗضٖء 

 .الهقاتل فٖ لّؼح العقاقاخ الهإشن  
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 ذعقٗل انذفاع الهصتاغ األهاهٖ ٗقّٗا

 

لضتط هٌافح الهصاتٗػ األهاهٗح  ①قم تبقانج الهقتض 

ا )الهصاتٗػ الهًـفضح( ّّفًقا لذغٗن هّقف الٌٗانج  ًٗ ٗقّ
الًاذظح عى أؼّال ذؼهٗل النكاب ّاألهذعح، ّأّضاع الضتط 

 . 3ّّضع  2ّّضع  1ّضع  1ّضع  ذشهل

 هصتاغ الهّقعذؼلٗن عقم اٗقاف ذشغٗل 

، عًقها ٗذم فذػ "OFF"تعق ذتقٗل هفذاغ االشعال الٔ ّضع 
تاب الٌاثق، الا كاى هصتاغ الهّقع فٖ ّضع الذشغٗل، 
ٌٗصقن الًظام صّخ الذًتَٗ، ٌّذعنض شاشح العنض 
للّؼح العقاقاخ هعلّهاخ اًلان " عقم اٗقاف ذشغٗل هصتاغ 

 الهّقع".

ّظٗفح ذؤـٗن اٗقاف ذشغٗل الهصاتٗػ األهاهٗح قتالح )ٗنافقًٖ 
 للهًول( 

ققاثق تعق ذتقٗل هفذاغ اإلشعال الٔ  10فٖ غضّى 
 OFF، الا ذم ذقّٗن هفذاغ الضّء هى ّضع "OFF"ّضع 

الٔ الّضع اٙـن ـالل شاًٗذٗى شم ذقّٗنٍ هنج أـنٓ الٔ 
، ٗذم ذفعٗل ّظٗفح ذؤـٗن اٗقاف ذشغٗل الهصتاغ OFFّضع  

شاًٗح،  30األهاهٖ. ٌّف ذضٖء الهصاتٗػ الهًـفضح لهقج 
الا ذم فذػ إٔ تاب )تها فٖ للك أنتعح أتّاب، فذؼح أهاهٗح ّ 

شاًٗح، ٌٗذم اعاقج ضتطَ  30التاب الـلفٖ( فٖ غضّى 
شاًٗح، ّالا كاى ٗقّم  80ٌّٗضٖء الهصاتٗػ الهًـفضح لهقج 

شاًٗح، ٌٗذم اعاقج الذّقٗخ،  80غالق ظهٗع األتّاب ـالل تا
 شاًٗح. 30ٌّٗضٖء الهصاتٗػ الهًـفضح لهقج 

 هالؼظاخ 

ٗهكى ذشغٗلَ أّ اٗقاف ذشغٗلَ هى ـالل ًظام الصّخ 
 ٗنافقًٖ للهًول".←الذؼكم فٖ اإلضاءج  ← "اعقاق الٌٗانج 
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 هفذاغ هصاتٗػ الضتاب

 

" ّٗكّى ONاإلشعال فٖ ّضع "عًقها ٗكّى هفذاغ 

هصتاغ الهّقع فٖ ّضع الذشغٗل، أقن هفذاغ هصتاغ 

)هصتاغ الضتاب لذشغٗل أّ اٗقاف ذشغٗل  ②الضتاب 

 )هصتاغ الضتاب الـلفٖ(.األهاهٖ( 

، الٔ الّضع ②قم تذقّٗن هفذاغ هصتاغ الضتاب  -

 األهاهٖ.ّٗضٖء هصتاغ الضتاب 

لی اضع ّلهى اه ②هصتاغ الضتاب غ هفذان ٗقّتذم ق -

ء ٗضٖ، ّضع ّلهننٍ للعّقج الٖ اؼم ش، ضعّلها
كنن ُلٍ العهلٗح للذتقٗل تٗى  هصتاغ الضتاب الـلفٖ.

ّضع اضاءج هصتاغ الضتاب األهاهٗح فقط ّّضع 
اضاءج هصتاغ الضتاب األهاهٖ/ هصتاغ الضتاب 

 الـلفٖ.

، "OFF"عًقها ٗذؼّل هفذاغ هصتاغ الضتاب الٔ ّضع  -
 ٗذم اٗقاف ذشغٗل ظهٗع هصاتٗػ الضتاب.

 هالؼظاخ 

عًق ذشغٗل هصتاغ الضتاب األهاهٖ/ هصتاغ الضتاب 

، ٗذم "OFF"الـلفٖ، الا ذم ذقّٗن هفذاغ الضّء الٖ ّضع 

اٗقاف ذشغٗل هصتاغ الضتاب األهاهٖ/ هصتاغ الضتاب 
الـلفٖ، ّشم قم تذقّٗن هفذاغ الضّء الٖ الهّضع  
غ هفذالذشغٗل هصاتٗػ الضتاب األهاهٗح، ّٗقّم تاعاقج ذشغٗل 

 لذشغٗل هصتاغ الضتاب الـلفٖ.  ②هصتاغ الضتاب 

 ضّء ذؼًٗن الـطن

 

عًقها هفذاغ اإلشعال فٖ إٔ ّضع، اضغط علٖ 
، ّذضٖء االضاءج الـلفٗح الؼهناء للهفذاغ، ّٗقّم الهفذاغ

الـطن. اضغط علٔ الهفذاغ هنج  تذشغٗل أضّاء الذؼلٗن هى
 اـنٓ، ٌّف ذًطفت اضّاء ذؼًٗن الـطن.

عًق ذشغٗل ضّء الذؼلٗن هى الـطن، ذّهض ظهٗع 
فٖ لّؼح العقاقاخ ّ  هصاتٗػ اشانج الذّظَٗ ّالهإشن

 فٖ ّقخ ّاؼق.
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فٖ ؼالح ذالٗح، ًٗتغٖ ذشغٗل ضّء الذؼلٗن هى الـطن 
 ـاطن الؼّاقز:الًذتاٍ اٙـنٗى علٔ الطنٗق ّالؼق هى ه

 عًقها ذفشل الٌٗانج. -

عًقها ٗذم ؼظن ؼنكح الهنّن، ّذكّى الٌٗانج فٖ ًِاٗح  -
 ذقفق الؼنكح.

 عًق ٌؼب ٌٗانج أـنٓ أّ ٌؼتِا. -

 هالؼظاخ 

اضّاء ذؼًٗن الـطن ٌذٌذِلك طاقح التطانٗح. قم تبٗقاف ● 
 ذشغٗلِا الا كاى الّضع ٌٗهػ تللك.

الصانم تاللّاثػ لاخ الصلح قاثهاً عًق ًٗتغٖ االلذوام ● 
 اٌذـقام هصاتٗػ الذؼلٗن هى الـطن.

فٖ ؼالح ؼلّز ـلل ألضّاء ذؼًٗن الـطن فٖ ؼاالخ ● 
الطّانة، ٗهكى اذـال ٌّاثل ذؼًٗن اـنٓ شنٗطح اى 

 ذذّافق هع قّاعق الهنّن الهطتقح.

 اضاءج اـناض الٌٗانج

علٔ  فٖ الًطاق الفعال، اضغط علٔ ون الغاء القفل  -
هفذاغ الذؼكم عى تعق، ٗضٖء هصتاغ الهّقع للهٌاعقج 

شاًٗح ؼذٔ ٌٗهػ لكم تقناٗح  25علٖ اإلضاءج لهقج 
أؼّال عقتح تالقنب هى الٌٗانج. اضغط علٔ ون الفذػ 
الهّظّق علٔ الهفذاغ اللكٖ هنج اـنٓ لظعل اضّاء 

شاًٗح اـنٓ. تعق ذؼّٗل هفذاغ  25الهّضع ذضٗت لهقج 
" تعق صعّق الٌٗانج، ٗطفت ONاإلشعال الٔ ّضع "

 هصتاغ الهّقف. ضّء التؼز عى الٌٗانج

اضغط علٔ ون القفل الهّظّق علٔ هفذاغ الذؼكم عى تعق  -
شاًٗح، ٌّٗضٖء هصتاغ  0.5هنذٗى فٖ غضّى  

شّاى، ٌّّٗهض هصتاغ اشانج الذّظَٗ  8الهّقع لهقج 
 لهٌاعقذكم علٔ ذؼقٗق الهّقع الهؼقق للٌٗانج.هناخ  3

 لهتح الذنؼٗب اللكٖ*

" ّٗقّم OFFعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع " -
تاغالق ّقفل ظهٗع األتّاب، ٗؼهل هفذاغ الذؼكم عى 

أهذان تعٗقا عى الٌٗانج،  3تعق اللكٖ فٖ ؼقّق 
ّٗضٖء هصتاغ الٌقف ّهصتاغ الظّ ذلقاثٗا. ّتعق 

شاًٗح، عًقها لم ٗفذػ التاب اّ ٗؼهل هفذاغ الذؼكم  25
ا. ًٗ  عى تعق اللكٖ ّٗغاقن الٌٗانج، ذًطفت الهصاتٗػ ذلقاث

 هالؼظاخ 

ٗهكى ذشغٗلَ أّ اٗقاف ذشغٗلَ هى ـالل ًظام الصّخ 
ضّء الذنؼٗب ← الذؼكم فٖ اإلضاءج ← "اعقاق الٌٗانج 

 اللكٖ".

 

 ذًتِٗاخ 

 7الا لم ٗذم تقء ذشغٗل هؼنك الٌٗانج لهقج أكشن هى 
أٗام، ٗقّم تاٗقاف ذشغٗل ضّء الذنؼٗب اللكٖ. ّتعق تقء 
ذشغٗل هؼنك الٌٗانج، ٗقّم تاعاقج ذشغٗل ضّء الذنؼٗب 

 اللكٖ.
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 اإلضاءة داخل السٌارة 4.3.2

 ّظٗفح الذشغٗل الذلقاثٖ ألضّاء الٌقف

 

)اكذثاب الهفذاغ( الٗقاف ذشغٗل  ①اضغط علٖ الهفذاغ   -

ّظٗفح الذشغٗل الذلقاثٖ لهصتاغ االضاءج علٖ الٌقف. 

)انذقاق الهفذاغ( لذشغٗل  ①ّاضغط علٖ الهفذاغ 

 ّظٗفح الذشغٗل الذلقاثٖ لهصتاغ االضاءج علٖ الٌقف.

 ّظٗفح ذؤـٗن اٗقاف ذشغٗل األضّاء القاـلٗح

ذشغٗل  عًقها ذكّى هصاتٗػ الٌقف هطفؤج، فٖ ؼالح
 ظٗفح الذشغٗل الذلقاثٖ لهصتاغ االضاءج علٖ الٌقف:

، ٗذم فذػ "OFF"عًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال  فٖ ّضع  -
ا، ّٗطفت تعق  ًٗ إٔ تاب، ّٗضٖء هصتاغ الٌقف ذلقاث

 شاًٗح. 30اغالق التاب ؼّالٖ 

، ٗذم فذػ األتّاب "OFF"عًقها هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع  -
ا، ّٗطفت تعق  ًٗ عى تعق، ّٗضٖء هصتاغ الٌقف ذلقاث

 شاًٗح. 30ؼّالٖ 

" الٖ ّضع ONعًق ذؼّٗل هفذاغ اإلشعال هى ّضع " -
"OFF" ا، ّٗطفت تعق ًٗ ، ّٗضٖء هصتاغ الٌقف ذلقاث

 شاًٗح. 30ؼّالٖ 

 هالؼظاخ 

عًقها ذكّى ظهٗع األتّاب هغلقح، ـالل اضاءج 
" ـالل الشنّط الهلكّنج أعالٍ، ON" هصاتٗػ الٌقف هى

ًٗا عًق القفل عى تعق أّ ذؼّٗل  ٌذطفت هصاتٗػ الٌقف ذلقاث
 ".ON" هفذاغ اإلشعال الٔ ّضع

 ضّء الٌقف

 

 ①عًقها ٗكّى ضّء الٌقف هطفؤً، اضغط علٖ الهفذاغ  -
)اكذثاب الهفذاغ( الضاءج ظهٗع هصاتٗػ الٌقف. 

)انذقاق الهفذاغ( الطفاء ظهٗع  ①ّاضغط علٖ الهفذاغ 

 هصاتٗػ الٌقف.

 هالؼظاخ 

، ①عًقها ٗكّى هصتاغ الٌقف غٗن هضاء تالهفذاغ 

 غٗن صالؼا. ①ٗكّى الضغط علٔ الهفذاغ 
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 االصقان الهًاٌب لفذؼح الٌقف التاًّناهٗح

 

عًقها ٗكّى هصتاغ الٌقف األهاهٖ هطفؤً، ٗضٖء هصتاغ  -
الٌقف األهاهٖ اللٕ ٗلهي الظاًب الهقاتل لَ، ّٗطفؤ 
ضّء الٌقف األهاهٖ اللٕ ٗلهي الظاًب الهقاتل لَ 

 هنج أـنٓ.

 هالؼظاخ 

ٗظب أى ٗكّى هّضع اللهي تالقنب هى هًطقح الهنكو • 
 هلم. 12ّأى قطن اللهي أكتن هى 

ى فبي، للهق اٗى طنعهصتاغ الٌقف غٗن هضاء ها ق• عً
 ؼا.صالن غٗي ٗكّى للها

 االصقان الهًاٌب لفذؼح الٌقف العاقٗح

 

عًقها ٗكّى ضّء الٌقف األهاهٖ هطفؤً، اضغط علٖ  -

)اكذثاب الهفذاغ( الضاءج ظهٗع هصاتٗػ  ②الهفذاغ 

 ②الٌقف فٖ الظاًب الهقاتل. ّاضغط علٖ الهفذاغ 
)انذقاق الهفذاغ( الطفاء هصاتٗػ الٌقف فٖ الظاًب 

 الهقاتل.

 هالؼظاخ 

عًقها ٗكّى هصتاغ الٌقف األهاهٖ غٗن هضاء 

 غٗن صالؼا. ②، ٗكّى الضغط علٔ الهفذاغ ②تالهفذاغ 

 ضّء الٌقف الـلفٖ 

 االصقان الهًاٌب لفذؼح الٌقف التاًّناهٗح

 

عًقها ٗكّى ضّء الٌقف الـلفٖ هطفؤً، اضغط علٖ  -

الضاءج ظهٗع هصاتٗػ الٌقف فٖ الظاًب  ①الهفذاغ 

الطفاء هصاتٗػ  ①الهقاتل. ّاضغط علٖ الهفذاغ 

 الٌقف فٖ الظاًب الهقاتل.

 ذًتِٗاخ 

عًقها ٗكّى هصتاغ الٌقف الـلفٖ غٗن هضاء تالهفذاغ 

 غٗن صالؼا. ①، ٗكّى الضغط علٔ الهفذاغ ①
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 االصقان الهًاٌب لفذؼح الٌقف العاقٗح

 

عًقها ٗكّى ضّء الٌقف الـلفٖ هطفؤً، اضغط علٖ  -

الضاءج ظهٗع هصاتٗػ الٌقف فٖ الظاًب  ①الهفذاغ 

الطفاء هصاتٗػ  ①الهقاتل. ّاضغط علٖ الهفذاغ 

 الٌقف فٖ الظاًب الهقاتل.

 هالؼظاخ 

عًقها ٗكّى هصتاغ الٌقف الـلفٖ غٗن هضاء تالهفذاغ 

 غٗن صالؼا. ①، ٗكّى الضغط علٔ الهفذاغ ①

 ضوء علبة القفازات

القفاواخ، ٌّّف ٗضٖء ضّء علتح القفاواخ افذػ علتح  -
ا. ًٗ  ذلقاث

اغلق علتح القفاواخ، ٌّّف ًٗطفت ضّء علتح القفاواخ  -
 ذلقاثٗا.

 ضوء صندوق السٌارة  )صندوق االمتعة(

 افذػ التاب الـلفٖ، ّٗضٖء ضّء الصًقّق ذلقاثٗا. -

عًق اغالق تاب ُاذشتاك، ًٌٗطفت هصتاغ الصًقّق  -
 ذلقاثٗا.

 تحذٌر فتح الباب *مصباح 

عًقها ٗذم فذػ التاب، ٌّف ٗضٖء هصتاغ ذؼلٗن فذػ  -
 التاب ذلقاثٗاً.

 عًق اغالق التاب، ًٌٗطفت هصتاغ ذؼًٗن التاب ذلقاثٗا. -

 ضوء مرآة الغرور *

ًٗا عًق فذػ غطاء هنآج  - ٌٗضٖء هصتاغ هنآج الغنّن ذلقاث
 الغنّن.

ًٗا عًق اغ - الق غطاء هنآج ٌٗطفت هصتاغ هنآج الغنّن ذلقاث
 الغنّن.

 المناخ مصباح

 غ الهّقف.هصتاق ذشغٗل ذلقاثًٗا عًغ الهًاؾ هصتاء ٌٗضٖ -

ًٗا عًق اٗقاف ذشغٗل هصتاغ  - ًٗطفت هصتاغ الهًاؾ ذلقاث
 الهّقف.

 هالؼظاخ 

ٗهكى ذشغٗلَ أّ اٗقاف ذشغٗلَ هى ـالل ًظام الصّخ  
هفذاغ هصتاغ  ←الذؼكم فٖ اإلضاءج ← "اعقاق الٌٗانج 

 الظّ".
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 مفتاح مجموعة الممسحة  4.3.3

 

، ٗهكى "ONعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع "
 ذشغٗل هفذاغ هظهّعح الههٌؼح:

1 .MISTالهٌػ الهٌذهن : 

2 .OFF.ٖقم تاٗقاف ذشغٗل ههٌؼح الوظاض األهاه : 

3 .AUTO*ٖذشغٗل الههٌؼح ذلقاث : 

- INT * 4: الهٌػ الهذقطع.LO: الهٌػ التطٗت 

5 .HIالهٌػ الٌنٗع : 

 . ذشغٗل ًظام الٌاؼاخ األهاهٗح6

 . هقتض الضتط:7

 * (AUTOضتط ؼٌاٌٗح الهٌػ الذلقاثٖ ) -

 * (INTضتط الهٌػ الهذقطع  ) -

 : ذشغٗل ًظام الههٌؼاخ الـلفٗح. 8

9 .OFFٖاٗقاف ذشغٗل غٌل أّ هٌػ الوظاض الـلف : 

10 .ONالهٌػ تعق الذشغٗل : 

 

 ذًتِٗاخ 

عًقها ذعهل الههٌؼح األهاهٗح تالهٌػ الهذقطع/ الهٌػ 
التطٖء/ الهٌػ الٌنٗع، الا ذم ذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح الٖ 

"R".ٌٗذم عهل الههٌؼح الـلفٗح ّالههٌؼح األهاهٗح هعا ، 

MIST  الؼنكح الهٌذهنج : 

 MISTقم تذتقٗل هفذاغ هظهّعح الههٌؼح الٔ هّضع الؼق  -

 ّذٌذهن الههٌؼح األهاهٗح فٖ الذشغٗل تاٌذهنان.، ①

لی اذلقاثًٗا قذَ إلعاغ هفذاغ هظهّعح الههٌؼح هفذانن ؼ -

 لهٌػ.ى األهاهٗح عف الههٌؼح اقّذذ، ّ②OFFضع ّ

OFF اٗقاف ذشغٗل الههٌؼح : 

 OFFقم تذتقٗل هفذاغ هظهّعح الههٌؼح الٔ هّضع الؼق  -

 لهٌػ.ى األهاهٗح عف الههٌؼح اقّذذ، ّ②
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 AUTO * ههٌؼح ذلقاثٗح : 

 AUTOقم تذتقٗل هفذاغ هظهّعح الههٌؼح الٔ ّضع الؼق  -

لذشغٗل ّظٗفح الهٌػ األّذّهاذٗكٖ، ؼٗز ٗقّم  ③

ًظام الههٌؼح تضتط ٌنعح الهٌػ ّفًقا لٌقّط 
 األهطان الؼالٖ ٌّنعح الٌٗانج فٖ الّقخ الؼقٗقٖ.

ٗهكى اعقاق الذشغٗل أّ اٗقاف الذشغٗل هى ـالل ًظام • 
ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الصّخ " اعقاق الٌٗانج 

ؼالح اٗقاف الهٌػ الذلقاثٖ". عًقها ٗكّى فٖ ←
ذعاقل  AUTOالذشغٗل، ّظٗفح الههٌؼح فٖ ّضع 

 .INTّظٗفح ّضع 

 ذًتِٗاخ 

ل "فشنض لّؼح العقاقاخ ذعنض ها شاشح عق• عً
ههٌؼح"، لاٗاً فٖ قّٗم لذؼکاظی نٗن، ّلهٌذشعا

ء هى أظل ٖطتالهٌػ العلی ظ الههٌؼح ٌذؼاف
فٖ ُلا الّقخ، ٗهكى الذؼكم فٖ الههٌؼح لٌالهح. ا

للؼالح الفعلٗح، ّالُب الٔ الهّوع الهعذهق  ٗقّٗا ّفقا
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ فٖ الّقخ الهًاٌب للفؼص 

 ّاالصالغ.
ء، قم تالذؼقق لشذال الذلقاثٖ فٖ فصالهٌػ قام اٌذـل ا• قت

 نج الههٌؼح.شفهها الا كاى ٗقّم تذظهٗق 

 

 ذًتِٗاخ 

لطقً غ٘ه ن ّالغثااطقً الٌٗانج ّفٖ ؼالح • عٌك ذٌظ٘ف 
ذْهاذ٘ك٘ح ّألالههٌؼح اذشغ٘ل ف تبٗقا، ًّصٖ لوهٗػا

إلصاتح أّ الورعوك للوٍػ اغ٘ه َ لفكالرعٌة 
 لشفص٘ح.ا

م ٗقْأى ٗعة ج، ّظ٘فح هٍاعكُٖ ّلرلقاث٘ح الههٌؼح ا• 
ؼٍة ّنج لضهاٗاً عٌك ّٗكالههٌؼح لٍاثق ترشغ٘ل ا

  ٙهٌح.قج الق٘اى الضواؼالح القٗاقج 

 ألعلٔ / ألٌفل لضتط ؼٌاٌٗح الههٌؼح. 7أقن الهفذاغ  -

 •A.ذؼٌٗى ؼٌاٌٗح الههٌؼح : 

 •B.ذقلٗل ؼٌاٌٗح الههٌؼح : 
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INT* الهٌػ الهذقطع : 

 INTقلؼاضع ّلی غ هظهّعح الههٌؼح اهفذال ٗقتذتم ق -

نج لذلقاثٖ فٖ فذاتالهٌػ ٗح ألهاه، ّذقّم الههٌؼح ا③

 هعًٗح.

الذؼّٗل الٖ الهٌػ الهذقطع هى ـالل ٗهكى اعقاق ّضع • 
ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← ًظام الصّخ "اعقاق الٌٗانج 

 الههٌؼح الذلقاثٗح" لهّقٗالخ الههٌؼح الذلقاثٗح.←

 

ألعلٔ / ألٌفل لضتط ٌنعح الهٌػ  ⑦أقن الهفذاغ  -

 الهذقطع.

 •A.وٗاقج ٌنعح الهٌػ الهذقطع : 

 •B الهذقطع.: ذقلٗل ٌنعح الهٌػ 

LO الهٌػ التطٗت : 

 ④  LOقم تذتقٗل هفذاغ هظهّعح الههٌؼح الٔ ّضع الؼق -

 لقٗام الههٌؼح األهاهٗح تالهٌػ تٌنعح تطٗت.

HIالهٌػ الٌنٗع : 

 HIقم تذتقٗل هفذاغ هظهّعح الههٌؼح الٔ ّضع الؼق   -

 لقٗام الههٌؼح األهاهٗح تالهٌػ تٌنعح ٌنٗعح. ⑤
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 ذشغٗل ًظام الههٌؼاخ األهاهٗح

، ّذتقأ ⑥اٌؼب هفذاغ الههٌؼح للـلف الٔ ّضع الؼق  -

الغٌالح األهاهٗح فٖ نَ الهاء ّذهٌػ الههٌؼح 
 األهاهٗح الهاء فٖ ّقخ الؼق.

ؼنن هفذاغ هظهّعح الههٌؼح ّأعقٍ الٔ ّضعَ، ؼٗز ٗذم  -
 6اغالق ًظام غٌالح الوظاض األهاهٖ ًّٗذظن لهقج 

 شّاى قتل اظناء عهلٗح الهٌػ.

شّاًٖ ٌذعهل الههٌؼح  6تعق ذّقف الههٌؼح هإقذا لهقج  -
 األهاهٗح هنج ّاؼقج لذوٗل الهٗاٍ الهذتقٗح علٔ الوظاض.

 الـلفٗحذشغٗل ًظام الههٌؼاخ 

عًقها ٗذم اغالق التاب الـلفٖ، أقن هقتض الههٌؼح  -

، ّذتقأ الغٌالح ⑧ألعلٖ/ أٌفل الٖ ّضع الؼق 

الـلفٗح فٖ نَ الهاء ّذهٌػ الههٌؼح الـلفٗح الهاء فٖ 
ّقخ الؼق. ّتعق اٗقاف ذشغٗل الغٌالح الـلفٗح، الغٌالح 

شّاى  6الـلفٗح ذقّم تالذّقف عى الهٌػ، ًّٗذظن لهقج 

 قتل الهٌػ هنج أـنٓ.

ONذشغٗل الههٌؼح الـلفٗح : 

الههٌؼح الـلفٗح عًقها ٗذم اغالق التاب الـلفٖ، أقن هقتض  -

، الههٌؼح الـلفٗح ذتقأ ذشغٗل ⑩الٖ ّضع الؼق 

 الهٌػ.

OFF اٗقاف ذشغٗل غٌالح الوظاض الـلفٖ أّ الههٌؼح :
 الـلفٗح

الٗقاف  ⑨OFFأقن هقتض الههٌؼح الـلفٗح الٖ ّضع  -

ذشغٗل ًظام غٌل الوظاض الـلفٖ أّ ذّقف الههٌؼح 
 الـلفٗح عى الهٌػ. 

 صٗاًح الهاٌؼح األهاهٗح

شّاٍى هى ذتقٗل هفذاغ اإلشعال  الٔ ّضع  10فٖ غضّى  -
"0FF" ٗقّم تذؼّٗل لناع ذشغٗل هفذاغ هظهّعح ،

ّتعق للك  MISTالههٌؼح الٔ ّضع الهٌػ الهٌذهن 
ٌنعاى ها ٗعّق الٔ هّضعَ، ّذذؼنك الههٌؼح 

 األهاهٗح الٔ أعلٔ هّضع ّشم ذذّقف.

 هالؼظاخ 

ٗهكى اعقاق الذشغٗل أّ اٗقاف الذشغٗل هى ـالل ًظام • 
صٗاًح ←ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الصّخ " اعقاق الٌٗانج 

 الههٌؼح  األهاهٗح".
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 الزجاج األمامً  4.3.4

 

 الوظاض االهاهٖ للٌٗانج

اـضن، هعوّل، هغلف ّهضاقج لالًوالق ّٗقلل تشكل فعال هى 
 قنظح اإلصاتح فٖ ؼالح ّقّع ؼاقز.

 ذؼلٗناخ 

 ؼافظ قاثًها علٔ ًظافح ٌطػ الوظاض.● 
ٗنظٔ لصق الّشاثق الالوهح ّفقا لقّاعق الهنّن الهؼلٗح. ال ● 

الغٗن ضنّنٗح أّ الصاق هقاالخ ذقم تبلصاق الهلصقاخ 
علٔ الوظاض األهاهٖ. ألًِا ًقّم تبعاقح نإٗح الٌاثق، 

 ّٗهكى اى ذإقٕ الٔ الؼّاقز.
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 مراٌا الرؤٌة الخلفٌة 4.3.5

 هنآج النإٗح القاـلٗح

الا لم ذذهكى هى هشاُقج الّضع ّناء ٌٗانذكم تّضّغ 
 الـلفٗح ٗشكل ـطنا علٔ القٗاقج!تّاٌطح هنآج النإٗح 

 * هنآج النإٗح الـلفٗح القاـلٗح الهضاقج للُّط الذلقاثٗح

ٗهكى لهٌذشعن الضّء فٖ هنآج النإٗح الـلفٗح القاـلٗح 
الهضاقج للُّط أى ٗناقب الضّء أهام ّـلف الٌٗانج، 
ّٗضعف الضّء القّٕ الهًعكي هى الـلف الٔ هنآج النإٗح 

 الهًظن الـلفٖ فٖ أفضل ؼالح هناقتح.الـلفٗح، تؼٗز ٗكّى 

 هالؼظاخ 

فٖ ؼالح اًـفاض قنظح الؼنانج فٖ الٌٗانج، فاى هنأج 
النإٗح الـلفٗح الهضاقج لالًتِان قق ذٌذغنق ّقذا أطّل 

 لالٌذظاتح ألشعح الضّء الهكشف.

 

، ٗذم ذشغٗل ّظٗفح ON "عًقها هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع" -
ا ّٗضٖء هإشن الؼهاٗح  ًٗ الذلقاثٗح هى الُّط ذلقاث

الٗقاف ذشغٗل ّظٗفح  ①ّاضغط علٖ الهفذاغ  الهفذاغ.

الؼهاٗح الذلقاثٗح هى الُّط، ّٗطفت هإشن الهفذاغ. 

 هنج أـنٓ ّأعق ذشغٗلَ. ①اضغط علٔ الهفذاغ 

 

 ذًتِٗاخ 

لضهاى عهل ـاصٗح اٌذشعان هناٗا النإٗح الـلفٗح 
تشكل طتٗعٖ، ال ذقم تذغطٗذَ )الٌِم(  الهقاّهح للذُّط

 تبصتعكم أّ قهاَ
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 * هنآج النإٗح الـلفٗح القاـلٗح الهضاقج للُّط الٗقّٗح

 

ٗعهل الضتط الٗقّٕ لهنآج النإٗح الـلفٗح القاـلٗح الهضاقج 
للُّط علٔ ذقلٗل االًعكاي هى الهإـنج تؼٗز ٗكّى الهًظن 

 الـلفٖ فٖ أفضل ؼالح هناقتح.

الهوالض فٖ الهّضع الطتٗعٖ كها ُّ هتٗى فٖ الشكل،  -
ّاٌؼب الهوالض الٔ األهام لظعل اإلضاءج الـلفٗح 

 العاكٌح ذـالف لذؼقٗق ّظٗفح هضاقج للُّط.

أقن الهوالض للـلف ّاضتط نظًّعا الٔ واّٗح النإٗح  -
 الـلفٗح العاقٗح.

 هنأج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح

 ذؼلٗناخ 

النإٗح الـلفٗح الهًؼًٗح )الهؼقتح ّالكنّٗح( ٗهكى لهنآج 
ذكتٗن هظال النإٗح، ّلكى صّنج الكاثى الهًعكٌح أصغن 
ّأتعق هى الكاثى الؼقٗقٖ، لللك. ّعًق ذغٗٗن الؼاناخ، ال 
ذؼكم علٔ هٌافح الٌٗانج الـلفٗح ؼٌب صّنج الكاثى الذٖ 

 ذعكٌِا، ّاال فقق ٗإقٕ الٖ ؼاقز تٌتب الـطؤ فٖ الؼكم.

 

 هالؼظاخ 

الا فشلخ ّظٗفح هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح، ٗنظٔ 
اللُاب الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص 

 ّاالصالغ.

 الضتط الكِنتاثٖ

 

لذؼقٗق  ①" هى ون الذؼقٗق R" أّ "Lاضغط علٔ ًِاٗح " -

 هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح الٌٗنٓ أّ الٗهًٔ.

لضتط هنآج النإٗح الـلفٗح  ②اضغط علٔ ون الضتط  -

 الـانظٗح الهؼققج الٖ واّٗح النإٗح الـلفٗح الهًاٌتح.

تعق ضتط هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح، ٗذم اٌذعاقج ون  -

 الٔ الؼالح الهٌطؼح. ①الذؼقٗق 
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 الطٖ الكِنتاثٖ *

 

لطٖ هنآج النإٗح الـلفٗح  3اضغط علٔ ون الطٖ  -

ا. ًٗ  الـانظٗح كِنتاث

هنج أـنٓ لذٌّع هنآج النإٗح  3اضغط علٔ ون الطٖ  -

 الـلفٗح الـانظٗح كِنتاثٗا.

 الطٖ الذلقاثٖ *

الا ذم ذؤهٗى الٌٗانج هى الـانض، فاى الهناٗا الـانظٗح -
 ٌّف ذطّٓ ذلقاثٗا

تهظنق فذػ قفل الٌٗانج ّفذػ تاب الٌاثق، فاى الهناٗا  -
 الـانظٗح ذًشن ذلقاثٗا.

 هالؼظاخ 

ٗهكى اعقاق الذشغٗل أّ اٗقاف الذشغٗل هى ـالل ًظام • 
طٖ هنآج ←ظٌم الٌٗانج اللكٖ ← الصّخ " اعقاق الٌٗانج 

ا".النإٗح الـلفٗح  ًٗ  الـانظٗح كِنتاث

 

 ذًتِٗاخ 

ٗذم طٖ هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح تّاٌطح الهؼنك، • 
ا. ًٗ ّٖ هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ٗقّ  ّال ذقم تط

ا، تعق الطٖ، •  ًٗ فٖ ؼالح الطّانة ؼٗز ذؼذاض الٔ طِٗا ٗقّ
ا. ّال ذٌذـقم ون الطٖ لهنآج  ًٗ ٗنظٔ اٌذعاقذِا ٗقّ

الـانظٗح لالٌذعاقج. أشًاء  االٌذعاقج، النإٗح الـلفٗح 
ٌّف ذٌهع صّخ "طق" اشانج الٔ اى الهناٗا 

 الـانظٗح عاقخ الٔ هّضع القفل.
كى ؼلًنا عًق ذشغٗل ّظٗفح طٖ هنآج النإٗح الـلفٗح • 

ا لهًع أصاتعكم تهنآج النإٗح الـلفٗح  ًٗ الـانظٗح كِنتاث
 ّقاعقذِا.
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لألٌفل عًق الؼنكح الٖ  ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح
 الـلف *

ّضع ذـوٗى هّقع هنآج النإٗح الـلفٗح عًق الذقلب 
 لألٌفل عًق الؼنكح الٖ الـلف

. ّضع ذشغٗل ذـوٗى هّقع هنآج النإٗح الـلفٗح عًق الذقلب 1
 لألٌفل ٗقّٗا: 

، ّأقـل ًظام "ON"قم تذشغٗل هفذاغ االشعال الٔ  -
اللكٖ"، ّقم تذشغٗل الِٗكل ← الصّخ "اعقاق الٌٗانج 

ّظٗفح "ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ٗقّٗا 
 لألٌفل عًق الؼنكح الٖ الـلف".

قم تقّي قّاٌح الفناهل ّقم تذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح  -
 . "R"الٖ

قم تضتط هنآج النإٗح الـلفٗح الظاًتٗح الظاًتٗح الهقاتلح  -
اكذهال للهّضع الهًاٌب للؼنكح الٖ الـلف، ّتعق 

الضتط، قم تذؼنٗن قّاٌح الفناهل ّٗذم ذـوٗى الهّضع 
كهّضع ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح لألٌفل عًق الؼنكح 

 الٖ الـلف.

. ّضع ذـوٗى هّقع هنآج النإٗح الـلفٗح عًق الذقلب 2
 لألٌفل عًق الؼنكح الٖ الـلف:

، ّأقـل ًظام "ON"قم تذشغٗل هفذاغ االشعال الٔ  -
الِٗكل اللكٖ"، ّقم تذشغٗل ← "اعقاق الٌٗانج الصّخ 

ّظٗفح "ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ذلقاثٗا 
 لألٌفل عًق الؼنكح الٖ الـلف".

اًقن علٔ ون "اعقاق" ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح  -
لألٌفل عًق الؼنكح الٖ الـلف لضتط هنآج النإٗح 

ضع الهًاٌب الـلفٗح علٔ ظاًتٖ الٌٗانج الٔ الّ
للؼنكح الٖ الـلف، ّتعق اكذهال الضتط، اًقن فّق ون 

"OK" ّٗذم ذـوٗى الهّضع كهّضع ذقلب هنآج ،
النإٗح الـلفٗح الـانظٗح لألٌفل عًق الؼنكح الٖ 

 الـلف.

ذفعٗل ّظٗفح ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ٗقّٗا لألٌفل 
 عًق الؼنكح الٖ الـلف

النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ٗقّٗا لألٌفل "ذقلب هنآج ظ٘فح ّ -
خ ذكّى فٖ ؼالح لصْعًق الؼنكح الٖ الـلف" لًظام ا

 الذشغٗل.

، ّقم تقّي "ON"قم تذتقٗل هفذاغ اإلشعال  الٔ ّضع  -
 ".R" قّاٌح الفناهل ّذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح  الٖ

 "R"" أّ Lاـذن هنآج النإٗح الـلفٗح الظاًتٗح " -

ذًقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح الٔ الهّضع ٌّف  -
 الهـوى.

ذفعٗل ّظٗفح ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ذلقاثٗا 
 لألٌفل عًق الؼنكح الٖ الـلف

"ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ذلقاثٗا لألٌفل ظ٘فح ّ -
خ ذكّى فٖ ؼالح لصْعًق الؼنكح الٖ الـلف" لًظام ا

 الذشغٗل.

، ّقم تقّي "ON"تذتقٗل هفذاغ اإلشعال  الٔ ّضع  قم  -
 ".Rقّاٌح الفناهل ّذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح  الٖ  "

ا الٔ  - ًٗ ٗذم ًقلب هنآج النإٗح الـلفٗح علٔ ظاًتٖ الٌٗانج ذلقاث
 الهّضع الهـوى فٖ ًفي الّقخ.

 هالؼظاخ 

الا ذظاّو ّقخ ّضع لناع ًاقل الؼنكح فٖ ّضع الؼنكح • 
 10شّاٍى، أّ ذظاّوخ ٌنعح الٌٗانج  10الٖ الـلف 

كم / ٌاعح، أّ كاى ٗقّم تاٌذعاقج ون االـذٗان الٖ 
ا الٔ  ًٗ الّضع الهٌطػ، فٌذعّق هنآج النإٗح الـلفٗح ذلقاث

 الّضع الٌاتق.
نظٗح ٗقّٗا ّظٗفح ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـا• ذرؤشه 

، "R" أّ "Lن "ـر٘الألٌفل عًق الؼنكح الٖ الـلف تا
ّظٗفح ذقلب هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ال ذرؤشه ّ

" أّ  Lن "تاـر٘اذلقاثٗا لألٌفل عًق الؼنكح الٖ الـلف 
"R." 
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 ّظٗفح اوالح الضتاب *

 

ّهإشن الون، ّٗذم ذشغٗل ّظٗفح  ٌظب ون  \اضغط  -
الذٌـٗى إلوالح الضتاب أّ الصقٗع علٔ هنآج النإٗح 

 الـلفٗح الـانظٗح ّالوظاض الـلفٖ.

ا، أّ  15تعق  - ًٗ ققٗقح ذقنًٗتا، ٗذم اٗقاف ذشغٗل الّظٗفح ذلقاث
أشًاء عهلٗح العهل، اضغط علٔ الون ألعلٖ/أٌفل هنج 

ا؛  ًٗ ّتعق اٗقاف أـنٓ، شم أّقف ذشغٗل الّظٗفح ٗقّ
 ذشغٗل ّظٗفح الذٌـٗى، ٗطفت هإشن الون.

 

 ذًتِٗاخ 

كٌد ال ، الا ذلقاثً٘ااوالح الضتاب ظ٘فح ّذشغ٘ل ف ٗقاا• تعك 
فاضغط / ، لصق٘عب أّ الضثاالح اوالٔ اتؽاظح ال ذى

 .ٌؼب ون 
ال ذقم تذشغٗل ّظٗفح اوالح الضتاب لفذنج طّٗلح. ُلا قق ● 

 أّ اذالف الٌـاى.ٌٗتب انذفاع قنظح الؼنانج 
لذّفٗن الطاقح، قم تالضغط علٔ الون إلٗقاف ّظٗفح اوالح ● 

 الضتاب/ اوالح الصقٗع عًقها ال ذكّى ضنّنٗح.
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 واقً الشمس 4.3.6

 

ٗهكى ٌؼب ؼاظب الشهي لظِح الٌاثق ّالناكب األهاهٖ  -
لهًع قـّل أشعح الشهي القاقهح هى  Aفٖ اذظاٍ الٌِم 
 الًّافل األهاهٗح.

الٌذـقام هنأج الهكٗاض اٌؼب ؼاظب الشهي ألٌفل، شم  -
. ٌٗضٗت Bافذػ غطاء هنآج الهكٗاض فٖ اذظاٍ الٌِم 

 هصتاغ هنآج الهكٗاض ذلقاثٗا.

 

ٗهكى ذًوٗل ؼاظب الشهي الـاص تالٌاثق أّ تالناكب  -
األهاهٖ الٔ أٌفل، ٗهكى ٌؼب ؼاهل كل ؼاظب 

ل الظاًتٗح فٖ للؼهاٗح هى أشعح الشهي القاقهح هى الًّاف
 .Cاذظاج الٌِم 

 

 هالؼظاخ 

ها قذلقاثًٗا عًنآج الغنّن* هغ هصتال ذشغٗف ٗقام اٌٗذ
ل الٌٗانج قفم ٗذ" أّ OFFضع "ّفٖ ل إلشعاغ اهفذاّى ٗک

 ق.قاثقلتضع 
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 المقاعد ومقصورات التخزٌن 4.4

 مسند الرأس 4.4.1

 

ضتط هًٌق النأي تشكل صؼٗػ ٗقلل هى القّٕ 
 الهإشنج علٔ النكاب ّتالذالٖ ذقلل هى ـطن اإلصاتح.

ٗظب علٔ الٌاثق ّظهٗع النكاب ضتط هًٌق النأي 
 الٔ الّضع الصؼٗػ )كها ُّ هّضػ( ّفًقا لؼظهِم.

 

 ذؼلٗناخ 

للؼق هى ـطن اإلصاتح ّالّفاج فٖ ؼل ّقّع ؼاقز، 
 ذؤكق هى هناعاج ها ٗلٖ:

 القٗاقج.ال ذقم تضتط هًٌق النأي أشًاء عهلٗح • 
ٗظب ذشتٗخ هٌاًق النأي قاثًها فٖ ّضع الذنكٗب. اى اوالح  •

هًٌق النأي اّ ذنكٗتَ أّ ضتطَ تشكل غٗن صؼٗػ 
ٗهكى اى ٗذٌتب فٖ اصاتاخ ـطٗنج للنكاب اّ الٌاثق 

 عًق ّقّع ؼاقز.

 ضٗط هًٌق النأي األهاهٖ

 

ّاضغط  ①اإلٌقاط: اضغط تاالٌذهنان علٔ ون القفل  -

 علٔ هًٌق النأي ألٌفل الٔ الهّضع الهطلّب.

 النفع: انفع هًٌق النأي هتاشنج الٔ الهّضع الهطلّب. -

 هالؼظاخ 

 طنق ذعقٗل هًٌق النأي للهقاعق األـنٓ ُٖ ًفٌِا.
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 المقاعد األمامٌة 4.4.2

 هالؼظاخ 

عًق قٗاي عهق ٌّاقج الهقعق، ًٗتغٖ ذعقٗل الهقعق 
لهّقف ٌّط قضتاى االًوالق، ّٗقّم تضتط هًٌق الظِن 

 قنظح(. 25للهقعق ّضع االٌذـقام الطتٗعٖ )

 

 ذؼلٗناخ 

و ؼرعااؼ٘س قك ٗرن ، ألهاه٘حالوقاعك اذؽد ء ش٘اأ• ال ذضع 
لوقعك هي اهوا ٗوٌع ى، لقضثاّالوقعك العٌاصه ت٘ي ا
 لقفل.ا

الظلّي لضتط الهقعق، ذؼذاض الٔ االًؼناف فٖ ّضعٗح  •
الصؼٗؼح. ّلللك، ًٗتغٖ اى ٗذم ذعقٗل الهقعق عًقها 
ذكّى الٌٗانج فٖ ؼالح شاتذح. ّاال، فهى الٌِل الذعنض 

 إلصاتاخ.
ظل ألٗح ذ، "OFF"ضع ّفٖ ل إلشعاغ اهفذاق ذؼّٗل • تع

قٍ ؼل ّفطلنك اال ذذضتط الهقعق الكِنتاثٖ * ذعهل، ّ
الكِنتاثٖ تشكل ل الهقعق ذشغٗى لهًعَ هالٌٗانج فٖ 
 قز.ؼاّع قق هها ٗإقٕ الٖ ّقصن غٗ

 الهقعق الكِنتاثٖ *

 

 للـلف -ضتط الهقعق لألهام 

 ② -الٌِم –أّ  ① -الٌِم  –اقفع الهفذاغ فٖ اذظاٍ -
نفع  لذعقٗل الهقعق لالًوالق الٖ األهام أّ الـلف.

 ّاٌقاط الهقعق )هقعق الٌاثق( *:

 ④–الٌِم –أّ  ③ -الٌِم  –افذػ الهفذاغ فٖ اذظاٍ -
ضتط هًٌق الظِن  لذعقٗل الهقعق الٖ األعلٖ أّ األٌفل.

 للـلف –لألهام 

 ⑥–الٌِم –أّ  ⑤ -الٌِم  –افذػ الهفذاغ فٖ اذظاٍ -
 لذعقٗل هًٌق الظِن للهقعق الٖ األهام أّ الـلف.

 ضتط هًٌق الـصن لهقعق الٌاثق *

 

، - ②الٌِم  -، -①الٌِم -اضغط علٔ الهفذاغ علٖ طّل  -

للذؼنٗك لألعلٖ ّاألٌفل – ④الٌِم  -، - ③الٌِم  -

 ّاألهام ّالـلف.
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 الٗقّٕ *الهقعق 

 

 للـلف -ضتط الهقعق لألهام 

الٔ األهام أّ الـلف.   ①الٌِم –فٖ اذظاٍ اٌؼب الهقتض  -

لذعقٗل  تعق االفناض عى هقتض الضتط، ؼنك الهقعق 
ا. ًً  للـلف ّلألهام قلٗالً ؼذٔ ٗصتػ قفل الهقعق آه

 للـلف –ضتط هًٌق الظِن لألهام 

 ، ّقم تض② -الٌِم –اٌؼب هقتض الضتط فٖ اذظاٍ  - 

 نفع ّاٌقاط الهقعق )هقعق الٌاثق( *:

 ④–الٌِم –أّ  ③ -الٌِم  –افذػ الهفذاغ فٖ اذظاٍ -
 لذعقٗل الهقعق الٖ األعلٖ أّ األٌفل.

 ذقفثح الهقعق *

 

 ."ON" قم تذتقٗل هفذاغ اإلشعال الٔ ّضع -

لفذنج قصٗنج، ٌّٗضٖء  / الون اضغط علٔ الون -
هإشن الون ٌّٗتقأ الهقعق الهّظّق علٔ الظاًب الهقاتل 

 تالذٌـٗى.

شاًٗح  1.5لفذنج طّٗلح لهقج  / الون  اضغط علٔ الون -
إلٗقاف ذشغٗل ّظٗفح الذٌـٗى هتاشنج ّاًطفؤ هإشن 

 الون.

ًظام ذقفثح الهقعق ٗؼذّٕ شالز ّظاثف هـذلفح هطاتقح 
ٗاخ هى قنظاخ الؼنانج الهـذلفح علٔ ٌطػ لشالشح هٌذّ

لقنظاخ الؼنانج العالٗح، الهٌذّٓ  3الهقعق، هشال : الهٌذّٓ 
لقنظاخ  1لقنظاخ الؼنانج الهذٌّطح، ّالهٌذّٓ  2

الؼنانج الهًـفضح. اضغط علٔ الون  هنج ّؼقج لذغٗٗن 
، 0←  1←  2←  3←  0الّضع هنج ّاؼقج تقّنج 
 ّعقق هإشناخ الون ٌٗغٗن.

الا قهخ تالضغط علٔ ون الذٌـٗى / الذِّٗح علٖ 
الظاًب الهقاتل فٖ عهلٗح الذٌـٗى الذلقاثٖ، ٗـنض هى 
الذٌـٗى ذلقاثٗا، ّٗقّم تذغٗٗن الّضع علٖ أٌاي ّضع 

 الذٌـٗى الؼالٖ.

 هالؼظاخ 

ٗهكى ذشغٗلَ أّ اٗقاف ذشغٗلَ هى ـالل ًظام الصّخ 
الذِّٗح ← اعقاق الهقعق ← اعقاقاخ "اعقاق الٌٗانج 

 ّالذٌـٗى الذلقاثٖ". 
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 ذؼلٗناخ 

الا كاى أكشن ؼٌاٌٗح لذغٗناخ قنظح الؼنانج لّظٗفح 
ذٌـٗى الهقعق، ال ذٌذـقم ّظٗفح ذٌـٗى الهقعق لذظًب 

 الؼنّق تالٌـاى.

 

 ذًتِٗاخ 

ًٗتغٖ ذظًب اذالف الهكًّاخ الكِنتاثٗح قاـل الهقعق، ّال • 
ذضع النكّع علٔ الهقعق، أّ ٗذم ذطتٗق الضغط علٔ 

 ًقطح ٌّاقج الهقعق ّهًٌق الظِن.
الا قهخ تذشغٗل الذٌـٗى لفذنج طّٗلح ّلكى ال شعنخ • 

تالذغٗن فٖ قنظح الؼنانج للهقعق أّ شعنخ تقنظح 
ف ذشغٗل ذٌـٗى الهقعق الؼنانج الهنذفعح، ًٗتغٖ اٗقا

ّاللُاب الٖ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ 
 للفؼص ّاالصالغ.

 ذِّٗح الهقعق

 

 ."ON"قم تذتقٗل هفذاغ اإلشعال الٔ ّضع  -

، ّهإشن الون لفذنج قصٗنج / الون اضغط علٖ الون  -
 ٗضٖء، ّذتقأ ذِّٗح الهقعق فٖ الظاًب الهقاتل.

شاًٗح  1.5لفذنج طّٗلح لهقج  / الون اضغط علٔ الون  -
إلٗقاف ذشغٗل ّظٗفح الذِّٗح هتاشنج ّاًطفؤ هإشن 

 الون.

شقج ذِّٗح الهقاعق هقٌهح الٔ شالشح هٌذّٗاخ، الهٌذّٓ 
ُّ االقل شقج. اضغط هنج  1ُّ االكشن شقج ّالهٌذّٓ  3

ّاؼقج لذغٗٗن الغٗان هنج ّاؼقج. اضغط علٔ الون  هنج ّؼقج 
←  1←  2←  3←  0لذغٗٗن الّضع هنج ّاؼقج تقّنج 

 ، ّعقق هإشناخ الون ٌٗغٗن.0

الا قهخ تالضغط علٔ ون الذٌـٗى / الذِّٗح علٖ 
الظاًب الهقاتل فٖ عهلٗح الذِّٗح الذلقاثٗح، ٗـنض هى الذِّٗح 

قاثٗا، ّٗقّم تذغٗٗن الّضع علٖ أٌاي ّضع الذِّٗح ذل
 الؼالٖ.

 هالؼظاخ 

ٗهكى ذشغٗلَ أّ اٗقاف ذشغٗلَ هى ـالل ًظام الصّخ 
الذِّٗح ← اعقاق الهقعق ← اعقاقاخ "اعقاق الٌٗانج 

 ّالذٌـٗى الذلقاثٖ".
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 ًظام لاكنج الهقعق / هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح

 الهقعقهفذاغ لاكنج 

 

 SET . ون1

  1. ون هّقف 2

 2. ون هّقف 3

 3. ون هّقف 4

 ذًتِٗاخ 

الهقعق ٗشٗن الٔ هقعق الٌاثق، ّالهقاعق األـنٓ ال 
 ٗكّى لِا ّظٗفح لاكنج.

 

 ؼفظ واّٗح اإلهالح الٔ الّناء

 . اضتط هّقف الهقعق ّهنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح.1

  SET. اضغط علٔ ون2

فٖ  1/2/3، ّلضغط علٖ ون الهّقف SET . ؼنن ون3
شّاى، ّلّؼح العقاقاخ ذصقن صّخ "قٕ"،  3غضّى 

ّللك ٗعًٖ أى ٗقّم تؼفظ هّقف الهقعق ّهنآج النإٗح 
 الـلفٗح الـانظٗح تًظاغ.

 اٌذـناض الهّقف فٖ اللاكنج

 . االٌذنقاق الٌنٗع1

" أّ OFFعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع " -
لفذنج  1/2/3ٖ ون الهّقف ، اضغط عل "ACCّضع"

 قصٗنج، ٗهكى اٌذـناض هعلّهاخ الهّقف الهقاتل. 

 . االٌذـناض العاق2ٕ

ّٗكّى لناع  "ONعًقها ٗكّى هفذاغ االشعال فٖ ّضع" -
، اضغط علٔ إٔ هى "Pًاقل الؼنكح فٖ ّضع غٗن  "

، ّٗهكى اٌذـناض هعلّهاخ 1/2/3أونان الهّقف 
الهّضع أشًاء  عهلٗح الهّقف الهقاتلح. ذم ذؼنٗن ون 

 االٌذنقاق، ٌٗذم قطع عهلٗح االٌذنقاق علٔ الفّن.

 هالؼظاخ 

ـالل عهلٗح االٌذـناض، الا ذم الضغط علٔ هفذاغ 
ضتط الهقعق هنج أـنٓ، ٌٗذم ذّقف عهلٗح االٌذـناض فّنا؛ 
ّـالل عهلٗح االٌذـناض العاقٗح، الا كاى ذم الضغط علٖ 

هفذاغ لاكنج الهقعق، ٌّف ٗذم ذّقف هفذاغ ضتط الهقعق أّ 
 عهلٗح االٌذـناض علٔ الفّن.
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 ذنؼٗب الهقعق

ٗهكى ذشغٗل ُلٍ الّظٗفح أّ اٗقاف ذشغٗلِا هى ـالل 
ّظٗفح ← اعقاق الهقعق ← ًظام الصّخ "اعقاق الٌٗانج 

 ذنؼٗب الهقعق"، ّعًق اعقاق ُلٍ الّظٗفح فٖ ؼالح الذشغٗل: 

" ّفذػ تاب OFFالٔ ّضع "عًق ذؼّٗل هفذاغ اإلشعال  -
الٌاثق، الهقعق ٗذؼنك للـلف الٖ هّقف الذنؼٗب 

 ذلقاثٗا.

، ٗعّق الهقعق "ON"عًق ذؼّٗل هفذاغ اإلشعال الٔ ّضع  -
ا الٔ هّضعَ األصلٖ. ًٗ  ذلقاث

 ذًتِٗاخ 

الا ذؼنك الهقعق الٖ هّقف الذنؼٗب ّذم ذغٗٗن هّقف 
" فٖ ONالٖ ّضع "الهقعق ٗقّٗا، تعق ذؼّٗل هفذاغ اإلشعال 

 الهنج القاقهح، الهقعق ال ٗعهل.

 ذشـٗص الهفذاغ اللكٖ

ٗهكى ذشغٗل ُلٍ الّظٗفح أّ اٗقاف ذشغٗلِا هى ـالل 
ذؼقٗق ← اعقاق الهقعق ← ًظام الصّخ "اعقاق الٌٗانج 

 الهفذاغ اللكٖ"، ّعًق اعقاق ُلٍ الّظٗفح فٖ ؼالح الذشغٗل: 

الهفذاغ اللكٖ ّقفل الٌٗانج، عًق هغاقنج الٌٗانج هع ؼهل  -
ٗقّم تؼفظ هّقف الهقعق ّهنآج النإٗح الـلفٗح الـلفٖ 
الهٌذـقم عًق هغاقنج الٌٗانج، ّٗنذتط تالهفذاغ 

 الهٌذـقم ؼالٗا.

عًق اٌذـقام الهفذاغ اللكٖ هنج أـنٓ إللغاء قفل الٌٗانج،  -
ًٗا  ٗذم ضتط الهقعق ّهنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح ذلقاث

 هّقف اللٕ ذم ؼفظَ تها ٗذعلق تالهفذاغ.الٔ ال

 هالؼظاخ 

الهّقف الهنذتط تالهفذاغ ّالهكاى اللٕ ذم ؼفظَ فٖ 
 اللاكنج ُها هٌذقالى عى تعضِها.

 

 هالؼظاخ 

الا كاًخ ذشغل ّظٗفح الذعنف علٖ الهفذاغ اللكٖ 
ّّظٗفح الذنؼٗب للهقعق هعا، عًقها ٗقّم تذؼّٗل هفذاغ 

" ّٗقّم تفذػ تاب الٌاثق، ذذؼنك OFFاإلشعال الٔ ّضع "
الهقعق للـلف الٖ هّقف الذنؼٗب ذلقاثٗا. ّعًق القفل 
تاٌذـقام الهفذاغ، ّؼقج اللاكنج ذلكن هّقف الهقعق قتل 
الؼنكح الٖ الـلف، ّلٗي هّقف الذنؼٗب. عًق الغاء القفل 

ق فٖ تالهفذاغ، ٌٗظل الهّقف األهاهٖ ّالهّقف الـلفٖ للهقع
هّقف الذنؼٗب، ٌّّف ذًذقل االذظاُاخ األـنٓ ّهنآج 
النإٗح الـلفٗح الـانظٗح الٔ الهّقف الهنذتط تالهفذاغ ؼذٔ 
ٗقـل الٌاثق الٔ الٌٗانج ّٗؼّل هفذاغ اإلشعال الٔ ّضع 

"ON" ٌّٔٗذؼنك الهقعق لألهام هى هّقف الذنؼٗب ال ،
 الهّقف الهؼفّظ الهنذتط تالهفذاغ.
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 المقاعد الخلفٌة 4.4.3

 طٖ هًٌق ظِن الصف الـلفٖ ألٌفل

 

ألعلٔ، شم اذقلب الهقعق الـلفٖ  ①االٌقاط: انفع الهقتض  -

 لألهام الٔ هّقف الؼق، ّؼنن الهقتض.

االٌذعاقج: اقفع هًٌق ظِن الهقعق الـلفٖ الٔ الـلف  -
 هتاشنج ؼذٔ ٗذم قفل هًٌق الظِن.

 هالؼظاخ 

ٗهكى ضتط واّٗح هًٌق الظِن فٖ الهقعق الـلفٖ هى 

 ألعلٖ. ①ـالل نفع الهقتض 

 هًٌق اللناع الهنكوٕ الـلفٖ

 

 اذقلب لألهام الٌذـقام هًٌق اللناع الهنكوٕ. -

 هالؼظاخ 

ال ٗظلي علٖ هًٌق اللناع الهنكوٕ. ّالا كاى 
للظلّي الهطلّب اٌذـقام الهقعق األٌّط فٖ الصف الـلفٖ 

 علَٗ، فٗظب اٌذعاقج هًٌق اللناع الهنكوٕ الٔ هًٌق الظِن.
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 صنادٌق التخزٌن 4.4.4

 غّن الذـوٗى فٖ لّؼح الؼافح القاـلٗح لتب الٌٗانج

 

ٗهكى ّضع عًاصن هشل وظاظاخ الهشنّتاخ ّكذٗتاخ  -
 الـناثط ّها الٔ للك.

 هقصّقج الذـوٗى الذٖ ذقع اٌفل لّؼح قهنج القٗاقج

 

افذػ ؼظنج الذـوٗى ذؼخ لّؼح الؼهاٗح فٖ كاتًٗح القٗاقج  -
 علٖ طّل االذظاٍ ؼٗز ٗهكى ّضع أشٗاء صغٗنج فِٗا.

اقفع ؼظنج الذـوٗى الٖ الهّضع األصلٖ ؼذٖ ذٌهع  -
 صّخ "كا قا" لالغالق.

 صًقّق الذـوٗى علٖ لّؼح أظِوج القٗاي

 

ا، - ًٗ ٗهكى ّضع  عًقها ٗذم فذػ غطاء صًقّق الذـوٗى ذلقاث
 عًاصن صغٗنج فَٗ.

 هالؼظاخ 

الهّقٗالخ الهظِوج تّظٗفح الشؼى الالٌلكٖ للِاذف 
الهؼهّل *، ٗذم اٌذـقام ُلٍ الهًطقح كهًطقح الشؼى 
الالٌلكٖ للِاذف الهؼهّل، ّٗظب اٗقاف ّظٗفح الشؼى 

 الالٌلكٖ للِاذف الهؼهّل قتل ّضع عًاصن فَٗ.
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 ؼاهل األكّاب

 

ؼاهل األكّاب فٖ الصف األهاهٖ: ٗهكى ّضع وظاظح  -
الهشنّتاخ تعق الضغط علٔ غطاء ؼاهل األكّاب فٖ 

ا. ًٗ  الصف األهاهٖ لفذؼَ ذلقاث

 

ؼاهل األكّاب فٖ الصف الـلفٖ: اذقلب هًٌق اللناع  -
الهنكوٕ الٔ األهام، ّافذػ غطاء ؼاهل األكّاب فٖ 

 الصف الـلفٖ لّضع وظاظح الهشنّتاخ فَٗ.

 ذؼلٗناخ 

ال ذضع علب الهشنّتاخ الٌاـًح فٖ ؼاهل الكاي اتقأ. 
الهشنّتاخ الٌاـًح ٗهكى اى ذذقفق هؼقشح ؼنق أشًاء ذؼنك 

 الٌٗانج.

 هقصّنج الًظاناخ

 

اضغط علٔ علتح الًظاناخ، ٌّذفذػ علتح الًظاناخ تتطء،  -
ّٗهكى تّضع عًاصن صغٗنج هشل الًظاناخ الشهٌٗح 

 فِٗا.

الًظاناخ الٖ الهّضع األصلٖ ؼذٔ ذٌهع  اقفع علتح -
 صّخ "كا قا" إلغالق علتح الًظاناخ.
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 صًقّق القفاواخ علٔ ظاًب الناكب األهاهٖ

 

اٌؼب الهقتض لفذػ صًقّق القفاواخ، ّٗهكى ّضع  -
 عًاصن هشل ؼقٗتح الهلف فَٗ.

اقفع صًقّق القفاواخ الٖ الهّضع األصلٖ ؼذٔ ذٌهع  -
 صًقّق القفاواخ.صّخ "كا قا" إلغالق 

 ذؼلٗناخ 

أشًاء عهلٗح قٗاقج الٌٗانج، ٗظب اغالق صًقّق 
القفاواخ، ّاال فقق ذطٗن العًاصن الهّظّقج فٖ علتح 
القفاواخ، هها ٗإقٕ الٖ االصاتح أشًاء عهلٗح الكتػ أّ ؼاقز 

 الطّانة.

 صًقّق هًٌق اللناع تٗى الهقاعق األهاهٗح

 

ّٗذم فذػ غطاء هًٌق اللناع  ①اضغط علٔ الهفذاغ  -

الهنكوٕ فٖ الصف األهاهٖ لذـوٗى عًاصن هشل 
 الهؼفظح فَٗ.

 صًقّق الذـوٗى ـلف هًٌق اللناع الهنكوٕ للهقعق األهاهٖ

 

اٌؼب الهقتض لفذػ ؼظنج الذـوٗى ّّضع أشٗاء صغٗنج  -
 فِٗا.

اقفع ؼظنج الذـوٗى الـلفٗح ؼذٔ ذٌهع صّخ "كا قا"،  -
 نج الذـوٗى الـلفٗح.ّٗهكى اغالق ؼظ
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 ؼقٗتح الذـوٗى علٖ هًٌق ظِن الهقعق األهاهٖ

 

اٌؼب ؼظنج الذـوٗى لّضع الكذب ّالهظالخ القاتلح للطٖ  -
 ّغٗنُا هى العًاصن فِٗا.

 USBّاظِح  

 

تعق الضغط علٔ غطاء ؼظنج  USBٗهكى اٌذـقام ّاظِح  -
ا. ًٗ  الذـوٗى ّفذؼَ ذلقاث

 هالؼظاخ 

ذظِو هنآج النإٗح الـلفٗح لتعض الهّقٗالخ تّاظِح  
USB.* 

 الٌذنج العاكٌح

 

، الا كاى ؼاقز ٌٗانج أّ عطل آـن ٗذطلب ّقّف الٌٗانج -
 قم تبوالح الٌذنج العاكٌح هى علتح القفاواخ.
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 ٌذنج عاكٌح. اءانذق -

 

 هالؼظاخ 

انذقاء ٌذناخ عًق الذعاهل هع ؼّاقز الٌٗانج، ًٗتغٖ  •
عاكٌح ؼٌب الهذطلتاخ تغض الًظن عى ظنّف 
اإلضاءج لظلب اًذتاٍ الهانج أّ غٗنُا هى ٌاثقٖ 

 الهنكتاخ.
تعق االًذِاء هى اٌذـقام الٌذنج العاكٌح ، ٗنظٔ  •

ذـوٗى الٌذنج العاكٌح فٖ علتح القفاواخ. ّالا لوم 
األهن، قم تذًظٗفَ ّفقا لعالهح الطّق للؼفاظ علٔ أقاء 

 كي.عا

 ًافلج الهٗكنّّٗف

 

ٗذم اعقاق ًافلج الهٗكنّّٗف علٔ الظاًب األٗهى هى الوظاض  -
 األهاهٖ لهنآج النإٗح الـلفٗح القاـلٗح.

 هالؼظاخ 

ٗهكى اٌذـقام ًافلج الهٗكنّّٗف لذنكٗب تطاقح الـصم  
ETC. 
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 مقبس الطاقة 4.4.5

 هقتي الطاقح األهاهٖ

 

، "ON"" أّ ACCاإلشعال فٖ ّضع "عًقها ٗكّى هفذاغ  -
ا، ّشم  ًٗ اضغط علٔ غطاء ؼظنج الذـوٗى لفذؼَ ذلقاث
افذػ غطاء الهقتي الكِنتاثٖ األهاهٖ ّقم تذّصٗل 

 ظِاو الشؼى لالٌذـقام.

 هقتي صًقّق األهذعح

 

، "ON"" أّ ACCعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع " -
تظِاو الشؼى ٗذم ذّصٗل غطاء الهقتي الكِنتاثٖ 

 الٌذـقاهَ.

 ـلف صًقّق هًٌق اللناع الهنكوٕ USBّاظِح شؼى 

 

، "ON"" أّ ACCعًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع " -
افذػ ؼظنج الذـوٗى الـلفٗح ّقم تذّصٗلَ تظِاو الشؼى 

 الٌذـقاهَ
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 ذؼلٗناخ 

االٌذـقام غٗن الٌلٗم للهقتي الكِنتاثٖ قق ٗإقٕ الٖ 
 الؼنٗق، ّٗظب عقم اٌذـقاهَ هى قتل األطفال.ؼقّق 

 

 ذًتِٗاخ 

ل صّال ذللٌٗانج، تاثٖ نلکِم ااظلًف اذلب ذظًهى أظل • 
 ظِاو الشؼى تالهقتي الكِنتاثٖ.

 هّاصفاخ هع ذذّافق الذٖ الكِنتاثٗح األظِوج اٌذـقم •
 .فقط الّطًٗح الكِنّهغًاطٌٖٗ الذّافق

و ظِال فص، اذشغٗلَف ٗقاال أّ إلشعال هفذاغ اذشغٗق • عً
و لظِاف اذلب لذظًثٖ تانلکِالهقتي اتل لهذصى الشؼا
 ق.لظِخ اذقلتاب اقح تٌتطتالوّق لها

 لاخ القّج الكتٗنج.تالطاقح ّقج هىج ظِىم أ• ال ذٍرفك
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 نظام شحن الالسلكً للهاتف المحمول * 4.4.6

ًظام الشؼى الالٌلكٖ للِاذف الهؼهّل ٗؼقق الشؼى 
هى ـالل الؼز الكِنّهغًاطٌٖٗ تقّى الؼاظح الٔ الالٌلكٖ 

 ذّصٗل الِاذف الهؼهّل تكاتل الذّصٗل.

 ذًتِٗاخ 

ال ذًطتق ّظٗفح الشؼى الالٌلكٖ للِاذف الهؼهّل علٖ 
ظهٗع الِّاذف الهؼهّلح، تل ذًطتق فقط علٖ الِّاذف 

، ّالشنكح لى ذذؼهل ”Qi“الهؼهّلح الذٖ اظذاوخ هصاققح 
إٔ هٌإّلٗح ّأضنان فٖ إٔ ؼّاقز ًاظهح عى اٌذـقام 
الِّاذف الهؼهّلح ّأظِوج االٌذقتال للشؼى الذٖ لم ذظذاو 

 .”Qi“تهصاققح 

 هفذاغ شؼى الِّاذف الالٌلكٖ

 

، أقـل "ON"عًقها ٗكّى هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع 
← اللكٖ ظٌم الٌٗانج ← ًظام الصّخ "اعقاق الٌٗانج 

 الشؼى الالٌلكٖ للِاذف الهؼهّل":

لذشغٗل ًظام الشؼى الالٌلكٖ  ①اضغط علٖ الهًولق  -

 للِاذف الهؼهّل أّ اٗقاف ذشغٗلَ.

 هالؼظاخ 

تعق ذشغٗل ًظام الشؼى الالٌلكٖ للِاذف الهؼهّل، 

، ٌّّف ذذغٗن ②ٌٗذم عنض النهو فٖ هّضع الّاظِح 

النهو ّفًقا الٌذـقام ًظام الشؼى الالٌلكٖ للِاذف ؼالح 
 الهؼهّل.

 ؼالح النهو

 ذًتِٗاخ ؼالح اللّى النهو

 — االٌذعقاق األتٗض 

 األـضن 
ظانٕ 
 الشؼى

اًقن علٔ النهو لعنض "الِاذف 
 الهؼهّل قٗق الشؼى"

 األـضن 
هشؼًّح 
 تالكاهل

اًقن علٔ النهو لعنض "الِاذف 
 تالكاهل"الهؼهّل هشؼّى 

 األؼهن 
فشل 
 الشؼى

اًقن علٔ النهو لعنض هعلّهاخ 
الـطؤ لاخ الصلح، ّناظع "ـطؤ 
 الشؼى الالٌلكٖ للِاذف الهؼهّل"
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 ـلل تالشؼى الالٌلكٖ للِاذف الهؼِّل

 هؼذّٓ الًصاثػ هشِق غٗن طتٗعٖ

قنظح الؼنانج القاـلٗح لّؼقج 
 الشؼى الالٌلكٖ هنذفعح

ظًقا، قنظح الؼنانج هنذفعح 
ُٗنظٔ اوالح الِاذف الهؼهّل 

 ّاعاقج الهؼاّلح الؼًقا.

ذّظق كاثًاخ غنٗتح هعقًٗح 
فٖ هًطقح الشؼى لّؼقج 

 الشؼى الالٌلكٖ

ذّظق كاثًاخ غنٗتح هعقًٗح، 
ٗنظٔ اـناض الِاذف 
 الهؼهّل قتل ّضعَ

الظِق الكِنتاثٖ لّؼقج الشؼى 
الالٌلكٖ هًـفض ظًقا أّ 

 هنذفع ظًقا

ثٖ غٗن طتٗعٖ، الظِق الكِنتا
ٗنظٔ اـناض الِاذف 

الهؼهّل ّاعاقج الهؼاّلح 
 الؼًقا.

طاقح الشؼى الهطلّتح فٖ 
ًِاٗح الهٌذلم ذكّى كتٗنج 
ظًقا، أّ أى طاقح االنٌال 

لّؼقج الشؼى الالٌلكٖ ذكّى 
 كتٗنج ظًقا

الطاقح غٗن طتٗعٗح، ٗنظٔ 
اـناض الِاذف الهؼهّل 

 ّاعاقج الهؼاّلح الؼًقا

ذم قطع االذصال تالشؼى،  غٗن طتٗعٗح ؼالح الهٌذلم
ّٗنظٔ اـناض الِاذف 

الهؼهّل ّاعاقج الهؼاّلح 
 الؼًقا

 

 هالؼظاخ 

 ٗهكى شؼى ُاذف هؼهّل ّاؼق فقط فٖ كل هنج.• 
هى أظل الذؤكق هى أى الِاذف الهؼهّل ٗكّى هشؼًّا • 

تطنٗقح صؼٗؼح، ٗنظٔ الذؤكق هى هؼالاج هنكو 
فٖ صًقّق الذـوٗى  Qiالِاذف الهؼهّل لشعان 

 األهاهٖ.
، ٗإقٕ فذػ التاب الٔ قطع ّظٗفح ATتالًٌتح لهّقٗالخ • 

 الشؼى ّالذؤكق هى اغالق ظهٗع األتّاب عًق الشؼى.
لٌٗانج علٔ طنق ّعنج، قق ًٗقطع الشؼى أشًاء ٌٗن ا• 

الالٌلكٖ للِعف شم ٌٗذؤًف. ُّلا طتٗعٖ. الا ذّقف 
الشؼى تٌتب هغاقنج الِاذف لهًطقح الشؼى، قم تبعاقج 

 الِاذف لهًطقح الشؼى
فٖ ؼالح ذعطل الًظام أّ الِاذف الهؼهّل، فقق ٗإقٕ للك • 

 الٔ عقم الققنج علٖ الشؼى.
لهؼهّل عًقها ذكّى قنظح قق ٗذّقف شؼى الِاذف ا •

الؼنانج هنذفعح ظًقا ٌٌّٗذهن الشؼى عًق اًـفاض 
 قنظح الؼنانج.

 

 ذًتِٗاخ 

ء شًاى ألشؼاؼح ّلف الهؼهّل ّ لِاذى اتٗء شٖإٔ • ال ذضع 
ى. ٗهكى أى ذذٌتب العًاصن غٗن الهعقًٗح لشؼعهلٗح ا

فٖ اًـفاض فٖ أقاء الشؼى. قق ذذلف عًاصن هشل 
الههغًطح أّ تطاقاخ النقاثق. قق ٗذم ذٌـٗى التطاقاخ 

األظٌام الهعقًٗح الغنٗتح هشل الهفاذٗػ ّالًقّق الهعقًٗح، 
 هها ٗشكل ـطًنا علٔ ٌالهح القٗاقج.

هى أظل ّضع أظٌام هعقًٗح غنٗتح فٖ صًقّق الذـوٗى • 
األهاهٖ، ٗنظٔ اٗقاف ذشغٗل ّظٗفح الشؼى الالٌلكٖ 

نكوٗح لذظًب اًوالق هى ـالل قاثهح شاشح الذؼكم اله
الهعاقى الٖ هًطقح الشؼى أشًاء عهلٗح القٗاقج، ُّّ 

 ـطن علٔ الٌالهح.
ا الٌلكٗاً، فٖ ؼالح ّظّق •  ًً الا كاى الِاذف الهؼهّل هشؼّ

إٔ هاقج هعقًٗح غنٗتح تٗى الِاذف الهؼهّل ّالٌّاقج 
الهطاطٗح، ال ذقم تبوالح الكاثى الغنٗب ٗقّٗاً علٔ الفّن 

اإلصتع، فقم تبٗقاف ذشغٗل الًظام فًّنا، لذظًب ؼنّق 
 شم اًذظن الٖ الذتنٗق قتل اوالح الظٌم الغنٗب.

ال ذقم تنَ الهٗاٍ علٖ هًطقح الشؼى لذظًب قـّل الهٗاٍ • 
الٖ ّؼقج الشؼى الالٌلكٖ هى ـالل الفظّج فٖ الٌّاقج 

 الهطاطٗح ، هها ذٌتب فٖ فشل ّؼقج الشؼى الالٌلكٖ.
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 ذؼلٗناخ 

عًقها ال ٗكّى الٌاثق قاـل الٌٗانج، ٗنظٔ عقم ّضع  •
الِاذف الهؼهّل فٖ هًطقح الشؼخ قاـل الٌٗانج 

 لذظًب هـاطن الٌالهح الهؼذهلح.
أشًاء عهلٗح القٗاقج، ال ذذؼقق هى ؼالح شؼى الِاذف • 

الهؼهّل لفذنج طّٗلح لذظًب هـاطن الٌالهح 
 الهنّنٗح.

ذلف ّز لرعٌة ؼك لشؽياشق٘لح فٖ هٌطقح ء ش٘اأ• ال ذضع 
 الهؼهّل.تالِاذف ص لفاالالٌلكٖ الشؽي م افٖ ًظا

الا كاى الهًذط هعٗتا، عًقها ال ذعهل، قم تالذّقف عى • 
اٌذـقاهَ ّاللُاب علٔ الفّن الٔ الهّوع الهعذهق 

 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ.
الشنكح ال ذذؼهل إٔ هٌإّلٗح عى إٔ هشكلح ًاظهح عى • 

غٗن الٌلٗم )هشل لفاثف الشؼى الالٌلكٖ  االٌذـقام
الـانظٖ ّالؿ(. ّالا قهخ تذفكٗك اّ ذعقٗل الهًذط فٖ 

 إٔ ّقخ هضٔ، ٌٗذم اًِاء ـقهح الضهاى.
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 صندوق السٌارة 4.4.7

هى أظل ضهاى االٌذقنان العهّقٕ لذشغٗل الٌٗانج 
كلِا، عًق ذؼهٗل األهذعح، ًٗتغٖ ّضع األهذعح تشكل هذٌاّ 

اإلهكاى، ّٗظب ّضع األشٗاء الشقٗلح علٔ الّاظِح ققن 
 األهاهٗح هى صًقّق األهذعح.

 ذؼلٗناخ 

عًق ؼهل األشٗاء الشقٗلح، هنكو الشقل للٌٗانج ٗذغٗن. ّالا • 
كاى األشٗاء الشقٗلح فٖ صًقّق األهذعح ذًولق فظؤج، 
ٌٗإقٕ الٔ ذغٗٗن فٖ االٌذقنان العهّقٕ لذشغٗل 

 الٌٗانج.
ال صًقّق األهذعح، ّافٖ قج لوْظْالعٌاصه ا• ٗعة ذصث٘د 

صاتح م، هها ٗإقٕ الٖ األهاالٔ ذطٗن العًاصن افقك 
 نج.لٍ٘االٌاثق ّالنكاب قاـل ا

ال ذضع التضاثع الـطنج القاتلح لالشذعال ّاالًفظان ّالقاتلح • 
 للَِ فٖ صًقّق األهذعح!

 ٌعح الصًقّق

 األهذعح. اذقلب الهقعق الـلفٖ للـلف لوٗاقج ؼظم صًقّق -

 ذًتِٗاخ 

ذاكق هى اى ؼاّٗاخ الٌّاثل فٖ الصًقّق هؼكهح 
الغلق لهًع الذٌنب. ؼاّل أال ذضعَ علٔ هًٌق الظِن للهقعق 

 لهًع الذٌنب الٌاثل ّذنطٗب الهقعق.

 هلؼقاخ صًقّق األهذعح

 الٌظاقج

 

 انفع الهقتض ألعلٔ ّانفع الٌظاقج. -
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هى الٌظاق ّقم تذعلٗقَ علٔ الؼافح  ①أول الـطاف  -

 العلّٗح لصًقّق األهذعح.

 عالهح ذؼلٗن هشلشح

 

 انفع الهقتض ألعلٔ ّانفع الٌظاقج. -

فٖ صًقّق الذـوٗى لصًقّق  ①ًُاك عالهح ذؼلٗن هشلشح  -

 األهذعح.

 األقّاخ الهلؼقح/ االطاناخ االؼذٗاطٗح

 

 انفع الهقتض ألعلٔ ّانفع الٌظاقج. -

ذّظق األقّاخ الهلؼقح ّاإلطاناخ االؼذٗاطٗح فٖ صًقّق  -
 الٌٗانج.
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 ٌذاثنالصًقّق

 ذفكٗك الهظلح

 

 اٌؼب ًِاٗذٖ الهظلح علٖ طّل اذظاٍ الٌِم لذفكٗك الهظلح. -

 اٌذـقام الهظلح

 

اٌؼب الهظلح لذؤهٗى الهظلح الٔ األـاقٗق علٔ ظاًتٖ ظٌم  -
 الٌٗانج.

 

 ذؼلٗناخ 

األشٗاء علٔ الهظلح، ّاال الهظلح قق ٗؼظن ّضع 
ذصتػ هقلّفاخ ـطٗنج أشًاء عهلٗح الكتػ فٖ ؼاالخ 

 الطّانة.
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 رف األمتعة  4.4.8

 

نف األهذعح الهوّق فٖ ُلٍ الٌٗانج ُّ قطعح وـنفٗح، 
 ّال ٗهكى ّضع العًاصن علَٗ هتاشنج.

 

 ذؼلٗناخ 

 ٗؼظن ّضع األشٗاء علٔ نف األهذعح!
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 المرفقات والتعدٌالت 4.4.9

عًق هغاقنج الٌٗانج الهصًع، ذلصق عالهح التٗاًاخ 
ّالذٌهٗح علٖ غطاء ـواى الّقّق ّاطان قفل غطاء الكاتًٗح 
األهاهٗح ّغٗنُا هى قطع غٗان الٌٗانج، الذٖ ذلكن التٗاًاخ 
ّالهعلّهاخ الِاهح ؼّل اٌذـقام الٌٗانج. ال ذقم تبوالح اّ 

الؼفاظ علٖ ُلٍ الذٌهٗاخ اذالف الهلصقاخ. ًٗتغٖ 
 ّاالشاناخ ّالهعلّهاخ ًظٗفح ّّاضؼح ّهقنإج.

ذم ذصهٗم الٌٗانج تاؼقز ذكًّلّظٗا الٌالهح لضهاى 
ٌالهح الٌٗانج ٌّالهح نكاتِا تشكل فعال. لللك هى أظل 
الؼفاظ علٔ الـصاثص الههٗوج للٌٗانج، ٗنظٔ النظّع الٔ 

ذنكٗب الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ قتل 
 الهلؼقاخ أّ اٌذتقال األظواء.

ًقذنغ علٗك قاثها اٌذـقام الهلؼقاخ ّاألظواء الذٖ ٗذم 
اعذهاقُا هى قتل الشنكح لِلٍ الٌٗانج. عًق ذشتٗخ قطع غٗن 

 هعذهقج هى قتل الشنكح، فاى الشنكح ال ذذؼهل إ هٌإّلٗح.

 

 ذؼلٗناخ 

 ذشتٗخ الهلؼقاخ الغٗن صؼٗؼح اّ ذلك الذٖ ال ذًاٌب
الٌٗانج قق ذإشن علٔ االٌذقنان الذشغٗلٖ ّاظِوج العنض 

 الـاصح تالٌٗانج ّقق ذٌتب ؼّاقز ـطٗنج ّ ههٗذَ.

عًق الؼاظح الٔ ذشتٗخ الِّاذف الـلّٗح، اظِوج اإلًلان، 
اظِوج الناقّٗ لاخ االذظاُٗى، ّاًظهح الصّخ هًـفضح 
الطاقح، ٗظب اال ذذقاـل هع اًظهح ذؼكم كهتّٗذن الٌٗانج، 

 (.ABSهشل ذقـل فٖ ًظام الفناهل الهاًع لالًغالق )

 قتل ذشتٗخ إٔ هنفق ، ٗظب االًذتاٍ الٔ:

. ذاكق هى اى الهلؼق لى ٗعهل علٔ اٗقاف ذشغٗل االضّاء 1
 اّ ٗإشن علٔ ٌٗن العهل العاقٕ اّ اقاء الٌٗانج.

. فٖ الٌٗاناخ لاخ الٌذاثن الِّاثٗح الظاًتٗح الهقهظح، ال 2
ّعتن ًّافل  Bهلؼقاخ علٔ أعهقج ذقم تذنكٗب ال

األتّاب الـلفٗح. ألى ذنكٗب الهلؼقاخ فٖ ُلٍ الهًاطق 
 ٌٗهًع الذشغٗل الٌلٗم للٌذاثن الِّاثٗح الظاًتٗح الهقهظح.

 هالؼظاخ 

عًق ذنكٗب الهلؼقاخ االـذٗانٗح )هشل هٌاًق النأي 
ّغطاء الهقعق ّؼصٗنج الققم ّالؼصٗنج الّاقٗح هى الشهي 
ّالؿ(، قق الهلؼقاخ االـذٗانٗح غٗن الههذاوج ال ذفٖ تالهعاٗٗن 
الّطًٗح، ّقق ذإقٕ الٖ اًتعاز ناثؼح غنٗتح، هها ذإشن علٔ 

لهلؼقاخ ًّعٗح الِّاء قاـل الٌٗانج، ًّّصٖ تاـذٗان ا
 االـذٗانٗح الههذاوج األصلٗح لضهاى تٗثح القٗاقج الهنٗؼح. 
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 ذعقٗل ٌٗانذكم

اوالح إ قطع هى الٌٗانج، اّ اٌذتقال القطع االصلٗح 
تقطع غٗن هعذهقٍ ٌّف ٗإقٕ الٔ اعاقح اًٌقنان االقاء 

 ّهّشّقٗح الٌٗانج. هشل ها ٗلٖ:

ذنكٗب أكتن أّ أصغن العظالخ ّاإلطاناخ للٌٗانج قق   -
ٗإشن علٖ العهل الطتٗعٖ لًظام هًع اًغالق الهكاتػ 

(ABS.ّٓاألًظهح األـن ) 

قق ٗإقٕ ذعقٗل عظلح القٗاقج ّهٗواخ األهاى األـنٓ  -
 الٔ عطل الًظام.

 

 ذؼلٗناخ 

غٗن الالثق أّ ذنكٗب الهلؼق غٗن الالثق للٌٗانج قق ٗإقٕ  •
تٌِّلح الٔ ـلل ّّقّع ؼاقز. هى الهٌذؼٌى ظقا اى 
ذقّم قاثها تاٌذـقام قطع الغٗان ّالهلؼقاخ الهإُلح 

تعق اظناء الفؼص  GACالهصققح هى قتل شنكح 
علِٗا هى قتل الشنكح ّـصّصا فٖ ظّاًب الققنج 

 الٌالهح.علٔ الذكٗف، ّالهّشّقٗح ّ
ذعقٗل غٗن الالثق أّ اإلصالغ غٗن الالثق للٌٗانج قق  •

ٗضعف ذؤشٗن ؼهاٗح الٌّاثق الِّاثٗح، هها ٗإقٕ الٔ 
فشل الًظام ّؼّاقز ههٗذح. ال ٌٗهػ تذنكٗب الهلؼقاخ 
هشل ؼاهل الكؤي ّؼاهل الِاذف علٔ غالف ّؼقج 

 الٌّاقج الِّاثٗح اّ قاـل هًطقح الٌّاقج الِّاثٗح.
الذشغٗل أّ الذعقٗل غٗن الالثق للٌٗانج )ذعقٗل ٌّف • 

الهؼنك أّ ًظام الفناهل أّ أظواء ذإشن علٖ أقاء 
العظالخ ّاإلطاناخ( ٗإشن علٔ ّظٗفح ًظام الذشتٗخ 

 االضافٖ، هها ٌٗتب فٖ اصاتح ـطٗنج أّ ّفاج.
ال ذقم تذنكٗب العظالخ ّاإلطاناخ غٗن الهعذهقج هى قتل  •

 الشنكح.

 

 ذؼلٗناخ 

هققهح الٌٗانج ّالكاتًٗح األهاهٗح علی خ ٗالقلذعف اذضعق • ق
علی قج لقٗااثػ ّالك ذًذِنج ّللٌٗاج لهشااؼهاٗح أقاء 

 ق.ٗطنلا
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 نظام تكٌٌف الهواء 4.5

 تعلٌمات عامة 4.5.1

ٗقّم هنشػ هكٗف الِّاء تذصفٗح ؼتّب اللقاغ ّالغتان 
 الِّاء.الهققهح هى الـانض فٖ هقـل الِّاء لًظام ذكٗٗف 

ٗظب ذًظٗف هنشػ ذكٗٗف الِّاء ّاٌذتقالَ تاًذظام 
 ّفًقا ألؼكام "ظقّل الصٗاًح القّنٗح" فٖ قلٗل الضهاى.

الا كاًخ الٌٗانج ذٌافن غالًتا فٖ هًاطق لاخ ظّقج 
ُّاء هًـفضح، فٗظب ذقصٗن قّنج اٌذتقال هنشػ هكٗف 
الِّاء. الا لم ٗكى ذقفق الِّاء هى هـنض الِّاء لهكٗف 

ا كالهعذاق، فقق ٗنظع للك الٔ اإلفناط فٖ الِ ًٌ ّاء ٌل
االوقؼام فٖ فلذن ذكٗٗف الِّاء، ّٗظب ذًظٗف فلذن هكٗف 

 الِّاء أّ اٌذتقالَ فٖ أقنب ّقخ ههكى.

 

 ذؼلٗناخ 

الِّاء العكن قاـل الٌٗانج ٌّف ٗظعل الٌاثق عنضا 
لإلنُاق ًّقص الطاقح ّاالُذهام ّاالًذتاٍ تٌِّلح، هها ٗإقٕ 
الٖ الؼّاقز ّاإلصاتاخ ؼذٖ الّفاج، ًّٗتغٖ اٌذـقام ّضع 

 ذقّٗن الِّاء ّفقاً للؼالح الفعلٗح.

 

 ذًتِٗاخ 

عًق فشل ًظام ذكٗٗف الِّاء )هشل عقم الققنج علٖ 
الذتنٗق ّّظّق ناثؼح الِّاء الغنٗتح(، ٗنظٔ اللُاب الٔ 
 الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ.

 

 هالؼظاخ 

عًق ذشغٗل هكٗف الِّاء، ٌٗكّى ًُاك هاء ًاوف ذؼخ • 
الٌٗانج، ٌّٗإقٕ ّقّف الٌٗانج لفذنج طّٗلح هع 
ذشغٗل هكٗف الِّاء الٔ ذناكم الهٗاٍ ذؼخ الٌٗانج، 

 ُّلا أهن طتٗعٖ.
ٗظب أى هقـل الِّاء لهكٗف الِّاء فٖ الظوء الٌفلٖ هى • 

ذقم تاًٌقاق هقـل  الوظاض األهاهٖ ٗكّى ٌلٌا، ّال
الِّاء تالشلّض ّالظلٗق ّاألّناق لضهاى أى قـّل 

 الِّاء لًظام ذكٗٗف الِّاء ٗكّى طتٗعٗا.
ًظام ذكٗٗف الِّاء ال ٗهكى ذؼقٗق أقصٔ ققن هى الذؤشٗن • 

اال تعق اغالق الًّافل ّفذؼح الٌقف كاهال، ّلكى تعق 
الذعنض ألشعح الشهي، عًق انذفاع قنظح الؼنانج 

الٌٗانج، ٗظب فذػ الًّافل لفذنج ّظٗوج للٌهاغ قاـل 
لالًذشان الؼنانج قاـل الٌٗانج، ّشم اٌذـقم ذكٗٗف 

 الِّاء للذتنٗق.
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 نظام تكٌٌف الهواء األوتوماتٌكً *  4.5.2

 

 ون الذؼكم تقنظح الؼنانج)الظاًب األٌٗن(. 1

 A/C. ون 2

 AUTO. ون الّضع الذلقاثٖ 3

 ون ضتط ٌنعح الِّاء. 4

 ون هًفل الِّاء. 5

 ون ذقّٗن الِّاء الـانظٖ/ القاـلٖ. 6

 ون اوالح الصقٗع ّالضتاب للوظاض االهاهٖ. 7

ون اوالح الصقٗع/ اوالح الضتاب للوظاض الـلفٖ ّالهنأج . 8
 الـانظٗح

 ون الذؼكم تقنظح الؼنانج)الظاًب األٗهى(. 9
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 هالؼظاخ 

ٗهكى أًٗضا الذؼكم فٖ ًظام ذكٗٗف الِّاء عى طنٗق 
ذتقٗل ّاظِح العنض لًظام الصّخ الٔ ّاظِح الذؼكم فٖ 

 ًظام ذكٗٗف الِّاء.

 ضتط قنظح الؼنانج 

لوٗاقج/ ذـفٗض قنظح الؼنانج  اضغط / ٌؼب ون  -

 قنظح هثّٗح لكل ـطّج. 1.5تـ 

ٗذم عنض قٗهح ذعقٗل قنظح الؼنانج علٔ شاشح عنض  -

 18.5الصّخ، ّقنظح الؼنانج ذكّى قاتلح للذعقٗل هى 

قنظح هثّٗح. عًقها ذكّى  31.5قنظح هثّٗح الٔ 

قنظح هثّٗح،  18.5قنظح الؼنانج الهؼققج أقل هى 

؛ ّعًقها ذكّى قنظح  LOقنظح الؼنانج ذظِن 

هثّٗح، قنظح  قنظح 31.5الؼنانج الهؼققج أعلٔ هى 

 .HIالؼنانج ذظِن 

، ٌٗذهن عهل LO/HIفٖ الّضع الذلقاًٖ، عًق اقـال 
 الًظام فٖ الؼق االقصٔ.

فٖ الّضع الذلقاثٖ، هى أظل الؼصّل علٔ أفضل 
قنظح الؼنانج قاـل الٌٗانج، قنظح الؼنانج الهّصٔ تِا 

قنظح هثّٗح، ّٗهكى ضتط قنظح الؼنانج الا لوم  25.1ُٖ 

 األهن.

 هالؼظذى 

ٗذم عنض قٗهح قنظح الؼنانج الذٖ ذم ذؼقٗقُا علٖ 
الشاشح ّال ٗذم عنض قٗهح قنظح الؼنانج الؼالٗح قاـل 

 الٌٗانج.

 A/Cون 

ألعلٔ / ألٌفل، ٌّّف  A/Cاضغط علٔ الون  
ٗضٖء هإشن الون، ٌّٗقّم ًظام ذكٗٗف الِّاء تذشغٗل 

 ّظٗفح الذتنٗق. عًق ذشغٗل ّضع الذتنٗق:

ٗهشل الؼاظح للذتنٗق / اوالح النطّتح، ّلكى الضاغط قق  -
 ال ٗعهل.

قنظح  1الا كاًخ قنظح الؼنانج ـانض الٌٗانج أقل هى  -

هثّٗح، فٌّف ٗضٖء هإشن الون، ّلكى قق ال ٗعهل 
 الضاغط.

هنج أـنٓ ألعلٖ/ أٌفل،  A/Cاضغط علٔ الون 
غٗل ًّٗطفت هإشن الون، ّٗقّم ًظام ذكٗٗف الِّاء تبٗقاف ذش

 ّظٗفح الذتنٗق.
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 الّضع الذلقاثٖ

ألعلٖ/ أٌفل، ًّٗطفت  AUTOاضغط علٖ الون 
هإشن الون، ًّظام ذكٗٗف الِّاء ٗقّم تتقء ذشغٗل الّضع 
الذلقاثٖ، ّٗقّم تالذؼكم فٖ العًاصن الذالٗح ذلقاثٗا ّفقا لقٗهح 

 هؼققج:

 قنظح ؼنانج الِّاء الهـنض. -

 كهٗح الِّاء فٖ هـنض الِّاء. -

 ّضع الِّاء الهـنض. -

 ّضع قّناى الِّاء. -

 (A/C)ؼالح ذشغٗل ّظٗفح الذتنٗق لهكٗف الِّاء  -

 ؼالح العهل لظِاو الذًقٗح تاألًّٗى *. -

، ٗطفت هإشن الون أّ الون  عًق ذشغٗل الون 
AUTO.ّٗـنض هى الّضع الذلقاثٖ لًظام ذكٗٗف الِّاء ، 

 ضتط ٌنعح الِّاء

فٖ الّضع الذلقاثٖ، ًظام ذكٗٗف الِّاء ٗذؼكم ذلقاثٗا 
ذظعل ؼالح الًظام ٗذؼّل  علٖ ٌنعح الِّاء، ّذشغٗل ون 

 هى الّضع الذلقاثٖ الٔ الّضع الٗقّٕ.

، قنظاخ عًق ضتط ٌنعح الِّاء تذشغٗل الون 
قنظح، ٌّف شاشح العنض  7-1ٌنعح الِّاء ذًقٌم الٖ 

 ح:ذظِن قنظح ٌنعح الِّاء الهًاٌت

لوٗاقج / ذـفٗض ٌنعح الِّاء تقنظح  اضغط /ٌؼب  -
 ّاؼقج.

فٖ الّضع الذلقاثٖ، ٌنعح الِّاء كظوء هى هًطق 
قنظاخ فٖ  7الذؼكم الذلقاثٖ، ال ذقذصن علٔ الضتط تـ

قنظاخ فقط علٔ شاشح  7الّضع الٗقّٕ، ّلكى ذعنض 
العنض، لللك شاشح العنض ذعنض أقنب ٌنعح الِّاء، 
ّهى أظل ذؼقٗق ّصّل قنظح الؼنانج قاـل الٌٗانج الٔ 

ًٗا.  قنظح الؼنانج الهؼققج، ٗذم ضتط ٌنعح الِّاء ذلقاث

 اٗقاف ذشغٗل ذكٗٗف الِّاء

، 1عًقها ذكّى ٌنعح الِّاء للهًفاؾ أقل هى قنظح 
ٗقاف ذشغٗل ًظام ذكٗٗف الِّاء، إلّاضغط علٔ الون 

 ٌّنعح الِّاء ُٖ صفن.

تعق اٗقاف ذشغٗل ًظام ذكٗٗف الِّاء، ٗهكى ذشغٗل 
*  تشكل فعال تقال هى ذشغٗل  ّالون ّالون  الون

ال ٗعهل، ّقم تذشغٗل ون ًظام ذكٗٗف الِّاء. ّالون 
AUTO  ّونA/C  لذشغٗل ًظام  ّالون  ّالون

 ذكٗٗف الِّاء.

 هالؼظاخ 

، اضغط 1عًقها ذكّى ٌنعح الِّاء أكتن هى قنظح 
 لفذنج طّٗلح إلٗقاف ذشغٗل ًظام ذكٗٗف الِّاء.  علٔ الون
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 قّناى الِّاء

لذتقٗل قّناى الِّاء تٗى القّناى   الون  ٌؼبااضغط /
القاـلٖ ّالـانظٖ الذلقاثٖ ّالقّناى القاـلٖ ّالقّناى 

 الـانظٖ. 

 القاـلٖ ّالـانظٖ الذلقاثٖالقّناى 

، عًقها ٗكّى هإشن الون األٌٗن الون ٌؼبااضغط / -
قٗق الذشغٗل، ٗقـل قّناى الِّاء فٖ ّضع الذؼكم 

 الذلقاثٖ فٖ القّناى القاـلٖ ّالـانظٖ الذلقاثٖ.

فٖ ُلا الّضع، ذذؼكم ذلقاثٗا فٖ ّضع اقـال الِّاء 
قها ذكّى ًّعٗح ّفقا لؼالح ًّعٗح الِّاء ـانض الٌٗانج، ّعً

الِّاء ـانض الٌٗانج ٌٗثح، ٗذؼكم علٖ ّضع اقـال الِّاء 
الٖ القّناى القاـلٖ. ّعًقها ًّعٗح الِّاء ـانض الٌٗانج 
ذكّى ظٗقج، ٗذؼكم علٖ ّضع اقـال الِّاء الٖ القّناى 

 الـانظٖ.

 القّنج القاـلٗح

، ّذقـل قّناى الِّاء فٖ ّضع الون  ٌؼبااضغط / -
القاـلٖ عًقها ٗكّى هإشن الون األٗهى فٖ القّناى 

 ّضع الذشغٗل.

عًقها ذكّى ًّعٗح الِّاء ـانض الٌٗانج ٌٗثح، اٌذـقم 
ُلا الّضع لهًع قـّل الِّاء الـانظٖ قاـل الٌٗانج، تؼٗز 

 ٗشكل الِّاء قاـل الٌٗانج القّناى القاـلٖ.

 

 هالؼظاخ 

القّناى فٖ الّضع الذلقاثٖ، ٌٗذـقم الًظام ّضع 
 القاـلٖ لذؼٌٗى ذؤشٗن الذتنٗق.

 القّناى الـانظٖ

.عًقها ذًطفت ظهٗع هإشناخ الون  ٌؼبااضغط / -
األونان، ٗذم ذشغٗل القّناى الِّاثٖ لقـّل ّضع 

 القّناى الـانظٖ.

عًقها ذكّى ًّعٗح الِّاء الـانظٖ ظٗقج، ٌّٗهػ ُلا 
ّالؼفاظ علٔ الّضع للِّاء ـانض الٌٗانج تقـّل الٌٗانج 

 الِّاء الًقٖ قاـل الٌٗانج.

 ذًتِٗاخ 

اعاقج ذقّٗن الِّاء لفذناخ طّٗلح ذٌتب ذناكم شاًٖ اكٌٗق ● 
الكنتّى قاـل الٌٗانج، ُّلا ال ٌٗاعق علٔ اتقاء ٗقظح 

 الٌاثق فٖ الؼال الطتٗعٖ.
اٌذـقام ّضع قّنج الِّاء القاـلٖ فٖ الطقي التانق اّ ● 

الضتاب علٔ الًّافل هها ٗإشن الههطن ٌٗتب ذناكم 
 علٔ نإٗح الٌاثق.

 اوالح صقٗع الوظاض األهاهٖ

، ٌّّف ٗضٖء هإشن الون، اضغط /ٌؼب  الون 
ٌّٗذم ذفعٗل ّظٗفح اوالح الصقٗع فٖ الًافلج األهاهٗح، ٌّّف 

ا تبظناء اإلعقاقاخ الذالٗح: ًٗ  ٗقّم الًظام ذلقاث

 انذفاع قنظح ؼنانج الِّاء الهـنض. -

 (A/C)ذشغٗل ّظٗفح الذتنٗق لهكٗف الِّاء   -

 ّضع الِّاء الهـنض ُّ ّضع الًفؿ الٖ الّظَ. -

 ّضع قّناى الِّاء ُّ ّضع القّناى الـانظٖ. -

هنج أـنٕ، ّٗطفت هإشن  الون  ٌؼبااضغط /
الون، ّٗقّم تاٗقاف ذشغٗل ّظٗفح اوالح الصفٗع فٖ الوظاض 
األهاهٖ، ّالعّقج الٔ الؼالح قتل عهلٗح اوالح الصقٗع، أّ 

ألعلٖ/ أٌفل لقـّل الّضع AUTO اضغط علٖ ون
الذلقاثٖ، ّٗهكى أٗضا اٗقاف ذشغٗل ّظٗفح اوالح الصقٗع فٖ 

 الوظاض األهاهٖ.
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 ذًتِٗاخ 

عًقها ذكّى قنظح الؼنانج الهؼققج فٖ أتنق، اٌذـقام  • 
ّظٗفح اوالح الصقٗع قق ذٌتب الضتاب فٖ ظاًب 
الوظاض األهاهٖ، هها ٗإشن علٔ نإٗح القٗاقج. عًق 
اٌذـقام ّظٗفح اوالح الصقٗع، ًّصٔ تذعٗٗى قنظح 

 الؼنانج تالقنب هى قنظح الؼنانج الـانظٗح.
قٗع فٖ ؼالح أكشنقنظح عًق اٌذـقام ّظٗفح اوالح الص• 

قنظح هثّٗح، الا قهخ ٗقّٗا  1الؼنانج الهؼٗطح هى 

، قق (A/C)اٗقاف ذشغٗل ّظٗفح الذتنٗق لهكٗف الِّاء 

ذٌتب الضتاب فٖ الوظاض األهاهٖ، هها ٗإشن علٔ 
نإٗح القٗاقج، هها قق ٗإقٕ الٔ ّقّع الؼّاقز 

 الهنّنٗح.

 اوالح صقٗع الوظاض الـلفٖ

، ّٗضٖء هإشن الون، ّٗقّم الون  ٌؼبااضغط /
تذشغٗل ّظٗفح اوالح الصقٗع فٖ الوظاض الـلفٖ، ّٗقّم 
تذٌـٗى الوظاض الـلفٖ ّهنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح 

 كِنتاثٗا  *.

 ٌؼباأشًاء عهلٗح اوالح الصقٗع فٖ الوظاض الـلفٗح، اضغط /
هنج أـنٓ، ّٗطفت هإشن الون، ّٗقّم تبٗقاف  الون
ل ّظٗفح اوالح الصقٗع فٖ الوظاض الـلفٖ. الا ال ذقّم ذشغٗ

تبٗقافَ تٗق، فبى هوٗل صقٗع الًافلج الـلفٗح ٌٗذّقف ذلقاثٗا تعق 
 ققٗقح هى العهل الهٌذهن. 15

 هالؼظاخ 

قّى ذشغٗل الهؼنك، اٌذعهال ّظٗفح اوالح صقٗع 
الوظاض الـلفٖ لفذنج طّٗلح قق ٌٗتب اًـفاض فٖ طاقح 

 التطانٗح، هها ٌٗتب فشل فٖ ذشغٗل الٌٗانج.

 الّضع شًاثٖ الهًاطق*

 

قم تذشغٗل أونان الذؼكم فٖ لّؼح ذكٗٗف الِّاء أّ 
هًطقح عنض هكٗف الِّاء فٖ شاشح العنض لًظام 
الصّخ، ٗذم ذؼّٗل ًظام ذكٗٗف الِّاء الٔ ّاظِح الذؼكم 

، DUALعلٖ ًظام هكٗف الِّاء، ّاًقن فّق الون الّظٗفٖ 
ّٗطفت الون الّظٗفٖ، ّاضغط علٖ ون ضتط قنظح 
الؼنانج )الظاًب األٗهى( ألعلٖ/ أٌفل، ًّظام ذكٗٗف الِّاء 

 ٗقـل الٖ ّضع الذؼكم هوقّض الهًطقح.

فٖ ّضع الذؼكم هوقّض الهًطقح، ٗذم الذؼكم ًفٌَ فٖ 
 قنظح الؼنانج فٖ الهًاطق الٗهًٔ ّالٌٗانٗح:

ج )األٌٗن( ٗضتط قنظح هفذاغ الذؼكم تقنظح الؼنان -
 الؼنانج علٔ ظاًب الٌاثق.

ون ضتط قنظح الؼنانج )الظاًب األٗهى( ٗذؼكم فٖ قنظح  -
 ؼنانج هًطقح ظاًب الناكب األهاهٖ.
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، ّٗطفت الون DUAL اًقن فّق الون الّظٗفٖ
الّظٗفٖ، ّهكٗف الِّاء ٗـنض هى ّضع الذؼكم هوقّض 

الهًطقح، ّٗذؼكم علٔ الهًطقح، ّٗقـل ّضع الذؼكم أؼاقٕ 
 قنظح الؼنانج فٖ الهًاطق األهاهٗح الظاًتٗح:

ون ضتط قنظح الؼنانج )الظاًب األٌٗن( ٗذؼكم فٖ قنظح  -
 ؼنانج هًطقح الٌٗانج كلِا.

 ّضع هـنض الِّاء

للذتاقل الٖ ّضع اـناض الِّاء  قم تذشغٗل الون 
لقاثٗا ٗقّٗا. ّفٖ الّضع الذلقاثٖ، ًظام ذكٗٗف الِّاء ٗذؼكم ذ

، الًظام ٗذؼّل فٖ ّضع اـناض الِّاء. ّعًق ذشغٗل الون
 هى الّضع الذلقاثٖ الٔ الّضع الٗقّٕ.

للذتاقل تٗى  عًق الذؼقٗق الٗقّٕ، اضغط /ٌؼب 
 أّضاع اـناض الِّاء الذالٗح:

ذقفق الِّاء الٔ الّظَ، ذذقفق الِّاء هى هـنض  –
 الِّاء للّؼح العقاقاخ.

الّظَ ّالققم، ذذقفق الِّاء هى ذقفق الِّاء الٔ  –
 هـنض الِّاء للّؼح العقاقاخ ّفضاء الققم.

ذقفق الِّاء الٔ الققم، ذذقفق الِّاء هى هـنض  –
 الِّاء فٖ فضاء الققم.

ذقفق الِّاء الٔ الققم ّالوظاض األهاهٖ، ذذقفق  –
الِّاء هى هـنض الِّاء الوالح الصقٗع فٖ الوظاض 

 فضاء الققم ّ. األهاهٖ ّهـنض الِّاء فٖ

فٖ الّضع االذّهاذٗكٖ، ّضع هـنض الِّاء ٗكّى 
ظوء هى ّضع الذؼكم الذلقاثٖ. ٗذم اـذٗان ّضع هـنض 
الِّاء أّذّهاذٗكٗا تّاٌطح ًظام الذكٗٗف. العاهل األٌاٌٖ 
اللٕ لَ ذؤشٗن علٔ ّضع هـنض الِّاء ُّ قنظح ؼنانج 

فاى ذقفق الهًفل. عًتها ذكّى قنظح ؼنانج الهًفل عالٗح، 
الِّاء ٗكّى تشكل نثٌٖٗ علٔ الققهٗى. عًقها ذكّى قنظح 
ؼنانج الهًفل هًـفضح، فاى ذقفق الِّاء ٗكّى تشكل نثٌٖٗ 

 علٔ الّظَ.

 هالؼظاخ 

لضهاى ذؼكم ًظام ذكٗٗف الِّاء علٔ كل اّضاع هـنض ● 
الِّاء اّذّهاذٗكٗؤ تشكل فعال، افذػ كل هًافل الِّاء 

 علٔ الٌٗانج.
فٖ ّضع فصل الشذاء، الّضع الذلقاثٖ لهكٗف الِّاء ٗقّم ● 

تًقل الِّاء ذقنٗظٗا هى الهًفاؾ االهاهٖ تظاًب ًافلج 
 الٌٗانج.
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 ظِاو ذًقٗح الِّاء تذكًّلّظٗا األًّٗاخ الٌالتح

 

ذشغٗل ظِاو ذًقٗح الِّاء تذكًّلّظٗا األًّٗاخ الٌالتح 
الفعال للفّنهالقِٗاٗق ٗهكى اًذاض األًّٗاخ الٌالتح، ّالذؼلل 

ّالتًوٗى ّغٗنُا هى الغاواخ الضانج قاـل الٌٗانج ّذطِٗن 
 الِّاء قاـل الٌٗانج.

أونان الذؼكم فٖ عهلٗح ذكٗٗف أّ هًاطق العنض ًظام 
الصّخ فٖ كشٗن هى األؼٗاى ذكٗٗف الِّاء كتٗن، ٗذم ذشغٗل 
ًظام ذكٗٗف الِّاء الٔ ّاظِح الصّخ ًظام الذؼكم، اًقن 

اضاءج هصتاغ ّظٗفٖ، ّٗذم ذشغٗل  لون الّظٗفٖفّق ا
 الِّاء ًظام ذكٗٗف ّضع األًّٗٗح.

الًاعم، ّٗذم اٗقاف ذشغٗل ضّء  شم اًقن علٔ الون
ّٗى، ّٗقّم ًظام ذكٗٗف الِّاء تبٗقاف ظِاو ذًقٗح  الون الل

 الِّاء األًّٖٗ الٌالب.

 ّظٗفح هناقتح ظّقج الِّاء

ذشغٗل ّظٗفح هناقتح عًق ذشغٗل الّضع الذلقاثٖ، ٗذم 
ظّقج الِّاء لهناقتح ظّقج الِّاء فٖ الّقخ الؼقٗقٖ أشًاء 
ذشغٗل الٌٗانج. عًقها الٌٗانج ذٌٗن فٖ هًاطق الذلّز أكشن 
قذاهح، هشل اوقؼام الهنّن ّقـّل الًفق، ًظام ذكٗٗف الِّاء 
ٗقّم تذؼّٗل ّضع القّناى هى القّناى الـانظٖ الٖ 

ّل الِّاء الهذلّز الٖ الٌٗانج، القّناى القاـلٖ لذظًب قـ
فٖ الّقخ ًفٌَ، تعق أى ٗصتػ الِّاء الـانظٖ ًقٗا، ًظام 
ذكٗٗف الِّاء  ٗقّم تذؼّٗل ّضع القّناى هى القّناى 
القاـلٖ الٖ القّناى الـانظٖ إلقـال الِّاء الًقٖ ّوٗاقج 

 ًٌتح األكٌظٗى قاـل الٌٗانج.

 هٌذشعن ضّء الشهي 

 

ٗهكى لًظام الذؼكم فٖ ذكٗٗف فٖ الّضع الذلقاثٖ، 
الِّاء اكذشاف قنظح الؼنانج قاـل ّـانض الٌٗانج ّضّء 
الشهي هى ـالل ظِاو اٌذشعان أشعح الشهي، ّاؼنص 

 علٔ عقم ذغطٗح هٌذشعن ضّء الشهي.

 ذًتِٗاخ 

ًظنا الـذالف تٗثح الهًاطق ّظنّف الٌٗانج، قق ٗذم 
 الفعلٗحعنض قنظح الؼنانج الهؼٗطح هـذلفح عى القٗهح 
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 نظام تكٌٌف الهواء الٌدوي *  4.5.3

 

 ون ضتط قنظح الؼنانج. 1

 A/C. ون 2

3 . 

 ون ضتط ٌنعح الِّاء  .4

 OFF. ون 5

 ون ذقّٗن الِّاء الـانظٖ/ القاـلٖ. 6

 ون اوالح الصقٗع ّالضتاب للوظاض االهاهٖ. 7

ّالضتاب للوظاض الـلفٖ ّهنآج النإٗح ون اوالح الصقٗع . 8
 الـلفٗح الـانظٗح

 ون هًفل الِّاء. 9
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 هالؼظاخ 

ٗهكى أًٗضا الذؼكم فٖ ًظام ذكٗٗف الِّاء عى طنٗق 
ذتقٗل ّاظِح العنض لًظام الصّخ الٔ ّاظِح الذؼكم فٖ 

 ًظام ذكٗٗف الِّاء.

 ضتط قنظح الؼنانج

لوٗاقج/ ذـفٗض قنظح الؼنانج  اضغط / ٌؼب ون  -

 قنظح هثّٗح لكل ـطّج. 1.5تـ 

ٗذم عنض قٗهح ذعقٗل قنظح الؼنانج علٔ شاشح عنض  -

 18.5الصّخ، ّقنظح الؼنانج ذكّى قاتلح للذعقٗل هى 

قنظح هثّٗح. عًقها ذكّى  31.5قنظح هثّٗح الٔ 

قنظح هثّٗح،  18.5قنظح الؼنانج الهؼققج أقل هى 

؛ ّعًقها ذكّى قنظح  LOقنظح الؼنانج ذظِن 

قنظح هثّٗح، قنظح  31.5الؼنانج الهؼققج أعلٔ هى 

 .HIالؼنانج ذظِن 

 هالؼظاخ 

ٗذم عنض قٗهح قنظح الؼنانج الذٖ ذم ذؼقٗقُا علٖ 
الشاشح ّال ٗذم عنض قٗهح قنظح الؼنانج الؼالٗح قاـل 

 الٌٗانج.

 A/Cون 

ألعلٔ / ألٌفل، ٌّّف  A/Cاضغط علٔ الون  
ٗضٖء هإشن الون، ٌّٗقّم ًظام ذكٗٗف الِّاء تذشغٗل 

 ّظٗفح الذتنٗق. عًق ذشغٗل ّضع الذتنٗق:

ٗهشل الؼاظح للذتنٗق / اوالح النطّتح، ّلكى الضاغط قق ال  -
 ٗعهل.

قنظح  1الا كاًخ قنظح الؼنانج ـانض الٌٗانج أقل هى  -

هثّٗح، فٌّف ٗضٖء هإشن الون، ّلكى قق ال ٗعهل 
 الضاغط.

، ًّٗطفت هإشن هنج أـنٓ  A/Cالون / اٌؼب اضغط
 الون، ّٗقّم ًظام ذكٗٗف الِّاء تبٗقاف ذشغٗل ّظٗفح الذتنٗق.
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 ّضعٗح الذتنٗق القصّٓ

، ٌّٗضٖء هإشن الون، اضغط /اٌؼب الون 
الِّاء تقـّل ّضع أقصٔ الذتنٗق، ٌّٗقّم ًظام ذكٗٗف 

ا تبظناء اإلعقاقاخ الذالٗح: ًٗ  ٌّٗقّم الًظام ذلقاث

 (A/C)ذشغٗل ّظٗفح الذتنٗق لهكٗف الِّاء -

 .LOقنظح الؼنانج الهؼققج ُٖ  -

 ّضع هـنض الِّاء ُّ ّضع ًفؿ الّظَ. -

 ّضع قّناى الِّاء ُّ ّضع القّناى القاـلٖ. -

 الؼق األقصٖ هى ٌنعح الِّاء.هـنض الِّاء لقَٗ  -

، ّٗطفت هإشن الون، شم اضغط / اٌؼب الون 
ًّظام ذكٗٗف الِّاء ٗـنض ّضع الؼق األقصٔ هى الذتنٗق، 

 ّٗعّق الٔ الؼالح قتل عهلٗح الذتنٗق القصّٓ.

 ضتط ٌنعح الِّاء

لضتط ٌنعح الِّاء، ّقنظاخ  قم تذشغٗل الون 
قنظاخ، ّشاشح العنض  7~  1ٌنعح الِّاء ذًقٌم 

 ٌذعنض قنظاخ ٌنعح الِّاء الهقاتلح:

لوٗاقج / ذـفٗض ٌنعح الِّاء تقنظح  اضغط /ٌؼب  -
 ّاؼقج.

 اٗقاف ذشغٗل ذكٗٗف الِّاء

أعلٔ / أٌفل إلٗقاف ذشغٗل  OFF اضغط علٔ ون
 ًظام ذكٗٗف الِّاء.

تعق اٗقاف ذشغٗل ًظام ذكٗٗف الِّاء، ٗهكى ذشغٗل 
تشكل فعال تقّى ذشغٗل ًظام ذكٗٗف  ّالون  الون 

ّالون  A/Cال ٗعهل. ّقم تذشغٗل ون  الِّاء؛ ّالون 
 لذشغٗل ًظام ذكٗٗف الِّاء.  ّالون  

 قّناى الِّاء

 القّنج القاـلٗح

عًقها ذكّى ًّعٗح الِّاء ـانض الٌٗانج ٌٗثح، اٌذـقم 
ُلا الّضع لهًع قـّل الِّاء الـانظٖ قاـل الٌٗانج، تؼٗز 

 ل الِّاء قاـل الٌٗانج القّناى القاـلٖ.ٗشك

، ٌّّف ٗضٖء هإشن الون اضغط /اٌؼب الون -
 ّقّناى الِّاء ٌّف ٗقـل فٖ ّضع القّناى القاـلٖ.

 القّناى الـانظٖ

عًقها ذكّى ًّعٗح الِّاء الـانظٖ ظٗقج، ٌّٗهػ ُلا 
الّضع للِّاء ـانض الٌٗانج تقـّل الٌٗانج ّالؼفاظ علٔ 

 قاـل الٌٗانج.الِّاء الًقٖ 

، ٌّّف ٗطفت هإشن الون اضغط /اٌؼب الون  -
ّقّناى الِّاء ٌّف ٗقـل فٖ ّضع القّناى 

 الـانظٖ.
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 ذًتِٗاخ 

اعاقج ذقّٗن الِّاء لفذناخ طّٗلح ذٌتب ذناكم شاًٖ اكٌٗق ● 
الكنتّى قاـل الٌٗانج، ُّلا ال ٌٗاعق علٔ اتقاء ٗقظح 

 الٌاثق فٖ الؼال الطتٗعٖ.
ّضع قّنج الِّاء القاـلٖ فٖ الطقي التانق اّ  اٌذـقام● 

الههطن ٌٗتب ذناكم الضتاب علٔ الًّافل هها ٗإشن 
 علٔ نإٗح الٌاثق.

 اوالح صقٗع الوظاض األهاهٖ

، ٌّّف ٗضٖء هإشن الون، الون  ٌؼبHاضغط /
ٌّٗذم ذفعٗل ّظٗفح اوالح الصقٗع فٖ الًافلج األهاهٗح، ٌّّف 

ًٗا   تبظناء اإلعقاقاخ الذالٗح:ٗقّم الًظام ذلقاث

 انذفاع قنظح ؼنانج الِّاء الهـنض. -

 (A/C)ذشغٗل ّظٗفح الذتنٗق لهكٗف الِّاء -

 ّضع الِّاء الهـنض ُّ ّضع الًفؿ الٖ الّظَ. -

 ّضع قّناى الِّاء ُّ ّضع القّناى الـانظٖ. -

ف ٗقااٗرن ، ّٗطفت هإشن الون، ّاضغط /اٌؼب الون شن 
هٖ، ّٗعّق الٖ ألهاالصقٗع فٖ الوظاض الح ّظٗفح اواذشغ٘ل 

 الصقٗع.لح اء اواظهالؽالح قثل ا

 

 ذًتِٗاخ 

عًقها ذكّى قنظح الؼنانج الهؼققج فٖ أتنق، اٌذـقام  • 
ّظٗفح اوالح الصقٗع قق ذٌتب الضتاب فٖ ظاًب 
الوظاض األهاهٖ، هها ٗإشن علٔ نإٗح القٗاقج. عًق 

الصقٗع، ًّصٔ تذعٗٗى قنظح اٌذـقام ّظٗفح اوالح 
 الؼنانج تالقنب هى قنظح الؼنانج الـانظٗح.

عًق اٌذـقام ّظٗفح اوالح الصقٗع فٖ ؼالح أكشنقنظح • 

قنظح هثّٗح، الا قهخ ٗقّٗا  1الؼنانج الهؼٗطح هى 

، قق (A/C) اٗقاف ذشغٗل ّظٗفح الذتنٗق لهكٗف الِّاء

ٗإشن علٔ ذٌتب الضتاب فٖ الوظاض األهاهٖ، هها 
نإٗح القٗاقج، هها قق ٗإقٕ الٔ ّقّع الؼّاقز 

 الهنّنٗح.
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 اوالح صقٗع الوظاض الـلفٖ

، ّٗضٖء هإشن الون، ٗذم اضغط /اٌؼب الون 
ذشغٗل ّظٗفح اوالح الصقٗع فٖ الوظاض األهاهٖ، ّٗذم ذٌـٗى 

 الوظاض األهاهٖ.

أشًاء عهلٗح اوالح الصقٗع فٖ الوظاض الـلفٗح، اضغط 
، ّٗطفت هإشن الون، ّٗذم اٗقاف ذشغٗل /اٌؼب الون 

ّظٗفح اوالح الصقٗغ فٖ الوظاض الـلفٖ. الا ال ذقّم تبٗقافَ 
 15تٗق، فبى هوٗل صقٗع الًافلج الـلفٗح ٌٗذّقف ذلقاثٗا تعق 

 ققٗقح هى العهل الهٌذهن.

 هالؼظاخ 

ذشغٗل الهؼنك، اٌذعهال ّظٗفح اوالح صقٗع  قّى
الوظاض الـلفٖ لفذنج طّٗلح قق ٌٗتب اًـفاض فٖ طاقح 

 التطانٗح، هها ٌٗتب فشل فٖ ذشغٗل الٌٗانج.

 ّضع هـنض الِّاء

للذتقٗل تٗى أّضاع هـنض  اضغط / اٌؼب الون 
 الِّاء الذالٗح:

ذقفق الِّاء الٔ الّظَ، ذذقفق الِّاء هى هـنض  –
 الِّاء للّؼح العقاقاخ.

ذقفق الِّاء الٔ الّظَ ّالققم، ذذقفق الِّاء هى  –
 هـنض الِّاء للّؼح العقاقاخ ّفضاء الققم.

ذقفق الِّاء الٔ الققم، ذذقفق الِّاء هى هـنض  –
 الِّاء فٖ فضاء الققم.

ذقفق الِّاء الٔ الققم ّالوظاض األهاهٖ، ذذقفق  –
ح الصقٗع فٖ الوظاض الِّاء هى هـنض الِّاء الوال

 األهاهٖ ّهـنض الِّاء فٖ فضاء الققم ّ.
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 مخرج الهواء لمكٌف الهواء 4.5.4

 الهًافل علٔ ظاًب لّؼح العقاقاخ

 

 لضتط اذظاٍ الِّاء. ①ؼنك الهوالض  -

لضتط ؼظم الِّاء أّ اغالق هـنض  ②أقن الهقتض  -

 الِّاء.

 الهًافل الهنكوٗح علٔ لّؼح العقاقاخ

 

 لضتط اذظاٍ الِّاء. ①ؼنك الهوالض  -

 هـنض الِّاء فٖ الصف الـلفٖ

 

لضتط ؼظم الِّاء هى صغٗن الٔ كتٗن  ①ذتقٗل الهوالض  -

 ّضتط اذظاٍ الِّاء.

لضتط ؼظم الِّاء أّ اغالق هـنض  ②أقن الهقتض  -

 الِّاء.
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 نظام الصوت 4.6

 لوحة التحكم 4.6.1

 

 طناو الٌٗانج الهظِوج تًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ

 . ون ذؼّٗل هصقن الصّخ1

 FMاضغط علٔ ُلا الون لفذنج قصٗنج تاٌذهنان للذتقٗل:  -
AM← 

← USB   هٌّٗقٔ تلّذّز←FM  

ا الٔ  - ًٗ الضغط علٔ ُلا الون لى ٗذؼّل ذلقاث
ا تذشغٗل هٌّٗقٔ CarLifeهٌّٗقٔ ًٗ ؛ الا كًخ ذقّم ؼال

CarLife  ٔفبى الضغط علٔ ُلا الون ٌٗذؼّل ال ،
 ّضع الناقّٗ.

 . هقتض ضتط هٌذّٓ الصّخ2

 أقن هقتض ضتط هٌذّٓ الصّخ لضتط هٌذّٓ الصّخ. -

 . ون الطاقح / ون اٗقاف ذشغٗل الشاشح3

عًقها ذكّى الطاقح فٖ ّضع الذشغٗل، ؼنك ُلا الون لألهام  -
 ٗوال إلٗقاف ذشغٗل الشاشح ّلكى هصقن الصّخ ال

ٗعهل؛ ّقم تبعاقج ذؼنٗك الون لألهام العاقج ذشغٗل 
 الشاشح.

عًقها ذكّى الطاقح فٖ ّضع الذشغٗل، ؼنك ُلا الون  -
للـلف، لعنض شاشح الذّقف االؼذٗاطٗح فٖ الشاشح، ّال 
ٗعهل هصقن الصّخ، شم أعق ذؼنٗك للـلف إلعاقج 

 ذشغٗل هصقن الصّخ.
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 الّاظِح النثٌٗٗح . ون4

فٖ ّاظِح الٌّاثط األـنٓ، اضغط لفذنج قصٗنج علٔ ُلا  -
 الون للعّقج الٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضع التطاقح.

 طناو الٌٗانج الهظِوج تًاقل الؼنكح الٗقّٕ

 . ون الطاقح1

فٖ ؼالح الذشغٗل، اضغط قصًٗنا علٔ ُلا الون لعنض  -
 ٗعهل هصقن شاشح الذّقف االؼذٗاطٗح فٖ الشاشح، ّال

الصّخ، شم اضغط علٖ الون هنج أـنٕ إلعاقج ذشغٗل 
 هصقن الصّخ.

 . ون الّاظِح النثٌٗٗح2

فٖ ّاظِاخ أـنٓ، اضغط علٔ ُلا الون لفذنج قصٗنج  -
 للعّقج الٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضع التطاقح.

 . هقتض ضتط هٌذّٓ الصّخ3

 أقن هقتض ضتط هٌذّٓ الصّخ لضتط هٌذّٓ الصّخ. -

 ون اٗقاف ذشغٗل الشاشح. 4

فٖ ؼالح الذشغٗل، اضغط قصًٗنا علٔ ُلا الون إلٗقاف  -
ذشغٗل الشاشح ّلكى هصقن الصّخ ها ٗوال ٗعهل؛ 
اضغط قصٗنا علٔ ُلا الون هنج أـنٓ لذشغٗل 

 الشاشح هنج أـنٓ.

 . ون ذؼّٗل هصقن الصّخ5

ٗذم الضغط قصٗنا تاٌذهنان علٖ ُلا الون للذؼّٗل:  –
FM← USB←AM  ← هٌّٗقٖ تلّذّز ←FM. 

ا الٔ هٌّٗقٔ - ًٗ  الضغط علٔ ُلا الون لى ٗذؼّل ذلقاث
CarLife ٔا تذشغٗل هٌّٗق ًٗ ؛ الا كًخ ذقّم ؼال
CarLife ٔفبى الضغط علٔ ُلا الون ٌٗذؼّل ال ،

 ّضع الناقّٗ.

 هالؼظاخ 

قق ذـذلف ّاظِح أّ ّظٗفح ًظام الصّخ الهّصّف 
الهٌذـقم ّفًقا لذكّٗى الٌٗانج، ُلا القلٗل ٗكّى  فٖ قلٗل

 لإلشانج فقط، ّٗنظٔ أى ذٌّق الٌٗانج الفعلٗح.
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 زر التحكم فً عجلة القٌادة 4.6.2

 

 ◄. الون1

فٖ ّضع الناقّٗ، ذقّم الهؼطح اإللاعٗح تالتؼز ذلقاثٗا الٖ  –
التؼز الذلقاثٖ عًق لقاء الذنققاخ الهًـفضح ّذقف عى 

 الهؼطاخ اإللاعٗح الصالؼح ّذتقأ ذشغٗلِا؛

 ٗذم ذؼّٗل الهٌان لألعلٖ عًق ذشغٗل هصقن الٌّاثط. –

 . ون ذتقٗل هصقن الصّخ/ ون ضتط هٌذّٓ الصّخ2

 FMٗذم الضغط قصٗنا تاٌذهنان علٖ ُلا الون للذؼّٗل:  –
 ←AM  ←USB  ← هٌّٗقٖ تلّذّز ←FM. 

ا الٔ هٌّٗقٔالضغط علٔ  - ًٗ  ُلا الون لى ٗذؼّل ذلقاث
CarLife ٔا تذشغٗل هٌّٗق ًٗ ؛ الا كًخ ذقّم ؼال
CarLife فبى الضغط علٔ ُلا الون ٌٗذؼّل الٔ ّضع ،

 الناقّٗ.

 ؼنك ُلا الون ألعلٔ/ أٌفل لضتط هٌذّٓ الصّخ. -
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 ►. ون 3

اإللاعٗح تالتؼز ذلقاثٗا الٖ فٖ ّضع الناقّٗ، ذقّم الهؼطح  –
الذنققاخ العالٗح ّذقف عى التؼز الذلقاثٖ عًق لقاء 

 الهؼطاخ اإللاعٗح الصالؼح ّذتقأ ذشغٗلِا؛

 ٗذم ذؼّٗل الهٌان لألٌفل عًق ذشغٗل هصقن الٌّاثط. –

 . ون كذم الصّخ4

ج قصٗنج علٔ ُلا الون لكذم صّخ هصقن لفرهاضغط  -
 الٌّاثط.

اضغط علٔ الون هنج أـنٕ إللغاء كذم تعق كذم الصّخ،  -
 الصّخ.

 . ون النق علٖ الهكالهح5

ٗهكى الضغط علٖ الون للنق عًقها ٗكّى ًُاك هكالهح  –
 ّانقج فٖ ًظام هكالهح تلّذّز.

فٖ ؼالح عقم ّظّق هكالهح ّانقج فٖ ًظام هكالهاخ  -
التلّذّز، اضغط علٔ ُلا الون للقـّل الٔ ّاظِح 

 ّز.االذصال عتن التلّذ

خ التلّذّز هكالوام فٖ ًظاّانقج هكالوح ق ظْم ّعٌك عك -
ن لىا اضغط علٔ ُمالتلّذّز، الن ٗرن ذْص٘ل ّ

 اق التلّذّز.عكاظِح ّالٔ ل اللكـْ

 ون اًِاء الهكالهح .6

ٗهكى الضغط علٖ ُلا الون للنفض عًقها ٗكّى ًُاك  –
 هكالهح ّانقج فٖ ًظام هكالهح تلّذّز.

علٖ ُلا الون إلًِاء الهكالهح الؼالٗح فٖ ٗهكى الضغط  –
 عهلٗح الهكالهح.

 . ون الصّخ*7

اضغط لفذنج قصٗنج علٔ ُلا الون لتقء أّ اًِاء الصّخ  -
 الهؼلٖ.

قم تذّصٗل الِاذف الهؼهّل تالهضٗف، ّتعق تقء ّظٗفح  -
CarLife اضغط علٔ ُلا الون لتقء ذشغٗل أّ اًذِاء ،

 .CarLifeصّخ 
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 العملٌات األساسٌة 4.6.3

 

 الّاظِح النثٌٗٗح للتطاقح

 قم تذهنٗن الصفؼح للٌٗان ّللٗهٗى لذتقٗل ّضع التطاقح. -

اًقن فّق كل تطاقح لقـّل ّاظِح الّظٗفح الهقاتلح؛ اًقن فّق  -
 الّظٗفح الهقاتلح.الهفذاغ الّظٗفٖ علٔ كل تطاقح لذشغٗل 

ؼنك اإلتِام ّالٌتاتح تشكل هاثل فٖ الشاشح الٖ ٌّط الشاشح  -
لقـّل ّضع الذؼنٗن، اضغط علٖ التطاقح لفذنج طّٗلح 

 ّاٌؼتِا لذؼنٗن ذٌلٌل التطاقح.

 ّضع الون

 قم تذهنٗن الصفؼح للٌٗان ّللٗهٗى لذتقٗل ّضع الون. -

لقـّل ّاظِح  اًقن فّق الهفذاغ الّظٗفٖ للّظٗفح الهقاتل -
 الّظٗفح الهقاتلح.

 هالؼظاخ 

الّاظِح النثٌٗٗح ذعذتن ذكًّٗا ّاؼقا فقط كالهشال، 
ّتالًٌتح الٖ الّظاثف ّالّاظِح الهؼققج، ٗنظٖ أى ٌّٗق 

 الذكّٗى الفعلٖ للٌٗانج. 
 

  

ا ا
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 CarLifeذّاصل الِاذف الهؼهّل 

CarLife  ٖٗهكى ذؼقٗق هشانكح الًظام الهنكب عل
 الٌٗانج هكالهاخ الِاذف الهؼهّل ّالهالؼح ّالهٌّٗقٔ.

 هالؼظاخ 

 •CarLife   ًظام ذّاصل الِاذف الهؼهّل الهطّن هى ُّ
قتل تاٗقّ، ّٗقعم فقط ُّاذف هؼهّلح تًظام أًقنّٗق 

ّأعلٖ، ّأؼقز  8.0ّأعلٔ ًّظام أتل  4.0تاإلصقان 
قاثهح الِّاذف الهؼهّلح الهقعّهح ذعنض فٖ الهّقع 

  CarLifeالنٌهٖ لشنكح تاٗقّ، ٌٗذم ذؼقٗز ّاظِح 
هع ذؼقٗز اصقان الذطتٗق. ّللؼصّل علٖ ّاظِح 

 هؼققج، ٗنظٔ أى ٌّٗق اإلصقان الهٌذـقم الفعلٖ.
، CarLifeعًق ؼقّز شلّل ذّاصل الِاذف الهؼهّل  •

الذّصٗل، ّكها ًّصٖ تالذؼقق هها الا ًّصٖ تاعاقج 
كاى كاتل الذّصٗل ظٗقا، ّفٖ ؼالح ذلفَ، ًّصٖ 

 تاٌذتقالَ تكاتل الذّصٗل األصلٖ.

 

 هالؼظاخ 

تعق ذنقٗح ًظام الِاذف الهؼهّل أّ ًظام الذشغٗل • 
غٗن   CarLife، قق ذكّى ّظاثف (ISO)النّتّخ/ 

هذّفنج أّ ال ٗهكى اٌذـقام تعض الّظاثف ّغٗنُا 
هى الشنّط الذٖ قق ذًشؤ، ّذًذهٖ الٔ أى ذغٗن 
تنّذّكّالخ الذفاعل األصلٗح تعق ذنقٗح ًظام الِاذف 
الهؼهّل أّ ًظام الذشغٗل أّ ذظاّو اإلصقان الهقعّم 

هها ذإشن علٔ اٌذـقام ّظٗفح  CarLifeهى قتل 
 .CarLifeذّصٗل الِاذف الهؼهّل 

ًظًنا الـذالف ذّافق اصقان ًظام الِاذف الهؼهّل، قق ال • 
ذذهكى الِّاذف الهؼهّلح الهوّقج تذّاصل الِاذف 
الهؼهّل هى ذؼقٗق الذّاصل الطتٗعٖ هع الًظام الهشتخ 
علٖ الٌٗانج. ّللؼصّل علٔ الذفاصٗل، ٗنظٔ 

 اٌذشانج هّوع الِاذف الهؼهّل الـاص تكم.

 الذطتٗقطنٗقح الؼصّل علٔ 

 

فٖ الِاذف الهؼهّل، اًقن  CarLife APPلم ٗذم ذنكٗب  -
فٖ ّاظِح ّضع  "CarLifeفّق الون الّظٗفٖ "

التطاقح تعق ذّصٗل الِاذف الهؼهّل تالهضٗف تكاتل 
 . USBالتٗاًاخ 

عًقها ذعنض شاشح العنض كها ُّ هتٗى فٖ الّاظِح،  -
أّ قتل  APPاهٌػ نهو االٌذظاتح الٌنٗعح لذؼهٗل 

ذّصٗل الِاذف الهؼهّل تالظِاو الهشتخ علٖ الٌٗانج 
 CarLife، ًٗتغٖ ذنكٗب ذطتٗق CarLifeتاٌذـقام 

 فٖ هؼطح الِاذف الهؼهّل أّال. 

 هالؼظاخ 

 لهعنفح الهوٗق، اًقن فّق "عنض الهٌاعقج".
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 الصّخ*

تعق تقء ذشغٗل ّعهل ًظام الصّخ تشكل طتٗعٖ، 
االٌذٗقاظ ٗؼذاض الٖ اٌذٗقاظ هؼنك  األهن الصّذٖ غٗن

الصّخ قتل اصقان األهن، ّٗهكى ذشغٗل ّظٗفح الصّخ هى 
 ـالل الطنق الذالٗح:

علی ّق ظّلهالهفذاغ الّظٗفٖ "الصّخ" اعلی ط ضغا -
 ّخ.لصاضع ّلی ّل اـقللون لاضع ّظِح ّا

األٌٗن علٔ عظلح القٗاقج للقـّل الٔ اضغط علٔ الون  -
 ّضع الصّخ.

ـالل ًطق كلهاخ االٌذٗقاظ الصّذٖ: كلهح االٌذٗقاظ هى  -
 االفذناضٗح ُٖ "هنؼتا، شٗاّ ذشٖ".

 هالؼظاخ 

ًٌتح ًظاغ الذعنف علٔ الصّخ ٌّف ذذؤشن تالظنّف 
الهّضّعٗح، هشل ؼالح الضّضاء الهؼٗطح ّظنّف اشانج 
الشتكح ّعاقاخ اٌذـقام الهٌذـقم ّالًطق ّغٗنُا هى 
العّاهل الـانظٗح، ّتالًٌتح الٖ ذؤشٗن االٌذـقام الهؼقق، 

 ذٌّق تٗثح االٌذـقام للٌٗانج. 

 ـقهح الهكافؤج *

 

ّاظِح هقـل ذٌظٗل القـّل الٔ الذطتٗق، قم تهلء نقم فٖ  -
الِاذف الهؼهّل ّفًقا للهطالتح للؼصّل علٔ نهو 
الذؼقق ّهلثَ، ّاًقن علٔ الهفذاغ الّظٗفٖ"هّافق" 

 إلكهال عهلٗح هصاققح ذٌظٗل القـّل.

 هالؼظاخ 

ّقخ صالؼٗح نهو الذؼقق ُّ ققٗقح ّاؼقج، ٌّّف 
ذم الؼصّل علَٗ غٗن صالؼا تعق  ٗكّى نهو الذؼقق اللٕ

 ققٗقح ّاؼقج، ّٗؼذاض الٖ اعاقج الؼصّل علٔ نهو الذؼقق.

 

قم تذٌظٗل القـّل الٔ الصفؼح النثٌٗٗح للّظٗفح، ّذّفن  -
الصفؼح النثٌٗٗح أنتع التّاتاخ الّظٗفٗح: "ؼظو 
األهاى، اًقال الطنٗق، ٌظل الـقهح، هنكو 

 الهعلّهاخ".

 هالؼظاخ 

ذعنض الواّٗح العلّٗح الٌٗنٓ هى الصفؼح النثٌٗٗح 
الهفذاغ الّظٗفٖ للعّقج ّاٌم الذطتٗق؛ ّٗعنض الواّٗح 
العلّٗح الٗهًٖ الـط الٌاـى لـقهح العهالء ّالهفذاغ الّظٗفٖ 

 لإلعقاق.
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 الرادٌو  4.6.4

 

 ٗقـل ّاظِح ذشغٗل الناقّٗ عى طنٗق ذالٖ:

اًقن فّق تطاقح "الناقّٗ" فٖ ّضع التطاقح للقـّل الٔ ّضع  -
 الناقّٗ؛

اضغط علٔ الهفذاغ الّظٗفٖ "الناقّٗ" فٖ ّضع األونان *  -
 للقـّل الٔ ّضع الناقّٗ.

اضغط علٔ ون ذتقٗل هصقن الصّخ فٖ لّؼح الذؼكم  -
 تاٌذهنان للذتقٗل الٔ ذشغٗل الناقّٗ.

األٌٗن هى عظلح  علٔ الظاًب MODEاضغط علٔ الون  -
 القٗاقج تشكل هٌذهن للذتقٗل الٔ ذشغٗل الناقّٗ.
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 AM/FMًهّلض االٌذقتال لًظام الصّخ للٌٗانج 

 

ٌّف ذعتن هتاشنج  FMقًاج الهّظاخ القصٗنج للغاٗح لـ
الغالف األًّٖٗ ّلى ذًعكي، ّلكى ٌّف ذؼقز ظاُنج 
االًعكاي عًق لقاء الؼّاظو هشل الظتال ّالهتاًٖ العالٗح الؿ. 

كم، عًق  50~40عاقج ؼّالٖ  FMذكّى هٌافح اًذقال 
اطالق اإلشاناخ شالشٗح األتعاق، ٌّف ذكّى هٌافح االًذقال 

 أقصن.

 

عى هؼطح التز، للا ذكّى ٗكّى الناقّٗ تعٗق ظًقا 
اإلشانج ضعٗفح ظًقا ّاالٌذقتال لٗي ٌِالً، لللك ٗذم ذلقٖ 
الضّضاء فقط. عًقها ذٌٗن الٌٗانج فٖ هكاى قاتل الٌذقتال 
االشًٗى هى الهؼطاخ اإللاعٗح لاخ الهّظح القّٗح تذنقق 
اإلشانج القنٗب فٖ ًفي الّقخ، قق ذفقق الناقّٗ فظؤج صّذِا 

 ذقاـل هع الضّضاء.أّ ذؼقز ظاُنج ال

 

AM  ًّٖٗاى الهّظاخ الهذال ذهن عتن الغالف األ
ّلكًَ ّٗلق االًعناض، عًقها ذصل الهّظح الكِنتاثٗح الٖ 

، هى FMالظتال ّالهتاًٖ، ذكّى هٌافح االًذقال لِا أتعق هى 
الهنظػ ظقا أى ٗذم اٌذقتال اشاناخ هى االشًٗى هى هؼطاخ 

 .AM الاعٗح
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 USBتشغٌل    4.6.5

 

 هى ـالل الطنق الذالٗح: USB ٗهكى قـّل ّضع ذشغٗل

اًقن فّق تطاقح "الهٌّٗقٔ" فٖ ّضع التطاقح للقـّل الٖ  -
 ؛ USBّضع ذشغٗل

اضغط علٔ ون ذتقٗل هصقن الصّخ علٔ لّؼح الذؼكم  -
  .USBتاٌذهنان للذتقٗل الٔ ّضع ذشغٗل

علٔ الظاًب األٌٗن  MODEاضغط لفذنج قصٗنج علٔ ون  -
 .USBهى عظلح القٗاقج للذؼّٗل الٔ ّضع ذشغٗل 

اضغط علٔ الهفاذٗػ الّظٗفٗح "الهٌّٗقٖ*" ّ"الصّنج"  -
ّالفٗقّٗ" علٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضع الون للذتقٗل الٔ 

 .USBّضع ذشغٗل

 هالؼظاخ 

م اـذٗان عقلن ذلكٗن ِٗظٌغ، تًظا USBو ظِال صّٗذق • تع
 ّ.ٗقلفّٗن ّالصّا USBٌٗقی ّه

ذش٘ه أى ف٘وكي ، iPodتْظ٘فح ّقج هىالا كاًخ الٌٗانج • 
 .USBلٔ طهٗقح ذشغ٘ل ا iPodظ٘فح  ّ
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 وظٌفة البلوتوث 4.6.6

 أقـل ّضع تلّذّز

 أقـل ّضع تلّذّز تالطنق الذالٗح:

تطاقح "الِاذف الهؼهّل تالتلّذّز" فٖ ّاظِح  اًقن علٔ -
 ّضع التطاقح للقـّل فٖ ّضع تلّذّز.

 فٖ ّضع عقم الهكالهح، اضغط لفذنج قصٗنج علٔ ون  -
علٖ الظاًب األٌٗن هى عظلح القٗاقج للقـّل الٔ ّضع 

 تلّذّز. 

اًقن علٔ الهفذاغ الّظٗفٖ "الِاذف" فٖ الّاظِح النثٌٗٗح  -
 الٔ ّضع التلّذّز. لّضع الون للقـّل

 

فٖ ؼالح عقم ذّصٗل إٔ ظِاو تلّذّز، الًظام ٗلكنكم  -
 تذّصٗل الظِاو الظقٗق.

للقـّل الٔ ّاظِح اعقاق تلّذّز، ّال  اًقن فّق ون  -
ٗهكى اٌذـقاهَ اال تعق اإلعقاق ّذّصٗل ّظٗفح 

 تلّذّز. 

 

اًقن فّق الهفذاغ الّظٗفٖ "+" علٖ الظاًب األٗهى هى 
 قاثهح األظِوج لذشغٗل نإٗح التلّذّز.

  

 تلّذّز ظِاو ٗنتط لم

 ل النتطاضغط عآ "الظِاو الظقٗق "إلعقاق التلّذّز قت

الظقٗق الظِاو  
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اتؼز عى اٌم الظِاو هى الِّاذف الهؼهّلح، ّتعق الًقن  -
فّق اٌم الظِاو، ٗقّم تتقء االقذناى، ّالًظام ًٗتشق 

 PINهنتع الذؤكٗق تعق اٌذالم طلب االقذناى )نهو 
ٗؼقق ها الا كًخ تؼاظح للقـّل تٌتب ًهالض هـذلفح 

 الِّاذف الهؼهّلح(. 

قذناى، ّاًقن اًقن فّق الهفذاغ الّظٗفٖ "هّافق" لتقء اال -
فّق الهفذاغ الّظٗفٖ "الغاء" الًذِاء االقذناى. ّتعق 

 ًظاغ الذّصٗل، ٌذظِن فٖ قاثهح األظِوج.

 

قاثهح األظِوج ذعنض اٌم ظِاو التلّذّز اللٕ ذم اقناًَ  -
تًظاغ. ّتعق ذّصٗل الظِاو تًظاغ، ٗعنض أى ذم 

 الذّصٗل.

 

ّٗهكى الًقن فّق أقـل الّاظِح تعق ذّصٗل ظِاو تلّذّز،  -
الصّخ ّقفذن الِاذف ّاالذصال الِاذفٖ للقـّل الٔ 

 الّاظِح الهقاتلح.
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 إعدادات النظام 4.6.7

لذعٗٗى الذشغٗل أّ اٗقاف  شم اًقن فّق شنٗط الذهنٗناًقن فّق الهفذاغ الّظٗفٖ "اإلعقاق" علٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضع الون للقـّل الٔ ّاظِح اعقاق الًظام: اًقن فّق الـٗان لذؼقٗقٍ، 
 الذشغٗل، ّقم تٌؼب شنٗط الذققم.

 اإلعقاقاخ االـذٗانٗح الّصف الّظاثف هظهّعح االعقاق

 العام

 الصًٗٗح/ االًظلٗوٗح ذغٗٗن لغح العنض اللغح*

 اعقاق الّقخ ّالذانٗؿ الّقخ ّالذانٗؿ
ٌاعح / اعقاق * / ّقخ ّذواهى ًظام ذؼقٗق  24ًظام 

 الهّاقع العالهٖ *

 أّلّٗح االذصال تِاذف هؼهّل*
تؤّلّٗح عًق ذّصٗل  iPodأّ  CarLifeاعقاق ّظٗفح ذّصٗل الًظام 

 الِاذف الهؼهّل
CarLife/iPod 

 الصّخ

 ؼظم صّخ الٌّاثط الهذعققج *
ّهٌّٗقٔ التلّذّز  USBاضتط هٌذّٕ صّخ الناقّٗ ّهٌّٗقٔ 

 ّهٌّٗقٖ فٖ هذظن الذطتٗقاخ
/ 

الذعنف علٔ الصّخ / هٌذّٕ 
 صّخ الِاذف الهؼهّل  *

 / ضتط هٌذّٓ صّخ الذعنف علٖ الصّخ/ ُاذف التلّذّز

 / اضتط هٌذّٕ صّخ تز الهالؼح للهواهًح هع ذطتٗق الهالؼح هٌذّٕ صّخ الهالؼح *

 اٗقاف الذشغٗل/ الٌاثق / ظهٗع النكاب اـذٗان أفضل هّقف االٌذهاع الهإشناخ الصّذٗح شالشٗح األتعاق

 ذؤشٗن الصّخ الهعٗى هٌتقا
ؼقق صّخ الذشغٗل، عًق ذؼقٗق الهـصص، ٗهكًك ضتط الذنتٗل 

ًٗا  ّتاي ٗقّ
 الصّخ الهًـفض

 كالٌٗكٖ / شعتٖ / الظاو / نّك / افذناضٖ / هـصص

 هضـم صّخ افذناضٖ
عًق ذؼقٗق الصّخ شالشٖ األتعاق الٖ ؼالح الٌاثق أّ ؼالح ظهٗع  

 النكاب، ٗهكى اعقاق هضـم صّخ افذناضٖ
 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل

 اعاقج االعقاقاخ اضتط هّضع هظال الصّخ عى طنٗق اللهي ؼقل الصّخ

هٌذّٕ الصّخ عًق ذشغٗل 
 الظِاو

 هذغٗن/ الذكٗفغٗن  اضتط هٌذّٓ الصّخ فٖ ّضع الذشغٗل

 ذغٗن الصّخ هع ٌنعح الٌٗانج
ٗهكى اعقاق ذغٗٗن ؼظم الصّخ ّفًقا لوٗاقج أّ ذـفٗض ٌنعح 

 الٌٗانج.
 اٗقاف ذشغٗل / هًـفض / هذٌّط / هنذفع

 اٗقاف ذشغٗل/ ؼقٗز/ نظعٗح اضتط صّخ الون فٖ شاشح اللهي ًغهح ضغط الون

ؼظم صّخ الٌّاثط عًق الؼنكح 
 الٖ الـلف

 غٗن هذغٗن/ كذم الصّخ هٌذّٕ الصّخ لًظام الصّخ عًق الؼنكح الٖ الـلفؼقق 

ذلكٗن الصفانج عًق الغاء ّاغالق 
 القفل

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل ّٗظق ذلكٗن فٖ الٌٗانج عًق اعقاق القفل ّالغاء القفل
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 اإلعقاقاخ االـذٗانٗح الّصف الّظاثف هظهّعح االعقاق

 العنض

 / ٌطّع الشاشحضتط  ٌطّع الشاشح

 ًِان / لٗلح / الذلقاثٖ اعقاق ّضع الٌطّع ّضع الٌطّع

 شاًٗح 30شاًٗح/  15شّاٍى/  5شّاٍى/  3 اعقاق الّقخ اللٕ ٌذتقٔ فَٗ ّاظِح ذكٗٗف الِّاء تعق عقم الذشغٗل ّقخ تقاء ّاظِح ذكٗٗف الِّاء

 التلّذّز

ا قم تاعقاق ها الا كًخ ذنٗق االذصال الذّصٗل الذلقاثٖ ًٗ  الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل ذلقاث

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل قم تاعقاق ها الا كاى ذقّم تاإلظاتح ذلقاثٗا النق الذلقاثٖ*

ا * ًٗ ًٗا هواهًح قلٗل الِّاذف ذلقاث  الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل قم تاعقاق ها الا كاى ٌٗذم هواهًح قفذن الِّاذف ذلقاث

 / الٔ قاثهح األظِوجاضافح ظِاو  قاثهح األظِوج

 الصّخ*

 اٌذٗقاظ صّذٖ
 قم تاعقاق ّظٗفح االٌذٗقاظ الصّذٖ، قل "هنؼتا، شٗاّ ذشٖ". اذصل

 كلهح االٌذٗقاظ
 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل

 / اقـل كلهاخ االٌذٗقاظ ّكلهاخ الذلكٗن الهفضلح تشكل هـصص اعقاق كلهح االٌذٗقاظ

 / الذلكٗن الهفضلح تشكل هـصصاقـل كلهاخ  اعقاق صّخ الذلكٗن

 / اـذن ّضع صّخ التز الهـذلف اعقاقاخ التز الصّذٖ

 الشتكح *

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل ذشغٗل أّ اٗقاف ذشغٗل الشتكح الهؼهّلح الشتكح الهؼهّلح *

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل ذشغٗل أّ اٗقاف ذشغٗل ًقطح ٌاـًح شـصٗح ًقطح ٌاـًح شـصٗح *

WIFI * 
عًقها ذكّى ًقطح ٌاـًح شـصٗح )اى ّظقخ( فٖ ؼالح "اٗقاف 

 WIFIالذشغٗل" ٗهكى ذشغٗل أّ اٗقاف ذشغٗل 
 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل

 / اٌذعاقج اعقاقاخ الهصًع
اٌذعاقج هظهّعح اإلعقاقاخ الهلكّنج أعالٍ الٔ اإلعقاقاخ 

 االفذناضٗح.
/ 
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 إعدادات السٌارة 4.6.8

العقاق  ؼقٗق، ّاًقن فّق شنٗط الذهنٗنالهفذاغ الّظٗفٖ "اعقاق الٌٗانج" علٔ الّاظِح النثٌٗٗح لّضع الون للقـّل الٔ ّاظِح اعقاق الًظام. ّفٖ الّاظِح، اًقن فّق الـٗان لذاًقن فّق 
 الذشغٗل أّ اٗقاف الذشغٗل، ّاٌؼب شنٗط الذققم لضتطَ.

 االـذٗانٗحاإلعقاقاخ  الّصف الّظاثف هظهّعح االعقاق

 اعقاق الهقعق *

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / الذٌـٗى ّالذَِّٗ الذلقاثٗح*

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / ذشـٗص الهفذاغ اللكٖ*

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / ًهط الذنؼٗب للكنٌٖ*

 الهٌاعقج علٖ القٗاقج

 200~  0الًطاق:  ًصاثػ اعقاق الٌنعح اٙهًح ذؼلٗن الٌنعح اٙهًح )كم/ ٌاعح(

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / الهٌاعقج فٖ الكتػ الًشط*

 قنٗب / هًذصف / تعٗق اعقاق ذؼقٗق الهٌافح هٌافح ذؼلٗن االصطقام األهاهٖ *

 الناؼح / الهعٗان / النٗاضح اعقاق قّج ذّظَٗ عظلح القٗاقج ًهط الذّظَٗ

 هٌاعقج الذّظَٗ / الذؼلٗن / الذّظَٗ ّالذؼلٗن الؼانجذؼقٗق ّضع هٌاعقج  ّضع هٌاعقج الؼانج  *

 ظٌم الٌٗانج اللكٖ

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / االقفال اللكٖ*

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / اوالح القفل اّذّهاذٗكٗا*

 األهاهٖ األٌٗن فقطظهٗع األتّاب/ التاب  اعقاق ظِاو الذؼكم عى تعق اللغاء قفل التاب الغاء القفل تالذؼكم عى تعق

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / الغاء القفل الذلقاثٖ

فذػ التاب الـلفٖ عى طنٗق 
 الهٌذشعن*

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل /

طٖ هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح 
 ذلقاثٗا

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل /

ذعقٗل واّٗح هنآج النإٗح الـلفٗح 
 الـانظٗح ذلقاثٗا*

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل /

ذعقٗل هنآج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح 
 ٗقّٗا*

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل /
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 اإلعقاقاخ االـذٗانٗح الّصف الّظاثف هظهّعح االعقاق

 ظٌم الٌٗانج اللكٖ

الذؼكم عى تعق فٖ الًّافل ًّافلج 
 الٌقف

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل /

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / ّظٗفح ههٌؼح ذلقاثٗح *

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / صٗاًح الهاٌؼح األهاهٗح

شؼى الكِنتاء الالٌلكٖ للِاذف 
 الهؼهّل*

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل /

 الذؼكم فٖ الضّء

 هًـفض / هذٌّط / عالٗح ذؼقٗق ؼٌاٌٗح الضّء الذلقاثٖ ققح الؼٌاٌٗح للًّن االّذّهاذٗكٖ

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / لهتح الهًاؾ

 ذؼقٗق ٗنافقًٖ للهًول هى ـالل ّضع اإلضاءج ذتعٖ الٖ الهًول
اٗقاف الذشغٗل / الهصاتٗػ الهًـفضح / الهصاتٗػ الهًـفضح 

 + هصتاغ الضتاب الـلفٖ

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / هصتاغ الذشغٗل الًِانٕ

 الذشغٗلالذشغٗل/ اٗقاف  / الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ*

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل / لهتح الذنؼٗب اللكٖ*

 اعقاقاخ ذكٗٗف الِّاء

الذؼكم اللكٖ فٖ الذقاّل القاـلٖ 
 ّالـانظٖ

 الذشغٗل/ اٗقاف الذشغٗل /

 لًٗح / عاقٕ / ٌنٗع ؼقق ّضع هًؼًٔ ناؼح ذكٗٗف الِّاء هًؼًٖ الناؼح لذكٗٗف الِّاء

 ؼٌاٌٗح هًـفضح / ؼٌاٌٗح هذٌّطح / ؼٌاٌٗح عالٗح هٌذشعن ًّعٗح الِّاءذؼقٗق ّضع  هٌذشعن ظّقج الِّاء

 هًـفض / هذٌّط / عالٗح ذؼقٗق ّضع ؼظم الِّاء الذلقاثٖ اعقاق ؼظم الِّاء الذلقاثٖ

 ذؼقٗق ّضع اوالح الضتاب الذلقاثٖ اوالح الضتاب ذلقاثٗا
اٗقاف ذشغٗل / ؼٌاٌٗح هًـفضح / ؼٌاٌٗح هذٌّط / 

 عالٗحؼٌاٌٗح 

 الذؼكم فٖ ذكٗٗف الِّاء
اًقن علٔ ون  فٖ شنٗط الؼالح للقـّل الٔ ّاظِح الذؼكم  

 فٖ ذكٗٗف الِّاء: 
/ 
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 * الذكً تشواشنً 4.7

 التعلٌمات العامة  4.7.1

اللكٖ ُّ ًظام ـقهح الٌٗانج اللكٖ الهظِو  ذناهتشٖ
 .Trumpchi  GACتٌلٌلح 

ذناهتشٖ اللكٗح ٌٗذـقم أؼقز ظٗل هى األًظهح 
االلكذنًّٗح لهنكتاخ النكاب لشنكح قّاًغذشّ للهنكتاخ، 

الهطّن هٌذقال ّشتكح االذصاالخ  T-BOXّهع ظِاو 
الهًِٗح. ّاعذهاقا  TSPالهذًقلح، ٗقّم تاٌذٗناقُا الٖ هًصح 

م ـقهح األهى علٔ ًظام ذؼقٗق الهّاقع الفضاثٗح العالهٗح، ذقق
تالهٌاعقج اللاذٗح ّالذؼكم عى تعق ّالهعلّهاخ ّالـقهاخ 
الذنفِٗٗح ّغٗنُا هى ـالل ـقهح االًقال فٖ الطّانة 
ّالهّقع االلكذنًّٖ لاذٖ الـقهح ّتنًاهط ذطتٗق ذناهتشٖ 
اللكٗح فٖ الِاذف الهؼهّل. ذناهتشٖ اللكٗح ٗـلق ؼٗاج 

ـالص لـلق، ّٗظلب الٌٗانج اللكٗح عالٗح الظّقج لكم تكل ا
 ذظنتح قٗاقج لكٗح ّآهًح ّههذعح لكم.

 Trumpchiِٗقف ُلا القٌم لذققٗم هعلّهاخ ًظام 
اللكٖ تؼٗز ٗهكًك فِم تٌنعح طنق االٌذـقام ّالذشغٗل 
لاخ الصلح. لهوٗق هى الهعلّهاخ، ٗنظٖ قناءج شتكح الـقهح 

 APPاللاذٗح لصاؼب الٌٗانج أّ "هنكو الهٌاعقج" فٖ 
 اللكٖ. Trumpchiللِاذف لـ 

قتل االٌذـقام ألّل هنج، ذؤكق هى قناءج هؼذّٗاخ 
"اذفاقٗح الـقهح" ّ"هنكو الهٌاعقج" تعًاٗح، ّذعّنف علٔ 

 طنٗقح اٌذـقام ًظام ذشّاًشٖ اللكٗح ّاللّاثػ لاخ الصلح.

الا كاى لقٗك إٔ أٌثلح، ٗنظٔ االذصال تالهّوع 
االذصال تالـط الٌاـى  الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ أّ

 .400-813-6666للـقهح: 

 ذًتِٗاخ ُاهح

اللكٖ هؼقّقج فٖ إٔ  ذناهتشٖ ٌّف ذكّى ـقهاخ 
 هى الظنّف الذالٗح:

. شنكح لالذصاالخ قق أًِٗخ أّ أنظؤخ ذققٗم ـقهاخ 1
االذصاالخ الهذؼنكح أّ كاًخ فٖ هًطقح ضعٗفح 

 االذصاالخ.اإلشانج ؼٗز ال ذذّفن ـقهاخ 

. ٗذم اصالغ أّ ذعقٗل تالًفي الهؼطاخ الًِاثٗح 2
اللكٖ الذٖ ذظهع هع الهعقاخ  Trumpchiلـ

 اإللكذنًّٗح الشاهلح للٌٗانج.

. ٗذم قطع الكِنتاء للهؼطاخ الًِاثٗح الًاظهح عى الكّانز 3
الطتٗعٗح ّاالصطقام الشقٗق الؿ، أّ عقم اهكاى ذّنٗق 

 الٌٗانج.الكِنتاء تٌتب ذٌنب تطانٗح 

. ال ٗهكى ذذتع تققح هّقع الٌٗانج تٌتب ؼقّز الشلّل 4
أّ ذعنض هّظاخ الناقّٗ  GPSلألقهان الصًاعٗح 

للذقاـل الـانظٖ أّ هّظاخ الناقّٗ فٖ هًطقح ها 
 هؼقّقج الؿ.

. ذٌفن الٌٗانج فٖ ها تٗى الهتاًٖ العالٗح ّاألًفاق ّذؼخ 5
قهان األنض ّغٗنُا هى الهًاطق الذٖ ال ٗهكى لأل

 أى ذقّم تذؼقٗق الهّقع لِا. GPSالصًاعٗح 

. عًقها ذؼقز ؼاالخ إلصالغ أّ ذغٗٗن أّ ذعطل الًظام 6
الهنكوٕ، أّ تٌتب الكّانز الطتٗعٗح أّ االضطناتاخ 
الّطًٗح أّ ذعطل الهعقاخ أّ الوٗاقج الؼاقج فٖ اٌذـقام 
الـقهاخ، قق ٗإقٕ الٖ ذقٗٗق أّ اًِاء كل أّ ظوء هى 

 الـقهح.
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 ـقهح االذصال

فٖ عهلٗح اٌذـقاهك ـقهح ذشّاًشٖ اللكٖ، ٌّف 
ذٌذـقم ـقهح االذصاالخ. ـالل فذنج الـتنج، ذققم ـقهاخ 

 الهكاذب الـلفٗح الذالٗح:

ذعطٖ ؼوهح االذصاالخ الهققهح هى ذشاًٗا هّتاٗل الٖ  -
الٌٗانج الهظِو تًظام الـقهح الـلفٗح. ّللؼصّل علٔ 

االذصال تالهّوع الهعذهق ذفاصٗل الؼوهح، ٗنظٔ 
 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لالٌذشانج.

 

 ذًتِٗاخ 

ذّفن ـقهح ذناهتشٖ اللكٗح ـقهاخ الذؼكم عى تعق  •
ّاالٌذعالم عى تعق ّاألهى ّالٌالهح ّالـقهاخ 
ألـنٓ، ّٗهكًكم ذؼقٗق الذؼكم عى تعق علٖ الٌٗانج 
فٖ إٔ ّقخ ّفٖ إٔ هكاى لذؼٌٗى ناؼح الٌٗانج. ًظنا 
لذكالٗف االذصاالخ الذٖ ًٗطّٕ علِٗا ظِاو ذناتط 

َ لفذناخ طّٗلح، قق ٗكّى الٌٗانج، الا لم ٗذم اٌذـقاه
هى قتل الهشغل.  SIMًُاك ـطن الغاء النقم لتطاقح 

ّٗصٖ تفذػ الؼٌاب فٖ أقنب ّقخ ههكى تعق شناء 
الٌٗانج لذظنتح ؼٗاج الذناتط تٗى الًاي ّالٌٗانج 

 اللكٖ. Trumpchiالهنٗؼح الذٖ ذظلب لك ـقهح 
ظِاو ـقهح ذناهتشٖ اللكٗح الهنكب فٖ الٌٗانج ٗظِو  •

الهذكاهلح قاـلَ. ّالا ذم  SIMتهٗوج االذصال تتطاقح 
هى شنكح  االذصاالخ، لى ٗذم  SIMالغاء تطاقح 

 ذفعٗلِا هنج أـنٓ.
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العّ

 للهاتف المحمول APPتحمٌل  4.7.2

 للِاذف APPذؼهٗل ّذنكٗب 

 

 . افذػ عًّاى الناتط تهذصفؼكم:1
“http://trumpchi.gacmotor.timasync. 

com/selfservice-portal/” 

. ٗذم الًقن علٖ ون ]ذؼهٗل[ علٖ صفؼح الّٗب فٖ ًظام 2
الِاذف الهقاتل، أّ هٌػ نهو شًاثٖ األتعاق للِاذف، 

 للِاذف هى اصقان الًظام الهقاتل. APPّذؼهٗل 

 * AVNًظام صّخ 

 

فٖ ّضع الون،  . اًقن فّق الون الّظٗفٖ ذشّاًشٖ اللك1ٖ
 ًّٗتشق نهو االٌذظاتح الٌنٗعح لصفؼح الذٌظٗل. 

. ٗهكى للهٌذـقم ذؼهٗل ذطتٗق ـقهح ذناهتشٖ اللكٗح 2
الهقاتل الصقان الًظام هى ـالل هٌػ نهو شًاثٖ 

 علٔ الشاشح تاٌذـقام  الِاذف الهؼهّل.األتعاق 

. تعق اكذهال الذؼهٗل، اًقن فّق ون "افذػ"، اذتع الذعلٗهاخ 3
 إلكهال الذٌظٗل.

. تعق اكهال الهٌذـقم الذٌظٗل، لى ٗذم عنض نهو 4
 ذشّاًشٖ اللكٗح فٖ ّضع الون.

 * AVNTًظام الصّخ 

 

ّضع . اًقن فّق الون الّظٗفٖ ذشّاًشٖ اللكٗح فٖ ّاظِح 1
 التطاقح للقـّل الٔ ّاظِح هٌاعق الذّاصل اللكٖ.

. اًقن علٔ الؼٌاب ّالؼوهح، ّاهٌػ نهو االٌذظاتح 2
الٌنٗعح ّقم تذؼهٗل ذطتٗق الِاذف الهؼهّل "ذشّاًشٖ 

 اللكٖ"، ّقم تذٌظٗل الؼٌاب.

  

http://trumpchi.gacmotor.timasync/
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 اإلنقاذ فً حاالت الطوارئ 4.7.3

ذشهل ّظٗفح اإلًقال فٖ ؼاالخ الطّانة طلب 
الهٌاعقج الذلقاثٖ تعق االصطقام ّاإلًقال علٔ الطنق، ّطلب 
الهٌاعقج الٗقّٕ فٖ ؼاالخ الطّانة. الطلب الذلقاثٖ لإلًقال 

اللكٖ فٖ  Trumpchiُّ ّظٗفح هشغلح ذلقاثٗا هى قتل 
تعض الؼاالخ، أها اإلًقال علٖ الطنٗق ّالطلب الٗقّٕ 

ال فٖ ؼاالخ الطّانة فِها ّظاثف ذشغٗلِا ٗقّٗا عى لإلًق
 طنٗق الضغط علٖ ون االذصال فٖ ؼاالخ الطّانة ٗقّٗا.

ٗهكى لكل هى طلب الهٌاعقج الذلقاثٖ ّالهٌاعقج الٗقّٗح 
فٖ ؼاالخ الطّانة االذصال تهنكو اإلًقال فٖ شنكح 

 قّاًغذشّ للهنكتاخ.

انج لؼاقز طلب الهٌاعقج الذلقاثٗح: الا ذعنضخ الٌٗ -
اصطقام عانض، فٌّف ذًفظن الٌّاقج الِّاثٗح، 
ٌّٗتقأ ذشّاًشٖ اللكٗح ذشغٗل ّظٗفح طلب الهٌاعقج 
ا تهنكو اإلًقال فٖ  ًٗ الذلقاثٖ تعق االصطقام ّٗذصل ذلقاث

 شنكح قّاًغذشّ للهنكتاخ.

طلب الهٌاعقج الٗقّٕ فٖ ؼاالخ الطّانة: عًقها ال ذعهل  -
ا علٔ ون ّظٗفح طلب الهٌاعقج الذلقا ًٗ ثٖ، اضغط ٗقّ

االذصال فٖ ؼالح الطّانة لذًشٗط ّظٗفح طلب 
الهٌاعقج الٗقّٕ فٖ ؼالح الطّانة ّاالذصال تهنكو 

 اإلًقال فٖ شنكح قّاًغذشّ للهنكتاخ.

 ون االذصال فٖ ؼاالخ الطّانة

 

شّاى(، ّاذصل  3: اضغط علَٗ لفذنج طّٗلح )LINK. ون 1
، ّاذصل تِاذف BCALLتـقهح اإلًقال فٖ الطنٗق 

اإلًقال فٖ الطنٗق )كذب ُلا النقم عًقها ذغاقن الٌٗانج 
الهصًع، ال ٗهكى ذغٗٗنٍ(. تعق طلب االذصال، ٗذصل 
هنكو االذصال تالهالك لذنذٗب أقنب الهّوع الهعذهق 
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ فٖ هًطقح ٌٗانج الهالك 

 لذّفٗن الـقهح. 

شّاى(، ّاذصل  3: اضغط علٗؿ لفذنج طّٗلح )SOS. ون 2
، ّاذصل تِاذف  ECALLتـقهح اإلًقال فٖ الطّانة 

اإلًقال فٖ الطّانة )كذب ُلا النقم عًقها ذغاقن 
الٌٗانج الهصًع، ال ٗهكى ذغٗٗنٍ(. تعق طلب االذصال، 
ٗذصل هنكو االذصال تالهالك لذنذٗب هنكو اإلٌعافاخ 

 األّلٗح للقٗام تاظناء ـقهح االًقال فٖ الطّانة. 

 هالؼظاخ 

ذذم كذاتح نقم ُاذف اإلًقال فٖ الطّانة ّنقم ُاذف 
اإلًقال فٖ الطنٗق عًقها ذغاقن الٌٗانج الهصًع ّال ٗهكى 

 ذغٗٗنُا.
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 قائمة الوظائف 4.7.4

للِاذف أّ ذٌظٗل القـّل لهّقع الـقهح اللاذٗح  APPاللكٖ هى ـالل الضغط علٖ ون االذصال فٖ ؼاالخ الطّانة قاـل الٌٗانج أّ اٌذـقام  Trumpchiٗهكًك الؼصّل علٖ ـقهح 
 لصاؼب الٌٗانج.

 هققهح عى الـقهح اٌم الـقهح الفثح
 طنٗقح اإلعالم أٌلّب اٌذـقام الـقهح

 APP الهّقع الون APP الهّقع
النٌالح 
 القصٗنج

ـقهح 
اإلًقال فٖ 
ؼاالخ 
 الطّانة

الطلب الذلقاثٖ لإلًقال عًق ؼقّز 
 االصطقام

الا ذعنضخ الٌٗانج لؼاقز اصطقام عانض، فٌّف ذًفظن الٌّاقج الِّاثٗح، ٌّٗتقأ 
ا  ًٗ ذشّاًشٖ اللكٗح ذشغٗل ّظٗفح طلب الهٌاعقج الذلقاثٖ تعق االصطقام ّٗذصل ذلقاث

 كتاخ.تهنكو اإلًقال فٖ شنكح قّاًغذشّ للهن
 ○   الذلقاثٖ

 الهٌاعقج الٌنٗعح ضق الطّانة
" لطلب ـقهح اإلًقال LINKالا كاًخ ًُاك هشكلح فٖ الٌٗانج، ٗهكًكم اٌذـقام ون "

 فٖ الطنق هى الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ فّنا.
  ○   ○ 

الطلب الٗقّٕ لإلًقال فٖ ؼاالخ 
 الطّانة

االذصال تهنكو اإلًقال فٖ شنكح قّاًغذشّ للهنكتاخ هى فٖ ؼالح الطّانة، ٗهكًكك 
 ".SOSـالل ون "

  ○   ○ 

الذؼكم فٖ 
الٌٗانج عى 

 تعق

 ذؼقٗق هّقع الٌٗانج
للِاذف  APPعًقها ذكّى الٌٗانج هفقّقج، ٗهكًك ذؼقٗق هّقع الٌٗانج هى ـالل

Trumpchi .ٖاللك 
 ○  ○ ○  

  ○   ○  ذناهتشٖ اللكٗح فٖ الِاذف الهؼهّل. APPٗهكًكم قفل أّ الغاء قفل التاب عى طنٗق  اغالق القفل/ الغاء القفل عى تعق

  ○   ○  اللكٖ. Trumpchiللِاذف  APPٗهكًك الذؼكم فٖ الصفانج للٌٗانج هى ـالل  ذشغٗل الصفانج عى تعق

  ○   ○  اللكٖ. Trumpchiللِاذف  APPٗهكًك الذؼكم فٖ الّهضاى للٌٗانج هى ـالل الّهضاى عى تعق

تقء الذشغٗل عى تعق/ اٗقاف 
 1*الذشغٗل عى تعق 

ٗهكًكك ذشغٗل الٌٗانج أّ اٗقاف ذشغٗلِا تاٌذـقام ذطتٗق ذشّاًشٖ اللكٗح للِاذف 
 الهؼهّل.

 ○   ○  

ذشغٗل/اٗقاف ذشغٗل ذكٗٗف 
 1*الِّاء

ذناهتشٖ اللكٗح فٖ الِاذف  APPٗهكًكم الذؼكم علٖ ذكٗٗف الِّاء عى طنٗق 
 الهؼهّل، تها فٖ للك قنظح الؼنانج ٌّنعح الِّاء ّّضع القّناى القاـلٖ.

 ○   ○  
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 هققهح عى الـقهح اٌم الـقهح الفثح
 طنٗقح اإلعالم أٌلّب اٌذـقام الـقهح

 APP الهّقع الون APP الهّقع
النٌالح 
 القصٗنج

ـقهح نعاٗح 
 الٌٗانج

اٌذعالم ؼالح 
 2*الٌٗانج

اللكٖ،  Trumpchiللِاذف  APPٗهكًك اٌذعالم ؼالح الٌٗانج فٖ الّقخ الؼقٗقٖ هى ـالل 
 تها فٖ

○ ○  ○ ○  

 2*الذشـٗص اللاذٖ
ٗهكًك ذشـٗص ؼالح الٌٗانج فٖ الّقخ الؼقٗقٖ لذلكٗن الهٌذـقم عًق ؼقّز الشلّل هى 

 اللكٖ. Trumpchiللِاذف  APPـالل
○ ○  ○ ○  

 عى االـذاللالذؼلٗن 

هؼطح االٌذشعان اللكٖ ذشّاشًٖ اللكٗح فٖ الٌٗانج ذقّم تنصق ؼالح الٌٗانج فٖ الّقخ 
الؼقٗقٖ. ّعًق ؼقّز ؼالح غٗن طتٗعٗح، ٗقّم تًقل الهعلّهاخ لاخ الصلح ذلقاثٗا. ّهّظف 
ـقهح العهالء للشنكح ٗذصل تكم للقٗام تفؼص ّاصالغ الٌٗانج فٖ الهّوع ّفقا لهعلّهاخ 

 لح غٗن الطتٗعٗح.الؼا

 ○  ○ الذلقاثٖ

ـقهح 
الٌالهح 
 ّاألهى

الذًتَٗ عى ضق الٌنقح 
ّالؼنكح غٗن الطتٗعٗح 

 للٌٗانج

عًقها ٗذم ذؼنٗك هّقف الٌٗانج تشكل غٗن قاًًّٖ هشل ؼالح الٌؼب فٖ ؼالح اٗقاف ذشغٗل 
الـاصح الهؼنك، ٌٗنٌل هنكو ـقهح ذشّاًشٖ اللكٗح هعلّهاخ ًصٗح إلتالغكم تؤى الٌٗانج 

 تكم ٗذم ًقلِا تشكل غٗن قاًًّٖ.
 ○   الذلقاثٖ

اًلان القـّل غٗن العاقٕ: عًق ذعنض الٌٗانج للقـّل غٗن العاقٕ عًق قفل التاب فٖ ؼالح 
القفل، ٌٗنٌل هنكو ـقهح ذشّاًشٖ اللكٗح هعلّهاخ ًصٗح إلتالغكم تؤى الٌٗانج الـاصح تكم 

 قاًًّٖ.ٗذم قـّل الٌٗانج الـاصح تكم تشكل غٗن 

 ( ّفٖ ؼالح ذؼصًِٗا.PEPS: ال ٗهكى ذًفٗلٍ اال فٖ الٌٗانج الهظِوج تًظام الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج )1*

 : ال ٗهكى ذًفٗلٍ اال فٖ ؼالح ذؼصٗى الٌٗانج.2*
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 . دلٌل القٌادة5
 بدء التشغٌل والقٌادة 5.1

 مفتاح اإلشعال  5.1.1

 الذشغٗل تلهٌح ّاؼقج *هفذاغ تقء 

 

 ENGINEال ٗهكى ذشغٗل هفذاغ تقء الذشغٗل )ون
START STOP  اال عًق اكذشاف هفذاغ الذؼكم عى ُتعق )

 اللكٖ فٖ الٌٗانج.

عًقها ٗكّى لناع ًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ فٖ ّضع 
"P ّٗقّم تقّي قّاٌح الفناهل، ٗذؼّل هإشن هفذاغ "

ّاضغط علٖ هفذاغ تقء الذشغٗل الذشغٗل الٔ اللّى األـضن، 
 لتقء ذشغٗل الهؼنك.

عًقها ٗكّى لناع ًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ فٖ ّضع 
"P ّال ٗقّم تقّي قّاٌح الفناهل، اضغط علٔ هفذاغ "

 ".OFF ←ACC ← ON←OFF الذشغٗل للذتقٗل تٗى "

- OFFذًطفت لهتح االشانج ّٗغلق هفذاغ الذشغٗل : 

- ACCالهفذاغ تاللّى التنذقالٖ، ّٗقّم  : ٗكّى هإشن
تذّصٗل القّاثن الكِنتاثٗح للهلؼقاخ هشل هقتي الطاقح 

 تًظاغ.

- ON ذشغٗل ٗرن ، لثهذقالٖى اتاللْغ لوفرااهئشه : ٗكّى
للّؼح العقاقاخ ّٗقّم تذّصٗل القّاثن لفلف٘ح ءج اضااإل

 الكِنتاثٗح للهلؼقاخ هشل هقتي الطاقح تًظاغ.

 

 هالؼظاخ 

، "ON" الا كاى هفذاغ تقء الذشغٗل فٖ ّضع الذشغٗل• 
عًقها كاى لناع ًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ فٖ ّضع 

" ّلم ٗذم قّي قّاٌح الفناهل، اضغط Pغٗن ّضع "
علٔ هفذاغ تقء الذشغٗل ّقم تذؼّٗل هفذاغ تقء الذشغٗل 

". ّالا اٌذهن ACC" الٔ ّضع "ONهى ّضع  "
الذشغٗل، فٌٗذم ذتقٗل ذنذٗب الضغط علٔ هفذاغ تقء 

"ON ← ACC ← ON ّلى ٗعّق الٔ ّضع "
"OFF الا كاى هفذاغ تقء الذشغٗل فٖ ّضع ."
"ACC" عًقها ٗذم ذتقٗل لناع ًاقل الؼنكح ،

" الٔ ّضع Pاألّذّهاذٗكٖ هى ّضع أـن غٗن ّضع "
"P"" ٗهكى العّقج ذلقاثٗا الٖ ّضع ،OFF تقّى "

 الذشغٗل.الضغط علٖ هفذاغ تقء 
عًقها ٗكّى لناع ًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ فٖ ّضع • 

"P" ّٗذم ذتقٗل هفذاغ تقء الذشغٗل هى ّضع "OFF "
" لهقج ACC" ّٗظل فٖ ّضع "ACCالٔ ّضع "

ًٗا ّٗعّق  ٌاعح ّاؼقج، ٌٗقـل ّضع ذّفٗن الطاقح ذلقاث
 ."OFF"الٔ ّضع 
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 Limphomeّضع 

 

لّؼح العقاقاخ "لم ٗذم عًقها ذلكن شاشح عنض 
اكذشاف إٔ هفذاغ" ألى كاًخ طاقح هفذاغ الذؼكم عى تعق 
اللكٖ هًـفضح ظًقا، فؼاّل ّضع هفذاغ الذؼكم عى ُتعق 
ًٗا فٖ هكاى لّ عالهح الهفذاغ فٖ الظوء األٌفل  اللكٖ أفق
لؼاهل األكّاب األهاهٖ، ّشم اضغط علٔ هفذاغ تقء الذشغٗل 

، ّشم قم تقّي قّاٌح "ON"" أّ ACCللذتقٗل الٔ "
الفناهل هنج أـنٓ، ٗذؼّل هإشن تقء الذشغٗل الٔ اللّى 
األـضن، ّاضغط علٔ هفذاغ تقء الذشغٗل هنج أـنٓ لتقء 

طنٗقح تقء الذشغٗل ُلٍ ُٖ تقء الذشغٗل  ذشغٗل الهؼنك.
فٖ ؼاالخ الطّانة الهإقخ، ٗنظٖ اٌذتقال تطانٗح هفذاغ 

 قخ ههكالذؼكم عى تعق اللكٖ فٖ أقنب ّ

 هفذاغ اإلشعال الذقلٗقٕ * 

 

 أّضاعا: 4هفذاغ اإلشعال ٗؼذّٕ علٔ 

- LOCK(OFF) فٖ ُلا الّضع، ال ٗذم ذّصٗل القاثنج :
 الكِنتاثٗح؛ ّال ٗهكى اوالح الهفذاغ اال فٖ ُلا الّضع.

- ACC فٖ ُلا الّضع، ٗذم ذّصٗل القّاثن الكِنتاثٗح :
 هقتي الطاقح.للهلؼقاخ هشل 

- ON : إشن لّؼح العقاقاخ ٗضٖء، ّٗذم ذّصٗل ظهٗع
قّاثن األظِوج الكِنتاثٗح. ّتعق تقء ذشغٗل الهؼنك، 

 هفذاغ االشعال ٗذؼّل الٖ ُلا الّضع.

- START ٗذم اٌذـقام ُلا الّضع لتقء ذشغٗل الهؼنك :
 فقط.

 هالؼظاخ 

" الٔ LOCKعًقها ال ٗهكى قّناى فك هى ّضع "
، قم تقّناى عظلح القٗاقج قلٗالً ّفك آلٗح قفل "ACC"ّضع 

عظلح القٗاقج ؼذٔ ٗهكى قّناى الهفذاغ للذتقٗل الٖ ّضع 
 اإلشعال.
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 تشغٌل المحرك 5.1.2

 طناو الٌٗانج الهظِوج تًاقل الؼنكح الٗقّٕ

 .اإلشعال هفذاغ فٖ الهٗكاًٗكٖ الهفذاغ اقـال ٗذم -

 الؼٗاق.اـذن ّضعٗح 

، ّاتقأ "START"أقن الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ الٔ ّضع  -
 ذشغٗل الهؼنك ّؼنن الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ.

 هالؼظاخ 

لضهاى الٌالهح، ًّصٖ تقّي قّاٌح القاتض ّقّاٌح 
الفناهل فٖ ًفي الّقخ عًق تقء ذشغٗل الٌٗانج الهظِوج تًاقل 

 الؼنكح الٗقّٗح.

 الهظِوج تًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖطناو الٌٗانج 

 ًهالض الهنكتاخ الهظِوج تهفذاغ االشعال

 ٗذم اقـال الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ فٖ هفذاغ اإلشعال. –

" أّ Pذؤكق هى أى ٗكّى لناع ًاقل الؼنكح فٖ ّضع " -
 ".N"ّضع 

 قم تقّي قّاٌح الفناهل. -

، ّاتقأ "START"أقن الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ الٔ ّضع  -
 ذشغٗل الهؼنك ّؼنن الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ.

 ًهالض الهنكتاخ الهظِوج تهفذاغ تقء الذشغٗل

 ذؼهل هفذاغ الذؼكم عى تعق اللكٖ لقـّل الٌٗانج.  -

" أّ Pذؤكق هى أى ٗكّى لناع ًاقل الؼنكح فٖ ّضع " -
 "N"ّضع 

هفذاغ تقء قم تقّي قّاٌح الفناهل ّذؤكق هى أى هإشن  -
 الذشغٗل ٗكّى أـضن.

 اضغط علٔ هفذاغ تقء الذشغٗل لتقء ذشغٗل الهؼنك. -

 

 هالؼظاخ 

الا كاى ٗقّم تتقء ذشغٗل الهؼنك فٖ ؼالح تانقج، ًٗتغٖ  •
ذشغٗل الهؼنك ـاهال للذٌـٗى الهٌتق قتل القٗاقج. فٖ 
الّقخ ًفٌَ، ألى قضٗب قفع الصهام ال ٗهكى الّصّل 

العهل الطتٗعٖ اال تعق تضع شّاى، قق ذًذط الٖ ضغط 
 ضّضاء الذشغٗل، ُّّ ظاُنج طتٗعٗح ّال قاعٖ للقلق.

الا كاى ال ٗهكى تقء ذشغٗل الهؼنك للٌٗانج الهظِوج  •
تهفذاغ تقء الذشغٗل تشكل طتٗعٖ تٌتب اشانج الفناهل 
أّ ـطؤ الٌنعح أّ قنظح الؼنانج الهًـفضح فٖ 

قء الذشغٗل الٔ ّضع الشذاء، ؼاّل ذتقٗل هفذاغ ت
"ACC ّٖالذؤكق هى أى ٗكّى لناع ًاقل الؼنكح ف "

، ّاضغط لفذنج طّٗلح علٔ "N" أّ ّضع "Pّضع "
شاًٗح لتقء ذشغٗل الهؼنك  15هفذاغ تقء الذشغٗل لهقج

 تشكل الواهٖ.
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 ذًتِٗاخ 

شاًٗح، ّالا  15ّقخ تقء ذشغٗل الهؼنك ٗكّى أكشن هى  •
شاًٗح،  30فشل فٖ تقء ذشغٗل الهؼنك، اًذظن ؼّالٖ 

 ّؼاّل هنج أـنٓ.
ال ذقم تقّي قّاٌح الّقّق تعق تقء ذشغٗل الهؼنك تؼٗز • 

ٗقّم تذشغٗل الهؼنك تٌنعح عالٗح أّ الذشغٗل تالؼهّلح 
 الواثقج، ّاال فٌّف ٗذضنن الهؼنك تٌِّلح.

ٗهكى تقء ذشغٗل الا كاًخ ًقصخ طاقح التطانٗح، ّال  •
الهؼنك، ٗهكى هؼاّلح تقء ذشغٗل الهؼنك هى ـالل 

=< اًظن  الذّصٗل تالٌٗانج األـنٕ تالكاتالخ.
 319الصفؼح 

 ٗؼظن ذشغٗل الهؼنك عى طنٗق القفع أّ الٌؼب.• 

 

 ذؼلٗناخ 

ال ذتقأ ذشغٗل الهؼنك لفذنج طّٗلح فٖ الهًاطق ٌٗثح  •
الذِّٗح أّ الغنف الهغلقح. تٌتب عاقم الهؼنك ٗؼذّٕ 
علٖ الغاواخ الضانج، ٌٗإقٕ الٖ غٗتّٗح أّ ؼذٖ 

 الهّخ هى االـذًاق للًاي.
 ال ذذنك الٌٗانج فٖ ؼالح غٗن هناقب أشًاء ذشغٗل الهؼنك. •

ل ذشغٗقء لتم تذنكٗب ظِاو هٌاعقج تقء الذشغٗل • ال ذق
الهؼنك تٌنعح ل فٖ ذشغٗب ٗذٌتق ال فقنك، ّالهؼا

 عالٗح أّ ؼاقز االًفظان.
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 إٌقاف تشغٌل المحرك  5.1.3

 طناو الٌٗانج الهظِوج تًاقل الؼنكح الٗقّٕ

 أّقف الٌٗانج ّقم تذطتٗق فناهل االًذظان. -

 ٗذم ذعشٗق لناع الًقل فٖ ذني هؼاٗق. –

 الٖ اإلشعال هفذاغ لذؼّٗل الهٗكاًٗكٖ الهفذاغ ذقّٗن ٗذم –
 .الهؼنك ذشغٗل إلٗقاف‖ LOCK― ذني

 طناو الٌٗانج الهظِوج تًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ

 أّقف الٌٗانج ّقم تذطتٗق فناهل االًذظان. -

 ‖.P―ٗذم ذعشٗق لناع الًقل فٖ ذني  –

ٗذم ذقّٗن الهفذاغ الهٗكاًٗكٖ لذؼّٗل هفذاغ اإلشعال الٖ  –
إلٗقاف ذشغٗل الهؼنك. )ًٗطتق علٔ ‖ LOCK―ذني 

 لاخ هفذاغ اإلشعال الذقلٗقٕ( الهّقٗالخ

اضغط علٔ هفذاغ تقء الذشغٗل إلٗقاف ذشغٗل الهؼنك.  -
)ًٗطتق علٔ الهّقٗالخ لاخ هفذاغ تقء الذشغٗل تلهٌح 

 ّاؼقج(

 هالؼظاخ 

تعق اٗقاف ذشغٗل الهؼنك، قق ال ذوال ذعهل هنّؼح 
 الهشعاع الؼنانٕ لفذنج هى الوهى.

 

 ذًتِٗاخ 

غ علی هفذاط لفذنج طّٗلح ضغعهلٗح قٗاقج الٌٗانج، اء شًاأ• 
ز شالقء الذشغٗل تغ علی هفذاط ضغتقء الذشغٗل أّ ا

ى هغ تقء الذشغٗل هفذاّل ٌٗذؼناخ تاٌذهنان، ّه
ل ذشغٗف ٗقا" إلACCضع "ّلی " اONضع "ّ
طّانة. ال لق اٗقاف الذشغٗل فٖ ؼالح اذؼقٗنك ّلهؼا

 تعق اٗقاف ٗهكى اعاقج ذشغٗل الهؼنك هى ظقٗق اال
 ذشغٗلَ فٖ ؼالح الطّانة لتضع شّاى.

فٖ عهلٗح قٗاقج الٌٗانج، تعق اٗقاف ذشغٗل الهؼنك ذلقاثٗا أّ  •
اٗقاف ذشغٗلَ فٖ ؼاالخ الطّانة، ٗهكى اعاقج ذشغٗل 
الهؼنك هى ظقٗق تهظنق ّضع لناع الًقل لًاقل 

ّالضغط علٖ هفذاغ الذشغٗل ‖ N―الؼنكح فٖ ذني 
 هنج أـنٕ.
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 ذؼلٗناخ 

فٖ ؼالح اٗقاف ذشغٗل الهؼنك، هعوو الفناهل ال ٗعهل،  •
لللك قم تقّي قّاٌح الفناهل تقّج أكتن لّقّف الٌٗانج 
عًق الفناهل. ّكها هعوو الذّظَٗ ال ٗعهل، ًٗتغٖ 

 قّناى عظلح القٗاقج تقّج أكتن عًق الذّظَٗ.
ؼالح ال ذقم تبٗقاف ذشغٗل الهؼنك عًق عهلٗح القٗاقج اال فٖ  •

 الطّانة، ّاال الٌّاقج الِّاثٗح لى ذعهل.

 ذًتِٗاخ عًق اٗقاف الٌٗانج

عًق اٗقاف الٌٗانج، ًٗتغٖ ذعشٗق لناع الًقل فٖ ذني 
“P” :ٖأّ ذني هؼاٗق هع اٗالء االُذهام تها ٗل 

قم تبٗالء االُذهام الذظاٍ الٌٗانج، ال ذظعل العاقم ٗنَ الٔ  -
 الؼوام األـضن.الًتاخ، اال ٗإقٕ الٖ ذلف 

قم تّقّف الٌٗانج علٖ الطنٗق الهٌذقٗم الٔ أقصٔ ؼق  -
 ههكى، ًّٗتغٖ ذظًب ّقّف الٌٗانج علٖ هًؼقن ؼاق.

عًق ّقّف الٌٗانج علٖ الهًؼقن، تغض الًظن عى القٗاقج  -
الٖ األعلٖ أّ األٌفل، ًٗتغٖ ذؼّٗل العظالخ األهاهٗح 

 الٖ ؼافح الطنٗق.

ذظان ّاٗقاف ذشغٗل الهؼنك ّظهٗع ٗظب ذطتٗق فناهل االً -
 الهصاتٗػ ّاألظِوج الكِنتاثٗح األـنٓ.

عًق هغاقنج الٌٗانج، ذؤكق هى ؼهل األشٗاء الشهًٗح ّهفاذٗػ  -
الٌٗانج هعكم، ّذؤكق هى أى ذكّى فذؼح الٌقف ّالًّافل 

 ّاألتّاب ّالتاب الـلفٖ هقفلح.

ل تقء ذشغٗقم تالذؼقق هها الا كاًخ ٗضٖء هإشن قفل  -
هكافؼح الٌنقح فٖ لّؼح العقاقاخ، ّقم تالذؤكق هى أى 

 ذم ذفعٗل ًظام هكافؼح الٌنقح. 

 

 ذؼلٗناخ 

عًق هغاقنج الٌٗانج، ٗظب اٗقاف ذشغٗل الهؼنك، ّذطتٗق • 
 فناهل االًذظان، ّؼهل هفذاغ الٌٗانج هعكم.

ال ذتقٖ شـص ها قاـل الٌٗانج، ّاال الٌٗانج الهغلقح ذإقٕ • 
 الٖ اـذًاق ّفاج الشـص تٌِّلح. 

ال ذقم تّقّف الٌٗانج تالقنب هى الهّاق القاتلح لالشذعال • 
 ّاالًفظان.
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 وصف األوضاع 5.1.4

 طناو الٌٗانج الهظِوج تًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ

 

فٖ لناع ًاقل " P، R، N، D، S" ذّظق أّضاع
"  فٖ هفذاغ االشعال، تعق ONالؼنكح، ّعًقها ّٗظق ّضع "

ذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح الٖ الّضع، ٗضٖء هإشن الّضع 
الهقاتل علٖ لّؼح لناع ًاقل الؼنكح، ّلّؼح العقاقاخ 

 ذعنض الّضع الهقاتل.

 

 ذؼلٗناخ 

" أّ Rضع "ّلی ل الؼنكح اقاًل لناع ّٗتذؼم ال ذق
"Pف لی ذلإقٕ اٗق قم، ّاال هاعهلٗح الؼنكح الٖ األء شًا" أ

 قز.ؼاّع قّفٖ ب ؼذی ٗذٌتًاقل الؼنكح 

P ّضع الّقّف : 

عًقها ذكّى الٌٗانج شاتذح ذهاًها، اضغط علٔ ون الغاء  -
القفل الهّظّق فٖ الظوء األهاهٖ هى لناع ًاقل 

 ."Pالؼنكح ّقم تذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح الٖ ّضع "

قّاٌح الفناهل ّاضغط علٔ ون الغاء القفل اضغط علٔ  -
فٖ الظوء األهاهٖ هى لناع ًاقل الؼنكح ّقم تذؼّٗل 

  ."Pلناع ًاقل الؼنكح الٖ ّضع "

Rّضع الؼنكح الٖ الـلف : 

عًقها ذكّى الٌٗانج شاتذح ذهاًها، قم تالضغط علٔ قّاٌح  -
الفناهل ّاضغط علٔ ون الغاء القفل الهّظّق فٖ 

هى لناع ًاقل الؼنكح ّقم تذؼّٗل الظوء األهاهٖ 
 ."Rلناع ًاقل الؼنكح الٖ ّضع "

قم تذؼنٗن قّاٌح الفناهل، ّقم تقّي قّاٌح الّقّق تتطء،  -
 ٌّّف ذذؼنك الٌٗانج الٖ الـلف.

 ذًتِٗاخ 

، ذؤكق "R"عًق ذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح الٖ ّضع 
 هى أى الٌٗانج قق ذّقفخ ّأى ٗظب أال ذكّى ٌنعح الهؼنك
هنذفعح ظًقا، ّاال فقق ٗذلف ًاقل الؼنكح أّ ؼذٔ ّقّع 

 ؼاقز.
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Nّضع هؼاٗق : 

الٖ  ”D“أّ  ”R“ٗهكى ذعشٗق لناع الًقل هتاشنج هى ذني  -
 .”N“ذني 

، ٗؼذاض "N"عًقها ٗذم ذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح هى ّضع  -
 الٖ قّي قّاٌح الفناهل.

 ذؼلٗناخ 

أشًاء عهلٗح القٗاقج، ّاال ٌٗإقٕ " Nال ذقم تذعلٗق كذلح "
 للك تٌِّلح الٔ ّقّع الؼّاقز.

Dّضع الؼنكح الٔ األهام : 

 ٗذم ذعشٗق ُلا الذني عاقج عًق ذققم الٌٗانج.

" الٔ Nقم تذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح هتاشنج هى ّضع " -
فٖ ُلا الذني، ٌٗقّم الًظام تًقل الذني  ".D"ّضع 

ألعلٖ أّ ألٌفل ذلقاثٗا ّفقا لؼهل الهؼنك ٌّنعح 
 الٌٗانج.

Sّضع الؼنكح الٔ األهام : 

ُّ ّضع النٗاضح. ّعًق اٌذـقام ُلا " Sّضع "
الّضع، ٌّف ٗذؼّل ًاقل الؼنكح الٔ األّضاع لاخ 
الٌنعح الهًـفضح ّفًقا لذغٗن الهقاّهح )هشل الظن ّذٌلق 
الهًؼقن الطّٗل ّها الٔ للك(، ٌّٗعهل الهؼنك تٌنعح 

ٌُٗذـقم ذني   ”S“أعلٔ لذّفٗن ققن أكتن هى الطاقح للٌٗانج.
ٗكٗح، ّفٖ الّقخ ًفٌَ، ٗهكى اٌذـقاهَ أٌاٌا للقٗاقج القًٗاه

للقٗاقج فٖ ظنّف الطنٗق الظتلٗح، ّللك لهًع ًقل الذني 
 الهذكنن.

 ّضع القٗاقج 

 

، أقن "ON"ضع ّفٖ ل إلشعاغ اهفراى عٌكها ٗكْ
 ". D← E ←W قج الذتقٗل تٗى أّضاع " لق٘ااضع غ ّهفرا
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 ”W“ّضع  

الشذاء، ّعًقها " ُّ ّضع القٗاقج فٖ فصل Wّضع "
ذقـل الٌٗانج فٖ ُلا الّضع، ٌٗذؼكم ًاقل الؼنكح 
أّذّهاذٗكٗاً فٖ ّضع تقء الذشغٗل لضهاى عوم قّناى أكشن 
اٌذقنان ًّعّهح للٌٗانج هع ذظًب اًوالق الٌٗانج عًق تقء 
الؼنكح فٖ الطنق الهتللح هشل الشلط ّالظلٗق لهٌاعقج الٌاثق 

 تن فٖ الشلط.علٔ الذؼكم فٖ الٌٗانج تٌِّلح أك

 هالؼظاخ 

عًق القٗاقج فٖ ّضع فصل الشذاء، ٌٗذم الؼق هى 
اـناض القّج القافعح للهؼنك، لللك ّٗصٖ تاٌذـقام ّضع 
القٗاقج فٖ فصل الشذاء فقط عًق القٗاقج علٖ ٌطػ الطنٗق 
النطب ّالولق هشل طنٗق الشلط ّالظلٗق؛ عًق القٗاقج علٖ 

غٗن طنٗق الشلط ّالظلٗق، ٌطػ الطنٗق النطب ّالولق 
ّٗصٖ تعقم اٌذـقام ّضع فصل الشذاء ؼذٖ ال ٗإشن علٖ 

 أقاء القٗاقج ّاالقذصاق فٖ اٌذِالك الّقّق.

 

 ”E“ّضع 

، فعًقها ذقـل ECO " ُّ ّضع االقذصاقEّضع "
الٌٗانج فٖ ُلا ّضع القٗاقج، ّال ذعذهق ّؼقج الذؼكم فٖ ًاقل 

ذغٗٗن ّضع لناع ًاقل الؼنكح الؼنكح فقط علٔ اٌذناذٗظٗح 
تذّفٗن الّقّق، ّلكى أًٗضا هكٗف الِّاء ٗعذهق االٌذناذٗظٗح 

 االقذصاقٗح الهقاتلح.

 هالؼظاخ 

، ٗضٖء الهإشن ECOتعق قـّل الّضع االقذصاقٕ  •
 علٖ هظهّع األظِوج. ”ECO“الضّثٖ 

عًقها ٗكّى لناع ًاقل  ECOٗهكى قـّل ّضع االقذصاق • 
ّلكى ٗعهل فٖ  "P، R، N، Dالؼنكح فٖ أّضاع  "

 " فقط.D" ّضع
عٌك اللاكنج، ّظ٘فح ّلَ ٗكّى  ECOق القرصااضع ّ• 

ضع ّفٖ ًاقل الؼنكح ٗظل ك، لوؽهاذشغ٘ل ف ٗقاا
 لرشغ٘ل.قج اعااعٌك  ECOق قرصاا

 ”D“ّضع 

تشكل عام، ٗكّى ّضع ًاقل الؼنكح االفذناضٖ ُّ 
 ".Dّضع القٗاقج "

 ”M“ّضع 

" ُّ ّضع القٗاقج الٗقّٕ، ّعًقها ٗكّى Mّضع "
" علٔ -، ٗذم اٌذـقام "+/"S"لناع ًاقل الؼنكح فٖ ّضع 

ظاًب لناع ًاقل الؼنكح لذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح الٖ 
ّضع الٌنعح الهنذفعح ّّضع الٌنعح الهًـفضح، ّٗقـل 

عًق ذشغٗل ًاقل ًاقل الؼنكح فٖ ّضع القٗاقج الٗقّٕ. 
الؼنكح فٖ ُلا الّضع، ٗهكى للٌاثق ذؼٌٗى هذعح القٗاقج 

 ّفًقا لظنّف الطنٗق ّعاقاخ القٗاقج.
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 الغاء قفل لناع الًقل

 

، الا كاى "P"عًقها ٗكّى لناع ًاقل الؼنكح فٖ ّضع 
لناع ًاقل الؼنكح هغلًقا ّال ٗهكى ذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح 

ّظّق ققنج فٖ التطانٗح أّ " تٌتب عقم Pهى ّضع "
ألٌتاب أـنٓ، ٗظب الغاء القفل لذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح 

 "Pهى ّضع "

 قم تاٗقاف ذشغٗل هفذاغ اإلشعال. -

–فٖ هّضع  ①انفع تعًاٗح غطاء لناع ًاقل الؼنكح  -

 .-الٌِم

 

إللغاء  -الٌِم -علٖ طّل اذظاٍ  ②اقفع هفذاغ القفل  -

القفل، ّكها اضغط علٔ ون الغاء القفل فٖ الظوء 
األهاهٖ هى لناع ًاقل الؼنكح، شم قم تذؼّٗل لناع 

 "N"" الٔ Pًاقل الؼنكح هى "

 قم تذنكٗب غطاء لناع ًاقل الؼنكح. -

ٗذم الضغط علٖ قّاٌح الهكاتػ ّذشغٗل الهؼنك، ّذؼقق  -
لناع الًقل ٌٗذعٗق عهلٗح ذعشٗق الذني ها الا كاى 

 الطتٗعٗح.

 

 ذًتِٗاخ 

 ”P“الا ذم قفل لناع الًقل ّال ٗهكى الـنّض هى ذني 
تشكل طتٗعٖ، ٗهكى الغاء القفل عى ُلا الطنٗق. ّهع للك، 
الا ؼقز ُلا الـطؤ، فِلا ٗشٗن الٔ أى الٌٗانج قق ذكّى 
هعٗتح، ٗنظٔ االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ.
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 طناو الٌٗانج الهظِوج تًاقل الؼنكح الٗقّٕ

 

الذنّي الهظِوج لطناو الٌٗانج الهظِوج تًاقل الؼنكح 
 ".R، 1، 2، 3، 4، 5، 6الٗقّٕ ُٖ: " 

عًق ذؼّٗل الّضع أشًاء عهلٗح القٗاقج، قم تقّي قّاٌح   -
القاتض الٖ الًِاٗح ّذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح الٔ 

 ".6، 5، 4، 3، 2، 1أّضاع "

 ذعشٗق ذني النظّع

ذهاًها، قم تقّي قّاٌح القاتض  عًقها ذكّى الٌٗانج شاتذح -
 ؼذٔ الًِاٗح.

فٖ ل لذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح لًقلناع اعلی ط ضغا -
 ."Rضع  "ّ

 هالؼظاخ  

ب أى ٗظ، "Rضع "ّفٖ ق ذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح • عً
ل ّ ّٗظب أال ذكّى ٌنعح شاتذح تالکاهّى الٌٗانج ذک

الؼنكح أّ الهؼنك هنذفعح ظًقا، ّاال فقق ٗذلف ًاقل 
 ؼذٔ ّقّع ؼاقز.

 قم تالذؼّٗل تقّج لًٗح ّذظًب القّج الهفنطح. •
 ال ذتقأ الؼنكح تٌنعح عالٗح.• 

کح نؼء عهلٗح شًالناع ًاقل الؼنكح أعلی قكم • ال ذضع ٗ
 ّكح ذغٗٗن الّضعٗح.لشن لهتکب الذؤكل الذظًالٌٗانج 
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 نظام الفرامل 5.2

 جهاز الفرامل أثناء السٌر 5.2.1 

تعض اؼّال الٌٗن أّ الظنّف الهًاـٗح نتها ذٌهع  فٖ
صّخ االؼذكاك أّ ضّضاء اـنٓ هى ظِاو الفناهل تعق 
قّي قّاٌح الفنهلح، أّ قق ذكّى ًُاك اصّاخ تالشقج 
الهذٌّطح أّ ـفٗفح ّتٌٗطح فٖ تعض االؼٗاى، ـاصح 
تالًٌتح الٔ الٌٗانج الظقٗقج )قتل اًذِاء فذنج ذلٗٗى ظِاو 

ا هى الظّاُن الطتٗعٗح ّال ٗعًٖ ذلف ًظام الفناهل(. اًِ
 الفناهل أّ ٌالهح الفناهل أّ ذناظع اقاثِا.

 ذًتِٗاخ 

الصّخ الؼاق الًاظم عى اؼذكاك الهعاقى ٗقل علٔ اقذناب • 
شناثػ االؼذكاك الٔ ًِاٗح عهنُا. ذّظَ الٔ الهّوع 

 الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّالذصلٗػ.
و هٌذهن أشًاء االهٌاك تالهقّق أشًاء اى ذؼّي تاُذوا• 

الفنهلح، فذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 
 ذشّاًشٖ للفؼص ّالذصلٗػ.

 

 هالؼظاخ  

ال ذضع ققهكم علٔ قّاٌح الفناهل لالٌذناؼح أشًاء الٌٗن، • 
ألى الؼنانج الهفنطح لظِاو الفنهلح قق ذإقٕ الٔ 

االؼذكاك ّكذلح الفنهلح ّوٗاقج الذآكل الهتكن لشنٗؼح 
 هٌافح الفنهلح.

هًؼقن العًق قٗاقج الٌٗانج للًوّل هى الهًؼقن الطّٗل أّ • 
الشقٗق، فاـذن ّضعٗاخ هًـفضح ّذظًب  الظتالٖ

اٌذعهال ظِاو الفنهلح قاثهاً. ّللك هى اظل ذـفٗف 
 ؼهّلح ظِاو الفنهلح ّاٌذعهال الهؼنك للفنهلح.

الهٌذهن لظِاو الفنهلح ٗإقٕ الٔ الؼنانج اى االٌذغالل • 
 الهفنطح لَ ّالتطالح الهإقخ القاثَ.

 

 هالؼظاخ 

فٖ الظنّف العاقٗح ذآكل ظِاو الفنهلح ٗعّق الٔ ذناكم • 
الغتان علَٗ، اال أى تعض الغتان ال ٗذظًب ّال ٗإشن فٖ 

 اقاء الفنهلح.
الفنهلح تشكل اى عقم اٌذغالل شنٗؼح الفنهلح أّ قنصح • 

هًاٌب ٗإقٕ الٔ الذصقأ، فنتها ذٌهع ضّضاء هى 
ظِاو الفنهلح، ّللك هى الظّاُن الٌلٗهح. ًّصٗكم 
تاـذٗان هًاطق آهًح ّطنق ههٗوج ّشقق ظِاو الفناهل 

 لعقج هناخ لذًظٗف شنٗؼح ّقنص الفنهلح.
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 ظِاو الذعوٗو للفنهلح

ٔ ٗقّم ظِاو الذعوٗو للفنهلح توٗاقج قّج الضغط عل
 قّاٌح الفناهل ّٗتقأ ٗعهل أشًاء لّف الهؼنك.

اى ٗعظو ظِاو الذعوٗو للفنهلح عى الذشغٗل أّ ذكّى 
الٌٗانج هظنّنًج، فٗظب وٗاقج قّج القّي لذعّٗض الظِاو 

 عى قّج الذعوٗو.

 ذؼلٗناخ 

ٗهًع اطفاء الهؼنك لكٖ ذذؼنك الٌٗانج تالقصّن • 
قق ذوٗق هٌافح اللاذٖ، ّللك هى اظل ذظًب ؼّاقز ـطٗنج! 

 الفنهلح تٌتب عقم ذشغٗل ظِاو الذعوٗو للفنهلح.
اى ال ٗعهل ظِاو الذعوٗو للفنهلح )عًقها ذكّى • 

الٌٗانج هظنّنًج(، فٗظب ههانٌح قّج اكتن هى العاقج لقّي 
 قّاٌح الفناهل.

 

 اقاء الفناهل ّهٌافح الفنهلح

ٗذّقف اقاء الفناهل ّهٌافح الفنهلح علٔ ظنّف الٌٗن 
 ّاؼّال الطنق ّاًهاط القٗاقج. 

الكذلح الهتطًح الهذآكلح ال ذّفن قّج الفنهلح الفعالح. هقٓ 
ذآكل الكذلح الهتطًح للفنهلح ٗذّقف علٔ ظنّف اٌذعهال 
الٌٗانج ّطنق القٗاقج. اى ذقق الٌٗانج فٖ هقى ّلهٌافاخ 

ذٌذعهلِا فٖ ٌتاقاخ قاثهاً، فوق هى هناخ الفؼص قصٗنج أّ 
لٌهاكح الكذلح الهتطًح ّفقا للفذنج الوهًٗح للصٗاًح الهلكّنج 

 فٖ قلٗل الضهاى.

قق ٗذناظع اقاء الفناهل تعق اظذٗاو الهاء أّ االهطان 
القّٕ أّ الغٌٗل، ألى الكذلح الهتطًح للفنهلح هتللح أّ هظهقج 

النظاء قّي قّاٌح الفناهل )فٖ الشذاء(. فٖ ُلا الؼال 
تلطف لذشكٗل الؼنانج علٔ ٌطػ الفناهل ّذظفٗف الهٗاٍ 

النظاء اٌذتقال ٌاثل الفنهلح هنج كل عاهٗى. اى ٗتق علَٗ. 
ٌاثل الفنهلح فٖ ًظام الفنهلح لهقج طّٗلح ظقاً، فقق ذكّى 
الهقاّهح الِّاثٗح فٖ اًاتٗب الًظام أشًاء الفنهلح، هها ٗإقٕ 

 قاثِا.الٔ ذناظع ا

 

 ذؼلٗناخ 

ًّٗح ّالكذالخ الهتطًح الظقٗقج  االطاناخ الظقٗقج غٗن الهل
 ال ذهذاو تـصاثص االلذصاق ّاالؼذكاك.

االطاناخ الظقٗقج ال ذهذاو تـصاثص االلذصاق • 
كم  500ّاالؼذكاك. للا قق الٌٗانج تكل عًاٗح فٖ اّل 

 ّذّؾ الؼلن هى الؼّاقز الهنّنٗح!
ال ذهذاو الكذلح الهتطًح الظقٗقج الذٖ لم ٗذم اٌذعهالِا اال • 

كم فقط تـصاثص االلذصاق  300ّ 200ألّل 
الظٗقج، فاقاء الفناهل هذناظع. ًّصٗكم تذلٗٗى الكذلح 

الهتطًح قاثهاً. وق هى قّج القّي للؼصّل علٔ االقاء 
االفضل تٌتب وٗاقج القّج الهعّضَ. النظاء ذلٗٗى 

 ًح الظقٗقج تعق االٌذتقال.الكذلح الهتط
اذتعق عى ٌٗاناخ اـنٓ أشًاء الٌٗن ّذظًب االٗقاف • 

الهذكنن الطانة. ذّؾ الؼلن عًق قٗاقج الٌٗانج 
ًّٗح ّذظًب  تاطاناخ ّكذالخ هتطًح ظقٗقج غٗن هل

 ؼّاقز هنّنٗح ـطٗنج!
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 ذؼلٗناخ 

قق ٗذناظع اقاء الفناهل عًق ذعنض ظِاو الفنهلح 
قٗاقج الٌٗانج علٔ طنق هغطاج هى االهالغ. فٖ للنطّتح أّ 

ُلا الؼال ذوٗق هٌافح الفنهلح ّذظًب ؼّاقز هنّنٗح 
 ـطٗنج.

وٗاقج هٌافح الفنهلح ّذلف ًظام الفناهل قق ٌٗتتاى ؼّاقز • 
 ـطٗنج.

 قي قّاٌح الفنهلح تلطف ّافؼص ظِاو الفنهلح.• 
قي قّاٌح الفنهلح تلطف هع ذظفٗف ظِاو الفناهل أّ • 

 اوالح الشلّض أّ االهالغ هى ٌطؼَ. 

 

 ذؼلٗناخ 

ذوقاق هٌافح الفناهل تٌتب انذفاع ؼنانج ظِاو 
 الفناهل ّذناظع اقاثَ!

 ذظًب الؼنانج الهفنطح لظِاو الفناهل.• 
ٗعهل ظِاو الفناهل ذؼخ ؼهّالخ كتٗنج أشًاء الًوّل هى • 

 هًؼقناخ، ّقق ذنذفع قنظح الؼنانج تٌِّلح.
ًّصٗكم تاـذٗان ّضعٗاخ هًـفضح قتل ًوّل الٌٗانج هى • 

هًؼقناخ طّٗلح هع ذِقثح الٌنعح، ّللك هى اظل 
اٌذغالل قّج فنهلح الهؼنك اللاذٗح ّذـفٗف ؼهّلح 

 ظِاو الفناهل.
ال ذقي قّاٌح الفناهل تاٌذهنان، ّاال فذوقاق هٌافح • 

ذفع ؼنانج ظِاو الفناهل. شقق الفنهلح الفناهل ّذن
 الهًقطعح ّفقا الؼّال الهنّن ّاالًظهح.

ال ذظعل الٌٗانج ذٌٗن تالقصّن اللاذٖ تعق اطفاء الهؼنك، • 
ّاال فذوقاق هٌافح الفنهلح ّذقع ؼّاقز هنّنٗح ـطٗنج 

 تٌتب عقم ذشغٗل ظِاو الفنهلح الهقاّهح.

 

 ذؼلٗناخ 

الفنهلح كل عاهٗى. اى ٗتق ٌاثل ٗظب اٌذتقال ٌاثل • 
الفنهلح فٖ ًظام الفنهلح لهقج طّٗلح ظقاً، فقق ذكّى 
الهقاّهح الِّاثٗح فٖ اًاتٗب الًظام أشًاء الفنهلح، هها 

 ٗإقٕ الٔ ذناظع اقاثِا ّؼّاقز هنّنٗح ـطٗنج!
علهاً تؤى ذنكٗب لّؼح ذشَّٗ الظنٗاى االهاهٗح أّ الـلفٗح • 

ؼنكح ذٗان الذتنٗق لظِاو غٗن الهعٗانٗح قق ٗعّق 
الفناهل، هها ٗإقٕ الٔ انذفاع ؼنانج ظِاو الفناهل 

 ّذناظع اقاثَ.
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  (EPB)نظام الفرامل االلكترونٌة  5.2.2

ٗهكى الٌاثق ذشقٗق الفناهل أّ اوالِا عتن ون ًظام 
االٗقاف االلكذنًّٖ. علٔ هًؼقناخ ٗهكًكم ذشغٗل ّظٗفح 

انذـاء ّظٗفح االٗقاف االلكذنًّٖ االًطالق الهٌاًق ّٗذم 
ذلقاثٗاً تعق قّي قّاٌح االٌناع، هها ٗعطٖ الٌاثق ّظٗفح 

 القٗاقج الهٌاًقج.

 

 ذًتِٗاخ 

ٗقّم ًظام االٗقاف االلكذنًّٖ تفنهلح الٌٗانج تقّج شاتذح 
 ّفقا لذقنض الهًؼقناخ، ّفٖ االؼّال الذالٗح:

الهًؼقن تعق الا كاًخ الٌٗانج ذًولق الٖ االٌفل علٖ  •
الذّقف، ًظام الفناهل االلكذنًّٗح ٌذوٗق قّج الفناهل 

 ذلقاثٗا.
اى ذًول الٌٗانج تاٌذهنان تعق ذشقٗق قّج الفنهلح • 

االّذّهاذٗكٗح، فقي قّاٌح الفناهل ّاّقف الٌٗانج 
علٔ طنٗق ههِق هع االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص 

 اً.تٌٗانج ذشّاًشٖ الهعذهق للفؼص ّالذصلٗػ فّن

 ذطتٗق فناهل الٗق فٖ الؼالح الشاتذح

 

 ①أشًاء ّقّف الٌٗانج انفع ون ًظام الفناهل االلكذنًّٖ  -
عآ لّؼح هظهّعح  ؼذٔ ضٗاء هتٗى الون ّاللهتاخ

العقاق، ّللك ٗقل علٔ ذشقٗق الهكتاغ هع ذظًب ذؼنك 
 الٌٗانج تقّى علم الٌاثق.

 هالؼظاخ 

 لذشقٗق الهكتاغ االلكذنًّٖ. ”OFF“قّن الهفذاغ الٔ 
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 هالؼظاخ 

 اّقف الٌٗانج تشكل ذام ّشقق الهكتاغ االلكذنًّٖ اّالً.• 
نتها ذٌهع ضّضاء ذشٗغل الًظام فٖ ُلا الؼال ّللك هى • 

 الظّاُن الطتٗعٗح.
اى كاًخ قاطنج هّظّقًج أّ ذقف الٌٗانج علٔ هًؼقن كتٗن • 

االٗقاف االلكذنًّٖ هظققاً تعق ًٌتٗاً، فانفع ون ًظام 
ذشقٗق الهكتاغ االلكذنًّٖ، ّللك هى اظل ذّفٗن قّج 

 االٗقاف القصّٓ.
-%17عًق ّقّف الٌٗانج علٖ الهًؼقن تقنظح الهٗل  •

ققاثق  5قّج الفناهل تعق  EPB%، ٗهكى ذطتٗق 30
هى الذطتٗق ألّل هنج، ّفٖ ُلا الّقخ اًذاض الضظٗط 

 الهعٗى ُّ أهن طتٗعٖ.

 

 ذًتِٗاخ 

 شقق الهكتاغ االلكذنًّٖ قاثهاً عًق الّقّف.• 
أشًاء عهلٗح قٗاقج الٌٗانج، ال ذقم تذقلٗل ٌنعح الٌٗانج  •

تاٌذـقام الفناهل االلكذنًّٗح اال عًقها ٗلوم األهن، ألى 
فناهل الٗق ذطتق قّج الفناهل علٔ العظلح الـلفٗح، 

 ّٗإقٕ الٖ ّقّع ؼاقز هنّن تٌِّلح.

 الغاء كتػ الذّقف الشاتخ

 

 ّقي قّاٌح الفناهل. ”ON“قّن الهفذاغ الٔ  -

ؼذٔ اًطفاء  ①اضغط علٔ ون ًظام االٗقاف االلكذنًّٖ  -

هظهّعح العقاق، ّللك ٗقل علٔ  هتٗى الون ّاللهتاخ
انذـاء الهكتاغ هع ذظًب ذؼنك الٌٗانج تقّى علم 

 الٌاثق.
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 ذًتِٗاخ 

قّاٌح الهكتاغ فاضغط علٔ ون ًظام اى لم ذقم تقّي • 
االٗقاف االلكذنًّٖ ّال ٗذم انـاإٍ، اال اى الصفانج 
ذطلق صّذاً اًلانٗاً هع اظِان "النظاء قّي قّاٌح 
الفناهل ّانـاء الهكتاغ االلكذنًّٖ" علٔ العقاقاخ 

 الهنكتح.
عًق انذـاء الهكتاغ االلكذنًّٖ نتها ذظق ضّضاء تٌتب • 

 هى الظّاُن الٌلٗهح.ذشغٗل الًظام ّللك 
اى ذًفق تطانٗح الٌٗانج فال ٗذم انـاء الهكتاغ االلكذنًّٖ. • 

اًظن )فٖ ُلا الؼال قم تالذشغٗل تالذّصٗل الهشذنك. 
(. شم قم تانـاء الهكتاغ ّالذّظَ الٔ 319الصفؼح 

الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص 
 ّالذصلٗػ.

ذٌذـقم الفناهل االلكذنًّٗح لفذنج طّٗلح، ٌٗقّم  الا لم •
الًظام ذلقاثٗا تاالـذتان، ّٗهكى ٌهاع ضّضاء 

 الذشغٗل.

 ذطتٗق الكتػ القًٗاهٗكٖ فٖ ؼاالخ الطّانة

 

اى ذذعطل الفنهلح اشًاء الٌٗن فانفع ون ًظام االٗقاف  -

تاٌذهنان لذشقٗق الفنهلح الطانثح. أنؾ  ①االلكذنًّٖ 

ون ًظام االٗقاف االلكذنًّٖ أّ قي قّاٌح االٌناع 
 لكٖ ٗـنض الًظام هى ًهط االٗقاف الطانة.  

 

 ذًتِٗاخ 

فٖ إٔ ظاُنج هى الظّاُن الذالٗح شقق الهكتاغ 
االلكذنًّٖ هظققاً ّذّظَ الٔ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص 

ّالذصلٗػ فٖ ؼال اٌذهنان تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص 
 الهشاكل.

تاللّى االؼهن تاٌذهنان فللك ٗقل علٔ  اى ٗتنق الهتٗى  
االًِاء لظِاو  \ذلف الًظام أّ ذعطل اؼّال الذّصٗل 

 الفناهل.
تاللّى االؼهن قّى ذشقٗق االٗقاف اى ٗضء الهتٗى • 

 االلكذنًّٖ، فللك ٗقل علٔ اـذالل الًظام.
تاللّى االصفن ّللك ٗقل علٔ اـذالل اى ذضء اللهتح • 

الًظام االلكذنًّٖ ّذناظع هٌذّٓ ذشغٗل االٗقاف 
 االلكذنًّٖ.
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 ذًتِٗاخ 

ال ذشقق الهكتاغ الطانة اال الا كاًخ الظنّف ذقذضٖ الٔ • 
للك، ألى ظِاو الفنهلح ٗهاني قّج الفنهلح علٔ 
االطان الـلفٖ فقط، هها ٌٗتب ؼّاقز هنّنٗح 

ذوٗق هٌافح الفنهلح عها كاى علَٗ تعق ـطٗنج. كها 
قّي قّاٌح الفناهل ّٗذقلص عهن الًظام فٖ ُلا 

 الؼال.
أشًاء الٌٗن انفع ون ًظام االٗقاف االلكذنًّٖ ّذطلق • 

الصفانج صّذاً اًلانٗاً هع اظِان "انـاء هفذاغ االٗقاف 
 االلكذنًّٖ" علٔ شاشح العقاقاخ الهنكتح. 

لناع االٗقاف االلكذنًّٖ أّ قي أشًاء ذِقثح الٌنعح أنؾ • 
قّاٌح االٌناع لٗعّق ظِاو الفناهل الٔ الًهط العاقٕ. 
انفع ون ًظام االٗقاف االلكذنًّٖ تاٌذهنان لكٖ ٗذم 

 ذّصٗل ظِاو الفناهل قاثهاً.

 (AUTO HOLDالفنهلح االّذّهاذٗكٗح )

ٗقّم الذّقف الذلقاثٖ تالؼفاظ علٖ الٌٗانج هذّقفح ؼٌب 
الٌاثق للكتػ؛ عًقها ٗقّم الًظام تالكشف عى ًٗح اؼذٗاظاخ 

تقء الؼنكح للٌاثق )علٖ ٌتٗل الهشال ٗذم الضغط علٖ قّاٌح 
الّقّق(، ٌٗذم الغاء الكتػ ذلقاثٗا؛ ّٗهكى ضهاى ٌِّلح تقء 
الؼنكح للٌٗانج عًق اإللغاء الذلقاثٖ ّفقا لهعلّهاخ الطنٗق 

ج الكتػ الهًؼقن؛ ّٗهكى وٗاقج الضغط عًق عقم ّظّق قّ
 الكافٗح لكٖ ذصتػ الٌٗانج شاتذح.

 ذشغٗل ّاٗقاف

 

تعق ذشغٗل الهؼنك ّنتط ؼوام االهاى علٔ ظاًب الٌاثق  -

. ٗضٖء ②اضغط علٔ ون االٗقاف االّذّهاذٗكٖ 

اضغط علٔ  الهتٗى ّذفذػ ّظٗفح االٗقاف االّذّهاذٗكٖ.
ُلا الون هظققا الطفاء الهتٗى ّاغالق ّظٗفح االٗقاف 

 االّذّهاذٗكٖ.
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 ذفعٗل

عًق ذهكٗى ُلٍ الّظٗفح، ٗذم قعم ؼفظ ّذؼنٗن الهكاتػ 
ذلقاثٗا فٖ ظنّف الذشغٗل ّاإلٗقاف. عًق قٗام الٌاثق تالفنهلح 
ذذّقف الٌٗانج ذلقاثٗاً ّٗهكى ذظًب ذؼنك الٌٗانج عًق 

 اًطالقِا.

 الـنّض

ٗذم الـنّض هى الذّقف الذلقاثٖ فٖ الؼاالخ الذالٗح، 
 ّلى ٗذم اغالق قفل هكاتػ الذّقف:

 . ٗذم الضغط علٖ قّاٌح الّقّق عًق تقء الؼنكح.1

 . ٗذم اٗقاف ذشغٗل الهؼنك أشًاء القٗاقج.2

 . ٗذم ذؼنٗن الذّقف اإللكذنًّٖ ٗقّٗا.3

. قي قّاٌح الفناهل ّاضغط علٔ ون االٗقاف 4
 االّذّهاذٗكٖ.

ألٌتاب ذذعلق تالٌالهح، ٌٗذم ذعطٗل ّظٗفح الذّقف 
الذلقاثٖ الهًشطح فٖ ظل الظنّف الذالٗح ّٗذم اغالق قفل 

 الهكاتػ:

 . ٗذم اٗقاف ذشغٗل الهؼنك.1

. ٗذم فذػ تاب الٌاثق  الظاًب أّ فصل ؼوام األهاى فٖ 2
 ؼالح هذّقفح.

الغالق ّظٗفح . اضغط علٔ ون االٗقاف االّذّهاذٗكٖ 3
 االٗقاف االّذّهاذٗكٖ.

 ذًتِٗاخ 

عًق قـّل الٌٗانج غٌالح الٌٗانج ّغٗنُا هى آلٗاخ 
ًقل الٌٗانج تؼوام الًقل، ٗظب ذعطٗل ّظٗفح الذّقف الذلقاثٖ، 
ّاال فبى الٌٗانج ال ٗهكى أى ذذؼنك أّ ذؼٗق عى هٌان 

 الٌٗانج.

 الذعلم اللاذٖ لًظام كتػ الذّقف اإللكذنًّٖ

تعض الؼاالخ )علٔ ٌتٗل الهشال، تعق فققاى  فٖ
، التطانٗح فظؤج الطاقح أّ عقم اٌذـقام الٌٗانج لفذنج طّٗلح(

، ّانفع ون فناهل الّقّف ّٗهض الهإشن تاللّى األؼهن 
ا، ّ ًٗ ال ٗعهل. فٖ ُلا الّقخ، ًٗتغٖ  EPBاإللكذنًّٖ ٗقّ

للٌاثق قّي قّاٌح الفناهل ّالضغط علٔ ون ًظام فناهل 
هى اظناء الذعلم اللاذٖ  EPBّقّف اإللكذنًّٖ لذهكٗى ال

 هى العهل تشكل طتٗعٖ. EPBؼذٔ ٗذهكى 
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 نظام كبح الخدمة اإللكترونً 5.3

 (ABS)نظام منع انغالق المكابح  5.3.1

( ُّ ظوء هِم هى ABSًظام هًع اًغالق الهكاتػ )
 ًظام ٌالهح الٌٗانج الًشط.

تٗى العظالخ ّالطنٗق ، االؼذكاك ABSعًقها ٗعهل 
ُّ االؼذكاك الهذقاّل، ُّلا ٌّف ٌٗذفٗق اٌذفاقج كاهلح هى 
أقصٖ االلذصاق تٗى العظالخ ّالطنٗق لذؼقٗق الكتػ، 
ّتالذالٖ وٗاقج ذتاطإ الكتػ ّذقصٗن هٌافح الكتػ ّضهاى 

 اٌذقنان االذظاٍ للٌٗانج أشًاء الكتػ.

، ُّ ها ٗعاقل الكتػ الهذقطع تذنقق ABSعًقها ٗعهل 
عالٖ، ّعًق الضغط علٖ قّاٌح الهكاتػ فٖ ؼاالخ 
الطّانة، ٗشعن الٌاثق تاُذواو قّاٌح الهكاتػ ّٗنافقَ 
صّخ "ذاذا" الصاقن عًق ذشغٗل األٌطّاًح النثٌٗٗح 

تشكل طتٗعٖ. ألى  ABSللهكاتػ، ّفٖ ُلا الّقخ، ٗعهل 
تضتط ضغط الكتػ  األٌطّاًح النثٌٗٗح للهكاتػ ذقّم

تاٌذهنان، ًُاك نقّق الفعل الهٌذهنج علٖ قّاٌح الهكاتػ. 
لللك، فٖ ُلٍ الؼالح، ال تق هى الضغط علٖ قّاٌح الهكاتػ 

 الٖ الًِاٗح ّال ذضغط هنانا علٖ قّاٌح الهكاتػ.

ABS  ،ًظام الٌالهح اإلضافٖ ّذؤشٗنٍ هؼقّق ظقا ُّ
قق ذصتػ  عًق الكتػ علٖ طنٗق الؼصٖ أّ طنٗق الشلط،

هٌافح الكتػ أطّل هقانًح هع طنٗق األٌهًخ أّ الطنٗق 
الظاف. فٖ إٔ ؼال هى األؼّال ال ٗهكى اعذتان أقاء الكتػ 

ٗهكى ذؼقٗق ؼالح هشالٗح. لللك ال ٗهكى اإلفناط فٖ  ABSلـ
االعذهاق علٖ ُلٍ الًظم، اال أى القٗاقج اٙهًح ُٖ األكشن 

 أُهٗح.

. ABSح الفناهل لذشغٗل فٖ االؼّال الذالٗح قي قّاٌ
 فٖ ُلا الؼال نتها ذؼّي تِواخ ُّٖ هى الظّاُن الٌلٗهح.

 عًق الذؼّٗل. -

 عًق الكتػ فٖ ؼاالخ الطّانة. -

 عًق االًعطاف الؼاق تٌنعح هنذفعح. -

 عًق القٗاقج علٖ الطنٗق الولقح ّالنطتح. -

 عًق القٗاقج عتن الطنٗق الهؼقتح أّ األـقّق. -

 ّنا تعق تقء ذشغٗل الٌٗانج.تقء القٗاقج ف -
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اى كاى االطان االهاهٖ هًغلقاً للٌٗانج غٗن الهظِوج 
، فذفقق الٌٗانج الققنج علٔ الذّظَٗ ُّٖ ذًولق الٔ ABSب

 االهام تاذظاٍ الفنهلح.

 

اى كاى االطان الـلفٖ هًغلقاً للٌٗانج غٗن الهظِوج 
 °.180، فٗهٗل لٗلِا قاثهاً ؼذٔ بABSب

 ABSلهتح االشانج 

لتضع الشّاى ّذضٖء اللهتح  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ 
 ّذًطفت تعق اًذِاء عهلٗح االـذتان اللاذٖ.

 ذشٗن الؼاالخ الذالٗح الٖ ّظّق العطل فٖ الًظام:

 .ّال ذضٖء اللهتح ”ON“قّن الهفذاغ الٔ  -

تعق ضٗاثِا ّال ذًطفت اللهتح  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ  -
 الشّاى.لتضع 

 أشًاء الٌٗنضٗاء اللهتح  -

النظاء اٗقاف الٌٗانج ّالذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق 
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّالذصلٗػ فٖ ؼال اٌذهنان 

 الظّاُن الهلكّنج.
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 ذؼلٗناخ 

ذؤكق هى ضتط ٌنعح الٌٗانج ّفقا لظنّف الهًاؾ 
الٌٗانج ّالطنق ّؼنكح الهنّن فٖ إٔ ّقخ، ّال ذقم تقٗاقج 

تـطن تاٌذـقام ّظٗفح الٌالهح الهؼقّقج الذٖ ّٗفنُا الًظام 
 لذظًب ّقّع الؼّاقز.

ال ٗهكى أى ٗذظاّو ًظام هًع اًغالق الهكاتػ قّاًٗى • 
، ABSالكًٗهاذٗكا! ؼذٖ لّ كاًخ الٌٗانج هظِوج تـ

القٗاقج علٖ الطنٗق الولقح ال ذوال ـطٗنج ظقا. الا 
لكتػ أشًاء القٗاقج، ٗظب فٖ ضتط ضغط ا ABSّظقخ 

ذقلٗل الٌنعح علٖ الفّن للذكٗف هع ظنّف الطنٗق 
 ّؼنكح الهنّن فٖ للك الّقخ.

لعهلٗح غٗن الالثق للٌٗانج أّ ذعقٗلِا )هشل ذعقٗل هكًّاخ  •
ًظام الفناهل ّالعظالخ ّأقاء اإلطاناخ( ٌّف ذإشن 

 .ABS ّEBD ّESP علٔ هٗواخ
الؼظم الهؼقق، ّالا كاى ؼظم ٗظب اٌذـقام اإلطاناخ ت• 

اإلطاناخ غٗن صؼٗػ أّ ؼظم ظهٗع اإلطاناخ غٗن 
تشكل  ABSهذٌق تعضِا التعض، ال ٗهكى أى ٗعهل 

 فعال.

 

 ذؼلٗناخ 

 ّافؼص فّناً  الٌٗانج فؤّقف اللهتح، هع اللهتح ذضٖء اى •
 271 صفؼح اًظن >=الفناهل ٌاثل هٌذّٓ

اى كاى هٌذّٓ ٌاثل الفناهل ٌلٗهافقق ٗـذل ًظام الفناهل • 
. فٖ ُلا الؼال قق ABSتٌتب اـذالل ّظٗفح ٌٗطنج 

ًٗغلق االطان الـلفٖ تٌنعح، هها ٗإقٕ الٔ اًؼناف 
لٗل الٌٗانج ّاًوالقِا ظاًتٗاً. النظاء الذّظَ الٔ 

الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص الهّوع الهعذهق 
 ّالذصلٗػ فٖ ؼال اٌذهنان الظّاُن الهلكّنج.
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 (EBDنظام توزٌع قوة الفرملة بالتحكم االلكترونً ) 5.3.2

( ُّ EBDًظام ذّوٗع قّج الكتػ تالذؼكم اإللكذنًّٖ )
، عًق الكتػ (ABS)ظوء هى ًظام هًع اًغالق الهكاتػ 

ذّوٗع قّج الكتػ للعظالخ العاقٕ للٌٗانج، ٗهكى ذّاوى 
 األهاهٗح ّالـلفٗح ّفقا للؼهل علٖ الٌٗانج.

تضتط ضغط الكتػ األكتن الهطتق علٖ  EBDٗقّم 
العظالخ الـلفٗح هى ـالل هعقل االًوالق، ّالؼصّل علٖ 
أقصن هٌافح الكتػ تشنط ضهاى اٌذقنان الكتػ. ـاصح عًق 

ٌٗى القٗاقج علٖ ٌطػ الطنٗق الٌٗت أّ النطب، ٗهكى ذؼ
 االٌذقنان ّ القاتلٗح للذشغٗل عًق كتػ الٌٗانج.
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 ((ESPنظام الثبات اإللكترونً  5.3.3

( ٗهكى الؼق تشكل فعال ESPًظام الشتاخ اإللكذنًّٖ )
 هى هـاطن اًوالق الٌٗانج الٖ الظاًب.

 ESPهتقأ العهل لًظام 

ٗؼقق ًٗح القٗاقج للٌاثق ّفقا لواّٗح  ESPًظام 
القّناى لعظلح القٗاقج ٌّنعح الٌٗانج ّغٗنُا هى الهعلّهاخ 
ّٗقانًِا تاٌذهنان هع ظنّف القٗاقج الفعلٗح للٌٗانج. الا 
اًؼنفخ الٌٗانج عى هٌان القٗاقج العاقٕ )علٖ ٌتٗل الهشال، 

تذصؼٗؼَ هى  ESPاًوالق الٌٗانج الٖ الظاًب(، ٗقّم 
 ذطتٗق قّج الكتػ للعظالخ الهقاتلح. ـالل

تاٌذعاقج الٌٗانج الٖ ؼالح هٌذقنج هى  ESPٗقّم 
القٗاقج تّاٌطح قّج عوم القّناى الًاظهح عى الكتػ. الا كاًخ 
الٌٗانج ذهٗل الٖ الذّظَٗ الهفنط )إٔ اًظناف اللٗل(، ٗقّم 
الًظام تذطتٗق الكتػ علٖ العظالخ األهاهٗح فٖ الظاًب 

الطنٗق الهًؼًٖ؛ الا كاًخ الٌٗانج ذهٗل الٖ الـانظٖ هى 
ًقص الذّظَٗ )إٔ ًصف قطن الذّظَٗ كتٗن للغاٗح(، ٌٗقّم 
الًظام أٌاٌا تذطتٗق الكتػ علٖ العظالخ الـلفٗح فٖ قاـل 

 الطنٗق الهًؼًٖ.

 ESPذشغٗل ّاٗقاف ذشغٗل 

 

 قاثهاً أشًاء الٌنٕ. ESPٗذم ذشغٗل ًظام 

شّاى ّقّى  3تاٌذهنان )اكشن هى  اضغط علٔ الون 
. فٖ ُلا الؼال ٗضٖء الهتٗى ESPشّاى( الغالق ًظام  10

علٔ لّؼح العقاقاخ الهنكتح هع اظِان الهعلّهاخ 
 الذؼلٗنٗح.

 

أشًاء القٗاقج  ESPذًولق الٌٗانج غٗن الهظِوج تـ
 لذًؼنف عى هٌان القٗاقج العاقٕ.
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ذصؼٗػ قّج الكتػ ّفقا  ESPٗهكى للٌٗانج الهظِوج تـ
لكهٗح االًوالق الظاًتٖ أشًاء القٗاقج لهًع االًؼناف عى 

 الهٌان.

 ESP هإشن

لتضع  ّ ذتنق اللهتح  ”ON“ضع هفذاغ الذشغٗل الٔ  -
 الشّاى ّذًطفت تعق االـذتان اللاذٖ.

 اشًاء الٌٗن فٗتنق الهتٗى. ESPاى ٗعهل  -

 . ذضٖء اللهتح ESPتعق اغالق ّظٗفح  -

 .ذضٖء اللهتح ESPفٖ ؼال اـذالل 

 . ، ، ذضٖء كل لهتاخ ABSفٖ ؼال ذلف  -

ٗقل علٔ اغالق ًظام تعق ذشغٗل الٌٗانج ضٗاء الهتٗى
ESP  ّذظِن هعلّهاخ الذؼلٗن علٔ شاشح العقاقاخ

الهنكتح فٖ ُلا الؼال. ٗهكًكم اغالق هفذاغ الذشغٗل ّشغل 
ٗقل  الهؼنك هظققاً لذشغٗل الًظام هظققاً. اًطفاء اللهتح 

 علٔ قـّل الًظام الٔ ًهط الذشغٗل تشكل ذام.

تعق ذقّٗن هفذاغ الذشغٗل تعق   قق ذضٖء اللهتح
انٗح الذٖ كاًخ هًقطعًح، اال أى اللهتح قق ذّصٗل كاتٗالخ التط

 ذًطفت تعق قطع هٌافح قصٗنج.
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 ذؼلٗناخ 

ذؤكق هى ضتط ٌنعح الٌٗانج ّفقا لظنّف الهًاؾ 
ّالطنق ّؼنكح الهنّن فٖ إٔ ّقخ، ّال ذقم تقٗاقج الٌٗانج 
تـطن تاٌذـقام ّظٗفح الٌالهح اإلضافٗح الذٖ ّٗفنُا الًظام 

 لذظًب ّقّع الؼّاقز.
ال ٗذظاّو الؼقّق الهاقٗح لقّج االلذصاق  ESPذلكن: •

للطنٗق، ًٗتغٖ الؼلن ـصّصا عًق القٗاقج فٖ ٌطػ 
 طنٗق نطب أّ هًولق أّ ظن هقطّنج.

ًٗتغٖ للٌاثق ضتط طنٗقح القٗاقج فٖ إٔ ّقخ ّفقا  •
 لظنّف الطنٗق ّؼنكح الهنّن.

 •ESP  ال ٌٗاُم فٖ الذقلٗل هى هـاطن الؼّاقز الهنّنٗح
لهذنذتح علٔ اًهاط القٗاقج غٗن الٌلٗهح، هشل ذظاّو ا

اقصٔ ٌنعح هٌهّغ تِا ّاالقذناب هى ٌٗاناخ 
 اـنٓ.

لعهلٗح غٗن الالثق للٌٗانج أّ ذعقٗلِا )هشل ذعقٗل هكًّاخ  •
ًظام الفناهل ّالعظالخ ّأقاء اإلطاناخ( ٌّف ذإشن 

 .ABSّEBD   ّESPعلٔ هٗواخ  

اال الا كاى الهّذّن شغاالً. ٗهكًكم اوالح  ESPال ٗعهل 
اال الا كاًخ الٌٗانج فٖ الظنّف االٌذشًاثٗح  ESPّظٗفح 
 الذالٗح:

 عًق قٗاقج الٌٗانج هع ٌالٌل هضاقج لالًوالق. -

عًقها ذكّى الٌٗانج ذقّق علٔ الشلّض العهٗقح أّ الطنٗق  -
 الًاعهح.

ّالطنق  عًقها ذكّى الٌٗانج عالقح فٖ الطنق الهّؼلح -
 األـنٓ، ذؼذاض الٔ الذؼنك الٖ األهام ّالـلف.

هى أظل  ESPفٖ غٗاب ُلٍ الظنّف، ًٗتغٖ ذشغٗل 
 الٌالهح الهنّنٗح.
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 (TCSنظام التحكم فً قوة الجر ) 5.3.4

( ُّالًظام الفنعٖ TCSًظام الذؼم فٖ قّج الظن )
ٗؼقق ها الا كاًخ العظلح الهقٗنج ذًولق أم ال  ESP .TCSلـ

ّفقا لٌنعح القّناى للعظلح الهقٗنج ٌّنعح القّناى للعظلح 
 الهقفّعح، ّعًقها ذكّى األّلٖ أكتن هى األـٗنج، ٌٗهًع

TCS  ٌٖنعح القّناى للعظلح الهقٗنج، ّتالذالٖ الٌٗطنج عل
 اًوالق الٌٗانج.

 TCSذشغٗل ّاٗقاف ذشغٗل 

 

فذػ ًظام  \أشًاء الٌٗن ّاغالق  TCSٗل ًظام ٗذم ذشغ
ESP  فذػ ًظام  \ٗعًٖ اغالقTCS. 

شّاى ّقّى  3تاٌذهنان )اكشن هى  اضغط علٔ الون 
. فٖ ُلا الؼال ٗضٖء الهتٗى ESPشّاى( الغالق ًظام  10
علٔ لّؼح العقاقاخ الهنكتح هع اظِان الهعلّهاخ  

 الذؼلٗنٗح.

 

 هالؼظاخ  

كم / ٌاعح، ٌٗقّم  80عًقها ذكّى ٌنعح الٌٗانج أكتن هى  •
 .ESP / TCSالًظام ذلقاثٗا تذشغٗل هٗوج 

، فاضغط علٔ ESP/TCSاى كاى قق ذم اغالق ّظٗفح • 
العاقج ذشغٗلِا فٖ ؼال قلح ٌنعح الٌٗنج عى الون 

 ي. \كم  80
شّاى، الًظام  10ألكشن هى   عًق الضغط علٔ ون •

ٌٗعذتن أى ُلٍ ُٖ عهلٗح ـاطثح، ّال ٗإشن علٖ ؼالح 
 عهل الًظام.
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 (HBAالنظام المساند للفرملة الهٌدرولٌكٌة ) 5.3.5

 

( ٌٗذـقم HBAًظام هٌاعقج الكتػ الِٗقنّلٗكٖ )
الضغط الهذّلق تٌنعح فٖ قاـل ًظام الكتػ لهٌاعقذك علٖ 
ذؼقٗق هٌافاخ قصٗنج للكتػ فٖ ؼاالخ الطّانة، فبًَ 

. تعق ذؼنٗن قّاٌح ABSٌٗذفٗق ذهاها هى ـصاثص 
ذلقاثٗا، ّٗعّق ًظام الكتػ الٖ  HBAالهكاتػ، ٌٗذم اٗقاف 

 ؼالح العهل العاقٗح.

الخ ـطٗنج، ّلكى ال هعظم الٌاثقٗى ٗهكى الكتػ فٖ ؼا
ٗهكى الضغط علٖ قّاٌح الهكاتػ تقّج كافٗح ـالل فذنج 
قصٗنج هى الوهى، لللك فبى ًظام الكتػ ال ّٗلق أقصٖ قّج 
الكتػ، هها ٗإقٕ الٖ وٗاقج هٌافح الكتػ ّوٗاقج هـاطن 

 الؼّاقز.

ٌّف ذّلق ضغط  HBAأها الٌٗانج الهظِوج تًظام 
ًق الضغط تٌنعح علٖ الكتػ األكتن هى الكتػ العاقٕ ع

قّاٌح الهكاتػ ّالؼفاظ علِٗا، ّللك ٗهكى لعب قٗهح ؼقّقٗح 
، تؼٗز ٗهكى لًظام الكتػ اًشاء فٖ أقصن ّقخ ABSلـ

الضغط الهطلّب لذتاطإ الٌٗانج األقصٖ، ّتالذالٖ الؼصّل 
 علٖ أقصن هٌافح الكتػ.

 

 ذؼلٗناخ 

ًظام هٌاعقج الكتػ الِٗقنّلٗكٖ ٗهكى ذؼٌٗى ٌالهح 
القٗاقج الـاصح تك، ّلكى هى الهٌذؼٗل أى ٗلُب الٖ أتعق 
هى قّاًٗى الكًٗهاذٗكا، ٗنظٖ ضتط ٌنعح القٗاقج الـاصح تك 
ّفقا لظنّف الطنٗق ٌّنعح الٌٗانج الهؼققج هى قّاعق 

 ؼنكح الهنّن.
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 (HHC)النظام المساعد للتحكم عند صعود المنحدر  5.3.6

( HHCصعّق الهًؼقن )الًظام الهٌاعق للذؼكم عًق 
ٗهّكى الٌاثق ذؼّل الققم هى قّاٌح الهكاتػ الٖ قّاٌح الّقّق 
عًق تقء الؼنكح علٖ الطنٗق الهًؼقن تقّى اٌذـقام هكاتػ 

 الذّقف لذظًب اًوالق الٌٗانج ّٗإقٕ الٖ ّقّع الؼّاقز.

 

 شنّط ذشغٗل الًظام الهٌاعق للذؼكم عًق صعّق الهًؼقن

%، لم 4عًقها ذكّى قنظح الطنٗق الهًؼقن أكتن هى  •
، ّلم ٗذم ذطتٗق ‖N―أّ ‖ P―ٗكّى لناع الًقل فٖ ذني 

كتػ الذّقف اإللكذنًّٖ، ٗضغط الٌاثق علٖ قّاٌح 
الهكاتػ تؼٗز ذقف الٌٗانج ّذكّى فٖ ؼالح شاتذح، فٖ 
ُلا الّقخ، الا كاى الٌاثق ٗؼنن قّاٌح الهكاتػ، ٌٗذم 

لذطتٗق ضغط الكتػ علٖ الٌٗانج  HHCذشغٗل ّظٗفح 
 ّالؼفاظ علٖ الضغط لهقج شاًٗح.

، عًقها ٗذظاّو عوم HHCأشًاء فذنج عهل هٗوج  •
قّناى الهؼنك عوم قّناى هقاّهح الٌٗانج، ٌٗذم 
االفناض عى ضغط الفناهل ّاالًذِاء تًظاغ هى تقء 

 القٗاقج.

أٗضا عًق القٗاقج علٖ الهًؼقن الٖ  HHCذعهل هٗوج  •
 ".Rل ّّضع لناع ًاقل الؼنكح فٖ "األٌف

 

 هالؼظاخ 

•  HHC  ٗقّم تالفناهل ذلقاثٗا لهًع اًوالق الٌٗانج عًق
تقء قٗاقج الٌٗانج علٖ هًؼقن ؼاق أّ ّضع لناع ًاقل 
الؼنكح فٖ الٖ ّضع الؼنكح الٖ الـلف عًق القٗاقج 

 علٖ الهًؼقن الٖ األٌفل.
•  HHC  هٗوج هذكاهلح علٖ أٌاي ًظام ُّESP اى .

ّذظِن الهعلّهاخ  ESPفٗضٖء هتٗى  HHCٗذلف 
 ّاالشكال التٗاًٗح علٔ شاشح العقاقاخ الهنكتح.
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 (HDC)النظام المساعد للتحكم عند هبوط المنحدر  5.3.7

( ُّ HDCالًظام الهٌاعق للذؼكم عًق ُتّط الهًؼقن )
. فٖ ESPّظٗفح اضافٗح لاخ الصلح تناؼح القٗاقج فٖ ًظام 

عهلٗح ُتّط الطنٗق الهًؼقن، الا لم ٗذم الضغط علٖ قّاٌح 
تؤـل وهام الهتاقنج لذطتٗق  HDCالهكاتػ هى الٌاثق، ٗقّم 

لذؼقٗق الغنض هى الذتاطإ  ESPقّج الكتػ هى ـالل 
 ُتّطا.

 ذشغٗل ّاٗقاف

 

كم/ٌاعح، ٗذم  35عًقها ذكّى ٌنعح الٌٗانج أقل هى  –
 .HDCالضغط علٖ الون لذًشٗط ّظٗفح 

ٗذم الضغط علٖ الون هنج أـنٕ إلٗقاف ذشغٗل ّظٗفح  –
HDC. 

تعق عهل الًظام الهٌاعق للذؼكم فٖ ُتّط الهًؼقن،  –
ٌّف ٗضٖء ضّء الكتػ للضّء الهظهع فٖ ًفي 

 الّقخ.

، عًق ُتّط الطنٗق الهًؼقن، HDCتعق ذًشٗط ّظٗفح 
كم/ٌاعح هع اتقاءُا  8ٌّف ذٌفن الٌٗانج تٌنعح أقًٖ هى 

 تقّى ذغٗٗن.

كها ٗهكى الٌاثق قّي قّاٌح االٌناع أّ الهكتاغ 
 8لذعقٗل ٌنعح الٌٗن. اى كاًخ ٌنعح الٌٗن ذذناّغ تٗى 

ي عًق انـاء القّاٌح، فٌّف ٗذم ذفعٗل ّظٗفح  \كم  35ّ
HDC ل الٌٗانج هى الهًؼقن تالٌنعح هظققاً لكٖ ذًو
 الؼالٗح.

 ي. \كم  60تعق ذظاّو الٌنعح ل HDCٗذم اغالق  -

فعالح، ٌّف ٗذقاـل  HDCعًقها ذكّى ّظٗفح الذؼكم لـ -
ESP  ذلقاثٗا فٖ العهل الا كاًخ العظالخ ذًولق تشكل
 هفنط.
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 هالؼظاخ 

الهًؼقناخ، اى ٗذلف ًظام الذؼكم الهٌاًق فٖ الًوّل هى • 
فٗذم اغالق ُلٍ الّظٗفح هع اظِان هعلّهاخ ّاشكال 
تٗاًٗح علٔ لّؼح العقاقاخ الهنكتح. ٌّف ذٌهع صّذاً 

تشكل ٌلٗم  HDCشّاى اٗضاً. ال ٗعهل  5ذؼلٗنٗاً ل
فٖ ُلا الؼال، اال اى الٌاثق ال ٌٗهػ لَ تالًوّل هى 
الهًؼقن الشقٗق اظتانٗاً تّاٌطح ُلا الًظام. علَٗ قّي 

لهكتاغ لذِقثح الٌنعح ّالذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق ا
 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّالذصلٗػ فّناً.

ًهط الؼهاٗح الؼنانٗح  HDCفٖ تعض الظنّف قق ٗقـل • 
تٌتب انذفاع قنظح ؼنانج الفناهل. علٖ ٌتٗل الهشال، 
عًقها ذكّى قنظح الؼنانج الهؼٗطح عالٗح ًٌتٗا ّٗذم 

لفذنج طّٗلح هى الوهى، ذنذفع  اٌذـقام ُلا الًظام
قنظح ؼنانج ًظام الكتػ تاٌذهنان تٌتب االؼذكاك، 

 HDCّعًق ّصّلِا الٖ الؼق، ٌّف ذقـل ّظٗفح 
فٖ ّضع الؼهاٗح الؼنانٗح: ٗذم ذًشٗط الّظٗفح ّلكًِا 

هإقذا، ًُّاك هٗل  HDCلى ذعهل، ّال ذعهل ّظٗفح 
هى ظقٗق تعق  HDCالذٌانع للٌٗانج، ٌّف ذعهل 

ٗض قنظح ؼنانج ًظام الكتػ الٖ قنظح ؼنانج ذـف
 العهل الفعالح.
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 النظام المساعد للقٌادة 5.4

 االٌقاف الذكً \نظام التشغٌل  5.4.1

 \االٗقاف اللكٖ تًظام الذشغٗل  \ٌُٗهٔ تًظام الذشغٗل 
االٗقاف تاـذصان. تعق ذشغٗل ًظام الذشغٗل/اٗقاف الذشغٗل، 

ذلقاثٗا هى قٗاقج الٌٗانج الٖ اٗقاف ٗذم اٗقاف ذشغٗل الهؼنك 
ذشغٗلِا. ٗتقٔ هفذاغ الذشغٗل فٖ هّضع الذّصٗل تعق اطفاء 

 الهؼنك، ّٗهكى ذشغٗل الهؼنك ذلقاثٗاً عًق الؼاظح.

 ذًتِٗاخ 

ٗتقٔ هفذاغ الذشغٗل فٖ هّضع الذّصٗل تعق اطفاء 
االٗقاف اللكٖ. النظاء اغالق  \الهؼنك عتن ًظام الذشغٗل 

 ٖ ؼال هغاقنج الٌٗانج.الهفذاغ ف

 ذشغٗل ّاٗقاف ذشغٗل ًظام التقء ّالّقف 

 

ّذًطفت اللهتح ّٗتقأ ًظام الفذػ: اضغط علٔ الون  -
علٔ االٗقاف ٗعهل. فٖ ُلا الؼال ذضٖء اللهتح  \الذشغٗل 

 لّؼح العقاقاخ الهنكتح.

ّٗغلق ًظام االغالق: اضغط علٔ الون ّذضٖء اللهتح  -
علٔ لّؼح االٗقاف. فٖ ُلا الؼال ذًطفت اللهتح  \الذشغٗل 

 العقاقاخ الهنكتح.

 

 هالؼظاخ 

االٗقاف لاكنج ؼّل اًقطاع الكِنتاء، ال  \فٖ ًظام الذشغٗل • 
ٗعّق الًظام الٔ ها كاى علَٗ هى الظنّف عًق اطفاء 

 الهؼنك تعق ذشغٗل الهؼنك.
 الذشغٗل ّاالٗقاف عًق اظذٗاو الهاء.النظاء اغالق ًظام • 
 \ذظًتاً لالصاتاخ التشنٗح النظاء اغالق ًظام الذشغٗل • 

االٗقاف الا ذؼذاض الٔ فذػ الؼظٗنج االهاهٗح للفؼص 
 ّالذصلٗػ.

 

 ذًتِٗاخ 

النظاء الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 
ذشّاًشٖ الـذٗان التطانٗح االصلٗح تالهّقٗل الهًاٌب عًق 

، 302الٔ الصفؼح  اًظن >=الؼاظح الٔ اٌذتقال التطانٗح. 

 ّللك لضهاى ٌالهح ًظام الذشغٗل ّاالٗقاف.
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 االٗقاف \ًظام الذشغٗل الظنّف االٌاٌٗح ؼّل اٌذعهال 

االٗقاف اال الا كاًخ الٌٗانج  \ال ٗعهل ًظام الذشغٗل 
 فٖ الظنّف الذالٗح:

 االٗقاف \. ذشغٗل ًظام الذشغٗل 1

. علٔ الٌاثق الظلّي علٔ كنٌَٗ ّنتط ؼوام الهاى 2
 ّاغالق التاب علٔ ظاًتَ.

 . ٗظب اغالق غطاء الؼظٗنج االهاهٗح.3

قنظح  54. وٗاقج قنظح ؼنانج الهٗاٍ فٖ الهؼنك عى 4

 هثّٗح )تعق هقج هعًٗح تذشغٗل الهؼنك تشكل ٌلٗم(

ي هًل االٗقاف فٖ الهنج  \كم  8. وٗاقج ٌنعح الٌٗن عى 5
 الٌاتقح.

 هالؼظاخ 

ال ٗقّم ًظام الذشغٗل ّاالٗقاف تاطفاء الهؼنك فٖ ؼال 
 ي قاثهاً. \كم  8قلح ٌنعح الٌٗن عى 

 MTاالٗقاف لهّقٗل  \عهلٗح ذشغٗل ًظام الذشغٗل 

فٖ ؼال الذطاتق هع الظنّف االٌاٌٗح ؼّل ذشغٗل ًظام  -
االٗقاف اّقف الٌٗانج تشكل ذام ّضع هتقل  \الذشغٗل 

الٌنعاخ فٖ ّضعٗح الؼٗاق ّانؾ قّاٌح القاتض. ٗقّم 
ّذضٖء  االٗقاف تاطفاء الهؼنك ذلقاثٗاً  \ًظام الذشغٗل 

 علٔ لّؼح العقاقاخ الهنكتح.اللهتح 

تعق اطفاء الهؼنك ّذقّٗن هفذاغ الذشغٗل قي قّاٌح  -
القاتض أّ االٌناع تّضعٗح الؼٗاق. فٖ ُلا الؼال 

علٔ لّؼح ٗشغل الهؼنك ذلقاثٗاً ّذًطفت اللهتح 
 تاللّى االتٗض.العقاقاخ الهنكتح هع ضٗاء اللهتح 

 هالؼظاخ 

الًظام تاطفاء الهؼنك هظققاً فٖ ؼال عقم قٗام ٗقّم 
 الٌاثق تؤٕ قنان فٖ ـالل هقج هعًٗح تعق ذشغٗل الهؼنك.

فٖ ؼال االطفاء االّذّهاذٗكٖ تٌتب الًظام ٗهكًكم 
 ذشغٗل الهؼنك تاذـال االظناءاخ الذالٗح:

 ذقّٗن الهقّق ؼذٔ واّٗح هعًٗح. -

 ذقّٗن هفذاغ الذشغٗل. -

 .الضغط علٔ الون -
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 MTاالٗقاف لهّقٗل  \عهلٗح ذشغٗل ًظام الذشغٗل 

فٖ ؼال الذطاتق هع الظنّف االٌاٌٗح ؼّل ذشغٗل ًظام  -
االٗقاف اّقف الٌٗانج تشكل ذام ّقي قّاٌح  \الذشغٗل 

االٗقاف تاطفاء الهؼنك  \الفناهل. ٗقّم ًظام الذشغٗل 
 علٔ لّؼح العقاقاخ الهنكتح.ذلقاثٗاً ّذضٖء اللهتح 

تعق اطفاء الهؼنك ّذقّٗن هفذاغ الذشغٗل انؾ قّاٌح  -
الفناهل . فٖ ُلا الؼال ٗشغل الهؼنك ذلقاثٗاً ّذًطفت 

علٔ لّؼح العقاقاخ الهنكتح هع ضٗاء اللهتح اللهتح 
 تاللّى االتٗض.

 هالؼظاخ 

ٗقّم الًظام تاطفاء الهؼنك هظققاً فٖ ؼال عقم قٗام 
 هقج هعًٗح تعق ذشغٗل الهؼنك. الٌاثق تؤٕ قنان فٖ ـالل

فٖ ؼال االطفاء االّذّهاذٗكٖ تٌتب الًظام ٗهكًكم 
 ذشغٗل الهؼنك تاذـال االظناءاخ الذالٗح:

 ذقّٗن الهقّق ؼذٔ واّٗح هعًٗح. -

 ذقّٗن هفذاغ الذشغٗل. -

 .الضغط علٔ الون -

 ّانؾ قّاٌح الفناهل لذشغٗل الهؼنك. ”D“اـذن ّضعٗح  -

ّقي قّاٌح الفناهل ّاـذن ّضعٗح  ”D“اـذن ّضعٗح  -
“S” .لذشغٗل الهؼنك 

ّانؾ قّاٌح الفناهل ّال ٗشغل  ”N“اـذن ّضعٗح  -
 الهؼنك. قي قّاٌح الفناهل هظققاً لذشغٗل الهؼنك.

ّلم ذتعق ققهكم عى قّاٌح الفناهل.  ”N“اـذن ّضعٗح  -
 لذشغٗل الهؼنك. ”D“أّ  ”R“اـذن 

 

 هالؼظاخ 

، ٌّّف ”R“هى إٔ ّضعٗح ها عقا  ”P“اـذن ّضعٗح • 
. فٖ ُلا الؼال ال ذضع ”R“ذهن الّضعٗح تّضعٗح 

لهقج طّٗلح لذظًب  ”R“هتقل الٌنعاخ فٖ ّضعٗح 
 ذشغٗل الهؼنك.

، ٗظب الٌٗن ”R“هى ّضعٗح  ”P“تعق اـذٗان ّضعٗح • 
االٗقاف تاطفاء  \ي لكٖ ٗقّم ًظام الذشغٗل  \كم  15ب

 الهؼنك.
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 االٗقاف \الظنّف الذٖ ال ذإقٕ الٔ ذشغٗل ًظام الذشغٗل 

 االٗقاف فٖ الظنّف الذالٗح: \ال ٗعهل ًظام الذشغٗل 

عقم ّصّل قنظح ؼنانج الهٗاٍ فٖ الهؼنك الٔ اقًٔ قٗهح  -
 هلكّنج فٖ الشنّط االٌاٌٗح.

 فناغٗح ظِاو الفناهل الهعوو لٌٗخ كافٗح. -

ح الذٖ ٗذم ضتطِا عقم ذؼقٗق قنظح الؼنانج القاـلٗ -
 تّاٌطح ًظام الذكٗٗف.

 قنظح الؼنانج فٖ الـانض هنذفعح أّ هًـفضح ظقاً. -

 ذشغٗل ّظٗفح اوالح الصقٗع للوظاض االهاهٖ. -

 فلطٗح التطانٗح هًـفضح ظقاً. -

 الهكاى هنذفع ظقاً. -

 الهقّق فٖ هّضع هاثل ظقاً. -

 .”R“اـذٗان ّضعٗح 

 الهًؼقن شقٗق ظقاً. -

 االٗقاف. \ًظام الذشغٗل اغالق  -

 ٗذم ذشغٗل الهؼنك ذلقاثٗا هنج أـنٕ.

 \فٖ ؼال اطفاء الهؼنك ذلقاثٗاً عتن ًظام الذشغٗل 
االٗقاف قق ًٗقطع الًظام عى الذشغٗل الٌلٗم فٖ الظنّف 
الذالٗح. فٖ ُلا الؼال ال ٗؼذاض الٌاثق الٔ اعاقج ذشغٗل 

 الهؼنك.

 اًوالق الٌٗانج علٔ الهًؼقن. -

قنظح الؼنانج القاـلٗح هًؼنفح عى القٗهح الُهعّقج عتن ًظام  -
 الذكٗٗف.

 قق ذم ذشغٗل ًهط اوالح الصقٗع للوظاض االهاهٖ. -

 فناغٗح ظِاو الفناهل الهعوو لٌٗخ كافٗح. -

 فلطٗح التطانٗح هًـفضح ظقاً. -

 ذعلٗهاخ الفشل فٖ تقء الذشغٗل الذلقاثٖ 

 \ًظام الذشغٗل  فٖ ؼال اطفاء الهؼنك ذلقاثٗاً عتن
االٗقاف قق ًٗقطع الًظام عى الذشغٗل الٌلٗم فٖ الظنّف 
الذالٗح. فٖ ُلا الؼال ٗذم عنض "النظاء اغالق ًظام 

االٗقاف ّذشغٗل الهؼنك ٗقّٗاً" علٔ شاشح  \الذشغٗل 
 العقاقاخ الهنكتح. ال ٗؼذاض الٌاثق الٔ ذشغٗل الهؼنك ٗقّٗاً.

 اف.االٗق \لقق ذعطل ًظام الذشغٗل  -

 هناخ. 3لقق فشل الًظام فٖ ذشغٗل الهؼنك ألكشن هى  -

 غطاء الؼظٗنج االهاهٗح ّاالتّاب هفذّؼح. -

 عقم قٗام الٌاثق تنتط ؼوام االهاى. -

 هالؼظاخ 

قتل فذػ غطاء الؼظٗنج االهاهٗح أّ االتّاب ال ٗعهل الًظام • 
 ّاى كاًخ هغلقًح.

الٌاثق ال ٗعهل الًظام  تعق ذفكٗك ؼوام االهاى علٔ ظاًب• 
 ّاى كاى هنتّطاً هظققاً.
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 الذعلم اللاذٖ تعق اًقطاع الذٗان الكِنتاثٖ للتطانٗح 

الًقطاع الذٗان الكِنتاثٖ للتطانٗح أّ ذغٗٗن التطانٗح، 
تعق اٌذعاقج ذّصٗل الكِنتاء، ٗظب اظناء الذعلم اللاذٖ لًظام 

 التقء ّالّقف ّفقا للـطّاخ الذالٗح:

. اغلق كل االظِوج الكِنتاثٗح ّهفذاغ الذشغٗل ّاذنكِا لها 1
 ٌاعاخ. 4ٗوٗق عى 

هناخ، ّتعق كل هنج هى تقء  3. ٗذم ذشغٗل الهؼنك 2
 1ذشغٗل الهؼنك، ٗعهل الهؼنك لهقج ال ذقل عى 

 ققٗقح.
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 نظام مثبت السرعة * 5.4.2

ي فٖ ًظام  \كم  40ٗهكى اـذٗان إٔ ٌنعح فّق 
الكنّو. ال ٗؼذاض الٌاثق الٔ قّي قّاٌح االٌناع تعق 
ذـوٗى الٌنعح الهلكّنج ّذٌٗن الٌٗانج تِلٍ الٌنعح علٔ 

 الطّل.

 ذؼلٗناخ 

ال ذٌذـقم ًظام هشتخ الٌنعح عًق الٌفن علٔ الطنق لاخ  •
الكشافح الهنّنٗح، ّالهًؼقناخ ّالطنق الهًؼًٗح أّ 

 الهًولقح لؼلن هى الؼّاقز.أٌطػ الطنق 
اٌذعهل ًظام الذؼكم تالكنّو تكل عًاٗح ّؼافظ علٔ • 

الهٌافح اٙهًح عى الٌٗاناخ االـنٓ تعق اعقاق 
 الٌنعاخ.

النظاء اغالق ًظام الذؼكم تالكنّو تعق الـنّض هى ًهط • 
 الكنّو.

 أونان الذشغٗل

 

 اغالق ّؼقج الذؼكم تالكنّو \:فذػ . 1

 هى ًهط الذؼكم تالكنّو.: الـنّض .2

3 .SET/- اـفاض  \: ذفعٗل ّؼقج الذؼكم فٖ الكنّو
 الٌنعح.

4 .RES وٗاقج  \/+: اٌذعاقج ّؼقج الذؼكم فٖ الكنّو
 الٌنعح.

 فذػ ًهط الكنّو

للهقج القصٗنج العقاق ًظام الكنّو. اضغط علٔ الون  -
تاللّى االتٗض علٔ فٖ ُلا الؼال ذضٖء اللهتح 

 نكتح.العقاقاخ اله

 ي. \كم  40وٗاقج ٌنعح الٌٗن الٔ ها ٗوٗق عى  -

لهقج قصٗنج ؼذٔ ذصتػ اللهتح  -/SETاضغط علٔ ون  -
فٖ العقاقاخ الهنكتح تاللّى االـضن. فٖ ُلا الؼال 
قق قـلخ الٌٗانج الٔ ًهط الكنّو. انؾ قّاٌح 

 االٌناع.

 الـنّض هى ذشتٗخ الٌنعح الهؼققج

 عتن الٌّاثل الذالٗح: ٗهكًكم الـنّض هى ًهط الكنّو

 قم تقّي قّاٌح الفناهل.  -

لهقج قصٗنج )الـنّض هى الكنّو هع الضغط علٔ الون  -
 ذـوٗى الٌنعاخ الٌاتقح االعقاق(

لهقج قصٗنج )الـنّض هى الكنّو هع الضغط علٔ الون  -
 ذصفٗن الٌنعاخ الٌاتقح االعقاق(

 نفع ون االٗقاف االلكذنًّٖ. -

 .ESPًظام عًق تقء ذشغٗل   -
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 اٌذعاقج ذشتٗخ الٌنعح الهؼققج

لهقج قصٗنج  تعق قّي قّاٌح الفناهل أّ ًقن الون
علٔ العقاقاخ للـنّض هى ًهط الكنّو، ذصتػ اللهتح 

/+ لهقج RESالهنكتح تاللّى االتٗض. اضغط علٔ ون 
 قصٗنج لالٌذعاقج:

ي اضغط علٔ  \كم  40فٖ ؼال وٗاقج ٌنعح الٌٗن عى  -
علٔ /+ لهقج قصٗنج ذصتػ اللهتح RESون 

العقاقاخ الهنكتح هى االتٗض الٔ االـضن. فٖ ُلا 
الؼال ذعّق ٌنعح الٌٗن الٔ ها كاى علِٗا عًق اعقاق 

 ٌنعح الكنّو الٌاتقح.

 وٗاقج ٌنعح ذشتٗخ الٌنعح الهؼققج

/+ لهقج قصٗنج. كلها ذًقنٍ ذوقق الٌنعح RESًقن ون  -
 ي. \كم  1ب

تاٌذهنان ذوقق الٌنعح تاٌذهنان ؼذٔ /+ RESًقن ون  -
 انـاثَ.

 هالؼظاخ 

ي كاقصٔ ٌنعح للكنّو ّال  \كم  140ٗهكى اـذٗان • 
/+ فٖ ؼال وٗاقج RESٗهكى ذعقٗل الٌنعح عتن ون 

 ي. \كم  140الٌنعح عى 
عًقها ٗقّم تقّي قّاٌح الّقّق للذٌانع، الٌٗانج ٌّف  •

ّذٌافن تالٌنعح  ذـنض هإقذا هى ًظام هشتخ الٌنعح
 تعق الذٌانع.

 ذـفٗض ٌنعح ذشتٗخ الٌنعح الهؼققج

 \كم  1لهقج قصٗنج ّذًـفض الٌنعح ب -/SETاًقن ون  -
 ي كلها ذًقنُا.

تاٌذهنان ذًـفض ٌنعح الٌٗن تاٌذهنان  -/SETاًقن ون  -
 ؼذٔ انـاثِا.

 هالؼظاخ 

كم/ ٌاعح،  40عًقها ذكّى ٌنعح الٌٗانج أقل هى 
 ٌّف ذـنض ذلقاثٗا هى ًظام هشتخ الٌنعح.
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 نظام التحكم بالكروز بالتكٌف الذاتً * 5.4.3

ّٗذم اٌذعهالَ لذعقٗل  ACCٌُٗهٔ ُلا الًظام أٗضا ب
الهٌافح ذلقاثٗاً عى الٌٗاناخ فٖ االهام فٖ ًهط الكنّو، 

 ي. \كم  150- 0ًّطاق الٌنعح ُّ 

تاـذتان الهٌافح ّالٌنعح الًٌتٗح ها تٗى  ACCٗقّم 
الهنكتاخ اهاهكم ٌّٗانذكم، ّللك هى ـالل الناقان الهّظٖ 

 الهٗلٗهٖ ّالكاهتٗناخ اللكٗح الهنكتح علٔ الوظاض االهاهٖ.

تاٗقاف  ACCاى كاًخ هنكتاخ هّظّقًج اهاهكم فٗقّم  -
ٌٗانذكم أشًاء ذّقفِا. اى ذًطلق الٌٗاناخ فٖ اهاهكم، 
فذًطلق ٌٗانذكم هظققاً فٖ ظنّف هعًٗح ذؼخ ٌٗطنج 

ACC تعق هذاتعح اؼّال الٌٗاناخ اهاهكم لهقج هعًٗح .
/+ أّ قّاٌح RESٗذم اًطالق ٌٗانذكم عتن ون 

 االٌناع تشكل هذواهى.

الٌنعح اى كاًخ ٌٗاناخ اهاهكم ٌّنعاذِا أقل هى  -
الهٌذِقف الِٗا، فذذتعِا ٌٗانذكم عى التعق اٙهى ذؼخ 

 .ACCٌٗطنج 

اى كاًخ ال ذّظق إٔ ٌٗانج اهاهكم، فذٌٗن ٌٗانذكم  -
 .ACCتٌنعاخ هٌذِقف الِٗا ذؼخ ٌٗطنج 

 

 هالؼظاخ 

ذعلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذعهال الناقان ّهٌذشعن 
 230=< اًظن الصفؼح  الكاهتٗنا.

 

 ذؼلٗناخ 

ًظاهاً للٌالهح أّ ـاصاً لذًتِٗكم الٔ ذّاظق  ACCال ٗعذتن • 
عّاثق ّذظًب اصقطاهاخ، اال ُّّ ًظام ٗعطٖ كم 

ناؼًح اضافًٗح. للا ٗظب علٔ الٌاثق الذنكٗو علٔ 
 القٗاقج ّذؼهل كافح الهٌإّلٗح ذظاٍ الٌٗانج.

ّفقا لهقٓ النإٗح ّاالؼّال  ACCالنظاء اٌذعهال ًظام • 
الظّٗح ّاالؼّال الهنّنٗح ّالطنق. للا ٗظب علٔ 

الٌاثق الٌٗطنج علٔ الٌٗانج ّالذنكٗو علٔ التعق عى 
 هنكتاخ اـنٓ ّذؼهل كافح الهٌإّلٗح ذظاٍ الٌٗانج.

 أونان الذشغٗل

 

 ACCاغالق  \: فذػ . 1

 ACC: ذعقٗل هٌافح . 2

 ACC: الغاء . 3

4 .SET/- اعقاق :ACC \ ذِقثح الٌنعح 

5 .RES اٌذعاقج :+/ACC \ االٌناع 
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 ّصف الّاظِح

 

 . قق ذم العشّن علٔ هنكتاخ اهاهكم.1

 . لهتح الكنّو اللاذٖ الذكٗف2

فٖ االٌذعقاق  ACCٗقل علٔ اى  ضٗاء الهتٗى االتٗض -
ًُّاك هنكتاخ هٌذِقف الِٗا اهاهكم. ضٗاء الهتٗى 

شغال ًُّاك هنكتاخ  ACCاالـضن ٗقل أى 
 هٌذِقف الِٗا اهاهكم.

فٖ االٌذعقاق  ACCاالتٗض ٗقل علٔ اى ضٗاء الهتٗى  -
ّال ذّظق هنكتاخ هٌذِقف الِٗا اهاهكم. ضٗاء الهتٗى 

شغال ّال ذّظق هنكتاخ  ACCاالـضن ٗقل أى 
 هٌذِقف الِٗا اهاهكم.

قق ذلف  ACCٗقل علٔ اى  ضٗاء الهتٗى االصفن  -
ّالنظاء الذّظَ الىالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 ذشّاًشٖ الهعذهق للفؼص ّاالصالغ فّناً 

 . ٗقل علٔ ٌنعح الكنّو الٌاتقح االعقاق.3

 هٌافح الكنّو الٌاتقح االعقاق عى هنكتاخ اهاهكم. 4

ال ذكفٖ لكٖ ذؼذفظ  ACCاى كاًخ قّج فنهلح 
ٌٗانذكم تهٌافح هعًٗح عى الهنكتاخ اهاهكم، فٌّف ذٌهع 
"طلب اٌذالم الٌاثق" هى الًظام هع الصّخ االًلانٕ هى 
العقاقاخ الهنكتح. فٖ ُلا الؼال ٗظب علٔ الٌاثق قّي 

 قّاٌح الفناهل لذِقثح الٌنعح.

 ACCذشغٗل 

تاللّى لهقج قصٗنج ٗضء الهتٗى الهذًاظن اًقن الون  -
 االتٗض علٔ العقاقاخ الهنكتح.

 لفذنج قصٗن فٖ لّؼح -/SET اضغط علٖ ون -

ّانؾ قّاٌح  ACCقق قـلخ الٌٗانج الٔ ًهط ٌٗطنج  -
 االٌناع.

 هالؼظاخ 

 ي. \كم  30اقًٔ ٌنعح للكنّو ُٖ • 
عًق ّضع هتقل الٌنعاخ فٖ إٔ ّضعٗح ها عقا ّضعٗح • 

 .ACCالذققم ال ٗهكى قـّل ٌٗطنج 
علٔ العقاقاخ الهنكتح ذضٖء اللهتح  ACCتعق ذشغٗل 

ٗقل علٔ ذّاظق هنكتاخ اهاهكم(، كها )ضٗاء اللهتح 
الهـوًّح ّاؼّالِا علٔ  ACCٗذم عنض ٌنعح 

 شاشح العنض.
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 ACCالـنّض هى 

 عتن االظناءاخ الذالٗح: ACCٗهكى الـنّض هى ٌٗطنج 

 فذػ التاب علٔ ظاًب الٌاثق. -

 ذفكٗك ؼوام االهاى علٔ ظاًب الٌاثق. -

 قم تقّي قّاٌح الفناهل.  -

 ”R“أّ  ”N“أّ  ”P“اـذٗان ّضعٗح  -

لهقج قصٗنج )ذضٖء اللهتح علٔ العقاقاخ اًقن الون 
 ACCالهنكتح تاللّى االتٗض هع الـنّض الهإقخ هى 

 ّذـوٗى الٌنعح الٌاتقح االعقاق(.

لهقج قصٗنج )ذًطفت اللهتح علٔ العقاقاخ اًقن الون 
 ACCالهنكتح تاللّى االتٗض هع الـنّض الهإقخ هى 

 ّذصفٗن الٌنعح الٌاتقح االعقاق(.

 اف االلكذنًّٖ.نفع ون االٗق -

 .ESPعًق اغالق ًظام  -

/+ فٖ ًهط الكنّو RESٗهكى االٌذعاقج عتن ون 
 اللاذٖ الذكٗف:

 عًقها ٗقّم تقّي قّاٌح الفناهل ؛  -

 لفذنج قصٗنج. اضغط علٖ ون  -

)ّضع الهتقل فٖ  ”R“اّ  ”N“اّ  ”P“اـذٗان ّضعٗح  -
“D”  ّا“S”) 

ؼٌب  EPBنفع ون االٗقاف االلكذنًّٖ. )انـاء ًظام  -
 االؼذٗاظاخ(

 (ESP)ٗظب اعاقج ذشغٗل  ESPعًق اغالق ًظام  -

 ACCاٌذعاقج 

ٗهكى اٌذعاقج ّظٗفح الكنّو اللاذٖ الذكٗف هظققاً عتن 
الـطّاخ الذالٗح فٖ ؼال ضٗاء الهتٗى تاللّى االتٗض علٔ 

 العقاقاخ الهنكتح:

هقج قصٗنج ذضء اللهتح الهذًاظنج /+ لRESاًقن ون  -
تاللّى االـضن. فٖ ُلا الؼال ذعّق ٌنعح الٌٗن الٔ 
ها كاى علِٗا فٖ االعقاق الٌاتق هع قـّل ًهط ٌٗطنج 
الكنّو. فٖ ؼال عقم ذـوٗى ٌنعح الكنّو اًقن ون 

SET/-  لهقج قصٗنج لٗقّم الًظام تاـذٗان الٌنعح
ي  \كم  30الؼالٗح كٌنعح الكنّو )ٗذم اـذٗان 

 30كٌنعح الكنّو فٖ ؼال قلح الٌنعح الؼالٗح عى 
 ي(. \كم 

/+ RESال ٗهكى اٌذعاقج الّظٗفح عى طنٗق ًقن ون 
 تعق الـنّض هى ًهط الكنّو اللاذٖ الذكٗف:

 للهقج القصٗنج للـنّض هى الكنّو. ًقن الون -

 .”R“أّ  ”N“أّ  ”P“اـذٗان ّضعٗح  -
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 الهؼققجوٗاقج ٌنعح ذشتٗخ الٌنعح 

 ٗنظٖ اذـال اإلظناءاخ الذالٗح لوٗاقج الٌنعح:

لوٗاقج الٌنعح، ال  -/SETقّي قّاٌح االٌناع ًّقن ون  -
 ٗذم ذؼقٗق ٌنعح الكنّو تقٗهح عالٗح.

/+ لهقج قصٗنج. كلها ذًقنٍ ذوقق الٌنعح RESًقن ون  -
 ي. \كم  1ب

كم  5/+ تاٌذهنان لوٗاقج ٌنعح الكنّو بRESًقن ون  -
 ي تاٌذهنان ؼذٔ انـاء الون. \

 هالؼظاخ 

 ي كاقصٔ ٌنعح للكنّو. \كم  150ٗهكى اـذٗان • 
عًقها ٗقّم تقّي قّاٌح الّقّق للذٌانع، الٌٗانج ٌّف  •

ذـنض هإقذا هى ًظام هشتخ الٌنعح ّذٌافن تالٌنعح 
 تعق الذٌانع.

 ذـفٗض ٌنعح ذشتٗخ الٌنعح الهؼققج

 اإلظناءاخ الذالٗح لذـفٗض الٌنعح:ٗنظٖ اذـال 

 \كم  1لهقج قصٗنج ّذًـفض الٌنعح ب -/SETاًقن ون  -
 ي كلها ذًقنُا.

كم  5تاٌذهنان الـفاض ٌنعح الكنّو ب -/SETًقن ون  -
ي.  \كم  30ي تاٌذهنان ؼذٔ انـاء الون أّ ؼذٔ  \

 انؾ الون لكٖ ذٌٗن الٌٗانج تالٌنعح الهًـفضح.

 ACCذعقٗل هٌافح 

ٗشغل الًظام ّذتذعق ٌٗانذكم عى  ”ON“اـذن ّضعٗح 
هنكتاخ فٖ االهام تالّضعٗح الناتعح )اكتن هٌافح تالّضعٗح 

 الناتعح(.

لهقج قصٗنج لذغٗٗن الهٌافاخ عى هنكتاخ اًقن الون 
اهاهكم. كلها ذًقن، ذذغٗن الهٌافح ّؼٌب ذنذٗب "الّضعٗح 

الّضعٗح ← الّضعٗح الشاًٗح ← الّضعٗح الشالشح ← الناتعح 
الّضعٗح الناتعح..." تشكل قّنٕ. كها ٗذم ← االّلٔ 

عنض الشنٗط االفقٖ اللٕ ٗهشل الّضعٗح الؼالٗح عتن هتٗى 
 ّو علٔ العقاقاخ الهنكتح.هٌافح الكن
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 تعق الذّقف عى هذاتعح الهنكتاخ. ACCذفعٗل 

ذذّقف ٌٗانذكم عًقها ذذّقف الهنكتاخ الذٖ ذذتعِا. فٖ 
ٌاكًًح  ACCـالل هقج هعًٗح تعق ذّقف ٌٗانذكم ٗظعلِا 

 ACCّذعوٗو الضغط. تعق الهقج الهعًٗح ٗقّم  ESPعتن 
 3هٌذقن. ًُاك لكٖ ذؼذفظ ٌٗانذكم تالّضع ال ESPتذشغٗل 

 ّهغاقنج الهنكتاخ اهاهكم: ACCاؼّال فٖ ؼال ذفعٗل 

ٗقّق  ACCتاللّى االـضن فٗعّق  . اى ذضء اللهتح1
 الٌٗانج تعق هغاقنج الهنكتاخ اهاهكم.

، EPBتاللّى االتٗض تقّى ذشغٗل . اى ذضء اللهتح 2
عتن  ACCفٗهكى الٌاثق تذشغٗل الٌٗانج ذؼخ ٌٗطنج 

 ّقّاٌح االٌناع./+ أّ RESون 

، EPBتاللّى االتٗض تعق ذشغٗل . اى ذضٖء اللهتح 3
فٗهكى الٌاثق قّي قّاٌح االٌناع اّالً. فٖ ُلا الؼال 

/+ عقب RESٗقّق الٌٗانج تعق ًقن ون  ACCٗعّق 
 .EPBانذـاء 

 الظنّف االٌذشًاثٗح 

لتعض الؼقّق  ACCًظناً للقّٗق الفٗوٗاثٗح ٗـضع 
أّ عقم هٌاُهذَ فٖ  ACCأٗضا ّنتها ذؼّي تذناظع اقاء 

الٌٗطنج علٔ ٌٗانذكم فٖ تعض الظنّف. للا ٗظب علٗكم 
 الٌٗطنج علٔ الٌٗانج تشكل ّاع قاثهاً.

الظنّف الذالٗح ذإقٕ الٔ ذناظع اقاء هٌذشعن ًظام 
 الناقان، ّعلٔ الٌاثق ذّؾ الؼلن فٖ ُلٍ الهًاٌتاخ:

ٌٗانج تعق ذِقثح الٌنعح. اى ذكتػ ّذذّقف . اٗقاف ال1
تذِقٗح الٌنعح ؼذٔ  ACCالٌٗانج اهاهكم فٗقّم 

الـنّض هى االًلان. فٖ ُلا الؼال ٗقّم الٌاثق تذشقٗق 
الفنهلح االٗظاتٗح ؼٌب االؼذٗاظاخ ؼذٔ اٗقاف الٌٗانج 

 تشكل ذام.

 

. هنّن الٌٗانج تالهًعطفاخ. عًقها ذٌٗن الٌٗانج فٖ 2
ق ال ٗعشن هٌذشعن الناقان علٔ الهنكتاخ الهًعطف ق

اهاهكم أّ ٗعظو عى ذًتِٗكم الٔ الهنكتاخ الذٖ ذٌٗن 
 ACCعلٔ هٌاناخ هذظاّنج. فٖ ُلا الؼال قق ٗقّم 

تفنهلح الٌٗانج ّذِقثح ٌنعذِا، أّ ال ٌٗذظٗب لؼنكاخ 
 ACCالهنكتاخ اهاهكم. قي قّاٌح الهكتاغ أّ ألغ 

 ٗقّٗاً للـنّض هًَ.
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الـنّض هى الهًعطف. عًق هغاقنج الهًعطف الطّٗل قق . 3
ٗعظو الًظام عى ذّقع الهٌان. للا ٗقّم هٌذشعن 
الناقان تذؼلٗل نقّق افعال الهنكتاخ الذٖ ذٌٗن فٖ 
هٌاناخ هذظاّنج ؼذٔ اذـال اظناءاخ صؼٗؼح. ٗهكى 

 قطع ُلٍ العهلٗح عتن قّاٌح االٌناع.

 

ّٗقح أّ ٌّٗل4 اى  .Zالٌٗاناخ تشكل  . ذّاظق الٌٗاناخ الض
ذقـل الٌٗاناخ الضٗقح اهاهكم ّالهنكتاخ الذٖ ذذظَ 
الٔ الٌٗان أّ الٗهٗى الٔ ًطاق هٌذشعن الناقان، فٗذم 
العشّن علِٗا، اال أى الًظام ٗعظو عى ذشـٗص 
هنكتاخ تـانض ًطاق الهٌذشعن، ـاصًح القناظاخ 

 الًانٗح أّ الهنكتاخ الضٗقح.

 

خ االـنٓ لهٌاناذِا. عًقها ذقـل . عًق ذغٗٗن الهنكتا5
الٌٗاناخ هٌانكم هى الهٌاناخ الهذظاّنج ُّٖ ـانض 
ًطاق اـذتان الناقان االهاهٖ، فقق ال ٗذم العشّن علِٗا. 

 لالهّان فّنا. ACCفٖ ُلا الؼال ال ٌٗذظٗب 

. العًاصن الهإّشنج فٖ ّظٗفح الهٌذشعن. ذذناظع ّظٗفح 6
ّٗح ّالضتاتاخ هٌذشعن الناقان تٌتب االهطان الق

الهاثٗح ّالشلّض ّالطٗى، هها ٗإقٕ الٔ االغالق الهإقخ 
. فٖ ُلا الؼال ٗذم عنض التٗاًاخ الذالٗح علٔ ACCل

شاشح العنض: "الكنّو اللاذٖ الذكٗف غٗن هذاغ" أّ 
"النظاء فؼص ًظام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام" 

ل". أّ "النظاء فؼص الًظام الهٌاًق االٗظاتٖ للفناه
 فٖ ُلا الؼال ال ٗعهل ًظام االًلان الهتكن االهاهٖ 
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أّ ًظام الكنّو اللاذٖ الذكٗف أّ الًظام الهٌاًق 
 االٗظاتٖ للفناهل.

ذلقاثٗاً  ACC. الؼنانج الهفنطح للفناهل قق ٗغلق ًظام 7
تشكل هإقخ تٌتب الفنهلح الهفاظثح أّ الؼنانج 
الهفنطح أشًاء الًوّل هى الهًؼقن. فٖ ُلا الؼال ٗذم 
عنض التٗاًاخ الذالٗح علٔ شاشح العنض: "الكنّو 
اللاذٖ الذكٗف غٗن هذاغ اٙى". ال ٗهكى اعاقج ذفعٗل 

ACC  فٗها تعق. ال ٗذم اعاقج ذفعٗلACC  اال تعق
نانج ظِاو الفناهل الٔ الًطاق اًـفاض قنظح ؼ

 الهٌهّغ تَ.

فٖ الوؼام الهنّنٕ أّ عًق  ACC. ًّصٗكم تعقم ذشغٗل 8
 \اتذِان االضّاء  \ذناظع هقٓ النإٗح )هشل اللٗل 

 ACCالضتاب ّالؿ(. ال ٗذـل ًظام  \الشلط  \الهطن 
إ اظناء لفنهلح ٌٗانذكم فٖ ؼال اقذناب إٔ شـص 

شل القناظح الًانٗح، أّ ؼّٗاى أّ هنكتح صغٗنج )ه
القناظح الِّاثٗح ّالقاطنج لاخ الؼاهل الهًـفض( أّ 

 اشٗاء ٌاكًح.

 

 ذؼلٗناخ 

الوام الٌاثق اذـال اظناءاخ اؼذٗاطٗح للٌٗطنج علٔ • 
 الٌٗانج.

عًق الٌٗن  ACCًظناً لٌالهذكم ّغٗنكم ال ٗهكى اٌذعهال • 
فٖ الهقى ّالوؼام الهنّنٕ ّهًاطق ذكشن فِٗا 
الهًعطفاخ ّتالطنق غٗن الهًاٌتح )هشل الطنق 

الهغطاج تالشلّض ّالضتاب ّالولط ّفٖ االهطان القّٗح 
 ّكشنج الهٗاٍ(، ّللك هى اظل ذظًب ؼّاقز هنّنٗح.

عًق الٌٗن فٖ هًاطق ال ذّظق فِٗا إٔ  ACCال ذٌذعهل • 
علٔ  ACCذناتٗح فقط. اٌذعهل  طنٗق أّ تَ طنق

 ٌطّغ طنق صلتح فقط.

 

 ذًتِٗاخ 

الّاهنكم فٖ تعض الهًاٌتاخ. هشالً  ACCقق ال ٌٗذظٗب • 
عًقها ذقذنب ٌٗانذكم هى ٌٗاناخ هذعطلح أّ إٔ عاثقح 
ذذّقف تٌتب الوؼام أّ هنكتاخ ذٌٗن فٖ ًفي الهٌان، 

 الّاهنكم. ACCقق ال ٌٗذظٗب 
ألٕ شـص أّ ؼّٗاى أّ ٌٗانج  ACCقق ال ٌٗذظٗب • 

 ذقذنب هًكم فٖ ًفي الهٌان.
عًق ذغٗٗن الهٌان أّ الٌٗن عًق هـنض الطنٗق الٌنٗع أّ • 

الطنٗق اللٕ ٗكّى علٔ قٗق الذهِٗق ٗظب اغالق 
ACC  هإقذاً لذظًب وٗاقج الٌنعح ذلقاثٗاً عى القٗهح

 الٌاتقح االعقاق.

  



 القٌادة دلٌل. 5

208 

 ذًتِٗاخ 

للٌٗانج تاالًطالق اّذّهاذٗكٗاً تعق ذّقف  ACCٌٗهػ • 
الٌٗانج لهقج قصٗنج أّ الؼصّل علٔ هّافقح الٌاثق 
)تعق ًقن ون الٌٗطنج أّ قّي قّاٌح االٌناع(. فٖ 
ـالل ُلٍ الهقج ٗظب علٔ الٌاثق الذؤكق هى عقم ّظّق 

 عّاثق أّ هانج اهاهَ. 
ذظًب اصطقام هٌذشعن الناقان. اى ًٗؼنف الهٌذشعن عى • 

هّضعَ الصؼٗػ تٌب االصطقام، فقق ٗذم ذناظع اقاثَ 
تاٌذهنان ّاى كاى تعق الذصؼٗػ ّالذعقٗل. فٖ ُلا 

 الؼال قق ٗغلق الًظام.
اى ذذناكم علٔ ٌطػ هٌذشعن الناقان االٌّاؾ أّ ٗذعنض • 

 ACCللهطن القّٕ أّ الشلط أّ الطٗى، فقق ال ٗعهل 
 تشكل ٌلٗم.

 

 هالؼظاخ 

 تذشـٗص اشٗاء ٌاكًح. ACCال ٗقّم • 
علٔ الؼٗلّلح قّى قّج الفنهلح الهؼقّقج تقالً  ACCٗققن • 

 هى قّج الفنهلح الهفاظثح.
النظاء عقم ّضع الققم علٔ قّاٌح االٌناع تشكل هذعهق • 

أّ غٗن هذعهق، ّللك هى اظل ذظًب ذناظع الفناهل 
اى ٗقي الٌاثق قّاٌح االٌناع، فقق  .ACCتٌتب 

 لٌٗن ّالهٌافح الـاضعح للٌٗطنج.ذوقاق ٌنعح ا
عى اقاء قّنٍ هشلها لكن فٖ ُلا الفصل،  ACCاى ٗعظو • 

فال ذقم تاٌذعهالَ تاٌذهنان. النظاء الذّظَ الٔ الهّوع 
الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ الهعذهق للفؼص 

 ّاالصالغ فّناً 
عًقها ذٌٗن الٌٗانج فٖ اهطان ّشلّض قّٗح ٗذعلن علٔ •

الهنكتاخ اهاهَ. فٖ ُلا الؼال ٗظب الًظام ذشـٗص 
 .ACCاغالق 

اى ذقذنب الٌٗانج فٖ االهام هًكم ذقنٗظٗاً ٌّنعح ٌٗانذك • 
ؼهاًٗح  ACCفّق ٌنعذِا، فال ّٗفن اقاء فنهلح 

ههٗوًج. فٖ ُلا الؼال ٗظب قّي قّاٌح الكتػ لذظًب 
 االصطقام تِا.

 

 هالؼظاخ 

 عى ذشـٗص كل تٗثاخ الٌٗن. ACCٗعظو • 
الظاُنج  ACCقق ٗذم ذغطٗح اؼّال  ACCتعق ذشغٗل • 

علٔ لّؼح العقاقاخ تّظاثف اـنٓ )هشل عًق اظناء 
 الهكالهاخ الِاذفٗح(.

نتها ذٌهع ضّضاء ؼاقج ًاظهح عى  ACCتعق ذفعٗل • 
ذشقٗق الفناهل، ُّٖ هى الظّاُن الطتٗعٗح ّال قاعٖ 

 هى ذشغٗل الًظام.للقلق. اى الضّضاء ذؤذٖ 
ًظناً لٌالهذكم ّغٗنكم ٌّف ٗذم الغاء ٌنعاخ الكنّو • 

 الهـوًّح تعق اطفاء الهؼنك.
ٗهكًكم وٗاقج ٌنعح الٌٗن عى طنٗق قّاٌح االٌناع. تعق • 

انـاء قّاٌح االٌناع ٗقّم الًظام تعنض ٌنعح الٌٗن 
 الهـوًّح.

الٌٗن فٖ الًفق قق ٗظعل الناقان فٖ الًهط االعهٔ. فٖ ُلا • 
 هإقذاً. ACCالؼال ٗذم اغالق 
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 نظام االنذار المبكر االمامً لالصطدام * 5.4.4

ٗقّم ًظام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام تذشـٗص 
الهٌافح ّالٌنعح الًٌتٗذٗى لٌٗانذكم ٌّٗاناخ اـنٓ 

ٕ االهاهٖ ّالكاهٗنا االهاهٖ تّاٌطح الكاهٗنا الهٗلٗهٗذن
اللكٖ الهنكب علٔ الوظاض االهاهٖ، ّللك علٔ اٌاي 
ذصنفاخ الٌاثق االـنٓ )هشل قّي قّاٌح االٌناع 
ّلقّاٌح الهكتاغ ّالؿ(، هى اظل ذؼقٗق اؼذهال االصطقام 
ّذًتَٗ الٌاثق الٔ ـطّنذَ. فٖ ُلا الؼال ٗهكى الٌاثق اذـال 

 ّالهـاطن.اظناءاخ الوهح لذظًب الؼّاقز 

 هالؼظاخ 

ذعلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذعهال الناقان ّهٌذشعن 
 230=< اًظن الصفؼح  الكاهتٗنا.

 ذشغٗل ّاٗقاف

 

ّذٌٗن الٌٗانج تٌنعح فّق  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ 
ي، ّفٖ ُلا الؼال ٗذم فذػ ًظام االًلان الهتكن  \كم 30

 لالصطقام.االهاهٖ 

اغالق الًظام  \النظاء اذـال االظناءاخ الذالٗح لفذػ 
 ٗقّٗاً:

 لفذنج قصٗنج. اضغط علٖ ون  -

 

علٔ ٗهٗى "االًلان الهتكن االهاهٖ اًقن الون الهنى  -
لالصطقام" علٔ الًافلج الظاُنج علٔ شاشح العنض 

 للًظام الصّذٖ، شم اًقن "الذؤكق".

 هالؼظاخ 

اغالق ًظام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام ال تعق 
 ٗقّم الًظام لذًتِٗكم الٔ هـاطن الٌٗاناخ ّالهاناخ.
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 ذًتِٗاخ ُاهح

 

اًّاع هى الذًتِٗاخ عًق ذشغٗل ًظام االًلان  3ًُاك 
 الهتكن االهاهٖ لالصطقام:

 . الذًتَٗ الٔ الهٌافح.1

ّقق ذصطقم الهٌافح تًٗكم ّالٌٗانج اهاهكم هؼقّقج ظقاً 
 تِا. فٖ ُلا الؼال ذتنق االٗقًّح علٔ العقاقاخ الهنكتح.

 . الذًتَٗ الٔ االقذناب.2

تعق ذفعٗل ًظام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام ذتنق 
االٗقًّح الهذًاظنج علٔ العقاقاخ الهنكتح هع اصقان 

 االصّاخ الذؼلٗنٗح.

 . الفنهلح القصٗنج.3

عًق العشّن علٔ الهـاطن ٗذم ذفعٗل الفنهلح القصٗنج 
العالٗح لالصطقام، ّللك هى اظل ذًتَٗ الٌاثق الٔ اذـال 

 اظناءاخ الوهح فّناً.

 هالؼظاخ 

قم تاعقاق هٌافح الذًتإ لالصطقام االهاهٖ تٗى "التعٗق • 
القٗاقج  –ّالهذٌّط ّالقنٗب" فٖ اعقاقاخ الٌٗانج 

فٖ الًظام  هٌافح الذًتإ لالصطقام االهاهٖ -الهٌاًقج 
الصّذٖ. ٗهكى ذـوٗى الهٌافح الذًتِٗٗح لالصطقام 
االهاهٖ ّاطالعكم علٔ الهٌافح الذؼلٗنٗح الٌاتقح 

 االعقاق.
 قي قّاٌح االٌناع أّ قّن الهقّق الًِاء ذؼلٗن الًظام.• 
 80ًطاق الٌنعاخ الـاضعح للذًتَٗ الٔ الهٌافح ُّ فّق • 

ثق تٌتب ي. النظاء ذظًب ذشذٗخ ذنكٗو الٌا \كم 
 كشنج الذؼلٗناخ عًق الٌٗن تٌنعاخ هًـفضح.

 30ًطاق الٌنعاخ الـاضعح للذًتَٗ الٔ االقذناب ُّ فّق • 
 ي. \كم 

 

 ذؼلٗناخ 

اى ًظام االًلان الهتكن االهاهٖ لالصطقام ٗؼذنم 
 القاًّى الفٗوٗاثٖ ّلى ذظاوف تّظاثفَ.

إ ؼال اى الًظام لى ًٗتَ الٌاثق ؼذٔ ذظًب االصطقام فٖ • 
 هى االؼّال.

فٖ الظنّف الهعّققج علٔ الطنق )هشل ٌٗن الٌٗانج فٖ • 
طنق افعّاًٗح( قق ٗذم اطالق ذؼلٗناخ غٗن الوهح هى 

 الًظام.
فٖ ؼال اطالق الذؼلٗن هى الًظام ٗظب علٔ الٌاثق ذِقثح • 

الٌنعح ّالذـلص هى العّاثق ؼٌب االؼّال 
 الهنّنٗح.

اؼذٗاطٗح للٌٗطنج علٔ  الوام الٌاثق اذـال اظناءاخ• 
 الٌٗانج.
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 النظام المساند للفرملة االٌجابٌة * 5.4.5

 

( تذشـٗص AEBٗقّم الًظام الهٌاًق للفنهلح االٗظاتٗح )
الهٌافح ّالٌنعح الًٌتٗذٗى لٌٗانذكم ٌّٗاناخ اـنٓ 
تّاٌطح الكاهٗنا الهٗلٗهٗذنٕ االهاهٖ ّالكاهٗنا االهاهٖ 
اللكٖ الهنكب علٔ الوظاض االهاهٖ، ّللك علٔ اٌاي 
ذصنفاخ الٌاثق االـنٓ )هشل قّي قّاٌح االٌناع 
ّلقّاٌح الهكتاغ ّالؿ(، هى اظل ذؼقٗق اؼذهال االصطقام 

ًتَٗ الٌاثق الٔ ـطّنذَ. فٖ ُلا الؼال ٗهكى الٌاثق اذـال ّذ
اظناءاخ الوهح لذظًب الؼّاقز ّالهـاطن. عًق العشّن علٔ 

تفنهلح الٌٗانج ّذًتَٗ الٌاثق  AEBاالصطقام الهؼذهل ٗقّم 
الٔ االٗقاف، اال أى قّج الفنهلح قق ال ذكفٖ لذظًب االصطقام. 

ذلقاثٗاً لذظًب أّ ذـفٗف  فٖ ُلا الؼال ٗذم وٗاقج قّج الفنهلح
 االصطقام.

 

 هالؼظاخ 

ذعلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذعهال الناقان ّهٌذشعن 
 230=< اًظن الصفؼح  الكاهتٗنا.

 ذشغٗل ّاٗقاف

 

ّالًظام الهٌاًق  ”ON“ّضع هفذاغ الذشغٗل فٖ 
 االٗظاتٖ هفذّغ قاثهاً.

اغالق الًظام  \االظناءاخ الذالٗح لفذػ النظاء اذـال 
 ٗقّٗاً:

 لفذنج قصٗنج. اضغط علٖ ون  -
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علٔ ٗهٗى "االًلان الهتكن االهاهٖ اًقن الون الهنى  -
لالصطقام" علٔ الًافلج الظاُنج علٔ شاشح العنض 

 للًظام الصّذٖ، شم اًقن "الذؤكق".

ّعلٔ ّظَ ٗهكى فذػ أّ اغالق الًظام فٖ الًظام الصّذٖ  -
هٌاًح  –هٌاًقج القٗاقج  –الذؼقٗق "اعقاقاخ الٌٗانج 

 الفنهلح االٗظاتٗح".

 AEBقنظاخ فنهلح 

 

فنهلح القنظح االّلٔ: ٗذم الفنهلح القصٗنج عًق اقذناب 
 الٌٗاناخ فٖ االهام.

 

فنهلح القنظح الشاًٗح: االقذناب تـطّج اكتن ّالفنهلح  -
 الطانثح الـفٗفح االّذّهاذٗكٗح.
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فنهلح القنظح الشالشح: ٗذم الفنهلح تشكل ذام اّذّهاذٗكٗاً  -
ُٗذظًب.  لذـفٗف االصطقام اللٕ ال 

 فٖ الظنّف الذالٗح: AEBٗظب اغالق ًظام 

 ٌٗانذكم هقطّنج. -

 ٌٗانذكم علٔ هًصح اـذتان صنج العظلح. -

 قق ذلف هٌذشعن الناقان. -

اصطقام لٗل  ًُاك قّج ـانظٗح علٔ هٌذشعن الناقان )هشل -
 الٌٗانج(.

 فٖ االؼّال الذالٗح: AEBقق ال ٗعهل ًظام 

 ذهن الٌٗانج تالهًعطف الشقٗق. -

 قق ذم قّي قّاٌح االٌناع تشكل ذام. -

 (”S“أّ  ”D“لم ٗذم اـذٗان ّضعٗح الذققم )ّضعٗح  -

 ٗقّٗاً. ESPقق ذم اغالق  -

 لم ٗذم نتط ؼوام االهاى علٔ ظاًب الٌاثق. -

 ذغطٗح هٌذشعن الناقان تاٌّاؾ.قق ذم  -

 ذٌٗن الٌٗانج فٖ الشلّض أّ االهطان القّٗح. -

 اهاهكم ٌٗاناخ ضٗقح )هشل القناظاخ الًانٗح(. -

 ًُاك ٌٗاناخ ذٌٗن تاذظاُاخ هذشاتكح. -

 اهاهكم عّاثق )هشل الٌٗاناخ الهذعطلح( ٌاكًح. -

 ذذظَ الٗكم ٌٗاناخ هى االهام. -

 ظَ الٔ ّاظِذكم.ًُك ٌٗاناخ أّ ؼّٗاًاخ ذذ

ال ٗعهل الهٌتن فٖ تعض الهًاٌتاخ ّٗذناظع اقاإٍ، هشل  -
تٌتب ذشَّٗ الهظال الكِنتّهغًطٌٖٗ أّ اٌتاب 

 االُقاف لاذِا.
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 هالؼظاخ 

 AEBقي قّاٌح االٌناع أّ قّن الهقّق لكٖ ٗذّقف ًظام • 
ل. ـّ  هى الذق

تكتػ الٌٗانج تعق ذفعٗلَ ّنتها ذؼّي تِّوج علٔ  AEBٗقّم • 
 قّاٌح الفناهل، ّللك هى الظّاُن الٌلٗهح.

 

 ذؼلٗناخ 

فٖ ضهاى اهاى الٌٗن، اال أًَ  AEBٌٗاُم ًظام 
ٗؼذنم قاًّى علم الؼنكاخ اٗضا. ال ذظاوف تّظاف ًظام 

AEB ٗظب أى ٗكّى الٌاثق علٔ اٌذعقاق لذطتٗق الفناهل .
 أّ ذقلٗل ٌنعح الٌٗانج أّ ذظًب العّاثق.علٔ الٌٗانج 

تذظًب ؼّاقز هنّنٗح أّ اصاتاخ  AEBال ٗقّم ًظام • 
 تشنٗح تشكل اٗظاتٖ.

عى اٗقاف الٌٗانج تشكل ذام ّٗظب علٔ  AEBٗعظو ًظام • 
 الٌاثق الٌٗطنج علِٗا قاثهاً 

ل الضنّنٕ فٖ الظنّف  AEBقق ٗقّم ًظام •  ـّ تالذق
 الهعّققج )هشل الٌٗن فٖ هًاطق افعّاًٗح(.
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 نظام سبر الماّرة * 5.4.6

ٗقّم ًظام الكشف عى الهشاج تالكشف عى الهشاج أهاهكم 
تالناقان لّ الهّظح الهلٗهذنٗح الهشتخ علٔ الهصق األهاهٖ 
ّالكاهٗنا األهاهٗح اللكٗح الهشتذح علٔ الوظاض األهاهٖ، 

ٗهكًَ هٌاعقج الٌاثق علٔ ذظًب اصطقام الهشاج أّ الؼق ّ
هًَ ّذقلٗل اهكاًٗح ؼقّز الؼّاقز ضهى ققنج الًظام. ٗقّم 
الًظام تذًتَٗ الٌاثق عى االصطقام الّشٗك، ّذعق الٌٗانج 
لقـّل ؼالح الكتػ فٖ ؼاالخ الطّانة ّذّفٗن الهٌاعقج أشًاء 

 اط.الكتػ ّذًشٗط ّظٗفح الهٌاعقج علٖ الكتػ تًش

 هالؼظاخ 

ذعلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذعهال الناقان ّهٌذشعن 
 230=< اًظن الصفؼح  الكاهتٗنا.

 

 ذًتِٗاخ 

ال ٗعذتن ًظام ٌتن الهانج تقٗالً عى الٌاثق! علَٗ 
 الذنكٗو أشًاء القٗاقج!

 الذًتَٗ عى القنب

فٖ ؼالح الكشف عى اؼذهال ّقّع ؼاقز اصطقام 
الهشاج، ٗقّم الًظام تذًتَٗ الٌاثق ألـل وهام الهتاقنج للكتػ 
تاٌذـقام صّخ الذًتَٗ ّالضّء الذًتِٖٗ علٖ العقاقاخ 

كم/ٌاعح.  64كم/ٌاعح~ 30الهظهعح ـالل ًطاق ٌنعح 
ٗذغٗن ّقخ الذًتَٗ تؼٌب ظنّف ؼنكح الهنّن الفعلٗح 
ٌّلّك الٌاثق. فٖ الّقخ ًفٌَ، ذكّى الٌٗانج ظاُوج 

 إلظناء الكتػ فٖ ؼاالخ الطّانة فٖ إٔ ّقخ.

ٗؼذّٕ ًظام ٌتن الهانج علٔ ّظٗفح الذًتَٗ الٔ 
االقذناب الذٖ ذًذهٖ الٔ ًظام االًلان الهتكن لالصطقام 

اغالق ًظام االًلان  \نأ الذعلٗهاخ ؼّل فذػ االهاهٖ، ّاق
=< اًظن  الهتكن لالصطقام االهاهٖ للهوٗق هى الذفاصٗل.

 209الصفؼح 

 الهٌاعقج فٖ الكتػ الًشط

الا لم ٌٗذظب الٌاثق لنٌالح الذًتَٗ الصاقنج عى 
الًظام، فقق ٗقّم ًظام ؼهاٗح الهشاج ذلقاثٗا تذطتٗق الكتػ 

كم / ٌاعح. فٖ  64كم / ٌاعح ~  4الكاهل فٖ ًطاق ٌنعح 
ـطن االصطقام الهؼذهل، ٗقلل الًظام هى اؼذهال ّقّع 

 ؼاقز عى طنٗق الكتػ للؼق هى ٌنعح الٌٗانج.

ٗفح الهٌاعقج فٖ الكتػ الًشط فٖ ّظٗفح ٗذم ذضهٗى ّظ
الكشف عى الهشاج فٖ ًظام الهٌاعقج فٖ الكتػ الًشط، 
ّطنٗقح الذشغٗل/اٗقاف الذشغٗل لَ فٖ ًظام الهٌاعقج فٖ 

 الكتػ الًشط.

ذذطلب ُلٍ الهٗوج هى الكشف ققن اإلهكاى عى 
 هعلّهاخ ققٗقح للهشاج لضهاى ذشغٗل الهٗوج تشكل صؼٗػ.

 ذًتِٗاخ 

ٗذعلن علٔ ُلا الًظام ٌتن كل الهانج ّٗظب علٔ 
 الٌاثق ذؼهل كل الهٌإّلٗح ذظاٍ ٌالهح الٌٗانج.
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 ذًتِٗاخ ؼّل اعطال ّظٗفح ٌتن الهانج

 

اى ذلفخ ّظٗفح ٌتن الهانج فٌّف ذظق "ّظٗفح ٌتن الهانج  -
 غٗن هذاؼح" علٔ العقاقاخ الهنكتح.

 

 هالؼظاخ 

تعض القّٗق الفٗوٗاثٗح اٗضاً ّقق ال ُلا الًظام ٗؼذنم 
ٗهكى ذؼقٗق تعض الّظاثف فٖ ًطاق الٌنعاخ الهٌهّغ 
تِا. للا ٗظب علٔ الٌاثق اذـال اظناءاخ فعالح عًق الفنهلح. 
الذؼلٗناخ هى ًظام ٌتن الهانج ّاهكاًٗح الفنهلح عتن قّاٌح 

 الفنهلح ذذّقف علٔ االؼّال الّاقعٗح.
ًب ؼّاقز أّ اصاتاخ تشنٗح ّظٗفح ٌتن الهانج لى ذذظ• 

 ـطٗنج تاالعذهاق علٔ لاذِا.
فٖ تعض الظنّف الهعّققج اى الًظام قق ال ٗؼذاض الٔ • 

الذؼلٗناخ أّ الفناهل، ـصّصاً عًق الٌٗن علٔ طنق 
افعّاًٗح أّ العشّن علٔ اُقاف ذذشاتَ الهانج هى ؼٗز 

 الشكل ّالهقاي.
الٔ الذؼلٗناخ  عًق اـذالل ّظٗفح ٌتن الهانج قق ال ذؼذاض• 

أّ ذقـل الفناهل، ـصّصاً عًق اـذالل الناقان أّ 
 هٌذشعن الكاهٗنا.

 

 هالؼظاخ 

فٖ إٔ ّقخ ٗظب علٔ الٌاثق االٌذعقاق للٌٗطنج علٔ • 
 الٌٗانج.

 نتها ذظق صالتًح علٔ قّاٌح الفناهل تعق ذفعٗل الًظام. • 
ذذّقف ّظٗفح عًق قّي قّاٌح االٌناع اّ ذقّٗن الهقّق • 

 الفنهلح االّذّهاذٗكٗح لّظٗفح ٌتن الهانج.
قق ال ٗذّفن لكم ّقخ كاف لذظًب االصطقام عًق ٌهاع • 

 الذؼلٗناخ.
اى كاًخ اؼّال غٗن عاقٗح ال ُذلكن ٌاتقاً تِلٍ الّظٗفح، • 

هشال قق ٗذم ذفعٗلِا تـطؤ هناناً، فًّصٗكم تاغالق ُلا 
الـاص تٌٗانج الًظام ّالذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق 

 ذشّاًشٖ  للفؼص ّالذصلٗػ.
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 ذؼلٗناخ 

لى ذغفل ذًتِٗاخ اللهتاخ الذؼلٗنٗح الهضاءج ّالعقاقاخ 
الهنكتح، ّللك هى اظل ذظًب ؼّاقز هنّنٗح ّاصاتاخ 

 تشنٗح ـطٗنج.

 ؼقّق الًظام

ال ذـلّ ظٗفح ٌتن الهانج هى تعض القّٗق الفٗوٗاثٗح 
الهشال، قق ذذعنض ّظٗفح الكشف ّؼقّق الًظام. علٔ ٌتٗل 

عى الهشاج للذقـل هى قتل الٌاثق فٖ تعض الؼاالخ، هها 
ٗذٌتب فٖ الذشغٗل غٗن الهقصّق أّ الذؤـٗن فٖ الذشغٗل. 
لللك، ٗنظٔ الذًتَٗ فٖ ظهٗع األّقاخ ّأـل وهام الهتاقنج 

 لذّلٖ الٌٗطنج الا لوم األهن.

لهانج فٖ فٖ االؼّال الذالٗح قق ال ذعهل ّظٗفح ٌتن ا
 اّل فنصح:

 ٌٗن الٌٗانج فٖ الهًعطف الضٗق. -

اٌناع الٌٗانج تعق قّي قّاٌح االٌناع تشكل ذام اّ  -
 االٌناع الهفاظت.

 قق ذم اغالق الّظٗفح الهٌاًقج أّ الّظٗفح هـذلّح. -

 ٗقّٗاً. ESPقق ذم اغالق ّظٗفح  -

 .ESPقق قـلخ الٌٗانج الٔ ًطاق ٌٗطنج  -

هٗنا االهاهٖ أّ هٌذشعن الناقان تاٌّاؾ قق ذم ذغطٗح الكا -
 أّ اشٗاء غٗن عاقٗح.

 ذناظع الٌٗانج. -

 كاى الّضع الهنّنٕ صعتاً. -

 ٌٗانذكم هقطّنج. -

 ٗقف الهانج علٔ ظوٗنج الٌالهح الهنّنٗح أّ الهًعطف. -

ٗذم ذغطٗح الهانج ظوثٗاً ّكلٗاً تاشٗاء اـنٓ، هشل العهال  -
 اللٗى ٗؼهلّى ٌاللم.

الهاناخ اللٗى ٗنذقّى اوٗاء غنٗتح، هشل اللٗى ٗؼذفلّى  -

 تالكنًفال.

عًق ذناظع هقٓ النإٗح، هشل غنّب الشهي، اللٗل،  -
 الشلّض، ّاالهطان القّٗح ّالضتاب الكشٗف ّالؿ.
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 نظام االنذار المبكر النحراف السٌارة عن مسارها* 5.4.7

هٌانُا ٗقّم ًظام االًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى 
تٌتن الهٌان علٔ الطنٗق ّذؼلٗل ذصنفاخ الٌاثق ّذًتَِٗ 
الٔ انُاقَ ّغفالًَ ّهكالهذَ عتن الِاذف لذظًب اًؼناف 
الٌٗانج عى هٌانُا. ٗذم اطالق الذؼلٗن عًق ذظاّو االطان 
االهاهٖ لـط الهٌان ّٗقّم الًظام تاطالق صّخ ذؼلٗنٕ 

 ّالشكل التٗاًٖ علٔ العقاقاخ الهنكتح.

 ٗل ّاٗقافذشغ

 

ذضء اللهتح  ّاًقن الون  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ 
علٔ العقاقاخ الهنكتح. للك ٗقل علٔ ذشغٗل ّالهتٗى 

فٖ العقاقاخ ذًطفت اللهتح ّالهتٗى  الًظام. اًقن الون 
 الهنكتح. ّللك ٗقل علٔ اغالق الًظام.

ٗهلك الًظام لاكنًج ؼّل اؼّال الفذػ ّاالغالق. تعق 
الهؼنك ذكّى اؼّال الفذػ ّاالغالق هشلها كاى علَٗ ذشغٗل 

 فٖ الهنج الٌاتقح.

 ذؼقٗق ّضع هٌاعقج الؼانج

ذقـل الًظام الصّذٖ  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ 
الًهط الهٌاًق  –هٌاًقج القٗاقج  –"اعقاقاخ الٌٗانج 

للهٌاناخ"، شم اـذن هٌاًقج الذّظَٗ، الذؼلٗناخ، هٌاًقج 
 الذّظَٗ ّالذؼلٗناخ.

 هٌاًقج الذّظَٗ .1

تعق اـذٗانٍ ٗقّم الًظام تالذصؼٗػ الهٌاًق عتن هظنق  -
 الهقّق.

 . الذؼلٗناخ2

 اـذنٍ لكٖ ٗطلق الًظام ذؼلٗناخ فقط. -

 . هٌاًقج الذّظَٗ ّالذؼلٗن3

اـذنٍ ٗقم الًظام تاطالق الذؼلٗناخ هع الذقـل عتن الهقّق  -
 للذصؼٗػ الهٌاًق.
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 ذًتِٗاخ ُاهح

 

الذؼلٗن ؼّل االًؼناف عى الهٌان فٖ ؼال ٗذم اطالق 
ذفعٗل "الذؼلٗن" أّ "هٌاًقج الذّظَٗ ّالذؼلٗناخ" للًهط 

 الهٌاًقج.

ي ّٗذم العشّن علٔ  \كم  65اى ٗوق ٌنعح الٌٗن عى  -
هٌان فعال علٔ إٔ ظاًب، فٗذم اضاءج اللهتح الـضناء

علٔ لّؼح العقاقاخ الهنكتح. ّللك ٗقل علٔ اؼذهال  
اًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا ّضنّنج الذؼلٗن. اى 
كاى هٌان فٖ إٔ ظاًب، فٗقّم الًظام تالذؼلٗن لِلا 

 الهٌان.

ال ٗذم اطالق الذؼلٗناخ  تعق ضٗاء اللهتح الـضناء
هى الًظام فٖ إٔ ؼال هى االؼّال الذالٗح ّاى قق اًؼنفخ 

 ج عى هٌانُا.الٌٗان

 قي قّاٌح الفنهلح تقّج كتٗنج لذِقٗح الٌنعح. -

 اضاءج هتٗى الذّظَٗ علٔ الظاًب الهذًاظن. -

 اضاءج اللهتح الذؼلٗنٗح. -

 قق ذم اطالق الذؼلٗن عها قنٗب. -

 الٌٗن علٔ الـط لهقج طّٗلح. -

ح الـضناء ٗقّم الًظام تاطالق  تعق ضٗاء اللهت
ذؼلٗناخ الٔ الٌاثق تقّى إٔ ذصّنف هلكّن ّاى قق 
اًؼنفخ الٌٗانج عى هٌانُا )لذًتَٗ الٌاثق الٔ انُاقَ 
ّغفالًَ ّهكالهذَ عتن الِاذف(. فٖ ُلا الؼال ٗذم اطالق 
الذؼلٗناخ الٔ الٌاثق ّذتنق ـطّط الهٌاناخ علٔ 

 العقاقاخ الهنكتح هع صّخ الصفانج.

 هٌاًقج الذّظَٗ

 

ال ٗذم ذفعٗل ّظٗفح هٌاًقج الذصؼٗػ الًؼناف الٌٗانج 
عى هٌانُا اال الا كاى ًهط الهٌاًقج ُّ "هٌاًقج الذّظَٗ" أّ 

 "هٌاًقج الذّظَٗ ّالذؼلٗناخ".

ٗذم العشّن علٔ ـط فعال للهٌان علٔ إ ظاًب فٖ ؼال  -
ي. ذضٖء اللهتح  \كم  65وٗاقج ٌنعح الٌٗن عى 

الـضناء علٔ العقاقاخ الهنكتح. ّللك ٗقل علٔ 
ل الهقّق. ٗقّم الًظام  ـّ ظنٗاى هٌاًقج الذصؼٗػ عتن ذق
تذصؼٗػ ظاًب هى ـط الهٌان اى كاى ذم العشّن علَٗ 

 فقط.
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الـضناء ال ٗقّم الًظام تهٌاًقج تعق ضٗاء اللهتح 
الذصؼٗػ عتن ذقـل الهقّق فٖ ؼال اًؼناف الٌٗانج عى 

 صاً فٖ االؼّال الذالٗح:هٌانُا، ـصّ

 قي قّاٌح الفنهلح تقّج كتٗنج لذِقٗح الٌنعح. -

 اضاءج هتٗى الذّظَٗ علٔ الظاًب الهذًاظن. -

 اضاءج اللهتح الذؼلٗنٗح. -

 قق ذم اطالق الذؼلٗن عها قنٗب. -

 الٌٗن علٔ الـط لهقج طّٗلح. -

 ٗقّم الًظام تاٌذالم الهقّق تٌتب ذـلص ٗقٕ الٌاثق هًَ. -

هٌاًقج الذصؼٗػ عتن ذقـل الهقّق ذضٖء اللهتح  عًق
 تلّى العًتن ّٗؼّي الٌاثق تعوم اللٖ علٔ الهقّق.

 ذًتِٗاخ ؼّل اٌذالم الٌٗانج.

 

اى ٗعشن ًظام االًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى 
هٌانُا علٔ اتذعاق ٗقٕ الٌاثق عى الهقّق لهقج طّٗلح، فٗذم 

الًظام. ٌّف ذٌهع الصفانج هع اصقان اّاهن االٌذالم هى 
 الهعلّهاخ الذؼلٗنٗح علٔ العقاقاخ الهنكتح.

تعق اٌذالم الٌاثق لِلٍ الهعلّهاخ ٗظب االهٌاك 
تالهقّق. النظاء الذعاهل تالّضع تشكل هذؤى ّال ذقّن الهقّق 
تشكل هفاظت. عًق عشّن الًظام علٔ عوم اللٖ الًاظم عى 

ّاهن االٌذالم ذلقاثٗاً، ألًَ اهٌاك الٗقٗى تالهقّق، ٗذم الغاء ا
ٗظق الٗقٗى علٔ الهقّق. اعاقج الذفعٗل االّذّهاذٗكٖ لًظام 

 االًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا

قق ٗـطؤ الًظام فٖ ؼال ّضع الٗقٗى علٔ الهقّق 
تلطف، ألًَ ٗذـل التقٗى ذتذعقاى عى الهقّق. فٖ ُلا الؼال ٗذم 

ق ّٗظب علٔ الٌاثق االهٌاك اصقان ذعلٗهاخ اٌذالم الهقّ
تالهقّق تلطف أّ ذؼنٗك الهقّق قلٗالً لكٖ ٗؼّي الًظام تعوم 

 اللٖ علٔ الهقّق. ٌّف ٗذم الغاء اّاهن االٌذالم اـٗناً.
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 ذًتِٗاخ اـنٓ

اى ٗعشن الًظام علٔ ذلف الكاهٗنا، فٗذم عنض 
"الهعلّهاخ ؼّل ًظام االًؼناف عى الهٌان غٗن هذاؼح" 

 الهنكتح. علٔ العقاقاخ

عاهًح للك ٗعّق الٔ اذٌاؾ الوظاض االهاهٖ أّ ذعنض 
الكاهٗنا الشعح الشهي الهتاشنج الذٖ ذؤذٖ هى هّاضع 
هًـفضح. ال ٗذلف ًظام اًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا فٖ ُلا 

 الؼال ّال قاعٖ لالصالغ.

 ٗهكى الٌاثق غٌل الوظاض االهاهٖ عتن ظِاو الغٌٗل.

ًظام، فٗذم عنض "النظاء اى ٗعشن الًظام علٔ إٔ 
فؼص ًظام اًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا " علٔ العقاقاخ 

 الهنكتح هع ضٗاء اللهتح الؼهناء.

 هالؼظاخ 

اى ٗذم عنض "النظاء فؼص ًظام اًؼناف الٌٗانج 
عى هٌانُا " علٔ العقاقاخ الهنكتح ّقق ذلف الًظام. فٖ ُلا 

تٌٗانج ذشّاًشٖ  الؼال ذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص
 للفؼص ّالذصلٗػ.

 ؼقّق الّظاثف

ٗذقٗق ًظام االًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا 
تتعض العًاصن التٗثٗح ّقق ٗـطؤ فٖ ٌتن ـطّط الهٌاناخ 
الّاقعٗح اّ غٗن الهّظّقج. فٖ االؼّال الذالٗح قق ال ٗعهل 

 الًظام هطلقاً أّ ٗذعلن علَٗ اقاء ّظٗفذَ:

النإٗح ضعٗف، هشل الشلط ّالهطن ّالضتاب ّتقاع هقٓ  -
 الهاء ّالؿ.

الوظاض االهاهٖ هذٌؿ ّتَ ضتاب أّ كاهٗنا الوظاض  -
 االهاهٖ هغطٔ.

اشعح الشهي الهتاشنج ذإقٕ الٔ انذفاع ؼنانج هؼٗط  -
 الكاهٗنا.

اشعح الشهي الهتاشنج أّ اضّاء الهنكتاخ الذٖ ذؤذٖ هى  -
ى الهٗاٍ الهذناكهح علٔ ّاظذِكم ّاالضّاء الهعاكي ه

 الطنق ذإقٕ الٔ االتذِان.

 ـنّض االًفاق. \الٌطّغ الـانظٖ ٗذغٗن فظؤج، هشل قـّل  -

لم ٗذم اضاءج الهصاتٗػ االهاهٗح فٖ اللٗل أّ عًق قـّل  -
 الًفق.

لم ٗذم ذّضٗػ ـط الهٌان ّٗذعلن علٔ الًظام ذشـٗص  -
 لّى الـط ٌّطػ الطنٗق.

 ّ ُّ ـفٗف ّهذآكل ّهتِم ّهذٌؿ.ـط الهٌان لٗي ّاضؼاً ا

 الهٌان عنٗض أّ ضٗق ظقاً. -

 ٗنذفع أّ ًٗـفض عقق الهٌاناخ أّ الهٌاناخ هذشاتكح. -

 ًُاك أكشن هى ـطٗى علٔ ٌٗان ّٗهٗى الهٌان.

علٔ ٌطػ الطنٗق عالهاخ اّ اظٌام ذشاتَ ـطّط  -
 الهٌاناخ.

ذلقٖ الؼّاظو أّ االظٌام االـنٓ اظالالً علٔ ـطّط  -
 الهٌاناخ.

ٗذم ذغٗٗن الـطّط فظؤج، هشل طنق الـقهاخ أّ هـانض  -
 الطنق الٌنٗعح.

 ذٌٗن الٌٗانج علٔ هًؼقناخ أّ طنق افعّاًٗح. -

ذقذنب الٌٗانج عى ٌٗاناخ فٖ االهام ُّٖ ذٌذن تعض  -
 ـطّط الهٌاناخ.

 ذِذو الٌٗانج اُذواواً ـطٗناً  -
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عًق هٌاًقج فٖ الظنّف الذالٗح قق ٗذؤشن اقاء الًظام 
 الذصؼٗػ عتن ذقـل الهقّق:

 لقق ذم ذؼهٗل الٌٗانج تها فّق طاقذِا. -

 الضغط الِّاثٖ لالطان لٗي ٌلٗهاً. -

 ٌطػ الطنٗق لٗي ههِقاً  -

 ذِّب النٗػ القّٗح هى الظاًب. -

لقق ذم اعاقج ذظِٗو قطع الغٗان لاخ الصلح تّظاثف ٌٗطنج  -
 الٌٗانج.

اصلٗح تعق اعاقج ذظِٗو قطع  لقق ذم ذنكٗب قطع غٗان غٗن -
 الغٗان لاخ الصلح تّظاثف ٌٗطنج الٌٗانج.

 قطع الغٗان لاخ الصلح تّظٗفح الذؼكم لٌٗخ صؼٗؼح. -

 

 ذًتِٗاخ 

ًظناً لٌالهح ذشغٗل الًظام النظاء اتعاق ٌطػ القهح • 
الـانظٗح للوظاض االهاهٖ هى االٌّاؾ ّالشلّض 

 ّالعّاثق االـنٓ.
ذلّٗى الوظاض االهاهٖ أّ اضافح إٔ طتقح النظاء عقم • 

قُاًٗح غٗن هذطاتقح هع الشنّط. علهاً تؤى ذظِٗو 
 هالؼق ذإشن فٖ هقٓ نإٗح الكاهٗنا قق ٗإشن فٖ اقاثَ.

ٗعظو الًظام عى ٌتن إٔ هٌان فٖ ؼال قلح ٌنعح الٌٗن • 
ي. فٖ ُلا الؼال ٌّف ال ٗذم اطالق  \كم  65عى 

 نج عى هٌانُا.ذؼلٗناخ ّاى قق اًؼنفخ الٌٗا
نتها ال ذٌذطٗع ٌهاع الصفانج الذؼلٗنٗح تٌتب الًظام • 

الصّذٖ القاـلٖ اّ الضّضاء الـانظٗح. النظاء 
الذنكٗو علٔ القٗاقج ّذظًب ذشَّٗ ُلٍ الضّضاء 

 ّاالصّاخ.

 

 ذؼلٗناخ 

ٗعذتن ًظام االًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا • 
ٗقّم تذغٗٗن هٌانكم أّ الؼفاظ ًظاهاً هٌاًقاً فقط ّال 

علَٗ تشكل اٗظاتٖ. للا ٗظب علٗكم الذنكٗو علٔ القٗاقج 
 ّالٌٗطنج علٔ الٌٗانج قاثهاً.

ٗعذتن ًظام االًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا • 
ًظاهاً هٌاًقاً ّعلٔ الٌاثق االهٌاك تالهقّق ّالٌٗطنج 

 علٔ الٌٗانج.
هى الًظام ال ذذّذن أّ ذقم  فٖ ؼال ٌهاع اصّاخ ذؼلٗنٗح• 

 تاقانج الهقّق فظؤًج ؼذٔ فققاى ٌٗطنذَ.
ال ذضع اشٗاء ذعاكي اضّاء علٔ لّؼح العقاقاخ، هى اظل • 

ذظًب اتذِان الٌاثق ّذناظع اقاء الكاهٗنا تٌتب عكي 
 االضّاء.

ال ذظعل الكاهٗنا هذعنضاً لالصطقام الـطٗن أّ النطّتح • 
 ّال ذؼاّل ذفكٗك إٔ ظوء.
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 ذؼلٗناخ 

قق ذقع ؼّاقز تٌتب ٌّء اٌذعهال ًظام االًلان الهتكن • 
الًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا اّ اغفالكم. علٗكم 
الذنكٗو علٔ هالؼظح االؼّال الهنّنٗح ّالطنق 

 ّقٗاقج الٌٗانج تكل عًاٗح.
ال ٗقّم ًظام االًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا • 

قاثهاً. ًظناً للظنّف تذشـٗص ـطّط الهٌاناخ 
الهًاـٗح االٌذشًاثٗح ّاالضّاء الضعٗفح فٖ اللٗالٖ 
ّذناكم الهٗاٍ ّالشلّض ّذقّهن الهٌاناخ، قق ال ٗذم 
ذشـٗص ـطّط الهٌاناخ فٖ تعض الهًاٌتاخ. قق 
ٗـطؤ الًظام فٖ ذعنٗف ـطّط الهٌاناخ تٌتب ذقّهن 
ٌطّغ الطنق ّظّاًتِا أّ ذناكم الهٗاٍ ّالشلّض 

شح علِٗا. للا قق ّاالظال ّّ ل علِٗا ّذّاظق اشٗاء هش
ٗغفل الًظام ّذعهل تعض الّظاثف تـطؤ. للا ٗظب 
علٗكم الذنكٗو علٔ هالؼظح االؼّال الهنّنٗح 

 ّالطنق ّقٗاقج الٌٗانج تكل عًاٗح.

 

 ذؼلٗناخ 

فٖ ؼال اًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا تشكل غٗن هذعهق • 
الًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا ٗقّم ًظام االًلان الهتكن 

ل الهقّق. ال  ـّ تذًتَٗ الٌاثق ّهٌاًقج الذصؼٗػ عتن ذق
 ذذّذن أّ ذنذتك أّ ذذعاهل تالهقّق تشكل عشّاثٖ.

ٗذم اطالق ذؼلٗناخ هى الًظام فٖ ؼال العشّن علٔ اتذعاق • 
ٗقٕ الٌاثق عى الهقّق لهقج طّٗلح. فٖ ُلا الؼال ال 

قّق تشكل عشّاثٖ علٔ ذذّذن أّ ذنذتك أّ ذذعاهل تاله
 الٌاثق ّضع ٗقَٗ علٔ الهقّق ّاالهٌاك تَ قاثهاً 

عًق قٗام الًظام تهٌاًقج الذصؼٗػ عتن ذقـل الهقّق ٗهكى • 
الٌاثق ذقّٗن الهقّق للٌٗطنج علٔ الٌٗانج. اى ٗؼّي 
الٌاثق أى عوم اللٖ لذصؼٗػ االًؼناف لٗي هًاٌتاً، 

 فقق الٌٗانج ؼٌب نغتذَ فٖ إٔ ّقخ.

 

 ذؼلٗناخ 

اى كاًخ شقّق أّ ـقَّ أّ ضنتاخ الصـّن علٔ • 
الوظاض االهاهٖ اهام الكاهٗنا، فقق ٗذناظع اقاء الًظام 
ظوثٗاً أّ كلٗاً ّال ٌٗذظٗب لالّاهن تشكل ٌلٗم. 
ًّصٗكم تاٌذتقال الوظاض االهاهٖ فٖ ُلا الؼال. 
النظاء ذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 وظاض االهاهٖ االصلٖ.ذشّاًشٗلذنكٗب ال
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ٗؼذّٕ الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ علٔ هٌذشعن الكاهٗنا 
االهاهٖ اللكٖ اللٕ ٗذم ذنكٗتَ علٔ الظاًب العلّٕ تالوظاض 
االهاهٖ، للعشّن علٔ االؼّال الهنّنٗح ّالتٗثٗح. كها ٗهكًكم 

القنٗب الهقٓ. عًقها ذٌٗن اـذٗان الًّن التعٗق الهقٓ ّالًّن 
الٌٗانج علٔ الطنٗق غٗن الهضاء ٗظب علٔ الٌاثق ذشغٗل 
ُلٍ الّظٗفح لكٖ ٗؼقق الًظام ظنّف اضاءج الًّن التعٗق 
الهقٓ ّاضاءذَ عًق الضنّنج. ٗقّم الًظام تاضاءج الًّن 
القنٗب الهقٓ فٖ ؼال اقذناب الٌٗاناخ الذٖ ذؤذٖ هى 

 ّاظِذكم.

 هالؼظاخ 

ٗذم انٌال الطلب الضاءج الًّن القنٗب الهقٓ فٖ ؼال • 
كشنج الضتاب اّ االهطان ّغٗنُها هى الظنّف الذٖ 

 ذٌتب اتذِان الٌاثق.
قلح ٌنعح الٌٗن عى اقًٔ قٗهح أّ القٗاقج غٗن الٌلٗهح قق • 

 ذؼق هى ّظٗفح الًّن التعٗقج الهقٓ اللكٖ.
ٗقّٗاً أّ ٗؼق ٗظب علٔ الٌاثق اضاءج الًّن التعٗق الهقٓ • 

تنق الًّن التعٗق الهقٓ هى ّظٗفح الًّن التعٗق الهقٓ 
 اللكٖ.

 

 ذؼلٗناخ 

ٗعذتن الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ هى الّظاثف الهٌاًقج 
للٌاثق ّّٗفنكم أفضل طنٗقًح لالضاءج ؼٌب الظنّف 
الهؼلٗح. الا اٌذعخ الظنّف الهنّنٗح أّ التٗثٗح ٗذؼهل 

الًّن التعٗق الهقٓ ّالًّن القنٗب  الٌاثق هٌإّلٗح اـذٗان
 الهقٓ ٗقّٗاً.

قق ٗعظو الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ عى ذشـٗص كل ظنّف • 
 القٗاقج ّال ٗعهل تشكل ٌلٗم فٖ تعض الهًاٌتاخ.

ال ٗهكى اضاءج الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ فٖ ؼال ذغطٗح • 
 الكاهٗنا االهاهٖ تاٌّاؾ أّ اّناق هالصقح أّ شلّض.

ٗعهل الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ أّ ٗذناظع اقاإٍ تعق قق ال • 
ذغٗٗن ًظام االضاءج )هشل اعاقج ذظِٗو الهصاتٗػ 

 االهاهٗح الكتٗنج(.
عًق ققّم هاّنج أّ قناظاخ ُّاثٗح أّ كِنتاثٗح ّغٗنُا هى • 

الهنكتاخ غٗن الهظِوج تالهؼنكاخ هى ّاظِذكم 
النظاء اطفاء الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ لذظًب 

 اتذِانُم.

 اضاءج الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ

 

الٌٗطنج  –. اقـل الًظام الصّذٖ ّ"اعقاقاخ الٌٗاناخ 1
الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ" ّاًقن الون  -علٔ االضاءج 

 لالضاءج.الهنى 

 هالؼظاخ 

قق ذم ذـوٗى اعقاقاذكم الٌاتقح ٌّّف ٗذم ذشغٗل الًظام 
علَٗ قتل اطفاء الهؼنك فٖ الهنج تاالؼّال الذٖ كاًخ 

 الٌاتقح.

ّشغل االضاءج  AUTO. قّن هفذاغ الهصاتٗػ الٔ 2
 االّذّهاذٗكٗح.
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تعق ذشغٗل الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ ٗكّى الًظام فٖ  -
 علٔ لّؼح العقاقاخ.االٌذعقاق ّال ٗضٖء الهتٗى 

عًق اضاءج الًّن القنٗب الهقٓ ذؼخ ٌٗطنج االضاءج  -
اذٗكٗح ٗذم ذفعٗل ّظٗفح الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ االّذّه

 تاللّى االتٗض علٔ العقاقاخ الهنكتح. ّذضٖء اللهتح

تعق ذفعٗل ّظٗفح الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ ّانٌال طلب  -
تاللّى االتٗض قاثهاً علٔ اضاءذَ ذضٖء اللهتح 

 .العقاقاخ الهنكتح هع ضٗاء الهتٗى

فٖ ؼال قٗام الٌاثق تاضاءج الًّن التعٗق الهقٓ أّ تناق  -
الًّن التعٗق الهقٓ، ّكّى ّظٗفح الًّن التعٗق الهقٓ 

اللكٖ فٖ االٌذعقاق. فٖ ُلا الؼال ذًطفت اللهتح 
 علٔ العقاقاخ الهنكتح.ّذضٖء اللهتح 

 اطفاء الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ

 عقا ّضعٗح. هاقّن هفذاغ االضاءج الٔ إٔ ّضعٗح  -

الذؼكم تاالضاءج  –اقـل الًظام الصّذٖ "اعقاقاخ الٌٗانج  -
 الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ" ّاًقن الون الهنى  -

 الغالق الّظٗفح.

 قم تاضاءج الًّن التعٗق الهقٓ ٗقّٗاً. -

 اطفت الهؼنك. -

 هالؼظاخ 

عًق ققّم قناظاخ ُّاثٗح أّ كِنتاثٗح ّغٗنُا هى • 
الهنكتاخ غٗن الهظِوج تالهؼنكاخ هى ّاظِذكم 

النظاء اطفاء الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ لذظًب 
 اتذِانُم.

ٗهكًكم اضاءج أّ اطفاء الًّن التعٗق الهقٓ أّ التناق التعٗق • 
 الهقٓ ٗقّٗاً فٖ إ ّقخ.

 ظنّف الؼق هى الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ

اللكٖ فٖ الظنّف  ٗذم الؼق هى اضاءج الًّن التعٗق الهقٓ
 الذالٗح:

 15ذقل ٌنعح الٌٗن الظاُنج علٔ العقاقاخ الهنكتح عى  -
 ي. \كم 

 قق ذم اضاءج هصتاغ الضتاتح. -

لهقج  HIقق ذم ذشغٗل هٌاؼاخ الوظاض االهاهٖ تّضعٗح  -
 هعًٗح.

 ٗوٗق ٌطّع التٗثح عى القٗهح الهعًٗح. -

ذؤذٖ هى قق ذم العشّن علٔ هصاتٗػ الشّانع أّ ٌٗاناخ  -
 ّاظِذكم.

ٗذم الؼق هى الذؼّٗل تٗى الًّن التعٗق الهقٓ ّالًّن القنٗب 
 الهقٓ فٖ الظنّف الذالٗح:

قٗهح االٌناع الظاًتٖ أّ ٌنعح الواّٗح الهذؤنظؼح افقٗاً   -
 هنذفعح ظقاً.

ذكّى الٌٗانج فٖ اؼّال الؼنكاخ الهنذفعح )تعق ذفعٗل  -
ABS  ّأESP.) 

 35نج علٔ العقاقاخ الهنكتح عى ذقل ٌنعح الٌٗن الظاُ -
 ي. \كم 

 قق ذم اضاءج لهتح الذّظَٗ. -
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 ظنّف الؼق هى الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ

قق ٗذعلن علٔ الًظام ذشغٗل الّظٗفح الهاًٌقج الضاءج 
الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ أّ الذؼّٗل تٗى الًّن التعٗق ّالهقٓ 

 لالعذتاناخ الذالٗح:ّالًّن القنٗب الهقٓ أّذّهاذٗكٗاً 

ال ٗهكى اضاءج الًّن التعٗق الهقٓ اللكٖ فٖ ؼال ذغطٗح  -
 الكاهٗنا االهاهٖ تاٌّاؾ أّ اّناق هالصقح أّ شلّض.

ًُاك اشٗاء ذعكي اضّاء عكٌاً قّٗاً علٔ شّانع أّ طنق  -
 غٗن هضاءج.

ًُاك هاّنج أّ قناظاخ ُّاثٗح علٔ ظاًب الطنق أّ  -
 الشّانع غٗن الهضاءج.

قق ذم ؼظب هصاتٗػ الهنكتاخ الذٖ ذؤذٖ هى ّاظِذكم  -
تٌتب ؼّاظو ّعّاثق هنذفعح فٖ ٌّط الطنق أّ 

 االؼوهح العشتٗح.

ال ٗذطاق هصتاغ الٌٗانج الذٖ ذٌٗن اهاهكم هع الهعٗان  -
 الّطًٖ أّ ٗكّى ضعٗفاً ظقاً.

ذؤذٖ الٗكم الٌٗاناخ شتَ الهؼّظتح هى ّاظِذكم عًق  -
 أّ االهكًح الهًـفضح. \ ftطنق  \الهًعطفاخ الشقٗقج 

 ذٌٗن الٌٗانج علٔ الهًؼقناخ أّ الطنق غٗن الههِقج. -

 قٗاقج الٌٗانج فٖ االهطان ّالشلّض ّالضتاب. -

 قق ذلف الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ أّ اًقطع هصقن الطاقح. -
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 نظام مراقبة البقعة العمٌاء * 5.4.9

ٗقّم ًظام هناقتح التقعح العهٗاء تٌتن ٌٗاناخ ذٌٗن فٖ 
التقعح العهٗاء أّ ذكّى ّناءُا تّاٌطح الناقان الهٗلٗهٗذنٕ 
اللٕ ٗذم ذنكٗتَ فٖ لٗل الٌٗانج. عًق اقذناب إٔ ٌٗانج هًكم 
تٌنعح عالٗح ٗقّم الًظام تذًتِٗكم عتن االشانج الهنثٗح علٔ 

 ج النإٗح الـلفٗح الـانظٗح.هنآ

 

- A.التقعح العهٗاء فٖ الهٌان الهذظاّن : 

- B.الهًطقح ّناء التقعح العهٗاء : 

 

 ذؼلٗناخ 

ٗعذتن هناقتح التقعح العهٗاء ًّعاً هى الًظام الهٌاًق للٌاثق • 
ّلى ٗؼل هؼل الٌاثق فٖ ذؼقٗق االؼّال الهنّنٗح أّ 

 اذـال قناناخ صؼٗؼح.
لٌالهذكم ّغٗنكم ال ٗظّو للٌاثق االعذهاق علٔ كاهٗنا ًظناً 

هناقتح التقعح العهٗاء اعذهاقاً ـالصاً، تل علَٗ هالؼظح 
االؼّال الهنّنٗح تّاٌطح هنآذٖ النإٗح الـلفٗذٗى 

 تقاـل ّـانض الٌٗانج.

 

 هالؼظاخ 

ٗهلك الًظام لاكنًج ؼّل اؼّال الفذػ ّاالغالق. تعق 
ذكّى اؼّال الفذػ ّاالغالق هشلها كاى علَٗ ذشغٗل الهؼنك 

 فٖ الهنج الٌاتقح.

 ذشغٗل ّاٗقاف

 

ّشغل الهؼنك ّقم  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ ّضعٗح 
. فٖ اغالق ًظام هناقتح التقعح العهٗاء تّاٌطح الون \تفذػ 

ؼال ذشغٗل الًظام تشكل ٌلٗم ٗضٖء هتٗى هنآج النإٗح 
الـلفٗح الـانظٗح اضاءج هإقذًح. فٖ ُلا الؼال ٗضٖء الهتٗى 
تاللّى االـضن علٔ العقاقاخ الهنكتح. فٖ ؼال العشّن 

تاللّى االؼهن هع عنض  علٔ إٔ ذلف ٗضٖء الهتٗى 
طفت هعلّهاخ ؼّل االعطال علٔ شاشح العقاقاخ الهنكتح. ذً

 اللهتح تعق اغالق الًظام.

  



 القٌادة دلٌل. 5

228 

 طنٗقح االًلان

 

ى تاللّى  ٗقّم ُلا الًظام تذًتَٗ الٌاثق عتن الهتٗ
االصفن علٔ هنآج النإٗح الـلفٗح ّٗذم ذعقٗل ٌطّع الهتٗى 

 ؼٌب ظنّف االضاءج الـانظٗح.

 ذًتِٗاخ 

تعق ذشغٗل الهؼنك أّ فذػ الًظام ٗضٖء الهتٗى 
 ّللك ٗقل علٔ ٌالهح ذشغٗل الًظام.تاللّى االصفن لشاًٗذٗى، 

 ظنّف الذشغٗل

كم  30اؼّال أشًاء الٌٗن )وٗاقج الٌنعح عى  3ًُاك 
 ي(: \

 ذقـل إٔ ٌٗانج التقعح العهٗاء هى الّناء أّ الظاًب. -

ذقـل إٔ ٌٗانج التقعح العهٗاء هى الهٌان الهذظاّن تٌنعح  -
 عالٗح هى ّناثكم.

العهٗاء هى اهاهكم ّذتقٔ فِٗا لهقج ذقـل إٔ ٌٗانج التقعح  -
 هعًٗح.

ٗذم اطالق الذؼلٗن فٖ االؼّال الهلكّنج ّٗضٖء 
الهتٗى علٔ هنآج النإٗح الـلفٗح الهذًاظنج. فٖ ُلا الؼال قم 
تاضاءج لهتح الذّظَٗ علٔ ًفي الظاًب ذتقأ ذتنق لذًتِٗكم الٔ 

 هـاطن ذغٗٗن الهٌان.

 ذًتِٗاخ 

لذظاّو ٌٗاناخ اـنٓ تٌنعح عًقها ذقّق الٌٗانج 
عالٗح، ال ٗذم اطالق إٔ اًلان فٖ ؼال تقاثِا فٖ التقعح العهٗاء 

 لهقج قصٗنج.

 الذؼلٗن لالـطاء

قق ٗذم اطالق الذؼلٗن فٖ ؼال عقم ذّاظق إٔ ٌٗانج فٖ 
 التقعح العهٗاء ّقق ذٌهع ذؼلٗناخ ـاطثح لالعذتاناخ الذالٗح:

 ؼّاظو الطنق. -

 الـنٌاًٗح علٔ الطنق الٌنٗعح.الظقناى  -

 هًاطق التًاء -

 الهًعطفاخ الشقٗقج ؼّل الهتاًٖ. -

 الشظٗناخ أّ االشظان. -

 اقذناب ٌٗانذكم الّاقفح هى الٌٗانج ّناءكم ظقاً. -

 ذًتِٗاخ 

ذًطلق الذؼلٗناخ ؼّل االـطاء هإقذًح ّٗذم ذعقٗلِا 
 ذلقاثٗاً.
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 هٌذشعن الكاهٗنا

 

الناقان فٖ ًظام هناقتح التقعح العهٗاء ًُاك هٌذشعن 
 ّاًظن الٔ الشكل التٗاًٖ اعالٍ للذعنف علٔ هّضعَ.

 ذًتِٗاخ 

الذؤكق هى عقم ذغطٗح الهٌذشعن ّالهؼٗط تَ علٔ 
 الهصق الـلفٖ تالشلّض أّ االشٗاء الغنٗتح.

ٗذناظع اقاء الًظام تٌتب ذشَّ الهٌذشعن ّذظِن 
"قق ذم ؼظب ناقان هذاتعح علٔ شاشح العقاقاخ الهنكتح 

التقعح العهٗاء" هع اطالق الذؼلٗن. ٗعّق الًظام الٔ ها كاى 
 علَٗ اّذّهاذٗكٗاً فٖ إٔ ؼال هى االؼّال الذالٗح:

 ذم العشّن علٔ ٌٗانذٗى علٔ الٗهٗى أّ الٌٗان. -

 ٗذم اعاقج ذشغٗل الهؼنك تعق اطفاء الهؼنك. -

ج ذشغٗل اى ٗذعنض ُلا الهٌذشعن للذشَّٗ تعق اعاق
الهؼنك، فٗقّم الًظام تاطالعكم علٔ ذشَّ الهٌذشعن هع 
ذؼلٗنكم تاٌذهنان. اى ذظق "النظاء فؼص الًظام الهٌاًق 
الظاًتٖ" علٔ العقاقاخ الهنكتح فقق ذلف الًظام. النظاء 
الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص 

 ّالذصلٗػ.

العهٗاء فٖ تعض  ققال ٗعهل ًظام هناقتح التقعح
 الظنّف االٌذشًاثٗح الذالٗح:

االُقاف الـاضعح للهذاتعح صغٗنج ظقاً، هشل القناظاخ   -
 الِّاثٗح ّعنتاخ الذّاوى الكِنتاثٗح ّالؿ.

 االُقاف ٌاكًح.  -

 الظنّف الهًاـٗح ٌٗثح ظقاً، هشل االهطان ّاالشالض. -

 ذٌٗن الٌٗانج علٔ الهًعطفاخ أّ الهًؼقناخ ّالؿ. -
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 مستشعر الرادار والكامٌرا * 5.4.10

 هٌذشعن الكاهٗنا

ٗذم ذنكٗب هٌذشعن الناقان فٖ ٌّط الظنٗالخ الٌفلٗح 
تالهصق االهاهٖ لهذاتعح االؼّال الهنّنٗح ّهذاتعح الٌٗاناخ 

 الذٖ ذٌٗن فٖ الًطاق الهعٗى اهاهكم.

ٗظب ذعقٗل ّضتط هٌذشعن الناقان فٖ الظنّف 
 الذالٗح:

أّ ذنكٗب ؼاهل ذؼقٗق الهّضع لهٌذشعن قق ذم ذفكٗك  -
 الناقان.

 قق ذم ذنكٗب ّذفكٗك هٌذشعن الناقان. -

قق ذم ضتط الوم الهققم أّ واّٗح الهٗل الـانظٖ لالطان  -
 .نتعحاألالـلفٖ عًق ذؼقٗق هّاضع االطاناخ 

 تعق اصطقام الٌٗانج. -

 

 هالؼظاخ 

تّاٌطح اقّاخ ّاظِوج ٗذم ضتط ّذعقٗل هٌذشعن الناقان • 
ذـصصٗح. النظاء الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص 

 تٌٗانج ذشّاًشٖ لضتط ّذعقٗل هٌذشعن الناقان.
عًقها ٗذعطل أّ ٗـذّل هٌذشعن الناقان قق ال ٗعهل ًظام • 

الكنّو ًّظام الذًتإ لالصطقام االهاهٖ ّالًظام الهٌاًق 
 للفنهلح االٗظاتٗح ًّظام ٌتن الهاّنج.

 ذعلٗهاخ ؼّل هٌذشعن الناقان

ٗذم ذنكٗب هٌذشعن الناقان فٖ الظوء االهاهٖ للٌٗانج 
ّال ٌٗهػ ألٕ عّاثق تالذّاظَ فٖ ًطاق ذشغٗل هٌذشعن 
الناقان. ال ٗظعل اطان لّؼح ـقهح ها تعق التٗع ّغٗنُا هى 
العّاثق ذتقٖ فٖ الًطاق الهلكّن قتل ذنكٗب لّؼح النقم. اى 

ها تعق التٗع هٌذشعن الناقان فقق ال  ٗؼظب اطان لّؼح ـقهح
ٗعهل ًظام الكنّو ًّظام الذًتإ لالصطقام االهاهٖ ّالًظام 

 الهٌاًق للفنهلح االٗظاتٗح ًّظام ٌتن الهاّنج.
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 ذًتِٗاخ 

اى ٗذٌؿ هٌذشعن الناقان أّ ٗكّى هؼظتاً تٌتب اطان • 
لّؼح الـقهح ها تعق التٗع أّ الشلّض أّ االهطان أّ 

قق ال ٗعهل ًظام الكنّو اللاذٖ الذكٗف ًّظام الطٗى، ف
الذًتإ لالصطقام االهاهٖ )للٌٗاناخ أّ الهاّنج( ّالًظام 
الهٌاًق للفنهلح االٗظاتٗح ًّظام ٌتن الهاّنج )للٌٗاناخ 

 أّ الهاّنج( ّّظٗفح ٌتن الهاّنج.
هّظاخ الناقان هعكًٌّح تشكل قّٕ، هشل فٖ الهّاقف ال • 

 الهانج.ذعهل ّظٗفح ٌتن 
ٗهًع هالصقح اّناق اهام الناقان أّ تهؼٗطَ، هشل • 

الهصاتٗػ الهٌاًقج للقٗاقج ّاطاناخ الذوٗٗى لّؼح النقم 
أّ غٗنُا هى االشٗاء الهذشاتِح الذٖ قق ذغطٖ الناقان 
ّهؼٗطَ، ّللك هى اظل ضهاى ٌالهح ّظٗفح ؼهاٗح 

 الهاّنج.

 

 ذًتِٗاخ 

ّٗن اذظاٍ اصالغ الظوء االهاهٖ لظٌم •  الٌٗانج قق ٗغ
هٌذشعن الناقان ّٗإشن فٖ ّظاثف الناقان )الكنّو 

هٌاًقج الفنهلح االٗظاتٗح(.  \االًلان الهتكن  \اللاذٖ 
النظاء الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 ذشّاًشٖ لذعقٗل أّ اصالغ هٌذشعن الناقان.
اغالق تعق ذلف هٌذشعن الناقان أّ ذغٗٗن اذظاَُ النظاء • 

ّظاثفَ ّالذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 
 ذشّاًشٖ لذعقٗل أّ اصالغ هٌذشعن الناقان.

قق ٗذغٗن اذظاٍ هٌذشعن الناقان تٌتب ُواخ، هشل تعق • 
اصطقام الهؼٗط تهٌذشعن الناقان تظّاًب الطنق 
ّالوُناخ. ذغٗٗن اذظاٍ الهٌذشعن قق ٗإقٕ الٔ ذناظع 

 َ.اقاء الًظام أّ اغالق
ًّصٗكم تاوالح الشلّض الهذناكهح علٔ ٌطػ الهٌذشعن • 

تاٌذعهال الفنشاج ّالاتح شلّض علٔ ٌطػ الهٌذشعن 
 تاٌذعهال تـاؾ هوٗل الشلّض غٗن القاتل لالًؼالل.

 الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ.

ٗذم ذنكٗب كاهٗنا لكٖ اهاهٖ فٖ الظوء العلّٕ 
علٔ ذشـٗص للوظاض االهاهٖ الـذتان الهؼٗط، ُّّ قاقن 

هذناً علٔ االكشن  80هانج )تقّى العّاثق( ٗتعقّى عًكم ب
 0.8)فٖ ظنّف االضاءج الهًاٌتح( ّاقًٔ انذفاع للٌتن ُّ 

 م.

 هالؼظاخ 

اى ٗذعطل الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ فقط، فٗذناظع اقاء ًظام 
 الكنّو اللاذٖ الذكٗف ّالًظام الهٌاًق للفنهلح االٗظاتٗح.
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 ذًتِٗاخ 

ظنّف االضاءج لٌٗخ ظٗقًج قق ذإشن فٖ اقاء الكاهٗنا 
االهاهٖ اللكٖ، هشل اللٗالٖ ّاالضّاء الهعاكٌح ّاالهطان 
ّالشلّض ّالطٗى، هها ٗإقٕ الٔ تطالى ًظام االًلان الهكتن 
لالصطقام االهاهٖ، ًظام الكنّو اللاذٖ الذكٗف، الًظام 

لهاّنج، ًظام االًلان الهٌاًق للفنهلح االٗظاتٗح، ًظام ٌتن ا
الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى هٌانُا ًّظام الًّن التعٗق 
الهقٓ اللكٖ ًّظام ٌتن الهاّنج. كها ٗذم عنض "النظاء 
فؼص ًظام االًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى هٌانٍ" أّ 

 "ّظٗفح ٌتن الهاّنج لٌٗخ هذاؼح" علٔ العقاقاخ الهنكتح.

 

 ذًتِٗاخ 

ذناكم الغتان أّ النهال علٔ الوظاض االهاهٖ قق فٖ ؼال • 
ٗذإشن هقٓ نإٗح الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ اٗضا. فٖ ُلا 
الؼال ال ٗعهل ًظام االًلان الهكتن لالصطقام االهاهٖ، 
ًظام الكنّو اللاذٖ الذكٗف، الًظام الهٌاًق للفنهلح 
االٗظاتٗح، ًظام ٌتن الهاّنج، ًظام االًلان الهتكن 

لٌٗانج عى هٌانُا ًّظام الًّن التعٗق الهقٓ الًؼناف ا
اللكٖ. النظاء ذًظٗف الهؼٗط تالكاهٗنا للوظاض 

 االهاهٖ.
تعق اوالح العًاصن الهإشن فٖ اقاء الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ • 

 ٗعّق ًظام ٌتن الهاّنج الٔ ها كاى علَٗ.
غنّب الشهي أّ االضّاء الضٗفح قق ذإشن فٖ اقاء ًظام • 

ٗهًع هالصقح اّناق أّ اشٗاء غٗن شفافح  ٌتن الهاّنج.
تهؼٗط الكاهٗنا االهاهٖ اللكٖ، ّللك هى اظل ضهاى 

 ٌالهح ّظٗفح ٌتن الهاّنج.
 النظاء الذؤكق هى عقم ذؼظٗب الكاهٗنا قتل االًطالق.• 

 

 ذًتِٗاخ 

النظاء الذؤكق هى هقٓ النإٗح الؼٌى لهٌذشعن الكاهٗنا • 
 تالوظاض االهاهٖ.
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 نظام مراقبة ضغط الهواء فً اإلطارات * 5.4.11

ٗقّم ًظام هناقتح الضغط الِّاثٖ لالطان تاطالعكم 
علٔ الضغط الِّاثٖ ّقنظح الؼنانج ّاظِان الهعلّهاخ 
لاخ الصلح علٔ العقاقاخ الهنكتح. ٗذم عنض الذؼلٗناخ 
علٔ العقاقاخ الهنكتح فٖ ؼال اًـفاض الضغط الِّاثٖ 

الِّاء الٌنٗع ّانذفاع قنظح ّوٗاقج الضغط ّذٌنب 
 الؼنانج.

للضغط الِّاثٖ  –ّذظق  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ 
ّقنظح الؼنانج علٔ العقاقاخ الهنكتح فٖ ؼال عقم اًطالق 

ي. ٗذم عنض  \كم  25الٌٗانج أّ قلح ٌنعح الٌٗن عى 
الضغط الِّاثٖ ّقنظح الؼنانج علٔ العقاقاخ الهنكتح فٖ 

 ي. \ كم 25ؼال وٗاقج الٌنعح عى 

فٗضٖء هتٗى ًظام  330kPaاى ٗوق الضغط الِّاثٖ عى  -
هناقتح الضغط الِّاثٖ لالطان هع اطالعكم الٔ انذفاع 
 الضغط الِّاثٖ لِلا الطان تّاٌطح الذؼلٗناخ الًصٗح.

فٗضٖء هتٗى ًظام  165kPaاى ٗقل الضغط الِّاثٖ عى  -
هناقتح الضغط الِّاثٖ لالطان هع اطالعكم الٔ 
اًـفاض الضغط الِّاثٖ لِلا الطان تّاٌطح الذؼلٗناخ 

 الًصٗح.

الا ذغٗن ضغط الِّاء فٖ االطان تؤكشن هى ٌنعح هعًٗح،  -
هإشن ًظام هناقتح ضغط الِّاء فٖ اإلطاناخ  
ٗضٖء، ّاإلًلان الًصٖ فٖ شاشح عنض لّؼح 

 اخ ٗعنض ذٌنب االطان. العقاق

قنظح هثّٗح فٗضٖء  85اى ذذظاّو قنظح الؼنانج لالطان  -

هتٗى ًظام هناقتح الضغط الِّاثٖ لالطان هع اطالعكم 
الٔ انذفاع قنظح الؼنانج لِلا الطان تّاٌطح 

 الذؼلٗناخ الًصٗح.

 

 ذًتِٗاخ 

ًٗا  • قق ذهًع األظِوج اإللكذنًّٗح الذٖ ذم اعاقج ذشتٗذِا ظوث
 هى العهل تشكل صؼٗػ. TPMSًظام 

فٖ ؼال اٌذتقال هٌذشعن الضغط الِّاثٖ القاـلٖ لالطان • 
ّاالطان ّهّاضع االطن، ٗظب ذعلٗم كل هٌذشعناخ 
االطاناخ األنتعح هظققاً. النظاء الذّظَ الٔ الهّوع 

شّاًشٖ للذعاهل الهعذهق الـاص تٌٗانج ذ
 تالهٌذشعناخ.
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 هالؼظاخ 

ٗعطٗكم ًظام هناقتح الضغط الِّاثٖ لالطان قٗهًح انشاقًٗح • 
 هع اذـال ضغط االطان الهعٗانٕ تًصف الؼهّلح.

عًقها ٗؼقز ـطؤ قنظح الؼنانج الهنذفعح أّ الضغط  •
الهنذفع أّ الضغط الهًـفض فٖ االطاناخ، لّؼح 
العقاقاخ ذعنض االًلان، ّذعنض هكاى اطان هعٗى 
هقاتل تشكل قّنٕ. ّعًق ؼقّز ـطؤ فٖ ًظام 

TPMS لّؼح العقاقاخ ذعنض االًلان، ّذعنض ،
 " تشكل قّنٕ.TPMS"ٗنظٔ فؼص 

قنظح الؼنانج الهنذفعح، ًّصٖ تّقّف  عًق ؼقّز اًلان •
 الٌٗانج ؼذٔ ذًـفض قنظح ؼنانج االطان قتل القٗاقج.

الا لم ٗذم هٌػ اًلان القٗاقج عًق ّقّف الٌٗانج،، االًلان ال  •
ٗوال هّظّقا عًق القٗاقج فٖ الهنج الذالٗح، ّٗعنض 

"، ّلكى عًقها ذذظاّو ---الضغط ّقنظح الؼنانج "
م/ ٌاعح، ظِاو االٌذالم ٌٗقّم ك 25ٌنعح الٌٗانج 

 تذؼقٗز التٗاًاخ، ّاالًلان ٌٗـذفٖ.

 

 هالؼظاخ 

لى ٗذم القضاء علٖ اإلًلان عى ضغط اإلطاناخ 
الهًـفض عًق االٌذهنان فٖ القٗاقج تٌتب فققاى ظِاو 
االٌذشعان تضغط اإلطاناخ تعق ذغٗٗن اإلطان االؼذٗاطٖ أّ 

هكاى آـن، ال ذعذتن أى ضغط  ذغٗٗن اإلطاناخ الظقٗقج فٖ
 اإلطاناخ غٗن طتٗعٖ.
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 نظام مساعدة الرجوع 5.5

 نظام رادار الرجوع* 5.5.1

ٗقّم ُلا الًظام تانٌال ّاٌذالم هعلّهاخ تّاٌطح 
هٌذشعن الناقان هع ذققٗن الهٌافح تٗى الٌٗانج ّالعّاثق 
ؼٌب هّظاخ فّق الصّذٗح الذٖ ٗذم انٌالِا ّعكٌِا هى 

الا كاى الظوء الـلفٖ هى الٌٗانج ٗقذنب هى العقتح، العّاثق. 
ٌٗقّم الًظام تبصقان صّخ اإلًقال الهذقطع الٖ الٌاثق، 
ّكلها ٗكّى الظوء الـلفٖ هى الٌٗانج قنٗتا هى العقتح، ٗكّى 
صّخ اإلًلان أقصن؛ عًقها ٗكّى الظوء الـلفٖ هى الٌٗانج 

لان قنٗتا ظقا هى العقتح، ٌّف ٗصقن الًظام صّخ اإلً
الهٌذهن. الا كاًخ الٌٗانج ذقذنب هى العقتح تاٌذهنان، فبى 
الًظام لم ٗعق قاقنا علٖ الكشف عى العقتح ّناء الٌٗانج. 
تاإلضافح الٖ صّخ اإلًلان، فبى شاشح ًظام الصّخ 

 ذعنض أٗضا النهو الذـطٗطٖ القًٗاهٗكٖ للناقان.

 ذشغٗل ّاٗقاف

 

أشًاء الذناظع قق ذم ذشغٗل ًظام الناقان للنظّع. اًقن 
الغالق ُلا الًظام. اضغط علَٗ هظققاً للذشغٗل.  الون 

ٌّف ٗذم ذشغٗل ًظام الناقان للنظّع تعق اعاقج ذشغٗل 
 الهؼنك.

ي ٗتقأ هٌذشعن  \كم  10اى ذقل ٌنعح الذققم عى 
 12 الناقان االهاهٖ ٗعهل. فٖ ؼال وٗاقج ٌنعح الذققم عى

ي ًٗذِٖ هٌذشعن الناقان االهاهٖ هى العهل. ٗتقأ  \كم 
هٌذشعن الناقان االهاهٖ ٗعهل هظققاً تعق اًـفاض ٌنعح 

 ي. \كم  10ي الٔ ها قّى  \كم  12الذققم هى 

ي ٗتقأ هٌذشعن  \كم  10اى ذقل ٌنعح الذناظع عى 
الناقان الـلفٖ ّهٌذشعن الناقان االهاهٖ ٗعهالى. فٖ ؼال 

ي ًٗذِٖ هٌذشعن  \كم  12ح الذناظع عى وٗاقج ٌنع
الناقان الـلفٖ ّهٌذشعن الناقان االهاهٖ هى العهل. اـذن 

ّشقق االٗقاف االلكذنًّٖ ّقّن الهفذاغ  ”R“ّضعٗح ها عقا 
لكٖ ًٗذِٖ ًظام الناقان للنظّع  ”ON“الٔ ّضعٗح ها عقا 

 هى العهل.
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 هالؼظاخ 

تهٌذشعناخ الناقاناخ ٗذم ذوّٗق تعض الهّقٗالخ 
االهاهٗح، اال أى هٌذشعناخ الناقاناخ الـلفٗح هذّفنج لتعض 

 الهّقٗالخ أٗضا. النظاء الذؤكق هى ذنكٗتاخ هّقٗلكم.

 نهو النٌم التٗاًٖ القًٗاهٗكٖ *

 

ٌّف ذظق اٗقًّاخ هذؼنكح علٔ شاشح العنض ُّٖ 
ذطلعكم علٔ الهٌافح عى الٌٗاناخ ّالعّاثق اهاهكم. ًُاك 
ـط اـضن تؤتعق طتقح علٔ الشاشح ّفٖ القاـل ـط اصفن 
ّـط اؼهن. كلها ذقذنب ٌٗانذكم هى العّاثق، ٗقل عقق 

 الـطّط الهلًّح هى أتعق طتقح. 

الذؼلٗنٕ ذذغٗن ُلٍ االٗقًّاخ تذواهى الصّخ 
 االنشاقٕ.

 ذّوٗع هٌذشعناخ الناقاناخ

 

ٗذم ذنكٗب هٌذشعن الناقان علٔ غطاء الهصق الـلفٖ 
 ّالهصق االهاهٖ.

  



 القٌادة دلٌل. 5

237 

 ذًتِٗاخ 

ؼافظ علٔ ًظافح هٌذشعن الناقان قاثهاً ّال ذظعل إٔ شٖء  •
 ٗغطَٗ.

ًظناً لٌالهح ّظٗفح هٌذشعن الناقان علٔ الهصق ؼافظ  •
 ذظهقٍ.علٔ ًظافذَ ّذظًب 

ًظف ٌطػ هٌذشعن الهّظح فّق الصّذٗح تقطعح هى  •
القهاَ الًاعم الهتلل تالهاء لذظًب ـقَ الّؼقج 

 االلكذنًّٗح.

 

 ذؼلٗناخ 

ًظام ناقان النظّع ال ٗهكى أى ذؼل هؼل هناقتح الٌاثق  •
التٗثح الهؼٗطح، ّٗظب علٔ الٌاثق الذنكٗوعلٔ 
االُذهام ّالؼنكح الٖ الـلف ّضتط هّقف الٌٗانج 

 ّفقا للؼالح الفعلٗح.
قق ال ٗذم ٌتن االشٗاء فٖ التقعح العهٗاء لهٌذشعن الناقان.  •

 ّذظًب االصطقام. للا الؼظ الهؼٗط قاثهاً أشًاء الذناظع
عًق الذناظع فٖ اهكًح ضٗقح أّ علٔ هًؼقناخ قق ٗعشن  •

هٌذشعن الناقان علٔ ؼّاظو أّ اشٗاء أّ ٌطّغ 
 هاثلح، ّللك هى الظّاُن الٌلٗهح.

اى كاًخ ٌنعح الذناظع كتٗنًج ظقاً فقق ذذناظع ققح  •
هٌذشعن الناقان. ًّصٗكم تعقم وٗاقج ٌنعح الذناظع 

اٌذهنان ًظام ناقان النظّع فٖ  ي. عًق \كم  10عى 
اصقان صّخ الذلكٗن، ٗعًٖ أى ذقذنب الٌٗانج هى 
العاثق ظقا، ًّٗتغٖ الذّقف عى الؼنكح الٖ الـلف 

 فّنا للّقاٗح هى الؼّاقز.

 

 ذؼلٗناخ 

عًق ذًظٗف هٌذشعن الناقان تظِاو الغٌل تالضغط العالٖ  •
ٗظب فنك ٌطؼَ تلطف ّاتعق فُّح الًفز عى 

 ٌم. 10الهٌذشعن تها ٗوٗق عى 
اى كاًخ قطناخ الهاء علٔ ٌطػ هٌذشعن الناقان تالهصق  •

الـلفٖ، فقق ذذناظع ققح الهٌذشعن. قم تاوالح قطناخ 
الًظام الٔ ها  الهاء الهذناكهح علٔ الهٌذشعن لذعّق ققح

 كاى علَٗ.
قق ال ذعكي ٌطّغ تعض االشٗاء اشاناخ هٌذشعن  •

النقان، فقق ذعظو الهٌذشعناخ عى العشّن علٔ ُلٍ 
 االشٗاء ّاللٗى ٗنذقّى الهالتي هى ُلا الًّع.

الضّضاء الـانظٗح قق ذشَّ هٌذشعن الناقان، هها ٗظعلَ  •
 عاظواّ عى ٌتن العّاثق.

ن ققٗقح ظقاً ّٗهًع هؼاّلح ذفكٗكِا اظواء هٌذشعن الناقا •
ّاصالؼِا. لى ذذؼهل الشنكح ضهاى الظّقج لألضنان 

 الًاظهح عى الذفكٗك ّالصٗاًح غٗن الهصنغ تِا.
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 هٌافح الكشف عى العقتاخ

 صّخ اإلًلان
الهٌذشعن 

االهاهٖ علٔ 
 الٌٗان

الهٌذشعن 
االهاهٖ علٔ 

 الٗهٗى

الهٌذشعن الـلفٖ 
 علٔ الٌٗان

الهٌذشعن الـلفٖ 
 علٔ الٌٗان

الهٌذشعن الـلفٖ 
علٔ الٌٗان فٖ 

 الٌّط

الهٌذشعن الـلفٖ 
علٔ الٗهٗى فٖ 

 الٌّط

 ٌم 150~90 ٌم 150~90    
صّخ اإلًلان 
الهذقطع تٌنعح 

 تطٗثح

 ٌم 90-60 ٌم 60-90    
صّخ اإلًلان 
الهذقطع تٌنعح 

 تطٗثح

 ٌم 60-30 ٌم 60-30 ٌم 60-30 ٌم 60-30 ٌم 60-30 ٌم 30-60
صّخ اإلًلان 
الهذقطع تٌنعح 

 كتٗنج

 30فٖ غضّى 
 ٌم

 30فٖ غضّى 
 ٌم

 30فٖ غضّى 
 ٌم

 30فٖ غضّى 
 ٌم

 30فٖ غضّى 
 ٌم

 30فٖ غضّى 
 ٌم

صّخ اإلًلان 
 الهٌذهن

 

 صّخ اإلًلان عى هنظعٗح الهٌافح

ٗذغٗن صّخ اإلًلان هع الهٌافح تٗى العقتح ّالهصق 
الـلفٖ، ّفٖ الّقخ ًفٌَ ٗذغٗن اللّى الهعنّض علٖ ًظام 

 الصّخ ّفقا لللك:
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 نظام الرؤٌة الخلفٌة عند الحركة الً الخلف * 5.5.2

ًظام النإٗح الـلفٗح عًق النظّع ٗهكى ذّفٗن عنض 
قنظح، ّٗهكى عنض صّن  130الفٗقّٗ تواّٗح ّاٌعح هى 

الفٗقّٗ ّناء الٌٗانج علٖ ًطاق ّاٌع علٖ شاشح ًظام 
الصّخ، تؼٗز ٗهكى للٌاثق فِم هظهّعح كاهلح هى ظنّف 

 الطنٗق الهعققج ّناء الٌٗانج ّذؼٌٗى ٌالهح النظّع.

 ذشغٗل ّاٗقاف ًظام النإٗح الـلفٗح عًق النظّع

ق ذؼّٗل ، عً"ON"فٖ ؼالح  هفذاغ اإلشعال فٖ ّضع 
، ًظام النإٗح الـلفٗح عًق  "Rلناع ًاقل الؼنكح الٖ ّضع "

الؼنكح الٖ الـلف ٗقـل ذلقاثٗا العهل، ّذتقأ شاشح العنض 
لًظام الصّخ فٖ عنض صّنج ـلف الٌٗانج، ّذعنض 

 الـط الهنظعٖ للهٌافح فٖ الشاشح.

، ٗـنض ”R“عًق ًقل لناع الًقل ـنّظا هى ذني 
عًق النظّع ذلقاثٗا هى العهل، ّٗـنض ًظام النإٗح الـلفٗح 

 ًظام الصّخ هى عنض صّن النظّع.

 ذؼلٗناخ 

ًظام النإٗح الـلفٗح عًق النظّع ال ٗهكى أى ٗؼل هؼل 
هناقتح الٌاثق هى التٗثح الهؼٗطح تِا، ّٗظب علٖ الٌاثق 
ذنكٗو االًذتاٍ ّنظّع الٌٗانج ّضتط هّقع الٌٗانج تشكل 

 آهى ّفقا للؼالح الفعلٗح.

 الـط الهنظعٖ للهٌافح

 

ٗهشل ـط األلّاى الشالشح اللٕ ٗظِن فٖ الشاشح الهٌافح 
 الهنظعٗح األفقٗح تٗى ُلا الهّقع ّالهصق الـلفٖ للٌٗانج.

  0.5m~0.1: 1ـط 

  1m~0.5: 2ـط 

  m3~1: 3ـط 
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 ذًتِٗاخ 

الهٌافح الهلكّنج أعالٍ ُٖ الهٌافح الهنظعٗح ذقاي 
الهٌذّٗح، ُّٖ فقط الهنظع التصنٕ لذؼقٗق علٖ األنض 

الهٌافح. الا كاى ًُاك قنظح االًؼقان، الهٌافح الهلكّنج 
 أعالٍ لٌٗخ ققٗقح.

 

 هالؼظاخ 

ٗهكى اٌذـقام الـط العهّقٕ علٔ ظاًتٖ الـط الهنظعٖ  •
كـط هنظعٖ للؼكم علٔ هٌاؼح الّقّف الهطلّتح عًق 

 الؼنكح الٖ الـلف أّ الّقّف.
ٌٗذم ذعقٗل الـط الهنظعٖ للهٌافح تشكل هٌذهن أشًاء  •

 ذقّٗن عظلح القٗاقج.

 كاهٗنا النإٗح الـلفٗح

 

 ٗذم ذنكٗب الكاهٗنا الـلفٖ تقنب لهتح لّؼح النقم.

 ذؼلٗناخ 

كاهٗنا النإٗح الـلفٗح ٗكّى لقَٗ هًطقح عهٗاء، ًظًنا ألى  •
الصغان أّ الكاهٗنا قق ال ذذهكى هى اكذشاف األطفال 

الؼّٗاًاخ األلٗفح الصغٗنج، ٗظب اٗالء اُذهام ـاص 
لألطفال الصغان أّ الؼّٗاًاخ األلٗفح الصغٗنج عًق 

 الؼنكح الٖ الـلف.

 

 ذؼلٗناخ 

قق ال ٗهكى الذعنف أًٗضا علٔ الكاثًاخ النأٌٗح لاخ الهّقع  •
األعلٔ ، هشل فالًشاخ الظقناى ّكاهٗناخ النإٗح 

 الـلفٗح.

 

 ذًتِٗاخ 

ؼافظ قاثًها علٔ ٌطػ كاهٗنا النإٗح الـلفٗح ًظًٗفا. عًق  •
ذًظٗف كاهٗنا النإٗح الـلفٗح، ٗظب اٌذـقام قطعح 

 قهاَ هتللح ًاعهح لذظًب ـقَ كاهٗنا النإٗح الـلفٗح.
ال ذٌذـقم ظِاو الغٌل تالضغط العالٖ لذًظٗف كاهٗنا  •

النإٗح الـلفٗح لفذنج طّٗلح، ًّٗتغٖ الؼفاظ علٔ هٌافح 
ٌم علٔ األقل تعٗقا عى كاهٗنا النإٗح الـلفٗح عًق  30

 الذًظٗف.
 ال ذقم تذغطٗح كاهٗنا النإٗح الـلفٗح. •
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 نظام الصّف البانورامً * 5.5.3

الٌٗانج تصّنج تاًّناهٗح هى ّؼقج ٗذكّى ًظام ّقّف 
قنظح. ٗذم ذوّٗق  180كاهٗناخ هى  4هضٗفح للذؼكم ّ

الّؼقج الًهطٗح للظِاو النثٌٖٗ تصّن فٖ االهام ّالـلف 
ّالٌٗان ّالٗهٗى ُّٖ الذٖ ذصًع الصّنج التاًّناهٗح 
تالهًظّن هى االعلٔ تعق طنٗقح الهعالظح الققٗقح للهؼٗط 

ن تّاٌطح الًظام الصّذٖ قنظح. ٗذم عنض الصّ 360ب
الطالع الٌاثق علٔ الهؼٗط تالٌٗانج ّذظًب التقاع العهٗاء 
أشًاء الٌٗن. كها ٗذم ذّّقع هٌان ؼنكح الٌٗانج ؼٌب واّٗح 
القّناى للهقّق ّاتعاق الٌٗانج ّعنضَ فٖ الصّنج 
التاًّناهٗح، ّللك ٌٗاعق الٌاثق فٖ الذعنف علٔ اذظاٍ ذققم 

 هح الذناظع.الٌٗانج ّذققٗن هقٓ ٌال

 ذشغٗل ّاٗقاف

ٗذم فذػ أّ اغالق الًظام  ”ON“. تعق ذقّٗن الهفذاغ الٔ 1
 هى ـالل هتقل الٌنعاخ:

، فٗذم ذشغٗل "Rٗذم ذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح فٖ ّضع  " -
ا ؛ ًٗ  ًظام ّقّف الٌٗانج ذلقاث

ّلٗي ‖ R―عًقها ٗذم ذعشٗق لناع الًقل ـنّظا هى ذني  -
للٌاثق إٔ عهلٗح لاخ صلح، ٌّف ٗـنض ًظام ّقّف 

 شاًٗح. 30الٌٗانج تصّنج تاًّناهٗح ذلقاثٗا تعق عنض 

 

ٗذم فذػ أّ اغالق الًظام  ”ON“. تعق ذقّٗن الهفذاغ الٔ 2
 هى ـالل الون:

ذشغٗل  لهقج قصٗنج ٗضء هتٗى الون هعاضغط علٔ الون 
 ًظام الصّف التاًّناهٖ.

لهقج قصٗنج ًٗطفت هتٗى الون هع اغالق  اضغط علٔ الون
 ًظام الصّف التاًّناهٖ.

 

 هالؼظاخ 

عًق ذشغٗل ًظام ّقّف الٌٗانج التاًّناهٖ، ذتقأ شاشح  •
العنض لًظام الصّخ تعنض الصّن الهلذقطح ؼّل 

الٌٗانج ّذعنض تعض الـطّط الهٌاعقج علٔ 
 الشاشح.

عًقها ذذؼنك الٌٗانج الٔ األهام ، الا كاًخ الٌنعح أكتن  •
كم/ ٌاعح ، ٌٗذم اغالق ًظام ّقّف الٌٗانج  20هى 

ًٗا.  التاًّناهٖ ذلقاث
ّّقخ ذًشٗط ‖ R―عًقها ذكّى الٌٗانج فٖ ذني غٗن  ●

شاًٗح، ٌٗذم اٗقاف ذشغٗل الًظام  30الًظام أكتن هى 
 ذلقاثٗا )عًقها ذكّى ٌنعح الٌٗانج صفن(.

 ال ٗعهل ُلا الًظام تقّى الذشغٗل الكلٖ للًظام الصّذٖ.
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 ّصف الّاظِح

 

 . الون الهنى للـنّض1

 . الذعلٗهاخ الًصٗح2

 . هفذاغ الناقان3

 . هًطقح عنض الصّن الصغٗنج4

 . ذعلٗهاخ واّٗح النإٗح5

 . هًطقح عنض الصّن الكتٗنج6
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تعق ذشغٗل ًظام الصف التاًّناهٖ ضع هتقل 

. اًقن شاشح الصف ”R“الٌنعاخ فٖ إ ّضعٗح ها عقا 

 \لذظق شاشح الهشِق االهاهٖ ④/③/②/①التاًّناهٖ

 .⑤االٌٗن فٖ ّاظِح \الـلفٖ  \االٗهى 

 

 هالؼظاخ 

ُّ لإلشانج فقط. الا كاى ًُاك ّصف ّاظِح العنض  •
اـذالف هع عنض الٌٗانج الفعلٖ، ٗنظٔ النظّع الٔ 

 ّاظِح عنض الٌٗانج الفعلٗح.

ذؼصل علٔ شاشح  ”R“ضع هتقل الٌنعح فٖ ّضعٗح  •

النإٗح الـلفٗح اّذّهاكٗٗاً. تعق ذشغٗل ًظام الصف 
التاًّناهٖ ضع هتقل الٌنعاخ فٖ إ ّضعٗح ها عقا 

“R”  .ًذؼصل علٔ شاشح النإٗح االهاهٗح اّذّهاكٗٗا

 شاشح لذظق④/③/②/①اًقن شاشح الصف التاًّناهٖ

 فٖ االٌٗن \ الـلفٖ \ االٗهى \ االهاهٖ الهشِق

 .⑤ّاظِح

 ذّوٗع الكاهٗنا

 

ٗذم ذنكٗب كاهٗنا أهاهٗح ذؼخ شعان الٌٗانج األٌّط 
 األهاهٖ.
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علٖ الذّالٖ فٖ ٗذم ذنكٗب الكاهٗناخ الٌٗنٕ/ الٗهًٖ 
الظوء الٌفلٖ هى هناٗا النإٗح الـلفٗح فٖ الظاًتٗى 

 األٌٗن/األٗهى.

 

 ٗذم ذنكٗب الكاهٗنا الـلفٖ تقنب لهتح لّؼح النقم.

 ذًتِٗاخ 

 ؼافظ قاثًها علٔ ٌطػ كاهٗنا النإٗح الـلفٗح ًظًٗفا. •
ال ذٌذـقم ظِاو الغٌل تالضغط العالٖ لذًظٗف كاهٗنا  •

النإٗح الـلفٗح لفذنج طّٗلح، ًّٗتغٖ الؼفاظ علٔ هٌافح 
ٌم علٔ األقل تعٗقا عى كاهٗنا النإٗح الـلفٗح عًق  30

 الذًظٗف.
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 ((EPSنظام التوجٌه الكهربائً 5.6

( ًظاها EPSٗعذتن ًظام الهٌاًقج القًٗاهٗكٗح للذّظَٗ )
قًٗاهٗكٗا للذّظَٗ هعذهقا علٔ عوم اللٖ الهٌاًق عى طنٗق 

هى هٌذشعن عوم اللٖ  EPSالهّذّن الكِنتاثٖ. ٗذكّى 
ّالهّذّن الكِنتاثٖ ّآلٗح ذـفٗف الٌنعح ّّؼقج الذؼكم 

 ( ّالؿ.ECUالكِنتاثٖ تالقّناى )

( ذقّم ECUّؼقج الذؼكم فٖ الذّظَٗ الكِنتاثٖ )
ؼقٗقٖ علٖ اـناض عوم القّناى تالٌٗطنج فٖ الّقخ ال

للهؼنك الهعوو عى طنٗق الكشف عى اقـال عوم القّناى 
للٌاثق ٌّنعح الٌٗانج ٌّنعح قّناى الهؼنك ّغٗنُا هى 
اشاناخ ؼالح الٌٗانج الكلٗح، ّللك لذّفٗن أفضل قّج ذعوٗو 
الذّظَٗ لضهاى ٌِّلح ذّظَٗ الٌٗانج هًـفض الٌنعح 

ح ّذؼٌٗى ناؼح القٗاقج ّاٌذقنان الذّظَٗ عالٖ الٌنع
 ٌّالهح الٌٗانج.

  EPSهتٗى ًظام 

 ٗضء الهتٗى ”ON“ضع هفذاغ الذشغٗل فٖ ّضعٗح 
شم ًٗطفت تعق ذشغٗل الهؼنك لتضع الشّاى. فٖ ُلا الؼال 

 تٌالهح. EPSٗعهل ًظام 

أشًاء الٌٗن أّ تعق ذشغٗل الهؼنك ٗقل ضٗاء الهتٗى 
ذظق هعلّهاخ . فٖ ُلا الؼال ٌّف EPSعلٔ ذلف ًظام 

ذؼلٗنٗح علٔ شاشح العنض للعقاقاخ الهنكتح. فٖ ُلا الؼال 
اّقف الٌٗانج فٖ هكاى آهى ّاطفت الهؼنك، شم شغلَ هظققاً. 
فٖ ؼال عقم اًطفاء الهتٗى أّ ضٗاثَ أشًاء الٌٗن ال ذّاصل 
قٗاقج الٌٗانج، تل ذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 ذشّاًشٖ للفؼص ّالذصلٗػ.

 ًهط الذّظَٗ

تبهكاًكم اـذٗان الًهط الهعٗانٕ ّالًهط النٗاضٖ ًّهط 
الناؼح. ٌّف ذؼي توٗاقج الؼهّلح تعق اـذٗان الًهط 

 النٗاضٖ، اال أى الًهط الهعٗانٕ ُّ الـٗان االّل للًظام.

 هالؼظاخ 

 –"اعقاقاخ الٌٗانج  –قم تاعقاقٍ فٖ الًظام الصّذٖ 
 الذّظَٗ".ًهط  –هٌاًقج القٗاقج 
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 مهارات القٌادة 5.7

 فحص السالمة المرورٌة 5.7.1

 الفؼص النّذًٖٗ

فؼص ضغط اإلطاناخ ّاإلطاناخ للذؼقق هى ّظّق  -
 الشقّق أّ الًذّءاخ أّ األذالف أّ الذآكل الهفنط.

 صّاهٗل العظالخ: شققُا ّذؤكق هى ّظّق كلِا.  -

الهصاتٗػ ذؤكق هى ٌالهح الهصاتٗػ األهاهٗح الهنكتح،  -
الـلفٗح الهنكتح ّكل الهصاتٗػ االـنٓ هع الذؤكق هى 

 اذظاٍ اضّاء الهصاتٗػ الهنكتح االهاٗح

 ذؤكق هى ٌالهح ؼوام االهاى ّعقم ّظّق ظّاُن الذآكل. -

 كل القّاٌاخ: ذؤكق هى اذٌاع الشّط الؼن. -

افؼص هٌذّٗاخ ٌاثل الذتنٗق ّوٗخ الهاكًٗح ٌّاثل  -
 للوظاض االهاهٖ. الفناهل ٌّاثل الغٌٗل

ذؤكق هى شتاخ الطنفٗى ّعقم ّظّق ظّاُن الذآكل أّ  -
 االنذـاء.

تعق اٗقاف الٌٗانج ذؤكق هى عقم ذظهع التًوٗى ّوٗخ  -
الهاكًٗح ّالهاء ٌّّاثل أـنٓ ذؼخ الٌٗانج. ٌقّط 

 قطناخ الهاء هى ًظام الذكٗٗف هى الظّاُن الطتٗعٗح.

 أشًاء الٌٗن \تعق ذشغٗل الهؼنك 

لذؤكق هى ٌالهح كل الهصاتٗػ الهنكتح ّعقم ّظّق ا -
 ًصّص ذؼلٗنٗح أّ ضٗاء هتًٗاخ.

افؼص اظِوج الذؼكم )هشل هفذاغ الهصاتٗػ الهنكتح ّهفذاغ  -
 الهٌاؼاخ الهنكب ّهفذاغ هوٗل الصقٗع(.

علٖ الطنٗق اٙهى، ال ذًؼنف الٌٗانج الٖ إٔ ظاًب عًق  -
 الذؼقق ّالذؤكق هى الكتػ.

غٗن طتٗعٗح أـنٓ، ّقم تالذؼقق هى ّظّق أظواء ظاُنج  -
فضفاضح ّذٌنٗتاخ  ّاالٌذهاع للضّضاء غٗن 

 الطتٗعٖ.
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 القٌادة فً فترة التلٌٌن 5.7.2

ألظل ضهاى ؼٗاج الـقهح للٌٗانج، ٗظب اظناء الذلٗٗى 
فٖ الهنؼلح األّلٖ هى اٌذـقام الٌٗانج لّضعِا فٖ 

فٖ فذنج الذلٗٗى، االٌذـقام العاقٕ. عًقها ذكّى ٌٗانذك 
 ٗنظٖ هناعاج القّاعق الذالٗح:

 كم. 1500الهٌافح الهقطّعح لفذنج الذلٗٗى ُٖ  •

قم تاـذٗان طنق ظٗقج ًٌتٗا ّالؼق هى ؼهّلح الٌٗانج  •
 ٌّنعح الٌٗانج.

ال ذقم تتقء الذشغٗل أّ الذٌانع الٌنٗع تقّي قّاٌح  •
 الّقّق تالكاهل.

 كم. 300ًٗتغٖ ذظًب فنهلح الطّانة فٖ أّل  •

ًٗتغٖ ذًفٗل اظناءاخ الذشغٗل تققح للؼفاظ علٔ قنظح   •
ؼنانج الذشغٗل العاقٗح للهؼنك. ال ٌٗهػ تذغٗٗن وٗخ 

 الهؼنك قتل اظناء الصٗاًح القّنٗح.

قم تعهل ّظٗفح الصٗاًح الّٗهٗح للٌٗانج تشكل قاثم، ّقم  •
انظٗح للذشقٗق تشكل تفؼص التناغٖ ّالصّاهٗل الـ

هذكنن، ًّٗتغٖ اٗالء االُذهام لذغٗناخ الصّخ ّقنظح 
الؼنانج لكل هظهّعح أشًاء عهلٗح الذشغٗل ّاظناء 

 الذعقٗالخ فٖ الّقخ الهًاٌب.

 ذلٗٗى الهؼنك

كم. ٗكّى عقق  1500ٗظب ذلٗٗى الهؼنك الظقٗق فٖ 
 كم: 1000األهٗال للٌٗانج ضهى 

 هى الٌنعح القصّٓ. 3/4ٌنعح الٌٗانج ال ذذظاّو  •

 ال ذقم تالقٗاقج تؤقصٔ ققن هى قّاٌح الّقّق. •

 ذظًب ذشغٗل الهؼنك تٌنعح عالٗح. •

 ال ذقم تظن ٌٗانج أـنٕ. •

كم،  1500كم~ 1000عًقها ٗصل عقق األهٗال الٖ 
ٗهكى وٗاقج ذقنٗظٗا ٌنعح الهؼنك ٌّنعح الٌٗانج الٖ الؼق 

 األقصٖ الهٌهّغ تَ.

ذكاك القاـلٖ للهؼنك فٖ فذنج الذلٗٗى ذكّى هقاّهح االؼ
أكتن هها تعق الذلٗٗى، ّال ٗهكى أى ذصل ظهٗع األظواء 

 الهذؼنكح للهؼنك الٖ أفضل ؼالح الهطاتقح تعق الذلٗٗى.

الهؼنك اللٕ قق ذم ذلًَٗ تشكل كاهل، ال ٗهكى فقط 
 اطالح ؼٗاج الـقهح، تل ٗهكى أى ٗقلل هى اٌذِالك الّقّق.

 ّتطاًح الكتػذلٗٗى اإلطاناخ 

كم للٌٗانج الظقٗقج ققُا تٌنعاخ هعذقلح لذلٗٗى  500فٖ اّل 
 االطاناخ الظقٗقج.

كم لم ذتلغ الكذلح الهتطًح للفناهل اهشل  300 – 200فٖ اّل 
 ؼال. للا ٗظب ذِقثح الٌنعح ّذظًب االٗقاف الهفاظت.
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 ذؼلٗناخ 

اإلطاناخ الظقٗقج ّتطاًح الكتػ الذٖ لم ٗذم ذلًِٗٗا ال  •
ٗكّى لِا أفضل قّج االذصاق أّ أفضل قّج االؼذكاك. 

كم  500ٗظب ذّـٖ الؼلن عًق القٗاقج ـالل أّل 
 لذلٗٗى اإلطاناخ تشكل ظٗق لذظًب ّقّع الؼّاقز.

ٗظب أٗضا ذلٗٗى طاًح الكتػ الظقٗقج الهٌذتقلح ّفقا  •
 الهلكّنج أعالٍ.للهذطلتاخ 

عًق القٗاقج، ٗظب الؼفاظ علٔ هٌافح هًاٌتح تعٗقا عى  •
الهنكتاخ األـنٓ لذظًب ّقّع الكتػ فٖ ؼاالخ 
الطّانة. ّفٖ ُلا الّقخ ال ٗقّم تذلٗٗى اإلطاناخ 
الظقٗقج ّتطاًح الكتػ ظٗقا، ّفناهل الطّانة ذإقٕ 

 تٌِّلح الٔ ّقّع الؼّاقز .
ّ هلتقج تالشلط أّ الا كاًخ الا كاًخ الفناهل هتللح أ •

الٌٗانج ذٌٗن علٔ الطنٗق الههلػ ، فٌٗذم ذقلٗل أقاء 
 الكتػ.

 

 ذؼلٗناخ 

عًق القٗاقج علٖ الهًؼقن الٖ األٌفل، ؼهّلح الفناهل  •
ذكّى كتٗنج، ّٗإقٕ الٖ انذفاع قنظح الؼنانج 
تٌِّلح، لللك ًّصٖ تذؼّٗل لناع ًاقل الؼنكح الٖ 

الهًـفضح قتل القٗاقج علٖ الهًؼقن الٖ ّضع الٌنعح 
األٌفل ّذقلٗل ٌنعح الٌٗانج، ّاالٌذفاقج الكاهلح هى 

 أقاء الكتػ للهؼنك لذقلٗل الؼهل علٔ الفناهل.
ٗظب ذطتٗق الفناهل ّفقا لؼالح ؼنكح الهنّن ّالطنق،  •

ّال ذقم تقّي قّاٌح الفناهل غٗن الضنّنٕ، اال 
هل تٌتب االؼذكاك، هها ٗإقٕ الٖ الؼنانج الواثقج للفنا

ٗإقٕ الٔ هٌافح الكتػ الكتٗنج ظقا ّاإلفناط فٖ ذؤكل 
 الفناهل.

ال ذقم تبٗقاف ذشغٗل الهؼنك للٌهاغ للٌٗانج تالؼنكح  •
الٖ األهام، ألًَ ال ٗعهل هعوو الفناهل، ّهٌافح الكتػ 
ذكّى أطّل هى للك تكشٗن، هها قق ٗإقٕ تٌِّلح الٔ 

 ّقّع الؼّاقز.
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 مهارات القٌادة 5.7.3

 ذعلٗهاخ ُاهح لهـذلف الظنّف:

النظاء ذِقٗح الٌنعح هققهاً ّالٌٗطنج علٔ ٌنعح الٌٗن  -
ّاالهٌاك تالهقّق عًق قٗاقج الٌٗانج علٔ طنق 

 هذعنضح للنٗاغ القّٗح.

ال ذقق الٌٗانج علٔ اشٗاء ؼاّقج ّؼّاظو اـنٓ علٔ الطنق  -
 لذظًب اًفظان العظالخ.

الٌٗانج علٔ الطنٗق غٗن الههِق قم تذِقثح  الا قهخ تقٗاقج  -
 الٌنعح، ّللك لذظًب ذلف الشاٌٗح. 

عًق الًوّل هى الهًؼقناخ ُقة الٌنعح هققهاً ّاـذن  -
( MTذعشٗقاخ هًـفضح )ًهط الذؼكم الٗقّٕ أّ هّقٗل 

ّذظًب الفنهلح الهفاظثح ّالؼنانج الهفنطح لًظام 
 الفنهلح أّ الذآكل الهتكن.

لٔ ٌطػ الطنٗق االهلي ذّؾ الؼلن عًق عًق الٌٗن ع -
اـفاض الذعشٗقاخ )تًهط الذؼكم  \االٌناع أّ وٗاقج 
( أّ الفنهلح، ألى االٌناع أّ MTالٗقّٕ أّ لهّقٗل 

 الفنهلح الهفاظثح قق ٗإقٕ الٔ اًوالق العظالخ.

النظاء الؼفاظ تٌنعاخ هًـفضح ّهعذقلح ّذظًب االٌناع  -
االطان تالٌلٌلح الهضاقج أّ االٗقاف الهفاظت هع ذوّٗق 

 لالًوالق عًق الٌٗن علٔ شلّض عهٗقح.

االؼذٗاطاخ عًق قٗاقج الٌٗانج هى ـالل قٌم طنٗق الهٗاٍ 
 الهذناكهح:

. ذؤكق هى عهق الهٗاٍ الهذناكهح قتل قـّل قٌم الهٗاٍ 1
الهذناكهح ؼٗز ال ٗذظاّو انذفاع الهٗاٍ الؼافح الٌفلٖ 

 هى ظٌم الٌٗانج.

الهنّن، ٗظب اٗقاف ذكٗٗف الِّاء قتل تقء  . لـّض ؼنكح2
الؼنكح ّذـفٗض الٌنعح ّشم الضغط تلطف علٖ 
قّاٌح الّقّق تقّى ذؼنٗنُا ألظل الهن عتن قٌم الهٗاٍ 

 الهذناكهح تٌنعح شاتذح ّتطٗثح.

. ال ذقف الٌٗانج فٖ الهٗاٍ، ّال ذٌهػ تنظّع الٌٗانج 3
 ّاٗقاف ذشغٗل الهؼنك فٖ الهٗاٍ.

عتن هًطقح الهٗاٍ الهذناكهح علٖ ًؼّ ٌلي، . تعق الهن 4
ٗظب الضغط تلطف علٖ قّاٌح الهكاتػ تاٌذهنان لعقج 
هناخ لذتـٗن الهٗاٍ علٖ أقناص الهكاتػ هى أظل 

 اٌذعاقج أقاء الكتػ العاقٕ فٖ أقنب ّقخ ههكى.

 

 هالؼظاخ 

غٌل الٌٗانج أّ الٌٗن ـالل الهاء قق ٗذٌتب فٖ ّظّق 
الفناهل. ذؤكق أّال هى أى الهكاى ؼّل الٌٗانج نطّتح علٔ 

أهى ّشم قم تالضغط علٔ الفناهل. الا الؼظخ عقم ّظّق قّج 
فٖ الفناهل فِلا تعًٖ أى الفناهل قق ذكّى هتللح. قم تّضع 
فناهل الٗق شم ذؼنك تالٌٗانج تتطء هع الضغط علٔ قّاٌح 

لخ الفناهل ؼذٔ ذظف الفناهل. ّالا ّظقخ أى الفناهل ها وا
ال ذعهل تشكل أهى. قم تبٗقاف الشاؼًح شم اطلب الهٌاعقج 

 هنكو الصٗاًح الهعذهق.
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 ًصاثػ القٗاقج فٖ فصل الشذاء

 . ذؤكق هى ٌالهح الهؼلّل الهعٗق للذظهق.1

قم تذعتثح الهؼلّل الهعٗق للذظهق تًفي الهّقٗل، ّللك ّفقا  -
 لقنظح ؼنانج التٗثح.

ٗن الهًاٌب الٔ اذالف ٗإقٕ اٌذـقام ٌاثل الذتنٗق غ •
 الهؼنك.

 . فؼص اؼّال التطانٗح ّالكاتٗالخ.2

ٗذناظع ؼظم التطانٗح فٖ الشذاء. للا اشؼى التطانٗح تشكل  -
 كاف لذشغٗل الهّذّن تٌالهح فٖ الشذاء.

 . ذظًب ذظهق قفل تاب الٌٗانج هى الشلط ّالظلٗق:3

تعض عاهل اوالح الظلٗق أّ الغلٌٗٗنٗى فٖ فذؼح قفل   •
 تاب لهًع الذظهٗق.ال

. ٗظب اٌذـقام ٌاثل الذًظٗف الهؼذّٕ علٖ ّكٗل هضاق 4
 للذظهق:

التطانٗاخ تهـذلف االًّاع هذّفنج فٖ الهّوع الهعذهق 
 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ.

ٗظب أى ذعذهق ًٌتح ـلط الهاء ّعاهل هضاق للذظهق  •
 علٔ ذعلٗهاخ الشنكح الهصًعح.

 الطٗى.ذظًب ذناكم الشلّض ذؼخ ّاقٖ  .5

ذناكم الشلّض ذؼخ الهصق ٌٗإقٕ الٖ الصعّتح فٖ  •
الذّظَٗ. قتل القٗاقج فٖ فصل الشذاء التانق، ٗظب ذّقف 
الٌٗانج قاثها ّذؼقق ها الا كاى ًُاك ذناكم الشلّض 

 ذؼخ ّاقٖ الطٗى.

. ًّصٗكم تذظِٗو اشٗاء الوهح ضق الطّانة ّفقا الؼّال 6
 الطنق ّالٌٗن:

تّضع الٌالٌل الهضاقج لالًوالق هى األفضل أى ٗقّم  •
ّكاشطاخ الًّافل ّكٗي هى النهال أّ الهلػ ّفالَ 
اإلشانج ّالهلعقح ّكاتالخ الذّصٗل ّها الٔ للك فٖ 

 الٌٗانج.

. فٖ فصل الشذاء التانقج )ـاصح فٖ الهًاطق الشهالٗح(، 7
ٗظب هًع الهؼنك هى تقء الذشغٗل الهذكنن ّاٗقاف 

. الا كاى الهؼنك غالًتا فٖ الذشغٗل تعق ّقخ تقء قصٗن
ؼالح ٌاـًح ّتانقج هذًاّتح، فٗهكى أى ٗؼقز الذكشٗف 
تٌِّلح قاـل الهؼنك، ٌّذلذصق الهكشفاخ توٗخ 
الهؼنك، ّللك ٌٌٗتب ـقاع اٌذؼالب الوٗخ. ّعًق 
اعاقج ذشغٗل الهؼنك ، ٌذـذفٖ الظاُنج الكالتح. ّفٖ 
 ًفي الّقخ، ٗنظٔ اٌذتقال الوٗخ تشكل هًذظم ّفقا

 لهذطلتاخ قلٗل الضهاى.
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 رقع فاعلٌة القٌادة 5.7.4

قتل القٗاقج، ًٗتغٖ الذؤكق هى ذؼنٗن فناهل الٗق ذهاًها  -
 ّاًطفت هإشن فناهل الٗق.

اضهى الضغط الِّاثٖ الٌلٗم لإلطان، لذظًب ذآكل اإلطان  -
 الهفنط ّذضٗٗع الّقّق.

االنذقاء  ًٗتغٖ هؼالاج العظالخ تشكل ققٗق، ّاال ٗإقٕ الٖ -
الٌنٗع لإلطاناخ، ّكها ٌٗقّم توٗاقج ؼهل الهؼنك 

 ّاٌذِالك الّقّق.

ال ذؼّهل الٌٗانج أشٗاء واثقج عى الؼاظح ّفّنغ اؼهال واثقج  -
 عى الؼاظح الـفاض ؼهّلح الهؼنك ّذّفٗن الّقّق.

قم تاالٌناع تصّنج هٌذقنج ّذظًب اإلٌناع الهفاظت  -
 MTاٌب تهّقٗل ّاـذن ّضعٗح أعلٔ فٖ الّقخ الهً

ذظًب قٗاقج الٌٗانج فٖ هًاطق وؼهحلذظًب اإلٌناع  -
 ّاإلٗقاف الهفاظثٗى ّذّفٗن الّقّق. 

اذتع اإلشاناخ الضّثٗح الهنّنٗح لذظًب هناخ اإلٗقاف  -
الٔ ؼق كتٗن، أّ اـذن طنقاعنٗضح  ـالٗح هى اشاناخ 
ضّثٗح هنّنٗح. اؼذفظ تالتعق الهًاٌب عى ٌٗاناخ 

 ٗقاف الهفاظت ّذآكل ًظام الفناهل.أـنٓ ّذظًب اإل

ال ذضع الققم علٔ قّاٌح الفناهل قاثها لذظًب الذآكل  -
 الهتكن ّالٌـًّح ّذضٗٗع الّقّق. 

قق الٌٗانج علٔ طنق ههِقج علٔ ققن االهكاى ُّقة هى  -
الٌنعح أشًاء الٌٗن علٔ الطنق الّعنج لذظًب 

 االصطقام.

لذـفٗف الّوى اللاذٖ ذظًب ذالصق األٌّاؾ تالشاٌٗح  -
 ّالّقاٗح هى الذعفى.

عقل الٌٗانج ّاؼفظ علٔ أفضل ؼال. ًظف هنشػ الِّاء  -
ّشهعح اإلشعال ّاٌذتقال وٗخ الهاكًٗح ّالشؼم تشكل 

 قّنٕ لذّفٗن الّقّق.

ٗذم قٗاقج الٌٗانج لتضع ققاثق تعق تقء الؼنكح تقنظح  -
الؼنانج الهًـفضح، اًذظن فٖ ذقفثح الهؼنك قتل 

 الذٌانع.

 ال ذفذػ الًّافل أشًاء عهلٗح القٗاقج تٌنعاخ عالٗح. -

 اٌذعهل ًظام الذكٗٗف تشكل هعقّل. -

النظاء اطفاء الهؼنك عًق ذّقف الٌٗانج لهقج طّٗلح  -
 ّذظًب اٌذِالك الّقّق تّضعٗح الؼٗاق لهقج طّٗلح.
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 الوقاٌة من الحرائق 5.7.5

االٌذـقام لهًع ؼنٗق ٗظب اٗالء االُذهام تها ٗلٖ فٖ 
 الٌٗانج:

. ٗؼظن علٖ الٌٗانج لذـوٗى الهّاق القاتلح لالشذعال أّ 1
 االًفظان؛

فٖ الٌٗانج الّاقفح ذؼخ °71Cقق ذوٗق قنظح الؼنانج  -

الشهي فٖ الصٗف القاني. قق ٗؼقز الؼنٗق تٌتب 
الققاؼح أّ هؼلّل الذًظٗف أّ العطّن أّ الهّاق القاتلح 

 انج.لالشذعال فٖ الٌٗ

تعق هغاقنج الهّظفٗى الٌٗانج، عًق ذـوٗى تطانٗاخ  -
اللٗشّٗم أّ الشاؼى الهؼهّل ّغٗنُا هى التًّق لاخ 

 هـاطن الؼناثق، ٗإقٕ أٗضا الٖ الؼنٗق تٌِّلح.

 . ذؤكق هى اـهاق أعقاب الٌظاثن ذهاها تعق الذقـٗى؛2

ؼقّز الا لم ٗذم اطفاء الٌٗظانج تالكاهل، فقق ٗإقٕ للك فٖ  -
 ؼنٗق.

. ًّصٗكم تالذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 3
 ذشّاًشٖ لفؼص ٌٗانذكم تشكل قّنٕ.

افؼص كل الكاتٗالخ ّالذظِٗواخ ّاؼوهح االٌالك  -
 ّاالكٌٌّاناخ ّهّاضع الذشتٗخ تشكل قّنٕ 

 لهّاظِح كل الذؼقٗاخ الهؼذهلح

لهكًّاخ . ٗؼظن ذعقٗل القّاثن الكِنتاثٗح للٌٗانج ّاضافح ا4
 الكِنتاثٗح؛

ذنكٗب األظِوج الكِنتاثٗح األـنٓ )هشل هكتن الصّخ   -
لاخ طاقح كتٗنج ّهصاتٗػ وًّٗى ّها الٔ للك( ٌٗإقٕ 
الٖ الؼهّلح الواثقج للكاتالخ، هها ٗإقٕ الٖ ؼنٗق 

 الكاتالخ تٌِّلح.

ال ذٌذـقم الهصِن اللٕ ٗذظاّو الهّاصفاخ الهؼققج  -
الهؼققج أّ كاتل هعقًٖ أـن تقال لألظِوج الكِنتاثٗح 

 هًَ.

 . اؼذٗاطاخ القٗاقج:5

أشًاء عهلٗح القٗاقج ّّقّف الٌٗانج، ّـصّصا فٖ فصل  -
الصٗف، ًٗتغٖ أى ذّلٖ اُذهاها لها الا كاًخ ذّظق هاقج 
قاتلح لالشذعال ذؼخ الٌٗانج، هشل القَ ّاألغصاى 
ّاألّناق ّغٗنُا، ّألى قٗاقج الٌٗانج لفذنج طّٗلح 
ذإقٕ الٖ انذفاع قنظح ؼنانج الهكًّاخ تها فٖ للك 
هاٌّنج عاقم الهؼنك. ّالا كاًخ ذّظق هّاق قاتلح 
لالشذعال ذؼخ الٌٗانج، قق ٗذم اشعالِا تٌِّلح، هها 

 ٗإقٕ الٖ الؼنٗق.

ال ذّقف الٌٗانج فٖ هكاى ذكشن فَٗ الفؤناى ّالهِهالخ ّال  -
فٗفح فٖ ذضع اشٗاء ذظلب الفؤناى هشل الهؤكّالخ الـ

قاـل الٌٗانج، ألى الفؤناى قق ذقنض ؼوهح االٌالك، 
 هها ٗؼقز الؼنٗق.

. ؼافظ علٔ طفاٗح ؼنٗق ـفٗفح هؼهّلح قاثها قاـل 6
 الٌٗانج، ّكها ًٗتغٖ هعنفح كٗفٗح اٌذـقاهِا.

لضهاى ٌالهح الٌٗانج، ًٗتغٖ ذظِٗو طفاٗح ؼنٗق فٖ  -
كها الٌٗانج ّاظناء الفؼص ّاالٌذتقال تاًذظام. ّ

ًٗتغٖ اقناك كٗفٗح اٌذـقام الطفاٗح لذظًب ّقّع 
 الؼاقز.

. ٗظب فصل كاتل القطب الٌالب للتطانٗح عًق اصالغ أّ 7
 صٗاًح الٌٗانج.

. ٗنظٖ اٌذـقام ّالعح الٌظاثن الهطاتقح للٌٗانج، ّٗهًع 8
 أـل الكِنتاء هى ّالعح الٌظاثن تاٌذـقام الهؼّل.
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 . االستخدام والصٌانة6

 تعلٌمات الصٌانة 6.1

 اؼذٗاطاخ الٌالهح

هى أظل ذظًب الهـاطن الهؼذهلح، اقنأ ُلا القٌم قتل 
التقء فٖ العهل للذؤكق هى اهذالككم األقّاخ ّالذقًٗاخ 

 الالوهح.

أكق ّقّف الٌٗانج علٔ األنض الهٌطػ، ّأّقف  •
 ذشغٗل الهؼنك ّقم تذطتٗق فناهل الٗق.

اوالح القُّى أّ عًق ذًظٗف األظواء، اٌذـقم هّاق  •
 هًظفاخ القطع الهتاعح فٖ الٌّق، ّال ذٌذـقم التًوٗى.

ًٗتغٖ ّضع الٌظاثن الهشذعلح ّالشنن ّاللِب تعٗقا  •
 عى التطانٗح ّظهٗع هكًّاخ ًظام الّقّق.

ًٗتغٖ انذقاء ًظاناخ ّاقٗح ّهالتي ّاقٗح عًق القٗام  •
 تاألعهال ؼّل التطانٗاخ أّ الِّاء الهضغّط.

 خذؼلٗنا 

صٗاًح الٌٗانج غٗن الصؼٗؼح أّ قٗاقج الٌٗاقج قتل ؼل 
الهشكلح، قق ذإقٕ الٖ ؼاقز هنّنٕ، هها ٗإقٕ الٖ ّقّع 

 اصاتاخ ـطٗنج أّ ّفاج.

 الهـاطن الهؼذهلح للٌٗانج 

أّل أكٌٗق الكنتّى: أّل أكٌٗق الكنتّى فٖ غاو العاقم  •
الهًتعز هى الهؼنك ُّ غاو ٌام، ّقم قاثًها تذشغٗل 

 الهؼنك فٖ هًطقح ظٗقج الذِّٗح.

االؼذناق التشنٕ: ٗذم اًتعاز الؼنانج العالٗح أشًاء  •
ذشغٗل ًظام العاقم ّالهؼنك، هها ٌٗتب االؼذناق 

ققٗقح علٔ  30التشنٕ الـطٗن. للا ٗظب االًذظان ل
االقل تعق اطفاء الهؼنك ّلهي قطع الغٗان فٖ ًظام 

 العاقم تعق ذتنق الهؼنك.

 ذًتِٗاخ 

ٌٗنق ُلا القٌم تعض اؼذٗاطاخ الٌالهح الِاهح، ًّؼى 
غٗن قاقنٗى علٖ ٌنق كافح الهـاطن الذٖ قق ذّاظِِا أشًاء 

 عهلٗح الصٗاًح.
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 الصٌانة الداخلٌة 6.2

 ذًظٗف ّصٗاًح العقاقاخ ّاألظواء التالٌذٗكٗح

ذًظٗف ٌطػ العقاقاخ ّاألظواء التالٌذٗكٗح تاٌذـقام 
 ًّظٗفح ّهاء ًظٗف.قطعح قهاَ ًاعهح 

الا كًخ ال ٗهكى ذًظٗفِا ًظٗفا، ٗظب اٌذـقام هّاق 
الذًظٗف التالٌذٗكٗح الهـصصح ّالـالٗح هى الهلٗتاخ 

 لذًظٗفِا.

 ذًتِٗاخ 

هّاق الذًظٗف الهؼذّٗح علٖ الهلٗتاخ ٌّف ذذلف 
 األظواء التالٌذٗكٗح.

 

 ذؼلٗناخ 

الٌّاثق ٗؼظن ذًظٗف ٌطػ لّؼح العقاقخ ّهكًّاخ 
الِّاثٗح تاٌذـقام تـاؾ غنفح الٌاثق ّهّاق الذًظٗف 
الهؼذّٗح علٖ الهلٗتاخ. ـالف للك، قق ٗإقٕ الٖ الٌطػ 
فضفاض ّذًشٗط الٌّاثق الِّاثٗح، ّقق ٗذٌتب فٖ اصاتح 

 ـطٗنج للنكاب.

 ذًظٗف ّصٗاًح الٌظاق 

ٗظب قاثها اهذصاص الغتان علٖ الٌظاق تاٌذـقام 
ٗظب الذًظٗف قّنٗا تاٌذـقام هّاق هكًٌح كِنتاثٗح. 

 الذًظٗف للؼفاظ علٖ ًظافح الٌظاق.

 ذًتِٗاخ 

ٗظب اظناء عهلٗح الذًظٗف تاذتاع ذعلٗهاخ االٌذـقام 
 لهّاق الذًظٗف تشكل صانم.

 

 ذؼلٗناخ 

ٗهًع اضافح الهاء الٔ هؼلّل الذًظٗف الفقاعٖ، تل 
 اؼذفظ تظفاف الٌظاقج.

 ذًظٗف ّصٗاًح الظلّق *

 اهذصاص الغتان تاٌذـقام هكًٌح كِنتاثٗح. –

ذًظٗف الظلق تاٌذـقام قطعح قهاَ ًاعهح ًّظٗفح ّهاء  –
 ًظٗف.

 ذظفٗفَ ّذلهٗعَ تاٌذـقام قطعح قهاَ ًاعهح أـنٕ. –

الا كاًخ عهلٗح الذًظٗف ال ٗكفٖ لذًظٗف التقع، ٗهكى  –
 اٌذـقام صاتّى غٌل الظلق أّ هّاق الذًظٗف.

 ذًتِٗاخ 

الهٌػ تاٌذـقام هّاق الذًظٗف للظلق، ٗظب ذظفٗفِا تعق 
 تاٌذـقام قطعح قهاَ ًاعهح فٖ أٌنع ّقخ ههكى.

 

 ذؼلٗناخ 

ال ذضع قطعح قهاَ ًاعهح هشنتح تالهًظفاخ علٔ إٔ 
ظوء هى الهكًّاخ القاـلٗح لفذناخ طّٗلح. لذظًب ذالشٖ 

 اللّى أّ كٌن الناذًط أّ األلٗاف هى الهًٌّظاخ القاـلٗح.
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 ذًظٗف ّصٗاًح ؼوام األهاى

ٗذم ٌؼب ؼوام األهاى الٖ الـانض تتطء ّالؼفاظ علٖ  –
 ؼالح هٌؼّتح.

ٗذم اوالح األٌّاؾ فٖ ؼوام األهاى تاٌذـقام فنشاج  –
 ًاعهح ّهاء الصاتّى الهعذقل.

ٗظب لف ؼوام األهاى تعق االًذظان ؼذٖ ٗظف ؼوام  –
 األهاى ذهاها.

 ذًتِٗاخ 

ال ذقم تذناظع أؼوهح الٌالهح اال تعق اى ذصتػ أؼوهح   •
 الٌالهح ظافح ذهاها، قق ٗإقٕ الٔ ذلف هشق ؼوام األهاى.

قم تفؼص ظهٗع أؼوهح األهاى فٖ الٌٗانج تاًذظام هى  •
للذؤكق هى ًظافح أؼوهح األهاى ؼذٔ ال ذذقاـل هع الذشغٗل 

 العاقٕ ألؼوهح األهاى.

 

 ذؼلٗناخ 

الذّظَٗ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج النظاء  •
ذشّاًشٖ لفؼص قاعقج ؼوام االهاى ّاظِوج الذّصٗل 

 ّظِاو الٌؼب ّالقفل اى كاًخ ذالفح.
ٗظب اٌذتقال ؼوام األهاى تعق اصالغ ٌٗانج الؼاقز،  •

 ٌّاء كاًخ ذالفح أم ال.
عًق اٌذتقال ؼوام األهاى، ًٗتغٖ اٌذتقالَ تؤـنٓ ظقٗقج  •

 ًّع ّالِٗكل.هى ًفي ال
ٗهًع قـّل األظٌام الغنٗتح أّ الٌّاثل الٔ هشتك   •

ؼوام األهاى، هها ٗإقٕ الٖ ؼقّز ـلل فٖ القفل ّأؼوهح 
 األهاى.

ٗؼظن الذفكٗك ّالذعقٗل غٗن الهنـص ألؼوهح األهاى  •
 ذؼخ إٔ ظنف هى الظنّف.

ٗؼظن اٌذـقام عّاهل الذًظٗف الكٗهٗاثٗح لذًظٗف  •
ال ذذلف قّاعق ؼوام األهاى ّذإشن علٔ أؼوهح األهاى ؼذٔ 

 ّظاثفِا.

 ذًظٗف ّذغٗٗن الفلذن 

ذم ذظِٗو الٌٗانج تفلذن الِّاء ّفلذن هكٗف الِّاء 
ّفلذن وٗخ الهؼنك ّفلذن الّقّق الؿ، ّالفلذن ٗلعب قّنا فٖ 
ذصفٗح الغاو أّ الٌاثل. الا كاى قلنا ظقا أّ هٌقّقا، ٌّف 

للًظام الهقاتل، لللك ًّصٖ ذإشن علٔ ٌٗن العهل العاقٕ 
تذًظٗف أّ اٌذتقال الفلذن تشكل هًذظم فٖ الهّوع الهعذهق 

 الـاص تٌٗانج ذّاشًشٖ ّفقا ألؼكام "قلٗل الصٗاًح".
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 الصٌانة الخارجٌة 6.3

 غٌل الٌٗانج

 غٌل الٌٗانج قاثها ٌٗاعق علٖ ؼهاٗح هظِن الٌٗانج.

ٗظب غٌل الٌٗانج فٖ الظل ّلٗي فٖ أشعح الشهي 
لهتاشنج. الا ذنكخ الٌٗانج فٖ أشعح الشهي لفذنج طّٗلح، ا

 ٗظب غٌلِا تعق ٗتنق هظِن الظٌم.

ذؤكق هى ذشغٗل غٌالح الٌٗانج الذلقاثٗح تاذتاع ذعلٗهاخ 
 هشغل غٌالح الٌٗانج.

 ذؼلٗناخ 

 اطفت الهؼنك قتل غٌل الٌٗانج.

 

 ذًتِٗاخ 

الذًظٗف قّج طالء الظٌم ذكّى كافٗح لذؼهل عهلٗح 
لظِاو غٌل الٌٗانج الذلقاثٖ، ّلكى ًٗتغٖ الؼنص علٔ 
الذؤشٗن علٔ الطالء الًِاثٖ. الا كاى ُٗكل غٌالح الٌٗانج 
ّهّاق الذًظٗف الهٌذـقهح ّؼالح الذنشٗػ للهاء الًقٖ ًّّع 
هلٗتاخ الشهع ال ذفٖ تالهذطلتاخ الهؼققج، قق ٌٗتب ضننا 

 للطالء.

 الذًظٗف الٗقّٕ للٌٗانج

 اغٌل الٌٗانج تكهٗح كتٗنج هى الهاء الًظٗف الوالح الغتان. -

اعقاق قلّ هى الهٗاٍ الًظٗفح ّـلطِا هع هّاق الذًظٗف  –
 الـاصح لغٌل الٌٗانج.

غٌل الٌٗانج تلطف لعقج هناخ هى أعلٖ الٖ أٌفل  –
تاٌذـقام قطعح قهاَ ًاعهح أّ اٌفًظح أّ فنشاج 

 ًاعهح.

ب ّغٗنُا هى ٗظب غٌل العظالخ ّعذتاخ التا –
األظواء فٖ األـٗن، ّٗظب اٌذتقال االٌفًظح أّ قطعح 

 قهاَ ًاعهح عًق ذًظٗفِا.

 تعق الغٌل ًظف الٌٗانج تكهٗح كتٗن هى الهاء. –

تعق الذًظٗف ـل قطعح هى الفّطح الًاعهح أّ ظلٗق  –
 الغوال لفنك الٌطػ الطالثٖ.
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 ذًتِٗاخ 

األـنٕ علٖ عًقها ٗكّى ًُاك األٌفلخ ّاألٌّاؾ 
ظٌم الٌٗانج، ٗظب ذًظٗفَ تاٌذـقام هّاق الذًظٗف الـاصح 

ّشم شطفَ تالهاء لذظًب األضنان الذٖ لؼقخ ذلهٗع ٌطػ 
ظٌم الٌٗانج. ذؼقق هى ٌقّط الطالء ّالـقَّ علٖ ظٌم 
الٌٗانج فٖ ؼٗى ذظفٗف ظٌم الٌٗانج. النظاء الذّظَ الٔ 

ػ تقاع الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لذصلٗ
 الطالء الذالفح.

ٗظب ذّـٖ الؼلن عًق ذًظٗف الٌٗانج تاٌذـقام ظِاو 
الذًظٗف تالتـان أّ ظِاو الذًظٗف عالٖ الضغط. ذؤ:ق هى 
ذًظٗف الٌٗانج تاذتاع ذعلٗهاخ االٌذـقام ّالهذطلتاخ لظِاو 
الذًظٗف تالتـان أّ ظِاو الذًظٗف عالٖ الضغط، ّٗظب 

 ح الؼنانج ّهٌافح الشطف:االًذتاٍ الٖ ضغط العهل ّقنظ

عًق اٌذـقام هًظف تـانٕ أّ هًظف عالٖ الضغط  -
لذًظٗف الٌٗانج، ًٗتغٖ الؼفاظ علٔ هٌافح نَ كافٗح 
تعٗقا عى الٌٗانج ، ّال ٗهكى أى ذكّى قنظح الؼنانج 

 .°61Cأعلٔ هى 

لا كاًخ الٌٗانج هظِوج تًافلج الٌقف الكِنتاثٗح، ٗظب  -
ٌم. الا  80الؼفاظ علٖ هٌافح نَ الهاء أكشن هى 

كاى ظِاو الذًظٗف عالٖ الضغط قنٗتا ًٌتٗا هى 
الٌٗانج، أّ اٌذـقام الضغط أّ قنظح الؼنانج 

 الهنذفعح للغاٗح، قق ٗإقٕ الٖ ذلف الٌٗانج.
تالناقان أّ كاهٗنا ّقّف ال ذقم تغٌل ظِاو االٌذشعان  -

الٌٗانج تاٌذـقام ظِاو الذًظٗف عالٖ الضغط لفذنج 
طّٗلح هى الوهى؛ عًق غٌل ظِاو االٌذشعان تالناقان 

أّ كاهٗنا ّقّف الٌٗانج، ٗظب الؼفاظ علٖ هٌافح 
 ٌم. 30نَ الهاء أكشن هى 

 

 ذؼلٗناخ 

عًق غٌل الٌٗانج تالٗق، اًذتَ للٌالهح الشـصٗح ّاؼلن  •
أظواء الواّٗح الهّظّقج فٖ الظوء الٌفلٖ هى  هى

 الٌٗانج لذظًب الذعنض للـقَّ.
عًق الذًظٗف، اًذتَ تشكل ـاص الٔ الهكًّاخ أٌفل  •

الٌٗانج ّقاـل غالف العظلح ّالؿ، ّال ذظنغ ٗقٗك أّ 
 لناعٗك تؤظواء ؼاقج.

ٗهًع قـّل هاء الغٌٗل الٔ ؼظٗنج الهؼنك االهاهٖ  •
إشن علٔ ؼٗاج ـقهح الهكًّاخ أشًاء الغٌل. اال ٗ

 الهـذلفح فٖ الكاتًٗح األهاهٗح.
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 ذلهٗع الشهع

ذلهٗع الشهع تاًذظام ٗهكى ؼهاٗح ٌطػ طالء الظٌم 
ّالؼفاظ علٖ ظٌم الٌٗانج الهعا. هى أظل ؼهاٗح فعالح لطالء 
الظٌم، ّٗصٖ تذلهٗع الشهع عالٖ الظّقج هنج ّاؼقج كل عام 

التٗثح الـانظٗح الهعاكٌح لؼهاٗح الطالء هى الذآكل هى 
 ّهقاّهح الـقَّ الهٗكاًٗكٗح الـفٗفح.

ذؤكق هى ذلهٗع الشهع تعق هٌػ الهظِن الـانظٖ 
للٌٗانج الكلٗح. ٗظب اٌذـقام شهع ؼهاٗح الطالء عالٖ الظّقج 
عًق ذلهٗع الشهع. عاقج ها ٗكّى ًُاك ًّعاى هى الهًذظاخ 

 هى الشهع عالٖ الظّقج:

ٌٗذـقم فٖ ؼهاٗح الطالء هى الذعنض ألشعح ظٌم الٌٗانج:  -
الشهي ّذلّز الِّاء ّغٗنُا هى األضنان التٗثٗح 
ٌُٗذـقم عهّها للٌٗاناخ  الـانظٗح غٗن الصؼٗح. 

 الظقٗقج.

شهعحالصقل الٌذعاقج ٌطّع ّلهعاى الٌطػ الهطلٖ  -
ٌُٗذـقم أٌاٌا الٌذعاقج لهعاى الطالء.  الهذؤكٌق. 

 الٌذٗكٗح الـانظٗحذًظٗف ّصٗاًح األظواء الت 

عاقج ٗذم ذًظٗفَ فقط تاٌذـقام الهاء ّقطعح قهاَ ًاعهح 
ّفنشاج ًاعهح، ّالا ال ٗهكى ذًظٗفِا ًظٗفا، ٗهكى اٌذـقام 
هّاق الذًظٗف لألظواء التالٌذٗكٗح الـاصح الـالٗح هى 

 الهلٗتاخ الهعذنفح هى ُلٍ الشنكح.

 ذًتِٗاخ 

ذؼذّٕ علٖ ال ٗهكى اٌذـقام هّاق الغٌل الذٖ 
الهلٗتاخ عًق ذًظٗف األظواء التالٌذٗكٗح. ـالف للك، هى 

 الٌِل أى ٗضن علٖ األظواء التالٌذٗكٗح.

 ذًظٗف الًّافل ّهناٗا النإٗح الـلفٗح 

ٗذم ذًظٗف وظاض الًافلج ّهنآج النإٗح الـلفٗح تاٌذـقام 
هًظف وظاظٖ قاثم علٖ الكؼّل، شم ذظفٗف ٌطػ الوظاض 

 ًظٗفح ّـالٗح هى الّتن ّظلق الظتاء.تقطعح قهاَ 

تعق هعالظح ٌطػ الظٌم، ٗظب اوالح الشهع الهذتقٖ 
علٖ الوظاض تاٌذـقام الهًظف الـاص ّقطعح قهاَ ذًظٗف. 

 ؼذٖ ال ٗذم ـقَ شفنج الهاٌؼح.

قم تاوالح الشلّض الهذناكهح علٔ الشتاتٗك ّهناٗا النإٗح 
 الـلفٗح تاٌذعهال فنشاج صغٗنج.

ٗق علٔ الشتاتٗك فاٌذعهل تـاؾ هوٗل اى كاى الظل
الظلٗق الوالذَ. تاهكاًكم اٌذعهال هظنفح اوالح الظلٗق تعًاٗح 

 ذاهح لذظًب ذلف إٔ ظوء. اكشط الظلٗق تًفي االذظاٍ.
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 ذًتِٗاخ 

 ال ذكشط لُاًتا ّاٗاًتا. •
ال ذٌذـقم الهاء القافت أّ الهاء الٌاـى إلوالح الشلّض  •

األهاهٖ هناٗا النإٗح الـلفٗح. ّالظلٗق علٖ الوظاض 
 ّاال فبًَ قق ٗإقٕ الٖ اًفظان الوظاض.

الا كاى ًُاك الهطاط ّالشؼّم ُّالم الٌٗلٗكا الهذتقٖ  •
علٖ الوظاض، ٗظب اوالذَ تاٌذـقام هًظف الًافلج أّ 

 هًظف الٌٗلٗكّى الـاصح.

 ذًظٗف شفناخ الهاٌؼاخ للوظاض األهاهٖ

 

 .”OFF“ّاظعلَ عاثقاً الٔ  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ  -

فٖ  MIST اضتط هفذاغ هظهّعح الههٌؼح الٖ ّضع –
شّاٍى هى ًِاٗح الـطّج الٌاتقح، ّفٖ ُلا  10غضّى 

 الّقخ، ٌٗعهل لناع الههٌؼح لًصف قّنج.

ٗذم نفع لناع الهاٌؼح ّهٌػ الغتان ّاألٌّاؾ علٖ  –
 شفناخ الهاٌؼاخ تقطعح قهاَ ًاعهح.

االًذِاء هى الذًظٗف، ٗذم ّضع لناع الهاٌؼح تعق  –
 تلطف علٖ الوظاض األهاهٖ.

 ذعق لنعاى الهٌاؼاخ ذلقاثٗاً. ”ON“قّن الهفذاغ الٔ  –

 ذًظٗف شناثػ الهٌاؼاخ تالوظاض الـلفٖ

 

ٗذم نفع لناع الهاٌؼح ّهٌػ الغتان ّاألٌّاؾ علٖ  –
 شفناخ الهاٌؼاخ تقطعح قهاَ ًاعهح.

هى الذًظٗف، ٗذم ّضع لناع الهاٌؼح تعق االًذِاء  –
 تلطف علٖ الوظاض األهاهٖ.

  



 والصٌانة االستخدام. 6

260 

 ذًتِٗاخ 

ق، تالٗب لصلك الؼاهل اهٌلناع الههٌؼح، افع ق نعً •
 ّال ٗهٌك شفنج الههٌؼح الًاعهح.

كى ؼلًنا عًق اٌقاط لناع الههٌؼح لهًع ٌقّطَ فظؤج  •
 ّضنب الوظاض األهاهٖ.

 الّقخ الهًاٌب. اٌذتقال شفناخ الههٌؼح الذالفح فٖ •
ٗذم طالء شفنج الههٌؼح الظقٗقج تطتقح هى الظنافٗخ  •

لظعلِا ًاعهح ّـالٗح هى ضظٗط الـقَ. ذلف طتقح 
الظنافٗخ ٗإقٕ الٔ وٗاقج ضّضاء اؼذكاك 

 الهٌاؼاخ. اٌذتقل ّأصلػ شناثػ الهٌاؼاخ فّناً.

 

 ذًتِٗاخ 

ٗهكى أى ذٌتب عّاهل الذًظٗف الهؼذّٗح علٔ  •
ّاإلٌفًط الصلب ّالهتناكى ضنًنا لطتقح  الهلٗتاخ

 الظنافٗخ.
فٖ ظنّف الشذاء أّ التنق، ًٗتغٖ الذؤكق هى أى شفنج  •

الههٌؼح ذذظهق هع الوظاض األهاهٖ قتل اٌذـقام 
الههٌؼح. الا كاى األهن كللك، ٗظب اوالح الظلٗق أّال. 
ّاال فبًَ ٌّف ٗإقٕ الٖ ذلف شفنج الهاٌؼاخ 

 ّهؼنك الهاٌؼاخ.

 صٗاًح شنٗط الـذم

اظناء الؼهاٗح الهًاٌتح قاثها علٖ شنٗط الـذم 
الهطاطٖ فٖ األتّاب ّالًّافل ّغٗنُا هى األظواء ٗهكى 
الؼفاظ علٖ هنًّذَ ّذهقٗق ؼٗاج الـقهح لَ. ٗهكى أٗضا 
ذؼٌٗى أقاء الـذم لظعل التاب ٌِل الفذػ ّالؼق هى صّخ 

شذاء لٗي االصطقام عًق اغالق التاب. ؼذٖ لّ فٖ فصل ال
 هى الٌِل أى ذكّى هظهقج.

عًق هعالظح شنٗط الـذم، ٗظب اوالح الغتان ّاألٌّاؾ 
علٖ الٌطػ تقطعح قهاَ ًاعهح. ٗظب ذغلٗف شنٗط الـذم 

 تاًذظام تاٌذـقام العّاهل الّاقٗح الـاصح.
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 ذًظٗف ّصٗاًح العظالخ

الصٗاًح القّنٗح للعظالخ ٗهكى الؼفاظ علِٗا ظهٗلح، 
ٌَ اوالح هلػ هضاق لالًوالق ّؼطام قطعح ّفٖ الّقخ ًف

االؼذكاك للكتػ قّنٗا ٗهكى الؼفاظ علٖ لهعاى ٌطػ 
العظالخ ّذهقٗق ؼٗاج الـقهح. ألظل ٌٗانذك، ّٗصٖ تبظناء 

 ها ٗلٖ علٖ أٌاي هًذظم:

اٌذـقم الهًظفاخ الـالٗح هى الهّاق الؼهضٗح كل  -
اهل أٌتّعٗى إلوالح الهلػ الهاًعح لالًوالق ّلّؼح الفن

 للعظالخ.

 الٌتاثك كل شالشح أشِن. -

 

 ذًتِٗاخ 

ٗظب ذًظٗف عظالخ األلّهًّٗم تاٌذـقام الهًظفاخ  ●
 الـالٗح هى الؼهض.

ٗؼظن الذعاهل هع ٌطػ العظالخ تاٌذـقام هّاق  ●
 الذلهٗع للٌٗانج أّ هاقج كاشطح أـنٕ.

تالًٌتح الٖ العظالخ الذٖ ٗذم ذلف طتقح الؼهاٗح  ●
 اصالؼِا فٖ الّقخ الهًاٌب. الٌطؼٗح، ٗظب

قق ٗإقٕ اٌذـقام هًظف عالٖ الضغط الٖ ذلف قاثم  ●
هنثٖ أّ غٗن هنثٖ للعظالخ، هها ٗذٌتب فٖ اصاتح 

 ـطٗنج أّ الّفاج.
ٗهًع اٌذعهال فّـح ذنكٗو ؼوهح الهاء لذًظٗف  ●

االطاناخ. ؼذٖ الذًظٗف علٖ هٌافح طّٗلح لفذنج 
ضننا لإلطاناخ، قصٗنج هى الوهى، ٗهكى أى ٌٗتب 

 هها ٗإقٕ الٖ ؼّاقز الهنّن.
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 فحص وإضافة السائل 6.4

 الوقود 6.4.1

فٖ ظل اًـفاض ؼظم الّقّق التاقٖ أشًاء الٌٗن ٗهٗل 
 هإشن عقاق الّقّق الٔ االٌفل ذقنٗظٗاً.

تاللّى االصفن فٖ ؼال ًفاق الّقّق ٗتنق الهتٗى 
فٖ ُلا ّذظق هعلّهاخ ذؼلٗنٗح علٔ العقاقاخ الهنكتح. 

 الؼال قم تذعتثح الّقّق فٖ اّل ّقخ.

 اضافح الّقّق

 

ٗـنض الغطاء  ①انفع هقتض غطاء صًقّق الّقّق  -

 ذلقاثٗاً.

 

 ②افذػ غطاء صًقّق الّقّق تشكل ذام ّقّن غطاءٍ  -
تاذظاٍ عكي عقانب الٌاعح تلطف. فٖ ُلا الؼال ٗتقٔ 

فٖ ًفي الهّضع لهقج  ②غطاء فذؼح ذعتثح الّقّق 

قلٗلح لذصنٗف ضغط تـان الّقّق هى صًقّق الّقّق. 
 أـنظَ اـٗناً.
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ضع غطاء فذؼح ذعتثح الّقّق تقاـل غطاء الّقّق ّقم  -
 تذعتثح الّقّق.

تاذظاٍ عقانب  ②تعق ذعتثح الّقّق قّن غطاء ذعتثح الّقّق  -

هناخ، ّللك ٗقل  3الٌاعح ؼذٔ ذٌهع صّخ الطقح ل

 أى الغطاء قق ذم ذشقٗقٍ تشكل كاهل.

 ذًتِٗاخ 

اٌذـقام الّقّق ًّعِا هًـفض ظقا أّ غٗن الهذّافقح 
هع الهعاٗٗن قق ٗضن علٖ الهؼنك أّ ال ذّفٖ تهذطلتاخ 

 األقاء.

 

 

 ذؼلٗناخ 

عًقها ٗكّى الطقي ظافا، ٗهكى ذّلٗق الكِنتاء الٌاكى  •
فذؼح الذوّق تالّقّق لـواى تٌِّلح، قتل فذػ غطاء 

الّقّق، ٗظب اطالق الكِنتاء الٌاكى هى الظٌم لهًع 
ذّلٗق الشنانج الًاظهح عى الكِنتاء الٌاكى ّالذٖ ٌٗذم 

 اشعال تـان الّقّق.
ُٗؼظن  • الّقّق ذكّى قاتلح لالشذعال تشكل كتٗن. لللك ، 

ذهاًها اإلشعال ّاللِب الهكشّف ّالذقـٗى عًق الذعاهل 
 الّقّق.هع 

ال ذٌهػ للّقّق أى ٗالهي الظلق أّ الهالتي. لهي  •
الظلق هتاشنج هع الّقّق أّ اٌذًشاق ضتاب الّقّق كها 

ٗضن علٖ الصؼح. الا كاى الظلق ٗلصق الّقّق عى 
 طنٗق الـطؤ، ٗظب غٌلِا فّنا تالهاء.

ال ذقم تبضافح القٗول الٖ الٌٗاناخ هع هؼنك التًوٗى.  •
فٖ التًوٗى. للك ٌٗتب ذلف ًظام  ال ذـلط القٗول

 الّقّق ّالهؼنك ّاؼذناق الٌٗانج.
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 زٌت المحرك 6.4.2

 قّن وٗخ الهؼنك

وٗخ الهؼنك لقَٗ أقّان الذشؼٗم ّالـذم ّالذتنٗق 
 ّالهضاقج للذآكل ّالذًظٗف الؿ.

 هّاصفاخ وٗخ الهؼنك

قق ذم اضافح وٗخ الهؼنك عالٖ الظّقج فٖ قاـل 
الهصًع، ُّلا وٗخ الهؼنك ٗهكى الهؼنك عًق ـنّض 

 اٌذـقاهَ علٖ هقان الًٌح تاٌذشًاء الطقي التانق للغاٗح.

عًق شناء وٗخ الهؼنك، ٗنظٖ الذؼقق ها الا كاًخ 
الهّاصفاخ علٖ ؼوهح وٗخ الهؼنك ذًطتق علٖ هؼنك 

 الٌٗانج.

 هالؼظاخ 

 ّأكعلٖ SNهّاصفاخ وٗخ الهؼنك: قنظح • 
 SAE 5W-30لوّظح وٗخ الهاكًٗح: • 

 

 ذؼلٗناخ 

 ًٗتغٖ الذؤكق هى اٌذـقام الوٗخ الهًاٌب لهؼنك ٌٗانذكم. •
ذعتثح وٗخ الهاكًٗح تهّاصفاخ اـنٓ قق ٗإقٕ الٔ ذلف • 

 الهؼنك.

 

 هالؼظاخ 

النظاء اٌذتقال وٗخ الهاكًٗح ّفقا للظقّل الوهًٖ • 
الضهاى. النظاء الذّظَ الٔ الهًصّص علَٗ فٖ قلٗل 

 الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لالٌذتقال.
فٖ ؼال قٗاقج الٌٗانج ذؼخ ظنّف قاٌٗح أّ اٌذعهال • 

التًوٗى تهؼذّٓ الكتنٗخ العالٖ أّ ذشغٗل الهؼنك 
تّضعٗح الؼٗاق )هشل ٌٗانج االـنٓ( لهقج طّٗلح أّ 

ج تقاطناخ فٖ هًاطق ٗكشن فِٗا الغتان أّ ذوّٗق الٌٗان
أّ قٗاقج الٌٗانج فٖ اهكًح ُضاتٗح، قم تالذقلٗل هى 

 الفاصل الوهًٖ للصٗاًح ّاكشن هى هناخ الصٗاًح.

 اللهتح الذؼلٗنٗح الًـفاض ضغط وٗخ الهاكًٗح

فاّقف أشًاء الٌٗن اى ذضء اللهتح الذؼلٗنٗح 
الٌٗانج فٖ هكاى آهى ّاطفت الهؼنك. افؼص هٌذّٓ وٗخ 

 ذتنق الهّذّن.الهاكًٗح تعق 

اى كاى هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح ٌلٗهاً ّذضء اللهتح 
الذؼلٗنٗح تاٌذهنان تعق ذشغٗل الهؼنك، فال ذشغل الهؼنك 
تاٌذهنان، تل اذصل تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 ذشّاًشٖ للفؼص ّالذصلٗػ.

 ذؼلٗناخ 

اُهال الذعلٗهاخ الذؼلٗنٗح أّ اللهتاخ الذؼلٗنٗح قق ٗإقٕ • 
 ذلف الهؼنك.الٔ 

اللهتح الذؼلٗنٗح الًـفاض ضغط وٗخ الهاكًٗح ال ذشٗن الٔ • 
هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح. النظاء فؼص هٌذّٓ وٗخ 

 الهاكًٗح تشكل قّنٕ.
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 افؼص هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح

افؼص هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح تشكل قّنٕ. اّقف 
الٌٗانج علٔ الطنٗق الههِق ّشقق الهكتاغ. اطفت الهؼنك 

غطاء ؼظٗنج الهؼنك االهاهٗح ّافؼص هٌذّٓ وٗخ ّافذػ 
 الهاكًٗح.

 ذؼلٗناخ 

 كى ؼلًنا عًق العهل فٖ الكاتًٗح األهاهٗح. •
ذعق الكاتًٗح األهاهٗح هًطقح شقٗقج الـطّنج ، لللك  •

ًٗتغٖ  قناءج ذعلٗهاخ الذؼلٗناخ تعًاٗح ّاذتاعِا قتل 
 فذػ غطاء الكاتًٗح األهاهٗح.

 

 

 ①أـنض هٌطنج هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح  -

 

ًظف تقاع الوٗخ علٔ الهٌطنج تاٌذعهال قطعح هى  -
 القهاَ، شم أقـلَ تشكل ذام.

أـنض هٌطنج وٗخ الهاكًٗح هظققاً ّاقنأ هٌذّٓ الوٗخ.  -
 اعلٔ ؼق. H)اقًٔ ؼق( ّ Lٗظب علَٗ اى ٗذناّغ تٗى 

قم تذعتثح وٗخ الهاكًٗح فٖ اّل ّقخ لذظًب ٌّء ذشؼٗم  -
 الهؼنك الًاظم عى ًقصاى وٗخ الهاكًٗح.
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 ذعتثح وٗخ الهاكًٗح

 

تعق فؼص هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح اذتع الذعلٗهاخ الذالٗح 
 عًق الؼاظح الٔ ذعتثح وٗخ الهاكًٗح تاٌذهنان:

 افذػ غطاء فذؼح ذعتثح وٗخ الهاكًٗح. -

 

غطاء اضافح الوٗخ فٖ عكي اذظاٍ عقانب قم تفك  -
 الٌاعح.

قم تذعتثح وٗخ الهاكًٗح تكهٗح قلٗلح فٖ عقٗق هى القفعاخ، شم  -
 قي هٌذّٓ وٗخ الهاكًٗح تعق كل قفعح.

ذّقف عى ذعتثح وٗخ الهاكًٗح فٖ ؼال اقذناب هٌذّٓ  -
، شم شقق غطاء ذعتثح الوٗخ Hوٗخ الهاكًٗح هى 

 الٌاعح.تذقّٗنٍ تاذظاٍ عقانب 

 

 ذؼلٗناخ 

ذّؾ الؼلن عًق ذعتثح وٗخ الهاكًٗح ّاغٌل تقاع الوٗخ • 
 الهذٌاقطح علٔ التشنج تكهٗح كتٗنج هى الهاء.

فٖ ؼال االفناط تذعتثح وٗخ الهاكًٗح ال ذؼاّل ذشغٗل • 
الهؼنك، تل اذصل تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 الشالشٖ.ذشّاًشٖ لذظًب ذلف ظِاو الذؼّٗل الذؼفٗوٕ 
تعق ذعتثح وٗخ الهاكًٗح ٗظب ذشقٗق غطاء فذؼح الذعتثح • 

ّذظًب ذطاٗن وٗخ الهاكًٗح عًق ذشغٗل الهؼنك 
 ّالؼنٗق.

ٗعق وٗخ الهاكًٗح ًّعاً هى الهّاق الٌاّهح ّٗظب الؼفاظ تَ • 
فٖ الّعاء االصلٖ الـاص تَ. أتعقٍ عى هذًاّل 

 االطفال لذظًب ذٌّههِم.
شؼم الٔ وٗخ الهاكًٗح لذظًب ذلف  ال ٗظّو اـذالط إٔ• 

الهؼنك، علهاً تؤى الذلف الًاظم عى ٌّء اٌذعهال 
ُٗتطل الضهاى.  الشؼم 
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 سائل التبرٌد 6.4.3

 قّن ٌاثل الذتنٗق

ٌاثل الذتنٗق لقَٗ أقّان الذتنٗق ّالهضاق للذظهق 
 ّالهضاقج للذآكل الؿ.

 هّاصفاخ ٌاثل الذتنٗق

قق ذم اضافح ٌاثل عًق اٌذالم الٌٗانج هى الهصًع 
الذتنٗق. ٗهكى اٌذعهالَ فٖ اغلتٗح الهًاطق، اال أى تعض 
الظنّف الهًاـٗح ذؼذاض الٔ ٌّاثل ذتنٗق ـاصح ذٌاُم فٖ 

 ذظًب ذعفى قطع الغٗان الٌتاثكٗح ّذناكم نّاٌب الهٗاٍ.

 هالؼظاخ 

-ّتقنظح الؼنانج  DF-6هّاصفاخ ٌاثل الذتنٗق: 

35C° 

 

 هالؼظاخ 

النظاء اٌذتقال ٌاثل الذتنٗق عًق الهّوع الهعذهق الـاص • 
تٌٗانج ذشّاًشٖ ّفقا للفّاصل الوهًٗح الهًصّص 

 علِٗا فٖ قلٗل الضهاى.
اى ٗذغٗن لّى ٌاثل الذتنٗق فقلل هى الفاصل الوهًٖ • 

للصٗاًح ّاٌذتقال ٌاثل الذتنٗق عًق الهّوع الهعذهق 
 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ.

 هتٗى انذفاع قنظح الؼنانج لٌاثل الذتنٗق فٖ الهؼنك

أشًاء الٌٗن الؼظ قنظح ؼنانج ٌاثل الذتنٗق قاثهاً 
 للذعنف علٔ اؼّالَ.

تاللّى االؼهن فٖ العقاقاخ الهنكتح ٗضٖء الهتٗى 
فٖ ؼال انذفاع ؼنانج ٌاثل الذتنٗق هع ذّصٗل هعلّهاخ 

الٌٗانج فٖ ذؼلٗنٗح الٔ الٌاثق. فٖ ُلا الؼال ٗظب اٗقاف 
هكاى آهى ّاطفاء الهؼنك ّفؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق تعق 

 ذتنق الهؼنك.

فٖ ؼال ضٗاء ُلا الهتٗى تاٌذهنان تعق ذشغٗل 
الهؼنك علٔ النغم هى ٌالهح هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق، ال 
ذؼاّل ذشغٗل الهؼنك تل ذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص 

 تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ..
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 هى هٌذّٕ ٌاثل الذتنٗق ذؼقق

افؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق تشكل قّنٕ. اّقف 
الٌٗانج علٔ الطنٗق الههِق ّشقق الفنهلح ّاطفت الهؼنك. 
افذػ غطاء ؼظٗنج الهؼنك االهاهٗح تعق ذتنق الهؼنك، شم 

 افؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق.

 ذؼلٗناخ 

 كى ؼلًنا عًق العهل فٖ الكاتًٗح األهاهٗح. •
الكاتًٗح األهاهٗح هًطقح شقٗقج الـطّنج ، لللك ذعق  •

ًٗتغٖ  قناءج ذعلٗهاخ الذؼلٗناخ تعًاٗح ّاذتاعِا قتل 
 فذػ غطاء الكاتًٗح األهاهٗح.

ال ذفذػ غطاء هقصّنج الهؼنك تهظنق العشّن علٔ  •
التـان أّ ٌاثل الذتنٗق الهذصاعق لذظًب االؼذناق 

اثل الذتنٗق التشنٕ. افذؼَ تعق الذؤكق هى عقم ذصاعق ٌ
 أّ التـان.

 

تعق ذتنق الهّذّن افؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق للذؤكق 
 هى تقاثَ فٖ الًطاق الهنٌّم علٔ ظاًب علتح الذضـم. 

• MAX.عالهح الؼق األعلٖ لٌاثل الذتنٗق : 

• MIN.عالهح الؼق األقًٖ لٌاثل الذتنٗق : 

 ” MIN “ذؤكق هى تقاء هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق تٗى ـط  •
 .”MAX“هع االقذناب هى  ”MAX“ّـط 

 

 هالؼظاخ 

فٖ ؼال عقم ذتنق الهؼنك قق ٗنذفع هٌذّٓ ٌاثل 
الذتنٗق قلٗالً ٌّّف ذظق الذفاّخ تٗى القٗهح العلهٗح ّالقٗهح 
العهلٗح. للا اطفت الهؼنك ّاًذظن ؼذٔ ذتنق الهؼنك ّقي 

 هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق.

 

 ذًتِٗاخ 

قم تذعتثح ٌاثل الذتنٗق فٖ ؼال قلح هٌذّاٍ عى ـط 
“MIN”.ّاال فٗذناظع اقاء الذتنٗق ّٗذلف الهؼنك ، 
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 اضافح ٌاثل الذتنٗق

 

افؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق، شم اذتع الذعلٗهاخ الذالٗح 
 الا اقذضخ الؼاظح الٔ ذعتثح ٌاثل الذتنٗق:

كتٗنج  لذظًب االؼذناق التشنٕ لّف علتح الذضـم تقطعح -
هى القهاَ ّفكك الغطاء تعًاٗح، ّللك تاذظاٍ عكي 

 عقانب الٌاعح.

أضف ٌاثل الذتنٗق تعًاٗح ؼذٔ ّصّل هٌذّاٍ الٔ  -
“MAX”. 

ضع غطاء علتح الذضـم فٖ هكاًَ ّقّنٍ تاذظاٍ عقانب  -
 الٌاعح.

 

 ذًتِٗاخ 

ٗكّى الهّذّن فٖ ؼال الضغط العالٖ، ٌّاء أ كاى ٌاـًا • 
ذفكك غطاء علتح الذضـم لذظًب االؼذناق  أّ تانقا. ال

 التشنٕ الًاظم عى ذصاعق التـان.
قم تذغطٗح علتح الذضـم تقطعح هى القهاَ قتل فذػ غطاء • 

 علتح الذضـم.
ّقم  ”MAX“ال ذظعل هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق هذظاّواً لـط • 

تذعتثح ٌاثل الذتنٗق تعق ذتنق الهؼنك، ّللك هى أظل 
ٗق هى ًظام الذتنٗق اللٕ ٗعهل ذظًب ذقفق ٌاثل الذتن

 ذؼخ الضغط العالٖ فّن ذشغٗل الهؼنك.
قم تذعتثح ٌاثل الذتنٗق الظقٗق ّال ذٌذعهل ٌاثل الذتنٗق • 

 الهٌذعهل.
قم تذعتثح ٌاثل الذتنٗق الهذطاتق هع قنظح ؼنانج التٗثح • 

الؼالٗح، ألى ٌاثل الذتنٗق قق ٗذظهق فٖ الظنّف 
 الهًاـٗح االٌذشًاثٗح.

 

 ذؼلٗناخ 

ال ذقم تاـذالط ٌاثل الذتنٗق االصلٖ تٌّاثل ذتنٗق غٗن • 
هعذهقج هى قتلًا، ًّعذلن عى ضهاى الهؼنك اللٕ 

 ٗذلف تٌتب للك.
فٖ الطّانة قق ذم ذعتثح ٌّاثل الذتنٗق االـنٓ أّ الهٗاٍ • 

الًقٗح. فٖ ُلا الؼال النظاء اٌذتقال ٌاثل الذتنٗق 
وع الهعذهق الـاص ّذًظٗف ًظام الذتنٗق عًق الهّ

 تٌٗانج ذشّاًشٖ
اى ٗذم اٌذِالك ٌاثل الذتنٗق تشكل هفنط، فقق ذكّى • 

هـاطن ذٌنب فٖ ًظام الذتنٗق. فٖ ُلا الؼال النظاء 
الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ 

 للفؼص ّاالصالغ.
 النظاء االؼذفاظ تٌاثل الذتنٗق تهقذضٔ قاًّى ؼهاٗح التٗثح.• 
ذفظ تبضافاخ ٌاثل الذتنٗق فٖ اًاثِا األصلٖ، ّأتعقُا اؼ• 

عى األطفال. اذتع ًفي الذعلٗهاخ عًق الذعاهل تٌاثل 
 الذتنٗق الهٌذعهل. 
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 سائل غسل الزجاج األمامً وشفرات الممسحة 6.4.4

 اضافح ٌاثل غٌل الًافلج

 

ّٗفن ٌاثل الغٌل لغٌالح الوظاض األهاهٖ هى قتل 
الكاتًٗح األهاهٗح. فالنظاء اضافح ٌاثل ـواى ٌاثل الغٌل فٖ 

الغٌٗل فّنا قتل ذًظٗف الشتاك األهاهٖ أّ الهصتاغ 
 األهاهٖ.

هى الصعب ذًظٗف الشتاك ّالهصتاغ األهاهٗٗى تالهاءالًقٖ، 
للا ًّصٗكم تبضافح ٌاثل الذًظٗف الهعذهق الَٗ. نكب ٌاثل 

 الذًظٗف ّفقا للًٌتح الهكذّتح علٔ الذعتثح الـانظٗح. 

 

 ذؼلٗناخ 

كى ؼلًنا عًق العهل فٖ الكاتًٗح األهاهٗح. ذؤكق هى قناءج  •
تعًاٗح ّاذتاع ذعلٗهاخ الذؼلٗناخ لاخ الصلح قتل تقء 

 العهل.
ال ذضف ٌاثل الذتنٗق أّ غٗنٍ هى اإلضافاخ الٔ ٌاثل • 

الذًظٗف، لذظًب تقاء تقاع الوٗخ علٔ الشتاك األهاهٖ! 
الؼّاقز اضهى ّضّغ هقٓ النإٗح ّذظًب 

 الهنّنٗح!
% 10ال ذٌذعهل ٌاثل الغٌٗل اللٕ ٗؼذّٕ علٔ • 

اإلٗشاًّل، ألًَ ٌٗتب الذعفى الـطٗن تالهصاتٗػ الـلفٗح 
ّاًكٌانُا هع اوقٗاق قنظح ؼنانج التٗثح. ًّصٗكم 

 تاٌذعهال ٌاثل الغٌٗل الهٗشاًّلٖ.

 

 ذًتِٗاخ 

ال ذٌذعهل ٌاثل ذًظٗف الشتاك األهاهٖ هع ٌّاثل 
الذًظٗف األـنٓ لذظًب اًفكاك العًاصن الًاشطح ّاًٌقاق 

 فذؼح ظِاو الغٌل.

 ذغٗٗن شفناخ هاٌؼاخ الوظاض األهاهٖ

 

 .”OFF“ّاظعلَ عاثقاً الٔ  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ  -

ذعّق الهفاذٗػ الهنكتح لهٌاؼاخ الوظاض االهاهٖ الٔ  -
MIST  شّاى، ّذذّقف الهٌاؼاخ تعق  10فٖ ـالل

 قّناًِا تًصف قّنج.
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 ①انفع لناع الهٌاؼاخ ّاضغط علٔ ون االقفال  –
 ّؼّنك الشناثػ الٔ فّق لذفكٗكِا.

ٗذم اعاقج ذنكٗب شفناخ الهاٌؼاخ الظقٗقج فٖ لناع  –
الهاٌؼاخ تالذنذٗب الهعاكي ؼذٖ ذٌهع صّخ 

 "كاذا".

 ٖ وظاض الًافلج.ٗذم ّضع لناع الهاٌؼاخ تلطف عل –

ٗذعّق اللناع الٔ هّضعِا  ”ON“قّن الهفذاغ الٔ  -
 اّذّهاذٗكٗاً.

 ذغٗٗن شفناخ هاٌؼاخ الًافلج الـلفٗح 

 

 انفع شناثػ الهٌاؼاخ. -

 لذفكٗكِا. ①قم تذؼنٗك الهٌاؼاخ  -

 قم تذنكٗب لناع الهٌاؼاخ الظقٗقج فٖ ًفي الهّضع. -

 وظاض الًافلج.ٗذم ّضع لناع الهاٌؼاخ تلطف علٖ  –

ًّصٗكم تالذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 
 ذشّاًشٖ الٌذتقال شناثػ الهٌاؼاخ.

 

 ذًتِٗاخ 

عًق نفع لناع الههٌؼح، اهٌك لناع الههٌؼح تٗقك،  •
 ّال ذهٌك شفنج الههٌؼح الًاعهح.

ًٗتغٖ اٌذـقام شفنج ههٌؼح ظقٗقج لاخ ًفي  •
 الهّاصفاخ ّالطّل.

عًق اٌقاط لناع الههٌؼح لهًع ٌقّطَ فظؤج كى ؼلًنا  •
 ّضنب الوظاض األهاهٖ.

 افؼص اؼّال الهٌاؼاخ تشكل قّنٕ ّتقل الشناثػ الذالفح.
االنذقاء الهفنط أّ شفنج الههٌؼح القلنج ذإٗالٖ ـقَ  •

الوظاض األهاهٖ تٌِّلح، ّعًق االٌذـقام ٗهكى أى 
 ٗإشن علٔ النإٗح ّالؼق هى ٌالهح القٗاقج.
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 سائل الفرامل 6.4.5

 ّظٗفح ٌاثل الكتػ

ٌُٗذـقم ٌاثل الكتػ لًقل الطاقح فٖ ًظام الكتػ 
 الِٗقنّلٗكٖ للٌٗانج.

ٗذم ذطّٗن ٌاثل الفناهل الـاص تِلٍ الٌٗانج هى قتلًا 
ّاٌذعهل ٌاثل الفناهل االصلٖ الهعذهق فقط لضهاى ٌالهح 

 ًظام الفناهل.

 ٌاثل الكتػ قاتل الهذصاص الهاء، ّفٖ عهلٗح
اٌذـقاهَ، ٗهذص ٌاثل الكتػ تاٌذهنان النطّتح فٖ الِّاء 
الهؼٗط. تقاء ٌاثل الفناهل فٖ الًظام لهقج طّٗلح قق ٌٗتب 
ُٗضعف أقاء الكتػ ّأهاى الٌٗن ؼذٔ اـذالل  اًٌقاق األًاتٗب ّ
ًظام الفناهل. اذتع الذعلٗهاخ لاخ الصلح لذظًب الؼّاقز. للا 

لضهاى الٌذتقال ّفؼص اذتع الذعلٗهاخ الّانقج هى قلٗل ا
ٌاثل الفناهل تشكل قّنٕ، ًّّصٗكم تالذّظَ الٔ الهّوع 

 الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ

 هالؼظاخ 

 .DOT4هّاصفاخ ٌاثل الفناهل: 

 

 ذؼلٗناخ 

اٌذـقام ًفاٗاخ ٌاثل الكتػ أّ ٌاثل الكتػ اللٕ لٗي  •
الكتػ هًاٌب لِلٍ الٌٗانج ٌّف ٗقلل كشٗنا هى ذؤشٗن 

ّؼذٖ ٌٗتب فشل ًظام الكتػ. ًعذلن عى ذؼهل اقًٔ 
هٌإّلٗح ذظاٍ ٌّء الٌٗانج تٌتب هـالفح الفقناخ 

 الٌاتقح اللكن )ّالضهاى(.
النظاء اٌذعهال ٌاثل الفناهل الظقٗق فقط ّذؤكق هى  •

 ذطاتقَ هع الهّاصفاخ.
ٗذم ذهٗٗو ؼاّٗح ذعتثح ٌاثل الفناهل تهّاصفاخ ٌاثل  •

ظهٗع األؼّال ، ٗظب اٌذـقام ٌاثل الفناهل. ّفٖ 
 الفناهل الهطاتق هع الهّاصفاخ.

 

 هإشن ًظام الكتػ

أشًاء الٌٗن هع عنض اى ذضء اللهتح الؼهناء 
"النظاء ذعتثح ٌاثل الفناهل" علٔ العقاقاخ الهنكتح أشًاء 
الٌٗن، فاّقف الٌٗانج فّناً فٖ ًفي الهكاى ّذؤكق هى ٌالهح 

 هٌذّٓ ٌاثل الفناهل.
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 الذؼقق هى هٌذّٕ ٌاثل الكتػ

 

تعق ذتنق الهؼنك افؼص هٌذّٓ ٌاثل الذتنٗق ّذؤكق 
 هى تقاثَ فٖ الًطاق الهلكّن علٔ ظاًب اٌطّاًح الٌاثل.

- MAX.عالهح الؼق األعلٖ لٌاثل الفناهل : 

- MIN.عالهح الؼق األقًٖ لٌاثل الفناهل : 

 .”MAX“ّـط  ” MIN “تٗى ـط  -

ٌاثل الفناهل قلٗالً تٌتب ذآكل قق ًٗـفض هٌذّٓ 
 الكذلح الهتطًح لالؼذكاك ّالذعقٗل االّذّهاذٗكٖ.

اى ًٗـفض هٌذّٓ ٌاثل الفناهل اًـفاضاً ؼاقاً فٖ 
، فقق ذكّى ”MIN“ـالل الفذنج القصٗنج أّ ٗقل عى ـط 

 هّاضع ذٌنب فٖ ًظام الفناهل.

 

 هالؼظاخ 

الٌالهح قتل فذػ ؼظٗنج اقنأ الذؼلٗناخ ّاذتع ذعلٗهاخ • 
 الهؼنك االهاهٗح.

تعق فؼص هٌذّٓ ٌاثل الفناهل قم تذعتثح الٌاثل فٖ ؼال • 
 .”MIN“قلذَ عى 

تعق ذعتثح ٌاثل الفناهل قق ذضٖء اللهتح الذؼلٗنٗح لًظام • 
الفناهل أّ ال ذًطفت، هع االًـفاض الؼاّق لهٌذّٓ 

ال  ٌاثل الفناهل أّ ذلف ًظام الفناهل. فٖ ُلا الؼال
ذقق الٌٗانج تاٌذهنان، تل ذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق 

 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّالصٗاًح.

  



 والصٌانة االستخدام. 6

274 

 اضافح ٌاثل الفناهل

ًظناً لٌالهح ذشغٗل ًظام الفناهل النظاء ذعتثح ٌاثل 
 الفناهل الهذطاتق هع الهعٗان:

 قّن غطاء علتح ٌاثل الفناهل تعكي عقانب الٌاعح. -

 .”MAX“قم تذعتثح ٌاثل الفناهل ؼذٔ عالهح  -

 قّن غطاء فذؼح ذعتثح ٌاثل الفناهل تاذظاٍ عقانب الٌاعح. -

 ذًتِٗاخ 

ٌاثل الكتػ لقَٗ قّن الذآكل علٖ طالء الظٌم، فٗظب أى  •
 ذهؼٖ علٖ الفّن ٌاثل الكتػ علٖ الطالء.

ال ذٌذعهل ٌّاثل الفناهل الهٌذعهلح أّ ٌّاثل الفناهل غٗن • 
الهذطاتقح هع الهعٗان، ألى االقاء النقٕء أّ عقم 

 االًقهاض قق ٌٗتب ذناظع اقاء ًظام الفناهل. 

 

 ذؼلٗناخ 

ٗعذتن ٌاثل الفناهل هى الهّاق الٌاّهح الـطٗنج ّٗظب • 
آهى االؼذفاظ تَ فٖ الّعاء االصلٖ ّضعَ فٖ هكاى 

 تعٗقاً عى هذًاّل االطفال لذظًب الذٌّهم.
 اذتع قاًّى ؼهاٗح التٗثح للذعاهل تٌّاثل الفناهل.• 

  



 والصٌانة االستخدام. 6

275 

 البطارٌة 6.4.6

 نهّو الذؼلٗن ّذعلٗهاخ ذشغٗل التطانٗح

 
ٗظب انذقاء ًظاناخ ّاقٗح عًق 

 الذشغٗل!

 

الهؼلّل الكِنتاثٖ للتطانٗح ُّ 
هّاق هٌتتح للذآكل قّٗح، ٗظب 

انذقاء القفاواخ ّالًظاناخ 
 الّاقٗح أشًاء ذشغٗلِا!

 
ذؼظن اللِب الهكشّف ّالشنن 

 ّالذقـٗى فٖ هكاى العهل!

 

ّٗلق غاو هـذلط قاتل لالًفظان 
تٌِّلح عًقها ٗذم شؼى 

 التطانٗح!

 
ٗظب أى ٗتقٔ طفل تعٗقا عى 

 تالكِنتاء ّتطانٗح الٌٗانج!

ال ًٌهػ ألٕ شـص غٗن هإُل تالذعاهل تالًظام 
الكِنتاثٖ، ـاصح الا ذًقصَ الـتنج ّالذظانب ؼّل العهلٗح 
ّاالقّاخ الذـصصٗح. اعِق تللك الٔ الهّوع الهعذهق 

 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ 

 

 ذؼلٗناخ 

ًٗتغٖ الذؤكق هى قناءج تعًاٗح ذعلٗهاخ ذؼلٗناخ الٌالهح  •
 التطانٗح ّاذتاعِا قتل تقء العهل.الهذعلقح تذشغٗل 

 اعِق الٔ العاهلٗى الهإُلٗى تالذعاهل تالتطانٗح.• 
 ال ذفذػ التطانٗح لذظًب االؼذناق الكٗهٗاثٖ ّاالًفظان!• 
ال ذٌذـقم التطانٗح الذالفح أّ التطانٗح الهذٌنتح، ًّٗتغٖ  •

اعاقج ذقّٗن التطانٗح الذالفح أّ التطانٗح الهذٌنتح ّفقا 
 لألًظهح التٗثٗح.

ذؼظن اللِب الهكشّف ّالشنن ّالذقـٗى فٖ هكاى العهل! • 
ذظًب الشنانج عًق الذعاهل تكاتالخ أّ أظِوج كِنتاثٗح 

لذظًب ٌّء ذّصٗل التطانٗح. الشنانج الًاظهح عى 
ٌّء الذّصٗل قق ذإقٕ الٔ اإلصاتح التشنٗح. قق ٗؼقز 

ح لاخ قصن القاثنج اللٕ ٌٗتب الشنانج الكِنتاثٗ
 الطاقح القّٗح.

 الضّء الذًتِٖٗ لًظام الشؼى 

 ٌُٗذـقم الضّء الذًتِٖٗ لإلشانج الٖ ـلل فٖ الهّلق.

 تقّى ذشغل الهؼنك ”ON“قّن الهفذاغ الٔ هّضع 

لًظام الشؼى. ذًطفت اللهتح ذضء اللهتح الذؼلٗنٗح 
 الذؼلٗنٗح تعق ذشغٗل الهّذّن. 

ضٗاء لهتح اإلًلان أشًاء الٌٗن ٗقل علٔ عقم قٗام الهّلق 
تشؼى التطانٗح. النظاء ذٌلٗم ٌٗانذكم الٔ الهّوع الهعذهق 

 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاإلصالغ. 
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 فؼص التطانٗح

النظاء فؼص التطانٗح تشكل قّنٕ ّفقا للفاصل 
 الوهًٖ الهًصّص علَٗ فٖ قلٗل الضهاى.

 

 غطاء القطب الهّظب للتطانٗح.ٗذم نفع  -

افؼص ؼالح الذّصٗل تٗى هّصل التطانٗح ّالكاتالخ، ّقم  -
تالذؼقق هها الا كاى ّٗظق الذآكل أّ الفضفاض. 
ّافؼص هظِن التطانٗح ّؼالح الذشقق ّالذّنم 
ّغٗنُا هى الظّاُن. النظاء االذصال تالهّوع 
الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّالذصلٗػ 

 .فّنا

فٖ ؼال االٌذغًاء عى الٌٗانج لهقج طّٗلح ٗظب فؼص  -
 اؼّال التطانٗح.

 هالؼظاخ 

اـذالل التطانٗح أّ فناغِا ٗإقٕ الٔ صعّتح الذشغٗل. • 
ًّصٗكم تذٌلٗم ٌٗانذكم الٔ الهّوع الهعذهق الـاص 

 تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاإلصالغ.
شؼى التطانٗح ٗذطلب الهعلّهاخ االـذصاصٗح، ّاشؼى • 

التطانٗح فٖ التٗثح الهًاٌتح. ًّصٗكم تشؼى التطانٗح 
 فٖ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ. 

النظاء الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج • 
ذشّاًشٗالٌذتقال التطانٗح، علها تؤى التطانٗح هى 

ٗإقٕ الٔ عقم ذشغٗل  الهّقٗل غٗن الصؼٗػ قق
الهؼنك أّ ذلف ًظام الذظِٗواخ الكِنتاثٗح تٌتب 

 ٌّء االًقهاض.

 ذعلٗهاخ ُاهح ؼّل اٌذعهال التطانٗح.

اى ٗذم اٌذعهال االظِوج الكِنتاثٗح فٖ الٌٗانج تعق 
 اطفاء الهّذّن، فذٌذهن التطانٗح ذعهل.  

. ال ذٌذـقم أظِوج كِنتاثٗح لهقج طّٗلح فٖ الٌٗانج تعق 1
 اطفاء الهّذّن. 

. ذؤكق هى اغالق األتّاب ّكل األظِوج الكِنتاثٗح )هشل 2
 الهصاتٗػ( عًق هغاقنج الٌٗانج. 

 ذًتِٗاخ 

اى لم ذٌذطع ذشغٗل الهّذّن فٖ ؼال ًفاق التطانٗح، فؼاّل • 
ذشغٗل الهؼنك ضق الطّانة. اذصل تالهّوع الهعذهق 
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للفؼص ّاالصالغ اى لم 

 ذٌذطع ذشغٗل الهّذّن. 
ذظًتاً لذلف ًظام االظِوج الكِنتاثٗح ٗهًع ذّصٗل لّؼح • 

انج ّغٗنُها تطانٗح الطاقح الشهٌٗح أّ تطانٗح الٌٗ
 هى اظِوج الذّلٗق تهقتي هصقن الطاقح.

ذؼذّٕ التطانٗح علٔ هّاق ٌاهح هشل ؼاهض الكتنٗذٗك  •
ّالنصاص، ّٗظب الذـلص هًِا تشكل صؼٗػ، 

 ّٗظب عقم الذـلص هًِا كًفاٗاخ هًولٗح عاقٗح.
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 فلتر مكٌف الهواء 6.5

 قم تفؼص ّذًظٗف فلذن هكٗف الِّاء.

فلذن هكٗف الِّاء تاًذظام ّفقا ٗذم فؼص أّ ذًظٗف 
للقّنج الهؼققج فٖ "قلٗل الضهاى". الا كاًخ الٌٗانج ذٌفن 
فٖ تٗثح هذنتح، ّٗإقٕ للك الٖ فلذن هكٗف الِّاء قلنا ظقا، 

 ّٗصٖ تذغٗٗن فلذن هكٗف الِّاء فٖ ّقخ هتكن.

 هالؼظاخ 

النظاء االذصال تالعاهلٗى الهذـصصٗى فٖ الهّوع 
الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لذفكٗك فلذن ًظام الذكٗٗف الهعذهق 

 الا اقذضخ الؼاظح.

 ذفكٗك ّذنكٗب فلذن هكٗف الِّاء

 

 . ٗذم فذػ علتح القفاواخ.1

 . اضغط علٔ ظاًتٖ صًقّق القفاواخ تاذظاٍ ٌِم أ.2

 . اًوع صًقّق القفاواخ تاذظاٍ ٌِم ب.3

 هالؼظاخ 

 هّضع تعق ًوعَ.أـفض صًقّق القفاواخ الٔ اقًٔ 

 

 

. اضغط علٔ طّق ذشتٗخ الغطاء الّقاثٖ لفلذن ًظام 4

 .①الذكٗٗف ّاـنظَ 
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 ②. أـنض فلذن ًظام الذكٗٗف 5

 . اضنب الفلذن الوالح الغتان عل6َٗ

. قم تذنكٗب فلذن ًظام الذكٗٗف الًظٗف ؼٌب الذنذٗب 7
 الهعاكي.

 

 ذًتِٗاخ 

الِّاء ًظناً لذّاظق الطتقح  ال ذًفؿ الِّاء تاٌذعهال هٌقي• 
اللٗفٗح علٔ ظِن فلذن ًظام الذكٗٗف. للا اٌذتقل الفلذن 

 فّن اذٌاـَ الا ذعظو عى ذًظٗفَ.
ال ذضع فلذن ًظام الذكٗٗف فٖ الهاء لذظًب ذلفَ، ألًَ • 

ٗؼذّٕ علٔ هّاق ـاصح. ذتلٗل الفلذن تالهاء ٌّف 
 ٗإقٕ الٔ ذناكم الغتان تشكل الكعك، هها ٗقإٕ الٔ

 اًـفاض ؼظم النٗػ أّ اًٌقاق هـنض النٗػ.
 

ّانفع  ②اقنأ عالهح  ②عًق ذنكٗب فلذن ًظام الذكٗٗف  -

 الفلذن.
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 تغٌٌر اللمبة 6.6

 ذعلٗهاخ عى اٌذتقال اللهتاخ

ال ذلهي وظاظاخ اللهتاخ عًق ذفكٗك أّ ذنكٗب 
اللهتاخ، ألى ؼنانج اللهتاخ قق ذظعل التصهاخ هذتـنًج 

ظِاو عكي الضّء، هها ٗؼق هى ٌطّع ّهكشفًح علٔ 
 االضّاء.

النظاء الذؤكق هى اؼّال الهصاتٗػ تعق اٌذتقال اللهتاخ 
ّالذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لفؼص 

 ؼوهح الضّء.

 هالؼظاخ 

. النظاء LEDٗذم ذوّٗق كل الٌٗانج تلهتاخ الِالّظٗى أّ • 
الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ 

 .LEDالٌذتقال لهتاخ 
طنٗقح ذفكٗك ّذنكٗب اللهتاخ علٔ الٌٗان ّالٗهٗى ّاؼقج، • 

للا ًقّم تذّضٗػ الذعلٗهاخ ؼّل ذفكٗك لهتاخ 
 الِالّظٗى لظاًب فقط.

 

 ذًتِٗاخ 

 النظاء اٌذعهال لهتاخ ظقٗقج هى ًفي الهّقٗل.
 303اًظن الصفؼح >=للذعنف علٔ هّقٗالذِا

 

 ذؼلٗناخ 

ال ٗهكى ذغٗٗن اللهتح هى قتل الًفي الا لم ذكى هؤلّف 
فٖ عهلٗح الذشغٗل ّههانٌاخ الٌالهح ّطنٗقح اٌذـقام 

 األقّاخ.
اطفت كن الهصاتٗػ قتل اٌذتقال اللهتاخ ّاًذظن ؼذٔ • 

 ذتنقُا.
ٗظب االًذتاٍ الٔ االظواء الؼاّقج فٖ غطاء الهصاتٗػ • 

الهنكتح فٖ ؼظٗنج الهؼنك االهاهٗح ّذظًب اصاتح 
 الٗقٗى عًق اٌذتقال اللهتاخ.

 

 ـطّاخ ذغٗٗن اللهتح

النظاء اٌذتقال اللهتاخ فّن ذلفِا هع اذـال االظناءاخ 
 الذالٗح:

 . اطفت كل الهصاتٗػ.1

 ”OFF“. قّن الهفذاغ الٔ 2

ذؤكق هها كاًخ الفّٗواخ هًقطعًح اّ ال ّافؼص ّاٌذتقل . 3
 اللهتاخ اى كاًخ فّٗواذِا ٌلٗهح.
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 اٌذتقل لهتح الهصتاغ الهًـفض

 

. قّن غطاء اؼكام الغلق للًّن القنٗب الهقٓ تاذظاٍ عكي 1

 .①عقانب الٌاعح 

 

 

. قّن لهتح الًّن القنٗب الهقٓ تاذظاٍ عكي عقانب 2

 .②الٌاعح 

 

 

 -تاٌذعهال هفذاغ النتط تشكل  ③. اًوع طّق االذشتٗخ 3

 ②ّأـنض لهتح الًّن القنٗب الهقٓ .

. اذتع الـطّج الهعاكٌح لذنكٗب اللهتح الظقٗقج للًّن القنٗب 4
 الهقٓ.
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 اٌذتقل لهتح الهصتاغ الهنذفع

 

. قّن غطاء اؼكام الغلق للًّن التعٗق الهقٓ تاذظاٍ عكي 1 

 ①عقانب الٌاعح 

 

 

 هى هظناٍ.  ②. أـنض ٌلك الذشتٗخ الؼقٗقٕ 2

 .③. اًوع كنٌٖ لهتح الًّن التعٗق الهقٓ ّاللهتح 3

 

 

 .③. أـنض لهتح الًّن التعٗق الهقٓ هى كنٌِٗا 4

الـطّج الهعاكٌح لذنكٗب اللهتح الظقٗقج للًّن التعٗق . اذتع 5
 الهقٓ.
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 ذغٗٗن لهتح ضّء لّؼح الذنـٗص

 

 .①. فكك هظهّعح هصتاغ لّؼح النقم عًق هّضع الٌِم 1

 

 

 

تعكي عقانب  ②. قّن كنٌٖ هصتاغ لّؼح النقم 2

 .①الٌاعح ّاـنض غطاء الهصتاغ 

 

 

 .③هى كنٌِٗا  ②. فكك لهتح هصتاغ لّؼح النقم 3

 . اذتع الـطّج الهعاكٌح لذنكٗب لهتح لّؼح النقم الظقٗقج.4
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 اٌذتقال لهتح صًقّق الشًط.

 

 عًق هّضع الٌِم. ①. فكك لهتح صًقّق الشًط 1

 

 

 . اقطع قاتي ذّصٗل لهتح صًقّق الشًط عًق الٌِم.2

 .①. أـنض لهتح صًقّق الشًط 3

 

 

الـناض لهتح صًقّق  ②. اقفع ًاتض الذشتٗخ الهعقًٖ 4

 .③الشًط 

 . اذتع الـطّج الهعاكٌح لذنكٗب لهتح صًقّق الشًط.5
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 اٌذتقال لهتح صًقّق القفاواخ

 

 . ٗذم فذػ علتح القفاواخ.1

 عًق هّضع الٌِم. ①. فكك لهتح صًقّق القفاواخ 2

 

 

 القفاواخ عًق الٌِم.. اقطع ّصالخ لهتح صًقّق 3

 .①. أـنض لهتح صًقّق القفاواخ 4

 

 

الـناض لهتح صًقّق  ②. اقفع ًاتض الذشتٗخ الهعقًٖ 4

 .③القفاواخ 

 . اذتع الـطّج الهعاكٌح لذنكٗب لهتح صًقّق القفاواخ.6
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 العجالت 6.7

 ذؼلٗناخ 

هى غٗن الهؼذهل أى ذكّى قّج االلذصاق لإلطاناخ 
كٗلّهذن أفضل، لللك  500الظقٗقج علٖ الطنق ضهى أّل 

 ٗظب قٗاقج الٌٗانج تالٌنعح الهعذقلح لهًع الؼّاقز.
اإلطاناخ الذٖ ال ٗذم ذلًِٗٗا أّ اإلطاناخ لاخ االنذقاء  •

الهفنط ٗكّى لِا قّج الذصاق غٗن كافٗح علٔ الطنق، 
 ل هتاشن علٔ أقاء الكتػ.ّذإشن تشك

الا ذم اكذشاف اُذواو أّ اًؼناف غٗن عاقٕ أشًاء  •
عهلٗح القٗاقج، فذّقف فًّنا ّافؼص االطاناخ تؼًشا عى 

 الذلف.
اى ذظق أى االطان هذآكل تشكل غٗن هذظاًي، فذّظَ  •

 الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ فّناً 

 

 ذؼلٗناخ 

ذًفظن أّ ذٌنب الِّاء أشًاء  الا كاًخ اإلطاناخ
 القٗاقج، هى الٌِل أى ٗإقٕ الٖ ّقّع الؼّاقز الـطٗنج.

ال ذٌذـقم اإلطاناخ ّالعظالخ الذالفح، أّ ال ذٌذـقم  •
اإلطاناخ الذٖ ذآكلخ الٔ عالهاخ الذآكل فٖ الهقاي. 
ـالف للك، هى الٌِل أى ٗإقٕ الٖ ّقّع الؼّاقز. 

خ أشًاء القٗاقج، ّقق ًٗفظن ُلا الًّع هى اإلطانا
ّٗإقٕ الٖ ّقّع ؼّاقز الهنّن ّؼذٖ اصاتاخ 
شـصٗح ّالّفاج. ٗظب ذغٗٗن ُلا الًّع هى اإلطاناخ 

 ّالعظالخ فٖ الّقخ الهًاٌب.
ٗظب أى ٗذّافق ضغط اإلطاناخ هع اللّاثػ ، ّاال فبًَ  •

قق ٗذٌتب فٖ ّقّع ؼاقز. الا كاى ضغط اإلطاناخ 
الٌٗانج تٌنعاخ عالٗح، قق غٗن كاف ّذٌذهن فٖ قٗاقج 

ٗإقٕ للك الٖ اًؼناف اإلطاناخ، ّٗهكى أى ذٌـى 
اإلطاناخ تٌِّلح، ّللك قق ٗإقٕ الٖ اًفظان 

 اإلطاناخ.
اؼنص علٔ عقم لهي اإلطاناخ تالهّاق الكٗهٗاثٗح  •

 ّالوّٗخ ّالقُّى ّالّقّق ٌّّاثل الهكاتػ.

 

 ذؼلٗناخ 

الهٌذعهلح الذٖ ٗوٗق ًٗتغٖ ذظًب اٌذـقام اإلطاناخ  •
عهنُا عى ٌذح أعّام تققن اإلهكاى. ّالا اضطننخ 
الٌذـقاهِا ، ذّؾ الؼلن عًق القٗاقج ّقم تالقٗاقج 

 تٌنعاخ هًـفضح.
ال ٗظّو اٌذـقام العظالخ الققٗهح غٗن الهصنغ تِا  •

ّاإلطاناخ الهٌذعهلح ذؼخ إٔ ظنف هى الظنّف، 
فح علٖ ؼٗز قق ذكّى ُلٍ العظالخ ّاإلطاناخ ذال

النغم هى أى ال ذّظق اضنان هنثٗح فِٗا. ّقق ذذٌتب 
القٗاقج فٖ فققاى الٌٗطنج علٔ الٌٗانج ّذذٌتب فٖ 

 ؼّاقز هنّنٗح.
ًّصٗكم تعقم اٌذعهال االطان الهظّقق، ألى ظٌهَ قق  •

ٗذغٗن ذقنٗظٗاً ّصهّقٍ غٗن الههٗو ٗإشن فٖ ٌالهح 
 الٌٗن.
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 الذقاتٗن الّقاثٗح هى عطل العظالخ

عًق القٗاقج علٔ نصٗف أّ إٔ عقتح ههاشلح، ٗظب أى  -
ذذؼنك الٌٗانج تتطء ققن اإلهكاى علٔ طّل االذظاٍ 

 العهّقٕ للعقتح.

اؼنص علٔ عقم ّضع اإلطاناخ فٖ ؼالح هالهٌح  -
 للشؼّم ّالوّٗخ ّالّقّق.

افؼص العظالخ للذؤكق هى أؼّال الذآكل )هشل الشقق أّ 
 الـقَ اّ الذقتب(. 

 أٌّاـا تٗى اًعال العظالخ تشكل قّنٕ.أول  -

 ذعلٗهاخ ذـوٗى اإلطاناخ

قتل اوالح اإلطان، ضع عالهح علٔ اإلطان ّؼقق اذظاٍ  -
قّناى اإلطان. ّعًق ذنكٗب اإلطان، قم تبعاقج 
الذنكٗب ؼٌب العالهاخ ؼذٔ ال ٗذغٗن اذظاٍ القّناى 

 ّذّاوى العظلح.

ل ّظاف ضع العظالخ ّاألطن الهفككح فٖ هكاى هظل -
 ّتعٗق عى أشعح الشهي القّٗح. 

ال ذضع العظلح غٗن الهنكب علٔ صنج العظلح تشكل  -
 عهّقٕ.

 اإلطاناخ ّالعظالخ الظقٗقج

النظاء اـذٗان العظالخ ّاالطن الظقٗقج تعًاٗح. ٗظب  -
أى ذذهاشٔ االطن الظقٗقج هع تعضِا هى ؼٗز االشكال 

 ّاالتعاق ّهّاصفاخ االًعال ّالؿ.

ال ذقم تذتقٗل عظلح فقط، تل اـذن عظلذٗى علٔ ًفي  -
 الهؼّن علٔ االقل.

ال ذٌذعهل االطان اللٕ هقاٌَ ٗذظاّو االتعاق الهعذهقج  -
هى قتلًا، ألى ذقـل الغالف ّالذالهي تظٌم الٌٗانج قق 

 ٌٗتتاى ؼّاقز هنّنٗح.

ال ذـذلط تاٌذعهال االطاناخ تهـذلف الهقاٌاخ أّ  -
ـذلط االطاناخ الصٗفٗح ّالشذّٗح االًّاع، ّال ذ

 .4ّالعاهح لكل الفصّل الـ

ًّصٗكم تاـذٗان االطاناخ ّالعظالخ الهعذهقج هى  -
قتلًا ًّعذلن عى ذؼهل الهٌإّلٗح ذظاٍ ٌالهح الٌٗن 

 تٌتب اٌذعهال العظالخ غٗن الهعذهقج.

تعق ذنكٗب االطان ٗظب الذؼقق هى عوم اللٖ لذشقٗق  -
 (.10N·m±120الصّاهٗل )

 اطان اؼذٗاطٖ غٗن كاهل الؼظم

ذـذلف اإلطاناخ االؼذٗاطٗح ّاإلطاناخ القٗاٌٗح فٖ 
الِٗكل ّالًهط ّقنظح الٌنعح ّهإشن الؼهّلح ّها الٔ للك، 

 ّال ٗظّو اٌذـقاهِا تقالً هى للك.

ٗظب اٌذتقال االطان النثٌٖٗ عًق الهّوع الهعذهق 
تعق ذنكٗب الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ للـقهاخ أّ االصالغ 

االطان االؼذٗاطٖ فٖ الطّانة، ّللك هى أظل ذظًب 
 هـاطن الٌالهح الًاظهح عى اٌذعهال االطان االؼذٗاطٖ.

 ذؼلٗناخ 

ٗذم اٌذعهال االطان االؼذٗاطٖ فٖ الطّانة فقط ّاقصٔ • 
 ي \كم  80ٌنعح ُٖ 

اعّام ّٗهًع ذظاّو  6هقج االؼذفاظ تاالطان االؼذٗاطٖ ُٖ • 
 ُلٍ الهقج.
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 اطاناخ الصٗف

فٖ الشذاء اللٕ فَٗ ٗهطن قاثهاً عهق الًعل ٗإشن فٖ 
هم لالطان الصٗفٖ،  3ٌالهح الٌٗن اى ٗقل عهق الًعل عى 

 فذذعنض الٌٗانج لهـاطن االًوالق الكتٗنج فٖ الهاء.

 اطاناخ الشذاء

ٗققن االطان الشذّٕ علٔ االهٌاك تٌطػ االنض 
هٗم الههٗو لٌطػ الهغطاج تالشلّض، ّللك ٗعّق الٔ الذص

االطان، هها ٗقلل هى ذقاعٗاخ التٗثح التانقج علٔ االطان. اقاء 
 الفناهل الههٗو ٗضهى ٌالهح الٌٗن.

 ٗذم اٌذـقام اطاناخ الشذاء علٖ ظهٗع العظالخ األنتع. -

ًّصٗكم تاٌذعهال االطان الشذّٕ فٖ الشذاء ّعًق قلح  -

 قنظح هثّٗح. 7قنظح ؼنانج التٗثح عى 

ل االطان القطن الشذّٕ الـاص تِلٍ الٌٗانج، ُّّ اٌذعه -
 تًفي االتعاق ّالؼهّلح ّالٌنعح الهقًًح. 

ٗنظٔ هالؼظح أى ًٗتغٖ أى عهق الهقاي لإلطاناخ فٖ  –
فصل الشذاء ٗكّى كافٗاً )ٗظب أال ٗقل عهق الهقاي 

هلم؛ ّذكّى اهكاًٗح الذطتٗق فٖ الشذاء هؼقّقج  4عى 

 هم(. 4الا كاًخ أقل هى 

 .اإلطاناخ ذنكٗب تعق اإلطاناخ ُّاء ضغط افؼص –

 ذؼلٗناخ 

ذم ذصهٗم اطاناخ الشذاء ّالصٗف تًاًء علٔ ظنّف  •
الههناخ الًهّلظٗح الـاصح تِا فٖ ظل ظنّف 
الهّاٌم الهقاتلح. ّٗصٖ تاٌذـقام اطاناخ الشذاء فٖ 
فصل الشذاء. فٖ قنظاخ الؼنانج الهًـفضح، ذكّى 

الصٗف علٖ الذكٗف هًـفضح، هها ذفقق ققنج اطاناخ 
 قّج االلذصاق ّالققنج علٖ الكتػ.

فٖ ؼالح التنق الشقٗق ، الا ذم اٌذـقام اطاناخ الصٗف ، قق  •
ذظِن ذشققاخ علٔ اإلطاناخ، هها ٗإقٕ الٖ اذالف 
اإلطاناخ تالكاهل، ّهها ٗإقٕ الٔ ضظٗط اإلطاناخ 

 الهفنط ّفققاى الذّاوى.

 

 ذؼلٗناخ 

تعق ذنكٗب االطان الشذّٕ قق ذذناظع قّج القطن عًق ذٌٗن • 
الٌٗانج علٔ ٌطػ الطنٗق الظاف هع اوقٗاق 
الضّضاء ّذقلص عهن الًعل. تعق ذنكٗب االطان 

 الشذّٕ اًذتَ الٔ ذغٗناخ فٖ هظالٖ الذؼكم الفنهلح.
النظاء االًذتاٍ أى اقصٔ ٌنعح هًـفضح ًٌتٗاً تعق ذنكٗب • 

ظاء عقم ذظاّو اقصٔ ٌنعح االطان الشذّٕ. الن
 هٌهّغ تِا.

قنظاخ هثّٗح  7تعق عّقج قنظح الؼنانج الٔ ها فّق • 
النظاء اٌذتقال االطان الشذّٕ فّناً لضهاى ٌالهح 

 ّاقاء الٌٗانج.
عًق قٗاقج الٌٗانج تاطاناخ شذّٗح قق ذؼّي تِواخ عًق • 

الذّظَٗ هع ذناظع االٌذقنان. عقل عاقج القٗاقج ّقق 
 تعًاٗح.الٌٗانج 
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 الضنن الـفٖ

ذؼقز األضنان الذٖ لؼقخ اإلطاناخ ّؼافح العظالخ 
قاثها تشكل ٌنٗا. ؼقّز االُذواو غٗن الطتٗعٖ أّ 
االًؼناف للٌٗانج أشًاء قٗاقذِا قق ٗشٗن الٖ ذلف اإلطاناخ. 
الا كًخ ذشك فٖ ذلف اإلطاناخ، ذؤكق هى ذـفٗض الٌنعح 

ق هى ؼالح ذلف علٖ الفّن. ٗظب اٗقاف الٌٗانج للذؼق
اإلطاناخ. اى ذعظو عى هالؼظح إٔ ذلف هى الهشِق 
الـانظٖ، فِقة الٌنعح ّقق الٌٗانج تاٌذهنان هع الذّظَ 
الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٗلفؼص االطاناخ 

 فٖ اّل ّقخ.

 اإلطاناخ الهتًٗح هع اذظاٍ القّناى

ٗذم ّضع عالهح نأي الٌِم علٖ ظاًب اإلطاناخ 
ٗذم ذتٗٗى اذظاٍ القّناى لِا. ٗظب اٌذـقام اإلطاناخ فٖ  الذٖ

اذظاٍ القّناى الهؼقق. اى ٗذم ذنكٗب االطاناخ تاذظاٍ 
هعاكي الذظاٍ اللّف، فنتها ذؼّي تاُذواو االطان ّاوقٗاق 
الضّضاء ّذٌانع عهلٗح الذآكل ّذناظع الققنج علٔ 

 هالصقح االنض فٖ الهطن.

 فؼص ضغط اإلطاناخ

 

ذم لصق ذٌهٗح تٗاًاخ ضغط اإلطاناخ القٗاٌٖ 
 علٖ ظاًب الٌاثق. Bلإلطاناخ األصلٗح للٌٗانج فٖ عهّق 

ٗذم قناءج قٗهح ضغط اإلطاناخ الهعهّل تِا فٖ  –
الٌٗانج هى ذٌهٗح التٗاًاخ )ًٗطتق ضغط اإلطاناخ 

 علٖ اطاناخ الصٗف ّالشذاء(.

ٗذم فك غطاء فُّح الصهام )الا كاى غطاء فُّح  –
 الصهام هفقّقا، ٗظب اضافذَ فٖ الّقخ الهًاٌب(.

قي الضغط الِّاثٖ تاٌذعهال هذن هعذهق ًّعظو عى ذققٗن  -
 قٗهح الضغط الِّاثٖ تالعّٗى الهظنقج.

 ٗذم ذنكٗب هقٗاي ضغط اإلطاناخ علٖ فُّح الصهام. –

ٗظب أى ذكّى اإلطاناخ تانقج عًق فؼص ضغط  –
ٖ قلٗال هى اإلطاناخ، ّٗكّى ضغط اإلطاناخ أعل

ضغط اإلطاناخ الهؼقق عًق انذفاع قنظح الؼنانج، 
 ّلكى لٗي هى الضنّنٕ ذـفٗض ضغط اإلطاناخ.

ذّوٗع النكاب ّالشًط تشكل هذٌاّ ّاالتذعاق عى  –
هًؼقناخ ّعقل الضغط الِّاثٖ لالطان ؼٌب 

 االؼهال.

النظاء فؼص الضغط الظّٕ لكل اطان ّاالطان  –
 االؼذٗاطٖ.

 ب ّذشقٗق غطاء فُّح الصهام.ٗذم ذنكٗ –

 هالؼظاخ 

ٗهكى هشاُقج ضغط اإلطاناخ الؼالٗح هى ـالل هعلّهاخ  •
 شاشح هظهّع األظِوج لتعض طناواخ الٌٗانج.

النظاء ذنكٗب القتعح الّقاثٗح للصهام الِّاثٖ تهّضعَ. • 
القتعح الّقاثٗح ذقٖ االٌّاؾ ّالِّاء النطب هى 

 القـّل.
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 ذؼلٗناخ 

قق ضغط اإلطاناخ غٗن الطتٗعٖ ٗإقٕ الٖ ؼاقز  •
 هنّنٕ ّ اصاتح ؼذٔ هّخ.

ًٗتغٖ فؼص ضغط الِّاء فٖ اإلطاناخ علٔ األقل   •
ا ّقتل الٌفن لهٌافاخ طّٗلح، ّٗظب أى ٌٗذّفٖ  ًٗ شِن

 ضغط اإلطان الهذطلتاخ الهؼققج لهًع الؼّاقز.
شًٖ ٌٗإقٕ ضغط اإلطاناخ غٗن الكافٖ الٔ ذفاقم  •

اإلطاناخ، ّقق ذوٗق ؼنانج اإلطاناخ تٌِّلح  ّقق 
 ٗإقٕ الٖ فٖ الذقشٗن ّاًفظان االطان.

ٗهكى أى ٗإقٕ ضغط اإلطاناخ، ٌّاء كاى هًـفًضا  •
ظًقا أّ هنذفًعا ظًقا ، الٔ ذآكل اإلطاناخ فٖ ّقخ 

 هتكن ّذقلٗل اٌذقنان الذؼكم علٖ الٌٗانج.

 ؼٗاج الـقهح لإلطاناخ

 

لإلطاناخ ذعذهق علٖ ضغط اإلطاناخ  ؼٗاج الـقهح
 ًّهط القٗاقج ّؼالح ذظِٗو اإلطاناخ.

الا كاى تلٖ اطاناخ العظالخ األهاهٗح أكشن ـطّنج 
هى العظالخ الـلفٗح، ّٗصٖ تذغٗٗن هّقع العظالخ األهاهٗح 
ّالـلفٗح كها ُّ هتٗى فٖ الصّنج هها ٗظعل ؼٗاج الـقهح 

 لظهٗع اإلطاناخ ًفٌِا ذقنٗتا.

 ناخذؼلٗ 

أها الٌٗانج الهوّقج تًظام هناقتح الضغط الِّاثٖ 
لالطان، فٗظب الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 

 ذشّاًشٖ الٌذتقال العظالخ.

 عالهح تلٖ اإلطاناخ 

 

ٌِم أ ٗشٗن الٔ شكل القاثنج الـانظٗح ّٗطلعكم علٔ  -
 هقٓ ذآكل الًعل. اى ٗذم ذآكل شكل القاثنج الـانظٗح علٔ

 االطان، فال ذٌذعهلَ تاٌذهنان. تقل االطان فّناً.

ُّ "هإشن تلٖ ٌطػ اإلطاناخ" هع  -Bنأي الٌِم -
هم، ّالا ذم تلٖ ـٗط اإلطاناخ الٖ ٌطػ  1.6انذفاع 

العالهح، ٗشٗن للك الٖ أى ُلا اإلطان ال ٗهكى اٌذـقاهَ 
 تشكل آهى، ّٗظب ذغٗٗنٍ علٖ الفّن.
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 ذّاوى العظالخ

الٌٗانج الظقٗقج قق ذم ذّاوًِا، ّلكًِا قق اى عظالخ 
ذظِن العظالخ غٗن هذّاوًح تٌتب الذؤشٗناخ الهـذلفح أشًاء 
الذشغٗل، ّالذٖ ٗهكى أى ذذظلٖ هى قتل الًعاي هى آلٗح 

 الذّظَٗ.

ألى عقم ذّاوى العظالخ ٗهكى أى ٌٗتب التلٖ الهفنط 
فٖ ًظام الذّظَٗ ًّظام الذعلٗق للعظالخ ّالتلٖ الهفنط 

 لإلطاناخ، ٗظب اعاقج ذّاوى العظالخ.

تاإلضافح الٖ للك، ٗظب اعاقج ذّاوى كل عظلح تعق 
 ذنكٗب اطان ظقٗق أّ اصالغ اإلطان لِا.

 هؼالاج العظالخ غٗن ققٗقح

االـذالل تذؼقٗق هّاضع االطاناخ ٗإقٕ الٔ الذآكل 
الهفنط ّغٗن الهذظاًي ّذناظع اهاى القٗاقج. النظاء الذّظَ 

الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لذؼقٗق هّاضع  الٔ الهّوع
العظالخ فٖ ؼال العشّن علٔ الذآكل غٗن الهذظاًي 

 لالطاناخ.

 

  



 والصٌانة االستخدام. 6

291 

 سالسل مضادة لالنزالق 6.8

عًق القٗاقج فٖ ظنّف قاٌٗح هشل طنٗق الشلط أّ الظلق 
فٖ الشذاء، ٗهكى أى ذوٗق هى قنظح تلٖ اإلطاناخ أّ ذٌتب 

اذتاع الهالؼظاخ الذالٗح لذقلٗل األعطال األـنٕ. ٗظب 
 األعطال فٖ فصل الشذاء:

عًق قٗاقج ٌٗانج فٖ الشلط العهٗق، هى الضنّنٕ  •
ذنكٗب ٌالٌل هضاقج لالًوالق علٖ اإلطاناخ. عًق 
ذنكٗب ٌالٌل هضاقج لالًوالق، ٗظب اـذٗان هًذط ها 
ٗعاقل اإلطاناخ علٖ الٌٗانج هى ؼٗز األتعاق ّالًّع. 

ك ٗهكى أى ٗإشن ٌلتا علٖ أقاء الٌٗانج عقم القٗام تلل
ّالٌالهح. قٗاقج الٌٗانج تاالؼهال الذاهح أّ الٌنعح 
الهذظاّو القصٔ ؼق ّاالٌناع أّ االٗقاف أّ الذّظَٗ 

 الهفاظت قق ذٌتب هـاطن كتٗنج.

عًق الذتاطإ، قم تاالٌذفاقج الكاهلح هى ّظٗفح فناهل  •
الشلط  الهؼنك. الكتػ فٖ ؼاالخ الطّانة علٖ طنٗق

أّ الظلٗق ٌّف ٗإقٕ الٖ ؼقّز ظاُنج اًوالق 
الٌٗانج. ٗظب الؼفاظ علٖ هٌافح آهًح هع الٌٗانج 
األهاهٗح ّالضغط تلطف علٖ قّاٌح الهكاتػ. ّالؼظ 
أى ٌالٌل هضاقج لالًوالق الهنكتح علٖ اإلطاناخ 
ٗهكى أى ذّفن تعض االؼذكاك، ّلكى ال ٗهكى هًع 

 .ؼقّز ظاُنج االًوالق الظاًتٖ

 

 هالؼظاخ 

اى التلقاى ّالهًاطق الهـذلفح لقِٗا أًظهح هـذلفح 
لٌالٌل هضاقج لالًوالق، ّٗظب هناظعح لّاثػ هـذلف 
التلقاى ّالهًاطق قتل ذظهٗع ٌالٌل هضاقج لالًوالق 
لإلطاناخ. ال ذقم تذنكٗب ٌالٌل هضاقج لالًوالق قّى 

ذؼق هى اٌذـقام هعنفح أى أًظهح هـذلف التلقاى ّالهًاطق قق 
 ٌالٌل هضاقج لالًوالق.

 

 ذًتِٗاخ 

ذنكٗب ٌالٌل هضاقج لالًوالق علٖ ظهٗع اإلطاناخ  •
ٗهكى ضهاى اهكاًٗح القٗاقج الهذّاوًح فٖ ظهٗع 
األؼّال الظّٗح. ذلكن أًَ تعق ذنكٗب ٌالٌل هضاقج 
لالًوالق، قق ذكّى طاقح الٌٗانج غٗن كافٗح. ٗظب 
القٗاقج تعًاٗح ؼذٖ الا كاى الطنٗق فٖ ؼالح ظٗقج. ال 

لٌالٌل هضاقج لالًوالق ذذظاّو الٌنعح الهؼققج 
كم/ ٌاعح  50لإلطاناخ عًق القٗاقج، ّال ذذظاّو 

 ) أِٗها أقل(.

 

 ذًتِٗاخ 

النظاء الذؤكق هى ذطاتق اتعاق الٌلٌلح الهضاقج لالًوالق • 
هع اتعاق االطاناخ الهعٗانٗح، ّاال ذذناظع ٌالهح 

 الٌٗانج هع اؼذهال االـذالل تالذؼكم.
الٌلٌالخ الهضاقج لالًوالق علٔ ٗظب ذنكٗب وّض هى • 

 االطانٗى االهاهٗٗى تقال هى االطانٗى الـلفٗٗى.
ال ذقم تذنكٗب الٌلٌلح الهضاقج لالًوالق علٔ االطان • 

االؼذٗاطٖ. تعق ذوّٗق االطان االؼذٗاطٖ االهاهٖ 
تالٌلٌلح الهضاقج لالًوالق ٗظب اٌذتقال هّضعَ 

 تهّضع االطان الـلفٖ.
الٌلٌالخ الهضاقج لالًوالق علٔ الطنٗق ال ذٌذعهل • 

الظاف. اًوع الٌلٌلح الهضاقج لالًوالق عًق الٌٗن 
 علٔ الطنٗق غٗن الهغطٔ تالشلّض.

قم تذنكٗب الٌلٌلح الهضاقج لالًوالق قنٗتًح هى االطان • 
 كم. 1.0 – 0.5االهاهٖ ّذشقٗقُا تعق 
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 . البٌانات التقنٌة7
 كود التعرٌف 7.1

 

( هّقعَ كها ُّ هتٗى فٖ VINنهو الذعنٗف )نهو

 الصّنج:

(: هّظّق علٔ لّؼح الكاتًٗح VIN. نهو الذعنٗف )نهو 1
 األهاهٗح.

 (: ٗقع فٖ ٌٗان لّؼح العقاقاخ.VIN. نهو الذعنٗف )نهو 2

 هالؼظاخ 

( انذشاقٗح VINهّاضع ّعقق اكّاق الذعنٗف )كّق 
 فقط ّٗنظٔ االعذهاق علٔ ٌٗانذكم.
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 OBDّاظِح الذشـٗص لـ 

 

اإللكذنًّٖ ذؼخ  VINلقناءج نهو  OBDذقع ّاظِح 
الظاًب األٌٗن هى لّؼح العقاقاخ، ّٗهكى قناءج التٗاًاخ هشل 

اإللكذنًّٖ ّهعلّهاخ ؼالح الٌٗانج تّاٌطح أقاج  VINنهو 
 ذشـٗصٗح هـصصح.

 هالؼظاخ 

النظاء الذّظَ الٔ الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج 
 ذشّاًشٖ لشناء ظِاو الذشـٗص.

 
 نقم الهؼنك 

 

فٖ ظٌم أٌطّاًح  -نأي الٌِم–ٗقع نقم الهؼنك 
 الهؼنك )ـلف الهّلق(.
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 معلمات السٌارة الكلٌة 7.2

 

 األتعاق 

 التًق
 الهعلهاخ

 الّؼقج القٗهح

 هم 46±  4695 الطّل اإلظهالٖ

 هم 18±  1885 اظهالٖ العنض

اظهالٖ 
االنذفا

 ع

ٗقّى نف 
 األهذعح

1700  ±17 

 هم
هع نف 
 األهذعح

1726  ±17 

 هم 27±  2710 قاعقج الهؼّناخ

قاعقج 
العظال

 خ

االطان 
 االهاهٖ

1623  ±16 
 هم

 16±  1636 االطان الـلفٖ

 هم 9±  945 ًظام الذعلٗق األهاهٖ

 هم 10±  1040 ًظام الذعلٗق الـلفٖ

الؼق األقًٖ هى 
 الذـلٗص األنضٖ
 )الؼهل الكاهل(

 هم 155≤

واّٗح الًِط )الؼهّلح 
 الكاهلح(

≥18 ° 

واّٗح الهغاقنج 
 )الؼهّلح الكاهلح(

≥20 ° 

هالؼظح: هناٗا النإٗح الـلفٗح الـانظٗح )ّاؼقج لكل هى 
الٌٗان ّالٗهٗى( الّاقعح عًق ذقاطع تٗى الطنف الٌفلٖ 

ّالتاب األهاهٖ ّالِّاثٖ الهّظّق فٖ  Aهى عهّق 
الظوء الـلفٖ هى الٌقف ال ٗذم ذضهًِٗها فٖ ُتعق 

 العنض الـانظٖ.
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 األتعاق 

 التًق
 الهعلهاخ

 الّؼقج القٗهح

 هم 46±  4695 الطّل اإلظهالٖ

 هم 18±  1885 اظهالٖ العنض

اظهالٖ 
االنذفا

 ع

ٗقّى نف 
 األهذعح

1700  ±17 

 هم
هع نف 
 األهذعح

1726  ±17 

 هم 27±  2710 قاعقج الهؼّناخ

قاعقج 
العظال

 خ

االطان 
 االهاهٖ

1607  ±16 
 هم

 16±  1619 االطان الـلفٖ

 هم 9±  945 ًظام الذعلٗق األهاهٖ

 هم 10±  1040 ًظام الذعلٗق الـلفٖ

الؼق األقًٖ هى 
 الذـلٗص األنضٖ
 )الؼهل الكاهل(

 هم 155≤

واّٗح الًِط )الؼهّلح 
 الكاهلح(

≥18 ° 

واّٗح الهغاقنج 
 )الؼهّلح الكاهلح(

≥20 ° 

هالؼظح: هناٗا النإٗح الـلفٗح الـانظٗح )ّاؼقج لكل هى 
الٌٗان ّالٗهٗى( الّاقعح عًق ذقاطع تٗى الطنف الٌفلٖ 

ّالتاب األهاهٖ ّالِّاثٖ الهّظّق فٖ  Aهى عهّق 
الظوء الـلفٖ هى الٌقف ال ٗذم ذضهًِٗها فٖ ُتعق 

 العنض الـانظٖ.
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 معلمات السٌارة الكلٌة 7.3

 الّوى

 الهّقٗل
 الّوى اإلظهالٗكط( أقصٖ ّوى الٌٗانج غٗن الهؼهلح للٌٗانج الكلٗح )كط(

ّوى الٌٗانج غٗن 
 الهؼهلح

ذؼهٗل الهؼّن 
 األهاهٖ

 ذؼهٗل الهؼّن الـلفٖ
الؼق األقصٖ هى 

 اظهالٖ الّوى
ذؼهٗل الهؼّن 

 األهاهٖ
 ذؼهٗل الهؼّن الـلفٖ

GAH6470D1R5 
1517 880 637 

 
2060 

 
1060 

 
1000 

GAH6470D1R5A 

GAH6470D2R5 
1545 894 651 

GAH6470D2R5A 

GAH6470D1S5 

 
1541 

 
900 

 
641 

GAH6470D1S5A 

GAH6470D2S5 

GAH6470D2S5A 

GAH6470D1M6A 1541 900 641 

GAH6470D2M6A 1582 915 667 

  



 التقنٌة البٌانات. 7

297 

 الهعلهاخ الشاهلح

 التًق

 هعلهاخ األقاء

 
 الّؼقج

  GAH6470D1S5   

GAH6470D1R5 
GAH6470D1R5A 

GAH6470D2R5 
GAH6470D2R5A 

GAH6470D1S5A 
GAH6470D2S5 

 
GAH6470D1M6A 

 
GAH6470D2M6A 

  GAH6470D2S5A   

 شـص 5 عقق النكاب

الؼق األقًٖ هى قطن 
 االًعطاف

 م 11.80

أقصٖ قنظح هى 
 الذٌلق

≥40 % 

km/h~1000  
 km/hاالٌناع 

 شاًٗح 10.8 10.8 12.8 13.3 13.3

 كم/ٌاعح 190 190 180 180 180 أقصٖ الٌنعح

اٌذِالك الّقّق فٖ 
 الظنّف الؼضنٗح

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 10.0االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
9.0 

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 10.1االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
9.1 

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 10.2االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
8.8 

8.9 8.9 
 100لذن/

 كم

اٌذِالك الّقّق فٖ 
 ظنّف الضّاؼٖ

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 6.2االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
6.0 

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 6.3االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
6.1 

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 6.2االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
6.1 

5.9 5.9 
 100لذن/

 كم

اٌذِالك الّقّق فٖ 
 ظنّف العهل الشاهلح

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 7.5االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
7.1 

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 7.5االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
7.2 

 \تقّى ّظٗفح الذشغٗل 
 7.5االٗقاف : 
االٗقاف :  \تّظٗفح الذشغٗل 
7.1 

7.0 7.0 
 100لذن/

 كم
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 هعلهاخ الهؼنك

 4A15M1 4A15J1 الهّقٗل

 الًّع

 4هؼنك التًوٗى ّاالؼذناق الًقطٖ ّالصّف العهّقٕ ّ
 اٌطّاًاخ ّالذتنٗق تالٌّاثل ّالًقاط الهذعققج

التّؿ االلكذنًّٖ، عهّقٕ الؼقتاخ الهعلقٗى، ذعوٗو الضغط  
 الذّنتًٖٗ للعاقم

 4ّالصّف العهّقٕ ّهؼنك التًوٗى ّاالؼذناق الًقطٖ 
 اٌطّاًاخ ّالذتنٗق تالٌّاثل

التّؿ الهتاشن، عهّقٕ الؼقتاخ الهعلقٗى، ذعوٗو الضغط  
 الذّنتًٖٗ للعاقم

 4 4 عقق األٌطّاًاخ )قطعح(

 2-4-3-1 4-3-2-1 ذنذٗب اإلشعال

 75 75 قطن االٌطًّح )هم(

 84.6 84.6 الشّط )هم(

 1495 1495 الًوّغ )هل(

 1: 9.8 1: 9.8 الضغطًٌتح 

 112/5000 124/5000 (kW / (r / min)الققنج الهققنج / ٌنعح القّناى الهققنج  )

الؼق األقصٖ هى الققنج الصافٗح / ٌنعح القّناى الصافٗح  
(kW / (r / min)) 

101/5000 117/5000 

 4000~265/1700 4250~235/1450 أقصٖ عوم القّناى/ ٌنعح القّناى)ى.م/( ق/ق((

 (N•mأقصٖ صافٖ عوم القّناى/ ٌنعح القّناى)
/r/min)) 

216/1450~4250 250/1700~4000 

 700 700 (r/minٌنعح القّناى الشاتذح تقّى ؼهّلح )

 االًذقالٖ الّطًٖ VI bهعٗان  الّطًٖ Vهعٗان  هعٗان العاقم

  

dd
矩形
看不懂这里要怎么改
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 هّاصفاخ ٌّعح الٌاثل

 الٌعح الهّاصفاخ هشنّع

 الّقّق
# أّ 92النصاص ب التًوٗى الـالٖ هى

 (1# 95تالقنظح الههذاوج 
 لذن 55 -

 قنظح هثّٗح. 35-ب DF-6ٌاثل الذتنٗق  (2ٌاثل ذتنٗق الهؼنك 
 لذن MT 6.9هّقٗل 

 لذن AT 7.0هّقٗل 

 الهؼنك وٗخ
اّ ها  SNقنظح وٗخ الهاكًٗح: قنظح 

 فّقِا
 SAE 5W-30لوّظح وٗخ الهاكًٗح: 

 لذن 4.5 (3الهظهّع 

 لذن AW - 1 - 6.7 لًاقل الؼنكح األّذّهاذٗكٖ ATFوٗخ

 وٗخ الذنّي لًاقل الؼنكح الٗقّٕ
SAE 75W-90 API GL-4 

(Petronas) 
 لذن ±0.2  2.2 -

 DOT4 ٌاثل الفناهل
 لذن MT 0.76هّقٗل 

 لذن AT 0.715هّقٗل 

 ـواى ٌاثل غٌل الوظاض األهاهٖ
 % الصالتح 56% الهٗشاًّل ّقّى 44

 205g/tالهاء 
 لذن 4.0 -

 R134a - 500±20g ٌاثل الذتنٗق لهكٗف الِّاء

 هالؼظح:

 هعٗانٕ الهذطاتق هع الشنّط الهؼلٗح.( علها تاى ذعتثح التًوٗى اللٕ ٗذظاّو هعٗان هؼذّٓ الكتنٗخ لهقج طّٗلح قق ذظعل الٌٗانج فّق هعٗان العاقم. النظاء اـذٗان الّقّق ال1

 الذتنٗق فٖ الـواى ٌّاثل الذتنٗق الهذتقٗح فٖ الهؼنك.( ٗشهل ٌاثل 2

 ( ٌعح لذصلٗػ شاهال هظهّع الهؼنك.3
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 معلمات السٌارة الكلٌة 7.4

 هعلهاخ ًاقل الؼنكح

 6MF26D TF-71SC الهّقٗل

 MT AT الًّع

ًٌتح الذـفٗض 
 النثٌٗٗح

4.353 4.316 

 4.044 3.833 الّضع األّل

 2.371 2.045 الّضع الشاًٖ

 1.556 1.323 الّضع الشالز

 1.159 1.029 الّضع الناتع

 0.852 0.825 الّضع الـاهي

 0.672 0.707 الّضع الٌاقي

倒挡 3.667 3.193 

 

 

 العظالخ

 *6.5J×17* 7.5Jx18* 7.5J×19 هّاصفاخ ؼافح العظالخ

225/65 هّاصفاخ اإلطاناخ R17*، 235/55R18*، 235/50R19* 

 ضغط اإلطاناخ
 االطان الـلفٖ االطان االهاهٖ

220kPa 220kPa 

هّاصفاخ صنج العظلح 
 االؼذٗاطٗح

4.0B×17 

هّاصفاخ اإلطاناخ 
 االؼذٗاطٗح

T155 /90R17 

ضغط اإلطاناخ 
 االؼذٗاطٗح

420kPa 

علٔ ظاًب الٌاثق للذعنف علٔ  Bهالؼظح: النظاء هناظعح العالهاخ الهلصقح علٔ عهّق 
 ضغط االطان الهعٗانٕ.
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 ًظام الذعلٗق

 الًّع
 ًظام الذعلٗق الـلفٖ ًظام الذعلٗق األهاهٖ

 ًظام الذعلٗق الهٌذقل هاكفنٌّى
الِٗكل الهعلق غٗن الهٌذقل لّ قضتاى 

 الذّصٗل الهذعققج

 هعاق الذّظَٗ

 الذّظَٗ الهٗكاًٗكٖ هى ًّع الذني ّالنفهعاق  الًّع

 الذعوٗو الكِنتاثٖ ًّع الذعوٗو

 قٗهح واّٗح الذّظَٗ

 °37.37 أقصٖ واّٗح الذّظَٗ للعظالخ القاـلٗح

 °30.21 أقصٖ واّٗح الذّظَٗ للعظالخ الـانظٗح

 الهكاتػ

 الًّع
الذعوٗو الفناغٖ ّقاثنذٖ العّقج الِٗقنّلٗكٗذٗى 

 Xتشكل 

 قنص الفناهل االهاهٖاالطان 

 قنص الفناهل االطان الـلفٖ

 الفنهلح الٗقّٗح.
( ذعهل علٔ EPBًظام الفناهل االلكذنًّٗح )

 الفناهل الـلفٗح *

 

 قٗهح الذّاوى القًٗاهٗكٖ للعظالخ 

 عقم الذّاوى القًٗاهٗكٖ الهذتقٖ االٌم

 االطان االهاهٖ
 8g≥  الظاًب القاـلٖ

 8g≥  الظاًب الـانظٖ

 االطان الـلفٖ
 8g≥  الظاًب القاـلٖ

 8g≥  الظاًب الـانظٖ
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 الشّط الؼن لقّاٌح الهكاتػ

 الهعلهاخ االٌم

 mm 8±118 الشّط

 mm 5~2 الشّط الؼن

 الهعلهاخ الذقًٗح لقطعح االؼذكاك للهكاتػ

 الهعلهاخ االٌم

ؼق تلٖ قطعح االؼذكاك لهكاتػ العظالخ 
لقطعح  األهاهٗح )ال ذشهل لّؼح ـلفٗح

 االؼذكاك(
 هم 2

ؼق تلٖ قطعح االؼذكاك لهكاتػ العظالخ 
 الـلفٗح )ال ذشهل لّؼح ـلفٗح لقطعح االؼذكاك(

 هم 2

 قٗهح هؼالاج العظالخ

 الهعلهاخ االٌم

 االطان االهاهٖ

 ′3′±3 واّٗح ذّ اى للعظلح الّاؼقج

 ′30′±15- واّٗح كاهتن للعظالخ

واّٗح الهٗل الـلفٗح للقتّي 
 النثٌٖٗ

7°30±′30′ 

 ′30′±6°12 واّٗح ذّ اى للقتّي النثٌٖٗ

 االطان الـلفٖ
 ′3′±5 واّٗح ذّ اى للعظلح الّاؼقج

 ′30′±53- واّٗح كاهتن للعظالخ

 

 التطانٗح

 الهّقٗل
AGM H5 

)طتعح االٗقاف 
 ّالذشغٗل(

SLI T5  تقّى ّظٗفح(
 الذشغٗل ّاالٗقاف(
)طتعح االٗقاف 

 ّالذشغٗل(

 الهعلهاخ

 فّلخ  12 فّلخ  12 الظِق الكِنتاثٖ الهققن

 20الٌعح الكِنتاثٗح 
 ٌاعح

60 Ah 55 Ah 

الذٗان الكِنتاثٖ لتقء 
الذشغٗل فٖ قنظح 
 (ENؼنانج هًـفضح  )

680 A 530 A 

 الهصاُن

 312اًظن الصفؼح  =< علتح األظِوج الكِنتاثٗح علٖ لّؼح العقاقاخ

 315=< اًظن الصفؼح  صًقّق األظِوج الكِنتاثٗح للكاتًٗح األهاهٗح
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 الهصاتٗػ

 الهعلهاخ الهّاصفاخ الهصاتٗػ

هظهّعح 
الهصاتٗػ 
 األهاهٖ

 55W )الِالّظٗى( H7 الضّء الهنذفع*

 60W )الِالّظٗى( HB3 الضّء الهًـفض*

 LED 57W الهنذفع*الضّء 

 LED 33W الضّء الهًـفض*

 LED 27W هصتاغ الذشغٗل الًِانٕ

 LED 5W هصتاغ الهّقف األهاهٖ

هصتاغ اشانج الذّظَٗ 
 األهاهٖ

LED 26W 

 LED 8.5W هصتاغ الضتاب االهاهٖ

 LED 2.4W هصتاغ الضتاب الـلفٖ

 — LED هتٗى الذّظَٗ الظاًتٖ

 — LED هصتاغ الذؼٗح *

هظهّعح 
الهصاتٗػ 

 الـلفٗح

 LED 3.5W*2+5W هصتاغ الفناهل

هصتاغ الهّقع الـلفٖ 
 )الهصتاغ الؼواهٖ(

LED 1.75W*2+10.8W 

هصتاغ اشانج الذّظَٗ 
 الـلفٖ

LED 4.9W 

 LED 6.6W هصتاغ الؼنكح الٖ الـلف

 5W )الِالّظٗى( W5W هصتاغ لّؼح الذنـٗص

 LED 5.2W هصتاغ الفناهل الهنذفع

 LED 3.6W ضّء الٌقف األهاهٖ

 LED 1.8W ضّء الٌقف الـلفٖ

 5W )الِالّظٗى( C5W هصتاغ علتح القفاواخ

 10W )الِالّظٗى( C10W هصتاغ صًقّق الٌٗانج

 

 

 الهعلهاخ الهّاصفاخ الهصاتٗػ

 LED 3W لهتح الهًاؾ

 LED 0.2W هصتاغ اضاءج هناٗا للذظهٗل 

 اللهتح الذؼلٗنٗح لفذػ التاب
T10 5W TOSHIBA 

 )الِالّظٗى(
5W 

، تعض اللهتاخ ذًطتق علٖ  279=< اًظن الصفؼح  الا كًخ تؼاظح الٔ اٌذتقال اللهتح 
 تعض الهّقٗالخ فقط، ٗنظٔ النظّع الٔ الذكّٗى الؼقٗقٖ للٌٗانج!
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 . معالجة8

 أدوات السٌارة واإلطار االحتٌاطً 8.1

 أقّاخ الٌٗانج

 

ٌّف ذظق االقّاخ الهنفقح الذالٗح هع الٌٗانج. النظاء 
 االؼذفاظ تِا فٖ علتح االقّاخ تعق اٌذعهالِا ّذًظٗفِا.

 . ظاك1

 . هشلز الذؼلٗن2

 . ُّك الظن3

 العظالخ. هفذاغ النتط إلوالح تنغٖ 4

 . هفذاغ النتط الـاص للظاك5

 اإلطان االؼذٗاطٖ

 

 ٗذم اـناض اإلطان االؼذٗاطٖ.

 افذػ التاب الـلفٖ ّأـنض ٌظاقج صًقّق الشًط. -

 أـنض علتح االقّاخ الهنفقح. -

 قّن العظلح الٗقّٗح الهنكوٗح لالطان االؼذٗاطٖ ّأـنظَ. -

ط قق ذم ًفؿ اإلطان االؼذٗاطٖ، ٗظب الذؼقق هى ضغ
الِّاء تاًذظام للذؤكق هى أًَ فٖ أقصٖ ضغط الِّاء 
الهطلّب ّٗظب اظناء عهلٗاخ الفؼص الهذعققج ـالل عام 

 ّاؼق.

 

 ذؼلٗناخ 

اٌذـقم تققح ّفقا لهذطلتاخ اإلطاناخ االؼذٗاطٗح  •
 لذظًب الـطن.

ٗهًع هًعا تاذا ذنكٗب ّاٌذـقام أكشن هى اطان  •
 اؼذٗاطٖ ّاؼق فٖ ًفي الّقخ.

ذٌذـقم اإلطاناخ االؼذٗاطٗح الذٖ ذم اذالفِا أّ  ال •
 انذقاإُا الٔ أقصٔ ؼق.

اعّام ّٗهًع ذظاّو  6هقج االؼذفاظ تاالطان االؼذٗاطٖ ُٖ • 
 ُلٍ الهقج.

تعق ذنكٗب اإلطان االؼذٗاطٖ، افؼص ضغط الِّاء  •
فٖ أقنب ّقخ ههكى تؼٗز ٗكّى ضهى الًطاق 

 الهؼقق.
ي  \كم  80اقصٔ ٌنعح لالطان االؼذٗاطٖ ُٖ  •

 ّذظًب االٌناع أّ الفنهلح الهفاظثح.
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 استعمال لوحة التحذٌر المثلثة 8.2

 

افذػ التاب الـلفٖ ّانفع ٌظاقج صًقّق الشًط ّأـنض  -

 .①لّؼح الذؼلٗن الهشلشح 

 

 

 هّقع ّضعَ 

 الطنٗق العام
 الطنٗق الٌنٗع

 اللٗل الًِان

≥150m ≥80m  ≥150m 

 

 ذًتِٗاخ 

التٗاًاخ اعالٍ ُٖ لإلشانج فقط، ٗنظٖ ّضع هشلز 
 الذؼلٗن علٖ الهٌافح الفعلٗح الهؼققج فٖ أًظهح الهنّن.
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 استعمال الصدرٌة المعاكسة للضوء 

 

الا كاى ؼاقز ٌٗانج أّ عطل آـن ٗذطلب ّقّف الٌٗانج،  -
 القفاواخ.قم تبوالح الٌذنج العاكٌح هى علتح 

 

 

 انذق ٌذنج عاكٌح.      -

 

 هالؼظاخ 

عًق الذعاهل هع ؼّاقز الٌٗانج، ًٗتغٖ انذقاء ٌذناخ  •
عاكٌح ؼٌب الهذطلتاخ تغض الًظن عى ظنّف 
اإلضاءج لظلب اًذتاٍ الهانج أّ غٗنُا هى ٌاثقٖ 

 الهنكتاخ.
تعق االًذِاء هى اٌذـقام الٌذنج العاكٌح ، ٗنظٔ  •

الٌذنج العاكٌح فٖ علتح القفاواخ. ّالا لوم ذـوٗى 
األهن، قم تذًظٗفَ ّفقا لعالهح الطّق للؼفاظ علٔ أقاء 

 عاكي.
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 تغٌٌر اإلطارات المفرغة من الهواء 8.4

 أعهال االٌذعقاق

 ٗذم ذطتٗق هكاتػ الذّقف. -

 ”P“: اـذن ّضعٗح ATهّقٗل  -

 1: اـذن ّضعٗح MTهّقٗل  -

 ّأضء لهتح الـطن. ”OFF“قّن الهفذاغ الٔ  -

 ٗذم ّضع هشلز الذؼلٗن فٖ هكاى هًاٌب ـلف الٌٗانج. -

اـذن ـاتّناً هًاٌتاً لذشتٗخ العظالخ ّتقل االطاناخ  -
 الهذقاتلح هاثالً لذظًب ذؼنك الٌٗانج.

 ٗذم اوالح أقّاخ الٌٗانج ّاإلطان االؼذٗاطٖ. -

 ذؼلٗناخ 

 لاخ الصلح. النظاء اؼذنام القاًّى ّاالًظهح• 
ٗظب علٔ كل النكاب هغاقنج الٌٗانج ّاالًذظان فٖ هكاى • 

 آهى.

 

 

 فك تنغٖ العظالخ

 

قم تذشتٗخ هفذاغ النتط الـاص تذفكٗك صّاهٗل 
 االطان، شم قّن الصّاهٗل تاذظاٍ عكي عقانب الٌاعح.

 ذًتِٗاخ 

قتل نفع الٌٗانج قّن صّاهٗل االطان النـاثِا قّنًج 
الٌٗانج أنؾ كل الصّاهٗل ّفكك االطان اللٕ فقط. تعق نفع 

 ٗذٌنب هًَ الِّاء.

 

 

 نفع الٌٗانج

 

ضع النافعح ذؼخ العهّق االقنب هى االطان اللٕ ٗذٌنب  -
 هًَ الِّاء.

 قّن النافعح ّذؤكق هى ذطاتق الهظنٓ الهعقن هع العهّق. -

 ذؤكق هى اٌذقنان النافعح ّؼٌى ذالهٌِا تاالنضٗح. -
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تذظهٗع هفذاغ النتط لفك تنغٖ العظالخ ّهفذاغ النتط قم  -
 الـاص لظاك ّظاك.

قّن النافعح تاذظاٍ عقانب الٌاعح لنفع الٌٗانج ؼذٔ اتذعاق  -
 اطاناذِا عى االنضٗح.

 

 ذؼلٗناخ 

اٌذعهل النافعح علٔ االنض الههِقج ّٗهكى ّضع لّؼح 
ّاٌعح صلتح ذؼخ النافعح الا اقذضخ الؼاظح )انذفاع 

 ٌم.(.  1اللّؼح ال ٗوٗق عى 
 الذوم تققح تاالؼذٗاطاخ الالوهح لذشغٗل النافعح. •
 عًق ظن الهقطّنج، ًٗتغٖ فصلِا عى الٌٗانج النثٌٗٗح. •
اء عهلٗح النفع. ّالا الؼظ تاٌذهنان ؼالح الٌٗانج أشً •

شعن أى الظٌم ٗكّى هاثال تشكل كتٗن، فٗظب اٗقاف 
 النفع لهعنفح ٌتب الهشكلح، شم انفعَ تعق الؼل.

 

 

 ذؼلٗناخ 

االٌذـقام غٗن الٌلٗم لظاك ٗهكى أى ٌٗتب اصاتح 
 ـطٗنج.

اٌذعهل النافعح الهنفقح لنفع الٌٗانج تقال هى إٔ شٖء • 
 شقٗل آـن. 

 النافعح ال ذشغل الهؼنك لذظًب ؼّاقز. عًق اٌذعهال• 
ال ذضع إ ظوء لظٌهكم ذؼخ الٌٗانج الهنفّعح لذظًب • 

 الؼّاقز.
الا كاى هى الضنّنٕ تالفعل العهل ذؼخ الٌٗانج، ٗظب  •

 ّضع القعم الّقاثٖ الهًاٌب ذؼخ الٌٗانج.
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 اوالح اإلطاناخ الهفنغح هى الِّاء

هٌاهٗن العظلح الفضفاضح فٖ ؼالح نفع الٌٗانج، قم تبوالح  -
 تهفذاغ فك تناغٖ العظلح.

 ٗذم اوالح اإلطاناخ الهفنغح هى الِّاء. -

 ذنكٗب اإلطان االؼذٗاطٖ

 

 ٗذم ذنكٗب اإلطان االؼذٗاطٖ علٖ الٌٗانج. -

قم تذنكٗب ظهٗع هٌاهٗن العظالخ، ّقم تذشقٗقُا تهفذاغ  -
 فٖ الشكل. 5-1فك تناغٖ العظلح ّفقا لذٌلٌل 

الذؼلٗن الشفّٕ ضنّنٕ ّذؤكق هى عقم ّظّق إٔ شـص  -
تهؼٗط الٌٗانج، شم قّن هفذاغ النتط تاالذظاٍ الهعاكي 

 الـفاض الٌٗانج.

ٗذم ذشقٗق ظهٗع تناغٖ العظالخ تاٌذـقام هفذاغ النتط لفك  -
 تنغٖ العظالخ.

ذظًتاً للضّضاء الًاظهح عى ذشغٗل الٌٗانج النظاء الؼفاظ  -
ل االقّاخ هع ّضعِا فٖ اهكًذِا الصؼٗؼح تك

 ّذشتٗذِا.

 

 ذًتِٗاخ 

تعق ذنكٗب االطان االؼذٗاطٖ النظاء الذّظَ الٔ 
الهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ لفؼص عوم لٖ 

ّاالطان  10N•m±120الصّاهٗل )االطان االلّهًّٗهٖ: 
، ّاال فقق ذنذـٖ الصّاهٗل أشًاء (10N•m±110الفّاللٕ: 

ُٗؼقز ؼّاقز هنّنًٗح ـطٗنًج.  الٌٗن، هها 

 

 ذؼلٗناخ 

النظاء الهؼافظح علٔ ًظافح ٌّى االطان ّصنج العظلح هع • 
 ذشقٗق كل التناغٖ ّاتعاق االشٗاء الهالصقح القًُٗح.

عًق اٌذتقال االطان ٗظب اٌذعهال صّاهٗل ظقٗقج ّذًظٗف • 
ًًّح فٖ ؼال صعّتح ذقّٗنُا أّ ذناكم  الصقأ فذؼاخ هٌ

 علِٗا.
ٗظب ذشتٗخ اإلطان االؼذٗاطٖ/اإلطان الهذغٗن تبؼكام فٖ  •

 هكاى ذنكٗب اإلطان االؼذٗاطٖ.
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 المصاهر 8.5

 علتح االظِوج الكِنتاثٗح للّؼح العقاقاخ

 

ٗذم فذػ شتكح الذـوٗى للّؼح الؼهاٗح الٌفلٖ فٖ غنفح  –
الهصاُن الٌاثق الٖ اذظاٍ نأي الٌِم ّٗهكى نإٗح 

 علٖ علتح األظِوج الكِنتاثٗح علٖ لّؼح العقاقاخ.

 علتح االظِوج الكِنتاثٗح لؼظٗنج الهؼنك االهاهٗح

 

 افذػ غطاء الكاتًٗح األهاهٗح. –

ٗذم الضغط علٖ هشتك الذشتٗخ الٖ اذظاٍ نأي الٌِم  –
 ّذؼنٗن غطاء علتح األظِوج الكِنتاثٗح.

الكِنتاثٗح الٔ أعلٔ ، قم تبوالح غطاء علتح األظِوج  –
ّشم ٗهكى هشاُقج هصِن علتح األظِوج الكِنتاثٗح 

 للكاتًٗح األهاهٗح.

 ذغٗٗن الهصاُن

 

قم تاوالح أّ ذنكٗب الهصِن تاٌذـقام هظذلب هصِن  –
 علتح األظِوج الكِنتاثٗح للكاتًٗح األهاهٗح.
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 اًصِان الهصاُن

 

فًّصٗكم تاـذٗان اى قق ذم اؼذناق الفّٗو )عًق الٌِم(،  -
فّٗو ظقٗق تًفي اللّى ّالعالهح فٖ الهّوع الهعذهق 

 الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ

 

 هالؼظاخ 

قق ذؼذّٕ تعض األظِوج علٔ أكشن هى هصِن ّاؼق، 
 ّكها عقج أظِوج ٗهكى اٌذـقام ًفي هصِن.

 

 ذًتِٗاخ 

 ٗظب اٗقاف ظهٗع األظِوج الكِنتاثٗح قتل ذغٗٗن الهصاُن. •
النظاء االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ • 

 عًق الؼاظح الٔ اٌذتقال الفّٗو.

 

 ذؼلٗناخ 

 ال ذٌذعهل الفّٗو تشكل هذكنن• 
ال ذٌذعهل الفّٗو تالذٗان الهقًى اللٕ ٗذظاّو اقصٔ قٗهح، • 

ؼهاٗح ًظام االظِوج الكِنتاثٗح ّاـواء ّللك هى اظل 
 اـنٓ.

اٌذـقام الهصاُن غٗن الهًاٌتح أّ الهصؼؼح قق ٗإقٕ الٖ  •
 ًشّب الؼنٗق أّ اصاتح ّؼذٖ الّفاج.

ٗظب أى ٗكّى لّى ّعالهح الهصِن الذٖ ذم اٌذتقالِا  •
 تالضتط ًفي الهصِن األصلٖ.

 ّنق ّ الؿ.ال ذٌذتقل الهصِن تؤلّاغ هعقًٗح أّ هشاتك  •
ٗظب الؼفاظ علٖ ًظافح علتح األظِوج الكِنتاثٗح ّؼهاٗذِا  •

 هى النطّتح.
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 المصاهر داخل علبة األجهزة الكهربائٌة علً لوحة العدادات 8.5.1

 

الصّنج ال ذطتٗق  علٔ كل طناو، ّالا كًخ ذنٗق 
الٌٗانج  هعنفح غنض الهصِن ، فٗنظٖ الهعنفح علٔ

 الؼقٗقٗح. ذـذلف الهصاُن قلٗال لطناواخ الٌٗانج الهـذلفح.
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 الّظاثف/األظواء القٗهح الهققنج النقم

IF01 20A 
اكٌٌّاناخ الذّصٗل تكنٌٖ الناكب االهاهٖ )تّظٗفح الذعقٗل 

 الكِنتاثٖ(

IF02 20A )ٖاكٌٌّاناخ الذّصٗل تكنٌٖ الٌاثق )تّظٗفح الذعقٗل الكِنتاث 

IF03 20A 
ّؼقج الذؼكم تفذؼح الٌقف  \ّؼقج الذؼكم الكِنتاثٖ تفذؼح الٌقف 

 هّذّن ّاقٖ الشهي تفذؼح الٌقف \التاًّناهٗح 

IF04 — - 

IF05 20A 
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج )ظِاو النفع ّاالـفاض للشتاك 

هؼنك ظِاو النفع ّاالـفاض للشتاك  \علٔ الٗهٗى( االهاهٖ 
 االهاهٖ علٔ الٗهٗى

IF06 20A ظِاو النفع ّاالـفاض للشتاك االهاهٖ علٔ الٌٗان 

IF07 20A 
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج )ظِاو النفع ّاالـفاض للشتاك الـلفٖ 

هؼنك ظِاو النفع ّاالـفاض للشتاك الـلفٖ علٔ  \علٔ الٗهٗى( 
 الٗهٗى

IF08 20A 
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج )ظِاو النفع ّاالـفاض للشتاك الـلفٖ 

هؼنك ظِاو النفع ّاالـفاض للشتاك الـلفٖ علٔ  \علٔ الٌٗان( 
 الٌٗان

IF09 7.5A ّٖؼقج الشؼى الالٌلكٗح للهّتاٗل اللك 

IF10 — - 

IF11 15A 
ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج )هؼنك ظِاو الغٌٗل تالهٌاؼاخ 

 االهاهٗح ّالـلفٗح(

IF12 10A 
الهنؼل الكِنتاثٖ  \الهنؼل الكِنتاثٖ لطٖ هنآج النإٗح الـلفٗح 

ّؼقج الذؼكم تهنآج النإٗح الـلفٗح لاخ  \لفذػ هنآج النإٗح الـلفٗح 
 اللاكنج فٖ الكنٌٖ.

IF13 — - 

IF14 — - 

IF15 30A  ظِاو الذؼّٗلDCDC 

IF16 30A  ظِاو الذؼّٗلDCDC \ علتح االظِوج الكِنتاثٗح تلّؼح العقاقاخ 

IF17 7.5A  ّاظِح الذشـٗص لـOBD 

IF18 20A )ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج )االضاءج النثٌٗٗح 
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 الّظاثف/األظواء القٗهح الهققنج النقم

IF19 7.5A ّؼقج الذؼكم فٖ تّاتح الشتكح 

IF20 — - 

IF21 10A  لهتح الذّظَٗ(ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج( 

IF22 — - 

IF23 7.5A  ّؼقج الذؼكمPEPS \ هفذاغ الذشغٗل 

IF24 20A )ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج )االضاءج النثٌٗٗح 

IF25 7.5A هصتاغ الفناهل الهنذفع 

IF26 20A )ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج )قفل التاب 

IF27 — - 

IF28 
SHORT 

PIN 
 قطعح االذصال القصٗن

IF29 10A ّؼقج الذؼكم فٖ الٌّاثق الِّاثٗح 

IF30 7.5A 
   1.5Tّؼقج الذؼكم تالهؼنك  \ 1.5Tّؼقج الذؼكم تالهؼنك 

GDI \  6ّؼقج الذؼكم تهتقل الٌنعاخAT 

IF31 7.5A 
ّؼقج  \ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج  \ّؼقج الذؼكم تهًفل االًذنًخ 

 DCDCظِاو الذؼّٗل  \ PEPSالذؼكم 

IF32 — - 

IF33 7.5A 
ّؼقج الذؼكم تالذّظَٗ الهعوو  \هٌذشعن ٌنعح واّٗح الذّظَٗ 

 الّؼقج الًهطٗح لهتقل الٌنعاخ \الكِنتاثٖ 

IF34 7.5A  الفناهل \ّؼقج الذؼكم تاالٌذقنان االلكذنًّٖ  \هفذاغ الفناهل 

IF35 7.5A 

 \ّؼقج الذؼكم تاالٗقاف التاًّناهٖ  \ّؼقج الذؼكم تناقان الذناظع 
ّؼقج  \ّؼقج الذؼكم تفناهل االًلان الهتكن لالصطقام االهاهٖ 

 \ T-BOXّؼقج الذؼكم  \العقاقاخ الهنكتح  \الذؼكم تالصّخ 
 الّؼقج الًهطٗح لذٌـٗى الكنٌٖ االهاهٖ علٔ الٌٗان
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 الّظاثف/األظواء القٗهح الهققنج النقم

IF36 7.5A  الهفاعل الٌلتٖ االّٗى \هٌذشعن ًّعٗح الِّاء 

IF37 7.5A 
 \الهصاتٗػ الهنكتح االهاهٗح علٔ الٌٗان )هؼنك ذعقٗل االنذفاع( 
 \الهصاتٗػ الهنكتح االهاهٗح علٔ الٗهٗى )هؼنك ذعقٗل االنذفاع( 

 هفذاغ ذعقٗل انذفاع الهصتاغ

IF38 7.5A 

هنآج النإٗح الـلفٗح القاـلٗح  \االضّاء ّاالهطان هٌذشعن ؼظم 
 \ّؼقج الذؼكم تفذؼح الٌقف الكِنتاثٗح  \االلكذنًّٗح ضق االتذِان 

ٌذان ّاقٗح الشهي تفذؼح  \ّؼقج الذؼكم تفذؼح الٌقف التاًّناهٗح 
الّؼقج الًهطٗح لالًلان الهتكن الًؼناف الٌٗانج عى  \الٌقف 

ّؼقج الذؼكم تًظام الذكٗٗف  \الذكٗٗف لّؼح الذؼكم تًظام  \هٌانُا 
لّؼح الذؼكم  \هظهّعح الهفاذٗػ الٌٗنٓ للّؼح العقاقاخ  \

 الهنكوٕ االهاهٖ

IF39 15A  6ّؼقج الذؼكم تهتقل الٌنعاخAT 

IF40 15A ّؼقج الذؼكم فٖ ًظام الصّخ 

IF41 7.5A   ّؼقج الذؼكم فٖ الظٌم / ّؼقج الذؼكمPEPS 

IF42 7.5A 
الّؼقج الًهطٗح للشؼى الالٌلكٖ للهّتاٗل  \ USBهًفل الشؼى 

 اللكٖ

IF43 25A 12ّصلح هصقن الكِنتاء بV لصًقّق الشًط علٔ الٗهٗى 

IF44 7.5A 
هنآج  \ّؼقج الذؼكم تذعقٗل الكنٌٖ ّهنآج النإٗح الـلفٗح تاللاكنج 

 \النإٗح الـلفٗح القاـلٗح لاخ ّظٗفح هقاّهح االتذِان الكِنتاثٗح 
 هفذاغ ضتط هنآج النإٗح الـلفٗح \الذؼكم تالًظام الصّذٖ ّؼقج 

IF45 25A 12هًفل هصقن الطاقح بV ٖللصف االهاه 

IF46 — - 

IF47 7.5A 
 \الهنؼل الكِنتاثٖ الوالح الضتاب  \الهنؼل الكِنتاثٖ للهًفاؾ 

 PEPSّؼقج الذؼكم 

IF48 — - 

IF49 — - 

IF50 7.5A 
ّؼقج الذؼكم  \ PEPSّؼقج الذؼكم  \ّؼقج الذؼكم تظٌم الٌٗانج 

ّؼقج الذؼكم  \ 1.5Tّؼقج الذؼكم تالهؼنك  \ 1.5Tتهؼنك 
 1الهنؼل الكِنتاثٖ للذشغٗل  \ 1.5T  GDIتالهؼنك 

IF51 7.5A  ّٖؼقج الذؼكم النثٌٗٗح الـذتان  \ّؼقج الذؼكم تالصّف التاًّناه

 الذؼكم الشاًّٗح الـذتان التقعح العهٗاءّؼقج  \التقعح العهٗاء 
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 الّظاثف/األظواء القٗهح الهققنج النقم

IF52 7.5A  ّؼقج الذؼكمT-BOX 

IF53 7.5A 
هفذاغ هقتض التاب  \هفذاغ هقتض التاب االهاهٖ علٔ الٌٗان 

 االهاهٖ علٔ الٗهٗى

IF54 7.5A 

هنآج النإٗح الـلفٗح القاـلٗح  \ّؼقج الذؼكم التاب الـلفٖ الكِنتاثٖ 
هفذاغ اغالق التاب  \لاخ ّظٗفح هقاّهح االتذِان االلكذنًّٗح 

هٌذشعن  \ّؼقج الذؼكم تًظام الذكٗٗف  \الـلفٖ الكِنتاثٖ 
PM2.5 \  ّٖؼقج الذؼكم تظِاو النفع ّاالـفاض للشتاك االهاه

 علٔ الٌٗان

IF55 15A ّؼقج الذؼكم فٖ الظٌم 

IF56 7.5A 
 \لّؼح الذؼكم الهنكوٕ االهاهٗح  \لّؼح الذؼكم تًظام الذكٗٗف 

  \شاشح العنض للًظام الصّذٖ 
 العقاقاخ الهنكتح

IR01 —  ٖالهنؼل الكِنتاثIG1 

IR02 —   هنؼلIG2 

IR03 — - 

IR04 — - 

IR05 —  هنؼل لـACC 

IR06 — النإٗح الـلفٗح الهنؼل الكِنتاثٖ لطٖ هنآج 

IR07 — الهنؼل الكِنتاثٖ لفذػ هنآج النإٗح الـلفٗح 
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 الفٌوزات فً علبة االجهزة الكهربائٌة لحجٌرة المحرك االمامٌة 8.5.2

 

الصّن ال ذًطتق علٖ ظهٗع طناواخ الٌٗانج، لهعنفح 
الهصاُن، ٗنظٖ الذؼقق هًِا فٖ الٌٗانج الؼقٗقٗح. أغناض 

 ذـذلف الهصاُن قلٗال لطناواخ الٌٗانج الهـذلفح.
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 الّظاثف/األظواء القٗهح الهققنج النقم

EF01 — - 

EF02 — - 

EF03 — - 

EF04 60A ٖالشتاخ ّالذّقف اإللكذنًّٖ ّؼقج الذؼكم ف 

EF05 — - 

EF06 30A ّٖؼقج الذؼكم فٖ تاب الظلع الكِنتاث 

EF07 7.5A ضاغط هكٗف الِّاء 

EF08 — - 

EF09 — - 

EF10 20A )ٌٖاكٌٌّاناخ الذّصٗل تكنٌٖ الٌاثق )ذٌـٗى الكن 

EF11 20A  ٓالهنؼل الكِنتاثٖ للًّن التعٗق الهقٓ \الًّن التعٗق الهق 

EF12 — - 

EF13 15A الضّء الهًـفض األهاهٖ األٌٗن 

EF14 15A الضّء الهًـفض األهاهٖ األٗهى 

EF15 7.5A 
  1.5Tّؼقج الذؼكم تالهؼنك  \ 1.5Tّؼقج الذؼكم تالهؼنك 

GDI \  ظِاو الذؼّٗلDCDC 

EF16 7.5A 
هوٗل الضتاب  \هوٗل الضتاب لهنآج النإٗح الـلفٗح علٔ الٌٗان 

 الـلفٗح علٔ الٗهٗىلهنآج النإٗح 

EF17 — - 

EF18 40A 
الهنؼل الكِنتاثٖ  \هفذاغ الذشغٗل  \ ACCالهنؼل الكِنتاثٖ 

IG1 

EF19 7.5A هنؼل الضّء الهًـفض 

EF20 — - 

EF21 — - 

 

 

 الّظاثف/األظواء القٗهح الهققنج النقم

EF22 — - 

EF23 20A هضـح الّقّق 

EF24 25A الهٌاؼاخ 

EF25 7.5A 
الهنؼل الكِنتاثٖ  \ 1.5Tّؼقج الذؼكم تالهؼنك  \هفذاغ الفناهل 

الهنؼل الكِنتاثٖ  \ 1الهنؼل الكِنتاثٖ للذشغٗل  \النثٌٖٗ 
 1.5T GDIّؼقج الذؼكم تالهؼنك  \ 2للذشغٗل 

EF26 15A  الهنؼل الكِنتاثٖ للتّق \التّق 

EF27 — - 

EF28 — - 

EF29 — - 

EF30 10A 

CSV \  )ذّقٗخ عهّق الؼقتاخ الهذغٗن )طنف ذغلٗح الِّاء\ 
صهام  \ذّقٗخ عهّق الؼقتاخ الهذغٗن )طنف ذصنٗف الِّاء( 

الصهام الكِنتاهغًطٌٖ للعلتح  \صهام الـًق  \ذصنٗف الٌّٗل 
 الصهام الكِنتاهغًطٌٖ لهضـح وٗخ الهاكًٗح \الكنتًّٗح 

EF31 10A 
 \االكٌظٗى االهاهٖ هٌذشعن  \الهنؼل الكِنتاثٖ للهكتي 
 هٌذشعن االكٌظٗى الـلفٖ

EF32 15A 

  1.5Tّؼقج الذؼكم تالهؼنك  \ 1.5Tّؼقج الذؼكم تالهؼنك 
GDI \  

الهنؼل  \ 1الهنؼل الكِنتاثٖ  \هٌذشعن هّضع القاتض 
 2الكِنتاثٖ 

EF33 15A 
هلف  \ 3هلف االشعال  \ 2هلف االشعال  \ 1هلف االشعال 

 4االشعال 

EF34 10A 
الهنؼل الكِنتاثٖ  \الهنؼل الكِنتاثٖ للهنّؼح االلكذنًّٗح 

 \ 2ظِاو ًفز الّقّق  \ 1ظِاو ًفز الّقّق  \لهضـح الّقّق 
 4ظِاو ًفز الّقّق  \ 3ظِاو ًفز الّقّق 

EF35 80A ّٖؼقج الذؼكم فٖ الذّظَٗ الهعوو الكِنتاث 

EF36 40A علتح األظِوج الكِنتاثٗح علٖ لّؼح العقاقاخ 

EF37 40A الهًفاؾ 

EF38 40A ًّّٖؼقج الذؼكم فٖ الشتاخ ّالذّقف اإللكذن 



 معالجة. 8

319 

 

 الّظاثف/األظواء القٗهح الهققنج النقم

EF39 40A 
ظِاو الذٌـٗى لهنآج  \ظِاو الذٌـٗى الوالح الضتاب الـلفٖ 

 النإٗح الـلفٗح

EF40 150A ٌٖٗالهصِن النث 

EF41 30A 
الهنؼل الكِنتاثٖ  \هفذاغ االشعال  \ 1الهنؼل الكِنتاثٖ للتاقة 

IG2 

EF42 — - 

EF43 50A علتح األظِوج الكِنتاثٗح علٖ لّؼح العقاقاخ 

ER01 — هنؼل الهًفاؾ 

ER02 — - 

ER03 — هنؼل هضـح الّقّق 

ER04 — - 

ER05 — هنؼل الهنّؼح اإللكذنًّٗح 

ER06 — هنؼل ضتط ٌنعح الهاٌؼح 

ER07 — هنؼل الهاٌؼح 

ER08 — هنؼل الضّء الهنذفع 

ER09 — هنؼل اوالح الضتاب 

ER10 — - 

ER11 — هنؼل الضّء الهًـفض 

ER12 — ٌٖٗالهنؼل النث 

ER13 — الهنؼل الكِنتاثٖ للهكتي 

ER14 — - 

ER15 — 1هنؼل التاقة 

ER16 — 2هنؼل التاقة 

ER17 — - 
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ER18 — - 

ER19 — هنؼل القنى 

ER20 — - 
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 الفٌوزات فً علبة التجهٌزات الكهربائٌة للبطارٌة 8.5.3

 

 

الصّن ال ذًطتق علٖ ظهٗع طناواخ الٌٗانج، لهعنفح 
أغناض الهصاُن، ٗنظٖ الذؼقق هًِا فٖ الٌٗانج الؼقٗقٗح. 

 الهصاُن قلٗال لطناواخ الٌٗانج الهـذلفح.ذـذلف 

 النقم
القٗهح 
 الهققنج

 الّظاثف/األظواء

MF1 60A هنّؼح الذتنٗق 

MF2 25A ظِاو االٌذشعان تالتطانٗح 
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 البدء فً حاالت الطوارئ 8.6

 الكاتل الطاثن

ذشغٗل الهؼنك. ًظناً لًفاق التطانٗح قق ٗذعلن علٗكم 
فٖ ُلا الؼال ٗهكى ذشغٗلَ عى طنٗق ذّصٗل الكاتٗل 

 تتطانٗح ٌٗانج اـنٓ لذشغٗل التطانٗح.

 ذًتِٗاخ 

 ذؤكق هى عقم ّظّق هعاقى اـنٓ تهلقط الكاتٗل.

 

 ذؼلٗناخ 

ذعذتن ؼظٗنج الهؼنك االهاهٗح هًطقًح تالغح الـطّنج، ال قق • 
 الذعاهل.ذقع اصاتاخ تشنٗح ـطٗنج تٌتب ٌّء 

قتل تقء العهل علٖ التطانٗح، ذؤكق هى قناءج تعًاٗح  •
ّاذتاع ذعلٗهاخ الذؼلٗناخ الٌالهح لاخ الصلح تذشغٗل 

 التطانٗح.

 

عًق ذّصٗل التطانٗح للٌٗانذٗى، ٗظب أّال ذّصٗل  
عهّق نتط الـط للقطب الهّظب ّشم ذّصٗل عهّق نتط 

 الـط للقطب الٌالب.

 

 .”OFF“قّن الهفذاغ الٔ  -

للكاتٗل االؼهن تهّظب التطانٗح  ①قم تذّصٗل طنف  -

للكاتٗل االؼهن تهّظب  ②الًافقج أ ّذّصٗل طنف 

 التطانٗح الٌلٗهح ب.

للكاتٗل االٌّق تٌالب التطانٗح  ③قم تذّصٗل طنف  -

للتطانٗح الًافقج  ④الٌلٗهح ب ّذّصٗل طنف 

تاٌطّاًح الٌٗانج أّ إ ظوء هعقًٖ الٌطّاًح 
 الهؼنك ّتِا التطانٗح الًافقج أ.

 ذًتِٗاخ 

ٗذم ّضع الكاتل الطاثن تشكل ظٗق لذظًب لهي الكاتل 
 هع األظواء الهذؼنكح للهؼنك.

شغل الهؼنك تّضعٗح الؼٗاق ّتَ التطانٗح الٌلٗهح، شم  -
ذكّى فِٗا التطانٗح الًافقج شغل هؼنك الٌٗانج الذٖ 
 ؼذٔ اٌذقنان لفاخ الهؼنك.
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 ذؼلٗناخ 

ذؤكق هى اٗقاف الهصاتٗػ األهاهٗح قتل اوالح الكاتل  •
 الطاثن.

شغل هًفاؾ الٌٗانج الذٖ ذهلك التطانٗح الًافقج ّظِاو  •
الذٌـٗى للشتاك الـلفٖ، شم أـفض لنّج الفلطٗح الذٖ 

 ذذشّكل عًق ذفكٗك الكاتٗل.
ٗذم اوالح الكاتل الطاثن تالذنذٗب العكٌٖ أشًاء ذشغٗل  •

 الهؼنك.

 

 

 ذؼلٗناخ 

قق ٗإقٕ االٌذـقام غٗن الٌلٗم للكاتالخ الطاثنج الٖ 
 اًفظان التطانٗح ّٗذٌتب فٖ اصاتاخ ـطٗنج لألشـاص.

ًٗتغٖ أى الظِق الكِنتاثٖ لتطانٗح الشؼى ٗكّى ًفي   •
لظِق الكِنتاثٖ للتطانٗح الهطلّتح للشؼى، ّكها ًٗتغٖ 
ٗكّى لقِٗها ًفي طاقح التطانٗح ققن اإلهكاى. ّاال فقق 

 ٌٗتب اًفظانا.
ال ذعنض التطانٗح لشعلح هفذّؼح ّاؼلن هى ؼقّز  •

 اًفظان.
هتاشنا تالقطب ال ذقم تذّصٗل القطب الٌالب للكاتل  •

الٌالب للتطانٗح الهطلّتح للشؼى. ٗظب أال ٗكّى ًُاك 
الكِنتاء الٌاكى تالقنب هى التطانٗح، ّاال، قق ٗذم 
اشذعال الغاو القاتل لالشذعال الهّلق هى التطانٗح هى 

 الشنانج، هها ٗذٌتب فٖ ؼاقز االًفظان.
ال ذقم تذّصٗل القطب الٌالب للكاتل تهكّى ًظام  •

ّ أًتّب الفناهل، ّال ذقم تهّاظِح التطانٗح الّقّق أ
 أشًاء الذشغٗل لهًع ؼنقِا تّاٌطح الؼهض.
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 الجر فً حاالت الطوارئ 8.7

ٗكّى ًُاك ّاظِح الظن فٖ ؼاالخ الطّانة تِٗكل 
شقب لّلتٖ فٖ الظوء األهاهٖ ّالـلفٖ هى الٌٗانج، ّٗهكى 

 ذنكٗب ُّك الظن ألقّاخ الٌٗانج إلظناء عهل الظن.

 هالؼظاخ 

ٗظب ؼهل ُّك الظن علٖ الٌٗانج لالٌذـقام عًق 
 الؼاظح.

 

 ذؼلٗناخ 

ًُاك اـطان كاهًح عًق ظّن الٌٗانج فٖ الطّانة، فال 
ًٌهػ ألٕ شـص ذًقصِا الـتنج تظّن الٌٗاناخ لذظًب 

 ؼّاقز هنّنٗح.

 

 

 ـطاف الظنّ 

 

ٗذم اـناض ُّك الظن ّهفذاغ النتط لفك تنغٖ  –
 العظالخ هى علتح أقّاخ الٌٗانج فٖ الظلع.

اضغط علٔ الهّضع الهشلشٖ تغطاء ـطاف الظّن لكٖ  –
 ُٗفذػ قلٗالً، شم اًوع غطاء الظّن.

 

 

فٖ اذظاٍ عقانب الٌاعح فٖ  ①قم تنتط ـطاف الظن  –

 الفذؼح.

فٖ الفذؼح  ②قم تبقناض هفذاغ فك تناغٖ العظالخ  –

الهٌذقٗن لـطاف الظن، ّقم تذقّٗن هفذاغ فك تناغٖ 
العظلح فٖ اذظاٍ عقانب الٌاعح لنتط ـطاف الظن فٖ 

 الفذؼح الهلّلتح.

  



 معالجة. 8

324 

 اؼذٗاطاخ الظن

 ذؤكق هى القٗام تها ٗلٖ قتل الظن فٖ ؼاالخ الطّانة:

ٗظب ذشغٗل هصاتٗػ الذؼلٗن الـاصح تالهـاطن لٌٗانج  -
الذٖ ٗذم ظنُا، ّٗظب هناعاج أًظهح الظن ّالٌٗاناخ 
 الهنّن الهؼلٗح.

ٗظب نتط ـطاف الظن تقّج فٖ الفذؼح الهلّلتٗح. ّاال فبى  -
 ُّك الظن قق ٗـنض هى الشقب اللّلتٖ عًق الظن.

فٖ الٌٗانج الهظنّنج )هتقل الٌنعاخ  ”N“اـذن ّضعٗح  -
االّذّهاذٗكٖ( أّ ّضعٗح الؼٗاق )هتقل الٌنعاخ 

 الٗقّٕ(.

للٌٗانج الهظنّنج، شم ؼّنك  ”ON“ظب اـذٗان ّضعٗح ٗ -
 الهقّق هذكنناً. ذؤكق هى ؼّنٗح ذؼنك الهقّق.

 

ذؤكق هى القٗام تها ٗلٖ فٖ عهلٗح الظن فٖ ؼاالخ 
 الطّانة:

ٗذم تقء الؼنكح تٌنعاخ هًـفضح ؼذٖ ٗكّى ؼتل الظن  -
 هشقّقا، ٗذم الذٌانع تتطء.

ذقم تالذٌانع الهفاظت ٗظب قٗاقج الٌٗانج تٌالٌح، ّال  -
 ّالذتاطإ الهفاظت ّاالًعطاف تواّٗح ؼاقج.

ذلكن أى هعوو الكتػ ّهعوو الذّظَٗ للٌٗانج الهظنّنج لى  -
ذعهل. لللك ٗظب أى ٗكّى الكتػ فٖ ّقخ ٌاتق هى 
الهعذاق، ّلكى ٗظب الضغط تلطف علٖ قّاٌح 

 الهكاتػ.

 ح هشقّق.عًق الظن، ٗظب أى ٗكّى ؼتل الظن قاثًها فٖ ؼال -

 

الا كاى ًُاك ـطؤ ذٌنب الوٗخ فٖ ًاقل الؼنكح 
للٌٗانج، أشًاء الظن فٖ ؼاالخ الطّانة، ٗهكى فقط نفع 

 العظالخ القافعح ّ:

 كم/ٌاعح. 50ال ذقم تظن الٌٗانج تٌنعح أعلٔ هى  -

 كم. 50الهٌافح القصّٓ للظن ُٖ  -

 ذؼلٗناخ 

الؼنكح عًقها ال ٗهكى أى ذعهل هضـح الّقّق لًاقل  ●
ٗذّقف الهؼنك، الا ذم ذشغٗل العظالخ القافعح هلصقح 
علٖ تالط األنضٗح، ّٗذم ظن الٌٗانج تٌنعاخ أعلٖ 
ّهٌافح أطّل، ٌٗكّى ًاقل الؼنكح فٖ ؼالح ذشؼٗم 

 ٌٗثح، ٌّٗتب ضننا علٖ ًاقل الؼنكح.
ال ذقم تنفع قّج الظن فٖ الظوء الـلفٖ هى الٌٗانج،  ●

الٖ قّناى العظالخ الٖ الـلف، ّاال ٌّف ٗإقٕ للك 
ّذصل الذنّي فٖ ًاقل الؼنكح الٖ ٌنعاخ عالٗح 
ظقا، هها ٗذٌتب فٖ الؼاق أضنان ظٌٗهح تًاقل 

 الؼنكح فٖ فذنج وهًٗح قصٗنج.
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 هقطّنج

الا كاًخ الٌٗانج تؼاظح الٖ ٌؼتِا فٖ ؼالح ّظّق 
العطل، ّٗصٖ تٌؼتِا هع شاؼًح هٌطؼح. الا كاًخ 

كافٗح، ٗهكى ٌؼب الٌٗانج هع شاؼًح نفع الظنّف لٌٗخ 
 عظالذِا.

ٗذم ٌؼب الٌٗانج عى طنٗقح الٌؼب الهًاٌتح ّفقا 
 لذكّٗى الٌٗانج ّؼالح العطل، ّلكى ٗظب االًذتاٍ الٖ ها ٗلٖ:

النظاء االذصال تالهّوع الهعذهق الـاص تٌٗانج ذشّاًشٖ  -
أّ شنكح الظّن الذـصصٗح تقال هى ظّن الٌٗانج تلاذكم 

ذًقصكم الـتنج، ّللك هى اظل ذظًب ذلف اى 
 ٌٗانذكم.

ًٗتغٖ اٌذـقام ًظام ٌلٌلح اهًح لكل اًّاع الظن ّاالهذشال  -
 لقّاًٗى الهنّن.

ًٗتغٖ الظن ّفقا للطنٗقح الهؼققج، اال ٗإقٕ الٖ ذلف  -
الٌٗانج تٌِّلح ّذِقٗق ؼنكح الهنّن ّالٌالهح 

 الهنّنٗح.

 .ٗذم ٌؼب الٌٗانج هع شاؼًح هٌطؼح

 

ُلٍ طنٗقح الٌؼب ذًطتق علٖ الٌٗاناخ تظهٗع الذكًّٗاخ 
 ّاألـطاء، ّٗصٖ تاٌذـقاهِا ققن اإلهكاى.

 ذًتِٗاخ 

ٗظب هالؼظح تذطتٗق هكاتػ الذّقف ّذشتٗخ العظالخ 
األنتع لهًع الٌٗانج هى الذؼنك عًق الكتػ فٖ ؼاالخ 

 الطّانة للهقطّنج.

 

 عظالذِاٌؼب الٌٗانج هى األهام هع شاؼًح نفع 

 

اى كاى كل هى االطان الـلفٖ ّالهؼّن الـلفٖ ذالفاً، 
 فضع عنتح الظّن ذؼخ االطان الـلفٖ للٌٗانج الهقطّنج.
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 ذًتِٗاخ 

، فاٌذعهل عنتح EPBتالًٌتح الٔ الهّقٗل الهظِو ب • 
الظّن ذؼخ االطان الـلفٖ عًق الظّن. اال ٗإقٕ الٖ ذلف 

 الفناهل ّاإلطاناخ تٌِّلح.
نفع االطان ٗظب الذؤكق هى الـلّصٗح االنضٗح الكافٗح  عًق• 

ّناء الٌٗانج. قق ٗذعنض الغطاء الـانظٖ للهصق 
الـلفٖ أّ قاعقج الظٌم للٌٗانج الهقطّنج للذلف أشًاء 

 الظّن.

 

 ٗذم ٌؼب الٌٗانج هى الـلف تاٌذـقام شاؼًح نفع عظالذِا.

 

ٗظب  فٖ ؼالح ذلف الهؼاّن الـلفٗح ّالعظالخ الـلفٗح،
ّضع الٌٗانج تهًصح الٌؼب ذؼخ العظالخ األهاهٗح للٌٗانج 

 الهٌؼّتح.

 ذًتِٗاخ 

ٗهًع ظّن الٌٗانج لقطع هٌافح كتٗنج ظقاً فٖ ؼال 
ذالهي االطانٗى االهاهٗٗى تاالنضٗح، ّللك هى أظل ؼهاٗح 

 هتقل الٌنعاخ.

 ٗؼظن هى اٌذـقام شاؼًح هنفّعح 

 

الشاؼًح الهنفّعح هى ال ذقم تٌؼب الٌٗانج تاٌذـقام 
 الظوء األهاهٖ أّ الـلفٖ، ّاال فٗإقٕ للك الٖ ذلف الظٌم.
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 معلومات الحماٌة البٌئٌة 9

 رقم الحساب لمعلومات حماٌة البٌئة 9.2

 النقم نقم الؼٌاب لهعلّهاخ ؼهاٗح التٗثح اٌم  الًّع النقم

1 GAH6470D1R5 CN QQ G5 Z2 008U000025 
000001 

000002 

2 GAH6470D2R5A CN QQ G5 Z2 008U000026 
000001 

000002 

3 GAH6470D1S5 CN QQ G5 Z2 008U000027 
000001 

000002 

4 GAH6470D2S5 CN QQ G5 Z2 008U000028 
000001 

000002 

5 GAH6470D1S5A CN QQ G5 Z2 008U000029 
000001 

000002 

6 GAH6470D2S5A CN QQ G5 Z2 008U000030 
000001 

000002 

7 GAH6470D1R5A CN QQ G5 Z2 008U000031 
000001 

000002 

8 GAH6470D2R5 CN QQ G5 Z2 008U000032 
000001 

000002 

9 GAH6470D1M6A CN QQ G6 Z2 008U000001 000001 

10 GAH6470D2M6A CN QQ G6 Z2 008U000002 000001 
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 معلومات الحماٌة البٌئٌة 9.2

 هعلّهاخ ؼهاٗح التٗثح
 اٌم  الًّع

GAH6470D1R5 GAH6470D1R5A GAH6470D2R5A GAH6470D2R5 

 لٌٗاناخ النكاب الهؼقّقج GAC/هظهّعح شنكح 4A15M1 ًّع الهؼنك/الشنكح الهصًعح

 فنع ٌاًشّٓ لشنكح فّظٗٗا )قّاًغذشّ( ألًظهح قطع غٗان الٌٗاناخ الهؼقّقج/ األهام: 1388615Xاألهام:  ًّع الهؼّل الؼفاو/الشنكح الهصًعح

الذنكٗب  \الؼاهل  \هًذط الطتقح الطالثٗح 
 ّالذغلٗف

 : شنكح ّشٔ ّىفّ للهؼفواخ الصقٗقح للتٗثح الهؼقّقج1طالء: األهام: الّؼقج 
 )ٌّذشّ( للٌٗناهٗك التٗثٗح الهؼقّقج NGK: شنكح 1الًاقل: األهام: الّؼقج  

 الؼوهح: األهام: فنع ٌاًشّٓ لشنكح فّظٗٗا )قّاًغذشّ( ألًظهح قطع غٗان الٌٗاناخ الهؼقّقج

ًّع ظِاو الذؼكم فٖ ذتـن الّقّق/ الشنكح 
 الهصًعح

2140003AAF00 \  شنكحHengbo الهقاتضح الهٌاُهح الهؼقّقج 

 /شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقجLSF4؛الـلفٖ:LSF4األهاهٖ: حًّع ظِاو االٌذشعان/الشنكح الهصًع

ظِاو الذؼكم فٖ اًتعاشاخ علتح الهنافق/ الشنكح 
 الهصًعح

 SHENTONGشنكح  \ 10090081310000لقطع الغٗان الهؼقّقج )الصٗى( أّ  Elringklingerشنكح  \ 10090081310100
 للقّالب ًًٗغتّ الهؼقّقج

 / / الشنكح الهصًعح EGRطناو 

 / شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقجME17 / الشنكح الهصًعح OBDطناو 

 هّافق IUPRّظٗفح هناقتح 

 / شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقجME17/ME17 /نقم اإلصقان/ الشنكح الهصًعح ECUطناو 

 6الٗقّٕ/ ًّع ًاقل الؼنكح/عقق الذنّي

 )ؼٖ شًّٗاى ُاذشّ ًًّٗغتّ( الهؼقّقج FAURECIAًظام الذؼكم تعاقم تهانكح  \ 2236168X، الّناء: 1903240Xاالهام:  كاذم الصّخ/ الشنكح الهصًعحطناو 

 / شنكح ّّشٖ شٗتّ للشؼاى الهؼقّقج RHF3 طناو الشاؼى/ الشنكح الهصًعح

 / ًّع الهتنق القاـلٖ
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 هعلّهاخ ؼهاٗح التٗثح
 اٌم  الًّع

GAH6470D1S5 GAH6470D2S5 GAH6470D1S5A GAH6470D2S5A 

 لٌٗاناخ النكاب الهؼقّقج GAC/هظهّعح شنكح 4A15M1 ًّع الهؼنك/الشنكح الهصًعح

 / األهام: فنع ٌاًشّٓ لشنكح فّظٗٗا )قّاًغذشّ( ألًظهح قطع غٗان الٌٗاناخ الهؼقّقج1388615Xاألهام:  ًّع الهؼّل الؼفاو/الشنكح الهصًعح

الذنكٗب  \الؼاهل  \هًذط الطتقح الطالثٗح 
 ّالذغلٗف

 : شنكح ّشٔ ّىفّ للهؼفواخ الصقٗقح للتٗثح الهؼقّقج1طالء: األهام: الّؼقج 
 )ٌّذشّ( للٌٗناهٗك التٗثٗح الهؼقّقج NGK: شنكح 1الًاقل: األهام: الّؼقج  

 ان الٌٗاناخ الهؼقّقجالؼوهح: األهام: فنع ٌاًشّٓ لشنكح فّظٗٗا )قّاًغذشّ( ألًظهح قطع غٗ

ًّع ظِاو الذؼكم فٖ ذتـن الّقّق/ الشنكح 
 الهصًعح

2140003AAF00 \  شنكحHengbo الهقاتضح الهٌاُهح الهؼقّقج 

 /شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقجLSF4؛الـلفٖ:LSF4األهاهٖ: ًّع ظِاو االٌذشعان/الشنكح الهصًعح

هنافق/ الشنكح ظِاو الذؼكم فٖ اًتعاشاخ علتح ال
 الهصًعح

 SHENTONGشنكح  \ 10090081310000لقطع الغٗان الهؼقّقج )الصٗى( أّ  Elringklingerشنكح  \ 10090081310100
 للقّالب ًًٗغتّ الهؼقّقج

 / / الشنكح الهصًعح EGRطناو 

 / شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقجME17 / الشنكح الهصًعح OBDطناو 

 هّافق IUPRّظٗفح هناقتح 

 / شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقجME17/ME17 /نقم اإلصقان/ الشنكح الهصًعح ECUطناو 

 6األّذّهاذٗكٖ/ ًّع ًاقل الؼنكح/عقق الذنّي

 )ؼٖ شًّٗاى ُاذشّ ًًّٗغتّ( الهؼقّقج FAURECIAًظام الذؼكم تعاقم تهانكح  \ 2236168X، الّناء: 1903240Xاالهام:  طناو كاذم الصّخ/ الشنكح الهصًعح

 / شنكح ّّشٖ شٗتّ للشؼاى الهؼقّقج RHF3 طناو الشاؼى/ الشنكح الهصًعح

 / ًّع الهتنق القاـلٖ
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 هعلّهاخ ؼهاٗح التٗثح
 اٌم  الًّع

GAH6470D1M6A GAH6470D2M6A 

 لٌٗاناخ النكاب الهؼقّقج GAC/هظهّعح شنكح 4A15J1 الهًذط \هّقٗل الهؼنك 

 الهًذط \هّقٗل الهؼّل الذؼفٗوٕ 
لقطع الغٗان الًظاهٗح تقّاًذشّ الهؼقّقج )فنع ٌاى شّٕ(،  FAURECIAاالهام: شنكح  \ 2256606X، الّناء:  2056553Xاالهام: 

 الّناء:  
 لقطع الغٗان الًظاهٗح تقّاًذشّ الهؼقّقج )فنع ٌاى شّٕ( FAURECIAشنكح 

الذنكٗب  \الؼاهل  \الطتقح الطالثٗح هًذط 
 ّالذغلٗف

 Johnson: شنكح 1للصًاعح الكٗهاّٗح الهؼقّقج )شاًغِإ(، الّناء: ّؼقج  Johnson Matthey: شنكح 1الطتقح الطالثٗح: ّؼقج 
Matthey )ٕللصًاعح الكٗهاّٗح الهؼقّقج )شاًغِا 

 الهؼقّقج )شاًغِإ( corning: شنكح 1الهؼقّقج )شاًغِإ(، الّناء: ّؼقج  corning: شنكح 1الؼاهل : االهام : ّؼقج 
ذشّ( الذعتثح ّالذغلٗف: األهاهٖ: شنكح فّنٌٗٗا )قّاًغذشّ( لًظام هكًّاخ الٌٗانج الهؼقّقج فنع شنكح ٌاًشّٕ؛ الـلفٖ: شنكح فّنٌٗٗا )قّاًغ

 لًظام هكًّاخ الٌٗانج الهؼقّقج فنع شنكح ٌاًشّٕ

 / الهًذط \الؼتٗتاخ  هّقٗل قاتض

الذنكٗب  \الؼاهل  \هًذط الطتقح الطالثٗح 
 ّالذغلٗف

/ 

 شنكح ُّا آى لذظِٗواخ الهنكتاخ تالًغفاًغ الهؼقّقج \ 2140003ARX00 الهًذط \هّقٗل العلتح الكنتًّٗح 

 / شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقجLSF4 الهًذط \هّقٗل هٌذشعن االكٌظٗى 

 \ذظِٗواخ الذؼكم تعاقم العهّق الهنفقٖ هّقٗل 
 الهًذط

 /شنكح ًًٗغتّ شًذًّغ للصب الهؼقّقج10090082040000

 / الهًذط \ EGRهّقٗل 

 اللكذنًّٗاخ الهنكتاخ الهؼقّقج UAESشنكح  OBDهّنق ًظام 

 / شنكح لٗاًـَ إللكذنًّٗاخ الٌٗانج الهؼقّقجMED17 الهًذط \ ECUهّقٗل 

 6األّذّهاذٗكٖ/ الؼنكح/عقق الذنّيًّع ًاقل 

 )ؼٖ شًّٗاى ُاذشّ ًًّٗغتّ( الهؼقّقج FAURECIAًظام الذؼكم تعاقم تهانكح  \ 2235514X، الّناء: 2235488Xاالهام:  الهًذط \هّقٗل كاذم الصّخ 

 شنكح تّنغّانًن لهكًّاخ الٌٗاناخ )ًًٗغتّ( الهؼقّقج/KP39 الهًذط \هّقٗل هعوو الضغط 

 / الهتنق القاـلًّٖع 



 

 

ّّظاثفِا ّهعلهاخ األقاء لِا ّالنٌم التٗاًٖ للهًذط ّغٗنُا هى الهعلّهاخ لاخ الصلح، ّٗكّى هؼذّاٍ صالؼا عًق الٌهػ  ذشّاشًٖٗصف ُلا القلٗل ذكّٗى ٌلٌلح كاهلح هى ٌٗاناخ 
 لٖ الهًذظاخ الفعلٗح.ٌلهح الهؼققج، ٗنظع اتطتاعَ، ّلكى الذكّٗى الفعلٖ للٌٗانج ّظاثفِا ٗعذهق علٖ الٌٗانج الهٌلهح فعلٗا، ّعًقها ٗـذلف النٌم التٗاًٖ للهًذط هى الٌٗانج اله

 ُلا القلٗل ّالهّاصفاخ الفًٗح قّى ٌاتق اًلان. ذؼذفظ شنكح هنكتاخ النكاب )ُاًغذشّ( الهؼقّقج الذاتعح لشنكح هظهّعح قّاًغذشّ للهنكتاخ تالؼق فٖ ذغٗٗن أّ اٌذكهال أّ اًِاء هؼذّٗاخ

لهؼقّقج الذاتعح لشنكح هظهّعح قّاًغذشّ للهنكتاخ ُاًغذشّ ّٗهًع ذصّٗنٍ أّ ذٌظٗل هقذطفاذَ كلٗاً أّ ظوثٗاً تقّى ذعّق ؼقّق الطتاعح لِلا الكذٗب الٔ شنكح هنكتاخ النكاب )ُاًغذشّ( ا
 الهّافقح الـطٗح الصاقنج هًِا.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :GS5هناظع القلٗل لهّقٗل 

https://trumpchi.gacmotor.com/index.php/teach/chm 

 

 




